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  วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา
กับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและศึกษาคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น 

 ผลการศึกษาพบวาในลานนามีวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีท่ีมีเนื้อเรื่องสมบูรณ 3 สํานวน โดยแตงเปนรอยกรอง    
1 สํานวน คือ คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร และรอยแกว 2 สํานวนคือ พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน-
เอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง โดยพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวนี้ไดรับอิทธิพลมาจากสํานวนรอย
กรองพระอภัยมณีฉบับลานนาไดอิทธิพลดานเนื้อเรื่องมาจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตมีการตัดเนื้อเรื่องใหสั้นกวา 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูพบวา    ในดาน
ฉันทลักษณพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตงเปนรอยกรองโดยแตงเปนกลอนนิทาน เมื่อนํามาแตงเปนฉบับลานนาไดมีการแตง
ท้ังสํานวนรอยแกวโดยแตงเปนนิทานชาดกและรอยกรองโดยใชฉันทลักษณประเภทคราวซอ ในดานโครงเรื่องพบวาพระอภัย
มณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูมีการเปดเรื่องเหมือนกัน แตมีการดําเนินเรื่องแตกตางกันโดยพบวาการดัดแปลงพระอภัย
มณีฉบับสุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนามีการดัดแปลง 4 ลักษณะ คือ  การตัดเหตุการณ การเพิ่มเหตุการณ การสลับ
ลําดับของรายละเอียดเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ  ในดานการปด-เรื่องพบวาพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูปดเรื่องวาพระอภัยมณีออกบวช    ในพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองปดเรื่องท่ีงานอภิเษกของศรีสุวรรณ
กับนางเกษราและในสํานวนรอยแกวปดเรื่องวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณหม่ันทําความดีเมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค ใน
ดานแกนเรื่องพบวาเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูไมมีแกนเรื่องหลักสวนพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกน
เรื่องอยูท่ีการผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุขและในสํานวนรอยแกวมีแกนเรื่องท่ีแสดง
ใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนท่ีรักเปนทุกขอยางหน่ึง  ในดานตัวละครพบวาพระอภัยมณีฉบับลานนามีตัวละครนอยกวา
ฉบับสุนทรภูและมีการปรับเปล่ียนชื่อตัวละครบางตัว โดยมีการเปลี่ยนแปลงการสะกดคําการเปลี่ยนเสียงบางเสียง การตัดให
สั้นลง และการเปลี่ยนชื่อตัวละครอีกท้ังมีการเปลี่ยนใหศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกแทนพระอภัยมณี ในดานฉากพบวาพระ
อภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องโดยใชฉากเมืองรัตนา  เมืองรมจักร และฉากทะเลเปนสวนใหญ พระอภัยมณีฉบับลานนา
และฉบับสุนทรภูมีการบรรยายฉากคลายคลึงกันจะมีความแตกตางกันในการบรรยายฉากการลองเรือในทะเล   กลาว คือ
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองบรรยายฉากทะเลไดสมจริงกวาในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาสํานวนรอยแกว  ในดานภาษาและสํานวนโวหารพบวาภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีอิทธิพล
ตอพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรอง   กลาวคือมีการใชคําศัพทและสํานวนท่ีคลายคลึงกันเปนจํานวนมาก สวนใน
สํานวนรอยแกวมีการใชคําศัพทตรงกันบาง  แตมักมีการเลาเรื่องราวอยางรวบรัดไมใหรายละเอียดมากนัก  

 ในดานคุณคาในฐานะวรรณคดีทองถิ่นพบวาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาไดแสดงใหเห็นคุณคาดาน
วรรณศิลปและดานสังคมและวัฒนธรรม ในดานวรรณศิลปมีการเลนเสียงสัมผัสคลองจองเพื่อความไพเราะการซ้ําคํา การใช
คําภาษาลานนา และการซอนคําภาษาไทยกลางกับภาษาลานนา และการใชความเปรียบเพื่อสรางอารมณสะเทือนใจใหแก
ผูอานและในดานสังคมและวัฒนธรรมไดสะทอนใหเห็นความเชื่อ  คานิยมทางสังคม คติธรรมคําสอน  ประเพณีการแตงงาน 
การแตงกาย อาหารและอาวุธท่ีใชในสงคราม 
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 This thesis aims to comparative study of literary element inPhraAphaimani betweenLannaversion and 

SunthornPhu version, and to study about the value ofPhraAphaimani in Lanna as a local literature.  

 The results show that there were 3 versions of PhraAphaimani in Lanna which had the complete story. One 

of them is composed as a verse. It is a northern poetry of PhraAphaimani written by PrayaPhromWoharn. Two of them 

are compose as a prose. They are a jakata tale of PhraAphaimani from Wat Baan Auea, and a jakata tale of 

PhraAphaimani from WatNaam Tong. Prose-Lanna versions of PhraAphaimani are influenced by Lanna’s verse version. 

The plots of PhraAphaimani in Lanna versions are influenced by SunthornPhu version, but they are shorten. 

 The comparative study of literary element in PhraAphaimani betweenLannaversion and SunthornPhu version 

shows that, as for the prosody, PhraAphaimani of SunthornPhu is composed as a verse; which is a story with verse. 

However, Lanna versions are composed as both prose; which is a jakata tale, and verse; which is a northern poetry. As 

for the plot, the beginning in Lanna versions and sunthornPhu version are similar, but Lanna version’s continuity is 

different from SunthornPhu version. There are 4 kinds of adaptation in Lanna versions, namely, deleting event, adding 

event, switching event, and changing event.As for the ending, Phraaphaimani become a monk at the end of 

SunthornPhu version. The ending of Lanna’s verse version, however, Srisuwan marry with Kedsara. Moreover, the 

ending of Lanna’s prose version presents that PhraAphaimani and Srisuwan are well-doing persistently, so their 

afterlife are in heaven. As for the themes, SunthornPhu version do not have the theme. However, the theme of 

Lanna’s prose version is the hero’s adventure until his marriage and governing a country happily, and the theme 

odLanna’s verse version is the sorrow of lover’s separation.As for the characters, Lanna versions have fewer characters 

than SunthornPhu version, and some characters’ name are changed, namely, changing spelling, changing some sound, 

shortening the name, and changing characters’ name. Moreover, Srisuwan become the hero instead of Phraaphaimani 

in Lanna versions.As for the scenes, most of the scenes appear in Lanna version areRattana city, Rommachak city, and 

ocean. The scenes in Lanna versions and SunthornPhu version are similar, but there are some differences in describing 

the sailing in the ocean scenes. SunthornPhu version and Lanna’s verse version can describe the ocean scene more 

realistically than Lanna’s prose version. As for the language and literary style, the language and literary style in 

SunthornPhu version influence on the northern poetry of Lanna’s verse version. They have mamy similar vocabularies 

and idioms. As for Lanna’s prose version, there are some similar vocabularies, but the narrations are concise and less-

detail.…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………   

 As for the value as a local literature, it is found that Lanna versions of PhraAphaimani can show the value of 

an art of literature and the social and culture. As for the art of literature, there are using rhymes, repetition, Lanna’s 

words, Compundingthai and Lanna words, and figurative language to move the readers. As for the social and culture, 

such as belief, social value, moral lesson, married tradition, dressing, food and weapons used in war. 
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