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The purpose of the thesis is the study of the content, literary aesthetics, and local culture 
extant in the Vessantarajataka, Maipaijaeriowdaeng version of the north, including its relation 
with the Buddhist rite, Tang Tham of the local people. 
 The study reveals that the content and the sequence of the Vessantarajataka, 
Maipaijaeriowdaeng version is mostly similar to the same story in the Jataka Commentary, only 
the details are different. The methods used in the northern version are the addition and  omission 
of some events, and the addition, omission, and  change of some details of the story. 
 For writing art, the devices  found are  the use of epithet, periphrasis, synonymous 
compounds, reduplicated words, simile, metaphor, personification, hyperbole, narration, 
description, and exposition. As for the text’s relation with the Buddhist Tang Tham rite, it is 
found that the text  still  retains  its importance since it is  the main text recited in the rite. 
 The culture related to objects  are food, utensils, and clothes, and the non-related to 
objects are  funeral rites, local wisdom, folk- play, way of life, the roles and relationships of 
people in society, and beliefs. 
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วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดเพราะความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนสละเวลาตรวจแก ดวยความเอาใจใสและ
ใหกําลังใจแกผูวิจัยอยางดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูตรวจสอบวิทยานิพนธ คือ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ประคอง  นิ
มานเหมินท  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายวรุณ นอยนิมิตร และผูชวยศาสตราจารย วรีฉัตร  วรรณดี ท่ีกรุณาให
คําแนะนําท่ีเปนประโยชน และสละเวลาตรวจแกวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางดี 
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ความสําเร็จในวันนี้ ท้ังยังคอยใหคําปรึกษาแนะนําและถามไถความกาวหนาของวิทยานิพนธมาโดยตลอด 
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ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเจริญ  มาลาโรจน และ อาจารยวิลกัษณ  ศรีปาซาง  ผูใหความรูในดาน
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ขอขอบคุณ คุณพรชัย   ตุยดง  และ คุณจริมจิต  ชูเชิด ท่ีใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
และเปนมิตรแท  คอยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนใหกําลงัใจผูวิจัยเสมอมา 

ขอขอบคุณ  คุณจันทรสุดา   ไชยประเสริฐ กัลยาณมิตรผูรวมทุกข ผูใหคําแนะนําในดานการจัดพิมพ
วิทยานิพนธ ตลอดจนคอยเปนกาํลังใจผูวิจัยตลอดมานับแตเริ่มทําวิทยานิพนธ 
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กําลังใจ ใหคําแนะนํา และเอื้อเฟอผูวิจยัดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณ คุณปยะนารถ  โภคามาศ และ คุณณัฐวรา  
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ความภูมิใจและความสําเรจ็ในวนันี้เกิดข้ึนไดเพราะความรกั ความกรุณาของพอวิสูตร  และแมสุบาจิกา  
วีรศิลป ลูกขอกราบขอบพระคุณ พอและแมท่ีเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังทรัพยเพื่อสนับสนุน สงเสริมใหลกู
ไดมีโอกาสทางการศึกษามาจนทุกวันนี้ และหากมีคุณูปการใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากความสําเร็จนี้ ผูวิจัยก็ขอมอบ
ใหคุณยายกุย  ตาปง และคุณยายแปง  คําภิชัย คุณยายที่รักและหวงใยผูวิจัยตลอดมาตั้งแตเล็กจนโต 

ทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ผูให
ทุนสนับสนุนการวิจัยมาตลอดระยะเวลา ๑๘ เดือน 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

ความเปนมาของปญหา  
 พุทธศาสนาเผยแผเขามาสูดนิแดนภาคเหนือเปนครั้งแรกที่เมืองหริภญุชัย มีหลกัฐานที่ชัดเจน
คือตอนท่ีพระนางจามเทวีเคลื่อนพลจากเมอืงละโวเขาครองหริภญุชัยเมือ่ พ.ศ.๒๐๒๖ พระนางไดพา
ภิกษผุูรูพระไตรปฎกมาดวย ๕๐๐ รูป๑ พระพุทธศาสนาที่เขามาในเมืองหริภญุชัยครัง้นั้น เปนนิกายเถร
วาทหรือหีนยาน ซึ่งพระเจาอโศกมหาราชไดทรงโปรดใหพระโสณเถระและพระอุตรเถระมาเผยแผ
พระศาสนายังดินแดนสวุรรณภูมิ๒ ทําใหพุทธศาสนาฝายหีนยานประดษิฐานและเจรญิรุงเรืองในแควนหริ
ภญุชยั๓ สืบทอดกันตอมาจนถึงสมัยลานนา 

 ตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ พระเจามังรายไดสถาปนาอาณาจักรลานนาขึ้นโดยการยึดครองแควน
หริภญุชัยและสรางเมืองเชียงใหมเปนราชธานีอยูในเขตที่ราบลุมแมนํ้าปง พระเจามังรายทรงรบัพุทธ
ศาสนาแบบเมอืงหริภญุชัยและนําไปเผยแผในอาณาจกัรของพระองค จะเห็นไดวา แมเมืองหริภญุชัยจะ
สูญเสียเอกราชและการปกครองใหแกอาณาจักรลานนา แตในขณะเดยีวกันเมืองหริภญุชัยก็ไดเปนผู
ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามาปกครอง รวมทั้งยังคงความเปนเมืองสําคัญในฐานะที่เปน
ศูนยกลางของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังปรากฏวาพระมหากษัตริยลานนาแทบทุกพระองค
จะทรงอุปถัมภวดัพระธาตหุริภญุชัยตลอดมา๔ เหตุนี้อาณาจักรลานนาในระยะแรกเริ่มจึงนับถือพุทธ

                                                                          
๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี วรรณกรรมลานนา  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), ๑๘๗. 
๒แสง  มนวิทรู, ความเปนมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย  (จุลสารโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ปท่ี ๓ ฉบับ

ท่ี ๔ กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๑๙), ๗๙-๘๐. 
๓พรรณเพ็ญ  เครอืไทย, บรรณาธิการ. วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา , (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

๒๕๔๐), ๑๓. 
๔พิริยะ  ไกรฤกษ,  ศลิปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญชัย, (กรงุเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๒), ๘. 
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ศาสนานิกายเดิมที่มีอยูในเมอืงหริภญุชัยและพระพุทธศาสนาสายที่สืบทอดมาจากเมืองหริภญุชัยนี้ เปน
ท่ีรูจกักันในชือ่วา นิกายพ้ืนเมืองเดิม๕ 

 นอกจากอาณาจักรลานนาจะไดรับการสืบทอดพุทธศาสนาสายพื้นเมืองเดิมของหริภญุชัยแลว 
ยังไดรับพุทธศาสนาลังกาวงศนิกายรามญัดวย กลาวคือ นับตั้งแตพระเจากือนาขึ้นครองราชย กจิกรรม
ทางพุทธศาสนาลานนาเริ่มเฟองฟู  พ.ศ.๑๙๑๒ พระเจากือนาไดนิมนตพระสุมนเถระจากสุโขทัยมาอยู
ท่ีวัดพระยืน ลําพูน และไดบวชแปลง “พระเชื้อเกา” คือพระที่บวชมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี ให
บวชใหมเปนจํานวนมาก จากนั้นพระสุมนเถระจึงเขามาสูเชียงใหมและบวชแปลงภิกษตุลอดจนชําระ
บทสวดและทาํนองสวดตางๆ ใหถกูตอง พระเจากือนาทรงยกยองพระสุมนเถระอยางสูงจึงไดอุทิศสวน
ดอกไมของพระองคใหเปนวัดที่อยูของพระเถระรูปนี้เมือ่ พ.ศ.๑๙๑๔ ซึ่งอารามสวนดอกไมหรือวดั
สวนดอกนี้ ไดกลายเปนศนูยกลางของสงฆนกิายรามญั๖ เนื่องจากพุทธศาสนาลงักาวงศนิกายรามญั 
เปนนิกายที่ทําสังฆกรรมถกูตองมาตั้งแตโบราณ ชาวลานนาจึงถือวาพุทธศาสนานกิายลังกาวงศ เปน
ศาสนาที่บริสทุธิ์ ประชาชนจึงเกดิความเลื่อมใสศรัทธาและเอาใจใสพระพุทธศาสนามากขึ้น ทําใหเกิด
ความตื่นตวัในการศึกษาพระธรรมวนัิยในหมูภิกษุสงฆลานนามากขึ้นดวย  

ความเจรญิของพุทธศาสนาลังกาวงศนกิายรามญั ทําใหภิกษลุานนาหลายรูปเดินทางไปศึกษา
เลาเรียนพระศาสนานอกอาณาจักร โดยเฉพาะที่เกาะลงักาในราว พ.ศ.๑๙๖๗๗ เมื่อเดินทางกลับมาจาก
ลังกาไดนิมนตพระสงฆชาวลังกา ๒ รปู คือพระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปญญามาเผยแผพุทธ
ศาสนาที่ลานนาดวย คณะสงฆลังกาวงศนีเ้ดินทางกลับมาถึงเชียงใหมใน พ.ศ.๑๙๗๔ และไดพํานกัอยูท่ี
วัดปาแดงหลวง  คณะสงฆกลุมน้ีถือไดวาเปนคณะสงฆลงักาวงศกลุมใหม เรียกวา นกิายสีหล๘ 
 ดวยเหตุน้ีในเมืองเชียงใหมจึงมีคณะสงฆอยู ๓ นกิาย คือ นิกายพื้นเมืองเดิมที่สืบทอดมาจาก
เมืองหริภญุชัย ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีวัดพระสิงห นิกายลังกาวงศเดิมหรอืที่ตอมาภายหลังเรยีกกนัวา นิกาย
รามญั มีศูนยกลางอยูทีว่ัดสวนดอก และนิกายสีหล๙  ซ่ึงมีศูนยกลางอยูท่ีวดัปาแดงหลวง๑๐ 
                                                                          

๕สุรพล  ดําริหกุล,  ลานนา สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ : มรดกไทย, ๒๕๔๒), ๑๕๖. 
๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี  วรรณกรรมลานนา , ๑๖๗. 
๗พรรณเพ็ญ  เครอืไทย, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา, ๑๓. 
๘สุรพล  ดําริหกุล, ลานนา สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม , ๑๖๐. 
๙เรื่องเดียวกัน, ๑๖๐-๑๖๑. 
๑๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี วรรณกรรมลานนา, ๑๘๗. 
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 จากภูมิความรูของพระสงฆชาวลานนาและการชวยเหลอืแนะนําของพระนักปราชญจากลังกา 
ทําใหมีการศกึษาภาษาบาลีอยางกวางขวาง ภิกษุที่มีความสามารถสูงจะไดรับการสนบัสนุนใหไปศึกษา
ตอที่ลังกา เมื่อกลับมาก็ไดแตงคัมภีรตางๆ เปนภาษาบาลไีวเปนจํานวนมาก๑๑ สมหมาย  เปรมจิตต และ
คณะ สํารวจคมัภีรใบลานในเขตจังหวัด เชยีงใหม ลําพูน และพะเยา รวม ๒๔๔ วัด๑๒ พบคัมภรีพุทธ
ศาสนาที่สําคัญจํานวนมาก ดังนี้๑๓ 
  ๑. มหาชาติชาดก  จํานวน ๑,๔๒๔ ผกู 
  ๒. ชาดกทัว่ไป  จํานวน      ๙๐๗  ผูก 
  ๓. ตํานานปูชนียวตัถ ุ จํานวน     ๒๐๙ ผูก 

 ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พุทธศาสนามีบทบาทอยางมากในการผลิตกวีชาวลานนา ทํา
ใหในสมัยหลงัมีวรรณกรรมพุทธศาสนาเกดิขึ้นอีกเปนจํานวนมาก โดยผูแตงมักเปนภิกษุหรือชาว
ลานนาที่เคยบวชเรียนมาแลวทั้งสิ้น วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนาที่ปรากฏ อาจจําแนกตามภาษาที่
ใชในการแตงหรือเรยีบเรียงไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ  คือ วรรณกรรมที่แตงหรอืเรียบเรยีงดวยภาษา
บาลี และวรรณกรรมที่แตงเปนภาษาไทยลานนา๑๔ วรรณกรรมพุทธศาสนาที่แตงเปนภาษาไทยลานนา 
อาจแบงกวางๆ ตามเนื้อหาได ดังนี้๑๕  

๑. วรรณกรรมชาดก สวนใหญเปนชาดกนอกนิบาตซึ่งสืบเนื่องมาจากการนํานิทานทองถิ่นมา
แตง เพื่อใชเทศนาสั่งสอนโดยกลาวอางวาเปนเรื่องของพระโพธิสัตว และบางเรื่องกม็ีการแตงเปนภาษา
บาลีกอน แลวจึงมีผูแปลหรือแปลงเปนภาษาลานนาไทยอีกทอดหนึง่ การแตงหรือการแปลนัน้จะมี
ลักษณะยกคาถาบาลีขึน้ตั้งแลวพรรณนาเปนรอยแกว บางเรื่องก็มลีักษณะการแตงปนราย วรรณกรรม
เหลานี้เรียกวา ธรรมคาว คาวธรรม กลอนธรรม หรือ ธรรมนิยาย ซึ่งแตงขึ้นเพื่อใชเทศนายกอุทาหรณ 
เชน เรื่อง นกกระจาบ จําปาสีต่น จันตะฆา เจาสุธน สุวรรณะหอยสังข และเวสสันดร เปนตน  

๒. วรรณกรรมตาํนาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับกําเนิดและประวัติความเปนมาของบานเมอืง ศาสน
สถาน ศาสนวตัถุท่ีสําคัญ ตลอดจนประวตัิการเผยแผพุทธศาสนาในลานนา ตํานานเกี่ยวกับการกําเนิด

                                                                          
๑๑เรื่องเดียวกัน. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, ๑๙๖. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, ๑๙๙. 
๑๔พรรณเพ็ญ  เครอืไทย, วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา, ๑๔. 
๑๕เรื่องเดียวกัน , ๑๖-๑๗. 
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ของบานเมือง เชน ตํานานสุวรรณโคมคาํ ตํานานเชยีงแสน ตํานานพื้นเมืองเชยีงใหม ตํานานนางจาม
เทวี ตํานานเกีย่วกับประวัติศาสนสถาน ศาสนวัตถ ุ เชน ตํานานวดับุปผาราม สวนดอกไม ตํานานพระ
แกนจันทน ตํานานพระธาตุแชแหง ตํานานพระธาตดุอยตุง ตํานานพระบาทสี่รอย (รังรุง) ตํานาน
เกี่ยวกับประวตัิการเผยแพรพุทธศาสนา เชน ตํานานมูลศาสนา ชินกาลมาลปีกรณ ตํานานเรื่อง
สังคายนาธรรม  

๓. วรรณกรรมตํารา เปนบนัทึกความรูตางๆในสมยัโบราณ ไดแก ตําราประเพณแีละพธิีกรรม
ตางๆ ตําราโหราศาสตร ตาํรายา เปนตน วรรณกรรมประเภทนี้จะแสดงใหเห็นภมูิปญญา ความคิด 
ความเชื่อ ทั้งทางดานไสยศาสตรและพุทธศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบประเพณีของชาวลานนาที่
สืบเนื่องมาแตโบราณกาล เชน พิธีบูชาเคราะหบานนามเมือง คําเรยีกขวัญลูกแกว ทํานายฤกษงามยามดี 
ตลอดจนพธิีสวดถอนเสนยีดจัญไรและเรื่องอัปมงคลตางๆ ที่ชาวลานนาเรยีกวา “ขึด”   

๔. วรรณกรรมคําสอน วรรณกรรมประเภทนี้สวนใหญจะนําหลักคาํสอนทางพุทธศาสนามาเปน
แกนเรื่อง ลกัษณะการแตงมีทั้งท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง หากแตงเปนรอยแกว มักจะแตงเพื่อใช
เทศนเชนเดียวกับวรรณกรรมชาดก ลักษณะการแตงจะยกคาถาบาลขีึ้นตั้งแลวอธบิายขยายความเปน
ภาษารอยแกวหรืออาจมีรายปนดวย วธิีการสอนใชทั้งเทศนาโวหารและสาธกโวหาร เชน ปูสอนหลาน 
คําสอนพระยามังราย โลกนยัคําสอน คําสอนมหาเถรจันทร เปนตน วรรณกรรมคําสอนที่แตงเปนรอย
กรอง มีทั้งที่แตงเปนโคลง เชน โคลงวธิูรสอนโลก และที่แตงเปนกลอนแปด เชน สุภาษิตมงคลทีปนี 
เปนตน 

วรรณกรรมพทุธศาสนาในลานนาทั้งทีเ่ปนภาษาบาลีและภาษาไทยลานนานี้ ไมเพยีงแสดงให
เห็นถึงความรูความสามารถของกวีชาวลานนา อิทธพิลของวรรณกรรมเหลาน้ียังมสีวนในการกําหนด
แนวคิด คานิยม จรยิธรรม ตลอดจนโลกทศันของสังคมลานนาในสมยัน้ันและสมัยตอๆ มาอีกดวย 

วรรณกรรมพทุธศาสนาเรื่องสําคัญ ไดแก เรื่องมหาชาติ หรือ เวสสันดรชาดก ซึ่งเปนเรื่องที่อยู
ในมหานิบาตชาดก เดิมเปนภาษามคธหรือภาษาบาลี เชือ่กันวาเปนพุทธพจนนับเนื่องอยูในขุททกนกิาย 
ฝายพระสุตตนัตปฎก พระพุทธองคทรงแสดงเปนคาถาคือคําประพนัธประเภทฉันทตลอดเรื่อง มีความ
ยาวกําหนดเปนคาถา ๑,๐๐๐ คาถา ซึ่งไทยเรานยิมเรียกวา คาถาพัน๑๖  เรื่องเวสสันดรชาดก เปนชาดกที่
มีความสําคัญที่สุดในบรรดานิบาตชาดกทั้ง ๕๔๗ เรื่อง กลาวคือ ในบรรดานิบาตชาดก ๕๔๗ เรือ่ง มี
ชาดกอยู ๑๐ เรื่อง ที่คนไทยรูจกัและคุนเคยเปนอยางดี คอื “มหานิบาตชาดก” หรือ “ทศชาติชาดก” ซึ่ง

                                                                          
๑๖กรมศลิปากร, “คํานํา” ใน มหาเวสสันดรชาดกสํานวนเทศนา ๑๓ กณัฑ  (พระนคร : ชวนพิมพ , ๒๕๑๔), ๑. 
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เปนชาดก ๑๐ ชาติสุดทายกอนที่ตรัสรูเปนพระพุทธเจา ชาดกเรื่องสุดทายในมหานิบาตชาดก คอื เวส
สันตรชาดก เปนพระชาติทีพ่ระโพธิสัตวทรงบําเพญ็บารมีครบ ๑๐ ประการ คือ เนกขัมบารมี วิรยิะ
บารมี เมตตาบารมี อธษิฐานบารมี ปญญาบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี อุเบกขาบารมี สัจจบารมี และทาน
บารมี โดยเฉพาะทานบารมซีึ่งถือเปนบารมีที่ปฏิบัติไดยาก ดวยเหตุนี้เวสสันดรชาดกจึงมีอีกชื่อหน่ึงวา 
“มหาชาติ” 

เรื่องเวสสันตรชาดกของลานนา มีมาตั้งแตสมัยพระเจากอืนาในราว พ.ศ. ๑๙๐๐ เศษ๑๗ ซึ่งเปน
สมัยทีล่านนาเจรญิรุงเรืองมากทางดานพุทธศาสนา เนื่องจากพระองคทรงเอาพระทยัใสในการพระ
ศาสนาและทรงทะนุบํารุงกว ี จึงปรากฏวามีสํานวนมหาชาติจํานวนมากมายตั้งแตน้ันมา สิงฆะ  วรรณสัย 
กลาวไวในหนงัสือปริทัศนวรรณคดีลานนาไทยวา เวสสันตรชาดกลานนาที่เกาแกที่สดุคงจะมีอายุไมต่ํา
กวา ๓๐๐ ป และที่ปรากฏในปจจุบันมจีํานวนมากกวา ๑๕๐ สํานวน๑๘ ซึ่งแตละสํานวนมิไดบอกชือ่ผู
แตง แตบอกเพียงนามแฝงซึง่นามแฝงนี้อาจมาจากตําแหนงของผูแปลจากภาษาบาลี อาทิ สํานวนสมเด็จ
เจาขาวพาน สํานวนราชครู หรือนามแฝงที่บวกความหมายตางๆ เชน สํานวนอินทรลงเหลา หมายถึง
ไพเราะเหมือนพระอินทรลงมาขัดเกลา บอกสถานที่ทีแ่ปล เชน สํานวนอโุมงคดํา ไดแก นั่งแปลอยูใน
ถ้ํา สํานวนไมไผแจเรียวแดง ไดแก อาศัยรมเงาปาไผนั่งแปล เปนตน๑๙ วรรณกรรมเวสสันตรชาดกหรือ 
มหาชาติ เหลานี้แตงขึ้นเพื่อใชเทศนจึงเรยีกวา “ธรรมมหาชาติ” 

เหตุท่ีในลานนามีการสรางธรรมมหาชาตแิละชาดกตางๆ เปนจํานวนมากนัน้ เปนเพราะการ
ไดรับแรงบันดาลใจจาก คัมภีรอานิสงสสรางเขียนธรรม ซึ่งกลาวถึงอานิสงสสรางธรรม คือ อานิสงส
หรือผลตอบแทนแกผูสรางคัมภีรวา 

 
บุคคลผูใดยินดีในศาสนาตถาคตและไดสรางเขยีนธมัมปฏกะทั้ง ๓ คอื 

วาอภธิัมมา ๗ คัมภรี สุตตันตปฏกะและอัตถกถาฏกีาคณัฐีทัง้หลายกด็ ี

                                                                          
๑๗สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนาไทย  (เชียงใหม : โครงการตําราคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๓),

๒๘,  อางถงึใน  ลมลู  จันทนหอม, วรรณกรรมทองถิ่นลานนา (เชียงใหม : สุริวงคบคเซนเตอร , ๒๕๓๘), ๗๑. 
๑๘สมหมาย  เปรมจิตต และประคอง  นิมานเหมินท เสนอความเห็นวา เวสสันตรชาดก ของลานนา ปจจุบันมีไมนอยกวา ๒๐๐ 

สํานวน. 
๑๙สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนาไทย  (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม), มปป,  อางถงึใน เอมอร  

ชิตตะโสภณ, ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมลานนากับวรรณกรรมประจําชาติ ( เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๓ ), ๓๐. 
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บุคคลทัง้หลายฝูงน้ันกไ็ดอานิสังสผละมากนัก บอาจจักวณัณนาสังขยา นับ
ประมาณแหงบุญอันหาที่สุดที่เมี้ยนบไดแล ดังวามเีทพบุตรตนหนึ่งมีอายุได
แสนกัปป มปีากแลลิ้นไดแสนอัน… ก็บอาจเพือ่จกัอานนบัห้ือเสี้ยงห้ือเมี้ยน 
ปรจิเฉทวาเทานั้น เทานีแ้ทแล… แมนบไดสรางไดเขยีนพรอมทั้งมวล เทา
คัมภรีหน่ึงก็ด ี บได ผูกหนึง่ก็ดี บได บทหนึ่งกด็ี ลวงสุดไปแมอักขระตวั
เดยีวหนึ่งก็ด ี แมนบไดสรางไดเขยีน เทามีน้าํมันหมิ่นและแตงแปลงน้าํ
ประทดัลานหือ้ไดเขยีนธัมมดั่งอั้นก็ดี บคุคลผูน้ันก็จกัไดผละบญุกมัมมาก
นัก จักไดเสวยสมบัติเปนพระญาจักกวัติราช…๒๐ 

 
ความนิยมเรื่อง เวสสันตรชาดก ของชาวลานนายังปรากฏชัดเจนในภาษาที่ชาวลานนาใชใน

ชีวิตประจําวัน กลาวคือ ชาวลานนามกักลาวถึงตวัละครตางๆ ในเรื่องเวสสันตรชาดก ในคําเปรียบเทยีบ
เชน  “ใจดีเหมอืนพระยาเวสสันตระ” ใชกลาวถึงคนทีใ่จดีหรือใจกวาง “ปุมหลามเหมือนพราหมณเฒา” 
ใชกลาวถึงคนที่ตะกละกินจนพุงยื่น “ขี้โลภเหมือนปูพราหมณ” ใชเปรียบเทียบกับคนที่โลภมากเหมือน
ชูชก เปนตน๒๑  

ในบรรดาเรื่อง เวสสันตรชาดกจํานวนมากของลานนานี้ สํานวนทีส่ําคัญมากฉบบัหนึ่ง คือ 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง ประคอง  นิมมานเหมินท กลาวถึงเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีว
แดงไวใน มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิน่ วา “เวสสันตรชาดก  ฉบับไมไผ
แจเรียวแดงนี ้ แมจะไมบอกปที่แตงไว แตเมื่อสังเกตจากภาษาและเนื้อความจะเห็นวาเกาแกมาก”๒๒ 
นอกเหนือจากนี้ยังไดอางถึง สิงฆะ วรรณสยั ซึ่งใหความเห็นวาเวสสันตรชาดกสํานวนนี้นาจะมีอายุไม
ต่ํากวา ๓๐๐ ป เปนแบบใหสํานวนอืน่นํามาเกลาใหมหลายสํานวน๒๓  

 

                                                                          
๒๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี วรรณกรรมลานนา, ๑๙๖. 
๒๑ประคอง  นมิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น, ๕. 
๒๒เรื่องเดียวกัน, ๑๐. 
๒๓สิงฆะ วรรณสัย, ปรทิัศนวรรณคดีลานนาไทย , อางถึงใน ประคอง  นิมมานเหมินท, “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปน

วรรณคดีทองถิ่น”, ๑๐. 
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เรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เปนมหาชาติลานนาทีพ่บถึง ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ 
คือ มหาชาติชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง พ.ศ.๒๔๔๗ ของวัดศาลาหลวง จังหวดัลาํปาง ฉบับท่ี ๒ คือ 
มหาชาติชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง พ.ศ.๒๔๗๗ วัดนาคตหลวง จงัหวัดลําปาง และฉบับที่ ๓ คือ  
มหาชาติชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง พ.ศ.๒๔๕๑ วัดปงสนุกใต จงัหวัดลําปาง ตอมาในป พ.ศ.
๒๕๔๕ อุดม  รุงเรืองศรี นําเรื่อง เวสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง ทั้ง ๓ ฉบบั มาปริวรรตและ
ชําระตนฉบับเปนฉบับเดียว เนื่องจากเห็นวา เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เปนสํานวน
เกาแก ในการปริวรรตและชาํระตนฉบับนัน้ เลือกฉบับจากวดัศาลาหลวงเปนฉบับหลัก เพราะเห็นวา
เปนฉบับที่มีอายุเกาแกที่สุด มีจํานวนกัณฑครบ และยงัมีลักษณะสํานวนภาษาทีเ่ปนภาษาไทยลานนา
กันกลมกลืนกนัตลอดทั้งฉบับ และใชฉบบัจากวัดปงสนุกใตเปนเอกสารตรวจสอบลําดับที่ ๑ และใช
ฉบับจากวดันาคตหลวงเปนฉบับตรวจสอบลําดับที่ ๒ นอกจากนั้นยงัไดนํามาเปรยีบเทียบกับ มหาชาติ
ภาคพายพั ฉบับสรอยสังกร ที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ฟู อตตสิโว) ไดปริวรรตเผยแพรมากอน
เนื่องจากพบวาในมหาชาติภาคพายัพ ฉบบัสรอยสังกร มีกัณฑท่ีมีสํานวนใกลเคียงกับสํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง คือ กัณฑมหาพน และ กณัฑกมุาร กณัฑที่มสีํานวนภาษาบางสวนคลายกับสํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง คือ กณัฑหิมพานต กัณฑมัทรี กัณฑสักกบรรพ และกณัฑมหาราช   

อุดม   รุงเรืองศรี กลาวถึงวัตถุประสงคในการปรวิรรตและชําระตนฉบับ เรื่อง เวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดงวา “เรื่องเวสสันตรชาดก เปนชาดกที่คนในสังคมลานนาประทับใจ มีการ
คัดลอกและเตมิแตงภาษาออกเปนหลายหลากสํานวน เมือ่ศึกษาเรื่องเวสสันตรชาดกของลานนาดวยความ
ผูกพนั พบวา สํานวนภาษาที่ผูคัดลอกใชเรียบเรยีงมีความคลาดเคลื่อนจากสํานวนดั้งเดิมไปมาก จงึได
ปริวรรตและชาํระตนฉบับเรือ่งเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง โดยมีวัตถุประสงคคือ ตองการ
จัดรปูแบบวรรณกรรมลานนาใหมีรูปแบบที่เหมาะสําหรับการนําไปศกึษาในยุคปจจบุัน โดยการ
ปริวรรตและจดัวรรคตอน จดัยอหนา และมีอักษรลานนาเทียบกับที่ปรวิรรตแลวทําใหอานงาย ท้ังนี้เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาวรรณคดีของลานนาที่ถายทอดดวยอักษรลานนานั้น เมื่อถูกจัดอยางเปนระบบแลวจะมี
ความอลังการเพียงใด ซึ่งเปนการชักชวนใหผูนําไปศกึษาเห็นถึงคณุคาตลอดจนความสงางามของอกัษร
ศาสตรลานนาที่มีการนําเสนออยางสวยงามเปนระบบ และสามารถนําไปใชเปนตัวบทเพื่อศกึษาและ
อางอิงทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางถกูตองแมนยํา” ๒๔ 

                                                                          
๒๔สัมภาษณ อุดม  รุงเรืองศร,ี อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘. 
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นอกจากนั้นเหตุผลที่เลือกปริวรรตและชาํระตนฉบับอีกประการหนึ่งคือ เรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนฉบับที่เกาแกมากดังที่  สิงฆะ   วรรณสัย ไดสํารวจคัมภรีใบลานตามวัด
ตางๆในลานนา พบมหาชาติลานนา หรือ เรื่องเวสสันตรชาดก แตกตางกันไปหลายสํานวน เมื่อนาํมา
ศึกษาพบวา เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง เกาแกท่ีสุด พิจารณาไดจากปท่ีจารและสํานวน
ภาษาซึ่งเปนของชาวลานนาในสมัยน้ัน เชนคําวา “นกบินเหินเปนคู จับกิ่งไมอยูกับเมีย ขันเสียงเซีย
ในปลา” คําวา “เซีย” ในลานนาปจจุบัน เปนคําเรยีกลายผาแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนลายโบราณทีไ่มไดสบืทอด
กันมา คงเหลอืเพียงชื่อ “ผาลายดอกเซีย” เมื่อพิจารณาจากคําวา “เซีย” ที่ปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก 
ฉบับไมไผแจเรียวแดง ทําใหสันนิษฐานวา คําวา “เซีย” นาจะหมายถึง ความเบิกบานสดชื่น และลาย
ดอกเซียก็นาจะหมายถึงลายดอกไมบานนัน่เอง แตในปจจุบัน ผาลายดอกเซียน้ันจะมีลวดลายลักษณะ
เปนดอกไมบานอยางไรหรือแบบใดก็ไมมใีครสามารถระบุได คําวา “เซีย” จึงเปนคําท่ีปรากฏเฉพาะใน
วรรณกรรมที่เปนวรรณกรรมลานนาดั้งเดมิเทานั้น ดวยเหตุผลดังกลาวทําให อุดม  รุงเรืองศรี เห็นดวย
กับ สิงฆะ  วรรณสัย วา เรือ่งเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง เปนสํานวนทีม่ีความเกาแกมาก 
อาจกลาวไดวา เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง ที ่ อุดม รุงเรืองศรี ปรวิรรตและชําระ
ตนฉบับนี้ “เปนนวัตกรรมที่สรางขึ้นจากชาดกลานนา เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงความงามในอดีตซึ่ง
เปนฐานใหเขาสูอนาคตได”๒๕ อาจกลาวไดวา วัตถุประสงคของ อุดม  รุงเรืองศรี ในการสรางสรรค  
เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง คือ ตองการแสดงใหคนทั่วไปไดช่ืนชม และเห็นถึงคุณคา
ของวรรณกรรมลานนาซึ่งบันทึกไวดวยอักษรลานนา 
 จากการทีผู่ศึกษาไดศกึษาเรื่อง เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ในเบื้องตน พบวา เรื่อง
เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง ประกอบดวยวรรณศิลป และขอมูลของวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
หลากหลาย ดงัตัวอยางตอไปนี้  
 

“เมื่อนั้นนางอมิตตดาค็รีบพลันมะโนมะนาแตงดาซวะไซว ยังเขาไท
แลเขาถง ใสทัง้เขาสตุผงแลน้ําเผิ้งใหม ใสท้ังพริกแลเกลอื ใสทั้งหมากเขือแล
หมากถั่ว เขาตมอ่ัวช้ินยํา ใสเขาตําผง แลแมลงดาขัว้ ใสทั้งหอมบั่วแลหอม
เทียม ใสทั้งซะเลยีมแลขีร้า ใสท้ังพรากลาแลเหลก็ไฟ ใสทั้งไตรแลน้ําเตา เพ่ือ

                                                                          
๒๕สัมภาษณ อุดม  รุงเรืองศร,ี ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘. 
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จักหื้อปูพราหมณเถาพาไพกนิในหนทาง แลวค็เอามาวางในทีใ่กลชูชก
พราหมณ ห้ันแล  

เมื่อนั้น ชูชกพราหมณค็อยดอยาวเรือนทีห่ลุดที่คร่ํา ท่ีใดต่ํามันคแ็ปลง
ห้ือสูง ประตูบดีมันค็แปลงหื้อดีหับแทบแลว มันค็ซะแหววถือเอาพราเยียะ
ชะฅูชะฅู มันค็เขาไพสูปลา หาหลัวมาผาไวห้ือเมียมันดงั แลวค็ถือเอาไห
นํ้าไพสูทา ตกัเอาน้ํามาใสภาชนะไวห้ือเตมชูแหง ใสทังเฟองแองแลเฟอง
ไห จาลวงสุดไพ แมนฝากบัเหล็กไฟคใ็สห้ือเตม ทังบอกไมสีฟนค็ใสห้ือ
เตม แลวค็จิ่งทรงเพสเปนรสอียูในเรือนที่นัน้ แลวจิ่งใหโอวาทคําสอนแกล
เมียมันวา ดรูา นางสายใจพี่เหิย แรกแตวนันี้ไพเม่ือหนา เจาอยาวาจักออก
ไพนอกเรือนรา คันวาชวดเวลากาละอันฅ่าํ เจาอยาวาจกัเขียวฅ่ําแอวลาเห
ลนกลางคืนเนอิ อันหนึ่ง นางอยาไพยืนขางฅุมไมกับบาวหนุมริงราม 
อันหนึ่ง นางอยาไดตริจามไออะรืออะแรมเสียงหลาก นางอยาไดประ
หมาทแทดีหล ี คอยรกัษาตนดีทุกฅ่ําเชา ตราบตอเทาคูพี่น้ีฅืนมานี้เทอะ วา
อ้ันแลวค็ขึ้นสบุสอดเกิบในเรือน แลวค็ซะพายถงอันใหย สัพพะของกิน
ใสชูอัน ค็ผนัมือเอามือเมยีมันกลาวจะใจเยยีะรองไหคเ็ยียะลงเรือนไพใน
วันนัน้ แลนา”๒๖ 

 
 ความขางตนแสดงใหเห็นวฒันธรรมดานชีวิตความเปนอยูของชาวลานนาไดอยางชดัเจน 
เหตุการณท่ียกมาเปนตอนที ่ นางอมิตตดาจัดเตรียมสัมภาระใหชูชกเดนิทางไกล ไดแก เตรียมขาวสาร
และน้ําผึ้งสดใหม พริกและเกลือ มะเขือและถั่ว ขาวตมสอดไส ยําเนือ้ ขาวที่ตําเปนผง แมงดาคัว่ กับ
หอมแดงและกระเทยีม สะเดา ปลารา และเตรียมของใช ไดแก มดีพรา เหลก็สําหรบัจุดไฟ ถวยตะไล
และน้ําเตา ไวใหชูชกใชทําอาหารกินระหวางทาง แลวจึงนํามาวางไวให ฝายชูชกก็ซอมแซมเรือนท่ี
ชํารุด สวนใดทรุดก็ทําใหดี ซอมประตใูหปดไดสนิท ไปตัดฟนในปาไวใหนางอมิตดาใชจดุไฟ แลวจึง
เอาไหไปตักน้าํไวใหเต็มภาชนะทุกใบ จากนั้นก็วางตวัเปนผูทรงศลีกลาวใหโอวาทแกภรรยา วาตั้งแต
วันนีไ้ป อยาออกไปเที่ยวเลนในเวลากลางคืน อยายนืที่ลบัตากับชายหนุม อยาแสรงกระแอมไอเพือ่เปน

                                                                          
๒๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง (โรงพมิพมิง่เมอืง : เชียงใหม), ๒๐๒-๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐

สัญญาณใหชายหนุมรูวามีหญิงสาวอยูบนเรือน ดแูลตวัเองอยาไดประมาท แลวชูชกกใ็สรองเทาและ
สะพายยามสัมภาระ กอนจบัมือนางอมิตตดาปลอบวาอยารองไหแลวลงเรือนไป  

ตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวรรณศลิปที่กวลีานนาใชถอยคําบรรยาย
เรื่องราวไดอยางเรียบงายตรงไปตรงมาและมีสัมผัสสอดรอยรับกนัเกือบทุกวรรค ลักษณะของถอยคํา
น้ันเห็นไดชัดวาเปนภาษาลานนาโบราณ เชนคําวา “รสี” ซึ่งเปนคําใชแทนผูทรงศีลซึ่งสามารถให
โอวาทแกผูคนทั้งหลายได เปนตน นอกจากนั้น ยังสะทอนถึงหนาที่ของสามีภรรยาดวย กลาวคือ สามี
ดูแลซอมแซมบานเรือน และสั่งสอนภรรยาใหรูจกัวางตัวและไมประมาท สวนภรรยาทํางานบาน
จัดเตรียมอาหาร และหุงหาอาหารปรนนิบัติสามี   
 ดานการใชถอยคําโวหาร กวีลานนาผูรจนาเรื่อง เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง ใช
โวหารบรรยายสิ่งตางๆไดอยางเห็นภาพ และส่ืออารมณไดอยางตรงไปตรงมา ดังตอนที่ชูชกกําลังจะ
ตาย ในกัณฑมหาราช กวีบรรยายเหตุการณไดอยางชัดเจน ดังนี้  
 

“ ทองพราหมณเถาพรากมานาน มันค็กนิตามตัณหาอันมัก อาหารคัด
คั่งในไส ไฟทองไหมบทัน ลงเตมอกอนยนพนปาก พอกาอยากจกกนิ 
ทานพราหมณยินลําบาก อุมทองรากครางครั่งดังอะอืดอะอืดทั้งฅนื มันค็
กลิ้งไพผับผืนสาด มันขดหาชานค็บออก หวังจักถอกห้ือเบาใจ กินอยาปจจุ
ในค็บแพ กนิอยาแกค็บลง กินยาผงเสีย้งสองสามไท ทองพราหมณเถา
คัดใคปุมปลิง มันค็ซะบิงซะบายแขงขม เทาลุกหมเหาอยูยะแยก หวังวาจัก
ตกลงซํ้าพองขึน้มาแถมเลา ซ้ํายิ่งรายเหลือกวาเกลาแถมมา มันทะเอาอยา
มาลูบไล มันหวังวาจักไดเบาใจ มนัครางหายใจซะอื้น ซะเหลดขึน้ตดึรูคอ 
ปลานงวัมอซะซาว หายใจเขาคางกับ ตาบหลับผอข้ึน ตาเหลือกฟนเมือบน 
ตาตกลงตนืมอืโงงเปนเกี่ยว อยูบัดเดีย่วรางา เสียงสัญญาไพบขาด ใจปู
พราหมณเถากลับขาดหาย มนัมาตายกับเหตุ ตายเปนเปรตเพราะวา เมยีมัน
ผูช่ืออมิตตตาปนนาเสียชะกวาย นางค็มาเปนแมหมายอยูผูเดียวทังพายหลัง
พราหมณเลาแล”๒๗ 

 

                                                                          
๒๗เรื่องเดียวกัน, ๔๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑

 ความขางตนบรรยายเหตุการณตอนที่ชูชกตองตายเพราะความโลภที่กินอาหารจนเกินพอดีวา ชูชก
ไมไดกนิอาหารมานาน จึงกินจนเกินพอดี อัดอาหารจนแนนในไส ทําใหรางกายยอยไมทัน กินจน
อาหารลนออกมาทางปาก ไดแตจุกอุมทองที่อืดพองนอนกลิ้งอยูบนเสื่อ เมื่อคิดจะไปที่ชานบานหวงัเอา
อาหารออกบางก็ทําไมได กนิยาแผนปจจบุันก็แกไมได กินยาชวยยอยก็ไมบรรเทา ชูชกกินยาผงหมด
สองสามถุงทองก็ยังอืด เมื่อพยายามลุกขึ้นขยมตัวหวังจะใหทองลงแตก็ไมเปนผลทองยิ่งอืดขึ้นมาก
กวาเดิม เอายามาทาหวังจะใหดีขึ้นก็ชวยไมได จนเริ่มครวญคราง หายใจสะอื้น เสลดขึ้นมาอดุคอหอย 
หายใจไมเขาดเูหมือนอากาศจะติดอยูแคคาง ตาเหลือกลนลานมือเทาเปนตะครวิอยูสักครูจึงขาดใจตาย 
เพราะนาง อมติตดาเปนเหตุ และนางอมิตตดาก็กลายเปนหญิงหมายไป   
 จากตัวอยางจะเห็นไดวา กวีมีความเชี่ยวชาญในการถายทอดอาการและอารมณของชูชกได
อยางมีวรรณศลิป เชน มีการใชอุปมาชวยในการบรรยายอาการหายใจติดขัดของชชูกเปรยีบเทียบกับ
เสียงรองของววัที่หายใจติดขดัวา ซะเหลดขึ้นตึดรูคอ ปลานงวัมอซะซาว กวีสามารถแสดงใหเห็นภาพ
ท่ีชูชกกําลังจะตายดวยความทุกขทรมานไดอยางเปนลําดับขั้นตอนและชัดเจน ทําใหผูอานเขาใจ
ความรูสึกอึดอดัไมสบายที่เกดิขึ้นกับชูชก ทําใหผูอานเขาใจไดอยางชัดเจน 
 นอกจากการใชถอยคําบรรยายถอยทอดลักษณะอาการและอารมณของมนุษยอยางมีวรรณศลิป 
จนทําใหผูอานเกิดจินตนาการและเขาถึงอารมณของตวัละคร  กวผีูรจนาเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผ
แจเรียวแดงยังสามารถใชจินตนาการผสมผสานกับความเชี่ยวชาญทางวรรณศลิป ถายทอดวตัถุไดอยาง
งดงามจนทําใหผูอานเกิดจินตภาพได ดังการพรรณนาผาทรงของพระนางมัทรีใน นครกณัฑ ดังนี้  
  

“ผุสสติปโข สวนวาราชผุสสดีไวแวนฟา เลือกผาแผนผนืแพง แสงฅํา
แดงเปนขนาด อันสระใพราชควรทรง ประดับองคจุจอด อาภอรณสอด
สมสรี จุงสวัสสดีเที่ยงเทา อยูกับดวยลกูเตาแลผัวขวัน เสวิยสุขทันสซราบ 
ห้ือสีพีกราบวนัทา แดเทิอะ 

อันวานางราชมทรีดูงามดวยผาแผนฝูงใด กปปาสิกา คือวาผากัปปาสี
ใสสองซ้ําเสนฝายแลบล้ําใยบัว แลนา ผนื ๑ ช่ือวาผาโขมะใสเรืองแปล
ปลอด แลวดวยยอดใยไหม มาแตเมืองไกลเขตใธ ควรคาไดแสนเมือง โขม
โก ผืน ๑ ช่ือวาโขมพตัถเรืองล้ําเลิส ผาผืนประเสิฐแฅวนแพง แสนฅํา
แดงเปนขนาด วลัลิ์คอมคาดหลายแซง มีผิวแดงวะวาด ดูสะอาดอดุม อุ
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ทุมพราเรืองรามฟา ดูหลากผาทังหลาย เปนตาอยายไอยรอด ปนูดีสอดตา
แยง ตา ๑ เปนรูปเขาสิเนโรหมายทีป ตา ๑ มีทังรูปแมนํ้าถีบตีฟอง ตา ๑ 
รูปอุดอรกรูทปีใหย ตา ๑ มีทังรูปปุพพวเิทหะใฝปนูดู ตา ๑ มีทังรูปชุมพู
ยาวยานกวาง ตา ๑ รูปชาวอมรโคยานสางสมบัต ตา ๑ มีทังรูปพระญาจักก
วัตติอยูเสวยราช ตา ๑ รปูเทวดาอยูปราสาทวิมานฅํา ตา ๑ รูปทาวจตุ
โลกบาลอาจหนา ตา ๑ มีทังรูปพระญาอนิทาเจาฟาอยูเสวิยผล ตา ๑ มีทัง
รูปพระญาพรหมตนสักตสวาส ตา ๑ มีทังรูปพระญามาราธริาชปราบวสัส
วดี ตา ๑ มีทังรูปกนินารีแอนฟอนอยายไอย ตา ๑ มีรูปกินนาไรเลยิชม ตา 
๑ มีทังรกูํางชายสุมกันสนุกสวาง ตา ๑ มทีังรูปแมรางถอืแวนแยงตา ตา ๑ 
มีทังรูปแมกําลังรองเอาของจาง ตา ๑ มทีังรูปบาวสาวสมสูสางการเรือน 
ตา ๑ มีทังรูปพอคาเดินเทียวเทสขายของ ตา ๑ มีทังรปูแมนํ้าสมุททเขตต
แดนเรา ตา ๑ มีทังรูปสะเพลาฅําหลงทา ตา ๑ รูปมลาลาเดนิดงไพร ตา ๑ 
รูปนกบินไพเปนหมู ตา ๑ มีทังรูปพอคาขายของอยูสาลา ตา ๑ มีทังรูปเสือ
สิงหดาแอวเหลน ตา ๑ รูปคะตายเตนเดนิดง ตา ๑ มีทังรูปนกหงสเหินบิน
อากาส ตา ๑ มีทังรูปนกยูงฅําแอนฟอนเอยาะอยองเหลนไพมา ตา ๑ มีทัง
รูปพยัคโฆเสือโครงแผว ตา ๑ มีทังรูปนางแกวกอดผัวนอนมือซอนฅอจูบ
แกว ยวายแยมแลวจ่ิงเจียรจา ตา ๑ มีทังรูปสาวหวีผมอ่ัวชอง ตา ๑ มีทงัรูป
พ่ีนองมามวน ตา ๑ มีทังรูปแมเรือนอุมลกูนอยหนอยกนินม ตา ๑ มีทังรูป
นางแลตาเอยีย้มชู ฝูงหมูทาวนานา นางพระญาตนแมค็ใชเอาถวาย แกล
นางแกวแกนไธอัคคราชมทร ีทรงโฉมดีใชชา เยียะทรงแผนผาค็เยยีะดงูาม
เชน แลนา”๒๘ 

  
 ตัวอยางที่กวลีานนาพรรณนาไวขางตน สามารถทาํใหผูอานเห็นความงามอยางอลังการและ
ลวดลายอันวิจติรของผาอยางชัดเจน วาผาน้ันมี๔ ผนื ผนืแรกคือ ผากปัปาสิกา เปนผาฝายและใยบัว ผืน
ท่ีสองคือ ผาโขมมะ มีลกัษณะใสเปนใยไหม ผืนที่สามคือ ผาโขมพัตถ  เปนผาสีแดงสะอาดตา และผืน
ท่ีสี่คือ ผาอุทุมพรา เปนผามีลวดลายตางๆ ชองละ ๑ ลาย เปนรูปเขาสิเนโร เปนรปูแมนํ้าตีฟอง เปนรูป

                                                                          
๒๘เรื่องเดียวกัน, ๔๕๒–๔๕๔. 
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อุตรกรุุทวีป เปนรูปปุพพวิเทหะ เปนรูปชมพูทวีป  เปนรูปชาวอมรโคยาน  เปนรูปพระญาจกัวัตริาช
ครองเมือง  เปนรูปเทวดาอยูปราสาททองคํา  เปนรูปทาวจตโุลกบาล  เปนรูปพระอินทร  เปนรูป
พระญาตนสักตสวาส๒๙  เปนรูปพระญามาราธริาชปราบสวัสสวดี  เปนรูปกนินารีเริงระบํา  เปนรปู
กินนร  เปนรูปชายหนุมหยอกเลนกนั  เปนรูปแมหมายถือกระจกสองหนา  เปนรูปหญิงกําลังทวง
คาแรง  เปนรปูชายและหญงิกําลังพลอดรกั  เปนรูป พอคากําลังเดินขายของ  เปนรูปแมนํ้าสมุททเขตต  
เปนรูปเรือสําเภาทอง  เปนรปูมาเดินกลางปา  เปนรูปฝูงนกบิน  เปนรปูพอคาขายของอยูท่ีศาลา  เปนรูป
เสือและสิงหกําลังหยอกกนั  เปนรูปกระตายในดง  เปนรูปหงสบิน  เปนรูปนกยูงทองกําลังเริงระบํา  
เปนรูปเสือโครง  เปนรูปหญิงสาวสวยยิ้มแยมนอนกอดสามี  เปนรูปหญิงสาวเกลาผม  เปนรูปพีน่อง
กําลังสนกุสนาน  เปนรูปแมอุมลูกกนินม  เปนรูปหญิงสาวกําลังชายตาใหบรรดาชายหนุม ภาพความงาม
ของผืนผาที่ทําใหผูอานจินตนาการตามไดอยางซาบซึ้ง แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวรรณศลิปของกวีผู
สรางสรรค เรื่องเวสสันตรชาดก  ฉบับไมไผแจเรียวแดงอยางโดดเดน    

เรื่องมหาชาต ิ หรือ เวสสันตรชาดก นอกจากจะอุดมไปดวยวรรณศิลปและภาพสะทอนของ
สังคมและวัฒนธรรมของลานนาแลว ยังมีอิทธิพลตอวรรณกรรมลานนาอีกดวย จากการสํารวจนิทาน
ในปญญาสชาดกของสถาบนัวิจยัสังคมเชยีงใหม พบวามีหลายตอนท่ีนิทานในปญญาสชาดกไดรับ
อิทธิพลจากวรรณคดีเรื่อง เวสสันตรชาดก ในดานแนวความคิดและโครงเรื่อง๓๐ เชน เรื่องวิบุลราช
ชาดก ซึ่งมีแนวคดิหลักเปนเรื่องทานบารมีของพระโพธิสัตว และมโีครงเรื่องที่ไดอิทธพิลมาจาก
วรรณคดีเรื่องมหาชาติอยางเห็นไดชัด 

เรื่องเวสสันตรชาดก นอกจากจะมีอิทธิพลตอศรัทธา ความเชื่อ และวรรณกรรมของลานนาแลว 
ยังเปนวรรณคดีท่ีเกีย่วพนักบัวิถีชวีิตและขนบประเพณขีองชาวลานนาอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน กลาวคือ ในวันสําคญัทางศาสนา งานฉลอง และงานประเพณใีนเดือยยี่ของลานนา ชาวลานนา 
มักจัดใหมีเทศนชาดกขึ้น เรยีกวา การตั้งธัมม และชาดกเรื่องทีพุ่ทธศาสนิกชนชาวลานนานิยมฟงมาก
ท่ีสุดคือเรื่อง มหาชาติ หรือ เวสสันตรชาดก นั่นเอง 

การเทศนหรือการแสดงธรรมเทศนาในลานนามี ๒ ประเภท คือ การเทศนแสดงธรรมหรือการ
เทศนทั่วไปและการเทศนแบบตั้งธัมม การเทศนแสดงธรรมคือการเทศนในโอกาสตางๆ เชน งาน
ทําบุญขึ้นบานใหม งานทําบุญสืบชะตา หรือการเทศนประจําวนัพระ การเทศนแบบนี้มักจะเทศนตาม

                                                                          
๒๙สักตสวาส หรือ สักสวาด หมายถึง ทรงศักดิ์และทรงศาสตร มีความสงางามและองอาจ 
๓๐ประคอง  นมิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถ่ิน, ๖. 
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ใบลานมากกวาเทศนบรรยายดวยปฏิภาณและความรู ยิ่งหากเปนเทศกาลเขาพรรษาแลว พระมักจะ
เลือกเอาชาดกเรื่องขนาดยาวซึ่งอาจมีตั้งแต ๕ ผกู เชน โคณบุตร๓๑ จนถงึ ๓๐ ผูก เชนจําปาสี่ตน เทศน
ติดตอกันไปจนจบ๓๒ นอกจากการเทศนตามโอกาสตางๆ ดังกลาวแลว ยังมีการเทศนแบบตั้งธัมมอีก
ดวย การเทศนแบบตั้งธัมม สวนมากมกัจะจดัขึ้นในวัน “ยี่เพง” คือวันเพญ็เดือน ๑๒ เดอืน ๓ และเดือน 
๔ ซึ่งชาวบานและทางวัดอาจจะหารือกันกอนวาจะตั้งธมัมหรือเทศนเรื่องใด ซึ่งอาจเปนทศชาติชาดก 
ปญญาสชาดก มหาชาติหรือชาดกนอกนบิาตเรื่องอ่ืนๆ แตสวนมากมักเปนเวสสันดรชาดก ในการตั้ง
ธัมมน้ี หากมใิชเรื่องมหาชาติแลว ก็มกัจะฟงกันในกลุมชุมชนเดียวกนัซึ่งใชเวลาอยางมากไมเกนิ ๓ วัน 
แตหากเทศนเรื่องมหาชาติแลวนับเปนงานใหญและอาจใชเวลาถึง ๗ วัน ดังนั้นการตัง้ธัมมเชนนี้มกัจะ
เรยีกวา “ตั้งธมัมหลวง”๓๓ เนือ่งจากการตั้งธัมมหลวงนี้เปนงานประเพณทีี่ยิ่งใหญ คูกบังานทานสลาก
หรืองานทําบุญขาวสลากภตัร๓๔ จึงมีคตินิยมวา ในวัดหนึ่งนั้นปใดที่จดังานทานสลากก็จะไมจดังานตั้ง
ธัมมหลวง และปใดท่ีจัดงานตั้งธัมมหลวงก็จะไมจัดงานทานสลาก๓๕ การตั้งธัมมหลวง หากเทศนเวสสันตร
ชาดกเพียงเรื่องเดียวท้ัง ๓ วนั หรือ ๗ วัน จะนาํเรื่องเวสสันตรชาดกหลายสํานวนมาเทศน ในคนืกอน
เทศนเรื่องเวสสันตรชาดกจะเทศนคัมภีรช่ือ “มาลยัตน” “มาลัยปลาย” และ “อานิสงสมหาชาติ” พอรุง
ขึ้นเวลาเชามืดก็จะเริ่มเทศนมหาชาติตั้งแตกัณฑทศพรไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ และเทศน
ตอเนื่องไปทุกวันจนถึงวันสดุทายของการจัดตั้งธัมม การตั้งธัมมหลวงนี้ บางครั้งทําในโอกาสที่
ชาวบานคัดลอกหรือจารชาดกที่สําคัญมาถวายวัดจึงถือโอกาส “ตั้งธัมม” หรือจัดใหมีการเทศนชาดกที่
ตนสรางนัน้ดวย และสวนมากมักปดทายดวยเรื่องมหาชาติ คือ กอนจะเทศนมหาชาติก็จะเทศนเรือ่งอ่ืน
ไปเรื่อยๆ พอถึงวนัสุดทายกจ็ะเทศนดวยคมัภีรช่ือ “มาลยัตน” “มาลยัปลาย” และ “อานิสงสมหาชาติ” 
รุงขึ้นเวลาเชามืดก็จะเริ่มเทศนมหาชาติตั้งแตกณัฑทศพรไปเรื่อยๆ จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ การเลือกเรื่อง
ท่ีใชเทศนในงานตั้งธัมมหลวงท้ัง ๗ วันนี้ บางทีก็ไมนําเอาเรื่องอ่ืนมาเทศนรวม คงเทศนเฉพาะเรื่อง
เวสสันตรชาดกเรื่องเดียวแตหลายสํานวน แตปจจุบันพบวานยิมเทศนเฉพาะมหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ หรือ

                                                                          
๓๑อุดม  รุงเรอืงศร.ี  วรรณกรรมลานนา , ๕๙๑. 
๓๒เรื่องเดียวกัน, ๑๙๙. 
๓๓เรื่องเดียวกัน, ๒๐๐. 
๓๔สลาก หมายถึง การถวายเครื่องไทยทานแกพระโดยใชวิธีจับสลาก และ กวยสลาก หมายถึง ตะกรา หรือภาชนะที่บรรจุเครื่อง

ไทยทานในงานทําบุญสลากภัตต 
๓๕อุดม  รุงเรอืงศร.ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙. 
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อาจมีเรื่องมาลยัตน มาลยัปลาย และอานสิงสมหาชาติดวย โดยเทศนจบภายในวนัเดียว ไมไดจัดเปน
เทศกาลฟงธัมมท่ียาวถึง ๓ วนั หรือ ๗ วัน ดังท่ีเปนมาในสมัยกอน๓๖ แตกย็ังเรียกวาพธิีตัง้ธัมมอยู จากที่
กลาวมานี้จะเห็นไดวา เรื่องเวสสันดรชาดก เปนชาดกที่ชาวลานนานิยมฟงในพธิตีั้งธรรมหลวง ทั้งนี้
เพราะเรื่องเวสสันดรชาดกเปนพระชาติสุดทาย กอนทีพ่ระโพธิสัตว จะไดมาเปนพระพุทธเจา และเปน
ชาติท่ีทรงบําเพ็ญบารมียิ่งกวาชาติอ่ืนๆ ท่ีสําคัญคือมีเรื่องกลาวไวใน มาเลยยฺเทวตฺเถรวตฺถุ วาพระศรีอา
ริยขณะที่มาบูชาพระธาตเุกศแกวจุฬามณบีนสวรรคช้ันดาวดึงส ไดบอกพระมาลัยซึง่ขึ้นไปบูชาพระเกศ
แกวจุฬามณใีนวันนั้นดวยวา มนุษยผูใดท่ีปรารถนาจะไปเกิดในยุคของพระองค ซึ่งมีแตความสุข ไมมี
โรครายเภทภยัใดๆ แผนดินมีแตความอุดมสมบูรณ ฝนตกตองตามฤดกูาล ก็ใหฟงเทศนเรื่อง เวสสันตร
ชาดกครบ ๑๓ กัณฑภายใน ๑ วัน ๑ คืน และบูชาดวยประทีปธปูเทียนธงฉัตร ดอกไมตางๆ อาทิ 
ดอกบัว ดอกราชพฤกษ ดอกผักตบ ฯลฯ ใหครบจํานวนชนดิละพันดอก อานิสงสนั้นจะชกันําใหพบ
ศาสนาพระศรอีาริย๓๗ 

เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ที่ อุดม  รุงเรืองศรี ปริวรรตและชําระตนฉบับ 
ดังที่ยกตัวอยางขางตน นับวาเปนเวสสันตรชาดกของลานนาฉบับที่สมบูรณมากที่สุดฉบับหนึ่ง 
ประกอบดวยวรรณศิลป และสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมประเพณีของลานนาไดอยางเดนชัด ผูศึกษาจึง
เลือกมาศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใหเห็นคุณคาของวรรณกรรมลานนา โดยเฉพาะ เรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดงนี้ 
  
วตัถุประสงคในการศกึษา  
 ๑. ศึกษาเนื้อหา และคุณคาดานวรรณศิลป ของเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง 

๒. ศึกษาวัฒนธรรมลานนาทีป่รากฏในเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง 
๓. ศึกษาความสัมพันธระหวางประเพณตีั้งธรรมหลวงกบัวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก    
     

งานวจิัยท่ีเกีย่วของ  
 มณี  พยอมยงค ศึกษาเรื่อง วิเคราะหและเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
อีสาน และภาคใต  ไดคนควาความเปนมาของมหาชาติที่กวีในทองถิ่นแตงขึ้น และวิเคราะห

                                                                          
๓๖เรื่องเดียวกัน, ๑๐. 
๓๗ประคอง  นมิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น, ๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖

เปรยีบเทียบมหาชาติทองถิ่น ๔ ฉบับ คือ มหาชาติฉบับภาคกลาง มหาชาติภาคพายัพฉบับสรอยสังกร 
มหาชาติภาคอีสานฉบับพิมพของ ส.ธรรมภกัดี และพระมหาชาดกของภาคใต ผลจากการศึกษา
เปรยีบเทียบพบวา ลกัษณะการแตงมหาชาติท้ัง ๔ ภาค แตงเปนรายเหมือนกันหมด มีความแตกตางกัน
บางคือ มหาชาติภาคกลางรายวรรคหนึ่งจะยาวกวาของภาคอื่น มหาชาติภาคอีสานมีสัมผัสนอย 
มหาชาติภาคเหนือนิยมสัมผสันอกสัมผัสใน และมีเน้ือความแตละวรรคสั้นเหมือนคํากลอนของภาค
กลาง สวนมหาชาติภาคใตแตงกาพยแทรกไวบางบางตอน ดานสํานวนโวหาร กวภีาคกลางใชศพัทสูง 
(บาลี สันสกฤต) และสํานวนโวหารสละสลวยมาก เหมาะสมกับผูไดรับการศกึษาแลว สวนมหาชาติ
ภาคเหนือ อีสาน และใต สํานวนโวหารใชภาษาทองถิ่น ไมสละสลวยเทาของภาคกลางแตเปนสื่อใหคน
ท่ัวไปเขาถึงวรรณกรรมไดงาย การพรรณนาสถานที ่ มหาชาติภาคกลางพรรณนาความงามของ
ธรรมชาต ิ เชน กณัฑมหาพน เปนการพรรณนาธรรมชาติตามจินตนาการของกว ี มหาชาติภาคเหนือ 
อีสาน และใต พรรณนาความงามของธรรมชาติอยางสมจริง เพราะกวีอยูในสภาพแวดลอมปาเขา
ธรรมชาติอยางแทจริง เชน มหาชาติภาคใตอยูใกลทะเล กวีจึงไดแทรกชวีิตสัตวน้ําและตนไมทะเลลง
ไปในการพรรณนาธรรมชาติ มหาชาติภาคกลางมีคติธรรมและคําพังเพยมากที่สุด รองลงไปคือ
มหาชาติภาคเหนือ อีสาน และภาคใต ตามลําดับ จรยิธรรมทุกภาคมลีักษณะคลายคลึงกัน ในดานสังคม
วิทยา มหาชาติภาคกลางและภาคใต แสดงลักษณะเปนสังคมเมืองที่ไมมีความใกลชิดเอาใจใสตอคนใน
สังคมเดียวกัน มหาชาติภาคเหนือและภาคอีสานมีลักษณะเปนสังคมชนบทมากที่สุด๓๘ 
 
 ประคอง  นมิมานเหมินทร ศกึษาเรื่อง มหาชาติลานนา : การศกึษาในฐานะทีเ่ปนวรรณคดี
ทองถิ่น ไดนําวรรณกรรมเรือ่งมหาชาติของลานนา  ๕ สาํนวน คือ พระยาพื้น สรอยสังกร ไมไผแจเรยีว
แดง สรอยรวมธรรม และ อินหลงเหลา มาศึกษาในโดยใชวิธกีารทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา 
และสุนทรียศาสตร ผลการศึกษาพบวามหาชาติลานนาทั้ง ๕ สํานวน โดยภาพรวมมีความใกลเคียงกัน 
แตกตางกันบางตรงภาษา การใชคํา สํานวน รายละเอียดปลีกยอยของเนื้อความบางตอนเกี่ยวกับสภาพ
ทองถิ่น ซึ่งผูแตงแตละสมัยก็พยายามสอดแทรกสิ่งที่ตนเห็นเขาไปในงานวรรณกรรม และกลาววาเรื่อง

                                                                          
๓๘มณ ี พยอมยงค, “วิเคราะหและเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๑๙).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗

มหาชาติลานนามีลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่นอยางสมบูรณ งานวจิยัฉบับนี้แสดงใหเห็นแนวคดิ วถิี
ชีวิต สังคม วฒันธรรมของทองถิ่นท่ีแทรกอยูในวรรณกรรม๓๙ 
 กรรณิการ  พันชนะ  ศึกษาเรื่อง การใชคําในมหาชาติ ฉบับสรอยสังกร  ศึกษาการใชคําใน
มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสรอยสังกร เนนการศกึษาการใชคําภาษาไทยลานนา ในแงของการใชคํา การ
สรางคํา และการนําคํายืมมาใช อยางละเอียด ผลการศึกษาพบวา คําภาษาไทยลานนาในประโยคทํา
หนาท่ีเชนเดยีวกับชนดิของคําไทยทั่วไป ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คําสรรพนามที่ปรากฏใน
ตําแหนงคํารองเรยีก สํานวน-สรรพนาม คํานําหนานามและสรรพนาม คาํขยาย คําลักษณนาม คําขึ้นตน
บทและคําลงทายบท มีการยืมคําจากภาษาบาลี สันสกฤต เขมร มาใชโดยไมใชตามไวยากรณในภาษา
เดิมอยางเครงครัด และพบวามีศัพทจากภาษาบาลีมากกวาภาษาอื่น เม่ือรับมาแลวมกีารปรับรปูศัพท
และเสียงในภาษาเดิมใหเหมาะ และสะดวกแกการใชในภาษาไทยลานนา อีกทั้งยังมีการสรางคําขึน้ใช
ในภาษาโดยการนําคํามาประสม ซ้ํา และซอน โดยมีวธิสีรางคําเชนเดยีวกับภาษาไทยทั่วไป แตกแ็สดง
เอกลกัษณของภาษาไทยลานนาไดดี๔๐  
 

เรณู  อรรฐาเมศร ศึกษาเรื่อง โลกทัศนชาวลานนาไทยจากวรรณกรรม ศึกษาโลกทัศนของชาว
ลานนาไทย โดยวเิคราะหจากวรรณกรรมทองถิ่นลานนาไทยที่ปริวรรตแลว ๑๐ เรือ่ง เปนวรรณกรรม
ศาสนา ๓ เรือ่ง วรรณกรรมบันเทิงอันเนื่องจากศาสนา ๒ เรื่อง และวรรณกรรมคาํสอน ๕ เรื่อง ผล
การศกึษาพบวา วรรณกรรมเหลานี้สามารถวิเคราะหโลกทัศนชาวลานนาไทยได ๕ ประเด็น คือ โลก
ทัศนที่มนุษยมตีอมนุษย โลกทัศนท่ีมีตอความสัมพันธทางการเมืองและสภาพทางการเมือง โลกทศันท่ี
มีตอครอบครวัเครือญาต ิ โลกทัศนทีม่นุษยมีตอธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาต ิ และโลกทัศนท่ีมีตอ
การ อบรมสั่งสอน๔๑  
 
 สมาน  โซะเหม ศึกษาเรื่อง มหาชาติฉบับเมืองเพชรบรุี กัณฑชูชก : การศึกษาเชงิวิเคราะห 
ศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบรุี กัณฑชูชก ซ่ึงเปนวรรณกรรมทองถิ่นของเมือง
                                                                          

๓๙ประคอง  นมิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น. 
๔๐กรรณิการ  พันชนะ, “การใชคําในมหาชาติ ฉบับสรอยสังกร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรม

ลานนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๖). 
๔๑เรณู  อรรฐาเมศร, “โลกทัศนชาวลานนาไทยจากวรรณกรรม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๘) . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘

เพชรบุรี เปนกลอนเทศน ตนฉบับเปนคัมภรีใบลาน จารดวยอักษรขอม รวม ๙ สํานวน คือ ขรัวอิน โพธิ์
กรุ หมอปาน มหานิยม แมพรอม คัมภีรเกา เจาเณร อักษรเอม และมหาสุวรรณ ผลการวิจัยดานอกัษรและ
อักขระวธิีที่ใชบันทึกพบวา คัมภีรมหาชาต ิฉบับเมืองเพชรบรุี กัณฑชูชก จารดวยอักษรขอม ซึ่งมีรปูแบบ
และอักขระวธิหีลายสมยัดวยกัน ตัง้แตสมัยกรุงศรีอยธุยาตอนปลาย รตันโกสินทรตอนตน ในรัชกาลที่ ๑ 
รัชกาลที่ ๕ จนถึงสมยัรัชกาลที่ ๖ การวเิคราะหมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กณัฑชูชกในเชงิสังคม 
แสดงใหเห็นถงึคานิยม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณตีางๆ ของชาวบานเมืองเพชรบุรี วาเกดิ
จากการผสมผสานระหวางพทุธศาสนา ไสยศาสตร และโหราศาสตร ประกอบกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณตีางๆในทองถิน่๔๒  
 
 สมหมาย   เปรมจิตต ศึกษาเรื่องเวสสันดรชาดก วิเคราะหทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษา
ลักษณะเฉพาะของ เรื่องเวสสันดรชาดก ในลานนาและศึกษาความสัมพันธและอิทธิพลของเรื่อง
เวสสันดรชาดกที่มีตอสังคมและวัฒนธรรมสังคมลานนาในปจจุบัน จากการศึกษาพบวา เรื่องเวสสันดร
ชาดกของลานนา มีลกัษณะเฉพาะคือ มีเนื้อความตามตนฉบับเดิมในภาษาบาลีแตมีการแตงสํานวน
แตกตางกันออกไปหลายสํานวน แตละสํานวนจะเพิ่มเรื่องราวและเหตุการณของลานนาเขาไปดวย เพ่ือ
ปรับสํานวนใหตรงกับอรรถรสท่ีชาวลานนาชื่นชอบ ในดานความสัมพันธของเรื่องเวสสันดรท่ีมีตอ
สังคมและวัฒนธรรมลานนา พบวาเรื่องเวสสันดรชาดกเปนวรรณคดีทีม่ีบทบาทสําคัญเกีย่วกับประเพณี
การเทศนมหาชาติ หรือการตั้งธัมมหลวงของลานนา นอกเหนือจากนั้นยังมีอิทธิพลตอความเชื่อเรื่อง
บุญ กรรม ทาํดีไดด ี ทําชั่วไดชั่ว การทําบุญ การชวยเหลือกันดวยวัตถุส่ิงของ การทําทานของพระ
เวสสันดร เปนแบบอยางของการทําบุญทําทานใหแกชาวลานนา และเรื่องเวสสันดรชาดก ยังมอิีทธิพล
ตองานศิลปกรรมในลานนา เห็นไดจากจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ หรือผืนผาที่มีภาพพระเวสสันดร 
นอกเหนือจากนั้นยังมกีารเขยีนเปนภาพสพีิมพออกจําหนายทัว่ไปอีกดวย๔๓    
 
 กุลนจิ  คณะฤกษ ศกึษาเรื่อง การศึกษารายยาวมหาเวสสนัดรชาดก พระนิพนธสมเดจ็พระมหา
สมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ศึกษารายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณ

                                                                          
๔๒สมาน  โซะเหม, “ มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑชชูก : การศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

จารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘). 
๔๓สมหมาย  เปรมจิตต, มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะหทางสังคมและวัฒนธรรม (เชยีงใหม : โรงพิมพม่ิงเมือง, ๒๕๔๔). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙

เจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในดานเนือ้เรื่อง ที่มาของเนื้อเรื่อง ศิลปะการประพนัธ และศลิปะการใช
ภาษา จากการศึกษาพบวา เนื้อเรื่องและการดําเนนิเรื่องของ รายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนพินธ
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส เหมือนกับเรื่องเวสสันดรชาดกในอรรถกถาชาดก
เปนสวนใหญ มีเพียงรายละเอียดเทานัน้ที่แตกตางกัน ความแตกตางในรายละเอยีดเนื้อเรื่องแสดงให
เห็นวา สมเดจ็พระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใชวธิีการปรับเนื้อเรื่อง ๕ วธิี ไดแก 
การเพิ่มเหตุการณในเนื้อเรื่อง การตัดเหตกุารณในเนื้อเรื่อง การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเรื่อง การตัด
รายละเอียดของเนื้อเรื่อง และการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง โดยใชวิธกีารเพิ่มรายละเอยีด
ของเนื้อเรื่องมากกวาวธิีอ่ืนๆ จากการศึกษาที่มาของเนื้อเรื่องพบวา รายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระ
นิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีที่มาจากหลายแหง คือ จากมหาชาติคาํ
หลวง กาพยมหาชาติ รายยาวมหาเวสสนัดรชาดกสํานวนอืน่ๆ และจากพุทธประวัติ ดานศลิปะการ
ประพันธ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใชกลบทถึง ๔ ชนิด แทรกในคํา
ประพันธรายยาว ดานศลิปะการใชภาษา ทรงสรางและสรรคําพิเศษ ใชโวหารภาพพจนหลายชนดิ และ
ทรงใชพรรณนาโวหารและบรรยายโวหารเปนโวหารสาํคัญในการดําเนินเรื่อง๔๔ 
 
ขอบเขตและขอตกลงเบื้องตนในการศกึษาวิเคราะห  

๑. ศึกษาเฉพาะ เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง ท่ี อุดม  รุงเรอืงศรี ปริวรรตและ 
     ชําระตนฉบับ พ.ศ.๒๕๔๕ เทานัน้ 
๒. ในการวิเคราะหองคประกอบทางวรรณคดี ดานเนื้อหา จะศึกษาเปรียบเทียบ เรื่อง  
     เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง กบัเรื่องเวสสันดรชาดก ในนิบาตชาดก  
 

ขั้นตอนในการศกึษาวิเคราะห  
๑. ศึกษาตวับทวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง 
๒. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
๓. เก็บขอมูลภาคสนามเพื่อเปนขอมูลในการศกึษาความสัมพันธของวรรณกรรมลานนา  

เรื่องเวสสันตรชาดก กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณตีั้งธัมมของลานนา 

                                                                          
๔๔กุลนิจ  คณะฤกษ, “การศึกษารายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส” 

(กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐

๔. ศึกษาและวเิคราะหขอมูล 
๕. เรยีบเรียบขอมูลที่ไดจากการศกึษาวิเคราะห  
๖. นําเสนอผลการศกึษาวิเคราะห 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
๑. ทําใหทราบความเหมือนและความแตกตางดานเนื้อหาของ เรื่องเวสสนัตรชาดก สํานวน

ไมไผแจเรยีวแดง เมื่อเปรียบเทียบกับ เรื่องเวสสันดร ในนบิาตชาดก 
๒. ทําใหเห็นคุณคาดานวรรณศลิปของวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก  

สํานวนไมไผแจเรียวแดง 
๓. ทําใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวรรณกรรมเรื่องเวสสันตรชาดกกับสังคมและ

วัฒนธรรมของลานนา 
๔. ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก กับประเพณีความเปนอยู

ของชาวลานนา 
๕. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมลานนาเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๒ 

ความเปนมา และความสัมพนัธ 
ของเรือ่ง เวสสันตรชาดก กบัพิธตีั้งธรรมหลวง 

 
 เรื่อง เวสสันตรชาดก หรือทีนิ่ยมเรียกกนัวา มหาชาติ เปนวรรณกรรมศาสนาที่พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยรูจักกนัเปนอยางดี เนื่องจาก เรื่อง เวสสันตรชาดก เปนวรรณกรรมชาดกทีเ่กีย่วของกับประเพณี 
วิถีชีวิต และความเชื่อ ของชาวไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในลานนามีวรรณกรรมเรื่องเวสสันตร
ชาดก มาตั้งแตสมัยพระเจากือนา ราว พ.ศ. ๑๙๐๐ เศษ๑ ซึ่งเปนสมัยท่ีลานนาเจรญิรุงเรืองมากทางดาน
พุทธศาสนา เนื่องดวย พระเจากือนาเปนกษัตริยซึ่งทรงเอาพระทัยใสในการพระศาสนา และสงเสริม
ทํานุบํารุงกวใีนทองถิ่น จึงปรากฏวามีเรื่อง เวสสันตรชาดก ในลานนาหลายสํานวน และแตละสาํนวน
น้ันมักจะมีนามปากกาหรือนามแฝงของผูแตงปรากฏอยู๒ นอกจากนั้นเหตุผลสําคญัซึ่งทําใหเรื่อง เวส
สันตรชาดกเปนที่นิยมและแพรหลายในลานนา คือ ความเลื่อมใสศรทัธาในพุทธศาสนาและความเชื่อ
เกี่ยวกับการฟงเทศนมหาชาติ ท่ีชาวลานนาเรยีกวา ฟงธรรมใหญ หรือ ตั้งธรรมหลวง๓ การตั้งธรรม
หลวงของชาวลานนานี้ หมายถึงการฟงเทศนครั้งยิ่งใหญท่ีประชาชนมารวมกันฟงเทศน และมกัมีการ
นําเอากณัฑเทศนมาถวาย๔  เรื่อง เวสสันตรชาดก เปนชาดกที่ชาวลานนานิยมฟงในพิธีตั้งธรรมหลวง 
เนื่องจาก เปนเรื่องในชุดทศชาติชาดก และถือเปนพระชาติสุดทาย กอนที่พระโพธิสัตวจะไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา และเปนพระชาติที่ทรงบําเพญ็บารมียิ่งกวาพระชาติอ่ืนๆ และท่ีสําคัญคอืมีเรื่องกลาวไวใน 
มาเลยยฺเทวตฺเถรวตฺถุ วาพระอารยิเมตตไตรขณะที่มาบชูาพระธาตเุกศแกวจุฬามณบีนสวรรคช้ัน
ดาวดึงส ไดบอกพระมาลัยซ่ึงขึ้นไปบูชาพระเกศแกวจุฬามณีในวันนั้นดวยวา ใหไปบอกมนุษยวาผูใดท่ี
ปรารถนาจะไปเกิดในยุคของพระองค ซึ่งมีแตความสุข ไมมีโรครายเภทภัยใดๆ แผนดินมีแตความอุดม
                                                                          

๑สิงฆะ  วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนาไทย (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๓), 
๒๘. 

๒ลมูล  จันทนหอม, วรรณกรรมทองถิ่นลานนา ( เชียงใหม : สุริวงศบุคเซ็นเตอร, ๒๕๓๘ ), ๗๑. 
๓ยุพิน  เข็มมกุด,  บรรณาธิการ,  ตั้งธรรมหลวง : อาหารในมหาชาติเวสสันดร (เชียงใหม : บีเอสด ีการพิมพ, ๒๕๔๕ ), ๑๔. 
๔กัณฑเทศน ในท่ีนี้หมายถึง สิง่ที่ผูมาฟงเทศนนํามาถวายแกภิกษุดวยความศรัทธา อาจเปนเครื่องตบแตงสถานที่จัดเทศน เชน 

ดอกไม เทียนบูชาและประทีป โคมตางๆ เชน โคมผัดหรอืโคมเวียน โคมรังมดสม โคมรูปดาว โคมดอกบัว บางครั้งอาจถวายเปนเงิน หรือเครื่อง
อุปโภคบริโภคก็ได 

๒๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒

สมบูรณ ฝนตกตองตามฤดกูาล กใ็หฟงเทศนเรื่อง เวสสันตรชาดกใหจบภายในวนัเดียว และใหบูชา
ธรรมดวยประทีป ๑  พันดวง ดอกกาซะลอง ๑  พันดอก๕ ธงสามเหลีย่มหนึ่งพันผืน ขาว ๑ พันกอน 
ดอกผกัตบ ๑  พันดอก พระเถระจึงนําขาวนี้ไปประกาศแกคนทั้งหลายในชมพูทวีป สวนชายเขญ็ใจที่
ถวายดอกบัว ๘ ดอก แกพระมหาเถรเจานัน้ เมื่อตายไปก็ไดไปเกิดในสวรรคช้ันดาวดึงส เปนเทพบุตร
ซ่ึงมีกลิ่นปากหอมดั่งกลิ่นดอกบวั ยามเดนิกจ็ะมีดอกบัวผุดมารองเทาที่กาวเดินเสมอ และไดอยูในวิมาน
ซ่ึงประดับดวยดอกบวัท้ังหมด๖   

พิธีตั้งธรรมหลวงของชาวลานนานั้น ปกตจิะมีการเทศนในเดือนยี่เพ็ญหรือยี่เปงของลานนา ซึ่ง
ตรงกับเดือน ๑๒ ของภาคกลาง และตรงกับประเพณลีอยกระทง กอนท่ีจะมีการเทศนตั้งธรรม เจา
อาวาสจะประชุมคณะกรรมการวัด มัคนายก และชาวบาน เพื่อชวยกนักําหนดวันเวลาที่จะจัดเทศน เมื่อ
ถึงวนัทําพธิีตั้งธรรมหลวง ชาวบานจะมาพรอมกันและเริม่พิธีดวยการไหวพระรับศีล แลวจึงเริ่มเทศน
คัมภีรคาถาพนั คือ เวสสนัดรชาดกเปนคาถาภาษาบาลีตั้งแตตนจนจบ จากนั้นกจ็ะเทศนมาลยัตนหรือ
ปฐมมาลยั กลาวถึงพระมหาเถรเทพมาลัยซ่ึงเปนพระอรหันต เดินทางไปไหวพระเกศธาตุท่ีสวรรคช้ัน
ดาวดึงส ไดสนทนากับพระอินทรและพบเทวบุตรที่สงางามตางๆ จงึถามพระอนิทรถึงอานิสงสท่ีเทว
บุตรเหลานั้นไดกระทํา ซึ่งพระอินทรก็อธิบายใหฟงโดยละเอียด เมือ่เทศนมาลยัตนจบแลว ก็จะตาม
ดวยการเทศนมาลัยปลายหรอืทุติยมาลยั กลาวถึงพระมหาเถรเทพมาลัย ซึ่งไปนมัสการพระเกสธาต ุได
พบพระอาริยเมตไตรเทวบุตรผูจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาองคตอไป พระมหาเถรถามพระอนิทรวา 
ทําอยางไรจึงจะไดมาเกิดในศาสนาพระอาริยเมตไตร พระอนิทรตอบวา ตองฟงเทศนเวสสันดรชาดก
ตั้งแตตนจนจบในวนัเดยีวจะไดพบกับศาสนาของพระเมตไตรพุทธเจา  เม่ือเทศนมาลยัปลายจบก็จะ
ตามดวยการเทศนอานิสงสเวสสันตระ หรอือานิสงสในการไดรวมฟงธรรมเวสสันดรชาดกวา นอกจาก
จะไดรวมศาสนาของพระอรยิเมตไตรแลว ยังไดรับอานสิงสอื่นๆ อีกมากคือ ผูที่บชูากัณฑทศพร เมื่อ
เกิดมาจะสมบรูณดวยขาวของเงินทอง ผูทีบู่ชากัณฑหิมพานต จะเกดิมามีขาวของเงนิทองอันมาก และมี
สามีหรือภรรยาท่ีดี ผูที่บูชาทานกัณฑ จะเกิดมาในตระกูลอันดี มีทรพัยสินและสัตวเลีย้ง ตลอดจนมี
บริวารมาก ผูที่บูชากัณฑวนประเวส จะมีสติปญญาเฉลียวฉลาด องอาจดวยโวหารวาจา ผูท่ีบูชากัณฑ
จุลพน จะเกดิมามีทรัพย มบีานเรือนไรนาที่พรั่งพรอมบริบรูณ ผูทีบู่ชากัณฑมหาพน จะมีสวนไรนา

                                                                          
๕ดอกกาซะลอง คือ ดอกปบ 
๖เรียบเรียงจาก  “ปฐมมาเลยฺยวตฺถ ุและ ทตุิยมาเลยฺยวตถุ”  ใน อุดม  รุงเรืองศร,ี  เวสสันตรชาตก ฉบับ ไมไผแจเรียวแดง   (เชียงใหม 

: โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๔๕ ), ๑๙.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓

และขาวของบริบรูณ ผูที่บูชากัณฑกุมาร จะเปนผูนําในแหลงที่ตนเกดิมา และสมบูรณดวยทรัพยสินขา
ทาสบริวาร ผูที่บูชากัณฑมทัรี จะเสวยสมบัติอันโอฬารดวยอายุที่ยนืยาวและปราศจากโรคภัย ผูที่บูชา
กัณฑสักกบัน จะสมบูรณดวยลาภทั้งหลาย และเปนที่รักจําเริญใจแกทุกคน ทํากิจการใดยอมสําเร็จ
ท้ังสิ้น ผูที่บูชากัณฑมหาราช จะไดเปนผูนาํท่ีบริบรูณดวยทรพัยสิน ไดอยูรวมกับญาติทั้งหลายในแหลง
ท่ีเกิด ผูที่บูชากัณฑฉกัขัตติย จะมั่งคั่งดวยทรัพยสินและบริวาร ไดรับการยอมรับนบัถือ และพนจาก
โรคภยัทั้งมวล ผูที่บูชานครกัณฑ จะไดเกดิมาเปนทาวเปนพญาในทกุชาติ เปยมดวยสมบัติและบริวาร 
มีลูกหลานที่อยูในโอวาท ปราศจากโรคภยัทั้งมวล และมีบุคลิกดี นอกจากนั้น ผูทีบู่ชาเวสสันดรชาดก
ดวยเครื่องบูชาตางๆ จะไมไปเกิดในนรก ยอมไปเกิดในสวรรค ครัน้จุติจากสวรรคก็จะเกิดในมนุษย
โลกในตระกูลที่ดีมีทรัพย มรีูปรางงดงาม มีสติปญญาดี มีวาจาไพเราะ และไดเปนผูนํา มีอายุยนื ไมถูก
รังแกหรือทําราย และเปนทีร่กัแกคนทั่วไป๗  

เมื่อเทศนอานสิงสเวสสันตระแลว ก็จะเทศนอานิสงสผางประทีป๘ พุทธาภเิสก ธัมมจักก และ
ปฐมสัมโพธิ๙ การเทศนมหาชาติจะเริ่มตนในตอนเชามดื โดยเริ่มดวยกัณฑทศพร หิมพานตไปเรือ่ยๆ 
จนพลบค่ํา บางแหงจะเทศนอานิสงสผางประทีปในชวงนี้ ขณะที่เทศนอานิสงสผางประทีปชาวบานก็
จะจดุประทีป และโคมไฟ ปลอยวาวไฟ และจุดบอกไฟ หรือ ดอกไมไฟอีกดวย ตอจากนั้นก็จะเทศน
มหาเวสสันตรชาดกกณัฑที่เหลืออยู เชน มัทรี สักกบรรพ มหาราช  ฉกัษัตริย และนครกณัฑ ตอไปจน
ครบทั้งหมด โดยเฉพาะนครกัณฑซึ่งเปนกณัฑสุดทาย ที่มักจะเทศนจบในเวลาใกลสวาง ชาวลานนาจึง
มักเรยีกกัณฑน้ีวา นคอรขอนแจง และในกัณฑน้ีเมื่อเทศนถึงตอนทีฝ่นหาแกวเจ็ดประการตกเพื่อหนุน
บารมีพระโพธิสัตว ผูฟงธรรมหรือผูท่ีเตรียมการไว ก็จะโปรยขาวตอกดอกไมและเหรียญเงนิเต็มทั่ว
วิหาร คนมักแยงเก็บเงนิน้ีไปเปนขวญัถุง เรยีกวา เงินฝนหาแกว๑๐  

ในการจดัเทศนตั้งธรรมหลวงนี้ ทางวัดตองเตรยีมพธิีหลายประการ เชน แตงสถานที่สําหรับ
เทศน หรือ สถานที่สําหรับฟงเทศน ใหมีบรรยากาศคลายกับเรื่องราวในเรื่องเวสสันดรชาดก เชน การ
ทําเขาวงกตสําหรับอุบาสกอุบาสิกาเดินเขาไป ตรงกลางตั้งพระพทุธรูปไวเพื่อใหประชาชนเขาไป

                                                                          
๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐. 
๘บางแหงจะเทศนอานิสงสผางประทีปน้ีในชวงพลบค่ํา ในขณะที่ทางวัดและชาวบานจะจุดประทีปและโคมไฟสวางไสวไปทั่ว อาจ

มีผูปลอยวาวไฟ และจุดบอกไฟหรอืดอกไมไฟไปพรอมๆ กัน 
๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๗. 
๑๐เรื่องเดียวกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔

เคารพกราบไหวดวยดอกไมธูปเทยีน การเขาเขาวงกตนั้นมีคานยิมวาตัวเองไดเขาไปในสถานทีซ่ึ่งพระ
เวสสันดรประกอบคุณความดี คือ การใหทานปรมัตถบารมี แมจะเปนการสมมุติ ก็เปนการระลึกใน
ดานคุณความดี ท่ีจะเปนแบบอยางใหมีการทําความดีตอไป๑๑ ในการเทศนทุกครัง้ ชาวบานและทางวัด 
จะนําภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเวสสันดรมาประดับไว เพื่อใหผูมาฟงเทศนจะไดดูประกอบการ
เทศน นอกจากนั้นยังนยิมแขวนภาพตามเสาวิหารหรือตามผนังโบสถ คือ ภาพชาง ๑๐๐ เชือก มา ๑๐๐ 
ตัว ววั ๑๐๐ ตวั ความ ๑๐๐ ตัว รถ ๑๐๐ คัน ทาสีหรือหญิงรับใช ๑๐๐ คน ทาสาหรอืคนรับใชผูชาย ๑๐๐ 
คน ทองคํา ๑๐๐ บาท (เขียนเปนสรอยหรือแหวน) ของเหลานี้เปนคาที่พระเจาสัญชัยไถตัวกัญหากุมาร
และชาลกีุมารจากพราหมณชูชก มีการโยงดายสายสิญจนโดยนําเงื่อนแรกไปผกูไวกับพระหัตถของ
พระพุทธรูปองคประธานในวิหาร แลวโยงมาสูธรรมาสนที่พระสงฆแสดงธรรมจากนั้นโยงหาบาตร
นํ้ามันมนต โดยมากนยิมใชน้ํามันงา น้าํมันถัว่ หรือน้ํามันมะพราว เชื่อกันวาพลานภุาพแหงมหา
เวสสันดรชาดกจะไหลไปตามเสนสายสิญจนลงสูนํ้ามนัมนตในอาง ทําใหน้ํามันมนตมีความศักดิ์สิทธิ ์
มีการทํารัว้ราชวัตร ซึ่งเปนรั้วสําหรับพระราชพิธ ีหรือเขตหวงหาม และเปนรัว้สําหรับทําพิธีสําคัญทาง
ศาสนา เชน การสมโภชนพระพุทธรูป การตั้งธัมมหลวงฟงเทศนมหาชาติ การทําพิธีปลุกเสก การรับ
เสด็จเจานาย๑๒ รั้วราชวัตรนี้ทาํดวยการนําไมไผมาจกัเปนตอกชนิดแข็งยาวประมาณ ๑ เมตร สานไขว
กันเปนลายขาวหลามตัดตาโปรง นําไปกั้นไวรอบบรเิวณที่จัดงาน ประดับดวยใบมะพราว ตนกลวย ตน
ออย และตนไมตระกูลขา ตนไมตางๆท่ีนาํมาตบแตงนี้มกัเลือกที่ยังเปนตนรุนหนุมสาว๑๓ ใบมะพราวท่ี
นํามาประดับประตูทางเขารั้วราชวัตรนยิมเอากานมะพราวมาผากลางแยกเปน ๒ ขาง แลวนําผูกตดิกับ
เสา ดานปลายโนมมาหากนัเปนซุมประตูทางเขา เรยีกวา ประตูปา คือทําเหมือนการเดินทางเขาปา มี
ประตูปาซึ่งเปนที่ๆ พรานเจตบุตรรักษาอยู๑๔ มีการประดับโคมตางๆ เนื่องจากเปนประเพณีนยิม
ตองการใหบูชาดวยประทีปหรือโคมไฟเพือ่ใหเกิดแสงสวางแกคนเดนิไปมา เวลาฟงเทศนตอน
กลางคืนจึงนยิมทําโคมตางๆ เปนพุทธบูชา โคมนี้แบงออกเปนโคมคาง คือโคมที่ใชแขวนตามหนา
วิหาร หรือโบสถ และโคมหูกระตาย โคมดอกบัว ใชตั้งไวหนาพระพุทธรูป ทําดวยไมหุมกระดาษสี

                                                                          
๑๑ยุพิน เข็มมุกด ,บรรณาธิการ,  ตัง้ธรรมหลวง เทศนมหาชาติลานนา (เชียงใหม : บีเอสดี การพิมพ, ๒๕๔๕), ๑๔. 
๑๒ลมูล  จันทนหอม, รวบรวมและเรียบเรียง, ต้ังธรรมหลวง เทศนมหาชาติลานนา (เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๔๓), ๔๔.  
๑๓สัมภาษณ พรชัย  ดุยดง ครูโรงเรยีนสืบสานภูมิปญญาลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม, ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙. 
๑๔มณ ี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดอืนลานนาไทย เลม ๒ , (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ, ๒๕๒๙), ๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕

สวยงามทําที่ใสประทีปเทยีนไวขางใน เวลาจุดกระดาษจะบังลมไมใหไฟดับ๑๕ นอกจากนั้นยังมีการทํา
โคมผดัหรือโคมเวียน หมายถึง โคมที่ทํารูปตางๆไวภายในโคม เชน รูปที่แสดงเรื่องราวตางๆ ในแตละ
กัณฑของเรื่องเวสสันดรชาดก รูป ๑๒ ราศี และทําโครงไมหุมดวยกระดาษสาเปนวงกลม ๒ ช้ัน ช้ันใน
เปนรูปดังกลาว จดุไฟไวตรงกลางใหมีแกนหมุนไปมาจะเกดิภาพขึน้เปนรูปตางๆ นาดู๑๖ บางวัดมกีาร
นําผลไมตางๆ มาแตงไวรอบธรรมาสนอีกดวย๑๗ 
 จากการเก็บขอมูลในจังหวดัเชียงใหมและลําพนู พบวาปจจุบันเรื่อง เวสสันตรชาดก นอกจาก
ใชเทศนในพธิตีั้งธรรมหลวงชวงประเพณยีีเ่ปงดังที่ไดกลาวมาแลว ยงันิยมนํากัณฑชูชก กณัฑมัทรี 
หรือกัณฑกุมาร มาใชมาเทศนในงานศพ แลวแตเจาภาพจะกําหนดวาจะจัดเทศนกณัฑใด เหตุที่กณัฑชู
ชก กัณฑกุมาร และกณัฑมทัรี เปนกัณฑที่นิยมนํามาเทศนในงานศพ เพราะกัณฑกมุารและกณัฑมัทรี 
เปนกณัฑที่มีเนื้อเรื่องเศรา เหมาะกับการเทศนใหผูฟงเกิดความโศกเศราเขากับบรรยากาศของงานได 
หากเลือกกัณฑชูชกมาเทศน ก็จะเรยีกวา เทศนตุจก ซ่ึงจะเทศนภายหลังจากที่พระสวดเสรจ็แลว โดย
นิมนตพระที่มคีวามสามารถมาเทศน วธิีเทศนมีวาพระผูเทศนจะสรุปเรือ่งในกณัฑอ่ืนๆ กอนท่ีจะเทศน
กัณฑที่ตองเทศน ในการเทศนกณัฑชูชกนั้นมกีารดัดเสียงใหคลายเสียงคนแกเพื่อใหเกดิความ
สนุกสนานแกผูฟง ที่มีการเทศนเรื่องเวสสันดรชาดกในงานศพนี ้ เพื่อใหคนที่มางานศพคลายความ
โศกเศรา นอกจากนั้นยังเพื่อใหคนที่มาฟงเทศนจะไดอยูเปนเพื่อนเจาภาพและในระหวางการเทศนพระ
นักเทศนยังไดสอดแทรกคตสิอนใจดวย๑๘ นอกจากนัน้ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูศกึษาพบวามีความ
เชื่อท่ีเกี่ยวกับการฟงเทศนเรือ่งเวสสันดรชาดกที่นาสนใจ คือ คูหนุมสาวที่เพิ่งแตงงานกัน เวลาไปฟง
เทศนเวสสันดรชาดกจะตองบูชากัณฑทศพร เพราะกณัฑทศพรเปนกัณฑท่ีพระนางผุสดีไดรับพรจาก
พระอินทร และเปนกัณฑทีแ่สดงถึงการเริ่มตนส่ิงใหม หรือเริ่มชีวิตใหม๑๙  

 

                                                                          
๑๕ลมูล  จันทนหอม, ตัง้ธรรมหลวง เทศนมหาชาติลานนา, ๔๘ 
๑๖มณ ี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดอืนลานนาไทย เลม ๒, ๔๙. 
๑๗ดูภาพประกอบตางๆ ในภาคผนวก 
๑๘เรียบเรียงจากแถบเสียงบันทึกการสัมภาษณ พระครูสิริสุตาภิมณฑ, เจาอาวาสวัดหวยหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน,  

๒๐ มกราคม ๒๕๔๙. 
๑๙สัมภาษณ สุบาจิกา  วีรศิลป อายุ ๖๐ ปบานเลขท่ี ๔๙ หมู ๙ ต.รมิปง อ.เมอืง จ.ลาํพูน, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖

 การท่ีเรื่องเวสสันตรชาดกของลานนามีมากมายหลายสํานวน นอกจากจะเกี่ยวของกับประเพณี
และความเชื่อในการฟงเทศนเวสสันดรดังท่ีกลาวมาแลว ยังมีสาเหตุจากความเชื่อในเรื่องการสราง
คัมภีรธัมมชาตาถวายวัด คมัภีรธัมมชาตา เปนคัมภรีทีก่ลาวถึงการทําทานธัมมตามปเกิดของชาวลานนา 
ใหผูเกดิในแตละเดือน หรือป สรางคัมภรีถวายพระพุทธศาสนา คัมภรีธัมมชาตาเพื่อทานธัมมสําหรับป
เกิดตามความเชื่อของชาวลานนาระบวุา ผูเกิดในแตละปนักษัตรสรางหรือมีสวนสรางคัมภีรตางๆ เพ่ือ
เปนการสืบชะตา๒๐  ดังนี้ คนทีเ่กิดปชวด หรอืปหนู ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภรี เตมยีชาดก คนที่เกิด
ปฉลู หรือปววั ใหสรางหรอืมีสวนสรางคัมภีร มหาเวสสันตรชาดก คนที่เกิดปขาล หรือปเสือ ใหสราง
หรือมีสวนสรางคัมภีร สุทธนูชาดก คนที่เกิดปเถาะ หรอืปกระตาย ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร เนมิ
ราชชาดก คนที่เกิดปมะโรง หรือปงูใหญ ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร สภมิตตชาดก คนทีเ่กิดป
มะเส็ง หรือปงูเล็ก ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร ภรูิทัตตชาดก คนที่เกิดปมะเมีย หรือปมา ใหสราง
หรือมีสวนสรางคัมภีร สุทธนชาดก คนที่เกิดปมะแม หรือปแพะ ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภรี 
ฉัททันตชาดก คนที่เกิดปวอก หรือปลิง ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร มโหสถ คนที่เกิดประกา หรือป
ไก ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร  สิทธาตถออกบวช คนที่เกิดปจอ หรือปหมา ใหสรางหรือมีสวน
สรางคัมภีร กสุสราชชาดก และคนที่เกิดปกุน หรือปหมู ใหสรางหรือมีสวนสรางคัมภีร สุตโสมชาดก
๒๑     

นอกจากนี้คัมภีรธัมมชาตายงัระบกุารทานธัมมประจําเดอืนเกิดของชาวลานนาไววา คนที่เกิด
ในเดือนเจยีงหรือเดือนอาย ใหถวายคัมภรีช่ือ สุทธนู หรือ ปฐมกัปป คนที่เกิดในเดือนยี่ ใหถวายคมัภีร
ช่ือ ชางฉัททันต หรือ ปทุมกุมาร คนที่เกดิเดือนสาม ใหถวายคัมภีรที่ช่ือ มัฏฐกณุฑลี หรือ มโหสถ คนท่ี
เกิดเดือนสี่ใหถวายคัมภรีช่ือหงสผาฅํา หรอื ภรูิทัตต คนที่เกิดเดือนหา ใหถวายคัมภีรช่ือ อุทธรา หรือ 
โปริสาท คนที่เกิดเดือนหก ใหถวายคัมภรีช่ือ พุทธโฆสา คนที่เกิดเดอืนเจ็ด ใหถวายคัมภรีช่ือ อรนิทุม 
หรือ เนมริาช คนที่เกิดเดือนแปด ใหถวายคัมภีรช่ือ สารทมาณพ หรือ สิทธาตถ คนที่เกิดเดือนเกา ให
ถวายคัมภีรช่ือ พุทธาภิเสก หรือ สิบชาติ คนที่เกิดเดือนสิบ ใหถวายคมัภีรช่ือ สุวัณณสยาม คนทีเ่กิด
เดือนสิบเอ็ด ใหถวายคัมภีรช่ือ พุทธนิพพาน  หรือ เวสสันตระ คนที่เกดิเดือนสิบสอง ใหถวายคัมภีรช่ือ 
มหามังคลสูตต หรือ สมภมติต๒๒  

                                                                          
๒๐การสรางคัมภีรเพื่อสืบชะตานี้ อาจวาจางผูอื่นคัดลอกคัมภีรชาดกตางๆ ท่ีระบุไวในคัมภีรธัมมชาตา เพ่ือถวายก็ได 
๒๑อุดม รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา- ไทย ฉบับแมฟาหลวง  (เชยีงใหม : โรงพมิพมิง่เมอืง, ๒๕๓๔ ), ๓๔๓. 
๒๒เรื่องเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗

 
เหตุท่ีชาวลานนาตองสรางคมัภีรเวสสันตรชาดก เพื่อถวายพระในการทานธัมมและสืบชะตา

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนัจึงทําใหลานนามเีรื่องเวสสันดรชาดกมากมายหลายฉบับ แมในปจจุบันการ
สรางคัมภีรถวายวัดเพื่อสืบชะตาตามเดือนเกิดมีไมมากเทาในอดีตก็ตาม 

ในปจจุบนัชาวลานนาจะเทศนตั้งธัมมในชวงเดือนยีถ่ึงเดือนส่ีของทุกป ซึ่งตรงกับเดือนสิบ
สองถึงเดือนยีข่องทางภาคกลาง๒๓ นอกจากความเชื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวกบัการตั้งธัมมหรือการฟงเทศน
เวสสันดรชาดกดังที่ไดกลาวมาแลว ชาวลานนายังมีความเชื่อที่เกี่ยวกบัการเปนเจาภาพกัณฑเทศนตาม
จักรราศเีพื่อเปนการสืบชะตาอายุ ดังนี้ คนที่เกิดปชวด หรือปหนู ใหทานกัณฑทศพร คนที่เกดิปฉล ู
หรือปวัว ใหทานกัณฑหิมพานต คนที่เกดิปขาล หรือปเสือ ใหบูชาทานกัณฑ คนที่เกิดปเถาะ หรือป
กระตาย ใหทานกัณฑวนัปเวสน คนที่เกดิปมะโรง หรือปงูใหญ ใหทานกัณฑชูชก คนที่เกิดปมะเส็ง 
หรือปงูเล็ก ใหทานกัณฑจลุพน คนทีเ่กิดปมะเมีย หรือปมา ใหทานกณัฑมหาพน คนที่เกิดปมะแม หรือ
ปแพะ ใหทานกัณฑกุมาร คนที่เกิดปวอก หรือปลิง ใหทานกัณฑมทัรี คนที่เกดิประกา หรือปไก ให
ทานกัณฑสักกบรรพ คนทีเ่กิดปจอ หรือปหมา ใหทานกัณฑมหาราช และคนที่เกดิปกุน หรือปหมู ให
ทานกัณฑฉขัตติย    สวนนครกณัฑซึ่งเปนกัณฑสุดทาย เปนกัณฑที่ผูที่มาฟงเทศนรวมกนัเปนเจาภาพ 
ตามกําลังทรัพยและศรัทธาของแตละคน๒๔ 

ในการทานธัมมหรือถวายคัมภีรตามคัมภรีธมัมชาตาเพื่อสืบชะตา จะเห็นไดวามีเรื่อง 
เวสสันดรชาดก เปนคัมภรีธมัมชาตาเลมหนึ่งดวย เชน คนที่เกิดปมะเมีย เดือนสิบเอ็ด กจ็ะถวายคัมภีร 
พุทธนพิพาน หรือ เวสสันตระ และสรางคัมภีร สธุนชาดก ในการสืบชะตา และเปนเจาภาพกัณฑเทศน 
กัณฑมหาพน เพ่ือเปนพุทธบูชา เปนตน การถวายคัมภรีธมัมชาตาของชาวลานนา จะถวายในชวงเดือน
ยี่ของลานนาซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของทางภาคกลางหรือเดือนพฤศจกิายน จนถึงเดือนสี่ซึ่งจะตรงกับ
เดือนกุมภาพนัธ ชวงเดือนยี่จนถึงเดือนสี่น้ี เปนชวงฤดกูาลเทศนมหาชาติหรือเทศนเวสสันดรชาดกของ
ลานนา เมื่อมกีารตั้งธัมมหรอืจัดเทศนเวสสันดร ชาวลานนาจะถือโอกาสนี้ถวายคัมภีรตางๆ ตามที่ระบุ
ไวในคัมภรีธัมมชาตาเพื่อสืบชะตาดวย  
 

                                                                          
๒๓การนับเดือนของลานนาจะนับเร็วกวาทางภาคกลาง ๒ เดือน 
๒๔เรียบเรียงจากแถบเสียงบันทึกการสัมภาษณ เจรญิ  มาลาโรจน. โรงเรยีนสืบสานภูมิปญญาลานนา อ.เมือง จ.เชยีงใหม, ๑๐ 

เมษายน ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘

ดวยเหตุท่ีในลานนายังจัดประเพณีตั้งธรรมหลวงสืบเนื่องกันทุกป และมีความเชื่อที่เกี่ยวของ
กับเรื่องเวสสนัตรชาดกหลายประการ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหเรื่องเวสสันตรชาดกยังเปน
วรรณกรรมทีม่ีบทบาทและความสําคัญในสังคมลานนา เมื่อคนในลานนายังมกีารตัง้ธรรม และนยิมฟง
เทศนเวสสันดรในโอกาสตางๆ ก็จะมีการฝกพระในชมุชนใหเปนพระนักเทศนซึ่งเปนที่นิยมในทองถิ่น 
ในลานนาการฝกพระหรือเณรใหเปนพระนักเทศน เกดิจากความสมัครใจของพระหรือเณรรูปนัน้ๆ เอง 
ไมมีการบังคับ พระหรือเณรที่ตองการฝกเทศนจะตองไปฝากตวัเปนศษิยของพระนกัเทศน การฝากตัว
เปนศิษยเพ่ือเรยีนรูและฝกฝนการเทศน จะตองทําพิธียกขันครู ดวยเงิน ๔๕ ไหม หรือ ๑๐๐ บาทใน
ปจจุบัน กับผาขาว ๑ วา ขาวเปลือก ขาวสาร และน้ําผึ้ง ๑ ขวด วิธกีารฝก คือ พระหรอืเณรที่ฝากตัวเปน
ลูกศษิยตองไปเทศนใหพระนักเทศนที่เปนอาจารยฟงทุกวัน ในขั้นแรกอาจารยจะยงัไมสอนอะไร แต
จะฟงเสยีงเวลาเทศนกอน แลวจึงบอกวาพระองคนี้เสียงเหมาะที่จะเทศนกัณฑอะไร จากนัน้ก็จะสอน
ทํานองหรือระบําตางๆในการเทศนเวสสันดรของลานนา เชน ระบํามะนาวลองของ คือ ทํานองการ
เทศนที่มีลลีาคลายกับลกูมะนาวที่ไหลตามลําน้ําโขง จงัหวะชา เสียงทุมต่ําๆสูงๆ เหมือนมะนาวที่ลอย
นํ้า ซึ่งโดนคลืน่ผลักสูงหรือจมลงใตน้ํา๒๕ ระบําน้ําตกตาด เปนทํานองการเทศนซ่ึงมลีลีาเหมือนน้ําฝน
ตกจากชายคา คือหยดลงมาเปนระยะๆ จงัหวะเสมอกัน นิยมใชเทศนเมื่อเนื้อความดําเนินมาถึงตอนที่
ตื่นเตนระทึกใจ สวนระบําพราวไกวใบ เปนทํานองการเทศนที่มลีลีาเหมือนใบมะพราวเวลาตองลม 
แกวงเอนไหวไปมาชาๆ นยิมใชเทศนตอนบรรยายความ และเทศนตอนโศก สลด รําพัน๒๖ ระบําชาง
ขามทุง เปนทาํนองการเทศนที่มีลลีาชา เนิบนาบ สม่ําเสมอ ชัดถอยชัดคํา เหมือนจังหวะการเดนิของ
ชาง ระบํานกเขาเหิน เปนทํานองการเทศนที่มีลลีาคลายนกเขาที่บินไปชาๆ แลวเหินตัวข้ึนบนอากาศ 
คือเทศนไปชาๆ แลวพุงเสียงขึ้นสูงเหมือนนกเขาเหิน และระบําแมลงภูชมดวง เปนลีลาการเทศนท่ีมี
ลีลาเหมือนแมลงภูชมเกสรดอกไม คือ เทศนเปนจังหวะไปเรื่อยๆ พรอมกับมีการเอือ้นเสียงใหไพเราะ
ออนหวาน นอกจากทํานองการเทศนที่กลาวมาในขางตนแลว พระครูสิริสุตาภิมนต เจาอาวาสวดัหวย
หาง กลาววา พระนักเทศนในจังหวัดลําปาง แพร และนาน มีทํานองหรือระบาํท่ีนิยมใชในการเทศน 
คือ ทํานองหมานอยไตคันนา ซ่ึงจะมลีลีาคลายกับสุนขัตัวเลก็ๆ เดนิไตคันนา๒๗ เมือ่พระหรือเณรท่ีมา
เรยีนการเทศน ฝกเทศนไดจนอาจารยเห็นวาเทศนเปน กจ็ะอนญุาตใหเทศนออกงาน ตามขนบของพระ

                                                                          
๒๕ยุพิน เข็มมุกด, ตัง้ธรรมหลวง เทศนมหาชาติลานนา, ๑๗. 
๒๖เรื่องเดียวกัน. 
๒๗สัมภาษณ พระครูสริิสุตาภิมณฑ เจาอาวาสวัดหวยหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน,  มกราคม  ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙

นักเทศนในลานนา กัณฑเทศนกัณฑแรกและปจจัยทีไ่ดรบั พระนกัเทศนตองนําไปใหพระอาจารยสอน
เทศนทั้งหมด เปนการแสดงความกตญัแูกครูอาจารยผูสอนวิชาความรูให พระนกัเทศนแตละรปูแม
ในชวงแรกจะนําคัมภรีเทศนของพระทีเ่ปนอาจารยหรือพระรุนพี ่ และบางครั้งกน็ําหนังสือเรื่อง
เวสสันดรฉบบัตางๆ ของลานนามาเทศน แตเมื่อเทศนจนชํานาญและมีลีลาการเทศนเปนเอกลกัษณของ
ตัวเอง ก็จะแตงคัมภรีท่ีใชในการเทศนฉบับของตนขึ้น จึงเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีทําใหลานนามเีรื่อง
เวสสันดรมากมายหลายสํานวน นอกจากพระนกัเทศนจะมีบทบาทในการสรางหรือแตงสํานวนเรื่อง
เวสสันตรชาดกขึ้นใหม ฆาราวาสก็ยังมีบทบาทในการสรางวรรณกรรมเรื่อง เวสสันดรชาดกดวยเชนกัน 
ดังที่ อุดม  รุงเรืองศรี ปรวิรรตและชําระตนฉบับ เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง พ.ศ.
๒๕๔๕ เปนสิ่งที่สามารถยืนยันไดวา เรื่องเวสสันดรชาดก หรือมหาชาติของลานนา ยังไดรับความนิยม
และมีการสืบสรางอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน  

จากการศึกษาภาคสนามพบวา วรรณกรรมเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบบัไมไผแจเรยีวแดง กําลัง
เปนท่ีนิยมมาก จากการสัมภาษณ พระครสูิริสุตาภิมณฑ เจาอาวาสวัดหวยหาง ตําบลตะเคียนปม อําเภอ
ทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ซึ่งปจจุบันเปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม และวิทยาลัยสงฆลําพูน ทัง้ยังเปนพระนักเทศนที่มีช่ือเสียงในลานนาปจจุบัน พบวาการ
เทศนเรื่องเวสสันตรชาดกของลานนาในสมัยกอน พระนักเทศนในลานนานิยมนาํมหาชาติภาคพายัพ 
ฉบับสรอยสังกร มาเปนตนแบบในการเทศน พระนักเทศนที่มีความสามารถในการเทศนอาจแตงเสริม
เรื่องเวสสันตรชาดก จากมหาชาติฉบับสรอยสังกร จนกลายเปนเวสสันตรชาดกฉบับเทศนของตนเอง 
เมื่อ อุดม รุงเรืองศรี ไดนําตนฉบับเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง  ของจังหวัดลาํปาง
ท้ัง ๓ ฉบับ คือ ฉบับของวัดศาลาหลวง ฉบับวัดปงสนุกใต และฉบับวัดนาคตหลวง จากสําเนา
ไมโครฟลมของสถาบันวจิัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหมมาปริวรรตและชําระตนฉบบั เปนวรรณกรรม
ลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง พ.ศ.๒๕๔๕ พระนักเทศนในลานนาหลายทาน๒๘

ก็หันมาใชเวสสันตรชาดก ของ อุดม  รุงเรอืงศรี เปนตนแบบในการเทศน และใชสรางคัมภีรเทศนของ
ตนเอง แทนฉบับสรอยสังกรท่ีนิยมใชเทศนในลานนาอยางแพรหลายในชวงทีผ่านมา๒๙ นอกจากนั้น 
เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ที่ อุดม  รุงเรืองศรี ปรวิรรตและชําระตนฉบับนี้ ยังเปน

                                                                          
๒๘อาทิ พระครูสิริสุตาภิมณฑ วัดหวยหาง จ.ลําพูน, พระครูอดลุ สีลกิตต วัดธาตุคํา จ.เชียงใหม , พระครูวิบูลกิตตริัตน วัดชางแตม 

จ.เชียงใหม เปนตน. 
๒๙สัมภาษณ พระครูสิริสุตาภิมณฑ, เจาอาวาส วัดหวยหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน,  ๕ มกราคม ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐

เวสสันดรชาดกฉบับที่นักศกึษาและผูสนใจเรื่องเวสสันดรของลานนานําไปศึกษาและอางอิงในปจจุบนั
อีกดวย๓๐ 

ในปจจุบนัการเทศนตั้งธรรม หรือเทศนเรื่อง เวสสันดรชาดก ในลานนายังมใีหเห็นอยูเสมอ 
เปนประเพณทุีกป แตจดุมุงหมายในการจัดเทศน และจุดมุงหมายของผูท่ีมาฟงเทศนเปลีย่นแปลงไป
ตามยุคสมัย กลาวคือ ในสมัยกอนการจัดเทศนตั้งธรรม จัดขึ้นดวยความศรัทธาอยางแทจริง ผูที่มาฟง
เทศนจะเปนคนแก คนหนุม คนสาว ชาวบานทุกเพศหลายวัย พรอมใจกนัมาชวยทางวัดจดัแตงสถานที่
ฟงธรรม และมาฟงธรรมอยางไมมีเงื่อนไขอื่นมาเจือปนความศรัทธา กัณฑเทศนท่ีชาวบานนํามาถวาย
มากนอยตามแตกําลังทรัพยและกําลังศรัทธา มีตั้งแตถวายฟกเขียวเพยีงลกูเดยีว หรือปจจัยเทาท่ีมี 
บอยครั้งทีผู่มาฟงเทศนเกดิความศรัทธา แตไมมีปจจยัมาถวายเปนกัณฑเทศน ก็ยกลกูหรือหลานใหพระ
นักเทศนถวายเปนกณัฑเทศน พระก็จะรบัเด็กคนนั้นไวอบรมเลีย้งด ู ใหศึกษาพระธรรมคําสอนตางๆ 
เด็กท่ีผูปกครองถวายใหพระแทนกณัฑเทศนนี้ เรียกวา “เด็กติดกัณฑเทศน” แตในปจจุบันการจดัเทศน
ตั้งธรรมแตละครั้ง มีการปรกึษาหารือ ตั้งกรรมการวัด กําหนดกณัฑเทศนแตละครัง้ใหแกผูเปนเจาภาพ
ของแตละกณัฑถวาย มากนอยเทาไรตามแตจะหารือกัน เชน นาย ก.เปนเจาภาพกณัฑทศพร ๒,๐๐๐ 
บาท นาย ข.เปนเจาภาพกณัฑหิมพานต ๒,๐๐๐ บาท นาย ค. เปนเจาภาพกัณฑทานกณัฑ ๒,๐๐๐ บาท 
เปนตน เหตุท่ีทางวัดตองกําหนดกณัฑเทศนใหแกผูท่ีมีความศรทัธาเปนเจาภาพในแตละกณัฑนั้น 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ทุกสิ่งทุกอยางตองหาโดยการจายเงินซ้ือ สมัยกอนทางมะพราว 
ผลไม โคมผดั รั้วราชวัตรฯ ชาวบานจะนํามาถวายและชวยกนัจดัทําใหวัดโดยไมคิดคาสิ่งของหรือ
คาแรง ใครมีความสามรถดานไหนก็ทําใหเปลาดวยความศรัทธา แตปจจุบันแมทางมะพราวก็ตอง
จายเงินซื้อ โคมผัดก็ตองวาจางใหคนที่มีฝมือเฉพาะดานทํา เพราะคนทีท่ําโคมผดัแบบลานนาเปนมนีอย
มากในปจจุบนั ธงประดับรัว้ราชวัตรก็ตองสั่งทําจากรานหรือบานที่รับทําธงกระดาษสาหรือทําตุงฯ 
การจัดเตรยีมงานทุกอยางในปจจุบันมีคาใชจายมาก จึงทําใหทางวัดตองกําหนดกณัฑเทศนใหพอเพียง
กับคาจัดเทศนในแตละครั้ง ในสมัยกอนเมือ่ชาวลานนามาฟงเทศนมหาชาติหรือเทศนเรื่อง เวสสันดร
ชาดก ก็จะพาครอบครวั ญาติสนิท มติรสหายมาฟงเทศนเพื่อรับอานิสงสรวมกนั ผูที่มาฟงเทศนใน
สมัยกอนจึงมทุีกเพศทุกวัย ซึ่งพากันมาฟงเทศนดวยใจศรัทธาในอานสิงสของการฟงเทศนอยางแทจริง 
แตในปจจุบัน ผูที่มาฟงเทศนสวนมากจะเปนคนสูงอายท่ีุไมมีภาระเรือ่งหนาท่ีการงานแลว หากเปนคน

                                                                          
๓๐สัมภาษณ วิลักษณ  ศรีปาซาง, อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ต.หวยแกว อ.เมือง จ.

เชียงใหม, ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑

วัยกลางคน ก็จะเปนผูที่เกีย่วของกับการจัดงาน เชน เจาของกณัฑเทศนแตละกัณฑ กรรมการวัด 
มัคนายกวัด หรือผูที่มีบทบาทในทองถิน่ เชน กํานนั ผูใหญบาน กลุมแมบาน และ อบต. เปนตน 
สําหรับคนวัยหนุมสาว หรือวัยกลางคนมกัไมคอยไปฟงเทศน เนื่องจาก การเทศนตั้งธรรม หรือเทศน
เวสสันดร เปนการเทศนทีใ่ชเวลาในการเทศนนาน คนเหลานี้มีภาระการงานที่ตองทํา ไมวาจะเปนการ
หาเลี้ยงชีพ หรือดแูลครอบครัว จากการสัมภาษณคนวยัหนุมสาว หรือวนักลางคนที่ไมเคยฟงเทศนตั้ง
ธรรม หรือเทศนเวสสันดร พบวา บุคคลเหลานี้ รูจักและเคยไดยนิเรื่องการเทศนมหาชาติ หรือเทศนตั้ง
ธรรมจากครูหรือผูใหญในทองถิ่นบาง เพียงแตไมมีเวลาที่จะไปรวมฟงเทศน เพราะภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบในชีวิตประจําวัน๓๑ 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางเรื่องเวสสันตรชาดกกับพิธีตั้งธรรมหลวง อาจกลาวโดย
สรุปไดวา ในปจจุบันเรื่องเวสสัตรชาดกกย็ังมีความสําคญัในพิธีตั้งธรรม คือ เปนคัมภีรทีใ่ชเทศนหรือ
ใชปดการเทศน ระยะเวลาในการจดัเทศนในสมัยกอนอาจมีการจัดเทศนนานถึงเจด็วัน แตในปจจุบนั 
เนื่องจากชาวบานมีเวลามาฟงเทศนนอยลงเพราะมีภาระงานตองทําจึงทําใหการจัดเทศนในปจจุบันจัด
เพียงหนึ่งวันหรือสามวันเทานั้น และจะเห็นไดวาชาวลานนายังเห็นความสําคัญและศรัทธาที่จะฟง
เรื่องเวสสันตรชาดกอยู ถึงแมยุคสมัยและสภาพสังคมจะเปลีย่นไป 

                                                                          
๓๑สัมภาษณ พระครูสริิสุตาภิมณฑ, เจาอาวาสวัดหวยหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน,  ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ และ นางกุย  

ตาปง  อายุ ๘๔ ป  บานเลขที่ ๔๗ ต.รมิปง อ.เมือง จ.ลําพูน, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๓ 

การศกึษาเปรยีบเทียบเนื้อหา 
ของ เรือ่งเวสสันตรชาดก สาํนวนไมไผแจเรียวแดง กับนบิาตชาดก 

 
การศึกษาเนื้อหา ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของวรรณคดี ผูศึกษาเลือกศึกษาเปรียบเทียบ 

เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง กับเรื่องเวสสันดรชาดก ในนิบาตชาดก  เนื่องจาก เรื่อง
เวสสันดรชาดกในประเทศไทยไมวาจะอยูในภูมภิาคใด สันนิษฐานวามีตนเคามาจากเรื่องเวสสันดรใน
นิบาตชาดกทัง้สิ้นไมเพียงแตเรื่องเวสสันดรชาดกของลานนาเทานัน้ และการรับเอาวรรณกรรมใดๆ มา
ปรับเปนวรรณกรรมทองถิน่ ยอมตองมีเรื่องราวและแนวความคิดของคนในทองถิ่นนัน้สอดแทรกอยู 
เพื่อใหเขากับบริบททางสังคมของทองถิ่น ซึ่งจะทําใหคนในสังคมเขาใจและเขาถึงวรรณกรรมไดงาย 
ศิราพร ฐิตะฐาน กลาวถึงการแพรกระจายของนิทานวา “เมื่อนิทานจากสังคมหนึ่ง เขาไปอยูในอีกสงัคม
หนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา แตจะเปลี่ยนชาหรือเรว็ หรือเปลี่ยนไปอยางไร ยอม
ขึ้นกับความเขมขนทางวัฒนธรรมของผูรับเรื่องดวย”๑ ในลานนาก็เชนกัน เมื่อกวลีานนารับเอาเรื่อง
เวสสันดรชาดก มาปรับเปนวรรณคดีทองถิ่น และนํามาเผยแพรในทองถิ่นของตน กวยีอมถายทอด
ความเปนทองถิ่นสูงานวรรณกรรมนั้น ดวยเหตผุลดังกลาว ผูศึกษาจึงศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของเรื่อง
เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง กับเรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดก วามีความเหมือนหรือตางกัน
อยางไร 

จากการศึกษาเปรียบเทียบเนือ้เรื่องระหวางเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง กับ
เรื่องเวสสันดร ในนิบาตชาดก พบวา เนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องของทั้งสองสํานวนเหมือนกนัเปน
สวนใหญ จะแตกตางกันในสวนที่มีการปรับเนื้อหาในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง ซ่ึงเพิ่มเติมขอมูลของ
ความเปนทองถิ่น โดยใชวธิกีาร ๕ วธิี ไดแก การเพิ่มเหตุการณในเนือ้เรื่อง การตัดเหตุการณในเนื้อ
เรื่อง การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเรื่อง การตัดรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง และการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
ของเนื้อเรื่อง มีขอนาสังเกตวา สํานวนไมไผแจเรยีวแดงไมมีการสลบัเหตุการณกบัในนิบาตชาดก ท่ี
เปนเชนนีเ้นื่องจากเรื่องเวสสันดรชาดก เปนวรรณกรรมพุทธศาสนาซึ่งเปนที่นับถือและรูจกักันอยาง

                                                                          
๑ ศิราพร ฐิตะฐาน, ทฤษฎีการแพรกระจายของนิทาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๓), ๒๐-๒๑. 

๓๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓

แพรหลาย กวีจึงไมอาจสลับเหตุการณใหตางไปได กลวิธีการปรับเนื้อหาในเรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดงมรีายละเอียดดังนี้  

 
๑. การเพิ่มเหตกุารณในเนือ้เรือ่ง 
เหตุการณที่เพ่ิมเขามาในเนื้อเรื่อง ในท่ีนี้คอื เหตุการณทีป่รากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวน

ไมไผแจเรยีวแดง แตไมปรากฏในนิบาตชาดก การศกึษาการเพิ่มเหตุการณในเนื้อเรือ่ง มีรายละเอียด
ดังนี ้

กัณฑชชูกะ (ชชูก) 
ตอนที่ครอบครัวพราหมณท่ีรับฝากทรัพยสินของชูชกไว คิดวาชชูกที่หายไปนานคงจะไม

กลับมา จึงนําทรัพยสินของชูชกไปใชจายจนหมด เมื่อชูชกมาทวงทรพัยที่ฝากไว ครอบครวัพราหมณ
จึงยกนางอมิตดาซ่ึงเปนบุตรใีหเปนภรรยาของชูชก เพื่อใชหนี้ทรัพยสินท่ีใชจายไปจนหมดสิ้น เมื่อ
เปรยีบเทียบเนือ้ความในตอนนี้ ในนิบาตชาดกกับสํานวนไมไผแจเรยีวแดง พบวา ในสํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง มีการเพ่ิมเหตุการณกอนทีน่างอมิตดาจะเปนภรรยาของชูชก ดังนี้  

 
นิบาตชาดก  

“เมื่อตาชูชกหายไปนาน ตระกลูพราหมณนัน้ใชจายทรัพยท่ีรับฝากไวจน
หมดสิ้น ครั้นภายหลังเมื่อตาชูชกกลับมาขอคืน ไมสามารถจะหาทรพัยที่ไหนใหได 
จึงยกธิดานามวาอมิตตตาปนาใหแกตาชูชก ฯ ตาชูชกพานางอมิตตตาปนาไปอยูใน
ทุนนวฏิฐคามอันเปนนวิาสสถานของตน ฯ”๒ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ชูชกพราหมณไพแสวงหาขอแถมเลา เพือ่จักมาแถมของเกลาแหงตน หนีไพ
เมินซะล่าํ พร่ําวาไดหลายป หนีไพเมินหลายกวา เขาใสใจวามันตายกวาเมือมอรณ เขา
จิ่งไขถงถอนเอาฅําพราหมณออกมาจาย เถาสายรายฅืนมา ถามหาของมันเยยีะจะจดจะ
จาด เปนดั่งจกัทิ้นยาดเทครวั เมื่อนั้นแล เมือ่น้ัน พราหมณพาโลผูถอยไร บมีสังมาใช

                                                                          
๒กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดก เลม ๙  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,  ๒๕๔๐),  ๒๘๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔

คาหนี้ฅํา ค็เทามีลูกยิงเดยีวงามชะชอน ช่ือวานางเอิ้ยออนอมิตตตา จิ่งเอาขายกวา๓เปน
คาหน้ีฅําพราหมณ เม่ือห้ันแล 

ชูชกพาราหมณค็เลาโลมนางอมิตตตาหนุมหนอยวา ดรูาเจาแมนอยอมิตตตา
เหิย เจาจุงเมอือยูกับดวยปูผูเถา ปูค็จักเอาเจาเมือไวแทนครอบครัวทุกชอง ปูค็จักเอา
เจาเมือไวรวมหองเปนหลาน ชะแล เมื่อนั้นนางอมิตตตาค็เอยียววามเีปนแทดั่งอัน้แท 
จิ่งขานวา ดแีลนา ปูเฮิย เมือ่นั้น ชูชกพราหมณค็เอานางหนุมหนอย เมือไวใชสอยใน
เรือน ห้ันแล ชูชกพราหมณคันวาเอานางงามเมือรอดแลว ค็เอยียววานางแกวอยูบยิน
เคิย เถาเยยีะชะเลิยจาตอ อวายหนารอจานางวา ดรูานางนองรรั ยิงเดียวแกลพ่ีเหิย แมน
วาเจาจักมักเครื่องประดับอันใด คูพ่ีค็จกัแตงหราง ดรูาเจามักหนาตางใสหัวหงส รูวา
เจามักแหวนทาํรงใสกอย รูวาเจามักฅําสอยใสปลายแขน รูวาเจามักแหวนฅําใสคูน้ิว รู
วาเจาจักมักเสื้อสิ้วแสวไหมฅํา รูวาเจามกัจําปาเทส รูวาเจาจักมกัชัมพูผืนวิเสส ผาสะ
เพาเทสนางทรง รูวาเจามักสิน้สอฅมตาใหย พี่ค็จักหื้อเจาชูอัน ชะแล วาอ้ันแลวค็ตั้งไว
ห้ือเปนหลาน เมินบนานค็ลวดลวานลืน่เหลน อยักบีบเนนเปนเมีย เถาตาเพรยีเชยิชุม 
ไดเมียหนุมสาวจี เมื่อนัน้แลนา ทีน้ัน นางอมิตตตาค็ประกอบดวยวัตรปฏิบัติอัน
หลับเดิกล็ุกเชา ปาเรินผวัเถาชูวันยาม ค็มีแล”๔ 

 
จากตัวอยาง จะเห็นวาการเพิ่มเหตุการณในสํานวนไมไผแจเรียวแดง ทําใหลักษณะของตัว

ละครตางไปจากในนิบาตชาดก ตัวละครในท่ีนี้คือ ชูชกและนางอมิตตดา จะเห็นวาชูชกในนิบาต
ชาดกไดนางอมิตตดาเปนภรรยาเพราะบดิามารดาของนางอมิตตดายกนางใหแกชูชก เพื่อใชหนี้
ทรัพยสินที่นําของชูชกไปใชสอยจนหมด และนางอมิตตดาในนิบาตชาดกนั้นตองเปนภรรยาของชชูก
เพราะความจําเปน ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง จะเห็นวาตวัละครชชูกนั้นเปนผูทีม่ีจิตวิทยาในการจูง
ใจคนอยางดี ในที่น้ีคือนางอมิตตดา กลาวคือ เมื่อบิดามารดาของนางอมิตตดายกนางใหแกชูชกเพื่อใช
หนี้ “เมื่อนั้น พราหมณพาโลผูถอยไร บมสีังมาใชคาหนี้ฅํา ค็เทามลีูกยิงเดียวงามชะชอน ช่ือวานางเอิ้ย
ออนอมิตตตา จิ่งเอาขายกวา๕เปนคาหนี้ฅําพราหมณ เมื่อห้ันแล” ชูชกกลาววาจะใหนางเปนหลาน “เจา

                                                                          
๓ขายกวา หมายถึง ขายกลับ หรือยกใหเพ่ือชดใชหน้ีสิน 
๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๘๖-๑๘๘. 
๕ขายกวา หมายถึง ขายกลับ หรือ ขายไป  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕

จุงเมืออยูกับดวยปูผูเถา ปูคจ็ักเอาเจาเมือไวแทนครอบครัวทกุชอง ปูค็จักเอาเจาเมือไวรวมหองเปนห
ลาน” จากนัน้เมื่อชูชกสัญญาวาจะหาเครื่องประดับตางๆให นางอมิตตดาจึงยอมเปนภรรยาของชูชกใน
ภายหลัง คือ เมื่อชูชกพานางอมิตตดามาถึงเรือนของตนแลว กร็ูวานางอมิตตดาไมเตม็ใจที่จะมากับตน 
จึงกลาวกับนางวา นางนองรกัผูเปนหนึ่งเดยีวของพ่ี หากเจาชอบเครื่องประดับอันใด พี่ก็จะหามาใหใส 
พ่ีรูวาเจาชอบเครื่องประดับหูรูปหงส ชอบแหวนใสนิว้กอย ชอบสรอยขอมือทอง และชอบใสแหวน
ทองทุกนิ้วมือ พี่รูวาเจาชอบเสื้อไหมทอง ชอบจําปาเทศ ชอบผาผนืสีชมพูสวยงาม และผาทีม่าจาก
ตางประเทศ รูวาเจาชอบผาถงุลายตาใหญ พี่จะหามาใหเจาทุกสิ่ง กลาวดังนีแ้ลวชูชกจึงเลี้ยงดูนางอมิตต
ดาเหมือนเปนหลาน  แตไมนานนางอมิตตดาก็กลายเปนภรรยาของชูชก ชูชกจึงไดภรรยาสาวมี
ความสุขมาก เหตุการณที่เพ่ิมในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง ทําใหผูอานเห็นลกัษณะของตวัละครที่
แตกตางไปจากในนิบาตชาดก คือ ชูชกในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีจิตวิทยาในการจูงใจสตรีโดยการ
กลาววาจะหาเส้ือผาและเครือ่งประดับตางๆ ท่ีนางพอใจมาให และเลี้ยงดูนางในฐานะหลานจนในที่สุด
นางอมิตตดายอมเปนภรรยาของชูชกดวยความสมัครใจ สวนนางอมิตตดาก็เห็นแกทรัพยสินทีชู่ชก
กลาววาจะหามาใหจึงยอมเปนภรรยาของชูชก ผูศึกษาสันนิษฐานวา สาเหตทุี่กวีเพิม่เหตุการณ
ในตอนนี้เนื่องจากตองการแสดงเหตผุลใหผูอานเขาใจนางอมิตตดาซึ่งเปนสาวแรกรุนมีรูปรางหนาตา
งดงาม ยอมเปนภรรยาของชชูกซ่ึงเปนชายชราไดงายขึ้น 

 
ตอนที่นางอมติตาถูกนางพราหมณีรุมตอวาจนกระทั่งนางรองไหกลับมาถึงบาน ชูชกไดไตถาม

นางวาเหตุใดนางจึงรองไห นางจึงเลาใหชูชกฟงวาถกูบรรดาพราหมณีรุมตอวา ดวยเหตุที่มีสามีเปน
คนชรา ชูชกไดฟงดังนั้นกโ็กรธ และกลาววาจะไปฟองจาบาน เหตกุารณตอนนี้ไมมีปรากฏในนิบาต
ชาดก แตมีปรากฏในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง ดังนี ้

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เมื่อนั้นชูชกพราหมณ ไดยินคํานางอมติตตามาบอกกลาว ใจรอนผะผาว
โกธา วาคําอนันี้นาค็ดเูปนคําใหย คูจักไตถามดู คูจกัไพชูเถิงจาบาน คูจักชักขึ้นกวาน
ห้ือเมืองฟง จักหาขุนหานายมาทุกที่ จัดถี่ดูคํากอน คนัคําคูหลางแพคูค็จักไหม เอา
เหล็กไฟแลบอกขี้รา คูจกัใหมเอามลาค็กลัววามลามันขบ เหตุบจบดวยเชิงขี่ คูจักใหม
เอาปลี่ค็บชางอาปากแลอวายลม จกัไหมเอาแหงมมาไวทอดเอาเหนี้ยวแลรวก ปลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖

นี้ค็ทวักหลางจักไดใหมเขาแท ชะแล พราหมณค็มีใจเสาเคริงเคยีด พอปากเบี้ยวตับดํา 
จาวาจกัไพตอคําอยูฟะฟุงฟะฟูด คผ็ูดลุกแลนไพมาวนันัน้แล”๖ 

 
 เหตุการณที่กวนีํามากลาวนี ้ แสดงใหเห็นถึงการนําเรื่องราวในสังคมของกวีมาสอดแทรกใน
งานวรรณกรรม ในที่นี้จะเหน็วาชุมชนที่ปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปน
ชุมชนซึ่งมี “จาบาน” เปนผูนําชุมชน คอยไกลเกลี่ยและตัดสินความผดิเมื่อลกูบานมกีรณีพิพาทกัน และ
หากลูกบานคนใดมีความผิดจริงก็จะมีการปรับไหมดวย ดังวา “คูจักไพชูเถิงจาบาน” และ “ปลาง
น้ีค็ทวักหลางจักไดใหมเขาแท” นอกจากนั้นยังแสดงใหผูอานทราบดวยววาหากการตัดสินกรณี
พิพาทไมเปนท่ีพึงใจ ลูกบานก็มีสิทธิ์รองเรยีนไปถึงเจาเมืองได ดังวา “คูจักชักขึน้กวานห้ือเมืองฟง” 
นอกจากนั้นยงัแสดงลกัษณะของตัวละครชูชกในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงวา เปนคนไมยอมใคร ไม
ยอมใหใครมารังแกโดยไมโตตอบ และรักภรรยามาก 

 
กัณฑกุมมารบนั (กุมารบรรพ) 
ความตอนทีธ่รรมชาติแสดงปรากฏการณตางๆเพื่อแสดงการอนุโมทนาทาน เมื่อพระเวสสันดร

ใหสองกุมาร กัณหาและชาลี เปนทานแกชูชก ความตอนนี้ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่ม
เหตุการณตอนธรรมชาติแสดงอัศจรรยตางๆ ดังนี ้

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ตมตฺถํปกาเสนฺโต สตฺถา อาห สัพพัญูพระพุทธะเจาจกัสําแดงอัตถะอันนั้น
มาหื้อแจงพระจิ่งแสงเทสนาเปนคาถาวา “ตโต กุมาเรอาทาย ชาล ีกณหฺาชินา จุโภ พฺ
ราหฺมณสฺส อทา จิตโต ปตตฺเก ทานมุตฺตมํ ตทาสิ ยํ ภสึนกํ ตทาสิ โลมหํสนํ ยํ กุมาเร 
ปทินฺนมฺหิ เมทนี สมกมฺปถ” ดั่งนี้เปนตนแล ภิกฺขเว ดรูาภกิขุทังหลาย ในกาละนั้น 
สวนวาพระญาเวสสันตรรส ี ตนจําเริญสวัสสดีแกลชาวสีพีนคอรทังหลาย ค็นําเอา
มาแลว ยังลูกแกวทัง ๒ ดวยใจใสยินดี เจาค็ไหลหลั่งถั่งน้ําตกเหนือมอืพราหมณแลว 
ค็ห้ือลูกแกวเปนทาน อันวาเสียงบาดาลเคลาคลืน่ เสนขนตื่นปูนกลวั หนังหัวถกสนัน่ 
แผนดินลั่นไพมา ตทาสิ ยํ ในขณะนั้นสวนพระตนงามแง จําเริญแกลชาวสีพี ๒ เจาค็

                                                                          
๖อุดม  รุงเรืองศร, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗

ยออัญชลุีกราบไหว จิ่งห้ือ ๒ แกนไธกุมาร ห้ือเปนทานอันยิ่ง เจาจอมมิ่งยินดี ยังเจาชา
ลีแลกณัหาทังคู อันเคิยอยูสุขุมาล ถวายเปนทานบแผก ทาวค็แลกเอาประหญา
สัพพัญู แลนา ทานเตเชน อันวาแผนดินหนา สังขยาวาได ๒ แสน ๔ หมื่นโยชน
คณนา คร็องกองไพมาไหวหวั่น เปนดั่งชางสารตัวลงนํ้ามัน ทันแกลหยาแกลขอ พอ
หมอเอาไปได แลรองแสนสะเครยีนแลนไพมา นั้นแล สาคโร อันวาน้ําสมุทรสา
คอรข้ําเขือก ยาวเยือกตีฟองนองตีฝง ไหลทั่งถั่งไพมาค็มมีากนักแล สิเนโร อันวาเขา
สิเนโรราชปพพตา อันเปนพระญาแกลดอยทังหลาย ค็เบนหนาฉะเพราะเซิ่งเขาวงกต 
แลวค็ออนนอมคอมไพมา เปนดั่งยอดหวายอันทานเอาลนไฟแลกวัดแกวงไพมา นัน้
แล สกโฺก อันวาพระญาอนิทาเจาฟา อวายหนารอเมืองฅน ตบตนแขนปูชา ห้ือเสียง
สาธุการมากนกัแล สพฺเพ เทวา อันวาเทวดาทังหลายมวลหมู ถวนหนาอยูสาธุการ มาก
นักแล อันวาเสียงโกลาหลเกิดกอง เปนตนวาแผนดินรองแลดอยคราง ค็ซราบขึ้นไพ
ตราบเถิงโสฬสมหาพรหมสวัรคเทวโลกโพนค็มีแล ขณิกวสฺสํอันวาหราฝนเมฆชล
ธาราค็ไหลหลัง่ถั่งตกลงมา คระครื้นหากปูนกลวั อกาลํ อันวาสายฟาบใชกาละเมื่อ
แมลบ ค็แมลบลามเรืองเหลอืงทั่วปลา เปนดั่งฟาจกัผาดนิธะลาย หิมวนฺตํ สัตตทัง
หลายในเถื่อน ราชสีหเพื่อนเสือเหลือง รองนันเนืองคระครื่น เปนเสียงอัน ๑ อันเดยีว 
ค็มีแล เอวรูป ควรปูนกลัวมีมาก อัสสจัรยหากปูนกลวั เชนแล”๗ 

 
ตัวอยางขางตน กลาววา เมื่อพระเวสสันดรใหสองกุมารเปนทานแกชูชก ธรรมชาติก็แสดง

ปรากฏการณตางๆ ในการอนุโมทนาทาน คือ  แมน้ําเกิดมีคลืน่ แผนดินไหว เสียงดังกอง เหมอืนชาง
สารตกน้ํามนั  มหาสมุทรก็มีฟองคลื่นรุนแรง เขาสเินโรราชหรือเขาพระสุเมรุซึง่เปนภูเขาลูกใหญก็
นอมลงมามาราวกับหวายที่ถูกไฟลน พระอนิทรและเทวดาบนสวรรคตางหันหนามาทางเมืองมนุษย
และอนโุมทนาทาน จากนั้นก็เกิดฝนตกหนักและฟารอง ฟาแลบเรืองรองไปทั่วปา สตัวปาทั้งหลายก็สง
เสียงรองดังขึ้นพรอมกัน สาเหตุท่ีกวีเพิ่มเหตุการณขางตนในสํานวนไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษา
สันนิษฐานวา เนื่องจากกวีตองการเนนความยิ่งใหญในการใหทานของพระเวสสนัดร และตองการ
แสดงความสามารถในการประพันธอีกดวย 

 

                                                                          
๗เรื่องเดียวกัน,  ๒๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘

กัณฑมหาราช 
 ในกณัฑมหาราช เมื่อเปรยีบเทียบเนื้อเรื่องระหวางเรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดก และเรื่อง
เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบวามีการเพิ่มเหตกุารณในเนื้อเรื่องของสํานวนไม
ไผแจเรียวแดง เมื่อกลาวถึงตอนที่ชูชกเสียชีวิตเพราะบรโิภคอาหารมากเกินไป ดังนี ้
 

นิบาตชาดก  
  “ฝายชูชก ในกาลนัน้ไดบรโิภคโภชนาหารเกนิประมาณ เมื่อไมอาจทําให
อาหารยอยละลาย จึงไดทํากาลกริิยาในทีน้ั่นทีเดียว ฯ”๘  

 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง 

“ทองพราหมณเถาพรากมานาน มันคก็ินตามตัณหาอันมัก อาหารคัดคั่งในไส 
ไฟทองไหมบทัน ลงเตมอกอนยนพนปาก พอกาอยากจกกิน ทานพราหมณยินลําบาก 
อุมทองรากครางครั่งดังอะอืดอะอืดทั้งฅืน มันค็กลิ้งไพผับผนืสาด มนัขดหาชานค็บอ
อก หวังจักถอกห้ือเบาใจ กินอยาปจจุในค็บแพ กนิอยาแกค็บลง กนิยาผงเสี้ยงสอง
สามไท ทองพราหมณเถาคัดใคปุมปลิง มนัค็ซะบิงซะบายแขงขม เทาลุกหมเหาอยูยะ
แยก หวังวาจกัตกลงซํ้าพองขึ้นมาแถมเลา ซ้ํายิ่งรายเหลอืกวาเกลาแถมมา มันทะเอาอ
ยามาลูบไล มนัหวังวาจกัไดเบาใจ มนัครางหายใจซะอื้น ซะเหลดขึ้นตดึรูคอ ปลานงวั
มอซะซาว หายใจเขาคางกับ ตาบหลับผอขึ้น ตาเหลือกฟนเมือบน ตาตกลงตนืมือโงง
เปนเกีย่ว อยูบัดเดี่ยวรางา เสยีงสัญญาไพบขาด ใจปูพราหมณเถากลับขาดหาย มันมา
ตายกับเหตุ ตายเปนเปรตเพราะวา เมยีมันผูช่ืออมิตตตาปนนาเสียชะกวาย นางค็
มาเปนแมหมายอยูผูเดยีวทังพายหลังพราหมณเลาแล”๙ 

 
 ตัวอยางขางตนกลาววา ชูชกที่ไมไดกินอาหารมานานก็กินอาหารมากจนเกินพอด ี ทองก็ยอย
อาหารไมทัน ลมในทองกต็ีขึ้นทางปาก ชูชกรูสึกไมสบายรองครางพลางเอามือประคองทองท่ีอืดและ
นอนดิ้นอยูบนเสื่อ ไปที่ชานเรือนก็ไมอาเจยีน กนิยาแผนปจจุบัน ยาแกทองอืด หรือยาผงหมดไปสอง

                                                                          
๘กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๘๔. 
๙อุดม  รุงเรืองศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙

สามถุงอาการก็ไมบรรเทา จากนั้นชูชกกล็ุกขึ้นขยมตัวหวังจะใหอาหารอัดเต็มทองยอยลง แตอาหารก็
กลับพองขึน้มาทําใหจุกกวาเดิม เอายาทามาลูบ หวังจะใหทองแฟบลงก็ไมเปนผล ชูชกจุกจนหายใจ
ติดขัด เสลดขึน้ปดชองคอ หายใจเสียงเหมือนววั ตาเหลือก มือและเทาเปนตระครวิ จากนั้นไมนานชูชก
ก็เสียชีวติ นางอมิตตดาจึงเปนหมาย จะเหน็วาเหตุการณขณะที่ชูชกทุรนทุรายกอนเสียชีวิตทีก่วีเพิ่มเติม
เขามาในเนื้อเรื่อง ทําใหผูอานสามารถจนิตนาการอาการของชูชกกอนเสียชีวิตไดชัดเจน เปนการเพิ่ม
อรรถรสในดานอารมณใหแกผูอาน 
 
 ภายหลังจากทีชู่ชกเสียชีวติแลว พระเจาสัญชัยมโีองการใหจัดการศพของชูชกใหเรียบรอย  
เนื้อความตอนนี้ในเรื่องเวสสนัตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มกีารเพิ่มเหตุการณการจัดการศพของชู
ชกอยางละเอียด ดังนี ้
 

นิบาตชาดก 
“พระเจาสญชัยมีพระโองการใหทําสรรีกจิของชูชก”๑๐ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เมื่อนั้นพระญาปรัมมสัญเชยยกลาววา พราหมณผูน้ีคม็าตายเสียหนี้เลาชะแล 
วาอั้น เมื่อนั้น ฅนทังหลายค็มะโนมะนาจากันวา พราหมณผูนี้ค็มาตายเสียหน้ีเลาแล 
ควรเราทังหลายหามเอาไพเหมียดสงสการเสียหลางควร ชะแล เขาค็ไพหาบหามไพ
เสียแลเด วาอัน้ 

เม่ือน้ันเขาค็ไพหาฅนผูตาตบุห้ือมาตีกลอง ไพหาฅนผูตาพองหื้อมาเคาะคอง 
ไพหาฅนผูแขนส็อกห้ือมาพัดแฉง ไพหาฅนปลากแหวงพายใตห้ือมาเลาปลี่แตรฅํา 
ห้ือตีนําไพทะทุมทะทุม ไพหาฅนผูตาซุมห้ือมานําทาง ไพหาฅนผูตาฟางหื้อมาแบก
ไมแคร คลองวาจักแวค็บแว คลองวาจกัไพค็บไพ ค็เทารองวาเราจกัเอาไพเสยีทดัที่
ทางใดนี้ชา คนัวาเราจกัเอาไพเสียที่ใกลแมน้ํา เราค็จักเอาไวกนิปลา จกัเอาไพเสยีที่
ใกลเขตตแดนไรนา ค็จกัไวกินเหนี้ยวแลรวก เอาไพเสียยังจอมปลวกค็จักไวหากนิ
เห็ด จักเอาไพเสียที่ใกลปลาผักเผ็ด ค็จักเอาไวกนิใบแลดอก เราจกัเอาไพเสียที่ปลา

                                                                          
๑๐กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐

ผักหนอก ค็จกัเอาไวกินใบ เราจกัเอาไพเสียที่ไกล เราค็ขี้คราน จักเอาไพเสียที่ใกล
เคลาพลาว ค็กลัวพลาวบหวาน จักเอาไพเสยีที่ใกลเคลาตาล ค็กลัวตาลบใหย จักเอาไพ
เสียที่ใกลเคลาไมไผ คย็ังวาจกัไวกินหาง จกัเอาไพเสยีท่ีใกลเคลาไมซาง ค็จักเอาไวกนิ
หนอ จักเอาไพเสียขางน้ําบ เราค็จักไวตกักิน จักเอาไพเสียที่ขางวัดค็เอยาวาเปนเปรต
หลอก จกัเอาเถาหัวหงอกไพเสียทัดท่ีทางใดเลา น้ีชา เขาจิ่งจากนัวายังมีท่ี ๑ เปนปลา
ไมง้ิว เปนทีแ่รงมาจับอยู ขี้เพียงกลางขา เปนท่ีกามาจับอยูขี้เพียงหัวเขา ควรดีหามเอา
พราหมณเถาลาวเกลาไพทอดเสียที่น้ันเหมือนดาควร ชะแล เมื่อนั้น เขาค็มารุมกนัติ้ว
หามเอาพราหมณเถาไพทอดเสียท่ีนัน้แท ห้ันแล”๑๑ 

 
ตัวอยางขางตน กลาวถึงการจัดการศพชชูกที่เพิ่มมาในสํานวนไมไผแจเรียวแดง ตองการแสดงความ

เชื่อทองถิน่ในเรื่องของ “ขึด” ในท่ีนี้คือ ชูชกนัน้เปนคนไมดีมลัักษณะเปนบรุุษโทษ เมื่อเสียชีวิตผูคนจึง
ไมรูวาจะนาํศพไปฝงที่ไหนเพราะเกรงวาจะทําใหสถานทีน่ั้น “ขึด” หรอืไมด ี นอกจากนัน้กวีนาจะ
ตองการทําใหผูอานเกิดอารมณขบขนัเมือ่จนิตนาการตามเนื้อความท่ีบรรยายไว เชน นําผูไมสมประกอบ
ตางๆมาตั้งขบวนศพ เชน ตาตุบมาตกีลอง ตาพองมาเคาะฆอง หาคนปากแหวงมาเปาป หรือ หาคนตาฟา
ฟางมาแบกไมแครหามศพ เปนตน นอกจากนั้นกวยีังแสดงวิถีชีวิตของชาวลานนาที่สัมพันธกับ
สภาพแวดลอม โดยการแทรกความสําคญัของสถานทีต่างๆ ที่เกีย่วของกับการดําเนนิชีวติ เชน เหตุที่ไมนํา
ศพของชูชกไปที่แมน้ํา เพราะแมน้ําเปนแหลงสําหรบัหาปลา ไมนาํไปไวที่ไรนา เพราะเปนแหลงท่ีมี
อาหาร ในทีน้ี่คือ เหนีย้ว หมายถงึ ลกูแมลงปอที่อยูในระยะเปนตวั อาศัยอยูในน้าํ กนิได๑๒ และ รวก ใน
ท่ีนี้หมายถงึ ลกูออด ลกูกบหรือเขยีด ขณะที่ยงัมีหางและอาศัยอยูในน้าํ๑๓ ไมเอาไปไวท่ีจอมปลวกเพราะ
จอมปลวกมเีห็ดท่ีนํามากินได ไมนําไปที่ปาผักเผ็ด หมายถึง ผักคราด เพราะใบและดอกของผักเผ็ดนํามา
กินได เชน นิยมใชดอกผักคราดมาใสแกงแค ไมเอาไวท่ีปาผกัหนอก หมายถึง บวับก เพราะจะกินใบ
บัวบก จะเอาไวท่ีตนมะพราวก็เกรงวามะพราวจะไมหวาน จะเอาไวท่ีตนตาลกก็ลวัตาลจะไมโต จะเอาไป
ท่ีปาไผกก็ลัววาจะกนิหนอไมได จะเอาไปไวท่ีบอน้ําก็ตองกนิน้ําในบอ เปนตน 

 

                                                                          
๑๑อุดม รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๑๔. 
๑๒อุดม  รุงเรืองศร,ี พจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๘๓๗. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, ๖๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑

กัณฑฉกัขัตตยิ (ฉกษตัริย) 
ในกณัฑฉกษตัริย ตอนพระเวสสันดรไดพบกับพระเจาสัญชัยและไตถามถงึสองกมุารกณัหา

และชาลี ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเพิ่มเหตุการณตอนที่พระเวสสันดรอธิบายเหตุผลที่ตองให
สองกุมารเปนทานแกชูชกผูโหดราย ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“ทายาทผูยังไมสมมโนรถของพระองคจอมสีพี คือชาลแีละกัณหาชินาทั้งสอง 
ไปตกอยูในอํานาจพราหมณมุทะลุหยาบชา มันตอนตีเอาราวกะสัตวโค ฯ ”๑๔ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ขาแดพระมหาราชะเจา ขาผูเปนลูกเตาพอพระญาเปนเจา มีคําปราถนาใคร
ได คือไมไตสองโลกา คือประหญาสัพพัญูอันยิ่ง รูทกุส่ิงไญยธัมม ขาค็กะทํายังเจา
ชาลีแลนางกณัหาห้ือเปนทาน เปนปารมญีาณบแผก ขาเอาแลกประหญาสัพพัญแูล 
พอเหิย ลกูขาผูนั้นเปนสายสืบเชื้อ เปนทีเ่อ้ือใจเพิง ไปทันเถิงยังมุทธาภิเสก อตเิรก
ราชา พราหมณบาปหนานํากวา ตแีลวดาจําไพ ตีหลังไสจําแลน เหมือนดั่งชายนอย
แกวนตีงัว น้ันแล”๑๕ 

 
การเพิ่มเหตุการณตอนพระเวสสันดรแสดงเหตุผลตอพระเจาสัญชัย ในการใหสองกุมารเปนทาน 

สันนิษฐานวา เปนเพราะกวีตองการใหผูอานเขาใจเหตผุลและความจาํเปนที่พระเวสสันดรตองใหสอง
กุมารเปนทานแกชูชก โดยกลาววา พระเวสสันดรมีความปรารถนาปญญาสัพพญั ูที่เปนดั่งไมไตสอง
โลกา จึงตองใหกัณหาและชาลีเปนทานแกชูชกผูโหดราย 
 

นครกณฺฑํ (นครกัณฑ) 
ในนครกณัฑ ตอนท่ีชางตางๆ มาแตงพระองคใหพระเวสสันดร เม่ือกลับถึงนครสีพี สํานวนไม

ไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มเหตุการณวาชางแตงกายตางๆ ไดแตงพระองคใหทั้งพระเวสสันดรและพระ

                                                                          
๑๔กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๘๙. 
๑๕อุดม  รุงเรืองศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒

นางมัทรี ในขณะที่สํานวนนิบาตชาดก ชางแตงกายตางๆ ไดแตงกายใหเฉพาะพระเวสสันดรเทานั้น 
ดังนี ้

นิบาตชาดก 
“ขณะนัน้เจาพนักงานทั้งหลายมีชาวพระภษูามาลาเปนอาทิ ตางก็กระทํา

หนาที่ของตน ฯ มีเจรญิพระเกศาและพระมสัสุเปนตน ตามควรแกราชกจิแลว ถวาย
อภิเษกพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว ผูทรงเครื่องขัตติยากรณอันไพโรจนชัชวาล งาม
ปานทาวสักกเทวราช”๑๖ 
 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ยามนั้น ชางตัดผมผูฉลาด เขาค็มาแปลงเกลาราชตดัผม ๒ คิ้ว ดากลม
กลอง แปลงแหยมสองเฉลียว ๒ ตาเขยีวงามมาก แลนา 

สพฺเพ ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงเปนเสนาแลพราหมณเทส ค็เขามาสรงเกส
เกลาเกสีราชมทรี นํ้าอบดีหลายหลาก ไหเงินมากนานา ไหฅํามามวลหมู ไหแกวคู
มีสรี ประดับดชีื่นยาว เขาเครือ่งทาวภูมินทร เบกิบายสรีอภิเสก ห้ือเปนทาวเอกราชา 
ดุจจะดั่งขุนอินทาตราแหลงหลา เสวิยฟากฟาดาวดิงส นัน้แลนา”๑๗ 

 
 ตัวอยางขางตน กลาววา ชางแตงผมผูมีความสามารถ ตัดผมและแตงคิว้ใหพระเวสสันดร และ
เหลาเสนากับพราหมณก็ชวยกันแตงกายใหพระนางมัทรี คือ เกลาผม และอบน้ําอบ เหตุการณท่ีกวีเพ่ิม
เขามาในเนื้อเรื่อง นาจะเปนเพราะกวีตองการใหเนื้อเรือ่งมีความสมจริง กลาวคือ หากมีการแตงกาย
ใหกับกษัตรยิ ก็นาจะมีการแตงกายใหพระมเหสีดวย 
 

ตอนที่พระเวสสันดร กําลังเดินทางกลับเมอืงสีพี ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียว
แดง มีการเพิม่เติมเหตุการณตอนที่ชาวเมืองเฉลิมฉลองระหวางหนทางที่พระเวสสนัดรเสด็จกลับเมือง 
มีบรรยายการละเลนพ้ืนบาน และมหรสพตางๆ ดังนี ้

 

                                                                          
๑๖กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดก เลม ๙,  ๓๙๔. 
๑๗อุดม  รุงเรืองศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๔๔-๔๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓

ไมไผแจเรยีวแดง 
“ในกาละนั้น พระญาสรีสัญเชยยราชอัคคราชรางวลั เหลนชูอันชูส่ิง มโห

สรยิ่งเมืองสวรัค บางพรองค็คาบขอนลืน บางพรองค็กลนืเรือใหย บางพรองค็ไตสะ
เดียงหนัง บางพรองค็สลังสลืดขึ้นพ้ืนอากาสกลางหาว บางพรองคป็าวชานดาบ 
บางพรองค็คาบเหล็กแขง บางพรองค็มาลืนเขมแซวแลมีดบอง บรูกีร่อยชองปนูด ู
พอหมองูค็ถือเอาฅองูเหา เยยีะเยาทังตวั ลายปูนกลวัพรกัพรอย บรูกีร่อยกีล่าย ฅน
ทังหลายฝูงชางเหลน ค็มาเตนกายางเปนเชิง ฝูงชางเหลนหมากรุกหมากสักกาเรือง
รุง ปลากค็ขับซอยิ้งสวางนนัเนืองเตมปลา ลวงล้ํากวาเมืองบน ฅนฝงูชางขับอันมี
เสียงมวน เขาค็มาตั้งหนาสวนปูชา ฝูงฅนนั้นนานนัมี่กอง เขาค็โหรองนันเนือง ฝูง
ชางสารนั้นนาเลิยแลน มลาค็มาหิแหนทุกพาย ฅนทังหลายยาวชมชืน่ ปูนเหลนช่ืน
กลางดง ปลางจอมพลทาวไธยอด ตั้งทับจอดกลางดง ฝงูหมูริพลมวลมากเหลนพอ
เดือน ปลายดอยเฟอนนะนุม คองกลองรุมนันเนือง เปนมโหสรพครัง้ใหย เสนา
แกวปลาวไพรมนตร”ี๑๘  

 
 ตัวอยางขางตนจะเห็นวาเนือ้ความในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการ
กลาวถึงการละเลนตางๆ ท่ีมีในทองถิน่ กลาวคือ มีการแสดงกายกรรมตางๆ เชน “บางพรองคค็าบ
ขอนลืน” คือแสดงการกลืนขอนไม  “บางพรองค็ไตสะเดยีงหนัง” คือแสดงการไตเชือกหนัง “บาง
พรองค็สลังสลืดขึ้นพ้ืนอากาสกลางหาว” คือแสดงการตีลังกากลางอากาศ “บางพรองค็ปาวชานดาบ” 
คือการแสดงโยนดาบ “บางพรองค็คาบเหล็กแขง” คือการแสดงคาบเหล็ก “บางพรองค็มาลืนเขมแซว
แลมดีบอง” คือการแสดงการกลืนเข็มและมีด “พอหมองูค็ถือเอาฅองูเหา” คือการแสดงการจับงู “ฅน
ทังหลายฝูงชางเหลน ค็มาเตนกายางเปนเชงิ” คือการเตนตามจังหวะตางๆ “ฝูงชางเหลนหมากรุกหมาก
สักกาเรืองรุง” คือการเลนหมากรกุและเลนสกา “ปลากค็ขับซอยิ้งสวางนันเนือง” คือมีการขับซอ และ 
“คองกลองรุมนันเนือง เปนมโหสรพครั้งใหย” คอืมีการเคาะฆองและตีกลองมหรสพ ผูศึกษา
สันนิษฐานวา เหตุผลทีก่วีเพิม่เติมเหตุการณตอนนีเ้พราะความคุนเคยประเพณีท่ีปฏบิัติอยู กลาวคอื เมื่อ
มีแขกผูมีเกยีรติมาเยือนจะมมีโหรสพเพื่อแสดงความยินดีเปนการตอนรับแขกผูมเีกียรตินัน้  
 

                                                                          
๑๘เรื่องเดียวกัน, ๔๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔

จากการศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มเหตุการณในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง 
ท่ีมีเนื้อความเพิ่มขึ้นจากเรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดก พบวา เหตุการณท่ีเพิ่มในเรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนรายละเอียดและคานิยมเกี่ยวกับทองถิ่นที่กวีสอดแทรกเขามาใหเขากับ
บริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน นอกจากนัน้ยังเพิ่มเหตุการณเพ่ือเสริมใหการดําเนินเรื่องมคีวาม
สมเหตุสมผลมากขึ้น 

 
๒. การตัดเหตกุารณในเนื้อเรือ่ง 
เหตุการณที่ตดัออกจากเนื้อเรื่องหรือการละเหตุการณ ในที่นี้หมายถึง เหตุการณท่ีไมปรากฏใน

เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง แตปรากฏในนิบาตชาดก การศึกษาการตัดเหตุการณใน
เนื้อเรื่อง มรีายละเอยีดดังนี ้

 
กัณฑชชูกะ (ชชูก) 
กอนที่ชูชกจะออกเดินทางเขาปาเพื่อไปขอสองกุมารมาเปนทาสใหแกนางอมิตตดา ในนิบาต

ชาดกกลาววา ชูชกกระทําประทกัษณิ๑๙ภรรยาและสมาทานวัตรกอนออกเดินทาง แตในสํานวนไมไผ
แจเรียวแดงตัดเหตุการณตอนนี้ออกไป ดังนี้ 

 
นิบาตชาดก 

“ตาพราหมณ พรหมพันธุเขาถือวาเปนพันธุแหงพรหมณ รับปากนาง
พราหมณแีลว พร่ําสั่งเสียตอไป ครั้นแลวสวมรองเทา กระทําประทักษณิภรรยา แกได
สมทานวัตรคือแตงตัวเปนดาบส มีหนานองดวยน้ําตา ออกจากบานไปยังพระนครอัน
มั่งคั่งของชาวสีพีเพื่อแสวงหาทาสทาสีดวยประการฉะนี้แล ฯ”๒๐ 

 
 
 
 

                                                                          
๑๙ประทักษิณ หมายถึง การเวียนขวา โดยใหสิ่งที่เรานับถือ หรือผูที่เรานับถือ อยูทางขวาของผูเวียน 
๒๐กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดกเลม ๙, ๒๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕

ไมไผแจเรยีวแดง 
“สวนวาชูชกพราหมณ คันกลาวคําดีงามชื่นชอย จาคําอ่ิงออยเซิ่งนางอมิตตตา 

แลวค็รองไหมีน้ําตาไหลละเลื่อน ค็เขาไพสุบเกิบในเรือน แลวกลาวคําวุฑฒิ๒๑จะใจ 
รองไหแลวลวดลงเรือนไพ”๒๒ 

 
ศิราพร  ฐิตะฐาน กลาววา “การละความทีไ่มคุนเคยมกัเกิดขึ้นในกรณขีองสาระทางวัฒนธรรม 

เพราะตางสังคมก็ตางวัฒนธรรม ดังนัน้หากตอนใดในนิทานบรรยายถึงประเพณ ี ปรัชญาความคิด 
ความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนแนวจรยิธรรม ที่เปนเรื่องเฉพาะกลุมชน หรือเฉพาะสังคม รายละเอียด
เหลานั้นมักถกูตัดท้ิงไป เพรายากแกการทําความเขาใจ”๒๓ จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาใน สํานวนไม
ไผแจเรียวแดง มีการตดัเหตุการณท่ีชูชกกระทําประทักษิณนางอมติตดาและสมาทานวัตรกอนออก
เดินทางออกไป เหตุที่กวีตดัเหตุการณตอนนี้ออก ผูศึกษาสันนิษฐานวา กวีผูแตงเรือ่งเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง นาจะเห็นวาการที่สามีกระทําประทักษิณภรรยาเปนสิ่งท่ีขัดกับธรรมเนยีม
ของทองถิ่น เพราะตามจารตีของชาวลานนาภรรยาตองเคารพสามี กวีนาจะชูชกเปนสามีจึงไมควรทํา
ประทกัษณิหรอืทําความเคารพภรรยา กวีจึงตัดเหตุการณตอนนี้ออกจากเนื้อเรื่อง  

 
กัณฑมหาราช 
ตอนที่ชูชกพาสองกุมารกณัหาชาลีไปนครสีพี เมื่อถึงเวลากลางคืนจึงหยุดนอนกลางปา เมื่อรุง

เชาจึงเดนิทางตอ เนื้อความตอนนี้ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการตัดทอนเหตุการณตอนท่ีชูชกถวาย
นํ้าบวนพระโอษฐและไมชําระพระทนตแกสองกุมารออก ดังนี ้
 

นิบาตชาดก 
“ครั้นราตรีรุงสวางชูชกกล็งจากตนไม ถวายนํ้าบวนพระโอฐและไมชําระพระทนตแด

พระกุมารทั้งสอง แลวใหเสวยผลาผลตามจะหาได ฯ”๒๔ 

                                                                          
๒๑วุฑฒิ หมายถึง ภูมิรู ความเจรญิ ความงอกงาม ความเปนผูใหญ อนึ่ง ในที่น้ี คําวุฑฒิ หมายถึง การใหโอวาท 
๒๒อุดม  รุงเรืองศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง,  ๒๐๔. 
๒๓ศิราพร  ฐิตะฐาน,  เรือ่งเดียวกัน, ๓๔-๓๕. 
๒๔กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดกเลม ๙, ๓๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖

 
สาเหตุที่กวีตัดเหตุการณตอนนี้ สันนิษฐานวา กวีตองการใหผูอานเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวน

ไมไผแจเรยีวแดง เห็นลักษณะของชูชกท่ีมคีวามโหดรายและใจดําอยางชัดเจน 
การศึกษาการตัดเหตุการณในเนื้อเรื่อง พบวา เหตุการณท่ีไมปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก 

สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนเหตุการณที่ไมใชจารีตของชาวลานนา หรือ เปนเหตุการณท่ีผิดธรรมดาที่
จะทําใหเนื้อเรือ่งไมสมจริง จึงทําใหกวีตดัเหตุการณบางตอนออกไป 

 
๓. การเพิ่มรายละเอียดในเนือ้เรือ่ง 
รายละเอียดที่เพิ่มเขามาในเนือ้เรื่อง ในทีน่ี้หมายถึง รายละเอียดที่พบในเรื่องเวสสันตรชาดก 

สํานวนไมไผแจเรียวแดง แตไมปรากฏในเรื่องเวสสันดร ในนิบาตชาดก การศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่ม
รายละเอียดในเนื้อเรื่อง มรีายละเอียดดังนี ้

 
กัณฑทัสสพอร (ทศพร) 
ตอนพระนางผุสดีไดรับพรจากพระอนิทร ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเพิ่มรายละเอียด

ของพรขอที่ ๑๐ เพิ่มเติม ซึ่งแสดงคานิยมของทองถิ่น ดังนี้ 
 
นิบาตชาดก 

  “มยูรโกจฺาภริุเท นารวีรคณายุเต 
  ขุชฺชเจลาวกากิณเณ สูทมาคธวณฺณเิต 
  จิตรคฺคเฬหุฆสุิเต  สุรามํสปฺปโพธเน 
  สิวิราชสฺส ภททฺนฺเต ตตฺถ อสฺสํ มเหสิยา 
ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอขาพระเจาพึงเปนอัครมเหสีแหงพระราชาในแควนสิ

วีในราชนิเวศน อันนกยูงและนกกระเรยีนรอง ประกอบดวยหมูนารีอันประเสริฐ 
เกลื่อนไปดวยคนเตี้ยและเดก็ทาส”๒๕ 

 

                                                                          
๒๕กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดกเลม ๙,  ๒๓๖-๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗

ไมไผแจเรยีวแดง 
“อัน ๑ คันวาขาไดเปนอัคคมเหสีเทวีแหงพระญาสวีริาฏฐอยูในปราสาทราช

มนเทียรแลปราสาทอันน้ัน ขอห้ือไดประกอบไพดวยนกเกรยีน นกยูงรองถองขาน
ขันเซิ่งกันไพมาดวยเสียงอนัมวนเพราะนกั เตมไพดวยนางนาฏสนมทังหลายฝูงมรีูป
อันงาม แลประกอบไพดวยเพียะพิณทังหลายหากสงเสพอยูทุกเมื่อ”๒๖ 

 
จากตัวอยาง จะเห็นวา สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอยีดของส่ิงที่ขอในพรขอท่ี 

๑๐ วาขอใหมเีครื่องดนตรลีานนา คือ “เพียะ” หมายถงึ เครื่องดนตรีประเภทดดีเปนคันตอจากกะลา 
เวลาเลน ผูชายตองถอดเสื้อเปลือยอกเอาสวนกะลานั้นครอบอกแลวดดีบนสาย ถาผูหญิงเลน จะใหสวน
กะลานั้นครอบท่ีชองทอง๒๗   

 
กัณฑหิมมพานต (หิมพานต) 
ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอยีดตอนทีพ่ระนางมัทรจีุติ

จากสวรรคมาปฏิสนธใินครรภของพระอัครมเหสีแหงพระเจามัทราช ดงันี้ 
 
นิบาตชาดก 

“พระนางผุสดีเทพธิดานั้น ครั้นทรงรับพระพรทั้งหลายแลว เคลื่อนจาก
เทวสถานนั้น มาบังเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีแหงพระเจามัทราช ดวย
ประการฉะนี้ ฯ”๒๘ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ผุสฺสติ สา สวนวาผุสสดีเทวีตนนัน้ คันวาเอาพร ๑๐ ประการแตสํานักอิน
ทาธริาชะแลว ค็จุติตายจากชั้นฟาท่ีนัน้ แลวค็ลงมาปฏิสันธใินทองราชเทวีแหง
พระญามัททราฏฐ ได ๑๐ เดือน บัวรมวณแลวจ่ิงออกมา”๒๙  

                                                                          
๒๖อุดม  รุงเรืองศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๐๒. 
๒๗อุดม  รุงเรืองศร,ี พจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง,  ๕๑๕. 
๒๘กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดกเลม ๙,  ๒๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๘

ในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการเพิ่มรายละเอยีดวาพระนางผุสดีอยูในครรภของพระมารดา 
๑๐ เดือนแลวจึงประสูติ แตในนิบาตชาดก ไมไดบอกวาอยูในครรภเปนเวลาเทาใด สันนิษฐานวากวี
นาจะนําความคิดเรื่องการอยูในครรภมารดา ๑๐ เดือน มาจากตอนที่พระเวสสันดรอยูในครรภของพระ
นางผุสดี ๑๐ เดือนจึงประสูติ ซึ่งทั้ง ๒ สํานวนกลาวตรงกนัวา พระเวสสันดรประสูติเมื่ออยูในครรภ
พระนางผุสดคีรบ ๑๐ เดือน 

 
ทานขัณต (ทานกัณฑ) 
ตอนที่พระเวสสันดรเสดจ็สูโรงทานเพื่อพระราชทานสิ่งตางๆแกผูมารอรับทาน เนื้อความ

ตอนนี้ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนิบาตชาดก ดังนี้  
 
นิบาตชาดก 

“ในลําดับนั้นพระเวสสันดรจึงเสด็จมาสูโรงทานเพื่อพระราชทานโดยมีพระ
ดํารัสวา ทานจงใหผาแกผูตองการผา จงใหเหลาแกพวกนักเลง จงเพิ่มโภชนะใหแกผู
ตองการโดยท่ัวถึง และอยาเบียดเบยีนพวกวณิพกผูมาในที่นี้อยางไรเลย จงเลี้ยงดูให
อ่ิมหนําดวยขาวน้ํา เขารับบูชาแลวกจ็ะไป”๓๐ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เมื่อนั้น สมเด็จพระภูบาลเปนเจาค็สระเด็จไพสูสาลากวานทาน พระภูบาล
จักปลงอาชญาอาณัตแกลอามาตยทังหลายฝูงชมชื่นได ๖ หมื่นสงคราม ค็บันดาลเปน
คาถาวา “วตฺถกามานํ” ดั่งนี้เปนตนแล โภนฺโต อมจฺจา ดูราเสนาแลอามาตยทังหลายฝงู
ทาวราชเสนา ฅนฝูงใดมาขอเอาผา สูจุงห้ือตอหนาทันใจ ฅนฝูง ใดมาถามกินเหลา ชู
แพงเขามาแลว สูจุงแตงห้ือจํากิน ฅนฝูงใดมาครางวาอยากเขาอยากน้ํามากหลวงหลาย 
เนื้อปลาอยายสะพรั่ง ชักเขานั่งหื้อจํากินทราเพิ่นเฮย เขาของใดอยาอยอน อยาหื้อผอน

                                                                                                                                                                                                                           
๒๙อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๐๖. 
๓๐กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดก เลม ๙,  ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๙

ทานเลา คํารายสูอยาไดดา อยาไดวารายถามตี จํานําดีแพงพอก สูคอยบอกทุกอัน ช้ิน
ปลามันถี่ถวน ห้ืออ่ิมลวนอยาหลอ แลวสงเขาเมือเทิอะเนิอ เพิ่นเฮย”๓๑ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวามีการใหรายละเอยีดท่ีเปนอาหารซ่ึงชาวลานนาคุนเคย ในทีน่ี้ คือ “ช้ิน

ปลามัน”  อุดม  รุงเรืองศรี ใหความหมายของคําวา ปลามัน ไวในพจนานุกรมลานนา-ไทย สํานวนแม
ฟาหลวงวา ปลามัน คลายปลากั้ง แตตวัยาวอยางปลาชอน อยูตามลําหวย๓๒ นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่ม
รายละเอียดสิ่งที่พระเวสสันดรประสงคใหปฏิบัติตอผูมารับทาน คือ “คํารายสูอยาไดดา อยาไดวาราย
ถามตี จํานํา๓๓ดีแพง๓๔พอก” หมายถึง อยากลาวคําไมสุภาพหรือวาราย อยาหาเรื่องทํารายรางกาย และ
ย้ําวาตองจัดทุกอยางใหเต็มบริบรูณไมมีบกพรอง การเพิ่มรายละเอยีดในตอนนี้ เปนการเนนวาพระ
เวสสันดรเปนผูมีใจบุญอยางยิ่ง 

 
ตอนที่พระเจาสัญชัยกลาวโนมนาวใจพระนางมัทรไีมใหสองกุมารไปดวย โดยอางถึงอาหาร

การกินและความสะดวกสบายตางๆ ท่ีเคยไดรับเมื่ออยูในปราสาท เนื้อความในตอนนี้ของสํานวนไมไผ
แจเรียวแดง มกีารแตงรายละเอียดเพิ่มเติมจากนิบาตชาดก ดังนี ้
  
 นิบาตชาดก 

  “พระมหาราชาผูยังแวนแควนของชาวสีพีใหเจรญิไดตรัสกะพระนางมัทรนีั้น
วา เดก็ๆ เคยเสวยขาวสาลีอันปรุงดวยเนื้อสะอาด เมื่อตองเสวยผลไมจักทาํอยางไร”๓๕ 

 ไมไผแจเรยีวแดง 
“เมื่อนั้นพระญาสรีสญัเชยยภูวนาถ ไธธิราชเสวยิสาร พระภูบาลเจาฟา 

เลี้ยงไพรฟาเอยนใจ จิ่งกลาววา สองสายใจเคิยกินเขาสาลอัีนออน ขาวชะชอนทุก
อัน ช้ินปลามนัหอมห่ืน เนื้อสาช่ืนแกงแฅ หลานรักเฮยิทังคู กนิลกูไมชูเพรางาย 

                                                                          
๓๑อุดม  รุงเรืองศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๓๘. 
๓๒อุดม  รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๔๒๖. 
๓๓จํานํา ในที่นี้หมายถึง  ชดัเจน 
๓๔แพง ในท่ีนี้หมายถึง สวยงาม เต็ม บริบูรณ 
๓๕กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร,  นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐

หลานสายใจกลิ่นแกว สองเจาอยูแลวรือเคิย พอขอเลยิบไว ดั่งรือขาจกักินได ยัง
ลูกไมเหนือดนิน้ันชา”๓๖ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวา สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอยีดอาหารที่สองกุมาร

เสวยเมื่ออยูในเมืองสีพี คือ “ช้ินปลามนัหอมห่ืน เนื้อสา๓๗ช่ืนแกงแฅ๓๗” อาหารท่ีเพิ่มในเนื้อความนี้ 
เปนอาหารที่ชาวลานนานยิมรับประทานกนั คือ ปลามัน และแกงแคเนื้อสา การเตมิรายละเอียดอาหาร
ตางๆ น้ี อาจเปนเพราะความคุนเคยของกวีที่มีตออาหารในทองถิน่ และเพราะตองการใหผูอานซึง่เปน
คนในทองถิ่นเกิดจินตภาพตามเนื้อเรื่องไดชัดเจน 

 
กัณฑวันนปเวส (วนัปเวสน) 
ความตอนที่พระเวสสันดร พระนางมัทรี และสองกุมารกัณหากับชาลีเดินทางมาถงึนครเจตรัฐ 

ซ่ึงเปนเมืองชนบทที่อุดมสมบูรณ และม่ังคั่ง เนื้อความตอนนี้ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง มีการเพ่ิมรายละเอียดการบรรยายความอุดมสมบรูณของเมืองเจตรัฐมากกวาเนื้อความใน
สํานวนนิบาตชาดก ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“กษัตริยทั้งสีน้ั่นทรงพระดาํเนินสิ้นมรรคายืดยาว เสด็จถึงเจตรัฐอันเปน
ชนบทเจรญิมัง่คั่ง มีมังสะและขาวดีมาก ฯ”๓๘ 

 
 
 
 

                                                                          
๓๖อุดม  รุงเรอืงศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๕๒. 
๓๗เน้ือสา คือ เน้ือสีขาวหมน ในที่นี้อาจเปนเน้ือไก เพราะ ชาวลานนาเรียกไกสีขาวหมนวา ไกสา 
๓๗แกงแฅ คือ แกงที่ใชผักตางๆ หลายชนิกละมายคลายแกงปาของไทย แตไมใสกระชาย เรียกชือ่ไปตางๆ ตามสวนประกอบที่เดน 

ในท่ีนี้ แกงแฅเนื้อ หมายถึงแกงแฅที่ใสเนื้อวัว  
๓๘กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙,  ๒๗๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑

ไมไผแจเรยีวแดง 
“จักกลาวเถิงทานทาวทัง ๔ หนีคลาดเมืองตน เดินเทยีวหนไกลมาก ขามพน

จากเมืองไพ เจตรฏัฐะมีไหนเขาสู ฅนอยูห้ันมีสุข ปูนสนุกใจหลายหลาก เขาของมาก
นานา ช้ินปลานานาคลืน่เคลา เขาเหลาหากยุกิน มากนักแล”๓๙ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวา สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของนครเจตรฐัวา 

นอกจากจะอดุมสมบูรณแลว ผูคนที่อาศัยอยูในเมืองนี้ยังมีความสุขอีกดวย  
 

ตอนที่เจาเมืองเจตรฐักลาวตอนรับพระเวสสันดร เนื้อความในตอนนี้มกีารเพิ่มเติมรายละเอียดใน
สํานวนไมไผแจเรียวแดง ดงันี้ 
 

นิบาตชาดก 
“ขาแตพระมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดแีลว มิไดเสด็จมารายเลย พระองคผู

เปนอิศราธิบดเีสด็จมาถึงแลว ขอจงตรัสพระประสงคสิ่งอันมีอยูในนครนีเ้ถดิ ขาแต
พระมหาราชเจา ขอเชิญเสวยสุทธาโภชนะกระยาหาร ขาวสาลมีีเมี่ยงเงาและมัง
สมธุรส พระองคเสด็จมาเปนผูควรตอนรบัของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย”๔๐ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ขาแดมหาราชะเจา ยสท่ัวเทาสีพี ฅวามสวัสสดีมารอดพระพี่ เถิงแหงหนี้
เมืองเรา ของจุงเอาตนอยู แหงหนี้คูราชา ขอเปนพระญาแกลตูขา ปราแหลงหลาแดน
เมือง เงินฅําเหลืองชางมลา ทังไพรฝาโยธา ขอราธนาพระแด ขอเปนเจาแกลทังเมอืง
เทิอะ ขาแดมหาราชะเจา เมอืงอันนี้สุขถวนทุกสิ่ง ของกนิยิ่งดดูี เขาสาลีขาวออน งาม
ชะชอนหอมใจ ชิ้นปลาใดหวานมาก ถวนทุกภาคนานา ขอมหาราชะเจาตนยิ่ง เสวิย

                                                                          
๓๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนาเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๖๘. 
๔๐กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒

ทุกสิ่งตามใจ แดเทิอะ มหาราชะเจามารอดมาเถิง เมืองเรานี้บผิดแผก มาเปนแขกแกว
สวัสสดีแล”๔๑ 

 
 ตัวอยางขางตนจะเห็นวาในนิบาตชาดก เจาเมืองเจตรัฐกลาวตอนรับพระเวสสันดรวาหาก
ประสงคสิ่งใดจะใหและกลาวเชญิใหรับประทานอาหาร ดังนี้ “ขอจงตรัสพระประสงคสิ่งอันมีอยูใน
นครนีเ้ถิด ขาแตพระมหาราชเจา ขอเชิญเสวยสุทธาโภชนะกระยาหาร ขาวสาลีมีเม่ียงเงาและมัง
สมธุรส” แตในสํานวนไมไผแจเรียวแดงนอกจากเจาเมอืงเจตรฐัจะกลาวตอนรับพระเวสสันดรวาเมือง
น้ีเปนเมืองที่มีความสุขและบริบูรณพรอมทุกสิ่งและเชญิรับประทานอาหาร ดังนี ้ “ขาแดมหาราชะเจา 
เมืองอันนี้สุขถวนทุกสิ่ง ของกินยิ่งดูดี เขาสาลีขาวออน งามชะชอนหอมใจ ช้ินปลาใดหวานมาก ถวน
ทุกภาคนานา ขอมหาราชะเจาตนยิ่ง เสวยิทุกสิ่งตามใจ แดเทิอะ” ยงัมีการเพิ่มเติมรายละเอียดวา เจา
เมืองเจตรัฐกลาวเชญิพระเวสสันดรใหอยูครองเมืองตอไปดวย ดังนี ้ “ของจุงเอาตนอยู แหงหนีคู้ราชา 
ขอเปนพระญาแกลตูขา ปราแหลงหลาแดนเมือง เงินฅําเหลืองชางมลา ทังไพรฝาโยธา ขอราธนาพระ
แด ขอเปนเจาแกลทังเมืองเทิอะ” เมื่อเทียบกับในนิบาตที่เชิญใหพระเวสสันดรมาเปนแขกแตไมไดเชิญ
ใหอยูครองเมอืงเหมือนในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงความวา “พระองคเสด็จมาเปนผูควรตอนรับของ
ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย” สาเหตุที่กวีเพิม่รายละเอียดใหเจาเมืองเจตรฐัเชิญพระเวสสันดรอยูปกครอง
เมืองเจตรัฐตอไป อาจเปนเพราะ กวีตองการเนนความเปนกษัตรยิที่ยิ่งใหญของพระเวสสันดรใหชัดเจน
ขึ้น 
 

กัณฑชชูกะ (ชชูก) 
 ตอนที่นางพราหมณีรุมตอวานางอมิตดา นางอมิตตดากลับบานมาฟองชูชกวามีใครบางที่ตอวา
ตน ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเพิม่รายละเอียดซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบรรดานางพราหมณี
ท่ีมารุมตอวานางอมิตตดา ดังนี้ 
 
 ไมไผแจเรยีวแดง 

“รอยวาอีกาลกิณีจี้หลีต้าสวดปากรายโกรดหุมคํา บอ้ันค็อีตาดําปากกวาง ผวั
มันราดรางหลายที บอ้ันค็อีสรีผูมักชู มันชางรูอยาแฝดหลวงหลาย บมีคอี็ผีพรายแมคา

                                                                          
๔๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๗๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓

เหมี้ยง เกลามนัเกลี้ยงดั่วโพรงเลีย รูวาอีตาเพรยีเมยีพราหมณอายใส โปงแฅงใหยตา
หลวง รูวาอนีางยวงเมยีพราหมณผูตาหลิว่ แมหนาปวนมยาน บอ้ันค็อีหวานใจเคยีด 
รายลนเปรตเหลือผ ี ไพดาอเีจาคูแลคา บอ้ันค็อีจอมจักเมยีพราหมณนอง เกลามันอ่ัว
ชองควี่รยุราย รูวาอีตายพรายเมียพราหมณอายยี่ เกลามันควี่ดั่งขนแพะ บอ้ันค็อีสัพพะ
แชะแมคาหมากกอก ปากรายบอกปานผี มาดาอีเจาคูแลคา ดาอีนายคูแลรือ รูวาอีจี้หลี้
แมคาขี้รา ใจเคียดกลาปากเสียงแขง บมีคอี็ฅําบางผวัมันขี้คราน ทานยอมตานดูแฅวน 
รูวาอีตาแมนแมคูลวา ตาเหลือกสากกาก บมีค็อีขี้ขากอีสัพพะแซะแมคาสมคาง มัน
ชางยางถางถะขา มาดาเจาคแูลคา ดาเมียคูแลคา รูวาอจีกหลกแมคาหมากถัว่เนา ราย
กวาเกลาบห้ือเสีย บอ้ันค็อีตาเพรยีปากเปยก เขารองเรียกหากันไพทา มารุมกนัดาเมยีคู
แลคา รูวาอีตามนเมียพราหมณผูตาเหลือกสากกาก เปนขี้ขากทังตัว ยางหัวซอนไพ
หนา มันมาอยูถาตเีมียคูแลเด บมัค็อีตาเซียหัวหยอง มนัชางขายหนังพองกับเขาแฅบ 
มาจาคําสมแสบหัวใจ ดาร่ําไรจาเสียด ห้ือเมียคูเคียดหนีนี้แลเด นางจุงจักบอกคพูีห้ื่อ
แจงชูอันมาบดันี้เทิอะ 

เม่ือน้ัน นางอมิตตตาปนนาจิ่งกลาววา สามิ ขาแกลปูผูเถา สวนวาเมีย
พราหมณ เขาค็มาเตมดอนซายแลรมไม คคู็บจําชื่อเขาไดสักฅนแล พราหมณเหิย คจูัก
กลาวแกลทานพราหมณห้ือรูคาอยูบานหนี้เคิยหันกอนแล ผูนึ่งนัน้ดําสูงตาโมง 
มันเปนแมคาคู เกลาผมหลูบหลูเมือหลัง มาอยืนอยังอยูขางน้ําบอ ซัดตาผอยังคู ผูหนึ่ง
นั้นขาวสูงสูบแูอวม่ัง เยยีะหนาถั่งดั่งงวงซาหลังโคสะหนอย มันชางกลาวคําสะหาว ผู
นึ่งนั้นทางขาวมันบมีสักอยาด ดําลนขนาดเพียงกา เหลือกตาอยูมะมานมะมาน วามึง
จักมาอยูบานตูสัง วาอั้นจิ่มค ู แลนา ผูนึ่งนัน้เยยีะดังจองหูบัง มาอยืนอยังอยูขางน้ําทา 
เหน็บดอกขาเตมเกลา เยียะเมาเหลาดังแซว ปากเสียงแหลวปะแปบ มาปูนดีแสบหัวใจ
คู ผูน่ึงนัน้เยยีะบิงผาสไบดอกฅําเอิ้มเติ้ม ตาค็เหลื้อมเขี้ยวค็ขาว ซ้ําดังยาวคิ้วโกง มาจา
จมหลายที จาคําผิดเยียะสะกกสะกาก ผูนึ่งนั้นปากเบี้ยวดังจอง มันชางขายหนังพอง
กับเขาฅวบ ผวัมันเถายิ่งกวาผัวคู เขามาชูกนัจมดา มาอยูวาห้ือตูหนี ผูน่ึงนั้นแฅวนบดี
สักอยาด สากน้ําฝาดมนัมี จาบุบตีอยูบยั้ง นุงส้ินบั้งกานลายเสือ ซ้ําแอวเฅื้อกนกึ่ง นัว
นมตึ่งเปนหนาม เหน็บดอกครามชาหอมนุงสิ้นกอมปากเสียงแขง ผอซะแขง ผอซะ
แคง จมเสียด จาสมเสียดปูนหมาง ผูนึ่งเยยีะคางหวิดคิ้วโกง ซ้ําเขี้ยวโซงนมยาน แบก
ไมคานยอนเยิอ้ วาจกัแกเสื้อรุมตี ฝูงนึ่งนัน้แฅวนบดีสักอยาด ใจกลาฝาดขมใน ผูนึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔

นั้นสากตมันมใีจบกลา มันบห้ือคูหันหนา เทาหันแตตากล้ํานึ่งอยูเมยีงเมียง ผูนึ่งนัน้
ตกพายซะเลยีงปานดั่งชาง สากตมันเปนแมรางจักแวนเคน สูงโอนเอนตาเหลือก ยาง
อุมเอือกนมไหว มาวาคูเหลอืใจอยูบได จิ่งรองไหแลนมานี้แล พราหมณเหิย”๔๒ 

 
 ตัวอยางขางตน กวีเพิ่มรายละเอยีดซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลตางๆ โดยการใชคําฉายา
เรยีกแทนชื่อตวั แสดงใหเห็นวาสังคมที่กวีจินตนาการในเรื่องนั้นเปนสังคมขนาดไมใหญ คนในสังคม
มีความสนิทสนมกันดจีนรูจกัลักษณะนิสยัใจคอ อาชีพ และคูครอง และนําส่ิงที่รูนัน้มาตั้งเปนคําฉายา
เรยีกแทนชื่อกนั เชน “อีสรีผูมักชู” “อีจกหลกแมคาหมากถั่วเนา” “อีผพีรายแมคาเหมี้ยง” และ“อีตาเพ
รียเมียพราหมณอายใส” เปนตน๔๓ 

 
ตอนที่ชูชกกลาวออกตวักับนางอมิตดา วาตนไมมีความรูความสามารถและไมมีทรพัยสินที่จะ

หาทาสมาใหนางอมิตดา แตจะปรนนิบตัินางอมิตดาใหสุขสบาย เนื้อความตอนนี้ในสํานวนไมไผแจ
เรยีวแดงมีการเพิ่มรายละเอยีดมากกวาในนบิาตชาดก ดังนี้ 

นิบาตชาดก 
“แมอมิตตตดาปนา ศิลปกรรมหรือทรัพยและขาวเปลือกของฉันไมม ี ฉันจัก

หาทาสหรือทาสีมาใหแมไดโดยทางไร ฉันจักปรนนิบตัิแมทรามวยัใหสําราญ อยา
เดือดดาลไปเลยแมคณุ”๔๔ 

 
 ไมไผแจเรยีวแดง 

“ชูชกพราหมณจิ่งกลาววา “นตฺถิเม สิปฺปฏฐาน”ํ ดูราแมนอยอมิตตตาปน
นาพ่ีเหิย ช่ือวาสวาสตรสิลปสิปปคุณอันใด คูพ่ีค็บไดเรยีนสักหนอย แตเมื่อ
ยังหนอยยังเลก็ แมนวาตําราเชนเช็ก พ่ีคบ็ไดเรียน หลอเหล็กห้ือเปนธัมมชาต คู
พี่ค็บไดเรียน หลอทองแดงหื้อเปนนาก คพูี่ค็บไดเรียน หลอกากแกวห้ือเปนฅํา คู
พี่ค็บไดเรียน จักจําคําทานหือ้แจง แมนจักแสงน้ําแตมขดีเปนลาย คูพ่ีค็บไดเรียน 

                                                                          
๔๒เรื่องเดียวกัน, ๑๙๒ – ๑๙๖. 
๔๓ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับการใชคําฉายาในบทที่ ๔ และ ความสัมพันธของคนในสังคม บทที่ ๕ 
๔๔กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕

มีแตนอนหงายฅูเขานอนออมขางเตาไฟ เยียะไอขะขกุขะขาก ฝูงนี้หากเปนการเก
ลา ยังเคยิชะนาญสะนอย แมนวาเชิงฟอนยางลายเลิง ฟอนแพนเพิงลายโลก คูพี่ค็
บไดเรียน ขึ้นฟอนโยกใยโยน คูพี่ค็บไดเรยีน ขึน้กระโดงฟอนดาบ คูพ่ีค็บไดเรียน 
ตบเชิงพราบๆ แลเชิงลา คูพ่ีค็บไดเรียน แมนวาเชิงดําน้ําหาปลา สานไซงาแลเลิ่ย
ตอก ลายสอกกอกแลสานกวย แปลงน้ําบวยแลแปลงพาก คูพี่ค็บไดเรยีน ฟอน
เตนตราบตราตริง คูพ่ีค็บไดเรยีน ตบมือบิดหมากพลาวหาว คูพี่ค็บไดเรียน หัน
แลวสอดทวายดู คูพ่ีค็บไดเรยีน ดฤูกษเดือนดาวบวกคณูหื้อแมน คูพ่ีค็บไดเรียน 
แมนวาดูยามหมดแลยามปลอด คูพ่ีค็บไดสอดหาเรียน ดูไมมอกเจยีงยาวสอก 
แทกแลวออกมาหัก คันชะนาญนักมักหุมแมน คูพ่ีค็บไดแกวนหาเรยีน แลเจา 
มนตอันจักใสหนุมเหนาห้ือรัก คูพี่ค็บมี มนตอันห้ือทานใจหวาน คูพ่ีค็บไดเรียน 
มนตอันจักเปาเกียนห้ือกลิ้งห้ือเลน คูพี่ค็บไดแกวนหาเรยีน มนตตามเทียนลนดํา
น้ําซํ้าแฅวนไกล พัดเหลก็ไฟคูพ่ีค็บไดเชือ้ มีแตมนตเปาไฟห้ือเรื่อ คูพี่ค็ไดเชื้อ
มาแลว ค็บรายสังดั่งเกลา แมนจักใสคลองเตา ค็บเปน ใสคลองเหน ค็บชาง ใส
คลองคาง ค็หลางจักยังแฅวน ใสคลองแลนค็บแกวน ยงิหนาไมค็บแมนสักเหม็ด 
จักตอกดูสักเกก็ ค็ยังทึงคึดยาก แมนจกัยิงสีนาด คูพีค่็มากกลวัหน คูพี่น้ีนาคือ
เปนฅนลอดมอกพอยจกัเดนิดาวขรอกเมืองไกล ดั่งรือแลจักไพไดนี้ชา นางค็จุงคึด
ตอคูพี่ อันเถาลนทีโ่รยแรงนีเ้ทิอะเจา คูพ่ีคห็ากจักอุปปฐากนางทุกฅ่ําเชา พ่ีค็หาก
จักคอยลุกหนึง้เขากอนเจาจอมขวัน ชูวนั ชะแล”๔๕ 

 
ตัวอยางที่ยกมาขางตนจะเห็นวา สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเพ่ิมรายละเอียดของวิชาชีพ

และการละเลนตางๆ ของชาวลานนาลงในเนื้อความดวย เชน การฟอนแพน๔๖ ตบเชิง๔๗ การดูฤกษยาม 
การจักตอก หรือ การเปามนตตางๆ เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มรายละเอยีดที่แสดงถึงกจิวัตร
ประจําวนัของชาวลานนาคือ ทุกเชาเม่ือตืน่ขึ้นมาตองน่ึงขาวเหนียว ความวา “พี่ค็หากจักคอยลุกหนึ้ง

                                                                          
๔๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๘-๒๐๐. 
๔๖ฟอนแพน คือ การฟอนชนิดหน่ึงของลานนา 
๔๗เชิง ในที่น้ีหมายถึง ช่ือการฟอนรําประกอบการตบไปตามสวนตางๆของรางกายเพื่อใหมีเสียง ประกอบกับการฟอนดาบ เรียกวา 

ฟอนเชิง หรือ ตบบาผาบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

เขากอนเจาจอมขวัน ชูวัน” หมายถึง ชูชกจะตืน่ตอนเชามานึ่งขาวใหนางอมิตตดาทุกวัน เนื้อความ
ในตอนนี้เมื่อเพิ่มเขามาทําใหทราบวาชาวลานนานิยมรบัประทานขาวเหนียวในชวีิตประจําวนั 

กลาวถึงตอนที่นางอมิตตดาขูชูชกท่ีไมยอมไปขอสองกุมารมาเปนทาสรับใชตนเนื้อความ
ตอนนี้ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการแตงรายละเอยีดเพิ่มเตมิจากเนื้อความใน
นิบาตชาดก ดงันี้ 

 
 นิบาตชาดก 

  “เวลานักขัตฤกษหรือมหรสพตนฤดู ทานจักเห็นขาแตงตัวคลอเคลียอยู
กับชายอื่นๆ”๔๘ 
 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ในเมื่อเดือนชีปลีใหม คูจักหวีผมใสมาลา คูจักนุงสิน้กาสาใสสองมีวัณณ 
คูจักเสียดลานฅําแลทัดดอกไม ปกปนไวจงโขง คจูักไพถงดวยชายหนุมหนอย ห้ือ
เขาอิ่งออยชมสงวน เชนแล”๔๙ 

 
ตัวอยางขางตน จะเห็นวาสํานวนไมไผแจเรียวแดง กวีเพิ่มรายละเอียดในเรื่องการแตงกายของ

สตรีลานนาแทรกลงในเรื่องดวย คือ การนุงผาซิ่นที่มาจากตางเมือง ในที่นี้คือ ผาซิ่นท่ีมาจากเมืองกาสา 
การเสยีดลานฅําหรือการนําทองคํามาตีเปนแผนบางเหมอืนใบลานนํามามวนแลวเสยีบรูทีเ่จาะไวที่ติ่งหู 
การทดัดอกไม และการปกปน  
  
 ตอนที่ชูชกตกลงใจจะไปขอสองกุมารมาเปนทาสรับใชแกนางอมิตตดา เนื้อความตอนนี้ใน
สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการแตงรายละเอยีดเพิ่มเตมิจากเนื้อความในนิบาตชาดก โดยการบรรยาย
อาหารและขาวของเครื่องใชท่ีมีในทองถิน่ลานนาลงในเนื้อความ ดังนี ้

 
 

                                                                          
๔๘กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๑. 
๔๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗

นิบาตชาดก 
“แมอมิตตตาปนา จงจดัสะเบียงเดินทางใหฉัน ขนมงาขนมออยและขนมผึ้ง 

ทั้งสัตตูกอนสัตตูผงและขาวผอก จัดใหดีๆ นะแม ฉนัจักนําพระพีน่องสองกุมารมา
ใหเปนทาส เธอท้ังสองนั้นเปนเด็กท่ีไมเกยีจคราน จกัคอยรับใชแมทั้งกลางคืนและ
กลางวัน 

สา ขิปฺป ปาเถยฺยํ ปฏยิาเทตวฺา นางอมิตตตาปนา รีบจัดสะเบียงเดนิทางเสร็จ
แลว แจงใหตาชูชกทราบ ฯ”๕๐ 

 
 ไมไผแจเรยีวแดง 

“วํ ดั่งนี้ ดรูาเจาแมนอยอมติตตาปนนาเฮยิ เจาจุงแตงดายังเขาไทเขาถงหื้อ
แกลคูพ่ีเทิอะเจา นางจุงใสทังเขาหนมถั่ว เขาตมอ่ัวช้ินยํา เขาหนมแดกงาดําแลน้ํา
เผิ้งใหม สัพพะของกินใสชูอัน พี่ค็จักคอยไพผันขอเอามาหื้อได ยังขาชวยใชพ่ําเรญิ
นาง ชะแล 

เมื่อนั้นนางอมติตตาค็รีบพลนัมะโนมะนาแตงดาซวะไซว ยังเขาไทแล
เขาถง ใสทังเขาสตุผงแลน้ําเผิ้งใหม ใสทงัพริกแลเกลือ ใสทังหมากเขือแลหมาก
ถั่ว เขาตมอ่ัวช้ินยํา ใสเขาตาํผงแลแมลงดาขั้ว ใสทังหอมบ่ัวแลหอมเทียม ใสทัง
ซะเลยีมแลขีร้า ใสทังพรากลาแลเหลก็ไฟ ใสทังไตรแลน้ําเตา เพื่อจกัหื้อปูเถาพา
ไพกินในหนทาง แลวค็เอามาวางในทีใ่กลชูชกพราหมณ ห้ันแล”๕๑ 

 
 ตัวอยางขางตน เหตกุารณทีย่กมาเปนตอนที่นางอมิตดาจดัเตรยีมสัมภาระใหชูชกเดนิทางไกล ใน
นิบาตชาดกมรีายละเอียดของเสบียงที่ชูชกสัง่ใหนางอมติตดาเตรยีมใหตน แตไมมรีายละเอยีดส่ิงที่นาง 
อมิตตดาเตรยีมใหชูชก กลาวแตเพียงวา นางอมิตตดาจดัเสบียงเดนิทางใหชูชกเสรจ็แลว สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง มรีายละเอียดของอาหารและเครือ่งใชทีอ่มิตตดาเตรยีมใหชูชกเดนิทาง อาหารท่ีนางอมิตตดา
เตรยีมใหชูชก ไดแก ขาวสาร น้ําผึ้งสดใหม พรกิและเกลือ มะเขือและถัว่ ยําเนื้อ ขาวสารที่ตาํเปนผง และ
แมงดาคั่ว กับหอมแดงและกระเทียม สะเดา ปลารา และเตรยีมของใช ไดแก มีดพรา เหล็กสําหรับจดุไฟ 

                                                                          
๕๐กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๒. 
๕๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘

ถวยตะไลและน้ําเตาสําหรบัใสน้ํา  สาเหตุที่กวผีูแตงเรือ่งเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดงแจง
รายละเอยีดอาหารและขาวของเครื่องใชท่ีนางอมิตตดาเตรยีมใหชูชกนัน้ ผูศกึษาสนันษิฐานวา กวีคง
ตองการแสดงใหเห็นวัฒนธรรมดานชีวิตความเปนอยูของชาวลานนาในดานอาหารและเครื่องใชตางๆ ซ่ึงคน
ในทองถิ่นคุนเคย เพื่อใหผูอานซึ่งเปนคนในทองถิ่นสามารถเกิดจินตภาพตามเนื้อความที่กวีกําลังกลาวถงึได
งาย 
 ตอนท่ีชูชกเดนิทางเขาปาเพื่อไปขอสองกมุารมาเปนทาสรบัใชใหแกนางอมิตตดา เมือ่
เปรยีบเทยีบเนือ้ความตอนนีร้ะหวางเรือ่งเวสสันดรในนิบาตชาดก กบัเรือ่งเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผ
แจเรยีวแดง พบวา สํานวนไมไผแจเรยีวแดงมีการเพิม่รายละเอยีดของตวัละครชชูก ดังนี้ 
 
 นิบาตชาดก 

  “ตาพราหมณ ผูตกอยูในอํานาจของกามราค ถูกนางพราหมณีบังคับ แกได
เสวยทุกขน้ัน ฯ”๕๒ 
 

 ไมไผแจเรยีวแดง 
  “ภิกฺขเว ดูราภกิขุทังหลาย สวนวาชูชกพราหมณผูหาประหญาบได เมียดา
วาใชจําไพ มนัมีใจอาลัยดวยกามราคใจๆ  ค็ถือเอาไมเทากับถงหรอเขาแลเครื่องปชูา
ไฟ แลวค็เขาไพเสพสางเสวยิทุกขอยูในปลาไมหิมพานต”๕๓ 
 

 ตัวอยางขางตนจะเห็นวา เน้ือความสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอียดของตัว
ละครชูชก คือกลาววาชูชกนัน้ “หาประหญาบได” คือ“ไมมีสติปญญา” สาเหตุที่กวีเพิ่มเติมรายละเอียด
ใหตัวละครชูชกในสํานวนไมไผแจเรียวแดงเปนผูไมมีสติปญญา อาจเปนเพราะวาในลานนานยิมคนมี
ความรู มีสติปญญา นอกจากนั้น สํานวนไมไผแจเรียวแดงยังมีการเพิม่รายละเอียดสัมภาระของชชูกวามี
เครื่องบูชาไฟดวย เครื่องบชูาไฟ ในท่ีนีค้ือ ธูปหรือเทียน ในลานนามีความเชื่อเรื่องผีหรือเจาที่เจาทาง
อยางมาก เมื่อตองหยุดพักตามที่ตางๆ ก็มกัมีการจุดธูปเทียนเพื่อบูชา ผี เจาท่ีเจาทาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ปกปองคุมครองสถานที่แหงนั้น  

                                                                          
๕๒กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๓. 
๕๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙

 
ตอนที่ชูชกเดนิทางไปถึงปาหิมพานต และถูกสุนัขของพรานเจตบุตรไลกัดจนตองหนีขึ้นไป

หลบบนตนไม ความตอนนี้ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับสุนัขของพราน
เจตบุตร ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“เมื่อแกเขาไปสูไพรวันนัน้ ถูกสุนัขลอมไลอยูระงม แกรองเสียงขรมเดิน
ดนกระเจอะกระเจิงหางออกไปไกลโดยอรรถาวาสุนัขเหลานั้นเปนของนายเจต
บุตรผูน่ังรักษาดาน ตาชูชกถูกสนุัขเหลานั้นลอมไล แกหนีขึ้นไปอยูบนตนไม
รองไหโอดครวญอยู ฯ”๕๔ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ชูชกพราหมณคันวาเขาไพสูปลาไมดงหนา หมาพรานเจตบุตรทัง
หลายค็มาหอมเหา เถาลาวเกลายินกลวัตาย หมานายพรานเลีย้งไว เตมปลาไมไล
เลิยขบ ตวัน่ึงชื่อวาพูตูบ มนัชางแกวนเชงิขบเชิงคาบ ตัวนึ่งชื่อวาพูตาบ มันชาง
สาบชอมรอย ตัวน่ึงชื่อวาพูมอยดําปกหาง แลนครั่งครางผับปลาเสี้ยงรวายตร ี
ตัวน่ึงชื่อวาอายหูลี่หางดอก ตัวนึ่งชื่อวาพูทอก มันชางเซาะซอกเขาในลอม คัน
มันหันสัตตชอมติดไล เชื้อหมาใหยแฅวนแรง ตัวนึ่งชือ่วาพูแดงหุมเหา ตัวหนึ่ง
ช่ือวาพูเปลาใจกัด ตวันึ่งชือ่วาพูหมัดใจกลา แลนวกหนายามเดยีว แฅวนฉลับ
เฉลียวเลิยไล คันเขาใกลเปบปาวเอา ตัวนึง่ชื่อวาดาวสระเด็จ แมนวาหลงปลาได 
๗ วัน มันคผ็นัมารอด ตวันึง่ชื่อวาพูดําปลอดตาแหวน เหาเสียงแขงเหมือนบอก
ไฟแสนหางออน กองทุกมอนพูดอย ตัวน่ึงชื่อพูมอยตาแซมหมาเกลาเกื้อ มัน
ยอมไลเนื้อทันทาง ตัวนึง่ชือ่วาพูแดงดาง มันชางนอนพางขางเจา น่ังอยูเฝา
หัวฅันได หันอันไดค็ขบหยาบ เตนคั้นคาบยามเดยีว ตัวน่ึงชื่อวาพูเฉลยีวดาํ
ปลอด มันชางรูสอดหารอย คอยดูตาแหงเจา ตัวนึ่งชื่อวาอายหมาเทา หากเปนห
มาเถาแตพอแมมันมา เลงมัคคาคอยแมน ใจรูแกวนหนทาง หันลวะแลยางซะ

                                                                          
๕๔กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,  เรื่องเดียวกัน ,๒๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐

พายแชก ยอมขบคาบแดกตกดอยไพ ตวัน่ึงชื่อวาอายหมาลายตวัใหย หันหัวลาน
ไลคระชังเรือน ตัวนึ่งชื่อวาไฟเดือน ๕ ตวัน่ึงชื่อวาฟาเดือน ๖ หันยาจกไลเลิย
ทัน ตัวนึ่งชื่อวามณวีณัณหางกาน หันหมูเมงแลหมูมาน หันขากานยอมชัง ไล
ตามหลังขบหลาบ ไลคั้นคาบตวงได ตัวน่ึงชื่อผูขาลายแฅงเทา เปนหมาเถาแต
เมืองมา ตัวนึง่ชื่อวาอีฅําแดง เจามันทือแพงผูกไว หากใชไดชูอัน ๔ ตีนมันยํา
อองเตา ปากมันค็เหาหาแลน ตามันแหงนหารังเผิ้งรังรอก หางมันซุกซอกเขารู
หนู หูมันฟงหาเจาของเรยีกวาโอโอ ตัวนึ่งช่ือวาอายฅําเครือขบหยาบ คัน้คาบได
บซวาง งางคางจิ่งออกได หันพราหมณเขาไพใกลสลดืขึ้นขบถง ตังนึ่งชื่อวา
แสนตาวงไววะวาด ตัวน่ึงชือ่วาสายฟาฟาดธอรณี หมาดมีี ๓๒ ตัว ค็มาหอมเหา 
เถาลาวเกลากลัวตาย ค็คระยุยคระยายข้ึนตนไมมอกแขน สองเทาเปยงขึ้นอยูงัน
งัน ๒มือมันผันกําเกาะกิ่ง ๒ตีนวิ่งอยูงาเคลา ยับไมเทาไดยอกฅืนหลัง จับดัง
หมาแมแดง รองเหงงเหงง มันซ้ําเรงดาซ้าํวาหือหือ ปูนรือค็ชาง วาเจามึงสั่งห้ือ
ขบคูคา หมาเสือขบเสือลากเถ็กเถก็ หมาขี้ดาบมาคั้นคาบถงคู พราหมณพาโล
นั่งฅาไม ใครหัวบี่ไหหันครัวมันเรีย่รายลงเตมเคลาไม”๕๕ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวาสํานวนไมไผแจเรียวแดงมกีารเพิม่รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ของ

สุนัข คือ สุนัขที่นายพรานเลีย้งไวเต็มปาไมไลกดัชูชก ตวัหนึ่งชื่อวาตบูเกงในการกดัและการคาบ อีกตัว
หนึ่งชื่อวาตาบ เกงในการดมกลิ่นตามรอย ตัวหนึ่งชื่อวามอยมดีําดําจรดปลายหางเวลากลางคนืมกัจะ
หอนดังท่ัวทั้งปา ตัวหน่ึงชื่อวาอายมีหูตั้งชนัดวยความสนใจใครรูและหางมีสีขาวแตมเปนดอก ตวัหนึ่ง
ช่ือวาทอกชอบมุดกองฟางหรือฟอนขาวและเมื่อเห็นสตัวชอบวิ่งไลเพราะเปนสุนัขมีแรงมาก ตวัหนึ่ง
ช่ือแดงชอบเหา ตัวหน่ึงชื่อเปลาชอบกัด ตัวหน่ึงชื่อหมัดมีใจกลาหาญ วิ่งไลลาอาหารไดอยางรวดเรว็  
ตัวหน่ึงชื่อดาวชอบหนีเที่ยวแตแมหลงปาถึง ๗ วนักย็ังหาทางกลับมาหาเจาของไดในท่ีสุด ตวัหน่ึงชื่อ
ดําปลอดมีวงรอบตาคลายกับตาของคาง เหาเสียงดังกึกกองไปทั้งปาและเขาเหมือนเสียงจุดดอกไมไฟ  
ตัวหน่ึงชื่อมอยมีสายตาวองไวไลลาสัตวเกง ตัวหนึ่งชื่อแดงดางชอบนอนเฝาเจาของอยูที่หัวบันได เห็น
ส่ิงใดก็ชอบกดัเลน ตัวหน่ึงชื่อเฉลียวมีสีดาํสนิทท้ังตัวแกะรอยเกง ตวัหนึ่งชื่อเทาเปนหมาแกและจําทาง
เกง ตัวหน่ึงชือ่ลายเปนหมาตัวใหญ เห็นคนหัวลานเดนิมาจะวิ่งไลไปจากเรือน ตวัหน่ึงชื่อไฟเดอืน ๕ 

                                                                          
๕๕อุดม  รุงเรอืงศร.ี เรือ่งเดียวกัน , ๒๐๖-๒๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑

อีกตัวหนึ่งช่ือฟาเดือน ๖ ชอบวิ่งไลขอทาน ตัวหนึ่งชื่อมณีวณัณมีหางเปนลายพาดขวางชอบวิ่งไลแมลง 
ตัวหน่ึงชื่อขาลายเปนมาแกที่ไดมาจากในเมือง ตัวหน่ึงชื่อฅําแดงหรอืทองแดงเจาของรักมากจึงลามไว 
แตเปนสุนัขท่ีมีความสามารถมากคือ เทาเหยียบกระดองเตา ปากเหาหาตะกวด ตาแหงนหารังผึ้งและรัง
กระรอก หางซุกรูหนู หูคอยฟงเสียงเจาของเรียก ตัวหนึ่งชื่อวาฅําหรือทอง เวลากัดอะไรแลวจะไม
ปลอยงายๆ ตวัหน่ึงชื่อแสนมีสายตาวองไวมาก ตัวหนึ่งชื่อสายฟา และสุดทายจึงกลาวสรุปวา สุนัขของ
พรานเจตบุตรมีท้ังหมด ๓๒ ตวั การเพิ่มรายละเอยีดนี้ ทําใหเห็นวากวผีูแตงเรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีความใสใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบตวั ทําใหกวีสามารถบรรยายลักษณะ
ตางๆ ของสุนัขไดอยางละเอียด นอกจากนั้นผูศึกษาสันนิษฐานวาสาเหตุท่ีกวีเพ่ิมรายละเอยีดใน
เนื้อความตอนนี้ เปนเพราะกวีตองการใหผูอานเกิดจนิตภาพของชูชกท่ีถูกสุนัขที่มลีกัษณะตางๆ กัน
จํานวนหลายตวัรุมไลกัดอยางชัดเจน 
 
 ตอนที่ชูชกถกูสุนัขของพรานเจตบุตร ไลกัดจนตองหนีขึ้นไปบนตนไม เนื้อความตอนนี้ ใน
เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการแตงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหชูชกโอดครวญถงึขาว
ของเครื่องใชที่เสียหายไประหวางที่ถกูสุนัขของพรานเจตบุตรไลกัด ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“ตาชูชกถูกเหลาสุนัขเหลานัน้ลอมไล แกหนีขึ้นไปอยูบนตนไมรองไหโอด
ครวญอยูฯ”๕๖ 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ชูชกพราหมณผูบาปใบ มันค็รองไหจมหาครัว วาโอวยหนอ เขายาคูอันใส
น้ําหวานค็เสียไพ หรอนํ้าตาลเขี้ยวขุนคูค็เสียไพ ช้ินสมเนาอันจักไวกนิทอนคูค็เสียไพ 
แกงบอนลําใสสมมากขามคูค็เสียไพ พลูแคงกับหาดแหงคูค็เสียไพ ปลาซะลากแห
งอยางขาได ๓ ปลี ช้ินบมียังเหลือแตกางคูคเ็สียไพ บอกอยาไอกับกอนขี้ไกลอนัจักไว
ทาฝ เปนอยาดีหายากคูค็เสียไพ พากนอยตักแกงบอนลําคูค็เสียไพ พริกพรายกับขิง
แหงคูค็เสียไพ เขาแขนกับเขาผงคูค็เสียไพ ตนปูนทองแดงกนรัว่มฝีาหับบแทบ ทัง
แหนบนอยขาหักคูค็เสียไพ บอกน้ําผักกับน้ําสมหนอไมอันคูหรอไวกนิเมินคูค็เสียไพ 

                                                                          
๕๖กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒

หัวจักไฅกับหัวขาแหง อันเมียคูหากแสงไวห้ือเปนของกินลํา เสียทงัเขาฅวายดําแล
บอกฅวัน่หมาก คันคูอยากคูค็บดกินของคูค็เสียไพ โอวยตาย คเูสียดายแทหนอ 
ครอบครวัคูคม็าฉิบหายเสียปลางนีแ้ทแล โอวยหนอ เสยีทังผาพอกหัวผนืทอใหม เสีย
ทังงุนไมไผไวตีหลัง ตอยดังทะทุบทะทุบ เสียทังกุบตาแหลวบางเกิ่งยังเกิ่งนึ่ง คจูักไว
งําหัวคูค็เสียไพ โอวยหนอ ครอบครวัดีคคู็บฅาง คูนี้เทีย่งหลางจักตาย เพราะวาหมาผี
พรายทังหลายนี้เหลือขนาด มาขบทื้นยาดยังถงคูนี้แล มาตรามีดนอยคูจักไวปาดเล็บ
มือ ค็เสียไพ หมากคําองไกลจักไวนับคําเขาคูค็เสียไพ สลุงทองแดงปากบางคูค็เสียไพ 
งาชางกับฅําผง เพ็กจําฅงของแตเชนปูหมอนคูค็เสียไพ เสียเหล็กไฟลูกนอยดําทะหมิ
กขิก พดั๒ปก๓ปกค็ยังบออกเทื่อ เหื่อพอยอยสอกจิ่งจกัออกแลเมยีงแลเมยีง ของดี
เพียงใจคูค็เสียไพ ถงอยาคูอันทอใหมได ๓ ปลีคูค็เสียไพ เบาอยาดินฅิ่นปากบางคูค็
เสียไพ อันคูแรงสูบอยูพางขางเตาไฟคูค็เสยีไพ บอกไขอนัคูจักไวทาหนาแฅง ทังหมอ
แองอันจักไวแชเขากินหนทางคูค็เสียไพ โอวยหนอ คูมาฉิบหายวายหัวปลางนี้เลา
ดาย”๕๗ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวากวผีูแตงเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มเติม

รายละเอียดเรือ่งอาหารและเครื่องมือเครื่องใชของชูชกทีต่กหลนหายไประหวางทีว่ิ่งหนีสุนัข จาก
ตัวอยางจะเหน็วา อาหารและเครื่องมือเครื่องใช ทีก่วเีพิ่มเติมในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีมากมาย
หลายชนิด ซึง่เปนอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่พบเห็นในชวีิตประจําวันของชาวลานนาทั้งสิ้น เชน 
แกงบอน ช้ินสม๕๘ น้ําผัก๕๙ พากตักแกง๖๐ ผาทอพอกหัว  แหนบ เหล็กสําหรับจดุไฟ มดีตดัเล็บมือ สลุง
๖๑ ไขทาหนาแขง๖๒ เบายาสูบท่ีทําจากดนิเผา  และหมอสําหรับแชขาวเหนียวเพื่อเตรียมจะนึ่ง เปนตน 
สาเหตุท่ีกวีเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารและเครื่องมือเครื่องใชเพิม่เติมในเนื้อความตอนนี้ ผูศกึษา

                                                                          
๕๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๘. 
๕๘ชิ้นสม คือ แหนม 
๕๙น้ําผัก คือ น้ําพริกชนิดหน่ึงซ่ึงชาวลานนานิยมรับประทาน ทําจากผักกาดตําใหละเอียดแลวดอง ปรงุใสพริกและเกลือ 
๖๐พากตักแกง หมายถงึ ทัพพี ใชตักแกง 
๖๑สลุง หมายถงึ ขัน หรือภาชนะสําหรับตักน้ํา 
๖๒ไขทาหนาแขง คือ ข้ีผึ้งที่เอาไวทากันผิวแตก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓

สันนิษฐานวา กวตีองการสื่อสารเนื้อหาใหคนในทองถิน่เขาใจเรื่องราว เกิดจนิตภาพ และเกิดอารมณ
รวมในเนื้อความที่กวีตองการสื่อ 

กัณฑมหาพน 
ตอนที่พระฤษบีอกหนทางไปอาศรมพระเวสสันดรกับชชูก ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงมกีาร

บรรยายพืชพรรณที่ขึน้ใกลอาศรมเพิ่มเติมจากในนิบาตชาดก ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 

“พราหมณเอย ณ ท่ีใกลสระสี มีฟกแฟงแตงเตาสามสัณฐาน ชนิดหนึง่ผลโต
เทาหมอกรัณฑขนาดใหญ อีกสองอยางทานไขวาผลโตเทาตะโพนมหมิา ฯ”๖๓ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ตีนิ กกฺการุ ชาตานิ ดูราพราหมณ หมากฟกงาม ๓ สิ่ง ใหยแทยิ่งกนิหวาน 
เปนสถานริมทา แหงนั้นวามุจจลินท หลนเหนือดินปานใฝ ใหยแทเทาไหราม หมาก
ฟกงามมีสามส ำ ใหยแทพร่ํากอยวงแล ประการ ๑ มีทังสวนผกักาด ใกลอาวาส
เวสสันดอร หอมเทียมทังหอมบั่ว หอมทั่วเทาราวไพร พลาวตาลไอยอยายเปนหมู ตั้ง
ตนอยูเรียงกัน ดอกผกัตบดวงใหย พอบิดใสถงพา แลนา”๖๔  

 
จากตัวอยางจะเห็นวามกีารเพิ่มรายละเอยีดผักที่ชาวลานนารูจักและนยิมรับประทาน ไดแก 

ผักกาด หอมเทียมหรือกระเทียม หอมบ่ัวหรือหอมแดง และมะพราวกบัตนตาลอกีดวย 
 
กัณฑกุมมารบนั (กุมารบรรพ) 
ในกณัฑกุมาร ตอนที่พระนางมัทรฝีนราย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรยีกพระเวสสันดร เพื่อให

พระเวสสันดรทํานายความฝนใหทราบ พระเวสสันดรไดยินเสียงเคาะประตกูพ็ิจารณาวาเปนใครมา
เคาะประตกูลางดึก ดังนี ้

 
                                                                          

๖๓กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๑๕. 
๖๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔

 
 
นิบาตชาดก 

“ลําดับนัน้พระมหาสัตวทรงสดับศัพทสําเนียงนัน้ จึ่งตรสัถามออกไปพลันวา
ใครน่ันสิหวา ฯ”๖๕ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตตเจา อันยงัอยูเฝาภาวนา ไดยินเสียงปะตูศาลาดัง
จะจดจะจาด ยินเสียงหลากแทนักหนา พระมหาสัตตเจาตนยสยิ่ง จิ่งพิจจรณาดยูงั
อาการเสียงตอย วาใผมาตอยประตูน้ีชา จักวาผีค็หลางวาตอยพายบน จกัวาฅนค็หลาง
วาตอยท่ํากลาง จักวาสัตตรจิฉานค็หลางวาตอยพายต่าํ เจาค็พร่ํารูวาเสยีงฅน เมื่อนั้น 
พระทสพลจิ่งถามวา ใผมาตอยปะตูคูน้ีชา ผิดเมื่อเขามาดาย”๖๖ 

 
เนื้อความขางตนมีการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับภูมิรูของกวีแทรกลงในงาน กลาวคือ เพียงแคฟง

เสียงเคาะประตูก็ทราบวาเปนผูใดมาเคาะประต ู หากเสียงเคาะอยูสูงแสดงวาเปนผมีาเคาะประต ู หาก
เสียงเคาะประตูอยูตรงกลางแสดงวาเปนมนุษย และหากเปนสัตวเดรจัฉานเสียงเคาะประตูกจ็ะอยูต่ําลง
มาดานลาง การเพิ่มรายละเอียดในตอนนี ้ นาจะเปนเพราะวากวีตองการแสดงภูมริูที่สืบทอดกันมาใน
ทองถิ่นในเรื่องการจําแนกเสยีงเคาะประตูในยามวิกาล 

 
ตอนที่พระเวสสันดรเห็นชูชกเดินมาถึงอาศรมเพื่อขอสองกุมาร ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มี

การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับอาการปติทีจ่ะไดทําทานของพระเวสสันดร ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 

                                                                          
๖๕กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๒๒. 
๖๖อุดม  รุงเรอืงศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕

“ทาวเธอทอดพระเนตรมรรคาเห็นพราหมณเฒาชราเดนิมาถึง ก็เปนประหนึ่ง
วาไดยกขึ้นซึ่งทานบารมีที่ประสงค”๖๗ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“จําเนียรแตพอไดหันยาจกเขามา พอค็มีใจยินดีปติซราบอาบองค เหมือนดั่ง
ชายผู ๑ ไพสูท่ีรอนกระหายมากนกั หลอนไดอาบน้าํมุทธาภเิสก มีประเภทวาได
แสนขระออม วันนัน้แล”๖๘ 

 
จากตวัอยางขางตนจะเห็นวาในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มกีารเพิ่มรายละเอียดอาการยนิดีของ

พระเวสสันดรเมื่อชูชกเดนิมาถึงอาศรม มีการใชคําอุปมาเปรยีบเทยีบอาการยนิดีของพระเวสสันดรวา 
“เหมือนดั่งชายผู ๑ ไพสูท่ีรอนกระหายมากนกั หลอนไดอาบน้ํามุทธาภิเสก มีประเภทวาไดแสนขระ
ออม” กลาวคอื มีความยนิดีเหมือนชายผูอยูในทีร่อนและกระหายน้ําแลวไดอาบน้ําพุทธาภเิษก การเพิ่ม
รายละเอยีดนี ้ สันนษิฐานวากวีตองการใหผูอานเขาใจความรูสกึปตชุิมชื่นหัวใจในการใหทานของพระ
เวสสนัดร 

 
ตอนที่ชูชกมาถึงอาศรมของพระเวสสันดรเพื่อขอสองกุมารกัณหาและชาลี เนือ้ความในสํานวน

ไมไผแจเรยีวแดง มกีารเพิม่รายละเอียดลกัษณะตางๆ ของแมน้าํท่ีชูชกกลาวเปรยีบกบันํ้าพระทยัของพระ
เวสสนัดร เพ่ิมเติมจากนิบาตชาดก ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“ขาแตพระองคผูทรงพระมหากรุณา หวงน้ําในปญจมหานที เต็มเปยมมิได
เหือดแหงเปนนิตยฉันใด บรมบิตรก็มีพระหฤทยัเต็มดวยทานเจตนาเปนนิตยฉัน
นั้น”๖๙ 

 

                                                                          
๖๗กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๒๓. 
๖๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๕๘. 
๖๙กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖

ไมไผแจเรยีวแดง 
“ขาจักอุปปมาเปรยีบเทียม สายสัทธาทานทาว อันลือท่ัวดาวธอรณี ยงัมีแมน้ําใหย ๕ 

ประการ อาจารยจักกลาวไว จะใจสืบสายมา แม ๑ ไหลมาแตปลากราชสีหตัวผานแผว แม ๑ ไหล
ออกมาแตชางแกวราชกญุชอร แม ๑ ไหลออกมาแตปลากมลาอัสสดอรตัวองอาจ แม ๑ ไหล
ออกมาแตปลากงัวอุสุภราชตวังาม แม ๑ ไหลออกมาตามเหวหาด ลุกฟาอยาดตกลงมา เปนมหา
นทีหลวง ๕ สิ่ง ตกวางวิ่งลงมา คือวาคงคางามสระอาด ยมมนุาฟาดฟดฟอง อจริวดีนองแถวถั่ง 
สรภูหลั่งไหลตาม มหิหลามไหลกวา ในปลากวางหิมมพานต ใสเชียงครานในเถื่อน ไหลละ
เลื่อนสุดตา ฝงูปูปลากุงเหนีย้ว เหลนสอดเสี้ยวผับวัง ยังพํ่าเพงเตมบเครือด บแหงเหือดเขินวัง 
ยังพ่ําเพงเตมทกุแม ดวยกระแสนานา ค็ดั่สายสัทธาทานทาว อันลือทั่วดาวชุมพู”๗๐ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวา ในสาํนวนไมไผแจเรยีวแดง มกีารเพิ่มเติมรายละเอยีดเกี่ยวกบัลักษณะ

ของแมนํ้าตางๆ มีการเพิ่มช่ือ ลักษณะ และท่ีมาของแมน้ําวาแมน้ําสายใดไหลออกมาจากปากสัตวมงคล
ชนิดใด ในทีน่ีค้ือ ชางแกวราชกุญชร มาอัสสดร วัวอุสุภราช แมนํ้าอจริวดี แมนํ้าสรภู ดังวา “แม ๑ ไหล
ออกมาแตชางแกวราชกญุชอร แม ๑ ไหลออกมาแตปลากมลาอัสสดอรตัวองอาจ แม ๑ ไหลออกมาแต
ปลากงวัอุสุภราชตัวงาม แม ๑ ไหลออกมาตามเหวหาด ลุกฟาอยาดตกลงมา เปนมหานทีหลวง ๕ สิ่ง 
ตกวางวิ่งลงมา คือวาคงคางามสระอาด ยมมุนาฟาดฟดฟอง อจิรวดีนองแถวถั่ง สรภหูลั่งไหลตาม มหิ
หลามไหลกวา ในปลากวางหิมมพานต”  

 
กัณฑมทรี (มัทรี) 

 ในกณัฑมัทรี ตอนที่ พระเวสสันดรแกลงใสความพระนางมัทรีวามัวไปเลนชูในปาจนกลับมา
ค่ํา เปนตนเหตุที่ทําใหสองกุมารหนีไป ในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการแตงเนื้อความเพิ่มจากนิบาต
ชาดก ดังนี้  
 
 นิบาตชาดก 

 “ลําดับนัน้พระมหาสัตตทรงพระดําริในพระหฤทยัวา จําเราจักกลาววาจา
ใหกระดาง ใหพระนางละความโศกเพราะบุตร แลวจึงตรัสพระคาถานีว้า 

                                                                          
๗๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๗

.......................................... 
  เจามัทรผีูมรีูปสมบัติอันประเสริฐสุด เปนพระราชบตุรผีูมียศ เจาไป
แสวงหามูลผลาหารแตเชา ไฉนเจาจึงกลบัมาจนสายณัห 

 
  พระอรรถกถาจารยสังวรรณนาแทรกเนื้อความบรรจุพระโอษฐพระ
เวสสันดรราช ตรัสวา ดูกอนเจามัทรี เจาก็มรีูปสวยนาเลื่อมใส ก็ในราวไพรปาหิม
พานต ยอมมพีราน ดาบสและพิทยาธร เปนตน ทองเทีย่วอยูเปนอันมาก ใครจะรูหาก
เจาไปทําอะไร เจาสิไปแตเชา ไฉนจึงกลับมาจนเยน็ค่ํา ขึน้ช่ือวาหญิงทีล่ะลูกนอยไปสู
ปา จะมีสามีหรือมิไดมี เขาก็ไมเปนอยางนี้ยอมมีหวง วาลกูของเราจะมีขาวคราวเปน
อยางนี้ หรือผวัจะนึกหวงใยถึงเราอยางไรบาง แตเจาจะคิดอยางนีก้็มิไดมี เจาสิไปแต
เชา ชอบกลับมาดวยแสงจันทร ขอนี้เปนโทษของเราผูตกยาก ฯ พระเวสสันดรทรง
แสดงพระอาการกริว้กราด ตรัสประภาษพอดังนี้ ฯ”๗๑ 
 

 ไมไผแจเรยีวแดง 
“ในกาละเมื่อนั้น มหาสัตตเจาค็คระนิงใจวา นางราชมทรีหนุมเหนา เปน

อันรักลกูเตาเหลือขระหนัด มาคูจักตัดคําโสกาอันหยาบ คูจักกําราบนางพระญา เพ่ือ
ห้ือหายเสียยังคําสิเนหาอันใหย ทาวค็ตานถอยใสคําหลาย จิ่งขงขวายหาอุบายอัน
ใหม พระค็ตานถอยใสคาถาวา “นนุ มทฺทิวราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี ปาโต คตาสิ 
อฺุฉาย กิมิท ํ สายมาคตาติ” ดั่งนี้วา ดรูาราชมทรี ทรงโฉมดีสักตสวาสตร เปนลูก
ทาวราชฦๅฌา มึงนางนี้นาหนีไพปลาแตเชา เทียวไตเตาเลาตนเดียว นางจิ่งเขียวมา
ทังฅ่ํา ตาวนัตกต่ําพนเวลา ดั่งคูพี่จักพจิจรณาดูนีโ้สด หลางเปนโทษแกลคูรือแม รู
วาจักไดแกลมงึนาง อันไพจระเดนิเทียวกลางปลาไม ทุกแหลงไหลดงหนา นี้ชา 
ดูราราชมทรี ผูทรงโฉมดีลอืเลิส นางผูประเสิฐล้ําสงสาร วันนี้นางไพหิมมพานต
เดินลา ดวยพรานปลากนินารอร มีทังทิพพยาธอรแลวเนจอรเหลือแหล ไพแอวเห
ลนแกลรสี นางมีใจบตั้ง ไดสลั้งแปรผดิผวน กะทํากัมมอันบควรผดิแผก ใจฟุงแตก
เสียสติ นางพอยตริมาวอนแลมาไห เดิก็คระไครคูพ่ีจักนอน นี้ชา  

                                                                          
๗๑กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙,  ๓๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘

ดูราราชมทร ี ผูทรงโฉมดแีลบลวน ชายถกูถวนเพิงตา นางไพหาหัวมัน
ลูกไม ทุกแหลงไหลดงไพร ฅนผูใดพอยจกัไพทวยรู หลอนวาไพเหลนชูใผพอยจกั
หัน ในหิมมวนัตปลากวาง สัตตสิ่งอางเทียวจอร มีทังทพิพยาธอรแลรสีจอรพรานป
ลา นางไพเหลนชูมายมายา แยม ๒ ตาเสลียวสอด เกีย้วกอดไดเชิยชม หยุบถือนม
นวดฟน เหตนุั้นนางจิ่งไดมาทังฅ่ํา ตริมาร่ําไหเรรน น้ันชา ยามเมื่อนางหนีเสียอา
สรมบทแตเชา ละลูกเตาอยูสาลา ผูใดนาพอยจักไพหันมึงแม ลับฅุมลี้แกลดงหนา 
นั้นชา 

ดูราราชมทร ี นางจุงมาหนี้ คูจักบอกชี้ห้ือนางฟง คําพายหลังอันฅนทัง
หลายเลาไว คจูักกลาวใหมึงฟง ชาพังจกัหนีเสียหมู ค็เพ่ือชางพูเพ่ือนบมีหลาย แกว
แกนฅนชายร่ํารู เมียมีชูค็เพ่ือวาผวัใจดี ราชสีหจักหนีเสียดอย ค็เพื่อวาดอยอันน้ันบมี
ถ้ํา ปลาจักหนเีสียนํ้า ค็เพื่อวาน้ําอันนั้นบมตีม สรมณจักหนีเสียครู ค็เพราะวาครูอัน
นั้นใบ นกจักหนีเสียตนไม ค็เพราะวาตนไมอันน้ันบมีดอกดวง ราชหงสหลวงจัก
หนีเสียสระ คเ็พ่ือวาสระอันนั้นบมีดอกบวั ชาติผูยิงจักหนีเสียผวั ค็เพือ่วาผวัอันนัน้
บชู ใจบสูจิ่งปองหนี แลหนอนองมทรีหนอ คําอันนี้ค็เปนบัวราณทานวาไว ค็มาได
แกลแกวแกนไธแมมทรนีี้แลนา โอวยหนอ อัสสจัรยแทแลหนอ มนุสฺสสินี ฝูงยงิ
รามแถวเถา เพิ่นค็ยังอยูกับดวยลกูเตาแลผัวขวัน แมนวายิงมผีวั เพิน่ค็ยังอยูเอ้ิมขาง 
แมนวายิงเปนแมราง เพ่ินคย็ังอยูฅนเดยีว ใผบหอนวาจกัเขียวมาทังฅ่ํา ตาวันตกต่ํา
พนเวลา เปนดัง่มึงนาง น้ีดาย 

มฺเญ ดั่งคูพี่จกัใสใจดูน้ี มึงนางบหลางจักคึดร่ําเพิงเถิง ๓ พอลกูอันอยูสาง
ประหนวชสมพาร อยูในดงดานปลาไม จะใจอยูดอมดาย ตูทังหลายยนิลําบาก อด
ทุกขยากเหลือใจ มึงนางหนไีพปลาแตเชา แอวเตาลาตนเดียว นางจิ่งจกัเขียวมาสู ใน
แกวกูกุฎี ดวยรัสสมีพระจันทเรืองชอยโชต อันน้ีหลางเปนโทษแกลมงึนาง อันเทียว
กลางปลาไม ทุกแหลงไหลดงหนา นั้นแล”๗๒ 

 
 จากตัวอยาง พระเวสสันดรยกตวัอยางเรื่องราวตางๆ หลายเรื่อง เพื่อกลาวตัดพอพระนางมัทรี 
คือ “ชางพังจกัหนีเสียหมู ค็เพื่อชางพูเพือ่นบมีหลาย” หมายถึง ชางพังหนีจากฝูงเพราะวาฝูงนัน้ไมมี

                                                                          
๗๒อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง,  ๓๒๐ - ๓๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๙

เพื่อน “แกวแกนฅนชายร่ํารู เมียมีชูค็เพื่อวาผัวใจด”ี หมายถึง ผูชายที่สภุาพใจดี ภรรยามักมีชู “ราชสีห
จักหนีเสียดอย ค็เพื่อวาดอยอันน้ันบมถี้ํา” หมายถึง ราชสีหหนีจากภูเขาเพราะภูเขานั้นไมมถี้ําใหอาศัย 
“ปลาจักหนีเสียน้ํา ค็เพ่ือวาน้าํอันนั้นบมีตม” หมายถึง ปลาที่หนีจากแหลงน้ํา เพราะวาแหลงน้ํานัน้ไมมี
ตมใหเลน “สรมณจักหนีเสยีคร ูค็เพราะวาครูอันน้ันใบ” พระหนีจากครูอาจารย เพราะวาอาจารยน้ันไม
ฉลาด “นกจักหนีเสียตนไม ค็เพราะวาตนไมอันนัน้บมีดอกดวง” หมายถึง นกหนีจากตนไมเพราะตน
ไมไมมีดอก “ราชหงสหลวงจักหนีเสียสระ ค็เพ่ือวาสระอันนั้นบมีดอกบัว” หงสหนีจากสระน้ําเพราะ
สระน้ําน้ันไมมีดอกบัว “ชาติผูยิงจักหนีเสยีผวั ค็เพื่อวาผวัอันน้ันบชู” หมายถึง ผูหญงิหนีจากสามีเพราะ
สามีนั้นไมยกยองเชิดชู การแตงเนื้อความเพิ่มเติมในตอนนี้ นาจะเปนเพราะวากวตีองการแสดงภูมริูใน
เรื่องของภาษติตางๆ ท่ีชาวลานนามกันํามาใชกลาวอุปมาเปรยีบเทียบเหตุการภรรยานอกใจสาม ี 
 
 ตอนที่พระนางมัทรีตกใจสลบไป เนื่องจากกลับมาอาศรมแลวไมพบสองกุมาร ซ้ํายงัถูกพระ
เวสสันดรใสความวาไปเลนชูในปาจนกลบัมาค่ํา เมื่อพระนางมัทรีสลบลมลง พระเวสสันดรเขาใจผิด
คิดวาพระนางเสียชีวิต เนื้อความตอนนีใ้นสํานวนไมไผแจเรียวแดงมกีารแตงรายละเอียดเพิ่มเติม แสดง
การจัดพิธีศพของกษัตริยลานนา ดังนี ้
 

นิบาตชาดก 
“ครั้งนั้นพระมหาสัตวทรงสําคัญวาพระนางมัทรีเธอสิน้ชีพไปแลว มีพระวร

กายสั่นสะทาน เกดิพระโศกาดรูอันแรงกลา ออกพระโอษฐวา มัทรีเจามาตายในที่ใช
ฐานะประเทศอันมิบังควร ถาหากเจาจักทาํกาลกรยิาในเชตุตรนคร จกัไดมีการบรหิาร
เปนการใหญ ทั้งสองแวนแควนกจ็ะพึงหวั่นไหวเนื่องแนนกันมาถวายพระเพลิง กบ็ัดนี้
เราอยูคนเดยีวในกลางปาจกัทําไฉน ฯ”๗๓ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

 “อถมหาสตฺโต สวนวาพระมหาสัตตเจามีใจคระครอย พระยอดสรอยบุญมี 
จิ่งกลาวคําดวีา ดูรานางราชมทรีเหิยเจาพ่ี ในที่นี้ใชทีแ่มควรมาตาย เทา ๒ ราดายหนอ
ไธ ดั่งรือพอยมาละพี่ไวตายไพ นี้ชา ผิวานางเมือตายในนคอรหลวงใหยกวาง กรียาอัน

                                                                          
๗๓กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๖๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๐

พี่จักสางสงสการ มีปรวิารเชื้อชาต ญาติอาจวงสา ทฺวรฏฐานิ อันวาเมืองทัง ๒ ค็จัก
ไหวหวั่น สนัน่กองเนืองนัน ดวยอันเลกิซากสงสการ ดาเครื่องปริขารทานทอด อยาด
น้ํารอดหานาง เปนปางคะทกึหึกหนา ทังลุงตาอายเอ้ิยแหงเจา เขาจักมานั่งเฝาเปนปริ
วารแหรนแหร บใชวาจกัละแมไวเปลาดอมดาย ฉันนีแ้ลนา ดรูานางมทรีสรีสระอาด 
ปองวารายังไดเสวิยราชเปนพระญา แลนางมามรณาตายจาก คูพ่ีนี้หากจักห้ือเพิ่น
มาสางปราสาทหลังคราน บิดเปนสานงามซะแลม คูพีจ่ักหาชางแตมขีดเขียนเงา เสา
หรอนั้นพ่ีจกัพันไพดวยผา ใสชอฟาแลดวงปลี พี่จักแตมรูปกนินารีนารอรแอนฟอน 
ถือดอกลอนเพิงพาว พี่จกัห้ือแตมรูปนางสาวใสสอย แปลงขรายหอยประตโูขง
ปราสาท น้ําแตมอยาดลายฅาํ พี่จักห้ือแตมรูปตวัดําตวัแดงอยายอยาด รปูนาคบวงบาส
เกี้ยวตีนลวง ใสดอกพวงมอมมาย รูปคะตายเตนเพื่อนมงักอร มีทังรูปชางงางอน รปู
มลาอัสสดอรแลมณีกากขิ์ มีพรอมภาคหลวงหลาย รูปงัวฅวายแลอุสภุราช มีทังรูปจา
พากแลหงสา รูปมิคคาเทียวตีนขราย รูปชางน้ํากายงวงงา ใสทังรูปปูปลาแลสกณุณา
ตัวองอาจ รูปเสือโครงอยาดอยังอยาย รูปนกเกรยีนมายหัสสดีลิงคแลการวีก แขกเตา
ปลีกเขยีวสรี มีทังรูปกนินารีนารอรมายฟอน ปลายตีนอยอนหากัน มหีลายพรัณหลาย
ภาค กับทังรูปนาคน้ํานาคี รปูหัตถีชางมลา หลายหลากหนาเสือสิงห รูปผูยิงโฉมซะ
แลม ชายฉูบแกมโลมใจ รูปเมฆะไหลเดรดาด เครือวลัลิ์ลวาดสมตวั คือดอกบัวบาน
สระอาด ดอกพานอยาดแจจน ดอกนลิลบนเขียวอะทุม ดอกแกหนุมแกมกับ เครือวลัลิ์
อยายสระอาด ปราสาทแกวแววยูง กองหลวัสูงรอยช้ัน ไมแกนขันจันทนแดง สมุลละ
แวงมันซวะซวาด ปราสาทแกวริงราย มีเชิงชายงามสระอาด นํ้าเตมอยาดดพูาว 
ดอกบัวขาวอยดหวาง แมลงพูสวางบินบน เครือวัลลิ์สนแสนสิ่ง ขรายหริ่งแกวมั่งทุก
พาย ตระบอมขว้ําพี่จกัใสมลาน้ําตัวกลาย ตระบอมหงายพีจ่ักใสบังไวแวน ถัดตีนแทน
ห้ันพี่จักใสลายวง ปะตโูขงพี่จักใสรูปเทวดาถือดอกไมอยูสอนลอน บางพรองพ่ีจักห้ือ
ถือจาวมอรไกวแกวงพดั บางฅนพี่จกัห้ือถอืเครื่องกัน้หางนกยูงยอยืน่ ยะยาบตื่นดวย
จามรแีฅวนยิ่ง ใตฟาขริ่งดูคราน เพ่ือจักสงสการนางแกวพ่ี ทุกดาวท่ีแจจน ยังฅนทัง
หลายจักห้ือมามวนเหลน ชักเชือกเตนหกคะโดง ฝูงฅนถงพี่จักหื้อถือพาทยคอง เสียง
ตื่นตองสระวนไพ สรไนเสยีงสั่น สระหนั่นดวยเบงทรา จากับดวยเสียงปลี ่ นันทกุที่
อือทือ บางฅนพี่จักหื้อตบมือตางแฉง พ่ีจักแตงเครื่องเหลนทุกประการ เปนประหมาณ
ดั่งกลาวไวแลว พี่จักแตงไฟมลาแกวยาดโดยงยิง หนใตพ่ีจักแตงรูปนางสิงหไวถา รปู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๑

นางขึ้นขี่มลายาดยิงบน หนวนัตกพี่จกัแตงรูปฅนถือไฟยนข้ึนขี่ชาง แลนขึ้นมลางกอง
ไฟฟอน หนเหนือพี่จักแตงรูปทิพยาธอรแลนางฟา ขึ้นขีม่ลาอัสสดอร หัวค็งอนนองค็
อา ดั่งวาจักขึน้ฟาค็บหน แลนขึ้นสนสะสาด ขึ้นเจาะโขงปราสาทแลว ไฟมลาแกว
ลวดลงมา นางเทวดาพอยแลนขึ้น เจาะแตพ้ืนลายวงปราสาทแกว เจาะแลวแลนลงมา
บติง นางสิงหพอยแลนขึ้น เจาะแตพ้ืนขันหงาย ไฟนางหายกลางขว้าํ ล้ํานัน้ไพวนั
ออก พ่ีจกัแตงไฟเขาตอกแลไฟขวี รูปมอมพีตัวเติบ ไตเชือกขึ้นจับโขง พี่จักแตงรปู
ไฟหงสแลนกยูงตัวมีปลีก ขึน้ฟอนฟกกันลงมา กะทําฉนันี้แลว ไฟมลาแกวแบงเปน
เปลียวซวะซวาด น้ําแตมอยาดกองหลัว ฅวันไฟมวัจะโจด สะโลดขึ้นกลางหาว ปลาน
ดั่งดวงดาวบนฟา แลวคูพ่ีจกัหงายเหงี่ยงหนาผอแลดู ขึ้นพระพรูตกลงมาพระรั่ง เปน
ดั่งดอกพดุถั่งผายตาม เปนไฟงามยอมดอก ปานเขาตอกกําผาย ไฟนางสวายดอกนอย 
ขวีดอกสอยแจจน ซะโพกลนลวนแตก ไฟมลาแกวแยกเปนเปลยีว ฅวนัไฟเขียวตดิชอ
ฟา มานกาบอาเปนดั่งจกับินบน ลมบิดกิ่วปนเคลา ปานดั่งจักยกเอาปราสาทเจาแมเมือ
บน กะทําฉนันี้แลวจิ่งเปนบวัราณ สงสการนางพระญามาแตกอน แลนา”๗๔   

 
เมื่อเปรยีบเทียบเนื้อความในตอนนี้ พบวา สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการแตงรายละเอียด

เพิ่มเติมจากเนือ้ความในนิบาตชาดก โดยมกีารพรรณนาลักษณะของทองถิ่นเขาไปเสริม เพื่อใหเนือ้หา
มีความสัมพันธกับบริบททางสังคม เชนจะทําพิธีสงสการ ถวายเครื่องบริขารตางๆ และน้ําสําหรับกรวด
อุทิศสวนกุศลให มีการสรางและตกแตงปราสาทสําหรับงานศพปราสาทใหงดงามและวจิิตรบรรจง ซึ่ง
เปนลกัษณะของพิธีศพของลานนา มกีารทําดอกไมไฟเปนรูปสัตวตางๆ เชน “ไฟมาแกว” หรือ “บอก
ไฟมาแกว” ซึ่งเปนดอกไมไฟที่ใชในงานศพ คือ “พ่ีจกัแตงรูปไฟหงสแลนกยูงตวัมีปลกี ขึน้ฟอนฟก
กันลงมา กะทาํฉันนีแ้ลว ไฟมลาแกวแบงเปนเปลียวซวะซวาด”๗๕ ในลานนาดอกไมไฟที่ทําเปนรูปสัตว 
เชน มา นกยูง หรือ ชาง เปนดอกไมไฟที่ใชในงานศพของพระสงฆ หรือเจานายของทางลานนา
โดยเฉพาะ๗๖ 

                                                                          
๗๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๓๖-๓๔๐. 
๗๕เรื่องเดียวกัน, ๓๔๐. 
๗๖รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีศพของลานนา กลาวไวในบทที่ ๕ หรืออานเพิ่มเตมิใน อภิธาน  สมใจ. งานศพลานนา ปราสาทนกหัสดิ

ลิงค สูไมศพ , ๒๕๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒

 
กัณฑสกักบัน (สักกบรรพ) 
ในกณัฑสักกบัน ในตอนที่พระอินทรมาทูลขอพระนางมัทรีกับพระเวสสันดร มกีารกลาว

เปรยีบเทียบน้าํพระทัยของพระเวสสันดร กับแมน้ํา ในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมกีารแตงรายละเอียด
เกี่ยวกับแมน้ําเพิ่มอยางละเอยีด ดังนี ้
 
 นิบาตชาดก 

 “หวงน้ําท่ีน้ําเต็ม ไมมีคราวท่ีหวงนั้นจะแหงขาดไดฉันใด ขาพระเจากห็วัง
ใจในพระองควาคงเปนเหมอืนเชนนัน้”๗๗ 

 
 ไมไผแจเรยีวแดง 

“วาอั้นแลวตนแกวอินทา จกัอุปปมาเปรยีบเทียมสัทธามหาสัตตเจา จิง่กลาว
คาถาวา “ยถา วารวีโห ปุโร, สพฺพกาลํ น ขียติ, เอวนฺตํยาจิตาคจฺฉึ, ภริย ํเมเท ยาจโิตต”ิ 
ดั่งนี้ ขาแตพระราชะเจา ขาจักอุปปมาเปรียบเทียมสายสัทธาพระราชะเจา อันลือทัว่
เทาธอรณี ยังมีแมน้ําใหย ๕ ประการ อาจารยเจากลาวไว จะใจสืบสามา แม ๑ ช่ือวา
คัวคายาวยานกวาง ยิ่งกวาทาทางทังหลาย มังกอรอยายองแอน ชางน้ําแลนชนฟอง 
ปลาเนืองนองเคลาคลื่น แลนเตนตื่นตีหาง ใสดูงามเลิสแลว เสมิอดัง่แกววิทรู มี
กระกลูอันใหย น้ําอันนั้นใชสามานย อันเกิดมาแตหิมมพานตในปลากวาง ไหลออก
แตปลากชางแกวตวัดี ดั้นคริีดงใหย มีหมูมัจฉาไตตามฟอง ไหลออกปลองของทา
กวาง ไหลออกปลองทาทางอโนมา แลนา แม ๑ ช่ือวายมมุนาวางสวะสวา ไหลลกุแต
ทาทางอโนมา ฝูงหมูปลามเีหลือแหล มีจกัเขแลนชมฟอง นาคน้ําจองวางวิ่ง ปลาฝาจิ่ง
ปาวตาม มีน้ําใสงามเลิสแลว เหมือนดั่งแกวปพภา มวีณัณะวณัณาใสปะปน ไหลถั่ง
ทนข้ึนพายบน ปลิวข้ึนชนอากาส ปาวตาดเตนตีฟอง เมื่อยังนองคับคั่ง เปนเปลียวถั่ง
ขึ้นเมือบน ไหลออกแผวเมอืงฅนยานกวาง ไหลออกทาทางสระสรี ไหลออกเกีย้วคิรี
ละเลื่อน ดั้นเถือ่นกวางดงหนา ชนหรนิผาฟองฟาด ฟุงดอยดาดไพมา ผิจักสังขยาวาไว 
น้ําอันน้ันใชพอดี ไหลออกมาแตปลากงัวตัวพีองอาจ ช่ืออุสุภราชแกวตนคราน ฝูง
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ดอกบัวบานมีเหลือแหล ไหลปนแวเกี้ยวอโนมัตตสระสรีใหยกวาง แผวออกปากทา
งอโนมา แลนา เอกา นทิยา แม ๑ ช่ือวาอจริวดีใสฟองถั่ง ปลาขาหลั่งไหลตาม ตัวเตบิ
งามอุมทุม ตัวนอยหนุมชมเชย ตัวใหยเลยิแฝงฝง สะเดด็หลั่งตามฟอง ปลาเนืองนอง
หลายหลาก น้ําอันนั้นหากแฅวนใส ใผจักสังขยาบได นํ้าอันนั้นเลกิ็แทใชสามานย 
ตามบัวราณแตกอน เลกิ็บผอนแสนวา งามพอตาใสสอง ไหลออกแตทองดอยมา ฝงู
มิคคามีเตมฝง ชางน้ําอยูวังใส ไหลไพตามกระแส เปนแมน้ําวงัใสไหลบขาด ออกมา
จากปลากอัสสชาตแกวตัวดํา เปนลําล้ําดูหลาก ตวัช่ือกากขิ์แกวอาชาไนย ไหลออกมา
แผวรอดดัน้ปลาไมจอดอโนมา เปนคงคาอันยิ่ง จิ่งไดช่ือวาอจริวดี แลนา แม ๑ น้ันใส
แดงงามเลสฟา เปนดั่งผาชุมพู ช่ือวาสรภูงามเดรดาส เปนหาดแชวเนืองนัน ปลาชอน
ดั้นคุงฝง สะพรั่งพรอมเนืองนัน มีทังปลาดกุปลาคัง สนุกเสพสาง ในทาทางแอวไพมา 
ใสพอตาเลิสแลว เสมิอดั่งแกวมหานลิทิพพชาต ไหลบขาดสักยาม น้าํอันนั้นมีผิวใส
งามบขุน อันปราสจากมกุมุนแลตมแหลว ไหลลงไพแผวเมืองใหยน้าํอันน้ันใชพอดี 
ไหลเกีย้วปลาช่ือคันธมาลา ไหลตองดอยผาถั่งขึน้ ระรืน่รอดกลางหาว ฟองตีปาวตก
แตน้ัน พอยดัน้ออกหั้นแผวไพ ไกล ๓ พนัวาบโหด นับวาได ๕๐ โยชนสังขยา ไหล
ออกมาแตปลากมิคคาตัวองอาจ ช่ือมิคคราชตัวพี ช่ือวาสีหนรมิคคีล้ําเลสิ บแหงเหือด
สักเทื่อแทดีหลี เปนนาทีใหยกวาง ไหลออกปลองทางสาคอร แลนา แม ๑ ช่ือวามหิ
นองท่ังฝง ไหลคะทั่งตีฟอง ปูหอยนองแนบฝง มีสระพรัง่พรอมเทาไคล ยังไหลไพบ
เหือดแหงเขรอืดสักยาม ดูใสงามใชชา เหมือนดั่งน้ําบอแกวอันมีในฟากฟาเมอืง
พรหม มีหมูมัจฉาชมชื่นเหลน หกตื่นเตนไพมา คงคาอนัประเสิฐ ล้ําเลิสกวามหานที 
ไหลไพดีตามกระแส ไหลปนแวเกีย้วตนีผา ไหลออกมาแตปลาก มอมแกวหากตัวพ ี
ไหลออกมาทองคิรีปะปน ไหลถั่งขึ้นกลางหาว ดูไกลยาวบโหด นับวาได ๓ โยชนแท
ดีหลี ดั้นคริิเขากูฏ ไหลผดูออกไพหนา มี ๕ โยนะเปนประหมาณ ตามอาจารยเจา
กลาวไว ใชวาไดฝูงใด งามสุดใจเหลือสอง มีหมูปลานอยเลื่อนลองตามฟอง ปลาเนือง
นองมีมาก ปลานั้นหากมีหลาย ตวัดําลายดางพรอย ตวัใหยนอยแดงดําขาว เพิงพาว
งามวิเสส มีทุกเทสมวลมา ในกาละทกุเมือ่ น้ําอันนั้นเผือ่ฉันใด ยังไหลไพบขาด บรู
คลาดเสียวัง บอระพ่ําเพงเตมงามบขาด อันขาพระบาทอุปปมาเทียมแทกไว ค็หากได
เสมิอกัน อันวาสัทธาพระจอมธัรมตนสักตสวาสตร ยสกวางอาจมาอยูเสพสางกะทํา
ผล หวังนําตนขึ้นรอด ประหญาแกวยอดสัพพัญู ดูเสมิอเทียมแทก อันบแผก
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เหมือนกัน ขามาทันแตเชา เพื่อจักขอเอานางหนุมเหนาราชมทรี อันเปนเมียดพีระบาท 
ขอจุงโอกาสวางปน พระจอมธรัมเหิยอยาไว ขอจุงใหเปนทาน แกลขาผูผานทุกขไร 
ดั้นปลาไมเขามาขอ บุญยกยอเจาหลา เมอืเกิดชั้นฟาเมืองสวัรค ขอพระวางปนอยาชา 
พระคริน่ขาคอยกรุณณา ปลงเมตตาขาขอย โปรดขานอยมอนตางเอาบุญ พรอง
เทิอะ”๗๘ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวา ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับชื่อและ

ลักษณะของแมน้ําตางๆ อยางละเอยีด คือ แมน้ําคงคาที่กวางกวาแมนํ้าทั้งหลาย  แมน้ํายมมุนาไหลเชี่ยว
มาจากแมน้ําอโนมา  แมน้าํอจิรวดีไหลหลากและมีฟองน้ําใส  แมน้าํสรภูเปนสีแดงใสงดงามเลิศฟา 
เหมือนกับผาสีชมพู และแมน้ํามหิไหลเชี่ยวมีคลื่นและฟอง เหตุที่กวีเพิ่มรายละเอยีดเกี่ยวกับแมน้ําใน
สํานวนไมไผแจเรียวแดง สันนิษฐานวา กวีตองการใหผูอานเกิดจินตภาพของแมนํ้าอยางชัดเจน 

 
กัณฑมหาราช 
กลาวถึงเนื้อความตอนที่พระชาลีเลาความลําบากของพระนางมัทรีใหพระเจาสัญชัยรับทราบ 

เนื้อความตอนนี้ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเติมรายละเอียดเกี่ยวกับภาระประจําวันของพระ
นางมัทรีเพิ่มจากนิบาตชาดก ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 
“พระชนนีของเกลากระหมอมตองเสด็จไปขุดเหงาไมเชนเผือกมันตางๆ”๗๙ 
 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“สวนวาแมมทรีสรีสะใพปูพระญาเปนเจา คันรุงเชาค็กวาดเผีย้วอัสสมสาลา 
แลตั้งไวยังน้ําซวยหนาแลไมสีฟน แลน้ําใชน้ํากนิแกลพอพระญาเผือขา แลวแมค็มีมือ
ถือเสียมจอดบอง ดาแตงตองหัวมันแลลกูไม”๘๐ 
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ตัวอยางขางตนจะเห็นวา สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการแตงรายละเอยีดเพิ่มเกีย่วกับภาระ

ประจําวนัของพระนางมัทร ี คือ ทําความสะอาดศาลา นําน้ําลางหนาและไมสีฟนมาจัดเตรียมไว และ
เตรยีมน้ําดื่มน้าํใชใหแกพระเวสสันดรและสองกุมาร รายละเอียดท่ีเพิ่มมานี้ สันนิษฐานวาเนื่องจากกวีเห็น
กิจวัตรที่สตรีในลานนาทําเปนประจําทุกวนั จึงนํามาถายทอดลงในงานวรรณกรรมเพราะความคุนเคย 
วาสตรีที่เปนแมบานแมเรือนท่ีดีตองทําความสะอาดบานเรือน ดแูลความสะอาดและอํานวยความ
สะดวกใหแกสมาชิกในครอบครัว และดแูลอาหารการกินของคนในครอบครวั 

 
ตอนที่พระเจาสัญชัย มพีระบัญชาใหเหลาเสนาอมาตย จดัทัพรับพระเวสสันดรกลับเมือง 

พบวา สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มกีารแตงรายละเอียดการจัดทัพเพ่ิมขึ้น โดยเพิ่มรายละเอียดที่เปนคติ
นิยมของลานนา ดังนี้  
 

นิบาตชาดก 
“พระเจาสญชัยทรงสดับคําของพระชาลแีลว มีพระโองการใหหาอํามาตย

ผูรกัษากองทพัมาแลว และดํารัสใหตีกลองมหาเภรีเทีย่วปาวรองทัว่ไป ฯ สมเดจ็
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสวา ... 

  ลําดับนัน้พระเจาสญชัยไดมพีระโองการดาํรัสส่ังเสนาบดีผูเปนจอมทพัวา 
กองทัพอันประกอบดวยพลชาง พลมา พลรถ พลเดนิเทา จงเตรยีมใหพรอมสรรพ 
และพวกชาวนิคมกับพราหมณปุโรหิตท้ังหลายจง ตามเราไป ฯ ...ถัดนัน้ จงจดัชาง
รูปสูงใหญหมืน่ส่ีพัน ผูกเชือกสายตะพัดรัด-ประคนเปนวิการแหงทอง มี
เครื่องประดับและเครื่องปกคลุมขจิตดวยทองคํา  ควาญชางทั้งหลายมมีือถือโตมรและ
ขอ ขึ้นที่ขับ ณ คอคชเตรยีมพรอมสรรพ ฯ ...ใหมีมหรสพฟอนรําขบัรองทุกสิ่งทุก
ประการ บรรดาทีใ่หเกิดความเพลิดเพลนิบรรเทาความเศราโศก ใหพวกมโหรีเลน
ดนตรีประโคมพรอมท้ังกลองนอยกลองใหญทุกชนิด กับขับบัณเฑาะว และเปาแตร
สังขเปนอาทิ ทั้งนี้ใหมีรายไปตามทางที่เวสสันดรลูกเราเสด็จมา ดังนี้ ฯ”๘๑  
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ไมไผแจเรยีวแดง 
“ตโต เสนาปตึ ราชา สญชโย อชฺฌภาสถ ภกิฺขเว ดรูาภิกขุทังหลาย ทาว

ปรัมมสรีสญัเชยยนรนิท ไดยินเจาชาลีไขขราว หลานทาวกลาวคําควร ค็ห้ือปลาว
เสนาทังมวล ๔ จําพวก จิ่งไขพระโอฏฐโองการ ปลงราชสารสิทธิสวาธ วาดรูาอามาตย
ทังหลายอันปรากฏ ทรงยสแตธัมมชาต จุงใชราชสารไพอยานานทกุแหง ห้ือรีบแตง
พลมา คือวาเสนาชางเสนามลาเสนารถ แลเสนาเทียวตอแผนแลนเหนือดิน จุงห้ือ
เขามาสอดหรางยังเครื่องดาง แลวแลนตามคูพลัน ชาวนิคมไกลเมืองขอก ใหเขา
ออกมาพลนั พราหมณทรงธมัมจบไตรเพท ทังชาวเทสแลหมอทวายค็ห้ือไพ ... 

ตโต ถัดนั้น หัตถาจารยควาญชาง จุงหรางชางหมื่อน ๔ พันพลายสารใหย 
อันเกิดท่ีใกลฉทันตสมุทท ชางทังหลายฝงูนั้นอันเกิดมาแตองคะตวัแม หนุมบแก
ถานมัชฌิมวัย อันมีสายคระพัดแลวดวยฅําฅาด มีผาลวาดหัวชาง เทียรยอมแลว
ดวยฅําแล หัตถาจารยควาญชางทังหลายฝูงนั้นมีมือถอืดอนแลขอขึ้นขี่พรอมชูตวั 
แลดาไพตามหลังคูพลนันกัเทอิะ ... คนัวาคนทังหลายฝูงชางขับแลชางฟอน สังสรืดอ
ยอนตีนมือค็ห้ือไพ ฅนทังหลายชางตีกลองหุมปลากค็ดี ตีทองปลากตางกลองค็ดี 
ฅนทังหลายฝูงชางขับนิยายเหลนลวงโลก หื้อหายโสกมายาค็ห้ือไพ อาหยนฺตุ สพฺพ
วีณาโย พวกพิณจํานีต ใหเขาดีดตามคูพลัน คันวาฅนทังหลายฝูงชางตีกลองนอย
แลกลองหลวง เปลาหอยสังขหลายสิ่ง ติ่งจักเขแลพณิ ๗ สาย ทานทังหลายจุงตจีุง
เปลา มือนับเลาสงวนใจ เภรีอันใดดังดวน หนาใดมวนสูจุงตี ฅนฝูงชางตีวุนแล
เปลาบัณเฑาะ แลสีธรอทังติ่ง แลห้ือตีกลองเงินกลองฅํากลองชุมกลองไชยกลอง
ไห คือตริงปงตุมพาง  ฅนฝูงชางจุงห้ือตีแตครุมนอยราชเราไพเทิอะ 

ถัดนัน้ จุงห้ืออามาตยทังหลายมาดีดยังพณิเราอันม ี๓๒ สาย อันประดบัไพ
ดวยแซวหลายกง ทังรูปหงสองแอน มีทังรูปมลาแกวแกวนอาชาไนย มีทังรูป
ไกรสอรครุฑราช พิณแกวมาสแจจัด แสนกระสัตใครรู พิณสาย ๑ นั้นนามีเสียง
เนืองนันสวะสวา ปลานดั่งฟาผาทองสมุททสาคอร สาย ๑ ช่ือวารัตตนะห่ิงแกว มี
เสียงดังซะแซงแกนวอนใจ สาย ๑ ช่ือวาวสุิทธัพพีใสกลอมทาว สาย ๑ ช่ือวานาว
นางนอน สาย ๑ ช่ือวามธรุสมเีสียงหวานยิง่กวาออย สาย ๑ ช่ือวาสาวนอนหนอยไห
ออนหื้อแมหาผัว สาย ๑ ช่ือวาสาวใครหัวเมื่อเชา สาย ๑ ช่ือวาแมหมายเถาไหหาผัว
ทุกฅ่ําเชาแลงงาย สาย ๑ ช่ือหนาเถาเห่ียวแลวพอยชุมบานงาม สาย ๑ ช่ือวาปฐมยาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗

นางนอยตืน่ สาย ๑ ช่ือวารุทธะทองทังแทง สาย ๑ ช่ือวาแตงเอาใจ สาย ๑ ช่ือวาสุด
เชนตาสาวไหลเอยีย้มปลองหรอ สาย ๑ ช่ือวาปอเขาของสมบัต สาย ๑ ช่ือวาหมาก
ปดฅําเตมแขนนางสนถี่ สาย ๑ ช่ือวาชองนางควี่สระสรี สาย ๑ ช่ือวาสาวหวีหัวแยง
ผอแวน สาย ๑ น้ันมีเสียงดงัวะแวนเหมือนดั่งแมกําลังเรียกรองเอาของจาง สาย ๑ 
ช่ือวายิงหนุมฝงูมีผัวแลวใครเปนแมราง สาย ๑ ช่ือวาหากไดเปนเจาชางแลวพอย
ใครยางเทียวดนิดาย สาย ๑ ช่ือวาสาวตีอกวิงวอนใจขาด สาย ๑ เปนดัง่ลุกฟาอยาด
ลงมา แลนา สาย ๑ ช่ือวาดดีหื้อแผไมตรีแกลไพรฝา สาย ๑ มเีสียงเนอืงนันแผกวาง
ทั่วทาทางธอรณี สาย ๑  ช่ือวาทันสมบัตสรีในเมืองฟา สาย ๑ ช่ือวาอยูถาสุขเมือง
พรหม สาย ๑ ช่ือวาพระญาอินทาเจาฟา ชมชื่นหนาปูนฟง สาย ๑ เปนดั่งรูจาตอบ
ถอยอยูปูนวอน สาย ๑ ช่ือวาจักดีดสอนฅนทังหลายหือ้ไดเถิงสวรัคเทวโลก สาย ๑ 
จักดีดนําเอาสตัตทังหลายหื้อขามพนจากโอฆวฏัฏสงสาร สาย ๑ จกัดีดห้ือเถิงเน
รพานเปนที่แลว สาย ๑ ควรสูทานทงัหลายหื้อไพดีดเอาลูกแกวเรามาเมืองเทิอะ 
เพื่อนเฮิย เอว ํ ราชา ทาวปรัมมสัญเชยยพิจจรณาหองราชมัคคาหนทางค็แลวดวย
ประการดั่งกลาวมานีแ้ล ค็มวีันนัน้แล”๘๒ 

 
 จากตัวอยางขางตนพบวา ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการแตงรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก

เนื้อความในนบิาตชาดก มกีารเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาที่กลาวถึงการจัดกระบวนทัพ คือ ในขบวนชาง มา 
และรถ มีการจัดพราหมณผูรูไตรเพท ชาวตางชาติและผูรูโหราศาสตรรวมขบวนดวย คือ “พราหมณ
ทรงธัมมจบไตรเพท ทังชาวเทสแลหมอทวาย๘๓ค็ห้ือไพ”  มีการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับลักษณะและวัย
ของชางที่นํามารวมขบวน คอื “จุงหรางชางหม่ือน ๔ พันพลายสารใหย อันเกิดทีใ่กลฉทันตสมุทท ชาง
ทังหลายฝูงนัน้อันเกดิมาแตองคะตัวแม หนุมบแกถานมชัฌิมวัย” หมายถึง จงแตงชางพลายหมื่นสี่พัน
เชือก ที่เกดิใกลฉทันตสมุทท และเกิดจากคนละแม และตองเปนชางที่มีอายุที่ไมหนุมหรือแกจนเกนิไป  
มีการเพิ่มรายละเอยีดของมหรสพพื้นบานของลานนา คือ “คันวาคนทังหลายฝูงชางขับแลชางฟอน 
สังสรืดอยอนตีนมือค็ห้ือไพ ฅนทังหลายชางตีกลองหุมปลากค็ด ี ตีทองปลากตางกลองค็ดี ฅนทังหลาย
ฝูงชางขับนิยายเหลนลวงโลก ห้ือหายโสกมายาค็ห้ือไพ อาหยนฺตุ สพฺพวีณาโย พวกพิณจํานีต ใหเขาดีด

                                                                          
๘๒อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๙๖-๔๑๒. 
๘๓หมอทวาย คือ หมอดู หรือผูรูดานโหราศาสตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘

ตามคูพลัน คนัวาฅนทังหลายฝูงชางตีกลองนอยแลกลองหลวง เปลาหอยสังขหลายส่ิง ติ่งจักเขแลพิณ 
๗ สาย ทานทังหลายจุงตจีุงเปลา มือนับเลาสงวนใจ เภรอัีนใดดังดวน หนาใดมวนสูจุงตี ฅนฝูงชางตีวุน
แลเปลาบณัเฑาะ แลสธีรอทังติ่ง แลห้ือตีกลองเงินกลองฅํากลองชุมกลองไชยกลองไห คือตริงปงตุม
พาง  ฅนฝูงชางจุงหื้อตีแตครุมนอยราชเราไพเทิอะ” หมายถึง คนทั้งหลายท่ีเปนชางขบัซอและชางฟอน 
ท่ีสามารถรวมเลนมหรสพไดก็ใหรวมขบวนไปดวย นักขับนิยาย นกัดีดพณิ นักดีดจะเข นกัเปาหอย
สังขและบณัเฑาะว นักตกีลองตางๆ ก็ใหรวมขบวนดวย ทั้งกลองนอยและกลองใหญ กลองเงนิและ
กลองทอง กลองสบัดไชย กลองไห และกลองตริง๘๔ หรือแมแตคนตบมอืก็ใหรวมขบวนไปดวย มีการ
กลาวถึงพิณ ๓๒ สายและพรรณนาวาแตละสายมีชื่อและลักษณะอยางไรบาง เชน “สาย ๑ ช่ือวารตัต
นะห่ิงแกว มีเสียงดังซะแซงแกนวอนใจ สาย ๑ ช่ือวาวิสทุธัพพใีสกลอมทาว สาย ๑ ช่ือวานาวนางนอน 
สาย ๑ ช่ือวามธรุสมีเสียงหวานยิ่งกวาออย” หมายถึง สายหนึ่งชื่อรตันะห่ิงแกว มีเสียงส่ันเวาวอนใจ 
สายหนึ่งชื่อวาวิสุทธัพพีมีเสียงใสจนกลอมพระราชาได สายหนึ่งชื่อวานาวนางนอน สวนอีกสายหนึ่ง
ช่ือวามธรุสเมือ่ดีดแลวจะมเีสียงหวานยิ่งกวาออย เปนตน เหตุท่ีกวผีูแตงสํานวนไมไผแจเรียวแดงเพิ่ม
รายละเอียดตางๆ ในขบวนทัพ คือ ใหมีผูรูไตรเพทและผูรูโหราศาสตร กําหนดลกัษณะของชางที่นํา
มารวมขบวน กลาวถึงมหรสพพื้นบานของลานนา และกลาวถึงพณิ ๓๒ สาย แตละสายก็จะมีลวดลาย
วิจิตรบรรจงตางๆ กันไป ผูศึกษาสันนิษฐานวา เปนเพราะกวีตองการเพิ่มรายละเอียดที่แสดงลกัษณะ
และคานยิมของทองถิ่นลงในงานวรรณกรรม ทั้งนี้อาจจะมาจากความคุนเคยของกวีท่ีมีตอสิ่งตางๆ 
รอบตัว หรืออาจจะเพื่อใหผูอานซึ่งเปนคนในทองถิน่เขาใจสิ่งที่กวีกลาวถึง 

 
นครกณฺฑํ (นครกัณฑ) 
ในนครกณัฑ มีการบรรยายผาทรงของพระนางมัทร ี ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงมีการเพิ่ม

รายละเอียดของผาทรงของพระนางมัทรี ดงันี้ 
 
นิบาตชาดก 

                                                                          
๘๔กลองตรงิ คือ ตะโพนขนาดใหญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙

“พระนางมัทรทีรงพระภูษาอยางไรจะงาม สมเด็จพระสัสสุราชเทวีผสุดี ก็
ทรงจดัพระภษูาทุกอยาง คือพระภษูากัปปาสิกพัสตร พระภษูาโกเสยยพัสตร พระภูษา
โขมพัสตร และพระภูษโกทมุพรพัสตร สงไปประทานพระนางมัทรีราชสุณิสา ฯ”๘๕ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ผุสสติปโข สวนวาราชผุสสดีไวแวนฟา เลือกผาแผนผืนแพง แสงฅํา
แดงเปนขนาด อันสระใพราชควรทรง ประดับองคจุจอด อาภอรณสอดสมสรี จุง
สวัสสดีเท่ียงเทา อยูกับดวยลูกเตาแลผวัขวัน เสวิยสุขทนัสซราบ ห้ือสีพีกราบวันทา 
แดเทิอะ อันวานางราชมทรดีูงามดวยผาแผนฝูงใด กปปาสิกา คือวาผากัปปาสีใส
สองซ้ําเสนฝายแลบล้ําใยบวั แลนา ผืน ๑ ช่ือวาผาโขมะใสเรืองแปลปลอด แลวดวย
ยอดใยไหม มาแตเมืองไกลเขตใธ ควรคาไดแสนเมือง โขมโก ผืน ๑ ช่ือวาโขมพตัถ
เรืองล้ําเลิส ผาผืนประเสิฐแฅวนแพง แสนฅําแดงเปนขนาด วลัลิ์คอมคาดหลายแซง 
มีผิวแดงวะวาด ดูสะอาดอุดม อุทุมพราเรอืงรามฟา ดูหลากผาทังหลาย เปนตาอยาย
ไอยรอด ปูนดสีอดตาแยง ตา ๑ เปนรูปเขาสิเนโรหมายทปี ตา ๑ มีทังรูปแมน้ําถีบตี
ฟอง ตา ๑ รูปอุดอรกรูทีปใหย ตา ๑ มีทังรูปปุพพวิเทหะใฝปูนดู ตา ๑ มีทังรูปชุมพู
ยาวยานกวาง ตา ๑ รูปชาวอมรโคยานสางสมบัต ตา ๑ มีทังรูปพระญาจกักวัตติอยู
เสวยราช ตา ๑ รูปเทวดาอยูปราสาทวิมานฅาํ ตา ๑ รูปทาวจตุโลกบาลอาจหนา ตา ๑ 
มีทังรูปพระญาอินทาเจาฟาอยูเสวยิผล ตา ๑ มีทังรูปพระญาพรหมตนสักตสวาส ตา 
๑ มีทังรูปพระญามาราธริาชปราบวัสสวดี ตา ๑ มีทังรูปกินนารีแอนฟอนอยายไอย 
ตา ๑ มีรูปกินนาไรเลยิชม ตา ๑ มีทังรกูํางชายสุมกันสนกุสวาง ตา ๑ มีทังรูปแมราง
ถือแวนแยงตา ตา ๑ มีทังรูปแมกําลังรองเอาของจาง ตา ๑ มีทังรูปบาวสาวสมสูสาง
การเรือน ตา ๑ มีทังรูปพอคาเดินเทียวเทสขายของ ตา ๑ มีทังรูปแมน้ําสมุททเขตต
แดนเรา ตา ๑ มีทังรูปสะเพลาฅําหลงทา ตา ๑ รูปมลาลาเดินดงไพร ตา ๑ รูปนกบิน
ไพเปนหมู ตา ๑ มีทังรูปพอคาขายของอยูสาลา ตา ๑ มีทังรูปเสือสิงหดาแอวเหลน 
ตา ๑ รูปคะตายเตนเดินดง ตา ๑ มีทังรูปนกหงสเหินบินอากาส ตา ๑ มีทังรูป
นกยูงฅําแอนฟอนเอยาะอยองเหลนไพมา ตา ๑ มีทังรปูพยัคโฆเสือโครงแผว ตา ๑ 

                                                                          
๘๕กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐

มีทังรูปนางแกวกอดผวันอนมือซอนฅอจูบแกว ยวายแยมแลวจิ่งเจียรจา ตา ๑ มีทัง
รูปสาวหวผีมอั่วชอง ตา ๑ มีทังรูปพี่นองมามวน ตา ๑ มีทังรูปแมเรอืนอุมลูกนอย
หนอยกินนม ตา ๑ มีทังรูปนางแลตาเอยีย้มชู ฝูงหมูทาวนานา นางพระญาตนแมค็
ใชเอาถวาย แกลนางแกวแกนไธอัคคราชมทรี ทรงโฉมดีใชชา เยยีะทรงแผนผาค็
เยียะดูงามเชน แลนา”๘๖ 

 
จากตัวอยางจะเห็นการเพิ่มรายละเอียดของผา กลาวคือ ในนิบาตชาดกบอกเพียงวามีผาชนิด

ใดบาง คือ ผากัปปาสิกพัสตร ผาโกเสยยพสัตร ผาโขมพสัตร และผาโกทุมพรพัสตร แตในสํานวนไม
ไผแจเรียวแดงมีการบอกรายละเอยีดของผาเพิ่มเติมดวย คือ ผากัปปาสิกาซึ่งเปนผาฝายและใยบวั ผา
โขมมะ มลีกัษณะใสเปนใยไหม ผาโขมพัตถ  เปนผาสีแดงสะอาดตา ผาอุทุมพรา เปนผามีลวดลาย
ตางๆ ชองละ ๑ ลาย เปนรูปเขาสิเนโร เปนรูปแมน้ําตีฟอง เปนรูปอุตรกรุุทวีป เปนรูปปุพพวิเทหะ เปน
รูปชมพูทวีป  เปนรูปชาวอมรโคยาน  เปนรูปพระญาจักวัตริาชครองเมือง  เปนรปูเทวดาอยูปราสาท
ทองคํา  เปนรปูทาวจตุโลกบาล  เปนรูปพระอินทร  เปนรูปพระญาตนสักตสวาส๘๗  เปนรูปพระญา
มาราธิราชปราบสวัสสวดี  เปนรูปกินนารีเริงระบํา  เปนรูปกนินร  เปนรูปชายหนุมหยอกเลนกัน  เปน
รูปแมหมายถอืกระจกสองหนา  เปนรปูหญิงกําลังทวงคาแรง  เปนรปูชายและหญงิกําลังพลอดรกั  เปน
รูป พอคากําลงัเดินขายของ  เปนรูปแมนํ้าสมุททเขตต  เปนรูปเรือสําเภาทอง  เปนรูปมาเดนิกลางปา  
เปนรูปฝูงนกบิน  เปนรูปพอคาขายของอยูที่ศาลา  เปนรูปเสือและสิงหกําลังหยอกกัน  เปนรูปกระตาย
ในดง  เปนรูปหงสบิน  เปนรูปนกยูงทองกําลังเริงระบํา  เปนรูปเสือโครง  เปนรูปหญิงสาวสวยยิ้มแยม
นอนกอดสาม ี  เปนรูปหญิงสาวเกลาผม  เปนรูปพีน่องกาํลังสนุกสนาน  เปนรูปแมอุมลูกกนินม  เปน
รูปหญิงสาวกาํลังชายตาใหบรรดาชายหนุม ผูศึกษาสันนิษฐานวา สาเหตุที่กวีเพ่ิมรายละเอียดลวดลาย
ของผา กวีตองการใหผูอานเกิดจินตภาพเกี่ยวกับลวดลายและลักษณะของผาอยางชัดเจน และยังเปนการ
แสดงภูมิรูเรื่องผาของกวีผูแตง เรื่องเวสสันตรชาดก  สํานวนไมไผแจเรยีวแดง อีกดวย 

 

                                                                          
๘๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๕๒–๔๕๔. 
๘๗สักตสวาส หรือ สักสวาด หมายถึง ศักดิส์ิทธิ์และทรงศาสตร มีความสงางามและองอาจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑

ตอนที่พระเวสสันดรกลับมาครองเมืองสีพ ีในนบิาตชาดกกลาวเพียงวา พระเวสสันดรแตงองค
ตางๆ แลวข้ึนทรงชางปจจัยนาค แตในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการเพิ่ม
รายละเอียดเกีย่วกับความเชือ่เรื่องวิบากกรรม ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“พระเวสสันดรบรมโพธิสัตวสระพระเกศาแลวทรงเศวตพัสตรบริสุทธิ์
สะอาดดังสีสังข แตงพระองคดวยเครื่องราชปลันทนาลังการาภรณ สอดพระขรรค
ฝกทองคําประดับดวยสรรพรัตน อันอาจขจัดราชปรปกษใหสยดสยองพระเดชานุ
ภาพเสด็จขึน้ทรงพระปจจยนาค อันประดับดวยคชาภรณพรอมสรรพเปนพระ
คชาธาร ฯ”๘๘ 
 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“อันวาพระญาเวสสันตรราช เปนเชื้อชาตกระสัตตรา ยามเมื่อชาตาลง
เคราะหใหย วิบากไลมาทนั ชาวเมืองชงัขับกวา ไพอยูปลาไมเปนช ี ยามเมื่อวิบาก
พระรสีเจียรจาก เสี้ยงวิบากเมี้ยนอาวอรณ ชาตาหลอนคึดสวาง ทานคอ็างเวนเมือง 
แกลผาเหลืองยอมฝาด ขึ้นสูปราสาทหรอไชย ผาผนืใดควรทาวฅาด ทาวค็ใสฅาํ 
แขนสุบสอดมาวกองเชิง แหวนฅําทํารงสระอาด เหลื้อมมะมาบเรืองไร ขัดดาบสรี
กัญเชยย รังสีใสมะมาบ ขาเสิก็กราบขอวาง ปลางเมื่อพระภูบาลผานแผว สระเดจ็
ขึ้นสูฅอชางแกวประไจยนาเคนท”๘๙ 

 
จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเพิ่ม

รายละเอียดเรือ่งความเชื่อเรือ่งเกี่ยวกับวิบากกรรม คือ พระเวสสันดรชะตาถึงคราวเคราะหหนัก วิบาก
กรรมตามทนั ชาวเมืองจึงขบัพระองคออกจากเมืองดวยความเกลียดชงั และพระองคจึงตองไปบวชเปน
ฤษีอยูในปา การเพิ่มรายละเอียดเนื้อความในเรื่องวบิากกรรมนี ้ แสดงใหเห็นวาชาวลานนานับถือ
พระพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องเคราะหกรรม นอกจากนั้นยังมกีารเพิ่มรายละเอียดเครื่องประดับ

                                                                          
๘๘กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๙๕. 
๘๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒

แขน คือ “แขนสุบสอดมาวกองเชิง” หมายถึง แขนใสพาหุรัด๙๐ และเพิม่รายละเอียดของดาบ คือ “ขัด
ดาบสรีกญัเชยย” หมายถึง คาดพระขรรคชัยศรีหรือดาบคูบารมี๙๑ 
 

จะเห็นไดวาการเพิ่มรายละเอียด เปนกลวิธีทีก่วใีชมากที่สุดในการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 
รายละเอียดที่เพิ่มในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง สวนมากเปนรายละเอียดเกีย่วกับ
ทองถิ่น ในทีน่ี้คือ ขาวของเครื่องใช วถิีชีวิต ความคิด ภูมิปญญา ความเชื่อ ประเพณี และคานยิม ที่กวี
สอดแทรกเขามาใหเขากับบริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน 

 
๔. การตัดรายละเอียดของเนื้อเรือ่ง 
การตดัรายละเอียดของเนื้อเรือ่ง ในทีน้ี่หมายถึง รายละเอียดที่ปรากฏในเรื่องเวสสนัดร ใน

นิบาตชาดก แตไมปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง การศกึษาเปรยีบเทยีบการ
ตัดรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
กัณฑหิมมพานต (หิมพานต) 
กลาวถึงตอนที่พระเวสสันดรประสูติ พระเจาสัญชยัใหจัดแมนมแกพระเวสสันดร ในสํานวน

ไมไผแจเรยีวแดงมีการตัดรายละเอียดเกีย่วกับแมนมในนบิาตชาดกออก  ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 

“พระราชาใหพระราชทานพระนม ๖๔ คน ผูมถีันไมยอยยาน มนี้ํานมหวาน 
และเวนจากโทษมีสูงเกินไปเปนตนแดพระมหาสัตว ฯ”๙๒  

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“สัญเชยยราชตนพอค็ห้ือเลอืกเอาแมนม ๖๔ ฅนอันปราสจากโทษ มีตนวาบ
ต่ําบสูงพนประหมาณ มีน้ํานมอันหวานมาไวห้ืออุปฐากลูกแหงตน”๙๓ 

                                                                          
๙๐มาว หมายถึง เครือ่งประดับตนแขน หรือพาหุรัด 
๙๑สรีกัญชัย หมายถงึ พระขรรคชัยศรี ดาบคูบารมี ดาบทิพย หรือดาบที่มีอํานาจยิ่งกวาดาบธรรมดาทั่วไป 
๙๒กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓

 
จากตัวอยางจะเห็นวาในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการตดัรายละเอียดเกีย่วกับตัวแมนมออก 

จากเนื้อความในนิบาตชาดก คือ “ผูมีถันไมยอยยาน” การตัดรายละเอยีดนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวา กวอีาจ
เห็นวาเปนลักษณะที่ไมสําคญัจึงตดัรายละเอียดในตอนนีอ้อกไป 
 
 

ทานขัณต (ทานกัณฑ) 
กลาวถึงตอนที่พระนางผุสดีกลาวทัดทานพระเจาสัญชยัไมใหขับพระเวสสันดรออกจากเมือง

โดยใชคําอุปมาเปรยีบเทียบ เนื้อความในตอนนี้ สํานวนไมไผแจเรยีวแดงมีการตัดคําอุปมาออก ๑ แหง 
จากเนื้อความในนิบาตชาดก ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“พวกสีพีขับไลพระราชโอรสผูไรความผิดเสียรัฐมณฑลของพระองคกจ็ัก
เปนเหมือนรังผึ้งอันราง เหมือนมะมวงท่ีหลนลงบนดนิ พระองคถูกพวกอมาตยละทิง้
แลว จักตองลําบากอยูเดยีวดาย เหมือนหงสมีขนปกหลุดลําบากอยูในหนองไมมีน้าํ 
เพราะฉะนั้นขาแตมหาราช เกลากระหมอมฉันขอทูลพระองควา ประโยชนของ
พระองคอยาเพอลวงเสียเลย ขอพระองคอยาขับไลพระราชโอรสผูไรความผดินัน้
เพราะคําของพวกสีพีเลย”๙๔ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เทว ขาแดมหาราชะเปนเจา มธุ อันวารวงเผิ้งอันหาตัวแมเฝาแหนบได ฅน
ทังหลายเขาใกลเอากนิค็งาย อันน้ันแลมฉีันใด อมโฺพ อันวาหมากมวงอันสุกแล
หลนตกเหนือดินแลเปนสาธารณเสีย แกลฅนทังหลายแลมีฉันใด บานเมืองมหา

                                                                                                                                                                                                                           
๙๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๑๐. 
๙๔กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๕๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔

ราชะเปนเจาจกัเปนสาธารณแกลทาวพระญาทังหลาย แลทาวพระญาทังหลายตาง
ประเทส เหตุมหาราชะเปนเจาแลจักขับลกูเตาตนหนี ค็อุปปมาดั่งอั้นแล”๙๕ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวาในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการตดัรายละเอียดในสวนที่เปนความ

เปรยีบเกีย่วกบัพระเวสสันดรออก คือ “เหมือนหงสมีขนปกหลุดลาํบากอยูในหนองไมมีน้ํา” ผูศึกษา
สันนิษฐานสาเหตุที่กวีตัดอุปมาออกเพราะกวีนาจะเห็นวา แมจะถกูเนรเทศ แตพระเวสสันดรก็ควรจะมี
เกียรตยิศอยู จึงไมเปรียบเทียบพระเวสสันดรกับหงสปกหลุดที่ไมมีหนองน้ําใหอาศัย อีกเหตุผลหนึ่ง 
นาจะมาจากคติความเชื่อเกีย่วกับหงสของลานนา วาหงสเปนสัตวท่ีมีศักดิ์สูงและเปนพาหนะ ชวยนาํ
บุคคลท่ีลวงลบัไปแลวและบุคคลที่ยังอยูในโลกนี้ไปสวรรค๗๒ ชาวลานนาจึงนยิมทํารูปหงสไวบนยอด
เสาสูงทีแ่ขวนตุงกระดาง “ตงุกระดาง” คือ ตุงที่เปนสัญญาลักษณขบวนมหาทานของพระมหากษตัรยิ๗๓  
เปนตุงที่ทําดวยวัสดุคงรูป เชน ไมท่ีแกะเปนลวดลาย หรือปูนท่ีตกแตงลวดลายดวยปูนปน ตุงดงักลาว
น้ีจะประดับอยูบนเสาสูง โดยนํามาตอกหรอืแขวนไปกับเสา ซึ่งยอดเสาสวนใหญจะทําเปนรูปหงสปาก
คาบสายโยงมายังผนืธง๗๔ จากคติเกี่ยวกับเรื่องหงสดังที่กลาวมานี ้ กวีซ่ึงเปนคนในทองถิ่นนาจะไม
ตองการบรรยายภาพหงสในลักษณะที่ตกต่าํไมงดงาม 

 
ตอนที่เหลาเทวดานําขาวเรื่องพระเวสสันดรจะใหทานนางกษัตริย เนื้อความตอนนี้ สํานวนไม

ไผแจเรียวแดงมีการตัดรายละเอียดออกจากนิบาตชาดก ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 

“ก็ในกาลนั้นเทวดาบอกเลากันวา บรรดาเจาในพื้นชมพทูวีป พระเวสสันดร
กําลังพระราชทานมหาทานมีนางกษัตรยิเปนตน ดังนี้ ฯ เพราะฉะนัน้กษัตรยิทั้งหลาย

                                                                          
๙๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๓๐. 
๗๒กัญญารัตน  เวชชศาสตร, การศึกษาเรื่องหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย, ๑๗๓ 
๗๓อุดม  รุงเรืองศรี , พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๓๒. 
๗๔กัญญารัตน  เวชชศาสตร, การศึกษาเรื่องหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย, ๑๗๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕

จึงพากันมาดวยอานุภาพแหงเทวดา รับเอานางกษัตรยิไป ฯ กษัตรยิ พราหมณ แพศย 
ศูทร รับพระราชทานของพระเวสสันดรนัน้ไปดวยประการฉะนี้ ฯ”๗๕ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เมื่อนั้น เทวดาทังหลายค็บอกแกลทาวพระญาทังหลาย อันอยูในสกลชัมพู
ทวีปทังมวลวา บัดนี้พระญาเวสสันตระตนใหย จกัปลงไปลราชกญัญาทังหลายเปน
ทาน แลวจกัเขาไพสูปลาไมหิมมพานต ชะแล วาอั้น เหตุดั่งนั้นบมีคลาด สวนวาพระ
บาทกระสัตราธิราช ค็มาดวยอนุภาพแหงเทวดาตนสกัตสวาสตร แลวค็มารับเอาทาน
แหงมหาสัตตเจาเปนตนวาขตัติยราชกญัญาสระอาด แลวค็ยอริยาตรเมือสูดาวแดน
เมืองแหงตน ค็มีวันน้ันแล”๗๖ 

 
จากตัวอยางขางตน จะเห็นวาในสํานวนไมไผแจเรียวแดงตัดรายละเอยีดตอนที่กลาวถงึวรรณะ

ตางๆ ออกไป คือ  “กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร”  การตัดคนอีก ๓ วรรณะออกไป ผูศึกษาสันนิษฐาน
วา เนื่องจากในลานนาไมมีความคิดเรื่องวรรณะ และกวีนาจะตองการความสมจริง เมื่อกลาววาพระ
เวสสันดรจะใหทานนางกษตัริย นาจะตองคูควรกับกษตัริยเทานั้น  

 
กัณฑกุมมารบนั (กุมารบรรพ) 
ตอนที่พระเวสสันดรเห็นชูชกเดินมาถึงอาศรมเพื่อขอสองกุมาร ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง มี

การตดัรายละเอียดเกีย่วกับระยะเวลาที่พระเวสสันดรไมไดทําทาน ดังนี้ 
 

นิบาตชาดก 
“ทาวเธอทอดพระเนตรมรรคาเห็นพราหมณเฒาชราเดนิมาถึง ก็เปน

ประหนึ่งวาไดยกขึ้นซึ่งทานบารมีท่ีประสงค ซึ่งหยุดพักไวมไิดทรงบําเพ็ญถึง ๗ 
เดือนโดยประมาณ มีพระหฤทัยเบกิบานซาบซานโสมนสั”๗๗ 

                                                                          
๗๕กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๖๕. 
๗๖อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๔๔. 
๗๗กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๒๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“จําเนียรแตพอไดหันยาจกเขามา พอค็มีใจยินดีปติซราบอาบองค”๗๘ 
 
ตัวอยางขางตน ในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงมีการตดัรายละเอยีดระยะเวลาที่พระเวสสันดร

ไมไดทําทานเปนเวลา ๗ เดือน ผูศึกษาสันนษิฐานสาเหตุท่ีกวผีูแตงสํานวนไมไผแจเรียวแดง ตัด
รายละเอียดความตอนนี้ออกไปวา เนื่องจาก กวีนาจะเนนความดีใจที่จะไดทําทานของพระเวสสนัดร 
มากกวาระยะเวลาทีพ่ระเวสสันดรไมไดทาํทาน  

 
ตอนที่ชูชกตีสองกุมารเมื่อเดินทางออกจากอาศรมของพระเวสสันดร เนื้อความในตอนนีใ้น

สํานวนไมไผแจเรียวแดง มกีารตดัรายละเอียดตอนที่พระกุมารกณัหาและชาลี เอนกายรับการโบยตีของ
ชูชกแทนกันและกัน ดังนี ้

 
นิบาตชาดก 

“เวลาทีต่าชูชกตีพระเจานอง พระชาลกี็เอียงพระขนองเขาแทนรับ ตาชูชกหัน
กลับมาตีพระเจาพ่ี พระกัณหากุมารีก็หันพระขนองเขารบัแทน”๗๙ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ไมปรากฏเนือ้ความตอนนี”้  
 

ตัวอยางขางตน ผูศกึษาสันนิษฐานสาเหตุที่กวีตัดรายละเอียดเนือ้ความในตอนนี้ออกไป
เนื่องจาก กวีนาจะตองการเนนการทารณุของชูชกท่ีกระทํากับสองกมุาร มากกวาจะเนนความรัก
ระหวางพี่นอง เพ่ือใหผูอานเห็นวาสองกุมารตองรับการทารุณนั้นอยางไมมีทางหลีกเลีย่งได และทําให
ผูอานเกิดความสงสารสองกุมารมากยิ่งขึ้น 

 

                                                                          
๗๘อุดม  รุงเรอืงศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๕๘. 
๗๙กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗

กลาวไดวารายละเอยีดทีก่วีผูแตงเรื่องเวสสนัตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดงตัดออกจากเนื้อ
เรื่อง เปนรายละเอยีดที ่ กวีเห็นวาไมสําคัญ หรือขัดกับคติและคานิยมของทองถิ่น นอกจากนั้นยงัมีการ
ตัดรายละเอยีดเพื่อใหเนื้อความที่ตองการกลาวถึงชัดเจนขึ้น 

 
๕. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้เรือ่ง 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง ผูศกึษาจะศึกษารายละเอียดทีผู่ประพันธ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้อความบางตอน ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง ท่ี
แตกตางจากเนื้อความในเรือ่งเวสสันดร ในนิบาตชาดก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
กัณฑทัสสพอร (ทศพร) 
ตอนพระนางผุสดีไดรับพรจากพระอนิทร เมื่อเปรยีบเทียบเรื่องเวสสันดร ในนิบาตชาดก กับ

สํานวนไมไผแจเรียวแดง พบวา มีการตีความคําวา “มาคธ” ตางกัน ดงันี้ 
 
นิบาตชาดก 

“อันพอครวัและมาคธ (คือคนที่มีแมเปนขัตติยานี บิดาเปนพอครวั) บอกกาล
บรโิภคอาหารกึกกองไปดวยกลอนสลัก (ประตูหนาตาง) อันวิจิตร (คราวปดเปด) มี
ชนบอกใหรูดวยรื่องดื่มและกินสุราและเนือ้ ฯ”๘๐ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“แลประกอบไพดวยฅนทังหลายอันรูกลาวพรณัณนาจายงัคํามคธภาสา
ตางๆ คือวาฝงูรูชางอานหนงัสือ แลประกอบไพดวยคระบานปะตูอันประจิตริสส
นางงามนักแลมีสัททะสําเนียงอันมวนเพราะนักยามเมื่อหับไขจุงหื้อประกอบไพ
ดวยพอครวัทังหลายปาวเตินกันกินเขาเหลาชิ้นปลาอาหารทุกฅ่ําเชาแลงงานทุกเมื่อ 
จุงมีเทิอะ”๘๑ 

 
                                                                          

๘๐เรื่องเดยีวกัน,  ๒๓๖-๒๓๗. 
๘๑อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๘

จากตัวอยาง สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เนื้อความในพรขอที่ ๑๐ ท่ีพระนางผุสดีขอ จะเห็นวากวี
ตีความคําวา “มาคธ” ตางกัน กลาวคือ ในนิบาตชาดก กลาววา มาคธ คือ คนที่มีแมเปนขัตติยานี มีบิดา
เปนพอครวั แตในไมไผแจเรียวแดง ตีความ “มาคธ” วาเปนภาษา  

 
ทานขัณต (ทานกัณฑ) 
เนื้อความตอนที่พระนางผุสดีอนุญาตใหพระเวสสันดรออกผนวชและกลาวชักชวนพระ

นางมัทรใีหอยูในเมืองตอไป ในนิบาตชาดก กับเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มกีาร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปรางของพระนางมัทรีแตกตางกันไป เพื่อใหเขากับคตินิยมในเรื่องความงาม
ของสตรีของแตละทองถิ่น ดงันี้ 

 
นิบาตชาดก 

“ลูกเอย แมอนุญาตใหลูก การบวชของลกูจงสําเรจ็ สวนแมมทัรกีัลยาณีมี
ตะโพกงาม มลีําตัวกระทดัรดั อยูกับลูกๆ เถิด จกัไปทําอะไรในปา ฯ”๘๒ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“เมื่อนั้น แมพระญาจอมนาถ อันจักปลงพระราชสวัสสดี ค็กลาวคาถาวา 
“อนุชานามิ ตํ ปุตฺต” ดรูาเจาลูกรักแกลแมเหิย คูโอวยพอรเลิสแลว ลูกแกวแมจุงจกัไพ
ดี ฅวามเปนชทีรงประหนวช เจาจุงบวชดวยสวัสสด ี แกแมเทิอะ เทาวาดวยมีแท พัน่
ดั่งนางราชมทรียังหนุม หนาชอยชุมปูนชม ลําฅิงกลมกํารอบ ควรเกี้ยวกอดกับตน มท
รีเหิย จุงอยูเลี้ยงลูกแกวคูควรชม เจาอยาวาจกัไพในปลา แมวาเจาอยาไพเทิอะเนิอ”๘๓ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวาในนิบาตชาดก กลาววาหญิงงามตองมีตะโพกงามและมีลําตัวเลก็

กระทัดรัด คือ “กัลยาณีมีตะโพกงาม มลีําตัวกระทัดรัด” แตในสํานวนไมไผแจเรยีวแดงกลาววา “หนา
ชอยชุมปูนชม ลําฅิงกลมกํารอบ” หมายถึง มีใบหนางามนาชม และมีลําตัวเลก็กลมเอามือโอบไดรอบ 

                                                                          
๘๒กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๖๗. 
๘๓อุดม  รุงเรอืงศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙

แตไมกลาววาตองมีตะโพกงาม เนื่องจากในลานนานยิมสตรีในแบบที่หนางามรางเลก็ ไมนิยมหญงิราง
ใหญหรือสะโพกใหญกวจีึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเนือ้ความตอนนีใ้หเขากับคตินิยมของทองถิน่ 

 
ตอนที่พระนางมัทรีกราบทลูพระเจาสัญชยัวาไมตองการอยูในพระนครที่เต็มไปดวยความสุข

หากไมมีพระเวสสันดร เนือ้ความตอนนีใ้นสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดให
ตางไปจากในนิบาตชาดก ดงันี้ 
 
 
 
 

นิบาตชาดก 
“นางมัทรรีาชบุตรผีูงามทั่วพระวรกายไดทูลพระสัสสุระนั้นวา ความสุขอัน

ใดจะมีแกเกลากระหมอมฉัน โดยตองวางเวนพระเวสสันดร เกลากระหมอมฉันไมพึง
หวังความสุขอันน้ัน ฯ”๘๔ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ทีนั้น ราชมทรีจิ่งยอมือสานใสเกลาไหว ขานออกไธเจาคําดี วาขาแดพอ
พระญาเหิยหนอหลา ขาผูลูกบอาลัยแลนา คันวาขาไดพลดัพรากผวักําพรา แหนมวา
ขาจักผกูฅอตาย ชะแลนาพอเหิย”๘๕ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวาในนิบาตชาดก กลาววา หากตองมีความสุขโดยที่ไมมีพระเวสสันดรอยู

ดวย พระนางมัทรกี็ไมตองการความสุขนั้น แตในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการเปลีย่นแปลง
รายละเอียดใหพระนางมัทรทูีลพระเจาสัญชัยวาหากตองพลัดพรากจากพระเวสสันดรตนจะผูกคอตาย 
สาเหตุท่ีกวีเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในเนือ้ความตอนนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวา กวตีองการแสดงใหผูอาน
เห็นความสําคัญของพระเวสสันดรที่มีตอพระนางมัทร ี และแสดงวาหากตองแยกจากพระเวสสันดร

                                                                          
๘๔กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๖๘. 
๘๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๔๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๐

พระนางมัทรีจะมีความทกุขเพียงใด  ในท่ีนี้คือใหพระนางกลาววาผูกตอตายดกีวาตองเปนหมายราง
สามี 

 
กัณฑชชูกะ (ชชูก) 
ตอนที่นางอมติตดาแนะนําใหชูชกเดินทางไปขอสองกุมาร เนื้อความในสํานวนไมไผแจเรียว

แดง มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดจากนิบาตชาดก ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 

“นางอมิตตตาปนาอันเทวดาดลใจ พูดแนะนําตาชูชกตอไปโดยคาถาวา 
ดังน้ี... มานี่เถดิทาน ขาจกับอกใหตามท่ีขาไดทราบ พระเจาเวสสันดร เวลานี้พระองค
ประทับอยู ณ วังกบรรพต ทานจงไป ไปทูลขอทาสและทาสีตอพระองค เมื่อทานทูล
ขอ พระหนอกษัตรยิจกัประทานทาสและทาสีแกทานแล ฯ”๘๖ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ทีนั้น นางอมติตตาจิ่งกลาววา “เอหิ เต อหมกฺขิสสํ” ดรูาทานพราหมณผูหัว
หงอก ทานจุงจักออกมาหนี้ คูจักบอกชี้ห้ือแกลมึงพราหมณ คําอันฅนทังหลายหากเลา
ไว คูหากไดยนิมาวายังมีพระราชา ตนหนึง่นาใจกวาง ทานห้ือทานชางเผือก ชาวเมือง
เยือกขับหนี บัดนี้ทานไพบวชเปนรสี อยูในคิรีปลาไม ในที่ใกลเขาวงกต โพนแล ทาน
จุงไพวิงวอนขอห้ือได เอามาเปนขาใชพํ่าเรญิเรา คือวาชาลีแลกณัหา สวนวาพระปต
ตาตนพอ ทาวนั้นหนอโพธญิาณ ค็หากจักหื้อทานแกลทานชะแล”๘๗ 

 
จากตัวอยางขางตน จะเห็นวามีการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด คือ ในนบิาตชาดกกลาววาเหตุท่ี

นางอมิตตดาใหชูชกไปขอสองกุมารเปนเพราะเทวดาดลใจ แตในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง ไมไดบอกวาเทวดาดลใจนางอมิตตดา แตบอกวานางอมติตดาไดฟงมา การเปลี่ยนแปลง

                                                                          
๘๖กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๒๙๐. 
๘๗อุดม  รุงเรอืงศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๑

รายละเอียดนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวา ในสํานวนไมไผแจเรียวแดงเนนความสมจริงกวาในนิบาตชาดกจึง
ใหนางอมิตดาไดฟงมาจากผูอื่น  

 
กัณฑสกักบัน (สักกบรรพ) 
ในตอนที่พระอินทรแปลงเปนพราหมณมาขอพระนางมทัรีท่ีอาศรมของพระเวสสันดร 

เนื้อความของเรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดก และสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกีย่วกับผลไมท่ีพระเวสสันดรเชิญใหพราหมณรับประทาน ดังนี ้

 
 
 
 
นิบาตชาดก 

“ผลไมหวานๆ เปนมะพลับก็มี มะหาดมะทรางมะดกูกม็ี เชิญทานพราหมณ
เลือกทีด่ีๆ บรโิภคเถดิ”๘๘ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ดูราทานพราหมณ ทานจุงมากินลูกไมตามใจอยากเลือก กินทังเปลือก
ค็เปนอยา พราหมณเหิย”๘๙ 

 
จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดเมื่อกลาวถึงผลไมที่พระเวสสันดร

เชิญใหพระอินทรแปลงเปนพราหมณกิน ในนิบาตชาดกกลาวชนิดของผลไม คือ ลูกพลับ มะหาด 
มะทราง และมะดูก แตในสํานวนไมไผแจเรียวแดง กวีผูแตงเปลีย่นแปลงรายละเอียดเกีย่วกับผลไม 
โดยการบอกสรรพคุณของผลไมวา “กินทังเปลือกก็เปนอยา”  เหตุที่กวีปรับรายละเอียดความในตอนนี้
นาจะเปนเพราะความคุนเคยที่ชาวลานนามคีวามสนใจใชพืชเปนสมุนไพร 
 

                                                                          
๘๘กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๖๔. 
๘๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒

กัณฑมหาราช 
ในกณัฑมหาราช ตอนที่พระเจาสัญชยั มีพระบญัชาใหเหลาเสนาอมาตย จัดทัพรับพระเวสสันดร

กลับเมือง พบวา สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดแตกตางจากในนิบาตชาดก 
ซ่ึงรายละเอยีดที่แตกตางกันนี้ มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหเขากับคตินิยมของแตละทองถิ่น ดงันี้  
 

นิบาตชาดก 
“พระเจาสญชัยทรงสดับคําของพระชาลแีลว มีพระโองการใหหาอํามาตย

ผูรกัษากองทพัมาแลว และดํารัสใหตีกลองมหาเภรีเทีย่วปาวรองทัว่ไป ฯ ... ถัดนัน้
เหลาโยธผีูมีสงางามลวนเปนสหชาติ กับบุตรของเราจัดใหไดหกหมื่นพรอมสรรพ
ดวยอาวธุยุทธภัณฑ แตงตัวนุงหมใหเปนสีตาง ๆ กัน พวกหนึ่งสีเขียว พวกหนึ่งสี
เหลือง พวกหน่ึงสีแดง พวกหนึ่งสีขาว ฯ ... ตามบาน ๆ หน่ึง ๆ ใหตั้งหมอสุราเมรัย
ไวแหงละรอย ๆ รายไปตามมรรคา ประกอบดวยมังสาหาร และขนม เชนขนมสลัด
งาขนมกุมมาส ซึ่งประกอบปรุงดวยเนื้อปลา ฯ ใหจัดตั้งเนยใส น้ํามัน นมสม นม
สด และสุราชนิดที่ทําดวยแปงขาวฟางไวเปนอันมากเรียงรายไป ฯ ใหมีพนักงาน
วิเสทท้ังครวัหวานครัวคาว จดัตั้งเลีย้งประชาชนทั่วไป ฯ”๙๐  

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ตโต เสนาปตึ ราชา สญชโย อชฺฌภาสถ ภกิฺขเว ดรูาภิกขุทังหลาย ทาว
ปรัมมสรีสญัเชยยนรนิท ไดยินเจาชาลีไขขราว หลานทาวกลาวคําควร ค็ห้ือปลาว
เสนาทังมวล ๔ จําพวก จิ่งไขพระโอฏฐโองการ ปลงราชสารสิทธิสวาธ วาดรูาอา
มาตยทังหลายอันปรากฏ ทรงยสแตธัมมชาต จุงใชราชสารไพอยานานทุกแหง ห้ือ
รีบแตงพลมา ... โยธาหาน ๖ หมื่น หนาชอยช่ืนโฉมงาม อันเกิดมารวมวนัทันยาม
ลูกคูเจาพระญาเวสสันตราช ห้ือเขามาประดับงามองอาจแลวแลนไพตามคูพลนั 
โยธาหานทังหลาย บางพรองหื้อเขาเขาเครือ่งผืนดํา โยธาหานทังหลายบางพรองห้ือ
เขาเขาเครื่องผนืเหลือง เรอืงงามดุจดั่งดอกกัณณิการ โยธาหลางพรองหื้อเขาเขา
เครื่องผืนแดง งามดุจจะดวงตาวัน จิ่งออกมาใหม โยธาหลางพรองห้ือเขาเขาเครื่อง

                                                                          
๙๐กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๘๑-๓๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓

ทรงผาแผนผนืขาว ดุจจะดั่งดาวยังอยูในทองฟา ห้ือเขาเขามากอนหนาตามหลังคู
พลัน ... ประการ ๑ เลา เจาพระญาเวสสันตระจักไตเตาเขามาเมืองดวยหนทางอันใด 
หนทางอันนั้น ทานทังหลายจุงตั้งไวยังไหทังหลาย มักวาบานแลอนั จุงหื้อไดไห
สุราแลบานแลรอยไห ห้ือแบกไพตั้งไวยังปะตูบานแล อัน ๑ ทานทงัหลายจุงห้ือ
แปลงเขาหนมถั่ว เขาตมอ่ัวช้ินยํา เขาหนมแดกงาดําทังหลาย ห้ือไพอยายไว ๒ 
ตราบขางหนทางอันลูกคูจกัมา นั้นเทิอะ อัน ๑ ทานทังหลายจุงตั้งไวยังน้ําทธิ
น้ํามันงาใหมสัปป๙๑ใสนมงว เหลาขมหนัวเขาปาง ชาวไรสางแปลงไวตอน ห้ือฅ
นฝูงชางฟอนไพรอดยุกนิ ทาวนรินทจกัไตเตา พลคลื่นเคลายกุิน อรานกิา จ พอครัว
ในแลพอครัวนอก ใหเขาออกมาพลนั”๙๒ 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวา เรือ่งเวสสันดร ในนิบาตชาดก และสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มกีาร

ปรับรายละเอยีดเกี่ยวกับสีเสื้อของทหารที่นํามาจัดทัพเพ่ือรวมขบวนไปรับพระเวสสันดรกลับเมอืง 
และเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของอาหารตางๆ ที่จัดเตรียมไวระหวางทางที่พระเวสสันดรจะเสดจ็กลับ
เมือง ใหแตกตางกันไป กลาวคือ ในนิบาตชาดกกลาววา พระเจาสัญชัยใหจัดทหารที่มีลักษณะสงางาม
หกหมื่นคนใหมีอาวุธพรอมสรรพ และใหแตงกายสีตางๆ กัน ๔ สี คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีขาว 
ทางที่พระเวสสันดรเสดจ็กลบันั้นใหเตรียมอาหารไวตลอดทาง อาหารที่เตรียมคือ สุราและอาหารที่
ประกอบดวยเนื้อ ขนมตางๆ เชน ขนมสลัดงาและขนมกุมมาส อาหารที่ทําจากเนื้อปลา เนยใส น้ํามนั 
นมเปรีย้ว นมสด และสรุาที่ทําจากแปงขาวฟาง ในสํานวนไมไผแจเรียวแดง กลาววา ใหจัดทหาร ๖ 
หมื่นคน โดยแบงทหารใหเปนกลุม ๔ กลุม กลุมหนึ่งใหแตงกายดวยผาสีดํา กลุมหนึ่งใหแตงกายดวย
ผาสีเหลืองงดงามเหมือนดอกกรรณิการ กลุมหนึ่งใหแตงกายดวยผาสแีดงงดงามเหมือนดวงตะวนัท่ีเพิ่ง
ขึ้นใหมๆ อีกกลุมใหแตงกายดวยผาสขีาวที่เหมือนดวงดาว และจัดใหทหารอยูทั้งดานหนาและ
ดานหลังขบวนเสด็จของพระเจาสญัชัย และใหจดัอาหารตางๆ เรียงรายไวทั้งสองขางทางที่พระ
เวสสันดรจะเสด็จกลับเมือง อาหารที่พระเจาสัญชัยส่ังใหจัดนั้น เปนอาหารที่พบเห็นหรือนยิม
รับประทานในลานนา คือ สุรา ขนมถัว่ ขาวตมอ่ัวหรือขาวตมสอดไส ช้ินยําหรือยาํเนื้อ และขาวแดกงา
ดํา๙๓ น้ํากระท ิ น้ํามันงาใหม เนยใส และนมววั เหลาขมรสชาติเขมขนที่ทําจากขาวฟาง อาหารเหลานี้

                                                                          
๙๑สัปป  หมายถึง เนยใส 
๙๒อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๙๖-๔๑๐. 
๙๓เขาแดกงาดํา คือ ขาวเหนียวนึ่งสุกใหม โขลกปนงา มีรสเกลือบางเล็กนอย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔

เตรยีมไวใหผูคนและชางฟอนที่รวมขบวนหยิบกิน การปรับรายละเอียดน้ี ผูศึกษาสันนิษฐานวา กวผีู
แตงเรื่องเวสสนัดรท้ัง ๒ สํานวน นาจะกลาวถึงอาหารและส่ิงตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นของตนดวย
ความคุนเคย 
 

กัณฑฉกัขัตตยิ (ฉกษตัริย) 
ตอนที่พระนางมัทรีเห็นสองกุมารกัณหาและชาลีอีกครั้งหลังจากที่พระเวสสันดรใหสองกุมาร

เปนทานแกชูชก เรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดก กับเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการ
พรรณนาอาการของพระนางมัทรีเมื่อไดเห็นสองกุมารแตกตางกัน ดังนี ้

 
 
 
 
นิบาตชาดก 

“ฝายพระมัทร ี พอเห็นพระโอรสทั้งสองผูมาโดยสวัสดแีตที่ไกล ก็สั่นรัวไป
ทั้งพระกายเหมือนแมมดท่ีเจาเขา ฯ”๙๔ 

 
ไมไผแจเรยีวแดง 

“ภิกฺขเว ดรูาภกิขุทังหลาย อนัวานางราชมทรีสรีหนอแกว คันหันลกูแลวแต
ไกลมา นางค็เลงตาผอ อวายหนาตอเจียรจา นางราชมทรไีหตอ แลนเขารอปุตตา มี
อัสสุนีน้ําตาไหลหลั่ง ไหสะอื้นคลั่งคดัอก ใจนางตกทุกขมาก พรากลกูนอย ๒ 
ฅนสม นางปรารมภเถิงเลา หันลูกแกวเกลาจอมขวัน คือดั่งแมงวันมหันลูกแลว นาง
แกวค็แลนไพพลัน ไพรับเอา ๒ จอมขวันลูกเตาอนัเขามาสูอาสรมบท วันนั้นแล 
นางราชมทรีหันลูก รอนรายถูกเถิงใจ ตนนางไหวยะยั่น คอืดั่งผีเขาปนหัวใจ มีน้ําตา
ไหลออก มาพายนอกตนนาง แถวถั่งคางรอดทอง เยยีะรองไหค็เยียะไหลหลั่งลงไพ 
วันนัน้แล”๙๕ 

                                                                          
๙๔กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙๓๙๑. 
๙๕อุดม  รุงเรอืงศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๓๒ - ๔๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕

 
 ตัวอยางขางตน มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดในการเปรียบเทียบอาการของพระนางมัทรีเมื่อ
ไดเห็นสองกุมารอีกครั้ง ในนิบาตชาดกใชอุปมาวาอาการของพระนางมัทรีตวัส่ันเหมือนแมมดทีถ่กูเจา
เขาคือ “สั่นรัวไปท้ังพระกายเหมือนแมมดที่เจาเขา” แตในเรื่องเวสสัตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง
กลาวอุปมาเปรียบเทียบอาการของพระนางมัทรีวา   “ตนนางไหวยะยัน่ คือดั่งผีเขาปนหัวใจ”  เนื่องจาก
ในลานนามีความเชื่อที่เกี่ยวกบัเรื่องผี เชน การถูกผีกระทาํใหเปนไปตางๆ หรือการถกูผีเขาสิง ดังนัน้จึง
มีการเปลีย่นแปลงการใชคําอุปมาใหเขากับความเชื่อของคนในสังคม 
 

ตอนที่พระนางมัทรีไดพบสองกุมารหลังจากที่พระเวสสันดรใหสองกุมารเปนทานแกชูชก ใน
สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดในตอนที่มีน้ํานมไหลออกจากทรวงอกของ
พระนางมัทรี  ดังนี ้

 
นิบาตชาดก   
“ฝายพระนางมัทรี พอเหน็พระโอรสทัง้สองผูมาโดยสวัสดีแตที่ไกล ก็สั่นรวัไปทั้งพระกาย
เหมือนแมมดที่เจาเขา ฯ น้ําพระถนัก็ไหลออกจากสองพระเตา ฯ”๙๖ 
 
ไมไผแจเรยีวแดง   

“วันน้ันแลนางราชมทรีหันลูก รอนรายถูกเถิงใจ ตนนางไหวยะยั่น คือดั่งผี
เขาปนหัวใจ มีน้ําตาไหลออกมาพายนอกตนนาง แถวถั่งคางรอดทอง เยียะรองไหค็
เยียะไหลหลั่งลงไพ วันนัน้แล”๙๗ 

 
ตัวอยางขางตนจะเห็นวา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดตอนมีน้ํานมไหลออกจากทรวงอกของพระนางมัทรี เนื่องจากไดรับความสะเทือนใจอยาง
มากคือ “น้ําพระถันกไ็หลออกจากสองพระเตา” ในที่น้ีผูศึกษาสันนิษฐานวา ในนิบาตชาดก กวี
ตองการแสดงใหผูอานเห็นวาพระนางมัทรรีักลูกมากจนทําใหรางกายผิดธรรมชาติ แตในสํานวนไมไผ

                                                                          
๙๖เรือ่งเดยีวกัน, ๓๙๑. 
๙๗อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖

แจเรียวแดง กวีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้อความในตอนนี้เพราะตองการแสดงความสมจริง และไม
ตองการใหผูอานเกิดจินตภาพพระนางมัทรีที่ไมงดงาม 
 

นครกณฺฑํ (นครกัณฑ) 
ในนิบาตชาดกและในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกีย่วกับการเนน

ความงามของสตรี แตกตางกันไปตามคตนิิยมในแตละทองถิ่น ดังนี ้
 
นิบาตชาดก 
 “พระนางมีไรพระทนตแดงงามประหนึ่งผลตําลึงสกุ”๙๘ 
 
 
ไมไผแจเรยีวแดง 

  “ไพรฟนนาง จดถี่ งามลนทีสุ่ดใจ บมีนางใดเลิยจักเปรียบได”๙๙ 
 

จากตัวอยางจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดคือเนนความงามของของสตรีแตกตางกัน ใน
นิบาตชาดกเนนวาพระนางมทัรีมีเหงือกที่แดงงามราวกับผลตาํลึงสุก แตในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง 
กลาววา ฟนของพระนางมัทรีเรียงกันเปนระเบียบงดงามมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดนี้เปนการ
เปลี่ยนใหเขากับคตินิยมในแตละทองถิ่น เพื่อใหผูอานซึง่เปนคนในทองถิ่น สามารถเขาใจเนื้อความท่ี
กวีตองการพรรณนาได 

 
 ตอนที่พระเวสสันดรจะเสดจ็กลับเขาเมือง พระเจาสญัชัยมีรับสั่งใหเหลาเสนาอํามาตย ตบแตง
หนทางที่พระเวสสันดรจะเสด็จพระราชดาํเนินกลับพระนคร เครื่องบูชาตางๆ ทีจ่ัดเตรียมไวสองขาง
ทางนั้น ในนิบาตชาดก กับในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดตางๆ ใน
เนื้อความแตกตางกัน ดังนี ้
 

                                                                          
๙๘กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๓๙๘. 
๙๙อดุม  รุงเรอืงศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗

นิบาตชาดก 
“ราชวถิีท่ีจะเสด็จพระราชดาํเนินนั้น เหลาประชาชนชวยกนัตกแตงให

ราบรื่น ประดับดวยตนกลวยหมอบรรจนุ้ํา ธงชายธงประฏากเปนตน เปนระยะกัน
สองขางทาง ท่ีพื้นดาดาษไปดวยเครื่องบูชา ๕ อยางคือ ดอกหญาแพรก ขาวสาร เมล็ด
พันธุผักกาด ท้ังดอกมะลิและขาวตอกตลอด ๖๐ โยชน ตั้งแตเขาวงกตทีพ่ระเวสสันดร
ประทับอยู ตราบเทาถึงพระนครเชตุดร ฯ”๑๐๐  

  
ไมไผแจเรยีวแดง 

“พระญาสรีสัญเชยยราช ค็ห้ืออามาตยแตงแปลง ยังเขาเหลาเตมไหมวล
มาก ช้ินปลาหากหลวงหลาย พอครวัไอยอยายผอ สองขางขอบมัคคา โถงเหลามา
มวลหมู ฟูมเฟออยูหยุบกิน อาหารชิ้นปลามทีุกเยื่อง ไหน้ําเครื่องประดับหนทาง เขา
ตอกกวางขาวเผือก ดอกไมเลือกกําผาย เสนานายตกแตง พรอมทกุแหงนานา ปลาง
พระราชาธริาช ๖ พระบาททาวมาเมือง จาํเรญิเรืองเสวยิราช ห้ือปชชานราฏฐมีสุข 
แลนา”๑๐๑ 
 
จากตัวอยาง มกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกี่ยวกับเครื่องบูชาที่จัดไวตอนรับพระเวสสันดร ใน

นิบาตชาดกกลาววา ทางทีพ่ระเวสสันดรจะเสดจ็นั้น ประชาชนชวยกันแตงหนทางใหราบรื่น มีการ
ประดับตนกลวยและหมอบรรจุน้ํา ประดบัธงเปนระยะตลอดสองขางทาง ที่พ้ืนโปรยดวยเครื่องบชูา ๕ 
อยางคือ ดอกหญาแพรก ขาวสาร เมล็ดพันธุผักกาด ดอกมะลิและขาวตอก ตลอดทางทั้ง ๖๐ โยชน แต
ในสํานวนไมไผแจเรียวแดงมีการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดแตกตางจากในนิบาตชาดก คือ พระเจาสัญ
ชัยใหอมาตยจดั ขาว เหลาใหเต็มไหหลายไห มีเนื้อปลาหลายชนิด มีไหใสน้ํา มีขาวตอก มีดอกไมหลาย
ชนิด สาเหตุที่กวีปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเครื่องบูชาตางๆ นัน้ ผูศกึษาสันนิษฐานวา กวีตองการนํา
ส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งท่ีกวแีละผูอานซึ่งเปนคนในทองถิ่นคุนเคย มาถายทอดลงในงาน
วรรณกรรม เพ่ือใหผูอานเขาถึงเนื้องานทัง้ในดานจินตภาพและอารมณ 

 

                                                                          
๑๐๐กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศลิปากร, นิบาตชาดก เลม ๙, ๔๐๒. 
๑๐๑อุดม  รุงเรืองศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๖๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘

จากการศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบทางวรรณคดีดานเนื้อหา ระหวางเรื่องเวสสันดรใน
นิบาตชาดก และเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง ผูศกึษาพบวา มีการใชกลวิธีในการปรับ
เนื้อหา ๕ กลวิธี คือ การเพิ่มเหตุการณในเนื้อเรื่อง การตัดเหตุการณในเนื้อเรื่อง การเพิ่มรายละเอียด
ของเนื้อเรื่อง การตดัรายละเอียดของเนื้อเรือ่ง และการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของเนือ้เรื่อง กลวธิีทีพ่บ
มากท่ีสุดที่ใชในการปรับเนือ้หา คือ การเพิ่มรายละเอียด รายละเอียดที่เพิ่มในเรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง สวนมากเปนรายละเอียดเกีย่วกับทองถิ่น ในที่น้ีคือ ขาวของเครื่องใช วถิีชีวิต 
ความคิด ภูมปิญญา ความเชื่อ ประเพณ ี และคานยิม ที่กวีสอดแทรกเขามาใหเขากับบริบททางสังคม
ของผูแตงและผูอาน กลวธิทีี่พบนอยที่สดุท่ีใชในการปรับเนื้อหา คอื การตดัเหตุการณในเนื้อเรื่อง 
เหตุการณท่ีไมปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนเหตุการณท่ีไมใชจารตีของ
ชาวลานนา หรือ เปนเหตุการณที่กวีเห็นวาจะทําใหเนื้อเรื่องไมสมจริง จึงทําใหกวีตัดเหตุการณบาง
ตอนออกไป เหตุการณท่ีเพิม่ในเรื่องเวสสันตรชาดก สาํนวนไมไผแจเรยีวแดง เปนรายละเอยีดและ
คานิยมเกีย่วกบัทองถิ่นที่กวสีอดแทรกเขามาใหเขากับบริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน 
นอกจากนั้นยงัเพิ่มเหตุการณเพื่อเสริมใหการดําเนนิเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึน้ การตดั
รายละเอียดออกจากเนื้อความของ เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนรายละเอยีดท่ี กวี
เห็นวาไมสําคญั หรือขัดกบัคติและคานยิมของทองถิน่ รายละเอียดที่กวีปรับเปลี่ยนในเรื่องเวสสันตร
ชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เปนการเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้อความใหเขากบัคานิยม คติ และ
ความเชื่อของทองถิ่น เพ่ือใหผูอานสามารถติดตามเนื้อหาไดอยางชดัเจน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๔ 

การศกึษาวรรณศิลปใน เรือ่งเวสสันตรชาดก สาํนวนไมไผแจเรยีวแดง 
 

วรรณศลิป หมายถึง ศลิปะในการประพนัธหนังสือ๕๘ หรือ ศิลปะในการใชภาษา วรรณศลิป 
แปลวา หนังสือที่มีศิลปะ อันเปนคําทีม่ีปรากฏในภาษาไทยเปนครัง้แรก อยูในพระราชบญัญตัิราช
บัณฑิตยสภา พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา the Art of Literature๒ วรรณศลิป มี
ความสําคัญอยางมากในการสรางสรรคงานวรรณกรรม เพราะวรรณกรรม คือ งานเขียนทีใ่ชภาษาเปน
เครื่องมือในการถายทอดความรู ความคดิ และอารมณความรูสกึของผูประพันธ  

 
รื่นฤทัย สัจจพนัธุ กลาววา “วรรณคดีเปนงานศิลปะ ประณีตงดงาม ละเมียดละไมลกึซึ้ง โดยมี

สุนทรียภาพทางภาษาเปนสื่อในการแสดงอารมณความนึกคิด และจนิตนาการของกวผีูแตง”๓ การใช
ภาษาอยางมีวรรณศลิป ทําใหผูอานงานวรรณกรรม สามารถเขาใจถงึส่ิงที่ผูประพันธ ตองการสื่อสาร
กับผูอาน และทําใหผูอานสามารถเขาถึงอารมณสะเทือนใจของผูประพนัธ 

 
การวิเคราะหวรรณศลิป ในวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก สาํนวนไมไผแจเรยีวแดง 

ผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน ๒ สวน คือ ศึกษาในดานการใชคํา และ ศึกษาดานการใชโวหาร ทั้งท่ี
เปนโวหารภาพพจน และโวหารที่ใชในการดําเนินเรื่อง หรือการใชอรรถาธิบาย 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
๕๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  ( กรงุเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๑๐๕๕. 
๒พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาวรรณคดีในแงวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณาคาร, ๒๕๑๕ ), ๒๔. 
๓รื่นฤทัย สัจจพันธุ,  ความรูทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย  (กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๓), ๒. 

๙๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐

การใชคํา  
การใชคํา หมายถึง การเลือกสรรคํามาใชในการสรางสรรคงานวรรณกรรม เพื่อใหเหมาะสม

กับรูปแบบ เนื้อหา และอารมณ ของเรือ่งราวที่ตองการถายทอด “การวางคําในที่เหมาะนับเปนเรื่อง
สําคัญทางศิลปวรรณคดี ถาทําไดเชนนี้ ผูอานก็จะบังเกดิความสะเทือนใจเห็นจริงเห็นจังตามไปดวย”๔  

การศึกษาวิเคราะหการใชคําในวรรณกรรมลานนาเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียว
แดง         ผูศึกษาไดแบงการศึกษาออกเปน ๖ หัวขอ คือ การใชคําฉายา การใชสาํนวนออมคอม การ
ซอนคํา การใชคําซ้ําและการซ้ําคํา การใชคําอัพภาส และการใชคําสรอย 

 
การใชคําฉายา  
คําฉายา หมายถึง คําคุณศัพท หรือวลี ที่บอกคุณภาพ หรือลกัษณะของบุคคลหรือสิ่งของ เชน 

พระยาพิชัยดาบหัก นายจันทรหนวดเขี้ยว บุญเพ็งหีบเหล็ก๕ กลาวคือ การใชคําฉายา เปนการนําคําท่ี
แสดงคุณสมบตัิของบุคคลเพิม่เขาไปในชื่อ 

 
การศึกษาการใชคําฉายาในวรรณกรรมลานนาเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง 

พบวาผูประพนัธใชคําฉายาเรียกตัวละครในเรื่อง ท้ังตวัละครท่ีเปนชนชั้นกษัตรยิ และตวัละครที่เปน
ชาวบาน  เพ่ือแสดงถึงสถานภาพ คุณสมบตัิ หรือลักษณะของตัวละครนั้นๆ ดังนี ้

การใชคําฉายาเรยีกตัวละครที่เปนชนชั้นกษัตรยิ ในวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีดังตอไปนี ้

พระเจาสญัชัย  ฉายาที่ผูประพันธใชเรยีกพระเจาสญัชัย แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปน
กษัตริย เนื่องจากมีการใชคําที่แสดงสถานะกษัตรยิ เชน  
 

ทาวปรัมสัญเชยยราช  หมายถึง พระเจาสญัชยัผูเปนพระเจาแผนดินท่ียิ่งใหญ  

                                                                          
๔ประสิทธิ์  กาพยกลอน, แนวทางการศกึษาวรรณคดี : ภาษากวี การวิจักษณและวิจารณ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘), 

๑๑๓. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๑๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑

แยกศพัท 

ทาว หมายถึง ผูเปนใหญ พระเจาแผนดิน๖  

ปรัม หรือ ปรม (ปะระมะ) หมายถึง อยางยิ่ง๗  

สัญชัย คือ ช่ือเฉพาะบุคคล ในท่ีนี้คือ พระเจาสัญชัย 

ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๘  
 

สัญเชยยราชกระสัตตรา หมายถึง พระเจาสัญชัยผูเปนพระเจาแผนดิน 

แยกศพัท 
 
 
  กระสัตตรา หรือ กษัตรยิ กษตัรา หมายถึง พระเจาแผนดนิ๙ 
 

ทาวปรัมมสัญเชยยนรินท  หมายถึงพระเจาสัญชัยผูเปนพระราชาผูยิ่งใหญ 

แยกศพัท 
 
นรินท หรือ นรินทร หมายถงึ พระราชา๕๙ 
 

                                                                          
๖เรื่องเดียวกัน, ๕๒๖. 
๗เรื่องเดียวกัน, ๖๑๕. 
๘เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๙ เรื่องเดยีวกัน, ๘๕. 
๕๙ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒

ทาวสญัเชยยราชราชา  หมายถึง พระเจาสัญชัยผูเปนพระมหากษัตริย 

แยกศพัท 
 

 ราชา หมายถึง พระเจาแผนดนิ พระมหากษตัริย๑๑ 
 

พระญาสรีสัญเชยยราช หมายถึง พระเจาสัญชัยผูเปนพระเจาแผนดิน ซึ่งเปยมไปดวยสิริมงคล 
และความงาม 

แยกศพัท 

พระญา หมายถึง พระเจาแผนดิน๑๒ 

สรี หรอื ศรี หมายถงึ มิ่ง  สริิมงคล  ความรุงเรอืง  ความสวาง  สกุใส  ความงาม ความ
เจรญิ๑๓ 

 

นอกจากนั้น ผูประพนัธยังใชคําฉายา เพ่ือบอกความสัมพันธฉนัทเครอืญาติเรียกพระเจาสญัชัย
อีกดวย เชน  

สัญเชยยราชตนพอ หมายถึง พระราชาสญัชัยผูใหกําเนิดลูก 
 

แยกศพัท 
   

ตน หมายถึง ตวั (ตวัคน)๑๔ หรือเปนคําลักษณะนามใชรียกเทพ กษัตริย และยักษ 

                                                                          
๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๙๕๑. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๗๕๓. 
๑๓ เรื่องเดยีวกัน, ๑๐๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓

 

พระญาสรีสัญเชยยราชตนพอ หมายถึง พระเจาสัญชัยผูเปนบดิาและเปนพระเจาแผนดิน ซึ่ง
เปยมไปดวยสิริมงคล และความงาม 

ทาวสญัเชยยตนปู หมายถึง พระเจาสญัชัยผูเปนพระเจาแผนดนิและเปนปู 
 

พระนางผุสด ี  ฉายาที่ผูประพันธใชเรยีกพระนางผุสดี แสดงใหเห็นถึงความเปนราชินี และ
ความงดงาม เชน 
 
 ราชผุสสดีไวแวนฟา หมายถงึ พระนางผุสดีราชนีิผูผองใสดังกระจกจากสวรรค  
 

แยกศพัท 

ผุสสดี ในท่ีนีห้มายถึง ช่ือเฉพาะของพระนางผุสดี  

ไว หมายถึง เปลงปลั่ง ผุดผาด ผองใส๑๕ 

 
แวนฟา หมายถึง กระจก๑๖ หรือกระจกจากสวรรค ใสกระจางอยางกระจก 

 
 ราชผุสสดีสรอีงอาจ  หมายถึง พระนางผสุดีราชินผีูสงางามและมีสิริมงคล 
 

แยกศพัท 
 
  องอาจ หมายถงึ มีลักษณะสงาผึ่งผาย๖๐ 
                                                                                                                                                                                                                           

๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๔๒๒. 
๑๕อุดม  รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๙๓. 
๑๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๘๘. 
๖๐เรื่องเดียวกัน, ๑๓๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔

 
นางราชผุสสดีเทวี  หมายถึง พระนางผุสดรีาชินีผูสูงศักดิ ์
แยกศพัท 

 
  นาง หมายถึง คําใชเรยีกสตรทีี่สูงศักดิ์ ทั้งท่ีแตงงานแลวและยังไมไดแตงงาน๑๘ 
 
  ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๑๙ 

 
  ผุสสดี ในท่ีนีห้มายถึง ช่ือเฉพาะของพระนางผุสด ี
 

เทวี หมายถึง เทวดาผูหญิง นางพญา นางกษัตรยิ๒๐ 
 
นางแกวราชผสุสดี หมายถึง พระนางผุสดรีาชินีผูสูงศักดิแ์ละเปนทีร่กัยิง่ 
 
แยกศพัท 

 
 แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๒๑ 

   
ราชผุสสดีสรีงามแง หมายถึง พระนางผุสดพีระราชนิีท่ีมคีวามงามทุกสวน 
 
แยกศพัท 

   
งามแง หมายถงึ มีลักษณะที่เห็นแลวชวนยนิดีชวนพึงใจทุกสวน 

 
                                                                          

๑๘อุดม  รุงเรืองศรี,  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๕๘. 
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๙๔๙. 
๒๐อุดม  รุงเรืองศรี. พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๓๕. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕

 นอกจากผูประพันธจะใชคําฉายาเรียกพระนางผุสดี เพื่อบอกความเปนราชินีและความงาม ยังมี
การใชคําฉายาเพื่อแสดงความเปนพระมเหสีของพระเจาแผนดิน คือ  
 

อัครมเหสีเทวรีาชผุสสดี  หมายถึง พระนางผุสดีผูเปนพระมเหสีของพระเจาแผนดิน 
แยกศพัท 

อัครมเหสี หมายถึง พระมเหสีเอกของพระเจาแผนดนิ๒๒ 
 
นอกจากนั้นผูประพันธจะใชคําฉายาเรยีกพระนางผุสดี เพ่ือบอกความเปนมารดา คือ  
ราชผุสสดีตนแมโพธิสตัตเจา หมายถึง พระนางผสุดีผูเปนมารดาของผูที่จะไดตรัสรูเปน

พระพุทธเจา 
 
แยกศพัท 

 
โพธิสัตตเจา หมายถึง ทานผูท่ีจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา๒๓ 

 
มาตาหนอผุสสดี หมายถึง พระนางผุสสดีผูเปนแมของลูกชาย 
 
แยกศพัท 

 
  มาตา หมายถึง แม๒๔ 
 
  หนอ ในที่น้ีหมายถึง ลูก  
 

                                                                          
๒๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๓๔๘. 
๒๓เรื่องเดียวกัน, ๘๐๕. 
๒๔เรื่องเดียวกัน, ๘๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖

พระเวสสนัดร  ฉายาทีผู่ประพันธใชเรียกพระเวสสันดร แสดงใหเห็นถงึความเปนกษตัริย เปน
บุตรของพระเจาแผนดนิ เปนนักบวช  และเปนผูมีความงดงาม เชน   

 
พระญาเวสสนัตระเจา หมายถึง พระเวสสันดรพระเจาแผนดนิผูเปนใหญ 
แยกศพัท 
 

พระญา หมายถึง เจาแผนดนิ ผูเปนใหญ ตําแหนงผูนําของกลุมชน๒๕ 
 
เวสสันตร ในท่ีนี้คือช่ือเฉพาะของพระเวสสันดร 

 
 เจา หมายถึง ผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนา๒๖ 
 
พระเวสสนัดอรเจาฟา  หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระราชโอรสของพระมหากษัตริย 
 
แยกศพัท 
 

เจาฟา หมายถงึ สกุลยศสําหรับพระราชโอรสหรือพระราชธิดา ซึ่งพระมารดาเปนพระ
ราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตรยิ๒๗ 

 
พระญาเวสสนัตรรสี  หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดนิและเปนนกับวช 
 
แยกศพัท 

 
รสี หมายถึง ฤษี หรือ นักบวชผูอยูในปา๒๘ 

                                                                          
๒๕อุดม  รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๔๘๙. 
๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๓๒๒. 
๒๗เรื่องเดียวกัน, ๓๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗

 
พระเวสสนัดอรหนอทาว  หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนบุตรชายของพระเจาแผนดิน 
 
พระญาเวสสนัตรธัมมิกรส ี  หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดินที่ประพฤติเปนธรรม

และเปนนักบวช 
 
แยกศพัท 

 
ธัมมกิ หรือ ธมัมิกะ หมายถงึ ประกอบในธรรม ประพฤติเปนธรรม ดํารงอยูในธรรม๒๙  

 
ทาวเวสสันตรธัมมกิรสี หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดนิที่ดํารงอยูในธรรม และ

เปนนักบวช 
 
พระญาเวสสนัตรรสอีะคราว  หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดนิและเปนนักบวชท่ี

มีความงดงาม 
 
แยกศพัท 
   
 อะคราว แปลวา สวยงาม๓๐ 
 

พระนางมัทร ี  ฉายาทีผู่ประพันธใชเรยีกพระนางมัทร ี แสดงใหเห็นถึงความเปนเชื้อพระวงศ  
เปนมเหสีของกษัตริย เปนนางผูเปนใหญ เปนมารดา และเปนภรรยา เชน    

 
                                                                                                                                                                                                                           

๒๘เรื่องเดียวกัน, ๖๐๕. 
๒๙เรื่องเดียวกัน, ๓๔๔. 
๓๐เรื่องเดียวกัน, ๘๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘

นางราชมทรีเทวี หมายถึง พระนางมัทรีผูเปนนางกษัตรยิผูสูงศักดิ ์

 

แยกศัพท 
นาง หมายถึง คําใชเรยีกสตรทีี่สูงศักดิ์ ทั้งท่ีแตงงานแลวและยังไมไดแตงงาน๓๑ 

 
 มทรี ในที่น้ีหมายถึงชื่อเฉพาะของพระนางมัทร ี
 
 เทวี หมายถึง เทวดาผูหญิง นางพญา นางกษัตรยิ๓๒ 
 

นางทาวราชมทรี  หมายถึง พระนางมัทรผีูเปนกษตัรผีูสูงศักดิ์  

แยกศพัท 
 
ทาว หมายถึง ผูเปนใหญ พระเจาแผนดิน๓๓ 

 

นางราชมทรีสรจีอมนาถ หมายถึง พระนางมัทรผีูสูงศักดิ์ ผูเปนภรรยาที่รัก และเปนที่พึ่งของ
พระเจาแผนดนิ 

แยกศพัท 
 

สรี หรือ ศรี ในที่นี้หมายถึง ศิริมงคล 
 
จอม ในที่นี้หมายถึง ยอดเยีย่มในหมูพวก๓๔ 

                                                                          
๓๑เรื่องเดียวกัน, ๓๕๘. 
๓๒อุดม  รุงเรืองศรี,  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๓๕. 
๓๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๕๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙

 
 

นาถ หรือ นาถะ หมายถึง ทีพ่ึง่๓๕ 
 

นางราชมทรีสรแีกนไธ  หมายถึง พระนางมัทรีกษัตรีผูสูงศักดิ์ ผูมีความงาม และเปนท่ีรัก 

แยกศพัท 
 
  แกนไธ หมายถึง อันเปนที่รกัยิ่ง๓๖ 
 

นางราชมทรีเทวี  หมายถึง พระนางมัทรผีูเปนกษตัรีที่สูงศักดิ์  
 

เมียมิ่งแกวราชมทร ี หมายถึง พระนางมทัรผีูเปนคูครองอันเปนทีร่ัก และเปนสริิมงคลของพระ
เจาแผนดนิ 

แยกศพัท 
 
  มิ่ง หมายถึง อันเปนทีร่ัก อันเปนสิริมงคล๓๗  
 
  แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๓๘ 

 

                                                                                                                                                                                                                           
๓๔เรื่องเดียวกัน, ๑๘๕. 
๓๕เรื่องเดียวกัน, ๓๕๙. 
๓๖อุดม  รุงเรอืงศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๐. 
๓๗เรื่องเดียวกัน, ๕๕๑. 
๓๘เรื่องเดยีวกัน, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐

นางแกวแกนไธอัคคราชมทรี หมายถึง พระนางมัทรีผูสงูศักดิ์ และเปนที่รกัมากที่สดุของพระ
เจาแผนดนิ 

แยกศพัท 
 
  แกนไธ หมายถึง อันเปนที่รกัยิ่ง๓๙ 
 
  อัคค หรือ  อัคคะ หมายถึง ทีสุ่ด เลิศ๔๐ 

สรีหนอแกวแมมทรี  หมายถึง พระนางมทัรีมารดาผูเปนสิริมงคลและเปนทีร่ักยิ่งของลูก 
 
ราชมทรีชะชอน  หมายถึง พระนางมัทรีกษตัรผีูงดงาม 

แยกศพัท 
 
  ชะชอน หมายถึง งดงาม๔๑ 
 

นางหนอเหนาราชมทรีสรี  หมายถึง พระนางมัทรผีูเปนธิดากษัตริยและเปนสิริมงคล 

แยกศพัท 
 

เหนา หมายถึง รุน หนุม สาว๔๒ 
 

                                                                          
๓๙เรื่องเดียวกัน,  ๖๐. 
๔๐เรื่องเดียวกัน, ๘๗๘. 
๔๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๒๐๘. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, ๘๓๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑

นางราชมทรีสรอีะคราว หมายถึง พระนางมัทรีผูสูงศักดิ์ สวยงาม และเปนสิริมงคล 
 
 แยกศพัท 
 

 อะคราว แปลวา สวยงาม๔๓ 
 

นางหนอทาวแมมทรี  หมายถึง พระนางมทัรผีูเปนบุตรขีองพระเจาแผนดนิและเปนมารดา 
 

กัณหากุมาร  ฉายาที่ผูประพันธใชเรยีกกัณหากุมาร แสดงใหเห็นถงึความเปนเชื้อพระวงคท่ี
ออนเยาว มีความงาม และเปนที่รกั เชน  
 

กัณหาราชกุมมารี หมายถึง กัณหาเด็กหญงิผูเปนราชธิดาของพระเจาแผนดนิ 

แยกศพัท 
 
  กัณหา ในทีน่ีห้มายถึงชื่อเฉพาะของกณัหา 
 
  กุมมารี หรือ กมุารี หมายถึง เด็กหญิง๔๔ 
 

นางหนอแกวรตนกัณหา  หมายถึง กัณหาผูเปนลูกรกัดั่งดวงแกว 

แยกศพัท 
 

หนอ ในที่น้ีหมายถึง ลูก 

                                                                          
๔๓อุดม  รุงเรืองศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๘๕๗. 
๔๔เรื่องเดยีวกัน, ๑๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒

 
 

  แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๔๕ 
 
  รตน หรือ รัตนะ หมายถึง แกว๔๖ 
 

นางนอยนาฏกัณหา  หมายถึง กณัหานองคนเลก็ผูสวยงามและสูงศักดิ ์

แยกศพัท 
  นอย หมายถึง เล็ก รอง๔๗ 
 
  นาฏ หรือ นาฏะ เปนคําท่ีใชประกอบกับคําอื่น หมายความวาหญิงสาวสวย๔๘ 
 

หนอแกวกัณหา  หมายถึง กณัหาลูกรักดั่งดวงแกว 

แยกศพัท 
 

  แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๔๙ 
 

กัณหางามแวนฟา  หมายถึง กัณหาผูมีความงามสดใสดั่งกระจกจากสวรรค 
 

                                                                          
๔๕เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 
๔๖เรื่องเดียวกัน, ๖๑๓. 
๔๗เรื่องเดียวกัน, ๓๕๔. 
๔๘เรื่องเดียวกัน, ๓๕๙. 
๔๙เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓

แยกศพัท 
 

 งาม หมายถึง สวย ลกัษณะที่เห็นแลวชวนยินดีชวนพึงใจ๕๐ 
 

แวนฟา หมายถึง กระจก๕๑  
 

สรีรัตตนกัณหา  หมายถึง กณัหาผูเปนดั่งดวงแกวอันเปนสิริมงคล 
 

 

กัณหางามอะแหลว หมายถึง กัณหาผูงดงามและบอบบาง 
 
 แยกศพัท 
 

อะแหลว หรือ แหลว หมายถึง เรยีว สลวย๕๒ (มักใชตามหลงัคําอื่นเชน แอวแหลว หรือ 
อะแหลว เปนตน) ในท่ีนี้หมายถึง บอบบาง 

 

นางแกวแกนกณัหา  หมายถงึ กัณหาผูสูงศกัดิ์และเปนท่ีรกัยิ่ง 
 
 แยกศพัท 

 
แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๕๓ 

                                                                          
๕๐เรื่องเดยีวกัน, ๑๗๒. 
๕๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๑๐๘๘. 
๕๒เรื่องเดียวกัน, ๘๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔

 
 

  แกน ในท่ีนี้หมายถึง แกนไธ มีความหมายวา อันเปนทีร่ักยิ่ง๕๔ 
 

ชาลกีุมาร  ฉายาทีผู่ประพันธใชเรยีกชาลีกุมารแสดงใหเห็นถึงความเปนเชื้อพระวงคท่ีออน
เยาว มีความงามสงา เปนที่รกั เปนหลาน และมีความเปนเลิศ เชน   

 

ชาลีสรียวุราชกุมมาร หมายถึง ชาลผีูเปนเชื้อพระวงศและเปนเด็กหนุมผูรุงเรือง 

แยกศพัท 
 ชาลี ในทีน้ี่หมายถึงชื่อเฉพาะของชาล ี

สรี หรอื ศรี หมายถงึ มิ่ง  สริิมงคล  ความรุงเรอืง  ความสวาง  สกุใส  ความงาม ความ
เจรญิ๕๕ 

 ยุว หมายถึง ชายหนุม หนุม รุน๕๖ 

ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๕๗   
 

 กุมมาร หรือ กมุาร หมายถึง เด็กชาย๕๘ 
 

หลานแกวชือ่ชาลี  หมายถึง หลานรกัชื่อชาล ี

                                                                                                                                                                                                                           
๕๓เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 
๕๔เรื่องเดียวกัน, ๖๐. 
๕๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๙๓. 
๕๖เรื่องเดยีวกัน, ๙๑๒. 
๕๗เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๕๘เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕

แยกศพัท 
 

แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๕๙ 
 

ช่ือ คือ คําที่ตั้งขึ้นสําหรับเรียกคน สัตว สถานที่ และสิ่งของโดยทัว่ๆ ไปหรือโดย
เฉพาะเจาะจง๖๐  
 

ชาลีงามไวแวน  หมายถึง ชาลีผูมลีักษณะงามชวนพึงใจและผองใสดั่งกระจกเงา 

แยกศพัท 

 งาม หมายถึง สวย ลกัษณะที่เห็นแลวชวนยินดีชวนพึงใจ๖๑ 
 
 ไว ในท่ีนี้หมายถึง เปลงปลั่ง ผุดผาด ผองใส๖๒ 
 
 แวน ในทีน้ี่หมายถึง กระจกเงา๖๓ 
 

ชาลลีูกไธ  หมายถึง ชาลลีูกของผูสูงศักดิ ์

แยกศพัท 
 
 ไธ หมายถึง ผูมีศักดิ์สูง หรือ ยิ่งใหญ สงางาม นารกั๖๔  

                                                                          
๕๙อุดม  รุงเรอืงศรี,  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๒. 
๖๐ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๓๖๗. 
๖๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๑๗๒. 
๖๒เรื่องเดียวกัน, ๖๙๓. 
๖๓เรื่องเดียวกัน, ๖๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖

 

เจาชาลตีนองอาจ  หมายถึง ชาลีผูสูงศกัดิ์และมีลักษณะผึง่ผาย 

แยกศพัท 
 

 เจา หมายถึง ผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนา๖๕ ในที่น้ีหมายถึง สูงศักดิ ์
 

องอาจ หมายถงึ มีลักษณะสงาผึ่งผาย๖๖ 
 

เจาชาลีสรีรตัตะนะผานแผว  หมายถึง ชาลีผูเปนใหญและมีความงามสุกใสดั่งแกววเิศษ 

แยกศพัท 
 
 ผานแผว หมายถึง ดีงาม วิเศษ ใชกลาวถึงพระพุทธเจา๖๗ 
 

ชาลีเลิสแลว  หมายถึง ชาลผีูดยีอดเยี่ยม 

แยกศพัท 
  
 เลิส หมายถึง ดี ยอดเยี่ยม เกนิ ยิ่งกวา๖๘ 
 

                                                                                                                                                                                                                           
๖๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๔๖. 
๖๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๓๒๒. 
๖๖เรื่องเดียวกัน, ๑๓๒๒. 
๖๗เรื่องเดียวกัน, ๔๖๗. 
๖๘เรื่องเดียวกัน, ๖๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗

ชาลียวุราช  หมายถึง ชาลผีูเปนกษัตรยิหนุม 
 

แยกศพัท 
 

 ยุว หมายถึง ชายหนุม หนุม รุน๖๙  
 

ยุวราชชาลี หมายถึง ชาลผีูเปนกษัตรยิรุนหนุม 

เจาชาลีงามยิ่งยอย หมายถึง ชาลีเชื้อพระวงศผูเปนใหญและงามยิ่ง 
 

แยกศพัท 
  

ยิ่ง เปนคําวิเศษณ ถาอยูขางหลัง หมายถึงเปนยอด ท่ีสุด ถาอยูขางหนา ใชในเชิง
เปรยีบเทียบหมายความวา เกิน ล้ํา เพ่ิมขึ้น เจรญิขึ้น มากขึ้น๗๐ 

 
 ยอย หมายถึง หอยเปนทางลงมา๗๑ ในที่นี้หมายถึง เปยมลน 
 

ชาลีสรีชื่นชอย หมายถึง ชาลีผูมีความงามที่เปนสิริมงคล 
   
 แยกศพัท 
 

ช่ืนชอย หมายถึง งาม ดี วิเศษ๗๒ 

                                                                          
๖๙เรื่องเดียวกัน, ๙๑๒. 
๗๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๙๐๖. 
๗๑เรื่องเดียวกัน, ๘๙๕. 
๗๒อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๒๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘

 
 ชาลียวุราช หมายถึง ชาลผีูเปนกษัตรยิรุนหนุม 

ชาลีสายใจธริาช หมายถึง ชาลีผูเปนทีร่ักดังดวงใจของพระมหากษัตริย 
 

แยกศพัท 
 

สายใจ หมายถึง กระแสแหงความรกัและความผกูพัน หรือคําที่ใชเรยีกผูที่เปนทีร่กัดัง
ดวงใจ๗๓ 
 

 ธิราช หมายถึง อภิราช กษัตรยิ๗๔ 
 
คําฉายาในการเรยีกชื่อตวัละครดังที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นสถานภาพ คุณสมบัติ และ

ลักษณะประจาํตัวของของบุคคลที่กลาวถึงไดอยางชัดเจน กลาวคือ  
 
คําฉายาที่ใชเรยีกพระเจาสญัชัยแสดงสถานภาพกษัตริย เชน “ทาวปรมัมสัญเชยยนรินท”  และ 

“ทาวสัญเชยยราชราชา”  บอกความสัมพันธเครือญาต ิ เชน “พระญาสรีสญัเชยยราชตนพอ”  และ 
“ทาวสัญเชยยตนปู” แสดงคณุสมบัติวาเปนผูเปยมดวยสริิมงคลและความงาม เชน “พระญาสรีสัญเชยย
ราช” เปนตน  

คําฉายาที่ใชเรยีกพระนางผุสดีแสดงความเปนราชนิี เชน “อัครมเหสีเทวรีาชผุสสด”ี  แสดง
ความเปนผูสูงศักดิ์ เชน “นางราชผุสสดีเทว”ี  แสดงคุณสมบัติวาเปนผูมีความงาม เชน “ราชผุสสดีไว
แวนฟา” “ราชผุสสดีสรีงามแง” และ “ราชผุสสดีสรีองอาจ”  แสดงวาเปนผูซึ่งเปนท่ีรัก เชน “นางแกว
ราชผุสสดี” แสดงความเปนมารดา เชน “มาตาหนอผุสด”ี “ราชผุสสดีตนแมโพธิสัตตเจา”  เปนตน  

 

                                                                          
๗๓เรื่องเดียวกัน, ๑๑๗๙. 
๗๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๙

คําฉายาที่ใชเรยีกพระเวสสันดรแสดงความเปนกษตัรยิ เชน “พระญาเวสสันตระเจา” เปนบุตร
ของพระเจาแผนดนิ “พระเวสสันดอรเจาฟา”  และ “พระเวสสันดอรหนอทาว”  แสดงความเปนนกับวช 
เชน “พระญาเวสสันตรรส”ี  “พระญาเวสสันตรธัมมิกรสี”  เปนผูมีความงาม เชน “พระญาเวสสันตรรสี
อะคราว”  เปนตน  

คําฉายาที่ใชเรยีกพระนางมัทรีแสดงความเปนเชื้อพระวงศ เชน “นางหนอทาวแมมทร”ี “นาง
หนอเหนาราชมทรีสร”ี  และ “นางราชมทรีสรีแกนไธ”  แสดงความเปนผูสูงศักดิ์ เชน “นางราชมทรี
เทว”ี และ “นางทาวราชมทร”ี  แสดงความเปนพระมเหสขีองกษัตริย เชน “เมียมิ่งแกวราชมทร”ี  แสดง
ความเปนมารดา เชน “สรหีนอแกวแมมทร”ี  “นางหนอทาวแมมทร”ี  และ “สรีหนอแกวแมมทรี”  
แสดงความเปนที่รกั เชน “นางราชมทรีสรีจอมนาถ” และ “นางแกวแกนไธอัคคราชมทร”ี  และเปนผูมี
ความงาม เชน “ราชมทรีชะชอน” และ “นางราชมทรีสรอีะคราว” เปนตน  

 
คําฉายาที่ใชเรยีกกณัหากุมารแสดงความเปนเชื้อพระวงศ ความออนเยาว เชน “กัณหาราชกุม

มาร”ี  แสดงความงาม เชน “นางนอยนาฏกณัหา”  “กณัหางามแวนฟา” “กัณหางามอะแหลว”  และ
แสดงความเปนที่รกั เชน “นางหนอแกวรตนกัณหา”  “นางแกวแกนกณัหา” เปนตน   

 
คําฉายาที่ใชเรยีกชาลีกุมารแสดงความเปนเชื้อพระวงคท่ีออนเยาว เชน “ชาลีสรยีุวราชกุมมาร” 

“ชาลีลกูไธ”  “ชาลียวุราช”  แสดงความสมัพันธเครือญาติ เชน “หลานแกวช่ือชาล”ี แสดงความด ีความ
งามสงา และความเปนเลิศ เชน “เจาชาลีสรรีัตตะนะผานแผว”  “ชาลีงามไวแวน”  “เจาชาลีตนองอาจ”  
“ชาลีเลิสแลว”  “เจาชาลีงามยิ่งยอย” “ชาลสีรีช่ืนชอย” และแสดงความเปนท่ีรกั เชน  “ชาลีสายใจธริาช” 
เปนตน 

   
คําฉายาเรยีกตวัละครในวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสนัตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มี

ตัวอยางดังตอไปนี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐

“สวนวาพระเวสสันดอรหนอทาว ค็บตานถอยกลาวคําดี เซ่ิงราชมทรีสักคํา 
ห้ันแล อถ ในกาละนั้น สวนวารัสสมีพระจนัทเรืองใสสอง ในหองยุคันธอร สวนพระ
เวสสันดอรเจาฟา ค็บหวายหนาตอสักคํา ห้ันแล””๗๕ 

 
 จากตัวอยางขางตน จะเห็นวามีการใชคําฉายาเพื่อแสดงสถานภาพกษัตริย และความเปนบุตร
ของพระเจาแผนดนิ คือ “พระเวสสันดอรหนอทาว” และ “พระเวสสันดอรเจาฟา” 

นาสังเกตวา คําฉายาในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง นอกจากแสดง
สถานภาพและลักษณะของตวัละครแลว ยังสะทอนคานิยมในเรื่องของบญุบารมแีละรปูรางหนาตาของ
ชาวลานนา กลาวคือ มกีารใชคําแสดงลักษณะที่แสดงการมีบญุบารมแีละบอกความสวยงามดานรปูราง
หนาตามาตั้งเปนคําฉายา เชน “พระญาสรสีัญเชยยราช” “ราชผุสสดีไวแวนฟา” “พระญาเวสสันตรรสี
อะคราว” “ราชมทรีชะชอน” “กัณหางามอะแหลว”  “เจาชาลีงามยิ่งยอย” เปนตน นอกจากนั้นยงัมีการ
นําคําภาษาถิ่นมาใชตั้งเปนคาํฉายาดวย เชน “อะคราว” “ไวแวน” “ชะชอน” และ “อะแหลว” เปนตน 

 
เมื่อเทียบการใชคําฉายาใน เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง กับการใชคําฉายาใน

นิบาตชาดก พบวาในนิบาตชาดกใชคําฉายาเรียกชื่อตัวละครท่ีเปนชนชั้นกษัตรยิ แตในเรื่องเวสสันตร
ชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการใชคําฉายาเรยีกตัวละครที่เปนชาวบานดวย  ซึ่งการใชคําฉายา
เรยีกชือ่กนันี้ เปนลกัษณะคาํเรยีกขานของคนในชุมชนซ่ึงมีขนาดไมใหญ มีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน 
และมีความใกลชิดกนั ทุกคนรูจกักนั ไมเพียงแตรูจักชื่อเทานั้น หากรูไปถึงนิสัยใจคอ งาน อาชีพและ
เรื่องสวนตัว และทีจ่ริงก็คือหมูบานทั่วไปในลานนา ซึ่งผูแตงและผูฟงอาศัยอยูนัน่เอง๗๖  

คําฉายาเรยีกตวัละครชาวบานในวรรณกรรมลานนา เรือ่ง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง มีตวัอยางดังตอไปนี้ 
 

“รอยวาอีกาลกิณีจี้หลีต้าสวดปากรายโกรดหุมคํา บอ้ันค็อีตาดําปากกวาง 
ผัวมนัราดรางหลายที บอ้ันค็อีสรีผูมักชู มันชางรูอยาแฝดหลวงหลาย บมีค็อีผี

                                                                          
๗๕เรื่องเดียวกัน, ๓๒๖. 
๗๖ประคอง  นมิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น, ๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑

พรายแมคาเหมี้ยง เกลามนัเกลีย้งดัว่โพรงเลีย รูวาอีตาเพรียเมียพราหมณอายใส 
โปงแฅงใหยตาหลวง รูวาอนีางยวงเมียพราหมณผูตาหลิว่ แมหนาปวนมยาน บ
อ้ันค็อีหวานใจเคียด รายลนเปรตเหลือผี ไพดาอีเจาคแูลคา บอ้ันค็อีจอมจักเมีย
พราหมณนอง เกลามันอัว่ชองควี่รยุราย รูวาอีตายพรายเมียพราหมณอายยี่ เกลา
มันควี่ดั่งขนแพะ บอ้ันค็อีสพัพะแชะแมคาหมากกอก ปากรายบอกปานผี มาดา
อีเจาคูแลคา ดาอีนายคูแลรือ รูวาอีจี้หลีแ้มคาขี้รา ใจเคียดกลาปากเสียงแขง บมีค็
อีฅําบางผวัมันขี้คราน ทานยอมตานดแูฅวน รูวาอีตาแมนแมคูลวา ตาเหลือก
สากกาก บมีคอี็ขี้ขากอีสัพพะแชะแมคาสมคาง มันชางยางถางถะขา มาดาเจาคู
แลคา ดาเมยีคูแลคา รูวาอจีกหลกแมคาหมากถั่วเนา รายกวาเกลาบห้ือเสีย บ
อ้ันค็อีตาเพรยีปากเปยก เขารองเรียกหากนัไพทา มารมุกันดาเมยีคูแลคา รูวาอี
ตามนเมียพราหมณผูตาเหลอืกสากกาก เปนขี้ขากทังตัว ยางหัวซอนไพหนา มัน
มาอยูถาตเีมียคูแลเด บมัค็อีตาเซียหัวหยอง มันชางขายหนังพองกับเขาแฅบ มา
จาคําสมแสบหัวใจ ดาร่ําไรจาเสียด ห้ือเมียคูเคียดหนนีี้แลเด นางจุงจักบอกคูพี่
ห้ือแจงชูอันมาบัดนี้เทิอะ”๗๗   

  
 จากตัวอยางขางตน คําฉายาเรยีกตวัละครชาวบานใน เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง วิเคราะหไดดังนี ้
  

อีกาลกณิีจี้หลี้๗๘ตาสวด๗๙ปากราย  หมายถึง หญิงผูวางตัวไมสํารวม มีดวงตานูนอูม 
พูดจารายกาจ 

อีตาดําปากกวาง  หมายถึง หญิงผูมีตาดําปากกวาง 

อีสรีผูมกัชู  หมายถึง หญิงท่ีช่ือสรี (สี) ซึ่งชอบเลนชู 

อีผีพรายแมคาเหมี้ยง หมายถงึ แมคาขายเมีย้งท่ีชาวบานบริภาสวาเปนผพีราย 

                                                                          
๗๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๑๙๒-๑๙๔. 
๗๘จ้ีหลี้ แปลวา จัด หรือ อยางเปรี้ยวจัด  
๗๙สวด หมายถึง นูน อูม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒

 อีตาเพรยี๘๐เมียพราหมณอายใส  หมายถึง หญิงผูมีตาหรีป่รือ เปนภรรยาของนายใส๘๑ 
ผูเปนพราหมณ 

 

 

อีนางยวงเมียพราหมณผูตาหลิ่ว  หมายถึง หญิงที่ช่ือยวง ซึ่งเปนภรรยาของพราหมณท่ี
มีตาหลิ่ว๘๒  

อีหวานใจเคยีด  หมายถึง หญิงชื่อหวาน โกรธงาย และอาฆาตผูอ่ืนอยูเปนประจํา 

อีตายพราย๘๓เมียพราหมณอายยี่  หมายถึง หญิงซึ่งชาวบานสาปแชงใหตายพราย มี
สามีเปนพราหมณช่ือยี ่

อีสัพพะ๘๔แชะ๘๕แมคาหมากกอก  หมายถึง หญิงที่มีนิสัยไมเรยีบรอยในทุกเรื่อง มี
อาชีพขายมะกอก 

อีจี้หลี้แมคาขี้รา  หมายถึง หญิงผูไมสํารวม มีอาชีพขายปลารา 

อีฅําบางผวัมันขี้คราน  ในทีน่ี้อาจหมายถึง หญิงชื่อฅําบาง หรือ หญิงที่ใสทองเสนเลก็
มาก (ฅํา ในภาษาลานนาหมายถึง ทอง) มีสามีเกียจคราน 

อีตาแมน๘๖แมคูลวา๘๗  หมายถึง หญิงที่มนัียนตาโปนทะลกัออกมาอยางเห็นไดชัด 
และเปนคนตางถิ่น หรือตางชาติ  

                                                                          
๘๐เพรีย หมายถงึ ลักษณะของตาที่หรี่ปรือ 
๘๑ในที่นี้เรียก อายใส แสดงวาผูพูดมีอายุออนกวา นายใส เพราะ อาย ในภาษาลานนา หมายถึง พ่ี   

๘๒หลิ่ว คือ ทําใหเหลือเพียงหนึ่ง เชน หลิ่วตา  
๘๓ตายพราย คือ ตายเสียตั้งแตยงัไมออกผล หรือ แมที่ตายในขณะอยูไฟหรือหลงัคลอดบุตรไมเกิน ๑ เดือน 
๘๔สัพพะ แปลวา ทั้งหมด ทัง้สิ้น 
๘๕แชะ ในท่ีนี้เปนสํานวน เรียกคนท่ีนิสัยไมเรียบรอย 
๘๖แมน หมายถึง ผดุ โผล แลบ หรือปรากฏใหเห็นเพียงเล็กนอย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓

อีขี้ขาก หมายถึง หญิงท่ีเปนขี้กลาก 

อีสัพพะแชะแมคาสมคาง  หมายถึง หญิงที่มีนิสัยไมเรียบรอยในทุกเรือ่ง มีอาชีพขาย 
สมคาง๘๘ หรือแหนมที่ทําจากเนื้อคาง 

อีจกหลก๘๙แมคาหมากถ่ัวเนา๙๐  หมายถึง หญงิท่ีมีบุคลกิลกุลีลุ้กลนกระโดกกระเดก มี
อาชีพขายถัว่เนา  

อีตาเพรยีปากเปยก  หมายถึง หญิงซึ่งมีดวงตาหรี่ปรือ มีนํ้าลายแฉะอยูท่ีริมฝปากเสมอ 
หรือ อาจหมายถึงหญงิท่ีขี้บนอยางมากก็เปนได 

อีตามน๙๑เมียพราหมณผูตาเหลอืกสากกาก๙๒   หมายถึง หญิงซึ่งมีดวงตากลม มีสามี
เปนพราหมณที่มีตาเหลือกจนเกือบมองไมเห็นตาดํา 

อีตาเซีย๙๓หัวหยอง๙๔ หมายถึง หญิงซึ่งมีนัยนตาสดใส แตมผีมหยิกฟ ู

 

จากตัวอยางจะเห็นไดวา คําฉายาเรยีกตัวละครที่เปนชาวบานนี้ สวนใหญจะนําลักษณะเฉพาะ
ทางรูปรางหนาตา เชน ตาเซยี ตาแมน ตามน ตาเหลือก ปากกวาง และหัวหยอง หรือนําพฤตกิรรมและ
นิสัยใจคอมาตัง้เปนฉายาเรยีก เชน มักชู ขี้คราน หรือนําอาชีพมาเรยีกประกอบ เชน แมคาเม้ียง แมคาขี้
รา แมคาสมคาง แมคาหมากถัว่เนา แมคาหมากกอก เปนตน นอกจากนั้นยังมีการนําคําบรภิาสหรือคํา
                                                                                                                                                                                                                           

๘๗คูลวา หมายถึง ชาวตางถิ่น หรือตางชาติซึ่งไมเปนที่ยอมรับ เชน คูลวาดํา หมายถึง แขก ซึ่งไมเปนที่ยอมรับ หากเปนที่ยอมรับ
เรียก แขก  

๘๘ประคอง  นมิมานเหมินท กลาวไวใน “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น”  หนา ๒๓ วา ชิ้นสมคาง คือ
แหนมท่ีทําจากเนื้อคางซึ่งเปนสัตตวคลายชะนี 

๘๙จกหลก หมายถึง ลกุลี้ลุกลน กระโดกกระเดก 
๙๐ถั่วเนา คือ ถั่วเหลืองตมเปอยหมักใหข้ึนรา แลวนําไปตากแดดใหแหง เก็บไวใชปรุงอาหาร 
๙๑ตามน คือ ดวงตาที่กลมมน 
๙๒สากกาก คือ คําท่ีมักใชประกอบกับ ขาว หมายถึงขาวอยางซีด อยางตาเหลือกจนเกือบมองไมเห็นตาดํา เรียกวา ตาเหลือกสาก

กาก 
๙๓เซีย หมายถึง กระจาง สดใสอยางเสียงนกรอง 
๙๔หัวหยอง หมายถึง ศรีษะที่มีผมหยิกฟ ู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔

สาปแชงมาตั้งเปนคําฉายาเรยีกกนัดวย เชน อีจี้หลี้ อีจกหลก อีผีพราย อีตายพราย เปนตน คําฉายาที่ใช
เรยีกตวัละครชาวบานนี้ แสดงใหเห็นวถิีชีวิต อาชีพ และคานิยมในเรือ่งเกี่ยวกับโทษลักษณะตางๆ เพ่ือ
เปนการแนะใหผูอานเห็นลกัษณะที่ไมดีของตัวละคร เชน  จี้หลี้ มกัชู ขี้คราน ใจเคียด ตาเหลือสากกาก 
จกหลก หรือสัพพะแชะ เปนตน การใชคาํฉายาเรยีกชื่อคนในทองถิ่นในลกัษณะนี้ มีปรากฏในมหาชาติ
ลานนาสํานวนอื่นๆ ดวย๙๕ 

 
การใชสํานวนออมคอม  
สํานวนออมคอม หมายถึง สํานวนทีใ่ชขอความยาวๆ๙๖ เปนการใชคาํแทนชื่อตวัละคร เพ่ือ

แนะนําใหทราบวาตัวละครมลีักษณะอยางไร สํานวนออมคอมในวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตร
ชาดก สํานวน ไมไผแจเรยีวแดง เปนการกลาวแสดงสถานภาพ ลกัษณะ และคณุสมบัติ ของตวัละคร
สําคัญของเรื่อง ไดแก พระเจาสญัชัย พระนางผุสด ีพระเวสสันดร พระนางมัทรี กณัหา ชาล ี และชูชก 
ตัวอยางการใชสํานวนออมคอมในวรรณกรรมลานนาเรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวน ไมไผแจเรยีวแดง 
เชน 

 
พระเจาสญัชัย  สํานวนออมคอมที่ผูประพนัธใชเรยีกพระเจาสญัชัย มกัมีความหมายที่จะแสดง

สถานะกษัตรยิ และแสดงความสัมพันธกบัคนในครอบครัว เชน  
 
สมเด็จพระภบูาล   หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนใหญ 
 
แยกศพัท 

  สมเด็จ คือ คํายกยองหนาชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดหรือแตงตัง้ หมายความวา
ยิ่งใหญ หรือประเสริฐ๙๗ 
 

                                                                          
๙๕ด ูประคอง  นิมมานเหมินท “มหาชาติลานนา: การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดทีองถิ่น” เพิ่มเติม 
๙๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๓๒๓. 
๙๗เรื่องเดียวกัน, ๑๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕

พระ ในที่นีห้มายถึง พระเจาแผนดิน หรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและ
เจานายชัน้สูง๙๘ 
 
ภูบาล หมายถงึ พระเจาแผนดิน๙๙ 
 

พระญาตนพอ หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนบิดา 
แยกศพัท 

พระญา หมายถึง พระเจาแผนดิน๑๐๐ 
 

มหาราชาพระภูบาลตนพอ  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนมหาราชและเปนบิดา 
  

แยกศพัท 
   

มหาราชา หรือ มหาราช หมายถึง คําซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกยีรตพิระเจา
แผนดิน๑๐๑ 

 
พระ ในที่นีห้มายถึง พระเจาแผนดิน หรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและ
เจานายชัน้สูง๑๐๒ 
 

พระบญุเรอืงอะคราว  หมายถึง พระเจาแผนดินผูงดงามดวยบุญบารม ี
  

                                                                          
๙๘เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
๙๙เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๑๐๐เรื่องเดียวกัน, ๗๕๓. 
๑๐๑เรื่องเดียวกัน, ๘๔๐. 
๑๐๒เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖

แยกศพัท 
 

 บุญ หมายถึง การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา ความดี คณุงามความดี ดี๑๐๓ 
 
 เรือง หมายถึง ในที่นี้หมายถงึ สุก สวาง๑๐๔ 

 
  อะคราว แปลวา สวยงาม๑๐๕ 
 

พระนางผุสด ี  สํานวนออมคอมที่ผูประพันธใชเรยีกพระนางผุสด ี มักมีความหมายที่แสดง
สถานะวาเปนเชื้อพระวงศ เปนราชนีิ เปนภรรยา และเปนมารดา เชน  

 
นางแกวแกนไธ  หมายถึง นางผูเปนทีร่กัยิง่ 

  
แยกศพัท 
 
 นางแกว คือ คาํที่ใชเรยีกหญงิผูเปนทีร่กั 
 
 แกนไธ หมายถึง อันเปนที่รกัยิ่ง๑๐๖ 
 
นางพระญาตนแม  หมายถึง พระราชนิีผูเปนมารดา 

  
แยกศพัท 
  

                                                                          
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, ๖๓๐. 
๑๐๔อุดม  รุงเรอืงศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๒๖. 
๑๐๕เรื่องเดียวกัน, ๘๕๗. 
๑๐๖เรื่องเดียวกัน, ๖๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗

นางพระญา หรือ นางพญา หมายถึง พระราชินี นางผูเปนใหญ๑๐๗ 
 
แมพระญาจอมนาถ    หมายถึง กษัตรผีูเปนมารดาอันเปนท่ีพึ่งท่ีสูงสุด 

  
แยกศพัท 

   
 จอม ในที่นี้หมายถึง ยอดเยีย่มในหมูพวก๑๐๘ 
 

นาถ หมายถึง ท่ีพึ่ง ผูเปนท่ีพึง่๑๐๙ 
 
แมทาวเวสสันดอร  หมายถึง มารดาของพระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดิน 

  
พระเวสสนัดร  สํานวนออมคอมที่ผูประพันธใชกลาวถึงพระเวสสันดร มกัมีความหมายที่จะ

แสดงสถานะวาเปนเชื้อพระวงศ เปนกษัตริย  เปนผูทรงธรรม เปนคนใจบญุ เปนนักบวช  เปนสาม ีและ
เปนบิดา  เชน  

 
พระเทียมองคเปนเจา  หมายถึง ผูเสมอพระเจาแผนดิน 

  
แยกศพัท 

 
พระ ในที่นีห้มายถึง พระเจาแผนดิน หรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและ
เจานายชัน้สูง๑๑๐ 

 
                                                                          

๑๐๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๕๗๔. 
๑๐๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟา, ๑๘๕. 
๑๐๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๕๗๖. 
๑๑๐เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘

 เทียม ในท่ีนี้หมายถึง เทยีบเทากัน เทาเทยีมกัน๑๑๑ 
 

เจา หมายถึง ผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนา๑๑๒ 
 

เจาจอมเมอืง  หมายถึง กษัตริยผูเปนใหญ 
  

แยกศพัท 
 
 จอมเมือง หมายถึง กษัตริย เจาเมือง๑๑๓ 
 
พระบญุเรอืง  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูมีบุญอันเรืองรอง 

  
พระญาตนลูก  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนลูก 

  
พระจอมใจหนอทาว  หมายถึง กษัตรยิผูเปนลูกและเปนยอดดวงใจของพระเจาแผนดนิ 
 

 แยกศพัท 
 

  จอมใจ ในที่นีห้มายถึง ผูเปนยอดดวงใจ 
 

หนอ ในที่น้ีหมายถึง ลูก 
 

เจาราชบตุรตนใสสาโรจ  หมายถึง ลกูของพระเจาแผนดนิผูเปนใหญ ซ่ึงมีกายกระจางใสงามดั่ง
ดอกบัว 
                                                                          

๑๑๑เรื่องเดียวกัน, ๕๔๔. 
๑๑๒เรื่องเดียวกัน, ๓๒๒. 
๑๑๓อุดม  รุงเรอืงศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๑๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙

 
แยกศพัท 
  
 บุตร หมายถึง ลูก ลูกชาย๑๑๔ 

 
  ใส หมายถึง แจมกระจาง๑๑๕ 
  สาโรจ หรือ สาโรช หมายถึง ดอกบัว๑๑๖ 

 
พระราชาตนวเิสส  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูดเียีย่ม 
 
แยกศพัท 
  
 วิเสส หรือ วิเศษ หมายถึง ยอดเยีย่ม เลิสลอย๑๑๗ 
 
พระปตตาตนพอ  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนพอ 

  
แยกศพัท 

 
 ปตตา หมายถงึ พอ๑๑๘ 
 
มหาราชะเจา  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนใหญ 
 

                                                                          
๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๖๓๐. 
๑๑๕เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๔. 
๑๑๖เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘๔. 
๑๑๗เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘๑. 
๑๑๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๔๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐

 แยกศพัท 
 
มหาราชะ หรือ มหาราช หมายถึง คําซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระเจา 
แผนดิน๑๑๙ 

  
ทาวหนอโพธา  หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนเชื้อสายพระพุทธเจา 
 

 แยกศพัท 
 

 โพธา หมายถงึ พระโพธิสัตว๑๒๐ 
 
เจาหนอราชา  หมายถึง ลกูชายของพระมหากษัตริยผูเปนใหญ 
 
พระบาทเจาองคคราน หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนใหญและงดงาม 
 
แยกศพัท 
 

พระบาท ในท่ีนี้เปนคําราชาศัพทที่ใชเรียกแทนตวัของพระเจาแผนดนิหรือผูท่ีเปนเชื้อ
พระวงศ 
 
องคคราน หมายถึง รูปงาม สวยงาม นารัก๑๒๑ 
 

พระยอดสอยบุญมี  หมายถงึ พระเจาแผนดินผูเปนทีร่ักและเปนผูประกอบดวยคุณความดี  
 

                                                                          
๑๑๙เรื่องเดียวกัน, ๘๔๐. 
๑๒๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๕๑๘. 
๑๒๑เรื่องเดียวกัน, ๑๒๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๑

 แยกศพัท 
 
 ยอดสอย หมายถึง บุคคลอันเปนที่รักยิ่ง คนที่เดนเปนเลิศ มักหมายถึงพระพุทธเจา๑๒๒ 
 
 บุญ หมายถึง การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา ความดี คณุงามความดี ดี๑๒๓ 
 

มี หมายถึง รวย ไมวางเปลา๑๒๔  
 

พระเจือ่งเจายอดหวัใจ  หมายถึง พระเจาแผนดนิผูเปนใหญและทรงอานุภาพ เปนท่ีรักยิ่ง 
 

 แยกศพัท 
 

เจื่อง หมายถึง ยิ่งใหญ ทรงอานุภาพ มกัใชขยายคําที่แสดงถึงพระราชอาํนาจ๑๒๕ 
 
ยอด หมายถึง สวนสูงสุด๑๒๖ 
 
หัวใจ ในที่น้ีหมายถึง สิ่งที่มหีนาที่รู รูสกึ นึก และคดิ๑๒๗ 

 
พระบาทเจาผวัขวนั  หมายถงึ สามีผูสูงศักดิ์และประเสรฐิ 
 

 แยกศพัท 

                                                                          
๑๒๒เรื่องเดียวกัน, ๕๘๐. 
๑๒๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๖๓๐. 
๑๒๔เรื่องเดียวกัน, ๘๖๒. 
๑๒๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๒๐๒. 
๑๒๖เรื่องเดียวกัน, ๕๗๙. 
๑๒๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๑๒๘๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒

 
 ขวัน หรือ ขวญั หมายถึง กําลังใจ มิ่งมงคล ความดี ศริิ๑๒๘ 
 
พระบาทเจาเจือ่งใจฅํา  หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนใหญและทรงอานภุาพ ผูมีจิตใจสูงดั่งทองคํา 
 

 แยกศพัท 
 

ฅํา หมายถึง ทองคํา สิ่งท่ีมีคาเสมอทอง๑๒๙ 
 
จอมเจือ่งเหงาโพธญิาณ  หมายถึง พระราชาผูเปนใหญและทรงอานุภาพ ผูเปนเชื้อสายของ

กษัตริย 
 

 แยกศพัท 
 
 เหงา ในท่ีนี้หมายถึง ตนตระกลู เชื้อสาย๑๓๐ 
 
 โพธญิาณ หรอื โพธิญาณะ หมายถึง พระปญญาที่ทําใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา๑๓๑ 
 
พระจอมขวันเจาหลา  หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนใหญและเปนผูประเสริฐ 
 

 แยกศพัท 
 

เจา หมายถึง ผูเปนใหญ ผูเปนหัวหนา๑๓๒ 
                                                                          

๑๒๘เรื่องเดียวกัน, ๗๕. 
๑๒๙เรื่องเดียวกัน, ๑๕๙. 
๑๓๐เรื่องเดียวกัน, ๘๓๔. 
๑๓๑เรื่องเดียวกัน, ๕๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓

 
 หลา ในที่นี้หมายถึง แผนดนิที่อยูอาศัยของคน๑๓๓ 
 
พระจอมขวันเจาชาง หมายถงึ พระเจาแผนดินผูประเสรฐิและเปนเจาของชางปจจัยนาเคนท  
 
 

 แยกศพัท 
 

 ชาง ในที่นี้หมายถึง ชางเผือกคูบารมีของพระเวสสันดร หรือ ชางปจจยันาเคนท 
 
พระยอดสอยสยัมภู หมายถงึ พระเจาแผนดินผูเปนทีร่ักและยิ่งใหญดั่งพระอิศวร 
 

 แยกศพัท 
 

 ยอดสอย หมายถึง บุคคลอันเปนที่รักยิ่ง คนที่เดนเปนเลิศ มักหมายถึงพระพุทธเจา๑๓๔ 
 
สยัมภู หมายถงึ พระอิศวร๑๓๕ 

 
พระโฉมเฉลียวปราบฟา หมายถึง พระเจาแผนดินผูมีสตปิญญาเปนรูปโฉม และมีอํานาจเหนือ

สวรรค 
 
แยกศพัท 
 

                                                                                                                                                                                                                           
๑๓๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๓๒๒. 
๑๓๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๘๐๕. 
๑๓๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๕๘๐. 
๑๓๕เรื่องเดียวกัน, ๗๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๔

 โฉม หมายถึง รูปราง๑๓๖ 
 
 เฉลียว หรือ เฉลียวฉลาด หมายถึง ปญญาดี๑๓๗ 
 
 ปราบ หมายถงึ ทําใหราบ ทําใหอยูในอํานาจ๑๓๘  

ฟา ในที่นี้หมายถึง สวรรค๑๓๙ 
 

พระบวับานผานแผว หมายถึง พระเจาแผนดินผูบริสุทธิ์และเบิกบานดัง่ดอกบัว 
 
แยกศพัท 
 

บัวบาน ในทีน้ี่หมายถึง เบิกบานดั่งดอกบัว 
 
ผาน ในที่น้ีคอื คําท่ีใชประกอบหนานามบางคําหมายความวา พระเจาแผนดิน๑๔๐ เชน 
ผานเกลาฯ ผานฟา เปนตน 
 
แผว หมายถงึ สะอาด หมดจด บริสุทธิ์๑๔๑ 
 

พระฅิ่นขาโฉมเฉลียว หมายถึง พระเจาแผนดนิผูมีสติปญญาเปนรูปโฉม และเปนท่ีรักของทาส
และบาวไพร 

 

                                                                          
๑๓๖เรื่องเดียวกัน, ๒๐๗. 
๑๓๗เรื่องเดียวกัน, ๒๐๗. 
๑๓๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๖๗๐. 
๑๓๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๕๒๓. 
๑๔๐เรื่องเดียวกัน, ๗๓๓. 
๑๔๑เรื่องเดียวกัน, ๗๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕

แยกศพัท 
 

ฅิ่น หมายถึง ดัง้เดิม สืบสายเลือด เปนกรรมสิทธิ์ หรือ ของรัก๑๔๒ 
 
ขา ในที่น้ีหมายถึง ทาส บาวไพร คนรับใช๑๔๓ 
 

 โฉม หมายถึง รูปราง๑๔๔ 
 
 เฉลียว หรือ เฉลียวฉลาด หมายถึง ปญญาดี๑๔๕ 
 
พระทัสสพลหนอไธ หมายถงึ พระเจาแผนดินผูมพีระภาคเจาลกูของผูสูงศักดิ ์
 
แยกศพัท 
 

ทัสสพล หรือ ทศพล หมายถงึ ผูมีกําลัง ๑๐ เปนพระนามของพระพุทธเจา๑๔๖ 
 

  หนอ ในที่น้ีหมายถึง ลูก 
 
  ไธ หมายถึง ผูมีศักดิ์สูง ยิ่งใหญ สงางาม นารกั๑๔๗  

 
เชื้อธัมมราชาขัตตยิชาติ หมายถึง พระราชาผูเปนเชื้อสายของกษัตริยผูทรงธรรม 

                                                                          
๑๔๒เรื่องเดียวกัน, ๑๖๒. 
๑๔๓เรื่องเดียวกัน, ๘๔. 
๑๔๔เรื่องเดียวกัน, ๒๐๗. 
๑๔๕เรื่องเดียวกัน, ๒๐๗. 
๑๔๖เรื่องเดียวกัน, ๕๐๗. 
๑๔๗เรื่องเดียวกัน, ๓๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๖

 
แยกศพัท 
 
 เชื้อ หรือ ชาตเชื้อ หมายถึง เทือกเถา เหลากอ สกุล ที่มา๑๔๘ 
 

ธัมมราชา หมายถึง พระราชาแหงธรรม คือ พระพุทธเจา หรือ พระราชาผูทรงธรรม๑๔๙ 
ขัตติยะ หมายถึง ผูควรแกเขตต หรือ กษัตริย๑๕๐ 
 
ชาต หรือ ชาติ หมายถึง ชนิด ประเภท การเกิด หรือ เผาพนัธุ๑๕๑ 

 
พระนางมัทร ี  สํานวนออมคอมที่ผูประพันธใชเรยีกพระนางมัทร ี มักมีความหมายที่แสดง

สถานะวาเปนเชื้อพระวงศ เปนสะใภของพระเจาแผนดนิ เปนภรรยาของพระมหากษัตริย  เปนมารดา 
และแสดงความเปนผูมรีูปโฉมงดงาม เชน   

 
 
สะใพราชเทวี  หมายถึง นางกษัตริยผูเปนภรรยาของลูกชายพระเจาแผนดิน 
 

 แยกศพัท 

สะใพ หรือ สะใภ หมายถึง หญิงท่ีมาแตงงานกับญาติผูชาย๑๕๒ ในที่น้ีหมายถึงภรรยา
ของลูกชาย 

ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๑๕๓   
                                                                          

๑๔๘เรื่องเดียวกัน, ๒๑๖. 
๑๔๙เรื่องเดียวกัน, ๓๔๔. 
๑๕๐เรื่องเดียวกัน, ๘๑. 
๑๕๑เรื่องเดียวกัน, ๒๑๖. 
๑๕๒ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๑๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗

 
 เทวี หมายถึง เทวดาผูหญิง นางพญา นางกษัตรยิ๑๕๔ 
 
นางแกวแกนไธงามแง หมายถึง สตรีสูงศักดิ์ผูเปนที่รกัยิ่งและมีความงดงามทุกสวน 
 

  
แยกศพัท 

นาง หมายถึง คําใชเรยีกสตรทีี่สูงศักดิ์ ทั้งท่ีแตงงานแลวและยังไมไดแตงงาน๑๕๕ 
 
  แกวแกนไธ เปนคําใชเรียกบุคคลผูเปนท่ีรักมาก๑๕๖ 

 
งามแง หมายถงึ มีลักษณะที่เห็นแลวชวนยนิดีชวนพึงใจทุกสวน 

 
นางหนอหลา  หมายถึง สตรสีูงศักดิ์ผูเปนบุตรีของพระเจาแผนดนิ 
 

 แยกศพัท 
 

 หลา ในที่นี้หมายถึง แผนดนิที่อยูอาศัยของคน๑๕๗ 
 

นางพิมพาแกนไธ หมายถึง สตรีผูงามเปลงปลั่งดั่งพระพทุธรูปและเปนท่ีรักยิ่ง 
 

 แยกศพัท 

                                                                                                                                                                                                                           
๑๕๓เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๑๕๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๓๕. 
๑๕๕เรื่องเดียวกัน, ๓๕๘. 
๑๕๖เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 
๑๕๗เรื่องเดียวกัน, ๘๐๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘

 
 พิมพา หมายถงึ พระพุทธรูป๑๕๘ ในที่น้ีคือ งามเปลงปลั่งดั่งพระพุทธรูป 
 

  แกนไธ หมายถึง อันเปนที่รกัยิ่ง๑๕๙ 
 
นางนาฏไธ  หมายถึง สตรีสงูศักดิผ์ูมีความงาม 

 แยกศพัท 
 

  นาฏ หรือ นาฏะ เปนคําที่ใชประกอบกับคําอื่น หมายความวาหญิงสาวสวย๑๖๐ 
 
 ไธ หมายถึง ผูมีศักดิ์สูง หรือ ยิ่งใหญ สงางาม นารกั๑๖๑  
 
เมียมิ่งแกว  หมายถึง ภรรยาผูเปนทีร่ักอยางยิ่ง 
 

 แยกศพัท 
 
  มิ่ง หมายถึง อันเปนทีร่ัก อันเปนสิริมงคล๑๖๒  

 
  แกว ในท่ีนี้ หมายถึง แกวแกนไธ เปนคําใชเรยีกบุคคลผูเปนที่รกัมาก๑๖๓ 

 
สรีนงครานหนอทาว  หมายถึง หญิงสาวผูมีความงามและเปนบุตรีของพระเจาแผนดนิ 

                                                                          
๑๕๘เรื่องเดียวกัน, ๕๐๗. 
๑๕๙เรื่องเดียวกัน, ๖๐. 
๑๖๐เรื่องเดียวกัน, ๓๕๙. 
๑๖๑เรื่องเดียวกัน, ๓๔๖. 
๑๖๒เรื่องเดียวกัน, ๕๕๑. 
๑๖๓เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙

 
 แยกศพัท 
 

 นงคราน หรือ นงคราญ หมายถึง นางงาม นางสาว๑๖๔ 
 

นางแกวแกนไธนางเมอืง หมายถึง พระมเหสีผูเปนทีร่ักยิ่ง 
 

 แยกศพัท 
 
  นางแกว เปนคาํที่ใชเรยีกสตรีผูเปนทีร่ัก  
 

นางเมือง หมายถึง พระมเหสี๑๖๕ 
 
นางแกวเกตุเกสี หมายถึง นางผูเปนท่ีรกัและงามเรืองรอง 
 

 แยกศพัท 
 

 เกตุ ในท่ีนี้หมายถึง พระรัศมซ่ึีงเปลงอยูเหนือพระเศยีรของพระพุทธเจา๑๖๖ 
 
 เกสี หรือ เกศี หมายถึง หัว ผม๑๖๗ 
 
นางแกวเทวีตนองอาจ หมายถึง นางกษตัริยผูเปนที่รกัและงามสงา 
 

                                                                          
๑๖๔เรื่องเดียวกัน, ๕๖๐. 
๑๖๕เรื่องเดียวกัน, ๓๕๙. 
๑๖๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๓๘. 
๑๖๗เรื่องเดียวกัน, ๑๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐

กัณหาและชาล ี  สํานวนออมคอมท่ีผูประพนัธใชเรียก พระกณัหากุมาร และ พระชาลกีุมาร มัก
มีความหมายที่แสดงความออนเยาว และแสดงสถานะวาเปนเชื้อพระวงศ เปนกษัตรยิ เปนหลานเปนพ่ี 
เปนนอง เปนผูมรีูปโฉมงดงาม และเปนทีร่ัก เชน   

 
สองสรใีสเสมิอแวนฟา หมายถึง สองกุมารผูมีความงามสดใสเหมือนกระจกจากสวรรค 
 

 แยกศัพท 
  สอง หรือ ๒ ในที่น้ี หมายถึง กัณหาและชาล ี

สรี หรือ ศรี หมายถึง มิ่ง  สิริมงคล  ความรุงเรือง  ความสวาง  สุกใส  ความงาม ความ
เจรญิ๑๖๘ 

 
  ใส หมายถึง แจม ไมขุน ไมมัว๑๖๙ 
 
  เสมิอ หรือ เสมอ หมายถึง เทากัน ปานกัน เหมือนกัน เรยีบราบ๑๗๐ 
  
  แวนฟา หมายถึง กระจก๑๗๑ ในที่นี้หมายถึงกระจกจากสวรรค 
 

หลานสายใจกลิ่นแกว  หมายถึง หลานผูเปนท่ีรกัและนาช่ืนใจ 
 

 แยกศพัท 

                                                                          
๑๖๘เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๑๖๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๗๖๗. 
๑๗๐เรื่องเดียวกัน, ๗๖๐. 
๑๗๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑

 
สายใจ หมายถึง กระแสแหงความรกัและความผกูพัน หรือคําที่ใชเรยีกผูที่เปนทีร่กัดัง
ดวงใจ๑๗๒ 

 
  แกว เปนคําที่ใชเรยีกส่ิงที่นับถือ สิ่งท่ีมีคา สิ่งที่นารัก๑๗๓ 
 
 

๒ หลานทาวปรัมมสัญเชยย  หมายถึง สองกุมารผูเปนหลานของพระเจาสัญชยัผูเปนพระเจา
แผนดินทีย่ิ่งใหญ 
 แยกศพัท 

 
  ทาวปรัมมสัญเชยย  หมายถึง พระเจาสญัชยัผูเปนพระเจาแผนดินทีย่ิ่งใหญ 
 

๒ กุมมารหนอทาว  หมายถงึ สองกุมารผูเปนบุตรของพระเจาแผนดิน 
 
๒ บวับานลกูนอย  หมายถึง สองกุมารผูเปนลูกผูเบกิบานดั่งดอกบวั 
 
๒ สรลีกูแกว  หมายถึง สองกุมารผูงดงามและเปนลูกผูประเสริฐ 
 
๒ สายใจนอยนาฏ  หมายถึง สองลูกนอยผูสวยงามและเปนที่รกัยิ่ง 
 
๒ กุมมารลกูเตา  หมายถึง สองกุมารผูเปนลูก 
 
๒ สรีใสหนอไธ  หมายถึง สองกุมารผูมีความงามสดใส และเปนลูกของผูสูงศักดิ ์
 

                                                                          
๑๗๒เรื่องเดียวกัน, ๑๑๗๙. 
๑๗๓เรื่องเดียวกัน, ๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒

๒ ออนนอย กมุาร  หมายถึง สองกุมารผูออนเยาว 
 
๒ กุมารงามแง  หมายถึง สองกุมารผูงามทุกสวน 
 
๒ สรีบวัทอง  หมายถึง สองกุมารผูมีความงามดั่งดอกไมที่สูงคา 
 

 แยกศพัท 
 

บัวทอง หมายถึง ช่ือพรรณไมพุมดอกสีเหลือง ขึ้นตามปาเขา กระจายพันธตามทีร่ก
รางในพื้นทีร่ะดับสูงของภาคเหนือ๑๗๔ ในที่น้ีอาจหมายถึง ดอกไมท่ีสูงคา 

๒ หลานงามทานไธ  หมายถงึ สองกุมารผูงดงามและเปนหลานของผูสูงศักดิ ์
 

  ทาน คือ คําท่ีใชประกอบหนาชื่อบรรดาศักดิ์หรือตําแหนงแสดงความยกยอง๑๗๕ 
 
  ไธ หมายถึง ผูมีศักดิ์สูง ยิ่งใหญ สงางาม นารกั๑๗๖  
 

๒ แกนไธนรินท  หมายถึง สองกุมารผูเปนที่รักยิ่งของพระราชา 
 

 แยกศพัท 
 

แกนไธ หมายถึง อันเปนที่รกัยิ่ง๑๗๗ 
 
นรินท หรือ นรินทร หมายถงึ พระราชา๑๗๘ 

                                                                          
๑๗๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๘๐. 
๑๗๕ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๕๒๔. 
๑๗๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๓๔๖. 
๑๗๗เรื่องเดียวกัน, ๖๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓

 
๒ เจาราชกุมมาร  หมายถึง สองกุมารผูออนเยาวและมีเชื้อสายกษัตรยิ 
 
๒ เจานอยราชกุมมาร  หมายถึง สองกุมารผูออนเยาวและมีเชื้อสายกษตัริย 
 

 แยกศพัท 

นอย หมายถึง เล็ก รอง๑๗๙  
 

๒ นรนิท  หมายถึง สองกุมารผูเปนกษัตริย 
 
๒ ปุตตางามแง  หมายถึง ลูกทั้งสองผูงามทุกสวน 
 
๒ บญุชลูกูแกว  หมายถึง สองกุมารผูมีบญุและผูประเสริฐ 
 

  บุญชู หมายถึง บุญท่ีหนุนนําชีวิตใหรุงเรือง 
 

๒ แกนไธกุมมาร  หมายถึง สองกุมารผูเปนท่ีรัก 
 
๒ หนอแกว  หมายถึง สองกุมารผูเปนลกูรัก 
 

 แยกศพัท 
 

  หนอแกว ในทีน้ี่หมายถึง ลูกรัก  

                                                                                                                                                                                                                           
๑๗๘ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๕๖๓. 
๑๗๙เรื่องเดียวกัน, ๓๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔

 
๒ กุมมารออนนอย  หมายถึง สองกุมารผูออนเยาว 
 

 แยกศพัท 
 

  ออนนอย หรือ ออนหนอย หมายถึง เด็ก หรือ เดก็ออน๑๘๐ 
 
แกวแกนไธ ๒ สรี หมายถึง สองกุมารผูงดงามและเปนท่ีรกัยิ่ง 
 
 พระยอดสอย ๒ สรี  หมายถึง สองกุมารผูเปนเชื้อสายกษัตริย มีความงามและเปนท่ีรักยิ่ง 
 

 แยกศพัท 
 
 ยอดสอย หมายถึง บุคคลอันเปนที่รักยิ่ง คนที่เดนเปนเลิศ มักหมายถึงพระพุทธเจา๑๘๑ 

 
๒ สายใจงามแง  หมายถึง สองกุมารผูงามทุกสวนและเปนที่รกัดั่งดวงใจ 
 
๒ จอมขวันแกนไธ  หมายถงึ สองกุมารผูเปนมิ่งขวญัและเปนท่ีรักยิ่ง 
 

 แยกศพัท 
 

  จอมขวญั หมายถึง ผูที่เปนมิง่ขวัญอยางยอดเยีย่ม๑๘๒ 
 

๒ จอมขวันพีน่อง  หมายถึง สองกุมารพี่นองผูเปนมิ่งขวญั 
                                                                          

๑๘๐เรื่องเดียวกัน, ๘๗๖. 
๑๘๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๕๘๐. 
๑๘๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕

 
๒ กมุมารรกัยิง่  หมายถึง สองกุมารผูออนเยาวและเปนทีร่ักอยางยิ่ง 
 
๒ จอมขวันกลาํพรา  หมายถึง สองกุมารผูเปนมิ่งขวญัและเปนกําพรา 

 
๒ นรนิทพี่นอง  หมายถึง สองพี่นองผูเปนกษัตริย 
 
๒ บาทไธปุตตา  หมายถึง สองกุมารผูสูงศักดิ์ และเปนบุตรของพระเจาแผนดนิ 
 
 
 
 

 แยกศพัท 
 

บาท หรือ พระบาท ในท่ีนี้เปนคําราชาศัพทที่ใชเรยีกแทนตัวของพระเจาแผนดนิหรอื
ผูท่ีเปนเชื้อพระวงศ 

 
๒ โสภาละลอย หมายถึง สองกุมารผูงามนาชม 
 

 แยกศพัท 
 

  โสภา หมายถงึ งาม๑๘๓ 
 
  ละลอย หมายถึง นิ่มนวล นารัก นาชม๑๘๔ 

                                                                          
๑๘๓เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๔. 
๑๘๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖

 
๒ อดุมพี่นอง  หมายถึง สองกุมารพ่ีนองผูประเสริฐ 
 

 แยกศพัท 
 

  อุดม หมายถึง สูงสุด ยิ่ง เลิศ บริบรูณ๑๘๕ 
 
๒ นงราม  หมายถึง สองกุมารผูงดงาม 
 

 แยกศพัท 
 

  นงราม หมายถึง หญิงงาม๑๘๖ ในที่น้ีหมายถึง งดงาม  
๒ เจือ่งเจา  หมายถึง สองกมุารผูมีเชื้อสายจากกษัตรยิทีย่ิ่งใหญ 
 

 แยกศพัท 
 

  เจื่อง หมายถึง ยิ่งใหญ ทรงอานุภาพ มกัใชขยายคําที่แสดงถึงพระราชอาํนาจ๑๘๗ 

เจา หมายถึง เจานาย ผูเปนใหญ ผูมีเช้ือสายมาจากกษัตรยิ๑๘๘ 
 
๒ กระสัตราพีน่อง หมายถึง สองพี่นองผูเปนกษัตรยิ 
 
๒ โสภาลกูแกว  หมายถึง สองกุมารลูกผูงามนารกั และผูประเสริฐ 

                                                                          
๑๘๕เรื่องเดียวกัน, ๙๐๒. 
๑๘๖เรื่องเดียวกัน, ๓๕๑. 
๑๘๗เรื่องเดียวกัน, ๒๐๒. 
๑๘๘เรื่องเดียวกัน, ๒๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗

 
หลานไธกลิน่แกว  หมายถึง หลานผูสูงศักดิ์และเปนที่ช่ืนใจ 
 
ลกูกําพราแม ๒ ฅน หมายถงึ สองกุมารผูกําพรา 
 
๒ พิมพแพง หมายถึง สองกุมารผูมรีูปรางนารกั 
 
แยกศพัท 
 

  พิมพ หมายถึง รูป รูปราง แบบ๑๘๙ 
 

แพง ในที่นี้หมายถึง รัก พอใจ๑๙๐ 
๒ กระสตัราลกูเตา  หมายถึง สองกษัตรยิผูเปนลูก 
 
๒ จอมใจหนอทาว  หมายถึง สองกุมารผูเปนลูกยอดดวงใจของพระเจาแผนดนิ 
 
แยกศพัท 
 
 จอมใจ หมายถึง ยอดดวงใจ 
 
 หนอทาว หมายถึง บุตรของพระเจาแผนดนิ 
 
ลกู ๒ ฅนแวนฟา  หมายถึง สองกุมารลูกผูสดใสเหมือนกระจกจากสวรรค 
 
๒ สอบอ  หมายถึง สองกุมารผูเปนลูก 

                                                                          
๑๘๙เรื่องเดียวกัน, ๗๘๙. 
๑๙๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๕๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๘

 
แยกศพัท 

 
  สอบอ คือ คําสรอยที่ใชเรยีกลูกของชาวลานนา๑๙๑ 

 
๒ สายใจล้าํเลสิ  หมายถึง สองกุมารผูเปนที่รักและประเสริฐ 
 
แยกศพัท 
 

ล้ําเลิส หรือ ล้าํเลิศ หมายถึง ดียิ่ง ประเสริฐ๑๙๒ 
 

๒ อุดมพระแม  หมายถึง สองกุมารผูเปนเลิศของแม 
 
๒ จอมธรัมพีน่อง หมายถึง สองพี่นองผูทรงธรรม 
 
แยกศพัท 
 
 จอม ในที่นี้หมายถึง ยอดเยีย่มในหมูพวก๑๙๓ 
 
 ธัรม หรือ ธัมม ในที่นี้หมายถึง ดีงาม ถูกตอง๑๙๔ 
 
๒ อุดมอะเครือ้ หมายถึง สองกุมารผูงามเลศิ บริบรูณ 

 
                                                                          

๑๙๑สัมภาษณ พระครูสิริสุตตาภิมณฑ, ๗ มนีาคม ๒๕๕๐. 
๑๙๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๑๑. 
๑๙๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๑๘๕. 
๑๙๔เรื่องเดียวกัน, ๓๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๙

 แยกศพัท 
 
  อะเครื้อ หมายถึง สวยงาม๑๙๕ 

 
๒ ฝายแกมยิ่งบัวจีน หมายถงึ สองกุมารผูมีแกมงามยิ่งกวาดอกบวัจีน 
 

 แยกศพัท 
 

 ฝาย หมายถึง ขาง พวก สวน ดาน๑๙๖ 
 
 ยิ่ง หมายถึง กวา 

บัวจีน หมายถึง สรรพนามที่ใชเรยีกสตร ี โดยนยัวา มคีวามงามเดนอยางดอกบวัท่ีมา
จากเมืองจนี๑๙๗ 

 
๒ ตาเขียวนลิดําปลอด หมายถึง สองกุมารผูมีนยันตาสีดาํสนิทและเปนเด็กท่ีนารัก 
 

 แยกศพัท 
 

ตาเขียวนิลดํา หรือ ตาดํานลิ หมายถึง นยันตาดําเหมือนนลิ อนึ่ง ใชแทนคําที่เรยีกสตรี
หรือเด็กเล็กท่ีนารกั๑๙๘ 

 
 ปลอด หมายถงึ ปราศจาก ปลอดโปรง๑๙๙  

                                                                          
๑๙๕เรื่องเดียวกัน, ๘๕๗. 
๑๙๖เรื่องเดียวกัน, ๔๘๒. 
๑๙๗เรื่องเดียวกัน, ๓๘๐. 
๑๙๘เรื่องเดียวกัน, ๒๗๙. 
๑๙๙เรื่องเดียวกัน, ๔๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๐

 
แกวรวมทองแมอุดม หมายถงึ พ่ีนองผูนารกัและดเีลิศ 
 

 แยกศพัท 
 
  รวมทอง หมายถึง มแีมเดยีวกัน๒๐๐ ในที่น้ีหมายถึง พ่ีนอง 
 
  อุดม หมายถึง สูงสุด ยิ่ง เลิศ บริบรูณ๒๐๑ 
 

ชูชก   สํานวนออมคอมทีผู่ประพนัธใชเรียกชูชก มักมีความหมายที่แสดงวรรณะ  ลักษณะ 
ความชรา และเปนขอทาน เชน   

 
พราหมณปูเถา หมายถึง ชายสูงอายุผูเปนพราหมณ  
 

 แยกศพัท 
  

พราหมณ คือ คนในวรรณะที่ ๑ แหงสังคมฮินดู ในทีน่ีห้มายถึง ผูท่ีถอืเพศไวผม นุง
ขาวหมขาว๒๐๒ 

 
ปูเถา คือ คําเรียกชายสูงอายุ และอาจใชเปนคําเรยีกแสดงความรูสึกในทางลบ เทยีบ
กับ “ไอแก”๒๐๓ 

 
พราหมณเถาหัวขาว  หมายถึง พราหมณสงูอายุผูมผีมหงอกทั้งศีรษะ  

                                                                          
๒๐๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๙๒๖. 
๒๐๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๙๐๒. 
๒๐๒ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๗๖๖. 
๒๐๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๔๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๑

 
 แยกศพัท 

 
 เถา เปนคําใชเรียกผูมีอายุมาก วา “ฅนเถา”๒๐๔ 

 
  หัวขาว หมายถึง ศรีษะที่เตม็ไปดวยผมหงอก 
 

 
พราหมณผูหวัหงอก  หมายถงึ พราหมณผูมผีมหงอก  
 

 แยกศพัท 
 

  ผู หมายถึง คน มนุษย๒๐๕ 
 

 หัวหงอก หมายถึง ผมขาว๒๐๖ 
 
 

พราหมณเถา  หมายถึง พราหมณสูงอายุ  
 
พราหมณยาจก  หมายถึง พราหมณผูเปนขอทาน  
 

 แยกศพัท 
 

ยาจก หมายถึง คนขอทาน๒๐๗ 

                                                                          
๒๐๔เรื่องเดียวกัน, ๓๑๔. 
๒๐๕เรื่องเดียวกัน, ๔๗๔. 
๒๐๖เรื่องเดียวกัน, ๘๑๖. 
๒๐๗ เรื่องเดียวกัน, ๙๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๒

 
เถาปูชีพราหมณ  หมายถึง พราหมณสูงอายผุูไมนานับถือ 
 

 แยกศพัท 
 

ปู ในลานนาคือ สรรพนามและคํานําหนานาม ใชเรียกชายสูงอายุ ภายหลังมักมี
ความหมายในเชิงไมเคารพ ซึ่งหากเปนเชิงเคารพจะใช อุย หรือคําสําหรับนับเครือ
ญาติแทน๒๐๘ 
 
ชี ในที่น้ีหมายถึง พระ นักบวช๒๐๙ 
 

การใชสํานวนออมคอมเรียกชื่อตัวละคร ทําใหวรรณกรรมมีวรรณศิลป เพราะเปนเปนการ
หลากคําเพื่อแสดงลักษณะตางๆ ของตวัละครเชนเดยีวกบัการใชคําฉายา การใชสํานวนออมคอม ใน
เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง แสดงสถานภาพ คณุสมบัติ และรูปรางลักษณะของตัว
ละคร ผูอานจงึสามารถเห็นตัวละครไดชัดเจนขึ้น กลาวคอื 

 
สํานวนออมคอมท่ีใชเรยีกพระเจาสัญชยัแสดงสถานภาพกษัตรยิ เชน “สมเด็จพระภูบาล”   

แสดงความเปนบิดา เชน “พระญาตนพอ”  และ “มหาราชาพระภูบาลตนพอ” แสดงคุณสมบัติวาเปนผู
เปยมดวยบญุบารมีและความงาม เชน “พระบญุเรืองอะคราว” เปนตน  

 
สํานวนออมคอมท่ีใชเรยีกพระนางผุสดีแสดงความเปนเชือ้พระวงศและแสดงความเปนที่รกั 

เชน “นางแกวแกนไธ” แสดงความเปนมารดา เชน “นางพระญาตนแม”  “แมพระญาจอมนาถ” “แมทาว
เวสสันดอร” เปนตน  

 

                                                                          
๒๐๘เรื่องเดียวกัน, ๔๔๒. 
๒๐๙เรื่องเดียวกัน, ๒๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓

สํานวนออมคอมท่ีใชเรยีกพระเวสสันดรแสดงความเปนกษัตริยและความเปนเชื้อพระวงศ เชน 
“พระเทียมองคเปนเจา” “เจาจอมเมือง”  “พระราชาตนวิเสส”  “มหาราชะเจา” “ทาวหนอโพธา” “เจา
หนอราชา”  “จอมเจื่องเหงาโพธญิาณ” “พระจอมขวนัเจาหลา” “พระจอมขวนัเจาชาง” 
“พระทัสสพลหนอไธ” “เชื้อธัมมราชาขัตติยชาติ” บอกความสัมพันธเครือญาติ เชน “พระญาตนลูก” 
“พระจอมใจหนอทาว”   “พระปตตาตนพอ”  “พระบาทเจาผวัขวนั”    แสดงความเปนผูมีบุญบารมแีละ
มีจิตใจดีงาม เชน “พระบญุเรือง” “พระยอดสอยบุญม”ี   “พระบาทเจาเจื่องใจฅํา”  “พระบัวบานผาน
แผว”  เปนผูมีความงาม เชน “เจาราชบตุรตนใสสาโรจ”  “พระบาทเจาองคคราน” และ “พระโฉม
เฉลียวปราบฟา” “พระฅิ่นขาโฉมเฉลยีว” แสดงความเปนท่ีรัก เชน “พระจอมใจหนอทาว”  “พระเจื่อง
เจายอดหัวใจ”  “พระยอดสอยสยัมภ”ู “พระฅิ่นขาโฉมเฉลียว” เปนตน  

 
สํานวนออมคอมท่ีใชเรยีกพระนางมัทรีแสดงความเปนเชือ้พระวงศ เชน “นางหนอหลา” “นาง

พิมพาแกนไธ” “สรีนงครานหนอทาว” บอกความสัมพันธเครือญาติ เชน “สะใพราชเทว”ี  “เมียมิ่งแกว”  
แสดงความเปนผูมรีูปโฉมงดงามและเปนที่รัก เชน  “นางแกวแกนไธงามแง”  “นางนาฏไธ”  “นางแกว
แกนไธนางเมอืง”  “นางแกวเกตุเกส”ี  “นางแกวเทวีตนองอาจ”  เปนตน 

 
สํานวนออมคอมท่ีใชเรยีกสองกุมารกัณหาและชาลี แสดงความเปนกษัตริยและเปนเชื้อพระ

วงศ เชน “๒ กุมมารหนอทาว”  “๒ สรีใสหนอไธ”  “๒ แกนไธนรนิท”  “๒ เจาราชกุมมาร”  “๒ 
นรินท”  “๒ แกนไธกุมมาร” “๒ หนอแกว”  “แกวแกนไธ ๒ สร”ี  “๒ เจื่องเจา” บอกความสัมพันธ
เครือญาติ เชน “๒ หลานทาวปรัมมสัญเชยย”  “๒ บัวบานลูกนอย”  “๒ สรีลกูแกว”  “๒ กุมมาร
ลูกเตา”  “๒ หลานงามทานไธ”  “๒ ปุตตางามแง” “๒ จอมขวันพี่นอง”  “๒ นรินทพี่นอง”  “๒ บาทไธ
ปุตตา”  “ ๒ สอบอ”  “๒ อุดมพี่นอง”  “๒ จอมธรัมพ่ีนอง” “๒ กระสัตราพ่ีนอง”  “๒ กระสัตราลูกเตา”  
“ลูกกําพราแม ๒ ฅน” “๒ อุดมพระแม” “แกวรวมทองแมอุดม” แสดงความออนเยาว เชน “๒ ออน
นอย กุมาร” “๒ เจานอยราชกุมมาร”  “๒ กุมมารออนนอย”  แสดงความเปนผูมีบญุบารมี เชน  “๒ บุญ
ชูลูกแกว”  แสดงความงาม เชน   “สองสรใีสเสมิอแวนฟา” “๒ กุมารงามแง”  “๒ สรีบัวทอง”  “๒ ปุต
ตางามแง”  “๒ โสภาละลอย”  “๒ อุดมอะเครื้อ” “๒ ฝายแกมยิ่งบวัจนี” “๒ ตาเขียวนลิดําปลอด” “๒ 
นงราม” “๒ โสภาลูกแกว” “๒ พิมพแพง”  “ลูก ๒ ฅนแวนฟา”  และแสดงความเปนท่ีรกั เชน “หลาน
สายใจกลิ่นแกว” “๒ สายใจนอยนาฏ”  “พระยอดสอย ๒ สร”ี  “๒ สายใจงามแง”  “๒ จอมขวันแกน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔

ไธ”   “ ๒ กุมมารรักยิ่ง”  “๒ จอมขวันกลาํพรา”  “หลานไธกลิน่แกว” “๒ จอมใจหนอทาว”  “๒ สายใจ
ล้ําเลิส” เปนตน 

 
การใชสํานวนออมคอมเรียกชูชก แสดงแสดงวรรณะและแสดงลกัษณะ เชน “พราหมณปูเถา”  

“พราหมณเถาหัวขาว” “พราหมณผูหัวหงอก”  “พราหมณเถา”  “เถาปูชีพราหมณ”  และแสดงความเปน
ขอทาน เชน  “พราหมณยาจก”  เปนตน   

 
กลาวไดวา การใชสํานวนออมคอมเรียกชือ่ตัวละคร เปนการแสดงความสามารถของกวีในการ

หลากคํา ทําใหผูอานเห็นลกัษณะตางๆ ของตัวละครชัดเจนขึ้น และยังทําใหวรรณกรรมมีวรรณศิลปอีก
ดวย เชน 

“โส นูน ขตฺติโย เอโก ปณณฺสาลาย อจฺฉติ แกวกับตนแมเฮิยเจาหลา ลูก
กําพราแม ๒ ฅน อยูในอาสรมกูแกว ใผจกัเปนคูนอนแฝง ๒ พิมพแพงอยากเขา พอ
พระญาเปนเจาจักเลาโลมขา ชะแล เตนูน ปุตฺตกา มยฺหํกปมานาย วรากิยา ๒ กระ
สัตราลกูเตา เนื้อบเสาปูนชม แมอารมณใจหอย ตาวันตกต่ําคลอย ๒ ออนนอยแม
เขนใจ พระอาทิตยใสสอง จกัใกลลองพอแลง ลกูรัรแฝงกันอยู คือลูกเนื้อคูคองนม 
เจาฅิงกลมยอดแยม แมจูบแกมทังวัน ๒ จอมธัรมพ่ีนอง บัดนี้แมโสกตองกางวล ตา
วันลงบฅาง ปลางนี้หลางกินแลง ๒ พิมพแพงใชชา รอบอยูถาคองคู ชะแล ๒ จอม
ใจหนอทาว แมหากนาวฅอนอน แมอาวรณลําบาก เขนใจยากเหลือตน ลกู ๒ ฅน
แวนฟา รอยอยูถาคองคู คือดั่งลูกงวัตวังามแง รองตอนแมมอมอ ๒ สอบอมาชวน
กันเหลน กลิ้งเกลือกเตนดอนซาย ๒ สายใจล้ําเลิส ลกูแกวเกิดกับตน ๒ อุดมพระ
แม ลูกแกวแกลคูนาง เขนใจจางหิวหอด แมอยูไหทอดตายผอม เพื่อเดนิดงดอนแดด
ไหม หาลูกไมมาฉัน ๒ จอมธรัมยังซะงอ เหลนใกลทาวพอหากจกัโลมขา ชะ
แล”๒๑๐ 
 
ความขางตนมาจากกัณฑมัทรี กลาวถงึตอนที่พระนางมทัรรีําพึงถึงกณัหาและชาลใีนขณะทีพ่ระ

นางเดนิกลบัจากปา จะเห็นวากวใีชสํานวนออมคอมหลากคําเพื่อกลาวถึงกณัหาและชาลี ทําใหภาษาที่

                                                                          
๒๑๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๑๐-๓๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕

พระนางมัทรรีาํพันนั้นนาสนใจ ทําใหผูอานเกิดจินตภาพลักษณะของตวัละคร โดยการใชสํานวนออม
คอม เชน แสดงสถานภาพของตัวละครวาเปนลกูกษัตรยิ เชน “๒ กระสัตราลูกเตา” “๒ จอมใจหนอ
ทาว” หรือเปนลูกทีต่องพลดัพรากจากแม เชน “ลูกกําพราแม ๒ ฅน” แสดงคุณสมบตัิวาตัวละครเปนผู
ทรงธรรม เชน “๒ จอมธัรม” และเปนทีร่ัก เชน “๒ สายใจล้ําเลิส”  “๒ จอมใจหนอทาว”  และลักษณะ
ของตัวละครวามีความงามนารักอยางไร เชน  “ลูก ๒ ฅนแวนฟา” “๒ พิมพแพง” เปนตน  

 
กลาวไดวาการใชสํานวนออมคอมเรียกชื่อตัวละคร ทําใหวรรณกรรมมีวรรณศลิป เพราะเปน

เปนการหลากคําเพื่อแสดงลกัษณะตางๆ ของตัวละคร สํานวนออมคอมในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวน
ไมไผแจเรยีวแดง แสดงสถานภาพ คุณสมบัติ และรูปรางลักษณะของตัวละคร ทําใหผูอานสามารถเห็น
ภาพลักษณและคุณสมบัติตางๆ ของตัวละครไดชัดเจนขึ้น 
 การซอนคํา  

การซอนคํา เปนวธิีสรางคําอยางหนึ่ง คือ นําคําท่ีมีความหมายใกลเคยีงกันหรือเปนไปในแนว
เดียวกันมาซอนกัน เพ่ือใหไดคําที่มีความหมายใหม๒๑๑ หรือเพ่ือใหความหมายชัดเจนขึน้ เนื่องจาก คาํท่ี
นํามาซอนกันจะชวยแปลความหมายของกันและกนั๒๑๒ และบางครั้งการซอนคํายังทําใหภาษาเกิดความ
ไพเราะอีกดวย  

 
จากการศึกษาการใชคําซอนในวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียว

แดง พบวา มีการซอนคาํเพื่อเนนย้ําความหมาย ซอนคําเพื่อใหเกดิความหมายใหม ซอนคําเพื่อให
ความหมายกวางออก และซอนคําเพื่อใหความหมายแคบเขา เชน  
 

ในกณัฑทัสสพอร หรือ กัณฑทศพร ตอนทีช่าวเมืองสากยราช๒๑๓เตรียมการตอนรับ
พระพุทธเจาท่ีจะเสดจ็ออกมาแสดงธรรมนัน้ ผูประพนัธใชการซอนคําในการอรรถาธิบายเนื้อความ
ในตอนนี้ ดังนี ้

 

                                                                          
๒๑๑พ. นววรรณ, นามแฝง . การใชภาษา ( นครหลวง : ชวนพมิพ , ๒๕๔๕ ), ๗๔. 
๒๑๒เรื่องเดียวกัน, ๗๕. 
๒๑๓สะกดตาตนฉบับวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖

“ตทา ในกาละนั้น ทาวพระญาชาวสากยราชทังหลายค็มาประสุมชุมนุม 
กันดวยคําวา เราทังหลายจักไดหันเจาสิทธัตถราชกมุมารตนเปนลกูหลานญาติตน
ประเสริฐแหงเราทังหลายแล วาอั้น ค็พิจจรณาหาที่สําราญแกลพระพุทธะเจาวนันั้น
แล เขาค็แขวดกฏหมาย๒๑๔รูวาสวนอญุญานแหงพระญาตนชื่อวานโิครธสกักะ ควร
ถูกเนื้อเพิงใจยิง่นักแล วาอ้ัน แลวค็ห้ือฅนทังหลายชําระกวาดเผีย้ว๒๑๕ประดับ
ประดาดี แลวค็มีมือถือสิ่งมีตนวาคันธมาลาดอกไมอันจักไพตอนรับพระพุทธะเจา
นั้น เขาค็ห้ือเด็กนอยทังหลายอันเปนลูกชาวเมือง อันมตีนประดับประดาดวยเครื่อง
ประหนิมอาภอรณทังหลายค็ห้ือไพกอนแล ถดันั้นค็ห้ือราชกุมารทีังหลายอันยัง
หนุมหนอยอันมีตนประดับดีนัก ค็ห้ือไพรับพระพุทธะเจาห้ันแล สวนตนทาว
พระญาคจ็ิ่งไพตอนรับพระพุทธะเจาเมื่อพายลนู แลวค็ปูชาพระพุทธะเจาดวยคันธ
มาลาดอกไมทังหลาย ตนทาวพระญาคร็าธนาพระพุทธะเจา ค็เขาไพสูนิโครธอาราม
วันนัน้แล พระพุทธเจาอนัมีหมูขีณาสวอรหันตาเจาทงัหลายไดหยิบหมื่นตนหาก
แวดลอมออมเปนปรวิาร ค็นั่งอยูสถิตสาํราญเหนืออาสสนาอันประเสิฐ อันทาว
พระญาสากยราชทังหลายหากหื้อฅนทังหลายปูไวในนิโครธอารามทีน่ั้นแล”๒๑๖ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวามกีารใชคําซอนหลายแหง คือ  

 
ประสุมชุมนุม คําวา “ประสมุ” กับ “ชุมนมุ” เปนคําที่มคีวามหมายเหมือนกัน เมื่อนํามาซอน

กันทําใหผูอานจินตนาการถึงการชุมนุมของคนจํานวนมากไดชัดเจน   
 
ลูกหลานญาต ิ  คําวา “ลูก”  “หลาน” และ “ญาติ” เปนคาํท่ีมีความหมายไปในทางเดยีวกัน คือ 

เปนคําท่ีบอกความสัมพันธฉันทเครือญาติ เมื่อนํามาซอนกัน ทําใหเกิดความหมายใหม คือ “เปนเหมือน
สวนหนึ่งในครอบครวั” หรือเพ่ือใหเห็นวามีคนเปนจํานวนมากในทีน้ั่น 

 

                                                                          
๒๑๔แขวดกฏหมาย แปลวา กําหนด หรือกําหนดไวเพ่ือจดจําไดงาย 
๒๑๕เผี้ยว หมายถึง ทําความสะอาด 
๒๑๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙๐-  ๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๗

ถูกเนื้อเพิงใจ  คําวา “ถูกเนือ้” มีความหมายไปในทางเดยีวกันกับคําวา “เพิงใจ” คือหมายถึง 
ความถกูใจ เมือ่นําทั้งสองคํามาซอนกัน ทําใหเกิดความหมายที่ทวีคณูขึน้ คือ “พึงพอใจมากๆ” 

 
ชําระกวาดเผี้ยว  คําวา “ชําระ” กับคําวา “กวาด” มีความหมายไปในทางเดียวกัน คือการสะสาง

ส่ิงอันไมพึงประสงคใหหมดไป สวนคําวา “เผี้ยว” เปนคําภาษาถิ่นลานนา หมายถึง การทําความสะอาด 
ดังนั้น เมื่อนําทั้งสามคํามาซอนกัน จึงเปนการเนนความหมายของการทําความสะอาดสถานที่ใหหมด
จดงดงาม 

มาลาดอกไม  คําวา “มาลา” กับคําวา “ดอกไม” เปนคําทีม่ีความหมายเหมือนกัน เมื่อนํามาซอน
กัน ทําใหผูอานเกิดจินตนาการภาพดอกไมจํานวนมาก 

 
ประหนิมอาภอรณ คําวา ประหนิม หมายถึง เครื่องประดับ  คําวา อาภอรณ  หมายถึง เสื้อผา  

เมื่อนํามาซอนกันทําใหเกดิจนิตภาพเครื่องแตงกายทั้งเสือ้ผาและเครื่องประดับจํานวนมาก 
 
หนุมหนอย   คําวา “หนุม”  หมายถึง วัยเยาว หรือหมายถึงคนที่อายุยงันอย ซ่ึงมีความหมาย

ใกลเคียงกับคําวา “หนอย” หรือ นอย ซึ่งหมายถึง วัยเยาว หรือคนตวัเล็กๆ เมื่อนําทัง้สองคํามาซอนกนั 
ทําใหความหมายของคําหมายถึง “คนที่ยังอยูในวัยหนุมสาว” เปนการซอนคําเพื่อย้ําความ 

  
แวดลอมออม คําวา “แวด” “ลอม” และ “ออม” เปนคําที่มีความหมายใกลเคยีงกัน เมื่อนําทั้ง

สามคํามาซอนกันทําใหผูอานจินตนาการถึงคนจํานวนมากที่มาแวดลอมพระพุทธเจาไดชัดเจน   
 
นั่งอยูสถิต คําวา น่ัง หมายถึง อาการหยอนกนใหติดกบัพ้ืนหรือทีร่อง๒๑๗ คําวา อยู หมายถึง 

พัก อาศัย และคําวา สถิต หมายถึง อยู คําท้ังสามคําเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน  เมื่อนํามาซอนกัน
ทําใหความหมายกวางออก คือ เปนการนั่งอยูในทาสงางามและมั่นคง 

 
ในกณัฑทศพร เมื่อกลาวถึงฝนโปกขรพัสส๒๑๘ ตกลงมามีการคําซอน ดังนี้  

                                                                          
๒๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๕๗๐. 
๒๑๘สะกดตามตนฉบับ เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๘

 
“ตโต มหาเมโฆ ในกาละนัน้ อันวามหาเมฆะหราฝนชลธาราค็ไหลหลั่งถั่ง

ตกลงมาเซิ่งอันเปนหราฝนโปกขรพัสสแล”๒๑๙ 
 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นการใชคําซอนเพื่อเนนความหมายใหชัดเจนขึน้ คือ  
 

หราฝนชลธารา คําวา “หราฝน” หรือ “หาฝน” หมายถงึ ฝนที่ตกลงมาอยางหนัก คาํวา “ชล” 
หมายถึง สายน้ํา และคําวา “ธารา” หมายถึง นํ้า เม่ือนําคําทั้งสามคํามาซอนกัน ทําใหเห็นภาพของฝนที่
ตกลงมาอยางหนักราวกับสายน้ําที่ตกมาจากฟา การซอนคําในท่ีนี ้ เปนการซอนคําเพ่ือเนนภาพของฝน
โปกขรพัสสท่ีตกลงมาอยางหนักใหชัดเจนขึ้น 

 
ไหลหลั่งถั่ง คาํวา “ไหล” “หลั่ง” และ “ถั่ง” เปนคําที่มีความหมายในทางเดยีวกัน คือ แสดง

อาการของน้ําท่ีตอเนื่องกัน เมื่อนําทั้งสามคํามาซอนกัน ทําใหผูอานเกดิจินตภาพของสายน้ําที่ไหลอยาง
ไมขาดสาย ในที่นี้เปนการใชคําซอนเพื่อเนนความหมายใหชัดเจนขึ้น 

 
ในกณัฑทานขณัฑ หรือทานกัณฑ ตอนที่พระเวสสันดรถกูขับออกจากเมืองสีพี กอนขึ้นราชรถ

พระองคก็อําลาพระเจาสัญชยั ความในตอนนี้ผูประพันธ ใชการซอนคาํเพื่อเนนย้ําความหมายใหชัดเจน
ขึ้น ดังนี ้

 
“ตโต เวสฺสนตฺโร ราชา เมื่อนั้นพระญาเวสสันตระตนเลิสแลว หวังผาน

แผวประจญมาร ทาวโอวยทานค็แลว ยังรถราชแกวแกวงกงไกว ประหนมอัญชุลสีรี
ใสใสเกลา นบพระบาททาวเจาพระองค ถวายพอรจงชมชอบ ปทักขิณะสามรอบ
แลว ตนแกวจิ่งอําลา มลาอาชาไนยสองคู เทียมรถอยูพาบิน พานรนิทกับคู อวาย
หนาสูเกียนไกว”๒๒๐ 

 

                                                                          
๒๑๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙๔. 
๒๒๐เรื่องเดียวกัน, ๑๕๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙

 จากตัวอยางจะเห็นการซอนคําเพื่อคําเพื่อเนนย้ําความหมายใหชัดเจนขึ้น คือ “ประหนมอญั
ชุล”ี คําวา “ประหนม”  หมายถึง การประนมมือหรือไหว และคําวา “อัญชุล”ี หมายถึง ประนมมือไหว 
เชนเดยีวกัน กวีซอนคํา “ประหนมอญัชลุ”ี เพื่อใหคําวาประนมชวยแปลความหมายของคําวาอญัชุล ี
เชนเดยีวกันกบัการซอนคําวา “มลาอาชาไนย” คําวา “มลา” ซึ่งหมายถึง มา มาซอนกับคําวา 
“อาชาไนย” ซึ่งแปลวา มา เชนเดียวกนั มาซอนกันเปน “มลาอาชาไนย” เพ่ือเนนย้ําใหความหมายของ
คําชัดเจนขึ้น 
 

ในกณัฑมหาราช  ตอนท่ีพระเจาสญัชัยทรงพระสุบิน แลวใหโหราผูรูพยากรณมาทํานายความ
ฝน ทานโหรผูพยากรณทํานายวา จะไดพบญาติมิตรทีท่ี่พลัดพรากจากไปนาน คําทํานายนัน้ทําใหพระ
เจาสัญชยัมีความยินดีอยางมาก จึงสระผมและเสวยโภชนาหาร ผูประพนัธใชการซอนคําในการ
อรรถาธิบายเนื้อความในตอนนี้ ดังนี ้
 

“เมื่อนั้น ทาวปรัมมสัญเชยยไดยนิพยากอรณอันนั้นคย็นิดีนัก ค็สรงเกส
เกลาเกสี ดวยน้ํามุทธาดีเลิสแลว ค็เสวยิเขาน้ําโภชนอาหาร มรีสหลายประการตางๆ 
แลวค็เขาไพนัง่อยูในโรงที่พจิจรณาคํา ห้ันแล”๒๒๑ 

 
 จากตัวอยาง จะเห็นการซอนคําเพื่อใหเห็นความหลากหลายของอาหาร กวีนําคําวา “เขาน้ํา”  
หรือ “ขาวนํ้า”  ซึ่งหมายถึงอาหาร มาซอนกับคําวา “โภชนา” และ “อาหาร” คําวา ขาวน้ํา โภชนา และ
อาหาร ลวนมีความหมายไปในทางเดยีวกัน เม่ือนํามาซอนกันทําใหผูอานเกดิจินตภาพของอาหาร
หลายๆ ชนิด 
 

ในกณัฑสักกบัน ตอนที่พระเวสสันดรยกพระนางมัทรใีหแกพระอนิทร พระเวสสันดรไดนํา
นํ้าอบหยดลงบนมือพราหมณที่เปนพระอินทรจําแลงกายมา ความในตอนนี้มีการซอนคํา ดังนี ้
 

                                                                          
๒๒๑เรื่องเดียวกัน,  ๓๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐

“คันวาเจยีรจากับดวยอินทาสักกพราหมณเทานั้นแลว ค็นําเอามายังตนคัน
ทีฅํา อันบอระพ่ําเพงเตมไพดวยน้ําอบน้าํหอมมาแลว ค็อยาดน้ําตกเหนือ
มือพราหมณ แลวค็ห้ือนางหนอแกวราชมทรีเปนทาน วันนัน้แล”๒๒๒ 

 
 จากตวัอยางจะเห็นวามีการนาํคําวา อินทา หรือ อินทะ หมายถึง พระอินทร มาซอนกบัคําวา สักก 
ซ่ึงเปนชื่อที่ใชกลาวถึงพระอนิทร เมื่อนํามาซอนกันเปน “อินทาสักก” เปนการเนนความหมายแสดงวา
เปน “พระอินทร”  ใหชัดเจน และนําคําวา “น้ําอบ” มาซอนกับคําวา “น้ําหอม” เปน “น้ําอบน้ําหอม” 
การซอนคําในที่น้ี เปนการซอนคําเพื่อย้ําใหเห็นลักษณะของน้ํา ทําใหความหมายชัดเจนขึ้น 
 

การซํ้าคาํและการใชคําซ้ํา   
การซํ้าคํา คือ กลวธิีการประพันธที่นําคําหรือกลุมคําเดยีวกันมากลาวซ้ํา๒๒๓ การซ้ําคํานี้ อาจ

เปนเพยีงซ้ําหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งกไ็ดจากการศึกษาการซ้ําคําและการใชคําซ้ําในวรรณกรรมลานนา 
เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง พบวา มีการซํ้าคําเพื่อเลนเสียงหรือเลียนเสียงธรรมชาติ 
ซํ้าคําเพื่อเนนปริมาณ และซ้ําคําเพื่อเนนจินตภาพที่ตองการส่ือใหชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นยังมีการซํ้าคํา
เพื่อแสดงอารมณ ดังนี้  

 
ในกณัฑทศพร มีการซ้ําคําเม่ือกลาวถึงผูคนที่อยูทามกลางฝนโปกขรพัสส วาใครตองการให

กายเปยกน้าํฝนโปกขรพัสสก็จะเปยก ใครไมตองการใหกายเปยกน้าํฝนโปกขรพัสสก็จะกลิ้งจากผวิกาย
ไปโดยไมทําใหเปยก ดังนี ้

 
“ฅนทังหลายฝงูใดมีใจมักใครชุมใครรํา ฅนทังหลายฝูงน้ันค็จิ่งไดชุมไดรํา 

ฅนทังหลายฝูงใดบมักใครชุมใครรํา ค็บชุมบรํา”๒๒๔ 
 

                                                                          
๒๒๒เรื่องเดียวกัน,  ๓๕๘. 
๒๒๓ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๒๔. 
๒๒๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑

 จากตัวอยางขางตน จะเห็นวามีการซ้ําคําวา “มักใคร...ใคร” และ “…ชุม...รํา” และ “บมักใคร
…บ...” ชุม หมายถึง เปยก ช้ืน๒๒๕ และ “รํา” ในที่นี้หมายถงึ กรําฝน๒๒๖ บ หมายถึง ไม และ คําวา ใคร 
หมายถึง ชอบ หรือ ตองการ เปนการซ้ําคําเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะพิเศษของน้ําฝนโปกขรพัสส 
 

ในกณัฑกัณฑชูชก ตอนที่กลาวถึงความไมมีความรูความสามารถอนัใดเปนสมบัตปิระจํากาย
ของชูชก มีการซํ้าคําเพื่อเนนปริมาณของศาสตรตางๆ ท่ีชูชกไมไดเรยีนดังนี ้
 

“ชูชกพราหมณจิ่งกลาววา “นตฺถิเม สิปฺปฏฐาน”ํ ดูราแมนอยอมิตตตาปน
นาพ่ีเหิย ช่ือวาสวาสตรสิลปสิปปคุณอันใด คูพี่ค็บไดเรยีนสักหนอย แตเมื่อ
ยังหนอยยังเลก็ แมนวาตําราเชนเช็ก พ่ีคบ็ไดเรียน หลอเหล็กห้ือเปนธัมมชาต คู
พี่ค็บไดเรียน หลอทองแดงหื้อเปนนาก คพูี่ค็บไดเรียน หลอกากแกวห้ือเปนฅํา คู
พี่ค็บไดเรียน จักจําคําทานหือ้แจง แมนจักแสงน้ําแตมขดีเปนลาย คูพ่ีค็บไดเรียน 
มีแตนอนหงายฅูเขานอนออมขางเตาไฟ เยียะไอขะขกุขะขาก ฝูงนี้หากเปนการเก
ลา ยังเคยิชะนาญสะนอย แมนวาเชิงฟอนยางลายเลิง ฟอนแพนเพิงลายโลก คูพี่ค็
บไดเรียน ขึ้นฟอนโยกใยโยน คูพี่ค็บไดเรยีน ขึน้กระโดงฟอนดาบ คูพ่ีค็บไดเรียน 
ตกเชิงพราบๆ แลเชิงลา คูพีค่็บไดเรียน แมนวาเชิงดําน้ําหาปลา สานไซงาแลเลิ่ย
ตอก ลายสอกกอกแลสานกวย แปลงน้ําบวยแลแปลงพาก คูพี่ค็บไดเรยีน ฟอน
เตนตราบตราตริง คูพ่ีค็บไดเรยีน ตบมือบิดหมากพลาวหาว คูพี่ค็บไดเรียน หัน
แลวสอดทวายดู คูพี่ค็บไดเรยีน ดฤูกษเดือนดาวบวกคณูหื้อแมน คูพ่ีค็บไดเรียน 
แมนวาดูยามหมดแลยามปลอด คูพ่ีค็บไดสอดหาเรียน ดูไมมอกเจยีงยาวสอก 
แทกแลวออกมาหัก คันชะนาญนักมักหุมแมน คูพ่ีค็บไดแกวนหาเรยีน แลเจา 
มนตอันจักใสหนุมเหนาห้ือรัก คูพี่ค็บมี มนตอันห้ือทานใจหวาน คูพ่ีค็บไดเรียน 
มนตอันจักเปาเกียนห้ือกลิ้งห้ือเลน คูพี่ค็บไดแกวนหาเรียน”๒๒๗  
 

                                                                          
๒๒๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๒๒๑. 
๒๒๖เรื่องเดียวกัน, ๖๑๘. 
๒๒๗ อุดม  รุงเรืองศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒

จากตัวอยาง มกีารซ้ําคําวา “คูพ่ีค็บไดเรียน” หลายแหง เพื่อเนนย้ําปริมาณของศาสตรตางๆ ท่ีชู
ชกไมไดเรยีนรูวามีมากมายเพียงใด การใชคําซ้ําลักษณะนี้เปนการเนนถึงความไมมคีวามสามารถของชู
ชกเพ่ือใหผูอานสามารจนิตนาการตามเรื่องราวทีก่วตีองการสื่อได 

 
ในกณัฑมหาพน มีการใชคาํซ้ําเพื่อชวยพรรณนาการบนิของนก และใชคําซ้ําเพื่อเลยีนเสียงรอง

ของนก ดังนี ้
 

 “อุปริ ทุมปรยิาเยสุ ดรูาทานพราหมณ นกทังหลายมีมาก ชวายๆ หาก
เหลือใจ บินไพมาเสียวสอด จับยอดไมสูงเรยีว รองเซียวๆ ทุกแหง เปนดั่งเสียง
ขับทิพแตงปูนฟง น้ันแล”๒๒๘ 

 
จากตัวอยาง มีการใชคําซ้ําชวยในการพรรณนาการบินของนก คือคําวา “ชวายๆ”๒๒๙ และใช

คําซํ้าเพื่อเลียนเสียงรองของนกในปา คือ “เซียวๆ”๒๓๐  การใชคําซ้ําในที่นี้ เปนการใชคําซ้ําเพื่อเลียน
เสียงธรรมชาติ 
 

ในกณัฑกุมาร ตอนที่พระชาลีกุมารช้ีแจงตอพระเวสสันสันดรใหเห็นลักษณะอนัเปนโทษ
ตางๆ ของชูชก มีการใชคําซ้าํเพื่อเสริมความหมายของคําอื่นและสรางสัททลักษณ ดังนี้  

 
“ขาแดพอพระญาเปนเจา พราหมณนี้มีรูปอันผางรายปนูกลัวแล ... โลหมํส ุ 

หนวดมันแดงจักขี่จักขี ่ เปนดั่งหนวดกุงจี่เปลียวไฟ นั้นแล วรินํ ตนมันเตมไพดวย
ไฝดําไฝแดงแลมีกลิ่นอันเหมนสม ดั่งเขาตมใสแปดํา นัน้แล”๒๓๑ 

 

                                                                          
๒๒๘เรื่องเดียวกัน , ๒๓๔. 
๒๒๙โฉบ เฉี่ยว เฉียด 
๒๓๐กระจางสดใสอยางนกรอง 
๒๓๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓

จากตัวอยางมกีารใชคําซ้ํา คือ “จักขี่จักขี”่ เพ่ือเสริมความหมายของคําวา “แดง”  คําวา “จักขี่จกั
ขี่” หมายถึง เปนแฉกหรือเปนหยัก ในท่ีนี้เปนการใชคําซ้ําเพื่อแสดงลักษณะของหนวด “หนวดมันแดง
จักขี่จักขี”่ หมายถึง หนวดท่ีช้ีโดช้ีเด อน่ึงคําซ้ํา “จักขี่จักขี”่ น้ี นอกจากเสริมความหมายของคําวา 
“แดง” ใหเดนชัดขึ้นแลว ยังเปนคําซ้ําท่ีสรางสัททลักษณอีกดวย คอื สรางเสียงใหผูอานเกิดจินตภาพ
ของหนวดของกุงที่กําลังถกูยาง ตามที่กวีอปุมาอีกดวย คอื “หนวดมันแดงจกัขี่จักขี่ เปนดั่งหนวดกุงจี่เป
ลียวไฟ” 

 
ในกณัฑมหาราช มีการใชคําซํ้าเพื่อเนนปริมาณของยาที่ชูชกรับประทานแกอืดทองกอนที่จะ

ขาดใจตาย ดังนี้ 
 

“ทานพราหมณยนิลําบาก อุมทองรากครางครั่งดังอะอืดอะอืดทังฅืน มันค็
กลิ้งไพผับผืนสาด มันขดหาชานค็บออก หวังจักถอกห้ือเบาใจ กินอยาปจจใุนค็บ
แพ กนิอยาแกค็บลง กนิอยาผงเสี้ยงสองสามไท ทองพราหมณเถาคัดใคปมุ
ปลิง”๒๓๒ 

 
 จากตัวอยาง มีการใชคําซ้ําเพื่อเนนปริมาณของยาที่ชูชกรับประทานแกทองอืดกอนท่ีจะจุกถึง
ขีดสุดและขาดใจตาย วากนิยาไปมากเทาไร โดยการซ้ําคาํวา “กิน”  คือ “กินอยาปจจุในค็บแพ กนิอยา
แกค็บลง กินอยาผงเสีย้งสองสามไท” หมายถึง “กินยาแผนปจจุบนัก็ไมบรรเทา กินยาแกอืดทองก็ไม
หายอืดทอง กนิยาผงหมดไปสองสามถุง”  
 

จากการศึกษาการซ้ําคําและการใชคําซ้ําในวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสนัตรชาดก สํานวนไม
ไผแจเรียวแดง พบวา มกีารซํ้าคําเพื่อเลนเสียงหรือเลยีนเสียงธรรมชาต ิ ซ้ําคําเพื่อเสรมิความหมายของ
คําอื่น  ซํ้าคําเพื่อเนนจินตภาพที่ตองการสื่อใหชัดเจนขึน้ นอกจากนัน้ยังมีการซํ้าคาํเพื่อแสดงอารมณ  
และมีการใชคาํซํ้าเพื่อเนนปริมาณอกีดวย 
 

                                                                          
๒๓๒อุดม  รุงเรอืงศร,ีเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๔

 การใชคําอัพภาส 
 อัพภาส หมายถึง คําซํ้า ในไวยากรณบาลีสันสกฤต หมายเอา การซอนหรือซ้ําอักษรลงหนา
ศัพท๒๓๓  การใชคําอัพภาส เปนกลวธิีทางวรรณศลิปในการซอนอักษรหรือซ้ําอักษรรูปแบบหนึ่ง การ
ใชคําอัพภาส จะไมทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลง แตจะทําใหคํามีเสียงหนักเบาเปนจังหวะ ดงันี้ 
  
 ในกณัฑทานขณัฑ (ทานกณัฑ) เนื้อความตอนที่พระนางผุสดีกลาวเปรียบตนวาเปนแมนก
กําพราเมื่อพระเวสสันดรถูกขับออกจากเมอืง มีการใชคําอัพภาสในการพรรณนาความ ดังนี ้
 

“สกุณี ตนคูน้ีดั่งแมนกเปนกําพรา ทานขาลูกจําตาย หันรังดายดเูปลา ดิ้น
หลายเลาติงตาย แทมทรีทุกขหลายสํ่า ครางคร่ําไหไพมา คูมาเถิงปราสาท บหัน
ลูกแกวราชในเรือน ตนคูนีด้ั่งแมนกเปนกําพรา ทานลกูขาจําตาย หันรังดายดเูปลา 
ลูกแกวเลาเจยีรไกล นกเจ็บใจบินวะแวน ตีปกแอนเรรน คือดั่งตนคบูหันลูก วนั
พรูกดิ้นติงตาย ตนคูคือดั่งแมนกออก ทานคอกลูกไวพายหลัง บหันสังหาเลา ในรัง
นั้นเปลาสุด ใจเสวิยทกุขหลายส่ํา รอนรายพร่ําเปนทุกข”๒๓๔ 

 
 จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาส คือ “วะแวน” เพื่อแสดงอาการของนกที่บินวนไปมาเพื่อหาลูก
ท่ีหายไป การใชคําอัพภาสในที่น้ี เปนการเนนความหมายของคําท่ีแสดงใหเห็นภาพนกที่วาวุนใจ ทําให
ผูอาเกดิจินตภาพตามเนื้อความที่กวีตองการส่ือไดอยางชดัเจน 
 

ในกณัฑชูชก ตอนที่ครอบครัวพราหมณที่รับฝากทรพัยสินของชูชกไว คิดวาชชูกที่หายไป
นานคงจะไมกลับมา จึงนําทรัพยสินของชูชกไปใชจายจนหมด เมื่อชูชกมาทวงทรัพยท่ีฝากไว 
ครอบครวัพราหมณจึงยกนางอมิตดาซ่ึงเปนบุตรใีหเปนภรรยาของชูชก เพ่ือใชหน้ีทรัพยสินที่ใชจายไป
จนหมด เนื้อความตอนนี้มกีารใชคําอัพภาสเพื่อเสริมความหมายของคําอื่นใหเดนชัด ดังนี ้

 

                                                                          
๒๓๓ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๑๓๕๖. 
๒๓๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๕

“ชูชกพราหมณไพแสวงหาขอแถมเลา เพือ่จักมาแถมของเกลาแหงตน หนีไพ
เมินซะล่าํ พร่ําวาไดหลายป หนีไพเมินหลายกวา เขาใสใจวามันตายกวาเมือมอรณ เขา
จิ่งไขถงถอนเอาฅําพราหมณออกมาจาย เถาสายรายฅืนมา ถามหาของมันเยยีะจะจดจะ
จาด เปนดั่งจกัทิ้นยาดเทครวั เมื่อนั้นแล เมือ่น้ัน พราหมณพาโลผูถอยไร บมีสังมาใช
คาหน้ีฅํา ค็เทามีลูกยิงเดยีวงามชะชอน ช่ือวานางเอิย้ออนอมิตตตา จิ่งเอาขายกวาเปน
คาหน้ีฅําพราหมณ เม่ือห้ันแล”๒๓๕ 

 
 จากตัวอยางมกีารใชคําอัพภาส คือ “จะจดจะจาด” ซึ่งเปนคําที่แสดงการกระทําที่กระทําอยาง
รวดเร็วหรืออยางรอนรน “จะจดจะจาด” มีความหมายคลายกับคําวา “ชะชดชะชาด” หมายถึง อาการที่
ไหลหลั่งมาเรว็๒๓๖ คือ “ถามหาของมันเยียะจะจดจะจาด เปนดั่งจักทิน้ยาดเทครวั เมื่อนัน้แล” หมายถงึ 
เมื่อชูชกทวงของที่ตนฝากไวแลวไมได จึงรื้อขาวของในบานพราหมณอยางรวดเร็วดวยความรอนรน
จนขาวของกระจุยกระจาย 
 

ตอนที่ชูชกบอกนางอมิตตดาวาตนไมมีความรูความสามารถใดๆ ทําไดแคนอนคุดคูผิงไฟและ
แกลงกระแอมไอใหสมจริงเทานั้น ความในตอนนี้มกีารใชคําอัพภาสแสดงลักษณะการไอของชูชก 
ดังนี ้

“จักจําคําทานห้ือแจง แมนจกัแสงน้ําแตมขีดเปนลาย คพ่ีูค็บไดเรียน มีแตนอน
หงายฅูเขานอนออมขางเตาไฟ เยียะไอขะขุกขะขาก ฝงูนี้หากเปนการเกลา ยังเคิยชะ
นาญสะนอย”๒๓๗ 

 
จากตัวอยาง มีการใชคําอัพภาสคือ “ขะขกุขะขาก” มาจากคําวา ขุกๆ ขากๆ ซึ่งเปนการเลยีน

เสียงไอ เปนการใชคําอัพภาสเพ่ือเสริมความหมายของคําวา “ไอ” ใหเดนชัด และเปนการใชคําอัพภาส
เพื่อสรางสัททลักษณ คือ ทําใหเกิดเสียงกระแอมไอที่มีเสมหะปนอยูดวย 
 

                                                                          
๒๓๕เรื่องเดียวกัน , ๑๘๖. 
๒๓๖อุดม  รุงเรอืงศร.ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๒๐๘. 
๒๓๗อุดม  รุงเรอืงศร.ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๖

 ตอนที่ชูชกถกูสุนัขของพรานเจตบุตร ไลกัดจนตองหนีขึ้นไปบนตนไม ระหวางที่วิง่หนีสุนัข 
อาหารและเครือ่งใชที่เตรยีมมาสําหรับการเดินทางก็ตกหลน และเสียหาย จนชูชกบนเสียดาย มีการใช
คําอัพภาส ดังนี้ 
 

“โอวยตาย คูเสียดายแทหนอ ครอบครัวคูค็มาฉิบหายเสียปลางนี้แทแล โอวย
หนอ เสียทังผาพอกหัวผนืทอใหม เสียทังงุนไมไผไวตหีลัง ตอยดังทะทุบทะทุบ เสีย
ทังกุบตาแหลวบางเกิ่งยังเกิ่งนึ่ง คูจักไวงําหัวคูค็เสียไพ โอวยหนอ”๒๓๘ 

 
 เนื้อความตอนนี้มีการใชคําอพัภาสเพ่ือแสดงเสียงทุบหลงั คือ “ทะทุบทะทุบ” การใชคําอัพภาส
ในที่น้ี กวีตองการแสดงเสียงที่ดังสม่ําเสมอที่เกิดจากการใชไมไผทุบหลัง  
 ในกุมมารบัน (กัณฑกุมาร) ตอนท่ีพระนางมัทรฝีน มีการใชคําอัพภาสเพื่อกลาวถึงลกัษณะของ
ชายในฝน(ราย)ของพระนางมัทรี ดังนี ้
 
  “ทัดดอกไมแดง ๒ หูยะยาบ เหลื้อมมะมาบแคนตา”๒๓๙ 
 
 จากตัวอยางมกีารใชคําอัพภาส ๒ แหง คือ “ยะยาบ” เปนคําแสดงลกัษณะ หอยยาน และ “มะ
มาบ” เปนคําแสดงลกัษณะ ความมันวาวที่เกิดจากอาการเคลื่อนไหว การใชคําอัพภาสนี้เพื่อใหผูอาน
เกิดจนิตภาพของลักษณะใบหูท่ีหอยยานและเลื่อมมันไดอยางชัดเจน 
 

ตอนที่พระนางมัทรฝีนรายจนเกิดความกังวลใจ จึงมาเคาะประตอูาศรมของพระเวสสันดร
เพื่อใหพระเวสสันดรทํานายความฝน ความตอนนี้มีการใชคําอัพภาสแสดงลกัษณะของเสียงเคาะประต ู
ดังนี ้

 

                                                                          
๒๓๘เรื่องเดียวกัน, ๒๐๘. 
๒๓๙เรื่องเดียวกัน , ๒๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๗

“มหาสตฺโต เมื่อน้ันพระมหาสัตตเจา อันยังอยูเฝาภาวนา ไดยินเสียงปะตู
ศาลาดังจะจดจะจาด ยินเสียงหลากแทนักหนา พระมหาสัตตเจาตนยสยิ่ง จิ่งพิจจรณา
ดูยังอาการเสยีงตอย วาใผมาตอยประตูนี้ชา”๒๔๐ 

 
จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาสคือ “จะจดจะจาด”  คือคําท่ีแสดงการกระทําทีก่ระทําอยางรวดเร็วหรือ
อยางรอนรน คําวา “จะจดจะจาด” ในที่น้ีเปนคําอัพภาสเพื่อเสริมความหมายและสรางสัททลักษณ
ใหคําวา “ดัง” คือ “เสียงปะตูศาลาดังจะจดจะจาด” หมายถึง เสียงเคาะประตูท่ีดังอยางรัวเร็ว 
 
 ในกณัฑมทรี (มัทร)ี ตอนท่ีพระนางมัทรทีํากระเชาใสผลไมตกจากบา และเขมนตา มีการใชคํา
อัพภาส ดังนี ้
 

“ขณิตฺติกํอันวาเสียมสอดคันจอดบอง อันคูจักแตงตองหัวมัน คูหยุบผันบ
พราก ค็ขจัดจากมือไพ คระเชาอันใสลูกไม หอยบาไวค็หลูดตกบา ขว้าํสวะสวาตกดนิ
ไพ ตาซายใสสะแสน ตองคระเมนตาขวา”๒๔๑ 

 
 จากตัวอยางมกีารใชคําอัพภาส ๒ แหง คือ “สะแสน” หมายถึงอาการกรอกไปมาของนัยนตาท่ี
ไมอาจควบคุมได การใชคําอพัภาสนี้ เพื่อใหเห็นลักษณะของลางสังหรณที่เกดิขึ้นกับพระนางมัทรี และ 
“สวะสวา” ในที่นี้หมายถงึ สะบัดไปมาอยางควบคุมไมได อนึ่งคําวา “สวะ” หมายถึง สละ วาง ปลอย๒๔๒ 
“สวา” หรือ “สวาย” หมายถึง สาย สั่น สะบัด เขยา หรือ แกวงไปมา๒๔๓ ในที่นี้เปนคําอัพภาสเพื่อ
เสริมความหมายของคําวา “ขว้ํา” เมื่อประกอบกันเปน “ขว้ําสวะสวา” หมายถึง หกกระจายอยางไม
เปนทา 
 

                                                                          
๒๔๐เรื่องเดียวกัน , ๒๕๔. 
๒๔๑เรื่องเดียวกัน, ๓๐๘-๓๑๐. 
๒๔๒อุดม  รุงเรอืงศร.ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๗๑๗. 
๒๔๓เรื่องเดียวกัน, ๗๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๘

 ในกณัฑมัทร ี เมื่อพระเวสสันดรเห็นพระนางมัทรสีลบลมลงก็เขาใจผิดคิดวาพระนางมัทรี
เสียชีวิต จึงรําพันถึงความเสียใจวาพระนางมัทรไีมนามาเสียชีวิตกลางปาเชนนี ้ หากพระนางมัทรี
เสียชีวิตในวัง พระเวสสนัดรจะจัดงานศพที่สมพระเกียรติใหถกูตองตามราชประเพณี เนื้อความ
ในตอนนี้ มีการใชคําอัพภาสหลายแหง ดังนี้ 
 

  “สวนวาพระมหาสัตตเจามีใจคระครอย พระยอดสรอยบุญมี จิ่งกลาวคําดี
วา ดูรานางราชมทรีเหิยเจาพ่ี ในที่นี้ใชทีแ่มควรมาตาย ...บางฅนพี่จกัห้ือถือเครื่องกั้น
หางนกยูงยอยืน่ ยะยาบตืน่ดวยจามรีแฅวนยิ่ง ใตฟาขริง่ดูคราน เพื่อจักสงสการนาง
แกวพี่ … ขึ้นขี่มลาอัสสดอร หัวค็งอนนองค็อา ดั่งวาจกัขึ้นฟาค็บหน แลนขึ้นสะสน
สะสาด ... นํ้าแตมอยาดกองหลัว ฅวันไฟมัวจะโจด สะโลดขึ้นกลางหาว ปลานดั่ง
ดวงดาวบนฟา แลวคูพี่จกัหงายเหงี่ยงหนาผอแลดู ขึ้นพระพรูตกลงมาพระรั่ง”๒๔๔ 

 
 จากตัวอยางขางตนจะเห็นวามีการใชคําอัพภาสหลายแหง การใชคําอพัภาสในตวัอยางที่ยกมา
น้ี เปนการใชคําเพื่อแสดงอาการ และบอกลักษณะของสิ่งตางๆ เชน “คระครอย”  หมายถึง คิด หรือ 
คํานึง ในท่ีนี ้ หมายถึงอาลยัอาวรณ  “ยะยาบ”  หมายถึง หอย ในที่น้ีเปนการใชคําอัพภาสเพ่ือบอก
ลักษณะของขนหางนกยูงและขนของจามรท่ีีหอยยอยอยางงดงาม  “สะสนสะสาด”  หมายถึง กระโจน 
หรือ อาการกระโดดที่มลีีลานุมนวล๒๔๕ เปนการใชคําอัพภาสเพ่ือแสดงถึงอาการและลกัษณะการ
กระโจนขึ้นฟาอยางนุมนวลของมา “จะโจด” เปนคําอัพภาสที่แสดง อาการของควันที่พวยพุงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  “พระพรู” หมายถงึ พรางพรู เปนคําอัพภาสทีแ่สดงเปลวที่พุงขึ้นอยางสวยงามของดอกไมไฟ 
 

ตอนที่พระเวสสันดรรําพนัถงึการแตงปราสาทศพใหพระนางมัทร ี ความตอนนี้มีการใชคํา
อัพภาสเพื่อเสริมความหมายของคําและสรางสัททลักษณ คือ  

 

                                                                          
๒๔๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๓๖ - ๓๔๐. 
๒๔๕อุดม  รุงเรอืงศร ี.  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง ,๗๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙

“ดอกนิลลบนเขียวอะทุม ดอกแกหนุมแกมกับ เครือวัลลิ์อยายสระอาด 
ปราสาทแกวแววยูง กองหลัวสูงรอยช้ัน ไมแกนขันจันทนแดง สมุลละแวงมันซ
วะซวาด”๒๔๖ 

 
จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาส คือ “ซวะซวาด” คําวา “ซวะ” ในที่น้ีหมายถึง ชะ หรือลางอยาง

ใชน้ําราด๒๔๗ “ซวาด” หมายถึง โชยกลิ่น๒๔๘ เมื่อใชเสริมกบัคําวา “สมุลละแวงมัน” ซึ่งหมายถึง ช่ือ
พรรณไมยนืตนชนิดหน่ึง เปลือกมีกลิ่นหอมรอน ใชทํายาได๒๔๙ “สมุลละแวงมันซวะซาด” ในท่ีนี้เปน
การใชคําอัพภาสเพื่อสรางสัททลักษณแสดงเสียงน้ํามนัหอมไมที่หยดลงพื้น 
 

ในกณัฑสักกบัน (สักกบรรพ) มีการใชคําอัพภาสตอนพรรณนาภูผาเมื่อแสดงอัศจรรยตางๆ 
เพื่ออนุโมทนาทานใหกับพระเวสสันดรทีใ่หพระนางมัทรีเปนทานแกพราหมณแปลง ดังนี ้

 
  “แนวภผูาไหวหวั่น คระครัน่ปนแดนดง”๒๕๐ 

 
จากตัวอยาง มีการใชคําอัพภาสคือ “คระครั่น” หมายถึง การเคลื่อนไหวอยางรุนแรง เพื่อให

ผูอานสามารถจินตนาการภาพภผูาที่เคลื่อนไหวอยางรุนแรงไดแจมชัด  
 

 ในกณัฑมหาราช มีการใชคําอัพภาสตอนบรรยายอาการจุดเสียดของชูชกกอนจะถึงแกความ
ตาย ดังนี ้
 

                                                                          
๒๔๖อุดม  รุงเรอืงศร ี.  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๓๘. 
๒๔๗อุดม  รุงเรอืงศร.ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๒๒๘. 
๒๔๘เรื่องเดียวกัน, ๒๒๘. 
๒๔๙เรื่องเดียวกัน, ๗๐๙. 
๒๕๐อุดม  รุงเรอืงศร ี.  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐

 “อุมทองรากครางครั่งดังอะอืดอะอืดทั้งฅืน มันค็กลิ้งไพผับผืนสาด มันขด
หาชานค็บออก หวังจกัถอกห้ือเบาใจ กนิอยาปจจใุนค็บแพ กินอยาแกค็บลง กนิยา
ผงเสี้ยงสองสามไท”๒๕๑ 

 
จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาสเพื่อถายทอดอาการจุกเสยีดของชูชก คือ “อะอืดอะอืด” เพ่ือเนน

ใหเกิดความหมายที่หนักแนนขึ้นวาชูชกนัน้ไดรับความทรมานเพียงใดกอนเสียชีวิต ทําใหผูอานเกิด
จินตภาพตามเนื้อความที่กวบีรรยายอาการของชูชกไดอยางชัดเจน  
 

ในกณัฑฉักขตัติย (ฉกษตัรยิ) มีการใชคําอัพภาสในตอนที่พระนางมทัรีดใีจเมื่อเหน็สองกุมาร
อีกครั้งหลังจากที่พระเวสสันดรใหสองกุมารเปนทานแกชูชก ดังนี้  
 

“นางราชมทรหัีนลูก รอนรายถกูเถิงใจ ตนนางไหวยะยัน่ คือดั่งผีเขาปนหัวใจ 
มีน้ําตาไหลออก มาพายนอกตนนาง แถวถั่งคางรอดทอง เยียะรองไหค็เยียะไหลหลัง่
ลงไพ วันนัน้แล”๒๕๒ 

 จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาส คือ “ยะยั่น”  เพื่อแสดงอาการตวัสั่นระริกของพระนางมัทรี จะ
เห็นวาการใชคําอัพภาสในที่น้ีเพื่อเนนใหเห็นอาการดีใจของพระนางมัทรี ทําใหผูอานเห็นวาพระ
นางมัทรีมีความยินดีมาก 

 
ในนครกณัฑ ตอนที่กลาวถึงรายละเอยีดของผาที่พระนางผุสดีมอบใหพระนางมทัรีใชเปนผา

ทรง มีการใชคาํอัพภาสเพ่ือเสริมความหมายของคํา ดังนี ้
 

“ผืน ๑ ช่ือวาโขมพัตถเรืองล้าํเลิส ผาผืนประเสิฐแฅวนแพง แสนฅําแดงเปนข
นาด วลัลิ์คอมคาดหลายแซง มีผิวแดงวะวาด ดูสะอาดอดุม”๒๕๓ 

 
                                                                          

๒๕๑เรื่องเดียวกัน , ๔๑๒. 
๒๕๒เรื่องเดียวกัน , ๔๓๔. 
๒๕๓เรื่องเดียวกัน , ๔๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑

จากตัวอยาง มกีารใชคําอัพภาส “วะวาด” ซึ่งหมายถึง วบูวาบ๒๕๔ เพ่ือแสดงลักษณะของสี “แดง” 
คือ “แดงวะวาด” หมายถึง สีแดงสะดุดตา ในที่นี้เปนการใชคําอัพภาสเพื่อเสริมความหมายของคําให
ชัดเจนขึ้น 
 

จากการศึกษาการใชคําอัพภาสใน เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง พบวามีการ
ใชคําอัพภาสเพื่อใหเกิดความไพเราะดานเสียง และเพื่อเนนใหเกดิความหมายที่หนักแนนขึ้น ซ่ึงชวยให
ผูอาเกดิจินตภาพตามเนื้อความที่กวีตองการส่ือไดอยางชดัเจน 

 
การใชคําสรอย 
คําสรอย ในที่นี้หมายถึง คําที่เสริมกับคาํอื่นเพื่อขยายความของคําที่ปรากฏกอนหนาคํานั้นให

ชัดเจนขึ้น หรือไดความหมายมากยิ่งขึ้น คําที่เติมเขามานั้นอาจมีความหมาย หรอืเปนคําซ่ึงมีเสียงท่ี
สรางสัททลักษณกไ็ด เชน “เหลืองแอมแสม” หมายถึง สีเหลืองสดแตไมเปนที่นาพอใจ “ลอกลิน้แหมน
แหลน” หมายถึง แลบลิ้นแผลบๆ หรือ “นํ้าเอยนจิว้ๆ” หมายถึง น้ําเยน็จัด เปนตน๒๕๕ 

 
การใชคําสรอยในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนการใชคําสรอยเพ่ือเสริม

ความหมายของคําอื่นใหเดนชัด และเพื่อสรางสัททลกัษณ ดังนี ้
 

  ในกณัฑชูชก ตอนที่นางพราหมณีตอวานางอมิตตดาที่มสีามีเปนคนชรา มีการใชคําสรอยเพื่อ
แสดงลักษณะของผิวหนังที่เห่ียวแหงของชูชก ดังนี ้
  

“ดูรานางอมติตตาปนนาเหิย  มึงนางมีรูปโฉมงามบเสา พอยมาไดผวัหมอน
ปูนหมาง เหมนสาบสางดั่งแรง หนังเหี่ยวแหงยักยนุ รอยนางกะทําบญุมักใจเสาจิ่งมา
ไดผวัเถากอดเจ็บฅิง ชะแล”๒๕๖ 

 

                                                                          
๒๕๔อุดม  รุงเรอืงศร.ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๖๗๐. 
๒๕๕เรื่องเดียวกัน, ฎ. 
๒๕๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒

จากตัวอยางมกีารใชคําสรอย คือ “ยักยนุ” หมายถึง เปนรอยยน การใชคําสรอยในท่ีนี้ เปนการใช
คําสรอยเพื่อเสริมความหมายของคําอื่นใหเดนชัด คือ “หนังเหี่ยวแหงยักยนุ” หมายถึง ผิวหนังที่เหี่ยว
เปนรอยยน   
 

ตอนที่ชูชกถกูสุนัขของพรานเจตบุตรไลกดัจนสัมภาระหลนหาย มีการใชคําสรอยเพื่อแสริม
ความหมายของสีดําใหชัดเจนขึ้น ดังนี ้
 

“เสียเหล็กไฟลูกนอยดําทะหมิกขิก พัด๒ปก๓ปกค็ยังบออกเท่ือ”๒๕๗ 
 

จากตัวอยาง มกีารใชคําสรอยคือ “ทะหมิกขิก”  หมายถึง ดําสนิทหรือดําทึบ เปนการใชคําสรอย
เพื่อเสริมความหมายของคําวา “ดํา” ใหเดนชัดขึ้น “ดําทะหมิกขิก” มีความหมายเหมือนคําวา “ดําหมิก” 
หมายถึง ดําสนิท๒๕๘ หรือ “ดํามึกคึก” หมายถึง ดําทึบ๒๕๙ 
 

ในกุมมารบัน (กณัฑกุมาร) ตอนที่พระชาลีกุมารชี้แจงตอพระเวสสันสันดรใหเห็นลักษณะอัน
เปนโทษตางๆ ของชูชก มีการใชคําสรอยเพื่อเสริมความหมายของคําอื่น ดังนี้  

 
“ขาแดพอพระญาเปนเจา พราหมณน้ีมรีูปอันผางรายปนูกลวัแล ... อตฺโถ 

ตามันพายนอกมืนหิบหี่ พายในตามนัตี่สานลาน โลหมํส ุ หนวดมันแดงจักขี่จกัขี่ 
เปนดั่งหนวดกุงจี่เปลียวไฟ น้ันแล วรินํ ตนมันเตมไพดวยไฝดาํไฝแดงแลมกีลิน่อัน
เหมนสม ดั่งเขาตมใสแปดํา นั้นแล”๒๖๐ 

 
จากตัวอยาง มกีารใชคําสรอย ๒ แหง คือ  “หิบหี่” และ “สานลาน”  ในท่ีนี้เปนคําสรอยเพ่ือ

เสริมความหมายของคําอื่นใหเดนชัดขึ้น กลาวคือ คําวา “หิบห่ี” หมายถึง ริบหรี่ ใชเสริมความหมาย

                                                                          
๒๕๗เรื่องเดียวกัน, ๒๐๘. 
๒๕๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๒๕๓. 
๒๕๙เรื่องเดียวกัน, ๒๕๓. 
๒๖๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓

ของคําวา “มืน” หรือ “มืนตา” หมายถึง ลืมตา เมื่อประกอบกันเปนคําวา “มืนหิบห่ี” หมายถึง ตาหรี่  คํา
วา “สานลาน” หมายถึง ลกัษณะของสิ่งที่เปนเม็ดหรือกอนเนื้อ ใชเสริมความหมายของคําวา “ตี่” ซึ่ง
หมายถึง แหวก คลี่๒๖๑ เมื่อประกอบกันเปน “พายในตามันตีส่านลาน” หมายถึง   ลกัษณะของดวงตาที่
มีนัยนตาเปนกอนโปนอยูภายในแตสามารถลืมตาไดอยางริบหรี่เทานัน้   

 
ตอนที่พระเวสสันดรรําพนัถงึการแตงปราสาทศพใหพระนางมัทร ี ความตอนนี้มีการใชคํา

สรอยเพื่อเสรมิความหมายของคํา และเสรมิเสียงใหไพเราะ คือ  
 

“ดอกนิลลบนเขียวอะทุม ดอกแกหนุมแกมกับ เครือวัลลิ์อยายสระอาด 
ปราสาทแกวแววยูง กองหลัวสูงรอยช้ัน ไมแกนขันจันทนแดง”๒๖๒ 

 
จากตวัอยาง มกีารใชคําสรอย คือ “อะทุม” หรือ “อุมฮุม” ในทีน่ี้หมายถึง ครึ้ม รมเยน็อยางปา๒๖๓ 

ในที่น้ีเปนการใชคําสรอยท่ีเสริมความหมายของคําวา “เขียว”ใหเดนชัดขึ้น คือ “เขียวอะทุม” หมายถึง 
เขียวครึ้ม นอกจากนั้นการใชคําสรอยในท่ีนี้ยังทําใหคํามเีสียงท่ีไพเราะขึ้นดวย 

การใชโวหาร 
โวหาร หมายถึง ช้ันเชิงหรอืสํานวนการแตงหนังสือ๒๖๔ หรือ การเรียงรอยถอยคําอยางมีศิลปะ

เพื่อการเนนหรือใหบังเกดิผลตามตองการ๒๖๕ การใชโวหาร เปนกลวธิีการใชภาษาในการเรยีงรอย
ขอความ เพ่ือสรางสรรคงานวรรณกรรม   

การศึกษาวิเคราะหโวหารในวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียว
แดง ผูศึกษาไดแบงการศกึษาวิเคราะหโวหารออกเปน ๒ หัวขอ คือ การศึกษาวิเคราะหโวหารภาพพจน 
และ การศึกษาวิเคราะหโวหารที่ใชในการดาํเนินเรื่อง 

                                                                          
๒๖๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๒๘๙. 
๒๖๒อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๓๘. 
๒๖๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๙๐๐. 
๒๖๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๙๐. 
๒๖๕เรื่องเดียวกัน, ๓๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๔

โวหารภาพพจน 
 ภาพพจน (Figure of speech) หมายถึง สํานวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเรยีบเรียงถอยคํา
ดวยวธิีการตางๆ ใหผิดแผกไปจากการเรยีงลําดับคําหรอืความหมายของคําตามปรกติ เพ่ือใหเกิดภาพ 
หรือใหมีความหมายพิเศษ๒๖๖ โวหารภาพพจน เปนภาษาที่มิไดส่ือความหมายอยางตรงไปตรงมาตาม
ตัวอักษร แตแฝงความหมายที่ผูประพันธตองการสื่อ โดยมีเจตนาใหมีประสิทธผิลตอความคิด ความ
เขาใจ ใหจินตนาการและถายทอดอารมณไดลึกซึ้งกวาการบอกเลาทีต่รงไปตรงมา เพ่ือใหผูอานเกดิจนิต
ภาพและความสะเทือนอารมณรวมกับผูประพันธดวย  

การศึกษาวิเคราะหการใชโวหารภาพพจน จากวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบวามกีารใชโวหารภาพพจน ๔ ประเภท คือ การใชอุปมา การใชอุป
ลักษณ การใชบุคลาธษิฐาน และอติพจน 
 

๑. การใชอุปมา  
อุปมา ( Simile) คือ ภาพพจนท่ีนําเอาส่ิงที่ตางกัน ๒ สิ่งมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือใหผูอานเกิด

จินตภาพตอสิ่งที่ผูประพนัธตองการกลาวถึงไดชัดเจนขึ้น๒๖๗ เชน หวานเหมือนน้ําตาล หรือ ดําเหมือน
ถาน เปนตน 

 
การศึกษาวิเคราะหการใชอุปมาโวหาร ในวรรณกรรมลานนา เรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไม

ไผแจเรียวแดง มีรายละเอียด ดังนี ้
 
ในกณัฑทศพร ตอนทีก่ลาวถึงฝนโปกขรพัสส๒๖๘ ปรากฏการใชอุปมาโวหาร ดังนี้  
 
 
 

 
                                                                          

๒๖๖เรื่องเดียวกัน, ๑๘๒. 
๒๖๗เรื่องเดียวกัน, ๓๙๙. 
๒๖๘สะกดตามตนฉบับ เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๕

“ตโต มหาเมโฆ ในกาละนัน้ อันวามหาเมฆะหราฝนชลธาราค็ไหลหลั่งถั่ง
ตกลงมาเซิ่งอันเปนหราฝนโปกขรพัสสแล น้ําฝนอันนั้นค็แดงเปนดั่งน้าํครั่ง มีเสียง
อันดังรวน แลวค็ไหลหลั่งถั่งตกลงมาแตแผนดินแล ฅนทังหลายฝูงใดมีใจมกัใคร
ชุมใครรํา ฅนทังหลายฝูงนัน้ค็จิ่งไดชุมไดรํา ฅนทังหลายฝูงใดบมกัใครชุมใครรํา ค็
บชุมบรํา มาตราตอมน้ํานึ่งค็บตั้งอยูในตนแหงคนทังหลายฝูงนัน้ค็กลบักลิ้งตกไพ
พลันนัก เปนดั่งตอมน้ําอันกลิ้งตกจากใบบัวนั้นแล เหตุดั่งอั้น ค็จิ่งไดช่ือวาหราฝน
โปกขรพัสสเพื่ออ้ันแล สวนวาปริสัททังหลายหันอัสสจัรยอันนัน้ ค็ควรงืดอัสสจัรย
มากนัก ค็มแีล”๒๖๙ 

 
ความขางตนกลาวถึงฝนโปกขรพัสต ซึ่งตกลงมาเปนสีแดง ผูใดตองการใหรางกายเปยกก็จะ

เปยก และผูใดไมตองการใหรางกายเปยก ก็จะไมเปยก จากตัวอยางขางตนจะเห็นวามีการใชคําอุปมา
โวหาร ๒ แหง คือ “ฝนโปกขรพัสสแล น้ําฝนอันนั้นค็แดงเปนดั่งน้ําครัง่” ผูประพันธกลาวเปรียบสีของ
ฝนโปกขรพัสสวา มีสีแดงเหมือนสีของครั่ง อีกแหงหนึ่งคือกลาวเปรียบหยดน้ําฝนโปกขรพัสสท่ีกลิ้ง
ผานผิวกายผูทีไ่มตองการใหเปยกเหมือนกบัหยดน้ําท่ีกลิง้ตกจากใบบัว คือ “มาตราตอมน้ํานึ่งค็บตั้งอยู
ในตนแหงคนทังหลายฝูงนัน้ค็กลับกลิ้งตกไพพลันนัก เปนดั่งตอมน้ําอันกลิ้งตกจากใบบัวน้ันแล” 

 
ในกณัฑหิมมพานต ตอนทีก่ลาวถึงลักษณะของ ชางประไจยนาเคนท๒๗๐ ปรากฏการใชอุปมา

โวหาร ดังนี้  
 
“ชางแกวตัวนัน้มีงางอนงามดั่งหัวราชรถ อาจประจญแพสงคราม มตีัวอัน

ขาวเผือกทังมวล ควรเปนราชะชางแกวตวัประเสิฐ”๒๗๑ 
 

ความขางตนกลาวอธิบายลกัษณะของชางประไจยนาเคนท และกลาวถึงความงามของงาชาง
ดวยการใชอุปมาโวหาร เปรยีบวางาชางที่งอนงามวา งามราวกับหัวของราชรถ 

                                                                          
๒๖๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙๔.  
๒๗๐สะกดตามตนฉบับ เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. 
๒๗๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖

 
ในกณัฑหิมมพานต มีตอนท่ีกลาวถึง ความงามสงาของพระเวสสันดร ดวยการใชอุปมาโวหาร 

ดังนี ้
“อามาตยผูนั้นรับเอาอาณญาดวยอันดวนค็เมือสูที่อยูแหงตนแลวค็อาบองค

สรงเกส นุงผาเทสอลังการ ทาจันทนมันคนัธะทรงกณฑลตางแกว สุบสอดแลวในหู
ทัง ๒ แลว ค็เขาไพสูสํานักมหาสัตตเจาอันมีอมาตยหากแวดลอมเปนปรวิาร ดู
รุงเรืองงามเหมือนดั่งพระญาอินทอันนั่งในท่ํากลางหมูเทวดาทังหลายนั้นแล”๒๗๒ 

 
ความขางตน กลาวถึงอมาตยซ่ึงไดรับบัญชาจากพระเจาสญัชัย ใหนําความเรื่องขับพระ

เวสสันดรออกจากเมือง ไปกราบทลูแกพระเวสสันดร จากตัวอยางทีย่กมา อธิบายวา อมาตยผูน้ันรับ
บัญชาจากพระเจาสญัเชยยราชแลวจึงกลับมายังเรือนของตนเพื่ออาบนํ้าแตงกายไปเขาเฝาพระเวสสนัดร 
เมื่อไปถึงพระราชวังซึ่งพระเวสสันดรประทับ ก็เห็นพระเวสสันดรน่ังอยูทามกลางหมูอมาตย ดูงดงาม
ราวกับ “พระอินทรซึ่งนั่งอยูทามกลางหมูเทวดา”  

 
ในทานขณัฑ หรือทานกัณฑ มีการใชอุปมาโวหารกลาวเปรียบเทียบบานเมืองทีไ่มมีกษัตรยิ

ปกครอง ยอมจะถูกผูอ่ืนมาแยงชิงไดงาย เหมือนกับรวงผึ้งทีไ่มมีนางพญาเฝาอยู หรือลูกมะมวงสุกท่ี
รวงหลนลงพืน้ดินแลว ผูคนยอมเก็บไปกนิไดงายๆ ดังนี้ 

 
“เทว ขาแดมหาราชะเปนเจา มธุ อันวารวงเผิ้งอันหาตัวแมเฝาแหนบได ฅน

ทังหลายเขาใกลเอากนิค็งาย อันน้ันแลมฉีันใด อมโฺพ อันวาหมากมวงอันสุกแล
หลนตกเหนือดินแลเปนสาธารณเสีย แกลฅนทังหลายแลมีฉันใด บานเมืองมหา
ราชะเปนเจาจกัเปนสาธารณแกลทาวพระญาทังหลาย แลทาวพระญาทังหลายตาง
ประเทส เหตุมหาราชะเปนเจาแลจักขับลกูเตาตนหนี ค็อุปปมาดั่งอั้นแล”๒๗๓ 

 

                                                                          
๒๗๒เรื่องเดียวกัน,  ๑๒๒. 
๒๗๓เรื่องเดียวกัน, ๑๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๗

ในทานขณัฑ หรือทานกณัฑ ตอนทีพ่ระนางผุสดรีาํพันถึงความสะเทือนใจของนางที่พระ
เวสสันดรถกูขบัออกจากเมือง มีการใชอุปมาโวหารกลาวเปรียบเทยีบอารมณเศราโศกของพระนางผุสดี
วาเหมือนกับความรูสึกของแมนกที่สูญเสียลูก ดังนี ้

 
“สกุณี ตนคูน้ีดั่งแมนกเปนกําพรา ทานขาลูกจําตาย หันรังดายดเูปลา ดิ้น

หลายเลาติงตาย แทมทรีทุกขหลายส่ํา ครางคร่ําไหไพมา คูมาเถิงปราสาท บหัน
ลูกแกวราชในเรือน ตนคูนีด้ั่งแมนกเปนกําพรา ทานลกูขาจําตาย หันรังดายดเูปลา 
ลูกแกวเลาเจยีรไกล นกเจ็บใจบินวะแวน ตีปกแอนเรรน คือดั่งตนคบูหันลูก วนั
พรูกดิ้นติงตาย ตนคูคือดั่งแมนกออก ทานคอกลูกไวพายหลัง บหันสังหาเลา ในรัง
นั้นเปลาสุด ใจเสวิยทกุขหลายส่ํา รอนรายพร่ําเปนทุกข เมื่อใดจกัไดหันลูกเตา ใน
รังเปลาหมางใจ เชนแล ตนคูดั่งแมนกทรงทุกขโสกไหม ทานขาลูกตายไวอยูเรรน 
หันรังตนอันเปลา ดิ้นดวยเลาตายตาม เปนทุกขทรามคัดคั่ง๒๗๔ บินรองฟงไพมา คือ
ดั่งตนคูนางหาลูกบได แกวแกนไธสรแีม แลนา ตนคูคือดัง่แมนกจากพาก ทุกขไหม
หากเรรน อยูกลางตมตระหมอด นํ้าแหงหอดอาหาร เปนทกุขดาลเดือดไหม เหงาเหงียบ
ไหเหิงนาน คือดั่งนางนงครานลูกแกว หันเปลาแลวปุตตาแม ตนคูคือดัง่นกจากพาก 
เขนใจหากเรรน เปนทุกขทรงเดือดไหม หากอยูไหเรรน แกวกับตนหนอไธ แมอยู
ไหบหันมา ชะแลหนอ ในเมื่อคูไหบขาด นํ้าตาอยาดไหลตก เจาราชบุตรตนใสสา
โรจ บกะทําโทษอันใด ไพรเมืองไสจําจาก กอนแกว๒๗๕พรากเมืองไพ น้ันชา ดั่งคู
ราชผุสสดีจักร่าํเพิงดูนี้ ชีวิตคนูางบหลางจักยืนยาวได ชะแล”๒๗๖ 

 
ความขางตน กวใีชคําอุปมาเปรยีบเทียบความเสียใจของพระนางผสุดีกับแมนกทีสู่ญเสียลูกวา  

“ตนคูน้ีดั่งแมนกเปนกําพรา” หมายถึง พระนางผุสดีเหมือนแมนกที่สูญเสียลูก “ตนคูคือดั่งแมนกออก 
ทานคอกลกูไวพายหลัง” หมายถึง พระนางผุสดีเหมือนดั่งแมนกที่ตองพลัดพรากจากลูกนก “ตนคูดั่ง
แมนกทรงทกุขโสกไหม”  หมายถึง พระนางผุสดีเหมือนกับแมนกที่มคีวามทุกขมาก  และ “ตนคูคือดั่ง

                                                                          
๒๗๔เปนทุกขทรามคัดคั่ง หมายถึง มีความทุกขมากแตไมมีหนทางจะระบายออกหรอืทําใหพนทุกขได 
๒๗๕กอนแกว ในท่ีนี้หมายถึง สิ่ง หรือ บุคคลอันเปนที่รัก 
๒๗๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๓๔-๑๓๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘

แมนกจากพาก” หมายถึง พระนางผุสดีเหมือนกับนกจากพราก๒๗๗  เพ่ือใหผูอานเห็นวาพระนางผุสดี
เสียใจมาก 

 
ในกณัฑกุมาร กลาวถึงความปติยินดีของพระเวสสันดร เมื่อเห็นชูชกเขามาถึงอาศรม เพ่ือ

ขอกัณหา และชาลี  ดวยการใชอุปมาโวหาร ดังนี ้
 
“จําเนียรแตพอไดหันยาจกเขามา พอค็มีใจยนิดีปติซราบอาบองค เหมือน

ดั่งชายผู ๑ ไพสูที่รอนกระหายมากนกั หลอนไดอาบน้ํามุทธาภเิสก มปีระเภทวาได
แสนขระออม วันนัน้แล”๒๗๘ 

 
ความขางตนเปรียบเทียบความปติยินดีของพระเวสสันดร กับความสดชื่นของ ชายผูอยูในท่ี

รอนและกระหายน้ํา ไดอาบน้ํามูรธาภิเษก๒๗๙ การใชอุปมาในที่นีแ้สดงใหผูอานเห็นวาพระเวสสันดรมี
ความยินดีมาก 
 

ในกณัฑฉักขตัติย กลาวถึงความอาการของพระนางมัทรีเม่ือไดพบกัณหาและชาลีอีกครั้ง 
หลังจากที่ชูชกมาขอ ๒ กุมารไป ดวยการใชอุปมาโวหาร ดังนี ้

 
“ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อันวานางราชมทรีสรีหนอแกว คันหันลกู

แลวแตไกลมา นางค็เลงตาผอ อวายหนาตอเจียรจา นางราชมทรีไหตอ แลนเขา
รอปุตตา มีอัสสุนีน้ําตาไหลหลั่ง ไหสะอื้นคลั่งคัดอก ใจนางตกทกุขมาก พราก
ลูกนอย ๒ ฅนสม นางปรารมภเถิงเลา หันลูกแกวเกลาจอมขวัน คือดัง่แมงัวนม
หันลูกแลว นางแกวค็แลนไพพลัน ไพรับเอา ๒ จอมขวันลูกเตาอนัเขามาสูอา
สรมบท วนันัน้แล นางราชมทรีหันลกู รอนรายถกูเถิงใจ ตนนางไหวยะยั่น คือ

                                                                          
๒๗๗ชื่อนกชนิดหนึ่ง แตในที่น้ีอาจหมายถึง นกท่ีตองพลดัพรากกัน 
๒๗๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๕๘. 
๒๗๙นํ้ามูรธาภิเษก คือ นํ้ารดพระเศียรในงานราชาภิเษก หรือพระราชพิธีอื่นๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙

ดั่งผีเขาปนหัวใจ มีนํ้าตาไหลออก มาพายนอกตนนาง แถวถั่งคางรอดทอง เยียะ
รองไหค็เยยีะไหลหลั่งลงไพ วันนั้นแล”๒๘๐ 

 
ความขางตนใชอุปมาโวหาร เปรยีบเทียบความสะเทือนใจของพระนางมัทรี เมื่อไดเห็นกัณหา 

และชาลี  ๒ แหง ขอความแรกเปรยีบพระนางมัทรีทีด่ีใจมาก วาเหมือน “แมววันมเห็นลูก” กลาวคอื แม
วัวนมเมื่อเห็นลูกยอมอยากจะเขาไปหาลกูเพื่อใหนมลกูกนิ และขอความที่สอง เปรียบอาการของพระ
นางมัทรีทีก่ระวนกระวายใจมากอยากเขาไปหาลูก จนรางของนางสัน่เหมือนกับอาการของคนทีถู่กผี
เขาสิงหัวใจ การใชอุปมาในที่น้ีแสดงใหผูอานเห็นวาพระนางมัทรีมีความตื่นเตน และดีใจมาก 

  
 ๒. การใชอุปลกัษณ  
อุปลักษณ (Metaphor)  คือ ภาพพจนที่นําเอาสิ่งที่ตางกัน ๒ สิ่งหรือมากกวา แตมคีุณสมบัติ

บางประการรวมกันมาเปรยีบเทียบกนั โดยเปรียบเทยีบวาส่ิงหน่ึงเปนอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง๒๘๑ เชน ลกูคือ
แกวตาดวงใจของพอแม หรือ แมเปนนางฟาของฉัน  เปนตน การใชอุปลักษณ ในวรรณกรรมลานนา 
เรื่อง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง มตีัวอยาง ดังนี ้

ในกณัฑฉกัขัตติย หรอื ฉกษตัรยิ  มกีารใชอุปลกัษณในตอนท่ีพระเวสสนัดรไดพบพระเจาสัญชัย 
พระเวสสันดรบอกกับพระเจาสัญชัยถึงเหตทุี่ตองใหสองกุมารกัณหาและชาลี เปนทานแกชูชก  ดังนี้ 

 
“เอวฺจ ปน วตฺวา คันวามหาสัตตเจากลาวเทานัน้แลว ทีนี้จกัถามทาว

หาลูกแกวผูช่ือชาลีและนางกัณหา ค็มีคาถาวา “เยป เต สิวีฏฐสฺส” ดัง่นี้เปนตน
แล ขาแดมหาราชะเจา ขาผูเปนลูกเตาพอพระญาเปนเจา มีคําปราถนาใครได คือ
ไมไตสองโลกา คือประหญาสัพพัญูอันยิ่ง รูทุกสิ่งไญยธัมม ขาค็กะทํายังเจา
ชาลีแลนางกณัหาหื้อเปนทาน เปนปารมญีาณบแผก ขาเอาแลกประหญา
สัพพัญูแล พอเหย”๒๘๒ 

 

                                                                          
๒๘๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๓๒ - ๔๓๔. 
๒๘๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๒๖๑. 
๒๘๒เรื่องเดียวกัน, ๔๒๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐

จากตัวอยางทีย่กมานี้ ผูประพันธใชอุปลกัษณในตอนที่กลาววา ปญญาสัพพญัคูือไตที่สอง
โลก การใชอุปลักษณในท่ีนี้ เปนการเนนใหเห็นความสําคัญของปญญา วาปญญาเปนสิ่งที่มีประโยชน 
ยอมนําแสงสวาง คือ ความรูและประโยชนตางๆ ใหแกโลก เหมือนกับไตที่ใหแสงสวาง 

 
  ๓. การใชบุคลาธิษฐาน  

บุคลาธษิฐาน (Personification) คือ การสมมุติสิ่งไมมีชีวิต ความคิด นามธรรม หรอืสัตว ใหมี
สติปญญา อารมณ หรือกริยิาอาการเยีย่งมนุษย๒๘๓ อาจกลาวไดวา การใชภาพพจนบุคลาธษิฐาน เปน
การกลาวเปรียบเทียบ สมมตุิใหสิ่งที่ไมใชมนุษย ไมมีชีวิต ไมมีความคิด ไมมีความรูสึก ท้ังสิ่งท่ีเปน
รูปธรรม หรอืสิ่งที่เปนนามธรรมอืน่ๆ ใหมีชีวิต ความคิด อารมณ และความรูสึกเหมือนมนุษย มา
อธิบายสิ่งท่ีตองการกลาวถงึ เพื่อเนนย้ําใหผูอาน เกดิอารมณและความรูสึก เชน ดอกหญาเริงระบํากับ
สายลม หรือ ตนสมกําลังรองไห เปนตน 

 
การใชโวหารเชิงบุคลาธษิฐาน ในวรรณกรรมลานนาเรือ่ง เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ

เรยีวแดง มีตวัอยาง ดังนี ้
   
  ในกณัฑชูชก มีการใชบุคลาธิษฐาน กลาวถึงลกัษณะของเรือนชูชก วาเปนเรือนสี่เสา แสนบอบ
บาง แมสุนัขกระดกิหางเรอืนก็ไหว แมแมวไอ เรือนก็เอียงจะนําถุงทองของตนเกบ็ไวในเรือนกไ็มมีท่ี
เก็บ ในการบรรยายเรือนของชูชกนี้ ใชบคุลาธษิฐาน ซึ่งเปนอาการของมนุษยกับสัตว คือ ใชอาการ 
“ไอ” กับแมว ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

“สวนวาเรือนทานพราหมณค็เทามีสี่เสา เอาไมเปลาหนุมมาแปลงยอง
แยง แมนวาหมาขึ้นแกวงหางค็ไหว แมนวาแมวไอค็ซาย จักยายถงฅํารอยน้ันไพ
ไวไหนค็บได”๒๘๔ 

 

                                                                          
๒๘๓เรื่องเดียวกัน, ๓๒๔. 
๒๘๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๘๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑

ในกณัฑจลุพน มีการใชบคุลาธษิฐาน พรรณนาลกัษณะของตนไมในปา และใชถอยคําแสดง
อาการ และสถานภาพของมนุษย กับสัตว ดังนี ้

 
“อันวาไมทังหลายฝูงนัน้ คือวาไมซะเคยีนอยายอยู ตระแบกหมูหูกวาง 

ไมยางสูงพนเพื่อน เปนที่นกแอวเหลนเลือ่นไพมา ไมสะเฅาะหนาหลายเปนหมู 
ตั้งอยูอยายไอย ลมพัดใบออนนอมคอมไพมา ค็ดั่งมาณวะชายหนุมเหนา กมดูด
กินเหลากลาวสักเสิน นกบนิเหินเปนคู จบักิ่งไมอยูกับเมีย ขันเสียงเซียในปลา 
บินสวะสวาตามกัน นกนันเนี่องเสียงมี่กอง ในเถื่อนถองทั่วอาสรมบทนั้นแล
นา”๒๘๕ 

 
 ขอความขางตน กลาวโดยใชบุคลาธษิฐานหลายแหง คือ ไมยาง เปนตนไมที่สูงกวาตนไมอ่ืนท่ี

อยูใกลกนั ผูประพันธใชคําแสดงสถานภาพของมนุษย คือ คําวา “แอวเหลน” หมายถึงการเที่ยวเลน วา 
“เปนที่นกแอวเหลนเลื่อนไพมา”  
 

๔. การใชอติพจน  
อติพจน (Hyperbole) คือ ภาพพจนซ่ึงมีขอความที่กลาวเกินจริงสําหรบัเนนความ๒๘๖ ตัวอยาง

การใชอติพจนใน เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีดังนี้ 
 
ในกณัฑหิมพานต มีการใชอติพจนกลาวถึงอาการของเขาสิเนโรราช เมื่อพระเวสสันดรกลาว

เจตนารมณในการบริจาคทาน ดังนี ้
 
“ในเมื่อโพธิสัตตเจาร่ําเพิงคระนึงใจดวยกจิจะอนับปลิน้แปรไพมาดั่ง

อ้ัน ปฐวี อันวาแผนดินหลวงหนาวาได ๒ แสน ๔ หมื่นโยชนะ ค็รองกองซะ
ทานหวั่นไหว เปนอัสสจัรยมากนัก เขาสิเนโรราชค็ออนนอมคอมไพมา เปนดั่ง

                                                                          
๒๘๕เรื่องเดียวกัน, ๒๑๘. 
๒๘๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, ๒๑๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒

ยอดหวายอันทานลนไฟไกวกวัดแกวงไพมา ค็หวายหนาฉะเพาะเซิ่ง
เวียงเชตุตตรนคอรแล”๒๘๗ 

 
ความขางตน ใชอติพจนแสดงอาการของเขาสิเนโรราชหรือเขาพระสุเมรุมีการโนมตวัลงมา

มากเหมือนกบัยอดหวายทีถู่กไฟลนและหันหนาไปทางเมืองเชตุดรนคร การใชอติพจนในท่ีนี ้ ทําให
ผูอานเกิดจนิตภาพของปรากฏการณธรรมชาติท่ีนาอัศจรรยใจ และเพื่อเปนการเนนความยิ่งใหญใน
ทานบารมีของพระเวสสันดรใหชัดเจน 
 

ในกัณฑกุมาร ตอนที่พระเวสสันดรเห็นชูชกทารุณกัณหากุมารและชาลีกุมาร ผูประพันธใช
อติพจนกลาวถึงน้ําตาของพระเวสสันดรวาไหลจนเปนสายเลือด ดังนี ้

 
“อสฺสูนี อันวาน้ําตาแหงพระมหาสัตตเจา อันรักลูกเตา ๒ ฅน แสน

กางวลวูไหม รองไหปนวนตาย น้ําตาผายเปนถอย เปนเลือดยอย ๒ พาย 
อยาดอยายไอยตกเทา ออกแตเบาตามา แลนา สา อิทํ ในเมื่อนํ้าตาไหลเปนเลือด 
ทุกขบังเกิดหลายฉัน”๒๘๘ 

 
ความขางตน กลาวถึงตอนที่พระเวสสันดรรองไหสงสารกณัหาและชาลีท่ีใหชูชกเปนทาน เมื่อ

ชูชกทารณุ ๒ กุมารใหเห็นตอหนา ผูประพันธใชอตพิจนกลาววาพระเวสสันดรเปนทุกขมากจนน้ําตา
ไหลอาบแกมและกลายเปนสายเลือด จะเห็นไดวาผูประพันธ ใชอติพจนกลาวถึงน้ําตาของพระ
เวสสันดรวา น้ําตาของพระเวสสันดรทีร่องไหนั้นไหลออกมามากจนเปนสายเลือด จะเห็นวาการที่กวี
ใชอติพจนเพื่อหผูอานเกิดจินตภาพพระเวสสันดรทีร่องไหไมหยุด และเขาใจพระเวสสันดรทีม่ีความ
ทุกขอยางยิ่ง 

                                                                          
๒๘๗เรื่องเดียวกัน, ๑๑๐-๑๑๒. 
๒๘๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๐๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓

โวหารท่ีใชในการดาํเนินเรื่อง 
จากการศึกษาโวหารที่ใชในการดําเนนิเรื่อง ของวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก 

สํานวนไมไผแจเรียวแดง พบวา โวหารทีใ่ชในการดําเนนิเรื่อง มลีลีาในการเขียน ๓ แบบ คือ บรรยาย 
พรรณนา และ อรรถาธิบาย  

 
บรรยายโวหาร คือ ลีลาการเขียนท่ีมีเจตนาเพื่อเลาเรื่องที่เกิดขึ้น ผูเขยีนมักใชการบรรยายควบคู

กันไปกับการพรรณนา และอรรถาธิบาย เพ่ือความชดัเจน และเพ่ือเพิ่มความนาสนใจ๒๘๙ การบรรยาย
ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีลกัษณะเปนการบรรยายแบบผสมพรรณนา คือ เลา
เหตุการณท่ีเกดิขึ้นไปตามลําดับเวลา และแทรกการพรรณนารายละเอียดตางๆ เสรมิในเนื้อความใหมี
ความสละสลวยและสมบูรณขึ้น  ตัวอยางการบรรยายแบบผสมพรรณนาในเรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีดังนี ้
 
 ในกณัฑทศพร ตอนทีพ่ระพุทธเจาจะแสดงพระธรรมเทศนาแกพระภิกษุทั้งหลาย เกี่ยวกับพระ
ชาติสุดทายกอนที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และไดยกเหตุการณในอดีตขึ้นมาเทศนา จากตวัอยางจะ
เห็นไดวาความในตอนนี้ ใชการบรรยายโดยการเลาเหตุการณที่เกิดขึน้ไปตามลําดบัเวลา โดยเลายอน
อดีตที่เคยเกิดขึน้ วาพระนางผสุดีไดทําบญุอยางไร จึงไดมาเปนราชธิดาของพระญามทัทราฏฐ และเปนมเหสี
ของพระเจาสญัชัย 

 
“ภิกขฺเว ดูราภกิขุทังหลาย ในกาละอันขามลวงพนไพแลวนานนกั ยังมีมหาก

สัตตราตน ๑ ช่ือวาสีวิมหาราชะ ค็เสวยิราชสัมปตตปิระกอบชอบทัสสราชธัมมสิบ
ประการในเวยีงเชตุตนคอร อันมีในโขงเมอืงสีวิรฏัฐะ คม็ีแล สวนพระญาตนนัน้ค็ยงั
มีราชกุมมารผู ๑ ช่ือวาสัญเชยยราชกุมมาร วาอั้นคม็ีแล ในเมื่อราชกุมมราตนนั้น
จําเรญิขึ้นใหยมาแลวควรเถิงราชาภเิษกดั่งอ้ัน ทาวสีวิราฏฐค็ห้ือไพนําเอามายังราช
สมบัตห้ือแกลสัญเชยยราชกมุมาร แลวค็ตัง้ไวยังราชผุสสดีเปนอัคคมเหสีเทวีแกลสัญ
เชยยราชกมุมาร วนัน้ันแล 

                                                                          
๒๘๙ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๒๗๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔

ทีนี้ จักกลาวแกยังบญุสมพารแหงนางราชผุสสดีกอนแล ผูมีประหญาเพิงรู
ดวยประการดัง่จักกลาวไพพายหนาเทิอะ ในเมื่อพระพุทธเจาตนชื่อวาวิปสสีเกิด
มาเปนพระสั่งสอนยังสัตตทังหลายในโลกในกัปปอันหนึ่งนับแตภัททกัปปอันนี้ฅนื
เมือหลังวาได ๙๑ กัปป วันนัน้ ยังมีพระญามหากระสัตตนหนึ่งชื่อวาพนัธุมตริาชะ เป
นพอแหงพระเจาตนชื่อวิปสสีนั้น ค็อยูเสวยิเมืองอันชื่อวาพันธุมตนิคอร ค็มีแล ในเม่ือ
พระพุทธะเจาวิปสสีเจาอาไสรเซิ่งเมืองพนัธุมตนิคอรเปนที่โคจรคามแลวค็อยูสําราญ
ในปาอันช่ือวาเขมมิคคทาโพนเปนที่ห้ืออไภยแกลเนื้อทังหลายแล ในกาลนัน้ยังมี
พระญาตน ๑ ค็ใชมายังดอกไมฅําอันควรคาไดแสนฅํากับทังแกนจันทนแดงอันควรคา
นับบได คน็าํเอามาถวายแกลพระญาพันธุมติ ค็มีแล สวนวาราชธิดาลูกสาวแหง
พระญาตนนัน้ค็มี ๒ ฅนแล พระญาพันธุมตินั้นมักใครห้ือปณณาการแกลนางทงั ๒ พี่
นองอันเปนลกูแหงตนดั่งอัน้ ค็ห้ือแกนจันทนแดงแกลนางผูพี่ แลวค็ห้ือดอกไมฅํา
แกลนางผูนองนั้นแล นางทงั ๒ พี่นองคันวาไดเครื่องปณณาการอันนั้นแลวค็เจียรจา
กันวาฉนัน้ี ราทัง ๒ พี่นองบควรบวัรโภคยังปณณาการของฝากอันนีแ้ล ราทัง ๒ จัก
เอาไพปูชาพระพุทธะเจาเสียชะแลวาอัน้...คันวาขาตายจากพรากมหาราชะเจาในสวรัค
เทวโลกที่น้ีแลว ขอหื้อขาไดไพเกดิในกระกลูอันประเสฐิ คือวาพระญามัททราฏฐ 
ทรงรูปโฉมอนังาม คันวาขาจําเรญิใหยมาได ๑๖ ขวบเขาวัสสา จุงหื้อขาไดมาเป
นอัคคมเหสีเทวีแหงพระญาสีวิราฏฐในปราสาทราชนิเวสนในเมืองฅนที่น้ันเทิอะ 
ประการ ๑ ขาเกิดมาเปนฅนขอหื้อมีตาเขียวแลคิ้วอันงามดุจจะดั่งตาลูกเนื้อ อันเกิดมา
ใหมน้ันเทิอะ ประการ ๑ ขาเกิดมาเปนฅน ขอหื้อมีช่ือวา ผุสสดีสิ่งเดยีว อัน ๑ ขอจุง
ห้ือขาไดยังลกูชายตนประเสิฐอันมักหื้อทาน แลเปนที่เขาไพสูไพหาแหงยาจกทงั
หลายแล ลกูชายขาผูนั้นขออยาหื้อไดถะหนี่ ห้ือเปนที่ทาวพระญาทังหลายมาปูชา
ห้ือฦๅฌาปรากฏทรงยสมากนักเหนือหนาแผนดิน จุงมีเทิอะ ประการ ๑ เมื่อขา
ทรงคัพภะ ท่ํากลางทองแหงขาขออยาหื้อไดสวดพนประหมาณ อัน ๑ ถานานมแหงขา
อยาห้ือยานลงพนแพง อัน ๑ หงอกค็อยาหื้อออกในหัวแหงขา อัน ๑ ฝุนผงธลุีค็อยา
ห้ือติดแปดเนือ้ตนแหงขา อัน ๑ ขอขาไดโปรดปลอยยังสัตตทังหลายอันควรขาเปน
ตนวาผิดอาชญาทาวพระญานั้นดวยเตชเมตตาแหงขา จุงมีเทิอะ อัน ๑ คันวาขาไดเป
นอัคคมเหสีเทวีแหงพระญาสีวิราฏฐอยูในปราสาทราชมนเทียรแลปราสาทอันนั้น ขอ
ห้ือไดประกอบไพดวยนกเกรียน นกยูงรองถองขานขันเซิ่งกันไพมาดวยเสยีงอันมวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕

เพราะนกั เตมไพดวยนางนาฏสนมทังหลายฝูงมรีูปอันงาม แลประกอบไพดวยเพยีะ
พิณทังหลายหากสงเสพอยูทกุเมื่อ แลประกอบไพดวยฅนทังหลายอนัรูกลาวพรัณณ
นาจายังคํามคธภาสาตางๆ คือวาฝูงรูชางอานหนังสือ แลประกอบไพดวยคระบานปะ
ตูอันประจิตรสิสนางงามนักแลมีสัททะสําเนียงอันมวนเพราะนักยามเมือ่หับไขจุงหื้อ
ประกอบไพดวยพอครวัทังหลายปาวเตินกันกนิเขาเหลาชิ้นปลาอาหารทุกฅ่ําเชาแลง
งานทุกเมื่อ จุงมีเทิอะ”๒๙๐ 

 
เหตุท่ีกวีใชการบรรยายประกอบพรรณนาในตอนนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวา เปนเพราะกวี

ตองการแสดงลําดับวงคกษตัริยของพระเวสสันดรใหผูอานทราบจึงใชวิธกีารบรรยาย และตองการให
ผูอานเกิดจนิตภาพตามเนื้อเรือ่ง จึงใชการพรรณนาเขามาประกอบ เพื่อใหเนื้อความมีรายละเอียดท่ี
สมบูรณและมวีรรณศิลป ความที่ยกมาจะเห็นวาบทบรรยายแสดงเรื่องราวตอเนื่องเปนลําดับ เชน 
กลาวถึงพระยาสีวิมหาราช เปนกษัตรยิครองเมืองเชตุนคร มพีระโอรสนามวาสญัเชยราช เมื่อพระโอรส
ถึงวยัที่จะขึ้นครองราช พระยาสีวิมหาราชก็ราชาภิเษกพระราชโอรส และแตงตั้งพระนางผุสดีเปนอัคร
มเหสีของพระเจาสัญเชยราช เปนตน การใชบรรยายโวหารในตอนนี้ทําใหเนื้อความชัดเจนไมสับสน 
และภาษาในบทบรรยายตอนนี้ กวใีชคําราชาศัพทเพื่อใหเหมาะสมกับสถานภาพของตัวละครซึ่งเปน
กษัตริย  และใชคําซอน คือ “จําเรญิขึน้ใหยมา” หมายถึง เติบโตขึ้น ทําใหภาษานาสนใจและมี
วรรณศลิป  

 
ในกณัฑชูชก ตอนที่ครอบครัวพราหมณทีร่ับฝากทรัพยสินของชูชกไว คิดวาชูชกทีห่ายไปนาน

คงจะไมกลบัมา จงึนําทรัพยสินของชูชกไปใชจายจนหมด เมื่อชูชกมาทวงทรพัยทีฝ่ากไว ครอบครวั
พราหมณจึงยกนางอมิตดาซึง่เปนบุตรีใหเปนภรรยาของชูชก เพื่อใชหนี้ทรัพยสินท่ีใชจายไปจนหมด 
 

“ชูชกพราหมณไพแสวงหาขอแถมเลา เพือ่จักมาแถมของเกลาแหงตน หนีไพ
เมินซะล่าํ พร่ําวาไดหลายป หนีไพเมินหลายกวา เขาใสใจวามันตายกวาเมือมอรณ เขา
จิ่งไขถงถอนเอาฅําพราหมณออกมาจาย เถาสายรายฅืนมา ถามหาของมันเยยีะจะจดจะ
จาด เปนดั่งจกัทิ้นยาดเทครวั เมื่อนั้นแล เมือ่น้ัน พราหมณพาโลผูถอยไร บมีสังมาใช

                                                                          
๒๙๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๙๖- ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖

คาหนี้ฅํา ค็เทามีลูกยิงเดยีวงามชะชอน ช่ือวานางเอิย้ออนอมิตตตา จิ่งเอาขายกวาเปน
คาหน้ีฅําพราหมณ เม่ือห้ันแล”๒๙๑ 

 
จากความขางตนจะเห็นวา กวีบรรยายเหตุการณไดเปนลําดับขั้นตอนทําใหเนื้อความชัดเจน กวี

ใชการบรรยายกลาวถึงเหตกุารณท่ีเกดิขึ้นในเนื้อความตอนนี้ตามลําดบัเวลา คือ ชูชกไปขอทานเพื่อจะ
หาทรัพยสินมารวมกับทรัพยสินเดิมท่ีมี แตไปนานหลายปจนครอบครัวพราหมณท่ีรับฝากทรัพยสินไว
คิดวาชูชกตายไปแลวจึงนําทรัพยสินของชูชกมาใชจายจนหมด เมื่อชูชกกลับมาทวงทรัพยสินท่ีตนฝาก
ไว ครอบครัวของพราหมณจึงยกลูกสาวชือ่นางอมิตตดาใหแกชูชกเพื่อเปนการใชหน้ี กวีนาจะตองการ
ใหผูอานลําดับเหตุการณเพื่อแสดงเหตุวาชชูกไดนางอมิตตดามาเปนภรรยาดวยเหตุใด นอกจากนัน้กวี
ยังใชการพรรณนาเขามาเสรมิเนื้อความเพือ่ใหผูอานเกดิจินตภาพของชูชกไดชัดเจนขึ้น คือ “ถามหา
ของมันเยียะจะจดจะจาด เปนดั่งจักทิน้ยาดเทครวั” หมายถึง เมื่อชูชกถามหาทรัพยที่ตนฝากไวไมได ก็
รื้อขาวของในบานพราหมณอยางรอนรนเพื่อหาทรัพยสินของตน  

 
พรรณนาโวหาร คือ ลลีาการเขียนท่ีมีเจตนาเพื่อสรางภาพตัวละคร ฉาก ปรากฏการณ การ

พรรณนามักใชสนับสนุนลลีาการเขยีนแบบอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบรรยายซึ่งมกัผสมผสานกนัไดดี
๒๙๒ การพรรณนาในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มลีักษณะเปนการพรรณนาที่มีการ
บรรยายมาประกอบเพื่อเสรมิความสมบูรณของเนื้อหา ดังนี ้
 

“อุปริทุมปรยิาเยสุ ดรูาทานพราหมณ นกทังหลายมีมาก ชวายๆ หากเหลือ
ใจ บินไพมาเสียวสอด จับยอดไมสูงเรียว รองเซียวๆ ทุกแหง เปนดั่งเสียงขับทิพ
แตงปูนฟง นัน้แล โพรนโดกรองเสียงชื่น ตระเหวาตื่นตามรัง บินขวดัขวาง ในปลา
ไม ในทีใ่กลอาราม นั้นแล ... กเรริมาลา วิคตา วาดรูาพราหมณ ปลาอนันั้นเตมไพ
ดวยไมกุม กานคอมฅุมเอยนใจ กลางไพเพียงทุกสิ่ง ปูนสนุกยิ่งใจฅน ในไพรสณฑ
กฏแขวด เจือหยาแพรดดดูี ฝุนผงธลุีบฟุงขึ้น พายบนแล หยาแพรดเขียวงามชื่นชอย 
เขียวดั่งสอยฅอนกยูง ปลายเบนสูงชะชอน ยวงอวนออนสุขุมาล บสูงยาวงาม

                                                                          
๒๙๑เรื่องเดียวกัน, ๑๘๖. 
๒๙๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๗

สระอาด เจือดนิลวาดเลือนไกล รอดราวไพรทุกท่ี สูงสีน่ิ้วมือขวางแล พราหมณเหิย 
อมฺพา ชมฺพูกปฏฐา ไมชัมพูแลไมมวง หมากวิดลวงตกดนิ หมากเดื่อหวานนกัแกลกู
แตเคลาเถิงปลาย ลูกไมทังหลายเหลือแหล หวานนักแกปูนดีกิน เชนแล พราหมณ
เหิย ในดงดานทุกส่ิง จําเรญิยิ่งพันพวง ในดงหลวงทกุกล้ํา มีแมนํ้ากนิหวาน ผิวใส
งามเลิสแลว เปนดั่งแกววิทรูย มีหมูปลาสนูฝูงเตา ลอยเหลนเลาไพมา มีคันธาหอม
ยิ่ง ลวนทกุสิ่งเหลือใจ ไหลลงมาแตทาง ออกมาแตขางเขาฅํามาก แลนา”๒๙๓ 
 
ตัวอยางขางตนมาจากกัณฑมหาพน กลาวถึงตอนที่อจุตตรสีบอกทางไปอาศรมของพระ

เวสสันดรแกชูชก จะเห็นวาเนื้อความในตอนนี้กวีใชวิธพีรรณนาถงึความรืน่รมยของสิ่งตางๆ ท่ีอยูใน
ปา เชน “ปลาอันน้ันเตมไพดวยไมกุม กานคอมฅุมเอยนใจ กลางไพเพียงทกุสิ่ง ปูนสนุกยิ่งใจฅน” 
หมายถึง ในปานั้นรมรืน่ดวยรมเงาของไมกุม และผูท่ีเขาไปในปานัน้จะไดรับความเบิกบานใจอยางมาก 
และ “ไมชัมพูแลไมมวง หมากวิดลวงตกดนิ หมากเดื่อหวานนกัแกลกูแตเคลาเถิงปลาย ลกูไมทังหลาย
เหลือแหล หวานนักแกปูนดกีิน เชนแล” หมายถึง ในปามี ชมพู มะมวง หมาก และมะเดื่อ ที่มีรสชาติด ี
หวานอรอย และตนของผลไมเหล านีอ้อกผลตั้งแตโคนตนจนถึงปลายตน มกีารใชอุปมาโวหารเขามา
ชวยในการพรรณนา เชน “มีแมน้ํากนิหวาน๒๙๔ ผิวใสงามเลิสแลว เปนดัง่แกววิทรูย” หมายถึง มีแมนํ้า
ซ่ึงน้ําในแมน้ํานั้นรสชาตดิี และแมนํ้านัน้ใสงดงามดั่งแกววิทรูย และ “หยาแพรดเขยีวงามชื่นชอย เขียว
ดั่งสอยฅอนกยูง” หมายถงึ หญาแพรกมีสีเขียวดูงดงามสดชื่นดั่งสรอยคอของนกยูง เปนตน เมื่อ
พิจารณาเนื้อความในตอนนีจ้ะเห็นวามีการใชคําแสดงรปู รส กลิน่ และสี เพื่อบอกลักษณะของสิ่งตางๆ
ท่ีอยูในปา เชน “แกลกูแตเคลาเถิงปลาย”๒๙๕ “แมน้ํากินหวาน” “มีคันธาหอมยิ่ง” “เขียวดัง่สรอยฅอน
กยูง” กลาวไดวา เหตุผลที่กวีใชการพรรณนาเพราะตองการกลาวถึงธรรมชาติทีม่ีความสวยงามและ
รื่นรมย จึงพรรณนารายละเอียดตางๆ การพรรณนาขางตนทําใหผูอานเห็นภาพธรรมชาติที่สวยงาม และ
ทําใหผูอานเกดิความรื่นรมย  

 

                                                                          
๒๙๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๓๔. 
๒๙๔กินหวาน ในลานนา หมายถึง กินดี กินอรอย 
๒๙๕แกลูกแตเคลาเถึงปลาย หมายถึง มีผลดกตั้งแตโคนตนจนถึงปลายตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๘

อรรถาธิบาย คือ ลลีาการเขยีนที่มีเจตนาเพื่อจะอธิบายหรือใหความกระจางในเรื่องราวอยางใด
อยางหนึ่ง อรรถาธิบายมุงจะใหผูอานเขาใจ หรือมุงเสนอเหตุผลยิ่งกวาจะใหผูอานเกิดอารมณสะเทือน
ใจ หรือจนิตนาการ อรรถาธิบายจะสนนัสนุนใหการโตแยงมนํ้ีาหนักและชวยใหการบรรยายหนักแนน
ขึ้น๒๙๖ การอรรถาธิบายใน เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มี ๓ แบบ คือ การบอก
รูปพรรณสณัฐาน การจําแนกประเภท และการเปรยีบเทียบ 

 
๑. การบอกรปูพรรณสัณฐาน ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มตีัวอยางใน

กัณฑกุมาร เมื่อกวีตองการอธิบายถึงรูปรางลักษณะของชูชก ซึ่งมีลกัษณะเปนบุรษุโทษ กวีใชการ
อรรถาธิบายโดยการบอกรูปพรรณสณัฐาน เมื่อพระชาลีกุมารช้ีแจงตอพระเวสสันดรใหเห็นลักษณะอัน
เปนโทษตางๆ ของชูชก ดังนี ้ 
 

“ขาแดพอพระญาเปนเจา พราหมณนี้มรีูปอันผางรายปนูกลวัแล พลงกฺปา
โท ตีนพราหมณหดเปนทูด เปนดั่งตีนชางอยูลุนยุน หนังมันหมุนหมหอย เปนถอ
ยอยูเนืองนอง มีตุนชิ้นอันยานลงทัดสะแอว เปนแถวดั่งทานขัดไทเขา ริมปากเสายา
นยะยาบ ยานตาบคาปปกคาง ดังพราหมณขดคดกอง เขี้ยวงอนออกปูนกลวั กฏโฐ 
หลังมันดั่งหลังชาง ปุมปางสวดทุนยุน อตฺโถ ตามันพายนอกมนืหิบห่ี พายในตามนั
ตี่สานลาน โลหมํส ุ หนวดมนัแดงจักขี่จกัขี่ เปนดั่งหนวดกุงจี่เปลยีวไฟ นั้นแล วริน ํ
ตนมันเตมไพดวยไฝดําไฝแดงแลมีกลิ่นอนัเหมนสม ดัง่เขาตมใสแปดํา นั้นแล ตา
มันเหลื้อมมะมาบ เหลือกสากกากปนูกลัว เชนแล วเิกนโต ดกูมันลั่นคระครุดคระ
คราด ดะดุดดะดาดกวาเทียวพลัน อชินานจิยทโฺธ หนังเสือหนาหมนอย ยานยาบ
ยอยเหมือนผี อมนุสฺโส มันผูนี้บใชฅนเคยิคู หันหนาปูปูนกลวั เชนแล อมนุสฺโส มัน
ผูนีร้อยวาเปนผีเสื้อ เอาเพสเชื้อเปนพราหมณ มํสํโลหิตํ อาหารมันยอมมีช้ินแกม
เลือด ช้ินจับหนวดแดงเพรง คาเมียมันจําหนีจากบาน เถาถอยครานการเรือน มันมา
แสวงหาขอเผอืขา เถาถอยชานําไพ เผือน้ีนาเปนสายใจธิราช ในเมื่อผเีสื้อผูอยากชิน้
เนื้อหากนําไพดั่งอั้น พอพระญาดั่งรือยังไกวตาผออยูได ลูกนอยไหพอค็บกรณุา นี้
ชา อายสฺมา นูน ขาแดพระญาเปนเจา ในเมื่อพราหมณเถาผูกเผอืไพ ตีหลังไส

                                                                          
๒๙๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย, ๑๗๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๙

จําแลน ไมเทาแกวงตีไพ เผือบไพมนัค็จาํกวา พราหมณเถาดาตีไพ ไมเทาไสหลัง
แลน เหมือนชายนอยแกวนตงีัว พราหมณพาโลบาปราย ยินวาไดของงายพอยบทือ
แพง หัวใจพอพระญาแขงบสั่น ดูหมั้นดั่งกอนหรินหลวง เชือกเหล็กพันหลวงพวง
ผูกไว พอค็บรกัเผือหนอไธ หากไหค็หากดอมดาย น้ีชา”๒๙๗ 

 
ตัวอยางขางตนกลาววา พราหมณผูนี้มลีักษณะอันช่ัวรายนากลวั คือ เทาของพราหมณหดเปน

ทูด เหมือนเทาของชางที่ดานและกระดํากระดาง ผิวหนังยนและยอยหอย มีช้ินเนื้อยานยอยตรงเอว
เหมือนหอยถุงขนาดยอมไว ริมฝปากหอยยอยลงถึงคางราวกับถูกมวนและดึงดวยจอกเหลา เขี้ยวยาวถึง
อก หลังมีกอนปูดโปนเหมอืนหลังชาง ดวงตาโปนอยูใตเปลือกตาแตกลับลืบตาไดเพียงเล็กนอย หนวด
แดงและหยิกไมเปนระเบยีบเหมือนหนวดของกุงที่ถูกยางไฟ รางกายเตม็ไปดวยไฝดําไฝแดงและมีกลิ่น
เหม็นเปรี้ยวเหมือนขาวตมใสถั่วดําท่ีบดูเนา มีแววตาที่นากลวัและมีตาเหลือกขาวซีดจนมองเกอืบไม
เห็นตาดํา  เมื่อเดินกระดูกของพราหมณลั่นเสียงดัง หนังเสือที่พราหมณนํามาหมนัน้หอยยานอยางไม
เปนรูปรางดูราวกับผี พราหมณผูน้ีไมนาจะเปนมนุษย นาจะเปนผีเส้ือแปลงตวัเปนพราหมณ อาหารที่
กินคงจะเปนเนื้อท่ีชุมดวยเลอืดสดๆ และเศษเนื้อนาจะติดอยูท่ีหนวดแดงขมุกขมัว สงสัยเมียของ
พราหมณคงหนีไป พราหมณรายคงไมอยากทํางานบานจึงมาขอลูกทั้งสองไปเปนขารับใช ลกูทั้งสอง
เปนสายใจของพอ เมื่อพราหมณผูเปนผีเสื้อซึ่งกินเนื้อเปนอาหารนําตวัไป เหตุใดพอจึงทนดูดายได แม
ลูกรองไหพอก็ไมเห็นใจ พราหมณผูกมือของลูกท้ังสองตีใหเดินไปและรองดาไป ราวกับเด็กเลี้ยงวัวตี
วัว พราหมณผูบาปหนาและใจราย เมื่อขอสิ่งใดไดงายๆ ก็ไมเห็นคุณคา ใจของพอกแ็ขง็เหมือนหินใหญ
ท่ีถูกเชือกเหลก็ผกูไว พอคงไมรกัลกูทั้งสองจึงทํานิ่งเฉยไดเชนนี้  จากตัวอยาง จะเห็นวากวใีชการ
อรรถาธิบายโดยการบอกรูปพรรณสณัฐาน  ประกอบกับการใชอุปมาเปรยีบเทียบมาชวยในการ
อรรถาธิบายลกัษณะบรุุษโทษของชูชก เพื่อใหผูอานสามารถจนิตนาการรูปรางลักษณะของชูชกได
อยางชัดเจน เชน “ตีนพราหมณหดเปนทดู เปนดั่งตนีชางอยูลนุยุน”  หมายถึงเทาของชูชกนั้นดาน
กระดํากระดางเปนขี้ทูด เหมือนกับเทาของชาง หรือ “ตนมันเตมไพดวยไฝดาํไฝแดงแลมกีลิน่อันเหมน

                                                                          
๒๙๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๘๐- ๒๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐

สม ดั่งเขาตมใสแปดํา๒๙๘” หมายถึง รางกายของชูชกเตม็ไปดวยไฝดําและไฝแดง และมีกลิ่นเหม็น
เหมือนขาวตมใสถั่วที่บูดเนา เปนตน 

 
๒. การจําแนกประเภท  คือ การแสดงรายละเอียดของสิ่งท่ีตองการอรรถาธิบาย ในเรื่อง

เวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีลักษณะดังนี ้
ในกณัฑชูชก ตอนที่ชูชกมาถึงอาศรมของพระเวสสันดรเพื่อขอสองกุมารกณัหาและชาล ี

เนื้อความในสํานวนไมไผแจเรยีวแดง มีการอรรถาธิบายโดยการจําแนกประเภทแสดงรายละเอียดตางๆ 
ของแมนํ้าที่ชูชกกลาวเปรยีบน้ําพระทัยของพระเวสสันดร ดังนี ้

 
“ขาจักอุปปมาเปรยีบเทียม สายสัทธาทานทาว อันลือท่ัวดาวธอรณี ยังมแีมน้ํา

ใหย ๕ ประการ อาจารยจกักลาวไว จะใจสืบสายมา แม ๑ ไหลมาแตปลากราชสีหตัว
ผานแผว แม ๑ ไหลออกมาแตปลากชางแกวราชกญุชอร แม ๑ ไหลออกมาแตปลาก
มลาอัสสดอรตัวองอาจ แม ๑ ไหลออกมาแตปลากงัวอุสุภราชตวังาม แม ๑ ไหล
ออกมาตามเหวหาด ลุกฟาอยาดตกลงมา เปนมหานทีหลวง ๕ สิ่ง ตกวางวิ่งลงมา คือ
วาคงคางามสระอาด ยมมนุาฟาดฟดฟอง อจิรวดีนองแถวถั่ง สรภูหลั่งไหลตาม มหิ
หลามไหลกวา ในปลากวางหิมมพานต ใสเชียงครานในเถื่อน ไหลละเลื่อนสุดตา ฝูง
ปูปลากุงเหนีย้ว เหลนสอดเสี้ยวผับวัง ยังพ่ําเพงเตมบเครือด บแหงเหือดเขินวัง ยังพ่ํา
เพงเตมทุกแม ดวยกระแสนานา ค็ดั่สายสัทธาทานทาว อันลือท่ัวดาวชมุพู”๒๙๙ 

 
ตัวอยางขางตนกลาวถึงแมนํ้าทั้ง ๕ สาย วา ยังมแีมน้าํใหญ ๕ สาย สายหนึ่งไหลมาแตปาก

ราชสีหที่ชนะซึ่งกิเลสทั้งปวง สายหนึ่งไหลออกจากปากชางแกวราชกุญชร สายหนึ่งไหลออกมาจาก
ปากมาอัสดรท่ีงามสงา สายหนึ่งไหลออกมาจากปากวัวอสุภราชที่งดงาม สายหนึ่งไหลออกมาจากเหวที่
สูงเสียดฟา เปนแมน้ําใหญทัง้ ๕ สาย คือ แมน้ําคงคาที่สะอาดและงดงาม แมน้ํายมนาที่มีน้ําไหลอยาง
รุนแรงจนตีเปนฟอง แมน้ําอจิรวดีที่ไหลเชี่ยว แมนํ้าสรภูไหลไมขาดสาย และแมน้ํามหิมีน้ําไหลเชี่ยว

                                                                          
๒๙๘แป คือ ถั่วชนิดหนึ่งคลายถั่วเขียวแตฟกยาวกวา นิยมตม หรือนึ่งกินเมือ่ฝกแก อนึ่ง แปดํา นาจะหมายถึง ถั่วที่บูดเนา หรือ ข้ึนรา

แลว 
๒๙๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑

และไมขาดสาย  ในปาหิมพานตที่กวางใหญ แมนํ้าเหลานี้ใสสะอาดและเปนที่อาศยัของฝูงป ู ปลา กุง 
และเหนี้ยว๓๐๐ แมน้ําท้ัง ๕ น้ีไมมีวันแหงหรอืตื้นเขิน เปรยีบเหมือนดั่งสายศรัทธาของพระเวสสันดรซึง่
เปนท่ีเลื่องลือไปท่ัวชมพูทวปี จะเห็นวามีการอรรถาธิบายโดยการจําแนกประเภทแสดงรายละเอียด
ตางๆ ของแมนํ้าที่ชูชกนํามากลาวเปรียบเทียบน้ําพระทยัของพระเวสสันดร เหตุที่กวีใชการอรรถาธิบาย
แบบจําแนกประเภทในเนื้อความตอนนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวา กวนีาจะตองการแสดงรายละเอยีดของ
แมนํ้าทั้ง ๕ สาย ใหผูอานเกิดจินตภาพไดชัดเจนวาแมน้ําแตละสายนั้นชื่ออะไร เปนอยางไร มี
ลักษณะอันอุดมสมบูรณและเปนท่ีพึ่งแกสัตวน้ําตางๆ อยางไร ท้ังนี้เพื่อใหผูอานเห็นน้ําพระทัยของ
พระเวสสันดรไดชัดเจนขึ้น 

 
๓. การเปรียบเทียบ ในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีใชอรรถาธิบายโดยการ

เปรยีบเทียบในทานกณัฑ ตอนที่พระนางผุสดรีําพนัถึงความสะเทือนใจของพระองคที่พระเวสสันดร
ถูกขับออกจากเมือง กวีใชอรรถาธิบายเปรียบเทียบ กลาวถึงความรูสึกของพระนางผุสดีวามีความเศรา
โศกราวกับแมนกที่สูญเสยีลกู ดังนี ้

 
“สกุณี ตนคูน้ีดั่งแมนกเปนกําพรา ทานขาลูกจําตาย หันรังดายดเูปลา ดิ้น

หลายเลาติงตาย แทมทรีทุกขหลายส่ํา ครางคร่ําไหไพมา คูมาเถิงปราสาท บหัน
ลูกแกวราชในเรือน ตนคูนีด้ั่งแมนกเปนกําพรา ทานลกูขาจําตาย หันรังดายดเูปลา 
ลูกแกวเลาเจยีรไกล นกเจ็บใจบินวะแวน ตีปกแอนเรรน คือดั่งตนคบูหันลูก วนั
พรูกดิ้นติงตาย ตนคูคือดั่งแมนกออก ทานคอกลูกไวพายหลัง บหันสังหาเลา ในรัง
นั้นเปลาสุด ใจเสวิยทกุขหลายส่ํา รอนรายพร่ําเปนทุกข เมื่อใดจกัไดหันลูกเตา ใน
รังเปลาหมางใจ เชนแล ตนคูดั่งแมนกทรงทุกขโสกไหม ทานขาลูกตายไวอยูเรรน 
หันรังตนอันเปลา ดิ้นดวยเลาตายตาม เปนทุกขทรามคัดคั่ง บินรองฟงไพมา คือดั่ง
ตนคูนางหาลกูบได แกวแกนไธสรแีม แลนา ตนคูคอืดั่งแมนกจากพาก ทุกขไหม
หากเรรน อยูกลางตมตระหมอด น้ําแหงหอดอาหาร เปนทุกขดาลเดือดไหม เหงาเห
งียบไหเหิงนาน คือดั่งนางนงครานลูกแกว หันเปลาแลวปุตตาแม ตนคูคือดั่งนก
จากพาก เขนใจหากเรรน เปนทุกขทรงเดือดไหม หากอยูไหเรรน แกวกับตนหนอ

                                                                          
๓๐๐เหนี้ยว คือ ลูกแมงปอระยะที่เปนตัวแกวอาศัยอยูในนํ้า กินได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒

ไธ แมอยูไหบหันมา ชะแลหนอ ในเมื่อคูไหบขาด น้ําตาอยาดไหลตก เจาราชบุตร
ตนใสสาโรจ บกะทําโทษอนัใด ไพรเมืองไสจําจาก กอนแกวพรากเมืองไพ นัน้ชา 
ดั่งคูราชผุสสดจีักร่ําเพิงดนูี้ ชีวิตคูนางบหลางจักยนืยาวได ชะแล”๓๐๑ 

 
ตัวอยางขางตนกลาววา พระนางผุสดีเปนดั่งแมนกกําพรา ท่ีลกูถกูคนฆาตาย มองเห็นแตรังท่ี

วางเปลา มีอาการประหนึ่งจะขาดใจตาย ทกุขใจรองไหครวญคราง เมื่อมาที่ปราสาทไมเห็นลูกอันเปนท่ี
รัก พระนางกเ็หมือนแมนกกาํพรา ทีลู่กตองจากไปไกล แมนกเสยีใจบนิวนไปมา พระนางเปนเหมือน
นกที่หาลูกไมพบ วันพรุงนีค้งจะเสียชวีิตเปนแน พระนางคือแมนกทีอ่อกลูกไวในรงัแตเมื่อกลับมาก็ไม
เจอลกู เจอแตรังเปลา จึงเกดิความทุกขมาก คร่ําครวญวาเมื่อไรจะไดพบลูกอีกครั้ง พระนางเปนดั่งแม
นกที่เศราโศก ที่ลูกถกูฆาตายที่ไหนก็ไมทราบได เหลือแตรังเปลา เสียใจจนอยากตายตามลกูไปแตก็ทํา
ไมได จึงบินคร่ําครวญไปมา พระนางเหมอืนนกที่หาลกูไมเจอ พระนางเหมือนดั่งนกจากพราก๓๐๒  ท่ี
เปนทุกขระหกระเหินอยูกลางตมแหง ไมมีน้ําและอาหาร เปนทุกขมากและเงยีบเหงา พระนางคือหญิง
ท่ีเสียลกูอันเปนดวงใจ พระนางคือนกจากพรากที่เข็ญใจรอนเรและเปนทุกข เพราะลูกรักที่เปน
เลือดเนื้อเชื้อไข เปนเหตุใหพระนางรองไหเสียใจ พระเวสสันดรไมไดทําผิดอันใด แตชาวเมืองกข็ับไล
ไปจากเมือง ดวยเหตุนี ้ ชีวิตของพระนางคงจะไมยืนยาวเปนแนแท  จะเห็นไดวากวใีชอรรถาธิบายโดย
การเปรยีบเทยีบความรูสึกของพระนางผุสดีวามีความเศราโศกราวกับแมนกที่สูญเสียลูก เมื่อพระ
เวสสันดรถกูขบัออกจากเมือง เชน “ตนคูนี้ดั่งแมนกเปนกําพรา ทานลกูขาจําตาย” หรือ “ตนคูคือดั่งแม
นกจากพาก ทกุขไหมหากเรรน อยูกลางตมตระหมอด นํ้าแหงหอดอาหาร เปนทุกขดาลเดือดไหม” เปน
ตน  เหตุท่ีกวกีลาวเนื้อความตอนนี้ดวยการใชอรรถาธบิายแบบเปรยีบเทียบ นาจะเปนเพราะตองการให
ผูอานเกิดจนิตภาพถึงอารมณสะเทือนใจของแมท่ีสูญเสียลูก เพ่ือใหผูอานเกดิอารมณรวมไปกับตัว
ละคร 

 
จากการศึกษาวรรณศลิปของ เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง ผูศึกษา ศึกษาใน

ดานการใชคํา และการใชโวหาร พบวา การใชคําของ เรือ่งเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มี
การใชคําฉายาและสํานวนออมคอมเพื่อแสดงสถานภาพ คุณสมบัต ิ และรูปรางลักษณะของตวัละคร 

                                                                          
๓๐๑อุดม  รุงเรอืงศรี,  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๓๔-๑๓๖. 
๓๐๒นกจากพราก คือ นกในวรรณดคีชนิดหน่ึง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓

และเพื่อหลากคําเรียกชื่อตัวละคร มกีารซอนคําเพื่อเนนความหมายของคําใหชัดเจน และเพื่อใหคําซอน
ชวยแปลความหมายของกันและกัน มีการใชคําซ้ําและการซ้ําคํา เพ่ือแสดงลักษณะของสิ่งที่กลาวถงึให
ชัดเจน เพื่อเนนปริมาณ และเลียนเสียงธรรมชาติ มกีารใชคําอัพภาสและคําสรอยเพ่ือใหเกิดเสยีง
ไพเราะยิ่งขึ้น และชวยขยายความสิ่งที่กวีตองการกลาวถึงใหชัดเจนขึ้น  

 
การใชโวหารของเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มีการใชโวหารภาพพจน และ

ใชโวหารในการดําเนินเรื่อง กลาวคือ โวหารภาพพจนในเรื่องเวสสันตรชาดก  สํานวนไมไผแจเรียว
แดง แบงเปน ๔ ประเภท คอื อุปมา อุปลักษณ  บุคลาธษิฐาน และอติพจน การใชโวหารภาพพจนทั้ง ๔ 
ประเภท เพื่อใหผูอานเกิดจนิตภาพตอสิ่งที่กวีตองการกลาวถึงไดชัดเจนขึ้น โวหารที่ใชในการดําเนิน
เรื่อง ของวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง พบวา โวหารท่ีใชในการ
ดําเนินเรื่อง มลีีลาในการเขียน ๓ แบบ คือ บรรยาย พรรณนา และ อรรถาธิบาย ซึ่งมี  ๓ แบบ คือ การ
บอกรูปพรรณสัณฐาน การจาํแนกประเภท และการเปรียบเทียบ 

 
จากการศึกษาวรรณศลิป ของเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง สรปุไดวา กวี

เลือกใชคําดวยความประณีตบรรจงและใชโวหารไดเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค ทําให
เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เปนวรรณกรรมที่มีความงามทั้งดานเสียงและ
ความหมาย กวีสามารถสื่ออารมณและจินตภาพสูผูอานไดอยางชัดเจน กลาวไดวา เรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนวรรณกรรมลานนาที่มวีรรณศิลปโดดเดนเรื่องหนึ่ง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวลานนา 
ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง 

 
ประคอง  นิมมานเหมินท กลาวไวใน มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดี

ทองถิ่น วา “ธรรมดาวรรณคดีที่มีบอเกิดจากแหงใดแหงหนึ่ง เมื่อชาติใดภาษาใดรับไป ก็จะมกีาร
ดัดแปลงใหเขากับสภาพสังคมของตนไมมากก็นอย”๑ การรับเอาวรรณกรรมเรื่องใดๆ จากตางถิน่ 
ตางชาติ หรือตางภาษา มาปรับเปนวรรณกรรมทองถิ่น ยอมตองมีการสอดแทรกเรื่องราว 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และคานยิมของคนในสังคมทองถิ่นนัน้ๆ ลงไปในงานวรรณกรรมดวย 
เพื่อใหเขากับบริบททางสังคมของทองถิ่น ซ่ึงจะทําใหคนในสังคมเขาใจและเขาถึงวรรณกรรมเรือ่ง
นั้นๆ ไดงาย ในลานนากเ็ชนกัน เมื่อกวีลานนารับเอาเรื่องเวสสันดรชาดก มาปรบัเปนวรรณคดี
ทองถิ่น และนําวรรณคดนีัน้มาเผยแพรและรับใชทองถิน่ของตน ยอมตองมีความเปนทองถิ่นทีก่วี
ถายทอดสูงานวรรณกรรม  

การศกึษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวลานนา ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรือ่งเวสสนัตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรยีวแดง ผูศกึษาแบงการศกึษาตามรูปแบบของวัฒนธรรม ดังนี้   
 
วัฒนธรรม  

วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทกุอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย โดยแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง๒ วัฒนธรรม เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรยีนรู ไมใชไดมาจากการถายทอดทางกรรมพันธุ แตเปนการถายทอดทางสังคม การที่ประชากร
ของสังคมตางๆ มีพฤติกรรมอยางเดยีวกนัหรือแตกตางกันไปนัน้ เพราะมกีารเรียนรูตางกนัไปตาม
วัฒนธรรมของตน การกระทําดังกลาวทําใหวัฒนธรรมของสังคมตางๆ แตกตางกนัไป๓  

การศกึษาวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรยีวแดง ผู
ศึกษาแบงการศึกษาออกเปน ๒ สวน คือ  

 

                                                                          
๑ประคอง  นิมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น, ๗. 
๒สุพัตรา  สุภาพ,  สังคมวิทยา  (กรงุเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๔๖), ๓๔. 
๓งามพิศ  สัตยสงวน,  หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (กรงุเทพฯ : รามาการพิมพ , ๒๕๔๓), ๒๗. 

๑๙๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

๑. วัฒนธรรมทีเ่กีย่วกับวัตถุ ซ่ึงไดแก ส่ิงที่มนุษยประดิษฐขึ้น เชน เครื่องมือเครื่องใช 
และส่ิงตางๆ ที่มนุษยประดิษฐขึ้น เชน ที่อยูอาศัย อาคารสถานที่ และเครือ่งมือ
เครื่องใช เปนตน   

๒. วัฒนธรรมไมเกี่ยวกับวัตถุ หมายถึง อุดมการณ คานิยม แนวความคิด ประเพณี การ
ปฏิบัติสืบตอกนัมา และเปนที่ยอมรับกันในกลุมชนของตนวาดีงาม เหมาะสม เชน 
ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ ความรู ความสามารถ ซ่ึงเปนนามธรรมที่
มองเห็นไมได๔  

 
๑. วัฒนธรรมที่เก่ียวกับวัตถุ ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรือ่งเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจ

เรยีวแดง มี  ๒ กลุม คือ อาหารและเครื่องมอืเครื่องใช  กบั เครื่องแตงกาย  
 
๑.๑ อาหารและเครื่องมือเครือ่งใช 

 เมื่อศึกษาเนื้อหาของวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง พบวา
ผูประพนัธนําอาหารและเครือ่งมือเครื่องใชในทองถิน่ มาสอดแทรกในการพรรณนาเนื้อเรื่องหลาย
ตอน เชน ในทานกัณฑ ตอนที่ พระเจาสัญชัย กลาวโนมนาวใจสองกมุารกณัหาและชาลี ใหอยูใน
เมืองกับพระองค ไมใหตามพระเวสสันดรและพระนางมัทรีไปอยูปา ไดอางถึงอาหารการกินและ
ความสะดวกสบายตางๆ ทีส่องกุมารเคยไดรับเมื่ออยูในวัง ดังนี ้
 

  “เมื่อนั้นพระญาสรีสัญเชยยภูวนาถ ไธธริาชเสวิยสาร พระภูบาลเจาฟา 
เลี้ยงไพรฟาเอยนใจ จิ่งกลาววา สองสายใจเคิยกินเขาสาลอัีนออน ขาวชะชอนทุก
อัน ช้ินปลามนัหอมห่ืน เนื้อสาชื่นแกงแฅ หลานรักเฮยิทังคู กินลกูไมชูเพรางาย”๕ 

 
จากตัวอยางจะเห็นวา กวนีาํอาหารที่ชาวลานนานิยมรบัประทานในทองถิ่น มากลาวถึงใน

ที่นี้ คือ “เขาสาลี” หมายถงึ ขาวสาลี ซ่ึงเปนขาวโพดชนิดหนึ่งที่ชาวลานนานิยมรบัประทาน เปน
ขาวโพดที่มีเนือ้เหนียว รับประทานแลวอยูทอง ทางภาคกลางเรยีกขาวโพดชนิดนีว้า ขาวโพดขาว
เหนียว “ปลามัน” คือ ช่ือปลาชนิดหนึ่งคลายปลาซิว มกัพบในลําธารบนภูเขา ลําตวัมีแถบสีดําคล้ํา
พาดตามยาวตัง้แตหัวถึงหาง ทองสีงาชาง โตเต็มทีย่าว ๖ ถึง ๗ เซนติเมตร ตวัเมียเมือ่โตแลวจะมีไข

                                                                          
๔สุพัตรา  สุภาพ,  สังคมวิทยา, ๓๕. 
๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๕๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

เต็มทอง เมื่อยางจะมีน้ํามนัหยดจากตัวปลา ชาวบานนยิมจับชวงที่มีไข๖ “แกงแฅ” คือ แกงที่ใชผัก
ตางๆ หลายชนิด ละมายแกงปาของไทภาคกลาง แตไมใสกระชาย เรยีกชื่อไปตางๆ ตามชื่อของ
สวนประกอบที่เดน เชน แกงแคชิ้นไก หรือแกงแคกบ เปนตน๗ แกงแคในทีน่ี้ คือ แกงแคเนื้อสา 
เนื้อสา หมายถงึ เนื้อสีขาวหมน ในทีน่ี้อาจเปนเนื้อไก เพราะ ชาวลานนาเรยีกไกสีขาวหมนวา ไกสา๘

เปนอาหารที่ชาวลานนานยิมทํารับประทานกันในครัวเรอืน  
 
ในกณัฑชูชก ตอนที่นางอมิตดาจัดเตรยีมสัมภาระใหชูชกเดินทางไกลเพื่อเดินทางไปขอ

สองกุมาร มีการกลาวถึงอาหารและเครื่องมือเครื่องใชของลานนา ดงันี้ 
 
 “เมื่อนั้นนางอมิตตดาค็รีบพลันมะโนมะนาแตงดาซวะไซว ยังเขาไท
แลเขาถง ใสทั้งเขาสตุผงแลน้ําเผิ้งใหม ใสทั้งพรกิแลเกลือ ใสทั้งหมากเขือแล
หมากถั่ว เขาตมอ่ัวชิ้นยํา ใสเขาตําผง แลแมลงดาขัว้ ใสทัง้หอมบั่วแลหอมเทียม 
ใสทั้งซะเลยีมแลขีร้า ใสทั้งพรากลาแลเหล็กไฟ ใสทั้งไตรแลน้ําเตา เพื่อจักห้ือปู
พราหมณเถาพาไพกินในหนทาง แลวค็เอามาวางในที่ใกลชูชกพราหมณ ห้ัน
แล”๙  
 
จากตัวอยางจะเห็นวา มกีารกลาวถึงอาหารและเครื่องมอืเครื่องใชของลานนา คือ ขาวสาร

น้ําผึ้ง พริก เกลือ มะเขือ ถัว่ ยําเนื้อ ขาวที่ตําเปนผง แมงดาคั่ว กับหอมแดงและกระเทียม สะเดา 
ปลารา และของใช ไดแก มดีพรา กอนเหลก็สําหรบัใชจดุไฟ ถวยตะไล และน้ําเตาสําหรับใสน้ํา  
 ในกณัฑชูชก ตอนที่ชูชกถูกสุนัขของพรานเจตบุตร ไลกัดจนตองหนีขึ้นไปบนตนไม 
ระหวางทีว่ิ่งหนีสุนัข อาหารและเครื่องใชที่เตรยีมมาสําหรับการเดินทางก็ตกหลน และเสยีหาย จน
ชูชกบนเสียดาย ดังนี ้
 

“ชูชกพราหมณผูบาปใบ มนัค็รองไหจมหาครัว วาโอวยหนอ เขายาคู
อันใสน้ําหวานค็เสียไพ หรอน้ําตาลเขีย้วขุนคูค็เสียไพ ช้ินสมเนาอันจักไวกนิ

                                                                          
๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี. พจนานุกนมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๔๒๖. 
๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๕๘. 
๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ๗๓๑. 
๙อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง,  ๒๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

ทอนคูค็เสียไพ แกงบอนลําใสสมมากขามคูค็เสียไพ พลแูคงกับหาดแหงคูค็เสีย
ไพ ปลาซะลากแหงอยางขาได ๓ ปลี ช้ินบมียังเหลือแตกางคูค็เสียไพ บอกอยา
ไอกับกอนขี้ไกลอันจักไวทาฝ เปนอยาดีหายากคูค็เสียไพ พากนอยตกัแกงบอน
ลําคูค็เสียไพ พริกพรายกับขิงแหงคูค็เสียไพ เขาแขนกบัเขาผงคูค็เสียไพ ตนปูน
ทองแดงกนรัว่มีฝาหับบแทบ ทังแหนบนอยขาหักคูค็เสียไพ บอกน้ําผักกับ
น้ําสมหนอไมอันคูหรอไวกนิเมินคูค็เสียไพ หัวจักไฅกับหัวขาแหง อันเมียคู
หากแสงไวห้ือเปนของกินลาํ เสียทังเขาฅวายดําแลบอกฅวั่นหมาก คนัคูอยาก
คูค็บดกินของคูค็เสียไพ โอวยตาย คูเสียดายแทหนอ ครอบครวัคูคม็าฉิบหาย
เสียปลางนี้แทแล โอวยหนอ เสียทังผาพอกหัวผืนทอใหม เสียทังงุนไมไผไวตี
หลัง ตอยดังทะทุบทะทุบ เสียทังกุบตาแหลวบางเกิ่งยังเกิ่งนึ่ง คจูักไวงําหัวคูค็
เสียไพ โอวยหนอ ครอบครัวดีคูค็บฅาง คูนี้เที่ยงหลางจักตาย เพราะวาหมาผี
พรายทังหลายนี้เหลือขนาด มาขบทื้นยาดยงัถงคูนี้แล มาตรามีดนอยคูจกัไวปาด
เล็บมือ ค็เสยีไพ หมากคําองไกลจักไวนับคําเขาคูค็เสียไพ สลุงทองแดงปากบาง
คูค็เสียไพ งาชางกับฅําผง เพ็กจําฅงของแตเชนปูหมอนคูค็เสียไพ เสียเหล็กไฟ
ลูกนอยดําทะหมิกขิก พัด๒ปก๓ปกคย็ังบออกเทื่อ เห่ือพอยอยสอกจิ่งจักออก
แลเมยีงแลเมยีง ของดีเพยีงใจคูค็เสียไพ ถงอยาคูอันทอใหมได ๓ ปลคีูค็เสียไพ 
เบาอยาดินฅิ่นปากบางคูค็เสียไพ อันคูแรงสูบอยูพางขางเตาไฟคูค็เสียไพ บอก
ไขอันคูจักไวทาหนาแฅง ทงัหมอแองอันจักไวแชเขากนิหนทางคูค็เสียไพ โอวย
หนอ คูมาฉิบหายวายหัวปลางนี้เลาดาย”๑๐ 
 
จากตัวอยางจะเห็นวา อาหารและเครื่องมือเครื่องใช ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตร

ชาดก  ฉบับไมไผแจเรียวแดง มีมากมายหลายชนิด ซ่ึงเปนอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันของชาวลานนาทั้งส้ิน อาหาร คือ เขายาคู น้ําตาลขน แหนม หมากและพลู ปลายาง
ขา พริก ขิงตากแหง ขาวแคบ ขาวที่ตาํเปนผง น้ําพริกน้ําผกักับหนอไมดอง ตระไคร และขา 
เครื่องมือเครื่องใช คือ กอนขีไ้กทาฝ ทพัที ที่ใสปูนเพื่อกนิกับหมาก แหนบถอนขน เขาควายที่ใชใส
ของ ที่ตําหมาก ผาทอพอกหัว ไมไผตีหลัง หมวกใบลานที่มโีครงไมไผสานเปนเหล็ก มีดตัดเล็บ 

                                                                          
๑๐เรื่องเดียวกัน, ๒๐๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

หมากแหง สลงุหรือขันใสของ งาชาง ผงทอง แกวเพก็จําฅง๑๑ เหล็กที่ใชจุดไฟ ถุงใสยา เบายาสูบที่
ทําจากดนิ กระบอกที่ใสไขทาหนาแขง๑๒ และหมอแชขาวเหนียว 

 
ในกณัฑกุมาร ตอนที่พระเวสสันดรเห็นชชูกทารณุสองกุมารอยางโหดราย พระเวสสันดร

รําพันถึงสองกมุารดวยความเศราโศก และมกีารกลาวอางถึงพระนางมัทรีตอนทีน่างปอนขาวให
สองกุมาร ดังนี้ 

 
“ยามนั้น ยิงผูใดจกัมีใจเหมือนดั่งแมมทร ี ๒ ขาเจา แลจักมาปนเขาใส

มือขวา แลจักมาบิดปลาใสมือซาย ปนแกลลกูเอิ้ยอายพอมากิน นั้นชาหนอ”๑๓ 
 
จากตัวอยางขางตน แมกวจีะไมไดกลาวถึงขาวเหนยีว แตเนื้อความที่กวีกลาวสามารถ

สะทอนใหเห็นวา ชาวลานนารับประทานขาวเหนียวในชวีิตประจาํวัน และยังแสดงวิธกีาร
รับประทานขาวเหนียวดวย คอื “แลจกัมาปนเขาใสมือขวา” 

ในกณัฑทศพร ตอนพระนางผุสดีขอพรจากพระอินทร ในพรขอที่ ๑๐ กวีไดกลาวถึงเครื่อง
ดนตรีพื้นบานของลานนา ดงันี้ 

 
“อัน ๑ คนัวาขาไดเปนอัคคมเหสีเทวีแหงพระญาสวีริาฏฐอยูในปราสาท

ราชมนเทยีรแลปราสาทอันนั้น ขอห้ือไดประกอบไพดวยนกเกรยีน นกยูงรองถอง
ขานขันเซิ่งกันไพมาดวยเสียงอันมวนเพราะนัก เตมไพดวยนางนาฏสนมทังหลาย
ฝูงมรีูปอันงาม แลประกอบไพดวยเพยีะพิณทังหลายหากสงเสพอยูทกุเมื่อ แล
ประกอบไพดวยฅนทังหลายอันรูกลาวพรณัณนาจายังคํามคธภาสาตางๆ คือวาฝูง
รูชางอานหนังสือ แลประกอบไพดวยคระบานปะตูอันประจิตริสสนางงามนักแล
มีสัททะสําเนียงอันมวนเพราะนักยามเมื่อหับไขจุงห้ือประกอบไพดวยพอครัวทัง
หลายปาวเตินกันกนิเขาเหลาชิ้นปลาอาหารทุกฅ่ําเชาแลงงานทุกเมื่อ จุงมเีทิอะ”๑๔ 

 

                                                                          
๑๑แกวเพ็กจําฅง หมายถึง อญัมณีประจําราศีท่ีชาวลานนามักพกติดตัวไวเมือ่เดินทาง 
๑๒ไขทาหนาแขง คือ ข้ีผึ้งท่ีเอาไวทากันผิวแตก  
๑๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๙๐. 
๑๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๐๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

จากตัวอยาง กลาวถึงตอนทีก่วีบรรยายรายละเอยีดของพรตางๆ ที่พระนางผุสดีขอจากพระ
อินทร เนื้อความในตอนนี้มกีารกลาวถึงเครื่องดนตรีของลานนาคือ “เพียะ” ดังนี้ “แลประกอบไพ
ดวยเพียะพณิทังหลายหากสงเสพอยูทุกเมื่อ” เพียะ หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทดีดเปนคนัตอจาก
กระลา เวลาเลน ผูชายตองถอดเสื้อเปลือยอกเอาสวนกระลานัน้ครอบอกแลวดดีบนสาย ถาผูหญิง
เลน จะใหสวนกระลานั้นครอบที่ชองทอง๑๕   

 
๑.๒ เครื่องแตงกาย  
จากการศึกษาเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบการพรรณนาผาและ

การแตงกายของสตรีลานนา ทั้งที่เปนสตรสูีงศักดิ์และสตรีชาวบาน ดงันี้ 
ในนครกณัฑ มีการบรรยายการแตงกายและผาทรงของพระนางมัทร ี ซ่ึงเปนรูปแบบของ

การแตงกายแบบทองถิ่นลานนา สอดแทรกในเนื้อเรื่อง ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

“ผุสสติปโข สวนวาราชผุสสดีไวแวนฟา เลือกผาแผนผืนแพง 
แสงฅําแดงเปนขนาด อันสระใพราชควรทรง ประดับองคจุจอด อาภอรณ
สอดสมสรี จุงสวัสสดีเที่ยงเทา อยูกับดวยลูกเตาแลผวัขวัน เสวยิสุขทันส
ซราบ ห้ือสีพีกราบวันทา แดเทิอะ 

อันวานางราชมทรีดูงามดวยผาแผนฝูงใด กปปาสิกา คือวาผากัปปา
สีใสสองซ้ําเสนฝายแลบล้ําใยบัว แลนา ผนื ๑ ช่ือวาผาโขมะใสเรืองแปล
ปลอด แลวดวยยอดใยไหม มาแตเมืองไกลเขตใธ ควรคาไดแสนเมือง โขม
โก ผนื ๑ ช่ือวาโขมพตัถเรืองล้ําเลิส ผาผนืประเสิฐแฅวนแพง แสนฅํา
แดงเปนขนาด วัลลิ์คอมคาดหลายแซง มีผิวแดงวะวาด ดูสะอาดอดุม อุ
ทุมพราเรืองรามฟา ดูหลากผาทังหลาย เปนตาอยายไอยรอด ปูนดีสอดตา
แยง ตา ๑ เปนรูปเขาสิเนโรหมายทีป ตา ๑ มีทังรูปแมน้าํถีบตีฟอง ตา ๑ รูป
อุดอรกรูทีปใหย ตา ๑ มีทังรูปปุพพวิเทหะใฝปนูดู ตา ๑ มีทังรูปชุมพูยาว
ยานกวาง ตา ๑ รูปชาวอมรโคยานสางสมบัต ตา ๑ มีทังรูปพระญาจักกวัตติ
อยูเสวยราช ตา ๑ รูปเทวดาอยูปราสาทวิมานฅํา ตา ๑ รปูทาวจตโุลกบาล
อาจหนา ตา ๑ มีทังรูปพระญาอินทาเจาฟาอยูเสวยิผล ตา ๑ มีทังรูปพระญา
พรหมตนสักตสวาส ตา ๑ มีทังรูปพระญามาราธิราชปราบวัสสวดี ตา ๑ มี

                                                                          
๑๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง,  ๕๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

ทังรูปกนินารแีอนฟอนอยายไอย ตา ๑ มรีูปกนินาไรเลยิชม ตา ๑ มีทังรูกําง
ชายสุมกันสนกุสวาง ตา ๑ มีทังรูปแมรางถือแวนแยงตา ตา ๑ มีทังรปูแม
กําลังรองเอาของจาง ตา ๑ มทีังรูปบาวสาวสมสูสางการเรือน ตา ๑ มีทงัรูป
พอคาเดินเทยีวเทสขายของ ตา ๑ มีทังรูปแมน้ําสมุททเขตตแดนเรา ตา ๑ มี
ทังรูปสะเพลาฅําหลงทา ตา ๑ รูปมลาลาเดินดงไพร ตา ๑ รูปนกบิน
ไพเปนหมู ตา ๑ มีทังรูปพอคาขายของอยูสาลา ตา ๑ มีทังรูปเสือสิงหดา
แอวเหลน ตา ๑ รูปคะตายเตนเดินดง ตา ๑ มีทังรูปนกหงสเหินบินอากาส 
ตา ๑ มีทังรูปนกยูงฅาํแอนฟอนเอยาะอยองเหลนไพมา ตา ๑ มีทัง
รูปพยัคโฆเสือโครงแผว ตา ๑ มีทังรูปนางแกวกอดผวันอนมือซอนฅอจูบ
แกว ยวายแยมแลวจิ่งเจียรจา ตา ๑ มีทังรูปสาวหวีผมอัว่ชอง ตา ๑ มีทังรูปพี่
นองมามวน ตา ๑ มีทังรูปแมเรือนอุมลกูนอยหนอยกนินม ตา ๑ มทีังรูป
นางแลตาเอยีย้มชู ฝูงหมูทาวนานา นางพระญาตนแมคใ็ชเอาถวาย แกลนาง
แกวแกนไธอัคคราชมทร ี ทรงโฉมดีใชชา เยียะทรงแผนผาค็เยียะดูงามเชน 
แลนา”๑๖ 

  
ตัวอยางทีก่วลีานนาพรรณนาไวขางตน สามารถทาํใหผูอานเห็นความงามอยางอลังการ

และลวดลายอันวิจิตรของผาอยางชัดเจน กลาวคือ ผาทีก่ลาวถึงมี ๔ ผืน ผนืแรกคอื ผากัปปาสิกา 
เปนผาฝายและใยบัว ผนืทีส่องคือ ผาโขมมะ มลีักษณะใสเปนใยไหม ผนืที่สามคือ ผาโขมพัตถ  
เปนผาสีแดงสะอาดตา และผืนที่ส่ีคอื ผาอุทุมพรา เปนผามีลวดลายตางๆ ชองละ ๑ ลาย เปนรูปเขา
สิเนโร เปนรปูแมน้ําตีฟอง เปนรูปอุตรกรุุทวีป เปนรูปปุพพวิเทหะ เปนรูปชมพูทวปี  เปนรูปชาว
อมรโคยาน  เปนรูปพระญาจักวัตริาชครองเมือง  เปนรปูเทวดาอยูปราสาททองคํา  เปนรูปทาวจตุ
โลกบาล  เปนรูปพระอินทร  เปนรูปพระญาตนสักตสวาส๑๗  เปนรูปพระญามาราธริาชปราบ
สวัสสวดี  เปนรูปกินนารีเรงิระบํา  เปนรปูกินนร  เปนรูปชายหนุมหยอกเลนกนั  เปนรูปแมหมาย
ถือกระจกสองหนา  เปนรปูหญิงกําลังทวงคาแรง  เปนรูปชายและหญิงกําลังพลอดรัก  เปนรปู 
พอคากําลังเดนิขายของ  เปนรูปแมน้ําสมุททเขตต  เปนรูปเรือสําเภาทอง  เปนรูปมาเดนิกลางปา  
เปนรูปฝูงนกบิน  เปนรูปพอคาขายของอยูที่ศาลา  เปนรูปเสือและสิงหกําลังหยอกกัน  เปนรปู
กระตายในดง  เปนรูปหงสบิน  เปนรูปนกยูงทองกําลังเรงิระบํา  เปนรปูเสือโครง  เปนรูปหญิงสาว

                                                                          
๑๖อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๕๒–๔๕๔. 
๑๗สักตสวาส หรือ สักสวาด หมายถึง ทรงศักดิ์และทรงศาสตร มีความสงางามและองอาจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

สวยยิ้มแยมนอนกอดสามี  เปนรูปหญิงสาวเกลาผม  เปนรูปพีน่องกําลังสนุกสนาน  เปนรูปแมอุม
ลูกกนินม  เปนรูปหญิงสาวกําลังชายตาใหบรรดาชายหนุม ภาพความงามของผืนผาที่ทําใหผูอาน
จินตนาการตามไดอยางซาบซึ้ง แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวรรณศิลปของกวีผูสรางสรรค เรื่อง
เวสสันตรชาดก  ฉบับไมไผแจเรียวแดงอยางโดดเดน นอกเหนือจากนั้น ยังสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมเรื่องการแตงกายแบบโบราณของชนชั้นกษัตรยิในลานนา กลาวคือ ในลานนาโบราณ
นั้น การแตงกายของกษัตรยิ หรือ ชนชัน้สงู จะเปนผาทีส่ั่งทําโดยเฉพาะ หรือใชผาจากตางเมือง ผา
ที่ทอในลานนานั้น โดยมากเปนผาฝายเนือ้หนาแนน เพราะสภาพภมูิอากาศของดนิแดนลานนา
คอนขางหนาวเย็น ชาวลานนาจึงนยิมทอผาเนื้อหนาเพือ่ความอบอุนของผูสวมใส ผากปปาสิกา แม
จะเปนผาฝาย แตก็มลีักษณะโปรงราวกับใยบัวซ่ึงมิใชรูปแบบของผาทีท่อขึ้นในลานนา ผากปปาสิ
กานี้ อาจนํามาจากตางเมือง หรือส่ังทอขึ้นเปนการพเิศษสําหรับบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ สวนผา
โขมมะ  เปนผาใยไหมที่ใสเหมือนแกว ผาอุทุมพราเปนผาไหมที่มีลวดลายลกัษณะงดงามประณีต
เปนพิเศษ ซ่ึงเปนผาทีใ่ชสําหรับชนชั้นสูง หรือกษตัรยิเทานั้น จากลวดลายและลักษณะของผืนผา
ทั้งสองชนิด ไดสะทอนใหเห็นถึงวฒันธรรมในเรือ่งของการใชผาและการแตงกายของชนชัน้
กษัตริยของลานนาโบราณอยางเดนชดั นอกจากนัน้ยังแสดงใหเห็นคานิยมของชาวลานนาวา นยิม
ใชของที่ทําอยางประณีตและนิยมของสวยงาม 

ในกณัฑชูชก กลาวถึงตอนที่นางอมิตดาขูชูชกวาจะแตงตัวใหสวยงามเพื่อไปยัว่ยวนชาย
หนุม หากชูชกไมยอมเดินทางไปขอสองกุมารกณัหาและชาลีมาเปนทาสรับใชตน กวีบรรยายการ
แตงกายของนางอมิตดาเปนลักษณะของการแตงกายของสตรีลานนา ดังนี้  

 
“ในเมื่อเพิน่ตกเดือนชีปลใีหม คูจักหวีผมใสมาลา คูจกันุงส้ินกาสาใส

สองมีวัณณ คูจักเสียดลานฅาํแลทดัดอกไม ปกปนไวจงโขง คูจักไพถงดวยชาย
หนุมหนอย ห้ือเขาอิ่งออยชมสงวน เชนแล”๑๘ 

 
จากตัวอยาง นางอมิตดากลาววา เมื่อถึงเทศกาลปใหมของชาวลานนา๑๙ ตนจะเกลาผม ทัด

ดอกไมและปกปนใหเดน และนุงผาถุงเนือ้บาง ผากาสา คือ ผาอยางดทีี่มาจากเมืองกาสา๒๐ นางจะ 
“เสียดลานฅํา” คือ การใชใบลานมวนเสียบรูที่เจาะไวทีต่ิ่งหู คนมั่งมีอาจใชทองคําตีเปนรูปใบลาน 

                                                                          
๑๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๒. 
๑๙ตรงกับชวงเทศกาลสงกรานตของภาคกลาง 
๒๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี  พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง,  ๔๐. 
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และนํามามวนเสียบไวทีรู่ที่เจาะไวที่ติ่งหูแทนการใชใบลาน การเสียดลานฅํานี้เปนลกัษณะการแตง
กายของสตรลีานนาที่เปนเอกลักษณ นอกจากนัน้สตรีลานนายังนยิมเกลาผมและทัดดอกไมหอม
เพื่อความสวยงามและความสดชื่น และนุงผาซ่ิน เนือ่งจากชวงเทศกาลปใหมของลานนาตรงกับ
ชวงเดือนเมษายนที่มีอากาศรอน ชาวลานนาจึงมักนุงผาซิ่นที่มาจากเมอืงกาสา และจะเกลาผมปก
ปนหรือทัดดอกไม การปกปนของสตรีลานนาจะปกเฉยีงทางดานขางของผมเกลา เพื่อใหผมเกลา
ไมหลุด และเพื่อความสวยงาม 
 

๒. วัฒนธรรมไมเก่ียวกับวัตถุ ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรือ่งเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจ
เรยีวแดง มี  ๔ ประเภท คือ ประเพณี  ภูมริูและการละเลนพื้นบาน วถิชีีวิต  และความเชื่อ 

 
๒.๑ ประเพณี  
ประเพณี หมายถึง ความประพฤติของคนสวนรวมที่ถือกันเปนธรรมเนยีม หรือเปน

ระเบียบแบบแผนและสืบตอกันมา๒๑ การศึกษาประเพณีของลานนา ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง
เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบประเพณลีานนา คอื ประเพณกีารจัดงานศพของ
ชนชั้นกษัตรยิของลานนา ซ่ึงกวีบรรยายไวใน กัณฑมัทรี ตอนที่พระนางมัทรีสลบลมลงเนื่องจาก
เสียใจทีก่ลับมาที่อาศรมแลวไมพบสองกุมารกณัหาและชาลี ประกอบกับสะเทือนใจที่พระ
เวสสันดรหาเรื่องใสความวา พระนางมัทรีมัวแตไปเลนชูกับทพิยธรในปาจึงกลบัค่ํา เมื่อพระ
เวสสันดรเห็นดังนั้นกเ็ขาใจผิดคิดวาพระนางมัทรีเสยีชีวิต จึงรําพนัถึงความเสยีใจวาพระนางมัทรี
ไมนามาเสียชีวิตกลางปาเชนนี้ หากพระนางมัทรีเสียชีวิตในวัง พระเวสสันดรจะจัดงานศพทีส่ม
พระเกยีรติใหถูกตองตามราชประเพณี ดังนี้  

 
“อถมหาสตฺโต สวนวาพระมหาสัตตเจามีใจคระครอย พระยอดสรอย

บุญมี จิ่งกลาวคําดีวา ดรูานางราชมทรีเหิยเจาพี่ ในทีน่ี้ใชที่แมควรมาตาย เทา ๒ 
ราดายหนอไธ ดั่งรือพอยมาละพีไ่วตายไพ นี้ชา ผิวานางเมือตายในนคอรหลวง
ใหยกวาง กรยีาอันพี่จักสางสงสการ มีปรวิารเชื้อชาต ญาติอาจวงสา ทวฺรฏฐานิ 
อันวาเมืองทัง ๒ ค็จักไหวหวั่น สนั่นกองเนืองนัน ดวยอันเลกิซากสงสการ ดา
เครื่องปริขารทานทอด อยาดน้ํารอดหานาง เปนปางคะทึกหึกหนา ทังลุงตาอาย
เอิ้ยแหงเจา เขาจักมานั่งเฝาเปนปรวิารแหรนแหร บใชวาจักละแมไวเปลาดอม

                                                                          
๒๑เสฐียรโกเศศ, การศกึษาเรื่องประเพณีไทย  ( พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม ,  ๒๕๐๕ ), คํานํา.  
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ดาย ฉันนีแ้ลนา ดูรานางมทรีสรีสระอาด ปองวารายังไดเสวยิราชเปนพระญา 
แลนางมามรณาตายจาก คพูีน่ี้หากจักห้ือเพิ่นมาสางปราสาทหลังคราน บิดเปน
สานงามซะแลม คูพี่จักหาชางแตมขีดเขยีนเงา เสาหรอนั้นพี่จักพันไพดวยผา ใส
ชอฟาแลดวงปลี พี่จกัแตมรูปกนินารีนารอรแอนฟอน ถือดอกลอนเพิงพาว พี่
จักห้ือแตมรูปนางสาวใสสอย แปลงขรายหอยประตโูขงปราสาท น้ําแตมอยาด
ลายฅํา พีจ่ักห้ือแตมรูปตวัดําตัวแดงอยายอยาด รูปนาคบวงบาสเกีย้วตนีลวง ใส
ดอกพวงมอมมาย รปูคะตายเตนเพื่อนมังกอร มีทังรูปชางงางอน รูปมลาอัสสด
อรแลมณีกากขิ์ มีพรอมภาคหลวงหลาย รูปงัวฅวายแลอุสุภราช มีทังรูปจาพาก
แลหงสา รูปมคิคาเทียวตนีขราย รูปชางน้ํากายงวงงา ใสทังรูปปูปลาแลสกุณณา
ตัวองอาจ รปูเสือโครงอยาดอยังอยาย รูปนกเกรยีนมายหัสสดีลิงคแลการวีก 
แขกเตาปลีกเขยีวสรี มีทังรปูกินนารีนารอรมายฟอน ปลายตนีอยอนหากัน มี
หลายพรัณหลายภาค กับทังรูปนาคน้ํานาค ี รูปหัตถีชางมลา หลายหลากหนา
เสือสิงห รูปผูยิงโฉมซะแลม ชายฉูบแกมโลมใจ รูปเมฆะไหลเดรดาด เครือวลัลิ์
ลวาดสมตัว คอืดอกบัวบานสระอาด ดอกพานอยาดแจจน ดอกนลิลบนเขียวอะ
ทุม ดอกแกหนุมแกมกับ เครือวลัลิ์อยายสระอาด ปราสาทแกวแววยูง กองหลัว
สูงรอยช้ัน ไมแกนขันจันทนแดง สมุลละแวงมันซวะซวาด ปราสาทแกวริงราย 
มีเชิงชายงามสระอาด น้ําเตมอยาดดูพาว ดอกบัวขาวอยดหวาง แมลงพูสวางบิน
บน เครือวัลลิส์นแสนสิ่ง ขรายหริ่งแกวมัง่ทุกพาย ตระบอมขว้ําพี่จักใสมลาน้ํา
ตัวกลาย ตระบอมหงายพี่จกัใสบังไวแวน ถัดตนีแทนห้ันพี่จักใสลายวง ปะตู
โขงพี่จกัใสรูปเทวดาถือดอกไมอยูสอนลอน บางพรองพี่จักห้ือถือจาวมอรไกว
แกวงพัด บางฅนพี่จกัห้ือถอืเครื่องกัน้หางนกยูงยอยืน่ ยะยาบตื่นดวยจามรแีฅ
วนยิง่ ใตฟาขริ่งดูคราน เพือ่จักสงสการนางแกวพี่ ทุกดาวที่แจจน ยังฅนทัง
หลายจักห้ือมามวนเหลน ชักเชือกเตนหกคะโดง ฝูงฅนถงพี่จักห้ือถือพาทยคอง 
เสียงตื่นตองสระวนไพ สรไนเสียงส่ัน สระหนั่นดวยเบงทรา จากับดวยเสียงปลี ่
นันทุกที่อือทอื บางฅนพี่จกัห้ือตบมือตางแฉง พี่จักแตงเครื่องเหลนทุกประการ 
เปนประหมาณดั่งกลาวไวแลว พี่จักแตงไฟมลาแกวยาดโดยงยิง หนใตพี่จักแตง
รูปนางสิงหไวถา รูปนางขึ้นขี่มลายาดยิงบน หนวันตกพีจ่ักแตงรูปฅนถือไฟยน
ขึ้นขี่ชาง แลนขึ้นมลางกองไฟฟอน หนเหนือพี่จักแตงรูปทิพยาธอรแลนางฟา 
ขึ้นขี่มลาอัสสดอร หัวค็งอนนองค็อา ดั่งวาจักขึ้นฟาค็บหน แลนขึ้นสนสะสาด 
ขึ้นเจาะโขงปราสาทแลว ไฟมลาแกวลวดลงมา นางเทวดาพอยแลนขึ้น เจาะแต
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พื้นลายวงปราสาทแกว เจาะแลวแลนลงมาบติง นางสิงหพอยแลนขึ้น เจาะแต
พื้นขันหงาย ไฟนางหายกลางขว้ํา ล้ํานัน้ไพวันออก พี่จกัแตงไฟเขาตอกแลไฟข
วี รูปมอมพีตวัเติบ ไตเชือกขึ้นจับโขง พี่จักแตงรูปไฟหงสแลนกยงูตัวมีปลกี 
ขึ้นฟอนฟกกนัลงมา กะทําฉันนี้แลว ไฟมลาแกวแบงเปนเปลยีวซวะซวาด น้ํา
แตมอยาดกองหลัว ฅวันไฟมัวจะโจด สะโลดขึ้นกลางหาว ปลานดั่งดวงดาวบน
ฟา แลวคูพีจ่กัหงายเหงี่ยงหนาผอแลดู ขึ้นพระพรูตกลงมาพระรั่ง เปนดั่งดอก
พุดถั่งผายตาม เปนไฟงามยอมดอก ปานเขาตอกกําผาย ไฟนางสวายดอกนอย 
ขวีดอกสอยแจจน ซะโพกลนลวนแตก ไฟมลาแกวแยกเปนเปลยีว ฅวนัไฟเขียว
ติดชอฟา มานกาบอาเปนดัง่จักบินบน ลมบิดกิว่ปนเคลา ปานดั่งจักยกเอา
ปราสาทเจาแมเมือบน กะทาํฉันนี้แลวจิ่งเปนบัวราณ สงสการนางพระญามาแต
กอน แลนา”๒๒   

 
 ตัวอยางขางตน กลาววา พระเวสสันดรรูสึกอาลัยอาวรณพระนางมัทรี จึงรําพันวา นางไม
ควรมาเสียชีวติในที่นี้ หากนางเสียชีวติในเมือง พระเวสสันดรจะจัดงานศพใหนางใหยิ่งใหญ มญีาติ
และบริวารจากทั้ง ๒ เมืองมารวมงานศพ มีเครื่องบริขารและน้ําสําหรบักรวดอุทิศสวนกุศลใหนาง 
ญาติและผูคนทั้งหลายจะมารวมกันแหศพของนาง พระเวสสันดรจะสั่งใหคนสรางปราสาทอัน
งดงามและวิจติรบรรจง จะหาชางฝมือมาเขียนลวดลายที่ตัวปราสาท เสาของปราสาทจะพันผา
ประดับดวยชอฟา ยอดปราสาทจะทําเปนดวงปลี๒๓ ที่เขียนรูปเปนกินนรและกินนารกีาํลังเริงระบํา
และถือดอกลอน๒๔ที่สวยงาม  จะใหคนเขียนรูปหญิงสาวสวมสรอย ทําเปนตาขายประดับประตู
ของปราสาท และเขียนลายน้ําดวยทองเปนรูปตวัดําตวัแดง๒๕ รูปพญานาคที่ถูกบวงบาศกเกีย่วเทา 
ประดับประดาดวยพวงมาลยั  เขียนรูปกระตายกับมังกร รูปชาง รูปมาอัสดร และมามณีกากข มรีูป
วัวอสุภราช รปูนกจากพรากและหงส รูปกวางกําลังเดนิเลน รูปชางน้ําที่กําลังยกงวงหยอกกัน รูปปู 
ปลา และนกทีส่งางาม รูปเสอืโครง นกกระเรียน และนกหัสดิลิงค นกการเวก นกแขกเตาที่มีปกสี
เขียว รูปกินนารีเริงระบําดวยปลายเทา รูปพญานาคกับรปูงู รูปชา มา รูปหนาเสือและหนาสิงห รูป
ผูหญิงสวยที่กาํลังถกูผูชายจบูแกม รูปกอนเมฆที่กําลังเคลื่อนไหว รูปเถาวัลยที่พันไปมาอยางงดงาม 

                                                                          
๒๒อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง,  ๓๓๖-๓๔๐. 
๒๓ดวงปล ีคือ ยอดเจดยีท่ีมีสัณฐานคลายปลีกลวย 
๒๔ดอกลอน คือ ดอกไมท่ีเสียบอยูบนปลายไมไผเปนพุม 
๒๕ตัวดําตัวแดง คือ สัตวในเทพนิยาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

รูปดอกบัว และดอกพาน๒๖จํานวนมาก ดอกนิลบลสีเขียวครึ้ม มีทั้งดอกบานและดอกตูม เถาวลัย
เรยีงรายรอบปราสาทก็ดไูมรกตา  ปราสาทเปนแกวงามราวกับนกยูง ตั้งอยูบนกองฟนสูงหนึ่งรอย
ช้ัน ฟนนัน้เปนไมแกนจนัทรแดง และไมสมุลละแวงที่เผาแลวมีน้ํามนัหอมหยดชุมฉ่ํา ปราสาทแกว
ที่มีการแตงชายคาของปราสาทอยางสะอาดตา ดวยการเขียนลายหยดน้ําและรปูดอกบัวสีขาว  
สลับกันไป แมงภูจะบินมาเหนือปราสาท เพราะเขาใจผิดวาเปนดอกไม จะมีตาขายแกวคลุมอยาง
สวยงาม ตระบอมขว้ํา๒๗จะเขียนรูปมาน้ําทีส่ะดุดตา ตระบอมหงายจะทําใหงามใสราวกับกระจก 
ดานลางของแทนวางปราสาทจะเขยีนลายวงกลม ประตูปราสาทจะทําเปนรูปเทวดาถือดอกไมยนื
เรยีงกัน จะใหชาวมอญคอยพัด จะใหคนถือหางนกยูงเปนเครื่องกั้นปราสาท และตกแตงดวยขน
จามรีอยางเหมาะเจาะ ใตทองฟาที่สดใส จะจัดงานศพใหนางผูเปนที่รกั คนทั้งหลายจะมาชวยกันดึง
เชือกจูงปราสาทดวยความเตม็ใจ จะใหคนถง๒๘ถือปพาทยและฆองที่มีเสียงดัง ประกอบดวยเสียง
จากเบงทรา๒๙   กับเสียงป และใหคนมาตบมือแทนการตฉีาบ จะจดัใหมีมหรสพทุกอยางดังที่กลาว
มานี้ จะใหแตงดอกไมไฟมาแกว ทางทิศใตจะแตงรูปนางสิงหขี่มาขึ้นทองฟา ทิศตะวนัตกจะให
แตงดอกไมไฟเปนรูปคนขีช่างขึ้นทองฟา ทิศเหนือจะแตงดอกไมไฟเปนรูปทิพยาธรกับนางฟาที่
กําลังขี่มาอัสสดรแลนขึ้นทองฟา ประตูปราสาทจะแตงดอกไมไฟมาแกวใหลาดลงมา พื้นปราสาท
จะทําดอกไมไฟเปนรูปนางสิหทะยานขึ้นฟา  ทางทิศตะวันออกจะแตงดอกไมไฟขาวตอก และ
ดอกไมไฟขวี๓๐  จะทํารูปมอมตัวใหญใตเชือกที่รอยประตูปราสาท จะแตงดอกไมไฟเปนรูปหงส
และนกยูงกําลงับินลงมา เมื่อทําอยางนี้แลวจะเห็น ดอกไมไฟมาแกวกจ็ะเปนเปลวงดงาม  ควันไฟที่
พุงขึ้นจะดูงดงามราวกับดวงดาวบนทองฟา แลวพระเวสสันดรก็จะเงยหนาดูดอกไมไฟที่สวยงาม
สะพรั่งเหมือนดอกพุดและเหมือนขาวตอกที่โปรยลงมา ดอกไมไฟมีทั้งเล็กและใหญ มีการจดุ
ประทดั ดอกไมไฟมาแกวแตกออกเปนชอ ควันไฟที่กาํลังไหมชอฟาหมุนขึ้นเปนเกลยีวราวกับจะ
พัดเอาปราสาทขึ้นไปบนสวรรค ตองทําอยางนี้จึงจะถกูตองตามพิธโีบราณที่สืบทอดกนัมา 

การจัดพธิีศพของชาวลานนา จะมกีารทําปราสาทสําหรบัใสศพ การทําปราสาทนี้เปนคติ
นิยมในการตบแตงหีบศพของลานนา ถือเปนการใหเกยีรติแกผูตาย สําหรับศพเจานายหรือ
พระสงฆ ในลานนาจะมกีารตกแตงปราสาทสําหรับศพอยางประณตีตามขนบและความเชื่อของ

                                                                          
๒๖ดอกพาน คือ ดอกบวัชนิดหนึ่ง 
๒๗ตระบอม คือ บัว เปนสวนหนึ่งของการตบแตงเมร ุมีตระบอมขว้ํา กับ ตระบอมหงาย 
๒๘ถง ในที่น้ีหมายถึง นักเลง 
๒๙เบงทรา คือ ดนตรี หรือปพาทยเครื่องหา  
๓๐บอกไฟขวี คือ ดอกไมไฟท่ีคลายดอกไมไฟเทียนแตมีขนาดเล็กกวา 
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ลานนา มกีารทําปราสาทเปนรูปนกหัสดิลงิค คือ “รูปนกเกรียนมายหัสสดีลิงคแลการวกี” เนื่องจาก
เชื่อวานกหัสดีลิงคจะเปนพาหนะนําดวงวญิญาณของผูตายขึ้นสูสวรรค มีการจัดดอกไมไฟสําหรบั
จุดในงานศพเปนรูปสัตวตางๆ เชน “ขึ้นเจาะโขงปราสาทแลว ไฟมลาแกวลวดลงมา นางเทวดา
พอยแลนขึ้น เจาะแตพื้นลายวงปราสาทแกว เจาะแลวแลนลงมาบติง นางสิงหพอยแลนขึ้น เจาะแต
พื้นขันหงาย ไฟนางหายกลางขว้ํา ล้ํานั้นไพวันออก พีจ่ักแตงไฟเขาตอกแลไฟขว”ี มีการตบแตง
ปราสาทดวยสัตวมงคลตางๆ เชน “พี่จักห้ือแตมรูปตวัดําตัวแดงอยายอยาด รูปนาคบวงบาสเกี้ยว
ตีนลวง ใสดอกพวงมอมมาย รูปคะตายเตนเพื่อนมังกอร มีทังรูปชางงางอน รูปมลาอัสสดอรแลมณี
กากขิ์ มีพรอมภาคหลวงหลาย รูปงัวฅวายแลอุสุภราช มีทังรูปจาพากแลหงสา รูปมิคคาเทียวตนีข
ราย รูปชางน้ํากายงวงงา ใสทังรูปปูปลาแลสกุณณาตวัองอาจ รูปเสือโครงอยาดอยังอยาย” มีการจัด
ขบวนแหศพอยางยิ่งใหญดวยมหรสพตางๆ เชน “ทุกดาวที่แจจน ยงัฅนทังหลายจกัห้ือมามวนเห
ลน ชักเชือกเตนหกคะโดง ฝูงฅนถงพี่จกัห้ือถือพาทยคอง เสียงตื่นตองสระวนไพ สรไนเสียงสั่น 
สระหนั่นดวยเบงทรา จากับดวยเสียงปลี่ นันทุกที่อือทอื บางฅนพี่จกัห้ือตบมือตางแฉง พี่จักแตง
เครื่องเหลนทกุประการ เปนประหมาณดั่งกลาวไวแลว”  เปนตน 

 
๒.๒ ภูมิรูและการละเลนพื้นบานของลานนา 
จากการศึกษาเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบวา กวีไดพรรณนาภูมิ

รูและการละเลนพื้นบานตางๆ ของชาวลานนาสอดแทรกลงไวในเนื้อเรื่อง เชน  
ในกณัฑชูชก ตอนที่ชูชกบอกนางอมิตตดาวา ตนไมรูวิชาทีเ่ปนสมัมาชีพใดเลย มีการ

กลาวถึงภูมริูและการละเลนพื้นบานตางๆ ที่ชาวลานนาสามารถยึดเปนอาชีพได ดังนี ้
 

“ชูชกพราหมณจิ่งกลาววา “นตฺถิเม สิปฺปฏฐาน”ํ ดูราแมนอยอมิตตตา
ปนนาพี่เหิย ช่ือวาสวาสตรสิลปสิปปคุณอันใด คูพี่ค็บไดเรียนสักหนอย แต
เมื่อยังหนอยยงัเล็ก แมนวาตําราเชนเช็ก พี่ค็บไดเรียน หลอเหล็กห้ือเปนธัมม
ชาต คูพี่ค็บไดเรยีน หลอทองแดงหื้อเปนนาก คูพี่ค็บไดเรยีน หลอกากแกวห้ือ
เปนฅํา คูพี่ค็บไดเรียน จักจําคําทานห้ือแจง แมนจกัแสงน้ําแตมขีดเปนลาย คู
พี่ค็บไดเรียน มีแตนอนหงายฅูเขานอนออมขางเตาไฟ เยยีะไอขะขุกขะขาก 
ฝูงนี้หากเปนการเกลา ยังเคยิชะนาญสะนอย แมนวาเชิงฟอนยางลายเลิง ฟอน
แพนเพิงลายโลก คพูี่ค็บไดเรยีน ขึ้นฟอนโยกใยโยน คูพี่ค็บไดเรยีน ขึ้น
กระโดงฟอนดาบ คูพี่ค็บไดเรยีน ตกเชิงพราบๆ แลเชิงลา คูพี่ค็บไดเรยีน แมน
วาเชิงดําน้ําหาปลา สานไซงาแลเลิย่ตอก ลายสอกกอกแลสานกวย แปลงน้ํา
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บวยแลแปลงพาก คูพี่ค็บไดเรยีน ฟอนเตนตราบตราตริง คูพี่ค็บไดเรียน ตบ
มือบิดหมากพลาวหาว คูพี่คบ็ไดเรียน หันแลวสอดทวายดู คูพี่ค็บไดเรยีน ดู
ฤกษเดือนดาวบวกคณูห้ือแมน คูพี่ค็บไดเรยีน แมนวาดูยามหมดแลยามปลอด 
คูพี่ค็บไดสอดหาเรียน ดูไมมอกเจียงยาวสอก แทกแลวออกมาหัก คันชะนาญ
นักมักหุมแมน คูพี่ค็บไดแกวนหาเรยีน แลเจา มนตอันจักใสหนุมเหนาห้ือรัก 
คูพี่ค็บมี มนตอันห้ือทานใจหวาน คูพี่ค็บไดเรียน มนตอันจักเปาเกียนห้ือกลิ้ง
ห้ือเลน คูพี่ค็บไดแกวนหาเรยีน”๓๑  
 
ตัวอยางขางตน กลาววา ชูชกพราหมณกลาวกับนางอมติตดาวา ตนไมไดเรียนศาสตรและ

ศิลปใดเลย ตั้งแตเยาววัย ศาสตรและศลิปที่กลาวถึงไดแก ตําราเซนของจีน การหลอเหล็ก การเลน
แรแปรธาต ุ เชน การทําทองแดงใหเปนนาก หรือ ทําเศษแกวใหเปนทอง การเขียนลวดลายตางๆ  
การดําน้ําหาปลา การสานไซ การสานตะกรา การทํากระบวย การเก็บมะพราวก็ไมไดเรยีนมา การ
ฟอนตางๆ คือ การฟอนยาง ฟอนแพน ฟอนโยก ฟอนดาบ ฟอนเชิง และการดฤูกษยาม หรือการ
ทํานายตางๆ มนตเพื่อทํานายกับไมมอก๓๒ มนตทําเสนหใหคนหลงรัก มนตเปาเกวียนใหแลน จาก
ตัวอยางที่ไดกลาวมานี้ จะเห็นวามกีารกลาวถึงภูมริูทีสื่บทอดกันมาในทองถิน่ และการละเลน
พื้นบานตางๆ ของลานนา ทีก่วีไดสอดแทรกไวในเนื้อเรือ่ง เชน ฟอนเชิง ฟอนแพน ฟอนดาบ ตบ
เชิง เปนตน นอกจากนั้นยงัแสดงใหเห็นถึงชายหนุมในอุดมคติของลานนาวา ตองมีวิชาติดตวัเพื่อ
ประกอบอาชพีอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงไดฝกฝนมาเปนความชํานาญเฉพาะตวั เชน การเลนแรแปร
ธาตุ การสานตะกรา การดฤูกษยาม หรือการหาปลา เปนตน 

ในกณัฑมหาราช ตอนที่พระเจาสัญชัยรับสั่งใหเสนาอมาตย จัดทัพเพือ่เดินทางไปรบัพระ
เวสสันดรกลบัเมือง ในขบวนทัพ กวีไดบรรยายวา มชีางขับซอ ชางฟอน และนกัดนตรีพืน้บาน
ประเภทตางๆ รวมขบวนไปดวย ดังนี ้

 
“คันวาฅนทังหลายฝูงชางขบัแลชางฟอน สังสรืดอยอนตีนมือค็ห้ือไพ 

ฅนทังหลายชางตีกลองหุมปลากค็ดี ตีทองปลากตางกลองค็ดี ฅนทังหลายฝูง
ชางขับนิยายเหลนลวงโลก ห้ือหายโสกมายาค็ห้ือไพ อาหยนฺตุ สพฺพวีณาโย 
พวกพณิตราจาํนีต ใหเขาดดีตามคูพลนั คันวาฅนทังหลายฝูงชางตกีลองนอย

                                                                          
๓๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๘. 
๓๒การอธิษฐานอยางหนึ่งของชาวลานนา วิธิการคือ เมือ่ตองการอธิษฐานขอสิ่งใด ก็จะหาไมท่ียาว ๑ ศอกมา ทองมนตแลว

อธิษฐาน ถาคําอธิษฐานเปนจริงไมน้ันจะยาวขึ้นมา 
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แลกลองหลวง เปลาหอยสังขหลายสิ่ง ติ่งจักเขแลพณิ ๗ สาย ทานทังหลายจุงตี
จุงเปลา มือนบัเลาสงวนใจ เภรีอันใดดังดวน หนาใดมวนสูจุงตี ฅนฝูงชางตีวุน
แลเปลาบณัเฑาะ แลสีธรอทังติ่ง แลห้ือตีกลองเงนิกลองฅํากลองชุมกลองไชย
กลองไห คือตริงปงตุมพางฅนฝูงชางจุงตีแตครุมนอยราชเราไพเทิอะ”๓๓   

 
 จากตัวอยางขางตน จะเห็นวากวีบรรยายถึงมหรสพพื้นบานของลานนาแทรกไวในการจัด
ขบวนทัพ คือ ชางขับซอ ชางฟอน นักดนตรีซ่ึงเลนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน พณิ กลองประเภท
ตางๆ อาทิ กลองเงิน กลองทอง กลองใหญ กลองเล็ก กลองไชย๓๔ และกลองไห๓๕ เปนตน มนีัก
ดนตรีเปาหอยสังข ดีดจะเข ขับบัณเฑาะว และคนตบมือใหจังหวะ คือ “ทานทังหลายจุงตีจุงเปลา 
มือนับเลาสงวนใจ” 
 

๒.๓ วถิีชีวิต 
วิถีชีวิต หมายถึง ทางดําเนินชีวิต๓๖ การศึกษาภาพสะทอนวถิีชีวิตของชาวลานนาจาก

วรรณกรรม เรือ่งเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบลักษณะวถิีชีวติแบบลานนา ใน
เรื่อง เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง  ๒  หัวขอ คือ ความสัมพันธของคนในสังคม และบทบาท
ทางสังคมของชายและหญิง  

๒.๓.๑ ความสัมพันธของคนในสังคม 
จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบภาพ

สะทอนความสัมพันธของคนในสังคมชนบทของลานนา คือเปนความสัมพันธแบบใกลชิดกนั คน
ในสังคมรูจักและสนิทสนมกนัเปนอยางดี สังเกตไดจากการใชคําเรยีกชือ่ที่นําเอกลักษณ พฤตกิรรม 
อาชีพ หรือช่ือสามี มาตั้งเปนคําฉายาเรยีกกนั ดังตัวอยางตอไปนี ้

 
“รอยวาอีกาลกิณีจี้หลีต้าสวดปากรายโกรดหุมคํา บอ้ันค็อีตาดําปากกวาง 

ผัวมนัราดรางหลายที บอ้ันค็อีสรีผูมักชู มันชางรูอยาแฝดหลวงหลาย บมีค็อีผี
พรายแมคาเหมี้ยง เกลามนัเกลีย้งดัว่โพรงเลีย รูวาอีตาเพรียเมียพราหมณอายใส 

                                                                          
๓๓อุดม  รุงเรอืงศร,ี  เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๑๐. 
๓๔กลองไชย หมายถึง กลองสะบัดชัย ลักษณะเปนกลองสองหนาขนาดใหญ 
๓๕กลองไห คือ กลองที่มีลักษณะคลายไห ใชสะพายเพื่อตรีวมขบวนแห   
๓๖ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๗๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

โปงแฅงใหยตาหลวง รูวาอีนางยวงเมียพราหมณผูตาหลิว่ แมหนาปวนมยาน บ
อ้ันค็อีหวานใจเคียด รายลนเปรตเหลือผี ไพดาอีเจาคแูลคา บอ้ันค็อีจอมจักเมยี
พราหมณนอง เกลามันอัว่ชองควี่รยุราย รูวาอีตายพรายเมียพราหมณอายยี่ เกลา
มันควี่ดั่งขนแพะ บอ้ันค็อีสัพพะแชะแมคาหมากกอก ปากรายบอกปานผี มาดา
อีเจาคูแลคา ดาอีนายคูแลรือ รูวาอีจี้หลีแ้มคาขี้รา ใจเคียดกลาปากเสียงแขง บมีค็
อีฅําบางผวัมันขี้คราน ทานยอมตานดแูฅวน รูวาอีตาแมนแมคูลวา ตาเหลือก
สากกาก บมีคอี็ขี้ขากอีสัพพะแซะแมคาสมคาง มันชางยางถางถะขา มาดาเจาคู
แลคา ดาเมยีคูแลคา รูวาอีจกหลกแมคาหมากถั่วเนา รายกวาเกลาบห้ือเสีย บ
อ้ันค็อีตาเพรยีปากเปยก เขารองเรียกหากนัไพทา มารมุกันดาเมยีคูแลคา รูวาอี
ตามนเมียพราหมณผูตาเหลอืกสากกาก เปนขี้ขากทังตัว ยางหัวซอนไพหนา มัน
มาอยูถาตเีมียคูแลเด บมัค็อีตาเซียหัวหยอง มันชางขายหนังพองกับเขาแฅบ มา
จาคําสมแสบหัวใจ ดาร่ําไรจาเสียด ห้ือเมียคูเคียดหนนีี้แลเด นางจุงจักบอกคูพี่
ห้ือแจงชูอันมาบัดนี้เทิอะ 

เมื่อนั้น นางอมิตตตาปนนาจิ่งกลาววา สามิ ขาแกลปูผูเถา สวนวาเมีย
พราหมณ เขาค็มาเตมดอนซายแลรมไม คูค็บจําชื่อเขาไดสักฅนแล พราหมณ
เหิย คูจักกลาวแกลทานพราหมณห้ือรูคาอยูบานหนี้เคิยหันกอนแล ผูนึ่งนั้นดํา
สูงตาโมง มันเปนแมคาคู เกลาผมหลูบหลูเมือหลัง มาอยนือยังอยูขางน้าํบอ ซัด
ตาผอยังคู ผูหนึ่งนั้นขาวสงูสูบูแอวมั่ง เยียะหนาถั่งดั่งงวงซาหลังโคสะหนอย 
มันชางกลาวคาํสะหาว ผูนึง่นั้นทางขาวมนับมีสักอยาด ดําลนขนาดเพียงกา 
เหลือกตาอยูมะมานมะมาน วามึงจักมาอยูบานตูสัง วาอ้ันจิ่มคู แลนา ผูนึ่งนั้น
เยียะดังจองหูบัง มาอยืนอยงัอยูขางน้ําทา เหน็บดอกขาเตมเกลา เยียะเมาเหลาดัง
แซว ปากเสยีงแหลวปะแปบ มาปูนดแีสบหัวใจค ู ผูนึ่งนัน้เยยีะบิงผาสไบ
ดอกฅําเอิ้มเติม้ ตาค็เหลื้อมเขี้ยวค็ขาว ซํ้าดังยาวคิ้วโกง มาจาจมหลายที จาคําผดิ
เยียะสะกกสะกาก ผูนึ่งนัน้ปากเบี้ยวดังจอง มันชางขายหนังพองกับเขาฅวบ ผัว
มันเถายิ่งกวาผวัคู เขามาชกูนัจมดา มาอยูวาห้ือตูหนี ผูนึ่งนั้นแฅวนบดีสักอยาด 
สากน้ําฝาดมันมี จาบุบตีอยูบยั้ง นุงส้ินบัง้กานลายเสือ ซํ้าแอวเฅื้อกนกึ่ง นัว
นมตึ่งเปนหนาม เหน็บดอกครามชาหอมนุงส้ินกอมปากเสียงแขง ผอซะแขง 
ผอซะแคง จมเสียด จาสมเสียดปูนหมาง ผูนึ่งเยยีะคางหวดิคิ้วโกง ซํ้าเขีย้วโซง
นมยาน แบกไมคานยอนเยิอ้ วาจกัแกเสื้อรุมตี ฝูงนึ่งนั้นแฅวนบดีสักอยาด ใจ
กลาฝาดขมใน ผูนึ่งนั้นสากตมันมีใจบกลา มันบห้ือคูหันหนา เทาหันแตตากล้ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

นึ่งอยูเมยีงเมียง ผูนึ่งนั้นตกพายซะเลียงปานดั่งชาง สากตมันเปนแมรางจกัแวน
เคน สูงโอนเอนตาเหลือก ยางอุมเอือกนมไหว มาวาคูเหลอืใจอยูบได จิง่รองไห
แลนมานี้แล พราหมณเหิย”๓๗ 

 

ตัวอยางขางตนจะเห็นวา มกีารนําลกัษณะเฉพาะทางรปูรางหนาตา พฤติกรรม อาชีพ หรือ
ช่ือสามี มาตั้งเปนคําฉายาเรียกกันนี้ เปนลกัษณะเดนในเรือ่งการเรยีกชื่อของคนในสังคมชนบท ซ่ึง
แสดงใหเห็นถงึความสนใจในการสังเกตลกัษณะของบุคคลของชาวลานนา และแสดงใหเห็นถึง
ความใกลชิดสนิทสนมของคนในสังคมดวย  เชน อีกาลกณิีจี้หลี้๓๘ตาสวด๓๙ปากราย  หมายถึง หญิง
ผูซ่ึงวางตวัไมสํารวม และมดีวงตานนูอูม พูดจารายกาจ  อีตาแมน๔๐แมคูลวา๔๑  หมายถึง หญิงที่มี
นัยนตาโผลแลบออกมาอยางเห็นไดชัด และเปนคนตางถิ่น หรือตางชาติ ซ่ึงมาอาศัยในชุมชนนัน้ 
หรือ อีตามน๔๒เมียพราหมณผูตาเหลือกสากกาก๔๓   หมายถึง หญิงซ่ึงมีดวงตากลม และมีสามี
ตาเหลือกจนเกือบมองไมเห็นตาดํา เปนตน 

๒.๓.๒. บทบาททางสังคมของชายและหญิง 
จากการศึกษาวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบภาพ

สะทอนของบทบาททางสงัคมของชายและหญิงในกณัฑชูชก ตอนที่นางอมิตดาจัดเตรียมสัมภาระให
ชูชกเดินทางไกลเพื่อเดินทางไปขอสองกุมาร ดังนี ้

 
 “เมื่อนั้นนางอมิตตดาค็รีบพลันมะโนมะนาแตงดาซวะไซว ยังเขาไท
แลเขาถง ใสทั้งเขาสตุผงแลน้ําเผิ้งใหม ใสทั้งพรกิแลเกลือ ใสทั้งหมากเขือแล
หมากถั่ว เขาตมอ่ัวชิ้นยํา ใสเขาตําผง แลแมลงดาขัว้ ใสทัง้หอมบั่วแลหอมเทียม 

                                                                          
๓๗อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๔ – ๑๙๖. 
๓๘จี้หลี้ แปลวา จัด หรือ อยางเปรี้ยวจัด  
๓๙สวด หมายถึง นูน อมู 
๔๐แมน หมายถึง ผดุ โผล แลบ หรือปรากฏใหเห็นเพียงเล็กนอย 
๔๑คูลวา หมายถึง ชาวตางถิ่น หรือตางชาติซ่ึงไมเปนท่ียอมรับ เชน คูลวาดํา หมายถึง แขก ซ่ึงไมเปนท่ียอมรับ หากเปนท่ี

ยอมรับเรียก แขก  
๔๒ตามน คือ ดวงตาที่กลมมน 
๔๓สากกาก คือ คําท่ีมักใชประกอบกับ ขาว หมายถึงขาวอยางซีด อยางตาเหลือกจนเกือบมองไมเห็นตาดํา เรียกวา ตาเหลือก

สากกาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

ใสทั้งซะเลยีมแลขีร้า ใสทั้งพรากลาแลเหล็กไฟ ใสทั้งไตรแลน้ําเตา เพื่อจักห้ือปู
พราหมณเถาพาไพกินในหนทาง แลวค็เอามาวางในทีใ่กลชูชกพราหมณ ห้ันแล  
 เมื่อนั้น ชูชกพราหมณค็อยดอยาวเรือนทีห่ลุดที่คร่ํา ทีใ่ดต่ํามันคแ็ปลง
ห้ือสูง ประตูบดีมันค็แปลงหื้อดีหับแทบแลว มันค็ซะแหววถือเอาพราเยียะชะฅู
ชะฅู มนัค็เขาไพสูปลา หาหลัวมาผาไวห้ือเมียมันดัง แลวคถ็ือเอาไหน้ําไพสูทา 
ตักเอาน้ํามาใสภาชนะไวห้ือเตมชูแหง ใสทังเฟองแองแลเฟองไห จาลวงสุดไพ 
แมนฝากับเหลก็ไฟค็ใสห้ือเตม ทังบอกไมสีฟนค็ใสห้ือเตม แลวคจ็ิง่ทรงเพ
สเปนนรสีอยูในเรือนที่นั้น แลวจิ่งใหโอวาทคําสอนแกลเมียมันวา ดรูา นางสาย
ใจพี่เหิย แรกแตวนันี้ไพเมือ่หนา เจาอยาวาจักออกไพนอกเรือนรา คันวาชวด
เวลากาละอันฅ่ํา เจาอยาวาจกัเขียวฅ่ําแอวลาเหลนกลางคืนเนิอ อันหนึ่ง นางอยา
ไพยืนขางฅุมไมกับบาวหนุมริงราม อันหนึง่ นางอยาไดตริจามไออะรอือะแรม
เสียงหลาก นางอยาไดประหมาทแทดีหลี คอยรกัษาตนดีทุกฅ่ําเชา ตราบตอเทา
คูพี่นี้ฅืนมานี้เทอะ วาอ้ันแลวค็ขึ้นสุบสอดเกิบในเรือน แลวค็ซะพายถงอันใหย 
สัพพะของกินใสชูอัน คผ็ันมือเอามือเมียมันกลาวจะใจเยียะรองไหค็เยียะลง
เรือนไพในวนันั้น แลนา”๔๔ 

 
ตัวอยางทีย่กมา แสดงใหเห็นวัฒนธรรมดานชีวิตและความเปนอยูของชาวลานนาไดอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะบทบาททางสังคมของชายและหญิง กลาวคือ สามีดูแลซอมแซมบานเรือน และ
ส่ังสอนภรรยาใหรูจักวางตวัและไมประมาท สวนภรรยาทํางานบานจัดเตรียมอาหาร และหุงหา
อาหารปรนนิบตัิสาม ี จะเห็นไดจากเหตกุารณทีย่กมาเปนตอนทีน่างอมิตดาจดัเตรยีมสมัภาระใหชูชก
เดินทางไกล ไดแก เตรยีมขาวสารและน้าํผึ้งสดใหม พริกและเกลือ มะเขือและถัว่ ขาวตมสอดไส 
ยําเนื้อ ขาวตาํผง และแมงดาคั่ว กับหอมแดงและกระเทยีม สะเดา ปลารา และเตรยีมของใช ไดแก 
มีดพรา เหลก็ที่ใชสําหรบัจดุไฟ ถวยตะไลและน้ําเตาสําหรับใสน้ํา ไวใหชูชกใชทําอาหารกินระหวาง
ทาง แลวจึงนํามาวางไวให ฝายชูชกก็ซอมแซมเรือนที่ชํารุด สวนใดทรดุก็ทําใหดี ซอมประตใูหปด
ไดสนิท ไปตัดฟนในปาไวใหนางอมิตดาใชจุดไฟ แลวจึงเอาไหไปตักน้ําไวใหเต็มภาชนะทุกใบ 
จากนั้นก็วางตวัเปนผูทรงศีลกลาวใหโอวาทแกภรรยา วาตั้งแตวันนี้ไปจนถึงวันที่ชูชกกลับมาอยา
ออกไปเที่ยวเลนในเวลากลางคืน อยายนืที่ลับตากับชายหนุม รกัษาตัวอยาใหปวยไข ดูแลตวัเอง
อยาไดประมาท แลวชูชกก็ใสรองเทาและสะพายยามสัมภาระ กอนจับมืออมิตดาปลอบวาอยารองไห
แลวลงเรือนไป  
                                                                          

๔๔ อุดม  รุงเรืองศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๐๒ - ๒๐๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒

 
๒.๔. ความเชือ่  
ความเชื่อ เกดิจากความพยายามของมนุษยในการแสวงหาคําตอบในเรื่องของสิ่งตางๆ ที่

ตนไมรู เชน ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเชื่อตางๆ แลว จะเห็น
วามีความมุงหมายแฝงของบรรพบรุุษในการอบรมและการกลอมเกลาพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคมอยางแนบเนยีน๔๕ เมื่อมนษุยแสดงออกทางพฤตกิรรม ความเชื่อตางๆ ก็จะปรากฏ เชน วรรณคดี
ของไทยที่ปรากฏความเชื่อตางๆ อยูมาก๔๖ จึงกลาวไดวา วรรณคดีหรอืวรรณกรรมของทองถิ่นใด 
มักจะปรากฏความเชื่อตางๆ ของคนในทองถิ่นนัน้ จากการศึกษาเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบับไมไผ
แจเรียวแดง ผูศึกษาพบความเชื่อทองถิ่นที่ปรากฏในงานวรรณกรรมหลายเรื่อง ดังนี้ 

 
ความเชื่อเร่ืองเหตุท่ีทําใหไดสามีสูงอาย ุ

 ในลานนามีความเชื่อเรื่องคูครองอยูหลายประการ เชน ใครดูพระจันทรหรือดาวที่ขึ้น
กลางวันจะไดคูครองเปนหญิงหรือชายทีสู่งอายุ หรือใครนาํดอกไมเห่ียวไปบูชาพระจะไดคูครอง
เปนคนสูงอายุ๔๗ นอกจากนั้นผูวิจัยยังเคยไดยนิคนเฒาคนแกในลานนากลาวเตือนลูกหลานวา “เก็บ
ผักยามเชาไดผวัหนุม เก็บผักยามสายไดผวัแก” เปนตน 

ในเรื่องเวสสันตรชาดก ฉบบัไมไผแจเรยีวแดง พบความเชื่อทองถิ่นสอดแทรกในเนื้อเรื่อง
กัณฑชูชก ตอนที่พราหมณีในหมูบานชวยกันรุมดานางอมิตตดาวา นางอมิตตดาซึ่งเปนหญิงสาวที่
มีรูปรางหนาตางดงาม แตกลับไดสามีเปนชูชกพราหมณชรานาตาอัปลกัษณ เปนเพราะนางไดทํา
กรรมตางๆไว ดังนี ้
 

“ดูรานางอมติตตาปนนาเหิย  มึงนางมีรูปโฉมงามบเสา พอยมาได
ผัวหมอนปูนหมาง เหมนสาบสางดั่งแรง หนังเห่ียวแหงยักยนุ รอยนางกะ
ทําบุญมักใจเสาจิ่งมาไดผัวเถากอดเจ็บฅิง ชะแล”๔๘ 

 
 ตัวอยางทีย่กมา กลาววา เหตุที่นางอมิตตดาที่มีรูปรางหนาตาสวยงาม ไดสามีแกคราว
หมอน (ทวด) และมีหนาตาอัปลักษณ เปนเพราะนางอมิตตดานั้น ทําบุญดวยความไมเต็มใจ ทําบุญ
                                                                          

๔๕อารี  ถาวรเศรษฐ, คติชนวิทยา  ( กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ๒๕๔๖ ), ๙๔. 
๔๖ภิญโญ  จิตตธรรม, ความเชื่อ   ( สงขลา :โรงพมิพมงคลการพิมพ ,  ๒๕๒๒ ), ๘. 
๔๗สัมภาษณ  แปง  คําภิชัย, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
๔๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓

ดวยใจทีไ่มเบกิบาน ผลการกระทํานั้นจึงทําใหนางไดชูชกมาเปนคูครอง ความเชื่อเรื่องการทําบุญ
ดวยจิตใจไมผองใสนี้ ผูศกึษาไดสอบถามผูเฒาผูแกในทองถิ่น๔๙ ซ่ึงไดช้ีแจงวา การทําบญุใจเศรา 
หรือทําบุญโดยความไมเต็มใจนั้น จะสงผลใหชีวิตไดส่ิงไมพึงปรารถนา จะทาํส่ิงใดก็จะพบ
อุปสรรค ทาํส่ิงใดก็เปน “ขึด” คือ เปนกาลกิณีไปทกุอยางแมจะตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม 
นอกจากนั้นยงัมีสาเหตุอ่ืนๆ ที่กลาวถึงเหตุที่ทําใหนางอมิตตดาไดชูชกเปนสามี วา 
  

“รอยวานางไดปูชาไฟยามกลางวันจกัใกลตกต่ํา เดือนแรม ๙ ฅ่ํา 
พร่ําวาวนั ๔ บมีอันนี้ รอยไดปูชาเคราะปลีเดือนบชอบ จังไรครอบฅืนมา 
พงสานางนี้นาแกนขีไร จิ่งขายมึงใชคาหนี้ฅาํพราหมณ ชะแล”๕๐ 

 
ตัวอยางทีย่กมา กลาววา นางอมิตตดานั้นบูชาไฟยามกลางวัน และบูชาในเดือนแรม ๙ ค่ํา 

วัน ๔ คือวนัพุธ ทําใหนางเปนคน “ขึด” เพราะทําบุญไมถูกเวลาและไมถูกกาลเทศะ กลาวคือ การ
บูชาไฟนั้นเปนกิจกรรมทีก่ระทํากันในเวลากลางคืน เพื่อไลความมดืมนและหนาวเยน็ สรางความ
อบอุน เปนสุข รุงเรืองและสวางไสวใหแกผูบูชา การบชูาไฟในเวลากลางวันของนางอมิตดา ถือ
เปนการกระทาํที่ผิดแปลกจากคติและความเชื่อของพิธีกรรมบูชาไฟของลานนา จึงมผีลใหนางได
สามีเปนชายชรา 

ตามความเชื่อของชาวลานนาในเรื่อง “วนัไชยฤกษผีหัวหลวง” ซ่ึงเปนการกําหนดวันทํา
การตางๆ ของชาวลานนา  เชน ทําบุญ สรางบาน เดนิทาง หรือออกศึก เมื่อถึงวนัขึ้น หรือ แรม ๙ ค่ํา 
ถือเปนวันถึงเคราะห เปนวนัที่คนลานนามักไมกระทําการสําคัญใดๆ การกําหนดวนัไชยฤกษของ
ลานนา มรีายละเอียด ดังนี ้

    ๑ ค่ํา ชางแกวขึ้นสูโรงฅํา ดี 
    ๒ ค่ํา ฟงธัมมกลางปาชา ไมด ี
    ๓ ค่ํา ลางมือถาดากนิ  ดี 
    ๔ ค่ํา นอนปลายตีนตากแดด ไมด ี
    ๕ ค่ํา ผีแวดลอมพรองเอา ไมด ี
    ๖ ค่ํา ลงสะเพา(สําเภา) ไปคา ดี 
    ๗ ค่ํา เคราะหอยูหนาดาชน ไมด ี

                                                                          
๔๙สัมภาษณ กุย  ตาปง , ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
๕๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๑๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

    ๘ ค่ํา สาละวนบเมีย้น  ไมด ี
    ๙ ค่ํา ถูกเสี้ยนพระราม  ไมด ี
    ๑๐ ค่ํา หาความงามบได  ไมด ี
    ๑๑ ค่ํา ขี้ไรเกิดเปนด ี  ดี 
    ๑๒ ค่ํา บมีดีสักหยาด  ไมด ี
    ๑๓ ค่ํา ไชยะปราบชมพู  ดี 
    ๑๔ ค่ํา ศัตรูพรองราย  ไมด ี
    ๑๕ ค่ํา ถูกแมหมายผหัีวหลวง ไมดี๕๑ 

 
ตามคติของลานนา วัน ๔ หรือ วันพธุ ถือเปนวนั ผีไมรบั การทําบญุใดๆที่มีจดุมุงหมายที่

จะแผสวนกุศลถึงเจากรรมนายเวร หรือบรรพบรุุษ (ทางลานนาเรยีกวา พอปูแมยา) จะไมกระทําใน
วันพธุเพราะถอืวาสวนกุศลจะแผไปไมถึง๕๒ การทีน่างอมิตตดาทําบุญในวันพธุ แรม ๙ ค่ํา จึงสงผล
ใหนางไดชูชกเปนสามี กลาวไดวา นางอมติดานั้นไดทําบุญผิดกาลเทศะ ส่ิงที่ไมเปนมงคลจึงเขาตัว 
ดังวา จังไรครอบคืนมา นั่นเอง  

ความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองเสียงเคาะประตูในยามวิกาล 
ในกณัฑกุมาร ตอนที่พระนางมัทรีฝนราย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรยีกพระเวสสันดร 

เพื่อใหพระเวสสันดรทํานายความฝนใหทราบ พระเวสสันดรไดยินเสียงเคาะประตกู็พิจารณาวา
เปนใครมาเคาะประตูกลางดกึ ดังนี ้

 

“มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตตเจา อันยังอยูเฝาภาวนา ไดยนิเสียง
ปะตูศาลาดังจะจดจะจาด๕๓ ยนิเสียงหลากแทนักหนา พระมหาสัตตเจาตนย
สยิ่ง จิ่งพิจจรณาดยูังอาการเสียงตอย วาใผมาตอยประตนูี้ชา จักวาผีคห็ลาง
วาตอยพายบน จักวาฅนค็หลางวาตอยท่ํากลาง จักวาสัตตริจฉานค็หลางวา

                                                                          
๕๑สนั่น  ธรรมธิ,  มื้อจนัทร – วันด ี (เชียงใหม : เชียงใหมพิมพเสวย ,  ๒๕๔๒), ๕๗. 
๕๒สัมภาษณ สุบาจิกา  วีรศิลป, ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙. 
๕๓เสียงเคาะประตูอยางรัวเรว็ ไมเปนจัวหวะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

ตอยพายต่ํา เจาค็พร่ํารูวาเสียงฅน เมื่อนัน้ พระทสพลจิ่งถามวา ใผมาตอยปะ
ตูคูนี้ชา ผิดเมือ่เขามาดาย”๕๔ 

 

จากตัวอยางจะเห็นภูมิปญญาในเรื่องการจาํแนกเสยีงเคาะประตูของชาวลานนา คือ ถาเสียง
เคาะอยูดานบนของประตูแสดงวาเปนผีมาเคาะ ถาเสียงเคาะอยูตรงกลางของประตูแสดงวาเปน
มนุษยมาเคาะ และถาเสยีงอยูดานลางของประตแูสดงวาเปนสัตวมาเคาะ จากตวัอยาง นอกจากจะ
แสดงความเชือ่ของชาวลานนาในเรื่องการจําแนกเสียงเคาะประตแูลว ยังสะทอนความเชื่อเกีย่วกบั
การขานรับเสียงเรียกในยามวิกาลอีกดวย กลาวคือ ชาวลานนามีความเชื่อวาหากมีเสยีงเคาะประตู
หรือเสียงรองเรียกกลางดกึ หามขานรับเสียงนั้นเด็ดขาด เพราะเชื่อวาเปนเสียงเรียกของผีราย หาก
เปดประตูหรือขานรับจะทําใหผีรายเขามาทาํอันตรายคนในบานได๕๕ ดวยเหตุนีก้วจีึงบรรยายให
พระเวสสันดร พิจารณากอนวาเปนผูใดมาเคาะประตู กอนที่จะขานรับหรือเปดประตูใหแกผูที่มา
เรยีก 

ความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองลางสังหรณตางๆ  

ในกณัฑมัทรี ตอนที่พระนางมัทรีหาผลไมอยูในปา พระนางเกิดลางสังหรณหลายประการ
วาจะเกดิเรื่องไมดี ดังนี ้

“ขณิตฺติกํอันวาเสียมสอดคันจอดบอง อันคูจักแตงตองหัวมัน คูหยุบผัน
บพราก ค็ขจดัจากมือไพ คระเชาอันใสลูกไม หอยบาไวค็หลูดตกบา ขว้ําสวะส
วาตกดินไพ ตาซายใสสะแสน ตองคระเมนตาขวา”๕๖ 

 

 ความขางตน จะเห็นลางสังหรณที่บอกเหตุไมเปนมงคล คือ “วาเสียมสอดคันจอดบอง อัน
คูจักแตงตองหัวมัน คูหยุบผนับพราก ค็ขจัดจากมือไพ” หมายถึง เสียมหลุดจากมอืเมื่อกําลังขุด
หัวมัน และ “คระเชาอันใสลูกไม หอยบาไวค็หลูดตกบา ขว้ําสวะสวาตกดินไพ” หมายถึง กระเชา
ใสผลไมที่หอยบาไวหลุดคว้าํลงมา ลางสังหรณในเรื่องเสียมหลุดจากมือเมื่อกําลังใชงานและ
กระเชาหลุดจากบาเมื่อกําลังขนของนี้ เปนความเชื่อที่ชาวลานนาเรยีกวา “ขึด” กลาวคือ ในลานนา

                                                                          
๕๔อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๕๔. 
๕๕สัมภาษณ แปง  คําภิชัย, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
๕๖ อุดม  รุงเรืองศรี, เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๐๘-๓๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖

โบราณ สภาพสังคมเปนสังคมเกษตรกรรม เมื่อเครื่องมือเครื่องใชที่ใชในการทํากินเกดิอุบัติเหตุไม
วาจะเปนเหตุเล็กหรือเหตุใหญ ถือเปนลางไมดีทั้งส้ิน ชาวลานนาจึงระมัดระวังในการใชเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เพราะชาวลานนาเชื่อถือเรือ่งโชคลาง และเรื่อง “ขึด” อยางมาก ความเชื่อนี้ อาจเปน
กุศโลบายเพื่อความปลอดภยัของผูใชเครือ่งมือตางๆ ทีผู่เฒาผูแกคิดขึน้มาใหคนรุนหลังระมัดระวงั
ในการใชขาวของก็เปนได ลางสังหรณในที่นี้มีอีกประการหนึ่งคือ “ตาซายใสสะแสน ตองคระเมน
ตาขวา” หมายถึง เกดิการกระเหมนตาขวา การกระเหมนตาขวานี้ ตรงกับความเชื่อเรื่องกระเหมน
ตา กลาวคือ หากตาขวากระเหมนจะเกิดเรื่องรายเกิดขึน้ แตหากตาซายกระเหมนจะมีเรื่องดีเกิดขึ้น 
และในที่นี้กวยีังกลาวถึงอาการของตาซายวา “ตาซายใสสะแสน” หมายถึง ตาขางซายกลอกไปมา
โดยควบคุมไมได 

ความเชื่อเก่ียวกับการนับถือเจาท่ี  
ในกณัฑมัทร ี ตอนที่พระนางมัทรีเสดจ็กลับศาลาในยามพลบค่ํา ระหวางทางพบสัตวราย

ตางๆ เขามาขวางทางไมใหกลับไปที่อาศรม พระนางมัทรีจึงพนมมือขอทางตอเจาที่เจาทางซึ่ง
ปกปองรกัษาปาแหงนั้นใหเปดทางใหนาง ดังนี ้

 

“ดูราเจาพระญาเนื้อทังหลายเฮย ขาค็ยอมือสาสานกราบไหวอยูขอทาง เจา
ทังหลายจุงวางขาขอย คอยอินดูขานอยมอนมทรี เจาทังหลายมีกําลังแรงกวา
ชาง ในปลากวางหิมพานต ดวยลวงธมัมถวนถี่๕๗ สูเจาจุงเปนพี่นองแหงคูนาง 
ขาค็ขอหนทางจะจอง ขอปลอยนองแมเทยีวเมือ แดเทิอะ”๕๘ 

 
ความที่ยกมา แสดงใหเห็นความเชื่อในเรื่องการนับถือเจาที่เจาทาง นับถือเจาปาเจาเขา หรือ

ในที่นี้คือ เจาปาที่แปลงกายเปนสัตว การนับถือส่ิงตางๆ เหลานี้ เปนความเชื่อที่เกีย่วกับการนับถอื 
“ผ”ี ของชาวลานนา ซ่ึงเปนความเชื่อดั้งเดิมที่ชาวลานนายึดถืออยางเครงครดักอนที่พุทธศาสนาจะ
เพยแพรในลานนา  แตแมชาวลานนาจะนบัถือพุทธศาสนาแลว กย็ังมกีารนับถือ “ผ”ี หรือ “เจาที่เจา

                                                                          
๕๗ดวยลวงธมัมถวนถี่ หมายถึง ทางปฏิบัติท่ียึดธรรมเปนท่ีตั้ง อน่ึง ลวง ในที่น้ีหมายถึง ทาง หรอื แนวทาง 
๕๘อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๓๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

ทาง” อยางเหนียวแนน ดวยเหตุนี้เองพุทธศานาในลานนาจึงเปนแบบ “กึ่งพุทธกึ่งผ”ี๕๙ จะเห็นไดวา
วัดในลานนา จะมีหอบูชาผีเสื้อวัดอยูทุกวดั 

ความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองผีเสื้อ 

ในกณัฑกุมาร ตอนที่พระชาลีกุมารกลาวถงึลักษณะบรุุษโทษของชูชกใหพระเวสสันดรฟง 
ความในตอนนี้ สะทอนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง “ผีเสื้อ” ของลานนา ดังนี้ 

“อมนุสฺโส มนัผูนี้บใชฅนเคิยคู หันหนาปูปูนกลวั เชนแล อมนุสฺโส มันผู
นี้รอยวาเปนผีเสื้อ เอาเพสเชื้อเปนพราหมณ มํสํโลหิตํ อาหารมันยอมมีช้ินแกม
เลือด ”๖๐ 

 

ผีเสื้อ หมายถงึ อารักษ หรอืผีประจําถิ่น๖๑ ในลานนามผีีเสื้อหลายชนิด เชน ผีเสื้อบาน ผีเสื้อ
วัด ผเีสื้อเมือง ผีเสื้อทุง ผีเสือ้นา ผีเสื้อหวย ผีเสื้อหนอง และผีเสื้อน้ํา ผีเสื้อบานจะคุมครองดูแลทั้ง
หมูบาน ผีเสือ้วัดจะคุมครองบริเวณวัด ผเีสื้อเมืองจะคุมครองดูแลทั้งเมือง กลาวไดวา ผเีสื้ออยูที่
ไหนก็จะคุมครองที่นั่น๖๒ แตในความเชื่อดั้งเดิมผีเสื้อนาจะเปนผรีายมากอน๖๓ จากตวัอยางกลาววา 
มันผูนีไ้มใชคน นาจะเปนผเีสื้อที่ปลอมเปนพราหมณ  อาหารที่กินตองมีเนื้อสดและเลือด  จาก
ความที่ยกมาจะเห็นไดวา มกีารสะทอนความกลัวที่ชาวลานนามตีอ “ผีเสื้อ”  ที่เปนผีรายซ่ึงกนิเนือ้
และเลือดเปนอาหาร 

ความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองวิบากกรรม 
ในนครกณัฑ กลาวถึงตอนที่พระเวสสันดรกลับเขาเมืองสีพี เพื่อมาปกครองเมอืง กวีนํา

ความเชื่อเกีย่วกับเรื่องวิบากกรรม มาอธิบายสาเหตุที่ชาวเมืองขับไลพระเวสสันดรออกจากเมือง ทาํ
ใหพระเวสสันดรตองออกไปบวชอยูในปา วาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเปนเพราะวิบากกรรมของพระ
เวสสันดร และเมื่อส้ินกรรมแลวจึงไดกลับมาปกครองบานเมือง ดังนี้  

 

                                                                          
๕๙สัมภาษณ พระครูสิริสุตาภิมณฑ,  ๑๑ เมษายน  ๒๕๔๙. 
๖๐อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๒๘๒. 
๖๑อุดม  รุงเรอืงศร,ี พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง , ๔๗๓. 
๖๒มาลา  คําจันทร ,  เลาเรื่องผีลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน , ๒๕๔๔ ), ๑๓๑. 
๖๓เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

 “อันวาพระญาเวสสันตราช เปนเชื้อชาตกระสัตตรา ยามเมื่อชาตาลง
เคราะหใหย วบิากไลมาทนั ชาวเมืองชังขบักวา ไพอยูปลาไมเปนชี ยามเมื่อ
วิบากพระรสีเจียรจาก เสี้ยงวิบากเมีย้นอาวรณ ชาตาหลอนคึดสวาง ทานค็
อางเวนเมืองแกล๖๔ผาเหลืองยอมฝาด ขึ้นสูปราสาทหรอไชย”๖๕ 

 

ตัวอยางขางตนกลาววา พระเวสสันดรผูเปนบุตรของพระเจาแผนดิน เมื่อดวงตกจึงตองรับ
เคราะหที่เกิดจากวิบากกรรมหรือผลกรรมดีกรรมชัว่ที่กระทําไวแตหนหลัง ทําใหชาวเมืองเกิด
ความชิงชังและขับไลจากเมอืงไปบวชอยูในปา เมื่อวิบากกรรมหมดไป ดวงชะตาก็สดใส พระ
เวสสันดรก็ไดถอดเครื่องทรงฤษี และกลับมาครองเมือง 

ในกณัฑชูชก ตอนที่พราหมณีรุมดาวานางอมิตดา มีการนําความเชื่อเรือ่งกรรมมากลาวอาง
เปนสาเหตุที่ทําใหนางอมิตดาไดชูชกเปนสามี ดังนี ้

“ดูรานางอมติตตาปนนาเหิย อันนึ่งรอยนางไดดา คํารายวาติเตียน 
ยังสรมณพราหมณตนไดสูตตเรยีน มเีพียรอันมาก ทรงประหนวช ออกบวช
ดวยสัทธา นางนี้นาเปน ฅนใจบาปหยาบกลา ไดดาคํารายวาลวงผดิ วบิาก
กัมมสัมริทธิฅนืครอบ ห้ือมาสนองตอบตนนาง ชะแล”๖๖ 

 

จากตัวอยาง กวกีลาววา นางอมิตตดาเคยดาวาและติเตยีนสมณพราหมณผูบวชดวยใจ
ศรัทธา วิบากกรรมทีน่างไดทําไวจึงคืนสนองนาง จะเห็นวากวนีําความเชื่อเรื่องวิบากกรรม มา
กลาวเปนสาเหตุที่ทําใหนางอมิตดาไดรับความอับอายทีม่ีสามีเปนชูชก และเหตุที่เปนเชนนี้
เนื่องจาก วิบากกรรมทีน่างเคยไดทําไว  

 

                                                                          
๖๔แกล ในที่น้ีหมายถึง แก หรือ ถอด 
๖๕อุดม  รุงเรอืงศร,ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง, ๔๔๖. 
๖๖เรื่องเดียวกัน, ๑๙๐. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

การศกึษาวัฒนธรรมลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง พบวา วัฒนธรรมทีป่รากฏแบงไดเปน ๒ รูปแบบ คือ วัฒนธรรมวตัถุ และ วฒันธรรมที่ไม
เกี่ยวกับวัตถุ  วัฒนธรรมวตัถุ ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีว
แดง มี  ๒ ประเภท คือ อาหารและเครื่องมือเครื่องใช  กับ เครื่องแตงกาย  วัฒนธรรมไมเกี่ยวกบั
วัตถ ุ ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง มี  ๔ ประเภท คอื 
ประเพณี  ภูมริูและการละเลนพื้นบาน วถิชีีวิต  และความเชื่อ 

ความเชื่อที่ปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง คือ ความเชื่อเรือ่งเหตุ
ที่ทําใหไดสามีสูงอายุ  ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเสียงเคาะประตใูนยามวกิาล  ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
ลางสังหรณตางๆ  ความเชือ่เกี่ยวกับการนับถือเจาที ่  ความเชื่อเกีย่วกับเรื่องผีเสื้อ และความเชือ่
เกี่ยวกับเรื่องวบิากกรรม  ความเชื่อเหลานี้ แสดงใหเห็นวาชาวลานนาเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ 
และเชื่อในเรื่องกรรม นอกจากนั้นยังสะทอนภาพของสงัคมเกษตรกรรมอีกดวย 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ ๖ 

สรุปผลการวจิยัและขอเสนอแนะ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาเนือ้หา และคุณคาดานวรรณศลิป ของเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวน
ไมไผแจเรยีวแดง  วัฒนธรรมลานนาที่ปรากฏในเรื่อง และความสัมพันธระหวางเรื่องเวสสันตรชาดก 
กับประเพณีตัง้ธรรมหลวง 

เรื่องเวสสันตรชาดก มคีวามสัมพันธกับประเพณตีั้งธรรมหลวงในสวนท่ีเปนคัมภรีสําคัญท่ีใช
เทศนในพิธีตั้งธรรม การที่มีพิธีตั้งธรรมหลวงทําใหมีการสรางเรื่องเวสสันตรชาดกเพื่อใชเทศนหรือ
เพื่อถวายในการทานธรรม จึงทําใหเรื่องเวสสันดรชาดกของลานนามสีํานวนตางๆ ปรากฏมากมายดัง
ในปจจุบนั 

การศึกษาเนื้อหาซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของวรรณคดี ผูศึกษาเลือกศึกษาเปรียบเทียบ 
เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง กับเรื่องเวสสันดรชาดก ในนิบาตชาดก  จากการศกึษา
พบวา มีการใชกลวิธใีนการปรับเนื้อหา ๕ วิธี คือ การเพิ่มเหตุการณในเนื้อเรื่อง การตัดเหตุการณใน
เนื้อเรื่อง การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเรื่อง การตัดรายละเอียดของเนื้อเรื่อง และการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเนื้อเรื่อง  

เหตุการณที่เพ่ิมในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนรายละเอียดและคานิยม
เกี่ยวกับทองถิน่ที่กวีสอดแทรกเขามาใหเขากับบริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน นอกจากนั้นยงัเพ่ิม
เหตุการณเพื่อเสริมใหการดําเนินเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น  

การตดัเหตุการณในเนื้อเรื่อง เปนกลวธิีที่พบนอยที่สุดในการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 
เหตุการณท่ีไมปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนเหตุการณท่ีไมใชจารตีของ
ชาวลานนา หรือ เปนเหตุการณท่ีผดิธรรมดาที่จะทําใหเนื้อเรื่องไมสมจริง จึงทําใหกวีตัดเหตุการณบาง
ตอนออกไป   

การเพิ่มรายละเอียด เปนกลวิธีทีก่วใีชมากที่สุดในการปรับรายละเอียดของเนื้อหา รายละเอียด
ท่ีเพิ่มในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง สวนมากเปนรายละเอียดเกีย่วกับทองถิ่น ในที่น้ี
คือ ขาวของเครื่องใช วถิีชีวติ ความคิด ภมูิปญญา ความเชื่อ ประเพณี และคานยิม ที่กวีสอดแทรกเขามา
ใหเขากับบริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน  

๒๒๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑

การตดัรายละเอียดออกจากเนื้อความของ เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรยีวแดง เปน
รายละเอียดที่ กวีเห็นวาไมสาํคัญ หรือขัดกบัคติและคานยิมของทองถิน่  

การปรับเปลี่ยนรายละเอยีดในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง เปนการเปลีย่น
รายละเอียดของเนื้อความใหเขากับคานิยม คติ และความเชื่อของทองถิ่น เพื่อใหผูอานสามารถติดตาม
เนื้อหาไดอยางไมติดขัดและเขาใจเนื้อหาท่ีตองการกลาวถึงอยางชดัเจน 

การศึกษาวรรณศิลปของ เรือ่งเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง ศึกษาในดานการใชคํา 
และการใชโวหาร การศกึษาเรื่องการใชคาํ แบงออกเปน ๖ หัวขอ คือ ศึกษาการใชคําฉายา การใช
สํานวนออมคอม การซอนคํา การใชคําซ้ําและการซ้ําคํา การใชคําอัพภาส และการใชคําสรอย 
การศกึษาโวหารของ เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง แบงออกเปน ๒ หัวขอ คือ ศึกษา
โวหารภาพพจน และศึกษาโวหารที่ใชในการดําเนินเรื่อง 

การศึกษาการใชคําของ เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง พบวา มกีารใชคําฉายา
และสํานวนออมคอมทําใหผูอานทราบสถานภาพ คณุสมบัติ และรปูรางลักษณะของตัวละคร และยัง
แสดงความสามารถของกวใีนการหลากคําเรยีกชื่อตวัละคร มีการซอนคําทําใหความหมายของคํา
ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะคําซอนชวยแปลความหมายของกันและกัน มกีารใชคําซํ้าและการซํ้าคํา ทําใหเห็น
ลักษณะของสิ่งที่กลาวถึงชดัเจน เพื่อเนนปริมาณ ทําใหไดยินเสียงทีเ่ลียนเสียงธรรมชาติ มีการใชคํา
อัพภาสและคําสรอยเพื่อใหเกิดเสียงไพเราะยิ่งขึ้น และชวยขยายความสิ่งที่กวีตองการกลาวถึงใหชัดเจน
ขึ้น  

โวหารภาพพจนในเรื่องเวสสันตรชาดก  สํานวนไมไผแจเรียวแดง แบงเปน ๔ ประเภท คือ 
อุปมา อุปลักษณ  บุคลาธิษฐาน และอติพจน การใชโวหารภาพพจนทั้ง ๔ ประเภท ทําใหผูอานเกิด
จินตภาพตอสิ่งที่กวีตองการกลาวถึงไดชัดเจนขึ้น 

โวหารที่ใชในการดําเนนิเรื่อง ของวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจ
เรยีวแดง พบวา มีลลีาในการเขียน ๓ แบบ คือ บรรยาย พรรณนา และ อรรถาธิบาย ซ่ึงมี  ๓ แบบ คือ 
การบอกรูปพรรณสณัฐาน การจําแนกประเภท และการเปรียบเทียบ การใชโวหารในการดําเนนิเรื่อง
เหลานี้ ทําใหเห็นความสามารถของกวใีนการเลาเรื่องอยางเปนลําดับ และยังทําใหผูอานเกิดจินตภาพที่
ชัดเจนอกีดวย 

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวลานนา ท่ีปรากฏในวรรณกรรม เรื่องเวสสันตรชาดก 
สํานวนไมไผแจเรียวแดง ผูศึกษาพบภาพสะทอนของทองถิ่น สอดแทรกอยูตลอดเรื่อง สามารถจาํแนก
หัวขอออกไดเปน ๒ หัวขอ คือ วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ และวัฒนธรรมทีไ่มเกี่ยวกับวัตถุ   
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วัฒนธรรมทีเ่กีย่วกับวัตถุ คือ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช และการแตงกาย 
วัฒนธรรมทีไ่มเกีย่วกบัวตัถ ุ คือ ประเพณกีารจัดงานศพ ภูมริูและการละเลนพ้ืนบานของลานนา 

วิถีชีวิต ความสัมพันธของคนในสังคม บทบาททางสังคมของชายและหญิง และความเชื่อ 
 การศึกษาเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียวแดง พบวา เรื่องเวสสันดรชาดก สํานวนนี ้
เปนวรรณกรรมลานนาที่มีคณุคามากเรื่องหน่ึง ทั้งนี้เพราะ ทวงทํานองการแตงประกอบดวยวรรณศิลป
อันงดงาม ที่สาํคัญคือ สะทอนใหเห็นสังคมและวัฒนธรรมของชาวลานนาในอดีตอยางเดนชัด เปนที่นา
สังเกตวาสภาพสังคมและวฒันธรรมบางประการที่ปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สํานวนไมไผแจเรียว
แดง ยังปรากฏอยูในปจจุบนั ท้ังวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องมือเครื่องใช และ
วัฒนธรรมทีไ่มเกี่ยวกับวัตถ ุ เชน การฟอนรําตางๆ หรอืการใชคําฉายาเรียกชื่อ และความเชื่อตางๆ เชน 
การนับถือเจาท่ีหรือการนับถือผี ความเชือ่เกี่ยวกับวิบากกรรมตางๆ และความเชื่อเกี่ยวกับลางสังหรณ 
เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 เรื่องเวสสันดรชาดกของลานนา เปนวรรณกรรมที่มีมากมายหลายสํานวน เชน สํานวนพระ
ยาพ้ืน สํานวนอุโมงคดํา สํานวนอินทรลงเหลา เปนตน ควรมีการนําเรื่องเวสสันดรชาดกของลานนา
สํานวนอื่นๆ มาศึกษาในเชิงวรรณคดีตอไป นอกจากนั้นยังพบวา ชาวลานนานิยมเรื่องเวสสันดร
ชาดกบางกัณฑมาก เชน กัณฑชูชก กัณฑมัทรี กัณฑกุมาร และกัณฑมหาราช จึงควรที่จะนํากัณฑท่ี
ไดรับความนิยมสํานวนตางๆ มาศึกษาเปรียบเทียบกัน เชน นํากัณฑชูชกของสํานวนอินทรลงเหลา
กับสํานวนพระยาพื้นมาศึกษาเปรียบเทียบกัน เพ่ือใหเห็นการปรับเนื้อหาท่ีเกิดขึ้นในแตละทองถิ่น 
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ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย . กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๕. 
เรณู  อรรฐาเมศร. “โลกทัศนชาวลานนาไทยจากวรรณกรรม.” วิทยานิพนธปรญิญา

มหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๘. 
 รื่นฤทัย  สัจจพันธุ . ความรูทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 

รามคําแหง , ๒๕๒๓. 
วัดเชยีงหมั้น, ลมูล  จันทนหอม (รวบรวมและเรยีบเรียง). ตั้งธรรมหลวง เทศนมหาชาติ 

ลานนา , เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๔๓. 
วัดโลกโมฬี, ยุพิน เข็มมุกด (บรรณาธกิาร). ตั้งธรรมหลวง เทศนมหาชาติลานนา , 

เชียงใหม : บีเอสดี การพิมพ, ๒๕๔๕. 
ศรญิญา  ขวญัทอง . “ การวิเคราะหบทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดไีทยสมัยอยุธยา .” 

วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๗. 

ศรีเลา  เกษพรหม. ประเพณชีีวิต คนเมือง. พิมพครั้งที่ ๒. เชียงใหม : สถาบันวิจยัสังคม  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๔๔. 

ศิราพร ฐิตะฐาน. ทฤษฎีการแพรกระจายของนิทาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๒๓. 

สนิท  ตั้งทวี . ความรูและทักษะทางภาษา . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , ๒๕๒๘. 
สนั่น  ธรรมธิ . มื้อจันทร – วนัด ี. เชียงใหม : เชียงใหมพิมพเสวย ,  ๒๕๔๒. 
สมหมาย  เปรมจิตต. มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะหทางสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม :  

โรงพิมพมิ่งเมอืง , ๒๕๔๔. 
สมาน  โซะเหม. “ มหาชาติฉบับเมืองเพชรบรุี กณัฑชูชก : การศึกษาเชิงวิเคราะห.” 
 วิทยานิพนธปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจารกึภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๒๘. 
สายวรุณ  นอยนิมิตร. วรรณกรรมวิจารณ. กรุงเทพมหานคร : แผนกตําราและคําสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖

มหาวิทยาลยักรุงเทพ, ๒๕๔๖. 
 สุพัตรา  สุภาพ . สังคมวิทยา . กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานชิ , ๒๕๔๖. 
 สุเทพ  สุนทรเภสัช . สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย . เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม , ๒๕๑๓. 
สํานักนายยกรฐัมนตร.ี ศิลาจารกึวดัพระยนื. พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนยีบนายก            

รัฐมนตร,ี ๒๕๐๘. 
สิงฆะ  วรรณสัย. ปริทัศนวรรณคดลีานนาไทย. พิมพครั้งที่ ๒, เชียงใหม : มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม โครงการตําราคณะมนุษยศาสตร, ๒๕๒๓.  
สุรพล  ดําริหกุล. ลานนา ส่ิงแวดลอม สังคม และวฒันธรรม. กรงุเทพฯ : มรดกไทย ,

๒๕๔๒. 
แสง  มนวิทรู. “ความเปนมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย.” จุลสารโครงการตํารา 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ป ๓, ๔ ( กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๙). 
อนุมานราชธน, พระยา . การศึกษาวรรณคดีในแงวรรณศลิป . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 

บรรณาคาร , ๒๕๑๕. 
อภิธาน  สมใจ. งานศพลานนา ปราสาทนกหัสดิลิงค สูไมศพ . เชยีงใหม : กลางเวยีงการ

พิมพ เชียงใหม , ๒๕๔๑. 
อานนท  อาภาภิรม . สังคม วฒันธรรม และประเพณไีทย . กรุงเทพฯ : แพรพิทยา , ๒๕๑๙. 
อาร ี ถาวรเศรษฐ . คตชินวิทยา . กรุงเทพฯ : ศูนยหนงัสือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ,  

๒๕๔๖. 
อิราวดี  ไตลังคะ. ศาสตรและศิลปแหงการเลาเรื่อง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๔๖. 
อุดม  รุงเรืองศรี . พจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง . ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ,  

พิมพครั้งที่ ๑ . เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง , ๒๕๔๗. 
อุดม  รุงเรืองศร.ี วรรณกรรมลานนา. กรุงเทพฯ : สํานักงานสนบัสนุนกองทุนวิจัย , 

๒๕๔๖. 
อุดม  รุงเรืองศร.ี เวสสันตรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง. เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง,  

๒๕๔๕. 
 เอมอร  ชิตตะโสภณ. ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมลานนากับวรรณกรรมประจําชาติ.  

เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 
๒๕๓๓. 
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สัมภาษณ 
 
กุย  ตาปง, อายุ ๘๔ ป. สัมภาษณ  , บานเลขที่ ๔๗ หมู ๙ ต.ริมปง อ.เมอืง จ.ลําพนู, 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
เจรญิ  มาลาโรจน . สัมภาษณ , โรงเรยีนสืบสานภูมิปญญาลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม, 

๑๐ เมษายน ๒๕๔๙. 
แปง  คําภิชัย, อายุ ๘๑ ป. สัมภาษณ , บานเลขที่ ๔๘ หมู ๙ ต.ริมปง อ.เมือง จ.ลําพนู, 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. 
พรชัย  ดุยดง. สัมภาษณ , โรงเรยีนสืบสานภูมิปญญาลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม,  

๑๗ เมษายน ๒๕๔๙. 
วิลกัษณ  ศรีปาซาง, สัมภาษณ . ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

ลานนา ต.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม, ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙. 
สิริสุตาภิมณฑ , พระครู . สัมภาษณ , วดัหวยหาง ต.ตะเคียนปม อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพนู,  

๕ มกราคม ๒๕๔๙ , ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙. 
สุบาจิกา  วรีศลิป, อายุ ๖๐ ป. สัมภาษณ , บานเลขที่ ๔๙ หมู ๙ ต.ริมปง อ.เมือง 

 จ.ลําพนู, ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙. 

อุดม  รุงเรืองศรี. สัมภาษณ , อาคารเรือนเดมิ คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม, 
 ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ และ ๑๒ กนัยายน ๒๕๔๘. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ���

������� � 
�������	
���������������������� 

������������������ ��������	������!"���� 
 

����  ����	�
����� 	��	�
�������� �� ����� �.�.���� ���������������!"� #.����$� �.%��!"�
#�� &.	'�(�)��� !* �.�.��+, %-�	�/&���01��2���'�3�!�24��01�!*��� � &����	��(����$5�5��
!�2%��6�7���(� �����������$5�5�� #.(����� �.%��!"�#�� &.	'�(�)��� !* �.�.�898 �2���'�3�
��6(��01�!*��� � ������	��(�!���%:��($(5%:���(�5�( �.	�
�� &.	'�(�)��� !* �.�.�8�� ��(;�����
������01�&����	��(�!���%:��(	(5%:���(�5�( ;�����!��<<�������%#�:��=>�# %�?���%��
@�1�;�( &��=2������%#�: &�A�5��=:������(�5�( �.�.�8�� ;�����!��<<���5!��%#���=>�# 
%�?�@�1�;�( �=2���1(��%#�: ������(�5�(	'�(�)��� !* �.�.�8�B ;�����!��<<���1���%#��
����=>�# %�?�@�1�;�( �=2��1���%#�: &�A�5��=:������(�5�( �.�.�8�� ;�����!��<<�	� 
%�?����6��%#�: &�%4��������5������������ ������(�5�(��6 ��C����� !�2	�����	��( ;�����
������01�&��������D�6���;�(-@��# %���%�������������01� 	!F�	�5� � !*  

�.�. �8�9 	�����-����	!F����������	��(����	���!5�	����� ���	��G  �.�. �8�� 	!F�������
���	��(�!���%:��($(5%:���(�5�( &������	'�(�)��� !* �.�.�8�� 	!F����������	��(��'�����6���(�5�( 
���	��G �.�. �8�B �����'�����@����'�@�1�;�( �=2���1(��%#�: ������(�5�(	'�(�)���   

����  ����	�
����� ;�����#-�$���������'��� �����3 ������ �B ��4���(� �8�� ;�����$#��#�3�)��
�-���#-�$����H��'��(��%#��&��(:  ������ I9 ��4���(� �8�8 ;�����$#��#�3�)���-���#-�$�������
��%#��&��(: ������ �B ��4���(� �8I9 ����2�����'�����$#��#�3�)���-���#-�$������%#��&��(: 
)�%�?���'� @�1�$52���=���;�( $52������ �8 �J��� �8�, ;�����$#��#�3�)���-���#-�$����
��%#��&��(:�2��� ��  

����  ����	�
����� ;����������5��2%��6�6�������-� �������������$52	H($�������������
��D�6��� !�2&-�!* �.�.�8I8 &�������(�5�(6���&��=>�#(: ;����������5��1(:	����	���?���=2
���1(��%#�: ������(�5�(	'�(�)��� �.�.�8I, ;����������5��2	�3(�����-� !�2&-�!* �.�.�8�9 – 
�8�� &�&�A�5��=:������(�5�( (�����2��'���&�%�	�/&��2	����#���'%���%(�������'
����� 	�
�� �.�. �8��) ;����������5&����!�2'��%@���&��(: ������(�5�($���!�2	��;�( (!���.) 
)��	!F� “��&��(:��	���$���'�#� !�2&-�!* �.�. �8��” $52;�����	5
�)��	!F� “���@���!M<<�;�( ������� � 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ���

!�2&-�!* �.�.�8��” &��=2��������01�$���'�#�  �.�. �8II ����  ����	�
����� ;�����
	��
�����'��%%��(�@�=: !�24��@�=:���J;�(  !* �.�.�8IB ;�����	��
�����'��%%��(�@�=: !�24��
@�=:'���	H
�  !* �.�.�8I+ ;�����	��
�����'��%%��(�@�=: ����'�����J $52 !* �.�.�8�� ;�����
	��
�����'��%%��(�@�=: ���!���@�=:'���	H
� !M&&�����-���#-�$������%#��&��(:�2��� �� !�2&-�
�=2���1(��%#�: @����'�@�1�;�( ������(�5�(	'�(�)���  
 H5��������'���?�� ����  ����	�
����� �������3 �.�.�8�� 40� �.�.�8�, �������!�2��#�
���=���;�( B ��(�� $52���������1�$52���=���5����� 	'�� �2����	?�(���1�6���
5�����  �.�.�8�� �����N���%:H��-�?����2(��5���%�( �.�.�8�� ;#�@���O���5����� �.�.
�8�� 40� �.�.�8�� ���=���5����� �.�.�8�� �����&�(��)'�����:@�1�;�(5��)������
N�	�
�����2�@�(�=�?����2(���������� �.�.�8�� �����&�(	&�3(��� : 	�
���?-�?��?��5����� 
�.�.�8�� ���01�'-��2��5�5��5����� �.�.�8�+ �����&�(&���#��(�)���$#�����=���
�����N�  �.�.�8�+ #-������������1�5�����&������%����$52�-�&�� ?�� ��2(����������  
�.�.�8I9 ����:�����-�@�1���5�5�����$52����:?��)�@�1�5����� �����&�(������H��'��(
��%#��&��(:�-�	�/<  �2��� �.�.�8II �&������5�����-;�( O���$��PQ��5�� �.�.�8�� �����
%����O����-�%�����  ��5�����  �.�.�8�8 	�%%��#�'�� O���;��;H�$&�	��(�$�� !�����#$52
'-��2#��O��� $52	!F�!�26���=2�����&���-� %���������D�6���;�( @��	��
� 
 H5������	���?�� ����  ����	�
����� �
� ����������	

	 �.�.�� 	!F�#-��������	�
3���
	��(������=���5��������52	��(������%��	5����0��� 	�
3��������5��40����=���5�������3�
���=���5�(5�1=:$52���=�����?!�C2 #5��&�@�1�$52#����1����)'�)�5�����  5���;�����
����%
����=���5�����?�� ����  ����	�
����� 	!F�#-��������!�2�('�:#����������#�'����(� ����4���
�01� ��D�6����01� !�2��#���%#�: ���=���$52��1���%#�:5������(���(���  

��
	
������	

	��� ���������	���� �.�.��� 	!F��&�������������������:@�1�
5�����!�2��= �,,999 �-� N0��	!F�!�2�('�:$����01�$52�������)��������5���������(�����  

�	�	
������!
"������ #	$%�
&' (%)*
)�+"	
$�+�����	���,�-	) 	!F�%����������
���&�	�
3�	�
���$52��(52	��(�#���S ���	��(�����D�6���@��	��
� ��� ,,IB� 	�
��� %�������

                                                                          
����	
���	����	�	
��	�	������
�. �������	 ��� ����������!,  ���"����#��		� , “$��	��” . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%&

��D�6���;�( @��	��
���3 	!F�����%
������	�
3���$52%��2���	!F�!�2�('�:$�H��%�)&�01��������)�
	�
�����D�6���?������4���@��	��
�	!F��(���(��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%�

#�$	��� % 
#�&������ 

&�'!��(�'���)�� ��������� �.��!"�*)�� 
 

 

 
 

������)��&�����+!������� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%�

 
 

����#�&,��"��-/0�1+�0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%%

 
 

&������1+�0 �1+�0��(�'��� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%'

 
 

&������1+�0 �1+�0��(�'��� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%(

 

 
 

 �����(�����0*�&�'!��(�'���)��  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%)

 
 

�����������23��1+�0��(�'��� 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%*

 
 

�����������23��1+�0��(�'��� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%�

 
 

�����������23��1+�0��(�'��� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �%�

 
 

�%����� 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �'&

 
 

&��&41'�
�*��%����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �'�

 
 

 �
�����1!�  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �'�

 
 

�
�����1!� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �'%

����5�)������ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �''

 
 

����5�)������ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �'(

 
 

�4�6$� 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 �')

 
 

�)��&&�(����� 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography
	Appendix



