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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต ๓ สํานวน  คือ 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา  เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ และมหาราชคําฉันท เพื่อศึกษาเนื้อหาและ
คุณคาดานวรรณศิลป ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง  เนื้อหาของวิทยานิพนธแบงเปน ๖ บท คือ 
บทที่ ๑  เปนบทนําแสดงความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ตลอดจนความมุงหมายและขอบเขตของการวิจัย  
บทที่  ๒ ศึกษาประวัติความเปนมาของเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตทั้ง๓ สํานวน บทที่ ๓ ศึกษาเปรียบเทียบ
เนื้อเรื่องเวสสันดรฉบับทองถิ่นภาคใตกับนิบาตชาดก บทที่๔ ศึกษาวรรณศิลปในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถิ่นภาคใต บทที่ ๕ ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต บทที่ ๖ 
เปนบทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบวาเนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องของเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตทั้ง๓ สํานวน  
เหมือนกับนิบาตชาดก  แตกวีมีกลวิธีในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ๖ วิธี คือ การเพิ่มเหตุการณในเนื้อเรื่อง   
การตัดเหตุการณในเนื้อเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเหตุการณในเนื้อเรื่อง  การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  การตัด
รายละเอียดของเนื้อเรื่อง   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง และการเพิ่มรายละเอียดเปนกลวิธีที่พบมาก
ที่สุด  
 ดานวรรณศิลป ศึกษาเฉพาะดานการใชภาษา พบวามีการใชคําฉายานามและสํานวนออมคอม   
การซ้ําคํา  การซอนคํา การเลนคําพองรูปพองเสียง นามาวลี การเลนคําลักษณะกลบท  กลวิธทีางเสียง   อุปมา  
อุปลักษณ  บุคคลวัติและอติพจน  โวหารดําเนินเรื่องไดแก การบรรยายและการพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา  แม
จะเปนวรรณกรรมทองถิ่นแตวรรณกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตทั้ง ๓ สํานวนยังมีการรับเอา
ขนบการแตงจากวรรณคดีราชสํานักดวย 
 ดานสังคมในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตพบวา ภาคใตมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ผูคนมีความ
เคารพผูปกครองและเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น  และผูกพันกับธรรมชาติ   ดานวัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต  
ประเพณีความเปนอยู  ความเชื่อเนื่องดวยศาสนา และคานิยมที่สําคัญคือยกยองผูมีความรู  วัฒนธรรมที่ปรากฏเปน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถิ่น  วัฒนธรรมของชาวตางชาติ และวัฒนธรรมของราชสํานัก ที่นํามาผสมผสานกัน
อยางกลมกลืน ทําใหเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตเปนแหลงขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่นภาคใตที่สําคัญ 
 
 
ภาควิชาภาษาไทย       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                            ปการศึกษา 2550 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ........................................ 
 

 ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46202201 : MAJOR : THAI 
KEY WORD :  THE SOUTHERN VERSIONS OF VESSANTARAJATAKA / SOUTHERN  

LOCAL LITERATURE  
PIYANART  POKAMAS : THE STUDY OF THE SOUTHERN VERSIONS OF 
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 The purpose of the thesis is the study of the content, literary aesthetics and local 
culture extant in the three versions of the southern Vessantarajataka. 
 
 This  study  is  divided  into six  chapters.  Chapter one is  the introduction  mentioning the  
purpose  and  the scope of the study.  Chapter two is background history of the southern 
Vessantarajataka.  Chapter three is the comparison between the southern Vessantarajataka  
with Vessantarajataka in the Jataka Commentary.  Chapter four is the study of writing art and 
artistic use of language. Chapter  five deals with the social and  culture  extant in the southern 
Vessantarajataka.  Chapter  six  is the conclusion and suggestion. 
 The study reveals that the content and the sequence of the southern Vessantarajataka 
is mostly similar to the Vessantarajataka in the Jataka Commentary; only the details are 
different. The methods used in the southern versions are the addition, omission, and change of 
some events and details of the story. 

For writing art, The devices found are the use of epithet, periphrasis, reduplicated 
words ,synonymous compounds,homonyms,catalogue verse,harmonious in sound, 
simile,metaphor ,personification, hyperbole,description,and narration. The writing art in the 
southern versions of Vessantarajataka show that they are influenced by the writing conventions 
of the royal court. 
 The society study shows that  people  from various  countries lived and traded in the 
southern land ,the rulers were highly respected, and kind - hearted was  a prominent 
characteristic.  The culture study shows  the way of life , custom and tradition, together with 
religious beliefs and values. The extant culture in the  versions  represents  the  mixture of the 
local,foreign, and the royal court culture.  The Southern versions of Vessantarajataka can be 
regarded as an important source of local culture.   
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วรรณคดีและภาษาไทยและใหแกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต  ผูใหทุนสนับสนุน
การวิจัยมาตลอดระยะเวลา ๑๘ เดือน  
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ศาสตราจารยสุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร   ศาสตราจารยพิเศษ  ดร.ประคอง  นิมานเหมินทร  และ รองศาสตราจารย
สุกัญญา  สุจฉายา   ที่ใหคําแนะนําในแตละครั้งที่ผูวิจัยไดนําเสนอความกาวหนาตอกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูการาม  เจาอาวาสวัดปรางคหมูนอก  ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประเพณี
การเทศนมหาชาติในภาคใต ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารยอุบลศรี  อรรถพันธุ  และอาจารยสมหมาย  ปนพุทธศิลป  ที่ใหความสะดวกใน
การคนควาขอมูลเพื่อทําวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยปรุงสุคนธ  บูรณะถาวร อาจารยผูใหความรู  ใหความคิด และคอยใหกําลังใจ มา
ตลอด 

 ขอบคุณคุณบวรรัตน  ลาวัณยเลิศสกุล ผูที่เปนมิตรแทที่เคียงขางและใหกําลังใจผูวิจัยทั้งในยามสุขและ
ยามทุกขมาโดยตลอด  และขอบคุณครอบครัวลาวัณยเลิศสกุลที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอด
มา 

ความสําเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไมไดหากผูวิจัยไมมีคุณยูจิว  แซฝอง  คุณวรรณา  โภคามาศ ผูที่คอยให
การสนับสนุนผูวิจัยมาโดยตลอดถึงแมวาทานทั้งสองจะไมไดอยูช่ืนชมความสําเร็จของผูวิจัยแลวก็ตาม  ขอกราบ
ขอบพระคุณคุณสินารถ  โภคามาศ  พอผูเปนกําลังใจที่สําคัญของผูวิจัยมาเสมอมา  ขอบคุณคุณเฉลิมกิต์ิ   
โภคามาศ  ผูเปนกําลังใจใหพ่ีสาวคนนี้เสมอ  ทายที่สุดขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวโภคามาศที่เปนกําลังใจและ
แรงผลักดันใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงมาดวยดี  
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บทท่ี๑ 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาของปญหา 
 

ประเทศไทยมวีรรณกรรมทองถ่ินจํานวนมากแตจะเห็นไดวาการศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน
ยังมีไมมากนักโดยเฉพาะในทองถ่ินภาคใต ทั้งนี้คงเปนเพราะคนหาตนฉบับไดยาก ปจจุบัน
การศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินไดขยายวงกวางมากขึ้น เนือ่งจากมีหนวยงานที่เก็บรวบรวมขอมูล
วรรณกรรมทองถ่ินเพิ่มขึ้นหลายหนวยงาน เชนในภาคใตมีสถาบันทักษิณคดีศกึษา ของ
มหาวิทยาลัยทกัษิณ จังหวัดสงขลา  และศูนยวฒันธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ    

 
 วรรณกรรมทองถ่ินหมายถึงผลผลิตจากภูมิปญญาของผูรูพื้นบานที่สรางสรรคขึ้นในรูป
ตางๆ ไดแก  เพลง  ภาษิต  เร่ืองเลา  ตํานาน และขอเขียน  เพื่อสนองความตองการทางสังคม ใน
ดานความบนัเทิงและสาระความรูอ่ืนๆ วรรณกรรมทองถ่ินอาจจะแยกไดเปน ๒ ประเภทคือ  
    
   ๑.วรรณกรรมมุขปาฐะ  คือเร่ืองราวที่เลาสืบทอดตอกันมา  ผาน

คนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง  และแพรกระจายอยูในสังคมนัน้ๆ  ซ่ึง
รวมถึงเพลงพื้นบาน  นิทาน  ตํานาน และปริศนาคําทายตางๆ๑

๒.วรรณกรรมลายลักษณ  คอื วรรณกรรมที่บันทึกดวยอักษร
ทองถ่ินนั้นๆและแพรกระจายอยูในสังคมนั้นๆ และแพรกระจายสืบทอดกันมา
ผานยุคหนึ่งสูอีกยุคหนึ่ง 

  
บุปผา  ทวีสุข ไดใหความหมายของวรรณคดีทองถ่ินไววา 

 

                                                           
๑ ธวัช ปุณโณทก, “วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตและภาคอีสานเชิงเปรียบเทียบ”, ใน เอกสารประกอบการ

สัมมนาทางวิชาการ วรรณกรรมภาคใตจากหนังสือบุด, ๒๕๒๘, ๑. 
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…วรรณกรรมทองถิ่น คือ เร่ืองเลาซ่ึงอาจจะเลาสืบตอกันมา เปนมุขปาฐะ คือสืบ
ทอดดวยปาก(Oral transmission) หรือเลาสืบตอกันมาแลวบันทึกเปนลายลักษณ
ไวกไ็ด อันหมายรวมทั้งเรื่องรอยแกวและรอยกรองที่ผูแตงหรือผูเลาไดสรางขึ้น
จากแนวคิดตางๆเชน ศาสนาผนวกกบัจินตนาการและอารมณเปนขอเขียนที่
แสดงออกเปนเรื่องราวที่นิยมเลาสืบกันมา ๒

  
วรรณกรรมทองถ่ินเปนผลผลิตของคนในทองถ่ินซึ่งแสดงถึงภูมิปญญา และบงบอกถึง

เอกลักษณของทองถ่ินที่ชัดเจน วรรณกรรมทองถ่ินจึงเปนมรดกที่มีคุณคาควรแกการศึกษา  และ
เผยแพรใหคนรุนหลังไดศึกษาหาความรู  เพราะจะทําใหเขาใจชีวิตความเปนอยูของบรรพชน อัน
รวมไปถึงการไดรูจักรากเหงาของตนเอง ดงัที่ชวน  เพชรแกว กลาวถึงความสําคัญของวรรณกรรม
ทองถ่ินไววา 
  

วรรณกรรมทองถิ่น  มีบทบาทสําคัญ  คือ  อาจอํานวยประโยชนในดานการ   
เขาใจ  ชีวิต  สังคม  วัฒนธรรม  ประเพณ ี คานยิม  ตลอดจนภาษาในทองถิ่นนั้น
ไดเปนอยางด ี หรือจะพูดไดวาใชเปนเครือ่งมือในการอธิบายสังคมที่วรรณกรรม
ช้ินนั้นๆ ถือกาํเนิดขึ้น   ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมทองถิ่นมีความใกลชิดกับผูคนใน
วงกวางกวาวรรณกรรมประเภทอื่น  ภาพจากวรรณกรรมทองถิ่นจึงเดนชัดไมวา
จะเปนทศันะการมองโลก  คติธรรม  จริยธรรม  หรือสภาพชีวิตตางๆที่ปรากฎ
ในสังคมนั้น๓

 
การศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินมีประโยชนอีกประการหนึ่งคือ ทําใหเกิดความรักและความ

ภาคภูมใิจในอดีตของทองถ่ินตน  ตระหนกัถึงคุณคา  และเกิดความหวงแหนที่จะอนุรักษและภูมใิจ
ที่จะเผยแพรวรรณกรรมทองถ่ิน  อันจะกอใหเกดิความเขาใจอันดีระหวางคนในชาติ  
 

                                                           
๒ บุปผา ทวีสุข, วรรณกรรมทองถิ่น ( กรุงเทพมหานคร : สัมพันธพานิช, ๒๕๔๔), ๖. 
๓ ชวน เพชรแกว “ลักษณะวรรณกรรมภาคใต.” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ 

วรรณกรรมภาคใตจากหนังสือบุด, ๒๕๓๘, ๑. 
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 เนื้อหาของวรรณกรรมทองถ่ินมักเปนวรรณกรรมพุทธศาสนามากกวาวรรณกรรมนทิาน
หรือนิยาย ๔ดวยเหตุทีว่า ศาสนาเปนสถาบันทางจิตใจที่รวบรวมเอาความเชื่อ  ความศรัทธา  เปน
เครื่องยึดเหนี่ยว  และเปนที่พึง่ทางใจของคนทุกคน   อาจจะกลาวไดวาศาสนาเปนอีกชองทางหนึ่งที่
กอใหเกิดวรรณกรรม โดยกวีมีความมุงหมายที่จะใชวรรณคดีเปนเครือ่งสอนสัจธรรมและจริยธรรม
แกสังคมไปพรอมกับความบันเทิงใจ  ดวยเหตดุังที่กลาวมาจึงเหน็วาหลายทองถ่ินมีการดัดแปลง
นิทานหรือนยิายมาเปนวรรณกรรมศาสนา เชนในทองถ่ินภาคเหนือมีการแปลงรามเกียรติ์ เปน
นิทาน พระรามชาดก  เปนตน 
 
 วรรณกรรมทองถ่ินภาคใตสวนหนึ่งอาจจะไดเคาเรื่องมาจากชาดก หรือเปนนิทานอิงชาดก
๕ เชน  เร่ืองพระรถเมรีคํากาพย  มโนหรานิบาตคํากาพย สุบินกุมารคํากาพย   สุทธิกรรมชาดกคํา
กาพย เปนตน หรือที่เปนวรรณกรรมศาสนาเดิม เชน พระมาลัยคํากาพย  ซ่ึงมีปรากฏหลายฉบบั 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะชาวพทุธในภาคใตแตอดีตมีคติวาการแตงหรือคัดลอกวรรณกรรมพุทธศาสนา
ถือวาจะไดอานิสงสมากกวาวรรณกรรมทีม่ีเนื้อหาทางโลก  อานิสงสในการสรางหนังสือนั้นผูสราง
มีความเชื่อวาเปนปจจยัใหไดชาตแิละภพใหม และเพื่อใหไดพบนิพพาน  อยางเชนในเรื่อง พระ
ปรมัตถคํากาพย ฉบับสถาบันทักษณิคดีศกึษา ระบุไวในตอนจบเรื่องวา  
 
 “เจาเกื้อผูแม  เจาศรีนางผูลูก  ไดคิดอานพรอมกัน  สรางพระบอระมัดไวในพระ

ศาสนา  จางใหขุนราชณุกจิเขียนเปนราคาเหรียญหนึ่ง ขอใหขาพเจาผูสรางแล
ขาพเจาผูเขียนจงสําเร็จแกพระนิพพาน ขอไดสดับทุกขดับโศกดับโรคดับภัย
สรรพเสนียดจงัไรอยาไดมี  อายุวณัโณสุกขังพะลัง  นิพาน  ปจจะโย  โหตุ  อะ
นาคะเตกาแล” 

 
 นอกจากนั้นผูสรางวรรณกรรมพุทธศาสนายังมุงหวังที่จะไดอานิสงส ในเรื่องของ
สติปญญาเฉลียวฉลาดทั้งในทางโลกและทางธรรม และปรารถนา มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติและ 

                                                           
๔ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตและภาคอีสานเชิงเปรียบเทียบ, ใน เอกสารประกอบการ

สัมมนาทางวิชาการ วรรณกรรมภาคใตจากหนังสือบุด, ๒๕๒๘, ๑. 
๕ ชัยวุฒิ  พิยะกูล, “อัตลักษณและพลวัติกลุมปรัชญาและศาสนา”, ใน วรรณกรรมทักษิณ ; วรรณกรรม

ปริทัศน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗), ๔๐๕. 
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นิพานสมบัติ ตลอดจนหากตองเวียนวายอยูในวัฏสงสาร ก็จะปราศจากความทุกขทั้งปวง และไดพบ
แตคนดี  ดังในเรื่องพระปรมัตถคํากาพย  ฉบับพระหลาก  เอกธมฺโม  กลาวไวในตอนเริ่มเรื่องวา 
 

 “ขาพเจา พระหลาก  เอกธมฺโม  ไดสรางพระธรรมนี้  ที่วัดควนอินทร
นิมิตร  ฃออุทิศผลวิบากสมบัติไปใหแกบิดามารดา  ญาติสนิทมิตรสหาย และ
สรรพสัตวทั้งหลาย  ฃอผลอานิสงสการสรางพระธรรมนี้จงบังเกดิมแีกขาพเจา  
ฃอใหขาพเจามีปญญาเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม และฃอผลอานิสงส
พุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  ครั้งนี้จงเปนอนุคามินตีิดตามขาพเจาไปในสัม
ปะรายะภพ  ฃอใหขาพเจาประสบสุข  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ  นิพพาน
สมบัติ  หากขาพเจายังทองเที่ยวอยูในวัฏฏสงสารแลวไซร  จงปราศจากความ
ยากจนเข็ญใจ  ไรทรัพยอนาถาและใบบา  บอดหนวกทั้งปวง  ทั้งฃอใหขาพเจา
ลวงเสียจากคนพาล  พบพานแตบณัฑิตย  สถิตยอยูในอายุ  วัณณะ  สุขะ  พละ  
ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ  จงทุกภพ  ทกุชาติ  เทอญ”๖

 
 ในบรรดาวรรณกรรมชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มีวรรณกรรมชาดกทีน่ิยมมากเรื่องหนึ่งคือ
เร่ืองเวสสันดรชาดก เวสสันดรชาดกเปนเรือ่งราวของพระพุทธองคในอดีตชาติ เมื่อคร้ังที่พระองค
เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรโพธิสัตว  ในพระชาตนิี้ถือไดวาเปนพระชาติที่สําคัญกวาพระชาติ
อ่ืนๆ ไดบําเพ็ญบารมีอันยิง่ใหญและไดบําเพ็ญบารมีครบ ๑๐ ประการ กอนที่จะตรัสรูเปน
พระพุทธเจา 

เร่ืองเวสสันดรชาดก เปนนทิานที่เลากันมาตั้งแตสมัยพทุธกาล  นิทานเรื่องนี้มีปรากฏใน
คัมภีรจริยาปฎก  ซ่ึงมีนิทานชาดกรวม ๓๕ เร่ือง  และคัมภีรชาดก  ซ่ึงรวมนิทานชาดกไวถึง ๕๔๗ 
เร่ือง  คัมภีรทัง้สองอยูในพระสุตตันตปฎก  นิทานชาดกเหลานี้สวนใหญเปนนิทานพืน้บานที่เลากัน
อยูในชมพทูวปีมาตั้งแตโบราณกาล  ตอมาสมณาจารยไดหยิบยกนิทานเหลานี้มาเปนอุทาหรณสอน
ธรรมะ  โดยเฉพาะเรื่องกรรมแกสัตบุรุษ  และเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณของพระสมัมาสัมพุทธเจา
ดวย  โดยโยงใหตัวเอกของเรือ่งเปนพระโพธิสัตว หรือพระพุทธเจาในอดีตชาติ๗

  
                                                           

๖ สุธิวงศ พงศไพบูลย, วรรณกรรมทักษิณ ; วรรณกรรมปริทัศน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗), ๖๑-๖๒. 

๗ มณีปน พรหมสุทธิรักษ, มณีปนนิพนธ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), ๒๔๘-๒๔๙. 
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 ในประเทศไทยนั้นเวสสันดรชาดกเปนที่รูจักกนัอยางแพรหลายตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปน
ราชธานีหรืออาจจะกอนหนานั้น เปนชาดกที่ถือไดวามีความสัมพันธกับคนไทยเปนอนัมาก  สังเกต
ไดจากมกีวหีลายทานไดนําเรือ่งเวสสันดรชาดกไปแตงเปนวรรณกรรมหลายสํานวนที่สําคัญ เชน 
 ๑. มหาชาตคิําหลวง เปนวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึง่ในสมัยอยุธยา แตงขึ้นในสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อใหอุบาสกอุบาสกิาใชสําหรับสวดในพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวนั
นักขัตฤกษ เชนวันเขาพรรษา  เปนตน๘   
 ๒.กาพยมหาชาติ แตงขึ้นในสมัยพระเจาทรงธรรม  มีปรากฏในพระราชพงศาวดารวา  
พระเจาทรงธรรมไดโปรดเกลาใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงขึน้  ใชสําหรับใหพระภกิษุ
สงฆเทศนใหพุทธศาสนิกชนฟง     
 ๓.รายยาวมหาเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติกลอนเทศน  มีผูแตงขึ้นหลายสํานวน ผูแตงใน
สมัยรัตนโกสินทรที่มีช่ือเสียง เชน  พระเทพโมลี(กล่ิน)  เจาพระยาพระคลัง(หน)  สมเด็จพระมหา
สมณเจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว นอกจากนั้นยังมทีี่
ปรากฏเปนชื่อสํานักอีกดวย เชน  สํานักวดัถนน  และสํานักวดัพระสังขกระจาย เปนตน  
  
 ความนิยมในเรื่องเวสสันดรชาดก  มิไดมแีตในภาคกลางเทานั้น  แตไดแพรหลายออกไป
ในทุกภาค ยังมีฉบับทองถ่ินตางๆ ไดแก ภาคอีสาน เชน  มหาเวสสันดรชาดก ฉบับวดักลางโคกคอ  
จังหวดักาฬสนิธุ และมีลํามหาชาติของสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี เปนตน ภาคเหนือมีหลายสํานวน 
เชน ฉบับไผแจเรียวแดง  ฉบับพระยาพืน้ ฉบับอินทรลงเหลา  ฉบับสรอยรวมธรรม  ฉบับสรอย
สังกร๙   เปนตน และในภาคใตมี พระมหาชาดก  และ มหาเวสสันดรชาดก ตําบลทายชาง อําเภอ
เมือง  จังหวัดพังงา  เปนตน    
 เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินมีลักษณะเชนเดียวกับวรรณกรรมทองถ่ินทั่วๆไป กลาวคือมี
ลักษณะรูปแบบของการใชภาษาที่แตกตางกันออกไป ดวยกวีผูสรางสรรควรรณกรรมยอมเลือกใช
ภาษาของทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทัง้ยังมักสอดแทรกภาพสะทอนทางสังคม และวัฒนธรรม
ของคนในภูมภิาคนั้นไวดวย เชน ความสัมพันธของคนในสังคม  คานิยมของสังคม  การแตงกาย  ที่
อยูอาศัย  เครื่องใชไมสอย  อาหารการกิน  ยารักษาโรค  ประเพณแีละความเชื่อตางๆ  เปนตน 
 
                                                           

๘กรมศิลปากร, “คํานํา,” ใน มหาชาติคําหลวง,  พิมพครั้งที่๖ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, 
๒๕๑๖), ๔. 

๙   ประคอง  นิมมานเหมินท, ศึกษาวรรณคดีเร่ืองมหาชาติลานนาในสภาพที่เปนวรรณคดีทองถิ่น
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิชย, ๒๕๒๖), ๑๐. 
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 ความนิยมเวสสันดรชาดกยังกอใหเกิดประเพณีที่สําคัญ คือ  ประเพณกีารเทศนมหาชาติซ่ึง 
สันนิษฐานวา “มีในเมืองไทยตั้งแตคร้ังกรงุสุโขทัย”๑๐  ดังมีความใน จารึกสมัยสุโขทัยหลักที่ ๓ 
หรือ จารึกนครชุม วา “ธรรมเทศนาอันเปนตนวาพระมหาชาติ  หาคนสวดแลมิไดเลย”๑๑ ประเพณี
เทศนมหาชาตเิปนประเพณทีี่ปฏิบัติกันมาในหลายยุคหลายสมัย ไมวาจะเปนชนชั้นสูงหรือชาวบาน
ทั่วไป ตางก็มคีวามผูกพันกบัประเพณเีทศนมหาชาติอยางแนบแนน เพราะมีความเชื่อที่วา ผูใดได
ฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง๑๓ กณัฑใหจบในวันเดียวจะไดอานิสงสอันแรงกลา 
  
 ธนิต   อยูโพธ์ิ ไดอธิบายประวัติการเทศนมหาชาติ ไววา 
 

 …การเทศนมหาชาติในชัน้แรก คงจะใชเทศนกันในภาษาบาลีที่เปนคาถา
ลวนอยางที่เรียกวา  เทศนคาถาพันอยางเดียว  และคงไมมีทํานิทํานองอะไร 
ตอมาจึงนักปราชญ  เชน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เปนตน คงจะพิจารณา
เห็นวา  การเทศนคาถาพันเปนภาษาบาลีลวนๆ นั้นคนฟงไมเขาใจเรื่อง  นอกจาก
จะเชื่อถือวาไดบุญแลวกไ็มมีทางอื่น และถาเปนอยูเชนนั้น คําพยากรณที่วามหา
เวสสันดรชาดกจะสูญสิ้นไป ก็จะเปนความจริงยิ่งขึ้น  จึงมีรับส่ังใหประชุม
ปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงขึน้  แตตามลักษณะของหนังสือ
มหาชาติคําหลวง ดไูมใชหนังสือสําหรับเทศนเปนหนังสือที่แตงสําหรับสวดฟง
กัน   ตอมาเมื่อพระเจาทรงธรรมไดใหแตงมหาชาติคํากาพยขึ้น ทําใหเกิดความ
เขาใจเรื่องไดงายกวามหาชาติคําหลวง และเหมาะแกการที่จะวาเปนทํานอง
เรียบๆได  พระภกิษุสงฆจึงเอาไปเทศน ๑๒

 
 สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทรงสนันิษฐานวา  
 
“การที่พระเทศนมหาชาติเปนทํานองตางๆก็เห็นจะมาจากเทศนกาพยมหาชาตินี้
โดยอนุโลมจากลักษณะสวดมหาชาติคําหลวงเลยเกิดมีการเทศนเปนทํานอง
ตางๆตั้งแตคร้ังสมเด็จพระเจาทรงธรรมเปนตนมา๑๓

                                                           
๑๐ ธนิต อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ (พระนคร:โรงพิมพพระจันทร,๒๕๐๑), ๓๙. 
๑๑ กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาค ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), ๖๑. 
๑๒ ธนิต  อยูโพธิ์, ตํานานเทศนมหาชาติ, ๓๙. 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๔๐-๔๔. 
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 ความนิยมเรื่องเวสสันดรชาดกในภาคใตทาํใหเกิดประเพณีการเทศนมหาชาติเชนเดียวกับ
ในภาคอืน่ๆ  คนชาวใตก็มีความเชื่อในเรื่องที่วา การไดฟงการเทศนมหาชาติจนจบทั้ง๑๓กัณฑใน
วันเดียวจะไดบุญเปนอยางมาก เชน ในพระสีบริมัดคํากาพย  ฉบับศูนยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต  กลาวถึงอานิสงสการฟงพระมหาเวสสันดรจนครบ ๑๓ กัณฑจะทําใหพนจาก
บวงมาร ไดเกดิในศาสนาพระศรีอารยเมตไตรยและพนจากวัฏสงสาร ดังความวา 
 

 “เมื่อพระศาสดา  เปนพระมหาเวสสันดร  สังขารผลาญทุกรอน  ในสิงขร
ชองคีรี  ใหทานบุตรภรรยา  ภาวนาตั้งถือขันตี  หนีหนายฝาโลกี  เอาตัวรอดพน
ทุกขา  ขาขอตาแตงไว  ใหแจงรูในพระคาถา  พระมาลัยจําใจมา  บอกฝูงชนา
และหญิงชาย  ผูใดใครศรัทธา  พาตัวรอดจากอบาย  ตั้งใจอยาไขวขวาย  ใหสืบ
สรางคาถาพัน  ใหธรรมทานไซร  ใหครบถวนสิบสามกณัฑ  เครื่องบุญสิ่งละพัน  
ใหเทากันทุกพระคาถา  ถาบุญนอยทํามไิด  ใหตั้งใจฟงเทศนา  แจงวาไฟพระ
คาถา  กวาจะพนจากบวงมาร  จักไดพบศาสนา  พระเมตไตรยผูใจอาริย  เขา
ในสังขาญาณ  ตัดบวงบาศขาดตรึงตรา๑๔  “ 

 
 ประทุม  สุวรรณคังคะ ไดอธิบายประเพณีการเทศนมหาชาติของภาคใตในพุทธศักราช
๒๕๒๘ ไววา 
 

 ประเพณกีารเทศนมหาชาตใินภาคใตนัน้ไมแตกตางจากในภาคกลางมาก
นัก  เรียกวา  ฟงธรรมมหาชาติ หรือ ฟงเทศนมหาชาติเหมือนกับภาคกลาง  การ
กําหนดวนัเวลาการเทศนมหาชาตินั้นไมแนนอน มักนยิมทําหลังเสร็จการทํานา
แลว ทางวดัจะกําหนดวนัเทศนมหาชาติในโอกาสที่จะหาเงินบํารุงวัด  ระยะเวลา
ในการเทศนมหาชาติมีกําหนด ๓ วันเหมอืนในภาคกลาง วันแรกเทศนพระธรรม
วัตร หรืออาจมีเทศนพระมาลัยดวย  วนัทีส่องเทศนคาถาพัน เมื่อจบการเทศนแต 
 

                                                           
๑๔ สุธิวงศ พงศไพบูลย, “วัฒนธรรมการสรางวรรณกรรมของชาวภาคใต,” ใน วรรณกรรมทักษิณ, 

วรรณกรรมปริทัศน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗), ๖๒. 
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ละกัณฑจะมีปพาทยบรรเลงหรืออาจมีมหาชาติทรงเครื่อง ๑๕ สลับ  ในการบูชา
กัณฑเทศนมักใชดอกบวัพันดอก เทียนพันเลม มีดายสายสิญจนโยงระหวาง
ธรรมาสนที่พระเทศนมายังอางนํามนต  การเทศนมหาชาติมีเนื้อหาในการเทศน
เหมือนกับสํานวนรายยาวของภาคกลาง๑๖  
 

 บางครั้งพระเทศนเปนสําเนยีงภาคใตเพื่อใหผูฟงเกิดความพอใจและเพือ่ทําใหเขาใจเนื้อหา
ไดงายยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาพบวาการเทศนมหาชาติในทองถ่ินภาคใตมีลักษณะที่นาสนใจหลายประการ 
อีกทั้งยังมีลักษณะเนื้อหาที่เหมือนกับภาคกลางจึงเปนเรือ่งที่นานําไปศกึษาตอไปวาในปจจุบัน
ประเพณกีารเทศนมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมอยางไร 
 ปจจุบันการเทศนมหาชาติในภาคใตไมไดรับความนิยมเหมือนภาคอืน่ ๆ ไมไดจัดเทศน
เปนประจําทกุป ในบางครั้ง ไดมีการนิมนตพระจากภาคกลางลงไปเทศน เนื่องจากพระที่เทศน
มหาชาติในทองถ่ินภาคใตมจีํานวนนอย นอกจากนัน้เวสสันดรชาดกทีใ่ชเทศนกเ็ปนฉบับของภาค
กลางคือฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองนี้จึงเปนเหตุใหเวสสันดรชาดกฉบับภาคใตสูญหายไป
มาก 
 
 การที่พบตนฉบับมหาเวสสนัดรชาดกอยูกระจัดกระจายตามวัดและตามสถาบันการศึกษา
ตางๆทําใหเหน็วามหาเวสสนัดรชาดกเคยไดรับความนยิมมากในภาคใต  แตในปจจบุันตนฉบับที่
พบมีไมมากนกั  ไดแก พระมหาชาดก ฉบบัวัดมัชฌิมวาส  จังหวัดสงขลา  คัดลอกและเก็บรักษาไว
ที่สถาบันทักษณิคดีศึกษา  และมหาเวสสันดรชาดก ตําบลทายชาง อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา ทั้ง ๒
ฉบับนี้มีครบ ๑๓ กัณฑ และมีผูนําไปศึกษาแลว  นอกจากนั้นตนฉบับที่พบสวนมากชํารุดเสียหายมี
ไมครบทั้ง ๑๓กัณฑ บางฉบบัเหลือเพียงกณัฑเดยีว  ตนฉบับที่พบสวนมากเปนหนงัสือบุดขาว 
เขียนดวยอักษรไทย  ภาษาไทย  จังหวัดทีพ่บตนฉบับมหาเวสสันดรชาดก ไดแก จังหวัดสงขลา  

                                                           
๑๕ มหาชาติทรงเครื่อง  เปนการแสดงลิเกสลับกับพระเทศน เมื่อพระเทศนชาดกไปหนึ่งผูก ลิเกก็จะ

แสดงไปตามเรื่องราวที่พระเทศนนั้น เพื่ออธิบายเรื่องที่พระสอนใหเขาใจเปนรูปธรรม  ผูแสดงจะแตงกายเปนตัว
ละครตางๆ เชน  ชูชก  เวสสันดร  นางมัทรี  กัณหา  ชาลี พระฤาษี เปนตน. ดู  ดํารง  หนูทอง.  “ลิเกมหาชาติ
ทรงเครื่อง  เอกลักษณลิเกภาคใต”. ศิลปวัฒนธรรม, มกราคม, ๒๕๓๕ 

๑๖ ประทุม สุวรรณคังคะ, “การศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับถิ่นใต จากตนฉบับวัดมัชฌิมวาส จังหวัด
สงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๒๘), 
๕๔-๕๖. 
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 ๙ 

  

จังหวดัสุราษฎรธานี  จังหวดันครศรีธรรมราช  จังหวดัพัทลุง    จังหวัดชมุพร และจังหวัดภูเก็ต๑๗ 
การที่ตนฉบับของเวสสันดรชาดกภาคใตสวนใหญมีสภาพชํารุดมาก  มฉีบับสมบูรณจํานวนนอย  
ทําใหไมมีผูศกึษานําไปศึกษาอยางจริงจัง 
 
 แมวาเวสสันดรชาดกทองถ่ินภาคใตจะมจีาํนวนนอย แตก็มีบางสํานวนที่มีเนื้อหามาก
พอที่จะแสดงลักษณะความเปนทองถ่ินภาคใต ผูศึกษาจงึสนใจที่จะนํามาศึกษา  สํานวนที่ผูศึกษา
เลือกมาศึกษาคือ  

ฉบับแรกเปนฉบับที่ไมปรากฏที่มา เก็บรักษาที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซ่ึงตอไปนีจ้ะ
เรียกวาฉบับทักษิณคดีศึกษา มีเนื้อความไมสมบูรณขาดตอนตนเรื่อง เนือ้ความเริ่มตั้งแตตอนที่พระ
เวสสันดรประทานชางจนถึงตอนจบของเรือ่ง   
 ฉบับที่สอง เวสสันดรชาดก ฉบับของนายจาบ นาบจาบ อยูบานเลข๗๐  หมู ๖ ตําบล นา
หลวงเสน  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบใหนางสาวถนอม สุขยิ่ง นําไปมอบให
สถาบันทักษณิคดีศึกษา เมือ่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ มหาชาติสํานวนนี้มีเนื้อความที่เร่ิมตั้งแตตน
เร่ืองจนถึงชูชกพบพระเวสสันดรเพื่อขอสองกุมาร   
 ทั้งสองฉบับขางตนเปนหนังสือบุดขาว  มตีัวเขียนเปนอกัษรราวสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหวั  ซ่ึงผูศึกษาไดนํามาปริวรรต  เหตุที่ผูศึกษาไดเลือกสองสํานวนนี้เพราะมีขอมูล
ทางสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใตแทรกอยู 
 สํานวนสุดทายคือมหาราชคาํฉันท เปนฉบบัที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลาพิมพ
เผยแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  จากหนังสือบุดขาวพบที่จังหวดัภูเก็ต  จํานวน ๓ ฉบับ  ตนฉบับมหาราช 
คําฉันทที่ไดจากนางเอมอร  คูหา มีผูนํามาปริวรรตในชุดวรรณกรรมทกัษิณ : วรรณกรรมปริทัศน 
มหาราชคําฉันทนี้ นอกจากจะเปนฉันทที่มคีวามยาว ยังถูกตองตามฉันทลักษณและมคีวามไพเราะ
ไมดอยกวางานของกวีราชสํานัก ๑๘เหตุที่ผูศึกษาเลือกมาศกึษาเพราะมีขอมูลเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรมทองถ่ินภาคใตแทรกอยูเชนเดียวกัน นอกจากนัน้ผูศึกษายังประสงคที่จะศกึษาอิทธิพล
ของวรรณกรรมภาคกลางที่มผีลตอวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตดวย 

จากการศึกษาเบื้องตนพบวาขอมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่สอดแทรกในเวสสนัดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมี  อาทิ ประเพณบีายศรีสูขวัญ ปรากฎในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดี
                                                           

๑๗ สถาบันราชภัฎภาคใต, วรรณกรรมทองถิ่นภาคใต : สถานภาพการศึกษาและแหลงสืบคน
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๔๐), ๓๑๕-๓๑๙. 

๑๘ สุธิวงศ  พงศไพบูลย,  “วรรณกรรมทักษิณประเภทคําฉันท,”ใน วรรณกรรมทักษิณ ; วรรณกรรม
ปริทัศน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, ๒๕๔๗), ๓๐๘. 
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 ๑๐ 

  

ศึกษา ในตอนที่พระเจากรุงสญชัยไถตัวสองกุมารจากชชูกแลวจงึส่ังใหมีการจัดบายศรีสูขวัญสอง
ุมาร  และในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบปรากฏตอนที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีอภิเษก ก 

 นอกจากนั้นเวสสันดรชาดกยังแสดงใหเหน็ถึงความผูกพันของคนถิ่นใตกับธรรมชาติ
แวดลอม ดังเชนในตอนที่กลาวถึงกลวยพันธุตางๆ 
 
   ขนุนขนันเรยีงราย       เฟองไฟทรสาย 

กลวยกลายพังลาตานี    กลวยขมกลวยนมราชสีห 

งาชางลูกรี                     ทองดีแลทองอีปน 

กลวยลไลยกลวยไขกลวยกลัน    ตีนเตาลูกส้ัน 
สระภันอันมใีนดง 

      (เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
 
 การบอกชื่อกลวยพันธุตางๆนี้แสดงใหเหน็ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน
ทองถ่ินภาคใต ในภาคใตมีกลวยอยูหลายชนิดนับวามากกวาในภาคอืน่ๆ  จึงเปนแรงบันดาลใจทํา
ใหผูประพนัธวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตหลายเร่ืองนําชื่อพันธุกลวยมากลาวไวในวรรณกรรมดวย 
 

ในมหาราชคําฉันทมีการสอดแทรกชื่อพนัธุผลไมที่มีปรากฏในทองถ่ิน เชน ชะมัง ดังความ
วา 

ปรูปรางมะซางสม กท๑๙มัง๒๐ตะโกการ 
  แตงแตวมะตองตาล  แลประดูกมะเดื่อดง 
       (มหาราชคําฉนัท) 
  

เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตสองสํานวนแรก ใชสํานวนโวหารตรงไปตรงมาไม
ออมคอม   ใชคําภาษาถิ่นทําใหผูอานสามารถเขาใจไดงาย  และเห็นภาพไดทันทีโดยไมตองตีความ 
เชนตอนที่ชูชกถูกสุนัขของพราหมณเจตบุตรไล ความวา 

 
ไอเฒารึงเรงรงั                เลนเซซังขึ้นตนไม 

                                                           
๑๙ กท     = กทลี,   กลวย 
๒๐ มัง   = ชะมัง  ใบมีกลิ่นคลายแมงดา (ภาษาถิ่นเรียกทํามัง) 
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 ๑๑ 

  

       ไอสิงวิ่งเขาขบ          เฒาบัดซบลมยักหาย 
 (เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ ) 

  
 ตัวอยางคําทองถ่ินใตในความขางตน ไดแก คําวา “ขบ“ หมายถึง  “กัด”  รึงรัง  หมายถึง   
รุงรัง  หรือ ไมรอบคอบ,สะเพรา 

 
ในมหาราชคําฉันทมีสํานวนโวหารที่ตางกบัสองฉบับแรกกลาวคือมีการเลือกสรรคําสูงคือ

ศัพทบาลีสันสกฤต และมีการใชสํานวนตามขนบของราชสํานัก เชน  
  
   โพนพิศทารกบุตรวิสุทธิวรกา- 
  ยินทรีพิลาสา   พิลาส 
   เพ็ญพักตรเพยีงบรณนวลจนชนพิกาษ 
  เงางามวโรภาส   พิมล 
   เฉกชาตินึกขสวรรคภัณฑพิพธิสลนน 
  เพลิงลายละลายบน  อุกา 
   สุงศรีสินปกไหมประไพวรประภา 
  สดสอดสายตา   ธํารง  
   เสียมสายสมสิริราชพิลาสลอรองค 
  คิ่วคอมขนงกง   กุทัณฑ 
   พิศเนตรคือนลินัยนอําไพยพิมลมัน 
  ปรางเปรียบสุวรรณอัน  ลํายอง 
   นาสาสวยดจุองครตนรอง 
  เอี่ยมโอษฐนิโครทอง  ผลา 
    ฯลฯ

(มหาราชคําฉนัท) 
 

 จากตัวอยางจะเหน็ไดวานอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเลือกใชคําศัพทสูง
ของกวีแลว ยังแสดงใหเห็นถึง  การใชโวหารเปรียบเทียบ  ในการเปรยีบความงามของสวนตางๆ
ของสองกุมารซึ่งมีลักษณะเปนการเปรียบในวรรณคดีแบบแผน แสดงใหเห็นการรับเอาขนบนิยม
ในการแตงวรรณคดีราชสํานักมาใชในการแตงวรรณกรรมทองถ่ิน  
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 ๑๒ 

  

 เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้งสามสํานวนที่ผูศึกษาเลือกศึกษา  มีขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทองถ่ินภาคใตแทรกอยูอยางชดัเจน มีลักษณะทางวรรณศิลปทั้งที่ไดรับขนบจากภาค
กลางและที่เปนขนบของทองถ่ิน  อีกทั้งยังไมมีผูใดนํามาศึกษาอยางละเอียด ผูศึกษาจงึเลือก
เวสสันดรชาดกทั้งสามสํานวนดังกลาวมาศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะและคุณคาของ
วรรณกรรมทองถ่ินภาคใต  
 
๓.วัตถุประสงคในการศึกษาคนควา 
 ๑.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวนกับนิบาต
ชาดก 
 ๒.เพื่อศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแตง ลักษณะคําประพันธ  และวรรณศิลปในเวสสันดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวน 
 ๓.เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของภาคใตที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวน 
 
๔.เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวกับการศึกษามหาชาติทองถ่ินภาคใต 
 
 ประทุม  สุวรรณคังคะ(๒๕๒๖) ๒๑ ใน “ การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับถ่ินใต  จาก
ตนฉบับวัดมัชฌิมวาส  สงขลา” ศึกษาเรื่องความเปนมาของตนฉบับ ที่มีการเรียกชื่อเร่ืองวาพระ
มหาชาดก ลักษณะการบันทกึและลักษณะอักษร อักขรวธีิ คุณคาดานวรรณศิลป  และดานสังคม ผล
การศึกษาสรุปไดวาการบันทกึตนฉบับสวนใหญเปนการบันทึกตามเสยีงและสําเนียงของคําภาษา
ถ่ินเปนหลัก  โดยไมมีกฎเกณฑเกี่ยวกับอกัขรวิธีที่แนนอน อยางไรกต็ามขอมูลที่นํามาศึกษามีความ
งามทางวรรณศิลป  และมีคณุคาในทางสังคม สะทอนสภาพสังคมทองถ่ินภาคใตในดานตาง ๆ เชน 
คติความเชื่อ  ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว  บทลงโทษสมัยโบราณ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และวิธีการรักษาโรคแผนโบราณ 
 

                                                           
๒๑ ประทุม สุวรรณคังคะ, “การศึกษาเวสสันดรฉบับถิ่นใต จากตนฉบับวัดมัชฌิมวาส จังหวัดสงขลา” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘). 
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 ๑๓ 

  

 นันทวรรณ  พวงจิตร(๒๕๓๓) ๒๒ ใน “ การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับจังหวดัพังงา” 
ศึกษาประวัติ  วรรณศิลป   คุณคาดานวัฒนธรรม  ตลอดจนการเปรียบเทียบลักษณะรวมและ
ลักษณะตางระหวางมหาเวสสันดรชาดกฉบับจังหวดัพังงากับพระมหาชาดกจังหวดัสงขลา ผล
การศึกษาพบวา อักษรที่ใชบนัทึกเปนอกัษรไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและบันทกึตามเสียง
ภาษาถิ่น  วรรณกรรมเรื่องนีส้ะทอนใหเหน็วิถีชีวิตของชาวบานในดานตางๆไดอยางชัดเจน   เมื่อ
นํามาเปรียบเทยีบกับพระมหาชาดกพบวาพระมหาชาดกนาจะเปนตนเคาของมหาเวสสนัดรชาดก
จังหวดัพังงา เพราะพระมหาชาดกมีอายเุกาแกกวา และคลายคลึงกันบางอยาง  เชน คาํพูดของตัว
ละครบางตัว  แตรายละเอยีดในเนื้อเร่ืองมหาเวสสันดรชาดกจังหวดัพังงาบรรยายไดชัดเจนกวาพระ
มหาชาดก 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศึกษามหาชาติทองถ่ินอื่นๆ 
 
 มณี  พยอมยงค  (๒๕๑๙)๒๓ในเรื่อง “ วิเคราะหและเปรียบเทียบเรื่องมหาชาติ ฉบับภาค
กลาง ภาคเหนอื ภาคอีสาน และภาคใต”  ศึกษาเกีย่วกับประวัติความเปนมา  อิทธิพลตอทองถ่ินและ
เปรียบเทียบลักษณะการแตง  เนื้อเร่ือง  สํานวนโวหาร  พฤติกรรมของตัวละครในแตละภาค ซ่ึงเปน
แนวทางในการศึกษามหาชาติถ่ินตางๆ ผลการศึกษาเปรยีบเทียบพบวา ลักษณะคําประพันธของ
มหาชาติทั้ง ๔ ภาคมีลักษณะดังนี้  ภาคกลาง  ความยาวของรายวรรคหนึ่งจะยาวกวาของภาคอื่น 
มหาชาติภาคอสีานมีสัมผัสนอย มหาชาตภิาคเหนือนยิมสัมผัสใน และมเีนื้อความแตละวรรคสั้น 
มหาชาติภาคใตแตงกาพยแทรกไวในบางตอน ในดานสํานวนโวหาร กวีภาคกลางนิยมใชศัพทบาลี 
– สันสกฤต และสํานวนโวหารสละสลวยมาก  สวนมหาชาติของภาคอีสาน ภาคเหนือ  และภาคใต
นั้น ใชสํานวนโวหารทองถ่ิน ไมสละสลวยเทาภาคกลางแตส่ือใหคนทั่วไปเขาใจงาย  การพรรณนา
สถานที่  มหาชาติภาคกลางพรรณนาความงามของธรรมชาติเปนการพรรณนาธรรมชาติไปตาม
จินตนาการของกวี มหาชาตภิาคเหนือ ภาคใตและภาคอสีานพรรณนาความงามธรรมชาติอยาง
สมจริง ดานสังคมวิทยา  มหาชาติภาคใตและภาคกลางมลัีกษณะเปนสงัคมเมืองที่ไมมีความใกลชิด
เอาใจใสตอคนขางเคียง มหาชาติภาคเหนอืและภาคอีสานมีลักษณะเปนสังคมชนบทมากที่สุด
                                                           

๒๒ นันทวรรณ  พวงจิตร, “การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับจังหวัดพังงา” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๓๓). 

๒๓ มณี  พยอมยงค , “การวิเคราะหและเปรียบเทียบมหาชาติฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและ
ภาคใต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, ๒๕๑๙
).
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 ๑๔ 

  

ประคอง  นิมมานเหมินท (๒๕๒๖) ๒๔ไดศึกษาเรื่องมหาชาติลานนา ในฐานะที่เปน
วรรณคดีทองถิ่น ศึกษาทั้งในเชิงสังคม  มานุษยวิทยา  ปรัชญา  และสุนทรียศาสตร  ศึกษาการใช
ภาษา   เปรยีบเทียบความเปนมาของมหาชาติภาคกลางและมหาชาติลานนา  ตลอดจนการ ศึกษา
สภาพสังคมวฒันธรรมที่มีผลตอบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยของตัวละครในมหาชาติลานนา ซ่ึงเปน
แนวทางในการศึกษาวิเคราะหวรรณคดีทองถ่ินไดอยางกวางขวางขึ้น  ผลการศึกษาพบวามหาชาติ
ลานนาทั้ง ๕ สํานวน ในภาพรวมคลายคลึงกัน มีเนื้อความแตกตางกันบางในเรื่อง ภาษา การใชคํา  
สํานวน รายละเอียดปลีกยอยบางตอนของเรื่องที่มีเนื้อความเกีย่วกับสภาพเกีย่วกับทองถ่ิน ซ่ึงผูแตง
พยายามสอดแทรกในวรรณกรรม มหาชาติลานนามีความเปนวรรณกรรมทองถ่ินอยางสมบูรณ 
งานวิจยัฉบับนี้ยังแสดงใหเห็นถึงการศึกษาแนวคิด วิถีชีวิต  สังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินที่แทรกอยู
ในวรรณกรรม 

 
 สมาน  โซะเหม(๒๕๒๘) ๒๕ ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวเิคราะหมหาชาติฉบับเมือง
เพชร  กัณฑชูชก” ซ่ึงเปนวรรณกรรมทองถ่ินจังหวดัเพชรบุรี  ศึกษาเกีย่วกับรูปแบบและอักขรวิธีที่
ปรากฏในมหาชาติเมืองเพชรสํานวนตางๆ วิเคราะหใหเหน็ถึงสภาพทางสังคมในมหาชาติเหลานั้น  
แสดงใหเห็นคานิยม ความเชือ่และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆของชาวเพชรบุรีวาเกิดจากการ
ผสมผสานระหวาง พุทธศาสนา  ไสยศาสตร  และโหราศาสตร วิเคราะหคณุคาทางวรรณศิลป และ
ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเร่ืองระหวางมหาชาติฉบับเมืองเพชรกัณฑชูชก สํานวนหมอปาน กับฉบับ
หลวงวดัสังขกระจาย พบวาตนฉบับที่นํามาศึกษาจารดวยอักษรขอมหลายสมัย ตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายจนถึงหลังสมัยรัชกาลที่ ๖ นอกจากนี้ มหาชาติเมืองเพชร กัณฑชูชกยังมีสํานวน
โวหารที่โลดโผน  และผูเขียนไดสันนษิฐานวาสํานวนหมอปานนาจะเปนตนแบบของมหาชาติฉบับ
หลวงสํานวนวัดสังขกระจาย 
 

                                                           
๒๔ ประคอง นิมมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษา ในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น. (กรุงเทพ : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖). 
๒๕ สมาน โซะเหม, “มหาชาติฉบับเมืองเพชร กัณฑชูชก : การศึกษาเชิงวิเคราะห” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘). 
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 ๑๕ 

  

 อนุภา  อัศวปยานนท(๒๕๒๘) ๒๖  ในเรื่อง”การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
อีสาน วัดกลางโคกคอ  จังหวัดกาฬสินธุ”  ศึกษารูปอกัษรและอกัขรวิธีของอักษรธรรมอีสานที่ใช
บันทึกเวสสันดรชาดกฉบับที่นํามาศึกษา ศึกษาภาษาถิ่นโบราณ คําศัพท สํานวนโวหารและศิลปะ
การใชภาษา ตลอดจนคานิยมทางสังคม  ความคิด  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีคติธรรมคํา
สอน  และแนวความคิดในดานการเมืองบางประการของคนในทองถ่ิน  ผลการวิจัยทําใหทราบวา ผู
แตงมหาเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินอีสานใหความสําคัญกับการสรางตัวละครมาก คือ ไดสรางตัว
ละครใหมีลักษณะนิสัยเปนชาวอีสานอยางชัดเจน ในขณะเดยีวกนัก็สอดแทรกวิถีชีวิตของชาว
อีสานไวในวรรณกรรมเรื่องนี้ตลอดทั้งเรื่อง 
 
 ผองศรี  ยอดสกุล (๒๕๓๑) ๒๗ “ศึกษามหาชาติเมืองเพชรบุรี สํานวนวัดเกาะ” จํานวน ๑๓
กัณฑ ซ่ึงสันนิษฐานวาแตงในสมัยอยุธยาตอนปลาย ศกึษาเปรียบเทียบกับมหาชาตฉิบับหลวงใน
ดานที่มาของเนื้อเร่ือง  รายละเอียดของเนือ้ความ  รูปแบบคําประพันธ  ตัวละคร ศลิปะการใชภาษา  
วรรณศิลป สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี ผลการศึกษาสรุปได
วา มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี สํานวนวดัเกาะนี้มีเนื้อเร่ืองเหมือนกับมหาชาติฉบับหลวงเปนสวน
ใหญ  สภาพสังคมและวฒันธรรมในมหาชาติเมืองเพชรบุรีที่นํามาศึกษาสะทอนใหเห็นถึงสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในดานตางๆ เชน วัฒนธรรมทางดานวัตถุ   
วัฒนธรรมทางดานจิตใจ วัฒนธรรมทางภาษา  สถาบันสังคมและสุนทรียภาพ นอกจากนี้มหาชาติ
เมืองเพชรบุรี  สํานวนวัดเกาะ  ยังเปนวรรณกรรมทองถ่ินที่มีความงามทางวรรณศิลปทั้งในดาน
เสียงและความหมาย  
  
 สิญจนา  จิระเกียรติ (๒๕๓๑) ๒๘”ศึกษามหาชาติเมืองเพชรบุรี  กัณฑมหาพน” จากตนฉบับ
คัมภีรใบลาน จารดวยอักษรขอมไทยจํานวน ๕สํานวน ศกึษารูปแบบคาํประพันธ วรรณศิลป  และ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวเมืองเพชรบุรี พบวา มหาชาติเมืองเพชรบุรี กัณฑมหาพน  ทั้ง ๕ 

                                                           
๒๖ อนุภา  อัศวปยานนท, ”การศึกษามหาเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นอีสาน วัดกลางโคกคอ จังหวัด

กาฬสินธุ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๒๘). 

๒๗ ผองศรี  อดสกุล, “มหาชาติเมืองเพชรบุรี สํานวนวัดเกาะ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑). 

๒๘ สิญจนา จิระเกียรติ, “การศึกษามหาชาติเมืองเพชรบุรี  กัณฑมหาพน” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๑). 
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 ๑๖ 

  

สํานวนที่เลือกมาศึกษานัน้แตงดวยคําประพันธประเภทรายยาวหรือกลอนเทศน  คําทีก่วีเลือกใช
สวนใหญเปนคํางาย  ตรงไปตรงมา นิยมใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ  มีการเลนคําเลนอักษร และใช
ความเปรียบ  นอกจากนี้ผูวจิัยไดสรุปสภาพสังคมและวฒันธรรมที่ปรากฏในมหาชาติวาเกดิจาการ
ผสมผสานระหวางคติทางพทุธศาสนาและไสยศาสตร 
 
 ธัญญาภรณ  ภูทอง (๒๕๔๔) ๒๙   “ศกึษาวิเคราะหมหาชาตกิลอนสวด ฉบับวัดกลาง
วรวิหาร  จังหวัดสมุทรปราการ” ซ่ึงเปนฉบับที่แตงขึ้นเพื่อใหภิกษหุรือผูรูใชสวดอาน  ศึกษา
วิเคราะหตัวอักษร และอักขรวิธีที่ใชในการบันทึกตนฉบบั  คุณคาวรรณศิลป  และคณุคาดานสังคม  
ผลการศึกษาพบวาตนฉบับนีแ้ตงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ใชอักษรไทยบนัทึก มีคําศัพท
ภาษาถิ่นและคาํโบราณปะปนอยูบาง  การบันทึกนั้นบันทึกตามเสียงสวดอาน จึงทําใหอักขรวิธีตาง
จากปจจุบนั สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏ สะทอนใหเหน็การใชภูมิปญญาในดานตางๆเพื่อ
การดํารงชีวิตอยูรวมกนัอยางผาสุก  ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธกับศาสนา  เห็นคานยิม  
ทัศนคติ  ความเชื่อของคนไทยในสมยักอน  
 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ  ทําใหเหน็วางานวิจยัทีศ่ึกษาเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ิน  สวนใหญศึกษาในเชิงสังคมและวฒันธรรมรวมกับการศึกษาเชิงวิเคราะหองคประกอบของ
วรรณกรรม  เชน  เนื้อเร่ือง  รูปแบบ  ภาษา   ตลอดจนลักษณะรวมและลักษณะตางของมหาชาติ
ทองถ่ินสํานวนตางๆ  แนวทางการศึกษาวิจัยดังกลาวเปนประโยชนแกผูศึกษา ซ่ึงไดเลือกศึกษา
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สานวน  ที่ผูศกึษาเลือกนํามาศึกษานัน้ยังไมเคยมีผูศึกษา
มากอนดังกลาวแลวขางตน 

ํ

                                                          

 
๕.ขอบเขตของการวิจัย 
 ๕.๑ศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง  ๓ สํานวน คือ 
  ๑. เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา เปนหนังสือบุดขาว ผูศึกษาไดนํามา
ปริวรรต 
  ๒.เวสสันดรชาดก ฉบับของนายจาบ  เปนหนังสือบุดขาว ผูศึกษาไดนาํมา
ปริวรรต 

 
๒๙ ธัญญาภรณ ภูทอง, “ศึกษาวิเคราะหกลอนสวด ฉบับวัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๔). 
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 ๑๗ 

  

  ๓.มหาราชคําฉันท ฉบับที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลาพิมพเผยแพร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖   
  
๖.วิธีดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาคนควาตามวิธีวิจยัเอกสาร และการเก็บขอมูลภาคสนามโดยมีขัน้ตอนการศึกษาดังนี ้
 ๑.ศึกษาลักษณะทัว่ไปของวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตจากตํารา เอกสาร และงานวิจยัที่
เกี่ยวของ 
 ๒.ศึกษาคนควางานวิจยัและเอกสารที่เกีย่วของกับวรรณกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกและ
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ๓..เก็บขอมูลภาคสนามที่เกีย่วกับสภาพสงัคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินภาคใต 
 ๔.ศึกษาตามวตัถุประสงค 
 ๕.สรุปผลการศึกษา  คนควา อภิปรายผลและเสนอแนะ  
 
๗.แหลงขอมูล 
 ขอมูลเอกสาร 
  ๑.สํานักหอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  ๒.สํานักหอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ 
  ๓.หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษณิ  
  ๔.สถาบันทักษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
  ๕.ศูนยวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  ๖.หอสมุดแหงชาติ 
 ขอมูลทางคติชน : สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต 
  ๑.จังหวัดสงขลา 
  ๒.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓.จังหวดัสุราษฎรธานี 
  ๔.จังหวัดพัทลุง 
  ๕.จังหวัดภูเกต็ 
 
๙.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๑.ทําใหเห็นความแตกตางระหวางเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกับนิบาตชาดก                 

17

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘ 

  

 ๒.ทําใหเห็นคณุคาทางวรรณคดีของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 
 ๓.ทําใหเห็นสภาพสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ินภาคใตในอดีต 
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 ๑๙ 

 
บทท่ี ๒ 

 
ประวัติความเปนมาของเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต 

 
 การศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต  จําเปนตองรูภูมิหลังของภาคใต ไมวาจะเปนดาน
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  ศาสนา  ประเพณี  เนื่องจากผูแตงไดนําขอมูลจากสังคมและ
สภาพแวดลอมสอดแทรกเขาไปในวรรณกรรมดวย  
 
 ๑ สภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรภาคใต 
  สภาพภูมิศาสตร 
  ดินแดนภาคใตเปนสวนหนึง่ของคาบสมุทร โดยทั่วไปเราจะเรียกภาคใตวา “ปกษ
ใต”   หรืออดตีเคยเรียกวา  “ปากใต”  คําทั้งคูมีความหมายเหมือนกันคอื หมายถึง  ฝายใต  สวนใต  
หรือขางใต  
  ลักษณะภูมิประเทศภาคใตแตกตางไปจากภาคอื่น คือภาคใตมีลักษณะแคบยาว
เปนแผนดนิตอเนื่องจากภาคกลาง เปนฝงทะเลสองดาน  มีที่ราบชายฝงทะเล  พื้นที่ตรงกลางเปนทวิ
เขาเสมือนกระดูกสันหลังของคาบสมุทร  อาจจะกลาวไดวาภาคใตของไทยตั้งอยูระหวางสอง
มหาสมุทรอันยิ่งใหญ คือทะเลอันดามันอันเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย และอาวไทยอนัเปน
สวนหนึ่งของทะเลแปซิฟก  และเปนเสนทางติดตอสัญจรของชนชาติตางๆทั้งใกลไกลมาเปนเวลา
ชานาน๑

  สภาพภูมิศาสตรดังกลาวของชาวใตทําใหเกิดอาชีพสําคญัของชาวไทยภาคใต  
ไดแก  การประมง  และการเกษตร๒ นอกจากนั้นยังอุดมสมบูรณไปดวยพันธุพืชและพนัธุปลา 
 

 
 

                                                           
๑ เอกวิทย  ณ ถลาง,  ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและการเรียนรูของชาวบานไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๐, ๒๓. 
๒ รัชดา  เสพมงคลเลิศ,  “จินตภาพในนิทานประโลมโลกทองถิ่นภาคใต” (วิทยานิพนธ ปริญญาศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , ๒๕๓๕), ๑๓. 
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 ๒๐ 

ประวัติศาสตรภาคใต๓

 
ประวัติศาสตรภาคใตในยุคเริม่แรก 
ภาคใตมีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตกอนประวัติศาสตร ภาคใตมีชุมชนสมัยกอน

ประวัติศาสตร ๒ พวกคือชนชาวถ้ํา และ ชนชาวน้ํา  ในพุทธศตวรรษที่ ๕-๙  ภาคใตมีลักษณะ
ชุมชนอยูบน เนิน ( ควน)และ อยูกันอยางกระจัดกระจายตามแนวสันทราย และแนวลําน้ําแบบ
พื้นเมืองยังมกีารสืบทอดการทําและใชเครือ่งมือหินและ ภาชนะ ดินเผา แตมีการเปลี่ยนรูปให
เหมาะแกการใชสอยมากขึ้นมีเทคโนโลยีการทําและใชเครื่อง มือโลหะเปนของมีคมแทนหิน ใชเตา
เชิง กรานแทนหมอ สามขา ในสมัยนี้เริ่มมกีารติดตอกับชุมชนสมัยประวัติศาสตรจากดินแดนโพน
ทะเล เชน จนี อินเดีย 
        ชวงพุทธศตวรรษที่ ๙ – ๑๒ ชุมชนมีลักษณะที่รวมตัวกนัเปนกลุมๆภายใตระบบ
สังคมและการปกครองอันเดยีวกัน ผูคนสมัยนี้ยังนิยมตั้งถ่ินฐานบนเนินบริเวณที่ราบรมิฝงน้ําและ
บนสันทรายชมุชนบางแหงไดปรับตัวใหเปนเมืองทาและบางแหงเริ่มตนเปนสถานีการคาและ
อุตสาหกรรม  วิถีชีวิตของชาวภาคใตในชวงนี้ยังปรากฏวฒันธรรมแบบพื้นเมืองเดิมอยางเขมขน 
ขณะเดียวกนักไ็ดรับเอาอิทธิพลอารยธรรมสมัยประวัติศาสตรของชุมชนโพนทะเลเชน อินเดยี 
อาหรับ เปอรเชีย กรีก และจนี เปนตน         

และในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๘ หรือตนพุทธศตวรรษที่๑๙ ลักษณะชุมชนมี
หลายๆ ชุมชนอยูภายใตระบบสังคมและการเมืองแบบเดยีวกัน โดยมีองคกรกลางเปนศูนยกลางการ
ปกครองแบบนครรัฐ นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดีบางทานเรยีกสมัยนี้วา สมัยวัฒนธรรมศรี
วิชัย หรืออาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจกัรตามพรลิงค  ชุมชนสมัยนี้มีสถาบันการปกครองและ
สถาบันศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงสถาบันศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงสถาบันทั้ง ๒ นี ้สวนใหญไดรับ
อิทธิพลมาจากประเทศโพนทะเลบางชุมชนไดพัฒนาถึงขั้นมีคันคูเมืองมีการพัฒนาชลประทานเพื่อ
การเกษตรกรรม และพัฒนาเปนเมืองทาเพือ่การคาขายกบัชุมชนภายนอกโดยเฉพาะกับตะวันออก
กลางและจนีเปนชวงที่มีการแยงกนัคุมเสนทาง เดิน เรือเพื่อการคาขายชุมชนที่เปนเมอืงทาสําคัญ ๆ 
และเปนชวงทีศ่าสนาและวฒันธรรมอันเนื่องดวยศาสนา ดังกลาวฝงรากอยางมั่นคงและแผคลุมทั่ว
ภาคใต 

                                                           
๓ http://www.tsu.ac.th/ists/southern_history 
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 ๒๑ 

ภาคใตสมัยประวัติศาสตร ชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๔   ในชวงสี่ศตวรรษ
ระหวางพุทธศตวรรษที ่๒๔การเคลื่อนยายของชาวสยามจากภาคกลางและภาคเหนือ ลงสูภาคใต 
พรอม กับการขยายตวัของการ "สรางปาใหเปนนา"เปนการวางรากฐานของชุมชนเกษตรกรรมที่
ปลูก ขาวนาลุมเปนพืชหลัก ปลูกผัก สวนครัวพืชผลไมเมืองรอนอ่ืน ๆ รวมทั้งดงตาล ปายาง และ
ไผสีสุกซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญกอนหนานัน้ การปลูกขาวบน ที่ดอน เชิงเนิน และการทําไร
เล่ือนลอยก็ยังมีอยูอยางหนาแนนตามภูมิประเทศ ที่เหมาะสม การสรางบาน ทรงไทยใตถุนสูงตาม
แหลงชุมชนใหมเร่ิมปรากฏขึ้นมีการฟนฟพูุทธศาสนามหานิกายลัทธิลังกาวงศขึ้นใหมพรอม ๆ กบั 
การกระชับอํานาจ จาก หวัเมืองใหญในภาคใตเขาสูสวนกลางโดยลดอํานาจเมือง นครศรีธรรมราช 
ซ่ึงเคยมีอํานาจจากปาหังถึงอยุธยา ลงเปนหัวเมือง พระยานคร และ หัวเมืองเอกปลายพุทธศตวรรษ 
ที่ ๒๐ มีการแบงดินแดนภาคใตออกเปนสีห่ัวเมืองเปนอสิระจากกนัคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง ไช
ยา และชุมพร พรอม กับสงเชลยศึกจากลานนาจํานวนหนึ่งลงมาตั้งถ่ินฐานที่ไชยา นครศรีธรรมราช
และพัทลุง ชุมชนเกษตรกรรมแบบยัง ชีพที่เพียงพอในตวัเองเริ่มกอตวัข้ึนโดยมวีัดในพุทธศาสนา
เปนศูนยกลางของชุมชน และเชื่อมโยง ชุมชนเขารัฐโดยมี ขาหลวงและ พระสงฆที่ผานการอบรม
มาจากอยุธยาเปนสื่อกลาง มีการกัลปนาขาพระโยมสงฆ ไรนา ตนตาล และ ทรัพยมีคาตาง ๆ 
สําหรับทํานุ บํารุงศาสนา ความมีเสถียรภาพของชุมชนเกษตรกรรมแบบชาวพุทธเริ่มกอตัว และ 
ขยายออก ไปทั่วภาคใต ในขณะที่ดนิแดนภาคใต เร่ิมมีความไมปลอดภัยจากการคุกคามของ
อิทธิพลภายนอกคือพวก "แขกสลัด" ที่หนัไป นับถือศาสนาอิสลามทําการคาและมพีลังอํานาจ
เขมแข็งขึ้น การคุกคามเริ่มรุนแรงขึ้นระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๓ 

เอกสารพื้นเมอืงกลาวถึงแขกสลัดมุสลิมที่รุกรานภาคใตไวดวยกันหลายพวก คือ 
"อาแจะ อาหรู " และ "อุชงคตหนะกับยกัษตีชวา" ซ่ึงเปนโจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกา และ
นานน้ําของเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงมีภูม ิลําเนาอยูทั้งในเกาะสุมาตรา เกาะเซลีเบส และปลาย
แหลมมลาย ูการรุกรานของพวกนี้มีทั้งการปลนสะดมชุมชนชาวพุทธในพัทลุงและ 
นครศรีธรรมราช มีการเขามาตั้งถ่ินฐาน บริเวณปากแมน้าํที่มีชัยภูมิเหมาะที่จะปองกันตัวเอง ทําให
ชุมชนเกษตรกรรมแบบ พุทธศาสนาไดรับความเสียหายตองยาย ชุมชนไปอยูในบริเวณหางฝงและ
มีความปลอด ภัยมากขึ้นทําใหเมืองพัทลุงทางชายฝง ทะเลตะวันตกของลุมทะเลสาบสงขลา
สลายตัวไปตั้งตัวเมืองใหมทางฝง ตะวันตก และการเขามาสถาปนาอํานาจของพวกมุสลิม ในเมือง
ตาง ๆ เปนตนวา ปตตานี สงขลา สตูล จะนะ และ ไทรบุรี ทําใหลุมทะเลสาบสงขลากลายเปนขอบ
รอยตอระหวางชนสองเชื้อ ชาติและสองวฒันธรรม คอืวัฒนธรรมชาว พุทธ ในสังคมชาวนาและ
วัฒนธรรมอินเดียและการประมงชายฝง ชาวมุสลิมบางแหงหันไปทําการเกษตรและกลายเปน
ชาวนาไปก็ม ี
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 ๒๒ 

        ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่๒๒ชาวตะวนัตกไดเขามาตดิตอและผูกขาดการคาใน
เมืองตางๆในภาคใตเปนตน วาเมืองปตตานี เมือง นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ไชยา และถลาง 
ชาวตะวันตกที่เขามามี ๒ชาติที่มีบทบาทสําคัญ คือ ชาวดัตซหรือ ฮอลันดา และ ชาวอังกฤษ การเขา
มาของชาวตะวันตกมีผลกระทบตอทางภาคใตไมมากนักทั้งทาง ดานการเมือง การคาและ
วัฒนธรรม และในที่สุดก็ลาถอยกลับไปเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาใน
ทศตวรรษ ๒๒๓๐ 

ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ชาวจนีเริ่มเขาติดตอกับภาคใตทั้งทางดานการคา
และเขามาตั้งถ่ินฐานตวัอยางการเขามาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในยุคนี้ ไดแก หลิมโตเคีย่มที่ปตตาน ี
จีนเหยียงที่สงขลา และจีนปาด ที่นครศรีธรรม- ราช ซ่ึงนับไดวาเปนยคุเริ่มแรกของการเขามาทาง
ภาคใตของชาวจีน แตยังไมมีผลกระทบตอวัฒนธรรมภาคใตมากนกั ชาวจีนที่อพยพเขามาในเอเชีย 
ตะวนัออก เฉียงใตเกือบทั้งหมดไมใชพวกบัณฑิตจีนหรือพวกปญญาชนชั้นสูง วัฒนธรรมจีนที่แพร
เขามาในบริเวณนี้จึงเปนวัฒนธรรมจีนที่แพรเขามาในบริเวณนี้จึงเปนวัฒนธรรมของจีนทางใตที ่
เกี่ยวกับการคาตาม ระบบกงสี หรือฮอง และการรวมกลุมแบบอั้งยี่ของจนีมากกวาอยางอื่น 

ภาคใตชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ตั้งแตสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร จนถึง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ผูคนและวัฒนธรรมภาคใตมีเอกลักษณะเฉพาะของตนเอง ๒ แบบ  กลุมแรก
คือ ชุมชนชาวพุทธที่นับถือพุทธศาสนา มีวัดศาสนสถานและพระในพุทธศาสนาเปนศูนยกลางของ 
ชุมชนมีอาชีพหลักทางการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาวนาลุมสรางบานเรือนแบบใตถุนสูง
บริเวณทีด่อนและสันทรายใกลแหลงเพาะ ปลูก เล้ียงสัตวจําพวก ววั ควาย ไวใชงาน และ เปด ไก 
หาน ไวเปนอาหารมีการปลูกพืชผัก สวน ครัวและพืชสมนุไพรตางๆเพือ่ใชประกอบอาหารและยา
รักษาโรคมีการทอผาใชเองจับปลาตามแหลงน้ําใกล ชุมชนมีปจจยัยังชีพพอเพียงในตัวเอง มีการ
ติดตอ กับ ชุมชนอ่ืนอยางจํากัดและในลักษณะถอยทีถอยอาศัยกนัชุมชนแบบมีลักษณะเกือบคงที่ไม
เปลี่ยนแปลง  กลุมที่สอง คือชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยูตามปากน้ําริมฝงแมน้ําและแหลงน้ําตาง ๆที่
สามารถติดตอกับโลกภาย นอกได มีสุเหรา หรือมัสยิด และผูนําทางศาสนาเปนศูนยกลาง นิยม
สรางบานเรือนติดกนัเปนชมุชนแออัดประกอบอาชีพทางการคา และประมงชายฝงและเริ่มหนัไป
ทํานาหลังจากตั้งถ่ินฐานนานๆเพื่อความเพียงพอภายในชุมชนของตนแตทําไดจํากัดจึงตองออกทํา
การคา บางรายเที่ยวออกปลนสดมเพื่อชดเชยสวนที่ขาดแคลนพวกนี้เปนที่รูจักในนาม " แขกสลัด " 
มีการติดตอกบัชุมชนชาวพทุธเพื่อแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑจากทะเลกับขาวและพืชผลอื่นๆแตอาศัย 
อยูรวมกนัแบบ " เสนอจุดรวมสงวนจุดตาง " 
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 ๒๓ 

ตั้งแตปลายพทุธศตวรรษที่๒๓ชาวจนีเริม่อพยพเดินทางเขามาติดตอคาขายและ
บางพวกก็ตั้งถ่ินฐานทางภาคใตบางก็เขามาในฐานะผูควบคุมเรือสําเภาหลวง เจาหนาที่ในกรมทา
ซายและเจาภาษีนายอากรซึ่งทําหนาที่เปนผูประมูลภาษจีากรัฐบาลกลางแลวไปเก็บภาษีจากราษฎร
ในทองที่นายอากรจีนพวกแรก ๆ ไดแก นายอากร รังนกนาย อากรบอนเบี้ยและนายอากรเตาสุรา 

ในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีพอคาอังกฤษจากอาณานิคมบริเวณชองแคบ
และอินเดียเขาติดตอคาขายมากขึ้นปนังกลายเปนศนูยการคาทางปลายแหลมมลายูทีสํ่าคัญของ
อังกฤษที่เจริญขึ้นมาแทนที่ทาํใหดีบกุ เปด ไก ววั ควาย และสินคาพื้น เมืองหลายชนดิกลายเปน
สินคาสําคัญ 

ในปพ.ศ. ๒๓๘๙ รัฐบาลกลางไดยกเลิกการผูกขาดการคาโดยพระคลังสินคาแต
หันไปเรยีกเกบ็ภาษีตาง ๆโดยใชระบบเจาภาษีนายอากรชาวจีนแทน เชน อากรดีบุก อากรเตาสุรา 
อากรบอนเบี้ย อากรรังนก อากรคาน้ํา (และ ในชวงนี้ทางหัวเมืองชายฝงตะวันตก ชาวจีนเริ่มเขามา
มากเพื่อทําเหมืองแบบเหมอืงหาบ )สวนหัวเมืองทีห่างไกลซึ่งไมมีจนีประมูลผูกขาดเก็บ ภาษี
รัฐบาล กลางจึงมอบหมายใหเจาเมืองนั้นๆเปนผูผูกขาดเก็บภาษีทั้งหมดยกเวนคานา จึงเกิดระบบ 
"เหมาเมือง" ขึน้ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และตนพุทธศตวรรษที ่๒๕ 
  ในระยะเดียวกนัภาคใตเร่ิมถูกคุกคามอธิปไตยจากจักรวรรดิทุนนิยมอังกฤษมาก
ขึ้นทั้งจากพอคาและ เจาหนาที่รัฐบาล อังกฤษ จนรัฐบาลไทยตองผอนปรนดวยการทําสัญญาเบอรนี่ 
ในป พ.ศ. ๒๓๖๘เพื่อยุติปญหาขัด แยงตาง ๆและทําสัญญาเบาริ่ง ใน พ.ศ. ๒๓๙๘ เพื่อเปดประเทศ
ทําการคาอยางเสรีกับอังกฤษจากการคุกคามของ อังกฤษและฝรั่งเศสบริเวณชายแดนและ หวัเมือง 
ทําใหรัฐบาลไทยตองปฏิรูปประเทศตามแบบตะวนัตกในทศวรรษที่ ๒๔๓๐ กลาวคือมีการปฏิรูป
การปกครอง ประเทศตาม ระบบ มณฑลเทศาภิบาล มีการเก็บภาษเีปนของรัฐบาลกลาง การสง
ขาหลวงและขนุนางจากสวนกลางออกมาปกครอง ในสวนภูมภิาค มีการสรางระบบไปรษณีย โทร
เลข ทาง รถไฟ ทางรถยนต การเดินเรือชายฝงทั้งสองดาน มีการสรางโรงเรียน โรงพยาบาลและ จดั 
ระบบการศึกษาแบบ ตะวนัตก เศรษฐกิจของภาคใตกเ็ร่ิมเจริญขึ้นจากการติดตอคาขายโดยตรงกับ
ชาติ ตะวนัตก โดยมีคนจนี เปนนายทนุ พอคา พอคาคนกลางและผูดาํเนินการเกือบทั้งหมดจนมีการ
กอกบฏของอั้งยี่จีนตามหัวเมือง ชายฝงตะวันตก ทําใหระบบเหมาเมืองสิ้นสุดลงพรอมกับการมี
อํานาจทางเศรษฐกิจของนายเหมืองชาวจีน ทําใหรัฐบาลกลางตอง อาศัย หัวหนาตนแซ ชาวจีนที่มี
อิทธิพลเปนพันธมิตรกลุมอ้ังยี่จีนในทองถ่ินตางๆมีอํานาจขึ้นมาจากการไดรับการแตงตั้งให เปน 
ขาหลวง เทศาภิบาล ผูวาราชการเมือง กรมการเมือง และเจาหนาที่ของรฐับาลในระดับตางๆชาวจีน
เหลานี้มี ศักยภาพสูงสามารถ ตอบสนองนโยบาย การผลิตเพื่อการขายหรือสงออกของรัฐบาลได
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 ๒๔ 

เปนอยางดจีึงเกิดการขยาย ตัวทางดานการผลิตแรดีบุกทัว่ทั้ง ภาคใต การผลิตขาว เพื่อการสงออก
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปากพนัง และลุมทะเล สาบสงขลา การเริ่มผลิตยางพารา การผลิต สินคา
พื้นเมืองตาง ๆ ที่ตลาดโลกตองการกลุมชาวจีนจึงกลายเปนกลุม นายทุนใหญในภาคใตตั้งแตบดันัน้
เปนตนมา 

ภาคใตชวง พ.ศ. ๒๕๐๐ - ปจจุบัน หลังพ.ศ. ๒๔๓๐อิทธิพลจากการจดัการศึกษา
ตามแนวตะวนัตกและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสงผลใหผู คน และ วฒันธรรม
ทองถ่ินเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วสังคมเครือญาติและสังคมรวมอาชีพคอยเปลี่ยน สังคมเครือญาติ
และสังคมรวมอาชีพคอยเปลี่ยนเปนสังคมตางกลุมตางอาชีพ วัฒนธรรมการรวมแรงแบงปนเปลี่ยน 
เปนวัฒนธรรมการแขงขันซือ้ขาย การผลิตที่อาศัยความรูและความถนดัแบบดั่งเดิม ลดลงทั้ง
ทางดานปริมาณและ คณุภาพ งานฝมือที่อุดมดวยเชิงชาง และภูมิปญญาชาวบานถูกผลิตภัณฑจาก
โรงงานบีบคั้นให ชางฝมือ หันมาขาย แรงงานเพื่อความอยูรอด   สงครามการแยงชิงประชาชน
ระหวางระบบทุนนิยมกับระบบสังคมนิยมทําใหคนรุนใหมดูแคลนวัฒนธรรมดั่งเดิมเห็นผู อาวุโส
เปน "เตาลานป" เปนศาสนา เปน "ยาเสพตดิ " เห็นวา " งานคือเงินเงิน คืองานบันดาลสุข "ปญหา
ทาง ลัทธิทําให เวลาและ สถานที่ทํากินของชาวบานแคบลง เพราะความไมปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพยสินจนรฐัตองเรง การวางแผน ครอบครัว   ความผูกพันธระหวาง เครือญาติเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมความ ผูกพันธ ระหวางครูและลูกศษิยก็ลดนอยลง สรุปวาสถาบันที่เคยเปนแกน นําสังคม
ทองถ่ินลดบทบาท และความสําคัญลงมี วฒันธรรมใหมเขามาแทนที่ความเจริญทางวัตถุนําความ
เจริญ ทางดานจิตใจ วัฒนธรรมอุตสาหกรรมเขามาแทนทีว่ัฒนธรรมเกษตรกรรมการบริโภคแบบ
สังคมเมืองหลังไหลเขามาสูสังคม ชนบทศิลปะของสังคมเมืองซึ่งรับชวงมาจากตางชาติรุกรานเขา
แทนที่วฒันธรรมพื้นบานโดยเฉาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทางดานสถาปตยกรรม พาณิชยกรรม คานิยม
และโลกทัศน การพัฒนาตางๆ ใชวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีเปนธงนําความเปนมนุษยชาติ  

 ๒ วิถีชีวิตความเปนอยูของภาคใต 
 ชาวภาคใตดํารงชีวิตโดยปรบัตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม มีการอยูรวมกันเปน
ชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยกนั  ทัง้นี้เนื่องมาจากที่ตั้งชุมชนทีม่ีลักษณะหลากหลาย จําเปนตองพึ่งพา
อาศัยกันและกนั เนื่องจากสภาพพื้นทีภ่าคใตแตอดตีกาลเปนศูนยกลางทางการคาของคาบสมุทร
มลายู  ทําใหเปนแหลงรองรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากคนภายนอกที่ใชเสนทางผาน
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 ๒๕ 

คาบสมุทร๔ การคบคาระหวางชุมชนและบคุคลตางๆ ทําใหคนภาคใตโดยทัว่ไปเปนคนหูตา
กวางขวาง ทันตอการเปลี่ยนแปลงไมเกรงกลัวและชอบเผชิญหนากับความจริงปนนักเลง 
ขณะเดียวกนัเปนคนใจใหญใจกวางเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูมาเยือน๕

ดานอาชีพ 
สังคมชาวใตเปนสังคมเกษตรกรรม  อาชีพของชาวภาคใตสวนใหญคอืการเพาะปลกู  เล้ียง

สัตว  และการประมง  การเพาะปลูกทําไดเฉพาะบริเวณที่ลุมชายฝงทะเล  โดยเฉพาะทางดานทิศ
ตะวนัออกสามารถทํานาไดมาก นิยมปลูกขาวเจาเปนหลัก โดยจะใชพืน้ที่นาเกือบทั้งหมดปลูกขาว
เจาและแบงพืน้ที่บางสวนไวปลูกขาวเหนยีวเพื่อไวสําหรับทําอาหารในงานบุญตางๆ  

ดานอาหารการกิน 
ชาวใตสวนมากรับประทานขาวเปนอาหารหลักเพียงวันละ ๒ มื้อ  คือ มื้อเชา  และ มือ้เย็น  

กับขาวหลักในแตละมื้อสวนมากจะมีรสเผ็ด  และมีน้ําแกง และเนื่องจากภาคใตอุดมสมบูรณดวย
พืชผักนานาชนิด ผักสดจึงเปนสวนประกอบของอาหารทุกมื้อ   

ดานประเพณีและวัฒนธรรม 
ภาคใตมปีระเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณและยังคงสืบทอดกันมา

จนปจจุบนั  ประเพณีที่สําคญัของชาวภาคใตมีความสัมพันธกับวิถีชีวติของคนใต เชน  ประเพณ ี
บายศรีสูขวัญ  ประเพณีบายศรีสูขวัญนี้มีปรากฏในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตหลายเรือ่ง เชน 
 นนทกายคํากาพย   มโนหรานิบาต ฉบับวดัมัชฌิมวาส  และพระรถเมรี 

ดานศาสนา 
ภาคใตนับถือศาสนาที่สําคัญ ๓ ศาสนาไดแก ศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ และศาสนา

อิสลาม  
ศาสนาพราหมณ จากหลักฐานทางโบราณคดี ไมปรากฏชัดวาศาสนาพราหมณเขามาสู

ภาคใตตั้งแตสมัยใด หากถือตามหลักฐานทางโบราณวัตถุที่คนพบ เชน เทวรูปพระวษิณุ ทําให
สันนิษฐานไดวาศาสนาพราหมณไดเขามามีอิทธิพลในดนิแดนแถบนี้ตัง้แตสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๐  
ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ นอกจากนี้ยังมหีลักฐานแสดงใหเห็นวามพีราหมณเปนจํานวนมาก อาศัยอยู
ในสมัยที่บริเวณนครศรีธรรมราชเรียกวา ตามพรลิงค บางเมืองมีพราหมณถึง ๑,๐๐๐ คน  ในอดีต

                                                           
๔ สุธิวงศ  พงศไพบูลย, กระเทาะสนิมกริช : แลวิถีชีวิตภาคใตตอนลาง (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย),  ๒๕๔๓, ๘. 
๕ เอกวิทย  ณ ถลาง, ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและการเรียนรูของชาวบานไทย, ๒๓. 
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 ๒๖ 

ศาสนาพราหมณมีอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมหลายประการ เชน สนับสนุนการเมือง การปกครอง 
และความเชื่อเกี่ยวกับชวีิต เปนตน  ในปจจุบันไมมีการนับถือศาสนาพราหมณปรากฏอยู 

ศาสนาพุทธ มหีลักฐานวาศาสนาพุทธนิกายหินยานเขามาสูภาคใตตั้งแตชวงใกล ๆ กับ
พุทธศตวรรษที่ ๓ โดยพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยองคที่ ๓ แหงราชวงศโมริยะทรงสนับสนุนให
ชาวอินเดยีเดินทางเผยแผพุทธศาสนิกายเถรวาทหรือหินยานนีน้อกประเทศอินเดีย โดยเฉพาะใน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ตอมาพุทธศาสนานิกายมหายานเริ่มแผเขามาในดนิแดนประเทศไทย
ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๒ อยางไรก็ตามศาสนาพุทธที่เจริญรุวเรืองในภาคใต คือ ศาสนา
พุทธนิกายเถรวาทที่เจริญรุงเรืองในภาคใตมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงปจจุบัน  

ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามเขามาในดนิแดนภาคใต เนือ่งจากความสมัพันธทางการเมือง
ระหวางไทยกบัแหลมมลายู  ระหวางตนพทุธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มีการอพยพ
โยกยายผูคนเพื่อผลทางการเมือง ในจังหวดัใกลชายแดน เชน นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
โดยเฉพาะในจังหวดัปตตานี กษัตริยปตตานีเคยนับถือศาสนาอิสลามในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ 
และประกาศใหปตตานีเปนรัฐอิสลามอยางเปนทางการ ทําใหศาสนาอสิลามมีความเขมแข็งในเขต
ภาคใตตอนลาง  

ดานความเชื่อ 
ความเชื่อที่มีปรากฏในทองถ่ินภาคใต ไดแก ความเชื่อเร่ืองผีที่มีมาแตดั้งเดิม  ความเชื่อตาม

หลักไสยศาสตรอันเนื่องมาจากศาสนพราหมณ  ความเชือ่ทางดานโหราศาสตร  และความเชื่อเกีย่ว
เนื่องมาจากศาสนา  อันไดแก ศาสนาพุทธ 

ความเชื่ออันเนื่องดวยพุทธศานากอใหเกดิวรรณกรรมพุทธศานาในภาคใตจํานวนมาก 
เชน  วรรณกรรมทองถ่ินภาคใตที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาดก  มีอาทิ  พระรถเมรีคํากาพย  มโนหรา
นิบาตคํากาพย  สุบินกุมารคํากาพย  และที่สําคัญความเชื่อนี้ยังกอใหเกิดวรรณกรรมพทุธศาสนาที่
สําคัญ คือเวสสันดรชาดกสาํนวนตาง ๆ  เวสสันดรชาดกยังกอใหเกิดประเพณีที่สําคัญคือประเพณี
การเทศนมหาชาติ   เหตุที่ผูคนภาคใตในอดีตศรัทธาตอประเพณกีารเทศนมหาชาตนิั้นเนื่องจากมี
ความเชื่อวาการฟงเทศนมหาชาติจะไดบุญมาก และไดรับอานิสงสจากการฟงเทศนมหาชาติใหจบ
ครบทั้งสิบสามกัณฑหรือพนัพระคาถาภายในวันเดียวนัน้ทําใหถึงนพิพาน ไปเกิดในยุคพระศรี
อาริยเมตไตรไดไปสวรรค หรือหลุดพนจากหวงวัฏฏะสงสาร   อีกทั้งความศรัทธาในองคพระ
เวสสันดรทรงเปนนักปกครองดวยทศพิธราชธรรมที่สมบูรณที่สุด  เปนผูเสียสละแบบพระ
โพธิสัตว อันรวมไปถึงความเชื่อในเรื่องการบําเพ็ญขันติบารมีของคนที่มาฟงเทศนมหาชาติเพราะ
ตองนั่งฟงตั้งแตเชายันค่ําทั้งสิบสามกัณฑ  
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 ๒๗ 

ประเพณีเทศนมหาชาติในภาคใต   
 

ประเพณเีทศนมหาชาติในทองถ่ินภาคใตมกีารปฏิบัติตางกันตามทองที่  ฉันทัส  ทองชวย 
ไดอธิบายถึงประเพณกีารเทศนมหาชาติของวัดหงษประดิษฐาราม  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  
ไววา 
 ประเพณกีารเทศนมหาชาตขิองภาคใตนัน้นิยมทํากนัในชวงเขาพรรษาซึ่งเปนชวงที่เสร็จ
ส้ินการทํานา  การเทศนจะเทศนกันในวันธรรมสาวนะ คอื วันขึ้น ๘ ค่ํา และวนัแรม ๑๕ ค่ํา  ใน
เดือนหนึ่งจะมกีารเทศนมหาชาติ ๔ คร้ัง คร้ังละ๑กัณฑ หากกณัฑใดมเีนื้อความทีย่าว ก็จะเทศนตอ
วันธรรมสาวนะครั้งตอไป กณัฑที่ถือไดวานิยมสูงสุด คือ กัณฑกุมาร  กณัฑชูชก  และกัณฑมัทรี  
เหตุที่ตองจดัในชวงเขาพรรษาก็เนื่องมาจากวา เปนชวงทีม่ีพระจําพรรษาอยูที่วัดมาก  โดยจะมีการ
แบงพระภิกษสุามเณรรับผิดชอบขึ้นเทศนในแตละกณัฑ  การเทศนมหาชาติแตละครัง้มีการตั้ง
ธรรมมาส ๓ ธรรมมาส  มีพระ ๒ รูป สนทนากัน และพระอีก๑รูปจะเปนผูอธิบาย ในปจจุบนัมี
การประยกุตนาํเอาหลักธรรมในการดําเนนิชีวิตสอดแทรกเขาไปดวย  ความนิยมในการเทศน
มหาชาตินี้ลดลงมากในปจจบุันเนื่องจากวามีส่ือสมัยใหมเขามาหลายสื่อเชน  วีดิทัศนเกี่ยวกับเรื่อง
เวสสันดร เปนตน  และที่สําคัญวัดที่จะสามารถจัดเทศนมหาชาติไดนั้นตองเปนวดัที่มีพระจํานวน
มากและตองเปนวัดในเมืองหรือวัดทีใ่หญพอสมควร วัดที่อยูตามชนบทไมสามารถจัดเทศน
มหาชาติได เนือ่งจากวาการจดัประเพณีเทศนมหาชาติในแตละครั้งตองใชคาจายเปนจาํนวนมาก๖

พระครูการามเจาอาวาสวดัปรางคหมูนอกจงัหวัดพัทลุงไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับประเพณี
การเทศนมหาชาติทั้งในอดีตและปจจุบนัไววา 

แตเดิมประเพณีเทศนมหาชาติในภาคใตนัน้นิยมจัดในเดอืนยี่(เดือนสอง) ชาวบานสวน
ใหญที่มาฟงเทศนมหาชาตนิั้นมีอาชีพเกษตรกรรมเมื่อทํางานเสร็จแลวก็จะนิยมมาวัดเพื่อฟงเทศน
ฟงธรรม โดยวัดที่จดังานเทศนมหาชาติ เชน  วัดอินทราวาส   วัดควนปลง  วัดปรางคหมู จังหวัด
พัทลุง    ในการเทศนแตละครั้งจะใชเวลาสองวัน  โดยวนัแรกเริ่มตนจากการเทศนคาถาพัน ตอ
ดวยการเทศนกัณฑราย ชาวบานที่มาฟงการเทศน ตองจดัเตรียมส่ิงของและสถานที่ลวงหนา ส่ิงที่
ตองเตรียมเชน ธูป เทียน  ดอกบัวอยางละพนั เพื่อบูชาคาถาพัน และมีกาํหนดนัดหมายกันมาทํา
แปงพวง แปงพวงนัน้ทํามาจากตนแฝกหอมและใบตนตาลโตนด เอามาบดเปนผงและนํามาเคลา
กันเอามาหยอดบนดายเปนเม็ดกลมมีความยาวประมาณ 1 ศอก  เอาไวตกแตงบนตนฉัตรและเอาไว

                                                           
๖ สัมภาษณดร.ฉันทัส  ทองชวย,  อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันออก  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัด

สงขลา, ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘. 
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 ๒๘ 

ประดับตกแตงสถานที่ โดยจะใชแปงพวงแขวนไวทัว่บริเวณงาน  จึงทําใหทัว่บริเวณงานมีกล่ิน
หอมฟุง  นอกจากจะมีการเตรียมแปงหอมแลวนั้น ในบางครั้งงานเทศนมหาชาติในภาคใต
สมัยกอนจะมกีารจัดหมับคอืนําไมไผมาสานเปนรูปชางตัวใหญ ขางในชางมีมะพราวออน ขาว
เหนยีวกวน และ เครื่องดื่มเครื่องฉันนําไปถวายพระ  นอกจากนีใ้นประเพณกีารเทศนมหาชาตยิังมี
การแสดงมหาชาติทรงเครื่อง๗สลับกับการเทศนกัณฑราย  

ในปจจุบนัประเพณีการเทศนมหาชาติในภาคใตมิไดกําหนดวาจะตองทํากันในเดือนสอง
เหมือนในอดตีหากแตวาถือเอาความสะดวกของชาวบานที่มาฟงเปนหลัก เพราะชาวบานสวนมาก
ไมมีเวลาในการมานั่งฟงเทศนที่ใชระยะเวลานานและอาจตองคางคืน เนื่องจากสภาพวิถีชีวิตของ
ชาวบานที่เปลีย่นแปลงไปโดยมีงานที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อลูกออกไปทํางาน คนเฒาคนแก
ตองอยูเล้ียงหลานที่บาน สวนมากมักจัดงานในวันเสารอาทิตย 

หากแตวาประเพณีการเทศนมหาชาติในภาคใตก็ยังคงไดรับความนิยม เนื่องจากความเชื่อ
ที่มีมาแตเดิมคอืความเชื่อเร่ืองการไดรับอานิสงสในการฟงใหครบทั้ง๑๓ กัณฑ หากแตวาใน
ปจจุบันนี้รูปแบบประเพณกีารเทศนมหาชาติในภาคใตไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงาน 
จากแตเดิมตองมีการนัดหมายกันไปทําแปงพวงซึ่งถือไดวาเปนสิ่งสําคญัในประเพณกีารเทศน
มหาชาติของภาคใต  แตในปจจุบันไมมกีารทําแลวเนื่องจากคนที่ทําเปนนั้นไดเสียชีวิตและไมมีผู
สืบทอดตอ   

อีกทั้งระยะเวลาในการเทศนก็ใชเวลานอยลง บางวัดใชเวลาเทศนหนึง่วันจบ  หากมกีาร
กําหนดการเทศนมหาชาติใหเสร็จภายในหนึ่งวนันั้น พระท่ีเทศนกจ็ะตัดเนื้อหาใหนอยลง เชน จาก
เดิมตองเทศนทั้งกัณฑ  ใชเวลาเทศนประมาณ ๒-๓ ช่ัวโมง พระที่เทศนก็จะตัดทอนใหใชเวลา
เพียง๓๐-๔๕นาที  และจะมกีารสอดแทรกคติธรรมคําสอน  ขอคิดตางๆไว เหตุที่ตองมีการ
สอดแทรกคตธิรรมคําสอนมากกวาในอดตีก็อาจจะเปนเพราะวาคนในสมัยปจจุบันหาเวลาเขาวดั
ฟงธรรมไดนอย  พระจึงใชโอกาสที่ประชาชนมีความศรัทธาตอประเพณีเทศนมหาชาติมาใชใน
การที่จะสอดแทรกธรรมะเพือ่ขัดเกลาจิตใจใหคนเปนคนด ี

หนังสือที่พระในภาคใตปจจบุันนํามาเทศนนั้นเปนฉบับทีก่ระทรวงศกึษาธิการไดตีพิมพ
ไว  ซ่ึงจะตางจากอดีตเพราะหนังสือที่นํามาเทศนมหาชาติในสมัยกอนนั้น   เปนคัมภีรที่เขียนดวย
                                                           

๗ มหาชาติทรงเครื่อง  เปนการแสดงลิเกสลับกับพระเทศน เมื่อพระเทศนเรื่องราวในชาดกไปหนึ่งผูก 
ลิเกก็จะแสดงตามเรื่องราวที่พระเทศนนั้น เพื่ออธิบายเรื่องที่พระสอนใหเขาใจเปนรูปธรรม  ผูแสดงจะแตงกาย
เปนตัวละครตางๆ เชน  ชูชก  เวสสันดร  นางมัทรี  กัณหา  ชาลี พระฤาษี เปนตน. ใน  ดํารง  หนูทอง.  “ลิเก
มหาชาติทรงเครื่อง  เอกลักษณลิเกภาคใต”. ศิลปวัฒนธรรม, มกราคม, ๒๕๓๕ 
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 ๒๙ 

อักษรขอมเปนสํานวนภาษาแบบใต  การนําเอาเวสสันดรชาดกฉบับของกระทรวงศึกษาธิการมา
เทศนในงานประเพณกีารเทศนมหาชาติในภาคใตมากวาหาสิบปแลว สาเหตุที่เปลี่ยนมาเปน
เวสสันดรชาดกฉบับของกระทรวงศึกษาธกิารก็เนื่องมาจากไมมีพระทีส่ามารถอานอักษรขอมได 
จึงทําใหตองนาํเวสสันดรชาดกฉบับของกระทรวงศึกษาธิการมาเทศน 

วัดที่จดังานเทศนมหาชาติสวนใหญเปนวดัที่อยูในชนบท เพราะวดัเหลานี้ตองการปจจัย
มาบูรณะปฏิสังขรณวัด หรือนําไปสรางโรงเรียน โรงพยาบาล เนื่องจากการจัดงานเทศนมหาชาติ
แตละครั้งไดเงนิเปนจํานวนมาก การจัดงานเทศนมหาชาติในปจจุบันมกัจะจัดควบคูกับงานบุญ
อ่ืนๆ เชน  งานยกชอฟา  งานปดทองฝงลูกนิมิต  หรืองานวัดประจําป เปนตน 

ความนิยมประเพณีการเทศนมหาชาติในภาคใตมีแนวโนมลดลง เหตุสําคัญประการหนึ่ง 
คือพระนักเทศนมหาชาติที่สามารถเทศนไดเปนอยางดีมจีํานวนลดลง ตางจากสมัยกอนจะมีพระที่
สนใจในการสืบตอประเพณเีทศนมหาชาติ พระนักเทศนฝกกัณฑใดกณัฑหนึ่งจนชํานาญ  ตางกับ
ปจจุบันนีท้ี่สามารถเทศนไดทกุกัณฑแตสวนใหญไมมีความเชี่ยวชาญ  พระที่สนใจฝกเทศนใน
สมัยกอนนัน้จะเปนพระที่บวชมานานอยางนอยสามเดือน ในปจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทําใหการบวชพระเปนชวงเวลาสั้นๆ เชน สามวัน  หาวัน  เจด็วนั เปนตน จึงทําใหผูที่มาบวช
นั้นไมมีโอกาสที่จะไดรับการสืบตอประเพณีการเทศนมหาชาติ  อีกทั้งคนสวนใหญไมมีความ
อดทนในการนั่งฟงเทศนมหาชาติเปนเวลานานๆจึงทําใหปจจุบนัการนั่งฟงเทศนมหาชาติ
เปลี่ยนเปนนั่งบนเกาอ้ีแทนการนั่งกับพื้นดนิ หรือบางครั้งในบางจังหวดัก็มีการจดังานเทศน
มหาชาติในโรงภาพยนตรโดยมีการจัดแตงสถานที่เหมือนกับการเทศนมหาชาติในวัด๘

 
พระครูการามยังอธิบายมหาชาติทรงเครื่องในสมัยกอนไววา 

“เมื่อกอนมหาชาติทรงเครื่องนั้นหามเพราะยุคนั้นพระเขาไปเทศนในโรง
ลิเกที่หนามาน ถือวาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม  ตองแยกโรงลิเกตางหาก เชน  พระ
เทศนในศาลาการเปรียญ ในโรงธรรม โรงลิเกตองผูกติดอยูขางนอกโรงธรรม ใน
สมัยปจจุบันมหาชาติทรงเครื่องนั้นไมเปนที่นิยมมากนักเพราะในการจดัมหาชาติ
ทรงเครื่องในแตละครั้งตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก คณะลิเกที่มกีารจัดแสดง
มหาชาติทรงเครื่อง เชน คณะแกวราหแูละคณะศษิยแกวราหู จังหวัดพทัลุง” 

 

                                                           
๘ สัมภาษณพระครูการามเจาอาวาสวัดปรางคหมูนอก  จงัหวัด พัทลุง 
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 ๓๐ 

การที่มีผูนิยมฟงเทศนเร่ืองเวสสันดรชาดกในภาคใตมาตั้งแตสมัยโบราณทําใหมีการสราง
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตจํานวนหนึ่งแมจะไมมากเทาภาคเหนือ ตนฉบับที่เวสสันดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทีพ่บและเปนฉบับที่สมบูรณ  คือ  พระมหาชาดก ฉบับวดัมัชฌิมวาส  
จังหวดัสงขลา  คัดลอกและเก็บรักษาไวทีส่ถาบันทักษณิคดีศึกษา  และมหาเวสสันดรชาดก ตําบล
ทายชาง อําเภอเมือง  จังหวดัพังงา ทั้ง

                                                          

 ๒ ฉบับนี้มีครบ ๑๓ กัณฑ และมีผูนําไปศึกษาแลว  
นอกจากนั้นตนฉบับที่พบสวนมากชํารุดเสียหายมไีมครบทั้ง ๑๓กัณฑ บางฉบับเหลือเพียงกณัฑ
เดียว จังหวัดทีพ่บตนฉบับมหาเวสสันดรชาดก ไดแก จังหวัดสงขลา พบจํานวน ๘ ฉบับ  จังหวดั  สุ
ราษฎรธานี พบจํานวน ๑๑ ฉบับ จังหวดันครศรีธรรมราช พบจํานวน  ๒๗  ฉบับ  จงัหวัดพัทลุง พบ
จํานวน ๒ ฉบบั    จังหวดัชุมพร พบจํานวน ๔ ฉบับ  จังหวัดพังงา พบจาํนวน  ๒ ฉบบั และจังหวดั
ภูเก็ต พบจํานวน ๓ ฉบับ  นอกจากนีย้ังมีปรากฏฉบับที่ไมปรากฏที่มาอีกจํานวน ๑๓ ฉบับ ๑๐ 
ตนฉบับที่พบสวนมากเปนหนังสือบุดขาว  เขียนดวยอักษรไทย  ภาษาไทย ยังมีบางฉบับมีปนอักษร
ขอมอยูบางแตไมมากนกั  และแตงดวยคําประพันธประเภทกาพยเปนสวนใหญ  มีปรากฏการแตง
เปนรอยแกวบางบางฉบับ  

ถึงแมวาในภาคใตจะมี "พระมหาชาดก" ทีเ่ปนฉบับสมบูรณที่สุด คือ เขียนดวยตวั
อักษรไทย  แตไมเปนที่นยิมนํามาเทศนในประเพณกีารเทศนมหาชาติเพราะถอยคําและสํานวนไม
สละสลวยเทากับเวสสันดรชาดกฉบับของกระทรวงศกึษาธิการ  การที่ในภาคใตนยิมเวสสันดร
ชาดกฉบับกระทรวงศึกษาธกิารมากกวาจึงเปนเหตใุหเวสสันดรชาดกฉบับภาคใตสูญหายไปมาก 

และอีกประการหนึ่งตนฉบับที่พบมีฉบับที่ไมสมบูรณทําใหไมมีผูนําไปศึกษาอยางจริงจัง 
 

๓ ภูมิหลังของเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต 
 
๓.๑ สมัยท่ีแตง 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา 

   พบการระบุปที่แตงในตอนทายของเรื่อง ความวา 
“เฃยีนจบวันอาทิด เดอีนสิบ  แรม หกค่ํา  ปฃานอัดถะสก”    

 
๑๐ สถาบันราชภัฎภาคใต,  วรรณกรรมทองถิ่นภาคใต  สถานภาพการศึกษาและแหลงสืบคน 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,  ๒๕๔๐), ๓๑๕-๓๒๐. 
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 ๓๑ 

จากขอความดงักลาวทําใหสันนิษฐานวาปที่แตงหรือปทีค่ัดลอกเวสสันดรชาดกฉบบั
ทักษิณคดีศึกษานาจะตรงกบัปพุทธศักราช  ๒๔๐๙๙  ตรงกับสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา
เจาอยูหวั 

 
เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ 
ไมระบุปทีแ่ตงเพียงแตกลาวถึงวันที่แตงไวในตอนทายของเรื่องวา 
 “เฃียนจบวันเสาร  ขึ้นสิบสามค่ํา  เดือนหนึง่” 
จากขอความดงักลาวเมื่อนําไปเทียบกับปฏิทิน ๑๕๐ ป ๑๐ สันนิษฐานวาเวลาที่แตงหรือปที่

คัดลอกนาจะตรงกับพุทธศักราช  ๒๔๐๘ ซ่ึงใกลเคียงกบัเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา คือ
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั   

 
มหาราชคําฉันท 
เปนวรรณกรรมที่แตงดวยฉันทมีความยาวถึง ๑๑๓๖ บรรทัด ซ่ึงมีความยาวกวาอิลราชคํา

ฉันทเกือบ ๓๐๐ บรรทัด ตนฉบับเรื่องนี้ไดมาจากภเูก็ต ไมทราบชื่อผูแตงและปที่แตง นางเอมอร  
คูหา ไดนํามามอบ และมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  สงขลานํามาปริวรรตและจัดพิมพในชดุ
วรรณกรรมทกัษิณ : วรรณกรรมปริทัศน เเผยแพรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ๑๑

 
๓.๒ ตนฉบบั 
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตที่ผูศึกษานํามาศึกษา ๒ ฉบับ คือเวสสันดรชาดกฉบับ

ทักษิณคดีศึกษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  ผูศึกษาสันนิษฐานวาบันทึกดวยอักษรราวสมัย
พระจอมเกลาเจาอยูหวั เพราะทั้งสองฉบับมีการกลาวถึงปที่แตงหรือคัดลอก คือ เวสสันดรชาดก
ฉบับทักษิณคดีศึกษาแตงหรอืคัดลอก ปพุทธศักราช ๒๔๐๙ และเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ แตง
หรือคัดลอกในปพุทธศักราช ๒๔๐๘  เอกสารตัวเขียนบันทึกลงในสมุดขอย  ซ่ึงชาวใตเรียกวา 
“บุด”  หรือ “หนังสือบุด”   คําวา “บุด”มาจากคําวา “ปุสฺตก”  ในภาษาสันสกฤตแปลวา  “หนังสือ” 
และภาษาบาลีวา “โปตฺถก” หมายถึงคัมภีรใบลาน  ผาเปลือกไม  รูปปน    คําวา “บุด”  อาจจะมาจาก

                                                           
๙

 คลอย  ทรงบัณฑิต, ปฎิทิน ๑๕๐ ป (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพลูก ส. ธรรมภักดี),  ม.ป.ป, ๖. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๖. 
๑๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา,  สุทธิกรรมชาดก มหาราชคําฉันท ( สงขลา : มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒสงขลา, ๒๕๑๗),  คํานํา. 
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 ๓๒ 

คําวา “ปุฏ” ในภาษาสันสกฤตแปลวา การพับ   คือการพับหนังสือเปนชั้นๆดังนั้นคาํวา “บุด” จึง
นาจะหมายถึงหนังสือที่ทําดวยเปลือกไมแลวนํามาพับเปนชั้นๆ๑๒หนังสือบุดแบงออกเปน ๒ 
ประเภท ตามลักษณะของกระดาษ  คือ 

๑.บุดดํา  บันทกึดวยอักษรสีขาว  สีรง (สีเหลือง)  สีทอง  ลงบนกระดาษสีดํา๑๓ เนื้อ
กระดาษสีดําไดมาจากการนาํเปลือกขอย  หรือเถากฤษณามาตําใหละเอียดละลายน้ําและละเลงลง
บนแผนผา  สวนที่เปนกากกจ็ะติดอยูบนแผนผาผ่ึงแดดไวจนแหงสนิทนํามาลอกออกเปนแผนสี
ขาว  เอาเขมาทาแลวเอาลูกสะบาขัดใหเนือ้กระดาษเรียบและแนนหลังจากนั้นก็นํามาพับตามที่
ตองการ ๑๔ สีที่ใชเขียนจะเขยีนดวยตวัหนังสือสีทอง  สีเหลือง สีแดง หรือ สีขาว  สําหรับดินสอนั้น
ไดจากดินสอขาว  หรือสีขาวจากเปลือกหอยมุก  สีเหลืองใชรง  หรือหรดาล  สวนสีแดงไดจากชาด 
และสีทองก็ไดจากทองคําเปลว๑๕   

๒.บุดขาว  บนัทึกดวยอักษรสีดําลงบนกระดาษสีขาว การทําหนังสือบุดขาวนัน้เหมือนกับ
การทําบุดดําแตไมตองเอาเขมาทา การเขียนจะเขยีนดวยหมึกดํา  บดุขาวจะใชเขยีนเรือ่งราวทั่วไป 
หรือเขียนหนังสือประเภทใชสวดหรืออานเพื่อความบันเทิงที่เรียกวาเรือ่งประโลมโลก  ๑๖

     
๓.๓ ผูแตง 
วรรณกรรมทองถ่ินภาคใตตางกับวรรณกรรมของทองถ่ินอื่นคือ มักไมปรากฏนามผูสราง

หรือผูคัดลอก  การที่วรรณกรรมทองถ่ินภาคใตไมปรากฏนามผูแตงนั้น  สาเหตุอาจเปนเพราะวาผู
แตงมีใจศรัทธาที่จะแตงขึ้นเองโดยไมตองการชื่อเสียง  นอกจากนั้น วรรณกรรมในภาคใตที่พบ
สวนใหญอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ  มักขาดตอนตนและตอนทายของเรื่อง  ซ่ึงสวนดังกลาวมักมีช่ือ
ผูแตงปรากฏอยู   

                                                           
๑๒ สุธิวงศ   พงศไพบูลย.  รายงานการวิจัยพุทธศาสนาแถบลุมทะเลสาบสงขลาฝงตะวันออกสมัยกรุงศรี

อยุธยา  (สงขลา : มงคลการพิมพ, ๒๕๓๓ ), ๑๐๐. 
๑๓ พิทยา  บุษรารัตน, “วรรณกรรมทองถิ่นเมืองพัทลุง : การสํารวจการศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและ

วัฒนธรรม” ใน พินิจภาษาและวรรณกรรม (สงขลา:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, ๒๕๓๙), ๑๑๓. 
๑๔ ปรานี  ขวัญแกว, วรรณคดีชาวบานจากบุดดําอําเภอรอนพิบูลย (  กรุงเทพมหานคร : กรมการฝกหัด

ครู, ๒๕๒๙), ๕. 
๑๕ ประพนธ  เรืองณรงค,  “พระวรวงศ  วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห,” 

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓). 
๒๘. 

๑๖ ฉันทัส  ทองชวย,  ภาษาและวัฒนธรรม  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,  ๒๕๒๖), ๒๕๙. 
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 ๓๓ 

 
๒.๓.๔ กลวิธีการแตง 
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตสองสํานวนคือเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดศีึกษา 

และเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ ไมไดแบงเนื้อความออกเปนกณัฑ แตมีเนื้อความเรียงตอกันตั้งแต
ตนจนจบเรื่อง 

 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา 
เนื้อความเริ่มตัง้แตตอนที่พระเวสสันดรประทานชางใหแกพราหมณเมอืงกลิงคราษฎร  

ชาวเมืองสิวีโกรธที่พระเวสสันดรประทานชางเนื่องจากทําใหบานเมืองเกิดความแหงแลงจึงไดไป
ทูลพระเจากรงุสญชัยใหขับไลพระเวสสันดรออกจากเมอืง  เมื่อพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจาก
เมืองพระองคไมตองการใหพระนางมัทรีเสด็จตามไปดวยเพราะทรงหวงวาจะยากลําบากอีกทั้งสอง
กุมารก็ยังทรงพระเยาว แตพระนางมัทรีขอรองพรอมทั้งใหเหตุผลวาถาหากตนยังอยูในเมืองจะถกู
คนติฉินนินทาไดจึงขอตามเสด็จไปดวย   

กอนที่พระเวสสันดรจะออกจากเมืองไปพระองคไดทําสัตตสฎกมหาทาน ส่ิงที่พระองคใช
ทําทาน คือ ชาง ๗๐๐ มา ๗๐๐  เรือ ๗๐๐  หญิง ๗๐๐โคนม ๗๐๐ ทาสชาย ๗๐๐ ทาสหญิง ๗๐๐ 
พระเวสสันดรทรงออกจากเมือง พรอมดวยพระมเหสี และโอรสธิดา แมในขณะนั้นชาวเมือง ยัง
ตามมาทูลขอรถพระที่นั่ง ทั้งส่ีพระองคจึงตองทรงดําเนินดวยพระบาทออก จากเมืองสีวีมุงไปสูปา 
เพื่อบําเพ็ญพรตภาวนา คร้ันเสด็จมาถึงเมืองมาตุลนคร บรรดากษัตริย เจตราชทรงทราบขาว จึงพา
กันมาตอนรับ พระเวสสันดร ทรงถามถึงทางไปสูเขาวงกต กษัตริยเจตราชก็ทรงบอกทางใหและเลา
วา เขาวงกตนัน้ตองเดินทางผาน ปาใหญทีเ่ต็มไปดวยอันตราย กษัตริยเจตราชไดส่ังใหพรานปาเจต
บุตร ซ่ึงเปนผูชํานาญ ปาแถบนั้น ใหคอยเฝาระแวดระวงัรักษาตนทางที่จะไปสูเขาวงกต เพื่อมิให
ผูใดไปรบกวน 

พระเวสสันดร พระนางมัทรี ตลอดจน พระโอรสธิดา ก็ผนวชเปนฤาษี บําเพ็ญพรตภาวนา
อยู ณ ที่นั้น โดยมีพรานปา เจตบุตรคอยรักษาตนทางที่ตําบลบานทุนนวฐิ เขตเมืองกลิงคราษฏร มี
พราหมณเฒาชื่อ ชูชก หาเลีย้งชีพดวยการขอทาน ชูชกขอทานจนไดเงนิมามากจะเกบ็ไวเองกก็ลัว
สูญหาย จึงเอาไปฝากเพื่อนพราหมณไว อยูมาวันหนึ่ง ชูชกไปหาพราหมณที่ตน ฝากเงินได จะขอ
เงินกลับไป ปรากฎวาพราหมณนั้นนําเงินไปใชหมดแลวหามาคืนใหชูชกไมทันจึงเอาลูกสาวชื่อ 
อมิตตดามายกใหแกชูชก อมิตตดา ปรนนิบตัิชูชกอยางภรรยาที่ดีจะพึงกระทํา ทุกประการ นางตัก
น้ํา ตําขาว หุงหาอาหาร ดแูลบานเรือนไมมีขาดตกบกพรอง วันหนึง่ขณะทีน่างไปตกัน้ํา ในหมูบาน 
บรรดานางพราหมณกี็รุมกัน เยยหยนัที่นางมีสามีแก หนาตานาเกลียด อยางชูชก นางอมิตดาเสียใจ
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 ๓๔ 

กลับมารองไห ชูชกรูเขาจึงขนัอาสาที่จะปรนนิบัตินางแทน แตนางอมิตดาไดขอรองใหชูชกไปขอ
สองกุมารจากพระเวสสันดร ชูชกตกลงที่จะไปขอสองกมุารมาเปนทาสรับใช จึงใหนางอมิตดา
เตรียมเสบียงที่ใชในการเดนิทาง  สวนตวัชูชกนัน้ ก็ตกัน้ํามาใสตุม ไปหาไมมาซอมบานใหนางอมิต
ดา  กอนออกเดินทางชูชกรํ่าลานางอมิตดาดวยความเสียใจที่ตองจากนาง   

ชูชกออกเดนิทางจนไปพบพรานเจตบุตรและถูกสุนัขของพรานเจตบตุรทํารายจนตองหนี
ขึ้นไปอยูบนตนไม ชูชกไดหลอกพรานเจตบุตรวาตนเปนคนสงสารใหพระเวสสันดร พรานเจต
บุตรจึงหลงเชือ่จึงบอกทางไปพบพระเวสสันดรใหแกชูชก  ชูชกออกเดินทางจนกระทั่งพบพระ
เวสสันดรและไดทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรทรงยกให   

ชูชกไดพาสองกุมารออกเดนิทางมา จนกระทั่งถึงเมืองของพระเจากรงุสญชัย  กอนที่พระ
เจากรุงสญชัยจะพบกับสองกุมารพระองคทรงสุบินประหลาดวา มีชายอัปลักษณนําดอกบัวตูมและ
ดอกบัวบานมาถวายให  วนัรุงขึ้นนั้นเฒาชชูกจูงกุมารนอยผานหนาพระลาน พระราชาทรงเฉลียว
พระทัย จึงใหเรียกตัวเฒาอัปลักษณและกุมารนอย มอมแมมแตผิวพรรณเปลงปล่ังนัน้เขามาเฝา  เมือ่
พระราชาสอบถาม ชูชกก็กราบทูลวาไดรับบริจาคมิไดไปฉุดครามาจากที่ใด พระราชาจึงทรงรูวา ๒ 
กุมารนอยนัน้เปนพระนดัดาของพระองค จึงทรงไถตัวพระนัดดาและพระราชทานรางวัลใหแกชูชก
มากมายทั้งยังจัดอาหารคาวหวานชัน้เลิศมาใหแกชูชกอกีดวย ขอทานเฒาไมเคยเห็นอาหารชั้นดี มี
ความโลภจะกนิใหหมดทําใหธาตุไฟเขาแทรกเสียชีวิต ยมบาลไดนําวญิญาณไปสูจตุรบาย  

พระเจากรุงสัญชัยทรงจัดพธีิบายศรีสูขวัญใหสองกุมาร กอนที่จะจัดทัพไปรับเสดจ็พระ
เวสสันดร กองทัพนั้นยิ่งใหญและสมฐานะของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เมื่อถึงสถานที่ที่
พระเวสสันดรและพระนางมทัรีประทับไดมีการนําเครื่องทรงใหเปลี่ยน เครื่องทรงของพระนางมัท
รีนั้นเปนผาสามผืนใหพระนางเลือก คือผาอุทุมพัด  โกไสยพัด  และกาสาวพัด  ซ่ึงสุดทายพระนาง
เลือกผาอุทุมพัด และกษัตริยทั้งหมดเสด็จกลับเมือง 

 
เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  
เนื้อเรื่องตอนตนอธิบายถึงสภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัย ใหผูอานไดเห็นถึงสภาพ

ความเปนอยูของบานเมือง ทีม่ีผูคนอยูกันหลากหลายชาติ  มีความอุดมสมบูรณ คนในชาติมีทั้ง
พราหมณ เศรษฐี  มีการคาขาย  พระมหากษัตริยอยูในทศพิธราชธรรม   ทั้งยังพรรณนาใหเห็นถึง
สภาพความเปนอยูของเมืองสีพีอยางชัดเจน ทําใหผูอานเห็นวาเมืองสีพนีั้นเปนเมืองที่มีความอุดม
สมบูรณ  เมืองกวางใหญ มีปอม มีกําแพง มใีบเสมาลอมรอบ  ปนใหญโรงชางโรงมาและ
ทองพระคลัง  พระนางผุสดขีอพร แปดประการกับพระอนิทร ขอแรก พระนางขอใหคิ้วของพระ
นางงาม  ขอสองขอใหช่ือวาพระนางผุสดี   ขอสาม ขอใหเกิดในชมพูทวปี  ขอส่ี ขอใหมีลูกที่มีใจ
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 ๓๕ 

บุญบริจาคทุกอยางเปนทาน  ขอหา เมื่อมีครรภขอใหทองของพระนางไมใหญและคนที่พบเห็นเห็น
เหมือนหญิงสาว  ขอหก ขอใหนมทั้งสองขางไมหยอนยานและหัวนมไมดํา  ขอเจ็ด ขอใหผมมีสีดาํ
และไมมีผมหงอก  ขอแปด ขอใหไมมีศัตรูและมีภยัใดๆในเมืองชมพูทวีป  หลังจากนัน้พระนางก็
ไดเปนพระมเหษีของพระจากรุงสญชัย  พระอินทรทรงรอนอาสนเมื่อเพงดูพบวา พระมหาสัตว
กําลังหมดอายขุัยและปรารถนาจะมาสรางโพธิสมภาร  พระอินทรจึงเสด็จมานิมนตใหไปจุติในพระ
ครรภของพระนางผุสดีชายาของพระเจากรงุสญชัย ขณะประสูติพระเวสสันดรมีนางฟามาชวยพระ
นางผุสดี ตอนที่พระเวสสันดรไดประสูตอิอกจากครรภพระนางผุสดี  พระองคไดลืมพระเนตร และ
ยื่นพระหัตถ ตรัสขอพระราชทานทรัพยจากพระนางผุสดีเพื่อนําไปทําทาน  นอกจากนัน้ยังมีการ
เพิ่มส่ิงของที่ติดมากับพระเวสสันดรเวลาประสูติคือเงินและทอง  

 ตอนพระเวสสันดรมีพระชนมมายุ ๑๕ พรรษาพระองคมีความปรารถนาที่จะทําทาน
ภายใน พระองคตั้งพระทัยวาหากมีผูใดมาขอ พระทัยของพระองค พระองคก็จะใหเปนทาน หากมี
ใครขอพระเนตร  ขอเลือด  พระองคก็จะให  เมื่อมีพราหณมาขอชางปจจัยนาคกับพระองค  
พระองคจึงพระราชทานให ทําใหประชาชนโกรธแคน และขับไลพระเวสสันดรออกจากเมือง  
พระองคไดทําสัตตสฎกมหาทาน ไดทรงบริจาคเปน  มา ๑๐๒ ตัว  โคนม  ควายนม  หญิง  ชาย 
อยางละ ๑๐๒  เนื้อความตอไปเหมือนกับเวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา จนกระทั่งถึงตอนที่
ชูชกไปเขาพบพระเวสสันดรเพื่อขอสองกุมาร  ความตอจากนั้นขาดหายไป 

 
มหาราชคําฉันท  
เนื้อความเริ่มตอนชูชกไดพาสองกุมารกลับไปยังเมืองของตน คือ เมืองกลิงคราษฏร ค่ําก็ผูก

สองกุมารไวทีโ่คนตนไม สวนชูชกก็ปนขึ้นไปบนตนไมผูกเปลนอนเพื่อปองกันสัตวรายในเวลา
กลางคืน เทพยดา ๒ องค มคีวามสงสารสองกุมารแปลงกายเปนพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ทาํ
ทีวาเดนิมาทันพบสองกุมาร แลวแกเถาวัลยที่ผูกมือสองกุมาร จัดแจงใหอาบน้ํา ชําระรางกาย แลว
ใหบริโภคอาหารอันเปนทพิย ใหนอนตกักลอมใหหลับสนิทครั้นใกลสวางก็ผูกสองกุมารไว
ตามเดิม  

คร้ันถึงทางสองแพรง ทางหนึ่งไปเมืองสีพขีองพระเจากรงุสญชัย อีกทางหนึ่งไปเมืองกลิง
คราษฎร เทพยดาดลใจใหชูชกพาสองกุมารไปยังเมืองสีพ ีคืนสุดทายที่ชูชกมาถึงเมืองสีพี พระเจา
กรุงสญชัยทรงพระสุบินในเวลาใกลรุงวา มีชายผูหนึ่งรูปรางอวนลํ่าใหญทาทางนากลัว นําดอกบวั
มาถวายสองดอก ดอกหนึ่งเพิ่งจะเริ่มบาน อีกดอกหนึ่งยงัตูมอยู พระองคทรงรับมาแนบไวทีพ่ระ
อุระ แลวยกขึน้แซมไวเหนอืพระกรรณทัง้สอง กล่ินดอกบัวหอมตลบชื่นพระนาสา แลวทรงตื่น
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 ๓๖ 

บรรทม พระเจากรุงสญชัยโปรดใหโหรทาํนาย โหรกราบทูลวา จะทรงพบพระประยูรญาติที่จากไป
นานกลับมาเฝา  

คร้ันรุงเชา พระเจากรุงสญชัยเสด็จออกวาราชการหนาพระลานหลวง ชูชกพาสองกมุารเดิน
ตัดผานหนาลานพระที่นั่ง เทพยดากําบังตามิใหใครรูจกัทกัทวงหามปราม พระเจากรุงสญชัย
ทอดพระเนตรเห็นสองกุมารก็ทรงจําได จึงโปรดใหอํามาตยนักการไปนําตัวชูชกและสองกุมารมา
เฝา ทรงซักถามถึงการไดสองกุมาร ชูชกกราบทูลวา พระเวสสันดรพระราชทานแกตน พระเจา
กรุงสญชัยไมทรงเชื่อ ดวยเหตุวิสัยพอแมทุกคนยอมรักลูก ยากนกัที่จะตัดใจใหแกใครไดงาย ๆ แต
ชูชกก็ไดกราบทูลอางพระราชศรัทธาของพระเวสสันดรวาดุจหวงมหานที เปนที่พึ่งพิงของชนทุก
เหลา  

บรรดาอํามาตย เมื่อไดฟงเชนนั้นกเ็ชื่อคําพูดของชูชก แลวพากันตเิตียนการบําเพ็ญทานของ
พระเวสสันดรวา ทรงทําผิดขัตติยนิตจิรรยา ที่ยกพระโอรสพระธิดาเปนทาน ไมมีใครเขากระทํากัน 
ขณะนัน้ พระชาลีก็มิอาจทนฟงคําเสียดสขีองบรรดาเหลาอํามาตยที่พดูวาพระราชบิดาได จึงได
กลาวทัดทานวา พระเวสสันดรทรงทนทุกขอยูในปา ไมมีส่ิงใดจะมาทาํทาน มีก็แตปยบุตรซึ่งพระ
เวสสันดรก็ไดทรงตัดใจพระราชทานใหแกชูชก แมจะทรงรักลูกมากเพยีงใด ดวยทรงปรารถนาพระ
โพธิญาณ พระเจากรุงสญชัยไดตรัสเรียกพระกณัหาชาลีใหมาประทบัรวมพระอาสน แตพระชาลี
กราบทูลวา ตนเปนทาสของชูชก ไมอาจขึน้ไปนั่งรวมพระอาสนได พระเจากรุงสญชัยจึงไดทรงไถ
ตัวสองกุมารตามพิกัดคาตวัท่ีพระเวสสันดรกําหนดไว และยังไดพระราชทานปราสาทเจ็ดชั้นเปน
รางวัลเพิ่มเติมแกชูชกทั้งสาวสนมกํานัลมาบํารุงบําเรอชูชก แลวโปรดใหจดัพระราชพิธีสมโภช
บายศรีสูขวัญพระกณัหาชาลี ตอจากนั้นพระเจากรุงสญชัยตรัสถามพระชาลีถึงทุกขสุขของพระ
เวสสันดร พระชาลีก็รําพันความทุกขยากของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ตั้งแตการแสวงหา
ผลไมและรากไมในปา กอใหเกิดความสงสารแกพระเจากรุงสญชัย พระเจากรุงสญชัยไดตรัสวา 
พระองคมิไดชิงชังขับไลพระเวสสันดร หากแตเพราะชาวเมืองโกรธพระเวสสันดร แลวใหขับออก
จากเมือง พระชาลีไดกราบทลูวิงวอนใหจดัทัพไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรคนืสูกรุงสีพี 
ขางฝายชูชก ไมเคยไดบริโภคอาหารดี ๆ มาตลอดชีวิต กบ็ริโภคอาหารจนเกนิขนาด ธาตุไฟไมยอย
ก็ถึงแกความตาย  

คร้ันไดฤกษ พระเจากรุงสญชัยโปรดใหจัดขบวนทัพไปรบัพระเวสสันดรที่เขาวงกต 
ประจวบกับพระเจากรุงกลิงคราษฎรโปรดใหพรานนําชางปจจัยนาคมาถวายคืน พระเจากรุงสญชัย
ก็ทรงเปรมปรีดิ์ โปรดใหนําชางปจจัยนาคเขาขบวนทัพไปรับพระเวสสนัดรที่เขาวงกต คร้ันไดฤกษ 
พระเจากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระกัณหาชาลี ก็เสด็จโดยขบวนทัพไปยังเขาวงกต กองขบวน
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 ๓๗ 

เกียรตยิศ พรอมมโหรีและไพรพล ก็เคล่ือนสูปาดวยเสียงอันกึกกองล่ันปา พระเวสสันดรเขาพระทัย
วา กองทัพในพระราชวังคงจะมาประหารพระองค จึงทรงพาพระนางมัทรีไปหลบซอนในพุมไม  

คร้ันพระเจากรุงสัญชัยบอกความใหทราบ พระนางมัทรีก็ออกมาถวายบังคม ตางก็รํ่าไห
ดวยสลดใจกนัถวนทัว่ในเคราะหกรรมนี ้แมบรรดาเสนาอํามาตยและนางกํานัลตางก็รองไหกนัทัว่ 
พระราชาตรัสใหพระเวสสันดรลาผนวชกลบัคืนสูเวียงวัง พระนางผุสดกี็ขอใหพระนางมัทรีคืนสู
พระราชวัง พระนางมัทรีไดแตกันแสงสวมกอดกณัหาพระธิดา และพระโอรสชาลีไวแนบอกดวย
ทรงคิดถึงยิ่ง บริเวณปาเต็มไปดวยเสียงคร่ําครวญระงมจนหมดสติไปทั้งส้ิน พระอินทรบนสรวง
สวรรคเล็งทิพยเนตรเห็นดังนั้น จึงทรงบันดาลสายฝนใหโปรยปรายเปนอัศจรรย ในปาชุมชื้นดวย
ในโบกขรพรรษที่มิสาดใหผูใดเปยกปอน บรรดาพระราชวงศก็ทรงฟนขึ้นมาดวยความแชมชืน่
ปราโมทย หลังจากนั้นไดขอลุแกโทษและทูลอาราธนาใหพระเวสสันดรทรงลาผนวช 
 
๒.๔ชนิดของคําประพันธท่ีใชในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต 
 คําประพันธทีใ่ชในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบและเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิ
คดีศึกษา เปนคําประพันธประเภทกาพย  คือ กาพยยานี   กาพยฉบัง  และกาพยสุรางคนางค ๒๘ 
กาพยทั้ง ๓ ชนิดนี้ ผูประพนัธเลือกนํามาใช แตละชนิดมีจํานวนความมากนอยใกลเคียงกัน   
 คําประพันธในมหาราชคําฉันท ประกอบดวยรายสุภาพ และฉันท ๕ชนิด   ดังนี ้ 
อินทรวิเชียรฉนัท ๑๑  อุเปนทรวิเชียรฉันท ๑๒  มาลินีฉนัท ๑๕  สัททลุวิกีฬิตฉนัท ๑๕  และ สัท
ธราฉันท ๒๑  
   

กาพยยานี๑๑   
กาพยยานี ๑๑ บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทหนึ่งมี ๒ วรรค วรรคหนามี ๕ คํา วรรคหลังมี ๖ คํา 

ในวรรคหนึ่ง ๆ จะใชคําเกินกวากําหนดบางก็ได แตตองเปนคําที่ประกอบดวยสระเสียงส้ัน และคํา
สุดทายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๒ และใหคําสุดทายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคํา
ที่ สุดทายของวรรคที่ ๓ ถาจะแตงบทตอไปอีกตองใหคําสุดทายของบทตนสัมผัสกับคําสุดทายของ
วรรคที่ ๒ในบทตอไป๑๗  

 
 
 

                                                           
๑๗ กําชัย  ทองหลอ, หลักภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร :  รวมสาสน,  ๒๕๓๗), ๔๙๑. 
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 ๓๘ 

แผนผังกาพยยานี  ๑๑ 
 

๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐ ๐   
 

  ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐   ๐  ๐  ๐  ๐ ๐   
 
     ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐  ๐  ๐  ๐  ๐ ๐        

  ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐   ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐  
 

ตัวอยางบทประพันธกาพยยานี๑๑ 
ขาสาวงามแชมชอย ถวนทั้งรอยทาวใหไป   

ใชสอยเปนขาไท   แตงขาวปลาเครื่องอาหาร 
ปดฟูกแลปดหมอน ปดสาดนอนใหแกพราหมณ  

สาวสาวรูปงามงาม  มหาพราหมณรักสุดใจ 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

คําประพันธทีย่กมาเปนตัวอยางนั้นมีขอสังเกตวา กวไีดเพิ่มสัมผัสนอกเหนือจากกฎเกณฑ
ที่บังคับไวเขาไปอีกคือใหคําสุดทายของวรรคที่ ๓สัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๔ 

 
กาพยฉบงั ๑๖ 
กาพยฉบังบทหนึ่งมี ๓ วรรค วรรคที่ ๑ กบัวรรคที่ ๓ มีวรรคละ ๖ คํา วรรคที่ ๒ มี ๔ คํา 

กําหนดใหคําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ ๒ ถาแตงบทตอไปอีก คําสุดทาย
ของบทตนตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ ๑ ของบทตอไป 
 

แผนผังกาพยฉบัง ๑๖ 
           

     ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐                    ๐  ๐  ๐  ๐             

 ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐ 

 ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐     ๐  ๐  ๐  ๐ 
        ๐  ๐  ๐  ๐ ๐  ๐ 
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 ๓๙ 

ตัวอยางบทประพันธกาพยฉบัง ๑๖ 
สาริกาจับแกวเสียงไสย   ยูงจับยูงใหญ 

เขาไฟจับเขาขานขัน       
      กาหลงจบหลงสงสาร     เ....(ชํารุด).... 

นวลจับบินจับใมนวล 
              โชดกจับตนโสกครวญ   ยางจับยางยวน 

พระพายพัดหวนเหรา 
  
กาพยสุรางคนางค ๒๘(ราบ) 

กาพยสุรางคนางค บางทีก็เรียกวา “สุรางคณา”  มีอยู ๒ ชนิด คือ กาพยสุรางคนางค ๒๘ 
และ กาพยสุรางคนางค ๓๒ ในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตนิยมใช กาพยสุรางคนางค ๒๘ และนิยม
เรียกกนัวา “ราบ” 

กาพยสุรางคนางค กําหนดใหบทมี ๗ กลอน หรือ ๗ วรรค วรรคหนึ่ง ๆ มี ๔ คํา บทหนึ่งจึง
มี ๒๘ คํา กําหนดให คําที่ ๔ ของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคําที่ ๔ ของวรรคที่ ๒   คําที่ ๔ ของวรรคที่ ๓ 
สัมผัสกับคําที่ ๔ ของวรรคที่ ๕   คําที่ ๔ ของวรรคที่ ๔ สัมผัสกับคําที่ ๑ หรือคําที่ ๒ ของวรรคที่ ๕  
และคําที่ ๔ ของวรรคที่ ๕ สัมผัสกบคําที่ ๔ ของวรรคที่ ๖ ถาจะแตงบทตอ ๆ ไปอีก ตองใหคํา
สุดทายของบทตนสัมผัสกับคําสุดทายวรรคที่ ๓ ของบทตอไป๑๘

 

      ๐ ๐ ๐ ๐                   ๐ ๐ ๐ ๐                        ๐ ๐ ๐ ๐             
 

             ๐ ๐ ๐๐               ๐ ๐ ๐ ๐    ๐ ๐ ๐ ๐                  ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

๐ ๐ ๐ ๐             ๐ ๐ ๐ ๐  ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

   ๐ ๐ ๐ ๐                    ๐ ๐ ๐ ๐                  ๐ ๐ ๐ ๐             ๐ ๐ ๐ ๐  
 

ตัวอยางบทประพันธกาพยสรุางคนางค ๒๘ (ราบ) 
ประการหนึ่งเลา       ขอคิ้วขาพเจา          ดูงามมีสี      

ขอใหนามกร      ผุสดีเทวี      ขอเกิดทวีปนี ้                ช่ือเมืองชมพู  

                                                           
๑๘

 อางอิงจาก http://kanchanapisek.or.th/ 
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 ๔๐ 

ประการหนึ่งเลา         ขอใหขาพเจา          มีลูกงามตรู     
ขอมีใจบุญ ใจทานเลาภู   จายทรัพยนั้นหรือ        ยกใหเปนทาน 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 ลักษณะคําประพันธในมหาราชคําฉันท ประกอบดวยรายสุภาพ และฉนัทดังตอไปนี ้  

  รายสุภาพ   

ราย ไมกําหนดจํานวนบทหรือบาทจะแตงใหยาว เทาไรก็ไดแตตอง เรียงคํา ใหคลองจอง
กันตามขอบังคับ และบทจบของรายสุภาพจะตองจบลงดวยโคลงสองสุภาพ รายสุภาพแตละวรรค
กําหนดใหมี  ๕  คํา  เมื่อรวมกับโคลงสองสุภาพแลวจะไดแผนผังดังนี้ 

  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ ๐        ๐ ๐ ๐ ๐ (๐ ๐) 

สวนสัมผัสบังคับของรายสุภาพ  กําหนดใหคําสุดทายของวรรคหนาสงสัมผัสไปยังคําที่ ๑ 
หรือที่ ๒ หรือที่ ๓  เพียงดําใดคําหนึ่งในวรรคถัดไป   การสงสัมผัสเปนไปเชนนี้จนกระทั่งจบดวย
โคลงสองสุภาพ   สวนสัมผัสในซึ่งเปนสัมผัสที่ไมบังคับในรายสุภาพใชไดทั้งสัมผัสพยัญชนะและ
สัมผัสสระ  แตนิยมสัมผัสพยัญชนะมากกวา     

ตัวอยางบทประพันธรายสุภาพ 
พระชาลีราชนัดา  ทรงอลังการพิพัฒน  สัตพิรัตนพิพิธ  

โชมชวลิตชวเลศ  ทรงสารเศวตกุญชร  นาํนิกรคลาคลาด  
เคล่ือนพยุหบาตรพลนิกาย  ยดืพยหุคลายคลาดแคลว  ลิลาจากกรุงแกว 
ยุงยายโยธา  

(มหาราชคําฉนัท) 
 

อินทรวิเชียรฉนัท๑๑  
คณะ อินทรวิเชียรฉันทบทหนึ่งมีสองบาท บาทหนึ่งมี๒วรรค วรรคแรกมี๕คํา วรรคหลังมี

๖คํา รวมบาทหนึ่งมี ๑๑ คํา ตําแหนงคําครลุหุตามแผนผงั อินทรวิเชียรฉันทนับคณะอยางบาลีได
สามคณะ คือ ต ต ช ครุ ครุ 
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 ๔๑ 

สัมผัส สัมผัสที่บังคับคือสัมผัสระหวางบาทและระหวางบท คือคําวรรคที่๑ จะสงสัมผัสไป
ยังคําที่๓ ของวรรคที่ ๒ และ และคําสุดทายของวรรคที่๒สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่๓ ถาแตง
มากกวา ๑บท ตองมีสัมผัสระหวางบท คือคําสุดทายของวรรคที่ส่ีในบทแรกจะตองสงสัมผัสไปยังคํา
สุดทายของวรรคที่สองในบทตอไป มีลักษณะบังคับตามแผนผังและดังนี ้    

   ั      ั     ุ    ั     ั   ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
   

     ั      ั     ุ    ั     ั    ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
 
    ั      ั     ุ    ั     ั   ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
 
    ั      ั     ุ    ั     ั    ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 

ตัวอยางบทประพันธอินทรวิเชียรฉันท ๑๑ 
เพียงเทพยุพนิทรง สุภลักษณสรรพางค 

แนงนอยอนงคนาง  วรอัครกัลยา 
 ทรงพรตพิทธิทาน รุจิเรกขจํามา 

ภรณทรงชฎาดา         บสนีจํารูญเรือง    
  (มหาราชคําฉนัท) 

อุเปนทรวิเชียรฉันท ๑๒ 
คณะ อุเปนทรวิเชียรฉันทเหมือนอินทรวิเชียรฉันท ตางกันเพยีงตําแหนงคําตนบาทของ 

อุเปนทรวิเชยีรฉันทเปนคําลหุ นับคณะอยางบาลีไดสามคณะ คือ ช ต ช ครุ ครุ 
สัมผัส เหมือนอินทรวิเชียรฉนัท  
มีลักษณะบังคบัตามแผนผังดังนี ้
 

 ุ      ั     ุ    ั     ั   ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
 
     ั      ั     ุ    ั     ั    ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
 
    ุ      ั     ุ    ั     ั   ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
 
     ั      ั     ุ    ั     ั    ุ     ุ    ั     ุ    ั     ั 
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 ๔๒ 

ตัวอยางบทประพันธอุเปนทรวิเชียรฉันท ๑๒ 
 

ขณะไทสิริสน  ชยนารถนีกร 
 วรเดชชดีศร   สุรศักดิ์พิพัฒน 
  ธสฤทธิไม  ตรุในณกระษตัร 
 ธรไทยธวัช   นิรทาษก็ไท 

(มหาราชคําฉนัท) 
มาลินีฉันท ๑๕ 
คณะ มาลินีฉนัทบทหนึ่งมบีาทเดียว แบงเปน ๓ วรรค วรรคแรกมี ๘ คํา วรรค ๒ มี๔คํา 

วรรคที่ ๓ มี ๓ คํา นับคณะอยางบาลีไดหาคณะ คือ น น ม ย ย 
สัมผัส คําสุดทายของวรรคแรก สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ ๒ คําสุดทายของ

วรรคที่ ๓(คําทายบท) จะสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคแรกในบทตอไป  
มีลักษณะบังคบัตามแผนผังดังนี ้

 
       ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ุ   ั     ั  ั  ั    ุ   ั     ั      

 
   ุ    ั      ั
 
      ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ุ   ั     ั  ั  ั    ุ   ั     ั     

 
    ุ    ั     ั 

 
ตัวอยางบทประพันธมาลินีฉนัท ๑๕ 

 พหลนิกรนนัตนอง โจมจอมคือกรอง 
ประดับดาษ 
 พหลนิกรเอกอาจ ปดสตูตาด 
สนอบทรง 

 (มหาราชคําฉนัท)  
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 ๔๓ 

สัททุลวิกกีฬิตฉันท  ๑๙ 
สัททุลวิกกีฬติฉันทบทหนึ่งมีบาทเดียว บาทหนึ่งมี ๓ วรรค ในวรรคแรกมี ๑๒ คํา วรรคที่ 

๒ มี ๕คํา วรรคที่ ๓ มี ๒ คํา มีตําแหนงครลุหุตามแผนผงันับคณะอยางบาลีได ๖ คณะ มีครุลอย ๑ 
คํารวมเปน ๑๙คํา คือ ม ส ช ส ต ต ครุ 

สัมผัส สัมผัสบังคับจะเปนสัมผัสทายวรรคเหมือนมาลนิีฉันท ๑๕คํา คําสุดทายของวรรค
แรกสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ ๒ในบทเดียวกัน ถาแตงมากกวาหนึ่งบทจะตองมีสัมผัส
ระหวางบท คอืใหคําสุดทายของบทแรกสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคแรกในบทถัดไป 

มีลักษณะบังคบัตามแผนผังดังนี ้
 

 ั     ั     ั     ุ    ุ    ั    ุ    ั    ุ    ุ    ุ    ั 
    
     ั    ั    ุ    ั    ั    ุ    ั 
 

 ั     ั     ั     ุ    ุ    ั    ุ    ั    ุ    ุ    ุ    ั 
    
     ั    ั    ุ    ั    ั    ุ    ั 
 

ตัวอยางบทประพันธสทัทุลวิกกีฬิตฉนัท ๑๙ 
 พิศเนตรคือนลินัยนอําไพยพิมลมัน 
ปรางเปรียบสุวรรณอัน   ลํายอง 
 นาสาสรอยดุจองคก็รตนรอง 
เอี่ยวโอษฐนิโคธทอง   ผลา 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

สัทธราฉันท ๒๑ 
สัทธราฉันทบทหนึ่งมีบาทเดียว แบงเปน๔วรรค วรรคแรกและวรรคที่ ๒มีวรรค

ละ ๗ คํา วรรคที่ ๓ มี๔ คํา วรรคที่ ๔ มี ๓ คํา รวมบทหนึ่งมี ๒๑ คํา การวางตําแหนงครุลหุตาม
แผนผัง นับคณะอยางบาลีไดเจ็ดคณะคือ ม ร ภ น ย ย ย 
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 ๔๔ 

สัมผัส คําสุดทายของวรรคแรกสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ ๒ และคํา
สุดทายของวรรคที่ ๒ สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ ๓ คําสุดทายของวรรคที่ ๔ (คําทายบท
ตน) สงสัมผัสไปยังคําทายวรรคแรกในบทถัดไป 

มีลักษณะบังคบัตามแผนผังดังนี ้
 
   ั    ั    ั    ั    ุ    ั    ั   ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ั 
  
  ั    ุ    ั    ั     ุ    ั    ั  
 

 ั    ั    ั     ั   ุ    ั    ั   ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ุ    ั 
  
  ั    ุ    ั    ั     ุ    ั    ั  

 
ตัวอยางบทประพันธสทัธราฉันท ๒๑ 

    ใครเชื่อเช้ือเชิงกรลีชี ยลวิกลจะม ี
   อันธธชี    ชะมอยเมา 
    แทเทียมเสีย้มเลหประโลมเลา กระลัมพรพจนเกลา 
   ใหมไมเมา   มะเมอมัว 

(มหาราชคําฉนัท) 
 
 เหตุที่ผูศึกษาเลือกเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวนเพราะทั้ง ๓ สํานวนมี
ลักษณะของวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต  คอื 

๑.ในเวสสันดรชาดกฉบับทกัษิณคดีศึกษาและฉบับนายจาบ ใชคําประพันธประเภทกาพย
ในการแตง  กาพยถือไดวาเปนคําประพันธที่นิยมใชแตงวรรณกรรมในภาคใตทั้งทีเ่ปนมุขปาฐะและ
วรรณกรรมลายลักษณอยางแพรหลาย 

๒.มีการใชคําหนวยเสียงหรอืหนวยคําที่เปนอัตลักษณของภาษาถิ่นใตคอื 
ใชหนวยเสียง/ม/ควบกล้ํากับเสียง/ร/ หรือ /ล/  เชนคําวา 
  เงินทองทั้งนี ้   มิใหคางเกนิ 
 
 จึงเจาจําเมริญ   ยกใหเปนทาน 
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 ๔๕ 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
  จําเมริญ  หมายถึง   จําเริญ 
   
  ไขทรัพยออกมา  ละวันละแสนตํามลึงทอง 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
  ตํามลึง  หมายถึง  ตําลึง 
 
  มลาเมล้ียเหนือ่ยอักอัก หยุดอยูพักใตตนไม 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
  มลา  หมายถึง  ลา 
  เมลี้อย  หมายถึง  เมื่อย 
 
  ชางสํามรับเมอืง  สุกใสรุงเรือง 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

สํามรับ  หมายถึง  สําหรับ 
 
จึงเฒาหาพราหมณ มนัคุกคํามราม 
     (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
คํามราม  หมายถึง  คําราม 
 

 ในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตเร่ืองอื่นๆก็มีปรากฏคําในลักษณะนี้เชน ในเรื่องพระปรมัตถ 
คํากาพย มีปรากฏคําวา สําเมร็ต  หมายถึง สําเร็จ ดังความวา 
 
  เดชะสมภาร  สรรพสาํมเร็ต  
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 ๔๖ 

การที่เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมกีารใชหนวยเสียง/ม/นั้นคงเนื่องมาจากอิทธิพล
ของเสียงสระหนาคือ “สระ-ำ ”  จึงอาจเปนไปไดวาจึงอาจเปนไปไดวาภาคใตไดรับเสียงนี้มาจาก
ราชสํานัก เนื่องจากคําลักษณะเชนนี้มปีรากฏในวรรณกรรมภาคกลางเชนกัน 

 
 ๓.ใชคําวา ครือ  หรือ  ครื แทนคําวา  คือ  โดยมีหนวยเสยีง/ร/ควบกับเสียง/ค/  ซ่ึงลักษณะนี้
ก็มีปรากฏในวรรณกรรมภาคกลาง ทําใหเหน็การรับอิทธิพลของราชธานีเชนเดยีวกัน เชน 
 

ครืดั่งภูมี   
   (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
   ลูกคนเดียวหวงั  ครืดั่งดวงใจ 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

   รุงเรืองสะอาด  ครือแกวแววตา 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
   ชูชกเฒา.. (ชํารุด)...... ตัวสันครืตีปลา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
  

การใชคาํวา “คือ” ในลักษณะดังกลาวพบไดทั่วไปในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต  เชน 
ในเรื่อง เจาเณรคํากาพย  ดังความวา 
 
   ครือดั่งเรือนอยไสย พายหวัไทชวยกันพาย 

(เจาเณรคํากาพย) 
   

  ๔.การใชสัมผัสนอกที่ตางมาตรากัน ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษของวรรณกรรมทองถ่ิน
ภาคใต คือ การอนุโลม พยางคที่สะกดดวย แมกน แมกม  และแมกง  สัมผัสนอกกันได  เชน 
   

มีกรรมแตชาตกิอน พรากลูกนกจากรวงรัง 
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 ๔๗ 

ชาตินี้มาตามทัน   เจานอยนอยทัง้สองศรี 
 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
๕.การใชคาํทีใ่ชเฉพาะภาษาถิ่นใต  เชน 
 
 พราหมณเฒาชูชก รูปรางอกกรก เดินเขามาใน 
จึงเจาชาล ี มีสีประไพ เจาเลนออกไป รับพราหมณเขามา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

อกกรก    หมายถึง   สกปรก 
 

ไอเฒารึงเรงรงั               เลนเซซังขึ้นตนไม 

       ไอสิงวิ่งเขาขบ          เฒาบัดซบลมยักหาย 
 (เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ ) 

  
   ขบ  หมายถึง    กัด 

รึงรัง  หมายถึง  รุงรัง  หรือ ไมรอบคอบ,สะเพรา 
 
  ถาเจานคร ผันผอนผิดเรศกษัตรา 

(เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ ) 
 
เรด   หมายถึง   ทํานองคลองธรรม 

 
๕.การตัดคําใหเสียงของคําสั้นลง เชน 

แขวกขวานผสานสรโดย  ระโดกตระไตรไกร   
รังนานระวงัคฤหใน     วนเวศกห็วนหรรษ     

เอี้ยงแอนอิลุมอุหุกหา   กรวิกกระเวนวัน     
 คลาเคลาแลหงษวหิคสัญ     จรโบยกระบดับิน   

(มหาราชคําฉนัท) 
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 ๔๘ 

แอน  หมายถึง   นกนางแอน  
ระดก  หมายถึง    นกโพระดก  

 
นอกจากนั้นแลววรรณกรรมเวสสันดรชาดกทั้ง ๓ สํานวนยังแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะของทองถ่ินภาคใตทีชั่ดเจน ไดแก   สภาพภูมิศาสตร  สภาพสังคม  วัฒนธรรม  ดังนี ้
 
แสดงสภาพภมิูศาสตร ลักษณะภูมิประเทศภาคใตแตกตางไปจากภาคอื่น คือ เปน

ฝงทะเลสองดาน  ตั้งอยูระหวางสองมหาสมุทรอันยิ่งใหญ คือทะเลอันดามันอันเปนสวนหนึ่งของ
มหาสมุทรอินเดีย และอาวไทยอันเปนสวนหนึ่งของทะเลแปซิฟก    และเนื่องจากภาคใตมีลักษณะ
ภูมิประเทศดังที่ไดกลาวมาประกอบกับสภาพภูมิอากาศภาคใตมักมีฝนตกชุก ทําใหภาคใตเปน
แหลงที่มีความอุดมสมบูรณ  จึงทําใหกวีทีแ่ตงวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตไดนําพนัธุพชืและพันธุ
สัตวมาสอดแทรกในวรรณกรรม  ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตที่ผูศึกษาไดนํามาศึกษานัน้
ก็มีปรากฏการสอดแทรกชื่อพันธุไมและพนัธุสัตวน้ําไว ดังนี้  
 

พันธุไม 
 
ลางสาดสมจุก   ทุเรียนมังคุด ละมุดสีดา ระกําลําไย  

จาบุไหรมะไฟกา  ตะโกกวา พุทราสุกใส  
ขนุนขนัน ลูกอินลูกจัน ทุกพันธุพิศมยั  ปริงปรางสุกใส  

พราหมณเฒาเขาไป เก็บกินเถิดหนา 
(เวสสันดรชากฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
ละมุดมังคุดทุเรียน  ก็แหงแปรเปลีย่น 

กระทอนกระเตียนก็มาแปรปรวน 
 (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

กลวยกลายพังลาตานี    กลวยขมกลวยนมราชสีห 

งาชางลูกรี                      ทองดีแลทองอีปน 

กลวยลไลยกลวยไขกลวยกลัน   ตีนเตาลูกส้ัน 
สระภันอันมใีนดง 
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 ๔๙ 

      (เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
 

พันธุสตัวน้าํ 
มีพันธุมัจฉามากมี เคากรายไหวร ี

สรอยสากมีหลายพันธุ  ไหวกระหวนบวนน้ําตามกนั 
ปลาเภียนเวยีนละวนั  มากมายหลายหลากนักหนา 
ปลาหลดปลากด.......  ชโดโลมา 
เหรากุมภามังกร   เตาปูดูกลาดสาคร 
งูเงือกดูสลอน   ตาชีจงเดีนพนไป  

(เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
 

กวีสอดแทรกชื่อผลไมที่มีในทองถ่ินภาคใต เชน มังคุด  สมจุก  จาบุไหร  มะไฟกา  
ละมุดสีดา กระเตียน และกวไีดมีการกลาวถึงสัตวน้ําหลายชนิดโดยเฉพาะสัตวทะเลที่เปนสัตวใน
ทองถ่ิน  เชน  โลมา การที่กวไีดแทรกเรื่องพันธุพืชและพนัธุสัตวทําใหผูอานเห็นถึงความอุดม
สมบูรณของภาคใตที่กวพียายามถายทอดออกมาใหเห็นไดอยางเดนชัด 

 
แสดงสภาพสงัคม ภาคใตมทีี่ตั้งชุมชนที่มลัีกษณะหลากหลาย จําเปนตองพึ่งพา

อาศัยกันและกนั เนื่องจากสภาพพื้นทีภ่าคใตแตอดตีกาลเปนศูนยกลางทางการคาของคาบสมุทร
มลายู  เปนเสนทางติดตอสัญจรของชนชาติตางๆทําใหเปนแหลงรองรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
จากคนภายนอกที่ใชเสนทางผานคาบสมุทร สภาพสังคมของภาคใตที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มีลักษณะดังนี ้

 
มีความหลากหลายเชื้อชาติ  ดังในตอนตนของเรื่องเวสสันดรชาดกฉบบั

นายจาบ กวไีดมีการเพิ่มรายละเอียดเพื่ออธิบายถึงสภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัย ใหผูอาน
ไดเหน็ถึงสภาพความเปนอยูของบานเมือง ที่มีความอุดมสมบูรณ มีผูคนอยูกนัหลากหลายชาติ  ดัง
ความวา 

 
เอโกราชา ยังมีภรรยา สนไชยภูม ี ครองกรุง

พิชัยเชษฐ  ธิเบศเรืองศรี ทุกกรุงธาน ี ดุษฎีเกรงขาม 
สมบูรณสมบัติ แกวเกาเนาวรตัน     พิพัฒนศฤงคาร  จัตรงคโยธา  
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 ๕๐ 

มารถคชสาร สมภดวยทําทาน  โอฬารตราไตร 
เมืองนอยรอยเอ็ด ทุกปมาเสร็จ ผูกสวยมาลัย  บคิด

มิจฉาใตฝาบาทไท นานาตางสมัย กลาวไทถวายพร 
เปนเอกนกัตรา  สิบสองภาษา พมาเมืองมอญ กุลาฝรั่งเศส 

ไทยเทศแขกขอม จีนยวนชวามอญ  อังกฤษวิลันดา   
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
การบรรยายถึงชาวเมืองที่มีหลากหลายเชื้อชาติไมไดมีปรากฏเฉพาะเวสสันดร

ชาดกฉบับนายจาบเทานั้นในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตเร่ืองอื่นๆก็มีปรากฏ เชนในเรื่องจําปาสี่ตน 
มีการบรรยายถึงเมืองที่มีผูคนอยูหลากหลายเชื้อชาติ  ความวา 

 
ดวยเดชแหงทาว  พานิชทั่วดาว เขาสูสมภาร 

  ดานการคาเรือ ใตเหนือทุกสถาน มาสูสมภาร พานิชมากม ี
   จีนจามพราหมณเทศ ฝร่ังพิเศษ คุลาพระศรี 
  ญี่ปุนมอญญวน เขามามากม ี สาวมอญชาตรี มาสูสมภาร 

(จําปาสี่ตน) 
 

นอกจากนี้แลวในมหาราชคาํฉันทยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับชาวมลายูที่
ถือไดวาเปนประเทศเพื่อนบานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความผกูพันที่มีมาชานาน กวีไดพรรณนาถึงพล
มลายูที่อยูในกองทัพของพระเจากรุงสญชัย  ความวา 

 
พลมลายูหลายเลศ   สังหวารเวศตอเคียน   หมเสื้อเขียนลายคํา 
เสื้อสีดําดุมทอง  เสื้อขาวกรองกําหยี  ชมพูสีปตสตูตาดพราย   
เสื้อเหลืองลายสะแพรว  ดูหลากแลวหลายกล   สิทธิแตงตนตามหมู  

(มหาราชคําฉนัท) 
 

วัฒนธรรม 
 
วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตทางดาํเนินชวีิตของชุมชน ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน

ภาคใตมีการสะทอนใหเหน็ถึงวิถีชีวิตของชาวใตที่เปนวถีิชีวิตที่เรียบงาย เนื่องจากเปนสังคมชนบท  
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 ๕๑ 

ประชากรเปนอาชีพเกษตรกรรมที่เปนสวนใหญ  ในภาคใตนิยมปลูกขาวเจาเปนหลัก  แตจะมีการ
แบงพื้นที่สวนหนึ่งไปปลูกขาวเหนียวเพื่อไวสําหรับทําอาหารในงานบญุตางๆ โดยเฉพาะขนม  ใน
เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษามีปรากฏชื่อขนมเชน  ถ่ัวแปบ  ฝกบัว  ขนมชัน้  ลูกโตน  ดัง
ความวา 

 
ลอดชองแลสาคู   ตั้งเปนหมูเรียงรายไป 

ทองยอยสรอยสายไสว ทั้งสายไหมใสน้ําตาล 

ฝกบัวแลถั่วแปบ   เห็นเปนแยบใสไสหวาน 

สมทับอับน้ําตาล  หวานละลิดตดิอุรา 

ขนมชัน้แดงขาวเหลือง  เห็นรุงเรืองหวานนักหนา 

ยอดมวนพวงมาลา ขนมฟกพราใสไสใน 

ขนมชะลาแสน   ใครไดกินหวานยาใจ 

ลูกโตนโยนเขาไป คร้ันถึงละลายหาย 

จันอับทับน้ําตาล   กล่ินรสหวานตั้งเรียงราย 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
 ในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตนิยมกลาวถึงการละเลนและสิ่งบันเทิง โดยเฉพาะ

การละเลนที่เปนการแสดงมีการกลาวถึงการเลนโขน  หนัง  หุน  และใชเลนในงานพิธีตางๆ เชน 
งานสมโภช  งานฉลอง หรืองานศพ ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดศีึกษา มีการกลาวถึงมหรสพ
ในงานสมโภชพระเวสสันดร  ดังนี ้

 
โรงโขนแลโรงหนัง    ดังคึกคังตั้งเรยีงมา 

หุนวาหุนชวา             ทั้งหุนมอญสลอนไป 

ณคอรหมูชาตรี             มโหรีรับไสว 
(เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
เครื่องมือเครื่องใชเปนอีกส่ิงหนึ่งที่แสดงใหเห็นวิถีในการดําเนินชวีิต เครื่องมือ

เครื่องใชที่มักปรากฏในวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต คือ เหล็กไฟ ชาวใต นิยมใชเหล็กไฟเปนเครื่อง
ติดตัวไปเวลาเดินทางเพื่อใชในการจดุไฟ ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มกีารกลาวถึง
เหล็กไฟ ไวดงันี้ 
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 ๕๒ 

ในตอนที่ชูชกจะเดนิทางไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรชูชกไดเตรียม
อาหารและเครือ่งมือเครื่องใชในการเดินทาง ซ่ึงเครื่องมือเครื่องใชที่ชูชกเตรียมไปนัน้คือ 
เหล็กไฟ  ดังความวา 

 
เคยเกลือใหครัน  เหล็กไฟนั้นอนัเครื่องปา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

ประเพณี  
 
ประเพณีทีแ่สดงออกถึงความเปนทองถ่ินภาคใต คือ ประเพณีขึ้นบินจา หรือที่ชาว

ใตเรียกวา สระหวัผูอาวุโส ประเพณนีี้เปนการแสดงออกซึ่งความกตญัูตอผูมีพระคุณ  ใน
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกวีไดกลาวถึงพิธีบินจาในตอนมารดาของนางอมติดาไดขอรอง
ใหนางไปกับชูชกเพื่อเปนการตอบแทนบญุคุณเหมือนกบัการทําบินจา  ดังความวา 

 
สองพราหมณฟงความเฒาวา  เขาสูอไสยา  

โลมบิดธิดามารศรี  
วาโอนอยนาถนารี   ดั่งดวงใจ  

แมนี้บลําเอียงรักษา 
 แตสวรรคจนนอยใหญมา  มิใหเคืองคา  

คิดวาเหมือนหอกแหลมเดียว  
เขามาสุขบเอียว    ใชแตคนเดียว 

แมนี้เลือกดีทีจ่ะวาง  
ครานี้....(ชํารุด)...   มิวางก็จําวาง  

จะเกินคาของพราหมณตามที  
ลวนจิตอยาคิดบัดสี   ชวยแมครบป  

ชวยทีเหมือนทําบินจา 
สระหัวแมพังงา    เจาคอยคลุมผา  

เปนคาพฤกฒาอยาอาย  
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
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 ๕๓ 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทัง้ ๓ 
สํานวนที่นํามาศึกษามีทั้งลักษณะของการใชภาษาและมีขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรมที่แสดงให
เห็นวาเปนวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตจริง  ผูศึกษาจึงเห็นวาควรนํามาศกึษาอยางละเอยีดตอไป เพื่อ
ประโยชนในการใหผูสนใจนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับเวสสันดรชาดกฉบับภาคใตฉบับอื่นๆตอไป 
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 ๕๔ 

 

 
บทท่ี ๓ 

 
ศึกษาเปรียบเทียบเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตกับนิบาตชาดก 

 
 การวิเคราะหเนื้อเรื่องของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตนั้น ผูศึกษาวิทยานิพนธจะ
ศึกษาเปรียบเทียบกับนิบาตชาดกเปนหลัก เนื่องจากเวสสันดรชาดกในประเทศไทยไมวาจะอยูใน
ภูมิภาคใด  สันนิษฐานวานาจะมีตนเคามาจากเรื่องเวสสันดรในนิบาตชาดกทั้งส้ิน  ศิราพร  ฐิตะฐาน   
กลาวถึงการแพรกระจายของนิทานไววา   เมื่อนิทานจากสังคมหนึ่ง  เขาไปอยูในสังคมหนึ่ง  ความ
เปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา  แตจะเปลี่ยนชาหรือเร็ว  หรือเปลีย่นไปอยางไรยอมขึ้นกับ
ความเขมขนทางวัฒนธรรมของผูรับดวย๑  ผูศึกษาพบวาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีเนื้อ
เร่ืองบางตอนที่แตกตางไปจากนิบาตชาดก  พบวาผูแตงใชกลวิธี ๖ วิธี คือ การเพิ่มเหตุการณในเนื้อ
เร่ือง  การตัดเหตุการณในเนือ้เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงเหตกุารณในเรื่อง  การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อ
เร่ือง   และการตัดรายละเอยีดของเนื้อเร่ือง ดังนี้  

๑.การเพิ่มเหตกุารณในเนื้อเร่ือง  หมายถึงเหตุการณที่มีปรากฏในเวสสนัดรชาดก
ฉบับภาคใตแตไมมีปรากฏในนิบาตชาดก   

๒.การตัดเหตกุารณในเนื้อเร่ือง   หมายถึง เหตุการณที่มปีรากฏในนิบาตชาดก แต
ไมปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับภาคใต  

๓.การเปลี่ยนแปลงเหตุการณในเนื้อเร่ือง หมายถึง กวีไดมีการเปลี่ยนแปลง
เหตุการณในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 

๔.การเพิ่มรายละเอียดของเนือ้เร่ือง  หมายถึง  รายละเอียดที่มีปรากฏในเวสสันดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตแตไมมีปรากฏในนิบาตชาดก  วิธีนี้เปนวิธีการที่นิยมใชมากที่สุด  ใน
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 

๕.การตัดรายละเอียดของเนือ้เรื่อง   หมายถึง   รายละเอียดที่มีปรากฏในนิบาต
ชาดกแตไมมปีรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 

                                                           
๑ ศิราพร ฐิตะฐาน, ทฤษฏีการแพรกระจายของนิทาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๒๓), ๒๐-๒๑. 
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 ๕๕ 

 

๖. การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของเนื้อเร่ือง หมายถึง  กวไีดดัดแปลงเนือ้ความ
บางประการของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 
 
๓.๑.การเพิ่มเหตุการณในเนือ้เร่ืองเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต   
 การเพิ่มเหตกุารณในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวามีปรากฏใน ๒ สํานวน คือ 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  ดังตอไปนี ้
 

๓.๑.๑.การเพิม่เหตุการณในเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา พบในกัณฑ
มหาราช ดังนี ้

 
กัณฑมหาราช 
ในนิบาตชาดกตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดพบกับสองกุมารแลว พระองคจึงส่ังใหจดัเตรียม

กองทัพเพื่อไปรับพระเวสสนัดร  ดังความวา 
 
 ลําดับนั้นพระเจากรุงสญชัย  ไดมีพระราชโองการดํารัสสั่งเสนาบดีผูเปน
จอมทัพวา กองทัพอันประกอบดวยพลชาง  พลมา  พลรถ  พลเดิรเทา  จงเตรียมให
พรอมสรรพ  และพวกชาวนิคมกับพราหมณปุโรหิตทั้งหลาย  จงตามเราไป  เหลา
โยธีผูมีสงางาม    ลวนเปนสหชาต  กับบุตรของเรา  ........ 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษามีการเพิ่มเหตุการณพระเจากรุงสญชัยส่ังใหมกีาร
ทําพิธีบายศรีสองกุมาร กอนที่จะรับพระเวสสันดรกลับเมือง  ดังนี้  

 
บัดนั้นจอมไตร   ทาวศรีสญชัย    ตรัสส่ังโดยปอง    แมครัวพเิศษ  

นอกในทั้งผอง    ใหเรงแตงของ   ทุกพรรณนานา   
เครื่องสํารับบายศรี  หลายหลากมากมี  กล่ินรสโอชา  ประดับจานทอง   

เรืองรองรจนา   เจ็ดชั้นโสรก   รุงเรืองสุกใส   
ทั้งสองสํารับ   ใหเรงประดับ   แตงมาจงไว  พิเศษทั้งหลาย  

 ฝายนอกฝายใน  ยกมาทนัใจ   ตั้งทองพระโรงครัน   
ยกบายศรีทอง      ออกมาทั้งสอง   เรียบเรียงเคียงกัน    พาพราหมณโหรา   
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 ๕๖ 

 

เขามาดวยพลัน         จึงใหเชิญขวัญ   หลานรักจักรี                       
ใหล่ันฆองไชย   สะเทือนหวาดไหว      ถวนถึงสามที   โหราใหฤกษ       

ใหเบกิบายศร ี เทียนจดุอัคคี       รุงเรืองสุกใส  
โหราเชิญขวัญ     ทั้งสองนักธัญ   หลานรักสายใจ     แหวนทองแหวนแกว               

พรายแพรวแววไวย     จดุเทยีนเวียนไป   รอบเจาสองสี     
อัญเชิญพระขวัญเอย ยาหยูชาเลย      ในดงพงพี      มาชมกรุงบุรี            

ปราสาททองรองเรืองฉาย 
…………………………………………… 

เขาเอาแพรดายทอง      มารับรองขวัญพระหลาน 
จึงเชิญยอดนักธัญ          เสวยขาวขวัญมิทันนาน 
หยิบเอาเครื่องอาหาร      ……ชํารุด ………... 
พวงแกวเอามารอง          ทั้งพวงทองแกมมณ ี
สวมคอเจาสองสี            พระชาลีแกวกญัหา 
โหรามาสลอน          ถวายพระพรเจาสองรา 
หนอกษัตริยอนัตตา       แตนี้หนาอยามีภัย 
กรุงสญไชยธิราช             จึงพระบาดใหพรชัย 
ขอใหลูกสายใจ              อยูเปนสุกทกุวันวาน 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 
กวีไดเพิ่มเหตกุารณโดยมีรายละเอียดวาเมือ่พระเจากรุงสญชัยทรงไถตัวสองกุมารแลว  จึง

โปรดใหมีการจัดพิธีบายศรสูีขวัญใหแกสองกุมาร  การเติมเหตุการณตอนทําพิธีบายศรีสูขวัญนี้ มี
ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับภาคใตฉบบัอื่น ๆดวย  เหตุที่กวีไดเพิม่เติมเรื่องการทําบายศรีสูขวญั
สองกุมารเนื่องจากประเพณบีายศรีสูขวัญ เปนประเพณทีี่นิยมปฏิบัติกนัในภาคใต   

 
๓.๑.๒.การเพิม่เหตุการณในเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  พบในกณัฑ 

หิมพานตและกัณฑชูชก ดังนี้ 
 
กัณฑหิมพานต 
๑.ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรไดประสูติออกจากครรภพระนางผสุดี  พระองคไดลืม

พระเนตร และยื่นพระหัตถ ตรัสขอทรัพยจากพระนางผุสดีเพื่อนําไปทําทาน  ดังความวา 
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 ๕๗ 

 

พระมหาสัตวเมื่อเสด็จออกจากพระครรภของพระมารดา  เปนผูบริสุทธิ์
ลืมพระเนตรอออกไดทีเดยีว และเมื่อเสด็จออกนั่นเอง   พระองคทรงเหยยีดพระ
หัตถตรัสแกพระมารดาวา  ขาแตพระแมเจาหมอมฉันจักใหทาน  ทรัพยอะไรมีอยู
บาง ดังนี้ขณะนั้น พระมารดาของพระมหาสัตวตรัสวาพอ  พอจงใหทานตาม
อัธยาศัยเถิด  แลวไดทรงวางทรัพยพัน ๑  ณ พระหัตถแหงพระมหาสัตวเจาที
เหยยีดออก 

(นิบาตชาดก) 
    

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการเพิ่มเหตุการณตอนประสูติพระเวสสันดรวามี
นางฟามาชวยพระนางผุสดขีณะประสูติ  ดังนี ้
 

เมื่อพระเสด็จจากครรภ  นางสาวชาวสวรรคจรลีลา   
มาชวยนางพญา               ประสูติภูงาเปนงายดาย   

นางสวรรคอันลํ้าเลิศ      มาชวยเกิดนางโฉมฉาย    
หนังเสือรับรองกาย              พระภสูายงามโสภา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

กวีเพิ่มเหตกุารณในตอนนี้เพื่อเนนใหเห็นวาพระนางผุสดีไดประสูติผูมีบุญญาธิการ จึงทํา
ใหมีนางฟามาชวยในขณะทีป่ระสูติ 
  

๒.ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรประทานชางใหแกพราหมณ  ชาวเมืองสีพีพบเขาจึง
ถามพราหมณวาไดชางมาจากที่ใด เมื่อชาวเมืองทราบวาพระเวสสันดรประทานชางใหแกพราหมณ 
ชาวเมืองโกรธ เทวดาจึงดลใจใหชาวเมืองไปชุมนุมที่ประตูเมือง  ดังความวา 

 
พวกพราหมณคร้ันไดชางทีป่ระตูทักษณิทศิแลว  ก็พากนันั่งบนหลังชาง  

มีมหาชนหอมลอมขับขี่ไปโดยทามกลางพระนคร   มหาชนทั้งหลายเหน็
พราหมณเหลานั้นแลวกลาววา  พราหมณผูเจริญทั้งหลาย  ซ่ึงขี่ชางของชาวเรา  
พวกทานไดชางมาจากไหน  พวกพราหมณกลาววา พระเวสสันดรมหาราช
พระราชทานชางแกพวกเรา  พวกทานเปนอะไร  แลวแซกมหาชนดวยวิการ
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 ๕๘ 

 

ของชางเปนตน  พลางขับไปโดยทามกลางประตูพระนคร  หนีออกไปโดย
ประตูทิศอุดร  ชาวนครเคียดแคนตอพระโพธิสัตว  
 เหตุเทวดาดลใจ  จึงไดพากนัประชุมที่ประตูพระราชวัง  ทําการกลาวโทษ
อยางมหันต   

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  กวไีดเพิม่เหตุการณตอนที่ประชาชนประสบความ
ยากลําบากหลังจากที่พระเวสสันดร ไดบริจาคชางปจจยันาค   ดังความวา 

 
แตชางไปจากนคร       ฝูงราษฎร 

เรารอนใหรักนักหนา  
อาเพศเหตุบังเกิดมา    ฝนแลง...ชํารุด… 

ผลพลามาแหงแมลงเบียน 
ละมุดมังคุดทุเรียน      กแ็หงแปรเปลี่ยน          

กระทอนกระเตียนก็มาแปรปรวน  
ทุกหนตําบลฝายสวน   พลูหมากแปรปรวน 

แหงหวนโรยราตาชี  
                            ผลไมมไิดสุกขี           เสนาเสนี  
              ทาวพระยาธิบด ี
                            เคืองแคนเคียดคุม          รุมกัน....... 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

การเพิ่มเหตกุารณในเนื้อเรื่องตอนนี้กวีตองการแสดงเหตุผลที่ทําใหชาวเมืองสีพีโกรธที่
พระเวสสันดรประทานชางใหแกพราหมณ  

 
อีกทั้งกวยีังมีการเพิ่มเหตุการณหลังจากที่พราหมณทั้งแปด  ไดนําชางปจจัยนาคเดินทางไป

ถึงเมืองกลิงคราษฎร แลวเกดิมีฝนตกลงมา ดังความวา 
 

คร้ันเมื่อชางถึงพารา   ฝนแกวมหา 
ก็ตกลงทั่วแผนดิน 
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 ๕๙ 

 

บันดาผลาอาสิน   ราชไดทํากิน 
ทุกบานฐานถิน่บริบูรณ 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
กวีเพิ่มเหตกุารณตอนนี้ขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับตัวอยางขางตนเพื่อเปนการยนืยนัถึง

ความสําคัญของชางปจจัยนาควาชางไดนําความอุดมสมบูรณแกเมืองที่เปนเจาของ 
 
๓.ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรทรงประทานชางใหแกพราหมณ ดังความวา 

 
ในเมื่อพระเวสสันดร พระราชทานชางประเสริฐ ในกาลนั้น ความนา

กลัวความสยองขนไดเกิดมี เมทนีก็หวั่นไหว ในเมื่อพระเวสสันดรพระราชทาน
ชางประเสริฐ ในกาลนัน้ ความนากลัวความสยองขนไดเกิดมีพระนครก็กําเริบฯ 
ในเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางประเสริฐ ผูทําความเจริญใหแกสิพีรัฏฐ 
ชาวบุรีก็เกล่ือนกลน เสียงกกึกองกแ็ผไปเปนอันมากฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการเพิ่มเหตุการณตอนนี้วา พระเวสสันดรไดตัง้จิต
อธิษฐานใหพระองคเกิดมาเพื่อโปรดสัตว  ขอใหไดเกิดในสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย ใหพน
จากมโนทุจริต   ปราศจากความโมโห  และไดเขาสูนิพพาน  หลังจากนัน้พระองคก็ทรงหล่ังน้ํา  เมือ่
พราหมณรับชางไปถึงเมืองของตน  ประชาชนรูขาวตางมาเฝาดู  แมกระทั่งคนพิการกย็ังถือไมเทา
ออกมาดู  ดังนี ้
  

เดชะขาไดใหทาน   ชางแกวชัยชาญ 
แสนตําลึงประมาณเครื่องทอง 

นําจิตเราคิดจํานง  เกิดใกลไดทรง 
ทันองคมุณีนาถเทิดหนา 

จักโปรดสัตวในโลกา  บิดามารดา 
ใหเสวยรมยาสุโขโข 

ใหพนจากความมโน  ปราศจากโมโห 
เขาสูนิรพานเอกี 
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 ๖๐ 

 

เสร็จแลวหล่ังวารี   ภรามรับหัตถี 
พาไปบุรีแหงตน 

ลือเลาทั่วดาวสกล ชาวเมืองทุกคน 
วุนวนมาชมคชสาร 

บานนอกทุกหมูรูกาล  งอยเปลี้ย(ชํารุด) 
ไมเทากาว(ชํารุด)คลานมา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
การเพิ่มเหตกุารณในตอนนี้กวีตองการที่จะเนนใหเหน็ถึงวัตถุประสงคในการทําทานของ

พระเวสสันดรคือพระองคมีความปรารถนานิพพาน และเกิดในสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย  อีก
ทั้งยังแสดงความสําคัญของชางปจจัยนาคที่เลาลือไปทั่ววาเปนชางที่มคีวามสําคัญตอบานเมือง
เนื่องจากเมื่อพราหมณนําชางปจจัยนาคไปถึงเมือง ชาวเมืองและชาวชนบทตางมาดู ไมเวนแมแต
คนพิการ 

 
กัณฑชูชก 
ในนิบาตชาดกตอนชูชกมาขอทองคืนจากครอบครัวพราหมณที่ฝากไว  พราหมณไมมีทอง

มาคืนให จึงยกนางอมิตดาใหแทน  ดังความวา 
 

คร้ันภายหลังเมื่อตาชูชกกลบัมาขอคืน  ไมสามารถจะหาทรัพยที่ไหน
ใหได  จึงยกนางอมิตตตาปนาใหแกชูชก 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการเพิ่มเหตุการณตอนที่มารดาขอรองใหนางอมิตดาไป
อยูกับชูชกแทนทองที่ฝากไว  นางอมิตดาเสียใจรองไห  ไมยินดีที่จะไป แตเนื่องจากเปนการแทน
คุณมารดาจึงยอมรับ   ดังนี้ 

 
สองพราหมณฟงความเฒาวา  เขาสูอไสยา  

โลมบิดธิดามารศรี  
วาโอนอยนาถนารี   ดั่งดวงใจ  

แมนี้บลําเอียงรักษา 
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 ๖๑ 

 

แตสวรรคจนนอยใหญมา  มิใหเคืองคา  
คิดวาเหมือนหอกแหลมเดียว  

เขามาสุขบเอียว    ใชแตคนเดียว 
แมนี้เลือกดีทีจ่ะวาง  

ครานี้....(ชํารุด)...   มิวางก็จําวาง  
จะเกินคาของพราหมณตามที  

ลวนจิตอยาคิดบัดสี   ชวยแมครบป  
ชวยทีเหมือนทําบินจา๒

   สระหัวแมพังงา    เจาคอยคลุมผา  
เปนคาพฤกฒาอยาอาย  

ตั้งใจไปเถดิสุดสาย   ก็วาเฒาจะตาย 
  เจาจะไมกลับมาหาอื่น  

ตัวเองยังสาวสะเทิ้น   แมจะใหขนุหมื่น 
  เอ็งสาวเชิญนอนกิน  

บิดธิดาแคนกายิน   น้ําพระเนตรรินริน  
ตกดินเพียงจะสิ้นวิญญา  

พระคุณทานไดเกิดเกศเกศา  ใชวาแตทานเมื่อใด  
บัดนี้แคนคา 

   แมลูกมิเปนได    เมื่อทานตายไป  
ที่ไหนจะพนตวัก ู

เฒาแก..(ชํารุด).   ตามพลับผลูเวลาของกู 
ดูสรางแลวแตปางกอน  

คิดพลางนางตอบมารดร   แมอยาอาวรณ 
ลูกออนขอรับกุศล 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

การเพิ่มเหตกุารณในตอนนี้ทาํใหผูอานเห็นคุณลักษณะของนางอมิตดาวามีความกตัญู 
 

                                                           
๒

 ดูอธิบายในบทที่ ๕ 
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 ๖๒ 

 

จากการศึกษาการเพิ่มเหตกุารณที่ปรากฏในเวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบในตอน
ตางๆ คือ กัณฑมหาราช มีการเพิ่มเหตุการณตอนพิธีบายศรีสูขวัญสองกุมาร  กัณฑหมิพานต มี
ปรากฏ ๓ ตอนคือ  เพิ่มเหตกุารณตอนนางฟามาชวยพระนางผุสดีประสูติพระเวสสนัดร   เพิ่ม
เหตุการณตอนชาวเมืองสีพปีระสบความยากลําบากหลังจากที่พระเวสสันดรประทานชางใหแก
พราหมณและเพิ่มคําอธิษฐานของพระเวสสันดรหลังจากประทานชางใหแกพราหมณ    และเพิ่ม
เหตุการณตอนนางอมิตดาไมยินดทีีจ่ะไปอยูกับชูชกแทนทองที่ฝากไว แตจําเปนตองไปเพื่อแทน
คุณมารดา 
 
๓.๒.การตัดเหตุการณในเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต   

การตัดเหตกุารณในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวามีปรากฏใน ๒ สํานวน คือ 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  ดังตอไปนี ้

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการตัด
เหตุการณในกณัฑหิมพานต  กัณฑทานกณัฑ กัณฑวนประเวศ  และ กณัฑชูชก ดังนี ้

 
กัณฑหิมพานต 
ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรทรงประทานชางใหแกพราหมณ ไดเกิดแผนดินไหว ดัง

ความวา 
 

ในเมื่อพระเวสสันดร พระราชทานชางประเสริฐ ในกาลนั้น ความนา
กลัวความสยองขนไดเกิดมี เมทนีก็หวั่นไหว ในเมื่อพระเวสสันดรพระราชทาน
ชางประเสริฐ ในกาลนัน้ ความนากลัวความสยองชนไดเกิดมีพระนครก็กําเริบฯ 
ในเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานชางประเสริฐ ผูทําความเจริญใหแกสิพีรัฏฐ 
ชาวบุรีก็เกล่ือนกลน เสียงกกึกองกแ็ผไปเปนอันมากฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการตดัเหตกุารณตอนที่เกิดแผนดนิไหวออก  ดงันี้  
  

เดชะขาไดใหทาน   ชางแกวชัยชาญ 
แสนตําลึงประมาณเครื่องทอง 

นําจิตเราคิดจํานง  เกิดใกลไดทรง 
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 ๖๓ 

 

ทันองคมุณีนาถเทิดหนา 
จักโปรดสัตวในโลกา  บิดามารดา 

ใหเสวยรมยาสุโขโข 
ใหพนจากความมโน  ปราศจากโมโห 

เขาสูนิรพานเอกี 
เสร็จแลวหล่ังวารี   ภรามรับหัตถี 

พาไปบุรีแหงตน 
ลือเลาทั่วดาวสกล ชาวเมืองทุกคน 

วุนวนมาชมคชสาร 
บานนอกทุกหมูรูกาล  งอยเปลี้ย(ชํารุด) 

ไมเทากาว(ชํารุด)คลานมา 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
การที่กวไีดตัดเหตุการณตอนนี้ออกเพื่อเนนใหเห็นความสําคัญของการทําทานของพระ

เวสสันดรเปนสําคัญ 
 
กัณฑทานกัณฑ 
ในนิบาตชาดกตอนพระนางผุสดีทราบขาววาพระเวสสันดรตองถูกเนรเทศออกจากเมือง  

พระนางมัทรีครํ่าครวญและขอติดตามไปดวย  ดังความวา 
 

สมเด็จพระนางผุสสดีมัททราชบุตรีผูมีบริวารยศ ไดทรงสดับคําที่พระ
ราชโอรสและพระสุณิสานั้นพรํ่าสนทนากนั ก็ทรงคร่ําครวญรําพันอยางละหอย
ไหวา เรากินยาพิษเสียดกีวา เราโดดเหวเสยีดีกวา เอาเชือกผูกคอตายเสยียังดกีวา 
เหตุไฉนเลาพวกสีพีจึงขับไลลูกเวสสันดรผูไรความผิด เปนปราชญเปรื่อง เปน
ทานบดีไมตระหนี่ควรจะขอได เปนผูมีเกยีรติอันเจานายบูชาแลว เหตุไฉนเลา 
พวกสีพจีึงขับไลลูกเวสสันดรผูไรความผิด ผูทะนุถนอมมารดาบิดายําเกรง
ผูใหญในราชสกุล เหตุไฉนเลา พวกสีพีจึงขับไลลูกเวสสันดรผูไรความผิด ผู
เกื้อกูลแกพระเจาแผนดนิ เทพเจาเหลาประยุรญาติมิตรสหาย และเกื้อกลูรัฐ
มณฑลทั้งปวง เหตุไฉนเลา พวกสีพจีึงขับไลลูกเวสสันดรผูไรความผิดเสียฯ 

(นิบาตชาดก) 
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 ๖๔ 

 

 
การที่ในเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตทั้ง ๒ สํานวนไมมีเหตุการณตอนนี้ 

เนื่องมาจากวากวีตองการดําเนินเรื่องใหกระชับ 
 
กัณฑวันประเวศ 
ในนิบาตชาดกพระเวสสันดรไดทรงเลาถึงสาเหตุที่ทาํใหพระองคถูกเนรเทศออกมาจาก

เมืองใหกษัตริยเมืองเจตราชฟง ดังความวา 
 

ฝายพระราชบดิาของขาพเจาก็ทรงปราศจากพระโรค ชาวนครสีพีเลาก็
เปนสุขสบาย เพราะขาพเจาไดใหพญาเศวตกุญชรคชาธารเชือกประเสรฐิ มีงา
งอนงามดังงอนรถ มีกําลังแกลวกลาวองไว อาจรูไชยภูมแิหงสงครามทั้งปวง  
ดาดาษดวยผามัณฑุกัมพล เปนชางซับมันกลา อาจปราบขาศึกแสยง มงีางามทั้ง
คู มีพรอมทั้งพัดวาลวีชนีขาวดังยอดเขาไกรลาส พรอมทั้งเศวตฉัตรและเครื่องปู
ลาด ทั้งหมอชางควานชาง เปนอัครยานพาหนะ ขาพเจาไดใหชางอันเปนทรัพย
แกพวกพราหมณแลว เพราะเหตุอันนั้นชาวนครสีพีพากันโกรธเคืองขาพเจา ทั้ง
พระราชบิดากท็รงพิโรธขับไลขาพเจาเสียแลว เพราะฉะนัน้ ขาพเจานีจ้ะไปเขา
วงกต ขอทานจงใหขาพเจาทราบโอกาสเปนที่อยูในปาเถิด สหายฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกวีไดตัดเหตุการณตอนนี้ออก เนือ่งจากไมตองการที่
จะนําเหตุการณซ่ึงไดกลาวมาแลวมากลาวซ้ําอีกเพื่อทําใหเนื่อเรื่องกระชับยิ่งขึ้น 
  
 กัณฑชูชก 

ในนิบาตชาดกเทวดาดลใจใหนางอมิตดาบอกใหชูชกไปขอสองกุมารมาเปนทาสรับใช  
ดังความวา 

 
นางอมิตตตาปนา อันเทวดาดลใจ พูดแนะนาํชูชกตอไป 

 (นิบาตชาดก) 
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 ๖๕ 

 

 เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไมมเีหตุการณตอนนี้ ผูศึกษาสันนิษฐานวานาจะไดรับ
อิทธิพลมากจากมหาชาติคําหลวง เนื่องจากในมหาชาติคําหลวงก็ไมมีปรากฎเหตุการณในตอนนี้
เชนเดยีวกัน 

จากการศึกษาการตัดเหตกุารณที่ปรากฏในเวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบในตอน
ตางๆ คือ กัณฑหิมพานต   ตัดเหตกุารณแผนดินไหวตอนพระเวสสันดรประทานชางแกพราหมณ   
กัณฑทานกณัฑ  ตัดเหตุการณตอนพระนางผุสดีครํ่าครวญและขอติดตามพระเวสสันดร  กัณฑวัน
ประเวศ ตดัเหตุการณตอนพระเวสสันดรเลาสาเหตุที่ถูกเนรเทศออกจากเมือง  กณัฑชูชก  ตัด
เหตุการณตอนที่เทวดาดลใจใหนางอมิตดาบอกชูชกไปขอสองกุมาร 

 
๓.๓.การเปล่ียนแปลงเหตุการณในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต   
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหตุการณในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวามีปรากฏ
ใน ๒ สํานวน คือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  
ดังตอไปนี ้
 

๓.๓.๑.การเปลี่ยนแปลงเหตกุารณในเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา   พบ
ในกณัฑทานกณัฑ  ดังตอไปนี้ 
  

กัณฑทานกัณฑ 
ในนิบาตชาดกหลังจากทีพ่ระเวสสันดรประทานมาใหแกพราหมณ แอกรถไดคางอยูใน

อากาศ ไดมีเทพบุตรสี่องคแปลงเปนละมั่งรับแอกรถไป  ดังความวา 
 

ก็เมื่อพระเวสสันดรนั้น พระราชทานมาแลว แอกรถได คางอยูในอากาศ
นั้นเทียวฯ ลําดับนั้นเมื่อพราหมณสักวาไปแลวเทานัน้ เทพบุตร ๔ องคเสด็จมา
โดยเพศเนื้อละมั่ง รับแอกรถไปฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวาพระอินทรส่ังใหพระ
วิษณุกรรมและพระมาตุลี  แปลงเปนกวางทองมารองรับรถของพระเวสสันดร  ดังนี ้

 
ดวยบุญของพระบาท    รอนถึงอาสนเทาพันตา   
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 ๖๖ 

 

ทอดพระเนตรลงแลมา  เห็นราชาจกัคลาไคล   
คร้ันสั่งวิศนุกรรม ลงมาพลันดวยเร็วไว 

มาตุคลีเรงลงไป   เปนกวางทองรองเรืองฉาย 
เขาชักเอารถไชย  ขับลงไปดังใจหมาย 

 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
  
 การที่กวีเปลีย่นแปลงรายละเอียดในตอนนีเ้พื่อใหเห็นวาพระเวสสันดรเปนผูมีบุญญาธิการ 
 

๓.๓.๒.การเปลี่ยนแปลงเหตกุารณในเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  พบใน
กัณฑหิมพานต ดังตอไปนี ้
 

 กัณฑหิมพานต 
ในนิบาตชาดกพระอินทรทรงเห็นวาพรสิบประการที่พระนางผุสดีไดขอไว ยังไมสําเร็จ จึง

เสด็จไปนิมนตพระโพธิสัตวใหไปปฏิสนธิในครรภของพระนางผุสดี  ดังความวา 
 

คร้ังนั้นทาวสกักะเทวราชทรงคํานึงเห็นวา  บรรดาพรที่เราใหแกนาง
ผุสสดี  พร ๙ ประการสําเร็จแลว  ทรงดําริวา  แตพระโอรสประเสริฐยังไมสําเร็จ
กอน  เราจักใหพรนั้นสําเร็จแกนางฯคราวนั้น  พระมหาสัตวเสด็จอยูใน เทวโลก
ช้ันดาวดึงสฯ อนึ่ง  พระชนมายุของพระองคไดเสื่อมสิ้นแลวฯ  ทาวสักกะทรง
ทราบเหตุนั้นแลว  เสด็จไปยังสํานักพระมหาสัตวนัน้ตรัสวา  ทานผูนิรทุกข  ทาน
ควรจะไปยังมนุษยโลก   และควรถือปฏิสนธิในพระครรภแหงพระนางผุสสดี  
อัครมเหสีของพระเจาสิวีราชในมนษุยโลกนั้นเทียว  ทรงรับปฏิญญา (วาจะเปน
อยางนั้น)  ของพระมหาสัตวและของเทพบุตรอื่นอีกประมาณ ๖ หมื่น ผูจะตอง
เคล่ือนเปนธรรมดาแลว  เสด็จกลับยังทพิยสถานแหงพระองค  ฯ  ฝายพระมหา
สัตว  ก็ทรงเคลื่อนจากทิพยโลกนั้นแลว  มาบังเกิดในพระครรภแหงพระนางผุสส
ดีนั้นฯ  แมเหลาเทพบุตรที่เหลือ  ก็ไดบังเกิดแลวในเรือนของอํามาตย ๖ หม่ืนฯ  
ก็เมื่อพระมหาสัตวเสด็จเขาสูครรภของพระมารดา 

(นิบาตชาดก) 
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 ๖๗ 

 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณในตอนนี้จากเดิมทีพ่ระ
อินทรเห็นวาพรสิบประการของพระนางผุสดีที่ขอไวยังไมสําเร็จจึงไดเสด็จไปนิมนตพระโพธิสัตว
ใหไปปฏิสนธใินครรภของพระนางใหเปนเรื่องของพระโพธิสัตวที่จะมาประสูติในโลกมนุษย  โดย
กลาววาพระอนิทรทรงรอนอาสนเมื่อเพงดูพบวา พระมหาสัตวกําลังหมดอายุขัยและปรารถนาจะมา
สรางโพธิสมภาร  พระอินทรจึงเสด็จมานิมนตใหไปจตุิในพระครรภของพระนางผสุดีชายาของ
พระเจากรุงสญชัย ดงันี ้

 
นางนาถเทวี  เมื่อจักใกลมี  ทรงครรภโสภา  อินทราธิราช   

เมื่อทาวรอนอานส  พิจารณาบชา  เห็นเทพบุตร 
จักสิ้นสังขา  จกัใครลงมา สรางโพธิสมภาณ หัศนัยธิเบศร  

พระทัยรูเหตุ  มายังสถาน  ขอเชิญบุรุษ   
จุติจากพิมาน  สูยังภูบาล  พระสินสญชัย พระจะเปนพระ   

มีความมานะ  ตั้งจิตคิดไป  แตกอนสรางมา   
ในภพโลกา  สมภารสรางไว  จึงชักลงมา  รับเอานิมนต   

ไปจับปฏิสนธิ์  ตามความปรารถนา  ในครรภทานทาว 
สนชัยราชา  เจด็วันคลาดคลาย  มาครรรภเทวี  จึงทาวตรีเนตร  

พระทัยรูเหตุ  ทานเทพจรลี  ไปยังเทพบุตร  
ผูจะสุดชีวี  สมเด็จตรึงศรี  เชิญหมูเทวา   มาเอาปฏิสนธิ์  

ลูกโดยจํานง  ในครรภมณฑล  อํามาตยเสนา  
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
การที่กวีเปลีย่นแปลงเหตกุารณในตอนนี้เปนเพราะกวีตองการเนนความสําคัญของพระ

โพธิสัตวที่จะมาประสูติเปนพระเวสสันดร 
 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหตุการณทีป่รากฏในเวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบ
ในตอนตางๆ คือ กัณฑทานกัณฑ   เปลี่ยนแปลงเหตุการณในตอนพระเวสสันดรประทานมาใหแก
พราหมณมกีารเปลี่ยนแปลงเทวดาที่เสดจ็มาแปลงเปนสตัวลากรถพระเวสสันดรและมีการ
เปลี่ยนแปลงชนิดของสัตว   กัณฑหิมพานต  เปลี่ยนแปลงเหตุการณในตอนที่พระอินทรไปอัญเชิญ
พระโพธิสัตวไปจุติในโลกมนุษย เพื่อใหพรทั้งสิบประการของพระนางผุสดีครบถวนเปนพระ
โพธิสัตวหมดอายุขัยปรารถนาจะลงไปสรางโพธสิมภาร 
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 ๖๘ 

 

๓.๔.การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต   
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีการเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ือง  ๔ ลักษณะ คือ 

การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะของตวัละคร  การเพิม่รายละเอียดของเนื้อเร่ือง
เพื่อขยายความ   การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อเพิม่อรรถรสแกผูอาน และการเพิ่มรายละเอยีด
ของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงฝมือการประพันธของกวี ดังนี ้

 
๓.๔.๑.การเพิม่รายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะของตวัละคร    
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะของตวัละครในเวสสันดรชาดกฉบับ

ทองถ่ินภาคใตพบวามีปรากฏใน ๒สํานวน  คือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา และเวสสันดร
ชาดกฉบับนายจาบ ดังตอไปนี้ 
 

๓.๔.๑.๑.การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะของตวัละครใน
เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา พบในกัณฑชูชกดังนี้ 
 

กัณฑชูชก 
ในนิบาตชาดกไดมกีารกลาวถึงตัวละครชชูกวาเปนพราหมณ   อยูในเมืองกลิงคราษฎร  

เมื่อไดทรัพยจากการขอทานมา ก็ไดนําไปฝากไวในครอบครัวพราหมณผูหนึ่งดังความในนิบาต 
ชาดกวา 

 
ยังมีพราหมณผูหนึ่งนามวาชูชก อยูในกาลิงครัฏฐตําบลพราหมณคาม 

นามวาทุนนวฏิฐ  แกเลี้ยงชวีิตโดยทางภิกษาจาร ไดทรัพยไวประมาณรอย
กระษาปณ ฝากทรัพยนัน้ไว ในตระกูลพราหมณแหงหนึ่ง 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษากวไีดมีการเพิ่มรายละเอียดเร่ืองลักษณะของชูชก ที่
มีรูปรางนาเกลียดแตเปนคนขยัน และรายละเอียดเกีย่วกับการขอทานของชูชก     ดังนี ้
 

กลาวถึงพราหมณชูชก รูปอกกรักพนประมาณ 
พราหมณเฒาเที่ยวขอทาน ถวนทุกบานทกุเคหา 

วัดวาอารามใด  พราหมณเขาไปขอทานมา 
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 ๖๙ 

 

หมากพลูและปูนยา  ทั้งขาวเปลือกและขาวสา 
บานนอยและเมืองใหญ พราหมณเขาไปเที่ยวขอทาน 

เงินทองของกระกาน  พราหมณไดมาของครบครัน 
ไดทองทั้งกษาปน โดยสภาพลาภพรามณขยัน 

จักไปเทีย่วจรจัน   ฝากทองไวแกพฤกฒา    
      (เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษา) 

 
การเพิ่มรายละเอียดของตวัละครชูชก แสดงใหเห็นวากวตีองการใหผูอานเห็นรายละเอียด

เกี่ยวกับรูปรางหนาตา และรายละเอียดเกีย่วกับการขอทานของชูชกเพือ่ใหผูอานเหน็ภาพที่ชัดเจน  
 

๓.๔.๑.๒.การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะของตวัละคร ในเนื้อ
เร่ืองเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  พบในกัณฑหิมพานต  กัณฑทานกณัฑ  และกณัฑชูชก 
ดังตอไปนี ้

 
กัณฑหิมพานต 

๑.ในนิบาตชาดกตอนที่พระนางผุสดีขอพรสิบประการกับพระอินทร
ดังนี ้
 

ขาพระเจา(๑)พึงเปนผูมีจักษุดําเหมือนตาลูกมฤคี(อายุขวบป)ซ่ึงมีดวงตาดํา 
  (๒)พงึมี(ขน)คิ้วดํา 
  (๓)พงึเกิดในราชนิเวศนัน้โดยนามวาผุสด ี
  (๔)พึงไดโอรสผูใหพัสดุอันเลิศ ประกอบเกื้อในยาจกไมตระหนี่ อัน

พระราชาตางดาวบูชา มีเกียรติมียศ 
  (๕)เมื่อขาพเจาทรงครรภอุทรอยานูนขึ้น พึงมีอุทรไมนนูโตใหเสมอ(เปน

ปกติ) ดจุคันศรที่ชางเหลาเกลาเสมอฉะนั้น 
  (๖)ถันทั้งคูของขาพเจาอยาพึ่งหอยยาน  ขาแตทาววาสวะ  
  (๗)ผมหงอกจงอยามีในเศียรแหงขาพเจา 
  (๘)ธุลีละอองอยาพึงมีติดพระวรกาย 
  (๙)ขาพเจาพงึมีสามารถ อํานาจเพื่อเปลื้องคน(ทํากรรมหยาบผิดตอพระ

ราชกําหนด) โทษถึงประหารชีวิตใหพนโทษ 
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 ๗๐ 

 

  (๑๐)ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอขาพระเจาพึงเปนอัครมเหสีแหงพระราชา
ในแควนสิวใีนราชนิเวศ 

(นิบาตชาดก) 
 

เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบกวีเพิม่รายละเอียดในการขอพร    คือ มีการเพิ่มรายละเอียด
ของพร  ขอที่๖ และ ขอ๗  ดังนี ้

 
(๑)ประการหนึ่งเลา  ขอคิ้วขาพเจา  ดูงามมีสี  
(๒)ขอใหนามกร   ผุสดีเทวี       
(๓)ขอเกดิทวปีนี้     ช่ือเมืองชมพ ู  
(๔)ประการหนึ่งเลา  ขอใหขาพเจา      มีลูกงามตรูขอมี

ใจบุญ ใจทานเลาภู  จายทรัพยนั้นหรือ   ยกใหเปนทาน  ลูกเมียเส้ือผา   
เงินทองชางมา        ส่ิงอันตอทาน  อีกทั้งเนือ้เลือด  หัวใจปนทาน   
แกพราหมณฒาจารย  เอนกขเหลือตรา 

(๕)ประการหนึ่งเลา   ขอขาพเจา    ทรงครรภโสภาอยา
ใหทองใหญ   ประจักษแกตรา คนทั้งพารา        เห็นเปนอยางสาว  

(๖)ประการหนึ่งเลา ขอนมสองเตา อยาใหใหญยาน
หัวนมอยาดํา   เสมือนเมื่อสาว รูปขางามเคลาอยางสาวเมื่อแก 

(๗)ประการหนึ่งเลา  ขอผมขาพเจา อยาเปนหงอก รังแค 

ขอใหดําขลับ ยับยับงามแง   เสมือนสาวอยาแก  โฉมเฉดิงามตร ู  
(๘)ประการหนึ่งโสด  ขาขอสัดโปรด คนโทษอันอยูอยามีโพย

ภัย ในเมืองชมภู อยามีศัตรู ใหอยูทานทน 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
 เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการเพิ่มคําขอพรวานอกจากจะขอใหนมของนางไมหยอน
ยานแลวยังขอใหหวันมไมดาํ  และเพิ่มรายละเอียดของพรในขอที่เจ็ดวานอกจากจะขอไมใหผม
หงอกแลวยังขอใหไมมีรังแคและมีผมดําเปนมันเหมือนหญิงสาว  เหตุทีก่วีเพิ่มรายละเอียดของพร
ทั้งสองขอนี้เพื่อเปนการเนนย้ําวาพระนางผุสดีตองการเปนสาวตลอดกาล  
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 ๗๑ 

 

๒.ในนิบาตชาดกตอนที่พระนางผุสดีไดมาประสูติเปนพระมเหสีของพระเจา
กรุงสญชัย   ดงัความวา 
 

พระนางผุสดนีั้น  ทรงเคลื่อนจากเทวสถานนั้นแลว ไดอุบัติในขัติยะ
สกุล และไดทรงอยูรวมดวยพระเจาสญชัยในนครเชตุดร 

(นิบาตชาดก) 
 
ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบกวไีดเพิม่ความเปรียบเพื่อแสดงลักษณะของตวัละคร ดังนี้ 

คร้ันรับพรแลว    นางนาถนองแกว     ลาทาวบทจร   
มาเปนมเหสี   สนชัยภูธร    สองกษัตริยรวมสมร    ครองพระบุรี  

กษัตริยทั้งสอง  คือแกวแกมทอง     เลิศลํ้าโลกีย 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
 กวีตองการแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมของพระเจากรงุสญชัยและพระนางผุสดีที่อภิเษก
เปนคูครองกัน 
 

๓.ในนิบาตชาดกตอนที่พระเวสสันดรไดประสูติออกจากครรภพระนางผุสดี  
พระองคไดลืมพระเนตร และยื่นพระหัตถ ตรัสขอพระราชทานทรัพยจากพระนางผุสดีเพื่อนําไปทํา
ทาน   ดังความวา 

 
พระมหาสัตวเมื่อเสด็จอออกจากพระครรภของพระมารดา  เปนผู

บริสุทธิ์ลืมพระเนตรอออกไดทีเดียว และเมื่อเสด็จออกนัน่เอง   พระองคทรง
เหยยีดพระหัตถตรัสแกพระมารดาวา  ขาแตพระแมเจาหมอมฉันจักใหทาน  
ทรัพยอะไรมอียูบาง ดังนี้ขณะนั้น พระมารดาของพระมหาสัตวตรัสวาพอ  พอ
จงใหทานตามอัธยาศัยเถิด  แลวไดทรงวางทรัพยพัน ๑  ณพระหัตถแหงพระ
มหาสัตวเจาที่เหยยีดออก 

(นิบาตชาดก) 
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 ๗๒ 

 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  กวไีดมีการเพิ่มรายละเอียดเรื่องความงามของพระ
เวสสันดรไวเปนความเปรียบ   นอกจากนัน้ยังมีการเพิ่มสิ่งของที่ติดมากับพระเวสสันดรเวลา
ประสูติคือเงินและทอง ดังนี้  

ไดฤกษดแีลว กุมารคลาดแคลว   จากครรภดวยดี  ลืมตาออกมา    
จากครรภชลน ี งามเลิศมีส ี คือแกวแกมทอง   

จึงยื่นพระหัตถ เบื้องขวาตอ.....  แลวกลาววิงวอน  ขอเงินทองมา  
แกขาบังอร   จะใหทานกอน  ตามความปรารถนา  

นางนาถผุสดี  ฟงลูกพาท ี ขอเงินทองมา  จะใหเปนทาน  
แกมาเขามา   จึงพระมารดา  หยิบเอาถุงทอง   

ใหแกกุมาร  ลูกรักนงคราญ  ซ่ึงดังใจปอง  วางลงฝามือ  
นางเห็นบังอร เบื้องขวากําทอง เบื้องซายกําเงนิ  

มาแตในครรภ นางนาถจอมขวัญ  ดังใจชมเชิญ เงินทองทั้งนี ้
มิใหขาดเกิน  จึงเจาจําเริญ  ยกใหเปนทาน 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
กวีเพิ่มรายละเอียดเพื่อแสดงใหเห็นรูปรางหนาตาของพระเวสสันดรทีด่งูดงาม และยัง

แสดงใหเห็นบุญญาธิการของพระองคอีกดวย 
 
กัณฑทานกัณฑ   
ในนิบาตชาดกตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดฟงคํารองเรียนจากชาวเมืองสีพีที่โกรธเคืองพระ

เวสสันดรที่พระราชทานชางใหแกพราหมณมารองเรียนแกพระเจากรุงสญชัย ดังความวา 
 

คร้ังนั้นชนชาวนครทั้งหลายมีจิตตโกรธเคือง เพราะการพระราชทานชางนั้น 
จึงพากันกราบทูลแดพระราชาฯคนพวกอุคคะ ราชบุตร พอคา พราหมณ พลชาง 
พลมา พลรถ และพลเดิรเทา ทั้งชาวนิคม ทั้งชาวสิพี ส้ินดวยกันไดมาประชุมกัน, 
คนเหลานั้นเหน็พราหมณนําพระยาชางไป จึงกราบทูลแดพระราชาวา ขาแต
สมมติเทพเจา แวนแควนของพระองค ฉิบหายแลว, ไฉนพระเวสสันดรพระราช
บุตรของพระองค จึงพระราชทานพระยาชางประเสริฐที่ราษฎรบูชาขอขาพระเจา
ทั้งหลาย, ไฉน จึงพระราชทานกุญชรของขาพระเจาซ่ึงมีงาดังงอนไถแกลวกลา 
รูจักเขตตแหงยุทธวิถีทุกอยาง เผือกลวนเปนชางประเสริฐ ปกคลุมดวยผากัมพล
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 ๗๓ 

 

เหลืองซับมัน ย่ํายีศัตรู ฝกดีแลวพรอมทั้งวาลวิชนี มีสีขาวเชนดวยเขาไกลาส 
พรอมทั้งฉัตรขาว พรอมทั้งเครื่องลาด พรอมทั้งผูเล้ียงชาง, ไฉน จึงพระราชทาน
ชางราชพาหนซึ่งเปนยานเลศิ เปนทรัพยทีพ่ึงสงวน แกพรามหณฯ 

พระเวสสันดรนั้น ควรจะพระราชทานเขาน้ําและผาผอนที่นอนที่นั่งฯของ
เชนนั้นและควรพระราชทาน ของเชนนั้นและควรแกพราหมณฯ ขาแตสญชัย
ราชเจา ไฉนพระเวสสันดรราชบุตรผูเปนพระราชาโดยพระวงศของพระองค ผู
ทรงทําความเจริญใหแกสิพีรัฏฐ จึงทรงปนพระยาชางไปฯ ถาพระองคจักไม
ทรงทําตามถอยคํานี้ของชาวสิพี ก็นาที่วาชาวสิพีจักทําพระองคพรอมดวยพระ
ราชบุตร ใหอยูในเงื้อมมือฯพระราชาทรงสดับเรื่องราวนั้นแลว ทรงสาํคัญวา 
คนเหลานี้ปรารถนาจะฆาพระเวสสันดรถึงชนบทมิไดมี และแวนแควนยอยยับ
ไป ก็ตามเถิดฯ เราไมควรขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษ จากแวนแควนของตน 
ตามคําของชาวสิพี เพราะพระราชบุตรเกดิจากอกของเราฯ ถึงชนบทมิไดมีและ
แวนแควนยอยยับไปก็ตามเถิด เราไมควรขับไลพระราชบุตรผูไมมีโทษ จาก
แวนแควนของตน ตามคําของชาวสิพี เพราะพระราชบุตรเกิดแตตวัเราฯ อนึ่ง
ไมควรประทษุฐราย ในเธอ เพราะเธอเปนผูมีศีลประเสริฐ แมคําที่ไมเปนเกยีรติ 
ก็จะพึงมีแกเรา และเราจะประสพบาปเปนอันมาก เราจะฆาพระเวสสันดรบุตร
เราดวยศัสตราอยางไรไดฯชาวสิพีทั้งหลายได  ฟงพระราชดํารัสนั้นแลว  
พระองคอยาฆาพระเวสสันดรนั้นดวยทอนไมหรือดวยศสัตรา  พระเวสสันดร
นั้นไมควรแกเครื่องพันธนาการเลย  แตขอพระองคจงขับไลเธอ  ออกจากแวน
แควนไปอยูที่เขาวงกต  ฯ 

พระราชาทรงสดับถอยคํานัน้แลวตรัสวา  ถาความพอใจของชาวสิพีเชนนั้น  
เราก็ไมขัดความพอใจ  แตขอบุตรเรานั้นจงอยูและบริโภคกามทั้งหลายตลอด
คืนนี้กอน  ตอจากนั้นเมื่อส้ินราตรี  พระอาทิตยขึ้นไปแลว  ชาวสิพีจง
พรักพรอมกันขับไลเธอออกจากแวนแควนเถิด  ฯ 

ชาวสิพเีหลานัน้ทูลรับพระราชดํารัสวา พระเวสสันดรจงอยูตลอดราตรีเถิด  
ฯ  ลําดับนั้น  พระราชาทรงสงชาวนครเหลานั้นกลับไป  เมื่อทรงสงขาวแกพระ
ราชบุตร  จึงตรัสเรียกนายนกัการมาแลวทรงสงไปยังสํานักพระราชบตุรนั้น  ฯ   
นายนกัการนัน้ทูลรับวาดีละแลว  ไปยังนเิวศนของพระเวสสันดร  กราบทูล
ประพฤติการณนั้นแลว  ฯ 

(นิบาตชาดก) 
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 ๗๔ 

 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการเพิ่มรายละเอียดเพือ่แสดงใหเห็นความทุกขของพระ
เจากรุงสญชัย  ดังนี ้
   ตั้งแตพระเวสสันดร ใหแกวกุญชร 
  แกพราหมณพเนจรแปดคน  
   เพราะนายทําใหไพรจัน ทารใหขัดสน 
  ชางพลก็ยังนกัหนา  
   สมบัติพิพัฒโภคา ทุกสิ่งไตรตรา 
  เจาฟานีใ้หแกมัน 
   ทาวตามใจพราหมณอาธรรม ไมคิดไอยสวรรค 
  ขาขันธจะไดความเคือง 
   เพราะชางเกดิสําหรับเมือง  ทาวไมขัดเคือง 
  ทําใหไพรเมืองอาวรณ   
   ..............(ชํารุด)… ถาเจานคร 
  ผันผอนผิดเรศกษัตรา  
   ควรใหไพรพลเสนา ขบัจากพารา 
  นิรนิราศเสียไกล 
   ควรเราขึ้นเฝาทาวไท ทูลใหเขาใจ 
  คิดแลวเขาไปพรอมมูล  
   กราบเกลาแกเจาไอศูรย ตามกฏทํานูร 
  สินมูลหนหลังยังม ี
   ปางนั้นพระราชา  เจาโลกานราช ี
  ฟงแจงแหงคด ี   ที่เสนียมากราบทูล  

หมูเสนามาคุมไพร แกหนอไทเจาไอศูรย   
ทําผิดกิจทํานนู   ราชพรอมมูลทูลเคียดเคือง 

      ตองใหพระทรงเกศ เจาเนรเทศจากบานเมือง 
  พวกไพรใครวาเคือง  ทัง้บานเมืองใหสุกขี 

พระองคทรงวจิา  ดวงพกัตรามาหมองศรี  
   หิริดั่งไฟจี             ดังคีรีมาทับกาย  
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 ๗๕ 

 

ดวยบุตรสุดรักเลิศ      องคเดียวเกดิมาเปนชาย 
จะไกลพระทัยหาย      ทุกขขุกไขใหที่เห็น  

 (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

  
 กวีแสดงใหเหน็วาพระเจากรุงสญชัยมีความทุกขมากจนหนาตาเศราหมองมีความทกุข
เหมือนไฟจี้ และรูสึกเหมือนมีภูเขามาทับ เพราะโอรสองคเดียวตองมาจากพระองค  เพื่อเปนการ
เนนใหเหน็ความรูสึกของพระเจากรุงสญชัย ทําใหผูอานเห็นความรกัของพระเจากรุงสญชัยที่มีตอ
พระเวสสันดร 
 
 กัณฑชูชก 

ในนิบาตชาดกตอนพรานเจตบุตรนาวธนจูะยิงชูชก  ชูชกตกใจกลัวจึงไดพูดโกหกออกไป 
ดังความวา 
 

ตาชูชกไดฟงถอยคําของนายเจตบุตต อันความกลัวแตมรณะคุกคาม
ตามวิสัญของสามัญชน เมื่อจะพดูโกหก ปลดเปลื้องตนใหพนภัย  

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ กวเีพิ่มรายละเอียดใหชูชกตกใจกลัว วาชูชกเมื่อไดฟงคํา
ของพรานเจตบุตรก็ตกใจกลวั สองมือกอดตนไม  ปากรายคาถาใหธนูทีพ่รานเจตบุตรยิงไมถูกตน  
ดังนี้   

ชูชกฟงตกใจหาย                 สองมือกอดไม 
 สวนปากก็รายคาถา  

กอขอนะโมตอมา                 เดชะคาถา  
ใหยิงอยามาถกูก ู

 (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
  
 กวีเพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อใหผูอานเหน็วาชูชกมนีิสัยขี้ขลาด 
  
 จากการศึกษาการเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงลักษณะตัวละครที่ปรากฏใน
เวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบในตอนตางๆ คือ  กัณฑหิมพานต มีการเพิ่มรายละเอียดเพื่อ
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 ๗๖ 

 

แสดงลักษณะตัวละคร ๒ ตอน  ดังนี้ เพิ่มรายละเอียดของพรพระนางผสุดีที่เนนใหเหน็ความสําคัญ
ของรูปรางหนาตา     เพิ่มรายละเอียดเรื่องสิง่ของที่ติดมากบัพระเวสสันดรเวลาประสตูิ  กัณฑ 
ทานกัณฑ เพิม่รายละเอียดความทุกขของพระเจากรุงสญชัยที่ตองเนรเทศพระเวสสันดรซึ่งเปน
โอรสองคเดียวออกจากเมือง  กัณฑชูชก  เพิ่มรายละเอยีดลักษณะอันนารังเกียจของชชูกและมีนิสัยขี้
ขลาด 
  

๓.๔.๒. การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองเพื่อขยายความ มีดังตอไปนี ้
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อขยายความในเวสสนัดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตมี

ปรากฏ ๒สํานวน  คือ เวสสันดรชาดกฉบบันายจาบและมหาราชคําฉันท  ดังตอไปนี ้
 

๓.๔.๒.๑.การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองโดยการขยายความในเนื้อเร่ือง
เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ พบในกณัฑหิมพานตและกัณฑชูชก  ดังนี้ 

 
กัณฑหิมพานต 
๑.ในตอนตนของเรื่องในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ กวไีดมีการเพิม่รายละเอียดเพื่อ

อธิบายถึงสภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัย ใหผูอานไดเหน็ถึงสภาพความเปนอยูของ
บานเมือง ที่มผูีคนอยูกันหลากหลายชาติ  มีความอุดมสมบูรณ คนในชาติมีทั้งพราหมณ เศรษฐี  มี
การคาขาย  พระมหากษัตริยอยูในทศพิธราชธรรม   บอกถึงลักษณะบานเมืองวาเปนเมืองใหญมี
ปอม  คู    กําแพงเมือง  ปอมเสมา  คลังแกว  คลังทอง  ซ่ึงรายละเอียดในตอนนี้ไมมีปรากฏในนิบาต
ชาดก ดังนี ้
   

เอโกราชา ยังมีภรรยา สนไชยภูม ี ครองกรุงพิชัยเชษฐ  
ธิเบศเรืองศรี ทุกกรุงธาน ี ดุษฎีเกรงขาม 

สมบูรณสมบัติ แกวเกาเนาวรตัน  พิพัฒนศฤงคาร จัตรงคโยธา 
มารถคชสาร สมภารดวยทําทาน โอฬารตราไตร 

เมืองนอยรอยเอ็ด ทุกปมาเสร็จ ผูกสวยมาลัย บคิดมิจฉา  
ใตฝาบาทไท นานาตางสมัย กลาวไทถวายพร 

เปนเอกนกัตรา สิบสองภาษา พมาเมืองมอญ กุลาฝรั่งเศส 
ไทยเทศแขกขอม จีนยวนชวามอญ  อังกฤษวิลันดา  
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 ๗๗ 

 

ทุกทั่วกลวัขยาด เสนียกหวีราด พรานพราหมณพฤกฒา เศรษฐีโยคี  
มีทุกภาษา นับอเนกไตรตรา  แนนหนาธาน ี

นาวาคาขาย พานิชมากมาย ซ้ือจายคลองถี่ ขาวมากปลาเฝอ  
ฝารจเจีอรอดป แตลวนสุกข ี มีทั่วชนา 

ทรงทศธรรม เปนสุขสนุกลํ้า ไปทุกภาษา ไมมีเพศภยั 
ในภพโลกา สรพันเงินตรา ฟุงเฟองเหลือหลาย 

ใหญกวางธาน ี จัตุรัษโดยม ี หารอยโยชนปลาย ปอมหอใต
คูกําแพงลอมชาย  ใบเสมาราย เรียบเรียงเคยีงกัน 

เชิงเทินปนใหญ จัตตุทวารชยั ศาลาหนาบัณ โรงชางมารถ  
ปรากฏพรายพรรณ คลังแกวสุวรรณ สารพัดรถถา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

จากตัวอยาง กวีไดมกีารเพิ่มบทพรรณนาบานเมือง แสดงใหเห็นถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นวามี
การติดตอคาขายกับชนชาตติางๆ  อีกทั้งยังพรรณนาใหเหน็ถึงสภาพความเปนอยูของเมืองสีพีอยาง
ชัดเจน ทําใหผูอานเห็นวาเมืองสีพีนั้นเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ  เมืองกวางใหญ มีปอม มี
กําแพง มใีบเสมาลอมรอบ  ปนใหญโรงชางโรงมาและทองพระคลัง  

 
๒.ในนิบาตชาดกตอนพระนางผุสดีขึ้นราชรถเพื่อทําประทักษิณรอบพระนคร  ดังความวา 

 
ใหเชิญพระเทวีขึ้นสูราชรถอันประเสริฐ  ทาํประทักษณิพระนคร 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการเพิ่มรายละเอียดเร่ืองราชรถที่พระนางประทับ วา 
ราชรถเทียมดวยมา  นอกจากนี้แลว ยังมีสนมเดินแหลอมกันไป  ขณะนางไดทําประทักษิณ ดังนี ้

 
เชิญนางขึ้นรถ  อันงามปรากฏ  เทียบดวยอาชา  นางนาถผุสดี   

กุมเกลากราบลา  ผัวรักฉายา  แลวเสร็จบนาน 
ขึ้นทรงรถแกว  ประเทียบมาแลว  แสนสาวนงคราน แหลอมกันไป  

เปนยอดบรวิาร  บทจรจากสถาน  เลียบเมืองนคร   
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 ๗๘ 

 

เวียนซายหาขวา  นางทักษณิา  ตามแรกแตกอน   
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
การที่กวีขยายความเพื่อแสดงฐานะอัครมเหสีของพระนางผุสดีไดชัดเจนขึ้น 

 
 กัณฑชูชก 

ในนิบาตชาดกไดกลาววานางอมิตดาเมื่อมาอยูกับชูชกนางไดปรนนบิัติชูชกเปนอยางดวีา 
 

นางอมิตตปนาไดปรนนิบัตติาชูชกดวยจริยาวัตตเปนอยางดี 
(นิบาตชาดก) 

 
ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบกวไีดพรรณนาขยายความสิ่งที่นางอมิตดาปรนนิบัตแิก 

ชูชกไว ไดแก  การหุงหาอาหาร  ตําขาว  ตักน้ํา  ดังนี ้
 

แตนั้นอมิตธิดา   อยูสุขาดวยตาชี 
 ค่ําเชาภักดี    เฒาตาชีมิเคืองใจ  

เวลาเจาตําขาว   เสร็จแลวเขาสูธาลัย 
 ตักน้ําแลวกลับไป  เรือนกอไฟตมหุงแกง  

ขั่วจี่มีหลายอยาง   ตาง ๆ ทํา มิชาแจง  
คร้ันแลวเจาตกแตง   ตามถูกแพงแตงใหผัว  

มิใหเฒาเคืองจติ   อันตามผิดเจาคิดกลา  
ตางตอสัตยปรนนิบัติผัว    

  (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 การที่กวีขยายความเพื่อแสดงใหเห็นหนาที่ทีภ่รรยาที่ดพีึงปฏิบัติตอสามี  คือการทําอาหาร  
การดูแลสามี และไมทําใหสามีรําคาญใจ  

 
๓.๔.๒.๒การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองโดยการขยายความในเรื่องมหาราช 

คําฉันท  ดังนี ้
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 ๗๙ 

 

กัณฑมหาราช 
๑.ในนิบาตชาดกตอนชูชกพาสองกุมารมาจากพระเวสสนัดรแลว ในเวลาเย็นชูชกไดผูก

สองกุมารไวทีใ่ตตนไมใหนอนบนดิน สวนตนเองปนขึน้ไปนอนบนตนไมเพราะเกรงภัยจากสัตว
ราย   ดังความในนิบาตชาดกวา 

 
เวลาเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว ชูชกผูกสองกุมารทั้งสองไวที่กอไม ให

บรรทมเหนือภูมิภาค สวนตนขึ้นพฤกษา สําเร็จสยนาการ ณ ระวางคาคบไม  
เพราะเกรงภัยแตพาลมฤคที่ดุรายฯ ทุก ๆ ราตรี 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในมหาราชคําฉันทไดมีการเพิ่มรายละเอยีดเร่ืองความนากลัวของปาวา  มีทั้ง เสียงสัตวปา 
เสียงชะนี เสียงนก เสียงภูตผีปศาจ   ภายในปามีสัตวส่ีขา และมีสัตวรายจํานวนมาก เชนเสือที่เดิน
เที่ยวไปมาเปนฝูง  ดังนี ้
 

รอนรอนยอแสงสุริยย่ํา    จรลํ่าลับเหล่ียมเขา   
เร่ือยเร่ือยชนนีกิรเสา     วนิเสียงกระโหยหวน  
  เย็นเยี่ยมระยับวนวิเวก    สกุณาสําเนยีงครวญ   
ภูตผีปศาจกก็ระสรวญ     สรแซกระโมดพราย   

นานาคณานิกรสัตว    จตุบาทก็หลากหลาย   
พงพาลพยัคฆจรผาย     คณะเทีย่วคะนองดง   

ฝายเฒาชรากพ็ิศไภ    ยวิบัติเบยีนปลง   
พาสองยุเพาจรลุพง    ก็ปรเวศพฤกษไพร   

ผูกพันธนากรจํานอง    ประจําองคบปราศัย   
ตรากับกอตรณุไพร     นิปรชาประดาดดาย   

สวนตนกไ็ตกรเกาะยัง    วรพฤกษโพรงพราย   
เนาในรกุขันตรสบาย    กระหดืกระหึม่กรน  
 สวนสองก็ทรงกําสรดแสบ   ระกําแจบระทมทน  
ปรับทุกขพิลาปอสุชล     ยุพเรศรักษากนั  

(มหาราชคําฉนัท) 
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 ๘๐ 

 

การที่กวีเพิ่มรายละเอียดในตอนนี้ก็เพื่อใหผูอานเห็นถึงภาพที่นากลัวของปาทําใหผูอานเกิด
ความสงสารสองกุมาร 
  

๒.ในนิบาตชาดกเทพบุตรและเทพธิดาไดแปลงกายเปนพระเวสสันดรและพระนางมทัรี  
เพื่อดูแลสองกมุาร ดังความวา 
 

 เทพบุตรองคหนึ่งจําแลงเพศเปนสมเด็จพระบรมโพธิสัตวและเทพธิดา
องคหนึ่งจําแลงเพศเปนพระนางมัทรีมาแกเชือกที่พระกุมารทั้งสองออกแลว
บริกรรมบีบนวดพระหัตถพระบาททั้งสองใหไดสรงสนานชําระพระกายแลวให
เสวยทิพยโภชนาหาร ประดบัประดาดวยเครื่องอลังการ แลวใหบรรทมเหนือทิพ
ไสยยาสน ตราบเทาจนอรุโณทัยไขแสงจงึแปลงเปลี่ยนใหบรรทมอยูอยางเดิม
โดยอาการที่ชูชกรัดไว เทพบุตรและเทพธดิานั้นก็อันตธานหายไปฯ โดยนับที่
เทพเจาเฝาสงเคราะหอยูเชนนี้ พระกุมารทัง้สองจึงปราศจากโรคภัยพิบตัิทุก
ประการ 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในมหาราชคําฉันทมีการเพิ่มรายละเอียดเร่ืองเครื่องทรงของเทพบุตรและเทพธิดาทีแ่ปลง
กายลงมาเปนพระเวสสันดรและพระนางมทัรี  เทพบุตรแตงตัวเปนพราหมณ เหมือนกับพระ
เวสสันดร  เทพธิดาแตงกายเปนดาบสินี เหมือนกับพระนางมัทรี   ดังนี ้
 

ดวยเดชเดชปรมา    ปริเมศศรีสรร   
เพชญพงศบาํเพ็ญผลอนัน    ตอเนกนานา   

ดาลดลพิมลอมรใน    พนพฤกษสาขา   
ทวยเทพทาวสจรมา     บริรักษผดุงโดย   

รังรักษบํารุงตรุณราช    บริบาลระบมโบย   
อันเฒาฉกาจกระทําโพย     บริพาทพิโรธรัน  

ดับนั้นสุรินทร     วรเทพพนาสณัฑ   
ฟงเสียงกําสรดอัน     ยุพราชสองทาง  

แสนโศกพิไรร่ํา    ระกําจิตระบมองค   
แตย่ําประถมลง      บมินิ่งนิทรารมณ   
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 ๘๑ 

 

เทพาระลุงลาน     อุรดาลระทมกรม   
ยืนเยี่ยมชงายชม     มนในกุมารา   

ปราหนียุพาพงษ    ขัติเยาวรามา   
ทนเพทนาอา      ดุรนอนประแดดาย   

องคอรละมุนมาศ    นิรอาสนพรรณพราย   
นิทรเนื้อระคางคาย     แลอนิอนาถองค  
  บัดเพทนิพฒัเทพ    วรเทพดิเรกทรง   
จํามาพยัคฆยง      วรเวศชฎาธาน   

สรรพสรรประภาภรณ    วรภูษอลังการ   
ครองเครื่องพิทธิทาน     จุลณเฉลิมวิลาสโลม   

เกาปลเฉวยีงสาย    วรสูตรสรวมโสม   
ชับชุบปรวิศโจม     วรกรรฐธานทรง   

สรุงสีริประพิมเพียง   วรขัติยายง   
เวสันตราองค      บมิเทียมพิกลยล   

เอกาวราเท     พธิดายุพาตน   
อนึ่งโฉมวิมลกล     วรลักษณสมบูรณบาง   

เพียงเพทยุพนิทรง    สุภลักษณสรรพางค   
แนงนอยอนงคนาง     วรอัครกัลยา   

ทรงพรตพิทธิทาน    รุจิเรกขจํามา   
ภรณทรงชฎาดา     บสนีจํารูญเรือง  

เฉกโฉมมัทีทรง     วรลักษณมลังเมลือง   
สรุงศีอลังเลือง      ลออองคฉวีวรรณ   

ผิวผองอุบลโบส    สิริสรรพพรายพรรณ   
อากัปกระบวนบรร     บทจรจําเนยีนองค  

เสียงเสาวนเิพยีง    มยุเรศวิศวง   
เฉกเสาวนีองค      มัทราชสําเนียงนวล   

เสร็จสุนทเรศฤทธิ์    ธิประสิทธิจบจวน   
เทเวศวราชวน      วรเทพกัลยา   

ออกจากวิเชียรพฤกษ    พิมานพิมลมา   
บายบาทลีลา      ยวิลาสวิลาวณัย   
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 ๘๒ 

 

เพียงเทพมทัิทาว    ยุรบาทจรจรร   
ดุจดังพระเพสสัน     ดรดวงดิลกจร   

บุกแฝกระคายคา    ก็ลอดลัดลดาดร   
เทียรโทมนัสอร      แลเสาะสืบประสงคมา   

 (มหาราชคําฉนัท) 
 
 ในมหาราชคําฉันทไดมีการเพิ่มรายละเอยีดของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เพราะกวี

ตองการใหเกดิความสมจริงเพื่อใหสองกุมารเชื่อวาเปนพระเวสสันดรและพระนางมทัรีจริง 
 

๓.ในนิบาตชาดกบรรยายการเดินทางของสองกุมาร  ดังความวา 
 
ฝายชูชกไดดําเนิรทาง พาพระกุมารทั้งสองไป ส้ินมรรคาถึงหกสิบโยชน 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในมหาราชคําฉันทไดมีการเพิ่มรายละเอยีดเกีย่วกับความยากลําบากทีส่องกุมารไดรับขณะ
เดินทางไปกับชูชกวาสองกุมารตองเดินขามน้ํา  ขามเขา  จนสองเทาระบมและยังตองอดอาหาร และ
ยังถูกชูชกโบยตีดวย   ดังนี ้
 

สวนเฒาพิเชตทุพลพาล    ชรรางพิการกาย   
รีบเรงตรุณจรวะวาย     ก็ตรวาดวาลีตี   

บากบุกพระพาหิมวนา    ดลดวนดําเนนิลี   
ลาลวงตําบลบทวิถี     ทุรรัถยาคลา   

ขามหวยละหานศิขรเขตร   จรลํ่าบพักพา   
โดยเนนิญศรีศิริทวา     ระเลาะเลียบไศลลง  
  โตรกเตรินแลกันทรกุม    กรจงจํานององค   
สองศรีสวัดิสรทรง     กําเศราโศกกําสรวลคราง  

สองเทาระทมบทก็ชํ้า    ระบุบอบระบมบาง   
เดินโดยทิชงคทรุทาง     วนิเวศทุราทวา   

อดน้ํากําหนดผลเสวย    ขสิรามเวลา   
กรรแสงกระสนัชนนิกา    บริเทวะวิงวอน   

สงเสียงผสานสิริก็ส่ัง   คณเทพนาดร   
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 ๘๓ 

 

ทั่วทุกขถาทุมนิกร     คิริวาทวารา   
สวนชูชกาชรฉกรรจ    ก็ตรน่ําทําโพยพา   

กริ้วกราดตรวาดตรุณิกา     ทุเรเรงสคุงอัน   
ส้ินทางสถลทุรสถาน   ระยะโยชนโดยบรร   

หกสิบกําหนดคณสรร     จรส้ินที่ทางเทา   
(มหาราชคําฉนัท) 

 
 การที่กวีเพิ่มรายละเอียดเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะเสนทางที่สองกุมารตองเดินทางไปกับ 
ชูชกวาตองเดนิทางไปดวยความยากลําบากเพียงใด  นอกจากนั้นการทีเ่พิ่มรายละเอยีดวาสองกุมาร
ถูกชูชกโบยตี เพื่อใหผูอานเกิดความสะเทอืนใจกับความยากลําบากของสองกุมาร  
 
 จากการศึกษาการเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองโดยการขยายความที่ปรากฏในเวสสันชาดก
ฉบับทองถ่ินภาคใตพบในตอนตางๆ คือ   กัณฑหิมพานต  พบ ๒ ตอน ดังนี้  เพิ่มรายละเอียดของ
เนื้อเร่ืองเนนใหเห็นสภาพบานเมืองที่มีการติดตอคาขาย   เพิ่มรายละเอยีดเรื่องพระนางผุสดีมีนาง
สนมหอมลอมเปนบริวารขณะเลียบพระนครกอนประสูตพิระเวสสันดร  กัณฑชูชก เพิม่รายละเอียด
เร่ืองอมิตดาปรนนิบัติชูชกตามหนาที่ภรรยาที่ดี   กณัฑมหาราช  พบ ๓ ตอน ดังนี้  เพิม่รายละเอียด
ความนากลวัของปา   เพิ่มรายละเอียดของเครื่องแตงกายของเทพบุตรและเทพธิดาที่แปลงเปนพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรี   และเพิ่มรายละเอียดความยากลําบากของสองกุมารขณะเดินทางกับ 
ชูชก 
 

๓.๔.๓.การเพิม่รายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูอาน  
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูอาน ในเวสสันดรชาดกฉบับ

ทองถ่ินภาคใตมีปรากฏ ๒สํานวน  คือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดศีึกษาและมหาราชคําฉันท  
ดังตอไปนี ้
 

๓.๔.๓.๑.การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองเพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูอาน ใน
เนื้อเร่ืองเวสสนัดรชาดกฉบบัทักษิณคดีศกึษา พบในกณัฑชูชก และกัณฑมหาราช  ดังนี ้
 

กัณฑชูชก 
๑.ในนิบาตชาดกตอนที่ชูชกจะออกจากบานเพื่อไปสูขอสองกุมาร  ดังความวา 
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 ๘๔ 

 

 ดังนี้แลว  สวมรองเทา  สะพายกระทอบรรจุเสบียงทาง  กระทํา
ประทักษณินางอมิตตปนา มหีนวยตาทั้งสองนองอัสสุชล  เดิรรองไหออกจาก
เรือนไป 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไดเพิ่มคํารํ่าลาของชูชกที่กลาวกบันางอมิตดา  ดังนี ้
 

บัดนั้นชูชก   พราหมณเฒาอกกรัก   รองไหรํ่าไร   
วันนีจ้ะจาก พระแกวพีไ่ป    เจาจะเหน็หนาใคร   เหมือนพี่เลาหนา   

เคยเลาเคยโลม  ภิรมยชมโฉม  โลมแกวกัลยา 
เคยจูบเคยกอด เคยพลอดเจรจา เคยนอนฟกูผา รวมรักเคียงเขนย 

เคยกินเคยอยู เคยเคลาคลึงดู  นอนเคลาชมเชย 
วันนีพ้ี่จะไป ไกลแกวพี่เอย น้ําตาบเสบย แตนี้จะคอยหา 

พราหมณเฒาชูชก เอามือลูบอก ลูบซายลูบขวา 
จูบแกมจูบนม  เชยชมกัลยา สวนนางบิตตดา น้ําตาเคลาไหล 

คร้ันวายโศกแลว   พราหมณเฒาใจแกลว  ลินลาคลาไคล  ออกจากเคหา 
   (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
การที่กวีเพิ่มคาํรํ่าลาของชูชกก็เพื่อใหเห็นวาชูชกรักนางอมิตดามากจึงยอมที่จะทําทกุ

อยางที่นางอมติดาขอ 
 

๒.ในนิบาตชาดกตอนที่ชูชกหนีสุนัขของพรานเจตบุตรขึน้ไปบนตนไม  ดังความวา 
 

เมื่อแกเขาไปสูไพรในวนันัน้ ถูกสุนัขลอมไลอยูระงม แกรองเสียงขรม
เดิรดนกระเจอะกระเจิงหางทางออกไปไกล โดยอัฏฐกถาวา สุนัขเหลานั้นเปน
ของเจตบตุต ผูนั่งรักษาดาน ตาชูชกถูกสุนขัเหลานั้นลอมไล แกหนีขึน้ไปอยูบน
ตนไมรองไห 

(นิบาตชาดก) 
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 ๘๕ 

 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไดมีการเพิ่มรายละเอียดของเรือ่งในตอนนีว้ามี
สุนัขจํานวนมาก มีการเรียกชื่อสุนัขแตละตัว อธิบายถึงกริยาของสุนัขที่จะกดัชูชก และกริยาของชู
ชกที่หนีสุนัข ดังนี ้ 

 
คร้ันแลวเฒาจญัไร           คอยเตาไตมรคา 

หาวันเฒาไคลคลา        ถึงประตูปาเจอเจตบุตรโต 
สุนักเห็นพราหมณเฒา   วิ่งภรูภรายเหาฉาวโฉ 

ไอสิงวิ่งเขาจู                     ฉวยยามโตชูตะบัน 
ไอเฒาแกตวัใด         ไมเทา…..ถือถนัด 

ไอสิงวิ่งเขากัด                  ฉวยตอปดยามรุงรัง 
อีแดงเขาขางหนา     อีเสียปลาเขาขางหลัง 

ไอเฒารึงเรงรัง                 เลนเซซังขึ้นตนไม 
ไอสิงวิ่งเขาขบ          เฒาบัดซบลมยักหาย     

ยกขึ้นหาตนไม               คร้ันฉวยไดยายเปนเพลง 
ฉะติงเฒาวิ่งรอง       ตีไอคองรองเสียงเปง 

ฉะติงทิงติงเมง                 ตัวเองกลามาพอมา 
วาพลางทาถอยหลัง   มากระทั่งตนพฤกษา 

กิ่งหอยยอยยานมา           เฒาปะหวาควาขึ้นไป 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
 การที่กวีเพิ่มรายละเอียดในตอนนี้ก็เพื่อใหสงสารชูชกที่ตองยากลําบากเพื่อนางอมติดา 

 
กัณฑมหาราช 
ในนิบาตชาดกกลาวถึงกองทัพขอพระเจากรุงสญชัยที่มารับเสด็จพระเวสสันดร ดังความวา 
 

กองทัพใหญของสิวิรัฐมีกําลังสามารถลางราชดัสกร ซ่ึงไดจัดเปนกระบวน
เสร็จแลวนั้น มีพระชาลีเปนผูนําทาง ไดยาตราไปยังเขาวงก 

(นิบาตชาดก) 
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 ๘๖ 

 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา  พรรณนาความนากลัวของกองทัพวามีทั้งกองทัพ
มาและกองทพัชาง มีไพรพลเปนจํานวนมากสงเสียงดังมากเหมือนกับหาฝน  ทําใหพระเวสสันดร
และพระนางมทัรีกลัว  ดังนี ้

 
ขับพลมากลนเกลื่อน        อ้ืออึงคะนึงไป    

ไหวสะเทือนทั้งกลางปา 
       เสียงชางดังกกึกอง เสียงมารองใน(..ชํารุด.) 
        สิงหสัตวในกลางปา   

เดินตระหนกตกใจกลัว   ไพรพนมากกายกอง  
เห็นเปนพองทัง้หนังหวั 

        เกลื่อนกลุมคลุมมืดมัว เสียงโยธาคือหาฝน 
     ไปกระชั้นเขาวงกต  

เสียงราชรถเปนบดบุน      กกึกองโกลาหล    
พระชุมพลทอดพระเนตรมา 

         เห็นพลมากเหลือใจ เห็นธงชัยไสวมา 
     ตรัสเรียกนางพังงา   

 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

กวีเพิ่มบทพรรณนาใหเหน็ความนากลวัของกองทัพที่ทาํใหพระเวสสนัดรและพระ
นางมัทรีกลัวเพื่อใหผูอานเกดิความสงสารพระเวสสันดรและพระนางมทัรี 
 
 จากการศึกษาการเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองเพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูอานที่ปรากฏใน
เวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบในตอนตางๆ คือ กัณฑชูชก พบ ๒ ตอน ดังนี้  เพิ่ม
รายละเอียดในตอนที่ชูชกร่ําลานางอมิตดา   และเพิ่มรายละเอียดสุนัขของพรานเจตบตุรที่จะมา
ทํารายชูชก   กณัฑมหาราช  เพิ่มบทพรรณนากองทัพที่จะไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
กลับวัง 
 

 ๓.๔.๔.การเพิม่รายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงฝมือทางการประพนัธของกวี  มกัเปน
เพิ่มรายละเอยีดในบทพรรณนาตางๆ เชน บทพรรณนาเครื่องแตงกายของตัวละคร  บทพรรณนา
กระบวนทัพ  บทพรรณนาธรรมชาติ    
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 ๘๗ 

 

   การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงฝมือทางการประพันธของกวีในเวสสันดรชาดก
ฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏใน ๒ สํานวน คือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษาและมหาราชคํา
ฉันท  ดังนี ้

 
๓.๔.๔.๑.บทพรรณนาเครื่องแตงกายตัวละคร  

  การเพิ่มบทพรรณนาเครื่องแตงกายตวัละครในเรื่องเวสสนัดรชาดกฉบบัทักษิณคดี
ศึกษา พบในกณัฑนครกณัฑ  ดังนี ้
 

กัณฑนครกัณฑ 
 ในนิบาตชาดกกลาวถึงเครื่องทรงของพระนางมัทรีที่เปลี่ยนกอนจะกลบัเมือง ดัง

ความวา 
 

...คือพระภูษากัปปาสิกพัสตร พระภูษาโกเสยพัสตร พระภูษาโขมพัสตร 
และพระภูษาโกทุมพรพัสตรสงไปประทานพระนางมัทรีราชสุณิสา 

(นิบาตชาดก) 
 

  ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไดมีการเพิ่มรายละเอียดเรื่องลวดลายของ
ผาทรงที่ใหพระนางมัทรีเลือกวามีลวดลายตางๆงดงามมาก   ดังนี ้
 

จึ่งนารถมัทรี  ลาพรดจากชี  พรอมแลวทั้งสอง     ชํามระสะองค   
ทรงน้ําขันทอง  ศรีขดัผุษผอง  เปนละอองยองไย 

จึ่งปลงเกศา   พระทองสองรา  ภักดตราผองใส เครื่องรศสุคนธา    
กฤษนามาไล  น้ํามันพิศไม    ใสเกลาเกษา 

จึ่งถวายเครื่องทรง  อันงามบันจง รุงเรืองโสภา ใหเจามทัรี  
ศรีสุวรรณกัลยา เลือกซ่ึงภูษา ผาตนพิศไม 

ผืนหนึ่งวเิสศ มาแตเมืองเทศ รุงเรืองสุกไส  ช่ือโกไสยพัด   
รูปสัตวประไภ  ราชสีหฤทธิไกร อยูในถ้ําทอง 

รูปครุทธยุทนาค ทุกพันมีมาก มฤคราชผันผยอง วายภุักษปกษี   
อินทรีหงษทอง ลดเลี้ยวเทีย่วทอง   บินลองเวหา 

รูปสิงหสัตวทุกพัน ปาหิมวันไพรพฤกษา 
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 ๘๘ 

 

แขกเตาเคลาสาลิกา     เปนคูเคียงเรยีงกันไป 
รูปหงษและเหรา  รูปครุทธาบินคลาไคล 

ลักพานางทรามไว       เจากากีศรีโสภา 
                           ผืนหนึ่งกาสาวพัด เปนรูปสัตวมหีลายพัน 

นกเนื้อและเครือวัน  เปนดอกดวงพวงมาไล 
คชสีหและราชสีห นกอินทรีบินคลาไคล 

เรรอนบทจรไป         หาอาหารคชสารสี 
เสือโคสิงหโตเตน ทังหมีเมนแลนจรลี 

กระทิงและเสือสี           รูปมฤคราชผาดผันไป 
ผุดเปนรูปกินนร  เพ็ชพญาธรจรคลาไคล 

ไปสูภูเขาใหญ           ชมนาลิผลบนพฤกษา 
ปกรูปพญาพาลี  รูปทรพีมีฤทธา 

สูกันทังสองรา       ในคูหาถ้ําทองสวรรค 
หนึ่งอุทุมพรพดั  ปกรูปสัตวมีหลายพัน 

มังกรเหราผัน           โลมาหวายไลเปนเกลียว 
ตเพียนทองลองอยูบน วิ่งเวยีรรวนผุดพันทเกีย้ว 

ปลานอยริมฝงเลี้ยว       ทังชางน้ํางามพึงใจบวร 
บางปกเปนดอกบัว บาลพุมพัวแซมเกสร 

ผุดกานขึ้นสลอน    ลูกแกออนเปนหล่ันไป 
บางปกเปนชอพวง  ผุดเปนดวงพวงมาไล 

เครือวันพันกนัไป  งามพิศไมตาง ๆ กัน 
ผาตนงามพรรณราย เอามาถวายแกทรงธรรม 

สรอยตาบทับทรวงพลัน   มงกุฎทองเรืองรองฉาย 
ทาวศรีสญชัยราช แตงนางนารถผูโฉมฉาย 

ทรงผางามพรรณราย      ผุดดอกไมสายเปนดวง 
รูปสัตวมีหลายพัน ปาหิมวันตภูเขาหลวง 

นกเนื้อสัตวทั้งปวง          เปนชอพวงบษุบา 
ถวายแกพระมทัรี งามมีศรีแสงโสภา 

ทรงทรึ่งพระภษูา  อุทุมพรบัดเดียวใจ 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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การที่กวีเพิ่มบทพรรณนาผาทรงที่นํามาใหพระนางมัทรีเลือกก็เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถทางการประพนัธของกวีที่สามารถบรรยายลวดลายของผาทั้ง๓ ชนิด คอื ผาโกไสยพดั 
ผากาสาวพัด ผาอุทุมพัด   ซ่ึงผาแตละผืนนัน้มีการปกรูปสัตวในปาหิมพานต ไดแก คชสีห  ราชสีห    
ครุฑ  นาค   มีการปกสัตวน้ํา  คือ  มังกร  เหรา   โลมา  ปลาตะเพียน  ชางน้ํา  และยังมีการปกเปนรูป
ดอกบัวและเถาวัลยซ่ึงมีความงดงามแตกตางกันไป  อีกทั้งยังแสดงภูมิรูของกวีเกีย่วกบัวรรณคดี
เร่ืองตางๆ ไดแก  ไตรภูมิ มกีารกลาวถึงสัตวหิมพานต  วรรณคดีเร่ืองกากี ตอนพญาครุฑลักนางกากี   
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์  ตอนทรพีสูกับพาลี   

 
๓.๔.๔.๒.บทพรรณนากระบวนทัพ   

   การเพิ่มบทพรรณนารายละเอียดในบทพรรณนากระบวนทัพพบในเรือ่งเวสสันดร
ชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษา และมหาราชคําฉันท  ดังนี ้

 
ก.การเพิ่มบทพรรณนารายละเอียดในบทพรรณนากระบวนทัพในเรื่อง

เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา  พบในกณัฑมหาราช  ดังนี ้
 
  กัณฑมหาราช 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไดมีการพรรณนาถึงกระบวนทพัที่นําไปรับพระ
เวสสันดรกลบัเขาเมืองวาในกองทัพนัน้ ประกอบไปดวย  ทัพชาง  ทพัมา  และทัพรถ  ดังนี้ 
   

พล  คด  ๒  ยนืยัน  หมูชางซับมัน   มากเหลือใจ 
พล   คด ๒ เลิศไกร  ชางตนภูวนัย  ผูกดาวทอง 
พล   คด ๒ ผันผยอง ชางผูกกระโจมทอง เยื้องยองไสว 
พล   คด ๒  ชาญชัย  ชางพระจอมไตร  ใสกรองเชิง 
พล   คด ๒ ตําเถลิง  ตีนชางใสกรองเชิงทั้งซายขวา 
พล   คด ๒ แกลวกลา  เคยสูดวยงวงงา  มิลาถอย 
พล   คด ๒ เสือสอย  กลางงวงมิลาถอย  เคยสงคราม 
พล   คด ๒  เงื้องา  ซับมันตัวกลา  งาเงื้อไป 
พล   คด ๒ สูงใหญดําทะมึนมุงเมินไป  ในไพรสาณฑ 
พล   คด ๒ กลาหาญ  ชางทรงพระภูบาล หาวหาญขยัน 
พล   คด ๒ เมือ่งมัน  ตาแดงเปนแสงฉันท  กลางงวง 
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พล   คด ๒ แกลวกลา  ประดบัดาวอราม กรองสายไหมพล   อัด ๒ ฤาไกร  มาที่นั่ง
พระจอมไตร  ผูกดาวทอง 
พล   อัด ๒ ผันผยองประดบัดวยดาวทองแลหมอนไหม 
พล   อัด ๒ ชาญชัย  มาเร็วพระภวูนัย อันเคยทรง 
พล   อัด ๒ บรรจง   มาที่นั่งสําหรับทรงพระราชา 
พล   อัด ๒ แกลวกลา  ประดบัดวยดาวทองดาหรา  แสงพรายพรรณ 
พล   อัด ๒  ตัวขยัน  รวดเรว็คือจังหนั  เมือ่ชิงชัย 
พล   อัด ๒  เลิศไกร  ผูกกระโจมและหมอนไหม  งามมศีรี 
พล   อัด ๒ ........... เคยพิพาทพงพี ............ 
พล   อัด ๒ ชาญชัย  มาที่นั่งพระจอมไตร  ตัวดํานิล 
พล   อัด ๒ เฉิดฉัน  ขี่ตามพระภูมินทรมากหลือหลาย 
พล   อัด ๒ เฉิดฉาย  ขับตามมากมาย  เขาพงพี 
พล   อัด ๒ ผันผยอง  รถแกวแลรถทอง รุงเรืองฉาย 
พล   อัด ๒ ผันผาย  ขับมากมาย  จากเวยีงชัย 
พล   อัด ๒ ฤาไกร  มาชักรถไสวไปตามกนั 
พล   อัด ๒ เรียงรัน  รถแกวแลรถขวัญ ตามกันมา 
พล   อัด ๒ ดาษดา    ประดับธงชัยทั้งซายขวา ลินลาไป 
พล   อัด ๒ ชาญชัย  เรียบเรียงเคียงกันไป  ทั้งซายขวา 
พล   อัด ๒ งามโสภา  ประดบัแกวมุกดา  คาควรเมือง 
พล   อัด ๒ รุงเรือง  ขับรถออกจากเมือง  สลางไสว 
พล   อัด ๒ เลิศไกร  ประดับประดารถชัย  แตลวนทอง 
พล   อัด ๒ เรืองรอง  ประดับประดาลวนทอง  แกมมุน ี
พล   อัด ๒ เรือง....  ขับออกจากบุรี  นี้นัน้ไสว 
พล  รถ ๒  ชาญชัย  รถแกวแพรวพรายไป  ทั้งซายขวา 
พล  รถ ๒  แกลวกลา  ขับไปมิไดชา  เขาดงดอน 
พล   รถ ๒ กายกอง  ตามกนัมานองเนือง   ชองทาใหญ 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

การที่กวีเพิ่มรายละเอียดในตอนนี้ก็เพื่อแสดงภูมิรูเรื่องการจัดทัพวาในกองทัพนัน้ มีทั้ง 
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ทัพชาง  ทัพมา    และทัพรถ การพรรณนากองทัพที่ประกอบดวย  ทัพชาง  ทัพมาและทัพรถ   อยาง
เปนระเบยีบ ทาํใหเห็นภาพกระบวนทพัแตละเหลาที่จัดเปนระเบียบ เปนหมวดหมู  ทาํใหผูอานเห็น
กองทัพขนาดใหญมีจํานวนพลมาก แตกเ็ปนระเบียบและพรอมที่จะตอสูกับศัตรู 

 
ข.การเพิ่มบทพรรณนารายละเอียดในบทพรรณนากระบวนทัพในเรื่อง

มหาราชคําฉันท  ดังนี ้
 
กัณฑมหาราช 
ในมหาราชคําฉันทมกีารพรรณนาความยิ่งใหญของทัพทีไ่ปรับพระเวสสันดร ในกองทัพ

ประกอบดวยทหารที่มีความรูทางดานการทําศึก เพียงแคขาศึกเห็นทหารเหลานั้นกเ็กิดความกลัว 
และสามารถดับดาวและเดือนไดดวยมือ   พลเดินเทามีทัง้พลอาวุธและพลมลายู  มีทัพชางจํานวน
มาก  ทัพชางเหลานี้ถาไดยนิเสียงขาศึกจะยิง่ฮึกเหิม  และสามารถวิ่งไดไว ทัพมา มีฝเทาที่ไว  และ
เบา  และสุดทายคือทพัรถ ที่ประดับประดาไปดวยธงและอาวุธตางๆ เพือ่ความสวยงาม และ
เหมาะสมกับฐานะ  ดังนี ้

 
ดลนั้นคร้ันบรบิรูณ  โดยคํานูนคํานวน  ถวนสตวารมหตุ  เปนพิชัยอุตมัคคี  

ไดดิถีราชา โชคชายายุรยาตร  หมูพิราชพิราม  นามพิไช  เสนางคไวพิชิต  หมู
พหลสิทธิสงคราม  รามคําแหงแสนตยา  ทวยโยธาธิบดนิทร  กรุงนรินทรธิบดี  
หมูมนตรีมั่วหมวด  ไตรตราตรวจทุกกรม  ยังชุมรมสะพรั่ง  ในราชังคณะพรอม  
นอมศิโรตมโดยขนัด   อยูชรอัดชรอาด  ยอมเดชดาษรถศึก  ดพูรรลึกพรรลือ  
ยอมสีมือสีแมน  แลนเอาศกึกระสัง  ถ่ังเอาศึกกระชาน  พลผลาญมารกําจัด   
เผด็จดัดกําจาย  สายสงครามฉะฉา  ดูประหมาประหมาน  ยอมพลหาญรานราบ  
ปราบไพรีทุกดาว  ปลนเอาทาวทุกแดน  หาญศึกแสนบมิถอย  ลาดตามรอยบมิ
ทั่ว  ดูสกั้วสกรรจ  ขันอาสาเดี่ยวเด็ด อาจหาญเหจ็กลางรณ  สําแดงพลเดชะ  
ดวยตะบะเดชา  มีมหึมาสามารถ  รูเรียนศาสตรวิสัย  สูสมรใจแรงรบ  ยอมเจน
จบทุกทิศ  ปลิดเอาศึกคละแคลว  ลวนตวัแกลวตัวเลือก  สักตัวเงือกตัวงู  ดูฉ
งานฉงัด  ฟดเอาเศึกก็หนี  หกัเอาศรีก็ผาย  สองมือพายบมิแคลน  ฦาทัว่แดนทั่ว
ดาว  เศิกยืนขาวขวัญบินบน  ดูถกลเถกิง  ชาญชัยเชิงชํานิ  ประชใินเชงิชํานาญ  
มือเดียวดาลพนตน  ดลเอาเดือนก็ตาว  เดจ็เอาดาวก็ได  เขาเขนไคกลางสนาม  
บวรสงครามจักรราช  อาจสงครามจักราว  ยอมพลสาวเต็มตน  ดูคํารนคําราม  
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อาจเข็ดขามเศกิสลัก  ดหูลายศักดิห์ลายส่ํา  ตําบาดาลทะลุดาว  ทัว่อชดาวดล
แดน  ยอมตวัแกวนเฉียวฉับ  ยอมตวัจับเฉยีวฉิน  เจาะตากินไสศึก  ดขูมึกขมืน  
ลํ้าสตื่นตกตาก  งามหลายภาคหลายพาย  วิภษูณพรายประดับ  แสงระยับยรรยง  
ยอมอลงกตมาศ  สนลาศตรากร  ตาวโตมรกํายํา  ยอมชรคร่ําชรคร  ดูชรพิจิตร  
บางหมูกฤชสตรีแวง  คาดเคียนแบงเอวอาจ  พลสตดาษเสนา  เกาทัณฑทวนธา  
หมูชนปนยาบอกไฟ  เขนดาบใสหมวกมาศ  ยอมแกลวกลาดสตรู  พลมลายู
หลายเลศ  สังหวารเวศตอเคยีน  หมเสื้อเขยีนลายคํา  เสือ้สีดําดุมทอง  เสื้อขาว
กรองกําหยี  ชมพูสีปตสตูตาดพราย  เสื้อเหลืองลายสะแพรว  ดูหลากแลวหลาย
กล  สิทธิแตงตนตามหมู  อยูตามหมวดสะพรั่ง  เสนาตัง้ประชุม  สุมตามกอง
ตามเกณฑ  พลสุเรนทรแสงสุระ  วิภษูณพรายพรรณ  ถวนทุกกํานากําหนด  หมู
พลคชอนันต  หมื่นสีพรรณอเนก  ดูอดิเรกรานร  งานสตสลอนดูยง  ยอม
รณรงครําบาล  พาลศัตรูรําบัด  กําพนพสัตรเหนือหลัง  ผูกที่นั่งลํายอง  มิตร
พองขันขับ  รสนับจํารัส  สพัดกรองสน  สายสะคนพานหนา  ตราสายกระวิน
วง  ดูอลงกตบวร  สองงางอนเงยกล  งามวิมลเฉลิมมาส  หางไกวกวาดฟะฟาย  
พรายพรายพรรณระยับ  สองหูสรรพพูแพรว  ดูลังแลวงอนงาม  แกมกํากามคิม
มัน  ตวัหมันคือนิล  หูเหนิยินขาวศกึ  ใจคะคึกคํารณ  เปนชางตนตวัยง  มิ่ง
มงคลเลิศลักษณ  อัครเชนตรภูบาล  เปนคชชาญทานภูเบศ  ดูพิเศษสรรพางค  
สรรพหูหางหลังหลอ  ทอเอาศึกทะทาว  สาวเอาศึกทะถั่น  แตตวักล่ันตัวกลา  
แทงสายฟาฟาดตอง  ส่ีเทาวองไววาง  อาจรานชางชาญชน  ตัวถกลถขุนกาจ  
ชางชาติชํานาญ  อังกุฐธารทะทาย  ร้ังขอรายทะทวย  ดูฉมวยฉมํา  หมวก
กระบองด้ําสฎกั  นุมถมปกสดาษ  รัดเอวคาดธํารงค  ทนายยงยูงแพน  โตมร
แมนฉมัด  ซัดทีละฉมวย  ควาญสลวยโพกพอก  เสื้อขาวดอกฉลุลาย  ถือกระ
รินสายขันขับ  ก็ประดับอลังกาภรณ  หมูกญุชรไชยชาติ  ตัวตนราชพาหะ  เรียบ
โดยระยะกันกง  พลดุรงคเรืองราช  อัศวชาติอาชา  วงษอสาสินธพ  ดูเสิศลบยง
ยิ่ง  งามทุกสิง่สรรพางค  ยลหูหางสะเพรา  ส่ีเทาเทาสะเพริด  นรลักษณเลิศ
หลอเหลา  ส่ีเทาเบาไววอง  ยองเอาศกึวะไว  ยอมตวัไกรตัวกาจ  ดผูงาดผงก  
ผกหูหางควะควาง  วิ่งกลางรณควะไขว  ปองปดไลลมเลย ยอมตวัเคยอริน  ผิน
เอาศึกก็ผง  ตรงเจาศึกก็ฉา  ยังดินฟาบดผง  ยอมตวักลตวัเกน  เจนแกปนแกผา  
สามารถยืนยงยุทธ  มีฤทธิรุดรณรงค  เบาะบรรจงหมวกมาศ  พานหนาพาด
ไพจิตร  ชองหางติดตาวราย  รัดอกสาบสนิมกรอง  ชองแคบขับโขลนเกลา  
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สายสนันเนาสลมคลอง  พูหอยสองหูพราย  ตาบหนารายพลอยนิล  สายกระวิน
ไหมมาศ  นายชํานิราชดุรงค  สนับเพลาทรงตรวยตรู  สีชมพูประไพ  พวงมาลัย
คอเคียน  โพกสังเวียนเจียรเกลา  ฉลุเฉลางอนแง  มือถือแสถักทอง  แพนยูงยอง
พรรณราย  ขุนทนายนั่งเหนือหลัง  ดูสพร่ังตามหมวด  สารวัดตรวจตามหมู  อยู
ตามเกนตามกะ  โดยคณะขนาด  พลรถราชสพิไช  หัยรถพิชิต  งามชวลิตอลง  
ลวนกงเหล็กกงหลอ  กอดวยรัตนโดยอาจ  เทียวธงดาษรายเรยีบ  อัศดร
เทียบเทยีมทงนั  นายรถบรรจงอาจ  ดูพิลาศพิไล  หมเกราะไกรกรองกราย  โพก
เฉลิมลายโหมดทอง  มาลัยลองรําดวน  หองหูหวนหอมกระหนัก  ธรงปฎักธ
ทาย  เชือกชกัสายไหมมาศกรอง  ยืนตะพองขันขับ  สรรสรรพพาวุธ  ดูประ
ยุทธประแยง  ดาบขัดแหลงโลลาด  สองมือฟาดกระโจมฟน  ยอมตัวกล้ันตวั
แกลว  แผวไพรีพินาศ  จัตรุงคราชพิริ  เทียบปถพิจากเวียง  ขนุจําเกรยีงจํากราศ  
อาจเอาศึกโดยแมน  ลวนตวัแสนตวัพัน  อันอาสาเอาศึก  เสียงคะคกึแผนพืน้  
เมืองแมนตื่นกระหนก  เทพดาตกกระหนกั  เสยีงสทักนฤนาท  แนนโดยขนาด
ขนัด  บรูกี่สัดกี่สวน  เตรียมตามกระบวนพยุหบาตร  คอยเสด็จราชดลิก  นาที
ตกตามเกน  กฤษณาราเชนทรสกูล  จํามริกรูญเรืองรุง  กรุงนรินทรภบูาล  ปน
ภูวดาทานภูเบศ  มิ่งมกุฎเกศสีพี  ตรีภูวนารถสิภพ  ทรงปรารถพระองค  ธก็ทรง
มุธาพิเศก  น้ําอบเอกเสาวคนธ  ปนจฑุาทิพรสเทศ  กฤษณาราเชนทร  ปรุงพุ
มเสนสุมามาลย  ทรงสุคนธารธกําจร  ภูษาภรณบรรจง  อลงกตบวร  ขัตติยา
ภรณประดับ  สําหรับขัติเยนทรบดินทร  ทาวเทพนิทรบดีราช  เสดจ็ยุรยาตร
คลาแคลว ยังเกยแกวกุญชร  เสวกากรกราบเกลา  นองศโิรตมเคารพราช  ถวาย
อภิวาทคับคั่ง  ทรงพระที่นั่งคชาธาร  พราหมณาจารยเปาสังข  กระทั่ง
บัณเฑาะวดนตรี  อินทพิรีพิณพาทย  ปกลองดาดประโคม  แตรสังข โหม
ดุริยางค  ย่ํากระลุมถางนําพล  ธรณีดลหวัน่ไหว  โบกธงไชยเชิญลา  พลยาตรา
ลินลาศ  สมเด็จราชดิลก  ไทธิราปกเกลาบดี  นําพิรีโยธา  โดยสังขยากําหนด  
ไดทวาทศอโขเภณ ี  พระชาลีราชนัดา  ทรงอลังการพิพัฒน  สัตพิรัตนพิพิธ  
โชมชวลิตชวเลศ  ทรงสารเศวตกุญชร  นาํนิกรคลาคลาด  เคล่ือนพยหุบาตรพล
นิกาย  ยืดพยุหคลายคลาดแคลว  ลิลาจากกรุงแกว  ยุงยายโยธา  
  

(มหาราชคําฉนัท) 
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การที่กวีเพิ่มบทพรรณนาทัพในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีทําใหเหน็วาในกองทพั
ประกอบดวยทัพทหารสี่เหลา คือ ทัพชาง ทัพมา ทัพรถ และทัพทหารเดินเทา ซ่ึงมีทหารตางชาติ
ปรากฏอยูคือ พลมลายู  ในทัพมีทหารจํานวนมาก  ทหารมีความรูทางดานการทําศกึและสามารถดับ
ดาวและเดือนไดดวยมือเดียวเพยีงแคขาศกึเห็นทหารเหลานั้นก็เกดิความกลัว มีพลเดินเทามีทั้งพล
อาวุธและพลมลายู  พลอาวุธนั้นถืออาวุธประจําตัวคือ   ตาว  โตมร  ปนยา  เขนและดาบ พลมลายูมี
การแตงกายทีแ่ตกตางกันออกไป  คือ ใสเสื้อเขียนลายทอง  เส้ือสีดํากระดุมทอง  เส้ือสีขาวกรอง
กํามะหยี่  เส้ือสีชมพู  และเสือ้สีเหลือง  มีทัพชางที่มีจํานวนมาก  ทัพชางเหลานี้ถาไดยนิเสียงขาศึก
จะยิ่งฮกึเหิม  และสามารถวิง่ไดไว  ทัพมา มีฝเทาที่ไว  และฝเทาที่เบา  และสุดทายคอืพลรถ ที่
ประดับประดาไปดวยธงและอาวุธตางๆ  เพื่อความสวยงาม และเหมาะสมกับฐานะ   

 
๓.๔.๔.๓.บทพรรณนาธรรมชาต ิ
การเพิ่มบทพรรณนารายละเอียดในบทพรรณนาธรรมชาติพบในเรื่องมหาราช 

คําฉันท  ดังนี ้
 
กัณฑมหาราช 
ในมหาราชคําฉันท กวไีดมพีรรณนานกในตอนที่กษัตริยทั้งส่ี คือพระเจากรุงสญชัย   พระ

นางผุสดี  กัณหา ชาลี เดินทางไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเขาวัง ดังนี ้
 

นานาทิชากรกบ็ิน  วิรเวศวนาดร แซเสียงสุโนกคณนิกร กส็เพรียก
ละเวงไพร  แขวกขวานผสานสรโดย  ภุระโดกตระไตรไกร  รังนานระวังคฤห
ใน   วนเวศกห็วนหรรษ    เอี้ยงแอนอิลุมอุหุกหา  กรวกิกระเวนวัน    คลาเคลา
แลหงษวิหคสญั     จรโบยกระบัดบนิ  ขุมขาบกะทากกุกุฎโก     กิลกูก็โผบิน      
เงือกงั่วกะตัว้คณจะงนิ  แลประหิตกระทุงเทียน    บังเบญจวรรณมยุรโกญ      
จนิกรสุวาเวยีน เขาโฆจนาพิมลเมียร    คณิกระสาสาว      โนเรศแลสตวสง  
สุรศัพทเฉียฉาว  รอนรองระวังนิกรหาว  กก็ระหายกระหนหา  นางนวลก็แนบ
คณะภิรมย  แลระงมพิรามา  จากพรากก็พรากนิรคณา  แลอนาถคํานึงคราง  อัน
ชันกระทันทมิกเมก  ทุขมิ้นขมีกาง  แขนคาบผลาผลแลลาง  กละลาวละลุมตี  
ดอกบัวก็มั่วปทุมเก  สรชาติใสสี  พริกเพรียกกระสรรสกุณี  แลพิราบจรคาบ
ครวญ  คับแคคณานิรคนาง  วิหกากระเหหวน  สรรพสัตวทเซียวหทยยวน  กล
เยาวขยายยัง  คาบคารวารสําเนียง  เสนาะในวเิวกดัง  สรอยรากุลาหลประนัง  สุ
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รเสียงผสานหา  เคาโมงขมีหิมวนาญ  ดรดงทุราทวา  จิบจาบกรใจนิกรสา  ลิกา
เสียงซรแซเซีย  เปลาเปลกคณาสกุณนิาง  ประจําไมคะคลอเคลีย  หาคูกระสัน
สมรเมีย  บมิเห็นกแ็ปลกโดย  ขุนแผนก็ขบักลคือเสียง  คิตเทพหวนโหย  รอน
รองกระเวนวนก็โบย  แลฉวัดเฉวียนเกรียน  โผผายตระไหนผลก็ปอน  
รสบรรสติเตียร  แขกเตากะเต็นติรเวยีน  กท็ุรนทุเรรัง  นานาทิชากรก็รอง  สร
เพียงกระดึงดัง  เพรียกพรองผสานสทแลสัง  ก็วิเวกวนาดร  ตางตางสพันพิพิธ
เพียง  รุจิเรกวจิิตรกร  โรมเริงหฤหรรษสวรจร  วิมเลศหลากหลาย  ขาบเขียวขจี
กลคือสี  นิลในประเพราพราย  แสงแสนพิเศษวิบรูฉาย  กลชาติฉาบโฉม  
แมมายมิสรจํานรรจ  คะคลงึคลอดลโคลงโลม  ลาเพดนานิกรโสม  มนแทบก็
หวงหวง  เสร็จทาวประพาสวิหคหง  สคณาพิรมยรวง  รังรองจําเริญสวลทรวง  
เสนาะในสําเหนียงนวล  ช่ืนชมพิรมยหฤทเยนทร  สุรเทพยังยวน  พลางเพลินธ
ทัศนรําจวน  ก็ทฤษฎีดาล  พิศเพียงทุมาพิมลมี  ผลดวงผกากาญจน  รนรมชรอุม
วนพิศาล  สถลมารคเรืองรมย 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

ในบทพรรณนาขางตนกวกีลาวถึงนกถึง ๓๐ ชนิด  คือ นกแขวก  นกขวาน  
นกโพระดก  นกเอี้ยง  นกนางแอน  นกอิลุม  นกกรวิก  นกกระเวน  นกขุม  นกขาบ  
 นกกะทา  นกโกกิล  นกเงือก นกงัว้  นกกระตั้ว  นกยูง นกกระทุง  นกเขา  นกนางนวล  
นกขมิ้น นกกางเขน นกคับแค  นกเคาโมง  นกกระจิบ  นกกระจาบ  นกสาลิกา นกเปลา 
นกขุนแผน  นกแขกเตา  นกกระเต็น  อีกทัง้ยังมีการกลาวถึง หงสและไกปา  กวีเพิ่มบท
พรรณนานี้เพือ่แสดงใหเห็นภูมิรูในเรื่องสตัวของกว ี

 
จากการศึกษาการเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงฝมือการประพันธของ

กวีที่ปรากฏในเวสสันชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบในกณัฑตางๆ คือ นครกัณฑ  เพิม่
บทพรรณนาเครื่องแตงกายของพระนางมทัรี    และมหาราช  เพิ่มบทพรรณนาธรรมชาติ   
และบทพรรณนาทัพ 
 
๓.๕.การตดัรายละเอียดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต  
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 ๙๖ 

 

การศึกษาการตัดรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวามี
ปรากฏ ๒ สํานวน คือ เวสสันดรชาดกฉบบัทักษิณคดีศกึษาและเวสสนัดรชาดกฉบบันายจาบ  
ดังตอไปนี ้
 

๓.๕.๑การตัดรายละเอียดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา พบในกัณฑ 
หิมพานต ดังนี ้
 

กัณฑหิมพานต 
๑.ในนิบาตชาดกตอนทีก่ลาวถึงพราหมณทั้ง ๘ คนที่เดนิทางมาขอชางปจจัยนาคจากพระ

เวสสันดร ในนิบาตชาดกมกีารเอยนามของพราหมณทัง้แปดคน  พรอมทั้งใหรายละเอียดวาราม
พราหมณเปนหัวหนาของคณะพราหมณ  ดังความวา 

 
พระราชาทรงรับวาดีละแลวใหประชุมพราหมณทั้งหลายและทรงเลือกเอา 

๘ คน ในพราหมณเทานั้น พราหมณ ๘ คนนั้นมีช่ือวา ราม ธช ลักษณ สุชาติมัน
ตุ ยัญญ สุชาต สุยาม โกณฑณัญะ ราม พราหมณผูเปนหวัหนาแกพราหมณทั้ง 
๘ 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไมมีการกลาวถึงชื่อพราหมณทัง้แปดคน กลาวแต
เพียงวา เจาเมอืงกลิงคราษฎรไดส่ังใหพราหมณแปดคนเดินทางไปขอชาง  ดังนี ้

 
เทวะฟงสั่งพราหมณแปดคน  วาเองจรดล 

ตําบลกรุงเชตุอุดร 
 (เวสสนัดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
๒.ในนิบาตชาดกตอนพรรณนาราคาของเครื่องประดับชางปจจัยนาคทีพ่ระเวสสันดร

ประทานใหแกพราหมณ ดังความวา 
 

พระมหาสัตวนั่งทรงประทกัษิณ ๓ รอบ เมื่อตรวจดูชางในที่ที่ประดับแลว 
คร้ันไมทรงเหน็ในที่ๆยังไมไดประดับ จึงทรงจับคนทีทองเต็มดวยน้ําหอมเจือ
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 ๙๗ 

 

ดวยดอกไม ตรัสวาพราหมณทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงพากันมาที่นีแ่ลว ทรงวาง
งวงชางเชนกบัพวงเงินที่ประดับแลวฯไวที่มือของพราหมณเหลานั้น ทรงหล่ังน้ํา
พระราชทานชาง ซ่ึงประดับแลวฯ เครื่องประดับที่เทาทั้ง๔ ของชางนั้น ราคา ๔ 
แสนฯ เครื่องประดับที่ขางทั้ง๒ ราคา๒แสนฯ ผารัตตกมัพลที่ใตทอง ราคาแสน
หนึ่งฯ ขายบนหลัง ๓ขาย คือ ขายมุกตา ขายมณี ขายทองคํา ราคา ๓แสนฯ 
เครื่องประดับที่หูทั้ง๒ ราคา๒ แสนฯ ผากมัพลลาดบนหลัง ราคาแสนหนึ่งฯ 
เครื่องประดับกระพอง ราคาแสนหนึ่งฯ ดอกไมกรองบนศีรษะ(หรือสายรัด) ๓ 
ราคา ๓แสนฯ เครื่องประดับปลายหู ราคา ๒แสนฯ เครื่องประดับงาทั้ง๒ราคา๒
แสนฯ เครื่องประดับโสตถิกที่งวง ราคาแสนหนึ่งฯ เครือ่งประดับหางราคาแสน
หนึ่งฯ เครื่องประดับอยูที่ตวัชางยกของหาคามิไดเสีย ราคา ๒๒ แสนฯ บันได
สําหรับขึ้นชาง ราคาแสนหนึ่งฯอางอาหารที่บริโภคราคาแสนหนึ่งฯ ทรัพย
ประมาณเทานีน้ี้ ราคา๒๔ แสนฯสวนแกวมณีที่พุมฉัตรแกวจฬุามณี แกว
มุกดาหาร ขอแกวมณแีกวมกุดาหารที่สวมคอชางแกวมณีที่กระพองชาง ของ๖
อยางนี้หาคามไิดฯแมชางก็หาคามิไดทีเดยีว รวมของหาคามิไดเปน๗กับทั้งชางฯ
พระมหาสัตวไดพระราชทานของหาคามิไดทั้งปวงนัน้แกพวกพราหมณฯ ทั้งได
พระราชทานสกุลบํารุงชาง๕๐๐สกุล พรอมดวยควานหรือหมอชางผูรักษาชางฯ
พรอมกับเวลาที่พระมหาสัตวพระราชทานชางนั่นเอง โกลาหลตางอยางมี
แผนดินไหวเปนตน 

(นิบาตชาดก) 
 
 ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไดตดัรายละเอยีดเกี่ยวกับเครื่องประดับของชาง
ปจจัยนาคออก  ดังนี ้

 
สมเด็จภูบาล  กลับคืนเขาไป   สูปรางปราสาท  อาตแกวแววไว  

 พฤกฒานั้นไป  ตามพระภบูาล  ใหประดบัชางแกว   
เผือกผูเลิศแลว  รูงเรืองชัชวาล  ดาวทองดาวแกว  พรายแพรวพระการ  

เครื่องประดับพระสาร  พนที่คลนา   เรียกพฤกฒาจารย  
เขามามินาน  ใกลองคราชา  จับคนฑีทอง  หล่ังชลธารา  ในฝามือพราหมณ   

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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 ๙๘ 

 

 การที่กวไีดตัดรายละเอียดเกีย่วกับพราหมณทั้ง  ๘ คนที่เดินทางมาขอพระราชทานชาง
ปจจัยนาค  รายละเอียดเร่ืองราคาของเครื่องประดับแตละชิ้นที่ติดตวัชางปจจัยนาค   เพราะกวีเห็นวา
เปนรายละเอยีดที่ไมสําคัญตอการดําเนินเรื่อง  เมื่อตัดแลวทําใหเร่ืองมคีวามกระชับ 
  

๓.๕.๒.การตดัรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ พบในกัณฑ 
หิมพานต ดังนี ้

 
กัณฑหิมพานต 
ในนิบาตชาดกตอนที่พระนางผุสดีทูลขอใหพระเจากรุงสญชัยสรางโรงทานทั้งหกแหง ใน

นิบาตชาดกมกีารอธิบายถึงสถานที่ที่สรางโรงทานทั้งหกแหงไวอยางชัดเจน ดังความวา 
 

พระนางผุสดทีรงแพพระครรภ  มีพระประสงคจะใหสรางโรงทาน หก
แหง คือ ที่ประตูพระนครทั้ง ๔ (๔ โรง) ที่ทามกลางพระนคร ๑ ที่ประตูราชวัง๑ 

 
 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ   กวไีดตดัรายละเอยีดของโรงทานทั้งหกแหง  ดังนี ้
  

นางนาถผุสดี   ทูลแกสามี   สญชัยภูบาล   วาขาศรัทธา   
จะใครใหทาน   ขอพระโปรดปราน   ใหทําศาลา   

ใหทานทั้งหก ปาวหมูร้ีพล ใหเรงเขามา รับพระราชทาน  
จึงทุกเพลา ตามตรัสบัญชา  แกเสนาใน 

ใหเรงตกแตง  ถวนทั้งหกแหง   ดวยเร็วฉับไว อํามาตยเสนา   
ทําตามตรัสไป เสร็จพลันทันใจ ทลูไทกรุณา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

การที่กวีตดัรายละเอียดในตอนนี้ออกเพราะกวีเหน็วาเนือ้ความในตอนนี้ไมมีความสําคัญ
เมื่อตัดแลวไมทําใหเนื้อเรื่องขาดหาย 
 

จากการศึกษาการตัดรายละเอียดของเนื้อเรือ่งที่ปรากฏในเวสสันชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใตพบในตอนตางๆ คือ  กัณฑหิมพานต พบ ๓ ตอน ดังนี้  ตัดรายละเอียดของชื่อ
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 ๙๙ 

 

พราหมณที่มาขอชางปจจัยนาค   ตัดรายละเอียดของเครื่องประดับชางปจจัยนาค  ตัด
รายละเอียดเร่ืองโรงทานทั้งหกแหง 

 
๓.๖.การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ือง   

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ืองในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต
พบวามีปรากฏ ๒ สํานวน คือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษาและเวสสันดรชาดกฉบับนาย
จาบ  ดังตอไปนี้ 
 

๓.๖.๑.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ืองในเวสสนัดรชาดกฉบบัทักษิณคดีศกึษา 
พบในกณัฑทานกัณฑ  กัณฑชูชกและ กณัฑกุมาร ดังนี ้
 

กัณฑทานกัณฑ 
๑.ในนิบาตชาดกตอนที่พระเวสสันจะทรงทําสัตสดกมหาทาน ไดมีการกลาวถึงส่ิงที่

พระองคทรงทําทาน คือ ชาง ๗๐๐ มา ๗๐๐  รถ  ๗๐๐  หญิง ๗๐๐โคนม ๗๐๐ ทาสชาย ๗๐๐ ทาส
หญิง ๗๐๐ ดังความวา 

 
เราจักใหสัตตสตกมหาทาน ทานจงจัดชาง ๗รอย มา ๗รอย รถ ๗ รอย 

หญิง ๗รอย โคนม ๗รอย ทาสชาย ๗รอย ทาสหญิง ๗รอย และเขาน้ําเปนตนม ี
 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษากวไีดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่พระเวสสันดรใช
บริจาคทาน หนึ่งชนิด คือ เปล่ียนจากรถเปนเรือ ดังนี ้

 
ใหชางเจด็รอยตัว   พระณหัวสรางบารมี 

  แลวใหมาพาชี     เจ็ดรอยตวัเปนหัวทาน  
พระภูบาลตั้งปรารถนา   แลวใหทานหญิงชาย  

 นั่งเรียงรายมากเหลือตรา   เจ็ดรอยนอยใหญหนา    
ใจศรัทธาใหเปนทาน   แลวใหแจกนาวา  

  เรือ.....(ชํารุด).....   เจ็ดรอยลอยชลธาร     
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 ๑๐๐ 

 

พระภูบาลถวายพระสงฆ   ใหโคเจ็ดรอย     
..............(ชํารุด)............     เจ็ดรอยโดยจง     

ละส่ิงละเจ็ดรอย    บถอยนอยลง 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
กวีไดเปล่ียนแปลงรายละเอียดของสิ่งของที่พระเวสสันดรทรงใชทําสัตสดกมหาทานคอื 

เปลี่ยนจากรถ ๗๐๐ เปนเรือ ๗๐๐ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของภูมิประเทศที่ติดกับทะเลของ
ภาคใต 

 
กัณฑชูชก 
ในนิบาตชาดกชูชกไดส่ังใหนางอมิตดาจดัเตรียมเสบียงกอนออกเดินทาง นางอมิตดาได

เตรียม ขนมรา  ขนมออย  ขนมผึ้ง  สตูกอน  สตูผง  และขาวพอง  ดังความวา 
 

แมอมิตตตาปนา จงจัดสะเบยีงเดิรทางใหฉนั ขนมงาขนมออยและขนมผึ้ง ทั้ง
สัตตูกอนสัตตูผงและเขาผอก จัดใหดีๆนะแม ฉันจักนําพระพี่นองสองกุมารมาให
เปนทาส เธอทั้งสองนั้นเปนเด็กที่ไมเกียจคราน จักคอยรบัใชแมทั้งกลางคืน
กลางวันฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

 ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษากวไีดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเสบียงที่
นางอมิตดาเตรียมใหชูชก  ส่ิงที่นางเตรียมไดแก  สตู  ขาวตาก  ขนมถัว่  แปงจี่  ทองยอย  สายไหม  
ดังนี ้

 
เจาอยูในเคหา    พี่จะลาเขาพงพี   

ไปหาพระฤาษ ี    ถึงคีรีภูเขาใหญ  
 แตงสตแูละขาวตาก   ทําจงมากเถิดทรามวัย 

  หนทางรัญะไกล    จะพาไปกินกลางปา   
ไดฟงเฒาชูชก    นางแตงตกเครื่องโภชนา  

 ขาวตากมากนักหนา   ทั้งขนมแลของหวาน    
แตงใหแกผัวเฒา    เมื่อจะเขาในไพรสาณฑ   
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 ๑๐๑ 

 

ใชใหเปนขอทาน     หนอทานทาวทั้งสองศรี  
 สะตากใสถุงใท   นางยื่นใหแกพราหมณชี   

ขนมถั่วแปงจี่     ทั้งทองยอยสรอยสายไหม   
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
 กวีไดเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเสบียงทีน่างอมิตดาเตรียมใหแกชูชกก็เพื่อใหสอดคลอง
กับวัฒนธรรมทองถ่ินโดยกวีไดมกีารนําชือ่ขนมที่มีปรากฏในทองถ่ินเขามา คือ ขนมถั่ว แปงจี่ 
ทองยอยและสายไหม เพื่อใหผูอานเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 
 กัณฑกุมาร 

ในนิบาตชาดกตอนที่สองกมุารถูกชูชกนําตัวไป  พระชาลีไดหันมาสั่งความถึงนางมทัรี  
ถอยคําที่พระองคฝากวาพระชาลีและพระกณัหาไมมีโรคภัยใดเบยีดเบยีน ใหแมอยูเปนสุข  ใหพระ
เวสสันดรประทานของเลนแทนตัวเพื่อใหพระนางมัทรีหักหามความโศกเศรา  ดังความวา 
 

สองพระกุมาราอันชูชกเฒาชรากําลังพาเอาไป จึงกราบทลูทาวไทยพระบิดา
อุดมพงศ พระคุณเอย ขอพระองคจงตรัสบอกพระชนนี วาลูกยาชาลีและนอง
นอยกณัหา ไมมีโรคาพาธพยาธิเบียดเบยีน อนึ่งขอพระองคจงเสด็จสถิดเสถียรอยู
เปนสุขทุกคืนวัน อนึ่งตุกตาของกระหมอมฉันคือชางมาและโค ขอพระรมโพธ์ิ
ลูกจงประทานพระเจาแมแทนลูกรัก พระแมเจาจะไดหามหักความโศกใหพินาศ 
พระทูนหวัของลูกเอย อนึ่งพระแมเจาของขาพระบาททรงเห็นตุกตาเหลานั้นจะ
ไดทรงหามหัน่โศกสัลเสียใหเสื่อมสูญ พระเจาขาฯ 

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของความที่     
พระชาลีใหพระเวสสันดรบอกพระนางมัทรีวาพระองคถูกชูชกลักพาตัวไป  ดังนี ้

 
ลูกรักสั่งความไว   จงบอกใหพระมารดา   

วาพราหมณเฒาพฤกฒา   มันลักพาเอาลกูไป   
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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 ๑๐๒ 

 

 กวีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของถอยคําที่พระชาลีทรงฝากใหพระนางมทัรีทําใหเหน็ถึง
ความแตกตางระหวางนิบาตชาดกและเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตวาในนิบาตชาดกแสดง
ใหเห็นวาพระชาลีมีความกลาหาญเขมแข็งสมกับเชื้อสายกษัตริย  สวนเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใตนัน้แสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยออนโยน  เปนหวงพระมารดา 

 
๓.๖.๒.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนือ้เร่ืองในเรื่องเวสสสันดรชาดกฉบับนายจาบ 

พบในกณัฑหมิพานต  ดังนี ้
 
กัณฑหิมพานต 
๑.ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรประสูติ  พระเจากรุงสญชัยไดพระราชทานแมนมหก

สิบสี่คน  ซ่ึงแตละคนนั้นตองมีลักษณะที่ด ี พระองคยังพระราชทานแมนมใหกับทารกหกหมื่นคน
ที่เกิดพรอมกบัพระเวสสันดร  ดังความวา 

 
  พระราชาใหพระราชทานพระนม ๖๔  คน ผูมีถันไมยอยยาน  มนี้ํานม

หวาน  และเวนจากโทษมิสูงเกินไปเปนตน แดพระมหาสัตว  ฯ  แมสําหรับ
ทารก ๖ หม่ืนผูเกิดพรอมดวยพระมหาสัตวนั้น  ก็ใหพระราชทานนางนมใหคน
ละคนๆ  ฯ พระมหาสัตวนั้นทรงเจริญดวยบริวารเปนอันมาก  พรอมดวยทารก 
๖ หม่ืน  ฯ  ตอมาพระราชาโปรดใหสรางเครื่องประดับกุมารมีคาแสนหนึ่ง  
พระราชทานแดพระมหาสัตวนั้น  ฯ  พระมหาสัตวนัน้  

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตอนนี้วา พระเจา 
กรุงสญชัยใหหานางที่มคีวามเชี่ยวชาญและเฉลียวฉลาดในการเลี้ยงดูกมุาร  นางที่จัดหามาตองมี
รูปรางหนาตาที่งดงาม มีชาติตระกูล มีกริยามารยาทที่ดี ใหมาดแูลพระกุมาร  หญิงงามทั้งหกสิบคน  
มีลักษณะตัวไมสูงไมเตี้ยเกนิไป มีลักษณะที่ดีและเปนมงคล  ใหมาเลี้ยงและขับกลอมพระกุมาร  
เมื่อเสนาไดจดัหานางไดตามโองการแลว  พระเจากรุงสญชัยยังไดจัดเครื่องทรงที่มีคาแสนตําลึงมา
พระราชทานใหพระเวสสันดร  ดังนี ้
 

สวนทาวกรุงสญชัย   ตรัสปราศรัยไปบัดเดยีว 
ใหนางที่ชาญเชี่ยว   ฉลาดเฉลียวเล้ียงกุมาร 
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 ๑๐๓ 

 

จัดเอารูปโฉมสะคราญ  พงศดารทั้งกรยิา   
ใหรักษาพระกมุาร     นาวนงคราญหกสิบคน 

บสูงบต่ํานัก  มีนรลักษณดีสมตัว 
นรลักษณเปนมงคล   หกสิบคน....... 

ใหเล้ียงพระกมุาร  บรําคาญเทา.... 
........................(ชํารุด........................... 

................(ชํารุด)...........  ขับกลอมอรนอยนงค 
 พวกเสนาแลผูใหญ  กราบทูนไททาวภูธร 

จัดไดนางสายสมร เสร็จศัพทตามโองการ 
ใหเล้ียงหมูทารก   ถวนพันหกหมื่นนางคราญ 

รักษาตามโองการ      เปนบริวารหนอทศพล 
และพระศรีสญชัย     ตรวดตรัสไปบัดเดียวดล 

แตงเครื่องเปนมงคล   สําหรับองคทรงภูษา 
มีคาแสนตําลึง              งามภอภึงใหพงังา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

การที่กวไีดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตอนนี้  ผูศึกษาสนันิษฐานวาผูแตงตองการแสดงให
ผูอานเห็นถึงลักษณะของแมนมที่ดีตามคานิยมของคนในทองถ่ินภาคใต 

 
๒.ในนิบาตชาดกตอนพระเวสสันดรมีพระชนมมายุ ๘ พรรษาพระองคมีความปรารถนาที่

จะทําทานภายใน พระองคตัง้พระทัยวาหากมีผูใดมาขอหัวใจของพระองค พระองคก็จะใหเปนทาน 
หากมีใครขอพระเนตร  ขอเลือด  พระองคก็จะให  ดังความวา 
 

อนึ่งเมื่อมีพระชนมมายุได ๘ ป  พระมหาสตัวเสด็จอยูบนปราสาทอัน
ประเสริฐ  ประทับนั่งเหนือพระแทนบรรทมทรงดําริวา  เราใหแตทานภายนอก  
ทานนั้นไมทําใหเราอิ่มเอิบได  เราตองการจะใหทานภายใน  แมถาใครพึงขอดวง
หทัยกะเรา  เราก็จะผาอุระประเทศนําเอาดวงหทยัออกใหแกเขา  ถาขอนัยนตาทั้ง 
๒  ออกให  ถาขอเนื้อรางกาย เราก็จะเชือดเนื้อรางกายทั้งสิ้นให  ถาแมใครขอ
เลือดกะเรา  เราก็จะเถือเอาเลือดให  หรือแมใครพึงบอกกะเราวา  ทานจงเปนทาส
ของเราดังนี้ไซร  เราก็จะปลอบตนเปนทาสใหแกเขา  ฯ  เมื่อพระองคดําริถึง

103

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔ 

 

สภาวะอนัวจิิตรประกอบดวยความรักอยูอยางนี้  มหาปฐพีอันหนาได ๒ แสน  ๔ 
หมื่นโยชน  กส็ะทานหวั่นไหว  ประหนึ่งชางประเสริฐอันเมามันฉะนี้  ฯ  เขา
สิเนรุราชก็โอนออนมีหนาเฉพาะตอเชตุดรนคร ประดุจยอดหวายที่ถูกลนไฟ  ฯ  
เพราะเสียงแผนดินไหว  มหาเมฆก็ครวญคราง  ยังฝนชั่วคราวใหตกลง  ฯ  สายฟา
ไมใชฤดูกาล  ก็แลบแปลบปลาบ  ฯ  สมุทรสาครก็เกิดคล่ืน  ฯ  ทาวสกักะเทวราช
ก็ปรบพระหัตถ  ฯ  ทาวมหาพรหมก็ใหเสียงสาธุการ  ฯ  โกลาหลเปนอนัเดียวกนั
ไดเกดิมีจนถึงพรหมโลก  ฯ   

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ ไดมีการเปลี่ยนแปลงอายุของพระเวสสันดรวาพระองค
ปรารถนาที่จะทําทานภายใน ตอนที่พระองคมีพระชนมมายุ ๑๕ พรรษา ดังนี ้

 
ฝายองคพระกมุาร    โฉมสะคราญงามโสภา 

อายุพระชันษา   ถึงสิบหามาบทจร 
เสด็จขึ้นบนปราสาท    นั่งเหนืออาสนงามบวร 
บรรทมลงเหนือหมอน    เจาอาวรณนอนรําพึง 
วาทานกใูหแลว      ใจกแูผวแลวคาํนึง 
ในใจกูคิดถึง       ทานภายในใจจะบาน 
ถามีผูมาสูขอ   บยอทอจะใหทาน 
พรเนตรในตอกาน    จะใหทานตามอารมณ 
ในเมื่อโพธิสัตว         .....(ชํารุด)เปนปฐม 
รอนถึงชั้นอินทรพรหม    จึงอัศจรรยอยูนักหนา 
เสียงฟารองกกึกอง    แผนดินรองเปน.... 
พระสมุทรมาไหวหวัน่    เปนอัศจรรยเปนนักหนา 

  (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
  

การที่กวีเปล่ียนแปลงรายละเอียดตอนนี้ของเรื่องก็เพื่อใหมีความสมจริง  กวีคิดวา
พระเวสสันดรมีชนมมายุเพยีง ๘ พรรษายังเด็กเกินกวาที่จะคิดกระทําทานอันยิ่งใหญได 

๓.ในนิบาตชาดกตอนที่พระนางมัทรีไดตรัสถามวาเหตุผลวาเหตุพระเวสสันดรจึงไดตรัส
ใหนางไปหาพระสวามีใหม  ดังความวา 
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 ๑๐๕ 

 

ลําดับนั้นพระมัทรีทรงดําริวา  เหตุไรหนอ  พระราชสามีนี้จึงตรัสพระวาจา
เชนนี้  จึงกราบทูลถามวา  ขาแตสมมติเทพ  ไฉนพระองคจึงตรัสเรื่องที่ไมสมควร
เชนนี้   

(นิบาตชาดก) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคําพูดที่พระนางมัทรี
พูด โดยมกีารเปลี่ยนแปลงใหคําพูดที่พระนางมัทรีกลาวออกมาเปนคําพูดที่แสดงอารมณนอยใจ  วา
พระเวสสันดรทรงไมโปรดนางแลว นางจะขอตายเพื่อไมใหถูกนนิทา ดังนี ้
 

นวลระหงองคมัทรี   ประนมศรีกราบทูนไทย 
เมตตาพาเมยีไป     จากกรุงไกรไปอยูปา 

ขุกไขจะไดเหน็   ตามความเข็ญทูนหัวอา 
เมียจะไดอยูรักษา    พระราชายากเย็น 

...........(ชํารุด) ..... ......... (ชํารุด)....... 
ถาทานมิโปรดแลว    ทูลหมอมแกวเมียจะขอ 

มวยอาตขาดสงัขา   บายบากหนาสูเมืองผี 
อยูไปไหนจะพนเคือง    ทั้งไพรเมืองไมดูด ี

ทุกประเทศเขตบุรี   กลาวยายีขาบริจารย 
วาผัวไดความทุกข    เมียสนุกครองพารา 

 (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 การที่กวีเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ืองตอนนี้ก็เพือ่แสดงใหเห็นวาคานิยมของสตรี
ตองมีความซื่อสัตยตอสามี และตองติดตามสามีไปทุกที่ไมวาจะสุขหรือทุกข 
 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ืองที่ปรากฏในเวสสันชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตพบในตอนตางๆ คือ  กัณฑหิมพานต  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแมนม 
พระเวสสันดร  กัณฑทานกณัฑ  พบ ๓ ตอน  ดังนี้  เปลีย่นแปลงรายละเอียดของสิ่งของที่ 
พระเวสสันดรใชกระทําสัตตสดกมหาทาน   เปลี่ยนแปลงอายุของพระเวสสันดรตอนที่ปรารถนาจะ
ทําทานภายใน   และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําพูดของพระนางมัทรีเมือ่พระเวสสันดรสั่งใหอยู
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 ๑๐๖ 

 

เมืองสีพีวาถาใหอยูนางจะฆาตัวตาย  กัณฑชูชก  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ่งของที่นางอมิตดา
เตรียมใหแกชูชก  กัณฑกุมาร เปลี่ยนแปลงถอยคําส่ังลาของพระชาลีที่ฝากถึงพระนางมัทรี   

การศึกษาเปรยีบเทียบเนื้อหาของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวน กบั 
เร่ืองเวสสันดรชาดกในฉบับนิบาตชาดก พบวาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีเนื้อเร่ืองบาง
ตอนที่แตกตางจากนิบาตชาดก ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษาและฉบับนายจาบกวีใช
กลวิธี ๖ ชนิดในการดดัแปลงเนื้อเร่ือง คือ การเพิ่มเหตกุารณในเนื้อเร่ือง  การตัดเหตกุารณในเนื้อ
เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงเหตุการณในเรื่อง  การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ือง  การตัดรายละเอียดของ
เนื้อเร่ือง  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ือง 

การเพิ่มเหตกุารณในเรื่องเวสสันดรทั้ง ๒ สํานวนเปนการเพิ่มเหตุการณที่เกี่ยวกับประเพณี
ที่นิยมปฏิบัติในทองถ่ินกวีสอดแทรกเพื่อใหเขากับบริบททางสังคมของผูอาน อีกทั้งยังเพิ่ม
เหตุการณเพื่อเสริมใหการดําเนินเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 

การตัดเหตกุารณในเนื้อเร่ือง ในเวสสันดรชาดกทั้ง ๒ สํานวนจะตัดเหตุการณตอนที่กวี
เห็นวาไมสําคญัตอการดําเนนิเรื่องและเมื่อตัดเหตกุารณออกไปแลวจะไมทําใหเนื้อเร่ืองขาดความ
สมบูรณ 

การเปลี่ยนแปลงเหตุการณสวนใหญ เปนกลวิธีที่พบนอยที่สุดในเวสสันดรชาดกทั้ง ๒ 
สํานวน เหตุทีก่วีตองการปรบัเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความสมจริง 

การเพิ่มรายละเอียด เปนกลวธีิที่กวีใชมากที่สุดในการปรับรายละเอียดของเนื้อหา   
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองที่กวีใชม ี ๔ ลักษณะ คือ การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเรื่องเพื่อ
แสดงลักษณะของตัวละคร เพื่อใหผูอานเหน็ลักษณะ  คณุสมบัติ  และอารมณความรูสึกของตัว
ละคร การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อขยายความ  เพือ่ใหผูอานเหน็ภาพที่กวีตองการสื่อได
ชัดเจนยิ่งขึ้น    การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเรื่องเพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูอาน เพื่อใหผูอานเกิด
ความรูสึกรวมไปกับเหตกุารณที่เกดิขึ้นกับตัวละคร และการเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดง
ฝมือการประพันธของกว ี มีการเพิ่มบทพรรณนาเครื่องแตงกาย  บทพรรณนาทัพ  และพรรณนา
ธรรมชาติการที่กวีไดพบเหน็สิ่งเหลานี้ขึน้มาเพื่อใหผูอานใหความสามารถในการประพันธของตน 

การตัดรายละเอียดของเนื้อเรือ่งของเวสสันดรชาดกทั้ง ๒ สํานวน เกิดจากการที่กวีเหน็วา
รายละเอียดตอนนั้นไมสําคัญตอการดําเนนิเรื่อง และเมื่อตดัออกไปแลวทําใหเนื้อเรื่องมีความ
กระชับมากยิ่งขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องเวสสันดรชาดก ฉบบัทองถ่ินภาคใต เปนการเปลี่ยน
รายละเอียดของเนื้อความใหเขากับสภาพแวดลอมในภาคใตหรือใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และเพื่อใหเนื้อเร่ืองเกิดความสมจริง 
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 ๑๐๗ 

 

สวนมหาราชคําฉันทพบวาเนื้อเร่ืองสวนใหญมีความคลายคลึงกับนิบาตชาดก  จึงทําใหพบ
กลวิธีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเร่ืองเพียง ๒ กลวิธี คือ การเพิ่มรายละเอียดเพื่อการขยายความ  และ
การเพิ่มรายละเอียดเพื่อแสดงฝมือการวิธีประพันธของกว ี
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 ๑๐๘ 

 

บทท่ี ๔ 

 
การศึกษาวรรณศิลปในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต 

 
 เร่ืองเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทีน่ํามาศึกษาถึงแมจะเปนวรรณกรรมทองถ่ิน แต
ทั้งสามฉบับที่นํามาศึกษา มลัีกษณะทางวรรณศิลปที่แตกตางกันคือ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดี
ศึกษาและฉบับนายจาบมวีรรณศิลปและถอยคําที่ไมอลังการซึ่งตางกับมหาราชคําฉันทที่มีถอยคํา
และวรรณศิลปที่อลังการมากกวาเพราะรบัอิทธิพลมาจากวรรณคดีราชสํานัก 

“วรรณศิลป”ถือไดวาเปนหวัใจสําคัญในการสรางสรรคทางวรรณคด ี  คําวา “วรรณศลิป” 
มีผูใหความหมายไว ดังนี ้
 เสฐียรโกเศศ  กลาวถึง  ความหมายของวรรณศิลปไววา  “วรรณศิลป แปลวา หนังสือที่มี
ศิลปะ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  “the  art  of  literature”๑

 กุหลาบ  มัลลิกะมาส  อธิบายความหมายของคําวา วรรณศิลป สรุปไดวา  วรรณศิลป  
หมายถึงศิลปะการเรียบเรียงถอยคํา  ซ่ึงประกอบดวยความสะเทือนใจ  จินตนาการ  แลวสรางขึ้น
เปนรูป  โดยมเีร่ืองราวเปนรายละเอียด   และวรรณศิลปนี้เองเปนคณุสมบัติที่ทําใหวรรณกรรมเปน
วรรณคดีที่ตางกัน ๒

 สิทธา  พินิจภวูดล และคณะอธิบายวา  วรรณศิลป คือศิลปะในการแตงหนังสือ หวัใจของ
ศิลปะทั้งหลาย  คือสุนทรียภาพ  หรือความประณีตงดงามไดแก  ความงามทางภาษา  ความงามของ
เนื้อเร่ือง  ซ่ึงกลมกลืนกับรูปแบบ  ความงามและความมสีาระของขอคิดเห็นหรือแนวคิดที่แทรก
แฝงอยูในเนื่อเรื่อง  สวนความงามที่สําคัญที่สุดของการสรางวรรณกรรมก็คือวิธีแตง  วิธีแตงที่
สวยงามที่สุด ก็คือ  ความผสมผสานที่เขากันไดอยางประณีตนั่นเอง๓

                                                           
๑ เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน), การศึกษาวรรณคดีในแงวรรณศิลป (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๑), ๑๓. 
๒ กุหลาบ  มัลลิกะมาส,  ความรูท่ัวไปทางวรรณคดีไทย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

ม.ป.ป), ๕-๗. 
๓ สิทธา พินิจภูวดล และคณะ, ความรูท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๑๕), ๓๕. 
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 ๑๐๙ 

 กลาวโดยสรุป “วรรณศิลป” คือ ศิลปะที่กวใีชในการแตงวรรณกรรมใหมีความงามดวยการ
ประสานเนื้อหา  แนวคดิ  ภาษา  และวิธีการแตงใหเขากนัอยางประณตี   ในการวิเคราะหวรรณศิลป
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต ผูศกึษาเนนศึกษาเรื่องภาษาเปนสําคัญ 
 การศึกษาวิเคราะหวรรณศิลปในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต ผูศึกษาไดแบง
การศึกษาออกเปน ๓ สวนคอื ศึกษาในดานการเลือกใชถอยคํา   การใชกลวิธีทางเสียง และดานการ
ใชโวหาร  ทั้งที่เปนโวหารภาพพจน  และโวหารที่ใชในการดําเนินเรื่อง 

 
๔.๑ การเลือกใชถอยคํา หมายถึง การเลือกถอยคํา มาใชในงานประพนัธใหเหมาะสมกับรูปแบบ  
ลักษณะเหตกุารณ  บรรยากาศของเรื่อง  อารมณ  และน้ําเสียงของตัวละคร๔

จากการศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบการเลือกใชถอยคาํในลักษณะตอไปนี ้
    

๔.๑.๑ การใชคาํฉายานามและสํานวนออมคอม (Epithet and Periphasis) 
คําฉายานาม(Epithet)  หมายถึง คําที่ใชเรียกชื่อหรือเพิม่เขาไปในชื่อของบุคคล   เพื่อใช

แสดงคุณสมบตัิของบุคคลนั้น  ๕  คุณสมบัตหิมายถึงสถานภาพและลักษณะตางๆของตวัละคร 
 
พระเวสสันดร คําฉายานามทีใ่ชเรียกพระเวสสันดร กวีมักใชคําที่แสดงใหเห็นสถานภาพวา

เปนกษตัริย  และแสดงใหเหน็ถึงลักษณะตางๆ  เชน  
 

คําฉายานามแสดงใหเห็นสถานภาพกษัตรยิไดแก 
 
นรานเรศนราธิเบศเวสสันดร  หมายถึง  พระเวสสันดรผูเปนกษตัริย   

แยกศพัท 
นรา  หมายถึง  คน๖  

                                                           
๔ ใจปอง สมลิ้ม, “การใชถอยคําแบบกวีนิพนธในเรื่องกามนิต” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒), ๘. 
๕ A.S.  Hornyby,  E.V.  Gatenby  and H.  Wakefield,  op.cit.  p.  332.  อางอิงใน  ใจปอง  สมลิ้ม,  “การ

ใชถอยคําแบบกวีนิพนธในเรื่องกามนิต”  (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๓๒),๘. 

๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), ๕๖๓. 
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 ๑๑๐ 

นเรศ   หมายถงึ   พระราชา๗         
นราธิเบศ  หมายถึง   พระมหากษัตริย (ส. นร+อธิป+อีศ)๘

 
เวสสันดรราชา  หมายถึง   พระเวสสันดรผูเปนพระราชา 

แยกศพัท  
ราชา  หมายถงึ    พระเจาแผนดิน, พระมหากษัตริย๙  

 
ภูธรเวสสันดร หมายถึง พระเวสสันดรผูเปนพระราชา 

 
คําฉายานามแสดงใหเห็นลักษณะ  ไดแก  
  
พระเวสสันดรบวรฤทธิไกร  หมายถึง  พระเวสสันดรผูมีฤทธิ์อันประเสริฐยิ่ง 

แยกศพัท   
พระ หมายถึง  ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดง ความยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระเจา

แผนดินหรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง๑๐  
บวร  หมายถึง  ประเสริฐ, ลํ้าเลิศ, ราชาศัพทใชนําหนาคํานามที่เกีย่วกับวังหนา๑๑  
ฤทธิ  หมายถึง   อํานาจศักดิสิ์ทธิ์, แรงอํานาจ ๑๒

ไกร  หมายถึง   ยิ่ง, ใหญ, มาก, เกิน๑๓  
 

เวสสันดรเจาภพไตร หมายถึง   พระเวสสันดรผูเปนเจาแหงสามโลก  
แยกศพัท 

เจา  หมายถึง ผูเปนใหญ, ผูเปนหัวหนา๑๔

                                                           
๗ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 
๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 
๙ เรื่องเดียวกัน, ๙๕๑. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒ 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๖๑๐ 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๙๘๒ 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๘ 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๒ 
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 ๑๑๑ 

ภพ  หมายถึง โลก, แผนดิน, วัฏสงสาร๑๕

ไตร หมายถึง ไกร, ยิ่ง, สาม คําสําหรับนําหนาสมาสอยางเดียว๑๖

 
คําฉายานามแสดงสถานภาพและลักษณะ  ไดแก 
 
สมเด็จพระภูธรเวสสันดรผูทรงญาณ  หมายถึง  พระเวสสันดรผูเปนพระราชาที่มีความรู 

แยกศพัท 
ญาณ  หมายถงึ  ความรู 
ภูธร  หมายถึง   พระราชา, ภเูขา๑๗  
 
สมเด็จพระภูบาลเวสสันดรใจศรัทธา  หมายถึง  พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดินผูมีใจ

ใฝในการทําทาน 
แยกศพัท 

ภูบาล  หมายถึง พระเจาแผนดนิ ๑๘

ศรัทธา ในที่นี้นาจะหมายถึงเลื่อมใสศรัทธาในการทําทาน ๑๙

 
พระนางมัทรี คําฉายานามทีใ่ชเรียกพระนางมัทรี กวีมักใชคําที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพ 

หรือผูที่มีความงามเปนเลิศ เชน 
แสดงสถานภาพของภรรยา 

 
มัทรีจอมขวัญ  หมายถึง  มัทรีผูเปนที่รัก 

แยกศพัท 
จอมขวัญ หมายถึง  ผูที่เปนมิง่ขวัญอยางยอดเยีย่ม หมายถึงหญิงที่รัก  ในที่นี้ก็คือภรรยาที่

เปนที่รัก๒๐

                                                           
๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๘๑๗ 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๔๘๓ 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 
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 ๑๑๒ 

นางมัทรีนองรักพี่สุดสายใจ หมายถึง นางมัทรีผูเปนที่รักยิ่งของพระเวสสันดร 
แยกศพัท 

นาง หมายถึง  คําประกอบหนาคําเพื่อแสดงวาเปนเพศหญิง คํานําหนาชื่อหญิงผูมี สามี  
แลว๒๑  

นอง หมายถึง   ผูรวมบิดาหรอืมารดาเดียวกนัและเกิดทหีลัง, ลูกของอาหรือของนา, เรียก
คนที่มีอายุคราวนอง๒๒  

สายใจ หมายถึง  กระแสแหงความรักและ ความผูกพัน๒๓  
มัทรีสายใจ  หมายถึง มัทรีผูเปนดวงใจ 

  
             มัทรีสายสวาท  หมายถึง มัทรีผูเปนที่รัก 
แยกศพัท  

สายสวาท หมายถึง   ผูเปนที่รัก๒๔  
 

             มัทรีนองแกว  หมายถึง   มัทรีผูเปนภรรยาที่รักยิง่ 
 

มัทรีแกวสุดสายใจ  หมายถงึ นางมัทรีผูเปนที่รักยิ่ง 
แยกศพัท 

แกว หมายถึง ใชประกอบคํานามใหหมายความวาส่ิงนัน้มีคามาก เปนที่รัก หรือดีเยีย่ม ๒๕

 
แสดงสถานภาพของลูกสะใภ 

  
มัทรีธิดา หมายถึง  มัทรีผูเปนลูกสาว(ในทีน่ี้หมายถึงลูกสะใภเพราะเปนคําที่พระนางผุสดี

เรียกพระนางมัทรี) 
แยกศพัท 

ธิดา หมายถึง   ลูกหญิง๒๖  
                                                           

๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๔. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๖. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๗๙. 
๒๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘๐. 
๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๒. 
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 ๑๑๓ 

คําฉายานามแสดงใหเห็นลักษณะ 
 
 มัทรีเนื้ออุน  หมายถึง  พระนางมัทรีผูมีเนือ้อุน  คําวา  “เนื้ออุน”  ผูศึกษาสันนิษฐานวาผู
แตงคงไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องไตรภูมิพระรวงในตอนที่กลาวถึงนางแกว (อิตถีรัตนะ)ไววา “ 
เมื่อใดพระญามหาจักรพรรดริาชนั้นเยน็แลหนาวไสร  ตัวนางแกวนัน้อุน” ๒๗ การเรียกพระนางมัทรี
วามัทรีเนื้ออุนจึงมีความหมายวามัทรีเปนนางแกว 

  
มัทรีโฉมยง  หมายถึง มัทรีผูเปนหญิงงาม 

แยกศพัท 
โฉมยง  หมายถึง  รูปราง งามสงา๒๘

 
มัทรีศรีแจมฟา หมายถึง  มัทรีผูที่มีความงามเปนเลิศ 

แยกศพัท 
ศรี  หมายถึง มิ่ง, สิริมงคล, ความรุงเรือง, ความสวาง, สุกใส, ความงาม, ความเจริญ, ใช

นําหนาคําบางคําเปนการยกยอง๒๙  
แจม  หมายถึง  กระจาง, ไมมัวหมอง ๓๐

ฟา  หมายถึง  สวนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผนดินอยู, สวรรค๓๑

 
มัทรีโฉมปราง หมายถึง   มัทรีผูที่มีแกมงาม 

แยกศพัท 
โฉม  หมายถึง  รูปราง, ทรวงทรง, เคา งาม ๓๒

ปราง  หมายถึง แกม๓๓  

                                                                                                                                                                      
๒๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๕๗. 
๒๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา  

(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๔), ๑๑๙. 
๒๘ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ๓๔๑. 
๒๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๓๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๘. 
๓๑ เรื่องเดียวกัน, ๘๑๑. 
๓๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
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 ๑๑๔ 

นางพังงาแกวมัทรี  หมายถึง  มัทรีหญิงงามที่เปนที่รัก 
แยกศพัท 

นาง หมายถึง  คําประกอบหนาคําเพื่อแสดงวาเปนเพศหญิง คํานําหนาชื่อหญิงผูมีสามีแลว
๓๔  

พังงา หมายถึง   นางงาม๓๕  
แกว หมายถึง  ใชประกอบคาํนามใหหมายความวาส่ิงนัน้มีคามาก เปนที่รัก หรือดีเยีย่ม ๓๖

 
นางมัทรีศรีสวรรคกัลยา   หมายถึง   มัทรีผูที่มีความงามดังนางฟา 

แยกศพัท 
ศรี หมายถึง มิง่, สิริมงคล, ความรุงเรือง, ความสวาง, สุกใส, ความงาม, ความเจริญ, ใช

นําหนาคําบางคําเปนการยกยอง๓๗

 
นางบังอรมัทรีกัลยา หมายถึง  นางมัทรีผูมีความงาม 

แยกศพัท 
บังอร หมายถึง  นาง; เด็ก ๆ ที่กําลังนารัก ๓๘

 
โฉมปรางนวลนางมัทรี  หมายถึง  มัทรีผูที่มีแกมงามผุดผอง 

แยกศพัท 
โฉม หมายถึง  รูปราง, ทรวงทรง, เคา งาม ๓๙

นวล หมายถึง  สีขาวปนเหลอืงเล็กนอย, ผองเปนยองใย, งามผุดผอง ๔๐

 
 

                                                                                                                                                                      
๓๓ เรื่องเดียวกัน, ๖๖๙. 
๓๔ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๔. 
๓๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๗๙. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๒. 
๓๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, ๖๑๕. 
๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๔๐ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๕. 
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 ๑๑๕ 

นวลระหงองคมัทรี  หมายถึง  มัทรีผูที่มีรูปรางงดงาม 
แยกศพัท 

นวลระหง  หมายถึง   มีรูปทรงงาม ๔๑

 
คําฉายานามแสดงสถานภาพและลักษณะ 
 
มัทรีเทวีกัลยา หมายถึง   มัทรีมเหสีผูเปนหญิงงาม 

แยกศพัท 
เทวี หมายถึง   เทวดาผูหญิง, นางพญา, นางกษัตริย ๔๒

กัลยา หมายถึง   นางงาม ๔๓

 
พระเจากรุงสญชัย  คําฉายาที่ใชเรียกพระเจากรุงสญชัย  กวีมักใชคําที่แสดงใหเห็น

สถานภาพความเปนกษตัริย  เปนพระอยักา  และเปนบดิา ดังนี ้
 

คําฉายานามแสดงใหเห็นสถานภาพ 
 

แสดงสถานภาพความเปนกษัตริย 
 
สญชัยพระราชา หมายถึง   พระสญชัยผูเปนพระราชา 

แยกศพัท 
ราชา หมายถึง   พระเจาแผนดิน, พระมหากษัตริย ๔๔

 
พระเจากรุงสญชัยธิบดี หมายถึง  พระสญชัยผูเปนพระราชา 

แยกศพัท 
กรุง หมายถึง เมืองหลวง, เมอืงซึ่งเปนที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แตกอนหมายถึง ประเทศก็ได 

กษัตริย๔๕

                                                           
๔๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๕. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๐. 
๔๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘. 
๔๔ เรื่องเดียวกัน, ๙๕๑. 
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 ๑๑๖ 

บดี หมายถึง  นาย, เจาของ, เจา, ผูครอง, ผูบังคับบัญชา๔๖

 
แสดงสถานภาพพระอัยกา 

 
ทาวศรีสญชัยอัยกา หมายถึง พระสญชัยผูเปนปู 

แยกศพัท 
อัยกา  หมายถึง ปู ตา ๔๗

 
คําฉายานามแสดงลักษณะ 

 
พระจักรีศรีสญชัย  หมายถึง  พระราชาสญชัยผูมีความงาม 

แยกศพัท 
จักรี  หมายถึง   ผูมีจักร หมายถึงพระนารายณ ตอมา หมายถึง พระราชาตามคติความเชื่อ

ของไทยที่วา พระราชาเปนพระนารายณอวตาร 
ศรี  หมายถึง มิ่ง, สิริมงคล, ความรุงเรือง, ความสวาง, สุกใส, ความงาม, ความเจริญ, 

ใชนําหนาคําบางคําเปนการยกยอง ๔๘

 
ภูมีศรีสญชัย  หมายถึง พระเจาแผนดนิสญชัยผูที่มีความงาม 

แยกศพัท 
ภูมี  หมายถึง  พระเจาแผนดนิ ๔๙

 
ทาวศรีสญชัย หมายถึง  พระเจาแผนดนิสญชัยผูมีความงาม 

แยกศพัท 
ทาว  หมายถึง  ผูเปนใหญ, พระเจาแผนดิน๕๐

                                                                                                                                                                      
๔๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๐. 
๔๖ เรื่องเดียวกัน, ๖๐๒. 
๔๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๕๗. 
๔๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๔๙ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน, ๕๒๖. 

116

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗ 

สญชัยไตรภูวนาถ หมายถึง พระเจาสญชัยผูเปนเจาแหงสามโลก 
แยกศพัท  

ไตร  หมายถึง  ไกร, ยิ่ง, สาม คําสําหรับนําหนาสมาสอยางเดียว๕๑

     ภูวนาถ  หมายถึง  พระเจาแผนดนิ ๕๒

 
พระจอมไตรสญชัยธิบดี  หมายถึง  พระเจาสญชัยผูเปนใหญในสามโลก 

แยกศพัท 
จอม  หมายถึง  ผูยอดเยีย่มในหมู ๕๓

บดี หมายถึง  นาย, เจาของ, เจา, ผูครอง, ผูบังคับบัญชา๕๔

 
คําฉายานามแสดงสถานภาพและลักษณะ  ไดแก 
 
ทาวศรีสญชัยทรงฤทธิ์บิดา หมายถึง   พระสญชัยผูมีอํานาจผูเปนบดิา 

แยกศพัท 
ทาว  หมายถึง  ผูเปนใหญ, พระเจาแผนดิน๕๕  
ศรี  หมายถึง มิ่ง, สิริมงคล, ความรุงเรือง, ความสวาง, สุกใส, ความงาม, ความเจริญ, ใช

นําหนาคําบางคําเปนการยกยอง ๕๖

ฤทธิ  ฤทธิ์  หมายถึง  อํานาจศักดิ์สิทธิ์, แรงอํานาจ ๕๗

 
พระนางผุสดี  คําฉายานามทีใ่ชเรียกพระนางผุสดี กวีมักใชคําที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพ 

หรือผูที่มีความงามเปนเลิศ เชน 
 
 

                                                           
๕๑ เรื่องเดียวกัน, ๔๘๓. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๕๓ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 
๕๔ เรื่องเดียวกัน, ๖๐๒. 
๕๕

 เรื่องเดียวกัน, ๕๒๖. 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙๓. 
๕๗ เรื่องเดียวกัน, ๙๘๒. 
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 ๑๑๘ 

คําฉายานามแสดงสถานภาพ 
  

แสดงสถานภาพนางกษัตริย 
 
ผุสดีเทว ี หมายถึง  นางผุสดีผูเปนนางกษัตริย 

แยกศพัท 
เทวี หมายถึง เทวดาผูหญิง, นางพญา, นางกษัตริย ๕๘

 
แสดงสถานภาพมารดา 

 
อัครราชชนนิกาขติเยนทรุวรองคผรุศสวดี  หมายถึง  พระนางผุสดีผูประเสริฐจอมกษตัริยผู

เปนมารดาของกษัตริยอันยิ่งใหญ  
 

คําฉายานามแสดงลักษณะ 
 
นางโฉมศรีนงนุชผุสดี หมายถึง  นางผุสดีผูมีความงาม 

แยกศพัท 
โฉม  หมายถึง  รูปราง, ทรวงทรง, เคา งาม ๕๙

นงนุช  หมายถึง  นางนอง ๖๐

 
ผุสดีนงคราญ หมายถึง   นางผุสดีผูเปนหญิงงาม 

แยกศพัท 
นงคราญ หมายถึง  นางงาม, นางสาว ๖๑  
 
ผุสดีนางกานดา  หมายถึง  นางผุสดีผูเปนที่รัก 

แยกศพัท 
                                                           

๕๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๐. 
๕๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๖๐ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๐. 
๖๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๐. 
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 ๑๑๙ 

     กานดา หมายถึง  หญิงที่รัก ๖๒

 
ผุสดีฉายา  หมายถึง นางผุสดีผูที่มีโฉมงาม 

แยกศพัท 
ฉายา หมายถึง ผูหญิง, นางผูมีโฉมงาม๖๓  

 
นางนาถผุสดี  หมายถึง  นางผุสดีผูเปนที่พึ่ง 

แยกศพัท 
นาถ  หมายถึง  ที่พึ่ง, ผูเปนทีพ่ึ่ง ๖๔

 
นวลนางผุสด ี หมายถึง  นางผุสดีผูงามผุดผอง 

แยกศพัท 
นวล  หมายถึง  สีขาวปนเหลอืงเล็กนอย; ผองเปนยองใย, งามผุดผอง๖๕  
 
โฉมงามบวรนางผุสดีศรีใส  หมายถึง   นางผุสดีผูประเสริฐผูมีความงามรุงเรือง  

แยกศพัท      
โฉมงาม  หมายถึง  รูปงาม ๖๖

บวร  หมายถึง  ประเสริฐ, ลํ้าเลิศ๖๗  
ใส  หมายถึง  แจมกระจาง๖๘  

 
นางผุสดีผูโสภา หมายถึง  นางผุสดีผูงดงาม 

แยกศพัท 
โสภา หมายถงึ  งาม ๖๙

                                                           
๖๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๑. 
๖๓ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๗. 
๖๔ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๖. 
๖๕ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๕. 
๖๖ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๖๗ เรื่องเดียวกัน, ๖๑๐. 
๖๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๔. 
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 ๑๒๐ 

นางผุสดีศรีใส หมายถึง  นางผุสดีผูมีความงามรุงเรือง 
แยกศพัท 

ใส  หมายถึง  แจมกระจาง ๗๐

 
พระชาลี  คําฉายานามใชเรียกพระชาลี   เปนคําที่แสดงสถานภาพกษัตริยผูมีวัยเยาว ดังนี ้

 
แสดงสถานภาพกษัตริย และลักษณะ  

 
ปรเมนนเรนทรดรุณชาลีดิลกขุนกรษัตร  หมายถึง  ชาลีผูเปนกษัตริยอันยิ่งใหญผูเปนโอรส

ผูเยาวแหงพระราชาผูยิ่งใหญ 
แยกศพัท 

ปรเมนทร หมายถึง ผูเปนใหญยิ่ง๗๑  
นเรนทร หมายถึง พระราชา๗๒

ดรุณ หมายถึง  เด็กรุน หนุม, ออน, สม๗๓  
ดิลก หมายถึง  รอยแตมหรือเจิมที่หนาผากเพื่อเปนมงคล, เลิศ, ยอด, เฉลิม ๗๔

ขุน หมายถึง ผูเปนใหญ, หัวหนา ๗๕

 
ชาลีดิลกขุนกษัตริย หมายถงึ   ชาลีผูเปนจอมกษัตริยผูเปนเลิศ 

 
กัณหาคําฉายานามที่ใชเรียกพระกณัหา  กวีมักใชคําทีแ่สดงใหเห็นวาเปนหญิงที่มีความงาม  

ดังนี ้
 
 

                                                                                                                                                                      
๖๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๔. 
๗๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๔. 
๗๑ เรื่องเดียวกัน, ๖๕๑. 
๗๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 
๗๓ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๕. 
๗๔ เรื่องเดียวกัน, ๔๐๘. 
๗๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๙๕. 
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 ๑๒๑ 

คําฉายานามแสดงลักษณะ 
กัณหากัลยานารี หมายถึง  กณัหาผูเปนหญิงงาม  

แยกศพัท 
กัลยา หมายถึง  นางงาม ๗๖

นารี  หมายถึง  ผูหญิง, นาง ๗๗

 
คําฉายานามแสดงสถานภาพและลักษณะ 
 
นางนาถวรราชพิบูลกัณหาธานิตยุพา  หมายถึง กัณหาราชธิดาผูเปนที่พึ่งผูอุดมไปดวยความ

ดี 
แยกศพัท 

นาถ  หมายถึง  ที่พึ่ง, ผูเปนทีพ่ึ่ง ๗๘

วร  หมายถึง  พระ; ของขวัญ ยอดเยีย่ม, ประเสริฐ, เลิศ ๗๙

ราช  หมายถึง พระเจาแผนดนิ๘๐

พิบูล  หมายถงึ  กวางขวาง, มาก ๘๑

ยุพา  หมายถึง หญิงสาวสวย ๘๒

 ธานิต  สันนิษฐานวานาจะมาจากคําวาธาน ีซ่ึงแปลวาเมือง 
 
 ชูชก คําฉายานามที่ใชเรียกชชูก พบเพยีงคาํเดียวแสดงใหเห็นวยัและจติใจโหดรายของ 
ชูชก 

 
ชูชกาชรฉกรรจ หมายถึง   ชูชกผูชราและมีจิตใจโหดราย 

แยกศพัท 

                                                           
๗๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘. 
๗๗ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๘. 
๗๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๖. 
๗๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕๔. 
๘๐ เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๘๑ เรื่องเดียวกัน, ๗๘๘. 
๘๒ เรื่องเดียวกัน, ๙๑๒. 
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 ๑๒๒ 

ฉกรรจ  หมายถึง  หาวหาญ ๘๓

 การใชคําฉายานามในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตแสดงใหเห็นสถานภาพและ
ลักษณะของตวัละครแสดงใหเห็นถึงสถานภาพกษัตริยและแสดงสถานภาพความสัมพันธของคน
ในครอบครัว  นอกจากนั้นคาํฉายานามยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของตัวละคร  เชน  ตัว
ละครกษัตริยฝายชาย  คําฉายานามที่ใชจะมคีวามหมายวา ผูมีฤทธิ์  ผูเปนใหญในสามโลก  และผูมี
ความรู   ตัวละครกษัตริยฝายหญิง กวเีนนใหเห็นถึงความงาม  เชน ผูงดงาม  ผูโฉมงาม   ผูวัยเยาว  
สวนคําฉายานามที่ใชเรียกชชูกไมแสดงใหเห็นสถานภาพแตแสดงลกัษณะวาชูชกเปนคนใจราย 
 

๔.๑.๒ สาํนวนออมคอม (Periphasis)  หมายถึง  สํานวนที่ใชขอความยาว ๆ แทนที่จะ
กลาวอยางสั้นใหเขาใจงาย เชน ใชขอความ  “ Her old  factory system was suffering from a 
temporary inconvenience”  แทน  “Her nose was blocked”  การใชโวหารเชนนี้มกัเนื่องมาจากการ
ลากความในขณะทีย่ังนกึหาถอยคําไมทัน หรือระมัดระวงัที่จะใหสุภาพเกินไป หรือเจตนาใชคําหรู
เพื่อแสดงภูมิ หรือบางครั้งอาจจะใชอยางจงใจก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหเกิดอารมณขันในการ
สรางลักษณะประจําตัวละคร๘๔

 พระเวสสันดร สํานวนออมคอมที่ใชเรียกพระเวสสันดร มักใชคําแสดงใหเห็นสถานภาพ
กษัตริย  นักบวช และลักษณะ 
 

แสดงสถานภาพกษัตริย 
 
สมเด็จพระภูธร หมายถึง   พระเวสสันดรผูเปนพระราชา 

แยกศพัท
สมเด็จ หมายถึง   คํายกยองหนาชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดหรือแตงตั้ง หมายความวา
ยิ่งใหญหรือประเสริฐ๘๕

พระ  หมายถึง   ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดงความยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระ
เจาแผนดนิหรอืของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง๘๖  

                                                           
๘๓ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๑. 
๘๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๒), ๓๒๓. 
๘๕ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ๑๑๒๕. 
๘๖ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
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 ๑๒๓ 

ภูธร หมายถึง   พระราชา, ภูเขา๘๗  
สมเด็จภวูนยั หมายถึง  พระเจาแผนดนิ 

แยกศพัท 
ภูวนัย หมายถงึ  พระเจาแผนดิน๘๘  

 
 แสดงสถานภาพนักบวช 

 
หนอพุทธางกลู   หมายถึง  ผูเปนเชื้อสายของพระพุทธเจา 

แยกศพัท 
หนอ  หมายถึง     พืชที่งอกจากกอ หรือเหงาของตนใหญ  โดยปริยายเรียกสิ่งที่เกดิเชนนั้น; 

ลูก, ลูกชาย, เชื้อสาย๘๙

พุทธางกูล (พทุธางกูร)  หมายถึง   หนอพระพุทธเจาคือผูที่จะไดเปนพระพุทธเจา ลูกชาย, 
เชื้อสาย ๙๐

 
สมเด็จพระราชฤาษี   หมายถึง  พระกษัตริยผูที่เปนนกับวช 

แยกศพัท 
ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๙๑

ฤาษี หมายถึง นักบวชพวกหนึ่ง มีมากอนพทุธกาลสละบานเรือนออกไปบําเพ็ญพรต
แสวงหาความสงบ๙๒

 
แสดงลักษณะ 
 
สมเด็จทรงธรรม        หมายถึง   พระมหากษัตริยผูมีธรรมะ 

แยกศพัท 
                                                           

๘๗ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๘๘ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๘๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔๑. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔๑. 
๙๑ เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๙๒ เรื่องเดียวกัน, ๙๘๓ 
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 ๑๒๔ 

ทรงธรรม หมายถึง ผูมีธรรมะ  
ทาวเจาจอมไตร  หมายถึง    ผูเปนเจาแหงสามโลก 

แยกศพัท 
ทาว หมายถึง   ผูเปนใหญ, พระเจาแผนดิน๙๓

เจา  หมายถึง   ผูเปนใหญ, ผูเปนหัวหนา บางแหงหมายถึงพระเจาแผนดินก็มี๙๔

จอม หมายถึง   ผูยอดเยีย่มในหมู๙๕  
ไตร หมายถึง   ไกร, ยิ่ง, สาม คําสําหรับนําหนาสมาสอยางเดียว๙๖

 
แสดงสถานะภาพกษตัริยและลักษณะ 
 
จอมโลเกศ  หมายถึง  พระเจาแผนดินผูเปนใหญในโลก 

แยกศพัท 
จอม  หมายถึง   ผูยอดเยีย่มในหมู ๙๗

โลเกศ  หมายถึง   ผูเปนใหญในโลก๙๘  
 
ไทธิเบศรบดินทรเทพอารี หมายถึง    พระราชาผูเปนใหญผูมีความโอบออมอารีเหมือน

เทวดา 
แยกศพัท 
 ธิเบศร หมายถึง  อธิป+อิศร  ผูเปนใหญ 

ไท  หมายถึง  ผูเปนใหญ๙๙  
บดินทร หมายถึง  พระเจาแผนดิน (ส.ปติ+อินฺทฺร) ๑๐๐

เทพ  หมายถึง  เทวดา ๑๐๑

                                                           
๙๓ เรื่องเดียวกัน, ๕๒๖ 
๙๔ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๒. 
๙๕ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔ 
๙๖ เรื่องเดียวกัน, ๔๘๓ 
๙๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 
๙๘เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔๔. 
๙๙ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๘. 
๑๐๐ เรื่องเดียวกัน, ๖๐๒. 
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 ๑๒๕ 

อารี   หมายถึง เอื้อเฟอ, มีแกใจ, มีใจเผื่อแผ ๑๐๒

 
ทาวเทพธํารงมกุฎสุรางคภิรมย  หมายถึง   พระเจาแผนดินผูเปนดั่งเทพผูยินดใีนนางสนม

กํานัล 
แยกศพัท 

ธํารง หมายถึง ทรงไว ชูไว ๑๐๓

มกุฎ  หมายถึง   สูงสุด ยอดเยี่ยม ๑๐๔

สุรางค ในที่นี้นาจะหมายถึงนางสวรรค ในบริบท หมายถึง นางสนมกํานัลหรือบาท
บริจาริกา  

ภิรมย อภิรมย  หมายถึง ร่ืนเริงยิ่ง, ดีใจยิ่ง, ยินดยีิ่ง; พักผอน;ใชวาภิรมยก็มี ๑๐๕

  
พระบาทวรกษัตรจอมจักรเจริญสวัสดิอุดม   หมายถึง  พระราชาผูประเสริฐผูมีความเจริญ

สูงสุด 
แยกศพัท 

พระบาท หมายถึง  ตีน ราชาศัพทวา พระบาท ๑๐๖ในที่นี้เปนคําใชเรียกแทนพระเจาแผนดิน 
วร หมายถึง  พระ; ของขวัญ ยอดเยีย่ม, ประเสริฐ, เลิศ ๑๐๗

กษัตร หมายถึง   พระเจาแผนดิน, เจานาย ๑๐๘

เจริญ  หมายถงึ   เติบโต, งอกงาม, ทําใหงอกงาม ๑๐๙

สวัสดิ์  หมายถึง   ความดี, ความงาม, ความเจริญรุงเรือง; ความปลอดภัย ๑๑๐

อุดม  หมายถึง   สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ ๑๑๑

                                                                                                                                                                      
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๘. 
๑๐๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๖๘. 
๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, ๕๕๗. 
๑๐๔ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๙. 
๑๐๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๓๒. 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, ๖๒๑. 
๑๐๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕๔ 
๑๐๘ เรื่องเดียวกัน, ๘๕. 
๑๐๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๒. 
๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๔๓. 
๑๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๘๑. 
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 ๑๒๖ 

นเรศทาวนกัทานธรรม  หมายถึง  พระราชาผูใฝในการทาํทาน 
แยกศพัท 

นเรศ  หมายถงึ  พระราชา๑๑๒         
นัก หมายถึง   ใชประกอบหนาคําอ่ืนหมายความวาผู ๑๑๓

 
สมเด็จทรงธรรม หมายถึง  พระมหากษัตริยผูมีธรรมะ 

แยกศพัท 
สมเด็จ หมายถึง   คํายกยองหนาชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดหรือแตงตั้ง หมายความวา

ยิ่งใหญหรือประเสริฐ๑๑๔  
ทรงธรรม  หมายถึง  ผูมีธรรมะ 

 
 นางมัทรี สํานวนออมคอมทีใ่ชเรียกพระนางมัทรี แสดงสถานภาพกษตัริยและลักษณะ   

 
สํานวนออมคอมแสดงสถานภาพนางกษตัริย 
 
นางเทว ี  หมายถึง   นางกษัตริย 

แยกศพัท 
เทวี  หมายถึง  เทวดาผูหญิง, นางพญา, นางกษัตริย ๑๑๕

 
แสดงลักษณะ 

 
นางนาถสายสมร   หมายถึง  นางผูเปนที่พึ่งอันเปนที่รัก 

แยกศพัท 
นาถ  หมายถึง  ที่พึ่ง, ผูเปนทีพ่ึ่ง ๑๑๖

สายสมร  หมายถึง   หญิงที่รัก, นาง ๑๑๗

                                                           
๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 
๑๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๘. 
๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๒๕. 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๐. 
๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๗๖. 
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 ๑๒๗ 

นางพังงา  หมายถึง  หญิงงาม 
แยกศพัท 

พังงา หมายถึง  นางงาม ๑๑๘

 
นางโฉมงาม  หมายถึง  นางผูมีรูปรางงาม 

แยกศพัท 
โฉมงาม   หมายถึง   รูปงาม ๑๑๙

 
โฉมปรางนางทรามวัย  หมายถึง   นางผูเยาววยัผูมีแกมงาม 

แยกศพัท 
โฉม หมายถึง  รูปราง, ทรวงทรง, เคา, งาม ๑๒๐

ทรามวัย หมายถึง  หญิงสาววัยรุน ๑๒๑

 
พังงากัลยาณี  หมายถึง  นางงาม 

แยกศพัท 
พังงา  หมายถงึ   นางงาม ๑๒๒

กัลยาณี  หมายถึง  นางงาม, หญิงงาม ๑๒๓  
 
แสดงสถานภาพและลักษณะ 
 
เทวีเจาทรามวยั หมายถึง นางกษัตริยผูมวีัยเยาว 

แยกศพัท 
ทรามวัย หมายถึง  หญิงสาววัยรุน ๑๒๔

                                                                                                                                                                      
๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘๐. 
๑๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๗๗๙. 
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๑๒๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๑๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๐๔. 
๑๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๗๗๙. 
๑๒๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘. 
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 ๑๒๘ 

พระเจากรุงสญชัย  สํานวนออมคอมที่ใชเรียกพระเจากรงุสญชัย แสดงใหเห็นสถานภาพ
กษัตริยและลักษณะ  ดังนี ้

 
สํานวนออมคอมแสดงสถานภาพบิดา 

 
ภูธรราชบิดาพระภวูนัย   หมายถึง  ผูเปนบดิาของพระเจาแผนดิน 

แยกศพัท 
ภูธร หมายถึง พระราชา, ภูเขา ๑๒๕

 ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๑๒๖

บิดา หมายถึง  พอ โดยปริยายหมายความวา ผูใหกําเนิด ๑๒๗

พระ  หมายถึง ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดง ความ ยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระเจา
แผนดินหรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง ๑๒๘

ภูวนัย  หมายถงึ  พระเจาแผนดิน ๑๒๙  
 
แสดงสถานะภาพกษตัริยและบิดา 
 
ภูธรราชบิดาพระภวูนัย   หมายถึง  พระเจาแผนดินผูเปนบิดาของพระราชา 

แยกศพัท 
ภูธร หมายถึง พระราชา, ภูเขา ๑๓๐

 ราช หมายถึง พระเจาแผนดนิ๑๓๑

บิดา หมายถึง  พอ โดยปริยายหมายความวา ผูใหกําเนิด ๑๓๒

                                                                                                                                                                      
๑๒๔ เรื่องเดียวกัน, ๕๐๔. 
๑๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๑๒๖ เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๑๒๗ เรื่องเดียวกัน, ๖๒๗. 
๑๒๘ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
๑๒๙ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๑๓๐ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๔. 
๑๓๑ เรื่องเดียวกัน, ๙๔๙. 
๑๓๒ เรื่องเดียวกัน, ๖๒๗. 
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 ๑๒๙ 

พระ  หมายถึง ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดง ความ ยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระเจา 
แผนดินหรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง ๑๓๓

ภูวนัย  หมายถงึ  พระเจาแผนดิน ๑๓๔

 
แสดงลักษณะ 
 
พระจอมไตร  หมายถึง   เจาแหงสามโลก 

แยกศพัท 
พระ หมายถึง ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดง ความยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระเจา

แผนดินหรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง ๑๓๕

จอม  หมายถึง  ผูยอดเยีย่มในหมู ๑๓๖

ไตร หมายถึง  ไกร, ยิ่ง, สาม คําสําหรับนําหนาสมาสอยางเดียว ๑๓๗

 
แสดงสถานภาพและลักษณะ 

 
สมเด็จกรุงเทพภูวตาทานทศธรรมามกุฎีนเรนทรธาตรี หมายถึง   พระราชาผูเปนเทวดาบน

โลกทรงทศพิธราชธรรมเปนพระราชที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก 
แยกศพัท 

กรุง หมายถึง เมืองหลวง, เมอืงซึ่งเปนที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แตกอนหมายถึงประเทศก็ได 
กษัตริย 

เทพ  หมายถึง  เทวดา ๑๓๘

ภูว  หมายถึง แผนดิน ๑๓๙

ทาน หมายถึง คําที่ใชประกอบหนาชื่อบรรดาศักดิห์รือตําแหนงเพื่อแสดงความยกยอง ๑๔๐

                                                           
๑๓๓ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
๑๓๔ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๑๓๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
๑๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 
๑๓๗ เรื่องเดียวกัน, ๔๘๓. 
๑๓๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๘. 
๑๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
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 ๑๓๐ 

ทศธรรมา หมายถึง  ธรรม ๑๐ ประการ ในที่นี้หมายถึงทศพิธราชธรรม จริยาวัตรที่พระเจา
แผนดินทรงประพฤติ ๕๐๗ เปนหลักธรรมประจําพระองคหรือคุณธรรมของผูปกครองบานเมืองมี 
๑๐ ประการ 

มกุฎี หมายถึง  มงกุฎ สูงสุด, ยอดเยี่ยม ๑๔๑

นเรนทร  หมายถึง  พระราชา ๑๔๒

ธาตรี หมายถึง  แผนดิน, โลก ๑๔๓  
 
บดีกรุงราเชนทรเรศตรีสินทรธิบดี  หมายถึง พระราชาผูถือปฏิบัติศีลอยางมั่นคง 

แยกศพัท 
บดี  หมายถึง   นาย, เจาของ, เจา, ผูครอง, ผูบังคับบัญชา 
ราเชนทร หมายถึง  พระราชาผูเปนใหญ๑๔๔  

 สินทร  สันนิษฐานวานาจะมาจากคําวา  ศีล และ คําวา ธร  ศีล หมายถึง การรักษาหรือ
ปฏิบัติและจรรยาไวมัน่คงเปนระเบียบ๑๔๕  ธร หมายถึง ผูมีหรือถือ ๑๔๖  

 
จอมจักรพรรดเิมืองแมน หมายถึง  พระราชาผูเปนจอมจักรพรรดิของสวรรค 

แยกศพัท 
จอม หมายถึง  ผูยอดเยีย่มในหมู ๑๔๗

จักรพรรดิ หมายถึง  พระราธิราช, ประมุขของจักรวรรดิ์ ๑๔๘

แมน หมายถึง เทวดา๑๔๙  

                                                                                                                                                                      
๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, ๕๒๔. 
๑๔๑ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๙. 
๑๔๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓. 
๑๔๓ เรื่องเดียวกัน, ๕๕๖. 
๑๔๔ เรื่องเดียวกัน, ๙๕๑. 
๑๔๕ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุ

สภาลาดพราว ๒๕๑๑), ๑๑๓๗. 
๑๔๖ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ๕๙๔. 
๑๔๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 
๑๔๘ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๖. 
๑๔๙ เรื่องเดียวกัน, ๘๗๙. 
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 ๑๓๑ 

สมเด็จจรุงกรณุทรง หมายถึง   พระราชาผูเต็มไปดวยความกรุณา 
แยกศพัท 

จรุง  หมายถึง จูง, ชักชวน ๑๕๐

กรุณ หมายถึง   (กลอน) กรุณา ๑๕๑

ทรง  หมายถึง  ในราชาศัพทมีความหมายวาขี่หรือถือเปนตน ตามเนื้อความของคําที่
ตามหลัง ๑๕๒

 
สมเด็จปนภพภูวดา  หมายถึง  พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน 

แยกศพัท 
ปนภพ ปนพิภพ หมายถึง  จอม, ยอด ๑๕๓

ภูว  หมายถึง แผนดิน ๑๕๔

 
สมเด็จไทยเจาไอศวรรค   หมายถึง   พระราชาผูเปนใหญ  

แยกศพัท 
ไอศวรรค  หมายถึง  ความเปนเจาเปนใหญ, ความเปนพระเจาแผนดิน; อํานาจ ๑๕๕

 
พระจอมไตร  หมายถึง   เจาแหงสามโลก 

แยกศพัท 
พระ หมายถึง ใชประกอบหนาคําอ่ืนแสดงความยกยองเทพเจาเทวดาผูเปนใหญ พระเจา

แผนดินหรือของที่เกี่ยวของกับพระเจาแผนดินและเจานายชั้นสูง ๑๕๖

จอม  หมายถึง  ผูยอดเยีย่มในหมู ๑๕๗

ไตร หมายถึง  ไกร, ยิ่ง, สาม คําสําหรับนําหนาสมาสอยางเดียว ๑๕๘

                                                           
๑๕๐ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๑. 
๑๕๑ เรื่องเดียวกัน, ๗๐. 
๑๕๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๐๑. 
๑๕๓ เรื่องเดียวกัน, ๖๙๘. 
๑๕๔ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๖. 
๑๕๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๔๐๓. 
๑๕๖ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๒. 
๑๕๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๔. 

131

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒ 

 นางผุสดี สํานวนออมคอมที่ใชเรียกพระนางผุสดี  กวีมักใชคําทีแ่สดงใหเห็น
สถานภาพกษตัริยและลักษณะ  ดังนี ้
 

แสดงลักษณะ 
 

โฉมนุชสุดสมร หมายถึง     นางผูเปนยอดแหงนางงามทั้งหลาย 
แยกศพัท 

โฉม  หมายถึง   รูปราง, ทรวงทรง, เคา, งาม ๑๕๙

นุช  หมายถึง  ตัดมาจากอนุช   นองโดยมากใชแกผูหญิง๑๖๐

สมร หมายถึง   นางงามซึ่งเปนที่รัก๑๖๑

 
นางนาถนักธรรม  หมายถึง  นางผูเปนที่พึงผูมีธรรมะ 
 
นางนาถกัลยา  หมายถึง    หญิงงามผูเปนที่พึ่ง 

แยกศพัท 
กัลยา หมายถึง  นางงาม ๑๖๒

 
นางนองนาถ  หมายถึง  นางอันเปนที่พึ่ง 

แยกศพัท 
นอง หมายถึง  ผูรวมบิดาหรอืมารดาเดียวกนัและเกิดทหีลัง, ลูกของอาหรือของนา, เรียกคน
ที่มีอายุคราวนอง ๑๖๓

 
นางนงคราญ  หมายถึง    นางผูมีความงาม 

แยกศพัท 
                                                                                                                                                                      

๑๕๘ เรื่องเดียวกัน, ๔๘๓. 
๑๕๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑. 
๑๖๐ เรื่องเดียวกัน, ๕๙๔. 
๑๖๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๒๗. 
๑๖๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘. 
๑๖๓ เร่ืองเดียวกัน, ๕๖๖. 
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 ๑๓๓ 

นงคราญ หมายถึง  นางงาม, นางสาว ๑๖๔

 
โฉมงามทรามวัยอรทัยเจาแกวกัลยา  หมายถึง  นางผูวัยเยาวผูมีความงาม  

แยกศพัท 
โฉมงาม  หมายถึง   รูปงาม๑๖๕

ทรามวัย หมายถึง  หญิงสาววัยรุน๑๖๖

อรทัย  หมายถึง  หญิงสาว, สาวรุน, สาวงาม๑๖๗  
เจา  หมายถึง ผูเปนใหญ, ผูเปนหัวหนา๑๖๘

แกว หมายถึง ใชประกอบคํานามใหหมายความวาส่ิงนัน้มีคามาก เปนที่รัก หรือดีเยีย่ม๑๖๙  
กัลยา  หมายถึง  นางงาม ๑๗๐

 
แสดงสถานภาพและลักษณะ 
 
นางนาถเทว ี หมายถึง    นางกษัตริยผูเปนที่พึ่ง 

แยกศพัท 
เทวี  หมายถึง เทวดาผูหญิง, นางพญา, นางกษัตริย ๑๗๑  
กัณหา  สํานวนออมคอมที่ใชเรียกพระกณัหาแสดงใหเหน็ถึงสถานภาพนองสาวของ 

พระชาลี ดังนี ้
 

แสดงสถานภาพนองสาว 
 

องคอัครขนิษฐาวนดิภคีนี   หมายถึง  นองสาวผูเปนเลิศ 

                                                           
๑๖๔ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๐. 
๑๖๕ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๑ 
๑๖๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๐๔. 
๑๖๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๓๕. 
๑๖๘ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๒. 
๑๖๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๕๒. 
๑๗๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘. 
๑๗๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๐. 
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 ๑๓๔ 

แยกศพัท 
องค  หมายถึง  สวนของรางกาย, อวยัวะ, ตัว๑๗๒  
อัคร หมายถึง  เลิศ, ยอด, มักใชเปนสวนหนาสมาส๑๗๓  
ขนิษฐา  หมายถึง นอง๑๗๔  
วนิด(วนิดา)  หมายถึง หญิง, หญิงสาว๑๗๕  
ภคีนี  หมายถึง  พี่หญิง, นองหญิง๑๗๖  

 
กัณหาชาลี  สํานวนออมคอมที่ใชเรียกพระกัณหาและพระชาลีรวมกันแสดงใหเห็น

สถานภาพและลักษณะ  ดังนี้ 
 

แสดงสถานภาพกษัตริย 
 

ยุพาพงษขัตเิยาวรามา  หมายถึง กษัตริยผูเยาวผูเปนเชื้อสายของกษัตริย 
แยกศพัท 

ยุพา  หมายถึง หญิงสาวสวย๑๗๗  
 
แสดงสถานภาพหลานพระเจาแผนดิน 

 
สองพระเจาหลาน  หมายถึง  หลานทั้งสองของพระเจาแผนดิน 

แยกศพัท 
หลาน หมายถึง ลูกของลูก; ลูกของพี่หรือของนอง ๑๗๘

 
ยุพเรศสองศรี หมายถึง  สองกษัตริยผูมีความรุงเรือง 

                                                           
๑๗๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๒๑. 
๑๗๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔๘. 
๑๗๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๖๒. 
๑๗๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕๓. 
๑๗๖ เรื่องเดียวกัน, ๘๑๗. 
๑๗๗ เรื่องเดียวกัน, ๙๑๒. 
๑๗๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๗๓. 

134

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕ 

แยกศพัท  
 

ยุพเรศ หมายถงึ   นางกษัตริย, หญิงสาวสวย ๑๗๙

 
แสดงลักษณะ 

 
สองศรีสวัสดิ    หมายถึง    กัณหาชาลีผูมีความดีความเจริญรุงเรือง 

 
สองสวาดิ์  หมายถึง  สองพระองคผูเปนที่รัก 

แยกศพัท 
สวาดิ์  หมายถึง รักใคร ยินดี๑๘๐  

 
แสดงสถานภาพและลักษณะ 

 
สองโปตกาตรุณรักษ  หมายถึง  สองลูกนอยผูเยาววยัผูไดรับการคุมครองรักษา 

แยกศพัท 
โปตกา หมายถึง  (โปดก) ลูกนอย, ลูกสัตว ๑๘๑

ตรุณ หมายถึง   เด็กรุน  ดรุณ, หนุม, ออน, รุน ๑๘๒

รักษ  หมายถึง  (รักษา) ระวัง ๑๘๓

 
ปโยประยุรเยาวเรศราชราชี หมายถึง   โอรสและธิดาผูเปนที่รักของตระกูล 

แยกศพัท 
ปโย  หมายถึง ปย ที่รัก, สําหรับประกอบหนาศัพทตาง ๆ ๑๘๔

ประยูร  หมายถึง เผาพนัธุ, เชื้อสาย, ตระกูล ๑๘๕

                                                           
๑๗๙ เรื่องเดียวกัน, ๙๑๒. 
๑๘๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๔๕ 
๑๘๑ เรื่องเดียวกัน, ๗๒๐. 
๑๘๒ เรื่องเดียวกัน, ๔๓๒. 
๑๘๓ เรื่องเดียวกัน, ๙๓๘. 
๑๘๔ เรื่องเดียวกัน, ๖๙๙. 
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 ๑๓๖ 

เยาวเรศ หมายถึง  นางกษัตริย, หญิงสาวสาย ๑๘๖

ราช  หมายถึง พระชาลี 
ราชี  หมายถึง พระกัณหา         
 
ชูชก  สํานวนออมคอมที่ใชเรียกชูชก แสดงสถานภาพและลักษณะอนันารังเกียจของชชูก  

ดังนี ้
แสดงลักษณะ 
 
เฒาพิเชตทุพลพาล  หมายถึง  เฒาชราที่มีลักษณะไมสมประกอบ 

แยกศพัท 
เฒา หมายถึง แก, มีอายุมาก๑๘๗  
พิเชต (พเิชษฐ)  หมายถึง เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุด๑๘๘ ในทีน่ี้นาจะหมายถึงวรรณะ

พราหมณ 
 

ทุพลพาล ทุพพล หมายถึง  มีกําลังนอย, ออนแอ, ทอแท ๑๘๙

 
เฒาชรา หมายถึง     คนแก 

แยกศพัท 
เฒา หมายถึง แก, มีอายุมาก ๑๙๐

ชรา  หมายถึง  แกดวยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม ๑๙๑

 
เฒาฉกาจ  หมายถึง  เฒาผูที่มีจิตใจโหดราย 

แยกศพัท 

                                                                                                                                                                      
๑๘๕ เรื่องเดียวกัน, ๖๖๔. 
๑๘๖ เรื่องเดียวกัน, ๙๑๕. 
๑๘๗ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๑๘๘ เรื่องเดียวกัน, ๗๘๗. 
๑๘๙ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๕. 
๑๙๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๑๙๑ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๗. 
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 ๑๓๗ 

เฒา หมายถึง แก, มีอายุมาก ๑๙๒

ฉกาจ หมายถึง เกงกาจ, ดุราย, กลาแข็ง ๑๙๓

 
แสดงสถานภาพและลักษณะ 
 
พราหมณเฒาผรุสรายทุรชาติช่ัววงษ  หมายถึง  พราหมณเฒาหยาบคายผูที่มีเชื้อสายต่ําชา 

แยกศพัท 
พราหมณ หมายถึง  คนในวรรณะที่ ๑ แหงสังคมฮินดู ซ่ึงมี ๔ วรรณะไดแก พราหมณ 
กษัตริย แพศย และศูทร, ผูที่ถือเพศไวผม นุงขาวหมขาว ๑๙๔

เฒา  หมายถึง แก, มีอายุมาก๑๙๕  
ผรุส  หมายถึง  หยาบ, หยาบคาย ๑๙๖

ราย  หมายถึง  ดุ, ช่ัว๑๙๗  
ทุรชาติ  หมายถึง  ชาตช่ัิว๑๙๘

ช่ัว  หมายถึง ระยะเวลา, สมัย, คร้ัง ๑๙๙

วงษ  หมายถึง (โบ) วงศ เชื้อสาย, เหลากอ, ตระกูล๒๐๐  
 
พราหมณเฒาเดียรถีย  หมายถึง  พราหมณเฒาผูเปนนักบวชนอกศาสนา 

แยกศพัท 
พราหมณ   หมายถึง  คนในวรรณะที่ ๑ แหงสังคมฮินดู ซ่ึงมี ๔ วรรณะไดแก พราหมณ 
กษัตริย แพศย และศูทร, ผูที่ถือเพศไวผม นุงขาวหมขาว๒๐๑  

                                                           
๑๙๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๑๙๓ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๑. 
๑๙๔ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๖. 
๑๙๕ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๑๙๖ เรื่องเดียวกัน, ๗๒๖. 
๑๙๗ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๖. 
๑๙๘ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๖. 
๑๙๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๕๖. 
๒๐๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๕๒. 
๒๐๑ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๖. 
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 ๑๓๘ 

เฒา  หมายถึง แก, มีอายุมาก๒๐๒  
เดียรถีย  หมายถึง  นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาในอินเดยีสมัยพุทธกาล๒๐๓  

 
พราหมณเฒาจัญไร  หมายถงึ  พราหมณชราที่เลวทราม 

แยกศพัท
พราหมณ  หมายถึง  คนในวรรณะที่ ๑ แหงสังคมฮินดู ซ่ึงมี ๔ วรรณะไดแก พราหมณ 
กษัตริย แพศย และศูทร, ผูที่ถือเพศไวผม นุงขาวหมขาว ๒๐๔

เฒา  หมายถึง แก, มีอายุมาก ๒๐๕

จัญไร หมายถงึ  เลวทราม, เปนเสนียด, ไมเปนมงคล๒๐๖  
 

พราหมณเฒาจมูกโดง  หมายถึง  พราหมณชราผูที่มีลักษณะจมูกโดง 
แยกศพัท 

จมูก  หมายถึง  อวัยวะสวนหนึ่งที่ยืน่ออกมาอยูเหนือปากมีรู ๒ รู สําหรับดมกลิ่นและ
หายใจเขา หายใจออก ๒๐๗

โดง  หมายถึง   เรียกจมกูที่เปนสันเดนออกมาวา จมูกโดง๒๐๘

 
พราหมณเฒาอกกรก  หมายถึง  พราหมณชราผูที่นารังเกลียด 

แยกศพัท 
พราหมณ  หมายถึง   คนในวรรณะที่ ๑ แหงสังคมฮินดู ซ่ึงมี ๔ วรรณะไดแก พราหมณ 
กษัตริย แพศย และศูทร, ผูที่ถือเพศไวผม นุงขาวหมขาว๒๐๙  
เฒา  หมายถึง แก, มีอายุมาก๒๑๐  

                                                           
๒๐๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๒๐๓ เรื่องเดียวกัน, ๔๑๖. 
๒๐๔ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๖. 
๒๐๕ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
๒๐๖ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๘. 
๒๐๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๘๘. 
๒๐๘ เรื่องเดียวกัน, ๔๑๘. 
๒๐๙ เรื่องเดียวกัน, ๗๖๖. 
๒๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๓. 
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 ๑๓๙ 

อกกรก  หมายถึง  สกปรก๒๑๑  
 
การใชสํานวนออมคอมในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตแสดงใหเห็นสถานภาพและ

ลักษณะของตวัละคร  ตัวละครที่กวีใชคําแสดงสถานภาพและลักษณะของตัวละคร  ตัวละครที่กวี
ใชสํานวนออมคอมแสดงใหเห็นถึงสถานภาพกษัตริยและแสดงสถานภาพความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว  นอกจากนัน้แลวคําฉายานามยังแสดงใหเหน็ถึงลักษณะสําคัญของตัวละคร  เชน  ตัว
ละครกษัตริยฝายชาย  คําฉายานามที่ใชจะมคีวามหมายวา ผูมีฤทธิ์  ผูเปนใหญในสามโลก  และผูมี
ทศพิธราชธรรม    ผูเต็มไปดวยความกรุณา  ตัวละครกษตัริยฝายหญิง กวีเนนใหเห็นถึงความงาม
และมีความดี   เชน ผูงดงาม  ผูโฉมงาม   ผูมีวัยเยาว  ผูมีธรรมะ   และผูเปนที่พึ่ง  สวนตัวละครชูชก
กวีใชสํานวนออมคอมแสดงสถานภาพของพราหมณและลักษณะตางๆอันนารังเกยีจของชูชก เชน  
เฒาชรา   ผูนารังเกียจ  ผูมีเชือ้สายต่ํา   ผูเปนนักบวชนอกศาสนา   

คําฉายานามและสํานวนออมคอมที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  มี
ลักษณะอันนาสังเกตวา คําทีใ่ชเรียกตวัละครฝายกษัตริย  สวนมากจะเปนคําที่ยาว  เชน คําที่ใชเรียก
พระเจากรุงสญชัย  “สมเด็จกรุงเทพภวูตาทานทศธรรมามกุฎีนเรนทรธาตรี”  คําที่ใชเรียกพระนาง 
ผุสดี  “โฉมงามบวรนางผุสดีศรีใส”  คําที่ใชเรียกพระนางมัทรี “ นางมัทรีศรีสวรรคกัลยา”   คําที่ใช
เรียกพระกณัหาชาลี  “ปโยประยุรเยาวเรศราชราชชี”  แตที่เปนพิเศษคือคําที่ใชเรียกพระเวสสันดร 
จะพบการใชคาํฉายานามและสํานวนออมคอมที่ยาว คือ “ ไทธิเบศรบดินทรเทพอารี”   “ทาวเทพ
ธํารงมกุฎสุรางคภิรมย”   “สมเด็จพระภูบาลเวสสันดรใจศรัทธา”  หากเปรียบเทียบกบัการใชคํา
ฉายานามและสํานวนออมคอมของเวสสันดรชาดกฉบับไมไผแจเรียวแดงของทางภาคเหนือเชน  
“พระเทียมองคเปนเจา”   “พระจอมเมือง”  “พระจอมใจหนอทาว”  เปนตน จะเห็นไดวาคําฉายา
นามและสํานวนออมคอมที่ปรากฏในเวสสนัดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตจะมีลักษณะที่ยาวกวา   
 การที่กวภีาคใตใชคําฉายานามและสํานวนออมคอมที่มีลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็น
ลักษณะของกษัตริยที่ดีที่อยูในทศพิธราชธรรมแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาที่ประชาชนพึงมีตอ
กษัตริย อีกทั้งการที่คําฉายานามและสํานวนออมคอมของภาคใตมีลักษณะทีย่าวนาจะเปนอิทธิพลที่
ไดรับมาจากราชธานี เนื่องจากภาคใตไดรับอิทธิพลจากราชธานีทั้งในดานวรรณกรรม ตัวอักษร
และทวงทํานองการเขียน และการที่ภาคเหนือมีการใชคําฉายานามและสํานวนออมคอมที่ส้ันกวา
เพราะราชธานไีมมีอิทธิพลตอภาคเหนือทั้งทางดานวรรณกรรม วัฒนธรรม ตัวอักษร ทําใหการใช

                                                           
๒๑๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต, พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต พ.ศ. 

๒๕๒๕ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ พิมพครั้งที่ ๓), ๓๖๘ 
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 ๑๔๐ 

ถอยคําและสํานวนจึงเปนลักษณะเฉพาะของภาคเหนือ คือ ใชคําส้ันๆ และงาย  ตามลลีาของ
ภาคเหนือ  
 

๔.๑.๒ การซ้ําคํา การซ้ําคํา หมายถึง การกลาวเสียงคําใดคําหนึ่งซํ้าอีกครั้งหนึ่ง  หรือ หลาย 
 

คร้ัง๒๑๒ ในการศกึษาพบการซ้ําคําในลักษณะตอไปนี ้ 
 ๔.๑.๒.๑ การซ้ําท้ังคํา คือ การซ้ําเสียงของคําใดคําหนึ่งทัง้คําอีกครั้งหนึง่หรือหลาย

คร้ัง๒๑๓ แบงเปน๒ ประเภท คือ  
 
  ก. การซ้ําท้ังคําในลักษณะคําซ้ําคือ การกลาวคําใดคาํหนึ่งซํ้าๆกันตั้งแต

สองครั้งขึ้นไปโดยจะตองวางคําที่เปนหลักในการซ้ํากับคําที่กลาวซ้ําไวชิดกนัเสมอ๒๑๔     การซ้ําคํา
นอกจากทําใหบทประพันธไพเราะมากขึน้แลว  ยังชวยเนนความหมายใหหนกัแนนยิ่งขึ้นดวย การ
ซํ้าคํามีการซ้ําคําเนนปริมาณ  เนนกรยิาอาการที่ตอเนื่องกัน  เนนลักษณะ  ดังนี้ตวัอยางเชน 

   
เนนปริมาณ กวีใชคาํซํ้าในการพรรณนาถึงปริมาณของสิ่งของที่มีจํานวนมากมาย  

โดยใชคําซํ้าคาํวา  “ ตางตาง”   
 

ตางตางพรรณวิโรจนโชติวรพัฒ 
สีแสงสลับรัต  นรอง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

  คําวา”ตาง”หมายถึง คําใชนามใหแยกออกเปนสวนๆ จากตัวอยางมกีารซ้ํา  “ตาง”
เปน  “ตางตาง” ซ่ึงมีความหมายวาหลายอยาง๒๑๕

 

                                                           
๒๑๒ ใจปอง  สมลิ้ม, “การใชถอยคําแบบกวีนิพนธในเรื่องกามนิต,” ๙๖. 
๒๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๙๖. 
๒๑๔ สุปราณี สมพงษ, “คําซ้ําในภาษาไทย” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐), ๑๒. 
๒๑๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๔๕๗. 

140

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑ 

ยุดมือหมูสาวสาว วิ่งพรูพราวแลวออกมา   
สาวสาวมันแชงดา  เฒารางรายไอจังไหรย 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

ขาสาวงามแชมชอย ถวนทั้งรอยทาวใหไป   
ใชสอยเปนขาไท   แตงขาวปลาเครื่องอาหาร 

ปดฟูกแลปดหมอน ปดสาดนอนใหแกพราหมณ  
สาวสาวรูปงามงาม  มหาพราหมณรักสุดใจ 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

  คําวา “สาว” หมายถึง หญิงทีม่ีอายุพนวัยเดก็ นับตามความนิยมตั้งแต ๑๕-๓๐ ป
ขึ้นไป ๒๑๖ แตเมื่อซํ้าคําเปน “สาวสาว”  หมายถึงผูหญิงที่มีมากกวา ๑ คน  เมื่อใชคําวา “สาวสาว” 
จึงทําใหผูอานเกิดจนิตภาพไดวา ผูหญิงที่อยูกับชูชกมจีํานวนหลายคน 
 

เนนกริยาอาการที่ตอเนื่องกัน ทําใหเห็นถึงอาการการเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องกัน เชน
การพรรณนาธรรมชาติใหเหน็ถึงเวลาในแตละวันที่มกีารเคลื่อนที่ไปอยางตอเนื่อง หรือการทํากริยา
อันใดอันหนึ่งที่ตอเนื่องกัน  เชน 

 
ยามเที่ยงรอนรอน   สมเด็จภูธร   ลุถึงสระใหญ  

ชวนนางมัทรี เทวีสายใจ ผลัดผาดวยไว ลงสรงคงคา 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
ยามเยน็มารอนรอน พราหมณบทจรเดินมา 

  มาถึงตีนภูผา   เขาวงกตสดใสสี 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
ยามค่ํามารอนรอน ทรามบังอรจรลินลา  

 

                                                           
๒๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘๕. 
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 ๑๔๒ 

ออกจากใตราวปา  ค่ําเวลามาไรไร 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

รอนรอนยอแสงสุริยย่ํา จรลํ่าลับเหล่ียมเขา   

เร่ือยเรื่อยชนีนิกรเสา  วนิเสียงกระโหยหวน 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
จึงพราหมณชูชกเฒา เดินไตเตาเขาพงไพร  

ยามค่ํามาไรไร   ถึงอาศรมพระฤาษี 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

  
  คําวา “รอนรอน” มีความหมายวา ออนแสง ใชกับพระอาทิตยในเวลาใกลค่ํา๒๑๗  
การซ้ํา “รอน” เปน “รอนรอน” แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนที่ของพระอาทิตยที่มีการเคลื่อนที่อยาง
ตอเนื่อง ใหเหน็ถึงการเคลื่อนไหวของเวลา  คําวา “ไรไร” หมายถึงอาการที่มองเห็นอยูไกลลิบลิบ 
๒๑๘ไมชัด  การใชคําวา “ไรไร” ในที่นี้มีความหมายถึง เวลาทีก่ําลังเคลื่อนที่มาถึง  คือ เวลาค่ํา คําวา 
“เร่ือยเรื่อย” หมายถึงลักษณะอาการอันตอเนื่องกันไปไมขาดระยะ๒๑๙ เสียงของแมชะนทีี่รองกัน
อยางตอเนื่อง 
 
  นอกจากจะมกีารใชคําซํ้าเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวของพระอาทิตยแลว 
กวยีังแสดงใหเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งอ่ืน คือตนไม โดยมีการซ้ําคาํวา “ไหวไหว” 
 

แมเที่ยวเมินมุงแล เห็นปลายไมอยูไหวไหว   
แมคิดวาสายใจ   รองเรียกไปดวยเรว็พลัน 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

                                                           
๒๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๙๒๙.  
๒๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๙๘๑. 
๒๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๙๗๖. 

142

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓ 

  คําวา “ไหวไหว” หมายถึงอาการที่เคล่ือนไหวหรือพล้ิวไปมา๒๒๐  กวีใชคําซํ้า 
เพื่อใหเห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของปลายไมที่เคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง 
 
  อาการสงเสียงตอเนื่อง เชน กวีบรรยายถึงเสียงของโหรที่กลาวคําเชิญขวัญของ
สองกุมาร โดยซํ้าคํา  “แจว” เปน “แจวแจว” ดังคําประพนัธวา 

 
เชิญแจวแจว ขวัญพระแกวท้ังสองรา  

บมีบมิใช  มาจับอยูในพลูทอง 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดศีกึษา) 

 
  คําวา“แจวแจว” หมายถึง มีเสียงดังติดตอเปนระยะกนัไป๒๒๑ เปนการเนน
ความหมายวาเสียงนั้นดังตอเนื่องไปเรื่อย ๆ 
  

การสองแสงทีต่อเนื่องกัน  กวีพรรณนาแสงของแกวและทอง โดยใชคําวา “พราย
พราย” 

พรายพรายแกวกาญจนากูล ถกลเกยูร 
สําหรับพยุหกนักง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

  การซ้ําคําวา “พรายพราย” ขยายแสงแกวและแสงทอง ชวยสรางจินตภาพใหผูอาน
เห็นแสงเรืองรองที่สองแสงอยางตอเนื่อง 

 
เนนลักษณะ กวีใชการซ้ําคํา พรรณนาของตัวละคร เพื่อแสดงใหเหน็ลักษณะตวั

ละคร เชน คําวา นอยนอย    ดังคําประพันธวา 
 

มีแตกรรมแตชาติกอน พรากลูกนกจากรวงรัง   
ชาตินี้มาตามทนั   เจานอยนอยทัง้สองศรี 

                                                           
๒๒๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๑๗ 
๒๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๓๒๘. 
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 ๑๔๔ 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

เสนารับองการ  มิทนันานวิ่งวางมา  
คร้ันถึงพราหมณพฤกฒา  เห็นพระทองทั้งสองศรี 

นอยนอยงามโสภา เจากณัหาพระชาลี  
พราหมณเฒาใจเดียรถี  มนัผูกมืองจูงเขามา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 
คําวา “นอย”  หมายถึง  ไมมาก๒๒๒ ชวยเนนขนาดของตัวละครวาเปนเด็ก และให

ความรูสึกถึงความนารักนาเอ็นดู มากกวาใชคําวา “นอย” เพียงคําเดยีว   
 

ข. การซ้ําท้ังคาํโดยการแทรกคํานั้นไวเปนระยะ คือ การกลาวคําของชุดคําที่มีเสียง
และความหมายเหมือนกันตั้งแต ๒ คร้ังขึ้นไปคลายกับคําซํ้า แตไมจาํเปนตองวางคาํหลักที่กลาวซ้ํา
ไวชิดกัน ๒๒๓  ตัวอยางเชน 

 
  ประการหนึ่งเลา       ขอคิ้วขาพเจา             ดูงามมีสี   

   ขอใหนามกร  ผุสดีเทวี      ขอเกิดทวีปนี้           ช่ือเมืองชมพู  
ประการหนึ่งเลา        ขอให

                                                          

ขาพเจา          มีลูกงามตรู  
ขอมีใจบุญ ใจทานเลาภู  จายทรัพยนัน้หรือ   ยกใหเปนทาน  

ลูกเมียเส้ือผา         เงินทองชางมา        ส่ิงอันตอทาน  
อีกทั้งเนื้อเลือด  หัวใจปนทาน   แกพราหมณฒาจารย  เอนกเหลือตรา 

  ประการหนึ่งเลา         ขอขาพเจา               ทรงครรภโสภา    
อยาใหทองใหญ   ประจักษแกตา คนทั้งพารา        เห็นเปนอยางสาว 
 ประการหนึ่งเลา          ขอนมสองเตา         อยาใหใหญยาน 
หัวนมอยาดํา เสมือนเมื่อสาว รูปขางามเคลา อยางสาวเมื่อแก  

ประการหนึ่งเลา           ขอผมขาพเจา เปนหงอกรังแค  
ขอใหดําขลับ ยับยับงามแง   เสมือนสาวอยาแก  โฉมเฉิดงามตรู  

 
๒๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๕๖๗-๕๖๘. 
๒๒๓ ใจปอง สมลิ้ม, “การใชถอยคําแบบกวีนิพนธในเรื่องกามนิต,” ๑๖๗. 
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 ๑๔๕ 

ประการหนึ่งโสด          ขาขอสัดโปรด คนโทษอันอยู  
อยามีโพยภัย        ในเมืองชมภู    อยามีศัตรู   ใหอยูทานทน  

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
 การซ้ําคําวา “ ประการหนึ่งเลา  และ   ขอ”   ทําใหแยกเนือ้หาของพรแตพรแตละขอได
อยางชัดเจน 

พลอัสวาราชพิธี   คือสีหไกรสีห 
สําหาวในกลางโรมเริง 

พลอัสดรเดชกาํเกิง  ชาญเชิงยําเชิง 
ฉมวยดวยฉับเฉียวฉิน 

พลพาชีชัยประดับสิน  อาจหาวหาวบนิ 
เอาดาวแลเดือนโดยใจ 

พลหัยปรปกษปราไหล  แมนมาแตไกล 
ก็แทงทั้งทัพแนงตาย 

 (มหาราชคําฉนัท) 
 
  คําวา “พล”  เปนคํานามหมายถึง  “กองทัพ”๒๒๔   การซ้ําคําวา “พล”  เปนการแจก
แจงวาในกองทัพมีทหารอะไรบางจากตวัอยางเปนการกลาวถึงทหารมากองตาง ๆ  
    

๔.๑.๒.๒ การใชคําซ้ําแบบอพัภาส 
  คําอัพภาส  หมายถึง  เปนวธีิการสรางคําตามไวยากรณบาลีและสันสกฤต  โดยการ
ซอนหรือซํ้าอักษรลงหนาศพัท  เชน  ชวาล (เรือง)  เปนชัชวาล(รุงเรือง)  ภาษาไทยกม็ีใชเชนกนั  
เชน  คร้ืน  เปนคะครื้น  ครึก  เปนคะครึก  เปนตน๒๒๕ การซ้ําคําแบบนี้เปนการสรางความไพเราะ
ของเสียงเนื่องจากทําใหเกดิการสัมผัสของพยัญชนะภายในวรรค เชน 
 

ดูอลงกตบวร    สองงางอนเงยกล  งามวิมลเฉลิมมาศ   
หางไกรกวาดฟะฟาย   พรายพรายพรรณระยับ สองหูสรรพพูแพรว   

                                                           
๒๒๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๗๖๗. 
๒๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๕๖. 
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 ๑๔๖ 

ดูลังแลงอนงาม   แกมกํากามคิมมัน ตัวหมนัคือนิล    
หูเหินยินขาวศกึ   ใจคะคึกค

                                                          

ํารณ   เปนขางตนตวัยง   
มิ่งมงคลเลิศลักษณ  อัครเขนตรภูบาล         เปนคชชาญทานภูเบศ   
ดูพิเศษสรรพางค  สรรพหูหางหลัง  หลอทอเอาศึกทะทาว   

สาวเอาศึกทะถั่น   แตตัวกล่ันตัวกลา แทงสายฟาฟาดตอง   
ส่ีเทาวองไววาง    อาจรานขางชาญชน ตัวถลกขุนกาจ     
ขางชาติชํานาญ    อังกุฐธารทะทาย  ร้ังขอรายทะทวย     

……………………………. 
นรลักษณเลิศหลอ เหลาสี่เทาเบาไววอง   ยองเอาศึกวะไว   

ยอมตัวไกรตัวกาจ ดูผงาดผงก  ผกหูหางควะควาง   
วิ่งกลางรณควะ  ไขวปองปดไลลมเลย   ยอมตัวเคยอรนิ 

          (มหาราชคําฉนัท) 
 
 การใชคาํอัพภาส ฟะฟาย  คะคึก ทะทาว ทะถ่ัน ทะทาย ทะทวย  วะไว  ควะควาง ขางตน 
เปนคําที่ทําใหเห็นภาพ  ฟะฟายหรือฟะฟาย ชวยใหเหน็ภาพของหางชางกวาดไปมาไมหยดุนิ่ง      
คะคึก เมื่อชางรูวามีศึกจิตใจจะฮึกเหิมลําพอง ทะทาว  คําวา ทาว มีความหมายวา ลม๒๒๖ ทําใหเห็น
วาชางสามารถลมขาศึกลงได  ทะถั่น  ถ่ัน มคีวามหมายวา  เร็วๆ หรือ  พลัน๒๒๗ ทําใหเห็น
ความสามารถของชางวาสามารถทําลายขาศึกลงไดอยางรวดเร็ว  ทะถ่ันสามารถลมขาศึกไดอยาง
รวดเร็ว    ทะทาย  หมายถึง อยูตอนทายของชาง  วะไว ทําใหเห็นความสามารถของมาที่วิ่งเร็ว 
 

๔.๑.๓ การใชคําซอน  คําซอนเปนคําที่เกดิจากการนําหนวยคําตัง้แต ๒ หนวยคํา มา
ประกอบกัน อาจเปนคําที่มีความหมายเหมอืนกัน หรือเปนไปในทํานองเดียวกัน หรืออาจเปน
หนวยคําที่มีความหมายตางกัน ในลักษณะตรงขามกันกไ็ด  คําซอนมทีั้งชนิดซอน ๒ คํา ๔ คํา และ 
๖คํา สวนความหมายของคําซอนนั้นมีทั้งความหมายคงเดิมและเปลีย่นไป๒๒๘คําซอนที่ปรากฏ 

 
๒๒๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๒๕. 
๒๒๗ เรื่องเดียวกัน, ๔๙๐. 
๒๒๘ วินัย ภูระหงษ, “หนวยที่ ๘ หนวยคําและการประกอบคําในภาษาไทย”ใน เอกสารการสอน

ภาษาไทย ๓ หนวยที่ ๗ - ๑๕, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), ๘๑-
๘๓. 
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 ๑๔๗ 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมักเปนคําซอน ๒ คํา และเปนคําที่มีเสียงสัมผัสกันแทบ
ทั้งส้ิน การที่กวีใชคําที่มีเสียงสัมผัสยังกอใหเกิดความไพเราะทางเสียง  เชน 
 

.....(ชํารุด)กษตัริยจรจาก พรากพรัด 
 

                                     (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

  คําที่นํามาซอนกัน คือคําวา จรจาก   มีเสียง /จ/  และมีความหมายในทํานอง
เดียวกันคือ  คาํวา “จร”  หมายถึง ไป , เที่ยวไป๒๒๙  คําวา “จาก”  หมายถึง  ออกพนไป๒๓๐  และคําวา  
พรากพรัด   มีเสียงพยัญชนะตนใกลเคยีงกนั  และมีความหมายในทํานองเดียวกันคือหมายถึง  แยก
จาก การใชคําซอนขางตนนอกจากจะทําใหความหมายชัดเจนแลว  เสียง “จร” กับ “จาก”   และ  
เสียง “พราก” กับ  “พรัด” ยังทําใหคําประพนัธตอนนี้มีเสยีงสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค   และเสียง 
“จาก กย็ังสงสัมผัสสระไปคําวา “พราก” อีกดวย 
 

ชาติเชื้อพฤฒา  เฉอ๒๓๑นามคามเขตต 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
คําที่นํามาซอนกัน  คือ คําวา เฉอ (ช่ือ)  กบั นาม   คําทั้งสองมีความหมายในทํานอง

เดียวกันคือหมายถึง คําที่ตั้งขึ้นสําหรับเรียกคน  สัตว  สถานที่  หรือส่ิงของโดยทั่วไป ๒๓๒  
 
คร้ังนี้ตกยาก มาทนวิบาก จากเมืองพารา  

เห็นแตสงิสตัว เรียงรายซายขวา นกหค๒๓๓ในปา   มาเปนเพื่อนตวั 
(เวสสันดรฉบบัทักษิณคดี) 

 

                                                           
๒๒๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๘๘. 
๒๓๐ เรื่องเดียวกัน, ๓๐๓. 
๒๓๑ ช่ือ 
๒๓๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๖๗. 
๒๓๓ วิหค 
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 ๑๔๘ 

 คําที่นํามาซอนกัน  คือ  คําวา เมือง  กับ พารา คําทั้งสอง มีความหมายวา  ประเทศ , 
จังหวดั๒๓๔   คําวา “สิง”  กับ   “สัตว”  มีเสียงพยัญชนะตน เสียงเดียวกนั คอืเสียง /ส/  หมายถึง   
ส่ิงมีชีวิตซ่ึงแตกตางกันไปจากพรรณไม  สวนมากมีความรูสึกและเคลื่อนไหวยายที่ไปไดเอง๒๓๕    
คําวา  “นก”  กับ “หค” (วหิค)   หมายถึง  ช่ือสัตวมีกระดูกสันหลังเลือดอุน มี ๒ เทา  ๒  ปก  และมี
ขนปกคลุมรางกาย  ออกลูกเปนไขกอนแลวจึงฟกเปนตวั ๒๓๖

ออกจากพารา เขาไพรพฤกษา ลินลาบทจร  

ไปบวชเปนช ี คีรีสิงขร   สมเด็จภูธร ไปหนทางไกล 
(เวสสันดรฉบบัทักษิณคดี) 

 
คําที่นํามาซอนกันคือคําวา “ลินลา”  กับ  “บทจร”  ลินลา  หมายถึง ลีลา  ทาทาง, 

การเยื้องยาง๒๓๗  บทจร  หมายถึง  เดินไป ๒๓๘  และ คําวา “คีรี” กับ  “สิงขร”   คีรี หมายถึง  ภูเขา๒๓๙  
สิงขร  หมายถึง  ยอดเขา๒๔๐

 
อุมเอาลูกแกวกัณหา เสวยนมแมรา 

แมจะเขาไปปาพนาลัย 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดี) 

 
คําที่นํามาซอนกัน  คือ  คําวา  “ปา”  กับ  “พนาลัย”  สองคํานี้มีความหมายใกลเคยีง

กัน หมายถึง ที่ที่มีตนไมตางๆขึ้นมา๒๔๑

 
การใชคําซอนในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต กวีใชเพื่อเนนย้ําความหมาย

ใหชัดเจนและทําใหเกิดเสียงสัมผัสที่ไพเราะ 
                                                           

๒๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๗๘๕. 
๒๓๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๖๔-๑๑๖๕. 
๒๓๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๕๘. 
๒๓๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๑๗. 
๒๓๘ เรื่องเดียวกัน, ๖๐๓. 
๒๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๒๕๑. 
๒๔๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๙๑. 
๒๔๑ เรื่องเดียวกัน, ๖๙๐.  
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 ๑๔๙ 

 
๔.๑.๔ การเลนคําพองรูปพองเสียง  (Homonym) หมายถึง  คําที่เขียนเหมือนกันและออก

เสียงเหมือนกนั แตมีความหมายตางกัน ๒๔๒  การเลนคําพองรูปพองเสียงเปนกลวิธีที่กวีนํามาใชใน
การพรรณนาธรรมชาติ ตัวอยางเชน 

 

สาริกาจับแกวเสียงไสย   ยูงจับยูงใหญ 

เขาไฟจับเขาขานขัน       

      กาหลงจบหลงสงสาร     เ....(ชํารุด).... 

นวลจับบินจับใมนวล 

              โชดกจับตนโสกครวญ   ยางจับยางยวน 
พระพายพัดหวนเหรา 

 
  จากตัวอยางเปนการเลนคําพองรูปพองเสียง ระหวางพันธุนกพันธุไมและภูมิประเทศ 
ติดตอกัน ๕  คู คือ ตนยูงกบันกยูง    นกเขากับภูเขา  นกกาหลงกับตนกาหลง  นกนางนวลกับไมนวล
ผูวิจัยสันนิษฐานวานกนางนวลจับตนไมทีม่ีเปลือกนวล    และนกยางกบัตนยาง   การเลนคําพองรูป
พองเสียงเหลานี้กวใีชการซ้ําของเสียงเปนสําคัญ  ทําใหบทประพันธมเีสียงไพเราะ กวียังสามารถใช
คําพองรูปพองเสียงใหเกิดความงามทั้งเรื่องเสียงและเรื่องความหมาย 

   
 ๔.๑.๕ การใชนามาวลี  นามาวลี คือ  (catalogue  verse)   บทรอยกรองที่บรรยายชื่อบคุคล  
ส่ิงของ  สถานที่  หรือความคดิ จุดมุงหมายเพื่อส่ังสอน  เพื่อใหความรู  หรือเพื่อจะเนนเนื้อหาให
เดนชัด โดยการใหรายละเอยีดอยางสมบูรณ ๒๔๓ตัวอยางเชน 
    
   ปลาเพียรเว

                                                          

ียนละวัน มากมายหลายหลากนักหนา 
  ปลาหลดปลากด   ชะโดโลมา 
   เหรากุมภามังกร  เตาปูดกูลาดสาคร 

เงือกงูดูสลอน   ตาชีจงเดินพนไป 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
๒๔๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๑๒. 
๒๔๓ เรื่องเดียวกัน, ๗๓. 
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 ๑๕๐ 

 
  ตัวอยางขางตนกลาวถึงสัตวน้ําเปนชุด คือ ปลาตะเพียน  ปลาหลด  ปลากด  ชะโด  
โลมา เตา ปู งู  เหรา กุมภา  มังกร  
 

วานเพชรแลวานคง มีในดงพงพฤกษา   
วานลอบคอมนางมา  วานนางกวักร

                                                          

ักสุดใจ  
    (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

  ตัวอยางกลาวถึงวาน คือวานเพชร  วานนางลอม  และวานนางกวัก 
 
   ลางสาดสมจุก ทุเรียนมังคุด ละมุดสีดา  

  ระกําลําไย จาบุไหรมะไฟกา  ตะโกกวา     พทุราสุกใส 

   ขนุนขนัน ลูกอินลูกจัน ทุกพันธุพิศมยั 

  ปริงปรางสุกใส พราหมณเฒาเขาไป เก็บกินเถิดหนา 
       (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 
  ตัวอยางกลาวถึงผลไมหลายชนิด ดังนี้ ลางสาด  สมจุก  ทุเรียน  มังคุด  ละมุดสีดา  
ระกํา  ลําไย  จาบุไหร  มะไฟกา  ตะโก  พุทรา  ขนุน  ขนนั  ลูกอิน  ลูกจัน  มะปริง  มะปราง 
  การที่กวใีชคํานามาวลีทําใหผูอานเห็นถึงภมูิรูของกวีเกีย่วกับเรื่องพนัธุสัตวและ
พันธุไมที่กวีไดนํามาสอดแทรกในวรรณกรรม 
 

๔.๑.๖ การเลนคําลักษณะกลบท   
 กลบท คือ การประดิษฐคดิตกแตงคําประพนัธใหมีลักษณะแปลกไปจากเดิม โดยลักษณะ
บังคับของคําประพันธนั้นยงัคงใชอยูครบถวน การแตงลบทเพิ่มขึ้นนีค้งเพื่อแสดงสติปญญาของกวี
๒๔๔   การเลนคําลักษณะกลบทมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 
๒๔๔ ศริญญา ขวัญทอง. “การวิเคราะหบทพรรณราธรรมชาติในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา”, (วิทยานิพนธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑๖๖. 
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 ๑๕๑ 

  ๔.๑.๖.๑ การเลนคําลักษณะกลบทบังคับคํา กวีเลนคําโดยซ้ําคําแรกของวรรคทุก
วรรค  กลบทลักษณะนี้มีช่ือวากลบทอเนกพล  กลบทประเภทนี้ใชในการพรรณนาภาพกองทัพของ
พระเจากรุงสญชัย  ดังนี ้

พล  คด  ๒  ยนืยัน  หมูชางซับมัน   มากเหลือใจ 

พล   คด ๒ เลิศไกร  ชางตนภูวนัย  ผูกดาวทอง 

พล   คด ๒ ผันผยอง ชางผูกกระโจมทอง เยื้องยองไสว 

พล   คด ๒  ชาญชัย  ชางพระจอมไตร  ใสกรองเชิง 

พล   คด ๒ ตําเถลิง  ตีนชางใสกรองเชิงทั้งซายขวา 

พล   คด ๒ แกลวกลา  เคยสูดวยงวงงา  มิลาถอย 

พล   คด ๒ เสือสอย  กลางงวงมิลาถอย  เคยสงคราม 

พล   คด ๒  เงื้องา  ซับมันตัวกลา  งาเงื้อไป 

พล   คด ๒ สูงใหญดําทะมึนมุงเมินไป  ในไพรสาณฑ 

พล   คด ๒ กลาหาญ  ชางทรงพระภูบาล หาวหาญขยนั 

พล   คด ๒ เมือ่งมัน  ตาแดงเปนแสงฉันท  กลางงวง 

พล   คด ๒ แกลวกลา  ประดบัดาวอราม กรองสายไหมพล   อัด ๒ ฤาไกร  มาที่นั่ง
พระจอมไตร  ผูกดาวทอง 
พล   อัด ๒ ผันผยองประดบัดวยดาวทองแลหมอนไหม 

พล   อัด ๒ ชาญชัย  มาเร็วพระภวูนัย อันเคยทรง 

พล   อัด ๒ บรรจง   มาที่นั่งสําหรับทรงพระราชา 

พล   อัด ๒ แกลวกลา  ประดบัดวยดาวทองดาหรา  แสงพรายพรรณ 

พล   อัด ๒  ตัวขยัน  รวดเรว็คือจังหนั  เมือ่ชิงชัย 

พล   อัด ๒  เลิศไกร  ผูกกระโจมและหมอนไหม  งามมศีรี 

พล   อัด ๒ ........... เคยพิพาทพงพ ี............ 

พล   อัด ๒ ชาญชัย  มาที่นั่งพระจอมไตร  ตัวดํานิล 

พล   อัด ๒ เฉิดฉัน  ขี่ตามพระภูมินทรมากหลือหลาย 

พล   อัด ๒ เฉิดฉาย  ขับตามมากมาย  เขาพงพี 

พล   อัด ๒ ผันผยอง  รถแกวแลรถทอง รุงเรืองฉาย 

พล   อัด ๒ ผันผาย  ขับมากมาย  จากเวยีงชัย 

พล   อัด ๒ ฤาไกร  มาชักรถไสวไปตามกนั 
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 ๑๕๒ 

พล   อัด ๒ เรียงรัน  รถแกวแลรถขวัญ ตามกันมา 

พล   อัด ๒ ดาษดา    ประดับธงชัยทั้งซายขวา ลินลาไป 

พล   อัด ๒ ชาญชัย  เรียบเรียงเคียงกันไป  ทั้งซายขวา 

พล   อัด ๒ งามโสภา  ประดบัแกวมุกดา  คาควรเมือง 

พล   อัด ๒ รุงเรือง  ขับรถออกจากเมือง  สลางไสว 

พล   อัด ๒ เลิศไกร  ประดับประดารถชัย  แตลวนทอง 

พล   อัด ๒ เรืองรอง  ประดับประดาลวนทอง  แกมมุน ี

พล   อัด ๒ เรือง....  ขับออกจากบุรี  นี้นัน้ไสว 

พล  รถ ๒  ชาญชัย  รถแกวแพรวพรายไป  ทั้งซายขวา 

พล  รถ ๒  แกลวกลา  ขับไปมิไดชา  เขาดงดอน 

พล   รถ ๒ กายกอง  ตามกนัมานองเนือง   ชองทาใหญ 
 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
คําประพันธขางตนใชกลบทอเนกพลในการพรรณนากองทัพที่ประกอบดวย  ทัพชาง  ทัพ

มาและทัพรถ   อยางเปนระเบียบ คือ พรรณนาใหผูอานเห็นภาพกองทพัทีละกองทัพไมปะปนกัน 
สังเกตไดจากเมื่อกวีตองการกลาวถึงทัพชาง ก็จะขึน้ตนทกุบาทวา “ พลคด ๒” จนเมื่อเปลี่ยนไป
พรรณนาทัพอ่ืนก็จะเปลี่ยนคาํขึ้นตนบาทใหม ที่เปนการระบุช่ือทัพนั้นๆทําใหเหน็ภาพกระบวนทัพ
แตละเหลาทีจ่ดัเปนระเบียบ เปนหมวดหมู  และทําใหผูอานเห็นกองทพัขนาดใหญมจีํานวนพลมาก 
แตก็เปนระเบยีบและพรอมที่จะตอสูกับศตัรู  การใชกลบทชนิดนีใ้นการพรรณนาทพั พบในเรื่อง 
อนิรุทธคําฉันท   ปุณโณวาทคําฉันท และ สมุทรโฆษคําฉันท  ดังตัวอยาง 

 
อนิรุทธคําฉันท 
 

พลคชคชเมามัน   ผูกจรีขรรคโตมร 
พลคชคชสายสมร  ภูษนาภรณประดับดาษ 

..................................................... 
พลหยหยเรืองเดช  พรรณรายเพรศกรศักดิ ์
พลหยหยไกวกวัก  แลนก็แลนนักชักก็ชักคง 

....................................................... 
พลรถรถซรูแซรง  นายกําแหงแรงตระมั่นคง 
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 ๑๕๓ 

พลรถรถทองธง   เบญจรงครัตนเพริศพราย 
 

ปุณโณวาทคาํฉันท 
 

พลคชคชฤทธิรอน  เบญจลึงคธร  เถลิงงา 
พลคชคชศักดา   งางอนชอยสอย  เอาดวงดาว 
พลอัศวอัศวฉาฉาว  จบทุกแดนดาว  สยบสยอง 
พลอัศวอัศวลําพอง  ทวนมาสลํายอง   จามรี 

                                   ...................................................................... 
พลรถรถเฉวียนฉวัด  เรียบแปรกรัต-  นปลายธง 
พลรถรถกองกง   เวียนระเห็จหงส คือกังหัน 

 
 สมุทรโฆษคําฉันท 
  
  พลคชคณดาษดา  ชาญชนะงา  สงาขาม 

พลคชชนะแงงาม  เคยผจญสงคราม บําบัดบร 
พลคชคณโรมรอน  รงคดัสกร  รนัมรนาศ 
พลคชคณสามารถ  ราญริปปูลาต  ก็ลาญทัก 
....................................................................... 
พลอัศวคณชํานันปราบ  อเรนทรกําราบ  ระอาฤทธิ์ 
พลอัศวคณชาญชิต  ผจญปจจามิตร  ประลัยหลาย 
พลรถคณมากมวญ  เล็งพิลาศควร  จะพิศวง 
พลรถคณเทียมดุรงค  งอนบรรเจิดธง  สลางสลอน 
....................................................................... 
พลบทจรโจษจรร  กรก็กุมสรรพ- พศาสตรา 
พลบทจรดาษดา   ตนละตนผลา  พันลึกพันลือ 

 
  ๔.๑.๖.๒การเลนคําลักษณะกลบทชนิดบังคับทั้งเสียงและคํา เปนการเลนคําโดย
การซ้ําคําและซ้ําเสียงในวรรคหรือในบาทเดียวกัน   กวีเลนคําโดยคําที่ ๑ กับคําที่ ๓ ซํ้ากัน สวนคําที่
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 ๑๕๔ 

๒ และคําที่ ๔ สัมผัสอักษรกัน  การเลนคําเชนนี้เทียบไดกับ“กลบทสะบัดสะบิ้ง”ในมหาราชคํา
ฉันทมีการเลนคํากลบทชนิดนี้แตไมไดอยูในตําแหนงเดยีวกันทกุบท  เชน  
 
 ในตอนทีก่วีพรรณนาทัพของพระเจากรุงสญชัยที่ไปรับพระเวสสันดร  กวีไดพรรณนาโดย
เลนคําลักษณะนี้ไวหลายแหง  เชน 
 

นอมศิโรตมโดยขนัด    อยูชรอัดชรอาด  ยอมเดชดาษรถศึก  

 ดูพรรลึกพรรลือ   ยอมสีมือสีแมน   แลนเอาศึกกระสัง   
(มหาราชคําฉนัท) 

 
สายสงครามฉะฉา   ดูประหมาประหมาน ยอมพลหาญรานราบ  

ปราบไพรีทกุดาว   ปลนเอาทาวทกุแดน หาญศึกแสนบมิถอย   
(มหาราชคําฉนัท) 

 
สักตัวเงือกตัวงู    ดูฉงานฉงัด    ฟดเอาเศึกก็หนี  

หักเอาศรีก็ผาย    สองมือพายบมิแคลน   ฦาท่ัวแดนทั่วดาว   
(มหาราชคําฉนัท) 

 
อาจสงครามจักราว   ยอมพลสาวเตม็ตน   ดูคํารนคําราม   

อาจเข็ดขามเศกิสลัก   ดูหลายศักดิ์หลายส่ํา  ตําบาดาลทะลุดาว  
(มหาราชคําฉนัท) 

 
ทั่วอชดาวดลแดน   ยอมตัวแกวนเฉียวฉับ  ยอมตัวจับเฉียวฉิน  

 เจาะตากินไสศึก   ดูขมึกขมืน   ลํ้าสตื่นตกตาก   

งามหลายภาคหลายพาย  วิภษูณพรายประดับ  แสงระยับยรรยง  
 ยอมอลงกตมาศ    สนลาศตรากร   ตาวโตมรกํายาํ  

 ยอมชรครํ่าชรคร   ดูชรพิจิตร  บางหมูกฤชสตรีแวง  
(มหาราชคําฉนัท) 

 
ยองเอาศึกวะไว  ยอมตัวไกรตัวกาจ ดูผงาดผงก 
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 ๑๕๕ 

ผกหูหางควะควาง วิ่งกลางรณควะไขว ปองปดไลลมเลย 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
ยังดินฟาบดผง  ยอมตัวกลตัวเกน  เจนแกปนแกผา 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

ดาบขัดแหลงโลลาด สองมือฟาดกระโจมฟน ยอมตัวกล้ัวตวัแกลว 
แผวไพรีพนิาศ  จัตุรงคราชพิริ  เทียบปถพิจากเวียง   

ขุนจําเกรยีงจํากราศ อาจเอาศึกโดยแมน ลวนตัวแสนตวัพัน 
(มหาราชคําฉนัท) 

  พลไอยราราชอัสดร  คอืนิลภมร 
 จระเคลื่อนจรเคลือบแสงพรรณ 

(มหาราชคําฉนัท) 
 
 ตัวอยางขางตนกวเีลนคําลักษณะกลบทสะบัดสะบิ้งในคาํวา ชรอัดชรอาด  พรรลึกพรรลือ   
สีมือสีแมน  ประหมาประหมาน  ตัวเงือกตัวงู  ฉงานฉงดั  ทั่วดาวทัว่แดน  หลายศกัดิ์หลายส่ํา      
ขมึกขมืน  หลายภาคหลายพาย  ชรคร่ําชรคร  ผงาดผงก  ตัวกลตัวเกน  ตัวกล้ัวตวัแกลว  ตัวแสน 
ตัวพัน  จระเคลื่อนจรเคลือบ การที่กวใีชคําลักษณะกลบทสบัดสบิ้งนี้ทําใหเกิดเสียงทีไ่พเราะจาก
การซ้ําคําและการสัมผัสเสียงพยัญชนะ  การเลนคําในลักษณะนี้บางแหงยังชวยเนนความหมายให
คําหนักแนนมากยิ่งขึ้น    
 
๔.๒ การใชกลวิธีทางเสียง 
 
 เสียงถือเปนหวัใจสําคัญของงานวรรณศิลปไทยมาแตโบราณ ดังที่ ศกัดิ์ศรี แยมนัดดา 
ไดกลาวไววา 

 
หัวใจสําคัญของการแตงคําประพันธก็คือความงามหรือความไพเราะของ

คําประพันธอยูที่ไหน 
คําตอบงายๆและครอบคลุมทั้งหมดก็คือเสียง บทประพนัธหรือกวนีิพนธ

จะดีสุดยอดหรือจะเลวถึงทีสุ่ดขนาดฟงไมไดก็คือ เสียงเพราะคนโบราณรูความ
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 ๑๕๖ 

ไพเราะของกวนีิพนธจากการฟง ถาเสียงของคําประพันธนั้นดี คําประพนัธนั้นๆก็
รับรองกันวาใชได ถาเสียงของคําประพันธไปไมไหว  ฟงไมถูกหู คําประพันธ
นั้นๆก็เปนอนัตกไป ไมตองพูดถึงอีก เสียงจึงมีความสําคญัเปนอยางมาก เปน
เทคนิคที่กวแีตละคนจะตองใชใหเปน เรียกวาถาไมรูเร่ืองเสียงและใชไมเปน ก็ไม
นบัเปนกวีเอาทีเดียว๒๔๕

 
ในมหาราชคําฉันทสัมผัสเสียงเปนคณุลักษณะเดนที่สุด เพราะมีปรากฏการเลนเสียงสัมผัส

ใน   สัมผัสในเปนไดทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  สงสัมผัสภายในวรรคเดียวกนั  และไมไดเปน
สัมผัสบังคับ  กวีนยิมเลนสมัผัสในเพื่อใหเกิดความไพเราะเพิ่มขึ้น   
 

สัมผัสอักษร มีทั้งสัมผัสภายในวรรคและระหวางวรรคที่อยูใกลเคยีงกัน แยกไดเปน ๗ 
แบบ๒๔๖  ไดแก  คู  เทียบคู  เทียมรถ  เทียบรถ  ทบคู  แทรกคู  แทรกรถ ในมหาราชคําฉันทมีปรากฎ  
๖ แบบ คือ คู  เทียบคู  เทียมรถ  เทียบรถ  ทบคู  แทรกคู   
 

๑) คู ไดแก การใชพยัญชนะตัวเดยีวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๒ คํา เชน 
 

  ขัษณทาวสุชัมบดิสเรนทร อมราภดีสูร 
อวยอรรถ วรสวรวิบูรณ   ปวเรศโดยดาล 

เหตุเหมพมิานกนกใน  ติทิวงษไพศาล 
ไพชนพิไชยชชวาล   ชวเลศขจ ี

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/อ/  ในคําวา  อวย และอรรถ เลนเสียง/ด/ในคําวา โดย  และ ดาล   ใน
บทที่ ๒ เลนเสียง/ห/ ในคําวา  เหตุ และ เหม    
 

                                                           
๒๔๕ ศักดิ์ศรี แยมนัดดา.“ความรูทางประพันธศาสตร,” ใน วรรณวิทยา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,.๒๕๓๔), ๑๒๗-๑๒๘. 
๒๔๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  ภาษาไทย ๗ (วรรณคดีวจิารณสําหรับครู) หนวยท่ี ๑-๘ (นนทบุรี 

: สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), ๒๒๗ 
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 ๑๕๗ 

  นาสาสวยดจุองครตนรอง 

              เอ่ียมโอษฐนิโครทอง   ผลา 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสียงพยัญชนะ/ร/  ในคําวา  รัตน  และ รอง   ในบาทที่ ๒ เลนเสียง /อ/  ในคําวา  

เอี่ยม  และ โอษฐ   
 

โหมเอาหินผาโรมราง  บมิพาลวรรพางค 

 ก็แหลกละเอียดจอมจุณ 

  หาญเห็จในกลางกองกูณฑ เหยียบยับคือจลุ 
 ก็ดับดวยเดชดาลแสดง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ร/  ในคําวา  โรม  และ ราง ในบาทที่ ๒  เลนเสียงพยัญชนะ/ล/ ในคํา
วา  แหลก และ ละ เลนเสียงพยัญชนะ  /จ/  ในคําวา  จอม และ  จณุ  ในบทที่๒ เลนเสยีงพยัญชนะ/
ห/   ในคําวา  หาญ  และ เหจ็   ในวรรครับเลนเสียงพยญัชนะ /ย/ ในคําวา  เหยียบ  และ ยับ 

 
วางสองดิลกลง   นิรจากพระเพลาพลัน 

 เทเวศดาลอัน    ดรทานบทันใด 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสียงพยัญชนะ/พล/  ในคําวา  เพลา และ  พลัน 

 
๒) เทยีบคู ไดแก การใชพยญัชนะตัวเดยีวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๓ คํา เชน 
 

สุงศรีสินปกไหมประไพวรประภา 

สดสอดสายตา    ธํารง  
(มหาราชคําฉนัท) 
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 ๑๕๘ 

กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ส/  ในคําวา  สุง  ศรี  และ สิน   และในบาทที่ ๒ เลนสัมผัสเสียง
พยัญชนะ /ส/ เชนกันในคําวา  สด  สอด  และสาย 

    
 โฉมคือพิลาสโสภา  เพียงพิมพพักตรา 
แลตรุณอรบูรณจันทร 
  

(มหาราชคําฉนัท) 
 

 กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/พ/ ในคําวา เพยีง  พิมพ  และ พกั   
๓) เทียมรถ ไดแก การใชพยัญชนะตวัเดียวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๔ คํา เชน  

 
โหมเอาหินผาโรมราง  บมิพาลวรรพางค 

 ก็แหลกละเอียดจอมจณุ 
  หาญเห็จในกลางกองกูณฑ เหยยีบยับคือจลุ 
 ก็ดับดวยเดชดาลแสดง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเลนเสียงพยัญชนะ/ด/  ในคําวา  ดับ   ดวย  เดช  และดาล  
 

สายสูตรสรอยสนสวรรคเรือง พริ้งพรายพรอยพรือง(เพรือง) 
วิสูตรธิแสงยอแสง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเลนเสียงพยัญชนะ/ส/ คอืคําวา  สาย  สูตร  สรอย  สน  สวรรค  และเลนเสียงพยญัชนะ  
/พร/ ทั้งวรรค  ในคําวา  พร้ิง  พราย  พรอย  และ พรือง (เพรือง) 
   

ขุนขอขีข่ับหมวกทรง  เกราะกรายสบง 
สมบูรณพิจิตรอินทน ู

(มหาราชคําฉนัท) 
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 ๑๕๙ 

กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ข/  คอืคําวา ขุน  ขอ  ขี่  และขับ 
 
๔) เทยีบรถ ไดแก การใชพยัญชนะตวัเดียวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๕ คํา เชน 
 

ร้ิวรอยวาลีกรหวัด  วรมางก็ชํ้าชงฆ 
เลือดไหลละลุมลง   ระยํายับบมีด ี

(มหาราชคําฉนัท) 
 

 กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ล/ คือคําวา  เลือด  ไหล  ละ  ลุม  และ ลง   
 ๕) ทบคู การใชพยัญชนะตัวเดียวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๒ คู เชน  
 

อาจโอนเอาเมรุ ดอมได   วองไวแกวนไกว 
ละลอบละลางกลางณรณ 

 (มหาราชคําฉนัท) 
 
กวีเลนเสยีงพยัญชนะสองคู คือ  /ว/  ในคําวา วอง  และ ไวและ เลนเสียง/กว/ ในคําวา 

แกวน  และ ไกว 
 

๖) แทรกคู การใชพยัญชนะตัวเดยีวกันหรือเสียงคูกัน เรียงกัน ๒ คําหรือ ๓ คํา โดยมี
พยัญชนะอืน่คัน่กลาง ๑ คํา เชน 

 
เขนเตาปาดปายลมปาน  คือกรดไกรกาญจน 

มลักมลากลอแสง 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ป/  ในคําวา  ปาด  ปายและ ปาน  โดยมีคําวา  ลม  คั่นกลางหนึ่งคํา 
 โอพราหมณผรุศราย  ทุรชาติช่ัววงษ 
โบยบอบระบมองค   ระกําช้ําพระกายา 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

159

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐ 

กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/บ/  ในคําวา  โบย  บอบ และ บม  โดยมีคําวา  ระ  คั่นกลางหนึ่งคํา 
 

เย็นเยี่ยมระ

                                                          

ยบัวนวิเวก  สกุณาสําเนยีงครวญ 
ภูตผีปศาจกระสรวญ   สรแซกระโหมดพราย 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเลนเสียงพยัญชนะ/ย/  ในคําวา  เย็น  เยี่ยม และ ยับ โดยมีคําวา ระ  คั่นกลางหนึ่งคํา 
 

การเลนสัมผัสอักษรที่ปรากฏในมหาราชคาํฉันทมักจะเปนการจํากดัอยูในวรรคเดยีวเปน
สวนใหญ  แตมีอยูบางที่มีการสงตอไปยังวรรคถัดไปดวย   เชน 
 
  แทเทียมเสีย้มเลหประโลมเลา  กระลัมพรพอนเกลา 

ไหมไมเมา     มะเมอมัว 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงพยัญชนะ/ม/ ในคําวา ไหม  ไม  เมา  และไดมกีารสงสัมผัสอักษรไปยังคําวา  

มะเมอ และ มวั   
 
สัมผัสสระ  สัมผัสสระ มีวิธีการสัมผัสสระ ๖ แบบดวยกัน๒๔๗ ไดแก เคยีง  เทียบเคียง ทบ

เคียง  แทรกเคียง  เทียมแอก  แทรกแอก  ในมหาราชคําฉันทมีปรากฏ ๔ แบบ คือ เคยีง  เทียบเคียง 
แทรกเคียง  เทยีมแอก   
 

๑) เคียง คือการใชสระเดียวกันเรียงกัน ๒ คํา เชน 
 

พลรถระเรืองราม  พิชัยยุทธเขตคาม 
ระยอบทุกทาวดาวแดน 

(มหาราชคําฉนัท) 

 
๒๔๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๓๐. 
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 ๑๖๑ 

 
กวีเลนเสยีงสระ / อา / คือคําวา ทาว  และ ดาว 

 
ใครใดจะลวงครหนิน   ทนเยาวไปยํา 

เพียงพอนี้แลฤจะตํา   นิรทาสไปควร 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงสระ / ใอ / คือคําวา  ใคร  และ ใด 
 
๒) เทยีบเคียง คือการใชสระเดียวกันเรยีงกนั ๓ คํา เชน 

 
ใครใดในโลกชนมาน   จอุทิศบุตรทาน 

เทียนภิกขาจาร อําเภอทูล 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงสระ / ใอ / คือคําวา  ใคร  ใด และ ใน 
 
๓) เทียมแอก คือการใชสระเดียวกันเรยีงกนั ๒ คํา โดยมสีระอื่นคั่นกลาง ๑ คําและอยูปลาย 

วรรค เชน 
อาจโอนเอาเมรุ ดอมได   วองไวแกวนไกว 

ละลอบละลางกลางณรณ 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงสระ / ไอ / คือคําวา  ไว  และ ไกว โดยมีคําวา แกวน คั่นกลาง และอยูปลาย

วรรค 
 
๔) แทรกเคียง คือการใชสระเดียวกันเรียงกนั ๒ คํา โดยมสีระอื่นคั่นกลาง ๑ คํา แตแทรก 

เคียงจะอยูตนหรือกลางวรรค เชน 
 
ใครใดจะใชแลบริจาค   ปยบุตรอาดูรดงั 
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 ๑๖๒ 

ดวงชีพอํานวยอุทิศหวัง   ศิวโมกขบารม ี
(มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเลนเสยีงสระ / ใอ / คือคําวา  ใคร  ใด และ ใช  โดยมคีําวา จะ คัน่กลางและอยูตนวรรค 
 

สุงศรีสินปกไหมประไพวรประภา 
สดสอดสายตา    ธํารง  

 (มหาราชคําฉนัท) 
กวีเลนเสยีงสระ/ไอ/  ในคําวา  ไหม และ ไพ   โดยมีคําวา ประ คั่นกลางและอยูกลางวรรค  

 
ขั้วคอมก็นอมดุจถวาย  ผลพฤกษวโรชา 

  กิ่งกมผสานสริผกา   กลเกษประกิจกร 
(มหาราชคําฉนัท) 

  
กวีเลนเสยีงสระ/ออ/  ในคําวา  คอม และ นอม  โดยมีคําวา ก็ คั่นกลางและอยูตนวรรค 

 
สังเกตไดวา กวีชํานาญการเลนสัมผัสอักษรมากกวาสัมผัสสระหลายเทา  ในบางตอนมีทั้ง

สัมผัสสระและสัมผัสอักษรอยูดวยกนั   โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนพระทีพ่ระเจากรุงสญชัย  พระนาง 
ผุสดี   พระชาลี และพระกณัหา  เดินทางไปรับพระเวสสนัดรและพระนางมัทรีที่เขาวงกต กวี
พรรณนาธรรมชาติไดอยางไพเราะใชสัมผัสสระและสัมผัสอักษรแพรวพราวเชน 
 
 บทพรรณนาพันธุไม 
 

โกฐกรรณิกาพกุิลเกษ  สรพีมหาหง   
ยมโดยแลอินทนินดง      อดิเรกรําดวลดาล    

แกวกาญจนเกษสุคน     ธเรศวโรฬาร     

ชงโคโยทกากุสุมาลย     แลสลิดสลมสลาย  

ปริงปรางประยงรสวรา    อภิรมยเสพสาย    

พลับพลองมะมวงผลสวาย  สิระยาลําลาญลง     

ตุมตาดตะโกพรรณอเนก    สรมันประดูดง     
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 ๑๖๓ 

หามหอมระเหยขจรจง     จิตรเทพพรรษา   
     (มหาราชคําฉนัท) 

 
คําประพันธของตน กวพีรรณนาพนัธุไมไวนานาชนิด  เชน  โกฐ  แกว  พิกุล  เกษ   สรพี  

มหาหง   แกว  ชงโค  โยทกา  มะปริง  มะปราง  เปนตน  การพรรณนาพันธุไมนานาชนิดเหลานีก้วี
เลือกชนิดของไมที่มีเสียงสัมผัสกันมาเรียงรอยไวดวยกัน  ตัวอยางเชน  ชนิดของไมทีสั่มผัสดวย
เสียง /ก/  โกฐกรรณิกาพิกุลเกษ     แกวกาญจนเกษ  เ รียงติดตอกัน   สัมผัสดวยเสียง /ปร/  ปริงปราง
ประยง  สัมผัสดวยเสียง /พล/   พลับพลอง  สัมผัสดวยเสียง /ต/  ตุมตาดตะโก   สัมผัสดวยเสียง
อักษรนํา /สล/เชน สลิด  สัมผัสกับ สลม และสลาย   หรือช่ือของไมที่สัมผัสสระ  สัมผัสดวยเสียง /
โอ/  คือคําวา  ชงโค  และ โยทกา   
  
 บทพรรณนาพันธุนก 
 

นานาทิชากรกบ็ิน  วิรเวศวนาดร  
แซเสียงสุโนกคณนิกร    ก็สเพรียกละเวงไพร   

แขวกขวานผสานสรโดย   ระโดกตระไตรไกร   
รังนานระวงัคฤหใน      วนเวศกห็วนหรรษ     

 เอ้ียงแอนอิลุมอุหุกหา    กรวิกกระเวนวัน      

คลาเคลาแลหงษวิหคสัญ       จรโบยกระบดับิน   

ขุมขาบกะทากุกกุฎโก       กิลกูก็โผบิน         

เงือกงั่วกะตั้วคณจะงนิ     แลประหิตกระทุงเทียน     
 (มหาราชคําฉนัท) 

 
 คําประพันธขางตนกวพีรรณนาสัตวปกไวมากมาย เชนนกแขวก นกขวาน  นกเอีย้ง นก
นางแอน  นกอิลุม   นกกรวกิ  นกกระเวน  นกคลา  นกเคลา  หงส  นกขุม  นกขาบ  เปนตน 
การพรรณนานกนานาชนิดเหลานี้ กวีใชสัมผัสในอยางไพเราะตลอดทัง้บท เชน  แขวก  สัมผัส
พยัญชนะกับขวาน   เอีย้ง แอน  อิลุมสัมผัสพยัญชนะกัน   เปนตน 
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 ๑๖๔ 

 จากตัวอยางกลวิธีการเลนสัมผัสจะเห็นไดวากวีเลนสัมผัสในอยางแพรวพราว  มีทั้งสัมผัส
อักษรและสัมผัสสระทําใหเห็นความสามารถของกวีในการสรรคําทําใหคําประพันธเกิดความ
ไพเราะมากยิ่งขึ้น 
 
๔.๓ การใชโวหารภาพพจน 

โวหารภาพพจน ( figures of speech ) หมายถึง สํานวนภาษารูปแบบหนึ่ง เกิดจากการเรียบ
เรียงถอยคําดวยวิธีการตางๆใหผิดแผกไปจากการเรียงลําดับคําหรือความหมายของคําปรกติ เพื่อให
เกิดภาพหรือใหมีความหมายพิเศษ๒๔๘

 โวหารภาพพจนที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มี อุปมา  อุปลักษณ   
บุคคลวัต  และอติพจน  ดังนี้ 
 

๔.๓.๑ อุปมา(simile ) คือ ภาพพจนทีน่ําเอาสิ่งตางกัน ๒ ส่ิงมาเปนสิ่งเปรียบเทียบโดยมีการ
ใชคําเชื่อม เชนคําวา ดุจ ประดุจ ดั่ง เหมือน เสมือน๒๔๙ เปนตน  ตัวอยางเชน 
    

ภูบาลใหทานเหลือตรา ไขทรัพยออกมา  
ละวันละแสนตําลึงทอง  

อุปมาเสมือนน้ํานอง    บรูบพรอง   
เงินทองขาวของนานา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 กวีใชอุปมาในการพรรณนาทรัพยสินของพระเวสสันดรที่นํามาใหทานโดยเปรยีบกบัน้ํา
จํานวนมากที่ไมวันที่หมด แสดงใหเห็นภาพของทรัพยสินที่มีมากมาย 

นายรถประดับรถ อันงามปรากฏ รุงเรืองสุกใส 
  ดุจดังแสงแกว พรายแพรวแววไว ประดับธงชัย สุกใสรจนา 
       (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

                                                           
๒๔๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๑๘๒. 
๒๔๙ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๙. 
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 ๑๖๕ 

 ตัวอยางขางตนเปนการอุปมาเพื่อใหเห็นภาพความงามของรถพระเวสสันดรที่มีความงดงาม
โดยกวีไดนําความเรืองรองของรถเปรียบเทียบกับแสงของแกวที่มีความแวววาวสุกใส 

 
เชิญเจาภกัษา  ชิมผลพฤกษี  

รสชาติหวานดี   คือดังน้ําตาล 
(เวสสันดรฉบบัทักษิณคดี) 

 
 ตัวอยางขางตนเปนการอุปมาเพื่อเปรียบเทยีบรสชาติของผลไมวาหวานเหมือนกับน้ําตาล 
     

ตองใหพระทรงเกศ  เจาเนรเทศจากบานเมือง  
พระองคทรงวจิา   ดวงภักตรามาหมองศรี  

หิรีดังไฟจ ี  ดั่งคีรีมาทับกาย 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
 ตัวอยางนี้เปนการกลาวถึงความรูสึกเสียใจของพระเจากรุงสญชัยที่ตองเนรเทศ 
พระเวสสันดรออกจากเมือง   มกีารใชอุปมาเปรียบเทียบความละอายใจที่เกิดขึน้ราวกับไฟมาจี้ และ
เหมือนกับภูเขามาทับกาย  กวีตองการแสดงใหเห็นถึงความทุกขระทมของพระเจากรงุสญชัยที่
จําเปนตองตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ขัดแยงกับความรูสึกของตนเอง 

 
นาสาสวยดุจองครตนรอง 

   เอี่ยมโอษฐนิโครทอง       ผลา 
       (มหาราชคําฉนัท) 

 
 ตัวอยางนี้กวีตองการพรรณนาความงามของกัณหาชาลี  โดยเปรียบเทยีบจมูกกับแกวมณีที่มี
แสงเรืองรอง  เปรียบเทียบปากกับผลไทรทอง  เพื่อใหเห็นความงามของกุมารทั้งสอง 
 

หวาดไหวในอากาศ     พระเมรุมาศอนัสูงใหญ 
ดูจะดังหวายลนไฟ       ไหวสะเทือนทุกทิศา 
พระยานาคใตสมุทร       จิงผาดผุดจะคงคา 
เทวินทรแลอนิทรา         รองสรรเสริญชมสมภาร 
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 ๑๖๖ 

ธาราหาฝนสวรรค          ตกลงพลันมิทันนาน 
เปนละอองแตกฉะฉาน  ดั่งปลาวาฬชนคลื่นใหญ 

(เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

จากตัวอยางจะเหน็ไดวากวไีดถายทอดเรือ่งราวทําใหเหน็ภาพความอศัจรรยวาภูเขาที่
ยิ่งใหญก็ยังออนลงมาไดเหมอืนกับหวายทีถู่กไฟลน  เหตกุารณขางตนเปนการบรรยายเหตุอัศจรรย
ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเวสสันดรไดบริจาคนางมัทรี ซ่ึงลักษณะของหวายเมื่อถูกลนไฟจะมีลักษณะ
ออนตวัและมวนลง    อีกทั้งเปรียบเทียบละอองฝนที่ตกลงมาเปนละอองกระจาย เหมือนกับละออง
น้ําที่เกิดจากปลาวาฬชนคลืน่ใหญ  ทําใหผูอานเห็นภาพปริมาณของละอองน้ําฝนทีต่กลงมานั้น วามี
ปริมาณที่มาก   
 

ปางนั้นพระเวสสันดร  เห็นมฤคาทอง  
จรเตาเขาเคียงรถถา   

กรุงกษัตริยตรัสบอกพนิดา มฤกคาชักรถเราไป  
เร็ววองตามทองคําไล  

คือดั่งมโณมัย   ในเขาหัตจัดการ 
สมรักสมหนาทุกประการ   

ดูงามวิถาร   ประมาณดั่งทองทาบทา  
       (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
  

กวีใชอุปมาเพือ่เปรียบเทียบความงามของกวางที่เหมือนฉาบดวยทอง 
 

เสียสีสุภาภาคย   วรลักขณพรายเพรา  
  อยาองคชะเมนเอา   ก็ประลักฤาดาลดู 
   ดั่งดวงประทุมฬาศ  แลสพุมสพันตรู 
  ชายใดบชมช ู    กระย่ําโยนบหวงชม 
   รวงเรณูโรยรส   สวคนธเรศฉม 
  เฉกโฉมพระองคผทม   ทนเศราแลสาธารณ 
        (มหาราชคําฉนัท) 
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 ๑๖๗ 

 ตัวอยางขางตนเปนตอนทีพ่ระชาลีทูลพระเจากรุงสญชัยวาพระนางมัทรีมีความเศราหมอง
มากโดยเปรยีบเทียบความหมนหมองของพระนางกับดอกบัวที่ถูกขยี ้
  

บทบงชงฆุรุราชพิลาศนิสภลง  เฉกโฉมมิคินชงค  
มิลา 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

ตัวอยางขางตนเปรียบเทยีบขาพระนางมัทรีเหมือนขากวางที่เยื้องยางอยางงดงาม  
ใจจอมธรรมทาวเทียรขุน  เขาเมรุมีคุณ 

คณานิกรทกุภาย 
เฉกบิญจมหานพสาย   เล้ียงโลกแลหลาย  

แลไหลชรทรึกโซมชล 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
ตัวอยางขางตนเปรียบเทยีบจิตใจของพระเวสสันดรที่มพีระคุณตอโลกและผูคนมากมาย

นับไมไดกับเขาพระสุเมรุ แสดงใหเห็นความยิ่งใหญของจติใจพระเวสสนัดร  และเปรยีบความ
เมตตาของพระเวสสันดรที่มตีอประชาชนเหมือนแมน้ําหาสายที่หลอเล้ียงโลกใหมีความสมบูรณอยู
ตลอดไป (แมน้ําใหญ ๕ สาย ไดแก คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภูและมห)ิ  

  
สองเนตรประดุจดา รกโรหินีจํา 

รัสแสงวิโรจนนํา  คณนกคดายพราย 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
ตัวอยางขางตนเปรียบเทยีบตาของพระนางมัทรีที่รองไหจนตาแดงกบัดาวโรหินีซ่ึงมีสีแดง 

 
๔.๓.๒ อุปลักษณ (metaphor) คือการนําเอาสิ่งที่ตางกันสองสิ่งหรือมากกวา แตมีคณุสมบัติ

บางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกนั  โดยเทียบวาส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่งโดยตรง ๒๕๐ ตัวอยางเชน 

                                                           
๒๕๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๖๑. 
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 ๑๖๘ 

พระเวสสันดร กับนางบังอร บทจรคลาไคล 
  ขามฝงคงคา ในปาพนาลยั ถึงภูเขาใหญ อยูในราวปา  

ช่ือเขาคันธมาศ รุงเรืองสะอาด คือแกวแววตา  
ปกษาปกษ ี มีมากกระไร บินมาบินไป กินผลพฤกษา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

 กวีใชอุปลักษณในการเปรียบเขาคันธมาศที่เรืองวาเปนแกวทีแ่วววาว 
 

โฉมปรางนวลนางมัทรี ไดฟงพระช ี  
เทวีเจากลับคืนมา 

สูยังที่บัณศาลา  จึงนางพังงา   
โสกาพิรามร่ําไร 

สวมกอดลูกรักสายใจ ชลเนตรหลามไหล 
ไหลคือทอธารา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

จึงเจาชาล ี ไดฟงภมู ี พระทัยรอนรน   
เจาจึงลีลา ขึน้มาบัดดล พี่นองสองคน กราบกับบาทา  

ทั้งสองสายใจ ชลเนตรหลามไหล คือทอทารา 
พระชนนีมารดา กลับมาแตปา จักเหน็หนาใคร 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
     
 จากตัวอยางทัง้สองขางตนเปนการใชอุปลักษณ เปรยีบเทียบน้ําตาทีไ่หลนองของพระนาง
มัทรีวาเปนสายน้ําเพื่อแสดงใหเห็นวามีน้ําตาไหลเปนจํานวนมาก 
 

จึงถามหาพราหมณ มันคุกคําราม ดวยคําหยาบชา  
เด็กนอยนี้ไซร ถอยไปเร็วหนา อยาไดเขามา ขวางหนาตาก ู

จึงเจาชาล ี ถอยออกมาด ู รูปคือนกเคา 
พราหมณเฒาหนาหน ู เมื่อพิศแลด ู ดูเหน็ผิดไป 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
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 ๑๖๙ 

 กวีเปรยีบเทียบรูปรางของชูชกวาเปนนกเคา ซ่ึง เปนนกที่มีหัวใหญ ตาโต ตัวลาย  ออกหา
กินเวลากลางคืน  เพื่อแสดงใหเห็นความนาเกลียดของชชูก 
 

แขงคดจมูกโดง  หลังมันโกงคอืยามไถ  
ทั้งตัวแตขี้ไคล   พุงมันใหญใจสากรรจ 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 ตัวอยางขางตนกวเีปรียบเทยีบเพื่อแสดงใหเห็นความอปัลักษณของชชูก วามีลักษณะหลัง
โกงเปนคันไถ 
 
 ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบมีการพรรณนาถึงรูปรางอัปลักษณของชูชกเชนเดียวกัน 
โดยเปรียบเทยีบกับ  “รางผี” ซ่ึงหมายถึง ศพ   คือ  ผัวชราคือรางผี 
 

ดังฤาพราหมณชูชก เฒากระยาจกทําอหังการ  
ทุบตีเจาสองรา   ใหบอบช้ําพนประมาณ 

คือตีวัวหนาครอก ตีขี้ครอกมิคิดอาน  
พราหมณนี้ใจกลาหาญ  ไมเกรงกลัวพระอาญา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 
 ในตอนนี้เปนตอนที่กวตีองการเปรียบเทยีบการกระทําของชูชกที่ตีกัณหาชาลี ตอหนาพระ
พักตรของพระเวสสันดร โดยนําสํานวนวาเปนการตีววัหนาคอก  ตขีี้ครอกมิคิดอาน เพื่อแสดงวา 
ชูชกไมเกรงกลัวพระเวสสันดรผูเปนพอวาเปรียบเปนการตีวัวทีห่นาคอกโดยไมเกรงใจเจาของ 
 

ราชสีหทั้งเสือโครง พระทาวนองพองหนังหวั 
ตระหนกตกใจกลัว  ส่ันระรัวคือตปีลา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
   

ตัวอยางขางตนกวเีปรียบเทยีบอาการตกใจกลัวของพระนางมัทรีเปนปลาที่ถูกตีดิ้นไปมา
   

 
ที่ลุมแลที่โคลน  พูนดินโยนถมใหหนา  
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 ๑๗๐ 

ที่ดอ....(ชํารุด)...อนกันมา  แตงใหราบคือหนากลอง 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

   
ตัวอยางนี้กวีเปรียบเทียบความเรียบของดนิกับหนากลองที่เรียบตึง 

 
ชูชกไดฟงพรามณ ี ตอหลาดคืออัคคี   

เผาจิตในทรวงฒาจารย 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

   
กวีไดแสดงใหเห็นถึงความรอนใจของชูชกวาเปนไฟมาเผาในใจ 

 
ขับพลมากกลนเกลื่อน  

เสียงสะเทือนหวาดหวั่นไหว  อ้ืออึงคนึงไป  
ไหวสะทือนทัง้กลางปา  เสียงชางดังกกึกอง  

เสียงมารองใ.......ชํารุด...   สิงหสัดในกลางปา 
เดินตระหนกตกใจกลัว  ไพรพลมากกายกอง  

เห็นเปนพองทัง้หนังหวั    เกลื่อนกลุมคลุมมืดมัว 
เสียงโยธาคือหาฝน  ไปกระชั้นเขาวงกต  

เสียงราชรถเปนบดบุน   กึกกองโกลาหล   
พระจุมพลทอดพระเนตรมา เห็นพลมากเหลือใจ   

เห็นธงชัยไสวมา    ตรัสเรียกนางพังงา 
แกวมัทรีเขามาไว  จงเจาเรงแลด ู  

เสียงโยธาเสนาใคร   ไพรพลมาไสว  
ปลายธงชัยแลเห็นมา  เสียงชางเสียงมารอง  

ดังกึกกองหวาดหวัน่ไหว    ชะรอยขาศึกใหญ  
 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
 กวีตองการทีจ่ะใหเห็นภาพความยิ่งใหญของกระบวนทัพที่นํามารับพระเวสสันดรกับนาง
มัทรีวามีความยิ่งใหญเพียงใดมีการเปรียบเทียบเสียงของทหารวามีเสียงดังเชนเดียวกบัฝนที่ตกหนกั 
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 ๑๗๑ 

 นอกจากนี้กวยีังมีการเปรียบเทียบกําลังทหารที่มีจํานวนมากกับฝูงมด ดังความวา 
 
ไพรพลคือฝูงมด  บถอยถดรดกนัไป 

เต็มแนนทั้งเวยีงชัย  เบื้องหนาถึงพงพลี 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
เจาเปนสําเภาทอง  ลอยลองคงคา   ขามพระบิดา ใหถึงฝงชล 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
     
 กวีเปรียบเทียบกัณหาชาลีวาเปนสําเภาทองที่เปนพาหนะพาพระเวสสนัดรใหถึงฝงคอื
โพธิญาณ 
 

อินทราพราหมณจึงพรรณนา สมเด็จราชา 
เล่ือมใสศรัทธาบหยอน 

คือดั่งยมนาสาคร   ไหลมาบหยอน 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
 กวีเปรียบความเลื่อมใสศรัทธาที่จะทําทานตลอดเวลาของพระเวสสันดรกับแมน้ํายมนาที่
ไหลไมหยุดหยอน 

 
ใชพีเ่กลียดชัง ลูกคนเดียวหวงั คือดั่งดวงใจ 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 ตัวอยางขางตนเปนตอนทีพ่ระเจากรุงสญชัยพูดกับพระนางผุสดีวาเหตุที่เนรเทศพระ
เวสสันดรวาไมใชเพราะเกลยีดชังพระเวสสันดร  พระเวสสันดรเปนโอรสองคเดียวโดยเปรียบวา
เปนดวงใจของพระองคทีเดยีว 
 การเปรียบเทยีบในลักษณะนีย้ังมีปรากฏในอีกตอนหนึ่งเพื่อใหเห็นความสําคัญของชาง
ปจจัยนาคนั่นเอง  ดังในคํากลาวของพระเวสสันดรวา 
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 ๑๗๒ 

ชางแกวแววไว       คือดั่งดวงใจของเรา 
(เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 

 
หัศกรรณบรรพต  ระทวยระทด คือหวายลนไฟ  

พระสมุทรกลับกลอก   ระลอกฉานไหล    พันธุปลานอยใหญ 
มีในสายสินธุ 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 ตัวอยางขางตนเปนการพรรณนาเหตุมหัศจรรยหลังจากพระเวสสันดรทําสัตสดกมหาทาน 
โดยกวีเปรียบเทียบภูเขาใหญที่ออนลงวาเปนหวายที่ถูกไฟลน  การที่กวีใชความเปรียบเชนนี้เพื่อ
แสดงใหเห็นวาการที่พระเวสสันดรทําทานเปนสิ่งอัศจรรยยิ่ง 
    

พลไอยราราชอัสดร คือนิลภมร 
  จระคลื่นจรเคลือบแสงพรรณ 

        (มหาราชคําฉนัท) 
 
 กวีใชอุปลักษณในการพรรณนาชางและมาที่มีสีดําวาวเหมือนแมลงภูซ่ึงมีสีดําเหมือนนิลที่
แวววาว เพื่อแสดงใหเห็นความงามของชางและมาเหลานัน้ 

โฉมคือพิลาสโสภา  เพียรพิมพพักตรา  
แลดรุณอรบูรณจันทร 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีเปรียบพระพักตรพระนางมัทรีวางดงามเปนพระจนัทรวันเพ็ญ 
พลอัสวาราชพิธี   คือสีหไกรสีห  

สําหาวในกลางโรมเริง” 
    (มหาราชคําฉนัท) 

 
กวีเปรียบเทียบมาศึกวาสงางามเปนไกรสรสีหะ เพื่อใหเห็นความสงางามของมาที่ไปรับ

พระเวสสันดร 
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 ๑๗๓ 

๔.๒.๓ บุคคลวัต  ( personification)  คือ การสมมุติใหส่ิงไมมีชีวิต ความคิด นามธรรมหรือ
สัตวใหมีสติปญญา อารมณ หรือกริยาอาการเยี่ยงมนษุย บุคคลวัตนี้นิยมใชในวรรณคดีทุกเรื่อง๒๕๑

  
ผลไมใมมีใจ  ......จึงคอมมา  

 
เสมือนหนึ่งมวีิญญา  คอมลงมาหาสองศรี 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
   
   ขั้วคอมก็นอมดุจถวาย ผลพฤกษวโรชา 
  กิ่งกมผสานสริผกา  กลเกษประกิจกร 
         (มหาราชคําฉนัท) 
 

จากตัวอยางขางตน กวไีดแสดงใหเห็นถึงความมีบุญญาธิการของพระเวสสันดร 
กวีพรรณนาใหเห็นถึงผลไมและตนไมแสดงอาการคอมนอมลงมาหาพระเวสสันดร “อากัปกริยา
การคอมหรือนอม” เปนกรยิาของมนุษยที่หมายถึง  นอมลง   กมหลัง หรือโนมลง   

   
เทียวธารทวิธุชงอนทงัน  ดุจกวักกรวายวัน 

สะโบกแลยาทบายลม” 
(มหาราชคําฉนัท) 

 
จากตัวอยางขางตนกวใีชบุคคลวัต พรรณนาธงที่ปลิวไสววาเหมือนคนโบกมือ 

 
๔.๒.๔ อติพจน (hyperbole ) ภาพพจนที่มขีอความที่กลาวเกนิจริงสําหรับเนนขอความ

๒๕๒

 
 
 

                                                           
๒๕๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๓๒๔. 
๒๕๒ เรื่องเดียวกัน, ๒๑๔. 
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 ๑๗๔ 

หงสเห็นกรรฐก็เร่ิมละเมินบทแลเทา ชอนอาตมาอายเงา  
รเมียร 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

กวีใชอตพิจนในการเปรยีบเทียบความงามของพระศอนางมัทรี วา มีความงามมากจนหงส
เมื่อเห็นเขาก็ตองหลบหนีซอนตัวเพื่อแสดงวาคอหงสที่วางามยิ่งนั้นยังสูพระศอที่งดงามของพระ
นางมัทรีมิได  
 
   พลพหลนิกรองึ  วนพฤกษทุกเทือน  
  คลํ่าคลุมชอุมสุริเดือน  ดุจดับตระวันจันทร 
   ไหวหวาดกํามนาทหิมวนั  ดรแดนกุฎธีรรม 

วงกตกุฎีสิงขรบรร  พตเพียงจะพนิทพัง 
    (มหาราชคําฉนัท) 

 
ตัวอยางขางตนแสดงใหเหน็วากวีใชอตพิจนเพื่อพรรณนาถึงทหารที่มีมากมายจนทาํใหฝุน

ตลบมากจนไปปดบังดวงจนัทรและพระอาทิตยเหมือนจะดับ และเสียงดังของกองทพัที่ทําใหเขา
วงกตพังพินาศ 

 
อนึ่งพลพิรีโจษจน ระเห็จหาวบน 

  นภากไ็ดโดยถวิล 
   สามารถฟองฟาดาดิน ไดดังเฉยีวฉิน 
  สมรรถไชยชิงชัง 
   อาจโอนเอาเมรุดอมได วองไวแกวนไกว 
  ละลอบละลาวกลางณรณ 

        (มหาราชคําฉนัท) 
 

 จากตัวอยางเปนการใชอติพจนเพื่อพรรณนาถึงความสามารถของพลทหารในทัพทีไ่ปรับ
พระเวสสันดรวาทหารสามารถเหาะไปบนฟาไดตามใจคดิ  และสามารถเอาเขาพระสุเมรุมา 
กวัดแกวงได 
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 ๑๗๕ 

   โหมเอาหินผาโรมราง  บมิพาลวรรพางค 
  ก็แหลกละเอียดจอมจณุ 
   หาญเห็จในกลางกองกูณฑ เหยยีบยับคือจลุ 
  ก็ดับดวยเดชดาลแสดง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

 จากตัวอยางมกีารใชอติพจนเพื่อแสดงความเขมแข็งของทหารวารางกายแข็งแกรง  เมือ่เอา
หินมาโยนใสรางหินนั้นก็แหลกละเอียด  เมื่อเหยยีบเขาไปในกองไฟ กส็ามารถดับไฟได 
 

เขนเตาปาดปายลมปาน  คอืกรดไกรกาญจน 
มลักมลากลอแสง 

ผิตองแตยลคมแวง  สุดสิ้นใจแสยง 
ก็ดาลสยบตนตาย 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

  จากตัวอยางเปนการบอกถึงความนากลวัของอาวุธของทหารในกองทัพพระเจา
กรุงสญชัยวาเมื่อนําอาวุธนัน้มากวดัแกวงทําใหเกิดแสงแวววาว เมื่อใครตองถูกแสงนั้นก็จะตาย
ในทันท ี

แกลงกลาสาหสัหาญหาย  ตนตอพลสาย 
สมุทรส้ินสุดปาง 

อาจเพิกแผนภพไววาง  กลอกใจมือกลาง 
จะเคลาคือลูกโคลคลี๒๕๓   

                                 (มหาราชคําฉันท) 
 

จากตัวอยางบอกความเกงกลาของทหารวาสามารถเอาแผนดินมากลิ้งบนมือเหมือนกับลูก
คลีที่มีลักษณะกลม 
  

                                                           
๒๕๓ โคลคลี = ลูกโคล(ลูกกลม) + ลูกคลี 
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 ๑๗๖ 

 จากการศึกษาโวหารภาพพจนที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวา
กวีมีการใชโวหารภาพพจน ๔ ประเภท คือ อุปมา  อุปลักษณ  บุคคลวัต  และ อติพจน   การใช
โวหารภาพพจนทั้ง ๔ ชนดิ เพื่อใหผูอานเกดิจินตภาพตอส่ิงที่กวีตองการกลาวถึงไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
 
๔.๔ โวหารที่ใชในการดําเนนิเรื่อง 

 
โวหารที่ใชในการดําเนนิเรื่องในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตนัน้มีการใชพรรณนา

โวหาร  และ บรรยายโวหาร  ดังตอไปนี ้
 

  ๔.๔.๑ การพรรณนา (description ) การเขียนที่มีเจตนาเพื่อสรางภาพตวัละคร  ฉาก  
ปรากฏการณ ฯลฯ เปนหนึ่งในลีลาการเขียน การพรรณนาจะประสบความสําเร็จมากที่สุดเมื่อมีการ
เลือกสรรรายละเอียดอยางรอบคอบใหสอดคลองกับเจตนา และกลวิธีในการเลาเรื่อง  โดยเฉพาะ
เมื่อจินตภาพทีใ่ชมีลักษณะเปนรูปธรรมชัดเจน และเมื่อใชคําเกี่ยวกบัสี  แสง และการเคลื่อนไหวได
เหมาะสม๒๕๔

 
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีการใชโวหารชนดินี้ในการ พรรณนาตัวละคร  

พรรณนาธรรมชาติ  พรรณนากระบวนทพั  และพรรณนาบานเมือง ซ่ึงพรรณนาโวหารที่ปรากฏใน
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินนอกจากจะมกีารใชคําที่ทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนแลวยังมกีารใชโวหาร
ภาพพจนดวย  ดังนี ้

 
พรรณนาตัวละคร  ในเวสสนัดรชาดกฉบบัทองถ่ินทองถ่ินภาคใตมีการพรรณนา

ตัวละคร  ดังตอไปนี ้
 
พรรณนาลักษณะของตัวละคร  การพรรณนาลักษณะของตัวละครใน

เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏไมมากนัก  ดังนี ้
 

                                                           
๒๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,.๑๒๗. 
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 ๑๗๗ 

พรรณนาลักษณะของกณัหาชาลี  การพรรณนาลักษณะของกัณหาชาลี กวีไดใชความ
เปรียบในการพรรณนาลักษณะของกณัหาชาลีดังตอไปนี้ 

 
   โพนพิศทารกบุตรวิสุทธืวรกา- 
  ยินทรีพิลาสา   พิลาส 
   เพ็ญพักตรเพยีงบรณนวลจนชนพิกาษ 
  เงางามวโรภาส   พิมล 
   เฉกชาตินึกขสวรรคภัณฑพิพธิสลนน 
  เพลิงละลายบน   อุกา 
   สุงศรีสินปกไหมประไพวรประภา 
  สดสอดสายตา   ธํารง  
   เสียมสายสมสิริราชพิลาสลอรองค 
  คิ่วคอมขนงกง   กุทัณฑ 
   พิศเนตรคือนลินัยนอําไพยพิมลมัน 
  ปรางเปรียบสุวรรณอัน  ลํายอง 
   นาสาสวยดจุองครตนรอง 
               เอี่ยมโอษฐนิโครทอง  ผลา 
    ฯลฯ

(มหาราชคําฉนัท) 
 
  กวีไดอธิบายถึงรูปพรรณสันฐานของสองกุมารวาใบหนาของสองกุมารกลมนวล
เหมือนกับพระจันทรวันเพญ็ที่ลอยอยูกลางอากาศ ที่มีความสวางและบริสุทธิ์  ใบหนางดงาม
เหมือนกับทองที่ถูกเพลิงละลาย  การเปรียบเชนนี้ทําใหผูอานเห็นภาพใบหนาที่มีความสดใสไม
หมนหมอง  เปรียบเทียบเสนผมที่ออนนุมเหมือนกับเสนไหมที่งดงาม   เปรียบเทียบคิ้วที่โกงกับคัน
ศร  เปรียบเทียบดวงตากับนลิที่มีความแวววาว  เปรยีบแกมของสองกุมารงามดั่งทองคํา  และ
เปรียบเทียบจมูกกับแกว  ปากกับผลไทรทอง  ในการพรรณนาลักษณะของสองกุมาร กวีใชอุปมา
เพื่อสรางจินตภาพและเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน โดยเฉพาะสวนใบหนาของสองกุมารวางดงาม 

 
กวีพรรณนาลักษณะของชูชก  วาชูชกมีรูปรางอัปลักษณกวีใชอุปลักษณในการ

พรรณนาลักษณะของชูชก ดงันี้ 
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 ๑๗๘ 

จึ่งเจาชาล ี ถอยออกมาด ู รูปคือนกเคา  
พราหมณเฒาหนาหน ู เมื่อพิศแลด ู ดูเห็นผิดไป  

   พิศดูดวงตา ลึกพนคลนา จุนําเปนไห  
พราหมณจมูกโดง มาโกงแกใคร ขาจะชวยเอาไป ใหสาเบาบาง 

ตาพราหมณคนนี้ ใจรายราว ี มาคุกคําราม 
พิศดูขางพุง เติบเทาตุมหาม นี้ฤาตาพราหมณ แกจกัเขาไป 

 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 
จากตัวอยางจะเหน็วากวีพรรณนาความอปัลักษณของชชูกดวยการบอกวามี

ลักษณะดังนี้คอื หนาของชูชกนั้นเหมือนหนู รูปรางเหมือนนกเคา เบาตาลึกจนสามารถจุน้ําไดเปน
ไห  จมูกงุม  พุงโตเทาตุม การพรรณนาลักษณะชูชกกวใีชอุปลักษณและอติพจนทําใหเห็นลักษณะ
นาเกลียดของชูชกที่ชัดเจน 

  
  นอกจากนี้กวยีังใชการพรรณนาในการแสดงอารมณความรูสึกของตัวละคร 
เพื่อใหผูอานเขาใจไดชัดเจน  ดังนี ้
 

พรรณนาความอาลัยอาวรณของพระนางมทัรี ที่ตองจากบานเมืองมา ดงัความวา 
 
ฟงเสียงนกรอง กึกกองพงพ ี นางแกวมัทรี  

น้ําตาเคลาไหล คิดถึงเวยีงวัง แทนทองเตยีงตัง  ปานฉะนี้ไฉนหนา 
ฟูกทองหมอนแกว   พรายแพรวโรยรา ปราสาทโสภา  

เห็นคือธารา โอแทนบรรทม    เพดานมานมุง  แมงมุมชักใย 
สาวสนมกํานลั นับวันจะไกล เอาหิมวาลัย  

มาเปนแทนนอน    เอาเดือนมาตางไต   พระเอาทอนไม  มาหนุนตางหมอน 
เอาไพรพฤกษา หิมวาดงดอน มาเปนแทนนอน  

 แหงพระภูม ี เคยเสวยขาวตน   คร้ังนี้ยากพน มาไรขาวกิน 
เคยนอนฟกูหมอน   เจามานอนกลางดิน   อาหารมิไดกนิ  กินแตมูลผลา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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 ๑๗๙ 

จากตัวอยางเปนการพรรณนาความอาลัยอาวรณชีวิตในวังของพระนางมทัรีที่ตอง
จากเมืองมาอยูในปา กวีไดพรรณนาวา   พระนางคิดถึงวงั  คิดถึงที่ที่พระนางเคยอยู  คิดถึงส่ิงของที่
เคยใช  เมื่อพระนางจากมาสิ่งเหลานั้นจะทรุดโทรม  อีกทั้งกวยีังพรรณนาใหเห็นภาพการใชชีวิตอยู
ในปาของพระนาง โดยกลาววา เอาพื้นดินมาเปนแทนบรรทม  เอาเดือนมาตางไต  เอาทอนไม มา
หนุนแทนหมอน  เคยนอนฟูกหมอนตองมานอนกลางดนิ ไมมีอาหารกินกนิแตผลไม   การ
พรรณนาของกวีทําใหเห็นภาพความแตกตางระหวางการใชชีวิตในวังและในปาทําใหเห็นวานาง 
มัทรีมีความลําบากมาก ทําใหผูอานเกิดความสงสาร   

  
การพรรณนาความทุกขของพระนางมัทรีที่ตามหาลูกไมพบ  กวพีรรณนาใหเห็น

ภาพที่นางคร่ําครวญหาสองกุมาร กวีพรรณนาวาพระนางเที่ยวออกเดนิตามหาลูก พระนางเดนิรอง
เรียกสองกุมารรอบศาลา หาที่สระน้ํา  ใตตนโพธิ์ตนไทรที่แผกิ่งกานสาขา  เมื่อไมพบสองกุมารนาง
นั่งรองไห ไดยินเสียงนกคิดวาเปนเสยีงของสองกุมาร  ใจพระนางคดิไปวากุมารทั้งสองถูกยักษ 
ครุฑ หรือนาค มาลักพาตัวไป เห็นปลายไมไหวพระนางคิดถึงสองกุมาร รองเรียกใหมาเสวยนม  ดงั
คําประพันธวา 

แมเทียวรอบศาลา ไมเห็นหนาเจาทรามเชย 
  สุดใจของใจของแมเอย  มิเห็นหนาเจาแลวหนา 
   แมเรียกสกัเทาใด  สายสุดใจไมขานมา 
  ชาลีแกวกัณหา   มาพลัดพรากจากแมไป 
   แมเรเที่ยวหาจบ  มิพานพบเดนิคลาไคล 
  ไปหาที่สระใหญ   ตนโพธิ์ไทรกิง่สาขา 
   มิพบนั่งรองไห  แกวอรทยัของแมอา 
  ไดยนิเสียงปกษา   พลอดเจรจาพาทีกัน 
   ยิ่งฟงก็ลิงโลด  ใจตะโหมดถึงจอมขวัญ 

ปกษีพาทกีัน   เหมือนชาลีแกวกณัหา  
   ฤาหนึ่งวาเสือสี  ครุฑนาคีมาเฉี่ยวพา 

ชรอยวายกัษา   มันมาพาขวัญแมไป  
แมเที่ยวเมินมุงแล เห็นปลายไมอยูไหวไหว 

แมคิดวาสายใจ   รองเรียกไปดวยเรว็พลัน 
   เชิญมาเทิดเจามา  แกวกําพราเจาจอมขวัญ 

มาเสวยนมแมพลัน  ใหสรางความโสกา 
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 ๑๘๐ 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

ตัวอยางขางตนทําใหเห็นถึงความรักและความเปนหวงของพระนางมัทรี เห็น
สภาพที่นาสงสารของพระนางมัทรี ทําใหผูอานเห็นภาพพระนางมัทรีที่ไดรับความยากลําบากตาง ๆ 
ทําใหผูอานเกดิความสงสาร   
   
  การพรรณนาการแตงกายของตัวละคร เปนการพรรณนาการแตงกายของพระนาง
มัทรีกอนที่พระนางจะเสด็จกลับวัง ดังความวา 

 
จึ่งถวายเครื่องทรง อันงามบันจง รุงเรืองโสภา  

ใหเจามทัรี ศรีสุวรรณกัลยา เลือกซึ่งภูษา ผาตนพิศไม 
ผืนหนึ่งวเิสศ มาแตเมืองเทศ รุงเรืองสุกไส   

ช่ือโกไสยพัด รูปสัตวประไภ ราชสีหฤทธิไกร อยูในถ้ําทอง 
รูปครุทธยุทนาค   ทุกพันมีมาก มฤคราชผันผยอง  

วายภุักษปกษ ี อินทรีหงษทอง ลดเลี้ยวเทีย่วทอง   บินลองเวหา 
รูปสิงหสัตวทุกพัน ปาหิมวันไพรพฤกษา 

แขกเตาเคลาสาริกา  เปนคูเคียงเรยีงกันไป 
รูปหงษและเหรา  รูปครุทธาบินคลาไคล 

ลักพานางทรามไว  เจากากีศรีโสภา 
ผืนหนึ่งกาสาวพัด เปนรูปสัตวมหีลายพัน 

นกเนื้อและเครือวัน  เปนดอกดวงพวงมาไล 
คชสีหและราชสีห นกอินทรีบินคลาไคล 

เรรอนบทจรไป   หาอาหารคชสารสี 
เสือโคสิงหโตเตน ทังหมีเมนแลนจรลี 

กระทิงและเสือสี   รูปมฤคราชผาดผันไป 
ผุดเปนรูปกินนร  เพ็ชพญาธรจรคลาไคล 

ไปสูภูเขาใหญ   ชมนาลิผลบนพฤกษา 
ปกรูปพญาพาลี  รูปทรพีมีฤทธา 

สูกันทังสองรา    ในคูหาถ้ําทองสวรรค 
หนึ่งอุทุมพรพดั  ปกรูปสัตวมีหลายพัน 
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 ๑๘๑ 

มังกรเหราผัน   โลมาหวายไลเปนเกลียว 
ตเพียนทองลองอยูบน วิ่งเวยีรรวนผุดพันทเกีย้ว 

ปลานอยริมฝงเลี้ยว  ทังชางน้ํางามพึงใจบวร 
บางปกเปนดอกบัว บาลพุมพัวแซมเกสร 

ผุดกานขึ้นสลอน   ลูกแกออนเปนหล่ันไป 
บางปกเปนชอพวง ผุดเปนดวงพวงมาไล 

เครือวันพันกนัไป  งามพิศไมตาง ๆ กัน 
ผาตนงามพรรณราย เอามาถวายแกทรงธรรม 

สรอยตาบทับทรวงพลัน  มงกุฎทองเรืองรองฉาย 
ทาวศรีสญชัยราช แตงนางนารถผูโฉมฉาย 

ทรงผางามพรรณราย  ผุดดอกไมสายเปนดวง 
รูปสัตวมีหลายพัน ปาหิมวันตภูเขาหลวง 

นกเนื้อสัตวทั้งปวง  เปนชอพวงบษุบา 
ถวายแกพระมทัรี งามมีศรีแสงโสภา 

ทรงทรึ่งพระภษูา  อุทุมพรบัดเดียวใจ 
   (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
ตัวอยางนี้เปนการพรรณนาเครื่องทรงของพระนางมัทรี  กวีไดมีการพรรณนาถึงผา

สามผืน  คือ ผาโกไสยพัด ผ

                                                          

ากาสาวพัด ผาอุทุมพัด   ซ่ึงผาแตละผืนนัน้มีการปกรูปสัตวชนิดตางๆ  
คือ ผาโกไสยพัด๒๕๕  มีการปกลวดลาย เปนรูปสัตวในปาหมิพานต ไดแก ราชสีห    ครุฑ  นาค   
หงษ  เหราและพันธุสัตวอ่ืน ๆ  คือ นกแขกเตา นกสาริกา  ที่คลอเคลากัน   นอกจากนั้นกวียัง
กลาวถึงวรรณคดีเร่ืองกากี ตอนที่ครุฑลักตัวนางกากีไป  

ผากาสาวพัด๒๕๖ กวีไดพรรณนาถึงลวดลายบนผาไว วาเปนสัตวในปาหิมพานต
เชนเดยีวกับผาโกไสยพัด  คอื คชสีห  ราชสีห   กินร   และสัตวอ่ืน ๆ เชน  นกอินทร ี เสือ โค  สิงโต   
กระทิง นอกจากนั้นมกีารกลาวถึงวรรณคดเีร่ืองรามเกียรติ์  ตอนศึกทรพี  ตอนที่พญาพาลี กําลัง
ตอสูกับทรพีในถํ้า  

 
๒๕๕ โกษย หมายถึง ผาแพรทอง 
๒๕๖ กาสาวพัด หมายถึง ผายอมฝาด 
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 ๑๘๒ 

ผาอุทุมพรพัด  กวีพรรณนาวาปกรูปสัตวมหีลายชนิดโดยเฉพาะสัตวน้าํ  คือ  มังกร  
เหรา   โลมา  ปลาตะเพียน  ชางน้ํา  อีกทั้งยังมีการปกเปนรูปดอกบัวและเถาวัลยซ่ึงมีความงดงาม
แตกตางกันไป   
  พรรณนาธรรมชาติ ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีในตอนพรรณนาการ
เดินทางของตวัละคร  ดังนี ้
  ในตอนที่พระเวสสันดร พระนางมัทรี  และสองกุมาร ถูกเนรเทศออกจากเมืองตอง
เดินทางในปากวีมีการพรรณนาธรรมชาติที่ตัวละครไดพบเหน็ดังนี้  
 
   ขาวแดงแสงพรายพรอย ศิลายอยหอยลงมา 
  เลียบลองชองหินผา  พื้นบับภตาใหญโตตัง 
   ชโงกชะงอนกอนศิลา สูงสุดตาดูเปนควัน  
  วาตะพัดพารัน   ฉานเปนควนัยอดบับภตา 
   กระทั่งดังโครมครึก เสียงคึกๆกระทั่งฉา 
  ไหลหล่ังทั้งสุธา   พระราชาทัศนาลัย 
       (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
  กวีไดเลือกใชคําที่แสดงสีสันของหินที่มแีสงแพรวพราว มีชะงอนเขาทีสู่งจน
เหมือนควนัทีล่มพัดขึ้นไป  มีเสียงน้ําตกไหลดัง การที่กวีเลือกใชคําเหลานี้ใหภาพที่เคลื่อนไหวมี
ชีวิตชีวา เห็นสีและไดยินเสยีงในเวลาเดยีวกัน 
 

นอกจากนั้นแลวยังมีการพรรณนาพันธุไมนานาชนิดดังนี้  
 

นานาผลาผลอนัน ตอเนกพิมลมี    
ชอชอยสุมาลยรุจี   รสเรารําจวนจง    

โกฐกรรณิกาพิกุลเกษ สรพีมหาหง   
 ยมโดยแลอินทนินดง    อดิเรกรําดวลดาล    

แกวกาญจนเกษสุคน   ธเรศวโรฬาร     
ชงโคโยทกากสุุมาลย    แลสลิดสลมสลาย  

ปริงปรางประยงรสวรา   อภิรมยเสพสาย    
พลับพลองมะมวงผลสวาย สิระยาลําลาญลง     
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 ๑๘๓ 

ตุมตาดตะโกพรรณอเนก   สรมันประดูดง     
หามหอมระเหยขจรจง    จิตรเทพพรรษา   

ขั้วคอมก็นอมดุจถวาย  ผลพฤกษวโรชา     
กิ่งกมผสานสริผกา    กลเกษประกิจกร   

     (มหาราชคําฉนัท) 
 

  ในตัวอยางขางตน กวกีลาวถึงชื่อพันธุไมไวมากกวา ๒๐ ชนิด คือ โกฐ  กรรณิกา  
พิกุล  เกษ  สารภี  มหาหงส  ยมโดย  อินทนิล  รําดวล  แกว  ชงโค  โยทกา  สลิด  มะปริง  มะปราง  
ประยง  พลับ  พลอง  มะมวง  ตุม  ตาด  ตะโก  ประดู  ในคําประพันธบางวรรคกวีเลนสัมผัส
อักษรนําชื่อพนัธุไมที่มีเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกัน เชน “ปริง-ปราง- ประยง”  “ตุม-ตาด-ตะโก”  ทํา
ใหเกิดความไพเราะสละสลวย    
 

ในมหาราชคําฉันท กวีพรรณนาพนัธุนกในตอนที่กษัตริยทั้งส่ี คือ 
พระเจากรุงสญชัย   พระนางผุสดี  กัณหา ชาลี ขณะไปรบัพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเขา
วัง พันธุนกมีถึง ๓๐ ชนิด   ดงันี้ 

 
นานาทิชากรกบ็ิน วิรเวศวนาดร  

แซเสียงสุโนกคณนิกร   ก็สเพรียกละเวงไพร   
แขวกขวานผสานสรโดย  ระโดกตระไตรไกร   

รังนานระวงัคฤหใน     วนเวศกห็วนหรรษ     
เอี้ยงแอนอิลุมอุหุกหา   กรวิกกระเวนวัน     

คลาเคลาแลหงษวหิคสัญ     จรโบยกระบดับิน   
ขุมขาบกะทากกุกุฎโก     กิลกูก็โผบิน         

เงือกงั่วกะตัว้คณจะงนิ   แลประหิตกระทุงเทียน    
 บังเบญจวรรณมยุรโกญ      จนิกรสุวาเวยีน  

เขาโฆจนาพิมลเมียร      คณิกระสาสาว        
โนเรศแลสตวสง   สุรศัพทเฉียฉาว     

รอนรองระวังนิกรหาว   ก็กระหายกระหนหา  
นางนวลกแ็นบคณะภิรมย  แลระงมพิรามา    

จากพรากก็พรากนิรคณา   แลอนาถคํานึงคราง    
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 ๑๘๔ 

อันชันกระทนัทิมกเมก  ทุขมิ้นขมีกาง  
 เขนคาบผลาผลแลลาง    กละลาวละลุมตี    
  ดอกบัวก็มั่วปทุมเก   สรชาติใสสี    
พริกเพรียกกระสรรสกุณี   แลพิราบจรคาบครวญ   

คับแคคณานิรคนาง   วิหกกระเหหวน    
 สรรพสัตวเซียวหทยยวน   กลเยาวขยายยงั    
  คาบคารวารสําเนียง  เสนาะในวิเวกดัง   
สรอยรากุลาหลประนัง    สุรเสียงผสานหา  

เคาโมงขมีหิมวาญ   ดรดงทุราทวา     
จิบจาบกรใจนกิรสา   ลิกาเสียงซรแซเซีย   

เปลาเปลกคณาสกุณินาง  ประจําไมคะคลอเคลีย   
หาคูกระสันสมรเมีย    บมิเห็นกแ็ปลกโดย    

ขุนแผนก็ขับกลคือเสียง  คีตเทพหวนโหย   
รอนรองกระเวนวนก็โบย   แลฉวัดเฉวียนเกรียน  

โผผายตระไหนผลก็ปอน  รสบรรสติเตียร     
แขกเตากะเตน็ติรเวียน   ก็ทุรนทุเรรัง  

นานาทิชากรกร็อง  สรเพียงกระดงึดัง    
เพรียกพรองผสานสทแลสัง  ก็วิเวกวนาดร    

ตางตางสพันพพิิธเพียง  รุจิเรกวิจติรกร   
โรมเริงหฤหรรษสวรจร    วิมเลศหลากหลาย    

ขาบเขียวขจกีลคือสี   นิลในประเพราพราย    
แสงแสนพิเศษวิบูรฉาย    กลชาติฉาบโฉม   

แมมายมิสรจํานรรจ  คะคลึงคลอดลโคลงโลม   
ลาเพดนานกิรโสม    มนแทบกห็วงหวง    

(มหาราชคําฉนัท) 
   

การพรรณนาพันธุนกนอกจากกวจีะมกีารกลาวถึงชื่อนก ๓๐ ชนิด  คือ 
นกแขวก  นกขวาน  นกโพระดก  นกเอีย้ง  นกนางแอน  นกอิลุม  นกกรวิก  นกกระเวน  
นกขุม  นกขาบ  นกกะทา  นกโกกิล  นกเงือก นกงัว้  นกกระตัว้  นกยงู นกกระทุง  
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 ๑๘๕ 

นกเขา  นกนางนวล  นกขมิน้ นกกางเขน นกคับแค  นกเคาโมง  นกกระจิบ  นกกระจาบ  
นกสาลิกา นกเปลา นกขุนแผน  นกแขกเตา  นกกระเต็น   กวยีังใชคําทีท่ําใหเห็น 
อากัปกริยาของนก เชน นกโกกิลลาโผบิน  นกหลายชนิดรอนรอง      นกขุนแผนขับรอง   
นกแตละตัวรองเสียงดัง   
   

การพรรณนาถึงพันธุนกในอีกตอนหนึ่งคือ ในตอนที่พรานเจตบุตรบอกทางให     
ชูชกไปพบพระเวสสันดร กวีพรรณนาถึงนกที่อยูในปานั้น   ดังความวา 
 

พันธุนกวิหกในพง       มโนรีหานหง 
สงเสียงแจวจะจับใจ 

     สาริกาจับแกวเสียงไสย   ยูงจับยูงใหญ 
เขาไฟจับเขาขานขัน       

      กาหลงจบหลงสงสาร     เ....(ชํารุด).... 
นวลจับบินจับใมนวล 

     โชดกจับตนโสกครวญ   ยางจับยางยวน 
พระพายพัดหวนเหรา 

(เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
  จากตัวอยางจะเหน็วากวีพรรณนาเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน  มีการใชคาํที่เกี่ยวกบั

เสียง คือ  เสียงใส  เสียงแจวจบัใจ ขานขัน และแสดงใหเหน็การเคลื่อนไหวทําใหเห็นภาพชัดเจน  
เชน บินจับไมนวล พระพายพัดหวน  การใชคําที่เกี่ยวกับเสียงและการเคลื่อนไหวนี้ทําใหเห็น
ธรรมชาติของนก  เชน  เสียงใส  บิน  ขานขัน   
 
  การพรรณนาพันธุสัตวน้ําเปนการพรรณนาธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มปีรากฏตอน
ที่พระเวสสันดรเดินทางในปาที่จะไปเขาวงกต ดงันี ้
 

ชมพันธุมัจฉา ใกลใกลไหวมา  ตามธาราสายสินธุ 
ปลาหลดปลาหลาด   เกลื่อนกลาดสินธู  ปลากรายปลากริม   
กินริมสระใหญ 
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 ๑๘๖ 

   กัดกรายไหวทอน สวยสาหนานวล   ประหวนกนิไคลย 
  เทโพกระหวาย  ชะโดลายสีใส  เนื้อออนก็ชอนไช 
  เฃาโภกรหว ี  
   ปลาโสดโลดมา  ยิกไลลูกปลา แถกถาวาร ี  
  พันธุปลาเสือลาย  แอบชายสระส ี  กระชอนนอนรี่ 
  ปลาดี่ร่ีมา      

       (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
  จากตัวอยางเปนการพรรณนาพันธุปลาที่มีมากมายในสระ เชน มีปลาหลด ปลา
หลาด  ปลากราย  ปลากริมที่หากินอยูริมสระใหญ ปลากดั ปลากราย  ปลาเทโพ ปลาเนื้อออน  ปลา
โสดกําลังไลลูกปลา  และปลาเสือที่แอบอยูชายสระ  กวีใชคําที่แสดงความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน  คือ  
กินริมสระ  ไหวทอน  ชอนไช  ยิกไล  แถกถาวารี  แอบชายสระ  นอนรี่  ร่ีมา  ทําใหผูอานเห็นความ
เคล่ือนไหวมีชีวิตชีวาของปลาในสระไดอยางชัดเจน 
    

การพรรณนาทัพ 
 

การพรรณนาทัพปรากฏในตอนที่พระเจากรุงสญชัยมีพระบัญชาใหจดัทัพเพื่อไป
รับพระเวสสันดรและนางมัทรี ดังความวา  

 
ดลนั้นคร้ันบรบิูรณ  โดยคํานูนคํานวณ ถวนสตวารมหุต   

เปนพิชัยอุตมคัคี   ไดดิถีราชา โชคชายายรุยาตร   หมูพิราชพิราม   
นามพิไช  เสนางคไวพิชิต  หมูพหลสิทธิสงคราม   รามคําแหงแสนตยา   
ทวยโยธาธิบดนิทร  กรุงนรินทรธิบดี   หมูมนตรีมั่วหมวด  
ไตรตราตรวจทุกกรม  ยังชุมรมสะพรั่ง   ในราชังคณะพรอม   
นอมศิโรตมโดยขนัด    อยูชรอัดชรอาด  ยอมเดชดาษรถศึก  
ดูพรรลึกพรรลือ   ยอมสีมือสีแมน   แลนเอาศึกกระสัง   
ถ่ังเอาศึกกระชาน  พลผลาญมารกําจัด  เผด็จดัดกําจาย  
สายสงครามฉะฉา   ดูประหมาประหมาน ยอมพลหาญรานราบ  
ปราบไพรีทกุดาว   ปลนเอาทาวทกุแดน หาญศึกแสนบมิถอย   
ลาดตามรอยบมิทั่ว  ดูสกั้วสกรรจ   ขันอาสาเดี่ยวเด็ด 
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 ๑๘๗ 

อาจหาญเหจ็กลางรณ   สําแดงพลเดชะ   ดวยตะบะเดชา   
มีมหึมาสามารถ   รูเรียนศาสตรวิสัย   สูสมรใจแรงรบ 
ยอมเจนจบทุกทิศ  ปลิดเอาศึกคละแคลว   ลวนตัวแกลวตัวเลือก  
สักตัวเงือกตวังู    ดูฉงานฉงัด    ฟดเอาเศึกก็หนี  
หักเอาศรีก็ผาย    สองมือพายบมิแคลน   ฦาทั่วแดนทัว่ดาว   
เศิกยนืขาวขวญับินบน  ดูถกลเถกิง    ชาญชัยเชิงชํานิ   
ประชิในเชิงชาํนาญ  มอืเดียวดาลพนตน   ดลเอาเดือนกต็าว   
เด็จเอาดาวกไ็ด   เขาเขนไคกลางสนาม  บวรสงครามจักรราช  
อาจสงครามจักราว   ยอมพลสาวเตม็ตน   ดูคํารนคําราม   
อาจเข็ดขามเศกิสลัก   ดูหลายศักดิ์หลายส่ํา  ตําบาดาลทะลุดาว  
ทั่วอชดาวดลแดน   ยอมตัวแกวนเฉียวฉับ  ยอมตัวจับเฉียวฉิน  
เจาะตากินไสศึก   ดูขมึกขมืน   ลํ้าสตื่นตกตาก   
งามหลายภาคหลายพาย  วภิษูณพรายประดับ  แสงระยับยรรยง  
ยอมอลงกตมาศ   สนลาศตรากร   ตาวโตมรกํายาํ  
ยอมชรคร่ําชรคร   ดูชรพิจิตร   บางหมูกฤชสตรีแวง  
คาดเคียนแบงเอวอาจ   พลสตดาษเสนา   เกาทัณฑทวนธา   
หมูชนปนยาบอกไฟ  เขนดาบใสหมวกมาศ  ยอมแกลวกลาดสตรู  

  พลมลายูหลายเลศ   สังหวารเวศตอเคียน   หมเสื้อเขียนลายคํา  
เสื้อสีดําดุมทอง    เสื้อขาวกรองกําหยี  ชมพูสีปตสตูตาดพราย   
เสื้อเหลืองลายสะแพรว  ดูหลากแลวหลายกล   สิทธิแตงตนตามหมู  
อยูตามหมวดสะพรั่ง   เสนาตั้งประชมุ   สุมตามกองตามเกณฑ  
พลสุเรนทรแสงสุระ  วิภษูณพรายพรรณ   ถวนทุกกํานากําหนด   
หมูพลคชอนนัต   หมื่นสีพรรณอเนก   ดูอดิเรกรานร   
งานสตสลอนดูยง   ยอมรณรงครําบาล   พาลศัตรูรําบัด   
กําพนพัสตรเหนือหลัง   ผูกที่นั่งลํายอง    มิตรพองขันขับ   
รสนับจํารัส    สพัดกรองสน   สายสะคนพานหนา   
ตราสายกระวนิวง   ดูอลงกตบวร   สองงางอนเงยกล  
งามวิมลเฉลิมมาส   หางไกวกวาดฟะฟาย   พรายพรายพรรณระยับ   
สองหูสรรพพูแพรว ดูลังแลวงอนงาม   แกมกํากามคิมมัน  
ตัวหมันคือนิล    หูเหินยินขาวศกึ   ใจคะคกึคํารณ  
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 ๑๘๘ 

เปนชางตนตวัยง   มิ่งมงคลเลิศลักษณ  อัครเชนตรภูบาล  
เปนคชชาญทานภูเบศ   ดูพิเศษสรรพางค  สรรพหูหางหลังหลอ  
ทอเอาศึกทะทาว   สาวเอาศึกทะถั่น  แตตัวกล่ันตัวกลา  
แทงสายฟาฟาดตอง   ส่ีเทาวองไววาง    อาจรานชางชาญชน   
ตัวถกลถขุนกาจ   ชางชาติชํานาญ    อังกุฐธารทะทาย  
ร้ังขอรายทะทวย   ดูฉมวยฉมํา   หมวกกระบองด้ําสฎัก   
นุมถมปกสดาษ    รัดเอวคาดธํารงค   ทนายยงยูงแพน  
โตมรแมนฉมัด    ซัดทีละฉมวย    ควาญสลวยโพกพอก  
เสื้อขาวดอกฉลุลาย   ถือกระรินสายขันขับ   ก็ประดับอลังกาภรณ   
หมูกุญชรไชยชาติ   ตัวตนราชพาหะ   เรียบโดยระยะกันกง   
พลดุรงคเรืองราช   อัศวชาติอาชา    วงษอสาสินธพ   
ดูเสิศลบยงยิ่ง  งามทุกสิ่งสรรพางค ยลหูหางสะเพรา 
ส่ีเทาเทาสะเพริด  นรลักษณเลิศหลอเหลา ส่ีเทาเบาไววอง 
ยองเอาศึกวะไว  ยอมตัวไกรตัวกาจ ดูผงาดผงก 
ผกหูหางควะควาง วิ่งกลางรณควะไขว ปองปดไลลมเลย 
ยอมตัวเคยอรนิ    ผินเอาศึกก็ผง  ตรงเจาศึกก็ฉา 
ยังดินฟาบดผง  ยอมตัวกลตัวเกน  เจนแกปนแกผา 
สามารถยืนยงยุทธ มฤีทธิรุดรณรงค  เบาะบรรจงหมวกมาศ   
พานหนาพาดไพจิตร   ชองหางติดตาวราย   รัดอกสาบสนิมกรอง   
ชองแคบขับโขลนเกลา   สายสนันเนาสลมคลอง  พูหอยสองหูพราย   
ตาบหนารายพลอยนิล   สายกระวินไหมมาศ   นายชํานิราชดรุงค   
สนับเพลาทรงตรวยตรู   สีชมพูประไพ    พวงมาลัยคอเคียน   
โพกสังเวียนเจยีรเกลา   ฉลุเฉลางอนแง    มือถือแสถักทอง   
แพนยูงยองพรรณราย   ขนุทนายนั่งเหนือหลัง   ดูสพร่ังตามหมวด   
สารวัดตรวจตามหมู   อยูตามเกนตามกะ   โดยคณะขนาด   
พลรถราชสพิไช   หัยรถพิชิต    งามชวลิตอลง   
ลวนกงเหล็กกงหลอ   กอดวยรัตนโดยอาจ เทียวธงดาษรายเรียบ   
อัศดรเทียบเทยีมทงัน   นายรถบรรจงอาจ   ดูพิลาศพิไล  
หมเกราะไกรกรองกราย โพกเฉลิมลายโหมดทอง มาลัยลองรําดวน   
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 ๑๘๙ 

หองหูหวนหอมกระหนัก ธรงปฎักธทาย  เชือกชักสายไหมมาศกรอง  
ยืนตะพองขันขับ  สรรสรรพพาวุธ  ดูประยุทธประแยง 
ดาบขัดแหลงโลลาด สองมือฟาดกระโจมฟน ยอมตัวกล้ันตวัแกลว 
แผวไพรีพนิาศ  จัตุรงคราชพิริ  เทียบปถพิจากเวียง   
ขุนจําเกรยีงจํากราศ อาจเอาศึกโดยแมน ลวนตัวแสนตวัพัน 
อันอาสาเอาศึก  เสียงคะคึกแผนพื้น เมืองแมนตื่นกระหนก 
เทพดาตกกระหนัก เสียงสทักนฤนาท แนนโดยขนาดขนัด 

      (มหาราชคําฉนัท) 
 

จากตัวอยางขางตนเปนการพรรณนาถึงกองทัพที่ไปรับพระเวสสันดร ในกองทัพ
ประกอบดวยทัพทหารสี่เหลา คือ ทัพชาง ทัพมา ทัพรถ และทัพทหารเดินเทา ซ่ึงมีทหารตางชาติ
ปรากฏอยูคือ พลมลายู  ในทัพมีทหารจํานวนมาก  ทหารมีความรูทางดานการทําศกึและสามารถดับ
ดาวและเดือนไดดวยมือเดียวเพยีงแคขาศกึเห็นทหารเหลานั้นก็เกดิความกลัว มีพลเดินเทามีทั้งพล
อาวุธและพลมลาย ู พลอาวุธนั้นถืออาวุธประจําตัวคือ   ตาว  โตมร  ปนยา  เขนและดาบ พลมลายูมี
การแตงกายทีแ่ตกตางกันออกไป  คือ ใสเสื้อเขียนลายทอง  เส้ือสีดํากระดุมทอง  เส้ือสีขาวกรอง
กํามะหยี่  เส้ือสีชมพู  และเสือ้สีเหลือง  มีทัพชางที่มีจํานวนมาก  ทัพชางเหลานี้ถาไดยนิเสียงขาศึก
จะยิ่งฮกึเหิม  และสามารถวิง่ไดไว  ทัพมา มีฝเทาที่ไว  และฝเทาที่เบา  และสุดทายคอืพลรถ ที่
ประดับประดาไปดวยธงและอาวุธตางๆ  เพื่อความสวยงาม และเหมาะสมกับฐานะ   
 
  ในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษามีปรากฎตอนพรรณนาทัพในตอนที่พระ
เจากรุงสญชัยไดจัดทพัไปรบัเสด็จพระเวสสันดร ดังความวา 
 

ขับพลมากลนเกลื่อน เสียงสะเทือนหวาดหวั่นไหว  
อ้ืออึงคะนึงไป   ไหวสะเทือนทั้งกลางปา 

เสียงชางดังกกึกอง เสียงมารองใ.....ชํารุด...... 
สิงหสัตวในกลางปา  เดินตระหนกตกใจกลัว 

   ไพรพนมากกายกอง เห็นเปนพองทัง้หนังหวั 
เกลื่อนกลุมคลุมมืดมัว  เสียงโยธาคือหาฝน 

 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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 ๑๙๐ 

ตัวอยางทั้งสองที่กลาวมาขางตนนั้นกวีไดพรรณนาใหเหน็ถึงความเขมแข็ง  
องอาจและนาเกรงขาม ของกองทัพ  ที่มีจํานวนพลมากมาย จนเสยีงสะเทือนหวาดไหวกองไปทั้งปา  
เสียงของชางและมาในกองทพั ทําใหสัตวอ่ืนๆตกใจกลัว  ไพรพลมากมายเมื่อเหน็แลวตองขนหัว
ลุก     และเสียงโยธาที่ดังเหมือนกลบเสียงฝนที่ตกลงมามาก ทําใหเหน็ถึงกองทัพทีส่มฐานะของ
พระเวสสันดร 
  
 ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกวีใชพรรณนาโวหารเปนโวหารที่ใชในการดาํเนิน
เร่ือง เพื่อพรรณนารายละเอยีดใหชัดเจนยิง่ขึ้น   ในเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตกวีใชการ
พรรณนาในการพรรณนาลักษณะและการแตงกายของตัวละคร พรรณนาธรรมชาติ กวีมกีาร
พรรณนาพันธุไม  พันธุนก  พันธุสัตวน้ํา  สอดแทรกไวในเรื่อง  และใชในการพรรณนาทัพ เพื่อให
ผูอานเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิง่ขึ้น 
 

๔.๔.๒ การบรรยาย ( narration) การเขียนที่มีเจตนาเลาเรื่องที่เกิดขึ้น การบรรยาย
มี ๒ รูปแบบคอื  การบรรยายแบบธรรมดา  เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นไปตามลําดับเวลา  และการ
บรรยายแบบมโีครงเรื่อง   การบรรยายแบบนี้ไมจําเปนที่จะตองเลาเหตกุารณตามลําดับเวลาที่
เกิดขึ้น แตจะลําดับเนื้อเร่ืองโดยใชหลักวรรณศิลปใหสอดคลองกับลักษณะโครงเรื่อง และประเภท
ของเนื้อเร่ืองตามที่ผูเขียนกําหนดไว๒๕๗ ในเรือ่งนี้เปนการบรรยายแบบธรรมดา มีขอสังเกตวากวีมี
การใชการพรรณนาผสมกับการบรรยายดวย ตวัอยางเชน ในตอนที่จดังานรับขวัญสองกุมาร  ผูแตง
ไดบรรยายใหเห็นประเพณกีารบายสีสูขวัญอยางละเอียดตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งถึงตอนเสร็จพิธี ดงั
ความวา 
 

ยกบายศรีทอง            ออกมาทั้งสอง 
เรียงเคียงกัน            พาพราหมณโหรา 

เขามาดวยพลัน                  จึงใหเชิญขวญั 
หลานรักจักรี                      ใหล่ันฆองไชย 

สะเทือนหวาดไหว            ถวนถึงสามท ี
โหราใหฤกษ                      ใหเบกิบายศร ี

                                                           
๒๕๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๗๖-

๒๗๗. 
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 ๑๙๑ 

เทียนจดุอัคคี                     รุงเรืองสุกใส 
โหราเชิญขวัญ                   ทั้งสองนักธัญ 

หลานรักสายใจ              แหวนทองแหวนแกว 
พรายแพรวแววไวย            จุดเทียนเวียนไป 

รอบเจาสองสี                 อัญเชิญพระขวัญเอย 
ยาหยูชาเลย                ในดงพงพ ี

มาชมกรุงบุรี                  ปราสาททองรองเรืองฉาย 
…………………………………………… 
เขาเอาแพรดายทอง       มารับรองขวัญพระหลาน 

จึงเชิญยอดนักธัญ           เสวยขาวขวัญมิทันนาน 
หยิบเอาเครื่องอาหาร     ……ชํารุด ………... 

พวงแกวเอามารอง          ทั้งพวงทองแกมมณ ี
สวมคอเจาสองสี           พระชาลีแกวกญัหา 

โหรามาสลอน                 ถวายพระพรเจาสองรา 
หนอกษัตริยอนัตตา       แตนี้หนาอยามีภัย 

กรุงสญไชยธิราช             จึงพระบาดใหพรชัย 
ขอใหลูกสายใจ                อยูเปนสุกทกุวันวาน 

(เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

จากตัวอยางเหน็วาในการประกอบพิธีบายศรีสูขวัญในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตนี้มีการใช บายศรีทอง ๑ คู ซ่ึงเปนบายศรีเจ็ดชั้น ใชแวนเวียนเทียนมงคล   เบิกบายศรี 
พิธีเชิญขวัญ และมีการใหของรับขวัญแกสองกุมาร   
 

การบรรยายเหตุการณตอนพระเวสสันดรประสูติ ดังนี ้
 
 ไดฤกษดแีลว กุมารคลาดแคลว  จากครรภดวยดี 
ลืมตาออกมา จากครรภชลน ี งามเลิศมีสี คือแกวแกมทอง 
 จึงยื่นพระหัตถ เบื้องขวาตอ..... แลวกลาววิงวอน 
ขอเงินทองมา แกขาบังอร จะใหทานกอน ตามความปรารถนา 
 นางนาถผุสดี ฟงลูกพาท ี ขอเงินทองมา  
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 ๑๙๒ 

จะใหเปนทาน แกมาเขามา จึงพระมารดา หยิบเอาถุงทอง 
ใหแกกุมาร ลูกรักนงคราญ ซ่ึงดังใจปอง  

วางลงฝามือ นางเห็นบังอร เบื้องขวากําทอง เบื้องซายกําเงนิ 
มาแตในครรภ นางนาถจอมขวัญ ดังใจชมเชิญ  

เงินทองทั้งนี ้ มใิหขาดเกิน จึงเจาจําเริญ ยกใหเปนทาน 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
จากตัวอยางกวีไดบรรยายใหเห็นวาเมื่อแรกที่พระเวสสันดรประสูติออกมานั้นได

ยื่นพระหัตถขวาออกมาขอทรัพยจากพระมารดาเพื่อบริจาคเปนทาน พระนางฟงแลวกเ็อาถุงทองมา
วางลงฝามือของกุมารทําใหเห็นวาพระหตัถของพระกุมารนั้น พระหัตถขวากําเงินและพระหัตถซาย
กําทอง นางจึงใหทรัพยเปนทานไมไดขาด และใชการพรรณนาในการกลาวถึงความผุดผองของผิว
พระเวสสันดร 
 

ตัวอยางที่สองเปนการบรรยายถึงความยากลําบากของชูชกในระหวางการเดินทาง
ไปพบพระเวสสันดร  ดังความวา 

 
สุนักเห็นพราหมณเฒา   วิ่งภรูภรายเหาฉาวโฉ 

ไอสิงวิ่งเขาจู                     ฉวยยามโตชูตะบัน 
         ไอเฒาแกตวัใด         ไมเทา…..ถือถนัด 

ไอสิงวิ่งเขากัด                  ฉวยตอปดยามรุงรัง 
         อีแดงเขาขางหนา      อีเสียปลาเขาขางหลัง 

ไอเฒารึงเรงรัง                 เลนเซซังขึ้นตนไม 
         ไอสิงวิ่งเขาขบ          เฒาบัดซบลมยักหาย 

ยกขึ้นหาตนไม                คร้ังฉวยไดยายเปนเพลง 
          ฉะติงเฒาวิ่งรอง       ตีไอคองรองเสียงเปง 

ฉะติงทิงติงเมง                 ตัวเองกลามาพอมา 
         วาพลางทาถอยหลัง   มากระทั่งตนพฤกษา 

กิ่งหอยยอยยานมา            เฒาปะหวาควาขึ้นไปย
(เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
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 ๑๙๓ 

  จากตัวอยางเหน็วากวีไดบรรยายทาทางของชูชกที่ถูกสุนขัของพรานเจตบุตรเขามา
ทําราย  กวีบรรยายใหเหน็วาเมื่อสุนัขเห็นชชูกก็วิ่งเขามาเหา ไอสิงวิ่งเขามาชูชกเอายามชูขึ้น ไอเฒา
แกวิง่เขามา ชูชกจับไมเทาขึน้มาใหจับไดถนัด  สุนัขตัวแรกวิ่งเขามากดัชูชกไดปดปอง สุนัขช่ืออี
แดงเขามาขางหนา  สุนัขชื่อเสียปลาเขามาขางหลัง ชูชกวิ่งขึ้นตนไม  ไอสิงวิ่งเขามากดั พราหมณ
เฒาลมลง พยายามวิ่งหาตนไมเมื่อหนีสุนัขไดพราหมณรองทาทายสุนัขเอาไมเทาตีสุนขั เมื่อวิ่งไป

ี่ยอยลงมาชูชกควาแลวหนีขึ้นไป  พบกิ่งของตนไมท  
  จากการศึกษาบรรยายโวหารที่ใชในการดาํเนินเรื่องในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใต พบวา กวีสามารถใชการบรรยายไดอยางกระชับและละเอียดละออ เปนไปตามลําดบั
ของเนื้อเร่ือง  ทําใหผูอานสามารถเขาใจเนือ้เร่ืองไดมากยิง่ขึ้น 
 
  จากการศึกษาโวหารที่ใชในการดําเนนิเรื่องในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 
จะเห็นไดวา ผูแตงใชพรรณนาโวหารไดอยางเหมาะสม พรรณนาภาพไดอยางละเอียดทําใหผูอาน
เห็นภาพที่ชัดเจน  บรรยายโวหารพบวาในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมักใชควบคูกับ
พรรณนาโวหาร  กวีสามารถบรรยายไดอยางละเอียดและไดใจความครบถวน 
 
  การศึกษาวรรณศิลปของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตในเวสสันดรชาดก
ฉบับทักษิณคดีศึกษาและเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ  เนนศึกษาเรื่องศิลปะการใชภาษา  พบวากวี
เลือกใชคําฉายานามและสํานวนออมคอมทีแ่สดงใหเห็นถึงสถานภาพและคุณสมบัติของตัวละคร  
การใชคําซํ้าและคําซอนกอใหเกิดความไพเราะของคําประพันธและยังชวยเนนใหความหมายของคาํ
หนักแนนมากยิ่งขึ้น  การใชคําพองรูปพองเสียง  กอใหเกดิความงามทั้งเรื่องเสียงและความหมาย  
นอกจากนั้นยงัมีการใชคํานามวลี เพื่อแสดงภูมิรูของกว ี  มีการใชโวหารภาพพจน ๔ ชนิด  คือ 
อุปมา  อุปลักษณ  อติพจน และบุคคลวัต  โวหารที่ใชในการดําเนินเรือ่งกวีใชบรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหารควบคูกันไปในการดําเนนิเรื่อง  และในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษามีการ
ใชกลบทอเนกพลในลักษณะเดียวกับวรรณคดีเร่ืองอนิรุทธคําฉันท   ปุณโณวาทคําฉันท และ 
สมุทรโฆษคําฉันท   ทําใหเห็นวาแมกวีผูแตงเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๒ ฉบับแมจะ
ใชคําที่เขาใจงายแตยังไดรับขนบการแตงมาจากวรรณคดีราชสํานัก 
  สวนมหาราชคําฉันทการใชภาษาไดรับขนบการแตงมาจากวรรณคดีราชสํานัก  มี
ความประณีตบรรจงในการเลือกใชถอยคํา มีการใชภาพพจนประกอบเพื่อใหผูอานเหน็ภาพชดัเจน  
มีการใชบรรยายโวหารและการพรรณนาโวหารไดอยางละเอียดละออทําใหไดใจความครบถวน  
นอกจากนั้นกวีมีการใชกลบทสะบัดสะบิ้งเพื่อเนนความหมายใหชัดเจนและใหเกิดความไพเราะ 
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 ๑๙๔ 

สังเกตไดวากวีใหความสําคญักับเรื่องความไพเราะของเสียงอยางเหน็ไดชัดเนื่องจากกวใีชกลวิธี
ทางเสียง คือสัมผัสในมาก  ทําใหผูอานเกดิจินตนาการและความรูสึกนึกคิดพรอมกบักวีดวย 
  การศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวา ในฉบับที่แตงดวยคําประพันธ
ประเภทกาพยตามที่เปนที่นยิมในทองถ่ินภาคใต  แมแตงดวยถอยคําเรยีบงายและคําทองถ่ินก็ยังคงมี
วรรณศิลปอยูและบางครั้งมีการใชวรรณศลิปแบบวรรณกรรมราชสํานักภาคกลางดวย สวน
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทีแ่ตงดวยคําประพันธประเภทฉันทมีขนบดานวรรณศิลปตาม
แบบวรรณกรรมราชสํานักหรือวรรณกรรมแบบแผนทาํใหเห็นความสัมพันธดานวฒันธรรม
ระหวางภาคกลางโดยเฉพาะราชสํานักกับภาคใตไดอยางชัดเจน 
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 ๑๙๕ 

 
บทท่ี ๕ 

 
สภาพสงัคมและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใต 

 
วรรณกรรมทองถ่ินมีวิถีชีวติและวัฒนธรรมสอดแทรกอยู เนื่องจากกวีเปนสวนหนึง่ของ

สังคม  เมื่อไดแตงวรรณกรรมจึงมักจะถายทอดเหตุการณตางๆ ลงในวรรณกรรมในรปูแบบของ
คานิยม คติ ความเชื่อ ภาษา วฒันธรรม ประเพณี และความเปนอยูของคนในสังคม ดวยเหตนุี้
วรรณกรรมกบัสังคมจึงเปนสิ่งที่แยกกันไมออก ตางก็มอิีทธพิลซ่ึงกันและกัน วรรณกรรมทองถ่ินจึง
มีคุณคาในเชิงสังคมเปนอยางยิ่ง  

การศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต ผูศึกษาไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกับสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินภาคใตในประเด็นตอไปนี ้

๑ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒ สภาพสังคม 
 ๓ วัฒนธรรม 
  

๑ ทรัพยากรธรรมชาติ กวีผูแตงวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตไดนําชื่อพนัธุพืชและพันธุสัตว
มาสอดแทรกในวรรณกรรมเพื่อใหเห็นถึงความอุดมสมบรูณของภาคใต ในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตกวีมีการกลาวถึงชื่อพันธุสัตวน้ําและพันธุพืชดังนี ้
 

พันธุสตัวน้าํ 
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  กวไีดสอดแทรกชื่อพันธุสัตวน้าํในตอนที่ชูชกได

เดินทางเขาปาเพื่อขอสองกุมารจากพระเวสสันดร  ดังความวา 
 

มีพันธุมัจฉามากมี เคากรายไหวรี 

สรอยสากมีหลายพันธุ  ไหวกระหวนบวนน้ําตามกนั 

ปลาเภียนเวยีนละวนั  มากมายหลายหลากนักหนา 

ปลาหลดปลากด.......  ชโดโลมา 

เหรากุมภามังกร   เตาปูดกูลาดสาคร 
งูเงือกดูสลอน   ตาชีจงเดีนพนไป  
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 ๑๙๖ 

พันธุสัตวน้ําทีป่รากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมี  ๑๔  ชนิด ดังนี ้
คาวหรือปลาเคา  ช่ือปลานํ้าจืดในวงศ Siluridae ไมมีเกลด็ รูปรางคลายปลาคางเบือนซ่ึงอยู

ในวงศเดยีวกนั แตมีขนาดใหญกวา คือ ยาวไดถึง ๑-๑.๕ เมตรหัวแหลม ปากกวาง ฟนแหลมคม 
ครีบหลังตั้งเดน ตัวยาวเรยีวไปทางหาง แบนขาง ในประเทศไทยม ี๒ ชนิด คือ คาวขาว 
(Wallagoniaattu)และ คาวดํา คูน ทุกอีชุก อีทุก หรือ อีทุบ (W. miostoma) ซ่ึงมีหนวดยาวกวาชนิด
แรก ลําตัวและครีบสีดําคล้ํา, ทั้ง ๒ ชนิด เคา ก็เรียก๑

กราย ปลาน้ําจดืชนิด Notopterus chitala ในวงศNotopteridae หัวและลําตัวแบนขางมาก 
สันหัวแอนลงทองเปนสันคม ครีบทองมีขนาดเล็ก ครีบกนยาวตอเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมี
ขอบกลม บริเวณเหนือครีบกนมีจุดสดีํา ๕-๑๐ จุด เรียงเปนแถวตามยาว ขนาดยาวไดถึง๑ เมตร, 
ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก๒

สรอย ปลานํ้าจืดหลายสกุลในวงศ Cyprinidae พบอยูรวมกันเปนฝูงในตอนปลายฤดนูํ้า
หลาก และวายทวนนํ้าขึน้ไปหากินในแหลงนํ้าที่สูงขึ้นไป สวนใหญลําตัวสีขาวเงนิและมีจุดคล้ํา
หรือจุดดําบนเกล็ดจนเห็นเปนเสนสายหลายแถบพาดตามยาวอยูขางตัว เชน สรอยขาว (Cirrhinus 
jullieni),กระสรอย ก็เรียก๓

ตะเพียน   ช่ือปลานํ้าจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ Cyprinidae สวนใหญอยูในสกุล 
Puntius และ Cyclocheilichthys หนวดสัน้ เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ ที่มีลําตัวส้ันปอม แบนขาง เชน 
ตะเพยีนขาว (P. gonionotus) ตะเพียนทอง (P. altus)๔

หลด ช่ือปลานํ้าจืดหลายชนิดในวงศ Mastacembelidae ลําตัวยาวแบนขาง ปลายจะงอยปาก
บนเรียวยาว เชน ชนิด Macrognathus aculeatus, Mastacembelus circumcinctus ๕

กลด ช่ือปลาไมมีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบหลังตอนแรกและครีบอกมี
กานครีบเปนเงี่ยง ครีบหลังตอนที่ ๒ เปนครีบไขมัน สวนใหญเปนสกลุ Arius ในวงศ Ariidae พบ
มากในเขตน้ํากรอย เชน กดแดง หรือ กดหัวโมง (A. caelatus) บางชนิดพบในทะเล เชน กดทะเล 
หรือ ริวกวิ (A. thalassinus), ที่อยูในสกุล Ketengus ไดแก กดหวัโต (K. typus), ในสกลุ 
Hemipimelodusเชน กดโปะ (H. borneensis). (๒) ช่ือปลาน้ําจืดบางชนดิในสกุล Mystus วงศ 
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร :  
นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), ๒๔๗. 

๒ เรื่องเดียวกัน, ๖๗. 
๓ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๓๕. 
๔ เรื่องเดียวกัน, ๖๗๗. 
๕ เรื่องเดียวกัน. ๑๒๖๙. 
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 ๑๙๗ 

Bagriidae ลักษณะทั่วไปคลายกด (๑) เชน กดเหลืองชงโลง หรือ กดขาว (M. nemurus) กดคัง (M. 
wycki)๖

ชะโด ช่ือปลานํ้าจืดชนดิ Channa micropeltes ในวงศ Channidaeรูปรางคลายปลาชอนซ่ึง
อยูในสกุลเดียวกันแตเกล็ดเล็กและมีจํานวนมากกวา เฉพาะบนเสนขางตัวมี ๘๒–๙๕ เกล็ด ขาง
ลําตัวมีแถบสีดําเรียงคูกนัจากนัยนตาถึงหาง ระหวางแถบเปนสีแดง แถบนี้อาจแตกเปนแตมหรือจดุ
ในปลาที่โตเตม็ที่ขนาดยาวไดถึง ๙๐ เซนติเมตร, แมลงภู อายปอก หรือ โดก็เรียก.๗

โลมา ช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมในอันดับ Odontoceti มีหลายชนิดหลายวงศ ลําตัวใหญ บาง
ชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหวักลมมน หางแบนเพื่อชวยในการพุยน้ํา มกัมีครีบหลัง ๑ ครีบ
หายใจดวยปอด อาศัยอยูในทะเล เชน โลมาขาวเทา (Sotalia plumbea) ในวงศ Stenidae โลมาหัว
ขวด (Delphinus delphis)ในวงศ Delphinidae โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena 
phocaenoides) ในวงศ Phocaenidae, ปลาโลมา ก็เรียก๘

เหรา ช่ือแมงดาทะเลชนิด Carcinoscorpius rotundicauda ในวงศ๙ Xiphosuridae สันหาง
เรียบมน มีขนตามริมกระดองและหาง, แมงดา ทะเลหางกลม แมงดาถวย หรือ แมงดาไฟ ก็เรียก 
เหรา ๑๐

กุมภา จระเข๑๑ช่ือสัตวเล้ือยคลานขนาดใหญในวงศ Crocodylidae อาศัยบริเวณปาริมนํา้ 
หนังเปนเกล็ดแข็ง ปากยาวและปลายปากนนูสูงขึ้นเปนชองเปดของรูจมูก เรียกวา กอนขี้หมา หาง
แบนยาวใชโบกวายนํ้ามักหากินในนํ้า ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ จระเขบึง จระเขนํ้าจืด หรือ
จระเขสยาม(Crocodylus siamensis) จระเขอายเคี่ยม หรือ จระเขนํ้าเค็ม(C. porosus) และ จระเขปาก
กระทุงเหว หรือตะโขง (Tomistoma schlegelii),ตะเข หรือ อายเข ก็เรียก, อีสานเรียก แข, ปกษใต 
เรียก เข๑๒

มังกร ช่ือปลาไหลทะเลในสกุล Muraenesox วงศ Muraenesocidaeลําตัวยาวทรงกระบอก 
สวนหางแบนขาง ไมมีเกล็ด ปากกวางจะงอยปากบนยาวลํ้ากรามลาง ฟนคม แข็งแรง ครีบอกใหญ 

                                                           
๖ เรื่องเดียวกัน, ๔๗๖. 
๗ เรื่องเดียวกัน, ๓๕๑. 
๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔๖. 
๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๐๕. 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, ๘๕๐. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๗๗๘. 
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 ๑๙๘ 

พื้นลําตัวและครีบสีนํ้าตาลออนปนเหลืองหรือคล้ํา ดานทองสีขาว ขอบครีบหลัง ครีบกน และครบี
หางสีดํา ขนาดยาวไดถึง ๑.๕ เมตร,ยอดจาก เงี้ยว หลด หรือ ไหล ก็เรียก๑๓

เตา  ช่ือสัตวเล้ือยคลานตัวมกีระดองหุม มหีลายชนิดและหลายวงศ๑๔

ปู  ช่ือสัตวไมมีกระดกูสันหลังในชั้น Crustacea มีรยางคขา ๕ คูคูแรกเปนกาม รยางคที่
ปลองทองไมใชในการวายนํา้ มีหลายวงศเชน ปูดําหรือปทูะเล ปูมา ปูแสม๑๕

งู  ช่ือสัตวเล้ือยคลานในอนัดับ Squamata อันดับยอย Serpentesลําตัวเรียวยาว มเีกล็ด ไมมี
ขา ที่มีพิษ เชน งูเหาไทย (Naja kaouthia)ทีไ่มมีพิษ เชน งเูหลือม (Python reticulates๑๖

เงือก   พะยนู๑๗ช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิด Dugong dugon ในวงศ Dugongidaeลําตัวอวน
กลม เรียวยาวไปทางหาง มขีนเฉพาะที่บริเวณใกลปาก รยางคคูหนาเปนแผนคลายใบพายไมเห็น
เปนนิว้ รยางคคูหลังไมมีหางแผเปนแฉกกวางแบนลง ตัวอาจยาวไดถึง ๓ เมตร สีเทาดําแกมฟา 
อาศัยอยูในทะเลชายฝง กินพชืนํ้าพวกหญาทะเล เปนสัตวปาสงวนชนิดหนึ่ง, เงือก ววัทะเล หรือ 
หมูนํ้า ก็เรียก๑๘

 
จากตัวอยางจะเหน็ไดวาการสอดแทรกชื่อพันธุปลาในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 

กวีไดมีการสอดแทรกพนัธุปลาชนิดตางๆเขามา แตส่ิงที่ตางไปจากการพรรณนาพันธุปลาของภาค
อ่ืนๆคือกวีชาวใตไดมีการนาํชื่อของพันธุปลาทะเลที่มีปรากฏในทองถ่ินเขามาดวย คอื ปลาโลมา 

 
พันธุไม 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  กวไีดสอดแทรกชื่อผลไมในตอนที่ชูชก
เดินทางเขาปาเพื่อขอสองกุมารจากพระเวสสันดร  ดังความวา 
 

ลางสาดสมจุก   ทุเรียนมังคดุ ละมุดสีดา ระกําลําไย  

จาบุไหรมะไฟกา  ตะโกกวา พุทราสุกใส  
                                                           

๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๘๕๐. 
๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๔๗๖. 
๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๐๓. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน,. ๒๗๙. 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๘๒. 
๑๘ เรื่องเดียวกัน, ๗๗๘. 
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 ๑๙๙ 

ขนุนขนัน ลูกอินลูกจัน ทุกพันธุพิศมยั  ปริงปรางสุกใส  
พราหมณเฒาเขาไป เก็บกินเถิดหนา 

(เวสสันดรชากฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
  
ผลไมทีป่รากฏทั้งหมดมี  ๑๗ ชนิด ดังนี ้

ลางสาด   ช่ือไมตนชนิด Lansium domesticum Pelleg. ในวงศ Meliaceae 
ผลกลม ๆ ออกเปนพวง กนิได เม็ดในขม, ลังสาด ก็เรียก๑๙

สมจุก  เปนสมในกลุมสมเปลือกลอนเชนเดียวกับสมโชกุน และสมเขียวหวาน มีเอกลักษณ
เฉพาะตวัแตกตางจากสมชนดิอื่น คือบริเวณขั้วผลมีปุมยืน่ออกมาคลายจุก ภาษาทองถ่ินภาคใตเรียก
สมชนิดนี้วา "สมแปนหวัจุก"    แหลงปลูกดั้งเดิมอยูที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามประวัติที่เลา
สืบตอกันมา มกีารเพาะปลูกสมจุกมากอนป พ.ศ.๒๕๔๔ซึ่งเปนการเพาะปลูกของเกษตรกรรายยอย 
ตอมาเมื่อไดรับความนิยม จงึมีการขยายพืน้ที่ไปยังแหลงอ่ืนๆ ในภาคใต ๒๐

ทุเรียน  ช่ือไมตนชนิด Durio zibethinus L. ในวงศ Bombac aceaeผลเปนพู ๆ มีหนามแข็ง
เต็มทั่วลูก เนื้อมีรสหวานมัน มีหลายพันธุเชน กบ กานยาว กําปน ทองยอย หมอนทอง๒๑

มังคุด  ช่ือไมตนชนิด Garcinia mangostana L. ในวงศ Guttiferae ผลกลม เมื่อแกสี
แดงคลํ้าเปลือกมีรสฝาดใชทํายาได เนื้อในขาว รสหวานอมเปรี้ยว๒๒

ละมุดสีดา ละมุดเปนไมผลยนืตนชนดิหนึ่ง มีทั้งละมุดพนัธุเกาดั้งเดิมที่มีผลขนาดไขไก ไป
จนถึงพันธุใหมที่มาจากเวียดนามมีผลขนาดกําปนมือ และผลเล็กขนาดหัวแมมือ คือละมุดสีดา ที่
บางทานก็แผลงเรียกเปนละมดุ เมียพระราม ถึงอยางไรละมุดสีดาก็จดัอยูในตระกูลละมดุทั่วไป คือ 
SAPOTACEAE ลักษณะเดนประจําพนัธุของละมุดพันธุนี้ รสชาตมิีลักษณะผลและสีสันแตกตาง
จากละมุดทัว่ไป ทั้งยังแบงแยกออกหลายพันธุตามลักษณะพืชพันธุและพันธุกรรม๒๓

ระกํา ปาลมชนิด Salacca wallichiana C. Martius ในวงศ Palmaeขึ้นเปนกอ กานใบมี
หนามแข็ง เนือ้ฟาม ผลออกเปนกระปกุ กนิได๒๔

                                                           
๑๙ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๐๖. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๒๔. 
๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๕๓๖. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๘๕๐. 
๒๓ อางอิงจาก http://www.wattano.ac.th/pantip/pages/187.html 
๒๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๙๓๑. 
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 ๒๐๐ 

ลําไย  ไมตนชนิด Dimocarpus longan Lour. ในวงศ Sapindaceaeผลกลม รสหวาน, พันธุที่
เปนไมเถาเรียก ลําไยเครือ (D. longan Lour. var. obtusus Leenh.) ๒๕

จาบุไหรหรือจาํปูหร้ิง   ตนไมชนิดหนึ่ง  มลูีกกลมเปนพวงอยางมะไฟ  แตผลเล็กกวา  เนื้อ
สีแดงมีรสเปรี้ยวอมหวาน๒๖

มะไฟกา ผลโต สีแดง ขึ้นตามควน หรือปา รสชาติเปรี้ยวอมหวาน โตไว ใบมะไฟกา เล็ก 
คลายใบละมุดฝร่ังแตบางเหมือนใบมะไฟ๒๗

ตะโก ไมตนหลายชนิดในสกุล Diospyros วงศ Ebenaceae เปลือกสีดํา 
คล้ํา เชน ตะโกสวน (D. malabarica Kostel.) ผลคลายมะพลับ ตะโกนา(D. rhodocalyx Kurz) ผล
เล็ก ผล เปลือก และเนื้อไมใชทํายาได๒๘

พุทรา ไมตนชนิด Ziziphus mauritiana Lam ในวงศ Rhamnaceae กิ่งมหีนาม ผลมีทั้งกลม
และรี, พายพัและอีสานเรียก กะทัน ทนั หรือ หมากทัน ๒๙

ขนุน ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญชนิด Artocarpus heterophyllus Lam. ในวงศ 
Moraceae มีนํา้ยางขาว ผลกลมยาวราว ๒๐-๕๐ เซนติเมตร ภายนอกเปนหนามถี่ ภายในมียวงสี
เหลืองหรือสีจําปา รสหวาน กินได แกนสีเหลือง เรียกวา กรัก ใชตมเอานํ้ายอมผา, พันธุที่มียวงสี
เหลือง เนื้อนุมแตไมเหลวเรียก ขนุนหนัง, พันธุที่มียวงสจีําปา เนื้อนุม เรียก ขนุนจําปาดะ สวนพันธุ
ที่มียวงสีเหลือง เนื้อเหลวเรียก ขนุนละมดุ๓๐

ขนัน  ไมตนชนิดหนึ่ง, คูกับ ขนุน ๓๑

อิน ลูกจันชนดิหนึ่ง ลูกกลมแปนกลางบุม ไมมีเมล็ด เรียกวาลูกจนัอิน๓๒  
จัน ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญชนดิ Diospyros decandra Lour.ในวงศ Ebenaceae ผล

สุกสีเหลือง หอม กินได, ชนดิลูกกลมแปนกลางบุม ไมมีเมล็ด เรียก ลูกจันอิน, ชนิดลูกกลมรี มี
เมล็ด เรียก ลูกจันโอ๓๓

                                                           
๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๑๒. 
๒๖ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต, พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต พ.ศ. 

๒๕๒๕ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ พิมพครั้งที่ ๓), ๙๓. 
๒๗ เรื่องเดียวกัน, ๒๔๗. 
๒๘ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๐๐๖. 
๒๙ เรื่องเดียวกัน, ๗๙๖. 
๓๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๖๒-๑๖๓. 
๓๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๖๒. 
๓๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๗๓. 
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 ๒๐๑ 

มะปริง ไมตนชนิด Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.ในวงศ Anacardiaceae คลาย
มะปรางแตผลมีรสเปรี้ยว๓๔

มะปราง ไมตนชนิด Bouea macrophylla Griff. ในวงศ Anacardiaceae ใบคลายใบมะมวง
แตเล็กกวา ปลายใบแหลมผลสุกสีเหลืองอมแดง พันธุรสเปรี้ยวจดัเรียก กาวาง, พันธุรสเปรี้ยว ๆ
หวาน ๆ เรียก มะยง, พันธุรสหวานแหลมเรียก มะยงชิด๓๕

 
การกลาวถึงช่ือผลไมมีปรากฏอีกตอนหนึ่ง ดังความวา  
 

ละมุดมังคุดทุเรียน  ก็แหงแปรเปลีย่น 

กระทอนกระเตียนก็มาแปรปรวน 
 (เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
ช่ือผลไมที่มีปรากฏไดแก ละมุด  มังคุด  ทเุรียน  กระทอน  กระเตยีน 
กระทอน  ไมตนขนาดใหญชนิด Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. ในวงศ Meliaceae 

ผลคอนขางกลม เปลือกนุมสีเหลือง  เนื้อกนิได  สะทอนก็เรียก๓๖

เตียนหรือกระเตียน  ไมชนดิหนึ่งผลคลายสะทอนกินได ๓๗

  
 กวีไดมีการนําชื่อพันธุผลไมที่มีปรากฏในทองถ่ินภาคใตมาสอดแทรกไวในวรรณกรรม
ผสมกับผลไมที่มีปรากฏในภาคอื่น ๆ ผลไมที่เปนผลไมทองถ่ินภาคใต  ไดแก มังคุด  ละมุดสีดา   
จาบุไหร  มะไฟกา  และ กระเตียน   
 
 

 

 

                                                                                                                                                                      
๓๓ เรื่องเดียวกัน, ๒๙๙. 
๓๔ เรื่องเดียวกัน, ๘๔๖. 
๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา๘๔๖. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑. 
๓๗ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต, พจนานุกรมภาษาถิ่นใต พุทธศักราช 

๒๕๒๕, ๑๑๕. 
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 ๒๐๒ 

การกลาวถึงพนัธุกลวย 
 

กลวยกลายพังลาตานี    กลวยขมกลวยนมราชสีห 

งาชางลูกรี                      ทองดีแลทองอีปน 

กลวยลไลยกลวยไขกลวยกลัน   ตีนเตาลูกสั้น 
สระภันอันมใีนดง 

      (เวสสันดรชาดก ฉบับนายจาบ) 
 
 กลวยกลาย ชอดอกประกอบดวยดอกตวัเมีย  และมดีอกตัวผูเปนหมนั เมื่อดอกเปนผลไมมี
ปลีเหลืออยู ปลูกไมแพรหลาย มีบางทางภาคใต ผลไมนิยมทานสด นยิมทําใหสุก เชน ตม เชื่อม
หรือเผา เครือหนึ่งมี๑-๒ หวี หวีหนึ่งมี ๖-๑๐  ผล      เมื่อสุกจะออกสคีลายกลวยน้ําวา๓๘

กลวยตานหีรือทางภาคใตเรียกวากลวยพองลาหรือพังลา ลําตนสูง สีเขียว กานใบสีเขียว 
เครือหนึ่งมีประมาณ ๘ หวี หวหีนึ่งมี๑๐-๑๔ ผล ผลปอมขนาดใหญ มีเหล่ียมชัดเจน คลายกลวย
หักมุกแตปลายทู ๓๙

กลวยขม เปนกลวยที่พบทางภาคใตมีสองชนิด คือกลวยขมเบาไมมีไข กานใบไมมีสีชมพู 
กานชอดอกมขีนเล็กนอย  สวนกลวยขมหนักมีไข กานใบมีสีชมพูกานชอดอกมีขนมาก  เครือหนึ่งมี
ประมาณ ๖-๗ หวี หวหีนึ่งม๑ี๐- ๑๒  ผล      เมื่อผลสุกมีสีเหลืองอมสม เนื้อสีเหลืองออน กลวยขม
หนักมีความหวานมากกวากลวยขมเบา๔๐

กลวยน้ํานมราชสีห หรือกลวยนมสวรรค  ปลูกกันโดยทัว่ไปในแถบอําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง เนื่องจากทนน้าํทวมและหนอนเจาะ เปนกลวยที่มีลําตนแข็งแรง ตนโต  กาบดานนอกสี
เขียวมะกอก เสนกลางใบสีชมพูอมมวงเหน็ชัด รูปรางของเครือเปนรูปกรวย การเรยีงตัวของหวี
แนน ผลมีจุกเหมือนจกุขวด เครือหนึ่งมี ๑๐ หวี ผลมีขนาดเล็ก กานผลสั้น เมื่อดิบสีเขียวสด ผลสุกมี
สีเหลืองสดไมหลุดออกจากเครือ เมื่อสุกเนื้อมีรสหวานออกเปรี้ยว ๔๑

                                                           
๓๘ เบญจมาศ  ศิลายอย,  กลวย,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕), 

๗๑. 
๓๙ เรื่องเดียวกัน, ๖๕. 
๔๐ เรื่องเดียวกัน, ๗๒. 
๔๑ เรื่องเดียวกัน, ๖๑. 
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 ๒๐๓ 

กลวยงาชาง มลัีกษณะคลายกลวยกลาย ตางกันตรงที่กลวยกลายหนึ่งตนใหผล๑ - ๒ หวี 
หวหีนึ่งมีจํานวนผล ๖ – ๑๐ ผล แตกลวยงาชางใหผลมากกวา ๒ หวี หวหีนึ่งมี ๒ – ๓ ผล  ผลมี
ขนาดใกลเคยีงกัน เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองคลายกลวยหอมทอง กลวยชนิดนี้ใหผลนอยและมีเนื้อ
แนนเหนยีว ไมอรอยเมื่อกินผลสด นยิมนําไปยาง หรือเช่ือมรับประทานนับวาเปนกลวยเชื่อมที่
อรอยที่สุดอีกชนิดหนึ่ง๔๒  

กลวยไล ลําตนมีประดําปานกลาง มีไขปานกลาง กานชอดอกมีขน เครือหนึ่งมีประมาณ ๗ 
หวี หวหีนึ่งม๑ี๐-๑๖ ผล ผลขนาดเล็ก ผลเมื่อสุกมีสีสมอมเหลือง รสหวาน๔๓

กลวยไข มีประดําหนา ดานในสีชมพูแดง กานใบมีปกสีชมพู เครือหนึง่มีประมาณ ๗ หวี 
หวหีนึ่งมี๑๔ ผล ผลปอมผลคอนขางเล็กเมือ่สุกมีสีเหลืองสดใส บางครั้งมีจุดเล็กๆประปราย เนื้อสี 
ครีมอมสมรสหวาน๔๔

กลวยตีนเตาหรือกลวยเทพรส เปนกลวยทีม่ีลําตนสูง ใบใหญคลายกลวยหักมุก กาบลําตน
สีเขียว มีประดาํบริเวณโคนกาบใบ และกานใบมีรองแคบ ใบสีเขียวเปนมัน ทองใบมีนวล ผลขนาด
ใหญเปนเหล่ียม มีนวลดูเปนสีเทา และมีแนวโนมที่จะไมมีดอกตัวผู หรือปลีหลุดหายไปหลังจาก
ติดผลแลว ถาเครือนั้นมีดอกตัวผู ผลก็มีการพัฒนาตอไปเชนเดียวกับกลวยอ่ืนๆและตองตัดปลีทิ้ง 
ดังนั้น กลวยเทพรสจึงพบวามีจํานวนหวี ๒-๓ หวี แลวปลีหลุดหายไป หรือมีจํานวนหวี ๕-๗ หว ี
และตองตัดปลีทิ้ง ทั้งนี้ สุดแลวแตวาดอกตัวผูจะมกีารพฒันาตอไปหรอืไม ผลกลวยมีกานผล
คอนขางยาว ชอดอกสําหรับชนิดปลีหายจะชี้ขึ้นเล็กนอย และคอนขางสั้น สวนชนิดมีปลี ชอดอก
จะโคงลงเชนเดียวกับกลวยหักมุก ผลเมื่อสุกมีสีเหลืองไพล เนื้อไมคอยแนน รสหวานเย็นหอม
เล็กนอย ถาทําใหสุกดวยความรอนจะมีรสหวาน๔๕  

 
 ในภาคใตมีกลวยหลายชนดิมากกวาในภาคอื่นๆ  จึงทําใหวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตหลาย
เร่ืองนําชื่อพันธุกลวยมากลาวไวในวรรณกรรม  นอกจากเรื่องเวสสันดรชาดกแลวยังมใีนเรื่องอื่น
อีก เชน  ในเรือ่งพระยาฉัททนัต 
 
   กลวยตีบกลวยครั่ง ตางแตงแกลงสรร 

                                                           
๔๒ เรื่องเดียวกัน, ๗๑. 
๔๓ เรื่องเดียวกัน, ๖๗. 
๔๔ เรื่องเดียวกัน, ๖๕. 
๔๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๗. 
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 ๒๐๔ 

  มากพันธุนกัหนา                จันทรนวลหวใีหญ   
   กลวยไขนานา  ฤาษีในปา 

                         อยูไหนไมกิน               กลวยสมกลวยน้ํา   
                ตกเครือเหลือลํ้า   ต่ําต่ําชิดดิน    
                       อีกทั้งกลวยหอม             งอมงอมนากนิ   

      (พระยาฉัททันต  คํากาพย) 
 

จากการที่กวีไดมีการสอดแทรกชื่อพันธุไมและพันธุสัตวไวในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใต  แสดงใหเห็นวาในอดีตภาคใตเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ  คนในภาคใตมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติจึงไดมีการนําชื่อพันธุไมและพนัธุสัตวเขามาสอดแทรก  นอกจากนัน้แลวการสอดแทรก
ช่ือพันธุไมและพันธุสัตวยังแสดงใหเห็นภมูิรูและความสามารถของกวี ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการ
หนึ่ง คือ การทีก่วีไดสอดแทรกสิ่งเหลานี้ลงไป มิไดมุงบรรยายใหเหน็ความสวยงามของปา  แต
แสดงใหเห็นถึงประโยชนในการนํามาเปนอาหาร  ผลไมและสัตวหลายชนดิมีอยางชกุชุมในภาคใต  
ดังนั้นการกลาวถึงพันธุไมและพันธุสัตวเหลานี้ จึงเปนการแสดงใหเห็นความอดุมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลอเล้ียงชีวิตของชาวใตมาแตอดีตกาล 

 
๒ สภาพสงัคม  
สภาพสังคมของทองถ่ินภาคใตที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มีลักษณะ

ดังนี้  
  ๒.๑ ยกยองผูปกครอง 
  สถาบันพระมหากษัตรยิเปนสถาบันที่สูงยิ่งในความรูสึกของคนไทย เพราะ
พระมหากษัตริยทรงเปนทั้งผูนําและผูปกครองไพรฟาประชากรทั่วทั้งแผนดินใหรมเย็นเปนสุข คน
ไทยจึงรักเคารพและเทดิทูนพระมหากษัตริย ตลอดจนบรรดาเชื้อพระวงศที่เกีย่วของกับ
พระมหากษัตริยดวย ความรูสึกนี้เปนคานยิมที่ฝงแนนอยูในจิตใจคนไทยมานานหลายชั่วอายุคน 
การแสดงความจงรักภกัดีตอพระมหากษัตริย จึงปรากฏใหเห็นอยูเสมอ ในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตสะทอนใหเหน็คานิยมในการเทิดทูนพระมหากษัตริยในคําที่ใชเรียกพระมหากษัตริย   
คําที่กวใีชเรียกพระมหากษตัริยที่กวเีลือกใชสวนใหญจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะกษตัริย เชน   

กษัตริยผูมีทศพิธราชธรรม  เชน  
สมเด็จกรุงเทพภูวตาทานทศธรรมามกุฎีนเรนทรธาตรี หมายถึง   พระราชาผูเปนเทวดาบน

โลกทรงทศพิธราชธรรมเปนพระราชที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก 
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 ๒๐๕ 

 
กษัตริยผูเต็มไปดวยความกรณุา  
ไทธิเบศรบดินทรเทพอารี หมายถึง    พระราชาผูเปนใหญผูมีความโอบออมอารีเหมือน

เทวดา 
สมเด็จพระภูบาลเวสสันดรใจศรัทธา  หมายถึง  พระเวสสันดรผูเปนพระเจาแผนดินผูมีใจ

ใฝในการทําทาน 
 
กษัตริยผูมีความเจริญ 
พระบาทวรกษัตรจอมจักรเจริญสวัสดิอุดม   หมายถึง  พระราชาผูประเสริฐผูมีความเจริญ

สูงสุด 
 
กษัตริยผูมีฤทธิ์    
พระเวสสันดรบวรฤทธิไกร  หมายถึง  พระเวสสันดรผูมีฤทธิ์อันประเสริฐยิ่ง 

 
กษัตริยผูเปรียบเสมือนเทพ 
ทาวเทพธํารงมกุฎสุรางคภิรมย  หมายถึง   พระเจาแผนดินผูเปนดั่งเทพผูยินดใีนนางสนม

กํานัล 
  
 กษัตริยผูปฏิบตัิศีลอยางมัน่คง 

บดีกรุงราเชนทรเรศตรีสินทรธิบดี  หมายถึง พระราชาผูเปนใหญในแผนดนิผูปฏิบัติศีล
อยางมั่นคง 
 
 จากตัวอยางจะเหน็ไดวากวใีชคําเรียกพระมหากษัตริยทีย่าวและเปนคาํที่แสดงการยกยอง
เทิดทูน ซ่ึงจะแตกตางจากลกัษณะของภาษาใตที่จะมีการตัดคําใหส้ันกระชับ การใชคําเรียก
พระมหากษัตริยในลักษณะนี้มีปรากฏในพระมหาชาดก ฉบับวัดมัชฌิมาวาส เชน  สมเด็จ
พระเวสธนาธิเบศ  พระเวสสนัดรดวงหนอกษัตรา เปนตน 
 

๒.๒ ความเปนคนเอื้อเฟอเผ่ือแผของชาวใต 
  ความเอื้อเฟอแผแสดงใหเห็นในตอนที่ชูชกเที่ยวขอทานไปในสถานที่ตางๆ 
ชาวบานใหทานเปนเงนิทองและสิ่งของตางๆ เชน  หมากพลู  ขาวเปลือก  ขาวสาร  ดงัความวา 
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 ๒๐๖ 

 
 กลาวถึงพราหมณชูชก รูปอกกรักพนประมาณ 

พราหมณเฒาเที่ยวขอทาน ถวนทุกบานทกุเคหา 
วัดวาอารามใด  พราหมณเขาไปขอทานม 

หมากพลูและปูนยา  ทั้งขาวเปลือกและขาวสา 
บานนอยและเมืองใหญ พราหมณเขาไปเที่ยวขอทาน 

เงินทองของกระกาน  พราหมณไดมาของครบครัน 
ไดทองทั้งกษาปน โดยสภาพลาภพรามณขยัน 

จักไปเทีย่วจรจัน   ฝากทองไวแกพฤกฒา    
      (เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศกึษา) 

 
  ๒.๓ คนหลากหลายเชื้อชาติ  

ในเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบตอนตนของเรื่อง  กวีไดมีการเพิ่มรายละเอียดเพื่ออธิบาย
ถึงสภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัย ใหผูอานไดเหน็ถึงสภาพความเปนอยูของบานเมืองที่มี
ความอุดมสมบูรณ มีคนหลากหลายชาติมาติดตอดวย  ดงันี้ 
   

เอโกราชา ยังมีภรรยา สนไชยภูม ี ครองกรุง
พิชัยเชษฐ  ธิเบศเรืองศรี ทุกกรุงธาน ี ดุษฎีเกรงขาม 

สมบูรณสมบัติ แกวเกาเนาวรตัน     พิพัฒนศฤงคาร  จัตรงคโยธา  
มารถคชสาร สมภดวยทําทาน  โอฬารตราไตร 

เมืองนอยรอยเอ็ด ทุกปมาเสร็จ ผูกสวยมาลัย  บคิด
มิจฉาใตฝาบาทไท นานาตางสมัย กลาวไทถวายพร 

เปนเอกนกัตรา  สิบสองภาษา พมาเมืองมอญ กุลาฝรั่งเศส 
ไทยเทศแขกขอม จีนยวนชวามอญ  อังกฤษวิลันดา   

  (เวสสันดรชาดกฉบับนาบจาบ) 
การที่ในเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตมีการกลาวถึงชนชาติตางๆ  ทําให

เห็นถึงลักษณะภูมิศาสตรของภาคใตที่ติดกับทะเลทําใหเปนเมืองทาทีสํ่าคัญ มีการติดตอคาขายกับ
หลายชนชาติ  ชนชาติที่กลาวถึงมีดังนี้ 
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 ๒๐๗ 

พมา  ชนชาตอิยูทางทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนอืของประเทศไทย๔๖

ญวน ชนชาติหนึ่งอยูทางตอนใตของประเทศจีน และทางทิศตะวนัออกของประเทศลาว
และเขมร  ปจจุบันเรียกวา ประเทศเวยีดนาม๔๗

 กุลา  ชนตางประเทศ เชน เรียกชนชาติฝร่ังวา กุลาขาว คอื ฝร่ัง  เรียกชนชาติแขกวา กุลาดํา 
คือ แขก๔๘

 ฝร่ังเศส  ชาวยโุรป๔๙

 แขก  ในที่นีน้าจะหมายถึง  ชาวมลาย ู
 ขอม  เขมรโบราณ๕๐

จีน  ชนชาติทีอ่ยูในเอเชียตะวันออก  ในดนิแดนที่มีพรมแดนตดิตอกับมองโกเลีย  รัสเซีย  
เวียดนาม ลาว  พมา  ภูฏาน  เนปาล  อินเดีย  คีรกีซ  และคาซัคสถาน ๕๑

ชวา  ชาวมลายูที่อยูบนเกาะชวา๕๒

มอญ   ชนชาติหนึ่งที่เคยเปนใหญอยูทางตอนใตของพมา  ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของ
ประเทศพมา ๕๓

อังกฤษ  ชนชาติของคนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยูในเกาะทางทศิตะวนัตกของทวีปยุโรปซ่ึง
เรียกวา เกรตบริเตน๕๔

วิลันดา  ชาวดตัช  ชาวฮอลันดา๕๕

การที่กวไีดกลาวถึงผูคนหลายเชื้อชาติสรางบรรยากาศใหเห็นภาพเมืองทีม่ีความ
เจริญรุงเรือง  แสดงใหเห็นวา ภาคใตในอดตีนั้นเปนเมืองทาคาขายที่สําคัญแหลงหนึ่ง  มี
ชาวตางชาติเขามาคาขายอยางคับคั่ง หลักฐานทางประวตัศิาสตรกลาววา  ในดินแดนภาคใตนีเ้ปน
เมืองทาแลกเปลี่ยนสินคาและเปนแหลงชุมชนเชื่อมโยงสองฝงคาบสมุทรอินโดจีนตัง้แตชวง

                                                           
๔๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๗๕๖. 
๔๗ เรื่องเดียวกัน, ๓๙๐. 
๔๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๕. 
๔๙ เรื่องเดียวกัน, ๗๔๗. 
๕๐ เรื่องเดียวกัน, ๑๗๕. 
๕๑ เรื่องเดียวกัน, ๓๑๔. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๙. 
๕๓ เรื่องเดียวกัน, ๘๔๒. 
๕๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๓๔๘. 
๕๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๐๘๐. 
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 ๒๐๘ 

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕- ๖ ภาคใตไดรับการกลาวถึงวาเปนสวนหนึ่งของดินแดนทอง (สุวรรณ
ภูมิ)  เมืองทาที่สําคัญคือ ลังกาโกศะ  กฏหทวีป และตกัโกละ  ๕๖ ชาวตางประเทศที่เขามาคาขายใน
แถบนี้ในระยะแรกคือ จนี  อินเดีย  และประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนยีน  ในพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑ 
เร่ิมติดตอคาขายกับประเทศตะวนัออกกลาง(อาหรับ)  และในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ มีการ
คาขายกับประเทศตะวันตก เชน โปรตุเกส  ฮอลันดา  สเปน  อังกฤษ  เปนตน๕๗

 
นอกจากนี้แลวยังมกีารกลาวถึงทหารมลายู กวีมีการพรรณนาการถึงพลมลายูที่อยูใน

กองทัพของพระเจากรุงสญชัย ไวดังนี ้
 
พลมลายูหลายเลศ   สังหวารเวศตอเคียน   หมเสื้อเขียนลายคํา 
เสื้อสีดําดุมทอง  เสื้อขาวกรองกําหยี  ชมพูสีปตสตูตาดพราย   
เสื้อเหลืองลายสะแพรว  ดูหลากแลวหลายกล   สิทธิแตงตนตามหมู  

(มหาราชคําฉนัท) 
 
การที่กวกีลาวถึงพลมลายูทําใหเห็นวาชาวมลายูมีความผกูพันกับคนไทยในภาคใตมาชา

นาน ชาวมลายูเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยมีทั้งที่เปนพวกพอคาและพวกทาส มีหลักฐานวาเมือ่
สมัยอยุธยาตอนตนพอคาปตตานี เคดะห กลันตัน ตรังกานู คาขายกับพวกจนีและพวกมัวรโดยผาน
ประเทศไทย และยังระบวุาสินคามาจากมะละกาที่เขามาขายในสยามประกอบดวยทาสชายหญิง ซ่ึง
ทําใหเห็นวาชาวมลายูที่มาอยูในประเทศไทยสวนใหญเปนทาส๕๘

การที่มีชาวมลายูในภาคใตมาชานานทําใหภาคใตรับอิทธิพลบางอยางมาจากมลายู
คือ  วัฒนธรรมเรื่อง กริช ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไดมีการกลาวถึงอาวธุ ใน
ตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดจัดเตรียมทพัไปรับพระเวสสนัดรกับพระนางมัทรี  ดังความวา 
  

ยอมชรคร่ําชรคร      ดูชรพิจิตร   บางหมูกฤชสตรีแวง  

                                                           
๕๖ อมรา  ศรีสุชาติ, สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ  รูปลักษณ  จิตลักษณ (กรุงเทพมหานคร : สํานักกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย,  ๒๕๔๔), ๙ 
๕๗ เรื่องเดียวกัน, ๑๖-๑๗. 
๕๘ จุฬิศพงศ  จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัน

โกสินทรตอนตน ( กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๐), ๓๓.  

  

208

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙ 

 
คาดเคียนแบงเอวอาจ           พลสตดาษเสนา           เกาทัณฑทวนธา  

 (มหาราชคําฉนัท) 
  
 กริชเปนอาวุธที่พบวาใชมากในภาคใตในอดีต ปจจุบนัยังพอมีใหเห็นบาง อาวุธนี้ใชพกพา
เพื่อปองกันตวั  เดิมเปนอาวุธของชาวชวามลายู  เมื่อมีความสัมพันธกันกริชจึงไดเขาสูเมืองไทย  
โดยเฉพาะภาคใตซ่ึงเปนดานรับวัฒนธรรมของชวาและมลายู  

กริช เปนคําในภาษาชวา - มลาย ูสวนในภาษาถิ่นยะลาเรียกวา "กรือเระฮ" เนื่องจากกริชมี
ความเกีย่วของกับชาวชวาในสมัยโบราณที่เชื่อในเทพเจา ลักษณะของดามกริช มักจะทําเปนรูปสัตว
ในเทพนิยายของชวา และไมขัดกับหลักทางศาสนาอิสลาม 

สวนสําคัญของกริช 
๑. ตัวกริช หรือเรียกวา ตากริช หรือ ใบกรชิ สวนนี้เปนโลหะที่มีสวนผสมอยางพิศดาร ตาม

ความเชื่อของชางกริชหรือผูส่ังทํากริช หรือตามขอตกลงของทั้งสองฝายตกลงกัน ตัวกริชมีลักษณะ
ตรงโคนกวาง สวนปลายเรียวแหลม มีคมทั้งสองดาน ตวักริชมีโครงสรางที่แตกตางกันอยูสองแบบ 
คือ ตัวกริชแบบใบปรือ กับตวักริชคด 
              ตัวกริชแบบใบปรือนั้นเปนรูปยาวตรง สวนปลายคอย ๆ เรียวและบางลงจนบางที่สุดซึ่ง
อาจจะแหลมหรือมน  แบบนี้คลาย กับรูปใบปรือ (ปรือ คือพืชน้ําชนิดหนึ่ง มีใบยาว บาง เรียว) กริช
ใบปรือบางเลมจะมีรองลึก ยาวขนานไปกบัคมกริช บางเลมมีรองลึก ๒-๔ รองก็มี 
              สวนตัวกริชคดนัน้มีลักษณะคดไปคดมา และคอย ๆ เรียวยาวลงคลายกับเปลวเพลิง การทาํ
กริชใหคดนั้นมีจุดประสงคคือเมื่อใชแทงจะทําใหบาดแผลเปดกวางกวา และสามารถแทงผาน
กระดกูไดดวย 

การทําตัวกริชในสมัยโบราณมีวิธีการที่พศิดาร กลาวคือ ตองเตรียมกระบอกเหล็ก
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 20 นิ้ว เอาชิ้นเหล็กหรือโลหะหลาย ๆ ชนิดรวมทั้ง
เหล็กกลา เหล็กเนื้อออน นํามาบรรจุลงในกระบอกเหล็กดังกลาว ตกีระบอกเหล็กนัน้ใหแบน
พอเหมาะ นํามาตั้งบนเตาไฟหลอมใหเหล็กนั้นจนเหลวเปนเนื้อเดยีวกัน ถาหากวาชิ้นเหล็กดังกลาว
หลอมไมเขากนัสนิท ใหนําชิ้นเหล็กเหลานั้นมาแชลงในน้ําดินเหนยีวและตั้งไฟหลอมใหม หลอม
จนกวาจะเขากนัสนิทดีจึงนาํมาวางบนแทนและตใีหแบนเปนรูปรางกริชที่ตองการ ซ่ึงตองใชเวลา
มากจากนั้นจึงนํามาฝน ลับและตกแตงใหเกิดรายละเอียดของลวดลายตามชนิดของกรชิตาม
ประสงค 
                การหลอม การตี การฝน และลับ ตองอาศัยจิตใจที่มีความสงบ  มีสมาธิ และพลังจิตที่
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 ๒๑๐ 

สม่ําเสมอ ไมวอกแวก การกําหนดสัดสวนของโลหะทีผ่สมกัน จะตองใชประสบการณสูง
จนกระทั่งรูไดวาสัดสวนใดที่ดีที่สุด และเนื้อโลหะจะเกดิลวดลายออกมาแบบใด ตองรักษาระดับ
ความรอนของไฟในเตาหลอมใหพอดกีับชนิดของโลหะที่จะหลอม ตองรูจังหวะและน้ําหนกัของ
กําลังในการใชฆอนตีเหล็กที่กําลังรอน ๆ ตองตีดวยความประณีตและบรรจง การกระทําดังกลาว
นั้นเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหไดกริชที่สวยงาม มีลวดลายที่สูงคา และเปนการผลึกเอาจิตใจ
ของผูทําเขาไวในตัวกริชอันจะสงผลในทางที่ดีตอผูพกพากริชเลมนั้นตลอดไป  

๒. หวักริช หรือดามกริช สําหรับจับนยิมทาํเปนรูปหัวคน หัวสัตว ตอมาเปลี่ยนเปน
รูปทรงเรขาคณิต ที่ไมผิดตามหลักศาสนาอิสลาม หัวกริชจะแกะจากวสัดุตาง ๆ เชน ไมเนื้อแข็ง 
งาชาง เขาสัตว หรือหลอดวยโลหะ 
               ๓. ปลอกสวมกั่น เปนสวนที่ติดกบัหัวกริช เพื่อใหหวักริชยึดติดกับกัน่อยางมั่นคงและ
ไมใหหัวกริชแตกราวไดงาย นิยมทําดวยโลหะทองเหลอืง เงิน หรือทองคํา และมีการแกะสลัก
ลวดลายที่ประณีต 
               ๔. ฝกกริช เปนที่เกบ็คมกริชเพื่อความสะดวกในการพกพา มักจะทําดวยโลหะชนิด
เดียวกับโลหะที่ทําปลอกสวมกั่น และแกะสลักดวยความประณีตสวยงาม 

เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบัน ไดเปลี่ยนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และคานิยมกริชที่
เปนอาวุธประจํากายไดกลายเปนศิลปวัตถุ  เปนของที่ระลึกและในบางครั้งมีการยอสวนใหมีขนาด
เล็กลงกวาเดิมแตยังคงสัดสวนตามรูปแบบเดิม๕๙

 
๓ วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม คือ วิถีหรือทางดาํเนินชวีิตของชุมชนหมูหนึ่งซึ่งรวมกันในที่หนึ่ง หรือประเทศ

หนึ่งโดยเฉพาะ๖๐ พัทยา สายห ู อธิบายวา แบบอยางการดําเนินชีวิตในเรื่องตางๆของกลุมสังคม
หนึ่งซ่ึงเหน็ไดวาทําใหแตกตางจากกลุมสังคมอื่นหรือวัฒนธรรมของกลุมชน  เนื่องจากสมาชิกกลุม
เดียวกันยอมทาํอะไรแบบอยางเดียวกนั วัฒนธรรมจึงเปนเสมือนเครื่องหมายหรือตราประจําของ

                                                           
๕๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. สถาบันทักษิณคดีศึกษา., สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 

๒๕๒๙. เลม ๑ ( กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), ๑ - ๓๕. 
๖๐ เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน), ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 

๒๕๑๕), ๑๐๐.  
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 ๒๑๑ 

กลุมนั้นที่คนอืน่เห็น แลวรูไดทันที  เชน  เครื่องแตงกาย  อาหาร  ประเพณี  ที่เหมือนกันสําหรับคน
ในกลุมนัน้๖๑

๓.๑ วิถีชีวิต  วถีิชีวิต  หมายถงึ  ทางดําเนินชีวิต๖๒ การศึกษาภาพสะทอนวิถีชีวิต
ของชาวภาคใตจากวรรณกรรมเรื่องเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใต  ผูศึกษาพบลักษณะวิถีชีวิต
ของภาคใต ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ อาหาร 

๓.๑.๑.๑ อาหารหวาน ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตได
กลาวถึงขนมหวานหลายชนิดที่แมคานาํมาขายทหารทีจ่ะตั้งทัพเพื่อเดินทางไปรับพระเวสสันดร
กลับเขาเมือง  ดังความวา 

 
ลอดชองแลสาคู   ตั้งเปนหมูเรียงรายไป 

ทองยอยสรอยสายไสว ทั้งสายไหมใสน้ําตาล 

ฝกบัวแลถั่วแปบ   เห็นเปนแยบใสไสหวาน 

สมทับอับน้ําตาล  หวานละลิดตดิอุรา 

ขนมชัน้แดงขาวเหลือง  เห็นรุงเรืองหวานนักหนา 

ยอดมวนพวงมาลา ขนมฟกพราใสไสใน 

ขนมชะลาแสน   ใครไดกินหวานยาใจ 

ลูกโตนโยนเขาไป คร้ันถึงละลายหาย 

จันอับทบัน้ําตาล   กล่ินรสหวานตั้งเรียงราย 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 จากตัวอยางจะเหน็วามีช่ือขนมปรากฏอยูหลายชนิด มีทัง้ขนมที่เปนขนมโบราณที่ปจจุบัน
สูญหายหรือไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกไปจากเดิม  และขนมที่ยังคงมีอยูในปจจบุัน ดังนี ้

ขนมโบราณทีป่จจุบันสูญหายหรือไดมกีารเปลี่ยนแปลงชือ่เรียกไปจากเดิมไดแก  ขนม
ทองยอย  ขนมยอดมวน  ขนมพวงมาลา  ขนมชะลาแสน ผูศึกษาไดสัมภาษณนางสมพร ปยะศิริ
โสฬส เจาของราน สองแสน จังหวดัสงขลา เกี่ยวกับสาเหตุที่ขนมดังกลาวสูญหายไป นางสมพร
กลาววาไมสามารถใหรายละเอียดไดวาปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

                                                           
๖๑ พัทยา สายหู, กลไกของสังคม (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ ๘  ๒๕๓๘), 

๒๓. 
๖๒ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๑๐๗๕. 
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 ๒๑๒ 

 ขนมที่ยังคงมีในปจจุบัน ไดแก 
 ลอดชอง ช่ือขนมอยางหนึ่งทําดวยแปงขาวเจา กวนพอสุกกดลงในกะโหลก
ที่มีรูใหไหลออกเปนตวั ๆ หัวทายแหลม  กินกับน้ํากะทิ๖๓

 สาคู  ช่ือขนมชนิดหนึ่ง ตมสาคูเม็ดเล็กใหจนบานใส  แลวใสน้ําตาล จะใส
เนื้อมะพราวออนหรือแหวกไ็ด  เมื่อจะกินจึงหยอดน้ํากะทิ๖๔

สายไหม ช่ือขนมชนิดหนึ่งทาํดวยน้ําตาลซึ่งใชเครื่องปนจนเปนเสนฝอย ๆ คลายเสนไหม
หอดวยแผนโรตีหรือแผนเปาะเปยะ, ถาหอดวยแผนโรตีเรียกวาโรตีสายไหม๖๕

ฝกบัวสันนษิฐานวานาจะเปนขนมกานบวั๖๖เปนขนมพื้นบานที่นิยมทําและรับประทานกัน
ในจังหวดัพัทลุงและจังหวัดใกลเคียงทําโดยนําขาวเหนยีวที่ไมมีขาวเจาปนไปแชน้าํไวอยางนอย 
๑๒ ช่ัวโมง ถาตองการใหขนมมีสีสวยงามกใ็สสีลงไปในขณะทีแ่ชขาวเหนียว สีที่นยิมใสไดแก สี
ชมพู สีเหลือง สีแดง ตอจากนั้นนําขาวเหนยีวทีแ่ชน้ําแลวลงใสหวดดินเผานําไปนึ่งจนสุก ถาขาว
เหนยีวแข็งเกนิไปอาจตองใชน้ําพรมใหทัว่แลวปดฝาทิ้งไวสักครูจึงนําขาวเหนียวที่นึง่เสร็จแลวไป
ตําในครกตําขาวจนเปนแปง เรียกการตํานัน้วา “เซแปง” แลวปนแปงขาวเหนียวที่ตําแลวเปนกอน ๆ 
นําไปรีดดวยลูกกลิ้งที่ทําจากกระบอกไมไผ การรีดในสมยักอนจะรีดบนใบกลวยที่ทาดวยน้ํามัน
มะพราวผสมดวยข้ีผ้ึงเพื่อปองกันแปงตดิใบตอง แตปจจบุันนิยมใชผาบางชนิดหนา พยายามรดีให
บางแลวนําไปตากแดดไวบนเสื่อกระจดูพอขนมหมาด  

ถ่ัวแปบ ช่ือขนมชนิดหนึ่งทาํดวยแปงขาวเหนียวตมคลุกกับมะพราวมีใสถ่ัวเขียวเลาะ
เปลือกนึ่งมีลักษณะแบน ๆ โรยงาน้ําตาลหนา ๖๗

สมทับ สมจีนขนาดเล็กที่เชือ่มแลวทับใหหนาแหง๖๘  
ขนมชั้น เปนขนมไทยชนิดหนึ่ง โบราณถือเปนขนมสําหรับใชในพิธีมงคล และจะตอง

หยอดขนมใหได ๙ ช้ัน หรือมากกวานั้นก็ได จะเปนศิริมงคลเจริญกาวหนา  
แปงจี่ ช่ือขนมอยางหนึ่งมกัทําดวยแปงขาวเหนียวดําผสมกับมะพราวเกลือน้ําตาลแลวทอด

เปนแผนเล็ก ๆ แบน ๆ ลงบนกระทะแบนที่ทาน้ํามันนอย ๆ แปงขนมจีนที่ทําเปนแผนแลวเผาไฟ ๖๙  
                                                           

๖๓ เรื่องเดียวกัน, ๙๙๔. 
๖๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๗๒. 
๖๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๘๑. 
๖๖สัมภาษณคุณสมพร ปยะศิริโสฬส เจาของราน สองแสน จังหวัดสงขลา   
๖๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๖), ๔๙๐. 
๖๘ เรื่องเดียวกัน, ๑๑๒๔. 
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 ๒๑๓ 

 ขนมฟก  นําฟกแกมาขดูเปนเสน  ผสมแปงแลวนําไปนึ่ง ในสมัยกอนมไีสขางในแตใน
ปจจุบันไมมไีส๗๐

โตนหรือลูกโดน  เปนขนมชนิดหนึ่ง วิธีทําคือเอาขาวสารเจามาลางน้ําใหสะอาด แชน้ําให
เมล็ดพองไดทีน่ําไปโมใหละเอียด แปงที่โมแลวใสถุงผาที่ทําใหสะเด็ดน้าํไดนํามะพราวขูดคั้นเอา
น้ํากะทิตั้งไฟพอเดือด เอาไขไก น้ําตาลทราย น้ําตาลปบและแปงที่สะเด็ดน้ําแลว ผสมรวมกันคนให
เขากันดี เรียกวา”แปงขนม” วางแปงขนมทิง้ไวประมาณ ๕-๖ช่ัวโมง นาํพิมพขนมตั้งไฟพอรอน ใช
น้ํามันพืชกับไขไกเอาเฉพาะไขแดงทาพิมพขนมแลวหยอดแปงขนมลงพิมพ เมื่อสุกก็แคะออก เวลา
รับประทานจิม้กับมะพราวแกที่คลุกเกลือ ๗๑

 
 อาหารหวานทีป่รากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตนั้นสวนใหญเปนอาหารที่มี
ปรากฏในภาคอื่นๆ และบางชนิดไดเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสูญหายไป  จากตัวอยางขนมที่เปนของ
ทองถ่ินภาคใต คือ ขนมฟก  ขนมฝกบัวหรือขนมกานบวั  โตนหรือลูกโดน 
 

๓.๑.๑.๒ การกินหมาก วัฒนธรรมการกินหมากเปนวัฒนธรรม
เกาแกของผูคนในแถบเอเชยี ชลดา เรืองรักษลิขิต๗๒  ศึกษาวัฒนธรรมการกินหมากในสังคมกลุม
คนไทและสังคมของกลุมชนที่อาศัยอยูในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พบวา  สังคม
เหลานี้มีการใชหมากเพื่อส่ือความหมายดานความสัมพันธไมตรี ๓ ประการ   
    ๑.เพื่อแสดงน้าํใจของเจาของบาน  
    ๒.เพื่อแสดงความเคารพที่เจาของบานที่มีตอแขกนั้น หรือในทาง
กลับกันเปนการเคารพของแขกที่มีตอเจาของบาน 
    ๓.เพื่อแสดงความรักของหนุมสาว  

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  ไดมีการกลาวถึงการกินหมาก ในตอนที่
พระเวสสันดร  พระนางมัทรี  พระกณัหาชาลี  ไดเดินทางไปถึงเมืองเจตราช  เจาเมืองเจตราชไดนํา
พานหมากพลูออกมาตอนรับพระเวสสันดร  ดังความวา 
                                                                                                                                                                      

๖๙ เรื่องเดียวกัน, ๗๑๖. 
๗๐ สัมภาษณคุณสมพร ปยะศิริโสฬส เจาของราน สองแสน จังหวัดสงขลา   
๗๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. สถาบันทักษิณคดีศึกษา., สารานุกรมวัฒนธรรมถิ่นใต  เลม 

๑๔ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๖๙๔๘ . 
๗๒

 ชลดา  เรืองรักษลิขิต. อานลิลิตพระลอ (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหวิทยาลัย, ๒๕๔๔), ๒๑-

๓๔. 
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 ๒๑๔ 

 
  พระเวสสันดร กับนางบังอร มัทรีกัลยา ลูกรักสองศรี 
 ชาลีกัณหา เสวยดวยบิดา เปนสุขเย็นใจ 
  คร้ันสําเร็จแลว จึงเรียกเมียแกว ออกมาดวยไว จึงยกพานทอง 
 เรืองรองสุกใส ใสหมากพลูไป ถวายแกราชา 
  เสวยหมากพลพูลัน เสนาขาขันธ เขามาวันทา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาหมากอยูในวิถีชีวิตของชาวใต  เพราะนอกจากทั้งหญิงชาย
จะกนิหมากเปนประจําวันแลว  หมากยังใชแสดงไมตรีของเจาของบานที่มีตอผูมาเยือนดวย 
    

๓.๑.๒ เครื่องแตงกาย  ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มีปรากฏ
ลักษณะของเครื่องแตงกายทัง้ที่เปนเครื่องแตงกายของชาวบานผูชาย  และเครื่องแตงกายของทหาร 
ดังนี ้

 
เคร่ืองแตงกายของชาวบานผูชาย  กวีไดบรรยายการแตงกายของที่นุงโจง

กระเบน ดังความวา  
 

คร้ันเมื่อรุงเชา  จึงชูชกเฒา 
ตื่นขึ้นโดยเดา   โจงกระเบนมัน่คง 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไมไดบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกบั
การแตงกายไวอยางละเอียด เพียงแตบอกวาผูชายในสมัยนั้นนุงโจงกระเบน  ซ่ึงตามปกติแลวผูชาย
ในสมัยนัน้จะไมสวมเสื้อ ใชผาขาวมาแตะบาหรือไมกค็าดพุง  
 

เคร่ืองแตงกายของทหาร กวพีรรณนาการแตงกายของทหารในกองทัพ
ของพระเจากรงุสญชัย ดังความวา 

พลมลายูหลายเลศ   สังหวารเวศตอเคียน   หมเสื้อเขยีนลายคํา  
เสื้อสีดําดุมทอง   เสื้อขาวกรองกําหยี  ชมพูสีปตสตูตาดพราย   
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 ๒๑๕ 

เสื้อเหลืองลายสะแพรว  ดูหลากแลวหลายกล   สิทธิแตงตนตามหมู  
 

จากตัวอยางจะเหน็ไดวาการแตงกายของทหารจะแตงกายแตกตางกัน
ออกไปตามหมูที่ตนเองสังกดั 

 
   ๓.๑.๓ ยารักษาโรค  

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏชื่อวานบางชนิด  วาน คือ 
พืชบางชนิดทีม่ีหัวบาง ไมมหีัวบาง ใชทํายาบางหรือเชื่อกันวาทําใหอยูยงคงกระพนัและเปนศิริ
มงคลวานมีสรรพคุณตางๆ กนั บางชนิดเปนวานทีใ่ชเพื่อเสริมเสนห บางชนิดใชทําเปนเครื่องราง
ของขลัง บางชนิดสามารถใชรักษาโรคได ผูที่ศึกษาวิชาไสยศาสตรมักจะคนหาวานทีม่ีสรรพคุณ
ตามที่ตนปรารถนามาปลูกเพือ่ใชประกอบพิธีกรรมตามที่ตองการ ช่ือวานที่ปรากฎมีดังนี้  

 
  วานเพชรแลวานคง วานลอมคอมนางมา วานนางกวักรักสุดใจ  
   

วานเพชร มี วานเพชรนอย  วานเพชรใหญ   
วานเพชรนอย มีลักษณะใบเล็กยาว  กลางใบมีสีแดงเขม  หัวกลมเล็กใช

กินได บรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อยลา  แกกษัย หัวดองสุราเปนยาขับระดูขาว แกอาการกระตุก
เนื่องจากเสนประสาทพิการ  วานเพชรใหญ ตนคลายตนกระทือผีตางแตใบเขยีว กานเขียว เนื้อใน
หัวมีสีเหลือง ลักษณะหวัยาวกวาวานเพชรนอยใชประโยชนในทางคงกะพนัชาตรี กอนจะกินเสก
ดวย “นะโมพทุธายะ” ๗คาบ  เปนวานคงกระพันชาตรี  วานเพชรนอยเพชรใหญเอาไปเขาตํารา
อายุวัฒนะ ประกอบดวยวานกระชายแดง  วานกระชายดาํ  วานไพลดํา เอาหัวบดเปนผง ผสมน้ําผ้ึง 
ปนเปนลูกกลอน ๗๓

วานลอมหรือวานนางลอม  ใบเล็กยาว โคนใบแดงเรื่อ ๆ ใบลอมตนคลาย
กงจักร และมสีวนคลายวานชัยมงคล  หัวเหมือนหอมใหญอยูกลาง หัวเล็ก ๆ แตกออกลอมหัวใหญ
โดยรอบ ใชในทางปองกันภัยตาง ๆ ได๗๔

                                                           
๗๓ เลื่อน  กัณหะกาญจนะ,  วานกับคุณลักษณะ (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา ๒๕๑๔), ๓๑๙-๓๒๐. 
๗๔ เรื่องเดียวกัน, ๓๕๓. 
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 ๒๑๖ 

วานมหากวักรูจักกันในชื่อวานนางกวัก  ใบและสีของใบเหมือนใบขมิ้น 
แตเล็กกวาใบขมิ้น หัวแยกออกดวยการแทงหนอข้ึนที่กาบของตน เมื่อหนอยาวพนกาบแลวจะกลับ
งอคดลงดินไปอีก แลวจึงจะงอขึ้นพนดินใหมอีกหนหนึง่ แตกตนใบแยกออกจากตนเดิม เปนอยู
เชนนี้เร่ือยไปนิยม ปลูกไวกบับานเปนศิริมงคล สงเสริมกิจการงานภายในบานใหเจริญกาวหนายิ่ง 
ๆ ขึ้น เปนเสนหมหานยิม ถาปลูกไวที่รานคา ทําใหคาขายเจริญคลองดี ยิ่งเอาน้ําใสขันตั้งไวเอาเงิน
และทองรูปพรรณแชลงไวในน้ํา และวานนี้ยังมีอานภุาพเปนคงกระพนัชาตรี ลองหนหายตวัได๗๕

 
   ๓.๑.๔ อาชีพ   

ในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใต กวีไดกลาวถึงอาชีพของคน
ในทองถ่ินวามีการคาขายตดิตอกันทางเรอื ดังความวา 
   

นาวาคาขาย พานิชมากมาย ซ้ือจายคลองถี่ ขาวมากปลาเฝอ  
ฝารจเจีอรอดป แตลวนสุกข ี มีทั่วชนา 

 
จากตัวอยางจะเหน็ไดวากวแีสดงใหเห็นถึงการติดตอคาขายติดตอทางเรือที่มี

มากมายซึ่งสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของภาคใตที่ตดิทะเลทําใหเปนเมืองทาที่สําคัญ 
นอกจากจะมกีารคาขายทางเรือแลวในเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดศีึกษา ไดมี

การกลาวถึงแมคาในตอนทีพ่ระเจากรุงสญชัยส่ังเกณฑทัพเพื่อไปรับพระเวสสันดรกลับเขาเมืองได
มีแมคานําสินคาหลากหลายมีทั้งของกินเชนหมากพลู กลวยออย และ ของใช เชน ฟกู  หมอน  
เปนตน มาขายใหแกทหารเหลานั้นอยางคึกคัก ทําใหสามารถมองเห็นภาพไดอยางชดัเจน  ความวา 

 
  แมคาตลาดขวญัออก มาพลันดวยเร็วไว 

ขายของมากเหลือใจ  ทั้งหมากพลูและปูนยา 
แมคาตลาดฟูก  ทั้งแมลูกถือออกมา 

ลูกเขยหลวงพอตา  พากันมานั่งขายของ 
ขายกลวยบางขายออย ขายปลาสรอยมากายกอง 

ปลาสลิดมากเนืองนอง  ขายขาวของมากเนืองนนัต 
เนื้อววัและเนือ้ควาย ทั้งกวายทรายและแรดมนั 

                                                           
๗๕ เรื่องเดียวกัน, ๑๔๓. 
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 ๒๑๗ 

เปนไกเนื้อหมนูั้น  มีทุกพันธุมากเหลือหลาย 
แมคาขายสุรา  ตั้งรานทาพลไสว 

เหลากลั่นมันเอาไป  เหลาจอไฟเขมหนักหนา 
บางขายพันธุแกลมเหลา เล้ียงพลทาวเจาพารา 

จักไปประพาสปา  รับลูกยาสายสุดใจ 
ลักเลงกินสุรา  เทกันมาดวยเร็วไว 

ซ้ือเหลาแมคาไป   กินเมามายมากนักหนา 
ลมลุกคลุกคลาน  ชาวทหารเต็มมรคา 

เพื่อนฝูงจูงกันมา   บางหิ้วหามตามกันไป 
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
  ๓.๑.๕ การละเลนและสิ่งบันเทิง  ที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับ

ทองถ่ินภาคใต ไดแก  มหรสพ  วรรณคดี  และเครื่องดนตรี  ดังนี ้
 

๓.๑.๕.๑ มหรสพ 
    วรรณกรรมเรือ่งเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกลาวถึง
มหรสพตางๆไวในตอนการจัดงานสมโภชเพื่อตอนรับพระเวสสันดรกลับเมือง  กวีตองการสะทอน
ใหเห็นวาประชาชนไดมารวมสนุกสนานและรวมชื่นชมบารมีของพระเจาแผนดนิดวย  ดังนี ้

มหรสพในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏในตอนที่
พระเจากรุงสญชัยไดจดัเตรยีมบานเมืองและใหมกีารจัดมหรสพเพื่อตอนรับพระเวสสันดร  มหรสพ
ที่ปรากฏ  คือโขน   หนัง  หุนวา  หุนมอญ   หุนชวา   ละครชาตรี   หุนมอญ  มโหรี ดังความวา 

 
โรงโขนแลโรงหนัง    ดังคึกคังตั้งเรยีงมา 

หุนวาหุนชวา             ทั้งหุนมอญสลอนไป 

ณคอรหมูชาตรี             มโหรีรับไสว 
(เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

  
มหรสพที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  เชน 
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 ๒๑๘ 

โขน การแสดงโขนเปนการแสดงที่ตองมหีัวสวมเปนตวัตาง ๆ โดยเฉพาะผูที่แสดงเปน ลิง  
ยักษ และ ฤษี  เปนตน  ยกเวนตัวเทวดาและมนุษยไมตองสวมหัวโขน  เนื่องจากมหีัวโขนสวมอยู
ตัวแสดงจึงพูดและรองเองไมได  ดังนัน้จึงตองมีการพากย  และผูแสดงแตละบทก็ตองออกทารายรํา
ไปตามคําพากย  และคําเจราจาในขณะแสดงมีดนตรีปพาทยบรรเลงประกอบ   
 

หนัง ในที่นี้ไดแก หนังตะลุง  หนังตะลุงคือมหรสพอยางหนึ่ง ใชหนังสลักเปนรูปภาพ
ขนาดเล็กคีบดวยไมตับอันเดียว เชิดภายในโรงใหแสงไฟสองผานตัวหนังสรางเงาใหปรากฏบนจอ
ผาขาวหนาโรง ใชป กลอง ''และฆองคูบรรเลงประกอบผูเชิดเปนผูพากย๗๖

หนังตะลุงนิยมแสดงในภาคใตไดรูปแบบของหนังชวาที่เรียกวา “วายงั”มาผสมผสานกับ
การแสดงแบบหนังใหญซ่ึงเปนการแสดงหนังแบบดั้งเดมิของไทย   หนังตะลุงทําใหมือทั้งสองขาง
เคล่ือนที่ไดเหมือนกับหนังชวาที่อยางนอยมือขางหนึ่งสามารถเคลื่อนไหวได  ในขณะที่หนังใหญที่
เปนหนังดั้งเดมิมือไมสามารถเคลื่อนที่ได   นอกจากนั้นรูปของหนังชวามีใบหนาผิดจากคนจริง  
สวนหนังตะลงุไดเลียนแบบดังปรากฏในรปูตลกที่มีใบหนาผิดจากคนจริง เชน นายหนูนุยหนา
คลายวัว นายเทงหนาคลายนกกระงัง นายดิกมีปากเหมือนเปด เปนตน 

ธรรมเนียมในการแสดงหนังตะลุง หนังตะลุงทุกคณะมีลําดับขั้นตอนในการแสดง
เหมือนกนัจนถือเปนธรรมเนียมนยิม ดังนี ้
     ๑.ตั้งเครื่อง 
  ๒.แตกแผง หรือแกแผง 
     ๓.เบิกโรง 
     ๔.ลงโรง 
     ๕.ออกลิงหัวค่าํ เปนธรรมเนียมของหนังในอดีต ลิงดําเปนสัญลักษณของอธรรม ลงขาว
เปนสัญลักษณของธรรมะ เกิดสูรบกัน ฝายธรรมะก็มีชัยชนะแกฝายอธรรม ออกลิงหัวคํ่ายกเลิกไป
ไมนอยกวา ๗๐ ปแลว ชวงชวีิตของผูเขียนไมเคยเห็นลิงดําลิงขาวที่สูรบกันเลย เพียงไดรับการบอก
เลาจากผูสูงอายุ ๙๐ ปขึ้นไป 
     ๖.ออกฤาษี หรือ ชักฤาษี   ฤาษี เปนรูปครู มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์สามารถปองปดเสนียด
จัญไร และ ภยนัตรายทั้งปวง ทั้งชวยดลบันดาลใหหนังแสดงไดดี เปนที่ช่ืนชมของคนด ูรูปฤาษีรูป
แรกออกครั้งเดียว  
     ๗.ออกรูปพระอิศวร หรือรูปโครูปพระอิศวรของหนังตะลุง ถือเปนรูปศักดิ์สิทธิ์ และเปน
                                                           

๗๖ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๒๔๔. 
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 ๒๑๙ 

เทพเจาแหงความบันเทิง ทรงโคอุสุภราชหรือนนทิ หนังเรียกรูปพระอิศวรวารูปพระโคหรือรูปโค 
หนังคณะใดสามารถเลือกหนังววัที่มีเทาทัง้ 4 สีขาว โหนกสีขาว หนาผากรูปใบโพธิ์สีขาว ขนหางสี
ขาว ววัประเภทนี้หายากมาก ถือเปนมิ่งมงคล ตําราภาคใต เรียกวา "ตีนดาง หางดอก หนอกพาดผา 
หนาใบโพธิ์" โคอุสุภราชมีสีเผือกแตชางแกะรูปใหวัวเปนสีดํานิล เจาะจงใหสีตัดกบัสีรูปพระอิศวร 
ตามลัทธิพราหมณพระอิศวรมี 4 พระกร ถือตรีศูล ธนู คฑา และ บาศ พระอิศวรรูปหนังตะลุงมีเพยีง 
2 กร ถือจักร และ พระขรรค เพื่อใหรูปกะทดัรัดสวยงาม  
     ๘.ออกรูปฉะ หรือรูปจับ "ฉะ" หมายถึง การสูรบระหวางพระรามกับทศกัณฐ ยกเลิกไป
พรอมๆกับลิงหัวค่ํา 
     ๙.ออกรูปรายหนาบทหรือรูปกาศ ปราย หมายถึง อภิปราย กาศ หมายถึง ประกาศ 
รูปปรายหนาบท หรือ รูปกาศ หรือ รูปหนาบท เสมือนเปนตัวแทนนายหนังตะลุง เปนรูปชายหนุม
แตงกายโอรสเจาเมือง มือหนาเคลื่อนไหวได มือทําเปนพิเศษใหนิว้มอืทั้ง 4 อาออกจากนิว้หวัแมมือ
ได อีกมือหนึ่งงอเกือบตั้งฉาก ติดกับลําตวัถือดอกบัว หรือชอดอกไม หรือธง  
    ๑๐.ออกรูปบอกเรื่องรูปบอกเรื่อง คือรูปบอกคนดูใหทราบวา ในคนืนีห้นังแสดงเรื่อง
อะไร สมัยที่หนังแสดงเรื่องรามเกียรติ์เพยีงเร่ืองเดียว ก็ตองบอกใหผูดทูราบวาแสดงเรื่องรามเกียรติ์
ตอนใด บอกคณะบอกเคาเรือ่งยอๆ เพื่อใหผูดูสนใจติดตามดู หนังทัว่ไปนิยมใชรูปนายขวัญเมือง
บอกเรื่อง  
   ๑๑.ขับรองบทเกี้ยวจอ 
     ๑๒.ตั้งนามเมอืงหรือตั้งเมือง เร่ิมแสดงเปนเรื่องราว  ตั้งนามเมือง เปนการเปดเรื่องหรือจับ
เร่ืองที่จะนําแสดงในคืนนัน้ กลาวคือการออกรูปเจาเมืองและนางเมือง 
     โอกาสในการแสดงของหนงัตะลุง เดิมหนังตะลุงนยิมแสดงเฉพาะในงานสมโภช เฉลิม
ฉลอง ดังเชนในเรื่องเวสสันดรชาดกที่พระเจากรุงสญชัยจัดใหมกีารแสดงหนังตะลุงเพื่อตอนรับ
พระเวสสันดร  ไมแสดงในงานอัปมงคล เชน งานศพ แตความเชื่อในเรื่องนี้ในปจจบุันเปลี่ยนไป 
โอกาสแสดงของหนังตะลุงจะแนกออกได ๓ ประเภท ดังนี้ 
     ๑.งานบาน เชน บวชนาค แตงงาน ขึ้นบานใหม งานศพ งานสระหัว งานทําบุญบาน สวด
บาน 
     ๒.งานวดั เชน ฝงลูกนิมิต งานฉลองกุฏิวหิาร งานเทศกาลประจําปของวัด งานชกัพระ 
งานประเพณีทาํบุญเดือนสิบ 
     ๓.งานจัดรายการ ชาวบานเรียกวางานสวนสนุก มีการแขงขันประชันโรง เชน งานแขงขัน
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 ๒๒๐ 

กรีฑา งานมหกรรมหนังตะลุง งานปใหม งานสงกรานต เอกชนเปนผูจดั เพื่อการคากาํไรเปนสําคัญ 
ในปจจุบนัมีเหลืออยูไมเกนิ ๑๐๐คณะ ลวนแตมีอายุลวง ๔๕ ปไปแลว๗๗

 
หุน คือการเลนมหรสพอยางหนึ่งที่ใชรูปจําลองเหมือนของจริง หรือรูปตุกตาแสดงแทนตวั

คน และเคลื่อนไหวไดดวยการเชิดหรือชัก หรือการบังคับ ไทยมีหลักฐานการเลนหุนมาแตสมัย
อยุธยาดังกลาวแลว แตเพิ่งมหีลักฐานเกาสุดวามีการเลนหุนจีน ในไทยสมัยพระเจาตากสินนี้เอง 
และมักเลนประชันกับหุนของชาวนานาชาติที่คลุกคลีสัมพันธกับคนไทยในยุคนั้น เชน หุนทวาย 
หุนลาว หุนมอญ หุนพมา๗๘

 ในตัวอยางมีการกลาวถึงหุนชาติตางๆ คือ หุนชวา  หุนมอญ  และ หุนวา  ซ่ึงหุนวานัน้ไม
สามารถบอกไดวาเปนหุนของชาติใด 
 
 ละคร (ณคอร)  ในที่นี้นาจะหมายถึงละครชาตรี  ภาคใตนั้นจะเรียกคําวาละคร วา “ณคอร”  
(นะคอน)  ตรงกับชื่อเมืองนครฯ (นครศรีธรรมราช)  ในภาคใต  ช่ือเมืองนครฯ  มีมาตั้งแตสมัย
โบราณ  ตามประวัติศาสตรเกี่ยวกับอาณาจักรในภาคใตของไทยนั้น  อาณาจักรนี้เปนที่รูจักกันดีใน
เอเชียและมีมากอนที่จะตั้งอาณาจักรสุโขทัย  ช่ือแรกเริ่มนั้นคือ  “ตามพรลิงคนคร”    ดังนั้นจึงชวน
ใหเชื่อวา  การแสดง  ณคอร  คือละครนั้นนาจะเริ่มเกิดที่  นครศรีธรรมราชกอนที่อ่ืนในประเทศ
ไทย  
 ละครชาตรี  เปนละครที่เกาแกที่สุดของไทย  เชื่อวารับแบบอยางมาจากละครยาตรา หรือ
ละครเรของอินเดียตั้งแตสมยัอยุธยา  ละครนี้แตแรกจะเขามาจะเรียกชือ่อยางไรไมมหีลักฐาน
ปรากฎแตในภาคใตของไทยเรียกวา  “โนรา”  หรือ  “มโนหรา”  ตามชื่อนางเอกของเรื่อง  ซ่ึงนิยม
เลนกันมากการแสดงละครทั้งสองประเภทนี้ระยะแรกนาจะมีแบบแผนเดียวกัน  แตตอมาไดรับ
อิทธิพลของทองถ่ินและอิทธิพลของการแสดงประเภทอืน่เขาไปผสม   การแสดงทั้งสองจึงแตกตาง
กันออกไป  โดยที่โนราจะยงัคงรักษาแบบแผนเดิมไวไดมาก  สวนละครชาตรีนั้นปรับไปทางละคร
นอกโดยเริ่มดวยการรําซัดชาตรี  และลงโรงจับเรื่องดวยเพลงวาอยางละครนอก๗๙  
   

                                                           
๗๗ ความรูเรื่อง"หนังตะลุง" อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยพวง บุษรารัตน ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๔๑.  
๗๘ อางอิงจาก http://cul.hcu.ac.th/model.htm 
๗๙ นิดา   มีสุข, วรรณคดีการละคร, (สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๓), ๓๒-๓๓. 
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 ๒๒๑ 

มโหรี  วงดนตรีที่มีเครื่องผสมเครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี  เครื่องเปา  และมีผูขับรองรวม
ดวย๘๐

 
การเลนเสภา  
เสภามีปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตในตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดไถตัว

สองกุมารจากชูชก  และไดมีการเลี้ยงอาหารและมีการเลนเสภา  ดังความวา 
 

“นางสรรคสังคีตเสภา บําเทิงนิทรา บํารุงธิเบศบริบาล” 
      (มหาราชคําฉันท) 
 

เสภาเปนการรองเขาทํานองอยางหนึ่งซึ่งมีมานานแลวในประเทศไทย  บางทานวาไดรับ
อิทธิพลจากอินเดียแตบางทานก็วาเปนวัฒนธรรมไทย  การเลนเสภาหรือขับเสภาจึงยังหาขอยุติใน
เร่ืองที่มายังไมได  การขับเสภาเปนวัฒนธรรมที่นาจะกําเนิดในวัง เพื่อความบันเทิงพระทัยในยาม
เขาบรรทมของพระเจาแผนดิน  ทํานองขับเสภาในระยะหลังได เผยแพรออกไปสูราษฎร  และไดมี
การขับเสภากันแพรหลายมากขึ้น  การขับเสภาในภาคใตมีปรากฏในภาคใตเพราะภาคใตเคยเปน
อาณาจักรอิสระมีพระเจาแผนดินปกครองและมีการขับเสภาในพระราชวังเพื่อความชื่นบานพระทัย
ในเวลานิทราของพระเจาแผนดิน   
  
 การเลนจําอวด 
 ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไดมกีารกลาวถึงการเลนจําอวดไวดังนี ้
 
   หนึ่งนกับําเรอราช ชํานิกลประกวดกร  
  ขับขานประสานสร  แลจําอวดลเวงวง 

(มหาราชคําฉนัท) 
 

 การเลนจําอวด  คํานี้เขาใจวาเปนพวกที่เลนตลกเอกเทศ ไมตองแสดงรวมกับอะไร จําอวด 
เขาใจวาคงเลียนแบบวิธีแสดงมาจากสวดคฤหัสถนั่นเอง เพราะมีเปนชดุ ๔ คน อยางเดยีวกัน สวด

                                                           
๘๐ ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๘๔๑. 
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 ๒๒๒ 

คฤหัสถเลนไดเพียงครึ่งตวั คือ นั่งเลนเทานั้น อยางดีก็ลุกขึ้นคุกเขา แตมือตองถือตาลปตรไวดวย
เสมอ  "การแตงกายของจําอวดสมัยกอน ใชนุงผามวงสี โดยมากเปนผามวงเซี่ยงไฮ วิธีนุงมีแปลก
กวานุงผาธรรมดา คือ แลบชายมุมบนตอนขางหนาที่จะมวนเปนชายกระเบนไวหนอยหนึ่ง เมื่อมวน
และโจงกระเบนแลว ก็แผชายผามุมบนที่เหลือไวนัน้ใหเปนปกออกไปคลาย ๆ ชายไหวชายแครง 
ตองยกปกผานุงใหกาง สวมเสื้อแพรสี เนื้อดี คอพวงมาลยั คาดผาคาดพุงแพรหรือไหม ตองผัดหนา
ใหคอนขางขาว แตงคิว้แตงปากนิดหนอย แตไมถึงละคอน ไวผมยาวอยางที่เรียกวา ผมนัด แปลวา 
กระไรไมทราบ ใสน้ํามันหวเีรียบ แตงเครือ่งประดับที่เปนเพชรทองมาก ๆ เชน นาฬกิาขอมือสาย
ทอง เรือนทอง แหวนเพชร สรอยคอสรอยขอมือทองคํา กิริยาอาการทีต่ิดจนเปนนิสัยของพวก
จําอวด เวลาออกโรงแสดง คือมักใชมือทัง้สอง จัดกลีบผานุงขางหลัง ดึงแขนเสื้อข้ึนไปหาหวัไหล 
เสยผม ทาวสะเอว จําอวดเปนมหรสพที่นยิมกันมากในยคุหนึ่ง ซ่ึงทุกงานที่สําคัญจะขาดไมได คือ 
ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๖ กับตนรัชกาลที่ ๗ จําอวดคณะเสมาทองเคยไดรับพระราชทานเสมาอักษร
พระปรมาภิไธยยอ ป.ป.ร. ทองคําจากพระราชหัตถในหลวงรัชกาลที่ ๗ เพราะไดเคยแสดงถวาย
บําเรอพระยุคลบาท จึงใหช่ือคณะวา "คณะเสมาทอง" 
      การแสดงของจําอวดหรือตลกของไทยเรา มีความสําคัญอยูที่วาตองแสดงหลักไปทางหยาบ
โลนเปนพื้นอยางดีกใ็ชคําพดูชนิดที่เรียกกนัวา "สองงาม" ตอมาในสมยันี้ มีจําอวดบางคนชอบใช 
วาทะโวหารใหไพเราะเรียกกันวา "คําคม" อยูบาง แตกย็งัไมวายมีหยาบโลนอยูนั่นเอง จําอวดหรือ
ตลกเปนศิลปะชนิดหนึ่ง ซ่ึงควรที่จะรักษาไวเปนแบบฉบับของไทยเราตอไป อยาใหเสื่อมสูญเสีย
ได จะไดช่ือวาเปนการรักษาทรัพยอันมีคาของชาติไวสวนหนึ่งดวย๘๑

 นาสังเกตวา มหรสพตาง ๆเหลานี้ ยกเวนหนังตะลุงแลว  ไมไดเปนของพื้นเมืองของชาวใต 
ไมวาจะเปน โขน  ละครชาตรี  มโหรี  เสภา  จําอวด ตางก็เปนการแสดงจากสวนกลางทั้งส้ิน  ๘๒

     
๓.๑.๕.๒ วรรณคดี  ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีการ

สอดแทรกวรรณคดีเขาไป  กวีไดนําวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์  และกากไีปเปนลวดลายของผาทรงที่
ใหพระนางมทัรีเลือกกอนที่จะกลับเขาเมือง  ดังนี้  
                                                           

๘๑ จํานงค  ทองประเสริฐ,  อางอิงใน http://www.tpschamnong.iirt.net 
๘๒ การแสดงพื้นเมืองชาวใต  ไดแก  หนังตะลุง โนรา ลิเกปา  เพลงบอก  รองเง็ง  ซึ่งแยกเปนรองเง็ง

แบบชาวบาน  และรองเง็งแบบราชสํานัก  ซีละ (การรําแสดงทาตอสูมือเปลาหรือตอสูดวยกริชตามศิลปะ  
มาเลเซีย)  กาหลอ   สวดมาลัย  หนังตะลุงคน  หรือหนังโขน ( เลียนแบบหนังตะลุงแตใชคนจริงแสดง)  มะโยง 
(คลายการแสดงมโนรา )  ซัมเปง  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สุทธิวงศ  พงศไพบูลย, การละเลนพื้นเมืองภาคใต,     
๒๕๒๘.) 
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 ๒๒๓ 

 
   เร่ืองรามเกียรติ ์ ตอนศึกทรพี  ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  ได
มีการกลาวถึงวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์ในตอนที่กวไีดพรรณนาลายผาลวดลายผากาสาวพัดวาปก
เปนเรื่องรามเกียรติ์   ดังความวา  

 
ปกรูปพญาพาลี        รูปทรพีมีฤทธา 

สูกันทังสองรา            ในคูหาถ้ําทองสวรรค 
 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 

เร่ืองรามเกียรติ์ตอนนี้กลาวถึงยักษนนทกาลมีหนาที่เฝากําแพงประตูช้ันในรับใช
พระอิศวร วันหนึ่งเกดิหลงรกันางอัปสร ช่ือมาลี จึงไปฟองพระอิศวร พระอิศวรสาปใหนนทกาลไป
เกิดเปนกระบอืเผือก ช่ือ ทรพา และมีลูกชายชื่อ ทรพี ซ่ึงเกิดมาเพื่อฆาพอตัวเอง เมื่อนนทกาลไป
เกิดเปนกระบอืทรพาก็พบรักกับนางกระบือช่ือ นิลา และมีลูกดวยกนัชื่อ ทรพี   เมือ่ทรพีกําเนิด นาง
นิลาไดพาหนไีปฝากเทพยดาใหชวยเล้ียงดทูี่ถํ้าสุรกานต เนื่องจากกลวัทรพาจะจับฆาเสีย เนื่องจาก
ลูกตัวผูกอนหนานี้ก็ถูกทรพาฆาตายหมด  เมื่อทรพีเติบใหญก็ออกเดินทางตามหารอยเทาพอ จนพบ
รอยเทาใหญเทาจึงไปตอสู กับทรพาตามคําสาปของพระอิศวร และขวิดทรพาตาย ทําใหทรพีเหิมเก
ริมมากจนกลาประกาศทาพระอิศวร พระอิศวรจึงสงใหพาลีและสุครีพผูครองนครขีดขินไปปราบ 
และสาปวาใหทรพีตายดวยน้ํามือของพญาวานร  ทรพีบุกเขาถึงหนาพระลานทาพาลีรบ พาลีรบกับ
ทรพีไมแพกนัจึงเขาไปในถ้ําสุรกานต พาลีจึงส่ังสุครีพนองชายวา ถาภายใน 7 วัน ตนยังไมออกมา
จากถ้ําใหสุครีพรีบตามไปด ูหากเห็นเลือดใสไหลออกมาแสดงวาเปนเลือดของพาลีใหสุครีพปด
ปากถ้ําขังทรพีทันที แตถาเลอืดเปนสีขน แสดงวาพาลีฆาทรพีตาย 

พาลีสูกับทรพีอยู ๗ วันจึงชนะ เทวดาบนสวรรคพากันดีใจประทานใหฝนตกลงมา
เพื่ออวยพรใหพาลี เมื่อน้ําฝนปะปนไปกับเลือดสีแดงขนของทรพี ก็ทําใหสีจางลงจนกลายเปนเลือด
ใสไหลออกมาที่ปากถ้ํา  สุครีพซ่ึงเฝาอยูปากถ้ําเห็นเลือดใสก็โศกเศราเสียใจ คิดวาพาลีพลาดทาเสีย
ทีทรพี จึงรีบปดปากถ้ําแลวมุงหนากลับนครขีดขิน ฝายพาลีเมื่อฆาทรพีสําเร็จจึงออกจากถ้ํา แต
พบวาถํ้าปดแนนหนาจึงคิดไปวาสุครีพนองชายทรยศ จึงทลายปากถ้ําออกมา 
 
   เร่ืองกากี ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต กวไีดกลาวถึงวรรณคดี
เร่ืองกากีในการพรรณนาลายผาโกไสยพัดซ่ึงเปนผาทรงที่ใหพระนางมัทรีเลือก ดงัความวา 
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 ๒๒๔ 

 
 รูปหงษและเหรา         รูปครุทธาบินคลาไคล 

ลักพานางทรามไว                     เจากากีศรีโสภา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

เร่ืองกากี นั้นไดกลาวถึงทาวพรหมทัตกษัตริยแหงนครพาราณสีวา   มีพระ
มเหสีรูปงามกลิ่นกายหอมชือ่วานางกาก ี   พระองครักและหลงใหลนางกากีมาก  ไมให
มหาดเล็ก คนสนิทที่เปนชายเขาใกลหรือไดเห็นนางยกเวนที่จําเปนเพียงไมกี่คน
เทานั้น   หนึ่งในคนสนิททีส่ามารถเขาใกลนางกากีไดคือ นาฏกุเวร ผูเปนคนธรรพรูปงามมี
หนาที่บรรเลงดนตรี แตงกลอน ขับกลอมทาวพรหมทัต ในยามทีพ่ระองคเลนสกากีฬาโปรด
ปรานกับพระสหายสนิทตามปรกติ  คนธรรพเปนกึ่งมนษุยกึ่งเทวดาทีม่ีความสามารถสูง  ยิ่ง
เปนนาฏกุเวรผูมีความเปรื่องปราดก็ยิ่งเปนที่รักใครไววางพระทัยของทาวพรหมทัต  
นอกจากพระประยูรญาติทีท่าวพรหมทัตโปรดใหเลนสกาดวย พระองคมีสหายสนิทผูมี
ความลึกลับที่มีฝมือการทอดสกาเทียบเทาพระองคนามวาเวนไตย  เวนไตยเปนพญาครุฑที่มี
วมิานชื่อฉิมพลีตั้งอยูที่เชิงเขาพระสุเมรุ ผูกลายรางเปนมานพผูสงางามในเมือง
มนุษย  เวนไตยไมยอมบอกวาตัวเองมาจากที่ใด  แตก็มาเลนสกากับทาวพรหมทัตอยาง
สม่ําเสมอทุกๆเจ็ดวัน   คํารํ่าลือถึงความสงางามของพญาเวนไตยจากสนมกํานัลมาเขาหูนาง
กาก ี นางจึงลอบแอบดูคร้ังหนึ่งก็ประจวบกับเวนไตยมองมา  ทั้งคูตางตื่นเตนในความงาม
ของกันและกนัทําใหเวนไตยถึงกับทําอุบายลักพานางกากีไปจากทาวพรหมทัต  โดยคืนรูป
เปนพญาครุฑบินไปบังแสงอาทิตยที่สองเมืองพาราณสีทําใหเมืองมดืมิดและอลหมานจาก
การเกิดพายุใหญกระหน่ํา  เวนไตยฉวยโอกาสนี้พาตัวนางกากีไปสมสู ณ วิมานฉิมพลี  

 
๓.๑.๕.๓ เคร่ืองดนตร ี

   เครื่องดนตรีเปนสิ่งสําคัญในการประกอบการแสดงตางๆ  การ
แสดงแตละชนิดอาจใชเครื่องดนตรีที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับประเภทของการแสดง และ
การละเลน ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตในตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดใหจดังานตอนรับ
สองกุมารและจัดอาหารเลี้ยงชูชก ไดมีการกลาวถึงเครื่องดนตรีชนิดตางๆ  ดังความวา 

 
นักเลงจะเข ฆอง  ดุริยางคพิณทเพียง  

โทน  ทับทิเทศเทียง  ทรทึก  ตะโพนพาง 
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 ๒๒๕ 

เภรีกระทุมแทง  แลซอสวนปะเปงมาง 

ปเขนระวาดวาง   ขุรมุกขแลฉาบแซรง 
(มหาราชคําฉนัท) 

  
เครื่องดนตรีที่ปรากฏมีทั้งหมด ๑๒ ชนดิ ดังตอไปนี ้
จะเข เครื่องดนตรีไทยชนดิหนึ่ง มีรูปรางคลายตัวจระเข ตัวเปนโพรง วางยาวไปกับพื้น มี

สาย ๓ สาย มีนม๑๑ นมเปนฐานรองรับสายเมื่อกดนิ้วเวลาดีดทําใหมเีสียงสูงต่ํา มีขา ๕ ขา ใช
บรรเลงผสมอยูในวงเครื่องสายและมโหรี, ลักษณนามเรียกตัว ๘๓  

ฆอง  เครื่องตีใหเกิดเสียงอยางหนึ่ง ทําดวยโลหะผสมรูปรางเปนแผนวงกลม มีขอบยื่นลง
มารอบตัว เรียกวาใบฉัตร  มปีุมกลมตรงกลางสําหรับตี มีหลายชนิด เชนฆองกระแต ฆองชัย ฆอง
วง๘๔

พิณ ช่ือเครื่องดนตรีชนิดหนึง่ มีสายสําหรับดีด๘๕

โทน   ช่ือกลองประเภทหนึ่งสําหรับตีขัดจงัหวะ ขึงหนาดานเดยีวคลายกลองยาว แตเล็ก
และส้ันกวา มี ๒ ชนิด คือ โทนชาตรี และ โทนมโหรี๘๖

ทับ โทน, ชาวพื้นเมืองปกษใตยังคงเรียกโทนชาตรีวาทับ เชนที่ใชประโคมในการแสดง
หนังตะลุง มโนราหและโตะครึม๘๗  

ทรทึกหรือมโหระทึก กลองโลหะชนิดหนึง่ ใชตีเปนสัญญาณและประโคม๘๘

ตะโพน  กลองสองหนา รูปหวัสอบทายกลางปองขึงดวยหนังทั้ง๒หนา มีขารอง ตีดวยฝา
มือ๘๙  

เภรี กลองเชนอินทเภรี ชัยเภรี,บางทีใชเปนไภรีหรือไภรินก็มี๙๐

                                                           
๘๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๙๕. 
๘๔ เรื่องเดียวกัน, ๒๗๒. 
๘๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๘๗. 
๘๖ เรื่องเดียวกัน, ๕๔๖. 
๘๗ เรื่องเดียวกัน, ๕๒๐. 
๘๘ เรื่องเดียวกัน, ๘๔๑. 
๘๙ เรื่องเดียวกัน, ๔๔๕. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, ๘๒๗. 
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 ๒๒๖ 

ซอ ช่ือเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสําหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีใหดัง 
มีหลายชนิดเชน ซออู ซอดวง, ลักษณนามเรียกวาคนั๙๑  

เปงมาง  ช่ือกลองชนิดหนึ่ง มีหนังขึง๒ หนา ตรงกลางปองเล็กนอย ยาวประมาณ๕๔ 
เซนติเมตร ใชบรรเลงรวมกับตะโพนในวงปพาทยกไ็ด ใชตีนํากลองชนะในกระบวนเสด็จพระ 
ยุหยาตรา หรือตีประโคมประจําพระบรมศพเปนตน,คนตเีปงมางนํากลองชนะ เรียกวาจากลอง คูกับ
คนเปาปซ่ึงเรียกว จาป ๙๒

ป  เครื่องดนตรีประเภทเปาลมอยางหนึ่งทีใ่ชล้ิน ตัวปหรือเลาปมักทําดวยไมแกน เชน ไม
ชิงชัน ไมพะยงู มีลักษณะคอนขางยาว ปองตรงกลาง หัวทายบานออกเล็กนอย ภายในเลาปเจาะรู
กลวงตลอดตั้งแตหวัจดทายมีหลายชนิด เชน ปนอก ปใน ปไฉน ปชวา,ลักษณนามวาเลา เชนป ๒ 
เลา๙๓  

ฉาบ  เครื่องตปีระกอบจังหวะชนิดหนึ่ง  ทําดวยโลหะรูปรางเปนแผนกลมคลายจาน  แตมี
ปุมนูนขึ้นตรงกลางเจาะรูตรงกลางปุมไว รอยเชือกหรือเสนหนัง สําหรับถือตี๙๔

 
 การที่ปรากฏชื่อเครื่องดนตรีในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตจํานวนมากชนิด
นั้นนาจะเปนเพราะผูแตงมีความรูเกีย่วกับเรื่องดนตรีหลายชนิดนั่นเอง และแสดงใหเห็น
ความนิยมในการเลนดนตรขีองชาวไทยภาคใตในอดีตไดอยางดี  เครื่องดนตรีสวนใหญจะ
ตรงกับเครื่องดนตรีที่ใชเลนอยูในภาคกลาง 
 

๓.๑.๖ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช 
มนุษยสรางเครื่องมือเครื่องใชขึ้นมาเพื่อความคลองตัวในการ

ดําเนินชวีิต เพราะหากขาดสิ่งเหลานี้แลว การดําเนินชวีิตของมนุษยก็จะเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ซ่ึงสิ่งดังกลาวนีแ้สดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษยในการดํารงอยู ใน
เวสสันดรชาดกทองถ่ินภาคใตไดมีการกลาวถึงเครื่องมือเครื่องใชในตอนที่ชูชกจะเดนิทาง
ไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรชูชกไดเตรียมอาหารและเครื่องมือเครื่องใชในการ
เดินทาง ซ่ึงเครื่องมือเครื่องใชที่ชูชกเตรียมไปนั้นคือ เหล็กไฟ  ดังความวา 

                                                           
๙๑ เรื่องเดียวกัน, ๓๗๕. 
๙๒ เรื่องเดียวกัน, ๗๑๔ 
๙๓ เรื่องเดียวกัน, ๖๙๙ 
๙๔ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๖ 
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 ๒๒๗ 

 
  เคยเกลือใหครัน  เหล็กไฟนั้นอนัเครื่องปา 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 เหล็กไฟ เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดไฟ  มีสวนประกอบ คือ เหล็ก ปุยหิน  และปุย
สําลีหรือนุนเปนเชื้อเพลิง  เมื่อจะใหเกดิไฟตองใชวิธีตแีรงๆ ปจจุบันชาวใต ยังเรียก เหล็ก
ไฟ อยูติดปากแมกระทั่งไมขีดก็เรียกวา “เหล็กไฟ”๙๕

๕.๓.๒ ประเพณ ี
  ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นวาดวีาถูกตอง หรือเปนที่
ยอมรับของคนสวนใหญในสังคม   และมีการปฏิบัติสืบตอๆกันมา๙๖   

ประเพณีทีป่รากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏ คือ ประเพณี
บายศรีสูขวัญ   และประเพณขีึ้นบินจา 

๕.๓.๒.๑ ประเพณีบายศรีสูขวัญ 
ชาวใตมคีวามเชื่อเร่ืองขวัญ๙๗มาตั้งแตสมัยโบราณ  จึงมีประเพณีที่เรยีกวา 

“การทําขวัญ” เกิดขึ้น  ประเพณีการทําขวญั  ตามปกติมกัทําเกีย่วกับเหตุการณที่สําคัญในชีวิต คือ  
เร่ิมตั้งแตเกดิ  โกนจุก  บวชนาค  และแตงงาน  เปนตน 

บายศรีของภาคใตเปนสัญลักษณแทนเขาพระสุเมรุตามความเชื่อของคติ
ฮินดู  การนําเอาบายศรีมาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรม  เชน  การยกเสาเอก งานแตงงานและการทํา
ขวัญตางๆ  เปนประเพณีที่นยิมทั้งหมูไทยพุทธและไทยมุสลิม   

บายศรีเปนสิ่งสําคัญของการทําขวัญ ใชเปนที่บรรจุอาหารทําขวัญ 
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถานใหความหมายวา “เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทําดวยใบตอง
รูปคลายกระทงเปนชั้นๆ มีขนาดใหญเล็กสอบขึ้นไปตามลําดับ เปน ๓ ช้ัน ๕ ช้ัน ๗ ช้ัน หรือ ๙ 
ช้ัน” ๙๘

                                                           
๙๕ วีรวัฒน  อินทรพร, รายงานการวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตที่ปรากฏในทองถิ่นภาคใตประเภทนิทานประโลม

โลก”, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๒๕๔๔, ๑๐๑. 
๙๖ สุพัตรา  สุภาพ,  สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), ๑๓๘. 
๙๗ ขวัญ หมายถึง “สิ่งที่ไมมีตัวตนเชื่อกันวามีอยูประจําชีวิตคนตั้งแตเกิดมา ถาขวัญอยูกับตัวก็เปนสิริ

มงคลเปนสุขสบายจิตใจมั่นคง ถาคนตกในหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากรางไป” 
๙๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๖๒๔. 
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 ๒๒๘ 

ประเพณกีารบายศรีสูขวัญที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใต  กวีไดบรรยายไวในตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดไถตัวพระชาลแีละพระกัณหาจากชูชก พระ
เจากรุงสญชัยรับสั่งใหประกอบพิธีบายศรีสูขวัญเพื่อความเปนสิริมงคลแลความรมเย็นของสอง
กุมาร ในการประกอบพิธีบายศรีสูขวัญในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตนี้มีการใช บายศรีทอง 
๑ คู ซ่ึงเปนบายศรีเจ็ดชัน้  ดงันี้ 

 
บัดนั้นจอมไตร   ทาวศรีสญชัย    ตรัสส่ังโดยปอง    แมครัวพเิศษ  

นอกในทั้งผอง    ใหเรงแตงของ   ทุกพรรณนานา   
เครื่องสํารับบายศรี  หลายหลากมากมี  กล่ินรสโอชา  ประดับจานทอง   

เรืองรองรจนา   เจ็ดชั้นโสรก   รุงเรืองสุกใส   
ทั้งสองสํารับ   ใหเรงประดับ   แตงมาจงไว  พิเศษทั้งหลาย  

 ฝายนอกฝายใน  ยกมาทนัใจ   ตั้งทองพระโรงครัน   
ยกบายศรีทอง      ออกมาทั้งสอง   เรียบเรียงเคียงกัน    พาพราหมณโหรา   

                เขามาดวยพลัน         จึงใหเชิญขวญั   หลานรักจักรี                    
(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 

 
ตอนทําพิธี  เมือ่ไดเวลาที่กาํหนดไวมีการลั่นฆองชัย  โหราเบิกบายศรีและจุดเทยีนวนรอบ

สองกุมาร ๙๙  
 

ใหล่ันฆองไชย  สะเทือนหวาดไหว   ถวนถึงสามที โหราใหฤกษ 
 ใหเบกิบายศร ี เทียนจดุอัคค ี รุงเรืองสุกใส  

โหราเชิญขวัญ ทั้งสองนักธรรม หลานรักสายใจ แหวนทองแหวนแกว 

                                                           
๙๙ การเวียนเทียน คือ การเวียนแวนเทียนวนไปรอบสิ่งที่ทําขวัญ ผูทําพิธี เชน พราหมณหรือหมอขวัญ 

จะจุดแวนเทียนนําไปเวียนรอบบายศรีกอนสามรอบ จากนั้นจึงเวียนวักเขาหาตัวสามครั้งแลวโบกปดไปยังสิ่งที่ทํา
ขวัญ และมอบแกคนทางซายมือเวียนเทียนวักเขาหาตัวสามครั้งแลวโบกปดเชนเดียวกันจนครบ พระยาอนุมาน
ราชธนไดอธิบายถึงการเวียนเทียนไว ดังนี้“เวียนเทียนเห็นจะเปนคติของอินเดียที่เรียกกันเปนสามัญวาอารติ (ส. 
อาราตริกํ) คือเขานําดวงประทีปไปวนๆรอบสิ่งที่เขาบูชา เชน นําดวงประทีปไปวนๆ ที่เทวรูปในเวลาเชาและเวลา
เย็นเปนปรกติเมื่อทําพิธีบูชา ถาเขาจะพาเด็กไปตางถิ่นเขามักทําพิธีอารติใหแกเด็กเสียกอน ...พิธีอารตินี้เทากับทํา
ปดเสนียดจัญไรที่มีอยูหรือที่จะมีมาใหพนไป คิดวาพิธีเวียนเทียนก็จะมีความมุงหมายอยางเดียวกันคือ ปดเสนียด
จัญไรใหมีแตความบริสุทธิ์” 
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 ๒๒๙ 

 พรายแพรวแววไว จุดเทียนเวียนไป  รอบเจาสองศรี 
 
หลังจากนัน้มพีิธีเชิญขวัญ๑๐๐   ในบทกลาวเชญิขวัญกวีไดมกีารกลาวเชิญขวัญของ

สองกุมารที่ไดหายไปเพราะถูกชูชกทุบตี  กวีไดบรรยายวาขวัญหลงไปอยูในปา  ในดง  ในหวย ใน
เหว  และในผา  กวีไดกลาวเชิญขวัญใหกลับมาชมความงามของปราสาทราชวัง  คลังเงินและคลัง 
ทอง  มีการเวยีนเทียน     เบิกบายศรี มีการผูกขอมือสองกุมารดวยดายทอง ใหสองกุมารเสวยขาว
ขวัญ และมีการใหของรับขวญัแกสองกุมาร  โหรถวายพระพร  พระเจากรุงสญชัยใหพรใหสอง
กุมารอยูเปนสขุ ดังความวา  

 
อัญเชิญพระขวัญเอย ยาหยูชาเลย      ในดงพงพี      มาชมกรุงบุรี            

ปราสาททองรองเรืองฉาย   
อยาหลงในดงชัฏ ชมฝูงสัตวมากเหลือหลาย 

 มฤคราชผาดผันผาย  อยูในพระหิมพานต 
  อัญเชิญพระขวัญเอย อยาอยูเลยในไพรสาณฑ 
 เขามาชมกุมาร   พระชาลีศรีสุริยวงศ 
  อยาอยูหวยเหวผา ทอธาราในกลางดง 
 ขวัญเจาอยาไหลหลง  อยูปลายไมใตพฤกษา 
  ชูชกมันตีรัน  ยอดนกัธรรมทั้งสองรา 
 ชาลีแกวกัณหา   ขวัญพังงาหนไีปไกล 

                                                           
๑๐๐ พิธีเชิญขวัญ  คําวา “ขวัญ” เปนคําเดิมในภาษาไทย หมายความอยางที่เขาใจกันในปจจุบันวา 

วิญญาณ มักใชพูดเขาคูกับคํามิ่งวา มิ่งขวัญ มิ่งในความหมายเดิมวาชีวิต เมื่อใชคําวิญญาณและชีวิตแทนขวัญและ
มิ่งเสียแลว คําขวัญ และมิ่งก็มีความหมายมัวๆ เลอะเลือนไป สิ่งมีชีวิตทั้งหลายยอมมีธรรมชาติอยางหนึ่งเรียกวา 
“ขวัญ” อยูประจําตน ถาขวัญยังอยูปรกติก็มีความสุขสบาย เจริญงอกงาม ถาขวัญหายไปก็อาจจะเจ็บไขหรือปวย
ได ขวัญจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิต ชาวภาคใตเช่ือมั่นในสิ่งนี้มาก จึงมีพิธีกรรมที่เรียกวา “การทําขวัญ” 
เกิดขึ้น  ในภาคใตนั้นเครื่องใชที่ใชในพิธีบายศรีในปจจุบันมีดังนี้ บายศรี ถวยขวัญ เทียนขวัญ เทียนชัย เทียนบูชา
ครู เทียนติดแวน ๙ เลม หมาก ๑๘ คําแวนเวียนเทียน ๓ เลม ดายสายสิญจน หอยสังข เสื้อผาเด็ก ๑ ชุด เช่ียนหมาก 
๑ สํารับ มะพราวออน ๑ ผล สม กลวย ใบไมดับเทียน ๓ ชนิด มีใบยอ ใบทองหลาง ใบพลู ชนิดละ ๙ ใบ แปง 
น้ํามันและขาวสิบสองอยางแตในเวสสันดรชาดกฉบับทองถิ่นภาคใตไมมีปรากฏ 
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 ๒๓๐ 

  ไปอยูในดงดอน  เรเที่ยวทอนในกลางปา 
 เชิญมาเทิดพอมา   ขวัญเจาฟาอยาหลงใหล 
  อัญเชิญพระขวัญเอย อยาอยูเลยกลางพงไพร 
 เขามาจงเร็วไว   ชมคลังเงินแลคลังทอง  

…………………………………………… 
เขาเอาแพรดายทอง      มารับรองขวัญพระหลาน 

จึงเชิญยอดนักธัญ          เสวยขาวขวัญมิทันนาน 
หยิบเอาเครื่องอาหาร     ……ชํารุด ………... 

พวงแกวเอามารอง          ทั้งพวงทองแกมมณ ี
สวมคอเจาสองสี           พระชาลีแกวกญัหา 

โหรามาสลอน          ถวายพระพรเจาสองรา 
หนอกษัตริยอนัตตา      แตนี้หนาอยามีภัย 

กรุงสญไชยธิราช             จึงพระบาดใหพรชัย 
ขอใหลูกสายใจ              อยูเปนสุกทกุวันวาน 

        (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
 
นอกจากนั้นประเพณีบายศรสูีขวัญมีปรากฏอีกตอนหนึ่งคือตอนที่พระเวสสันดรและ 

พระนางมัทรีอภิเษกสมรส  พระเจากรุงสญชัยส่ังใหมีการจัดสรางโรงพิธีบายศรี   ดงัความวา 
 
สญชัยพระราชา  ตรัสใหหาโหรบัดดล 

ใหดูฤกษมงคล   คิดทวนจนไดฤกษยาม 
ใหตั้งโรงพิธี  เสร็จแลวตีไดฤกษยาม 

ทําตามทาวสั่งบนาน  
ใหเชิญทาวมัทราช ทั้งนางนาถผูนางคราญ  

มัทรีผูสงสาร   มาทันการทํามงคล  
ตรัสใหแตงบายศรี เครื่องอันดีมาบัดดล  

สมโภชหนอทศพล  ทัง้สององคงามโสภา  
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
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 ๒๓๑ 

๕.๓.๒.๒ ประเพณีขึ้นบินจา๑๐๑

เบญจาเปนประเพณีทางภาคใตที่สืบทอดกนัมาหลายรอยป มีมาตั้งแตยคุศรีวิชัย 
ประเพณีขึน้เบญจาจัดขึ้นเพื่อใหลูกหลานไดทดแทนบุญคุณ พอ แม ปู ยา ตา ตาย อยางสูง โดยการ
พาพอ แม ปู ยา ตา ยาย มารวมพิธีขึ้นเบญจาเพื่อใหอายุยนืไดขึ้นสวรรค  และเพื่อแสดงความเคารพ
เทิดทูนอยางสงู  พิธีขึ้นเบญจาในสมัยโบราณเปนการยากที่จะทํา เพราะตองมีความพรอมหลายดาน 
คือ ความพรอมดานกําลังคน เพื่อที่จะชวยสรางเบญจา เชน ชวยตัดไม ความพรอมดานกําลังทรัพย  
การจัดทําอาหารสําหรับเลี้ยงผูที่มาชวยงาน และความพรอมดานเวลา เพราะตองใชระยะเวลาหลาย
วัน ในการสรางเบญจาในอดตีการกอสรางเบญจา นิยมสราง ๕ ช้ัน แตในปจจุบันสราง ๙ ช้ัน 
รูปทรงมีลักษณะสี่เหล่ียมขัน้บันได มพีระสงฆนั่ง ๙ รูป ในอดีตไมแนชัดวามกีี่รูป  วัสดุในการ
กอสรางในอดตีใชไมไผ หลังคามุงจาก แตเนื่องจากไมมคีวามคงทนตองสรางใหมทุกป ในปจจุบนั
เพื่อเปนการประหยดัคาใชจายและเวลาจึงสรางดวยเหล็กเพื่อใหมีความคงทน และแข็งแรง มีพื้นนัง่
เปนไม ประดบัดวยการผูกผาอยางสวยงาม สูง ๖ เมตร กวาง ๑๐ เมตรกวาและถอดเกบ็ได๑๐๒

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกวีไดกลาวถึงพิธีบนิจาในตอนมารดาของ
นางอมิตดาไดขอรองใหนางไปกับชูชกเพือ่เปนการตอบแทนบุญคุณเหมือนกับการทาํบินจา  ดัง
ความวา 

สองพราหมณฟงความเฒาวา  เขาสูอไสยา  
โลมบิดธิดามารศรี  

วาโอนอยนาถนารี   ดั่งดวงใจ  
แมนี้บลําเอียงรักษา 

แตสวรรคจนนอยใหญมา  มิใหเคืองคา  
คิดวาเหมือนหอกแหลมเดียว  

เขามาสุขบเอียว    ใชแตคนเดียว 
 แมนี้เลือกดีทีจ่ะวาง  

ครานี้....(ชํารุด)...   มิวางก็จําวาง  
จะเกินคาของพราหมณตามที  

                                                           
๑๐๑ พิธีขึ้นบินจาหรือพิธีขึ้นเบญจา บินจาหรือเบญจา  ในวัฒนธรรมชาวใตหมายถึง สิ่งที่สรางขึ้นแทน

สัญลักษณพระสุเมรุ สําหรับเปนที่นั่งประกอบพิธีการสิริมงคลครั้งสําคัญสวนประกอบสําคัญของบินจา หรือ
เบญจา คือ แทนซอน(สําหรับนั่ง) และมีเพดานดาดดวยผาขาว ตางแทนยอดบุษบก หรือมีทั้งสวนยอดบุษบกแลว
ดาดเพดานผาขาวไวใตยอดนั้น จะใชเฉพาะกรณีที่มกีารรดน้ํา ซึ่งชาวใตเรียกวา “สระหัว” ผูอาวุโส   

๑๐๒ สัมภาษณ พระครูจันสีลโสภณ สุริยพัฒน  อายุ ๔๙ ป  เจาอาวาสวัดเขากลวย  จังหวัดชุมพร 

  

231

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒ 

ลวนจิตอยาคิดบัดสี   ชวยแมครบป  
ชวยทีเหมือนทําบินจา 

   สระหัวแมพงังา    เจาคอยคลุมผา  
เปนคาพฤกฒาอยาอาย  

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

 ประเพณีขึน้บนิจาเปนประเพณีที่ชาวใตใชแสดงความสาํนึกในความกตัญูที่มีตอ 
ปูชนียบุคคล  เชน  พระสงฆ  บิดามารดา  ครูอาจารย  ตลอดจนผูสูงอายทุี่เปนที่นับถือแกลูกหลาน  
ประเพณแีสดงความกตัญนูี้มีวิธีการแตกตางไปจากภาคอื่น คือ ในพธีิจะเชิญผูอาวโุสหรือผูที่
ลูกหลานนับถือนั่งแทนขึ้นบนิจาที่ชาวใตมคีวามเชื่อวาเปนสิ่งที่แทนเขาพระสุเมรุ  เพือ่ใหลูกหลาน
ไดรดน้ําขอพร   
 
  ๓.๒ ความเชื่อ 
  ความเชื่อ หมายถึงการยอมรบัอันเกิดอยูในจิตสํานึกของมนุษย ตอพลังอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ที่เปนผลดี หรือผลรายตอมนุษยหรือสังคม แมวาพลังอํานาจเหนอืธรรมชาติเหลานี้
ไมสามารถจะพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่งยอมรบัและใหความยําเกรง๑๐๓

  ความเชื่อ คือ การยอมรับนบัถือ หรือยึดมัน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตวัตน หรือไมมี
ตัวตนก็ตามวา เปนความจริงหรือมีอยูจริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนีอ้าจมีหลักฐานที่จะพิสูจนได 
หรือไมมีหลักฐานที่จะพิสูจนส่ิงนั้นใหเหน็จริงก็ได ๑๐๔ ความเชื่อที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตสามารถจําแนกออกไดดังนี้ ความเชื่อเร่ืองผีที่มีมาแตดั้งเดิม  ความเชื่อตามหลักพุทธ
ศาสนา    ความเชื่อตามหลักโหราศาสตร  และความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ  
    

๓.๒.๑ ความเชื่อเร่ืองผีที่มีมาแตดั้งเดิม ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใต  ยังกลาวถึง  ผีปบ  ผีโปง  ดังความวา 

 
 

                                                           
๑๐๓ ธวัช  ปุณโณทก,  “ความเชื่อพ้ืนบานอันสัมพันธกับชีวิตในสังคมอีสาน,”  ใน วัฒนธรรมพื้นบาน: 

คติชาวบาน  (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๘),  หนา ๓๕๐-๓๕๑. 
๑๐๔ ทัศนีย  ทานตวณิช,  คติชาวบาน  (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน,  ๒๕๒๓), 

๒๒๔. 
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 ๒๓๓ 

ผีปบผีโปงสะทานไพร 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
จากตัวอยางผีทั้งสองชนิดนีจ้ากการเก็บขอมูลยังไมสามารถระบุไดวามีลักษณะอยางใด แต

จากเนื้อความสันนิษฐานวา นาจะเปนผีรายที่สิงสถิตอยูในปาและเปนผีซ่ึงอยูในความเชื่อดั้งเดิมของ
ทางภาคใต และเปนเครื่องสะทอนใหเหน็วา สังคมในสมัยนั้นมีความเชื่อเร่ืองภูตผีปรากฏอยู  คนใน
ภาคใตมีความเชื่อวาภูตผีและวิญญาณเปนสิ่งที่ไมดีหรือเปนสิ่งที่ช่ัวรายทําใหเกิดเพทภัย 
   ๓.๒.๑ ความเชื่อเนื่องจากศาสนา ในเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใต
มีปรากฏความเชื่อตามศาสนา  ไดแก 

ความเชื่อตามพุทธศาสนา  ชาวภาคใตสวนใหญนับถือพุทธ
ศาสนามาชานาน หลักธรรมทางศาสนา จึงมีอิทธิพลตอความเชื่อของชาวภาคใตเปนอยางมาก 

ดังนั้นในวรรณกรรมจึงไดมีการสอดแทรกอิทธิพลของศาสนาเอาไว  ความเชื่อตามหลักพุทธ
ศาสนาที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต  ไดแก  ความเชือ่ในเรื่องไตรภูม ิ

ความเชื่อเรื่องไตรภูม ิ
เร่ืองไตรภูมิเปนเรื่องเกี่ยวกับภูมิ ทั้ง ๓ สาม คือ กามภูมิ รูปภูมิ 

และอรูปภูมิ ซ่ึงเปน ที่ตั้ง และที่เกดิของมนษุย สัตวนรก เปรต อสุรกาย และเทวดา ที่ตัง้เหลานี้มีเขา
พระสุเมรุเปนหลักเขาพระสเุมรุนั้นตั้งอยูทามกลางจักรวาล มีทิวเขาและทะเลลอมรอบสลับกันได 7 
ช้ัน ทิวเขามีช่ือตางๆดังนี้  ยคุนธร อิสินธร กรวิก สุทัศน เนมินธร วินนัตก และ อัศกรรณ ซ่ึงเปนเขา
รอบนอกสุด ทิวเขาเหลานี้รวมเรียกวาเขาสัตบริภัณฑ สวนทะเลที่รายลอมอยู ๗ ช้ัน เรียกวา มหา
นทีสีทันดร ถัดจากทวิเขาอศักรรณออกมาเปนมหาสมทุรอยูทั่วทุกดาน มีภูเขาเหล็กกั้นทะเลนี้ไว
รอบเรียกวา ขอบจักรวาล พนไปนอกนั้นเปนนอกขอบจกัรวาล  ความเชื่อเกี่ยวกับไตรภูมิทีป่รากฏ
ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีดังนี้ 

 
ความเชื่อเร่ืองจตุรบาย 

    ในเรื่องเวสันดรชาดกฉบับทกัษิณคดีศึกษา  มีการกลาวถึงจตุร
บายเอาไวในตอนที่ชูชกเสียชีวิต ดังขอความตอไปนี ้
 
   ไฟธาตุเผาไมทัน  ชูชกนั้นจึงบรรลัย  

ยมบาลเขาเอาไป   ไวในจตุรบาย 
 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา) 
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 ๒๓๔ 

 จากตัวอยางไดกลาวถึงตอนที่ชูชกเสียชีวติจากการกนิอาหารเขาไปมากทําใหธาตุไฟแตก 
เมื่อชูชกเสียชีวิตไดมยีมบาลนําวิญญาณไปสูจตุรบาย  ยมบาลตามความเชื่อคือพนักงานเมืองนรกมี
หนาที่ลงโทษทรมานคนที่ตกนรกตามคําส่ังของพญายม๑๐๕  สวนจตุรบายนั้น หมายถึง อบายภูมิทั้ง 
๔ คือนิรยภูมิ ภูมินรกอันประกอบดวย มหานรกเปนนรกขุมใหญ อุสสุทนรกเปนนรกที่ลอมรอบ
มหานรก ยมโลกนรก เปนนรกที่ลอมรอบมหานรกและอุสสุทนรก โลกันตนรก เปนนรกที่อยูนอก
จักรวาล ซ่ึงมีแตความมดืยิ่งนัก  ติรัจฉานภูมิ  คือโลกของสัตวผูมีลําตัวไปตามขวาง ตองคว่ําอกเดนิ
ไปแบงเปน ๔ พวกคือ พวกที่ไมมีเทา ไดแก งู ปลา ฯลฯ พวกที่มี ๒ เทา ไดแก นก เปด ไก ฯลฯ 
พวกที่มี ๔ เทา ไดแก ชาง มา วัว ฯลฯ พวกที่มีขามาก ไดแก มด ตะขาบ ฯลฯ ปตติวิสยภูมแิดนเปรต 
เปนที่อยูของสตัวนรกผูหางไกลจากความสขุไมมีที่สถานที่อยูโดยเฉพาะ เปนชีวิตที่นาสมเพช ตอง
ทนทุกขทรมานเพราะความอดอยาก มีความหิวกระหายอยางแสนสาหสั มิไดบริโภคอาหารเลย  
และอสุรกายภมูิ แดนของวิญญาณบาปที่ตองทุกขเวทนาเพราะความกระหายน้ํา พวกอสุรกายมี
ความทุกขทรมานคลายกับพวกเปรต ตามความเชื่อของคนใตนั้นเมื่อตายไปไมไดไปเกิดแตในนรก
เทานั้นอาจยังไปเกิดในแดนอื่น 
 
    ความเชื่อเร่ืองพระอินทร  
    พระอินทรเปนอธิบดีของเหลาเทวดาในสวรรคช้ันดาวดงึสมี
ความสําคัญในวรรณคดไีทยหลายเรื่อง เปนผูชวยเหลือตวัละครเอกใหรอดพนจากความทุกขลําบาก
หลายครั้ง เมื่อมีผูเดือดรอนอาสนะของพระอินทรที่นุมจะแข็งกระดาง   อาสนะของพระอินทรคือ
ศิลาแกว ที่เปนทิพยอาสน อยูใตตนปาริชาตในสวนสวรรคช่ือปุณฑริกวัน  ศิลาแกวนี้มีสัมผัสออน
นุม  เวลานั่งจะยุบไปครึ่งตวั  และฟูขึ้นเตม็ที่ในเวลาลุกขึ้น  ศิลาแกวเกดิขึ้นดวยบุญญานุภาพของ
พระอินทร  กลาวคือเมื่อพระอินทรเกดิเปนมนุษยนามวา  “มฆะ” ไดสรางศาลาไวหลังหนึ่งสําหรับ
คนเดินทางพกั และปลูกตนทองหลางไวตนหนึ่งใกลกับศาลานั้น จากนั้นจึงไดปูแผนศิลาไวที่โคน
ตนทองหลางเพื่อใหคนนั่งพกั เมื่อไปเกดิเปนพระอินทรครองสวรรคช้ันดาวดึงส บุญนี้จึงสงผลใหมี
ตนปาริชาตและแผนศิลาบัณฑุกัมพลเกดิขึ้นในสวนปุณฑริกวัน๑๐๖ และในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตพระอินทรก็มบีทบาทในการชวยเหลือพระเวสสันดร ในตอนที่พระเวสสันดรได
บริจาคมาที่ชักรถใหแกพราหมณ พระอินทรซ่ึงในเวสสันดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตเรียกวา “ทาว

                                                           
๑๐๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๘๙๒. 
๑๐๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ไตรภูมิกภา, (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๔), ๖๙๙. 
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 ๒๓๕ 

พันตา”๑๐๗ ส่ังใหเทวดา ๒ องคคือ พระวิศวกรรมและพระมาตุลีแปลงเปนกวางทองมาชวยชักรถ  
ดังความวา  

   
ดวยบุญของพระบาท   รอนถึงอาสนเทาพันตา   

ทอดพระเนตรลงแลมา    เห็นราชาจกัคลาไคล  
คร้ันสั่งวิศณุกรรม   ลงมาพลันดวยเร็วไว  

มาตุคลีเรงลงไป    เปนกวางทองรองเรืองฉาย   
เขาชักเอารถไชย   ขับลงไปดังใจหมาย 

 
  อีกตอนหนึ่งคือตอนที่พระอินทรส่ังใหเทวดาคือ พระวิศวกรรมและพระมาตุลี
แปลงกายเปนเสือ และราชสีหเพื่อขัดขวางไมใหพระนางมัทรีกลับสูอาศรมไดในขณะที่พระ
เวสสันดรกําลังใหทานสองกมุารแกชูชก  เพื่อใหพระเวสสันดรไดบําเพญ็ทานไดสําเรจ็  ดังความวา  
 
   ตรัสใชใหพษิณุกณั    ลงไปพลันดวยเร็วไว   
  มาตุคลีฤทธิไกร    เทพบุตรถวนทุกสถาน   
   ไปอยูประตูปา    ทําฤทธาใหเกรงขาม   
  อยาใหนางโฉมงาม    เขาไปไดถึงกฏีุ    
   ยามค่ําสนธยา    จึงไคลคลาจากพงพี   
   ใหทานแกเทวี     นางมัทรีใหเขาไป   
   รับส่ังพระอินทรา   จึงลงมาดวยเร็วไว   
  คร้ันถึงหิมาวาลัย   จึงนิมิตเปนราชสีห   
   เสือเหลืองแลเสือโครง   เดินเทีย่วทองในพงพี   

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
  
  พระอินทรมบีทบาทสําคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนที่พระองคไดเชิญพระนางผุสดีให
มาประสูติเปนพระมเหษีของพระเจากรุงสญชัย   ดังความวา 
                                                           

๑๐๗ พระอินทร ครั้งหนึ่งเคยเปนชูกับภรรยาของพระฤาษีโคดม จนเกิดบุตรดวยกัน ช่ือ พาลี ตอมาฤาษี
โคดมจับไดขึ้นมา จึงไดสาปใหมีโยนี๑,๐๐๐ อนั ติดบนตัวพระอินทร ซึ่งตอมาคําสาปนี้ไดถูกเปลี่ยนไปเปนตา 
๑,๐๐๐ ดวง พระอินทรจึงมีอีกช่ือหนึ่งวาทาวพันตา  
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 ๒๓๖ 

  เมื่อทาวตรีเนตร พระทัยรูเหต ุ เล็งดวยพระญาณ    
 จึงรูในใจ พระทัยนางคราญ   คูสรางสมภาร กันมาแตกอน 
  กูจักลงไป ใหนางทรามวยั รูแทแนนอน  
 วาหนอพุทธางค  สรางมาแตกอน เคยเปนมารดร แตกอนมานาน  
  ตริแลวมินาน พระอินทรธิญาณ ลงมาดวยไว   
 จากดุสิตา ลินลาคลาไคล สวมกอดนางไท  ผุสดีแจมจันทร 
  ที่ในสวนฝน กลาวเปนคาถา ดูหราเจาพี่  
 จักสิ้นชลมาร เจารับเอาพร ตามความปรารถนา นางนองกัลยา 
  กุมเกลาทูนสาร วาขาเคยคู ขอลงไปสู   
 สญชัยภูบาล ขอรับพระพร ทั้งส่ีบนาน ทั้งแปดประการ  

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
   ความเชื่อเร่ืองเขาพระสุเมรุ  
   เขาพระสุเมรุ เปนเขาที่สูงและใหญที่สุดในจักรวาล เปนพญาเขาที่อยูสูง
กวาบรรดาภูเขาทั้งปวงในจักรวาล สูงพนขึ้นมาจากน้ํา ๘๔,๐๐๐ โยชน ที่จมอยูในน้ําสูง ๘๔,๐๐๐ 
โยชน แตละเหลี่ยมกวาง ๖๓,๐๐๐ โยชน เชิงเขานั้นมีเขา ๓ ลูก เปนสามเสารองรับอยูเรียกวาตรีกูฏ
บรรพต ยอดเขาพระสุเมรุนัน้กวาง ๑๐,๐๐๐ โยชน เปนทีต่ั้งของสวรรคช้ันดาวดึงสอันเปนที่ประทบั
ของพระอินทร วิมานที่ประทับของพระอินทรมีช่ือวาเวชยันตหรือไพชยนตประสาท ๑๐๘ ในเรื่อง
กลาวถึงเขาพระสุเมรุตอนทีพ่ระเวสสันดรไดกระทําสัตสดกมหาทาน  ซ่ึงการทําทานครั้งนี้ของพระ
เวสสันดรทําใหเขาพระสุเมรุส่ันไหว  ดังความวา 
 
  พระพิรุณโรยปราย   อึงทึงสําเนียง   
  เมฆหมอกจรกา    วาตาครืนเสียง   
  ฟาแลบแปลบเปรี้ยง  เมรุมาศหวาดไหว   

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
อีกตอนหนึ่งคือในตอนที่พระเวสสันดรไดประทานพระนางมัทรีใหแกพระอินทร

ที่แปลงตัวเปนพราหมณ หลังจากนั้นไดเกดิเหตุอัศจรรยขึ้นคือ เขาพระสุเมรุไดมวนตวัลงมาราวกับ 
 

                                                           
๑๐๘ พญาลิไท,  ไตรภูมิพระรวง , (กรุงเทพมหานคร : องคการคาของคุรุสภา ๒๕๑๘), ๒๔๖-๒๔๗ 
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 ๒๓๗ 

หวายลนไฟ  ดังความวา 
 
หวาดไหวในอากาศ        พระเมรุมาศอันสูงใหญ 

ดูจะดังหวายลนไฟ        ไหวสะเทือนทุกทิศา 
       (เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

   
  ความเชื่อเร่ืองสัตวหิมพานต 
  สัตวหมิพานต ปาหิมพานตอยูที่เชิงเขาหิมาลัยในชมพูทวปี เปนที่อยูของผูมีฤทธิ์ 
เชน ฤาษี นักสทิธิ์ วิทยาธร รวมทั้งพระปจเจกพุทธ และในปานั้นยังเปนที่อยูของสรรพสัตวนอย
ใหญ ในเวสสนัดรชาดกฉบบัทองถ่ินภาคใตกลาวถึงสัตวหิมพานตชนดิตางๆ ดังนี ้
 

ผืนหนึ่งวเิศษ มาแตเมืองเทศ รุงเรืองสุกไส ช่ือโกไสยพัด   
รูปสัตวประไภ ราชสีหฤทธิไกร อยูในถ้ําทอง 

รูปครุฑยุดนาค ทกุพันมีมาก มฤคราชผันผยอง วายภุักษปกษี   
อินทรีหงษทอง ลดเลี้ยวเทีย่วทอง บินลองเวหา 

รูปสิงหสัตวทุกพัน  ปาหิมวันไพรพฤกษา 
แขกเตาเคลาสาลิกา     เปนคูเคียงเรยีงกันไป 

รูปหงษและเหรา  รูปครุทธาบินคลาไคล 
ลักพานางทรามไว       เจากากีศรีโสภา 

                           ผืนหนึ่งกาสาวพัด เปนรูปสัตวมหีลายพัน 
นกเนื้อและเครือวัน  เปนดอกดวงพวงมาไล 

คชสีหและราชสีห นกอินทรีบินคลาไคล 
เรรอนบทจรไป         หาอาหารคชสารสี 

เสือโคสิงหโตเตน ทังหมีเมนแลนจรลี 
กระทิงและเสือสี           รูปมฤคราชผาดผันไป 

ผุดเปนรูปกินนร  เพ็ชพญาธรจรคลาไคล 
ไปสูภูเขาใหญ           ชมนาลิผลบนพฤกษา 

ปกรูปพญาพาลี  รูปทรพีมีฤทธา 
สูกันทังสองรา        ในคูหาถ้ําทองสวรรค 

หนึ่งอุทุมพรพดั   ปกรูปสัตวมีหลายพัน 
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 ๒๓๘ 

 มังกรเหราผัน           โลมาหวายไลเปนเกลียว 
 (เวสสันดรชาดก ฉบับทักษณิคดีศึกษา) 

 
  ครุฑ เปนพญานกและเปนพาหนะของพระนารายณในศาสนาพราหมณ ศีรษะ ปก 
เล็บ และทอนลางเหมือนนกอินทรีย ตัวและแขนเปนคนมีสีทอง ปกสีแดง หนาสีขาว ในไตรภูมิ
กลาววาครุฑเกิดจากชลามพุชโยนิและอณัฑชโยนิ แมจะเกิดในติรัจฉานภูมิแตครุฑมวีิมานและ
อาหาร และมฤีทธิ์เทียบไดกบัเทวดา ครุฑอาศัยอยูที่ปาไมงิ้วที่บริเวณรอบสิมพลีสระเชิงเขาพระ
สุเมรุ และกินนาคเปนอาหาร  ในคัมภีรของสันสกฤตกลาววาครุฑเปนโอรสของพระกัศยปและนาง
วินตา และเปนอนุชาของพระอรุณ  
  นาค หรือวาสกุรี เปนชื่อเรียกพระยานาคตนหนึ่งแตนยิมใชเรียกแทนนาค นาค
หรือพญานาคเปนสัตวน้ํามีพษิและฤทธิ์สามารถจําแลงเปนคนหรือบันดาลใหฝนตกได รูปรางยาว
อยางงู ที่หวัมหีงอนและเครา อาศัยอยูในบาดาลถือเปนเจาแหงงู ตามตํานานของสันสกฤตกลาววา
นาคเปนโอรสของพระกัศยปเทพบิดรกับนางกัทรุ ในไตรภูมิกลาววาพวกนาคอาศัยอยูที่นาคพภิพ 
ซ่ึงอยูใตเขาหมิพานต กวาง ๕๐๐ โยชน มีแกว ๗ ประการเปนแผนดนิ มีสระใหญน้ําใสดุจแผนแกว 
ในสระมีฝูงปลา และมีบัวทัง้ ๕ ชนิด แตละดอกใหญเทาลอเกวียนบานอยูตลอดเวลา   มีปราสาท
แกว ปราสาทเงิน และปราสาททอง มีความงดงามเหมือนกับสวรรคช้ันดาวดึงส นอกจากนี้ยังกลาว
วานาคมีสองชนิด คือ ถลชะเปนนาคที่นิมิตตนไดแตเฉพาะบนบกแลชลชะเปนนาคที่นิมิตตนได
เฉพาะในน้ํา  
  วายุภักษ หรือนกการเวก เรียกกันอีกช่ือหนึง่ในวรรณคดเีร่ือง ไตรภูมิพระรวงวา 
นกกรวิก อธิบายวามีเสยีงไพเราะยิ่งนกั สัตวทุกชนดิเมื่อไดยินเสยีงนกกรวิกแลวจะตองหยุดฟง
นอกจากนี้ยังปรากฏมีในพระบาลีวาเสียงของพระพุทธเจานั้นเหมือนเสียงพรหม แจมใสชัดเจน 
ออนหวาน สําเนียงเสนาะ ไมแตก ลึกซึ้ง มีกังวาลไพเราะและเหมือนเสียงนกการเวก สวนอาหาร
ของนกการเวกนั้น มกีลาวไวในคัมภีรปญจสุทนีวา นกการเวก กนิน้ํามะมวงสุกเปนอาหาร แตโดยที่
นกชนิดนี้หายากหลงเขาใจกนัแตวาอยูบนทองฟากินลมเปนอาหารจึงตัง้ชื่อวา วายภุักษ ก็มีเชนกัน 
ตามไตรภูมิพระรวงนัน้ กลาววาขนนกการเวกนั้นเปนที่ตองการเพราะกลายเปนทองคําได๑๐๙ใน
พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ๒๕๔๒  ไดใหความหมายของคาํไววา ช่ือนกในเรื่องปรัมปรา
เชื่อกันวามีอยูในปาหิมพานตบินสูงเหนือเมฆ รองเพราะ สัตวทั้งหลายไดยนิก็หยุดชะงักไป ๑๑๐

                                                           
๑๐๙ http://th.wikipedia.org/wiki/ 
๑๑๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๔๒, ๑๑๖. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3


 ๒๓๙ 

  มฤคราช  หรือ ราชสีห๑๑๑

  หงส  นกในนวนิยายถือวาเปนนกในตระกลูสูง  มีเสียงไพเราะ  เปนพาหนะ  ของ
พระพรหม๑๑๒

  คชสีห  สัตวในนวนิยายมีรูปเหมือนราชสีห  แตมีงวงเหมือนชาง๑๑๓ ตามตํารา
กลาววาคชสีหมีพลังเทียบเทาชางและสิงหรวมกัน ซ่ึงนับไดวาเปนสัตวที่นาเกรงขาม 
  ราชสีห ราชสีหเปนราชาแหงสีหทั้งปวง อาศัยอยูในปาหมิพานต มีหลายตระกูล มี
ทั้งที่กินพืชเปนอาหารและทีก่ินเนื้อเปนอาหาร 
  เหรา   สัตวในนิยายมีรูปครึ่งนาคครึ่งมังกร๑๑๔ ในหนังสือ “สรรพสัตวในหิม
พานต” ของ เศรษฐมันต กาญจนกุลกลาวไววา เหรา หมายถึงสัตวในหมิพานตที่มีรูปลักษณะของงู
ผสมกิเลน ลําตัวจะยาวเหมอืนงู มีเกล็ดเตม็ตัว มีคลีบที่หางคลายปลา หัวกับขาเปนกเิลน มีเขา  
  มังกร เปนคําที่เพี้ยนมาจากคําวามกรในภาษาบาลี-สันตกฤต เปนสัตวทะเลชนิด
หนึ่ง มีรูปรางคลายจระเข ในไตรภูมิมิไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับมังกรมากนัก ทราบแตวามังกรนั้น
นาจะอาศยัอยูในสระน้ําในปาหิมพานต เนื่องจากมีความวาเมื่อถึงกาลสิ้นโลก พระอาทิตยพรอมกนั 
๔ ดวงแลว น้ําในสระทั้ง ๗ สระ คือ ฉันทันตรสระ มัณฑากินีสระ สีหปาตสระ กนปณฑะสระ รัตน
กาลสระ และกุนาลสระ แหงหมดฝูงมังกร กิมทอง และจระเขจึงตาย  
   
  ผูมีฤทธิ์ ไดแก กินร และ วิทยาธร  
  กินร หรือ กินนรเปนคนครึ่งนก เพศชายเรยีกวากินนร เพศหญิงเรียกวากินรี ซ่ึงมี
ทั้งที่อยูบนสวรรคจะเรียกวาเทพกินรหรือเทพกินรี และที่อยูบนโลก ในไตรภูมกิลาววาเมืองที่กนิร
อาศัยอยูนัน้อยูที่เขาไกรลาส ทั้งกินรและกนิรีมีความชํานาญเรื่องการรายรํา 
  วิทยาธร อมนุษยพวกหนึ่งมฐีานะต่ํากวาเทวดา  เชื่อวามีวชิากายสิทธิ์  สามารถ
เหาะเหินเดินอากาศได๑๑๕

 
  ตนไมในปาหิมพานต พบชนิดเดยีวคือ นารีผล 

                                                           
๑๑๑ เรื่องเดียวกัน, ๘๓๕. 
๑๑๒ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๗. 
๑๑๓ เรื่องเดียวกัน, ๒๑๓. 
๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, ๑๒๓๗. 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, ๗๘๗. 

  

239

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐ 

  นารีผล  ช่ือตนไมในนวนิยาย  วามีอยูที่ปาหิมพานต  ออกผลเปนรูปหญิงสาว
งดงามหอยยอยเปนระยา  ผลเมื่อครบ ๗ วันก็เนา๑๑๖  นารีผลนี้เปนที่หมายปองของวิทยาธร  นัก
สิทธิ์ 

  
๓.๒.๒ ความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ เปนความเชื่อที่มี

อิทธิพลตอสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน แมในปจจุบันจะมีความเจริญกาวหนาเพยีงใดก็ตาม แต
ความเชื่ออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ ถือไดวาเปนที่พึ่งทางใจอยางหนึ่งของคนไทย ใน
วรรณกรรมเรือ่งเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไดสะทอนใหเหน็ ความเชื่อเร่ืองเทวดาของ
พราหมณ  

ความเชื่อเร่ืองเทวดา 
 คนโบราณตั้งแตสมัยดกึดําบรรพ  เห็นวาความเปนไปในสิ่งที่เปนธรรมชาติมี

อํานาจรุนแรง  ยากแกการทีม่นุษยจะควบคุมได และมกัจะไมรวมมือกบัมนุษยดวย  คนจึง
จําเปนตองสรางสรรคใหเกดิผีขึ้น เพราะดวยความกลัว๑๑๗ ผีเหลานี้มีทั้งผีดีและผีเลว  มาภายหลังจึง
เรียกผีดวีา  เทวดา  เพื่อไมใหปะปนกับผีเลว๑๑๘

  
 ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตกวีไดสอดแทรกเรือ่งราวของเทวดาที่ชวยผูที่ทํา

ความดี ในตอนที่พระเวสสันดรประทานมาใหแกพราหมณ แอกรถไดคางอยูในอากาศ พระอินทร
ส่ังใหพระวิศวกรรมและพระมาตุลี  แปลงเปนกวางทองมารองรับรถของพระเวสสันดร  ดังความวา 

 
ดวยบุญของพระบาท    รอนถึงอาสนเทาพันตา   

ทอดพระเนตรลงแลมา  เห็นราชาจกัคลาไคล   
คร้ันสั่งวิศนุกรรม ลงมาพลันดวยเร็วไว 

มาตุคลีเรงลงไป   เปนกวางทองรองเรืองฉาย 
เขาชักเอารถไชย  ขับลงไปดังใจหมาย 

 (เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา) 
                                                           

๑๑๖ เรื่องเดียวกัน, ๘๔๙. 
๑๑๗ เสฐียรโกเศศ(นามแฝง), ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาประเพณีไทย (กรุงเทพมหานคร : คลัง

วิทยา, ๒๕๒๑), ๑๙๕. 
๑๑๘ เสฐียรโกเศศ(นามแฝง), วัฒนธรรมกับประเพณีตางๆของไทย (กรุงเทพมหานคร : กาวหนา,  

๒๕๐๖), ๕๐๑. 
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 ๒๔๑ 

และในกณัฑมหาราชไดกลาวถึงเทวดาที่นมิิตตนมาเปนพระเวสสันดรและพระนางมทัรี ลง
มาปรนนิบัติพระชาลีและพระกณัหา  ตอนที่ถูกชูชกมัดไวที่ตอนไม ดังความวา 

 
บัดเพทนิพฒัเทพ    วรเทพดิเรกทรง   

จํามาพยัคฆยง      วรเวศชฎาธาน   
สรรพสรรประภาภรณ    วรภูษอลังการ   

ครองเครื่องพิทธิทาน     จุลณเฉลิมวิลาสโลม   
เกาปลเฉวยีงสาย    วรสูตรสรวมโสม   

ชับชุบปรวิศโจม     วรกรรฐธานทรง   
สรุงสีริประพิมเพียง   วรขัติยายง   

เวสันตราองค      บมิเทียมพิกลยล   
เอกาวราเท     พธิดายุพาตน   

อนึ่งโฉมวิมลกล     วรลักษณสมบูรณบาง   
เพียงเพทยุพนิทรง    สุภลักษณสรรพางค   

แนงนอยอนงคนาง     วรอัครกัลยา   
ทรงพรตพิทธิทาน    รุจิเรกขจํามา   

ภรณทรงชฎาดา     บสนีจํารูญเรือง  
เฉกโฉมมัทีทรง     วรลักษณมลังเมลือง   

สรุงศีอลังเลือง      ลออองคฉวีวรรณ   
ผิวผองอุบลโบส    สิริสรรพพรายพรรณ   

อากัปกระบวนบรร     บทจรจําเนยีนองค  
เสียงเสาวนเิพยีง    มยุเรศวิศวง   

เฉกเสาวนีองค      มัทราชสําเนียงนวล   
เสร็จสุนทเรศฤทธิ์    ธิประสิทธิจบจวน   

เทเวศวราชวน      วรเทพกัลยา   
ออกจากวิเชียรพฤกษ    พิมานพิมลมา   

บายบาทลีลา      ยวิลาสวิลาวณัย   
เพียงเทพมทัิทาว    ยุรบาทจรจรร   

ดุจดังพระเพสสัน     ดรดวงดิลกจร   
บุกแฝกระคายคา    ก็ลอดลัดลดาดร   
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 ๒๔๒ 

เทียรโทมนัสอร      แลเสาะสืบประสงคมา   
(มหาราชคําฉนัท) 

  
 การที่กวไีดมกีารกลาวถึงเทวดายอมแสดงใหเห็นวา คนในสังคมภาคใตสมัยนั้นมี

ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ 
 นอกจากนี้แลวกวียังแสดงใหเห็นวาศาสนาพราหมณเคยบทบาทในภาคใต ดังใน

ตอนที่กวไีดกลาวถึงสภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัย มีการกลาวถึงชื่อ พราหมณไวในเรื่อง 
ดังความวา 

  ทุกทั่วกลัวขยาด เสนียกหวีราด พรานพราหมณ
พฤกฒา เศรษฐีโยคี  มทีุกภาษา นับอเนกไตรตรา  แนนหนาธาน ี
 

   ๓.๒.๓ ความเชื่อเก่ียวกับโหราศาสตร 
โหราศาสตร เปนวิชาวาดวยการพยากรณ โดยอาศัยดวงดาวเปนเครื่อง

กําหนด ความเชื่เอทางโหราศาสตรจึงเปนความเชื่อเกีย่วกับการทํานายในอนาคต และผูมีบทบาทใน
การทํานายคือ โหร 

วรรณกรรมเรือ่งเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มีปรากฏความเชือ่
ทางโหราศาสตร คือ ความเชื่อเร่ืองฤกษยาม ความเชื่อเร่ืองฤกษยาม คอื เชื่อเร่ืองเวลา ซ่ึงเหมาะเปน
ชัยมงคล หรือเปนการอัปมงคลในการประกอบการใดการหนึ่ง 
    ฤกษ หมายถึง “คราวหรือเวลาที่กําหนดหรอืคาดวาจะใหผล เชน ฤกษด ี
ฤกษราย, มักนยิมใชในทางด”ี ๑๑๙ การประกอบพิธีที่สําคัญมักตองหาฤกษที่ดีเพื่อใหเกดิความเปน
มงคลสืบไป การหาฤกษที่ดนีั้นตองอาศัยผูที่มีความรูคํานวณโดยมากมกัจะเปนพราหมณ นําดวง
ชะตาของเจาของมาคํานวณเพื่อใหไดฤกษยามที่ดีที่สุด 
 

ความเชื่อเรื่องฤกษยามที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตไดกลาววา
เมื่อถึงฤกษดีพระเวสสันดรไดประสูติจากครรภพระชนนอียางปลอดภยั  ดังความวา 

 
ไดฤกษดแีลว   กุมารคลาดแคลว  จากครรภดวยดี   

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
                                                           

๑๑๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , ๙๘๒.  
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 ๒๔๓ 

 
ความเชื่อเร่ืองฤกษปรากฏอีกตอนหนึ่งคือในตอนที่พระเจากรุงสญชัยไดรับส่ังใหมีการ

จัดเตรียมบายศรีเพื่อรับขวัญสองกุมาร  กวกีลาววาเมื่อถึงฤกษที่โหรคํานวณไวแลววาเปนเวลาที่ดีทีสุ่ด
จึงใหเบกิบายศรีจุดแวนเทยีนเร่ิมพิธีการเวยีนเทยีนทําขวญักุมารทั้งสอง ดังขอความวา  

 
  ใหล่ันฆองไชย   สะเทือนหวาดไหว      ถวนถึงสามที   โหราใหฤกษ       

ใหเบกิบายศร ี เทียนจดุอัคคี       รุงเรืองสุกใส  
      (เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา)

  
ความเชื่อเรื่องฤกษยามนั้นมีมาแตครั้งโบราณกาล การทําสิ่งใดที่ถือวาเปนสิ่งสําคัญในชีวิต

มักจะถือเร่ืองฤกษยามเปนหลัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีบายศรีสูขวัญ  จะตองประกอบพิธีตามฤกษที่
กําหนด  เพราะมีความเชื่อวาถาหากไมทําตามฤกษที่กําหนดไวพิธีจะไมสัมฤทธิ์ผล 
 

 ๓.๓ คานิยม 
คานิยมเปนความรูสึกนึกคิดของมนุษยในทางที่ดีเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆโดย แสดง

ออกมาในรูปของการดําเนินชีวิตประจําวัน ในเชิงสังคมวิทยา ถือวาคานิยมเปนตัวกําหนดการ
ตัดสินใจในการเลือกของบุคคล  
  สนิท สมัครการ ใหความหมายของคานิยมวา  
 

คานิยม หมายถึง แนวคดิแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่คนในแตละวัฒนธรรม 
มีความนิยมชมชอบ เลือก หรือยึดถือ เอามาเปนเครื่องกําหนดพฤตกิรรมตางๆ 
ของตน...๑๒๐

 
 คานิยมของทองถ่ินภาคใตทีป่รากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีดังนี ้
 
 
 
                                                           

๑๒๐ สนิท สมัครการ, รายงานการวิจัยเร่ืองความขัดแยงปญหา และอนาคตของสังคมไทย 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๐), ๓๓. 
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 ๒๔๔ 

๓.๓.๑ คานิยมการเลือกคูครอง 
การเลือกคูครองที่ปรากฏในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต มี

คานิยมดังนี้ คือ  การเลือกคูครองเปนหนาที่ของบิดามารดา บิดามารดาเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการเลือกคูครองของบุตรธิดา เพราะถือวาหนุมสาวยังออนวัยและไมมีประสบการณในชวีิตคู 
อาจมีผลตอการแตงงานในภายหลังได การหาคูครองใหบตุรธิดานั้น บิดามารดาอาจถามความสมัคร
ใจของบุตรธิดากอน และถือวาหากเปนความประสงคของบิดามารดา บตุรธิดาที่ดีก็มกัยอมรับโดย
ไมไดโตแยง เชนในตอนที่มารดาของนางอมิตตดาขอรองใหนางไปอยูกับชูชก นางไมยินดไีป แต
นางจําเปนตองไปเพื่อตอบแทนบุญคุณของมารดา ดังความวา 

 
สองพราหมณฟงความเฒาวา  เขาสูอไสยา  

โลมบิดธิดามารศรี  
วาโอนอยนาถนารี   ดั่งดวงใจ  

แมนี้บลําเอียงรักษา 
แตสวรรคจนนอยใหญมา  มิใหเคืองคา  

คิดวาเหมือนหอกแหลมเดียว  
เขามาสุขบเอียว    ใชแตคนเดียว 

 แมนี้เลือกดีทีจ่ะวาง  
ครานี้....(ชํารุด)...   มิวางก็จําวาง  

จะเกินคาของพราหมณตามที  
ลวนจิตอยาคิดบัดสี   ชวยแมครบป  

ชวยทีเหมือนทําบินจา 
   สระหัวแมพงังา    เจาคอยคลุมผา  

เปนคาพฤกฒาอยาอาย  
ตั้งใจไปเถดิสุดสาย   ก็วาเฒาจะตาย 

  เจาจะไมกลับมาหาอื่น  
ตัวเองยังสาวสะเทิ้น   แมจะใหขนุหมื่น 

  เอ็งสาวเชิญนอนกิน  
บิดธิดาแคนกายิน   น้ําพระเนตรรินริน  

ตกดินเพียงจะสิ้นวิญญา  
พระคุณทานไดเกิดเกศเกศา  ใชวาแตทานเมื่อใด  
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 ๒๔๕ 

บัดนี้แคนคา 
   แมลูกมิเปนได    เมื่อทานตายไป  

ที่ไหนจะพนตวัก ู
เฒาแก..(ชํารุด).   ตามพลับผลูเวลาของกู 

ดูสรางแลวแตปางกอน  
คิดพลางนางตอบมารดร   แมอยาอาวรณ 

ลูกออนขอรับกุศล 
(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 

 
   ๓.๓.๒ คานิยมการปฏิบัติตามหนาที่ในสังคม   
   คานิยมการปฏบิัติตามหนาทีใ่นสังคมที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใต แสดงใหเห็นถึงหนาที่ของลูกที่ดี และภรรยาที่ดี  ดังนี ้
     

หนาท่ีลูกท่ีดี 
ลูกที่ดีควรมีความกตัญูรูคณุอันเปนคณุธรรมที่ควรยึดถือในการ

ประพฤติปฏิบัติ การไมรูบุญคุณของบิดามารดาและผูเคยใหความชวยเหลือเกื้อกูลจะไดรับการ
ตําหนิติเตยีนอยางรุนแรงจากสังคม ในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต นางอมิตดาตอบ 
ตกลงยอมเปนภรรยาของชูชกเพื่อตอบแทนพระคุณ ดังความวา 
    

คิดพลางนางตอบมารดร   แมอยาอาวรณ 
ลูกออนขอรับกุศล 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 
   หนาท่ีภรรยาที่ดี 

ภรรยาที่ดีตองยกยองสามแีละเอาใจใสปรนนิบัติดแูลสามี ในเวสสันดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมปีรากฏ ในตอนที่พระนางมทัรีเมื่อรูวาพระเวสสันดรตองถูกเนรเทศออก
จากเมือง  ขอติดตามพระเวสสันดรไปรับใชพระเวสสันดรดังความวา 
   นวลละหงองคมัทรี ประนมศรีกราบทูลไท 
  เมตตาพาเมยีไป   จากกรุงไกรไปอยูปา 
   ขุกไขจะไดเหน็  ตามความเข็ญทูลทาวอา 

  

245

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖ 

  เมียจะไดอยูรักษา  พระราชายากเย็น 
   ผลไมนําไปสง  ถวายองคทุกเชาเย็น 
  ไฟฟนมิขืน่เข็ญ   ขอไปเปนเพื่อนนาถา 
   ถาทาวมิไปแลว  ทูลกระหมอมแกวเมียขอลา 
  มวยชาติขาดสังขา  บายบากหนาสูเมืองผี 
   อยูไปไหนจะพนเคือง ทั้งไพรเมืองไมดูด ี
  ทุกประเทศเขตบุรี  กลาวยายีขาบริจาร 
   วาผัวไดความทุกข เมียสนุกครองพารา 

(เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา) 
  

จากตัวอยางขางตนไดกลาววาพระนางมัทรีขอตามพระเวสสันดรออกสูปาดวย
เพราะตระหนกัถึงหนาที่ของผูเปนภรรยา วา ภรรยามหีนาที่ดูแลสามี หาผลไมไปถวายพระ
เวสสันดรทุกเชาเย็น  หาฟนมิใหพระองคตองลําบาก และอยูเปนเพื่อนกันยามทุกข   เพราะถาหาก
ไมติดตามสามจีะถูกตําหนวิาไมรวมทุกขรวมสุขกับสามี  ขณะที่สามีมีความทุกข ภรรยากลับมี
ความสุขอยูในเมือง  นอกจากนี้แลวยังแสดงใหเห็นวาสตรีตองมีความซื่อสัตยจงรักภักดแีละมีรัก
เดียวใจเดยีว 

 

และอีกตอนหนึ่งคือตอนที่นางอมิตดาดูแลปรนนิบัติชูชก ดังความวา  
 

แตนั้นนางอบติธิดา     อยูสุขาดวยตาชี 
ค่ําเชาเจาภกัด ี   เฒาตาชีมิเคืองใจ 

เวลาเจาตําขาว  เสร็จแลวเจาสูธาลัย 
ตักน้ําแลวกลับไป  เรือนกอไฟตมหุงแกง 

ขั่วจี่มีหลายอยาง  ตางๆทํามิระแวง 
คร้ันแลวเจาตกแตง  ตามถูกแพงแตงใหผัว 

(เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ) 
 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวากวีไดสะทอนใหเห็นวาสตรีในสมัยนัน้มหีนาที่ตองทํางาน
บาน  เชน ตําขาว  ตําน้ํา  ทําอาหาร ปรนนบิัติสามี ตามแตฐานะ 
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 ๒๔๗ 

 ความสัมพันธระหวางสามภีรรยาเปนความสัมพันธภายในครอบครัว เปนระดับที่มี
ความสําคัญ ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตจึงไดเนนย้ําใหเห็นบทบาทที่เหมาะสมระหวาง
สามีภรรยาและที่สําคัญคานิยมเรื่องหญิงหมายถูกสามีทิ้งนั้นที่ไดวาเปนเรื่องที่นาอับอาย 
 
   ๓.๓.๓ คานยิมยกยองผูมีปญญา 
   ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏคานิยมในลักษณะนี้ตอน
ที่พระเจากรุงสญชัยใหหาแมนมมาเลี้ยงพระเวสสันดร นอกจากใหหาหญิงที่มีหนาตางดงาม มีชาติ
ตระกูล มีกริยามารยาทแลว ตองมีความเชีย่วชาญในการเลี้ยงเด็กดวย ดังนี ้

 
สวนทาวกรุงสญชัย   ตรัสปราศรัยไปบัดเดยีว 

ใหนางที่ชาญเชี่ยว   ฉลาดเฉลียวเล้ียงกุมาร 
จัดเอารูปโฉมสะคราญ  พงศดารทั้งกรยิา   

ใหรักษาพระกมุาร     นาวนงคราญหกสิบคน 
บสูงบต่ํานัก  มีนรลักษณดีสมตัว 

นรลักษณเปนมงคล   หกสิบคน....... 
 
  การศึกษาสภาพสังคมและวฒันธรรมที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ิน
ภาคใตพบวา เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตแสดงใหเห็นสภาพภมูิประเทศของภาคใตที่ตดิ
ทะเลที่เปนเมอืงทาในการตดิตอคาขายกับชาวตางชาติทาํใหสังคมของภาคใตมีผูคนหลากหลายเชือ้
ชาติเขามาอยูอาศัย  คนในสังคมเอื้อเฟอเผ่ือแผและยกยองสถาบันพระมหากษัตริย   
  ทางดานวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของภาคใต ในเรื่อง
อาชีพ  เครื่องแตงกาย  ยารักษาโรค  มหรสพและสิ่งบันเทิง  และเครื่องมือเครื่องใช วิถีชีวิตที่ปรากฏ
นี้เปนทั้งวิถีชีวติดั้งเดิมของชาวใตและที่เปนการรับเอาวฒันธรรมจากที่อ่ืนเขามา 

ประเพณีที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตเปนประเพณทีี่สัมพันธ
กับวิถีชีวิต คือประเพณีบายศรีสูขวัญและประเพณีขึน้บินจา  โดยประเพณีขึ้นบินจานี้เปนประเพณีที่
มีปรากฏเฉพาะทองถ่ินภาคใต 

นอกจากนี้แลวส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวติอีกประการหนึ่งคือความเชือ่และ
คานิยมในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตมีปรากฏความเชื่ออยู ๔ ลักษณะคือ ความเชื่อเร่ืองผีที่
มีมาแตดั้งเดิม  ความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องมาจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  และความเชื่อ
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 ๒๔๘ 

ทางดานโหราศาสตร  ดานคานิยมที่มีปรากฏไดแก คานยิมการเลือกคูครอง  คานิยมการปฏิบัติ
หนาที่ในสังคม และคานยิมการยกยองผูมีปญญา  

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต สะทอนใหเห็นสงัคมและวัฒนธรรมชาวใต
ในอดีตอยางเดนชัด  เปนทีน่าสังเกตวาสภาพสังคมและวัฒนธรรมบางประการที่ปรากฏในเรื่อง
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตยังปรากฏอยูในปจจบุัน หากแตวาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลา 
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 ๒๔๙

 
บทท่ี  ๖ 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต ๓ สํานวน ไดแก 
เวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศึกษา  เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ และมหาราชคําฉันท เวสสันดร
ชาดก ๒ สํานวนแรก มีเนื้อเรื่องไมครบสมบูรณ เวสสันดรชาดกฉบับทักษิณคดีศึกษา มีเนื้อเร่ือง
ตั้งแตพระเวสสันดรประทานชางใหพราหมณเมืองกลิงคราษฎร จนถึงพระเจากรุงสญชัยจัดทัพไป
รับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเขาเมือง เวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ เร่ิมจากกลาวถึง
สภาพบานเมืองของพระเจากรุงสญชัยจนถึงตอนชูชกไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดร เวสสันดร
ชาดกทั้ง ๓ สํานวน  เวสสันดรชาดกทั้ง ๓ สํานวนไมปรากฏชื่อผูแตงหรือผูคัดลอก  สวนเวลาที่
แตงเมื่อศึกษาจากหลักฐานภายในเนื้อเร่ือง พบวา สองสํานวนแรกคงแตงสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหวั สวนมหาราชคําฉันทไมสามารถสันนิษฐานเวลาแตงได  เหตุที่เวสสันดร
ชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ ฉบับ นี้ไมมีปรากฏชื่อของผูแตงอาจเปนเพราะวาผูแตงมีใจศรัทธาที่
จะแตงขึ้นเองโดยไมตองการชื่อเสียงปรากฏหรืออาจเปนเพราะวา  วรรณกรรมในภาคใตที่พบนั้น
สวนใหญอยูในสภาพที่ไมสมบูรณโดยมกัขาดตอนตนและตอนทายของเรื่อง  ซ่ึงสวนดังกลาวมกัมี
ช่ือผูแตงปรากฏอยู 

คําประพันธทีใ่ชในเวสสันดรชาดกฉบับทกัษิณคดีศึกษาและฉบับนายจาบใชคําประพันธ
ประเภทกาพย  คือ กาพยยาน ี๑๑  กาพยฉบงั ๑๖  และกาพยสุรางคนางค ๒๘ ซ่ึงในภาคใตจะ
เรียกวา ราบ ในมหาราชคําฉันทมีการใชคําประพันธ คือ  รายสุภาพ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ อุเปนทร 
วิเชียรฉันท ๑๒  มาลินีฉันท ๑๕ สัททุลวิกกีฬิตฉันท ๑๙ สัทธราฉันท ๒๑ 

 
 การศึกษาเนื้อหา  ผูศึกษาเลอืกศึกษาเปรยีบเทียบเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง 
๓สํานวน กับ เร่ืองเวสสันดรชาดก  ในฉบับนิบาตชาดก จากการศึกษาพบวาเวสสันดรชาดกฉบับ
ทองถ่ินภาคใตมีเนื้อเร่ืองบางตอนที่แตกตางกันออกไปจากนิบาตชาดก  โดยผูแตงใชกลวิธี ๖ วิธี คือ 
การเพิ่มเหตกุารณในเนื้อเร่ือง  การตัดเหตกุารณในเนื้อเร่ือง  การเปลี่ยนแปลงเหตกุารณในเนื้อเร่ือง  
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ือง  การตัดรายละเอียดของเนื้อเร่ือง  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของเนื้อเร่ือง กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือ การเพิ่มรายละเอยีดของเนื้อเร่ือง 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

เหตุการณที่กวเีพิ่มในเรื่องเวสสันดรชาดก ฉบับทองถ่ินภาคใต เปนรายละเอียดและ
ประเพณีทีน่ิยมในทองถ่ินทีก่วีสอดแทรกเขามาใหเขากบับริบททางสังคมของผูแตงและผูอาน อีก
ทั้งยังเพิ่มเหตกุารณเพื่อเสรมิใหการดําเนนิเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 

การตัดเหตกุารณในเนื้อเรื่อง ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต ซ่ึงสวนใหญจะเปน
การเนนความสําคัญของพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเปนสําคัญ  
 

การศึกษาดานวรรณศิลปผูศึกษาเนนศึกษาเรื่องการใชภาษาพบวา เวสสันดรชาดกฉบับ
ทักษิณคดีศึกษาและฉบับนายจาบใชคําทีช่วยใหเห็นลักษณะของตัวละครแจมชัด ใชคําที่ทําใหเกดิ
ความไพเราะ ใชโวหารภาพพจนอุปมา  อุปลักษณ  อติพจน และบุคคลวัติ ตลอดจนโวหารในการ
ดําเนินเรื่อง คือ บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร ไดอยางเหมาะสม 

สวนมหาราชคําฉันทมขีนบการแตงแบบวรรณกรรมราชสํานักอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวา
กวภีาคใตมีความรูเร่ืองวรรณคดีราชสํานักเปนอยางด ี
 

การศึกษาสภาพสังคมและวฒันธรรมที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตพบวา 
เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตแสดงใหเห็นสภาพภมูิประเทศของภาคใตที่ตดิทะเลวาเปนเมือง
ทาในการตดิตอคาขายกับชาวตางชาติมีผูคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาอยูอาศัย  คนในสังคมมีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผและยกยองเทดิทูนพระมหากษัตริย   
 ทางดานวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของภาคใต ในเรื่องอาชีพ  เครื่อง
แตงกาย  ยารักษาโรค  มหรสพและสิ่งบันเทิง  และเครื่องมือเครื่องใช วิถีชีวิตที่ปรากฏนี้เปนทั้งวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวใตและที่เปนการรับเอาวัฒนธรรมจากที่อ่ืนเขามา 

ประเพณีที่ปรากฏในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตเปนประเพณทีี่สัมพันธในการ
ดําเนินชวีิต คอืประเพณีบายศรีสูขวัญและประเพณีขึน้บนิจา  ประเพณบีายศีสูขวัญเปนประเพณีที่
นิยมมากในภาคใต และประเพณีขึ้นบินจานี้เปนประเพณีที่มีปรากฏเฉพาะทองถ่ินภาคใต 

ในเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตปรากฏความเชื่ออยู ๔ ลักษณะคอื ความเชื่อเร่ืองผีที่
มีมาแตดั้งเดิม  ความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องมาจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  และความเชื่อทาง
โหราศาสตร  

ดานคานยิมทีม่ปีรากฏไดแก คานิยมการเลอืกคูครอง  คานิยมการปฏิบตัิหนาที่ในสังคม 
และคานยิมการยกยองผูมีปญญา  

การศึกษาเรื่องเวสสันดรชาดก ฉบับทองถ่ินภาคใตทั้ง ๓ สํานวน พบวาเปนวรรณกรรม
ทองถ่ินภาคใตที่มีคุณคามากเรื่องหนึ่ง แมวาตนฉบับจะมเีนื้อหาไมครบสมบูรณแตก็สามารถแสดง

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

ใหเห็นขนบในการแตงวรรณกรรมทองถ่ินตลอดจนมีคณุคาในดานเปนแหลงขอมูลดานสังคมและ
วัฒนธรรมของภาคใตในอดตีไดอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
 
 เวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใตนัน้มีมากมายหลายสํานวน ถึงแมวาตนฉบับไมสมบูรณ
นัก  แตควรทีจ่ะนํามาศกึษาในเชิงวรรณคดีตอไป  เพื่อทีจ่ะไดนํามาศึกษาเปรียบเทยีบเพื่อใหเห็นถึง
การรับเอาเวสสันดรชาดกเขามาในทองถ่ินภาคใต  และนาํมาศึกษาเพื่อใหเห็นถึงลักษณะรวม  และ
ลักษณะที่แตกตางกันของเวสสันดรชาดกฉบับทองถ่ินภาคใต 
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ตัวอยางตนฉบบัเวสสันดรชาดกฉบับทักษณิคดีศกึษา ตอนที่กวพีรรณนาผาทรงของพระนางมัทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอยางตนฉบบัเวสสันดรชาดกฉบับนายจาบ ตอนพระนางผุสดีขอพรแปดประการจากพระอินทร 
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ประวัติผูศึกษา 
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