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วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์และ

ลักษณะเด่นในด้านฉันทลักษณ์และด้านกลวิธีการแต่งในเรื่องพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ใน
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

59202207 : Major (Thai) 
Keyword : Phra Non Kham Luang, Texts on Poetics 

MR. SUPANUT TIANTONG : PHRA NON KHAM LUANG: THE STUDY AS TEXTS 
ON POETICS THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. WEERAWAT INTARAPORN 

This thesis aims to examine the characteristics of Thai poetic text, dominant 
poetic features, and composition techniques in Phra Non Kham Luang, a royal literary 
work of King Rama VI. 

As King Rama VI intended to promote Thai poetry, he developed 
qualifications of Thai poetic texts, known as Thai Texts on Poetics, which specifies 
theoretical and practical principles of Thai poems, and the Thai Texts on Poetics is 
relied upon for this study. The findings reveal that the Phra Non Kham Luang agrees 
with those principles. It is a source of knowledge about composition and convention 
of different types of poem. The examination of dominant poetic features shows the 
use of spell (which is a custom of Kham Luang poem), the composition convention 
suitable for the content, the use of various poetic patterns, and the specification of 
shared poetic convention. The composition techniques used in this royal work 
emphasizes on aesthetic value which is the role model of poetic works. The sounds, 
words, and content used in this work properly and outstandingly serve the aesthetic 
purpose of poetics. 

It can be concluded that the royal work Phra Non Kham Luang possess all 
characteristics of Thai poetic text specified by King Rama VI, and its characteristics, 
features, and techniques are suitable for beginner poem writers to follow. 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ ดร.ชุษณา เทียนทอง อาจารย์
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูรุจี ท่าม่วง คุณครูสำเนา ธรรมสุภาพงศ์ คุณครูอัจฉรา วงศ์

ไพโรจน ์คุณครูชณัฐา สุโข คุณครูสุริยา โชติพงษ ์และคุณครูอรพินท์ แนช คุณครูแห่งโรงเรียนเบญจมรา
ชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และคุณสมจิตร โกศลานันท์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ทำวิทยานิพนธ์ 
การสืบค้นตัวบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวง ตลอดจนคอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือแก่
ผู้วิจัยตลอดมา 

 
ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จทั้งสามท่านคือ  คุณย่าสุดา เทียนทอง 
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นรา คุณส่งสุข นิลปัทมนนท์ คุณวรรธนะ ปัญบุตร คุณดวงกมล จันทร์ศิริ คุณวรรณวิภา วงษ์เดือน และ
จ่าเอกอรรณพ ปลายเนิน ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทั้งในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยตลอดมา 

 
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของ

บุพการีและบูรพาจารย์ ตลอดจนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีอันทรงคุณค่าเรื่อง พระนลคำ
หลวง อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางใจและเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จสม
ดังความปรารถนาทุกประการ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตำราประพันธศาสตร์ เป็นตำราที่เขียนข้ึนเพื่ออธิบายหลักการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง     

แต่ละประเภท เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เป็นต้น ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ให้ความหมายของคำว่า 

ประพันธศาสตร์ คือ "ความรู้ว่าด้วยการผูกพันติดต่อกัน หรือสืบเนื่องกันนั่นก็คือ ความรู้ว่าด้วยการ

แต่งความให้สืบเนื่องติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว หรือกล่าวง่าย ๆ คือ การแต่งหนังสือนั่นเอง" (ศักดิ์ศรี 

แย้มนัดดา, 2534: 103) 

 ตำราประพันธศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน คือ กาพยสาร

วิลาสินีและกาพยคันถะ ประคอง นิมมานเหมินท์ ได้กล่าวถึงตำราทั้งสองเล่มนี้สรุปได้ว่า ทั้งกาพยสาร

วิลาสินีและกาพยคันถะ เป็นตำราฉันทลักษณ์ไทยที่เขียนเป็นภาษาบาลี แต่งประมาณพุทธศตวรรษ   

ที่ 21 ในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือหลังจากนั้น และเป็นตำราที่เขียนข้ึนเพื่ออธิบายหลักการแต่งคำ

ประพันธ์ที่มีใช้อยู่แล้วในวรรณคดีไทย (ประคอง นิมมานเหมินท์ , 2534 อ้างถึงใน ธเนศ เวศร์ภาดา, 

2543: 108) 

 ตำราประพันธศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ "ตำราจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี" 

ซึ่งแต่งข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นตำราประพันธศาสตร์เล่มแรกที่เขียนข้ึนโดยใช้

ภาษาไทย โดยเนื้อหาของจินดามณีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ อักษรศัพท์ อักขรวิธี และความรู้

เรื่องการประพันธ์ กล่าวคือ ด้านอักษรศัพท์ เป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่เป็นคำยืมมาจากภาษาบาลี 

สันสกฤต และเขมร ซึ่งจัดได้ว่าในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแต่งคำประพันธ์ เพราะเป็น     

คลังคำสำหรับผู้ที่ต้องการจะแต่งคำประพันธ์ ในส่วนต่อมาคือ อักขรวิธี เป็นการอธิบายเรื่องหลัก

ภาษามีการจำแนกอักษร การแจกลูก การผันอักษร การใช้ คำเป็น คำตาย ตลอดจนการใช้

เครื่องหมายวรรคตอน และส่วนสุดท้ายคือ ความรู้เรื่องการประพันธ์มีการอธิบายวิธีการแต่งกาพย์ 

กลอน โคลง ฉันท์ ซึ่งมีการรวบรวมแบบแผนคำประพันธ์ โดยอธิบายลักษณะบังคับและยกตัวอย่างคำ

ประพันธ์นั้น ๆ ซึ่งนำมาจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ  
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 นอกจากนี้ยังมีตำราประพันธศาสตร์ในสมัยต่อมา เช่น จินดามณี  ฉบับกรมหลวง          

วงษาธิราชสนิท ประชุมลำนำ ของหลวงธรรมาภิมณฑ์ ตำราฉันทลักษณ์ ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของตำราประพันธศาสตร์ในแต่ละฉบับนั้นก็คือ การรวบรวมฉันทลักษณ์ที่      

มีมาแต่เดิมแสดงไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สนใจในการแต่งคำประพันธ์ได้ศึกษา 

 ธเนศ เวศร์ภาดา (2543) ได้แบ่งตำราประพันธศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตำราประ

พันธศาสตร์ประเภททฤษฎีทางฉันทลักษณ์และตำราประพันธศาสตร์ประเภทปฏิบัติ กล่าวคือ ตำรา

ประพันธศาสตร์ประเภททฤษฎีทางฉันทลักษณ์ เป็นตำราที่รวบรวมแบบแผนคำประพันธ์ โดยอธิบาย

ลักษณะบังคับและยกตัวอย่างคำประพันธ์นั้น ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สนใจในการแต่ง             

คำประพันธ์ เช่น กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ประชุมลำนำ      

ของหลวงธรรมาภิมณฑ์ และตำราฉันทลักษณ์ ของพระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นต้น ส่วนตำรา        

ประพันธศาสตร์ประเภทปฏิบัติ เป็นตำราที่มุ่งแสดงให้เห็นแบบแผนฉันทลักษณ์ของไทย โดยผ่าน    

การปฏิบัติ คือ การสร้างบทประพันธ์ข้ึนเป็นแบบอย่าง เช่น กลบทศิริวิบุลกิตติ์ ของหลวงศรีปรีชา 

(เซ่ง) และตำราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ     

ปรมานุชิตชิโนรส เป็นต้น   

 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวนอกจากทรงพระราชนิพนธ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ 

ไว้จำนวนมากแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์งานเขียนประเภท ตำราประพันธศาสตร์ ไว้จำนวนหนึ่ง    

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของงานวรรณศิลป์ไทย ตลอดจนทรงมีพระราชดำริในเรื่อง

การสร้างมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างในด้านงานเขียนประเภทร้อยกรองของไทย ดังที่ปรากฏใน   

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพนัธ์ ซึ่งมีเนื้อหาอธิบายการสอนแต่งโคลงประเภท

ต่าง ๆ ที่ทรงศึกษาค้นคว้ารวบรวมไว้เป็นแบบอย่าง โดยพระราชทานไว้เป็นตำราการแต่งคำประพันธ์

สำหรับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน) ดังข้อความในคำอธิบายว่า 

"หนังสือนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจแต่งให้แก่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อบำรุงวิชากะวีในโรงเรียนนั้ น" 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , 2517: 7) วีรวัฒน์ อินทรพร (2555: 65) ได้กล่าวถึง    

พระราชประสงค์ในการพระราชนิพนธ์พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ไว้ว่า "หากพิจารณาเนื้อหา

ของพระราชนิพนธ์นี้แล้ว จะพบว่า แท้จริงแล้วพระองค์น่าจะทรงมีพระราชประสงค์ในการพระนิพนธ์ 
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3 ประการดังนี้ ได้แก่ การฟื้นฟูการแต่งโคลงสี่ การรวบรวมแบบแผนการแต่งโคลง และการ

สร้างสรรค์โคลงชนิดใหม่จากพื้นฐานของเก่า" 

 ในตำราแต่งคำประพันธ์เรื่องนี้พระองค์ใหค้วามสำคัญและแสดงใหเ้หน็ถึงคุณค่าของงานเขียน

ร้อยกรอง ดังความว่า "ส่วนถ้อยคำร้อยกรองอย่าง 1 กับเพลงบรรเลงไพเราะอย่าง 1 เป็นเครื่องปลด

เปลื้องทุกข์และแก้รำคาญแก้เหงาได้ดีกว่าสุรายาเมาใด ๆ ทั้งเมื่อได้อ่านหรือฟังแล้วก็หาโทษมิได้เลย" 

อีกทั้งมีพระราชดำริเกี่ยวกับการเป็นกวีที่ดี ดังความว่า "ผู้แต่งโคลงฉันท์กาพย์กลอน ควรจะคิดถึง

ผู้อ่านมากกว่าตัวเอง คือควรเพ่งเล็งให้ผู้อ่านเข้าใจและฟังเพราะมากกว่าที่จะอวดความเก่งของ

ตนเอง" (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 2-3)  

 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงให้ความสำคัญและยกย่องคุณค่า

ของกวีไว้สูงมาก ดังปรากฏในบทนำพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ความว่า 

 

   ดูรากุลบุตร์เช้ือ   ชาติชาย ไทยเอย 

  อันชาติรุ่งเรืองฉาย   เฉิดแท้ 

  แม้ไร้กะวีอาย    ทั้งชาติ เจียวพ่อ 

  เขาจะเยาะเล่นแม้   หมดผู้รู้ดีฯ 

   กะวีสง่าแม้น   มณีสาร  

  คำเพราะคือสังวาลย์   กอบแก้ว 

  ควรเพิ่มพิริยการ    กะวีเวท เทอญพ่อ 

  กอบกิจประเสริฐแล้ว   ไป่ต้องร้อนตัว ฯ 
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   อย่ากลัวถูกติพ้น   เกินสมัย หน่อยเลย 

  ใครเยาะก็ช่างใคร   อย่าเก้อ 

  เราไทยอักษรไทย   เราแต่ง สิฮา 

  ใครติสิคือเส้อ    ไม่รู้สีสา ฯ 

   นานาประเทศล้วน  นับถือ 

  คนที่รู้หนังสือ    แต่งได ้

  ใครเกลียดอักษรคือ   คนป่า 

  ใครเยาะกะวีไซร้    แน่แท้คนดง ฯ 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ค-ฅ) 

 พระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพข้างต้น แสดงให้เห็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้คุณค่าแก่กวี ดังที่ทรงอธิบายว่ากวีนั้นเป็นผู้ที่ทำให้ชาติบ้านเมือง     

มีความเจริญรุ่งเรือง ประเทศที่ เจริญแล้วนั้นต่างนับถือผู้ที่รู้หนังสือ ผู้ ที่มีความสามารถในด้าน        

การประพันธ์และยังมีพระราชประสงค์ที่สำคัญคือ ทรงมุ่งหวังให้กุลบุตรทั้งหลาย มีความวิริยะ

พากเพียรที่จะฝึกฝนตนเองในการแต่งคำประพันธ์ต่อไป รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ (2553 : 12) กล่าวถึง

อารัมภกถาหรือบทนำข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า "อารัมภกถา มีจุดประสงค์เพื่อทรงให้เห็นแบบอย่างของ    

การประพันธ์ฉันทลักษณ์ การบำรุงรักษากวีนิพนธ์ไทย อย่ากลัวว่าเป็นของที่ เชยและล้าสมัย           

ซึ่งสอดคล้องกับกวีศาสตร์ทั้งหลายที่ยกย่องว่า กวีและกวีนิพนธ์เป็นเครื่องหมายแสดงความมีอารยะ

และความรุ่งเรืองของชาติ"และเปลื้อง ณ นคร (2545: 513) ได้กล่าวถึงบทนำในเรื่องพระนลคำหลวง

ไว้ว่า "อารัมภกถา แสดงว่ากวีเป็นของคู่บ้านคู่เมือง อักษรศาสตร์ไทยเป็นของควรสงวนและส่งเสริม" 

 คำว่า คำหลวง ตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน 

(2550) ได้กล่าวถึงความหมายของคำหลวงสรุปได้ว่า เป็นคำเรียกงานประพันธ์ร้อยกรอง แต่ไม่ได้

กำหนดว่าจะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด หนังสือที่เรียกว่าคำหลวงมีอยู่ 4 เล่ม คือ มหาชาติคำหลวง     

นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระมาลัยคำหลวง และพระนลคำหลวง มักแต่งเป็นร่ายและมีคำประพันธ์

ชนิดอื่นปนอยู่ด้วย หนังสือที่มีช่ือว่าคำหลวง ต่อท้าย  มักเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนา มีทั้งศาสนา
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พุทธและศาสนาพราหมณ์ โบราณาจารย์อธิบายว่า หนังสือคำหลวง เป็นหนังสือที่พระเจ้าแผ่นดินหรือ

พระราชวงศ์ช้ันสูงทรงพระราชนิพนธ์และอาจมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมแต่งด้วย อย่างไรก็ตามใน

สมัยรัตนโกสินทร์ มีหนังสือที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งหลายเรื่อง    

แต่ไม่ได้ใช้ช่ือว่าคำหลวง เพราะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา แต่มีลักษณะเป็นบทละคร เช่น รามเกียรติ์ 

อิเหนา ดาหลัง เป็นต้น คำหลวงจึงเป็นช่ือเฉพาะของวรรณคดี 4 เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น 

 พิสิทธ์ิ กอบบุญ ได้กล่าวถึงคำว่าคำหลวง สรุปได้ว่า คำหลวง ปรากฏครั้งแรกในพระราช

พงศาวดาร วรรณคดีคำหลวงในอดีตก่อนหน้าที่จะมี พระนลคำหลวง มีอยู่ด้วยกัน 4 เรื่อง ได้แก่ 

มหาชาติคำหลวง นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระมาลัยคำหลวง และ สุปรีดิธรรมราชชาดกคำหลวง 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาจาก วรรณคดีคำหลวง ทั้ง 4 เรื่อง มีแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) เป็น     

พระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์หรือกรมพระราชวังบวร ซึ่งอย่างจะเป็นผู้แต่งเองหรือผู้อุปถัมภ์

การแต่ง 2) เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และ 3) ฉันทลักษณ์แต่งเป็นคำประพันธ์

ประเภทร่ายเป็นหลักและมีคำประพันธ์ประเภทอื่น ๆ ประกอบ วรรณคดีคำหลวง เรื่องสุดท้ายใน    

วงวรรณคดีไทยคือ พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี

แนวคิด ที่มา และสาระสำคัญของเรื่องแตกต่างไปจาก วรรณคดีคำหลวง ในอดีตที่ผ่านมา (พิสิทธ์ิ 

กอบบุญ, 2561: 206) 

 พระนลคำหลวง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงแปล

ความมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์ -วิลเลียมส์ (Sir Monier Monier-

Williams) เรื่อง นโลปาขยานบรรพ อันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์มหาภารตะ ของมุนีกฤษณไทวปายน 

(รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 12) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2456 ถึง วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2457 (กุสุมา รักษมณี, 2559: 23) ดังปรากฏในตอนที่เป็นอุตตรกถา ความว่า  

 

   สองพันและสี่ร้อย  สิริห้าสิบหกสมาน 

  พระพุทธะศกกาล   ดนุเริ่มประพนธ์ฉันท์ 
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   พฤหัสบดีวา   ระสิบแปดกำหนดวัน 

  มวลมาสประสบกัน   ยะวิเศษสถาพร 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 82) 

 คำประพันธ์ข้างต้นได้กล่าวถึงวันที่พระองค์ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ว่า

เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2456 ส่วนวันพระราชนิพนธ์แล้วเสร็จ คือวันเสาร์ที่ 9 

พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 ดังความว่า 

 

   วันเสาระที่เก้า   วรพฤษภาคม 

  ตรงวันวโรดม    สุวิศาขะบูรณมี 

   สองพันและสี่ร้อย  สิริห้าสิบเจ็ดปี 

  แห่งพุทธะศกศรี    ศุภเลิศประเสริฐวัน ฯ 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 82) 

 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2459 โดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ระยะเวลาในการตรวจทานและแก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 ปี 

จึงได้พิมพ์ออกเผยแพร่ นับได้ว่าเป็นผลงานที่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง (กุสุมา รักษมณี , 

2559: 22) 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติในการตีพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2459 ฉบับโรงพิมพ์ไทย 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2490 ฉบับโรงพิมพ์คุรุสภา 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2495 ฉบับสำนักพิมพ์บรรณาคาร 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2496 ฉบับสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2499 ฉบับโรงพิมพ์คุรุสภา 
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 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2499 ฉบับโรงพิมพ์รัชดารมภ์ 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2516 ฉบับเด่นดวง พุ่มศิริ เรียบเรียง 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2517 ฉบับกรมศิลปากร 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 พุทธศักราช 2517 ฉบับสำนักพิมพ์คลังวิทยา 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 พุทธศักราช 2517 ฉบับสำนักพิมพ์บรรณาคาร 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2517 ฉบับโรงพิมพ์เจริญธรรม 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 พุทธศักราช 2523 ฉบับคณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับ 

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2523 ฉบับสำนักพิมพ์บรรณาคาร 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2546 ฉบับสำนักพิมพ์แสงดาว 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2547 ฉบับสำนักพิมพ์คลังวิทยา 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 16 พุทธศักราช 2557 ฉบับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17 พุทธศักราช 2559 ฉบับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและธนาคารออมสิน 

 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เริ่มต้นเรื่องด้วยนมัสกฤติกา คือบทไหว้ครู ต่อด้วย 

อารัมภกถา เพื่อแสดงจุดประสงค์ของการแต่งเรื่องดังกล่าว จากนั้นคือนิทานวัจนะ ซึ่งเป็นการเล่าถึง

มูลเหตุของเรื่อง พระนลคำหลวง และต่อจากนั้นเป็นการดำเนินเรื่อง พระนลคำหลวง มีความยาว

จำนวน 26 สรรค และจบด้วย อุตตรกถา (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ , 2553: 12-13) นอกจากนี้ในส่วนท้าย

ของเรื่องยังมีภาคผนวกที่ทรงอธิบายถึงลักษณะของคำประพันธ์และลำดับของคำประพันธ์ที่ทรงใช้

ตลอดทั้งเรื่อง อีกทั้งยังมีอภิธานศัพท์ที่ทรงอธิบายที่มาและความหมายของคำศัพท์ที่ทรงเลือกใช้ใน

เรื่อง พระนลคำหลวง อย่างละเอียด  

 จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในทางอักษรศาสตร์อย่างยิ่ง ดังที่วรรณคดี

สโมสรได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญวชิรญาณเป็นพิ เศษตามคำกราบบังคมทูลของ

คณะกรรมการวรรณคดีสโมสร ความตอนหนึ่งว่า "หนังสือพระนลคำหลวงนี้เป็นหนังสือเรื่องใหญ่แล

แต่งยาก จำผู้แต่งต้องมีวิริยะอย่างแรงกล้าจึงจะแต่งสำเร็จได้" (พระนลคำหลวง, 2559: 12)  
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 ความโดดเด่นของ พระนลคำหลวง ที่นอกจากจะเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรองที่ให้     

ความบันเทิงแล้ว ยังเป็น ตำราประพันธศาสตร์ ไปพร้อมกันด้วย เห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จ   

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ร้อยกรองของไทยแทบจะทุกชนิดสลับกันไปอย่าง

ไพเราะ ทั้งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 16) นอกจากนี้อัญชลี ภู่ผะกา    

ได้กล่าวถึง การแสดงแบบอย่างลักษณะคำประพันธ์ไทยในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง     

ความว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีการเลือกใช้ชนิดคำประพันธ์ในพระราช

นิพนธ์ที่ทรงพยายามแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างลักษณะคำประพันธ์ไทยให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้

แสดงให้เห็นลำดับลักษณะคำประพันธ์ที่พระองค์ทรงใช้ในแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจนและละเอียด

ครบถ้วนตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะแสดงแบบอย่างลักษณะ    

คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ได้ดูเป็นตัวอย่าง กล่าวได้ว่าเรื่อง พระนลคำหลวง มีสถานะเป็น 

ตำราประพันธศาสตร์ของไทย อีกด้วยประการหนึ่ง (อัญชลี ภู่ผะกา, 2553: 380-381)  

 ผู้วิจัยได้สำรวจงานศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่อง พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สนใจศึกษาในหลายประเด็น ได้แก่ การศึกษาเชิงประวัติ 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และการศึกษารสตามทฤษฎีรสวรรณคดีสันสกฤต ส่วนในด้านการสร้าง

แบบแผนคำประพันธ์ ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อดังกล่าว  

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในเรื่องพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 2. เพื่อศึกษาลักษณะเด่นในด้านฉันทลักษณ์และด้านกลวิธีการแต่งในเรื่องพระนลคำหลวง 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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สมมติฐานของการวิจัย  

 พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเป็น   

ตำราประพันธ์ศาสตร์ ดังที่จะเห็นได้จากลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และด้านกลวิธีการแต่ง คือ     

การกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส ตำแหน่งของคำเอก คำโท คำครุ คำลหุ     

การเลือกใช้ประเภทของฉันทลักษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา รวมทั้งการสร้างความงามทางวรรณศิลป์

ในด้านเสียง ด้านคำ และด้านเนื้อความ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับจัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

และธนาคารออมสิน พุทธศักราช 2559 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ตำราประพันธศาสตร์ หมายถึง หนังสือที่แต่งข้ึนเพื่อใช้สำหรับอธิบายและเป็นแบบอย่างใน

การแต่งคำประพันธ์ของไทย ซึ่งธเนศ เวศร์ภาดา (2543) ได้แบ่งประเภทของตำราประพันธศาสตร์

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตำราทางทฤษฎีและตำราทางปฏิบัติ  โดยที่พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล        

คำหลวง สามารถจัดอยู่ในตำราทั้ง 2 ประเภทได้ 

 ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเด่นในด้านการกำหนดจำนวนคำ การรับส่ง

สัมผัส และการใช้คำตามที่ฉันทลักษณ์กำหนดที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวง 

 ลักษณะเด่นด้านกลวิธีในการแต่ง หมายถึง ลักษณะเด่นในด้านการเลือกใช้ฉันทลักษณ์   

การนำเสนอเนื้อหา และการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวง  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทำให้เห็นถึงความเป็นตำราประพันธศาสตร์ที่ปรากฏในเรื่องพระนลคำหลวง พระราช 

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 2. ทำให้ทราบถึงลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และด้านกลวิธีการแต่งในเรื่องพระนลคำหลวง 

 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 3. ทำให้ประจักษ์ชัดถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       

ในด้านการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรอง 

 4. เป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีในฐานะตำราประพันธศาสตร์ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนด้านการประพันธ์ 

 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระนลคำหลวง 

 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลฉันทลักษณ์เรื่องพระนลคำหลวงอย่างละเอียด 

 4. เรียบเรียงผลการศึกษาและนำเสนอเป็นบท 

 5. สรุปผลการวิจัย 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบแผนด้านการประพันธ์ 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพระนลคำหลวง 
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 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแบบแผนด้านการประพันธ์ 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้องกับแบบแผนด้านการประพนัธ์ พบว่ามี

งานที่กล่าวถึงหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับแบบแผนการประพันธ์ร้อยกรอง ดังต่อไปนี้ 

   ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (2534) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง ความรู้ทาง    

ประพันธศาสตร์ สรุปได้ว่า คำว่า ประพันธศาสตร์ (หรือ ประพนธศาสตร์) แปลตามรูปศัพท์ ประ+

พนธ+ศาสตร์ คือ ความรู้ว่าด้วยการผูกพันติดต่อกัน หรือสืบเนื่องกันน่ันก็คือ "ความรู้ว่าด้วยการแต่ง

ความให้สืบเนื่องติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว" หรือกล่าวกันง่าย ๆ คือการแต่งหนังสือนั่นเอง ตามความ

เข้าใจที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งที่ปรากฏเป็นหลักฐานแสดงไว้ในหนังสือ จินดามณี ฉบับแรก ซึ่ง     

พระโหราธิบดีแต่งไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ้งว่า ที่เรียกว่า    

คำประพันธ์นั้นก็คือ การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ นั่นเอง การแต่งคำประพันธ์ของไทย 

อาจจะแบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ แบบชาวบ้าน (คือแบบพื้นบ้านพื้นเมือง) กับแบบ

ทางการ คือแบบที่ไปจากราชสำนัก เป็นแบบแผนกฎเกณฑ์ตายตัวตามที่ได้รับมาจากอินเดีย ซึ่งเราถือ

ว่าเป็นครูทางประพันธศาสตร์ของไทยมาแต่สมัยโบราณ แบบชาวบ้านได้แก่ คำประพันธ์ แบบกลอน

เพลงปฏิพากย์หรือกลอนเพลงโต้ตอบ แบบกลอนหัวด้วน ซึ่งใช้แต่งเพลงพื้นเมือง เช่น เพลงเกี่ยวข้าว

เพลงปรบไก่เพลงพวงมาลัยเพลงเรือเพลงอีแซวเพลงโคราช และ เพลงขอทาน เป็นต้น ส่วนคำ

ประพันธ์แบบทางการ คือแบบแผนที่ได้ไปจากราชสำนัก และกวีนำไปแต่งเป็นหนังสือ ตลอดจนขับ

ร้องแพร่หลาย มีวงดนตรีปี่พาทย์ประกอบ หรือไม่มีก็ตาม ได้แก่ กาพย์กลอนโคลงฉันท์ร่าย ซึ่งแต่ละ

อย่างก็แยกออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก การแต่งคำประพันธ์แบบทางการในประการหลังนี้

แหละที่มีหลักฐาน มีที่มา และมีหลักเกณฑ์อันชวนให้รู้ ชวนให้ศึกษา และเป็นประโยชน์ในการ

วิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมร้อยกรองอย่างมากมาย 

   วีร วัฒน์ อินทรพร (2555) ได้กล่ าวถึงเรื่องฉันทลักษณ์  ในหนังสือ          

การวิจารณ์บนเส้นทางวรรณคดีศึกษา สรุปได้ว่า คำว่า ฉันทลักษณ์ ในตำราประพันธศาสตร์เรียกว่า 

"กระบวน" บ้าง "การเกลากลอน" บ้าง "แบบอย่างการแต่ง" บ้าง หรือ "ลำนำ" บ้าง ในหนังสือ     

จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ได้เรียกการแต่งคำประพันธ์ว่า "เกลากลอน" และใช้คำว่า "กระบวน"    

ในการเรียกลักษณะและข้อบังคับของคำประพันธ์ นอกจากนี้หลวงธรรมาภิมณฑ์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง 
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ประชุมลำนำ ใช้คำว่า "ลำนำ" ในความหมายว่า คำประพันธ์และใช้คำว่า ลำนำ ข้ึนต้นช่ือคำประพันธ์ 

เช่น บทพากย์ลำนำ 11บทพากย์ลำนำ 16 เป็นต้น ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการ

ประพันธ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้คำว่า "แบบโคลง"       

เมื่อแสดงถึงตัวอย่างและลักษณะการแต่งโคลงประเภทต่าง ๆ ของไทยดังนั้นคำว่า "แบบโคลง"        

จึงหมายถึงแผนผังและข้อบังคับของโคลงชนิดต่าง ๆ ของกวีโบราณที่ทรงค้นคว้า และได้ทรงประมวล

มาอธิบายและแสดงเป็น "แบบ" ไว้เพื่อให้ผู้ศึกษาตำราได้ฝึกฝนแต่งให้ถูกต้อง ส่วนคำว่า "ฉันทลักษณ์" 

เป็นคำที่พระยาอุปกิตศิลปสาร ใช้เป็นช่ือตำราไวยากรณ์ไทยเล่มสุดท้าย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เล่ม ของ

ตำราไวยากรณ์ไทย อันได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และ ฉันทลักษณ์  มีคำอธิบาย

ความหมายของฉันทลักษณ์ ไว้ว่า "คือตำราไวยากรณ์ว่าด้วยลักษณะของคำประพันธ์ที่เป็นกลอน 

กาพย์ โคลง ฉันท์ต่าง ๆ ซึ่งโบราณเรียกว่า บทกานท์หรือ คำกานท์" 

  ส่วนงานวิจัยด้านแบบแผนการประพันธ์หรือการศึกษาในฐานะตำราประพันธศาสตร์ 

มีจำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

   ลัลลนา ศิริเจริญ (2525) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "อลังการในมหาชาติ   

คำหลวง" โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์มหาชาติคำหลวง ตามทฤษฎีการประพันธ์ในอลังการศาสตร์ของ

สันสกฤต ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กลวิธีในการแต่งอันได้แก่ การตกแต่งฝ่ายเสียง (ศัพทาลังการ)       

การตกแต่งฝ่ายความหมาย (อรรถาลังการ) และรสวรรณคดี ทำให้มหาชาติคำหลวงมีความงาม ความ

ไพเราะตรงตามหลักเกณฑ์ของอลังการศาสตร์ของอินเดียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบว่า 

มหาชาติคำหลวงมีความงามอันเป็นเอกลกัษณ์ของวรรณคดีไทยอีกด้วย ความงดงามเหล่าน้ีเป็นเครื่อง

แสดงถึงความสามารถและความตั้งใจในประประพันธ์ของกวี และเป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้

มหาชาติคำหลวงเป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของไทย 

   ธเนศ เวศร์ภาดา (2543) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "ตำราประพันธศาสตร์

ไทย: แนวคิดและความสัมพันธ์กับขนบวรรณศิลป์ไทย" โดยศึกษาตำราประพันธศาสตร์ไทย จำนวน 

10 เล่ม เพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวคิดและความสัมพันธ์ที่มีต่อกระบวนการสร้างและสืบทอดขนบวรรณศิลป์

ของไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ตำราประพันธศาสตร์ไทยทั้ง 10 เล่ม อันได้ แก่ อลังการศาสตร์      

พระคัมภีร์สุโพธาลังการ คัมภีร์วุตโตทัยกาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ จินดามณี กลบท ศิริวิบุล
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กิตติ์ ประชุมลำนำ ตำราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติ และตำราฉันทลักษณ์ เหล่านี้มีพันธกิจ

ร่วมกันคือเป็นตำราการประพันธ์ที่มุ่งประมวลแบบแผนและหลักการประพันธ์จากวรรณคดีแบบฉบับ

ที่ได้สั่งสมมาในแต่ละยุคสมัย และกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นระบบและบรรทัดฐานของวรรณคดีลาย

ลักษณ์ โดยผ่านกระบวนการนิยามคำและความหมายอันเกี่ยวเนื่องกับหลักเกณฑ์การประพันธ์ และ

การปฏิบัติคือสร้างบทประพันธ์ให้เห็นเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ ยังได้ปรับประยุกต์แบบแผนที่มีมาแต่

เดิมมาสร้างสรรค์ให้เกิดแบบแผนใหม่ เพื่อส่งทอดต่อไปในกระบวนการสร้างงานกวีนิพนธ์ไทยทั้งตำรา

ประพันธศาสตร์และวรรณคดีแบบฉบับของไทยได้สะท้อนแนวคิดเรื่องความงามทางวรรณศิลป์ไทย

สำคัญประการหนึ่ง คือกฤตยาการแห่งกล ในด้านเสียง คำ และโวหาร ซึ่งกวีไทยได้แสดงให้เห็น

ชัดเจนว่าได้ศึกษาธรรมชาติของภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพื่อสร้างตัวบทให้มีความสมบูรณ์แบบ 

คือ ประกอบไปด้วยความแจ่มชัด ความประณีต และความไพเราะ  

   แนวคิดเรื่องกฤตยาการแห่งกลนี้นับเป็นหัวใจของการสร้างขนบวรรณศิลป์

ในวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กวีไทยได้ใช้เสียงสัมผัสคล้องจอง 

ฉันทลักษณ์ ไวยากรณ์ คำ ตลอดจนโวหาร เป็นเครื่องมือในการเล่น "กล" เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าใน

เนื้อหาเดียวกัน กวีสามารถใช้เครื่องมืออันหลากหลายดังกล่าวมาถักทอให้เกิดเป็นตัวบทใหม่         

อันงอกงามต่อไป 

   วีรวัฒน์ อินทรพร (2548) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง"สุนทรียภาพของโคลง

ในวรรณคดีไทย: การสร้างสรรค์วรรณศิลป์จากธรรมชาติของภาษาไทย" โดยศึกษาสุนทรียภาพของ

โคลงในวรรณคดีไทยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของภาษาไทยกับการสรา้งสรรค์วรรณศิลป์ 

กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ตลอดจนการสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณศิลปใ์นการแต่ง

โคลง โดยศึกษาโคลงทุกประเภทจากตัวบทวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

ในยุครัตนโกสินทร์ 

   ผลการวิจัยพบว่า โคลงเป็นรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างสรรค์ข้ึนจาก

ธรรมชาติของภาษาไทย โดยเฉพาะการบังคับเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเป็นกรอบบังคับทางฉันทลักษณ์ที่

แตกต่างไปจากคำประพันธ์ชนิดอื่น นอกจากนี้กวีได้ใช้ธรรมชาติภาษาไทยตกแต่งโคลงให้มีความ

ไพเราะคมคาย ทั้งเรื่องเสียง เรื่องคำ และน้ำหนักของความหมายในเรื่องเสียง ได้แก่ เสียงวรรณยุกต์ 
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เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ กวีให้ความสำคัญแก่เสียงวรรณยุกต์ในตำแหน่งท้ายวรรคหรือท้ายบาท

ด้วยการใช้เสียงจัตวาและเสียงสามัญดังที่พบในยวนพ่ายโคลงดั้นและในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และการเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่างระดับ ส่วนเสียงพยัญชนะ

และเสียงสระ กวีใช้การซ้ำเสยีงพยัญชนะต้น การแทรกเสียงพยัญชนะ /ร/ ในคำ และการซ้ำเสียงสระ

สร้างเสียงสัมผัสคล้องจองและเสียงเสนาะในโคลง ในเรื่องจังหวะ กวีใช้จังหวะหนักเบาของการออก

เสียงพยางค์ภาษาไทยเพื่อความไพเราะ ในเรื่องคำ กวีใช้คำพ้องรูป พ้องเสียง และใช้คำเดียวกันซ้ำกัน

เพื่อเล่นกับความหมายหลายนัยของคำโดยใช้กลวิธีการซ้ำคำในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นกลวิธีที่นิยมใช้

มากที่สุดในการแต่งโคลง นอกจากนี้ยังเล่นกับน้ำหนักและระดับของความหมายด้วยการใช้คำซ้ำ    

คำ 4 พยางค์ การลำดับคำ และการละคำ 

   กวีใช้ลักษณะเด่นของธรรมชาติภาษาไทยเหล่าน้ีรวมกันไปในโคลงแต่ละบท 

ส่งผลให้โคลงมีสุนทรียภาพทั้งทางด้านเสียงและความหมาย ได้แก่ ความไพเราะจากเสียงและคำ    

การจัดหมวดหมู่ความคิด การเน้นอารมณ์ความรู้สึก การเล่นความหมายหลายนัย การลำดับความ 

และการสรุปความ 

   แนวคิดสำคัญเรื่องการสร้างสุนทรียภาพชองโคลงในระดับเสียงและคำด้วย

การเล่นเสียง การเล่นคำ และการซ้ำคำ รวมทั้งการสร้างสุนทรียภาพในระดับความด้วยการขยาย

ความและการล้อความโคลงกับคำประพันธ์ชนิดอื่น เป็นสิ่งที่ปรากฏมาต้ังแต่สมัยอยุธยา และกวีใน

สมัยต่อมาได้สืบทอดและสร้างสรรค์สุนทรียภาพน้ีในการแต่งโคลงในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงกวีนิพนธ์

สมัยใหม่ด้วย นอกจากนี้การสืบทอดและการสร้างสรรค์สุนทรียภาพที่สัมพันธ์กับรูปแบบของโคลงมี

ผลให้โคลงมีรูปแบบและลีลาทางวรรณศิลป์แปลกใหม่ต่างไปจากเดิมและแสดงเอกลักษณ์ของกวีแต่

ละคน ขณะเดียวกันกวีก็ยังคงมุ่งรักษาแบบแผนการเลน่กับน้ำหนักเสยีงอนัเปน็ลักษณ์เด่นของโคลงใน

ด้านวรรณศิลป์ซึ่งปรากฏให้เห็นในโคลงตั้งแต่อดีตจนถึงโคลงในสมัยปัจจุบัน 

   วรรณภา ชำนาญกิจ (2549) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง"ขนบวรรณศิลป์กับ

ประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"  โดย

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ 
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และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของกวีนิพนธ์ของกวีทั้งสองในฐานะที่สืบทอดความเป็น

ตำราประพันธศาสตร์ดุจเดียวกับที่วรรณคดีช้ันครูโบราณได้กระทำมาแล้วในจารีตนิยมของไทย 

   ผลการวิจัยพบว่า อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์รังสรรค์

งานกวีนิพนธ์สืบทอดแนวคิดเรื่องความงามและคุณค่าของกวีนิพนธ์ในขนบวรรณศิลป์ของไทย และได้

ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องปรัชญาแห่งวรรณคดีคือความสมบูรณ์ของวรรณศิลป์และความงามแห่ง         

จิตวิญญาณ เป็นรูปธรรมในรูปแบบบทกวีนิพนธ์ว่าด้วยธรรมชาติและหน้าที่ของกวีนิพนธ์ 

   การสืบทอดและการสร้างสรรค์ขนบวรรณศิลป์ที่สั่งสมเป็นองค์ความรู้

ประพันธ์ศาสตร์ในวรรณคดีแบบฉบับอันปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่สะท้อนให้เห็นแนวคิดในการ

สร้างมาตรฐานวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์ ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ และ

คุณค่าแห่งจิตวิญญาณ 

   การนำเสนอเนื้อหาที่เน้นความคิดอันเข้มข้นลึกซึ้งนับเป็นลักษณะเด่น

ประการหนึ่งของกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ การสื่อแนวคิดทางพุทธธรรมเป็นขนบด้านเนื้อหา แสดงให้

เห็นการเน้นคุณค่าของกวีนิพนธ์ในการสื่อความงามแห่งจิตวิญญาณ เนื้อหาที่ ช้ีน ำและปลุกเร้า

ความคิดของผู้อ่านให้ขบคิดและตีความในเชิงคำสอนเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตย่อมกระตุ้นการรับรู้       

ผ่านผัสสะและพินิจสาร กระบวนการสร้างและการอ่านกวีนิพนธ์จึงเป็นการบวนการขัดเกลาจิตใจ    

ทั้งของผู้สร้างและผู้อ่านให้วิจิตรประณีต 

   ความงดงามในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ประสานกลมกลืนกันของบทกวี

นิพนธ์ที่กวีได้รังสรรค์ข้ึนอย่างประณีตนับเป็นแนวคิดประพันธศาสตร์ที่สืบทอดมายาวนานในขนบ  

วรรณศิลป์ไทย การสืบทอดและการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์โดยมีพื้นฐานความรู้ประพันธศาสตร์จาก

การศึกษาวรรณคดีโบราณในฐานะเป็นวรรณคดีช้ันครู ทำให้อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์    

พงษ์ไพบูลย์ สามารถรังสรรค์กวีนิพนธ์ให้มีคุณค่าเทียบเคียงกับวรรณคดีแบบฉบับ อาจนับเป็น

ต้นแบบของกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่และมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานของกวีในรุ่นหลัง กวีนิพนธ์ของ

อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จึงมีคุณค่าในฐานะเป็นตำราประพันธศาสตร์ คุณค่า

ของกวีนิพนธ์และวรรณคดีน้ีปรากฏเป็นแนวคิดสำคัญที่สืบทอดมายาวนานในปรัชญาวรรณศิลป์ 
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   วรางคณา ศรีกำเหนิด (2556) ได้กล่าวถึง "การสร้างสรรค์วรรณคดีของ

ไทย" ในวิทยานิพนธ์เรื่อง "จารึกวัดพระเชตุพนฯ : การสร้างสรรค์วรรณคดีไทยในวัฒนธรรม         

พุทธศาสนาและวัฒนธรรมวรรณศิลป์" ความว่า การสร้างสรรค์วรรณคดีของไทย ราชสำนักมีส่วน

สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบทบาทของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ที่อุปถัมภ์การสร้างงานของกวี และ

หลายพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์อีกด้วย วรรณคดีไทยมักจ ะให้

ความสำคัญกับถ้อยคำที่ประณีตงดงาม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการได้ศึกษาจากตำราคำประพันธ์ 

แต่การสร้างวรรณคดีโดยการอุปถัมภ์ของพระราชวงศ์ ก็ย่อมจะมีผลต่อการสร้างงานอันประณีต

เนื่องจากเป็นการสร้างงานข้ึนตามพระราชโองการ นอกจากนี้การสร้างงานวรรณคดีของไทยกลุ่มผู้

เสพงานซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ก็น่าจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้การสร้างงานมีความพิเศษ

มากขึ้น เพราะกลุ่มผู้เสพงานวรรณคดีทั้งเสพจากการอ่านและการฟัง ย่อมอาจที่จะมีการติชมประเมิน

คุณค่าของบทประพันธ์ อีกทั้งงานที่ดีย่อมจะได้รบัการยกย่องให้เป็นแบบที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์

งานต่อไป ในแง่มุมนี้กลุ่มผู้เสพงานวรรณคดีจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นได้ทั้งผู้เสพและผู้สร้างงาน

วรรณคดีไทย 

 

 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพระนลคำหลวง 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ พระนลคำหลวง พบว่ามีผู้ศึกษาเรื่อง

พระนลคำหลวง ในหลายแง่มุม ได้แก่ การศึกษาเชิงประวัติ การศึกษารสวรรณคดีตามทฤษฎีวรรณคดี

สันสกฤต การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และการศึกษาแนวคิดคำหลวง  

  การศึกษาเรื่อง พระนลคำหลวง เชิงประวัติ มีผู้ศึกษาจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ "การ

วิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ของ

ประเทือง วงศ์รื่น "วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร" ของรื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ 

"จากนโลปาขยานัม มาเป็นพระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์" ของวิสุทธ์ บุษยกุล และ "พระนล  

คำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ของกุสุมา รักษมณี ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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   ประเทือง วงศ์รื่น (2517) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์บท    

พระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมีจุดมุ่งหมายที่

จะศึกษาเปรียบเทียบบทพระราชนิพนธ์พระนลคำหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กับเรื่องพระนล ฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์ -วิลเลียมส์และนโลปาขยาย ฉบับ

ภาษาอังกฤษของ ประตาบ จันทร รอย ผลการศึกษาพบว่า เรื่องพระนลคำหลวง ทั้ง 3 ฉบับ มีเนื้อ

เรื่องส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่มีบางสิ่งบางอย่างต่างกัน เช่น รายละเอียดของเนื้อเรื่องบางตอน วิธีการ

เล่าเรื่อง บุคลิกภาพของตัวละคร ในด้านการประพันธ์ เรื่องพระนลทั้ง 3 ฉบับต่างกันคือ เรื่อง  

พระนล ของ เซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์และนโลปาขยาย ประพันธ์เป็นร้อยกรองภาษาอังกฤษ   

นโลปาขยาน ของ ประตาบ จันทร รอย ประพันธ์เป็นร้อยแก้วภาษาอังกฤษ ส่วนพระนลคำหลวง 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชนิพนธ์เป็นร้อยกรองภาษาไทย

ทุกชนิด เรียกว่า "คำหลวง" ในด้านวิธีแปลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลตาม

ต้นฉบับของ เซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์-วิลเลียมส์ เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางตอนที่ทรงแปลและเรียบเรียง 

มีการเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างลงในบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ สำหรับคุณค่าทางวรรณคดีของ          

บท    พระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวง มีอยู่ครบถ้วน ทั้งในด้านสุนทรียะ และด้านความรู้ ในด้าน

สุนทรียะ ทรงสามารถใช้คำได้เหมาะสมทั้งด้านเสียงและความหมาย ทรงใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ   

พระราชนิพนธ์ให้คำประพันธ์ของพระองค์มีความไพเราะ ส่วนคุณค่าทางความรู้ หนั งสือเรื่องนี้     

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณี ความเช่ือถือ ตลอดจนความเป็นอยู่ของชาวอินเดียสมัย

โบราณที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฮินดูในปัจจุบัน 

   รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ (2553) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง "วรรณศิลป์ใน

วรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร" ได้กล่าวถึงเรื่อง พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สรุปได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

พระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช 2459 โดยทรงแปลความจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ โมเนียร์ 

โมเนียร์-วิลเลียมส์ ซึ่งแปลมาจากเรื่อง นโลปาขยานบรรพ อันเป็นเรื่องที่มีอยู่ใน "คัมภีร์มหาภารตะ" 

ของมุนีกฤษณไทวปายน โดยทรงเริ่มต้นด้วย นมัสกฤติกถา หรือบทไหว้ครู ต่อด้วยอารัมภกถา เพื่อ

ทรงแสดงจุดประสงค์ของการทรงแปลวรรณคดีอินเดียเรือ่งดังกลา่ว จากนั้นพระองค์ทรงเล่าถึงมูลเหตุ

ของเรื่อง พระนลคำหลวง ในหัวข้อนิทานวัจจนะ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีความยาว 
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จำนวน 26 สรรค และจบด้วยอุตตรกถา นอกจากนี้เรื่อง พระนลคำหลวง ยังมีความโดดเด่นในด้าน

การใช้ฉันทลักษณ์ร้อยกรองของไทยแทบจะทุกชนิดสลับกันไปอย่างไพเราะ จึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็น

ตำราประพันธศาสตร์ เล่มหนึ่งอีกด้วย 

   วิสุทธ์ บุษยกุล (2558) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง "จากนโลปาขยานัม 

มาเป็นพระนลคำหลวง และพระนลคำฉันท์" สรุปได้ว่า นโลปาขยานัม เป็นภาษาสันสกฤต แปลตาม

ตัวว่า "อุปาขยานเรื่องพระนล" คำว่า อุปาขยาน หมายถึงเรื่องที่เป็นเกร็ด เรื่องเล่า นิยาย นิทาน และ

เรื่องปรัมปราที่เล่าสืบทอดต่อ ๆ กันมา ต้นฉบับสันสกฤตเรื่อง นโลปาขยานัม แบ่งออกเป็น 26 สรรค 

(หรือตอน) และยาว 983 โศลก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลเรื่อง  พระนล

คำหลวง จากหนั งสือ Nalopakhayanam, Story of Nala, With an improved version of 

Dean Milman's translation, by Monier Williams, M.A., D.C.L. ซึ่งตีพิมพ์มาแล้ว 3 ครั้ง คือ 

พุทธศักราช 2403 และ 2422 ในประเทศอังกฤษ และเมื่อพุทธศักราช 2403 ในประเทศอินเดีย โดย

สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว น่าจะทรงใช้ต้นฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อพุทธศักราช 

2422 หนังสือเรื่อง Nalopakhayanam มีบางคนเรียกกันติดปากว่าเป็นฉบับแปลของดัน มิลแลน 

เพราะว่าเป็นผู้แปลและประพันธ์ข้ึนก่อน ในปีพุทธศักราช 2378 ต่อมาเซอร์ โมเนียร์  โมเนียร์ -วิล

เลียมส์ ได้ตรวจแก้และตีพิมพ์ต้นฉบับภาษาสันสกฤต และจัดทำศัพทานุกรมละเอียดเพิ่มเติมไว้ท้าย

เล่ม เพราะฉะนั้นการพิมพ์ในครั้งหลังนี้จึงใช้ช่ือว่าฉบับของ "เซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์-  วิลเลียมส์"

สำหรับเรื่องพระนล ปรากฏในวงวรรณกรรมไทยช้ามาก เรื่องพระนลเรือ่งแรกที่ปรากฏในเมืองไทยคือ 

พระนลคำฉันท์ พระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ในเดือนกันยายน 

พุทธศักราช 2459 แต่ก็หมุนอยู่ในวงจำกัดที่สุด ต่อมาอีกสามเดือน ฉบับที่สอง พระนลคำหลวง     

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ตามมาในเดือนธันวาคม พุ ทธศักราช 

2459 และเรื่องพระนลจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาแต่ครั้งนั้น 

   กุสุมา รักษมณี (2559) ได้เขียนบทความวิชาการเรื่อง "พระนลคำหลวง 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"  โดยปรับปรุงมาจากบทรายงานใน        

วันมหาธีรราชเจ้ารำลึก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2514 สรุปได้ว่า พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นหนังสือที่แต่งดี ดังข้อความในคำปรึกษาของ
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กรรมการวรรณคดีสโมสร ความว่า "หนังสือพระนลคำหลวงนี้ ผู้แต่งต้องประกอบด้วยความรู้

กว้างขวาง ใช่วิสัยกวีสามัญจะแต่งได้ อีกประการหนึ่งเป็นหนังสือเรื่องใหญ่ ทำได้แต่ด้วยวิริยะ

อุตสาหะอันแรงกล้า ควรเป็นเกียรติยศพิเศษแด่ผู้ซึ่งสามารถจะแต่งหนังสือเช่นนี้ได้"พระราชนิพนธ์

เรื่อง "พระนลคำหลวง" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวรรณคดี "คำหลวง" เรื่อง

สุดท้ายในประวัติวรรณคดีไทย มีข้อที่แปลกจากคำหลวงเรื่องอื่น ๆ ตรงที่เป็นคติพราหมณ์ เท่าที่

ปรากฏมานั้น มหาชาติคำหลวง ก็ดี พระมาลัยคำหลวง ก็ดี หรือ นันโทปนันทสูตรคำหลวง ก็ดี ล้วนมี

เนื้อเรื่องเป็นคติทางพุทธทั้งสิ้น ที่พระองค์ทรงนำเรื่องที่เป็นคติพราหมณ์มาทรงพระราชนิพนธ์ก็คงจะ

เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยได้รู้เรื่องของพราหมณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทย

อยู่ไม่น้อยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลเรื่อง พระนลคำหลวงจากต้นฉบับที่เป็น

คำประพันธ์ภาษาอังกฤษยาวถึง 26 ตอน (สรรค) พระองค์ทรงถอดเป็นคำประพันธ์ทุกชนิดของไทยได้

ใจความครบถ้วนไม่มีขาดหาย มีแต่เพิ่มเติมและดัดแปลงเพื่อให้น่าอ่านยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยังมีบทนำ

และภาคผนวกด้วย พระราชนิพนธ์เรื่องนี้จึงมิได้เป็นเพียงการหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง       

มาแปลเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน โดยทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 

2456 ถึงวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 

2459 โดยพระองค์ทรงใช้ระยะเวลาในการตรวจทานและแก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 ปี จึงได้พิมพ์ออกเผยแพร ่

นับได้ว่าเป็นผลงานที่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง  

  การศึกษารสวรรณคดีตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตมีผู้ ศึกษาวิจัยในประเด็น      

"การวิเคราะห์ศฤงคารรสในพระนลคำหลวง สาวิตรี ศกุนตลา มัทนะพาธา" ของศศิธร แสงเจริญ และ 

"รสคำจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  6 ประเภทบันเทิงคดี เรื่องพระนลคำหลวง"  ของ อร  

ไทรหอมหวล ดังต่อไปนี้ 

   ศศิธร แสงเจริญ (2537) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์ศฤงคาร

รสในพระนลคำหลวง สาวิตรี ศกุนตลา มัทนะพาธา" โดยมุ่งวิเคราะห์รสศฤงคารรส ตามทฤษฎี

วรรณคดีสันสกฤต ผลการศึกษาพบว่า 

   พระนลคำหลวง เป็นวรรณคดีเรื่องเดียวใน 4 เรื่อง ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้าน

ศิลปะการแสดงเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการส่งสาร ผู้แต่งจึงสามารถแสดงรติภาวะของตัวละครได้อย่าง
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เข้มข้นทุกรูปแบบ ภาวะรักต่าง ๆ ได้ถูกจัดวางไว้อย่างถูกจังหวะ มีเหตุการณ์ต่อเนื่องกันอย่าง

เหมาะสม มีฉากที่กลมกลืนกับประสบการณ์ทางอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดี 

   สาวิตรี แม้จะเป็นเรื่องขนาดเล็กและเป็นบทละครร้องแบบดึกดำบรรพ์ แต่

ก็มีพลังของศฤงคารรสโดดเด่น เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกจัดลำดับไว้อย่างมีศิลปะและเป็น

เอกภาพ บทร้องมีพลังเรา้อารมณ์สะเทือนใจ วีรกรรมแห่งความรักของนางสาวิตรีผู้งามอย่างที่สุดและ

เข้มแข็งกล้าหาญยิ่งกว่าบุรุษได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เสพอย่างไม่รู้ลืม 

   ศกุนตลา เป็นบทละครร้องแบบดึกดำบรรพ์ จึงมีข้อจำกัดทาง ด้าน

ศิลปะการแสดงตัวละครขาดความซับซ้อนทางอารมณ์ ศฤงคารรสที่เกิดข้ึนจึงเด่นเฉพาะช่วงแรก   

ส่วนช่วงหลังเมื่อตัวละครได้พบกันหลังจากการพลัดพราก จะไม่มีบทโต้ตอบของตัวละครเอก จึงทำให้

ขาดความซาบซึ้งในศฤงคารรสไปอย่างน่าเสียดาย 

   มัทนะพาธา ถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จในด้านรูปแบบ กวีผู้ประพันธ์

ได้ทรงใช้ ฉันทลักษณ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาทางอารมณ์และเนื้อหาทางความคิด แต่มีจุดอ่อนใน    

ด้านของโครงเรื่องและลักษณะนิสัยของท้าวชัยเสนที่ไม่เอื้อต่อการเกิดศฤงคารรส อย่างไรก็ตามฉาก

รักในเรื่องมัทนะพาธาแม้จะเป็นฉากที่อ่อนหวานและลึกซึ้งกว่าทุ กเรื่องที่ศึกษา แต่น่าเสียดายที่

ศฤงคารรสเกิดข้ึนเฉพาะช่วงเฉพาะตอนเท่านั้น  

   ผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่า วรรณคดีทั้ง 4 เรื่องนี้ มิได้เป็นเพียงวรรณคดีที่ให้

ความบันเทิงใจเท่านั้น แต่ยังให้คติธรรมด้านความรักอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้เสพได้เข้าใจชีวิตดียิ่งข้ึนและ

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงได้อย่างมีความสุข 

   อร ไทรหอมหวล (2554) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "รสคำจากพระราช

นิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ประเภทบันเทิงคดี เรื่องพระนลคำหลวง" โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาการ

สร้างรสและลักษณะคำสร้างรส ผลการวิจัยด้านการสร้างรสพบรสจากพระราชนิพนธ์รวม 9 รส 

จำแนกตามรสที่ปรากฏมากที่สุด คือ กรุณารส รองลงมา ได้แก่ ศฤงคารรส วีรรส อัทภูตรส       

ภยานกรส เราทรรสหาสยรสศานตรส และพีภัตสรส ตามลำดับ ผลการวิจัยด้านลักษณะคำสร้างรสมี 

2 ประการ ประการแรก พบประเภทคำ 7 ประเภท ที่ใช้สร้างรสเพื่อแสดงถึงอารมณ์ จำแนกตาม

ประเภทคำ ปรากฏมากที่สุด คือ คำกริยา รองลงมาเรียงตามลำดับ ได้แก่ คำนาน คำวิเศษณ์             
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คำสรรพนาม คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน ประการที่สอง พบชนิดการสร้างคำ 7 ชนิด ที่ใช้

แสดงรสเพื่อแสดงถึงอารมณ์ จำแนกตากชนิดการสร้างคำ ปรากฏมากที่สุด คือ คำมูล รองลงมาเรียง

ตามลำดับดังนี้ คำประสม คำซ้อน คำสมาส คำแผลงอักษร คำสนธิ และคำซ้ำ  

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ มีผู้ศึกษาในประเด็น "การศึกษาเปรียบเทียบพระนล    

คำหลวงและเรื่องพระนลคำฉันท์" ของสุวิมล คำนวน ดังต่อไปนี้ 

   สุวิมล คำนวน (2549) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบ

พระนลคำหลวงและเรื่องพระนลคำฉันท์" โดยมุ่งวิเคราะห์ด้านวิธีดำเนินเรื่องและศิลปะการประพันธ์ 

ผลการศึกษาพบว่าเรื่องพระนลคำหลวงและเรื่องพระนลคำฉันท์ มีวิธีดำเนินเรื่องและศิลปะการ

ประพันธ์ที่เหมือนกันและแตกต่างกนั ดังนี้ ด้านวิธีการดำเนินเรื่องทั้งเรื่องพระนลคำหลวงและพระนล

คำฉันท์มีโครงเรื่องและเนื้อเรื่องซึ่งอาศัยเค้าโครงเรื่องจากนโลปาขยานเหมือนกัน แต่มีรายละเอียด

ของเหตุการณ์บางตอนแตกต่างกัน ด้านศิลปะการประพันธ์ใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์

เหมือนกัน แต่มีรูปแบบคำประพนัธ์แตกต่างกัน คือเรื่องพระนลคำหลวงเป็นวรรณคดีประเภทคำหลวง 

ซึ่งใช้รูปแบบคำประพันธ์หลายชนิด แต่เรื่องพระนลคำฉันท์เป็นวรรณคดีประเภท  คำฉันท์ ใช้เฉพาะ

รูปแบบคำประพันธ์ของฉันท์และกาพย์ ด้านการใช้ภาษามีการสรรคำด้วยวิธีการเหมือนกัน ได้แก่   

การหลากคำ การซ้ำคำ การซ้ำข้อความ และการซ้อนคำ ส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ การซ้ำประโยคที่มี

เฉพาะในเรื่องพระนลคำหลวง การใช้โวหารภาพพจน์ มีลักษณะที่ เหมือนกัน ได้แก่  โวหาร

อุปมาอุปไมย โวหารอุปลักษณ์ โวหารสัญลักษณ์ โวหารอติพจน์ โวหารบุคลาธิษฐาน และ              

โวหารปฏิปุจฉา ส่วนที่แตกต่างกันคือโวหารปฏิภาคพจน์ที่ใช้เฉพาะในเรื่องพระนลคำหลวง 

  การศึกษาแนวคิดเรื่องคำหลวง มีผู้ศึกษาในประเด็น "วิชากวี: แนวคิดของ "คำหลวง" 

ในพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ของพิสิทธ์ิ กอบบุญ 

ดังต่อไปนี้ 

   พิสิทธ์ิ กอบบุญ (2561) ได้เขียนบทความวิจัยเรื่อง "วิชากวี: แนวคิดของ 

"คำหลวง" ในพระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"  โดยมุ่ง

ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นกวีนิพนธ์ Poetics ของ พระนลคำหลวง โดยมุ่งเน้นแนวคิดของคำว่า        

คำหลวง ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องคำหลวง ในพระราชนิพนธ์มุ่งให้ความสำคัญต่อความหมาย
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ของคำหลวง ว่าหมายถึง วิชาเกี่ยวกับการกวีหรือวิชาการแต่งหนังสือ ซึ่งพระองค์ปรารถนาให้บท   

พระราชนิพนธ์นี้เป็นแนวทางหรือแบบอย่างอันดีของการแต่งวรรณคดีที่ดี คำหลวง ยังหมายถึง งาน

กวีนิพนธ์ที่แต่งเป็นคำประพันธ์หลากชนิด มีที่มาจากคัมภีร์หลักทางศาสนาจึงมีการร้อยคาถา สลับ

การการแปลและแต่งเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ยังพบว่า วรรณคดีคำหลวงมีสาระคติ คำสอนจาก

ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของบุคคลสำคัญเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวได้สังเคราะห์ความรู้จากวรรณคดีคำหลวงในอดีต นำมาสร้างแบบแผนของการแต่งวรรณคดี

คำหลวง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิชากวี กล่าวคือสามารถนำไปเป็นแบบอย่างของการแต่งวรรณคดีเพื่อแสดง

ความสามารถอันเลิศของกวี 

 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ พระนลคำหลวง พบว่ามีผู้ศึกษาพระนลคำหลวงใน 

3 ลักษณะ คือ การศึกษาวิเคราะห์พระนลคำหลวงเชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษกับ

บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาเปรียบเทียบพระนลคำหลวง

กับพระนลคำฉันท์ และการศึกษาการสร้างรสตามทฤษฎีรสวรรณคดีสันสฤตในพระนลคำหลวง 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดศึกษา  พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะตำราประพันธศาสตร์  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวต่อไป 



 
 

บทที่ 2 

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ด้านการประพันธ์ร้อยกรอง 

 

 บทนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อดังนี้ 

 2.1 พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 2.2 พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรอง 

 

 2.1 พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ในด้านต่าง ๆ พอสังเขป เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริที่สำคัญ

ของพระองค์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในการสร้างสรรค์

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ในฐานะตำราประพันธศาสตร์ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  2.1.1 พระบรมราชสมภพ 

  2.1.2 พระราชประวัติด้านการศึกษา 

  2.1.3 การเสด็จข้ึนครองราชย์ 

  2.1.4 พระราชกรณียกิจที่สำคัญ 

 

  2.1.1 พระบรมราชสมภพ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่ง

พระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2423 เป็น   

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
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ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระบรมราชชนนี ดังนี้  

(จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์, 2548) 

   1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ 

   2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรรุตม์ธำรง 

   4. สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ 

   5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ 

   5. สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 

   6. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย 

   7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   เมื่อแรกพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรม     

ราชชนนี ทรงออกพระนามพระองค์ว่า ลูกโต เมื่อพระชนมพรรษาได้ 5 เดือน พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชเดือนและ

ข้ึนพระอู่ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  

   ต่อมาในปีพุทธศักราช 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ มีพระนาม

จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนรา 

ธิราช จุฬาลงกรณ์นารถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธ์ บรมมกุฎสุริยสันตติวงษ์ อดิสัยพงษวโรภโต

สุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน พฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราชกุมาร มุสิกนาม" (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 5, 

2431: 440) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาข้ึนเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม เฉลิม

พระนามาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี   
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  2.1.2 พระราชประวัติด้านการศึกษา 

   ในพุทธศักราช 2436 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุน

เทพทวาราวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาวิชาความรู้ ณ ประเทศอังกฤษ และในพุทธศักราช 

2437 ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 

เนื่องจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทิวงคต หลังจาก

ที่พระองค์ทรงศึกษาวิชาความรู้ในประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี จึงได้เสด็จพระ     

ราชดำเนินนิวัติประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2445 ต่อมาในพุทธศักราช 2447 ทรงผนวช ณ       

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง

เป็นพระอุปัชฌาย์ 

   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (2531) ได้กล่าวถึงพระราชประวัติด้านการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงพระเยาว์ ในหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" สรุปได้ว่า 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ทรง

พระอักษรเบื้องต้นในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง       

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดหาผู้ที่มีความสามารถมาถวายพระอักษร ได้แก่ พระยา   

ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาอิศรพันธ์ุโสภณ (หม่อมราชวงศ์หนู อิศรางกูร) และ   

หม่อมเจ้าประภากร มาลากุล ส่วนภาษาอังกฤษมีเซอร์ โรเบิร์ต มอแรนต์ เป็นผู้ถวายพระอักษร  

   ต่อมาในพุทธศักราช 2436 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     

เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ได้ เสด็จ            

พระราชดำเนินไปศึกษาวิชาความรู้ในทวีปยุโรป พร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า      

อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

   สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงพระอักษรกับครูชาว

อังกฤษ โดยรัฐบาลอังกฤษได้มอบหมายให้นายเบซิล ทอมสัน เป็นผู้ถวายพระอักษรที่พระตำหนัก

นอร์ธลอดจ์ เมืองแอสค็อต ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ในช่วงระยะเวลานั้นสมเด็จ       

พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทิวงคต พระบาทสมเด็จ         
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พระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หั ว มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมารแทน เมื่อวันที่  17 มกราคม 

พุทธศักราช 2437 จากนั้นในปีพุทธศักราช 2439 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  

สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ 

เป็นระยะเวลาเพียงปีเศษ และทรงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 

พุทธศักราช 2442 โดยประจำอยู่ในวิทยาลัยไครสเชิร์ช ทรงใช้ระยะเวลาประมาณ 9 ปีในการศึกษา

วิชาความรู้ในประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินนิวัติประเทศสยามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 

พุทธศักราช 2445 

   ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยออก์ซฟอร์ด พระองค์ได้ทรงศึกษา

วิชาต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการปกครอง โดยระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้นมีความ   

สนพระทัยในเรื่องวรรณคดีและการแสดงเปน็อย่างยิ่ง โปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร

ละครต่าง ๆ โดยเฉพาะละครพูด ซึ่งในกรุงลอนดอนมีโรงละครดังกล่าวจำนวนมากและโปรดวิจารณ์

บทละครที่ทอดพระเนตร ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร ตลอดจนทรงจัดการแสดงละครและทรงแสดง

ละครด้วยพระองค์เอง อาทิ ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรการแสดงเรื่อง "Lord Vermount 

V.C." ของ เมลวิลล์ วินเซนต์แลเวอร์มอน เรเวน เป็นละครพูด 2 ฉากสั้น ๆ เมื่อเสด็จกลับมาจาก

ทอดพระเนตรทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่ เพิ่มความยาวเป็นละครพูด 4 องค์ พระราชทานช่ือใหม่ว่า 

"Plotters and Victims" นอกจากจะทรงพัฒนาละครจากผู้อื่นแลว้ ยังทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่เป็น

ของพระองค์อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น 

และนวนิยาย โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ มีพระราชทานไปลง

วารสารบ้างเป็นสว่นน้อย อีกทั้งยังทรงก่อตั้ง สามัคคีสมาคม เพื่อเป็นสมาคมที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา 

แก่บรรดาประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้

บุคคลเหล่าน้ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในประเทศที่ห่างจากบ้านเกิดและสามารถศึกษา

เล่าเรียนได้อย่างเต็มที่  

 



  27 

   หลังจากที่พระองค์ทรงก่อตั้ง สามัคคีสมาคม ข้ึนได้มีการจัดทำนิตยสาร

ภาษาไทยสำหรับคนไทยในประเทศอังกฤษมีช่ือว่า "สามัคคีสาร" ซึ่งผลงานช้ินแรกของพระองค์ได้

ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารดังกล่าว และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ดังที่ วรินทราศรม ได้กล่าวถึง

ในบทความ "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากับภาษาไทย" ความว่า "งานช้ินแรกที่ทำให้พระองค์ทรงมี

ช่ือเสียงคือได้ทรงพระราชนิพนธ์ประวัติศาสตร์ช้ินหนึ่ งเป็นภาษาอังกฤษ ช่ือ The Polish 

Succession ออกจำหน่ายอย่างกว้างขวางและทรงริเริ่มออกนิตยสารภาษาไทยสำหรับคนไทยใน

อังกฤษช่ือ "สามัคคีสาร" เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนไทยเป็นอย่างมาก" (วรินทราศรม, 2550: 5-12) 

   จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพใน

ด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างสูง ด้วยทรงศึกษาภาษาไทยจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงในทาง

ภาษาไทยในยุคนั้น อาทิ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาอิศรพันธ์ุโสภณ (หม่อม

ราชวงศ์หนู อิศรางกูร) และหม่อมเจ้าประภากร มาลากุล ส่วนภาษาอังกฤษ ก็ทรงศึกษาจาก เซอร์ โร

เบอร์ต มอแรนต์ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ จึงส่งผลให้พระองค์ทรงมีความรู้เช่ียวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในขณะที่ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ก็ยังทรงโปรดวิชาด้านอักษรศาสตร์

เป็นอย่างยิ่ง มีความสนพระราชหฤทัยในด้านการวิจารณ์บทละคร ตลอดจนทรงพระราชนิพนธ์บท

ละครต่าง ๆ จำนวนมาก อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ในภายหลัง

พระองค์เอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านส่งเสริมการประพันธ์ ตลอดจนทรงพระราชนิพนธ์ผลงานต่าง ๆ 

อันทรงคุณค่าไว้จำนวนมาก 

 

  2.1.3 การเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 

   หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินนิวัติประเทศไทยแล้ว ทรงได้รับ

ความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ๆ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็น

อันมาก อาทิ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในปี

พุทธศักราช 2450 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทน



  28 

พระองค์   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจที่สำคัญต่าง ๆ  ตลอดจนการบริหารราชการแผน่ดินแทนพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงรับ

เป็นประธานในการจัดสร้างพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต) อันเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญประการ

หนึ่งในขณะที่ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  

   ในพุทธศักราช 2453 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 23 

ตุลาคม พุทธศักราช 2453 ด้วยดำรงพระราชอิสริยศเป็น สยามมกุฎราชกุมาร อันเป็นตำแหน่ง        

รัชทายาท ผู้สืบพระราชสันตติวงศ์โดยตรง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมให้

ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น 2 ครั้ง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 

11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2453 และพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  28 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2454 เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า 

 

   "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรม

 นราธิราช พินิตประชานารถมหาสมมตวงษ์ อดิศัยพงษวิมลรัตน์ วรขัตติยราช

 นิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี 

 จักรีบรมนาถ จุฬาลงกรณ ราชวรางกูร บรมมกุฏนเรนทรสูรสันตติวงษวิสิฐ  สุ

 สาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิ หารอดิเรกบุญฤทธิ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคย

 สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณต บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดม

 บรมสุขุมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศ

 รานุรักษ์ บุริมศักดิสมญาเทพวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ  เสนางคนิกรรัตน์

 อัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมาจาร บริบูรณ์คุณสารสยามาทินครวรุต

 เมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธร บรม

 ชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเสวตฉัตราดิฉัตร 

 ศิริรัตโน ปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริ

 ยมหาสวามินทร์  มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาว
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 ศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสี

 ตลหฤไทย อโนปไมยบุญการ สกล ไพศาลมหารัษฎาธิบดินทร์  ปรเมนทร

 ธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว"  

(ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 27, 2453: 41-42) 

   ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2459 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระรามาธิบดี แทนคำว่า สมเด็จพระปรเมนทร    

จึงมีพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปว่า "พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว" (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33, 2459: 212) 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมเหสี พระคู่หมั้น และ   

พระสนมเอก ดังรายพระนามต่อไปนี้1 

    1. สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา  

    2. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี  

    3. พระนางเธอลักษมีลาวัณ 

    4. พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี 

    5. พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล)    

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชธิดาเพียง

พระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อันประสูติแต่

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2468 ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่

ทรงมีพระชนมพรรษาได้ 45 พรรษา และทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติได้ 15 ป ี

 

 
1 ผู้วิจัยเรยีงลำดับตามพระราชอิสริยยศ 
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  2.1.4 พระราชกรณียกิจท่ีสำคัญ 

   หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จข้ึนเถลิงถวัลย   

ราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

ด้านต่าง ๆ นานัปการ เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจที่สำคัญ ๆ ของพระองค์มากล่าวไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้   

   2.1.4.1 ด้านการเมืองการปกครอง 

   2.1.4.2 ด้านการศึกษา 

   2.1.4.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

   2.1.4.4 ด้านอักษรศาสตร์ 

 

   2.1.4.1 ด้านการเมืองการปกครอง 

    ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่

ชาติตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งสืบเนื่องมาต้ังแต่สมัย

รัชกาลที่ 4 ที่เริ่มมีการปรับปรุงประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับของชาติ

ตะวันตก ประเทศไทยมีความตื่นตัวกับกระแสการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงประเทศให้เป็นไปตามอย่างชาติตะวันตก ทั้งในด้าน

การเมืองการปกครอง การศึกษา ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยน้ัน ล้วนมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งสิ้น มีการเปิดโรงเรียนสำหรับกุลบุตรกุลธิดา การศึกษามิได้จำกัดอยู่

ในวงชนช้ันสูงเท่านั้น แต่ยังแพร่หลายมาถึงประชนชนทั่วไป บรรดาข้าราชการหรือผู้มีฐานะดี นิยมส่ง

บุตรหลานของตนไปศึกษาหาความรู้ในชาติตะวันตก อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ประชนชนเริ่มตื่นตัว

กับการศึกษามากขึ้น ตลอดจนการรับอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย คนไทยเริ่มรู้จัก

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของชาติตะวันตก  

    ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ถึงแม้ภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกจะไม่ได้ภัยร้ายแรงต่อความมั่นของชาติไทย 

เหมือนกับในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็ภัยคุกคามดังกล่าวก็มิได้หายไป ทั้งยังมีปัญหาเรื่องสิทธิสัญญา    



  31 

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทีขั่ดขวางการพัฒนาประเทศ ดังที่ วรชาติ มีชูบท กล่าวว่า "เมื่อเริ่มรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมยังคงดำเนินอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและภาษีร้อยชักสาม ก็ยังคงเป็นอุปสรรคขวากหนามแก่

การพัฒนาประเทศ" (วรชาติ มีชูบท, 2557: 73) นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่ชาวไทยที่

ได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ยังชาติตะวันตก ได้กลับมายังเมืองไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากจะนำ

ความรู้และวิทยาการอันทันสมัยของชาติตะวันตกกลับมาด้วยแล้ว ยังนำแนวคิดเรื่องการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย (democracy) กลับมาอีกด้วย ซึ่งชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น คนหัวสมัย 

กำลังตื่นตัวกับคำว่า democracy เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยประเทศไทยในขณะนั้นยังปกครองด้วย

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) ทำให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ กบฏ ร.ศ. 130 เป็นการกบฏที่

เกิดข้ึนในปีพุทธศักราช 2455 ซึ่งตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 130 โดยเกิดข้ึนจากนายทหารและ

ปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง วางแผนปฏิบัติการ โดยหมายให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ และ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่แผนการ

แตกเสียก่อน จึงมีการจับกุมผู้ คิดก่อการและตัดสินลงโทษให้จำคุกและประหารชีวิต  แต่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยและได้มีพระบรมราชโองการ

พระราชทานอภัยโทษ ละเว้นโทษประหารชีวิต ให้เหลือแต่เพียงโทษจำคุก ด้วยทรงเห็นว่า ทรงไม่มี

จิตพยาบาทต่อผู้คิดประทุษร้ายแก่พระองค์ (เพลิง ภูผา, 2550: 232) 

    ต่อมาในพุทธศักราช 2457 เป็นช่วงที่ประเทศต่าง ๆ กำลัง

เผชิญหน้ากับสงครามโลก ครั้งที่ 1 เป็นมหาสงครามที่มีศูนย์กลางอยู่ในทวีปยุโรป ในช่วงแรกประเทศ

ไทยได้วางตัวเป็นกลาง จนกระทั่ งในวันที่  22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2460 พระบาทสมเด็จ        

พระมงกุฎเกล้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลในการให้ประเทศไทยประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่าย

สัมพันธมิตร เพราะถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ จะมีผลดีในการที่ประเทศไทยจะเรียกร้องสิทธิ

ต่าง ๆ เช่น   ขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับนานาประเทศ พระองค์จึงทรงประกาศ

สงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ดังที่ วรชาติ มีชูบท ได้กล่าวไว้ว่า  
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  "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงติดตามสถานการณ์

 มาโดยลำดับ เมื่อทรงตระหนักแน่ด้วยพระปรีชาญาณทางการทหารแล้วว่า 

 กลุ่มมหาอำนาจกลางซึ่งนำโดยเยอรมนีและออสเตรีย -ฮังการี คงจะหมด

 หนทางที่จะเอาชนะในมหาสงครามครั้งนี้แล้ว และหากสยามจะยังคงเป็นกลาง

 ต่อไปก็คงจะมีแต่เสมอตัว แต่ถ้าหากสยามเลือกเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเสีย ก็

 จะมีแต่ทางได้หรืออย่างน้อยก็เพียงเสทอตัว เพราะหากฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นผู้มี

 ชัยชนะแล้ว เมื่อสงครามสงบลงสยามก็จะได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ชนะ

 สงคราม ยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเยอรมนี ทั้งยังสามารถเจรจากับ

 นานาชาติเพื่อขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งเรื่องสิทธิสภาพ

 นอกอาณาเขตและแก้พิกัดภาษีศุลกากรต่อไปได้" 

(วรชาติ มีชูบท, 2557: 406-407) 

    จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปรีชา

สามารถในด้านการเมืองการปกครองอย่างยิ่ง ด้วยทรงเล็งเห็นถึงสภาพการณ์หน้า จึงตัดสินพระราช

หฤทัยที่จะนำประเทศไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร โดยประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาสมัครไป

ช่วยรบ 1,284 คน สมทบกับนักเรียนไทยในนานาประเทศอีกประมาณ 400 คน รวมทหารอาสาสมัคร

ทั้งหมดประมาณ 1,600 คน ปรากฏว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นผู้มีชัยชนะ ส่งผลให้ประเทศไทยได้มีสิทธิ

ในการขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำไว้เดิมกับประเทศต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 

อเมริกา เยอรมัน เป็นต้น โดยแก้ไขจากสนธิสัญญาฉบับเดิมที่ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบให้ได้ประโยชน์ดี

ข้ึน นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติอีกด้วย 

    ต่อมาปีพุทธศักราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้จัดต้ังเมืองจำลองข้ึน พระราชทานช่ือว่า ดุสิตธานี ในบริเวณพระราชวัง

ดุสิต โดยมีการทดลองให้บริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตย (วรินทราศรม [นามแฝง], 

2550: 5-12)  
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    เมืองดุสิตธานี สร้างข้ึนบนเนื้อที่ราวสองไร่ครึ่ง มีบ้านเรือนหลัง   

เล็ก ๆ และยังมีสถานที่ต่าง ๆ เช่น พระราชวัง วัด สถานที่ราชการ โรงพยาบาล  โรงเรียน ธนาคาร    

ที่ทำการหนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ประชาชนใน เมืองดุสิตธานี มีสิทธิเสรีภาพ

ในการเลือกคนที่ตนพอใจข้ึนมาบริหารบ้านเมือง เพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนและ

ได้มีการวางรากฐานการศึกษาแก่ประชาชน มีการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 

2464 บังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ เรียนหนังสือในโรงเรียนจนอายุ 14 ปีบริบูรณ์ 

นอกจากนี้ยังทรงออกหนังสือพิมพ์เผยแพร่ใน เมืองดุสิตธานี มีการลงบทความที่มีเนื้อหาในเชิงออก

ความคิดเห็นและบทวิจารณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารในเมืองดังกล่าว 

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นว่าหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในระบอบประชาธิปไตยและทรง

พยายามปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการใช้เสรีภาพอย่างมีขอบเขต และยังให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ใน

การแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์บ้านเมืองได้อย่างกว้างขวาง โดยพระองค์ทรงรับหน้าที่เป็น

บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์  

    จะเห็นได้ว่าสภาพบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติ

ตะวันตกที่สืบเนื่องมาครั้งแผ่นดินก่อน การรับอิทธิพลตะวันตกของชาวไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 1 จากเหตุการณ์

ต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองประเทศให้มีความสงบสุขร่มเย็นและ

การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญวัฒนาไปพร้อม ๆ กัน แต่ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านการเมือง

การปกครอง ตลอดจนพระบรมราชวินิจฉัยอันลุ่มลึก กอปรด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงเล็งเห็น

ถึงเหตุการณ์เบื้องหน้า จึงทรงปกครองประเทศไทยมาด้วยความผาสุกสวัสดีและผ่านพ้นวิกฤติ

เหตุการณ์ต่าง ๆ มาได้ตลอดรัชสมัยของพระองค์  
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   2.1.4.2 ด้านการศึกษา 

    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการด้าน

การศึกษาของประเทศไทยกำลังเจริญก้าวหน้าข้ึน สืบเนื่องจากเมื่อครั้งรัชกาลก่อน คือ รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ พระองค์มีพระราชดำริที่จะให้คนไทยมีความรู้วิทยาการ

สมัยใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยทรงปฏิรูประบอบการศึกษาของไทยให้มีความ

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัต้ังโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพุทธศักราช 2414 คือ 

โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก  ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  เมื่อ

พุทธศักราช 2425       

    นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ยังมีพระราช

ประสงค์ที่จะขยายระบบการศึกษาให้เข้าถึงราษฎรทั่วไปมากข้ึน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า       

โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนข้ึนภายในบริเวณวัดหลายแห่งด้วยกัน โดยโรงเรียนหลวงสำหรับ

ราษฎรแห่งแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพ์ จัดตั้งในพุทธศักราช 2427 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง

โรงเรียนอื่น ๆ  ในเวลาต่อมา เช่น โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จัดต้ังในพุทธศักราช 2443 โรงเรียน

เทพศิรินทร์ จัดต้ังในพุทธศักราช 2444 เป็นต้น  

    ในพุทธศักราช 2435 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

จัดตั้ง กระทรวงธรรมการ ข้ึนเพื่อทำหน้าที่ดูแลการศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ 

ปัจจุบันคือ กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในพุทธศักราช 2441 พระองค์มีพระราชดำริที่จะจัดตั้ง

โรงเรียนหลวงตามมณฑลต่าง ๆ ดังปรากฏในลายพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่า 

 

  "เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป จนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะ

 ได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบ

 อกได้ว่า การเล่าเรียนในบ้านเมืองนี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันอุตส่าห์จัดให้

 เจริญข้ึนให้จงได้" 

(พระบรมราชโองการ ฯ จัดต้ังโรงเรียนหลวงตามมณฑล พุทธศักราช 2441) 
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    ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้เจริญยิ่งขึ้น 

โดยให้ราษฎรทั่วไปมีสิทธิที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเสมอภาคทั่วกันทุกคน ด้วยทรงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการศึกษาที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนาและ

ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ โดยโรงเรียนหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดต้ัง

ตามมณฑลต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลนครราชสีมา จัดตั้งในพุทธศักราช 2441 

ปัจจุบันคือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ จัดตั้งในปีพุทธศักราช 

2442 ปัจจุบันคือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า จัดตั้งใน

พุทธศักราช 2448 ปัจจุบันคือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นต้น  

    นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่  ยังทรง      

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้ึน

ภายในพระบรมมหาราชวัง ในพุทธศักราช 2442 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาข้ึนเป็นมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2459 

พระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  

    หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชภาระต่าง ๆ สืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนก

นาถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาการศึกษา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจการด้านการศึกษาของไทยเริ่มพัฒนาข้ึนเป็นลำดับ ในพุทธศักราช 2453 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงข้ึนตามแบบโรงเรียนรัฐบาลของประเทศอังกฤษ บริเวณริม

คลองเปรมประชากร ตำบลสวนดุสิต พระราชทานช่ือว่า โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ราชกิจจานุเบกษา, 

2454: 15) ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาอย่างแท้จริงแก่

กุลบุตรชาวไทยและเป็นเสมือนพระอารามหลวงประจำรัชกาล ซึ่งมิได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สร้างข้ึน ด้วยทรงมีพระราชดำริว่า ในรัชสมัยของพระองค์พระอารามหลวงต่าง ๆ มีอยู่จำนวนมาก

แล้ว ประกอบกับในขณะนั้นระบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป มิได้อยู่กับวัดดังแต่ก่อน นักเรียน

ต้องการครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ เพื่อทำการอบรมสั่งสอน (ราชกิจจานุเบกษา , 2458: 2264) 
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ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานช่ือว่า วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อ

พุทธศักราช 2469 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2469: 95)  

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราช

หฤทัยในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้

เจริญก้าวหน้ามากขึ้น จะเห็นได้จากการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดต้ัง โรงเรียน

มหาดเล็กหลวง แทนพระอารามหลวงประจำรัชกาล โดยทรงมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

กุลบุตรทั่วไป ซึ่งจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป นอกจากการพัฒนาการศึกษา

ในส่วนของเมืองหลวงแล้ว พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาในส่วนของภูมิภาค โดยมีการ

จัดต้ังโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลต่าง ๆ เพิ่มข้ึน      

    ในพุทธศักราช 2455-2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อเป็นพระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจำนวนทั้งสิ้น 6 มณฑล เพื่อเป็นโรงเรียน

ตัวอย่างชายประจำมณฑล เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับกุลบุตรทั่วไป ได้แก่ 

    1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลจันทบุรี ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

    2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

    3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลนครสวรรค์ ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 

    4. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลปัตตานี ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 

    5. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลปาจิณบุรี ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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    6. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลราชบุรี ปัจจุบันคือ  

    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  

    นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังโรงเรยีนตัวอย่างหญงิประจำมณฑลต่าง ๆ 

เช่นกัน อาทิ โรงเรียนตัวอย่างหญิงประจำมณฑลจันทบุรี ปัจจุบันคือ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัด

จันทบุรี โรงเรียนตัวอย่างหญิงประจำมณฑลอยุธยา ปัจจุบันคือ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนตัวอย่างหญิงประจำมณฑลมหาราษฎร์ ปัจจุบันคือ โรงเรียนนารีรัตน์ 

จังหวัดแพร่ โรงเรียนตัวอย่างหญิงประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ปัจจุบันคือ โรงเรียนกัลยาณีศรี

ธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น 

    ต่อมาในพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2464 มีผลให้เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ทุกคน ต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุ

ครบ 14 ปีบริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน โดยพระราชบัญญัติประถมศึกษาน้ี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2464 เป็นต้นมา ส่งผลให้ราษฎรทุกคนต้องเรียนหนังสอืเมือ่อายุครบตาม

เกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในระยะเวลาต่อมาก่อให้เกิดโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน

และเข้าสู่ยุคที่ระบบการศึกษาพัฒนาสู่ราษฎรทั่วไป 

    จะเห็นได้ว่ากิจการด้านการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ      

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการพัฒนา

เพิ่มข้ึนอย่างเป็นลำดับ ซึ่งเริ่มจากโรงเรียนในส่วนของเมืองหลวงไปจนถึงโรงเรียนในส่วนภูมิภาคตาม

มณฑลต่าง ๆ มีการเปิดทำการเรียนการสอนทั้งกุลบุตรและกุลธิดา ทำให้ราษฎรทั่วไปได้มีสิท ธิและ

โอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษาน้ันถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้

ประเทศชาติมีความเจริญวัฒนาและทัดเทียมนานาอารยประเทศได้  
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   2.1.4.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

    พระราชกรณียกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ มีพระราชดำริให้มีในเมืองไทยขณะนั้น มีจำนวนมากมายหลายเรื่องด้วยกัน 

สำหรับในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวแต่เฉพาะพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ๆ พอสังเขป ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ โดยผู้วิจัย  

จะไดก้ล่าวต่อไป 

    พระราชกรณียกิจในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญประการแรก 

คือ การตั้งนามสกุล แต่เดิมคนไทยนั้นไม่มีนามสกุลใช้ จะมีเพียงช่ือเท่านั้น ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง

ยุ่งยากเมื่อประชากรมีจำนวนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่กำลังพัฒนาประเทศให้มีความเป็นอารยะและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

การตั้งนามสกุล จึงถือเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่จะเป็นการช้ีเฉพาะ

ระบุตัวบุคคลไม่ให้ช่ือซ้ำกันเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนต้องมาติดต่อราชการในเรื่อง   

ต่าง ๆ เช่น การเกิด การแต่งงาน หรือการตาย ย่อมสร้างความยุ่งยากให้กับทางราชการเป็นอย่างยิ่ง

หากไม่มีการใช้นามสกุล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุล พุทธศักราช 2456 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2456 (ราชกิจจานุเบกษา , 2455: 283) และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลาย

ครอบครัวที่เรียกว่า นามสกุลพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 6,432 นามสกุล โดยนามสกุลแรกของ

ประเทศไทย คือ สุขุม พระราชทานให้แก่ เจ้าพระยายมราช (ปั้น) ต่อมาประชาชนจึงเริ่มมีนามสกุลใช้

กันโดยทั่วไปตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 

    พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแก้ไขธงชาติ

ไทย แต่เดิมประเทศไทยใช้ธงชาติสีแดงและมีช้างเผือกประดิษฐานอยู่กลางผืนธง เริ่มใช้ตั้งแต่ใน      

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมา จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนธงชาติไทยเสียใหม่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460  โดยธงชาติที่ทรงสร้างข้ึนใหม่นี้มีช่ือเรียกว่า 

ธงไตรรงค์ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานความหมายของ ธงไตรรงค์ 
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ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ทรงใช้พระนามแฝงว่า วรรณสมิต ตีพิมพ์ในหนังสือ 

ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ ความว่า 

 

   "ขอร่ำรำพันบรรยาย   ความคิดเครื่องหมาย 

  แห่งสีทั้งสามงามถนัด 

   ขาวคือบริสุทธ์ิศรีสวัสดิ์   หมายพระไตรรัตน์ 

  และพระธรรมคุ้มจิตไทย 

   แดงคือโลหิตเราไซร้   ซึ่งยอมสละได้ 

  เพื่อรักษาชาติศาสนา 

   น้ำเงินคือสีโสภา    อันจอมประชา 

  ธ โปรดเป็นของส่วนองค์ 

   จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์   จึงเป็นสีธง 

  ที่รักแห่งเราชาวไทย 

   ทหารอวตารนำไป   ยงยุทธ์วิชัย 

  วิชิตก็ชูเกียรติสยาม ฯ" 

      (ดุสิตสมิต ฉบับพิเศษ เล่มที่ 1, 2461: 42) 

    กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานความหมายของสีทั้ง 3 สีในธงไตรรงค์ คือ สีแดง หมายถึง เลือดที่สละให้แก่ชาติ สีขาว 

หมายถึง ความบริสุทธ์ิแห่งพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของ

พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองผ่านสี ของ ธงไตรรงค์ 

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และเทิดทูนสถาบันทั้ง 3 อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ 



  40 

    นอกจากพระราชกรณียกิจ การตั้งนามสกุล และ การแก้ไขธงชาติ 

แล้ว พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับเรื่อง การสมรสและสิทธิสตรี สืบเนื่องตั้งสมัยที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า       

มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาวิชาความรู้ในประเทศอังกฤษ 

ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University) ทรงได้ศึกษาเรื่องการแต่งงาน

และการหย่าตามกฎหมายอังกฤษ ดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทความเรื่อง "เครื่องหมายแห่ง

ความรุ่งเรือง คือสภาพแห่งสตรี" มีความตอนหนึ่งว่า 

 

  "ตามกฎหมายอังกฤษ ในส่วนลักษณะผัวเมียหญิงชายมีความเสมอ

 หน้ากันโดยต้องมีผัวเดียวเมียเดียวจริงอยู่ แต่ในการที่จะหย่ากัน ฝ่ายชาย

 ก็ได้เสียเปรียบแล้ว เพราะฝ่ายชายอาจจะฟ้องหย่าขาดจากภรรยาเพราะ

 ภรรยาคบชู้เท่าน้ันพอแล้ว แต่ฝ่ายหญิงถ้าจะฟ้องหย่าขาดจากชาย ต้องแสดง

 หลักฐานว่า สามีของตนน้ัน นอกจากมีเมียอีกคนหนึ่ง ได้ทอดทิ้งขาดสันนิวาส

 ไปแล้วมีกำหนดตั้งปี หรือว่าสามีได้ข่มเหงอย่างทารุณหยาบช้าจึ่งจะฟ้องข้ึน 

 ตามกฎหมายสยามและประเทศต่าง ๆ ในบูรพาทิศ กฎหมายอนุญาตให้ชาย

 มีภรรยาได้ไม่ว่ากี่คน แต่หญิงคบชู้ย่อมเป็นเหตุให้สามีหย่าร้างได้ อีกทั้ ง

 ทรัพย์สินทั้งปวงก็ถูกรบิใหแ้ก่ผัวหมดด้วย...การเลี้ยงเมียไว้พร้อม ๆ กันหลาย ๆ 

 คนเป็นการเปลืองทรัพย์ มาก จึ่งได้เกิดธรรมเนียมเปลี่ยนเมียบ่อย ๆ คืออยู่

 กับคนหนึ่งจนเบื่อแล้ว พอจะมีเมีย ใหม่ก็ไล่คนเก่าเสีย โดยหาเหตุเพียงเล็กน้อย 

 หรือแม้ไม่มีเหตุเลยก็ได้ สมัยนี้มักใช้ลงแจ้ง ความในหนังสือพิมพ์แทนการหย่า

 กันตามแบบเก่า ซึ่งสะดวกดีสำหรับผู้ชาย...ทารกอัน หาความผิดมิได้จะต้อง

 แบกบาปรับความช่ัวร้ายแห่งบิดามารดา ขอให้นึกถึงความอัปยศซึ่งเด็ก

 จะต้องรับเพราะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดบิดามารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ จึงมิได้

 อยู่เป็นสามีภรรยากัน" 

(วรชาติ มีชูบท,2557: 130-132) 
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    ข้อความข้างต้นแสดงให้ถึงความสนพระราชหฤทัยและทรงให้

ความสำคัญกับเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้าง ตลอดจนสถานภาพของสตรีที่สามีของตนมีภรรยา

หลายคน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะตรา

กฎหมายข้ึนมาเพื่อควบคุมเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้าง เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพแต่สตรีมากขึ้น 

ดังที่ วรชาติ มีชูบท ได้กล่าวถึงพระราชประสงค์ในเรื่องดังกล่าวว่า  

 

  "ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้การสมรสเป็นเครื่องยกสถานภาพของ

 สตรีให้ทัดเทียมบุรุษ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวและ

 ขจัดความยุ่งยาก อันเนื่องมาแต่การสมรส จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักข้ึนเมื่อ

 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2457"  

(วรชาติ มีชูบท, 2557: 135) 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก 

พุทธศักราช 2457 โดยกฎมณเฑียรบาลฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับข้าราชบริพารในราชสำนัก

ของพระองค์ที่ต้องการสมรส จะต้องทำเรื่องขออนุญาตให้มีภรรยาได้ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตแล้วจึงจะทำการสมรสได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการสมรสแบบ     

ผัวเดียวเมียเดียว ดังที่ วรชาติ มีชูบท ได้กล่าวว่า "พระราชนิยมว่าด้วยการสมรสของข้าราชการใน

พระราชสำนักนี้คือต้นแบบของการสมรสในลักษณะ ผัวเดียวเมียเดียว ในสังคมไทย" (วรชาติ มีชูบท, 

2557: 137-138)  

    นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พุทธศักราช 2461 ซึ่งเจ้านาย  

ในพระราชวงศ์ที่ทรงอภิเษกเสกสมรสเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการตรากฎมณเฑียรบาลฉบับดังกล่าว 

คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้อง

ยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี   
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พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี 

พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ เมื่อวัน

จันทร์ที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2461 ณ พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน ในการ

ทรงอภิเษกสมรสครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้มีการถามและตอบความสมัครใจของคู่อภิเษกสมรสเฉพาะพระพักตร์ ตามประเพณี

ปฏิบัติในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการให้คู่อภิเษกสมรสลงพระนามใน สมุดทะเบียนแต่งงาน 

เฉพาะพระพักตร์ โดยพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยเป็นราชสักขีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์     

(วรชาติ มีชูบท, 2557: 140) 

    จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็น

ถึงความสำคัญของเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้าง ตลอดจนปัญหาครอบครัวที่จะเกิดข้ึนตามมาใน

ภายหลัง หากมิทรงตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาควบคุมไว้ ด้วยพระองค์เอาพระราช

หฤทัยใส่ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความเสมอภาคให้แก่สตรีทั่วไป ซึ่ง

ในอดีตสถานภาพของสตรีไทยอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าบุรุษ ภรรยาย่อมเป็นสมบัติของสามีแต่เพียงผู้เดียว 

โดยที่สตรีไม่มีสิทธิที่จะเรยีกร้องความยุติธรรมต่าง ๆ ได้หากเกิดปัญหาในครอบครัวจนถึงข้ันอย่างร้าง

กัน การที่พระองค์ทรงตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักและการ

เสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์นั้น ย่อมเป็นการสร้างสถานภาพของสตรีให้มีความเสมอภาคกับ

บุรุษและเป็นการแก้ไขปัญหาครอบครัวที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลังได้ อาทิในกรณี มากผัว

หลายเมีย ตลอดจนเป็นแบบอย่างของการสมรสแบบ ผัวเดียวเมียเดียว แก่ประชาชนทั่วไปด้วย 

    ดั งนั้ นพ ระราชก รณี ยกิ จ ในด้ านสั งคมและ วัฒ นธรรมที่

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระราชดำริให้ปรบัปรงุ เปลี่ยนแปลง หรือสร้างขึ้นใหมน่ั้น 

ด้วยทรงมีพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลกอปรด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงเล็งเหน็ถึงความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในด้านต่าง ๆ และการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สังคมไทยในขณะนั้น ตลอดจนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนายิ่งขึ้น อันจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจข้างต้นที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ 
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   2.1.4.4 ด้านอักษรศาสตร์ 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถวาย   

พระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อันหมายความว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรง   

เป็นจอมปราชญ์อันเปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาและพระปรีชาชาญ"  ด้วยพระองค์ทรงเป็นจอม   

ปราชญ์ทางด้านอักษรศาสตร์ ทรงพระราชนิพนธ์งานเขียนทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองจำนวน

มากกว่า 1,236 เรื่อง ทั้งเรื่องที่ทรงแปลมาจากต่างประเทศและทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนมาใหม่ (วิลัยพร 

พิณพงษ์, 2558 อ้างถึงใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2526) โดยพระราชนิพนธ์ของ

พระองค์มีหลากหลายประเภท อาทิ บทละครดึกดำบรรพ์ เช่น นาละ ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์ บท

ละครพูด เช่น มัทนะพาธา เวนิชวานิช ตามใจท่าน  นิทาน เช่น นิทานทองอิน นิทานทหารเรือ 

ตลอดจนพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการสั่งสอนและแทรกคติธรรม เช่น บทชวนรักชาติ เครื่องหมาย

แห่งไตรรงค์ บทเสภาสามัคคีเสวก เป็นต้น 

    พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี

จำนวนมากและหลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งหากพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่าพระ

ราชนิพนธ์ของพระองค์นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทยทั้งสิ้น โดยพระองค์ทรงนำเสนอ

ผ่านรูปแบบของคำประพันธ์หรือประเภทของงานเขียนที่ต่างกันออกไป ดังที่ อัญชลี ภู่ผะกา (2553: 

460-461) ได้กล่าวถึง "พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" สรุปได้ว่า 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำวรรณคดีมาใช้เป็นเครื่องมือดำเนิน  พระบรมรา

โชบายในการสร้างชาติ มุ่งเสนอความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งให้

ประชาชนยึดมั่นให้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่

ในฐานะผู้นำของชาติ อีกทั้งยังทรงช้ีแนะให้ประชาชนในชาติเกิดความตระหนักในคุณค่าและดำรง

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีของชาติ นอกจากนั้นยังมี พระราชนิพนธ์อีกส่วน

หนึ่งที่ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างชาติโดยตรง เช่น มัทนะพาธา พระนล คำหลวง เป็นต้น แต่

กล่าวได้ว่ามีความสำคัญต่อการสร้างชาติในทางอ้อม โดยพระราชนิพนธ์กลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองของชาติที่มีมาอย่างยาวนาน และกระตุ้นให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะการประพันธ์

หนังสือของชาติ ผ่านรูปแบบและฉันทลักษณ์โบราณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฉันทลักษณ์และภาษาไทย ก็
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สามารถถ่ายทอดวรรณคดีเอกของชนชาติอื่นได้อย่างไพเราะเช่นกัน ทำให้เห็นว่าชาติไทยเป็นชาติที่มี

ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับนานาชาติ    

    จะเห็นได้ว่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติ โดยพระองค์ทรงมุ่งหวังที่จะปลูกฝังความรักชาติ

บ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันอันสำคัญยิ่งที่

ประชาชนควรที่จะเห็นคุณค่า ให้ความสำคัญ มีความเคารพรัก และเทิดทูน โดยแนวคิดเรื่องความรัก

ชาติดังกล่าว ทรงนำเสนอผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป ไม่เพียงแต่

เนื้อหาในพระราชนิพนธ์ของพระองค์จะปลูกฝังความรักชาติเท่านั้น แต่การที่ทรงเลือกใช้รูปแบบ    

คำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัยในทาง

อักษรศาสตร์อย่างยิ่ง โดยทรงเข้าพระราชหฤทยัอย่างชัดแจ้งว่าภาษาและวรรณคดีไทย เป็นสิ่งที่แสดง

ให้เห็นถึงความเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรม มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมดังที่

ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญท่ี่ทรงเปน็

จอมปราชญ์อันเปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาและพระปรีชาชาญ"  

    รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทย

กำลังอยู่ในช่วงที่เผชิญกับภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมจากชาติมหาอำนาจตะวันตก ซึ่งสืบเนื่องมา

ตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อน ตลอดจนการรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาในประเทศ โดยผ่านทางชาวไทยใน

ขณะนั้นที่เดินทางกลับมาจากการศึกษาหาความรู้ในประเทศตะวันตก การรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามา

ในประเทศไทยนั้น มิ ใช่แต่ เพียงการรับความรู้หรือวิทยาการสมัยใหม่มาเท่ านั้น แต่ยังมา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอีกด้วย ตลอดจนวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปตามอย่างชาติตะวันตก ลักษณะดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในด้านภาษาและวรรณคดี ก่อให้เกิดความนิยมในการใช้ภาษาหรือการแต่งวรรณกรรมใน

รูปแบบที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามของไทย ประกอบกับในขณะนั้นประเทศ

ทั้งหลายในโลกกำลังเผชิญกับภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 การปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง โดยเพราะ

อย่างยิ่งความภูมิใจในความเป็นไทย จึงเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเอา   

พระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด ตลอดจนทรงมีแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านรูปแบบ

ต่าง ๆ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนชาวไทย เกิดความรักและภูมิใจในความเป็นชาติ
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ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประพันธ์ร้อยกรองของไทย ดังที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและยกย่อง

คุณค่าของกวีไว้สูงมาก ปรากฏในบทนำพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ความว่า 

 

   "ดูรากุลบุตร์เช้ือ   ชาติชาย ไทยเอย 

  อันชาติรุ่งเรืองฉาย   เฉิดแท้ 

  แม้ไร้กะวีอาย    ทั้งชาติ เจียวพ่อ 

  เขาจะเยาะเล่นแม้   หมดผู้รู้ดีฯ 

   กะวีสง่าแม้น   มณีสาร  

  คำเพราะคือสังวาลย์   กอบแก้ว 

  ควรเพิ่มพิริยการ    กะวีเวท เทอญพ่อ 

  กอบกิจประเสริฐแล้ว   ไป่ต้องร้อนตัว ฯ 

   อย่ากลัวถูกติพ้น   เกินสมัย หน่อยเลย 

  ใครเยาะก็ช่างใคร   อย่าเก้อ 

  เราไทยอักษรไทย   เราแต่ง สิฮา 

  ใครติสิคือเส้อ    ไม่รู้สีสา ฯ 

   นานาประเทศล้วน  นับถือ 

  คนที่รู้หนังสือ    แต่งได ้

  ใครเกลียดอักษรคือ   คนป่า 

  ใครเยาะกะวีไซร้    แน่แท้คนดง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ค-ฅ) 
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    พระราชนิพน ธ์โคลงสี่ สุภาพ ข้างต้น  แสดงให้ เห็ น ถึงแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้คุณค่าแก่กวี ดังที่ทรงอธิบายว่ากวี

นั้นเป็นผู้ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจรญิรุง่เรอืง ประเทศที่เจรญิแลว้นั้นต่างนับถือผูท้ี่รู้หนังสอื ผู้ที่มี

ความรู้ความสามารถในด้านการประพันธ์และยังมีพระราชประสงค์ที่สำคัญ คือ ทรงมุ่งหวังให้กุลบุตร

ทั้งหลาย มีความวิริยะพากเพียรที่จะฝึกฝนตนเองในการแต่งคำประพันธ์ ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายนั้นก็     

จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญวัฒนาสืบไป 

    จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้

ความสำคัญเกี่ยวกับ การประพันธ์ร้อยกรอง และทรงยกย่อง คุณค่าของกวี ไว้สูงมาก ด้วยทรงเล็งเห็น

ถึงความสำคัญของ การประพันธ์ร้อยกรอง ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญวัฒนาของชาติไทยประการ

หนึ่งและเป็นสิ่งที่ควรภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่สืบไป จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

พระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าเรื่อง พระนลคำหลวง ในฐานะตำราประพันธศาสตร์สำหรับผู้ฝึกแต่ง คำ

ประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องต่อไป  

    ในหัวข้อต่อไปผู้วิจัยจะขอกล่าวเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการ

ส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองเท่าน้ัน เพราะมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยในเรื่องการ

สร้างสรรค์ตำราประพันธศาสตร์  

 

 2.2 พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรอง 

  จากหัวข้อที่ผ่านมาผู้วิจัยได้กล่าวถึงพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสังเขป ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงสภาพทางวรรณกรรมและพระราชกรณียกิจ

ด้านการประพันธ์ร้อยกรองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการศึกษาเรื่อง พระนลคำหลวง โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  2.2.1 บรรยากาศการสร้างเสพวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

  2.2.2 การส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
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  2.2.1 บรรยากาศการสร้างเสพวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว 

   ร้อยกรองกับคนไทยเป็นสิ่งที่คู่กันมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากวรรณคดีสมัย

สุโขทัยที่ปรากฏการใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกัน มีการส่งสัมผัสระหว่างคำในแต่ละวรรค ซึ่งเป็น

ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เพื่อให้เกิดความไพเราะย่ิงข้ึน อาทิ ศิลาจารึกหลักที่ 1 

ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ดังข้อความว่า "เมื่อช่ัวพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยน้ีดี ในน้ำมีปลา 

ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ข่ีม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใคร

จักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส" จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้

เสียงคล้องจองและมีการส่งสัมผัสของคำในแต่ละวรรค เช่นคำว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูงวัว

ไปค้า ข่ีม้าไปขาย หรือดังที่ปรากฏใน ไตรภูมิพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไทย 

ดังข้อความว่า "แลให้ตีแผ่นทองปิดพระพุทธรูปเจ้าด้วยใจใสศรัทธาแลยินดีนักหนา เหตุนี้แลตูจึงมาได้

เป็นพระรัศมีสีเหลืองเรืองรุ่งงามดั่งทอง" ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการใช้คำคล้องจองกัน เช่น 

"ด้วยใจใสศรัทธา" และ "พระรัศมีสีเหลืองเรืองรุ่งงาม" ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้

เห็นถึงวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของคนไทย อย่างที่เราเรียกว่า "คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน" ดัง

พระอธิบายของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. จากพระนิพนธ์เรื่อง "กลอน

แลนักกลอน" รวมเล่มอยู่ในเรื่อง "สามเรื่องเอกของ น.ม.ส." ความว่า "ไทยสยามมีนิสัยเป็นนักกลอน 

มีกวีดาษดื่นตั้งแต่คนช้ันสูงที่สุดจนถึงช้ันต่ำที่สุด นักปราชญ์ของเราที่เป็นนักกลอนก็มี แต่คนไม่รู้

หนังสือเป็นนักกลอนมีมากกว่าเป็นอันมาก นักปราชญ์ที่เป็นนักกลอนน้ันอาจเป็นเพราะรู้หนังสือด้วย 

เพราะเกิดในสันดานด้วย แต่คนไม่รู้หนังสือที่ เป็นนักกลอนนั้นเป็นเพราะเกิดในสันดานล้วน"         

(พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, ม.ป.ป.:, 375) ดังนั้นการที่คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้า

กลอนย่อมทำให้เกิดงานเขียนประเภทร้อยกรอง ตั้งแต่สมัยอดีตเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่ว่า

จะเป็นพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ ชนช้ันสูงในราชสำนัก ตลอดจนประชาชน ราษฎรทั่วไป ต่างก็มี

การสร้างสรรค์ผลงานประเภทร้อยกรองมาทุกยุคทุกสมัย 
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   งานเขียนประเภทร้อยกรองของไทยได้รับความนิยมแพร่หลายในคนทั่วไป 

ทั้งเจ้านาย ขุนนาง และสามัญชน จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น

ช่วงที่ลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังคุกคามทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังที่ ยุพร 

แสงทักษิณ (2547: 7-11) ได้กล่าวถึงการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 

สรุปได้ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อใช้เป็น

พลังในการต้านกระแสการล่าอาณานิคม โดยประเทศมหาอำนาจอ้างว่าการเข้ามาแทรกแซงยึดครอง

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ก็เพราะต้องการช่วยพัฒนาประเทศเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความป่า

เถ่ือนไปสู่ความเป็นอารยะ 

   ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กระแสการล่าอาณานิคมยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน การพัฒนา

ปรับปรุงประเทศจึงเป็นพระราชกรณียกิจอันเร่งด่วนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะต้องทรงยังให้เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น  

   โดยเฉพาะอย่างด้านวรรณคดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีแนวพระราชดำริแห่งการดำเนินทางสายกลาง กล่าวคือ การอนุรักษ์ขนบแบบเก่าและนำ

วัฒนธรรมแบบใหม่มาพัฒนา ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์จำนวนมากที่เป็นขนบการแต่งแบบ

โบราณ เช่น โคลงสี่สุภาพเรื่องรามเกียรติ์ ลิลิตนิทราชาคริต เป็นต้น และมีพระราชนิพนธ์แบบใหม่ที่

ทรงพระราชนิพนธ์ตามตะวันตก เช่น สารคดีเชิงวิชาการ อาทิ ไกลบ้าน เสด็จประพาสต้น พระราชพิธี

สิบสองเดือน เป็นต้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเข้าพระราชหฤทัยเกี่ยวกับลักษณะนวนิยายแบบ

ตะวันตกเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากบทละครเรื่อง  เงาะป่า ที่ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึน ซึ่งยุพร          

แสงทักษิณ มีความเห็นว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ "มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีการผสมผสานกันระหว่าง

ขนบการแต่งของวรรณคดีไทยและลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมสมัยใหม่แบบตะวันตกประเภท   

นวนิยายอย่างลงตัว" (ยุพร แสงทักษิณ, 2547: 11) 
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   นอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีการ

จัดตั้งโบราณคดีสโมสร ข้ึนเมื่อวันที่  2 ธันวาคม พุทธศักราช 2450 โดยพระบาทสมเด็จ  พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมตั้ง โบราณคดีสโมสร เป็นครั้งแรก ณ 

ศาลาในพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสที่

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 40 ปี เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา  

   โบราณคดีสโมสร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประพันธ์ การศึกษา

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  รวมถึงการประพันธ์กลอนและเรื่องความเรียงร้อยแก้วในภาษาไทยให้ดี

ข้ึน ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพิธีเปิดประชุม 

โบราณคดีสโมสร ความว่า 

 

  "เราทั้งหลายซึ่งได้มาประชุมกันในเวลานี้ มีความพอใจที่จะอ่านจะ

 ตรวจตราสอบสวนโบราณคดีในประเทศของเรา บัดน้ีนับว่ามีมากข้ึนด้วยกัน จึง

 เห็นว่าเป็นเวลาสมควรแล้วที่จะได้ตั้งข้ึนเป็นสโมสรอันหนึ่ง ซึ่งจะได้นาม 

 ปรากฏว่า โบราณคดีสโมสร จะหาเวลาใดเหมาะสมกว่าเวลาน้ีไม่มี จึงได้ขอให้

 เริ่มตั้งข้ึนในวันน้ีเป็นปฐม 

  ประเทศทั้งหลายซึ่งได้ควบคุมกันเป็นชาติและประเทศข้ึนย่อมถือว่า

 เรื่องราวของชาติตนแลประเทศตนเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะพึงศึกษาและพึงสอนกัน

 ให้รู้ชัดเจนแม่นยำเป็นวิชาอันหนึ่ง ซึ่งจะได้แนะนำความคิดและความประพฤติ 

 ซึ่งจะพึงเห็นได้เลือกได้ในการที่ผิด แลชอบ ช่ัวแลดี เป็นเครื่องชักนำให้เกิด

 ความรักชาติและรักแผ่นดินของตัว ถึงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ช่ัวช้าไม่ดีอย่าง

 ใด ก็เป็นเครื่องที่จะจำไว้ในใจเพื่อจะละเว้นเกียจกันไม่ให้ความช่ัว ความไม่ดีนั้น

 มาปรากฏข้ึนอีกในเวลาซึ่งเราทั้งหลายเปน็ตัวผู้ทำเหมือนตัวละครที่ทำบทอยู่ใน

 เวลาน้ี 
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  ถ้าเรื่องใดที่ดีก็ทำให้ใจคอเฟื่องฟู ให้เกิดความเย่อหยิ่งข้ึนในใจ ซึ่งจะ

 ใคร่ได้แลจะใคร่รักษาความดีนั้นไว้ ทั้งจะใคร่ทำข้ึนใหม่ให้เทียบเคียงกันหรือดี

 ยิ่งไปกว่าเก่า การเรียนรู้ เรื่องประเทศของตน เมื่อผู้ใดได้เรียนด้วยความ

 ประสงค์อันดี จะได้รับแต่ผลที่มีคุณไม่มีโทษดังได้กล่าวมาโดยสังเขปฉะนี้" 

(ลำดวน เทียรฆนิธิกลุ และเบญจมาส แพทอง, 2555: 1) 

   เมื่อทรงตั้งโบราณคดีสโมสร ข้ึนแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นสภานายก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบาทสมเด็จ     

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า        

มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายก และพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร      

เดชะคุปต์) เป็นเลขานุการ นอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้ว ให้เป็นตรา

ประทับสำหรบัโบราณคดีสโมสร โดยที่หนังสือเล่มใดได้รับการพิจารณาให้เป็นหนังสือที่ดีด้วยประการ

ทั้งปวงก็จะได้รับพระราชทาน พระราชลัญจกรมังกรคาบแก้ว ประทับไว้เป็นสำคัญ   

   เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว เสด็จสวรรคตในปี

พุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจาก

สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งวรรณคดีสโมสร ข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช 

2457 เพื่อส่งเสริมการประพันธ์และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินรอยตาม     

พระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถที่ได้ทรงจัดต้ังโบราณคดีสโมสร ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว 

   เนื่องด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการรับ

วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศสยามจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่มีนักเรียนไทยออกไปศึกษา

หาความรู้ยังทวีปยุโรป การเข้ามามีอิทธิพลของชาวตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ด้วย

สภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองในขณะนั้นจึงทำให้เกิดงานเขียนจำนวนมากที่ผิดแผกไปจากเดิม ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบและภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำศัพท์หรือสำนวนแบบต่างประเทศปะปน

อยู่ในงานเขียน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างยิ่ง ดังที่

ทรงมีพระราชวิจารณ์ว่า "โอ้ว่าภาษาไทย ช่างกะไรจวนฉิบหาย" ซึ่งปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

กาพย์เห่เรือ" ตอนเห่ครวญถึงหนังสือ ความว่า 
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   "อ่านอ่านรำคาญฮือ  แบบหนังสือสมัยใหม่ 

  อย่างเราไม่เข้าใจ    ภาษาไทยเข้าไม่เขียน 

   ภาษาสมัยใหม่   ของถูกใจพวกนักเรียน 

  อ่านนักชักวิงเวียน   เขาช่างเพียรเสียจริงจัง 

   แบบเก๋เขวภาษา   สมมตว่าแบบฝรั่ง 

  อ่านเบื่อเหลือกำลัง    ฟังไม่ได้คลื่นไส้เหลือ 

   อ่านไปไม่ได้เรื่อง   ชักชวนเคืองเรื่องให้เบื่อ 

  แต่งกันแสนฟั่นเฝือ   อย่างภาษาบ้าน้ำลาย 

   โอ้ว่าภาษาไทย   ช่างกะไรจวนฉิบหาย 

  คนไทยไพล่กลับกลาย   เป็นโซ็ดบ้าน่าบัดสี 

   หนังสือฤๅหวังอ่าน  แก้รำคาญได้สักที 

  ยิ่งอ่านดาลฤดี    เลยต้องขว้างกลางสาคร" 

       (กาพย์เห่เรือ, 2555: 24-25) 

   บทพระราชนิพนธ์ข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี

พระราชวิจารณ์ถึงการแต่งหนังสือในสมัยของพระองค์ ที่มีเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแผนดั่งเดิม          

มีการใช้คำศัพท์หรือสำนวนแบบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ถูกใจและนิยมชมชอบของบรรดานักเรียน

ที่จบมาจากต่างประเทศ โดยพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นสิ่งที่ "อ่านเบื่อเหลือกำลัง ฟังไม่ได้

คลื่นไส้เหลือ" และ "อ่านไปไม่ได้เรื่อง ชักชวนเคืองเรื่องให้เบื่อ" ซึ่งเป็นที่รำคาญพระราชหฤทัยของ

พระองค์อย่างยิ่ง นอกจากปัญหาที่เกิดกับงานเขียนประเภทหนังสือร้อยแก้วแล้ว ยังมีปัญหากับงาน

เขียนประเภทร้อยกรองอีกด้วย ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

 



  52 

   "ลองหามาอ่านใหม่  เผอิญได้เป็นทบกลอน 

  สมมตบทละคร    ข้ึนช่ือเสียงเฉวียงไว 

   พุทโธ่โอ้ใจหาย   เราเคราะห์ร้ายนี่กะไร 

  จบหมดบทกลอนไทย   ไม่เป็นส่ำระยำมัง 

   ทั้งมวลล้วนเหลวแหลก  ทุกแผนกอนิจจัง 

  เรื่องเปื่อยเลื้อยรุงรัง   ทั้งถ้อยคำซ้ำหยาบคาย 

   กลับหันหาเรื่องดี   ที่เอาไว้ใกล้กาย 

  อ่านให้ใจสบาย    หายห่วงเหงาเศร้ากระมล ฯ" 

       (กาพย์เห่เรือ, 2555: 25) 

   บทพระราชนิพนธ์ข้างต้น พระองค์ทรงกล่าวถึงการแต่งคำประพันธ์ในสมัย

ดังกล่าว ที่ผิดแผกแตกต่างไปจากขนบในการแต่งแต่ดั้งเดิม ถึงกับทรงพระราชนิพนธ์ว่า "จบหมดบท

กลอนไทยไม่เป็นส่ำระยำมัง" ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมในด้านกวีนิพนธ์ของไทย บทพระราช

นิพนธ์เรื่อง กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ครวญถึงหนังสือ แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่กำลังเกิดข้ึนกับวงการ

วรรณคดีไทยในสมัยของพระองค์ ทั้งงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ถึงข้ันที่ทรงมีพระราช

วิจารณ์ถึงปัญหาดังกล่าวผ่านบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองของพระองค์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรง        

พระราชนิพนธ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ ข้ึนจำนวนมาก โดยทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะ

รักษารูปแบบของงานประพันธ์ไทยอันทรงคุณค่า ผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ 

   จากสภาพของบ้านเมืองในขณะนั้นที่มีการรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใน

ประเทศไทยต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 4-5 ตลอดจนบรรยากาศการสร้างเสพวรรณกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีที่กำลังเกิดข้ึนกับภาษาและวรรณคดีไทย เป็นเหตุให้พระองค์ทรงให้

ความสำคัญกับปัญหาดังกลา่วและทรงมพีระราชดำริในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของไทย ซึ่ง

ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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  2.2.2 การส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้าน

อักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของการประพันธ์ร้อยกรอง อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจรญิวัฒนาของประเทศประการหนึ่ง อีกทั้งทรง

ทราบถึงปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการรับอิทธิพลตะวันตกในด้านวรรณกรรมเข้ามาใน

ประเทศไทย พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของไทยในรูปแบบต่าง 

ๆ ด้วยพระปรีชาสามารถในทางอักษรศาสตร ์กอปรด้วยพระวิริยะอตุสาหะของพระองค์ จึงส่งผลใหใ้น

รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคที่งานประพันธ์ร้อยกรองของไทยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง ดังที่ สุภา ฟัก

ข้อง (2530: 244) ได้กล่าวถึงสภาพวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ความว่า "วรรณคดีประเภทร้อยกรองเจริญถึงขีดสุด วรรณคดีประเภทร้อยแก้วก้าวหน้ายิ่งกว่ายุคสมัย

ที่กล่าวมา" ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวต่อไปถึงการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองในรัชสมัยของพระองค์ โดย

แบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   2.2.2.1 การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้วรรณคดีโบราณ 

   2.2.2.2 การนำวรรณคดีร้อยกรองโบราณมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ 

   2.2.2.3 การตั้งวรรณคดีสโมสร 

   2.2.2.4 การออกหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานร้อยกรอง 

   2.2.2.5 การพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ 

 

   2.2.2.1 การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้วรรณคดีโบราณ 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระราช

หฤทัยในด้านวรรณคดีโบราณเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีข้ึนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องที่ทรงแปลหรือนำมาจากวรรณคดีสันสกฤตหรือแม้แต่เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่ ด้วย

พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยรักการทรงพระอักษร ตลอดจนทรงเป็น "นักวรรณคดีศึกษา" ที่สำคัญ

พระองค์หนึ่งในประวัติวรรณคดีไทยพระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัย กอปรด้วยพระวิริย ะ
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อุตสาหะอย่างสูงในการศึกษาค้นคว้าวรรณคดีโบราณ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรม        

ราชาธิบายในประเด็นที่ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ 

2 เรื่อง คือ บ่อเกิดรามเกียรติ์ และ ลิลิตโองการแช่งน้ำ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายดังนี้ 

    บ่อเกิดรามเกียรติ์ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2456 โดยเนือ้หาของเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับที่มา

ของ รามเกียรติ์ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ ความว่า 

 

  "ส่วนตัวข้าพเจ้าเองสันนิษฐานว่า บ่อเกิดสำคัญแห่งเรื่องรามเกียรติ์

 ของเราน่าจะมีอยู่ 3 บ่อ กล่าวคือ (1) รามายณะฉบับสังสกฤต และน่าจะได้

 ใช้ฉบับองคนิกาย เพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่าพราหมณ์ที่มาเมืองเราจะได้มาจาก

 แคว้นองคราษฎร์ (เบงกอล) ทั้งมีข้อความที่ พอจะเป็นพยานอ้างในข้อนี้ ได้

 อย่างหนึ่ง คือเรื่องพระกุศและพระลบจับม้าอุปการข่ี และพระรามออกไป

 จับกุมาร ท้องสองนี้มีอยู่ในฉบับองคนิกาย แต่ในฉบับอุตตรนิกาย (ซึ่งเป็น

 ฉบับที่ข้าพเจ้ามีอยู่นั้น) ไม่มีเรื่องนี้ 

  (2) วิษณุปุราณะ น่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งข้อความเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซึ่งมี

 อยู่ในรามเกียรติ์ของเราเป็นอันมาก แต่โดยมากคงจะเป็นข้อความในตอนต้น ๆ 

 คือตอนกำเนิดต่าง ๆ และตอนทศกัณฐ์เยี่ยมพิภพเป็นต้น ข้อความเบ็ดเตล็ด

 อย่างเช่นข้อที่ว่า ครั้งหนึ่ง ทศกัณฐ์ได้บังคับให้เทวดาตามมารับใช้ตน เป็นต้น 

 ได้ความว่ามาจากวิษณุปุราณะ 

  (3) หนุมานนาฏกะ น่าจะได้เป็นบ่อเกิดแห่งบรรดาข้อความที่กล่าว

 ด้วยความเก่งต่าง ๆ ของหนุมาน หนังสือหนุมานนาฏกะเป็นหนังสือที่ชาว

 อินเดียชอบกันมาก เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพราหมณ์จะมิได้นำเข้ามาถึงเมืองไทย

 เราด้วยก็น่าจะจำเอาเนื้อ เรื่องมา และบางทีจะจำมาได้เป็นท่อนใหญ่ๆ ก็

 เป็นได ้
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  เรื่องพระรามวตารนั้น ต้องเข้าใจว่าพระรามเขาเห็นเป็นเรื่องสำคัญไม่

 ผิดอะไร กับความรู้สึกของชาวเราในส่วนพระเวสสันดร เพราะฉะนั้นพราหมณ์

 ทุกคนที่เข้ามายัง เมืองเราคงจะจำเรื่องพระรามมาได้อย่างแม่นยำฝังอยู่ในใจ 

 และคงเล่าได้โดยพิสดารและละเอียดลออเท่ากับเรา ๆ เล่าเรื่องพระเวสสันดร 

 ฉะนั้นส่วนหนังสือที่ เป็นต้นตำรับนั้น บางทีก็อาจจะมีมาแต่รามยณะฉบับ

 สังสกฤตกับวิษณุปุราณะเท่านั้นก็ได้ แต่เมื่อเล่าเรื่องพระรามวตารให้ไทยเราฟัง 

 นั้น พราหมณ์คงเล่าไปตามที่จำได้ข้ึนใจ และถ้าจะถามว่าตอนใดออกจาก

 หนังสือเล่มใด ก็น่าจะให้การไม่ถูกด้วยซ้ำ" 

(พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2544: 815-816) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นเป็นพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับต่าง ๆ โดยทรง

วิเคราะห์และสันนิษฐานว่าเรื่อง รามเกียรติ์ ที่เผยแพร่อยู่ในประเทศไทย น่าจะมีที่มาจากเรื่อง        

รามายณะ วิษณุปุราณะ และ หนุมานนาฏกะ ซึ่งเป็นวรรณคดีสันสกฤตที่สำคัญ จะเห็นได้ว่าพระองค์

ทรงมีพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งในการทรงศึกษาค้นคว้าวรรณคดีโบราณ ด้วยพระปรีชาสามารถและ

ความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ จึงทำให้เกิดพระราชนิพนธ์ดังกล่าว ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่

ทรงคุณค่าและมีประโยชน์สำคัญในเชิงประวัติวรรณคดีไทยอย่างยิ่ง  

    นอกจากพระราชนิพนธ์เรื่อง บ่อเกิดรามเกียรติ์ แล้วยังมีพระราช

นิพนธ์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับ ลิลิตโองการแช่งน้ำ หรือ ประกาศแช่งน้ำโคลงห้า 

    ลิลิตโองการแช่งน้ำ เป็นวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น สมเด็จ    

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าอาจจะแต่งข้ึนในสมัยสมเด็จ   

พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา รูปแบบของการประพันธ์            

มีลักษณะเป็น ลิลิต คือ มีร่ายกับโคลงสลับกัน ร่ายเป็นร่ายโบราณ ส่วนโคลงเป็นโคลงแบบโคลงห้า

หรือมณฑกคติโคลงห้า ในส่วนของถ้อยคำที่ใช้ส่วนมากเป็นคำภาษาไทยโบราณ นอกจากนั้นมี          

คำภาษาเขมรและคำภาษาบาลี-สันสกฤต ปนอยู่ด้วย วัตถุประสงค์ของ ลิลิตโองการแช่งน้ำ แต่งข้ึน
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เพื่อใช้อ่านในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจปานกาล ซึ่งกระทำต้ังแต่ใน   

รัชสมัยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน 

    เนื้อหาของเรื่อง เริ่มต้นด้วยร่ายดั้นโบราณ จำนวน 3 บท เกี่ยวกับ

การสรรเสริญพระนารายณ์ พระอิศวร  และพระพรหมตามลำดับ ต่อจากนั้นพรรณนาด้วยโคลงห้า

และร่ายดั้นสลับกันไป กล่าวถึงไฟไหม้โลกเมื่อสิ้นกัลป์แล้วพระพรหมสร้างโลกข้ึนใหม่ เกิดมนุษย์     

ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การกำหนดวัน เดือน ปี และการเริ่มมีพระราชาในหมู่คน แล้วอัญเชิญ       

พระกรรมบดีปู่เจ้ามาร่วมเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิ ต่อจากนั้นเป็นการขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอันมี      

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยาดา อสูร ภูตปีศาจ ตลอดจนสัตว์มีเข้ียวเล็บเป็นพยาน ให้ลงโทษ

ผู้คิดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดิน ส่วนผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดี ขอให้มีความสุขและลาภยศ ตอนจบเป็นร่าย    

ยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาค้นคว้าเรื่อง 

ลิลิตโองการแช่งน้ำ อย่างละเอียดถ่ีถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของคำประพันธ์ ดังปรากฏในพระบรม     

ราชวินิจฉัยความว่า (วชิรญาณ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน วารสารศิลปากร, 2502: 460-486) 

 

  "พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาโองการแช่งนํ้า

 ตอนแรก คือ บทที่กล่าวถึงการสร้างโลก และทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ลักษณะ

 คำประพันธ์เป็น โคลงดั้นจิตรลดากลบท ตามพระราชนิพนธ์ดังนี้ 

  ตอนนี้ตามที่เคยได้ยินกล่าวกันมาน้ันว่าเป็นโคลง แต่ขาดๆ พร่องๆ อีก

 นัยหนึ่งว่าไม่ใช่โคลง หากจะเป็นกาพย์อย่างใดอย่าง หนึ่ง ข้าพเจ้าได้พิจารณาดู 

 เทียบกับแบบโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ในวรรณพฤติมาตราพฤติ และกาพย์สาร

 วิลาสินีทั้ง 3 แห่งแล้ว เห็นว่าดูใกล้จะเป็นโคลงดั้น เรียกว่า จิตรลดา ดังมี แบบ

 ในกาพยสารวิลาสินีภาณ ดังนี้ 
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   พระจันทรเพงแผ้ว  สรัทกาล 

  ช่วงโชติพรายงาม   รุ่งฟ้า 

  ให้ชนช่ืนบานนิตย   ทุกหมู่ 

  รัศมีเรืองหล้าแหล่ง   เวหา ฯ 

  ส่วนข้อที่ถ้อยคำขาดหรือตกไปนั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะไม่ตกหาย 

 หากแตโ่คลงนั้นเป็นโคลงกลบท 

  แล้วทรงจัดโคลงโองการแช่งน้ำตามความที่ทรงสันนิษฐาน โดยมีบาง

 บท เป็น โคลงสาม และโคลงสามดั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 

   นานาอเนกน้าว   เดิมกัลป์ 

  จักรํ่าจักราพาฬ    เมื่อไหม้ 

  กล่าวถึงตระวันเจ็ด   อันพลุ่ง 

  อันพลุ่งนํ้าแล้งไข้    ขอดหาย ฯ 

   เจ็ดปลามันพลุ่งหล้า  เป็นไฟ 

  จาบจัตุราบาย    แผ่นขว้ํา 

  แผ่นขว้ำชักไตรตรึงษ์   เป็นเผ้า 

  เป็นเผ้าแลบลํ้า    สีลอง ฯ 

     ฯลฯ 
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   แลมีคํ่ามีวัน   กินสาลีเปลือกปล้อน 

  บ่มีผู้ต้อนแต่ง    บรรณา ฯ 

   เลือกผู้ยิ่งยศ (สา)   เป็นราชาอะคร้าว 

  เรียกนามสมมตจ้าว   จึงตั้งท้าวเจ้าแผ่นดิน ฯ 

  ส่วนเนื้อความตอนที่เป็นคำแช่ง และมีลักษณะคำประพันธ์เป็นร่าย

 ตั้งแต่ "ผู้ใดเภทจงคด พาจกจากซึ่งหน้า" จนถึง "แผนทูลเข้าเงือกปลํ้าช่วยดู 

 ปลํ้าเงี้ยว รอนราญรงค์"ทรงจัดรูปคำประพันธ์ข้ึนใหม่ให้เข้าสัมผัส และทรงเห็น

 ว่าจะทำให้อ่านได้เนื้อความเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนี ้

 

  "ผู้ใดเภทจงคด ถือขันสรดตานเสียด มารเฟียดไทยทศพล ช่วยดูธรรมา

 ระคนประตแยก ช่วยดูอเนกถ่องพระสงฆ์ ช่วยดูขุนหงษ์ทองเกล้าสี่ ช่วยดูสี่

 ปวงผีหาวแห่ง ช่วยดูฟ้าชรแร่งหกคลอง ช่วยดูผีกลางหาวหารแอ่น ช่วยดูเจ้าผา

 ดำสามเส้า ช่วยดูแสนผีพึงยอมเท้า เจ้าผาดำผาเผือก ช่วยดูพาจกจากซึ่งหน้า 

 ห้อยช้ันฟ้าคู่แมน" 

  และตอนสุดท้ายตั้งแต่ "ผีดงผีหมื่นถ้ํา" ไปจนจบ พระบาทสมเด็จพระ

 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าเป็นร่ายโบราณที่ไม่เคร่งครัดเรื่อง 

 จำนวนคำในแต่ละวรรค" 

    ข้อความข้างต้นเป็นพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาค้นคว้าลักษณะคำประพันธ์ของ ลิลิตโองการแช่งน้ำ โดยทรง

สันนิษฐานว่าโคลงส่วนใหญ่เป็นโคลงดั้นจิตรลดา ซึ่งพระองค์ทรงเทียบเคียงกับกาพยสารวิลาสินี 

นอกจากนี้ยังมีโคลงบางบทที่มีลักษณะเป็นโคลงสาม และโคลงสามดั้น ในส่วนของร่าย ทรง

สันนิษฐานว่าเป็นร่ายโบราณ ที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำในแต่ละวรรค  

 

 



  59 

    จากตัวอย่างพระราชนิพนธ์ทั้ง 2 เรื่อง ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นนี้

แล้ว แสดงให้เห็นการที่ทรงเป็น นักวรรณคดีศึกษา โดยแท้ ด้วยทรงศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่พระองค์

ทรงสงสัย มีการรวบรวมหลักฐานจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และทรงนำมาวิเคราะห์ตามหลักของเหตุและ

ผล ตลอดจนทรงแสดงทรรศนะส่วนพระองค์และทรงอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน

ตามรูปแบบของผู้ศึกษาวรรณคดี อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยใน

ด้านดังกล่าว ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะให้เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับวรรณคดีโบราณให้เป็นที่รู้จัก

โดยทั่วไป 

 

   2.2.2.2 การนำวรรณคดีร้อยกรองโบราณมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ขึ้น

ใหม่ 

    พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี

จำนวนมากมายหลายประเภทด้วยกัน ทั้งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเป็นพระราชนิพนธ์ที่

ทรงแปลมาจากภาษาต่างประเทศก็ดี หรือทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนมาใหม่ก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นการ

ส่งเสริมการประพันธ์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรอง ซึ่งพระองค์

ทรงให้ความสำคัญและสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง พระราชนิพนธ์ประเภทร้อยกรองของพระองค์มี

จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบทละคร สุภาษิต บทเสภา เป็นต้น ตลอดจนบทร้อยกรอง

ขนาดสั้นอีกจำนวนมากที่ทรงพระราชราชนิพนธ์ข้ึน นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์ที่สำคัญอีกประเภท

หนึ่ง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของพระองค์ 

ได้แก่ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง โคลงโลกนิติจำแลง และ นิราศมะเหลเถไถโดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง

รายละเอียดในลำดับต่อไป 

    สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ลงในหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2461   

พระราชนิพนธ์เป็นรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทโคลงชนิดต่าง ๆ จำนวน 115 บท โดยทรงนำเนื้อเรื่อง

มาจาก สุภาษิตพระร่วง วรรณคดีโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งข้ึนในสมัยกรุงสุโขทัย เนื้อหาในพระราช

นิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง จึงมีลักษณะคล้ายกับ สุภาษิตพระร่วง เพียงแต่พระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายขยายความหมายของสุภาษิตในรูปแบบของโคลงให้เข้าใจชัดเจน

ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างในพระราชนิพนธ์ ความว่า 

 

   "พ่อขุนนามร่วงเจ้า  จอมไอ ศวรรย์แฮ 

  ครอบเขตสุโขทัย    อคร้าว 

  พระหวังประโยชน์ใน   นรชาติ สยามแล 

  ประดิษฐ์ภาษิตน้าว   นอบน้อมมโนมาลย์ 

   รวมสารประเสริฐไว้  อนุศาสน์ 

  สอนจิตประชาราษฎร์   ผ่องแผ้ว 

  ให้กอบกิจที่ปราศ-   จากโทษ 

  ปวงกิจที่ผิดแล้ว    ละเว้นเป็นดี 

   ควรที่เราผู้เกิด   ภายหลัง 

  มุ่งประโยชน์ให้บัง-   เกิดแท้ 

  นอบจิตคิดเช่ือฟัง   ภาษิต ท่านนา 

  ตนผิดจงคิดแก้    กลับร้ายกลายงาม 

   ข้อความภาษิตแม้  โบราณ 

  บ่มิเก่าเกินกาล    บัดน้ี 

  ตูข้าขยายสาร    ให้ถ่อง บ้างนา 

  เชิญอ่านภาษิตช้ี    ช่องให้เห็นผล" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 1) 
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    โคลงสี่สุภาพข้างต้นเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกล่าวถึงที่มาและจุดประสงค์ของพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วง    

คำโคลง โดยทรงนำมาจาก สุภาษิตพระร่วง เมื่อครั้งกรุงสุโขทัย และทรงขยายความด้วยโคลง ด้วย

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดคำสอนสำหรับ

ประชาชนทั่วไปในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องและดีงาม ถึงแม้ว่าจะเป็นคำสอนที่มีมาช้านาน แต่

ก็ยังคงคุณค่าและสามารถเป็นประโยชน์ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย 

 

    ผู้วิจัยพบว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระรว่งคำโคลง มีลักษณะ

ดังนี ้

     1) เพื่อขยายความ สุภาษิตพระร่วง โดยใช้คำประพันธ์ 

ประเภทโคลง ในการสั่งสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น 

     2) เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง 

     3) เพื่อเป็นแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ประเภท
โคลง 

      

     1) เพื่อขยายความ สุภาษิตพระร่วง โดยใช้คำประพันธ์

ประเภทโคลง ในการสั่งสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์

ว่า 

 

   "เข้าเถ่ือนทางป่าด้ัน  ดงฤๅ 

  จงอย่าขาดมือถือ    มืดพร้า 

  แม้ลืมซึ่งเครื่องมือ   ยังชีพ ฉันใด 

  มือเปล่าจะเข้าคว้า   ไขว่คว้างกลางพนา 
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   ข้าศึกมาอย่าได ้   นอนใจ 

  ประมาทคือนำภัย   พ่ายแพ้ 

  ถึงจะเก่งปานใด    เสียท่วง แล้วฤๅ 

  ยามยุทธสุดจักแก้   กลับให้มีชัย" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 2) 

     พระราชนิพนธ์ข้างต้นทรงขยายความหมายของสุภาษิต

ที่ว่า "เข้าเถ่ือนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ" โดยทรงอธิบายและยกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ

ของสุภาษิตที่โบราณได้กล่าวไว้ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ตลอดจนทรงกล่าวถึงผลที่จะเกิดข้ึนตามมาถ้าหากเกิด

ความประมาท ตามที่สุภาษิตได้สั่งสอนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นที่กำลังอยู่ใน

ภัยสงครามโลกครั้งที่ 1  

     2) เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จาก

พระราชนิพนธ์ความว่า 

 

   "ลำพังกายเก่งกล้า  ปานใด ก็ดี 

  ฤๅทรัพย์อสงขัย    มากล้น 

  ขาดสามัคคีใน    คณะ 

  คงมิอาจรอดพ้น    ผาดแผ้วภัยพาล" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 16) 

   พระราชนิพนธ์ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

กล่าวถึงความสำคัญของความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ถึงแม้ว่าจะมีกำลังกาย กำลังทรัพย์

มากมายเพียงใด แต่ถ้าหากขาดความสามัคคีกันในหมู่คณะแล้ว ในยามมีศึกสงครามก็ยอมพ่ายแพ้ใน

ที่สุด นอกจากนั้นยังทรงกล่าวถึงความกล้าหาญของชายไทยในอดีตเมื่อต้องทำศึกสงครามกับศัตรู 

ความว่า 
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   "ชายชาญชัยชาติเช้ือ  เชิงชาญ 

  สู่เศิกสุดเศิกสาร    ส่งสร้อง 

  ราวรามรุทแรงราญ   รอนราพณ์ 

  เกริกเกียรติไกรกึกก้อง   ก่อกู้กรุงไกร" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 16) 

   พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญชาญชัยของชายไทยที่

ร่วมกันทำศึกสงครามจนมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพและปรีชาสามารถของ    

พระร่วง จึงทำให้ชาติของเราดำรงคงอยู่จวบจนปัจจุบันน้ี ดังพระราชนิพนธ์ว่า 

 

   "เสียงใสยอยกย้อน  สรรเสริญ 

  ร่วงราชข่มขอมเขิน   รุทร้าว 

  เด่นเดชะชนเชิญ    ดาดาษ 

  พึ่งพระทศเทพท้าว   พ่างเพี้ยงเทพา 

   เดชานุภาพล้ำ   แดนไตร 

  เพราะเพื่อทวยราษฎร์ไทย   พรั่งพร้อม 

  พระร่วงจึ่งทรงชัย   ชำนะ 

  นรชาตินอบน้อม    นบไท้ราชา" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 16) 

   โคลงสี่สุภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามรถของพระร่วง ที่ทรงทำ

ให้บ้านเมืองไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของขอม ด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ที่แผ่ปกเกล้า

ปกกระหม่อมไปทั่วแดนไทย ควรค่าแก่ประชาชนชาวไทยรุ่นหลังจะต้องเคารพเทิดทูนพระองค์ไว้  
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นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงปลูกฝังให้ชาวไทยมีความรักชาติบ้านเมือง

และมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังตัวอย่างโคลงสี่สุภาพว่า 

 

   "ดูรานรชาติเช้ือ   ชาวไทย 

  จงมุ่งเป็นหนึ่งใจ    ดั่งกี้ 

  แม้มียุทธภัย    ผ่านมา สยามฤๅ 

  จงอย่าให้ป่นปี้    ซบหน้าจาบัลย์" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 16) 

     พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยในขณะนั้นมีความรักชาติ

บ้านเมืองและมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อช่วยกันรักษาเอกราชและแผ่นดินไทยให้คง

อยู่ต่อไป ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ตลอดจนเป็นช่วงที่

กำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 การปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองและความสมัครสมานสามัคคีของ

ประชาชนชาวไทยด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทรงนำเสนอแนว

พระราชดำริดังกล่าวผ่านพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง 

     3) เพื่อเป็นแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ประเภท

โคลง ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์

ให้ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เป็นตัวอย่างของการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ความว่า "อนึ่งเพื่อจะ

ช่วยกุลบุตรมิให้ต้องเสียเวลาเที่ยวค้นหาตัวอย่างซึ่งเที่ยวกระจัดกระจายอยู่ในหนังสือต่าง ๆ ข้าพเจ้า

ได้แต่งเรื่องพระร่วงคำโคลงนี้ข้ึนไว้ โดยใช้โคลงทุก ๆ อย่างที่มีแบบอยู่ในสมุดเล่มนี้ ให้เปนตัวอย่างไป

ในทีเดียว หวังใจว่าจะเปนประโยชน์สมปรารถนา" (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 

6) 
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     นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ยังทรงนำตัวอย่างของ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง มาแสดงเป็นตัวอย่างในการอธิบายลักษณะการแต่ง 

โคลงกระทู้ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ความว่า 

 

     "โคลงกระทู้ 

  (1) กระทู้สามัญ (โคลงตัวอย่างของข้าพเจ้า) 

   ช่วย กันเถิดพี่น้อง  ร่วมชาติ 

  ทำ สิ่งซึ่งยังขาด    อยู่แท้ 

  รั้ว กันศัตรูอาจ    จรเหยียบ 

  บ้าน แตกยับย่อยแล้   สุขได้ฉันใด ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 19) 

    โคลงสี่สุภาพข้างต้นปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชา  

ธิบายในการประพันธ์ โดยพระองค์ทรงอธิบายแบบอย่างของการแต่งโคลงกระทู้สามัญ ซึ่งตัวอย่าง

โคลงกระทู้บทข้างต้นนั้นมาจากพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง ความว่า 

 
   "ช่วย กันเถิดพี่น้อง  ร่วมชาติ 

  ทำ สิ่งซึ่งยังขาด    อยู่แท้ 

  รั้ว กันศัตรูอาจ    จรเหยียบ 

  บ้าน แตกยับย่อยแล้   สุขได้ฉันใด  
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   ช่วย ให้ทุนทรัพย์บ้าง  จักดี 

  การ สละจุ่งตามมี   มากน้อย 

  จัด เป็นราชพะลี    ผดุงชาติ 

  หา ซึ่งเรือรบคล้อย   คล่องท้องธารา 

   นา วีประหนึ่งรั้ว   ริมฝั่ง ทะเลแฮ 

  วา ระเมื่อศึกยัง    สงบไซร้ 

  ของ เครื่องกอบกำลัง   ควรจัด พร้อมนา 

  สยาม จึ่งคิดจักให้   จัดสร้างนาวี 

   นาม มีปรากฏแล้ว  เรือลาด ตระเวนแฮ 

  ว่า พระร่วงเหมือนราช   กั่นกล้า 

  พระ องค์ทรงเก่งกาจ   ควรจัด พร้อมนา 

  ร่วง จุ่งช่วยเรือข้า   กาจแม้นนามกร" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2528: 17) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เป็นการแสดง

แบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ควบคู่ไปกับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบาย

ในการประพันธ์ ซึ่งเป็นตำราสำหรับอธิบายวิธีการแต่งโคลงชนิดต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 

    สุภาษิตพระร่วงคำโคลง  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หากพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่าในพระราชนิพนธ์ดังกล่าว 

นอกจากพระองค์จะทรงนำ สุภาษิตพระร่วง มาขยายความให้ชัดเจนยิ่งข้ึนแล้ว ยังทรงอธิบายถึง

สาเหตุหรือผลของการกระทำที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งในสุภาษิตแต่เดิมมิได้กล่าวไว้อย่างละเอียด 

นอกจากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ในการปลูกฝังความรักชาติบ้านเมื อง ตลอดจนทรงสั่งสอนและ

ตักเตือนคนไทยในขณะนั้น รวมไปถึงเพื่อเป็นแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ดังนั้น
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พระองค์จึงทรงนำ สุภาษิตพระร่วง มาดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนตามรูปแบบของการประพันธ์     

ร้อยกรอง นอกจากจะมีความไพเราะในรสคำและรสความแล้วไปพร้อมกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง

คุณค่าและสารประโยชน์ของ สุภาษิตพระร่วง ซึ่งเป็นวรรณคดีโบราณที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด

อีกด้วย จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในทางวรรณศิลป์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ พระราชนิพนธ์เรื่อง

ต่อมาที่ทรงดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ คือ โคลงโลกนิติจำแลง 

    โคลงโลกนิติจำแลง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ลงในหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462-

2463 พระราชนิพนธ์เป็นรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ จำนวน 212 บท โดยทรงดัดแปลง

และสรุปคำสอนมาจาก โคลงโลกนิติ ซึ่งเป็นวรรณคดีเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา 

และพระราชทานช่ือว่า โลกนิติจำแลง ต่อมากรมศิลปากรได้นำพระราชนิพนธ์ดังกล่าวมาตีพิมพ์

เผยแพร่ จึงได้เพิ่มคำว่า โคลง เข้าข้างหน้าช่ือเดิมเป็น โคลงโลกนิติจำแลง (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 

2557: 54-56) 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลง โคลงโลก

นิติ ให้เป็น โคลงโลกนิติจำแลง ด้วยกลวิธีต่าง ๆ แต่ก็ยังคงเค้าความเดิมอยู่ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "ครรโลงโลกนิติน้ี   นมนาน 

  มีแต่โบราณกาล    เก่าพร้อง 

  เป็นสุภาษิตสาร    สอนจิต 

  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง   เว่ียไว้ในกรรณ ฯ" 

      (สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร, 2543: 62) 
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   "ครรโลงโลกนิติโน้น  นมนาน 

  สำหรับคนโบราณ   เก่าพร้อง 

  บัดน้ีสมัยกาล    แปลงเปลี่ยน 

  ภาษิตก็ควรต้อง    ดัดบ้างตามสมัย ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2556: 1) 

    โคลงโลกนิติจำแลง ข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงดัดแปลง

ข้อความบางส่วนของ โคลงโลกนิติ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์ ดังที่ ชลดา      

เรืองรักษ์ลิขิต (2557: 57) ได้กล่าวถึง โคลงโลกนิติจำแลง ความว่า 

 

  "พระองค์พระราชทานพระราชาธิบายต่อไปว่าคำสอนในโคลงโลกนิติ 

 มีมาแต ่ โบราณแล้ว ครั้นถึงสมัยของพระองค์ วิทยาการต่าง ๆ เจริญก้าวหน้า

 ข้ึนมาก คำสอนบางเรื่องล้าสมัยแล้ว จึงสมควรปรับให้ทันสมัย ในโคลงบท

 ดังกล่าว ทรงใช้คำ "โน้น" ให้ตรงกันข้ามกับ "นี้" ในบทเดิม การอ้างว่ามีแต่

 โบราณก็ใช้ต่างกัน โคลงโลกนิติอ้างเพื่อให้ ให้ คุณ ค่าว่าเป็ นภาษิตของคน

 โบราณที่มีมานาน แต่ในโลกนิติจำแลง ทรงช้ีให้เห็นว่าเป็นคำสอนที่เหมาะสม

 แก่คนสมัยโบราณ จึงควรดัดแปลงให้เหมาะแก่ยุคสมัยและคนไทยสมัยใหม่" 

    ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะดัดแปลง โคลงโลกนิติ ให้เป็น โคลงโลกนิติจำแลง เพื่อสำหรับ

สั่งสอนคนไทย โดยทรงปรับเปลี่ยนและดัดแปลงถ้อยคำเพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับบริบทของสังคมใน

ขณะนั้น ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ก่อให้เกิดความไพเราะ เหมาะสม และสื่อความอย่างชัดเจน นอกจากจะ

ทรงสั่งสอนหรือให้ข้อคิดเตือนใจแล้ว พระองค์ยังมีพระราชประสงค์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี และ

ล้อเลียนสภาพสังคมไทยในรัชสมัยของพระองค์อีกด้วย ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ว่า 
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   "มีอายุร้อยหนึ่ง   นานนัก 

  ศีลช่ือปัญจางค์จัก   ไปรู้ 

  ขวบเดียวเด็กรู้รัก    ษานิจ ศีลนา 

  พระตรัสสรรเสริญผู้   เด็กนั้นเกิดศรี ฯ" 

      (สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร, 2543: 96) 

   "อายุถึงร้อยขวบ   เจียรฉนำ 

  บ่มิเห็นเต้นรำ    เวิกผ้า 

  กุลบุตรผู้กำ-    ลังหนุ่ม 

  เห็นเฉลียวแล้วอ้า   โอษฐ์ร้องก้องโรง ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2556: 19) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นพระองค์ทรงนำ โคลงโลกนิติ บทดังกล่าวมา

ดัดแปลงเพื่อที่จะทรงวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในขณะนั้น โดยทรงกล่าวถึงพฤติกรรมของนางระบำที่

เปิดกระโปรง ส่งผลให้ชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นเกิดความคลั่งไคล้และช่ืนชมเป็นอันมาก   

    ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2557: 75) ได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ

ของ โคลงโลกนิติจำแลง ความว่า  

 

  "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดัดแปลงโคลงโลกนิติ 

 เป็นพระ ราชนิพนธ์โลกนิติจำแลง เพื่อสอนประชาชนคนไทยหัวสมัยในรัชสมัย

 ของพระองค์ที่หลงผิด หรือมีความเห็นผิด ๆ และมีวิถีชีวิตแปลกออกไป ซึ่งไม่

 สอดคล้องกับขนบนิยมของไทยที่ เคยปฏิบัติกันมาช้านาน โดยทรงช้ีให้เห็น

 ครรลองที่ถูกต้องเหมาะสมผ่าน โคลงโลกนิติ และผ่านความคิด พฤติกรรม 

 รวมทั้ งการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมผ่านตัวอย่างในโลกนิติจำแลงที่ทรง

 ทอดพระเนตรเห็นในสมัยน้ัน...การที่ทรงล้อเลียนความคิดและพฤติกรรมของ
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 บุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคมไทยและสังคมโลกก็ช่วยเพิ่ มอารมณ์ขันแก่

 ผู้อ่านอีกทางหนึ่งด้วย เรื่องโลกนิติจำแลงแสดงให้เห็นว่าการดัดแปลงวรรณคดี

 คำสอนของคนโบราณ เพื่อให้เหมาะสมแก่ยุคสมัยหลังนั้นสามารถทำได้และ

 การแต่งวรรณคดีคำสอนให้มีลักษณะล้อและประชดเสียดสีก็ทำได้เช่นกัน" 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โคลงโลกนิติจำแลง เป็นพระราชนิพนธ์อัน

ทรงคุณค่าเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ 

เพื่อให้เข้ากับสภาพเหตุการณ์และบริบททางสังคมในรัชสมัยของพระองค์ โดยทรงอาศัยพื้นฐานการ

รับรู้และความเข้าใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับ โคลงโลกนิติ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมมาแต่โบราณ 

เพื่อสำหรับใช้ในการสั่งสอน แนะนำ และวิพากษ์วิจารณ์สังคม นอกจากนี้ยังสร้างความตลกขับขันไป

พร้อมกันอีกด้วย พระราชนิพนธ์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงนำวรรณคดีโบราณมาดัดแปลงและ

สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ คือ นิราศมะเหลเถไถ 

    นิราศมะเหลเถไถ เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2465 ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทาง

ชลมารคประพาสมณฑลอยุธยาและมณฑลนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี 

พระวรราชชายา โดยมีลักษณะคำประพันธ์เป็นกลอนนิราศ แต่ทรงนำลักษณะเด่นในด้านภาษาของ

บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ ซึ่งแต่งโดยคุณสุวรรณ กวีหญิงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาใช้

พระราชนิพนธ์นิราศดังกล่าวและพระราชทานช่ือว่า นิราศมะเหลเถไถ (โชษิตา มณีใส, 2555: 443) 

 

    ดังตัวอย่างในพระราชนิพนธ์เรื่อง นิราศมะเหลเถไถ ความว่า  

       "นิราศร้างห่างเหจากเคโห 

  ตามเสด็จบพิตร์อิศโร   ประพาสทางชโลนโททา 

  ที่สิบห้าตุลากะถาถอง   ศกสองพันสี่ร้อยวะสองสา 

  เศษหกสิบห้าปีกลีชา   ตะหลาต๋าตูไหว้ประนมมือ..." 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 103) 



  71 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้ เห็น ถึงพระอัจฉริยภาพใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงนำลักษณะเด่นด้านภาษาในบทละ ครเรื่อง            

พระมเหลเถไถ มาใช้พระราชนิพนธ์ของพระองค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "เมื่อนั้น    พระมะเหลเถไถมะไหลถา 

  สถิตยังแท่นทองกะโปลา   สุขาปาลากะเปเล 

  วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก   มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข 

  แล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเต  มะโลโตโปเปมะลูตู..." 

       (คุณสุวรรณ, 2516: 7)  

    ข้อความข้างต้นเป็นบทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณ

สุวรรณ ถ้าหากพิจารณาแล้วจะพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำลักษณะเด่น

ด้านภาษาข้างต้นมาทรงดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ในรูปแบบของ นิราศ ที่เป็นวรรณคดีบันทึก

เหตุการณ์ระหว่างการเดินทาง  

    โชษิตา มณีใส (2555: 442) ได้กล่าวถึง นิราศมะเหลเถไถ ใน

บทความเรื่อง พหุลักษณ์ในนิราศมะเหลเถไถ ความว่า  

 

  "วรรณกรรมเรื่องนี้เล่นทั้งรูปแบบ ประเภทและแนววรรณกรรม มีพหุ

 ลักษณ์ที่ สะท้อนให้ เห็นแนวคิดเรื่องความไร้พรมแดนของตัววรรณกรรม 

 ประเภทวรรณกรรมและประเภทของศิลปะ เสนอทรรศนะวิจารณ์

 วรรณกรรมเรื่องอื่น ขนบวรรณกรรมตลอดจนตัวบุคคล โดยวิธีการล้อด้วย

 อารมณ์ขัน แต่ขณะเดียวกันก็แสดงทรรศนะวิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองอย่าง

 เข้มข้นในรูปแบบภาษาที่ทำให้ดูเป็นเรื่องไร้สาระน่าขบขัน"  
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    ข้อความข้างต้นแสดงให้ถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงนำ พระมะเหลเถไถ ซึ่งมีลักษณ์เด่นในด้านการเล่นคำที่แปลกหรือคำที่ไม่มีความหมาย 

แต่สามารถสื่อความได้เข้าใจมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ในรูปแบบของ นิราศมะเหลเถไถ เป็น

วรรณคดีนิราศ ถึงแม้จะมีการบันทึกเรือ่งราวของการเดินทาง มีการคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รัก และ

การจากสถานที่อยู่อาศัยไปยังที่ต่าง ๆ แต่ก็มิได้สื่อถึงความโศกเศร้า แต่กลับให้ความตลกขบขันแบบ

ล้อเลียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรื่อง 

    นอกจ ากนี้ นิ ร าศ มะ เห ล เถ ไถ  ยั งมี เนื้ อ ห า เกี่ ย วกั บ ก าร

วิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในขณะนั้น ดังพระราชนิพนธ์ว่า 

 

   "เปรียบกับชาวกรุงเทพกะเมบมด เห็นว่าชาวชนบทมะทดถา 

  รู้จักเล่นอย่างนักเลงกะเมงทา  ชอบกิฬากะมีทีไม่มีภัย 

  อันชาวกรุงมุ่งแต่คะมึกคึก   เที่ยวดึกดึกสำมะเลมะเหลไถ 

  บ้างดูแต่ภาพยนตร์มะลนใจ  แล้วเลยไปราชวงศ์มะลงเชง 

  กินฃ้าวต้มพลางมองมะลองเฉ  มลกชกนกเน้เถถไถ 

  พูดแคะเคาะเกาะแกะตะและไต  ชวนกันไปโคมเขียวมะเงียวงุบ 

  มิฉนั้นชวนกันตะเหลเป๋   ดื่มสุเรมึนเมามะเหงาหงุบ 

  อีกลอบลักเล่นพนันกะมันมุบ  ยามถูกจับบ่นอุบกะมุบมำ..." 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 121) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับชาวกรุงเทพฯ กับชาวชนบทที่ทรงทอดพระเนตรเห็นในระหว่างเสด็จ

พระราชดำเนินประพาสหัวเมือง โดยพระองค์ทรงกล่าวว่าชาวกรุงเทพฯ นั้นมุ่งแต่หาความสนุกสนาน

เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์ ไปกินข้าวต้มที่ราชวงศ์ ไปเที่ยวสถานที่ขายบริการ 
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ตลอดจนดื่มสุราเมามายและเล่นการพนันจนถูกตำรวจจับ และพระองค์ทรงตักเตือนให้ชาวกรุงเทพฯ 

บางคนให้ประพฤติตนให้ดีข้ึน ดังความว่า 

 

   "อยากจะให้วิงวอนมะกอนตวย ขอให้ช่วยกันเตือนมะเกือนเต๋ 

  ให้เพื่อมร่วมนครมะกอนเต  คือถึงความโสเภสุภำรำ 

  ให้คิดหาความสุขกะมุกถา   โดยเล่นการกิฬาพลาผำ 

  ออกำลังวังชากลาลำ   ดีกว่าสำมะเลมะเกาทา..." 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 122) 

    ข้อความข้างต้นพระองค์ทรงตักเตือนให้เลิกละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์

และให้หาความสนุกสนานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เล่นกีฬา ซึ่งเป็นการได้ออกกำลังกายได้ประโยชน์ต่อ

ตนเองดีกว่าการไปเที่ยวสนุกสนานกับสิ่งที่เป็นอบายมุข  

    จะเห็นได้ว่า นิราศมะเหลเถไถ มีลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ ประการ

แรก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในขณะนั้น ผ่านเนื้อหา

ของ นิราศมะเหลเถไถ เพื่อเป็นการสั่งสอนและตักเตือนประชนชนที่ประพฤติตัวไปในทางที่ไม่ดีไม่เป็น

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม และประการที่สอง คือ พระองค์ทรงนำ พระมะเหลเถไถ ซึ่งมีลักษณ์

เด่นในด้านการเล่นคำที่แปลกหรือคำที่ไม่มีความหมาย แต่สามารถสื่อความได้เข้าใจมาดัดแปลงและ

สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ในรูปแบบของ นิราศมะเหลเถไถ เป็นวรรณคดีนิราศ ถึงแม้จะมีการบันทึกเรื่องราว

ของการเดินทาง มีการคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รัก และการจากสถานที่อยู่อาศัยไปยังที่ต่าง ๆ แต่ก็

มิได้สื่อถึงความโศกเศร้า แต่กลับให้ความตลกขบขันแบบลอ้เลียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรือ่ง อาจจะ

กล่าวได้ว่า นิราศมะเหลเถไถ เป็นวรรณกรรมที่ล้ำสมัยเรื่องหนึ่ง ดังที่ โชษิตา มณีใส (2555: 455) 

กล่าวว่า 
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  "นิราศมะเหลเถไถ เป็นงานวรรณกรรมก้าวหน้าล้ำสมัยด้านกลวิธีการ

 ประพันธ์ มีการเล่นทั้งรูปแบบ ประเภทและแนววรรณกรรม คล้ายแนวคิด

 วรรณกรรมตะวันตกในศตวรรษที่ 20 การหยิบยืมนำลีกษณะเด่นบาง ประการ

 ของวรรณกรรมเรื่องอื่น ประเภทและแนววรรณกรรมต่างแนวมาใช้ในการ

 ประกอบสร้างตัวบทสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องความไร้พรมแดนของตัว

 วรรณกรรม ประเภทวรรณกรรมและอาจจะรวมทั้งประเภทของศิลปะด้วย" 

    จากพระราชนิพนธ์ทั้ง 3 เรื่อง อันได้แก่ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง 

โคลงโลกนิติจำแลง และ นิราศมะเหลเถไถ จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

นำวรรณคดีโบราณที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปมาดัดแปลงและสรา้งสรรค์ข้ึนใหม่ ด้วยกลวิธี

ทางวรรณศิลป์ที่มีความเหมาะสมและสื่อความได้อย่างเข้าใจและชัดเจน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง     

พระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้วรรณคดี

โบราณเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรอง กล่าวคือ การที่พระองค์ทรงนำ

วรรณคดีโบราณมาดัดแปลง สร้างสรรค์ และเผยแพร่ใหม่นั้น ย่อมส่งผลให้เกิดการหวนกลับมานิยม

วรรณคดีโบราณอีกครั้งหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากการทีท่รงเผยแพร่วรรณคดีที่ทรงดัดแปลงและสร้างสรรค์

ข้ึนใหม่ ย่อมสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้อ่านและเกิดการติดตามและค้นหาตัวบทวรรณคดีโบราณมา

ศึกษาอีกครั้งหนึ่งด้วย นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาวรรณคดีโบราณ

ดังกล่าวอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและทรงนำคุณค่า ความสำคัญ และลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ 

มาเป็นแนวทางในการดัดแปลงและสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์ข้ึนมาใหม่ ซึ่งนอกจากจะยังคงลักษณะ

เด่นเฉพาะเรื่องแล้ว ยังปรากฏลักษณะสำคัญของการดัดแปลงและสร้างสรรค์วรรณคดีดังกล่าว ซึ่งมี

อยู่ด้วยกันสามประการ คือ เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง เพื่อแนะนำและสั่งสอนโดยให้

สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อเป็นแบบอย่างของการแต่ง    

คำประพันธ์ร้อยกรอง 

 

 

 



  75 

   2.2.2.3 การตั้งวรรณคดีสโมสร 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้

จัดตั้งวรรณคดีสโมสร ข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2457 เพื่อส่งเสริมการประพันธ์และการใช้ภาษาไทยให้

ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถที่ได้ทรงจัดต้ังโบราณคดี

สโมสร ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ

ถึงปัญหาในด้านการประพันธ์ ซึ่งพระราชทานไว้ในพระราชกฤษฎีกาต้ังวรรณคดีสโมสร ความว่า 

 

  "ทุกวันนี้ผู้แต่งหนังสือแลผู้อ่านหนังสือก็มีมากข้ึนกว่าแต่ก่อนทั้ง 2 

 จำพวก แต่ฝ่ายข้างผู้แต่งยังไม่ใคร่จะเอาใจใส่ในทางภาษา ฤๅพยายามแต่งเรื่อง

 อันประกอบด้วยคุณวิชาสารประโยชน์ มักแต่แต่งเอาอย่างผู้อื่นตาม ๆ กันไป ที่

 แปลจากภาษาต่างประเทศ ก็มักแปลแต่หนังสือ ซึ่งเปนเรื่องอย่างเลวในภาษา

 นั้น ๆ แลมักชอบหันเหียนเปลี่ยนวิธีเรียบเรียงภาษาไทยตามประโยค

 ภาษาต่างประเทศ ด้วยความโง่เขลาแลสำคัญว่าโวหาร อย่างนั้นเปนของ

 เหมาะเจาะ สมควรแก่สมัยใหม่ มิได้รู้ว่าการที่ทำอย่างนั้น เปนการทำลายภาษา

 ของตนเองให้เสียไป ส่วนผู้อ่านที่อยากจะอ่านหนังสือ ก็พบแต่หนังสือที่กล่าว

 มานี้มากข้ึนทุกที บางคนจนถึงไปหลงนิยมว่า ภาษาแลวิธีแต่งหนังสือเช่นว่าเปน

 การเปลี่ยนแปลงอย่างดีที่เกิดข้ึนในวิชาหนังสือสมัยใหม่" 

(รื่นฤทัย สจัจพันธ์ุ, 2553: 2) 

    ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาที่กำลังเกิดข้ึนอยู่ในงานเขียนของไทยและนับวันจะยิ่ง

สร้างปัญหา ถึงข้ันทำลายรูปแบบของงานเขียนไทยที่ถูกต้องและทรงคุณค่าให้เสียหายไป โดยเฉพาะ

ปัญหาการใช้ภาษาไทยที่ขาดมาตรฐานของภาษาไทยอันดีในการประพันธ์ เนื่องจากการที่คนส่วนใหญ่

ในสมัยนั้น นิยมแต่งหนังสือหรือแปลหนังสือตามอย่างชาติตะวันตก ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ

การแต่งหนังสือของไทย ส่งผลให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีทั้งต่อตัวผู้เขียนและผู้อ่าน 
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    ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร มาตราที่  7 ได้แบ่ง

ประเภทของหนังสือไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 

    1. กวีนิพนธ์ คือ งานประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ และ
กลอน 

    2. ละครไทย คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธ์เป็นกลอนแปด 

    3. นิทาน คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธ์เป็นร้อยแก้ว 

    4. ละครพูด     

    5. อธิบาย คือ การแสดงศิลปวิทยาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ไม่ใช่ 

แบบเรียน ตำรา หนังสือโบราณคดี หรือพงศาวดาร 

    ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว เมื่ อ

พุทธศักราช 2457 หลังจากที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหต้ราพระราชบัญญัติวรรณคดี

สโมสรแล้ว ทรงตั้งคณะกรรมการสำหรับพิจารณาหนังสือไทยที่แต่งดี ควรยกย่องตามพระราชบัญญัติ

นั้น คณะกรรมการได้ปรึกษากันเลือกเรื่องซึ่งจะยกไว้เป็นตัวอย่าง ว่าเป็นยอดของหนังสือที่แต่งดี ใน

ประเภทนั้น ๆ ได้ตัดสินโดยความเห็นชอบพร้อมกัน ซึ่งหนังสือที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร 

ว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี มีจำนวน 8 ประเภท ดังนี้ (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 6) 

    1. ลิลิต ลิลิตพระลอ เป็นยอดของกลอนลิลิต 

    2. ฉันท์ สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นยอดของกลอนฉันท์ 

    3. กาพย์  มหาชาติคำเทศน์ เป็นยอดของกลอนกาพย์ 

    4. กลอน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นยอดของกลอนสุภาพ 

    5. บทละคร เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เป็นยอด  
ของกลอนบทละครร้อง 

    6. บทละคร เรื่องหัวใจนักรบ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เป็น
ยอดบทละครพูด 

    7. นิทาน เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นยอดของ
ความเรียงเรื่องนิทาน 

    8. อธิบาย เรื่องพระราชพิธี 12 เดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 
เป็นยอดของความเรียงอธิบาย 
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    หนังสือที่ได้รับยกย่องจาก วรรณคดีสโมสร รู้จักกันโดยทั่วไปมี

จำนวน 10 รายช่ือ2 ดังนี้ (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 5 อ้างถึงใน สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 2 ย-อ, 2524: 652-653) 

    1. ลิลิตพระลอ 

    2. สมุทรโฆษคำฉันท์ พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้นิพนธ์ 

    3. มหาชาติกลอนเทศน์ 

    4. สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ผู้อำนวยการแปล 

    5. เสภาขุนช้างขุนแผน 

    6. บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 

    7. พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 

    8. หัวใจนักรบ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 

    9. พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 

    10. มัทนะพาธา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ ให้เป็นตราประทับสำหรับ วรรณคดี

สโมสร โดยที่หนังสือเล่มใดได้รับการพิจารณาให้เป็นหนังสือที่ดีด้วยประการทั้งปวงก็จะได้รับ

พระราชทาน พระราชลัญจกรรูปพระคเณศร์ สำหรับประทับทุกครั้งที่มีการตีพิมพ์หนั งสือดังกล่าว

ออกเผยแพร่ 

    วรรณคดีสโมสร มีบทบาทสำคัญต่อวรรณคดีไทย ดังที่ รื่นฤทัย 

สัจจพันธ์ุ (2553: 2-10) ได้กล่าวว่า  

 

 

 
2
 รื่นฤทัย สัจจพันธ์ (2553: 5) ได้กล่าวว่ามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือ นิทานเบงคอลี ผลงานแปลของ เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป 

ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรเช่นกัน 
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  "วรรณคดีสโมสรมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมวรรณคดีไทย เพราะ

 นับเป็นครั้งแรกที่มีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม

 ร่วมสมัย (รัชกาลที่ 6) เพื่อประกาศยกย่องอย่างรอบคอบรัดกุม วรรณคดีที่

 ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรยังเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบันน้ีว่ามีคุณค่า

 ทางวรรณศิลป์อย่างสูง การดำเนินงานของวรรณคดีสโมสรนับเป็นการส่งเสริม

 การแต่งหนังสือดี ให้กำลังใจผู้เขียน และสนับสนุนการเผยแพร่สู่ผู้อ่านไปพร้อม

 กัน"  

    ข้อความข้างต้นแสดงเห็นได้ว่า วรรณคดีสโมสร มีบทบาทและ

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงวรรณคดีไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประพันธ์วรรณคดีไทยแล้ว 

ยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานและกำหนดรูปแบบของงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ที่ถูกต้อง      

จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่แต่งดี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระองค์ 

โดยงานประพันธ์ของไทยในขณะนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมากขึ้น ขาดมาตรฐานของ

ภาษาไทยอันดีในการประพันธ์  

    ตรีศิลป์ บุญขจร (2530: 29-31) ได้กล่าวถึง วรรณคดีสโมสร สรุป

ได้ว่า การจัดต้ังวรรณคดีสโมสร เป็นการจัดต้ังองค์กรพิพากษาวรรณกรรมเป็นครั้งแรก โดยพิจารณา

จากรายละเอียดในพระราชกฤษฎีกา จะเห็นได้ว่าวรรณคดีสโมสรมุ่งที่จะวิพากษ์แบบเบ็ดเสร็จ

มากกว่าจะส่งเสริมการวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดี การให้รางวัลวรรณคดีก็เพื่อจะให้เกิดบรรทัดฐานใน

การประเมินคุณค่าและแยกแยะหนังสอืเปน็หนังสือดีและหนังสือทั่ว ๆ ไป การให้รางวัลเช่นน้ีอาจเป็น

แนวทางให้ผู้แต่งหนังสือพิถีพิถันในการแต่งเพื่อให้หนังสือของตนเข้าข้ันมาตรฐานหนังสือดีตาม

หลักเกณฑ์ของวรรณคดีสโมสร อย่างไรก็ตามกระแสการประเมินค่าวรรณคดีของวรรณคดีสโมสรจะ

มิได้ส่งผลกระทบต่อวงวรรณคดีในช่วงก่อตั้งอย่างเด่นชัด แต่ก็นับได้ว่ากิจกรรมการประเมินค่า

วรรณกรรมโดยองค์กรเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงนี้ ในระยะต่อมาองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนก็มีการ

ประเมินค่าวรรณกรรมในลักษณะรางวัลทางวรรณกรรมอีกเป็นจำนวนมาก ดังปรากฏต่อมาในสมัย

รัชกาลที่ 7 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระดำริให้จัดต้ัง สมาคมวรรณคดี เพื่อบำรุงการ

แต่งหนังสือเช่นเดียวกัน 
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    ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า วรรณคดีสโมสร มีฐานะเป็นเครื่องมือ

สำคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่ ทรงเลือกตามพระราชดำริที่จะทรง

ส่งเสริมการประพันธ์ของไทยให้ดีย่ิงข้ึนไป วรรณคดีสโมสร ได้ยุติบทบาทลงไปเมื่อพุทธศักราช 2468 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่  

วรรณคดีสโมสร มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม ยกย่อง และเผยแพร่งานประพันธ์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก

และยังคงได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบันน้ี และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินค่าวรรณกรรมใน

ประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดสมาคม มูลนิธิ หรือชมรม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่

ในการประเมินค่าวรรณกรรมและให้รางวัลทางวรรณกรรมอีกเป็นจำนวนมากดังปรากฏในปัจจุบันน้ี 

   2.2.2.4 การออกหนังสือพิมพ์เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานร้อยกรอง 

    การออกหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเปน็ครั้งแรก เกิดข้ึนในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยหมอบรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) ได้ริเริ่มออก

หนังสือพิมพ์แถลงข่าวรายปักษ์เป็นภาษาไทยมีช่ือว่า หนังสือจดหมายเหตุ หรือ บางกอกรีกอเดอ 

(Bangkok Recorder) มีเรื่องสารคดี ข่าวราชการ ข่าวการค้า ข่าวเบ็ดเตล็ด โดยฉบับแรกออกเมื่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2387 ต่อมาจึงออกหนังสือรายปีเป็นภาษาอังกฤษมีช่ือว่า บางกอกกา

เล็นเดอร์ (Bangkok Calendar) หนังสือพิมพ์ที่เริ่มดำเนินงานโดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้เป็น

ตัวอย่างของการทำหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยในสมัยต่อมา กิจการหนังสือพิมพ์ ซึ่งริเริ่มโดยมิชชันนารี

ชาวอเมริกัน ได้ขยายตัวเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับมา การพิมพ์หนังสือช่วยให้เกิดหนังสือพิมพ์รายวัน  

    อย่างไรก็ตามในระยะแรกหนังสือพิมพ์ยังไม่มีบทบาทต่อความคิด

อ่านของคนไทยเท่าใดนัก เพราะจำนวนคนอ่านหนังสือออกยังมีน้อย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช 2417-2418  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์

โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ทรงออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์อีกฉบับหนึ่งมีช่ือว่า ดรุโณวาท 

เนื้อหาของหนังสือพิมพ์นี้มีข่าวต่างประเทศ บางเรื่องที่เกี่ยวกับราชการบ้าง หนังสือสุภาษิตเครื่อง

สอนใจ ตำราการแสดงแบบแผนวิชาต่าง ๆ จดหมายเหตุ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดทางให้นักเขียนได้มี

โอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อประชาชน หลังจากนั้นก็ได้มีการออกหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับ 

ทั้งประเภทรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (100 รอยอดีต, ม.ป.ป.: 170-171)  
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    นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ยังทรง   

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหนังสือ วชิรญาณ เพื่อเผยแพร่ผลงานในนามของหอ  

พระสมุดวชิรญาณ โดยหนังสือดังกล่าวได้ตีพิมพ์ระหว่างพุทธศักราช 2427-2448 เนื้อหาของหนังสือ

ชุดน้ีเป็นสรรพวิทยาการอันเป็นประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วรรณคดี 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ พระราชพิธี การต่างประเทศ การท่องเที่ยว สุภาษิต คำสอน 

และตำราวิชาการต่าง ๆ  

    ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วง

ที่กิจการหนังสือพิมพ์กำลังเฟื่องฟูและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยพระองค์ทรงมีความ      

สนพระราชหฤทัยในกิจการหนังสือพิมพ์เป็นอย่างมาก สืบเนื่องตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราช

อิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ เสด็จพระราช

ดำเนินไปศึกษาวิชาความรู้ในประเทศอังกฤษ ด้วยพระอุปนิสัยที่ทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความสนพระราช

หฤทัยในด้านอักษรศาสตร์ จึงทรงพระราชนิพนธ์งานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น 

และนวนิยาย พระราชทานไปตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารต่าง ๆ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงก่อตั้ง 

สามัคคีสมาคม ข้ึนได้มีการจัดทำนิตยสารภาษาไทยสำหรับคนไทยในประเทศอังกฤษมีช่ือว่า สามัคคี

สาร ซึ่งผลงานช้ินแรกของพระองค์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารดังกล่าวและได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวางในหมู่คนไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงออกหนังสือพิมพ์ The Screech 

Owl ซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์แนวขบขัน (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2522: 5)  

    หลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินนิวัติประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2445 แล้ว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้ง ทวีปัญญาสโมสร ข้ึนในพระราชวังสราญรมย์ เมื่อพุทธศักราช 

2447 มีการออกหนังสือพิมพ์ที่มีช่ือว่า ทวีปัญญา โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์งานประพันธ์

ประเภทต่าง ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ตลอดจนทรงเปิดโอกาสให้นักเขียนคนอื่น ๆ 

ได้เผยแพร่ผลงานของตนเองด้วยเช่นกัน ซึ่งมีทั้งร้อยแก้ว โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน โดยได้รับ

ค่าตอบแทนถ้าระบุไว้ว่าต้องการ (เดโช สวนานนท์, 2523: ก)  
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    หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จข้ึน

เถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ในพุทธศักราช 2461 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเมืองจำลองข้ึน 

พระราชทานช่ือว่า ดุสิตธานี ในบริเวณพระราชวังดุสิต โดยมีการทดลองให้บริหารราชการแผ่นดิน

ตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหนังสือพิมพ์

เผยแพร่ในเมือง ดุสิตธานี มี ช่ือว่า ดุสิตสมิต เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ออกทุกวันเสาร์  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้จัดทำ มีนายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์) เป็นผู้ช่วย 

หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) 

ร่วมมือกันบริหารงาน จำหน่ายฉบับละ 1 บาท รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือนี้นำไป

บำรุงราชนาวีไทย โดยฉบับแรกออกเผยแพร่เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พุทธศักราช 2461 (ทวีศักดิ์       

เสนาณรงค์, 2529: ก) นอกจากนี้ยังมีคำแถลงถึงวัตถุประสงค์ในการออกหนังสือนี้ไว้หลังปกในทุก

ฉบับ ซึ่งพระราชนิพนธ์ไว้เป็นคำประพันธ์ว่า 

 

   "หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต  บ่มิคิดคดีทราม 

  ตั้งจิตจะนำความ    สุขะให้ฤดีสบาย 

   ถึงล้อก็ล้อเพียง   กละเยี่ยงวิธีสหาย 

  บ่มีจะมุ่งร้าย    บ่มิมุ่งประจานใคร 

   ใครออกจะพลาดท่า  ก็จะล้อจะเลียนให้ 

  ใครดีวิเศษไซร้    ก็จะชมประสมดี 

   ชมเราก็แทงคิว   ผิวะฉิวก็ซอร์รี่ 

  แม้แม็ดมิคืนด ี    ก็จะเชิญ ณ คลองสาน ฯ" 

       (ดุสิตสมิต เล่ม 2, 2529: ข) 
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    อินทรวิเชียรฉันท์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการออก

หนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต ที่มีเนื้อหาล้อเลียนและวิจารณ์เหตุการณ์ในบ้านเมือง โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนทั่วไปได้มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ตลอดจนการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 

    หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กล่าวถึงหนังสือ ดุสิตสมิต ไว้ว่า 

"พอจะสรุปได้ว่าหนังสอืพิมพ์ดุสิตสมิตวางนโยบายที่จะสร้างความขบขันให้ผู้อ่านสนุก ๆ และล้อเลียน

คนโน้นบ้างคนนี้บ้าง แต่ก็มิได้มุ่งร้ายอย่างใด ล้อกันเพื่อสนุก ๆ ความจริงเพื่อสอนกันทั้ งนั้น" 

(หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2522: 4) 

     จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต จะมุ่งเน้นไปในด้าน

การล้อเลียนและวิจารณ์สังคมในขณะนั้น เพื่อเป็นการสั่งสอน ตักเตือน หรือช้ีแนะผู้อ่าน ซึ่งอยู่บน

พื้นฐานของหนังสือพิมพ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำพระพุทธศาสนสุภาษิต 

สุภาษิตพระร่วง ตลอดจนสุภาษิตจากต่างประเทศ ทั้งในตะวันตกและตะวันออก มาขยายความเป็น

โคลงแบบต่าง ๆ เช่น โคลงสุภาพ โคลงสินธุมาลี โคลงนันทะทายี ดังตัวอย่างสุภาษิตญี่ปุ่นว่า "อิซะโน 

ซุโยโย" แล้วทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสินธุมาลี ความว่า (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2522: 16)  

 

   "แพทย์เองทำผิดข้อ  สุขการ 

  ญี่ปุ่นภาษิตสาร    เสกไว้ 

  ผู้ฉลาดพึงอ่าน    คต ิ

  เห็นชัดถนัดได้    ไป่ฉงน 

   ตนเป็นผู้รอบรู้   วิทยา 

  ศิลปะเปรื่องปัญญา   แหลมหลัก 

  แสดงปาฐะกะถา    สอนศิษย์ 

  แต่ประพฤติเองมัก   ผิดไป" 
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    พระราชนิพนธ์ข้างต้นทรงนำมาจากสุภาษิตญี่ปุ่นและทรงขยาย

ความเป็นโคลงสินธุมาลี ซึ่งลักษณะเช่นน้ีจะปรากฏในหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต ทุกฉบับ ในการพระราช

นิพนธ์บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองลงในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว จะทรงเลือกใช้พระนามแฝง

ต่าง ๆ เช่น วรสมิต วรรณสมิต จุลสมิต มหาสมิต วิริยสมิต หรือแม้บางครั้งก็มิทรงลงไว้ว่าใครเป็นผู้

แต่ง แต่ก็ทราบกันว่าเป็นพระราชนิพนธ์ (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, 2522: 23) หนังสือพิมพ์ ดุสิต

สมิต ซึ่งนอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองไว้จำนวนมากแล้ว ยังมี

วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วเช่นเดียวกัน ดังที่ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "ดุสิต

สมิต บทวิทยุกระจายเสียง" ความว่า  

 

  "ดุสิตสมิตได้สร้างวรรณกรรมไว้หลายประเภท นอกจากร้อยกรองที่ผม

 ได้อา่นมาแล้ว 2-3 บท ยังมีวรรณกรรมประเภทอ่านเล่น เรื่องนักสืบอะไรอย่าง

 นี้หลายเรื่องเหมือนกัน เช่น เรื่องแมลงป่องทองเป็นต้น แมลงป่องทองลงพิมพ์

 ติดต่อกัน 35 ฉบับ จึงจบเล่ม ร่วม ๆ ปี เหมือนกัน และเรื่องยาว ๆ เท่า ๆ กัน

 ยังมีอีก คือ เรื่องพฤติการณ์ของมองสิเออร์ปัวโรต์ 36 ฉบับจึงจะจบ และยัง

 มีนิทานทหารเรือ หัวใจชายหนุ่ม และมีเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกมาก" 

(หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ, 2522: 29-30) 

    หนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกเผยแพร่ในเมืองดุสิตธานี เพื่อทรงใช้เป็นสื่อสำหรับ

การเผยแพร่ข่าวสารในเมืองดังกล่าวแล้ว พระองค์ยังทรงใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนและการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองอย่างมีขอบเขต 

ตลอดจนเป็นสื่อสำคัญในการเผยแพร่พระราชนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าในด้านเนื้อหาที่สั่งสอน ตักเตือน 

ล้อเลียน และวิจารณ์สังคมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการประพันธ์ร้อยกรอง

ไปพร้อมกันอีกด้วย 
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    ดังนั้นกิจการด้านหนังสือพิมพ์ของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาจจะกล่าวได้ว่า

เป็นยุคเฟื่องฟูของหนังสือพิมพ์ก็ว่าได้ ก่อให้เกิดการผลิตหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ออกจำหน่ายจำนวนมาก 

ทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเช่น จีนโนสยามวารศัพท์ กรุงเทพเดลิเมล์ หนังสือพิมพ์ไทย เป็นต้น หรือ

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น The Bangkok Times เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดความอ่านของคน

ในสังคมก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและเสนอแนะความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเรื่องการบริหาร

ประเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานร้อยกรอง 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญมาโดยตลอด  

รัชสมัยของพระองค์ 

 

   2.2.2.5 การพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ 

    การส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ ซึ่งพระองค์ทรงมี

พระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งในการทรงศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วรรณคดีโบราณ 

ตลอดจนตำราประพันธศาสตร์ตั้งแต่อดีต และทรงนำมาสร้างสรรค์เป็นพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ และ พระนลคำหลวง ซึ่งผู้วิจัยจะ

ได้อธิบายรายละเอียดต่อไปนี้ 

    พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเพื่อให้เป็นตำราฝึกหัดการแต่งโคลงของนักเรียนโรงเรียน

มหาดเล็กหลวง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงรวบรวม ฟื้นฟู และสร้างสรรค์

การแตง่โคลง ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2555: 65) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง "พระบรมราชาธิบายใน

การประพันธ์: ภาพสะท้อนแนวพระราชดำริเรื่องการประพนัธ์ร้อยกรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว" ความว่า "หากพิจารณาเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้แล้ว จะพบว่าแท้จริงแล้วพระองค์

น่าจะทรงมีพระราชประสงค์ในการพระราชนิพนธ์ 3 ประการดังนี้ ได้แก่ การฟื้นฟูการแต่งโคลงสี่ การ

รวบรวมแบบแผนการแต่งโคลง และการสร้างสรรค์โคลงชนิดใหม่จากพื้นฐานของเก่า"  
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    เนื้อหาในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

แต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ดังนี้ 

    1) ความสำคัญและประโยชน์ของการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง  

    2) ลักษณะการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองที่ควรละเว้นและควร 

ปฏิบัต ิ

    3) ลักษณะการแต่งโคลง ได้แก่ ลักษณะของโคลง การรับส่งสัมผัส  

คำเอกคำโท คำสร้อย และคำกระทู้  

    4) ตัวอย่างของโคลงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โคลงสี่สุภาพ โคลงทัณฑี  

โคลงกลบท โคลงกระทู้ โคลงดั้น โคลงโบราณ และโคลงเยี่ยงโบราณ (โคลงที่ทรงประดิษฐ์ข้ึนใหม่) 

    นอกจากนั้นในด้านที่มาของโคลงชนิดต่าง ๆ พระบาทสมเด็จ    

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจากตำราประพันธศาสตร์ในอดีต คือ ตำราจินดามณี ของ       

พระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกาพยสารวิลาสินี อีกทั้งพระองค์ยังทรง

ประดิษฐ์โคลงข้ึนใหม่ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ โคลงวชิรมาลี โคลงมุกตะมาลี โคลงรัตนะมาลี และโลง

จิตรมาลี โดยทรงนำมาจากกาพยสารวิลาสินี อันแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์

ร้อยกรองอย่างชัดเจน  

    ถึงแม้ว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ 

จะมีความยาวที่ไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นตำราประพันธศาสตร์เล่มหนึ่งมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงชนิดต่าง ๆ  ซึ่งพระองค์ทรงรวบรวมโคลงชนิดต่าง ๆ มาจัด

ไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งทรงอธิบายช่ือโคลง แผนผังคำประพันธ์ ตลอดจนทรงแสดงตัวอย่างของ

โคลงประเภทนั้น ๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ความว่า 
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   "ตัวอย่างโคลงเหล่าน้ี โดยมาจากกาพยสารวิลาสินี 

  (1) วิชชุมาลี (คือโคลงดั้นนั่นเอง แต่ไม่จำกัดเอกโท) 

 

  ตัวอย่าง 

   ข้าแต่พระพุทธเกล้า  มุนินทร์ 

  ลายลักษณะบาทหัดถ์   วิจิตร์ 

  ชนนิกรไหว้อาจิณ   คืนค่ำ 

  ตั้งกระหม่อมข้านิตย์   เท่ามรณ ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 22) 

    ตัวอย่างข้างต้นเป็นลักษณะการอธิบายวิธีการแต่งโคลงที่ทรงใช้

อธิบายใน พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ จากตัวอย่างนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึงการแต่งโคลงโบราณที่มีช่ือว่า โคลงวิชชุมาลี พระองค์ทรงนำมาจาก กาพยสาร

วิลาสินี และทรงอธิบายถึงที่มาของโคลง แผนผังคำประพันธ์ และยกตัวอย่างคำประพันธ์ชนิดนั้น 

พร้อมทั้งทรงพระราชนิพนธ์เป็นตัวอย่างประกอบ ซึ่งลักษณะการอธิบายเช่นนี้ปรากฏใน พระบรม

ราชาธิบายในการประพันธ์ โดยตลอดทั้งเรื่อง 
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    ดังนั้น พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชนิพนธ์เรื่องสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ       

สน  พระราชหฤทัยในด้านการแต่งคำประพันธ์และทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องดังกล่าวเป็นที่สุด 

กอปรพระวิริยะอุตสาหะพากเพียรอย่างสูงในการทรงศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดหมวดหมู่ของ

โคลงชนิดต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ 

เป็นตำราฝึกหัดการแต่งโคลงของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูและสร้างสรรค์

การแต่งโคลงไปพร้อมกันอีกด้วย 

    การส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของพระองค์ที่ สำคัญอีก

ประการหนึ่งในด้านการพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ ที่นอกจากจะทรงพระราชนิพนธ์      

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ แล้วยังมีพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตำรา     

ประพันธศาสตร์ประเภทปฏิบัติอีกเล่มหนึ่ง คือ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

    พระนลคำหลวง เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงแปลความมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์ โมเนียร์ โมเนียร์ -วิลเลียมส์ 

(Sir Monier Monier-Williams) เรื่อง นโลปาขยานบรรพ อันเป็นเรื่องที่มีอยู่ใน คัมภีร์มหาภารตะ 

ของมุนีกฤษณไทวปายน (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 12) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2456 ถึง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2459 โดย

พระองค์ทรงใช้ระยะเวลาในการตรวจทานและแก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 ปี จึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ นับได้ว่าเป็น

ผลงานที่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง (กุสุมา รักษมณี, 2559: 22-23) 

    พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เริ่มต้นเรื่องด้วย นมัสกฤติกา 

คือบทไหว้ครู ต่อด้วยอารัมภกถา เพื่อแสดงจุดประสงค์ของการแต่งเรื่องดังกล่าว จากนั้นคือนิทาน   

วัจนะ ซึ่งเป็นการเล่าถึงมูลเหตุของเรื่อง พระนลคำหลวง และต่อจากนั้นเป็นการดำเนินเรื่อง พระนล

คำหลวง มีความยาวจำนวน 26 สรรค และจบด้วยอุตตรกถา (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 12-13) 

นอกจากนี้ในส่วนท้ายของเรื่องยังมีภาคผนวกที่ทรงอธิบายถึงลักษณะของคำประพันธ์และลำดับของ
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คำประพันธ์ที่ทรงใช้ตลอดทั้งเรื่อง อีกทั้งยังมีอภิธานศัพท์ที่ทรงอธิบายที่มาและความหมายของ

คำศัพท์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง อย่างละเอียด  

    อนึ่ง ผู้วิจัยได้สรุปเรื่องย่อของพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

ไว้ดังนี้   

    ในคัมภีร์มหาภารตะของกฤษณไทวปายนมุณีแห่งอินเดีย กล่าวว่า

พระฤษีพฤหัสวะเล่าเรือ่งพระนลให้แก่กษัตริย์ปาณฑพทั้ง ๕ ฟัง ความว่า พระนลเป็นกษัตริย์แห่งนคร

นิษัธ ปล่อยหงส์ไปสื่อความรักกับนางทมยันตี ในพิธีสยุมพรของนางทมยันตี มีกษัตริย์และเทวดาไป

ชุมนุมมาก แต่นางทมยันตี เลือกพระนล ทำให้ผีร้ายช่ือกลีกับทวาบรมีความริษยาพระนล และเข้าสิง

พระนลให้คลั่งไคล้การเล่นสกา จนมีการพนันเบ้านเมืองเกิดข้ึน พระนลแพ้สกาจนเสียบ้านเมืองและ

ต้องออกเดินป่าจนได้รับความลำบาก โดยที่นางทมยันตีติดตามไปด้วย ซึ่งพระนลได้ขอร้องให้นางทม

ยันตีกลับบ้านเมืองของตนเองไป แต่นางทมยันตีเลือกที่จะติดตามไปกับพระนล อย่างไรก็ตามพระนล

จึงตัดสินใจหนีนางทมยันตีไป ทำให้นางทมยันตีต้องดั้นด้นติดตามเพื่อหาพระนลให้พบ ระหว่างทาง

นางทมยันตีได้พบพรานป่าและหัวหน้าพ่อค้าเกวียน จนกระทั่งในที่สุดนางทมยันตีจำต้องกลับ

บ้านเมืองและขอให้คณะพราหมณ์ค้นหาพระนลด้วยการขับเพลงเล่าเรื่องราวความรักระหว่างพระนล

กับนางทมยันตี จนกระทั่งคณะพราหมณ์กลับมาแจ้งข่าวแก่นางทมยันตีว่า วาหุกสารถีของท้าวฤตุ

บรรณน่าจะเป็นพระนล นางทมยันตีจึงออกอุบายให้ท้าวฤตุบรรณทราบว่า นางทมยันตีจะเข้าพิธี

สยุมพรใหม่ ท้าวฤตุบรรณดีใจให้วาหุกสารถีพาตนไปหานางทมยันตี ระหว่างทางพระนลแลกวิชาม้า

กับวิชาสกากับท้าวฤตุบรรณ พระนลจึงพ้นอำนาจของกลี เมื่อท้าวฤตุบรรณมาถึงไม่พบว่ามีพิธีสยุมพร 

ส่วนนางทมยันตีเมื่อรู้ว่าท้าวฤตุบรรณและวาหุกสารถีมาถึงแล้ว จึงสั่งให้นางเกศินีไปสืบความจนรู้

ความจริงว่าพระนลคือวาหุกสารถีที่ปลอมตัวมา หลังจากที่พระนลและนางทมยันตีได้พบเจอกันแล้ว 

พระนลก็ได้พานางทมยันตีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดากลับสู่เมืองนิษัธ เพราะครบกำหนด 3 ปี

พอดี โดยพระนลได้ท้าพนันสกากันอีกครั้ง ซึ่งในคราวนี้พระนลเป็นฝ่ายชนะ ถึงแม้ทวารบรจะสิงสกา

อยู่ก็ตาม ทำให้ทวารบรต้องรีบหนีไปก่อนที่ความช่ัวร้ายจะแตกและตัวเองอาจมีภัย พระนลและนาง

ทมยันตีจึงได้รับการอภิเษกให้ข้ึนครองราชย์สมบัติอันเป็นของพระองค์มาแต่เดิมอีกครั้ง และทรง

ปกครองทำนุบำรุงบ้านเมืองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทำให้เกิดความสุขและความ

ร่มเย็นสืบมาตราบจนสิ้นอายุขัย แล้วก็จุติไปบนสวรรค์เช่นเดิม 
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    ผู้วิจัยมีความสงสัยว่าเพราะสาเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเลือกเนื้อหาของเรื่อง พระนล หรือเรื่อง นโลปาขยานบรรพ มาเป็นพระราช

นิพนธ์สำหรับแสดงแบบอย่างของการประพันธ์ร้อยกรองไทย โดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าสาเหตุที่พระองค์

ทรงเลือกเรื่อง พระนล  นั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงการมีสติและความหลงใหล 

ดังจะเห็นได้จากการกระทำของตัวละครในเรื่องดังกล่าว ซึ่งลักษณะสำคัญนี้เองมีส่วนสัมพันธ์และ

เกี่ยวข้องกับสภาพเหตุการณ์บ้านเมอืงในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว โดยเป็นช่วง

ที่กำลังรับอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ 

ที่มีผลสืบเนื่องมาจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจชาติตะวันตก ตลอดจนภัยจากสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าจากสภาพเหตุการณ์บ้านในขณะนั้นส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกเนื้อหาของเรื่อง พระนล มาพระราชนิพนธ์เป็นคำหลวง  ซึ่งนอกจากจะทรงใช้

สำหรับแสดงตัวอย่างของ การประพันธ์ร้อยกรอง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตำราประพันธศาสตร์ เล่มหนึ่ง

แล้ว พระองค์อาจจะมีพระราชประสงค์ให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดหรือ

เตือนสติคนไทยในขณะนั้น ให้เป็นผู้ที่มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด ไม่หลงใหลไปกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพล

หรือส่งผลกระทบต่อคนไทยก็ได้ 

    ดังนั้นพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ที่นอกจากจะเป็น     

งานเขียนประเภทร้อยกรองทีใ่ห้ความบันเทิงแล้ว ยังเป็นตำราประพันธศาสตร์ไปพร้อมกันด้วย เห็นได้

จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ร้อยกรองของไทยแทบ   

จะทุกชนิดสลับกันไปอย่างไพเราะ ทั้งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย (รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, 2553: 16) 

นอกจากนี้ อัญชลี ภู่ผะกา ได้กล่าวถึง "การแสดงแบบอย่างลักษณะคำประพันธ์ไทยในพระราชนิพนธ์

เรื่องพระนลคำหลวง" ความว่า 

 

   "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีการเลือกใช้ชนิดคำ

 ประพันธ์ในพระราชนิพนธ์ที่ทรงพยายามแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างลักษณะคำ

 ประพันธ์ไทยให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้แสดงให้เหน็ลำดับลักษณะคำประพันธ์ที่

 พระองค์ทรงใช้ในแต่ละส่วนไว้อย่างชัดเจนและละเอียดครบถ้วนตลอดทั้งเรื่อง 

 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะแสดงแบบอย่างลักษณะคำ
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 ประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ไว้เพื่อให้ได้ดูเป็นตัวอย่าง กล่าวได้ว่าเรื่อง พระนลคำหลวง 

 มีสถานะเป็นตำราประพันธศาสตร์ของไทยอีกด้วยประการหนึ่ง"  

(อัญชลี ภู่ผะกา, 2553: 380-381) 

    อีกทั้ง พิสิทธ์ิ กอบบุญ (2561: 200-228) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง สรุปได้ว่า พระนลคำหลวง มุ่งให้ความสำคัญต่อความหมายของ 

คำหลวง ว่าหมายถึง วิชาเกี่ยวกับการกวีหรือวิชาการแต่งหนังสือ ซึ่งพระองค์ปรารถนาให้บทพระราช

นิพนธ์นี้เป็นแนวทางหรือแบบอย่างอันดีของการแต่งวรรณคดีที่ดี อีกทั้งคำว่า คำหลวง ยังหมายถึง 

งานกวีนิพนธ์ที่แต่งเป็นคำประพันธ์หลากอีกด้วย 

    จะเห็นได้ว่าตำราประพันธศาสตร์ ทั้ง 2 เล่ม อันได้แก่ พระบรม

ราชาธิบายในการประพันธ์ และ พระนลคำหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง   

พระราชนิพนธ์ข้ึนมานั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรอง โดยทรงมี      

พระราชประสงค์ให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตำราสำหรับฝึกหัดแต่งคำประพันธ์แก่กุลบุตรใน

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรองว่าเป็นสิ่งที่

ควรส่งเสริมและสนับสนุน เพราะทรงถือว่าการประพันธ์ร้อยกรองนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมี  

อารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองของชาติไทย  

 จากพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการประพันธ์ร้อย

กรองในข้างต้นที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาพอสังเขปแล้วนั้น ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ พระราชประวัติใน

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวและพระราชกรณียกิจด้านการสง่เสริมการประพนัธ์ร้อยกรอง 

 ประการแรก คือ พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษา   

พระราชประวัติส่วนพระองค์เป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงความสนพระราช

หฤทัยในด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์จนถึงเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราช

สมบัติ ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าจำนวนมาก ตลอดจนการศึกษาพระราช

กรณียกิจที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม และด้านอักษรศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในรัชสมัยของ

พระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการประพันธ์ ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นการพัฒนา
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ประเทศชาติให้มีความเจริญวัฒนาอีกวิธีการหนึ่ง เพราะภาษาและวรรณคดีไทยน้ันเป็นสิ่งที่แสดงให้

เห็นว่าชาติไทยเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับนานา

อารยประเทศ นอกจากนั้นการศึกษาพระราชกรณียกิจดังกล่าว ยังเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความ

เข้าใจในด้านแนวพระราชดำริในการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ในฐานะ ตำรา

ประพันธศาสตร์ 

 ประการที่ สอง คือ พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาในประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว        

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศการสร้างเสพวรรณกรรมในรัชสมัยของพระองค์ จนได้รับการกล่าวว่า   

"รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคที่งานประพันธ์ร้อยกรองของไทยกลับมา

เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง" ตลอดจนวิธีการหรือแนวทางในการส่งเสริมการประพันธ์ในด้านต่าง ๆ ที่พระองค์

ทรงปฏิบัติมาตลอดรัชสมัย ย่อมสร้างสรรค์งานประพันธ์อันทรงคุณค่าจำนวนมาก ซึ่งปรากฏเด่นชัด

จวบจนปัจจุบัน อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมรดกและภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณคดีของไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประพันธ์ร้อยกรองของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

ให้ความสำคัญและเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาและแสดงถึงความ

เจริญของชาติไทยอีกประการหนึ่งด้วย การที่จะทรงสืบทอดและอนุรักษ์ การประพันธ์ร้อยกรองของ

ไทย ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปได้นั้น ก็คือการพระราชนิพนธ์ ตำราประพันธศาสตร์ เพื่อเป็นตำราฝึ กแต่ง     

คำประพันธ์สำหรับกุลบุตรทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ดังจะเห็นได้จาก

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงรวบรวม อธิบาย 

และแสดงตัวอย่างการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ไว้ในพระราชนิพนธ์ดังกล่าว ซึ่ง ผู้วิจัยจะได้

กล่าวถึงในบทต่อไป 



 
 

 

บทที่ 3 

ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในเรื่องพระนลคำหลวง 

 

 ตำราประพันธศาสตร์ เป็นตำราที่เขียนข้ึนเพื่ออธิบายหลักการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองแต่

ละประเภท เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เป็นต้น ธเนศ เวศร์ภาดา (2543) ได้แบ่งตำรา       

ประพันธศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตำราประพันธศาสตร์ประเภททฤษฎีทางฉันทลักษณ์และ

ตำราประพันธศาสตร์ประเภทปฏิบัติ กล่าวคือ ตำราประพันธศาสตร์ประเภททฤษฎีทางฉันทลักษณ์ 

เป็นตำราที่รวบรวมแบบแผนคำประพันธ์ โดยอธิบายลักษณะบังคับและยกตัวอย่างคำประพันธ์นั้น ๆ 

เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สนใจในการแต่งคำประพันธ์ เช่น กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ     

จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ประชุมลำนำ ของหลวงธรรมาภิมณฑ์ และตำราฉันทลักษณ์ ของ     

พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นต้น ส่วนตำราประพันธศาสตร์ประเภทปฏิบัติ เป็นตำราที่มุ่งแสดงให้เห็น

แบบแผนฉันทลักษณ์ของไทย โดยผ่านการปฏิบัติ คือ การสร้างบทประพันธ์ข้ึนเป็นแบบอย่าง เช่น    

กลบทศิริวิบุลกิตติ์ ของหลวงศรีปรีชา (เซ่ง) และตำราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติ พระนิพนธ์ใน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นต้น  

 จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระราชนิพนธ์ดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นตำราประพันธศาสตร์ ทั้งประเภททฤษฎีทางฉันทลักษณ์และประเภทปฏิบัติ กล่าวคือด้านความ

เป็นตำราประเภททฤษฎี จะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์ที่มีการให้ความรู้ในด้านการประพันธ์ร้อยกรอง 

ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ การอธิบายความหมายของคำศัพท์    

ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแบบอย่างสำหรับการฝึกแต่งคำประพันธ์ อีกทั้งยังมีฐานะเป็นตำรา

ประเภทปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะมีการให้ความรู้ในด้านการประพันธ์ร้อยกรองแล้ว ยังมีการสร้างบท

ประพันธ์ข้ึนเป็นแบบอย่างผ่านเนื้อเรื่อง พระนลคำหลวง จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น

การให้ความรู้ในด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ตลอดจนการสร้างบทประพันธ์ข้ึนเป็นแบบอย่าง 

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ยังมีลักษณะร่วมกับวรรณคดีเรื่อง สามกรุง          

พระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในลักษณะของการให้ความรู้ในด้านการแต่ง

คำประพันธ์และการอธิบายความหมายของคำศัพท์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่สร้างสรรค์ข้ึนในช่วงเวลา
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ใกล้เคียงกัน อันแสดงให้เห็นถึงความนิยมและลักษณะเฉพาะของการสร้างสรรค์ผลงานของกวีใน

ขณะนั้น ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำแนวคิดจากตะวันตก

เรื่องการอธิบายคำศัพท์ในรูปแบบของอภิธานที่กล่าวไว้ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์ ดังนั้นผู้วิจัยจะ

ขอกล่าวถึงลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ในหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 

 3.1 การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์ 

 3.2 แบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ 

  

 3.1 การให้ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการประพันธ์ 

  พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะของการให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่ง  

คำประพันธ์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชาธิบาย

ในส่วนภาคผนวกของพระราชนิพนธ์ โดยทรงกล่าวถึงการอธิบายในลักษณประพนธ์และอภิธาน ซึ่ง

กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ โดย

ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้    

  3.1.1 การอธิบายลักษณะของคำประพันธ์ 

  3.1.2 การอธิบายคำศัพท์  

 

  3.1.1 การอธิบายลักษณะของคำประพันธ์ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับ

ลักษณะการแต่งคำประพันธ์ โดยทรงใช้คำว่าลักษณประพนธ์ เนื้อหาของพระบรมราชาธิบายดังกล่าว

เกี่ยวกับประเภทของฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง  พระนลคำหลวง โดยทรง

กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องอธิบายลักษณะประพันธ์ ดังความว่า 
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"ในการประพนธ์เรื่องพระนลคำหลวงนี้ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจใช้ลักษณประพนธ์

ต่าง ๆ ตามที่ใช้อยู่โดยมากเพื่อแต่งหนังสือไทย ท่านผู้อ่านคงจะได้สังเกตเห็นแล้ว

ว่า บางอย่างก็มีอยู่ข้างจะบริบรูณบางอย่างกบ็กพร่อง จึ่งขออธิบายไว้ว่าทั้งนี้เปนไป

โดยความตั้งใจให้เปนเช่นน้ัน ไม่ใช่เพราะหลงลืม ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 86) 

   ข้อความข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึง

สาเหตุในการอธิบายลักษณะประพันธ์ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้ฉันทลักษณ์ทุกประเภทใน

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง อันได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์  กาพย์ และกลอน ซึ่ งในบาง        

ฉันทลักษณ์พระองค์ก็ทรงมิได้ใช้ครบทุกชนิด อาทิ ฉันทลักษณ์ประเภทกลอน ทรงใช้กลอนเกือบทุก

ชนิด เว้นแต่กลอนสักวาและกลอนดอกสร้อย โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวไว้

ในอธิบายลักษณประพนธ์ ดังความว่า 

 

 "2. กลอน มีแทบทุกชนิดที่จะต้องใช้ในการแต่งหนังสือโดยมาก ขาดแต่สัก

ระวากับดอกสร้อย ซึ่งแท้จริงก็คลา้ยกลอนบทลครฤๅเสภาน้ันเอง ผิดแต่มีจำกัดว่า

บท 1 มีเพียง 9 บาท (ฤๅเรียงตามภาษากลอนลครว่า "4 คำ") เท่าน้ัน และสักระ

วาต้องเริ่มว่า "สักระวา ฯลฯ" และในบาทที่8 ต้องลงเอย ส่วนดอกสร้อยต้องเริ่ม

ว่า "ดอกเอยดอกสร้อย งามแฉล้มแช่มช้อยเหมือนเสกสรร" ดังนี้เป็นตัวอย่าง และ

ในบาทที่ 8 ก็ลงเอยเหมือนกัน แต่ทั้งสักระวาและดอกสร้อยจำนำลงมาไว้ในเรื่อง

พระนลนี้ก็หาที่เหมาะสมไม่ได้จึ่งงดไว้" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 86) 

   ข้อความข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึงการ

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอน และทรงกล่าวถึงสาเหตุที่พระองค์มิทรงใช้กลอนสักวาและกลอน

ดอกสร้อย ด้วยพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่ากลอนดังกล่าวไม่เหมาะแก่เนื้อหาของพระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง จึงทรงเว้นไป หากเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่พระองค์มิทรงเลือกใช้

กลอนสักวาและกลอนดอกสรอ้ย ในพระราชนิพนธ์นั้น อาจจะมาจากสาเหตุที่ฉันทลักษณ์ดังกล่าวเป็น



  95 

กลอนที่นิยมใช้โต้ตอบกันระหว่างชายหญิง ดังที่ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 369) ได้กล่าวว่า 

กลอนสักวาและกลอนดอกสรอ้ย เป็นกลอนที่มีมาแต่โบราณ ใช้แต่งเพื่อร้องแก้กันในระหว่างชายหญิง 

จากสาเหตุข้างต้นจึงทำให้ฉันทลกัษณ์ดังกลา่วไม่เหมาะสมกับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่ง

เป็นเรื่องราวอันศักดิ์สิทธ์ิ เพราะมีเนื้อหามาจากคัมภีร์มหาภารตะของศาสนาพราหมณ์  

   นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงมี พระบรม

ราชาธิบายเกี่ยวกับประเภทและสาเหตุของการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ  ฉันทลักษณ์

ประเภทโคลงและฉันท์ ดังตัวอย่างความว่า 

 

"1. โคลง มีทุกชนิดที่หาตำราได้ และมีทั้งที่จำกัดเอกโทและไม่จำกัด การที่มี

โคลงครบบริบูรณทุกชนิดนี้ เพราะแท้จริงเปนแบบประพนธ์อันเหมาะแก่ภาษาไทย 

อาจที่จะแต่งให้เพราะได้โดยไม่ยากเย็นปานใดนัก"  

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 86) 

   พระบรมราชาธิบายข้างต้นพระองค์ทรงกล่าวถึงสาเหตุที่ทรงเลือกใช้  

ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง โดยมีทั้งโคลงที่กำหนดและไม่กำหนดคำเอกคำโท ตลอดจนทรงกล่าวว่า

ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงนั้น เป็นรูปแบบคำประพันธ์ที่เหมาะสมกับภาษาไทย สามารถแต่งให้ไพเราะ

ได้โดยไม่ยาก ซึ่งฉันทลักษณ์ประเภทโคลง เป็นคำประพันธ์ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและ

ได้รับความนิยมในการแต่งอย่างแพร่หลาย 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับ    

ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง         

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ เพื่อให้เป็นตำราฝึกหัดการแต่งโคลงของนักเรียนโรงเรียน

มหาดเล็กหลวง อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงรวบรวม ฟื้นฟู และสร้างสรรค์การ

แต่งโคลง ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2555: 65) ได้กล่าวไว้ว่า "หากพิจารณาเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้

แล้ว จะพบว่าแท้จริงแล้วพระองค์น่าจะทรงมีพระราชประสงค์ในการพระราชนิพนธ์ 3 ประการดังนี้ 

ได้แก่ การฟื้นฟูการแต่งโคลงสี่ การรวบรวมแบบแผนการแต่งโคลง และการสร้างสรรค์โคลงชนิดใหม่

จากพื้นฐานของเก่า" ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าจากสาเหตุข้างต้นนี้จึงส่งผลให้พระองค์ทรงเลือกใช้    
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ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมฉันทลักษณ์ของไทยที่มามีแต่โบราณแล้ว ยังเป็นการรวบรวมชนิดของโคลงแบบต่าง ๆ เพื่อ

แสดงไว้เป็นแบบอย่างในพระราชนิพนธ์อีกด้วย  

   นอกจากสาเหตุของการเลือกฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงกล่าวถึงสาเหตุของการเลือกใช้ฉันทลักษณ์

ประเภทฉันท์ ดังความว่า 

 

"4. ฉันท์ ได้เลือกเอาแต่เฉภาะที่แต่งได้โดยง่ายและสดวกแก่ภาษาไทย ซึ่งหา

คำลหุ ได้ยากนัก  จึ่ งต้องเลือกเอาฉันท์ที่ มีลหุน้อย ๆ คือ อินทรวิเชียร ( 11) 

ภุชงคประยาต (12) และวสันตดิลก (14) นอกจากนี้ก็มีแต่ที่แต่งยาก ๆ ซึ่งถึงแม้จินต

กะวีผู้ชำนาญในทางแต่งฉันท์ก็แต่งได้แต่ตอนละน้อย ๆ ต้องจัดเปนฉันท์วิสามัญ ซึ่ง

นาน ๆ จะมีที่ใช้คราว 1 ทั้งถึงแม้เมื่อแต่งข้ึนแล้วก็ไม่ใคร่เพราะด้วย" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 87) 

   ข้อความข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรม

ราชาธิบายถึงสาเหตุและชนิดของฉันท์ ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง อันได้แก่ 

อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และวสันตดิลกฉันท์ 14 โดยทรงคำนึงถึงความยากง่าย

ในการแต่งฉันท์ ตลอดจนความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย ด้วยฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ มี

การกำหนดคำครุคำลหุอย่างเคร่งครัด อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องยาก ในการแต่งฉันท์ ให้มีความ

ไพเราะได้ โดยที่ฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ ทั้ง 3 ชนิดที่พระองค์ทรงเลือกใช้นั้น มีจำนวนคำลหุไม่มาก

ทำให้มีความเหมาะสมกับภาษาไทยและสามารถแต่งได้โดยไม่ยากจนเกินไป  

   ฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ เป็นคำประพันธ์ที่มีรูปแบบมาจากประเทศอินเดีย 

โดยที่ไทยรับมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อไทยรับคำประพันธ์ประเภทฉันท์ เข้ามาใช้สำหรับการ

แต่งวรรณคดีแล้ว จึงได้เพิ่มการรับส่งสัมผัสในฉันท์ ซึ่งเดิมทีตามลักษณะฉันท์ ของอินเดียจะไม่มีการ

รับส่งสัมผัสภายในบท จะมีเพียงแต่การกำหนดคำครุคำลหุเท่านั้น ดังพระอธิบายของพระราชวรวงศ์

เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. จากพระนิพนธ์เรื่อง กลอนแลนักกลอน ความว่า "แบบฉันท์
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ของอินเดียเปนต้น เราเอาอย่างแบบแต่งฉันท์มาจากภาษาบาลี แต่ฉันท์ในภาษาบาลีแบบเดิมไม่มี

สัมผัส ส่วนแบบฉันท์ไทยที่เราเอามาดัดแปลงใช้นั้น ใช้รับสัมผัสนอกถึงสามสัมผัส ยังสัมผัสในซึ่งไม่

บังคับอีกเล่า" (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, ม.ป.ป.:, 376)   

   จะเห็นได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ นั้นมีความสอดคล้องกับการเป็นตำราประพันธศาสตร์อย่างยิ่ง กล่าวคือ 

เป็นการประมวลแบบแผนชองฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน โดยฉันทลักษณ์แต่ละประเภทที่

ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์นั้น ทรงคำนึงถึงความยากง่ายในการประพันธ์ ตลอดจนความเหมาะสม

กับธรรมชาติของภาษาไทย สามารถแต่งให้ไพเราะได้โดยมิยากลำบากจนเกินไป ด้วยพระองค์ทรงมี

พระราชประสงค์ที่จะใหพ้ระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ของ

นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ดังปรากฏในอารัมภกถา ความว่า 

 

   "ประสงค์แห่งข้าแต่ง  เรื่องนล นี่ฤๅ 

  เพื่อแนะกุลบุตร์ยล   เยี่ยงไว้ 

  ดูแยบแบบประพันธ์   โคลงกาพย์ กลอนนา 

  เผื่อจะคิดแต่งได้    อีกบ้างอย่างดนู ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ค) 

   พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เพื่อเป็นตำราสำหรับฝึกแต่ง     

คำประพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) 

   นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการจัดลำดับของ

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ  ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรือ่ง พระนลคำหลวง โดยทรงรวบรวมและ

จัดลำดับของฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้พรรณนาเรื่องราวในแต่ละสรรค และทรงให้เหตุผลของการ

จัดลำดับของฉันทลักษณ์ ดังปรากฏในลำดับลักษณประพนธ์ ความว่า 
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"อนึ่งในการแต่งหนังสือเปนคำโคลงฉันท์กาพย์กลอน ตามแบบเขามักบอก

นามลักษณประพนธ์ไว้ที่ต้นบท แต่ในหนังสือนี้ข้าพเจ้ามิได้บอกไว้ เพื่อจะตัดความ

รุงรังลงเสียส่วน 1 แต่เพื่อให้เปนประโยชน์แก่ผู้ศึกษา จึ่งได้เก็บเอาลักษณประพันธ์

มารวมลำดับไว้ในภาคผนวกนี้แห่งเดียว" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 87) 

   ข้อความข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึง

สาเหตุในรวบรวมและจัดลำดับของฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

มาแสดงไว้ในส่วนของภาคผนวก โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า การที่ทรงนำประเภทของ        

ฉันทลักษณ์มากล่าวในส่วนท้ายเป็นหมวดหมู่เดียวกัน แทนการบอกประเภทของฉันทลักษณ์ในแต่ละ

บทซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น เป็นสิ่งที่รุงรังและเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ที่จะศึกษาต่อไป ซึ่งใน

ลักษณะดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นตำราประพันธศาสตร์  

   ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุในการจัดลำดับของฉันทลักษณ์ที่

ทรงกล่าวมาข้างต้นแล้วจะพบว่า นอกจากการที่พระองค์ทรงให้เหตุผลว่าเป็นการตัดความรุงรัง

ประการหนึ่งแล้วและยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาต่อไปด้วยนั้น การรวบรวมและจัดลำดับของ   

ฉันทลักษณ์ไว้ในส่วนภาคผนวก ย่อมมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกหัดแต่ง    

คำประพันธ์ กล่าวคือ ผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์สามารถทราบประเภทของฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ใน

สรรคต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการที่พระองค์ทรงรวบรวมและลำดับของฉันทลักษณ์ไว้อย่าง

ละเอียดนั้น เป็นสิ่งที่อำนวยสะดวกให้ผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ในการค้นหาตัวอย่างของฉันทลักษณ์

ประเภทต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังตัวอย่างว่า 

 

     "ลำดับลักษณประพนธ์ 

   นมัสกฤติกถา   โคลง 4 

   อารัมภกถา   โคลง 4 

   นิทานวัจนะ   ร่าย กับ โคลงวิชชุมาลี 

   สรรคที่ 1   ร่าย กับ โคลง 4 สลับกันตลอด 
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   สรรคที่ 2   ร่าย "ตั้งแต่กาลเมื่อนั้น ฯลฯ" 

      โคลง 3 "พระมุนีนารท ฯลฯ" 

      โคลง 2 "จอมแมนฟังพรตเจ้า ฯลฯ" 

      ร่าย "ปัถวีบาลทั้งผอง ฯลฯ" 

      โคลง 3 "ฟังคำถามศักรินทร์ ฯลฯ" 

      ฯลฯ 

   อุตตรกถา  วสันตดิลก กับ อินทรวิเชียรฉันท์ (สลับกัน)" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 87-88, 96) 

   ตัวอย่างข้างต้นเป็นการอธิบายลำดับของฉันทลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จ   

พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง จะเห็นได้ว่าทรงรวบรวม

และจัดลำดับของประเภทฉันทลักษณ์ ตั้งแต่เริ่มเรื่องในนมัสกฤติกถา อารัมภกถา นิทานวัจนะ สรรค

ที่ 1-26 ตลอดจนจบอุตตรกถา โดยทรงบอกประเภทของฉันทลักษณ์ที่ทรงใช้ในสรรคต่าง ๆ และทรง

ยกตัวข้อความในเนื้อเรื่องกำกับไว้เมื่อทรงเปลีย่นประเภทฉันทลักษณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น  

  ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการรวบรวมและจัดลำดับประเภทฉันทลักษณ์ข้างต้นนี้ 

จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นตำราประพันธศาสตร์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ

ในด้านการประพันธ์และพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป นอกจากการอธิบาย

ลักษณะประพันธ์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ยังมีลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะที่เป็นตำรา

ประพันธศาสตร์คือการอธิบายคำศัพท์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป  

  3.1.2 การอธิบายคำศัพท์ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกบั

คำศัพท์ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงกล่าวไว้ในอภิธาน ซึ่งอยู่ในส่วนของ

ภาคผนวกต่อจากอธิบายในลักษณประพนธ์ ในส่วนของอภิธานนี้พระองค์ทรงระบุไว้ว่า "อภิธาน 

รวบรวมสำเร็จ ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2457" (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 67) 
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โดยที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2457 คำศัพท์ในอภิธาน มีจำนวนทั้งสิ้น 534 คำ จะเห็นได้ว่าทรงใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่ง

เดือนเท่านั้นในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่คำศัพท์ อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของ

พระองค์เป็นอย่างยิ่ง 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ในการ

รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์มาแสดงไว้ในอภิธาน ดังความว่า 

  

"อภิธานนี้ ข้าพเจ้ามิได้ตั้งใจที่จะให้เปนที่รวบรวมศัพท์โดยละเอียดละออ

ถ้วนทั่วไปทุกศัพท์บรรดาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือ เพราะว่าหนังสือพจนานุกรมก็มีอยู่แล้ว 

แต่ศัพท์ที่ได้นำมาลงไว้ในที่นี้ มีเกณฑ์เลือกคือ  

  (1) เปนนามบุคคลในเรื่อง  

  (2) เปนศัพท์ที่ไม่ใคร่จะพบในหนังสืออื่น ๆ  

  (3) เปนศัพท์ซึ่งมักพบในหนังสือเก่า ๆ หรือในจินตกะวีนิพนธ์  

  (4) เปนศัพท์ซึ่งได้ใช้ผิดเพี้ยนไปจากคำแปลเดิม"  

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 98) 

   ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการ

รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มาแสดงไว้ในอภิธาน โดย

พระองค์ทรงตั้งเกณฑ์ในการเลือกคำศัพท์มาอธิบาย อาทิ คำศัพท์ที่เป็นช่ือบุคคลในเรื่อง คำศัพท์ที่ไม่

พบในหนังสืออื่น คำศัพท์ที่มักพบในหนังสือเก่า และคำศัพท์ที่มีความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม       

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระราชนิพนธ์ดังกลา่ว นอกจากนี้การที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ นั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง

ของคำศัพท์ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแต่งคำประพันธ์ ผู้ที่เป็นกวีหากมีความรู้เรื่อง     

คลังคำ ก็จะสามารถเลือกสรรคำต่าง ๆ มาใช้ในบทประพันธ์ของตนได้อย่างหลากหลาย ถูกต้อง และ

เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีแนวคิดที่ตรงกับแนวคิดในตำรา จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี 

ที่มีการกล่าวถึงอักษรศัพท์ในตอนต้นของเนื้อหา ดังที่ ธเนศ เวศร์ภาดา (2543: 147) ได้กล่าวถึง 
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อักษรศัพท์ในเรื่อง จินดามณี ความว่า "อักษรศัพท์เหล่าน้ี เป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งหนังสือ นับเป็น

การให้หลักของการสรรคำ ให้ตรงความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ ทั้งนี้เหตุผล

ของการรวบรวมคำศัพท์ไว้จำนวนมาก ก็เพื่อช้ีให้เห็นว่าเครื่องมือสำคัญของกวีคือ คำศัพท์ที่กวีต้อง

เล่นให้เป็นเพื่อสื่อความหมายอันเข้มข้นในงานของตน" 

   จากการศึกษาอภิธานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

รวบรวมและอธิบายความหมายของคำศัพท์ไว้นั้น ผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะของการอธิบายความหมาย

ของคำศัพท์ที่เป็นระเบียบแบบแผนชัดเจน มีการกล่าวถึงที่มา ชนิดของคำศัพท์ และความหมาย 

ตลอดจนประวัติความเป็นมาหรือตำนานของคำศัพท์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แบ่งการอธิบายคำศัพท์

ออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ 

   3.1.2.1 โครงสร้างของการอธิบายคำศัพท์ 

   3.1.2.2 ลักษณะของการอธิบายคำศัพท์ 

 
   3.1.2.1 โครงสร้างของการอธิบายคำศัพท์ 

    พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีรูปแบบการอธิบาย

คำศัพท์ในอภิธาน ซึ่งอาจจะแยกองค์ประกอบของแต่ละส่วนได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

     ก. คำศัพท์ คือ คำศัพท์หลักที่ต้องการจะอธิบายความหมาย 

    ข. คำย่อแสดงที่มาของคำศัพท์จากภาษาเดิม คือ อักษรย่อที่มา 

ของคำจากภาษาเดิม เช่น ท. ภาษาไทย ส. ภาษาสันสกฤต ม. ภาษามคธ เป็นต้น  

    ค. ความหมาย คือ ความหมายโดยทั่วไปและความหมายที่กลา่วถึง 

ประวัติหรือตำนาน 

    จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าโครงสร้างของการอธิบายคำศัพท์ที่ 

ปรากฏในอภิธาน มีอยู่ด้วยกัน 9 ลักษณะ ดังนี้ 
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    1) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย 

 

  ตัวอย่าง  

    "ตะบะ [ส. แล ม. ตป] = การเผากิเลสด้วยบำเพ็ญศีลเปนต้น ฯ"  

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 129) 

 

    "อะคร้าว, ท. = มาก, เลื่องฦๅ, อิ่มใจ"  

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 101) 

    2) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย + เชื่อมโยงไปท่ีคำศัพท์อ่ืน 

 

  ตัวอย่าง 

    "อักษหฤทัย [ส. อักษหฤทย] = หัวใจสกา คือความรู้ในการเล่น
อย่างดีย่ิงยวด (ดูที่ สกา ต่อไป)"  

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 101)  

 

    3) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย + วิธีการสร้างคำ 

 

  ตัวอย่าง   

"อจลเศรษฐ, ส. = เขาหลวง ฯ เปนคำผสม3จาก "อจล" = ไม่

หว่ันไหว ใช้เรียกเขาทั่ว ๆ ไปกับ "เศรษฐ" = ดีย่ิง, เลิศ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 101) 

 
3 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าคำผสม ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงในวิธีการการคำนั้น คือ การสมาส ซึ่ง

เป็นวิธีการสร้างคำในภาษาบาลี-สันสกฤต โดยการนำคำศัพท์ต้ังแต่ 2 คำขึ้นไปมาสมาสกัน วิธีการดังกล่าวมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปคำศัพท์เดิม   
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    4) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย +ตัวอย่างในหนังสือ 

 

  ตัวอย่าง 

    "อนุพรต, [ส. อนุวรต] = ซื่อตรงจงรักต่อผู้ใดผู้ 1 ฯ เช่น ในหนังสือ

นี้ว่า "อนุพรตสถภรรดา" = ซื่อตรงจงรักต่อผัว ดังนี้ เปนต้น ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 103) 

    5) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย + ประวัติหรือตำนาน 

 

  ตัวอย่าง 

    "อิกษวากุ, [อิกษวากุ] = นามแห่งพระราชาผู้เปนโอรสแห่งพระมนู

ไววัสวัต (คือพระมนูลูกพระสูรยเทวราช) และท้าวอิกษวากุนี้เปนกษัตร์องค์ที่ 1 ซึ่งได้เสวยราชย์ในกรุ

งอโยธยาเปนบรมมหาชนกแห่งบรรดากษัตร์สุริยวงศ์ ผู้เสวยราชย์ในกรุงนั้นสืบมา มีพระรามจันทรม

หาราชเปนต้น เพราะฉนั้นบรรดากษัตร์ในราชวงศ์นี้จึ่งเรียกว่า "อิกษวากุกุลชะ" ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 106-107) 

    6) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย + วิธีเขียน 

 

  ตัวอย่าง 

    "เทิด, ท. = ทรงไว้, ชูไว้, (เขียน "เทริด" ก็ได้ และคำเดียวกับ "เชิด" 

นั่นเอง)" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 135) 
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    7) คำศัพท์ + ท่ีมา + ความหมาย + ภาษาถิ่น 

 

  ตัวอย่าง  

    "เทื้อ, ท. = ครั้ง, หน ฯ พวกไทยเหนือมีในมณฑลพายัพเปนต้น ใช้

ว่า "เตื้อ" ก็เปนคำเดียวกันนั้นเอง" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 135) 

    8) คำศัพท์ + ท่ีมา + เพศของคำ + ความหมาย 

 

  ตัวอย่าง 

    "วิมล, ส. (อิตถี. วิมลา) = หามัวหมองมิได้, ผ่อง, สอาด, กระจ่าง, 

ไม่ด่าง, ขาว" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 184) 

    9) คำศัพท์ + ท่ีมา + คำอ่าน + ความหมาย 

 

  ตัวอย่าง 

    "ไผท, ข. (อ่าน "ไผท") = แผ่นดิน "จอมไผท" = เจ้าแผ่นดิน" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 152) 

    จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของการอธิบายคำศัพท์ทั้ง 9 ลักษณะที่

ผู้วิจัยได้จำแนกไว้นั้น แสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้เพื่อให้การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในอภิธาน มีความเป็นระเบียบ 

ถูกต้อง ครอบคลุม และชัดเจน ตามลักษณะของอักขรานุกรมทั่วไป อาจจะกล่าวได้ว่าอภิธานดังกล่าว

เป็นลักษณะเฉพาะในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ โดยทรงนำแนวคิดดังกล่าวมาจากตะวักตก อันเป็น
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แนวคิดที่ร่วมสมัยกับพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. อีกด้วย นอกจากนี้ลักษณะดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อผู้

ศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งจะสามารถค้นหาคำศัพท์และทราบถึงความหมายของคำศัพท์นั้นได้อย่างสะดวกและ

ครอบคลุมยิ่งข้ึน  

     

   3.1.2.2 ลักษณะของการอธิบายคำศัพท์ 

    ผู้ วิจัยพบ ว่าลักษณะของการอธิบายคำศัพท์ ในอภิธาน ที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมไว้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้   

    1) การจัดหมวดหมู่ของคำ 

    2) การอธิบายความรู้ที่เกี่ยวกับคำศัพท์ 

    3) วิธีการสร้างคำ 

 

    1) การจัดหมวดหมู่ของคำ 

     การจัดหมวดหมู่ของคำในอภิธาน พระบาทสมเด็จ     

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียงลำดับคำศัพท์ตามอักขรานุกรมภาษาบาลี-สันสกฤต ดังปรากฏใน

พระบรมราชาธิบาย ความว่า 

 

"วิธีลำดับคำ ได้จัดเปนอักขรานุกรมอย่างเข้มงวดแท้ กล่าวคือลำดับตาม

ตัวอักษรที่มีต่อตามกันในคำ 1 ๆ ไม่ใช่จัดตาม "แม่" อย่างมูลบท เช่นคำว่า "อัคนี" ใน

อภิธานนี้อยู่นำคำว่า "อะคร้าว" ซึ่งถ้าจัดตามมูลบท "อัคนี" ต้องอยู่หลัง เพราะจัดเปน็ 

 "แม่กก" และคำว่า "อัคนี" นี้อยู่น่าคำว่า "อินทร" เพราะตั้งเกณฑ์ว่า "อ" อยู่

น่า "อิ" แต่ถ้าลำดับตามมูลบท "อินทร" (แม่กน) ต้องอยู่น่า "อัคนี" (แม่กก) ดังนี้เป

นตัวอย่าง อีกอย่าง 1 ตัว "ฤ" ในที่นี้จัดเข้าไว้ในลำดับตามแบบของสันสกฤตเดิม คือ

อยู่ต่อสระ "อู" ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 98-99)  
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     พระบรมราชาธิบายข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดลำดับคำศัพท์ตามอักขรานุกรม มิได้จัดตามมาตราตัวสะกด โดยทรงเริ่มจาก   

คำที่ข้ึนต้นด้วย สระ อะ อา อิ อุ ฤ ไอ โอ จากนั้นตามด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ค จ ฉ ช ด 

ต ท ธ เรื่อยไปจนถึง ฮ ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการใช้เกณฑ์ตามอักขรานุกรมภาษาบาลี -สันสกฤต ดัง

ตัวอย่างว่า 

 

  "อ 

  อักโขหิณี, ม. [ส. อักเษาหิณี] = กองทัพซึ่งมีช้าง 23,870 ม้า 65,610 รถ 

 21,870 พลเดิน 109,350 ฯ กองทัพอักโขหิณี 1 แบ่งเปน 10 อนีกินี ฯ 

อักษหฤทัย [ส. อักษหฤทย] = หัวใจสกา คือความรู้ในการเล่นอย่างดีย่ิงยวด (ดู ที่  

สกา ต่อไป) 

อัคนี, ส. = พระเพลิงในเรื่องพระนลว่าเปนเทวดาองค์ 1 ซึ่งได้ไปในงาน

สยมพรแห่งนางทมยันตี ในสมัยกาลแห่งเรื่องพระนลนี้ พระเพลิงเปนเทวดาสำคัญ

อย่างยิ่งองค์ 1 และในพระเวทว่ามีเปน 3 ภาค คือภาค 1 เปนไฟอยู่ในมนุษโลก ภาค 

2 เปน แสงสว่าง (หรือดวงอาทิตย์ในฟากฟ้า) ภาค 1 เปนแสงฟ้าแลบอยู่ในอากาศ ฯ 

เปนโลกบาลทิศอาคเณย์ ฯ 

อะคร้าว, ท. = มาก, เลื่องฦๅ, อิ่มใจ 

  อังคุษฐ, ส. = นิ้วหัวแม่มือ 

อจลเศรษฐ, ส. = เขาหลวง ฯ เปนคำผสมจาก "อจล" = ไม่หว่ันไหว ใช้เรียกเข้า     

ทั่ว ๆ ไปกับ "เศรษฐ" = ดีย่ิง, เลิศ. 

อเจียร [ส. อจิร ] = เร็ว ฯ แปลตรงตามศัพท์ก็ ว่า "ไม่นาน" คือ "อ" (ไม่ ) +          

"จิร" (นาน) แต่เมื่ออ่านประโยคแล้วต้องเข้าใจว่า "อจิร" มุ่งความว่าเร็วโดยแท้" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 101) 
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     ตัวอย่างคำศัพท์ในอภิธาน ข้างต้นนี้แสดงให้ เห็นว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดลำดับคำศัพท์ตามอักขรานุกรมภาษาบาลี-สันสกฤต 

โดยทรงเริ่มต้นจากพยัญชนะ อ ที่ประสมด้วยสระ อะ อา อิ อุ ฤ ไอ โอ และเรียงลำดับต่อไปจนข้ึน

พยัญชนะ ก ข ค เรื่อยไปจนถึง ฮ ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏใน อภิธาน โดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

พระองค์ทรงมีความเคร่งครัดและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดลำดับคำศัพท์ เพื่อให้เกิดความ

สะดวกและง่ายต่อการค้นหาคำศัพท์ นอกจากนี้การที่พระองค์ทรงยึดหลักเกณฑ์ตามอักขรานุกรม

ภาษาบาลี-สันสกฤต ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านภาษาบาลี-สันสกฤต

เป็นอย่างยิ่ง   

    2) การอธิบายความรู้ท่ีเกี่ยวกับคำศัพท์ 

     จากการศึกษาอภิธาน ผู้ วิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จ     

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายที่มาของคำศัพท์เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

     ก. คำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ 

     ข. คำศัพท์ที่มาจากตำนานความเช่ือ 

 
     ก. คำศัพท์ท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  

      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

อธิบายความหมายของคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศจำนวนมาก เช่น ภาษาสันสกฤต ภาษามธค 

ภาษาขอม ในกรณีคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศ พระองค์จะทรงกล่าวถึงคำศัพท์ ตามด้วยที่มา

ของคำศัพท์ จากนั้นจะทรงอธิบายถึงความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     

  "อะคร้าว, ท. = มาก, เลื่องฦๅ, อิ่มใจ  

  อังคุษฐ, ส. = นิ้วหัวแม่มือ 
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 อจลเศรษฐ, ส. = เขาหลวง ฯ เป็นคำผสมจาก "อจล" = ไม่หว่ันไหว ใช้เรียก

เขาทั่ว ๆ ไปกับ "เศรษฐ" =  ดีย่ิง, เลิศ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 101) 

      ตัวอย่างข้างต้นเป็นการอธิบายความหมายของ

คำว่า อะคร้าว อังคุษฐ และ อจลเศรษฐ ซึ่งเป็นคำศัพท์ทั่ว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึงที่มาของคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำน้ัน ๆ ดังเช่นคำว่า "อังคุษฐ, ส. 

= นิ้วหัวแม่มือ" คำว่า อังคุษฐ มาจากภาษาสันสกฤต หมายความถึง นิ้วหัวแม่มือ เป็นต้น ส่วนในกรณี

ที่คำใดเป็นคำผสม พระองค์ก็ทรงจำแนกให้เห็นถึงที่มาของคำ ดังตัวอย่างว่า "อจลเศรษฐ, ส. = เขา

หลวง ฯ เป็นคำผสมจาก "อจล" = ไม่หว่ันไหว ใช้เรียกเขาทั่ว ๆ ไปกับ "เศรษฐ" =  ดีย่ิง, เลิศ" คำว่า 

อจลเศรษฐ มาจากการผสมคำระหว่างคำว่า อจล กับคำว่า เศรษฐ เป็นต้น  

     ข. คำศัพท์ท่ีมาจากตำนานความเชื่อ 

      คำศัพท์ที่มาจากตำนานความเช่ือ ซึ่งส่วนใหญ่

มักจะเป็นช่ือบุคคลหรือช่ือสถานที่ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงกล่าวถึงที่มา

ของคำนั้นว่ามาจากภาษาใดและทรงให้ความหมายพอสังเขป จากนั้นจะทรงกล่าวถึงประวัติความ

เป็นมาของบุคคลหรือสถานที่นั้นตามตำนานความเช่ือ ดังตัวอย่างความว่า 

 

"กุเวร, ส. (สันสกฤตโบราณมักเขียนว่า "กุเพร") = นามแห่งจอมยักษ์และผี

ทั้งหลาย (ในสมัยไตรเพท) ฯ อีกนัย 1 เรียกว่า "ไวศรวัณ" [ส. ไวศรวณ, ม. เวส์

สวโณ] ฯ ในไสยศาสตร์ช้ันหลัง จึ่งมานิยมกันว่าเปนเจ้าแห่งทรัพย์และความมั่นคง  

และว่าเปนโลกบาลผู้รักษาทิศอุดร (เรื่องราวแห่งท้าวกุเวรมีละเอียดอยู่ แล้วใน

อภิธานท้ายเรื่อง "ศกุนตลา") ฯ ในเรื่องราวพระนลนี้ ปรากฏว่า พวกพ่อค้าเมื่อจะ

ออกเดินทางไปค้าขายได้บนบานขอให้ท้าวกุเวรกับท้าวมณีภัทร์ผู้อนุชา (ดูที่ มณี

ภัทร์) ให้ช่วยคุ้มครองรักษา เพราะท้าวกุเวรเปนเจ้าของทรัพย์ทั้งปวงทั่วไปใน 

แผ่นดิน ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 115-116) 
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      ข้อความข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายถึงความหมายของคำว่า กุเวร โดยพระองค์ทรงกล่าวถึงที่มาของคำดังกล่าวว่า

มาจากภาษาสันสกฤต และยังทรงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของท้าวกุเวร ซึ่ง เป็นเทพเจ้าของ

ศาสนาพราหมณ์  

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการอธิบายความรู้ที่เกี่ยวกับคำศัพท์ใน 

อภิธาน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้ทราบถึงที่มาของคำศัพท์แล้ว ยังทำให้

ทราบถึงประวัติความเป็นมาหรือตำนานความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งความรู้ใน

เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องและเหมาะสมกบัเนื้อหาของบท

ประพันธ์ โดยเฉพาะกับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ที่นอกจากจะมีคลังคำ ในการสรรคำไปใช้ในบทประพันธ์

ของตนอย่างหลากหลายแล้ว ยังสามารถเข้าใจถึงที่มาและตำนานความเช่ืออันเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ไป

พร้อมกัน โดยลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์มีความรู้ในด้านคำศัพท์อย่างถูกต้อง

และหลากหลาย อีกทั้งยังส่งผลให้บทประพันธ์ของตนมีความไพเราะทั้งรสคำและรสความอีกด้วย 

อาจจะกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความสำคัญของการอธิบาย

ความรู้ที่เกี่ยวกับคำศัพท์ จึงทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการรวบรวมและอธิบายคำศัพท์ใน อภิธาน 

อย่างละเอียดถ่ีถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ศึกษาต่อไป   

    3) วิธีการสร้างคำ 

     จากการศึกษาวิธีการสร้างคำในอภิธาน ผู้ วิจัยพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างคำโดยวิธีการสมาส พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 

67) ได้กล่าวถึงการสมาส ไว้ว่า "ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีวิธีย่อคำหลายคำเป็นคำเดียวเรียกว่า

คำสมาส" กล่าวคือ พระองค์ทรงนำคำศัพท์ภาษาบาลี -สันสกฤตตั้งแต่ 2 คำข้ึนไปมาสมาสกัน ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  "นิษัธ, ส. = นามแคว้นและนครหลวงแห่งพระนล 

  นิษัธบดี, = "เปนใหญ่ในนิษัธ" คือพระนล 

  นิษัธราช, = "ขุนผู้ครองนิษัธ" คือพระนล" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 144) 

     ตัวอย่างคำศัพท์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า "นิษัธ" เป็นภาษา

สันสกฤต มีความหมายว่า "นามแคว้นและนครหลวงแห่งพระนล" เมื่อนำคำว่า "บดี" ซึ่งแปลว่า "ผู้เป็น

ใหญ่" กับคำว่า "ราช" ซึ่งแปลว่า "พระเจ้าแผ่นดิน" มาสมาสกับคำว่า "นิษัธ" จึงเกิดคำใหม่ข้ึน ได้แก่ 

"นิษัธบดี" และ "นิษัธราช" ซึ่งมีความหมายว่า "ผู้เป็นใหญ่ในนิษัธ" และ "พระเจ้าแผ่นดินแห่งนิษัธ" 

ตามลำดับ หรือในตัวอย่างคำต่อไปนี้ 

 

"ภีมะ, ส. = น่ากลัว, น่าสยอน, เก่งมาก ฯ เปนนามกษัตรปาณฑพองค์ที่ 2 

(ดูที่ภีมะเสนต่อไป) กับเปนนามมหาราชผู้ครองแคว้นวิภรรภ และเปนพระบิดาแห่ง

นางทมยันตี ฯ 

  ภีมะบุตรี, ส. ผ. = นางทมยันตี 

  ภีมะราช, ส. = ท้าวผู้ครองแคว้นวิทรรภ 

  ภีมะสุดา, ส. ผ. = นางทมยันตี" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 156) 

     ตั วอย่ า ง ข้ า งต้ นค ำว่า "ภี ม ะ "  เป็ นภาษาสั ส กฤต        

ความหมายว่า "น่ากลัว น่าสยอง เก่งมาก นอกจากนี้ยังหมายความถึง พระนามของกษัตริย์        

ปาณฑพองค์ที่ 2 พระนามของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นวิทรรภ และเป็นพระบิดาของนางทมยันตี" เมื่อนำ

ความหมายที่กล่าวถึง "พระนามของกษัตริย์ผู้ครองแคว้นวิทรรภ" มาสมาสกับคำว่า "บุตรี" และ "สุดา" 

ซึ่งมีความหมายว่า "ลูกสาว" จึงเกิดคำศัพท์ใหม่ว่า "ภีมะบุตรี" และ "ภีมะสุดา" มีความหมายว่า "ลูก

สาวแห่งกษัตริย์ผู้ครองแคว้นวิทรรภ" คือ "นางทมยันตี"  
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     จะเห็นได้ว่าลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นวิธีการสร้าง

คำภาษาบาลี-สันสกฤตที่เรียกว่าการสมาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ในการ

สร้างคำศัพท์ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ

ของพระองค์ในด้านภาษาบาลี-สันสกฤต นอกจากจะทรงสร้างคำศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อ

เรื่องและมีความหมายอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแบบอย่างของ การสรรคำ 

ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ ในอภิธาน ผู้ วิจัยพบว่า 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในด้านคำศัพท์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะ

ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในพระราชนิพนธ์มากขึ้นแล้ว ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ

ให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ การที่พระองค์ทรงมี    

พระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์ ที่มาของคำศัพท์ ตลอดจนทรงรวบรวม

คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์มาแสดงไว้ในอภิธาน ก็เพื่อทรงมุ่งหวังที่จะให้ผู้ฝึกแต่ง       

คำประพันธ์มีคลังคำ โดยที่มิต้องไปค้นหาตามพจนานุกรมหรือตำราต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความ

ลำบากและหมดศรัทธาต่อการแต่งคำประพันธ์ ดังนั้นอภิธานของพระองค์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน

ฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคลงัคำ สำหรับการฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป นอกจากนี้อภิธาน

ดังกล่าว ยังมีความสำคัญต่อการหลากคำหรือการสร้างคำศัพท์ สำหรับนำมาใช้ในการสร้างความงาม

ทางวรรณศิลป์ในด้านการใช้คำ เพื่อก่อให้เกิดคำที่มีความหมายชัดเจน สื่อความได้เหมาะสมกับเนื้อ

เรื่อง และมีความไพเราะทางด้านเสียงอีกด้วย 

  ดังนั้นการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การอธิบายลักษณะของคำประพันธ์และการอธิบายคำศัพท์ 

เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ กล่าว คือ      

การอธิบายลักษณะของคำประพันธ์ มีฐานะเป็นตัวอย่างของคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่ ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ในการรวบรวมประเภทของ  ฉันท

ลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์มาแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและนำไป

เป็นแบบอย่างในการฝึกแต่งคำประพันธ์ ประการที่สอง คือการอธิบายคำศัพท์  มีฐานะเป็น 

พจนานุกรมสำหรับการแต่งคำประพันธ์ ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเกี่ยวกับคำศัพท์ 
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ที่มา และความหมาย ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์มาแสดงไว้ในส่วนของอภิธาน อาจจะกล่าวได้ว่า 

อภิธานเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองได้ยึดถือ

เป็นแบบอย่างต่อไป จะเห็นได้ว่าการอธิบายลักษณะของคำประพันธ์และการอธิบายคำศัพท์ จึงเป็น

สิ่งที่มีความสำคัญและดำเนินควบคู่กันไป ทั้งนี้การฝึกแต่งคำประพนัธ์ร้อยกรองจะประสบความสำเร็จ

ได้นั้น ต้องอาศัยทั้ งความรู้ ในด้านประเภทของคำประพัน ธ์และความรู้ ในด้านคำศัพท์  ซึ่ ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมความรู้ ตลอดจนมีพระบรมราชาธิบายในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและฝึกแต่งคำประพันธ์  

อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการอธิบายลักษณะของคำประพันธ์และการอธิบายคำศัพท์

ในตำราประพันธศาสตร์เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ กล่าวคือ ตำราประพันธศาสตร์ของไทยในอดีต เช่น 

ตำรา จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ก็มีการกล่าวถึงคำศัพท์ในตอนต้นเรื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรบัการ

แต่งหนังสือเช่นกัน แต่ก็มิได้อธิบายในรูปแบบของ "อธิบายในลักษณะประพนธ์" และ "อภิธาน" ดังที่

ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยลักษณะสำคัญทั้ง 2 

ประการนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและลักษณะเฉพาะในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นแนวคิดร่วมสมัยกับพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. เช่น พระนิพนธ์เรื่อง สามกรุง 

เป็นต้น อันเป็นแนวคิดในการประพันธ์หนังสือที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติวันตก  

นอกจากนี้การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายโดยละเอียดทั้งในด้านลักษณะของคำประพันธ์และด้าน

คำศัพท์นั้น ด้วยพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านอักษรศาสตร์และทรงให้ความสำคัญในด้าน

ปัญญาการใช้ภาษาไทยในขณะนั้น เนื่องด้วยรัชสมัยของพระองค์มีการรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใน

ประเทศ โดยผ่านทางชาวไทยที่ เดินทางกลับมาจากการศึกษาหาความรู้ในประเทศตะวันตก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลตะวันตกในด้านภาษาและวรรณคดีเข้ามา ก่อให้เกิดความนิยมใน

การใช้ภาษาหรือการแต่งวรรณกรรมในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามของ

ไทย ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงตัวอย่างของ

การใช้ภาษาไทยที่ดี เพื่อให้คนโดยทั่วไปได้เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดีและถูกต้องยิ่งขึ้นด้วย  
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ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ที่

สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงวางรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแต่งคำประพันธ์ร้องกรอง ซึ่งผู้วิจัยจะได้

กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 

 3.2 แบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ 

  จากการศึกษาในประเด็นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการประพันธ์ ซึ่งมี

อยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การอธิบายลักษณะของคำประพันธ์และการอธิบายคำศัพท์ จะเห็นได้ว่าใน

ประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นตำราประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎี กล่าวคือ มีการ

อธิบายถึงลักษณะของคำประพันธ์ที่เลือกใช้ในพระราชนิพนธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการ

เลือกใช้ฉันทลักษณ์สำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป ตลอดจนการอธิบายคำศัพท์ในอภิธาน มี

ความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์จะได้สรรคำไปใช้ในบท

ประพันธ์ของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  อย่างไรก็ตามพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง นอกจากจะมีฐานะเป็นตำรา   

ประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีลักษณะเป็นตำราประพันธศาสตร์         

เชิงปฏิบัติ ที่ผู้ศึกษาสามารถนำรูปแบบของฉันทลกัษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

กำหนดแบบแผนไว้ไปเป็นตัวอย่างสำหรับการฝึกแต่งคำประพันธ์ได้อีกด้วย โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงใน

ลำดับต่อไป 

  จากการศึกษาฉันทลักษณ์ที่ปรากฏพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางรูปแบบของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างเป็น

ระเบียบแบบแผนและมีความชัดเจนอย่างยิ่ง โดยฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์นั้น มีอยู่

ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ซึ่งฉันทลักษณ์ในแต่ละประเภทนั้น 

พระองค์ทรงเลือกเฉพาะชนิดที่มีความเหมาะสมกับภาษาไทย สามารถแต่งได้โดยมิยากลำบาก

จนเกินไป ตลอดจนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาในพระราชนิพนธ์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงกำหนด
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แบบแผนของฉันทลักษณะประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน สามารถเป็นตัวอย่างในการฝึกแต่ง          

คำประพันธ์ต่อไปได้ ดังต่อไปนี้ 

 

  3.2.1 ร่าย 

   ร่าย เป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งมีมาต้ังสมัยโบราณ ลักษณะ

ของร่าย มีความคล้ายคลึงกับร้อยแก้วทั่วไป แต่แตกต่างตรงที่มีการรับส่งสัมผัสในแต่ละวรรค       

ฉันทลักษณ์ประเภท ร่าย มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ ร่ายยาว ร่ายโบราณ ร่ายสุภาพ และร่ายดั้น ซึ่ง

ในแต่ละชนิดก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ร่ายยาว จะไม่กำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรค 

ซึ่งอาจจะมีจำนวนคำน้อยหรือมากแตกต่างกันไป มีการรับส่งสัมผัสในคำสุดท้ายของวรรคหน้า        

ส่งสัมผัสไปยังคำหนึ่งคำใดในวรรคถัดไป และเมื่อแต่งจบจะนิยมลงท้ายด้วยคำว่า แล้วแล นั้นแล นี้

เถิด โน้นเถิด ฉะนี้ ฉะนั้น เป็นต้น  

   ฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทร่าย อยู่ 3 ชนิด ซึ่งพระองค์

ทรงเรียกฉันทลักษณ์ประเภทนี้รวมกันไปว่า ร่ายและกลอนร่าย4 เมื่อพิจารณารูปแบบของฉันทลักษณ์

ชนิดดังกล่าวพบว่ามีลักษณะเป็น ร่ายด้ัน ร่ายสุภาพ และร่ายยาว กล่าวคือร่ายด้ัน ที่  ปรากฏในพระ

ราชนิพนธ์มีจำนวนคำในแต่ละวรรค 5 คำ อย่างสม่ำเสมอและมีการลงท้ายบทด้วย โคลงสามดั้น ใน

ส่วนของ ร่ายสุภาพ ส่วนใหญ่จะมีจำนวนคำตั้งแต่ 5 -6 คำ แต่ส่วนใหญ่จะพบมากที่สุดคือ 5 คำ 

รองลงมาคือ 6 คำ และ 7 คำ  ตามลำดับ และมีการลงท้ายบทด้วย โคลงสองสุภาพ และ ร่ายยาว มี

จำนวนคำต้ังแต่ 4-12 คำ โดยส่วนใหญ่จำนวนคำที่พบมากที่สุดคือ 6 คำ รองลงมาคือ 6 คำ และ 7 

 
4 ร่ายและกลอนร่าย ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ เรียกคำประพันธ์ประเภทดังกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง เมื่อพิจารณาแล้วผู้วิจัยพบว่า คำว่า ร่าย ทรงใช้เรียกคำประพันธ์ประเภท ร่ายด้ัน ร่ายสุภาพ และร่ายยาว ท่ีทรง
พระราชนิพนธ์ร่วมกับคำประพันธ์ประเภทอื่น เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ เป็นต้น ในแต่ละสรรค ส่วนคำว่า กลอนร่าย ทรงใช้เรียก   
คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้ว่า "กลอนร่าย (อย่างเทศมหาชาติ)" (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 

90) เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในสรรคดังกล่าวท่ีทรงใช้คำว่า กลอนร่าย พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นร่ายยาว โดยตลอดและไม่มี
คำประพันธ์ประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า คำว่า ร่าย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เรียกคำ
ประพันธ์ประเภท ร่าย โดยรวม ได้แก่ ร่ายด้ัน ร่ายสุภาพ และร่ายยาว ส่วนคำว่า กลอนร่าย ทรงใช้เรียกเฉพาะ ร่ายยาว ท่ีทรง
พระราชนิพนธ์เป็นฉันทลักษณ์ดังกล่าวตลอดท้ังสรรค 
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คำ ตามลำดับ และมีการลงท้ายบทด้วยคำสร้อย เช่น นั้นแล กันแล สิ้นแล เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

จำนวนคำในร่ายดั้น มีจำนวนในแต่ละวรรค 5 คำ อย่างสม่ำเสมอ ส่วนในร่ายสุภาพและร่ายยาว มี

จำนวนคำที่ใกล้เคียงกัน โดยจำนวนคำที่พบมากที่สุดในร่ายทั้ง 2 ชนิด คือ 5 และ 6 คำ ตามลำดับ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในด้านจำนวนคำบ้าง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน ดังจะได้กล่าวถึงใน

ลำดับต่อไป 

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ 

และร่ายยาว ผู้วิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้าน

จำนวนคำ การรับส่งสัมผัส และคำสร้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

   3.2.1.1 ด้านจำนวนคำ  

    ฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ร่ายดั้น มีจำนวน 1 บท ร่ายสุภาพ มีจำนวน 8 บท และร่ายยาว มี

จำนวน 58 บท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำของ 

ร่าย แต่ละชนิดอย่างเป็นระเบียบและมีความสม่ำเสมอโดยตลอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

    ร่ายดั้น ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีจำนวน

คำในแต่ละวรรค 5 คำ ดังตัวอย่างว่า 

 

"จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุ เรื่อง

พระนล  อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น 

อันเป็นนิพนธกถา แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 
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    ตัวอย่าง ร่ายดั้น ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรคที่มี

อยู่ 5 คำ อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอโดยตลอด ดังความว่า "จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อ

จะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่องพระนล อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ"  ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการสร้างแบบแผนของคำประพันธ์เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป  

    อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าร่ายดั้น ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากร่ายดั้นทั่วไป กล่าวคือ โดยปกติแล้ว 

ร่ายดั้น จะลงท้ายด้วยบาทที่ 3 และ 4 ของโคลงสี่ดั้น แต่ร่ายดั้น ในพระราชนิพนธ์นั้นลงท้ายด้วย 

โคลงสองดั้น ดงัตัวอย่างว่า 

 

"พระมุนีหนึ่งไซร้ เล่าให้ปาณฑพนาถ ผู้นิราศไร้รัฐ ซัดเซอยู่กลางป่า เรื่องมี

มามากมาย จะบรรยายมากมวล ก็มิควรที่นี้ ควรที่เพียงยกเอา มาเล่าสังเขปไว้ พอ

แต่เพียงจักได้ ทราบคดี ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 

     พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้ เห็น ว่าร่ายดั้น  ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจบด้วยโคลงสองดั้น ดังคำกลอนว่า "มาเล่าสังเขปไว้ 

พอแต่เพียงจักได้ ทราบคดี ฯ" จากลักษณะข้างต้นจึงทำให้ร่ายดั้น ของพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างไป

จากร่ายดั้น โดยทั่วไป 

    ร่ายสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี

จำนวนทั้งสิ้น 8 บท มีจำนวนวรรคทั้งสิ้น 248 วรรค ซึ่งจำนวนคำในแต่ละวรรคมีตั้งแต่ 5-8 คำ ดังนี้ 

   1) จำนวนคำในวรรคที่พบมากที่สุดคือ 5 คำ มีจำนวนถึง 114 วรรค   

   2) จำนวนคำในวรรคที่พบรองลงมาคือ 6 คำ มีจำนวน 84 วรรค  

   3) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สามคือ 7 คำ มีจำนวน 17 วรรค  

   4) จำนวนคำในวรรคที่พบน้อยที่สุดคือ 8 คำ มีจำนวน 1 วรรค  
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ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

"ฝ่ายเทวาทั้งสี่ เห็นภูมีนลมหิศร์ สถิตยังพื้นภูวดล ดูวิมลกษัตร์ราช เห็นสิริ

วิลาศแง่งาม รูปดังกามเทวะ งามแจ่มจะเจนดี บมีที่ติได้ เทพไทยผู้ โลกบาล 

ทัศนาการเพ่งพินิศ ดูบพิตร์เปล่งศรี ราวแสงระวีรุ่งเช้า เทวราชเจ้าตลึงดู นิ่งอยู่บ่มิติง

กาย ดูโฉมฉายราชา รูปใครหาไม่มีทัน เทวัญต่างเพลินพิศ พินิศพลางให้หยุดขบวน 

ทั้งมวลอยู่ท่ามกลาง หว่างอากาศะมรรคา แล้วลงมาจากนภดล กล่าวยุบลแด่ไท้ ผู้

ผ่านนิษัธให้ สดับถ้อยสุนทร ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 12) 

    ตัวอย่างร่ายสุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรค

ที่มีตั้งแต่ 5-8 คำ แต่โดยส่วนใหญ่จะพบอยู่ที่วรรคละ 5 คำ ดังความว่า "รูปดังกามเทวะ งามแจ่มจะ

เจนดี บมีที่ติได้ เทพไทยผู้โลกบาล ทัศนาการเพ่งพินิศ ดูบพิตร์เปล่งศรี"  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราช

ประสงค์ในการสร้างแบบแผนของคำประพันธ์เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป 

    ร่ายยาว ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีจำนวน

ทั้งสิ้น 58 บท มีจำนวนวรรคทั้งสิ้น 1,578 วรรค ซึ่งจำนวนคำในแต่ละวรรคมีตั้งแต่ 4-12 คำ ดังนี้ 

   1) จำนวนคำในวรรคที่พบมากที่สุด คือ 6 คำ มีจำนวนถึง 672 วรรค  

   2) จำนวนคำในวรรคที่พบรองลงมาคือ 5 คำ มีจำนวน 597 วรรค  

   3) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สามคือ 7 คำ มีจำนวน 222 วรรค  

   4) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สี่คือ 8 คำ มีจำนวน 45 วรรค  

   5) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่ห้าคือ 4 คำ มีจำนวน 19 วรรค 

   6) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่หกคือ 9 คำ มีจำนวน 9 วรรค 

   7) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่เจ็ดคือ 10 คำ มีจำนวน 9 วรรค 

   8 ) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่แปดคือ 12 คำ มีจำนวน 3 วรรค 

   9) จำนวนคำในวรรคที่พบน้อยที่สุดคือ 11 คำ มีจำนวน 2 วรรค 
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ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

"ครั้นคำนวณถึงกาล ศุภวารดฤถี ดีทั้งทางสูรย์จันทร์ เปนวันสรรพวิเศษ จึ่ง

ภูธเรศร์ภีมราช ให้ป่าวประกาศทุกขอบขัณฑ์ อัญเชิญปวงมหิบาล มาในงานสยมพร 

 ทราบสุนทรราชสาสน ปัถพีบาลทั้งน้อยใหญ่ หฤทัยต่างก็หรรษา เหตุว่าต่าง

ผูกสมัค  ต่างจงรักมารศรี ทมยันตีโฉมเฉลา ทวยลูกเจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรื่องแล้วจึ่งรีบ

ไป พร้อมอยู่ในพระโรงธาร" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 29) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรค 

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจำนวน 6 คำ ดังความว่า "อัญเชิญปวงมหิบาล มาในงานสยมพร ทราบสุนทรราช  

สาสน ปัถพีบาลทั้งน้อยใหญ่ หฤทัยต่างก็หรรษา" ซึ่งลักษณะเช่นน้ีปรากฏในร่ายยาว โดยตลอดพระ

ราชนิพนธ์ แสดงให้เห็นถึงแบบแผนในด้านจำนวนคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ทรงกำหนดไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างของการฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป  

   จะเห็นได้ว่าจำนวนคำที่ปรากฏในฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ไม่ว่าจะเป็น 

ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญและทรง

กำหนดแบบแผนในด้านดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ การที่พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนด้าน

จำนวนคำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป  

 

    3.2.1.2 ด้านการรับส่งสัมผัส 

     การรับส่งสัมผัสในฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ที่ปรากฏใน

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะดังนี้ คือ คำสุดท้ายในวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 

2 3 4 หรือ 5 ในวรรคต่อมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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     ร่ายดั้น ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ มีจำนวน 1 บท โดยมี

การรับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคแรก ไปยังคำที่ 1-3 ของวรรคต่อไป ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

 
    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 1 มีจำนวน 11 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 3 มีจำนวน 10 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 2 มีจำนวน 7 วรรค 

 

ตัวอย่าง 

"จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่อง

พระนล  อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น 

อันเป็นนิพนธกถา แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน ประพนธ์เปน

คำฉันท์ อันเรียกนามว่าโศลก ประโยคคำสำนวน ล้วนเปนที่น่าฟัง ทั้งไพเราะเหมาะ

กลอน ศัพท์สุนทรจับใจ ในนั้นไซร้ไขขาน ว่าดำนานนลนี้ พระมุนีหนึ่งไซร้ เล่าให้

ปาณฑพนาถ ผู้นิราศไร้รัฐ ซัดเซอยู่กลางป่า เรื่องมีมามากมาย จะบรรยายมากมวล 

ก็มิควรที่นี้ ควรที่ เพียงยกเอา มาเล่าสังเขปไว้ พอแต่เพียงจักได้ ทราบคดี ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 

     ตัวอย่างร่ายด้ัน ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งของการ

รับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคแรกไปยังวรรคต่อไป พบว่ามีการส่ งสัมผัสไปยังคำที่ 1 ในวรรค

ต่อมา มีจำนวนมากที่สุด ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำกลอนว่า "เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่อง

พระนล อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น อันเป็นนิพนธกถา 

แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน ประพนธ์เปนคำฉันท์ อันเรียกนามว่าโศลก"  
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     ร่ายสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล        

คำหลวง มีจำนวน 8 บท โดยมีลักษณะการรับส่งสัมผัสดังนี้ คือ คำสุดท้ายในวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยัง

คำที่ 1-5 ของวรรคต่อไป ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 96 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 2 มีจำนวน 55 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 1 มีจำนวน 43 วรรค 

    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 4 มีจำนวน 19 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 5 มีจำนวน 13 วรรค  

 

ตัวอย่าง 

"ครั้นคำณวนถึงกาล ศุภวารดฤถี ดีทั้งสูรย์จันทร์ เปนวันสรรพวิเศษ จึ่ง

ภูธเรศร์ ภีมราช ให้ป่าวประกาศทุกขอบขัณฑ์ อัญเชิญปวงมหิบาล มาในงานสยมพร 

ทราบ สุนทรราชสาสน ปัถพีบาลทั้งน้อยใหญ่ หฤทัยต่างก็หรรษา เหตุว่าต่างผูกสมัค 

ต่างจงรักมารศรี ทมยันตีโฉมเฉลา ทวยลูกเจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรือ่งแลว้จึ่งรบีไป พร้อม

อยู่ในพระโรงธาร อันตระการด้วยเสาล้อม พร้อมกนกสีสลับ รับคูหาเลิศสุวรรณ ลาย

ล้วนสรรแต่ยอดงาม ยามนฤบาลทั้งหลาย เยื้องกรายเข้าสู่ที่ ล้วนแต่มีรูปสง่า ดังมหา

สิงห์ทรงกำลังต่างองค์นั่งลงเหนืออาสน์ อันเขาได้ลาดเรียบร้อย..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 29) 

     พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งการรับส่ง

สัมผัสของร่ายยาว ในแต่ละวรรค โดยคำสุดท้ายในวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 ในวรรคต่อไป มี

จำนวนมากที่สุด ดังตัวอย่างว่า "อัญเชิญปวงมหิบาล มาในงานสยมพร ทราบสุนทรราชสาสน ปัถพี

บาลทั้งน้อยใหญ่ หฤทัยต่างก็หรรษา เหตุว่าต่างผูกสมัค ต่างจงรักมารศรี ทมยันตีโฉมเฉลา ทวยลูก

เจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรื่องแล้วจึ่งรีบไป พร้อมอยู่ในพระโรงธาร อันตระการด้วยเสาล้อม" ลักษณะ

ข้างต้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่งรับส่งสัมผัสในคำที่ 3 ของวรรคต่อมามีจำนวนมากที่สุด  
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     ร่ายยาว ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

มีจำนวน 58 บท โดยมีลักษณะการรับส่งสัมผัสดังนี้ คือ คำสุดท้ายในวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1-

5 ของวรรคต่อไป ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 665 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 2 มีจำนวน 353 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 1 มีจำนวน 242 วรรค 

    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 4 มีจำนวน 206 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 5 มีจำนวน 43 วรรค  

 

ตัวอย่าง 

"มีนามบัญญัติวิมล ว่าพระนลผู้สามารถ เปนราชบุตร์ท้าววีรเสน ภูเบนทร 

ทรงพลกำลัง ทั้งมีพระคุณวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิ์อัศวโกวิท เปนอิศวรมหาราช ใน

มนุษยชาติบ่มีทัน ประหนึ่งจอมสวรรค์เทวะบดี เปนที่หนึ่งเหนือผู้ใดใด พระเดชจอม

ไผทไพโรจน์ ช่วงโชติเพียงพระอาทิตย์ จิตธมุ่งณพรหมาน เช่ียวชาญในพระไตรเทพ 

เปนมเหศรบุรุษรัตน์ ครองนิษัธภารา โปรดการสกาทอดดวดถนัด ธธำรงสัตย์วาที    

เปนอธิบดีผู้บังคับ อักโขหิณีทัพกลั่นแกล้ว ฝูงนางแก้วผู้มีสง่า นิยมราชาเปนยอดชาย 

พระหฤทัยหมาย เผื่อแผ่เนาแน่สำรวมอินทรีย์ ภูมีรักษาพิภพ ธเจนจบทางธนูศาสตร์ 

เปนมนูนาถณสมัยนี้ ดีประเสริฐคุณสาร สิ้นแล ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 1) 

     พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งการรับส่ง

สัมผัสของร่ายยาว ในแต่ละวรรค โดยคำสุดท้ายในวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 ในวรรคต่อไป มี

จำนวนมากที่สุด ดังตัวอย่างว่า "เปนมเหศรบุรุษรัตน์ ครองนิษัธภารา โปรดการสกาทอดดวดถนัด 

ธธำรงสัตย์วาที เปนอธิบดีผู้บังคับ อักโขหิณีทัพกลั่นแกล้ว ฝูงนางแก้วผู้มีสง่า นิยมราชาเปนยอดชาย 

พระหฤทัยหมายเผื่อแผ่ เนาแน่สำรวมอินทรีย์ ภูมีรักษาพิภพ ธเจนจบทางธนศูาสตร์ เปนมนูนาถณ
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สมัยน้ี" ลักษณะข้างต้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่งรับส่งสัมผัสในคำที่ 3 ของวรรคต่อมามีจำนวนมากที่สุด 

ซึ่งปรากฏเป็นส่วนใหญ่ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง     

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรับส่งสัมผัสภายในบทของฉันทลักษณ์

ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ ในส่วนของ 

ร่ายสุภาพ และร่ายยาว จะส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยังคำที่ 3 ของวรรคต่อมา ซึ่งร่าย

ทั้ง 2 ชนิด พบการรับส่งสัมผัสในลักษณะดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือคำที่ 2 และ 1 ตามลำดับ แต่

สำหรับ ร่ายดั้น จะมีลักษณะการรับส่งสัมผัสที่แตกต่างออกไปจากร่ายสุภาพและร่ายยาว กล่าวคือ 

ร่ายดั้น จะส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยังคำที่  1 ของวรรคต่อมาจำนวนมากที่สุด 

รองลงมาคือคำที่ 3 และ 2 ตามลำดับ อาจจะกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสดังกล่าวไว้อย่างเป็นระเบียบและมีความชัดเจน ด้วยพระองค์

ทรงให้ความสำคัญในด้านดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ตำแหน่งของการรับส่งสัมผัส ยังมี

ความสำคัญต่อความไพเราะของบทประพันธ์อีกด้วย กล่าวคือ การที่พระองค์ทรงกำหนดรูปแบบของ

การรับส่งสัมผัสจากทำสุดท้ายของวรรคก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 ของวรรคต่อมา ซึ่งเป็นจังหวะของ

การอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เช่น การแบ่งช่วงในการอ่านคำประพันธ์ที่มี 8 คำ ก็

จะเป็น 3 / 2 / 3 หรือการอ่านคำประพันธ์ที่มี 9 คำ ก็จะเป็น 3 / 3 / 3 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการส่ง

สัมผัสไปยังคำที่ 3 จึงเป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะให้กับบทประพันธ์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจาก

การศึกษาด้านการรับส่งสมัผสัในฉันทลกัษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิด พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและชัดเจน จึงมี

ความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 

  

    3.2.1.3 ด้านคำสร้อย 

     จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ที่ปรากฏในพระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าในฉันทลักษณ์ชนิดร่ายยาว มีการใช้คำลงท้าย ดังนี้ สิ้นแล นั้น

แล กันแล ดังนี้ ท่านแล ทั่วแล อยู่แล แลนา ได้นอ ด้วยเทอญ สิ้นเทอญ บ้างฤๅ ได้เลย พระฮา ว่าฉนี้ 

แน่นอ มากฮือ บัดนี้เถิด นั้นเลย ปรีดี สั่งเทอญ และ จบด้วยข้อความทั่วไป โดยคำลงท้ายที่ทรง
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เลือกใช้มากที่สุด คือ นั้นแล มีจำนวนถึง  21 บท ดังนี้ มีจำนวน 16 บท และ จบด้วยข้อความทั่วไป 

มีจำนวน 12 บท ตามลำดับ จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงนิยมใช้คำว่า นั้นแล เป็นคำลงท้ายเมื่อทรงจบพระราชนิพนธ์ชนิดร่ายยาว ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้   

 

"จึ่งให้พรแด่พระภูบดี และเทวีผู้เสนหา ให้มีรัตนกัญญายอดนงคราญ กับ

กุมารอีกสาม ล้วนงดงามพูนพระยศ นางปรากฏนามมี ทมยันตีมีขวัญ สามกุมารนั้น

ได้นามนิยม ว่าทมทานต์และทมน ทรงคุณล้นเลิศดี มีกำลังเรี่ยวแรง ยอดกำแหง

แกล้วกล้า เจ้าหล้าแสนเปรมฤทัย เพราะได้บุตรทั้งหลาย นั้นแล ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 2) 

     พ ร ะ ร าช นิ พ น ธ์ ข้ า ง ต้ น แ ส ด ง ให้ เห็ น ถึ ง ก า ร ที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิยมใช้คำว่า นั้นแล ในการจบพระราชนิพนธ์ชนิดร่าย

ยาว ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏโดยส่วนใหญ่ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ย่อมแสดงให้เห็น

ถึงแบบแผนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้อย่างเป็นระเบียบและชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า

พระองค์ทรงสืบทอดขนบในการแต่งร่ายยาว ซึ่งลักษณะการลงท้ายร่ายยาวด้วยคำสร้อย เช่น นั้นแล 

สิ้นแล นั้นแล กันแล ดังนี้ ท่านแล เป็นต้น เป็นลักษณะที่ปรากฏในวรรณคดีโบราณ อาทิ มหาชาติคำ

หลวง มหาเวสสันดรชาดก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

"...ประโคมดุริยดนตรีแตรสังข์ทั้งปวงกึกก้องทั้งท้องพระโรงชัย พระโหรา   

ทิชาชาติพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ถวายพระพรบวรพิเศษสรรพพรรณนา มอบมิ่งเชิญพระ

ขวัญ รำพันศุภมงคลกถาสาธุการอำนวยชัย ให้สองศรีสุริยราชดนัยไพบูลย์ถาวรสวัสดิ์

วัฒนานาน นับได้ร้อยวรรณากาล นั้นแล..."  

(มหาเวสสนัดรชาดก, 2490: 335-336) 
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     ร่ายยาว ข้างต้นอยู่ในเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก จะเห็นได้

ว่ามีการลงท้ายบทด้วยคำสร้อยว่า นั้นแล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบทอด

ขนบในการแต่งร่ายยาวจากวรรณคดีโบราณ อันแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ในการ

อนุรักษ์และสืบทอดวรรณคดีโบราณให้คงอยู่ โดยผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ซึ่งจะเป็น

แบบอย่างสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป 

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล      

คำหลวง ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้อย่าง           

เป็นระเบียบแบบแผน ทั้งในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส และคำสร้อย ในลักษณะของแผนผัง       

ฉันทลักษณ์ ดังนี้ 

 

ร่ายดั้น 

 

ร่ายสุภาพ 
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ร่ายยาว   

 

   ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิด อันได้แก่ ร่ายดั้น 

ร่ายสุภาพ และร่ายยาว มีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 

    ประการแรก คือ การเรียกช่ือฉันทลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเรียกฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิดนี้รวมกันว่าร่าย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงใช้

คำว่า กลอนร่าย เมื่อทรงกล่าวถึงคำประพันธ์ที่แต่งเป็นร่ายยาว โดยตลอดเนื้อหาทั้งสรรคและไม่มี   

คำประพันธ์ประเภทอื่นร่วมอยู่ด้วย แต่ในส่วนของ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว ที่ทรงพระราช

นิพนธ์ร่วมกับคำประพันธ์ประเภทอื่นในแต่ละสรรค จะทรงเรียกรวมกันว่าร่าย   

   ประการที่สอง คือ ด้านจำนวนคำ จำนวนคำในแต่ละวรรคของร่ายทั้ง 3 

ชนิด ได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ 

ร่ายดั้น และร่ายสุภาพ จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 5 คำเป็นส่วนใหญ่ แต่ในส่วนของ ร่ายยาว 

จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่แตกต่างไปจากร่ายทั้ง 2 ชนิดข้างต้น โดยที่ร่ายยาว จะมีจำนวนคำอยู่ที่ 

6 คำเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วร่ายยาว จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่มิได้กำหนดแน่นอน ตั้งแต่ 5 

คำ 6 คำ เรื่อยไปจนถึง 12 คำก็มี ดังปรากฏใน ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก แต่สำหรับร่ายยาว ใน

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่แตกต่างออกไปจากร่ายยาว ทั่ วไป 

เนื่องจากเป็นวรรณคดีลายลักษณ์ มีวัตถุประสงค์สำหรับการอ่านและเป็นแบบอย่างตำราสำหรับการ

ฝึกแต่งคำประพันธ์ จำนวนคำในแต่ละวรรคจึงมีการกำหนดรูปแบบอย่างเป็นระเบียบชัดเจนและ

สม่ำเสมอ โดยแตกต่างไปจากร่ายยาว ทั่วไปที่ส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับการสวดหรือการแหล่ ซึ่งต้อง

อาศัยการท่องจำเป็นหลัก จำนวนคำในแต่ละวรรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการท่องจำ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่ง ถ้ามีจำนวนคำในแต่ละวรรคมากและมีการเล่นสัมผัสในหลายตำแหน่ง ย่อมทำให้เกิดความ

ง่ายต่อการจดจำและสร้างความไพเราะในการสวดหรือการแหล่อีกด้วย  

   ประการที่สาม คือ ด้านการรับส่งสัมผัส ในส่วนของร่ายสุภาพและร่ายยาว 

จะมีการรับส่งสัมผัสภายในบทที่คล้ายกัน คือ จะมีการรับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยัง

คำที่ 3 ของวรรคต่อมา ซึ่งร่ายทั้ง 2 ชนิด พบการรับส่งสัมผัสในลักษณะดังกล่าวมากที่สุด รองลงมา

คือคำที่ 2 และ 1 ตามลำดับ แต่สำหรับร่ายด้ัน จะมีลักษณะการรับส่งสัมผัสที่แตกต่างออกไปจาก 

ร่ายสุภาพและร่ายยาว กล่าวคือ ร่ายดั้น จะส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยังคำที่ 1 ของ

วรรคต่อมาจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือคำที่ 3 และ 2 ตามลำดับ 

   ดังนั้นจากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทร่ายที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง อันได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว มีลักษณะเฉพาะดังที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกำหนดรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านจำนวนคำ ด้านการรับส่ง

สัมผัส และด้านคำสร้อย โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์

สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองได้ยึดถือต่อไป การที่พระองค์ทรงวางรูปแบบของฉันทลักษณ์ไว้

อย่างชัดเจน จึงมีส่วนสำคัญที่ส่งผลให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวมีฐานะเป็นตำราประพันธศาสตร์เล่ม

หนึ่ง 

 

  3.2.2 โคลง 

   โคลง เป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของไทยที่มีมาช้านาน สันนิษฐานว่า

น่าจะเกิดข้ึนในสมัยเดียวกับร่าย ซึ่งเป็นคำประพันธ์เก่าแก่ดั้งเดิมของไทยอีกประเภทหนึ่ง (วีรวัฒน์ 

อินทรพร, 2548: 3 อ้างถึงใน วัชรี รมยะนันทน์, 2538: 78) นอกจากนี้โคลงยังเป็นรูปแบบคำ

ประพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของภาษาไทย ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2548: 3) ได้กล่าวว่า 

"โคลงเป็นรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างสรรค์ข้ึนจากลักษณะธรรมชาติของภาษาไทย โดยเฉพาะการ

กำหนดเสียงวรรณยุกต์เป็นข้อบังคับสำคัญ"   
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโคลง เป็นฉันทลักษณ์ที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ

ของภาษาไทย จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว            

ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ดังกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ดังปรากฏในอธิบายลักษณ

ประพนธ์ ความว่า "โคลง มีทุกชนิดที่หาตำราได้ และมีทั้งที่จำกัดเอกโทและไม่จำกัด การที่มีโคลง

ครบบริบูรณทุกชนิดเช่นนี้ เพราะแท้จริงเปนแบบประพนธ์อันเหมาะแก่ภาษาไทย อาจที่จะแต่งให้

เพราะได้โดยไม่ยากเย็นปานใดนัก" (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 86) พระบรมราชาธิบายข้างต้น

แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง จำนวนมากมายหลายชนิดที่ปรากฏใน

พระราชนิพนธ์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะมีความเหมาะสมกับเนื้อหาแล้ว ยังมีความเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของภาษาไทย สามารถแต่งให้ไพเราะได้โดยไม่ยากจนเกินไป อันมีส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้   

ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์สามารถยึดถือเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดี 

   ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

มีอยู่ด้วยกัน 11 ชนิด ได้แก่ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสามดั้น โคลงสี่สุภาพ โคลงวิชชุ

มาลี โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงมหาจิตรลดา โคลงนันทะทายี โคลงมหานันทะทายี โคลง

สินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี  จากการศึกษาพบว่ามีจำนวนโคลง ทั้งสิ้น 418 บท ผู้วิจัยได้

เรียงลำดับจากจำนวนโคลงที่พบมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 

   โคลงวิชชุมาลี จำนวน 214 บท คิดเป็นร้อยละ 51.19 

   โคลงสี่สุภาพ จำนวน 86 บท คิดเป็นร้อยละ 20.57   

   โคลงสามสุภาพ จำนวน 20 บท คิดเป็นร้อยละ 4.78 

   โคลงสองสุภาพ จำนวน 17 บท คิดเป็นร้อยละ 4.06 

   โคลงมหาวิชชุมาลี จำนวน 17 บท คิดเป็นร้อยละ 4.06 

   โคลงนันทะทายี จำนวน 17 บท คิดเป็นร้อยละ 4.06 

   โคลงสามดั้น จำนวน 12 บท คิดเป็นร้อยละ 2.87 

   โคลงมหาจิตรลดา จำนวน 12 บท คิดเป็นร้อยละ 2.87 

   โคลงจิตรลดา จำนวน 10 บท คิดเป็นร้อยละ 2.39 

   โคลงสินธุมาลี จำนวน 6 บท คิดเป็นร้อยละ 1.43 

   โคลงมหานันทะทายี จำนวน 5 บท คิดเป็นร้อยละ 1.19 
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   โคลงมหาสินธุมาลี จำนวน 2 บท คิดเป็นร้อยละ 0.47 

   จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจำนวนโคลงที่พบมากที่สุดคือ โคลงวิชชุมาลี 

มีจำนวน 214 บท คิดเป็นร้อยละ 51.19 และโคลงที่พบน้อยที่สุดคือ โคลงมหาสินธุมาลี มีจำนวน 2 

บท คิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยที่โคลงวิชชุมาลี ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดจะปรากฏอยู่ในนิทานวัจนะ เป็น

ส่วนใหญ่ อันแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่

ทรงมีต่อคำประพันธ์โบราณ เพราะโคลงวิชชุมาลี เป็นโคลงที่พระองค์ทรงนำมาจาก กาพยสารวิลาสินี 

นอกจากนี้อาจจะกลา่วได้ว่าเป็นโคลงทีพ่ระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงพระราชนิพนธ์ไว้ถึง 214 

บทด้วยกัน อีกทั้งยังทรงคำนึงถึงเนื้อหาที่ทรงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของคำประพันธ์อีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิทานวัจนะ ที่เป็นการเล่าถึงมูลเหตุของเรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งเป็นเรื่องราว

แต่โบราณกาล การที่พระองค์ทรงเลือกใช้โคลงวิชชุมาลี โดยพระองค์ทรงเรียกว่าโคลงโบราณ จึงมี

ความสัมพันธ์กับเนื้อหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการสร้างความกลมกลืนระหว่างเนื้อหา

กับคำประพันธ์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการแต่งคำประพันธ์ชนิดดังกล่าวอีกด้วย 

   ผู้วิจัยจะขอแบ่งชนิดของโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล  

คำหลวง ทั้ง 11 ชนิด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โคลงสอง โคลงสาม และโคลงสี่  โดยอาศัย

หลักเกณฑ์ด้านจำนวนคำในแต่ละบาท ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้  

   1) โคลงสอง ได้แก่ โคลงสองสุภาพ 

   2) โคลงสาม ได้แก่ โคลงสามสุภาพ และโคลงสามดั้น 

   3) โคลงสี่ ได้แก่ โคลงสี่สุภาพ และ โคลงที่มาจากกาพยสารวิลาสินี  

    

   อนึ่ง โคลงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาจาก   

กาพยสารวิลาสินี5 ซึ่งเป็นช่ือคัมภีร์ร้อยกรองที่กล่าวถึงลักษณะรูปแบบร้อยกรอง 15 แบบ คำ

 
5 กาพยสารวิลาสินี เป็นตำราประพันธศาสตร์ไทยท่ีเขียนเป็นภาษาบาลีและมีการแปลเป็นภาษาไทย สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและคงมีอายุเก่าแก่กว่าหนังสือจินดามณีซึ่งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะในหนังสือ
จินดามณีกล่าวถึงชื่อกาพยสารวิลาสินีในการอธิบายลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีและกาพย์สุรางคนางค์ ประคอง 
นิมมานเหมินท์ มีความเห็นว่า ตำรานี้น่าจะแต่งขึ้นในภาคกลางประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 ในสมัยท่ีมีคำประพันธ์หลากชนิด และ
เป็นสมัยท่ีภาษาบาลีเฟ่ืองฟู มีความนิยมแต่งตำราเป็นภาษาบาลีในล้านนา (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2534: 129 อ้างถึงใน 
วีรวัฒน์ อินทรพร, 2550: 146) 



  129 

ประพันธ์ในตำรานี้มีลักษณะอย่างโคลง 8 แบบ เรียกช่ือตามลำดับ คือ วิชชุมาลี มหาวิชชุมาลี 

จิตรลดา มหาจิตรลดา สินธุมาลี มหาสินธุมาลี นันททายี มหานันททายี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 

154-155) 

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีลักษณะสำคัญในด้านต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

กำหนดรูปแบบไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและชัดเจน ได้แก่ ด้านจำนวนคำ ด้านการรับส่งสัมผัส 

ด้านคำเอกคำโท และด้านคำสร้อย ดังที่ผู้วิจัยจะได้อธิบายต่อไปนี้ 

 

   3.2.2.1 ด้านจำนวนคำ 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบด้าน

จำนวนคำในฉันทลักษณ์ประเภทโคลง แต่ละชนิดอย่างเคร่งครัดและชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

    1) โคลงสอง ได้แก่ โคลงสองสุภาพ 

     โคลงสองสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 17 บท โดยในแต่ละบทมีจำนวนคำในบาทที่ 1 ทั้งวรรคหน้าและวรรคหลัง

จำนวน 5 คำ และบาทที่ 2 จำนวน 4 คำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "จอมแมนฟังพรตเจ้า  จึ่งถามเพื่อทราบเค้า 

  ใครรู้เหตุการณ์ ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 10) 
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     ตัวอย่างโคลงสองสุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนคำ

ในแต่ละวรรค โดยบาทที่ 1 จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 5 คำ และบาทที่ 2 มีจำนวน 4 คำ 

ลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 

    2) โคลงสาม ได้แก่ โคลงสามสุภาพและโคลงสามดั้น 

     โคลงสามสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 20 บท โดยในแต่ละบทมีจำนวนคำในบาทที่ 1 และ 2 จำนวน 5 คำ และ

วรรคที่ 3 วรรคหน้า 5 คำและวรรคหลัง 4 คำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "พระมุนีนารถ    เฉลยพจน์เทพไท้ 

  อันมนุษยโลกไซร้    สุขแม้นเคยมา 

   มัฆวาอย่าฉงน   ในแดนชลนั่นแล้ 

  ทวยกษัตร์สุขแปล้   ไปล่ทั่วดินแดน ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 10) 

     พระราชนิพนธ์โคลงสามสุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรค โดยบาทที่ 1 และ 2 จำนวน 5 คำ และวรรคที่ 3 วรรคหน้า 5 คำและวรรค

หลัง 4 คำ ลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 

     โคลงสามดั้น ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล    

คำหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 20 บท โดยในแต่ละบทมีจำนวนคำในบาทที่ 1 และ 2 จำนวน 5 คำ และ

วรรคที่ 3 วรรคหน้า 5 คำและวรรคหลัง 4 คำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

"ฝ่ายสุเทพทวิช   สิทธิปัญญาเยี่มเค้า 

  ฟังสารพระแม่เจ้า   ตรัสถาม 
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   พราหมณ์น่ังลงโดยควร  ทูลทั้งมวลหมดไซร้ 

  เรื่องนางวิทรรภให้   เสร็จสรรพ์ ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 145)  

     พระราชนิพนธ์โคลงสามดั้น ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวน

คำในแต่ละวรรค โดยบาทที่ 1 และ 2 จำนวน 5 คำ และวรรคที่ 3 วรรคหน้า 5 คำและวรรคหลัง 2 

คำ ลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 

    3) โคลงสี่ ได้แก่ โคลงสี่สุภาพ โคลงที่มาจากกาพยสารวิลาสินี 

และโคลงกลบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     โคลงสี่สุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล    

คำหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 63 บท ซึ่งในแต่ละบทมีจำนวนคำในแต่ละวรรค ดังตัวอย่างความว่า 

 

   "อ้าใจเทวศเพี้ยง   ภินท์พัง พระเอย 

  ตัวก็สั่นเทิ้มดัง    จับไข้ 

  อกกรมระบบฟัง    พระตรัส 

  ยิ่งตรัสยิ่งหม่นไหม้   อกเพี้ยงเพลิงเรือง 

   เสียงเมืองเสียทรัพย์แม้  ผ้าทรง หมดแล 

  ซ้ำอดเจียนพระองค์   จักม้วย 

  จะทิ้งพระเดินดง    แดนเถ่ือน เดียวฤๅ 

  ข้าจะมิไปด้วย    เพื่อนท้าวเธอไฉน" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 57) 
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     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวนคำใน

แต่ละวรรคของโคลงสี่สุภาพ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้าน

จำนวนคำไว้อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ และชัดเจน โดยที่โคลงสี่สุภาพ 1 บท มี 4 บาท บาทที่ 1 2 

และ 3 วรรคหน้ามี 4 คำ วรรคหลังมี 2 คำ และบาทที่ 4 วรรคหน้ามี 5 คำ วรรคหลังมี 4 คำ 

นอกจากนี้ยังมีคำสร้อยในท้ายบาทที่ 1 และ 3       

     โคลงที่มาจากกาพยสารวิลาสินี มี 8 ชนิด ได้แก่ โคลง

วิชชุมาลี โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงมหาจิตรลดา โคลงนันทะทายี โคลงมหานันทะทายี 

โคลงสินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี โดยโคลงแต่ละชนิดที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง  พระนล  

คำหลวง มีจำนวนบทดังนี้ 

     ก. โคลงวิชชุมาลี มีจำนวน 214 บท 

     ข. โคลงมหาวิชชุมาลี มีจำนวน 17 บท 

     ค. โคลงจิตรลดา มีจำนวน 10 บท 

     ง. โคลงมหาจิตรลดา มีจำนวน 10 บท 

     จ.โคลงนันทะทายี มีจำนวน 17 บท  

     ฉ. โคลงมหานันทะทายี มีจำนวน 5 บท 

     ช. โคลงสินธุมาลี มีจำนวน 6 บท 

     ซ. โคลงมหาสินธุมาลี มีจำนวน 2 บท 

     ในด้านจำนวนคำของโคลงทั้ง 8 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันที่จำนวนคำในบาทที่ 4 และการรับส่งสัมผัสภายในบทเท่าน้ัน 

ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของโคลงดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์ด้านจำนวนคำ ดังนี้ 

     โคลงที่มีจำนวนคำเช่นเดียวกับโคลงสี่ดั้นและโคลงสี่สภุาพ 

กล่าวคือ โคลงสี่ดั้น 1 บท จะมี 4 บาท แต่ละบาทมี 2 วรรค วรรคหน้ามี  5 คำ วรรคหลังมี 2 คำ 

นอกจากนี้ยังมีคำสร้อยในท้ายบาทที่ 1 และ 3 ส่วนโคลงสี่สุภาพ 1 บท จะมี 4 บาท แต่ละบาทมี 2 

วรรค วรรคหน้ามี 5 คำ วรรคหลังมี 2 คำ แต่ในบาทที่ 4 วรรคหน้ามี 5 คำ วรรคหลังมี 4 คำ 

นอกจากนี้ยังมีคำสร้อยในท้ายบาทที่ 1 และ 3  
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     ก) โคลงที่มีจำนวนคำเช่นเดียวกับโคลงสี่ดั้น มี 4 ชนิด 

ได้แก่ โคลงวิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงนันทะทายี และโคลงสินธุมาลี ดังตัวอย่างคำประพันธ์ต่อไปนี้

  

โคลงวิชชุมาลี 

   "ข้าแต่เทวะไท้   ท่านคือ ใครนอ 

  ยังบ่ทราบนามกร    ออกอ้าง 

  การเปนทูตผู้ถือ    สุรศาสน์ 

  ควรจะรู้รอบข้าง    สิทธ์ิสรรพ์ ฯ 

   อันการที่จักต้อง   ประติบัติ 

  ขอพระโปรดบรรหาร   ถ่ีถ้วน 

  ขอจงพระดำรัส    สอนสั่ง 

  ข้าจะทำเสร็จล้วน   ดั่งประสงค์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 13) 

 

โคลงจิตรลดา  

   "ข้าแต่ไวทรรภราช  สุดา 

  ข้าสุเทพเพื่อนพระ   พี่ไซร้ 

  มาแสวงนิ่มนารี    วรรัตน์ 

  โดยภีมะใช้ด่วน    ดลมา" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 142) 
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โคลงนันทะทายี  

   "ในวิทรรภ์ธรรมราชเจ้า  งำเมือง 

  ภีมะราชเลื่องฦๅ    ฤทธ์ิสล้าง 

  สุดารุ่งเรืองศรี    สวยประเสริฐ นี้แล 

  ทมยันตีอ้างออก    นามกร" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 1) 

 
โคลงสินธุมาลี  

   "กาลเมื่อใครบ่รู้   จักหลาน 

  หลานอยู่แสนสำราญ   สุขสถิต 

  ทุกสิ่งกลมมาน    ได้ดุจ ใจนา 

  เพื่อพระคุณท่านิตย์   รักษา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 6) 

     ตัวอย่างคำประพัน ธ์ข้างต้นทั้ ง 4 ชนิด ได้แก่  โคลง      

วิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงนันทะทายี และโคลงสินธุมาลี แสดงให้เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรคที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำไว้อย่างเคร่งครัด 

สม่ำเสมอ และชัดเจน โดยที่โคลงจำนวน 1 บท มี 4 บาท บาทที่ 1 2 3 และ 4 วรรคหน้ามี 4 คำ 

วรรคหลังมี 2 คำ นอกจากนี้ยังมีคำสร้อยในท้ายบาทที่ 1 และ 3  

     ข) โคลงที่มีจำนวนคำเช่นเดียวกับโคลงสี่สุภาพ มี 4 ชนิด 

ได้แก่ โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงมหาจิตรลดา โคลงมหานันทะทายี และโคลงมหาสินธุมาลี ดังตัวอย่าง

คำประพันธ์ต่อไปนี้  
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โคลงมหาวิชชุมาลี  

   "เราไร้เห็นรูปเจ้า   ธิดา 

  คล้ายเมื่อนางอยู่เวียง   บิตุราช 

  นัยว่าสิทธ์ิปรารถนา   เปนแน่ 

  เพราะประสบนางสวาท   โลกล้วนนิยมดู" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 137)  

 

โคลงมหาจิตรลดา  

   "อรไทยผู้แน่งน้อย  งามองค์ 

  เปนมหิษีใคร    อยากรู้ 

  สุดาเผ่าพงศ์ดี    ฤๅถ่อย ฉันใด 

  ไยจึ่งมาสู้กราก    อยู่เพี้ยงทาสี" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 144) 

 

โคลงมหานันทะทายี   

   "อ้าศรีศุภลักษณ์เลิศ  นารี 

  เปนลูกภคินีฉัน    สุดสวาท 

  เห็นไฝซึ่งมีงาม    ขำอยู่ 

  จึ่งแน่นางนาฏลักษณ์   เลิศแท้คือหลาน" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 4) 
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โคลงมหาสินธุมาลี 

   "ดูราวาหุกยอด   สารถี 

  ผู้ฉลาดขับพาชี    ยิ่งยวด 

  นางทมะยันตี    อรเอก 

  จะสยมพรรวด    เร่งเร้าเวลา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 18)  

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ โคลงมหา

วิชชุมาลี โคลงมหาจิตรลดา โคลงมหานันทะทายี และโคลงมหาสินธุมาลี แสดงให้เห็นถึงจำนวนคำใน

แต่ละวรรคที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำไว้อย่าง

เคร่งครัด สม่ำเสมอ และชัดเจน โดยที่โคลงจำนวน 1 บท มี 4 บาท บาทที่ 1 2 และ 3 วรรคหน้ามี 5 

คำ วรรคหลังมี 2 คำ และบาทที่ 4 วรรคหน้ามี 5 คำ วรรคหลังมี 4 คำ นอกจากนี้ยังมีคำสร้อยใน

ท้ายบาทที่ 1 และ 3  

      อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ยังทรงพระ

ราชนิพนธ์โคลงกลบท ที่เรียกว่า กลบทวัวพันหลัก เป็นการนำคำสุดท้ายในวรรคก่อน มาซ้ำเป็นคำ

แรกในวรรคต่อมา ดังปรากฏใน จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 22 (กลบทวัวพันหลัก) 

จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ความว่า  

 

  "...การเห็นนานตามเตือนก็เบือนไป  ไปหาผู้รู้ทำนานช่วยทายเคราะห์  

  เคราะห์ก็ดีนี่จำเพาะอาเพศไฉน   ไฉนนางหมางสวาดิประหลาดใจ..."  

       (ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2562)  
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     ตัวอย่างคำกลอนข้างต้นเป็นกลบทวัวพันหลัก จะเห็นได้

ว่ามีการนำคำสุดท้ายของวรรคสดับ คำว่า "ไป" ไปซ้ำอีกครั้งในคำแรกของวรรครับ และนำคำสุดท้าย

ของวรรครับ คำว่า "เคราะห์" ไปซ้ำอีกครั้งในคำแรกของวรรครอง และคำสุดท้ายของวรรครอง คำว่า 

"ไฉน" ไปซ้ำอีกครั้งในคำแรกของวรรคส่ง  

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรม

ราชาธิบายเกี่ยวกับโคลงกลบท ไว้ว่า "โคลงกลบท คือโคลงสุภาพน้ันเอง แต่ใช้วิธีรจนาคล้าย ๆ กลอน

กลบท กล่าวคือโยกโย้เล่นต่าง ๆ" (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 19) และทรงนำ

ลักษณะของกลบทวัวพันหลัก มาพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวน 4 บท ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "ราชาไปพ้นกลับ   เวียนวน กลับแฮ 

  วนกลับดูนฤมล    อีกเทื้อ 

  เทื้อใดกลีดล    ใจหาก ไปนา 

  หากรักชักดุจเช้ือ    ท่านไท้คืนคง ฯ" 

        (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 67) 

     โคลงสี่สุภาพ ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงกลบท ดังในตัวอย่างคำกลอนข้างต้นว่า "ราชาไปพ้นกลับ เวียน

วน กลับแฮ" คำว่า "วน" อยู่ในวรรคหลังของบาทแรก โดยจะซ้ำคำว่า "วน" อีกครั้งในคำแรกของวรรค

หน้าในบาทที่ 2 ดังคำกลอนว่า "วนกลับดูนฤมล อีกเทื้อ" ลักษณะดังกล่าวนี้จะปรากฏโดยตลอดโคลง

กลบทวัวพันหลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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   "กลีผีร้ายคร่าห์   พระนล ท่านนา 

  นลราชโมหะดล    จึ่งลี้ 

  ลี้จากภริยายล    ยังหลับ อยู่แม่ 

  หลับแต่ทุกข์จ่อจี้    นาฏน้อยครวญคราง" 

   "ปางนั้นกะลิร้าย   จูงใจ พระเอย 

  ใจกลับหวลคนึงใน   ละห้อย 

  ละห้อยจู่เข้าไพร    ไกลจาก ทับแฮ 

  จากอนุชแน่งน้อย   นึกเศร้าทรวงศัลย์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 68) 

     ตัวอย่างโคลงกลบท ข้างต้นมีการซ้ำคำของบาทแรกคือ 

"กลีผีร้ายคร่าห์ พระนล ท่านนา" คำว่า "นล" อยู่ในวรรคหลังของบาทแรก โดยจะซ้ำคำว่า "นล"      

อีกครั้งในคำแรกของวรรคหน้าในบาทที่ 2 ดังคำกลอนว่า "นลราชโมหะดล จึ่งลี้" นอกจากนี้ยังมี    

การร้อยโคลง ดังปรากฏในตัวอย่างโคลงกลบท ข้างต้นในคำว่า "คราง" ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของวรรคหลงั

ในบาทที่ 4 ส่งสัมผัสไปยังคำแรกของวรรคหน้าในบาทที่ 1 ของบทต่อไปในคำว่า "ปาง" ลักษณะ

ดังกล่าวนี้ส่งผลให้โคลงกลบท มีความไพเราะย่ิงข้ึนอีกด้วย      

  

   จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ  

ในด้านจำนวนคำเป็นอย่างยิ่ง โดยพระองค์ทรงกำหนดแบบแผนของจำนวนคำในแต่ละบาทของโคลง   

แต่ละชนิดไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการสรรคำในแต่ละวรรคที่ทรงคำนึงถึงจำนวน

คำให้มีความพอดีกับฉันทลักษณ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นแบบอย่างของการฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป การที่ทรงกำหนด

รูปแบบด้านจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน จึงมีส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์จะได้

ยึดถือและนำไปปฏิบัติต่อไป 
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   3.2.2.2 ด้านการรับส่งสัมผัส 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผน

ด้านการรับส่งสัมผัสในฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ไว้

อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและชัดเจน ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสในโคลงแต่ละ

ชนิดที่ทรงมีความเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่าตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสภายในโคลง

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชนิดของโคลงนั้น ๆ ถ้าหากมีการรับส่งสัมผัสที่

ไม่คงที่หรือผิดไปจากเดิม ก็จะทำให้ชนิดของโคลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงกำหนดแบบแผนในการรับส่งสัมผัสไว้อย่างชัดเจนและเครง่ครัด โดยผู้วิจัย

จะขอแบ่งชนิดของโคลงตามเกณฑ์การรับส่งสัมผัส ได้แก่ การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสอง การรับส่ง

สัมผัสแบบโคลงสาม การรับส่งสมัผสัแบบโคลงสีสุ่ภาพ และ การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสี่ดั้น ดังต่อไปนี้ 

    1) การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสอง ได้แก่ โคลงสองสุภาพ  

     โคลงสองสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีการส่งสัมผัสจำนวน 1 แห่ง คือ คำสุดท้ายในวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายในวรรคที่ 

2 ดังตัวอย่างว่า  

 

   "รีบมาสู่ที่เฝ้า   แห่งพระเทวราชเจ้า 

  สี่นั้นยืนยง    อยู่นา ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 26) 

     ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสจากคำ

สุดท้ายของบาทแรกในวรรคหน้า คือคำว่า "เฝ้า" ไปยังคำสุดท้ายในวรรคหลัง คือคำว่า "เจ้า" ลักษณะ

เช่นน้ีปรากฏอยู่โดยตลอดพระราชนิพนธ์  
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    2) การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสาม ได้แก่ โคลงสามสุภาพ และ 

โคลงสามดั้น  

     โคลงสามสุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีการรับส่งสัมผัสภายในบทจำนวน 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่

สามของบาทที่ 2 และคำสุดท้ายของบาทที่สอง ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของบาทที่ 3 ดังตัวอย่างว่า 

 
   "ทรามไวยน่ิงวินิจ  ขัดข้องจิตไปแผ้ว 

  วิจารครั้งหนึ่งแล้ว   อีกครั้งยังฉงน" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 31) 

     ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในบท

จำนวน 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของบาทแรก คำว่า "นิจ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่สามของบาทที่ 2 คำว่า 

"จิต" และคำสุดท้ายของบาทที่สอง คำว่า "แผ้ว" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของบาทที่ 3 คือคำว่า "แล้ว"  

     โคลงสามดั้น ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล   

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัสเช่นเดียวกับโคลงสามสุภาพ กล่าวคือ มีการรับส่งสัมผัสภายในบท

จำนวน 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่สามของบาทที่ 2 และคำสุดท้ายของ

บาทที่สอง ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของบาทที่ 3 ดังตัวอย่างว่า 

 
   "ฟังหลานผู้ยาใจ    ชอบหฤทัยไม่น้อย  

  จึ่งพระน้าสั่งคล้อย    อย่างถวิล  

   จัดพลพฤนท์แน่นนันท์   แวดแจ่มจันทร์แห่ห้อม  

  โดยพระราชบุตร์พร้อม    จิตตาม" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 7) 
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     พระราชนิพนธ์โคลงสามดั้น ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการ

รับส่งสัมผัสภายในบท คือ คำสุดท้ายของบาทแรกในคำว่า "ใจ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 ของบาทที่ 2 ใน

คำว่า "ทัย" และคำสุดท้ายของบาทที่ 2 ในคำว่า "น้อย" ส่งสัมผัสไปยังที่ 5 ของวรรคหน้าในบาทที่ 3 

คือคำว่า "คล้อย" ลักษณะดังกล่าวปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

    3) การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสี่สุภาพ ได้แก่ โคลงสี่สุภาพ โคลง   

นันทะทายี โคลงมหานันทะทายี โคลงสินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี โดยที่โคลงทั้ง 5 ชนิด มี

ลักษณะของการรับส่งสัมผัสเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

    โคลงสี่สุภาพ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง        

มีการรับส่งสมัผสัจำนวน 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหน้าในบาทที่ 2 และ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหน้าในบาทที่ 4 ดังตัวอย่างว่า 

 

   "อภิปรายพระผ่านเผ้า  ภูมินาถ ตรัสนา 

  ว่าจุ่งไปสู่ญาติ    แห่งข้า 

  ข้ายอมจะลีลาศ    ตามสั่ง พระเอย 

  ต่อเมื่อพระบ่ายหน้า   สู่แคว้นวิทรรภ์" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 60) 

    พระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัส

ภายในบทจำนวน 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก คำว่า "นาถ" ส่งสัมผัสไปยังคำ

สุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คำว่า "ญาติ" และ 3 คำว่า "ลาศ" และคำสุดท้ายของวรรคหลังใน

บาทที่ 2 คำว่า "ข้า" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 4 คำว่า "หน้า"  
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    โคลงนันทะทายี ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

มีลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของ

วรรคหน้าในบาทที่ 2 และ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรค

หน้าของบาทสุดท้าย ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "ข้าไซร้จรจบทั่ว   ทุกขัณฑ์ 

  แสวงมิ่งทมยันตี    ลักษณเลิศ 

  ถึงวังพระธรรมิก    บุตร์พระ แม่นา 

  จึ่งพบนางเพริศพรั่ง   เลขา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 2) 

    โคลงนันทะทายี ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในบท 

2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรกในคำว่า "ขัณฑ์" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของวรรคหน้าใน

บาทที่ 2 ในคำว่า "ยัน" และบาทที่ 3 ในคำว่า "ธรร" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ในคำว่า 

"เลิศ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรคหน้าของบาทสุดท้ายในคำว่า "เพริศ"    

    โคลงมหานันทะทายี ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล     

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสมัผสั 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำ

ที่ 4 ของวรรคหน้าในบาทที่ 2 และ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 

ในวรรคหน้าของบาทสุดท้าย ดังตัวอย่างคำกลอนว่า 

 

   "เคยเห็นหลานเมื่อครั้ง  เยาว์วัย 

  ที่ทศารณ์ในวัง    พ่อเจ้า 

  วงศ์วานวิไสยเปน   ญาติสนิท 

  หลานรักจงเข้าจิต   รักน้าอย่าฉงน 
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   สกลสมบัติสรรพ   ไอสวรรย์ 

  ให้แต่เจ้าขวัญตา    ประเสริฐ 

  เจ้าทมะยันตี    อย่าเดียจ ฉันเลย 

  ใช้ร่วมกันเถิดเพื่อ   สุขให้เสมอสมาน ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 4) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในโคลง

มหานันทะทายี ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรกคือคำว่า "วัย" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของ

วรรคหน้าในบาทที่ 2 คือคำว่า "ใน" และบาทที่ 3 คือคำว่า "ไสย" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาท

ที่ 2 คือคำว่า "เจ้า" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรคหน้าของบาทสุดท้ายคือคำว่า "เข้า"  

    โคลงสินธุมาลี ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี

ลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย

ของวรรคหน้าในบาทที่ 2 และ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย

ของวรรคหน้าในบาทที่ 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

 

   "สงสารทารกน้อย  คอยหา 

  จำพรากจากกันมา   วิโยค 

  สงสารลูกกำพร้า    พรากพ่อ 

  ซ้ำแม่ห่างคงโศก    ศัลย์หา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 6-7) 

    พระราชนิพนธ์โคลงสินธุมาลี ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะการ

รับส่งสัมผัสภายในโคลงที่มีลักษณะคล้ายกับโคลงสี่สุภาพ ดังตัวอย่างว่า คำสุดท้ายของวรรคหลังใน

บาทแรก คือคำว่า "หา" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คือคำว่า "มา" และบาทที่ 
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3 คือคำว่า "พร้า" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 คือคำว่า "โยค" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย

ของวรรคหน้าในบาทที่ 4 คือคำว่า "โศก"  

    โคลงมหาสินธุมาลี  ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล       

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง ดังนี้ คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไป

ยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 และ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยัง

คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้  

 

   "ดูราวาหุกยอด   สารถี 

  ผู้ฉลาดขับพาชี    ยิ่งยวด 

  นางทมะยันตี    อรเอก 

  จะสยมพรรวด    เร่งเร้าเวลา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 18) 

    พระราชนิพนธ์โคลงมหาสินธุมาลี ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

การรับส่งสัมผัสภายในโคลงที่มีลักษณะคล้ายกับโคลงสี่สุภาพ ดังตัวอย่างว่า คำสุดท้ายของวรรคหลัง

ในบาทแรก คือคำว่า "ถี" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คือคำว่า "ชี" และบาทที่ 

3 คือคำว่า "ตี" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 คือคำว่า "ยวด" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหน้าในบาทที่ 4 คือคำว่า "รวด"  

    4) การรับส่งสัมผัสแบบโคลงสี่ดั้น ได้แก่ โคลงวิชชุมาลี โคลงมหา

วิชชุมาลี โคลงจิตรลดา และโคลงมหาจิตรลดา โดยที่โคลงทั้ง 4 ชนิด มีลักษณะของการรับส่งสัมผัส

เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

    โคลงวิชชุมาลี ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี

ลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายใน

วรรคหน้าของบาทที่ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายในวรรคหน้า

ของบาทที่ 4 ดังตัวอย่างว่า 
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   "ขัดทางแล้วจึ่งกล้า  ทูลวอน 

  ใจไม่ตั้งปากขยาย   ไป่ได ้

  มเหศวร์มิ่งอมร    อดโทษ ไว้เทอญ 

  ข้อยากแต่รับใช้     เปี่ยมปรีดิ์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 15) 

    ตัวอย่างโคลงวิชชุมาลี ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัส

ภายในบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรกในคำว่า "วอน" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายในวรรค

หน้าของบาทที่ 3 ในคำว่า "อมร" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ในคำว่า "ได้" ส่งสัมผัสไป

ยังคำสุดท้ายในวรรคหน้าของบาทที่ 4 ในคำว่า "ใช้"  

    โคลงมหาวิชชุมาลี  ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล       

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำ

สุดท้ายในวรรคหน้าของบาทที่ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายใน

วรรคหน้าของบาทที่ 4 ดังตัวอย่างว่า 

 

   "แสนตรูดูงามมาตร์แม้น  เพ็ญจันทร์ 

  งามพระถันดังดวง   สะโรช 

  เทวีสิริฉายฉัน    ฉายเฉิด 

  ศรีสว่างทุกทิศโชต ิ   ช่วงเพียงเพ็ญแข" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 137) 
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    ตัวอย่างโคลงวิชชุมาลี ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัส

ภายในบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรกในคำว่า "จันทร์" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายในวรรค

หน้าของบาทที่ 3 ในคำว่า "ฉัน" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ในคำว่า "โรช" ส่งสัมผัสไป

ยังคำสุดท้ายในวรรคหน้าของบาทที่ 4 ในคำว่า "โชติ" 

    โคลงจิตรลดา ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี

ลักษณะการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของ

วรรคหน้าในบาทที่ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรคหน้าของ

บาทสุดท้าย ดังคำกลอนว่า 

 

   "พระบิดาชนนิราช  อยูส่ราญ 

  อีกพระพี่ยาอยู่    สุขพร้อม 

  อีกสองกุมารองค์    ลูกแห่ง นางฤๅ 

  มีเพื่อนเล่มห้อมนิตย ์   แน่นนันท์" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 142-143) 

    โคลงจิตรลดา แสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในบท โดยที่คำ

สุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรกในคำว่า "สราญ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของวรรคหน้าในบาทที่ 3 ใน

คำว่า "มาร" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ในคำว่า "พร้อม" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรค

หน้าของบาทสุดท้ายในคำว่า "ห้อม" 

    โคลงมหาจิตรลดา ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล        

คำหลวง ลักษณะการรับส่งสมัผสั 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 

4 ของวรรคหน้าในบาทที่ 3 และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ในวรรค

หน้าของบาทสุดท้าย ดังตัวอย่างความว่า 
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   "นารีไยพรากญาติ  วงศา 

  ไยพรากภรรดาครอง   คู่เคล้า 

  นางนี้วิปราจารย์    รู้จัก อยู่ฤๅ 

  ไยจึ่งมาเศร้าโศก    ดั่งนี้เปนไฉน" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 144) 

    พระราชนิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในโคลง

มหาจิตรลดา ดังนี้ คำสุดท้ายในวรรคหลังของบาทแรกในคำว่า "ศา" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 4 ของวรรค

หน้าในบาทที่ 3 ในคำว่า "ปรา" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ในคำว่า "เคล้า" ส่งสัมผัสไป

ยังที่ 4 ของวรรคหน้าในบาทสุดท้ายในคำว่า "เศร้า"  

   การรับส่งสัมผัสภายในบทของโคลงที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่ง

สัมผัสภายในบทของโคลงชนิดต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและชัดเจน ซึ่งพระองค์ทรงมี       

พระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป การที่

พระองค์ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสอย่างชัดเจน ย่อมส่งผลให้ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์มี

ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของการรับส่งสัมผัสของโคลงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

   อนึ่ง โคลงทุกชนิดที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ไม่ว่าจะ

เป็น โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสามดั้น โคลงสี่สุภาพ ตลอดจนโคลงที่มาจากกาพยสาร

วิลาสินี นอกจากจะมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบาทแล้ว ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบทในลักษณะที่

เรียกว่าการร้อยโคลง อีกด้วย กล่าวคือ มีการรับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของบทก่อนหน้าไปยังคำ 1 2 

หรือ 3 ของวรรคแรกในบทต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง โคลงจิตรลดา  

   "ข้าแต่ไวทรรภราช  สุดา 

  ข้าสุเทพเพื่อนพระ   พี่ไซร้ 

  มาแสวงนิ่มนารี    วรรัตน์ 

  โดยภีมะใช้ด่วน    ดลมา 

   พระบิดาชนนิราช  อยู่สราญ 

  อีกพระพี่ยาอยู่    สุขพร้อม 

  อีกสองกุมารองค์    ลูกแห่ง นางฤๅ 

  มีเพื่อนเล่นห้อมนิตย์   แน่นนันท์ 

   ปวงประพันธุญาติ  แห่งนาง 

  ต่างนั่งทุกข์ถึงเธอ   ละห้อย 

  ใช้ทวิชตรวจทางดู   ทุกแห่ง 

  รวมนับได้ร้อยเที่ยว   หาอร ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 142, 143) 

 

ตัวอยา่ง โคลงนันททายี 

   "ในวิทรรภ์ธรรมราชเจ้า  งำเมือง 

  ภีมะราชเลื่องฦๅ    ฤทธ์ิสล้าง 

  สุดารุ่งเรืองศรี    สวยประเสริฐ นี้แล 

  ทมยันตีอ้างออก    นามกร 
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   บังอรเปนวรราช   ภรรยา 

  แห่งพระราชานล    นิษัธราช 

  วีระเสนสาธิต    เปนพ่อ พระเอย 

  บุญโศลกฉลาดลบ   เลิศชาย 

   โชคร้ายทอดดวดแพ้  ภราดร 

  เสียราชย์จำจรไกล   จากด้าว 

  ทมยันติอรตาม    เสด็จจาก วังนา 

  ชนบ่ทราบท้าวอยู่   หนใด" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 1) 

      ตัวอย่างโคลงจิตรลดาและโคลงนัททายี ข้างต้นนี้ 

แสดงให้เห็นถึงการร้อยโคลง ที่มีการส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของบทก่อนไปยังคำที่ 1 2 หรือ 3 

ของวรรคแรกในบทต่อไป ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏในโคลง ทุกชนิด ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเด่น

ของการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์

ข้ึนมาเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับการแต่งคำประพันธ์ อีกทั้งการที่พระองค์ทรงกำหนดแบบแผน

ดังกล่าวไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจน นอกจากจะเป็นการสรา้งมาตรฐานด้านฉันทลักษณ์แล้ว ยังส่งผล

ให้พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีความไพเราะอีกประการหนึ่งด้วย  

     

   3.2.2.3 ด้านคำเอกคำโท 

    การกำหนดคำเอกคำโท ในฉันทลักษณ์ประเภทโคลง นั้นถือได้ว่า

เป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ฉันทลักษณ์ประเภทดังกล่าวมีความไพเราะย่ิงข้ึน อีกทั้งยัง

มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของภาษาไทย เนื่องจากคำเอกคำโท เป็นเสียงวรรณยุกต์ อันเป็น

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยอีกด้วย  
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    ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีการกำหนดตำแหน่งของคำเอกคำโทอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างว่า 

 
   "แม้มหาราชเจ้า   เอนดู ข้านา 

  จะไม่ทิ้งกลางผลู    เวิกว้าง 

  เหตุไฉนจึ่งพระภู    ธรนาถ 

  หมั่นบอกวิถีกว้าง   สู่แคว้นแดนวิทรรภ์ 

   อันองค์นฤเบศร์ไซร้  เมตตา ยิ่งแฮ 

  จะเจตน์ทิ้งภรรยา   ไป่ได ้

  หากจิตพระราชา    คลุ้มคลั่ง นั้นแล 

  จึ่งจะทอดทิ้งให้    ละห้อยกลางผลู" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 59) 

    ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของคำเอกคำ

โทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจน ถ้าหากในกรณีที่หาคำเอก

ไม่ได้ ก็จะทรงใช้คำตายแทนคำเอก ดังปรากฏใน พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ความว่า "อีก

ประการ 1 ถ้าขัดข้องด้วยคำที่ใช้ไม้เอก อนุญาตให้ใช้คำตายแทนได้ คือคำแม่ กก กด กบ ทั้งหมด 

และคำแม่ ก กา สระลหุ คือ อะ อิ อุ กับสรรผสมด้วยวิสรรชนี คือ เอะ แอะ เอาะ เปนต้น"  

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 10) จากตัวอย่าง โคลงสี่สุภาพ จะเห็นได้จากคำว่า 

"ราช" "เวิก" "นาถ" "บอก" "เบศร์" "เจตน์" "พระ" "จะ" "ละ" เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีที่ทรงหาคำโท

ไม่ได้ก็จะทรงใช้คำตายแทนคำโทเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "สูจงไปเที่ยวค้น   หานล 

  วรราชผู้เรือง    ฤทธิเลิศ 
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  อีกนิ่มนฤมล    สุดารัตน์ 

  ทมยันตเีพริศ    เพรางาม ฯ 

   เมื่อยามสฤษดิได้   ดังจินต์ 

  คือประสบไนษัธ    ยอดภพ 

  ใครนำสู่ธานินทร์    ทั้งคู่ 

  กูจะให้โคครบ    หนึ่งพัน ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 135) 

    ตัวอย่างโคลงวิชชุมาลี ข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้คำตายแทนคำโท ดังตัวอย่างคำว่า "เลิศ" "เพริศ" "ภพ" และ "ครบ" โดย

ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการใช้คำตายแทนคำโท ดังปรากฏใน พระบรมราชาธิบายในการ

ประพันธ์ ความว่า "คำแม่กก กด กบ สังเกตว่าโบราณมักใช้แทนโทอยู่โดยมาก" (พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 22)  

    อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าในฉันทลักษณ์ประเภท โคลงสามดั้น โดย

ปกติแล้วคำที่ 4-5 ของวรรคหน้าในบาทที่ 2 จะเป็นคำโทคู่ แต่สำหรับโคลงสามดั้นในพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง ไม่ปรากฏคำโทคู่ในตำแหน่งดังกล่าว ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "ฝ่ายสเุทพทวิช   สิทธิปัญญาเยี่ยมเค้า 

  ฟังสารพระแม่เจ้า   ตรัสถาม  

พราหมณ์น่ังลงโดยควร  ทูลทัง้มวลหมดไซร ้

เรื่องนางวิทรรภให้   เสร็จสรรพ์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 145) 
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    ตัวอย่างโคลงสามดั้นข้างต้น จะเห็นได้ว่าในคำที่ 4-5 ของวรรค
หน้าในบาทที่ 2 มิได้เป็นคำโทคู่ คือคำว่า "แม่เจ้า" และ "ทรรภให้" แต่เป็นคำเอกในคำที่ 4 และคำโท
ในคำที่ 5 ลักษณะดังกล่าวปรากฏในโคลงสามดั้นทุกบทในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 

   "ฟังหลานผู้ยาใจ    ชอบหฤทัยไม่น้อย  

  จึ่งพระน้าสั่งคล้อย    อย่างถวิล  

   จัดพลพฤนท์แน่นนันท์   แวดแจ่มจันทร์แห่ห้อม  

  โดยพระราชบุตร์พร้อม    จิตตาม" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 7) 

ตัวอย่างโคลงสามดั้นข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้คำเอกในคำที่ 4 

และใช้คำโทในคำที่ 5 ของวรรคหลังในบาทที่ 2 คือคำว่า "สั่งคล้อย" และ "บุตร์พร้อม" อนึ่ง ผู้วิจัย

สังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มิทรงใช้คำโทคู่ตามแบบโคลงสามดั้นในอดีต แต่

ทรงเลือกใช้คำเอกและคำโทในตำแหน่งคำโทคู่แทน นอกจากนี้ในกรณีของคำเอกก็ทรงใช้คำตายแทน

คำเอกด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากคำว่า "บุตร์" จากลักษณะข้างต้นอาจจะกล่าวได้ว่าพระองค์ทรง

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคำเอกคำโทในบางแห่งให้แตกต่างไปจากเดิม และทรงกำหนดแบบแผนข้ึน

ใหม่ โดยทรงคำนึงถึงความไพเราะและมีความเหมาะสมกับฉันทลักษณ์ เนื้อหาของเรื่อง ตลอดจน

ความยากง่ายในการประพันธ์เป็นหลัก 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงกำหนดตำแหน่งของคำเอกคำโทไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัด ตลอดจนการที่พระองค์ทรงเลือกใช้

คำตายแทนคำเอกและคำโทนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น

ต้นแบบในการแต่งโคลงชนิดต่าง ๆ ที่ทรงแสดงไว้ในพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นยึดถือเป็นแนวทางต่อไป 
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   3.2.2.4 ด้านคำสร้อย 

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึงคำสร้อยใน

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ ไว้ว่า "สร้อย คือคำซึ่งเพิ่มท้ายบาท ซึ่งกำหนดให้มีได้แต่ฉะเพาะ

บาท 1 กับบาท 3 และแท้จริงก็คือคำที่เหลืออยู่บรรจุลงไม่ได้ในบาทนั้นเองและมีกำหนดอยู่ว่า สร้อย

ต้องไม่เกิน 2 พยางค์" (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 11) 

    จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 418 บท มี คำสร้อย จำนวนทั้งสิ้น 237 บท แบ่งได้เป็น 3 

ประเภท คือ คำสร้อยในบาทที่ 1 มีจำนวน 102 บท คำสร้อยในบาทที่ 3 มีจำนวน 191 บท และคำ

สร้อยในบาทที่ 1 และ 3 มีจำนวน 63 บท โดย คำสร้อย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเลือกใช้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเป็นคำสร้อยดังที่ปรากฏในโคลง

โดยทั่วไป เช่น เฮย แฮ เอย เป็นต้น ซึ่งลักษณะคำสร้อยดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (2517: 11) ทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า "คำที่จะใช้เปนคำสร้อยนั้น มีอยู่แต่ฉะเพาะบางคำ

หรือบางสำเนียง ในพวกสำเนียงคือ เอย อา ฮา ฮือ แฮ เฮย ในจำพวกกึ่งคำกึ่งสำเนียง คือ นอ นา 

เนอ และในจำพวกคำ คือ พี่ พ่อ แม่ ฤๅ คำและสำเนียงเหล่าน้ี บัญญัติว่าให้ไว้ท้ายที่สุดแห่งสร้อยคือ

สำหรับต่อกับคำอีกคำ 1" ดังตัวอย่างว่า 

 

   "แม้มหาราชเจ้า   เอนดู ข้านา 

  จะไม่ทิ้งกลางผลู    เวิกว้าง 

  เหตุไฉนจึ่งพระภู    ธรนาถ 

  หมั่นบอกวิถีกว้าง   สู่แคว้นแดนวิทรรภ์ 
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   อันองค์นฤเบศร์ไซร้  เมตตา ยิ่งแฮ 

  จะเจตน์ทิ้งภรรยา   ไป่ได ้

  หากจิตพระราชา    คลุ้มคลั่ง นั้นแล 

  จึ่งจะทอดทิ้งให้    ละห้อยกลางผลู" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 59) 

    พระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์

ทรงเลือกใช้คำสร้อยในลักษณะดังกล่าว ดังคำว่า "ข้านา" "ยิ่งแฮ" และ "นั้นแล" ถ้าหากพิจารณาแล้ว

จะพบว่าคำสร้อยดังกล่าวเป็นคำไม่สามารถจะบรรจุลงให้ครบในบาทนั้นได้ ดังพระบรมราชาธิบายว่า 

"แท้จริงก็คือคำที่เหลืออยู่บรรจุลงไม่ได้ในบาทนั้นเองและมีกำหนดอยู่ว่า สร้อยต้องไม่เกิน 2 พยางค์" 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 11) ลักษณะข้างต้นปรากฏในฉันทลักษณ์ประเภท 

โคลง ทุกชนิดที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง  

    คำสร้อย ประการที่สอง คือ คำสร้อยตามแบบโคลงโบราณ ดังที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2517: 11) ทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า "ตามแบบโคลง

โบราณ ไม่ว่าคำอะไรก็ใช้เปนสร้อยได้หมดทั้งนั้น เพราะฉนั้นบางทีอาจจะพบได้ในโคลงแบบโบราณว่า 

"จำใจไปปราบเสีย้น เศิกเบียด เบียฬเมือง" ดังนั้นคำว่า "เบียฬเมือง" เปนสร้อย ซึ่งถ้าใช้ให้เหมาะ ๆ ก็

เพราะอยู่" นอกจากนี้ หม่อมเจ้าจันทรจิรายุ รัชนี (2510: 149) ทรงเรียกคำสร้อยดังกล่าวว่า "สร้อย  

เจตะนัง" คำสร้อยลักษณะดังกล่าวมีปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ดังตัวอย่างว่า 

 

   "ฉันใดวาหุกผู้   สารถี 

  จึ่งบ่รีบทำดัง    สั่งไว้ 

  อีกอย่าคิดทีลวง    หยอกเล่น หน่อยเลย 

  กูจะหลงได้ด่ัง    คิดน้ันเจียวหือ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 21) 
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    พระราชนิพนธ์โคลงมหาจิตรลดา ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการที่

พระองค์ทรงเลือกใช้คำสร้อยในลักษณะดังกล่าว ดังคำตัวอย่างว่า "หยอกเล่น หน่อยเลย" ซึ่งมี

ลักษณะเป็นคำสร้อยตามอย่างโคลงโบราณที่สามารถใช้คำอะไรก็ได้เป็นคำสร้อย ดังพระบรมราชา     

ธิบายว่า "ตามแบบโคลงโบราณ ไม่ว่าคำอะไรก็ใช้เปนสร้อยได้หมดทั้งนั้น" (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว, 2517: 11)  

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      

ทรงเลือกใช้คำสร้อย ทั้ง 2 ประเภทในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น   

คำสร้อย ประเภทแรก คือ คำสร้อยดังที่ปรากฏในโคลงโดยทั่วไป เช่น เฮย แฮ เอย เป็นต้น ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวปรากฏในโคลงทุกชนิดที่พระองค์ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์ 

   ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็น

ระเบียบ เคร่งครัด และสม่ำเสมอ ทั้งในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส คำเอกคำโท และคำสร้อย 

ดังที่พระองค์ทรงมพีระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเปน็ตำราสำหรบัฝึกแต่งคำประพันธ์ 

นอกจากนี้องค์ยังทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ประเภทโคลง เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก

การที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ เพื่อให้เป็นตำราฝึกหัด  

การแต่งโคลงของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรง

รวบรวม ฟื้นฟู และสร้างสรรค์การแต่งโคลง ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมฉันทลักษณ์

ของไทยที่มามีแต่โบราณแล้ว ยังเป็นการรวบรวมชนิดของ โคลง แบบต่าง ๆ เพื่อแสดงไว้เป็น

แบบอย่างในพระราชนิพนธ์อีกด้วย   

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล  คำ

หลวง ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้อย่างเป็น

ระเบียบแบบแผน ทั้งในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส และคำสร้อย ในลักษณะของแผนผัง  ฉันท

ลักษณ์ ดังนี้ 
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โคลงสองสุภาพ 

 

โคลงสามสุภาพ 

 

โคลงสามดั้น 

 

โคลงสี่สุภาพ 
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โคลงวิชชุมาลี 

 

โคลงมหาวิชชุมาลี 

 

โคลงจิตรลดา 
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โคลงมหาจิตรลดา 

 

โคลงนันทะทายี 

 

โคลงมหานันทะทายี 
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โคลงสินธุมาลี 

 

โคลงมหาสินธุมาลี 

 

 

  3.2.3 ฉันท์ 

   ฉันท์  เป็นคำประพันธ์ที่ ไทยนำรูปแบบมาจากคัมภีร์ของอินเดีย ดังที่        

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 445) ได้กล่าวถึงคำฉันท์ไว้ว่า "คำฉันท์แบบโบราณคือคำกานต์

สันสกฤตและบาลี ซึ่งนักปราชญ์คัดเอามาจากคัมภีร์ "วุตโตทัย" (ปากตลาดเรียกว่า "มุตโต" หรือ "ม่อ

โต") แต่เลือกเอาเฉพาะที่แต่งเป็นภาษาไทยได้" ไทยเรารับคำประพันธ์ประเภทฉันท์มาตั้งแต่สมัย

อยุธยาตอนต้นสำหรับใช้ในการแต่งวรรณคดีแล้ว จึงได้เพิ่มการรับส่งสัมผัสในฉันท์  ซึ่งเดิมทีตาม

ลักษณะฉันท์ ของอินเดียจะไม่มีการรับสง่สมัผสัภายในบท จะมีเพียงแต่การกำหนดคำครุคำลหุเท่านั้น 

ดังพระอธิบายของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. จากพระนิพนธ์เรื่อง กลอน

แลนักกลอน ความว่า "แบบฉันท์ของอินเดียเปนต้น เราเอาอย่างแบบแต่งฉันท์มาจากภาษาบาลี แต่
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ฉันท์ในภาษาบาลีแบบเดิมไม่มีสัมผัส ส่วนแบบฉันท์ไทยที่เราเอามาดัดแปลงใช้นั้น ใช้รับสัมผัสนอกถึง

สามสัมผัส ยังสัมผัสในซึ่งไม่บังคับอีกเล่า" (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, ม.ป.ป.:, 376)   

    ฉันท์ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี 3 ชนิด ได้แก่ 

อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และ วสันตดิลกฉันท์ 14 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

   3.2.3.1 อินทรวิเชียรฉันท์ 11 มีจำนวนทั้งสิ้น 44 บท 

    อินทรวิเชียรฉันท์ 11 เป็นฉันทลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับ กาพย์

ยานี 11 แต่ต่างกันที่มีการกำหนดคำครุคำลหุในฉันทลักษณ์ดังกล่าว โดย อินทรวิเชียรฉันท์ 11 

จำนวน 1 บทมี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 1 คำ และ

วรรคหลังมี 6 คำ ได้แก่ คำครุ 3 คำและคำลหุ 3 คำ ดังแผนผังฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ 

 

 
    1) ด้านจำนวนคำ 

      อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีจำนวนคำในวรรคหน้า 5 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 1 คำ และวรรคหลัง 6 

คำ ได้แก่ คำครุ 3 คำและคำลหุ 3 คำ ดังตัวอย่างฉันท์ต่อไปนี้ 

 

 

   "เมื่อนั้นพะเอินองค์  วรราชะมารดร 

  เยี่ยมที่พระบัญชร   เฉภาะเห็นก็เอ็นดู 
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   ตรัสแก่พระธาตรี   พิศะโฉมนรีตรู 

  สมเพชทุเรศสู    จระเรียกองค์มา 

   นางทีจะไร้ญาติ   และอนาถณอกอา 

  ดูรซ้ำคณานา    คะระห้อมและล้อมมอง" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 112) 

     พระราชนิพนธ์อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ข้างต้นแสดงให้เห็น

ถึงจำนวนคำในแต่ละวรรค โดยวรรคหน้ามี 5 คำและวรรคหลังมี 6 คำ ดังตัวอย่างว่า "เมื่อนั้นพะเอิน

องค์ วรราชะมารดร เยี่ยมที่พระบัญชร เฉภาะเห็นก็เอ็นดู" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำและตำแหน่งของคำครุลหุไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 

3 ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหน้าในบาทที่ 2 นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 

2 ของบทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไป ดังตัวอย่างว่า 

 

   "อ้าแม่อนาถใจ   อระไซร้อะนาถา 

  แต่รูปฤโศภา    สุพิลาศพิไลยนวล 

   ราววิทยุใสแสง   กละแฝงณเมฆมวล 

  แม่จงขยายถ้วน    วจะเค้าคดีไข" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 113) 
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     พระราชนิพนธ์อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ข้างต้นแสดงให้เห็น

ถึงการรับส่งสมัผสัภายในบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 คำว่า "ใจ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน คำว่า "ไซร้" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 คำว่า "ถา" ส่ง

สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คำว่า "ภา" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท 

คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ของบทก่อน ในคำว่า "นวล" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไปในคำว่า "มวล" ลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง 

    3) ด้านคำครุคำลหุ 

     อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีความเคร่งครัดในด้านตำแหน่งของคำครุคำลหุ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

    

   "สิ้นวาจะทรามเสน่ห์  ปริเทวะรำพรรณ 

  อันอัสสุชลนั้น    ฤก็นองณสองตา 

   ฟังวาจะนางนาฏ   วระราชมารดา 

  เศร้าทรวงและเมตตา   ธก็ปลอบพระไภมี 

   แม่จงสถิตอยู่   กะดนูเถอะโดยดี 

  เพื่อช่วยประมวลปรี   ติณดวงมะโนเรา" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 116) 

     พระราชนิพนธ์อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ข้างต้นแสดงให้เห็น

ถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำตรงตามตำแหน่งของคำครุลหุใน

ฉันท์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและชัดเจน นอกจากนี้ยังทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ทรงเน้นให้

ออกเสียงเป็นคำลหุ เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงอย่างชัดเจน เช่น "ฟังวาจะนางนาฏ วระราชมารดา" 

คำว่า "วาจะ" "วระราช" ที่ทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์เพื่อเน้นเสียงลหุ "แม่จงสถิตอยู่ กะดนูเถอะ
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โดยดี เพื่อช่วยประมวลปรี ติณดวงมะโนเรา" คำว่า "กะดนู" "มะโน" ลักษณะดังกล่าวปรากฏโดย

ตลอดพระราชนิพนธ์ 

 

   3.2.3.2 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 มีจำนวนทั้งสิ้น 29 บท 

    ภุชงคประยาตฉันท์  12 เป็นฉันทลักษณ์ประเภท ฉันท์  โดย 

ภุชงคประยาตฉันท์ 12 จำนวน 1 บทมี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค วรรคหน้ามี 6 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำ

และคำลหุ 2 คำ และวรรคหลังมี 6 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 2 คำ ดังแผนผังฉันทลักษณ์

ต่อไปนี ้

 

    1) ด้านจำนวนคำ  

     ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีจำนวนคำในวรรคหน้า 6 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 2 คำ และวรรคหลัง 6 

คำ ได้แก่ คำครุ 3 คำและคำลหุ 3 คำ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "ดนูนี้นะกรรโก   ฏะโกรคสุราชา 

  ประณตแทบพระบาทา   พระทรงภพมหิทธี 

   ประมาทองค์พระนารท  มหาพรตมหรรษี 

  ดนูหลอกพระโยคี   เพราะว่าเหิมอหังการ 
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   มุนีเธอก็ขุ่นแค้น   พิโรธแสนจะห้าวหาญ 

  ธสาปข้าฤช้านาน    ทุเรศแท้พระจอมคน" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 122) 

     พระราชนิพนธ์ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรค โดยวรรคหน้ามี 6 คำและวรรคหลังมี 6 คำ ดังตัวอย่างว่า "ดนูนี้นะ

กรรโก ฏะโกรคสุราชา ประณตแทบพระบาทา พระทรงภพมหิทธี" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำและตำแหน่งของคำครุลหุไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 

3 ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหน้าในบาทที่ 2 นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 

2 ของบทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไป ดังตัวอย่างฉันท์

ต่อไปนี ้

 

   "ธสาปให้สถิตน่ิง   บ่ให้ติงกระดิกตน 

  กระทั่งองค์นรินทร์นล   จะเดินผ่านพนานต์มา 

   ณเมื่อองค์พระทรงคุณ  ธการุญและช่วยพา 

  ณเมื่อนั้นและตูข้า   จะพ้นสาปสราญรมย์ 

   ก็อำนาจณคำแช่ง  ฤรุนแรงทุโรดม 

  และคำสาปประสิทธ์ิสม   ดนูนิ่งณกลางไพร" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 122) 
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     พระราชนิพนธ์ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงการรับส่งสัมผัสภายในบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 คำว่า "นิ่ง" ส่งสัมผัสไปยัง

คำที่ 3 ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน คำว่า "ติง" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 คำว่า "ตน" 

ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คำว่า "นล" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่าง

บท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ของบทก่อน ในคำว่า "มา" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไปในคำว่า "พา" ลักษณะเช่นนี้ปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง 

    3) ด้านคำครุคำลหุ 

     ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีความเคร่งครัดในด้านตำแหน่งของคำครุคำลหุ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "พระรูปทรงธแผกผิด  ก็เพื่อพิษดนูน้ี 

  ประสงค์ให้ชนาชี    มิรู้จักพระทรงธรรม์ 

   และผู้ใดณใจโหด   ประสาธโทษฤทุกข์สรรพ์ 

  ทะลายศุขพระนลอัน   มหายศะฦๅสาย" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 124) 

     พระราชนิพนธ์ภุชงคประยาตฉันท์ 12 ข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำตรงตามตำแหน่งของคำครุลหุ 

นอกจากนี้ยังทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ทรงเน้นให้ออกเสียงเป็นคำลหุ เพื่อให้ง่ายต่อการ

ออกเสียงอย่างชัดเจน เช่น "ทะลายศุขพระนลอัน มหายศะฦๅสาย" คำว่า "ทะลาย" "มหายศะ" ที่ทรง

ใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์เพื่อเน้นเสียงลหุลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 
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   3.2.3.3 วสันตดิลกฉันท์ 14 มีจำนวนทั้งสิ้น 89 บท 

    วสันตดิลกฉันท์ 14 เป็นฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ โดยวสันตดิลก

ฉันท์ 14 จำนวน 1 บทมี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค วรรคหน้ามี 8 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 4 

คำ และวรรคหลังมี 6 คำ ได้แก่ คำครุ 3 คำและคำลหุ 3 คำ ดังแผนผังฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ 

 

 

    1) ด้านจำนวนคำ  

     วสันตดิลกฉันท์  14 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีจำนวนคำในวรรคหน้า 8 คำ ได้แก่ คำครุ 4 คำและคำลหุ 4 คำ และวรรคหลัง 6 

คำ ได้แก่ คำครุ 3 คำและคำลหุ 3 คำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "โอ้โอ๋กระไรนะภยะทา  รุณะนิจจะพูลภัย 

  แม้ว่าดนูจะจระไหน   พหุโทษก็ตามหา 

   อันสิ่งกุศลศิริสวัส  ดิพิพัฒน์บ่อพึงมา 

  กรรมใดนะพาทระผะลา   ผะละร้ายทะลายกู 

   ปวงปาปะกรรมะอะกุศล  มนะดลคะนึงดู 

  ทำไว้กะใครฤก็ดนู   บ่มิรู้ณหนหลัง" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 107-108) 
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     พระราชนิพนธ์วสันตดิลกฉันท์ 14 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรค โดยวรรคหน้ามี 8 คำและวรรคหลังมี 6 คำ ดังตัวอย่างว่า "โอ้โอ๋กระไรนะภ

ยะทา รุณะนิจจะพูลภัย แม้ว่าดนูจะจระไหน พหุโทษก็ตามหา" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำและตำแหน่งของคำครุลหุไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     วสันตดิลกฉันท์  14 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีการรับส่งสัมผัส 2 แห่ง ดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำ

ที่ 3 ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย

ของวรรคหน้าในบาทที่ 2 นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังใน

บาทที่ 2 ของบทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไป ดังตัวอย่างคำ

ประพันธ์ว่า 

 

   "ฝ่ายโฉมวิทรรภะสุรนา  ริวิศาละทรามไวย 

  รำพรรณวะโอ้ทุกิจะใด   นะประสาทประสิทธ์ิเข็ญ 

   พอกูประเวศวนะอรัณ  ยะก็อันตรายเปน 

  พอพบพะณิชะคณะเห็น   พหุอันตรายา 

   แต่เดิมสิปวงพณิชะสุข  บ่มิทุกข์ณมรรคา 

  พอคบดะนูนะสิคณา   คชะร้ายทะลายเขา" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 108) 

     พระราชนิพนธ์วสันตดิลกฉันท์ 14 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

การรับส่งสัมผัสภายในบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 1 คำว่า "นา" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรคหลังในบาทเดียวกัน คำว่า "ศา" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 คำว่า "ไวย" ส่ง

สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คำว่า "ใด" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท 



  168 

คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ของบทก่อน ในคำว่า "เข็ญ" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไปในคำว่า "เปน" ลักษณะเช่นน้ีปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง 

    3) ด้านคำครุคำลหุ 

     วสันตดิลกฉันท์  14 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีความเคร่งครัดในด้านตำแหน่งของคำครุคำลหุ ดังตัวอย่างฉันท์ต่อไปนี้ 

 

   "ฟังสาระรสสุพจนาท  วรราชมารดร 

  จึ่งทมะยันติศิริธร    ก็เฉลยพระวาที 

   อ้าองค์พระเทวิวรวี  ระประชายินีศรี 

  ข้าขอประทานพระสวนี   อนุมัติ์มโนมัย 

   ของเดนดนูบ่มิถวิล  และจะกินบ่เหลือใคร 

  ล้างตีนก็เปนถุละวิไส   ยะจะทำก็เสียศรี" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 117) 

     พระราชนิพนธ์วสันตดิลกฉันท์ 14 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำตรงตามรูปแบบบังคับของฉันท์ 

นอกจากนี้ยังทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ทรงเน้นให้ออกเสียงเป็นคำลหุ เพื่อให้ง่ายต่อการ

ออกเสียงอย่างชัดเจน เช่น "จึ่งทมะยันติ ศิริธร ก็เฉลยพระวาที " คำว่า "ทมะยันติ" ที่ทรงใช้

เครื่องหมายวิสรรชนีย์เพื่อเน้นเสียงลหุ "ล้างตีนก็เปนถุละวิไส ยะจะทำก็เสียศรี" คำว่า "ถุละ" "ไสยะ" 

ลักษณะดังกล่าวปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 

   จะเห็นได้ว่าฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และ 

วสันตดิลกฉันท์ 14 ซึ่งเป็นฉันท์ที่มีความเหมาะสมกับภาษาไทย สามารถแต่งให้ไพเราะได้โดยง่าย 
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นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงเคร่งครัดในการวางรูปแบบของฉันท์ชนิด

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนคำ ด้านการรับส่งสัมผสั และด้านคำครุคำลหุ ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผล

ให้ฉันทลักษณ์ประเภท ฉันท์ ที่พระองค์ทรงเลือกใช้ความเป็นระเบียบแบบแผน ถูกต้อง และชัดเจน 

สมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะทรงให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับ

ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป 

 

  3.2.4 กาพย์ 

   กาพย์ เป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ พระยา      

อุปกิตศิลปสาร (2541: 430-431) กล่าวถึงความหมายของคำว่า คำกาพย์ แปลว่า คำของกวี ในภาษา

บาลีหมายความว่าฉันท์ คำประพันธ์ประเภทกาพย์ ที่เป็นสามัญมี 3 ประเภท คือ กาพย์ยานี กาพย์

ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ ในสมัยโบราณนิยมใช้ กาพย์ ทั้ง 3 ประเภทนี้แต่งสลับกันแทน  คำกลอน

ในสมัยนี้ ดังนั้นกาพย์เหล่าน้ีคงเป็นคำกานท์ดั้งเดิมของไทยอย่างเดียวกับโคลงและร่าย เมื่อมีอาจารย์

ทางบาลีรวบรวมมาแต่งเป็นภาษาบาลี เรียกว่าคัมภีร์กาพย์ จึ่งเรียกว่ากาพย์ ตามภาษาบาลี 

   กาพย์ ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด 

ได้แก่กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28  

 

   3.2.4.1 กาพย์ยานี 11 มีจำนวนทั้งสิ้น 422 บท 

    กาพย์ยานี 11 จำนวน 1 บท มี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค วรรค

หน้ามี 5 คำและวรรคหลังมี 6 คำ  

    1) ด้านจำนวนคำ 

      กาพย์ยานี 11 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง มีจำนวนคำวรรคหน้า 5 คำ และวรรคหลัง 6 คำ ดังตัวอย่างว่า 
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   "โฉมยงนิ่มนงคราญ  นมัสการสี่เทวินทร์ 

  แล้วนบนลนรินทร์   ปิ่นนิษัธรัฐธำรง 

   ยิ้มพลางทางกราบทูล  นเรนทร์สูรสุรพงศ์  

  ยิ่งพิศพิศวง    องค์พระนลพลเดชา 

   พระองค์ทรงดำรัส  ถนัดแน่แก่วิญญา 

  ข้าขอทูลราชา    อย่าคิดว่าแสร้งขัดขวาง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 21) 

     พระราชนิพนธ์กาพย์ยานี 11 ข้างต้นแสดงให้ เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรค โดยที่วรรคหน้ามี 5 คำ และวรรคหลังมี 6 คำ ดังตัวอย่างว่า "โฉมยงนิ่มนง

คราญ นมัสการสี่เทวินทร์ แล้วนบนลนรินทร์ ปิ่นนิษัธรัฐธำรง"  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำของกาพย์ยานี 11 ไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กาพย์ยานี 11 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง มีการรับส่งสัมผัสดังนี้ คือ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 2 หรือ 3 

ของวรรคหลังในบาทแรก และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค

หน้าในบาทที่ 2 นอกจากนี้ยังมีการส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ของ

บทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไป  

     อนึ่ง จากการศึกษาการรับส่งสัมผัสของกาพย์ยานี 11 ใน

คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทแรก ส่งสัมผัสไปยังคำในวรรคหลังในบาทแรก พบว่ามีการส่งสัมผัสไป

ยังคำที่ 3 มากที่สุด จำนวน 312 วรรค คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือส่งสมัผสัไปยังคำที่ 1 จำนวน 

58 คิดเป็นร้อยละ 13.74 และส่งสัมผัสไปยังคำที่ 2 จำนวน 52 วรรค คิดเป็นร้อยละ 12.32 ดัง

ตัวอย่างว่า 
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   "ข้าทูลตรงตรงคำ  บอ้่ำอึ้งฤๅอำพราง 

  ขอจอมขัตติยางค์   สังเกตดูเพื่อรู้ใจ 

   ตูข้าจิตจำนง   เปนข้าองค์พระทรงไชย   

  คงมั่นไม่หว่ันไหว    บ่ป่วนปั่นฤๅหันหวล 

   ตูข้าแลสมบัติ   สารพัดสิ้นทั้งมวล 

  ทุกสิ่งจริงจริงล้วน   ถวายท้าวด้วยยินดี" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 21) 

     พระราชนิพนธ์กาพย์ยานี 11 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการ

รับส่งสัมผัสภายในบทดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทแรก คือคำว่า "คำ" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 2 

หรือ 3 ของวรรคหลังในบาทแรก คือคำว่า "อ้ำ" และคำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทแรก คือคำว่า 

"พราง" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคหน้าในบาทที่ 2 คือคำว่า "ยางค์" นอกจากนี้ยังมีการส่ง

สัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 2 ของบทก่อน ในคำว่า "ใจ" ส่งสัมผัสไปยังคำ

สุดท้ายของวรรคหลังในบาทที่ 1 ของบทต่อไป ในคำว่า "ไชย" ลักษณะดังกล่าวปรากฏในพระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

 

   3.2.4.2 กาพย์ฉบัง 16 มีจำนวนทั้งสิ้น 402 บท 

    กาพย์ฉบัง 16 จำนวน 1 บทมี 3 วรรค วรรคที่ 1 มี 6 คำ วรรคที่ 

2 มี 4 คำ และวรรคที่ 3 มี 6 คำ 

    1) ด้านจำนวนคำ 

      กาพย์ฉบัง 16 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรค ดังนี้ วรรคที่ 1 มี 6 คำ วรรคที่ 2 มี 4 คำ และวรรคที่ 3 มี 6 คำดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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   "ดูกรท่านท้าวมัฆวาน  ฟังข้อไขขาน 

  อันข้าแถลงด้วยดี 

   อันทวยเจ้าจอมธรณี  ไม่มาอัญชลี 

  ดังเช่นที่เคยข้ึนมา 

   เหตุด้วยองค์ราชธิดา  วิทรรภราชา 

  ผู้ทรงสิริเลอสรร" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 11) 

     พระราชนิพนธ์กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นแสดงให้ เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรคจำนวนคำในแต่ละวรรค คือ วรรคที่ 1 มี 6 คำ วรรคที่ 2 มี 4 คำ และวรรคที่ 

3 มี 6 ดังตัวอย่างว่า "ดูกรท่านท้าวมัฆวาน ฟังข้อไขขาน อันข้าแถลงด้วยดี" ลักษณะดังกล่าวแสดงให้

เห็นถึงความเคร่งครัดในด้านจำนวนคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดรูปแบบ

ไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กาพย์ฉบัง 16 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง มีการรับส่งสัมผัสดังนี้ คือ คำสุดท้ายของวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 2 และ

มีการรับส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปในคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ของบทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคแรกในบทต่อไป ดังตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16 ต่อไปนี ้

 

   "ฝ่ายว่าพระนลทรงธรรม ์  พิศโฉมแจ่มจันทร ์

  ธิดาวิทรรภภูธร  

   ซึ่งสถิตสถานสถาวร  งามเลิศบังอร 

  อยู่กลางระหว่างสขีคณา 
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   ดูราศีสว่างวามตา  ดูดังดวงภา 

  ณุมาศจรัสธาตรี" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 16-17) 

     กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่งสัมผัส

ภายในบท ดังต่อไปนี้ คำสุดท้ายของวรรคแรกในคำว่า "ธรรม์" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 2 

ในคำว่า "จันทร์" และมีการรับส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปในคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ของบทก่อนในคำว่า 

"ธร" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคแรกในบทต่อไปในคำว่า "วร" ลักษณะของการรับส่งสัมผัส

ดังกล่าวปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์ 

 

   3.2.4.3 กาพย์สุรางคนางค์ 28 มีจำนวนทั้งสิ้น 109 บท 

    กาพย์สุรางคนางค์ 28 จำนวน 1 บทมี 7 วรรค วรรคละ 4 คำ 

รวมทั้งหมดเป็น 28 คำ จึงเรียกว่า กาพย์สุรางคนางค์ 28 

    1) ด้านจำนวนคำ 

      กาพย์สุรางคนางค์ 28 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีจำนวนคำวรรคละ 4 คำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "ปางนั้นมิช้า   พอนลราชา   ประเวศไพรวัน 

  นางทมยันตี  นารีเลอสรร นอนหลับแล้วนั้น  พอหนำสำราญ 

   จึ่งนางเอวอ่อน  พลิกฟื้นตื่นนอน  ที่ในไพรสาณฑ์  

  นางอยู่เอกา กลางป่ากันดาร มิ่งเยาวมาลย์  ร้อนราญฤดี 

   มองทั่วกระท่อม  ไม่เห็นพระจอม  กษัตร์สามี  

  นางโศกสาหัส ทุกข์รัดฤดี เยาวยอดนารี  โรทร้องเรียกหา ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 
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     พระราชนิพนธ์ กาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงจำนวนคำในแต่ละวรรคที่มีจำนวน 4 คำทุกวรรค ดังตัวอย่างว่า "ปางนั้นมิช้า พอนลราชา 

ประเวศไพรวัน นางทมยันตี นารีเลอสรร นอนหลับแล้วนั้น พอหนำสำราญ" ลักษณะข้างต้นแสดงให้

เห็นถึงความเคร่งครัดในด้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงที่กำหนดไว้อย่างเป็น

ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กาพย์สุรางคนางค์ 28 ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มีการรับส่งสมัผสัดังนี้ คือ คำสุดท้ายของวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังคำสดุท้ายของวรรค

ที่ 2 และคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 5 และ 6 นอกจากนี้ยังมีการ

รับส่งสัมผสัระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคที่ 7 ในบทก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 

ในบทต่อไป ดังตัวอย่างว่า 

 

   "ครวญพลางนางแก้ว หฤทัยท่วมแล้ว  ด้วยโศกเหลือตรา 

  ประหนึ่งไฟฟอน ร้อนรุมอุรา โอ้อนิจจา  ทุกขาทวี 

   นิ่มนฤมล  ว่ิงวกเวียนวน  หาพระสามี 

  โรทร่ำกำสรวล คร่ำครวญโศกี ทุกข์ท่วมฤดี  อึงมี่ไปมา 

   ผุดลุกขึ้นมอง  ทั่วทั้งในห้อง  ทั้งนอกชายคา 

  ไม่แลเห็นองค์ ยศทรงราชา ก็ซุดกายา  โศการ่ำไร" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 71) 

     กาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการรับส่ง

สัมผัสภายในบท ดังต่อไปนี้ คำสุดท้ายของวรรคแรก คือคำว่า "แก้ว" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรคที่ 2 คือคำว่า "แล้ว" คำสุดท้ายของวรรคที่ 3 คือคำว่า "ตรา" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค

ที่ 5 คือคำว่า "รา" คำสุดท้ายของวรรคที่ 4 คือคำว่า "ฟอน" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 ของวรรคที่ 5 คือ
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คำว่า "ร้อน" และวรรคที่ 6 คือคำว่า "จา" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้าย

ของวรรคที่ 7 ในบทก่อน คือคำว่า "ทวี" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่ 3 ในบทต่อไป คือคำว่า 

"มี" ลักษณะของการรับส่งสัมผัสดังกล่าวปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

   จะเห็นได้ว่ากาพย์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีอยู่

ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางแบบแผนของกาพย์ชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นด้าน

จำนวนคำในแต่ละวรรคที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและการรับส่งสัมผัสภายในบทและระหว่างบทที่

มีรูปแบบอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสม่ำเสมอ ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่งผลให้ฉันทลักษณ์ประเภท 

กาพย์ ในพระราชนิพนธ์ มีความเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับการเป็นตำราประพันธศาสตร์ สำหรับผู้

ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป 

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้อย่างเป็น

ระเบียบแบบแผน ทั้งในด้านจำนวนคำและการรับส่งสัมผัส ในลักษณะของแผนผังฉันทลักษณ์ ดังนี้ 

กาพย์ยานี 11 
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กาพย์ฉบัง 16 

 

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

 

 

  3.2.5 กลอน 

   กลอน เป็นคำประพันธ์รูปแบบหนึ่งของไทย เริ่มมีความนิยมในการแต่ง

กลอนต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย กลอนมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลอนของสุนทรภู่ที่อาจจะกล่าวได้

ว่าเป็นแบบฉบับของกลอนที่ไพเราะและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน  
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   พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 358-366) ได้กล่าวถึงชนิดของฉันทลักษณ์

ประเภทกลอน ไว้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ประการแรก คือ กลอนที่แบ่งชนิดตามจำนวนคำในแต่ละวรรค 

เช่น กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด เป็นต้น และประการที่สอง คือ กลอนที่แบ่งตามประเภทของ

นำไปใช้ เช่น กลอนบทละคร กลอนสักวา กลอนเพลงยาว กลอนดอกสร้อย เป็นต้น  

   นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแบ่งชนิดของ 

กลอน ตามประเภทของนำไปใช้ เช่น กลอนบทละคร กลอนเสภา และกลอนเพลงยาว อีกทั้งยังทรง

พระราชนิพนธ์กลอน แต่ละชนิดตามขนบของการนำไปใช้อีกด้วย กล่าวคือ ถ้าเป็น กลอนบทละคร ใช้

สำหรับการแสดง ก็จะทรงข้ึนต้นพระราชนิพนธ์ตามขนบของ กลอนบทละคร ได้แก่ เมื่อนั้น บัดนั้น 

มาจะกล่าวบทไป เป็นต้น 

   กลอน ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มี  3 ชนิด ได้แก่ 

กลอนบทละคร กลอนเสภา และกลอนเพลงยาว  

 

   3.2.5.1 กลอนบทละคร มีจำนวนทั้งสิ้น 37 บท 

    กลอนบทละคร มีลักษณะเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ มีจำนวนคำ

ตั้งแต่ 6-8 คำ คำข้ึนต้นในวรรคสดับ จะมี 3 คำ ได้แก่ มาจะกล่าวบทไป เมื่อนั้น และบัดน้ัน  

    1) ด้านจำนวนคำ 

      กลอนบทละคร ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรคตั้งแต่ 6-8 คำ ดังนี้ 

   1) จำนวนคำในวรรคที่พบมากที่สุดคือ 7 คำ มีจำนวนถึง 191 วรรค   

   2) จำนวนคำในวรรคที่พบรองลงมาคือ  8 คำ มีจำนวน 144 วรรค  

   3) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สามคือ 6 คำ มีจำนวน 80 วรรค   

 
 
 
 
 



  178 

ตัวอย่าง    

   "บัดน้ัน    ฝ่ายนายประตูน้อยใหญ่ 

  เห็นท้าวฤตุบรรณนั้นไซร้   มาใกล้จะถึงธานี 

  แบ่งปันกันอยู่ระวังการ   แทบที่ทวารกรุงศรี 

  ตัวนายไปเฝ้าจอมบุรี   เพื่อทูลคดีเหตุการณ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 33) 

     พระราชนิพนธ์กลอนบทละคร ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรคที่มี 6-8 คำ โดยจำนวนคำในแต่ละวรรคที่พบมากที่สุดคือ วรรคละ 7 คำ ดัง

ตัวอย่างว่า "แบ่งปันกันอยู่ระวังการ แทบที่ทวารกรุงศรี ตัวนายไปเฝ้าจอมบุรี เพื่อทูลคดีเหตุการณ" 

ลักษณะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดในด้านจำนวนคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า

เจ้าอยู่หัวทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กลอนบทละคร ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัสเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ คือ คำสุดท้ายของวรรคสดับ ส่งสัมผัสไป

ยังคำที่ 1-5 ของวรรครับ คำสุดท้ายของวรรครับ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครองและคำที่ 1-5 

ของวรรคส่ง นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อน ส่ง

สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไป  

    ผู้วิจัยได้จำแนกตำแหน่งในการรับส่งสัมผัสระหว่างวรรคสดับกับ

วรรครับ และวรรครองกับวรรคส่ง ดังต่อไปนี้ 

    ก. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคสดับไปยังคำที่ 1-5 
ในวรรครับ 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 37 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 2 มีจำนวน 27 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 1 มีจำนวน 9 วรรค 
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    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 5 มีจำนวน 9 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 4 มีจำนวน 7 วรรค 

 
    ข. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรครองไปยังคำที่ 1-5 
ในวรรคส่ง 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 2 มีจำนวน 37 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 4 มีจำนวน 22 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 3 มีจำนวน 21 วรรค 

    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 5 มีจำนวน 14 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 1 มีจำนวน 8 วรรค 

     
 

ตัวอย่าง 

   "นี่แน่เกศินีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้น้ันคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 39) 

     ตัวอย่างกลอนบทละคร ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

ของการรับส่งสมัผสัภายในบทกลอนดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคสดับ คือคำว่า "เยาว์" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 

2 ของวรรครับ คือคำว่า "เจ้า" และคำสุดท้ายของวรรครับ คือคำว่า "สรรพ์" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้าย

ของวรรครอง คือคำว่า "พลัน" และคำที่ 4 ของวรรคส่ง คือคำว่า "นั้น" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัส

ระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อนในคำว่า "ใด" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับ

ในบทต่อไปในคำว่า "ไม่" ลักษณะเช่นนี้ปรากฏใน กลอนบทละคร โดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง  
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   3.2.5.2 กลอนเสภา มีจำนวนทั้งสิ้น 22 บท 

    กลอนเสภา เป็นฉันทลักษณ์ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ มี

จำนวนคำต้ังแต่ 7-8 คำ โดยปกติจะข้ึนต้นวรรคสดับด้วยคำกลอนธรรมดาแล้ว ยังนิยมข้ึนต้นด้วยคำ

ว่า คราน้ัน และต่อด้วยคำอื่น ๆ (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2541: 370) 

    1) ด้านจำนวนคำ  

     กลอนเสภา ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล    

คำหลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรคตั้งแต่ 6-9 คำ ดังนี้ 

   1) จำนวนคำในวรรคที่พบมากที่สุดคือ 8 คำ มีจำนวนถึง 479 วรรค   

   2) จำนวนคำในวรรคที่พบรองลงมาคือ  7 คำ มีจำนวน 85 วรรค  

   3) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สามคือ 6 คำ มีจำนวน 16 วรรค  

   4) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สี่คือ 9 คำ มีจำนวน 9 วรรค  

 
 

ตัวอย่าง 

   "คราน้ันโฉมทมยันตี  ฟังคดีข้าหลวงมาทูลไข 

  พระทรวงโศกสิ้นสนุกเปนทุกข์ใจ  ราวกับไข้เร่าร้อนอุระรำคาญ 

  นางรำพึงคำนึงดูยุบล   เช่ือว่าชายนั้นคือนลผู้แกล้วหาญ 

  นางใคร่รู้แน่ฤทัยมิได้นาน   จึ่งตรัสแก่นงคราญเกศินี" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 45) 
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     พระราชนิพนธ์กลอนเสภา ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจำนวน

คำในแต่ละวรรคที่มี 6-9 คำ โดยจำนวนคำในแต่ละวรรคที่พบมากที่สุด คือ วรรคละ 8 คำ ดังตัวอย่าง

ว่า "คราน้ันโฉมทมยันตี ฟังคดีข้าหลวงมาทูลไข พระทรวงโศกสิ้นสนุกเปนทุกข์ใจ ราวกับไข้เร่าร้อน

อุระรำคาญ" ลักษณะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดในด้านจำนวนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้า ทรงกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ 

    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กลอนเสภา ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล      

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัสเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ คือ คำสุดท้ายของวรรคสดับ ส่งสัมผัสไป

ยังคำที่ 1-6 ของวรรครับ คำสุดท้ายของวรรครับ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครองและคำที่ 1-5 

ของวรรคส่ง นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อน ส่ง

สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไป  

    ผู้วิจัยได้จำแนกตำแหน่งในการรับส่งสัมผัสระหว่างวรรคสดับกับ

วรรครับ และวรรครองกับวรรคส่ง ดังต่อไปนี้ 

    ก. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคสดับไปยังคำที่ 1-6 
ในวรรครับ 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 53 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 2 มีจำนวน 47 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 5 มีจำนวน 32 วรรค 

    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 4 มีจำนวน 12 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 1 มีจำนวน 7 วรรค 

    6) การส่งสัมผัสอันดับที่หกคือ คำที่ 6 มีจำนวน 4 วรรค 

    ข. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรครองไปยังคำที่ 1-5 
ในวรรคส่ง 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 44 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 5 มีจำนวน 32 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 2 มีจำนวน 31 วรรค 
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    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 4 มีจำนวน 14 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 1 มีจำนวน 3 วรรค 

     

 

ตัวอย่าง 

   "คราน้ันเกศินีศรีสมร  ฟังสุนทรพจนาสารถี 

  สังเกตเห็นกิริยาท่าที   แห่งภูมีบุญโศลกฦๅชา 

  จึงลากลับเข้ายังในวังราช   บังคมบาทแม่อยู่หัวสุดสง่า 

  แล้วจึ่งทูลแถลงแจ้งกิจจา   ทุกสิ่งสารพัดสิ้นที่ยินยล ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 50) 

    พระราชนิพนธ์กลอนบทละคร ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ

การรับส่งสัมผัสภายในบทกลอนดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคสดับ คือคำว่า "สมร" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรครับ คือคำว่า "ทร" และคำสุดท้ายของวรรครับ คือคำว่า "ถี" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรครอง คือคำว่า "ที" และคำที่ 3 ของวรรคส่ง คือคำว่า "มี" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่าง

บท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อนในคำว่า "ชา" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับในบท

ต่อไปในคำว่า "สง่า" ลักษณะเช่นนี้ปรากฏในกลอนเสภา โดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล  

คำหลวง 

 

   3.2.5.3 กลอนเพลงยาว มีจำนวนทั้งสิ้น 5 บท 

    กลอนเพลงยาว เป็นฉันทลักษณ์ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับกลอน

สุภาพ มีจำนวนคำต้ังแต่ 7-8 คำ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 371) ไดก้ล่าวถึงกลอนเพลงยาว ว่ามี

ลักษณะเป็นจดหมายโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง หรือเป็นกลอนสำหรับการเล่นถึงกิจกรรมต่าง ๆ สู่

กันฟัง แต่เป็นกลอนสุภาพเรยีบ ๆ  ก็มี หรือแต่งเป็นกลอนกลก็มี จากการศึกษากลอนเพลงยาวในพระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มต้นกลอน
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เพลงยาว ด้วยวรรคสดับและลงท้ายกลอนด้วยคำว่า เอย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะในพระราช

นิพนธ์ของพระองค์ 

    1) ด้านจำนวนคำ 

      กลอนเพลงยาว ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรคตั้งแต่ 6-8 คำ ดังนี้ 

   1) จำนวนคำในวรรคที่พบมากที่สุดคือ 8 คำ มีจำนวนถึง 81 วรรค   

2) จำนวนคำในวรรคที่พบรองลงมาคือ  7 คำ มีจำนวน 11 วรรค  

   3) จำนวนคำในวรรคที่พบอันดับที่สามคือ 6 คำ มีจำนวน 3 วรรค  

   

ตัวอย่าง  

   "ถึงแม้ยามชอกช้ำระกำใจ  สัตรีใดเช้ือเลิศเสริฐสมร 

  ย่อมรู้จักข่มตนและทนร้อน  จึ่งบังอรถึงฟ้าสุราลัย 

  ถึงแม้ผัวทิ้งไปด้วยใจโฉด   หล่อนจะโกรธภรรดาก็หาไม่ 

  อันหญิงดีอยู่ดีไม่มีภัย   เพราะความดีคุ้มได้ดังเกราะทอง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 14) 

     พระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาว ข้างต้นแสดงให้เห็นถึง

จำนวนคำในแต่ละวรรคที่มี 6-8 คำ โดยจำนวนคำในแต่ละวรรคที่พบมากที่สุด คือ วรรค 8 คำ ดัง

ตัวอย่างว่า "ถึงแม้ผัวทิ้งไปด้วยใจโฉด หล่อนจะโกรธภรรดาก็หาไม่ อันหญิงดีอยู่ดีไม่มีภัย เพราะความ

ดีคุ้มได้ดังเกราะทอง" ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน 
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    2) ด้านการรับส่งสัมผัส 

     กลอนเพลงยาว ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีลักษณะการรับส่งสัมผัสเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ คือ คำสุดท้ายของวรรคสดับ ส่งสัมผัสไป

ยังคำที่ 2 3 และ 5 ของวรรครับ คำสุดท้ายของวรรครับ ส่งสัมผัสไปยังคำสุดทา้ยของวรรครองและคำ

ที่ 1-5 ของวรรคส่ง นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อน 

ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับในบทต่อไป  

    ผู้วิจัยได้จำแนกตำแหน่งในการรับส่งสัมผัสระหว่างวรรคสดับกับ

วรรครับ และวรรครองกับวรรคส่ง ดังต่อไปนี้ 

    ก. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคสดับไปยังคำที่ 2 3 
และ 5 ในวรรครับ 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 20 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 2 มีจำนวน 3 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 5 มีจำนวน 3 วรรค 
  

    ข. การรับส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรครองไปยังคำที่ 1-5 
ในวรรคส่ง 

    1) การส่งสัมผัสพบมากที่สุดคือ คำที่ 3 มีจำนวน 12 วรรค 

    2) การส่งสัมผัสพบรองลงมาคือ คำที่ 5 มีจำนวน 6 วรรค 

    3) การส่งสัมผัสอันดับที่สามคือ คำที่ 2 มีจำนวน 3 วรรค 

    4) การส่งสัมผัสอันดับที่สี่คือ คำที่ 4 มีจำนวน 2 วรรค 

    5) การส่งสัมผัสอันดับที่ห้าคือ คำที่ 1 มีจำนวน 1 วรรค  
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ตัวอย่าง 

   "โฉมยงองค์ทมยันตี  ผู้บุตรภีีมะราชทรงศร 

  จะตั้งกิจพิธีสยมพร   เพื่อเลือกคู่สู่สมรใหม่อีกองค์ 

  อันราชาสามนต์ทุกตนเล่า   ทั้งลูกเจ้าพร้อมใจใฝ่ประสงค์ 

  จึ่งรีบไปกรุงวิทรรภ์บรรยง   เพราะหวังได้เอกอนงค์เปนชายา" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 16-17) 

     ตัวอย่างกลอนเพลงยาว ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

ของการรับส่งสัมผัสภายในบทกลอนดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคสดับ คือคำว่า "ตี" ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรครับ คือคำว่า "ภี" และคำสุดท้ายของวรรครับ คือคำว่า "ศร" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของ

วรรครอง คือคำว่า "พร" และคำที่ 5 ของวรรคส่ง คือคำว่า "สมร" นอกจากนี้ยังมีการรับส่งสัมผัส

ระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทก่อนในคำว่า "องค์" ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรครับ

ในบทต่อไปในคำว่า "สงค์" ลักษณะเช่นนี้ปรากฏในกลอนเพลงยาว โดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง 

   จะเห็นได้ว่ากลอน ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีอยู่

ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ กลอนบทละคร กลอนเสภา และกลอนเพลงยาว โดยที่กลอน แต่ละชนิดนั้นมี

การกำหนดแบบแผนอย่างเป็นระเบียบและชัดเจน ทั้งในด้านจำนวนคำที่มีตั้งแต่ 6 -9 คำ การรับส่ง

สัมผัสระหว่างบาทและระหว่างบทที่มีความถูกต้องและสม่ำเสมอ ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทยัใส่ในด้านดังกลา่วอย่างเคร่งครดั เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานของการ

แต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับการเป็นตัวอย่างต่อไป  

   อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการรับส่งสัมผัสภายในวรรคของฉันทลักษณ์

ประเภทกลอน ทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะยืดหยุ่นและคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการส่งสัมผัสจาก

คำสุดท้ายของวรรคก่อนไปยังคำที่ 3 ในวรรคต่อมา ซึ่งพบจำนวนมากที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสดังกล่าวไว้อย่างเป็น

ระเบียบและมีความชัดเจน ด้วยพระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
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ตำแหน่งของการรับส่งสัมผัส ยังมีความสำคัญต่อความไพเราะของบทประพันธ์อีกด้วย กล่าวคือ การที่

พระองค์ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสจากทำสุดท้ายของวรรคก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรคต่อมา ซึ่งเป็นจังหวะของการอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เช่น การแบ่งช่วง

ในการอ่านคำประพันธ์ที่มี 8 คำ ก็จะเป็น 3 / 2 / 3 หรือการอ่านคำประพันธ์ที่มี 9 คำ ก็จะเป็น 3 / 

3 / 3 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการส่งสัมผัสไปยังคำที่  3 จึงเป็นกลวิธีการสร้างความไพเพราะให้กับบท

ประพันธ์เป็นอย่างยิ่ง 

   จากการศึกษาฉันทลักษณ์ประเภทกลอน ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดไว้อย่างเป็น

ระเบียบแบบแผน ทั้งในด้านจำนวนคำและการรับส่งสัมผัส ในลักษณะของแผนผังฉันทลักษณ์ ดังนี้ 

 

กลอนบทละคร 

 

กลอนเสภา  
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กลอนเพลงยาว 

 

  ดังนั้นแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง อันได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน แสดงให้ เห็นถึงพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกำหนดรูปแบบของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ให้มี

ความถูกต้อง เป็นระเบียบแบบแผน และเหมาะสมกับการแต่งวรรคดีไทย เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับ     

ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี       

พระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ ดังจะเห็นได้

จากลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การให้ความรู้ที่ เกี่ยวกับการประพันธ์และแบบแผนของ        

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ  

 ประการแรก คือ การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกใช้ ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ใน   

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับประเภทของ

ฉันทลักษณ์ ความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย เพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่ยากต่อการเป็นแบบอย่าง

สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ นอกจากนี้ยังทรงรวบรวมและแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์ประเภท     

ต่าง ๆ ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ปรากฏในรูปแบบของการดำเนินเรื่องในพระราช

นิพนธ์ อีกทั้งพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ พระองค์ทรงค้นคว้า รวบรวม 

และจัดหมวดหมู่คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงกล่าวไว้ใน 
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อภิธาน ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในพระราชนิพนธ์แล้ว อภิธานยังมี

ฐานะเป็นคลังคำ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง อาจจะกล่าวได้ว่าเป็น

ประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ที่จะได้ศึกษาค้นคว้าคำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อสรรคำ

และนำไปใช้ในบทประพันธ์ของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 ประการที่สอง คือ แบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และ

กลอน ไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและสม่ำเสมอ ไม่ว่าเป็นในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัสภายใน

บท การร้อยโคลง ตำแหน่งของคำเอกคำโท ตลอดจนการเลือกใช้คำครุคำลหุ ด้วยทรงมีพระราช

ประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ การที่

พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นระเบียบจึงมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง 

 

 ดังนั้นจากลักษณะสำคัญทั้ง 2 ประการข้างต้น แสดงให้เห็นถึงประดิษฐการด้านฉันทลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างสรรค์ข้ึน เพื่อเป็นแบบอย่างของการแต่งคำ

ประพันธ์ร้อยกรอง นอกจากนี้ลักษณะสำคัญดังกล่าวยังส่งผลให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

มีฐานะเป็นตำราประพันธศาสตร์เล่มหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นตำราทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไป

พร้อมกัน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตำราประพันธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ร้อย

กรองในเบื้องต้น ตลอดจนผู้สนใจในการแต่งคำประพันธ์จะยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป      



 
 

 

บทที่ 4 

ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และกลวิธีการสร้างความงามในเรื่องพระนลคำหลวง 

 

 จากการศึกษา ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในเรื่องพระนลคำหลวง ในบทที่แล้ว 

พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในฉันทลักษณ์แต่ละประเภท 

ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าว

เป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส คำเอกคำโท คำครุ   

คำลหุ ที่ทรงวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานสำหรับการเป็นตัวอย่างต่อไป นอกจากนี้ยัง

ปรากฏลักษณะของการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ได้แก่ ด้านเสียง ด้านคำ และด้านความหมาย 

ในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะเด่นของพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยแบ่งออกเป็น 2 

ประเด็น ดังนี้  

 4.1 ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ 

 4.2 กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ 

 

 4.1 ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ 

  พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะเป็นตำราประพันธศาสตร์ ดังจะเห็น

ได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภท

ต่าง ๆ ไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ ด้วยทรงมี

พระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตำราสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป จากการที่

พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ที่ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์ไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผล

ให้ฉันทลักษณ์ที่พระองค์ทรงเลือกใช้มีลักษณะเฉพาะส่วนพระองค์ อาจจะกล่าวได้ว่าฉันทลักษณ์แต่

ละประเภทที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นต้นแบบของการแต่งคำประพันธ์ที่

พระองค์ทรงกำหนดไว้เพื่อเปน็แบบอย่างสำหรบัผูฝ้ึกแต่งคำประพนัธ์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 4 ประเด็น 

ดังนี้  
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  4.1.1 การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์ 

  4.1.2 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย 

  4.1.3 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

  4.1.4 การกำหนดแบบแผนพิเศษของฉันทลักษณ์ 

 

  4.1.1 การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์ 

   พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะของการประพันธ์ที่เรียกว่า 

คำหลวง ตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2550) ได้

กล่าวถึงความหมายของคำหลวง สรุปได้ว่า เป็นคำเรียกงานประพันธ์ร้อยกรอง แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะ

เป็นคำประพันธ์ชนิดใด หนังสือที่เรียกว่าคำหลวงมีอยู่ 4 เล่ม คือ มหาชาติคำหลวง นันโทปนันทสูตร

คำหลวง พระมาลัยคำหลวง และพระนลคำหลวง มักแต่งเป็นร่ายและมีคำประพันธ์ชนิดอื่นปนอยู่ด้วย 

หนังสือที่มีช่ือว่าคำหลวงต่อท้าย มักเป็นหนังสือที่ เกี่ยวกับศาสนา มีทั้งศาสนาพุทธและศาสนา

พราหมณ์ โบราณาจารย์อธิบายว่าหนังสือคำหลวง เป็นหนังสือที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชวงศ์

ช้ันสูงทรงพระราชนิพนธ์และอาจมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมแต่งด้วย อย่างไรก็ตามในสมัย

รัตนโกสินทร์ มีหนังสือที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งหลายเรื่อง แต่ไม่ได้

ใช้ช่ือว่าคำหลวง เพราะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา แต่มีลักษณะเป็นบทละคร เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา 

ดาหลัง เป็นต้น คำหลวง จึงเป็นช่ือเฉพาะของวรรณคดี 4 เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น 

   พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีเนื้อหาที่มาจากคัมภีร์สันสกฤต ซึ่ง

ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ ย่อมต้องใช้ลักษณะคำประพันธ์ที่ เรียกว่าคำหลวง ดังที่ พิสิทธ์ิ    

กอบบุญ (2561: 200-228) ได้กล่าวถึงแนวคิดของคำหลวง สรุปได้ว่า การแต่งคำหลวง มีลักษณะ

สำคัญประการหนึ่งคือ การแปลร้อยคาถา วรรณคดีคำหลวงมีที่มาจากคัมภีร์ทางศาสนา เช่น มหาชาติ

คำหลวง นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระมาลัยคำหลวง เป็นต้น จะมีการนำคาถาจากต้นฉบับภาษาเดมิ

มายกไว้ แล้วแต่งร้อยกรองภาษาไทยผูกกับคาถาจากคัมภีร์ของเรื่องที่นำมาแปลและแต่งขยายความ  

ซึ่งในเรื่อง พระนลคำหลวง ก็ปรากฏลักษณะเช่นเดียวกัน อาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะดังกล่าวนั้นเป็น

ลักษณะร่วมของวรรณคดีคำหลวง แต่โดยส่วนใหญ่วรรณคดีคำหลวงมักจะมาจากคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่ในเรื่อง พระนลคำหลวง มีที่มาจากคัมภีร์มหา
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ภารตะของศาสนาพราหมณ์ โดยถือว่าเป็นเรื่องที่มาจากคัมภีร์ทางศาสนาเช่นกัน การที่ทรงนำคาถา

จากภาษาเดิมมากำกับไว้และแปลขยายความอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษาไทย ย่อมสร้างความศักดิ์สิทธ์ิ

ให้กับวรรณคดีและแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันเลิศของกวีอีกด้วย ดังตัวอย่างวรรณคดีคำหลวง 

ได้แก่ มหาชาติคำหลวง นันโทปนันทสูตรคำหลวง และ พระมาลัย คำหลวง ซึ่งมีลักษณะการแต่งที่นำ

คาถาจากต้นฉบับภาษาเดิมข้ึนต้น แล้วแต่งคำประพันธ์ผูกกับคาถาของเรือ่งที่นำมาแปลและแต่งขยาย

ความต่อไป  

 

ตัวอย่าง มหาชาติคำหลวง 

"สกฺโก ตํ วรํ ททนฺโต อิมสฺมึ คาถาสหสฺสปฏิมณฑิเต มหาเวสฺสนฺตรชาต

เกปฐมํ คาถมาห ฯ พระเทพาธิราช ก็จะประสาทพระพร แก่บวรราชกัลยา ก็กล่าว

คาถาเปนอาทิ อันมีในมหาแพศยันดรชาติชาดก พระดิลกก็บันทูร บริบูรณธรรม์ ถ้วน

ถึงพันคาถา ลงการาดิเรกน้นน" 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 1, 2529: 37) 

 

ตัวอย่าง นันโทปนันทสูตรคำหลวง 

"ยํ อเนน โลกนาเถน ภควตา นิพพิเสวนกรณํ อันว่าสมเด็จพระโลกนารถมุ

นิวร ผู้เป็นอดิสรณแห่งไตรโลกยจุธาโลกาจารย์ แลเสด็จบำเพ็ญพุทธบารมีสมดึงษ์  

อึงคนึงโลกยพันลือ"  

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3, 2531: 107) 
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ตัวอย่าง พระมาลัยคำหลวง 

  "เถโร อฏฺฐ นิลุปฺปลปุปฺผานิ คเหตฺวา ส่วนพระมาลัยนารถ รับอุบลชาติชาย

 ทลิท แล้วบพิตรก็กล่าวคาถา ยํ ยํ ลูขํ ปณีตํ วา อนุโมทนาโดยนัย อันว่าผลใดท่าน

 อวย หฤทัยสวยสาภิรมย์ ก็จะนิยมสุขัง อันยิ่งยังสกลสมิชฌ์ ให้สัมฤทธ์ิปรารถนา 

 โดยอิจฉาทุกประการ ด้วยผลทานอันท่านให้ นี้ไซร้ ฯ" 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3, 2531: 155) 

   ตัวอย่างข้างต้นมาจากวรรณคดีคำหลวง ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ มหาชาต ิคำหลวง 

นันโทปนันทสูตรคำหลวง และ พระมาลัยคำหลวง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่มาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 

มีลักษณะการแต่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ การแปลร้อยถาคา (พิสิทธ์ิ กอบบุญ, 2561: 200-228) 

กล่าวคือ จะมีการนำคาถาจากต้นฉบับภาษาเดิมมายกไว้ แล้วแต่งร้อยกรองภาษาไทยผูกกับคาถาจาก

คัมภีร์ของเรื่องที่นำมาแปลและแต่งขยายความต่อไป   

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง โดยทรงสืบทอดขนบของการประพันธ์วรรณคดีคำหลวงที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งจะเห็นได้จาก

การที่พระองค์ทรงนำคาถาประกอบคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในการพรรณนาขยายความเรื่องราว 

ดังตัวอย่างในสรรคที่ 1 ที่กล่าวถึงพระนลกับนางทมยันตี ความว่า 

 

 ทมยันติ นโล นาม นิษเธษุ มหีปติห์ 

   อ้านางนามเชิดช้ี   ทมยัน ตีนา 

  ในนิษัธกรุงศรี    สวัสดิ์ไซร้ 

  มีองค์มหิบดี    เกียรติกระหลบ 

  นามพระนลนาถไท้   ธิราชล้ำเลอสรร ฯ 
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   คำประพันธ์ข้างต้นมีการยกคาถาจากต้นฉบับ ดังความว่า "ทมยันติ นโล 

นาม นิษเธษุ มหีปติห์" และขยายความต่อด้วย โคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท ความว่า "อ้านางนามเชิดช้ี 

ทมยัน ตีนาในนิษัธกรุงศรี สวัสดิ์ไซร้ มีองค์มหิบดี เกียรติกระหลบ นามพระนลนาถไท้ ธิราชล้ำเลอ

สรร ฯ" โดยเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงพระนลกับนางทมยันตี 

 

 อัศวิโนห์ สทฤโศ รูเป น สมาส ตัสย มานุษาห์ 

   ทรงธรรม์งามรูปเพี้ยง  อัศวิน เทพแฮ 

  ปวงมนุษในดิน    ไปสู้ 

 

   ตัวอย่างข้างต้นมีการยกคาถา ความว่า "อัศวิโนห์ สทฤโศ รูเป น สมาส 

ตัสย มานุษาห์" และขยายความต่อด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวนครึ่งบท ความว่า "ทรงธรรม์งามรูปเพี้ยง 

อัศวิน เทพแฮ ปวงมนุษในดิน ไปสู้" จากคาถาที่ยกไว้และมีการพรรณนาความเพื่อขยายความคาถา 

โดยใช้คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ จะเห็นได้ว่าเป็นการพรรณนาความงามความสามารถของ

พระนล 

 

 ตัสย ไว ภารยา ตวัม ภเวถา วรวรณินิ 

  แม้องค์ยอดนารินทร์   ครองคู่ พระฤๅ 

  สมยศสมศักดิ์รู้    รักแล้วฤๅจาง ฯ 

   ตัวอย่างพระราชนิพนธ์ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

ทรงยกคาถาจากต้นฉบับเดิม ความว่า "ตัสย ไว ภารยา ตวัม ภเวถา วรวรณินิ" และทรงพระราช

นิพนธ์ขยายความเป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวนครึ่งบท ดังความว่า "แม้องค์ยอดนารินทร์ ครองคู่ พระฤๅ 

สมยศสมศักดิ์รู้ รักแล้วฤๅจาง ฯ" โดยเนื้อหาเป็นการพรรณนาความรักของพระนลกับนางทมยันตี 
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 สผลํ เต ภเวช ชันม รูปํ เจตํ สุมัธยเม 

   พระนางกำเนิดแล้ว  เลิศด ี

  เอวกล่อมพร้อมเพริศศรี   ผ่องแผ้ว 

  แม้คู่ครองชีวี    สมสนิท กันนอ 

  ผลจะมีไม่แคล้ว    คลาดพ้นผลสรรพ์ ฯ 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 5-6)  

   ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงนำคาถาจากต้นฉบับภาษาเดิมมายกไว้ จากนั้นทรงพระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ เพื่อพรรณนา

ขยายความต่อไป ดังความว่า "สผลํ เต ภเวช ชันม รูปํ เจตํ สุมัธยเม" เป็นคาถาจากต้นฉบับ และทรง

พระราชนิพนธ์ขยายความเป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท ดังความว่า "พระนางกำเนิดแล้ว เลิศดี เอว

กล่อมพร้อมเพริศศรี ผ่องแผ้ว แม้คู่ครองชีวีสมสนิท กันนอ ผลจะมีไม่แคล้ว คลาดพ้นผลสรรพ์ ฯ"  

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการพรรณนาความงามของนางทมยันตีและความเหมาะสมกันระหว่างพระนล

กับนางทมยันตี 

   จะเห็นได้ว่าลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีคำหลวง ของ

ไทยในอดีตดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมีการนำคาถาข้ึนต้นไว้ ต่อจากนั้นมีจึงมีการแปลหรือขยาย

ความเป็นคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นมีความคล้ ายคลึงกับ  

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

สืบทอดขนบในการแต่งวรรณคดีคำหลวงในลักษณะของการแปลร้อยคาถา เนื่องจากเนื้อหาของพระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มาจากคัมภีร์สันสกฤต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธ์ิและ

เกี่ยวข้องกับศาสนา นอกจากนี้การที่พระองค์ทรงนำคาถาประกอบกับคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นการสืบทอดขนบของวรรณคดีคำหลวงแล้ว ยังเป็นการแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง 

ๆ ไปพร้อมกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้พระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป  
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   จากประเด็นการใช้คาถาประกอบคำประพันธ์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้น

แล้วนั้น เป็นลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ของพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ประการหนึ่งใน

ลักษณะของการสืบทอดขนบในการแต่งวรรณคดีคำหลวงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงดำเนินตามบูรพกวีของไทย นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ อีกประการหนึ่งที่มี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ คือ การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่

หลากหลาย โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 

  4.1.2 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ท่ีหลากหลาย 

   พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะเป็นตำราประพันธศาสตร์ 

ดังจะเห็นได้จากการทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนของ ฉันทลักษณ์

ประเภทต่าง ๆ  ไว้อย่างเคร่งครัด ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ไว้โดยละเอียด 

นอกจากนี้ยังทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์

ดังกล่าวเป็นแบบอย่างในด้านฉันทลักษณ์สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือต่อไป พระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง จึงมีการใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ดังที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวต่อไป 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภท

ต่าง ๆ ในพระราชพระนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน โดยฉันท

ลักษณ์แต่ละประเภทนั้น พระองค์ทรงคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความยากง่าย

ของการแต่ง ความสอดคล้องกับธรรมชาติของภาษาไทย ความไพเราะ ตลอดจนความเหมาะสมกับ

เนื้อหาของเรื่อง ดังที่ปรากฏในอารัมภกถาที่ทรงเลือกใช้คำหลวง ความว่า 

 

   "จะเผดิมเริ่มเรื่องท้าว  นามนล ราชเฮย 

  แปลโศลกสันสกฤตสน   ธิไว้ 

  โคลงฉันท์กาพย์กลอนปน   กันอยู่ 

  ตามแบบโบราณให้   ช่ือช้ีคำหลวง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า ค) 
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   คำประพันธ์ข้างต้นพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงการเลือกใช้คำประพันธ์ประเภท

คำหลวง ดังความว่า "โคลงฉันท์กาพย์กลอนปน กันอยู่ ตามแบบโบราณให้ ช่ือช้ีคำหลวง" แสดงให้

เห็นว่าคำหลวง นั้นหมายถึง คำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ หลากหลายชนิดรวมกัน ตามที่มีมาแต่โบราณ 

ซึ่งลักษณะความหลากหลายของชนิดคำประพันธ์นั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นตำราประพันธ

ศาสตร์ เพราะการที่ใช้คำประพันธ์หลากหลายชนิด ย่อมสามารถทำให้ผู้แต่งได้แสดงตัวอย่างของการ

แต่งคำประพันธ์แต่ละชนิดได้อย่างสะดวก เหมาะสม และชัดเจน 

   นอกจากการที่ทรงเลือกใช้ประเภทของฉันทลักษณ์ที่มีความหลากหลาย

แล้ว ยังทรงคำนึงถึงประเภทของฉันทลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทยอีกด้วย 

กล่าวคือ พระองค์ทรงเลือกประเภทของฉันทลักษณ์ที่ง่ายและสะดวกต่อการแต่งในภาษาไทย ดังจะ

เห็นได้จากภาคผนวกที่ทรงอธิบายไว้ในอธิบายในลักษณประพนธ์ ทรงกล่าวถึงฉันทลักษณ์ทั้ง 4 ชนิด 

ได้แก่ โคลง กลอน กาพย์ และฉันท์ โดยทรงอธิบายไว้ว่าฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับภาษาไทยมากที่สุด

คือโคลง ดังความว่า "โคลง มีทุกชนิดที่หาตำราได้ และมีทั้งที่จำกัดเอกโทและไม่จำกัด การที่มีโคลง

ครบบริบูรณทุกชนิดเช่นนี้ เพราะแท้จริงเปนแบบประพนธ์อันเหมาะแก่ภาษาไทย อาจที่จะแต่งให้

เพราะได้โดยไม่ยากเย็นปานใดนัก" (พระนลคำหลวง เล่ม 2 หน้า 86) นอกจากนี้ฉันท์ที่ทรงเลือกใช้มี

เพียง 3 ประเภทเท่านั้น อันได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และ วสันตดิลกฉันท์ 

14 โดยทรงอธิบายไว้ว่าฉันท์ทั้ง 3 ชนิดน้ีมีความเหมาะสมกับภาษาไทย แต่งได้ง่ายและสะดวก มีคำ

ลหุไม่มาก นอกนั้นเป็นฉันท์ที่แต่งได้ยากและไม่ไพเราะเท่าที่ควรดังที่ทรงอธิบายว่า 

  

"ฉันท์ ได้เลือกเอาแต่เฉภาะที่แต่งได้โดยง่ายและสดวกแก่ภาษาไทย ซึ่งหาคำ

ลหุ ได้ย ากนัก  จึ งต้ อง เลือกเอาฉันท์ที่ มี ลหุ น้ อย ๆ  คือ อิ นทร วิเชียร (11) 

ภุชงคประยาต (12) และวสันตดิลก (14) นอกจากนี้ก็มีที่แต่งยาก ๆ ซึ่งถึงแม้จินตกะ

วีผู้ชำนาญในทางแต่งฉันท์ก็แต่งได้แต่ตอนละน้อย ๆ ต้องจัดเปนฉันท์วิสามัญ ซึ่งนาน 

ๆ จะมีที่ใช้คราว 1 ทั้งถึงแม้เมื่อได้แต่งข้ึนแล้วก็ไม่ใคร่เพราะด้วย"  

(พระนลคำหลวง เล่ม 2 หน้า 87) 



  197 

   ข้อความข้างต้นเป็นพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้ชนิดของคำ

ประพันธ์ ซึ่งพระองค์ทรงคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาษาไทย สามารถแต่งได้โดยง่าย ไม่ยาก

จนเกินไป เพราะทรงตั้งพระทัยที่จะใช้เป็นแบบอย่างสำหรับฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ ผู้วิจัยมีความเห็น

ว่าถ้าหากใช้ชนิดของคำประพันธ์ที่ยากจนเกินไป ผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ก็อาจจะเกิดความย่อท้อและ

ไม่ต้องการที่จะฝึกฝนตนเองในการแต่งคำประพันธ์ต่อไปได้  

   จากการศึกษาพระราชนิพน ธ์เรื่อง พระนลคำหลวง  ผู้ วิจัยพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ 5 ประเภท ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ 

กาพย์ และกลอน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละชนิด ดังนี้ 

    4.1.3.1 ร่าย มี 3 ชนิด ได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว 

    4.1.3.2 โคลง มี 12 ชนิด ได้แก่ โคลงสองสุภาพ โคลงสามดั้น 

โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ โคลงวิชชุมาลี โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงมหาจิตรลดา 

โคลงนันทะทายี โคลงมหานันทะทายี โคลงสินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี   

    4 .1 .3 .3  ฉั น ท์  มี  3  ชนิ ด  ได้ แ ก่  อิ น ท ร วิ เ ชี ย ร ฉัน ท์  1 1 

ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และวสันตดิลกฉันท์ 14 

    4.1.3.4 กาพย์ มี 3 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และ

กาพย์สุรางคนางค์ 28  

    4.1.3.5 กลอน มี 3 ชนิด ได้แก่ กลอนบทละคร กลอนเสภา และ 

กลอนเพลงยาว 

   ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความหลากหลาย โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

    ก) ฉันทลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย เช่น 

การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภท โคลง แทบจะทุกชนิด โดยทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า โคลง เป็น

ฉันทลักษณ์ที่เหมาะกับภาษาไทย สามารถแต่งได้โดยไม่ยากจนเกินไป นอกจากจะมี โคลง ที่แต่งกัน

โดยทั่วไป เช่น โคลงสองสุภาพ โคลงสามดั้น โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ แล้ว พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงรวบรวม โคลง ที่ทรงนำมาจาก ตำรากาพยสารวิลาสินี ได้แก่ โคลง
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วิชชุมาลี โคลงมหาวิชชุมาลี โคลงจิตรลดา โคลงมหาจิตรลดา โคลงนันทะทายี โคลงมหานันทะทายี 

โคลงสินธุมาลี และโคลงมหาสินธุมาลี ซึ่งเป็นโคลง ที่ไม่จำกัดคำเอกคำโท ด้วยทรงมีพระราชประสงค์

ที่จะรวบรวมและแสดงตัวอย่างของโคลง แต่ละชนิดให้สมบูรณ์มากที่สุด 

    ข) ฉันทลักษณ์ที่ สามารถแต่งได้ โดยไม่ยากจนเกินไป เช่น          

การเลือกใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชาธิ

บายว่าฉันท์ ที่พระองค์ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นฉันท์ที่แต่งได้โดยง่าย

และเหมาะสมกับภาษาไทย มีจำนวนคำลหุไม่มาก ด้วยทรงคำนึงถึงความยากง่ายของการแต่งเป็น

สำคัญ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับผู้ฝกึแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือและเป็นแบบอย่าง 

การที่พระองค์ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความหลายจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยทรงมีพระวิริยะ

อุตสาหะและเอาพระราชหฤทัยใสเ่ปน็ที่สดุ พระองค์ทรงรวบรวม กำหนดแบบแผน และแสดงตัวอย่าง

ของฉันทลักษณ์แต่ละประเภทไว้อย่างละเอียดถ่ีถ้วนและชัดเจน นอกจากจะทรงคำนึงถึงความ

เหมาะสมระหว่างฉันทลักษณ์กับเนื้อหาของเรื่องแล้ว ยังทรงคำนึงถึงการแสดงตัวอย่างของฉันท

ลักษณ์แต่ละประเภทไว้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดด้วย  

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำ

ประพันธ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดง

แบบอย่างของฉันทลักษณ์สำหรับผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์แล้ว ยังมีลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่ความเหมาะสมกับเนื้อหา ดังที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

    

  4.1.3 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  

   จากการศึกษาพระราชนิพน ธ์เรื่อง พระนลคำหลวง  ผู้ วิจัยพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความหลากหลาย ดังจะเห็นได้

จากหัวข้อ การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ยังพบว่าพระองค์

ทรงมีการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาอีกด้วย ดังจะเห็นได้ จากการที่
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ในส่วนของ 

นมัสกฤติกาและอารัมภกถา ดังนี้ 

 

ตัวอย่าง นมัสกฤติกา 

   "โอมนโมนอบน้อม  วันทา 

  อรหันตสัมมา    พุทธเจ้า 

  อุตตมะธรรมสา    ธุเลิศ 

  มหาตมะสงฆ์เค้า    เขตเนื้อนาบุญ ฯ 

   โอมสุนทรเทพไท้   คเณศร 

  สิทธิบดีพร    เพริศแพร้ว 

  อันข้าประพนธ์กลอน   สุทธิกาพย์ 

  จงช่วยนำข้าแคล้ว   คลาสพ้นขัดขวาง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ก) 

 

ตัวอย่าง อารัมภกถา 

   "จะเผดิมเริ่มเรื่องท้าว  นามนล ราชเฮย 

  แปลโศลกสันสกฤตสน   ธิไว้ 

  โคลงฉันท์กาพย์กลอนปน   กันอยู่ 

  ตามแบบโบราณให้   ช่ือช้ีคำหลวง ฯ 
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   ขอเชิญปวงนักปราชญ์เช้ือ  ชาวไทย 

  ถ้วนทั่วจงมีใจ    ดุจข้า 

  วิชากะวีใน    สยามรัฐ 

  ทั้งบัดน้ีบัดหน้า    อย่าให้สูญพงศ์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ค) 

   ตัวอย่างนมัสกฤติกาและอารัมภกถา ข้างต้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยโคลงสี่สุภาพ จะเห็นได้ว่าในส่วนของบทดังกล่าวเป็นขนบของ

การแต่งวรรณคดีไทยที่ต้องเริ่มต้นด้วย บทไหว้ครูหรือนมัสกฤติกา เป็นการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย  

   วรรณคดีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น ยวนพ่ายโคลงดั้น ลิลิตโองการ แช่งน้ำ 

ลิลิตพระลอ จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี เป็นต้น ในตอนเริ่มต้นเรื่องจะมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย หรือเรียกว่าบทประณามพจน์หรือบทไหว้ครู ซึ่งเป็นขนบของการแต่งวรรณคดีไทย แต่ส่วน

ใหญ่จะแต่งเป็นฉันทลักษณ์ประเภทร่าย อย่างไรก็ตามนอกจากการใช้ร่ายในบทประณามพจน์ แล้ว 

ยังปรากฏการใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงในบทประณามพจน์ เช่น ทวาทศมาสโคลงดั้น โคลงเฉลิม

พระเกียรติพระนารายณ์ นอกจากการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทร่ายและโคลง แล้ว ยังปรากฏการ

ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ อีกด้วย ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2550: 148) ได้กล่าวถึงบทประณาม

พจน์ใน กาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ ว่า "น่าสังเกตว่า ในบทประณามพจน์ หรือบทนมัสการ

พระพุทธเจ้า ผู้แปลตำราจากภาษาบาลีเลือกใช้กาพย์ฉบัง"  

   ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ ว่าการ เลือกใช้ ฉันทลักษณ์สำหรับการแต่ ง  

บทประณามพจน์ ในวรรณคดีไทยในอดีต มีการใช้ฉันทลักษณ์ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ร่าย โคลง 

ฉันท์ กาพย์ และกลอน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความนิยมในการเลือกใช้   

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ในการพระราชนิพนธ์บทประณามพจน์ 

หรือนมัสกฤติกา  
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   ในกรณีดังกล่าวผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้โคลงสี่สุภาพในนมัสกฤติกา ด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันทลักษณ์ประเภทโคลง  ดังจะเห็นได้จาก      

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายในการพันธ์ ที่พระองค์ทรงค้นคว้า รวบรวม และแสดง

ตัวอย่างของโคลงชนิดต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก เพื่อสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง  

   นอกจากนี้ยังตำราวิชาการของไทยในอดีตมีความนิยมในการใช้ ฉันทลักษณ์

ประเภทโคลง ในการอธิบายความรู้ทางวิชาการ ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2550: 149) ได้กล่าวว่า 

 

"การใช้โคลงเพื่ออธิบายเนื้อหาความรู้ทางวิชาการนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นความ

นิยมอย่างหนึ่งของการอธิบายเนื้อหาความรู้นำตราประพันธศาสตร์ยุคต่อ ๆ มา ดัง

จะเห็นได้จากโคลงอธิบายในตำราจินดามณีทั้งฉบับของพระโหราธิบดีและฉบับกรม

หลวงวงษาธิราชสนิท นอกจากนี้ในการเขียนตำราประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะในสมัย

รัตนโกสินทร์ ผู้เขียนตำราก็นิยมใช้คำประพันธ์ประเภทโคลงเพื่อนำเสนอเนื้อหา

ความรู้หมวดต่าง ๆ ในสมัยหลังอีกเป็นจำนวนมาก ตำราเหล่านี้ ได้แก่ ตำราม้าคำ

โคลง ตำราช้างคำโคลง ตำรานพรัตน์ ตำราไม้ดัด ตำราพยากรณ์" 

   จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ากวีไทยในอดีตมีความนิยมใช้ฉันทลักษณ์

ประเภทโคลง ในการแต่งตำราวิชาการแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราประพันธศาสตร์ ไม่ว่าจะ

เป็น ตำราจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี และ ตำราจินดามณี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ต่างก็

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภท โคลง ในการอธิบายเนื้อหาความรู้ด้วยกันทั้งสิ้น  

   ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพในบทประณามพจน์ หรือนมัสกฤติกา ในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง จึงเป็นการเลอืกใช้ฉันทลกัษณ์ดังกล่าวที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและต้องด้วยพระ

ราชประสงค์ในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองประเภทโคลง และพระราชประสงค์ที่จะให้พระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราประพันธศาสตร์ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็น
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แบบอย่างต่อไป อีกทั้งในส่วนของอารัมภกถา ซึ่งเป็นการแสดงจุดประสงค์ของการแต่งเรื่องดังกล่าว 

พระองค์ก็ยังทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ อีกด้วย  

   นอกจากนี้ในส่วนของนิทานวัจนะ ซึ่งเป็นการเล่าถึงมูลเหตุของเรื่อง 

พระนลคำหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยฉันทลักษณ์ประเภท

ร่ายดั้นและโคลงวิชชุมาลี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 

ตัวอย่าง ร่ายดั้น 

"จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่อง

พระนล  อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น 

อันเป็นนิพนธกถา แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน ประพนธ์เปน

คำฉันท์ อันเรียกนามว่าโศลก ประโยคคำสำนวน ล้วนเปนที่น่าฟัง ทั้งไพเราะเหมาะ

กลอน ศัพท์สุนทรจับใจ ในนั้นไซร้ไขขาน ว่าดำนานนลนี้ พระมุนีหนึ่งไซร้ เล่าให้

ปาณฑพนาถ ผู้นิราศไร้รัฐ ซัดเซอยู่กลางป่า เรื่องมีมามากมาย จะบรรยายมากมวล 

ก็มิควรที่นี้ ควรที่เพียงยกเอา มาเล่าสังเขปไว้ พอแต่เพียงจักได้ ทราบ   คดี ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 

 

ตัวอย่าง โคลงวิชชุมาลี 

   "กรุงศรีนามออกอ้าง  หัสดิน 

  ที่สถิตขุนหลวง    เด่นด้าว 

  ปิ่นจันทรวงศ์วิน    ทุราช 

  เผยพระเดชอะคร้าว   หื่นหรรษ์ ฯ 
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   ปางนั้นมีเจ้าอยู่   สองสกุล 

  ต่างอิทธิกำยำ    กลั่นกล้า 

  ล้วนเปนหน่อพระสุน   ทรราช สองแฮ 

  ล้วนเลิศสุรเดชจ้า   แจ่มงาม ฯ" 

        (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง-จ) 

    ตัวอย่างข้างต้นเป็นเนื้อหาในส่วนของนิทานวัจนะ ซึ่งเป็นการเล่าถึงมูลเหตุ

ของเรื่อง พระนลคำหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ 2 

ประเภท ได้แก่ ร่ายและโคลง กล่าวคือ ทรงเริ่มต้นนิทานวัจนะ ด้วย ร่ายดั้น จำนวน 1 บท ต่อจากนั้น

เป็นโคลงวิชชุมาลี จำนวน 179 บท จากลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์

ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นร่ายด้ันและโคลงวิชชุมาลี ในการกล่าวถึงเนื้อหาของ นิทานวัจนะ อัน

เป็นตำนานโบราณที่มาจากคัมภีร์มหาภารตะ จากลักษณะข้างต้นอาจจะกล่าวได้ว่าพระองค์ทรง

เลือกใช้ฉันทลักษณ์โบราณสำหรับพรรณนาเรื่องราวตำนานโบราณ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบทอด

ฉันทลักษณ์โบราณแล้ว ยังมีความสอดคล้องและเหมาะสมกันระหว่างฉันทลักษณ์กับเนื้อหาอีกด้วย 

   ต่อจากนั้นเป็นการดำเนินเรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งมีความยาวจำนวน 26 

สรรค โดยเนื้อหาในแต่ละสรรค พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์

หลากหลายประเภท ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ในการพรรณนาเรื่องราวตามความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ดังจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงตัวละครและมีการแสดง

อารมณ์ความรู้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเลือกใช้คำประพันธ์ประเภทกลอน 

ได้แก่ กลอนบทละคร กลอนเสภาพ และกลอนเพลงยาว  

   พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 367-371) ได้กล่าวถึงกลอนบทละคร กลอน

เสภา และกลอนเพลงยาว สรุปได้ว่ากลอนบทละคร มีจำนวนคำในแต่ละวรรค 6-7 คำเป็นหลัก บาง

วรรคอาจจะมีถึง 8 คำ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการร้อง ส่วนการรับส่งสัมผัสเป็นเช่นเดียวกับ

กลอนทั่วไป แต่ต่างตรงที่วรรคสดับ จะมีคำข้ึนต้นวรรค คือ "มาจะกล่าวบทไป" ใช้กับข้ึนต้นเรื่องหรือ

กล่าวถึงเรื่องที่แทรกข้ึนมา "เมื่อนั้น" ใช้ข้ึนต้นเมื่อกล่าวถึงผู้มียศสูง และ "บัดนั้น" ใช้ข้ึนต้นเมื่อ

กล่าวถึงผู้อายุน้อยซึ่งมีผู้ใหญ่อยู่เหนือ ในส่วนของกลอนเสภา เป็นกลอนสำหรับขับฟังเรื่องราว ฉันท
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ลักษณ์มีรูปแบบเช่นเดียวกับกลอนสุภาพ มีจำนวนคำต้ังแต่ 7-8 คำ โดยปกติจะข้ึนต้นวรรคสดับด้วย

คำกลอนธรรมดาแล้ว ยังนิยมขึ้นต้นด้วยคำว่า คราน้ัน และต่อด้วยคำอื่น ๆ ไม่มีการจำกัดคำลงท้าย

และมีความยาวจำนวนมากได้โดยไม่มีกำหนดและกลอนเพลงยาว ว่ามีลักษณะเป็นจดหมายโต้ตอบกนั

ระหว่างชายหญิง หรือเป็นกลอนสำหรับการเล่นถึงกิจกรรมต่าง ๆ สู่กันฟัง แต่เป็นกลอนสุภาพเรียบ 

ๆ ก็มี หรือแต่งเป็นกลอนกลก็มี  

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำประพันธ์ประเภท 

กลอน ดังกล่าวในการพรรณนาเรื่องราว ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาในสรรคที่ 21 ตอนท้าวฤตุบรรณถึง

เมืองวิทรรภ์ จนถึงสรรคที่ 24 ตอนพระนลมาอยู่ในปราสาทนางทมยันตี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภท กลอน ได้แก่ กลอนบทละครและกลอนเสภา  

ในการพรรณนาเรื่องราวในสรรคดังกล่าว ดังตัวอย่างว่า 

 

ตัวอย่าง กลอนบทละคร 

   "เมื่อนั้น    ปิ่นโกศลฦๅสาย 

  ได้รับต้อนรับล้วนสบาย   สมหมายยินดีปรีดา 

  บังคมสมเด็จวิทรรภราช   อภิวาทราชันหรรษา 

  เสด็จจากพระโรงรจนา   ลีลาตามกรมวังไป ฯ 

   กรมวังนำองค์พระทรงศักดิ์ ถึงพระตำหนักสดใส 

  ฤตุบรรณพร้อมนายวาร์ษไณย  เสด็จข้ึนอาไศรยด้วยสราญ ฯ 

   เมื่อนั้น    ฝ่ายวาหุกใจหาญ 

  จึ่งนำพระราชรถยาน   สู่สถานโรงรถด้วยพลัน 

  จึ่งแก้สี่อัศวราช    แล้วกราดแต่งเสร็จขมีขมัน 

  ปลอบม้าให้สงบทั่วกัน   แล้วตัวนั้นนั่งพักบนรถทอง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 37) 
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ตัวอย่าง กลอนเสภา 

   "คราน้ันโฉมทมยันตี  ฟังข้าหลวงมาทูลไข 

  โศกสิ้นสนุกเปนทุกข์ใจ   ราวกับไข้เร่าร้อนอุระรำคาญ 

  นางรำพึงคำนึงดูยุบล   เช่ือว่าชายนั้นคือนลผู้แกล้วหาญ 

  นางใคร่รู้แน่ฤทัยมิได้นาน   จึ่งตรัสแก่นงคราญเกศินี 

  เจ้าจงกลับไปใหม่ไปแลดู   เพื่อรู้จักวาหุกสารถี 

  สังเกตดูกิริยาและท่าที   จงจดจำให้ดีทุกสิ่งอัน 

  เจ้าจงไปยืนเน่งและเพ่งพิศ  อยู่ชิดชิดวาหุกคนขยัน 

  คอยดูลักษณ์เล่ห์กลคนสำคัญ  ดูเข้าน้ันจะสำแดงมาอย่างไร 

  นี่แน่แม่คนดีศรีสวัสดิ์   จงสังเกตให้ถนัดให้แน่ได้ 

  แม้เขากระทำใดใด   จำไว้เพื่อมาเล่าให้เราฟัง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 45) 

   ตัวอย่างกลอนบทละครและกลอนเสภา ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในตอน

ดังกล่าวพรรณนาเรื่องราวของพระนลในขณะที่เป็นวาหุกสารถีของท้าวฤตุบรรณและได้พบกับนางทม

ยันตี การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้กลอนบทละครและกลอนเสภา ใน

การพรรณนาเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้การดำเนินเรื่องไปเป็นอย่า ง

รวดเร็วและชัดเจน ตามรูปแบบของบทละคร มีการกล่าวถึงตัวละครต่าง ๆ ตลอดจนการใช้กลอน

เสภา ในการพรรณนาเหตุการณ์ของนางทมยันตีก่อนที่จะได้พบกับพระนล อาจจะกล่าวได้ว่าเนื้อหา

ในลักษณะดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอน ในการพรรณนาขยายความเป็น

อย่างยิ่ง 

   นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงเลือกใช้กลอน

เพลงยาว ในเนื้อเรื่องที่มีการพรรณนาถึงความรู้สึกของตัวละคร ดังปรากฏในสรรคที่ 17 ตอนที่

พราหมณ์สุเทพเล่าเรื่องพระนลและนางทมยันตีถวายพระราชมารดากษัตริย์เจที ความว่า 
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   "โอ้นักสกาของข้าเอ๋ย  กระไรเลยด้ันด้นไปหนไหน 

  แบ่งเอาผ้าข้าคลุมแล้วดุ่มไป  ช่างกระไรไม่คิดเมตตากัน 

  ช่างทอดทิ้งเมียขวัญอันสวาท  ให้อนาถนอนร้างกลางไพรสัณฑ์ 

  เมียซื่อตรงจงรักภักดีครัน   นั่งคอยผัวอยู่นั้นเช่นสั่งไว้ 

  แสนฝูกฟกอกผ่าวราวไฟผลาญ  ให้ร้อนราญทรวงเริงเหมือนเพลิงไหม้ 

  ห่มแต่ผ้ากึ่งผืนน้ันยืนไว้   พอจะได้ต่างหน้าสวามี 

  โอ้วีรบุรุษมกุฎเกศ   จงสมเพชภรรยามารศรี 

  ผู้โศกเศร้าทุกทิวาราตรี   เชิญบดีมาปลอบประโลมนาง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 10) 

   พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 371) ได้กล่าวถึงกลอนเพลงยาว ว่ามี

ลักษณะเป็นจดหมายโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง ตัวอย่างกลอนเพลงยาวข้างต้นพรรณนาถึง

ความรู้สึกของนางทมยันตีที่พลัดพรากกับพระนล และนางทมยันตีได้พรรณนาความรู้สึกของตนเองที่

มีต่อพระนลเป็นคำกลอนในลักษณะที่คล้ายกับจดหมาย เพื่อให้เหล่าพราหมณาทิ ชาจารย์ที่ได้รับ

มอบหมายให้ตามหาพระนลได้ขับกลอนดังกล่าว เพื่อที่ว่าพระนลจะได้ทราบและกลับมาหานาง       

ทมยันดี การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเลือกใช้ กลอนเพลงยาว ซึ่งมีลักษณะเป็น

จดหมายโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง จึงเป็นฉันทลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาอย่างยิ่ง   

   อนึ่งผู้ วิจัยมี ข้อสั งเกตว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว          

ทรงเลือกใช้กลอนเพลงยาว ในลักษณะที่แตกต่างไปจากกลอนเพลงยาว ทั่วไป กล่าวคือโดยปกติจะ

ข้ึนต้นด้วย "วรรครับ" และจบคำประพันธ์ด้วยคำว่า "เอย" แต่สำหรับกลอนเพลงยาว ที่ปรากฏในพระ

ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงข้ึนต้นด้วย "วรรคสดับ" 

ตามรูปแบบของกลอนสุภาพทั่วไปและจบคำประพันธ์ด้วยคำว่า "เอย" บ้างในกรณี แต่ส่วนใหญ่จะ

ทรงจบคำประพันธ์ด้วยข้อความทั่วไป ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงยึดหลักเกณฑ์การแต่งกลอนเพลงยาว โดยทรงพิจารณาถึงเนื้อหาของเรื่องเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่
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จะเป็นการพรรณนาถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ไม่ว่าจะเปน็ความรัก ความพลัดพราก ตลอดจน

การคร่ำครวญถึงคนรักเป็นหลัก     

   นอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเลือกใช้         

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ในการพรรณนาเรื่องราวในแต่ละสรรคแล้ว ในบางสรรคพระองค์ยังทรง

เลือกใช้ฉันทลักษณ์ต่างประเภทกันอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องในสรรคที่  11 มีการใช้   

ฉันทลักษณ์ 2 ประเภท คือ กาพย์สุรางคนางค์ 28 และกาพย์ฉบัง 16 สลับกันไปตลอดสรรค ความว่า 

 

   "ปางนั้นมิช้า  พอนลราชา  ประเวศไพรวัน 

 นางทมยันตี นารีเลอสรร  นอนหลับแล้วนั้น  พอหนำสำราญ 

   จึ่งนางเอวอ่อน  พลิกฟื้นตื่นนอน  ที่ในไพรสาณฑ์ 

 นางอยู่เอกา กลางป่ากันดาร  มิ่งเยาวมาลย์  ร้อนราญฤดี  

   มองทั่วกระท่อม  ไม่เห็นพระจอม  กษัตร์สามี 

 นางโศกสาหัส ทุกข์ขัดฤด ี  เยาวยอดนารี  โรทร้องเรียกหา ฯ 

   อ้าองค์นิษัธราชา   นาถะภรรดา 

  พระองค์เสด็จหนไหน 

   มหาราชาทรงไชย  พระอยู่หนใด 

  พระองค์ผู้อยู่เหนือหัว 

   อ้าทูลกระหม่อมจอมผัว  น้องนี้เหลือกลัว 

  ไฉนพระทิ้งกลางดง 

   โอ้โอ๋คราน้ีเหลือพะวง  ทิ้งไว้ให้หลง 

  พระองค์มาทอดทิ้งไฉน 
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   อยู่เดียวอนาถหวาดใจ  จะเหลียวพึ่งใคร 

  ในป่าระหงดงดอน..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 

   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นปรากฏในสรรคที่ 11 ซึ่งแต่งเป็น กาพย์

สุรางคนางค์ 28 และกาพย์ฉบับ 16 สลับกันไป โดยพระองค์ทรงอธิบายว่า "สุรางคณา กับ ฉบงง 

สลับกันไปจนตลอดสรรค์ (คือดำเนินเรื่องเปนสุรางคณา คำพูดเปนฉบงง)" (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 

2559: 91) จะสังเกตได้ว่าเหตุผลที่พระองค์ทรงเลือกใช้กาพย์สุรางคนางค์ 28 ในบรรยายการดำเนิน

เรื่อง ด้วยเพราะจำนวนคำที่มากและแบ่งออกเป็น 7 วรรค วรรคละ 4 คำ ซึ่งส่งผลให้สามารถอธิบาย

ขยายความได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจ และชัดเจน และทรงเลือกใช้ กาพย์ฉบัง 16 ในการบรรยายคำพูด

ของตัวละคร เพราะมีจำนวนคำที่ไม่มากจนเกินไป เหมาะแก่การสนทนาของตัวละคร ทำให้การ

ดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน 

   นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ตามแบบอย่างของการแต่ง

ละครสันสกฤต ดังปรากฏในสรรคที่ 15 ที่ทรงอธิบายไว้ว่า "ในสรรคนี้ เล่นเปนกระบวนฉันท์ต่างคณ

กับฉบงงสลับกันไป เลียนแบบแต่งลครสันสกฤตชนิดที่เรียกว่า "นาฏะกะ" ซึ่งกำหนดให้ใช้คณฉันท์ให้

เหมาะกับตัวบุคคลผู้พูด ในที่นี้จึ่งใช้ดังดี้ คือ (1) ดำเนินเรื่อง ใช้สุรางคณา (2) คำตรัสพระนล ซึ่งบัดน้ี

แปลงเปนไพร่จึ่งใช้ฉบงงเป็นพื้น แต่เมื่อเผลอตัวก็พูดเปนวสันตดิลกไปบ้างตามอย่างเจ้านาย (3)      

คำตรัสท้าวฤตุบรรณ ใช้อินทรวิเชียร (4) คำพูดนายชีวลสารถี ใช้ฉบงง" (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 

2559: 93) ดังตัวอย่างคำประพันธ์ต่อไปนี้ 

 

   "จึ่งเข้าไปเฝ้า   องค์ขัตติยเจ้า   ทรงปัถพี 

 ทูลตามงูสอน สุนทรวจี  พูดเหมือนคนที่  สามัญทั้งหลาย ฯ 

   ตูข้าพระบาทช่ือนาย  วาหุกถวาย 

  กรัญชลีภูมินทร์ 
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   ในอัศวะกิจจะธุระวา  หะถนัดและชาญชิน 

  ทั่วทั้งสะกละปถะพิน   ฤจะเทียบดนูสม 

   ฤๅพระประสงค์อรรถอุดม  ในวิทยนิยม 

  ณอัศวกิจเจนใจ 

   ฤๅพระประสงค์ทรงใช้  คนคล่องว่องไว 

  จะรับสนองภูบาล 

   อีกการหนึ่งแต่งอาหาร  ข้าบาทชำนาญ 

  วิเศษบ่แสร้งเสกสรร 

   ปวงศิลปะการะธุระสิท  ธิวิจิตระทุกอัน 

  แม้ยากกระไรก็จะมิพรั่น   และมิเลี่ยงฤเกรงขาม 

   ข้าบาทคงจะพยายาม  ทำให้สฤษดิ์ตาม 

  พระหฤทัยปรารถนา..." 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 128-129) 

   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์แต่ละประเภทใหม้ีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา โดยทรง

เลียนแบบการแต่งละครสนัสกฤต ที่มีการกำหนดประเภทของฉันทลกัษณ์ให้เหมาะสมกับฐานะของตัว

ละคร ดังจะเห็นได้จากการใช้กาพย์สุรางคนางค์ 28 ในการดำเนินเรื่อง ความว่า "จึ่งเข้าไปเฝ้า องค์ขัต

ติยเจ้า ทรงปัถพี ทูลตามงูสอนสุนทรวจี พูดเหมือนคนที่ สามัญทั้งหลาย" ใช้อินทรวิเชียรฉันท์ 11 เมื่อ

เป็นคำพูดของตัวละครที่มีฐานะสูงดังความว่า  "ในอัศวะกิจจะธุระวา หะถนัดและชาญชิน ทั่วทั้งสะก

ละปถะพินฤจะเทียบดนูสม" และใช้กาพย์ฉบับ 16 ในตัวละครที่มีฐานะรองลงมา ความว่า "ข้าบาทคง

จะพยายาม ทำให้สฤษดิ์ตาม พระหฤทัยปรารถนา" ลักษณะดังกล่าวเป็นแบบอย่างของการเลือกใช้คำ

ประพันธ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง โดยพระองค์ทรงยึดตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต โดยทรง

นำมาเป็นแบบอย่างสำหรับการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง 
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   นอกจากนี้ยังทรงใช้ฉันทลักษณ์ชนิดพิเศษ คือ กาพย์เห่ ซึ่งประกอบไปด้วย 

โคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 11 ในการพรรณนาภาพความงามทางธรรมชาติ ดังปรากฏในสรรคที่ 12 

ความว่า 

 

   "พ้นภัยพาลพาดพ้อง  อรองค์ แก้วเอย 

  นางกมลเนตร์ตรง   ไต่เต้า 

  เข้าสู่ประเทศดง    แดนเปลี่ยว 

  เสียงแต่เรไรเร้า    ยั่วเย้าเย็นใจ ฯ 

   พ้นภัยพาลพาดพ้อง  หมดสิ่งข้องขัดทางไป 

  โฉมนางสำอางค์นัยน์   รีบครรไลสู่ไพรพง 

   สงสารเยาวเรศร์   ประเวศเดียวเปลี่ยวในดง 

  เดินในไพรระหง    เรไรเร้าเศร้าวิญญา 

   แลดูเห็นหมู่สัตว์   ว่ิงเลาะลัดอยู่ไปมา 

  ส่ำสิงห์ว่ิงโผนผา    พยัคฆาและเสือดาว 

   ฝูงกวางค่อยย่างเยื้อง  แลชำเลืองขนเหลืองวาว 

  กระทิงว่ิงวู่ฉาว    หมีขนยาวสนิทนิล 

   แลดูหมู่ปักษา   มีนานาลงหากิน 

  บ้างโดดโลดบนดิน   บ้างบินว่อนแล้วร่อนลง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 77) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นคือ กาพย์เห่6 ประกอบไปด้วย โคลงสี่สุภาพ 

จำนวน 1 บทและขยายความต่อด้วยกาพย์ยานี 11 ไม่จำกัดจำนวน โดยโคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานี 

11 บทแรก จะมีเนื้อความที่เหมือนกันและต่อจากนั้นจะพรรณนาขยายความต่อด้วยกาพย์ยานี 11 

ต่อไปจนสิ้นความ  

   โดยปกติกาพย์ เห่จะ ใช้พรรณนาถึงการเดินทาง เช่น กาพย์เห่ เรือ 

พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง ดังความว่า  

 

 
   "พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คลึงกัน 

  ถวิลสุดาดวงจันทร์   แจ่มหน้า 

  มัตสยาย่อมพัวพัน   พิศวาส 

  ควรฤพรากน้องข้า   ชวดเคล้าคลึงชม ฯ 

   พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 

  มัตสยายังรู้ชม    สมสาใจไม่พายา 

   นวลจันทร์เปนนวลจริง  เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา 

  คางเบือนเบือนหน้ามา   ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย 

   เพียนทองงามดั่งทอง  ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 

  กระแหแหห่างชาย   ดังสายสวาทคลาศจากสม 

 
6 ตามพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับรูปแบบการแต่งคำประพันธ์ลักษณะน้ีอยู่ในหมวดคำ 

"กาพย์ห่อโคลง" และ "กาพย์เห่เรือ" ไว้ว่า กาพย์ห่อโคลงเป็นกาพย์ผสมที่ใช้กาพย์ยานีแต่งรวมกับโคลงสี่สุภาพ โดยมีเน้ือความอย่างเดียวกัน กาพย์
ห่อโคลงแต่โบราณมีแบบการแต่ง 3 แบบ คือ แบบที่ 1 แต่งกาพย์ยานี 1 บท แล้วแต่งโคลงสี่สุภาพ 1 บท ให้มีเน้ือความเป็นอย่างเดียวกัน แบบที่ 2 
แต่งโคลงสี่สุภาพข้ึนก่อน 1 บท แล้วแต่งกาพย์ยานีตามบทต่อบทให้มีความเป็นอย่างเดียวกับโคลง และแบบที่ 3 แต่งโคลงสี่สุภาพก่อน 1 บท แล้ว
แต่งกาพย์ยานีพรรณนาความ กาพย์ที่แต่งพรรณนาความน้ีไม่กำหนดหรือจำกัดจำนวนบท ซึ่งแบบกาพย์ห่อโคลงแบบที่ 3 น้ี เดิมนิยมแต่งเป็นบทเห่
เรือ จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ และต่อมาเรียกช่ือว่า กาพย์เห่เรือ (ราชบัณฑิตสถาน, 2550: 159-161) ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจะขอ
ใช้คำว่า "กาพย์เห่" ตามวิทยานิพนธ์เรื่อง "สุนทรียภาพของโคลงในวรรณคดีไทย: การสร้างสรรค์วรรณศิลปจ์ากธรรมชาติของภาษาไทย" ของวีรวัฒน์ 

อินทรพร (2548) 
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   แก้มช้ำช้ำใครต้อง  อันแก้มน้องช้ำเพราะชม 

  ปลาทุกทุกข์อกตรม   เหมือนทุกข์พี่ที่จากนาง 

   น้ำเงินคือเงินยวง   ขาวพรายช่วงสีสำอาง 

  ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง   งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี..." 

       (เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, 2554: 18-19) 

   ตัวอย่างกาพย์เห่ ข้างต้นเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ทรงพระ

นิพนธ์สำหรับทรงใช้ในการเห่เรือ เมื่อคราวตามเสด็จสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เพื่อทรง

นมัสการพระพุทธบาท สระบุร ีโดยเนื้อหาพรรณนาถึงภาพธรรมชาติในระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าเนื้อหาในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง สรรคที่ 12 เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการเดินทางไป

ในป่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเลือกใช้กาพย์เห่ ในสรรคดังกล่าว เพราะมี

ความเหมาะสมที่จะพรรณนาภาพของธรรมชาติในระหว่างการเดินทางได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยัง

เป็นการสืบทอดขนบในการแต่งกาพย์เห่ และทรงดำเนินรอยตามบูรพกวี ดังเช่น กาพย์เห่เรือของเจ้า

ฟ้าธรรมธิเบศร และ กาพย์เห่เรือของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากพระองค์จะทรงเลือกใช้ประเภทของฉันทลักษณ์

ที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทยแล้ว ยังทรงเลือกใช้ประ เภทของฉันทลักษณ์               

ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง ด้วยทรงคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเรื่องกับฉันทลักษณ์ที่ต้องมี

ความสอดคล้องและเหมาะสมกัน อีกทั้งพระองค์ยังทรงใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตที่ เรียกว่า        

"นาฏะกะ" ในการเลือกใช้ประเภทของฉันทลักษณ์ให้เหมาะสมกับบทบาทและสถานภาพของตัวละคร

อีกด้วย นอกจาก การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นนี้  ยังมี

ลักษณะเด่นของฉันทลักษณ์อีกประการหนึ่ง คือ การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งจะ

ได้กล่าวต่อไป  

 

 



  213 

  4.1.4 การกำหนดแบบแผนพิเศษของฉันทลักษณ์ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนของ      

ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ด้วย

พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับฝึกแต่ง

คำประพันธ์ การที่พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ ทั้งใน ด้านจำนวนคำ ด้านการรับส่ง

สัมผัสระหว่างบาท ระหว่างบท และระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน ด้านคำเอกคำโท และ ด้าน

คำครุคำลหุ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างมาตรฐานให้กับฉันทลักษณ์แต่ละประเภท ซึ่งนอกจาก

จะก่อให้เกิดความไพเราะแล้ว ยังเป็นแบบอย่างสำคัญที่ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์จะได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง

สืบไป ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะของการกำหนดแบบแผนพิเศษของฉันทลักษณ์ร่วมกัน ใน

ภาพรวม 2 หัวข้อ ได้แก่ ด้านจำนวนคำ และ ด้านการรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน 

อย่างไรก็ตามในส่วนของ ด้านการรับส่งสมัผสัระหว่างบาทและระหว่างบท ด้านคำเอกคำโท และ ด้าน

คำครุคำลหุ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในบทที่ 3 แล้ว ดังนั้นในบทนี้ผู้วิจัยจึงไม่ได้กล่าวถึง

ประเด็นดังกล่าว  

   4.1.4.1 ด้านจำนวนคำ 

   4.1.4.2 ด้านการรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน 

 

   4.1.4.1 ด้านจำนวนคำ 

    จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ผู้วิจัยพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนพิเศษในด้านจำนวนคำของฉันทลักษณ์

แต่ละประเภทไว้อย่างเคร่งครัด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการ ได้แก่ ฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนด

จำนวนคำแน่นอน และ ฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนดจำนวนคำไม่แน่นอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

     1) ฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนดจำนวนคำแน่นอน ได้แก่ 

โคลง กาพย์ และฉันท์ จากฉันทลักษณ์ทั้ง 3 ประเภท มีการกำหนดจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน อาทิ 

โคลง จะมีจำนวนคำครบถ้วนตามแต่ละชนิดของโคลง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โคลงสอง 

โคลงสาม และโคลงสี่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง โคลงสองสุภาพ 

   "จอมแมนฟังพรตเจ้า  จึ่งถามเพื่อทราบเค้า 

  ใคร่รู้เหตุการณ์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 10) 

 

ตัวอยา่ง โคลงสามดั้น 

   "ฝ่ายสุเทพทวิช   สิทธิปัญญาเยี่ยมเค้า 

  ฟังสารพระแม่เจ้า   ตรัสถาม ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 37) 

 

ตัวอย่าง โคลงสามสุภาพ 

   "พระมุนีนารถ   เฉลยพจน์เทพไท้ 

  อันมนุษยโลกไซร้    สุขแม้นเคยมา ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 10) 

 

ตัวอย่าง โคลงสี่สุภาพ 

   "ทรงธรรม์งามรูปเพี้ยง  อัศวิน เทพแฮ 

  ปวงมนุษยในดิน    ไปสู้ 

  แม้องค์ยอดนารินทร์   ครองคู่ พระฤๅ 

  สมยศสมศักดิ์รู้    รักแล้วฤๅจาง ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 5-6) 
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ตัวอย่าง โคลงที่มาจากกาพยสารวิลาสินี (โคลงวิชชุมาลี) 

   "ฟังสารสมเด็จไท้   บิตุรงค์ 

  จึ่งพระทุรโยธน์ทูล   ตอบถ้อย 

  การเล่นพนันตรง    ตามเยี่ยง กษัตร์นา 

  พระจะทรงติข้อย    อย่างไร ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ว) 

     ตัวอย่างโคลงข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจนตามแต่ละ

ชนิดของโคลง ถึงแม้ว่าโคลงจำนวนหนึ่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พระองค์จะ

ทรงเลือกใช้คำคู่ ในตำแหน่งของคำเดี่ยว แต่ทรงนับเป็นหนึ่งคำ เช่น คำว่า โศลก สนั่น สะท้อน 

สะท้าน อนุ เป็นต้น แต่ก็มิได้ทำให้จำนวนคำนั้นขาดหรือเกินไปแต่อย่างใด ดังตัวอย่างคำประพันธ์

ต่อไปนี ้

 

   "แต่วันบุญโศลกเจ้า  ปัถพี 

  ได้รัตนนารี    ยิ่งแก้ว 

  ปานศักดิ์กับศจี    สมคู่ กันนา 

  จิตบ่หมองหม่นแผ้ว   ผ่องเพี้ยงจันทรา"  

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 37) 

     ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำคู่ ได้แก่ คำว่า "โศลก" นับเป็น 1 คำ "ปัถพี" นับเป็น 2 คำ 

"รัตน" นับเป็น 2 คำ ซึ่งลักษณะเช่นน้ีถือว่าพระองค์ทรงใช้คำที่ครบถ้วนตามรูปแบบของฉันทลักษณ์

ประเภทโคลง มิได้ส่งผลให้จำนวนคำเพิ่มข้ึนหรือลดลงแต่อย่างใด ดังที่ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2541: 

353) ได้กล่าวถึงคำหรือพยางค์ที่ใช้ในฉันทลักษณ์ไว้ดังนี้ "อนึ่ง การจัดคำในตำราฉันทลักษณ์ มิได้
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นับว่าพยางค์หนึ่งตามอักขรวิธีเป็นคำหนึ่งเสมอไป ท่านมักถือเอาคำหนัก (ครุ) คำเบา (ลหุ) เป็นเกณฑ์ 

บางทีพยางค์เบา 2 พยางค์ ท่านนับเป็นคำหนึ่งก็ได้ เช่น ภริยา นับเป็น 2 คำ หรือพยางค์เบา 3 คำ 

นับเป็น 2 คำก็ได้ เช่น สุริยะ นับเป็น 2 คำ เป็นต้น ถือเอาความเหมาะเจาะเป็นเกณฑ์" 

       ฉันทลักษณ์อีกประเภทหนึ่ง คือ กาพย์ ได้แก่ กาพย์ยานี 

11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 จำนวนคำในกาพย์แต่ละชนิดจะมีครบถ้วนตาม 

ฉันทลักษณ์นั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่าง กาพย์ยานี 11 

   "ตูข้าจิตจำนง   เปนข้าองค์พระทรงไชย 

  คงมั่นไม่หว่ันไหว    บ่ป่วนปั่นฤๅหันหวล 

   ตูข้าแลสมบัติ   สารพัตสิ้นทั้งมวล 

  ทุกสิ่งจริงจริงล้วน   ถวายท้าวด้วยยินดี..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 21) 

 

ตัวอย่าง กาพย์ฉบัง 16 

   "ฝ่ายว่าพระนลทรงธรรม์  พิศโฉมแจ่มจันทร์ 

  ธิดาวิทรรภภูธร 

   ซึ่งสถิตสถานสถาวร  งามเลิศบังอร 

  อยู่กลางระหว่างสขีคณา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 16) 
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ตัวอย่าง กาพย์สุรางคนางค์ 28 

   "ฟังพระเสาวนี  แห่งทมยันตี  อรรคราชชายา 

 จึ่งวาร์ษไณย ไหว้ราชกานดา  สารถีราชา  ทูลลาออกไป 

   สู่ที่ศาลา   ลูกขุนสภา  อมาตย์วุฒิวัย 

 จึ่งเล่าแถลง แจ้งการณ์ขานไข  ตามที่อรไทย  ได้ตรัสสั่งมา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 50) 

     ตัวอย่างฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนด้านจำนวนคำไว้อย่างเคร่งครัดและ

ชัดเจน นอกจากนี้ในส่วนของฉันท์ อันได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 และ 

วสันตดิลกฉันท์ 14 มีจำนวนคำตามรูปแบบของตำแหน่งคำครุคำลหุ ดังตัวอย่างว่า 

 

ตัวอย่าง อินทรวิเชียรฉันท์ 11 

   "อ้าแม่อนาถใจ   อระไซร้อะนาถา 

  แต่รูปฤโศภา    สุพิลาศพิไลยนวล 

   ราววิทยุใสแสง   กละแฝงณเมฆมวล 

  แม่จงขยายถ้วน    วจะเค้าคดีไข 

   พิศรูปสิเทียมเท   วะสุดาสุราลัย 

  พิศภูษะณาไซร้    มละสิ้นสุราภรณ 

   ไร้เพื่อนจะช่วยตัว  ฤบ่กลัวนรากร 

  งามแม้นอมรพร    สุประภาประไพศรี ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 113) 



  218 

ตัวอย่าง ภุชงคประยาตฉันท์ 12 

   "พระรูปทรงธผิดแผก  ก็เพื่อพิษดนูน้ี 

  ประสงค์ให้ชนาชี    มิรู้จักพระทรงธรรม์ 

   และผู้ใดนะใจโหด  ประสาธโทษฤทุกข์สรรพ์ 

  ทะลายสุขพระนลอัน   มหายศะฦๅสาย" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 124) 

 

ตัวอย่าง วสันตดิลกฉันท์ 14 

   "คราน้ันพระนางวิมลศักดิ์  สุวพักตระไภมี 

  ฟังสาระองค์พระชนนี   ธก็นอบเฉลยไข 

   ข้าเป็นมนุษยและนิรสุข  พหุทุกข์สถิตใจ 

  เพื่อภักดิจิตตะบ่มืไหว   บมิเหิมสุภรรดา 

   เลี้ยงชีพณสาธุกะระเกื้อ  เพราะวะเช้ือสุชาตา 

  รับใช้อะไรบ่มิระอา   จระอยู่ฤตามถวิล..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 114) 

     ตัวอย่างฉันท์ ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำภายในฉันท์ แต่ละชนิดไว้อย่างเคร่งครัด

และชัดเจน นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นคำลหุ พระองค์จะทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ทรงเน้นให้

ออกเสียงเป็นคำลหุ เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงอย่างชัดเจน  

     การใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในการเน้นตำแหน่งของ     

คำลหุในฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ ได้ปรากฏอย่างชัดเจนใน ตำราฉันท์วรรณพฤติ พระนิพนธ์ใน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งฉันท์ในอดีตของไทยมิได้มีการใช้เครื่องหมาย
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วิสรรชนีย์ในตำแหน่งของคำลหุอย่างชัดเจน โดยจะอาศัยเสียงเป็นหลัก เนื่องจากจำนวนฉันท์มิได้มี

หลากหลายชนิดดังเช่นในยุคสมัยต่อมา ดังที่ วีรวัฒน์ อินทรพร (2563, 209-210) ได้กล่าวถึง การ

ประวิสรรชนีย์ในคำลหุ ความว่า  

 

"ตำราฉันท์วรรณพฤตินับเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งฉันท์ที่แสดงให้เห็นรูปคำ

ครุลหุ ด้วยการประวิสรรชนีย์อย่างชัดเจนในที่ต้องการให้เป็นคำลหุ จึงถือได้ว่าได้สร้าง

ความเคร่งครัดในแก่การแต่งฉันท์ในสมัยต่อมา ในขณะที่การแต่งฉันท์สมัยอยุธยาจะ

ถือเสียงเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากฉันท์มีหลายชนิดมากข้ึน และหลายชนิดมีจำนวน

พยางค์ในบาทเท่ากัน เช่น ฉันท์ 11 และฉันท์ 12 การกำหนดคณะหรือการเปลี่ยนคำ

ครุลหุแม้เพียงตำแหน่งเดียวก็ทำให้ฉันท์เป็นคนละชนิดกัน"  

     จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในตำแหน่งของคำลหุ ซึ่ง

ปรากฏในฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ภุชงคประยาตฉันท์ 12 

และวสันตดิลกฉันท์ 14 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

อินทรวิเชียรฉันท์ 11 

   "อระไซร้อะนาถา" 

   "กละแฝงณเมฆมวล" 

   "วจะเค้าคดีไข" 

   (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 113) 

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ทรงเน้นให้ออกเสียงเป็นคำลหุ ดังจะ

เห็นได้จากคำว่า "อระ" "อะนาถา" "กละ" และ "วจะ" ซึ่งการใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ข้างต้น จะทำให้

ง่ายต่อการออกเสียงคำลหุในคำประพันธ์ประเภทฉันท์ 
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ภุชงคประยาตฉันท์ 12 

   "เพราะเหตุพิษดะนูศาน" 

   "และยามยุทธะนากร" 

   "จะมีไชยกะไพรี" 

   (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 125) 

     ตัวอย่ าง ภุชงคป ระยาต ฉันท์  12  ข้างต้น มี ก ารใช้

เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำว่า "ดะนู" "ยุทธะ" และ "กะ" เพื่อเป็นการเน้นให้ออกเสียงเป็นคำลหุ ใน

ตำแหน่งที่ฉันทลักษณ์กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

 

วสันตดิลกฉันท์ 14 

   "เพื่อภักดิจิตตะบ่มืไหว" 

   "เลี้ยงชีพณสาธุกะระเกื้อ" 

   "เพราะวะเช้ือสุชาตา" 

   (พระนลคำหลวง เล่ม 1 หน้า 114)   

     ตัวอย่างฉันทลักษณ์ ข้างต้นแสดงให้ เห็น ถึงการใช้

เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในคำที่ออกเสียงเป็นคำลหุ ดังจะเห็นได้ว่าคำว่า "จิตตะ" "กะระ" และ "วะ"    

ซึ่งลักษณะการใช้เครื่องหมายวิสรรชนีย์ในกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้อ่านคำฉันท์ออกเสียงคำลหุ  ใน

ตำแหน่งที่ฉันทลักษณ์กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเภทของฉันทลักษณ์ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น มีจำนวนคำที่เคร่งครัดและถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ด้วยเป็นฉันทลักษณ์ที่ถูกกำหนดทั้งใน

ด้านจำนวนคำ ตำแหน่งของคำเอกคำโท และคำครุคำลหุ ถ้าหากมีจำนวนคำที่ขาดหรือเกินไปจากนี้  

ย่อมทำให้ชนิดของฉันทลักษณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึง
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ทรงกำหนดแบบแผนไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่ฉันท

ลักษณ์แต่ละประเภทแล้ว ยังเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์จะได้ยึดถือต่อไป 

     2) ฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนดจำนวนคำไม่แน่นอน ได้แก่ 

ร่ายและกลอน จากฉันทลักษณ์ทั้ง 2 ประเภท ถึงแม้จะมีการกำหนดจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน แต่ก็

ข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน กล่าวคือถ้าหากเป็นการพรรณนาอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละคร ถึงแม้ว่าจำนวนคำในแต่ละวรรคจะมีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตาม

รูปแบบของฉันทลักษณ์ที่กำหนดไว้ แต่ถ้าหากยังไม่สิ้นกระแสความที่จะพรรณนาก็มีความยืดหยุ่นให้

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาได้ ดังนั้นจำนวนคำที่ปรากฏในฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนด

จำนวนคำไม่แน่นอน ย่อมขึ้นอยู่กับผู้แต่งที่จะกำหนดจำนวนคำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

เนื้อหา ซึ่งส่งผลให้คำประพันธ์นั้นเกิดความไพเราะอีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่าง ร่ายดั้น 

"จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่อง

พระนล  อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น อัน

เป็นนิพนธกถา แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน ประพนธ์เปนคำ

ฉันท์ อันเรียกนามว่าโศลก ประโยคคำสำนวน ล้วนเปนที่น่าฟัง ทั้งไพเราะเหมาะ

กลอน ศัพท์สุนทรจับใจ ในนั้นไซร้ไขขาน ว่าดำนานนลนี้ พระมุนีหนึ่งไซร้ เล่าให้

ปาณฑพนาถ ผู้นิราศไร้รัฐ ซัดเซอยู่กลางป่า เรื่องมีมามากมาย จะบรรยายมากมวล ก็

มิควรที่นี้ ควรที่เพียงยกเอา มาเล่าสังเขปไว้ พอแต่เพียงจักได้ ทราบคดี ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 
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ตัวอย่าง ร่ายสุภาพ 

"ครั้นคำณวนถึงกาล ศุภวารดฤถี ดีทั้งสูรย์จันทร์ เปนวันสรรพวิเศษ จึ่ง

ภูธเรศร์ ภีมราช ให้ป่าวประกาศทุกขอบขัณฑ์ อัญเชิญปวงมหิบาล มาในงานสยมพร 

ทราบสุนทรราชสาสน ปัถพีบาลทั้งน้อยใหญ่ หฤทัยต่างก็หรรษา เหตุว่าต่างผูกสมัค 

ต่างจงรักมารศรี ทมยันตีโฉมเฉลา ทวยลูกเจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรื่องแล้วจึ่งรีบไป พร้อม

อยู่ในพระโรงธาร อันตระการด้วยเสาล้อม พร้อมกนกสีสลับ รับคูหาเลิศสุวรรณ ลาย

ล้วนสรรแต่ยอดงาม ยามนฤบาลทั้งหลาย เยื้องกรายเข้าสู่ที่ ล้วนแต่มีรูปสง่า ดังมหา

สิงห์ทรงกำลัง ต่างองค์นั่งลงเหนืออาสน์ อันเขาได้ลาดเรียบร้อย..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 29) 

 

ตัวอย่าง ร่ายยาว   

"จึ่งให้พรแด่พระภูบดี และเทวีผู้เสนหา ให้มีรัตนกัญญายอดนงคราญกับกุมาร

อีกสาม ล้วนงดงามพูนพระยศ นางปรากฏนามมี ทมยันตีมีขวัญ สามกุมารนั้นได้นาม

นิยม ว่าทมทานต์และทมน ทรงคุณล้นเลิศดี มีกำลังเรี่ยวแรง ยอดกำแหงแกล้วกล้า 

เจ้าหล้าแสนเปรมฤทัย เพราะได้บุตรทั้งหลาย นั้นแล ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 2) 

      ดังจะเห็นได้จากฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิด 

ได้แก่ ร่ายดั้น ร่ายสุภาพ และร่ายยาว ในส่วนของร่ายดั้น มีจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 5 คำ ในส่วน

ของร่ายสุภาพ มีจำนวนคำในแต่ละวรรคตั้งแต่ 5 - 8 คำ โดยจำนวนคำที่พบมากที่สุดคือ 5 คำ และ

ส่วนของร่ายยาว มีจำนวนคำในแต่ละวรรคตั้งแต่ 4 - 12 คำ โดยจำนวนคำที่พบมากที่สุดคือ 6 คำ 

จากฉันทลักษณ์ประเภทร่าย ทั้ง 3 ชนิดข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ามีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่

ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะร่ายดั้นและร่ายสุภาพ จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 5 คำเป็นส่วนใหญ่ 

แต่ในส่วนของร่ายยาว จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่แตกต่างไปจากร่ายทั้ง 2 ชนิดข้างต้น โดยที่ ร่าย

ยาว จะมีจำนวนคำอยู่ที่ 6 คำเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วร่ายยาวจะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่มิได้
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กำหนดแน่นอน ตั้งแต่ 5 คำ 6 คำ เรื่อยไปจนถึง 12 คำก็มี ดังปรากฏใน ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 

แต่สำหรับร่ายยาวในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีจำนวนคำในแต่ละวรรคที่แตกต่างออกไป

จากร่ายยาวทั่วไป เนื่องจากเป็นวรรณคดีลายลักษณ์ มี วัตถุประสงค์สำหรับการอ่านและเป็น

แบบอย่างตำราสำหรับการฝึกแต่งคำประพันธ์ จำนวนคำในแต่ละวรรคจึงมีการกำหนดรูปแบบอย่าง

เป็นระเบียบชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยแตกต่างไปจากร่ายยาว ทั่วไปที่ส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับการ

สวดหรือการแหล่ ซึ่งต้องอาศัยการท่องจำเป็นหลัก จำนวนคำในแต่ละวรรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการท่องจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีจำนวนคำในแต่ละวรรคมากและมีการเล่นสัมผัสในหลาย

ตำแหน่ง ย่อมทำให้เกิดความง่ายต่อการจดจำและสร้างความไพเราะในการสวดหรือการแหล่อีกด้วย  

     ฉันทลักษณ์อีกประเภทหนึ่ง คือ กลอนเป็นรูปแบบ  

คำประพันธ์ที่มิได้กำหนดจำนวนคำไว้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าในตำราแต่งกลอน เช่น หลักภาษาไทย 

(ภาคฉันทลักษณ์) ของพระยาอุปกิตศิลปสาร จะมีการกำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรคไว้อย่างชัดเจน 

ดังความว่า "ในบทหนึ่ง ๆ จัดเป็น 2 วรรค เรียกวรรคสลับ วรรครับ (ในบาทเอก) และวรรครอง และ

วรรคส่ง (ในบาทโท) และในวรรคหนึ่ง ๆ นั้นบรรจุคำตั้งแต่ 6 คำ ถึง 9 คำ เป็นอย่างมาก กลอนคำ

ร้องมักใช้ 6-7 หรือ 8 คำ หรือ 9 คำเป็นพื้น และกลอนอ่านเล่น เช่นกลอนสุภาพหรือกลอนเสภา มัก

ใช้ 8 คำหรือ 9 คำเป็นพื้น โดยมากนิยม 8 คำเป็นเกณฑ์ จึงเรียกว่ากลอนแปด" (พระยาอุปกิตศิลป

สาร, 2541: 359) แต่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของผู้แต่งที่จะสรรคำให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

และก่อให้เกิดความไพเราะให้กับคำประพันธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่าง กลอนบทละคร 

   "นี่แน่เกศินีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 39) 
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ตัวอย่าง กลอนเสภา 

   "คราน้ันเกศินีศรีสมร  ฟังสุนทรพจนาสารถี 

  สังเกตเห็นกิริยาท่าที   แห่งภูมีบุญโศลกฦๅชา 

  จึงลากลับเข้ายังในวังราช   บังคมบาทแม่อยู่หัวสุดสง่า 

  แล้วจึ่งทูลแถลงแจ้งกิจจา   ทุกสิ่งสารพัดสิ้นที่ยินยล ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 50) 

 

ตัวอย่าง กลอนเพลงยาว 

   "ถึงแม้ยามชอกช้ำระกำใจ  สัตรีใดเช้ือเลิศเสริฐสมร 

  ย่อมรู้จักข่มตนและทนร้อน  จึ่งบังอรถึงฟ้าสุราลัย 

  ถึงแม้ผัวทิ้งไปด้วยใจโฉด   หล่อนจะโกรธภรรดาก็หาไม่ 

  อันหญิงดีอยู่ดีไม่มีภัย   เพราะความดีคุ้มได้ดังเกราะทอง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 14) 

      กลอน ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

ได้แก่ กลอนบทละคร กลอนเสภา และกลอนเพลงยาว โดยฉันทลักษณ์ประเภท กลอน ทั้ง 3 ชนิด

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นกลอนสุภาพ โดยกลอนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในด้านการข้ึนต้นและ   

ลงท้ายบทเท่านั้น แต่ในด้านของจำนวนคำมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีจำนวนคำในแต่ละวรรค

ตั้งแต่ 6 - 9 คำ โดยจำนวนคำที่พบมากที่สุดคือ 8 คำ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าสาเหตุที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดจำนวนคำในฉันทลักษณ์ประเภทกลอน ทั้ง 3 ชนิดให้อยู่ใน

จำนวน 8 คำ พระองค์อาจจะทรงคำนึงถึงจังหวะของคำ เพราะการกำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรค

ย่อมมีผลต่อความไพเราะของคำประพันธ์ชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำประพันธ์ประเภทกลอน 

นอกจากจะต้องสรรคำหลากคำให้มีความหมายและเกิดความไพเราะแล้ว การกำหนดจำนวนคำยัง

เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความไพเราะอีกประหนึ่งด้วย  
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     อนึ่ง การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

กำหนดแบบแผนพิเศษในด้านจำนวนคำของฉันทลักษณ์ประเภทกลอน ในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระองค์อาจจะทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับความเหมาะสมของจำนวนคำที่ก่อความ

ไพเราะทั้งรสคำและรสความไปพร้อมกัน โดยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนคำ

ในแต่ละวรรคอย่างเหมาะสมให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหากับฉันทลักษณ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมี

ความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับวรรณคดีของไทยในอดีตที่แต่งข้ึนโดยใช้ ฉันทลักษณ์ประเภทกลอน 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

ตัวอย่าง บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

   "เมื่อนั้น    องค์ศรีปัตหราได้ทราบสาร 

  นิ่งนึกตรึกดูก็แจ้งการ   จะมีครรภ์กุมารเป็นมั่นคง 

  พระเร่งเกษมสันต์หรรษา   สมถวิลจินดาดังประสงค์ 

  พอรุ่งรางส่างแสงสุริยง   ก็อ่าองค์ทรงเครื่องรูจี 

  เสด็จออกยังท้องพระโรงคัล  นั่งเหนือแท่นสุวรรณจำรัสศรี 

  แล้วเล่าความนิมิตเทวี   แก่โหรเฒ่าทั้งสี่ทันใด ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2546: 9) 

 

ตัวอย่าง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

   "บัดน้ัน    บรรดาพวกพหลพลไพร่ 

  ไต่ตามหางนายสบายใจ   ถือกิ่งไม้รำต่างหางนกยูง 

  บ้างทำทีไล่ลวดอวดกันเล่น  นี่แน่ดูกูจะเป็นพวกไม้สูง 

  บ้างกลัวตกต้องคลานวานเพื่อนจูง  ข้ามไปได้ทั้งฝูงวานร ฯ" 

     (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2553: 11) 
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ตัวอย่าง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 

   "คราน้ันยายกลอยกับยายสาย ไม่รู้แยบคายขุนช้างว่า 

  หลงใหลแต่จะได้เงินตรา   ก็รับคำอำลามาทันใด 

  สองยายอาบน้ำแต่งตัว   ทาแป้งหวีหัวนุ่งผ้าใหม่ 

  ขุนช้างเลือกหาข้าไทย   ที่ไว้เนื้อเช่ือใจแต่ก่อนมา..." 

       (กรมศิลปากร, 2513: 234) 

     ตัวอย่างกลอนบทละครและกลอนเสภา ข้างต้นจะเห็นได้

ว่ามีจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 6-9 คำ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่วรรคละ 8 คำ ซึ่งสอดคล้องกับ 

กลอน ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์และกำหนดจำนวนคำในแต่ละ

วรรคอยู่ที่ 8 คำ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า การที่พระองค์ทรงกำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรคอยู่ที่ 8 

คำ เป็นจังหวะของการอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป โดยที่มีการแบ่งช่วงในการอ่านคำ

ประพันธ์เป็น 3 / 2 / 3 นอกจากนี้การกำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรคยังมีส่วนสัมพันธ์กับการ

กำหนดตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากการกำหนดแบบแผนพิเศษในด้านจำนวนคำ

ทั้ง 2 ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยทรงคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความเหมาะสมระหว่างจำนวน

คำกับการนำบทประพันธ์ไปใช้งานมากกว่าที่จะทรงกำหนดจำนวนคำให้ตายตัวตามรูปแบบของฉันท

ลักษณ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะให้กับบทประพันธ์ร้อยกรองอีก

ประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญและเปน็ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ฝกึแต่งคำประพันธ์ที่จะได้

ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป นอกจากลักษณะเด่นในด้านจำนวนคำ ของฉันทลักษณ์แต่ละประเภท ซึ่ง

ส่งผลให้ฉันทลักษณ์ที่พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนไว้มีลักษณะเด่นแล้ว ด้านการรับส่งสัมผัส ภายใน

ฉันทลักษณ์แต่ละประเภทที่พระองค์ทรงกำหนดแบบแผนไว้อย่างชัดเจน ยังส่งผลให้พระราชนิพนธ์

ของพระองค์มีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งด้วย ดังผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป   
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   4.1.4.2 ด้านการรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน 

    จากประเด็นก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการกำหนดแบบแผนพิเศษ

ของฉันทลักษณ์ร่วมกัน ด้านจำนวนคำ ที่ปรากฏในฉันทลักษณ์แต่ละประเภท อันแสดงให้เห็นว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนพิเศษในด้านดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งเป็น

การสร้างมาตรฐานให้กับฉันทลักษณ์และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป  

    นอกจากนี้ การกำหนดแบบแผนพิเศษของฉันทลักษณ์ร่วมกัน          

อีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ของพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง คือ การรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน กล่าวคือ ฉันทลักษณ์แต่ละประเภท

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์มีจำนวนหลากหลายประเภท

ด้วยกัน ซึ่งเนื้อหาในบางสรรคที่พระองค์ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์หลายประเภทรวมกันนั้น เมื่อทรง

พระราชนิพนธ์ฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งจบแลว้และทรงพระราชนิพนธ์ ฉันทลักษณ์อีกประเภทหนึ่งข้ึน

ใหม่ พระองค์จะทรงมีการรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภทกันหรือที่เรียกว่า  การร้อย

โคลง7 จากการศึกษาพบว่าลักษณะของ การร้อยโคลง ปรากฏโดยตลอดพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเคร่งครัดในกลวิธี

ดังกล่าวและทรงกำหนดไว้เป็นแบบแผนอย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง โคลงสี่สุภาพและร่ายยาว ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

7 การร้อยโคลง คือ การรับส่งสัมผัสระหว่างโคลงกับโคลง โดยท่ีมีการส่งสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของโคลงบทก่อนไปยังคำท่ี 1-3 

ของบาทหน้าในโคลงบทต่อไป ในท่ีนี้ผู้วิจัยจะขอใช้คำว่า "การร้อยโคลง" เพ่ือกล่าวถึงการรับส่งสัมผัสในคำประพันธ์ทุกประ เภท 
ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน กล่าวคือ การร้อยโคลง ในความหมายท่ีผู้วิจัยเลือกใช้มิได้จำกัดอยู่ในฉันทลักษณ์ประเภท 
โคลง เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงฉันทลักษณ์ประเภทอื่นด้วย นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการรับส่งสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์ต่างประเภท
กัน เช่น ร่าย กับ โคลง ฉันท์กับกาพย์ หรือกาพย์กับกลอน เป็นต้น ผู้วิจัยจะขอใช้คำว่า "การร้อยโคลง" เพ่ืออธิบายลักษณะของ
การรับส่งสัมผัสดังกล่าวต่อไป 
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โคลงสี่สุภาพ 

   "แต่นั้นเยาวลักษณ์น้อย  นาเรศร์ 

  ชายอื่นจักไม่เจตน์   จิตต้อง 

  ผูกสมัครักนฤเบศร์   บพิตร์ โสดแล 

  หวังสนิทชิดห้อง    ห่างแล้แดยัน ฯ 

 

ร่ายยาว 

 "...ฝ่ายทรงธรรม์นฤบดี ฟังวาทีหงส์ฉลาด ภูวนาถชอบหฤทัย ปลอบให้ไปดังปรารถนา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 4) 

    ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการรับส่งสัมผัสระหว่าง ฉันทลักษณ์

ต่างประเภทกัน ดังนี้ มีการรับส่งสัมผัสในคำสุดท้ายของโคลงสี่สุภาพ คือคำว่า "ยัน" ส่งสัมผัสไปยังคำ

ที่ 3 ของวรรคแรกใน ร่ายยาว คือคำว่า "ธรรม์" หรือในกรณีระหว่าง กาพย์ฉบัง 16 และวสันตดิลก

ฉันท์ 14 ดงัตัวอย่างว่า  

 

กาพย์ฉบัง 16   

   ชายนั้นซัดเซเร่ไคล  แทบทั่วพื้นไผท 

  เพราะอกประหนึ่งอัคคี    

   จะพักแห่งใดก็ดี   สุขคงบมี 

  เพราะทุกข์คงท่วมวิญญา 

   แม้นอนก็ไม่เต็มตา  เพราะชายนั้นมา 

  รู้สึกว่าตนสามาญ 
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   นางนั้นสิตามบุรุษเลขา  จรเข้าพนาสาณฑ์ 

  ชายช่ัวก็ทิ้งสุมะนะมาลย์   ฤวะเจ้าจะทนไหว 

   เอกายุพาฤก็จะหลง  เพราะพะวงมิเคยไพร 

  อดอยากและยากมะนะไฉน  ฤวะเจ้าจะยังชนม์ 

   ในป่าฤทารุณะถนัด  พหุสัตว์ก็สับสน 

  โอ้หล่อนสิผัวสะติวิกล   มะละได้มิไยดี ฯ 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 133-134)  

    ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการรับส่งสัมผัสระหว่าง ฉันทลักษณ์

ต่างประเภทกัน ดังนี้ มีการรับส่งสัมผัสในคำสุดท้ายของกาพย์ฉบัง 16 คือคำว่า "มาญ" ส่งสัมผัสไปยัง

คำสุดท้ายของวรรคหลังในวสันตดิลกฉันท์ 14 บทต่อไป คือคำว่า "สาณฑ์" โดยที่ลักษณะการรับส่ง

สัมผัสระหว่างคำประพันธ์ต่างประเภทกันปรากฏตลอดพระราชนิพนธ์ อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่น

และความเคร่งครัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนไว้ในฉันทลักษณ์ที่

ทรงเลือกใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลหลวง ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของฉันท

ลักษณ์แล้ว ยังส่งผลให้เกิดความไพเราะในคำประพันธ์อีกด้วย 

    จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ทรงกำหนดแบบแผนพิเศษในด้านการรับส่งสัมผัสระหว่าง        

ฉันทลักษณ์ต่างประเภทกัน ไว้อย่างเคร่งครัดและชัดเจน เพื่อให้เกิดมาตรฐานของฉันทลักษณ์      

ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตำราสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป 

นอกจากจะเป็นการสรา้งมาตรฐานด้านฉันทลกัษณ์แล้ว ยังส่งผลให้พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีความ

ไพเราะอีกประการหนึ่งด้วย  
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   ดังนั้นจากการศึกษาลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง ได้แก่ การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์ การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย 

การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และการกำหนดแบบแผนพิเศษของ ฉันทลักษณ์ แสดง

ให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนในด้านดังกล่าวไว้อย่าง

เคร่งครัดและชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับฉันทลักษณ์แต่ละประเภทแล้ว ยัง

เป็นการแสดงแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์ที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป นอกจากลักษณะเด่นด้านฉันท

ลักษณ์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น ยังมีลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในพระราช

นิพนธ์ คือ กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป 

  

 4.2 กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ 

  จากการศึกษาลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ในหัวข้อที่ผ่ านมา ผู้ วิจัยพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงวิธีการใช้ฉันทลักษณ์ไว้เป็นแบบแผนอย่างชัดเจน 

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงรวบรวมประเภทของฉันทลักษณ์ให้สมบูรณ์ที่สุดและเป็นฉันทลักษณ์ที่มี

ความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย ตลอดจนทรงกำหนดแบบแผนทั้งในด้านจำนวนคำ การ

รับส่งสัมผัส คำเอกคำโท คำครุคำลหุ และลักษณะความเหมาะสมระหว่างฉันทลักษณ์กับเนื้อหา โดย

พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์ให้พ ระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับผู้ฝกึแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป นอกจาก ลักษณะ

เด่นด้านฉันทลักษณ์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้ว ยังมีประเด็นที่สำคัญอีกประหนึ่งคือ กลวิธีการสร้างความ

งามทางวรรณศิลป์ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง  พระนลคำหลวง อันแสดงให้ เห็นถึงพระ

อัจฉริยภาพและความเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านการประพันธ์ร้อยกรองของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึง กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 

ประเด็น ดังนี้ 
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  4.2.1 การสร้างความไพเราะด้านเสียง 

  4.2.2 การสร้างความงามด้านคำ 

  4.2.3 การสร้างความงามด้านเนื้อความ 

 

  4.2.1 การสร้างความไพเราะด้านเสียง 

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความไพเราะด้านเสียง 2 ประการ ดังนี้ 

   4.2.1.1 การเล่นเสียงสัมผัสสระ 

   4.2.1.2 การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ 

    

   4.2.1.1 การเล่นเสียงสัมผัสสระ คือ เสียงสัมผัสระหว่างคำที่มีพยัญชนะ

ต้นต่างกันประสมสระเดียวกัน เช่น นะ กับ จะ ดี กับ ศรี แล กับ แข เป็นต้น ถ้ามีตัวสะกดต้องเป็น

ตัวสะกดมาตราเดียวกัน เช่น รัก กับ มัก เดิน กับ เพลิน ห่าง กับ ร้าง เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2550: 451)  

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏลักษณะของการ

เล่นเสียงสัมผัสสระ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเล่นเสียงสัมผัสสระต้นวรรค การเล่นเสียงสัมผัสสระกลาง

วรรค และการเล่นเสียงสัมผัสสระท้ายวรรค ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏในฉันทลักษณ์ทุกประเภท 

ดังต่อไปนี้   

    1) การเล่นเสียงสัมผัสสระต้นวรรค คือ การเล่นเสียงสัมผัสสระ

ในตำแหน่งต้นวรรค ประมาณคำที่ 1-2 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล คำหลวง 

พบลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มากนัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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   "พรากจากพระสามิวรเศรษ ฐะนเรศร์นเรนทร์สูร 

  พรากสองดไนยะปิยพูล   พิศวาสย์จะขาดใจ 

   อันผู้จะพึ่งฤก็นิราศ  จะอนาถณถ่ินไพร 

  โอ้หวาดขยาดณวนะภัย   พหุพาละมากมี" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 109) 

 

   "...แม้นางพญาจะอนุญาต  และประสาธะสมจิต 

  ข้าจึ่งจะปลงมนะสถิต   ณนิวาศะวังใน 

   แต่แม้มิยอมประดุจะขอ  จะมิรอฤอาไศรย 

  ขอลาพระมาตุระคระไล   และประเวศณไพรสาณฑ์ ฯ" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 118) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสสระในคำว่า 

"พรากจาก" และ "แต่แม้" ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสสระดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

ตำแหน่งต้นวรรคของคำประพันธ์  

    2) การเล่นเสียงสัมผัสสระกลางวรรค คือ การเล่นเสียงสมัผัสสระ

ในตำแหน่งกลางวรรค ประมาณคำที่ 3-4 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง พบว่าการรับส่งสัมผัสในตำแหน่งกลางวรรคมีจำนวนมากที่สุด เนื่องจากการรับส่งสัมผัสใน

ตำแหน่งดังกล่าวทำให้บทประพันธ์มีความไพเราะยิ่งข้ึน กล่าวคือถ้าหากมีการแบ่งจำนวนในแต่ละ

วรรคที่มี 8 คำ ออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 3 / 2 / 3 จะเห็นได้ว่าในตำแหน่งกลางวรรคจะเป็นตำแหน่งที่มี

ความเหมาะสมที่จะทำให้บทประพันธ์มีความไพเราะ เมื่อมีการเล่นเสียงสัมผัสในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่ง

เป็นการรับจังหวะคำจากต้นวรรคมาสมัผสักับคำในตำแหน่งกลางวรรค และส่งสัมผัสคำไปยังตำแหน่ง
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ท้ายวรรค โดยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้คำประพันธ์ในวรรคมีจังหวะที่ลื่นไหลก่อให้เกิดความไพเราะ

เป็นอย่างยิ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ร่ายยาว 

 "...จึ่งองค์นรินทร์ปิ่นนิษัธ เสด็จรีบรัดแล่นไป ไล่ปักษีวิมลเยนตร์ ทรงเดชจับไว้ได้หนึ่ง..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 3) 

 

 "...พะเอินผันผายกระทั่ง ยังเมืองแมนแดนอินทร์ หนึ่งคือมุนินทร์นารถ หนึ่งพระบรรพรต

กล้า เปนมหาราชทั้งสอง..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 9) 

 

 "...พอพระมุนีนารท เผยพจน์หมดถ้อยลง พะเอินองค์โลกปาลา มาพร้อมด้วยพระอัคนี ต่างมี

อานุภาพถนัด..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 11) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ร่ายยาว ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียง

สัมผัสสระในคำว่า "นรินทร์ปิ่น" "แมนแดน" และ "พจน์หมด" ซึ่งการเล่นสัมผัสดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

ตำแหน่งกลางวรรคของคำประพันธ์ 
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กาพย์ยานี 11 

   "อ้าจอมศิริราช   สูงผงาดแง่สิงขร 

  หลายยอดระยับยอน   เยือนย่ัวฟ้าน่ายินด ี

   มโนหรก้อนหินสรรพ  สีระยับสลับส ี

  สูงล้ำง้ำธาตรี    ช้ีสวรรค์อันพึงหมาย 

   นานาโลหธาตุ   ล้วนปลาดเหลือบรรยาย 

  อีกแก้วแพรวพรรณราย   หลายแก้วหลากมากมวลมี..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 84) 

    ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 ข้างต้นปรากฏคำเล่นเสียงสัมผัสสระในคำ

ว่า "ฟ้าน่า" "ยับสลับ" "ล้ำง้ำ" "สวรรค์อัน" "แก้วแพรว" และ "หลากมาก" ซึ่งการเล่นเสียงสัมผัสสระ

ดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของคำประพันธ์ 

 

กาพย์ฉบัง 16 

   "...โอ้โอ๋คราน้ีเหลือพะวง  ทิ้งไว้ให้หลง 

  พระองค์มาทอดทิ้งไฉน 

   อยู่เดียวอนาถหวาดใจ  จะเหลียวพึ่งใคร 

  ในป่าระหงดงดอน 

   อ้าพระองค์เอกอดิศร  ทรงธรรมสุนทร 

  ธรรมะบ่มีละเลย..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 
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    กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสสระในคำว่า "อนาถ

หวาด" และ "หงดง" โดยการเล่นสัมผัสดังกล่าวปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรค 

 

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

   "ครวญพลางนางแก้ว หฤทัยท่วมแล้ว  ด้วยโศกเหลือตรา 

 ประหนึ่งไฟฟอน ร้อนรุมอุรา  โอ้อนิจจา  ทุกขาทวี 

   นิ่มนฤมล  ว่ิงวกเวียนวน  หาพระสามี 

 โรทร่ำกำสรวล คร่ำครวญโศกี  ทุกข์ท่วมฤดี  อึงมี่ไปมา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 71) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสสระในคำว่า 

"พลางนาง" และ "ร่ำกำ" ซึ่งปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของคำประพันธ์ดังกล่าว 

 

กลอนบทละคร 

   "รถเลื่อนเคลื่อนไปในวิถี  สดศรีวิไลราวหงส์ 

  พอเวลาสายัณห์ตวันลง   ก็ตรงหน้าวิทรรภเวียงไชย ฯ 

   บัดน้ัน    ฝ่ายนายประตูใหญ่ 

  เห็นท้าวฤตุบรรณนั้นไซร้   มาใกล้จะถึงธานี 

  แบ่งปันกันอยู่ระวังการ   แทบที่ทวารกรุงศรี 

  ตัวนายไปเฝ้าจอมบุรี   เพื่อทูลคดีเหตุการณ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 34) 
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    จะเห็นได้ว่ากลอนบทละคร ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสสระในคำ

ว่า "เลื่อนเคลื่อน" "ลาสา" และ "บรรณนั้น" ซึ่งปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของคำประพันธ์ 

 

กลอนเสภา 

   "คราน้ันเกศนีิศรีสมาน  รับบรรหารจึ่งบังคมประนมไหว้ 

  ทูลลาทมยันตีศรวิีไลย   รีบคลาไคลไปอีกครั้งตามสั่งนาง 

  สังเกตดูกิริยานายม้าต้น   นฤมลจำไว้ไดทุ้กอย่าง 

  ทุกท่วงทีกิริยาท่าทาง   สาวสุรางค์ก็รีบกลับคืนมา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 46) 

    ตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเล่นเสยีงสมัผัสสระ

ในคำว่า "นีศรี" "ตีศรี" "ไคลไป" "ไว้ได้" และ "ยาท่า" โดยปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของบทร้อย

กรองดังกล่าว 

 

กลอนเพลงยาว 

   "อันเมียดีควรท่ีจะเคียงผัว  และฝากตัวฝากใจมิให้ห่าง  

  เพื่อผัวรักรักษาภรรยาพลาง   ถ้วนทุกอย่างค้ําจุนอุดหนุนกัน  

  อ้าพระองค์ผู้ทรงฤทธ์ิกำแหง   มิเสียแรงทรงธรรมลํ้ามหันต์  

  ขาดน่าที่ทั้งสองของสำคัญ   ไม่คํ้าจุนเมียขวัญไม่มาครอง  

  เสียแรงเคยข้ึนชื่อฦๅว่าปราชญ์   เช่ียวฉลาดรู้ดีไม่มีสอง  

  อีกเมตตาแก่ข้าทูลลออง    ชนทั้งผองชมไท้ว่าใจดี  

  ไฉนเล่าละเลยทำเฉยอยู่    ฤๅพระรู้ว่าเมียเสียราศี  

  เมียนี้สิ้นวาศนาบารมี    พระบดีจึ่งสลัดตัดอาลัย  
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  อ้าองค์พระสมิงมิ่งมนุษ    ข้าน้ีสุดแสนฟกหัวอกไหม้  

  กรุณาข้าบ้างเถิดเปนไร    โอ้ไท้นเรศวรควรปราณี  

  ข้าเคยฟังพระดำรัสถนัดว่า   ความเมตตาเปนธรรมประเสริฐศรี 

  ยิ่งกว่าธรรมอื่นอ่ืนหมื่นแสนมี   อ้าบดเีมตตาข้าเถิดเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 11) 

    กลอนเพลงยาว ข้างต้นปรากฏลักษณะของการเลน่เสยีงสัมผัสสระ

ในคำว่า "ดีที่" "จุนหนุน" "องค์ทรง" "ธรรมล้ำ" "สองของ" "ช่ือฦๅ" "ตาข้า" "ไท้ใจ" "เลยเฉย" "เมียเสีย" 

"วาศนาบารมี" "สลัดตัด" "สมิงมิ่ง" "ฟกอก" "ศวรควร" "รัสถนัด" "อื่นหมื่น" และ "ตาข้า" ซึ่งการเล่น

เสียงดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของบทร้อยกรอง 

 

    อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าคำประพันธ์ประเภทกลอนที่ปรากฏใน

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีการเล่นเสียงสัมผัสสระในตำแหน่งกลางวรรคจำนวนมาก  

อันเนื่องมาจากการเล่นเสียงสัมผัสสระในตำแหน่งดังกล่าวเหมาะสมกับคำประพันธ์ประเภท กลอน ที่

มีการแบ่งจังหวะของคำในแต่ละวรรคเป็น 3 / 2 / 3 ซึ่งการเล่นเสียงสัมผัสสระในช่วงกลางวรรคจะ

ส่งผลให้คำประพันธ์มีจังหวะที่ลื่นไหลและต่อเนื่องกัน โดยการรับสัมผัสจากคำในตำแหน่งต้นวรรคไป

ยังคำในตำแหน่งกลางวรรคและส่งไปยังตำแหน่งท้ายวรรคทำให้คำประพันธ์มีความไพเราะเป็นอย่าง

ยิ่ง 

    3) การเล่นเสียงสัมผัสสระท้ายวรรค คือ การเล่นเสียงสัมผัสสระ

ในตำแหน่งท้ายวรรค ประมาณคำที่ 5-6 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล  

คำหลวง พบลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มากนัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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กลอนเพลงยาว 

   "...อันชายนั้นดั้นด้นค้นหากิน นกมันบินโฉบผ้าต่อหน้าหยาม 

  จึ่งต้องเที่ยวทนทุกข์ทุกโมงยาม  แม่งามขำบ่ได้โกรธสักนาที  

  ถึงอย่างไรใจดีหรือใจช่ัว   เมื่อเห็นผัวคงเศร้าฤดีศร ี

  โอ้ไร้เมืองไร้เครื่องบำเรอดี  ทุกข์ทวีหิวโหยโรยแรงเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 14) 

   

   "...ลูกขอประทานอนุญาต  จงประศาสน์สั่งกิจน้อยใหญ่ 

  แก่พราหมณ์สุเทพผู้ไว้ใจ   ในที่เฉพาะพระมารดร 

  ขอพระแม่อย่าอภิปรายขยายเรื่อง  ให้ฤๅเลื่องถึงภีมะทรงศร  

  ลูกคิดแก้ให้เหือดความเดือดร้อน  พระมารดรโปรดช่วยให้สมใจ  

  เมื่อตัวข้าตกระกำลำบาก   พบความยากความเข็ญพบเย็นได้ 

  จนกลับสู่พงศ์พันธ์ุแล้วนั้นไซร้  เพราะสุเทพผู้ใหญ่ได้พามา 

  ขอให้สุเทพผู้ประเสริฐ   ไปโดยมงคลเลิศเชิดสง่า 

  กระทั่งนครอยุธยา   รับพระนลราชามาพลันเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 15) 

    ตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเล่นเสยีงสมัผัสสระ

ในคำว่า "ฤดีศรี" "ไว้ใจ" และ "พามา" โดยปรากฏอยู่ในตำแหน่งท้ายวรรคของบทร้อยกรองดังกล่าว 

   จากตัวอย่างการเล่นเสียงสัมผัสสระข้างต้นที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการเล่นเสียงสัมผัส

สระภายในวรรค ซึ่งปรากฏทั้งในตำแหน่งต้นวรรค กลางวรรค และท้ายวรรค โดยตำแหน่งการเล่น
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เสียงสัมผัสสระที่ปรากฏมากที่สุด คือ ตำแหน่งกลางวรรค เพราะเป็นตำแหน่งที่ทำให้ บทประพันธ์มี

ความไพเราะย่ิงข้ึน 

   4.2.1.2 การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ คือ เสียงสัมผัสระหว่างคำที่มี

พยัญชนะต้นเสียงเดียวกันประสมสระต่างกัน จะมีตัวสะกดหรือไม่ก็ได้ เช่น พ่าง กับ เพียง วัด กับ วา 

แท้ กับ ทน คิด กับ ขัด ทิศ กับ ถัด เซ่น กับ สรวล  เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงสัมผัสอักษรที่เป็นคำหลาย

พยางค์ด้วย เช่น นเรศ กับ นรา สุมาลย์ กับ สมร เสมอ กับ สมัย เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 

451)  

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏลักษณะของการ

เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะต้นวรรค การเล่นเสียงสัมผัส

พยัญชนะกลางวรรค และการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะท้ายวรรค ดังต่อไปนี้  

1) การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะต้นวรรค คือ การเล่นเสียง

สัมผัสพยัญชนะในตำแหน่งต้นวรรค ประมาณคำที่ 1-2 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง พบลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มากนัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

   "...ผุดลุกขึ้นมอง  ท่ัวท้ังในห้อง  ทั้งนอกชายคา 

  ไม่แลเห็นองค์ ยงยศราชา ก็ซุดกายา  โศการ่ำไป..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 71) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำว่า 

"ทั่วทั้ง" และ "ยงยศ" โดยการเล่นเสียงสัมผัสสระดังกล่าวปรากฏอยู่ในตำแหน่งต้นวรรค 
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วสันตดิลกฉันท์ 14 

   "ปวงปาปะกรรมะอะกุศล  มนะดลคะนึงดู 

  ทำไว้กะใครฤก็ดนู   บ่มิรู้ณหนหลัง 

   ด้วยกายะกรรมมนสะพลาด ฤวะวาจอะสัจจัง 

  กรรมใดประกอบนะคุรุยัง   ผะละเกิดผจนผลาญ..." 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 108) 

 

   "พอกูประเวศวนะอรัณ  ยะก็อันตรายเปน 

  พอพบพะณิชะคะเห็น   พหุอันตรายา 

   แต่เดิมสิปวงพณิชะสุข  บ่มิทุกข์ณมรรคา 

  พอคบดะนูนะสิคณา   คชะร้ายทะลายเขา..." 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 109) 

 

    ตัวอย่างวสันตดิลกฉันท์ 14 ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ

ในคำว่า "ปวงปาปะ" "วะวา" และ "พอพบพะ" โดยการเล่นเสียงสัมผัสสระดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

ตำแหน่งต้นวรรค 
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กาพย์ฉบัง 16 

   "อ้าองค์นิษัธราชา  นาถภรรดา 

  พระองค์เสด็จหนไหน 

   มหาราชาทรงไชย  พระอยู่หนใด 

  พระองค์ผู้อยู่เหนือหัว 

   อ้าทูลกระหม่อมจอมผัว  น้องนี้เหลือกลัว 

  ไฉนพระทิ้งกลางดง..." 
       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 

    กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นปรากฏคำเล่นเสียงเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "อ้าองค์" และ "น้องนี้" โดยอยู่ในตำแหน่งต้นวรรคของคำประพันธ์ดังกล่าว 

 

กลอนบทละคร 

   นี่แน่เกศีนีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง 

  เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา   อย่าให้เขาเคืองแค้นค่ัง 

  ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง   อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา 

  เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ   ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา 

  ถามแล้วให้เขาตอบมา   แต่ด้วยวาจาอันสัตย์จริง 

  ตัวกูไม่วายสงกา    แต่อกข้าเต้นตึกด้วยนึกกริ่ง 
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  หฤทัยสั่นสั่นขันย่ิง   ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ 

  แล้วเจ้าจงลองกล่าวสุนทร  คำกลอนซึ่งกูสั่งให้ 

  พราหมณ์ปรรณาทประภาษแล้วไซร้ ดังนี้ทีจะได้เห็นชัด 

  เจ้าเอวบางจงพลางสังเกตคำ  จดจำคำตอบให้ถนัด 

  จงจำแม่นมาสารพัด   ไปเถิดจงรัดรีบไป ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 39) 

    ตัวอย่างกลอนบทละคร ข้างต้นปรากฏคำเล่นเสียงเสียงสัมผัส

พยัญชนะในคำว่า "โน่นแน่" "จดจำ" และ "จงจำ" โดยอยู่ในตำแหน่งต้นวรรคของคำประพันธ์ดังกล่าว 

    2) การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะกลางวรรค  คือ การเล่นเสียง

สัมผัสพยัญชนะในตำแหน่งกลางวรรค ประมาณคำที่ 3-4 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าการรับส่งสัมผัสในตำแหน่งกลางวรรคมีจำนวนมากที่สุด เนื่องจากการ

รับส่งสัมผัสในตำแหน่งดังกล่าวทำให้บทประพันธ์มีความไพเราะย่ิงข้ึน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

กลอนบทละคร 

   "รถขวัญ    เสียงสนั่นแดนดินไดย้ินเสียง 

  ไพเราะเหมาะหมายคล้ายจำเรียง  ฟังเพียงเพลงเพราะเหมาะใจ 

  ยินถึงพระยาม้าต้น   ของพระนลทรงฤทธ์ิอดิศัย 

  อันอยู่ในโรงที่ข้างใน   ก็ดีใจต่างร้องก้องกังวาฬ 

  ต่างตัวเริงร้องลำพองเต้น   ราวกับเห็นพระนลมหาศาล 

  เห็นม้าท่าเปรมกมลมาลย์   พนักงานต่างคิดฉงนนัก ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 34) 
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    ตัวอย่างกลอนบทละคร ดังกล่าวมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "แดนดินได้" "เหมาะหมาย" "ยินยา" "ก้องกัง" และ "เริงร้อง" โดยการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ

ดังกล่าวปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรค 

 

กลอนบทละคร 

   "นี่แนเ่กศนีีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง 

  เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา   อย่าให้เขาเคืองแค้นคั่ง 

  ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง   อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา 

  เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ   ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา 

  ถามแล้วให้เขาตอบมา   แต่ด้วยวาจาอันสัตย์จริง 

  ตัวกูไม่วายสงกา    แต่อกข้าเต้นตึกด้วยนึกกริ่ง 

  หฤทัยสั่นสั่นขันย่ิง   ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ 

  แล้วเจ้าจงลองกล่าวสุนทร  คำกลอนซึ่งกูสั่งให้ 

  พราหมณ์ปรรณาทประภาษแล้วไซร้ ดังนี้ทีจะได้เห็นชัด 

  เจ้าเอวบางจงพลางสังเกตคำ  จดจำคำตอบให้ถนัด 

  จงจำแม่นมาสารพัด   ไปเถิดจงรัดรีบไป ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 39) 
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    ตัวอย่างกลอนบทละคร ดังกล่าวมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "นีนง" "สืบสาว" "เคืองแค้นค่ัง" "รอรั้งรีบ" "เต้นตึก" "เจ้าจง" "แม่นมา" และ "รัดรีบ" โดยการเล่น

เสียงสัมผัสพยัญชนะดังกล่าวปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรค 

 

กลอนเสภา 

   "คราน้ันวาหุกชำเลืองมา  เห็นนางอินทรเสนาสุดาสวรรค์ 

  อีกกุมารพี่ชายผู้พรายพรรณ  มาพร้อมกันกับนางเกศินี 

  ลุกขึ้นรับขวัญมิทันช้า   สร้วมกอดกุมาราทั้งสองศรี 

  ด้วยความรักเยี่ยงยอดจอดฤด ี  เหลือที่จะหักความรักลง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 49) 

    คำประพันธ์ข่างต้นปรากฏลักษณะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "กันกับ" "กอดกุ" และ "เยี่ยงยอด" ซึ่งอยู่ในตำแหน่งกลางวรรคของคำประพันธ์ 

 

กลอนเพลงยาว 

   "โอ้นักสกาของข้าเอ๋ย  กระไรเลยดั้นด้นไปหนไหน 

  แบ่งเอาผ้าข้าคลุมแล้วดุ่มไป  ช่างกระไรไม่คิดเมตตากัน 

  ช่างทอดทิ้งเมียขวัญอันสวาท  ให้อนาถนอนร้างกลางไพรสัณฑ์ 

  เมียซื่อตรงจงรักภักดีครัน   นั่งคอยผัวอยู่นั้นเช่นสั่งไว้ 
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  แสนฟูมฟกอกผ่าวราวไฟผลาญ  ให้ร้อนราญทรวงเริงเหมือนเพลิงไหม้ 

  ห่มแต่ผ้ากึ่งผืนน้ันยืนไว้   พอจะได้ต่างหน้าสวามี 

  โอ้วีรบุรุษมกุฎเกศ   จงสมเพชภรรยามารศรี 

  ผู้โศกเศร้าทุกทิวาราตรี   เชิญบดีมาปลอบประโลมนาง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 10) 

    ตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน   

คำว่า "ดั้นด้น" "ฟูมฟก" "ร้อนราญ"  "โศกเศร้า" และ "ทุกทิ" โดยปรากฏอยู่ในตำแหน่งกลางวรรค 

 

กลอนเพลงยาว 

   "อันเมียดีควรที่จะเคียงผัว  และฝากตัวฝากใจมิให้ห่าง  

  เพื่อผัวรักรักษาภรรยาพลาง   ถ้วนทุกอย่างค้ําจุนอุดหนุนกัน  

  อ้าพระองค์ผู้ทรงฤทธ์ิกำแหง   มิเสียแรงทรงธรรมลํ้ามหันต์  

  ขาดน่าท่ีท้ังสองของสำคัญ   ไม่คํ้าจุนเมียขวัญไม่มาครอง  

  เสียแรงเคยข้ึนช่ือฦๅว่าปราชญ์   เช่ียวฉลาดรู้ดีไม่มีสอง  

  อีกเมตตาแก่ข้าทูลลออง    ชนทั้งผองชมไท้ว่าใจดี  

  ไฉนเล่าละเลยทำเฉยอยู่    ฤๅพระรู้ว่าเมียเสียราศี  

  เมียนี้สิ้นวาศนาบารมี    พระบดีจึ่งสลัดตัดอาลัย  
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  อ้าองค์พระสมิงมิ่งมนุษ    ข้าน้ีสุดแสนฟกหัวอกไหม้  

  กรุณาข้าบ้างเถิดเปนไร    โอ้ไท้นเรศวรควรปราณี  

  ข้าเคยฟังพระดำรัสถนัดว่า   ความเมตตาเปนธรรมประเสริฐศรี  

  ยิ่งกว่าธรรมอื่นอื่นหมื่นแสนมี   อ้าบดีเมตตาข้าเถิดเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 11) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นปรากฏลักษณะของการเล่นเสียงสัมผัส

สระในคำว่า "รักรักษา" "ที่ทั้ง" "เล่าละเลย" "สมิงมิ่ง" และ "สุดแสน" ซึ่งการเล่นเสียงดังกล่าวอยู่ใน

ตำแหน่งกลางวรรคของบทร้อยกรอง 

 

กลอนเพลงยาว 

   "...อันชายนั้นดั้นด้นค้นหากิน นกมันบินโฉบผ้าต่อหน้าหยาม 

  จึ่งต้องเท่ียวทนทุกข์ทุกโมงยาม  แม่งามขำบ่ได้โกรธสักนาที  

  ถึงอย่างไรใจดีหรือใจช่ัว   เมื่อเห็นผัวคงเศร้าฤดีศรี 

  โอ้ไร้เมืองไร้เครื่องบำเรอดี  ทุกข์ทวีหิวโหยโรยแรงเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 14) 

   

   "...ลูกขอประทานอนุญาต  จงประศาสน์สั่งกิจน้อยใหญ่ 

  แก่พราหมณ์สุเทพผู้ไว้ใจ   ในที่เฉพาะพระมารดร 

  ขอพระแม่อย่าอภิปรายขยายเรื่อง  ให้ฤๅเลื่องถึงภีมะทรงศร  

  ลูกคิดแก้ให้เหือดความเดือดร้อน  พระมารดรโปรดช่วยให้สมใจ  

  เมื่อตัวข้าตกระกำลำบาก   พบความยากความเข็ญพบเย็นได ้

  จนกลับสู่พงศ์พันธุแ์ล้วนั้นไซร้  เพราะสุเทพผู้ใหญ่ได้พามา 
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  ขอให้สุเทพผู้ประเสริฐ   ไปโดยมงคลเลิศเชิดสง่า 

  กระทั่งนครอยุธยา   รับพระนลราชามาพลันเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 15) 

    ตัวอย่างกลอนเพลงยาว ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "ดั้นด้น" "เที่ยวทนทุกข์ทุก" "หิวโหย" "โรยแรง" "ให้เหือด" และ "พงศ์พันธ์ุ" โดยปรากฏอยู่ใน

ตำแหน่งกลางวรรค 

    3) การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะท้ายวรรค  คือ การเล่นเสียง

สัมผัสพยัญชนะในตำแหน่งท้ายวรรค ประมาณคำที่ 5-6 ของวรรค จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง พบลักษณะดังกล่าวจำนวนไม่มากนัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ร่ายยาว 

 "...หงส์ก็ร่อนรี่ลงมา เฉภาะหน้านงคราญ ฝ่ายเยาวมาลย์มิ่งมิตร์ สถิตท่ามกลางกำนัลใน..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 5) 

 

 "...ฟังพจนาทหงสท์อง ช่างพลอดพร้องจับใจ ดวงหฤทัยบ่อยู่กับตน เวียนวนใคร่ใฝ่ฝัน ถึงทรง

ธรรม์นลราช ผู้เช้ือชาติอาชาไนย..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 8) 

 

    ตัวอย่างร่ายยาว ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำว่า 

"มิ่งมิตร์" "พลอดพร้องจับใจ" และ "ใฝ่ฝัน" ซึ่งปรากฏอยู่ในตำแหน่งท้ายวรรคของคำประพันธ์ 
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อินทรวิเชียรฉันท์ 11 

   "ราววิทยุใสแสง   กละแฝงณเมฆมวล 

  แม่จงขยับถ้วน    วจะเค้าคดีไข 

   พิศรูปสิเทียมเท   วะสุดาสุราลัย 

  พิศภูษะณาไซร้    มละสิ้นสุราภรณ..." 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 113)  

     อินทรวิเชียรฉันท์  11 ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัส

พยัญชนะในคำว่า "ใสแสง" และ "เทียมเท" โดยการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

ตำแหน่งท้ายวรรคของคำประพันธ์ 

 

กลอนบทละคร 

  "...ยินถึงพระยาม้าต้น   ของพระนลทรงฤทธ์ิอดิศัย 

  อันอยู่ในโรงที่ข้างใน   ก็ดีใจต่างร้องก้องกังวาฬ 

  ต่างตัวเริงร้องลำพองเต้น   ราวกับเห็นพระนลมหาศาล 

  เห็นม้าท่าเปรมกมลมาลย์   พนักงานต่างคิดฉงนนัก ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 34) 

    ตัวอย่างกลอนบทละคร ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะใน

คำว่า "มลมาลย์" ซึ่งปรากฏอยู่ในตำแหน่งท้ายวรรคของคำประพันธ์ 
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กลอนเสภา 

   "คราน้ันวาหุกชำเลืองมา  เห็นนางอินทรเสนาสุดาสวรรค์ 

  อีกกุมารพี่ชายผู้พรายพรรณ  มาพร้อมกันกับนางเกศินี 

  ลุกขึ้นรับขวัญมิทันช้า   สร้วมกอดกุมาราทั้งสองศรี 

  ด้วยความรักเยี่ยงยอดจอดฤดี  เหลือที่จะหักความรักลง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 49) 

    กลอนเสภา ข้างต้นมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในคำว่า "พราย

พรรณ" และ "สองศรี" โดยการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะดังกล่าวปรากฏอยู่ในตำแหน่งท้ายวรรคของ

คำประพันธ์ 

   จากตัวอย่างการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะข้างต้นที่ปรากฏใน พระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีกลวิธีการเล่น

เสียงสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค ซึ่งปรากฏทั้งในตำแหน่งต้นวรรค กลางวรรค และท้ายวรรค โดย

ตำแหน่งการเล่นเสยีงสมัผสัสระทีป่รากฏมากทีสุ่ด คือ ตำแหน่งกลางวรรค เพราะเป็นตำแหน่งที่ทำให้

บทประพันธ์มีความไพเราะย่ิงข้ึน 

 

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการ

สร้างความไพเราะด้านเสียง 2 ประการ ได้แก่ การเล่นเสียงสัมผัสสระและการเล่นเสียงสัมผัส

พยัญชนะ ซึ่งตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวปรากฏทั้งต้นวรรค กลางวรรค และท้ายวรรค 

โดยตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสที่ปรากฏมากที่สุด คือ ตำแหน่งกลางวรรค ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า 

การที่พระองค์ทรงเล่นเสียงสัมผัสในตำแหน่งกลางวรรค มีความสัมพันธ์กับด้านจำนวนคำในแต่ละ

วรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉันทลักษณ์ประเภทร่ายและกลอน โดยฉันทลักษณ์ประเภทร่าย จะมี

จำนวนคำส่วนใหญ่ในแต่ละวรรคอยู่ที่ 6 คำ แบ่งจังหวะของคำได้เป็น 2 / 2 /2 ส่วนฉันทลักษณ์

ประเภทกลอน จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคส่วนใหญ่อยู่ที่ 8 คำ แบ่งจังหวะของคำได้เป็น 3 / 2 /3  

เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของการเลน่เสยีงสมัผสัทีป่รากฏมากที่สดุ คือ ตำแหน่งกลางวรรค จะเห็นได้
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ว่าตำแหน่งดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการแบ่งจังหวะของคำในวรรค กล่าวคือเป็นการรับจังหวะคำ

จากต้นวรรคมาสัมผัสกับคำในตำแหน่งกลางวรรค และส่งสัมผัสคำไปยังตำแหน่งท้ายวรรค นอกจากนี้

การเล่นเสียงสัมผัสสระและพยัญชนะที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคำคู่หรือคำ

จำนวน 2 คำสัมผัสกัน เช่น สิง-สู่ ดั้น-ด้น โศก-เศร้า เลื่อน-เคลื่อน ยอด-จอด เป็นต้น ดังนั้นลักษณะ

ดังกล่าวจึงส่งผลให้คำประพันธ์มีจังหวะที่ลื่นไหลและก่อให้เกิดความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง  

  กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ประเด็นต่อมาคือ การสร้างความงาม ด้าน

คำ ดังที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป 

 

  4.2.2 การสร้างความงามด้านคำ 

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความงาม

ด้านคำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้ 

   4.2.2.1 การใช้คำง่าย 

   4.2.2.2 การใช้คำซ้อน 

   4.2.2.3 การใช้คำซ้ำ 

   4.2.2.4 การใช้คำอุทาน 

   4.2.2.5 การหลากคำ  

 

   4.2.2.1 การใช้คำง่าย จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล คำหลวง 

พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำง่าย ในการพรรณนาเรื่องราว ดังจะเห็นได้

จากการที่พระองค์ทรงเลือกใช้คำไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นคำที่สามารถเข้าใจความหมายได้ทั่วไปแล้ว 

ยังส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้อย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนจนเกินไป ดั งจะเห็นได้จาก

ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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"...พิศวงรูปสิริลักษณ์ ฝ่ายนักสนมกำนัล ก็สรวลสรรพ์ยินดี เร็วรี่ไล่เหล่าวิหค 

หงส์ตระหนกก็แยกย้าย ขจายหนีไปในสวนขวัญ นางกำนัลต่างก็ว่ิงตาม ส่วนหงส์งาม

ผู้เปนพญา ซึ่งพระธิดาเธอหวังจับ กลับหน้ามาพาที แด่พระบุตรีภีมราช ด้วยพจนาทบ่

อำพราง ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 5) 

   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    

ทรงเลือกใช้คำว่า "เร็วรี่ไล่" และ "ว่ิงตาม" จะเห็นได้ว่าคำดังกล่าวเป็นคำง่ายและมีความหมาย

ชัดเจน การเลือกใช้คำดังกล่าวเพื่อพรรณนาให้เห็นถึงภาพการเคลื่อนไหวของตัวละคร ซึ่งเนื้อหา

ข้างต้นกล่าวถึงตอนนางกำนัลกำลังว่ิงตามจับหงส์ การที่พระองค์ทรงเลือกใช้คำง่าย แต่สามารถสื่อ

ความหมายได้ชัดเจนและก่อให้เกิดจินตภาพจึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาอย่างยิ่ง 

 

   "คราน้ันนางข้าหลวงรับรับสั่ง  รีบไปยังวาหุกสารถี  

  คอยรอพอเผลอเหม่อดี    นารีจึ่งค่อยย่องเข้าไป  

  เห็นเครื่องต้นแต่งปรุงจรุงกลิ่น   สมถวิลหยิบเอาช้ินหนึ่งได้  

  ยังอุ่นอุ่นรีบถือติดมือไป    ถวายองค์อรไทยไม่รอรา ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 48) 

   ตัวอย่างข้างต้นอยู่ในตอนที่นางทมยันตีให้นางข้าหลวงไปสืบหาความจริง

จากวาหุกสารถี ซึ่งเนื้อหาในตอนดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำว่า 

"รีบไป" เป็นคำง่าย แต่สื่อถึงภาพการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนว่า "นางกำนัลจึงรีบไปทำตามคำสั่ง

ของนางทมยันตี" นอกจากนี้ในคำว่า "คอยรอพอเผลอเหม่อดี" และ "ยังอุ่นอุ่นรีบถือติดมือไป"       

จะเห็นได้ว่าคำดังกล่าวเป็นคำง่ายสื่อความหมายชัดเจนและมีการเล่นเสียงสัมผัสคล้องจองกัน อีกด้วย 

ซึ่งนอกจากจะเป็นคำที่แสดงการเคลื่อนไหวและก่อให้เกิดจินตภาพแล้ว ยังทำให้เกิดความไพเราะแก่

บทประพันธ์อีกด้วย 
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   "คราน้ันโฉมทมยันตี   ฟังคดีทราบสร้านทุกเส้นขน  

  จึงตรัสแต่เกศินีนิรมล    เราขอวานอีกหนเถิดเปนไร  

  เราอยากพบพระนลวิมลราช   เจ้าและอาจช่วยเราสำเร็จได้  

  วานไปเฝ้าพระมาตุราชไซร้   และขานไขทูลความตามสั่งมา   

  ว่าข้าได้เพ่งพิศพินิศนัก    สังเกตลักษณ์วาหุกแล้วทุกท่า  

  ข้าแสนพะวงสงกา    คิดว่าเขาคือพระนลผู้ทรงชัย  

  แต่ว่ารูปร่างกายนั้นผิดแผก   ดูแปลกชวนหลวงและสงไสย  

  แต่ข้าน้ีเหลือที่จะหักใจ    อยากจะใคร่แลดูประจักษ์ดี..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 50) 

    ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำง่ายในการพรรณนาเรื่องราว ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า "เราขอวานอีกหน

เถิดเปนไร" และ "เราอยากพบ" เนื้อหาข้างต้นปรากฏในตอนที่นางทมยันตีสัง่ใหน้างเกศินีเป็นธุระให้

เพื่อพบกับพระนล ซึ่งพระองค์ทรงเลือกใช้คำดังกล่าวว่า "เราขอวานอีกหน" แสดงให้เห็นถึงการที่

พระองค์ทรงเลือกใช้คำง่าย แต่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของนางทมยันตีได้อย่างชัดเจนที่ต้อง

ขอร้องให้นางเกศินีช่วยเหลือในการสบืเรื่องพระนลอยู่หลายครั้งและคำว่า "เราอยากพบ" ซึ่งเป็น คำที่

ง่าย มีความหมายชัดเจน และสื่อถึงความต้องการของนางทมยันตีที่อยากจะพบพระนลเป็นอย่างยิ่ง  

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเลือกใช้คำง่าย ซึ่งนอกจากจะมีความหมายชัดเจนและไม่ต้องตีความให้ซับซ้อนแล้ว ยังเป็นคำที่

เหมาะสมกับเนื้อหาในตอนดังกล่าวอีกด้วย อนึ่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระองค์จะทรงเลือกใช้คำง่ายใน

กรณีที่ต้องการสื่อความเพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ดังจะ

เห็นได้จากตอนที่นางทมยันตีขอร้องให้นางเกศินีไปสืบความเรื่องพระนล เนื้อหาในตอนดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของนางทมยันตีที่ต้องพลัดพรากจากพระนล เมื่อมีโอกาสที่จะได้

พบกับพระนลอีกครั้ง นางทมยันตีจึงเกิดความร้อนใจที่จะสืบหาความจริงให้ได้ พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเลือกใช้คำง่ายในการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครดังกล่าว 
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เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ชัดเจนยิ่งข้ึนด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง

พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำง่าย ในฉันทลักษณ์เกือบทุกประเภท 

ได้แก่ ร่าย โคลง กาพย์ และกลอน เว้นแต่คำประพันธ์ประเภทฉันท์ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าฉันทลักษณ์

ประเภทฉันท์ มีการกำหนดตำแหน่งของคำครุคำลหุไว้อย่างชัดเจน การสรรคำเพื่อบรรจุในบทร้อย

กรองจึงมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว ส่งผลให้คำที่ปรากฏในฉันท์ เป็นคำที่ต้องอาศัยการแปลหรือการ

ตีความหมายเป็นส่วนใหญ่ 

 

   4.2.2.2 การใช้คำซ้อน คำซ้อน คือ วิธีการสร้างคำชนิดหนึ่ง โดยการ นำ

คำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน และเป็นคำประเภทเดียวกัน ตั้งแต่ 2 คำข้ึนไปมา

รวมกัน เพื่อทำให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่ ซึ่งอาจจะมีความหมายที่ชัดเจนข้ึน มีความหมายกว้างขึ้น 

หรือมีความหมายแคบลง โดยคำซ้อน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ คำซ้อนเพื่อเสียง และ คำซ้อน

เพื่อความหมาย  

   จากการศึกษากลวิธีการสร้างความงามด้านคำ ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง 

พระนลคำหลวง พบว่ามีลักษณะของการใช้คำซ้อน  ได้แก่ การใช้คำซ้อนเพื่อแสดงอารมณ์และการใช้

คำซ้อนเพื่อแสดงภาพ ดังต่อไปนี้  

    1) การใช้คำซ้อนเพ่ือแสดงอารมณ์ เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อสื่อให้

เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร เช่น ความรัก ความโกรธ ความเสียใจ ความดีใจ ความ

หวาดกลัว หรือความประหลาดใจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครและ

เข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     
   "...ทรงฤทธ์ิจิตคงเศร้าหมอง เสียจิตคิดข้อง 

  คิดขัดอึดอัดหฤทัย..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 73) 
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   "แต่ว่าในกาลบัดน้ี  โอ้ภูบด ี

  ทั้งอดทั้งอยากยากกาย  

   ยามอดอาหารเปนตาย  ฤๅยามระหาย 

  ระหวยและร้อนอ่อนใจ 

   โอ้สมิงมิ่งคนสุรไกร  จะได้ผู้ใด 

  เปนเพื่อนในพงดงดอน" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 73) 

    ตัวอย่างข้างต้นปรากฏอยู่ในตอนที่นางทมยันตีร้องไห้คร่ำครวญ

หลังจากพลัดพรากกับพระนลในป่า โดยนางทมยันตีได้รำพึงรำพันถึงพระนลถ้าหากหานางไม่พบ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเลือกใช้คำซ้อนว่า "เศร้าหมอง" และ "คิดขัดอึดอึด" 

เพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระนลที่โศกเศร้าเสียใจและมีแต่ความอัดอั้นอึดอัดอยู่ในใจเมื่อหา

นางทมยันตีไม่พบ และคำว่า "ระหายระหวย" และ "พงดงดอน" แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงของ

นางทมยันตีที่มีต่อพระนล ถ้าหากพระนลหานางทมยันตีไม่พบ พระนลคงจะ "ระหวยระหาย" มีความ

ยากลำบากในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตและไม่มีเพื่อนในระหว่างการเดินทางใน "พงดงดอน" ซึ่ง

ความเป็นจริงแล้วต้องเป็นหน้าที่ของนางทมยันตีในการปรนนิบัติพัดวีดูแลพระนล ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

คำที่พระองค์ทรงเลือกใช้จะเป็นคำซ้อนเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังก่อให้เกิด

ความไพเราะให้กับบทประพันธ์อีกด้วย  

    

   "...คิดถึงองค์ทรงศักดิ์ผู้รักยิ่ง นางยอดมิ่งหม่นหมองไม่ผ่องศรี  

  สอื้นพลงทางเผยพระวาที   แด่นางเกศินีนงเยาว์..."  

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 48) 
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   "...ครั้นนางลองทรงชิมซึ่งอาหาร ที่ข้าหลวงนงคราญนำมาให้ 

  นางร้องกรีดหวีดข้ึนด้วยทันที  ว่าสูตราชนั้นไซร้คือพระนล..."  

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 48) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นปรากฏอยู่ในตอนที่นางทมยันตีขอให้

นางเกศินีไปสืบหาความจริงเรื่องพระนล จากบทประพันธ์จะเห็นได้ว่ามีการใช้คำซ้อนเพื่อสื่ออารมณ์

ความรู้สึกในคำว่า "หม่นหมอง" และ "ร้องกรีดหวีด" แสดงให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสยีใจของนางทม

ยันตีที่พลัดพรากกับพระนล จนจิตใจของนางทมยันตีต้อง "หม่นหมอง" เพราะคิดถึงพระนล เมื่อนาง

ทมยันตีได้สั่งให้นางเกศินีไปสืบหาความจริงเรื่องพระนล จนนางทมยันตีได้กินอาหารที่นางเกศินีไปสืบ

มา นางทมยันตีจึงส่งเสียง "ร้องกรีดหวีด" ด้วยความตกใจ เพราะอาหารที่ได้กินคือฝีมือของพระนล 

ซึ่งการใช้คำซ้อนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจน 

 

   "...เธอตรัสว่าจะถนอมกล่อมเกลี้ยง บำรุงเลี้ยงมิให้อนาถได้ 

  อันพระวาจาสัตย์ซึ่งตรัสไว้  ไฉนมาหายไปไม่คงทน..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 52) 

    ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่นางทมยันตีได้ตัดพ้อต่อว่าพระนล

หลังจากที่ทั้งคู่ได้พบเจอกันอีกครั้ง โดยมีการใช้คำซ้อนว่า "ถนอมกล่อมเกลี้ยง" เพื่อแสดงอารมณ์

ความรู้สึกของนางทมยันตีที่ตัดพ้อพระนลว่า "เพราะเหตุใดจึงไม่เลี้ยงดูนางตามท่ีพระนลได้ตรัสไว้" 

หลังจากที่ทั้งคู่ต้องพลดัจากการกันมานาน จนกว่าจะได้พบเจอกันอีกครั้ง ทำให้นางทมยันตีต้องเผชิญ

กับความทุกข์ยากลำบากและเศร้าโศกเสียใจคิดถึงแต่พระนลตลอดเวลา 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

เลือกใช้คำซ้อนเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครให้มีความชัดเจน สมจริง และเหมาะสมกับ

เนื้อเรื่องในแต่ละตอน ซึ่งคำซ้อนแต่ละคำที่นอกจากจะมีความหมายชัดเจนและแสดงให้เห็นถึง

อารมณ์ความรู้สึกแล้ว ยังก่อให้เกิดความไพเราะแก่บทประพันธ์ร้อยกรองอีกด้วย 
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    2) การใช้คำซ้อนเพ่ือแสดงภาพ เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อแสดงให้

เห็นภาพ เช่น ภาพตัวละคร ภาพเหตุการณ์ หรือภาพของการเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิด

จินตภาพสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "...ยามงูกำแหงแรงร้าน  รึงรัดตวัดกาย 

  ไว้แน่นบ่มีทางหนี..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 73) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้คำซ้อนว่า "รึงรัด" แสดงให้

เห็นถึงภาพของ "งู" ที่กำลังรัดร่างกายไว้แน่นและทำให้ไม่สามารถหนีหลดุออกไปได้ การใช้คำดังกล่าว

เพื่อพรรณนาภาพที่กำลังถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งรัดไว้แน่นจึงก่อให้เกิดจินตภาพแก่ผู้อ่านอย่างชัดเจน 

 

   "ครวญพลางกันยา มิ่งเมียราชา  ผู้เอกองค์อร 

 คำนึงถึงองค์  ผู้พงศ์อดิศร ทรวงเศร้าเร่าร้อน บ่ห่อนโหยหา 

   จึ่งนิ่มนฤมล  เที่ยวมองปองค้น ค้นหาภัสดา 

 ที่ในไพรสูง  อันฝูงผีป่า มักเที่ยวไปมา  เริงร่าสราญ 

   ภีมะสุดา  ราวจักเปนบ้า  เที่ยวหาภูบาล 

 ค้นพลางโรทร้อง  กู่ก้องไขขาน ที่ในไพรสาณฑ์  กังวาฬทั่วไป" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 72) 

    คำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้คำซ้อน ได้แก่ "ทรวงเศร้าเร่าร้อน" "บ่

ห่อนโหยหา" "เท่ียวมองปองค้น" "ค้นพลางโรทร้อง" และ "กู่ก้องไขขาน" จะเห็นได้ว่าคำซ้อนแต่

ละคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้พรรณนาภาพของนางทมยันตีที่กำลัง

ตามหาพระนล แสดงให้เห็นภาพนางทมยันตีที่กำลังเศร้าโศกเสียใจและตกใจหลังจากที่พลัดจากกับ

พระนลในป่า ทำให้นางทมยันตีต้องกู่ก้องร้องเรียกตามหาพระนล  
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   "...จึ่งตั้งใจจะรีบเข้ามา  เพื่อทูลแถลงกิจจาไม่ช้าที 

  แต่ชงักเจียวเพคะขณะนั้น   ยืนตลึงขึงงันอยู่กับที่   

  เห็นสิ่งอัศจรรย์อีกทันที    คราวนี้น่าตระหนกตกใจ   

  อันไฟลึกคึกคึกพิฦกเหลือ    จะไหม้เนื้อชายนั้นก็หาไม่   

  เอาเพลิงนั้นถือในมือไว้    ราวกับไฟนั่นเย็นเล่นสบาย..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 47) 

    ตัวอย่างข้างต้นปรากฏอยู่ในตอนที่นางเกศินีไปเห็นวาหุกสารถี       

ที่ไม่ถูกไฟไหม้ เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจแก่นางเกศินีเป็นอย่างยิ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำซ้อน เพื่อแสดงภาพของตัวละคร ดังจะเห็นได้จากคำว่า "ยืนตลึงขึงงันอยู่กับ

ท่ี" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอาการยืนตลึงของนางเกศินีเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว   

   จากคำซ้อนที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้คำซ้อนเพื่อแสดงภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของตัวละคร  ซึ่งนอกจากจะมี

ความหมายชัดเจนและก่อให้เกิดจินตภาพแก่ผู้อ่านแล้ว ยังส่งผลให้บทร้อยกรองมีความไพเราะยิ่งขึ้น

ด้วย 

   ดังนัน้จากการศึกษากลวิธีการสร้างความงามด้านคำ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ด้านการใช้คำซ้อน จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้

คำซ้อนใน 2 ประการ คือ การใช้คำซ้อนเพื่อแสดงอารมณ์และการใช้คำซ้อนเพื่อแสดงภาพ จาก

ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ข้างต้นจะพบว่าคำซ้อนทั้ง 2 ประการที่พระองค์ทรงเลือกใช้ เป็นคำซ้อนที่

มีความหมายชัดเจน แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนภาพของตัวละครในเรื่อง ซึ่งนอกจาก

จะมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ก่อให้เกิดจินตภาพ ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัว

ละครผ่านการใช้คำซ้อนดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลให้บทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีความ

ไพเราะย่ิงข้ึนด้วยประการหนึ่ง 
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   4.2.2.3 การใช้คำซ้ำ คำซ้ำ คือ วิธีการสร้างคำชนิดหนึ่ง โดยการซ้ำเสียง

คำเดียวกันต้ังแต่ 2 ครั้งข้ึนไป ทำให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่และเป็นการเน้นความหมายให้เด่นชัด

หรือมีน้ำหนักมากยิ่งข้ึน  

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีการใช้คำซ้ำในพระราชนิพนธ์เพื่อเน้นย้ำความหมายให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น 

ดังตัวอย่างคำประพันธ์ต่อไปนี้ 

 

กลอนบทละคร 

   นี่แน่เกศีนีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง 

  เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา   อย่าให้เขาเคืองแค้นค่ัง 

  ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง   อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา 

  เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ   ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา 

  ถามแล้วให้เขาตอบมา   แต่ด้วยวาจาอันสัตย์จริง 

  ตัวกูไม่วายสงกา    แต่อกข้าเต้นตึกด้วยนึกกริ่ง 

  หฤทัยสั่นสั่นขันย่ิง   ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ 
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  แล้วเจ้าจงลองกล่าวสุนทร  คำกลอนซึ่งกูสั่งให้ 

  พราหมณ์ปรรณาทประภาษแล้วไซร้ ดังนี้ทีจะได้เห็นชัด 

  เจ้าเอวบางจงพลางสังเกตคำ  จดจำคำตอบให้ถนัด 

  จงจำแม่นมาสารพัด   ไปเถิดจงรัดรีบไป ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 39) 

   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นปรากฏอยู่ในเนื้อหาสรรคที่ 22 ตอนที่นางทม

ยันตีสั่งให้นางเกศินีไปสืบความเรื่องพระนล ในบทระพันธ์มีการใช้คำซ้ำว่า "ค่อยค่อย" และ "สั่นสั่น" 

จะเห็นได้ว่าการใช้คำซ้ำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจน ดังความ

ว่า "อย่าให้เขาเคืองแค้นคั่ง ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง" แสดงให้เห็นถึงการที่นางทมยันตีสั่งให้นาง

เกศินีไปสืบความเรื่องพระนล โดยให้นางเกศินีค่อย ๆ พูดจาไถ่ถามพระนลอย่างเป็นมิตรอย่าให้เขา

โกรธเคืองหรือไม่พอใจได้ และความว่า "หฤทัยสั่นสั่นขันยิ่ง ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ" เป็นการ

แสดงอารมณ์ของนางทมยันตีที่เกิดความสงสัยว่าสารถีจะเป็นพระนล จึงทำให้นางทมยันตีเกิดอาการ

ใจสั่น ๆ ด้วยความตื่นเต้นและสงสัย  

 

กลอนเพลงยาว 

  "...อ้าองค์พระสมิงมิ่งมนุษ   ข้าน้ีสุดแสนฟกหัวอกไหม้  

  กรุณาข้าบ้างเถิดเปนไร    โอ้ไท้นเรศวรควรปราณี  

  ข้าเคยฟังพระดำรัสถนัดว่า   ความเมตตาเปนธรรมประเสริฐศรี 

  ยิ่งกว่าธรรมอื่นอื่นหมื่นแสนมี   อ้าบดีเมตตาข้าเถิดเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 11) 
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   ตัวอย่างกลอนเพลงยาว ข้างต้นปรากฏอยู่ในเนื้อหาสรรคที่ 17 ตอนที่คณะ

พราหมณ์ทวิชาออกไปสืบหาพระนลและนางทมยันตีคร่ำครวญถึงความรักที่มีต่อพระนล ใน กลอน

เพลงยาว ดังกล่าวมีการใช้คำซ้ำว่า "อ่ืนอ่ืน" จะเห็นได้ว่าการใช้คำซ้ำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจน ดังความว่า "ข้าเคยฟังพระดำรัสถนัดว่า ความเมตตาเปน

ธรรมประเสริฐศรี ยิ่งกว่าธรรมอ่ืนอ่ืนหมื่นแสนมี อ้าบดีเมตตาข้าเถิดเอย" แสดงให้เห็นถึงการที่นาง

ทมยันตีคร่ำครวญและตัดพ้อต่อว่าพระนลที่มาทอดทิ้งนางไป โดยนางทมยันตีได้คร่ำครวญถึงพระนล

ให้เมตตาและกลับมาหานาง ดังที่พระนลเคยกล่าวกับนางทมยันตีไว้ว่าความเมตตาเป็นธรรมอัน

ประเสริฐยิ่งกว่าธรรมอื่น ๆ ทั้งหลาย บัดน้ีนางทมยันตีตกทุกข์ได้ยากต้องพลัดจากจากพระนล นางจึง

คร่ำครวญพรรณนาความรักที่มีต่อพระนลออกมาเป็นคำกลอนเพื่อให้บรรดาคณะพราหมณ์ทวิชา

ออกไปสืบหาพระนลต่อไป 

   จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีการใช้คำซ้ำ    

ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยการใช้คำซ้ำดังกล่าวเพื่อเป็นการเน้นย้ำความหมายของ   

คำให้มีความชัดเจนและมีน้ำหนักยิ่งข้ึน ส่งผลให้เนื้อเรื่องมีความชัดเจนและสมจริง ผู้อ่านเกิด      

จินตภาพสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและมีอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละครอีกด้วย 

 

   4.2.2.4 การใช้คำอุทาน คำอุทาน คือ คำที่พูดในขณะที่ตกใจ ดีใจ เสียใจ 

ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูด เป็นต้น จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง ปรากฏลักษณะการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ร่ายยาว 

   "...ราชาจึ่งเข้าพระไทย อ้ออ๋อทรามวัยอายุรุ่น สุนทรลักษณ์เปล่งศรี       

ทมยันตีบังอรควรสยมพรเลือกคู่ อยู่เปนที่ภิรมย์กัน..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 8-9) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก ดัง

จะเห็นได้จากคำว่า "อ้ออ๋อ" เป็นคำอุทานที่แสดงความเข้าใจหรือรับทราบ  

 

กาพย์ฉบัง 16 

   "อ้าองค์นิษัธราชา  นาถภรรดา 

  พระองค์เสด็จหนไหน 

   มหาราชาทรงไชย  พระอยู่หนใด 

  พระองค์ผู้อยู่เหนือหัว 

   อ้าทูลกระหม่อมจอมผัว  น้องนี้เหลือกลัว 

  ไฉนพระทิ้งกลางดง..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 

   ตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นมีการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

ดังจะเห็นได้จากคำว่า "อ้าองค์" และ "อ้า" เป็นคำอุทานที่แสดงความตกใจและเสียใจที่นางทมยันตี

ได้ร้องข้ึนมาเมื่อตนเองต้องพลัดพรากกับพระนล 

 

กาพย์ฉบัง 16 

   "...โอ้โอ๋คราน้ีเหลือพะวง  ทิ้งไว้ให้หลง 

  พระองค์มาทอดทิ้งไฉน 

   อยู่เดียวอนาถหวาดใจ  จะเหลียวพึ่งใคร 

  ในป่าระหงดงดอน 
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   อ้าพระองค์เอกอดิศร  ทรงธรรมสุนทร 

  ธรรมะบ่มีละเลย..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 69) 

   ตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้นมีการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

ดังจะเห็นได้จากคำว่า "โอ้โอ๋" "อนาถหวาดใจ" และ "อ้า" เป็นคำอุทานที่แสดงอาการหวาดกลัวและ

เศร้าโศกเสียใจ เมื่อนางทมยันตีต้องพลัดพรากกับพระนลและอยู่ในป่าเพียงลำพัง 

 

กาพย์สุรางคนางค์ 28 

   "ครวญพลางนางแก้ว หฤทัยท่วมแล้ว  ด้วยโศกเหลือตรา 

 ประหนึ่งไฟฟอน  ร้อนรุมอุรา โอ้อนิจจา  ทุกขาทวี 

   นิ่มนฤมล  ว่ิงวกเวียนวน  หาพระสามี 

 โรทร่ำกำสรวล  คร่ำครวญโศกี ทุกข์ท่วมฤดี  อึงมี่ไปมา 

   ผุดลุกขึ้นมอง  ทั่วทั้งในห้อง  ทั้งนอกชายคา 

 ไม่แลเห็นองค์  ยงยศราชา ก็ซุดกายา  โศการ่ำไป..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 71) 

 

กาพย์ฉบัง 16 

   "โอ้ทูลกระหม่อมแก้วไปไหน โอ้ภูวนัย 

  ขอเชิญเสด็จคืนมา" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 72) 
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กาพย์สุรางคนางค์ 28 

   "เสียงนางโหยหวล โรทร่ำคร่ำครวญ  ในแนวพนา 

 เสียงนางกู่ดัง  กระทั่งภูผา เสียงก้องกลับมา  โอ้โอ้ไปไหน 

   โอ้อนิจจา  สงสารกานดา  ครวญคร่ำร่ำไร 

 เสียงราวนกเหยี่ยว เที่ยวโศกาลัย ร่ำพลางทางไป  ในป่าอารัญ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 72) 

 

กาพย์ฉบัง 16 

   "...ยามอดอาหารเปนตาย  ฤๅยามระหาย 

  ระหวยและร้อนอ่อนใจ 

   โอ้สมิงมิ่งคนสุรไกร  จะได้ผู้ใด 

  เปนเพื่อนในพงดงดอน..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 73) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำว่า "โอ้" "โอ้โอ้" 

และ "โอ้อนิจจา" เป็นการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของนางทมยันตี ที่ 

ต้องพลัดพรากกับพระนล 
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วสันตดิลกฉันท์ 14 

   "พรากจากพระสามิวรเศรษ ฐะนเรศร์นเรนทร์สูร 

  พรากสองดไนยะปิยพูล   พิศวาสย์จะขาดใจ 

   อันผู้จะพึ่งฤก็นิราศ  จะอนาถณถ่ินไพร 

  โอ้หวาดขยาดณวนะภัย   พหุพาละมากมี" 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 108-109) 

    ตัวอย่างบทร้อยกรองข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำว่า "โอ้หวาด

ขยาด" เป็นการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกตกใจกลัวของนางทมยันตีที่ต้องพลัดพรากกับ

พระนลและตนเองต้องอยู่คนเดียวในป่าใหญ่ 

 

กลอนเพลงยาว 

   "...อ้าองค์พระสมิงมิ่งมนุษ  ข้าน้ีสุดแสนฟกหัวอกไหม้  

  กรุณาข้าบ้างเถิดเปนไร    โอ้ไท้นเรศวรควรปราณี  

  ข้าเคยฟังพระดำรัสถนัดว่า   ความเมตตาเปนธรรมประเสริฐศรี 

  ยิ่งกว่าธรรมอื่นอื่นหมื่นแสนมี   อ้าบดีเมตตาข้าเถิดเอย ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 11) 

   
   "โอ้นักสกาของข้าเอ๋ย  กระไรเลยด้ันด้นไปหนไหน 

  แบ่งเอาผ้าข้าคลุมแล้วดุ่มไป  ช่างกระไรไม่คิดเมตตากัน 

  ช่างทอดทิ้งเมียขวัญอันสวาท  ให้อนาถนอนร้างกลางไพรสัณฑ์ 

  เมียซื่อตรงจงรักภักดีครัน   นั่งคอยผัวอยู่นั้นเช่นสั่งไว้ 
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  แสนฟูมฟกอกผ่าวราวไฟผลาญ  ให้ร้อนราญทรวงเริงเหมือนเพลิงไหม้ 

  ห่มแต่ผ้ากึ่งผืนน้ันยืนไว้   พอจะได้ต่างหน้าสวามี 

  โอ้วีรบุรุษมกุฎเกศ   จงสมเพชภรรยามารศรี 

  ผู้โศกเศร้าทุกทิวาราตรี   เชิญบดีมาปลอบประโลมนาง" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 10) 

 

   "...อันชายนั้นดั้นด้นค้นหากิน นกมันบินโฉบผ้าต่อหน้าหยาม 

  จึ่งต้องเที่ยวทนทุกข์ทุกโมงยาม  แม่งามขำบ่ได้โกรธสักนาที  

  ถึงอย่างไรใจดีหรือใจช่ัว   เมื่อเห็นผัวคงเศร้าฤดีศรี 

  โอ้ไร้เมืองไร้เครื่องบำเรอดี  ทุกข์ทวีหิวโหยโรยแรงเอย ฯ"  

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 14) 

    ตัวอย่างกลอนเพลงยาว ข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำว่า "อ้า

องค์" และ "โอ้" เป็นการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของนางทมยันตีที่ต้อง

พลัดพรากกับพระนล 

 

กลอนบทละคร 

   "นี่แน่เกศีนีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง 

  เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา   อย่าให้เขาเคืองแค้นค่ัง 
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  ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง   อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา 

  เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ   ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา 

  ถามแล้วให้เขาตอบมา   แต่ด้วยวาจาอันสัตย์จริง 

  ตัวกูไม่วายสงกา    แต่อกข้าเต้นตึกด้วยนึกกริ่ง 

  หฤทัยสั่นสั่นขันย่ิง   ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ 

  แล้วเจ้าจงลองกล่าวสุนทร  คำกลอนซึ่งกูสั่งให้ 

  พราหมณ์ปรรณาทประภาษแล้วไซร้ ดังนี้ทีจะได้เห็นชัด 

  เจ้าเอวบางจงพลางสังเกตคำ  จดจำคำตอบให้ถนัด 

  จงจำแม่นมาสารพัด   ไปเถิดจงรัดรีบไป ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 39) 

    ตัวอย่างกลอนบทละคร ข้างต้นมีการใช้คำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์

ความรู้สึก ดังจะเห็นได้จากคำว่า "เออ" เป็นคำอุทานที่แสดงความรู้สึกประหลาดใจของนางทมยันตี

เมื่อพบเจอสารถี ซึ่งนางทมยันตีสงสัยว่าจะเป็นพระนลและคำว่า "หวา" เป็นคำอุทานที่แสดง

ความรู้สึกดีใจอย่างมีความหวัง โดยนางทมยันตีสั่งให้นางเกศินีไปสืบความเรื่องสารถี ซึ่งอาจจะเป็น

พระนลก็ได้ 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้คำอุทานในตัวอย่างข้างต้นนอกจากจะมี

ลักษณะของการใช้คำอุทานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาแล้ว ยังส่งผลให้ตัวละครมี  ความ

สมจริง โดยการใช้คำเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความดีใจ ความตกใจ ความหวาดกลัว ความ

เสียใจ หรือความประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน อีกทั้งการใช้คำอุทานยังทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ

และเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนอีกด้วย 

    อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเลือกใช้คำอุทานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำว่า "โอ้" 

และ "อ้า" โดยส่วนใหญ่คำอุทานดังกล่าวพระองค์จะทรงเลือกใช้เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัว
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ละครที่โศกเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเลือกใช้คำว่า "โอ้" และ "อ้า" กับนางทมยันตีในตอนที่

นางต้องอยู่คนเดียวเนื่องจากต้องพลัดพรากกับพระนลและตอนนางทมยันตี  คร่ำครวญพรรณนาถึง

ความรักที่มีต่อพระนล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเลือกใช้คำอุทานดังกล่าวอัน

แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของพระองค์อีกด้วย  

 

   4.2.2.5 การหลากคำ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีกลวิธีการ

สร้างความงามด้านคำในลักษณะของการหลากคำ หรือที่ เรียกว่าคำไวพจน์  พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า ไวพจน์ ไว้ดังนี้ "คำที่เขียนต่างกันแต่มี

ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์กับคน โคกับวัว บ้านกับเรือน รอกับคอย ป่า

กับดง" (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1135) 

   ดังนั้นการเลือกใช้คำไวพจน์ นอกจากจะปรากฏอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกัน

แล้ว เช่น ถ้าหากมีการกล่าวถึงคำว่า "ช้าง" จำนวนหลายครั้งในบทประพันธ์เดียวกัน การเลือกใช้    

คำไวพจน์ ไม่ว่าจะเป็น ช้าง คช คชา เคเชนทร์ เป็นต้น ย่อมทำให้จำนวนคำในบทประพันธ์มีความ

หลากหลายและไม่ซ้ำซาก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างคลังคำ สำหรับการแต่งคำประพันธ์ให้มีความ

ไพเราะย่ิงข้ึนอีกด้วย   

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีการหลากคำจำนวนมาก เพื่อทรงเลือกใช้ในการพรรณนาเรื่องราว ทำ

ให้เกิดคำจำนวนเพิ่มข้ึนและมีความหลากหลาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ

ประพันธ์ร้อยกรอง ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงรวบรวมคำต่าง ๆ ไว้ในส่วนของอภิธาน ที่

ปรากฏอยู่ในตอนท้ายพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง อาจจะกล่าวได้ว่าการที่พระองค์ทรงมีพระ

บรมราชาธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ ความหมายของคำศัพท์  ที่มาของคำศัพท์ ตลอดจนทรงรวบรวม

คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์มาแสดงไว้ในอภิธาน ก็เพื่อทรงมุ่งหวังที่จะให้ผู้ฝึกแต่ง     

คำประพันธ์มีคลังคำ โดยที่มิต้องไปค้นหาตามพจนานุกรมหรือตำราต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความ

ลำบากและหมดศรัทธาต่อการแต่งคำประพันธ์ ดังนั้นอภิธาน ของพระองค์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การเป็นเครื่องมือในการสร้าง คลังคำ สำหรับการฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป จากการศึกษาพระราช
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นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏลักษณะของการหลากคำ ได้แก่ คำเรียกพระมหากษัตริย์ คำเรียก

พระนล และคำเรียกนางทมยันตี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

    1) พระมหากษัตริย์ จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำ

หลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหลากคำที่หมายถึงพระมหากษัตริย์ ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

  "...ภูธรฤๅจะยอมจำนน ภูวดลก็ทรงสกาพลัน คราน้ันนลนฤบดี มีแต่เสียบ่มิวาย ด้วย

เหตุผีร้ายกลี เข้าสิงที่ลูกบาต ภูวนาถเสียซึ่งหิรัญ อีกสุวรรณก็พลอยหมด อีกม้ารถยวดยานสิ้น 

ภูมินทร์เสียจนเครื่องทรง..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 43) 

 

   "ดูสิพระเฝ้าบอก   ทางสถล 

  ไฉนพระผู้มิ่งคน    หมั่นช้ี 

  โอ้พระปิ่นสากล    สมมติเทพ 

  ข้าโศกอยู่เช่นน้ี    โศกซ้ำฤๅหาย 

   อภิปรายพระผ่านเผ้า  ภูมินาถ ตรัสนา 

  ว่าจุ่งไปสู่ญาติ    แห่งข้า 

  ข้ายอมจะลีลาศ    ตามสั่ง พระเอย 

  ต่อเมื่อพระบ่ายหน้า   สู่แคว้นแดนวิทรรภ์ 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 60) 
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    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความงามด้านคำในลักษณะของการหลากคำ หรือที่เรียกว่าคำ

ไวพจน ์ในคำที่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ เช่น ภูธร ภูวดล ภูวนาถ ภูมินทร์ ภูมินาถ เป็นต้น ตัวอย่าง

คำดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีคำว่า "ภู" ซึ่งหมายถึง แผ่นดิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงหลากคำโดยใช้คำว่า "ภู" เป็นคำหลัก เช่น ภูธร ภูวนาถ ภูมินทร์ โดยหมายความถึง ผู้เป็นใหญ่ใน

แผ่นดิน ซึ่งคือพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างคำให้มีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ 

เช่น นฤบดี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งคน พระผ่านเผ้า หมายถึง ผู้ที่อยู่เหนือผม พระผู้มิ่งคน หมายถึง ผู้

เป็นสิริมงคลแก่คน และ พระปิ่นสากล หมายถึง ผู้ที่เป็นยอดทั้งหมด  

    จะเห็นได้ว่าตัวอย่าง คำไวพจน์ ข้างต้นที่พระบาทสมเด็ จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหลากคำมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น ถ้าหากไม่มีกลวิธี การหลาก

คำ ดังกล่าว ย่อมทำให้เกิดคำที่มีความซ้ำซากและไม่มีความหลากหลายในบทประพันธ์ข้ึนได้ การ

หลากคำ จึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้าง คลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึด ถือเป็นแบบอย่าง

ต่อไป 

    2) พระนล พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏการหลาก

คำที่หมายถึงพระนล ดังความว่า  

 

"...ทูลพระราชานลบพิตร์ ผู้สถิตยอยู่เฉภาะหน้า ว่าข้าแต่พระภูธร ผู้ภราดร

เหนือเกศ...ครานั้นนลนฤบดี มีแต่เสียบ่มิวาย...จึ่งทูลพระองค์ปิ่นนิษัธ ผู้เปนรัตน 

ภรรดา...นลราชกับพระบุษกร บ่มิพักผ่อนการเล่นสกา...อ้างทรงธรรม์นลให้หา แล้ว

กล่าววาจาแถลง...ไปเฝ้าองค์พระนลบดี ครั้งนี้เปนคำรบสอง...พระยอดชายนลกษัตร์ 

เสียสารพัดพัสดุดีดี..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 42-47) 
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    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงหลากคำเพื่อกลา่วถึงพระนล เช่น พระราชานลบพิตร์ หมายถึง พระนลผู้เป็นพระราชา 

ผู้ภราดรเหนือเกศ หมายถึง ผู้เป็นพี่ชายที่อยู่เหนือหัว นลนฤบดี หมายถึง พระนลผู้เป็นเจ้าแห่งคน 

พระปิ่นนิษัธ หมายถึง ผู้เป็นยอดแห่งกรุงนิษัธ รัตนภรรดา หมายถึง ผู้เป็นสามีที่มีค่าดุจแก้ว นลราช 

หมายถึง พระนลผู้เป็นพระราชา  ทรงธรรม์นล หมายถึง พระนลผู้มีธรรมะ และ พระยอดชาย 

หมายถึง พระนลเป็นยอดของชายทั้งปวง นลกษัตร์ หมายถึง พระนลผู้เป็นพระราชา ตัวอย่างการ

หลากคำข้างต้นสามารถจัดกลุ่มคำเรียกพระนลได้เป็น 4 ประการ ดังนี้  

    พระนลในฐานะท่ีเป็นพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พระราชานลบพิตร 
นลนฤบดี พระปิ่นนิษัธ นลราช และ นลกษัตร์  

    พระนลในฐานะท่ีเป็นสามีของนางทมยันตี ได้แก่ ผู้ภราดรเหนือ
เกศ และ รัตนภรรดา  

    พระนลในฐานะท่ีเป็นผู้ทรงธรรม์ คือ ทรงธรรม์นล  

    พระนลในฐานะท่ีเป็นยอดของคน คือ พระยอดชาย  

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

กลวิธีการสร้างคำเพื่อให้เกิดความไพเราะ มีความหลากหมาย และยังคงสื่อความหมายถึงพระนลได้

อย่างชัดเจน โดยทรงคำนึงถึงบริบทของเนื้อเรื่องที่มีการกล่าวถึงพระนลในฐานะที่แตกต่างกันออกไป 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวนอกจากจะทำให้มีความหลากหลายในด้านคำศัพท์และก่อให้เกิดความไพเราะแล้ว 

ยังแสดงให้เห็นถึงภาพคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของพระนลอีกด้วย 

    3) นางทมยันตี พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏการ

หลากคำที่หมายถึงนางทมยันตี ดังความว่า 

 

  "...นางพระยาพร่ำซ้ำทูล แด่นเรนทร์สูรเปนหลายเทื้อ...องค์อรไทยภีมสุดา ห่วงพระ

ราชนั้นเปนย่ิงใหญ่ นางจินไตยด้วยกิจการ ทุกสถานอันควรแก่องค์...แต่ทรงเดชท้าวเธองวยงง จะฟัง

คำอนงค์นั้นก็หาไม่..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 44-47) 
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  "...หม่นหมองด้วยโคลนและฝุ่น สุนทรราชนารี ทมยันตีเธอเมื่อยขบ ซบองค์ลงด้วย

ความอ่อน..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 62) 

 

   "โฉมนวลนาเรศร์แก้ว  กลอยใจ พี่อา 

  ลมแดดบ่เคยราญ   นิ่มน้อง 

  จำนอนอยู่กลางไพร   ดินต่าง เตียงแฮ 

  โอ้อนาถคลาศห้อง   ห่างผัว" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 66) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการหลากคำเพื่อกล่าวถึงนาง    

ทมยันตี ได้แก่คำว่า นางพระยา หมายถึง ผู้หญิงผู้เป็นใหญ่ ภีมสุดา หมายถึง ลูกสาวของภีมะผู้ครอง

แคว้นวิทรรภ ท้าวเธอ หมายถึง ผู้หญิงผู้เป็นใหญ่ สุนทรราชนารี หมายถึง ผู้หญิงที่งดงามของ

พระราชา และ นาเรศร์แก้ว หมายถึง ผู้หญิงที่มีค่าดุจแก้ว ตัวอย่างการหลากคำข้างต้นสามารถจัด

กลุ่มคำเรียกนางทมยันตีได้เป็น 3 ประการ ดังนี้  

 

    นางทมยันตีในฐานะท่ีเป็นนางกษัตริย์ ได้แก่ นางพระยา และ 
ท้าวเธอ  

    นางทมยันตีในฐานะท่ีเป็นภรรยาของพระนล  ได้แก่ สุนทรราช
นารี และ นาเรศร์แก้ว  

    นางทมยันตีในฐานะท่ีเป็นลูกสาวของพระมหากษัตริย์ คือ ภีม
สุดา  

    จากตัวอย่างคำข้างต้นมีความหมายถึงนางทมยันตีในฐานะที่

แตกต่างกันออกไปตามบริบทของเนื้อเรื่อง  แต่โดยส่วนใหญ่ เมื่อมีการกล่าวถึงนางทมยันตี 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มักจะทรงใช้ช่ือพ่อหรือช่ือเมืองของนางทมยันตีแทนการ

กล่าวถึงช่ือของนางโดยตรง เช่น ภีมสุดา คือ ลูกสาวของท้าวภีมราช เป็นต้น อันเนื่องมาจาก
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วัฒนธรรมของวรรณคดีสันสกฤตี่ไม่นิยมกล่าวถึงช่ือตัวละครสตรีโดยตรง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ทรงแสดงให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์

ได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับวรรณสันสกฤตได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  

    อนึ่ง ผู้ วิจัยมีข้อสังเกตว่าการหลากคำ ในความหมายที่สื่อถึง

พระนลกับนางทมยันตี มีความแตกต่างกันระหว่างสถานภาพของชายและหญิง ดังจะเห็นได้จาก

ตัวอย่างข้างต้น เมื่อมีการกล่าวถึงพระนล จะมีการใช้คำที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นยอดของ

คน เช่น รัตนภรรดา หมายถึง ผู้เป็นสามีที่มีค่าดุจแก้ว หรือ พระยอดชาย หมายถึง พระนลเป็นยอด

ของชายทั้งปวง เป็นต้น แต่เมื่อกล่าวถึงนางทมยันตี จะมีการใช้คำที่แสดงถึงความเป็นเมียที่ดีของสามี

และแม่ที่ดีของลูก เช่น สุนทรราชนารี หมายถึง ผู้หญิงที่งดงามของพระราชา นาเรศร์แก้ว หมายถึง 

ผู้หญิงที่มีค่าดุจแก้ว เป็นต้น ถึงแม้จะมีการใช้คำว่า ท้าวเธอ หมายถึง ผู้หญิงผู้เป็นใหญ่ หรือ นางพระ

ยา หมายถึง ผู้หญิงผู้เป็นใหญ่ แต่ก็มิได้หมายความถึงนางกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ปกครองแผ่นดินดังเช่นใน

กรณีที่กล่าวถึงพระนล 

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี

กลวิธีการสร้างความงามด้านคำในลักษณะของการหลากคำ หรือที่เรียกว่าคำไวพจน์ เพื่อทรงสร้างคำ

ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับ เนื้อหาของเรื่อง ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เช่น 

พระมหากษัตริย์ พระนล นางทมยันตี เป็นต้น ซึ่งการหลากคำดังกล่าวนอกจากจะมีความหมายที่

เหมาะสม ชัดเจน และมีความไพเราะแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำ

ประพันธ์ ซึ่งลักษณะของคลังคำที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ มีความสัมพันธ์กับอภิธานศัพท์ที่พระองค์ได้

ทรงรวบรวมไว้ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง กล่าวคือ นอกจากจะมีการหลาก

คำจำนวนมากเพื่อเป็นคลังคำแล้ว ยังมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์

ด้วย อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวและทรงใหค้วามสำคัญในด้านคำศัพท์เป็นอย่างยิ่ง เพราะคำศัพท์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของ

การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง 
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  จะเห็นได้ว่าดังที่ผู้วิจัยได้อภิปรายมานี้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี กลวิธีการสร้างความงามด้านคำ ดังนี้การใช้คำแสดง

อารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ การใช้คำง่าย การใช้คำซ้อน การใช้คำซ้ำ การใช้คำอุทาน และการ หลากคำ 

ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์แล้ว การที่พระองค์ทรง

ใช้กลวิธีการสร้างความงามด้านคำทำให้คำประพันธ์ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล คำหลวง มีความ

ไพเราะด้านเสียงและมีความงามด้านความหมายไปพร้อมกัน ก่อให้เกิดจินตภาพต่อตัวผู้อ่านและยัง

ส่งผลให้ตัวละครมีความสมจริงและการดำเนินเรื่องมีความน่าสนใจอีกด้วย นอกจากนี้กลวิธีการสร้าง

คำดังกล่าวยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแตง่คำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง

ต่อไป 

   กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ประเด็นสุดท้ายที่ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงคือ    

การสร้างความงามด้านเนื้อความ 

 

  4.2.3 การสร้างความงามด้านเนื้อความ 

   นอกจากพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง จะมีความงามด้านเสียงและ

ความงามด้านคำแล้ว ยังมีความงามด้านเนื้อความ ดังจะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการเลือกใช้โวหารที่เหมาะสมกับเรื่องราวอีกด้วย ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะ

ได้อธิบายเรื่องการเลือกใช้โวหารในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ดังต่อไปนี้ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2556, 1134) ได้ให้ความหมายของคำ

ว่า โวหาร คือ "ช้ันเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด เช่น มีโวหารดี" นอกจากนี้โวหารยังหมายถึง

ถ้อยคำที่ใช้ในการสื่อสารด้วยการเรียบเรียงอย่างมีวิธีการมีช้ันเชิงและมีศิลปะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

เรื่องราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

อธิบายโวหาร บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 

และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 60)    

ดังนั้นกล่าวได้ว่าโวหาร คือ การใช้ภาษาและถ้อยคำอย่างมีวิธีการและ  

ช้ันเชิง เพื่อให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์ ผู้อ่านสามารถเข้าใจและเกิดจินตภาพดังที่ผู้เขียนต้องการ
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จะนำเสนอโวหาร จึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์  ร้อง

กรองให้มีความไพเราะอีกด้วย  

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ผู้ วิจัยจะได้ศึกษา 

การสร้างความงามด้านเนื้อความจากโวหาร 2 ประเภท ดังนี้ 

   4.2.3.1 การบรรยายโวหาร 

   4.2.3.2 การพรรณนาโวหาร 

 

   4.2.3.1 การบรรยายโวหาร 

    บรรยายโวหาร คือ โวหารเล่าเรื่องซึ่งเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่

ต่อเนื่องกัน โดยช้ีให้เห็นถึงสถานที่เกิดเหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม บุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น เนื้อเรื่องที่บรรยายอาจเป็นเรื่องที่สมมติหรือเรื่องจริง

ก็ได้ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 60) 

    พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะของการเสนอ

เนื้อความแบบบรรยายโวหาร ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงที่มาของเรื่องพระนล การบรรยายภาพ  

ตัวละคร หรือการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

นมัสกฤติกา 

   "โอมนโมนอบน้อม  วันทา 

  อรหันตสัมมา    พุทธเจ้า 

  อุตตมะธรรมสา    ธุเลิศ 

  มหาตมะสงฆ์เค้า    เขตเนื้อนาบุญ ฯ 
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   โอมสุนทรเทพไท้   คเณศร 

  สิทธิบดีพร    เพริศแพร้ว 

  อันข้าประพนธ์กลอน   สุทธิกาพย์ 

  จงช่วยนำข้าแคล้ว   คลาสพ้นขัดขวาง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ก) 

 

อารัมภกถา 

   "จะเผดิมเริ่มเรื่องท้าว  นามนล ราชเฮย 

  แปลโศลกสันสกฤตสน   ธิไว้ 

  โคลงฉันท์กาพย์กลอนปน   กันอยู่ 

  ตามแบบโบราณให้   ช่ือช้ีคำหลวง ฯ 

   ขอเชิญปวงนักปราชญ์เช้ือ  ชาวไทย 

  ถ้วนทั่วจงมีใจ    ดุจข้า 

  วิชากะวีใน    สยามรัฐ 

  ทั้งบัดน้ีบัดหน้า    อย่าให้สูญพงศ์ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ค) 

   ตัวอย่างนมัสกฤติกาและอารัมภกถา ข้างต้นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยโคลงสี่สุภาพ จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการเสนอเนื้อความแบบ 

บรรยายโวหาร ซึ่งเป็นให้รายละเอียดเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา อาทิในบทนมัสกฤติกา หรือบทไหว้ครู

ที่มีการนมัสการพระรัตนตรัยและปวงเทพเทวาเพื่ออำนวยพรในการพระราชนิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไร้

อุปสรรคปัญหา และในบทอารัมภกถา หรือบทนำที่มีการอธิบายถึงรูปแบบและจุดประสงค์ในการพระ
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ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง โดยพระองค์ทรงเลือกใช้บรรยายโวหารในการอธิบายเนื้อหาในตอน

ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 

"จักขอไขดำนาน เปนนิทานวัจนะ เพื่อจะแจ้งแถลงความ ตามเหตุเรื่อง

พระนล  อันปนอยู่ณที่ คัมภีร์มหาภารตะ คละอยู่ในวันะบรรพ นับเป็นส่วนหนึ่งนั้น อัน

เป็นนิพนธกถา แห่งมหามุนี นามเธอมีประกาศิต กฤษณะไทวปายน ประพนธ์เปนคำ

ฉันท์ อันเรียกนามว่าโศลก ประโยคคำสำนวน ล้วนเปนที่น่าฟัง ทั้งไพเราะเหมาะ

กลอน ศัพท์สุนทรจับใจ ในนั้นไซร้ไขขาน ว่าดำนานนลนี้ พระมุนีหนึ่งไซร้ เล่าให้

ปาณฑพนาถ ผู้นิราศไร้รัฐ ซัดเซอยู่กลางป่า เรื่องมีมามากมาย จะบรรยายมากมวล ก็

มิควรที่นี้ ควรที่ เพียงยกเอา มาเล่าสังเขปไว้ พอแต่เพียงจักได้ ทราบคดี ฯ" 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: ง) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่ าวถึงนิทานวัจนะ ซึ่งมี

ลักษณะของการเสนอเนื้อความแบบบรรยายโวหาร ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่มีการกล่าวถึงที่มาของ

เรื่อง พระนลคำหลวง อย่างตรงไปตรงมาตามลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง ส่งผลให้การดำเนินเรื่องมี

ความชัดเจน ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาโดยถูกต้อง 

 

"ณปางก่อนกาลนานมา มีพระราชาธิบดี มีนามบัญญัติวิมล ว่าพระนลผู้

สามารถ เปนราชบุตร์ท้าววีรเสน ภูเบนทรทรงพลกำลัง ทั้งมีพระคุณวิเศษชัด โฉมศรี

สวัสดิ์อัศวโกวิท เปนอิศวรมหาราช ในมนุษยชาติบ่มีทัน ประหนึ่งจอมสวรรค์เทวะบดี 

เปนที่หนึ่งเหนือผู้ใดใด พระเดชจอมไผทไพโรจน์..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 1) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาสรรคที่ 1 ซึ่งมีลักษณะ

ของการเสนอเนื้อความแบบบรรยายโวหาร ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่มีการกล่าวถึงที่มาพระนล ทั้ง

ในด้านชาติกำเนิด ความสามารถ ดังความว่า "มีนามบัญญัติวิมล ว่าพระนลผู้สามารถ เปนราชบุตร์

ท้าววีรเสน ภูเบนทรทรงพลกำลัง ท้ังมีพระคุณวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิ์อัศวโกวิท เปนอิศวร

มหาราช ในมนุษยชาติบ่มีทัน" จะเห็นได้ว่าเป็นการบรรยายถึงประวัติของพระนล ชาติกำเนิด 

ตลอดจนคุณสมบัติและความสามารถในด้านต่าง ๆ ของพระนล 

 

   "นี่แน่เกศีนีนงเยาว์  ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ 

  จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน   รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด 

  โน่นแน่เขาน่ังอยู่บนรถ   เจ้าเห็นปรากฏอยู่หรือไม่ 

  คนรูปพิการนั้นเปนไร   แขนสั้นน้ันไซร้เห็นฤๅยัง 

  เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา   อย่าให้เขาเคืองแค้นค่ัง 

  ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง   อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา 

  เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ   ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา 

  ถามแล้วให้เขาตอบมา   แต่ด้วยวาจาอันสัตย์จริง 

  ตัวกูไม่วายสงกา    แตอ่กข้าเต้นตึกด้วยนึกกริ่ง 

  หฤทัยสั่นสั่นขันย่ิง   ฤๅพระนลแน่จริงใคร่แจ้งใจ 

  แล้วเจ้าจงลองกล่าวสุนทร  คำกลอนซึ่งกูสั่งให้ 

  พราหมณ์ปรรณาทประภาษแล้วไซร้ ดังนี้ทีจะได้เห็นชัด 

  เจ้าเอวบางจงพลางสังเกตคำ  จดจำคำตอบให้ถนัด 

  จงจำแม่นมาสารพัด   ไปเถิดจงรัดรีบไป ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 39) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาสรรคที่ 22 เป็นตอนที่

นางทมยันตีสั่งให้นางเกศินีไปสืบข่าวเรื่องพระนล จะเห็นได้ว่าคำกลอนข้างต้นเป็นการเสนอเนื้อความ

แบบ บรรยายโวหาร ซึ่งเป็นกล่าวถึงคำสั่งที่นางทมยันตีสั่งให้นางเกศินีไปสืบข่าวพระนล ดังความว่า 

"นี่แน่เกศีนีนงเยาว์ ตัวเจ้าไหวพริบทุกสิ่งสรรพ์ จงไปสืบสาวข่าวมาพลัน รัถพ่าห์ผู้นั้นคือผู้ใด" อัน

แสดงให้เห็นถึงภาพเหตุการณ์ที่นางทมยันตีสัง่ให้นางเกศินีไปสืบข่าวเรื่องพระนลอย่างชัดเจนและเป็น

ลำดับเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถึงวิธีการในการสืบหาความจริงที่นางทมยันตีแนะนำแก่

นางเกศินี ดังความว่า "เออตัวเจ้าตัวดีจงไปหา อย่าให้เขาเคืองแค้นคั่ง ค่อยค่อยพูดจาอย่าตึงตัง 

อย่ารอรั้งรีบถามเอาความมา เจ้าผู้ฉลาดอาจปลอบ ให้เขาชอบถูกใจได้นะหวา" ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

วิธีการสืบหาข่าวที่นางทมตีสั่งให้นางเกศินีไปทำเป็นลำดับข้ันตอนและละเอียดถ่ีถ้วน ตลอดจนแสดง

ให้เห็นถึงภาพของเหตุการณ์เกิดข้ึนอย่างชัดเจน ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนและเกิด

จินตภาพอีกด้วย 

 

   "ปางนั้นพระนลรัตน์  ผู้นิษัธราเชนทร์ 

  เปนสุขสนุกเห็น    กลนอนวิมานอินทร์ 

   ชมโฉมประโลมสวาท    วรราชนารินทร์ 

  รื่นรมยะสมจิน    ตนะน้อมพร้อมพระไภมี 

   เนาแนบสุดาดวง   จนล่วงลับซึ่งราตรี 

  ใสแสงพระสุรศรี    พยับเยี่ยมยุคันธร 

   ตรัสชวนเจ้านวลนง  ไปโสดสรงซึ่งสาคร 

  ทรงรัตนาภรณ    วรภูษณาภา 

   ชวนกันจากตำหนัก  วรลักษณามา 

  ข้ึนเฝ้าพระราชา    บิตุรงค์ผู้ทรงธรรม..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 60) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาสรรคที่ 25 เป็นตอนที่

พระนลกับนางทมยันตีได้พบเจอกันหลัง ซึ่งมีลักษณะของการเสนอเนื้อความแบบ บรรยายโวหาร ดัง

จะเห็นได้การการบรรยายถึงภาพเหตุการณ์ที่พระนลกับนางทมยันตีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

หลังจากที่พลัดพรากจากกันมานาน ความว่า "ปางนั้นพระนลรัตน์ ผู้นิษัธราเชนทร์ เปนสุขสนุกเห็น 

กลนอนวิมานอินทร์ ชมโฉมประโลมสวาท วรราชนารินทร์ รื่นรมยะสมจิน ตนะน้อมพร้อมพระไภ

มี...ตรัสชวนเจ้านวลนง ไปโสดสรงซึ่งสาคร ทรงรัตนาภรณ วรภูษณาภา" จากข้อความข้างต้นจะ

เห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงภาพเหตุการณ์อย่างเป็นลำดับ ดังที่พระนลได้พบกับนางทมยันตี จึงทำให้มี

ความสุขเนื่องจากแล้วพลัดพรากจากกันเป็นเวลานาน เมื่อทั้งคู่ได้พบกันแล้ว จึงชวนกันไปสรงน้ำเพื่อ

ชำระล้างสิ่งต่าง ๆ ออกจากร่างกาย เสมือนการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 

 

   "ปางนั้นพระนลราช  สุมหาตม์มหาศาล 

  เนาในนิษัธสราญ    ทุกทิวาและราตรี 

   พร้อมองค์เมียขวัญ  สุไวทรรภิเทวี 

  อีกบุตระบุตรี    นิรทุกข์สุขารมย์ 

   พระนลนฤปพร้อม  มุทิตาเสน่ห์สม 

  แม้นเทวราชรม    ณิยะนันทโนทยาน 

   ได้คืนนครรัช   สหวัตถุไพศาล 

  พร้อมยศบริพาร    พิระเพิ่มสุภักดี 

   บำรุงผดุงรัฏ   ฐะจังหวัดเกษมศรี 

  เลิศล้วนประมวลปรี   ดิชมพูทวีปงาม..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 77) 
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   ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาสรรคที่ 26 เป็นตอนที่

กล่าวถึงพระนล นางทมยันตี ตลอดจนโอรสธิดาที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและปกครองเมืองอย่าง

สงบสุข ซึ่งมีลักษณะของการเสนอเนื้อความแบบ บรรยายโวหาร ดังความว่า "ปางนั้นพระนลราช 

สุมหาตม์มหาศาล เนาในนิษัธสราญ ทุกทิวาและราตรี พร้อมองค์เมียขวัญ สุไวทรรภิเทวี อีกบุ

ตระบุตรี นิรทุกข์สุขารมย์" จากข้อความจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงภาพเหตุการณ์อย่างละเอียด โดย

การให้รายละเอียดเกี่ยวตัวละครตามลำดับ ส่งผลให้เนื้อหามีความสมบูรณ์และผู้อ่านสามารถเข้าใจ

เนื้อหาของเรื่องได้อย่างชัดเจน 

   จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏลักษณะของการ

เสนอเนื้อความแบบบรรยายโวหาร โดยส่วนใหญ่จะปรากฏในตอนต้นเรื่องที่เป็นการอธิบายถึงที่มา

และรายละเอียดของเรือ่งพระนล ซึ่งเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวมีความเหมาะสมในการเสนอเนื้อความ

แบบบรรยายโวหาร เป็นอย่างยิ่ง 

    

   4.2.3.2 การพรรณนาโวหาร 

    พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่ใช้กล่าวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล 

สิ่งของ หรืออารมณ์อย่างละเอียด และอาจแทรกความรู้สึกของผู้เขียนลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินต

ภาพ หรือเกิดอารมณ์คล้อยตาม (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร , บรรณาธิการ, 2556: 

67)   

  จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ผู้วิจัยพบว่า มี

ลักษณะของการเสนอเนื้อความแบบพรรณนาโวหาร โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การพรรณนา

แบบตรงไปตรงมา คือ การให้รายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ อย่าตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ

และเข้าใจสิ่งที่จะนำเสนอได้อย่างชัดเจน และ การพรรณนาแบบใช้ความเปรียบ คือ การให้

รายละเอียดสิ่งต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งปลูก ลักษณะของตัวละคร ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก 

โดยนำเสนอผ่านการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านตีความและเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ่งและ

ชัดเจนย่ิงข้ึน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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    1) การพรรณนาแบบตรงไปตรงมา เป็นการกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งปลูกสร้าง ความงามของธรรมชาติ ลักษณะของตัวละคร เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิด

จินตภาพหรืออารมณ์คล้อยตาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     ก. การพรรณนาธรรมชาติ ดังตัวอย่างความว่า 

 

   "...เดินไปได้วันหนึ่ง  จึ่งถึงบึงในอรัญ 

  แลเลิศประเสริฐสรรพ์   ครั้นได้เห็นดูเย็นตา 

   บัวหลวงมีดาษดื่น  หอมกลิ่นรื่นช่ืนนาสา  

  โอ้อกฟกอุรา    หอมเหมือนผ้าที่เคยทรง 

   บึงกว้างสำอางค์ตา  พวกพ่อค้าสมจำนง  

  มีหญ้าน่าประสงค์   พอเลี้ยงสัตว์รีบตัดมา..." 

      (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 101) 

    ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกลา่วถึงเนื้อหาสรรคที่ 13 เป็น

ตอนที่นางทมยันตีเดินทางไปในป่ากับพวกพ่อค้าเพื่อตามหาพระนล จากคำประพันธ์จะเห็นได้ว่าเป็น

การพรรณนาโวหารอย่างตรงไปตรงมา โดยมีการพรรณนาถึงภาพความงดงามของธรรมชาติ ดังความ

ว่า "จึ่งถึงบึงในอรัญ แลเลิศประเสริฐสรรพ์ ครั้นได้เห็นดูเย็นตา บัวหลวงมีดาษดื่น หอมกลิ่นรื่นชื่น

นาสา" ซึ่งลักษณะข้างต้นเป็นการพรรณนาให้รายละเอียดความงามของป่าไม้ มีบึงน้ำและดอกบัวที่

สวยสดงดงาม ส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วไป การพรรณนาในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ

และมีอารมณ์ความรู้สึกงดงามของธรรมชาติไปตามเนื้อหาของเรื่องอีกด้วย 
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     ข. การพรรณนาบ้านเมือง ดังตัวอย่างความว่า 

 

  "...ทวยลูกเจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรื่องแล้วจึ่งรีบไป พร้อมอยู่ในพระโรงธาร อันตระการ

ด้วยเสาล้อม พร้อมกนกสีสลับ รับคูหาเลิศสุวรรณ ลายล้วนสรรแต่ยอดงาม ยามนฤบาลทั้งหลาย 

เยื้องกายเข้าสู่ที่ ล้วนแต่มีรูปสง่า ดังมหาสิงห์ทรงกำลัง..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 29) 

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกลา่วถึงเนื้อหาสรรคที่ 

5 เป็นตอนพิธีสยมพรของนางทมยันตี ซึ่งในตอนต้นมีการพรรณนาถึงภาพบ้านเมือง โดยใช้การ

พรรณนาโวหาร อย่างตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากความว่า "อันตระการด้วยเสาล้อม พร้อมกนกสี

สลับ รับคูหาเลิศสุวรรณ ลายล้วนสรรแต่ยอดงาม" คำประพันธ์ดังกล่าวได้พรรณนาถึงความงดงาม

ของพระราชวังอันวิจิตรงดงาม ส่งผลให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง ผู้อ่านเกิดจินตภาพและ มีความรู้สึก

ร่วมกับตัวละครอีกด้วย 

 

     ค. การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก ดังตัวอย่างความว่า 

 

   "คราน้ันพระนลวิมลราช  เข้าถึงในตำหนักมาศเลขา 

  แลดูทมยันตีศรีโสภา   ดูมิได้วางตาด้วยจับใจ 

  ดูพลางคนึงรำพึงโศก   คิดถึงยามวิโยคอันโศกใหญ่ 

  ความทุกข์รุกเร้าให้เศร้าใจ  อัสสุชลล้นไหลลงอาบพักตร์ ฯ 

   ฝ่ายทมยันตีศรีสอาด  เห็นพระนลนฤราชผู้ทรงศักดิ์ 

  เสด็จเดินเข้ามาเฉภาะพักตร์  นงลักษณ์วูบวาบปลาบฤทัย 

  พิศพลางนางคำนึงถึงความหลัง  อัสสุชลพลั่งพลั่งหลั่งไหล 

  แสนโศกราวโรคสถิตใจ   น่าสงสารทรามวัยอนาทร..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 51) 
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     คำประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาสรรคที่ 24 

ตอนที่พระนลกับนางทมยันตีได้พบเจอกันหลังจากที่พลัดพรากกันเป็นเวลานาน จากตัวอย่างเป็นการ

พรรณนาโวหาร อย่างตรงไปตรงมา โดยพรรณนาถึงอารมณ์ความรู้สึกโศกเศร้าของตัวละครอย่าง

ตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากเมื่อพระนลพบนางทมยันตี ความว่า "แลดูทมยันตีศรีโสภา ดูมิได้

วางตาด้วยจับใจ ดูพลางคนึงรำพึงโศก คิดถึงยามวิโยคอันโศกใหญ่" จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้

ว่าพระนลได้มองนางทมยันตีอย่างไม่ละสายตา ทำให้ระลึกถึงความหลังที่ทั้งคู่ได้พลัดพรากจากกัน

เป็นเวลานานและเมื่อนางทมยันตีพบพระนลก็เกิดความรู้สึกเช่นเดียวกัน ดังความว่า "พิศพลางนาง

คำนึงถึงความหลัง อัสสุชลพลั่งพลั่งหลั่งไหล แสนโศกราวโรคสถิตใจ น่าสงสารทรามวัยอนาทร" 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาพที่นางทมยันตีร้องไห้เพราะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเมื่อนางทมยัน

ตีกับพระนลต้องพลัดพรากจากกันและตกระกำลำบาก เหมือนกับคนที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ซึ่ง

ลักษณะข้างต้นเป็นการพรรณนาโวหารอย่างตรงไปตรงมา สื่อให้ผู้อ่านเกิด จินตภาพอย่างชัดเจน 

 

     ง. การพรรณนาภาพพระนล ดังตัวอย่างความว่า 

 

 "มีนามบัญญัติวิมล ว่าพระนลผู้สามารถ เปนราชบุตร์ท้าววีรเสน ภูเบนทรทรงพลกำลัง ทั้งมี

พระคุณวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิ์อัศวโกวิท เปนอิศวรมหาราช ในมนุษยชาติบ่มีทัน ประหนึ่งจอมสวรรค์

เทวะบดี เปนที่หนึ่งเหนือผู้ใดใด..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 1) 

     ตัวอย่างข้างต้นอยู่ในเนื้อหาสรรคที่ 1 ตอนที่กล่าวถึงชาติ

กำเนิดของพระนล โดยการพรรณนาโวหาร อย่างตรงไปตรงมา ดังตัวอย่างว่า "มีนามบัญญัติวิมล ว่า

พระนลผู้สามารถ เปนราชบุตร์ท้าววีรเสน ภูเบนทรทรงพลกำลัง ท้ังมีพระคุณวิเศษชัด" จาก

ตัวอย่างจะเห็นได้ ว่ามีการกล่าวถึงช่ือของพระนล บิดาของพระนล ตลอดจนคุณสมบัติและ

ความสามารถอย่างพระนลที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวเป็นการพรรณนาโวหาร           

เพื่อแสดงให้เห็นภาพและลักษณะของตัวละครได้อย่างชัดเจน 
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     จ. การพรรณนาภาพนางทมยันตี ดังตัวอย่างความว่า 

 

"ฝ่ายนางทมยันตี มีโฉมเฉิดเลิศโสภา พร้อมสง่าบริบูรณยศ สำรวย

สดสิริวิลาศ ในโลกธาตุทั่วไป ไม่มีเสมอเสาวภาคย์ นารีนาคเอวกลมกล่อม ย่อมปรากฏ

ยศฦๅชา อันดวงสุดานั้นถับถึง ซึ่งชนมวัยอันแง่งาม ทาสีหลามลำดับร้อย ห้อมนางน้อย

อยู่พร้อมหน้า..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 2) 

     คำประพันธ์ข้างต้นปรากฏอยู่ในสรรคที่ 1 เป็นตอนที่

กล่าวถึงภาพความงดงามของนางทมยันตี  โดยการเสนอเนื้อความแบบพรรณนาโวหาร อย่าง

ตรงไปตรงมา ดังความว่า "ฝ่ายนางทมยันตี มีโฉมเฉิดเลิศโสภา พร้อมสง่าบริบูรณยศ สำรวยสดสิริ

วิลาศ ในโลกธาตุท่ัวไป ไม่มีเสมอเสาวภาคย์ นารีนาคเอวกลมกล่อม" จากคำกลอนข้างต้นจะเห็น

ถึงการพรรณนาความงดงามของนางทมยันตีที่มีความงดงามทั้งรูปกำเนิดที่งามพร้อมและชาติกำเนิดที่

บริบูรณ์ไปด้วยลาภยศทั้งปวง ไม่มีผู้หญิงอื่นใดในโลกที่จะมีความงดงามสามารถทัดเทียมกับนางทม

ยันตีได้ ซึ่งลักษณะข้างต้นเป็นเสนอเนื้อความแบบการพรรณนาโวหาร โดยการให้รายละเอียดอย่าง

ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน 

    2) การพรรณนาแบบใช้ความเปรียบ เป็นการพรรณนาถึงสิ่งต่าง 

ๆ เช่น ธรรมชาติ สถานที่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร โดยใช้ภาพพจน์

เปรียบเทียบ จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ผู้ วิจัยพบการใช้ภาพพจน์

เปรียบเทียบ 6 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ นามนัย อติพจน์ คำถามเชิงวาทศิลป์ และสมมติ

ภาวะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

     ก. อุปมา (simile) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง

หนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีสภาพที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่นร่วมกันและใช้คำที่มีความหมายว่า 

"เหมือน" หรือ "คล้ายเป็น" คำแสดงการเปรียบเทียบเพื่อเน้นให้เห็นจริงว่า เหมือนอย่างไร ในลักษณะ
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ใด (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 69) พระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ปรากฏการใช้ความเปรียบในลักษณะ อุปมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

"...ดูนงเยาว์ยงรัศมี สว่างอินทรีย์ราวไฟฟ้า กระจ่างจ้าแจ่มเวหน  
รูปนฤมลพ้นพิภพ ทั่วแผ่นดินจบบ่เทียมทัน เลอสรรเสมอองค์พระศรี..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 2) 

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ความเปรียบแบบ

อุปมา ปรากฏในตอนที่กล่าวถึงความงดงามของนางทมยันตี ดังจะเห็นได้จากคำว่า "ราว"  ในคำ

ประพันธ์ว่า "ดูนงเยาว์ยงรัศมี สว่างอินทรีย์ราวไฟฟ้า" โดยเป็นการเปรียบความงดงามของนางทม

ยันตีที่ผิวพรรณผุดผ่องสว่างใสงดงามเหมือนกับแสงของสายฟ้า ยามเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่มีฟ้าผ่าหรือสายฟ้าฟาดก็จะทำให้เกิดแสงสว่างวาบไปทั่วท้องฟ้า ซึ่งแสงของสายฟ้าน้ันจะ

ปรากฏเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน การที่เปรียบเทียบความงดงามผุดผ่องของนางทมยันตี ย่อมสื่อ

ความหมายว่านางทมยันตีมีความงดงามมาก ผิดพรรณผุดผ่องสว่างไสว แม้จะมองเพียงครั้งเดียวใน

ระยะเวลาที่ไม่นานก็ทำให้เห็นถึงความงดงามนั้นได้ เช่นเดียวกับแสงสว่างของสายฟ้าน่ันเอง  

 

"...ทวยลูกเจ้าทุกบ้านเมือง รู้เรื่องแล้วจึ่งรีบไป พร้อมอยู่ในพระโรง 
ธาร อันตระการด้วยเสาล้อม พร้อมกนกสีสลับ รับคูหาเลิศสุวรรณ ลายล้วนสรรแต่
ยอดงาม ยามนฤบาลทั้งหลาย เยื้องกรายเข้าสู่ที่ ล้วนแต่มีรูปสง่า ดังมหาสิงห์ทรงกำลงั 
ต่างองค์นั่งลงเหนืออาสน์..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 29) 

     คำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ความเปรียบแบบอุปมา ซึ่ง

ปรากฏในตอนที่กล่าวถึงพิธีสยุมพรของพระนลกับนางทมยันตี โดยมีการกล่าวถึงภาพของพระโอรส

ของพระเจ้าแผ่นดินเมืองต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวและมีการเปรียบเทียบความงดงามและ

รูปร่างที่สง่างามของพระโอรสเมืองต่าง ๆ ที่เหมือนกับราชสีห์ โดยใช้คำเปรียบว่า "ดัง" ในตัวอย่างคำ

กลอนว่า "ยามนฤบาลท้ังหลาย เยื้องกรายเข้าสู่ท่ี ล้วนแต่มีรูปสง่า ดังมหาสิงห์ทรงกำลัง ต่างองค์

นั่งลงเหนืออาสน์" ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสง่างามและทรงกำลังของพระโอรสแห่งเมืองต่าง ๆ 

ว่าเหมือนกับสิงห์หรือราชสีห์ อันเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมาก มีรูปร่างที่สง่างาม และเป็นเจ้าแห่งสัตว์
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ทั้งปวง การเปรียบเทียบพระโอรสเมืองต่าง ๆ ว่าเหมือนกับราชสีห์นั้น ย่อมสร้างคุณสมบัติและ

ลักษณะอันดีให้แก่พระนลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในพิธีสยุมพรของพระนลกับนางทมยันตีมีการเชิญ

พระโอรสเมืองต่าง ๆ  ที่มาร่วมพิธีดังกล่าว ดังนั้นการสร้างคุณสมบตัิและความงดงาม โดยเปรียบเทียบ

กับราชสีห์ให้กับพระโอรสเมืองต่าง ๆ จึงเป็นการแสดงถึงความยอมรับในเกียรติยศ คุณสมบัติ และ

ความสามารถของพระนลที่โดดเด่นและสำคัญกว่าคนทั่วไป 

 

   "...ฝ่ายทมยันตีศรีสมร  ได้พบพระภรรดรเสน่หา 

  เหมือนฝนโปรยโรยพื้นพสุธา  ก็เกิดผลนานาทั่วไป ฯ 

   สิ้นเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะผาศุก ส่างทุกข์สุขล้นกมลใส 

  ทุกทุกสิ่งสมถวิลจินตัย   ผ่องประไพเพียงจันทร์เมื่อวันเพ็ญ ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 59) 

     คำประพันธ์ข้างต้นเป็นการใช้ความเปรียบแบบอุปมา 

ปรากฏในตอนที่นางทมยันตีได้พบพระนลในคำว่า "เหมือน" ดังความว่า "ได้พบพระภรรดรเสน่หา 

เหมือนฝนโปรยโรยพ้ืนพสุธา" ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสุขเมื่อนางทมยันตีได้พบพระนล

เหมือนกับฝนที่ตกลงสู่พื้นดิน ย่อมนำความสุขร่มเย็นมาให้ กล่าวคือ ในเวลาที่อากาศแห้งแล้งจน

พื้นดินร้อนระอุ ไม่มีแม้แต่หยาดฝน ย่อมทำให้ชีวิตของคนและสัตว์มีแต่ความทุกข์ความยากลำบาก 

แต่ถ้าหากเกิดฝนตกลงมายังพื้นดินก็ย่อมนำความสดช่ืนความเย็นสบายและก่อให้เกิดความสุขแก่คน

และสัตว์ทั่วไป การเปรียบเทียบความสุขของนางทมยันตี เมื่อได้พบกับพระนลว่าเหมือนกบัหยาดฝนที่

ตกลงมายังพื้นดินจึงเปรียบได้ว่าใจของนางทมยันตีคือแผ่นดินที่แห้งแล้งร้อนระอุ ส่วนพระนลคือ

หยาดฝนอันชุ่มช่ืน  เมื่อฝนตกลงสู่พื้นดินย่อมนำความชุ่มช่ืนมาให้ ก็เหมือนกับการที่นางทมยันตีได้

พบกับพระนลนั่นเอง และคำว่า "เพียง" ในคำประพันธ์ว่า "ทุกทุกสิ่งสมถวิลจินตัย ผ่องประไพเพียง

จันทร์เมื่อวันเพ็ญ" หมายถึงทุกสิ่งที่อย่างที่นางทมยันตีตั้งใจไว้คือการได้พบพระนล จนในที่สุดนาง

ทมยันตีก็สมปรารถนาเมื่อได้พบกับพระนล ทำให้นางทมยันตีมีความสุขใจใบหน้าผ่องใสเหมือนกับ

พระจันทร์วันเพ็ญที่มสีีเหลอืงนวล ใสกระจ่าง และสว่างไสวไปทั่วท้องฟ้า กล่าวคือ ชีวิตคนเมื่อต้องพบ

เจอกับความทุกข์ยากลำบาก ย่อมแสดงออกทางใบหน้าที่มีแต่ความหมองคล้ำและเต็มไปด้วยความ
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ทุกข์ทั้งปวง เมื่อถึงเวลาที่หมดความทุกข์และมีแต่ความสุขก็ย่อมทำให้ใบหน้ามีความสดใสผ่องแผ้ว 

เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของนางทมยันตีก็คือเหตุการณ์ที่ต้องพลัดพรากกับพระนล นางทมยันตีต้อง

ทนทุกข์ยากลำบากในป่าเพียงลำพังและพยายามตามหาพระนลทุกวิถีทาง ชีวิตของนางทมยันตีจึงมี

แต่ความทุกข์อย่างแสนสาหัส ใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยความหมองคล้ำไม่สดใสผุดผ่อง แต่เมื่อนาง

ทมยันตีได้พบกับพระนลแล้วจึงทำให้มีความสุขและคลายความทุกข์ทั้งปวงไปได้ ใบหน้าของนางจึง

เต็มไปด้วยความสดใสผ่องแผ้วเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญ 

 

   "...สีเสียดช่างเสียดสี   เหมือนนารีเสียดสีชาย  

  เจ็บยามถูกหนามหวาย    ไม่เหมือนเจ็บเล็บมือนาง  

   ประทุมสีแดงจ้า    ช่ืนนาสาไม่จืดจาง  

  แม้ผัวเปนเพื่อนทาง    ช่วยชมพลางหว่างมรรคา..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 78) 

     ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเสนอเนื้อหาโดยใช้ความเปรียบ

แบบอุปมา ดังจะเห็นได้จากการที่ใช้คำว่า "เหมือน" ในคำประพันธ์ว่า "สีเสียดช่างเสียดสี เหมือน

นารีเสียดสีชาย" ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นความเปรียบตามขนบนิราศที่มีการเปรียบเทียบคนรักกับ

ธรรมชาติที่พบเห็น ในคำกลอนข้างต้นเป็นการเปรียบเทยีบต้นสีเสียดกบัการที่ผูห้ญิงเสียดสีผู้ชาย โดย

เล่นคำว่า "เสียด" ในความหมายที่แตกต่างกันแต่สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกและจนิตภาพของการที่

ชายหญิงหยอกล้อกันได้อย่างชัดเจน และคำกลอนว่า "เจ็บยามถูกหนามหวาย ไม่เหมือนเจ็บ

เล็บมือนาง" มีการเปรียบเทียบความเจ็บปวดเมื่อถูกหนามของต้นหวายทิ่มแทง ซึ่งไม่เจ็บปวด

เหมือนกับถูกเล็บมือของผู้หญิงอันเป็นที่รัก จะเห็นได้ว่ามีการเล่นคำว่า "เจ็บ" ในความหมายที่สื่อถึง

ความเจ็บปวดเหมือนกัน แต่อารมณ์ความรู้สึกนั้นแตกต่างกันไป เมื่อถูกหนามหวายทิ่มแทงย่อมเกิด

ความเจ็บปวดและเป็นสิง่ที่ไม่มใีครชอบ แต่ถ้าหากถูกเล็บมือของนางทิ่มแทง อันเกิดจากการหยอกล้อ

กันระหว่างชายหญิงด้วยความรักความเสน่หา ถึงแม้จะเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยความสุข 

ดังนั้นความเปรียบตามขนบนิราศข้างต้น จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของวรรณคดีไทยที่ต้องมี
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การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร อันจะทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและมีอารมณ์ความรู้ สึก

คล้อยตามไปกับเรื่องราว 

 

   "อ้าดูอโศกนี ้   ศรีไสว 

  อยู่ณท่ามกลางไพร   เพริศแท้ 

  ช่ืนชุ่มชอุ่มใบ    ลมระบัด 

  ดูสุขสนุกแม้    มาทแม้นจอมผา ฯ 

   อ้าดูอโศกนี้    ศรีไสววิไลยตา 

  อยู่หว่างกลางพนา   เปนสง่าแห่งแนวไพร 

   ชุ่มช่ืนรื่นอารมณ์   ลมเพยพัดระบัดใบ 

  ดูสุขสนุกใจ    เหมือนแลดูจอมภูผา..."   

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 95) 

     คำประพันธ์ข้างต้นมีการใช่ความเปรียบแบบอุปมา โดย

ปรากฏในตอนที่นางทมยันตีเดินทางไปในป่าและต้องพลัดพรากกับพระนล ดังความว่า "อ้าดูอโศกน้ี 

ศรีไสววิไลยตา...ชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ ลมเพยพัดระบัดใบ ดูสุขสนุกใจ เหมือนแลดูจอมภูผา" จาก

ตัวอย่างเป็นการใช้อุปมาในคำว่า "เหมือน" โดยการเปรียบเทียบธรรมชาติกับคนรัก ซึ่งเป็นการใช้

ความเปรียบตามขนบของการแต่งนิราศ ในคำกลอนหลังจากนางทมยันตีได้พลัดพรากกับพระนลและ

ได้เดินทางต่อไป ระหว่างนั้นนางทมยันตีได้พบกับต้นอโศกต้นใหญ่ที่กลางป่า ซึ่งแผ่กิ่งก้านและเต็มไป

ด้วยใบอันงดงาม ยามเมื่อลมพัดมาต้องกับต้นอโศกกิ่งและใบของต้นอโศกก็พัดอ่อนไหวระยิบระยับตา 

ก่อให้เกิดความสุขความงดงามเมื่อได้พบเห็น เมื่อนางทมยันตีได้เห็นความงดงามดังกล่าวจึงทำให้นึก

ถึงพระนลและเปรียบเทียบว่าการได้มองต้นอโศกก็เหมือนกับการได้มองพระนล ซึ่งทำให้นางทมยันตี

มีความสุขและลืมความทุกข์ไปได้ขณะหนึ่ง 
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     ข. อุปลักษณ์ (metaphor) คือการเปรียบเทียบด้วยการ

กล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำแสดงการเปรียบว่า "เป็น" หรือ "คือ" ความหมายจึงลึกซึ้งกว่า

อุปมา (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 69) พระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ปรากฏการใช้ความเปรียบในลักษณะ อุปลักษณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 

"นารีแม้ไรส้รรพ    ภูษณา 

ผัวก็เปนอาภรณ     พิลาศ 

แม้ไร้ซึ่งภรรดา     งามเหือด 

ถึงจะแต่งรัตนมาษ    ไป่พร้อมโสภา ฯ..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 139-140) 

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นเป็นการใช้ภาพพจน์แบบ   

อุปลักษณ์ ดังจะเห็นได้จากคำว่า "เปน" ในคำประพันธ์ว่า "ผัวก็เปนอาภรณ พิลาศ" กล่าวคือ เป็น

การกล่าวถึงความสำคัญของสามีที่มีต่อภรรยา โดยมีกล่าวถึงความสำคัญระหว่างสามีและเสื้อผ้า สามี

มีความสำคัญเหมือนกับเสื้อผ้า เพราะเสื้อผ้าใช้สำหรับนุ่งห่มปกป้องร่างกายจากสิ่งต่าง ๆ ในทำนอง

เดียวกันสามีก็เป็นเหมือนเครื่องป้องกันภัยต่าง ๆ ให้แก่ภรรยาเช่นกัน ถ้าหากแม้ภรรยาจะไม่มีเสื้อผ้า

เลยแม้แต่น้อย แต่ถ้ามีสามีก็จะเป็นเสมือนเสื้อผ้าได้เช่นกัน ถึงแม้ภรรยาขาดสามีที่คอยดูแล แต่

ภรรยากลับมาเสื้อผ้าสวยงามจำนวนมากเพียงใดก็ไร้ซึง่ความสวยงาม ซึ่งเหมือนกับชีวิตของนางทมยัน

ตีที่ต้องอยู่คนเดียวโดยปราศจากพระนล ถึงแม้ชีวิตของนางทมยันตีจะพร้อมไปด้วยทรัพย์สินมาก

เพียงใด แต่ชีวิตก็ไม่มีความสุขและไร้ซึ่งความงดงามทั้งปวง เพราะไม่มีพระนลที่จะเปน็อาภรณ์ประดับ

ร่างกายให้แก่นางทมยันตีอีกต่อไป  
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     ค. นามนัย คือการใช้คำหรือวลีซึ่ งบ่งลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น เวที หมายถึง การแสดงละคร 

มงกุฎ หมายถึง กษัตริย์ มือขวา หมายถึง คนสนิทที่ไว้วางใจ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ 

อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 71) พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏลักษณะการใช้ความ

เปรียบแบบ นามนัย ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 

   "โอ้นักสกาของข้าเอ๋ย  กระไรเลยด้ันด้นไปหนไหน 

  แบ่งเอาผ้าข้าคลุมแล้วดุ่มไป  ช่างกระไรไม่คิดเมตตากัน 

  ช่างทอดทิ้งเมียขวัญอันสวาท  ให้อนาถนอนร้างกลางไพรสัณฑ์ 

  เมียซื่อตรงจงรักภักดีครัน   นั่งคอยผัวอยู่นั้นเช่นสั่งไว้ 

  แสนฟูมฟกอกผ่าวราวไฟผลาญ  ให้ร้อนราญทรวงเริงเหมือนเพลิงไหม้ 

  ห่มแต่ผ้ากึ่งผืนน้ันยืนไว้   พอจะได้ต่างหน้าสวามี 

  โอ้วีระบุรุษมกุฎเกศ   จงสมเพชภรรยามารศรี 

  ผู้โศกเศร้าทุกทิวาราตรี   เชิญบดีมาปลอบประโลมนาง ฯ" 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 2, 2559: 10) 

     ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเสนอเนื้อหาโดยการใช้ความ

เปรียบแบบนามนัย จะเห็นได้จากคำว่า "นักสกา" ปรากฏอยู่ในตอนที่นางทมยันตีกล่าวถึงพระนล 

โดยให้คณะพราหมณ์นำข้อความที่นางได้พรรณนาถึงความรักที่มีต่อพระนลไปขับร้องประกาศเพื่อ

ตามหาพระนล โดยในตอนดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้การเปรียบเทียบ

แบบนามนัย โดยกล่าวถึงคุณสมบัติของพระนลที่มีความสามารถในการเล่นสกายากที่จะมีผู้ใด

ทัดเทียมได้และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยทรงใช้คำว่า "นักสกา" แทนการกล่าวถึงพระนลโดยตรง 

การที่พระองค์ทรงใช้ความเปรียบดังกล่าวจึงทำให้เห็นถึงคุณสมบัติและความสามารถของพระนลใน

ด้านการเล่นสกาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย เมื่อมีการกล่าวถึงนักสกาย่อมเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าคือ

พระนลนั่นเอง 
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     ง. อติพจน์ (hyperbole) คือการกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็น

ความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวที่ต้องการย้ำความหมายให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนักแน่นจริงจัง ทั้งผู้กล่าว

และผู้ฟังก็เข้าใจว่ามิใช่เป็นการกล่าวเท็จ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 

2556: 71) พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏการใช้ความเปรียบในลักษณะอุปลักษณ์ ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

   "อ้าใจเทวศเพี้ยง    ภินท์พัง พระเอย 

ตัวก็สั่นเทิม้ดัง     จับไข้ 

อกกรมระบมฟงั     พระตรสั 

ยิ่งตรัสยิง่หม่นไหม้    อกเพี้ยงเพลิงงาม ฯ..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 57) 

     ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์แบบ       

อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง ดังจะเห็นได้จากความว่า "อ้าใจเทวศเพ้ียง ภินท์พัง พระเอย ตัวก็สั่น

เท้ิมดัง จับไข้...ยิ่งตรัสยิ่งหม่นไหม้ อกเพ้ียงเพลิงงาม ฯ" โดยคำกลอนข้างต้นกล่าวถึงนางทมยันตี 

เมื่อรู้ว่าพระนลแพ้พนักสกาและต้องเสียบ้านเสียเมืองไปอยู่ป่า โดยพระนลสั่งให้นางทมยันตีทิ้งตนเอง

และไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเพื่อให้นางทมยันตีมีชีวิตที่ดีไม่ต้องตกระกำลำบากเหมือนกับพระนล เมื่อนาง

ทมยันตีได้ฟังสิ่งที่พระนลสั่งเสียไว้ก็แทบใจสลาย ตัวสั่นราวกับคนเป็นไข้มีความทุกข์อยู่ในใจ

เหมือนกับไฟกำลังเผาไหม้อยู่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ความโศกเศร้าที่นางทมยันตีได้รับ

อย่างแสนสาหัส โดยปกติแล้วอาการที่นางทมยันตีมีความทุกข์เหมือนกับไฟกำลังเผาไหม้หัวใจอยู่ย่อม

เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่ในทางอารมณ์ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่าง

แสนสาหัส ย่อมมีความรู้สึกเหมือนว่าใจของตนเองจะมอดไหม้ด้วยไฟที่กำลังสุมอยู่ตลอดเวลาที่มี

ความทุกข์ การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ภาพพจน์ดังกล่าวย่อมทำให้ตัว

ละครมีความสมจริง เพราะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเช่นเดียวกับคนทั่วไปและส่งผลให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์

ความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครอีกด้วย  
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     จ. คำถามวาทศิลป์ (rhetorical question) คือการตั้ง

คำถาม แต่มิได้หวังคำตอบ หรือถ้ามีคำตอบก็เป็นคำตอบที่ทั้งผู้ถามและผู้ตอบรู้ดีอยู่แล้ว นักเขียนจะ

ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์เพื่อเร้าอารมณ์ ผู้อ่านหรือสื่อความหมายและข้อคิดที่ต้องการ (จุไรรัตน์ 

ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ, 2556: 72-73) พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

ปรากฏการใช้ความเปรียบในลักษณะ คำถามวาทศิลป์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

"...เหตุไฉนภูธรซ่อนเร้น   หลังพุ่มอันเปน  

ลับแลกำบังสายตา   

ตรัสเถิดตรัสเถิดราชา   อย่าเย้าภรรยา  

จงตรัสให้หายหวาดกลัว   

อ้าพระราเชนทร์เหนือหัว   ดูเถิดความกลัว  

จนน้องนี้สั่นขวัญหาย   

เหตุใดไม่มาดังหมาย   ปลอบน้องเพื่อวาย  

วิตกวิโยคโศกศัลย์..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 70) 

ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นปรากฏในตอนที่นางทมยันตีตาม

หาพระนลหลังจากที่ทั้งคู่พลัดพรากจากกันในป่า โดยนางทมยันตีได้ใช้คำถามวาทศิลป์ ดังความว่า 

"เหตุไฉนภูธรซ่อนเร้น...เหตุใดไม่มาดังหมาย" จะเห็นได้ว่าคำถามดังกล่าวที่นางทมยันตีได้กล่าว

ออกไปนั้น มีคำตอบอยู่แล้วว่าตนเองได้พลัดพรากกับพระนล ถึงอย่างไรก็หาพระนลไม่พบ นางทมยัน

ตีจึงได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญร้องเรยีกหาพระนล นอกจากนี้ในอีกตัวอย่างที่นางทมยันตีก็ได้ใช้คำถามเชิง

วาทศิลป์ในการตัดพ้อต่อว่าพระนล ดังความว่า 

 

 



  293 

"อ้าองค์ไนษัธเจ้า   ผู้ผ่านเผ้าประชาชน  

อกใหญ่ไหล่วิมล     สกนธ์อ่าพาหาผาย  

เหตุไฉนไปจากน้อง    ทิ้งใหห้มองอยู่เดียวดาย  

ในป่าน่าใจหาย     ห่างถิ่นฐานบ้านเรือนคน   

อันองค์พระทรงเดช    อัศวเมธทำกี่หน  

เส้นสรวงบำบวงบน    บ่มิเว้นเส้นสรวงสรรค์  

เหตุไฉนทรงสวัสดิ์    ผู้ทรงสัตย์ธำรงธรรม์  

ลืมคำซึ่งสำคัญ     สัญญาไว้ให้ภรรยา..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 80) 

      ตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้น เป็นการใช้ภาพพจน์

แบบ คำถามวาทศิลป์ ดังจะเห็นได้จากการที่นางทมยันตีได้ต้ังคำถามตัดพ้อต่อว่าพระนล ดังคำกลอน

ว่า "เหตุไฉนไปจากน้อง ท้ิงให้หมองอยู่เดียวดาย...เหตุไฉนทรงสวัสดิ์ ผู้ทรงสัตย์ธำรงธรรม์ ลืมคำ

ซึ่งสำคัญ สัญญาไว้ให้ภรรยา" โดยการใช้ภาพพจน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ความโศกเศร้า

ของนางทมยันตีที่ต้องพลัดพรากจากพระนลในป่า จนนางทมยันตีได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญร้องเรียกหา

แต่พระนลและตัดพ้อต่อว่าพระนลว่าทำไมถึงต้องทอดทิ้งนางให้อยู่อย่างเดียวดาย ดังนั้นการใช้

ภาพพจนแ์บบ คำถามวาทศิลป์ นอกจากจะมีความเหมาะสมในการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัว

ละคร ยังส่งผลให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามไปกับตัวละครอีกด้วย 

 
     ฉ. สมมติภาวะ (apostrophe) คือ การกำหนดให้

ผู้เขียนหรือตัวละครพูดหรือเจรจาโต้ตอบกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (อรรถพร ดีที่สุด, 2557: 121) พระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ปรากฏการใช้ความเปรียบในลักษณะ สมมติภาวะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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"อ้าดูอโศกนี ้   ศรีไสว 

  อยู่ณท่ามกลางไพร   เพริศแท้ 

  ช่ืนชุ่มชอุ่มใบ    ลมระบัด 

  ดูสุขสนุกแม้    มาทแม้นจอมผา ฯ 

   อ้าดูอโศกนี้    ศรีไสววิไลยตา 

  อยู่หว่างกลางพนา   เปนสง่าแห่งแนวไพร 

   ชุ่มช่ืนรื่นอารมณ์   ลมเพยพัดระบัดใบ 

  ดูสุขสนุกใจ    เหมือนแลดูจอมภูผา 

อโศกดูแสนสุข    ช่วยดับทุกข์ดูสักครา  

โศกเศร้าเผาอุรา     อ้าอโศกโรคข้าร้าย  

อโศกโยกกิ่งไกว    จงตอบไปดังใจหมาย  

ได้เห็นพระฦๅสาย    ผ่านมาบ้างฤๅอย่างไร  

พระนั้นช่ือพระนล   ผู้เรืองรณอริกษัย  

เปนผัวนางทรามวัย    นามนิยมทมยันตี..." 

       (พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 95) 

     ตัวอย่างคำกลอนข้างต้นมีการใช้ความเปรียบแบบ สมมติ

ภาวะ ดังจะเห็นได้จากตอนที่นางทมยันตีพลัดพรากกับพระนลในป่า เมื่อนางทมยันตีเดินผ่านต้นไม้ก็

ได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญและถามถึงพระนลกับต้นไม้ ดังในตัวอย่างความว่า "อโศกดูแสนสุข ช่วยดับ

ทุกข์ดูสักครา โศกเศร้าเผาอุรา อ้าอโศกโรคข้าร้าย อโศกโยกก่ิงไกว จงตอบไปดังใจหมาย ได้เห็น

พระฦๅสาย ผ่านมาบ้างฤๅอย่างไร..." จากคำกลอนข้างต้นจะเห็นได้ว่านางทมยันตีพูดคุยกับต้นอโศก

ซึ่งเป็นต้นไม้ โดยเป็นการกระทำที่เหมือนมนุษย์กับมนุษย์พูดคุยสนทนากัน จะเห็นได้ว่าการที่นางทม

ยันตีได้พูดคุยสนทนากับต้นอโศกถึงความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากกับพระนล นอกจากจะทำให้
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เห็นถึงความทุกข์อย่างสาหัสแล้ว ยังทำให้นางทมยันตีได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่มีอยู่เต็มหัวใจของ

นางได้คลายออกไป ถึงแม้สิ่งที่รับฟังความทุกข์นั้นจะเป็นต้นไม้และไม่ใช่มนุษย์ก็ตาม แต่ก็สามารถทำ

ให้นางได้มีกำลังใจและคลายความทุกข์ได้มากข้ึนอีกด้วย การใช้ภาพพจน์แบบ สมมติภาวะ จึงทำให้

ภาพของการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเกิดความชัดเจนและเด่นชัดต่อผู้อ่านมากยิ่งข้ึน

ด้วย นอกจากนี้ยังนางทมยันตียังมีการถามถึงพระนลกับภูเขา ดังความว่า  

 

"...ดูราคิรีราช    สงูผงาดเงื้อมพนานต์  

ถามถึงซึ่งภูบาล     ท่านรู้บ้างฤๅอย่างไร  

 ดูก่อนสีขเรศ    อจลเศรษฐสีอำไพ  

ยอดยงตรงข้ึนไป    ใกล้จะถึงซึ่งสวรรค์  

ท่านน้ีเป็นที่พึ่ง    ซึ่งคนหลงในพงพัน  

มหิธรสุนทรสรรพ์    ตูข้าพลันขอวันทา  

ขออ่อนศิโรราบ    บังคมกราบพ่อจอมผา  

ขอจงทรงเมตตา     แด่ตูข้าราชบุตรี..." 

(พระนลคำหลวง เล่ม 1, 2559: 85) 

     คำประพันธ์ข้างต้นเป็นการใช้ความเปรียบแบบ สมมติ

ภาวะ โดยนางทมยันตีได้พูดคุยกับภูเขาว่าได้พบเห็นพระนลหรือไม่และขอร้องให้ภูเขาน้ันเมตตาช่วย

ให้นางทมยันตีหาพระนลให้พบด้วย จะเห็นได้ว่าเมื่อในเวลาที่คนทั่วไปมีความทุกข์ท่วมท้นจนไม่

สามารถหาทางออกหรือวิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง การที่ได้พูดหรือได้ระบายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับ

สิ่งที่จะใช่มนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ จะโต้ตอบได้หรือโต้ตอบไม่ได้ก็ตาม ย่อมทำให้สภาวะจิตใจของคนน้ัน

ได้ผ่อนคลายหรือระบายความทุกข์โทมนัสออกไปจากใจของตนเองได้ ดังความว่า "...ดูราคิรีราช สูง

ผงาดเงื้อมพนานต์ ถามถึงซึ่งภูบาล ท่านรู้บ้างฤๅอย่างไร ดูก่อนสีขเรศ อจลเศรษฐสีอำไพ...ตูข้า

พลันขอวันทา ขออ่อนศิโรราบ บังคมกราบพ่อจอมผา ขอจงทรงเมตตา..." จากคำประพันธ์



  296 

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ความเปรียบแบบ สมมติภาวะ โดยมนุษย์คือนางทมยันตี พูดคุย

สนทนากับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คือภูเขา ซึ่งการใช้ภาพพจน์ดังกล่าวก่อให้เกิดจินตภาพและเห็นถึงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครอย่างชัดเจนอีกด้วย 

     จากการศึกษาการนำเสนอเนื้อความแบบพรรณนาโวหาร

โดยใช้ความเปรียบที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ความเปรียบเพียง 6 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ นามนัย     อติพจน์ 

คำถามเชิงวาทศิลป์ และสมมติภาวะ ในการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ

ตัวละครจำนวนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนมากพระองค์จะทรงเลือกนำเสนอเนื้อความแบบพรรณนา

โวหารแบบตรงไปตรงมามากกว่าการใช้ความเปรียบ เนื่องจากการที่พระองค์ทรงพรรณนาอย่าง

ตรงไปตรงมาย่อมทำให้ผูอ้่านเข้าใจเนื้อเรือ่งได้อย่างชัดเจนและสามารถให้รายละเอียดของเนื้อเรื่องได้

อย่างสมบูรณ์   

     อย่างไรก็ตามการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงพรรณนาโดยใช้ความเปรียบทั้ง 2 ประเภท ดังตัวอย่างข้างต้นมีความเหมาะสมระหว่าง

เนื้อหากับการใช้ภาพพจน์ในการพรรณนา เพราเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร

เป็นหลัก การใช้ความเปรียบจึงทำให้เกิดความงดงามทางวรรณศิลป์ที่ผู้อ่านต้องตีความเพื่อให้เข้าใจ

เนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  

  จากการศึกษากลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ที่ ปรากฏในพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง ผู้วิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความ

งามทางวรรณศิลป์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้  การสร้างความไพเราะด้านเสียง การสร้างความ

งามด้านคำ และการสร้างความงามด้านเนื้อความ 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีในการสร้าง

ความงามไม่ว่าจะเป็นการสร้างความไพเราะในด้านเสียงทั้งการเล่นสัมผัสสระและการเล่นสัมผัส

พยัญชนะ ซึ่งส่วนใหญ่การเล่นเสียงสัมผัสสระและพยัญชนะที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ มักจะเป็น    

คำคู่หรือคำจำนวน 2 คำสัมผัสกันเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนี้ในด้านตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสสระ
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และพยัญชนะจะปรากฏในตำแหน่งกลางวรรคเป็นส่วนมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลให้   

คำประพันธ์มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง  

  กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ประเด็นต่อมาคือ การสร้างความงามด้านคำ 

ผู้วิจัยพบว่าพระองค์ทรงมีกลวิธีการสร้างความงามด้านคำ 5 ประเภท ได้แก่ การใช้คำง่าย การใช้  

คำซ้อน การใช้คำซ้ำ การใช้คำอุทาน และการหลากคำ ในประเด็นดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึง

พระอัจฉริยภาพในทางอักษรศาสตร์ของพระองค์แล้ว ยังเป็นกลวิธีที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์

ผลงานร้อยกรองอีกด้วย กล่าวคือ นอกจากจะมีคำหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาแล้ว ยังมีส่วน

สำคัญในการสร้างความไพเราะให้กับผลงานร้อยกรองอีกด้วย  

  กลวิธีในการสร้างความงามประเด็นสุดท้ายคือ การสร้างความงามด้านเนื้อความ 

จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงสร้างความงามจากการเลือกใช้โวหารให้เหมาะสมกับเรื่องร าว โดยผู้วิจัยเลือกศึกษากลวิธี       

การสร้างความงามด้านเนื้อความ จากโวหารทั้ ง 2 ประเภทได้แก่ การบรรยายโวหารและ           

การพรรณนาโวหาร ทั้งนี้ลักษณะการสร้างความงามด้านเนื้อความโดยการเลือกใช้โวหาร นั้น      

เป็นศิลปะของการเรียบเรยีงเนื้อความของเรือ่งให้มีความไพเราะย่ิงข้ึน สามารถสื่อความหมายได้อย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาพของเหตุการณ์ ภาพของตัวละคร ภาพของธรรมชาติและสถานที่ต่าง ๆ 

ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ผ่านการเลือกใช้ โวหาร เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดจินตภาพและ

เข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจน  

 กล่าวโดยสรุปพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะเด่นในด้านการเป็นตำรา     

ประพันธศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากลักษณะทั้ง 2 ประการ ได้แก่ ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และ 

กลวิธีการสร้างความงาม จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระปรีชาสามารถในด้านวรรณศิลป์เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรง พระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตำราประพันธ

ศาสตร์ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป ซึ่งลักษณะความเป็นตำราประพันธ

ศาสตร์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ โดยทรง

กำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์สืบทอดการ
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แต่งวรรณคดีคำหลวง การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่ เหมาะสมกับเนื้อหา การเลือกใช้ ฉันทลักษณ์ที่

หลากหลาย และการกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้ว 

โดยส่งผลให้งานของพระองค์มีลักษณะเด่นชัดในด้านการเป็นตำราประพันธศาสตร์อย่างแท้จริง  

 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง นอกจากจะทรงคุณค่าในฐานะที่เป็นตำราสำหรับฝึก

แต่งคำประพันธ์แล้ว ยังมีความไพเราะงดงามทางวรรณศิลปอ์ีกด้วย กล่าวคือ ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั จะทรงมีพระราชประสงค์หลักในการใหพ้ระราชนิพนธ์ดังกลา่วเป็นตำราประ

พันธศาสตร์ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงละเลยในด้านการสร้างความงาม ด้านวรรณศิลป์ พระองค์ทรงมี

พระอัจฉริยภาพเป็นเลิศในทางกวี ด้วยทรงมีกลวิธีการสร้างความงาม ไม่ว่าจะเป็น การสร้างความ

ไพเราะด้านเสียง การสร้างความงามด้านคำ และการสร้างความงามด้านเนื้อความ เป็นแบบอย่าง

สำหรับการแต่งคำประพันธ์ ทั้งในด้านด้านแบบแผนและลักษณะเด่นของฉันทลักษณ์ ตลอดจนกลวิธี

การสร้างความงามทางวรรณศิลป์ ซึ่งกลวิธีแต่ละประเภทได้สร้างสรรค์ให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง มีความไพเราะทั้งในด้านรสคำและรสความ ควบคู่ไปกับการเป็นตำราประพันธศาสตร์ เมื่อ

พิจารณาภาพรวมในด้านความงามทางวรรณศิลป์แล้วจะพบว่า ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ที่อาศัยพระราช

นิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นแบบอย่าง ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของฉันทลักษณ์

เป็นประการแรก และประการต่อมาคือนอกจากจะแต่ง คำประพันธ์ได้ถูกต้องแล้ว ยังมีแนวทางการ

สร้างสรรค์วรรณศิลป์ให้แก่บทประพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความไพเราะทั้งรสคำและรสความไปพร้อมกัน

อีกด้วย 



 
 

บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์และลักษณะเด่น

ในด้านฉันทลักษณ์และด้านกลวิธีการแต่งในเรื่อง พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ วิจัยได้ตั้ งสมมติฐานว่า พระนลคำหลวง พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเป็นตำราประพันธ์ศาสตร์ โดยทรงตั้งพระราชหฤทัย

ให้เรื่อง พระนลคำหลวง นี้ เป็นตำราของการแต่งวรรณคดีร้อยกรอง ดังที่จะเห็นได้จากลักษณะเด่น

ด้านฉันทลักษณ์ของเรื่อง พระนลคำหลวง คือ การกำหนดแบบแผนในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัส 

ตำแหน่งของคำเอก คำโท คำครุ คำลหุ รวมทั้งการเลือกใช้ประเภทของฉันทลักษณ์ให้สอดคล้องกับ

เนื้อหา 

 ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราของการแต่ง

วรรณคดีร้อยกรอง ดังที่จะเห็นได้จาก ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ และ ลักษณะเด่นด้าน

ฉันทลักษณ์และกลวิธีการสร้างความงามในเรื่องพระนลคำหลวง ดังที่ผู้วิจัยจะได้สรุปและอภิปรายผล

ดังนี ้

 ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้ศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ในฐานะตำประพันธศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     

ด้านการประพันธ์ร้อยกรอง เพราะมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง 

  ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยใน       

ด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการประพันธ์ร้อยกรอง อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญวัฒนาของประเทศประการ

หนึ่ ง อีกทั้ งทรงทราบถึงปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการรับอิทธิพลตะวันตกใน              

ด้านวรรณกรรมเข้ามาในประเทศไทย พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อย
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กรองของไทยในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยพระปรีชาสามารถในทางอักษรศาสตร์ กอปรด้วยพระวิริย ะ

อุตสาหะของพระองค์ จึงส่งผลให้ในรัชสมัยของพระองค์เป็นยุคที่งานประพันธ์ร้อยกรองของไทย

กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง โดยตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริม  

การประพันธ์ร้อยกรองผ่านวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  

 ประการแรกคือ การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้วรรณคดีโบราณ ดังจะเห็น ได้จาก    

พระบรมราชาธิบายเรื่อง บ่อเกิดรามเกียรติ์ และ ลิลิตโองการแช่งน้ำ ประการต่อมาคือ การนำ

วรรณคดีร้อยกรองโบราณมาดัดแปลงและสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงนำวรรณคดีโบราณมาสร้างสรรค์และเผยแพร่ใหม่ ได้แก่  สุภาษิตพระร่วงคำโคลง     

โคลงโลกนิติจำแลง และ นิราศมะเหลเถไถ ประการที่สามคือ การตั้งวรรณคดีสโมสร พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2457  เพื่อส่งเสริมการ

ประพันธ์และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ประการที่สี่คือ การออกหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่

ผลงาน  ร้อยกรอง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ทวีปัญญา และ หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต และประการสุดท้ายคือ 

การพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบายใน

การประพันธ์ และ พระนลคำหลวง 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับ    

การประพันธ์ร้อยกรองของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยพระองค์ทรงถือว่าเพราะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาและ

แสดงถึงความเจริญของชาติไทย การที่จะทรงสืบทอดและอนุรักษ์ การประพันธ์ร้อยกรองของไทย     

ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปได้นั้น ก็คือการพระราชนิพนธ์ตำราประพันธศาสตร์ เพื่อเป็นตำราฝึกแต่ง            

คำประพันธ์สำหรับกุลบุตรทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ดังจะเห็นได้จาก

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

 จากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในด้านการประพันธ์ร้อยกรอง ตลอดจน

ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่การประพันธ์ร้อยกรองของไทย อาจจะกล่าวได้

ว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นประจักษ์พยานอย่างเด่นชัด ถึงพระราชกรณียกิจใน     
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ด้านการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของพระองค์ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ในฐานะเป็นตำราประพันธศาสตร์ของผู้วิจัย ดังนี้  

 1. ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในเรื่องพระนลคำหลวง  

 2. ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และกลวิธีการสร้างความงามในเรื่องพระนลคำหลวง 

  

 1. ลักษณะความเป็นตำราประพันธศาสตร์ในเรื่องพระนลคำหลวง  พระบาทสมเด็จ      

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง          

เป็นตำราสำหรับการแต่งคำประพันธ์ จากการศึกษาพบว่าพระราชนิพนธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นตำรา          

ประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ กล่าวคือ ตำราเชิงทฤษฎีเป็นตำราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ       

การแต่งคำประพันธ์ ส่วนตำราเชิงปฏิบัติเป็นตำราที่แสดงแบบอย่างของการแต่งคำประพันธ์           

ดังจะเห็นได้จากลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์และแบบแผน

ของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ  

  1.1 การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ในพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับประเภทของฉันทลักษณ์ 

ความเหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาไทย เพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่ยากต่อการเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ฝึก

แต่งคำประพันธ์ นอกจากนี้ยังทรงรวบรวมและแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ปรากฏในรูปแบบของการดำเนินเรื่องในพระราชนิพนธ์ อีกทั้ง

พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การอธิบายคำศัพท์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแต่ง      

คำประพันธ์ร้อยกรองเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว ยังมี

ฐานะเป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป 

  อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าคลังคำ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ในการรวบรวม

คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มาแสดงไว้ในอภิธาน โดยพระองค์ทรง

ตั้งเกณฑ์ในการเลือกคำศัพท์มาอธิบาย อาทิ คำศัพท์ที่เป็นช่ือบุคคลในเรื่อง คำศัพท์ที่ไม่พบในหนังสือ
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อื่น คำศัพท์ที่มักพบในหนังสือเก่า และคำศัพท์ที่มีความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่มี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพระราชนิพนธ์ดังกล่าว  

  นอกจากนี้การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมคำศัพท์   

ต่าง ๆ นั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ

การแต่งคำประพันธ์ ผู้ที่เป็นกวีหากมีความรู้เรื่อง คลังคำ ก็จะสามารถเลือกสรรคำต่าง ๆ มาใช้ในบท

ประพันธ์ของตนได้อย่างหลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสมอีกด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีแนวคิดที่ตรง

กับแนวคิดในตำรา จินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ที่มีการกล่าวถึง อักษรศัพท์ ในตอนต้นของเนื้อหา 

ดังที่ ธเนศ เวศร์ภาดา (2543: 147) ได้กล่าวถึงอักษรศัพท์ ในเรื่อง จินดามณี ความว่า "อักษรศัพท์

เหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งหนังสือ นับเป็นการให้หลักของการสรรคำ ให้ตรงความหมาย    

ซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ ทั้งนี้เหตุผลของการรวบรวมคำศัพท์ไว้จำนวนมาก ก็เพื่อ

ช้ีให้เห็นว่าเครื่องมือสำคัญของกวีคือ คำศัพท์ ที่กวีต้องเล่นให้เป็นเพื่อสื่อความหมายอันเข้มข้นในงาน

ของตน" ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคลังคำ เป็นเครื่องมือสำคัญในการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง โดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง นอกจาก

พระองค์จะทรงมีพระราชประสงค์ให้กุลบุตรทั่วไปรู้และเข้าใจประเภทของฉันทลักษณ์ สามารถแต่ง 

คำประพันธ์ได้ถูกต้องแล้ว การที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านคลังคำ ยังเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกหัดแต่ง    

คำประพันธ์ต้องศึกษาและเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง เพราะการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองให้มีความงามทั้ง

รสคำและรสความได้นั้น นอกจากผู้แต่งจะสามารถเลือกใช้ฉันทลักษณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  

ยังต้องมีความรู้ด้านคำศัพท์มาประกอบในการสรรคำให้มีความหมายและไพเราะอีกด้วย  

   1.2 แบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ศึกษาคำประพันธ์จากตัวบท

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน ไว้อย่าง

เป็นระเบียบแบบแผนและสม่ำเสมอ ไม่ว่าเป็นในด้านจำนวนคำ การรับส่งสัมผัสภายในบท และ      

การร้อยโคลง ดังต่อไปนี้ 
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   1.2.1 ด้านจำนวนคำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนด

แบบแผนของฉันทลักษณ์ในด้านจำนวนคำ แบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ ฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนด

จำนวนคำแน่นอน และฉันทลักษณ์ที่มีการกำหนดจำนวนคำไม่แน่นอน  โดยที่พระบาทสมเด็จ       

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยทรงคำนึงถึงความยืดหยุ่นและ

ความเหมาะสมระหว่างจำนวนคำกับการนำบทประพันธ์ไปใช้งานมากกว่าที่จะทรงกำหนดจำนวนคำ

ให้ตายตัวตามรูปแบบของฉันทลักษณ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะ

ให้กับบทประพันธ์ร้อยกรองอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ที่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป  

   1.2.2 ด้านการรับส่งสัมผัสและการร้อยโคลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ในด้านการรับส่งสัมผัสไว้อย่าง

เป็นระเบียบและชัดเจน ดังนี ้

    1.2.2.1 ร่าย จากการศึกษาพบว่า ร่ายสุภาพและร่ายยาว จะมีการ

รับส่งสัมผัสภายในบทที่คล้ายกัน คือ จะมีการรับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยังคำที่ 3 

ของวรรคต่อมา ซึ่งร่ายทั้ง 2 ชนิด พบการรับส่งสัมผัสในลักษณะดังกล่าวมากที่สุด รองลงมาคือ คำที่ 

2 และ 1 ตามลำดับ แต่สำหรับร่ายดั้น จะมีลักษณะการรับส่งสัมผัสที่แตกต่างออกไปจาก ร่ายสุภาพ

และร่ายยาว กล่าวคือร่ายดั้น จะส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ไปยังคำที่ 1 ของวรรคต่อมา

จำนวนมากที่สุด รองลงมาคือคำที่ 3 และ 2 ตามลำดับ โดยทรงคำนึงถึงจังหวะและความเหมาะสม

ของคำเป็นสำคัญ  

    1.2.2.2 โคลง ฉันท์ และกาพย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดแบบแผนด้านการรับส่งสัมผัสในฉันทลักษณ์ทั้ง 3 ประเภท ที่ปรากฏใน       

พระ  ราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนและชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก

ตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสในฉันทลักษณ์ทั้ง 3 ประเภท โดยพระองค์ทรงมีความเคร่งครัดเป็นอย่าง

ยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่าตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสภายในฉันทลักษณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

มาก เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชนิดของฉันทลักษณ์นั้น ๆ ถ้าหากมีการรับส่งสัมผัสที่ไม่คงที่หรือผิดไป

จากเดิม ก็จะทำให้ชนิดของฉันทลักษณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยู่หัว จึงทรงกำหนดแบบแผนในการรับส่งสัมผัสไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่าง

สำหรับการแต่งคำประพันธ์ต่อไป 

    1.2.2.3 กลอน จากการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดตำแหน่งของการรับส่งสัมผัสในคำประพันธ์ประเภท กลอน ได้แก่ กลอน

บทละคร กลอนเสภา และกลอนเพลงยาว กล่าวคือ การรับส่งสัมผัสภายในวรรคของฉันทลักษณ์

ประเภท กลอน ทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะยืดหยุ่นและคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการส่งสัมผัสจาก

คำสุดท้ายของวรรคก่อนไปยังคำที่ 3 ในวรรคต่อมา ซึ่งพบจำนวนมากที่สุด อาจจะกล่าวได้ว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสดังกล่าวไว้อย่างเป็น

ระเบียบและมีความชัดเจน ด้วยพระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้

ตำแหน่งของการรับส่งสัมผัส ยังมีความสำคัญต่อความไพเราะของบทประพันธ์อีกด้วย กล่าวคือ การที่

พระองค์ทรงกำหนดรูปแบบของการรับส่งสัมผัสจากคำสุดท้ายของวรรคก่อน ส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 

ของวรรคต่อมา ซึ่งเป็นจังหวะของการอ่านบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เช่น การแบ่งช่วง

ในการอ่านคำประพันธ์ที่มี 8 คำ ก็จะเป็น 3 / 2 / 3 หรือการอ่านคำประพันธ์ที่มี 9 คำ ก็จะเป็น 3 / 

3 / 3 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการส่งสัมผัสไปยังคำที่ 3 จึงเป็นกลวิธีการสร้างความไพเราะให้กับบท

ประพันธ์เป็นอย่างยิ่ง   

   จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการประพันธ์ 

และแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ  แสดงให้เห็นถึงประดิษฐการในด้านฉันทลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างสรรค์และกำหนดให้เป็นแบบแผนข้ึนอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์อันแสดงให้เห็นว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะเป็นตำรา

ประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สำหรับผู้ฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองได้ยึดถือเพื่อเป็น

แบบอย่างต่อไป 

 2. ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์และกลวิธีการสร้างความงามในเรื่อง  พระนลคำหลวง         

ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกำหนดรูปแบบของฉันทลักษณ์ไว้

อย่างเป็นระเบียบและมีแบบแผนที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดลักษณะเด่นในด้านฉันทลักษณ์ในพระราช
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นิพนธ์ของพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในด้านกลวิธีการแต่งเพื่อให้เกิดความงามทาง

วรรณศิลป์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

  2.1 ลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์

เรื่อง พระนลคำหลวง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นตำรา 

ประพันธศาสตร์ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป ซึ่งลักษณะความเป็นตำรา

ประพันธศาสตร์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้พระราชนิพนธ์ของพระองค์มีลักษณะเด่นด้านฉันทลักษณ์     

โดยทรงกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์สืบ

ทอดการแต่งวรรณคดีคำหลวง การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่

เหมาะสมกับเนื้อหา และการกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ร่วมกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

   2.1.1 การใช้คาถาประกอบคำประพันธ์สืบทอดการแต่งวรรณคดีคำหลวง 

จากการศึกษาพบว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะการใช้คาถาประกอบคำประพันธ์ 

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวรรณคดีคำหลวงของไทยในอดีต เช่น มหาชาติคำหลวง พระมาลัยคำหลวง 

นันโทปนันทสูตรคำหลวง โดยมีการนำคาถาข้ึนต้นไว้ ต่อจากนั้นมีจึงมีการแปลหรือขยายความเป็น 

คำประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ จากลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบทอดขนบในการ

แต่งวรรณคดีคำหลวง ในลักษณะของการแปลร้อยคาถา เนื่องจากเนื้อหาของพระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง มาจากคัมภีร์สันสกฤต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธ์ิและเกี่ยวข้องกับศาสนา 

นอกจากนี้การที่พระองค์ทรงนำคาถาประกอบกับคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสืบทอดขนบ

ของวรรณคดีคำหลวง แล้ว ยังเป็นการแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ไปพร้อมกันอีก

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้พระราชนิพนธ์เรื่อง 

พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ต่อไป  

   2.1.2 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง เป็นตำราสำหรับ   

ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือและเปน็แบบอย่าง การที่พระองค์ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มีความหลาย

จึงเป็นสิ่งที่มคีวามสำคัญ โดยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด พระองค์ทรง
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รวบรวม กำหนดแบบแผน และแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์แต่ละประเภทไว้อย่างละเอยีดถ่ีถ้วนและ

ชัดเจน นอกจากจะทรงคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างฉันทลักษณ์กับเนื้อหาของเรื่องแล้ว ยังทรง

คำนึงถึงการแสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์แต่ละประเภทไว้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดด้วย 

   2.1.3 การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหา จากการศึกษาพบว่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ โดยทรงคำนึงถึง

ความเหมาะสมกับเนื้อหา เช่น ร่าย ทรงใช้ในการดำเนินเรื่อง เนื่องจากเป็นเป็นคำประพันธ์ที่มีจำนวน

คำในแต่ละวรรคเหมาะแก่การบรรยายเรื่องได้อย่างชัดเจน ในส่วนของกาพย์ ทรงใช้ในการบรรยาย

คำพูดของตัวละคร ด้วยความสั้นและกระชับของฉันทลักษณ์ดังกล่าวจึงทำให้มีความเหมาะสมในการ

ใช้เป็นบทสนทนา เพื่อให้การสื่อสารมีความกระชับและเข้าใจได้ชัดเจนย่ิง หรือคำประพันธ์ประเภท 

กลอน ทรงใช้พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นหลัก เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้าน

จำนวนคำ การรับส่งสัมผัส ตลอดจนจังหวะของการแบ่งจำนวนคำในแต่วรรคที่มีความเหมาะสม 

สามารถพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  

   นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ตามแบบอย่างของการแต่ง

ละครสันสกฤตที่เรียกว่า นาฏะกะ โดยจะเห็นได้จากการใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์ สำหรับตัวละคร

ที่มีศักดิ์สูงและใช้คำประพันธ์ประเภทกาพย์ สำหรับตัวละครที่มีศักดิ์รองลงมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตในการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ให้เหมาะสม

กับบทบาทและสถานภาพของตัวละคร อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในทางวรรณคดีสันสกฤต

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

  2.2 กลวิธีการสร้างความงามทางวรรณศิลป ์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีกลวิธีการสรา้งความงามทางวรรณศิลป์ 

ได้แก่ การสร้างความไพเราะด้านเสียง การสร้างความงามด้านคำ  และการสร้างความงามด้าน

เนื้อความ ซึ่งกลวิธีดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์ร้อยกรองเพื่อให้

เกิดความไพเราะและมีความงามทางวรรณศิลป์ ดังต่อไปนี้ 
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   2.2.1 การสร้างความไพเราะด้านเสียง จากการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความไพเราะด้านเสียง 2 ประการ ได้แก่ การเล่นเสียง

สัมผัสสระและการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ซึ่งตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวปรากฏทั้งต้น

วรรค กลางวรรค และท้ายวรรค โดยตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสที่ปรากฏมากที่สุด คือ ตำแหน่ง

กลางวรรค ผู้ วิจัยมี ข้อสังเกตว่า การที่พระองค์ทรงเล่นเสียงสัมผัส ในตำแหน่งกลางวรรค                  

มีความสัมพันธ์กับด้านจำนวนคำในแต่ละวรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉันทลักษณ์ประเภทร่ายและ  

กลอน โดยฉันทลักษณ์ประเภทร่าย จะมีจำนวนคำส่วนใหญ่ในแต่ละวรรคอยู่ที่ 6 คำ แบ่งจังหวะของ

คำได้เป็น 2 / 2 /2 ส่วนฉันทลักษณ์ประเภทกลอน จะมีจำนวนคำในแต่ละวรรคส่วนใหญ่อยู่ที่ 8 คำ 

แบ่งจังหวะของคำได้เป็น 3 / 2 /3  เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของการเล่นเสียงสัมผัสที่ปรากฏมาก

ที่สุด คือ ตำแหน่งกลางวรรค จะเห็นได้ว่าตำแหน่งดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการแบ่งจังหวะของคำ

ในวรรค กล่าวคือเป็นการรับจังหวะคำจากต้นวรรคมาสัมผัสกับคำในตำแหน่งกลางวรรค และส่ง

สัมผัสคำไปยังตำแหน่งทา้ยวรรค นอกจากนี้การเล่นเสยีงสัมผัสสระและพยัญชนะที่ปรากฏในพระราช

นิพนธ์ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคำคู่หรือคำจำนวน 2 คำสัมผัสกัน เช่น สิง-สู่ ดั้น-ด้น โศก-เศร้า เลื่อน-

เคลื่อน ยอด-จอด เป็นต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าฉันทลักษณ์ประเภทกลอน มักจะปรากฏลักษณะของ

การเล่นเสียงสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะจำนวนมาก เนื่องจากฉันทลักษณะดังกล่าวมีลักษณะ

สำคัญในด้านเสียงคล้องจองของคำในแต่ละวรรค ซึ่งส่งผลให้คำประพันธ์มีจังหวะที่ลื่นไหลและ

ก่อให้เกิดความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง  

   2.2.2 การสร้างความงามด้านคำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงมี กลวิธีการสร้างความงามด้านคำ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่ามีลักษณะของ 

การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ การใช้คำง่าย การใช้คำซ้อน การใช้คำซ้ำ การใช้คำอุทาน และ

การหลากคำ ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์แล้ว การที่

พระองค์ทรงสร้างคำดังกล่าวยังมีความไพเราะด้านเสียงและด้านความหมายไปพร้อมกัน ก่อให้เกิด

จินตภาพต่อตัวผู้อ่านและยังส่งผลให้ตัวละครมีความสมจริงและการดำเนินเรื่องมีความน่าสนใจอีก

ด้วย เนื่องจากกลวิธีการสร้างคำเหล่าน้ีมีส่วนสำคัญในการสื่อสารและแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัว

ละครเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องชัดเจนย่ิงข้ึน นอกจากนี้กลวิธีการสร้างคำดังกล่าวยังมีความสำคัญ

ในฐานะที่เป็นคลังคำ สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป  
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   2.2.3 การสร้างความงามด้านเนื้อความ พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกลวิธีการสร้างความงามด้านเนื้อความ 2 ประการ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากการ

เลือกใช้โวหาร ได้แก่ การบรรยายโวหารและการพรรณนาโวหาร  จากกลวิธีดังกล่าวเป็นการสร้าง

ความงามด้านเนื้อความ โดยประการแรก คือ การบรรยายโวหาร มักจะเป็นนำเสนอเนื้อเรื่องโดยตรง 

ตามลำดับเหตุการณ์ มีการให้รายละเอียดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ซึ่งการเสนอเนื้อความอย่าง

ตรงไปตรงมานั้นจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนย่ิงข้ึน และประการ

ที่สอง คือ การพรรณนาโวหาร แบ่งเป็น 2 ประการ คือ การพรรณนาแบบตรงไปตรงมาและการ

พรรณนาแบบใช้ความเปรียบ  

   จากการศึกษาพบว่าประการแรก คือ การพรรณนาแบบตรงไปตรงมา 

ปรากฏลักษณะของการพรรณนาเนื้อเรื่องอย่างละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงธรรมชาติ 

สถานที่ อารมณ์ความรู้สึก และภาพของตัวละคร โดยมีการใช้ภาษาที่มีความสละสลวย มีการสรรคำ

เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและเข้าใจเนื้อเรือ่งได้อย่างชัดเจน และประการที่สอง คือ การพรรณนาแบบ

ใช้ความเปรียบ ซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร โดยการใช้

ภาพพจน์เปรียบเทียบ 6 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ นามนัย อติพจน์ คำถามวาทศิลป์ และ

สมมติภาวะ จากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ

ดังกล่าวมีจำนวนไม่มาก ปรากฏอยู่ในเนื้อหาบางตอนที่มุ่งเสนอเนื้อหาของตัวละครที่ต้องการถ่ายทอด

ความรู้สึกโศกเศร้าหรือทุกข์ใจเท่าน้ัน เช่น ตอนที่นางทมยันตีพลัดพรากจากพระนล หรือในตอนที่

นางทมยันตีตามหาพระนล เป็นต้น  

   ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

เลือกใช้การนำเสนอเนื้อหาโดยใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบในตอนดังกล่าวหรือที่เรียกว่าบทนิราศ 

เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องมีการคร่ำครวญถึงคนรักที่ต้องพลัดพรากจากกันการใช้คำ

ภาพพจน์เปรียบเทียบจึงเปน็การเน้นย้ำอารมณ์ความรู้สกึของตัวละครให้มคีวามชัดเจนย่ิงข้ึน ส่งผลให้

ผู้อ่านต้องตีความและมีอารมณ์ความรู้สึกที่คล้อยตามตัวละครไปพร้อมกัน 
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   นอกจากนี้พระองค์ยังทรงแสดงตัวอย่างใหเ้หน็ถึงการเลอืกใช้ฉันทลักษณ์ให้

มีความหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของภาษาไทย อีกทั้งยังทรงเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่มี

ความเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องและสถานภาพของตัวละครตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต มีการให้

ความรู้ในด้านคำศัพท์ การหลากคำเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร และการสร้างคลังคำ

สำหรับเป็นเครื่องมือสำคัญในการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ตลอดจนกลวิธีการสร้างความงามด้าน

วรรณศิลป์ ทั้งในด้านเสียง ด้านคำ และด้านเนื้อความ ส่งผลให้พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง 

เป็นตำราประพันธศาสตร์ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

 ดังนั้นจากการศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง พบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระราชนิพนธ์เรื่องดังกล่าวเป็นตำราประพันธศาสตร์ 

สำหรับผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงรวบรวม

รูปแบบและวิธีการแต่งของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน  มีการกำหนดแบบแผนของ  

ฉันทลักษณ์แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านจำนวนคำ การใช้คำ และการรับส่งสัมผัส  

ตลอดจนทรงสร้างคำข้ึนใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นคลังคำและอธิบายความหมายของคำศัพท์ เพื่อ

เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง  

อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริในการ

ส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองและเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นที่สุด ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ

ปัญหาการใช้ภาษาไทยในขณะนั้น เนื่องด้วยรัชสมัยของพระองค์มีการรับอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใน

ประเทศ โดยผ่านทางชาวไทยที่ เดินทางกลับมาจากการศึกษาหาความรู้ในประเทศตะวันตก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับอิทธิพลตะวันตกในด้านภาษาและวรรณคดีเข้ามา ก่อให้เกิดความนิยมใน

การใช้ภาษาหรือการแต่งวรรณกรรมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีต  

จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการสร้างเสพวรรณกรรมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดงานเขียนจำนวนมากที่ผิด

แผกไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบ ภาษา ตลอดจนการใช้คำศัพท์หรือสำนวนแบบต่างประเทศ

ปะปนอยู่ในงานเขียน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างยิ่ง 

ส่งผลให้พระองค์มีพระราชดำริในการส่งเสริมการประพันธ์ร้อยกรองของไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
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การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร การออกหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระราชนิพนธ์ตำราสำหรับ

แต่งคำประพันธ์ข้ึน 2 เล่ม ได้แก่ พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ และ พระนลคำหลวง  

พระบาทพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์ 

เพื่อให้เป็นตำราฝึกหดัการแต่งโคลงของนักเรยีนโรงเรยีนมหาดเล็กหลวง โดยพระราชนิพนธ์ดังกล่าวมี

ลักษณะตำราประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎีในการแต่งโคลง ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของไทยที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงรวบรวม ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และ

อนุรักษ์การแต่งโคลงของไทย นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เพื่อเป็น

การแสดงตัวอย่างของการแต่งโคลงชนิดต่าง ๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระบรมราชาธิบาย

ในการประพันธ์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง เป็นตัวอย่างของการแต่งคำ

ประพันธ์ประเภทโคลง อย่างไรก็ตามพระราชนิพนธ์เรื่อง สุภาษิตพระร่วงคำโคลง ก็มิได้มีฐานะเป็น

ตำราประพันธศาสตร์เชิงปฏิบัติในการแต่งโคลง เพียงแต่เป็นการสาธิตรูปแบบของโคลงชนิดต่าง ๆ 

เท่านั้น  

ตำราสำหรับแต่งคำประพันธ์อีกเล่มหนึ่งคือ พระนลคำหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นตำราประพันธศาสตร์ สำหรับ

ผู้ฝึกแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระนล โดย

ทรงใช้คำประพันธ์ทุกประเภทในรูปแบบของคำหลวง เพื่อทรงอธิบายรูปแบบและวิ ธีการแต่งคำ

ประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เป็นการผสมผสานระหว่างตำราประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเข้า

ด้วยกัน โดยผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง มีลักษณะของการอธิบาย

ลักษณะของคำประพันธ์ การอธิบายคำศัพท์ และการกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ที่แตกต่างไป

จากตำราประพันธศาสตร์ของไทยในอดีต ซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ กล่าวคือ ตำรา

ประพันธศาสตร์ของไทยในอดีต เช่น ตำราจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ก็มีการกล่าวถึงคำศัพท์ใน

ตอนต้นเรื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแต่งหนังสือเช่นกัน แต่ก็มิได้มีการอธิบายอย่างละเอียดใน

รูปแบบของ "อธิบายในลักษณะประพนธ์" และ "อภิธาน" ดังที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระนล

คำหลวง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแบบแผนของฉันทลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจน

แสดงตัวอย่างของฉันทลักษณ์ผ่านเนื้อเรื่องของพระนลอีกด้วย  
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จะเห็นได้ว่าลักษณะสำคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและลักษณะเฉพาะ

ในตำราประพันธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน

ระหว่างตำราประพันธศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเข้าด้วยกัน ตลอดจนเรื่องการอธิบายคำศัพท์ 

ซึ่งเป็นแนวคิดในการประพันธ์หนังสือในขณะนั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติวันตก สืบเนื่องมาจาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาวิชาความรู้ ณ ประเทศ

อังกฤษ เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติเมืองไทยก็ทรงนำความรู้และวิทยาการด้านการประพันธ์หนังสือตาม

แบบอย่างของชาติตะวันตกกลับมา เช่นเดียวกับผลงานของกวีท่านอื่นที่ร่วมสมัยกับพระองค์ เช่น 

พระนิพนธ์ของ น.ม.ส. เรื่อง สามกรุง ก็มีการอธิบายเรื่องคำศัพท์ไว้ตอนท้ายของเรื่องเช่นกัน  

 

 ดังที่ผู้ วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว       

ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้ภาษาไทยและการรับอิทธิพลของชาติตะวันตกด้านวรรณคดีใน

ขณะนั้น ตลอดจนทรงให้คุณค่าและความสำคัญของการประพันธ์ร้อยกรองของไทย โดยเอาพระราช

หฤทัยใส่เป็นที่สุด มีพระราชดำริที่จะทรงส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดการแต่งคำประพันธ์

ร้อยกรองของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในการ

สร้างสรรค์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระนลคำหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้ความบันเทิง

ในทางวรรณคดีแล้ว ยังมีฐานะเป็นตำราประพันธศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งของไทยอีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาพระราชนิพนธ์เรื่องพระนลคำหลวงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะเด่น 

ด้านอื่น เช่น ด้านเนื้อหา ด้านภาษา เป็นต้น 

 2. ควรศึกษาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องอื่นในฐานะเป็น 

ตำราประพันธศาสตร์ 

 3. ควรศึกษาวรรณคดีเรื่องอื่นที่อาจจะมีฐานะเป็นตำประพันธศาสตร์ 
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