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55202211 :สาขาวิชาภาษาไทย 

คําสําคัญ : พระอภัยมณี  , วรรณคดีลานนา 
 สุภาวดี   เพชรเกตุ : การศึกษาเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู. อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.วีรวัฒนอินทรพร. 356หนา 
 

  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 

  

 

ภาควิชาภาษาไทย                                                                                   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา ..................................                                                                            ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ................................................ 
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SUPAWADEE  PETKET : THE COMPARATIVE STUDY OF PHRA APHAIMANI IN LANNA AND SUNTHORN PHU VERSION. 
THESIS ADVISOR:Assistant Prefessor WEERAWAT INTARAPORN ,Ph.D.356pages. 

 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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กิตติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารยวีรวัฒน 
อินทรพร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษาและคําแนะนา ตั้งแตการเลือก
หัวขอที่จะศึกษา ตลอดจนการวิเคราะหเนื้อหาและการตรวจแกวิทยานิพนธอยางละเอียดดวย
ความเอาใจใสและเมตตาตอผูวิจัยตลอดมา แมตลอดระยะเวลาในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จะมี
อุปสรรคบาง อาจารยก็ยังใหกําลังใจมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระ คุณคณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พนธ ทุ กท า น                   
อันไดแก   รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง และ                
รองศาสตราจารย ดร.สุปาณี พัดทอง ที่กรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณกวีผูสรางสรรควรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีทั้งพระสุนทรโวหาร 
หรือสุนทรภูผูสรางสรรควรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี   พระยาพรหมโวหารผูสรางสรรคคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณี  นอยปญญาผูคัดลอกพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  พระอริยะ        
พระภิกษุควาย  หนานอินทวงศจันทร  พระภิกษุจันทร พระภิกษุจร สิทธิวังโสภิกขุ มหาอัสสโสภิกขุ 
มหาสิงหคํา และนอยวันไชย ผูคัดลอกพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง และศาสตราจารย       
ดร.อุดม รุงเรืองศรี ผูปริวรรตคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร    ผูวิจัย 
ขอขอบพระคุณทานทั้งหลายที่ไดสรางสรรคผลงานวรรณคดีอันทรงคุณคานี้ไว  หากไมมีทาน
ทั้งหลายเหลานี้วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมอาจเกิดขึ้นได 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยไพฑูรย ดอกบัวแกว ผูปริวรรตพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอื้อมและผูใหคําปรึกษาเรื่องตนฉบับของพระอภัยมณีฉบับลานนา แมวาอาจารยจะไมได
รูจักหรือเคยเห็นหนาผูวิจัยมากอน แตอาจารยก็เมตตาใหคําปรึกษาแกผูวิจัยเปนอยางดี  
  ผูวิจัยขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนงบประมาณให
ผูวิจัยไดนําเนื้อหาบางสวนของวิทยานิพนธไปนําเสนอเปนบทความวิชาการในการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ครั้งที่ 8  ประจําปการศึกษา 
2557  
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ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่ใหทุนแกผูวิจัยใน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตทีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยหทัยวรรณ ไชยะกุล อาจารยประจํา
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่คอยใหคําปรึกษาและคําแนะนําใน
การเลือกหัวขอวิทยานิพนธ ตลอดจนเปนกําลังใจในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยพรพิลาส วงศเจริญ ที่ไดสนับสนุนใหผูวิจัย
ไดมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนวันนี้ผูวิจัยไดสําเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจแลว  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดานภาษาและวรรณคดีไทยใหแกผูวิจัย  
  ขอขอบคุณนางสาวพิชญดา ผกากรอง กัลยาณมิตรที่คอยชวยเหลือในการปริวรรตพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงจนผูวิจัยสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเขียนโครงราง
วิทยานิพนธได  
  ขอขอบคุณนายนันทวัฒน เนตรเจริญ ที่กรุณาชวยแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษใหแกผูวิจัย
มาโดยตลอดทั้งในการนําเสนอบทความวิจัยและในวิทยานิพนธเลมเต็มฉบับนี้  
  ขอขอบคุณเพื่อนไทย 51 ทุกคนที่คอยชวยเหลือผูวิจัยในแปลคําศัพทภาษาลานนาเบื้องตน
ซึ่งเปนประโยชนตอการคนควาขอมูลและการวิเคราะหเนื้อหาเปนอยางยิ่ง  และขอขอบคุณเพื่อน
นักศึกษาปริญญาโท รหัส 55 ทุกคนที่คอยใหคําปรึกษาในการวิเคราะหเนื้อหาของวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ตลอดจนชวยเหลือดานที่พัก การเดินทาง และอาหารการกิน จนผูวิจัยสามารถเขียน
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จ  
  สุดทายนี้ขอบกราบขอบพระคุณคุณแม  คุณพอ  พี่นอง และหลาน ๆ ทุกคนในครอบครัว
เพชรเกตุ ที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอด ทั้งในการเรียนและการเขียน
วิทยานิพนธฉบับนี้    
  หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูใดตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอยกความดี
ทั้งหลายนั้นใหแกกวีผูสรางสรรควรรณคดีชิ้นเลิศเหลานั้น  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 สุนทรภูเปนมหากวีที่มีผูรูจักมาก1  มีชื่อเสียงในดานสํานวนกลอนจนไดรับการยกยองวา
เปนกวีเอกของไทย2 และยังไดรับการยกยองจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาต(ิUNESCO) ใหเปนบุคคลสําคัญของโลกดานวรรณกรรมในป พ.ศ. 25293 

  ผลงานของสุนทรภูที่ไดรับการยกยองมากที่สุดเรื่องหนึ่ง คือ นิทานคํากลอนเรื่อง        
พระอภัยมณี  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวถึงวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณีวา “ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภูไดแตงไว  ถาลองใหผูอานชี้ขาดวาเรื่องไหน
ดีกวาเพื่อน ก็นาจะยุติตองกันโดยมากวาเรื่องพระอภัยมณีเปนดีที่สุด เพราะเปนหนังสือเรื่องยาว 
แตงดีทั้งกลอนทั้งความคิดที่ผูกเรื่อง”4  

เรื่องพระอภัยมณีเปนนิทานประโลมโลกซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เปนหลัก  ดังเชนที่คุณพุมกวีหญิงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่รูจักกันในนาม “บุษบาทาเรือจาง”    
ไดเขียนถึงเรื่องพระอภัยมณีในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 3-4 ตอนหนึ่งวา 
      

  

                                                           
  1 หมอมเจาจันทรจิรายุ รัชนี, ประวัติคํากลอนสุนทรภู (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519),10. 
  2 เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทยสําหรับนักศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 310. 
  3 พระครูวาทีวรวัฒน, “สุนทรภู : ผูทําใหชาวไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย,” ใน ตามรอยสุนทรภู สูวัดมหาธาตุ
วรวิหาร พระอารามหลวง, ทวีโรจน กล่ํากลอมจิตต,บรรณาธิการ, (เพชรบุรี : โครงการวันสุนทรภู วัดพลับพลาชัย, 2555),14. 

4 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู,” ใน พระอภัยมณี (กรุงเทพฯ : ไทยควอ
ลิตี้บุคส2006, 2555), 74. 
  5 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, ชีวิตและงานกวีนิพนธของคุณพุม จินตกวีสตร ี(กรุงเทพฯ :องคการคาของคุรุสภา, 2517), 
77-78.     

 

ครั้งแผนดินปนอยุธพระพุทธเลิศ ชางเผือกเกิดกับสยามถึงสามสาร 
เปนพาหนะพระที่นั่งอลังการ เกิดอาจารยทานครูภูสุนทร 
แกก็แตงพระอภัยขึ้นไวขาย เร่ืองนิยายขี้ปดสยดสยอน5 

1 



    แมเรื่องพระอภัยมณีจะเปน “นิยายขี้ปดสยดสยอน” ดังเชนที่คุณพุมกลาว แตก็ถือไดวา
เปนนิยายที่เปนอมตะวรรณกรรมของสุนทรภู6 เพราะแมวาจะเปนเรื่องที่พนสมัยไปแลวแตยังเปน
เรื่องราวที่จับใจผูอานผูฟงทุกยุคทุกสมัย    วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเปนวรรณคดีที่ ไดรับความ
นิยมมากตั้งแตในยุครวมสมัยของสุนทรภูเอง ปรากฏหลักฐานวาสุนทรภูสามารถเขียนนิทานเรื่องนี้
หาเลี้ยงชีพตนเองไดในยามตกยาก  และเปนวรรณคดีที่มีการ “ซื้อเรื่อง” กลาวคือมีการขอคัดลอก
เรื่องพระอภัยมณีไปอานโดยจายเงินเปนคาตอบแทน  เมื่อสํารวจตนฉบับในหอสมุดแหงชาติพบวา
เรื่องที่มีจํานวนเลมสมุดไทยและสําเนาซ้ํามากที่สุด คือ เรื่องพระอภัยมณีซึ่งมีจํานวนถึง 292 เลม
สมุดไทย7 แสดงใหเห็นวาในยุครวมสมัยของสุนทรภูเรื่องพระอภัยมณีก็ไดรับความนิยมอยางมาก
แลว 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  หมอสมิทเจาของโรงพิมพที่บางคอ-
แหลมไดพิมพเรื่องพระอภัยมณีจําหนายเปนเรื่องแรกราคาเลมละ 1 สลึง  เรื่องพระอภัยมณีขายดี
จนกระท่ังทําใหหมอสมิทสามารถสรางตึกไดหลังหนึ่ง8  ตอมาทั้งหมอสมิทและเจาของโรงพิมพ
อื่นๆก็หาหนังสือของสุนทรภูมาพิมพจําหนายเรื่อยมา 

 นอกจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจะไดรับความนิยมแลวยังมีการดัดแปลงเปนการแสดง
ตางๆ เชน ลิเก ละคร  หุนกระบอก9  ตอมาเมื่อมีการพัฒนาดานการสื่อสารมวลชนเรื่องพระอภัย-
มณีจึงไดดัดแปลงและเผยแพรในสื่อตางๆ เชน การตูนภาพในหนังสือพิมพ  หนังสือการตูนภาพ
ลายเสน การตูนภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร10 

 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีไดรับความนิยมและเผยแพรไปในทองถิ่นตาง  ๆ ทั้งภาคใต    
ภาคอีสาน และภาคเหนือ   ในภาคใตพบหนังสือบุดดํา หนังสือบุดขาวและสําเนาเรื่องพระอภัยมณี 
13 ฉบับ ทั้งหมดแตงดวยคําประพันธประเภทกลอนและเปนการบันทึกจากตนฉบับของสุนทรภู11       
                                                           
  6 เปลื้อง ณ นคร ประวัติวรรณคดีไทยสําหรับนักศึกษา, 317. 
  7 ทิพวัน  บุญวีระ, การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องอิทธิพลกลอนอานในนิทานคํากลอนสุนทรภู (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2541),2. 
  8 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู,” ใน พระอภัยมณี, 71. 
  9 เปรม  สวนสมุทร, “ผูเสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเร่ืองพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยมในชวงป
พุทธศักราช 2545-2546” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 37.   
  10 เรื่องเดียวกัน, 40. 
  11 ศิรินทิพย สุขีรัตน, “ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมนิทานภาคใตกับวรรณกรรมสุนทรภูและภาพสะทอนของ
วัฒนธรรมทองถิ่น” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), 14-15. 
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ในภาคอีสานกวีทองถิ่นชื่อ อ.กวีวงศ หรือ อินตา  กวีวงศ แตงนิทานเรื่องพระอภัยมณีศรีสุวรรณ
โดยกลาวถึงจุดมุงหมายในการแตงวา ตนฉบับเดิมเปนคํากลอนภาษาไทยมีความยาวมากจึงนํามา
ยอแลวแตงเปนกลอนลําจํานวน 2 เลม โดยตัดเนื้อความจากเดิม 132 ตอน เหลือ 48 ตอน 12        
ในภาคเหนือพบเรื่องพระอภัยมณีแตงเปนรอยกรองและรอยแกว 

 พระอภัยมณีฉบับล านนาที่แต ง เปนรอยกรองใชคํ าประพันธประเภทคร าวซอ              
พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีและสรีสุวัณณตามรับสั่งของเจาแมทิพเกสร       
พระชายาในพระเจาอินทวิชยานนท เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 7 โดยแปลงความเรื่อง        
พระอภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา13 เมื่อพุทธศักราช 242514 
มีทั้งหมด 24 ตอน นอกจากนี้แลวไพฑูรย  ดอกบัวแกวยังไดพบคราวซอพระอภัยมณีอีก 3 ฉบับ 
คือ สมุดขอยคราวซอพระอภัยมณีฉบับวัดเอรัณทวัน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  สมุดขอย
คราวซอพระอภัยมณีฉบับธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และสมุดขอยคราวซอพระอภัยมณี
ฉบับเจาอินทยศ  ณ เชียงใหม  สมุดขอยทั้ง  3 เลมมีขอความไมสมบูรณทั้งนี้เพราะบางหนาขาด
หายไป  
   นอกจากคราวซอแลวพระอภัยมณีฉบับลานนายังมีฉบับรอยแกวอีก 2 ฉบับ คือ พระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนใบลานชื่อวา      
“พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ”  มีความยาว 14 ผูก นอยปญญาเปนผูคัดลอกในป พ.ศ.248415  
และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง16  ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เปนใบลานชื่อ
วา “โวหารพระอภัยและศรีสุวรรณ” มีความยาว 12 ผูก มีผูคัดลอก 9 คน  คือ พระอริยะ  
พระภิกษุควาย หนานอินทวงศจันทร  พระภิกษุจันทร  พระภิกษุจร  สิทธิวังโสภิกขุ  มหาอัสส-   
โสภิกขุ  มหาสิงหคํา และนอยวันไชย คัดลอกเมื่อป พ.ศ.2494   

                                                           
  12 อินตา กวีวงศ, นิทานพระอภัยมณีศรีสุวรรณ (ขอนแกน : คลังนานาวิทยาคลังนานาธรรม,2503),1-67. อางถึงใน 
อิ่มใจ  ศีรษะภูมิ, “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมไทยภาคกลางเปนวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เนนมนุษยศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541),13. 

13 ลมูล จันทนหอม, วรรณกรรมทองถิ่นลานนา (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, 2538), 17.  
14 มณี  พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2525), 99. อางถงึใน 

ไพฑูรย ดอกบัวแกว [ไพฑูรย  พรหมวิจิตร] “พระอภัยมณีฉบับลานนา” ศลิปวัฒนธรรม 8,3 (มกราคม 2530) :58. 
  15 อุดม รุงเรืองศรีและคนอื่น ๆ, คราวซอเรือ่งพระอภัยมณีและสรีสุวัณณ  (เชียงใหม : โครงการจัดทําเอกสารขอมูล
เพื่อการอนุรักษตนฉบับและเปนฐานในการสรางนักวิชาการดานลานนารุนใหม, 2549), 8. 

16 น้ําโทง  หมายถงึ  บริเวณโคงน้ํา 
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  พระอภัยมณีฉบับทองถิ่นของภาคใตและภาคอีสานยังคงเปน “นิยายขี้ปดสยดสยอน”17

เชนเดียวกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  แตในคราวซอพระอภัยมณีและสรีสุวัณณไดเปลี่ยนแปลง
จุดมุงหมายจากนิทานประโลมโลกใหเปนนิทานที่อิงกับพุทธศาสนา  พระยาพรหมโวหารไดกลาวไว
ในการขอขมาพระธรรมในคราวซอพระอภัยมณีและสรีสุวัณณวาเรื่องนี้เปนเรื่องของพระพุทธเจา
และศรีสุวรรณ คือ พระโพธิสัตว ความวา 

 

  ปถมะ มูลละกลอนจา 
คอยฟงเถอะนอง ท่ีของโลกา จักไขวาทา แตเคาเบื้องเบา 
จักสําแดงคุณ พุทธังกูรเจา เมื่อสมภารยัง หนุมนอย 

 ...   
      ใชโยยาญ สามานยถอยไร หากเปนหนอเจา โพธัญ 
มีฉวีเนื้อ เพศเพียงพระจันท ศรีสุวรรณ ชื่อช้ันวาอั้น 
เปนท่ีรักแพง เฝอแฝงใฝฟน แหงสองนักธัญ ออกไธ18 

 

       พระยาพรหมโวหารกลาววาจะเลาเรื่อง “พุทธังกูร” หมายถึง ผูที่จะไดเปนพระพุทธเจาใน
อนาคตภายภาคหนา   และกลาววาศรีสุวรรณผิวพรรณงดงามด่ังพระจันทรและเปน “หนอเจาโพ
ธัญ” คือ เปนพระโพธิสัตวน่ันเอง 

สวนในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 ฉบับ คือ ฉบับวัดบานเอื้อมและฉบับวัดน้ําโทงมีการเลา
เรื่องแบบชาดก คือ มีองคประกอบของชาดก 4 ประการ ไดแก 

1. ปรารภเรื่องหรือปจจุบันวัตถุ  คือ มูลเหตุที่มีการเลาชาดกเรื่องนั้น 

2. อดีตนิทานหรือชาดก  คือ เรื่องราวนิทานที่พระพุทธองคตรัสเลา 

3. คาถา คือ ถอยคําภาษาบาลี 
    4. สโมธานหรือประชุมชาดก  คือ เนื้อความสุดทายของชาดกกลาวถึงบุคคลใน
ชาดกไดกลับชาติมาเปนผูใดบางในพุทธประวัติ 
 ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาวถึงมูลเหตุที่มีการเลาชาดกเรื่องนี้วา เมื่อครั้ง
พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี พระพุทธเจาทรงไดยินพระภิกษุสนทนากันเรื่อง
การไดเกิดมาแลวตองพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง และวงศาคณาญาติ
ตองพลัดถิ่นฐานบานเกิดไปอยูบานเมืองอื่น  พระพุทธเจาจึงตรัสวาการพลัดพรากจากพอแม      
                                                           

17 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, ชีวิตและงานกวีนิพนธของคุณพุม จินตกวีสตรี, 78.     
18 พระยาพรหมโวหาร  บทที่1  หนา 1,2 
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พี่นอง วงศาคนาญาติไปอยูบานเมืองอื่นนั้นมิไดมีเฉพาะในปจจุบันเทานั้น  แตเคยมีมาแลวในอดีต   
พระภิกษุรูปหนึ่งจึงทูลอาราธนาใหพระพุทธเจาทรงแสดงเทศนา   

  หลงัจากกวาถึงมูลเหตุของการเลานิทานแลว  พระพุทธเจาก็ทรงเลาชาดกเรื่องพระอภัย-
มณีตอไป  พระพุทธเจาทรงเริ่มเลาเรื่องพระอภัยมณีโดยกลาวถึงเมืองรัตนาที่มีความกวาง    
ความยาว ประมาณ 5 หมื่นวา มีภูเขาแวดลอมเมือง ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข  มีกษัตริย
ผูทรงทศพิธราชธรรม มีมเหสีชื่อวา นางจันทไกสร และมีพระโอรส 2 พระองค คือ พระอภัย     
อายุ 17  ป และศรีสุวรรณ อายุ 16 ป 
 เมื่อทรงเลานิทานจบแลวก็กลาวประชุมชาดกวาตัวละครในนิทานนั้นไดกลับชาติมาเกิดเปน
ผูใดในชาติปจจุบัน ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดกลับชาติมาเกิดเปนบุคคลในพุทธ
ประวัติ กลาวคือทาวอุเทนไดเกิดเปนทาวเทวทัต   ทาวสุทัศนไดเกิดเปนพระเจาสุทโธทนะ        
นางจันทไกสรไดเกิดเปนพระนางศิริมหามายา    นางอัสสราไดเกิดเปนนางยโสธราพิมพา            
ศรีสุวรรณไดเกิดเปนพระพุทธเจา  สวนตัวละครอื่นๆไดเกิดเปนพุทธบริษัททั้ง 4 จําพวก คือ ภิกษุ  
ภิกษุณี  อุบาสก และอุบาสิกา   
  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไดเพิ่มเติมวา พระอภัยมณีไดเกิดเปนพระมหากัสสปะ 
พราหมณโมราไดเกิดเปนพระสารีบุตร  พราหมณวิเชียรไดเกิดเปนพระโมคคลานะ  พราหมณ
สานนไดเกิดเปนพระอานนท  นายดานผู เฝาสวนดอกไมได เกิดเปนอนาถบิณฑิกเศรษฐี            
ทาวทศวงศไดเกิดเปนพระเจาปเสนทิโกศล 

 พระอภัยมณีฉบับลานนามีจํานวนตัวละครไมตรงตามวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูและมีการใหความสําคัญของตัวละครที่ เปลี่ยนไป  จากเดิมที่ตัวละครเอกของเรื่อง คือ  
พระอภัยมณี แตในฉบับลานนาตัวละครเอกของเรื่อง คือ ศรีสุวรรณ สวนพระอภัยมณีเปนเพียง 
ตัวละครรองเทานั้น    
 แมวาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาจะไดรับอิทธิพลมาจากวรรณคดีเรื่อง      
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  แตก็ไดมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง  แนวคิดสําคัญของเรื่อง ตัวละคร 
รวมทั้งฉันทลักษณ  ภาษา  สภาพสังคม และคติความเชื่อตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทองถิ่นลานนา 
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาจึงมีลักษณะเดนเฉพาะตัว   ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาอยางละเอียดและศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับสุนทรภู 
เพื่อใหเห็นความเหมอืนและความแตกตางของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูและเพื่อให
เห็นถึงคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภู 
 2.เพื่อศึกษาคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น 

 

สมมติฐานการวิจัย 
  พระอภัยมณีฉบับลานนาไดปรับเปลี่ยนองคประกอบของวรรณคดีใหมีท้ังความเหมือนและ
ความแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและแสดงใหเห็นคุณคาเอกลักษณในฐานะวรรณคดี
ลานนา  
 
ขอบเขตของการวิจัย  

    วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามี 2 ประเภท คือ รอยกรองและรอยแกว
สําหรับประเภทรอยกรองแตงเปนคราวซอมีทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ฉบับพระยาพรหมโวหาร    ฉบับ
วัดเอรัณทวัน    ฉบับธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และฉบับเจาอินทยศ   ณ เชียงใหม  แตใน
การศึกษาครั้งนี้จะใชฉบับพระยาพรหมโวหาร  เนื่องจากอีก 3 ฉบับมี เนื้อหาที่ไมสมบูรณ        
สวนประเภทรอยแกวมี  2 สํานวน คือ พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทงทั้ง 2 สํานวนมีเนื้อหาสมบูรณ  ดังนั้นในการศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาครั้งนี้ผูวิจัยจึงจะใชตนฉบับพระอภัยมณีฉบับลานนาจํานวน 3 สํานวน ดังนี้ 
    1.คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร   ซึ่งอุดม  รุงเรืองศรี
ไดปริวรรตเมื่อวิจัยเรื่องการใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหาร พ.ศ.2528 

    2. พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง มีความยาว 14  ผูก ซึ่งไพฑูรย ดอกบัวแกวไดปริวรรตและพิมพเผยแพรเมื่อ     
พ.ศ.2536  
    3. พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง  เขียนดวยอักษรธรรมลานนา  มีความยาว 12 ผูก ผูวิจัยไดตนฉบับใบลานถายไมโครฟลม
หมายเลข 81 078 01 076 087 จากสถาบันวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมมาปริวรรต  
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ขอตกลงเบื้องตน 
 1.การปริวรรตและเผยแพรเอกสารของลานนามีการใชท้ังคําวา “คาว”และ”คราว” 
เนื่องจากในภาษาลานนา อักษรควบกล้ํา “คร” จะไมอานออกเสียงควบกล้ํา แตจะออกเสียงเฉพาะ
พยัญชนะตนตัวแรกเทานั้น  ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “คราว” ตามหลักการปริวรรตของ 
อุดม รุงเรืองศร ียกเวนชื่อเอกสารที่ใชในการอางอิงเทานั้นที่จะใชตามช่ือเดิมของเอกสารนั้นๆ 

 2.การอางอิงเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจะใชการอางอิง   ดังนี้ 
  พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู ใชตนฉบับพระอภัยมณี  ฉบับหอสมุดแหงชาติ 
สํานักพิมพคลังวิทยา พ .ศ .2506 ผูวิ จัยจะระบุ ชื่อผูแตง   ตอน และหมายเลขหนา เชน         
“สุนทรภู  ตอน 1 หนา 1” 
  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารใชตนฉบับจากงานวิจัยเรื่องการ
ใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเรื่องพระอภัยมณี ของพระยาพรหมโวหาร ของ อุดม รุงเรืองศรี 
พ.ศ.2528  ผูวิจัยจะระบุชื่อผูแตง  บท และหมายเลขหนา เชน “พระยาพรหมโวหาร  บท 2      
หนา 8” 
  พระอภัยมณีชาดกใชตนฉบับของวัดบานเอื้อมที่ไพฑูรย ดอกบัวแกวปริวรรต   
พ.ศ.2536  ฉบับวัดน้ําโทงใชตนฉบับใบลานถายไมโครฟลม หมายเลข 81 078 01 076 087  
ผูวิจัยจะระบุชื่อฉบับ  หมายเลขผูก หมายเลขหนา และหมายเลขบรรทัด เชน “วัดบานเอื้อม  ผูก 1   
หนา 3 บรรทัด 2” และ “วัดน้ําโทง  ผูก 2 หนา  บรรทัด 3-5”  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
เปนการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะหมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

1. ศึกษาขอมูลและเอกสารตางๆเกี่ยวกับการวิจัยวรรณคดีลานนาและวรรณคดีไทย 

2. คัดเลือกขอมูลที่ใชในการวิจัยและกําหนดขอบเขตในการวิจัย 

3. ศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลวเรียบเรียงในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
4. สรุปผลการวิจัย  ขอเสนอแนะและนําเสนอเปนรูปเลมการวิจัย 
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แหลงขอมูล 
สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.ทําใหเห็นความเหมือนและแตกตางของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนนทรภู 
 2.ทําใหเห็นคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
ลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 

  1.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี   
    พระอภัยมณีเปนวรรณคดีที่ทรงคุณคาจึงมีผูนํามาศึกษาวิจัยเปนจํานวนมากทั้ง
วิทยานิพนธ  งานวิจัย และบทความ ซึ่งมีทั้งการศึกษาเฉพาะเรื่องและการศึกษารวมกับวรรณคดี
เรื่องอื่นๆของสุนทรภู โดยสามารถแบงหัวขอที่ศึกษาได ดังนี้ 
 

  1.1 การศึกษาเชิงประวัติ   การศึกษาแนวนี้มุงวิเคราะหที่มาของวรรณคดีรวมทั้ง
อิทธิพลของเหตุการณบานเมืองที่มีตอวรรณคดีเรื่องนั้นๆ  งานวิจัยที่ศึกษาเชิงประวัติในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณี มีจํานวน 2 เรื่อง ไดแก   

      ยศ   วัชรเสถียร19 ไดเขียนหนังสือเรื่อง“ภูมิหลังวรรณคดีพระอภัยมณี”
กลาวถึงที่มาของเรื่องพระอภัยมณีวาพระอภัยมณีเปนเรื่องเปดยุคนวนิยายของไทยและเปนเรื่องที่
สุนทรภูผูกเรื่องขึ้นโดยอัจฉริยะ อาศัยประสบการณ และความรูรอบตัวในการแตงเรื่อง 

                                                           
  19 ยศ วัชรเสถียร, ภูมิหลังวรรณคดีพระอภัยมณี (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2517) 
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    ทศพร  วงศรัตน20 ไดเขียนหนังสือเรื่อง “พระอภัยมณีมาจากไหน?” 
กลาววาพระอภัยมณีมิใชเกิดจากจินตนาการของสุนทรภูเปนสําคัญ นอกเหนือจากขอมูลบางสวน
ที่เปนเรื่องของสังคมหรือเหตุการณสมัยนั้น ตอนตาง ๆ ของเนื้อเรื่อง  ชื่อตาง ๆ ของตัวละคร 
พฤติกรรม  แผนที่ ทิศทาง  สถานที่ สิ่งกอสราง ธรรมชาติ  ปรากฏการณ ชนชาติ ประวัติศาสตร  
ศาสนา ประเพณี  ตํานาน ความเชื่อตางๆ  มีความสอดคลองกันสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรี
อยุธยา-ฉบับธนบุรี  

 

  1.2 การศึกษาในภาพรวม  การศึกษาแนวนี้เปนการนําวรรณคดีมาศึกษาใน
ภาพรวมทุกดานเปนตนวาเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร แนวคิด ภาพสะทอนสังคม  งานวิจัยที่
ศึกษาภาพรวมในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีจํานวน 5 เรื่อง ไดแก 
      สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร21  ไดศึกษาเรื่อง “พระอภัยมณี : การศึกษาใน
เชิงวรรณคดีวิจารณ” วิทยานิพนธเลมนี้ถือเปนงานวิจัยชิ้นแรก(พ.ศ.2513)ที่ศึกษาวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณีซึ่งเปนการศึกษาลักษณะเดนของเรื่องพระอภัยมณีในดานแกนเรื่อง  ลักษณะตัวละคร  
ระบบสัญลักษณ และภาพพจนโดยใชทฤษฏีวรรณคดีวิจารณและใชหลักจิตวิทยาเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาดวย  ผลการศึกษาพบวาดานตัวละคร สุนทรภูไดแนวคิดมาจากคนใกลชิดและบุคคล
รวมสมัยและสรางใหตัวละครมีลักษณะเฉพาะตัว มิไดถอดแบบมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง      
ดานแกนเรื่องไดสะทอนลักษณะของวรรณคดีไทยประเภทจักร ๆ วงศ ๆ ทั่วไปและสะทอน
ลักษณะเฉพาะของสุนทรภูที่ยึดแนวคิดวาตัวเอกจะตองไดรับการศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับฐานะ
ของตน   สวนดานสัญลักษณและภาพพจนนั้นมีสวนสําคัญในการชวยเนนแกนเรื่องและทัศนะของ
ผูแตงใหแจมชัดขึ้น  ดังนั้นการศึกษาเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 3 ดานจึงไดสะทอนใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางผูแตงกับงานประพันธอยางชัดเจน และไดจัดพระอภัยมณีเปนวรรณคดีประเภทโรมานซ
ตามแนววรรณคดีสากล 

      นิพนธ อินสิน22 ไดศึกษาเรื่อง “ลักษณะขัดแยงในวรรณกรรมเรื่อง     
พระอภัยมณีของสุนทรภู” พบวาสุนทรภูสรางตัวละครใหมีลักษณะขัดแยงกับตัวละครแบบฉบับ 

                                                           
  20  ทศพร วงศรัตน, พระอภยัมณีมาจากไหน? (กรุงเทพฯ : คอมฟอรม, 2550) 
  21 สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร, พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 

2549) 
  22  นิพนธ  อินสิน, ลักษณะขัดแยงในวรรณกรรม เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู  (สกลนคร : ภาควิชาภาษาไทย 
วิทยาลัยครูสกลนคร, 2521) 
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เชน พระอภัยมณีซึ่งเปนตัวละครเอกฝายชายมีนิสัยขี้ขลาด   นางสุวรรณมาลีซึ่งตัวละครเอกฝาย
หญิงมีจิตใจเด็ดเดี่ยว  กลาหาญ นอกจากน้ันยังมีความขัดแยงของฉาก บรรยากาศในเรื่อง และ
ความขัดแยงระหวางฉากกับเหตุการณ   สุนทรภูสามารถผสมผสานความขัดแยงตางๆไดอยาง
กลมกลืน 

      ประจักษ ประภาพิทยากร ไดเขียนหนังสือเรื่อง “เบื้องหลังการแตง     
พระอภัยมณี”23 และ “วรรณคดีวิเคราะหพระอภัยมณี”24โดยไดศึกษาทั้งที่มาของเรื่องพระอภัย-
มณี  ตัวละคร เหตุการณ  สุภาษิตและสํานวนในพระอภัยมณี  รวมทั้งศึกษาเรื่องความเชื่อของ
สังคมจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร  โหราศาสตร และเกร็ดประวัติตาง  ๆ ที่สะทอนผานเรื่อง     
พระอภัยมณี   ดานที่มาของเรื่องนั้นสุนทรภูเปนผูมีความรูดีในเรื่องวรรณคดีจีน ชวา ไทย แขก    
แตเรื่องเหลานั้นจะเปนแรงดลใจในการสรางเคาเรื่องพระอภัยมณีหรือไมนั้นไมสามารถทราบได 
     อัญชลี  ภูผะกา25

 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณี : การผสมผสาน
ระหวางขนบเดิมกับจินตนาการใหม” กลาววาพระอภัยมณีเปนนิทานคํากลอนที่มีการผสมผสาน
ระหวางแนวความคิดเดิมกับแนวความคิดใหมซึ่งแทรกปนกันไปตลอดทั้งเรื่อง ทั้งในโครงเรื่อง    
ตัวละคร และฉากซึ่งแนวความคิดใหมนี้เกิดมาจากจินตนาการและอัจฉริยภาพของสุนทรภูจึงทําให
เรื่องพระอภัยมณีมีความแตกตางไปจากนิทานคํากลอนเรื่องอื่น ๆ เปนอยางมาก เชน การใชฉาก
ทะเลเปนหลักในการดําเนินเรื่องและการสรางใหตัวละครหญิงมีบทบาทขึ้นมาทัดเทียมฝายชาย  

    ชลดา  เรืองรักษลิขิต26
 ไดเขียนบทความ“พระอภัยมณี : มณีแหงวรรณคดี

ไทย” กลาววาพระอภัยมณีมีโครงเรื่องที่แปลกใหมโดยเริ่มตนเหมือนเรื่องจักร  ๆ วงศ ๆ ทั่วไป        
แตดําเนินเรื่องและจบเรื่องตางออกไป  เนื้อหาของเรื่องมาจากจินตนาการและเรื่องจริงที่พบเห็นได
ในสังคมไทย  ตัวละครเดน ๆ ที่หลากหลายมีเอกลักษณของตนเองทําใหผูอานผูฟงไมสับสน         
ใชฉากทะเลซึ่งแตกตางจากเรื่องอื่น ๆ ที่มักใชฉากปาเขา  อีกทั้งมีลีลากลอนสุภาพเฉพาะแบบของ
สุนทรภูที่มีสัมผัสในมากทําใหกลอนมีความไพเราะและมีสํานวนภาษารวมทั้งภาษิตสอนใจที่แทรก

                                                           
  23 ประจักษ ประภาพิทยากร, เบือ้งหลงัการแตงพระอภัยมณี (พระนคร : โอเดียนสโตร, 2513) 
  24 ประจักษ ประภาพิทยากร, วรรณคดีวิเคราะห พระอภัยมณี (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2529) 
  25 อัญชลี  ภูผะกา, “พระอภัยมณี : การผสมผสานระหวางขนบเดมิกับจินตนาการใหม,” ปาริชาติ 17 , 1(เมษายน – 
กันยายน 2547) : 20-30.   
  26 ชลดา  เรืองรักษลิขติ, “พระอภัยมณี : มณีแหงวรรณคดีไทย,” ราชบัณฑิตยสถาน 30, 3 (กรกฏาคม – กันยายน 
2548) :764-785. 
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ในเรื่องเปนระยะ ๆ องคประกอบที่แปลกใหมดังกลาวจึงสรางความประทับใหใหผูฟงผูอานตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน 

 

   1.3 การศึกษาองคประกอบของวรรณคดี    การศึกษาแนวนี้เปนการศึกษา      
เนื้อเรื่อง  โครงเรื่อง   แกนเรื่อง  ตัวละคร  ฉากและบรรยากาศ  บทสนทนา กลวิธีที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินเรื่อง และมุมมองของกวี โดยเลือกศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง   งานวิจัยที่ศึกษาองคประกอบ
ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีสามารถจัดกลุมได ดังนี้ 
  

      1.3.1 การศึกษาเน้ือเรื่องหรือโครงเรื่อง  มีจํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
        นิพนธ  อินสิน27 ไดศึกษา “ความขัดแยงในวรรณกรรมสามเรื่อง
ของสุนทรภู” ผลการศึกษาพบวาความขัดแยงเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญยิ่งในการสราง
วรรณคดีทั้ง 3 เรื่อง กลาวคือความขัดแยงเปนองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดนาฏการและ
เหตุการณในแตละชวง  ในวรรณคดีเรื่องหนึ่งมีความขัดแยงหลายชนิด แตจะมีความขัดแยงหลักที่
มีความสัมพันธกับความขัดแยงยอย ๆ   ความขัดแยงในวรรณคดีทั้ง 3 เรื่องมีลักษณะรวมกัน 
ยกเวนความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่ปรากฏเฉพาะในเรื่องพระอภัยมณี  ความขัดแยง
ตาง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีสะทอนใหเห็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม 

       ขนิษฐา ตันติพิมล28 ไดศึกษา “วิเคราะหความเหลือเชื่อในนิทาน
คํากลอนของสุนทรภู” พบวาความเหลือเช่ือที่ปรากฏในนิทานคํากลอนของสุนทรภูมี 3 ประการ 
ไดแก ความเหลือเชื่อเกี่ยวกับตัวละคร หมายถึง ตัวละครที่มีความสามารถเกินปกติวิสัยมนุษย เชน 
เปนเทพหรือเทวดา เปนอมนุษย และเปนมนุษยที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เปนตน  ความเหลือเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งของวิเศษ  และความเหลือเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร  ไดแก เวทมนตร คาถาอาคม  
เครื่องรางของขลัง  โชคลาง  นิมิตและความฝน 

 

 

 
 

                                                           
  27 นิพนธ  อินสิน, “ความขดัแยงในวรรณกรรมสามเรื่องของสุนทรภู” (ปริญานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ มหาวทิยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ, 2520) 
  28 ขนิษฐา ตันติพิมล, “การวิเคราะหความเหลือเชื่อในนิทานคํากลอนของสุนทรภู”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535) 
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   1.3.2 การศึกษาตัวละคร   มีจํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
        สุนันทา โสรัจจ29

 ไดเขียน “บทวิเคราะห – วิจารณ พระเอกหรือ
ผูรายในวรรณคดีไทย” กลาววาพระอภัยมณีเปนตัวละครที่มีรูปโฉมแลอุปนิสัยไปในทางสตรีเพศ 
ดังเชนการที่พระอภัยมณีเลือกเรียนดานดนตรีแทนการเรียนดานการตอสูหรือศิลปวิทยาการ   
ดานอื่น ๆ  แตก็แสดงใหเห็นวาพระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาทางดนตรีตามอุปนิสัยและความถนัด
ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเรียนไดอยางดีเยี่ยมจนหมดภูมิรูของอาจารย  ในดานชีวิตคูนั้นเมื่อใช
ชีวิตคูอยูกับนางผีเสื้อสมุทรนั้นฝายหญิงเปนผูหาเลี้ยง ตอมาพระอภัยมณีจึงคิดหนีไปพรอมกับ   
สินสมุทร  การที่พระอภัยมณีทนอยูกับนางผีเสื้อสมุทรถึง 8 ปนั้นถือไดวาไดทดแทนบุญคุณที่นาง
หาเลี้ยงมาพอแลว  และเมื่อนางผีเสื้อสมุทรตามเรือสําเภาของทาวสิลราชเพื่อพาพระอภัยมณี
กลับไป  พระอภัยมณีจึงเปาปทําใหผีเสื้อสมุทรเสียชีวิต  การกระทําดังกลาวไมถือวาเปน         
การอกตัญูตอนางผีเสื้อสมุทร แตเปนการกระทําที่เปนทางเลือกสุดทายและเปนการปองกันชีวิต
ของผูอื่นดวย   ตอมาเมื่อไดนางเงือกเปนคูชีวิตนั้นก็ตองจากนางไปเมื่อนางตั้งครรภไดเพียง        
3 เดือน แตการจากไปน้ันไมใชการหนีไป พระอภัยมณีไดบอกลานางเงือกอยางตรงไปตรงมา     
อีกทั้งยังกลาววาจะกลับมารับนางเงือกอีกดวย ดังนั้นพระอภัยมณีจึงไมไดเปนผูที่ขาดความ
รับผิดชอบ 

     วินัย ภูระหงษ30 ไดศึกษา “พระเอกในวรรณคดีคลาสสิคของไทย
เรื่องพระอภัยมณี : พระเอกศิลปน” พบวาพระอภัยมณีเปนพระเอกศิลปนทั้งบุคลิกทางกายที่มี
รูปรางงดงาม  มีกิริยาทาทางที่สุภาพออนนอมตอทุกชนช้ัน และเปนผูที่มีวาจาไพเราะออนหวาน  
บุคลิกภาพทางใจมีความเปนตัวของตัวเอง มีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ  มีไหวพริบและรูเทาทัน
คนอื่น     แมพระอภัยมณีจะเปนพระเอกศิลปนที่มีอารมณออนไหว สะเทือนใจงาย แตพระอภัย-
มณีก็มีความเด็ดขาดแฝงอยู 

 

 

                                                           
  29 สุนันทา โสรัจจ, บทวิเคราะห – วิจารณ พระเอกหรือผูรายในวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพนิยมวิทยา, 

2520) 
  30 วินัย ภูระหงษ.  รายงานผลการวิจยัโครงการพระเอกในวรรณคดีคลาสสิคของไทยเรื่องพระอภยัมณี : พระเอก
ศิลปน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2525) 
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        ทองใบ   แทนมณี31  ไดเขียนบทความเรื่อง “นางเงือกของพระ-
อภัยมณีมีขาดวย” กลาววานางเงือกนาจะมีขาดวย เนื่องจากเมื่อผีเสื้อสมุทรกินเงือกสองผัวเมีย
เปนอาหาร สุนทรภูไดกลาววา “แลวนางยักษหักขาฉีกสองแขน ไมหายแคนเคี้ยวกินสิ้นทั้งคู” 
ดังนั้นเมื่อพอแมมีขาลูกก็นาจะมีขาดวย   ในตอนทายเรื่องพระอินทรไดตัดหางนางเงือกทําใหนาง
ไดเปนมนุษยโดยสมบูรณ โดยมิไดกลาวถึงการตอขาแตอยางใด  อีกทั้งเมื่อตัดหางแลวนางเงือกก็
สามารถเดินไดอยางชัดเจน  โดยสุนทรภูใชคําวา “บทจร” และ “ลุกไคลคลา” 

      พีระพันธุ  บุญโพธิ์แกว32ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณี
ไมไดฆาผีเสื้อยักษ” กลาววานางผีเสื้อสมุทรเปนตัวละครที่มีรูปช่ัวแตมีความดี สามารถเปน
แบบอยางของภรรยาที่ดี  แมที่ดี เปนสัญลักษณของ “รูปช่ัวตัวดํา แตน้ําใจงาม” ที่ชัดเจน  นาง
ผีเสื้อสมุทรขาดใจตาย  เพราะเสียงปของพระอภัยมณี หลังจากนั้นรางก็กลายเปนหินจึงเปนที่
คลางแคลงใจแกคนทั่วไป เมื่อผูเฒานุงขาวหมขาวเลาความครั้งกอนใหฟงวา “ถึงฆาฟนฉันใดก็ไม
มวย เพราะเหตุดวยกําเนิดเกิดหลายหน  ตอเพลิงกาฬผลาญพิภพจบสากล  จึงสิ้นชนมชีวา
นิคาลัย” ซึ่งตอนนี้เพลิงกาฬยังไมผลาญโลก นางผีเสื้อยักษจึงยังรอการกลับคืนชีวิตอีกครั้ง 

        ชลดา  เรืองรักษลิขิต33
 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณี : 

พระเอกแบบใหม” กลาววาพระอภัยมณีเปนพระเอกแบบใหมที่มีลักษณะแตกตางไปจากพระเอก
ทั่วไปของไทยกลาวคือเปนผูมีความรูเฉพาะทาง นิสัยออนแอและขี้ขลาด มีชีวิตครอบครัวที่ไม
เหมือนพระเอกทั่วไป มีความสามารถดานสันถวไมตรีซึ่งสุนทรภูไดแบบอยางมาจากตะวันตก 
เนือ่งจากสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพระเอกที่แข็งแรง กลาหาญ และเปนนักรบไมเปนที่ตองการของ
สังคม พระเอกที่เปนนักวิชาการ มีความรูความเช่ียวชาญวิชาใดวิชาหนึ่งและสามารถใชความรูนั้น
ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม   และมีความสามารถทางวาทศิลปนั้นมีความสําคัญและเปนที่
ตองการมากกวา  สุนทรภูไดแสดงใหเห็นวาพระเอกแบบใหมอยางพระอภัยมณีสามารถที่จะเอาตัว
รอดและเผชิญกับอํานาจคุกคามจากชาติตะวันตกได 

                                                           
  31 ทองใบ   แทนมณี, “นางเงือกของพระอภัยมณีมีขาดวย,” ศิลปวัฒนธรรม 17, 8 ( มิถุนายน 2539) : 210-213. 
  32 พีระพันธุ  บุญโพธิ์แกว, “พระอภัยมณีไมไดฆาผีเสื้อยักษ,” ศิลปวัฒนธรรม 17, 8 ( มิถุนายน 2539) : 200-208. 
  33 ชลดา  เรืองรักษลิขติ,“พระอภัยมณี : พระเอกแบบใหม,”ราชบัณฑิตยสถาน 29, 3 (กรกฏาคม – กันยายน 2547) : 

721-733. 
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      ศรีสุรางค  พูลทรัพย34 ไดเขียนบทความเรื่อง “ชาวตางประเทศใน
เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู” กลาววาชาวตางประเทศในเรื่องพระอภัยมณีมี 2 กลุม คือ          
กลุมเอเชีย ไดแก อินเดีย พมา มอญ จีน จาม ชวา มลายู  และกลุมยุโรป ไดแก อังกฤษ  ฝรั่งเศส 
ฮอลันดา ชาวตางประเทศเหลานี้เปนคนรวมสมัยกับสุนทรภูที่มาอาศัยในประเทศไทย  สุนทรภูจึง
นําพฤติกรรมของคนเหลานั้นมาเปนตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี 

     สุรัยยา  ไลมาน35
 ไดเขียนบทความเรื่อง “จากแจ็คผูฆายักษถึง

พระอภัยมณีและสังขทอง : การอานแนวหลังอาณานิคม”  กลาวถึงเรื่องพระอภัยมณีวาพระอภัย-
มณีไดสรางภาพความเปนอื่นใหกับตัวละครนางเงือกและผีเสื้อสมุทรซึ่งเปนอมนุษยใหตํ่าตอยดอย
คา เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับมนุษย คือ พระอภัยมณีวาสามารถทิ้งนางทั้งสองคนได     
เพราะทั้งสองไมคูควรกับตนเองที่เปนมนุษย  หนาที่ของตัวละครอมนุษยซึ่งอยูในฐานะผูอื่นลวน
ตองเสียสละทั้งรางกายและจิตใจของตนเองเพื่อเปนการกรุยทางไปสูความหวังและความสําเร็จ
ของตัวละครเอก และหากพิจารณาโดยใชการวิจารณแนวสตรีนิยมหลังอาณานิคม( Postcolonial 
Feminism) จะพบวานางเงือกและผีเสื้อสมุทรนั้นอยู ในสถานะแหงการเปนผูอยูใตอาณานิคมแบบ
ซ้ําซอน (a double colonization)  คือ การที่ผูหญิงถูกกดขี่ซ้ําซอนภายใตลัทธิอาณานิคมและลัทธิ-
ปตาธิปไตย 

 

   1.3.3 การศึกษาฉากและบรรยากาศ   มีจํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
        ขุนวิจิตรมาตรา36 ไดเขียนเรื่อง “ภูมิศาสตรสุนทรภู” กลาวถึง
สถานที่หรือเมืองตาง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูวาเมื่อลองเทียบช่ือ
เมืองกับแผนที่ในทวีปเอเชียปรากฏวาตรงกัน  อีกทัง้ยังบรรยายถึงที่มาของกลุมคนหรือเมืองตาง ๆ
เชื่อมโยงกับวรรณคดีจีน วรรณคดีกรีก ตํานานฮินดูนิทานพื้นบานและจดหมายเหตุตาง ๆ ดวย 

                                                           
  34 ศรีสุรางค  พูลทรัพย, “ชาวตางประเทศในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู,” ราชบัณฑิตยสถาน 32, 2 (เมษายา – 
มิถุนายน2550) : 381-394. 
  35 สุรัยยา  ไลมาน, “จากแจ็คผูฆายักษถึงพระอภัยมณีและสังขทอง : การอานแนวหลังอาณานิคม”  อักษร
ศาสตร 38, 1 (มกราคม –มิถุนายน 2552) : 119 -165.  
  36 ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ), ภูมิศาสตรสุนทรภู, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ตนออ, 2540.) 
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      กุสุมา  รักษมณี37 ไดเขียนบทความเรื่อง “เมืองเทศและชาวเมือง
เทศในโลกของสุนทรภู” กลาวถึงตัวละครและสถานที่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีวามีคํากลอนที่
เรียงรอยดวยชื่อเมืองและชาวเมืองอยูมากมาย  เชน “เมืองฉามะหรุมอุมไบไสมโข” เมืองเหลานี้
เปนเมืองที่มีอยูจริง กลาวคือฉามะ หมายถึง แควนชามซึ่งเปนชื่อเดิมที่ชาวอาหรับใชเรียกซีเรีย  
หรุม หมายถึง เตรอรกีซึ่งเปนสวนหนึ่งของโรม อุมไบ หมายถึง เมืองมุมไบในประเทศอินเดีย    
ไสมโข หมายถึง เมืองสะมารคันดในประเทศอุสเบกิสถานตะวันออก ชื่อเมืองและชาวเมืองที่สุนทร
ภูกลาวถึงในพระอภัยมณีเปนสิ่งที่มีอยูจริงไมไดแตงขึ้นเพราะกลอนพาไป 

        เจนจิรา  เบญจพงศ38 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณี 
วรรณคดีใชฉากสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปทะเลอันดามัน ” กลาวถึงฉากในวรรณคดีเรื่อง       
พระอภัยมณีวาศูนยกลางการดําเนินเรื่องพระอภัยมณีอยูที่ “นาควารินทรสินธุสมุทร” เปนชื่อที่
แปลงมาจากเกาะนาควารีหรือหมูเกาะนิโคบาร(Nicober Islands) ในทะเลอันดามันและอาวเบงกอล 
ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงการคาโลกฝงตะวันตกกับภูมิภาคอาคเนย  สถานที่ตาง  ๆ   
ในเรื่อง เชน ถ้ํานางผีเสื้อสมุทรอยูบริเวณกึ่งกลางทางระหวางเกาะนิโคบารกับจังหวัดภูเก็ต    
เกาะแกวพิสดารอยูในเขตอันดามันหรือในมหาสมุทรอินเดีย ไมใชเกาะเสม็ดดังที่เคยเขาใจกันมา 
เมืองลังกา  คือ  ศรีลังกา และเมืองผลึก คือ ภูเก็ตหรือถลาง  ฉากของเรื่องนี้บางสวนมีอยูจริงตาม
ประสบการณที่สุนทรภูรับรูในชวงเวลานั้น  อีกทั้งไดสะทอนภาพสังคมและเศรษฐกิจที่กําลังรุงเรือง
ของยุคสมัยนั้นดวย 

 

   1.3.4 การศึกษามุมมองของกวี  มีจํานวน 1 เรื่อง คือ 

       ฐิติรัตน   อินธนู39 ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง  “การวิเคราะหตัว
ละครสําคัญในนิทานคํากลอนสุนทรภู : การศึกษาดานมุมมอง” กลาววาสุนทรภูใชมุมมองของตัว
ละครเพื่อแสดงทัศนคติของตนเองผานตัวละครในเรื่องทําใหสามารถแบงมุมมองที่ปรากฏในเรื่อง
ไดเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่เห็นดวยมักเปนผูกระทําเหตุการณนั้น ๆ  ฝายที่ไมเห็นดวยมักเปนผูที่ไดรับ

                                                           
  37 กุสุมา  รักษมณี, “เมืองเทศและชาวเมืองเทศในโลกของสุนทรภู,” ศิลปวัฒนธรรม 25, 8 ( มิถุนายน 2547) : 126-

134. 
  38 เจนจิรา  เบญจพงศ, “พระอภัยมณี วรรณคดีใชฉากสุวรรณภูมิและสุวรรณทวีปทะเลอันดามัน,” สยามรับสัปดาห
วิจารณ 55,  43 (18-14 กรกฏาคม 2551) :  38. 
  39 ฐิติรัตน   อินธนู, “การวิเคราะหตัวละครสําคัญในนทิานคํากลอนสุนทรภู : การศึกษาดานมุมมอง” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548) 
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ผลกระทบจากเหตุการณนั้น ๆ และหากการกระทําใดเปนเรื่องผิดจารีตประเพณีทั้งตัวละครที่
ไดรับผลกระทบและไมไดรับผลกระทบจะแสดงความไมเห็นดวยอยางชัดเจน  มุมมองดังกลาวเกิด
จากปจจัยทางสังคมหลายประการ เชน เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองการปกครอง และประเพณี
แตงงาน ฯลฯ 

 

   1.3.5 การศึกษาเรื่องปในฐานะอนุภาคสําคัญของเรื่อง มีจํานวน 4 เรื่อง 
ดังนี้ 
        สมชาย   พุมสะอาด40

 ไดเขียนบทความเรื่อง “ปพระอภัย  ทําไม
พระอภัยมณีตองเปาป”  กลาววาพระอภัยมณีเปาปทั้งหมด 13 ครั้ง โดยกลาวถึงสาเหตุและผลของ
การเปาปแตละครั้ง 

       ชะลอ  ชวยบํารุง41 ไดเขียนบทความเรื่อง “ปพระอภัย : ปอะไร”  

กลาววาปที่พระอภัยมณีใชเปาในเรื่อง คือ ปนอก เนื่องจากมีขนาดเล็ก พกติดตัวงาย พกพาสบาย
กวาปชนิดอื่น  
       สุกรี   เจริญสุข42 ไดเขียนบทความเรื่อง “ทําไมพระอภัยมณีตอง
เปาป”  กลาววาในอดีตวิชาการดนตรีเปนวิชาช้ันตํ่าสําหรับสังคมไทย   แตสุนทรภูไดใหพระอภัย-
มณีใชปเปนอาวุธจึงถือเปนการปฏิวัติทางความคิดเรื่องดนตรีในเมืองไทย จากวิชาช้ันตํ่าใหเปนวิชา
ช้ันสูงที่คนในระดับกษัตริยตองศึกษาเลาเรียน  ตางจากชาติตะวันตกที่เห็นวาดนตรีเปนวิชาช้ันสูง
ดังแนวคิดที่วา “ชนใดไมมีดนตรีกาล  ในสันดานเปนคนชอบกลนัก” ซึ่งเปนแนวคิดที่รับมาจาก
เช็กสเปยร 
      รื่นฤทัย  สัจจพันธุ43 ไดเขียนบทความเรื่อง “เพลงปพระอภัย”  

กลาววาพระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาดนตรีซึ่งตางไปจากกษัตริยทั่วไป  พระอภัยมณีเปาป 10 ครั้ง 
ในการเปาแตละครั้งมีจุดประสงคตางกัน เพลงปจึงมีลักษณะตางกัน เพลงปมีเพียงทํานอง แตกวี
ไดถายทอดโดยใชภาษาเปนสื่อใหรูสึกถึงความแตกตางของเพลงปแตละครั้งดวยเนื้อ เพลง       

                                                           
  40 สมชาย   พุมสะอาด, “ปพระอภัย  ทําไมพระอภัยมณีตองเปาป,”  ศิลปวัฒนธรรม   5, 8 (มถิุนายน 2527) : 38-45. 
  41 ชะลอ  ชวยบํารุง, “ปพระอภัย : ปอะไร,”  ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ 30 ป คณะโบราณคดี  (มิถุนายน2528) : 

152-155. 
  42 สุกรี   เจริญสุข, “ทําไมพระอภัยมณีตองเปาป,”  ศิลปวัฒนธรรม 9, 8 (มิถุนายน 2531) : 26-29.  
  43 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ, “เพลงปพระอภัย,” ใน วรรณคดีศึกษา (กรุงเทพฯ : ธารปญญา, 2544), 148-154. 
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หากพิจารณาเนื้อเพลงแตละเพลงจะพบวามักจะกลาวถึงความรักและความพลัดพรากซึ่งเปน
ภาวะของความสุขและความทุกขที่เกิดแกมนุษย 
 

  1.4 การศึกษาดานวรรณศิลป    การศึกษาแนวนี้มุงวิเคราะหความไพเราะของบท
ประพันธ ซึ่งทําใหผูอานเกิดอารมณ ความรูสึกและจินตนาการตามรส ความหมายของถอยคําและ
ภาษาที่ผูแตงเลือกใช  งานวิจัยที่ศึกษาดานวรรณศิลปในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีจํานวน       
2 เรื่อง คือ 

      พนมไพร เทพจิตรและคนอื่นๆ44 ไดศึกษา “วิเคราะหโวหารภาพพจนใน
พระอภัยมณีของสุนทรภู” พบวามีการใชโวหารภาพพจนทั้งหมด 12 แบบ  โดยโวหารภาพพจนที่
พบมากที่สุด คือ อุปมา   ซ้ําคํา เลนเสียง เลนจังหวะ ตามลําดับ  สวนโวหารที่พบนอยที่สุด คือ 
บุคลาธิษฐาน 

   สุปาณี  พัดทอง45 ไดเขียนบทความเรื่อง “ทํานองเสนาะในกวีนิพนธของ
สุนทรภู” พบวากวีนิพนธของสุนทรภูมีจังหวะ ลีลารวมทั้งเสียงที่ไพเราะทั้งกลอน กาพย โคลง   
อีกทัง้ยังมีเนื้อหา สาระ และขอคิด เอกลักษณเฉพาะของกวีนิพนธของสุนทรภู คือ การใชคํา “งาย
และงาม”  นิยมใชคําเลียนเสียง คําเลนเสียง  การเลือกใชเสียงวรรรยุกตในคําสุดทายของแตละ
วรรค  การใชสัมผัสในในกระบวนกลอน   การใชคําสัมผัสคลองจองกันทําใหเกิดจังหวะ อานแลว
ไมติดขัด มีความไพเราะเปยมดวยอารมณ ความรูสึกและทําใหนึกเห็นภาพ ความไพเราะและความ
งดงามในงานของสุนทรภูจึงเกิดจากการประสานกันอยางเหมาะสมกลมกลืนของรูปแบบและ
เนื้อหา 

 

    1.5 การศึกษาเชิงสังคม   การศึกษาแนวนี้มุงวิเคราะหวัฒนธรรม คานิยม ความ
เชื่อ ระบบสังคม การเมือง การปกครองและภาพสะทอนทางสังคมที่ปรากฏในวรรณคดี เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคม งานวิจัยที่ศึกษาเชิงสังคมในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมี
จํานวน 7 เรื่อง ไดแก 

                                                           
  44 พนมไพร เทพจิตรและคนอื่นๆ, “วิเคราะหโวหารภาพพจนในพระอภัยมณีของสุนทรภู” (สารนิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2548) 
  45 สุปาณี  พัดทอง, “ทํานองเสนาะในกวีนิพนธของสุนทรภู,” ใน สุนทรภู อาลักษณนักเลงทําเพลงยาว  (กรุงเทพฯ: 

สถาพรบุคส,2557),268-284. 
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    ประจักษ  ประภาพิทยากร46 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณีกับการ
สะทอนเหตุการณ”  กลาววาสุนทรภูไดสะทอนเหตุการณบานเมืองไวในเรื่องพระอภัยมณีหลาย
เหตุการณทั้งเหตุการณสมัยที่ทานมีชีวิตอยูและเหตุการณกอนหนา เชน  เหตุการณสงครามเกา
ทัพสมัยรัชกาลที่ 1 เปนตอนศึกเกาทัพ  การจับเจาละมานใสกรงเหล็กใหชาวเมืองผลึกดูตรงกับ
เหตุการณเจาอนุวงศกอการกบฏเมื่อ พ.ศ.2371 ฯลฯ 

     ไพโรจน   นรชาติธรรมรงวิทย47 ไดศึกษา “วิเคราะหความเช่ือในเรื่องพระ
อภัยมณ”ี พบวาในเรื่องพระอภัยมณีมีความเช่ือ 3 ดาน คือ ดานไสยศาสตร ดานโหราศาสตร และ
ดานพุทธศาสตร  โดยความเชื่อทั้ง 3 ดานนั้นมีบทบาทตอการดําเนินเรื่อง การสรางฉาก และการ
สรางตัวละคร ซึ่งความเชื่อในดานไสยศาสตรปรากฏและมีบทบาทตอเรื่องมากที่สุด 

       นายชางคน48 ไดเขียนบทความเรื่อง “ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรในเรื่อง
พระอภัยมณี” กลาววาสุนทรภูเขียนเรื่องพระอภัยมณีจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร เชน เรื่องศึก
เกาทัพจากเหตุการณสงครามเกาทัพ  เรื่องเจาละมานจากเหตุการณกบฏเจาอนุวงศ  สงคราม
เมืองผลึกกับลังกาจากเหตุการณสงครามระหวางญวนกับไทยสมัยรัชกาลที่ 3 การใชเรือใน     
พระอภัยมณีไดรับอิทธิพลมาจากการที่สุนทรภูเปนชาวเมืองแกลง จังหวัดระยอง และในสมัยนั้นมี
การคาขายทางเรือสําเภา   พระราชพิธีถวายพระเพลิงทาวทศวงศจากงานพระบรมศพรัชกาลที่ 2  
นางสุวรรณมาลีปรารภเรื่องน้ําทวมจากเหตุการณน้ําทวมกรุงเทพฯ พ.ศ.2324   และนางสุวรรณ-
มาลีผาตัดจากเหตุการณที่หมอบรัดเลยตัดแขนผูไดรับบาดเจ็บจากการถูกระเบิดในงานฉลอง    
วัดประยุรวงศาวาส 

      ไมเคิล  ไรท49  ไดเขียนบทความเรื่อง“ความสงสัยใหมเกี่ยวกับพระอภัย
มณี” กลาวถึงภูมิศาสตรและประวัติศาสตรจากเรื่องพระอภัยมณีและไดแสดงความคิดเห็น
แตกตางจากนักวิชาการทานอื่นๆวาพอจะอนุมานไดวาเมืองลังกา คือ เกาะศรีลังกา  เมืองผลึก
นาจะ คือ ภูเก็จ (เก็จ=ผลึก) หรือ นครศรีธรรมราช(หาดทรายแกว) คือ กรุงรัตนา(รัตนโกสินทร) 

                                                           
  46 ประจักษ  ประภาพิทยากร, “พระอภัยมณีกับการสะทอนเหตุการณ,”   มิตรครู 28,12  (มถิุนายน 2529) : 56-60. 
  47 ไพโรจน   นรชาติธรรมรงวิทย,  “วิเคราะหความเชื่อในเรื่องพระอภัยมณี” (ปริญานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ  
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2533) 
  48 นายชางคน[นามแฝง], “ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรในเรื่องพระอภัยมณี,” วิทยาจารย 105, 7(พฤษภาคม  2549) : 

60-64. 
  49 ไมเคิล ไรท, “ความสงสัยใหมเกี่ยวกบัพระอภัยมณี,”  ศิลปวัฒนธรรม 29, 4 (กุมภาพันธ 2551) : 36-38. 
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และการที่นางละเวงวัณฬาครองเมืองลังกานาจะตรงกับนาง Dona  Catharina มากกวาพระนาง-
วิกตอเรีย 

      วรนุช จรุงรัตนาพงศ50  ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การวิเคราะหเพศ
สถานะในพระอภัยมณี”  วิทยานิพนธเลมนี้ไดศึกษาเพศสถานะในสังคมไทยชวงรัตนโกสินทร
ตอนตนกับปจจุบันโดยใชวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเปนตัวแทนของสังคมไทยชวงรัตนโกสินทร
ตอนตน  ผลการศึกษาพบวาการแบงเพศสถานะในพระอภัยมณีไมไดใชรางกายเปนตัวแบงดังเชน
ในปจจุบัน  กลาวคือในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรางกายเปนพื้นที่สะทอนบุญบารมี  ความงามของ
รางกายจึงเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นถึงคุณความดีของเจาของรางกาย  ดังนั้นพระอภัยมณีจึงไม
มีความบกพรองในความเปนชาย  แตหากพิจารณาตามกรอบความคิดในปจจุบันซึ่งมีกรอบ
ความคิดในเรื่องรางกายที่แตกตางกันจะถือวาพระอภัยมณีเปนชายไมสมชาย  ดังนั้นจึงแสดงให
เห็นวาเพศสถานะไดเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม  

      มาลิทัต  พรหมทัตตเวที51 ไดศึกษาอาหารการกินในวรรณคดีเรื่อง     
พระอภัยมณี  กลาววาอาหารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีแบงได เปน 11 ประเภท คือ              
1)อาหารหลัก ไดแกอาหารจําพวกขาวและเสบียงในการเดินทาง 2)อาหารวางหรือของกินเลน     
3)อาหารนักบวช 4)อาหารที่เปนเครื่องเสวย 5)อาหารที่เปนกับแกลม 6)อาหารหวานและขนม     
7)อาหารคนเจ็บเปนพวกอาหารบํารุง 8)อาหารในงานเลี้ยง 9)อาหารที่เปนเครื่องเซนสังเวย      
10)อาหารของชนปาเถื่อนมักเปนของดิบ  11)อาหารของอมนุษย มีลักษณะแตกตางกันไป         
เชน ผีเสื้อสมุทรกินอาหารทะเล ยองตอดกินตับไต 

   สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร52 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณีไมเสวย
เหลา อาหารการกินกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม” กลาวถึงอาหารการกินในวรรณคดีเรื่อง  
พระอภัยมณีและขุนชางขุนแผนวา ขาวและปลาเปนอาหารหลักของคนธรรมดา ทั้งชาวบาน
ชาวเมือง เจานายหรือชนช้ันปกครอง  การไมกินขาวกินปลาหรือไมมีขาวปลาใหกินเปนภาพลักษณ
ของนักบวชหรือผูถือศีล และแสดงใหเห็นการดํารงชีวิตในสภาวะที่ ไมเปนปรกติ อาทิ การเดินทาง
                                                           
  50 วรนุช จรุงรัตนาพงศ, “การวิเคราะหเพศสถานะในพระอภัยมณี”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สตรีศึกษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2551) 
  51 มาลิทัต  พรหมทัตตเวที, “อาหารการกินในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี,” ราชบัณฑิตยสถาน 37, 2 (เมษายน-
มิถุนายน 2555) : 124-145. 
  52 สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร, “พระอภัยมณีไมเคยเสวยเหลา อาหารการกินกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรม,” ใน สุนทร
ภู อาลักษณนักเลงทําเพลงยาว(กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส,2557),285-317. 
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รอนเรพเนจร การพลัดพรากจากบานเมือง  ซึ่งตองใชพืชพรรณตาง ๆ ในปาประทังชีวิต จึงเห็นได
วาขาวไมไดเปนของปาหรือของที่เสาะหาไดในพื้นที่ทั่วไป แตเปนอาหารหลักในชุมชนที่ทําการ
เพาะปลูกเปนหลักแหลง   วิธีการปรุงอาหารใหสุกกอนกินเปนพฤติกรรมของมนุษย สวนการกิน
ของดิบเปนพฤติกรรมของอมนุษย เชน ปศาจ ผีดิบ ผูรับของเซนสังเวย และกลุมคนปาเถื่อน ฯลฯ
สําหรับเหลามักเปนอาหารสังเวยเทวดาหรือเลี้ยงผี เลี้ยงกองทัพหรือเลี้ยงทูต หากกินในมื้ออาหาร
ปรกติมักเปนธรรมเนียมของฝรั่ง(ลังกา) คนกินเหลามีภาพลักษณในเชิงลบทําใหขาดสติ มีกิริยา   
นาเกลียด ดังนั้นการกินเหลาและเมาเหลาจึงมักเกิดขึ้นกับตัวละครฝายปฏิปกษ  
 

    1.6 การศึกษาเชิงปรัชญา  การศึกษาที่มุงศึกษาความคิดดานศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรมที่ปรากฏในวรรณคดี งานวิจัยที่ศึกษาเชิงปรัชญาในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีจํานวน 
8 เรื่อง ไดแก 
      เหรียญทอง  สมศักดิ์53 ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเชิงวิจารณ
แนวความคิดทางจริยศาสตรในวรรณกรรมของสุนทรภู” ผลการศึกษาชี้ใชเห็นวาสุนทรภูเนนให
มนุษยมีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดในโลกและใหมนุษยเปนศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยาง  สุนทรภู
สอนใหมนุษยคิดและกระทําในสิ่งที่ เกิดประโยชนสุขแกตนเองและสวนรวม  กลาวไดวา
แนวความคิดทางจริยศาสตรในวรรณคดีของสุนทรภูมีลักษณะสอดคลองกับจริยปรัชญาแบบ
มนุษยนิยม เพราะสุนทรภูมีทรรศนะวามนุษยเปนผูมีศักดิ์ศรี  มีคุณคา  มีอิสระในการกําหนด
ทิศทางชีวิต  มีความเสมอภาคกัน เปนผูมีเหตุผล รูดีรูช่ัวดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเอง 

    มนตรี อุมะวิชนี54  ไดเขียนบทความเรื่อง “ทัศนคติของสุนทรภูตอ
เทคโนโลยีในเรื่องพระอภัยมณี” กลาววาความรูที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมี            
2 ประเภท คือ ความรูดานทฤษฎีตาง ๆ ที่เรียกวาศิลปศาสตร  และความรูเชิงปฏิบัติที่เกิดจากการ
พัฒนาแบบเทคโนโลยีที่เรียกวาความรูเฉพาะสาขา  การเรียนเปาปและกระบี่กระบองของ       
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเปนความรูเฉพาะสาขาซึ่งยังไมเปนที่นิยมในขณะนั้นทําใหทั้งสองคน
                                                           
  53 เหรียญทอง  สมศกัดิ์, “การศึกษาเชงิวิจารณแนวความคิดทางจริยศาสตรในวรรณกรรมของสุนทรภู” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529)   
  54 มนตร ีอุมะวิชนี, “ทัศนคติของสุนทรภูตอเทคโนโลยีในเรื่องพระอภัยมณี,” เทคโนโลยีกับภาวะทางสังคมของ
ประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สาขาสงัคมศาสตร คร้ังที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( 27-29 มกราคม 
2529) :    85-93. 
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ไมไดการยอมรับจากทาวสุทัศน    เรื่องพระอภัยมณีแสดงใหเห็นทั้งดานดีและดานเสียของ
เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานจากความรูเฉพาะสาขาวายอมจะทําใหสังคมเจริญไดอยางรวดเร็วใน      
ดานวัตถุ แตคนจะขาดความสัมพันธตอกันจึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงตาง  ๆ ในขณะเดียวกัน
สุนทรภูก็ไดเสนอทางออกของปญหาผานคําสอนของพระฤๅษีวาใหมีความเมตตาตอกัน 

      อัมพร  สุขเกษม55  ไดเขียนบทความเรื่อง “ธรรมบางประการในนิทานคํา
กลอนเรื่องพระอภัยมณี” กลาววาธรรมะที่สุนทรภูไดสอดแทรกไวในเรื่องพระอภัยมณีมีหลาย
ประการ เชน  สุนทรภูใหความสําคัญกับปญญาจึงมีขอคิดที่แสดงใหเห็นวาความรูและปญญาเปน
เลิศกวาสิ่งทั้งปวง นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นโลกธรรม ไตรลักษณ กรรม และนิพพาน    
     โสภณ  พฤกษวานิช56  ไดศึกษา “พุทธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี” 
ทําใหทราบวาเนื่องจากสุนทรภูไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาในการศึกษาต้ังแตวัยเยาว  สุนทร
ภูจึงไดใชโลกทัศนพุทธปรัชญาเถรวาทเปนอุปกรณสําคัญในการสรางตัวละครทั้งในแงที่บกพรอง
และนาชื่นชม อีกทั้งยังสื่อความหมายสําคัญในแกนเรื่องพระอภัยมณีทั้งที่เกี่ยวของกับความจริง
(อภิปรัชญา)  ความรู (ญาณวิทยา)  และความประพฤติ(จริยาศาสตร) เนื้อหาทางพุทธปรัชญาเถร
วาทแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของตัวละครทามกลางความทุกขและปญหา และสามารถใชเปน
คติชีวิตสําหรับผูอาน  

    อัมพร  สุขเกษม57ไดเขียนบทความเรื่อง “สุนทรภูไดสอนอะไรบางใน   
พระอภัยมณี”กลาววาสุนทรภูไดสอดแทรกสุภาษิต คําพังเพย ตลอดจนหลักธรรมตาง ๆ ไวในเรื่อง
พระอภัยมณี เชน เรื่องการศึกษาหาความรู สุนทรภูไดยกยองวาวิชาความรูเปนเลิศกวาสิ่งทั้งปวง  
สุนทรภูสอนใหตระหนักในคุณคาของความรู   เรื่องความรักและโลกีย สอนใหรูวาความรัก    
ความหึงหวงและความปรารถนาในเชิงโลกียเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย  เรื่องการสงคราม   
สอนใหรูวาไมวาผูหญิงหรือเด็กก็สามารถทําสงครามไดถามีการฝกฝน เรื่องศีลธรรมและการ
ดํารงชีวิตสอนใหรูวาความสุข ความทุกขมีอยูในชีวิตเปนเรื่องธรรมดา 

                                                           
  55 อัมพร  สุขเกษม,“ธรรมบางประการในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี,” ใบลาน  6, 6 (สิงหาคม – กันยายน  
2529): 19-21. 
  56 โสภณ  พฤกษวานิช, “พทุธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย(สายวรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2539)   
  57 อัมพร  สุขเกษม,“สุนทรภูสอนเรื่องอะไรบางในพระอภัยมณี,” มนุษยศาสตรปริทรรศน 24 ภาคเรียนที่ 1              
ปการศึกษา 2545 :28-36. 
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     วิกรานตา โชติชวงรัศมี58  ได เขียนสารนิพนธเรื่อง “การวิเคราะห
จริยธรรมของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” จากการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครที่
แสดงออกทางจริยธรรมในเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 16 ตัว พบพฤติกรรมที่ปรากฏของตัวละครมาก
ที่สุด คือ ความซื่อสัตยและจงรักภักดี  กลาวคือปรากฏในตัวละครเกือบทุกตัว สวนจริยธรรมที่พบ
นอยที่สุด คือ ความออนนอมถอมตน  
      แมชีปาริชาติ ทองนพคุณ59 ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห
หลักพุทธธรรมในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” ผลการศึกษาพบวาเรื่องพระอภัยมณีมีหลักพุทธ
ธรรม 2 สวน คือ สวนที่เปนจริยธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติในสังคม  และสวนที่เปนสัจธรรมซึ่งเปน
ความจริงของโลกและชีวิต  อีกทั้งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณียังสะทอนใหเห็นความทุกขของ      
ตัวละครที่เกิดจากตัณหาของตนเอง 

      ศรีสุรางค พูลทรัพย60 ไดเขียนบทความเรื่อง “สงครามและสันติภาพใน
เรื่องพระอภัยมณี” กลาววาสงครามในพระอภัยมณีเกิดจากกิเลส เปนตนวา ความรักตอสตรี 
ความแคน ความโลภในโคตรเพชรและหนาที่ปกปองบานเมือง สงครามสรางความตื่นเตนใหแก  
เนื้อเรื่อง ขณะเดียวกันก็ชี้ใหเห็นความสูญเสียชีวิตจํานวนมาก  มีการนําชนชาติตาง  ๆ รวมทั้งเด็ก
และสตรีมารวมทําสงคราม แสดงใหเห็นวาสุนทรภูไมไดดูถูกเด็กและสตรี  ในดานสันติภาพพบวา
ดนตรีสามารถสรางสันติภาพไดในคราวอับจน แตไมสามารถสรางความสงบไดถาวร สันติภาพ
สามารถเกิดขึ้นได เพราะคนปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา 
 

 1.7 การศึกษาแนวจิตวิทยา  การใชความรูทางจิตวิทยาในการวิเคราะหวรรณคดี
มักจะใชในการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร หรือวิเคราะหบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัวละคร
ที่มีปญหาเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของตัวละครนั้น  มีงานวิจัยที่ใชความรูทางจิตวิทยาวิเคราะห
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจํานวน  3 เรื่อง ไดแก 

                                                           
  58 วิกรานตา โชติชวงรัศมี, “การวิเคราะหจริยธรรมของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” (สารนิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2548) 
  59 แมชีปาริชาติ ทองนพคุณ, “การศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” ( วิทยานิพนธ        
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552) 
  60 ศรีสุรางค พูลทรัพย, “สงครามและสันติภาพในเรื่องพระอภัยมณี,” ใน สุนทรภู อาลักษณนักเลงทําเพลงยาว
(กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส,2557),187-198. 
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    รุงอรุณ  แซอึ้ง61 ไดศึกษา “วิเคราะหอารมณเศราของตัวละครใน
วรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี อิเหนา และรามเกียรติ์” พบวาสาเหตุที่กอใหเกิด
อารมณเศราในวรรณคดีทั้ง  4 เรื่องม ี7 ประการ คือ อารมณเศราที่เกิดจากการสูญเสีย การพลัด
พราก การถูกทอดทิ้ง ความผิดหวัง การรอคอย ความโกรธ และความไมสมหวังในความรัก    
พระอภัยมณีและสุวรรณมาลีเปนตัวละครที่เกิดอารมณเศราจากการพลัดพรากมากที่สุด   
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอารมณเศรา มีดังนี้ พฤติกรรมทางกาย คือ รองไห เบื่ออาหาร ซูบผอม 
ผิวพรรณหมนหมอง ใบหนาเศราหมอง เปนไข และเปนลมหมดสติ   พฤติกรรมทางวาจา  คือ   
พูดรําพึงรําพัน กลาวคําดา และบนวาอยากตาย  และพฤติกรรมทางใจ  คือ เบื่อหนาย ทอแท   
สิ้นหวัง กระวนกระวาย หงอยเหงา และคิดฆาตัวตาย พระอภัยมณีและสุวรรณมาลีเปนตัวละครที่
แสดงออกถึงอารมณเศราดวยการรองไหมากที่สุด 

     วราภรณ  เตชะสุวรรณา62 ได เขียนวิทยานิพนธ เรื่อง  “การศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวของตัวละครที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกในนิทานคํากลอนสุนทรภู ”       
ผลการศึกษาพบวาตัวละครที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีพฤติกรรม
การปรับตัวแบงได 2 กลุม คือ การปรับตัวแบบประนีประนอม ไดแก สินสมุทรและสุดสาคร และ
การปรับตัวแบบกาวราว ไดแก  มังคลา วลายุดา  วายุพัฒน และสหัสกัน สภาพแวดลอมและ
บุคคลแวดลอมเปนปจจัยที่ทําใหการปรับตัวของตัวละครทั้งสองกลุมแตกตางกัน  กลาวคือกลุมที่
มีการปรับตัวแบบประนีประนอมนั้นพอแมไมไดขัดแยงกัน แมตัวละครจะพลัดพรากกับพอแมแตมี
บุคคลแวดลอมที่ดี  สวนกลุมที่มีการปรับตัวแบบกาวราวนั้นพอกับแมอยูทามกลางความขัดแยง
และทามกลางสงคราม 

     ยอดดอย  บุพศิริ63 ไดศึกษา “การแกแคนและการใหอภัยในนิทานคํา
กลอนสุนทรภู” พบวาการแกแคนในนิทานคํากลอนของสุนทรภูเกิดจากตนเองและบุคคลอันเปนที่
รักถูกรังแก  ความผิดหวัง  การถูกหลอกลวง และการเสียบุคคลอันเปนที่รักหรือของรัก โดยจะมี
วิธีการแกแคนโดยการทํารายรางกายและจิตใจ  ผลของการแกแคน คือ การไดรับความทุกขกาย
                                                           
  61 รุงอรุณ  แซอึง้, “วิเคราะหอารมณเศราของตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี อิเหนา และ
รามเกียรต์ิ” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2538) 
  62 วราภรณ  เตชะสุวรรณา,“การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของตัวละครที่มีสภาพครอบครัวแตกแยกในนิทานคํา
กลอนสุนทรภู” (ปรญิญานิพนธการศกึษามหาบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2541) 
  63 ยอดดอย  บุพศิริ, “การแกแคนและการใหอภัยในนิทานคํากลอนสุนทรภู” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2548) 
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และทุกขใจ  สวนการใหอภัยเกิดจากความรัก การตองการทดแทนบุญคุณ ความเช่ือเรื่องกรรม 
ความเมตตา การเขาใจเหตุการณตามความเปนจริง การคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน  การมีผูมา
ชี้แนะ และการคํานึงถึงสถานภาพของตนเอง โดยมีวิธีการใหอภัยโดยการอโหสิกรรม  การระงับ
ความโกรธแคน การไวชีวิต และการชุบชีวิต  ผลของการใหอภัย คือ การไมไดรับความทุกขทาง
กายและทางใจ แตในบางครั้งการใหอภัยก็สรางความโกรธแคนใหฝายตรงขามมากขึ้น  

    

  1.8 การศึกษาภาษาในวัฒนธรรมการสื่อสาร   การศึกษาบทบาทของภาษาใน
กระบวนการสื่อสารทัง้วัจนสารและอวัจนสารผานงานวรรณคดี  งานวิจัยที่ศึกษาภาษาในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีมีจํานวน 3 เรื่อง ไดแก 
     พัทธยา จิตตเมตตา64 ไดศึกษา “อวัจนสารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” 
พบวามีการสื่อสารโดยใชอวัจนสาร 7 ประเภท คือ เทศภาษา กาลภาษา เนตรภาษา สัมผัสภาษา 
อาการภาษา วัตถุภาษา และปริภาษา สวนใหญอวัจนสารทั้ง 7 ประเภทจะปรากฏอยูในบท
บรรยายและบทพรรณนาเกี่ยวกับการดําเนินเรื่อง ฉาก สภาพแวดลอม อุปนิสัยและบุคลิกภาพ   
ของตัวละครที่กวีสื่อใหผูอื่นทราบ สวนในบทสนทนานั้นปรากฏอยูบางพอสมควร จากการศึกษา   
อวัจนสารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีพบว าอวัจนสารมักจะใชควบคูกับวัจนสารเสมอ 
ความหมายของอวัจนสารและวัจนสารยอมขึ้นอยูกับความเคยชิน สภาพแวดลอม สังคมและ
วัฒนธรรมของบุคคลที่สื่อสารกัน และสามารถใชอวัจนสารหลายประเภทพรอมกันได 
      สายชล  ไทยสมบูรณ65  ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การวิเคราะหการ
สื่อสารของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” พบวาตัวละครมีการสื่อสารหลายรูปแบบ โดย
จะเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณและสภาพแวดลอมการสื่อสาร  เพื่อใหการสื่อสารบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ ไดแก เพื่อแจงใหทราบ เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ เพื่อสรางความพอใจหรือ
ความบันเทิง และเพื่อสอนหรือใหการศึกษา  ตัวละครผูสงสารมักใชทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
สวนผลของการสื่อสารนั้นมีทั้งที่ประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ 

                                                           
  64 พัทธยา จิตตเมตตา, “อวัจนสารในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี”  (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ  สาขาวิชา
ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2523) 
  65 สายชล  ไทยสมบูรณ, “การวิเคราะหการสื่อสารของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี” (ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2542) 
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      ศุภวรรณ  มีแกว66 ไดศึกษา “วิเคราะหการสื่อสารดวยจดหมายในเรื่อง
พระอภัยมณี”  พบวาจดหมายจํานวน  58 ฉบับในเรื่องพระอภัยมณีมีวัตถุประสงคของการสื่อสาร 
ไดแก เพื่อแจงใหทราบ เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ เพื่อสรางความพอใจหรือบันเทิง และเพื่อสอนหรือ
ใหการศึกษา ผูสงสารมีการสงสาร  3 ลักษณะ คือ เขียนจดหมายดวยตนเอง สงใหเจาหนาที่เขียน
ให และเขียนในนามของผูอื่น จดหมายที่ปรากฏมี 2 ประเภท คือ จดหมายสวนตัวและจดหมาย
ราชการ  สวนประกอบของจดหมายที่ปรากฏมีสามสวน คือ ชื่อตําแหนงของผูสงสาร คําขึ้นตน
จดหมาย และเนื้อความของจดหมาย   เนื้อความของจดหมายจะถูกกําหนดโดยวัตถุประสงคของ
การสื่อสาร    ผูนําสารไปสงใหผูรับ คือ เจาหนาที่ ผูใกลชิด  ผูสงสารสงเองและ ผูรับมารับสาร
เอง สวนการเดินทางของจดหมายมีการเดินทางอยางเปนทางการ ไมเปนทางการ เปนความลับ 
และไมมีการเดินทาง สถานการณแวดลอมปรากฏ 2 ลักษณะ ไดแก มีเหตุการณที่ตองทําใหเขียน
จดหมายขึ้นมาใหมและเขียนจดหมายตอบจดหมายที่มีผูเขียนมาหา   ผลของการสื่อสารมีทั้ง
ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 

 

  1.9 การเรียนการสอน   การศึกษาวรรณคดีเพื่อใชเปนประโยชนในการเรียนการ
สอนรายวิชาตางๆ    งานวิจัยที่ศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเพื่อใชเปนประโยชนในการเรียน
การสอนมีจํานวน 2 เรื่อง ไดแก 

    กนกพร   อารยะวรรณา67 ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเรื่องพระ
อภัยมณีเพื่อการสอนภาษาไทย ” โดยศึกษาพระอภัยมณีที่ใชในการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 8 ตอน พบวาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีองคประกอบทาง
วรรณคดี คือ แนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก รูปแบบ และภาษาอยางครบถวน มีสุนทรียภาพ
ทางเนื้อหา มีคุณคาทางดานวรรณศิลป ดานความรู ดานสังคม ดานคติธรรม และดานศิลปกรรม
ซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรในแตละระดับช้ัน 

                                                           
  66

 ศุภวรรณ  มีแกว, “วิเคราะหการสื่อสารดวยจดหมายในเรื่องพระอภัยมณี” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550) 
  67 กนกพร   อารยะวรรณา, “การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพื่อการสอนภาษาไทย” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร-การสอน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538) 
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      Sutthikan  Tipayakesorn
 68 ไดศึกษาเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การวิเคราะห

องคความรูและจินตนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัยมณี”
พบวาองคความรูและจินตนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในนิทานคํากลอนเรื่องพระอภัย
มณีมีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะที่เปนองครวม มีความเปนเหตุเปนผลเชิงประจักษโดยมี
แนวคิดทางศาสนาเปนพื้นฐาน  องคความรูและจินตนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเรื่อง
พระอภัยมณีมีทั้งหมด  21 แนวคิด  สามารถแบงไดเปน 6 สาขา ไดแก ฟสิกส เคมี ดาราศาสตร 
ภูมิศาสตร  ธรณีวิทยา  และชีววิทยา  โดยเนื้อหาทั้งหมดมีความสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ .2544 และมี          
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรทั้ง 7 สาระ 
 

    1.10 การศึกษาพระอภัยมณีฉบับดัดแปลงเปนสื่ออื่น การศึกษาพระอภัยมณีฉบับ
ดัดแปลงเปนสื่ออื่นเพื่อพิจาณาความแตกตางของเนื้อเรื่อง  การใชคํา  และสํานวนโวหาร   
งานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีสํานวนตาง ๆ มีจํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
      เปรม  สวนสมุทร69 ไดศึกษา “ผูเสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละคร
เรื่องพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยมในชวงปพุทธศักราช 2545-2546”  โดยเปรียบเทียบ
เรื่องพระอภัยมณีสํานวนที่สรางสรรคใหมจํานวน 3 สํานวน ไดแก การตูนภาพลายเสนเรื่อง    
อภัยมณีซากาของบริษัทเนช่ันเอ็ดดูเทนเมนทจํากัด  การตูนภาพเคลื่อนไหวของบริษัทแฟนตาซี
ทาวนจํากัด และภาพยนตรลิขสิทธิ์จัดจําหนายของบริษัทไรทบิยอนจํากัด พบวาพระอภัยมณี
สํานวนใหมทั้ง 3 สํานวนมีการดัดแปลงเนื้อหาเพื่อใหเหมาะสมกับธรรมชาติและแนวโนมปจจุบัน
ของสื่อชนิดใหมที่ใชในการถายทอด   พระอภัยมณีสํานวนที่สรางสรรคขึ้นใหมรักษาเฉพาะโครง
เรื่องไว  และรักษาแนวคิดสําคัญรวมทั้งแกนเรื่องบางประเด็น  และไดเสริมแนวคิดจริยธรรม  
คุณธรรมรวมสมัยเขาไปดวย   ดานตัวละครมีการคงตัวละครที่เปนหลักและมีบทบาทสําคัญใน
ตอนที่เกี่ยวของเทานั้น  ผูสรางสํานวนใหมไดสรางใหเปนตัวละครมีหลายมิติสงผลใหตัวละครดู
สมจริงมากขึ้น   ดานผูเสพสงผลสําคัญตอการดัดแปลงดังกลาวเนื่องดวยการดัดแปลงดังกลาวนั้น
ดัดแปลงตามแนวโนมความนิยมของสื่อประเภทตาง ๆ ในปจจุบัน  
                                                           
  68 Sutthikan  Tipayakesorn, “An Analysis of Body of Knowledge and Imagination of Science and Technology in Thai 

Folk Tale Phra Abhalmanee” (Ph.D. dissertation.  Chiang Mai University,2009) , vi.  
  69 เปรม  สวนสมุทร, “ผูเสพกบัการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยมในชวงป
พุทธศักราช 2545-2546” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควชิาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547)   
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     ทัตพิชา  ชลวิสูตร70 ไดศึกษา “พระอภัยมณี : การศึกษาวรรณกรรม
การตูนเปรียบเทียบกับวรรณคดีตนแบบ” โดยเปรียบเทียบการตูนเรื่องพระอภัยมณีจํานวน 3 ฉบับ 
ไดแก พระอภัยมณีของสํานักพิมพสกายบุกส  สํานักพิมพชมรมเด็กและสํานักพิมพเน็ตคอมิกสกับ
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู  ผลการศึกษาพบวาการตูนทั้ง 3 ฉบับคงโครงเรื่องเดิมไว 
แตมีการปรับเนื้อเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉากบางสวนใหแตกตางไปจากวรรณคดีตนฉบับ 
  

    1.11 การศึกษาสํานวนทองถิ่น    งานวิจัยที่ศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
สํานวนทองถิ่นมีจํานวน 6 เรื่อง ไดแก 
      อุดม  รุงเรืองศรี71  ไดศึกษา “การใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเรื่อง
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร” โดยไดปริวรรตและศึกษาศัพทภาษาไทยกลางที่ปรากฏใน
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีพบวาพระยาพรหมโวหารไดยืมศัพทภาษาไทยกลางมาใชจํานวน      
1188 คํา  อีกทัง้ยังมีการใชวลีอันเนื่องมาจากการใชภาษาไทยกลางจํานวน 305 วลี 
   อุดม  รุงเรืองศรี72 ไดศึกษา “จารีตนิยมในการแตงวรรณกรรมคราวซอ”
โดยศึกษาคราวซอจํานวน 10 เรื่อง พบวาคราวซอเรื่องพระอภัยมณีมีจารีตในการดําเนินเรื่อง คือ 
บอกที่มาของเรื่อง บอกจุดประสงคของการแตง มีการแสดงความสัมพันธของผูแตงกับผูฟง       
ในดานโครงเรื่องนั้นมีโครงเรื่องแบบซับซอน  มีการดําเนินเรื่องแบบจารีตนิยม  มีตัวละครเอกเปน
ลูกกษัตริยและมีตัวละครอมนุษย  มีการพรรณนาความตาง ๆ ทั้งชีวิตความเปนอยู ลักษณะตัว
ละคร รวมทั้งบทอัศจรรย 
   ไพฑูรย ดอกบัวแกว73 ไดปริวรรตพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
จํานวน 14 ผูก พบวาเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีชาดกมีความสมบูรณตามแบบเรื่องของชาดก
กลาวคือ กวีมีการแตงเรื่องเพิ่มเติมใหมีการประชุมชาดกในตอนทายเรื่อง 

                                                           
  70 ทัตพิชา  ชลวิสูตร, “พระอภัยมณี : การศึกษาวรรณกรรมการตูนเปรียบเทียบกับวรรณคดีตนแบบ” (วิทยานิพนธ
ศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549) 
  71 อุดม รุงเรืองศรี, งานวิจัยเรือ่งการใชศัพทภาษาไทยกลางในคราวซอเรื่องพระอภยัมณี ของพระยาพรหม
โวหาร. 
  72 อุดม รุงเรืองศรี, รายงานการวิจัยจารีตนิยมในการแตงวรรณกรรมคราวซอ (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529) 
  73 ไพฑูรย ดอกบัวแกว [บรรณาธิการ],พระอภยัมณีชาดก (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 
2536) 
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    อิ่มใจ ศีรษะภูมิ74 ไดศึกษา “การปรับเปลี่ยนวรรณคดีภาคกลางเปน
วรรณคดีทองถิ่นอีสาน”  สําหรับเรื่องพระอภัยมณีนั้นพบวา  อินตา  กวีวงศไดแตงเรื่องพระอภัย
มณีฉบับสุนทรภูเปนสํานวนอีสานชื่อวา พระอภัยมณีศรีสุวรรณ แตงเปนคํากลอนภาคอีสาน
ประเภทกลอนลําเพื่อใชอานและแสดงหมอลํา เมื่อ พ.ศ.2503 สํานวนอีสานมีเนื้อเรื่อง 48 ตอน   
มีทั้งการเพิ่ม  การลด และการสลับของเนื้อเรื่องและเหตุการณ  ดานแนวคิดทั้งฉบับภาคกลางและ
ฉบับอีสานยังคงแนวคิดรวมกัน คือ ความสําคัญของวิชาความรูและความคิดเกี่ยวกับผูนํา  ดานตัว
ละครมีตัวละครที่หายไป คือ นางศรีสุดาซึ่งเปนภรรยาคนที่ 2 ของศรีสุวรรณ และยองตอด 
ลักษณะนิสัยของตัวละครที่แตกตางกันมาก คือ พระอภัยมณี ในสํานวนอีสานจะเปนผูที่มีความ
กลาหาญ เด็ดเดี่ยว รับผิดชอบ และรักความยุติธรรม ตางจากสํานวนภาคกลางที่เปนคนออนแอ  
ในดานฉากทั้งสองสํานวนมีชื่อบานเมืองตาง ๆ ตรงกัน แตในฉบับอีสานกวีจะเนนฉากปาเขา
มากกวาทะเล  บรรยากาศในงานรื่นเริงตาง ๆ จะมีการเลนดนตรีอีสาน  เชน ซอ แคน ขลุย และ
ผูคนในทองเรื่องจะเปนกลุมไทย ลาว ยอ    นอกจากนี้แลวยังมีการปรับเปลี่ยนฉันทลักษณและ
สํานวนภาษาใหเปนอีสาน แตก็ยังคงเลือกใชภาษาที่งดงาม 

      ศิรินทิพย สุขีรัตน75 ไดศึกษา “ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมนิทาน
ภาคใตกับวรรณคดีสุนทรภูและภาพสะทอนของวัฒนธรรมทองถิ่น” โดยศึกษาวรรณกรรมนิทาน
ภาคใตเรื่องโคบุด  ลักษณวงศ  สิงหไกรภพ และพระอภัยมณี ผลการศึกษาพบวาวรรณกรรม
นิทานภาคใตไดรับอิทธิพลทางดานเนื้อหาและกลวิธีการแตงจากวรรณคดีสุนทรภู โดยวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีฉบับภาคใตมีลักษณะเปนการนํานิทานสุนทรภูมาจารขึ้นใหม มีฉันทลักษณและ
เนื้อหาตรงตามตนฉบับ แตจะมีถอยคําผิดเพี้ยนกันไปบาง 

  ไพฑูรย  ดอกบัวแกว76 ไดเขียนบทความเรื่อง “พระอภัยมณีฉบับลานนา”
กลาววาพระยาพรหมโวหารนําเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูมาแตงเปนคราวซอใน พ.ศ.2425  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายแดเจาแมทิพเกสร และมีพระอภัยมณีฉบับชาดกของลานนาคัดลอกใน 
พ.ศ.2494 มีผูคัดลอก 9 ทาน 

                                                           
  74 อิ่มใจ  ศีรษะภูมิ, “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมไทยภาคกลางเปนวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน” (วิทยานิพนธศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เนนมนุษยศาสตร) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2541) 
  75 ศิรินทิพย สุขีรัตน, “ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมนิทานภาคใตกับวรรณกรรมสุนทรภูและภาพสะทอนของ
วัฒนธรรมทองถิ่น”  
  76 ไพฑูรย  ดอกบัวแกว [ไพฑูรย  พรหมวิจิตร], “พระอภัยมณีฉบับลานนา,” ศิลปวัฒนธรรม 8,3 (มกราคม 2530) : 
56-60. 
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แมจะมีผูศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามาบางแลว โดยเปนการศึกษาดาน
การปริวรรต  ดานคําศัพท และประวัติการแตง  แตยังไมมีการศึกษาดานองคประกอบวรรณคดี
และการศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับของสุนทรภู 
 
 2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปรียบวรรณคดีลานนากับวรรณคดีภาค
กลาง มีดังนี้ 
   ประคอง  นิมมานเหมินท77 ไดศึกษา “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปน
วรรณคดีทองถิ่น” พบวามหาชาติของลานนามีจุดมุงหมายที่ตางจากมหาชาติของภาคกลาง
กลาวคือ  มหาชาติภาคกลางสวนมากแตงโดยนักปราชญราชบัณฑิตใชเทศนถวายพระมหากษัตริย 
พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขาราชบริพาร  สวนมหาชาติของลานนามีพระสงฆและคนธรรมดาใน
ทองถิ่นเปนผูแตง เพื่อใชเทศนาใหคนในทองถิ่นฟง ดังนั้นจึงมีวิธีการนําเสนอของกวีที่แตกตางกัน   
มหาชาติลานนาแสดงใหเห็นลักษณะสังคมและวิถีชีวิตของคนลานนาทั้งเรื่องความสัมพันธของคน
ในสังคม   ภารกิจของชายหญิงที่แตกตางกัน  การแตงกาย  เครื่องใช อาหารการกินที่มีเอกลักษณ
ของตนเอง  มีการสรางเอกลักษณใหตัวละครชัดเจนขึ้น  เปนตนวา มหาชาติภาคกลางกลาววาชูชก
เปนตาแกหนาตาอัปลักษณ แตในสํานวนลานนาไดอธิบายรูปรางลักษณะของชูชกเนนวาชูชกแก
เฒาจนฟนหลุดหมด หลังโกง มีความนาเกลียดตาง ๆ เชน เปนขี้กลาก  หนังเหี่ยวยน ผมหงอกขาว
โพลน   เวลาหัวเราะจะมีขี้ฟนฟุงกระจาย  พุงใหญเทาไหตาล ตาเหลือก และมีหนังตาหอยปดจมูก  
ในดานภาษาพบวามีการใชภาษาที่งายและตรง   มีกลวิธีในการแนะภาพและเราอารมณความรูสึก 
มีความละเมียดละไมในการใชคําสรรพนาม ใชความเปรียบตางๆทั้งอุปมา อุปลักษณ และ
บุคลาธิษฐาน เปนตน 

    สมหวัง อินทรไชย78  ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบปฐม-
สมโพธิภาษาบาลีฉบับลานนากับฉบับภาคกลาง” พบวาดานแนวคิดทั้งสองสํานวนยังคงแนวคิดที่มี
ตอพระสัมมาสัมพุทธเจาตามทัศนะของพุทธศาสนาฝายเถรวาทอยูคอนขางมาก แตมีความ

                                                           
  77 ประคอง นิมมานเหมินท, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เปนวรรณคดีทองถิ่น (กรุงเทพฯ : มูลนธิิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2526) 
 
  78 สมหวัง อินทรไชย, “การศึกษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับลานนากับฉบับภาคกลาง” (วิทยานิพนธศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544) 
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แตกตางกัน คือ ฉบับภาคกลางไดแทรกเนื้อความวาดวยตนตระกูลแหงศากยวงศซึ่งเปนวงศของ
พุทธโคดมเจา   ดานโครงเรื่องและเนื้อหา ฉบับลานนามีการดําเนินเนื้อความกระชับกะทัดรัดจบ
เพียงปริเฉทที่ 9 สวนฉบับภาคกลางดําเนินเนื้อเรื่องยาวกวาเปน 30 ปริเฉท   ดานสํานวนภาษาทั้ง 
2 สํานวนสามารถใชภาษาถูกตองและเปนระบบ แตกตางกันเพียงสํานวนภาษาในการดําเนินเรื่อง
ของฉบับลานนาจะกระชับสื่อกับผูฟงหรือผูอานไดทันที  สวนฉบับภาคกลางมุงแสดงความไพเราะ
งดงามของภาษาเชิงวรรณคดี   ในดานคุณคาของปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับลานนามีคุณคาทั้ง
เปนวรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีพิธีกรรม และมีคุณคาทางศิลปกรรม นอกจากนี้ยังมีการนํา
คัมภีรปฐมสมโพธิภาษาบาลีไปใชเทศนในพิธีพุทธาภิเษกเพื่อสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ใหเกิดขึ้นแก
พุทธปฏิมากรอีกดวย 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่รวบรวมมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวามีผูศึกษาวิจัยเรื่อง
พระอภัยมณีของสุนทรภูเปนจํานวนมากครอบคลุมประเด็นอยางกวางขวางและลึกซึ้งทั้งดาน
ประวัติความเปนมาหรือที่มาของเรื่อง  ภาพรวมของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี  องคประกอบของ
วรรณคดี  สังคมวัฒนธรรม  จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา การศึกษาเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 
และการศึกษาเปรียบเทียบฉบับการตูนและภาพยนตร  สวนดานวรรณคดีทองถิ่นพบการศึกษา
พระอภัยมณีฉบับภาคใตเปรียบเทียบกับฉบับสุนทรภูโดยศึกษาภาพรวมของวรรณกรรมนิทานฉบับ
สุนทรภูกับฉบับภาคใต  และการศึกษาฉบับภาคอีสานโดยศึกษาภาพรวมของการปรับเปลี่ยน
วรรณคดีภาคกลางใหเปนวรรณคดีทองถิ่นอีสาน  สําหรับการศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ฉบับลานนาน้ันมีการศึกษาในดานการปริวรรตตนฉบับจากอักษรธรรมลานนาเปนภาษาไทยกลาง  
ศึกษาดานการใชคําศัพท  และใชเปนขอมูลเพื่อศึกษาภาพรวมของวรรณคดีประเภทคราวซอแตยัง
ไมมีการศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาอยางละเอียดและยังไมมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับฉบับสุนทรภูทั้งในดานเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละครซึ่งจะทําใหเปนความ
เหมือนและความแตกตางกับฉบับสุนทรภูและแสดงใหเห็นถึงลักษณะเดนและคุณคาของวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น ดังนัน้ผูวิจัยจึงจะศึกษาในงานวิจัยนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่2 
องคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 

 
 การศึกษาองคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในบทนี้ ผูวิจัยจะศึกษา
องคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน คือ  คราวซอเรื่องพระ-
อภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร    พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง แตกอนจะกลาวถึงองคประกอบของวรรณคดีนั้นผูวิจัยจะกลาวถึงประวัติการแตง
พระอภัยมณีฉบับลานนา ดังนี้   
 
2.1 ประวัติการแตงพระอภัยมณีฉบับลานนา 
 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูเปนที่นิยมในภาคกลางและมีการคัดลอกตนฉบับ
เปนจํานวนมาก  เห็นไดจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีจํานวนสมุดไทยและสําเนาซ้ํามากที่สุดใน
หอสมุดแหงชาติถึง 292 เลมสมุดไทย1   นอกจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีจะเปนที่นิยมในภาค
กลางแลวยังเผยแพรไปยังทองถิ่นตาง ๆ อีกดวย 

 ในภาคใตพบหนังสือบุดดํา   หนังสือบุดขาว  และสําเนาเรื่องพระอภัยมณีรวม 13 ฉบับ 
ทั้งหมดแตงดวยคําประพันธประเภทกลอนและเปนการบันทึกจากตนฉบับของสุนทรภู2        
  ในภาคอีสานกวีทองถิ่นชื่อ อ.กวีวงศ หรือ อินตา  กวีวงศ แตงนิทานเรื่องพระอภัยมณี   
ศรีสุวรรณขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 เพื่อใชอานและแสดงหมอลํา  ผูแตงไดกลาวถึงสาเหตุในการแตงวา 
“หนังสือคํากลอนพระอภัยมณีศรีสุวรรณเลมนี้ ตนฉบับเดิมเปนคํากลอนของไทย ขาพเจาไดนํามา

                                                           
  1 ทิพวัน  บุญวีระ, การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องอิทธิพลกลอนอานในนิทานคํากลอนสุนทรภู (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2541),2. 
  2 ศิรินทิพย สุขีรัตน, “ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมนิทานภาคใตกับวรรณกรรมสุนทรภูและภาพสะทอนของ
วัฒนธรรมทองถิ่น” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2547), 14-15. 
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แตงเปนคํากลอนภาคอีสานเพื่อใหเหมาะสมกับชนชาวอีสานตอไป” 3 นิทานเรื่องพระอภัยมณี    
ศรีสุวรรณของอินตา  กวีวงศมีเนื้อเรื่องเริ่มจากพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชาถึงพระอภัย-
มณีออกบวช  

ในภาคเหนือพระยาพรหมโวหารไดแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ         
เมือ่ พ.ศ. 24254 โดยแตงขึ้นตามพระประสงคของเจาแมทิพเกสร พระชายาพระเจาอินทวิชยานนท 
เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 7 หรือที่รูจักกันในนามพระมารดาของพระราชชายาเจาดารารัศมี 
พระองคโปรดละครแบบกรุงเทพฯ จึงใหพระยาพรหมโวหารซึ่งเปนกวีที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นแปลง
ความเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูจากภาษาไทยกลางมาเปนคําคราวภาษาลานนา5   
  นอกจากคราวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวรรณซึ่งแตงเปนรอยกรองและมีที่มาจาก 
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแลว  ในลานนายังมีเรื่องพระอภัยมณีที่แตงเปนรอยแกวอีก  2 สํานวน 
คือ พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  พระอภัยมณีชาดก
ทั้ง  2 สํานวนนี้ไดรับอิทธิพลจากคราวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวรรณซึ่งจะกลาวถึง
รายละเอียดตอไป 
 

  2.1.1 ตนฉบับพระอภัยมณีฉบับลานนา 
   พระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งที่แตงดวยรอยกรองและรอยแกวซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้  

2.1.1.1 ฉบับรอยกรอง 
    พระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอยกรอง คือ คราวซอเรื่องพระอภัย
มณีและศรีสุวรรณ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร แตง
เมื่อ พ.ศ.2425 ตามพระประสงคของเจาแมทิพเกสร  ตอมาในพ.ศ.2473  นายเมืองใจ  ชัยนิลพันธ

                                                           
  3 อินตา กวีวงศ, นิทานพระอภัยมณีศรีสุวรรณ (ขอนแกน : คลังนานาวิทยาคลังนานาธรรม,2503),คํานํา. อางถึงใน 
อิ่มใจ  ศีรษะภูมิ, “การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมไทยภาคกลางเปนวรรณกรรมทองถิ่นอีสาน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เนนมนุษยศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541),36. 
  4 มณี  พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,2525),99. อางถึงใน ไพฑูรย 
ดอกบัวแกว [ไพฑูรย  พรหมวิจิตร] “พระอภัยมณีฉบับลานนา” ศิลปวัฒนธรรม 8,3 (มกราคม 2530) :58.   
  5 ลมูล จันทนหอม, วรรณกรรมทองถิ่นลานนา (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, 2538),17. 
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นําคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมาพิมพดวยตัวอักษรลานนาเปนครั้งแรก6 
และใน พ.ศ.2528   อุดม  รุงเรืองศร ีไดนํามาปริวรรต เผยแพร และวิจัยเรื่องการใชศัพทภาษาไทย
กลางในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  โดยคราวซอที่อุดม  รุงเรืองศรี นํามา
ปริวรรตนี้ไดมาจากพระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม วัดควรคามา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม7   
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร แตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอแบงเปน  
24 ตอน  
      นอกจากคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารซึ่งเปนฉบับ
ตีพิมพดวยอักษรลานนาโดยโรงพิมพของนายเมืองใจ  ชัยนิลพันธแลว  ไพฑูรย  ดอกบัวแกวยังได
พบคราวซอเรื่องพระอภัยมณีที่ไดคัดลอกไปอีก 3 สําเนา คือ   
       1.สมุดขอยคราวซอพระอภัยมณีฉบับคัดลอก  วัดเอรัณทวัน    
อําเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม 
       2.สมุดขอยคราวซอพระอภัยมณีฉบับคัดลอก ธรรมสถาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
       3.สมุดขอยคราวซอพระอภัยมณีฉบับคัดลอก เจาอินทยศ        
ณ เชียงใหม 
 

      สมุดขอยฉบับคัดลอกทั้ง  3 สําเนามีขอความไมสมบูรณทั้งนี้เพราะบาง
หนาขาดหายไป โดยเฉพาะฉบับวัดเอรัณทวันขอความขาดหายไปกวาครึ่ง   สวนฉบับธรรมสถาน
นั้นเขาใจวาคงจะคัดลอกขึ้นใหมโดยอาจจะคัดลอกตามตนฉบับพิมพ   ทั้ งนี้เพราะลักษณะของ
ตัวอักษรและการเขียนยังไมเกาเทาใดนักและหมึกที่ใชเขียนก็เขาใจวาเปนหมึกสมัยใหม  สวนฉบับ
ของอินทยศนั้นคงจะมีอายุไมเกิน 100 ป แตไมทราบวาคัดลอกมาจากฉบับพิมพหรือคัดลอกมา
จากตนฉบับที่พระยาพรหมโวหารรจนาขึ้นถวายเจาแมทิพเกสร8     เมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องของ
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 3 สําเนาแลวพบวาเปนฉบับเดียวกับคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหาร   ปจจุบันคราวซอทั้ง 3 สําเนานี้ไมสามารถหาตนฉบับไดแลว 

                                                           
  6 อุดม รุงเรืองศรีและคนอื่น ๆ, คราวซอเรือ่งพระอภัยมณีและสรีสุวัณณ, เชียงใหม : โครงการจัดทําเอกสารขอมูล
เพื่อการอนุรักษตนฉบับและเปนฐานในการสรางนักวิชาการดานลานนารุนใหม, 2549 : 2. 
  7 หทัยวรรณ  ไชยะกุล, วรรณกรรมลานนารวมสมัย(พ.ศ.2413-2550) : การสืบทอดภูมิปญญาและการ
สรางสรรค, เชียงใหม : โรงพิมพนพบุรีการพิมพ,2556 : 210. 
  8 ไพฑูรย ดอกบัวแกว [ไพฑูรย  พรหมวิจิตร], “พระอภัยมณีฉบับลานนา,” ศิลปวัฒนธรรม 8,3 (มกราคม 2530) :58. 
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  2.1.1.2 ฉบับรอยแกว 
      พระอภัยมณีฉบับลานนาที่แตงดวยรอยแกวนั้นแตงเปนนิทานชาดกมี      
2 สํานวน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถายไมโครฟลมพระอภัยมณีชาดกทั้ ง       
2 สํานวนไว    
    พระอภัยมณีชาดกสํานวนแรกพบที่วัดบานเอื้อม  ตําบลบานเอื้อม    
อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง เปนใบลานชื่อวา “พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ”  มีความยาว 14 ผูก      
นอยปญญาเปนผูคัดลอกเมื่อ   พ.ศ.2484    ในใบลานกลาววาพระอภัยมณีชาดกฉบับนี้          
พระบุญเตื่อม ไชยมงคลพรอมดวยมารดาและญาติพี่นองไดจางนอยปญญาใหเขียนใน พ.ศ.2484 
เพื่อที่จะอุทิศบุญจากการคัดลอกพระธรรมนี้ใหแกบิดา คือ เจาแกว ดังความวา 
 

     ธรรมศรีสุวรรณผูกตน วัดบานเอื้อมเนอ  ศรีสุวรรณพระอภัยผูกตนแล  ธรรมศรีสุวรรณ
ผูกตนน้ี สมณศรัทธาพระบุญเตื่อม ไชยมงคล พรอมดวยมาดาและญาติพี่นองชุคน  ๆ ก็ได
จางนายนอยปญญาเขียน เมื่อพระพุทธศักราชได 2484 ตัวปกดไส9 เดือนย่ี ออก 15 ค่ํา ผูขา
ท้ังหลายก็เพื่อวาจักอุทิศบุญรวายศรีอันเกิดแตธรรมผูกนี้ ไปหายังพอผู 1 ชื่อวาพอเจาแกว
มาวาฉันนี้แทดีหล ีแลวผูขาทังหลายขอหื้อบุญราวยศรีเยื่องนี้ หื้อพอผูขาไดกินไดบัวรโภคจิ่ม
เทอะ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ แทดีหลีเทอะ10 

 
    ในใบลานหนาสุดทายกลาววาพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมจาร
เสร็จเมื่อ “เวลา 7 โมง เดือนยี่ขึ้น 13 ค่ํา พุทธศักราช 2484”11  ตอมาไพฑูรย ดอกบัวแกวไดนํา
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมาปริวรรตและตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.2536   
 

   พระอภัยมณีชาดก สํานวนที่สองพบที่วั ดน้ํ า โท ง   ตํ าบลนาค รัว        
อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง เปนใบลานช่ือวา “โวหารพระอภัยและศรีสุวรรณ” มีความยาว 12 ผูก 
มีผู คัดลอก 9 คน  คือ พระอริยะ  พระภิกษุควาย หนานอินทวงศจันทร  พระภิกษุจันทร   
พระภิกษุจร  สิทธิวังโสภิกขุ  มหาอัสสโสภิกขุ  มหาสิงหคํา และนอยวันไชย  คัดลอกเมื่อ           
ปพ.ศ.2494  ในใบลานกลาววา “สุดแลวแกขา เมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 4 ฅ่ํา ภ.ศ.2494 สิทธิวังโส

                                                           
9 ปกดไส เปนการนับปแบบลานนา หมายถึง ปมะเส็ง โทศก 
10 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนาพิเศษ 
11 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 24 บรรทัด 4 
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ภิกขุ อัตตโน ดวยคนเองเดียว เมื่ออยูปฏิบัติสวาธุเจายส วัดน้ําโธง วันนั้นแล”12 และ “จุฬสักกราช
ได 1313 ตัว ปรวงเหมา เดือน 12 แรม 7 ฅ่ํา เม็งวัน 7 ไทดับเปลา ค็สําเร็จแกขาหั้นวันนั้นแล”13    
ปจุลศักราช 1313 ตรงกับปพุทธศักราช 2494    
    ไพฑูรย ดอกบัวแกว14 สันนิษฐานการคัดลอกพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด
น้ําโทงวามีตนฉบับเดิมสําหรับที่จะใหผูคัดลอกไดดู เปนตัวอยาง โดยแบงกันคัดลอกตาม
ความสามารถและเวลาที่สามารถทําได ดังนั้นจึงเชื่อวาพระอภัยมณีฉบับวัดน้ําโทงมีตนฉบับที่แตง
ขึ้นกอน พ.ศ.2494  
 

   จากขอมูลขางตนกลาวไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาที่มีตนฉบับและเนื้อหาที่
สมบูรณมี 3 สํานวน คือ ฉบับรอยกรองแตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอของพระยาพรหม
โวหาร 1 สํานวนและฉบับรอยแกวแตงเปนนิทานชาดกจํานวน 2 สํานวน ไดแก ฉบับวัดบานเอื้อม
และฉบับวัดน้ําโทง 

 
2.1.2 เนื้อเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 

  พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีเนื้อเรื่องตั้งแตพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณ
เรียนวิชาเปาปและกระบี่กระบอง  เมื่อกลับมาถึงบานเมืองจึงถูกพระบิดาขับออกจากเมือง        
ในระหวางทางไดพบกับพราหมณวิเชียร โมรา และสานน  พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณี
เปาปใหฟง  เมื่อพระอภัยมณีเปาป พราหมณทั้ง 3 คนและศรีสุวรรณจึงหลับไป    นางผีเสื้อสมุทร
ไดยินเสียงปและเห็นพระอภัยมณีก็หลงรักจึงไดลักพาพระอภัยมณีไป  ศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาไมเห็น
พระอภัยมณีก็เสียใจและออกเดินทางตามหาไปจนถึงเมืองรมจักรและไดอาสารบกับทาวอุเทนจน
ชนะจึงไดแตงงานกับนางเกษรา ซึ่งเปนธิดาของเจาเมืองและครองคูกันอยางมีความสุข   
   ในฉบับรอยแกวซึ่ งแตง เปนนิทานชาดกไดมีการเพิ่มปจจุบันวัตถุ  คาถา           
และสโมธานหรือประชุมชาดกเพื่อใหมีองคประกอบของเรื่องแบบนิทานชาดก  สวนอดีตวัตถุหรือ
เรื่องนิทานชาดกมีเนื้อเรื่องเชนเดียวกับฉบับรอยกรอง และมีการเพิ่มเนื้อเรื่องวาหลังจากอยูกับ  
นางผีเสื้อสมุทรจนมีพระโอรส  พระอภัยมณีไดบอกพระโอรสวามีมารดาเปนยักษ  พระโอรสจึงพา
พระอภัยมณีหนีออกมาจากถ้ําใตทะเลจนไดพบกับศรีสุวรรณที่เปนกษัตริยครองเมืองรมจักร   
                                                           
  12 วัดน้ําโทง ผูก 8 หนา 9 บรรทัด 4-5  
  13 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 10 บรรทัด 1-2 

14 ไพฑูรย ดอกบัวแกว, พระอภยัมณีชาดก,(สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536.), 9. 
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พระอภัยมณีจึงไดอาศัยอยูกับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักร   พระอภัยมณีและศรีสุวรรณหมั่นทํา  
ความด ีเมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค  
    พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีเนื้อเรื่องตั้งแตพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณ
เรียนวิชาและจบเพียงอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องตอนที่1 ถึง 8              
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   ในขณะที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีทานอายุ 
80 ปแลว15 จึงเขาใจกันวาคราวซอเรื่องนี้ เปนผลงานเรื่องสุดทายของพระยาพรหมโวหาร      
เพราะพระยาพรหมโวหารถึงแกกรรม พ.ศ.243016  ไพฑูรย  ดอกบัวแกว17 ไดสันนิษฐานสาเหตุที่  
พระยาพรหมโวหารแตงเรื่องพระอภัยมณีไมจบวา สาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะพระยาพรหมโวหาร  
มีอายุมากแลวประกอบกับวรรณคดีเรื่องนี้มีความยาวมากเปนพิเศษจําเปนจะตองใชความพยายาม
ในการแตงคอนขางสูง 
   ผูวิจัยเห็นวาการที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีไมจบตาม
เรื่องของสุนทรภูนั้นนาจะเปนความตั้งใจตั้งแตตนของพระยาพรหมโวหาร  เพราะเมื่อพิจารณาปที่
แตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแลวพบวา 
สุนทรภูเริ่มแตงพระอภัยมณีในสมัยรัชกาลที่ 2 ราว พ.ศ.2364  โดยแตงเพื่อขายฝปากเลี้ยงตนเอง
ขณะติดคุก ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ระหวาง พ.ศ.2377-2378 สุนทรภูบวชและไดจําพรรษาอยู  
ณ วัดมหาธาตุ ก็ไดแตงเรื่องพระอภัยมณีตอเปนการแตงถวายตามรับสั่งของพระองคเจาลักขณา-
นุคุณ และในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อสุนทรภูไดพึ่งพระบารมีสมเด็จฯ เจาฟากรมขุนอิศเรศ-
                                                           
  15  พระยาพรหมโวหารหรือบางคร้ังเรียกวา พระญาพรหมปญญา มีชื่อเดิมวา พรหมมินท เปนบุตรของแสนเมืองมากับ
นางจันทเพง เกิดที่ จ.ลําปาง เมื่อ พ.ศ.2345  พรหมมินทไดบวชเมื่อายุ 17 ปและไดลาสิกขาเมื่ออายุประมาร 25-26 ป แสนเมือง
มาผูเปนบิดามีหนาที่เปนผูรักษากุญแจคลังหลวงของเจาวรญาณรังษีฯ เจาผูครองนครลําปาง  แสนเมืองมาจึงนําบุตรชายไปฝาก
เปนมหาดเล็กของเจาวรญาณรังษีฯ   เจาวรญาณรังษีฯใหพรหมมินทไปฝกงานกับพระญาโลมวิสัยซึ่งเปนอาลักษณในราชสํานักนคร
หลวงลําปางและเปนกวีที่มีชื่อเสยีงโดงดัง  พรหมมินทไดแสดงปฏิภาณกวีของตนใหเจาวรญาณรังษีฯ  พระองคจึงแตงตั้งใหเปนพระ
ยาพรหมโวหาร กวีประจําราชสํานักของเจาวรญาณรังษีฯ   พระยาพรหมโวหารไดแตงบทกวีภาษาลานนาและตําราตางๆ ไวเปน
จํานวนมาก  ดวยความเปนผูรูเจาวรญาณรังษีฯ  จึงไดพระราชทานเงินใหไปซ้ือชาง แตพระยาพรหมโวหารนําเงินนั้นไปเลนการพนัน
จนหมดตัวจึงตองหนีราชภัยไปอยูกับเจาเมืองแพร และไดเกิดเหตุการณในลักษณะคลายกันจึงไดหนีราชภัยจากเมืองแพรไปอยูที่
เมืองลับแลง (อุตรดิตถ) และภายหลังไดหนีมารับราชการกับเจากาวิโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหม ในป พ.ศ.2404 พระยา
พรหมโวหารรับราชการมาดวยความโปรดปรานของเจากาวิโรรสสุริยวงศและชายาเร่ือยมาจนถึงแกกรรมดวยโรคชราเมื่อ        
พ.ศ.2430 รวมอายุ 85 ป พระยาพรหมโวหารไดสรางสรรคผลงานไวมากมาย เชน คราวสี่บทหรือคราวรํ่านางชม คราวปูสอน
หลาน และคราวซอเรื่องพระอภัยมณี ฯลฯ   
  16  ไพฑูรย ดอกบัวแกว [ไพฑูรย  พรหมวิจิตร], “พระอภัยมณีฉบับลานนา,” : 58. 
  17  เรื่องเดียวกัน 
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รังสรรคก็ไดแตงเรื่องพระอภัยมณีตอไปอีก  โดยแตงตามคํารับสั่งของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพซึ่ง
เปนพระพี่นางรวมเจาจอมมารดาของพระองคเจาลักขณานุคุณ สุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณี
จนถึงเลมที่ 49 คือ ตอนพระอภัยมณีออกบวชหลังจากน้ันใหผูอื่นแตงตอไมใชสํานวนสุนทรภู 18

สุนทรภูถึงแกกรรมใน พ.ศ.239819 แสดงใหเห็นวาสุนทรภูตองแตงเรื่องพระอภัยมณีจบถึง       
เลมที่ 49 แลวกอนป พ.ศ.2398   ดังนั้นสุนทรภูจึงตองแตงพระอภัยมณีจบกอนที่พระยาพรหม-
โวหารแตงคราวซอพระอภัยมณีใน พ.ศ.2425  อยางนอย 27 ป    
    ในป พ.ศ.2412 แซมมวล จอหน สมิธ (Samuel John Smith)หรือที่รูจักกันในนาม
หมอสมิธไดตั้งโรงพิมพที่ตําบลบางคอแหลม   โรงพิมพหมอสมิธไดแบงพิมพเรื่องพระอภัยมณีเปน
ตอน ๆ ขายเลมละสลึงปรากฏวาขายดีมาก ไดกําไรดีถึงขนาดสรางตึกใหมในบริเวณโรงพิมพได20 
   ดังนั้นเมื่อพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีใน พ.ศ.2425 นั้น
สุนทรภูแตงเรื่องพระอภัยมณีจบแลวและมีการพิมพจําหนายแพรหลายในกรุงเทพฯ เรื่อง        
พระอภัยมณีเปนผลงานที่โดงดังและมีตอนที่สนุกสนานหลายตอน แตพระยาพรหมโวหารเลือกที่
จะแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีจบเพียงตอนอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา  
   เมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีแลวพบวามีเนื้อเรื่องจบ
สมบูรณ มิไดอยูครึ่ง ๆ กลาง ๆ เพียงแตไมมีการประชุมชาดกซึ่งพระยาพรหมโวหารอาจเห็นวา
คราวซอทุกเรื่องไมจําเปนตองจบดวยประชุมชาดก   จากการศึกษาวรรณคดีที่แตงดวยคําประพันธ
ประเภทคราวซอพบวามีการปดทายเรื่องได 2 แบบ คือ การปดทายเรื่องดวยการประชุมชาดก 
และการปดทายเรื่องโดยไมมีการประชุมชาดก21 
   วรรณคดีที่แตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอที่มีการปดทายเรื่องดวยการ
ประชุมชาดก เชน หงสผาคํา ซึ่งมีตัวอยางการประชุมชาดก ดังนี้ 
                                                           
  18 ชลดา เรืองรักษลิขิต, ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู. พิมพคร้ังที่ 2. (ศูนยวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2542), 
120. 

19 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติสุนทรภู” พระอภยัมณี ฉบับหอสมุดแหงชาติ. (พระนคร : คลังวิทยา, 
2506.),(38). 
  20  ชลดา เรืองรักษลิขิต, “หนังสือประโลมโลกที่ขึ้นชื่อในสมัยรัชกาลที่ 5,” วารสารอักษรศาสตร 13:2 (กรกฎาคม 
2525). อางถึงใน เปรม  สวนสมุทร, “ผูเสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเร่ืองพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยมในชวงป
พุทธศักราช 2545-2546” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 37.   
  21 อุดม รุงเรืองศรี, จารีตนิยมในการแตงวรรณกรรมคราวซอ (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529), 42. 
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ฟงถี่เทอะ อยาสลั้งสงสัย ตามออกใน คราวธัมมพระเจา 
อันพระไขจา ชุมนุมไขเหงา ตามเคาโคตร เดิมมา 
     แลดวยองคทานทาว ชื่อปุรันตา ตนราชา อันเปนพอเจา 
คือศรีสุทโธ ธนะผานเผา เปนปตตา พุทธะ 
     วิมาลา นางสภาวะ คือหากได มหามายา 
พั่นดั่งเมียนอย ปุรันตปา ผูเคานั้นมา สหาวสวะสัน้ 
คือไดกิญจา วิกาวาอัน้ ผูถวยสอง รับรองช้ันหั้น คือนางสุนทราเดี๋ยวนี้ 
     ผูถวนสาม จักไขกลาวชี ้ คือหากได นางนัทรี 
หากเปนแมราย แมยาแมก ี แมกําลังม ี ตัณหาหมาดไหม 
ผูถวนสี่เหย หาบุญบได หากเปนนาง นันทิยะ 
     ตามพระหากไข งุนบมีละ ประยาสองแจง โพธิญาณ 
ผูถวนหานั้น ปากกลาใจหาญ เปนลูกสาวมาร เดี่ยวนี้แลเจา 
ผูถวยหกเหย เปนแมยักขเถา เคาเหงาอยู กลางดง 
     ในเขาหกตน หกองคลูกเจา นามเคาชาง ทําเวร 
คือไดเทวทัต ทานวัตตะเถร มันชางทําเวร ริพรองจามขา 
ในเขาทังหลาย สองสามสี่หา การทําเวร บละ 
     เขาหากเปนครู ติถีอัญญะ เขาอยูเฝา ยังยาย 
ดั่งนางไอยย ิ ผูอันสูญหาย ผีลักเอานาย ยายายแหงเจา 
อันจอมกสัต ทวยเอาแมเฒา แตขอกฟา ขี่หงสมา 
     นามชื่อชัน้ จุฬมาตา โคตรมียา เจาจาเรียกตาน 
ศรัทธามีบวชแลว ............. เปนภิกขุณี  
     พระอินทรเทพทิพพ ชางยาขอนผ ี ยาเจาสองที ลวงแลวกอนกี้ 
อนุรุทธเถร ในคราวเดียวนี้ ตามดั่งได ยินมา 
     นางลูกยักข ผูหลาเทียมตา จันทปทุมมา เมียรักแหงเจา 
ลุกแตดงหนา ปาพงดงเสา ยกยายใต ทวยมา 
     บัดเดี่ยวน้ี บอกแจงไขจา ไดอุบลวัณณา ไขจาถี่ถอย 
จุฬคันธา นาฏนงสาวหนอย ลูกเยนดง เถื่อนชาง 
     นางยังบหวัง เปนหมายเปนราง ลาพอแมเจา เหินบน 
หวังเปนคูซอน คูแพงเทียมตน ตัดใจมาเมืองคน เปนเมียแหงเจา 
หากไดเขมา วาดวงเครอืเหงา ชัน้เชื้อครา ตานาย 
     นางนึ่งนัน้ รูปงามโฉมฉาย หากเปนลูกพราย อยูดงปากวาง 
นางมาอยูกิน ยินดีอยุสราง เปนเมียรัก ราชเทวี 
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     นามชื่อชัน้ เบิกบายสรี มุกขวด ี ชื่อช้ันวาอั้น 
นางมาอยูกิน ยินดีอยูหม้ัน การทําบุญ บละ 
     คือสันธรา แมราหุละ เกิดตามเจา เทียมมา 
ทุคคขัตติยา หนอทาววงสา บใชโยยา ใครใดตางหนา 
คือตนสัตถา เปนครูโลกหลา โปรดสัตตมา บนอย 
     สัพพัญ ู เปนครูเจื่องชอย โปรดสัตตใหญนอย ท้ังมวล 
ฟงถี่เทอะ อยาสลัง้แปรปรวน เราควรชักชวน เอากันแวดเฝา 
เอาใสใจจาํ คราวธัมมพระเจา อยานับน่ัง ฟงดาย22 

 

  ตัวอยางขางตนเปนการปดทายเรื่องโดยการประชุมชาดกของคราวซอเรื่องหงส-
ผาคํา โดยกลาววาทาวปุรันตา คือ พระสุทโธทนะ นางวิมาลา คือ พระนางสิริมหามายา           
นางทั้ง 6 คน คือ  ธิดาพระยามาร และนางยักษในปา  ราชบุตรทั้ง 6 คน คือ เทวทัตและครูของ
พวกเดียรถีย พระเจายา คือ นางปชาบดีโคตรมี พระอินทร คือ พระอนุรุทธเถร นางสรีจันทา คือ 
นางอุบลวรรณาเถรี  นางจุฬคันธา  คือ  นางเขมา  นางมุกขวดี  คือ  นางยโสธราพิมพา               
และทุคคตขัติยวงสา คือ พระพุทธเจา  นอกจากเรื่องหงสผาคําแลวยังมีคราวซอเรื่องอื่น ๆ ที่มี 
การปดเรื่องดวยการประชุมชาดก คือ ก่ํากาดํา และนกกระจาบ  
   วรรณคดีที่แตงดวยคําประพันธประเภทคราวซอที่มีการปดทายเรื่องโดยไมมีการ
ประชุมชาดก เชน หงสหิน ชิวหาลิ้นคํา ซึ่งมีตัวอยางการปดทายเรื่องโดยไมมีการประชุมชาดก ดังนี้ 
 

     นี้ยอนบุญคุณ ภูบาลที่ไหว  มาโปรดไวเมื่อ แรงโรย 
กับโอรสฟา เจาเลารูปสวย  จิ่งติดตามทวย เอามาอยูหอง 
จอมนาร ี บหื้อศกตอง  สาธุชวย ยินด ี
     สองเถาแกนัน้ บไดเคริงขี  สนุกด ีอยูในหอหอง ตอเทารอดทีฆา กอนแหลนายเหย23 

 

   ตัวอยางขางตนเปนการปดทายเรื่องโดยไมมีการประชุมชาดกของคราวซอเรื่อง
หงสหินโดยกลาววาพระโพธิสัตวไดใหตายายทั้ง 2 คนมาอาศัยอยูในวัง นางวิมาลาคอยดูแลไมให
ทั้ง 2 คนไดรับความทุกข 
 
 

                                                           
  22 คราซอหงสผาคําของพระยาโลมาวิสัย ฉบับเทียบอักษรลานนาและไทย (หนวยสงเสริมศิลปศึกษาและ
วัฒนธรรมลานนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2524), 131-132. 
  23 คาวซอเรื่องธรรมหงสหิน (เชียงใหม : ประเทืองวิทยา,2511), 109. 
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     แลวค็ชักจูง แขนนางทังเจา  เขาสูผังคา เทสทอง 
เขาไปในชอง คําฟูนาฏนอง  สนุกยิ่งขอน ปุนวอน 
ค็เสียงสําเร็จ บาทเบื้องบทจร  พวกหมูละคร ค็ลาเลิกเหลน 
     ไพรฝาธาน ี เลิกเมือเปนเสน  สูเรือนไผ มันยอบยัง้ 
กลอนคําจา ค็สุดเสี้ยงซ้ํา  หมดเทาอี้ ใจความ 
     แมจีบัวบาน คอยฟงเปนหอง  เทานี้บอกตามความ เสียกอนแลนายเหย24 

 

   ตัวอยางขางตนเปนการปดทายเรื่องโดยไมมีการประชุมชาดกของคราวซอเรื่อง
ชิวหาลิ้นคํา  โดยกลาววาชิวหาลิ้นคํานํานางวัณณะคําฟูเขาไปที่เตียงในหอง ของนางนางวัณณะ-
คําฟู ทั้ง 2 คนมีความสุขกันมาก จากนั้นการแสดงละครก็จบลงประชาชนจึงพากันกลับบาน 
นอกจากเรื่องหงสหินและชิวหาลิ้นคําแลวยังมีคราวซอเรื่องอื่น ๆ ที่ไมมีการประชุมชาดก เชน     
เจาสุวัตร และบัวระวงศหงสอํามาตย ฯลฯ 
   จากตัวอยางการปดเรื่องของวรรณคดีคราวซอทําใหเห็นวาวรรณคดีคราวซอไมได
มีการปดทายเรื่องดวยการประชุมชาดกเสมอไป  ผูแตงมีอิสระพอที่จะจบเรื่องดวยการประชุม
ชาดกหรือไมมีประชุมชาดกก็ได25 ดังเชนคราวซอเรื่องหงสหิน  เจาสุวัตร วรรณพราหม บัวระวงศ-
หงสอํามาตย และชิวหาลิ้นคําที่ไมมีการประชุมชาดก 

 จากเหตุผลขางตนแสดงใหเห็นวาการไมมีประชุมชาดกมิไดหมายความวาคราวซอ
เรื่องนั้นยังแตงไมจบ สําหรับคราวซอเรื่องพระอภัยมณีนั้นแมไมมีประชุมชาดกแตมีเรื่องราวที่จบ
สมบูรณ คือ การอภิเษกระหวางศรีสุวรรณกับนางเกษรา   

  นอกจากการปดทายเรื่องของคราวซอแลวผูวิจัยยังเห็นวาพระยาพรหมโวหาร
ตั้งใจที่จะแตงคราวซอเรื่องนี้จบที่ตอนอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา เนื่องจากผูแตงกําหนดให  
ศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตวซึ่งหมายถึงตัวละครเอกของเรื่อง ดังความวา 

 

สวนเจาองคนอง   โสภาเหมือนกัน เปนบุตตในครรภ   รวมทองรวมไส 
สิบสามป   นับอายุได แหงจาวเมืองไทย หนอไธ 
      ใชโยยาญ สามานยถอยไร หากเปนหนอเจา โพธัญ 
มีฉวีเนื้อ เพศเพียงพระจันท ศรีสุวรรณ ชื่อช้ันวาอั้น26 

 
                                                           

24 คาวซอเรื่องธรรมชิวหาลิ้นคํา (เชยีงใหม : ประเทืองวิทยา, 2511), 148-149. 
  25 อุดม รุงเรืองศรี, จารีตนิยมในการแตงวรรณกรรมคราวซอ, 42. 

26 พระยาพรหมโวหาร  บทที่1  หนา 1-2 
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         พระยาพรหมโวหารกลาววาพระโอรสองคนองมีชื่อวา “ศรีสุวรรณ” มีผิวพรรณ
งดงามด่ังพระจันทรและเปน “หนอเจาโพธัญ” คือ เปนพระโพธิสัตวนั่นเอง   ดังนั้นเมื่อศรีสุวรรณ
เปนตัวละครเอกเรื่องราวจึงจบลงดวยการอภิเษกของศรีสุวรรณกับนางเกษราหลังจากสามารถรบ
ชนะทาวอุเทนไดถือวาเปนการจบเรื่องที่สมบูรณ 
   ในดานความนิยมและความแพรหลายของเรื่องพระอภัยมณีในลานนา   ดังที่ทราบ
กันวาเมื่อครั้งที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณี  โรงพิมพหมอสมิธไดพิมพพระ-
อภัยมณีฉบับสุนทรภูออกจําหนายในกรุงเทพฯ แลว  แตไมปรากฏหลักฐานวาเผยแพรไปถึงลานนา
มากนอยเพียงใด และแมจะมีพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูในลานนาแลวแตประชาชนที่สามารถอาน
หนังสือภาษาไทยไดในขณะน้ันยังมีไมมากนัก   เนื่องจากในชวงกอนเปนมณฑลเทศาภิบาล    
(พ.ศ.2337-2442)  ยุคนี้ไดเริ่มมีอิทธิพลของภาษาไทยแทรกเขามาในลานนาบางโดยใชอยูในกลุม
คนในราชสํานักและประชาชนกลุมที่ไดรับการศึกษาจากพวกมิชชันนารี   ขณะที่คนลานนาสวน
ใหญยังคงใชตัวอักษรธรรมและภาษาไทยยวนเปนภาษาหลัก 27  ตอมาเมื่อลานนาเปนมณฑล
เทศาภิบาล(พ.ศ.2442-2475)ไดมีการนําอักษรไทยมาใชมากขึ้น  ผูที่ตองติดตอกับหนวยงาน
ราชการตองรูจักอานและเขียนภาษาไทย และมีการบังคับใหเด็กทุกคนตองเขาโรงเรียนและเรียน
หนังสือไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.246428 

   จะเห็นไดวาแมจะมีพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูในลานนาแลวแตประชาชนที่สามารถ
อานหนังสือภาษาไทยไดในขณะนั้นยังมีไมมากนัก  เนื่องจากชาวลานนาเรียนอานเขียนภาษา
ลานนา เพิ่งมีการเรียนภาษาไทยภาคกลางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เพราะฉะนั้นถึงแมจะมีหนังสือพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูออกตีพิมพเผยแพรแลวแตชาวลานนาสวน
ใหญก็ไมสามารถอานได  อาจจะมีผูอานไดบาง เชน เจานายและขุนนางที่ติดตอกับอาณาจักร
สยาม  ดังนั้นจึงเปนไปไดวาเมื่อมีคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารขึ้นจึงเผยแพร
ไปมากกวาของสุนทรภู    
   การแพรกระจายของวรรณคดีจากถิ่นหนึ่งไปสูอีกถิ่นหนึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนปกติ
วิสัยมาแตโบราณกาล29 แตเมื่อแพรกระจายมาแลวกวีทองถิ่นก็ไดปรับเปลี่ยนใหเขากับทองถิ่น 
                                                           
  27 อภิวันท พันธสุข, “การเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของภาษาลานนา” (วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2551) ,74 
  28 เรื่องเดียวกัน, 80 

29 สุกัญญา ภัทราชัย, “การปรับเปลี่ยนวรรณคดีทองถิ่นที่รับจากที่อื่น : ทาวจันทะโครพและทาวโสวัตรของอีสาน,” ใน 
วรรณคดีทองถิ่นพินิจ , สุภญัญา ภทัราชัย, บรรณาธิการ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 111. 
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ดังเชนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   เมื่อถูกแปลงใหเปนวรรณดีทองถิ่นก็ไดปรับเปลี่ยน
ใหเขากับทองถิ่นลานนาโดยการรับจารีตนิยมของทองถิ่นลานนาเขาไปผสมผสาน 
   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดรับจารีตนิยมในการแตง
คราวซอเขาไปผสมผสาน เชน จารีตนิยมในการบอกที่มาของเรื่อง จารีตนิยมในการแสดง
ความสัมพันธระหวางผูแตงกับผูฟง ฯลฯ 
   จารีตนิยมในการบอกที่มาของเรื่อง  ในการแตงคราวซอบางเรื่องผูแตงจะระบุไว
ชัดเจนวาเรื่องนั้นมีที่มาอยางไร30 เชน ในคราวซอเรื่องหงสผาคําผูแตงไดบอกที่มาของเรื่องไวอยาง
ชัดเจนวา  
 

     จักไขสาร นิทานคราวนี้  ควรอวดอาง เอาบุญ 
จักเลาคราวทาว ตนหนอพุทธังกุร  ยังบําเพง31บุญ สมภารบกลา 
คอยฟงเสียงสาร นิทานแหงขา  จักชัดเคา32เงื่อน วาท ี
     ไดคอน33ไค34 ตามออกกัณฐี  สักกทีปนี หากไขออกแจง 
อยาสนเทห สังกาสลั้ง  นิทานธรรม เลาไว35 

 

   ขอความขางตนกลาววาคราวซอเรื่องหงสผาคํานี้เปนเรื่องราวของพระพุทธเจาใน
ขณะที่กําลังบําเพ็ญบุญบารมี โดยนําเรื่องมาจากคัมภีรสักกทีปนี  ในคราวซอเรื่องอื่น ๆ มักมีการ
บอกที่มาอยางรวบรัดวาเปนเรื่องที่มาจาก “ธรรมพระเจา” คือ นิทานธรรมะของพระพุทธเจาหรือ
นิทานชาดก เชน ในคราวซอเรื่องเจาสุวัตรกลาววา 
 

     ทีนี่และ ขามอน36จักจา  วิสัชชนา คราวธัมมพระเจา 
นิทานกลอน ปวรแตเหงา37  จักไขเคา เร่ืองราวธัมม38 

     

                                                           
30 อุดม รุงเรืองศรี, จารีตนิยมในการแตงวรรณกรรมคราวซอ,  18. 
31 บําเพง หมายถึง บาํเพ็ญ 
32 เคา หมายถึง ตนเคา 
33 คอน หมายถงึ การทํางานที่ตองอาศัยความประณีต 
34 ไค หมายถงึ งัด แงะ 
35 คราวซอหงสผาคําของพระยาโลมาวิสัย ฉบับเทียบอักษรลานนาและไทย, 1. 
36 มอน  เปนคําสรรพนามแทนตัวผูพูดเพื่อแสดงความนอบนอมอยางยิ่ง  ในที่นี้หมายถงึ ผูแตง 
37 เหงา หมายถงึ โคน  
38 คาวซอธรรมเรือ่งเจาสุวัตร (เชียงใหม ประเทืองวทิยา,  2511), 1. 
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   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดกลาวถึงที่มาของเรื่องวา 
 

   ปถมะ39   มูลละ40กลอนจา 
คอยฟงเทอะนอง   ท่ีของโลกา  จักไขวาทา   แตเคาเบื้องเบา 
จักสําแดงคุณ พุทธงักูรเจา  เมื่อสมภารยัง หนุมนอย41 

 

     ขอความขางตนกลาววาคราวซอเรื่องนี้เปนเรื่องของพระพุทธเจาสมัยที่ยังเปนหนุม
นอย หมายถึง สมัยที่ยังไมไดเปนพระพุทธเจาหรืออดีตชาติของพระพุทธเจาน่ันเอง จะเห็นไดวา
พระยาพรหมโวหารใหคราวซอเรื่องพระอภัยมณีเปนอดีตชาติของพระพุทธเจาหรือนิทานชาดก 
เพื่อใหสอดคลองกับจารีตนิยมในการแตงคราวซอดวย 
 

   จารีตนิยมในการแสดงความสัมพันธระหวางผูแตงกับผูฟง  ผูแตงคราวซอได
พยายามแสดงวาตองการที่จะสื่อสารกับผูฟงดังจะเห็นไดวาผูแตงไดเรียบเรียงขอความบางตอน
เพื่อที่จะสื่อสารกับผูฟงนอกเหนือการการเลาเรื่องนิทาน เชน คราวเรื่องหงสผาคํา กลาววา 
  

     จตุปททะ วรบทไข  ระบําใย บเนา42จักเสี้ยง43 
เคี้ยวหมากกินพลู สูบยาอมเมี้ยง  กางหูฟง เทอะไธ44 

 

   ขอความขางตนกลาววากลอนบทที่ 4 ที่ไดเลานี้ไมนานก็จะจบ ใหทานทั้งหลายกิน
หมากพลู สูบบุหรี่ และกินเมี้ยงเพื่อรอฟง  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร     
ผูแตงก็ไดมีการพูดคุยกับผูฟง เชน เมื่อจบบทที่ 1 ผูแตงไดบอกผูฟงไวดังนี้ 
 

วางกะบวน ประถมบาทตน  เทานี้บอกใจความ กอนแลฯ45 
 

   ขอความขางตนผูแตงบอกวาขอจบใจความ หมายถึง  เนื้อเรื่องของคราวซอ    
พระอภัยมณีบทที่ 1 ไวเทานี้กอน  และเมื่อจบบทที่ 19 ผูแตงกลาววา   
 

                                                           
39 ปถมะ หมายถึง ปฐม ในที่นี้หมายถึง คราวบทแรก 
40 มูลละ หมายถึง โคน ตน 
41 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา1 
42 เนา หมายถงึ นาน ชา 
43 เสี้ยง หมายถงึ สิ้น หมด จบ 
44 คราวซอหงสผาคําของพระยาโลมาวิสัย ฉบับเทียบอักษรลานนาและไทย, 28. 
45 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 6 
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มอน46จักไขตาม เนื้อความแตเหงา47  สําเนาความ แตเนิ่น 
     รําพันไข บไดเคิ้ง48เคิ้น49  หื้อ50ของเพื่อนของ ฟงเมิน 
แมจีบัวบาน คอบฟงบทหนา  ยามหนอฟา ตอสงคราม  กอนแลฯ51 

    

   ขอความขางตนผูแตงบอกวาจะเลาเรื่องราวตามที่มีมาแตเดิมไมใหผิดเพี้ยนหรือ
ตกคางอยู ไมปลอยใหสะดุดหยุดอยูนาน  ให “แมจีบัวบาน” หมายถึง ผูฟงที่เปนผูหญิงคอยมาฟง
เรื่องราวในบทตอไปเปนตอนที่ “หนอฟา” หมายถึง ศรีสุวรรณทําสงคราม 

   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปรากฎการแสดง
ความสัมพันธระหวางผูแตงกับผูฟงในทุกบท โดยสวนใหญจะปรากฏในตอนตนและตอนทายบท 
นอกจากจารีตนิยมในการบอกที่มาของเรื่อง และการแสดงความสัมพันธระหวางผูแตงกับผูฟงแลว
ในสวนของเนื้อเรื่องก็มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือตัวละครเอกในคราวซอจะเปนพระโพธิ์สัตว       
สืบเนื่องมาจากการบอกวาที่มาของเรื่องมาจาก “ธรรมพระเจา” หรือนิทานชาดก สงผลใหตัว
ละครเอกของเรื่องเปนพระโพธิ์สัตว   
     คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ไดรับความนิยมในดินแดน
ลานนาจนทําใหมีผูนําไปแตงเปนฉบับรอยแกวโดยแตงเปนนิทานชาดก   การนําไปแตงเปนนิทาน
ชาดกนั้นสืบเนื่องมาจากในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาเรื่อง      
พระอภัยมณีนี้เปนเรื่องของพระพุทธเจา  โดยกลาววาศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว  ดังนั้นในนิทาน
ชาดกเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 2 สํานวนจึงมีศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว    
   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาววาเรื่องพระอภัยมณี
เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจาพระนามวา เมธังกร ดังความวา 
 
 
 
 

                                                           
46 มอน  เปนคําสรรพนามแทนตัวผูพูดเพื่อแสดงความนอบนอมอยางยิ่ง  ในที่นี้ หมายถงึ ผูแตง 
47 เหงา หมายถงึ โคน 
48 เคิ้ง หมายถึง พาดเอียง 
49 เคิ้น หรือ เฅิ้น หมายถงึ  ตกคาง เหลืออยู 
50 หือ้ หมายถงึ ให 
51 พระยาพรหมโวหาร บท 19 หนา 143 



45 
 

  

ปางลวงแลว มาเมิน52หนาหนํา53  เชนสาสนํ   เมธังเงื่อนเหงา 
ยังมีรัฏฐา   เมืองน่ึงเนอเจา   หลวง54ทีฆา55 ใหญนัก56 

  

   เมื่อนํามาแตงเปนนิทานชาดกก็ไดกลาววาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจา
นามวาเมธังกรเชนกัน ดังความวา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

ดังนี้ ภิกขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย อตีเต กาเล ในกาลอันลวงขามแลว เสี้ยง57จิรกาลนานนักวัน
นั้น แตเมื่อพระพุทธเจาตนชื่อเมธังกรณเกิดมาเปนพระวันนั้น ยังมีเมืองอันหนึ่งชื่อวารัตนา
เปนมหาราชธานีอันใหญกวางนับประมาณในเมืองกวางแลยาว58 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อตีเต กาเล ในกาลอันขามลวงพนไพ59แลวเสี้ยงจิรกาลนานนักวัน
นัน้ เมื่อสาสนาพระพุทธเจาตน ชื่อเมธังกระ เกิดโปรดสัตตโลกวันน้ัน ยังมีเมืองอันนึ่ง ชื่อวา
เมืองรัตตนา เปนมหาราชธานี สุขเกสมชุมเอย็น เปนท่ีหลั่งไหลเขามายังเขาของเงินฅํา ทาว
พระญาทังหลายตางประเทสราช ตางตนค็นํามายังปณณาการบขาดแล60 

 

   พระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนมีการเพิ่มประชุมชาดก คือ การกลาววาตัวละคร
ในนิทานชาดกกลับชาติมาเกิดเปนผูใดในสมัยพุทธประวัติซึ่งเปนการเพิ่มเติมขึ้น เพื่อใหครบ
องคประกอบของนิทานชาดก  
   ในนิทานชาดกเรื่องพระอภัยมณียังคงมีการแสดงความสัมพันธระหวางผูแตงกับ
ผูฟง  โดยผูแตงไดเรียบเรียงขอความบางตอนเพื่อที่จะสื่อสารกับผูฟงนอกเหนือการการเลาเรื่อง
นิทาน เชน ในตอนตนเรื่องมีการกลาวเชิญชวนใหฟงเรื่องราวของพระพุทธเจา ดังความวา 
 

                                                           
52 เมิน หมายถงึ นาน 
53 หนาหนํา หมายถงึ มากมาย 
54 หลวง หมายถงึ ใหญ 
55 ทีฆา หมายถงึ ยาว นาน ย่ังยืน 
56 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 1 
57 เสี้ยง หมายถงึ สิ้น หมด จบ 
58 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 4 บรรทัด 5 ถึง หนา 5 บรรทัด 2 
59 ไพ หมายถึง ไป 

  60 วัดน้ําโทง  ผูก 1  หนา 3  บรรทัด 3-5 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

นโม ตสฺสตฺถุ เภทามนุสฺสา กุเล มนุสฺโส สพฺเพทุกฺข น ขตฺติยา น สมญ ภิกฺขุ กถํ อารพฺภ กเถ
สิ สาธโวฟงดูราสปุริสสทังหลาย ทังหญิงชายและนักปราชญอันฉลาดดวยปญญาจุง61เอากัน
ตั้งโสตาปราสาท ฟงบุพชาติภายหลังมีดังจักเทศนาไปภายหนานี้เทอะ62 

 

 พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
   

นโม ตสฺสตฺถุ ฯ  เอวมฺเม สุตฺตํ เอกํ สมยํ ภควาต ิอิทํ สตฺถา เชตวณฺเณ วิหรนฺโต รตฺตนาภิกฺขุ 
อรพฺภ กเถสิ ฯ  กิร สมเย สาธโว ฟงราดูราสัปปุริสสะทังหลาย ทังยิง63ชายนอยใหย อันมีใจ
ใฝมักสุข 3 ประการ จุงจักฟงยังธัมมเทสนา ดั่งเราจักแกไขไพพายหนา เปนอันยืนยาว
กวางขวางมากนักแทแล ฯ64 

   เมื่อเลานิทานจบ 1 ผูกก็จะกลาววาเรื่องราวในผูกนั้น ๆ ไดจบลงแลว และไดบอก
วันเวลาที่มีการจดบันทึกเรื่องราว เชน 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 

 

วาอัน้ก็มีวันนั้นแล นิตฺถิตํ กริยาอันเทศนาพระอภัยศรีสุวรรณ ผูกตน ก็สมเร็จเสด็จแลวเทานี้
กอนแล สุด65แลวเวลา 12 โมง เดือนยี่ขึ้น 4 ค่ํา พุทธศักราช 2484 แลเจาเหย พระอภัยศรี
สุวรรณ ผูกตน66 

 

วาอั้นก็มีวันนั้นแล กลาวหองพระอภัยศรีสุวรรณ ผูกถวน 4 ก็แลวเทานี้กอนแล ศรีสุวรรณ
พระอภัย ผูกถวน 4 แลเจาเหย67 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวแกไขยังสรีสุวัณณพระอาไภย ผูกตน ค็สมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอน 
แล ฯ  สุดแลวแลนอยเหิย สุดยามแตรขึ้นสูเท่ียงหั้นแล ขาเขียนปางเมื่อเลี้ยงฅาวาสอยูบาน 
 

                                                           
61 จุง หมายถงึ จง 
62 วัดบานเอ้ือม  ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 1-2 
63 ยิง หมายถึง ผูหญงิ 

  64 วัดน้ําโทง  ผูก 1  หนา 1  บรรทัด 1-2 
65 สุด หมายถงึ สิ้นสุด 
66 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 14 บรรทัด 4-5 
67 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา14 บรรทัด 3-4 
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น้ําโธงรองชางไชย วันนั้นแล ชื่อขาวาหนาน.... ตัวบงามสักหนอย ขาบเคยธะนานเทาฮือแล 
เขียนเมื่อ พ.ศ....68 

 

กรียาอันกลาวแกไขยังสรีสุวัณณ ผูก 9 ค็สมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอนแล ฯ สรีสุวัณณ ผูก 
9 ยโสภิกขุ อารามาธิปติ วัดน้ําโธงปงสนุก จุฬสักกราชได 1313 ตัว ปรวงเหมา เดือน 12 
แรม 7 ฅ่ํา เม็งวัน 7 ไท69ดับเปลา70 ค็สําเร็จแกขาหัน้วันน้ันแล นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ โน71 

 
   พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวไดรับอิทธิพลมากจากคราวซอเรื่อง   
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  เพราะเมื่อพิจารณาโครงเรื่องและการใหความสําคัญกับ  
ตัวละคร แลวพบวาพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวนใหศรีสุวรรณเปน     
พระโพธิ์สัตว  นอกจากนี้แลวผูแตงพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวไดเพิ่มเติมเรื่องราวใน
ตอนสุดทายใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใหพระอภัยมณีซึ่งถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวไปไดกลับมาพบ
และอาศัยอยูในเมืองกับศรีสุวรรณ เพื่อมิใหเรื่องราวจบหวนจนเกินไปซึ่งผูศึกษาจะไดกลาวอยาง
ละเอียดอีกครั้งในหัวขอองคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 
 
 

2.2 องคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 
 

  การศึกษาองคประกอบของวรรณคดี คือ การศึกษารูปแบบอันไดแก ฉันทลักษณและ
รูปแบบคําประพันธ รวมทั้งภาษาและสํานวนโวหาร และการศึกษาเนื้อหาอันไดแก แกนเรื่อง      
ตัวละครของวรรณคดี เพื่อเขาใจลักษณะสําคัญของวรรณคดีเรื่องนั้น  ๆ ในบทนี้จะศึกษา
องคประกอบของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในดานฉันทลักษณและรูปแบบคํา
ประพันธ  โครงเรื่อง  แกนเรื่อง   ตัวละคร ฉาก และภาษาและสํานวนโวหาร  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 
                                                           

68 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 11 บรรทัด 4-5 
69 ไท หมายถึง การนับปศักราชแบบไท 
70 ดับเปลา หรือ ดงัเปา หมายถึง ปฉล ูสัปตศก 
71 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 10 บรรทัด 1-2 
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 2.2.1 ฉันทลักษณและรูปแบบคําประพันธ 
  ฉันทลักษณ หมายถึง ลักษณะคําประพันธ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรูปแบบของ
วรรณคดี ดังที่เสฐียรโกเศศเรียกวา “แบบรูป (pattem)”72   ซึ่งพิจารณาได 2 ลักษณะ คือ รูปแบบ
การดําเนินเรื่องและรูปแบบลักษณะคําประพันธ73 
   รูปแบบการดําเนินเรื่องอาจมีลักษณะคลายคลึงกันจนเรียกวาเปนขนบการ
ประพันธ เชน นิราศคําโคลงจะเริ่มตนดวยราย  1 บท   ลิลิตจะเริ่มดวยรายยอยศ   คําฉันทเริ่ม
ดวยประณามบท   เมื่อดําเนินเรื่องถึงฉากปาก็มีบทชมไม ชมนก  ฉากลําธาร แมน้ํา ทะเลก็มีบทชม
ปลา74   
   รูปแบบลักษณะคําประพันธสามารถแบงกวางได  2 ประเภท คือ รอยแกวและ
รอยกรอง75  รอยกรองแตละชนิดจะมีลักษณะบังคับของคําประพันธ เชน จํานวนคํา จํานวนวรรค 
เสียง  สัมผัส และจังหวะ ฯลฯ  ลักษณะบังคับของคําประพันธบางครั้งเรียกวาฉันทลักษณ       
สวนรอยแกว  หมายถึง ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย76 ไมมี
ลักษณะบังคับเชนรอยกรอง แตโดยทั่วไปรอยแกว หมายถึง ความเรียงที่ไมมีลักษณะบังคับใดๆ   
   ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะใชคําวา “ฉันทลักษณ” กับรูปแบบลักษณะคําประพันธ
ประเภทรอยกรอง และคําวา “รูปแบบคําประพันธ”กับรูปแบบลักษณะคําประพันธประเภทรอย
แกว 
    วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาใชรูปแบบคําประพันธทั้งรอยแกวและ  
รอยกรอง โดยคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารใชคําประพันธประเภทรอยกรอง 
สวนพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและฉบับวัดน้ําโทงใชคําประพันธประเภทรอยแกวซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 

                                                           
72 เสฐียรโกเศศ, การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ : ศยาม,2556), 5 
73 ลอม เพ็งแกว, วายเวิ้งวรรณคดี, พมิพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท ตนออ แกรมมี่, 2540),18. 
74 เรือ่งเดียวกัน 
75 เรื่องเดียวกัน 
76 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพบัลิเคชั่นส, 2546), 

931. 
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2.2.1.1 ประเภทรอยกรอง 
    ประคอง นิมมานเหมินทร77 จําแนกลักษณะคําประพันธที่ใชในวรรณคดี
ลานนาออกเปน 4 ประเภท ไดแก กาพย  โคลง ราย  ซอ และคราว  สําหรับคราวซอเรื่องพระอภัย
มณีของพระยาพรหมโวหารแตงดวยคําประพันธประเภทคราว    สวนคําวา ซอ หมายถึง เพลง
พื้นบานชนิดหนึ่งของลานนา   การนํานิทานพื้นบานหรือชาดกเรื่องตาง ๆ มาแตงดวยคําประพันธ
ประเภทคราวมักจะถูกนําไป “เลาคราว” ดวยการขับเปนทํานองเสนาะที่เรียกวา ซอ ดังนั้นจึงมีการ
เรียกคราวที่แตงเปนนิทานหรือแตงเปนเรื่องราววา คราวซอ   
      คราวเปนคําประพันธชนิดหนึ่งของลานนาที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะ   
ไมมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวากําเนิดเมื่อใด   แตเทาที่พบคราวทั้งหลายมีอายุไมเกินสมัยธนบุรีและ
สมัยรัตนโกสินทรแทบทั้งสิ้น78   คราวซอมักมีที่มาจากชาดกเรื่องตาง ๆ ทั้งปญญาสชาดกและ
นิทานพื้นบาน   
    เมื่อมีเวลาวางหรือเมื่อมีงานบุญชาวลานนาโบราณนิยมใหมีการเลาคราว 
คือ การที่ผูรูอักษรลานนาเปนผูอานคราวซอเปนทํานองเสนาะใหผูที่ไมสามารถอานไดฟง 79      
การเลาคราวถือเปนความบันเทิงอยางหนึ่งในอดีต เนื่องจากในยุคกอนไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานความบันเทิง เชน ภาพยนตร ละคร และการแสดงดนตรี ฯลฯ  งานที่มีการอานคราวซอใหกัน
ฟง เชน เมื่อมีการเตรียมงานบวช เตรียมขึ้นบานใหม ฯลฯ เจาภาพมักจะขอรองหรือจางผูขับคราว
ไปเลาคราวเพื่อใหความเพลิดเพลินแกผูมาชวยเตรียมงาน80 หรือเมื่อไปอยูเปนเพื่อนกันในงาน
เรือนเย็น คือ เรือนที่มีคนตายและนําศพไปฌาปนกิจแลว เจาของบานวาเหว เพื่อนบานก็จะไปอยู
เปนเพื่อนในชวงแรก ๆ เมื่อมีคนมาชุมนุมกันหลายคนก็จะนําเอาคราวซอเรื่องตาง ๆ มาอานดวย
ทํานองเสนาะสูกันฟง81   

                                                           
  77 ประคอง นิมมานเหมินทร, ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 
2517) 

78 สิงฆะ วรรณสัย, ปริทัศนวรรณคดีลานนาไทย (เชียงใหม : โครงการตําราคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2523) 

79  ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล, “แนะนําวรรณกรรมทองถิ่นลานนาไทย” วรรณกรรมลานนา เลม1. เชียงใหม : ศูนย
หนังสือเชียงใหม, 2527: 124-126. 

80 อุดม รุงเรืองศรี, วรรณกรรมลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), 488. 
81 ลมูล จันทนหอม, วรรณกรรมทองถิ่นลานนา, (เชียงใหม : สุริวงศบุคเซนเตอร, 2538), 166. 
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    คราวซอเปนคําประพันธที่มีการกําหนดจํานวนคําในวรรค  เสียง
วรรณยุกต และตําแหนงสัมผัส ซึ่งอาจพลิกแพลงเลื่อนไหลได  โดยขึ้นอยูกับการแบงจังหวะ
ทวงทํานองของวรรค และเสียงที่สมดุลกันเปนเกณฑ  มีนักวิชาการหลายคนไดกําหนดแผนผัง
บังคับของคราวไว ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกตางกันบางประการ  มณี  พยอมยงค82 ไดสรุปแผนผัง
คราวซอไวดังนี้   
 
บทขึ้นตน       ๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐  
 

บทดําเนินเรื่อง     ๐๐๐๐ ๐๐๐๐   ๐๐๐  ๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐ 
 

   ๐๐๐๐ ๐๐๐๐   ๐๐๐  ๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐ 
 

บทสุดทาย              ๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐๐๐ ๐๐ 
 

๐๐๐๐ ๐๐๐๐  ๐๐   ๐๐๐๐     ๐๐๐๐ 
 

                                                           
82 มณี พยอมยงค, คราวร่ํา 700 ป เมืองเชยีงใหม ( เชียงใหม : ดาวคอมพวิกราฟก, 2539),4. 
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    ลักษณะบังคับของคราวมี 3 แบบ เพื่อใชในจุดประสงคที่ตางกัน คือ     
บทขึ้นตน บทดําเนินเรื่อง และบทสุดทายซึ่งเปนการจบเรื่อง ความแตกตางของทั้ง 3 แบบ อยูที่
จํานวนคําในบาทแรกและตําแหนงบังคับของเสียงวรรณยุกต  สามารถสรุปลักษณะบังคับของ
คราวได ดังนี้ 
         1. คราว 1 บท มี 3 บาท บาทละ 4 วรรค   ยกเวนบทสุดทายจะมี 
2 บาท บาทแรกมี 4 วรรค บาทที่ 2 ม ี5 วรรค 
        2. จํานวนคําวรรคละ 4 คํา ยกเวน ดังนี้ 
            2.1 จํานวนคําวรรคละ 3 คํา ในวรรคแรกของบาทแรกใน
บทขึ้นตนและวรรคที่ 3 ในบาทแรกของบทดําเนินเรื่อง 
         2.2 จํานวนคําวรรคละ 2 คํา ในวรรคสุดทายของบาท
สุดทายในบทขึ้นตน  วรรคสุดทายของบาทแรกและบาทสุดทาย ในบทดําเนินเรื่อง และวรรค
สุดทายของบาทแรกและวรรคที่ 3 ของบาทสุดทายในบทสุดทาย 
       3.การสงสัมผัส  มีดังนี ้ 
          3.1 คําสุดทายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของ
วรรคที่ 3 ในบาทเดียวกัน สัมผัสตําแหนงนี้ไมไดบังคับทุกบาท แตตองมีในบาทแรกของบทขึ้นตน
และบาทแรกของบทสุดทาย 
         3.2 คําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 1-3 ของ
วรรคที่ 2 ในบาทเดียวกัน สัมผัสตําแหนงนี้ไมบังคับจะมีหรือไมมีก็ได 

         3.3 คําสุดทายของวรรคสุดทายในบาทกอนหนาสัมผัสกับ
คําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบาทถัดไป   

       4.มีการบังคับเสียงวรรณยุกตเอก โท ตรี จัตวา ตามตําแหนงใน
แผนผังขางตน   
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    คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีลักษณะดังนี้ 
     1.บทขึ้นตน   บทขึ้นตนของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหารมีตัวอยาง ดังนี้ 
 

บทขึ้นตนของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบทที่ 1 
 

   ปถมะ มูลละกลอนจา 
คอยฟงเถอะนอง ท่ีของโลกา  จักไขวาทา แตเคาเบื้องเบา 
จักสําแดงคุณ พุทธังกูรเจา  เมื่อสมภารยัง หนุมนอย83 

 

บทขึ้นตนของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบทที่ 3 
  

     สัตติปททํ บทหลังยกไว  จักแหนบอกให บถา84จะถาม 
จักเลาเคา แหงพราหมณทังสาม มูลลนาม แตเคาเรื่องถอย 
จักเลาปนไข ใจความเล็กหนอย85 พอเปนแนวรอย เล็กนอย86 

  
     ตัวอยางขางตนเปนบทขึ้นตนของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารในบทที่ 1 และบทที่ 3   จะเห็นไดวาบทขึ้นตนของคราวซอท้ัง 2 บทแตกตางกัน 
กลาวคือคราวในบทขึ้นตนจะมี 3 บาท บาทละ 4 วรรค แตในบาทแรกของบทที่ 1 มีเพียงวรรคที่ 3 
และวรรคที่ 4 เทานั้น  ลักษณะของบทขึ้นตนเชนนี้ปรากฏในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา-
พรหมโวหารเพียง 2 บท คือ บทที่ 1 และบทที่ 2   คําประพันธ 2 วรรคแรกหายไปซึ่งนาจะเกิดจาก
การเลียนแบบการขึ้นตนของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูที่แตงเปนกลอนนิทานซึ่งผูวิจัยจะกลาวโดย
ละเอียดอีกครั้งในบทที่ 3  
     การสงสัมผัส มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคสุดทายในบาท
กอนหนาสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบาทถัดไป คือ ในบทที่ 1 คําวา “กา” กับ “จา”     
และ“ เบา” กับ “เจา”  ในบทที่ 3 คําวา “ถาม” กับ “สาม” และ “ถอย” กับ “หนอย”   มีการสง
สัมผัสในคําสุดทายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3 ในบาทเดียวกันปรากฏใน   

                                                           
83 พระยาพรหมโวหาร  บท 1  หนา 1 
84 ถา หมายถงึ รอ 
85 หนอย หมายถึง นอย 
86 พระยาพรหมมโวหาร บท 3 หนา 16 
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บาทที่ 2 ของบทที่ 1 คือ คําวา “กา” กับ “ทา”  บาทแรกของบทที่ 3 คือ คําวา “ไว” กับ “ให”    
ในบาทที่ 2ของบทที่ 3 คือ คําวา “สาม” กับ “นาม” ” ในบาทสุดทายของบทที่ 3 คือ คําวา 
“หนอย” กับ “รอย”   มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 1-3 ของวรรคที่ 2                
ในบาทเดียวกนัปรากฏในบาทที่ 2 ของบทที่ 1 คือ คําวา “นอง” กับ “ของ” ในบาทแรกของบทที่ 3 
คือ คําวา “ทํ” กับ “หลัง”  ในบาทสุดทายของบทที่ 3 คือ คําวา “ไข” กับ “ใจ” 

           

     2.บทดําเนินเรื่อง  บทดําเนินเรื่องของคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารมีตัวอยาง ดังนี้ 
 

     ขอเชิญนาย สายสรอยขาวยอย87  ไขโสตสรอย ดา88ฟง 
ปางลวงแลว มาเมินหนาหนํา  เชนสาสนํ เมธังเงื่อนเหงา 
ยังมีรัฏฐา เมืองน่ึงเนอเจา  หลวงทีฆา ใหญนัก 
     พหชุน เทียวหนบพัก  เต็มท่ัวหอง ธานี 
สนุกมวน89ล้ํา ดูรุงเรืองศรี  ทังขวางยาวร ี หารอนเสนถวน 
มีภูเขาหลวง แวดวงจอดจวน90  เปนกําแพงเมือง เจื่อง91ทาว 
     กเษมสุข   สุกชื่นยาว  ผับ92ท่ัวดาว   ธานี 
บาวสาวราง   หยั่นหยองเรืองสร ี  สุขสบายดี   ในเมืองทานเจา 
รัตนา เปนนามเคาเหงา  ฝูงคนคืน  คั่งคัด93   

 
     ตัวอยางขางตนเปนบทดําเนินเรื่องของคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารในบทที่ 1  ในดานจํานวนคําปรากฏวรรคที่มีจํานวน 2 คํา ในวรรคสุดทาย
ของบาทแรกและวรรคสุดทายของบาทสุดทายในแตละบทอยางสมํ่าเสมอ    
 

                                                           
87 สายสรอยขาวยอย หมายถึง สาวที่ใสสรอยสีขาวหรือสีเงิน 
88 ดา หมายถงึ เตรียม 
89 มวน หมายถงึ สนุก 
90 จวน หมายถึง เกือบจะ จวนจะ  
91 เจื่อง หมายถงึ ย่ิงใหญ ทรงอานุภาพ 
92 ผับ หมายถึง ทั่ว ถวน 

  93 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 1 
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      การสงสัมผัส มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคสุดทายในบาท
กอนหนาสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบาทถัดไป คือ คําวา “เหงา” กับ “เจา” “นัก” กับ 
“พัก”  “ธานี” กับ “ศรี” “ถวน” กับ “จวน” “ทาว” กับ “ยาว” “ธานี” กับ”สรี” “เจา” กับ “เหงา”
มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3 ในบาทเดียวกันปรากฏ
ในบาทแรกของบทที่ 1 คือ คําวา “ยอย” กับ “สรอย”  ในบาทที่ 2 ของบทที่ 2 คือ คําวา “ศรี” กับ 
“รี” ในบาทแรกของบทที่ 3 คือ คําวา “ยาว” กับ “ดาว” ในบาทที่ 2 ของบทที่ 3 คือ คําวา “สรี” 
กับ “ดี”  มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 1-3 ของวรรคที่ 2 ในบาท
เดียวกันปรากฏในบาทแรกของบทที่ 1 คือ คําวา “นาย” กับ “สาย” และในบาทแรกของบทที่ 2 คือ 
คําวา “ชน” กับ “หน”  
     3.บทสุดทาย  บทสุดทายของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระ
ยาพรหมโวหารมีตัวอยาง ดังนี้ 
 

      เปกสากัน พี่ ๆ นอง ๆ  สองไถถอง94 คํานวล 
วางคะบวน ประถมบาทตน  เทาน้ี บอกใจความ  กอนแลฯ95 

 

     ค็พากัน อยูใตรมไม  นอนน่ังเหลน ลืมคิง 
ยอดใยญิง คอยฟงบทหนา   ยามหนอฟา พรากกันไพ กอนแลฯ96 

  

     ในโคหา ถ้ํากวางเลิ้ก97นั้น    แฝงแอบกล้ํา คงคา 
จักวัณณนา98 บทสามจบหนี้  เทาน้ี หากหมดความ กอนแลฯ99 

  

     ตัวอยางขางตนเปนบทสุดทายของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารในบทที่ 1  บทที่ 2 และบทที่ 3  ในดานจํานวนคํา ปรากฏวรรคที่มีจํานวน 2 คํา 
ในวรรคสุดทายของบาทแรกและวรรคที่ 3 ของบาทสุดทายในแตละบทอยางสม่ําเสมอ   สวนวรรค
สุดทายของบาทสุดทายมักลงทายดวยคําวา “กอนแล” 

                                                           
94 ถอง หมายถึง โตตอบ 
95 พระยาพรหมโวหาร   บท 1  หนา 6 
96  พระยาพรหมโวหาร  บท 2  หนา 15 
97 เลิ้ก หมายถึง ลกึ 
98 วัณณนา หมายถึง พรรณนา 
99  พระยาพรหมโวหาร  บท 3  หนา 26 
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     การสงสัมผัส มีการสงสัมผัสในคําสุดทายของวรรคสุดทายในบาท
กอนหนาสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 2 ของบาทถัดไปซึ่งบทกอนหนาหมายถึงบทสุดทายของ
บทดําเนินเรื่อง   คําสุดทายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3 ในบาทเดียวกันปรากฏ
ในบาทที่ 1 ของบทที่ 1 คือ  คําวา “นอง” กับ “ถอง”  
        

   ในดานการกําหนดรูปวรรณยุกตไมสามารถจะถายทอดเสียงใหตรงกับ
เสียงที่แทจริงได  เพราะแมแตสําเนียงทองถิ่นลานนาในแตละจังหวัด  แตละอําเภอ  หมูบานหรือ
สําเนียงของแตละบุคคลก็มีลักษณะผิดเพี้ยนกันไดดวย ซึ่งเปนปญหาอยางหนึ่งที่จะวางกฏเกณฑ
ฉันทลักษณบทรอยกรองชาวบานโดยเฉพาะในบทรอยกรองทองถิ่นไทยที่มุงความไพเราะจากเสียง
สูงต่ําเปนหลักสําคัญ100 ดังนั้นวรรณยุกตที่กําหนดไวอาจจะไมตรงตามแผนผังบังคับทุกตําแหนง 

 

      เมื่อพิจารณาการแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร
ตลอดทั้งเรื่องสามารถสรุปลักษณะการแตงไดดังนี้ 
       1. คราวบทขึ้นตนและบทดําเนินเรื่อง 1 บท มี 3 บาท บาทละ     
4 วรรค รวมแลวมี 12 วรรค  ยกเวนในบทแรกของบทที่ 1 และ บทที่ 2 ที่กวีเริ่มตนที่วรรคที่ 3 
คราวบทสุดทายมี 2 บาท  บาทแรกมี 4 วรรค บาทที่ 2 ม ี5วรรค รวมแลวมี 8 วรรค 

     2. จํานวนคําที่มี 2 คํา มักจะพบเฉพาะวรรคสุดทายของบาทแรก 
และบาทสุดทายของบทอยางสม่ําเสมอ ตัวอยางเชน 
 

     สามพราหมณชาย ชังกันปากทัก  เสียงอิ่งออย วอนวาน 
เชิญนุชนาฏนอง มานั่งสัณฐาน  สุมพุมงาม สําราญราบเกลี้ยง 
คนบพอหลาย ค็หลางพอเสี้ยง  รมเพียงดี เลี่ยนนัก 
     ขอเชิญนาย จุงมายัง้พัก  นิจน่ังหนี้ สบาย 
พระพี่เลี้ยง ตางคนเลี่ยงกาย  นั่งเรียงยาย พรักพรอมชุ101หนา 
แตงตัวกาย สไบเสื้อผา  ชะมายคิง102เรียม ชะแลม 
     เจาพราหมณหลาย อวายหนา103มาแยม ถามพูดดวย สบาย 

                                                           
100 ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนากุล, การศึกษาเปรยีบเทียบคําอูบาวอูสาวลานนาและผญาเกี้ยวอีสาน.(กรุงเทพฯ: โอ

เดียนสโตร, 2532) 
101 ชุ หมายถึง ทุก ถวน 
102 คิง หมายถึง ตัวตน รางกาย 
103 อวายหนา หมายถงึ หันหนาไป 
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วาเจาหมอมนอง ท่ีของทังหลาย  ยังอยูสบาย ดวยกันท่ีหอง 
ความโสกา สิ่งใดบตอง  กับสนีวลฟอง พวกนอง104 

      
     3.การสงสัมผัสคอนขางแนนอนและปรากฏสม่ําเสมอ คือ คํา
สุดทายของวรรคสุดทายสงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ 2 ในบาทถัดไป ตัวอยางเชน 
 

     กิตตกา จักจาบอกไว  เดือนย่ีใต   แมนเดือนสีเ่หนือ 

จักบอกไว   บใหเศษเหลือ       ตามกิ่งใบเครอื   รากเคางูนเหงา 

ประจันทา   กลับมาไหวเจา     ถือสําเนาเดิน รอดเทา 

     ปจิไม   เหนือใตนอมนาว ทูลกราบเฝา พารา 

วาบัดเดี่ยวน้ี   พวกอมิตตา        ครอบงํามา   ทังสามฝายดาน 

นครัฐา บานเมืองเขื่อนปาน     บเสบียบาน เท่ียงยับ 

     ทาวอุเทน   กะเกณฑพวกทัพ   หนาหนแืหนน โยธา 

มาตั้งปากน้ํา   กําปนไฟหนา    ลวงเลยมา   เถิงถอนรอดใกล 

สักหาพันลํา   บหยุดหยอนได    มาไขกราบเรียน ทาวไท 

     เขาทอดสมอ    ร้ังรอพักไว  ท่ีตรงทาหนา ธานี 

สังเกตเทอะ   ท่ีทาโรงสี       ฝูงพวกไพร ี  หยุดพักรอเหลน 

หางไกลหัน   สักสี่สบิเสน         พอเห็นคระบวนเบน ซั้นซิด 

 
      
 
 
 
 

                                                           
  104 พระยาพรหมโวหาร บท 11 หนา87 
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2.2.1.2 ประเภทรอยแกว 
    วรรณคดีลานนาที่เขียนเปนรอยแกวมักเปนงานที่เกี่ยวของกับศาสนา
จําแนกไดเปน 2 ประเภท105 คือ งานเขียนภาษาบาลี เชน เวสสันตรทีปนี  จักรวาลทีปนี และ    
มังคลัตถทีปนี ฯลฯ และงานเขียนภาษาลานนาซึ่งมักจะอยูในรูปของนิทานชาดก 106  พระอภัยมณี
ฉบับลานนาสํานวนรอยแกวแตงเปนนิทานชาดก 
    ชาดก คือ เรื่องของพระพุทธเจาที่มีมาในชาติกอน ๆ107   ชาดกเปนเรื่อง
เลาเกาแก มีมากอนพุทธกาลประมาณ 3,000 ปถึง 100 ป สวนใหญไดมาจากนิทานชาวบานซึ่ง
เปนเรื่องราวที่เลาสูกันฟงทางมุขปาฐะ จากชนชาติหนึ่งสูชนชาติหนึ่ง จากกลุมหนึ่งสูกลุมหนึ่ง และ
จากคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่ง108  บางเรื่องเกิดจากการดัดแปลงนิทานชาวบาน โดยอาศัยการแทรก
ทัศนคติเรื่องพระโพธิ์สัตวและการเวียนวายตายเกิด บางเรื่องไดมาจากการดัดแปลงพระสูตร
บางพระสูตร และพระวินัยบางพระวินัย109 
    ชาดกสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ นิบาตชาดก และพาหิรกชาดก110 
นิบาตชาดกเปนชาดกที่รวบรวมและบันทึกไวในพระไตรปฏก หมวดขุททกนิกาย คนไทยนิยมเรียก
ชาดกในสวนนี้วา “พระเจา 500 ชาติ”   สวนพาหิรกชาดกเปนชาดกที่มีเนื้อหาไมตรงกับนิบาต
ชาดก เปนเรื่องที่ผูแตงสรางสรรคขึ้นมาเองหรือไดแนวคิดจากแหลงใดแหลงหนึ่งหรือเกิดจากการ
ประสมประสานประสบการณของผูแตง111 เรียกชาดกนี้วาชาดกนอกนิบาต  กลาวโดยสรุปชาดกใด
ที่ไมอยูในนิบาตชาดกถือวาเปนพาหิรกชาดกทั้งหมด เชน ปญญาสชาดก  
    พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวเปนนิทานชาดกประเภทพาหิรก-
ชาดกหรือชาดกนอกนิบาต  ใชคําประพันธประเภทรอยแกว โดยมีคาถาภาษาบาลีแลวมีอรรถกถา
รอยแกวภาษาลานนาอธิบาย ตัวอยางเชน 
 

                                                           
105 หทัยวรรณ  ไชยะกุล, วรรณกรรมลานนารวมสมัย (พ.ศ. 2413-2550) : การสืบทอดภูมิปญญาและการ

สรางสรรค, 47. 
106 เรื่องเดียวกัน, 48. 
107 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 359. 
108 สืบพงศ ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542),3. 
109 นิยะดา เหลาสุนทร, ปญญสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมตีอวรรณกรรมรอยกรองของไทย (กรุงเทพฯ : 

แมคําผาง, 2538), 18. 
110 ปญญา บริสุทธิ์, วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2534),28. 
111 สืบพงศ ธรรมชาติ, วรรณคดีชาดก, 5. 
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          นโม ตสฺสตฺถุ ตทา อภยฺมณียา ปจาสึ ศรีสุวณฺณํ โทมนสฺส โรทธมานา สาธโว ดูกรา 
สปุริสสทังหลาย จุงจักฟงยังนิยายบุพชาติ อันนักปราชญเจาหากริจจนา112 อสุรี ในเมื่อนาง
ผีเสื้อหากอุมเอาพระอภัยหนีไป มันก็เอาไปอยูท่ีเหนือแผนหินอันเรียบเพียงเรียงงาม มันก็
วางเจาไว  แลวก็จูบชมยังพระอภัยอยูหัน้ก็มีแล  ในกาลนัน้พระอภัยก็เหลียวคืนมืนตา113ผอง
เล็งหัน114ยังนางยักษอันจูบชมยังตนอยูดังอ้ัน  ก็สยบทอดตนลืมคิงไปหั้นหนอยหนึ่งแลว มีตา
ทังสองหากเต็มไปดวยน้ําตา ก็ไห115อยูหั้นมากนักแล อถในกาลนั้น สวนนางผีเสื้อหันยังพระ
อภัยอันสยบตนตัวดังอัน้ มันก็เนรมิตหื้อเพศยักษหายไปแลว ก็เนรมิตตนตัวหื้อมีรูปอันงาม116   

 

    อรรถกถาที่อธิบายเปนภาษาลานนาบางก็สัมผัสกันมีลักษณะคลายราย
ยาวโดยจะสงสัมผัสจากคําสุดทายของวรรคหนาไปยังคําใดคําหนึ่งของวรรคถัดไป ตัวอยางเชน 

 

ตาต อโห โอยนอ แทแล ดูราเจาลูกรักแกแม ผูเกิดมาแตอกหาโทษบได พอยจักได
พลัดพรากจากกูแมไป เขาไปสูประเทศราชบานเมืองอื่น ดวยบาปกรรมเยื่องใดอั้นชา ลูกรัก
กเูคยสุขสําราญในปราสาทมีอามาตยหากแวดลอมออมเปนบริวารไปดวยยัวยานอันเลิศแลว  
ประดับดวยแกวหากดูงาม บัดนี้ลูกกูจักปาไมแกหนามหนา หาอันจักรองบาทาบได  บวา
เปนทุกขแกลูกแกนไททังสองอั้นชาฤา ดูราเจาลูกรักแกแมเหย แตกอนเจากูเคยอยูสุขเสวย
ยังโภชนะอาหารอันสนิทชิดชม  มีรสอันหวานเลิศแลว  บัดนี้ลูกแกวแมเข็ญใจ บวาจักไปกิน
ลูกไมตางขาวอ้ันชาฤา นางราชเทวีตนแมก็ไหแลวรํ่าไรไปมาดวยประการตาง ๆ วาอั้นแลวก็
รองไหอยูหั้นแล117  

 
       ตัวอยางขางตนมีการสงสัมผัสจากคําสุดทายของวรรคหนาไปยังคําใดคํา

หนี่งในวรรคถัดไป แตไมไดปรากฏสมํ่าเสมอในทุกวรรค เชน คําวา “แม”กับ”แต” “ได” กับ “ไป”  
“แลว” กับ “แกว”  “งาม” กับ “หนาม” และ “เหย” กับ “เคย” ฯลฯ 

                                                           
112 ริจจนา หมายถึง รจนา 
113 มืนตา หมายถงึ ลืมตา 
114 หัน หมายถงึ เห็น 
115 ไห หมายถงึ รองไห 
116 วัดบานเอื้อม  ผูก 4 หนา 1 บรรทัด 1-5 
117 วัดบานเอ้ือม  ผูก 3 หนา 2 บรรทัด 1 ถึง หนา3 บรรทัด 1 
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    พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวน มีการดําเนินเรื่อง
เลียนแบบอรรถกถาชาดก ดังที่ศักดิ์ศรี   แยมนัดดา118กลาววาอรรถกถาชาดกมีการวางรูปแบบ
เรื่องเปนขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ปจจุบันวัตถุ   คือ เรื่องที่เกิดขึ้นในปจุจบัน มีสาเหตุ
ใดที่นําไปสูการเลาเรื่องชาดก   ขั้นที่ 2 อตีตวัตถุ คือ หลังจากที่ปรารภเหตุปจจุบันแลว 
พระพุทธเจาก็จะทรงเลาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเปนเนื้อหาสาระของชาดกแท ๆ   ขั้นที่ 3 คาถา 
คือ ถอยคําที่แตงเปนฉันทบาลีลวน ๆ ตัวละครในชาดกเปนผูกลาว  ขั้นที่ 4 ไวยากรณ คือ       
การอธิบายคําศัพทในดานความหมายและดานไวยากรณซึ่งอาจจะงดเวนไดหากไมมีสวนใดตอง
อธิบาย และขั้นที่ 5 สโมธานหรือประชุมชาดก คือ การกลาวถึงตัวละครสําคัญในชาดกเรื่องนั้นวา
ใครกลับชาติมาเปนใครบาง มีขอสังเกตวาตัวพระโพธิสัตวในชาดกทุก ๆ เรื่องลวนกลับชาติมาเกิด
เปนพระพุทธเจาทั้งสิ้น 

   พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวน มีการดําเนินเรื่อง
เลียนแบบอรรถกถาชาดก  โดยมีการวางรูปแบบเรื่องหรือองคประกอบของเรื่อง 4 ประการ ไดแก 
ปจจุบันวัตถุ  อตีตวัตถุ คาถา และสโมธานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
    1.  ปจจุบันวัตถุ  คือ มูลเหตุหรือเหตุการณเริ่มตนซึ่งเปนสาเหตุที่
พระพุทธเจาหยิบยกเรื่องราวในอดีตมาแสดง โดยจะบอกวาในขณะนั้นพระพุทธเจาประทับอยูที่ใด 
มีเหตุการณอะไรที่เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้  
     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาวถึงมูลเหตุที่มีการเลาเรื่อง
พระอภัยมณีชาดกโดยกลาวถึงที่ประทับของพระพุทธเจาวา ครั้งนั้นพระพุทธเจาประทับอยูที่   
วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี  ดังความวา 
 

สัตถาสัพพัญูพระพุทธเจาแหงเรา เมื่อยังทรามานสถิตสําราญอยูในเชตวนอารามมหา
วิหาร อันมีในเมืองสาวัตถีนครปรารถซึ่งเจาภิกขุทังหลายเจียรจากันแลว ตนแกว119จิ่ง120ปวัต
ติ121เทศนายังอดีตชาติแกเจาภิกขุทังหลายหื้อไดแจงก็มีหั้นแล122 

 

                                                           
118 ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย  (กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 

2543), 96-97. 
119 ตนแกว หมายถึง พระพุทธเจา 
120 จิ่ง หมายถงึ จึง 
121 ปวัตติ หมายถงึ ประวัติ เหตกุารณ 

  122 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 1-4 
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    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงที่ประทับของพระพุทธเจาวา 
ครั้งนั้นพระพุทธเจาทรงเทศนาพุทธบริษัททั้ง 4 อยูในคันธกุฎี   ดังความวา 
 

เอกํ สมยํ ยังมีสมัยกาลฅาบนึ่ง สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจา ตนเปนเคลาปนเกลาแกโลก
โลกา อยูเมตตาเทสนาปรายโปรดแกปริสัททัง 4 ในคันธกุฏี ยังสัตตทังหลายค็หื้ออยูเอย็น  
เปนสุข เปนประโยชนะชุ123ตัวสัตต124 

 
    จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงที่ประทับของพระพุทธเจาไวตางกัน โดยในครั้งนั้นพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอื้อมกลาวาพระพุทธเจาประทับอยูที่วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี  สวนพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระพุทธเจาทรงเทศนาพุทธบริษัททั้ง 4 อยูในคันธกุฎี 
    
    สาเหตุที่พระพุทธเจาทรงเทศนาเรื่องพระอภัยมณีชาดก เกิดจากพระองค
ทรงไดยินภิกษุสนทนากัน  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ภิกษุสนทนากันเรื่องการไดเกิด
มาแลวตองพลัดพรากจากพอแมพี่นองนั้นเปนทุกขมาก   พระพุทธเจาซึ่งประทับอยูในคันธกุฎีทรง
ไดยินจึงเสด็จออกมาถามภิกษุวาสนทนากันเรื่องใด ภิกษุจึงตอบวากําลังสนทนากันเรื่องการเกิด
มาแลวตองพลัดพรากจากญาติพี่นอง ดังความวา 
 

กิร125ดังจักรูมานี้ ยังมีสมัยกาลคาบหนึ่ง เปนวันงามบเสา 126 สวนวาเจาภิกขุทังหลาย  คํา
ปุจฉาโจทนาเซิ่งกันในโรงธรรมสภาศาลาวา อาวุโส ดูราเจาทังหลาย กริยาอันเกิด เอา
กําเนิดปฏิสนธิ์จุติตนมาเปนคนนี้ไสร ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา คือวาไดพลัดพรากจากพี่
นองพอแมกระกูลวงศาญาติกาก็หากมีมากนักแทดีหลี มักวาเกิดมาแลวก็พัดพรากจากพอ
แมพี่นองไปแล  เจาภิกขุท้ังหลายชะแล ก็เจียรจาเซิ่งกันฉันนี้ ภควา พระพุทธเจาอยูในคันธ
กุฏีไดยินดวยทิพยโสตาวิญญาณแหงตนแลว ก็จิ่งเสด็จออกมาดวยพุทธลีลามีอาการอันงาม
มากนัก ถามเซิ่งเจาภิกขุท้ังหลายวาภิกขุเวดูราภิกขุทังหลาย ทานทังหลายมาปุจฉาเจียรจา
กันดวยประการฉันใด ไปทันแลวเท่ือ127หั้น ตถาคตมาลวดยั้งอยูนี้ชา สาธุภนฺเต เมื่อนั้นเจา

                                                           
123 ชุ หมายถึง ทุก ทั่ว 

  124 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 2-3 
125 กิระ หมายถึง ดังไดสดบัมา 
126 เสา หมายถงึ หมนหมอง 
127 เทื่อ หมายถงึ คร้ัง หน 



61 
 

  

ภิกขุทังหลายก็ไหววา ภนฺเตภควา ขาแหงพระพุทธเจาผูขา128ทังหลายมาเจียรจาปราศรัยเซิ่ง
คนทังหลายในโลกอันเปนทุกขมากนัก มักวาไดเกิดก็พลัดพรากจากพอแมพี่นองญาติกระกูล
วงศา แลวหนีไปอยูประเทศราชเมืองอื่น ดวยอันพลัดพรากจากกันก็มีแล ผูเขาทังหลายก็มา
เจียรจาเซิ่งกันดวยกถาคําจาฉันนี้แล129 

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระพุทธเจาทรงไดยินภิกษุ
ประชุมกันในธรรมศาลาสนทนากันวา  การเกิดมานี้เปนทุกข บางครั้งก็ตายจากกัน  บางครั้งก็ตอง
พลัดพรากจากบานเมืองและญาติพี่นอง  ความทุกขนี้มากนักไมอาจจะหาที่เปรียบได พระพุทธเจา
ซึ่งประทับอยูในคันธกุฎีทรงไดยินจึงเสด็จออกมาถามภิกษุวาสนทนากันเรื่องใด ภิกษุจึงตอบวา
กําลังสนทนากันเรื่องการเกิดมาแลวตองพลัดพรากจากบานเมืองและญาติพี่นอง ดังความวา 
 

ยังมีในวันนึ่งสวนเจาภิกขุทังหลาย ค็มาประสุม130ชุมนุม131กันในโรงธัมมสภาคสาลา วาดั่งนี้ 
โภ ดูราชาวเราทังหลาย ชาติยํ อันวาเกิดมาเอากําเนิดแหงปริสัททังหลายนี้หากเปนทุกขแท
แล ลางฅาบ132ค็ไดพินทาแตกมาง133จากกันค็มีดาย ลางฅาบค็ไดพัดพรากจากบานเมืองแล
ญาติกาพี่นองค็มีดีหลี ดวยแทค็หากประกอบดวยทุกขมากนัก หาอันจักมาเปรียบเทียมบได 
แกสัตตทังหลายในโลกนี้แล ในเมื่อเจาภิกขุทังหลายจากันฉันนั้นไปทันแลวเท่ือ พระพุทธเจา
อยูในคันธกุฏี ไดยินดวยทิพพยะโสตะวิญญาณแหงตน ค็สระเด็จลีลาออกมาจากคันธกุฏี มา
นั่งอยูทํ่า134กลางเจาภิกขุทังหลายหั้นแล ในกาลนั้นพระพุทธเจากลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทัง
หลาย เทามาเจียรจากันดวยถอยคําเยื่อง135ใดไปทันแลวเทื่อ ตถาคตะลวดยั้งอยูนิ่มชาไชกลา
นัน้ เจาภิกขุทังหลายถวายไหววา ภนฺเต ขาแดสัพพัญูพระพุทธเจา ผูขาทังหลายมาเจียรจา
เซิ่งฅนทังหลายอันเกิดมาในโลกนี ้ลางพรอง136ค็ไดพัดพรากจากบานเมือง แลพัดพรากจาก
ญาติพี่นองแลกระกูล บไดกลับมาหากันพอ 2 ค็มีแลวาอั้น ฯ137 

                                                           
128 ผูขา หมายถึง สรรพนามที่บุรุษที่ 1 เรียกตนเองมักใชในความหมายเชงิออนนอมหรือออนวอน ในที่นี้เปนคําแทน

ตนเองของภิกษ ุ
  129 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 4 ถึง หนา 3 บรรทัด 2 

130 ประสุม หมายถงึ ประชุม 
131 ชุมนุม หมายถึง ชมุนุม 
132 ฅาบ หมายถึง คร้ัง 
133 มาง หมายถึง ทาํลาย  
134 ท่ํา หมายถงึ ทาม 
135 เยื่อง หมายถึง เรื่อง  
136 ลางพรอง หมายถึง บางคร้ัง 

  137 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 3 ถึง หนา 2 บรรทัด 3 
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    จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงสาเหตุที่พระพุทธเจาทรงเลาชาดกเรื่องพระอภัยมณีไวคลายคลึงกันวา  
พระพุทธเจาทรงไดยินภิกษุสนทนากันจึงเสด็จออกมาจากคันธกุฏีเพื่อมาสอบถาม 
 

    เมื่อทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากัน  พระพุทธเจาจึงตรัสวาการพลัดพราก
จากกันมิไดมีเฉพาะในปจจุบันเทานั้น แตเคยมีมาแลวในอดีต ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน-
เอื้อม กลาววาพระพุทธเจาตรัสกับภิกษุวา   การพลัดพรากจากกันไมไดเกิดขึ้นในปจุบันเทานั้น   
แมในอดีตพระพุทธเจาก็เคยพลัดพรากจากพอแมญาติพี่นองไปอยูยังบานเมืองอื่น  พระพุทธเจา
ตรัสเพียงเทาน้ันเพื่อใหภิกษุไดพิจารณา  ภิกษุรูปหนึ่งจึงอาราธนาพระพุทธเจาใหแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาไดยินดังนั้นจึงแสดงธรรมเรื่องพระอภัยมณีชาดก ดังความวา 
 

เมื่อนั้นพระพุทธเจาจิ่งกลาววา ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลาย กริยาอันพลัดพรากกันนั้น จักวามี
แตปจจุบันภาวะอันนี้สิ่งเดียวบมี  ปุพฺเพป  แมนในกาลเมื่อกอน เมื่อพระตถาคตยังผง138โพธิ
สมภารวันน้ัน ก็ยังไดพลัดพรากจากพอแมแลญาติกระกูลแลวไปอยูประเทศราชเมืองอื่นก็มี
แลวดาย พระพุทธเจากลาวเทานั้นแลวก็หับกระอูบแกว139บเจียรจาเพื่อหื้อเปนคุรุภาวะแก
ธรรมเทศนาแหงตนหั้นแล เมื่อนั้นเจาภิกขุตนฉลาดดวยโวหารจิ่งนอมนมัสการกราบไหวยัง
พระพุทธเจาวา ภนฺเต ภควาขาแหงพระพุทธเจา สวนอดีตปจจุบันธรรมเทศนาก็เทาปรากฏ
แจงแกพระพุทธเจาสิ่งเดียวก็บปรากฏแจงแกผูขา 140ทังหลายเทื่อ141แล ขอพระพุทธเจาจุง
เทศนาหื้อปรากฏแจงแกผูขาทังหลายแดเทอะ สัตถาสัพพัฺู พระพุทธเจาตนประกอบดวย
มหากรุณาไดยินเจาภิกขุทังหลายหากราธนา142ขอธรรมเทศนาเซิ่ง143ตนด่ังอั้น พระก็นําเอา
ยังธรรมเทศนา  อันลวงแลวมาเทศนา144 

 
    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กลาววาพระพุทธเจาตรัสกับภิกษุวา
การพลัดพรากจากกันไมไดเกิดขึ้นในปจุบันเทานั้น แมในอดีตครั้งพระพุทธเจาก็เคยพลัดพรากจาก
                                                           

138 ผง หมายถึง กําลงั 
139 กระอูบแกว หมายถึง พระโอษฐของพระพุทธเจา 
140 ผูขา เปนสรรพนามบุรุษที่ 1 เรียกตนเองมักใชในความหมายเชิงออนนอมหรือออนวอน 
141 เทื่อ เปนทําลงทายแสดงการปฏเิสธวา ยังไม... ในที่นี้หมายความวาภิกษุยังไมเขาใจธรรมขอนี้ 
142 ราธนา หมายถึง อารธนา เช้ือเชิญ 
143 เชิ่ง หมายถึง ซึ่ง 

  144 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 3 บรรทัด 2 ถึง หนา 4 บรรทัด 4 
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พอแมญาติพี่นองไปอยูยังบานเมืองอื่น  พระพุทธเจาตรัสเพียงเทานั้นเพื่อใหภิกษุไดพิจารณา  ภิกษุ
ทั้งหลายจึงอาราธนาพระพุทธเจาใหแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาไดยินดังนั้นจึงแสดง
ธรรมเรื่องพระอภัยมณีชาดก ดังความวา 
 

เมื่อน้ันพระพุทธเจา ไดยินเจาภิกขุทังหลายกลาวฉันนั้น พระจิ่งกลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทัง
หลาย กรียาอันไดพัดพรากจากญาติพี่นองแลพัดพรากพอแมแลบานเมือง อันเปนทุกขแหง
สัตวทังหลายนั้น วามีในกาลบัดนี้บมีนาบุญ ...แมนในกาลเมื่อกอนค็ยังมีมากนักแล 
พระพุทธเจากลาวเทานั้นแล ค็ลวดหับกระอูบแกว145บเจียรจา เพื่อหื้อ146เปนคุรุภาสาแกธัมม
เทสนาแหงตน ไพพายหนาจิ่งยังอยูหั้นแล  เมื่อนั้น เจาภิกขุทังหลายตนฉลาดดวยโวหาร จิ่ง
นมัสสการไหวยังพระพุทธเจาขอยังอตีตธัมมเทสนาวา ภนฺเต ภควา ขาแกสรีสัพพัญู
พระพุทธเจา ตนประกอบดวยอนันตาทิคุณ สวนปจจุปนนธัมมเทสนา หากปรากฏแจงแกผู
ขาทังหลายแลวแล สวนอตีตธัมมเทสนาเทาปรากฏแจงแกพระพุทธเจาสิ่งเดียวบปรากฏแจง
แกผูขาทังหลายเท่ือแล สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจาไดยินเจาภิกขุ ทังหลาย หาก   
ราทธนา ญาจนะ ขอธัมมเทสนาฉันน้ัน จิ่งจักไขยังกระอูบแกว คือวาปากแหงพระพุทธเจา147 

 
    จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง กลาวไวคลายกันวาเมื่อทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากัน  พระพุทธเจาจึงตรัสวา      
การพลัดพรากจากกันมิไดมีเฉพาะในปจจุบันเทานั้นแตเคยมีมาแลวในอดีต  ขอความในสวนนี้
แตกตางกันที่คําอาราธนาของภิกษุที่กลาวตอพระพุทธเจา กลาวคือพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด-
บานเอื้อม  ภิกษุกลาววาพระพุทธเจาทรงเขาใจเหตุการณในอดีตและปจจุบันเพียงองคเดียวเทานั้น 
แตภิกษุทั้งหลายยังไมเขาใจจึงทูลอาราธนาใหแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  สวนพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง ภิกษุกลาววา ภิกษุทั้งหลายเขาใจเพียงเหตุการณในปจจุบันเทานั้นไมเขาใจ
เหตุการณในอดีต  มีเพียงพระพุทธเจาทรงเขาใจเหตุการณในอดีตเพียงองคเดียว จึงทูลอาราธนา
ใหแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 

    ปจจุบันวัตถุของพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและฉบับวัดน้ําโทง  
มีเนื้อความตรงกันกลาวคือพระพุทธเจาทรงไดยินภิกษุสนทนากันเรื่องการพลัดพรากจากพอแม
ญาติพี่นองเปนทุกขอยางหนึ่งจึงทรงบอกวา  การพลัดพรากจากพอแมญาติพี่นองนั้นเคยเกิดขึ้น

                                                           
145 กระอูบแกว หมายถึง พระโอษฐของพระพุทธเจา 
146 หือ้ หมายถงึ ให 

  147 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 3 ถงึหนา 3 บรรทัด 2 
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แลวในอดีต  ภิกษุจึงอารธนาใหทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่องดังกลาว แตจะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดเล็กนอย 
        
    2. อตีตวัตถุ คือ ตัวเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจาที่ทรง
ยกมาประกอบการแสดงธรรม ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมหลังจากกลาวถึงมูลเหตุของ
การเลานิทานแลว  พระพุทธเจาก็ทรงเลาเรื่องพระอภัยมณีตอไปโดยเลาวา   ในสมัยพระพุทธเจา
พระนามวาเมธังกรมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อวา เมืองรัตนา มีความกวาง ความยาว ประมาณ 5 หมื่นวา 
มีภูเขาแวดลอมเมือง ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข  มีกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม มีมเหสี
ชื่อวา นางจันทไกสร และมีพระโอรส 2 พระองค คือ  พระอภัยมณีอายุ 17  ป และศรีสุวรรณอายุ   
16 ป ดังความวา 

 

อตีเต กาเล รตนา มหารฏฐา ปติปโมทต ิราชสุทสฺสน มหาเทว ีปุปฺผ สุกฺขานิรนฺตร ดังนี้ ภิกข
เว ดูราภิกขุทังหลาย อตีเตกาเล ในกาลอันลวงขามแลว เสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้น แตเมื่อ
พระพุทธเจาตนชื่อ เมธังกรณ เกิดมาเปนพระวันนั้น ยังมีเมืองอันหนึ่งชื่อวารัตนาเปน
มหาราชธานีอันใหญกวางนับประมาณในเมืองกวางแลยาวแหงเมืองรัตนานั้นมีประมาณ 5 
หมื่นวา กป็ระกอบไปดวยภูเขาหลวงหากแวดลอมออมเมืองนั้นอยูชุดานชุภาย148เปนอันใหญ
สูงองอาจ อันขาเสิก149ศัตรูบอาจกําจัดเอาดวยงาย มักวาเปนท่ีกลัวขามแหงขาเสิกทังหลาย
ก็มีแล  ในเมื่อเมืองรัตนาอันดอย 150หากแวดลอมอยูดังอั้น สวนภายในเวียง 151ท่ีนั้น ก็
ประกอบดวยคนทังหลายอันมากนัก ลองคาเทียวขายประกอบไปดวยความสุขสําราญบานใจ
ก็มีแล โส ราชา อันวา พระยาเจาเมืองตนนัน้ ก็ทรงยังยศสัมบัติสืบมาแตสมันตราช มียศอาจ
ลือชาหาทาวพระยาอันจักมาเสมอบไดในโลกทังมวล ก็ประกอบดวยทศราชธรรมบขาดสาย
มักวาบหื้อขาดเปนบ้ันทอนก็มีแล ราชเทวี สวนนางราชเทวีแหงพระยาตนน้ันชื่อวาจันทไกสร 
เปนท่ีประกอบไปดวยปยสิเนหาแหงพระยาตนนั้นก็มีแล สวนพระยาเจาตนนั้นก็ประกอบไป
ดวยยศบริวารหากแวดลอมออมเปนบริวารพระองคการตนเลิศแลว มีลูกแกวสองคนผูพี่นั้น
มีชื่อวาพระอภัยมีรูปอันงามหาที่จักเปรียบเทียบบได มีอายุได 17 ป โส สวนเจาผูนองอันเกิด

                                                           
148 ชุดานชุภาย หมายถงึ ทุกดานมกุทาง 
149 ขาเสิก หมายถงึ ขาศึก 
150 ดอย หมายถึง ภูเขา 
151 เวียง หมายถงึ เมือง หรือ แหลงทีม่คีนหนาแนน หรือ แหลงความเจริญภายในกําแพงเมือง 
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รวมทองแมเดียวกันมีโสภัณงามใชชาเหมือนอินทราแตม152ตองหลอแปง153เอา โฉมงาม
เลา154บใชนอยพระยอดสรอยศรีสุวรรณมีอายุได 16 ขวบเขาดวยอันจําเริญขึ้นใหญ155 

  

    พระพุทธเจาทรงเลาอตีตวัตถุหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจนกระทั่งจบเรื่อง
เมื่อพระอภัยมณีไดพบศรีสุวรรณที่เมืองรมจักรและไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักชวยกันทําบุญ     
รักษาศีล  ครั้นตายไปก็ไดเกิดในสวรรคช้ันดาวดึงค  ดังความวา 
 

ดูราพ่ีเปนเจา ในเมื่อพี่เปนเจาพลัดพรากจากนองไปดังอั้นขานองนี้ก็อยูดวยทางทุกข คําสุข
หาบได คอยเซาะไซทองเทียวมา  เถิงรัฏฐาขงเขตประเทศทองราชธานี บุญพี่มีไดมาคืน
ครอบ156 หื้อไดรอบ157หัน158กันแลว คันวาเจาทังสองพี่นองหากเจียรจากันแลวก็หื้อเสวยยัง
ขาวน้ําโภชนะอาหาร อันมีรสหลายประการตาง ๆ แลวก็อยูในราชโรงหลวงกับดวยกันทัง
มวล มักวาพระอภัยก็ไดเถิง159ยังฐานอันเปนใหญแกเสนาอามาตยทังหลายแลวก็เอากัน
กระทําบุญหื้อทานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปไจ ๆ160 คันจุติก็ไดไปเกิดช้ันฟาตาตวติงสา161วัน
นั้นแล162 

 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไดเริ่มตนเลาอตีตวัตถุวาในสมัย
พระพุทธเจาพระนามวาเมธังกรมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อวา เมืองรัตนา เปนเมืองยิ่งใหญมีความกวาง
ประมาณ 1 พันวา มีภูเขาแวดลอมเมืองภายในเมืองมีความสวยงาม มีกษัตริยนามวาทาวสุทัศน 
และพระมเหสีนามวาจันทไกรสร ดังความวา 
 

อติเต กาเล จิรํ พหุสาสนํ เมธํกรา ทรมาโน อิติ ราชนามสธสฺสา รฏฐานาม รตฺตนานม ดั่งนี้ 
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อตีเต กาเล ในกาลอันขามลวงพนไพแลวเสี้ยง163จิรกาลนานนักวัน

                                                           
152 แตม หมายถึง เขียน 
153 แปง หมายถงึ สราง 
154 เลา หมายถงึ งามสลวย 
155 วัดบานเอ้ือม  ผูก 1 หนา 4 บรรทัด 4  ถึง หนา 6 บรรทัด 5 
156 ครอบ หมายถงึ คืน ยอนกลบั 
157 รอบ หมายถึง บรรจบถงึกัน 
158 หัน หมายถงึ เห็น 
159 เถิง หมายถึง ถึง 
160 ไจๆ  หมายถึง เรื่อย ๆ เนือง ๆ 
161 ตาตวติงสา หมายถงึ ดาวดงึส 
162 วัดบานเอื้อม  ผูก 14 หนา 22 บรรทัด 2 - 5 
163 เสี้ยง หมายถงึ สิ้น หมด จบ 
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นัน้ เมื่อสาสนาพระพุทธเจาตน ชื่อเมธังกระ เกิดโปรดสัตตโลกวันนั้น ยังมีเมืองอันนึ่ง ชื่อวา
เมืองรัตตนา เปนมหาราชธานี สุขเกสมชุมเอย็น เปนท่ีหลั่งไหลเขามายังเขาของเงินฅํา ทาว
พระญาทังหลายตางประเทสราช ตางตนค็นํามายังปณณาการ164บขาดแล มหานครํ อันวา
เมืองอันน้ัน ทังกวางแลขวางมีประมาณ 1 พันวาเปนประหมาณ มีพูเขาหลวง165หากแวดลอม
ออม166เปนปราการกําแพง พายในเวียงท่ีนั้นประกอบฐานะอันเลี่ยน 167เพียงเรียงงาม ควร
สนุกใจทุกเมื่อค็มีแล โส ราชา อันวาพระญา เจาเมืองตนนั้นมีนามกอรชื่อวาทาวสุทัสน 
ประกอบไพดวยยัสสะ168กิตติลอืชา มีนางเทวีชื่อวาจันทไกรสอร หากเปนเคลา169กวานางทัง
หลายอันได 6 พันนางหากเปนปริวาร สงเสพแหนแหเฝาคัล170อยูทุกเมื่อทุกวัน เปนนิรันตระ
บขาดสายค็มีแล171 

 

      ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงพระพุทธเจาทรงเลาเรื่องราวมา
จนกระทั่งจบเรื่องเมื่อพระอภัยมณีไดพบศรีสุวรรณ ทั้งสองไดสนทนากัน จากนั้นพระอภัยมณี    
สินสมุทร ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนก็ไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักรชวยกันทําบุญใหทาน       
ครั้นตายไดจึงไดเกิดบนสวรรค ดังความวา 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ในเมื่อขัตติยะทัง 2 หากมาประสบพบกันดั่งอั้น ค็หื้อปุจฉาเจียรจา
กัน ดวยถอยคําอันควรรักเซิ่ง172กันไพมา แลวเจาค็หื้อ173อยูในราชมนเทียรแหงตนไพแล 
สวนพระอไภย แลสินสมุทท สรีสุวัณณ แลกับมานวะพราหมณทัง 3 ฅน ค็อยูในเมืองท่ีนั้น
กับดวยกัน ค็เอากันกะทําบุญหื้อทานไพไจ ๆ174 คันตายจากอันเปนฅน ค็ไดเอาตนเมือ175เกิด
ชั้นฟาเลิสพายบนวันนั้นแล176  

     

                                                           
164 ปณณาการ หมายถึง บรรณาการ   การสงสิ่งของไปใหดวยความเคารพนับถือหรือดวยไมตรี 
165 พูเขาหลวง หมายถึง ภูเขาขนาดใหญ 
166 ออม หมายถึง โอบรอบ 
167 เลี่ยน หมายถึง เตียน 
168 ยัสสะ หมายถึง ยศ 
169 เคลา หมายถึง  หัวหนา 
170 คัล หมายถึง เขาเฝา 
171 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 3 บรรทัด 4 ถงึ หนา 4 บรรทัด 1 
172 เซิ่ง หมายถึง ซึ่ง 
173 ค็หือ้ หมายถึง ก็ให 
174 ไจ ๆ หมายถึง บอย ๆ เนือง ๆ 
175 เมือ หมายถงึ ไป กลับ 
176 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 6 บรรทัด 5 ถึงหนา 7 บรรทัด 2 
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    อตีตวัตถุของพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและฉบับวัดน้ําโทง      
มีลักษณะเหมือนกัน  คือ  เปดเรื่องที่เมืองรัตนาและปดเรื่องดวยพระอภัยมณีและศรีสุวรรณได
อาศัยอยูในเมืองรมจักรและชวยกันทําบุญทําทาน ครั้นตายไปก็ไดเกิดบนสวรรค   

   

  3.คาถา คือ ถอยคําที่แตงเปนฉันทบาลีลวน ๆ ตัวละครในชาดกเปน       
ผูกลาว  ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 2 สํานวนมีคาถาเปนภาษาบาลี ดังตัวอยาง 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  
 

นโม ตสฺสตฺถุ ปุนทิวเส ชราเมน คํ สุตฺวา วุจฺจต ิรตฺติยา เวหา ดังนี้ ลําดับธรรมเทศนามา
เถิงกัณฑถวน 6 อันบจบเมี้ยน177หากบเสี้ยงแหงนิกาย178ทานทังหลายมวลหมู จุง179ตั้งหนา
อยูดา180ฟงยังรสธรรมเทศนาดังเราจักเทศนาไปภายหนานี้เทอะ โส โพธิสตฺโต สวนบรม
โพธิสัตวเจาอันเปนกับดวยพราหมณทังสามคนคันวาเจาเจียรจายังคําเทานั้นแกนายดานอัน
เฝาประตูปากน้ําแลว ก็เถิงเซิ่ง181อันค่ําไปแหงแสงพระอาทิตยแลว เจาแลทังสี่พี่นองก็เอากัน
หลับนอน182ในศาลาท่ีนั้นวันนั้นแล ปุนทิวเส ในเมื่อวันลุน183รุงเชาสวนนายดานอันเฝาสวน
ดอกไมอุยยาน184ก็เสวยยังขาวน้ําโภชนะอาหารแลวอันจักพายังบรมโพธิสัตว เจากับทัง
มานวพราหมณไปแอว185เลนในเวียง186ดังอั้น187ก็เรียกรองหื้อ188มาท่ีใกลแลวสั่งสอนวา
ดังนี้189 

     
 
 
 
 

                                                           
177 เมี้ยน หมายถึง หมดสิ้น สําเร็จ 
178 นิกาย อานวา นิ-กา-ยะ หมายถึง หมู พวก 
179 จุง หมายถงึ จง 
180 ดา หมายถงึ เตรียม 
181 เถิงเซิ่ง หมายถึง ถึงซึ่ง 
182 หลับนอน หมายถึง นอนหลับ 
183 วันลุน หมายถงึ วันหลัง 
184 อุยยาน หมายถึง อุทยาน 
185 แอว หมายถงึ เที่ยว 
186 เวียง หมายถงึ เมือง หรือ แหลงที่คนหนาแนน หรือ แหลงความเจริญภายในกําแพงเมือง 
187 ดังอัน้ หมายถึง ดงันั้น 
188 หือ้ หมายถงึ ให 
189 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 1 บรรทัด 1 ถึง หนา 2 บรรทัด 1 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง  
 

นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ตทา กาเล จุณฺฑนฺเต มตุล สห นตฺต วุจฺจติ วิวิธา   ดูราสัปปุริสสะทัง
หลาย จุงจักตั้งโสตาปราสาทหูอยูถาดา 190ฟง ยังรัสสธัมมเทสนากัณฑถวน 5 จุง191ถอม
ถา192ดาฟง ในเมื่อนายดานกับมานวะพราหมณ 4 ฅน ยังผง193เจียรจากันดั่งอั้น ในกาลนั้น 
สวนวามานวะพราหมณหนุม 4 ฅน ค็สดับรับฟงเอายังคําตั้งแตเคลาตราบตอเทาเถิงปลาย194 
รูวาบานเมืองท่ีน้ัน หากมีไภยยะ195ขาเสิ๊ก196เขามากํ่าจัด197ดั่งอั้น198 ค็มีฅวามยินดีปติมากนัก
วา แมนด่ังรือ199ค็200ดี เราทังหลายค็เท่ียง201จักลือชาปรากฏ แลจักรบสงฅรามในบานเมือง
ท่ีน้ี บสงสัยดายวาอ้ัน  อถ เมื่อนั้น สวนเจาโมราค็จิ่งเจียรจากับดวยนายดานวา ตาต ดู
กราลุง อหํ อันวาผูขา202ค็ใครไพหัน203ยังสัณฐานบานเมืองแหงทาวพระญาท่ีน้ีแทแล จักวา
สนุกมวน204ประกอบดวยประการฉันใดนั้นชา ดูกราลุง พรูกนี้205ยามขวาย206 กินเขางาย207

เชาแลว พาหมูขาผูหลานจักเดินแอวไพ208ในเมืองทังมวลแดเทิอะวาอัน้209  
 

                                                           
190 ดา หมายถงึ เตรียม 
191 จุง หมายถงึ จง 
192 ถอมถา หมายถึง รอคอย 
193 ผง หมายถึง กําลงั 
194 เคลาตราบตอเทาเถิงปลาย หมายถงึ ตั้งแตตนจนจบ 
195 ไภยยะ หมายถึง ภัย 
196 ขาเสิ๊ก หมายถงึ ขาศึก 
197 ก่ําจัด หมายถึง กาํจัด 
198 ดั่งอัน้ หมายถึง เชนนัน้   อยางนั้น 
199 ดั่งรือ หมายถงึ เชนไร เหตุใด 
200 ค็ หมายถงึ ก ็
201 ค็เที่ยง หมายถึง ยอมเปนไปอยางแนนอน 
202 ผูขา เปนสรรพนามบุรุษที่ 1 เรียกตนเองมักใชในความหมายเชิงออนนอมหรือออนวอน 
203 ค็ใครไพหัน หมายถงึ ก็อยากไปเห็น 
204 มวน หมายถงึ สนุก 
205 พรูกนี ้หมายถึง พรุงนี ้
206 ขวาย หมายถึง เวลาสาย 
207 ขาวงาย หมายถึง ขาวเชา 
208 แอวไพ หมายถึง เที่ยวไป 
209 วัดน้ําโทง ผูก 5 หนา 1 บรรทัด 1-4 
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   คาถาภาษาบาลีในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 2 สํานวนมีลักษณะ
เหมือนกัน กลาวคือจะมีขอความภาษาบาลีในหนาที่ 1 บรรทัดที่ 1 ของผูก จากตัวอยางมีภาษาบาลี
วา “นโม ตสฺสตฺถุ ปุนทิวเส ชราเมน คํ สุตฺวา วุจฺจติ รตฺติยา เวหา” และ “นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ตทา 
กาเล จุณฺฑนฺเต มตุล สห นตฺต วุจฺจติ วิวิธา”   และมีคาถาภาษาบาลีสั้น ๆ ตลอดทั้งเรื่อง จาก
ตัวอยางมีภาษาบาลีวา “โส โพธิสตฺโต”  “ปุนทิวเส”  “ตาต” และ “อหํ”  คาถาภาษาบาลีใน
ลักษณะนี้มีลักษณะคลายกับชาดกบางเรื่องในปญญาสชาดกที่ไมยึดรูปแบบชาดกตามกรอบบาลี
อยางเครงครัด210  
 

    4. สโมธานหรือประชุมชาดก คือ การกลาวถึงตัวละครสําคัญในชาดก
เรื่องนั้นวาใครกลับชาติมาเปนใครบาง   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม เมื่อพระพุทธเจา
ทรงเลานิทานชาดกจบแลวก็กลาวประชุมชาดกวาทาวอุเทนไดเกิดเปนทาวเทวทัต  ทาวสุทัศนได
เกิดเปนพระเจาสุทโธทนะ  นางจันทไกสรไดเกิดเปนพระนางศิริมหามายา   นางอัสสราไดเกิดเปน
นางยโสธราพิมพา   ศรีสุวรรณไดเกิดเปนพระพุทธเจา  สวนตัวละครอื่น ๆ ไดเกิดเปนพุทธบริษัท
ทั้ง   4 จําพวก คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก และอุบาสิกา  ดังความวา 
 

 

    

                                                           
210 สุภณิดา เชื่ออินตะ, การศึกษาเชิงวิเคราะหบทบาทของพระอินทรในปญญาสชาดกฉบับลานนา (วิทยานิพนธ    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาภาษาและวรรณกรรมลานนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544) , 19. 
211 ปจุบันน หมายถงึ ปจจุบัน 
212 เทียมหื้อแจง หมายถงึ เปรียบเทียบใหชัดเจน 
213 วัดบานเอ้ือม  ผูก 14 หนา 23 บรรทดั 1  ถงึ หนา 24 บรรทัด 2 

ท่ีน้ีจักชุมนุมยังปจุบันน211มาเทียมหื้อแจง212ก็เทศนาวา อุทฺเทรํ เทวทตฺโต อโหสิ ภิกขเวดูรา
ภิกขุทังหลาย สวนทาวอุทเทนผูใจหายองอาจมักบาปแลเวรวันน้ันคือหากมาไดทานเทวทัตใน
กาลบัดนี้แล สวนทาวสุทัศนอันเปนพอบรมโพธิสัตวเจาวันนั้น คือหากไดพระยาศรีสุทโธทน
ในกาลบัดนี้แล สวนนางจันทไกสรวันนั้นก็หากไดนางศรีมหามายาในกาลบัดนี้แล สวนนาง
อัสสราอันเปนบาทบริจาคแหงโพธิสัตวเจาวันนั้นคือหากไดนางยสันธราพิมพาแมเจาราหุล
เถรในกาลบัดนี้แล ศรีสุวณฺโณ โลกานาโถ สวนบรมโพธิสัตวเจาวันนั้นบใชผูใดใครใดตางตา
หนาคือหากไดตนกูพระตถาคตในกาลบัดนี้แล สวนบริษัททังหลายอันเหลือกวานั้นคือหากได
พุทธบริษัททังสี่จําพวกในกาลบัดนี้แล213  
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      ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงเมื่อพระพุทธเจาทรงเลานิทานชาดก
จบแลวไดแสดงธรรมเรื่องอริยสัจ 4 กอนจึงจะประชุมชาดกวา  ทาวอุเทนไดเกิดเปนเทวทัต      
พระอภัยมณีไดเกิดเปนพระกัสสปะเถร  พราหมณโมราไดเกิดเปนพระสารีบุตร  พราหมณวิเชียร
ไดเกิดเปนพระโมคคัลลานะ  พราหมณสานนไดเกิดเปนพระอานนท นายดานผูเฝาสวนดอกไมได
เกิดเปนอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ทาวสุทัศนไดเกิดเปนพระเจาสุทโธทนะ  นางจันทไกสรไดเกิดเปน 
พระนางศิริมหามายา   ทาวทศวงศไดเกิดเปนพระเจาปเสนทิโกศล นางอัสสราไดเกิดเปนนางยโส-
ธราพิมพา  เสนาอมาตยทั้งหลายไดเกิดเปนพุทธบริษัท 4 จําพวก และศรีสุวรรณไดเกิดเปน
พระพุทธเจา อีกทั้งยังทรงสอนวาใหดํารงตนดวยความไมประมาทและใหหม่ันทําบุญเพื่อจะไดพบ
พระศรีอาริยเมตไตรยในวันขางหนา ดังความวา 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลายพระตถาคตะค็ชักอตีตะมาเทสนาหื้อ214ฟงแลวท่ีน้ีจักจาเทสนายัง
สัจจะทัง 4 ประการ คือวาทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ อันเปนเหตุเปน
ประไจย215แหงทุกขทังหลาย คือวาตัณหา พาหื้ออยากหากเปนทุกขมากในตน สมุทยสัจจะ
นั้นไส หื้อทุกขไดเกิดมีมา นิโรธสัจจะ คือวาฅวามดับทุกขบหื้อเสส มัคคสัจจะเปนเหตุหื้อได
เถิง216ยังโลกุตตระธัมมเจา เขาสูนิพพานท่ีนั้นบเสสสะ217หลอแล  พระพุทธเจาเทสนาเทานี้ 
แลวจักชักอตีตะมาเทียบกันหื้อแจง ดวยเนยยะ218สังเขป ค็เทสนาเปนคาถาวา อุเทนฺราชา 
เทวทตฺโต อาหุ ภิกขฺเว ดูราภิกขุทังหลาย สวนวาพระญาอุเทนตนใจกลาเปนใหยแกชาวชวา
ทังมวล มารบเอานางอัสสรานั้น คือหากไดทานเทวทัต ในกาลบัดนี้แล  อเภยฺมณียา อันวา
พระอไภยผูเปนพี่โพธิสัตตเจาวันน้ันคือหากไดกัสสปะเถรในกาลบัดนี้แล อันวาพราหมณผูชื่อ
วาโมราวันนั้น คือหากไดมหาสารีบุตต ในกาลบัดนี้แล อันวาพราหมณชื่อวาวิเชียร ผูมีริทธี
วันน้ัน คือหากไดมหาโมคคัลลานเถร ในกาลบัดนี้แล พราหมณผูชื่อวาสานนทวันนั้น คือหาก
อานัททเถร ในกาลบัดนี้แล อันวานายดาน ผูอยูเฝารักสายังสวนดอกไมวันนัน้ คือหากไดนาย
อนาถบิณฑิกัสสะ ในกาลบัดนี้แล โส ราชา อันวาพระญาสุทัสนอันเปนพอแหงโพธิสัตตเจา
วันนัน้ คือหากไดพระญาสรีสุทโธทนะ ในกาลบัดนี้แล อันวานางจันทาไกรสอรวันน้ัน คือหาก
ไดนางสรีมหามายา ในกาลบัดนี้ โส ราชา อันวาพระญาทัสสวงสวันนั้น คือหากไดพระญาป
เสนทิโกสล ในกาลบัดนี้แล สา อสฺส ราชธิดา อันวานางอัสสราวันนั้น คือหากไดนางยโสธรา

                                                           
214 หือ้ หมายถงึ ให 
215 ประไจย หมายถึง ปจจัย 
216 เถิง หมายถึง ถึง 
217 เสสสะ หมายถึง เหลือ 
218 เนยยะ หมายถึง นัยยะ 
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พิมพางามแง219 อันเปนแมเจาราหุลเถร ในกาลบัดนี้แล เสนาอามจฺฉา อันวาเสนาอามาตย
ทังหลายอันเสสสะหลอกวานั้น คือหากไดพุทธปริษัท 4 จําพวก ในกาลบัดนี้แล  สรีสุวณฺโณ
โลกนาโถ อหํ เอวํ ดั่งนี้อันวาเจาสรีสุวัณณวันน้ัน คือหากไดตนคู220พระตถาคตะ ตนเปนท่ีจั้ง
ท่ีเพิ่ง221แกโลกทัง 3 คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ในกาลบัดนี้แล  ตุมฺเห ภวนฺตา สูทานทัง
หลายไดฟงแลวจุงทรงจําไวหื้อไดอยาประมาทลาสาจุงขงขวายกะทําบุญหื้อทานไพไจ  ๆ222 
เท่ียงจักไดเถิงสุข 3 ประการ คือ....หันหนาพระอริยะเมตไตยจักลงมาเปนพระพายหนาวันนึ่ง
บสงสัยชะแล223    

 
     สโมธานหรือประชุมชาดกของพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและ
ฉบับวัดน้ําโทงมีลักษณะคลายคลึงกันในเรื่องตัวละครในอดีตนิทานกลับมาเกิดเปนผูใดในปจจุบัน 
แตมีสวนที่แตกตางกันกลาวคือ ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงมีการกลาวถึงตัวละครที่
กลับมาเกิดในปจจุบันมากกวาฉบับวัดบานเอื้อม  อีกทั้งในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมกอนและหลังกลาวถึงการกลับมาเกิดของตัวละครตาง ๆ ดวย 
 
  
  2.2.2 โครงเรื่อง 
    โครงเรื่อง คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องซึ่งจัดเรียงตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นและ
เปนเหตุเปนผลกัน  กลาวคือเหตุการณหนึ่งเปนเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณตามมา โครงเรื่องมี
สวนประกอบ ดังนี้  
     1.การเปดเรื่อง  คือ บทนําเรื่องที่ผูแตงจะปูพื้นฐานขอมูลใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวละคร เหตุการณ เวลา และสถานที่ เพื่อใหผูอานทราบกอนการดําเนินเรื่องและเพื่อใหผูอานเกิด
ความรูสึกอยากติดตามเรื่องราวตอไป 

     2.การดําเนินเรื่อง  คือ ขั้นตอนที่ผูแตงจะสรางปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ใหเกิดขึ้นกับตัวละครเอกแลวปญหาหรืออุปสรรคนั้นจะไดรับการแกไข   

                                                           
219 แง ผูวิจัยสันนิษฐานวาหมายถึง ตัว  ดังนั้น งามแง จึงหมายถงึ ผูมีรางกายงดงาม 
220 คู หมายถงึ กู สรรพนามบุรุษที่ 1 
221 ที่จั้งที่เพิ่ง หมายถงึ ใหความปกปองคุมครอง 
222 ไจ ๆ หมายถึง เรื่อย ๆ เนือง ๆ 
223 วัดน้ําโทง   ผูก 12 หนา 7  บรรทัด 2  ถึง หนา 9 บรรทัด 1 
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   3.การปดเรื่อง คือ ตอนจบของเรื่องที่แสดงใหเห็นผลของความขัดแยงหรือ
ปมปญหาในเรื่องไดรับการแกไข 

    การศึกษาโครงเรื่องจะศึกษาพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน คือ  คราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร    พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  โดยในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดน้ําโทงจะศึกษาเฉะาะสวนที่เปนอตีตวัตถุหรือตัวนิทานเรื่องพระอภัยมณีชาดก เนื่องจากปจจุบัน
วัตถุและประชุมชาดกไดกลาวไปแลวในเรื่องรูปแบบคําประพันธ  อีกทั้งปจจุบันวัตถุและประชุม
ชาดกไมใชตัวนิทาน แตเปนเพียงรูปแบบการแตงแบบนิทานชาดกเทานั้น 

   พระอภัยมณีฉบับลานนามีโครงเรื่อง ดังนี้ 
 

  2.2.2.1 สํานวนรอยกรอง 
   พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมี 1 สํานวน คือ คราวซอเรื่อง
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีโครงเรื่องดังนี้ 
 

    1. การเปดเรื่อง   
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารผูแตงเปด
เรื่องโดยกลาวถึง เมืองรัตนาเปนเมืองที่ยิ่ งใหญ มีกษัตริย ช่ือทาวสุทัศน มีพระมเหสีชื่อ             
นางดวงไกรษรและมีพระโอรส 2 องค คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ 
 

    2. การดําเนินเรื่อง  
     ก.การสรางความขัดแยง  ความขัดแยงในคราวซอเรื่องพระอภัย-
มณีของพระยาพรหมโวหารเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยกับมนุษยโดยเริ่มจากความ
ขัดแยงของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณกับพระบิดาที่มีความเห็นไมตรงกันเรื่องคุณคาของวิชา
ความรู   ความขัดแยงของศรีสุวรรณกับทาวอุเทนที่ตอสูเพื่อแยงชิงนางเกษรา  และความขัดแยง
ของศรีสุวรรณกับทาวทศวงศเรื่องความเหมาะสมกันระหวางศรีสุวรรณกับนางเกษรา 
 

     ข.การดําเนินเรื่อง  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหารดําเนินเรื่องตามปฏิทินแสดงใหเห็นลําดับเหตุการณสําคัญดังนี้ 
      1.พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางไปเรียนวิชา
ตามความตองการของพระบิดา  เมื่อศึกษาสําเร็จจึงลาพระอาจารยกลับบานเมือง  แตเมื่อ      
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พระบิดาทราบวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาที่ไมมีประโยชนตอบานเมืองจึงดาวา       
และขับไลออกจากเมือง 

      2.พระอภัยมณีรูสึกอับอายที่ถูกตอวาจึงชวนศรีสุวรรณ
เดินทางอออกจากเมือง  ทั้งสององคเดินทางมาตามปาเขาจนมาถึงริมฝงมหาสมุทรและไดพบกับ
พราหมณทั้ง 3คน   พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีแสดงคุณของวิชาการดนตรีใหทราบ 
พระอภัยมณีจึงเปาปใหฟง  พราหมณทั้ง 3 คนรวมทั้งศรีสุวรรณไดฟงเพลงปของพระอภัยมณีจึง
หลับไป 

      3.นางผีเสื้อสมุทรออกมาหาอาหารไดยินเสียงปและเห็น
พระอภัยมณีมีรูปงามก็หลงรักและลักพาตัวไปอยูในถ้ําใตมหาสมุทร พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับ 
นางผีเสื้อสมุทร 

      4.ศรีสุวรรณตื่นขึ้นไมพบพระอภัยมณีจึงออกเดินทางตาม
หาโดยขึ้นเรือไปกับพราหมณทั้ง 3 คน  ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาเมืองรมจักรและได
อาศัยอยูกับนายดาน   นายดานพาทั้ง 4 คนไปเที่ยวในตลาดและถูกจับตัวไปในวัง เพราะ         
นางกระจงอางวาศรีสุวรรณเปนสามีของนาง 

        5.ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาไปอยูในสวน
ดอกไมไดพบนางเกษราและพี่เลี้ยง ศรีสุวรรณและนางเกษราไดสงจดมหายโตตอบกันโดยมี
พราหมณทั้ง 3 คนและพี่เลี้ยงเปนแมสื่อ  
      6.ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร  ศรีสุวรรณอาสา
รบกับทาวอุเทนเพื่อแสดงใหเห็นความสามารถของตนและใหนางเกษราทราบวาตนรักนางจริง     
จากนั้นศรีสุวรรณไดออกรบจนชนะทาวอุเทน 

      7.ศรีสุวรรณถวายรางวัลคืนทาวทศวงศ เพราะหวังจะ
อภิเษกกับนางเกษรา แตทาวทศวงศไมยอมยกนางเกษราใหศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณจึงเขียนจดหมาย
ไปบอกนางเกษราวาตนจะเดินทางออกจากเมือง 

      8.นางเกษราไมสบายเมื่อรูวาศรีสุวรรณจะจากไป     
หมอหลวงรักษาเทาใดก็ไมฟน ทาวทศวงศจึงใหศรีสุวรรณเขาไปรักษา  ศรีสุวรรณรักษานางเกษรา
จนหายด ีทาวทศวงศจึงยอมใหศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา 
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    3. การปดเรื่อง   
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารผูแตงปด
เรื่องแบบสุขนาฎกรรม (Happy ending) คือ การจบเรื่องดวยความสุขหรือความสําเร็จในชีวิต กลาวคือ
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปดเรื่องดวยงานอภิเษกของศรีสุวรรณและ
นางเกษรา 
 

  2.2.2.2 สํานวนรอยแกว   

    พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวมี 2 สํานวน คือ พระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ทั้ง 2 สํานวนมีโครงเรื่องดังนี้ 
 

    1. การเปดเรื่อง 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง ผูแตงเปดเรื่องโดยกลาวถึงเมืองรัตนา มีกษัตริยช่ือทาวสุทัศน มีพระมเหสีชื่อ     
นางดวงไกรษรและมีพระโอรส 2 องค คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ  
 

   2. การดําเนินเรื่อง  
     ก.การสรางความขัดแยง  ความขัดแยงในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาสํานวนรอยแกวเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยกับมนุษยโดยเริ่มจากความขัดแยง
ของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณกับพระบิดาที่มีความเห็นไมตรงกันเรื่องคุณคาของวิชาความรู 
ความขัดแยงของศรีสุวรรณกับทาวอุเทนที่ตอสูเพื่อแยงชิงนางเกษรา และความขัดแยงของ        
ศรีสุวรรณกับทาวทศวงศเรื่องความเหมาะสมกันระหวางศรีสุวรรณกับนางเกษรา 

     ข.การดําเนินเรื่อง  พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกว
ดําเนินเรื่องตามปฏิทินแสดงใหเห็นลําดับเหตุการณสําคัญดังนี ้
      1.พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางไปเรียนวิชา
ตามความตองการของพระบิดา  เมื่อศึกษาสําเร็จจึงลาพระอาจารยกลับบานเมือง  แตเมื่อ     
พระบิดาทราบวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาที่ไมมีประโยชนตอบานเมืองจึงดาวาและ    
ขับไลออกจากเมือง 

      2.พระอภัยมณีรูสึกอับอายที่ถูกตอวาจึงชวนศรีสุวรรณ
เดินทางอออกจากเมือง  ทั้งสององคเดินทางมาตามปาเขาจนมาถึงริมฝงมหาสมุทรและไดพบกับ
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พราหมณทั้ง 3คน   พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีเปาปใหฟง  พระอภัยมณีจึงทําตามคําขอ  
พราหมณทั้ง 3 คนรวมทั้งศรีสุวรรณไดฟงเพลงปของพระอภัยมณีจึงหลับไป 

      3.นางผีเสื้อสมุทรออกมาหาอาหารไดยินเสียงปและเห็น
พระอภัยมณีมีรูปงามก็หลงรักและลักพาตัวไปอยูในถ้ําใตมหาสมุทร พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับ  
นางผีเสื้อสมุทร 

      4.ศรีสุวรรณตื่นขึ้นไมพบพระอภัยมณีจึงออกเดินทางตาม
หาโดยขึ้นเรือไปกับพราหมณทั้ง 3 คน  ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาเมืองรมจักรและได
อาศัยอยูกับนายดาน   นายดานพาทั้ง 4 คนไปเที่ยวในตลาดและถูกจับตัวไปในวัง เพราะนางกาจง
อางวาศรีสุวรรณเปนสามีของนาง 

        5.ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาไปอยูในสวน
ดอกไมไดพบนางอัสสราและพี่เลี้ยง ศรีสุวรรณและนางอัสสราไดสงจดมหายโตตอบกันโดยมี
พราหมณทั้ง 3 คนและพี่เลี้ยงเปนแมสื่อ  
      6.ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร  ศรีสุวรรณอาสา
รบกับทาวอุเทนเพื่อแสดงใหเห็นความสามารถของตนและทําใหนางอัสสราทราบวาตนรักนางจริง      
ศรีสุวรรณไดออกรบจนชนะทาวอุเทน 

      7.ศรีสุวรรณถวายรางวัลคืนทาวทศวงศ เพราะหวังจะ
อภิเษกกับนางอัสสรา แตทาวทศวงศไมยอมยกนางอัสสราใหศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณจึงเขียน
จดหมายไปบอกนางอัสสราวาตนจะเดินทางออกจากเมือง 

      8.นางอัสสราไมสบายเมื่อรูวาศรี สุวรรณจะจากไป    
หมอหลวงรักษาเทาใดก็ไมฟน ทาวทศวงศจึงใหศรีสุวรรณเขาไปรักษา  ศรีสุวรรณรักษานาง-  
อัสสราจนหายดี ทาวทศวงศจึงจัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับนางอัสสรา  เหตุการณนี้ปรากฏ
เฉพาะในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววา
เมื่อรูวาศรีสุวรรณจะจากไป  นางอัสสราจึงนําความไปกราบทูลทาวทศวงศและทูลวาหาก         
ศรีสุวรรณหนีไปนางจะฆาตัวตาย ทาวทศวงศจึงจัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับนางอัสสรา  

      9.พระอภัยมณีไดบอกพระโอรสวานางผีเสื้อสมุทรเปน
ยักษ  พระโอรสจึงพาพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ําใตมหาสมุทรจนไดมาพบกับศรีสุวรรณที่      
เมืองรมจักรและไดอาศัยอยูที่เมืองนัน้กับศรีสุวรรณ   
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     3. การปดเรื่อง   
     ในพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวทั้ง 2 สํานวนผูแตง 
ปดเรื่องโดยการกลาววาพระอภัยมณีไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักรกับศรีสุวรรณและไดหมั่นทําบุญ  
ทําทาน รักษาศีลภาวนา เมื่อตายไปจึงไดเกิดในสวรรค 
 
  จากโครงเรื่องที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวน
รอยแกวและรอยกรองมีการสรางปมปญหาเหมือนกันและมีการดําเนินเรื่องที่คลายคลึงกัน       
แตจะแตกตางกันในการปดเรื่อง กลาวคือพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวมีการปดวา 
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดพบกัน ทั้งสองไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักรหมั่นทําความดี เมื่อตายไป
จึงไดเกิดบนสวรรค 
 
 

ตารางที่ 1 โครงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา 

โครงเรื่อง คราวซอเรื่องพระอภัยมณี 
ของพระยาพรหมโวหาร 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

การเปดเรื่อง เมืองรัตนาเปนเมืองท่ีย่ิงใหญ มีกษัตริยชื่อทาวสุทัศน  
มีพระมเหสีชื่อนางดวงไกรษร(จันทไกรสร) และมีพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเปนพระโอรส 

 
 
 
 
 

 
 

การดําเนิน
เร่ือง 

 

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางไปเรียนวิชาตามความตองการของพระบิดา 

เมื่อศึกษาสําเร็จจึงลาพระอาจารยกลับบานเมือง  แตถูกพระบิดาขับไลออกจากเมือง  
เพราะเห็นวาไปเรียนวิชาท่ีไมมีประโยชน 

พระอภัยมณีชวนศรีสุวรรณเดินทางอออกจากเมือง  ทั้งสององคเดินทางมาถึงริมฝงมหาสมุทร
และไดพบกับพราหมณท้ัง 3 คน พระอภัยมณีไดแสดงคุณของวิชาดนตรีโดยการเปาปใหฟง    

พราหมณท้ัง 3 คนรวมท้ังศรีสุวรรณไดฟงเพลงปของพระอภัยมณีจึงหลับไป 
นางผีเสื้อสมุทรไดยินเสียงปและเห็นพระอภัยมณีมีรูปงามก็หลงรักและไดลักพาตัวไป 

อยูในถ้ําใตมหาสมุทร  พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับนางผีเสื้อสมุทร 
ศรีสุวรรณตื่นขึ้นไมพบพระอภัยมณีจึงออกเดินทางตามหาโดยขึ้นเรือไปกับพราหมณท้ัง 3 คน  
จนถึงเมืองรมจักรและไดอาศัยอยูกับนายดาน   นายดานพาท้ัง 4 คนไปเท่ียวในตลาดและถูก

จับตัวไปในวัง เพราะนางกระจงอางวาศรีสุวรรณเปนสามีของนาง 
ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนเขาไปอยูในสวนดอกไมไดพบนางเกษรา(นางอัสสรา)และ    

พี่เลี้ยง ศรีสุวรรณและนางเกษรา(นางอัสสรา)ไดสงจดหมายโตตอบกัน 

โดยมีพราหมณท้ัง 3 คนและพี่เลี้ยงเปนแมสื่อ 
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ตารางที่ 1 โครงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา (ตอ) 

โครงเรื่อง คราวซอเรื่องพระอภัยมณี 
ของพระยาพรหมโวหาร 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนิน
เร่ือง 

 

ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร  ศรีสุวรรณอาสารบกับทาวอุเทนเพื่อแสดงใหเห็น
ความสามารถของตนและใหนางเกษรา(นางอัสสรา)ทราบวาตนรักนางจริง    

ศรีสุวรรณอออกรบจนชนะทาวอุเทน 
ศรีสุวรรณถวายรางวัลคืนทาวทศวงศ เพราะหวังจะอภิเษกกับนางเกษรา(นางอัสสรา)  

แตทาวทศวงศไมยอมยกนางเกษรา(นางอัสสรา)ใหศรีสุวรรณ  ศรีสุวรรณจึงเขียนจดหมาย 
ไปบอกนางเกษรา(นางอัสสรา)วาตนจะเดินทางออกจากเมือง 

นางเกษรา ไมสบายเมื่อรูวา
ศรีสุวรรณจะจากไป       

หมอหลวงรักษาเทาใดก็ไมฟน 
ทาวทศวงศจึงให 

ศรีสุวรรณเขาไปรักษา   
ศรีสุวรรณรักษานางเกษรา 
จนหายด ีทาวทศวงศจึงยอม

ใหศรีสุวรรณอภิเษกกับ 
นางเกษรา 

นางอัสสราไมสบายเมื่อรูวา
ศรีสุวรรณจะจากไป  

หมอหลวงรักษาเทาใดก็ไมฟน  
ทาวทศวงศจึงใหศรีสุวรรณ

เขาไปรักษา  ศรีสุวรรณรักษา
นางเกษราจนหายด ี       

ทาวทศวงศจึงจัดงานอภิเษก
ใหศรีสุวรรณกับนางอัสสรา 

เมื่อรูวาศรีสุวรรณจะจากไป 
นางอัสสราจึงนําความไป

กราบทูลทาวทศวงศและทูล
วาหากศรีสุวรรณหนีไปนาง
จะฆาตัวตาย ทาวทศวงศจึง
จัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณ

กับนางอัสสรา 

 
- 

พระอภัยมณีไดบอกพระโอรสวานางผีเสื้อสมุทรเปนยักษ  
พระโอรสจึงพาพระอภัยมณีหนอีอกจากถ้ําใตมหาสมุทร    

จนไดมาพบกับศรีสุวรรณท่ีเมืองรมจักรและ 
ไดอาศัยอยูท่ีเมืองน้ันกับศรีสุวรรณ 

การปดเรื่อง งานอภิเษกของศรีสุวรรณ
และนางเกษรา 

พระอภัยมณีไดอาศัยอยูท่ีเมอืงรมจักรกับศรีสุวรรณ  
ท้ังสองหม่ันทําความดี เมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค 
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2.2.3 แกนเรื่อง   

   แกนเรื่อง  หมายถึง แกนของเรื่องหรือจุดคิดสําคัญของเรื่องที่ผูเขียนตองการให
ผูอานคิดตามหรอือีกนัยหนึ่งจุดนั้นเปนหัวใจของเรื่อง เปนปรัชญา ความคิด หรือความเช่ือที่ผูเขียน
แฝงไวในเรื่อง และยังหมายถึงแนวคิดสําคัญที่ไดจากการอานเรื่องแลวประมวลสรุปความคิด
ออกมา ในพระอภัยมณีฉบับลานนามีแกนเรื่อง ดังนี้ 
 

   2.2.3.1 สํานวนรอยกรอง 
      คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีเนื้อเรื่องตั้งแต     
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาจนถึงอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา  แกนเรื่องของคราวซอ
เรื่องนี้จึงอยูที่การผจญภัยของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุข           
การผจญภัยของศรีสุวรรณเริ่มตนจากการออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู  เมื่อสําเร็จแลวจะ
เดินทางกลับบานเมือง  ศรีสุวรรณนั้นสามารถเดินทางกลับบานเมืองไดอยางปลอดภัย  แตกลับถูก
พระบิดาขับไลออกมาจากเมือง   การผจญภัยจึงเริ่มตนขึ้นอีกครั้ง ศรีสุวรรณเดินทางเขาไปถึง
เมืองหนึ่งซึ่งไมไดไปเมืองยักษหรือเจออมนุษยเหมือนเรื่องจักร  ๆ วงศ ๆ อื่น ๆ  ศรีสุวรรณไป   
เมืองมนุษย   แตตองตอสูกับทาวอุเทนซึ่งเปนชาวชวา  ดังนั้นชาวตางชาติซึ่งเปนตัวละครที่ไม
คุนเคย หนาตาที่แปลกไปจากตนเอง อีกทั้งยังเปนคนตางศาสนาจึงเทียบเทากับตัวละครอมนุษย  
เมื่อตอสูจนชนะจึงไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุข  ศรีสุวรรณไมไดกลับบานเมืองของ
ตนเอง แตไดครองเมืองของคูครองอยางมีความสุข   
     

2.2.3.2 สํานวนรอยแกว 

      พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวซึ่งแตงเปนนิทานชาดกมี      
แกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง และญาติวงศเปนทุกข
อยางหนึ่งดังไดกลาวไวในปจจุบันวัตถุของชาดกทั้ง 2 สํานวนวาพระพุทธเจาทรงมีจุดประสงศที่จะ
แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากญาติวงศนั้นไดมีมาแลวแตครั้งอดีต ดังความวา 
 

สวนวาเจาภิกขุทังหลาย  คําปุจฉาโจทนาเซิ่งกันในโรงธรรมสภาศาลาวา อาวุโส ดูราเจาทัง
หลาย กริยาอันเกิด เอากําเนิดปฏิสนธ์ิจุติตนมาเปนคนนี้ไสร ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา 
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คือวาไดพลัด  พรากจากพี่นองพอแมกระกูลวงศาญาติกาก็หากมีมากนักแทดีหล ีมักวาเกิด
มาแลวก็พัดพรากจากพอแมพี่นองไปแลเจาภิกขุท้ังหลายชะแล ก็เจียรจาเซิ่งกันฉันนี้224 
 

ภิกขุเว ดูราภิกขุท้ังหลาย กริยาอันไดพลัดพรากจากญาติพี่นองแลพลัดพรากพอแมแล
บานเมืองอันเปนทุกขแหงสัตวท้ังหลายนั้น จักวามีในกาลบัดนี้บมีนาบุญ...แมนในกาล
เมื่อกอนก็ยังมีมากนักแล225 

 
    นอกจากในปจจุบันวัตถุแลวในนิทานก็แสดงใหเห็นความทุกขจากการพลัด
พรากจากบุคคลอันเปนที่รัก ตัวอยางเชนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม เมื่อศรีสุวรรณตื่น
ขึ้นมาไมพบพระอภัยมณี  ศรีสุวรรณก็คร่ําครวญวา 
 

โอยขาแกพี่เปนเจา ทุกขํ  อันวาทุกขทังหลายฝูงใดอันไดพลัดพรากจากบานเมืองทุกขอันนัน้
กห็ากเปนทุกขแทหนักหนา ทุกขอันใดอันบไดหันหนาแหงพี่เปนเจา ทุกขอันนั้นเปนทุกขอัน
แสบไหมหัวใจแลนา อภัยเหย พี่ท่ีรักแกขา ขาจักเลาแตเคา226คํามาในเมื่อสองรา227พี่นอง
ออกพรากหองเมืองมาลัดดงหนาปาไมทุมแหลงไหลคุมหนามหนา แมนกินผาลาลูกไม ขาผู
นองไทก็ไดทวย228ชอม229 แมนทุกขยากขาผูนองหากกับตามบัดนี้เยยีะดังฤา 230 พอยหนีแต
พี่ผูเดียวนัน้ สัง231บเอาขาผูนองไปตายตามนัน้ชา ตโต ปถวาย แรกแตนี้ไปภายหนาขาผูนอง
จักอยูรวมหองเปนคน ก็บอาจจักทรงตนอยูได หนักแผนดินพื้นปฐวี ตายเปนผี แควน
ประเสริฐแควนล้ําเลิศกวาอันเปนคนนี้แลนาพี่เหย วาอั้นแลวเจาซ้ํารองไหหื้อมีเสียงอันดัง
ท่ัวทองดอนทรายแล232 

 
    ศรีสุวรรณครํ่าครวญวาทุกขที่ตองพลัดพรากจากบานเมืองน้ันเปนทุกขที่
หนักหนา และเมื่อมาพลัดพรากจากพระเชษฐาก็เปนทุกขที่แสบไหมหัวใจ คือ มีความทุกขที่

                                                           
224 วัดบานเอื้อม  ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 4  ถึง หนา 2 บรรทัด 3 
225  วัดน้ําโทง  ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 4- 5 
226 เคา หมายถึง ตนเคา 
227 รา หมายถึง สรรพนามเรียกผูพูด 
228 ทวย หมายถึง ตาม 
229 ชอม หมายถงึ ติดตาม 
230 เยียะดังฤา หมายถงึ ทําเชนไร 
231 สัง หมายถึง ทําไม 
232 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 12 บรรทัด 2 ถึง หนา 13 บรรทัด 3 
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เจ็บปวดมาก  เมื่อยามที่ออกจากบานเมืองมาก็ไดรวมทุกขกันอยูในปา แตตอนนี้พระเชษฐาหายไป
ตนจึงไมอาจจะอยูตอไปได  
    ในเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงก็กลาวถึงการเปนทุกข
เพราะการพลัดพรากไว  ตัวอยางเชน เมื่อพระอภัยมณีถูกนางผีเสทอสมุทรจับตัวไป  พระอภัยมณี
ก็คร่ําครวญถึงศรีสุวรรณวา 
 

อโห โอวยหนอ ดูราเจานองรักแกพี่เหิย ผีวาเจาคู233แลหลับตื่นขึ้นมา แลวบหันคูพี่ในท่ีใกล 
เจาค็เท่ียงจักรองไหแลเวทนาหาคูพี่น้ีมากนักหนาชะแล ดั่งคูจักรํ่าเพิงดูน้ี คันวานองแหงคู
ตื่นมาแลวด่ังอั้น บหันคูพี่ค็เพิงวาจักรองไหกลิ้งเกลือกไพมาชะแล อโห ทุกฺขํ แทแลหนอ 
เยียะด่ังรือ234เจา จักมีชีวิตเปนไพไดน้ันชา ทุกขอันไดพัดพรากจากพอแม แลยัสสปริวาร235

ทังมวล ค็หากเปนทุกขถนัดแทหนักหนา พอยมาพรากกับคูพี่แถมเลา ทุกขหลายเยื่อง236

หลายประการ หากมาเตงหัวใจแทแล237 
 

    พระอภัยมณีคร่ําครวญวาหากศรีสุวรณตื่นขึ้นมาแลวไมเห็นตนก็คงรองไห
และจะมีชีวิตตอไปไดอยางไร เพราะทุกขที่จากพอแมและบริวารทั้งหลายก็เปนทุกขมากแลวยังตอง
มาพลัดพรากพี่ชายอีกทําใหตองเปนทุกขเพิ่มมากขึ้นอีก 
    จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวและสํานวนรอยกรองมีแกน
เรื่องที่แตกตางกัน กลาวคือพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็น
การผจญภัยของตัวละครเอก แตในสํานวนรอยแกวมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจาก
คนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง และญาติวงศเปนทุกขอยางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
233 เจาคู หรือ เจากู เปนคําที่ใชเรียกพระสงฆ ในที่นี้หมายถึง ศรีสุวรรณ 
234 เยียะด่ังรือ หมายถึง ทําเชนไร 
235 ยัสสปริวาร หมายถึง ยศบริวาร 
236 เยื่อง หมายถึง เรื่อง 
237 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 6 บรรทัด 1-3 
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2.2.4 ตัวละคร 
   ตัวละคร หมายถึง ผูแสดงพฤติกรรมตามเหตุการณในเรื่อง เพื่อใหเรื่องดําเนินไป
ตามโครงเรื่อง สามารถแบงตัวละครไดตามลักษณะบทบาทตัวละคร ไดแก 
      1.ตัวละครเอก คือ ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง หรือตัว
ละครที่เปนศูนยกลางของเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในพระอภัยมณีฉบับลานนามีตัวละครเอก คือ 
ศรีสุวรรณ 
   2.ตัวละครรอง คือ ตัวละครที่มบีทบาทรองจากตัวละครเอก ในพระอภัย-
มณีฉบับลานนามีตัวละครรอง คือ พระอภัยมณี พระอภัยมณีเปนตัวละครรองเนื่องจากพระอภัย-
มณีฉบับลานนากลาวถึงเรื่องราวของศรีสุวรรณเปนหลัก ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา-
พรหมโวหารพระอภัยมณีไมปรากฏบทบาทตั้งแตบทที่ 4 จนกระทั่งจบเรื่อง ในพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อมไมปรากฏบทบาทตั้งแตหนาที่ 9 ของผูกที่ 4 และปรากฏอีกครั้งในหนา 19 ของ
ผูกที่ 14 จนจบเรื่อง  สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมปรากฏบทบาทตั้งแตหนา 1 ของ
ผูกที่ 4 และปรากฏอีกครั้งในหนา 2 ของผูกที่ 12 จนกระทั่งจบเรื่อง จึงจะเห็นไดวาพระอภัยมณีมี
บทบาทรองจากศรีสุวรรณ 

   3.ตัวละครประกอบ คือ ตัวละครที่ทําใหเรื่องราวหรือเหตุการณที่
เกี่ยวของกับตัวละครเอกเคลื่อนไหวไปสูจุดหมายปลายทาง ในพระอภัยมณีฉบับลานนามีตัวละคร
ประกอบ คือ  นางเกษรา(นางอัสสรา) พราหมณ 3 คน  พี่เลี้ยงของนางเกษรา นางผีเสื้อสมุทร   
ทาวอุเทน  ทาวทศวงศ  พระมเหสีของทาวทศวงศ    นายดาน   คนเฝาสวนดอกไม  ทาวสุทัศน            
นางดวงไกรษร(นางจันทไกรสร)   นางกระจง(นางกาจง)   แมทัพชาวชวา   ทานยาย   สินสมุทร   
พระฤาษ ี

   ตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ตาง ๆ ใกลคียงกัน   ผูวิจัยจึงจะกลาวถึงตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนพรอม
กัน โดยมีตัวละครทั้งหมด 18 ตัว ดังนี้ 
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  2.2.4.1 ศรีสุวรรณ 
    ศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกของพระอภัยมณีฉบับลานนา เนื่องจากศรี-
สุวรรณเปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในพระอภัยมณีฉบับลานนาตลอดทั้งเรื่อง  ในพระอภัยมณี
ฉบับลานนากลาววาศรีสุวรรณเปนโอรสองคเล็กของทาวสุทัศนกับ นางจันทไกรสรแหงเมืองรัตนา  
มีพระเชษฐาชื่อพระอภัยมณี  ศรีสุวรรณไดเดินทางไปเรียนวิชาพรอมกับพระอภัยมณีตามที่      
พระบิดาตองการ  ศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่กระบอง เมื่อสําเร็จวิชาแลวไดเดินทางกลับ
บานเมือง แตถูกพระบิดาขับไลออกจากเมืองพรอมกับพระเชษฐา เพราะพระบิดาเห็นวาไปเรียน
วิชาที่ไมมีประโยชน   ในระหวางทางพระเชษฐาถูกนางยักษจับตัวไป ศรีสุวรรณจึงเดินทางออกตา
มหาจนไปถึงเมืองรมจักรและไดพบนางเกษรา ศรีสุวรรณหลงรักนางเกษรา จึงอาสาทําสงครามให
เมืองรมจักรจนชนะและไดแตงงานกับนางเกษรา พระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงศรีสุวรรณไว
ดังนี้ 
 

    1.ชาติกําเนิด   
     ศรีสุวรรณมีอดีตชาติเปนพระโพธิสัตวซึ่งหมายถึง เปนบุคคลที่
บําเพ็ญบารมีหรือกระทําความดีตาง ๆ เพื่อใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต  พระอภัยมณี
ฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาววาศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารกลาววาศรีสุวรรณเปน “หนอเจาโพธัญ”238   ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง           
2 สํานวนกลาววาพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมซึ่งเปนเรื่องราวของพระโพธิสัตวชื่อวาศรีสุวรรณ    
เมื่อประชุมชาดกในตอนทายเรื่องของพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนก็กลาววา “สวนบรมโพธิสัตว
เจาวันนั้นบใช ผู ใดใครใดตางตาหนาคือหากไดตนกูพระตถาคตในกาลบัดนี้แล ”239 และ        
“เจาสรีสุวัณณวันนั้น คือหากไดตนคูพระตถาคตะ”240  นอกจากนี้แลวตลอดทั้งเรื่องผูแตงใชคํา
เรียกศรีสุวรรณวา “พระโพธิสัตว” เชน 
 

ปุนทิวเส ในเมื่อวันลุนรุงเชาสวนนายดานอันเฝาสวนดอกไมอุยยานก็เสวยยังขาวน้ําโภชนะ
อาหารแลวอันจักพายังบรมโพธิสัตวเจากับทังมานวพราหมณไปแอวเลนในเวียง241 
 
 

                                                           
238 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 2 
239 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 23 บรรทดั 5 ถึง หนา 24 บรรทัด 1 
240 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 8 บรรทัด 5 
241 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 1 บรรทัด 4-5 



83 
 

  

จิตตํ ยังใจแหงนางก็รักแพง242แฝงใฝหอยยังโพธิสัตวเจามากนัก243 
 

เจาทังหลายจักเอาประวัติขาวสาสนอันกูนางใชนี้ไปหื้อแกบรมโพธิสัตวเจาเลาเทอะ244 
 

นางทังหลายค็มีฅวามรํ่าเพิง245คึดเถิงโพธิสัตตเจาแลมานวะพราหมณทัง 3 ฅน246 
 

ในกาลนั้น สวนปรัมมโพธิสัตตเจา หันเสนาแหงทาวอุเทนจักมายับ247เอาตนด่ังอั้น ค็ถอด
เอาฅอนกระบองแกวฟดฟาดกวัดไกวไพหั้นแล248 
 

อถ สา อสฺสรา ในกาลนัน้ สวนนางอัสสรา ค็รับเอาแลวค็ไขเทดู ค็รูดวยตนชุ249ประการ ตฺวา 
ด่ังโพธิสัตตเจาหากแตม250ไวนัน้หั้นแล251 

 

   2.ลักษณะภายนอก     
      พระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงอายุของศรีสุวรรณไวแตกตาง
กัน กลาวคือในสํานวนของพระยาพรหมโวหารกลาววาศรีสุวรรณมีอายุ 13 ป ในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาศรีสุวรรณอายุ 16 ปและในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาว
วาศรีสุวรรณอายุ 12 ป แตทั้ง  3 สํานวนกลาวตรงกันวาศรีสุวรรณมีรูปลักษณงดงาม 
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบรรยาย
ความงามของศรีสุวรรณวา ศรีสุวรรณมีสีผิวเหมือนทองคํา  ริมฝปากแดงเหมือนทาดวยชาด     
ตีนผมสีดํา มีเคราขึ้นทั้ง 2 แกม  คิ้วโกงเหมือนพระจันทรคืนแรม 12 ค่ํา นิ้วเหมือนลําเทียน  
นัยนตาดําขลับเหมือนลูกเน้ือทราย ดังความวา 
 
 

                                                           
242 แพง หมายถึง รัก 
243 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 1 บรรทัด 2-3 
244 วัดบานเอ้ือม ผูก 10 หนา 3 บรรทัด 1 
245 รํ่าเพิง หมายถงึ รําพึง  
246 วัดน้ําโทง ผูก 6 หนา 4 บรรทัด 4 
247 ยับ หมายถึง จับ 
248 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 2 บรรทัด 2-3 
249 ชุ หมายถึง ทุก 
250 แตม หมายถึง เขียน 
251 วัดน้ําโทง ผูก 11 หนา 3 บรรทัด 1 
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.................  .................  รูปโฉมโนมพรรณ พรามณนอยท่ีใกล 
มางามโสภา  จักหาไหนได  งามวิไล คูเชื้อ 

     เหื่อ252ไคลไหลถอน เหมือนทองอาบเนื้อ เทียมแทก253ได เทวา 

เลงพระพักตร บหางวางตา  กายางาม พรามณนอยหนุมเหนา 

ริมปากแดง มีแสงบเศรา  เหมือนหางทาเอา ยวายแยม254 

     ตีนผมเขียว ดูงามซะแลม255  สองฝายแกม คูยแนม256 

คิ้วโกงคอม วาดออมปลายแหลม เหมือนวงเดือนแรม สิบสองคํ่าได 
น้ิวหัตถา จาเหมือนเทียนใต   งามวิไล คูเชื้อ 

     มอน257ตาเขียว เหมือนตาลูกเนื้อ  อันเกิดได เจ็ดวัน258
 

      

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมบรรยายความงามของ    
ศรีสุวรรณวาศรีสุวรรณนั้นงดงามเหมือนเทพบุตร มีดวงตาเหมือนดวงตาของลูกเนื้อทราย มีนิ้วมือ
เรียวงาม มีริมฝปากแดงเหมือนผลของตนไทร มีผมสวยเงางามเหมือนปกแมลงทับ  ดังความวา 
 

สวนชายผูนั้น อันมีรูปงามลวนถวนชุแหง มีตาทังสองก็เขียม259งามประดุจดั่งตาลูกเนื้อ อัน
เกิดได 7 วัน  มีนิ้วมืออันเกลี้ยงกลมประดุจดังขูดเหลาไดรอยทีพันทีมีริมปากก็แดงประดุจดัง
ลูกไมนิโครธ260 งามแทโสดหนักหนา มีเกสาก็เขียวประดุจดังปกแมงภูยอมหื้อเปนท่ีควรระ
เมา261เอาใจประดุจดังเทวบุตรอันลงมาจากชั้นฟาตุสิดานั้นแล262 

 

     ศรีสุวรรณมีรูปรางลักษณะงดงาม ดังจะเห็นไดจากเมือศรีสุวรรณ
ไดพบกับอาจารยผูสอนวิชากระบี่กระบองที่หมูบานจันตคาม อาจารยเห็นศรีสุวรรณมีผิวพรรณสี
เหลืองเหมือนทองคํา มีกิริยาเรียบรอยและมีเครื่องแตงกายอยางดีก็รูวาเปนลูกกษัตริย           

                                                           
252 เหื่อ หมายถงึ เหงื่อ 
253 แทก หมายถึง เทียบ เปรียบ 
254 ยวายแยม หมายถึง ย้ิมแยม เบิกบาน 
255 ซะแลม หมายถงึ แฉลม  งามนารัก 
256 แนม หมายถึง แนบ แกม แฝง 
257 มอน หมายถงึ ใจกลาง   
258 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 40-41 
259 เขียม หมายถงึ หายาก 
260 ไมนิโครธ หมายถึง ตนไทร 
261 ระเมา หมายถงึ ร่ืนรมย  เปนที่พอใจ  
262 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 10 บรรทัด 4 ถึง หนา 11 บรรทัด 1 
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เมื่อศรีสุวรรณมาเดินเที่ยวในตลาดเมืองรมจักรกับนายดานและพราหมณทั้ง  3 คน ผูคนในตลาด
เห็น  ศรีสุวรรณมีรูปงามและมีกิริยาดีตางก็สนใจพูดจากระเซาเยาแหย  อีกทั้งความงามของ     
ศรีสุวรรณยังถูกตาตองใจนางกระจงจนนางกระจงอยากไดเปนคูครอง    
     เมื่อพี่เลี้ยงของนางเกษรา เห็นศรีสุวรรณเปนครั้งแรกก็หลงใหล 
“เลงพระพักตร บหางวางตา”263 เมื่อทาวทศวงศเห็นศรีสุวรรณเปนครั้งแรกก็เห็นวามีผิวพรรณ
เหลืองอรามเหมือนทองคํา มีดวงตางดงามเหมือนพระจันทร ดูลักษณะแลวไมเหมือนไพร แตนาจะ
เปนผูด ี พระมเหสีของทาวทศวงศก็เห็นความสงางามและกิริยาอันงดงามของ  ศรีสุวรรณจึงไดทูล
ทาวทศวงศวาศรีสุวรรณเหมาะสมกับนางเกษรา   อีกทั้งเมื่อนางเกษราเห็นความงามของ         
ศรีสุวรรณครั้งแรกก็หลงรัก  
 

   3.ลักษณะนิสัย 
     ก.เขมแข็งและกลาหาญ   ศรีสุวรรณเปนผูจิตใจเขมแข็ง กลาหาญ
ไมกลัวหรือยอทอตอความยากลําบาก ความเปนผูมีจิตใจเขมแข็งของศรีสุวรรณเห็นไดจากเมื่อ
เลือกเรียนวิชากระบี่กระบอง ศรีสุวรรณบอกพระอภัยมณีวาตองการเรียนกระบี่กระบองไวเพื่อใช
ในการ “ตอสูสงคราม”264   อีกทั้งเมื่อถูกพระบิดาขับไลออกจากเมืองพรอมกับพระอภัยมณี  
เพราะพระบิดาทรงเห็นวาไปเรียนวิชาที่ไมมีประโยชน  ทั้งสองเดินทางไปในปาพบกับความ
ยากลําบาก  แตศรีสุวรรณไมเคยบนแตกตางกับพระอภัยมณีที่แสดงความทอแทสิ้นหวังใหเห็น   
ศรีสุวรรณเตือนสติพระอภัยมณีวาเกิดเปนผูชายไมควรกลัว  ดังเชนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด
บานเอื้อมกลาววา 

ตํ สุตฺวา วจนํ ในกาลนั้นสวนศรีสุวรรณโพธิสัตวเจาผูมีปญญาอันมากนักก็จิ่งเจียรจา
ปราศรัยตอบพี่แหงตนดวยคําวา ดูราพี่เปนเจาพี่น้ีมักขี้ยาน265แทหนักหนา ผิวาพี่แลจักคระ
นิงดังอั้น หากจักเสียชาติคนชายแทแล แมนวาดังฤาก็ดี ตนเราบตายเสียดังอั้น เท่ียงจักเถิง
ยังท่ีสุขเกษมอั้นเชยบานวันหนึ่งบอยาชะแล เหตุดังอั้นเราทังสองจุง266เอากันเทียวไปแถม
เทอะหื้อมันไดไปรอดจอดเถิง267บานเมืองคนชะแล268 

 

                                                           
263 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 40  
264 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 6 
265 ขี้ยาน หมายถงึ ขี้ขลาด ใจเสาะ 
266 จุง หมายถงึ จง 
267 เถิง หมายถึง ถึง 
268 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 3 บรรทัด 4 ถึง หนา 4 บรรทัด 2 
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     การที่ศรีสุวรรณพูดเตือนสติพระเชษฐาแสดงใหเห็นความกลา
หาญที่จะพูดหรือเสนอความเห็นที่ถูกตอง   
     ความเขมแข็งและความกลาหาญของศรีสุวรรณเห็นไดชัดเมื่อครั้ง
ที่ศรีสุวรรณตองการอาสาเขาไปสูรบกับทาวอุเทนจึงวางแผนเขาไปใกลคายของขาศึกเพื่อที่จะตัด
ศีรษะทหารชวาไปถวายทาวทศวงศ หากศรีสุวรรณไมมีความกลาหาญคงไมกลาทําตามแผนการที่
คิดไว เนื่องจากแผนดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะไมประสบความสําเร็จ เพราะทัพชวามีกําลังมากและ
เมื่อครั้งตองออกไปทําสงครามกับทัพชวา ศรีสุวรรณก็ออกรบดวยความกลาหาญจนไดรับชัยชนะ 
 

     ข.เฉลียวฉลาด  ศรีสุวรรณเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาดจะเห็น
ไดวาเมื่อครั้งไปเรียนวิชากับอาจารยที่หมูบานจันตคาม ศรีสุวรรณใชเวลาเรียนเพียง 7 เดือนก็
สําเร็จวิชาจากอาจารย   นอกจากความฉลาดในการร่ําเรียนวิชาแลวศรีสุวรรณยังฉลาดในการวาง
แผนการและการแกปญหาอีกดวย  ดังเชนเมื่อพระอภัยมณีบอกวาไมมีคาเลาเรียนใหอาจารย     
ศรีสุวรรณก็แนะนําวาแหวนที่ใสติดตัวมานั้นมีคาพอสําหรับจายเปนคาเรียนได   และเมื่อพราหมณ
มีปญหาเรื่องการจับคูกับพี่เลี้ยงของนางเกษรา  เนื่องจากพราหมณมี 3 คน แตพี่เลี้ยงของ       
นางเกษรามี  4 คน ศรีสุวรรณจึงแนะนําใหแกปญหาดวยการจับฉลาก พราหมณทั้ง 3 คนจึงไดคู
ของตน   
        เมื่อศรีสุวรรณจะเขาไปอาสารบกับทาวอุเทน  ศรีสุวรรณก็คิด
แผนการที่จะแสดงใหทุกคนเห็นและยอมรับในฝมือของตน โดยการตัดศีรษะทหารชวาไปถวาย   
ทาวทศวงศ  และเมื่อสามารถทําใหทาวทศวงศเชื่อวาตนมีความฝมือในการรบแลว  ศรีสุวรรณก็
บอกทาวทศวงศวานางเกษรานั้นมีเคราะหตองเขาพิธีสะเดาะเคราะห  เมื่อทาวทศวงศเห็นดวย         
ศรีสุวรรณจึงไดมีโอกาสพูดคุยบอกความในใจแกนางเกษราวาตนรักนางเกษราจึงอาสามาทํา
สงคราม และไดคิดแผนการทําพิธีสะเดาะเคราะหครั้งนี้เพื่ออยากทราบความรูสึกของนางเกษราที่
มีตอตนจึงอยากใหนางเกษราบอกความรูสึกที่มีแกศรีสุวรรณใหไดทราบ 

 

     ค.รักพระเชษฐา  ศรีสุวรรณรักพระอภัยมณีมาก  ความรักของ 
ศรีสุวรรณนั้นเห็นไดจากเมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นหลังจากที่พระอภัยมณีเปาปใหฟงที่ริมทะเลแลวไม
เห็นพระอภัยมณี แตเห็นรอยเทายักษจึงคิดวาพระอภัยมณีถูกยักษจับไปกินก็เสียใจรองไหจนสลบ
ไป  เมื่อพราหมณทั้ง 3 คนชวยดูแลจนศรีสุวรรณฟนขึ้นมา ศรีสุวรรณก็ยังคงรองไหคร่ําครวญถึง
พระเชษฐาวาไดรวมทุกขรวมสุขกันมา  แตพระเชษฐากลับหายไป  จากนี้ตอไปตนคงมีชีวิตอยูกับ
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ความทุกขตลอดไปใหตน “ตายเปนผีแควนประเสริฐแควนล้ําเลิศกวาอันเปนคนนี้แลนาพี่เหย”269

เมื่อพราหมณเขามาปลอบและทําทายวาตอไปเมื่อหมดเคราะหแลวจะไดพบกับพระอภัยมณีอีก
ครั้ง  ศรีสุวรรณจึงยอมเดินทางไปกับพราหมณเพื่อตามหาพระอภัยมณี   
     ในระหวางที่อยูในเมืองรมจักรศรีสุวรรณยังคงย้ํากับพราหมณวา
ตนเดินทางมาเพื่อตามหาพระเชษฐาแสดงใหเห็นวาศรีสุวรรณรักและคิดถึงพระเชษฐาอยูเสมอและ
เมื่อศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษราและไดเปนกษัตริยครองเมืองรมจักรแลว ศรีสุวรรณก็หมั่น
ทําบุญและอธิษฐานขอใหไดพบพระอภัยมณี  การที่ศรีสุวรรณยังคงทําบุญและหวังจะไดพบ    
พระอภัยมณีแสดงใหเห็นวาศรีสุวรรณยังคงระลึกถึงพระเชษฐาอยูตลอดเวลา  เมื่อตนเองมี
ความสุขแลวก็ยังคงคิดถึงพระอภัยมณีที่พลัดพรากกันไป  เมื่อศรีสุวรรณไดพบพระอภัยมณีที่หนี
นางผีเสื้อสมุทรมา ศรีสุวรรณก็รองไหดีใจและรับพระอภัยมณีมาอยูในเมืองรมจักรดวยกัน 
 

     ง.ชํานาญในการรบ  ศรีสุวรรณมีความชํานาญในการรบ เพราะมี
พื้นฐานการศึกษาที่เลือกเรียนวิชากระบี่กระบองซึ่งเปนวิชาการตอสู  ศรีสุวรรณไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถในการรบในครั้งที่อาสาทาวทศวงศรบกับทาวอุเทน  ศรีสุวรรณไดแกลงเดินผานหนา
คายทหารชาวชวาเพื่อใหขาศึกชาวชวาจับตัวไป  และไดตัวศีรษะทหารชาวชวาไปถวายทาวทศวงศ  
ศรีสุวรรณไดศีรษะของทหารชวาแลวจึงนําไปถวายทาวทศวงศเพื่อเปนเครื่องยืนยันแสดงใหเห็นถึง
ความกลาหาญและความสามารถในการรบของตนเอง  เมื่อถึงวันทําสงครามศรีสุวรรณก็ออกไป
รบดวยความกลาหาญและสามารถรบชนะกองทัพชวาได  
  

     จ .ให เกียรติผูหญิง   ศรีสุวรรณเปนสุภาพบุรุษที่ ให เกียรติ
สุภาพสตรีเสมอ  ศรีสุวรรณใหเกียรติผูหญิงที่ตนเองพบเจอทั้งนางกระจงที่แสดงอาการวาพอใจใน
ตัวศรีสุวรรณมาก แตศรีสุวรรณไมไดรูสึกชอบพอนางกระจง ศรีสุวรรณก็ไมไดตอวาหรือกระทําสิ่ง
ใดใหนางกระจงอับอาย แตศรีสุวรรณเลือกที่จะเดินหนีและไมพูดจาดวย  เมื่อศรีสุวรรณไดพบ  
นางเกษราซึ่งเปนผูหญิงที่ตนรูสึกพอใจจึงไดสงจดหมายโตตอบกัน     ครั้นเมื่อไดพบกันในพิธี-           
 
 
 
 
                                                           

269 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 13 บรรทัด 2-3 
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สะเดาะเคราะห  ดวยความรักศรีสุวรรณก็จะขยับเขาไปหา แตเมื่อพรามหณหามไวศรีสุวรรณก็  
“ลวด270หน271คิง272คืนนั่งนิจ”273 จึงไดเพียงน่ังและพูดคุยกับนางเกษราเทานั้น 
      เมื่อนางเกษราไมสบาย ศรีสุวรรณเขาไปรักษานางเกษราใน
ตําหนักเปนเวลา 15 วัน ศรีสุวรรณก็ดูแลนางเกษราจนหายดีและไมเกิดเรื่องชูสาวดังที่พระมเหสี
ของทาวทศวงศกลัวแตอยางใด  แสดงใหเห็นวาศรีสุวรรณเปนผูที่ใหเกียรติผูหญิงเสมอ 
 
     ฉ.มีมานะ  ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาศรีสุวรรณ
มีมานะ หมายถึง ความถือตัว ศรีสุวรรณเปนลูกกษัตริยเมื่อไดรับความยากลําบากหรือถูกผูอื่น
บังคับใหกระทําสิ่งตาง ๆ ที่ไมถูกใจก็จะแสดงอาการไมพอใจ เชน เมื่อศรีสุวรรณถูกจับตัวมาใน
เมืองรมจักรและมีคําสั่งใหไปพักในสวนดอกไมเพื่อรอการพิจารณาคดี  ศรีสุวรรณไดบนวาที่ตน
ตองมีความทุกขเชนนี้เปนเพราะ “อี่ทาสีหญิงพาโลถอยไรหากกระทําโทษใสเหลือหลาย” 274     
เมื่อคนเฝาสวนใชใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนทํางาน   ศรีสุวรรณไมเคยทํางานตากแดด
ตากลมเชนนี้ก็แสดงสีหนาไมพอใจและบนวาเมื่อไดรับความทุกขเชนนี้ตนขอตายเสียดีกวามีชีวิตอยู  

 

    ศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกในพระอภัยมณีฉบับลานนา  จากพระอภัยมณี
ฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาววาศรีสุวรรณเปนพระโพธิ์สัตว เปนผูมีรูปงาม มีความเฉลียวฉลาด 
มีความเขมแข็งและกลาหาญและมีความสามารถในการรบ  ในคราวซอพระอภัยมณีฉบับพระยา-
พรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดแสดงห็เห็นวาศรีสุวรรณเปนผูที่ใหเกียรติ
ผูหญิง และในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนไดแสดงใหเห็นวาศรีสุวรรณยังมีความถือตนวาตน
เปนลูกกษัตริย 
 
 
 
 

                                                           
270 ลวด หมายถงึ รวด 
271 หน หมายถงึ ถอย  
272 คิง หมายถึง ตัว รางกาย 
273 พระยาพรหมโวหาร บท 19 หนา 140 
274 วัดบานเอ้ือม ผูก 7หนา 3 บรรทัด 3-4 
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  2.2.4.2 พระอภัยมณี 
   พระอภัยมณีเปนตัวละครรองในพระอภัยมณีฉบับลานนา เนื่องจาก    

พระอภัยมณีมีบทบาทเพียงตนเรื่องเทานั้น  พระอภัยมณีเปนโอรสองคโตของทาวสุทัศนกับ      
นางจันทไกรสรแหงเมืองรัตนา มีพระอนุชาช่ือศรีสุวรรณ  พระอภัยมณีไดเดินทางไปเรียนวิชา
พรอมกับศรีสุวรรณตามที่พระบิดาตองการ  พระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาเปาป เมื่อสําเร็จวิชาแลว
ไดเดินทางกลับบานเมือง แตถูกพระบิดาขับไลออกจากเมืองพรอมกับอนุชา เพราะพระบิดาเห็นวา
ไปเรียนวิชาที่ไมมีประโยชน  ในระหวางเดินทางพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไปอยูในถ้ํา  
ใตมหาสมุทร  พระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงพระอภัยมณีไว ดังนี้ 

 

   1.ลักษณะภายนอก 
    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัย

มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระอภัยมณีมีอายุ 15 ป สวนพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
กลาววาพระอภัยมณีมีอายุ 17 ป พระอภัยมณีปนผูมีรูปรางลักษณะงดงามเชนเดียวกับศรีสุวรรณ       
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงลักษณะของพระอภัยมณีวามีดวงตา คิ้วและแกม
ที่งดงามยิ่งเห็นก็ยิ่งรัก อีกทัง้ยังเปาปไดไพเราะจับใจ ดังความวา  
 

.............. ............................  พระอภัย วิไลผองแผว 
สารูปโฉม โนมพรรณแอวแหลว275 นั่งเงาไทร รมไม 
  ...   
เนตรขนง ผอลงสองแกม   ยิ่งเลงแยง276 ยิ่งรัก 
     แกมซายแกมขวา หนาชมหนารัก  สารูปเจา คงเครอื 
ลมปากนั้น เปาปดีเหลือ   เสียงใย277เครอื จิตจงใฝเอื้อ278 
 

     ความงามและความสามารถในการเปาปของพระอภัยมณีเปนที่
ถูกตาตองใจนางผีเสื้อสมุทรที่ออกมาหาอาหารทําใหนางผีเสื้อสมุทรจับตัวพระอภัยมณีไปอยูในถ้ํา
ใตมหาสมุทรกับตน 

 

                                                           
275 แอวแหลว หมายถงึ งานสลวย 
276 แยง หมายถงึ พิจารณาดูอยางพินิจพิเคราะห 
277 ใย หมายถึง กงัวาน 
278 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 20 
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  2.ลักษณะนิสัย 
    ก.มีจิตใจออนไหวและออนแอ   พระอภัยมณีเปนผูที่มีจิตใจ
ออนไหวเห็นไดจากการที่พระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาเปาป   เพราะชอบในทางรื่นเริงผอนคลาย
ความทุกขมากกวาการตอสู   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีฉบับพระยาพรหมโวหาร  กลาววา  
พระอภัยมณีเรียนวิชาเปา “ปแต” หมายถึง ปชวา สวนในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน กลาววา
พระอภัยมณีเรียนวิชาเปา “ปแตร” ซึ่งนาจะหมายถึงปทั้วไป  เมื่อพระอภัยมณีสําเร็จวิชาการเปาป
แลวกลับมาที่เมืองรัตนาก็ถูกพระบิดาตอวาที่ไปเรียนวิชาที่ไมมีประโยชนและถูกบิดาขับไลออกจาก
เมือง  พระอภัยมณีรูสึกนอยใจและอับอายที่ถูกตอวาตอหนาเสนาอมาตยจึงชวนศรีสุวรรณ
เดินทางออกจากเมือง  ในระหวางที่เดินทางบุกบั่นในปาพระอภัยมณีก็แสดงใหเห็นความออนแอใน
จิตใจ  ดังที่พระอภัยมณีบอกศรีสุวรรณวาตองเดินทางในปา ไมมีอาหาร ไมมีขาทาสบริวาร       
ไมมีที่พัก “ยังแตกาย นึกหมายมวยหนา ในอารัณญา  ปาไม”279     
     เมื่อครั้งที่พระอภัยมณีเปาปใหพราหมณทั้ง 3 คนฟง ในพระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง   พระอภัยมณีแสดงใหเห็นความออนแอและความหวาดกลัวภัยที่จะเกิด
ขึ้นกับตน ดังนั้นกอนที่พระอภัยมณีจะเปาปเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณของวิชาดนตรีใหพราหมณทั้ง   
3 คนฟง  พระอภัยมณีก็สั่งหามไมใหทุกคนหลับ เพราะเกรงวาตนจะไดรับอันตราย ดังความวา 
 

เมื่อน้ันสวนอไภยยาไดยินด่ังอ้ัน จิ่งจักเจียรจาวา ดูรามานวะเจา เรานี้ค็หากจักเปาหื้อเจาได
ฟงไพ เทาวาเจาอยาไดหลับไดนอนเทิอะ ผีแลหากหลับเสียด่ังอั้น ค็กลัวไภยยะมาเถิงแกตน
ตัวแหงขาแล280 

 

    ข.ยอมรับชะตากรรม    พระอภัยมณีเปนผูที่ยอมจํานนยอมชะตา
กรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยไมคิดที่จะตอสูหรือแกไข  ดังเชนเมื่อถูกพระบิดาตอวาที่ไปเรียนวิชา
เปาป  พระอภัยมณีก็เลือกที่จะเดินทางออกจากเมืองรัตนาตามที่พระบิดาบอก แตไมเลือกที่จะ
อธิบายประโยชนของวิชาเปาปที่ตนเรียนมาใหพระบิดาทราบ  เมื่อถูกนางผีเ สื้อสมุทรจับไป      
พระอภัยมณีก็ไมคิดที่จะหาทางหนี เพราะตระหนักไดวาตนไมสามารถหนีนางผีเสื้อสมุทรไมได

                                                           
279 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 13 
280 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 2 บรรทัด 3-4 
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เหมือน “มิคคาหมูเนื้อ  ตัวแกเถา แรงโซ ตกบอน้ํา”281  เหมือน “พระจันทรได 15 ค่ํา ราหูพร่ํากลืน
กิน”282จึงยอมที่จะอยูกับนางผีเสื้อสมุทรในถ้ําใตมหาสมุทร 
         

    พระอภัยมณีเปนตัวละครรองในพระอภัยมณีฉบับลานนา      
พระอภัยมณีเปนตัวละครที่มีรูปงามเชนเดียวกับศรีสุวรรณ แตมีจิตใจออนไหวและออนแอกวา   
ศรีสุวรรณ อีกทัง้ยังเปนตัวละครที่ยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยไมคิดที่จะตอสูหรือขัด
ขืน 
 

  2.2.4.3 นางเกษรา 
   นางเกษรา เปนตั วละครประกอบของพระอภัยมณีฉบับล านนา             

ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนมีชื่อวา “นางอัสสรา” แตในที่นี้จะใช ชื่อวานางเกษรา           
นางเกษราเปนพระธิดาของทาวทศวงศกับพระมเหสีแหงเมืองรมจักร   นางเกษรามีรูปรางหนาตา
งดงามจึงเปนที่หมายปองของกษัตริยเมืองตาง ๆ  แตพระบิดาไมตกลงใจยกใหผูใดเปนเหตุให   
ทาวอุเทนโกรธจนยกทัพชวามารบกับเมืองรมจักรจึงถือไดวานางเกษราเปนชนวนเหตุของสงคราม
ในครั้งนี้    นางเกษราไดพบศรีสุวรรณก็หลงรัก   ศรีสุวรรณไดอาสาทําสงครามใหเมืองรมจักรจน
ชนะและไดอภิเษกกับนางเกษรา  พระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงนางเกษราไว ดังนี้ 

 

    1.ลักษณะภายนอก 
     นางเกษราเปนสตรีที่มีความงดงาม ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววานางเกษรามีอายุ 15 ป    
สวนพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววามีอายุ 16 ป  นางเกษรามีความงดงามประดุจ
นางฟา มีผิวพรรณงดงามและมีเอวบาง  ความงดงามของนางเกษราไมสามารถหาผูใดเปรียบได 
ดังความวา 
 

                                                           
281 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 25 
282 วัดบานเอื้อม ผูก 4 หนา 5 บรรทัด 3 
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     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววานางอัสสรามีอายุ 
15 ป เปนผูหญิงที่มีความงดงามเหมือนนางฟา มีดวงตาสีเขียว มีผมสวยเงางามมีความงามแบบ
เบญจกัลยาณี  และมีผิวขาว  ความงามของนางอัสสรานั้นยากที่จะหาผูหญิงคนใดเปรียบได       
ดังความวา 
 

ทาวพระยาตนเสวยเมืองท่ีนี้มีชื่อวาทาวทศวงศทรงทศราชธรรมสิบสิ่ง หากครัดเครงแทดีหลี 
มีบุตรีธิดาลูกสาวผูหนึ่งอันงามใชขา เหมือนนางฟาแลเทวดา มีตาเขียวงามอะทุม ผง287หนุม
อายุได 15 ป เกสาเขียวงามดีสะอาดถูกลักขณชาติกัลยาณี 5 แหง  บผิดแพง288เสียวไหน ผิว
ขาวใสใชชา เนื่อออนอวนเชียงคราญ หานางใดจักเปรียบเทียมบได ใตร มฟาหากหา  
เขียม289  

 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววานางอัสสรามีอายุ   
16 ป เปนผูหญิงที่มีความงดงาม“เสมิอดั่งนางเทวดา”290 จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาทุก
สํานวนกลาววานางเกษรามีความงดงามดุจนางฟา ดังนั้นเมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน
เห็นนางเกษราก็รูสึกพอใจ  
 
                                                           

283 ขาวซอนแดง หมายถงึ ผิวขาวแดง 
284 รางแพงแหลอา   ปานกําแอวองค  รอบมิด หมายถงึ รางนารักเหมือนจะกําสะเอวไดรอบ 
285 ทรามจิดริด หมายถงึ กําลงัแรกรุน 
286 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 33 
287 ผง หมายถึง กําลงั 
288 แพง หมายถึง แบบ 
289 เขียม หมายถงึ หายาก    
     วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 11 บรรทัด 4 ถึง หนา 12 บรรทัด 2 
290 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 7 หนา 5  

.............. ........................  เกสสรา ชื่อช้ันวาอั้น 
สารูปโฉม นมพรรณเฝอฟน  โสพรรณงาม บชา 
     ปานเทวัน สวรรคฟากฟา  จาเปรียบได เทียมทัน 
งามยิ่งล้ํา โสภาสาวสวรรค   อายุเทิงทัน เดี๋ยวนี้สิบหา 
ขาวซอนแดง283 รางแพงแหลอา  ปานกําแอวองค รอบมิด284 
     สารูปโฉม ทรามจิดริด285  หาบได ธานี286 
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   2.ลักษณะนิสัย 
    ก.เฉลียวฉลาด   นางเกษราเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาด
กลาวคือนางเกษรารูสึกพอใจศรีสุวรรณแตไมสามารถจะแสดงออกไดมาก เนื่องจากศรีสุวรรณอยู
ในสถานะที่ต่ํากวา อีกทั้งพระบิดาก็ไมยอมใหนางเกษราอภิเษกกับผูใด  ดังนั้นนางเกษราจึงให     
พี่เลี้ยงเปนแมสื่อใหโดยไมใหพี่เลี้ยงรูตัว  ดังเชนเมื่อนางเกษรากลับมาจากสวนดอกไมก็แกลง     
ไมพอใจและบอกใหพี่เลี้ยงไปแกบนที่ตนไมในสวนดอกไมตามที่เทพารักษตองการซึ่งเปนการบอก   
พี่เลี้ยงโดยออมวาใหนําสิ่งของไปใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนตามที่เขาตองการ   อีกทั้ง
นางเกษรายังแกลงไมพอใจและบอกวาหากพี่เลี้ยงไมเลาความจริงทั้งหมดวาผูใดเปนตนคิด      
นางจะฟองทาวทศวงศวาพี่เลี้ยงพานางไปพบศรีสุวรรณ   ดวยความหวาดกลัววาจะถูกลงโทษ    
พี่เลี้ยงจึงเลาเรื่องศรีสุวรรณใหนางเกษราทราบ  
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาววา 
เมื่อนางเกษราเขียนจดหมายตอบศรีสุวรรณ นางไดใสดอกรักและใบเตารางไปในจดหมาย       
เพื่อเปนปริศนาใหศรีสุวรรณรูวานางเกษราเองก็สับสนกลัววาเมื่อศรีสุวรรณไดความรักไปแลวจะ
ทิ้งหางรางลาไป 
      นางเกษราในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงเปนผูมีสติปญญา
เฉลียวฉลาดสามารถคิดแผนการตาง ๆ ได ดังเชนเมื่อนางเกษราเห็นศรีสุวรรณแลวหลงรัก นางจึง
สั่งพี่เลี้ยงใหไปบอกนายดานวาใหนําศรีสุวรรณไปพักที่สวนดอกไมกอน เพื่อที่จะรั้งตัวศรีสุวรรณไว 
โดยใหเหตุผลวาไมสามารถพิจารณาความไดทันในวันนี้  และเมื่อนางเกษรารูวาศรีสุวรรณจะจาก
ไป เพราะทาวทศวงศไมยอมใหศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา ดวยนางทราบวาทาวทศวงศรักนาง
มากยอมทนไมไดหากนางตาย  นางเกษราจึงไปทูลทาวทศวงศวาตนจะฆาตัวตายหากศรีสุวรรณ
เขาไปอยูในปาจนทาวทศวงศยอมใหนางเกษราอภิเษกกับศรีสุวรรณ 
 
    ข.รักเกียรติและศักดิ์ศรี    สงครามระหวางเมืองรมจักรกับ    
เมืองชวาเกิดจากทาวอุเทนตองการอภิเษกกับนางเกษรา  ดังนั้นการที่จะสามารถยุติสงครามได        
คือ ตองสงตัวนางเกษราไปใหทาวอุเทน  แตนางเกษราไมรักทาวอุเทน  ดังนั้นการแตงงานกับ    
ทาวอุเทนเพื่อรักษาชีวิตจึงเปนการทําลายเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง  นางเกษราจึงเลือกที่จะ
ยอมตายแทนการอภิเษกกับทาวอุเทนดังที่นางไดบอกพระมารดาวาหากพระบิดาสงนางไปให     
ทาวอุเทนนางจะผูกคอตาย  
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    ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาววานางเกษราเปนผูหญิงที่มี
ความงดงาม มีความเฉลียวฉลาด ความงามของนางเกษราเปนเหตุใหเมืองรมจักรเกิดสงครามกับ
เมืองชวา  อีกทั้งนางเกษรายังรักศักดิ์ศรีของตน  ยอมตายแตไมยอมแตงงานกับศัตรู  
 

2.2.4.4 พราหมณ 3 คน 
    พราหมณ 3 คนมีช่ือวา วิเชียร โมรา และสานน ทั้ง 3 คนไดเดินทาง
ทองเที่ยวมาจนไดพบกับพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ  พราหมณทั้ง 3 คนไดขอใหพระอภัยมณี
แสดงใหเห็นคุณของวิชาการดนตรีใหทราบ  พระอภัยมณีจึงเปาปใหฟงซึ่งเปนเหตุใหพระอภัยมณี
ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไป  พราหมณทั้ง 3 คนจึงสัญญาวาจะรักและดูแลศรีสุวรรณเหมือนพี่นอง
ทองเดียวกันเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของพราหมณทั้ง 3 คนที่เปนเหตุใหศรีสุวรรณ
พลัดพรากจากพระเชษฐา พราหมณทั้ง 3 คนไดเดินทางพรอมกับศรีสุวรรณไปถึงเมืองรมจักรและ
ไดอาสารบกับทัพชวาจนชนะและไดอาศัยอยูที่เมืองนั้นสืบไป  พราหมณวิเชียร พราหมณโมรา และ
พราหมณสานนทเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา  ทั้ง 3 คนมีพฤติกรรม 
ความคิดคลายคลึงกัน กลาวคือผูแตงจะบรรยายถึงพราหมณท้ัง 3 คน ในลักษณะภาพรวมเหมือน
เปนคนคนเดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงจะกลาวถึงพราหมณทั้ง 3 คนพรอมกัน ในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนากลาวถึงพราหมณทั้ง 3 คนไวดังนี้ 
 

    1.ความสามารถ 
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววา
พราหมณวิเชียร พราหมณโมรา และพราหมณสานนเปนเพื่อนกัน  แตในพระอภัยมณีฉบับลานนา
สํานวนรอยแกวกลาววาพราหมณทั้ง 3 คนเปนพี่นองกัน โดยในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน-
เอื้อมกลาววาพราหมณสานนเปนพี่คนโต รองลงมาคือ โมรา และวิเชียรตามลําดับ  สวนพระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพราหมณโมราเปนพี่คนโต รองลงมาคือ วิเชียร และสานน    
     พราหมณแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน กลาวคือใน   
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาววาพราหมณโมราสามารถเสกหญาฟางให
เปนเรือสําเภา   พราหมณวิเชียรมีความสามารถในการยิงธนูสามารถยิงธนู 1 ดอกใหแตกออกเปน     
7 ดอกได  และพราหมณสานนสามารถเรียกลมเรียกฝนได     
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     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาพราหมณสานน
สามารถเสกหญาฟางใหเปนเรือสําเภาแลนไปบนดินไดเหมือนแลนในน้ํา   พราหมณโมราสามารถ
เรียกลมเรียกฝนไดและพราหมณวิเชียรมีความสามารถในการยิงธนูไดแมนยํา  อีกทั้งยังสามารถ
ยิงธนู 1 ดอกใหแตกออกเปน 7 ดอกได    
     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  กลาววาพราหมณโมรา
สามารถเสกหญาฟางใหเปนเรือสําเภาแลนไปบนดินไดเหมือนแลนในน้ํา   พราหมณวิเชียรสามารถ
เรียกลมเรียกฝนได และพราหมณสานนทมีความสามารถในการยิงธนูไดแมนยํา  อีกทั้งยังสามารถ
ยิงธนู 1 ดอกใหแตกออกเปน 7 ดอกได   
 

   2.ลักษณะนิสัย 
    ก.มีสติปญญาดี   พราหมณทั้ง 3 คนทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของ
ศรีสุวรรณ  ดังเชนเมื่อศรีสุวรรณมีใจใหนางเกษราแตไมรูจะทําเชนไรใหนางทราบ พราหมณก็
แนะนําใหศรีสุวรรณเขียนจดหมายไปหา แมเมื่อศรีสุวรรณไดรับจดหมายตอบกลับจากนางเกษรา 
แลวไมสามารถตีความปริศนาดอกรักกับใบเตารางได พราหมณก็เปนผูที่แกปริศนานั้นให  และเมื่อ
ครั้งไดรับรางวัลจากทาวทศวงศ    พราหมณก็แนะนําใหศรีสุวรรณถวายรางวัลคืน  อีกทั้ง
พราหมณยังทําหนาที่พอสื่อติดตอนางเกษราใหศรีสุวรรณผานทางพี่เลี้ยงอีกดวย 
 

     ข.จงรักภักดี   พราหมณทั้ง 3 คนเปนเหตุใหพระอภัยมณีถูกจับไป
จึงทําใหศรีสุวรรณถูกทิ้งใหอยูลําพัง  พราหมณทั้ง 3 คนจึงอาสาที่จะดูแลรับใชศรีสุวรรณ   
พราหมณทั้ง 3 คนไดดูแลศรีสุวรรณเปนอยางดีทั้งในยามที่มีความทุกขและยามที่มีความสุข ดังเชน
เมื่อศรีสุวรรณถูกจับตัวไป เพราะถูกนางกระจงกลาวหาวาเปนสามีของตน ซึ่งอาจจะตองไดรับโทษ 
แตพราหมณก็ไมไดทิ้งศรีสุวรรณใหเขาไปในพระราชวังเมืองรมจักรเพียงลําพัง   และเมื่อครั้งถูกตา
ยายเฝาสวนใชใหทํางานในสวนดอกไมพราหมณก็อาสาทํางานแทนศรีสุวรรณ  อีกทั้ง เมื่อ         
ศรีสุวรรณอาสาออกไปรบกับกองทัพทาวอุเทนพราหมณทั้ง 3 คนก็ออกรบเคียงบาเคียงไหล      
ศรีสุวรรณจนชนะสงคราม   
 

    พราหมณวิเชียร โมรา และสานนเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณี
ฉบับลานนา พราหมณทั้ง 3 คนมีเวทมนตคาถา ในพระอภัยมณีฉบับลานนาแตละสํานวนจะ
กลาวถึงความสามารถพราหมณทั้ง 3 คนไวสลับกัน อาจเนื่องจากความสับสนของผูแตง  
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พราหมณทั้ง 3 คนเปนผูที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  จงรักภักดีตอศรีสุวรรณ และคอยชวยเหลือ  
ศรีสุวรรณในยามที่มีปญหา     
 
  2.2.4.5 พี่เลี้ยงของนางเกษรา 
    พี่เลี้ยงของนางเกษรามีทั้งหมด 4 คน คือ อุบล จงกลนี ปภวดี และศรีสุดา
ในพระอภัยมณีฉบับลานนาแตละสํานวนมีช่ือแตกตางกันเล็กนอย พี่เลี้ยงทั้ง 4 คนคอยดูแล     
นางเกษราอยางใกลชิดและคอยทําหนาที่แมสื่อใหนางเกษรากับศรีสุวรรณ  ในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาทั้ง 3 สํานวนไดกลาวถึงพี่เลี้ยงของนางเกษราไวดังนี้ 
 

   1.ชาติกําเนิด 
     พี่เลี้ยงของนางเกษรามี 4 คน  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารมีชื่อวา อุบล จงกลนี ปภวดี และศรีสุดา  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อมกลาววานางทั้ง 4 คนเปนพี่นองกันมีชื่อวา อุบล จงกลนี ปพภาและ ศรีสุดา ทั้ง 4 คนเปนคน
รับใชคนสนิทของนางเกษรามีหนาที่คอยดูแลจัดหาสิ่งที่นางเกษราตองการมาถวาย  อีกทั้งในคราว
ซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพี่เลี้ยงของนางเกษรายังเปนใหญในบรรดานางใน
ทั้งหลาย เนื่องจากเมื่อมีปญหาใด ๆ ก็จะตองแจงใหพี่เลี้ยงทราบหรือใหมาตัดสินความ ดังเชนเมื่อ
นางกระจงบอกวานางไดศรีสุวรรณเปนสามี  ทานยายก็นําความไปบอกพี่เลี้ยงใหมาสอบสวนความ  
อีกทั้งพี่เลี้ยงของนางเกษรายังมีอํานาจที่จะสั่งใหคนไปจับตัวศรีสุวรรณและสามารถส่ังใหนายดาน
นําตัวศรีสุวรรณไปไวในสวนดอกไมได  แสดงใหเห็นวาในฐานะคนสนิทของนางเกษรา  พี่เลี้ยงทั้ง  
4 คนจึงมีอํานาจและมีหนาที่ในการดูแลความเรียบรอยในวังอีกดวย  
      ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวไวในตอนตนวาพี่เลี้ยง
ทั้ง 4 คนมีช่ือวา อุปรา จังกรนี ประภา และสีดา ทั้ง 4 คนเปนพี่นองกับนางอัสสรา  ดังความวา  
 

ราชา อันวาพระญาเจาเมืองท่ีน้ี มีนามกอรชื่อวาพระญาทัสสวงสวาอั้น ค็หากเปนเจาเปน
ใหยในเมืองท่ีน้ี มีลูกสาว 5 ฅน อันเกิดมารวมทองแมเดียวกัน ผูนึ่งชื่อวา สีดา ผู 1 ชื่อ
วาประภา ผูนึ่งชื่อวาอุปรา ผูนึ่งชื่อวานางจังกรณี แลผูนึ่งนั้นชื่อวานางอัสสรา เปนนอง
หลานองซอย291 ยังหนุมหนอยได 16 ป292 

 

                                                           
291 ซอย หมายถึง สุดทาย 
292 วัดน้ําโทง ผูก 5 หนา 7 บรรทัด 4-5 
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        ในตอนถัดมาไดบอกวาทั้ง 4 คนเปนพี่เลี้ยงของนางอัสสรา ดัง
ความวา 

ทีนี้จักจาเถิงนางพี่เลี้ยง คือวาสีสุดา แลปพภาจังการณี แลแมอุบล  ในเมื่อกับทังนาง
ยอดสรอยอัสสรานองหลา293นั้นกอนแล ในเมื่อแจงมาแหงสายสุริยะอาทิตยด่ังอัน นางทัง
หลายค็มีฅวามรํ่าเพิงคึดเถิง294โพธิสัตตเจาแลมานวะพราหมณทัง 3 ฅน295 

     จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงยังมีความสับสน
ในการกลาวถึงตัวละครพี่เลี้ยงทั้ง 4 คน 
 

   2.ลักษณะนิสัย 
     ก.มีสติปญญาเฉลียวฉลาด   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาพี่เลี้ยงของนางเกษราเห็น   
ศรีสุวรรณครั้งแรกก็คิดวาเหมาะสมกับนางเกษราจึงออกอุบายใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง      
3 คนไปพักที่สวนดอกไม  พี่เลี้ยงไดออกไปหาพราหมณที่สวนดอกไมและนัดแนะใหพราหมณ
วางแผนใหนางเกษราและศรีสุวรรณไดพบกัน  เมื่อนางเกษราและศรีสุวรรณพบกันตางก็พอใจซึ่ง
กันและกันพี่เลี้ยงก็คอยสนันสนุน  เปนตนวาแนะนําใหนางเกษราเขียนจดหมายตอบศรีสุวรรณ  
 

    ข.จงรักภักดีตอนางเกษรา  พี่เลี้ยงทั้ง 4 คนมีความจงรักภักดีตอ
นางเกษราเปนอันมาก  กลาวคือเมื่อนางเกษราบอกวานางจะยอมตายหากตองไปอยูกับทาวอุเทน  
พี่เลี้ยงก็บอกวาหากนางเกษราตายนางก็จะตายดวย  และเมื่อนางเกษราเปนลมเมื่อรูวาศรีสุวรรณ
จะจากไป  พี่เลี้ยงเห็นนางเกษราเปนลมไปพี่เลี้ยงก็เปนลมสลบไปดวย เมื่อฟนขึ้นมาก็ชวยดูแล  
นางเกษรา 
 

    พี่เลี้ยงของนางเกษราทั้ง 4 คนเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนา  พี่เลี้ยงทั้ง 4 คนของนางเกษราจะมีช่ือผิดเพี้ยนกันไปบางเล็กนอย  ในตอนตนพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววานางอุปรา จังกรนี ประภา และสีดาทั้ง 4 คนเปนพระธิดาของทาว   
ทศวงศ  แตในตอนทายกลาววาทั้ง 4 คนเปนพี่เลี้ยงของนางอัสสราแสดงใหเห็นถึงความสันสนของ
ผูแตง  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน-

                                                           
293 หลา หมายถึง ปลาย ทาย 
294 รํ่าเพิงคึดเถงิ หมายถึง รําพงึคิดถึง 
295 วัดน้ําโทง ผูก 6 หนา 4 บรรทัด 3-4 
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เอื้อมพี่เลี้ยงทั้ง 4 คนมีหนาที่ดูแลนางเกษราและมีบทบาทสําคัญในการเปนแมสื่อใหนางเกษราได
รักกับศรีสุวรรณแตกตางกับพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ที่พี่เลี้ยงมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนางเกษราเทานั้น 
 

2.2.4.6 นางผีเสื้อสมุทร 
    นางผีเสื้อสมุทรเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา        
นางผีเสื้อสมุทรเปนชายาของพระอภัยมณีและเปนมารดาของสินสมุทร  พระอภัยมณีฉบับลานนา
กลาวถึงนางผีเสื้อสมุทรไว ดังนี้ 
 

    1.ชาติกําเนิด 
      นางผีเสื้อสมุทรเปนอมนุษย คือ มีรูปรางคลายมนุษยแตไมใช
มนุษย  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววานางผีเสื้อสมุทร“มีสรีระ
รูปรางตัวตน  โตใหญองค เทาชางพลายกลา”296 และทุกสํานวนกลาวตรงกันวานางผีเสื้อสมุทรกิน
ปูปลาเปนอาหาร  อาศัยอยูในถ้ําใตมหาสมุทร นางผีเสื้อสมุทรมีเวทมนตคาถาสามารถเสกใหผูอื่น
หลับใหลได  อีกทั้งยังเนรมิตสิ่งของและสามารถแปลงกายได ดังเชนเมื่อนางผีเสื้อสมุทรจับ     
พระอภัยมณีไปไวในถ้ําใตมหาสมุทร  นางผีเสื้อสมุทรไดแปลงรางเปนหญิงสาว “งามวิไล เหมือน
อินทแตมตอง”297 
  

   2.ลักษณะนิสัย 
     นางผีเสื้อสมุทรยอมทําทุกอยางเพื่อใหพระอภัยมณีอยูกับตน   
เปนตนวาเมื่อนางเห็นพระอภัยมณีสลบก็คิดวาพระอภัยมณีกลัวรางยักษ  นางผีเสื้อสมุทรจึงแปลง
กายเปนหญิงสาวงดงาม  เมื่อพระอภัยมณีฟนขึ้นมาก็รูวาเปนนางผีเสื้อสมุทรจึงตอวาและแสดง
กิริยาไมดีตอนางผีเสื้อสมุทร  แตนางผีเสื้อสมุทรกลับไมโกรธยังคงพูดจาออนหวานกับพระอภัย-
มณ ี  เมื่อพระอภัยมณีขอใหนางผีเสื้อสมุทรสาบานวาถึงอยางไรก็จะไมทํารายตน นางผีเสื้อสมุทร
ก็ยอมสาบานโดยไมมีขอตอรอง  พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับนางผีเสื้อสมุทรในถ้ําใตมหาสมุทร  
ในขณะที่พระอภัยมณีอยูในถ้ําใตมหาสมุทรนั้นนางผีเสื้อสมุทรคอยดูแลเปนอยางดีทั้งดานอาหาร

                                                           
296 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 20 
297 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา21 



99 
 

  

การกินและปรนนิบัติพัดวีใหอยูสุขสบายแสดงใหเห็นวานางผีเสื้อสมุทรยอมทําทุกอยางเพื่อให  
พระอภัยมณียอมอยูกับตน 
 

    นางผีเสื้อสมุทรในพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนตัวละครอมนุษยที่มีเวท-
มนตคาถา นางผีเสื้อสมุทรรักพระอภัยมณีจึงยอมทําทุกวิถีทางเพื่อใหพระอภัยมณียอมอยูกับตนใน
ถ้ําใตมหาสมุทร  ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาพระอภัยมณีไดหนีจากนางผีเสื้อสมุทร
ไปพรอมกับพระโอรส สุดทายแลวในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงนางผีเสื้อสมุทรตองรองไห
จนอกแตกตาย เพราะไมสามารถตามพระอภัยมณีและสินสมุทรไปได 
 

2.2.4.7 ทาวอุเทน 
    ทาวอุเทนเปนตัวละครประกอบของของพระอภัยมณีฉบับลานนา       
ทาวอุเทนเปนกษัตริยครองเมืองชวาไดสงคนมาสูขอนางเกษราจากทาวทศวงศ แตทาวทศวงศไม
ยอมยกให ทาวอุเทนจึงยกทัพมาทําสงคราม  พระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงทาวอุเทนไว ดังนี้ 
 

    1.ชาติกําเนิด 
    ทาวอุเทนเปนกษัตริยครองเมืองชวาและเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญได
ทําสงครามชนะทุกแหงหน มีประเทศราชสงเครื่องบรรณาการมาถวายมากมาย  ความยิ่งใหญของ
ทาวอุเทนปรากฏใหเห็นเมื่อยกทัพมาลอมเมืองรมจักร  ทาวอุเทนไดยกกองทัพและอาวุธตางๆมา
มากมาย ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาทาวอุเทนไดยกทั้งทัพมา
และทัพเรือมาลอมเมืองไวทั้ง 3 ดานสรางความหวาดกลัวใหประชาชนชาวรมจักรเปนอยางมาก 
 

    2.ลักษณะภายนอก 
     ทาวอุเทนเปนกษัตริยครองเมืองชวามีลักษณะผิวคล้ําตามแบบ
ของชาวชวาเหมือนดังคําบอกเลาของนางสนมที่กลาววา “ชาวชวาผูมีเนื้อตัวอันดําก่ํากี้” 298  การที่
ผูแตงสรางตัวละครทาวอุเทนซึ่งเปนตัวละครปฏิปกษใหมีผิวดําก็เพื่อใหมีลักษณะที่ดูนากลัว 
 
 
 
 

                                                           
298 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา  4 บรรทัด 4 
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   3.ลักษณะนิสัย 
      ผูคนตางหวาดกลัวทาวอุเทน เพราะทราบวาทาวอุเทน“มีใจอัน
หยาบชาสาหด”299และมีนิสัยพาล กลาวคือเมื่อทาวทศวงศไมยอมยกนางเกษราใหทาวอุเทนก็    
ไมพอใจจึงยกทัพมาลอมเมืองและไดสงทูตใหนําหนังสือไปมอบแกทาวทศวงศใหสงตัวนางเกษราไป
ใหทาวอุเทน  หากไมทําตามก็จะทําสงครามกับเมืองรมจักรให“วินาสฉิบหายเสี้ยง บหลอชะแล”300 
ทาวอุเทนเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ มีอํานาจและอยูเหนอืผูอื่นมาตลอด เมื่อถูกทาวทศวงศปฏิเสธไมยก
นางเกษราใหทําใหทาวอุเทนอยูในฐานะผูพายแพจึงไมสามารถยอมรับได  ทาวอุเทนจึงใชกําลังขมขู
ใหทาวทศวงศยอมยกนางเกษราใหแสดงใหเห็นวาเปนผูมีนิสัยพาล 
 

    ทาวอุเทนเปนตัวละครประกอบฝายปฏิปกษ  ในพระอภัยมณีฉบับลานนา
ทาวอุเทนเปนกษัตริยผูยิ่งใหญ มีกําลังทหารมากทําใหผูคนทั้งหลายตางหวาดกลัว อีกทั้งเปนผูที่มี
นิสัยพาลไมยอมรับการตัดสินใจของผูอื่นแตกลับใชกําลังขมขู เพราะทราบวาตนมีกําลังมากกวา  
ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดอธิบายเพิ่มเติมวาทาวอุเทนมีนิสัยโหดรายและมีผิวดํา
แสดงซึ่งเปนลักษณะที่ดูนากลัว 
 
  2.2.4.8 ทาวทศวงศ 
    ทาวทศวงสเปนกษัตริยครองเมืองรมจักรและเปนพระบิดาของนางเกษรา 
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารใชชื่อวา “ทัสสวงศ”  พระอภัยมณีฉบับ
ลานนากลาวถึงลักษณะนิสัยของทาวทศวงศไวดังนี้ 
 

   1.รักและหวงลูกสาว 
    ทาวทศวงศมีพระธิดารูปงาม คือ นางเกษรา ดวยทาวทศวงศรัก
นางเกษรามากไมวามีกษัตริยเมืองใดมาสูขอทาวทศวงศก็ไมยอมยกใหดวยหวังจะใหลูก“เปนแวน
แกวอยูกับเมือง”301  และเพราะกลัวนางเกษราจะลําบาก อีกทั้งยังกลัววาจะเสื่อมยศศักดิ์        

                                                           
299 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 9 บรรทัด 4 
300 วัดน้ําโทง ผูก 8  หนา 8 บรรทัด 5 
301 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา8 บรรทัด 4 
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เมื่อทาวอุเทนมาสูขอนาง เกษราทาวทศวงศก็ ไมยอมยกใหดวยเห็นวาทาวอุ เทนเปนคน          
“นอกศาสนา”302และ “เปนคนตางเชื้อตางภาษา”303 ทําใหทาวอุเทนไมพอใจจึงยกทัพมาลอมเมือง    
     เมื่อศรีสุวรรณมาชวยรบกับทาวอุเทนจนชนะ ทาวทศวงศรูวา   
ศรีสุวรรณไมยอมรับของรางวัลใด ๆ  เพราะศรีสุวรรณมีใจใหนางเกษรา  แตทาวทศวงศก็ไมยอม
ยกนางเกษราใหศรีสุวรรณดวยเปนหวงพระธิดากลัววาหากใหนางเกษราอภิเษกกับศรีสุวรรณแลว
จะไมสมเกียรติของนางเกษราแสดงใหเห็นถึงความรักและเปนหวงของทาวทศวงศที่มีตอนางเกษรา 
     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กลาววาทาวทศวงศจัดงาน
อภิเษกใหนางเกษราและศรีสุวรรณ เนื่องจากนางเกษราจะฆาตัวตายหากศรีสุวรรณไปจาก    
เมืองรมจักร  ทาวทศวงศตกใจจึงปรึกษากับพระมเหสีวาจะจัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับ      
นางเกษราดวยเกรงวานางเกษราจะฆาตัวตายจริง  ดังนั้นการที่ทาวทศวงศรับปากจะจัด         
งานอภิเษกใหนางเกษรา กับศรีสุวรรณแสดงใหเห็นวาทาวทศวงศรักและเปนหวงนางเกษราเปนอัน
มากจนทิ้งความตั้งใจเดิมที่จะไมยกนางเกษราใหผูใดแลวกระทําตามความตองการของพระธิดา 
 

    2.รักเกียรติและศักดิ์ศรี 
    ทาวทศวงศรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนมาก เมื่อรูวามีสงคราม

ทาวทศวงศไดส่ังใหเตรียมกําลังคนและอาวุธตาง ๆ ใหพรอม  และใหคอยระวังไมใหศัตรูเขามาใกล  
เพราะหากทาวอุเทนจับตัวนางเกษราไปได “จักเสียทีอายมนุษย”304  ทาวทศวงศยอมแลก
แมกระทั่งชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีไว ดังเชนเมื่อทัพของทาวอุเทนมาลอมเมืองก็เกิด
สงคราม  ประชาชน ทหาร และเสนาอมาตยถูกฆาตายไปเปนจํานวนมาก   ทาวทศวงศจึงคิดจะสง
นางเกษราใหทาวอุเทนเพื่อยุติสงคราม  แตเมื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ไมสงไปให  เพราะการสง 
นางเกษราไปใหหมายถึงทาวทศวงศยอมแพซึ่งทําใหทาวทศวงศเสียศักดิ์ศรี  ทาวทศวงศจึงยอม
ตายเพื่อใหปรากฏชื่อลือชาตอไป       

    เมื่อครั้งทาววทศวงศออกตรวจเยี่ยมทหารทาวทศวงศก็สั่งให
ทหารดูแลรักษาบานเมืองใหดี อยาใหศัตรูสามารถเขามานําตัวนางเกษราได เพราะจะสรางความ
อับอายใหพระองค จะเห็นไดวาทาวทศวงศเปนผูรักศักดิ์ศรีของตนเองจึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษา

                                                           
302 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 34 
303 วัดบานเอื้อม ผูก 5 หนา 13 บรรทัด 2-3 
304 พระยาพรหมโวหาร บท 15  หนา 114 
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เกียรติยศช่ือเสียงไว แตไมยอมเสียพระธิดาเพื่อรักษาชีวิตของตนเอง  อีกทั้งทาวทศวงศยังเนนย้ํา
เรื่องการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีอยูตลอด 
 

   3.รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
     เมื่อมีปญหาที่ไมสามารถตัดสินใจได ทาวทศวงศจะปรึกษาผูอื่น
ใหชวยแนะนํา เชน เมื่อทราบวาศรีสุวรรณมีใจใหนางเกษรา  แตทาวทศวงศไมอยากยกนางเกษรา 
ใหศรีสุวรรณ  เพราะเกรงวาจะทําใหเสื่อมยศศักดิ์ อีกใจหนึ่งก็คิดเสียดายความสามารถของ     
ศรีสุวรรณ ทาวทศวงศจึงปรึกษาพระมเหสีใหชวยตัดสินใจ เพราะตนนั้น “จนวิไสยแท”305 เมื่อได
ฟงความเห็นของพระมเหสีวาศรีสุวรรณนาจะเปนลูกษัตริยจึงเหมาะสมกับนางเกษรา ทาวทศวงศ
จึงบอกพระมเหสีวาหากเปนเชนนั้นจริงก็จะใหศรีสุวรรณครองเมืองสืบไป แตหากไมใชก็กลัววา 
นางเกษราจะตกยากภายหลัง   
      นอกจากเรื่องในครอบครัวที่ทาวทศวงศปรึกษาพระมเหสีแลวใน
ดานการปกครองบานเมืองทาวทศวงศก็รับฟงความคิดเห็นของเสนาอมาตย  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นใน
บานเมือง  ทาวทศวงศจะใหเสนาอมาตยเสนอความคิดเห็นในการแกไขปญหาน้ัน เชน            
เมื่อทาวอุเทนสงทูตนําจดหมายมาถวายทาวทศวงศใหสงตัวนางเกษราไปใหมิเชนนั้นก็จะทํา
สงคราม    ทาวทศวงศทุกขใจมากคิดไมตกวาจะแกไขสงครามครั้งนี้ เชนใดจึงปรึกษาเสนาอมาตย   
เสนาอมาตยทูลวาหากทาวทศวงศ “ปรานีเมตตา  กับฝูงปชชา ไพรฟาขาใกล”306ก็ใหสงตัว      
นางเกษราไปใหทาวอุเทน  ทาวทศวงศฟงคําแนะนําของเสนาอมาตยแลวก็ยิ่งทุกขใจมากจึงขอเวลา
คิดใหดีกอนจึงใหทูตของทาวอุเทนกลับไปบอกทาวอุเทนวาตนขอผัดไปอีก 3 วัน  จะเห็นไดวา    
ทาวทศวงศรับฟงความคิดเห็นของเหลาเสนาอมาตย แตก็ไมไดปฏิบัติตามโดยทันที เนื่องจากรัก
พระธิดามากและไมอยากยกพระธิดาใหผูใด แตทาวทศวงศก็ไมไดตอวาเสนาอมาตยที่แนะนําใหยก
นางเกษรา ใหทาวอุเทนทั้งที่หากทําตามคําแนะนํานั้นเปนการแสดงใหเห็นวาทาวทศวงศยอมแพ 
 

   4.มีศิลปะในการพูด 
     ทาวทศวงศ เปนผูมีศิลปะในการพูดรักษาน้ําใจผูอื่น ทําให
สถานการณในขณะนั้นไมเลวรายไปกวาเดิม ดังเชนเมื่อพราหมณถวายของรางวัลทั้งหมดคืน    
ทาวทศวงศจึงรูวาศรีสุวรรณรักนางเกษรา  แตก็ยังไมยินยอมยกให เพราะกลัวจะไมสมเกียรติของ

                                                           
305 วัดน้ําโทง ผูก 10 หนา4 บรรทัด 1 
306 พระยาพรพมโวหาร บท 17  หนา 127 
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นางเกษรา  แตอีกใจหนึ่งก็ยังเสียดายความสามารถของศรีสุวรรณ  ทาวทศวงศจึงบอกศรีสุวรรณ
และพราหมณทั้ง 3คนวาไมใหเดินทางไปที่ใด  ขอใหอยูที่เมืองรมจักรแลวตนจะเลี้ยงดูทุกคน 
“เหมือนบุตรในครรภ”307 หากตองการสิ่งใดก็จะหาให “เวนแตดาวเดือน ทังดวงพระอาทิตย”308 
การที่ทาวทศวงศพูดเชนนั้นเปนการรักษาน้ําใจของศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน เพราะหาก
ทาวทศวงศปฏิเสธเรื่องนางเกษราอาจทําใหทั้ง 4 คนไมพอใจและเดินทางไปจากเมือง แตการบอก
ไปเชนนั้นจะไมสรางความขุนเคืองใจใหเกิดขึ้น 
     เมื่อครั้งไปปรึกษาพระมเหสี เรื่องศรีสุวรรณกับนาง เกษรา      
ทาวทศวงศฟงเหตุผลของพระมเหสีแลวก็เห็นดวยอยูบาง แตก็ยังไมคิดตกลงใจจะยกนางเกษราให
ศรีสุวรรณ   แตทาวทศวงศก็ไมปฏิเสธหรือคัดคานความเห็นของพระมเหสี พระองคทรงรักษา
น้ําใจของพระมเหสีโดยบอกวา หากเปนเชนนั้นจริงตนจะจัดงานอภิเษกใหและใหครองเมืองสืบไป 
แตหากไมใชก็กลัววานางเกษราจะลําบากในภายหลัง    
     เมื่อครั้งทาวทศวงศฟงคําแนะนําของเหลาเสนาอมาตยที่ใหสงตัว
นางเกษราไปใหทาวอุเทนเพื่อยุติสงคราม  ทาวทศวงศไมปฏิเสธหรือตอวาเสนาอมาตยเหลานั้นที่
แนะนําใหพระองคกระทําสิ่งที่เสื่อมเสียเกียรติ แตทรงบอกวาขอเวลาตัดสินใจ จากการกระทํา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาทาวทศวงศเปนผูมีศิลปะในการพูดเพื่อที่จะรักษาน้ําใจของผูอื่น  ไมทําราย
จิตใจของผูอื่นแมสิ่งที่นั้นเปนสิ่งที่ตนไมเห็นดวยก็ตาม 
 

   5.ใชอํานาจบังคับผูอื่น 
       ทาวทศวงศเปนกษัตริยที่มีอํานาจในการส่ังใหผูอื่นกระทําตาม
ความตองการของตนและมีสิทธิ์ที่จะลงโทษผูใดที่ไมกระทําตามคําสั่ง  ดังเชนเมื่อทาวอุเทนยกทัพ
มาลอมเมือง  ทาวทศวงศก็ใหเกณฑทหารคอยดูแลกําแพงเมืองและใหเตรียมอาวุธตาง ๆ ใหพรอม  
ไมใหศัตรูเขามาใกล  ถาใครไมทําตาม“ชีวิตแหงบุคคลผูนั้น เที่ยงจักตายเที่ยงแทบสงสัย”309  และ
ในระหวางมีสงครามทาวทศวงศเสด็จออกไปดูกําลังทหารและส่ังทหารทั้งหลายใหรักษาบานเมือง
ใหดี หากผูใดไมทําตามก็ “จักตัดหัวมันผูนั้นหื้อเถิงเซิ่งอันเสี้ยงชีวิตแลวตายไป”310  จะเห็นไดวา

                                                           
307 พระยาพรหมโวหาร บท 21 หนา 157 
308 พระยาพรหมโวหาร บท 21 หนา 157 
309 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 3 บรรทัด 1 
310 วัดบานเอ้ือม ผูก 12 หนา 3 บรรทัด 2 
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ทาวทศวงศสั่งใหผูอยูใตอํานาจปฏิบัติตามคําสั่งและหากผูใดไมกระทําตามก็คาดโทษไว ลักษณะ
นิสัยการเปนกษัตริยที่ใชอํานาจนี้ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมเทานั้น 
 
      ทาวทศวงศเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา  ทาวทศวงศ
เปนพอที่รักและหวงลูกสาวมาก  ในฐานะกษัตริยทาวทศวงศเปนกษัตริยที่รักเกียรติและศักดิ์ศรี
ของตนเอง และเปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น อีกทั้งเปนผูมีศิลปะในการพูด ในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ทาวทศวงศไดแสดงใหเห็นการใชอํานาจกษัตริยในการออกคําสั่งใหผูอื่น
ปฏิบัติตามและคาดโทษผูที่ไมยอมทําตามคําสั่งของตน 
 

2.2.4.9 พระมเหสีของทาวทศวงศ 
    พระมเหสีของทาวทศวงศเปนตัวละครที่ไมปรากฏช่ือ มีเพียงพฤติกรรม
เทานั้น พระมเหสีของทาวทศวงศเปนพระมารดาของนางเกษรา  ในพระอภัยมณีฉบับลานนา
กลาวถึงลักษณะนิสัยของพระมเหสีของทาวทศวงศไว ดังนี้ 
 

  1.รักและหวงใยลูก 
     พระมเหสีของทาวทศวงศ เปนพระมารดาที่รักและหวงใย        
นางเกษรามาก ความรักและความหวงใยนั้นแสดงออกโดยการรูสึกเดือดเนื้อรอนใจเมื่อทราบวา
พระธิดาไมสบายกายและไมสบายใจ อีกทั้งยังคอยอบรมสั่งสอนใหปฏิบัติในสิ่งที่ดี  ดังเชน เมื่อ
ทราบวามีสงครามพระมเหสีก็กลัววาทาวทศวงศจะสงนางเกษราเกษราไปใหทาวอุเทนเปนเหตุให
ตองพลัดพรากจากพระธิดานางก็เปนทุกขใจมาก  เมื่อนางเกษราหมดสติ  เพราะทราบวา         
ศรีสุวรรณจะจากไป   หมอรักษาเทาใดนางเกษราก็ไมฟน  พระมเหสีก็รองไหคร่ําครวญ “มี่กอง
ทั่วปราสารททังมวล”311เรียกลูกดวยความเปนหวง แมเมื่อนางเกษราฟนแลวพระมเหสีก็ยังคงเฝา
ถามอาการและฝากใหศรีสุวรรณชวยดูแล    
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระมเหสี
ของทาวทศวงศคอยอบรมส่ังสอนนางเกษราใหปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและเตือนสติใหทําแตในสิ่งที่ดี 
ดังเชนเมื่อนางเกษราบอกวานางจะผูกคอตายหากตองไปอยูกับทาวอุเทน พระมเหสีก็ทวงวาการ
ทําเชนนั้นเปน “มลทิน”312 ติดตัวไปและสั่งใหนางอยูสวดมนตในตําหนัก  และกอนที่จะสงตัว    
                                                           

311 วัดบานเอ้ือม ผูก  14 หนา 8 บรรทัด  5 ถึง หนา 9  บรรทัด 1 
312 พระยาพรหมโวหาร บท 16 หนา118 
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นางเกษราเขาหอ พระมเหสีไดสอนนางเกษราเรื่องการเปนภรรยาที่ดี เปนตนวาสอนวาเมื่อสามี
โกรธอยาโกรธตอบหรือพูดจาประชดประชันแตใหนิ่งเฉย  อยาหึงหวงจนเกินงาม ใหมีความซื่อสัตย
ตอสามี และอยาถือตัววาสามีรักแลวเอาแตใจตนเอง   
 

2.ชางสังเกต 
     เมื่อทาวทศวงศไดมาปรึกษาพระมเหสีวาศรีสุวรรณรักนางเกษรา  
แตครั้นจะยกนางเกษราใหศรีสุวรรณก็เห็นวาไมเหมาะสม เพราะจะเปนการลดศักดิ์ของนางเกษรา 
ลงและเกรงวานางเกษราจะลําบาก   พระมเหสีกลับทูลทาวทศวงศวาเห็นดวยที่นางเกษราจะ
อภิเษกกับศรีสุวรรณ เพราะเห็นวาศรีสุวรรณมิใชชาวบานธรรมดาแตนาจะเปนลูกเจาเมือง 
เนื่องจากศรีสุวรรณมีรูปรางลักษณะดี  มีกิริยาเรียบรอยและมีเครื่องประดับมีคาตาง ๆ  เปนตนวา
“แหวนธํามรงคแลสรอยสังวาลหากเปนของแพงคา อันไพรฝาทังหลาย อันบหอนมีไหน”313      
จากคําแนะนําของพระมเหสีที่ทูลทาวทศวงศแสดงใหเห็นวาพระมเหสีเปนผูมีนิสัยชางสังเกตจึงได
สังเกตรูปรางลักษณะ กิริยามารยาท รวมทั้งการแตงกายของผูอื่น 
 

3.คอยเตือนสติสามี 
      นอกจากพระมเหสีจะคอยใหคําปรึกษาทาวทศวงศแลวในคราว
ซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพระมเหสียังคอยเตือนสติทาวทศวงศในสิ่งที่         
ทาวทศวงศมองขามหรือคิดไมถึง ดังเชน เมื่อทาวทศวงศจะจัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับ         
นางเกษรา พระมเหสีก็ยินดีดวยและบอกทาวทศวงศวาศรีสุวรรณอยูเฝารักษานางเกษราอยูหลาย
วันหลายคืนแลวอาจจะเกิดเรื่องไมดีไมงามขึ้นได ทาวทศวงศจึงควรจัดงานอภิเษกใหถูกตอง      
ดังความวา 
 

มเหส ี  เทวีกมเกลา  กราบทูลองค ขอรับ 
     พระทรงนาม คิดความงามนัก  กระหมอมเกลา ยินด ี
ทุกมาดม้ือ ทิวารวายตรี314   ศรีสุรรณ อยูคันร้ังเฝา 
ถาพลั้งผิด ติดมอม315หมิ่นเศรา  หมองมัวเมา บูดชํ้า 
     ถาหวงหนัก นานไพนักล้ํา   กลัวจักเกิดดวย ความอาย 

                                                           
313 วัดบานเอ้ือม ผูก13 หนา 16 บรรทัด 2 
314 ทิวารวายตรี หมายถึง ทิวาราตรี 
315 มอม หมายถงึ แปดเปอน 
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ควรองคปนฟา เจายอดบุญผาย   ภิเษก316องคนาย ครอบครองมิ่งหอง 
จาวกษัตริย317 ฟู318ความถูกตอง  กับสนีวลฟอง ท่ีรัก319 

 

    พระมเหสีของทาวทศวงศในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน        
มีลักษณะรวมกัน คือ รักและหวงใยนางเกษรา  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม-
โวหารไดแสดงใหเห็นบทบาทของแมในฐานะผูอบรมสั่งสอนใหลูกปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตอง        
พระมเหสีของทาวทศวงศมีนิสัยชางสังเกตจึงสามารถใหคําแนะนําทาวทศวงศไดวาศรีสุวรรณ
นาจะเปนลูกกษัตริย และในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระมเหสีของ    
ทาวทศวงศเปนผูที่คอยเตือนสติสามีในสิ่งที่สามีมองขาม 
 

2.2.4.10 นายดาน 
    นายดานเปนตัวละครประกอบของพระอภัยมณีฉบับลานนา  นายดานเปน
ชาวเมืองรมจักรมีหนาที่เฝาดูแลผูที่เขาออกเมืองรมจักรทางน้ํา  ในขณะที่เมืองรมจักรกําลังจะมี
สงครามกับชวา ทาวทศวงศไดส่ังใหนายดานระวังรักษาบานเมืองใหดี โดยดูแลไมใหผูคนแปลก
หนาเขาออกเมือง เพราะเกรงวาจะเปนขาศึก  พระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงลักษณะนิสัยของ
นายดานไวดังนี้ 
 

    1.มีเมตตา 
     เมื่อนายดานทราบวาเรือถูกไฟไหมขาวของเสียหายและผูคนใน
เรือเสียชีวิตทั้งหมดเหลือเพียงศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเทานั้น  นายดานจึงใหท้ัง 4 คนพัก
อยูที่เมืองรมจักรกับตนเองกอน หากมีเรือพอคาเขามาตนจะฝากใหทั้ง 4 คนเดินทางไปดวย       
ดังความวา 
 
 
 
 

                                                           
316 ภิเษก หมายถึง อภิเษก 
317 จาว หมายถึง แรกรุน    จาวกษัตริย หมายถึง ศรีสุวรรณ 
318 ฟู หมายถึง พดู 
319 พระยาพรหมโวหาร บท 23 หนา 169-170 
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     จุง320ยั้งหยุด ประทับลับลี้  แยงผอเหยี้ยม เวลา321 
ถามาดแมน พอคาเภกา  เขาไพมา คาขายทอง322เตา 
จักไดฝากยืน  หมูชุมสุเจา   บหื้อทารณ ทุกขรอน323 

          

     นายดานไดบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองรมจักรใหศรีสุวรรณ
และพราหมณทั้ง 3คนทราบ อีกทั้งยังดูแลเรื่องขาวปลาอาหาร และพาทั้ง 4 คนออกไปชมเมือง  
ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววากอนออกเดินทางไปเที่ยวชมเมืองนายดานไดสอนท้ัง    
4 คนในเรื่องการปฏิบัติตนตอผูหญิงในเมืองรมจักร  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาว
วาผูหญิงในเมืองนี้มักเปนลูกของทาวพระยาตาง  ๆ จงระวังตนเองอยากระทําไมดีตอผูหญิง      
เพราะจะไดรับโทษทัณฑ ดังความวา 
 

เตน คจฺฉิ ในเมื่อเจาทังหลายแลหากไปกับดวยลุงแทดังอั้น ผิวาหันหญิงผูหนึ่งผูใดอันมา
กระทําดวยอิตถีมายาตาง ๆ เจาทังหลายอยาไดวาจักรักแพง324แฝงใฝแลลื่นลวน325ยังนางผู
นัน้เทอะ ดูราเจาหลานรักแกปูอันมีรูปโฉมอันงามล้ําผูหญิงทังหลายอันอยูในเมืองท่ีนั้น หาก
เปนลูกทาวพระยาแลคหบดีเศรษฐีเลี้ยงดาย ผิวาเจาทังหลายหากลื่นลวนกับดวยเขาดังอั้น 
ราชทัณฑกรรมก็จักเถิงแกเจาหลานปูจักไดทุกขใจชะแล ดูรามานวะเจาผูมีรูปอันเลา326งาม
ปอง327ดังวาหญิงใดมาหันก็หากจักมีปยสิเนหารักในเจาทังหลาย เหตุดังอั้น เจาจุงรักษายัง
ตนตัวตีนมือแหงเจาเทอะ328 

 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงนายดานไดสอนเรื่องการ
ปฏิบัติตนตอนางในวาแมวาพวกนางในจะแสดงกิริยาอาการวาพอใจอยางไรก็อยาเขาไปพูดจาดวย 
เพราะจะโดนโทษทัณฑได ดังความวา 
 

                                                           
320 จุง หมายถงึ จง 
321 แยงผอเหย้ียม เวลา  หมายถงึ พิจารณาดูสถานการณ 
322 เตา หมายถงึ ไป 
323 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 34 
324 แพง หมายถึง รัก 
325 ลื่นลวน หมายถงึ สนิทสนม 
326 เลา หมายถงึ งามสลวย 
327 ปอง หมายถงึ แมวา 
328 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 2 บรรทัด 2 ถึง หนา 3 บรรทัด 1  
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มาตุลา โอวาทา วุจฺจติ เมื่อนั้น นายดานค็พาเอายังมานวะ เฉพาะหนาสูเวียง329 แลวค็พา
แอว330เดินไพ แลว ค็หื้อโอวาทคําสอนดวยคําวา ดูราหลานรักแกปูเหิย ผีวาเจาหากเขาไพใน
เมือง แลหลอน331หันยังนางนาฏสนม แลนางในอันเปนฅนใชสอยแหงพระญาเจาเมือง แมน
วาเขาหากมาอึดออนดวยประการใดด่ังอ้ันค็ดี เจาทังหลายอยามีใจปฏิปกษรักใครกับดวยเขา
แล อยาไถถอง332เจียรจาปราไสรกับดวยเขาเทิอะ เยียวกลัวถูกตองทัณฑกัมมดาย เหตุดั่ง
อั้นเจา เจาทังหลายจุงรูยังสัญญาอันนี้เทิอะ สวนนายดานค็สั่งสอนยังหลานแหงตนไพตราบ
เถิงกลางเวียงหั้นแล333 

     นายดานไดใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนพักอยูกับตนและ
พาทั้ง 4 คนเที่ยวชมเมือง อีกทั้งยังสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติตนตอผูหญิงเมื่ออยูในเมืองรมจักรนั้น
แสดงใหเห็นถึงความเมตตาที่นายดานมีตอคนที่กําลังประสบปญหาและตองการที่พึ่งอยาง        
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน 
 

   2.รักและเปนหวงศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน 
     นางกระจงอางวาศรีสุวรรณเปนสามีของนาง พี่เลี้ยงจึงใหคนมา
จับตัวศรีสุวรรณไปในวัง ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารนายดานไดบอก    
ขาเฝาผูมาจับตัวศรีสุวรรณวาศรีสุวรรณ“...เดินทาง  แสวงเที่ยวเหลน บไดหยอกเคียวเกี้ยวนางฟู   
เหลน  กับฝูงชาววัง”334   
     เมื่อพี่เลี้ยงสั่งใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนไปพักที่สวน
ดอกไม   ศรีสุวรรณจึงบอกใหนายดานกลับบาน นายดานไดยินก็รองไหและบอกวาตนจะไม
ทอดทิ้งศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนจะกลับไปเตรียมอาหารมาให ดังความวา 
 

     นายดานไดยิน เจาตานปากทา   มีน้ําเนตรหนา ซึมใน 
วานาบท้ิง อยาไดเสียใจ  นาจักกลับไพ จัดแจงแตงเขา 
ชนะ335อาหาร มาปนสงเจา  เปนใดไพ บละ336 

                                                           
329 เวียง หมายถงึ เมือง หรือ แหลงทีค่นหนาแนน หรือ แหลงความเจริญภายในกําแพงเมือง 
330 แอว หมายถงึ เที่ยว 
331 หลอน หมายถึง หาก 
332 ไถถอง หมายถึง พูดคุย 
333 วัดน้ําโทง ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 3 ถงึ หนา 5 บรรทัด 1 
334 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 40 
335 จักกลับไพ จัดแจงแตงเขา ชนะ หมายถึง จะไปเตรียมอาหารมาให 
336 เปนใดไพ  บละ หมายถงึ ถงึอยางไรก็ไมทิ้ง , พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา42 
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     นายดานไดเดินทางไปสงศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3คนที่   
สวนดอกไมในระหวางทางก็ตอวานางกระจงที่เปนเหตุใหศรีสุวรรณเดือดรอนและบอกวาหากมีผูใด
มาทํารายศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนตนไมยอมเด็ดขาดจะตอสูจนชนะ   การที่นายดานเถียง
และรูสึกเดือดรอนแทนศรีสุวรรณแสดงใหเห็นถึงความรักและความหวงใยของนายดานที่มีตอ    
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน เนื่องจากศรีสุวรรณไมไดกระทําความผิดดังที่ถูกกลาวหา 
 

     นายดานเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา   นายดานเปน
ผูมีเมตตาคอยใหความชวยเหลือศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเมือ่อาศัยอยูในเมืองรมจักร 
 
   2.2.4.11  คนเฝาสวนดอกไม 
    คนเฝาสวนดอกไมเปนตัวละครประกอบของพระอภัยมณีฉบับลานนา   
คนเฝาสวนดอกไมมีหนาที่ดูแลสวนดอกไมของเมืองรมจักร   นายดานไดพาศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3คนมาพักกับคนเฝาสวนดอกไมตามที่พี่เลี้ยงของนางเกษราส่ัง  พระอภัยมณีฉบับ
ลานนาไดกลาวถึงคนเฝาสวนดอกไมไว ดังนี้ 
 

    1.ลักษณะภายนอก 
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาคน
เฝาสวนดอกไมเปนตายายคูหนึ่ง ดังความวา 
 

ไพเถิงสวน อุญญาน337ดอกไม  ไขบอกแจง กรียา 
เจาพรามณนอย มอบยายกับตา  เถาซรา เร่ียวแรงบกลา338 

 

     ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววานายดานเปนคนเฝา
สวนดอกไม   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววานายดานไดนําศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3 คนมาที่สวนดอกไมตามที่พี่เลี้ยงบอก   เมื่อถึงสวนดอกไมนายดานใหทั้ง 4 คนนอน
ในเรือนสวนตนเองนอนอยูภายนอกแสดงใหเห็นวานายดานยังรับหนาที่เฝาสวนดอกไมอีกตําแหนง
หนึ่งดวย   ตอจากนั้นกวีไดกลาววาเมื่อศรีสุวรรณและพราหมณพูดคุยกันเสียงดัง “ปูยาสองเฒา

                                                           
337 อุญญาน หมายถึง อทุยาน 
338 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 42 
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อันนอนอยูภายนอก”339ก็ตะโกนดาใหทั้ง 4 คนนอน  แสดงใหเห็นวาผูแตงมีความสับสนในการ
กําหนดตัวละครคนเฝาสวนดอกไม 
     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววานายดานรับคําสั่งจาก
พี่เลี้ยงของนางเกษราใหนําตัวศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนไปพักที่สวนดอกไม  นายดานก็
ปฏิบัติตาม  เมื่อมาถึงสวนดอกไมนายดานก็โกรธและตอวาทั้ง 4 คนวาตนไดพาไปเที่ยวเลนแตกลับ
ทําเรื่องที่ไมดีแลวนายดานก็ใหทั้ง  4 คนนอนอยูในเรือนสวนตนเองนอนอยูดานนอก  แสดงใหเห็น
วานายดานทําหนาที่เปนคนเฝาสวนดอกไมดวย 
 

   2.การปฏิบัติตนตอศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน 
     ก.ดาวาศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน    คนเฝาสวนไดรับ
หนาที่ใหดูแลศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนซึ่งอยูในฐานะผูทําความผิด  ในคราวซอเรื่อง    
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารตายายซึ่งเปนคนเฝาสวนเห็นศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง      
3 คนเปนคนหนุมก็เกรงวาหากทั้ง 4 คนคิดหนีและตอสูขึ้นมา ตายายไมอาจจะตอสูดวยได   แมวา
ทั้ง 4 คนจะยืนยันวาจะไมหนี เพราะพวกตนไมมีความผิด แตตายายก็ใหทั้ง 4 คนเขาไปนอนใน
กระทอมแลวตายายก็นอนเฝาหนากระทอมและคอยเงี่ยหูฟง  เมื่อไดยินเสียงกุกกักก็จะแกลง
กระแอม เมื่อไดยินศรีสุวรรณพูดคุยกับพราหมณทั้ง 3  คน ตายายก็ตะโกนดาวาศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3 คนวาสาเหตุที่ไมยอมหลับเพราะคิดจะหนีหรือไร  หากไมยอมหลับก็จะตองให
ผูกมัดไวกับขื่อคา ความวา 
 

วาสูอยูเยียะ340 เวียก341งานการ342สัง343 ฤาริรําพัน ฟูกันตอตาน 

คิดเปกสา งัดฝากลางดาน  จักบุบุน344คลาน ลงลี้345 

     จักชวนกันหน ี ในคืนวันน้ี  ฤาคิดอานดวย ฉันใด 

เด้ิก346ปานนี้แลว ยัง่บหลับใหล  คนจังไร อยางนี้เปนได 

                                                           
339 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 3 บรรทัด 5 
340 เยียะ หมายถึง ทํา 
341 เวียก หมายถึง งาน 
342 การ หมายถึง งาน 
343 สัง หมายถึง ทําไม 
344 บุบุน หมายถงึ บุกบ่ัน 
345 ลี้ หมายถงึ หน ี
346 เดิ้ก หมายถึง ดกึ 
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จักหื้อจํา ขื่อคาฤาได  จาคําไพ ตอบทา 

     คนอัปรีย จังไรชั่วชา  บกลัวบหยาน347 มูลนาย 

คนอยางนี้ มันดีแตหวาย  ตากับยาย ดาทอตอหนา348 
 

     ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาคนเฝาสวนดาวา     
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนที่ไมยอมนอนและพูดจากันเสียงดังทั้ง 4 คนคิดจะหนีไปจากสวน
ดอกไม ดังความวา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

หเร  ดูกราชายผูจังไรถอยราย สูจุงพากันหลับนอนเสียเทอะ สูอยาเจียรจากันหื้อปุนปแกใจกู
เทอะ ประการหนึ่ง จักฟู349จากันดวยถอยคําอันใด ฤาวาจกัชวนกนัพาย350หนีไปนัน้ชา สู
อยาไดวาจักไปท่ีใดที่อื่นเหอะ351 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

สวนปูนายดานเถาอันเฝาสวนดอกไมมาลา จิ่งมีวาจาหยาบกลาวา ดูรามานวะ สูเยียะ352

ดั่งรือ  สูพอยบหลับบนอน จักอู353ฟูกันดวยประโยชนะเยื่องใดนัน้ชา รูวาจักพาเอากันหนีไพ
อัน้ชารือ354 

   

      ข.ใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนทํางาน    หลังจากให     
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนพักในสวนดอกไมแลว ในวันรุงขึ้นคนเฝาสวนไดแบงเขตให      
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนทํางานในสวนดอกไม เปนตนวา ดายหญา รดน้ําตนไม          
ฝายคนเฝาสวนก็นอนเฝาทั้ง 4 คนทํางานจนเผลอหลับไป  ในพระอภัยมณีฉบับวัดบานเอื้อมกลาว
วาคนเฝาสวนขูทั้ง 4 คนวาหากไมทําตามก็จะ“ตีหื้อสูหื้อแตกหื้อยอยไปดวยคอนแหงกูชะแล”355  

                                                           
347 บหยาน หมายถงึ ไมกลัว 
348 พระยาพรหมโวหาร บทที่ 6 หนา 45 
349 ฟู หมายถึง พดูคุย 
350 พาย หมายถึง หน ี
351 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 3 บรรทัด 5 ถึง หนา 4 บรรทัด 3 
352 เยียะ หมายถึง ทํา 
353 อู หมายถึง พูด 
354 วัดน้ําโทง ผูก 6 หนา 2 บรรทัด 5 ถงึ หนา 3 บรรทัด 1 
355 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 5 บรรทัด 2 ถึง  
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      ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและ      
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม   กลาววาคนเฝาสวนใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง               
3 คนทํางาน  เพราะเห็นวาทั้ง  4 คนเปนนักโทษจึงเห็นวานาจะใชงานไดแตกตางกับในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดน้ําโทงที่นายดานโกรธศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนที่ตนพาไปเที่ยวเลนแตกลับ
ทําเรื่องที่ไมดีจึงทําโทษทั้ง 4 คน โดยใหชวยกันทํางานในสวน 
 

    คนเฝาสวนดอกไมมีบทบาทสําคัญในการควบคุมตัวศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง  3 คน หลังจากถูกจับตัวมาไวในเมืองรมจักร ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระ-
ยาพรหมโวหารกลาววาคนเฝาสวนดอกไมเปนตายายคูหนึ่งแตกตางกับพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด-
บานเอื้อมและฉบับวัดน้ําโทงที่กลาวไวเหมือนกันวานายดานเปนคนเฝาสวนดอกไม คนเฝาสวน
ดอกไมในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไดใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนทํางาน     
ในสวน แตในแตละสํานวนมีเหตุผลตางกันกลาวคือ ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา-
พรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมคนเฝาสวนใหทั้ง 4 คนทํางานดวยเห็นวาเปน
นักโทษที่ตนสามารถใชงานไดและคนเฝาสวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดกลาวขมขู
ทั้ง 4 คนดวย  แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงใหทั้ง 4 คนทํางาน เพราะนายดานหรือคน
เฝาสวนดอกไมตองการทําโทษทั้ง 4 คนที่พาไปเที่ยวแตกลับสรางความเดือดรอน 
 

2.2.4.12 ทาวสุทัศน 
    ทาวสุทัศนเปนกษัตริยครองเมืองรัตนา  มีพระมเหสีชื่อนางจันทไกสรและ

เปนพระบิดาของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ พระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงทาวสุทัศนไว ดังนี้ 
 

1.ชาติกําเนิด 
       ทาวสุทัศนเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ มีเดชานุภาพมาก มีชื่อเสียงเลื่อง
ลือไปไกลจึงผูคนถวายสิ่งของเครื่องบรรณาการแกทาวสุทัศนมากมาย  มีนางสนมและขาทาส
บริวารจํานวนมาก  ทาวสุทัศนปกครองไพรฟาประชาชนใหอยูอยางเปนสุข  อีกทั้งยังปกครอง
บานเมืองดวยทศพิธราชธรรม 

 

2.ลักษณะนิสัย 
     ก.มองการณไกล   ทาวสุทัศนเห็นวาตนนั้นแกชราแลวจึงคิดจะให
พระโอรสทั้ง 2 องคขึ้นครองราชย ทาวสุทัศนจึงใหพระโอรสทั้ง 2 คนไปแสวงหาความรูที่เปน
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ประโยชนในการปกครองบานเมือง   เพื่อที่จะได เปนที่ เกรงกลัวแกศัตรูและสรางความ
เจริญกาวหนาแกบานเมือง การที่ทาวสุทัศนใหโอรสทั้ง 2 องคไปเรียนวิชาเพื่อปกครองบานเมือง
นั้นแสดงใหเห็นวาทาวสุทัศนเปนผูมองการณไกล ทรงเห็นวาการเปนกษัตริยนั้นมิใชการสืบทอด
ตําแหนงตามสายเลือดเทานั้น แตผูที่จะสืบทอดตําแหนงนั้นตองมีความสามารถที่จะปกครอง
บานเมืองดวย 
 

     ข.โมโหราย  เมื่อสําเร็จวิชาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณก็กลับมา
หาพระบิดาและพระมารดา   ทาวสุทัศนไดสอบถามพระโอรสและทราบวาพระโอรสไดเรียนวิชา
เปาปและคอนกระบองก็โกรธมาก เพราะพระองคทรงเห็นวาวิชาทั้ง 2 อยางนั้นไมมีประโยชนใน
การปกครองบานเมืองจึงตอวาพระโอรสทั้ง 2 องค “เหมือนราชสีห ตัวมีฤทธิ์กลา  ขูรองใส 
กุญชร”356 “ดวยถอยคําอันควรเดือดเนื้อรอนใจตาง ๆ อันบอาจจักจื่อได”357  อาทิ เกิดมาเสียชาติ
เกิดควรตายเสียดีกวา และเรียนวิชาต่ํายศศักดิ์เปนที่นาอับอาย เปนตน ดวยความโกรธทาวทศวงศ
จึงไดไลพระโอรสทั้ง 2 คนออกจากวัง ดังความวา  “อยูในรัตนา เวียงวังเทศทอง ค็หนักแผนหอง
ธาน”ี358  “สูจุงเอากันหนีไปจากบานเมืองที่นี้เทอะ ผิวาสูแลหากบหนีดังอั้น กุจักเอาคอนอันใหญตี
หัวสูหื้อแตกหื้อยอยไปยามนั้นสูจักตายเที่ยงแทบสงสัยชะแล”359 และ “ลูกทัง 2 เหิยสูจุงหนีจาก  
มณเทียรปราสาทที่น้ีไพเทิอะ”360 
 

      ทาวสุทัศนเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา  พระองคเปน
กษัตริยที่ยิ่งใหญ   ในดานนิสัยนั้นทาวสุทัศนเปนผูมองการณไกลโดยไดใหพระโอรสไปศึกษาหา
ความรูเพื่อจะเปนประโยชนในการปกครองบานเมือง และมีนิสัยโมโหราย เมื่อไมพอใจก็จะตอวา
ดวยถอยคําหยาบคายดังที่ไดตอวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ 
 
 
 
 
                                                           

356 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 12 
357 วัดบานเอื้อม ผูก 3 หนา 8 บรรทัด 2 
358 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 12 
359 วัดบานเอ้ือม ผูก 2 หนา 12 บรรทัด 5 ถึง หนา 13 บรรทัด 1 
360 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 4 บรรทัด 2 
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2.2.4.13 นางจันทไกรสร 
     นางจันทไกรสรเปนพระมเหสีของทาวสุทัศนและเปนพระมารดาของ   
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ชื่อวา        
“ดวงไกษร” พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 ฉบับไดกลาวถึงลักษณะนิสัยของนางจันทไกรสร ดังนี้ 
 

    1.สั่งสอนและชี้แนะแนวทาง 
     เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณลาไปเรียนวิชานางจันทไกรสรได
อวยพรใหโอรสทั้ง 2 องค “มีทีฆาอายุหมั้นยืนยาว”361 และใหโอวาทสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติตนใน
การไปเรียนวิชาและการอยูรวมกัน   เปนตนวา “หื้ออดโมโห โกธา”362   ใหพูดจาออนหวาน   
“อยามีความเหี้ยมโหดโขดรายจาหยาบกลาคําแข็ง”363  และสอนใหรักสามัคคีกัน “อยาวิวาทผีด
เถียงกัน”364 

2.รักและหวงใยลูก  
      เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางออกจากเมืองรัตนา 
เพราะพระบิดาไมพอใจที่เรียนวิชาดนตรีและกระบี่กระบอง ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
กลาววานางจันทไกสรรองไหรําพันเปนทุกขยิ่งนักดวยกลัววาโอรสทั้งสองจะใชชีวิตอยาง
ยากลําบาก เนื่องจากนางจันทไกรสรเห็นวาพระโอรสทั้ง 2 องคเคยอยูสุขสบายในพระราชวัง      
มีขาทาสบริวารคอยดูแล และมีอาหารอยางดี  ดังนั้นเมื่อไปอยูปายอมไดรับความทุกขยาก      
ความวา 

ลูกรักกูเคยสุขสําราญในปราสาทมอีามาตยหากแวดลอมออม  เปนบริวารไปดวยยัวยานอัน
เลิศแลว ประดับดวยแกวหากดูงาม บัดนี้ลูกกูจักปาไมแกหนามหนา หาอันจักรองบาทาบได 
บวาเปนทุกขแกลูกแกนไททังสองอั้นชาฤา ดูราเจาลูกรักแกแมเหย แตกอนเจากุเคยอยุสุข
เสวยยังโภชนะอาหารอันสนิทชิดชม มีรสอันหวานเลิศแลวบัดนี้ลูกแกวแมเข็ญใจ บวาจักไป
กินลูกไมตางขาวอั้นชาฤา นางราชเทวีตนแมก็ไห365แลวรํ่าไร366ไปมาดวยประการตาง ๆ  วา
อั้นแลวก็รองไหอยูหั้นแล367 

                                                           
361 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา5 บรรทัด 5 
362 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 3 
363 วัดบานเอื้อม ผูก 1 หนา 9 บรรทัด 45 
364 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา6 บรรทัด 1 
365 ไห หมายถงึ รองไห 
366 รํ่าไร หมายถึง ครํ่าครวญ 
367  วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 2 บรรทัด 2 ถึงหนา 3 บรรทัด 1 
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     นางจันทไกรสรเปนพระมารดาของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ ใน     
พระอภัยมณีฉบับลานนานางจันทไกรสรไดทําหนาที่แมในการอบรมส่ังสอนและแนะแนวทางปฏบัติ
ตนกอนที่โอรสทั้ง 2 คนออกไปศึกษาหาความรู  นอกจากนี้แลวนางจันทไกรสรในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดแสดงใหเห็นถึงความรักและหวงใยโอรสทั้ง 2 คนเมื่อรูวาโอรสทั้ง 2 คน
ไดเดินทางออกจากเมืองไป เพราะถูกพระบิดาขับไล 
 
  2.2.4.14 นางกระจง 

   นางกระจงเปนคนรับใชที่ทํางานอยูในวังเมืองรมจักร   ในพระอภัยมณี
ชาดกทั้ง 2 สํานวนใชชื่อวา “นางกาจง”   นางกระจงไปตลาดและไดพบกับศรีสุวรรณ นางจึงโกหก
วาศรีสุวรรณเปนสามีของนางเปนเหตุใหศรีสุวรรณถูกจับตัวมาในวังและไดพบกับนางเกษรา     
พระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงนางกระจงไว ดังนี้ 

 

  1.ชาติกําเนิด 
      ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววานาง
กระจงทํางานอยูในแผนกอาหารของเมืองรมจักรมีหนาที่ซื้ออาหารในตลาดมาใหโรงครัว  ในพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววานางกระจงเปนนางรับใชของทาวทศวงศมีหนาที่ซื้ออาหาร 
พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 2 สํานวนนี้กลาวไวเหมือนกันวานางกระจงมีหนาที่หลัก คือ ซื้ออาหาร 
แตกตางกับพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมที่กลาววานางกระจงเปนนางรับใชคนสนิทของนาง
เกษรา มีหนาที่ “อยูเฝาอุปฐากใชสอยยังนางอัสสราทุกวันเปนนิรันตรบขาดสาย ยอมหื้อแลวประ
โยชนะชุประการ”368 
 

 2.ลักษณะนิสัย 
     ก.ไมรักนวลสงวนตัว   นางกระจงออกไปซื้ออาหารในตลาดและ
ไดพบกับศรีสุวรรณที่มีรูปงามก็มีใจรักจึงทิ้งขาวของตาง ๆ เพื่อไปหาศรีสุวรรณ เมื่อไดพบศรี
สุวรรณนางกระจงก็แสดงกิริยาตาง ๆ ใหศรีสุวรรณทราบวานางพอใจในตัวศรีสุวรรณ เปนตนวา
ใหดอกไมที่ประดับศีรษะของตน ยื่นผาให สัมผัสรางกาย พูดจาเชิญชวนใหไปที่บานของตน  กิริยา
ตาง ๆ ที่นางกระจงปฏิบัติตอศรีสุวรรณนั้นเปนกิริยาของผูหญิงที่ไมรักนวลสงวนตัว 

                                                           
368 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 5 บรรทัด 5 ถึง หนา 6 บรรทัด 2 
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     ข.รูจักเอาตัวรอด    นางกระจงถูกจับตัวมาจากตลาด เนื่องจาก
นางไปตลาดนานเกินไป  เมื่อถูกตอวาและทุบตี  นางกระจงจึงเอาตัวรอดโดยการโกหกวาสาเหตุที่
ตนไปตลาดเปนเวลานานนั้น เพราะตนไปตลาดแลวไดสามีรูปงามคนหนึ่ง   ในคราวซอเรื่องพระ-
อภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร นางกระจงบอกทานยายวาไดตกลงกับสามีวาจะพามาหาทาน
ยายในวันพรุงนี้  แตไมมีผูใดเชื่อคําพูดของนางกระจงจึงทําใหทหารตองออกตามตามตัวสามีของ
นางกระจงเขามาในวัง    การที่นางกระจงโกหกวานางมีสามีรูปงามเปนการโกหกเพื่อเอาตัวรอด
โดยมิไดคํานึงวาจะสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่น  กลาวคือศรีสุวรรณที่ถูกอางวาเปนสามีของ
นางจะมีโทษฐานการที่ละเมิดแอบมีความสัมพันธกับผูหญิงที่ทํางานอยูในพระราชวัง  
 

     นางกระจงเปนตัวละครที่เปนสาเหตุใหศรีสุวรรณไดพบกับนางเกษรา    
ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาววานางกระจงเปนนางรับใชเมืองรมจักรในคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กลาววานางกระจง
มีหนาที่ในการซื้ออาหารแตกตางกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมที่บอกวานางกระจงมี
หนาที่ดูแลนางเกษรา   นางกระจงเปนผูหญิงที่ไมรักนวลสงวนตัวแสดงกิริยายั่วยวนผูชายและเปน
ผูที่เอาตัวรอดดวยการโกหกโดยไมคํานึงวาจะมีผูใดไดรับความเดือดรอนจากคําโกหกของตน
หรือไม 
 

2.2.4.15 แมทัพชาวชวา 
   แมทัพชาวชวาเปนตัวละครประกอบในพระอภัยมณีฉบับลานนา แมทัพ

ชาวชวามี  4 คน คือ มูรตาน  ปงกลิมา  สุรเหร   และวิชาเยนทร ในแตละสํานวนมีชื่อที่เพี้ยนไป
บางเล็กนอย แมทัพทั้ง 4 คนยกทัพจากชวามาทําสงครามกับเมืองรมจักรตามคําสั่งของทาวอุเทน
แสดงใหเห็นวาแมทัพทั้ง 4 คนแปนผูที่มีความสามารถในการรบและไดรับความไววางใจจาก    
ทาวอุเทน  ดังนั้นแมทัพชาวชวาทั้ง 4 คนจึงเปนตัวละครที่ทําใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คน
ไดแสดงความสามารถในการรบ  

   เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนออกรบและไดฆาทหารของทัพชวา
ลมตายไปเปนจํานวนมาก แมทัพทั้ง 4 คนจึงออกรบดวยตนเองและถูกศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 
3 คนฆาตายในสนามรบ แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญของนักรบ เนื่องจากแมทัพทั้ง 4 คนเลือกที่
จะออกไปรบดวยตนเองแทนที่จะรกัษาชีวิตของตนเองไวแลวถอยทัพกลับบานเมืองของตน    
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    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเมื่อศรีสุวรรณและพราหมณ
ทั้ง 3 คนไดออกมาทําสงคราม ทหารชวาตางก็ถอยหนี แมทัพทั้ง 4 คนจึงรูวาตองพายแพเปนแนก็
โกรธเคืองและรูสึกอับอายจึงขี่มาถืออาวุธออกไปรบดวยตนเอง ดังนั้นจึงถือไดวาเปนการออกรบ
ในครัง้นั้นเปนการรบเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนเองอีกดวย  

 
2.2.4.16 ทานยาย 

   ทานยายเปนตัวละครประกอบที่ปรากฏเฉพาะในคราวอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหารเทานั้น   ทายยายเปนผูทํากับขาวในวังหลวง  ทายยายไดใหนางกระจงออกไปซื้อ
กับขาวในตลาด เมื่อเห็นวานางกระจงไปนานแลวจึงใหคนใชไปตาม  เมื่อคนใชนําตัวนางกระจงมา
ใหและเห็นขาวของเสียหาย  ทานยายก็โกรธจึงใชไมทุบตีและตอวานางกระจงวาคิดจะหนีตาม
ผูชายไป  เมื่อนางกระจงบอกวาตนนั้นไดสามีรูปงามและจะพามาหาทานยายในวันพรุงนี ้        
ทานยายก็ยังคงโกรธและไมเชื่อ จึงไปแจงพี่เลี้ยงของนางเกษราใหมาสอบสวน   

 
2.2.4.17 สินสมุทร 

   สินสมุทรเปนตัวละครประกอบที่ปรากฏเฉพาะพระอภัยมณีฉบับลานนา
สํานวนรอยแกวเทานั้น ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมใชชื่อวา “สิงสมุทร”  สินสมุทรเปน
โอรสของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร  เมื่อทราบวาแมเปนยักษสินสมุทรไดพาพระอภัยมณีหนี
ไปจากถ้ําใตมหาสมุทรจนไดพบกับศรีสุวรรณ อภัยมณีชาดกทั้ง 2 ฉบับไดกลาวถึงสินสมุทรไว 
ดังนี้ 

  1.ลักษณะภายนอก 
     ก.สินสมุทรเปนผูมีกําลังมาก    สินสมุทรเปนโอรสของพระอภัย
มณีกับนางผีเสื้อสมุทรจึงทําใหมีกําลังมากเหมือนมารดา  สินสมุทรมีฤทธิ์มากสามารถหักแผนหิน
ใหแตกกระจายไดภายในพริบตา ดังความในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววา   
 

เจาก็อยูกับดวยอสุรีจนตราบไดลูกชายผูหนึ่งชื่อวาสิงสมุทรมีเตชฤทธีอานุภาพมากนักอาจ
จักหักหินผาหื้อเปนคะจวนไปบัดเดียวนัน้369 

 
 

                                                           
369 วัดบานเอื้อม ผูก 14 หนา 19 บรรทัด 4-5 
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 2.ลักษณะนิสัย 
     ก.เชื่อฟงพระบิดา   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาว
วาเมื่อพระอภัยมณีบอกสินสมุทรวาแมเปนยักษ เราจึงควรจะหนีไป สินสมุทรจึงพาพระบิดาหนีโดย
การใชกําลังยกหินที่ปดปากถ้ําออกแลวพาพระอภัยหนีออกมาจนไดพบกับศรีสุวรรณ  สินสมุทรพา
พระบิดาหนีโดยไมไดสอบถามความเปนจริงแตกระทําตามที่พระบิดาบอกทุกประการ 
 

     ข.มีสติไตรตรอง    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววา
เมื่อพระอภัยมณีบอกสินสมุทรวาแมเปนยักษหากวันใดที่นางผีเสื้อสมุทรไมพอใจก็อาจจะจับพอลูก
กินได  สินสมุทรรูแลวก็กลัวและอยากรูวาเพราะเหตุใดพระอภัยมณีจึงไดมาอยูกับนางผีเสื้อสมุทร  
พระอภัยมณีจึงเลาเรื่องราวใหฟง  เมื่อสินสมุทรรูเรื่องราวแลวจึงชวนพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ํา
ใตมหาสมุทร    สินสมุทรจึงใชกําลังทําใหหินที่ปดปากถ้ําแตกและพาพระอภัยมณีหนีไปตามทางที่
พระฤๅษีบอกจนไดพบกับศรีสุวรรณ   การที่สินสมุทรสอบถามเรื่องราวจากพระอภัยมณีแสดงให
เห็นวาสินสมุทรนั้นมิไดเชื่อคําพูดของพระอภัยมณีทั้งหมด แตมีสติในการพิจารณาไตรตรอง      
โดยไดสอบถามเรื่องราวพิจารณาดวยตนเอง เมื่อเห็นเปนจริงตามที่พระอภัยมณีบอกจึงไดชวน  
พระอภัยมณีหนีออกจากถ้ําใตมหาสมุทร 
 

    สินสมุทรเปนตัวละครประกอบที่ชวยใหพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได
สําเร็จ     ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 2 สํานวน สินสมุทรมีลักษณะรวมกัน คือ เปนผูมีกําลัง
มากเนื่องจากมารดาเปนยักษ  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมสินสมุทรเชื่อฟงคําพูดของ
พระบิดามาก ในขณะที่ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงสินสมุทรไดรับฟงเรื่องราวและใชสติใน
การพิจารณากอนตัดสินใจหนีนางผีเสื้อสมุทรไป 
 
  2.2.4.18 พระฤาษี 
    พระฤๅษีเปนตัวละครประกอบที่ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดน้ําโทงเทานั้น   เมื่อสินสมุทรพาพระอภัยมณีหนีออกมาจากถ้ําใตทะเลไดมาพบกับพระฤๅษี   
พระฤาษีไดบอกทางใหสินสมุทรและพระอภัยมณีหนีไปยังเมืองมนุษย ดังความวา 
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ในกาลนั้น สวนสินสมุทท ค็พาเอาพอตนหนีไพดวยกําลังดวยอันดวนอันพลันรีบฉับพลันนัก 
ตามพื้นน้ําแมมหาสมุทท ค็ไพพบใสยังพระรสี370เจาตนนึ่ง ทานค็จิ่งกลาววา มานว ทานเจาจุง
จักพาเอาพอเจาไพตามหนทางอันน้ีเทิอะ หากจักผด371ออกเมืองฅนชะแล372 

    

      เมื่อนางผีเสื้อสมุทรออกมาตามหาสินสมุทรและพระอภัยมณี  พระฤๅษีได
เนรมิตกําแพงหินขวางกั้นแมน้ําไว  นางผีเสื้อสมุทรจึงตามไปไมไดจึงไดแตรองไหจนอกแตกตาย    
      พระฤาษีเปนตัวละครผูชวยที่ทําใหพระอภัยมณีสามารถหนีนางผีเสื้ อ-
สมุทรไปไดและทําใหพระอภัยมณีไมตองสวมบทผูรายเปนคนฆานางผีเสื้อสมุทรเอง  แตให       
พระฤๅษีเปนผูลงมือแทน   
 

  ตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน คือ คราวซอเรื่อง
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร   พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  และพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดน้ําโทง มีตัวละครทั้งหมด 18 ตัว แบงเปนตัวละครเอก 1 ตัว ตัวละครรอง 1 ตัว และ
ตัวละครประกอบ 16 ตัว มีตัวละครที่ปรากฎเฉพาะในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหาร   คือ ทานยาย และตัวละครที่ปรากฎเฉพาะในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  และ
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง คือ สินสมุทรและพระฤๅษี   ตัวละครแตละตัวในพระอภัยมณี
ฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีลักษณะภายนอก ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมตาง ๆ ใกลเคียงกัน    
จะแตกตางกันที่รายละเอียดเล็กนอย เชน พราหมณคนเดียวกันแตมีความสามารถที่แตกตางกันใน
แตละสํานวน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบตัวละครเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูในบท
ตอไป 

 
 
 
 
 
 

                                                           
370 พระรสี หมายถึง พระฤๅษ ี
371 ผด หมายถึง ผุด  โผล 
372 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา4 บรรทัด 5 ถงึ หนา 5 บรรทัด 1 
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 2.2.5 ฉาก 
   ฉาก หมายถึง ลักษณะของสถานที่ที่มีเหตุการณเกิดขึ้นและเกี่ยวของกับตัวละคร
ฉากมีผลตอการดําเนินเรื่องตอการกระทําหรือพฤติกรรมของตัวละคร  การสรางบรรยากาศใน
เรื่อง แนวคิดหลัก ความหมายและองคประกอบอื่นๆ373  พระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องสวน
ใหญใชฉากในเมืองรัตนา เมืองรมจักร  และทะเล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   

   2.2.5.1 เมืองรัตนา 
    เมืองรัตนาเปนเมืองของทาวสุทัศนซึ่งเปนพระบิดาของพระอภัยมณีและ
ศรีสุวรรณ    พระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงเมืองรัตนาวาเปนเมืองขนาดใหญ มีภูเขาขนาดใหญ
ลอมรอบเปนกําแพงเมือง  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข  มีเงินทองหล่ังไหลเขามาไมขาดสาย 
ในพระอภัยมณีฉบับลานนากลาววาเมืองรัตนาเปนเมืองที่ยิ่งใหญ มีพระราชาผูยิ่งใหญ ประชาชน
อาศัยอยูอยางมีความสุข ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดบรรยายถึงเมือง
รัตนาวาเมืองรัตนาเปนเมืองใหญมีขนาดกวางยาว 500 เสน มีภูเขาลอมรอบ มีประชาชนมากมาย 
ประชาชนทั้งหลายตางอาศัยอยูดวยความสุข มีผูนําทรัพยสมบัติมาถวายกษัตริยเมืองรัตนาไมขาด
สาย ดังความวา 
 

ยังมีรัฏฐา   เมืองน่ึง374เนอเจา  หลวง375ทีฆา376 ใหญนัก 
     พหุชน   เทียวหนบพัก  เต็มท่ัวทอง  ธาน ี
สนุกมวน377ล้ํา   ดูรุงเรืองสร ี  ทังขวางยาวรี   หารอยเสนถวน   
มีภูเขาหลวง   แวดวงจอดจวน378  เปนกําแพงเมือง เจื่อง379ทาว   

 
 
 

                                                           
  373 อินทราภรณ สุนทรวัฒน, “ฉากในเรือ่งสั้นของกนกพงศ สงสมพันธุ,” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551), 158. 

374 นึ่ง หมายถงึ หน่ึง 
375 หลวง หมายถงึ ใหญ 
376 ทีฆา หมายถงึ ยาว นาน ย่ังยืน 
377 มวน หมายถงึ สนุก 
378 จวน หมายถึง เกือบจะ จวนจะ  
379 เจื่อง หมายถงึ ย่ิงใหญ ทรงอานุภาพ 
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     กเษมสุข   สุกชื่นยาว  ผับ380ท่ัวดาว ธาน ี
บาวสาวราง381   หยั่นหยอง382เรืองสรี สุขสบายด ี  ในเมืองทานเจา 
รัตนา เปนนามเคาเหงา   ฝูงคนคืน คั่งคัด   
     สิ่งสมบัต ิ ไหลเขาบงัด  383  ถวายปนเจา ครองเมือง384   

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาวถึงเมืองรัตนาวาเมืองรัตนา
เปนเมืองใหญมีขนาดกวางยาวประมาณ  5 หมื่นวา มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบทุกดาน ภายใน
เมืองมีผูคนคาขายดวยความสุขสําราญ ดังความวา 
 

 
 
 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงเมืองรัตนาวาเมืองรัตนาเปน
เมืองใหญ มีขนาดกวางยาวประมาณ 1 พันวา มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบ ภายในเมืองเปนที่กวาง
สวยงาม  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสงบสุขสนุกสนาน  มีเงินทองหลั่งไหลเขามาในเมือง
มากมาย เจาเมืองทั้งหลายตางก็นําเครื่องบรรณาการมาถวาย ดังความวา 
 

ยังมีเมืองอันนึ่ง ชื่อวาเมืองรัตตนา เปนมหาราชธานี สุขเกสมชุมเอย็น เปนท่ีหลั่งไหลเขา
มายังเขาของเงินฅํา ทาวพระญาทังหลายตางประเทสราช ตางตนค็นํามายังปณณาการ389บ

                                                           
380 ผับ หมายถึง ทั่ว ถวน 
381 ราง หมายถงึ พอหมาย แมหมาย 
382 หย่ันหยอง หมายถึง ประดับกาย 
383 บงัด  หมายถึง ไมมีหยุด 
384 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 1 
385 ออม หมายถึง โอบรอบ 
386 ขาเสิก หมายถงึ ขาศึก 
387 ขาม หมายถึง เกรง 
388  วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 5 บรรทัด 1-4 
389 ปณณาการ หมายถึง บรรณาการ   การสงสิ่งของไปใหดวยความเคารพนับถือหรือดวยไมตรี 

ยังมีเมืองอันหนึ่งชื่อวารัตนาเปนมหาราชธานีอันใหญกวางนับประมาณในเมืองกวางแลยาว
แหงเมืองรัตนานั้นมีประมาณ 5 หมื่นวา ก็ประกอบไปดวยภูเขาหลวงหากแวดลอมออม385

เมืองน้ันอยูชุดานชุภายเปนอันใหญสูงองอาจ อันขาเสิก386ศัตรูบอาจกําจัดเอาดวยงาย มักวา
เปนท่ีกลัวขาม387แหงขาเสิกทังหลายก็มีแล   ในเมื่อเมืองรัตนาอันดอยหากแวดลอมอยูดังอ้ัน 
สวนภายในเวียงที่น้ัน ก็ประกอบดวยคนทังหลายอันมากนัก ลองคาเทียวขายประกอบไปดวย
ความสุขสําราญบานใจก็มีแล388 



122 
 

  

ขาดแล มหานครํ อันวาเมืองอันนั้น ทังกวางแลขวางมีประมาณ 1 พันวาเปนประหมาณ มีพู
เขาหลวง390หากแวดลอมออมเปนปราการกําแพง พายในเวียงท่ีน้ันประกอบฐานะอันเลี่ยน391

เพียงเรียงงาม ควรสนุกใจทุกเมื่อค็มีแล392 
 

    จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาวถึงรายละเอียด
ของเมืองรัตนาไวแตกตางกัน แตยังคงมีลักษณะรวมกัน คือ เมืองรัตนาวาเปนเมืองขนาดใหญ       
มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบเปนกําแพงเมือง  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข  มีเงินทองหล่ังไหล
เขามาไมขาดสาย  มีพระราชาผูย่ิงใหญ ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข 
 
   2.2.5.2 เมืองรมจักร 
    เมืองรมจักรเปนเมืองของทาวทศวงศพระบิดาของนางเกษรา  บางคร้ังใน
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมเรียกวา “เมืองรมจัด” หรือ “ลมจัด” พระอภัยมณีฉบับลานนา
กลาววาเมืองรมจักรเปนเมืองใหญ พราหมณทั้ง 3 คนและศรีสุวรรณจึงตัดสินใจแวะที่เ มืองนี้   
เมืองรมจักรมีทางออกทางทะเล เนื่องจากทาวทศวงศ ไดส่ังใหดูแลผูคนที่เขาออกทางทะเล    
เพราะกลัววาจะมีผูไมหวังดีเขามา   อีกทั้งเมื่อกองทัพของทาวอุเทนเขามาก็มีกองทัพเรือมาลอม
เมืองรมจักรดวยเมืองรมจักรมีตึกรามบานชองสวยงาม มีผูคนคับคั่งตางอาศัยอยูอยางมีความสุข   
 

    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบรรยายเมืองรมจักร
วามีตึกขนาดใหญเรียงรายติดกัน  มีบานอยูเรียงรายอยูสองขางถนน  มีลานกวางสําหรับฝกทหาร  
โรงรถ โรงชาง โรงมา ตลาดกวางใหญ และผูคนเดินตลาดมากมาย ดังความวา 
 

บานชองสองแถว แนวถนนกวาง  ฝูงคนคืน คลื่นเคลา 
     จักวรรด ิ หัดเศิก393ค่ําเชา  เตียนเล่ียนกวาง เชียงคราญ 
โรงรถ โรงคชสาร  อัสสยาน โรงมาเอกอาง 
นัคครํ ลวนแตตึกกวาง  สองพางทาง เขตคาย 
     หลังติดหลัง ยังยายซะวาย394  ติดตอตาย นาวแนว 

                                                           
390 พูเขาหลวง หมายถึง ภูเขาขนาดใหญ 
391 เลี่ยน หมายถึง เตียน 
392 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 3 บรรทัด 4-5 
393 จักวรรดิ  หัดเศิก   หมายถึง ลานที่ใชฝกทหาร 
394 ยังยายซะวาย หมายถึง เรียงรายสลอน 



123 
 

  

พรอง395นั่งราน ภาคทาง396สองแถว  ตามชองแนว ถนนตอตาย 
พรามณตามหลัง นายดานนําผาย   สอดคอยดู ชูคาย397 
     แลวพากัน ใตเตายกยาย  มาตลอดกวาง ฝูงคน 
พหุชนะ ทองผายสับสน   บแพหลีกคน398 จักโดนถกูตอง 
ซื้อขาย เจียรจาถอยถอง399  ตามต่ํานอง เรียบรอย400 

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้ อมกลาวถึ ง เมืองรมจักรว า         
เมืองรมจักรมีขนาดใหญ มีตลาด โรงรถ โรงชาง โรงมา มีปราสาท มีทหารฝกซอมอยูทุกเชาคํ่า    
มีผูคนมากมายอาศัยอยูอยางมีความสุข ดังความวา 
  

มหาธานี อันวาเมืองท่ีนั้นอันเปนเมืองหลวงใหญกวาง คนเสพสรางอยูหลวงหลายทังหญิง
ชายแลนอยใหญ อันเขากาด401ขายของ เปนอันควรสนุกชมชื่นยินดีมีโรงรถโรงชางโรงมาแล  
หอปราสาทอันเร่ืองเรือง402งาม มีริพลคนหาญหากกระทําหักเสิกทุกค่ําเชา บโศกเศราดวย
อันใด403 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงเมืองรมจักรวาเมืองรมจักร
เปนเมืองขนาดใหญ มีโรงรถ โรงมา โรงชาง และปราสาทราชมณเฑียร อีกทั้งยังมีตลาดดวย      
ดังความวา  
 

ค็เปนอันสนุกทุกแหงหูตา คือวาหันฅนทังหลายเขาออกไพมา หันโรงรถ โรงมา โรงชาง โรง
ปราสาทราชมณเทียร เปนอันวิจิตตริสสนาเรืองเร่ือดูงามแกตามากนัก อถ เมื่อนั้น สวนปู
เถาอันเปนเจาสวนดอกไมอุณญาน404 เทียวไพตามกลางเวียงในเวลากาลเมื่อฅนทังหลายยัง
ก่ําลังเขากาด405ขายของอยูหั้นแล406  

                                                           
395 พรอง หมายถึง บาง 
396 ภาคทาง หมายถงึ ขางทาง 
397 สอดคอยดู  ชูคาย  หมายถงึ ซอกซอนไปดูทุกแหง 
398 บแพหลีกคน หมายถึง หลกึผูคนไมไหว 
399 ถอยถอง หมายถงึ พูดคุย 
400 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 36 
401 กาด หมายถึง ตลาด 
402 เรื่องเรือง หมายถงึ สุกสวาง 
403 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 3 บรรทัด 2-4 
404 อุณญาน หมายถงึ อุทยาน 
405 กาด หมายถึง ตลาด 
406 วัดน้ําโทง ผูก 5  หนา 5 บรรทัด 2-4 
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    จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาวถึงรายละเอียด
ของเมืองรมจักรไวแตกตางกัน  แตยังคงมีลักษณะรวมกัน คือ มีตึกรามบานชองสวยงาม มีผูคนคับ
คั่งตางอาศัยอยูอยางมีความสุข   
 
  2.2.5.3 ทะเล 
    ฉากทะเลในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏเปนฉากริมทะเลและฉาก
ลองเรือในทะเล  กลาวคือฉากริมทะเลปรากฏเมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกขับไลออกจาก
เมือง ทั้งสองเดินทางกลางปามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงริมทะเล  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณจึงน่ัง
พักใตตนไม ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววา 
 

ศรีสุวรรณนอง ถือกะบองใส  องคอาภัย ถือเอาปเจา 
พากันเดินจร สิงขรไตเตา  ตามแนวทาง ดานไม 
     เลือกเลงหา ผาลาลกูไม  กินทุนไส เพลาทอน407 
เดินเทศทอง หืกหวยเขาขอน  เถิงหากทรายดอน สาครใหญกวาง 
คอยเลียบเกาะ เดินเลาะแอบขาง  ฝงริมแคม แมน้ํา 
     เสียงสน่ันห ู ดูพลึกล้ํา  เสียงคลื่นกล้ํา เฟอนฟอง 
สองเจาพี่นอง ไพรอดเถิงถอง   ท่ีรมไทรทอง สาขาใหญกวาง 
หายทรายขาว408 ใหญยาวอาจอาง  ริมคงคา แมน้ํา 
     ดวยเตชผล สองเจาเช่ืองช้ัน  บบังเกิดตอง พาลภัย 
เขาไพยั้ง พักอยูอาศรัย  เพราะอิดอก409ใน เหนิ่ยลา410หอดแหง 
น้ําลายผง ถมลงเปนแปง  หิวออนแรง หอดไร 
     ค็พากัน อยูใตรมไม  นอนน่ังเหลน ลืมคิง411 

  
       ขอความขางตนผูแตงไดกลาววาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางมา
จนถึงชายหาดจึงเดินไปน่ังพักที่ตนไทร  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววา 
                                                           

407 เพลาทอน หมายถงึ อาหารกลางวัน 
408 หายทรายขาว หมายถงึ หาดทรายขาว 
409 อิดอก อานวา อิด – อก หมายถงึ เหนื่อยใจ 
410 เหนิ่ยลา หมายถงึ เหนื่อยลา 

  411 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 14-15 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

คันวาเจียรจาปราศรัยเซิ่งกันเทานั้นแลว ก็เอากันเทียว412ไปดวยหนทางอันใหญ ก็ไปรอด413

จอดเถิงยังขางฝงน้ําแมมหาสมุทรก็เอากันไปยั้งจอดหื้อหายเซิ่งความอันอิด414ออนที่ใตรมไม
โพธิ์ไทรตนหนึ่งอันมีท่ีใกลฝงแมน้ําสมุทรคงคาที่น้ันก็มีแล415 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

เมื่อน้ัน เจาทัง 2 ค็เอากันเดินไพรอดยังเคลาไมไรฅําตน 1 ใหยสูงฉะโลด อันอยูใกลฝงแมน้ํา
มหาสมุทท มีรมเทาอันกวางแลวสาขาอันงาม ปูน416ดีเอาอกเอาใจมากนัก ค็ยั้งนอนหื้อหาย
อิดพัก417 

 

   ขอความขางตนผูแตงไดกลาววาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางมา
จนถึงมหาสมุทรจึงเดินไปนั่งพักใตตนไม  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาเปน 
“ตนไมโพธิ์ไทร” และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเปน “ตนไมไรคํา”  จะเห็นไดวา  
พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกลาวไวเหมือนกันวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดน่ังพักที่
ตนไมริมทะเล แตกลาวถึงตนไมตางชนิดกัน 
   ฉากริมทะเลปรากฏอีกครั้งเมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาแลวไมพบพระอภัยมณี 
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารผูแตงไดบรรยายฉากนี้วา 
 

อันศรีสุวรรณ กษัตริยหนอเจา  ตนองคเลา418 หนอไธ 
     หลับสนิท ท่ีใตรมไม  จนค่ําหลา ลงแลง419 
พระอาทิตย ออนฤทธ์ิสีแสง  แฝงคาคา กิ่งไมลงใต 
น้ําคางเหมย420 ลมเชยพัดใกล  เสียงแมงใย421 รํ่ารอง 

                                                           
412 เทียว หมายถึง เดิน 
413 รอด หมายถึง ถงึ 
414 อิด หมายถึง เหนื่อย 
415 วัดบานเอิ้อม ผูก 3 หนา 4 บรรทัด 5 ถึง หนา 5 บรรทัด 1 
416 ปูน หมายถงึ นา 

  417 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 6 บรรทัด 4-5 
418 เลา หมายถงึ งามสลวย 
419 แลง หมายถงึ เวลาค่าํ 
420 เหมย หมายถงึ น้ําคาง 
421 แมงใย หมายถงึ เรไร 
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     สนั่นเสียง สําเนียงท่ัวทอง  สนั่นกอง ราวไพร 
ทะเลลึกล้ํา น้ําลั่นฟองใส  จาวเมืองไทย422 กษัตริยตื่นข้ึน423 

 

    ขอความขางตนกลาววาศรีสุวรรณหลับและตื่นขึ้นมาเมื่อพระอาทิตยตก
ลับกิ่งไม น้ําคางเริ่มตก ลมพัด เรไรกําลังสงเสียงรองและคลื่นกําลั งซัดสาดเขาฝง บรรยากาศ
ดังกลาวเปนเวลาค่ําที่ดูเงียบเหงา   เชนเดียวกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมก็กลาววา
ศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาในเวลาคํ่าที่พระอาทิตยตกแลว ดังความวา 
 

ภายหลังปางเมื่อศรีสุวรรณ คือบรมโพธิสัตวเจาอันยังผง424หลับหลมอยูใตรมโพธ์ิไทรในยาม
ตะวันเย็นพระอาทิตยตกต่ํา ยามแลง425อันจักเจาเขาสูค่ําลับดอยไป เจาก็ตื่นขึ้นมา เหลียว
หาพี่แหงตนแลบหัน426ดังอ้ัน427 

    

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาศรีสุวรรณตื่นขึ้นในเวลาค่ํา    
มีลมพัด น้ําคางตก  บรรดาสัตวตาง ๆ ทัง้จักจั่น เรไรสงเสียงรอง ดังความวา 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สวนโพธิสัตตเจาแหงเรา คือวาสรีสุวัณณ อันยังมอย428หนาหลับ
ไพในเกาะซายริมท่ีใกลฝงน้ําแมมหาสมุททคงคา ในเวลาตาวันแลง อันสนั่นนันเสียงเต็มไพ
ดวยจักแจ429แมงวาง430แมงไย431 หากรองถองขานขันยังเสียงมี่กอง ท่ัวฝงน้ําสมุททคงคา 
สวนลมค็มาพัดน้ําฅางเหมิย432หมอกอันนั้นหื้อฟุงท่ัวไพ ในริมน้ําแมมหาสมุททคงคา ในเมื่อ
ตาวันลงแลงตกตํ่าฅ่ําลับตาด่ังอั้น สวนสรีสุวัณณค็สะดุงตื่นขึ้นบัดเดียว เหลียวผอหาพระ
อาไภยคือวาพี่แหงตน บหันมีท่ีใกลดั่งอัน้ เจาค็สะดุงตกใจมากนัก433 

 

                                                           
422 จาว หมายถึง แรกรุน    จาวเมืองไทย หมายถึง ศรีสุวรรณ 
423 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 27 
424 ผง หมายถึง กําลัง 
425 แลง หมายถงึ เวลาค่าํ 
426 หัน หมายถงึ เห็น 

  427 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 กนา 2 บรรทัด 5 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
428 มอย หมายถึง เคลิ้มหลับ 
429 จักแจ หมายถึง จกัจั่น 
430 แมงวาง หมายถึง แมมายลองไน  จักจั่นขนาดใหญ 
431 แมงไย หมายถงึ เรไร 
432 เหมิย หมายถงึ น้ําคาง 

  433 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 1บรรทัด 2-5 



127 
 

  

    จะเห็นไดวาผูแตงไดบรรยายฉากที่ศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาใหเปนฉากในตอน
เย็นที่น้ําคางเริ่มตก ลมพัด บรรดาแมลงกลางคืนเริ่มสงเสียงรองซึ่งบรรยากาศดังกลาวเปน
บรรยากาศที่ดูอางวาง  เงียบเหงา สอดคลองกับอารมณของศรีสุวรรณที่ตื่นขึ้นมาไมพบพระเชษฐา
ทําใหรูสึกอางวางโดดเดี่ยว  
 

    ฉากลองเรือในทะเลปรากฏเมื่อพระอภัยมณีหายไป พราหมณทั้ง 3 คน
และศรีสุวรรณไดลองเรืองไปในมหาสมุทร ระหวางทางที่ลองเรืออยูนั้นศรีสุวรรณเห็นสัตวตาง ๆ ก็
คิดถึงพระอภัยมณี  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดบรรยายฉากทะเลวา
ศรีสุวรรณลองเรือในเวลากลางคืนจึงเห็นทองทะเลเปนสี “ก่ําดําเขียว” ในทะเลก็เห็นสัตวตาง ๆ ทั้ง
จระเข  มังกร โลมา ปลาราหู คือ ปลากระเบน ปู ปลา เงือกที่มีงาแหลมและยาว ดังความวา 
  

      เจาผอคอยแล กระแสแมน้ํา  ทุกเขตกล้ํา เกาะดอน 
หันเสี้ยงซ้ํา จักเขมังกร  อันอยูสาคร ฟองน้ํากวาง 
โลมาราหู อยูสงเสพสราง  กลางคืนวัน บพลัด 
     เปนคูกัน เชยชมรวมรัด  คะหวัดกอด เกี้ยวไพมา 
เจาคระนิง434คิด รอดองคเจษฎา  ถาแมนไดมา จักชวนผอเหยี้ยม435 
คอยฝูงปูปลา เงือกงาซวางเหลี้ยม436 ราเรียงเคียง คูพอง 
     ไดมารูหัน คนเดียวแตนอง  ปูนโศกหมอม437 ยามเทียว 
ทะเลเลิ้กล้ํา น้ําก่ําดําเขียว  เปลวปวนฟอง ละอองฟุงเตน 
เหลียวซายแลขวา น้ําตาหลั่งเสน  สะเดน438พัง ถั่งยอย439 

  
    ศรีสุวรรณลองเรือทามกลางบรรยากาศเงียบเหงาอางวางก็ทําใหคิดถึง
พระอภัยมณีอยากจะใหไดมาเห็นสัตวตาง ๆ ดวยกัน   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมได
บรรยายฉากลองเรือวา ศรีสุวรรณลองเรือไปก็เห็นปลาฝา คือ ตะพาบน้ํา จระเข และเตา และเห็น
นกตาง ๆ ทั้งนกเอี้ยง นกตระเหวา คือ นกดุเหวา นกกาบบา คือ นกคอนทอง  นกผีพราย คือ    

                                                           
434 คระนิง หมายถึง คํานึง 
435 เหย้ียม หมายถึง ดู 
436 เงือกงาซวางเหลี้ยม หมายถงึ เหงือกที่มีงาแหลมและยาว 
437 หมอม หมายถึง หมนหมอง เปนทุกข 
438 สะเดน หมายถึง กระเดน็ 
439 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 30-31 



128 
 

  

นกขอดของหรือนกแสก และนกเขาหมิ้น คือ นกขมิ้น อีกทั้งยังเห็นตนไมตาง ๆ ทั้งขนุน  มะเดื่อ    
ไมไร  คือ ตนไทรยอย หมากกระตุม คือ แหว  หมากตอง คือ กระทอน หมากปอง คือ มะเดื่อพุม 
และนางชม คือ กระทกรก  ดังความวา 
 

ตทา โพธิสตฺโต มหานที โย มสา ปสาทติ ปย มนา โพธิสัตวเจาอันจักลองไปตามกระแส
แมน้ํา เจาก็หันยังปลาฝา440และจักเขเตาน้ํา อันสงเสพเลนไปมาตามคูใผคูมัน441ดวยความ
ชมชื่นดีไลเลยกันเสพสราง บพรากขางเสียกัน เจาไดหันดังอั้น ก็คึดรอด442ใจเถิงยังพี่แหงตน
ดวยคําวา  ดูราพี่เปนเจาปองดังพี่แลบพรากจากกันไป ยังไดมาทวย443ดังอั้นก็จักพาพี่เปน
เจาผอ444เล็งคอยยังสัตวทังหลายฝูงนี้ชะแล บัดนี้ไดมารูหันแตผูเดียวแหง  นองหากเปนท่ีต่ํา
คอยนอยใจมากนักแทนักหนา รํ่าเพิงดวยประการดังอั้นแลว หากมีน้ําตาอันยอยอาบลงบ
ขาดสายหั้นแลบเทาแตน้ันก็เล็งหันไมทังหลายตั้งตนยายอยูหลายทุกหมูรุกขา มีทิชาหมู
หลายหมูนกนอยอยูเปนชุมไปเปนฝูงเปนเพื่อนแอวเหลนไปมาจับสาขากิ่งไมแอวเซาะไซรตาม
เคย นะชะเลยและนกเอี้ยงเสียงรองเกี้ยงควรระเมา นกตระเหวาและกาบบา445มีปาลา446

มากหลวง447หลาย นกผีพราย448และเขาหมิ้น บินรํ่ารองไปมาตามรุกขากิ่งไม จับตน 1 แลว
บินมาหาตนอันอยูใกลกินหนวยไมแลผาลาคือวาหมากขนุนแลหมากเดื่อ ไมไร449เร่ือแดง 
หมากกระตุม450แลหมากตอง451 หมากปอง452แลนางชม453 ปุนปรารมภ454ใชนอย455 

 

                                                           
440 ปลาฝา หมายถงึ ตะพาบน้ํา 
441 คูใผคูมัน หมายถึง คูใครคูมัน 
442 คึดรอด หมายถงึ คิดถึง 
443 ทวย หมายถึง ดวย 
444 ผอ หมายถึง ด ู
445 กาบบา หมายถึง นกคอนทอง   
446 ปาลา หมายถงึ มากมาย 
447 หลวง หมายถงึ ใหญ 
448 นกผีพราย หมายถึง นกขอดของหรอืนกแสก 
449 ไมไร  หมายถึง  ตนไทรยอย 
450 หมากกระตุม หมายถึง แหว   
451 หมากตอง หมายถึง กระทอน  
452หมากปอง หมายถึง มะเดื่อพุม  
453 นางชม คือ กระทกรก   
454 ปุนปรารมภ หมายถงึ นารําพึง  
455 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 2 ถึง หนา 6 บรรทัด 1 
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    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานน้ําโทง ไดบรรยายฉากลองเรือวา       
ศรีสุวรรณเห็นตนไมตาง ๆ ซึ่งมีนกมาเกาะเลนที่ริมฝงทั้งไมระมอก ตนกรอย ตนเกียน ไมยอก   
ตนสัก ตนตะเคียน เห็นดอกไมที่มีแมลงภูผึ้งมาเกาะทั้งดอกพยอม และดอกสารภี  และเห็นฝูงปู
ปลา จระเข มังกร      ปลาจอร อีกทัง้ยังเห็นน้ําตกอีกดวย 
 

สวนโพธิสัตตเจาแหงเรา คือวาสรีสุวัณณ ค็หันยังไมทังหลายอันตั้งตนออกริมฝงน้ําคงคา 
คือวาไมระมอกกรอยเกียน ไมยอกไมสักเฅียน456ตนใหยเสี้ยงแทใชสามัญ เปนท่ีนกนอย
หนอยแอว457เหลนเหลิ่นไพมา สัพพะ458ปุบผาน้ําตาง ๆ  หอมรสอันสวางปูนเอาใจ ดอกฅะ
ยอมมีบนอย เปนสอยอยูพูนพวง ดอกสารพี...เปนหมู แมเผิ้งพู459หากชมเชิยบหายเหิย
เหือดแหง หากถมแหนนถมหนา ฝูงปูปลาลอยอยูน้ํา มีทังจักเขแลมังกอร ปูปลาจอร460

เปนหมู เปนคูไผมัน ลางท่ีเปนวัง461แลเปนหาด น้ําตกตาดหลายประการ ตีฟองจามใชนอย
ปูนโสกหอยในใจ462  

 

    จะเห็นไดวาในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบรรยาย
ฉากทะเลไดสมจริงกวาในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน  กลาวคือในคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารไดแสดงใหเห็นบรรยากาศของทองทะเลที่อางวาง และมีสัตวทะเลตาง ๆ 
เชน ปลาโลมา ปู ปลา เงือก ฯลฯ  เมื่อศรีสุวรรณเห็นสัตวเหลานั้นอยูกันเปนคู  อีกทั้งบรรยากาศ
ทะเลที่มืดดําก็ทําใหนึกถึงพระอภัยมณี ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน  ผูแตงบรรยายฉาก 
การเดินเรือในมหาสมุทรเปนการลองเรือไปในแมน้ําจึงพบสัตวที่อาศัยอยูในน้ําเพียง ปลาฝาหรือ
ตะพาบน้ํา จักเขหรือจระเข  เตาน้ํา ปู ปลา ปลาจอร  มังกร   และกวีกลับมาบรรยายฉากริมฝงซึ่ง
มีตนไม ดอกไม  และนกนานาพันธุที่เห็นบนฝงแทน 

 
 
 
 
 

                                                           
456 เฅียน หมายถงึ ตะเคียน 
457 แอว หมายถงึ เที่ยว 
458 สัพพะ หมายถงึ สรรพ 
459 แมเผิ้งพู หมายถึง แมลงภูผ้ึง 
460 ปลาจอร หมายถึง ปลาน้ําจืดชนดิหนึ่ง หัวแหลม ตาเล็ก  
461 วัง หมายถงึ หวงน้ําลกึ หวงน้ําทีห่มนุวน 
462 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 4 บรรทัด 2-4 
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 2.2.6 ภาษาและสํานวนโวหาร 
   ภาษาเปนองคประกอบสําคัญในการสรางสรรควรรณคดี    ภาษาที่ใชในวรรณคดี
ตองเปนภาษาที่สละสลวยงดงาม สามารถสรางภาพ สรางอารมณสะเทือนใจกอใหเกิดความรูสึก
รวมของผูอานได    
   วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีการใชภาษาและสํานวนโวหารที่ไพเราะ 
เปนตนวา มีการเพิ่มเสียงสัมผัสเพื่อใหเกิดความไพเราะ   ดังเชนในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหาร นอกจากจะมีการสงสัมผัสตามแบบบังคับแลว ผูแตงยังไดเพิ่มการสงสัมผัสใน
ตําแหนงอื่น ๆ ดวยทําใหคราวซอมีความไพเราะมากขึ้น   การเพิ่มสัมผัสของคราวซอเรื่อง      
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารนี้อาจเปนเพราะอิทธิพลของกลอนสุภาพในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูดวย  ผูแตงจึงเพิ่มตําแหนงคําสัมผัสใหมากขึ้นคลายคลึงกับกลอนสุภาพ    
   นอกจากในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารจะมีการเพิ่ม
ตําแหนงการสงสัมผัสแลว  ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน  ซึ่งแตงดวยคําประพันธประเภท
รอยแกวก็มีการสงสัมผัสอีกดวย  การเพิ่มเสียงสัมผัสสระในพระอภัยมณีชาดกทําใหเสียงอานมี
ความไพเราะลื่นไหลมากขึ้น  โดยมากจะพบการสงสัมผัสมากในชาดกชวงที่ผูแตงตองการแสดงให
เห็นอารมณหรือความรูสึกของตัวละคร  โดยเฉพาะความรูสึกเศราโศก และมักจะเพิ่มสัมผัสใน
คําพูดของตัวละคร ซึ่งการเพิ่มเสียงสัมผัสนี้ชวยใหผูอานเขาถึงอารมณของตัวละครมากขึ้น ดังเชน
ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม    เมื่อศรีสุวรรณเห็นรอยเทาของนางผีเสื้อสมุทรก็รูวาเปน
ยักษที่มาจับตัวพระอภัยมณีไป ศรีสุวรรณจึงคร่ําครวญดวยคิดวาพระอภัยมณีถูกทํารายหรือไมก็
ถูกกินเปนอาหาร  ศรีสุวรรณคร่ําครวญถึงเหตุการณในอดีตที่เคยรวมทุกขรวมสุขกับพระอภัยมณี
มาความวา 
 

โอยขาแกพี่เปนเจา ทุกขํ อันวาทุกขทังหลายฝูงใด อันไดพลัดพรากจากบานเมืองทุกขอันนั้น

ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา ทุกขอันใดอันบไดหันหนาแหงพี่เปนเจา ทุกขอันนั้นเปนทุกขอัน

แสบไหมหัวใจแลนา อภัยเหย พี่ท่ีรักแกขา ขาจักเลาแตเคาคํามา   ในเมื่อสองราพี่นองออก

พรากหองเมืองมาลัดดงหนาปาไม ทุมแหลงไหลคุมหนามหนา แมนกินผาลาลูกไม ขาผู

นองไทก็ไดทวยชอม แมนทุกขยากขาผูนองหากกับตามบัดนี้เยียะดังฤา พอยหนีแตพี่ผูเดียว

นั้น สังบเอาขาผูนองไปตายตามนั้นชา ตโต ปถวาย แรกแตนี้ไปภายหนา  ขาผูนองจักอยู
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รวมหองเปนคนก็บอาจจักทรงตนอยูได หนักแผนดินพื้นปฐวี ตายเปนผีแควนประเสริฐ  

แควนล้ําเลิศกวาอันเปนคนนี้แลนาพี่เหย วาอั้นแลวเจาซ้ํารองไหหื้อมีเสียงอันดังท่ัวทองดอน

ทรายแล463 

  นอกจากการเพิ่มสัมผัสเพื่อความไพเราะแลว  ในพระอภัยมณีฉบับลานนายังมี
การใชภาพพจนตาง ๆ อีกดวย การใชภาพพจนเปนการใชภาษาที่ไมไดสื่อความหมายอยาง
ตรงไปตรงมาตามตัวอักษร แตแฝงความหมายที่ลึกซึ้งกวาการบอกเลาอยางตรงไปตรงมาที่ผูแตง
ตองการสื่อไปยังผูอาน  เพื่อใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจรวมกับผูแตง 
   ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีการใชอุปมา (Simile) คือ                 
การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันโดยมีคําเชื่อมโยง เชน คําวา “เหมือน”  “ดุจ”  “ดั่ง”  “เชน”  
“ปาน”  “ราว”  “ประหนึ่ง” “เพียง”  “เทียม” ฯลฯ464  เชน  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
เนื้อความตอนที่ทาวสุทัศนตอวาพระโอรสที่ไปเรียนวิชาเปาปและกระบี่กระบอง  ทาวสุทัศนโกรธ
พระโอรสที่ไปเรียนวิชาที่ไมมีประโยชนจึงตอวาพระโอรสจนพระโอรสทั้ง 2 องคตกใจ  กิริยาของ
ทาวสุทัศนนาเกรงขามอุปมาเหมือนราชสีหที่ขูรองใสเนื้อทราย ดังความวา 
 

โส ราชา สวนพระญาสุทัสส ค็ขูรองกองท่ัววันทังมวล ประดุจดัง่ราชสีหขูรองใสเนื้อนอยทัง
หลายน้ันแล465 

  

    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  มีการใชอุปลักษณ 
(Metaphor) คือ การเปรียบเทียบโดยนําลักษณเดนของสิ่งที่ตองการเปรียบมากลาวทันทีโดยไมตอง
เชื่อมโยงหรือบางครั้งอาจมีคําวา “เปน”466  ดังเชนเมื่อนางศรีสุดาไปบอกศรีสุวรรณเรื่องสงคราม   
ศรีสุวรรณไดบอกนางศรีสุดาวาตนจะไปชวยรบ  แตนางศรีสุดากลับกลาวดูแคลนวาการทํา
สงครามไมงายเหมือนการจีบสาว   ศรีสุวรรณจึงบอกนางศรีสุดาวาอยาพูดจาตัดไมตรีหรือหาง
เหินกับตน ตนนั้นก็มีความเดือดรอนใจมากอยากจะใหนางศรีสุดาเห็นภายในใจของตน อุปลักษณ
หากใจของตนเปนลูกฟก แฟง น้ําเตา หรือแตงก็จะผาใหดูความจริงภายในใจ ดังความวา 
                                                           
  463 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 12 บรรทัด 2 ถึง หนา 13 บรรทัด 3 
  464 สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, เจิมจันทนกังสดาล : ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2549), 37. 
  465 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 4 บรรทัด 2 - 3 

466 สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, เจิมจันทนกังสดาล : ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย, 38. 
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     อยาขาดไมตรี   ตัดบันคํารัก      แมดวงเนตร แกวตาเฮย 
อยาทําหางราง   เหิด467เหิน468เมินเฉย        บเห็นม่ังเลย   ในใจวู469ไหม 
คันเปนฟกแฟง   เตาแตงผาได          จักผาดูใน หนวย470ฟก471 

      

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม มีการใชอติพจน(Hyperbole) คือ ภาพพจน
เปรียบเทียบเกินความจริง472 ดวยความจงใจ การใชอติพจนเปนการเนนขอความที่กลาวใหมี
น้ําหนักยิ่งขึ้น  ภาพพจนเกินจริงนี้เปนจริงไดในความรูสึก473 ดังเชนเมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 
3 คนอาศัยอยูในสวนดอกไมก็ถูกคนเฝาสวนใชใหทํางานตาง ๆ ศรีสุวรรณจึงไมพอใจ เนื่องจากตน
เปนลูกกษัตริยไมเคยทํางานตากแดดตากลมเชนนี้จึงบน   ศรีสุวรรณกลาววาเมื่อมีชีวิตยูแลวเปน
ทุกขมาก ตนก็ปรารถนาจะตายตามพระเชษฐาไปเสียจะดีกวามีชีวิตอยูเปนหมื่นแสนเทา และเมื่อ
ตองมาทนทุกขเชนนี้ตนยอมที่จะกินยาพิษใหตายไปเสีย  คํากลาวของศรีสุวรรณที่กลาววายอมตาย
เสียดีกวามีชีวิตอยูนั้นเปนคํากลาวที่เกินความจริง  ดังความวา 
 

เจาทังหลายก็เอากันกระทําหื้อแลวแกกิจประโยชนะตามอันบ เคยกระทําการ  ก็เอากัน  
เผี้ยว474ทางซายแลทางขวาผัด475ไปมาดวยอันลําบากเหลือใจ สวนบรมโพธิสัตวเจาอันเกิด
มาแตขัติยราชกระกูลวงศา บหอน476ไดตากแดดแลหาฝนบัดนี้  หลอนหากไดมาทรงลําบาก 
เจาก็ร่ําไร477ไปมาดวยประการตางๆ วากูเกิดมาปางนี้ หากเปนทุกขแทดีหลี478 ปองดังวา479 

                                                           
467 เหิด หมายถึง หัวเราะในทํานองประชด 
468 เหิน หมายถึง ไมเอาใจใส 
469 วู หมายถึง ไหม 
470 หนวย หมายถงึ ผล ลูก 
471 พระยาพรหมโวหาร บท 16 หนา 121 
472 สุจิตรา จงสถิตวัฒนา, เจิมจันทนกังสดาล : ภาษาวรรณศิลปในวรรณคดีไทย, 39. 
473 เรื่องเดียวกัน 
474 เผ้ียว หมายถึง ถาง ทําความสะอาด 
475 ผัด หมายถึง ยายไปมา 
476 หอน หมายถงึ เคย 
477 รํ่าไร หมายถึง ครํ่าครวญ 
478 ดีหลี หมายถึง แนนอน 
479 ปองดังวา หมายถงึ หากวา แมวา 
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กูแลตายทวย480พี่กูไปดังอั้น   ก็หากแควน481ประเสริฐล้ําเลิศกวาอันมีชีวิตไดหมื่นเทา
แสนดีหลี แลปองดังวากูแลไดมาทรงทุกข เหลือนี้ไปแถม ดังอั้น กูจักกลืนกินงวนพิษ
หื้อตายไปชะแล482 

 

   แมคํากลาวของศรีสุวรรณจะเปนคํากลาวที่เกินจริง แตก็มีพื้นฐานของความเปน
จริงอยูบาง กลาวคือสรีสุวรรณนั้นรักและหวงใยพระอภัยมณีมาก เพราะไดเดินทางผานความ
ยากลําบากมาดวยกัน   เมื่อพระเชษฐาหายตัวไปโดยไมทราบวาเปนตายรายดีเชนไรศรีสุวรรณ
ยอมมีความทุกข  อีกทั้งเมื่อตองมาลําบากทํางานอยูในสวนดอกไม ศรีสุวรรณจึงไมอยากจะมีชีวิต
อยูตอไป 
 
   วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีการใชภาษาและสํานวนโวหารที่ไพเราะ 
ทั้งการเพิ่มเสียงสัมผัส และการใชภาพพจนตาง ๆ นอกจากนี้แลวยังมีการเลนเสียง เลนคํา การใช
ภาษาลานนาในการดําเนินเรื่อง  เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้เปนวรรณคดีทองถิ่นลานนา มีการใชคํา
ซอนภาษาไทยกลางกับภาษาลานนาซึ่งชวยใหผูอานหรือผูฟงที่ไมใชคนลานนาสามารถเขาใจเนื้อหา
ไดงายขึ้น  การใชภาษาและสํานวนเหลานี้แสดงใหเห็นคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่นซึ่งผูวิจัยจะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 4 

 
   ในทองถิ่นลานนาปรากกฏวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่แตงดวยภาษาลานนาและมีเนื้อ
เรื่องครบสมบูรณ 3 สํานวน คือ ฉบับรอยกรองแตงเปนคําประพันธประเภทคราวซอของพระยา
พรหมโวหาร  ฉบับรอยแกวแตงเปนนิทานชาดก 2 สํานวน คือ สํานวนวัดบานเอื้อม และสํานวนวัด
น้ําโทง พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไดอิทธิพลมาจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู        
พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเรื่องตั้งแตพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาจนถึงอภิเษก       
ศรีสุวรรณกับนางเกษรา  ในดานโครงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีการดําเนินเรื่อง
เหมือนกัน แตกตางกันที่การปดเรื่องของสํานวนรอยแกวนั้นพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดกลับมา
เจอกัน  ในดานแกนเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องอยูที่การผจญภัย
ของตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางความสุข   สวนสํานวนรอยแกวที่แตงเปนนิทาน

                                                           
480 ทวย หมายถึง ตาม 
481 แควน หมายถึง นาจะ 
482 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 6 บรรทัด 5 ถึง หนา 7 บรรทัด  4 
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ชาดกมีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักทั้งพอแมและญาติพี่นองเปนทุกขอยาง
หนึ่ง    ในดานตัวละครพระอภัยมณีฉบับลานนามีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอก และมีพระอภัยมณี
เปนตัวละครรอง   ในดานฉากพระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องโดยใชฉาก เมืองรัตนา       
เมืองรมจักร และมีฉากทะเลเปนสวนใหญ    และในดานภาษาและสํานวนโวหารพระอภัยมณีฉบับ
ลานนามีการเพิ่มเสียงสัมผัสเพื่อความไพเราะในการอานหรือการนําไปขับรอง และการใชภาพพจน
ตาง ๆ  เพื่อใหผูอานหรือผูฟงเขาใจเรื่องราวไดชัดเจนขึ้น  
 



บทที่ 3 

การศึกษาเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู 
 
 

 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในบทนี้  ผูวิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบ  
พระอภัยมณีฉบับลานนาจํานวน 3 สํานวน ไดแก คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหาร   พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกับพระอภัย
มณีฉบับสุนทรภู โดยจะศึกษาเปรียบเทียบในดานฉันทลักษณและรูปแบบคําประพันธ  ภาษาและ
สํานวนโวหาร  โครงเรื่อง แกนเรื่อง  ตัวละคร และฉาก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ฉันทลักษณและรูปแบบคําประพันธ 
 

ฉันทลักษณของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนกลอนนิทาน คือ กลอนสุภาพหรือกลอน
ตลาดที่เริ่มตนดวยวรรครับ มีคณะและการสงสัมผัสแบบกลอนสุภาพ ในตอนจบจบดวยคําวา 
“เอย”1    พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูใชฉันทลักษณประเภทกลอนนิทานโดยเริ่มตนคํากลอนดวย
วรรครับ ดังนี้ 

 

แตปางหลังยังมีกรุงกษัตริย 
สมมุติวงศทรงนามทาวสุทัศน ผานสมบัติรัตนานามธาน ี

อันกรุงไกรใหญยาวสิบเกาโยชน ภูเขาโขดเปนกําแพงบูรีศรี 

สะพรึบพรอมไพรฟาประชาชี ชาวบูรีหรรษาสถาวร2 

 
จากคําประพันธขางตนจะเห็นวาสุนทรภูเริ่มตนคําประพันธที่วรรครับ  แตในตอนจบเรื่อง

ไมไดจบดวยคําวา “เอย” ดังตัวอยางที่วา  

                                                           
1 พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ), หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ ฉันทลักษณ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานชิ, 2539), 358-372 
  2 สุนทรภู ตอน 1 หนา 1 

135 



136 
  

 

         จะวาขางลงักามหาสถาน  ครัน้เสร็จการยกยองสนองไข 
พงกษัตริยเสด็จมาทูลลาไป  เจาเวียงชัยสงพลันมิทันนาน 
นิเวศนใครไปถึงเหมือนหนึ่งคิด  สําราญจิตปรีดิ์เปรมเกษมศานต 
ตางไพบูลยพูนสวัสดิ์ชัชวาล  ทุกสถานนคราสถาพรฯ3 

 

 

เมื่อนําเรื่องพระอภัยมณีมาแตงเปนวรรณคดีลานนา   พระยาพรหมโวหารไดเลือกใชคํา
ประพันธประเภทคราว  โดยคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารเริ่มตนเรื่องที่วรรค 
ที่ 3 ของบทซึ่งการเริ่มตนคราวซอดวยวรรคที่ 3 ของบทนี้แตกตางกับคราวซอเรื่องอื่ น ๆ ของ
ลานนาที่จะเริ่มตนเรื่องดวยคราวซอวรรคแรกของบทเสมอ    ดังตัวอยางบทขึ้นตนของคราวซอ
เรื่องหงสหินของเจาสุริยวงศ ดังนี้ 

 

     ประหนมกร ชุลีนบนอม  จอมเกสเกลา มณีแสงใส 

สามนัยยะ พระดวงไตร  ขอเหมือนด่ังไฟ ประทีปสองแสง 

ลหุโวหาร หลอนไดเตื่อมแถง  พลความ ใสยอม4 
 

จากตัวอยางคราวซอเรื่องหงสหิน มีการเริ่มตนคราวบทขึ้นตนที่วรรคที่ 1 แตกตางกับ 
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ทีม่ีการเริ่มตนคราวซอดวยวรรคที่ 3 ของบทซึ่ง
เปนลักษณะที่คลายกับการแตงกลอนนิทานที่เริ่มตนที่วรรครับซึ่งเปนวรรคที่ 2 ของบท  ดังนั้นจึง
กลาวไดวาพระยาพรหมโวหารนาจะไดรับอิทธิพลดานฉันทลักษณจากกลอนนิทานเรื่องพระอภัย
มณีฉบับสุนทรภูมาแตงเปนคราวซอเรื่องพระอภัยมณี   บทขึ้นตนของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
และคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีดังนี้ 

 

พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู 
แตปางหลังยังมีกรุงกษัตริย 

สมมุติวงศทรงนามทาวสุทัศน ผานสมบัติรัตนานามธาน ี
อันกรุงไกรใหญยาวสิบเกาโยชน ภูเขาโขดเปนกําแพงบูรีศรี 
สพรึบพรอมไพรฟาประชาชี ชาวบูรีหรรษาสถาวร5 

                                                           
3 สุนทรภู ตอน 64  หนา 575 
4 คาวซอเรื่องธรรมหงสหิน  (เชียงใหม : ประเทืองวิทยา,2511), 1 
5 สุนทรภู ตอน 1 หนา 1 
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คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 

   ปถมะ   มูลละกลอนจา 
คอยฟงเทอะนอง   ท่ีของโลกา  จักไขวาทา   แตเคาเบื้องเบา 
จักสําแดงคุณ  พุทธังกูรเจา  เมื่อสมภารยัง หนุมนอย6 
 
การเริ่มตนคราวซอดวยวรรคที่ 3 ของบทซึ่งเปนลักษณะที่คลายกับการแตงกลอนนิทานนี้

ปรากฏในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารจํานวน 2 บท คือ บทขึ้นตนของบทที่ 1
และบทที่ 2 

ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อนําวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมาแตงเปน
สํานวนรอยแกว คือ การเปลี่ยนประเภทของวรรณคดีจากวรรณคดีนิทานที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน  
ตื่นเตนเปนวรรณคดีศาสนา  คือ เปนการเสนอประวัติของพระพุทธเจาในชาติกอน ๆ หรือที่
เรียกวา นิทานชาดก 

พระอภัยมณีฉบับลานนาประเภทรอยแกวแตงเปนนิทานชาดก กลาวคือมีองคประกอบ
สําคัญของชาดก ไดแก ปจจุบันวัตถุ  อดีตวัตถุ คาถา และประชุมชาดก   พระอภัยมณีฉบับลานนา
ประเภทรอยแกวมีทวงทํานองการแตงและสํานวนภาษาแบบนิทานชาดก คือ มีคาถาภาษาบาลี
สลับกับภาษาลานนาในนิทานตลอดเรื่อง  ดังตัวอยาง 

 

อถ กาเล สวนพระอาไภย ค็สั่งอําลายังอาจารยเจา แลวค็ออกมาหั้นแล เทฺวขตฺติยา เมื่อน้ัน 
2 กระสัตตรา ค็ออกมาพบกันยงัหนทางกลางบาน แลวเฉพาะหนามาสูเมืองรัตตนา วามีทิส
สะน้ีเที่ยงแทบสังกา แลวค็เอากันจระเดินลัดยังในปาไมแลเครอืเขา ดวยอันล่ําดับวันแลฅืน
ทังมวลประหมาณวาได 15 วัน ค็จิ่งจักมารอดเมืองรัตตนา อันเปนท่ีอยูแหงตน ค็มีแล7  

   
  พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตงเปนกลอนนิทาน  เมื่อนํามาแตงเปนฉบับลานนาสํานวนรอย
กรอง พระยาพรหมโวหารเลือกใชคําประพันธประเภทคราวซอ โดยพระยาพรหมโวหารแตงบท
ขึ้นตนของคราวซอเริ่มตนที่วรรคที่ 3 แตกตางกับคราวซอเรื่องอื่น ๆ ที่จะแตงบทขึ้นตนที่วรรคที่ 1 
ซึ่งการแตงบทขึ้นตนของคราวซอเริ่มตนที่วรรคที่ 3 นี้นาจะไดรับอิทธิพลจากการขึ้นตนกลอน
นิทานของสุนทรภู สวนในสํานวนรอยแกวแตงเปนนิทานชาดก มีคาถาภาษาบาลีสลับกับภาษา
ลานนาตลอดเรื่อง   
                                                           

6 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 1 
  7 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 2 บรรทัด 2 - 4 
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3.2 โครงเรื่อง 

 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีโครงเรื่องเปนโครงเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ แบบใหมที่
มีโครงเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ แบบเกาผสมบางเล็กนอยในตอนตนเรื่อง8  ในสวนของการศึกษาโครง
เรื่องผูวิจัยจะเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเฉพาะตอนที่มีเนื้อเรื่องตรงกับพระอภัยมณี
ฉบับลานนา  ไดแก ตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา ถึงตอนที่ 9 พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อ   สําหรับพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวซึ่งแตงเปนนิทานชาดกทั้ง 2 สํานวนผูวิจัย
จะพิจารณาเฉพาะอตีตวัตถุหรือสวนที่เปนนิทานเทานั้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

 3.2.1 การเปดเรื่อง 

   พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปดเรื่องโดยการกลาวถึงทาวสุทัศนเปนกษัตริยครอง
เมืองรัตนาซึ่งเปนเมืองที่ยิ่งใหญ มีพระมเหสีชื่อนางประทุมเกสรและมีพระโอรส 2 องค คือ พระ
อภัยมณีและศรีสุวรรณ  ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนก็เปดเรื่องกลาวถึงเมืองรัตนา
เปนเมืองที่ยิ่งใหญ มีกษัตริยชื่อทาวสุทัศน มีพระมเหสีชื่อนางดวงไกรษรและมีพระอภัยมณีและศรี
สุวรรณเปนพระโอรส  แตกตางกันที่ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระมเหสีของทาวสุทัศนชื่อนางจันทไกรสร 
 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเปดเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภู 

 

                                                           
8 ชลดา  เรืองรักษลิขติ, “พระอภัยมณี : มณีแหงวรรณคดีไทย,” ราชบัณฑิตยสถาน 30, 3 (กรกฏาคม – กันยายน 

2548) :769. 

พระอภัยมณี        
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอเรือ่งพระอภัยมณี 
ของพระยาพรหมโวหาร 

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

ท า วสุ ทั ศน เ ป น ก ษัตริ ย
ครองเมืองรัตนาซึ่ ง เปน
เมืองท่ียิ่งใหญ มีพระมเหสี
ชื่อนางประทุมเกสรและมี
พระโอรส 2 องค คือ พระ
อภัยมณีและศรีสุวรรณ   

เมืองรัตนาเปนเมือง ท่ี
ยิ่งใหญ มีกษัตริยชื่อทาว
สุ ทัศน  มีพระมเหสีชื่ อ
นางดวงไกรษรและมีพระ
อภัยมณีและศรีสุวรรณ
เปนพระโอรส 

เมืองรัตนาเปนเมืองท่ียิ่งใหญ มีกษัตริยชื่อทาวสุทัศน 
มีพระมเหสีชื่อนางจันทไกสรและมีพระอภัยมณีและ
ศรีสุวรรณ 
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   การเปดเรื่องของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูคลายคลึงกับคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหาร โดยแตกตางกันเล็กนอยที่คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหารไดบรรยายถึงเมืองรัตนากอนที่จะกลาวถึงทาวสุทัศน  แตพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาวถึง
ทาวสุทัศนกอน อีกทั้งพระมเหสีของทาวสุทัศนมีช่ือตางกัน  
 
 

3.2.2 การดําเนินเร่ือง 

     พระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูดําเนินเรื่องตามปฏิทิน คือ จะกลาวถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลังตามลําดับไป   การดําเนินเรื่องสามารถแบงเนื้อเรื่องไดเปนชวงๆ 
ทั้งหมด 9 ชวง การดําเนินเรื่องในแตละชวงสามารถแบงเปนเหตุการณไดหลายเหตุการณและใน
แตละเหตุการณก็จะมีรายละเอียดเหตุการณดวย  รายละเอียดเหตุการณในพระอภัยมณีแตละ
สํานวนจะปรากฏแตกตางกันไปอาจมีการสลับลําดับการเกิดขึ้นกอนหลัง  อีกทั้งอาจมี           
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวนดวย  ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณนั้นมีทั้ง  
การเปลี่ยนใหแตกตางกัน  และการเปลี่ยนโดยที่สํานวนหนึ่งมีแตอีกสํานวนหนึ่งไมมี 
   เนื่องจากในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนา 3 สํานวนมีชื่อตัวละครและ
สถานที่แตกตางกัน ในการวิเคราะหการดําเนินเรื่องผูวิจัยจะใชชื่อตัวละครและสถานที่เหมือนกัน
เพื่อไมใหเกิดความสับสน โดยใชฉบับสุนทรภูเปนหลัก  การเปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของ
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูแบงเนื้อเรื่องได   9 ชวง ดังนี้ 
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    3.2.2.1.ชวงที่ 1  
     พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางไปเรียนวิชาตามความ
ตองการของพระบิดา  เมื่อศึกษาสําเร็จจึงลาพระอาจารยกลับบานเมือง  แตเมื่อพระบิดาทราบวา
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาที่ไมมีประโยชนตอบานเมืองจึงดาวาและขับไลออกจากเมือง  
เนื้อเรื่องในชวงที่ 1 สามารถแบงเปนเหตุการณได 5 เหตุการณ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 1 

เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ทาวสุทัศน
ตองการให
พระโอรสเรียน
วิชา 

พระบิดาจะใหพระอภัยมณีและศรีสุวรรณครองเมืองจึงใหพระโอรสท้ัง 2 องคไปเรียนวิชา 
- - พระอภัยมณีและศรีสุวรรณแตงกาย 

เพื่อออกเดินทาง 
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณลาพระบิดาและพระมารดา - 
พระบิดาและพระมารดาใหโอวาท  

แกพระโอรส 
พระมารดาใหโอวาทแกพระโอรส 

2.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
เดินทางไปเรียน
วิชา 

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณแตงกาย  
และออกเดินทางในเวลาใกลคํ่า 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณออก

เดนิทาง 

พระอภัยมณีและ  
ศรีสุวรรณออก

เดินทางในเวลาคํ่า 
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางในปา

เปนเวลา 15 วันก็ถึงบานจันตคาม 
พระอภัยมณีและศรี
สุวรรณเดินทางใน
ปาจนถึงบานจันต

คาม 

พระอภัยมณีและศรี
สุวรรณเดินทางใน
ปาเปนเวลา 15 วันก็
ถึงบานจันตคาม 

3.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
เรียนวิชา 

มีอาจารยผูชํานาญดานการสงครามและดานการดนตรี 
อาจารยท้ัง 2 คนเขียนปดไวที่หนาตึกวา 

คิดคาสอนวิชาเปนทองแสนตําลึง 
อาจารยท้ัง 2 คนเขียนติดหนาประตูวา 

คิดคาสอนวิชาเปนคําพันหนึ่ง 
- พระอภัยมณีบอกศรีสุวรรณวาจะเลือกเรียนวิชาใดก็ไดไมบังคบั 

ศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบี่ พระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาดนตรี 
พระอภัยมณีคิดวาไมมีคาเรียน 

ศรีสุวรรณจึงแนะวาแหวนท่ีติดตัวมาสามารถตีราคาไดพอคาเรียนวิชา 
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เหตุการณ      พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
เรียนวิชา(ตอ) 

 
 
- 

ศรีสุวรรณบอก
พระอภัยมณีวาให
ไปเรียนวิชาตาม
ตองการ ถาเรียน
วิชาจนสําเร็จแลว
ตนจะไปตามหา
พระอภัยมณีเอง 

ศรีสุวรรณบอก 
พระอภัยมณีวาใหไป

เรียนวิชาตาม
ตองการ 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณแยกยาย
กันไปหาอาจารย

ของตน 

ศรีสุวรรณพบอาจารย 
 

ศรีสุวรรณแจงวาตองการเรียนวิชา     
แตไมไดหาทองแสนตําลึงมาให 

มีเพียงแหวนเทานัน้  
อาจารยจึงรับแหวนวงนั้นใสไวในผม 

 
ศรีสุวรรณแจงวาตองการเรียน 

วิชาคอนกระบอง 

อาจารยสอนวิชาศรีสุวรรณในยามดึก - 
- - ศรีสุวรรณเรียนวิชา 

7 เดือนกวาก็สําเร็จ 
- 

พระอภัยมณีพบอาจารยและมอบแหวนใหเปนคาเรียนวิชา 
 
- 

 
- 

 
- 

อาจารยน้ําผามาหอ
แหวนและเก็บรักษา

ไวเปนอยางดี 
พระอภัยมณีเรียนวิชาอยู 7 เดือนก็สําเร็จ อาจารยสอนวิชาเปาปใหพระอภัยมณ ี

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณ ี
สําเร็จวิชา 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณมอบ
แหวนใหอาจารย
เปนคาเลาเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

อาจารยสอนวิชา
คอนกระบองให   

ศรีสุวรรณ 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 1 (ตอ) 
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เหตุการณ      พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
เรียนวิชา(ตอ) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ศรีสุวรรณสําเร็จ
วิชาจึงลาอาจารย
กลับเมืองรัตนา 

อาจารยมอบแหวน
คืนให 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณเดินทาง
มาหาพระอภัยมณี 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีลาอาจารย
เพื่อมาหาศรีสุวรรณ
และกลบัเมืองรัตนา 

พระอภัยมณีลา
อาจารยกลับ 
เมืองรัตนา 

อาจารยมอบปใหพระอภัยมณีเลาหนึ่ง 
และคืนแหวนใหพระอภัยมณ ี

- 

พระอภัยมณีเดินทางกลับบานเมือง - - 
ศรีสุวรรณสําเร็จวิชา พระอาจารยมอบ

กระบองใหเปนของคูกาย  
และมอบแหวนคืนให 

ศรีสุวรรณลา
อาจารยกลับเมือง

รัตนา 

- 

4.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
กลับเมืองรัตนา 

ศรีสุวรรณเดินทางกลับบานเมือง 
และไดพบพระอภัยมณีระหวางทาง 

ศรีสุวรรณและ 
พระอภัยมณีพบกัน
ท่ีกลางหมูบาน 

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางอยู 15 วันก็ถึงเมืองรัตนา 
5.ทาวสุทัศนขับ
ไลพระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
ออกจากเมือง 

ทาวสุทัศนดีใจที่พระโอรสท้ัง 2 องค
กลับมาและไดไตถามทุกขสุขรวมท้ัง 

วิชาที่ไปรํ่าเรียนมา  

 
ทาวสุทัศนไดไตถามถงึวิชาที่ไปรํ่าเรียนมา 

พระอภัยมณีบอกวาตนเรียนการดนตรีสวนศรีสุวรรณเรียนดานการสงคราม 
ทาวสุทัศนโกรธจึงดาวาพระโอรสท้ัง 2 องคและขับไลออกจากเมือง 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 1 (ตอ) 
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      การดําเนินเรื่องของวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 1          
มีเหตุการณสําคัญ 5 เหตุการณ คือ ทาวสุทัศนตองการใหพระโอรสเรียนวิชา  พระอภัยมณีและ   
ศรีสุวรรณเดินทางไปเรียนวิชา  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ
กลับเมืองรัตนา   และทาวสุทัศนขับไลพระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกจากเมือง  ในแตละ
เหตุการณจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนามี
เหตุการณครบทั้ ง  5  เหตุการณ   แตจะมีการสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ                
และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

      1.การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ   
        ในเหตุการณที่ 1 ทาวสุทัศนตองการใหพระโอรสเรียนวิชา  
ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน พระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดแตงกายเพื่อออกเดินทางกอนที่
จะไปหาพระบิดาและมารดาแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารที่หลังจากพระบิดามารดาใหโอวาทแลวจึงแตงกายแลวออกเดินทาง   
      ในเหตุการณที่ 3  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา 
ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  พระอภัยมณีไดพบอาจารยและไดเรียนวิชากอนศรีสุวรรณ
แตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงที่ศรีสุวรรณไดพบอาจารยและเรียนวิชากอนพระอภัยมณี  
      2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 1 ทาวสุทัศนตองการใหพระโอรสเรียนวิชา 
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพระบิดาและ
พระมารดาไดใหโอวาทแกพระโอรสทั้ง 2 องค  แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับทั้ง 2 สํานวน       
พระมารดาเปนผูใหโอวาทแกพระโอรสทั้ง 2 องคเพียงลําพัง 
      ในเหตุการณที่ 2 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางไป
เรียนวิชา  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและ
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไดบอกวพระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางในเวลาคํ่าและใช
เวลาเดินทาง 15 วันจึงถึงบานจันตคาม แตพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไมไดบอกไว 
      ในเหตุการณที่ 3  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา
อาจารยในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารเขียน
ปดหนาตึกวาคิดคาเรียนเปน “ทองแสนตําลึง” แตกตางกับพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนที่
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อาจารยคิดคาเรียนเปน “คําพันหนึ่ง”    กอนเลือกเรียนวิชาในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง           
3 สํานวน พระอภัยมณีไดบอกศรีสุวรรณวาใหเลือกเรียนวิชาใดก็ไดไมบังคับ แตในพระอภัยมณี
ฉบับสุนทรภูไมปรากฏ  เมื่อเรียนวิชาจบในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารอาจารยไดมอบกระบองใหศรีสุวรรณเปนอาวุธคูกาย แตไมปรากฏในพระ
อภัยมณีฉบับชาดกทั้ง 2 สํานวน 

     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 1 นี้มีการเปลี่ยนแปลงลําดับรายละเอียด
เหตุการณและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ สิ่งที่นาสนใจของการดําเนินเรื่องชวงที่ 1 
คือ เหตุการณที่ 1 ทาวสุทัศนตองการใหโอรสเรียนวิชา  กอนที่จะออกเดินทางพระอภัยมณีและ
ศรีสุวรรณไดรับโอวาทจากพระบิดาและพระมารดา โดยในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารทาวสุทัศนและพระมเหสีเปนผูใหโอวาท  สวนใน       
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงมเหสีเปนผูใหโอวาท
เพียงผูเดียว โอวาทที่กลาวส่ังสอนพระโอรสมีดังนี้ 
พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 

     แลวกมกราบปตุราชมาตุรงค ท้ังสององคลูบหลังแลวส่ังสอน 

จะเดินทางไกลในปาพนาดอน จงผันผอนตรึกจําคําโบราณ 

     จะพูดจาสารพัดบําหยัดย้ัง จนลุกนั่งน้ําทากระยาหาร 

แมนหลับนอนผอนพนที่ภัยพาล อดบันดาลโกรธขึ้งจึงสบาย9 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
     สองกษัตริย ลูบหลังลูกรัก  แลวสอนส่ังดวย คํานวล 
จักเดินเทศทอง จุงแยง10หันหวน  ตามคะบวน บัวราณโลกตาน11 
แมนจักเดินจร ดงดอนไกลบาน  กลางไพรพาล ปาไม 
     อยามักหลับนอน เนอเจาหนอไธ  หาบได ภัยพาล 
ทังโภชนะ เยื่อง12กระยาหาร  หื้อ13อดบันดาล อยามักใฝเฝา 

 

                                                           
9 สุนทรภู ตอน 1 หนา 2 
10 แยง หมายถงึ พิจารณาดูอยางพินิจพิเคราะห 
11 ตาน หมายถงึ พูด 
12 เยื่อง หมายถึง เรื่อง 
13 หือ้ หมายถงึ ให 
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หื้ออดโมโห โกธามืดเศรา  จุง14จําเอาคํา อยาซัด 
     จักฟู15จา เร่ืองสารพัด  หื้อออนอวน นวลคํา 
สองเจาพี่นอง นั่งดัก16ฟงจํา  รับเอาคํา กราบนบกมเกลา17 

  

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
อถในกาลนั้น นางราชเทวีตนแมก็หื้อ18โอวาทคําสอนแกลูกตนดวยคําวาดังนี้ ตาต ปุตฺตกา 
ดูราเจาลูกรักทังสองแกพอแมเหย สวนเจาทังสองอันจะเดินไปสอดแสวงหาเรียนเอายัง
ศาสตรเพททังหลาย อันจักไปสูประเทศราชบานเมืองอื่นดังอั้น แมนจักเจียรจาปราศรัยอยู
กินดวยประการฉันใดดังอ้ันก็ดี ก็หื้อมีความอดความเพียรอยามีความเหี้ยมโหดโขด19รายจา
หยาบกลาคําแข็ง จุงหื้อมีความรํ่าเพิง20คึดไปยาว หื้อลูกรักทังสองไดรักแพง21กัน แมนจักฟู
จาปราศรัยก็หื้อมีคําอันออนหวาน  หื้อเปนท่ีควรระเมา22เอาใจแกคนทังหลายเทอะ อปจ 
ประการหนึ่งเจาลูกรักทังสองจักไปดังอั้น จุงหื้อสมดังคําตริวิตัก23ชุประการ เทอะ บเทาแต
นั้นสิ่งเดียวจุงหื้อไดอยูสุขสวัสดีมีทีฆาอายุยืนเท่ียงเทารอยขวบเขาเปนแดนแดเทอะ24 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
มาตา อันวานางพระญาผูแม อันจักไพดั่งอั้น ค็จิ่งสั่งสอนยังลูกแหงตนวา ดูราเจาลูกรักแก
แม ผีวาเจาทัง 2 หากจักไพดั่งอั้น ค็จุงหื้อมีทีฆาอายุหมั้นยืนยาว อันวาพยาธิทังมวลจุงหื้อ
คลอยจากลูกเตาทัง 2 เทิอะ วา จ ปน ประการนึ่ง ดูราเจาลูกรักแกแมเหิย ผีวาเจาจักไพ
บานเมืองท่ีอื่นดั่งอั้น  หื้อคอยแปงใจ25หื้อดีงาม แมนจักปากตาน26เจียรจาปราไสรด่ังอั้น  

                                                           
14 จุง หมายถงึ จง 
15 ฟู หมายถึง พดู 
16 ดัก หมายถงึ นิง่ เงียบ 
17 พระยาพรหมโวหาร  บท 1 หนา 3 
18 หือ้ หมายถงึ ให 
19 โขด หมายถงึ โกรธ 
20 รํ่าเพิง หมายถงึ รําพึง 
21 แพง หมายถึง รัก 
22 ระเมา หมายถงึ ร่ืนรมย  เปนที่พอใจ 
23 วิตัก หมายถงึ ความคิด 
24 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 9 บรรทัด 2  ถึง หนา 10 บรรทัด 2 
25 แปงใจ หมายถึง ทาํใจ 
26 ตาน หมายถงึ พูด 
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ค็จุงหื้อมีคําออนหวานเทิอะ อยาหื้อมีฅวามเฅืองเคียด27แกกัน อยาวิวาทผีดเถียงกันเทิอะ 
แลวเจาทัง 2 จุงหื้อไพเทิอะวาอัน้หั้นแล28 

     ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู พระบิดาและพระมารดาไดใหโอวาท
วาใหระมัดระวังการเดินทางในปา เรื่องคําพูด  การรับประทานอาหาร  ใหนอนพักผอนในที่ที่
ปลอดภัย และอยามักโกรธ    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  พระบิดาและ
พระมารดาไดใหโอวาทวาใหระมัดระวังการเดินทางในปา  อยามัวนอนหลับเพราะมักจะมีภัย    
อยาเห็นแกกิน อยามักโกรธและขี้โมโห และอยาลืมคําสอน   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อม พระมารดาไดใหโอวาทวา  ไมวาจะไปอยูที่ใดขอใหมีความอดทน ความเพียร อยามีจิตใจ
โหดราย ใหพี่นองทั้งสองคนรักกัน อยาพูดจาหยาบคายแข็งกระดางตอกัน อีกทั้งยังอวยพรใหสม
ดังหวังทุกประการ  มีความสุขและมีอายุยืนยาว   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พระมารดา
ไดอวยพรใหมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย และใหโอวาทวาใหคิดดี พูดจาออนหวาน  อยาโกรธ
เคืองและอยาทะเลาะกัน 

     พระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดรับจากโอวาทจากพระบิดาและพระ
มารดา  จะเห็นไดวาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 4 สํานวนจะสอนเรื่องการพูดเหมือนกัน และมี
สวนที่แตกตางกัน คือ  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหาร  จะสั่งสอนพระโอรสเรื่องการเดินทาง การปฏิบัติตนเมื่ออยูในปา และเรื่องอาหาร
การกิน เปนสําคัญ สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ํา
โทง จะสอนเรื่องการรักษาความสัมพันธอันดีระหวางพี่นอง กลาวคือใหพระโอรสทั้งสองมีความรัก
ใครตอกัน  ไมทะเลาะเบาะแวงกัน และใหพูดจาออนหวานตอกัน อีกทั้งพระมารดายังอวยพรใหมี
อายุยืนยาว  

     จากการที่ใหโอวาทพระอภัยมณีและศรีสุวรรณกอนออกเดินทาง
นี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนลานนาวา แมจะมีความสัมพันธใกลชิดกับลูก เนื่องจากพอ
ตองออกไปทํางาน  ดังนั้นหนาที่ในการอบรมสั่งสอนลูกจึงเปนหนาที่หลักของแม จากคําสอนของ
แมก็สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับคนในครอบครัววาผูที่อยูในครอบครัวเดียวกันหรือเปน
พี่นองกันตองรักกัน พูดจาดวยถอยคําที่ออนหวานตอกัน เพราะพี่นองกันอยางไรเสียก็ตัดกันไม
ขาด  

                                                           
27 เคียด หมายถงึ โกรธ 
28 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 5 บรรทัด 4 ถงึ หนา 6 บรรทัด 1 
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     3.2.2.2 ชวงที่ 2  
     พระอภัยมณีรูสึกอับอายที่ถูกตอวาจึงชวนศรีสุวรรณเดินทางออก
จากเมือง  ทั้งสององคเดินทางมาตามปาเขาจนมาถึงริมฝงมหาสมุทรและไดพบกับพราหมณทั้ง   
3คน   พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีเปาปใหฟง  พระอภัยมณีจึงทําตามคําขอ  พราหมณ
ทั้ง 3 คนรวมทั้งศรีสุวรรณไดฟงเพลงปของพระอภัยมณีจึงหลับไป  เนื้อเรื่องในชวงที่ 2 สามารถ
แบงเปนเหตุการณได 4 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 2 

เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
ออกจากเมือง
รัตนา 

พระโอรสท้ัง 2 องคอับอายที่ถูกพระบิดาดาวาตอหนาเสนาอมาตย 
- พระอภัยมณีและศรี

สุวรรณออกจาก
เมืองโดยมิไดรํ่าลา

พระมารดา 

- 

พระอภัยมณีปรึกษากับศรีสุวรรณและชวน
กันออกเดินทางไปในปา 

- - 

พระอภัยมณีและศรี
สุวรรณกอดกัน
รองไหจนสลบไป 
เหลาเสนาอมาตย
ชวยดูแลจนฟนขึ้น 

 
 
- 

 
 
- 

- 

พระอภัยมณีชวนศรีสุวรรณเดินทางออกจากเมืองรัตนา 
 
- 

 
- 

พระมารดารองไห
เปนทุกขที่พระโอรส
ออกจากเมืองไป 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณแตงกาย
ดวยเครื่องประดับ
แลวออกจากเมือง

ไปในเวลาค่ํา 
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เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
เดินทาง  

 
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางเขาไปในปา 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณเดนิ

ทางเขาไปในปาผาน
หาดหวยตางๆ 

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณรูสึกเหนื่อยก็
นั่งปรึกษากัน 

- - 

พระอภัยมณีบนวาเดินทางแสนลําบากไมมีอาหาร นับวันย่ิงจะนําไปสูความตาย 
ศรีสุวรรณตอวาพระอภัยมณีท่ีเปนคนขี้ขลาดและเตือนสต ิ

พระอภัยมณีไดสติ 
พระอภัยมณีบอกใหปลดเครื่องประดับท่ีมีคาและปลอมตัวเปนสามัญชน 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณเดินทาง
อยูในปา 1 เดือนเศษ

ก็ถึงชายทะเล 

 
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดนิทาง 

อยูในปาจนมาถึงชายหาด 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณเดินไปถึง

ตนไมไรคําใกล
มหาสมุทร 

พระอภัยมณีและศรีสุวรรณนั่งเลนใต 
ตนไทร 

พระอภัยมณีและศรี
สุวรรณนั่งเลนใตตน

โพธ์ิไทร 

พระอภัยมณีและศรี
สุวรรณนอนพักผอน

ใตตนไม 
 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณปรึกษา
กันเรื่องความทุกขที่

ไดรับ 
3.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
พบพราหมณทั้ง 
3 คน 

พราหมณ 3 คนเปนเพื่อนกันชื่อวิเชียร 
โมรา และสานน 

พราหมณ 3 พี่นองกันชื่อวิเชียร โมรา  
และสานน 

 
พราหมณท้ัง 3คนลองเรือมาใกลตนไทรจึง

เห็นพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ 

พราหมณท้ัง 3คน
ทองเที่ยวมาจึงเห็น
พระอภัยมณีและ 

ศรีสุวรรณ 

พราหมณท้ัง 3คน
ลองเรือมาใกลตน
ตนไมก็ไดยินเสียง
พระอภัยมณีและ 

ศรีสุวรรณ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 2 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 2          
มีเหตุการณสําคัญ 4 เหตุการณ คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกจากเมืองรัตนา  พระอภัยมณี
และศรีสุวรรณเดินทาง  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณพบพราหมณทั้ง 3 คน  และพระอภัยมณีเปาป 
ในแตละเหตุการณจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับ
ลานนามีเหตุการณครบทั้ง 4 เหตุการณ  แตจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ          
ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 
 
 
 
 

เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.พระอภัยมณี
และศรสีุวรรณ
พบพราหมณทั้ง 
3 คน(ตอ) 

 
พราหมณท้ัง 3 คนจอดเรือสําเภาแลวแวะ
พูดคุยกับพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ 

พราหมณท้ัง 3 คน
แวะพดูคุยกับ    

พระอภัยมณีและ    
ศรีสุวรรณ 

พราหมณท้ัง 3 คน
จอดเรือแลวแวะ

พูดคุยกับพระอภัย-
มณีและศรีสุวรรณ 

อภัยมณีและศรีสุวรรณเลาประวัติของตนใหฟงตามความเปนจริง 
พราหมณไดเลาประวัติของตนใหทราบ 

พราหมณสอบถามเร่ืองคุณของวิชาดนตร ี
พระอภัยมณีอธิบายเรื่องคุณของวิชาดนตรีใหทราบ 

 
- 

 
- 

 
- 

พราหมณขอใหพระ
อภัยมณีเปาปใหฟง 

- - - พระอภัยมณีกลัวจะ
มีภัยมาถึงจึงหามมิ
ใหพราหมณหลับ
และใหดูแลตน 

4.พระอภัยมณี
เปาป 

พระอภัยมณีเปาปใหฟง 
พราหมณท้ัง 3 คนและศรีสุวรรณไดฟงเสียงปก็หลับไป 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 2 (ตอ) 
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      การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
      ในเหตุการณที่ 1  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกจาก
เมืองรัตนา  เมื่อพระอภัยมณีปรึกษากับศรีสุวรรณวาจะเดินทางออกจากเมืองในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูกลาววาทั้ง 2 องคกอดกันรองไหจนสลบไป เหลาเสนาอมาตยชวยดูแลจึงฟนขึ้น แตใน   
พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไมปรากฏ   เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางออก
จากเมืองรัตนา ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาพระมารดาทรงรองไหครํ่าครวญที่
พระโอรสจากไป เพราะทรงเห็นวาพระโอรสไมมีความผิดและทรงกลัววาพระโอรสจะไดรับความ
ลําบาก แตในพระอภัยมณีสํานวนอื่น ๆ ไมปรากฏ   
 

      ในเหตุการณที่ 2 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทาง   
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาทั้ง 2 องคเดินทางไปในปา แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 

กลาววาทั้ง 2 องคเดินทางผานปาเขาและหาดหวยตาง ๆ กอนจะไปถึงชายทะเล 
 

      ในเหตุการณที่  3  พระอภัยมณีและศรีสุ วรรณพบ
พราหมณทั้ง 3 คน ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พราหมณทั้ง 3 คนขอใหพระอภัยมณีเปาป
ใหฟง แตในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร และ 
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม หลังจากไดอธิบายคุณของวิชาดนตรีแลวพระอภัยมณีไดเปาป
ใหทั้ง 3 คนฟงเพื่อแสดงใหเห็นคุณของดนตรีอยางชัดเจนขึ้น 
 
 

     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 1 นี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เหตุการณหลายเหตุการณ   สิ่งที่นาสนใจของการดําเนินเรื่องชวงที่ 2 คือ เหตุการณที่ 1 พระอภัย
มณีและศรีสุวรรณออกจากเมืองรัตนา  เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางออกจากเมือง 
เพราะถูกพระบิดาขับไลโดยมิไดลาพระมารดา  ในพระอภัยมณีฉบับวัดบานเอื้อมกลาววา        
นางจันทไกรสรโศกเศราและคร่ําครวญถึงพระโอรสทั้ง 2 องค ความวา 
 

อถ ตทา  ราชเทวี โรทธมานา ในกาลนั้นนางราชเทวีตนแมหัน29ลูกตน อันพลัดพรากจาก
ปราสาทราชเวศนแลโรง หนีไปดังอัน้ นางก็มีโศกทุกขรอนไหมมากนักบอาจจักทรงตนอยูได
ก็รองรํ่าไหไปมาวันนั้นแล ภิกขเว ดูราภิกขุทังหลาย นางเทวีตนแมหันยังลูกทังสองแหงตนหนี

                                                           
29 หัน หมายถงึ เห็น 
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ไปดังอั้น นางก็ยอมือ30ตีออกรองไห  กลาวถอยคําอันควรรักควรแพง31มากนัก ก็กลาววา 
ตาต อโห โอยนอแทแล ดูราเจาลูกรักแกแม ผูเกิดมาแตอกหาโทษบได พอยจักไดพลัดพราก
จากกูแมไป เขาไปสูประเทศราชบานเมืองอื่น ดวบบาปกรรมเยื่อง32ใดอั้นชา ลูกรักกูเคยสุข
สําราญในปราสาทมีอามาตยหากแวดลอมออมเปนบริวารไปดวยยัวยานอันเลิศแลว ประดับ
ดวยแกวหากดูงาม บัดนี้ลูกกูจักปาไมแกหนามหนา หาอันจักรองบาทาบได บวาเปนทุกขแก
ลูกแกนไททังสองอั้นชาฤๅ ดูราเจาลูกรักแกแมเหย แตกอนเจากูเคยอยุสุขเสวยยังโภชนะ
อาหารอันสนิทชิดชม มีรสอันหวานเลิศแลวบัดนี้ลูกแกวแมเข็ญใจ บวาจักไปกินลูกไมตาง33

ขาวอั้นชาฤๅ นางราชเทวีตนแมก็ไหแลวรํ่าไรไปมาดวยประการตางๆ วาอั้นแลวก็รองไหอยู
หั้นแล34 

 
     นางจันทไกรสรโศกเศราและคร่ําครวญถึงพระโอรสทั้ง 2 กลัววา
จะไดรับความยากลําบาก เพราะตองพลัดพรากจากบานเมือง ไมไดรับความสุขสบายเชนเคย   
การคร่ําครวญถึงพระโอรสทั้ง 2 องคแสดงใหเห็นถึงความรักและความผูกพันธของแมที่มีตอลูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

30 ยอมือ หมายถึง ยกมือขึ้น 
31 แพง หมายถึง รัก 
32 เยื่อง หมายถึง เรื่อง 
33 ตาง หมายถึง แทน 

  34 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 1 บรรทัด 3 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
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   3.2.2.3 ชวงที่ 3  
      นางผีเสื้อสมุทรออกมาหาอาหารไดยินเสียงปและเห็นพระอภัย
มณีมีรูปงามก็หลงรักและลักพาตัวไปอยูในถ้ําใตมหาสมุทร พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับนางผีเสื้อ
สมุทร   เนื้อเรื่องในชวงที่ 3 สามารถแบงเปนเหตุการณได 4 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 3 

เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.นางผีเสื้อ-
สมุทรเจอพระ
อภัยมณ ี

นางผีเสื้อสมุทรหาอาหารกินใกลตนไมที่พระอภัยมณีพักอยู - 
นางผีเสื้อสมุทรไดยินเสียงปของ         

พระอภัยมณ ี
 
- 

นางผีเสื้อสมุทรได
ยินเสียงปของ     
พระอภัยมณ ี

นางผีเสื้อสมุทรขึ้นมาบนฝง - นางผีเสื้อสมุทร
ขึ้นมาบนฝง 

นางผีเสื้อสมุทรเห็นพระอภัยมณีก็หลงรัก 
2.นางผีเสื้อ-
สมุทรลักพา
พระอภัยมณไีป
ไวในถ้ําใต
มหาสมุทร 

- - นางผีเสื้อสมุทร 
รายมนตรให

พราหมณและศรี
สุวรรณหลับ 

- 

- - นางผีเสื้อสมุทรเนรมิตใหมีรางกายใหญโต 
นางผีเสื้อสมุทรลักพาพระอภัยมณ ี

นางผีเสื้อสมุทรลักพาพระอภัยมณีไปไวบนเตียงในถ้ําใตมหาสมุทร - 
พระอภัยมณีสลบ 

เพราะกลัวนางผีเสื้อสมุทร 
พระอภัยมณีสลบ พระอภัยมณีตกใจจึงดา

นางผีเสื้อสมุทร 

- - นางผีเส้ือมสมุทร
กอดจูบพระอภัยมณ ี

- 

- - พระอภัยมณีฟนข้ึน
เห็นนางผีเสื้อสมุทร
จูบตนอยูก็สลบลง

ไปอีก 
 

- 
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เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.นางผีเสื้อ-
สมุทรลักพา
พระอภัยมณไีป
ไวในถ้ําใต
มหาสมุทร(ตอ) 

นางผีเสื้อสมุทรคิดวาพระอภัยมณีกลัวราง
ยักษจึงแปลงกายเปนหญิงงาม 

นางผีเสื้อสมุทรแปลง
กายเปนหญงิงาม 

- 

พระอภัยมณีตื่นขึ้นเห็นหญิงงามก็รูวาเปน
นางยักษ 

- - 

พระอภัยมณีโกรธนางผีเสื้อสมุทร  
แตแกลงพูดดีดวยวามนุษยกับยักษ 

ไมสามารถอยูรวมกันได 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรบอกวาตนเปนสาวโสด  
ไมตองกลัวและแกลงสะบัดสไบใหหลุด
ออกจากกายแลวเขาไปใกลพระอภัยมณี 

นางผีเสื้อสมุทรบอก
วาตนเปนสาวโสด 

ไมตองกลัว 

- 

พระอภัยมณีโกรธดาวานางผีเส้ือสมุทร - 
- พระอภัยมณีถม

น้ําลายใสนางผีเสื้อ
สมุทร 

- - 

นางผีเสื้อสมุทรไมโกรธ แตยังคงพูดจาไพเราะ 
พระอภัยมณีไมใหนางผีเสื้อสมุทรเขาใกล - - 

- - - พระอภัยมณีดาวา
นางผีเสื้อสมุทร 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรบอก
วาไมตองกลัวแลวก็
เขาไปกอดพระอภัย

มณ ี
 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีดาวา
นางผีเสื้อสมุทร 

- - - นางผีเสื้อสมุทรไม
โกรธ 

- - - นางผีเสื้อสมุทร
แปลงกายเปนหญิง

งาม 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 3 (ตอ) 



154 
  

 
 

เหตุการณ พระอภัยมณี      
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภยัมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.นางผีเสื้อ-
สมุทรลักพา
พระอภัยมณไีป
ไวในถ้ําใต
มหาสมุทร(ตอ) 

พระอภัยมณีครํ่าครวญถึงศรีสุวรรณ 
 

 
นางผีเสื้อสมุทรคิดวาพระอภัยมณีพูดกับตนจึงเขาไปกอดจูบ 

 
 
 

นางผีเสื้อสมุทรคิด
วาพระอภัยมณีพูด
กับตนจึงเขาใกล 
คอยปลอบไมให

โศกเศราและเนรมิต
ผาออนนุมใหนอน 

พระอภัยมณีดาวางนางผีเสื้อสมุทรท่ีแสดง
กิริยาไมรักนวลสงวนตัว 

พระอภัยมณีดาวาง
นางผีเสื้อสมุทรท่ีทํา
ใหพลัดพรากจาก 

ศรีสุวรรณ 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรจึง
บอกวาแมจะหาม
อยางไรตนก็จะ
กระทําเชนนี้ 

 
- 

 
- 

 
- 

3.พระอภัยมณี
ไดนางผเีสื้อ-
สมุทรเปนชายา 

พระอภัยมณีรูวาไมสามารถจะหนีจากนางผีเส้ือสมุทรไปไดจึงขอใหนางสาบานวา 
จะไมกินตน  พระอภัยมณีจึงจะยอมเปนสามีของนาง 

นางผีเสื้อสมุทรดีใจมากและยอมสาบานตามที่พระอภัยมณีตองการ 
พระอภัยมณีไดนางผีเสื้อสมุทรเปนชายา - - 
นางผีเสื้อสมุทรไดพระอภัยมณีเปนสามี

ดังที่หวังไวและคอยดูและพระอภัยมณีเปน
อยางด ี

 
- 

 
- 

- พระอภัยมณีอาศัย
อยูกับนางผีเสื้อ

สมุทรดวยความจํา
ยอมและปรารถนา
จะพบศรีสุวรรณอยู

ตลอด 

พระอภัยมณีอาศัย
อยูกับนางผีเสื้อ
สมุทรอยางไมมี

ความสุข 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 3 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 3         
มีเหตุการณสําคัญ 3 หตุการณ คือ  นางผีเสื้อสมุทรเจอพระอภัยมณี  นางผีเสื้อสมุทรลักพา   
พระอภัยมณีไปไวในถ้ําใตมหาสมุทร  และพระอภัยมณีไดนางผีเสื้อสมุทรเปนชายา ในแตละ
เหตุการณจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนามี
เหตุการณครบทั้ง 3 เหตุการณ  แตจะมีการสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

        1.การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ   
       ใน เห ตุการณ ที่  2  นางผี เ สื้ อ สมุ ท รลั กพา        
พระอภัยมณีไปไวในถ้ําใตมหาสมุทร  การแปลงกายเปนหญิงงามในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ํา
โทงนางผีเสื้อสมุทรแปลงกายเมื่อไดทะเลาะกับพระอภัยมณีแลวแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อมที่นางผีเสื้อสมุทรแปลงกายเปนหญิงงามหลังจะที่จับตัวพระอภัยมณีมาไวในถ้ําและแปลงกาย
ขณะที่พระอภัยมณีกําลังหลับ โดยในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหาร นางผีเสื้อสมุทรแปลงกาย เพราะคิดวาพระอภัยมณีกลัวรางยักษ 
 

      2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ใน เห ตุการณ ที่  2  นางผี เ สื้ อ สมุ ท รลั กพา        
พระอภัยมณีไปไวในถ้ําใตมหาสมุทร ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมนางผีเสื้อสมุทรราย
มนตรเพื่อสะกดใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนหลับกอนลักพาตัวพระอภัยมณีไป            
แตไมปรากฏในสํานวนอื่น ๆ  อาจเนื่องจากความสับสนของผูแตง เพราะพราหมณทั้ง 3 คนและ 
ศรีสุวรรณหลับดวยฤทธิ์ของปพระอภัยมณีแลว  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหาร เมื่อฟนขึ้นมาพระอภัยมณีดาวานางผีเสื้อสมุทรและถมน้ําลายใส แตกตางจากสํานวนอื่น  ๆ 
ที่พระอภัยมณีทําเพียงตอวานางผีเสื้อสมุทรเทานั้น 

       ในเหตุการณที่ 3พระอภัยมณีไดนางผีเสื้อสมุทร
เปนชายา ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารได
บรรยายบทอัศจรรยระหวางพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร แตในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวน
ไมปรากฏ 
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     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 3 นี้มีทั้งการสลับรายละเอียดเหตุการณ
และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ สิ่งที่นาสนใจของการดําเนินเรื่องชวงที่ 3 คือ 
เหตุการณที่ 2 นางผีเสื้อสมุทรลักพาพระอภัยมณีไปไวในถ้ําใตมหาสมุทร  เมื่อถูกนางผีเสื้อสมุทร
จับไปพระอภัยมณีก็ตกใจจนสลบ   ในพระอภัยมณีฉบับวัดบานเอื้อมกลาววานางผีเสื้อสมุทรนํา
พระอภัยมณีไปไวในถ้ําแลวกอดจูบพระอภัยมณ ี พระอภัยมณีฟนขึ้นมาเห็นนางผีเสื้อสมุทรกอดจูบ
ตนจึงสลบลงไปอีก  การที่ผูแตงใหพระอภัยมณีสลบลงไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นนางผีเสื้อสมุทรกอด
จูบตนนั้นเปนการแสดงใหเห็นถึงความออนแอของพระอภัยมณีวาแคเพียงเห็นนางผีเสื้อสมุทรก็
ตกใจกลัวจนสลบไป        
     นอกจากในเหตุการณที่ 2 แลวในเหตุการณที่ 3 พระอภัยมณีได
นางผีเสื้อสมุทรเปนชายาก็มีสิ่งที่นาสนใจ กลาวคือเมื่อนางผีเสื้อสมุทรยอมสาบานวาจะไมทําราย
พระอภัยมณี พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับนางผีเสื้อสมุทร ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู กลาววาเมื่อ
พระอภัยมณีขอใหนางผีเสื้อสมุทรสาบานวาจะไมทํารายตน  นางผีเสื้อสมุทรก็ยอมสาบานหลังจาก
นั้นพระอภัยมณีจึงไดนางผีเสื้อสมุทรเปนชายา ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูไดบรรยายบทอัศจรรย
ของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรวา 
 

     พระฟงคําจําจิตพิศวาส ฝนอารมณสมพาสท้ังโศกเศรา 

การโลกียดีช่ัวยอมมัวเมา เหมือนอดขาวกินมันกันเสบียง 

เกิดกุลาควาวาวปกเปาติด กระแซะชิดขากบกระทบเหนียง 

กุลาสายยายหนีตีแกเอียง ปกเปาเหวี่ยงยักแผละกระแซะชิด 

กุลาโคลงไมสูคลองกระพลองกระแพลง ปกเปาแทงแตละทีไมมีผิด 

จะแกไขก็ไมหลุดสุดความคิด ประกบติดตกผางลงกลางดิน 

สมพาสยักษรักรวมภิรมยสม เหมือนเด็ดดอกหญาดมพอไดกลิ่น 

เปนวิสัยในภพธรนินทร ไมสุดสิ้นเสนหประเวณ ีฯ35 

 
      
 
 
 

                                                           
35 สุนทรภู ตอน 2 หนา 17 
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     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาววา 

เมื่อพระอภัยมณีไดยินคําสาบานของนางผีเสื้อสมุทรแลวจึงจําตองรับนางเปนชายา ดังความวา 
 

     เจายินคําสจั จําจักรวมรัก  ทังโศกเศรา อารมณ 
องคกลิ่นคู36 ไดรวมสาสม   สนิทชิดชม ฟกเฟอ37เฝอฝน 
ประเหงี่ยนเสีย ยามเมื่ออดกลั้น  กินแตมัน เผือกยวาง 
     ตางเสบียง บหื้อมิ่งมาง  ตามโลกตาน ควรคลอง38 
นางผีเสื้อยักษ มันสมสยอง  เหมือนไดลอยฟอง เมกฆะไพได 
ประคองกาย พัดวีอยูใกล   บไกลหาง องคเซื้อมซิด39 

 
 
     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง กลาวเพียงวาพระอภัยมณียอมอาศัยอยูกับนางผีเสื้อสมุทรโดยไมไดกลาววา     
พระอภัยมณีไดนางผีเสื้อสมุทรเปนชายาหรือบทอัศจรรย แตกลาวเพียงวาเมื่อนางผีเสื้อสมุทรยอม
ใหคําสัตยสาบาน พระอภัยมณีจึงยอมอยูกับนางในถ้ําใตมหาสมุทร ความวา 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

ตมตฺถํ ปกา เสนโต สัตถาสัพพัฺูพระพุทธเจาก็เทศนาสําแดงยังอรรถอันน้ันมาหื้อ40แจง ก็
กลาวเปนสัมพุทธคาถาวา อสุรี วจนํ คณฺหติ อภยฺโย ปฏิญาณํ ดังนี้ ภิกข เว ดูราภิกขุทัง
หลายในเมื่อพระอภัยหื้อปฏิญาณแกนางผีเสื้อแลวดังอั้น สวนนางผีเสื้อก็รับเอาชุ 41ประการ
หั้นแลวก็คอยอยูไปดวยทางทุกขความสุขหาบไดทุกค่ําเชาวันยามเทามีความปรารถนาหื้อได
หันหนายังนองแหงตน บห้ือคลาดคลาไคลวาอ้ันแลว ในนํ้ามหาสมุทรท่ีหัน้วันนั้นแล42 

 
 
 
 

                                                           
36 กลิ่นคู หมายถงึ น้ําอบรํ่า 
37 ฟกเฟอ หมายถงึ ฟูมฟก เอาใจใส 
38 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา25-26 
39 พระยาพรหมโวหาร  บทที่ 3  หนา 25-26 
40 หือ้ หมายถงึ ให 
41 ชุ หมายถึง ทุก 
42 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 8 บรรทัด 2 ถึง หนา 9 บรรทัด 1 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

อถ ในกาลนั้น สวนนางผีเสื้อน้ํา ค็มีใจซะลาบอาบเต็มตนดวยอันยินดีมากนัก ค็จิ่งใครหัว43

แลเจียรจาปราไสยกับดวยพระอาไภยวา สามิ ดูกราเจาตนเปนผัว ตั้งแรกแตกาลนี้ไพพาย
หนา เจาจุง44อยูกับดวยขาหาฅวามทุกขบไดจุงมีเทิอะ ประการ 1 ขาค็จักรักแพง45แฝงใฝยัง
เจาคู46ตอเทาเสี้ยงอินทรียชีวิต47แหงขาแล อันวากรียาจักขา48กะทําก่ําจัดยังเจาคูหื้อตาย
จากชีวิต ค็หาบไดในตนตัวแหงขาแล นางผีเสื้อยักขค็รับเอาปฏิญาณชุ49ประการแลวสวน
พระอาไภยค็อยูกับนางผีเสื้อน้ําดวยทางทุกข หาทางสุขบได ค็มีวันน้ันแล50 

 
     การที่พระอภัยมณีชาดกทั้ง  2 สํานวนตัดบทอัศจรรยของ      
พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรออกนั้นเปนอาจเนื่องจากผูแตงเห็นวากําลังแตงนิทานชาดกซึ่งเปน
เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาจึงตัดบทอัศจรรยซึ่งเปนเรื่องทางโลกออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 ใครหัว หมายถงึ หัวเราะ 
44 จุง หมายถงึ จง 
45 แพง หมายถึง รัก 
46 เจาคู หรือ เจากู เปนคําที่ใชเรียกพระสงฆ ในที่นี้หมายถึง พระอภัยมณ ี
47 ตอเทาเสี้ยงอินทรียชีวิต หมายถงึ จนกระทั่งเสียชีวิต 
48 ขา หมายถงึ  ฆา 
49 ชุ หมายถึง ทุก 
50 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 8 บรรทัด 5 ถงึ หนา 9 บรรทัด 2 
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   3.2.2.3 ชวงท่ี 4 

      ศรีสุวรรณตื่นขึ้นไมพบพระอภัยมณีจึงออกเดินทางตามหาโดยขึ้น
เรือไปกับพราหมณทั้ง 3 คน  ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาเมืองรมจักรและไดอาศัยอยูกับ
นายดาน   นายดานไดพาทั้ง 4 คนไปเที่ยวในตลาดและถูกจับตัวไปในวัง เพราะนางกระจงอางวา   
ศรีสุวรรณเปนสามีของนาง  เนื้อเรื่องในชวงที่ 4 สามารถแบงเปนเหตุการณได 7 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ศรีสวุรรณ
ออกตามหา
พระอภัยมณ ี

ศรีสุวรรณตื่นขึ้นมา
ในตอนเย็นไมเห็น

พระอภัยมณ ี

ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนตื่นขึ้นมาในตอนเย็น 
ไมเห็นพระอภัยมณ ี

ศรีสุวรรณปลุก
พราหมณท้ัง 3 คน 

- - - 

- ศรีสุวรรณถามพราหมณท้ัง 3 คนวาเห็นพระอภัยมณีหรือไม 
ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คน 

เดินตามหาพระอภัยมณีจึงพบรอยเทาของ
นางผีเสื้อสมุทร 

- - 

พราหมณบอกวาอาจจะเปนยักษ 
ท่ีจับพระอภัยมณีไปกิน 

- - 

ศรีสุวรรณรูดังน้ันก็สลบไป ศรีสุวรรณรองไห ศรีสุวรรณรองไหจน
สลบไป 

พราหมณท้ัง 3 คนชวยดูแลศรีสุวรรณจน
ฟนข้ึน 

พราหมณท้ัง 3 คน
ชวยปลอบใจศรี

สุวรรณ 

พราหมณท้ัง 3 คน
ชวยดูแลและ

ปลอบใจศรีสุวรรณ 
 
 
- 

 
 
- 

พราหมณสานนจับยาม
สามตาและบอกวา     

มียักษพาพระอภัยมณี
ไปดูแลเปนอยางดี   

เมื่อเคราะหหายแลวก็
จะไดเจอกันและแนะนํา

ใหออกตามหา 

 
 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ศรีสวุรรณ
ออกตามหา
พระอภัยมณี
(ตอ) 

- - ศรีสุวรรณชวนพราหมณออกตามหาพระ
อภัยมณีจึงพบรอยเทาของนางผีเสื้อสมุทร 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณคิดวาเปน
รอยเทายักษท่ีจับ

พระอภัยมณีไปกินก็
สลบไป 

ศรีสุวรรณรูวาเปน
รอยเทายักษท่ีจับ

พระอภัยมณีไปกินก็
สลบไป 

ศรีสุวรรณรองไหและครํ่าครวญถึงพระอภัยมณี 
พราหมณท้ัง 3 คนรองไหและปลอบศรีสุวรรณและบอกวาจะอยูดูแลศรีสุวรรณ 

 
- 

ศรีสุวรรณฝากตัว
ขอเปนนองของ

พราหมณ 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอกพราหมณวาตนไมรูจะไปที่ใด - 
พราหมณสานนจับยามสามตาและบอกวา

มีผูพาพระอภัยมณีไปดูแลเปนอยางดี    
เมื่อเคราะหหายแลวก็จะไดเจอกัน        

อยูทางทิศอาคเนย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

พราหมณโมราเสก
หญาใหเปนเรือ 
พราหมณสานนก็

เรียกลมใหพัดเรือไป 
ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 ลงเรือสําเภาลองไปในทะเล 

ลองเรือไปในเวลา
กลางคืน ศรีสุวรรณ
เห็นสัตวทะเลตาง ๆ
ก็คิดถึงพระอภัยมณ ี

ลองเรือไปในเวลา
กลางคืนศรีสุวรรณ
เห็นเกาะแกงและ
สัตวทะเลตาง ๆ ก็
คิดถึงพระอภัยมณ ี

 
 

ลองเรือไปในเวลากลางคืน ศรีสวุรรณเห็น
สัตวทะเล นกและตนไมตาง ๆ ก็คิดถึง 

พระอภัยมณ ี
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ศรีสวุรรณ
ออกตามหา
พระอภัยมณี
(ตอ) 

พราหมณชวยปลอบ
ศรีสุวรรณและชี้ชวน

ใหดูเกาะตางๆ 

 
- 

 
- 

 
- 

ลองเรือมาเปนเวลานานก็ไมพบ 
พระอภัยมณ ี

- - 

2.ศรีสวุรรณถงึ
เมืองรมจักร 
 
 
 
 
 
 

ดวยบุญที่ศรีสุวรรณจะมีคูครองเรือสําเภา
จึงลองมาถึงเมืองรมจักร 

ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนลองเรือ
มาจนถึงเมืองรมจักร 

ศรีสุวรรณปรึกษา
พราหมณท้ัง 3 คน
วาเมืองนี้นาจะอยูใน

ภาวะคับขัน 

ศรีสุวรรณปรึกษา
พราหมณท้ัง 3 คน
วาเมืองนี้ดูมั่นคง
ควรไปเที่ยวดู 

ศรีสุวรรณและ
พราหมณท้ัง 3 คน
เห็นวาเมืองนี้เปน
เมืองใหญควรจะ

แวะดูเผื่อมีขาวคราว
ของพระอภัยมณ ี

พราหมณโมราเห็น
วาเมืองน้ีเปนเมือง
ใหญจึงควรจะแวะที่

เมืองนี้ 

พราหมณแนะนําใหแวะที่เมืองรมจักร
เพราะเห็นวาเปนเมืองใหญอาจจะไดขาว

พระอภัยมณ ี
 
 
 

 
- 

 
- 

พราหมณใหเผาเรือสําเภาและให         
ศรีสุวรรณแตงกายเปนพราหมณ 

พราหมณแล       
ศรีสุวรรณตกลงกัน
วาใหเผาเรือสําเภา 

พราหมณโมราบอก
วาควรเผาเรือสําเภา  
ศรีสุวรรณเห็นดวย 

พราหมณเผาเรือสําเภาแลวท้ัง 4 คนก็ขึ้นฝงเมืองรมจักร 
นายดานเรียกพราหมณขึ้นไปหาและสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 (ตอ) 



162 
  

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.ศรีสวุรรณถงึ
เมืองรมจักร
(ตอ) 
 

พราหมณสานนบอก
วาพวกตนเปนพี่นอง
กัน พวกตนเปนหมอ
มาจากบานคามวาสี
ออกมาเพื่อหายา 

แตเจอพายุทําใหเรือ
อับปางทุกคนบนเรือ

ตายหมด  

พราหมณสานน บอกวาพวกตนเปนพี่นอง
กัน พวกตนเปนหมอมาจากบานจันตคาม
ออกมาเพื่อหายา แตเกิดไฟไหมทุกคนบน

เรือตายหมด  

พราหมณโมราบอก
วาพวกตนเปนพี่นอง
กันม ีพวกตนเปน
หมอมาหายา แต

เกิดไฟไหมทุกคนบน
เรือตายหมด 

พราหมณสอบถามวาเมืองนี้คือเมืองอะไร 
นายดานจึงเลาเรื่องเมืองรมจักรใหฟง 

นายดานบอกวา
เดือนย่ีปหนาจะมี
สงคราม พราหมณ
ท้ัง 4 คนจะเดินทาง
ไปท่ีใดก็ลําบาก 

 
นายดานบอกวาจะมีสงคราม 

ตอไปคงไดเห็น 

นายดานบอกวา
สงสารท้ัง 4 คนท่ี
จะตองมาคางที่
เมืองน้ีเพราะ
สงคราม 

 
- 

 
- 

พราหมณรูวาจะมีสงครามก็ดีใจ         
เพราะคิดวาจะไดมีโอกาสรบกับทาวอุเทน

และจะไดอยูครองเมืองนี้สืบไป 
นายดานจะฝากใหท้ัง 4 คนกลบัไปกับ 

เรือสินคา 
- - 

พราหมณท้ัง 4 คนขอบคุณและขอใหนาย
ดานพาไปเที่ยวชมเมือง 

พราหมณขอใหนายดานพาไปเที่ยวชมเมือง 
ในวันรุงขึ้น 

 
3.ศรีสวุรรณ
และพราหมณ
ทั้ง 3 คนเที่ยว
ชมเมืองรมจักร 

นายดานจึงพา
พราหมณท้ัง 4 คน
ออกไปชมเมือง 

นายดานใหท้ัง 4 คนพักอยูกับตนรุงขึ้นเมื่อทานอาหารเสร็จ 
ก็พาไปชมเมือง 

นายดานส่ังหามไมใหพราหมณท้ัง 4 คนเกี้ยวผูหญิง 
พราหมณท้ัง 4 คนรับคําและชมเมือง ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3คนชมเมือง 

ผูหญิงในตลาดพูดจาเกี้ยวศรีสุวรรณ 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.ศรีสวุรรณ
และพราหมณ
ทั้ง 3 คนเที่ยว
ชมเมืองรมจักร
(ตอ) 

นายดานแวะขอขาวของจากรานที่แมคาเกี้ยวศรีสุวรรณ - 
 
- 

 
- 

นายดานพาศรี-
สุวรรณและ

พราหมณไปน่ังพัก 

 
- 

4.นางกระจงมา
จายตลาด 

นางกระจงออกมาซ้ือของท่ีตลาด 
 
 
นางกระจงเห็นศรีสุวรรณก็หลงรักจึงท้ิง
ขาวของแลวตามไปมอบดอกไมใหศรี

สุวรรณ 

นางกระจงไดยินคน
ชื่นชมศรีสุวรรณก็
ตามไปดู เมื่อเห็น  
ศรีสุวรรณก็หลงรัก
จึงแสดงกริยาให  
ศรีสุวรรณรูวาตน
พอใจและพูดจา
เกี้ยวพาราสี 

นางกระจงไดยินคน
ชื่นชมศรีสุวรรณก็
อยากไดเปนสามีจึง
ทิ้งขาวของแลวตาม
ไปมอบดอกไมให 

ศรีสุวรรณ 

ศรีสุวรรณไมสนใจนางกระจง 
ทานยายนายวิเสทเห็นนางกระจงไปตลาด

นานจึงใหคนไปตาม 
นางเกษราเห็นนาง
กระจงไปตลาดนาน
จึงใหคนไปตาม 

พี่เล้ียงเห็น        
นางกระจงไปตลาด
นานจึงใหคนไปตาม 

คนใชไปตลาดเห็นขาวของนางกระจงทิ้งไว
จึงออกตามหานางกระจงและจับตัวไปให

ทานยาย 

คนใชเห็นางกระจง
อยูใกลศรีสุวรรณจึง
จับตัวไปถวายนาง

เกษรา 

คนใชบอกนาง
กระจงวาพี่เลี้ยงให

มาจับตัวไป 

- - - นางกระจงบอกวา
ตนไดสามีรูปงาม 

5.นางกระจงถูก
จับตัวเขาวัง 

ทานยายเอาไมไลตีนางกระจง นางเกษราตอวานาง
กระจง 

พี่เลี้ยงถามนาง
กระจงวาเหตุใดไป

ตลาดนาน 
นางกระจงบอกวาไดสามีเปนพราหมณรูปงาม
และไดนัดกันจะมาหาทานยายในวันพรุงนี้ 

นางกระจงบอกวาไดสามีเปนพราหมณรูป
งาม 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 4 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

5.นางกระจงถูก
จับตัวเขาวัง
(ตอ) 

ทานยายดานางกระจงและนําความไปบอก
พี่เลี้ยง 

- - 

พี่เลี้ยงไมเชื่อจึงใหคนไปจับตัวสามีของ  
นางกระจงมา 

นางเกษราใหคนไป
จับตัวสามีของ   
นางกระจงมา 

พี่เลี้ยงไมเชื่อจึงให
คนไปจับตัวสามีของ

นางกระจงมา 
นายดานรูเรื่องท่ีนางกระจงโกหกก็โกรธจึงดาวา 

 
- 

 
- 

 
- 

คนใชบอกนายดาน
วาอยาดาวา เพราะ
หากพี่เลี้ยงไดยินจะ

ไดรับโทษ 
6.ศรีสุวรรณถูก
นําตัวเขาไปใน
วัง 

ศรีสุวรรณถูกนําตัวเขาไปในวัง 
พี่เลี้ยงเห็นศรีสุวรรณรูปงามก็เห็นวา
เหมาะสมกับนางเกษราจึงคิดจะหนวง

เหนี่ยวตัวไว 

พี่เลี้ยงเห็นศรี-
สุวรรณรูปงามก็เห็น
วาเหมาะสมกับนาง

เกษรา 

พี่เลี้ยงเห็นศรี-
สุวรรณรูปงามก็คิด
วาไมนาจะเปนสามี

นางกระจง 
 
- 

 
- 

นางเกษราเห็นศรี-
สุวรรณจากชองใน
ปราสาทก็หลงรัก 

นางเกษราเห็นศรี-
สุวรรณก็หลงรักจึง
คิดจะหนวงเหนี่ยวไว 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางเกษราบอก     
พี่เลี้ยงวาไมสามารถ
พิจารณาคดไีดทัน
ใหนําตัวศรีสุวรรณ
ไปไวในสวนดอกไม 

พี่เลี้ยงส่ังใหนําตัวศรีสุวรรณไปไวกับ     
คนเฝาสวน เพราะไมสามารถพจิารณาคดี

ไดทัน 

พี่เลี้ยงคิดจะหนวง
เหนี่ยวตัวไวจึงส่ัง
นายดานใหพาศรี-
สุวรรณไปพักในสวน
ดอกไมและสั่งหาม
ไมใหหนไีปที่อ่ืนได 

พี่เลี้ยงนําความมา
แจงแกนายดาน 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 (ตอ) 
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      การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 4          
มีเหตุการณสําคัญ  7 หตุการณ คือ  ศรีสุวรรณออกตามหาพระอภัยมณี  ศรีสุวรรณถึงเมืองรม-
จักร   ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเที่ยวชมเมืองรมจักร    นางกระจงมาจายตลาด          
นางกระจงถูกจับตัวเขาวัง    ศรีสุวรรณถูกนําตัวเขาไปในวัง   และศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง     
3 คนมาอยูที่สวนดอกไม   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนามีเหตุการณครบทั้ง         
7 เหตุการณ  แตจะมีการสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.ศรีสุวรรณถูก
นําตัวเขาไปใน
วัง(ตอ) 

ศรีสุวรรณรํ่าลานายดาน - - 

7.ศรีสวุรรณ
และพราหมณ
ทั้ง 3 คนมาอยู
ที่สวนดอกไม 

ขอเฝาพาศรีสุวรรณ
ไปพักที่สวนดอกไม 

นายดานไปสงศรี-
สุวรรณในสวน

ดอกไม 

 
- 

 
- 

ตายายคนเฝาสวนกลัวศรีสุวรรณและ
พราหมณท้ัง 3 คนหนี แตศรีสุวรรณบอก

วาตนจะไมหน ี

- - 

 
คนเฝาสวนใหศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนนอนในกระทอม 

สวนตนนอนเฝาดานหนา เพราะกลัวท้ัง 4 คนจะหน ี

นายดานโกรธ      
ศรีสุวรรณและ

พราหมณท้ัง 3 คน
จึงดาวา 

ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนพูดคุย
กันเรื่องความรัก 

ศรีสวุรรณและ
พราหมณท้ัง 3 คน
ตอวานางกระจง 

ศรีสุวรรณโศกเศรา 
พราหมณจึงคอย

ปลอบ 
คนเฝาสวนโกรธจึงตะโกนดาทัง้ 4 คนที่ยังไมหลับ 

ท้ัง4คนไมโตตอบตางก็นอนจนหลับไป 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 4 (ตอ) 



166 
  

        1.การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 1 ศรีสุวรรณออกตามหาพระ-
อภัยมณ ี ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาว
วาเมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นแลวไมเห็นพระอภัยมณี ศรีสุวรรณไดชวนพราหมณทั้ง 3คนออกตามหาจน
ไปพบรอยเทายักษ    แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลววาพราหมณสานนจับยามสาม
ตาจึงรูวายักษจับตัวพระอภัยมณีไป   ศรีสุวรรณจึงออกตามหาพระอภัยมณีจนไปพบรอยเทายักษ 
สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นไมพบพระอภัยมณีก็รองไหจน
สลบ พราหมณดูแลจนฟนขึ้นจึงออกตามหาพระอภัยมณีจนไปพบรอยเทายักษ 
 

      2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 1 ศรีสุวรรณออกตามหาพระอภัย
มณี เมื่อทราบวาพระอภัยมณีถูกจับตัวไปศรีสุวรรณก็คร่ําครวญถึงพระอภัยมณีพราหมณชวยกัน
ปลอบและบอกวาจะดูแลศรีสุวรรณ ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมศรีสุวรรณไดกลาวฝาก
ตัวขอเปนนองของพราหมณทั้ง 3 คนและบอกวาจะรักพราหมณทั้ง 3 คนเหมือนที่รักพระอภัยมณี 
แตพระอภัยมณีสํานวนอื่น ๆ ไมปรากฏ 

       ในเหตุการณที่ 2 ศรีสุวรรณถึงเมืองรมจักร     
ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนลองเรือมานานจนถึง
เมืองรมจักรแตกตางกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหารกลาววาเปนเพราะบุญที่ศรีสุวรรณจะไดคูครองทําใหไดเดินทางมาถึงเมืองรมจักร 

       ในเหตุการณที่ 3 ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง    
3 คนเที่ยวชมเมืองรมจักร เมื่อผูหญิงในตลาดพูดจาเกี้ยวพาราสีศรีสุวรรณ ในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อมกลาววานายดานไดแวะขอขาวของเปนตนวา หมาก พลู จากผูหญิงเหลานั้นแตรายละเอียดนี้
ไมปรากฏในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 

       ในเหตุการณที่  4  นางกระจงมาจายตลาด         
ผูที่สั่งใหคนใชไปจับตัวนางกระจงในตลาดของแตละสํานวนแตกตางกัน  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทร
ภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาทานยายเปนคนสั่ง ในพระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววานางเกษราเปนคนสั่ง สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
กลาววาพี่เลี้ยงของนางเกษราเปคนสั่งใหไปจับตัวนางกระจง 
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   3.2.2.5 ชวงที่ 5  
     ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเขาไปอยูในสวนดอกไมไดพบ
นางเกษราและพี่เลี้ยง ศรีสุวรรณและนางเกษราไดสงจดหมายโตตอบกันโดยมีพราหมณทั้ง 3 คน
และพี่เลี้ยงเปนแมสื่อ  เนื้อเรื่องในชวงที่ 5 สามารถแบงเปนเหตุการณได 20 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ศรีสวุรรณ
และพราหมณ
ทํางานในสวน
ดอกไม 

 
- 
 

 
- 
 

คนเฝาสวนใหศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง  
3 คนไปทํางานในสวนดอกไม โดยแบงพื้นที่

ใหดายหญาในสวน 
 
- 

 
- 

คนเฝาสวนนอนดู 

ท้ัง 4 คนทํางาน 

จนหลับไป 

 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

พราหมณท้ัง 3 คน
เห็นทาทีโศกเศรา
ของศรีสุวรรณจึง
เขาไปปลอบและ
บอกวาพวกตนจะ
ชวยทํางานแทนเอง 

 
 
- 

- - พราหมณและศรีสุวรรณชวยกันถากหญา 
- - ศรีสุวรรณก็บนรํ่าไร 
 
- 

 
- 

 
- 

พราหมณท้ัง 3 คน
เขาไปปลอบและ
บอกวาพวกตนจะ
ชวยทํางานแทนเอง 

2.พีเ่ลี้ยงชื่นชม
ศรีสุวรรณให
นางเกษราฟง 

พี่เลี้ยงมาเขาเฝานาง
เกษราก็นึกถึงศรี
สุวรรณ เพราะเห็น
วาเหมาะสมกัน 

พี่เลี้ยงเขาไปดูแล
นางเกษราและได
พูดชมพราหมณศรี

สุวรรณ 

พี่เลี้ยงมาเขาเฝานาง
เกษราก็พูดคุยกันวา
ศรีสุวรรณและนาง
เกษราเหมาะสมกัน 

พี่เลี้ยงและนางเกษ-
ราคิดถึงศรีสุวรรณ
และพราหมณท้ัง   
3 คน 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.พีเ่ลี้ยงชื่นชม
ศรีสุวรรณให
นางเกษราฟง
(ตอ) 

นางเกษราวาแปลกที่พี่เลี้ยงบอกวาตน
เหมาะกับพราหมณ 

นางเกษราถามวา
พูดเรื่องอะไรกัน 

- 

นางประภาวดีจึงบอกวาเปนเพียงความฝน - 
- นางเกษราไมเชื่อ - 
 
 
 
 
- 

พี่เลี้ยงจึงเลาความ
ฝนใหฟงวาเห็น

พราหมณรูปงามจึง
ทําใหคิดถึง
พราหมณศรี

สุวรรณ พี่เลี้ยงพูด
แลวก็หัวเราะ 

พี่เลี้ยงจึงเลาความ
ฝนใหฟงวานาง
ปพภาฝนเห็น

พราหมณรูปงามจึง
เห็นวาเหมาะสมกับ

นางเกษรา 

 
 
 
- 

 
- 

ฝายนางเกษราหัน
ไปเห็นงูกําลังพน

พิษอยู 

นางเกษราก็โกรธไม
พูดจาแลวจึงหันไป

เห็นงูเขียวอยู
ดานหลัง 

 
- 

นางเกษราบอกวาตนไมสนใจชายใด - 
พี่เลี้ยงบอกวาตน
เพียงพูดเลนแลวก็
ขับกลอมดนตรี
ถวายนางเกษรา 

พี่เลี้ยงรูวานาง
โกรธจึงพูดปลอบ
และบอกวาตนพูด
เลน แลวก็ใหนัก
ดนตรีขับกลอม

บรรทม 

พี่เลี้ยงรูวานางโกรธ
จึงพูดปลอบแลวก็
เลนดนตรีขับกลอม

บรรทม 
 

 
 
 
- 

3.นางเกษราฝน นางเกษราฝนวามี
พญานาคมารัด    

รอบอก 

นางเกษราฝนวามีงู
เหลือมตัวใหญเขา
มาบนเตียงแลวมา
รัดนาง  นางเกษรา
ก็รองเหมือนวาจะ

ตาย 

นางเกษราฝนวามีงู
เหลือมตัวใหญเขา
มารัดและกัดที่แขน
นาง  นางเกษราก็
รองเหมือนวาจะ

ตาย 

 
 
 
- 

นางเกษราเรียกพี่เลี้ยงเขามาหาและเลาความฝนใหฟง - 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.นางเกษราฝน
(ตอ) 

พี่เลี้ยงใหนางเกษรา
อานตําราแกความ

ฝนเอง 

นางประภาวดีบอก
วาฝนเมื่อเวลาเขา
ยามสามจะได
คูครองแลวก็หา
ตํารามาถวาย 

นางประภาวดีบอก
วาเปนฝนดีแลวก็หา

ตํารามาถวาย 

 
 
- 

นางเกษราอานตําราทํานายวาจะไดลาภหรือคูครอง - 

นางเกษราไมพอใจ
และโกรธพี่เลี้ยงท่ีให
ตนอานตําราทํานาย
เร่ืองคูครองจึงปด

ตําราทิ้ง 

นางเกษราก็โกรธ
จึงบอกวาตําราไมด ี

และพี่เลี้ยงยัง
พูดจาไมดีดวย 

นางเกษราอานแลว
รูสึกละอายใจจึง
ขวางตําราทิ้งและ

บอกวาทํานายไมถูก 

 
 
- 

- นางเกษรากลับเขา
หอง 

พี่เลี้ยงเขาไปปลอบ
นางเกษรา 

- 

4.พี่เลี้ยง(นาง
เกษรา)ไปสวน
ดอกไมครั้งที่ 1 

พี่เลี้ยงปรึกษากันจะไปหาพราหมณโดยจะ
บอกนางกํานัลวาไปเก็บดอกไมถวาย 

นางเกษรา 

พี่เลี้ยงปรึกษากันวา
ควรไปดูพราหมณ  
จึงลานางเกษราไป

สวนดอกไม 

 
- 

พี่เลี้ยงแตงกายแลว
ออกไปสวนดอกไม 

 
- 

 
- 

นางเกษราอาบน้ํา
แตงตัวไปสวน

ดอกไม 
คนเฝาสวนใหพราหมณท้ัง4 คนไปทํางาน

ในสวนดอกไม 
- - 

คนเฝาสวนนอนดูท้ัง 4 คนทํางานจนหลับ - - 
พราหมณสานนเห็น
ศรีสุวรรณไมพอใจก็

พูดปลอบ 

พราหมณท้ัง 3 คน
เห็นทาทีโศกเศรา
ของศรีสุวรรณจึง
เขาไปปลอบและ
บอกวาจะชวย
ทํางานแทน 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

4.พี่เลี้ยง(นาง
เกษรา)ไปสวน
ดอกไมครั้งที่ 1 
(ตอ) 

ศรีสุวรรณถากหญา ศรีสุวรรณลงมือ
ทํางานก็บนรํ่าไร 

- - 

พี่เลี้ยงมาถึงสวนดอกไมก็แกลงทําเปนเก็บดอกไม  
สวนตาก็เมียงมองหาพราหมณ 

- 

 
 

พี่เลี้ยงเห็นพราหมณทํางานก็โกรธคนเฝาสวน 

นางเกษราสงสาร 
ศรีสุวรรณและ

พราหมณท้ัง 3 คนที่
ตองทํางาน 

พี่เลี้ยงแกลงเก็บ
ดอกไมและบนวา
อยากไดดอกบัว 

พี่เล้ียงเก็บดอกไมแลวแกลงพูดเสียงดังให
พราหมณไดยิน 

 
- 

พราหมณท้ัง 3 คนเห็นพี่เลี้ยงจึงบอกศรีสุวรรณ  
แตศรีสุวรรณไมสนใจ 

พราหมณเห็น    
นางเกษราก็บอก   
ศรีสุวรรณแต      

ศรีสุวรรณไมสนใจ 
- พราหมณแกลงแยงเสียมไปซอนในดงหญา - 

พราหมณเขาไปหานางพี้เลี้ยงและชวนคุย 
พี่เลี้ยงบอกวานาง

เกษราใหถามประวัติ
ของท้ัง 4 คน 

พี่เลี้ยงบอกวา
ท้ังหมดถูกจับมา
เพราะนางกระจง
และเกษราใหมา
ถามประวัติของท้ัง 

4 คน 

พี่เลี้ยงบอกวาตนมา
เพื่อเก็บดอกไม

เทานัน้ พี่เลี้ยงรูวา
นางเกษราเห็นและ
รักศรีสุวรรณจึงได
สอบถามประวัต ิ

พี่เลี้ยงบอกวาที่มา
วันนนี้เพราะ 

นางเกษราอยากได
ดอกไม 

พราหมณบอกประวัติตามที่เลาใหนายดานฟงและบอกวาไมได
เกี้ยวพาราสีใครแตอยากเปนขารับใช 

- 

พี่เลี้ยงเลาประวัติของตน และไดพูดจา
เกี้ยวพาราสีกันแลวบอกใหไปพกัที่ตําหนัก

จันทน 

พี่เลี้ยงเลาประวัติ
ของตน และได

พูดจาเกี้ยวพาราสี
กัน 

 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

4.พี่เลี้ยง(นาง
เกษรา)ไปสวน
ดอกไมครั้งที่ 1 
(ตอ) 

พราหมณขอใหพี่เลี้ยงพานางเกษรามาพบ
กับศรีสุวรรณในวันพรุงนี้ 

พี่เลี้ยงบอกวาจะพา
นางเกษรามาพบกับ
ศรีสุวรรณในวัน
พรุงนี้ และบอกให
ไปพักที่ตําหนัก

จันทน 

 
 
- 

นางพี้เลี้ยงใหหมากแกพราหมณ - - 
พราหมณมอบดอก
รักและใบเตารางให

นางพี้เลี้ยง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
พี่เลี้ยงดาคนเฝาสวนท่ีใหพราหมณทํางาน

และบอกใหพาไปพักที่ตําหนักจนัทน 

 
พี่เลี้ยงดาคนเฝา
สวนท่ีใชพราหมณ

ทํางาน 

นางเกษราใหไปตาม
คนเฝาสวนและบอก

วาอยาใชงาน      
ศรีสุวรรณและ

พราหมณท้ัง 3 คน 
5.พี่เลี้ยงเลา
เรื่องศรีสวุรรณ
ใหนางเกษรา
ทราบ 

- เมื่อไปถึงวังพี่เลี้ยงเลาประวัติของ        
ศรีสุวรรณใหนางเกษราทราบ 

- 

 
- 

 
- 

พี่เลี้ยงบอกวา
พราหมณนาจะเปน
ลูกกษัตริยพลัดเมือง

มา 

 
- 

6.พราหมณเลา
เรื่องนางเกษรา
ใหศรสีุวรรณ
ทราบ 

พราหณไปบอก 

ศรีสุวรรณวา 

นางเกษรานารัก 

พราหมณบอก   
ศรีสุวรรณวา    
นางเกษราฝาก
หมากมาให 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณไมสนใจและตอวา - - 
พราหมณบอกวานางเกษราเหมาะสมกับ
ศรีสุวรรณ เพราะศรีสุวรรณก็เปนลูก

กษัตริยและหากนางเกษรารักดวยก็จะชวย
ในการตามหาพระอภัยมณไีด 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.พราหมณเลา
เรื่องนางเกษรา
ใหศรสีุวรรณ
ทราบ(ตอ) 

ศรีสุวรรณกลัวจะเปนกระตายหมายจันทร
เพราะตนเปนคนพเนจร  

- - 

พราหมณปลอบและชวนศรีสุวรรณไปนอน
ท่ีตําหนักจันทร 

พราหมณชวน     
ศรีสุวรรณไปนอนท่ี

ตําหนักจันทร 

 
- 

7.พีเ่ลี้ยงชวน
นางเกษราไป
เที่ยวสวน
ดอกไม 

พี่เลี้ยงคิดถึงพราหมณและคิดวาจะจับคูอยางไร              
เพราะพราหมณม ี3 คน สวนพี่เลี้ยงมี 4 คน 

- 

พี่เลี้ยงเขาไปดูแลนางเกษราและบอกวาดอกไมในสวนกําลังงดงาม
และชวนออกไปเทีย่วสวน 

- 

นางเกษราตกลงจะไปสวนดอกไมในวันพรุงนี้ - 
พี่เลี้ยงขับกลอมนาง

เกษราจนหลับ 
พี่เลี้ยงกลับจากเฝา

นางเกษรา 
- - 

 
- 

 
- 

ศรีสวุรรณนอนมอง
พระจันทรคิดถึงนาง
เกษราจนหลับไป 

 
- 

8.นางเกษรา
เที่ยวสวน
ดอกไม 

พี่เลี้ยงใหนางกํานัล
เตรียมของ เตรียม
วอ และหมากบุหรี่
ไวใหพราหมณ 

 
มีคําสั่งใหจัดเตรียมวอ 
และออกไปสวนดอกไม 

 
- 

นางเกษราไปลาพระ
บิดาไปสวนดอกไม 

- - - 

พระบิดาบอกวาเก็บ
ดอกไมมาฝากดวย
แลวสอนวิธีปฏิบัติ
ตนในการเที่ยวสวน

ดอกไม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางเกษราไปถึงสวน
ดอกไมแลวเก็บ

ดอกไมพรอมกับนาง
กํานัลตาง ๆ 

นางเกษราไปถึง
สวนดอกไมแลวเขา
ไปตําหนักจันทร 

นางเกษราไปถึงสวน
ดอกไม 

นางเกษราเก็บ
ดอกไมและกระทํา

เสียงดังให         
ศรีสุวรรณไดยิน 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

8.นางเกษรา
เทีย่วสวน
ดอกไม(ตอ) 

ศรีสุวรรณและ 
พราหมณไดยินเสียง
ดังจึงดูจากหนาตาง

เห็นนางในเก็บ
ดอกไม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พราหมณชวน      
ศรีสุวรรณลงจาก
ตําหนักจันทรมาที่
ตนลําดวนตามที่นัด
กับพี่เลี้ยงไว แต   
ศรีสุวรรณไปนั่งท่ี

ตนจําป 

พราหมณชวน    
ศรีสุวรรณลงจาก
ตําหนักจันทรมาที่
ตนลําดวน แต     

ศรีสุวรรณไปนั่งท่ี
ตนจุก 

พราหมณไดยินเสียง
นางกํานัลและนาง
เกษราจึงปลุก     

ศรีสุวรรณใหลงจาก
ตําหนักจันทรไปท่ี

สวนดอกไม 

 
 
- 

- นางเกษราเก็บดอกไม - 
พราหมณคอยสอด
ตาหาพี่เลี้ยงจึงได
เห็นนางเกษรา
สวยงามก็นึกรัก 

พราหมณเห็นนาง
เกษราสวยงามก็

นึกรัก 

 
- 

 
- 

พี่เลี้ยงเดินมาใกล
พราหมณถามวา   

ศรีสุวรรณอยูท่ีไหน 
พราหมณแนะใหดู 
นางจึงใหซองหมาก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

9.ศรีสุวรรณพบ
นางเกษรา 

พี่เลี้ยงพานางเกษรา
เดินเก็บดอกไมมา
ใกล ๆ ศรีสุวรรณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณเห็นนางเกษราก็หลงรักจึงแกลง
กระแอมแลวเดินออกมาใหเห็น 

ศรีสุวรรณเห็นนางเกษราก็หลงรัก 

นางเกษราเห็นศรีสุวรรณก็หลงรัก นางเกษราเห็น 
ศรีสุวรรณก็รักมาก

ขึ้น 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

9.ศรีสุวรรณพบ
นางเกษรา(ตอ) 

พี่เลี้ยงแกลงไมเห็นศรีสุวรรณ - - 

นางเกษราคิดถึง  
ศรีสุวรรณอยากรูวา
เปนใครทําไมมาอยู

ในสวนดอกไม 

นางเกษราคิดถึง 
ศรีสุวรรณอยากรู
วาเปนใครจนลืม
ดอกไมและนาง

กํานัล 

นางเกษราคิดถึง  
ศรีสุวรรณอยากรูวา

เปนใคร 

 
 
- 

นางเกษราส่ังใหกลับ
วังเพื่อจะไดถามพี่

เลี้ยง 

นางเกษราคิดวาพี่เลี้ยงตองเปนคนวางแผน
จึงสั่งท้ังหมดใหกลับวัง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษราส่ังคนเฝา
สวนวาใหศรีสุวรรณ
ไปนอนที่ตําหนัก

จันทน 
10.ศรสีุวรรณ
ปรึกษา
พราหมณเรื่อง
นางเกษรา 

ศรีสุวรรณดูนางเกษราจนลับตาไปและคิด
วาทําอยางไรจะไดอยูคูกัน เพราะตนน้ัน
ปฏิเสธกับพราหมณไปแลว เนื่องจากไมรู

วานางเกษราสวยเชนนี้ 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณเปนทุกข
ไมรูวานางเกษรา
คิดกับตนอยางไร 

 
- 

ศรีสุวรรณและ
พราหมณคิดถึง  

นางเกษรา 
 
- 

พราหมณถาม    
ศรีสุวรรณวาเปน
อะไรดูเหมือนไม

สบาย 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณวาทําอยางไร
จึงจะไดอยูเคียงคูกับนางเกษรา 

 
 
- 

ศรีสุวรรณปรึกษา
พราหมณวาทํา

อยางไรจึงจะไดอยู
เคียงคูกับนางเกษรา 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

10.ศรสีุวรรณ
ปรึกษา
พราหมณเรือ่ง
นางเกษรา(ตอ) 

พราหมณบอกวาเขาจะมาอกีเดือนหนา - พราหมณบอกวาให
รออยูในสวนนี้ 

ศรีสุวรรณกลัวจะตองหางนางเกษรา 
แมวานานแคไหนก็จะรอ 

- - 

ศรีสุวรรณเขาไปนอนแตก็นอนไมหลับ - - 
11.นางเกษรา
คิดถึงศรี
สุวรรณ 

นางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณ สงสัยวาเปนผูใด                
และกลัววาจะตองหางไกลกัน 

นางเกษราคิดถึง   
ศรีสุวรรณ 

นางเกษราทุกขโศกเศราไมแตงกายไมสนุกสนานเชนเคย 
พี่เลี้ยงเขาไปถามวาไมสบายอยางไร 

นางเกษราบอกวา
ตนไมสบายเพราะไป
สวน พี่เลี้ยงเคยไป
บนอะไรไวท่ีตน

ลําดวนก็ใหไปแกบน 

นางเกษราแกลง
โกรธและพูดจาไม
ดีบอกวาตนไม

สบายเพราะไปสวน
แลวถูกผีท่ีตน

ลําดวน 

นางเกษราแกลง
โกรธและบอกวาตน
ไมสบายเพราะถูก
เทวดาอารักษท่ี
ตนไมในสวน 

 
 

- 

พี่เลี้ยงก็รับคําแลวก็ขับกลอมเพลงเกี่ยวกับ
ศรีสุวรรณใหฟง 

- - 

นางเกษราฟงแลวแกลงทําเปนโกรธและตอ
วาที่พี่เลี้ยงท่ีเปนใจใหศรีสุวรรณมาเจอตน 

หากไมเลาความจริงท้ังหมดจะให        
ทาวทศวงศสอบสวน 

นางเกษราแกลงทํา
เปนโกรธและถามวา

ใครท่ีเปนใจให     
ศรีสุวรรณมาเจอตน 

นางเกษราถามวา
ใครเปนคนพา     
ศรีสุวรรณและ

พราหมณมารบกวน
ใจตน ตนจะบอก

ทาวทศวงศ 
พี่เลี้ยงแกลงกลัว

นางเกษรา 
- พี่เลี้ยงกลัวถูกทํา

โทษ 
- 

 
พี่เลี้ยงเลาวาพราหมณตองการจะเปนขารับใชจึงขอใหชวย 

 

พี่เลี้ยงจึงบอกวา
พราหมณตองการ
จะเปนขารับใชและ
ขออยูในสวนดอกไม 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

11.นางเกษรา
คิดถึงศรี
สุวรรณ(ตอ) 

 
- 

พี่เลี้ยงขอใหอยา
กราบทูลพระบิดา 
พรุงนี้ตนจะบอกให

เขาจากไป 

 
- 

 
- 

นางเกษราถามวาพราหมณมีกี่คนและที่ตน
เห็นจะเปนพี่หรือนองไมแนใจใหไปถามดู 

นางเกษราถามวาพราหมณน้ันมีกี่คน มีชื่อ
วาอยางไรใหไปสอบถามในวันพรุงนี้ 

พี่เลี้ยงบอกวาคนที่เจอเปนนองชายและขอ
อยาใหพราหมณมีความผิดเพราะพวกเขา

ตัง้ใจจะมารับใช 

พี่เลี้ยงบอกวาตนจะ
ไปพูดคุยกบั

พราหมณผูนอง 

พี่เลี้ยงบอกวาตนก็
คิดจะไปพูดคุยกับ
พราหมณเชนกัน 

 
- 

 
- 

พี่เลียงคิดวา       
ศรีสุวรรณนาจะเปน

ลูกกษัตริย 
นางเกษราทํามองคอนแลวหยิบเรื่อง    

อุณรุทตอนอุมสมมาอาน 
พี่เล้ียงเลนดนตรี
กลอมนางเกษรา 

- 

12.ศรสีุวรรณ
เพอถึงนางเกษ
รา 

 
ศรีสุวรรณนนอนดูพระจันทร ไดกลิ่นดอก

ลําดวน เมื่อเห็นเงาเสาก็นึกวาเปน       
นางเกษราจึงเขาไปกอด 

ศรีสุวรรณนอนดู
พระจันทร เมื่อเห็น
เงาเสาก็นึกวาเปน
นางเกษราจึงเขาไป

กอด 

 
 
- 

พราหมณเห็นก็หัวเราะ - - 
ศรีสุวรรณจึงแกลงทําเปนดูตนไม - - 

 
- 

ศรีสุวรรณไดยิน
เสียงจักจั่น แมงเวา
ก็นึกวาเปนเสียง

นางเกษรา 

 
- 

 
- 

พราหมณถามวาเพราะเหตุใดจงึไมนอน   พราหมณบอกวาให
ไปนอน 

- 

ศรีสุวรรณคิดวาเปนเสียงนางเกษราจึงจะ
เขาไปจับมือ 

- - 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

12.ศรสีุวรรณ
เพอถึงนางเกษ
รา(ตอ) 

- ศรีสุวรรณแกลง
บอกวาผีหลอก 

- - 

พราหมณบอกวาไมใชผีแตเปนเจาของสวน 
ตนจะไปบนที่ตนลําดวนขอใหสาวชาววัง  

มาอีก 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอกวา
ตนเห็นแตนางเกษรา 

ศรีสุวรรณเขามา
นอน 

- - 

 
- 

พราหมณเห็น    
ศรีสุวรรณหมือน

ตองมนต 

 
- 

 
- 

พราหมณจึงบอกวาหากบอกเลาก็จะชวย
แกไข 

- - 

ศรีสุวรรณขอใหพราหมณชวย - - 
 
 

พราหมณบอกวาพรุงนี้พี่เลี้ยงคงออกมา  
ใหศรีสุวรรณพูดจาหวาน ๆ  

และใหเขียนหนังสือใหนางเกษรา 
 

พราหมณบอกวา
พรุงนี้พี่เลี้ยงตอง

ออกมา          
หากอยากจะได  
นางเกษราเปน
คูครองใหเขียน

หนังสือให 
นางเกษรา 

 
 
 
- 

13.พราหมณ
ปรึกษาศรี
สุวรรณเรื่อง
การจับคู 

พราหมณใหศรีสุวรรณชวยคิดเรื่องการจับคูพราหมณ 3 คน      
กับพี่เลี้ยง 4 คน 

- 

ศรีสุวรรณแนะนําใหจับฉลาก - 
ศรีสุวรรณเขียนชื่อพี่เลี้ยงลงบนดอกจําปา ศรีสุวรรณเขียนชื่อ  

พี่เลี้ยงลงบนใบไม 
- 

พราหมณจับฉลากไดคูดังนี้  พราหมณวิเชียรไดนางจงกลนี
พราหมณสานนไดนางอุบล พราหมณโมราไดนางประภาวด ี

เหลือนางศรีสุดา 

 
- 

ศรีสุวรรณเขาไปเขียนจดหมาย - 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

14.พี่เลี้ยงไป
สวนดอกไมครัง้
ที่ 2 

รุงเชาพี่เลี้ยงมาที่สวนดอกไม 
- - พี่เลี้ยงแกลงทําเสียง

ดังใหพราหมณไดยิน 
- 

พราหมณเชิญน่ังแลวบอกวาศรีสุวรรณไมสบาย - 
พี่เลี้ยงบอกวาจะบอกหมอหลวงใหแตไมรู

อาการเปนเชนไร 
- - 

ศรีสุวรรณบอกวา
โรคของตนไมมีแผล 
แตพอกลางคืนจะ
รอน หากไดหมอก็

คงดี 

ศรีสุวรรณบอกวา
โรคกายไมเทาไรแต
โรคใจนี้หนักนัก 
หากไมชวยก็จะ

ตาย 

 
 
- 

 
 
- 

พี่เล้ียงชื่นชมและสงสารศรีสุวรรณ 
 

พี่เลี้ยงสงสาร      
ศรีสุวรรณ 

- 

พี่เลี้ยงบอกวานางเกษราโกรธมาก ตนจึง
บอกวาพรามหณจะมาขออยูรับใช       

นางจึงซักถามเหตุผลและถามวามีลูกเมีย
หรือไม 

พี่เลี้ยงบอกวานาง-
เกษราโกรธมาก ตน
จึงบอกวาพราหมณ
จะมาขออยูรับใช  
แตนางก็กลัววาจะ

อยูไดไมนาน 

พี่เลี้ยงสอบถาม
ประวัติพราหมณ
และศรีสุวรรณ 

 
 
 

ศรีสุวรรณบอกวาทัง้ 4 คนยังไมมีครอบครัว หวังจะไดนางเกษรา
เปนท่ีพ่ึง 

ศรีสุวรรณบอกวา
ตนเปนลูก        

ทาวสุทัศน เดนิทาง
มาเพราะอยากรูจัก
บานเมือง ยังไมมี

ครอบครัว หวังจะให
พี่เลี้ยงชวยกรุณา 

 
- 

พี่เลี้ยงบอกวาอยา
ชาเพราะมีกษัตริย
นอยใหญหมาย
ปองนางเกษรา 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

15.ศรสีุวรรณ
ฝากของใหนาง
เกษรา 

ศรีสุวรรณเอาใบตองมาเขียนจดหมายและ
เด็ดดอกโศกและดอกรักเขาไปพรอมท้ัง
ถอดแหวนฝากไปใหและขอผาสไบที่     

นางเกษราหมมาสวนดวย 

ศรีสุวรรณเอา
ใบตองมาเขียน

จดหมาย พรอมท้ัง
ถอดแหวนฝากไปให

นางเกษรา 

 
 
- 

พี่เลี้ยงรับของท่ีฝากใหและบอกวาหากมี
เวลาเหมาะจะทูลขอให พรอมท้ังมอบซอง

หมากให 

 
พี่เลี้ยงกลับเขาวัง 

16.พีเ่ลี้ยงมอบ
ของใหนาง- 
เกษรา 
 
 

พี่เลี้ยงเขาเฝานาง
เกษราและบอกวาได

ตอวาพราหมณ   
ศรีสุวรรณแลว ตน
จะขับไลออกไปแตก็
สงสารเพราะเขา
ออนวอนจะอยูตอ
และขอเปนคนรับใช 

 
 
 
 

พี่เลี้ยงกลับไปถึงวังก็นําความที่ศรีสุวรรณบอกมาเลาถวาย 

พี่เลี้ยงบอกวาตนเห็นวานาจะไมใช
พราหมณแตนาจะเปนลูกกษัตริย 

- 

 
 

- 

พี่เลี้ยงบอกวาตน
จะขับไลออกไปแต
ก็สงสาร จะใหอยูก็
รําคาญ ควรจะทํา

อยางไร 

 
 
- 

 
นางเกษราดุพี่เลี้ยงท่ีไปขูศรีสุวรรณ   
เพราะสงสาร และจะเปนบาปติดตัว

เนื่องจากเขาเปนพราหมณ 

 
 
- 

นางเกษราทราบก็ดี
ใจมาก คิดวาหาก
ศรีสุวรรณอยูสวน
นัน้ก็จะหาทางให
ไดมาเปนสามี 

นางเกษราโกรธที่พ่ีเลี้ยงไมบอกเรื่องราว
ท้ังหมดใหฟงจึงปาดอกไมทิ้ง 

- - 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

16.พีเ่ลี้ยงมอบ
ของใหนาง-
เกษรา(ตอ) 
 

พี่เลี้ยงเขามาปลอบบอกวาตอไปตนจะบอก
ทุกอยางจนหมดสิ้น และมอบแหวนพรอม
ท้ังจดหมายของศรีสุวรรณใหนางเกษรา 

พี่เลี้ยงมอบแหวน
และจดหมายของ 
ศรีสุวรรณให 
นางเกษรา 

พี่เลี้ยงมอบแหวน
ของศรีสุวรรณใหแก

นางเกษรา 

นางเกษราเห็นดอกรักกับดอกโศกก็รู
ปริศนาและก็ไดอานจดหมาย 

นางเกษราอาน
จดหมาย 

- 

พี่เลี้ยงบอกใหนางเกษราเขียนจดหมาย
ตอบศรีสุวรรณ 

- - 

นางเกษราอานจบก็เอาแหวนมาสวมแลวบอกวาขอซื้อ 
จะตีราคาเทาไร 

- 

 
- 

 
- 

พี่เลี้ยงจึงบอกให
นางเกษราเขียน
จดหมายตอบ      
ศรีสุวรรณ 

 
- 

พี่เลี้ยงขอสไบใหศรีสุวรรณ - 
นางเกษราส่ังวาอยาเอาไปใหผูอืน่ 

แลวนางก็ใหสไบ 
นางใหสไบและ
จดหมายตอบ      

ศรีสุวรรณแกพี่เลี้ยง 

 
- 

นางเกษราเขียนจดหมายตอบศรีสุวรรณ 
และเด็ดใบเตารางกับดอกรักใสไปให 

- - 

17.พี่เลี้ยงไป
สวนดอกไมครัง้
ที่ 3 

วันรุงขึ้นพ่ีเลี้ยงนําจดหมายและสไบมาให
ศรีสุวรรณท่ีสวนแลวลากลับ 

พี่เลี้ยงนําจดหมาย
และสไบมาให 
ศรีสุวรรณ 

- 

พราหมณท้ัง 3 คนชวนพี่เลี้ยงเที่ยวชมสวนตามคูของตน - 
นางศรีสุดาไมมีคูกไ็มพอใจจึงชวนกลับวัง แตพี่เลี้ยงคนอื่น ๆ      

ไมกลับ  นางศรีสุดาจึงตอวาแลวชวนคนรับใชกลับวัง 
 

พี่เลี้ยง 3 คนบอกพราหมณวานางศรีสุดา
ตองกลับไปฟองนางเกษราแนจึงลากลับวัง 
 

- - 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

18.ศรีสุวรรณ
อานจดหมาย
ของนางเกษรา 

พราหมณเห็นศรีสุวรรณหมผาสไบของนาง
เกษราก็แกลงเยา และถามหาจดหมายที่

นางเกษราตอบกลับ 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณอานจดหมายของเกษราให
พราหมณฟง 

- - 

ศรีสุวรรณใหพราหมณชวยแกปริศนาดอก
รักกับใบเตาราง 

- - 

พราหมณก็ชวยแกให - - 
19.นางศรีสดุา
ฟองเรื่องพ่ี
เลี้ยง 3 คนกับ
นางเกษรา 

นางศรีสุดากลับมาถึงวังกไ็มพอใจที่ไมมผีูชายชอบตน - 
นางศรีสุดาทําลายขาวของ - - 

นางศรีสุดาเขาไปฟองนางเกษรา - 
 
 

นางเกษราโกรธ 

นางเกษราฟงแลวก็
เห็นวาเปนจริงจึง
โกรธ แตคิดวาหาก
จะเอาโทษพี่เลี้ยงท้ัง 
3  คนท้ัง 3 ก็เปน

คนของตน 

 
 
- 

20.พีเ่ลี้ยง
ทะเลาะกนั 

พี่เลี้ยง 3 คนมาถึงวังเห็นนางเกษราโกรธก็แกลงพูดถึงศรีสุวรรณ
วาศรีสุวรรณชวนพูดคุยมิยอมใหกลับ 

- 

นางเกษราไดยินเรื่องศรีสุวรรณก็ลืมเรื่องท่ีโกรธพี่เลี้ยงท้ัง 3 คน - 
พี่เลี้ยงแกลงพูดวา
ศรีสุวรรณอยากจะ
มาอยูใกลและชมวา

นางเกษราสวย 

พี่เลี้ยงแกลงพูดวา
ศรีสุวรรณ 

อยากจะมาอยู
รวมกัน 

 
- 

 
- 

นางศรีสุดาเห็นนางเกษราพูดเรื่อง        
ศรีสุวรรณจึงพูดวาพี่เลี้ยงพูดกับพราหมณ

คนอื่นไมใชศรีสุวรรณ 

นางศรีสุดาเห็นนาง
เกษราพูดเรื่อง    

ศรีสุวรรณจึงพูดดา
วาพี่เลี้ยง 

 

 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 5         
มีเหตุการณสําคัญ  20 หตุการณ คือ  ศรีสุวรรณและพราหมณทํางานในสวนดอกไม  พี่เลี้ยงชื่น
ชมศรีสุวรรณใหนางเกษราฟง   นางเกษราฝน   พี่เลี้ยง(นางเกษรา)ไปสวนดอกไมครั้งที่ 1   พี่เลี้ยง
เลาเรื่องศรีสุวรรณใหนางเกษราทราบ   พราหมณเลาเรื่องนางเกษราใหศรีสุวรรณทราบ   พี่เลี้ยง
ชวนนางเกษราไปเที่ยวสวนดอกไม   นางเกษราเที่ยวสวนดอกไม   ศรีสุวรรณพบนางเกษรา       
ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณเรื่องนางเกษรา   นางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณ   ศรีสุวรรณเพอถึง    
นางเกษรา   พราหมณปรึกษาศรีสุวรรณเรือ่งการจับคู   พี่เลี้ยงไปสวนดอกไมครั้งที่ 2  ศรีสุวรรณ
ฝากของใหนางเกษรา พี่เลี้ยงมอบของใหนางเกษรา  พี่เลี้ยงไปสวนดอกไมครั้งที่ 3  ศรีสุวรรณอาน
จดหมายของนางเกษรา  นางศรีสุดาฟองเรื่องพี่เลี้ยง 3 คนกับนางเกษราและพี่เลี้ยงทะเลาะกัน    

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

20.พีเ่ลี้ยง
ทะเลาะกนั(ตอ) 

พี่เลี้ยงท้ัง 4 คนทะเลาะกัน - 
 
- 

นางเกษราเห็น   
นางศรีสุดาพูดมาก

จึงวากลับไป 

 
- 

 
- 

นางเกษราโกรธจึงบออกใหไปทะเลาะกันท่ีอ่ืน - 
 

พี่เลี้ยง 3 คนเห็นนางเกษราโกรธก็ขอโทษ 
พี่เลี้ยงเห็น        

นางเกษราโกรธก็
กลัวจึงไมพูดสิ่งใด 

 
- 

นางศรีสุดาบอกวาตอไปตนจะไมนําความเรื่องใด ๆ มาบอก 

นางเกษราอีกแลว 
- 

นางศรีสุดาคลานออกไปเขาหอง 

และนอนคิดถึงพราหมณท้ัง 3 คน 
- - 

นางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณ - 
นางเกษราโกรธพี่เลี้ยงท่ีทะเลาะกัน 

เร่ืองผูชาย 
- - 

 
- 

นางเกษราคิดจะ
แตงคราวให 
ศรีสุวรรณ 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 5 (ตอ) 
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ในการดําเนินเรื่องชวงที่ 5 นี้มีการตัดเหตุการณ  การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

     1.การตัดเหตุการณ 
       ใ นพ ร ะ อ ภั ย มณี ฉ บั บ สุ น ท ร ภู ไ ม ป ร า ก ฏ              
1 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 5 พี่เลี้ยงเลาเรื่องศรีสุวรรณใหนางเกษราทราบ   ในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไมปรากฏ 2 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 10 ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณ
เรื่องนางเกษรา  และตอนที่ 18 ศรีสุวรรณอานจดหมายของนางเกษรา  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดน้ําโทงไมปรากฏ 10 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 3  นางเกษราฝน   เหตุการณที่ 5  พี่เลี้ยงเลา
เรื่องศรีสุวรรณใหนางเกษราทราบ   เหตุการณที่ 6 พราหมณเลาเรื่องนางเกษราใหศรีสุวรรณ
ทราบ   เหตุการณที่ 7 พี่เลี้ยงชวนนางเกษราไปเที่ยวสวนดอกไม   เหตุการณที่ 12 ศรีสุวรรณเพอ
ถึงนางเกษรา   เหตุการณที่13 พราหมณปรึกษาศรีสุวรรณเรื่องการจับคู   เหตุการณที่ 17 พี่เลี้ยง
ไปสวนดอกไมครั้งที่ 3   เหตุการณที่ 18 ศรีสุวรรณอานจดหมายของนางเกษรา   เหตุการณที่ 19 
นางศรีสุดาฟองเรื่องพี่เลี้ยง 3 คนกับนางเกษราและเหตุการณที่ 20 พี่เลี้ยงทะเลาะกัน 
 

      2.การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 16 พี่เลี้ยงมอบของใหนางเกษรา
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววา
หลังจากที่นางเกษราอานจดหมายของศรีสุวรรณจบแลวพี่เลี้ยงบอกใหนางเกษราเขียนจดหมาย
ตอบศรีสุวรรณ แตกตางกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมที่เมื่อนางเกษราอานจดหมาย
จบก็นําแหวนมาสวมแลวบอกวาขอซื้อแหวนวงน้ัน แลวพี่เลี้ยงจึงบอกใหนางเกษราเขียนจดหมาย
ตอบศรีสุวรรณ 
      3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
        ในเหตุการณที่ 4 พี่ เลี้ยง(นางเกษรา)ไปสวน
ดอกไมครั้งที่ 1 ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร
กลาววาพราหมณขอใหพี่เลี้ยงพานางเกษรามาพบกับศรีสุวรรณในวันรุงขึ้น แตในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาพี่เลี้ยงบอกวาจะพานางเกษรามาพบกับศรีสุวรรณในวันรุงขึ้นโดยที่
พราหมณมิไดรองขอ  
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       ในเหตุการณที่ 14 พี่เลี้ยงไปสวนดอกไมครั้งที่ 2 
เมื่อพี่เลี้ยงสอบถามประวัติของพราหมณ ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   คราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหาร และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมศรีสุวรรณบอกเพียงวาพวกตน
ทั้ง 4 คนยังไมมีครอบครัว หวังจะไดนางเกษราเปนที่พึ่ง  แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
ศรีสุวรรณบอกประวัติตามความจริงวาตนเปนลูกทาวสุทัศน  
         ในเหตุการณที่ 16 พี่เลี้ยงมอบของใหนางเกษรา  
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพี่เลี้ยงขอสไบ
ของนางเกษราใหศรีสุวรรณตามที่ศรีสุวรรณขอ แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววา
พี่เลี้ยงขอสไบใหศรีสุวรรณโดยที่ศรีสุวรรณมิไดรองขอ 
 
     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 5 นี้มีทั้งการตัดเหตุการณ  การสลับ
ลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ   สิ่งที่นาสนใจของการ
ดําเนินเรื่องชวงที่ 5 คือ เหตุการณที่ 12 ศรีสุวรรณเพอถึง นางเกษรา       เมื่อศรีสุวรรณไดพบ
นางเกษราครั้งแรกในสวนดอกไมก็หลงรัก  ศรีสุวรรณจึงกลับมาเพอถึง    นางเกษรา ในพระอภัย
มณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาศรีสุวรรณกลับมา
คิดถึงนางเกษรา เมื่อเห็นเงาของเสาตําหนักก็คิดวาเปนนางเกษราจึงเขาไปกอด แตในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไดตัดเหตุการณตอนนี้ออกไป  ดวยผู
แตงอาจเห็นวาเปนเหตุการณที่แสดงถึงความลุมหลงในความรักซึ่งเปนเรื่องทางโลกจึงไมเหมาะสม
กับนิทานชาดกที่วรรณคดีศาสนา 
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    3.2.2.6 ชวงที่ 6  
     ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร  ศรีสุวรรณอาสารบกับทาว-
อุเทนเพื่อแสดงใหเห็นความสามารถของตนและแสดงใหนางเกษราทราบวาตนรักนางจริง         
ศรีสุวรรณออกรบจนชนะทาวอุเทน  เนื้อเรื่องในชวงที่ 6 สามารถแบงเปนเหตุการณได 14 
เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ทาวอุเทนยก
ทัพมาทาํ
สงครามกับ
เมืองรมจักร 

ชาวดานนอกมาบอกทาวทศวงศวา 
ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร 

ทาวอุเทนยกทัพมาลอมเมืองรมจักร 

- ทาวทศวงศฟงก็
เศราใจ 

- ทาวทศวงศทราบก็
ทุกขใจมาก 

ทาวทศวงศใหเตรียมกองทัพพรอมท้ังอาวุธใหออกไปรับกองทัพชวา 
อยาใหเขามาในเมืองได 

เสนารับคําสั่ง ออกไประวังรักษาบานเมือง - - 
ทหารประกาศใหคนอพยพเขามาในเมือง ประชาชนอพยพเขามาในเมือง 
เกิดขาวยากหมากแพง  ประชาชนเอาเงินทองใสภาชนะฝงดิน - 

นางกํานัลในและประชาชนตางเปนทุกข 
2.พระมารดาไป
หานางเกษรา 

พระมารดาทราบขาวสงครามจงึไปหานางเกษรา  
เพราะกลัวทาวทศวงศจะสงนางเกษราไปใหทาวอุเทน 

- นางเกษราบอกวาหากถูกสงตัวไปใหทาวอุเทนตนก็ 
ไมอยากมีชีวิตอยูจะผกูคอตาย 

 
- 

พระมารดาบอกวา
การทําเชนนัน้เปน

บาป 

 
- 

พระมารดาส่ังใหนางเกษราอยูในวังหามไปที่ใด 
พระมารดาไปหาทาวทศวงศ 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.นางเกษรา
ปรับทุกขกับ 
พี่เลี้ยง 

นางเกษราโศกเศรากลัวจะถกูสงไปให 
ทาวอุเทนและกลัวศรีสุวรรณจะหนีไป 

- นางเกษรารองไหกลัว
ตายจากพอแม 

นางเกษราเรียกพี่เลี้ยงเขาไปหา พี่เลี้ยงเขามาปลอบ
นางเกษรา 

นางเกษราบอกวาหากพระบิดาสงตนไปใหทาวอุเทนจะขอตาย 
 

- 

พี่เลี้ยงปลอบ 
นางเกษรา 

- - - 

 
พี่เลี้ยงบอกวาตนจะไปถามศรีสุวรรณวามี
ความคิดเชนไร  โดยจะออกไปบอกวา 

นางเกษราตองการดอกไม 

พี่เลี้ยงบอกวาคงมี
เพียงศรีสุวรรณคน
เดียวท่ีสามารถชนะ
ขาศึกได จงใหคนไป

บอกขาวแก 
ศรีสุวรรณ 

พี่เลี้ยงบอกวาจะไป
บอกศรีสุวรรณ  

หากศรีสุวรรณอาสา
สูรบก็ตองไดเปนใหญ

ในเมืองนี้ 

นางเกษราเห็นดีดวย - 
 
- 

 
- 

นางเกษราให 
นางศรีสุดาไปบอก
ขาวแกศรีสุวรรณ 

 
- 

4.พี่เลี้ยงไป
บอกขาว
สงครามแก   
ศรีสุวรรณ 

นางศรีสุดาเขาไปแตงตัวและออกไปสวน
ดอกไมโดยบอกนายประตูวานางเกษรา

ตองการดอกไม 

นางศรีสุดาออกไป
สวนดอกไม 

 
พี่เลี้ยงไปสวนดอกไม 

นางศรีสุดาไปถึงสวนดอกไมเห็นศรีสุวรรณ
และพราหมณท้ัง  3 คน 

- พี่เลี้ยงเห็นศรีสุวรรณ 

นางศรีสุดาสงคอน
ใหพราหมณ 

นางศรีสุดาเห็น 
พราหมณ 3คน  

ก็ละอาย 
 
 
 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

4.พีเ่ลี้ยงไป
บอกขาว
สงครามแก   
ศรีสุวรรณ(ตอ) 

นางศรีสุดาแจงศรีสุวรรณวาตอนนี้มี
สงครามหากพลาดพลั้งอาจตองตาย  

นางเกษราจึงใหมาถามวาศรีสุวรรณจะ
แกไขอยางไร 

นางศรีสุดาแจง 
ศรีสุวรรณวาตอนนี้

มีสงคราม 
นางเกษราจึงเปน

ทุกขมาก 

พี่เลี้ยงแจงศรีสุวรรณ
วาทัพของทาว- 

อุเทนมาลอมเมืองทุก
ดาน ทาทศวงศจะสง
นางเกษราไปใหทาว- 
อุเทน นางเกษราก็
โศกเศรา ศรีสุวรรณ

จะทําเชนไร 
 
 

ศรีสุวรรณบอกวาจะอาสาออกสูศึกเอง  
ถาหากนางเกษราตายก็จะขอตายดวย 

ศรีสุวรรณบอกวา
ตนไมกลัว หากมีศึก
มาจะนํานางเกษรา
ไปไวในสวนและหาก
มีขาศึกมากวนก็จะ

ฆาใหตาย 

 
 

ศรีสุวรรณบอกวาจะ
อาสาสูศึก 

ศรีสุดาบอกวาทําสงครามไมใชเร่ืองงาย - - 
ศรีสุวรรณบอกแมรูปรางอยางนี้แตก็

สามารถทําสงครามได  หากสงครามมาถึง
เมืองตนจะไปรับนางเกษรามาไวในสวน  

- - 

ศรีสุวรรณมอบดอกไมใหนางศรีสุดา - - 
พราหมณถามขาวพี่เลี้ยงคนอื่น  

แตนางศรีสุดาบอกวาไมรู 
- - 

5.พี่เลี้ยงเลา
เรื่องใหนาง-
เกษราทราบ 

นางศรีสุดา(พ่ีเลี้ยง)มาถึงวังก็เลาใหนางเกษราฟงตามที่ศรีสุวรรณบอก 
นางเกษรารูก็สงสารศรีสุวรรณอยากออกไปหา  
และบอกวาหากศรีสุวรรณตายก็จะขอตายดวย  

ชาตินี้นางเกษราไมขอเคียงคูกับผูใด 

นางเกษรารูก็สงสาร
ศรีสุวรรณ เพราะเห็น
วาการทําสงคราม
ไมใชเรื่องงาย  

พี่เลี้ยงเศราโศก พี่เลี้ยงคิดถึงสวน
ดอกไม 

 
 

- 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 6 (ตอ) 



188 
  

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.กองทัพเมือง
รมจักรลาถอย 

ทัพเมืองรมจักรรบกับทัพชวา  
พายแพและถอยรนมา 

ทัพชวาไลฆาผูคน
เมืองรมจักร 

ทาวอุเทนทําสงคราม 
ทหารชวาจับ

ชาวเมืองรมจักร
มากมาย 

ทาวทศวงศสงสารทหารท่ีตองตายจึงคิดจะสงนางเกษราไปใหทาวอุเทน  
แตคิดอีกทีก็รูสึกอับอายจึงไมสงไปให 

ทาวทศวงศแตงกายขึ้นคอชางไปตรวจดูทหารและส่ังใหดูแลบานเมืองใหดี 
7.ทาวทศวงศ
ไดรับจดหมาย
จากทัพชวา 

แมทัพท้ัง 4 คนของทาวอุเทนใหทูตถือ
หนังสือมาใหทาวทศวงศ 

ทาวอุเทนใหทูตถือหนังสือมาใหทาวทศวงศ 

ทาวทศวงศใหไปรับหนังสือมาอาน 
ในหนังสือระบุวาใหสงนางเกษรามาให ไมเชนน้ันก็จะเขาทําสงคราม 

ทาวทศวงศปรึกษาเสนาอมาตยวาจะทํา
อยางไร 

 
- 

ทาวทศวงศปรึกษา
เสนาอมาตยวาจะทํา

อยางไร 
เสนาอมาตยบอกวาหากสงสารชาวเมืองก็

ใหยอม 
 
- 

เสนาอมาตยบอกวา
ถาไมสงนางเกษราไป

ใหก็ตองตาย 
ทาวทศวงศคิดหนักจึงบอกใหทูตกลับไปบอกวาตนขอเวลาคิดอีก 3 วัน 

 
ทาวทศวงศกลับเขาหองนอน 

ทาวทศวงศโศกเศรา
เพราะกลัวตองพลัด

พรากจาก 
นางเกษรา 

 
- 

8.ศรีสุวรรณ
ปรึกษา
พราหมณเรื่อง
สงครามเมือง
รมจักร 

ศรีสุวรรณปรึกษากับพราหมณเรื่องชวยเหลือการสงครามของเมืองรมจักร 
พราหมณบอกวาตนจนปญญา  

หากศรีสุวรรณคิดอยางไรตนกจ็ะอยูชวย 
- - 

ศรีสุวรรณคิดจะเขาเฝาทาวทศวงศโดยเขาไปใกลทัพของชวา 
แลวตัดศีรษะทหารชวาไปถวาย 

- 

พราหมณเห็นดวย - 
ศรีสุวรรณชวนพราหมณแตงตัวแลวออกไปที่คายของทหารชวา 

 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 6 (ตอ) 



189 
  

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

9.ศรีสุวรรณรบ
กับทหารชวา 

ฝายชวาเห็นพราหมณเดินมาใกลคายคิดจะ
จับตัวไวถามขาวคราว 

ฝายชวาเห็น
พราหมณเดินมาก็
จะจับตัวไปให 
ทาวอุเทน 

ศรีสุวรรณเดินผาน
หนาคายทาว- 

อุเทนจึงใหทหารรุม
จับตัวท้ัง 4คน 

ศรีสุวรรณและพราหมณตอสูจนสามารถตัดศีรษะทหารมาได 
10.ศรสีุวรรณ
เขาเฝาทาว-
ทศวงศ 

 
 

 
ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนห้ิวศีรษะ

ทหารชวามาหนาประตูเมือง  

ศรีสุวรรณและ
พราหมณท้ัง 3 คน
หิ้วศีรษะทหารชวา
ไปหาทาวทศวงศ 

ศรีสุวรรณและ
พราหมณท้ัง 3 คนหิ้ว
ศรีษะทหารชวามา
หนาประตูเมือง  

 
ผูคนตางพูดคุยกันใหดูศรีสุวรรณเสียงดัง  
เมื่อเขาประตูไป นายประตูจึงถามวามีธุระ

อันใด 

 
 
- 

ผูคนตางพูดคุยกัน
เสียงดังใหดู 

ศรีสุวรรณ เมื่อเขา
ประตูไป นายประตู
จึงถามวามีธุระอันใด 

ศรีสุวรรณบอกวาตนเห็นวามีสงครามจึง
อาสาชวย 

 
- 

ศรีสวุรรณบอกวามี
เร่ืองจะกราบทูล 

ทาวทศวงศ 
นายประตูนําความไปแจงทาวทศวงศ - - 

 
ทาวทศวงศเจอศรีสุวรรณก็บอกวาวันนี้มี

หนังสือใหสงนางเกษราไปให 

 
 

ทาวทศวงศดีใจมาก 

ทาวทศวงศเจอ 
ศรีสุวรรณก็บอกวา
ไมมีผูใดออกรบตนจึง
จะสงนางเกษราไปให

ทาวอุเทน  
ทาวทศวงศถามศรีสุวรรณวาจะออกรบดวยวิธีใด  - 

ศรีสุวรรณบอกวาตนไดเรียนวิชามา
สามารถรบชนะได 

ดังนั้นไมตองสงนางเกษราไป  

ศรีสุวรรณบอกวา
ตนอาสามารบดังนัน้
ไมตองสงนางเกษรา

ไป 

ศรีสุวรรณบอกวา 
อยาสงนางเกษราไป
ใหเปนท่ีอับอาย  

ตนจะอาสารบใหชนะ 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

10.ศรสีุวรรณ
เขาเฝาทาว-
ทศวงศ(ตอ) 
 

ศรีสุวรรณขอใหชวย
จัดมาและกองทัพให 

- - - 

- - - ทาวทศวงศดีใจถาม
วาจะรบดวยวิธีใด 

ทาวทศวงศดีใจบอก
วาถาสิ้นสุดสงคราม
แลวก็จะรักเหมือน

ลูก 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอกวาตน
เรียนวิชามาและขอให
จัดกองทัพ 5 หมื่นให
พรอมในวันพรุงนี้ 

ทาวทศวงศสั่งใหจัด
มาและกองทัพให
ตามตองการ 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศสั่งใหนัด
ทัพชวาใหมารบที่ทุง
กวางกลางสนามใน

วันพรุงนี้  

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณใหไปบอก
ทัพชวาวาใหมารบ

พรุงน้ีที่กลางทุงหลวง 
 

ทาวทศวงศสั่งใหทํา
ท่ีประทับเอาไวดู

สงคราม และใหจัด
หองใหพราหมณ 

  
- 

 
- 

 
- 

 ทาวทศวงศถามวา
รูจักการสะเดาะ

เคราะหหรือไมจะให
จัดใหนางเกษรา 

ศรีสุวรรณบอกวาที่
เกิดสงครามเพราะ
นางเกษราเปนเหตุ 
เพราะนางมีเคราะห
ตองสะเดาะเคราะห 

 
 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

10.ศรสีุวรรณ
เขาเฝาทาวทศ
วงศ(ตอ) 

 

 
- 

ศรีสุวรรณขอให
ชวยจัดมาและ
กองทัพให 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศดีใจ
บอกวาถาสิ้นสุด

สงครามแลวก็จะรัก
เหมือนลูก  

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศสั่งใหจัด
มาและทัพใหตาม

ตองการ 

 
- 

ทาวทศวงศดีใจบอก
ใหไปจัดทัพใหตามที่

ศรีสุวรรณบอก 
 
- 

ทาวทศวงศใหพวก
พราหมณเขา
ปราสาท 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศใหนัด
ทัพชวาใหมารบที่

ทุงกวางกลางสนาม
ในวันพรุงนี้  

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศใหทําที่
ประทับเอาไวดู

สงคราม 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศถามวา
รูจักการสะเดาะห
เคราะหรือไม จะให
จัดใหนางเกษรา 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอก
วิธีการจัดพิธี

สะเดาะเคราะหวา
ใหต้ังพิธีเปน 4 เสา  

ศรีสุวรรณบอก
วิธีการจัดพิธี

สะเดาะเคราะหวา
ใหต้ังพลับพลา 
บายศรี ธูปเทียน

ฯลฯ 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

10.ศรสีุวรรณ
เขาเฝาทาว-
ทศวงศ(ตอ) 

 

ทาวทศวงศพาศรีสุวรรณเขาไปขางในวัง - - 

ศรีสุวรรณไดเจอพระมเหสีของทาวทศวงศ 
ทาวทศวงศบอกพระมเหสีวาศรีสุวรรณมาอาสา
รบและเห็นวานางเกษรามีเคราะหจึงจะจัดงาน

สะเดาะเคราะหให  
พระมเหสีดีใจมากและสอบถามเรื่องพิธี 

 
ทาวทศวงศดีใจมากจึงบอกพระมเหสีวา 

ศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คน 
อาสามารบ 

 
- 

 
- 

พระมเหสีดีใจและ
บอกวาหากรบชนะ
จะยกเมืองนี้ให 

พระมเหสีดีใจมาก
และพูดคุยกับ 
ศรีสุวรรณ 

ทาวทศวงศใหคนจัดหาของตามที่ 
ศรีสุวรรณตองการ 

- - 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศใหคน
เตรียมมาเพื่อให 
ศรีสุวรรณออกรบ 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณใหไปบอก
ทัพชวาวาใหมารบที่
ทุงหลวงในวันพรุงนี้ 

 
- 

11.พิธีสะเดาะ
เคราะหของ
นางเกษรา 

ทาวทศวงศไปหา
นางเกษราบอกวามี
พราหมณจะมาทํา
พิธีสะเดาเคราะหให 

นางกํานัลมาหานาง
เกษราบอกวามี

พราหมณจะมาทํา
พิธีสะเดาเคราะหให 

 
- 

 
- 

นางเกษราฟงแลวก็ทราบวาเปนศรีสุวรรณ - - 
นาวเกษราเขาหองไปคุยกับพ่ีเลี้ยงเห็นวา
ศรีสุวรรณมาจริงดังที่เคยพูดก็สงสาร 

- - 

นางเกษราจะหามศรีสุวรรณไมใหไปทํา
สงคราม 

- - 

พี่เลี้ยงจะตอวาพราหมณท่ีไมหาม 
ศรีสุวรรณ 

- - 

มีคนจัดพิธีตามคําสั่ง เมื่อเสร็จแลวจึงไป
ทูลทาวทศวงศและพระมเหสี 

- - 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

11.พิธีสะเดา
เคราะหของ
นางเกษรา(ตอ) 

ทาวทศวงศ พระมเหสีและศรีสุวรรณเขาไป
ในสถานที่ทําพิธีสะเดาะเคราะห 

- - 

พระมเหสีเขาไปตามนางเกษราใหออกมา
ทําพิธี แตนางเกษราไมอยากออกไป 

- - 

พระมเหสีไมอยากใหขัดพระบิดาจึงให 
พี่เลี้ยงพาออกไป 

- - 

ทาวทศวงศใหศรีสุวรรณทําพิธีได 
โดยไมตองเกรงใคร 

 

- - 

ศรีสุวรรณเขาไปในพิธีจุดธูปเทียนแลว 
รายมนตร 

- - 

ศรีสุวรรณเห็น 
นางเกษราก็จะเขา
ไปใกล แตคิดไดจึง

ถอย 

ศรีสุวรรณเห็น 
นางเกษราก็จะเขา

ไปใกล แต
พราหมณกระซิบ

หามไว 

 
 
- 

 
 
- 

ศรีสุวรรณพูดคุยกับนางเกษราวาตนอาสา
มารบเพราะความรัก แตนางเกษราบอกวา

กลัววาศรีสุวรรณจะสูไมได  

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณชวนใหไปดูการทําสงคราม 
ในวันพรุงนี้ 

- - 

พราหมณและ 
พี่เลี้ยงทะเลาะกันวา

ไมนาไปดู 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณหามไมให
ทะเลาะกัน 

- - - 

นางเกษรากลัวพระบิดาและพระมารดา 
ไดยินจึงใหรีบทําพิธีสะเดาะเคราะห 

- - 

ศรีสุวรรณกลาวฝากความรักไวกับ 
นางเกษราแลวก็ออกมาจากพิธ ี

- - 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

11.พิธีสะเดา
เคราะหของ
นางเกษรา(ตอ) 

 
- 

นางเกษราสงสาร
ศรีสุวรรณจึงบอก
วาหากไมคิดถึงพอ
แมก็จะชวนศรี-
สุวรรณไปอยูดวย  

 
 
- 

 
 
- 

ทาวทศวงศให 
ศรีสุวรรณไป

พักผอน 

- - - 

นางเกษรากลับไป
นอนคุยกับพี่เลี้ยง 

นางเกษรากลับเขา
วัง 

- - 

 
- 

ทาวทศวงศบอกวา
พราหมณอาน
มนตรนาน 

 
- 

 
- 

12.เตรียมทํา
สงครามกับทพั
ชวา 

 
- 

เสนาอมาตยเตรียม
มาและเกณฑทหาร

มาทําสงคราม  

 
- 

เสนาอมาตยเตรียม
กองทัพ 

 
- 

นางเกษรานอนไม
หลับเพราะคิดถึง 

ศรีสุวรรณ 

 
- 

 
- 

นางเกษราชวนพี่
เลี้ยงไปเฝาพระบิดา 

นางเกษราทุกขใจ
จึงชวนพี่เลี้ยงไปเฝา

พระบิดา 

 
- 

 
- 

พระบิดาและพระมารดาถามวา 
ทําไมไมพักผอน 

- - 

นางเกษราบอกวาได
ยินเสียงดัง  แตดู
พระบิดาไมตกใจ  

นางเกษราบอกวา
ไดยินเสียงดังจึงนึก

กลัว  

 
- 

 
- 

นางเกษราบอกวาพระบิดาจะไปที่ใดตนจะ
ไปดวย 

- - 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

12.เตรียมทํา
สงครามกับทพั
ชวา(ตอ) 

พระบิดาบอกจะไปดูสงคราม 
หากจะตามไปดูกไ็ด 

- - 

ศรีสุวรรณและพราหมณอาบน้ําแตงกาย - 
ทาวทศวงศอาบน้ําแตงกายและพากัน

ออกมาที่พลับพลา 
ทาวทศวงศออกไปที่พลับพลา 

- ทาวทศวงศสั่งวาถาขาศึกมาไมตองกลัว 
 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณและ
พราหมณอาบน้ํา 

แตงกาย 
ศรีสุวรรณและพราหมณเขามาหาทาวทศวงศ 

ทาวทศวงศบอกวา
เห็นทีจะชนะ 

ทาวทศวงศอวยพร
ใหชนะและเตือนวา

อยาประมาท 

ทาวทศวงศให
โอวาท 

ทาวทศวงศอวยพรให
ชนะและเตือนวา 
อยาประมาท 

ศรีสุวรรณกราบลาทาวทศวงศ 
และเหลือบมองนางเกษรา 

ศรีสุวรรณกราบ
ลาและปทักษิณ  

3 รอบ 

 
- 

นางเกษราสงสารศรีสุวรรณ - 
พราหมณมอง 

พี่เลี้ยง 
- - - 

นางศรีสุดามอง 
ศรีสุวรรณ 

- - - 

ทุกคนตางก็อวยชัยใหชนะ - 
13.ศรสีุวรรณ
รบกับทัพชวา 

ศรีสุวรรณออกรบ 
แมทัพท้ัง 4 คนเฝาดูการรบ - - 

ศรีสุวรรณฆาทหารชวาตาย 
แมทัพท้ัง 4 คนออกรบ แมทัพท้ัง 4 คนและ

ทาวอุเทนออกรบ    
แมทัพท้ัง 4 ถูกศรีสุวรรณและพราหมณฆาตาย 

กองทัพชวาถอยหน ี

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณีในชวงที่ 6         
มีเหตุการณสําคัญ  14 หตุการณ คือ    ทาวอุเทนยกทัพมาทําสงครามกับเมืองรมจักร            
พระมารดาไปหานางเกษรา   นางเกษราปรับทุกขกับพี่เลี้ยง   พี่เลี้ยงไปบอกขาวสงครามแก      
ศรีสุวรรณ  พี่เลี้ยงเลาเรื่องใหนางเกษราทราบ   กองทัพเมืองรมจักรลาถอย   ทาวทศวงศไดรับ
จดหมายจากทัพชวา   ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณเรื่องสงครามเมืองรมจักร   ศรีสุวรรณรบกับ
ทหารชวา  ศรีสุวรรณเขาเฝาทาวทศวงศ   พิธีสะเดาเคราะหของนางเกษรา   เตรียมทําสงคราม
กับทัพชวา   ศรีสุวรรณรบกับทัพชวา  และศรีสุวรรณรบชนะทัพชวา  ในการดําเนินเรื่องชวงที่ 6 นี้
มีการตัดเหตุการณ  การสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก 
ฉบับวัดน้ําโทง 

13.ศรสีุวรรณ
รบกับทัพชวา
(ตอ) 

- - ทหารของศรีสุวรรณ
ฆาทาวอุเทนตาย 

- 

14.ศรสีุวรรณ
รบชนะทัพชวา 

กองทัพชวาแตก
พายไป  ทัพรมจักร

จึงตีกลองเปน
สัญญาณ  

 
- 

 
- 

 
- 

ทัพรมจักรรับคน
ปวยเขาเมือง 

- - - 

นางเกษราดีใจ - - 
ทาวทศวงศมารอรับศรีสุวรรณ - - 

ศรีสุวรรณกลับเขาเมือง 
- - นางเกษราดีใจ 
- - 

 
ทาวทศวงศมารอรับ

ศรีสุวรรณ 
พระมเหสีดีใจจึงลง
มารับศรีสุวรรณ  

ทาวทศวงศชื่นชมศรีสุวรรณ 
ทาวทศวงศใหศรีสุวรรณพักในวังอยางสุขสบาย 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 6 (ตอ) 
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     1.การตัดเหตุการณ 
       ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและ   
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมปรากฏ 1 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 11 พิธีสะเดาเคราะหของ
นางเกษรา 

2.การสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ  
        ในเหตุการณที่ 10 ศรีสุวรรณเขาเฝาทาวทศวงศ
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง   เมื่อศรีสุวรรณทูลใหทาว-   
ทศวงศทราบวาตนอาสามารถรบกับทัพชวา ศรีสุวรรณไดทูลขอใหทาวทศวงศจัดกองทัพให 
แตกตางกับในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารที่ศรีสุวรรณบอกวานางเกษรามี
เคราะหตองจัดพิธีสะเดาะเคราะหกอนที่จะขอใหจัดกองทัพ 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 10 ศรีสุวรรณเขาเฝาทาวทศวงศ   
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูทาวทศวงศถามศรีสุวรรณวารูจักการสะเดาะหเคราะหรือไม  ตนจะให
จัดพิธีสะเดาเคราะหใหนางเกษรา  แตในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร       
ศรีสุวรรณเปนผูบอกทาวทศวงศวาสงครามครั้งนี้เกิดจากนางเกษราเปนเหตุ เนื่องจากนางเกษรามี
เคราะหจําเปนตองจัดพิธีสะเดาะเคราะหใหแกนางเกษรา 

       ในเหตุการณที่ 13 ศรีสุวรรณรบกับทัพชวา      
ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาเมื่อแมทัพทั้ง 4 คนถูกฆาตายแลวทหารของ       
ศรีสุวรรณไดไลฆาทาวอุเทนจนตายแตกตางกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   คราวซอเรื่องพระ
อภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไมไดกลาววาทาวอุเทนออกรบ  สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด
น้ําโทงกลาววาทาวอุเทนออกรบพรอมแมทัพทั้ง 4 คนแตไมไดกลาววาทาวอุเทนถูกฆาแตอยางใด 

      ในเหตุการณที่ 14 ศรีสุวรรณรบชนะทัพชวา      
ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  และพระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม กลาววาเมื่อศรีสุวรรณรบชนะแลวกลับเขาเมืองทาวทศวงศมารอรับ     
ศรีสุวรรณแตกตางกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงที่พระมเหสีของทาวทศวงศลงมารับ   
ศรีสุวรรณแลวพาเขาไปอยูในวัง 
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     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 6 นี้มีทั้งการตัดเหตุการณ การสลับ
ลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ  สิ่งที่นาสนใจของ   
การดําเนินเรื่องชวงที่ 6 คือ เหตุการณที่ 2 พระมารดาไปหานางเกษรา  เมื่อพระมารดาทราบขาว
วากําลังจะมีสงคราม พระมารดาจึงไปหานางเกษราและรองไหครํ่าครวญ เพราะกลัววาทาวทศ-
วงศจะสงนางเกษราไปใหทาวอุเทน  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู พระมารดาไดสั่งใหนางเกษราอยู
ในวังหามออกไปที่ใด แตในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน คือ คราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหาร  พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ํา-
โทง นางเกษราไดบอกพระมารดาวาตนไมอยากมีชีวิตอยูตอไป นางเกษราจะผูกคอตายหากตองไป
เปนขารับใชทาวอุเทนซึ่งเปนอาจเปนความรูสึกของผูแตงที่ เห็นถึงความทุกขเมื่อจะตองตกอยู
ภายใตอํานาจของผูอื่น ดังเชนเมื่อลานนาตองตกอยูภายใตการดูแลของสยาม ผูแตงจึงถายทอด
ความรูสึกนั้นผานความรูสึกของนางเกษรา 

     นอกจากในเหตุการณที่ 2 แลวในเหตุการณที่ 11 พิธีสะเดาะ
เคราะหของนางเกษรา  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหาร กลาววาทาวทศวงศใหศรีสุวรรณจัดพิธีสะเดาะเคราะหใหนางเกษรา เนื่องจากเห็นวา
ที่บานเมืองมีสงครามเกิดขึ้นเพราะนางเกษรามีเคราะห   ศรีสุวรรณไดจัดพิธีสะเดาะเคราะหให   
นางเกษราจึงทําใหมีโอกาสไดพบและพูดคุยกับนางเกษราในระหวางทําพิธี แตในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมมีการทําพิธีสะเดาะเคราะหให   
นางเกษรา  หลังจากที่ทาวทศวงศไดพบศรีสุวรรณก็ใหเตรียมการทําสงครามและศรีสุวรรณก็ได
ออกรบในวันรุงขึ้น    สาเหตุที่มีการตัดเหตุการณการทําพิธีสะเดาะเคราะหออกจากพระอภัยมณี
ชาดกทั้ง 2 สํานวนอาจจะเปนเพราะพระอภัยมณีชาดกเปนวรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา         
แตการทําพิธีสะเดาะเคราะหเปนพิธีกรรมทางไสยศาสตรซึ่งขัดตอหลักความเช่ือทางพุทธศาสนา
จึงมีการตัดเหตุการณนี้ออกไป  
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    3.2.2.7 ชวงที่ 7  
     ศรีสุวรรณถวายรางวัลคืนทาวทศวงศ เพราะหวังจะอภิเษกกับ
นางเกษราแตทาวทศวงศไมยอมยกนางเกษราใหศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณจึงเขียนจดหมายไปบอก 
นางเกษราวาตนจะเดินทางออกจากเมือง  เนื้อเรื่องในชวงที่ 7 สามารถแบงเปนเหตุการณได  
10 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 7 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.ศรีสวุรรณหา
วิธีจะไดครองคู
กับนางเกษรา 

ศรีสุวรรณพักในวังก็คิดถึงนางเกษรา - 
ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณวาทําอยางไรจะ

ไดอยูคูนางเกษรา 
ศรีสุวรรณคิดวาทํา
อยางไรจะไดอยูคู

นางเกษรา 

 
- 

 
 

พราหมณปลอบวา นางเกษราก็รัก 
ศรีสุวรรณตองไดอยูดวยกันเปนแน 

พราหมณไดยินจึง
ปลอบวา ศรีสุวรรณ

ตองไดอยูกับ 
นางเกษราเปนแน 
เพราะไดชวยตอสู
เอาบานเมืองคืนมา 

 
 
- 

 
พราหมณแนะวาเมื่อทาวทศวงศประทาน

รางวัลใหก็ใหถวายคืนแลวบอกสิ่งท่ีตองการ
ไป ทาวทศวงศตองยกนางเกษราให  

ถาหวงนักกจ็ะพาหน ี

พราหมณแนะวาเมื่อ
ทาวทศวงศประทาน
รางวัลใหก็ใหถวาย
คืน และหากทาว-
ทศวงศไมยกนาง-
เกษราใหก็จะพาหน ี

 
 
- 

 
 

ศรีสุวรรณเห็นดวย 
 
 

 

ศรีสุวรรณไมเห็น
ดวยท่ีจะพาหน ี
เพราะเห็นวาเปน
นิสัยของคนพาล   

แตถาเขาไมตกลงใจ
ก็ควรทํา 

 
 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.นางเกษรา
รอยดอกไม
ถวายศร-ี
สุวรรณ 

นางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณ - 
นางเกษราใหพี่เลี้ยงไปเก็บดอกไม  นางเกษราใหพี่เลี้ยง

นําดอกไมไปถวาย
ศรีสุวรรณ 

 
- 

นางเกษราและนางศรีสุดารอยดอกไมให 
ศรีสุวรรณ   

- - 

พี่เลี้ยงอีก 3 คนรอยดอกไมใหพราหมณ
ตามคูของตน 

- - 

พี่เลี้ยงพลัดกันนําดอกไมไปถวายศรีสุวรรณ 
โดยนางศรีสุดาเร่ิมเปนคนแรก 

- - 

3.ศรีสวุรรณ
ไดรับดอกไม 

นางศรีสุดาแตงตัวแลวนําดอกไมไปใหศรีสุวรรณ 
และพราหมณท้ัง 3 คน 

- 

 
ศรีสุวรรณและพราหมณ 

นําดอกไมมาเชยชม 

ศรีสุวรรณบอกวา
จะนําดอกไมไปไหว
บูชาอธิษฐานใหได
อยูคูกับนางเกษรา 

 
- 

ศรีสุวรรณฝากบอกนางเกษราวาถึงได
ดอกไมกไ็มเหมือนตัวจึงขอใหเมตตามา
เย่ียมเยียน และฝากถามวาตนฝนวาพา 

นางเกษราหนีจึงขอใหชวยทํานายฝนวาเปน
เชนไรแลวใหนําความมาบอกพรุงนี้ 

 
 
- 

 
 
- 

ศรีสุดาบอกวาความฝนนี้หมายถึงเทวทูตมา
เตือนวาจะตองจากกัน 

- - 

ศรีสุวรรณบอกวาเห็นวาจะไมไดจากกัน 
จะไดอยูครองคูกันไปจนวันตาย 

- - 

ศรีสุดากลับวังและนําความทั้งหมดมาบอก
นางเกษราและเสริมเติมแตงดวย 

ศรีสุดากลับวังและ
นําความท้ังหมดมา
บอกนางเกษรา 

 
 

 
- 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 7 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.ศรีสวุรรณ
ไดรับดอกไม
(ตอ) 

 
- 

รุงเชานางเกษรา
รอยมาลัยไปให 

ศรีสุวรรณอีกไมขาด 

นางเกษราดีใจมาก
จึงใหพี่เลี้ยงนํา
ดอกไมไปถวาย 
ศรีสุวรรณทุกวัน 

 
- 

4.ทาวทศวงศ
ประทาน
รางวลัแกผูที่
ออกรบ 

ทาวทศวงศประทานรางวัลใหทหารท่ีออกรบ 
ทาวทศวงศประทานของมีคาตาง ๆ เปนรางวัลใหศรีสุวรรณและพราหมณ  

ทาวทศวงศจะให
พราหมณไปครอง
เมืองเปนรางวัล 

 
- 

 
- 

 
- 

5.พราหมณ
ปฏิเสธไมรบั
รางวลั 

พราหมณปฏิเสธ 
ไมรับของรางวัล 

พราหมณขอถวายของคืนเขาคลังหลวง พราหมณบอกวาไม
ตองการของรางวัล 

พราหมณบอกวาที่อาสามารบเพราะหวังจะไดทาวทศวงศเปนท่ีพ่ึงเหมือนพอแม  
พราหมณขอฝากศรีสุวรรณไวท่ีเมืองรมจักร  

สวนพราหมณท้ัง 3 คนจะเดินทางทองเที่ยวไปในปา 
พราหมณขอใหศรี-
สุวรรณไดอยูเมืองนี้ 

6.ทาวทศวงศ
ขอใหทุกคนอยู
เมืองรมจักร 

ทาวทศวงศรูวาศรีสุวรรณรักนางเกษรา 
ทาวทศวงศไมอยากยกนางเกษราให แตกไ็มอยากใหศรีสุวรรณจากไป 

จึงขอใหท้ัง 4 คนอยูในเมืองรมจักรตอ 
ทาวทศวงศบอกวาหากอยากไดสิ่งใดก็จะ

หาให 
ทาวทศวงศบอกวา
จะเลี้ยงดูเหมือน

บุตร 

ทาวทศวงศบอกวา
หากอยากไดสิ่งใดก็

จะหาให 
พราหมณเยา 

ศรีสุวรรณวาทาว-
ทศวงศฉลาดมาก  

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอกวา
อยาหัวเราะเยาะ  

- - - 

7.ทาวทศวงศ
ปรึกษาพระ-
มเหสีเรื่อง 
นางเกษรากับ
ศรีสุวรรณ 

ทาวทศวงศเลาเรื่องศรีสุวรรณกับนางเกษราใหพระมเหสีฟงและใหชวยตัดสินใจ 
พระมเหสเีห็นวานางเกษรากับศรีสุวรรณเหมาะสมกัน  

พระมเหสีบอกวาศรีสุวรรณเปนลูกกษัตริย สวนพราหมณก็เปนพราหมณธรรมดา 
ทาวทศวงศบอกวาไมอยากยกใหเพราะสงสารนางเกษรา  

แตถาศรีสุวรรณเปนลูกกษัตริยก็จะยอม 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 7 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

8.ศรีสุวรรณ
เขียนจด-
หมายถงึ 
นางเกษรา 

ศรีสุวรรณรอฟงขาว
อยู 45 วันทาว- 

ทศวงศก็ไมยอมยก
นางเกษราให 

ศรีสุวรรณรอฟงขาว
อยูครึ่งเดือนกวา

ทาวทศวงศก็ไมยอม
ยกนางเกษราให 

ศรีสุวรรณรอฟงขาว
อยูเดือนกวาทาว- 
ทศวงศก็ไมยอมยก

นางเกษราให 

ศรีสุวรรณรอฟงขาว
อยูครึ่งเดือนกวา

ทาวทศวงศก็ไมยอม
ยกนางเกษราให 

ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณวาจะลักพานางเกษราไป 
พราหมณหามและใชใหเขียนจดหมายไปหานางเกษรา 

ศรีสุวรรณเขียนจดหมายไปใหนางเกษรา 
9.ศรีสุวรรณ
ฝากจดหมาย
ไปใหนางเกษ-
รา 

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษราใหพี่เลี้ยง
ไปเก็บดอกไมและ
ผลไมนําไปถวาย 

ศรีสุวรรณ 
- - - พี่เลี้ยงดีใจรีบแตงตัว

ออกไปสวนดอกไม 
นางประภานําดอกไมมาใหศรีสวุรรณ พี่เลี้ยงนําดอกไมไป

ถวายศรีสุวรรณ 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พราหมณโมราบอก
นางประภาวา 

ศรีสุวรรณมีความ
ทุกขใจมาก เพราะ
จะตองพลัดพราก
จากนางทั้งหลาย 

 
ศรีสุวรรณทําหนาเศราและฝากจดหมายไปใหนางเกษรา 

พราหมณโมราฝาก
จดหมายของ 

ศรีสุวรรณไปให 
นางเกษรา 

10.นางเกษรา
อานจดหมาย
ของศรีสุวรรณ 

นางประภารูสึกสงสารศรีสุวรรณ 
นางประภานําจดหมายมาถวายนางเกษรา 

นางเกษราอานจดหมาย ในจดหมายกลาววาศรีสุวรรณจะจากไป  
เพราะชาตินี้ไมมีบุญจะอยูดวยกนั ขอใหไดอยูคูกันในชาติหนา 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 7 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 7          
มีเหตุการณสําคัญ  10 หตุการณ คือ   ศรีสุวรรณหาวิธีจะไดครองคูกับนางเกษรา   นางเกษรา
รอยดอกไมถวายศรีสุวรรณ   ศรีสุวรรณไดรับดอกไม   ทาวทศวงศประทานรางวัลแกผูที่ออกรบ  
พราหมณปฏิเสธไมรับรางวัล   ทาวทศวงศขอใหทุกคนอยูเมืองรมจักร   ทาวทศวงศปรึกษา    
พระมเหสีเรื่องนางเกษรากับศรีสุวรรณ   ศรีสุวรรณเขียนจดหมายถึงนางเกษรา   ศรีสุวรรณฝาก
จดหมายไปใหนางเกษรา  และนางเกษราอานจดหมายของศรีสุวรรณ  ในการดําเนินเรื่องชวงที่ 7 
นี้มีการตัดเหตุการณ  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
     1.การตัดเหตุการณ   
        ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมปรากฏ    
2 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 1  ศรีสุวรรณหาวิธีจะไดครองคูกับนางเกษรา และเหตุการณที่ 3  
ศรีสุวรรณไดรับดอกไม  
      2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
        ในเหตุการณที่ 1 ศรีสุวรรณหาวิธีจะไดครองคูกับ
นางเกษรา  เมื่อศรีสุวรรณทุกขใจและพยายามคิดหาวิธีจะไดครองคูกับนางเกษรา พราหมณจึงพูด
ปลอบศรีสุวรรณวาจะตองไดครองคูกับนางเกษราเปนแน ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพราหมณไดใหเหตุผลวาทั้ง 2 คนตองไดครองคูกัน 
เพราะนางเกษราก็รักศรีสุวรรณ แตกตางกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมที่พราหมณได
ใหเหตผุลวาทั้ง 2 คนตองไดครองคูกัน  เพราะศรีสุวรรณไดชวยตอสูเอาบานเมืองคืนมาได 
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    3.2.2.8 ชวงที่ 8 
      เมื่อรูวาศรีสุวรรณจะจากไปนางเกษราก็ไมสบาย หมอหลวงรักษา
เทาใดก็ไมฟน ทาวทศวงศจึงใหศรีสุวรรณเขาไปรักษา  ศรีสุวรรณรักษานาง เกษราจนหายดี      
ทาวทศวงศจึงจัดงานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับนางเกษรา  เหตุการณนี้ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณี
ฉบับสุนทรภู   คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร   พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อม   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเมื่อรูวาศรีสุวรรณจะจากไป นางเกษราจึง
นําความไปกราบทูลทาวทศวงศและทูลวาหากศรีสุวรรณหนีไปนางจะฆาตัวตาย ทาวทศวงศจึงจัด
งานอภิเษกใหศรีสุวรรณกับนางเกษรา  เนื้อเรื่องในชวงที่ 8 สามารถแบงเปนเหตุการณได 17 
เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.นางเกษรา
สลบไป 

นางเกษราอานจดหมายจบก็รูศกึหว่ันใจกลัวศรีสุวรรณจะจากไป - 
นางเกษรารองไหจนเปนลมสลบไป - 

นางพี่เลี้ยงเขาไปดูก็ตกใจรองจนสลบไปดวย - 
นางกํานัลมาเห็นจึงไปทูลทาวทศวงศ - 

ทาวทศวงศและ 
พระมเหสีตกใจ

รองไห 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศและ 
พระมเหสีมาที่

ตําหนักนางเกษราก็
เห็นนางเกษราไม

ไหวติง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระมเหสีกอดนาง
เกษรา 

- - - 

ทาวทศวงศเรงใหตามหมอมารักษานางเกษรา - 
2.หมอหลวง
รักษานาง-
เกษรา 

หมอเขามารักษา - - 
นางเกษราและพี่เลี้ยงฟนขึ้น - 



205 
  

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

2.หมอหลวง
รักษานาง-
เกษรา(ตอ) 

นางเกษรานึกไดวาศรีสุวรรณจะหนีไปจึง
สลบไปอีก 

นางเกษราไมเห็น 
ศรีสุวรรณจึงสลบไป 

- 

- หมอหลวงเขาไปรักษาเทาไหรนางเกษราก็
ไมฟน 

- 

3.ศรีสวุรรณ
รักษานาง-
เกษรา 

พระมเหสีรํ่ารองเรียกนางเกษรา - 
ทาวทศวงศสั่งใหนางกํานัลไปตามศรีสุวรรณ - 

ศรีสุวรรณตกใจคิด
วานางเกษราตาย 

รีบชวนพราหมณเขา
ไปในวัง 

 
ศรีสุวรรณตกใจรีบ

เขาไปในวัง 

ศรีสุวรรณตกใจคิด
วานางเกษราตายจึง

รีบเขาไปในวัง 

 
- 

ทาวทศวงศบอกศรีสุวรรณวานางเกษราฟน
แลวสลบลงไปอีกจะเปนหรือตายขอใหชวยดู 

- - 

ศรีสุวรรณอยากเขาใกลนางเกษราจึงบอก
วานางถูกพระราหู ตนเคยแกไขใหหายได 

- - 

ทาวทศวงศใหไขมาน - - 
ศรีสุวรรณเห็นนางเกษราก็สงสารจึงรองไห  - 

 
 
- 

 
 
- 

ศรีสุวรรณอยากเขา
ใกลนางเกษราจึง
บอกวานางมี
เคราะหใหญ  

ตนเคยแกไขใหหาย 

 
 
- 

ศรีสุวรรณสั่งใหนําน้ําอบมาใหแลวอธิษฐานวา 
ถาเคยเปนคูกันขอใหน้ํานี้กลายเปนน้ําทิพย 

- 

ศรีสุวรรณพรมน้ําไปท่ีนางเกษรา 
และคอยพัดวี 

ศรีสุวรรณหยอดน้ํา
ใสปากนางเกษรา
และคอยพัดวี 

 
- 

4.นางเกษรา
ฟน 

นางเกษราฟนขึ้นมาเห็นศรีสุวรรณก็ดีใจ - 
ทาวทศวงศและพระมเหสีเขามาประคอง 
คอยปลอบและถามอาการนางเกษรา 

 

- - 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

4.นางเกษรา
ฟน(ตอ) 

นางเกษราบอกวาตนรูสึกไมสบาย  
หากพระบิดาพระมารดาไมชวยไวคงตาย 

- - 

ทาวทศวงศและพระมเหสีบอกวาศรีสุวรรณ
ชวยรักษาแตยังไมหายขาดใหอยูรักษาตัวอีก 

- - 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณบอกวา
อาการของ        

นางเกษราคอย ๆ 
หาย แตยังไมหายด ี

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศและ  
พระมเหสีคอย
ปลอบและถาม

อาการนางเกษรา 

 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางเกษราบอกวา
ตนรูสึกไมสบาย 
หากพระบิดา    

พระมารดาไมชวยไว
คงตาย 

 
 
- 

 
- 

 
- 

พระมเหสีบอกวา
เปนเพราะศรี-

สุวรรณชวยรักษา 

 
- 

5.ศรีสวุรรณ
ขออยูรักษา
นางเกษราใน
ตําหนัก 

ทาวทศวงศออกมาหาศรีสุวรรณ สอบถามอาการของนางเกษราวา
จะหายหรือไม 

- 

ศรีสุวรรณบอกวาจะคอย ๆ หาย ใหหมอ
คอยระวังรักษาและตนจะคอยอยูรักษาในวัง

น้ีดวย เพราะหากรักษาไมทันจะแย 

ศรีสุวรรณบอกวาจะ
คอย ๆ หาย ตนจะ
คอยอยูรักษาในวังนี้ 

- 

ทาวทศวงศรูวา    
ศรีสุวรรณวางแผน
จะอยูใกลนางเกษรา 
แตแกลงทําเปนไมรู 

 

ทาวทศวงศยอมให
ศรีสุวรรณอยูเฝา

นางเกษรา 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

5.ศรีสวุรรณ
ขออยูรักษา
นางเกษราใน
ตําหนัก(ตอ) 

ทาวทศวงศฝาก    
ศรีสุวรรณใหชวย
ดูแลนางเกษรา 

 
- 

 
- 

 
- 

ทาวทศวงศสั่งใหจัด
ท่ีนอนใหศรีสุวรรณ 

ทาวทศวงศกลับวัง ทาวทศวงศสั่งใหจัด
ท่ีนอนใหศรีสุวรรณ 

- 

6.ศรีสุวรรณ
อยูเฝานาง-
เกษราใน
ตําหนัก 

ฝายชาววังจัดเตรียม
ท่ีนอนใหศรีสุวรรณ

และพราหมณ 

- - - 

พี่เลี้ยงคอยดูแล 
นางเกษรา 

- - - 

นางพี่เลี้ยงบอก  
นางเกษราวา      

ศรีสุวรรณอยูเฝาใน
ตําหนัก 

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษรารูก็ดีใจ - - - 
ศรีสุวรรณเปนหวง

คอยถามอาการนาง-
เกษราจากนางกํานัล 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณอยากอยู
ใกลนางเกษราจึงเขา
ไปหานางเกษราใน

เวลาค่ํา 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณถือใบตอง
กระบองเพชรเขาไป

หานางเกษรา  

 
- 

 
- 

 
- 

นายโขลนวิตกที่ 
ศรีสุวรรณเขาไปหา

นางเกษรา  
เพราะถาทาวทศวงศรู

คงโกรธ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.ศรีสุวรรณ
อยูเฝานาง-
เกษราใน
ตําหนัก(ตอ) 

นางกํานัลบอกวาไม
เปนไร 

- - - 

ศรีสุวรรณเกี้ยวพา
ราสีและดูแล     

นางเกษราจนหลับ  

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษราผวาตื่น - - - 
ศรีสุวรรณชวยดูแล

ใหทานยา 
- - - 

นางเกษราขอให   
ศรีสุวรรณไปนอนใน

ท่ีท่ีเตรียมไวให   
เพื่อเห็นแกหนานาง 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณรับคํา 
นางเกษรา แตก็อยู
ดูแลนางเกษราจน
หลับจึงกลับออกไป 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

7.ศรีสวุรรณ
ปรึกษา
พราหมณ 

ศรีสุวรรณปรึกษา
พราหมณเรื่อง    
นางเกษรา 

 
- 

 
- 

 
- 

พราหมณเยาวาอีก
ไมนานนางเกษราก็
หายเพราะไดยา

ทิพย 

 
- 

 
- 

 
- 

8.พระมารดา
มาเยี่ยม    
นางเกษรา 

พระมเหสีมาเยี่ยมนางเกษราและไถถามอาการ - 
นางเกษราบอกวาอาการดีขึ้น  

แตไมคอยมีแรง 
นางเกษราบอกวา
อาการดีขึ้นมากแลว 

- 

พระมเหสีสั่งใหทานอาหารและพักผอน 
 
 
 

- - 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

8.พระมารดา
มาเยี่ยมนาง-
เกษรา(ตอ) 

 
พระมเหสีออกมาเลาอาการของนางเกษรา

ใหศรีสุวรรณและหมอทราบ 

พระมเหสีบอก    
ศรีสุวรรณวานาง-
เกษรายังมีอาการ
รอน ๆหนาว ๆ เปน

เพราะเหตุใด 

 
 
- 

หมอบอกวาลมยังแลนไมสะดวก - - 
ศรีสุวรรณบอกวาตนเคยรักษาหายมาแลว - - 
พระมเหสีเอ็นดูศรีสุวรรณและฝากใหดูแล 

นางเกษรา 
- - 

พระมเหสีสั่งให
พักผอนบาง 

- - - 

ศรีสุวรรณรับคําวาจะรักษาใหหาย - 
พระมเหสียิ้มพอใจแลวออกไป - - 

9.นางเกษรา
หายปวย 

ศรีสุวรรณรักษา 
นางเกษราอยู 15วัน 
อาการก็ดีขึ้น แตก็
ไมลุกไปจากเตียง
เพราะกลัวศรี-
สุวรรณจะจากไป 

 
 
ศรีสุวรรณรักษานาง

เกษราอยู 15วัน     
ก็หายปวย 

 
 

วันรุงขึ้นนางเกษรา
หายปวย 

 
 
- 

10.ศรสีุวรรณ
วางแผนเขาหา
นางเกษรา 

ศรีสุวรรณคิดถึงนาง
เกษราจึงจะไปหา 

- - - 

ศรีสุวรรณวางแผน
กับพราหมณ 

- - - 

11.พราหมณ
พลอดรักกับพี่
เลี้ยง 

พราหมณบอก   
นางกํานัลใหชวยไป
ตามนางพี่เลี้ยงให 

 
- 

 
- 

 
- 

เมื่อพี่เลี้ยงมาถึง 
พราหมณก็พูดจา
เกี้ยวพาราสีกับคู

ของตน  

 
- 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

11.พราหมณ
พลอดรักกับ  
พี่เลี้ยง(ตอ) 

พี่เลี้ยงบอกวาตนมี
งานตองทําจึงจะ

กลับ  

 
- 

 
- 

 
- 

พราหมณฉุดพี่เลี้ยง
ไว 

- 
 

- - 

12.ศรสีุวรรณ
เขาหองนาง
เกษรา 

ศรีสุวรรณแอบเขา
หองนางเกษรา  

- - - 

นางเกษราคอนวา
ศรีสุวรรณเขามาใน

หองทําใหตน
เสียหาย 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณแกลงลุก
ไปเพื่อลองใจนาง 

- - - 

นางเกษราฉุดขอเทา
ศรีสุวรรณไว  

- - - 

ศรีสุวรรณอุมนาง
เกษราขึ้นเตียงนอน 

- - - 

13.ศรสีุวรรณ
ไดนางศรสีดุา 

พี่เลี้ยงพลอดรักกับ
พราหมณ 

- - - 

นางศรีสุดาจะเขาไป
ฟองนางเกษรา 

- - - 

นางศรีสุดาเห็น
ไฟดับก็รูวา        

ศรีสุวรรณอยูดานใน 

 
- 

 
- 

 
- 

นางศรีสุดาแหวก
มานจะดูศรีสุวรรณ 

- - - 

นางศรีสุดาเผลอ
หัวเราะ 

 
 

- - - 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

13.ศรสีุวรรณ
ไดนางศรสีดุา
(ตอ) 

นางเกษราไดยิน
เสียงหัวเราะก็รูวา
เปนนางศรีสุดา 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณออกไปดู
นางศรีสุดา 

- - - 

ศรีสุวรรณพา     
นางศรีสุดาไปที่หอง 

ของตน 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณได 
นางศรีสุดาเปน

ชายา  

 
- 

 
- 

 
- 

14.นางเกษรา
ขูจะฆาตัวตาย 

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษรารูความใน
จดหมายก็ไปหา 
ทาวทศวงศ 

 
- 

 
- 

 
- 

นางเกษราบอก 
ทาวทศวงศวาหาก
ศรีสุวรรณหนีไปตน

จะฆาตัวตาย 
15.ทาวทศวงศ
ใหศรสีุวรรณ
อภิเษกกับ 
นางเกษรา 

ทาวทศวงศปรึกษาพระมเหสีจะใหศรีสุวรรณอภเิษกกับนางเกษรา 
 

พระมเหสีเห็นดีดวย เพราะเห็นวาศรีสุวรรณ
คางที่ตําหนักนางเกษราหลายวันแลว 

พระมเหสเีห็นดีดวย 
เพราะเห็นวา 

ศรีสุวรรณรอนาง-
เกษราหลายวันแลว 

 
พระมเหสเีห็นดีดวย  

ทาวทศวงศออกวาราชการจึงบอกกับเสนาอมาตยวาจะอภิเษก 
นางเกษรากับศรีสุวรรณและใหครองเมือง 

ทาวทศวงศสั่งใหจัดงานอภิเษก 
ขุนนางชวยจัดเตรียมงานอภเิษก 

 
 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

16.อภิเษก 
ศรีสุวรรณกับ 
นางเกษรา 

ทาวทศวงศสั่งพระมเหสีใหแตงกายให 
นางเกษรา 

- พระมเหสีแตงกาย
ใหนางเกษรา 

 
ศรีสุวรรณทําพิธีราชาภิเษกขึ้นครองเมือง

แลวน่ังยานมาศแหรอบเมือง 

 
- 

ศรีสุวรรณทําพิธี
ราชาภิเษกขึ้นครอง

เมืองแลวนั่ง
ยานมาศแหรอบ

เมือง 
พิธีอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา  

 
- 

ทําพิธีอภิเษกให 
ศรีสุวรรณครอง

เมือง 

 
- 

ทาวทศวงศมอบสมบัติใหและ 
อวยพรศรีสุวรรณ 

 
- 

ทาวทศวงศมอบ
เมืองใหศรีสุวรรณ

ปกครอง 
พระญาติและขาราชการตาง ๆ อวยพร 

ศรีสุวรรณ 
- - 

ทาวทศวงศสั่งใหศรีสุวรรณอยูดานใน  
ตนชวนพระมเหสีและนางเกษรากลับ 

- - 

ชาวเมืองมาเท่ียวเลนในงานร่ืนเริงท่ีจัดขึ้น  
7 วัน 

- มีการจัดงานรื่นเริง
ขึ้น 7 วัน 

17.ศรสีุวรรณ
ไดนางเกษรา 

พระมารดาส่ังสอนนางเกษราเร่ืองการเปน
ภรรยาที่ด ี 

 
- 

พระมารดาส่ังสอน
นางเกษราเร่ืองการ

เปนภรรยาที่ดี 
พระมารดานํานางเกษราไปสงแกศรีสุวรรณ - พระมารดานํานาง

เกษราไปสงแก 
ศรีสุวรรณ 

 
 
 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 8          
มีเหตุการณสําคัญ  17 เหตุการณ คือ  นางเกษราสลบไป  หมอหลวงรักษานางเกษรา   ศรีสุวรรณ
รักษานางเกษรา   นางเกษราฟน   ศรีสุวรรณขออยูรักษานางเกษราในตําหนัก  ศรีสุวรรณอยูเฝา
นางเกษราในตําหนัก   ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณ   พระมารดามาเยี่ยมนางเกษรา   นางเกษรา
หายปวย   ศรีสุวรรณวางแผนเขาหานางเกษรา   พราหมณพลอดรักกับพี่เลี้ยง   ศรีสุวรรณเขา
หองนางเกษรา   ศรีสุวรรณไดนางศรีสุดา   นางเกษราขูจะฆาตัวตาย   ทาวทศวงศใหศรีสุวรรณ
อภิ เษกกับนางเกษรา    อภิเษกศรี สุวรรณกับนางเกษรา  และศรีสุวรรณไดนางเกษรา                
ในการดําเนินเรื่องชวงที่ 8 นี้มีการตัดเหตุการณ   การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
      1.การตัดเหตุการณ 
       ใ นพ ร ะ อ ภั ย มณี ฉ บั บ สุ น ท ร ภู ไ ม ป ร า ก ฏ              
1 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 14 นางเกษราขูจะฆาตัวตาย 
         ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหารและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไมปรากฏ 7  เหตุการณ คือ  เหตุการณที่ 6       
ศรีสุวรรณอยูเฝานางเกษราในตําหนัก  เหตุการณที่ 7 ศรีสุวรรณปรึกษาพราหมณ  เหตุการณ    

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

17.ศรสีุวรรณ
ไดนางเกษรา
(ตอ) 

 
พระมเหสีฝากศรีสุวรรณใหดูแลนางเกษรา

และสั่งสอนเรื่องการใชชีวิตคู 

 
 
- 

พระมเหสีฝาก     
ศรีสุวรรณใหดูแล
นางเกษราและส่ัง
สอนเรื่องการใช 

ชีวิตคู 
ศรีสุวรรณรับคํา - ศรีสุวรรณรับคํา 

พระมเหสีกลับไป - พระมเหสีกลับไป 
ศรีสุวรรณไดนางเกษรา - - 

- ศรีสุวรรณและพราหมณอาศัยอยูท่ี 
เมืองรมจักรหม่ันทําบุญเพื่อหวังจะไดพบ

พระอภัยมณ ี

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงท่ี 8 (ตอ) 
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ที่ 10 ศรีสุวรรณวางแผนเขาหานางเกษรา    เหตุการณที่ 11 พราหมณพลอดรักกับพี่เลี้ยง   
เหตุการณที่ 12 ศรีสุวรรณเขาหองนางเกษรา   เหตุการณที่ 13 ศรีสุวรรณไดนางศรีสุดา  
เหตุการณที่ 14 นางเกษราขูจะฆาตัวตาย    
 
       ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมปรากฏ    
13 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 1 ถึง 13 ปรากฏเพียง 4 เหตุการณ คือ เหตุการณที่ 14 นางเกษราขู
จะฆาตัวตาย   เหตุการณที่ 15 ทาวทศวงศใหศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา  เหตุการณที่ 16 
อภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา และเหตุการณที่ 17 ศรีสุวรรณไดนางเกษรา    

2.การสลับลําดับรายละเอียดเหตุการณ   
         ในเหตุการณที่ 4 นางเกษราฟน ในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาเมื่อนางเกษราฟนขึ้นศรีสุวรรณบอกทาวทศวงศและพระมเหสีวา
นางเกษรายังไมหายดี  ทาวทศวงศและพระมเหสีจึงถามอาการนางเกษราและบอกวาที่อาการ
ทุเลาขึ้น เพราะศรีสุวรรณเปนคนรักษา แตกตางกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่อง
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารที่ทาวทศวงศและพระมเหสีสอบถามอาการจากนางเกษรา
และบอกวาศรีสุวรรณเปนคนรักษากอนที่ทาวทศวงศจะไปสอบถามอาการของนางเกษราจาก     
ศรีสุวรรณ 

3.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ใน เห ตุการณ ที่  1 6  อภิ เษกศรี สุ ว ร รณกับ        
นางเกษรา ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารและ
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววามีการจัดงานรื่นเริง 7 วัน  แตไมปรากฏในพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 

     การดําเนินเรื่องในชวงที่ 8 นี้มีทั้งการตัดเหตุการณ การสลับ
ลําดับรายละเอียดเหตุการณ  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ  สิ่งที่นาสนใจของการ
ดําเนินเรื่องชวงที่ 6 คือ เหตุการณที่ 10 ศรีสุวรรณวางแผนเขาหานางเกษรา เหตุการณที่ 11 
พราหมณพลอดรักกับพี่เลี้ยง เหตุการณที่ 12 ศรีสุวรรณเขาหองนางเกษรา และเหตุการณที่ 13 
ศรีสุวรรณไดนางศรีสุดา   เหตุการณทั้ง 4 เหตุการณนี้ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู 
แตไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน  เหตุการณในชวงนี้เกิดขึ้นเมื่อศรีสุวรรณ
ดูแลนางเกษราในพระราชวัง  เมื่อจากนางเกษราหายปวย ศรีสุวรรณตองการเขาไปหานางเกษรา
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ในหองจึงใหพราหมณแยกนางพี่เลีย้งออกไปพลอดรักกัน   นางศรีสุดาไมพอใจที่ตนไมมีคูจึงจะเขา
ไปฟองนางเกษรา แตเห็นศรีสุวรรณพลอดรักอยูกับนางเกษรา   นางเกษรารูวานางศรีสุดาแอบ
มองอยูจึงใหศรีสุวรรณออกไปดู  ศรีสุวรรณจึงไดนางศรีสุดาเปนชายา 

     ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไมปรากฏเหตุการณ
ดังกลาว   เพราะการที่ชายหญิงอยูดวยกันตามลําพังเปนเรื่องที่ผิดประเพณีของชาวลานนา อีกทั้ง
ในพระอภัยมณีฉบับลานนาศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตวจึงตองประพฤติตนในทางที่ถูกตอง        
อีกทั้งเหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณเกี่ยวความรักและความสัมพันธระหวางชายหญิงซึ่งเปน
เหตุการณทางโลกจึงไมปรากฏในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดน้ําโทงซึ่งเปนวรรณคดีศาสนา   
  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาววาเมื่อศรีสุวรรณและนางเกษราเขาพิธีอภิเษก
แลว    พระมเหสีของทาวทศวงศไดมาสงนางเกษราใหแกศรีสุวรรณ   ศรีสุวรรณไดพูดคุยกับ     
นางเกษราและไดนางเปนชายา สุนทรภูไดบรรยายบทอัศจรรยของศรีสุวรรณและนางเกษราไววา 
 

ดังกําลังมังกรสําแดงฤทธิ ์  ใหมืดมิดกลางทะเลและเวหา 

ลงเลนน้ําดําดิ่งถึงสุธา  สะทานกระท่ังหลังปลาอนนนอน 

ปลากระดิกพลิกครีบทวีปไหว  เมรุไกรโยกยอดจะถอดถอน 

มัตติมิงกลิ้งเลนชโลธร  คงคาเคลอนคลื่นคล่ังฝงสินธู 
สลุบเลนลมหวนใหปวนคลื่น  จะฝาฝนไปไมรอดก็จอดสู 
มังกรผุดพนฟองขึ้นฟองฟู  ตางรวมรูรสรักประจักษใจ 

สองสนุทชิดชมสมสวาท  ไมเคลื่อนคลาดคลายจิตพิสมัย 
จนเที่ยงคืนรื่นรสสุมาลัย  หลับอยูในแทนทองท้ังสองรา51 

     

   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบรรยายเพียงวาเมื่อ         
ศรีสุวรรณไดอยูกับนางเกษราตามลําพังทั้ง 2 คนไดพูดจาเกี้ยวพาราสีกันและกลาวถึงบทอัศจรรย
อยางรวบรัด ดังความวา 
 

     เจาอยาหมองหมาง   หางเหินพระพักตร    เชิญรีบเขา ไสยา 
ไพอุมเอานอง   เจาแวนขวัญตา  เขาไพไสยา   ท่ีบนแทนตอง 
จูบชมดม   กอดรัดแอม52ปอง  หอมโอชา กลิ่นรส 

                                                           
51 สุนทรภู บท 8 หนา 122-123 
52 แอม หมายถึง ปองกัน กั้น 



216 
  

     เกษรา   บเบือนน่ิงงด  จาตอบเจา ภาดน53 
นองหามแลว   หลายเทื่อ54หลายหน เจาแสงภาดน   ยังเกินลวงขาม 
ยังลวงลาม   เผอิญเกินขาม    บฟงความ นองไธ 
     ลู55ชิงกวน   นองปดมิดไว  ยังขืนลูตอง กวนควี56 
กอดเกี้ยวประทับ ปุนหนาบัดสี57  จักช้ําดําดี   ไกษรเหี่ยวแหง 
แมบแกลงจา   อุบายสรางแสรง  เพราะพระองคเลา58 นวดฟน59 
     นิ่งนอนหนิม60   บดิ้นไหนซ้ํา  บไกลหางขาง ภูบาล 
นอนแนบเนื้อ   ใฝเอื้อสันตาน61  จาวภูบาล   สําราญบเศรา   
นอนแอบกาย กอดนายนองเหนา  ยอดญิงเลา ชิดช้ัน 
     หลายคร้ังหลายหน   แตรออยูนัน้      แสนแสบอัน้ จินดา 
คันรูรสแลว   แกวแวนขวัญตา  ท่ีจักทุม62ลา   ทิ้งละ63ยังเจา 
อยาไพสงสัย เทอะคําไหลเบา  ตนนงเยา นองรัก 
     เพลาสวรรค   สองผันตอรัก  สองชื่นสู วิงวอน 
ตานตอบทา    เมื่อรวายตรีจร  สนุกมวน64วอน   ตามจงเจตของ 
สนุกสุขใจ   อยูในหอหอง  สองเชยชม บงด 
     สองสนิท ชิดชมรูรส  สองชื่นสู ยินด ี  
เด้ิก65เท่ียงฟา   ขอน66รุงรวายตรี  สุมาล ี ควี่67รสซวาน68ตอง 
สองกษัตริย   หลับในหอหอง  จนดาวเดือน เลื่อนลับ 

                                                           
53 ภาดน หมายถงึ ภารดร ในที่นี้เปนคาํเรียกแทนศรีสุวรรณ 
54 เทื่อ หมายถงึ คร้ัง 
55 ลู หมายถงึ ชิง 
56 ควี หมายถงึ รบกวน 
57 ปุนหนาบัดสี หมายถงึ หนาอาย 
58 เลา หมายถงึ งามสลวย 
59 ฟน หมายถึง นวด 
60 หนิม  หมายถึง นิง่ 
61 สันตาน หมายถงึ สันดาน 
62 ทุม หมายถงึ ทิง้ 
63 ละ หมายถงึ ทิ้ง 
64 มวน หมายถงึ สนุก 
65 เดิ้ก หมายถึง ดกึ 
66 ขอน หมายถงึ คอน 
67 ควี่ หมายถงึ แยมบาน 
68 ซวาน หมายถึง ซาน 
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     เมฆรา   สูนกันพายัพ  สองกลอมเกี้ยว ไสยา 
การะวีก69รอง   ลวนกองเวหา  ปสสวา   แตรสังขลูกเกี้ยว 
ระเมา70เสียง   สําเนียงสอดเสี้ยว  เสียงวิงวอน บชา 

   

   ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาเปนการพูดจาหยอกเยากันระหวางศรีสุวรรณกับ    
นางเกษราและมีการกลาวถึงบทอัศจรรยอยางรวบรัดไมมีการกลาวเปรียบกับธรรมชาติดังเชนใน
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  
  ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนผูแตงไดตัดบทอัศจรรย  โ ดย ในพระอ ภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาศรีสุวรรณไดเขาพิธีอภิเษกกับนางอัสสราและไดเปนกษัตริยครอง
เมืองรมจักร ศรีสุวรรณและพราหมณหมั่นทําบุญดวยหวังจะไดพบพระอภัยมณี ดังความวา 
 

ในกาลนั้นสวนพราหมณปโรหิตก็เรียกเอาฝายเสนวิเศษมาผูกมัดมือแหงเจา แลวก็อุสสรา
ราชาภิเษกยังโพธิสัตวเจาหื้อไดปนเจาเปนใหญในเมืองที่นั้นก็มีวันนั้นแล ในเมื่อเจาแลไดเปน
พระยาแลไดรวมกับนางอัสสราดังอัน้ สวนมานวพราหมณทังหลายก็เอากันอยูในท่ีนั้น เจาก็
กระทําบุญหื้อ71ทานไปไจ ๆ72 ดวยอันปรารถนาหื้อไดประสบพบยังพระอภัยผูเปนพี่ อันพลัด
พรากจากตนวันนัน้ เจาก็หื้อทานบขาดสายสักวันแล73 

 
   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระมารดาไปสงนางอัสสราให       
ศรีสุวรรณและกลาวฝากฝงใหศรีสุวรรณชวยดูแลนางอัสสรา เมื่อศรีสุวรรณรับปากพระมเหสีก็
เสด็จกลับ ศรีสุวรรณจึงอยูกับนางอัสสรา ดังความวา 
 

อถ เมื่อนั้นมหาสัตต คือวาสรีสุวัณณ ค็รับเอาดวยประหนมมืออัญชุลีตั้งเกลากระหมอจอม 
ขวัน ค็รับเอาดวยคําวา สาธุ ดีนักแล อถ ในกาลนั้น สวนนางพระญาค็หนีลีลาจากปราสาท 
แลวค็มาสูท่ีอยูแหงตนแล   โส โพธิสตฺโต สวนวา โพธิสัตตเจาค็สถิตยสําราญอยูในปราสาท 
กับดวยนางอัสสรา เสวิยราชธัมมอยูกับดวยมานวะทังสี่พราหมณหั้นแล74  

 

                                                           
69 การะวีก หมายถงึ นกการเวก 
70 ระเมา หมายถงึ ร่ืนรมย  เปนที่พอใจ 
71 หือ้ หมายถงึ ให 
72 ไจ ๆ หมายถึง เรื่อย ๆ เนือง ๆ 
73 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 18 บรรทัด 5 ถึง หนา19 บรรทัด 3 

  74 วัดน้ําโทง ผูก 11 หนา 9 บรรทัด 1-3 
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   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยการไมกลาวถึงบทอัศจรรยนี้ถือเปนความตั้งใจ
ของผูแตงที่เห็นวาพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนวรรณคดีศาสนาจึงตัดบทอัศจรรยซึ่งเปนเรื่องทาง
โลกทิ้งไป   
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   3.2.2.9 ชวงที่ 9 

     พระอภัยมณีบอกพระโอรสวานางผีเสื้อสมุทรเปนยักษ  พระโอรส
จึงพาพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ําใตมหาสมุทรจนไดมาพบกับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักรและไดอาศัย
อยูที่เมืองนั้นกับศรีสุวรรณ   เนื้อเรื่องในชวงที่ 9 สามารถแบงเปนเหตุการณได 7 เหตุการณ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 9 
 

เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.พระอภัยมณี
บอกสินสมุทร
วาแมเปนยักษ 

พระอภัยมณีอยูกับ
นางผีเสื้อสมุทร 8 ป
จนมีลูกชื่อสินสมุทร 

 
- 

พระอภัยมณีอยูกับนางผีเสื้อสมุทรจนมีลูก 

ชื่อสินสมุทร 

นางผีเสื้อสมุทร
ออกไปหาอาหาร 

- นางผีเสื้อสมุทรอกไปหาอาหาร 
  

พระอภัยมณีหลับอยู
ในถ้ํา 

- - - 

สินสมุทรหนี     
พระบิดาออกไป

เท่ียวเลน 

 
- 

 
- 

 
- 

สินสมุทรเจอเงือก
จึงจับมาให 
พระอภัยมณ ี

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีตกใจ
เมื่อทราบวา 

สินสมุทรออกไป
จากถ้ําและบอกวา
หากแมรูจะโกรธ 

 
 
- 

 
 

พระอภัยมณีบอกสิงสมุทรวาแมเปนยักษ 
หากนางไมพอใจก็อาจจะจับตนกินได 

สินสมุทรถามพระ
บิดาวาเพราะเหตุใด

มารดาจึงโกรธ 
 
 

 
- 

 
- 

สินสมุทรขอใหพระ
อภัยมณีเลาความจริง

ท้ังหมดใหฟง 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.พระอภยัมณี
บอกสินสมุทร
วาแมเปนยักษ
(ตอ) 

พระอภัยมณีเลา
ความจริงให 
สินสมุทรฟง 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีเลา
ความจริงใหสินสมุทร

ฟง 
สินสมุทรรองไห

เสียใจเมื่อทราบวา
แมเปนยักษ 

 
- 

 
- 

 
- 

เงือกรองขอชีวิตจาก
พระอภัยมณีและ

บอกวาหากตองการ
สิ่งใดก็จะหาให 

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีบอก
เงือกวาตนจะหนีแต
ไมรูวาจะไปทางใด 
ขอใหชวยบอกทาง 

 
- 

 
- 

 
- 

เงือกบอกวามี   
พระฤๅษีสามารถ
ชวยได แตตองใช
เวลาเดินทาง 7 วัน 
และหากนางผีเสื้อ
สมุทรตามไปจะใช

เวลา 3 วัน  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

เงือกเตือนพระอภัย
มณีวาหากตองการ
จะหนีตองคิดให

รอบคอบ 

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีขอโทษ
เงือกที่สินสมุทรจับ

ตัวมาและให 
สินสมุทรพาเงือก

ออกไปสง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 9 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.พระอภัยมณี
บอกสินสมุทร
วาแมเปนยักษ
(ตอ) 

พระอภัยมณีให 
สินสมุทรนําหินมา
ปดปากถ้ําไวเชนเดิม 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรหา
ผลไมให 

พระอภัยมณีแลว
กลับถ้ํา 

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีเลือก
ผลไมใหสินสมุทร 

- - - 

2.นางผีเสื้อ-
สมุทรฝน 

ตอนกลางคืน 
นางผีเสื้อสมุทรฝน
วาเทวดามาทําลาย
ถ้ําและควกัดวงตา

ของนางไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทรตื่น
ขึ้นจึงใหพระอภัย
มณีทํานายฝน 

 
- 

 
- 

 
- 

3.พระอภัยมณี
ใหนางผเีสื้อ-
สมุทรสะเดาะ
เคราะห 

พระอภัยมณีแกลง
โศกเศราและทํานาย
ฝนวามัจจุราชจะมา
เอาชีวิต อยากให
นางผีเสื้อสมุทร
สะเดาะเคราะห  
แตกลัววานาง 

จะไมทํา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทร
ขอใหพระอภัยมณี

ชวยแนะนํา 
 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 9 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

3.พระอภัยมณี
ใหนางผเีสื้อ
สมุทรสะเดาะ
เคราะห(ตอ) 

พระอภัยมณีบอกให
นางผีเสื้อไปอยูในปา
และใหงดอาหาร  

3 วัน 3 คืน 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรตก
ลงจะทําตามที ่

พระอภัยมณีบอกจึง
ลาพระอภัยมณีและ

สินสมุทร 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

สินสมุทรสงสารแม
จึงจะตามไปดวย แต
พระอภัยมณีหามไว 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทร
ออกไปปา 

- - - 

4.พระอภัยมณี
และสินสมุทร
หนีออกจากถ้าํ 

พระอภัยมณีหยิบป
แลวใหสินสมุทร

ผลักหินที่ปดประตู
ถ้ําออก แลวออก

จากถ้ํา 

 
 
- 

 
 

สิงสมุทรเปดปากถ้ําออกแลวพาพระอภัยมณี
หนีไป 

เงือกลาลูกเมียแลว
ออกมารอพระ- 
อภัยมณี เมื่อเห็น
พระอภัยมณีกับ 

สินสมุทรจึงเรียกลูก
และเมียออกมา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระอภัยมณีบอกให
เงือกพาไปหา 

พระฤๅษี 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 9 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

4.พระอภัยมณี
และสินสมุทร
หนีออกจากถ้าํ
(ตอ) 

เงือกใหพระอภัยมณี
ขี่ตน ใหสินสมุทรข่ี
ภรรยาของตนและ
นางเงือกลูกสาววาย

น้ําตามไป  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

เมื่อเริ่มมืด  
พระอภัยมณีจึงบอก

ใหเงือกหยุดพัก 

 
- 

 
- 

 
- 

เงือกบอกวาตน
สามารถมองเห็นได
ชัดและมีกําลังมาก
ในเวลากลางคืนจึง
ควรรีบเดินทาง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

5.นางผีเสื้อ-
สมุทรกลับถ้าํ 

นางผีเสื้อสมุทร 
อดอาหารอยูในปา
ตามที่พระอภัยมณี
บอกจนครบ 3 วัน

จึงกลับถ้ํา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทรเห็น
ประตูถ้ําเปดอยูก็
ตกใจและยิ่งไมเห็น

ใครก็รูวา 
พระอภัยมณีและ 
สินสมุทรหนีไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

6.นางผเีสื้อ-
สมุทรออกตาม
หาพระอภัยมณี
และสินสมุทร 

นางผีเสื้อสมุทร
โกรธจึงรีบออกไป
ตามหาพระอภัยมณี

และศรีสุวรรณ 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูชวงที่ 9 (ตอ) 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.นางผเีสื้อ-
สมุทรออกตาม
หาพระอภัยมณี
และสินสมุทร
(ตอ) 

นางผีเสื้อสมุทรถาม
พวกผีวาเห็น 

พระอภัยมณีกับ 
สินสมุทรหนีมาบาง
หรือไม พวกผีบอก
วาเห็นเงือกพาไป

ทางทิศใต 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทรรีบ
ตามพระอภัยมณี
และสินสมุทรไป 

 
- 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีหนีนาง
ผีเสื้อไปได 5 คืน ก็
เห็นเงาจากดานหลัง
และทะเลปนปวน  

 
- 

 
- 

 
- 

เงือกรูวาเปนเพราะ
นางผีเสื้อสมุทร
กําลังมาจึงบอก 
พระอภัยมณีวา 

นางผีเสื้อสมุทรตาม
มาแลวเห็นวาคงจะ

หนีไมพน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

พระอภัยมณีบอกให
สงตนเพียงแคนี้และ
ใหเงือกหนีไปแลวส่ัง
ใหสินสมุทรกลับไป
กับแมสวนตนจะ

ยอมตาย 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.นางผเีสื้อ
สมุทรออกตาม
หาพระอภัยมณี
และสินสมุทร
(ตอ) 

สินสมุทรไมยอมจึง
ใหพระอภัยมณีหนี
ไปกอนตนจะถวง
เวลาไวแลวจะตาม

ไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทร
ตามมาทันแตก็ออน

แรง เพราะอด
อาหารไป 3 วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

เงือกหมดแรงจึงให
นางเงือกลูกสาวพา
พระอภัยมณีหนีไป 

 
- 

 
- 

 
- 

สินสมุทรเห็น     
นางผีเสื้อสมุทรจึง
ถามวาเปนใคร 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรบอก
วาเปนแมแลวถาม
หาพระอภัยมณี 

 
- 

 
- 

 
- 

เมื่อฟงเสียงแลว 
สินสมุทรรูวาเปนแม
แตก็แกลงไมเชื่อจงึ
บอกวาหากเปนแม
จริงก็ขอใหอยา

ตามมาเพราะพระ-
บิดาคิดถึงญาติพี่นอง
และตนก็จะขอลาไป
เพียง 1ปเมื่อพบปูยา
อาแลวก็จะชวนพระ-
บิดากลับมาอยูดวย

ตามเดิม 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.นางผเีสื้อ
สมุทรออกตาม
หาพระอภัยมณี
และสินสมุทร
(ตอ) 

นางผีเสื้อสมุทร
โกรธแตแกลงพูดดี
วาจะใหไป แตนาง
จะไปสงและขอ

พูดคุยกับพระบิดา
กอน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

สินสมุทรไมยอม
บอก 

- - - 

นางผีเสื้อสมุทร
โกรธจึงตวาด 

สินสมุทรและเขา 
จับตัว 

 
- 

 
- 

 
- 

  สินสมุทรแกลงหนี
ไปคนละทางกับ 
พระบิดาเพื่อให
ระยะทางไกลขึ้น 

 
- 

 
- 

 
- 

สินสมุทรหนีลงทะเล
ไป แตนางผีเส้ือคิด
วาพระอภัยมณีอยู
บนเกาะจึงตามหา

เทาใดก็ไมพบจึงอาน
มนตใหดวงตา

สามารถมองเห็นได
ไกลจนเห็นวา 

พระอภัยมณีหนีไป
ไกลแลวจึงตามไป 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทร
ตามมาทันเงือก  

2 ผัวเมีย 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

6.นางผเีสื้อ-
สมุทรออกตาม
หาพระอภัยมณี
และสินสมุทร
(ตอ) 

เงือกบอกวา 
พระอภัยมณีอยูบน
เขาตองกลับหลังไป 
นางผีเสื้อสมุทรก็

เชื่อ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

เมื่อเดินทางยอนมา
ไดครึ่งวันนางผีเส้ือ-
สมุทรก็ทราบวาถูก
หลอกจึงจับเงือกท้ัง
สองกินเปนอาหาร

แลวออกตาม 
พระอภัยมณีและ 

สินสมุทรตอ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

สินสมุทรตามมาจน
ทันพระบิดาจึงเลา
ความตามจริงให

ทราบ 

 
- 

 
- 

 
- 

7.พระอภัยมณี
และสินสมุทร
พบพระฤๅษ ี

นางเงือกพา 
พระอภัยมณีมา
จนถึงเกาะแกว

พิสดาร 

 
- 

 
- 

 
- 

พระฤๅษีอยูท่ีเกาะ
กับบรรดาลูกศิษย 
ไดยินเสียงดัง แตไม
มีคลื่นลมจึงจับยาม
ดูก็รูวาพระอภัยมณี

จะมาพรอมกับ 
นางผีเสื้อสมุทรจึง

ออกไปคอยที่
ชายหาด 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

7.พระอภัยมณี
และสินสมุทร
พบพระฤๅษี
(ตอ) 

พระอภัยมณ ี สิน-
สมุทรและนางเงือก
สามารถหนีขึ้นเกาะ
แกวพิศดารไดทัน
และไดเจอพระฤๅษ ี

 
 
- 

 
 
- 

 
พระอภัยมณีและ 
สินสมุทรไดเจอ 

พระฤๅษี 

พระฤๅษีบอกวารูวา
พระอภัยมณีหนีมา
จึงมาชวยแตไม

ทราบวาเปนเพราะ
เหตุใด 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระอภัยมณีเลา
เร่ืองราวของตนให
พระฤๅษีฟงและ

บอกวาจะอยูรับใช
พระฤๅษี 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระฤๅษีบอกวาไม
ตองกลัวนางผีเส้ือ

สมุทรไมสามารถเขา
ใกลเกาะนีไ้ด เพราะ
ไดลงอาคมไวที่เม็ด

ทรายแลว 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

พระฤๅษีบอกทางไป
เมืองมนุษย 

8.นางผีเสื้อ
สมุทรตามมา
เจอพระอภัย
มณี 

นางผีเสื้อสมุทตาม
มาและรองเรียก 
พระอภัยมณ ี

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรตาม
พระอภัยมณีและ 

สินสมุทร 
พระอภัยมณีบอกให
นางผีเสื้อสมุทร

กลับไป สวนตนขอ
สินสมุทรไปดวย 

 
- 

 
- 

 
- 

นางผีเสื้อสมุทรรอง
เรียกสินสมุทร 

- - - 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

8.นางผีเสื้อ
สมุทรตามมา
เจอพระอภัย-
มณี(ตอ) 

สินสมุทรรองไห
สงสารแม แตก็บอก
ใหนางกลับไปกอน
หากเสร็จธุระแลวจะ

กลับมา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระฤๅษีบอกให 
นางผีเสื้อสมุทร

กลับไปอยาตามทํา
รายพระอภัยมณี
และสินสมุทรอีก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

นางผีเสื้อสมุทรตอ
วาพระฤๅษีและ 
นางเงือกที่ชวย 
พระอภัยมณีและ 
สินสมุทรใหหนีมา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

พระฤๅษีโมโหจึงตอ
วานางผีเสื้อสมุทร
และเสกทรายซัดใส
นางผีเสื้อสมุทร 

 
- 

 
- 

พระฤๅษีเนรมิต
กําแพงกั้น 

นางผีเสื้อสมุทร 

นางผีเสื้อสมุทรกลัว
จึงหนีไป 

- - นางผีเสื้อสมุทร
รองไหจนอกแตกตาย 

9.พระอภัยมณี
ถึงเมืองรมจักร 

- - สินสมุทรพาพระอภัยมณีหนีไปถึง 

เมืองรมจักร 
 
- 

 
- 

พระอภัยมณี
สอบถามชาวเมือง
วามีกษัตริยชื่ออะไร 

 
- 

- - พระอภัยมณีรูวาศรีสุวรรณเปนกษัตริย 
จึงเขาไปหา 
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เหตุการณ พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

10.พระอภัย
มณีพบศรี
สุวรรณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ชาวบานมากราบทูล
ศรีสุวรรณวามี 2 พอ

ลูกจะเขามาหา 

ศรีสุวรรณ 
- - - ศรีสุวรรณใหไปจับ  

2 พอลูกมาให 
 
- 

 
- 

พระอภัยมณีเห็น 

ศรีสุวรรณก็ดีใจ
รองไหจนสลบไป 

 
- 

 
- 

 
- 

ศรีสุวรรณมาหอบ
อุมพระอภัยมณีไป

ดูแล 

ศรีสุวรรณเห็น 

พระอภัยมณีก็ลุกเดิน
ไปหาแลวรองไห 

 
- 

 
- 

พระอภัยมณีฟนข้ึน
ไดพูดจากับ 

ศรีสุวรรณ 

 
- 

- - พระอภัยมณีทานอาหาร 

- - - พระอภัยมณีพูดคุย
กับศรีสุวรรณ 

11.พระอภัยมณี
อาศัยอยูที่เมือง
รมจักร 

- - พระอภัยมณีอาศัยอยูในเมืองรมจักรกับ 

ศรีสุวรรณ 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

ศรีสุวรรณและ 

พระอภัยมณีหม่ัน
ทําบุญรักษาศีล  
เมื่อตายแลวไดไป
เกิดในสวรรคช้ัน

ดาวดึงส 

ศรีสุวรรณและ 

พระอภัยมณีหม่ัน
ทําบุญรักษาศีล เมื่อ
ตายแลวไดไปเกิดใน

สวรรค 
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     การดําเนินเรื่องของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีในชวงที่ 9         
มีเหตุการณสําคัญ  11 เหตุการณ คือ   พระอภัยมณีบอกสินสมุทรวาแมเปนยักษ  นางผีเสื้อสมุทร
ฝน  พระอภัยมณีใหนางผีเสื้อสมุทรสะเดาะเคราะห      พระอภัยมณีและสินสมุทรหนีออกจากถ้ํา 
นางผีเสื้อสมุทรกลับถ้ํา   นางผีเสื้อสมุทรออกตามหาพระอภัยมณีและสินสมุทร   พระอภัยมณี
และสินสมุทรพบพระฤๅษี   นางผีเสื้อสมุทรตามมาเจอพระอภัยมณี   พระอภัยมณีถึงเมืองรมจักร 
พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณ   พระอภัยมณีอาศัยอยูที่เมืองรมจักร   ในการดําเนินเรื่องชวงที่ 9 นี้  
มีการตัดเหตุการณ   และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ ซึ่งจะขอยกตัวอยางดังนี้ 
 

      1.การตัดเหตุการณ  
       ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม
โวหารไมปรากฏเหตุการณทั้ง 11 เหตุการณ เนื่องจากในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา-
พรหมโวหารมีเนื้อเรื่องจบเพียงอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษราเทานั้น สวนในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูไมปรากฏเหตุการณ 3 เหตุการณ คือ เหตุการณที่  9 พระอภัยมณีถึงเมืองรมจักร  
เหตุการณที่ 10 พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณและเหตุการณที่ 11 พระอภัยมณีอาศัยอยูที่เมืองรมจักร     
  

      2.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ 
       ในเหตุการณที่ 1 พระอภัยมณีบอกสินสมุทรวา
แมเปนยักษ ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาววาสินสมุทรหนีไปเที่ยวนอกถ้ําและจับเงือกมาให 
พระอภัยมณีทําใหพระอภัยมณีตกใจเมื่อทราบวาสินสมุทรออกไปเที่ยวขางนอก เพราะหากนาง-
ผีเสื้อสมุทรรูจะโกรธ  สินสมุทรสงสัยจึงถามวาเหตุใดนางผีเสื้อสมุทรจะตองโกรธ พระอภัยมณีจึง
เลาความจริงใหฟงวาสินสมุทรมีแมเปนยักษ   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระ-
อภัยมณีบอกวาแมเปนยักษ สินสมุทรจึงขอใหพระบิดาเลาความจริงใหฟง แตในพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อมสินสมุทรตัดสินใจพาพระอภัยมณีหนีทันที 
       ในเหตุการณที่ 4 พระอภัยมณีและสินสมุทรหนี
ออกจากถ้ํา  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาววาพระอภัยมณีและสินสมุทรไดรับความชวยเหลือ
จากเงือกใหหนีไปจนถึงเกาะแลวพิสดาร  แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระอภัยมณีหนีออกไปพรอมกับสินสมุทรเพียง 2 คนเทานั้น 
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    การดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนา 

     จากการเปรียบเทียบการดําเนินเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับ
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูทั้ง 9 ชวงดังที่กลาวมาแลวน้ันจะเห็นไดวาการดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนาจะมีการดัดแปลง 4 ลักษณะ คือ การตัดเหตุการณ การเพิ่ม
เหตุการณ  การสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ  
       1.การตัดเหตุการณ   คือ  เหตุการณที่ปรากฏใน       
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนา เชน  มีการตัดเหตุการณใน   
การดําเนินเรื่องชวงที่ 8 ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง  3 สํานวน คือ เหตุการณที่ศรีสุวรรณเขา
ไปหานางเกษราในหองบรรทมขณะที่ขออยูพยาบาลนางเกษราในตําหนักและเหตุการณที่         
ศรีสุวรรณไดนางศรีสุดาเปนชายา  การตัดเหตุการณนี้ออกไปจากพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง     
3 สํานวนทําใหศรีสุวรรณเปนพระเอกที่มีความเปนสุภาพบุรุษและรักเดียวใจเดียวมากกวาใน    
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู 
       2.การเพิ่มเหตุการณ  คือ  เหตุการณที่ปรากฏใน    
พระอภัยมณีฉบับลานนา  แตไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู เชน มีการเพิ่มเหตุการณใน
การดําเนินเรื่องชวงที่ 8 ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง คือ เหตุการณที่นางอัสสราทราบวา
ศรีสุวรรณจะเดินทางออกจากเมืองรมจักร   นางอัสสราจึงไปทูลทาวทศวงศวาหากศรีสุวรรณจาก
ไปนางจาะฆาตัวตาย จนทําใหทาวทศวงศยอมใหนางอัสสราอภิเษกกับศรีสุวรรณ การเพิ่ม
เหตุการณนี้ทําใหนางอัสสรากลายเปนผูหญิงที่มีนิสัยเอาแตใจตนเองมากกวาพระอภัยมณีสํานวน
อื่นๆ 
       3.การสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ  คือ   
การเปลี่ยนลําดับกอนหลังของรายละเอียดเหตุการณ หรือการที่เหตุการณหนึ่งกลายมาเปนสวน
หนึ่งของอีกเหตุการณ   เชน ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ    
พระยาพรหมโวหารกลาววา เมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นแลวไมเห็นพระอภัยมณีจึงออกตามหาและไดพบ
รอยเทายักษ  พราหมณทั้ง 3 คนจึงแนะนําวาใหออกตามหา พราหมณสานนไดจับยามสามตาจน
ทราบวาตองเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทั้ง 4 คนจึงลองเรือไปจนถึงเมืองรมจักร       
แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววาเมื่อตื่นขึ้นแลวไมพบพระอภัยมณี  พราหมณ
สานนจึงจับยามสามตาทําใหทราบวาพระอภัยมณีถูกจับตัวไป ทั้ง 4 คนจึงออกตามหาจนไปพบ
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รอยเทายักษ    สําหรับพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงไมกลาวถึงการจับยามสามตา    การสลับ
ลําดับของรายละเอียดเหตุการณนี้เกิดขึ้นไดจากการที่ผูแตงจําลําดับเนื้อเรื่องสับสน 
 

       4.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ คือ การให
รายละเอียดของรายละเอียดเหตุการณแตกตางกัน   ในบางสํานวนอาจมีรายละเอียดเหตุการณแต
บางสํานวนไมม ีหรืออาจจะมีในทุกสํานวนแตมีรายละเอียดไมตรงกัน  เปนตนวาเหตุผลหรือคําพูด
ของตัวละครไมตรงกัน และเวลาของเหตุการณตาง  ๆ ไมเหมือนกัน  การเปลี่ยนรายละเอียด
เหตุการณ เชน การตัดบทอัศจรรยของพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรและศรีสุวรรณกับ          
นางเกษรา     
     จากการเปรียบเทียบการดําเนินเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับ
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูพบวาสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณมากที่สุด 
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3.2.3 การปดเรื่อง 
 
   พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเรื่องราวตอเนื่องไปยาวกวาพระอภัยมณีฉบับลานนาจึง
มีการปดเรื่องโดยกลาววาพระอภัยมณีออกบวชและใหลูกหลานปกครองเมืองตาง ๆ สืบไป          
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปดเรื่องโดยกลาวถึงงานอภิเษกของ          
ศรีสุวรรณกับนางเกษราและฉากเขาหอของทั้ง 2 คน  สวนพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาพระอภัยมณีไดพบกับศรีสุวรรณและไดอาศัยอยูที่
เมืองรมจักร  ทั้งพระอภัยมณีและศรีสุวรรณหมั่นทําบุญ ทําทาน ถือศีลภาวนาเมื่อตายไปจึงไดไป
เกิดบนสวรรค 
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบการปดเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภู 

   
 
 จากโครงเรื่องที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาและพระอภัยมณี
ฉบับสุนทรภู มีการเปดเรื่องและการดําเนินเรื่องที่คลายคลึงกัน  แตจะแตกตางกันในการปดเรื่อง 
กลาวคือในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเนื้อเรื่องยาวกวาพระอภัยมณีฉบับลานนามากและไดปด
เรื่องโดยกลาววาพระอภัยมณีออกบวชและไดใหลูกหลานปกครองบานเมืองสืบไป  ในคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปดเรื่องโดยกลาวถึงงานอภิเษกและการเขาหอของ     
ศรีสุวรรณกับนางเกษรา  สวนพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด
น้ําโทงมีการปดวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดพบกัน ทั้งสองไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักรหมั่นทํา
ความด ีเมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค 
 
 
 

พระอภัยมณี        
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอเรือ่งพระอภัยมณี 
ของพระยาพรหมโวหาร 

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

พระอภัยมณีออกบวช
และใหลูกหลานปกครอง

เมืองตาง ๆ สบืไป 

งานอภิเษกและฉากเขา
หอของศรีสุวรรณและ

นางเกษรา 

พระอภัยมณีไดอาศัยอยูท่ีเมอืงรมจักรกับศรีสุวรรณ 
ท้ังสองหม่ันทําความดี เมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค 
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3.3 แกนเรื่อง  
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีแกนเรื่องแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับลานนา

สําหรับแกนเรื่องของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูนั้น สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร 75วิเคราะหไววา
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีไมมีแกนเรื่องใดที่สําคัญและชัดเจนพอที่จะระบุวาเปนแกนของเรื่อง 
เพราะพฤติกรรมและตัวละครมีความดึงดูดใจมากกวาแกนเรื่อง    ดังนั้นเรื่องพระอภัยมณีจึงมี   
ตัวละครเอกทําหนาที่เปนแกนของเรื่อง  กลาวคือพระอภัยมณีเปนเสมือนเสนดายที่รอยเอา       
ตัวละครอื่น ๆ และพฤติกรรมทั้งหลายในเรื่องไวดวยกัน   เพราะตัวละครทุกตัวและเหตุการณสวน
ใหญจะตองผูกพันเกี่ยวเนื่องอยูกับตัวพระอภัยมณีทั้งสิ้น  วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
ไมมีแกนเรื่องหลัก แตมีแกนเรื่องยอยที่เปลี่ยนไปตามเหตุการณที่ตัวละครเอกประสบ    

วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีแกนเรื่องยอยที่นาสนใจอยู 4 แกนเรื่อง คือ         
การเดินทางผจญภัยเพื่อหาประสบการณและเพื่อสรางคุณลักษณะเดนใหแกตั วละครเอก   
ความสําคัญของวิชาความรู   ความวาเหวและการขาดความอบอุนภายในครอบครัว   และความ
ขัดแยงและการตอสูระหวางพอกับแม 

เมื่อพระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีจบเพียงตอนอภิเษกศรีสุวรรณกับ
นางเกษรา  แกนเรื่องของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารจึงอยูที่การผจญภัย
ของตัวละครเอก คือ ศรีสุวรรณ จนไดคูครองและครองเมืองอยางมีความสุข   สวนในพระอภัยมณี
ชาดกทั้ง 2 สํานวน มีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักอันไดแก พอแม พี่นอง 
และญาติวงศเปนทุกขอยางหนึ่งดังไดกลาวไวในปจจุบันวัตถุของชาดกทั้ง 2 สํานวนวาพระพุทธเจา
ทรงมีจุดประสงศที่จะแสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากญาติวงศนั้นไดมีมาแลวแตครั้งอดีต ดัง
ความวา 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
สวนวาเจาภิกขุทังหลาย  คําปุจฉาโจทนาเซิ่งกันในโรงธรรมสภาศาลาวา อาวุโส ดูราเจาทัง
หลาย กริยาอันเกิด เอากําเนิดปฏิสนธิ์จุติตนมาเปนคนนี้ไสร ก็หากเปนทุกขแทหนักหนา 
คือวาไดพลัด  พรากจากพี่นองพอแมกระกูลวงศาญาติกาก็หากมีมากนักแทดีหลี76 มักวา 
เกิดมาแลวก็พัดพรากจากพอแมพี่นองไปแลเจาภิกขุท้ังหลายชะแล ก็เจียรจาเซิ่งกันฉันนี้77 

                                                           
75 สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร, พระอภยัมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 

2549) 
76 ดีหลี หมายถึง แนนอน 
77 วัดบานเอื้อม  ผูก 1 หนา 1 บรรทัด 4  ถึง หนา 2 บรรทัด 3 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
ภิกขุเว ดูราภิกขุท้ังหลาย กริยาอันไดพลัดพรากจากญาติพี่นองแลพลัดพรากพอแมแล
บานเมืองอันเปนทุกขแหงสัตวท้ังหลายนั้น จักวามีในกาลบัดนี้บมีนาบุญ...แมนในกาล
เมื่อกอนก็ยังมีมากนักแล78

 

 

  จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนามีแกนเรื่องที่แตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  
เนื่องดวยเน้ือเรื่องที่สั้นลง   
 
 
3.4 ตัวละคร 

  เนื่องจากพระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเรื่องสั้นกวาพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูจึงมีจํานวน
ตัวละครที่แตกตางกัน กลาวคือในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีตัวละครมากกวาในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนา ตัวละครบางตัวที่อยูในเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูตั้งแตตอนที่ 10 พระอภัยมณี
ไดนางเงือกจนถึงตอนที่ 64 พระอภัยมณีออกบวชจะไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนา เชน 
นางสุวรรณมาลี นางละเวง อุศเรน   ฯลฯ   ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบตัวละครในบทนี้ ผูวิจัย
จะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะตัวละครที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู ตอนที่ 1 พระอภัยมณี
กับศรีสุวรรณเรียนวิชาถึงตอนที่ 9 พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อกับพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง         
3 สํานวนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  3.4.1 ชื่อตัวละคร 
   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนามีช่ือตัวละครที่แตกตาง
กัน บางตัวซึ่งจะแสดงใหเห็นดังตารางตอไปนี้   
 
 
 
 
 

                                                           
78  วัดน้ําโทง  ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 4- 5 
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ตัวละคร พระอภัยมณ ี
ฉบับสุนทรภู 

คราวซอ 
เรื่องพระอภัยมณ ี

พระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม 

พระอภัยมณีชาดก  
ฉบับวัดน้ําโทง 

1.พระอภัยมณี พระอภัยมณ ี พระอภัยมณ ี พระอภัยมณ ี พระอภัยมณ ี
2.ศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณ สรีสุวัณณ 
3.ทาวสุทัศน ทาวสุทัศน ทาวสุทัศน ทาวสุทัศน ทาวสุทัศน 
4.ปทุมเกสร ปทุมเกสร ดวงไกษร จันทไกสร จันทไกรสอร 
5.พราหมณโมรา พราหมณโมรา พราหมณโมรา พราหมณโมรา พราหมณโมรา 
6.พราหมณสานน พราหมณสานน พราหมณสานน พราหมณสานน พราหมณสานน 
7.พราหมณวิเชียร พราหมณวิเชียร พราหมณวิเชียร พราหมณวิเชียร พราหมณวิเชียร 
8.นางผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทร นางผีเสื้อสมุทร 
9.ทาวทศวงศ ทาวทศวงศ ทาวทัศศวงศ ทาวทศวงศ ทาวทัสสวงศ 
10.พระมเหสีของ
ทาวทศวงศ 

ไมปรากฏชื่อ ไมปรากฏชื่อ ไมปรากฏชื่อ ไมปรากฏชื่อ 

11.นางเกษรา นางเกษรา นางเกสสรา/เกษรา นางอัสสรา นางอัสสรา 
12.นางอุบล นางอุบล นางอุบล นางอุบล นางอุปรา 
13.นางจงกลน ี นางจงกลน ี นางจงกลน ี นางจงกลน ี นางจังกรณ ี
14.นางประภาวด ี นางประภาวดี นางปภาวด ี นางปพภา นางประภา 
15.นางศรีสุดา นางศรีสุดา นางศรีสุดา นางศรีสุดา นางสีดา 
16.นายดาน นายดาน นายดาน   
17.คนเฝาสวน ตายาย ตายาย 
18.นางกระจง นางกระจง นางกระจง นางกาจง นางกาจง 
19.ทานยาย ทานยาย ทานยาย - - 
20.ทาวอุเทน ทาวอุเทน ทาวอุเทน ทาวอุเทน ทาวอุเทน 
21.มูรตาน มูรตาน มูลตานทัพ บุลลตานทับ มุลลตาน 
22.ปงกลิมา ปงกลิมา ปงกะรีมา ปงกิรีมา ปงกรีมา 
23.สุรเหร สุรเหร สุระเหน สุลลเหน สูรเหร 
24.วิชาเยนทร วิชาเยนทร วิชาเยนทร วิชาเยน วิชาเอยน 
25.สินสมุทร สินสมุทร - สิงสมุทร สินสมุทท 
26.พระฤๅษี พระฤๅษี - - พระฤๅษี 
27.เงือกผัวเมีย เงือกผัวเมีย - - - 
28.นางเงอืก นางเงือก - - - 

นายดาน นายดาน 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภู 
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   จากตารางเปรียบเทียบช่ือตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับ
ฉบับสุนทรภูขางตนจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.การสะกดคําตางกัน หมายถึง ตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาที่มี
ชื่อเหมือนกันกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตมีวิธีการสะกดคําตางกัน ไดแก 
 

ศรีสุวรรณ เปน สรีสุวณัณ (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
นางเกษรา เปน นางเกสสรา (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร) 
วิชาเยนทร เปน วิชาเยน  (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 
วิชาเยนทร เปน วิชาเอยน (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
สินสมุทร เปน สินสมุทท (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

สุรเหร เปน สุระเหน (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร) 
 
    2.การเปลี่ยนเสียงบางเสียง หมายถึง ตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนา
ที่มีชื่อคลายกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู โดยจะแตกตางกันที่เสียงพยัญชนะหรือเสียงสระบาง
เสียง ไดแก 
 

ทศวงศ เปน ทัศศวงค (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร)  
ทศวงศ เปน ทัสสวงศ (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
ประภาวดี เปน ปภาวดี  (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร) 
กระจง เปน กาจง (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม และ 

พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
สินสมุทร เปน สิงสมุทร (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

สุรเหน เปน สูรเหร (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

 
    3.การตัดใหสั้นลง หมายถึง ตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาที่มีชื่อ
คลายกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู โดยจะแตกตางกัน คือ พระอภัยมณีฉบับลานนามีการตัด
พยางคบางพยางคของชื่อตัวละครใหสั้นลง ไดแก 
 

ศรีสุดา  เปน สีดา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
ประภาวดี เปน ประภา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
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    4.การเปลี่ยนชื่อตัวละคร หมายถึง ตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาที่
มีการเปลี่ยนชื่อใหตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  โดยการเปลี่ยนชื่อนี้อาจมีความคลายคลึงกัน
บางสวน เชน มีพยัญชนะตนเสียงเดียวกัน มีช่ือบางพยางคเหมือนกัน ฯลฯ ไดแก 
 

เกษรา เปน อัสสรา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม และ 
พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

ปทุมเกสร เปน ดวงไกรษร   (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร)  
ปทุมเกสร เปน จันทไกรสร (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

ปทุมเกสร เปน จันทไกรสอร (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 
อุบล เปน อุปรา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

จงกลนี เปน จังกรนี (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

ประภาวดี เปน ปพภา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

มูรตาน เปน มูลตานทัพ (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร) 
มูรตาน เปน บุลลตานทับ (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

มูรตาน เปน มุลลตาน (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

ปงกลิมา เปน ปงกะรีมา (คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร) 
ปงกลิมา เปน ปงกิรีมา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

ปงกลิมา เปน ปงกรีมา (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดน้ําโทง) 

สุรเหน เปน สุลลเหน (พระอภัยมณีชาดกฉับบวัดบานเอื้อม) 

  
   การดัดแปลงชื่อตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนฉบับ
ลานนากับขางตนจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงช่ือตัวละคน 4 ลักษณะ คือ การสะกดคําตางกัน 
การเปลี่ยนเสียงบางเสียง   การตัดใหสั้นลง และการเปลี่ยนชื่อตัวละคร จากการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ตัวละครทั้ง 4 ลักษณะพบวามีการเปลี่ยนชื่อตัวละครมากที่สุด โดยการเปลี่ยนชื่อนั้นจะยังคลายกับ
ชื่อตัวละครในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู กลาวคือยังมีการคงพยางคบางพยางคไวและมีการตัด 
เพิ่ม หรือเปลี่ยนบางพยางค    
   สิ่งที่นาสนใจของชื่อตัวละคร คือ ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงมักมีชื่อตัวละครทีเ่หมือนหรือคลายคลึงกัน เชน  ทั้ง 2สํานวนใชชื่อตัว
ละครวา นางอัสสรา นางจันทไกรสร  และนางกาจงเหมือนกัน  ฯลฯ  ดังนั้นจึงพอจะสันนิษฐานได
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วาพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนนี้ มีสํานวนหนึ่งที่เปนตนเรื่องของอีกสํานวนหนึ่ง  ผูแตงจึงไดรับ
อิทธิพลในดานชื่อตัวละครมาแตง 
 
 3.4.2 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวละคร 
   เมื่อมีการดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวละคร ดังนี้ 
 

  3.4.2.1 ศรีสุวรรณ 
     ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีพระอภัยมณีเปนตัวละครเอก แตในพระ
อภัย-มณีฉบับลานนามีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอก กลาวคือในพระอภัยมณีฉบับลานนาให       
ศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกของเรื่องแทนพระอภัยมณี  ในพระอภัยมณีฉบับลานนาผูแตงได
กําหนดใหศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตว ดังเชนในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร
กลาววา 
 

      ใชโยยาญ สามานยถอยไร หากเปนหนอเจา โพธัญ 
มีฉวีเนื้อ เพศเพียงพระจันท ศรีสุวรรณ ชื่อช้ันวาอั้น79 

 

     ศรีสุวรรณเปน “หนอเจาโพธัญ” คือ เปนพระโพธิสัตวนั่นเอง  สําหรับ  
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

ตมตฺถํ ปกา เสนฺโต สตฺถาอาห สัตถาสัพพัฺูพระพุทธเจาตนเปนเหงาแกโลกา จักเทศนา
สําแดงยังอรรถบาลปีางเมื่อโพธิสัตวเจาคือวาศรีสุวรรณ80 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

สวนเจาผูนองค็มีลักขณะอันควรระเมาเอาใจมากนัก บใชโยยาสามัญหากเปนโพธิสัตต
ดีหลี มีอายุ 12 ชื่อวาสรีสุวัณณ วาอ้ันแทดีหลี81 

                                                           
79 พระยาพรหมโวหาร  บทที่1  หนา 1,2 
80 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 10 บรรทัด 4-5 
81 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 4 บรรทัด 2-3 
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    นอกจากนี้แลวในประชุมชาดกของพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงยังกลาววาศรีสุวรรณซึ่งเปนพระโพธิสัตว คือ พระพุทธเจาใน
สมัยพุทธกาล ดังความวา 
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

ศรีสุวณฺโณ โลกานาโถ สวนบรมโพธิสัตวเจาวันนั้นบใชผูใดใครใดตางตาหนาคือหากไดตนกู
พระตถาคตในกาลบัดนี้แล82 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

สรีสุวณฺโณโลกนาโถ อหํ เอวํ ดัง่นี้อันวาเจาสรีสุวัณณวันน้ัน คอืหากไดตนคูพระตถาคตะ ตน
เปนท่ีจั้งท่ีเพิ่ง83แกโลกทัง 3 คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก ในกาลบัดนี้แล84 

 
     ศรีสุวรรณเปนตัวละครที่มีรูปงาม มีนิสัยเขมแข็ง มีความกลาหาญในสิ่งที่
ถูกตอง  เชน ในครั้งที่ถูกขับออกจากเมืองรัตนา พระอภัยมณีไดรําพึงรําพันกลัวความยากลําบาก           
ศรีสุวรรณจึงเตือนสติวาเปนผูชายไมควรกลัว อีกทั้งศรีสุวรรณยังเปนผูที่มีความสามารถในการรบ
และมีความพยายามจะใหความรักของตนสมหวังดวยการอาสาตอสูกับทาวอุเทนจนชนะและได
อภิเษกกับนางเกษรา   สวนพระอภัยมณีเปนพระเอกที่มีรูปงามเชนเดียวกับพระเอกคนอื่น  ๆ      
แตตางกันที่ไมคอยมีลักษณะนาเกรงขามหรือแสดงความมีอํานาจ อีกทั้งเปนผูที่มีอารมณศิลปน 
คือ   มีอารมณออนไหวงาย  มีนิสัยขี้ขลาด ไมกลาตัดสินใจ  แมในเรื่องความรักของพระอภัยมณีก็
มาในลักษณะบังเอิญมากกวาการตอสูหรือพยายามใหไดมาดวยตนเอง   
      การเปลี่ยนใหศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกของเรื่องเกิดจากพระอภัยมณี
เปนพระเอกที่ตางไปจากพระเอกในวรรณคดีที่คนลานนาเคยรูจัก  กลาวคือพระเอกจะมี
ความสามารถในการรบและการตอสูดวยวิชาอาคม มีไหวพริบและสติปญญาดี มีความเพียร
พยายาม ไมยอทอตออุปสรรค85 ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏในตัวละครศรีสุวรรณมากกวา    
พระอภัยมณี นอกจากลักษณะนิสัยของศรีสุวรรณจะสอดคลองกับลักษณะพระเอกในวรรณคดี

                                                           
82 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 23 บรรทดั 5 ถึง หนา 24 บรรทัด 1 
83 จั้ง หมายถงึ พึงพา    ที่จั้งที่เพิง่ หมายถึง ใหความปกปองคุมครอง 
84 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 8 บรรทัด 4 - 5 
85 ศรชัย แสงสุข, “พระเอกในวรรณกรรมคาวซอ” ( วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและ

วรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535) 
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ลานนาแลวเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนเรื่องราวของศรีสุวรรณเปนหลัก ดังนั้น      
ศรีสุวรรณจึงไดเปนตัวละครเอกในพระอภัยมณีฉบับลานนา 
 

  3.4.2.2 คนเฝาสวนดอกไม 
    คนเฝาสวนดอกไมเปนตัวละครประกอบที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูโดยเปนหญิงและชายชราคูหนึ่งมีหนาที่ดูแลสวนดอกไมในเมืองรมจักรและควบคุมดูแล   
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนในระหวางที่รอการพิจารณาโทษ  สําหรับในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาตัวละครคนเฝาสวนปรากฏท้ัง 3 สํานวนแตมีความแตกตางกัน กลาวคือในคราวซอเรื่อง
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปรากฏตัวละครคนเฝาสวนเชนเดียวกับในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู คือ เปนหญิงและชายชราคูหนึ่ง แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงตัวละครคนเฝาสวนเปนตัวละครเดียวกับนายดานจึงถือไดวามีการตัดตัว
ละครคนเฝาสวนออกไป โดยยังคงมีพฤติกรรมของตัวละครคนเฝาสวนไว  แตใหตัวละครนายดาน
เปนผูกระทําพฤติกรรมนั้นแทน 
    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดแสดงใหเห็นในตอนตนเรื่องเมื่อ
ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนพบนายดานวานายดานผูรักษาทาน้ําและคนเฝาสวนดอกไมคือ
คนเดียวกัน โดยใชคําเรียกนายดานวาเปนคนเฝาสวนดอกไมหลายครั้ง เชน 
 

สวนเจาพราหมณจิ่งจักถามเซิ่งนายดานวา ดูราลุงอันเปนเจาเฝาสวนดอกไมอุยยาน86 
นับประมาณดอกไมมีบไรหลวงหลาย  กั้รฏฐ อันวาบานเมืองอันนี้มีชื่อดวยประการฉันใด87  

 
ปุนทิวเส ในเมื่อวันลุน88รุงเชาสวนนายดานอันเฝาสวนดอกไมอุยยานก็เสวยยังขาวน้ํา
โภชนะอาหารแลวอันจักพายังบรมโพธิสัตวเจากับทังมานวพราหมณไปแอว89เลนในเวียง90  

 
นางทังหลายฝูงนั้น ก็ออกมาจากปราสาทแลวกลาวแกนายดานอันรักษาประตูทาน้ําวา  
ดูกราลุงอันเปนจาสวนดอกไม มารา บัดนี้นาตะวันคลาตกต่ําคอย ลับเหลี่ยมหอยปพพตา 
 

                                                           
86 อุยยาน หมายถึง อุทยาน 
87 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 11 บรรทัด  1-2  
88 วันลุน หมายถงึ วันหลัง 
89 แอว หมายถงึ เที่ยว 
90 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 1 บรรทัด 4-5 
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กริยาอันจัดแจงไลเลียงยังถอยคําอาการทังมวลก็หากถวนเวลากาลแลว เหตุดังอั้นทานจุง
พาเอายังหลานทังหลายสี่คนไปรักษาไวในสวนดอกไมอุยยายกอนเทอะ91  

 

    แมจะมีการแสดงใหเห็นในตอนตนเรื่องวานายดานเปนคนเดียวกับคน   
เฝาสวนแลว แตก็ยังคงมีความสับสนอยูบาง กลาวคือเนื้อเรื่องในตอนตอมาเมื่อศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3 คนไปพักที่สวนดอกไม ผูแตงไดกลาววาคนเฝาสวนดอกไมเปนหญิงและชายชรา 
โดยใชคําวา “ปูยา” ดังความวา  
 

ในกาลเมื่อเจายังเจียรจาปราศรัยดังอั้น สวนปูยาสองเฒาอันนอนอยูภายนอก ไดยินยัง
มานวพราหมณหากเจียรจากันฉันน้ันมันก็กลาววา หเร  ดูกราชายผูจังไรถอยราย สูจุงพากัน
หลับนอนเสียเทอะ สูอยาเจียรจากันหื้อปุนปแกใจกูเทอะ ประการหนึ่ง จักฟู92จากันดวย
ถอยคําอันใด ฤๅวาจักชวนกันพายหนีไปนั้นชา สูอยาไดวาจักไปที่ใดท่ีอื่นเหอะ ในเมื่อปูเฒา
และยาเฒาอันหากดารํ่าไร93ยังมานะ ทังสี่คนฉันนั้น เจาทังหลายอันอยูภายในก็บตอบ
ตาน94เจียรจาสักคําก็พากันหลับไปหั้นแล95 

  
    จะเห็นไดวาผูแตงพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมยังมีความสับสนกับ
เนื้อเรื่องในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  
สําหรับพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงผูแตงไดกลาววานายดาน คือ คนเฝาสวนดอกไมตลอดทั้ง
เรื่อง 
 

   3.4.2.3 ทานยาย 

    ทานยายเปนตัวละครประกอบที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปน
หัวหนาแมครัวในพระราชวังเมืองรมจักรและเปนหัวหนานางกระจงดังนั้นเมื่อนางกระจงไปตลาด
นาน ทายยายจึงใหคนไปตามหา  สําหรับพระอภัยมณีฉบับลานนาตัวละครทานยายปรากฏเฉพาะ
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารเทานั้น โดยมีบทบาทเชนเดียวกับในพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภู  สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง

                                                           
91 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 1 บรรทัด 5 ถึง หนา 2 บรรทัด 2 
92 ฟู หมายถึง พดู 
93 รํ่าไร หมายถึง ครํ่าครวญ 
94 ตาน หมายถงึ พูด 
95 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 3 บรรทัด 4 ถึง หนา 4 บรรทัด  4 
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ไมปรากฏตัวละครทานยายที่เปนหัวหนาแมครัว  แตยังมีตัวละครที่ทําหนาที่สั่งใหคนไปตาม     
นางกระจงที่ตลาด  ตัวละครนัน้ก็คือ นางอัสสราในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพี่เลี้ยง
ของนางอัสสราในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
 

  3.4.2.4 เงอืกผัวเมียและนางเงือก  

    เงือกผัวเมียและนางเงือกเปนตัวละครที่ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู แตไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนา กลาวคือในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาววา  
สินสมุทรออกไปเที่ยวเลนนอกวัง เห็นเงือกจึงจับเงือกผู เปนพอมาถวายพระอภัยมณี                 
แตพระอภัยมณีไดปลอยไป เพราะเงือกจะชวยเหลือใหหนีออกจากถ้ําของนางผีเสื้อสมุทร  เงือกผัว
เมียและนางเงือกซึ่งเปนลูกสาวไดพาพระอภัยมณีและสินสมุทรหนีไปที่เกาะแกวพิสดารของ     
พระฤๅษี แตนางผีเสื้อสมุทรตามมาทันจึงจับเงือกผัวเมียกินเปนอาหาร สวนนางเงือกผูเปนลูกสาว
สามารถพาพระอภัยมณีและสินสมุทรมาถึงเกาะแกวพิสดารไดอยางปลอดภัย  เนื้อหาสวนนี้      
ไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนาทําใหตัวละครเงือกผัวเมียและนางเงือกผูเปนลูกสาว          
ไมปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน 
 

   เมื่อมีการดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู เปนพระอภัยมณีฉบับลานนา         
ในดานตัวละครพบวา  โดยสวนใหญตัวละครในพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูมีบทบาท
และพฤติกรรมคลายคลึงกัน   มีการดัดแปลงตัวละบางประการ ไดแก มีการเปลี่ยนตัวละครเอก
ของเรื่องจากพระอภัยมณีเปนศรีสุวรรณซึ่งปรากฏวาศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกในพระอภัยมณี
ฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน สวนพระอภัยมณีมีบทบาทเปนตัวละครรอง  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงมีการตัดตัวละครประกอบออก แตยังคง
พฤติกรรมไวแลวใหตัวละครอื่นกระทําพฤติกรรมนั้นแทน 
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3.5 ฉาก 
  

 วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเนื้อเรื่องยาวกวาพระอภัยมณีฉบับลานนาจึงทํา
ใหมีฉากที่แตกตางกัน กลาวคือพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีฉากมากกวา เชน การเดินเรือ ฉากทอง
ทะเล และเมืองตาง ๆ เปนตนวาเมืองผลึก และเมืองลังกา   ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบฉากใน
พระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูจะเปรียบเทียบเฉพาะฉากที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนากับฉบับสุนทรภู ตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา ถึง ตอนที่ 9 พระอภัยมณีหนี
นางผีเสื้อสมุทร  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.5.1 เมืองรัตนา 
   เมืองรัตนาเปนเมืองของทาวสุทัศนซึ่งเปนพระบิดาของศรีสุวรรณ   เมืองรัตนาเปน
เมืองขนาดใหญ มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบเปนกําแพงเมือง  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข   
มีเงินทองหลั่งไหลเขามาไมขาดสาย   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนา
บรรยายเมืองรัตนาไว ดังนี้ 
พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 

แตปางหลังยังมีกรุงกษัตริย 
สมมุติวงศทรงนามทาวสุทัศน ผานสมบัติรัตนานามธาน ี

อันกรุงไกรใหญยาวสิบเกาโยชน ภูเขาโขดเปนกําแพงบูรีศรี 

สพรึบพรอมไพรฟาประชาชี ชาวบูรีหรรษาสถาวร96 

   คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 

 

ยังมีรัฏฐา   เมืองน่ึง97เนอเจา  หลวง98ทีฆา99 ใหญนัก 
     พหุชน   เทียวหนบพัก  เต็มท่ัวทอง  ธาน ี
สนุกมวน100ล้ํา   ดูรุงเรืองสร ี  ทังขวางยาวรี   หารอยเสนถวน   
มีภูเขาหลวง   แวดวงจอดจวน101  เปนกําแพงเมือง เจื่อง102ทาว   

                                                           
96 สุนทรภู บท 1 หนา 1 
97 นึ่ง หมายถงึ หน่ึง 
98 หลวง หมายถงึ ใหญ 
99 ทีฆา หมายถงึ ยาว นาน ย่ังยืน 
100 มวน หมายถงึ สนุก 
101 จวน หมายถึง เกือบจะ จวนจะ  
102 เจื่อง หมายถงึ ย่ิงใหญ ทรงอานุภาพ 
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     กเษมสุข   สุกชื่นยาว  ผับ103ท่ัวดาว ธานี 
บาวสาวราง104   หยั่นหยอง105เรืองสรี สุขสบายด ี  ในเมืองทานเจา 
รัตนา เปนนามเคาเหงา   ฝูงคนคืน คั่งคัด   
     สิ่งสมบัต ิ ไหลเขาบงัด  106  ถวายปนเจา ครองเมือง107   

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

ยังมีเมืองอันนึ่ง ชื่อวาเมืองรัตตนา เปนมหาราชธานี สุขเกสมชุมเอย็น เปนท่ีหลั่งไหลเขา
มายังเขาของเงินฅํา ทาวพระญาทังหลายตางประเทสราช ตางตนค็นํามายังปณณาการ 112บ
ขาดแล มหานครํ อันวาเมืองอันนั้น ทังกวางแลขวางมีประมาณ 1 พันวาเปนประหมาณ มีพู
เขาหลวง113หากแวดลอมออมเปนปราการกําแพง พายในเวียงท่ีนั้นประกอบฐานะอันเลี่ยน114

เพียงเรียงงาม ควรสนุกใจทุกเมื่อค็มีแล115 
 

                                                           
103 ผับ หมายถึง ทั่ว ถวน 
104 ราง หมายถงึ พอหมาย แมหมาย 
105 หย่ันหยอง หมายถึง ประดับกาย 
106 บงัด  หมายถึง ไมมีหยุด 
107 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 1 
108 ออม หมายถึง โอบรอบ 
109 ขาเสิก หมายถงึ ขาศึก 
110 ขาม หมายถึง เกรง 
111  วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 5 บรรทัด 1-4 
112 ปณณาการ หมายถึง บรรณาการ   การสงสิ่งของไปใหดวยความเคารพนับถือหรือดวยไมตร ี
113 พูเขาหลวง หมายถึง ภูเขาขนาดใหญ 
114 เลี่ยน หมายถึง เตียน 
115 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 3 บรรทัด 4-5 

ยังมีเมืองอันหนึ่งชื่อวารัตนาเปนมหาราชธานีอันใหญกวางนับประมาณในเมืองกวางแลยาว
แหงเมืองรัตนานั้นมีประมาณ 5 หมื่นวา ก็ประกอบไปดวยภูเขาหลวงหากแวดลอมออม108

เมืองน้ันอยูชุดานชุภายเปนอันใหญสูงองอาจ อันขาเสิก109ศัตรูบอาจกําจัดเอาดวยงาย มักวา
เปนท่ีกลัวขาม110แหงขาเสิกทังหลายก็มีแล   ในเมื่อเมืองรัตนาอันดอยหากแวดลอมอยูดังอั้น 
สวนภายในเวียงที่น้ัน ก็ประกอบดวยคนทังหลายอันมากนัก ลองคาเทียวขายประกอบไปดวย
ความสุขสําราญบานใจก็มีแล111 
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   ขอความขางตนพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกลาวถึงเมืองรัตนาวาเปนเมืองขนาด
ใหญถึง 19 โยชน มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบเปนกําแพงเมือง  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุข  
ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนไดบรรยายถึงเมืองรัตนาวาเปนเมืองขนาดใหญ  มีภูเขา
ลอมรอบและประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสุขเชนเดียวกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู แตจะมี
ความแตกตางกันในเรื่องขนาดของเมือง   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร
กลาววาไดบรรยายถึงเมืองรัตนาวามีขนาดกวางยาว 500 เสน มีภูเขาลอมรอบ มีประชาชน
มากมาย ประชาชนทั้งหลายตางอาศัยอยูดวยความสุข มีผูนําทรัพยสมบัติมาถวายกษัตริยเมือง
รัตนาไมขาดสาย   
   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาวถึงเมืองรัตนาวาเมืองรัตนาเปนเมือง
ใหญมีขนาดกวางยาวประมาณ  5 หมื่นวา มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบทุกดาน ภายในเมืองมีผูคน
คาขายดวยความสุขสําราญ   และในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงเมืองรัตนาวาเมือง
รัตนาเปนเมืองใหญ มีขนาดกวางยาวประมาณ 1 พันวา มีภูเขาขนาดใหญลอมรอบ ภายในเมือง
เปนที่กวางสวยงาม  ประชาชนอาศัยอยูอยางมีความสงบสุขสนุกสนาน มีเงินทองหล่ังไหลเขามาใน
เมืองมากมาย เจาเมืองทั้งหลายตางก็นําเครื่องบรรณาการมาถวาย 
   เมืองรัตนาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน
กลาวถึงขนาดของเมืองไวแตกตางกัน  แตมีสิ่งที่พระอภัยมณีทั้ง 4 สํานวนกลาวไวตรงกัน คือ 
เมืองรัตนาเปนเมืองที่ยิ่งใหญ ทําเลที่ตั้งมีภูเขาลอมรอบเปนกําแพงเมือง และประชาชนอาศัยอยู
อยางสงบสุข 
 

  3.5.2 เมืองรมจักร 
   เมืองรมจักรเปนเมืองของทาวทศวงศพระบิดาของนางเกษรา  เมืองรมจักรเปน
เมืองที่มีทางออกทางทะเล เนื่องจากทาวทศวงศไดสั่งใหคนคอยระวังรักษาปองกันไมใหขาศึกยก
ทัพเขามาในเมืองทางน้ําได  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาบรรยาย
เมืองรมจักรไว ดังนี้ 
 

พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
 

     พราหมณหัวเราะรับคําที่พรํ่าสั่ง  พลางชมวังนิเวศนประเทศสถาน 

งามปราสาทผาดเยี่ยมโพยมมาน  ชัชวาลแกวเกาวะวาวตา 

มีบานชองสองแถวแนวถนน  ท้ังผูคนคึกคักกันนักหนา 
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มีโรงรถคชไกรไอยรา  สนามหนาจักรวรรดิท่ีหัดพล 
ท่ีทายวังตั้งลานแตตึกกวาน  บางน่ังรานสองแถวแนวถนน 
นายดานพาผาตลาดตองหลีกคน  ประชาชนซื้อหาพูดจากัน116 

 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
บานชองสองแถว แนวถนนกวาง  ฝูงคนคืน คลื่นเคลา 
     จักวรรด ิ หัดเศิก117ค่ําเชา  เตียนเล่ียนกวาง เชียงคราญ 
โรงรถ โรงคชสาร  อัสสยาน โรงมาเอกอาง 
นัคครํ ลวนแตตึกกวาง  สองพางทาง เขตคาย 
     หลังติดหลัง ยังยายซะวาย118  ติดตอตาย นาวแนว 
พรอง119นั่งราน ภาคทาง120สองแถว  ตามชองแนว ถนนตอตาย 
พรามณตามหลัง นายดานนําผาย   สอดคอยดู ชูคาย121 
     แลวพากัน ใตเตายกยาย  มาตลอดกวาง ฝูงคน 
พหุชนะ ทองผายสับสน   บแพหลีกคน122 จักโดนถกูตอง 
ซื้อขาย เจียรจาถอยถอง123  ตามต่ํานอง เรียบรอย124 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

มหาธานี อันวาเมืองท่ีน้ันอันเปนเมืองหลวงใหญกวาง คนเสพสรางอยูหลวงหลายทังหญิง
ชายแลนอยใหญ อันเขากาด125ขายของ เปนอันควรสนุกชมชื่นยินดีมีโรงรถโรงชางโรงมาแล  
หอปราสาทอันเรื่องเรือง126งาม มรีิพลคนหาญหากกระทําหักเสิกทุกค่ําเชา บโศกเศราดวย
อันใด127 

 

                                                           
116 สุนทรภู บท 3 หนา 25 
117 จักวรรดิ  หัดเศิก   หมายถึง ลานที่ใชฝกทหาร 
118 ยังยายซะวาย หมายถึง เรียงรายสลอน 
119 พรอง หมายถึง บาง 
120 ภาคทาง หมายถงึ ขางทาง 
121 สอดคอยดู  ชูคาย  หมายถงึ ซอกซอนไปดูทุกแหง 
122 บแพหลีกคน หมายถึง หลกึผูคนไมไหว 
123 ถอยถอง หมายถงึ พูดคุย 
124 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 36 
125 กาด หมายถึง ตลาด 
126 เรื่องเรือง หมายถงึ สุกสวาง 
127 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 3 บรรทัด 2-4 



249 
  

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

ค็เปนอันสนุกทุกแหงหูตา คือวาหันฅนทังหลายเขาออกไพมา หันโรงรถ โรงมา โรงชาง โรง
ปราสาทราชมณเทียร เปนอันวิจิตตริสสนาเรืองเร่ือดูงามแกตามากนัก อถ เมื่อนั้น สวนปู
เถาอันเปนเจาสวนดอกไมอุณญาน128 เทียวไพตามกลางเวียงในเวลากาลเมื่อฅนทังหลายยัง
ก่ําลังเขากาดขายของอยูหั้นแล129 

     
   ขอความขางตนพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู ไดบรรยายใหเห็นความคับคั่งของเมือง
รมจักร ภายในเมืองมีปราสาทราชวังที่งดงาม มีบานชองอยูเรียงรายทั้ง 2 ขางทาง มีโรงรถ โรงชาง 
และมีสนามสําหรับฝกทหาร   ในตลาดมีผูคนจํานวนมาก ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน
ไดบรรยายเมืองรมจักรในลักษณะเชนเดียวกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู กลาวคือในคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ไดบรรยายเมืองรมจักรวามีตึกขนาดใหญเรียงรายติดกัน  
มีบานเรียงรายอยูสองขางถนน  มีลานกวางสําหรับฝกทหาร  โรงรถ โรงชาง โรงมา ตลาดกว าง
ใหญ และผูคนเดินตลาดมากมาย  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาวถึงเมืองรมจักรวา
เมืองรมจักรมีขนาดใหญ มีตลาด โรงรถ โรงชาง โรงมา มีปราสาท มีทหารฝกซอมอยูทุกเชาคํ่ามี
ผูคนมากมายอาศัยอยูอยางมีความสุข  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาวถึงเมืองรมจักรวา
เมืองรมจักรเปนเมืองขนาดใหญ มีโรงรถ โรงมา โรงชาง และปราสาทราชมณเฑียร อีกทั้งยังมี
ตลาดดวย 

   พระอภัยมณีฉบับลานนาและพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูบรรยายเมืองรมจักรไว
คลายคลึงกันวาเมืองรมจักรมีตึกรามบานชองงดงาม และมีผูคนมากมาย  
 
  3.5.3 ทะเล 
   ฉากทะเลในพระอภัยมณีสามารถแบงไดเปน 2 ฉาก คือ ฉากริมทะเลและฉากการ
ลองเรือในมหาสมุทร    ฉากริมทะเลปรากฏเมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกขับไลออกจากเมือง 
ทั้งสองเดินทางมามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงริมทะเล  พระอภัยมณีและศรีสุวรรณจึงนั่งพักใตตนไม 
ในพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูกลาวถึงฉากนี้วา 
 

                                                           
128 อุณญาน หมายถงึ อุทยาน 
129 วัดน้ําโทง ผูก 5  หนา 5 บรรทัด 2-4 
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พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
 

     คอยดั้นเดินเนินพนมพนาเวศ  สิขเรศหวยธารละหานผา 
ครัน้คํ่าคางกลางวันก็ไคลคลา  กินผลาผลไมในดงดอน 
แตเดินทางกลางเถื่อนไดเดือนเศษ  ออกพนเขตเขาไมไพรสิงขร 
ถึงเนินทรายทะเลชโลธร  ในสาครคลื่นล่ันสน่ันดัง 
คอยยางเหยียบเลียบริมทะเลลึก  ถึงรมพฤกษาไทรดังใจหวัง 
ท้ังสองราลาเลื่อยเหนื่อยกําลัง  ลงหยุดนั่งนอนเลนเย็นสบาย130 

 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

ศรีสุวรรณนอง ถือกะบองใส  องคอาภัย ถือเอาปเจา 
พากันเดินจร สิงขรไตเตา  ตามแนวทาง ดานไม 
     เลือกเลงหา ผาลาลกูไม  กินทุนไส เพลาทอน131 
เดินเทศทอง หืกหวยเขาขอน  เถิงหากทรายดอน สาครใหญกวาง 
คอยเลียบเกาะ เดินเลาะแอบขาง  ฝงริมแคม แมน้ํา 
     เสียงสน่ันห ู ดูพลึกล้ํา  เสียงคลื่นกล้ํา เฟอนฟอง 
สองเจาพี่นอง ไพรอดเถิงถอง   ท่ีรมไทรทอง สาขาใหญกวาง 
หายทรายขาว132 ใหญยาวอาจอาง  ริมคงคา แมน้ํา 
     ดวยเตชผล สองเจาเช่ืองช้ัน  บบังเกิดตอง พาลภัย 
เขาไพยั้ง พักอยูอาศรัย  เพราะอิดอก133ใน เหนิ่ยลา134หอดแหง 
น้ําลายผง ถมลงเปนแปง  หิวออนแรง หอดไร 
     ค็พากัน อยูใตรมไม  นอนน่ังเหลน ลืมคิง135 

 
 
 
 
                                                           
  130 สุนทรภู บท 1 หนา 9 

131 เพลาทอน หมายถงึ อาหารกลางวัน 
132 หายทรายขาว หมายถงึ หาดทรายขาว 
133 อิดอก หมายถงึ เหนื่อยใจ 
134 เหนิ่ยลา หมายถงึ เหนื่อยลา 

  135 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 14-15 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

คันวาเจียรจาปราศรัยเซิ่งกันเทาน้ันแลว ก็เอากันเทียว136ไปดวยหนทางอันใหญ ก็ไปรอด137

จอดเถิงยังขางฝงน้ําแมมหาสมุทรก็เอากันไปยั้งจอดหื้อหายเซิ่งความอันอิด138ออนที่ใตรมไม
โพธิ์ไทรตนหนึ่งอันมีท่ีใกลฝงแมน้ําสมุทรคงคาที่น้ันก็มีแล139 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

เมื่อน้ัน เจาทัง 2 ค็เอากันเดินไพรอดยังเคลาไมไรฅําตน 1 ใหยสูงฉะโลด อันอยูใกลฝงแมน้ํา
มหาสมุทท มีรมเทาอันกวางแลวสาขาอันงาม ปูน140ดีเอาอกเอาใจมากนัก ค็ยั้งนอนหื้อหาย
อิดพัก141 

 
   ขอความขางตนผูแตงไดกลาววาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางมาจนถึงริม
มหาสมุทรจึงเดินไปนั่งพักใตตนไม  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารกลาววาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณนั่งพักใตตนไทร  สวนในพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อม กลาววาเปน “ตนไมโพธิ์ไทร” และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเปน 
“ตนไมไรคํา”  จะเห็นไดวาพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูกลาวไวเหมือนกันวา       
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดนั่งพักที่ตนไมริมทะเลแตกลาวถึงตนไมตางชนิดกัน 
 

   นอกจากฉากที่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณนั่งพักใตตนไมแลว  วรรณคดีเรื่อง  
พระอภัยมณียังกลาวถึงฉากริมทะเลอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระอภัยมณีถูกจับตัวไป  ศรีสุวรรณตื่นขึ้น
มาแลวไมพบพระอภัยมณี  ในพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูกลาวถึงฉากนี้ไววา 
 

พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
 

     จะกลาวถึงอนุชานิทราสนิท  พระอาทิตยยอแสงแฝงพฤกษา 

น้ําคางพรมลมพัดกระพอืมา  เสนาะเสียงสกุณาสนั่นไพร 

                                                           
136 เทียว หมายถึง เดิน 
137 รอด หมายถึง ถงึ 
138 อิด หมายถึง เหนื่อย 
139 วัดบานเอื้อม ผูก 3 หนา 4 บรรทัด 5 ถึง หนา 5 บรรทัด 1 
140 ปูน หมายถงึ นา 

  141 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 6 บรรทัด 4-5 
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ทะเลลึกเลื่อนลั่นสน่ันคลื่น  ผวาตื่นหวาดหว่ันฤทัยไหว 
ไมเห็นพ่ีท่ีพุมพฤกษาไทร  ประหลาดใจปลุกพราหมณท้ังสามนาย142 

 
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

อันศรีสุวรรณ กษัตริยหนอเจา  ตนองคเลา143 หนอไธ 
     หลับสนิท ท่ีใตรมไม  จนค่ําหลา ลงแลง144 
พระอาทิตย ออนฤทธ์ิสีแสง  แฝงคาคา กิ่งไมลงใต 
น้ําคางเหมย145 ลมเชยพัดใกล  เสียงแมงใย146 รํ่ารอง 
     สนั่นเสียง สําเนียงท่ัวทอง  สนั่นกอง ราวไพร 
ทะเลลึกล้ํา น้ําลั่นฟองใส  จาวเมืองไทย147 กษัตริยตื่นข้ึน148 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
 

ภายหลังปางเมื่อศรีสุวรรณ คือบรมโพธิสัตวเจาอันยังผง149หลับหลมอยูใตรมโพธ์ิไทรในยาม
ตะวันเย็นพระอาทิตยตกตํ่า ยามแลง150อันจักเจาเขาสูค่ําลับดอยไป เจาก็ตื่นขึ้นมา เหลียวหา
พี่แหงตนแลบหัน151ดังอ้ัน152 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สวนโพธิสัตตเจาแหงเรา คือวาสรีสุวัณณ อันยังมอย 153หนาหลับ
ไพในเกาะซายริมท่ีใกลฝงน้ําแมมหาสมุททคงคา ในเวลาตาวันแลง อันสนั่นนันเสียงเต็มไพ

                                                           
142 สุนทรภู บท 3 หนา 19 
143 เลา หมายถงึ งามสลวย 
144 แลง หมายถงึ เวลาค่าํ 
145 เหมย หมายถงึ น้ําคาง 
146 แมงใย หมายถงึ เรไร 
147 จาว หมายถึง แรกรุน    จาวเมืองไทย หมายถึง ศรีสุวรรณ 
148 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 27 
149 ผง หมายถึง กําลงั 
150 แลง หมายถงึ เวลาค่าํ 
151 หัน หมายถงึ เห็น 

  152 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 กนา 2 บรรทัด 5 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
153 มอย หมายถึง เคลิ้มหลับ 
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ดวยจักแจ154แมงวาง155แมงไย156 หากรองถองขานขันยังเสียงมี่กอง ท่ัวฝงน้ําสมุททคงคา 
สวนลมค็มาพัดน้ําฅางเหมิย157หมอกอันนั้นหื้อฟุงท่ัวไพ ในริมน้ําแมมหาสมุททคงคา ในเมื่อ
ตาวันลงแลงตกตํ่าฅ่ําลับตาด่ังอั้น สวนสรีสุวัณณค็สะดุงตื่นขึ้นบัดเดียว เหลียวผอหาพระ
อาไภยคือวาพี่แหงตน บหันมีท่ีใกลดั่งอัน้ เจาค็สะดุงตกใจมากนัก158 

 

   ขอความขางตนกลาวาศรีสุวรรณตื่นขึ้นในเวลาเย็น ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
กลาววาเมื่อพระอาทิตยตกลับหลังตนไม  ลมพัดและน้ําคางเริ่มตก มีเสียงนกรองกองปา คลื่นซัด
ซาด ศรีสุวรรณก็ตื่นขึ้นมา เมื่อไมเห็นพระอภัยมณีจึงปลุกพราหมณทั้ง 3 คน ในคราวซอเรื่องพระ
อภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาศรีสุวรรณหลับและตื่นขึ้นมาเมื่อพระอาทิตยตกลับกิ่งไม 
น้ําคางเริ่มตก ลมพัด เรไรกําลังสงเสียงรองและคลื่นกําลังซัดสาดเขาฝง  เชนเดียวกับในพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมก็กลาววาศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาในเวลาค่ําที่พระอาทิตยตกแลว         
และในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาศรีสุวรรณตื่นขึ้นในเวลาค่ํา  มีลมพัด น้ําคางตก  
บรรดาสัตวตาง ๆ ทัง้จักจั่น เรไรสงเสียงรอง  
 

   จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูไดบรรยายฉากที่         
ศรีสุวรรณตื่นขึ้นแลวไมพบพระอภัยมณีคลายกันโดยใหเปนฉากในตอนเย็นที่น้ําคางเริ่มตก ลมพัด 
บรรดานกและแมลงกลางคืนเริ่มสงเสียงรองซึ่งบรรยากาศดังกลาวเปนบรรยากาศในตอนเย็นที่ดู
เงียบเหงาอางวางสอดคลองกับอารมณของศรีสุวรรณในขณะนั้นที่ตื่นขึ้นมาไมพบพี่ชายทําใหรูสึก
อางวางโดดเดี่ยว  
  เมื่อพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับไป ศรีสุวรรณตามหาเทาใดก็ไมพบจึง
ตัดสินใจออกเดินทางตามหาพระอภัยมณีตามคําแนะนําของพราหมณทั้ง 3 คน ในระหวางที่
ลองเรือศรีสุวรรณก็เห็นสัตวทะเลตาง ๆ  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนา
ไดกลาวถึงฉากทะเลเมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนลองเรือไวดังนี้ 
 
 
 

                                                           
154 จักแจ หมายถึง จกัจั่น 
155 แมงวาง หมายถึง แมมายลองไน  จักจั่นขนาดใหญ 
156 แมงไย หมายถงึ เรไร 
157 เหมิย หมายถงึ น้ําคาง 

  158 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 1บรรทัด 2-5 
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พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
 

     สําเภานอยลอยลําครรไลลอง  ขึ้นฟูฟองระลอกกระฉอกฉาน 

พระชมหมูมัจฉากุมภาพาล  ขึ้นผุดพลานตามหลังมาพร่ังพรู 

ฉนากฉลามตามคลื่นอยูคลาคล่ํา  ท้ังชางน้าํโลมาและราห ู

มังกรเกี่ยวเลี้ยงลองทองสินธู  เปนคูคูเคียงมาในวารี 
คิดคะนึงถึงองคพระเชษฐา  ถาแมนมาดวยนองเปนสองศรี 
จะชวนชมฝูงสัตวในนัที  โอยามนี้นองมาดูแตผูเดียว 
จะเหลียวซายแลขวาก็วาเหว  ทองทะเลลึกล้ําลวนน้ําเขียว 
คลื่นระลอกกลอกกลิ้งเปนเกลียวเกลียว  ทางก็เปลี่ยวใจก็เปลาเศราฤทัย 
ยิ่งโศกแสนอาดูรพูนเทวษ  ชลเนตรหลอหล่ังละลุมไหล 
เจาพราหมณนอยคอยปลอบประโลมใจ  แลวชวนใหชมละเมาะทุกเกาะเกียน 
แลสลับซับซอนสิงขนเขา  เปนเหลาเหลาหลายหลากดังฉากเขียน 
ท่ีเชงิช้ันรุกขชาติสะอาดเตียน  พิศพ ้ียนสีเคลือนเมื่อเหลือบแล 
พระชมอยคอยเพลินเจริญจิต  นิ่งพินิจเขาไมในกระแส 
เห็นเงือกงามพราหมณชี้วานีแน  พอจงแลดูนางกลางชลา 
มีเผาผมนมเนื้อเนตรขนง  ท้ังรูปทรงนารักเปนหนักหนา 
เสียแตเพียงพื้นลาลางเปนหางปลา  กับพูดจานั้นไมเปนเหมือนเชนเรา159 

 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

      เจาผอคอยแล กระแสแมน้ํา  ทุกเขตกล้ํา เกาะดอน 
หันเสี้ยงซ้ํา จักเขมังกร  อันอยูสาคร ฟองน้ํากวาง 
โลมาราหู อยูสงเสพสราง  กลางคืนวัน บพลัด 
     เปนคูกัน เชยชมรวมรัด  คะหวัดกอด เกี้ยวไพมา 
เจาคระนิง160คิด รอดองคเจษฎา  ถาแมนไดมา จักชวนผอเหยี้ยม161 
คอยฝูงปูปลา เงือกงาซวางเหลี้ยม162 ราเรียงเคียง คูพอง 
     ไดมารูหัน คนเดียวแตนอง  ปูนโศกหมอม163 ยามเทียว 

                                                           
159 สุนทรภู บท 3 หนา 21-22 
160 คระนิง หมายถึง คํานึง 
161 เหย้ียม หมายถึง ดู 
162 เงือกงาซวางเหลี้ยม หมายถงึ เหงือกที่มีงาแหลมและยาว 
163 หมอม หมายถึง หมนหมอง เปนทุกข 
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ทะเลเลิ้กล้ํา น้ําก่ําดําเขียว  เปลวปวนฟอง ละอองฟุงเตน 
เหลียวซายแลขวา น้ําตาหลั่งเสน  สะเดน164พัง ถั่งยอย165 

 

พระอภยัมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

ตทา โพธิสตฺโต มหานที โย มสา ปสาทติ ปย มนา โพธิสัตวเจาอันจักลองไปตามกระแส
แมน้ํา เจาก็หันยังปลาฝา166และจักเขเตาน้ํา อันสงเสพเลนไปมาตามคูใผคูมัน167ดวยความ
ชมชื่นดีไลเลยกันเสพสราง บพรากขางเสียกัน เจาไดหันดังอั้น ก็คึดรอด168ใจเถิงยังพี่แหงตน
ดวยคําวา  ดูราพี่เปนเจาปองดังพี่แลบพรากจากกันไป ยังไดมาทวย169ดังอั้นก็จักพาพี่เปน
เจาผอ170เล็งคอยยังสัตวทังหลายฝูงนี้ชะแล บัดนี้ไดมารูหันแตผูเดียวแหง  นองหากเปนท่ีต่ํา
คอยนอยใจมากนักแทนักหนา รํ่าเพิงดวยประการดังอั้นแลว หากมีน้ําตาอันยอยอาบลงบ
ขาดสายหั้นแลบเทาแตน้ันก็เล็งหันไมทังหลายตั้งตนยายอยูหลายทุกหมูรุกขา มีทิชาหมู
หลายหมูนกนอยอยูเปนชุมไปเปนฝูงเปนเพื่อนแอวเหลนไปมาจับสาขากิ่งไมแอวเซาะไซรตาม
เคย นะชะเลยและนกเอี้ยงเสียงรองเกี้ยงควรระเมา นกตระเหวาและกาบบา171มีปาลา172

มากหลวง173หลาย นกผีพราย174และเขาหมิ้น บินรํ่ารองไปมาตามรุกขากิ่งไม จับตน 1 แลว
บินมาหาตนอันอยูใกลกินหนวยไมแลผาลาคือวาหมากขนุนแลหมากเดื่อ ไมไร175เร่ือแดง 
หมากกระตุม176แลหมากตอง177 หมากปอง178แลนางชม179 ปุนปรารมภ180ใชนอย181 

                                                           
164 สะเดน หมายถึง กระเดน็ 
165 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 30-31 
166 ปลาฝา หมายถงึ ตะพาบน้ํา 
167 คูใผคูมัน หมายถึง คูใครคูมัน 
168 คึดรอด หมายถงึ คิดถึง 
169 ทวย หมายถึง ดวย 
170 ผอ หมายถึง ด ู
171 กาบบา หมายถึง นกคอนทอง   
172 ปาลา หมายถงึ มากมาย 
173 หลวง หมายถงึ ใหญ 
174 นกผีพราย หมายถึง นกขอดของหรอืนกแสก 
175 ไมไร  หมายถึง  ตนไทรยอย 
176 หมากกระตุม หมายถึง แหว   
177 หมากตอง หมายถึง กระทอน  
178หมากปอง หมายถึง มะเดื่อพุม  
179 นางชม คือ กระทกรก   
180 ปุนปรารมภ หมายถงึ นารําพึง  
181 วัดบานเอื้อม ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 2 ถึง หนา 6 บรรทัด 1 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

สวนโพธิสัตตเจาแหงเรา คือวาสรีสุวัณณ ค็หันยังไมทังหลายอันตั้งตนออกริมฝงน้ําคงคา 
คือวาไมระมอกกรอยเกียน ไมยอกไมสักเฅียน182ตนใหยเสี้ยงแทใชสามัญ เปนท่ีนกนอย
หนอยแอว183เหลนเหลิ่นไพมา สัพพะ184ปุบผาน้ําตาง ๆ  หอมรสอันสวางปูนเอาใจ ดอกฅะ
ยอมมีบนอย เปนสอยอยูพูนพวง ดอกสารพี...เปนหมู แมเผิ้งพู185หากชมเชิยบหายเหิยเหือด
แหง หากถมแหนนถมหนา ฝูงปูปลาลอยอยูน้ํา มีทังจักเขแลมังกอร ปูปลาจอร186เปนหมู 
เปนคูไผมัน ลางท่ีเปนวัง187แลเปนหาด น้ําตกตาดหลายประการ ตีฟองจามใชนอยปูนโสก
หอยในใจ188  

 
   ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูไดบรรยายวาในขณะที่
ลองเรือศรีสุวรรณเห็นสัตวทะเลตาง ๆ ทั้งปลาฉนาก ปลาฉลาม  ชางน้ํา ปลาโลมา ปลาราหู มังกร 
และเกาะแกงตาง ๆ  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดบรรยายฉากทะเลวา
ศรีสุวรรณลองเรือในเวลากลางคืนจึงเห็นทองทะเลเปนสี “ก่ําดําเขียว” ในทะเลก็เห็นสัตวตาง ๆ ทั้ง
จระเข  มังกร โลมา ปลาราหู คือ ปลากระเบน ปู ปลา เงือกที่มีงาแหลมและยาว    
   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมไดบรรยายฉากลองเรือวา ศรีสุวรรณ
ลองเรือไปก็เห็นปลาฝา คือ ตะพาบน้ํา จระเข และเตา และเห็นนกตาง ๆ ทั้งนกเอี้ยง นกดุเหวา  
นกคอนทอง  นกขอดของหรือนกแสก และนกขมิ้น อีกทั้งยังเห็นตนไมตาง ๆ ทั้งขนุน  มะเดื่อ     
ตนไทรยอย แหว  กระทอน มะเดื่อพุม และกระทกรก   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานน้ําโทงได
บรรยายฉากลองเรือวาศรีสุวรรณเห็นตนไมตาง ๆ ซึ่งมีนกมาเกาะเลนที่ริมฝงทั้งไมระมอก ไมยอก 
ตนสัก ตนตะเคียน เห็นดอกไมที่มีแมลงภูผึ้งมาเกาะทั้งดอกพยอม และดอกสารภี  และเห็นฝูงปู
ปลา จระเข มังกร  ปลาจอร อีกทัง้ยังเห็นน้ําตกอีกดวย 

   ฉากลองเรือในมหาสมุทรของศรีสุวรรณหลังจากพระอภัยมณีหายไป ในระหวางที่
ลองเรืออยูนั้นก็เห็นสัตวทะเลตาง ๆ ทําใหศรีสุวรรณคิดถึงพระอภัยมณี  ฉากนี้เปนการแสดงให
                                                           

182 เฅียน หมายถงึ ตะเคียน 
183 แอว หมายถงึ เที่ยว 
184 สัพพะ หมายถงึ สรรพ 
185 แมเผิ้งพู แมลงภูผ้ึง 
186 ปลาจอร หมายถึง ปลาน้ําจืดชนดิหนึ่ง หัวแหลม ตาเล็ก  
187 วัง หมายถงึ หวงน้ําลกึ หวงน้ําทีห่มนุวน 
188 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 4 บรรทัด 2-4 
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เห็นถึงความอางวางในจิตใจของศรีสุวรรณที่เมื่อเห็นทองทะเลมืดดําและเห็นสัตวตาง  ๆ ก็คิดถึง
พระเชษฐา  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดแสดงใหเห็นบรรยากาศของ
ทองทะเลที่อางวาง และมีสัตวทะเลตาง ๆ เชนเดียวกับในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู แตในพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดฉบับวัดน้ําโทง  ผูแตงบรรยายฉากการเดินเรือใน
มหาสมุทรคลายการลองเรือไปในแมน้ําและไดบรรยายวามีตนไม ดอกไม  และนกนานาพันธุที่เห็น
บนฝงแทน    
 

   จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหารบรรยายฉากทะเลไดสมจริงกวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัย
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง   กลาวคือในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารไดแสดงใหเห็นบรรยากาศของทองทะเลที่อางวาง และมีสัตวทะเลตางๆ      
เชน ปลาโลมา ปู ปลา เงือก ฯลฯ  เมื่อศรีสุวรรณเห็นสัตวเหลานั้นอยูกันเปนคู อีกทั้งทะเลที่มืดดําก็
ทําใหนึกถึงพระอภัยมณี   แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดน้ําโทง   ผูแตงบรรยายฉากการเดินเรือในมหาสมุทรเปนการลองเรือไปในแมน้ําจึงพบสัตวที่
อาศัยอยูในน้ําเพียง ปลาฝาหรือตะพาบน้ํา จักเขหรือจระเข  เตาน้ํา ปู ปลา ปลาจอร  มังกร     
แลวกลับมาบรรยายฉากริมฝงซึ่งมีตนไม ดอกไม  และนกนานาพันธุที่เห็นบนฝงแทน   การที่ผูแตง
เปลี่ยนฉากจากลองเรือในมหาสมุทรเปนลองเรือในแมน้ํา และเปลี่ยนมาบรรยายฉากปาเขา
มากกวาทองทะเลแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมในสังคมมีสวนในการสรางสรรคผลงาน กลาวคือ
กวีลานนาไมคุนเคยกับทองทะเลจึงเลี่ยงที่จะบรรยายฉากทองทะเล แตเปลี่ยนมาบรรยายฉากปา
เขาที่ตนเองคุนเคยแทน 
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3.6 ภาษาและสํานวนโวหาร 

  พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนวรรณคดีที่มีการใชภาษาที่ไพเราะงดงามจึงมีวรรคทองที่เปน
ที่จดจําของผูอานมากมายทั้งคําสอนของพระฤๅษี  และคํากี้ยวพาราสีของพระอภัยมณี  เปนตน                   
เมื่อเปรียบเทียบภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกับพระอภัยมณีฉบับลานนา 
พบวา   เมื่อมีการนําพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมาดัดแปลงเปนพระอภัยมณีฉบันลานนาไดมี                     
การดัดแปลงสํานวนภาษาทั้งการยืมคํามาใชหรือเลือกใชคําภาษาลานนาที่มีความหมายเดียวกับ 
คําภาษาไทยกลางที่สุนทรภูเลือกใช   ผูวิจัยจะเปรียบเทียบภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภูกับพระอภัยมณีฉบับลานนาเฉพาะที่เปนวรรคทอง 3 สํานวนภาษา ดังนี้ 
 

 3.6.1 ภาษาและสํานวนโวหารอธิบายลักษณะนิสัยของพระอภัยมณี 
   เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกพระบิดาขับไลออกจากเมืองรัตนา  ทั้งสองได
เดินทางผานปาเขาดวยความยากลําบาก  พระอภัยมณีจึงบนถึงความยากลําบากนั้น ศรีสุวรรณจึง
ตอวาพระอภัยมณี   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู ศรีสุวรรณตอวาพระอภัยมณีวาเปนคน “ขี้ขลาด” 
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และ
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  ศรีสุวรรณตอวาพระอภัยมณีวาเปนคน “ขี้หยาน” หมายถึง     
ขี้ขลาด ขี้กลัว ใจเสาะ  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง  3 สํานวน  
ศรีสุวรรณไดตอวาพระอภัยมณีวาเปนผูชายแตกลับไมมีความกลาหาญ   โดยในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภู  ผูแตงไดเปรียบผูชายเหมือนกับ “ชางงา” หมายถึง ชางตัวผูที่มีกําลังมาก  ในคราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร   ผูแตงไดเปรียบเทียบวาเปนผูชายเหมือน “ชางงาแซว” 
หมายถึง ชางที่มีงาแหลมสามารถแทงไปไดหลายดาน  และในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง    
ผูแตงไดเปรียบเทียบวาผูชายเหมือน “ชางพายสาน” หมายถึง ชางพลายหรือชางสารที่เปนชางตัวผู
มีขนาดใหญ 
  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน ศรีสุวรรณ
ไดบอกพระอภัยมณีวาเมื่อยังมีชีวิตอยูก็ตองเดินทางกันตอไป เผื่อวาไดพบบานเมืองอื่นจะไดอาศัย
อยูที่นั่นสืบไป  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู และคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
ศรีสุวรรณไดบอกพระอภัยมณีวามีความรูอยูกับตัวจึงไมควรกลัว 

   จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาไดอธิบาย
ลักษณะนิสัยของพระอภัยมณีไวคลายคลึงกัน คือ กลาววาพระอภัยมณีเปนคนขี้ขลาด  ไมกลา
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หาญ และศรีสุวรรณไดบอกวาเมื่อมีชีวิตอยูก็ตองตอสูกันตอไป อีกทั้งในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
และในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดกลาววามีความรูอยูกับตัวไมควรกลัว  
มีสิ่งที่แตกตางกันในคําตอวาของศรีสุวรรณ คือ ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม-
โวหาร ศรีสุวรรณตอวาพระอภัยมณีวาพระอภัยมณีลืมคําสอนของอาจารย   วรรณคดีเรื่อง      
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนาไดอธิบายลักษณะนิสัยของพระอภัยมณีไว ดังนี้ 
 
พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
 

     พระอนุชาวาพี่น้ีขี้ขลาด  เปนชายชาติชางงาไมกลาหาญ 
แมนชีวันยังไมบรรลัยลาญ  ก็เซซานซอกซอนสัญจรไป  
เผื่อพบพานบานเมืองท่ีไหนมั่ง  พอประทังกายาอยูอาศัย  
มีความรูอยูกับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไมปลดปลอยคงไดดี189 

 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

     อโนชา190 วาเจาพี่ไธ  ใจออนหนอย ลืมความ 
ครูสอนสั่งไว บคระนิง191ตาม  พอย192หลงลืมความ พี่น้ีขี้หยาน193 
ชาตชิางงาแซว194 แทงแผว195หลายดาน เปนชายคราญ ชื่นชอย 
     บกลาหาญ     หยอนหยาน196ใจนอย    เสียชาติตน คนชาย 
แมนชีวิต บมิดสูญหาย   ค็จักอุบาย ขยายเบี่ยงแก 
บสุดวิสัย ดวงทัยไหนแหล197   จักผันพรองแนว เลียบเลาะ 
     สอดเดินจร ดงดอนแอว198เซาะ  บุบุน199ดั้น ดงไพร 
เผื่อจักไดพบ บานของแขไข   จักไดเขาไพ อาศรัยใฝหอย 

                                                           
189 สุนทรภู ตอน 1 หนา 9 
190 อโนชา หมายถึง อนุชา 
191 คระนิง หมายถึง คิด 
192 พอย หมายถึง กลบั 
193 ขีห้ยาน หมายถึง ขีก้ลัว ใจเสาะ 
194 แซว หมายถึง แหลม 
195 แผว หมายถึง ไปหา 
196 หยอน หมายถึง ไหว กระเพื่อม  หยาน หมายถงึ ไมแนน ในที่นี้ หยอนหยาน หมายถงึ จิตใจไมหนักแนน ขลาดกลัว 
197 แหล หมายถงึ มากมาย 
198 แอว หมายถงึ เที่ยว 
199 บุบุน หมายถงึ บุกบ่ัน 
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อตสาหเดินจร ไพแถมสักหนอย  คงหันแนวรอย ชองชี้ 
     คํารู200เราม ี กลับกลัวเพียงนี้  จักกลัวสิ่ง ขอใดชา 
คันบมวยมิด  ชีวิตอัตตา  อตสาหเดินไพ ดงไพรปาหญา201 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

ตํ สุตฺวา วจนํ ในกาลนั้นสวนศรีสุวรรณโพธิสัตวเจาผูมีปญญาอันมากนักก็จิ่งเจียรจา
ปราศรัยตอบพี่แหงตนดวยคําวา ดูราพี่เปนเจาพี่น้ีมักขี้ยาน202แทหนักหนา ผิวาพี่แลจักคระ
นิงดังอั้น หากจักเสียชาติคนชายแทแล แมนวาดังฤๅ203ก็ดี ตนเราบตายเสียดังอั้น เท่ียงจัก
เถิง204ยังท่ีสุขเกษมอั้นเชยบานวันหนึ่งบอยาชะแล เหตุดังอัน้เราทังสองจุงเอากันเทียวไปแถม
เทอะหื้อมันไดไปรอด205จอดเถิงบานเมืองคนชะแล206 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

เมื่อนั้น สรีสุวัณณจิ่งกลาววา ดูราพี่เปนเจาเหิย ชาติชางพาย207สาน208อันเคิย209ตอ
สงคราม ค็บหอน210หยอนหยาน211สะทานแกขาเสิ๊ก212ทังหลายแล พี่เปนเจานี้เยียะ213ดั่งรือ
พอยวาขี้หยานพนประหมานนั้นชา มารา214ทัง 2 คอยจักเอากันไพ คันวาชีวิตยังมีบตาย ค็
เท่ียงจักเปนดีฅืนมาวันนึ่ง บอยาชะแล215 

 
 

                                                           
200 คํารู หมายถงึ ความรู 
201 พระยาพรหมโวหาร บท 2 หนา 13-14 
202 ขี้ยาน หมายถงึ ขีก้ลัว ใจเสาะ 
203 ดังฤๅ หมายถงึ เชนไร เหตุใด 
204 เถิง หมายถึง ถึง 
205 รอด หมายถึง ถงึ 
206 วัดบานเอื้อม ผูก 3 หนา 3 บรรทัด  4 ถึง หนา 4 บรรทัด 2 
207 พาย หมายถึง ชางพลาย  
208 สาน หมายถงึ ชางสาร ชางใหญ 
209 เคิย หมายถงึ เคย 
210 หอน หมายถงึ เคย 
211 หยอนหยาน หมายถงึ ขลาดกลัว 
212 ขาเสิ๊ก หมายถงึ ขาศึก 
213 เยียะ หมายถึง ทํา 
214 รา หมายถึง สรรพนามเรียกผูพูด 
215 วัดน้ําโทง ผูก 2 หนา 6 บรรทัด 1-2 
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 3.6.2 ภาษาและสํานวนโวหารอธิบายคุณคาของวิชาดนตรี 
   เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณไดพบกับพราหมณวิเชียร พราหมณโมรา และ
พราหมณสานน  เมื่อไดทราบประวัติของแตละฝายแลว  พราหมณทั้ง 3 คนไดขอใหพระอภัยมณี
อธิบายถึงประโยชนของวิชาดนตรีที่พระอภัยมณีไดเรียนมาใหทราบ  พระอภัยมณีอธิบายความ
วิเศษของดนตรีใหพราหมณทั้ง 3 คนฟง 
   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน พระอภัย-
มณีกลาวถึงคุณของวิชาดนตรีไวเหมือนกันวาหากผูใดไดยินเสียงปทั้งมนุษย เทวดา และสัตวตาง ๆ 
ก็จะหลับใหล  และในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  พระอภัยมณีกลาววาหากผูใดไดยินเสียงปก็จะหายโกรธ 

  จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณีฉบับลานนา พระอภัย-
มณีไดอธิบายถึงประโยชนของวิชาดนตรีไวคลายคลึงกัน กลาวคือพระอภัยมณีกลาววาหากผูใดได
ยินเสียงปนี้แลวก็จะหลับใหลและหายจากความโกรธเคืองตาง ๆ ยกเวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอื้อมที่กลาวเพียงวาหากไดยินเสียงปแลวก็จะหลับใหลเทานั้น พระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
และพระอภัยมณีฉบับลานนาไดอธิบายคุณคาของวิชาดนตรีไว ดังนี้ 
 

พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 
     พระฟงความพราหมณนอยสนองถาม  จึงเลาความจะแจงแถลงไข 
อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป   ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร 
ถึงมนุษยครุฑาเทวราช  จัตุบาทกลางปาพนาสิน 
แมนปเราเปาไปใหไดยิน   ก็สุดสิ้นโทโสทีโ่กรธา 
ใหใจออนนอนหลับลืมสต ิ  อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา 
ซึ่งสงสัยไมสิ้นในวิญญา  จงนิทราเถิดจะเปาใหเจาฟง 
แลวหยิบปท่ีทานอาจารยให   เขาพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง 
พระเปาเปดนิ้วเอกวิเวกดัง  สําเนียงวังเวงแววแจวจับใจฯ216 

 
 
 
 
 

                                                           
216 สุนทรภู ตอน 1 หนา 11-12 
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คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
......................... ....................  องคอาภัย ไดยินเรื่องถอย217 
อันพรามณปุจฉา เจียรจาเปงปอย218  ใครทราบแนวรอย เวทพิษ 
     อันเพลงนนตรี219 มีคุณเดชฤทธ์ิ  หลายเยื่อง220อัน้ นานา 
สารพัด ใชไดทันตา  คาควรเมือง รุงเรืองบเศรา 
มนุสสา เทวาหมูเจา  สัตวนานา ปาเลิ้ก221 
     แมนวาเสียง เปาไพรอดเท้ิก222  ฝูงอยูหอง แดนดิน 
กุมภัณฑคันธรรพ ทิสส223สายสินธุ  คันวาไดยิน ยังเพลงปใต 
แมนเกิดโมโห โกธารอนไหม  ค็หายมาย224ไพ คะคอย225 
     ใจออนหวาน หลับนอนมะมอย226 ชมชื่นหนา วิญญา 
ฤทธีปนี้ อยาไดสังกา  จักหาสิ่งใด เปรียบเทะ227บได 
บยินแกหู ฟู228กันริมใกล  เหมือนจาพรางดาย ลายลับ229 

  

 
พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 

อถ  เมื่อนั้น อภยมณียา สวนพระอภัยไดยินยังคําเจาสานนท  หากถามเซิ่งตนดังอั้น เจาก็
กลาวหื้อรูขาวกริยาวา ดูราพี่มานวะ สททารูปา อันวาเครื่องสัททารมณคือปแตร ผิวาเปาไป
แลวดังอั้นแมนวา230งัว231ควายชางมา  ก็หากหลงลืมกินหญากินน้ําเสี้ยงซ้ําดาย มนุสฺสา  

                                                           
217 ถอย หมายถึง คําพูด 
218 เปงปอย หมายถงึ ชัดเจน 
219 นนตรี หมายถึง ดนตรี 
220 เยื่อง หมายถึง เรื่อง 
221 เลิ้ก หมายถึง ลกึ 
222 รอดเทิ้ก หมายถงึ ไปถงึ 
223 ทิสส หมายถงึ ในทิศตาง ๆ 
224 มาย หมายถึง มลาย 
225 คะคอย หมายถงึ ไมขาดสาย 
226 มะมอย หมายถงึ คอย ๆ หลับลง 
227 เทะ หมายถงึ เทียบ 
228 ฟู หมายถึง พดู 
229 ลายลับ หมายถงึ พราง  
    พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 19 
230 แมนวา หมายถึง แมวา 
231 งัว หมายถงึ วัว 
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อมนุสสฺสา แมนวานาคครุฑกุมภัณฑธัพพแลมนุษยทังหลายไดยินแลวดังอ้ัน ก็หากกระทํายัง
จิตใจ  หื้อออนนอมชมบานแลวลวด232หลับไปก็มีแล อันวาบอกกลาวขาวสาสนหื้อฟง
แลวบไดเปาหื้อฟงดังอ้ันก็อุปมาเปนดังคนผูชางลาย233หากจุ234ลมเอาดาย235นัน้ก็มีแล236   

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
ตํ สุตฺวา เมื่อนั้นอไภยยะจิ่งจักเจียรจาวา ดูราเจาโมราผูเปนพี่เคลา237เหิย สทํ อันวาเสียง
แหงปเหลมนี้ ผีวาเปาไพแลวยังขาเสิกสัตรูแล ชางมา งัวฅวาย เสือหมีผีปา ผีเสื้อเชื้อยักข 
กุมภัณฑ คันธัพพะทังหลายค็ดี ค็ออกมาหาเสี้ยงดายแล ผีวาฅนแลขาเสิ๊กทังหลายไดยิน
เสียงปดั่งอ้ัน ค็หากมอย238หลับไพเสี้ยงชุฅนแทแล ผีวาเปาเสียงดังไพรอดไพเถิงที่ใดดั่ง
อั้น กะทําจิตใจฅนแลสัตตทังหลายชมชื่นยินดี หายจากคําเฅืองเคียด239ทังมวลแทดาย 
ดูราทานมานวะ ผีวาเปาแลวด่ังอ้ันสัตตทังหลายอันอยูในน้ําในบก คันวาเขาไดยินแลวค็เทียร
ยอมอยูบไดยอมออกมาหาเสี้ยงชุตัวแล240  

 

  3.6.3 ภาษาและสํานวนโวหารบรรยายเพลงปของพระอภัยมณี 
   หลังจากที่พระอภัยมณีไดอธิบายถึงประโยชนของวิชาดนตรีใหพราหมณทั้ง 3 คน
ฟงแลว พระอภัยมณีก็ไดเปาปเพื่อแสดงใหเห็นคุณของวิชาดนตรีไดอยางชัดเจนขึ้น  แมเสียงปจะมี
เพียงทวงทํานอง  แตกวีก็ไดบรรยายเพลงปของพระอภัยมณีไว 
   ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  และคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหม-
โวหาร เพลงปของพระอภัยมณีไดกลาวถึงผูหญิงวาไมวากลิ่นหอมของดอกไมใดก็ไมสดช่ืนเหมือน
กลิ่นของผูหญิง  ในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู กลาววา “ถึงรอยรสบุปผาสุมาลัย  จะชื่นใจเหมือน
สตรีไมมีเลย” ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาวไวคลายคลึงกันวา        
“ กลิ่นรส ดวงดอกสรอย มาลัย หมื่นอันพันเชื้อ บชื่นบานใจ  เหมือนไหลเหลื่อมคิ ง  เพาพิ ง       

                                                           
232 ลวด หมายถงึ รวด 
233 ลาย หมายถึง หลอก    ลวง 
234 จุ หมายถึง หลอกลวง 
235 ดาย หมายถึง เทานั้น 
236 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 10 บรรทัด 2-5 
237 เคลา หมายถึง  หัวหนา 
238 มอย หมายถึง เคลิ้มหลับ 
239 เคียด หมายถงึ โกรธ 
240 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 1 บรรทัด 4 ถงึ หนา 2 บรรทัด 1 
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นองเหนา” และกลาววาแมพระจันทรจะมีความงดงามเชนใดก็ไมเทาความงดงามของผูหญิง    
หากไดมีโอกาสอยูเคียงคูก็จะอยูดูแลไมหาง   
   เสียงปที่พระอภัยมณีเปานั้นนั้นมีความไพเราะมากจึงทําใหพราหมณทั้ง 3 คนและ
ศรีสุวรรณหลับไป   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  
กลาวเพียงวาเสียงปของพระอภัยมณีมีความไพเราะประดุจเสียงทิพยทําใหพราหมณทั้ง 3 คนและ
ศรีสุวรรณหลับไป  พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนาไดบรรยายเพลงปของพระอภัยมณีไว 
ดังนี้ 
พระอภัยมณฉีบับสุนทรภู 

     ในเพลงปวาสามพี่พราหมณเอย ยังไมเคยชมชิดพิสมัย 

ถึงรอยรสบุปผาสุมาลัย จะชื่นใจเหมือนสตรีไมมีเลย 

พระจันทรจรสวางกลางโพยม ไมเทียมโฉมนางงามเจาพราหมณเอย 

แมนไดแกวแลวจะคอยประคองเคย ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน 

เจาพราหมณฟงวังเวงวะแววเสียง สําเนียงเพียงการะเวกกังวานหวาน 

หวาดประหวัดสตรีฤดีดาล ใหซาบซานเสียวสดับจนหลับไป 

ศรีสุวรรณนัน้น่ังอยูขางพี่ ฟงเสียงปวาบวับก็หลับไหล 

พระแกลงเปาแปลงเพลงวังเวงใจ เปนความบวงสรวงพระไทรที่เนินทราย ฯ241 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

เปดนิ้วเอกรับ ดัดเพลงเสียงใส  เปนคําใย242 ปน้ันถี่ถวน 
วาพี่พรามณเหย บเคยไกลจวน243  นวลละออง เซื้อมซด 
     เตมถนอม พอกพอม244กลิ่นรส  ดวงดอกสรอย มาลัย 
หมื่นอันพันเชื้อ บชื่นบานใจ  เหมือนไหลเหลื่อมคิง เพาพิง245นองเหนา 
เลงดูพระจันท เรืองพรรณบเศรา  บเหมือนเลงเงา รูปนอง 

 
 

                                                           
241 สุนทรภู ตอน 1 หนา 12 
242 ใย หมายถึง กงัวาน 
243 จวน หมายถึง เกือบจะ จวนจะ 
244 พอม หมายถงึ แขวน หอย ถวง 
245 เพาพิง หมายถึง เปนเพื่อน 
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     แมนไดมาเปน  คูตาน246ปากพอง  แฝงแอบปอง เชยชม 
เสียงมวนเพราะ  เสนาะเกลียวกลม  เจาพรามณชม ยังลมปแกว 
วังเวงเสียง  ส่ําเนียงอืดแอว247   พอหลงลืมคิง248 มะมอย249 
     เสียงปดัง ปูนพังคะคอย250  เมาะมอยหนา กายา 
เพศเพียงคนทัก ปากตานจานจา  สยองโลมา จนลุกชุเสน251 
ชางลํ่าดับ นับมือน้ิวเหลน  มังสังเอ็น ใหญนอย 
     ซลาบ252ไพเถิง ไคว253เสี้ยง254บคลอย จนมอย255หนา หลับไพ 
ศรีสุวรรณนอง ถือกะบองใส  บไกลน่ังเรียง อยูเคียงพี่เจา 
เสียงปไหล ไพมาออกเขา  โสตญาณ แซมซอย 
     เจาค็พลอยหลับ กับพรามณเหลาน้ัน  เพราะเสียงปตอง วิณญา 
สามพรามณมานพ นิ่งนอนอัตตา  ทังอนุชชา นองรักแหงเจา 
ศรีสุวรรณ พากันหลับเฝา   ดวยเสียงใยนวล มวนล้ํา256 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 

เหตุดังอั้นทานจุงอนถาดาฟง เราจักเปาหื้อไดฟงแลวาอั้นแลวก็เปาปแกวเลมประเสริฐหื้อฟง
หั้นแล ในกาลนั้นดวยเตชะแหงศาสตรศิลปอาคม อันวาเสียงปก็ไปถูกตองยังโสตาวิญญาฯ
แหงมานวพราหมณทังสาม อันยินระเมา257เอาใจประดุจดังเสียงตุริยดนตรีทิพยก็มีแล เมื่อ
นั้นพราหมณทังสามอันบอาจจักทรงตนอยูไดก็มอย258หลับไปเสี้ยงหั้นแล ศรีสุวณฺโณ อันวา
ศรีสุวรรณโพธิสัตวเจามีมือถือยังคอนแกวกระบองแลวอยูท่ีใกลพี่แหงตนแลวก็มอยหลับไป
เสี้ยงก็มีแล259 

 

                                                           
246 ตาน หมายถงึ พูด 
247 อืดแอว หมายถึง ยืดยาว 
248 คิง หมายถึง รางกาย 
249 มะมอย หมายถงึ คอย ๆ หลับลง 
250 คะคอย หมายถงึ ไมขาดสาย 
251 เพศเพียงคนทัก ปากตานจานจา สยองโลมา  จนลุกชุเสน หมายถึง เสียงปเหมือนเสียงคนพูด ฟงแลวขนลกุ 
252 ซลาบ หมายถึง ไพเราะซาบซานไปทั้งกาย 
253 ไคว หมายถงึ ทั่ว 
254 เสี้ยง หมายถงึ สิ้น หมด  
255 มอย หมายถึง เคลิ้มหลับ 
256 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 19-20 
257 ระเมา หมายถงึ ร่ืนรมย  เปนที่พอใจ 
258 มอย หมายถึง เคลิ้มหลับ 
259 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 11 บรรทัด 1-4 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

เมื่อน้ัน เบื้องบ้ันพระอาไภยตนเปนพี่แหงปรัมมโพธิสัตตเจา ค็จิ่งเอาปมาเปาหั้นแล สโท อัน
วาเสียงปอันน้ันดังค็เปนอันออนหวานออนละเอียดสุขุมาล ประดุจดั่งเสียงขับทิพพแหงเทวดา
ทังหลายนั้นแล   ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ดั่งเราจักรูมานี้ สวนอันวาเสียงปเหลมน้ัน ผีวา
เปาไพแลวดั่งอั้น สัตตและฅนทังหลายอันไดยินเสียงด่ังอั้น ยังหัวใจแลหอรไธยค็หื้อชื่นบาน 
หายจากคําเคียด260คําโกธาไพเสี้ยงดาย อถ เมื่อนั้น สวนอันวาพราหมณทัง 3 ฅน อันยังฟง
เสียงปด่ังอ้ันค็มอยหลับทุกฅนแล บเทาแตนั้นสวนสรีสุวัณณผูเปนนอง ถือฅอนกะบองน่ังอยู
ท่ีใกลดั่งอัน้ ค็หากมอยหลับไพ ดวยเตชะอํานาจแหงปหากครอบงําแล261  

   เมื่อศึกษาภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัยมณีฉบับลานนาเปรียบเทียบกับ
ภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูพบวาในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ    
พระยาพรหมโวหารมีการใชภาษาและสํานวนคลายคลึงกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนอยางมาก
ทั้งในเนื้อหาและการใชคําศัพท  สวนในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนจะกลาวอยางรวบรัด   
ไมใหรายละเอียดมากนัก    

  นอกจากจะมีเนื้อหาที่คลายคลึงกันแลวบางครั้งกวีก็ไดตัดเนื้อหาบางสวนออกไป 
เชน ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดไมพรรณนาบทอัศจรรยระหวาง    
พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรโดยตรงเพียงแตบรรยายใหเห็นอารมณความรูสึกของพระอภัยมณี
วากําลังโศกเศราและไมมีความสุขที่ตองอยูกับนางผีเสื้อสมุทรแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับ   
สุนทรภูที่ไดพรรณนาบทอัศจรรยระหวางพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อ สมุทรเปนการเลนวาว        
สวนพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนไมปรากฏมีการกลาวถึงบทอัศจรรย  ผูแตงกลาวเพียงวา  
พระอภัยมณียอมอยูกับนางผีเสื้อสมุทรอยางไมมีความสุข   ดังนั้นจากการศึกษาเปรียบเทียบภาษา
และสํานวนโวหารของพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและฉบับลานนาสามารถกลาวไดวาพระอภัยมณี
ฉบับสุนทรภูมีอิทธิพลตอการใชภาษาและสํานวนโวหารในการแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหารเปนอยางมาก   
 
 
 
 

                                                           
260 เคียด หมายถงึ โกรธ 
261 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 2 บรรทัด 5 ถงึ หนา 3 บรรทัด 2 
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  จากการศึกษาเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูกับพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง        
3 สํานวน ไดแก คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร   พระอภัยมณีชาดกฉบับวัด
บานเอื้อม  และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  พบวาพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและพระอภัยมณี
ฉบับลานนามีทั้งสวนที่เหมือนและแตกตางกัน กลาวคือในดานฉันทลักษณพระอภัยมณีฉบับ   
สุนทรภูแตงเปนรอยกรองโดยแตงเปนกลอนนิทาน สวนพระอภัยมณีฉบับลานนามีทั้งสํานวนที่เปน
รอยกรอง คือ คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร โดยใชฉันทลักษณประเภทคราว 
และมีสํานวนรอยแกวโดยแตงเปนนิทานชาดก    ในดานโครงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาและ
ฉบับสุนทรภูมีการเปดเรื่องและการดําเนินเรื่องเหมือนกัน แตแตกตางกันที่การปดเรื่อง  ในการ
ดําเนินเรื่องพบวาพระอภัยมณีฉบับลานนามีการปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณตาง ๆ    
ใหแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   ในดานแกนเรื่องพบวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูไมมี
แกนเรื่องหลัก แตในพระอภัยมณีฉบับลานนามีแกนเรื่องหลักโดยในฉบับรอยกรองมีแกนเรื่องอยูที่    
การผจญภัยของตัวละครเอก สวนในฉบับรอยแกวมีแกนเรื่องที่จะแสดงใหเห็นวาการพลัดพราก
จากบุคคลที่รักเปนทุกข  ในดานตัวละครพบวามีชื่อตัวละครทั้งที่ เหมือนและแตกตางกัน                  
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวละคร และมีการตัดตัวละครบางตัวออก  ในดานฉากพบวา   
พระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูมีการบรรยายฉากคลายคลึงกันจะมีความแตกตางกันใน
การบรรยายฉากการลองเรือในทะเลพบวาในพระอภัยมณีฉบับลานนามีการบรรยายคลายกับการ
ลองเรืองในแมน้ํามากกวาในทะเล    ในดานภาษาและสํานวนโวหารพบวาภาษาและสํานวนโวหาร
ของพระอภัยมณีฉบับสุนทรมีอิทธิพลตอพระอภัยมณีฉบับลานนา โดยเฉพาะคราวซอเรื่องพระ
อภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีการใชคําศัพทและสํานวนที่คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก สวน
พระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนมีการใชคําศัพทตรงกันบาง  แตมักมีการเลาเรื่องราวอยางรวบรัด
ไมใหรายละเอียดดังเชนในพระอภัยมณีฉบับลานนาและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหาร   



 
 

บทที่ 4 
คุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น 

   

 วรรณคดีทองถิ่นชวยในการศึกษาดานภาษาศาสตร ประวัติศาสตร ชวยใหทราบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน ทําใหทราบความนึกคิดของคนในทองถิ่นได1  เพราะผูสรางสรรค
วรรณคดียอมสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม  ความคิด ความเชื่อและสิ่งตางๆใน
สังคมเขาไปในวรรณคดีดวย เนื่องจากกวีเปนผูสรางสรรควรรณคดี ในขณะเดียวกันกวีก็เปนสวน
หนึ่งของสังคมดวย ดังนั้นสิ่งที่กวีถายทอดลงไปในวรรณคดียอมเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในสังคมหรือ
ไดรับอิทธิพลจากสังคมดวย ดังเชนที่ วิทย ศิวะศริยานนท ไดกลาววา 
 

กวีถึงจะคนเดียวก็เปรียบเหมือนสามคน คือ นอกจากเปนนักประพันธ ชางแตง
หนังสือแลว ยังเปนหนวยหนึ่งของคนรุนนั้นสมัยนั้นและเปนพลเมืองอีกดวย เนื่องจากเหตุ
น้ี นอกจากจะตองสังวรในอาชีพประพันธแลวของคนในฐานท่ีเปนกวีแลว ในฐานท่ีเปน
หนวยหนึ่งของคนสมัยนั้นก็ยอมเอาหูไปนาเอาตาไปไรเสียกับเหตุการณท่ีตนเห็นตําตา
ประจักษอยูแกใจหาไดไม  ในฐานท่ีเปนพลเมืองอีกเลา  ก็จําตองใสใจในเหตุการณ
บานเมือง ความเคลื่อนไหวของประเทศชาต ิตลอดจนของช้ันและอาชีพที่ตนเปนหนวยหนึ่ง
อีกดวย2 

 

  วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนเรื่องที่รับเอาเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมา
ดัดแปลงเพื่อปรับใหเขากับความเปนทองถิ่นของลานนา ฉะนั้นสิ่งที่กวีไดสอดแทรกเขาไปใน
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนายอมสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของวรรณคดีเรื่องนี้ในฐานะ
วรรณคดีทองถิ่น   
  การศึกษาคุณคาของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาคุณคา
ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 3 สํานวน โดยจะศึกษาคุณคาดานความงามทางวรรณศิลป   
และดานภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมลานนา ดังนี้  

                                                           
  1 ประเสริฐ ณ นคร , “ความสําคญัของวรรณคดีทองถิ่น,” ใน วรรณคดีทองถิ่นพินิจ , สภุัญญา ภัทราชัย, 
บรรณาธิการ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 1-9. 
  2 วิทย ศิวะศรยิานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : ธรรมชาต,ิ 2544),196-197. 
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4.1 ดานความงามทางวรรณศิลป    
  

 วรรณศิลป ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา The  Art  of Literature3  หมายถึง ศิลปะในการ
ประพันธหนังสือ4หรือศิลปะในการใชภาษา   วรรณคดีเปนงานศิลปะ ประณีตงดงาม ละเมียดละไม
ลึกซึ้ง โดยมีสุนทรียภาพทางภาษาเปนสื่อในการแสดงอารมณความนึกคิด และจินตนาการของกวี
ผูแตง5   ภาษาจึงเปนองคประกอบสําคัญในการสรางสรรควรรณคดี    ภาษาที่ใชในวรรณคดีตอง
เปนภาษาที่มีวรรณศิลป คือ เปนภาษาที่สละสลวยงดงาม สามารถสรางภาพ สรางอารมณ
สะเทือนใจกอใหเกิดความรูสึกรวมของผูอานได 
 

 การศึกษาดานวรรณศิลปในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะศึกษาการเลนเสียงสัมผัสคลอง
จองเพื่อความไพเราะ   การซ้ําคํา  การใชคําภาษาลานนา  การซอนคําภาษาไทยกลางกับภาษา
ลานนา และการใชความเปรียบ ดังนี้ 
  

 4.1.1 การเลนเสียงสัมผัสคลองจองเพื่อความไพเราะ 
   การเลนเสียง คือ การสรรคําใหมีเสียงสัมผัสเปนพิเศษกวาปกติเพื่อใหเกิดทํานอง 
เสียงที่ไพเราะนาฟง มีทั้งการเลนเสียงพยัญชนะ การเลนเสียงสระ และการเลนเสียงวรรณยุกต  ใน
พระอภัยมณีฉบับลานนาพบวามีการเลนสระ และการเลนเสียงพยัญชนะ 
 

  4.1.1.1 การเลนเสียงสระ 
    การเลนเสียงสระ เปนเลือกใชคําที่มีเสียงคลองจองกันดวยเสียงสระและ
เสียงพยัญชนะทายพยางคเพื่อใหเกิดความไพเราะในการอานออกเสียง   ในคราวซอเรื่องพระอภัย
มณีของพระยาพรหมโวหาร    ผูแตงยังได เพิ่มการเลนเสียงสัมผัสสระในตําแหนงอื่น  ๆ 
นอกเหนือจากตําแหลงสัมผัสบังคับ คือ คําสุดทายของวรรคที่ 4 ในบาทแรกสงสัมผัสไปยังคํา
สุดทายของวรรคที่ 2 ในบาทถัดไปอีกดวย ดังตัวอยางเชน 

 

 

                                                           
  3 พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาวรรณคดีในแงวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2515), 24. 
  4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : นานมีบุคพบัลิเคชั่นส, 2546), 1055. 
  5 ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ, ความรูทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลับยรามคาํแหง, 2523), 2. 
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       ขอเชิญขวัญตา   เบนหนาพระพักตร   พี่จักเลา หื้อนายฟง 

มาเสดาะเคราะห   บเพราะการสัง        หวังใครยิน   คําจริงแนแจง 

จิ่งอตสาห   เอาสังหารแสรง       ใครหันลายแซง เร่ืองรัก 

       หนกัหนองใจ   พายในแททัก     บมีเยื่องอ้ัน ใดเทียม 

ใตพื้นฟา   โลกนีห้าเขียม         บมีทีเ่ทียม   เปรียบช้ีหื้อเจา 

จิ่งพากัน   ดุดันผาเขา              ถวายบังคม นอมนบ 

       มาอาสา   ตอสูชนรบ             หวังทราบแจง แนวความ 

สวนเจานองรัก   บทันจาถาม            บปรานีพราหมณ   ซ้ําซุกซอนหนา 

ขอสายใจ   แมดาวไหลฝา         พอเหลียวแลมา ปากทัก 

       อยาทําเพิกเฉย   พอเงยพระพักตร  อยาดักเงียบหมอม หมองนวล 

นางกลิ่นคู   กลิ่นแปงจันทจวณ    สดับคํานวล   อภิหวานไหว 

นองส่ันขวัญหาย   พระกายเจาใกล      ใจคอเฟอน ซะทาน 

      ระทวยขวยเขิน   ซะเทินซะทาน       กระหมอมเกลา  ยินอาย                         

จักตานตอบทา   ตอองคโฉมฉาย       กลัวผิดแผกลาย   อํานาจเจากวาง 

เซิ่งเจาอาสา   ตอสงครามหาง        เพราะมีความ เยื่องรัก6 

    ผูแตงไดมีการเลนเสียงสัมผัสสระภายในบาทเดียวกัน คือ ในตําแหนงคํา
สุดทายของวรรคแรกกับคําที่ 2 หรือ 3 ในวรรคที่ 2 ไดแก คําวา “ตา” กับ “หนา” “เคราะห” กับ 
“เพราะ” “ใจ” กับ “ใน” “ฟา” กับ “หา” “กัน” กับ “ดัน” “ใจ” กับ “ไหล” “เฉย” กับ “เงย” 
“หาย” กับ “กาย” “เขิน” กับ “เทิน”    
     ในตําแหนงคําสุดทายในวรรคที่ 2 กับคําที่ 1 , 2 , 3 หรือ 4 ในวรรคที่ 3 
ไดแก คําวา “สัง” กับ “หวัง” “แสรง” กับ “แซง” “เขียม” กับ “เทียม” “ถาม” กับ “พราหมณ” 

                                                           
  6 พระยาพรหมโวหาร บท 19 หนา 140-141 

ครา สั วัง

ซงแสร

ใ ใ

ฟ ี

ั ั

ราหาม

ใ ไ 

ั ั

จวณ นวล

หาย กาย กล ใจ
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“ฝา” กับ “มา” “พักตร” กับ “ดัก” “จวณ” กับ “นวล” “ใกล” กับ “ใจ” “ฉาย” กับ “ลาย” 
นอกจากนี้แลวยังมีการเลนเสียงสัมผัสสระภายในวรรคเดียวกัน ไดแก คําวา “ทวย” กับ “ขวย” 
การเลนเสียงสัมผัสสระทําใหมีความไพเราะมากขึ้น  
    นอกจากในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารจะมีการเลน
เสียงสัมผัสสระแลวในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนซึ่งแตงดวยคําประพันธประเภทรอยแกวก็มี
การเลนเสียงสัมผัสสระเพื่อใหเกิดความไพเราะอีกดวย  ดังเชนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อมไดกลาวถึงนางจันทไกรสร เมื่อทราบวาพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกขับไลออกจากเมือง        
นางจันทไกรสรก็เปนทุกขจึงครํ่าครวญถึงพระโอรสทั้งสององคกลัววาพระโอรสจะไดรับความ
ยากลําบากไวความวา 

  อถ ตทา ราชเทวี โรทธมานา ในกาลนั้นนางราชเทวีตนแมหันลูกตน อันพลัด

พรากจากปราสาทราชเวศนแลโรง  หนีไปดังอ้ัน นางก็มีโศกทุกขรอนไหมมากนัก บอาจจัก

ทรงตนอยูไดก็รองรํ่าไหไปมาวันนั้นแล  ภิกขเว  ดูราภิกขุทังหลาย นางเทวีตนแมหันยังลูก

ทังสองแหงตนหนีไปดังอั้น นางก็ยอมือตีออกรองไห  กลาวถอยคําอันควรรักควรแพงมาก

นักก็กลาววา ตาต อโห โอยนอ แทแล ดูราเจาลูกรักแกแม ผูเกิดมาแตอกหาโทษบได พอย

จักไดพลัดพรากจากกูแมไป เขาไปสูประเทศราชบานเมืองอื่น ดวยบาปกรรมเยื่องใดอั้นชา 

ลูกรักกเูคยสุขสําราญในปราสาทมีอามาตยหากแวดลอมออมเปนบริวารไปดวยยัวยานอัน

เลิศแลว  ประดับดวยแกวหากดูงาม บัดนี้ลูกกูจักปาไมแกหนามหนา หาอันจักรองบาทาบ

ได  บวาเปนทุกขแกลูกแกนไททังสองอั้นชาฤา ดูราเจาลูกรักแกแมเหย แตกอนเจากูเคยอยู

สุขเสวยยังโภชนะอาหารอันสนิทชิดชม  มีรสอันหวานเลิศแลว  บัดนี้ลูกแกวแมเข็ญใจ บวา

จักไปกินลูกไมตางขาวอั้นชาฤา นางราชเทวีตนแมก็ไหแลวรํ่าไรไปมาดวยประการตางๆ วา

อั้นแลวก็รองไหอยูหั้นแล7  

                                                           
  7 วัดบานเอ้ือม  ผูก 3 หนา 1 บรรทัด 4 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
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     ผูแตงไดมีการเลนเสียงสัมผัสสระในอรรถกถาที่อธิบายเปนภาษาลานนา  
โดยจะสงสัมผัสจากคําสุดทายของวรรคหนาไปยังคําใดคําหนึ่งของวรรคถัดไป  จากตัวอยาง
ขางตนมีการสงสัมผัสคําวา “นัก” กับ “จัก” “แม” กับ “แต” “แลว” กับ “แกว” “งาม” กับ 
“หนาม” “หนา” กับ “ทา” “ได” กับ “ไท”  “เหย” กับ “เคย” “แลว” กับ “แกว” และ “ใจ” กับ 
“ไป”  นอกจากการสงผัสผัสระหวางวรรคแลวยังมีการสงสัมผัสภายในวรรคดวย ไดแก คําวา 
“พราก” กับ “จาก”  “สาท” กับ “ราช” “ได” กับ “ไห” “ยัง” กับ “ทัง”  “สาท” กับ “มาตย” 
“ลอม” กับ “ออม”  “ไห” กับ “ไร” การเพิ่มเสียงสัมผัสสระนี้ทําใหเสียงอานมีความไพเราะและ
ลื่อนไหลมากขึ้น อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงการคร่ําครวญและอารมณโศกเศราของนางจันทรไกรสรที่มี
ความหวงใยพระโอรสทั้ง  2 องค   
 
   4.1.1.2 การเลนเสียงพยัญชนะ  
    การเลนเสียงพยัญชนะ เปนการใชเสียงพยัญชนะที่มีหนวยเสียงเดียวกันใน
คําที่ตางกันทําใหเกิดความไพเราะในการเปลงเสียงของคํา   เรียกอีกอยางหนึ่งวาการสัมผัสอักษร
หรือสัมผัสพยัญชนะ ดังเชนในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีการเลนเสียง
พยัญชนะ ความวา 

 

     ขอเชิญนาย เจาดาวฟาชาย8  พอหยุดอยูหนี้ สักยาม 
ขอเชิญหมอมนอง แมเอื้องจีหลาม   พอปรานีพราหมณ  เมื่อความทุกขตอง 
อยากินแหนง ซะแคงแคนของ   พอผอคอยทอง ยากทุกข9 

 
    ตัวอยางขางตนเปนคํากลาวของพราหมณที่เชิญพี่เลี้ยงของนางเกษราให
เขามาพูดคุยกับตน  ขอความนี้มีการเลนเสียง  /ค/  ในคําวา “แคงแคนของ” คําวา แคน หมายถึง 
แออัด คางคา10   คําวา ของ หมายถึง สะดุด เกี่ยว ติดอยู11  การเลนเสียง /ค/ นี้เปนการแสดงให
เห็นถึงความขัดเคือง ไมพอใจ   ในบริบทนี้พราหมณหมายความวาขอใหพี่เลี้ยงอยานึกรังเกียจตน   

                                                           
8 ดาวฟาชาย หมายถงึ ดาวเลื่อนฟา 
9 พระยาพรหมโวหาร บท 7 หนา 58 
10 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิแมฟาหลวง, 2534), 257. 
11 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 143. 
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    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมีการเลนเสียงพยัญชนะ         
เมื่อนายดานสอนศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนกอนออกไปเที่ยวชมเมืองรมจักร ความวา 
 

ดูราเจาหลานรักแกปูอันมีรูปโฉมอันงามล้ํา   ผูหญิงทังหลายอันอยูในเมืองท่ีนั้น หากเปนลูก
ทาวพระยาแลคหบดีเศรษฐีเสี้ยงดาย ผิวาเจาทังหลายหากลื่นลวนกับดวยเขาดังอั้น 
ราชทัณฑกรรมก็จักเถิงแกเจาหลานปูจักไดทุกขใจชะแล ดูรามานวะเจาผูมีรูปอันเลางาม
ปองดังวาหญิงใดมาหันก็หากจักมีปยสิเนหารักในเจาทังหลาย  เหตุดังอั้น  เจาจุงรักษายัง
ตนตัวตีนมือแหงเจาเทอะ12 

 

    ตัวอยางขางตนเปนคํากลาวของนายดานที่สอนใหศรีสุวรรณและ
พราหมณวาอยายุงเกี่ยวหรือสนิทสนมกับผูหญิงในเมืองนี้ เพราะหญิงเหลาน้ันเปนลูกทาวพระยา
และเศรษฐี     จากคําสอนของนายดานมีการเลนเสียง / ต / ในคําวา “ตนตัวตีน” เมื่อพราหมณ
บอกวาใหดูแลตนเองใหดี 
 

    เมื่อนางศรีสุดากลับมาจากสวนดอกไม เพราะไมพอใจที่พี่เลี้ยงคนอื่นได
พลอดรักกับพราหมณ แตนางศรีสุดากลับไปมีคู นางศรีสุดาไมพอใจพี่เลี้ยงคนอื่นจึงคิดจะไปฟอง
นางเกษรา ดังความวา 
 

ประการหนึ่ง กูอันจักปกงําไวยังคําทังหลายดังอ้ัน ประโยชนะแหงกูแมนหนอยหนึ่งก็หาบได
แลรํ่าเพิงฉันน้ันแลว จิ่งจักกราบประหนมนบนอมสนสอฟองแกนางทังหลายฝูงนั้นแกนาง
อัสสรา ก็เขาไปใกลแลวก็นั่งอยูท่ีควรแกตนแล13 

 

    ตัวอยางขางตนเปนคํากลาวนางศรีสุดาที่คิดจะนําเรื่องราวที่พี่เลี้ยง
พลอดรักกับพราหมณไปฟองนางเกษรา  มีการเลนเสียง  / น / ในคําวา “หนมนบนอม”  ประหนม 
หมายถึง ยกมือขึ้นกระพุม , ไหว14  นบ หมายถึง กราบ15  นอม หมายถึง โนมลง16 การเลนเสียง    
/น/ แสดงใหเห็นถึงการไหวอยางออนนอม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตอนางเกษราซึ่งเปนลูกกษัตริย  

                                                           
12 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 2 บรรทัด 3 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
13 วัดบานเอ้ือม ผูก 10 หนา 5 บรรทัด 5 ถึง หนา 6 บรรทัด 1 
14 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 711. 
15 เรื่องเดียวกัน, 610. 
16 เรื่องเดียวกัน, 615. 
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    เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนออกรบกับกองทัพชวา ศรีสุวรรณ
ตอสูกับทหารชวาจํานวนมาก  เมื่อทหารตางก็ลมตายไปแมทัพทั้ง 4 คนของกองทัพชวาก็ออกมาสู
รบดวยตนเอง แตก็ถูกฆาตายกลางสนามรบ ดังความวา 
 

ปางเมื่อศรีสุวรรณคือวาบรมโพธิสัตวเจาอันเปนกับดวยริพลคนหาญ แลมานวพราหมณทัง
สามอันออกจากเวียงไปดังอัน้ ก็ไปประสบพบกับดวยริพลโยธาแหงอมิตตา คือวาชาวชวาผูมี
ใจเดือดไหมทารุณ คันวาเขาหันยังบรมโพธิสัตวเจาเอาริพลโยธาเขาไปหาเขาดังอั้น ก็บมี
ความสะทานยานกลัว เขาก็ร่ําเพิงในใจดวยคําวาดังนี้  อันวาบุคคลผูใดเขามากอน ผูน้ันเท่ียง
จักพาเอาหบแหงตนมาตายวอดวายเสี้ยงแทแล วาอั้นเขาอันมีมือถือหอกดาบแลสีนาด17  
พาดปนก็เอากันเขามาอยูชะชืดชะชั้งเปนฝาเปนสาย ประดุจดังแมมด อันไหลมาแตรูดินนั้น
ก็มีแล18 

 

ทาวปงกรีมา แล บุลลตานทับ สุลลเหน ทาววิชาเยน เปนถวนสี่ คันวาหันริพลโยธาแหนตน
แลฉิบหายตายมากนักฉันน้ัน ก็เอากันออกมาดวยตน  มีมือถือหอกดาบเลื่อมมะมาบปุนกลัว 
มีวรรณะดูรุงเร่ืองเร่ือ ทาวนั้นหากใจขมก็เอากันยนเขามาบอยูเขาสะสูสะสัน ยามนั้นศรี
สุวรรณบรมนาฏก็ถือเอากระบองคอนฟาดคอทาวปงกิรีมาขาดเปนสองมันบอาจปองแพก็
ตายแทท่ีกลางพล เจาสานนทตนมีฤทธีมาถือเอาดาบคมผายพันสุลเหน  ตายกลางหมูเขาก็
อยูบไดผละหนี เจาโมราผูมีอานุภาพก็ปราบแพมุลลตานถือดาบยาวแลดาบสั้น ตัดขาดบ้ัน
ฟนหัวพราหมณวิเชียรตนเกงกลา ฟนบ่ันฆาชาเยนก็ตายผายตัวเขน แลลมทาวมีแตดูกแล
ดาวเลือดหายทุม อันตายก็มากหมูเจ็บแล19   

 

    ตัวอยางขางตนเปนการบรรยายภาพการรบของศรีสุวรรณและพราหมณ
ทั้ง  3 คนกับทหารชวาและแมทัพชวาทั้ง 4 คน   มีการเลนเสียง  / ช / ในคําวา “ชะชืดชะชั้ง” และ
เสียง  / ส / ในคําวา “สะสูสะสัน” จากตัวอยางขางตนนอกจากจะเลนเสียงพยัญชนะแลวยังมีการ
เลนเสียงสระ คือ พยางคที่ 1 และ 3 ใชเสียงสระอะ  อีกทั้งยังเปนการเลนจังหวะของคํา  คําวา    
“ชะชืดชะชัง” เปนการแสดงใหเห็นภาพทหารชวาจํานวนมากที่ เคลื่อนเขามาตอสูกับศรีสุวรรณ   
สวนคําวา “สะสูสะสัน” เปนการแสดงใหเห็นภาพของแมทัพชวาที่เขาไปตอสูกับศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3 คนอยางรวดเร็ว แตเขาไปในลักษณะกลา ๆ กลัว ๆ 

                                                           
17 สีนาด หมายถงึ ปน 
18 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 1 บรรทัด 2 ถึง หนา 2 บรรทัด 1 

  19 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 2 บรรทัด 4 ถึง หนา 3 บรรทัด 4 
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4.1.2  การซ้ําคํา 
   การซ้ําคํา คือ กลวิธีการประพันธที่นําคําหรือกลุมคําเดียวกันมากลาวซ้ํา20 การซ้ํา
คําในพระอภัยมณีฉบับลานนาเปนการซ้ําคําเพื่อแสดงจํานวนและเนนอารมณความรูสึก ดังนี้ 
 

   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีการซ้ําคําเมื่อกลาวถึงเมือง
รมจักรที่กําลังจะมีสงครามวาประชาชนอาศัยอยูอยางไมมีความสุขความวา 
 

ไทยลาวชาวใต   อันอยูในแขวง    ยินสารขาวแรง   ทุกขรอนโศกตอง 
วาเศิกใหญโต   ผายโผรอดหอง  ใจเฟอนฟอน ซะทอน 
     นั่งนอนคลอนไหว   หัวใจโศกรอน    ชูหนุมเถา นาร ี
แมหมายแมราง   แมเรือนสาวจี         อาสุนี ยวงยอยสะอื้น   
ลูกทาวหลานขุน   ตระกูลบตื้น        บหัวเหิดอืน  แยมพักตร21   

    

   ตัวอยางขางตนมีการซ้ําคําวา “แม...”ไดแก  คําวา “แมหมาย”หมายถึง หญิงที่
สามีตายไปแลว   “แมราง” หมายถึง หญิงที่เลิกกับสามี และ “แมเรือน” หมายถึง หญิงที่แตงงาน
แลวและแยกออกไปอยูหางจากบานเดิม  การซ้ําคําวา “แม...”เพื่อแสดงใหเห็นวาเมื่อทราบวาจะมี
สงครามประชาชนทุก ๆ ประเภทก็โศกเศราโดยเฉพาะผูหญิง ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวามีประชาชน
จํานวนมากไดรับความเดือดรอนจากสงคราม 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมีการซ้ําคําเมื่อศรีสุวรรณครํ่าครวญ 
เพราะตองพลัดพรากจากพระอภัยมณี ดังความวา  
 

อโห  โอยนอ กูน้ีจักอยูเปนคนไปภายหนา จักอยูฤๅเคยนั้นชา ตั้งแตกูแลออกพรากจาก
บานเมืองมากินมุลผาลาลูกไม กูก็กินทวยกัน กูยังหวังพี่อภัยเปนท่ีเพิ่งท่ีจั้ง ยามเมื่อกูตกน้ํา
และเปอะตมก็เอาพี่กูเปนผูตุมผูหอบ แมนพี่ก็หากตกตํ่าใต กูคึดไดหมายจักรุมรา บัดนี้นา
กรรมาเทิงเถิงไคว หื้อกูไดพลัดพรากจากพี่กูไปมีหัวใจดังจกัขาด ทุกขแลวเลาแถมสอง ทุกข
พรากเมืองแลบาน ทุกขอั้นบถาถานหนักหนา ทุกขพลัดเชษฐาพี่อาย ทุกขอันนี้หากรอนราย
กวาทุกขอันคนทังหลายในโลกเที่ยงทรงทุกขโศกเสมอกัน ทุกขอันใดไดพลัดเพราะ ทุกขอัน
นั้นหากเหลือทนวาอ้ันแลว ก็รองรํ่าสยบทาวทังยนืหั้นแล22 

 

                                                           
  20 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) ,24. 
  21 พระยาพรหมโวหาร บท 15 หนา 115 
  22 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 3 บรรทัด 1-5 
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   จากถอยคําคร่ําครวญของศรีสุวรรณมีการซ้ําคําวา “ทุกข” เพื่อแสดงใหเห็น
อารมณความ ความทุกขใจของศรีสุวรรณที่ตองพลัดพรากบานเมืองมา  ศรีสุวรรณหวังจะมี    
พระอภัยมณีเปนที่พึ่งแตสุดทายก็ตองพลัดพรากจากกัน การคร่ําครวญนี้เปนความรูสึกเสียใจจน
ไมอาจจะดํารงตนอยูไดของศรีสุวรรณ    นอกจากการซ้ําคําวา “ทุกข” แลวยังมีการซ้ําคําวา 
“พอ” และ “หา” ดังตัวอยาง  
 

อสฺสรา จ กรณ จิรํ ปวาส ึในกาลนั้นสวนนางอัสสราอันอยูในปราสาทวังหลวง ถารอยังนาง
ทาสีอี่กาจงอันไปแลกซื้อยังโภชนะอาหาร หันตะวันสุริยะสองพื้นปลายเขายุคนธร มักวา
ตะวันพอเท่ียงพอขวายก็บหันนางมา ก็ใชยังคนใชหื้อไปทวยหาแถมผูหนึ่ง23   

 

คันวานางทังสามรํ่าเพิงฉันนั้นแลว ก็เจียรจากันวาดูราชาวเราทังหลายเหยอันวาเจา
พราหมณนอยตนน้ัน หากเจียรจาปราศรัยไปมาหลายเทื่อหลายทีบรูลมืรูแลว อันเปนกับดวย
นางอัสสรานองรักแกพี่ หาหวางหาชองอันจักมาบไดก็มี24 

 

   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีการซ้ําคํา ตัวอยางเชนการ
ซ้ําคําวา “อยา”  ความวา 
 

     ชั่วฤๅด ี เหมือนเขาวานัน้  เปนพวกอัน้ ชาววัง 
หนาสมเพชนัก ชางลักอายสัง  พวกชาววัง ทําเข็ญใสใกล 
จิ่งรับสั่งถาม เอาความจิ่งได  อยาเอาใบบัง กิ่งลับ 
     อยาอางขัดสน เปนคนอาภัพ  อยาหับหี่หุม ตัวคิง 
อยาหลบหลีกเพี้ยน กลาวเผี้ยนความจริง ขออยาประวิง ซอนซุกเงื่อนขั้น 
สวนตัวเจาพรามณ ทังสามอันน้ี  นพงศพันธุ พี่นอง25 

   ตัวอยางขางตนเปนคํากลาวของพี่เลี้ยงของนางเกษราที่บอกใหพราหมณทั้ง 3 คน
บอกเลาประวัติของตนอยางไมปดบังและไมใหกลาวเท็จหรือผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง  โดยได
มีการซ้ําคําวา “อยา” เพื่อเนนย้ําความวาใหพราหมณทั้ง 3 คนพูดแตความจริงไมใหปดบัง       
เมื่อพราหมณไดบอกเลาประวัติของตนวาไมมีลูกเมียแลว พี่เลี้ยงของนรางเกษราจึงพูดเชิญชวนให
พราหมณทั้ง 3 คนอาศัยอยูที่เมืองรมจักรตอ ดังความวา 
 

                                                           
23 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 8 บรรทัด 2-3 
24 วัดบานเอ้ือม ผูก 10 หนา 7 บรรทัด 2-4 

  25 พระยาพรหมโวหาร บท 7 หนา 58 
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     บมีที่กลัว ตัวผูเดียวนัน้  ค็เทียวเท่ียวดัน้ เดินไพ 

นึ่งมุนซุก นึ่งทุกขหัวใจ   นึ่งทําไพ นึ่งความทุกขปอ 

บเปนคุณสัง ประโยชนสักขอ   ในการเทียว เท่ียวลัด 

     จักธารกัมม ไพทําไมนัก  ฉันบเขา ในทวย 

จักอยูท่ีน้ี ค็หันจักสวย  เผื่อจักรวย สวยงามพอเถา 
จักอยูเฝาสวน อุยานแหงเจา    หมายเพิ่งบุญเงา บฟน 
     เปนขาละออง รองผาบาทพื้น  จองหนอเหนา นงไว 
หลอนยังหมอมนอง จักชวยอาศรัย  กราบทูลไพ บหื้อหมิ่นสัน้ 
หันจักทนทาน เปนการจักหมัน้  สารพัน บอกชี้26 

 

   ตัวอยางขางตนเปนคํากลาวของพี่เลี้ยงของนางเกษราที่บอกใหพราหมณอาศัยอยู
ในเมืองรมจักร โดยใหอยูเฝาสวนดอกไมเผื่อวาจะไดด ีพวกพี่เลี้ยงจะกราบทูลขอนางเกษราให จาก
ตัวอยางมีการเลนคําวา “นึ่ง”  ซึ่งหมายถึง ยิ่งหรือมาก ความวา นึ่งมุนซุก นึ่งทุกขหัวใจ นึ่งทําไพ 
นึ่งความทุกขปอ หมายความวา ยิ่งเก็บตัวก็ยิ่งมีความทุกข ยิ่งนิ่งเฉยก็ยิ่งมีความทุกขมาทับถม และ
มีการเลนคําวา จัก หมายถึง จะ 
 
  4.1.3  การใชคําภาษาลานนา 
   เมื่อมีการดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมาเปนฉบับลานนาก็ไดมีการใชภาษา
ลานนาในการดําเนินเรื่อง บางคําเปนคําที่พบเฉพาะในวรรณคดีไมปรากฏใชในชีวิตประจําวัน     
อีกทั้งบางคํายังมีการเปลี่ยนแปลงความหมายหรือไมมีใชแลวในปจจุบัน ดังนั้นวรรณคดีก็มีสวนใน
การบันทึกภาษาของคนที่ใชในเวลานั้น  คําภาษาลานนาในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีมากมาย 
เปนตนวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมีการใชคําวา “โอยนอ”  ซึ่งเปนคําอุทานแสดง
ความรูสึกรันทดหรือสมเพช27 เชน   
 

ตาต อโห โอยนอแทแล ดูราเจาลูกรักแกแม ผูเกิดมาแตอกหาโทษบได พอยจักไดพลัด
พรากจาก  กูแมไป เขาไปสูประเทศราชบานเมืองอื่น ดวบบาปกรรมเยื่องใดอั้นชา ลูกรักกู
เคยสุขสําราญในปราสาทมีอามาตยหากแวดลอมออมเปนบริวารไปดวยยัวยานอันเลิศแลว 
ประดับดวยแกวหากดูงาม28 

                                                           
26 พระยาพรหมโวหาร บท 7 หนา 61-62 

  27 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 1618. 
  28 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 2 บรรทัด 1- 3 
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อถ ในกาลนั้นสวนทาวพระยาเจาเมืองที่น้ีบสูบเพิงใจวาเปนคนตาง เชื้อตางภาษาวาอั้น ทาว
อุเทนตนนั้นก็โขดเคียดแลวก็จัดแจงแตงหางยังจตุรเสนาโยธาอันเปนกับดวยศาสตราวุธทัง
หลายมาตอสูรบกับดวยเจาแหงเราแล เตนเหตุดังอัน้ บัดน้ี หากยังจักสูรบกับดวยพวกขาเสิก
อยูแล โอยนอปุนอินดูเจาทังหลายอันจักไดมาอยูถ้ําขําคายังบานเมืองท่ีน้ีชะแล ผิวาเจาทัง
หลายแลบหนีไปทางใดเมื่อดังอัน้ จุงถาผอคอยเทอะ หากจักหันเมื่อวันภายหนาชะแล29 

 

   ตัวอยางมีการใชคําวา “โอยนอ” เมื่อนางจันทไกรสรคร่ําครวญถึงพระโอรสทั้ง    
2 องคที่ตองพลัดพรากบานเมืองไปตกระกําลําบาก   และเมื่อนายดานบอกศรีสุวรรณและ
พราหมณทั้ง 3 คนวาเมืองรมจักรกําลังจะมีสงครามจึงสงสารทั้ง 4 คนที่ตองมาติดคางอยูไมได
กลับบานเมืองของตน จะเห็นไดวาคําวา “โอยนอ” นํามาใชเมื่อตัวละครรูสึกสงสาร 
   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมีการใชคําวา “เจากู” ซึ่งเปนคําที่ใชเรียก
พระสงฆ30 เชน 
 

ดูรานองที่รักแกพี่เหยเจาอยาไดฟง แลรีบรอนมากนักกวาเชนเทอะ ผิวาเราแลจักลักเอานาง
หนีไปดังอั้น นางนั้นเท่ียงจักเกิดดวยความอันเผิดละอายมากนัก ผิวาเจากูยังมีคํามัก
ปรารถนาดังอ้ัน ก็จุงแตงแปงยังหนังสือสาสน ไขกริยาอาการหื้อไดรูชุประการ  นางนั้นหาก
จักกระทําสัญญาในอันรักเจากนูัน้เท่ียงแทบสงสัยชะแล31   

 

   จากตัวอยางมีการใชคําวา “เจากู” เปนคําสรรพนามเรียกศรีสุวรรณ การใชคําวา 
“เจากู” ซึ่งเปนคําเรียกพระสงฆแทนศรีสุวรรณนั้นอาจเนื่องจากศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตวจึง
สามารถใชคําเรียกพระสงฆแทนได 
   ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง  2  สํานวนปรากฏคําวา “กระอูบแกว”  หมายถึง พระ
โอษฐของพระพุทธเจา32  ดังตัวอยางในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดน้ําโทง ความวา 
 
 

                                                           
  29 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 13 บรรทัด 2-5 
  30 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 352. 
  31 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 19 บรรทดั 4 ถึง หนา 20 บรรทัด 1 

32 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 26. 
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เมื่อพระตถาคตยังผงโพธิสมภารวันนั้น ก็ยังไดพลัดพรากจากพอแมแลญาติกระกูลแลวไป
อยูประเทศราชเมืองอื่นก็มีแลวดาย พระพุทธเจากลาวเทานั้นแลวก็หับกระอูบแกวบเจียรจา
เพื่อหื้อเปนคุรุภาวะแกธรรมเทศนาแหงตนหั้นแล33 

 

พระพุทธเจากลาวเทานั้นแล ค็ลวดหับกระอูบแกวบเจียรจา เพื่อหื้อเปนคุรุภาสาแกธัมม
เทสนาแหงตน ไพพายหนาจิ่งยังอยูหั้นแล34 

 

   คําวา กระอูบ ในภาษาลานนา หมายถึง ผอบ  ซึ่งเปนภาชนะทําดวยโลหะหรือไมมี
ฝาครอบ35 จากตัวอยางขางตนมีการใชคําวา “กระอูบแกว” หมายถึง พระโอษฐของพระพุทธเจา 
เปนการเปรียบพระโอษฐของพระพุทธเจาวาเหมือนภาชนะที่เปดปดได โดยเปรียบวาเปนภาชนะที่
ทําดวยแกว ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีคา ดังนั้นคําวา หับกระอูบแกว ขางตนจึงหมายถึงพระพุทธเจาหยุด
พระโอษฐไมเจรจาตอ  
 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมมีการใชคําซอนวา “พิกงวายอวายคืน” 
(อานวา พิก-งวาย-อวาย-คืน)  ดังความวา 
    

ตูพ่ีนองทังสี่คนหากมาแสวงหายังยาทังหลายผิวาไดพรอมแลวบรมวลแลว ก็จิ่งจักพิกงวาย 
อวายคืนเมื่อสูบานเมืองดังเกาเลา บัดนี้นาพอยเกิดไฟมาไหมหากเปนเคราะหรายแทหนัก
หนา สวนหมอยาผูเคาก็ไฟไหมตายในเรือที่น้ันแล36 

     

   ตัวอยางมีการซอนคําวา “พิกงวายอวายคืน”  คําวา พิก หมายถึง พลิก กลับ 
คืน37  คําวา งวาย หมายถึง วก เลี้ยว  กลับ38  คําวา อวาย หมายถึง  บาย  เบน เอน เลี้ยว ตี
โคง39  จากตัวอยางขางตนเปนคําพูดของพราหมณที่บอกนายดานวาตนเปนหมอออกมาหายา  
เมื่อไดยาครบแลวจะกลับบานเมืองของตน แตเรือกลับถูกไฟไหม  ดังนั้นคําวา “พิกงวายอวายคืน” 
ในทีน่ี้จึงหมายถึง กลับ ในลักษณะการเลี้ยวหัวเรือกลับบาน 

                                                           
  33 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 3 บรรทัด 3-5 
  34 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 2 บรรทัด 5 

35
 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 26. 

  36 พระอภัยมณีฉบับวัดบานเอื้อม ผูก 5 หนา 10 บรรทัด 1-3 
37 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 876. 
38 เรื่องเดียวกัน, 297. 
39 เรื่องเดียวกัน,1528. 
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 4.1.4 การซอนคําภาษาไทยกลางกับภาษาลานนา 
   การซอนคําเปนวิธีการสรางคําอยางหนึ่ง คือ การนําคําที่มีความหมายใกลเคียง
กันหรือไปในแนวเดียวกันมาซอนกันเพื่อใหไดคําที่มีความหมายใหม 40 หรือเพื่อใหความหมาย
ชัดเจนขึ้น เนื่องจากคําที่นํามาซอนกันจะชวยแปลความหมายของกันและกัน41  การศึกษาการซอน
คําในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะศึกษาเฉพาะการซอนคําภาษาไทยกับภาษาลานนา ดังนี้ 
   ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ผูแตงกลาวเปรียบเทียบพระ
อภัยมณีที่ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับไปวาเปนเหมือนเนื้อที่แกเฒาตกลงไปในบอน้ําไมมีแรงพอจะวิ่งดัน
ขึ้นมาได ความวา 

 

     เปรียบเทียมเหมือน มิคคาหมูเนื้อ  ตัวแกเถา แรงโซ 
ตกบอน้ํา บวกวังรูโป  จักโผวิ่งโท กําลังบกลา 
หากตามวิสัย นายพรานจักขา  อภัยยา เจื่องช้ัน42 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา  คือ คําวา “บอน้ํา   
บวกวัง”   โดยคําภาษาไทย คือ บอน้ํา หมายถึง ชองลึกลงไปในดินหรือในหินใชเปนที่ขังน้ํา        
คําภาษาลานนา คือ บวก หมายถึง แองน้ํา ปลัก แปลงที่เปนแองโคลนอยางปลักควาย 43  และ     
คําวา  วัง หมายถึง หวงน้ําลึก หวงน้ําที่หมุนวน  หวงน้ําที่เปนแองน้ํากวางและลึก44  
 

   เมื่อศรีสุวรรณขอฝากตัวเปนนองของพราหมณทั้ง 3 คน เพราะตนมีอายุนอยกวา
พราหมณทั้ง 3 คนและหวังวาจะใหพราหมณนั้นชวยเหลือใหไดพบกับพระอภัยมณี ดังความวา 
 

นองขอฝากกาย สืบไพพายหนา  เหมือนมาดาเดียว รวมทอง 
     ดั่งตัวตน ฝายเบื้องพายนอง  ยังออนออย อายุง 
หลอนพี่รวมคิด ชักนําจองจูง  จักชวยบํารุง ติดตามพี่ขา 
พระคุณหนักหนา กวาดินแผนหญา  บมีใดมา เปรียบช้ี45 

 

                                                           
  40 พ.นววรรณ,นามแฝง. การใชภาษา (นครหลวง : ชวนพิมพ, 2545), 74. 
  41 เรื่องเดียวกัน, 75. 
  42 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 25 
  43 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิแมฟาหลวง, 2534), 662. 
  44 เรื่องเดียวกัน, 1171. 
  45 พระยาพรหมโวหาร  บท 4 หนา29 
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   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา “จองจูง” 
โดยคําภาษาไทย คือ จูง หมายถึง การพาไปดวยอาการคลายดึงหรือฉุด  คําภาษาลานนา คือ  จอง 
หมายถึง เหนี่ยว รั้ง ดึง เกาะไว46   คําวา “จอง” และ “จูง” มีความหมายใกลเคียงกัน คือ การพา
สิ่งของหรือคนไปดวยในลักษณะที่ตองฉุดดึงหรือออกแรงเพื่อจะใหสิ่งนั้นตามมา  
 

  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมผูแตงกลาวเปรียบเทียบพระอภัยมณีที่ถูก
นางผีเสื้อสมุทรจับไปวาเปนเหมือนปลาที่ติดอยูในไซไมสามารถหนีออกมาได ดังความวา 
 

อุปมาเหมือนดังปลาอันเขาไปคางอยูในงาไซออกบได47 
 

    ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“งาไซ” โดย
คําภาษาไทย คือ ไซ หมายถึง เครื่องสานสําหรับดักปลา คําภาษาลานนา คือ  งา หมายถึง  สวน
หนึ่งของเครื่องดักสัตวอยางไซที่ทําปนซี่ ๆ ปลายสอบเขาหากันไมใหปลาที่เขาไปแลวออกมาได48   
   เมื่อนายดานทราบวานางกระจงบอกวาผูอื่นวาศรีสุวรรณเปนสามีของนางทําให 
ศรีสุวรรณตองถูกจับไปลงโทษ  นายดานจึงโกรธมากและตอวาผูที่มาจับตัวศรีสุวรรณ ความวา 
 

ตํ สุตฺวา วจนํ กุขโมโห  มนสฺสา ฝายนายดานผูอันเฝาบานประตูปากน้ําไดยินยังคําคนใชมา
กลาวดังอั้น ก็บังเกิดโทมนัสคัดใจมีโกธเคืองเคียดหากเกิดแตหัวใจตน จิ่งจักกลาววาดวย
ถอยคําอันหยาบชาทารุณวา กูอันจักพาเอาหลานมาแอว49ในกาด50กวางหญิงใดก็ใฝอาง
ชมเชย เหตุหันยังหลานกูอันทรงรูปเปนอันงาม คันเขาหันแลวก็หากเสียดายเอาบได บัดนี้อี่
ทาสีนางเรือนหลวงปราสาทมันบังอาจวาหลานกูเปนผัวดวยแท51 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“โกธเคือง
เคียด” โดยคําภาษาไทย คือ โกธหรือโกรธ หมายถึง เคือง  ขุนเคือง  และคําวา เคือง หมายถึง   
ไมพอใจและเริ่มรูสึกโกรธ  คําภาษาลานนา คือ  เคียด หมายถึง  โกรธ เคือง ไมพอใจ52 
 

                                                           
  46 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 324. 
  47 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 5 บรรทัด 1 - 3 
  48 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 302. 

49 แอว หมายถงึ เที่ยว 
50 กาด หมายถึงตลาด 

  51 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา หนา 12 บรรทัด 1-4 
  52 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 255. 
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   เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนเดินทางเขาไปในพระราชวังเมืองรมจักร  
นางอัสสราเห็นศรีสุวรรณครั้งแรกก็เกิดความรัก และเมื่อพี่เลี้ยงเห็นพราหมณทั้ง 3 คนก็เกิดความ
รักขึ้นเชนกัน นางพี่เลี้ยงจึงคิดแผนการใหศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนไปอาศัยอยูที่สวน
ดอกไมความวา 
 

ในเมื่อนางอัสสราราชธิดาอันอยูภายในปราสาทซัดเนตรตา สองหันยังโพธิสัตวเจา มีรูปโฉม
อันงามหาที่จักเปรียบเทียมบได จิตตํ ยังใจแหงนางก็รักแพงแฝงใฝหอยยังโพธิสัตวเจามาก
นัก บเทากันแตนั้น แมนนางทังสี่คนอันเล็งหันยังมานวพราหมณทังสามคนมีรูปอันงาม นาง
ทังหลายก็บังเกิดจิตใจอันรักแพงมากนัก อันจักกระทําหวงแหนไว หื้อบรมโพธิสัตวเจาไดอยู
ยังสวนดอกไมอุยยาน53ไปเมิน54นาน55 

 

    ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“รักแพง” 
โดยคําภาษาไทย คือ รัก  หมายถึง มีใจผูกพันดวยความหวงใย มีใจผูกพันดวยความเสนหา มีใจ
ผูกพันฉันชูสาว  คําภาษาลานนา คือ แพง หมายถึง รัก ชอบ พอใจ 56 
 

   เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนถูกใชใหทํางานในสวนดอกไม  พราหมณได
บอกศรีสุวรรณวาตนจะทํางานแทนและปลอบใจวาตอไปภายหนาตองไดประสบความสุข ความวา 
 

ดูราเจานองรักแกพี่เหย   เจาจุงอดบรรเทายังโสกาทังหลายมวลฝูงนี้เทอะ อันวากิจการทัง
หลายเปนตนวากวาดเผี้ยว เจาอยารอนใจสักอัน ตูพี่หากจักชวยเจากระทําชะแล  ดูราเจา
นองรักแกพี่เหย แมนวาทุกขยากลําบากดวยประการฉันใดก็ดี เมื่อภายลุนเท่ียงจักไดเถิงสุข
วันหนึ่งบอยาชะแล57 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“กวาดเผี้ยว” 
โดยคําภาษาไทย คือ กวาด  หมายถึง ทําใหเตียนหรือหมดฝุนละอองดวยไมกวาด หรือ ทําใหของ
เคลื่อนไปในทางเดียวกัน  คําภาษาลานนา คือ เผี้ยว หมายถึง แผว ถาง ทําความสะอาด กําจัด
ความรุงรัง 

                                                           
53 อุยยาน หมายถึง อุทยาน 
54 เมิน หมายถงึ นาน 

  55 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 1 บรรทัด 2-4 
  56 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 895. 
  57 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 6 บรรทัด 1-3 
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  นางอัสสราไดเลาความฝนใหพี่เลี้ยงฟงวามีงูรัดและกัดแขนของนาง ความวา 
 

ดูรานางท่ีรักแกพี่เหย ในคืนนี้ยามจักใกลรุง ขาก็บังเกิดยังนิมิตฝนวายังมีงูเหลือมหลวงตัว
ใหญอันมาเกี้ยวกระหวัดยังตนตัวแหงนอง  โส สัปโป งูตัวนั้นก็ขบยังแขนแหงนองหื้อ 58มี
เลือดไหลออกมาก็มีแล59 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา  คือ คําวา“หลวงตัว
ใหญ” โดยคําภาษาไทย คือ ตัวใหญ   ใหญ หมายถึง โต   คําภาษาลานนา หลวง หมายถึง ใหญ 
โต 
 

   เมื่อพี่เลี้ยงเขามาในสวนดอกไม พราหมณทั้ง 3 คนตองการใหศรีสุวรรณเขาไปหา
พี่เลี้ยง  พราหมณจึงเขาไปแยงเสียมที่ศรีสุวรรณกําลังทํางานใชงานอยู ดังความวา 
 

แล ในกาลนั้นสวนอันวาพราหมณทังสามก็ลูชิงเอายังเสียมไวแลวก็คอยเลาโลมนองแหงตน
ดวยคําวา ตาตดูกรานองท่ีรักแกพี่เหย เจาอยากระทํายังเวียกการทังหลายในกาลยามนี้
เทอะ เหตุตูพ่ียินละอายมากนักแล60 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“ลูชิง” โดย
คําภาษาไทย คือ ชิง หมายถึง แยง ยื้อ  คําภาษาลานนา ลู หมายถึง แยง ชิง61   
  

  เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนออกไปทําสงครามกับกองทัพชวา ทั้ง 4 คน
ก็ออกไปตอสูดวยความกลาหาญ ความวา 
 

แลมานวพราหมณทังสามอันออกจากเวียงไปดังอั้น ก็ไปประสบพบกับดวยริพลโยธาแหง 
อมิตตา คือวาชาวชวาผูมีใจเดือดไหมทารุณ คันวาเขาหันยังบรมโพธิสัตวเจาเอาริพลโยธา
เขาไปหาเขาดังอัน้ ก็บมีความสะทานยานกลัว เขาก็ร่ําเพิงในใจดวยคําวาดังนี้  อันวาบุคคล
ผูใดเขามากอน ผูน้ันเที่ยงจักพาเอาหบแกงตนมาตายวอดวายเสี้ยงแทแล62 

 

                                                           
58 หือ้ หมายถงึ ให 

  59 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 11 บรรทัด 5 ถึง หนา 12 บรรทัด 1 
  60 วัดบานเอ้ือม ผูก 8 หนา 3 บรรทัด 5  ถึง หนา 4 บรรทัด 1 
  61 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 1139 
  62 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 1 บรรทัด 2-5 
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   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา“สะทานยาน
กลัว” โดยคําภาษาไทย คือ สะทาน หมายถึง รูสึกเย็นเยือกเขาหัวใจ ทําใหครั่นคราม หรือหว่ันกลัว
จนตัวสั่น และคําวา กลัว หมายถึง ขลาด  ตระหนกตกใจ รูสึกหวาดเพราะคาดวาจะประสบภัย  
คําภาษาลานนา ยานหรืออยาน หมายถึง ยั่น พรั่น หวาดเกรง63   
 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กลาววาศรีสุวรรณแนะนําใหพระอภัยมณีนํา
แหวนที่ติดตัวมามอบเปนคาเรียนวิชาใหแกอาจารย ความวา 

 

ตทา โพธิสตฺโต ในกาลนัน้ปรัมมโพธิ คือสรีสุวัณณผูมีประหญาอันฉลาด ค็จิ่งเจียรจากับดวย
พี่แหงตนวา ตาต ดูราพี่เปนเจา อยาเฅืองขีดวยเขาของเงินฅําเทิอะ อันวาแหวนท่ําโรงทรง 
สุบสอดนิ้วคิวไวค็มีราคาอันมากนัก บอาจจักนับได เราทัง 2 จักเอาปูชาเรียนเอายังมนต  
วิเสสนี้เทิอะ64 

 

   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา “แหวนท่ํา
โรง” โดยคําภาษาไทย คือ แหวน หมายถึง เครื่องประดับสําหรับสวมนิ้วทําดวยเงินหรือทอง     
เปนตน  คําภาษาลานนา ท่ําโรง หมายถึง ธํามรงค แหวน65  
 

   เมื่อศรีสุวรรณตื่นขึ้นมาไมพบพระอภัยมณีก็สลบไป พราหมณทั้ง 3คนจึงตอง
ชวยกันดูแล ดังความวา 
 

ดูกราพี่เปนเจา ในเมื่อเจายังเปาปอยูดั่งอั้น มีคาวาผีเสื้อเชื้อยักขมาลักเอาพี่เปนเจาไพกิน
เท่ียงแทบสงสัยชะแล วาอั้นแลวเจาค็สลบกลิ้งเกลือกทาวทังอยืน ลืมสติสรมลมทาวเสียบัด
เดียวนั้นแล มานวะพราหมณทัง 3 หันเปนด่ังอั้น ค็เขาหอบอุมตุมพาแลวค็กลาววา ตาต 
ดูราเจานองรักแกพี่เหิย เจาอยาไดไหพนประหมาณนักกวาเชนเทิอะ ตราบใดคูพี่ทัง 3 ยังบ
ตายเสียด่ังอ้ัน ค็จักลุมลารักสาเลี้ยงดูเจาคูไพบพรากบคลาชะแล66 

  

                                                           
  63 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 1038 
  64 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 8 บรรทัด 5 ถงึ หนา 9 บรรทัด 1 
  65 อุดม รุงเรืองศรี, พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 569 
  66 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 3 บรรทัด 1-3 
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   ตัวอยางขางตนมีการใชคําซอนภาษาไทยและภาษาลานนา คือ คําวา “ลมทาว” 
โดยมีคําภาษาไทย คือ ลม หมายถึง กิริยาที่ตั้งอยูแลวเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง คํา
ภาษาลานนา ทาว หมายถึง ลม หกลม ยอบลง67 

   คําวา “หอบอุมตุมพา” โดยคําภาษาไทย คือ หอบ หมายถึง เอาแขนทั้ง 2 ขางรวบ
สิ่งของไป และคําวา อุม หมายถึง โอบยกขึ้น ยกขึ้นไวกับตัว คําภาษาลานนา ตุม หมายถึง ดันขึ้น 
ผลักขึ้น ประคองยกขึ้น ค้ําจุน อุดหนุน68 และคําวา พา หมายถึง นําไป69 
 

   การซอนคําภาษาไทยและภาษาลานนาขางตนมีทั้งคํากริยาและคํานาม การซอน
คําภาษาไทยและภาษาลานนาชวยใหผูอานหรือผูฟงที่ไมใชคนทองถิ่นลานนาสามารถเขาใจ
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาไดมากขึ้น 

 

  4.1.5 การใชความเปรียบ 
   การใชความเปรียบ คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลวมี
สภาพที่แตกตางกัน แตมีลักษณะเดนรวมกัน การเปรียบเทียบจะชวยใหเขาใจความหมายไดชัดเจน
ขึ้น  การใชความเปรียบอาจจะมีการใชคําแสดงการเปรียบเทียบ เชน คําวา เหมือน ดั่ง ประดุจ 
เทียม  เฉก ฯลฯ หรือไมก็ได  ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีการใชความเปรียบตาง ๆ 
ดังนี้ 
   4.1.5.1 การใชความเปรียบเกี่ยวกับความงาม 
    เมื่อกลาวถึงความงามของตัวละครแลว ผูแตงมักเปรียบเทียบกับสิ่งตาง ๆ 
เพื่อใหผูอานหรือผูฟงเห็นภาพความงามของตัวละครชัดเจนขึ้น ในพระอภัยมณีฉบับลานนามีการ
เปรียบเทียบความงามของตัวละครไวหลากหลาย การกลาวเปรียบความงามของตัวละครอาจเปน
การกลาวเพื่อเปรียบใหเห็นความงามหรอือาจใชลักษณะที่งดงามเปนคําเรียกตัวละครก็ได ดังนี้ 
 

    1.รูปงามเหมือนเทวดานางฟา 
     การเปรียบความงามของตัวละครวาเปนเหมือนเทวดาหรือนางฟา
มีทั้งกลาววาเปนเทวดาหรือนางฟาบนสวรรค และกลาวเปรียบวางดงามเหมือนพระอินทร  ดังเชน

                                                           
  67 อุดม รุงเรืองศรี. พจนานุกรมลานนา-ไทย ฉบับแมฟาหลวง, 568 
   68 เรื่องเดียวกัน, 512 
  69 เรื่องเดียวกัน, 872 
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เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนแตงกายเตรียมออกไปทําสงครามกับทัพชวา ผูแตงก็
เปรียบเทียบวาแตงกายงดงาม “ปานองคอินทร ลงมาจากฟา” ดังความวา 
 

     ฝายศรีสุวรรณ   กั่นกลามีฤทธ์ิ      ตนหนอเหนา องคงาม 

องคหนอเนื้อ   ชาติเชื้อทหาร            ทังสามนายพราหมณ   พี่เลี้ยงแหงเจา 
ค็ชําระกาย   ฝายพายหนอเหนา      ประดับครัวเครา เครื่องงา70 

     ปานองคอินทร ลงมาจากฟา      สารูปเจา ดูงาม71 
 

      เมื่อพี่เลี้ยงของนางเกษราชื่นชมความงามของศรีสุวรรณ  นางพี่
เลี้ยงไดเปรียบความงามของศรีสุวรรณวาเหมือน “อินทราธิราชมาแอวเลนในมนุษยโลกเมืองคน”      
ดังความวา 
 

ดูราเจานองรักแกพี่ทังหลาย นางปพภาหากฝนหันยังเจาพราหมณนอยผูหนึ่งอันมีลักขณะรูป
กายเหมือนอินทราธิราชมาแอวเลนในมนุษยโลกเมืองคนก็หากสมเพิงกับดวยนองแหงตู
พี่ทังหลายแทแล72   

      เมื่อนางกระจงบอกวาตนไดศรีสุวรรณเปนสามี  นางกระจงไดช่ืน
ชมความงามของศรีสุวรรณวารูปงาม “เสมอดั่งเทวดา” ดังความวา 
 

อถ ในกาลนั้น นางทาสีอี่กาจง จิ่งกลาววาดูรานางพี่เปนเจา ในวันนี้ขาค็ไดยังผัวผูนี้มีรูปอัน
เลางามเสมิอด่ังเทวดา หากเปนผัวแหงขาดายวาอั้น73 

 

     เมื่อนางผีเสื้อสมุทรเห็นพระอภัยมณีเปาปอยูริมมหาสมุทรนั้น    
ผูแตงก็เปรียบความงามของพระอภัยมณีวามีความงามเหมือน “เทวบุตรลงมาจากช้ันฟา” และ 
“เทวดาอันอยูยังสวรรคเทวโลก” ดังความวา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
สวนนางผีเสื้อผูนั้นก็ออกจากถ้ําแลวก็จรเดินเลียบเลาะมาแสวงหากินปลา ก็มารอดยังขาง
ฝงนทีใกลไมโพธ์ิไทรหลอนซัดตาไปหันยังพระอภัยผูมีรูปอันงามประดุจดังเทวบุตรลงมา
จากช้ันฟา อันหาบุคคลผูใดมาเปรียบเทียมบได74 

                                                           
70 เครื่องงา หมายถงึ เครื่องประดับคอ 
71 พระยาพรหมโวหาร บท 20 หนา 145 
72 วัดบานเอ้ือม ผูก 7หนา 9 บรรทัด 4 ถึง หนา 10 บรรทัด 1 
73 วัดน้ําโทง ผูก 5 หนา 8 บรรทัด 2-3 
74 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 12 บรรทัด 4 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง 
 

 

    

     เมื่อศรีสุวรรณเขียนจดหมายไปหานางเกษรา  ศรีสุวรรณไดชม
ความงามของนางเกษราวา “เหมือนนางใน เขาไกรลาส” และ “เหมือนเทวดา” ดังความวา 
 

     พี่เล็งหัน สุพรรณเนตรพักตร  ปูนใฝหอย แพงพัน 

บุญหนองนาว จิ่งไดหันกัน  กายาพรรณ ผิวใสผองแผว 

เหมือนนางใน เขาไกรลาสแกว  มาเมืองคน เขตคาย 

     เหมือนเทวดา ไตเตายกยาย  มาเที่ยวเลน สวนงาม76 
 

            คติทางพุทธศาสนาเช่ือวา เขาพระสุเมรุ คือ เขาไกรลาส เปน
ภูเขาซึง่ตัง้อยูกึ่งกลางจักรวาลเปนเสาหลักของโลก มียอดเปนที่ตั้งแหงสวรรคช้ันดาวดึงสซึ่งเปนที่
ประทับของพระอินทร   ดังนั้นนางในเขาไกรลาสจึงหมายถึงนางฟาที่อยูบนสวรรคช้ันดาวดึงส 
นั่นเอง   
     จะเห็นไดวาการเปรียบความงามกับเทวดาและนางฟานั้นมีทั้งการ
ชมในภาพรวมวาเหมือนเทวดาและนางฟา  และมีการชมเฉพาะเจาะจงวารูปงามเหมือนพระอินทร 
อีกทัง้มักจะกลาววางดงามเหมือนเทวดาและนางฟามาเที่ยวเลนในเมืองมนุษย   
 

     2.รูปงามเหมือนการวาดหรือการปนข้ึน 
     การเปรียบความงามของตัวละครวาเปนเหมือนกับการวาดหรือ
การปนขึ้นนั้น มักเปรียบวาตัวละครนั้นงามเหมือนกับเทพหรือเทวดาเปนผูปนหรือวาดขึ้นมา      
ดังตัวอยางเชน  เมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางไปถึงบานจันตคาม ผูแตงไดใชคําเรียกพระ
อภัยมณีและศรีสุวรรณวา “เจารางอินทรเหลา” ดังความวา 
 

 
 

                                                           
75 วัดน้ําโทง ผูก 3 หนา 3 บรรทัด 4-5 
76 พระยาพรหมโวหาร บท12 หนา 95 

นางผีเสื้อไดยินดั่งอั้นแลว มันค็แอบแฝงตัวมันดวยอันลี้ลับเซิ่งเกาะซาย กายะตนตัวมันเล็ง
หันยังพระอาไภยดวยอันงามหาท่ีเปรียบเทียมบได  ประดุจดั่งเทวดาอันอยูยังสวัรคเทว
โลกค็มีแล เปาปอยูดั่งอ้ัน75 
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ยามพรํ่านั้น เจารางอินทเหลา  สององคเลา รอดเทิงเถิงหัน้ 

หัน77อักษร บอกไวหมาน78หมัน้  บปดบัง ใสไว79 
      

     เมื่อนางกระจงบอกทานยายวานางไดสามีรูปงาม นางกระจงก็
บรรยายความงามของศรีสุวรรณวามี “รูปงามดั่งปน” ความวา 
 

มันแกลงกลาวเท็จ บอายเกรงขาม  ขาไดผัวพรามณ รูปงามดั่งปน80 
 

     พราหมณทั้ง 3 คนและศรีสุวรรณมีลักษณะงดงามเหมือนกัน  
เมื่อมีผูพบเห็นก็จะชื่นชมความงามนัน้ ดังเชนเมื่อนายดานพบทั้ง 4 คนก็บอกวาทั้ง 4 คนงดงาม 
“เหมือนหลอเบาพิมพเดียว”    หรือเมื่อพระมารดาของนางเกษราเห็นก็บอกวาทั้ง 4 คนงดงาม 
“เหมือนพรหมปนเบา”  ดังความวา   
  

จักขอถาม เจาพรามณที่ใกล  ชื่อนามใด ใครรู 
รูปค็งาม บแกลงอวดยู81  เหมือนหลอเบา พิมพเดียว82 

 

จิ่งเอิ้นโอษฐทัก   นางปุจฉาถาม           วาอินดูพราหมณ   ทังสามสี่เจา 
วรโฉม   เหมือนพรหมปนเบา      เหมือนมรดาเดียว รวมทอง 
        ไผพ่ีหัวป   ผูใดเปนนอง              ดูละมอมเกลี้ยง กายา83 

      

     นอกจากความงามของพระอภัยมณี ศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 
3 คนแลว เมื่อกลาวถึงความงามของนางผีเสื้อสมุทรเมื่อเนรมิตกายใหเพศยักษหายไปแลว  ผูแตง
ก็กลาวถึงความงามของนางผีเสื้อสมุทรวา “เหมือนอินทรแตมตอง” ดังความวา 
 

 

 
 

                                                           
77 หัน หมายถงึ เห็น 
78 หมาน หมายถึง แมน 
79 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 4 
80 พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 38 
81 บแกลงอวดยู หมายถงึ มิไดแกลงชม 
82 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 32 
83 พระยาพรหมโวหาร บท 19 หนา 137 
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แลวค็อานมนต อาคมเวทพิษ  หื้อเพศยักษ หมาหายไพ 

มีองคะลวน ถูกถวนหมดใส   งามวิไล เหมือนอินทแตม84ตอง85 
ดั่งกินนร เขาไกรลาสหอง  ประคององค นวดฟน86 

  

     การกลาวเปรียบความงามวาเหมือนการวาดหรือการปนขึ้นนั้น 
มักเปรียบวาตัวละครนั้นงามเหมือนกับเทพหรือเทวดาอันไดแก พระอินทรซึ่งเปนเทพที่คนทั่วไป
รูจักและพระพรหมซึ่งถือวาเปนเทพผูสรางเปนผูปน วาด หรือสรางแบบเบาสําหรับพิมพขึ้นมา  
 
   3.งดงามเหมือนพระจันทร 
      การเปรียบความงามของตัวละครวาเปนพระจันทรนั้น มักใช
เปรียบความงามของผูหญิง ดังตัวอยางเชน  เมื่อพี่เลี้ยงชื่นชมความงามของนางเกษรา พี่เลี้ยง
กลาววานางเกษรางดงามเหมือนพระจันทรวันเพ็ญที่มีหมูดาวแวดลอม   ดังความวา 

 

อถเมื่อนั้นนางทังหลายสี่คนก็รูในใจวานองแหงตนหากมีความโกธะเคืองเคียดแลว จิ่ง
เลาโลมวา ดูราแมผูมีรูปอันเลางามประดุจดังพระจันทรอันพํ่าเพ็งเต็มในวัน  15 ค่ํา อัน
พนจากกีบฝาเมฆทังหลาย มีหมูดาวหากแวดลอมออมเปนบริวารมนุษยชาติชายตํ่าใตหาก
บมีคนใดจักมาเหมือนกับดวยนองรักพี่แทแล87 

 

     เมื่อศรีสุวรรณคิดถึงนางเกษาราก็เฝามองพระจันทรและเปร ียบ
ความงามของนางเกษราวาเหมือนพระจันทรที่ไรเมฆบดบัง ดังความวา 
 

ในเมื่อคลาดคลอยไปแหงพระสุริยอาทิตย  เจาก็ไขยังประตูปองเบ็งชรก็เล็งหันยังพระจันทร 
อันมีรัศมีรุงเรืองไรใสสองทั่วทองเวหา  เจาก็มีใจรํ่าเพิงคึดเถิงแลคึดรอดยังนางอัสสราราช
ธิดาอยูบขาดดวยคําวาดังนี้ พระจันทรอันมีรัศมีใสสองปราศจากกีบฝาเมฆา ดูรุงเรือง
งามแลมี  ฉันใดก็อุปมาเหมือนดังนางอัสสราอันงามในหมูบริวารทังหลายแล  บรม
โพธิสัตวเจาก็ผอเล็งดูพระจันทรดวยรํ่าไรไปมา แลวก็ลวดหลับไปหั้นแล88 

    

                                                           
84 แตม หมายถึง วาด 
85 ตอง หมายถงึ สลกั 
86 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 21 
87 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 10 บรรทัด 4 ถึง หนา 11 บรรทัด 2 
88 วัดบานเอ้ือม ผูก 8 หนา 11 บรรทัด 4 ถึง หนา 12  บรรทัด 3 
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     การเปรียบเทียบความงามของผูหญิงเหมือนพระจันทรนั้น เพราะ
พระจันทรมีแสดงสวางนวล ดูงามสบายตา  และแสดงใหเห็นวาผูคนในอดีตมีความใกลชิดกับ
ธรรมชาติจึงเปรียบเทียบความงามกับธรรมชาติที่ตนพบเห็น 

 

  4.1.5.2 การใชความเปรียบเกี่ยวกับอารมณความรูสึก 
    เมื่อกลาวถึงอารมณความรูสึกของตัวละครแลว ผูแตงมักเปรียบเทียบกับ
สิ่งตาง ๆ เพื่อใหผูอานหรือผูฟงเขาใจอารมณความรูสึกของตัวละครชัดเจนขึ้น  ในพระอภัยมณี
ฉบับลานนามีการเปรียบเทียบอารมณความรูสึกไวหลากหลาย  ดังนี้ 
 

    1.ความทุกข 
     ในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะมีการเปรียบความทุกขกับความ
รอนของไฟ  เชน เมื่อพราหมณทั้ง 3 คนไดพบพี่เลี้ยงของนางเกษราครั้งแรก  พราหมณก็บอกวา
ตนมีความทุกขรอนใจเหมือนเอาไฟมาลน ดังความวา 
 

 

     เขาฟองหา วากระไรนัน้  บถามไถถอง ฉันใด 

สวนลูกความนี้ รอนรนหัวใจ   เหมือนดั่งไฟ รอนรนเอา89เขา 
วุนวายใจ หฤทัยหมองเศรา   เทาอดนอนเซา นั่งซบ90 

 

     เมื่อทาวทศวงศไดรับสาสนจากทาวอุเทนใหสงนางเกษราไปให 
ทาวอุเทนก็มีความทุกขใจเหมือนมีไฟแสนกองมาเผาหัวใจ และเหมือนมีภูเขามาทับอก ดังความวา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม  
ตํ สุตฺวา วจน ํพระยาทัสสวงตนนัน้คันวาไดยินยังขาวสารอันเปนฉันน้ัน ทาวก็ทรงยังคําทุกข
ใจเปนอันมากประดุจดังเอาไปแสนกองมาเผายังหวัใจแหงพระองค91 

 

 
 

                                                           
89 เอา หมายถึง เอาไฟลน 
90 พระยาพรหมโวหาร บท 7 หนา 57 
91 วัดบานเอ้ือม ผูก 12 หนา 5 บรรทัด 3-4 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดนํ้าโทง 
 ในเมื่อเสนาอามาตยผูฉลาด เอาราชสารหนีกลับไพดั่งอั้น เบื้องบ้ันทาวทัสสะวงส ค็ทรงเสา
โสกหอระไธย ยินทุกขใจบใชนอย ประดุจดั่งยกเอาดอยหินดอยผาทังมวล มาต้ังเหนือ
อกแหงตน มักวาหาหวางอันจักสุขใจนอยนึ่งบได เทามีหนาอันหมองถนอมอยู ค็มีแล92  

 

      นอกจากจะเปรียบความทุกขกับไฟแลวยังมีการเปรียบความทุกข
วาเหมือนมีหนามมาตํา ดังเชนที่พราหมณบอกพี่เลี้ยงของนางเกษราวาศรีสุวรรณและพวกตนมี
ความทุกขใจ เพราะศรีสุวรรณยังไมไดครองคูกับนางเกษราเหมือนมีหนามมาทิ่มแทง ดังความวา 
 

ตูพ่ีทังหลายสี่คนมีความทุกขเวทนาหากมาครอบงํายังหัวใจ ประดุจดั่งเอาหนามมาปกมา
แทงไดรอยทีพันทีก็มีแล หาที่อันจักสุกสบายมาตราหนึ่งก็บไดแล93 

    

    2.ความยินดี 
     เมื่อเปรียบอารมณความรูสึกของตัวละครวามีความดีใจหรือยินดี
ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะเปรียบวาเหมือนกับไดขึ้นสวรรค ไดลูกแกว และ
เหมือนคนทุกขยากไดไหทองคํา ตัวอยางเชน เมื่อนางผีเสื้อสมุทรไดยินพระอภัยมณีกลาววาจะยอม
เปนสามีของนาง  หากนางผีเสื้อสมุทรยอมสัญญาวาจะไมทํารายพระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทรก็ดี
ใจมากเหมือนไดขึ้นสวรรค  ดังความวา 

แมนปฏิญาณ สาบานเปนหม้ัน  หื้อหันดวงทัย แนคัก 

     หื้อจริงใจ ค็จักรวมรัก  เปนคูฟน ไพนาน 

ฝายนางยักษ ไดยินเสียงสาร  เหมือนเถิงวิมาน สวรรคเทพหอง 
จิ่งจักสยอง94 ตอบคําถอยถอง   กับจอมองคทอง  หนอฟา95 

 

     เมื่อพราหมณทั้ง 3 คนเห็นพี่เลี้ยงของนางเกษรามาในสวนดอกไม
ก็รูสึกดีใจมาก เหมือนคนยากจนขาดแคลนหบกับไหบรรจุทองคํา ดังความวา 

 

 
  

                                                           
92 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 1 บรรทัด 1-2 
93 วัดบานเอ้ือม ผูก  14 หนา 3 บรรทัด 2-4 
94 สยอง หมายถงึ สนอง 
95 พระยาพรหมโวหาร บท 3 หนา 25 
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อถ เมื่อนั้นสวนพราหมณทังสามคนหันยังนางทังหลายสี่คนมารอด96จอดเถอง97ยังสวน
อุยยาน98ดอกไมแลว เจาก็มีใจชมชื่นยินดีอุปมาดังฤๅ ก็เปนดังคนผูทุกขไรเข็ญใจอันได
ประสบพบยังไหคํานัน้ก็มีแล99 

 
     เมื่อนางเกษราเห็นศรีสุวรรณรบชนะทัพของทาวอุเทนและเคลื่อน
ทัพกลับเขาเมือง นางเกษราก็ดีใจมากเหมือนไดลูกแกววิเศษ ดังความวา 
   

อสฺสรา ทิสฺวา สวนนางอัสสราราชธิดาหันมหาสัตตเจาเขามาฉนัน้ันค็มีฅวามยินดี เสมิอด่ังได
แกวลูกควรเมืองอันวเิสสมาอยูในมือแหงตนหั้นแล100 

 

   3.ความคิดถึง 
     เมื่อเปรียบความคิดถึงของตัวละคร ในพระอภัยมณีจะเปรียบวา
เหมือนไดเห็นกันอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชน เมื่อศรีสุวรรณคิดถึงนางเกษรา ผูแตงเปรียบความ
คิดถึงนั้นวา ความคิดถึงมีมาอยูเรื่อย ๆ “ประดุจดั่งจักหันมาตอหนาทันตา” หมายความวา        
ศรีสุวรรณคิดถึงนางเกษรามากเหมือนกับเห็นนางเกษราอยูตลอดเวลา ดังความวา 
 

สรีสุวณฺโณ โพธิสตฺโต สวนสรีสุวัณณโพธิสัตตเจาแหงเรา พรอมกับดวยพราหมณทัง 3 ค็ไพ
อยูท่ีสํานักจันอันรุงเรืองงาม ค็มีฅวามคึดเถิงเทิงนางอัสสราราชธิดาอยูบขาดสาย ประดุจดัง่
จักหัน101มาตอหนาทันตา102 

 

     เชนเดียวกับเมื่อกลาววานางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณ ผูแตงก็
เปรียบวานางเกษราคิดถึงศรีสุวรรณอยูตลอดเหมือนวาภาพของศรีสุวรรณติดอยูในดวงตาของนาง 
ดังความวา 
 
 

                                                           
96 รอด หมายถึง  ถงึ 
97 เถอง หมายถึง  ถึง 
98 อุยยาน หมายถึง อุทยาน 
99 วัดบานเอ้ือม   ผูก 10 หนา 3 บรรทัด 5 ถึง หนา 4 บรรทัด 1 
100 วัดน้ําโทง ผูก 10 หนา 1 บรรทัด 1-2 
101 หัน หมายถงึ เห็น 
102 วัดน้ําโทง ผูก 7 หนา 1 
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สวนนางอัสสราก็มีคําเจตนาคึดเถิงยังบรมโพธิสัตวเจาเสมอเหมือนติดอยูในตาแหงนาง 
อันคึดรอดเถิงบขาดสายสักวัน103 

 
    4.ความรัก 
     เมื่อกลาวถึงความรัก ในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะกลาวเปรียบ
กับความรักของพอแมที่มีตอลูก ดังเชนเมื่อศรีสุวรรณมาอาสาทําสงครามกับทาวอุเทน ทาวทศวงศ
บอกวาหากศรีสุวรรณรบชนะก็จะรักเหมือนบุตรในครรภ ดังความวา 
 

ถาสําเร็จกิจ   นึกเหมือนลูกเตา    ทังสามพราหมณเลา พี่นอง 
     เหมือนบุตรในครรภ   รวมไสรวมทอง  ................ ...........104 

 
     เชนเดียวกับเมื่อทาวทศวงศขอใหพราหมณทั้ ง  3 คนและ         
ศรีสุวรรณอยูที่เมืองรมจักรตอไปหลังจากที่ไดถวายรางวัลคืนแลว   ทศวงศบอกวาขอใหอยูที่เมือง
นี้ตอ  ตนจะดูแลทุกคนเหมือนลูกที่เกิดจากทองแมเดียวกัน ดังความวา 
 

ประการหนึ่งกูพระองคนี้ก็หากเฒาแกค่ําชรา พอก็จักรักษาแลเลี้ยงดูทุกผูทุกคน ประดุจ
เหมือนดังลูกอันเกิดมาจากทองแมเดียวกันนั้นแล105 

 
     เมื่อพระอภัยมณีจะอยูกับนางผีเสื้อสมุทรในถ้ําใตมหาสมุทรนั้น 
นางผีเสื้อสมุทรบอกวาจะรักพระอภัยมณีเหมือนดวงตาและหัวใจ ดังความวา 
 

อถ ในกาลนั้นสวนนางผีเสื้อก็รับเอาถอยคําอันนั้นดวยคําวา สาธุ สามิ ขาแดเจากู คําอันเจากู
กลาวนั้นหากเปนอันชอบอันควรแทแล พันดังตนตัวแหงขา อันจักอยูกับพี่เปนเจาตราบใด  
ในกาลนั้นขาก็จักรักยังพี่เปนเจาเหมือนแกนตา106หัวใจแหงขาชะแล วาอั้นก็มีวันน้ันแล107 

   

                                                           
103 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 14 บรรทัด 5 ถึง 15 บรรทัด 1 
104 พระยาพรหมโวหาร บท 18 หนา 133 
105 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 14 บรรทัด 5 ถึง หนา 15 บรรทัด 1 
106 แกนตา หมายถงึ ลูกตา  ดวงตา 
107 วัดบานเอ้ือม ผูก 4 หนา 7 บรรทัด 5 ถึง หนา 8 บรรทัด 2 
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  ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาเมื่อกลาวเปรียบความรักความผูกพันของทาวทศวงศ
กับศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนแลวจะกลาวเปรียบกับความรักของพอแมที่มีตอลูก    โดยจะ
บอกวาจะรักเหมือนลูกของตนเอง แสดงใหเห็นความรักที่ยิ่งใหญที่ทาวทศวงศมอบใหศรีสุวรรณ
และพราหมณทั้ง 3 คน  เนื่องจากความรักของพอแมที่มีตอลูกนั้นเปนความรักที่มีใหมายมาย    
แตเมื่อกลาวถึงความรักของนางผีเสื้อสมุทรตอพระอภัยมณีซึ่งเปนความรักแบบชูสาวจะกลาว
เปรียบกับดวงตาและหัวใจซึ่งเปนอวัยวะที่สําคัญของรางกาย หากขาดหายไปก็ไมอาจจะมีชีวิตอยู
ได 
 

4.1.5.3 การใชความเปรียบบอกปริมาณ 
    เมื่อตองการบอกปริมาณของสิ่งตาง ๆ เพื่อใหผูอานหรือผูฟงเขาใจชัดเจน
ขึ้น ผูแตงจะกลาวเปรียบกับพฤติกรรมหรือสิ่งของตาง ๆ ที่พบเห็น ในพระอภัยมณีฉบับลานนามี
การเปรียบเทียบเพื่อบอกปริมาณไวหลากหลาย  ดังนี้ 

 

    1.จํานวนมาก 
     เมื่อตองการบอกวามีผูคนจํานวนมากผูแตงเปรียบใหเห็นวา
เหมือนผูคนมาเที่ยวตลาด ดังเชนเมื่อทราบวาเมืองรมจักรจะมีสงครามผูคนก็หลั่งไหลเขามาใน
เมืองเปนจํานวนมาก ดังความวา 
 

ในกาลเมื่อพระญาเจาเมือง ตนชื่อทัสสวงสบังฅับดั่งอั้น สวนเสนาอามาตยพลเสนาโยธาทัง
มวล ค็เอากันไหลเขามาสูราชมนเทียรเสี้ยง ยัดกันอยูประดุจเปนดั่งฅนเขากาดขายของนั้น
แล108 

     เมื่อตองการบอกวามีความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญมาก 
ดังเชนเมื่อศรีสุวรรณขอใหพราหมณชวยเหลือใหตนไดสมหวังกับนางเกษรา  ศรีสุวรรณไดเปรียบ
วาพราหมณมีความชํานาญในการเกี้ยวผูหญิงจนไดหมากมากินเปนจํานวนมากจนทําใหริมฝปาก
พอง เนื่องจากถูกปูนกินหมากไหมปาก ดังความวา 
 

 

 
 

                                                           
108 วัดน้ําโทง ผูก 8 หนา 1 บรรทัด 12 
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     เหตุตัวตน ฝายขาบุญนอย  หวังเพิ่งเจา บุญม ี

ขอเพิ่งพะ บุญพี่ดีหลี  หมากสุบมูล ี พี่ยังรูได109 

ริมปากพอถอง ปูนพลูรอนไหม110  คระนิงใน รํ่าพิศ111 
  

     เมื่อกลาวถึงเวลานานผูแตงไดเปรียบกับการหุงขาว ดังเชนเมื่อ   
พี่เลี้ยงของนางเกษราเที่ยวสวนดอกไมและไดพลอดรักกับพราหมณ  นางศรีสุดาไมมีคูจึงกลับวัง   
นางศรีสุดาไดบอกนางเกษราวาตนรอพี่เลี้ยงอีก 3 คนนานมากเหมือนจะหุงขาวไดสุกถึง 3 ครั้ง   
ดังความวา 
 

     ศรีสุวรรณ วาเขาหมูนัน้  ยังพูดตาน กับพราหมณ 
ครบคูพรอม ดวยกันทังสาม  ฉันทนทาน คอง112เขาพลิกเตา 
นานประมาณ สุกสามหมอเขา  พากันมัวเมา ฟูชู 

    
   2.จํานวนนอย 
     เมื่อตองการกลาววาวิชาความรูที่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณได
ร่ําเรียนมานั้นมีคุณคานอยนิด  ทาวทศวงศเปรียบคุณคาของวิชาดนตรีและกระบองวามีคานอยวา
นําเสนผมมาตัดตามแนวขวาง ดังความวา 
 

ดูรา ลูกผูถอยราย อันวาของเคร่ืองเลนทังหลายมีตนวาตุริยดนตรีแลฆองกลองชางชอยแลสี
ซอผูหญิงทังหลายอันอยูในเมืองกูท่ีน้ี ก็หากไดเสี้ยงชุคร113 จักเรียนมาหื้อเปนประโยชนนะ
แมนเทาเสนผมตัดมนก็หาบไดแล114 

   การใชความเปรียบในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้งการเปรียบเพื่อแสดงความงาม 
อารมณความรูสึก และบอกปริมาณ โดยสวนใหญแลวจะกลาวเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยูในธรรมชาติ
หรือพฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคมลานนา 
 
 
                                                           

109 พี่ยังรูได หมายถึง ยังมทีางไดมา 
110 ริมปากพอถอง  ปนูพลูรอนไหม  หมายถึง  ไดเคี้ยวหมากพลูจนริมฝปากสึกเกรียม 
111 พระยาพรหมโวหาร บท 9 หนา 74 
112 คอง หมายถึง คอย 
113 ชุคร หมายถงึ ทุกคน 
114 วัดบานเอ้ือม ผูก 2 หนา 11 บรรทัด 5 ถึง หนา 12 บรรทัด 1 
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4.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม 

   

  สังคม หมายถึง  กลุมคนที่มาอยูรวมกันเปนระยะเวลายาวนานในอาณาเขตพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่ง มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนของตนเอง และสามารถสรางอาชีพเลี้ยงตนเองได 115 สวน
วัฒนธรรม หมายถึง มรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย 
โดยแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง116  วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูและไดรับการถายทอดผานทางสังคมมิใชการถายทอดผานทางพันธุกรรม  การที่ประชากร
ของสังคมตาง ๆ มีพฤติกรรมอยางเดียวกันหรือแตกตางกันนั้นเกิดจากการเรียนรูทางสังคมที่
แตกตางกันไป 

   วรรณคดีเปนภาพสะทอนของสังคมและวัฒนธรรมทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน 
สถาปตยกรรม การแตงกาย ขาวของเครื่องใช คานิยม ความคิด ความรูสึก ความปรารถนาและ
อุดมการณ การสะทอนภาพดังลาวเปนการสะทอนความจริงสวนหนึ่ง โดยผานประสบการณและ
จินตนาการของผูเขียน มิใชเปนการสะทอนอยางการบันทึกของนักประวัติศาสตร117  

  การศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมในพระอภัยมณีฉบับลานนาจะศึกษาความเช่ือ คานิยม
ทางสังคม คติธรรมคําสอน ประเพณีการแตงงาน การแตงกาย อาหาร และอาวุธ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 4.2.1 ความเชื่อ 
    ความเชื่อ (beliefs) คือ ความคิดที่เปนที่ยอมรับและยึดถือของกลุมสังคม
ใดสังคมหนึ่ง ความเชื่อเกิดจากความพยายามของมนุษยในการแสวงหาคําตอบในเรื่องของสิ่ง    
ตาง ๆ ที่ตนไมรู เชน ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเช่ือตาง ๆ 
แลวจะเห็นวามีความมุงหมายแฝงของบรรพบุรุษในการอบรมและการกลอมเกลาพฤติกรรมของ

                                                           
115 สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพคร้ังที่ 19 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาริช,2540),32. 
116 สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, 34. 
117 สมพร สิงโต, “รามเกียรต์ิกับวัฒนธรรมไทย,”  วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  4, 3       

( มิ.ย. - ต.ค. 2538 ) : 29. 
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บุคคลในสังคมอยางแนบเนียน118   จากการศึกษาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาผูวิจัยพบ
ความเชื่อของทองถิ่นลานนาที่ปรากฏในวรรณคดี ดังนี้ 
 

4.2.1.1 ความเชื่อดานพุทธศาสนา 
   ในลานนาพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองอยางยิ่งในสมัยพระเจากือนา  
ไดมีการอาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยไปเผยแพรพุทธศาสนานิกายลังกาวงศยังลานนาใน 
พ.ศ.1912 ตอมาในสมัยพระยาติโลกราชไดมีการสังคายนาพระพุทธศาสนาใน พ.ศ.2020119 การ
นับถือพระพุทธศาสนาของชาวลานนามีพื้นฐานมาจากไสยศาสตร นับเนื่องดวยศาสนาพรามหณ
แลวรับเอาพระพุทธศาสนาจากที่ตาง ๆ ตลอดถึงความเชื่อดั้งเดิม120

 

    ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
ลานนามีดังนี้  
   

    1. ความเชื่อเรื่องบุญกรรม 
     กรรม แปลวาการกระทํา มีความหมายกลาง ๆ ใชไดทั้งในทางดี
และทางไมดี ถาเปนกรรมดีเรียกวากุศลกรรม ถากรรมไมดีเรียกวาอกุศลกรรม แตในความรูสึก
ของคนไทยคําวากรรมมักหมายถึงการกระทําไมดี และผลของการกระทําไมดี121 ความเชื่อเรื่อง
กรรมในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีปรากฏในลักษณะที่วา กรรม คือ กระทําไมดีและผลของการ
กระทําไมดี ในทางกลับกันบุญจึงหมายถึงการกระทําที่ดีหรือผลของการกระทําที่ดี ความเช่ือเรื่อง
บุญกรรมในพระอภัยมณีฉบับลานนามีรายละเอียดดังนี้ 
     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  เมื่อ      
พระอภัยมณีถูกจับตัวไป ศรีสุวรรณก็ออกตามหา เมื่อตามหาเทาใดก็ไมพบพระอภัยมณี          
ศรีสุวรรณจึงเชื่อวาเปนเพราะกรรม ดังความวา 

 
 

                                                           
  

118 อารี ถาวรเศรษฐ, คติชนวิทยา (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,2546), 94. 
119 มณี พยอมยงค, ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย (กรุงเทพฯ : ศึกษาพันธพานิช, 2525),11. 
120 มณี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย, พิมพคร้ังที่ 3 (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ,2537),4. 

  121 ชะบา ออนนาค, “การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียน
ชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), 5. 
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     นึกๆ ไพ หนาโทมนัส  แสนโศกเศรา หมองดํา 

ทุกขอยางนึ่งแลว ค็ยังบหนํา  เปนกรรมใดเด แกลงมาแสรงสา 
จักอยูเปนคน สืบไพพายหนา  ค็หันพสุทธา แผนทอง 

      ทรงโศกา สะอื้นรํ่ารอง  ท่ียังหาดหอง คงคา122
 

 

     ขอความขางตนเปนความคิดของศรีสุวรรณวาตนมีความทุกขที่
ตองเดินทางออกจากบานเมือง แลวก็ตองมาประสบความทุกขซ้ําสองที่ตองพลัดพรากจาก      
พระเชษฐาศรีสุวรรณจึงเชื่อวาเปนเพราะกรรมกล่ันแกลงใหตองพลัดพรากจากพระอภัยมณี    
การกลาวโทษวากรรมทําใหพลัดพรากจากพระอภัยมณีปรากฏเชนเดียวกับในพระอภัยมณีชาดก
ฉบับวัดบานเอื้อมที่กลาววาการที่ศรีสุวรรณพลัดพรากจากพระอภัยมณีเกิดจากเวรกรรมไลทัน         
ดังความวา  
 

ภิกขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย  สวนโพธิสัตวเจาแหงเราอันวิบากกรรมเวรมีมาไลเลยทัน
สนองตอบจักหื้อไดพลัดพรากจากพี่แหงตนดังอ้ัน123 

 

    ขอความขางตนเปนพระดํารัสของพระพุทธเจาที่แสดงแกภิกษุ
ทั้งหลายวาศรีสุวรรณซึ่งเปนพระโพธิ์สัตวถูกเวรกรรมที่ไดกระทําไวไลตามทันจึงทําใหพลัดพราก
จากพระอภัยมณี   พระพุทธเจาทรงกลาวพระดํารัสนี้เปนการเกริ่นเรื่องกอนจะทรงกลาวถึงเนื้อ
เรื่องตอนนางผีเสื้อสมุทรมาพบพระอภัยมณี      

    นอกจากพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว เมื่อพระอภัยมณีถูกนาง
ผีเสื้อสมุทรจับไป ศรีสุวรรณก็รําพันวาตนเดินทางออกมาจากเมืองรมจักรกับพระอภัยมณีก็หวังวา
จะไดพระอภัยมณีเปนที่พึ่งคอยชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่ลําบาก แตตองมาพลัดพรากจากกัน 
ศรีสุวรรณจึงคิดวาเปนเพราะกรรม ดังความวา 
 

อโห  โอยนอ  กูน้ีจักอยูเปนคนไปภายหนา จักอยูฤๅ เคยนั้นชา ตั้งแตกูแลออกพรากจาก
บานเมืองมากินมุลผาลาลูกไม กูก็กินทวยกัน กูยังหวังพี่อภัยเปนท่ีเพิ่งท่ีจั้ง ยามเมื่อกูตกน้ํา
และเปอะตมก็เอาพี่กูเปนผูตุมผูหอบ แมนพี่ก็หากตกตํ่าใต กูคึดไดหมายจักรุมรา บัดนี้นา
กรรมาเทิงเถิงไคว หื้อกูไดพลัดพรากจากพี่กูไปมีหัวใจดังจักขาด124  

                                                           
  122 พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 28 
  123 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา 11 บรรทัด 4  
  124 วัดบานเอ้ือม ผูก 5 หนา 3 บรรทัด 1 - 4 
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     คํากลาวของศรีสุวรรณขางตนนี้แสดงใหเห็นวาศรีสุวรรณเช่ือวาที่
ตนพลัดพรากจากพระอภัยมณีเปนเพราะผลกรรมที่ไดกระทําไวตามมาทัน 

 

     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารพราหมณ
สานนชวยจับยามสามตาจนทราบวาพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับไป และไดทํานายวาเมื่อ
หมดเคราะหกรรมก็จะไดกลับมาพบกัน ดังความวา 

 

     ถาพระเคราะหหาย ค็จักไดพบ  ประสบพบเจา ภาดา 
อยูขางทิศ อาคเณสา  สมุทรคงคา เลิ้กล้ําต่ําใต 
เจานึกแหนง แคนใจรอนไหม  หมองดวงทัย ปวนซบ125

 

 

     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร เมื่อทาว-    
อุเทนยกทัพมาที่เมืองรมจักร  พระมเหสีของทาวทศวงศก็ไปหานางเกษรา พระมเหสีครํ่าครวญกับ
นางเกษราวาคงเปนกรรมที่นางเกษราไดสรางไวแตชาติปางกอน ดังความวา 

 

แมบคิดเถิง   จวบเทิงสักหนอย  จักเปนเวรา ดั่งนี้ 
     รอยรางกัมม   แตงทาชักช้ี   มาปงตอบเจา นงวัย 
เจาไดสรางไว   แตชาติปางไหน          จารํ่าไร   รํ่าริถี่ถอย 

เปนคําออนหวาน   เพศตาลคนออย        จารําพัน คะคอย 
     น้ําตาไหล   อาบหนาพังยอย      จารํ่าถอย ยาวใย 

 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม  พระมเหสีของทาว-    
ทศวงศก็กลาวเชนเดียวกันวา  การที่ทาวอุเทนยกทัพมาทําสงครามกับเมืองรมจักรในครั้งนี้นาจะ
เปนกรรมเกาของนางอัสสรา ดังความวา 
 

ตาต อมฺม ปยธิตา เกสฺสรา นจินฺเตสิ อิทํ นปวาสึ กมฺมํ โสตกํ บุพฺพชาติ ดูกรานางอัสสราผู
เปนท่ีรักจําเริญใจแกกูแมประดุจดังแกนตาหัวใจกูแมก็บคระนิงวาจักเปนไปดวยประการฉันนี้
แลรอยวากรรมแหงเจาหากไดสรางไวแตชาติกอน อัน้ชาฤๅ126 

 

                                                           
125  พระยาพรหมโวหาร บท 4 หนา 30 
126 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 7 บรรทัด 4 ถึง หนา 8 บรรทัด 1 
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     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงพระมเหสีของทาวทศวงศก็
กลาวเชนเดียวกันวาขาศึกศัตรูมาลอมเมืองนั้นเปนเพราะเวรกรรมที่นางอัสสราไดกระทําไวในอดีต
ดังความวา 

 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ในกาลนั้นสวนนางราชเทวี อันเปนแมนางอัสสรา ค็ทรงโสกทุกข
เวทนาโสกา รองรํ่าไหเขาไพหายังลูกแกวชื่อวาอัสสรา ค็เจียรจาดวยปยะคาถาทังหลายดวย
คําวาดั่งนี้ ตาต อมฺม ปยาธิตา ดูรานางอัสสราเจาลูกรักแกแมเหิย  คูแมอยูทังวันค็บฅวามรํ่า
คึดคระนิงวาจักเปนไพดวยประการดั่งนี้แทแล อยูมาทุกกาลวันฅืน คูแมค็อุนใจผาสุกใจ บัดนี้
พอยบังเกิดมีขาเสิ๊กสัตรู อันมีมากําจัดปรารภเพื่อจักเอาลูกเจาแมไพชะแลลูกเหิย ดูรานาง
เปนกัมมเวรใดหื้อนางไดมาตอบมาฅืนฅอบแกเจานั้นชา เจาไดสางไวแตชาติอันใดชา127 

 

     นอกจากในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาจะมีความเช่ือ
วาการพลัดพรากจากกันเปนเพราะกรรมและมีความเช่ือวาการไดพบกันเปนเพราะบุญอีกดวย 
ดังเชนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมที่กลาววา 

 

ดูรามานวะทังสองพี่นองเหย กริยาอันไดประสบพบกันวันนี้ก็หากเปนแตบุญอัน
ประเสริฐ หื้อไดพบนองรักพี่ทังสอง อันวาครูกระบองเพชรคอนแกวก็หากรูอยูแลวแทดีหลี 
วาเปนเชิงอันดีปราบโลก ก็หากชอบแมนแกใจแทหนักหนา เทาวายังใครรูดวยกริยาอาการ
เปาปแตร จักวาใชดวยประการฉันใดนั้นชา จักวามีชองใชดวยการประโคมประดับโลกหื้อ
หายโสกมายอ้ันชาฤๅรูวาจักใชปราบแพแกขาเสิกศัตรูอัน้ชาฤๅ128 

 

    ขอความขางตนเปนคํากลาวของพราหมณสานนที่กลาวเมื่อพบ
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณโดยกลาววาเปนเพราะบุญจึงทําใหไดพบกันพระอภัยมณีและ          
ศรีสุวรรณ  การกลาววาการพบกันเปนบุญในครั้งนี้ เปนกลวิธีในการขอใหพระอภัยมณีเปาปให
พราหมณทั้ง 3 คนฟง 
     เมื่อศรีสุวรรณและพราหมณท้ัง 3 คนลองเรืองสําเภาออกตามหา
พระอภัยมณีมาถึงเมืองรมจักร ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเปนเพราะบุญของ   
ศรีสุวรรณจึงทําใหเรือไมควํ่าหรือลมกลางทาง ดังความวา 

 
 

                                                           
  127 วัดน้ําโทง ผูก 8 หนา 1 ถึง หนา 2 บรรทัด 2 
  128 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา9 บรรทัด 3 ถึง หนา 10 บรรทัด 2 
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ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ในเมื่อมานวะทัง 4 ฅน คือวาพราหมณทัง 3 แลโพธิสัตตเจาแหง
เราเปนถวน 4 ลองสะเพา เราพาไพดั่งอั้น ดวยเตชะกุสละสวนบุญแหงโพธิสัตตเจา  
สะเพาอันนั้นค็บเหงี่ยงขว้ําเรียบหลาม บจมไหนสักแหง จุจอดตอเทารอดเมืองรมจักรหั้น
แล129 

 

     เมื่อศรีสุวรรณไดอภิเษกกับนางเกษราและไดครองเมืองรมจักร   
ในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาศรีสุวรรณหมั่นทําบุญดวยหวังผลบุญนี้จะทําใหชวยพบ
กับพระอภัยมณี ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววา 
 

ในเมื่อเจาแลไดเปนพระยาแลไดรวมกับยนางอัสสราดังอั้น  สวนมานวพราหมณทังหลายก็
เอากันอยูในท่ีนั้น เจาก็กระทําบุญหื้อทานไปไจๆ ดวยอันปรารถนาหื้อไดประสบพบยังพระ
อภัยผูเปนพี่ อันพลัดพรากจากตนวันนัน้ เจาก็ห้ือทานบขาดสายสักวันแล130 

 

     ขอความขางตนกลาววาเมื่อศรีสุวรรณไดครองเมืองรมจักร 
พราหมณทั้ง 3 คนอาศัยอยูที่เมืองนั้นดวย ตางก็ชวยกันทําบุญทําทานอยูสม่ําเสมอ เพราะมีความ
ปรารถนาจะไดพบกับพระอภัยมณี   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงก็กลาวเชนเดียวกันวา
เมื่อศรีสุวรรณไดครองเมืองรมจักรแลวก็หมั่นใหทานแกสมณพราหมณและผูยากไรมิไดขาด    
ดวยหวังจะไดพบพระอภัยมณีที่ถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาไป ดังความวา 

 

ล่ําดับธัมมเทสนามาแตเคลาตราบตอเทาแผวปลาย เปนนิยายอันใหยกวาง ทานทังหลายจุง
อยูสางดาฟง ทรา โส โพธิสตฺโต ในเมื่อโพธิสัตตเจาแหงเราไดเปนพระญาแลวดั่งอั้น ค็กะทํา
หื้อทาน เมตตา ภาวนา อยาดน้ําอุทิสสะแลหื้อทานแกสมณพราหมณ แลยาจกฅนขอทัง
หลายทุกฅ่ําเชา เจาค็เทาปราถนาหื้อไดประสบพบหันยังพี่แหงตน คือวาพระอไภย อันผีเสื้อ
น้ําหากลักไพ131  

 

     เมื่อศรีสุวรรณไดพบกับพระอภัยมณีแลว พระอภัยมณีก็อาศัยอยู
กับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักร  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววา พระอภัยมณีและ  
ศรีสุวรรณหมั่นทําบุญ ทําทาน รักษาศีล เมื่อตายไปก็ไดเกิดยังสวรรคช้ันดาวดึงส ดังความวา 

 
 

                                                           
129 วัดน้ําโทง ผูก 4 หนา 4 บรรทัด 5 ถงึ หนา 5 บรรทัด 1 
130 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 19 บรรทัด 1- 3 
131 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 1บรรทัด 1- 3 
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ดูราพ่ีเปนเจา ในเมื่อพี่เปนเจาพลัดพรากจากนองไปดังอั้นขานองนี้ก็อยูดวยทางทุกข คําสุข
หาบได คอยเซาะไซทองเทียวมาเถิงรัฏฐาขงเขตประเทศทองราชธานี บุญพี่มีไดมาคืนครอบ 
หื้อไดรอบหันกันแลว คันวาเจาทังสองพี่นองหากเจียรจากันแลวก็หื้อเสวยยังขาวน้ําโภชนะ
อาหาร อันมีรสหลายประการตางๆ แลวก็อยูในราชโรงหลวงกับดวยกันทังมวล มักวาพระ
อภัยก็ไดเถิงยังฐานอันเปนใหญแกเสนาอามาตยทังหลายแลวก็เอากันกระทําบุญหื้อทาน
รักษาศีลเมตตาภาวนาไปไจๆ คันจุติก็ไดไปเกิดช้ันฟาตาตวติงสาวันนั้นแล132 

 

     ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงก็กลาวเชนเดียวกันกับพระ
อภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมวาเมื่อพระอภัยมณีอาศัยอยูที่เมืองรมจักรกับศรีสุวรรณพรอมดวย
สินสมุทรและพราหมณทั้ง 3 คน ตางก็หมั่นทําบุญ ทําทาน เมื่อตายไปก็ไดเกิดบนสวรรค ดังความ
วา 

สวนพระอไภย แลสินสมุทท สรีสุวัณณ แลกับมานวะพราหมณทัง 3 ฅน ค็อยูในเมืองท่ีน้ัน
กับดวยกัน ค็เอากันกะทําบุญหื้อทานไพไจๆ คันตายจากอันเปนฅน ค็ไดเอาตนเมือเกิดช้ันฟา
เลิสพายบนวันนั้นแล133 

 

     ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏความเชื่อเรื่อง
บุญกรรมโดยเชื่อวาบุญ คือ การกระทําดีและผลของการกระทําดี  สวนกรรม คือ การกระทําที่ไม
ดีและผลของการกระทําที่ไมดี   ผูที่ทําบุญหรือมีบุญจะประสบแตสิ่งที่ดีในชีวิต สวนผูที่ทํากรรม
หรือมีกรรมจะประสบสิ่งไมดีในที่น้ีหมายถึงการพลัดพรากจากกัน   

 

    2.ความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส 
     ชาวลานนามีความเชื่อวาการเปนสามีภรรยาเกิดขึ้นเพราะ
บุพเพสันนิวาส   ไดเคยเปนสามีภรรยากันมากอนในชาติที่ลวงมาแลวหรือไดเกื้อกูลกันในชาติ
ปจจุบัน ดังเชนคําเรียกขวัญคูบาวสาวไดกลาวถึงการไดมาครองคูเปนสามีภรรยากันนั้นเกิดจาก
เหตุ 2 ประการ คือ เคยอยูกินเปนสามีภรรยากันมาแลวในชาติกอนและการไดอยูใกลชิดสนิทสนม
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชาติปจจุบัน ดังความวา 
 

 

                                                           
132 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 22 บรรทัด 2 - 5 
133 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 7 บรรทัด 1-2  
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เหตุท่ีเราไดมาเปนผัวเมียตามคําพระเจา134  บุพเพสันนิวาสเจ็ดชั่วชาติลวงแลว เคยไดเปนผัว
เมียแพง135 ธรรมพระกลาวไว ทานไดแถลง เหตุท่ีเราจักไดกันเปนผัวเมียแพง ก็มีสองอยาง
เนอเจา เคยไดเปนผัวเมียกันแลวเลา ในอเนกชา136 ครั้นเกิดมาในโลกาโลกไดก็ไดมาพะ137กัน
แถมแลวไซรบคลาไคล อยางหนึ่งนั้นนา เมื่ออยูในโลกาโลกนี้ ตามพระชี้ไขปน ไดชวยเหลือ
กันและกันทุกสิ่งสองอยางนี้ จึงกลับกลายไดเปนผัวเมียไปท่ัวหนา138 

 

    ในวรรณคดี เรื่ องพระอภัยมณีฉบับล านนากลาวถึ ง เรื่ อง
บุพเพสันนิวาสไวในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมตอนที่ศรีสุวรรณและนางอัสสราไดพบกัน
ครั้งแรกในสวนดอกไม  ศรีสุวรรณเห็นนางอัสสราก็เกิดหลงรัก เพราะเคยสรางบุญรวมกันมา    
ดังความวา 

โพธิสตฺโต ปย อสฺสรา สวนบรมโพธิสัตวเจาคันวาเจาไดหัน139ยังรูปโฉมแหงนางอัสสราอัน
เลา140งามดังอัน้ ก็บังเกิดยังปยสิเนหามากนักเหตุเคยไดสืบสรางรวมกันมาก็มีแล141

 

 

3. ความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิด 

     ในพุทธศาสนาเชื่อวาตราบใดที่มนุษยยังมีกิเลสตัณหาอยูก็ตอง
เวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมมีที่สิ้นสุด142  ความเชื่อนี้จึงทําใหเกิดความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติ
หนา ความเชื่อเรื่องการเวียนวายตายเกิดในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏดังนี้ 
      ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาวาเมื่อ
ศรีสุวรรณรบชนะทาวอุเทนแลวก็รอใหทาวทศวงศยกนางเกษราให แตเมื่อรออยูนานศรีสุวรรณจึง
เขียนจดหมายไปบอกนางเกษราวาตนมีความทุกขมากไมอาจรอตอไปไดจึงจะลาจากไป           

                                                           
134 พระเจา  หมายถึง พระพุทธเจา 
135 แพง หมายถึง รัก 
136 อเนกชา หมายถึง หลายชาติ 
137 พะ หมายถึง พึง่พาอาศัย 
138 หนานเตชา [นามแฝง],ผูรวบรวม, ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมตาง ๆ (เชียงใหม : ประเทืองวิทยา, ม.ป.ป), 

130. 
139 หัน หมายถงึ เห็น 
140 เลา หมายถงึ งามสลวย 
141 วัดบานเอ้ือม ผูก 9 หนา 1 บรรทัด 2-3 
142 พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), โลกทปีนี, (กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2545) : 14. 
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ศรีสุวรรณอวยพรใหนางเกษราอยูอยางมีความสุขและอธิษฐานขอใหไดครองคูกันในชาติหนาดัง
ความวา  
 

     เจาจุงเสถียร มณเฑียรเทศทอง  อยูปราสาทหอง เวไชย 
อยามีโศกทุกข จุงผาสุกใส  จักลานายไพ บรรลัยตํ่าใต 
ชาตินี้เหย บหวังจักได  บสมอารมณ พี่แลว 
     ชาติพายลูน อยาสูญคลาดแคลว  กับดวงเนตรแกว เกษรา 
แมนเปนมนุษย นาคครุฑปศาจ   ขออยาไคลคลา นิราศจากเจา 
ขอเรียงเขนย ชมเชยนองเหนา   ทุกภาวา อยาคลอย143 

 

     ขอความขางตนเปนขอความในจดหมายที่ศรีสุวรรณเขียนให   
นางเกษรา ศรีสุวรรณอวยพรใหนางเกษราอยูในเมืองรมจักรอยางมีความสุขและตัดพอวาชาตินี้ตน
คงไมสมหวังที่จะไดอยูเคียงคูกับนางเกษราจึงอธิษฐานขอใหไดอยูคูกับนางเกษราในชาติหนา      
ไมวาจะไดเกิดเปนมนุษย นาค ครุฑ หรือปศาจก็ขออยาใหตองจากกัน เชนเดียวกันกับพระอภัยมณี
ชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ศรีสุวรรณไดเขียนจดหมายถึงนางอัสสราและอธิษฐานขอใหไดเกิดมาคูกับ
นางอัสสราในชาติหนา ดังความวา 

 

ชา เตน  เหตุดังอัน้กูพี่อันจักอยูท่ีน้ีไปดังอ้ัน ก็ทรงยังคําทุกขเปนอันมาก บอาจจักอยูไปไดแท
ดีหลี กูพี่จักหนีจากที่น้ีแลวก็จักกลับไปสูบานเมืองแหงตนเกาเลาชะแล ชื่อวาชาตินี้แมนวากู
พี่หากบไดนางผูเปนท่ีรักจําเริญใจดังอั้น แมนชาติอันเกิดมาภายหลังก็อยาหื้อกูพี่ไดพลัด
พรากจาก แมนวานางแลจักเปนนาคครุฑกถมภัณฑคันธัพพะดังอั้น กูพี่ก็ขอรวมกับดวยนาง
อยาคลาดอยาคลาแทดีหลีเทอะ144 

      

     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร เมื่อนาง-
เกษราทราบจากนางศรีสุดาวาศรีสุวรรณขอออกรบ  นางเกษราก็กลัววาศรีสุวรรณจะตายเพราะ
ชวยทําสงคราม  นางเกษราจึงพูดกับนางพี่เลี้ยงวาหากศรีสุวรรณตายไปนางก็จะขอตายตามไป
ดวย ดังความวา 
 

แมนบานแตกฟุง   เมืองวายฉิบหาย       เปนวุนวาย   แขกรายรอดใกล 
นองจักผอนผัน   ออกไพจนได     หื้อประจวบองค เช้ือชิด 

                                                           
143 พระยาพรหมโวหาร บท 22 หนา 161 
144 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 6 บรรทัด 1-4 
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     เต็มวาจักตาย   วําวายชีวิต       ขอติดจิ่มใกล บาทา 
บสมใฝมัก   คําปรารถนา        ปจจุบันนา   ชาตินี้บได 
เปนคูสม   เรียงรมยรวมใกล       กับจาวเมืองไทย ท่ีรัก 

     ชาติพายลุน    ขอไดเฟอฟก     ทุกชาติอัน้  อยาคลา                       
อันชายอื่นน้ัน   นับสังขยา       ท่ัวผืนสุธา   อานแสนหมื่นได 
บขอสูสม   เรียงรมยรวมใกล       กับฝูงชายใด รวมคบ 
     นางมาคิดเถถิง   รํ่าเพิงจวบพบ  เหมือนติดเนตรเจา แนวๆ145 
 

     ขอความขางตนเปนคํากลาวของนางเกษราเมื่อทราบวา          
ศรีสุวรรณจะอาสาออกรบวาหากมีบานเมืองแตกพายตนจะหาทางออกไปหาศรีสุวรรณที่สวน
ดอกไมใหจนได แมวาตองตายก็ขอตายอยูใกลกัน  หากในชาตินี้จะไมไดอยูคูกัน แตชาติหนาขอให
ไดอยูชวยเหลือเกื้อกูลกันทุกชาติ   แมนมีชายอื่นอีกมากมายตนก็ไมใฝปองชายใด เชนเดียวกับใน
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมเมื่อนางอัสสราทราบวาศรีสุวรรณจะอาสาออกไปรบกับ    
นางอัสสราก็กลัววาศรีสุวรรณจะตาย นางจึงบอกวาหากศรีสุวรรณตายนางก็จะขอตายดวยและใน
ชาติหนาขออยาใหหลัดพรากจากกัน  แมวาจะเกิดเปนครุฑ นาค คนธรรพก็ขอใหไดอยูดวยกัน 
นางอัสสราไมขอยุงเกี่ยวกับชายใด ดังความวา  
 

ปองดังวาเจากูแลหากตายวายไปดังอ้ัน ขาผูนองก็จักขอตายทวยเจากูชะแล แมนวาปจจุบัน
ภาวะชาตินี้ หากบสมดังคําปรารถนาแหงขาดังอั้น สวนอนาคตชาติภายหนาอยาไดคลาดได
คลา แมนวาเจาไดเปนครุฑนาคคันธัพพะอันใดก็ดี ขาขอรวมแพงแฝงใฝกับดวยเจากูทุก
ภาวะชาติอันเกิดมานั้นอยาคลาดคลาเทอะ อันชายทังหลายกลาวนัน้ แมนวานับหมื่นนับแสน
ก็ดี ขานองนี้ก็บปรารถนาหื้อไดรวมกับบุคคลผูใดผูหนึ่งแล146 

     ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานปรากฏความเช่ือเรื่องการ
เวียนวายตายเกิด โดยเชื่อวาเมื่อมนุษยตายแลวจะเกิดใหมไดจึงปรากฏคําอธิษฐานวาเมื่อเกิดชาติ
หนาขอใหไดอยูครองคูกัน ไมพลัดพรากจากกันดังเชนในชาติปจจุบัน 

 

 

                                                           
145 วัดบานเอ้ือม บท 17 หนา 123-124 
146 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 14 บรรทัด  1 - 5 
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    ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาเปนความเชื่อดานพุทธศาสนาแบบชาวบานไมได เปนการอธิบายให เขาใจหลัก
พระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง แตเปนเพียงการเช่ือมโยงเรื่องราวของนิทานกับความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาที่มีอยูในสังคม 

 

4.2.1.2 ความเชื่อเรื่องเทพยดา 

     คนโบราณต้ังแตสมัยดึกดําบรรพเห็นวาความเปนไปในสิ่งที่เปนธรรมชาติ
มีอํานาจรุนแรงยากที่มนุษยจะควบคุมได   คนจึงจําเปนตองสรางสรรคใหเกิดผีขึ้น เพราะดวย
ความกลัว147  ผีเหลานั้นมีทั้งผีดีและผีเลว มาภายหลังจึงเรียกผีดีวาเทวดา เพื่อไมใหปะปนกับผี
เลว148 ความเชื่อเรื่องผีและเทพยดาในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏ ดังนี้ 
    เมื่อนางเกษราเดินทางไปเที่ยวสวนดอกไมและไดพบกับศรีสุวรรณ      
นางเกษรากลับเขาวังก็เปนทุกขเพราะคิดถึงศรีสุวรรณ และกลัววาศรีสุวรรณจะจากไป อีกทั้งยัง
คลางแคลงใจวาศรีสุวรรณเปนใครมาจากที่ใดเหตุใดจึงมาอาศัยอยูที่เมืองรมจักร  นางเกษราเปน
กังวลจนไมยอมกินไมยอมนอนจนซูบผอม  พี่เลี้ยงแกลงเขาไปถามวาปวยเปนโรคอันใด หรือวา
ตองโทษจากเทพยดารักษาตนไม พวกตนจะไปขอขมาให  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา
พรหมโวหารกลาวไวดังนี้ 
 

พระพี่เลี้ยง เขาเคียงจันทรจร  พากันทูลวอน ธิดาหนอหลา 
วานายเปนสัง นอนเมาะมอยหนา  บไขวาทา สืบทา 
     ฤๅวาตน มณฑาดอกฟา  ไพเท่ียวสวนได มาคา 
ฤๅเจ็บปวดเนื้อ ประชวรสันตา  เจ็บกายา บไขบอกแจง 
จักไดจัดหมอ รีบเร็วสรางแสรง  แปลงยาทา ลูบไล 
      ฤๅวาตน ธิดาหนอไท  ไพถูกตอง เทพา 
อันอยูคาไม ลํานวนจําปา  จักไดสมมา แตงดายืน่ไหว 
หื้อหายโศกา มัวเมาสวาสวางได  ใจเชยบาน สวางวะ 
หื้อหอมหาย ควี่มายโรคะ   หื้อใจชื่นกวาง บานดี149 

                                                           
147 เสฐียรโกเศศ(นามแฝง), ชีวิตชาวไทยสมัยกอนและการศึกษาประเพณไีทย (กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา,2521), 195. 
148 เสฐียรโกเศศ(นามแฝง), วัฒนธรรมกับประเพณีตางๆของไทย (กรุงเทพฯ : กาวหนา, 2506), 501. 
149 พระยาพรหมโวหาร บท 9 หนา 76-77 
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    พี่เลี้ยงทั้ง 4 คนเห็นนางเกษราทุกขโศกจึงแกลงเขาไปถามวานางเกษรา
ปวยดวยโรคอันใดจะไดไปบอกหมอมารักษา หรือวานางเกษราตองโทษจากเทพารักษที่อยูรักษา
ตนลําดวนและตนจําปาในสวนดอกไมจึงทําใหไมสบาย หากเปนเชนนั้นพี่เลี้ยงจะไปทําพิธีขอขมาให  
นางเกษราไดบอกพี่เลี้ยงวาใหพี่เลี้ยงไปตั้งของเซนไหวที่ตนลําดวนภายในสวนดอกไม  เชนเดียวกับ
ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม เมื่อนางพี่เลี้ยงเห็นนางอัสสราไมสบายจึงเขาไปไตถามวา
ปวยดวยโรคใดหรือวาตองโทษจากเทพารักษที่อยูในสวนดอกไม หากเปนเชนนั้นพี่เลี้ยงจะไปขอ
ขมาให นางอัสสราจึงบอกวาตนตองโทษจากเทพารักษที่สวนดอกไมใหพี่เลี้ยงแตงเรื่องบูชาไป
ถวายดังความวา 
 

วาอั้นแลวเขาก็เขาไปใกล แลว็ถามวาดูราเจานองรักแกพี่เหย เจากูหากเจ็บปวดเปนดวย
ประการฉันใด รูวาเจาหากไขอั้นฤๅชา รูวาเจาไดไปตองเทพดาอันอยูรักษาตนไมในสวนอั้น
ชาฤๅ ผิวาเจานองหากไดตองมาดังอั้น ตูทังหลายจักไปสมมา150แลไหววอนขอแลวจักแตง
เครื่องปูชาถวายเทวดาอันรักษาเคาไมท่ีนั้น หื้อเจานองไดหายจากภัยกังวลอนทราย 151อันไข
นั้นชาแล อถเมื่อนั้นสวนนางอัสสราก็แตงอุบายเหมือนโกธะเคืองเคียดแลวกลาวดวยคําวา 
ดูกราสี่พี่เลี้ยง ดังตนตัวแหงนองก็หากถูกตองยังเทพดาอันอยูรักษาเคาไมในสวนอุยยาน152

นั้นแล153   
     

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงกลาววาเมื่อศรีสุวรรณไดครองเมือง
รมจักร  ศรีสุวรรณก็หมั่นทําบุญ ใหทานและอธิษฐานกับเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆขอใหบุญที่ได
กระทํานี้ชวยใหไดพบพระอภัยมณี ดังความวา 
 

ล่ําดับธัมมเทสนามาแตเคลาตราบตอเทาแผวปลาย เปนนิยายอันใหยกวาง ทานทังหลายจุง
อยูสางดาฟง ทรา โส โพธิสตฺโต ในเมื่อโพธิสัตตเจาแหงเราไดเปนพระญาแลวด่ังอั้น ค็กะทํา
หื้อทาน เมตตา ภาวนา อยาดน้ําอุทิสสะแลหื้อทานแกสมณพราหมณ แลยาจกฅนขอทังหลาย
ทุกฅ่ําเชา เจาค็เทาปราถนาหื้อไดประสบพบหันยังพี่แหงตน คือวาพระอไภย อันผีเสื้อน้ําหาก
ลักไพ ดวยคําวาด่ังนี้ ดูราเทวบุตต เทวดา กุมภัณฑ คันธัพพะ อันอยูรักสาแดนดินหินผาหวย
หาด อยูรักสาตนไมแลภูเขา กับทังพระญาอินท พระญาพรหมเปนเคลา ตนเปนเจาแกโลกทัง
มวล จุงสองรูเล็งหันยังพระอไภย แมนไพตกเสื้อไกลขอกฟา ค็ขอหื้อเตชะบุญอันบังเกิดดวยทา

                                                           
150 สมมา หมายถึง ขอขมา ขอโทษ 
151 อนทราย หมายถึง อันตราย 
152 อุยยาน หมายถึง อุทยาน 
153 วัดบานเอ้ือม ผูก 9 หนา 3 บรรทัด 5 ถึง หนา 4 บรรทัด 3 
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นะเจตนาทานเยื่องน้ี จุงไพชักนําเอามาหื้อไดแทดีหลี แมนตกอยูเมืองผียานน้ํา เถื่อนถ้ําโคหา 
ขอเทวดาพลันมาหื้ออยาหื้อคลาดไคลคลาแตกมางเสียกันแดเทิอะ เจาค็เทาปราถนาดั่งนี้ไจๆ 
หั้นแล154  

 

    ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏความเช่ือเรื่องเทพยดา 
โดยเชื่อวาเทพยดา คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไมสามารถมองเห็นได เทพยดาสามารถลงโทษมนุษยหาก
กระทําผิดหรือทําใหเทพยดาไมพอใจ   แตมนุษยสามารถจะไปขอขมาใหเทพยดายกโทษใหได                
ในขณะเดียวกันก็สามารถที่อธิษฐานขอพรใหเทพยดาชวยดลบันดาลใหสิ่งที่ปรารถนาเปนจริงได   
ความเชื่อเรื่องผีหรือเทพยดานี้เปนความเชื่อที่มีอยูในสังคมลานนามานาน 

      

   4.2.1.3.ความเชื่อเรื่องความฝนและการทํานายฝน 
    ฝน คือ การเห็นเปนเรื่องราวเมื่อหลับ  ความฝนเปนอาการทางจิตของ
มนุษยตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยชรา ตามคติของคนไทยเชื่อวาความฝนเปนลางหรือนิมิตบอก
เหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผูฝน155  ในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏความเชื่อเรื่องความฝนซึ่ง
เปนความฝนของนางเกษรา  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาวถึงสาเหตุที่
นางเกษราฝน ความวา 

 

สงสารนางนุช ราชบุตตี  ยามเมื่อจักมี คูซอน156พิงเฝา 
สถิตแทนทอง เรืองรองบเศรา  หื้อใจนางเมา เยือกรอน157 

     อกในทรวง หวั่นไหวซะทอน  หลับบได ไสยา 
ซะแคงพางซาย ยายฝายทังขวา   กลับไพมา เปล่ียนพลิกปลิ้นขว้ํา 
บเปนผาสุก ซะแคงสองกล้ํา   ใจนางเฟอน สอดคิด 
     มอยหลับลง เลยทรงนิมิต  เพราะทิพเทพเจา บันดาล158 

    นางเกษราเขาไปบรรทมบนแทนทองเทพเจาจึงบันดาลใหเกิดความฝนดวย
เพราะจะมีคูครอง  ในคัมภีรเทพสังหรณไดกลาวถึงสาเหตุแหงความฝนไว 4 ประการ คือ        

                                                           
154 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 1 
155 มณี พยอมยงค, วัฒนธรรมลานนาไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529) , 179. 
156 คูซอน หมายถึง คูครอง 
157 หื้อใจนางเมา  เยือกรอน หมายถึง  ใหนางเกษรารูสึกกระสับกระสาย 
158 พระยาพรหมโวหาร บท 6 หนา 49 
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ธาตุวิปริต  อุปาทาน เทพยดาดลใจ และบุพนิมิต159  โดยความฝนอันเกิดจากเทพยดาดลใจน้ันมีทั้ง
เทพยดาที่ดีและเทพยดาที่ชั่วราย มีทั้งเทพยดาที่รักและเกลียดผูฝน ดังนั้นเทพยดาอาจจะดลใหฝน
ดีหรือฝนรายก็ได ความฝนอันเกิดจากเทพยดาดลใจนี้จึงอาจจะแนนอนบางไมแนนอนบาง 
นอกจากสาเหตุของความฝนแลวยังมีการกลาวถึงเวลาที่ฝนอีกดวย ดังความวา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
     คันจักไขปน หื้อแจงกลาวชี้  ในเร่ืองขอ สําคัญ 

เวลาฆอง ย่ําเขายามสาม  จักไดคูทาม160 ฉันใดบแจง161 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 

 

 

    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววานางเกษรา
ฝนเมื่อเวลา “ย่ําเขายามสาม”  คือ หลังเที่ยงคืน   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
กลาววาฝนเมื่อ “ยามจักใกลรุง” ชวงเวลาความฝนของนางเกษราทั้ง 2 สํานวนนั้นเปนหลังเวลา
เที่ยงคืนซึ่งเปนชวงเลาที่กลาววาเปนความฝนที่คอนขางแมนยําและจะเกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล 
    ในพระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงเรื่องความฝนวา  เมื่อนางเกษราหลับ
ไปไดฝนวามีงูตัวใหญมารัด ดังความวา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
แลวองคหนอนุช เลาแถลงไข   วาฉันฝนไพ จิ่งไขถกูตอง 
วางูเหลือมหลวง163 ลวงเขาในหอง  บนสุวรรณ แทนทอง 
     เกี้ยวขวัด  รัดอุรานอง  พอสายส่ันเสี้ยง ทังองค 
ฉันแผดรอง  เสียงพอหิวหน164  หมายปลงอินทรีย  ชีวิตขาดสัน้ 
ฉันนึกกลัว ตัวพอส่ันอัน้  เถิงเทิงทัน เดี๋ยวน้ี165 

                                                           
159 มณี พยอมยงค, วัฒนธรรมลานนาไทย, 180 . 
160 ทาม หมายถงึ ใกลชดิ 
161 พระยาพรหมโวหาร บท 6 หนา 50 
162 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 11 บรรทัด 2-3 
163 หลวง หมายถงึ ใหญ 
164 เสียงพอหิวหน หมายถงึ เสียงแหบแหง 
165 พระยาพรหมโวหาร บท 6 หนา 50 

ปุนเวทนามีมาก เมื่อนางจักไดยังสามิกาหากมีบุญ แมนหลับไปดังอ้ันก็บังเกิดยังนิมิตฝนยาม
จักใกลรุงก็มีแล162 
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม  
รตตยา วุจจติ ในเมื่อแจงมาแลวดังอั้น  สวนนางราชธิดาก็เรียกหามายังพี่เลี้ยงทังสี่คน
มาแลว อันจักบอกกลาวยังนิมิตฝนก็กลาววาดูรานางท่ีรักแกพี่เหย ในคืนนี้ยามจักใกลรุง   
ขาก็บังเกิดยังนิมิตฝนวายังมีงูเหลือมหลวงตัวใหญอันมาเกี้ยวกระหวัดยังตนตัวแหงนอง  
โส สัปโป งูตัวนัน้ก็ขบยังแขนแหงนองหื้อมีเลือดไหลออกมาก็มีแล 166 

 

    ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววานางเกษรา
ฝนวามีงูเหลือมตัวใหญมารัดที่อกของนาง นางเกษราจึงกรีดรองดวยความหวาดกลัว เพราะคิดวา
จะตองตาย   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมกลาววานางเกษราฝนวามีงูเหลือมตัว
ใหญมารัดและกัดแขนของนางจนเลือดไหล  เมื่อพี่เลี้ยงทราบความฝนของนางเกษราก็ไดนําตํารา
ทํานายฝนมาถวายนางเกษรา ในตําราทํานายฝนกลาวไววา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
อักษรบอกซัด บพลัดคําฝน  น้ีแนสําคัญ วางูพิษกลา 
คันมันกัด อัตตามอน167ขา  ตัวเซงซา168 เกงพิษ 

     แมนมันกัดไผ169 ออกในนิมิต  ยามเมื่ออ้ัน ไสยา 
จักไดรวบรัก กับสีเนหา  บไคลคลา เท่ียงแทเปนหมัน้ 
แมนงูรายกัด รัดฟนเฝอฟน  จักไดลาภา เพ่ิมยศ 
     จักไดสูสม ภิรมยเซื้อมซด  บวาผู ญิงชาย170 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม   
 อถ ในกาลนั้นนางราชธิดาก็อานแลวก็หากรูดวยตนตามนัยแหงคําฝนวา บุคคลหญิงชาย
ผูใดแลหากฝนหันยังนิมิตอันหันมาเปนฉันนี้ คือวางูเหลือมตัวใหญอันมาเกี้ยวยังตนตัวแลวก็
ขบก็คาบยังบุคคลผูน้ันดังอ้ัน เท่ียงจักไดยังลาภสักการอันประเสริฐ เปนตนวาขาวของเงินคํา 
แลแกวแหวนของอันมักเพิงใจแกบุคคลหญิงชายท้ังหลายฝูงนั้นชะแล171 

 

                                                           
166 วัดบานเอ้ือม ผูก 7 หนา 11 บรรทัด 3 ถึง หนา 12 บรรทัด 1 
167 มอน  เปนคําสรรพนามแทนตัวผูพูดเพื่อแสดงความนอบนอมอยางยิ่ง  
168 เซงซา หมายถึง เกงกลา 
169 ไผ หมายถึง ใคร ผูใด 
170 พระยาพรหมโวหาร  บท 6 หนา50 
171 วัดบานเอ้ือม  ผูก 7 หนา 12 บรรทัด 3 ถึง หนา 13 บรรทัด 1 
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    ตําราทํานายฝนที่นางเกษราอานทั้ง 2 สํานวนกลาวไวคลายคลึงกันวาหาก
ผูใดถูกงูรัดหรือกัดจะไดลาภ เปนตนวา ขาวของเงินทอง หรือไดคูครอง 
 

 4.2.2 คานิยมทางสังคม  
  คานิยม หมายถึง แนวคิดแนวทางปฏิบัติตาง ๆ ที่คนในแตละวัฒนธรรมมีความ
นิยมชมชอบ เลือกหรือยึดถือเอามาเปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของตน 172  ในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีแสดงใหเห็นคานิยม ดังนี้ 
 

  4.2.2.1 การเปนกษัตรยิที่ดี 
   พระมหากษัตริยเปนผูปกครองบานเมืองและประชาชน นอกจากจะมีชาติ

กําเนิดหรือชาติตระกูลสูง มีบารมี มีรูปรางลักษณะที่ดีแลว  พระมหากษัตริยตองมีสติปญญาและ
ความรอบรูในเรื่องตาง ๆ เพื่อใชดูแลปกครองประชาชนและบานเมืองใหเจริญรุงเรือง  ในคติความ
เชื่อของศาสนาพุทธเชื่อวาพระมหากษัตริยจะตองมีปญญามาก 173 ในพระอภัยมณีฉบับลานนา
กลาววาหากกษัตริยมีความรูจะเปนที่เกรงกลัวของศัตรูและนําพาบานเมืองไปสูความเจริญ 

     ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ทาวสุทัศนไดบอก
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณกอนสั่งใหออกไปเรียนวิชาวา 

 

............ ..................  บัวราณคํา มีไวแตเหงา  
ปฎิสนธ์ิ เกิดมาเปนเจา   กลางเวียงชัย เดชฤทธ์ิ 

      ยอมแสงวงหา วิชายําพิษ  ไวกลาปอง ภัยยา 
หื้อเจาลูกรัก สืบแสวงหา  รํ่าเรียนมา รักสาเมอืงกวาง 
ตามกษัตริย บัวราณทานสราง  บควรคราง เหนื่อยลา 
      ควรขับตาม   บัวราณเจาฟา  แตกอนอัน้ เดิมมา 
คันเจาลูกรัก จักสืบวงสา   พากันรีบดา สืบเซาะหื้อได 
พิทธาจารย แขวงไกลเขตไกล  ท่ีใดมี สืบเซาะ174 

                                                           
172 สนิท สมัครการ, “รายงานการวิจัยเร่ืองความขัดแยงปญหาและอนาคตของสังคมไทย” (กรุงเทพฯ : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2520), 33. 
173 ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล,  “ภาพลกัษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยา”.( วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2474), 307.   
174 พระยาพรหมโวหาร บท 1  หนา 2  
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   คํากลาวของทาวสุทัศนขางตน ทาวสุทัศนไดอางคําโบราณที่วาเกิดมาเปน
กษัตริยตองแสวงหาความรูไวปกปองบานเมือง  ทาวสุทัศนจึงสั่งใหพระโอรสทั้ง 2 องคออกไป
ศึกษาหาความรู    สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม ทาวสุทัศนบอกพระโอรสใหไปหา
อาจารยเพื่อศึกษาหาความรูและสามารถนําความรูนั้นมาเปนที่พึ่งแกตนในภายหนาได ดังความวา 

 

ดูราลูกรักอันเกิดมาแตราชกระกูลวงศาเจาทังสองพี่นองจุง175พากันไปสอดแสวงหายังทิศา
ปาโมกขอาจารยเจาผูมีเพทพิชคุณคองอันประเสริฐ แลจุงพากันรํ่าเรียนเอามาหื้อ176ไดไวกับ
ตน หื้อเปนท่ีจั้งท่ีเพิ่ง177ไปภายหนาเทอะ178  

 

    นอกจากวิชาความรูจะเปนที่พึ่งของตนไดแลวทาวสุทัศนยังไดบอก
พระโอรสใหออกไปเรียนวิชาใหไปศึกษาหาความรูตางๆ เพื่อจะไดเปนที่ยําเกรงของขาศึกศัตรู    
แมเมื่อมาครองเมืองแลวก็จะไดนําความเจริญมาสูไพรฟาประชาชน  หากเมืองใดมีกษัตริยที่ไมมี
ความรูเมืองนั้นก็จะตกตํ่าไดงายความวา 
 

ดูราเจาท้ังสองผูมีองคลักษณะอันงาม อันเกิดมาแตชาติเชื้อขัติยราชวงศา เจาจักสืบยัง
ราชสัมบัตติจุงไปแสวงรํ่าเรียนเอายังศาสตรเพทวิชาคุณคองอันวิเศษหื้อมีอยูกับตนเหอะ 
เพื่อหื้อเปนท่ีเกรงกลัวแกขาเสิกศัตรู  แมนจักครอบครองยังบานก็อาจหื้อแลวยังความวุฒิ
จําเริญใจแกไพรฟาขาเมืองทังหลายแล ดูราเจาลูกรักทังสองเหย ทาวพระยาตนใดหากไร
ศาสตรศิลปคุณคองด่ังอัน้ บานเมืองอันน้ัน ก็เปนสาธารณแกทาวพระยาทังหลายดวยงายชะ
แล179 

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ทาวสุทัศนไดบอกพระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณเชนเดียวกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมวาหากกษัตริยมีวิชาความรูยอมเปน
ที่ยําเกรงของศัตรู ดังความวา 

 

ดูราลูกรัก ชื่อวาอันวาจักรักษาบานเมืองทังมวล ค็ควรดีไพเรียนยังสาสตรสิลปเพทมนตอยา
วิชชาคุณ สัพพะสิปปากับอาจริยะท่ีทานผูฉลาดจบตรองนั้นเทิอะ จ ประการ 1 ค็บควร  

                                                           
175 จุง หมายถงึ จง 
176 หือ้ หมายถงึ ให 
177 ที่จั้งที่เพิ่ง หมายถงึ ใหความปกปองคุมครอง 
178 วัดบานเอ้ือม ผูก 3 หนา6 บรรทัด 5 ถึงหนา 7 บรรทัด 2 
179 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 7 บรรทัด 5 ถึง หนา 8 บรรทัด 3 
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ฅานควรเหนื่อยควรฅางควรตามปเวณี180แหงทาวพระญาทังหลายแตกอนนั้นเทิอะ ผีวาหา
สัพพะสิปปาสาสตรเพทบไดดั่งอั้น จักรักษาบานเมืองอันนั้น ค็บเปนท่ีอันเกรงขามแหงขา
เสิ๊ก181ทังหลายแล ขาเสิกสัตรูเทียรยอมบีบเบียนเอาดวยงายดาย เหตุดั่งอั้นเจาลูกรักทัง 2 
จุงไพหาร่ําเรียนมาหื้อไดแทเทิอะ182 

 

   การเปนกษัตริยที่ดีที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนา คือ 
กษัตริยที่มีความรูสามารถนําพาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองและที่สําคัญตองเปนที่ยําเกรงของศัตรู 
เนื่องจากในอดีตบานเมืองยังอยูในภาวะการทําสงครามแยงชิงอาณาเขตและประชาชน ดังนั้นการ
สรางความม่ันคงเปนปกแผนของบานเมืองจึงสําคัญ  การปองกันไมใหขาศึกศัตรูมาทําสงครามที่ดี
ที่สุด คือ การมีผูนําที่เขมแข็ง มีความสามารถจึงจะทําใหเปนที่หวาดกลัวของศัตรู 

 

4.2.2.2 ความเปนอิสระ 
    มนุษยมีความตองการที่จะดํารงชีวิตอยูอยางปลอดภัยม่ันคง183 การมีชีวิต
ที่อิสระไมตกอยูภายใตอํานาจของผูอื่นจึงเปนสิ่งที่คนสวนใหญปรารถนา ในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนามีการกลาวถึงการตกอยูภายใตอํานาจของผูอื่น ดังเชนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบาน
เอื้อมเมื่อตอนที่กองทัพชวายกทัพมาทําสงครามกับเมืองรมจักร นางสนมกํานัลที่อยูในเมืองรมจักร
ก็กลาววาจะขอยอมตายหากตองตกเปนทาสของชาวชวาความวา 

 

อันกลัวไดเปนขาแหงชวา  เขาก็กลาววาผิวาตัวกูนางแลหากไดเปนนอยแกชาวชวาผูมีเนื้อตัว
อันดําก่ํากี้ดังอัน้ กูเท่ียงจักตายเที่ยงแทบสงสัย  วาอัน้ก็มีวันนั้นแล184 

 

    เมื่อนางอัสสราทราบวาทาวอุเทนยกทัพมารบกับเมืองรมจักร นางอัสสรา
ก็บอกพระมารดาวาตนจะยอมตายดีกวายอมเปนขารับใชทาวอุเทน ดังความวา 

 

ในกาลนั้นสวนอันวานางเรือนหลวงปราสาทก็ดี  สาวเสนาอามาตยผูใหญก็ดี ลูกสาวเศรษฐีก็
ดี เขาก็เจียรจากันดวยคําวาดังนี้ ดังตัวขาผิวาแลหากไดเปนขา ใชแลอยูใตอํานาจแหงชาว

                                                           
180 ปเวณี หมายถึง ประเพณ ี
181 ขาเสิ๊ก หมายถงึ ขาศึก 
182 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 4 บรรทัด 5 ถงึ หนา 5 บรรทัด 2 
183 พรรณี ช.เจนจิต, จิตวิทยาการเรียนการสอน, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ตนออแกรมมี่,2538), 461. 
184 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 4 บรรทัด 3 ถึง หนา 5 บรรทัด 1 
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ชวา   ขานี้เท่ียงจักกลืนกินพิษงวนหื้อตาย แควนประเสริฐกวาอันไดเปนขาแหงทาวอุเทนผูใจ
บาปหยาบรายนั้นชะแล เมื่อน้ันคนทังหลายกโ็ศกเศราโศกาแลวจารํ่าไหดวยประการตางๆ ก็
มีวันน้ันแล185 

    จากขอความขางตนจะเห็นไดวาชาวเมืองรมจักรไมตองการที่จะตกอยู
ภายใตอํานาจของทาวอุเทน    การที่ผูแตงกลาววายอมตายเสียดีกวาหากตองตกเปนทาสของ      
ทาวอุเทนนั้น อาจเนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทรลานนาอยูในอํานาจการปกครองของสยามซึ่งทําให
ไมสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ภายในอาณาจักรไดสะดวกดังเชนแตกอน ผูแตงซึ่งมีประสบการณ
รวมไดเห็นจุดบกพรอง  ขอเสียและความไมพอใจของการตกอยูใตอํานาจผูอื่นจึงไดถายทอดมาใน
วรรณคดีเรื่องนี้ 
 

   4.2.2.3 ความสัมพันธของคนในครอบครัว 
   ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมขั้นมูลฐานที่สําคัญที่สุ ดซึ่งทําหนาที่

วางรากฐานใหแกสถาบันอื่น ๆ ในสังคม186 ดังนั้นครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม  ในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาแสดงใหเห็นความสัมพันธของคนในครอบครัวโดยเฉพาะ
ความสัมพันธระหวางแมกับลูก 

   ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม เมื่อพระโอรสจะออกไปศึกษาหา
ความรู นางจันทรไกรสรซึ่งเปนพระมารดาก็ไดใหโอวาทในการปฏิบัติตนแกโอรสทั้ง 2 องคและ
อวยพร ความวา 
 

อถ  ในกาลนั้น นางราชเทวีตนแมก็หื้อโอวาทคําสอนแกลูกตนดวยคําวาดังนี้ ตาต ปุตฺตกา 
ดูราเจาลูกรักทังสองแกพอแมเหย สวนเจาทังสองอันจะเดินไปสอดแสวงหาเรียน  เอายัง
ศาสตรเพททังหลาย อันจักไปสูประเทศราชบานเมืองอื่นดังอั้น แมนจักเจียรจาปราศรัยอยู
กินดวยประการฉันใดดังอ้ันก็ดี ก็หื้อ187มีความอดความเพียรอยามีความเหี้ยมโหดโขดรายจา
หยาบกลาคําแข็ง จุง188หื้อมีความรํ่าเพิงคึดไปยาว หื้อลูกรักทังสองไดรักแพง189กัน แมนจัก

                                                           
185 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา6 บรรทัด 2 - 5 
186 ยุทธนา กนกนาก, “รูปแบบการพัฒนาครอบครัวเปนสุขจากอัตลกัษณกลุมชาติพันธุ : กรณีศึกษากลุมชาติพนัธุบรูใน

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  (วิทยานิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค (กลุมอนุภมูิภาคลุมน้ําโขง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,2553,),1. 

187 หือ้ หมายถงึให 
188 จุง หมายถงึ จง 
189 แพง หมายถึง รัก 
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ฟู190จาปราศรัยก็หื้อมีคําอันออนหวาน หื้อเปนท่ีควรระเมาเอาใจแกคนทังหลายเทอะ อปจ 
ประการหนึ่งเจาลูกรักทังสองจักไปดังอั้น จุงหื้อสมดังคําตริวิตักชุประการเทอะ บเทาแตนั้น
สิ่งเดียวจุงหื้อไดอยูสุข   สวัสดีมีทีฆาอายุยืนเท่ียงเทารอยขวบเขาเปนแดนแดเทอะ191 

      

    นางจันทไกรสรสอนใหพระโอรสมีความอดทน มีความสุภาพออนนอม 
และใหมีความรักแกกัน อีกทัง้ยังอวยพรใหมีอายุยืนยาวอีกดวย  
    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กอนพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ
ออกไปศึกษาหาความรู  นางจันไกรสรก็ไดอวยพรใหมีอายุยืนยาวหายจากโรคภัยและสอนใหคิดดี 
พูดจาออนหวาน ใหรักและอยาทะเลาะเบาะแวงกัน ดังความวา 

 

มาตา อันวานางพระญาผูแม อันจักไพดั่งอั้น ค็จิ่งสั่งสอนยังลูกแหงตนวา ดูราเจาลูกรักแก
แม ผีวาเจาทัง 2 หากจักไพดั่งอั้น ค็จุงหื้อมีทีฆาอายุหมั้นยืนยาว อันวาพยาธิทังมวลจุงหื้อ
คลอยจากลูกเตาทัง 2 เทิอะ วา จ ปน ประการนึ่ง ดูราเจาลูกรักแกแมเหิย ผีวาเจาจักไพ
บานเมืองท่ีอื่นดั่งอั้น หื้อคอยแปง192ใจหื้อดีงาม แมนจักปากตาน193เจียรจาปราไสรดั่งอั้น  
ค็จุงหื้อมีคําออนหวานเทิอะ อยาหื้อมีฅวามเฅืองเคียดแกกัน อยาวิวาทผีดเถียงกันเทิอะ  
แลวเจาทัง 2 จุงหื้อไพเทิอะวาอัน้หั้นแล194 

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมเมื่อพระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูก
ขับไลออกจากเมือง  นางจันทรไกรสรโศกเศราและครํ่าครวญกลัววาพระโอรสทั้ง 2 องคจะไดรับ
ความลําบากและไมสุขสบายเหมือนดังที่เคยไดรับ ดังความวา 

 

อถ ตทา  ราชเทวี โรทธมานา ในกาลนั้นนางราชเทวีตนแมหันลูกตน อันพลัดพรากจาก
ปราสาทราชเวศนแลโรง หนีไปดังอั้น นางก็มีโศกทุกขรอนไหม  มากนักบอาจจักทรงตนอยู
ไดก็รองรํ่าไหไปมาวันนั้นแล ภิกขเว ดูราภิกขุทังหลาย นางเทวีตนแมหันยังลูกทังสองแหงตน
หนีไปดังอั้น นางก็ยอมือตีออกรองไห  กลาวถอยคําอันควรรักควรแพงมากนัก ก็กลาววา 
ตาต อโห โอยนอแทแล ดูราเจาลูกรักแกแม ผูเกิดมาแตอกหาโทษบได พอยจักไดพลัดพราก
จากกูแมไป เขาไปสูประเทศราชบานเมืองอื่น ดวบบาปกรรมเยื่องใดอั้นชา ลูกรักกูเคยสุข

                                                           
190 ฟู หมายถึง พดู 
191 วัดบานเอ้ือม ผูก  1 หนา 9 บรรทัด 2 ถึง หนา 10 บรรทัด 2 
192 แปง หมายถงึ ทํา 
193 ตาน หมายถงึ พูด 
194 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 5 บรรทัด 4 ถงึ หนา 6 บรรทัด 1 
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สําราญในปราสาทมีอามาตยหากแวดลอมออมเปนบริวารไปดวยยัวยานอันเลิศแลว ประดับ
ดวยแกวหากดูงาม บัดนี้ลูกกูจักปาไมแกหนามหนา หาอันจักรองบาทาบได บวาเปนทุกขแก
ลูกแกนไททังสองอั้นชาฤๅ ดูราเจาลูกรักแกแมเหย แตกอนเจากูเคยอยูสุขเสวยยังโภชนะ
อาหารอันสนิทชิดชม มีรสอันหวานเลิศแลวบัดนี้ลูกแกวแมเข็ญใจ บวาจักไปกินลูกไมตาง
ขาวอ้ันชาฤๅ นางราชเทวีตนแมก็ไหแลวรํ่าไรไปมาดวยประการตางๆ  วาอั้นแลวก็รองไหอยู
หั้นแล195 

    เมื่อทราบขาววาเมื่อรมจักรกําลังจะมีสงครามพระมารดาก็เขาไปหานาง
เกษราและรองไหครํ่าครวญ  ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร พระมารดาของ
นางเกษรารองไหครํ่าครวญกลัววาจะพลัดพรากจากนางเกษรา ความวา 

 

แมเลี้ยงลูกไว   หวังเพิ่งอาศรัย  กษัตริยเมืองไทย นับแสนหมื่นได 
เขามาสูขอ   บยอ196ปนได             บปลงปลอยวาง หนอไธ 
     พระปตตา   รักษาเจาไว     เปนแวนแกว เมืองแยง 
จนอายแขกราย   ตางชาติใจแข็ง  หมายแฝงเทียมองค   อนงคหนอเหนา 

บปลงปน   แมคําไหลเบา         เอาสําเภาไฟ เครื่องรบ 
     มันจัดแจง   แตงหางมารบ    จักยุทธย่ําเขา ราว ี
พหุชนะ   ปุริอิตถี                    ชาวปุรี   ท่ัวขงเขตหอง 
บเปนผาสุก   เทาความทุกขตอง  เนตรนองพัง หลั่งยอย 
     รอนรนใจ       ซูผูใหญนอย        ปานแคร ใตไฟลน   
มีอกตํ่าคลอย   ระเวเหหน  กลัวจอมทรงพล   สงองคหนอเหนา 
ไพตกกวงไกล   แมอาลัยเจา       กลัวตกตางแดน ตางฟา 
     เท่ียงจักไกลกัน        นับวันเนิ่นชา  กลัวพลัดพรากหนา อาลัย 
สารพัด รํ่าตานปราศรัย          ทังกํานัลใน   ใหญนอยโศกไหม197 

 
    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม พระมารดาของนางเกษรารองไห
คร่ําครวญกลัววาทาวทศวงศจะสงนางอัสสราไปใหทาวอุเทน ความวา 

 

ตาต อมฺม ปยาธิตา ดูกรานางอะสสราผูเปนท่ีรักจําเริญใจแกกูแมเหย วาอั้นแลวก็กลาวเปน
ปฐมคาถาวา ตาต อมฺม ปยธิตา เกสฺสรา นจินฺเตสิ อิทํ นปวาสึ กมฺมํ โสตกํ บุพฺพชาติ ดูกรา

                                                           
195 วัดบานเอ้ือม ผูก 2 หนา 1 บรรทัด 4 ถึง หนา3 บรรทัด 1 
196 ยอ หมายถึง ยก 
197 พระยาพรหมโวหาร บท 16 หนา 117 
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นางอัสสราผูเปนท่ีรักจําเริญใจแกกูแมประดุจดังแกนตาหัวใจกูแมก็บคระนิงวาจักเปนไปดวย
ประการฉันนี้แล รอยวากรรมแหงเจาหากไดสรางไวแตชาติกอนอ้ันชาฤๅ ดูกรานางอัสสรา
พระปตตาธิราชเจารักษาเลี้ยงดูยังเจาไวแตเมื่อยังผง198เกิดมา บหื้อไดเจ็บเปนยังโรคาภัยอัน
ใดสักอัน จนตอเทาเจาพอใหญขึ้นมามีอายุได 16 ขวบเขาวัสสา แมนทาวพระยาตางประเทศ
ราชอันหากมีบรรณาการมารอดเพื่อจักขอเอาลูกรักยอดบุตตี พระปตตาธิราชก็บอนุญาต
ปลงปนหื้อแกทาวพระยาตนใดสักตน เทาจักรักษาเจาหื้อไวเปนแวนแกวอยูกับเมือง บัดนี้
ทาวบุญเรืองตนยศยิ่งอันเปนเจาเปนใหญแกชาวชวาทังมวล ตนใหญหยาบชาทารุณมันก็แตง
หางยังเสนาหาญคนเสิกไวคูดานคูภาย มันปรารภเพื่อจักคระนิงเอายังลูกรักแกแมผูมี
ลักขณะอันงามลวนถวนทุกแหง เตน ดวยเหตุน้ันคนทังหลายก็โศกเศราหมองใจมากนัก เหตุ
กลังองคพระราชบิตตาธิราชสงยังบุตตีธิดาหื้อแกอามิตตา ขาเสิกเมืองไกล เท่ียงจักพลัด
พรากกันไปเมินนานชะแล ตํ สุตฺวา199  

 

    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พระมารดาของนางเกษรารองไหคร่ํา
ครวญกลัววานางอัสสราจะถูกจับตัวไป ความวา 
  

ตาต อมฺม ปยาธิตา ดูรานางอัสสราเจาลูกรักแกแมเหิย คูแมอยูทังวันค็บฅวามรํ่าคึดคระนิง
วาจักเปนไพดวยประการดั่งนี้แทแล อยูมาทุกกาลวันฅืน คูแมค็อุนใจผาสุกใจ บัดนี้พอย
บังเกิดมีขาเสิ๊ก200สัตรู อันมีมากําจัดปรารภเพื่อจักเอาลูกเจาแมไพ201ชะแลลูกเหิย ดูรานาง
เปนกัมมเวรใดหื้อ202นางไดมาตอบมาฅืนฅอบแกเจานั้นชา เจาไดสางไวแตชาติอันใดชาพระ
ปตามาดาพอแมเลี้ยงลูกไวหวังเปนเงาฉัตรจอง203 ไวหื้อเปนท่ีลือชาปรากฏแกบานเมืองทัง
มวล ทาวพระญาทังหลายมาสูมาขอหากบหื้อบปน เพื่อกลัวเจาลูกรักแมไพตกกวนตกไกล
แล บัดเดียวเดี่ยวน้ี ทาวอุเทนอันเปนใหยแกชาวชวา มันจัดแจงแตงหางริพลสกุลโยธามา
ยุทธะยํ่ายีตีอยูถาแวดลอมกําแพงประเทสทังมวล บมีปุคละผูใดจักออกหนาอาสาเขาไพรบ 
หื้อมันแตกถอยหนีไพได ผีดั่งวามันตีแลเอาเวียงไดแลวดั่งอั้น ค็จักเอาเจาลูกรักแมไพเท่ียง
แทบสงสัยชะแล เหตุดั่งอั้นคูแมนี้ยินทุกขใจมากนักแทดีหลี ประดุจดั่งอกแมจักแตกตายไพ 
เหตุกลัวพระจอมใจธิราชองคเจาออกแกชาวชวา ไพตกอาณารัฐตางหอง ประเทสทองแดน
ไกล เหตุ  นัน้คูแมยิ่งสงสารนางมากนัก กลัวตกไกลหูไกลตา แลเจาลูกรักแกแมเหิย 204

 

                                                           
198 ผง หมายถึง กําลงั 
199 วัดบานเอ้ือม ผูก11 หนา 7 บรรทัด 4 ถึง หนา 9 บรรทัด 1 
200 ขาเสิ๊ก หมายถงึ ขาศึก 
201 ไพ หมายถึง ไป 
202 หือ้ หมายถงึ ให 
203 จอง หมายถงึ รม 
204 วัดน้ําโทง ผูก 8 หนา 1 บรรทัด 5 ถงึ หนา 3 บรรทัด 1 
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    จากตัวอยางทั้งหมดแสดงใหเห็นความสัมพันธในครอบครัวของชาว
ลานนาวาแมจะมีความใกลชิดสนิทสนมกับลูกมาก เนื่องจากพอจะมีหนาที่ในการทํางานดังเชน  
ทาวสุทัศนและทาวทศวงศตองดูแลบานเมืองและไพรฟาประชาชน ทําใหหนาที่ในการดูแล
พระโอรสและพระธิดาเปนของพระมเหสี ดังนั้นเมื่อจะตองพลัดพรากจากกันแมจึงมีความทุกขรอน
ใจมากกวาผูเปนพอ 

 

 4.2.3 คติธรรมคําสอน 
     คติธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนแบบอยาง  สวนคําสอน หมายถึง คําที่แสดงให
เขาใจโดยวิธีบอกหรือทําใหเปนตัวอยางเพื่อใหรูดีช่ัว  คติธรรมคําสอนในที่นี้จึงหมายถึง แนวคิด 
ความเชื่อถือที่เปนคําสอนและสามารถยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต   วรรณคดีของไทย
สวนใหญมักสอดแทรกคติธรรมคําสอนลงไปในเนื้อเรื่องเพื่อสั่งสอนผูฟงหรือผูอานและใหนําคติ
ธรรมคําสอนเหลานั้นไปปฏิบัติตาม   วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏคติธรรมคํา
สอน ดังนี้ 
 

   4.2.3.1 การเปนภรรยาที่ดี  
    ในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏคําสอนของสตรีในการปฏิบัติตนเปน
ภรรยาที่ดีของสามี  ในความตอนที่พระมารดาจะพานางเกษราไปสงใหแกศรีสุวรรณ  พระมารดา
ไดสอนนางเกษราเรื่องการเปนภรรยาที่ดี ดังความวา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

ฝายเทวีทาว เจายอดบุญใส  อยูยังใน หอปราสาทแกว 

คันสุริยา ไคลคลาผายแผว  ฝายโคยาน ฝายโนน205 

     จันทิมา เสด็จออกพน  เขาสูแกว มณฑล 

คันฆองครบ  ย่ํายามประถม  นึกปรารมภ คึดเถิงหนอเหนา 

ศรีสุวรรณ  ลูกเขยแหงเจา    จักบรรทม มะมอย206 

     ค็เคยชม ปรารมภลูกนอย   จอมยอดสรอย บุตรา 
องคแมฟา มือลูบหลังจา  ปยะภา คํารักบเอื้อ 

 

                                                           
205 คันสุริยา  ไคลคลาผายแผว ฝายโคยาน ฝายโนน หมายถึง เมื่อพระอาทิตยโคจรไปสูทวีปอมรโคยาน 
206 มะมอย หมายถงึ คอย ๆ หลับลง 
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คอยส่ังสอน แมแพรสีเหลื้อน207   หื้อจําเอาคํา คูเชื้อ 

     อยาจาไกลกัน ไพฝน208ฟกเฟอ209  กับทานเจา สาม ี

อยาทือนงลักษณ วามเหส ี 210  จักเปนราคี มุสทินหมนเศรา 

แมดวงขวัญตา บุตราหนอเหนา  หื้อเหมือนด่ังญิง ทาสใช 
     หื้อไดซื่อใส ตอองคทานไธ  เถิงเมื่อใกล ดีนอน 

หื้อกราบบาทะ เมื่อรวายตรีจร  ยามเมื่อเขานอน ชูมื้อ211หื้อได 
เมื่อสามีกา โกธาเคียดไหม  หื้อตัวนงวัย นิ่งงด 

     อยามีโมโห วาโทประชด  หื้ออดยืดกวาง ทวย212รอย 

ไฟโว213ลุก อยาซุกแถมฝอย  หื้อจําเอารอย แมนี้หื้อได 
อันน่ึงสาวสรรค กํานัลใชใกล  หื้อใจหวงใย ใฝรัก 

     อยาหวงหึงขาง หื้อเกินลวงนัก  อยาปลงเคียดปอง ปองชัง 
ยามมุนมุก ความทุกขติดผัน  หื้อเกาะกุมบัน พระทัยชื่นต้ัง 
อยาทําหางเกิน เพลิดเพลินสลัง้  เอาใจพัวพัน ชิดช้ัน 

     ทําราชการ มีธุระนั้น  อยาหื้อขาดบัน้ ทําเมิน 

หื้อมีพระยศ ปรากฏสักเสริญ  จิ่งจักจาํเริญ รังสีผองแผว 

บมีมัวหมอง บาดรอยปาวแปว214  เปนแนวรอย แตกช้ํา 
     อันญิงด ี กอนกี้ลวงล้ํา  บมีหมิ่นเศรา หมองมัว 

เพราะมีคลองวัตร ปฏิบัติผัว  รักษาตัวนาย จนวายมวยหนา 
หื้อสัตยซื่อใจ อยามีเมฆฟา  ทังฝูงมุลทิน ชั่วชา 

     อยาถือตัว ตอผัวตอบทา  จักหนายหนา มีผัว 

ผัวยิ่งรัก หื้อนายยิ่งกลัว   อยานับเมามัว กลัวเสียยศเจา 
ผัวรักแพง เฝอแฝงใฝเฝา  บมีเงา มละ 
     จักสวางหาย วอดวายเพิกวะ  คําบูดสม นินทา 
คําแมเทานี้ ค็ดีหนักหนา  อยานับทอดทุม215ลา จําไวหื้อแจง 

                                                           
207 สีเหลื้อน หมายถึง สีน้ําเงิน  สีเทาปนน้ําเงิน 
208 ฟน หมายถึง แนบสนิท 
209 ฟกเฟอ หมายถงึ ฟูมฟก เอาใจใส 
210 อยาทือนงลักษณ วามเหส ี หมายถึง อยาทะนงวาตนเปนมเหสี 
211 ชูมื้อ หมายถงึ ทุกวัน 
212 ทวย หมายถึง ดวย 
213 โว หมายถึง ลกุลาม 
214 ปาวแปว หมายถึง ปาดใหเปนแผล 
215 ทุม หมายถงึ ทิง้ 
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การบควร อยาหวนดวนแสรง  จักแหงพายลุน เมื่อคลอย216 

   พระมาดร สั่งสอนลูกนอย  หลายเยื่อง217ถอย วาทา 
เด้ิก218ดื่นแลว เจาแวนเงาตา  จุงไคลคลา อยาชาดื้อดาน219 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง  
 

รตฺติยา สุริยยนฺตา ในเมื่อสุริยาแลจักดา220ตกต่ํา เขาสูฅ่ําลับดอยไพแลวด่ังอั้น สวนนางราช
เทวี ค็มีใจอาลัยรักยังลูกนอยสุดท่ีหลายประการ จิ่งจักจูงเอาแขนยังนางลูกนอยแหงตน 
แลวค็หื้อยังโอวาทคําสอนวาด่ังนี้ ดูราเจาลูกรักแกแมเหิย ตั้งแตนี้ไพพายหนา เจาลูกรักแก
แมอยาไดพรากจากกันไพเนิอ ดูราเจาลูกรัก ตั้งแตนี้เมือหนา221 หื้อมีคลองวัตตปฏิบัติรักสา
ผัวตนหื้อเสมิอด่ังขาใชแทดีหลี ประการ 1 เมื่อจักเขานอนค็จักหื้อไดคอยเขานอนลูน222 หื้อ  
ภิทูนกราบยังทานไธตนเปนผัว หื้อนางไดกลัวไดเข็ดหลาบ ผีวาทานหากเคียดแลวเจาแมหื้อ
คอยอดเอาหื้อบันเทาอยาภอง223อยาจาตอบถอง224เสียงแข็ง ประการ 1 ฝูงทาสาทาสีขาขอย 
เจาผูนอยอยาไดอวง225อางกะทําราชการใหมหมา226 หื้อไดปรากฏยสลือชา อยาประหมาท
ลาสา หื้อมีใจสัจจะตอผัวไพพายหนา คันวาเมี้ยน227อายุค็จักเมือ228เกิดในชั้นฟาเลิสพายบน
ชะแล คันวานางสั่งสอนยังลูกแหงตนเทาน้ันแลว ค็จูงเอาแขนเขาไพสูหองปราสาทอาสนา
ท่ีปรัมมโพธิสัตตเจาแหงเราสถิตยอยูหั้น229 

    

     คําสอนของพระมารดานั้นปรากฏเฉพาะใน คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหาร และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง โดยใน คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ

                                                           
216 จักแหงพายลุน  เมื่อคลอย หมายถงึ จะแตกราวทีหลัง 
217 เยื่อง หมายถึง เรื่อง 
218 เดิ้ก หมายถึง ดกึ 
219 พระยาพรหมโวหาร บท 24 หนา 176-177 
220 ดา หมายถงึ เตรียม 
221 ตั้งแตนี้เมือหนา  หมายถงึ ตั้วแตนีเ้ปนตนไป 
222 ลูน หมายถงึ ภายหลงั 
223 ภอง หมายถงึ พรอง ลด 
224 ถอง หมายถึง โตตอบ 
225 อวง หมายถงึ หวง 
226 หมา หมายถึง ย่ิงใหญ 
227 เมี้ยน หมายถึง หมด ตาย 
228 เมือ หมายถงึ ไป 
229 วัดน้ําโทง ผูก 11 หนา 7 บรรทัด 5 ถงึ หนา 8 บรรทัด 5 
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พระยาพรหมโวหาร ปรากฏคําสอนของพระมารดาที่สอนนางเกษราทั้งหมด 10 ประการ  และใน
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง ปรากฏคําสอนของพระมารดาที่สอนนางเกษราทั้งหมด           
5 ประการ คําสอนของพระมารดาในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 2 สํานวนมีทั้งที่เหมือนและ
แตกตางกัน สามารถสรุปคําสอนของพระมารดาได ดังนี้ 

1.อยาพูดจาหางเหินและใหเอาใจใสดูแลสามี      
     2.อยาถือตนวาเปนมเหสี แตใหคิดวาตนเปนทาสคอยรับใช   
     3.ใหซื่อสัตยตอสามี    
     4.ใหกราบเทาสามีกอนนอนทุกคืน   
     5.เมื่อสามีโกรธอยาโกรธตอบ หรือกลาววาจาประชดประชัน   
     6.อยาหึงหวงจนเกินงาม   
     7.เมื่อสามีมีความทุกขก็อยาทอดทิ้ง ใหคอยเอาใจใสดูแล   
     8.อยาละเลยไมสนใจการงานของสามี     

9.อยาถือตัว เมื่อสามียิ่งรักก็ใหยิ่งเกรงกลัวสาม ี

     10.ใหดูแลสามีเหมือนตนเองเปนขารับใช      
     11.ใหเขานอนหลังสามี  
  
  4.2.3.2 การปฏิบัติตนตอนางใน 

    ในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏคําสอนของบุรุษในการปฏิบัติตนตอ
สตรีนางใน  ในความตอนที่นายดานพาศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนออกไปเที่ยวชมเมือง    
รมจักร กอนจะเดินทางไปเที่ยวชมเมือง  นายดานไดสอนทั้ง 4 คนเรื่องการปฏิบัติตนตอนางใน       
ในเมืองรมจักรไว ดังนี้ 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
 

................. ....................  ถาหัน230ญิงงาม เนื้อเหลืองเตื่อม231แปง 
นับพูดจา232 เกี้ยวพานกลาวแสรง หื้อจําเอาแซง233 แหงนา 

                                                           
230 หัน หมายถงึ เห็น 
231 เตื่อม หมายถงึ เติม 
232 นับพูดจา หมายถงึ   อยาไดบังอาจไปพูดดวย 
233 แซง หมายถงึ แบบอยาง 
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     อันชาตินางใน บดีซั่วชา  ตัวเอกกลา ส่ําคัญ 
อยาไดสมคบ แมนปะพบหัน  เสียฉันเปลาดาย  ทังอายเผิดหนา234 
มันบเขาการ นาหลานขวัญขา  ถาหันมันมา อยาเยาะ235 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม  

เตน คจฺฉิ ในเมื่อเจาทังหลายแลหากไปกับดวยลุงแทดังอั้น ผิวาหันหญิงผูหนึ่ งผูใดอันมา
กระทําดวยอิตถีมายาตางๆ เจาทังหลายอยาไดวาจักรักแพงแฝงใฝแลลื่นลวน236ยังนางผูนั้น
เทอะ ดูราเจาหลานรักแกปูอันมีรูปโฉมอันงามล้ํา  ผูหญิงทังหลายอันอยูในเมืองท่ีนั้น หาก
เปนลูกทาวพระยาแลคหบดีเศรษฐีเลี้ยงดาย ผิวาเจาทังหลายหากลื่นลวน237กับดวยเขาดัง
อั้น ราชทัณฑกรรมก็จักเถิง238แกเจาหลานปูจักไดทุกขใจชะแล ดูรามานวะเจาผูมีรูปอัน
เลา239งามปองดังวาหญิงใดมาหันก็หากจักมีปยสิเนหารักในเจาทังหลาย เหตุดังอั้น เจาจุง
รักษายังตนตัวตีนมือแหงเจาเทอะ240 

  

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง    

มาตุลา โอวาทา วุจฺจติ เมื่อนั้น นายดานค็พาเอายังมานวะ เฉพาะหนาสูเวียง 241 แลวค็พา
แอว242เดินไพ243แลว ค็หื้อโอวาทคําสอนดวยคําวา ดูราหลานรักแกปูเหิย ผีวาเจาหากเขาไพ
ในเมือง แลหลอน244หันยังนางนาฏสนม แลนางในอันเปนฅนใชสอยแหงพระญาเจาเมือง 
แมนวาเขาหากมาอึดออนดวยประการใดดั่งอั้นค็ดี เจาทังหลายอยามีใจปฏิปกษรักใครกับ
ดวยเขาแล อยาไถถอง245เจียรจาปราไสรกับดวยเขาเทิอะ เยียวกลัวถูกตองทัณฑกัมม
ดาย246  

 

                                                           
234 เสียฉันเปลาดาย  ทังอายเผิดหนา หมายถึง เสียเวลาเปลา จะอายดวย 
235 ถาหันมันมา  อยาเยาะ หมายถงึ  ถาเห็นนางในมา อยาพูดเลนดวย 

    พระยาพรหมโวหาร บท 5 หนา 36 
236 ลื่นลวน หมายถงึ ตีสนทิ 
237 ลื่นลวน หมายถงึ ตีสนทิ 
238 เถิง หมายถึง ถึง 
239 เลา หมายถงึ งามสลวย 
240 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 2 บรรทัด 2 ถึง หนา 3 บรรทัด 1 
241 เวียง หมายถงึ เมือง หรือ แหลงทีม่คีนหนาแนน หรือ แหลงความเจริญภายในกําแพงเมือง 
242 แอว หมายถงึ เที่ยว 
243 ไพ หมายถึง ไป 
244 หลอน หมายถึง หาก  
245 ไถถอง หมายถึง พูดคุย 
246 วัดน้ําโทง ผูก 5 หนา 4 บรรทัด 3-5 
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    จากคําสอนของนายดานในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน       
นายดานไดสอนศรีสุวรรณและพราหมณทั้ง 3 คนไวคลายคลึงกันวาเมื่อไดเจอนางสนม         
หญิงนางใน หรือลูกทาวพระยาตาง ๆ หามเขาไปพูดคุยยุงเกี่ยวดวย เพราะจะถูกลงโทษ  
 
  4.2.3.3 การรักษาความสัมพันธระหวางพี่นอง 
    ในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏคําสอนวาใหรักษาความสัมพันธ
ระหวางพี่นอง ในตอนที่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณจะออกเดินทางไปเรียนวิชา  พระมารดาไดให
โอวาทพระโอรสทั้ง 2 องค ความวา  

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
ตาต ปุตฺตกา ดูราเจาลูกรักทังสองแกพอแมเหย สวนเจาทังสองอันจะเดินไปสอดแสวงหา
เรียนเอายังศาสตรเพททังหลาย อันจักไปสูประเทศราชบานเมืองอื่นดังอั้น แมนจักเจียรจา
ปราศรัยอยูกินดวยประการฉันใดดังอั้นก็ดี ก็หื้อมีความอดความเพียรอยามีความ
เหี้ยมโหดโขด247รายจาหยาบกลาคําแข็ง จุงหื้อมีความรํ่าเพิง248คึดไปยาว หื้อลูกรักทัง
สองไดรักแพง249กัน แมนจักฟู250จาปราศรัยก็หื้อมีคําอันออนหวาน  หื้อเปนที่ควรระ
เมา251เอาใจแกคนทังหลายเทอะ252 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
ดูราเจาลูกรักแกแม ผีวาเจาทัง 2 หากจักไพดั่งอั้น ค็จุ งหื้อมีทีฆาอายุหมั้นยืนยาว อันวา
พยาธิทังมวลจุงหื้อคลอยจากลูกเตาทัง 2 เทิอะ วา จ ปน ประการนึ่ง ดูราเจาลูกรักแกแม
เหิย ผีวาเจาจักไพบานเมืองท่ีอ่ืนดั่งอ้ัน  หื้อคอยแปงใจ253หื้อดีงาม แมนจักปากตาน254เจียร
จาปราไสรดั่งอ้ัน ค็จุงหื้อมีคําออนหวานเทิอะ อยาหื้อมีฅวามเฅืองเคียด255แกกัน อยา
วิวาทผีดเถียงกันเทิอะ แลวเจาทัง 2 จุงหื้อไพเทิอะวาอัน้หั้นแล256 

                                                           
247 โขด หมายถงึ โกรธ 
248 รํ่าเพิง หมายถงึ รําพึง 
249 แพง หมายถึง รัก 
250 ฟู หมายถึง พดู 
251 ระเมา หมายถงึ ร่ืนรมย  เปนที่พอใจ 
252 วัดบานเอ้ือม ผูก 1 หนา 9 บรรทัด 3  ถึง หนา 10 บรรทัด 1 
253 แปงใจ หมายถึง ทาํใจ 
254 ตาน หมายถงึ พูด 
255 เคียด หมายถงึ โกรธ 
256 วัดน้ําโทง ผูก 1 หนา 5 บรรทัด 5 ถงึ หนา 6 บรรทัด 1 
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    ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม พระมารดาไดใหโอวาทวาขอใหมี
ความอดทน ความเพียร อยามีจิตใจโหดราย ใหพี่นองทั้งสองคนรักกัน อยาพูดจาหยาบคายแข็ง
กระดางตอกัน อีกทัง้ยังอวยพรใหสมดังหวังทุกประการ  มีความสุขและมีอายุยืนยาว ในพระอภัย-
มณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พระมารดาอวยพรใหมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย และใหโอวาทวาให
คิดดี พูดจาออนหวาน  อยาโกรธเคืองและอยาทะเลาะกัน   จะเห็นไดวาในพระอภัยมณีชาดกทั้ง  
2 สํานวน พระมารดาไดสอนเรื่องการรักษาความสัมพันธอันดีระหวางพี่นอง กลาวคือใหพระโอรส
ทั้งสองมีความรักใครตอกัน  ไมทะเลาะเบาะแวงกัน และใหพูดจาออนหวานตอกัน  
 
  4.2.3.4 คุณคาของความรู 
   ในพระอภัยมณีฉบับลานนาปรากฏคําสอนเกี่ยวกับความรูวาการมีความรู
จะทําใหมีศักดิ์ศรี ไมมีผูใดมาขมเหงรังแก และทําใหมีชื่อเสียงโดงดัง ดังความวา 
 

     วิชชาการ ทางดีบแคลว  จักสมศากดิ์ หนาซาเซง257 

มีคํารูไว ไผบขมเหง  .................. .................258 

 

  4.2.3.5 หลักธรรมเรื่องอริยสัจ 4  
   อริยสัจ 4 เปนหลักคําสอนหนึ่งของพระพุทธเจา แปลวา ความจริงอัน
ประเสริฐ มี 4 ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงได 
กลาวถึงหลักธรรมเรื่องอริยสัจ 4 สอดแทรกไวในตอนทายของเรื่องกอนที่จะประชุมชาดก ความวา 
 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลายพระตถาคตะค็ชักอตีตะมาเทสนาหื้อฟงแลวท่ีน้ีจักจาเทสนายัง
สัจจะทัง 4 ประการ คือวาทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ อันเปนเหตุเปน
ประไจยแหงทุกขทังหลาย คือวาตัณหา พาหื้ออยากหากเปนทุกขมากในตน สมุทยสัจจะนั้น
ไส หื้อทุกขไดเกิดมีมา นิโรธสัจจะ คือวาฅวามดับทุกขบหื้อเสส มัคคสัจจะเปนเหตุหื้อไดเถิง
ยังโลกุตตระธัมมเจา เขาสูนิพพานท่ีน้ันบเสสสะหลอแล 259

 

 

                                                           
257 ซาเซง  หมายถึง  ชื่อเสียงโดงดัง 
258 พระยาพรหมโวหาร บท 1 หนา 6 
259 วัดน้ําโทง ผูก 12 หนา 7 บรรทัด 2-4 
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    ขอความขางตนไดอธิบายหลักธรรมเรื่องอริยสัจ 4 วาทุกข สมุทัย นิโรธ 
และมรรคเปนเหตุปจจัยแหงทุกขทั้งหลาย กลาวคือตัณหากอใหเกิดความอยากเปนทุกข  สมุทัย
เปนเหตุใหทุกขเกิดขึ้น  นิโรธ คือ ความดับทุกข และมรรค คือ เหตุใหถึงโลกุตรธรรมและเขาสู
นิพพาน 
 

 4.2.4 ประเพณีการแตงงาน 
   เมื่อชายหญิงตกลงปลงใจจะใชชีวิตคูรวมกันจะตองผานพิธีแตงงานที่ถูกตองตาม
ประเพณีและความเช่ือของทั้ง 2 ฝาย ในพระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงการแตงงานของ     
ศรีสุวรรณกับนางเกษรา โดยกลาวถึงการเตรียมสถานที่จัดงาน การแสดงภายในงาน และพิธี
แตงงาน ดังความวา 
คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 

พวกขุนนาง ผูโตใหญหนอย   ตกแตงทํา พรอมพรับ   
     หนังราชสีห มารองลวาด260รับ   ตามอยางเหยี้ยม โบราณ 
ขัดราชวัตร สุวรรณขัดสาน  ตามต่ําเนียม คํานอมทูลไหว 
แกวกองทอง เรียงรองอยูใกล   ท่ีปรังคาใน เขตคาย 
     เสวตฉัตร ฝายขวาฝายซาย  สองฝายเบื้อง เรืองพรรณ 
ริมปราสาทลอม รอบราชฐาน  ใสฉัตรธงคัน หยาดยายเปนเสน 
ละครโขนหนัง หุนบังเครื่องเหลน  เกณฑจาน261ทํา พิลึก 
     ตั้งกลางเมือง สะเทือนครื้นครึก  ครบเครื่องเจา ราชา262  

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
อามจฺจา ในกาลนั้น สวนวาเสนาอามาตยแลริพลโยธาค็เอากันจัดแจงแตงหางยังพัดค็าวจาว
มอรแลขัดราชวัตรตกแตงยังกองเงินกองแกวแลน้ําพุทธาภิเสกชอนอยทุง263ไชยแลหนังราช
สีมาหุมพอกทุกสะลอกพรอมดงีามสัพพะธงคันฅํารถใหยตกแตงไวดวยดีสัพพะเครื่องตุริ
ยะนนตรี264คือวาพาทยค็องแลกลองลงปแตรเหิน265 

 

                                                           
260 ลวาด หมายถงึ ปู ลาด 
261 จาน หมายถงึ ขอรอง 
262 พระยาพรหมโวหาร บท 24 หนา171 
263 ทุง หมายถึง ธง 
264 นนตรี หมายถึง ดนตรี 
265 วัดน้ําโทง ผูก 11 หนา5 บรรทัด 1-3 
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  ตัวอยางขางตนไดกลาวถึงการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานแตงงานของ        
ศรีสุวรรณกับนางเกษรา โดยกลาววาบรรดาเสนาอมาตยไดจัดเตรียมสถานที่ เปนตนวานําหนัง
ราชสีหมาปูลาดบนพื้น   ราชวัตรสีทองมากั้นอาณาเขตปริมณฑลพิธี  ตกแตงพิธีดวยเศวตรฉัตร 
และฉัตรธงตางๆ   มีน้ําพุทธาภิเษก  รวมทั้งมีการเลนดนตรีอีกดวย 

   นอกจากการเตรียมสถานที่แลวยังมีการเตรียมการแสดงเพื่อความบันเทิงตาง ๆ
อีกดวยทั้งละคร โขน หนัง เครื่องเลนตาง ๆ และการออกสิบสองภาษา คือ การเลนรองเพลงและ
พูดเลียนแบบภาษาตาง ๆ  ในทางตลกคะนอง รวมทั้งมีการเลนดอกไมไฟ การแสดงและการละเลน
ตาง ๆ จัดขึ้น 7 วัน 7 คืนจึงสิ้นสุด ดังความวา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
     แตโรงงาน การเหลนเหลานั้น  ยังสืบเสน ยืนไพ 

กวาจักครบ เจ็ดวันไพไกล      ดั่งสัญญาไพ บอกไวส่ังแจง 
คันจักไขปน รําพันสรางแสรง  ดวยการลายแซง ชนะ 
    มากงานการ เครื่องเหลนสัพพะ  เมืองสรงเสะเจา ราชา 
มีพรํ่าพรอม สิบสองภาษา   ตามจินดา ใฝมักใครเหงอ 

ท่ีกลางสนาม พระลานหนาเตอ  มีคูอัน คูเชื้อ266 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
ในกาลนั้น อันวาพวกนนตรีของเหลนทังมวล คันวาบอกไฟ267ไห บอกไฟดอกบอกขวี ไฟ
เทียน เทียนสัพพถะกิจจักทุกแหง ทาวค็แตงหื้อเขาเหลนหลายประการ พอเจ็ดวันนานใคว268

แลว จิ่งจักเลิกเหลนสัพพะการทังมวลแล269  
 

   ในดานพิธีแตงงานนั้นในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร กลาว
วาเมื่อถึงเวลาแลวใหมีการตีบอกสัญญาณและโหรอง จากนั้นจึงใหศรีสุวรรณและนางเกษรานั่งบน
พระแทนแลวปุโรหิตจุดเทียนถวายแดทาวทศวงศ   จากนั้นทาวทศวงศก็จะสงตอใหพระมเหสีและ
คนอื่น ๆ ตอไปเปนการเวียนเทียนสมโภช   ในขณะเดียวกันก็จะมีการเลนดนตรี ตีกลองเฉลิมฉลอง

                                                           
266 ที่กลางสนาม  พระลานหนาเตอ   มคีูอัน  คูเชื้อ หมายถึง มีการเลนทกุชนิดในทองพระลาน 

    พระยาพรหมโวหาร บท 24 หนา 175 
267 บอกไฟ หมายถงึ ดอกไมไฟ 
268 ใคว หมายถงึ ครบ 
269 วัดน้ําโทง ผูก 11 หนา 7 บรรทัด 4-5 
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ดวย เมื่อเวียนเทียนครบ 7 รอบ ทาวทศวงศไดทําพิธีเจิมหนาผากเปนการเสร็จพิธีอภิเษก   ซึ่งมี
ความคลายคลึงกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงที่กลาววามีการทําพิธีเวียนเทียนสมโภช   
สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและไดกลาววามีการใชฝายผูกขอมือศรีสุวรรณ       
ดังความวา 
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  
     พอเวลาด ี หื้อตีสั่นคอน  เสียงโหกอง โกลา 
พระองคราชะ วรปตา   เสด็จลงมา จากบนแทนแกว 
จูงเอาแขน เจาองคผานแผว  ศรีสุวรรณ บชา 
     สวนพระมารดา รีบเร็ววาดวา  ดวยดวนอ้ัน ฉับพลัน 
หื้อสองรวมพื้น เสกสมดวยกัน   ศรีสุวรรณ นั่งบนแทนแกว 
เกษรา ธิดาแอวแหลว270   นั่งเตียงคํา เรียบรอย 
     ใหองคนาง เกี่ยวกอยนิ้วนอย  ตามอยางเหยี้ยม ราชา 
ตามรีชชะ กษัตรา   เสกสมเดิมมา นาวนานยืดแอว 
ปโรหิต ติดเทียนแวนแกว  ถวายบังคม ปนฟา 
     ทัศวงศ สงใหบชา  กับจอมนิ่งแกว ชายา 
นางคํานับ รับสงวงศา   สงลงมา เสหาหนุมเถา 
รับสงกัน ชู271องคชูเจา  เปนวงเวียน แวดลอม 
     โขงในวัง ปานจักสั่นคอม  เสียงหมี่กอง ประโคม 
มโหระทึก พิลึกด่ังสม  ตีอบรม ประโคมเสพเฝา 
เสียงสวางใส กลองชัยฆองเกา  เหมือนแผนดินเฟอน ฟาซาย272 
     เสียงหว่ันไหว ท่ัวดาวเขตคาย   สนั่นเกลา เฟอนคลอน 
เสนาะมวนเพราะ อืดออนขจร   โขนหนังละคร วิงวอนมวนแหลน 
โดดโผผาย วิ่งโยนหกเตน   ชุลมุน หมูพรอม 
     คันเตียน273เสร็จ พอเจ็ดรอมลอม274  ตามระเบียบตน บาฬี 
โหราฟอนรับ วนเวียนแสนส ี   แลวดับอัคคี ปดควันวันพัดเขา 

                                                           
270 แอวแหลว หมายถงึ งานสลวย 
271 ชู หมายถึง ทุก 
272 ฟาซาย หมายถงึ ฟาเอียง 
273 เตียน หมายถึง เทียน 
274 คันเตียนเสร็จ พอเจ็ดรอมลอม   หมายถึง   เมื่อเวียนเทียนครบเจ็ดรอบ 
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ปตุรงค เฉลิมพักตรเจา    สององคเลา พี่นอง 
     ฝูงโภยภัย บใกลเกิดพอง  สองหนอแกว องคคํา 
คันเสร็จเมี้ยนแลว อาวาหกรรม   วิวาทํ งานโตใหญหมา 
ยอดจีสาว แมดาวไหลฝา  ถวายบังคม นอมนาว275 

  

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
 
 
 
 
 
 
พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4.2.5 การแตงกาย 
  เครื่องแตงกาย หมายถึง เสื้อผาเครื่องนุงหมรวมถึงเครื่องประดับตาง ๆ  เสื้อผา

ไมไดเปนพียงสิ่งที่ใชปกปดรางกาย แตเส้ือผาสามารถแสดงใหเห็นถึงศิลปะและวิถีชีวิตของกลุมคน
นั้น ๆ ได ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาไดกลาวถึงกายแตงกายของตัวละครทั้งหญิง
และชายไวคลายคลึงกันวา มีการแตงกายดวยเครื่องประดับ อันไดแก มาวใสแขนแหวนใสกอย    
ดังความวา 

 

 
 

                                                           
275 พระยาพรหมโวหาร บท 24 หนา 174-175 
276 วัดบานเอ้ือม  ผูก 14 หนา 18 บรรทัด 4 ถึง หนา 19 บรรทัด 1 
277 หลา หมายถึง ปลาย ทาย 
278 วัดน้ําโทง ผูก 1   หนา 7 บรรทัด 1-3 

ศรีสุวณฺโณ สวนบรมโพธิสัตวเจาก็เขาอยูท่ีสระสรงแลวก็ออกมาน่ังท่ีควรแกตนนั้นแล  
ในกาลนั้นสวนพราหมณปโรหิตก็เรียกเอาฝายเสนวิเศษมาผูกมัดมือแหงเจา  แลวก็อุสสรา
ราชาภิเษกยังโพธิสัตวเจาหื้อไดปนเจาเปนใหญในเมืองที่นั้นก็มีวันนั้นแล ในเมื่อเจาแลไดเปน
พระยาแลไดรวมกับนางอัสสราดังอัน้276 

สวนราชเทวีค็จูงเอายังแขนนางอัสสรามามอบปลงปนหื้อแกโพธิสัตตเจา แลวกลาววา ตโต 
ปฏฐาย ตั้งแรกแตนี้ไพพายหนาจุงหื้อลูกหลา277ทัง 2 ไดสมมาคูกับกัน ตราบตอเทาเถา ยาว
ชีวํ เทิอะเนิอลูกเหิย วาอั้นแลว สวนวาปโรหิตอาจารยค็ถวายยังคํามังคละกัมม แลวจิ่งตาม
เทียนเวียนยังแทนแกว คันตามแลวค็สงหื้อพระญาทัสสวงส ทาวค็สงหื้อราชเทวี แลวค็สงหื้อ
เสนาอามาตยหั้นแล278  
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พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
ตํ สุตฺวา เทวปุตฺตกา วจนํ ปตฺตา ในกาลนั้นสวนเจาราชบุตรทังสองไดยินคํา พอตนกลาวดัง
อัน้ เขาก็ชมชื่นยินก็มากนัก จิ่งกลาววาขาแดพอเปนเจาขาลูกเตาทังสองก็หากมีความโสมนัส
ชมชื่นยินดีแทแล บเทาแตนั้นสิ่งเดียว ผูขาทังสองก็มีความปรารถนาใคร279รํ่าเรียนยังวิชาคุณ
คองมาเมิน280มากนักหนาบัดนี้หลอนไดยินพระบิตตาหากบอกกลาวก็ยินด ี ชอบแมนเทหนัก
หนาวาอั้นแลวก็ขึ้นทรงยังเคร่ืองประดับเปนตนวามาว281ใสแขนแหวนใสกอยสรอย
สังวาลมกุฏภัณฑา 5  สิ่งดูล้ําเลิศยิ่งแทหนักหนา282 

 

ในกาลนั้นนางราชเทวีก็เจียรจาตอบวา ขาแหงเจากูสวนมานวพราหมณนอยผูนัน้หากเปนลูก
ทาวพระยามหากษัตริยตนยศใหญตางประเทศราช อันไดพลัดพรากจากบานเมืองมาเพิงมี
ชะแล ประการหนึ่งมีเคร่ืองประดับตนตัวทังมวลเปนตนวามาวใสแขนแหวนใสกอยสรอย
สังวาล หากเปนของแพงอันฝูงไพรนอยทังหลายบหอนมีไหนชะแล283 

 

บัดนี้เราก็จักแตงหางยังนางราชบุตตีลูกรักแหงเราหื้อเปนเจาเปนใหญในเมืองท่ีน้ีแลเมื่อนั้น
อามาตยทังหลายรับเอาแลวก็ตกแตงยังกองแกวแหวนเงินคํา แลตกแตงยังราชวัตดวยคําทัง
มวลแล ในเมื่อแลวแหงกิจการทังมวลพระนาแลนางเทวีก็หื้อยังลูกแหงตนประดับยังเคร่ือง
อลังการคือวามาวใสแขนแหวนใสกอยสรอยสังวาลหั้นแล284 

 

 

 พระอภัยมณีชาดกฉบับวดันํ้าโทง 
  

ตํ สุตฺวา ในกาลนั้นสวนลูกทัง 2 ไดยินคําพระญาตนพอหากกลาวดั่งอั้น ค็จิ่งจักกลาววา 
สาธุ ดีนักแลดวยมีแท ผูขาทัง 2 ค็หากคึดฅระนิงมาแตเมินนาน หากาลวันอันจักไพบได ยังบ
รูวามีอยูบานเมืองใด ผีวาพระปตตาตนพอยังจักหื้อไพด่ังอั้น ตูขาทัง 2 ยินดีมากนักแลวาอั้น 
แลวค็ประดับยังเครื่องทิพพอลังการทังมวล มีตนวา มาวใสแขนแหวนท่ําโรง285สุบสอดนิ้ว 
แลวดูรุงเรืองไรใสงามมาก286 

 

                                                           
279 ใคร หมายถึง อยาก 
280 เมิน หมายถงึ นาน 
281 มาว หมายถงึ พาหุรัด 
282 วัดบานเอ้ือม  ผูก 1 หนา 8 บรรทัด  3 ถึง หนา 9 บรรทัด 1 
283 วัดบานเอ้ือม ผูก 13 หนา 17 บรรทัด 4 ถึง 18 บรรทัด 1 
284 วัดบานเอ้ือม ผูก 14 หนา 18 บรรทัด 1-4 
285 ท่ําโรง หมายถึง ธํามรงค แหวน 
286 วัดน้ําโทง ผูก 1 
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ทีน้ีจักจาเถิงนางพี่เลี้ยง คือวาสีสุดา แลปพภาจังการณี แลแมอุบล ในเมื่อกับทังนางยอด
สรอยอัสสรานองหลานั้นกอนแล ในเมื่อแจงมาแหงสายสุริยะอาทิตยดั่งอัน นางทังหลายค็
มีฅวามรํ่าเพิงคึดเถิงโพธิสัตตเจาแลมานวะพราหมณทัง 3 ฅน นางค็ชําระยังเนื้อตัว แลวค็
ประดับยังเนื้อตนดวยเคร่ืองทิพพะอลังการ คือวามาวใสแขนแหวนใสกอย สอยสังวาลย 
สุบสอด287ยังแหวนธํามรงค แลวค็ลงจากมนเทียรปราสาทแหงตน พรอมกับดวย        
ยัสส ปริวารประกอบดวยเสนาอามาตยแลฅนหาญ หากแวดลอมออมเปนปริวาร แลวค็สระ
เด็จจากปราสาทมาสูสวนอุณญานดอกไม ค็มารอดเถิงยังสวนดอกไมหั้นแล288 

 

อถ ในกาลนัน้ นางราชเทว ีจิ่งจักกลาววา ดูรา สามิกะเหิยธิราช อันวาพราหมณนอยน้ันหาก
มีกิริยาลักขณะอันงามองอาจ หากเปนลูกทาวราชเมือง แขงปราไสรใครเหลนเดินเทสเขามา
หาเมืองเราท่ีน้ีมีชะแล อป จ ประการ 1 อันวาเคร่ืองประดับทังมวล คือวามาวใสแหวนใส
กอย สรอยสังวาลหากเชียงคราน289เลิสแลว ของไพรนอยบหอนมีไหน เนื้อหมดใสเลิสแลว 
หากสมควรกับลูกแกวอัสสราแทแล290 

 

   จากตัวอยางขางตนกลาววาตัวละครประดับกายดวย “มาวในสแขนแหวนใสกอย” 
มาว คือ เครื่องประดับตนแขนที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาพาหุรัด แหวน คือ เครื่องประดับสําหรับสวม
นิ้วมืออาจเรียกวา “ท่ําโรง” ซึ่งมาจากคําวา ธํามรงค  นอกจากนี้แลวยังมี  สรอย  สังวาล      
มกุฏภัณฑา 5  สิ่งซึ่งนาจะหมายถึงเครื่องราชกกุธภัณฑ อันไดแก พระมหาพิชัยมงกุฎ  พระแสง-
ขรรคชัยศรี  ธารพระกร  วาลวีชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน 

  
 4.2.6 อาหาร 
   อาหารเปนปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย อาหารของแตละทองถิ่นแสดงให
เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ  ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาได
กลาวถึงอาหารพ้ืนบานของลานนาที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ เมี่ยง     
   เมี่ยง คือ ตนชาชนิดหนึ่ง ไดมีการนําใบของตนชาชนิดนี้มารับประทาน โดยนําใบชา
หรือใบเมี่ยงมามัดรวมเปนกอนนําไปผานการนึ่งและแชในถังหมักใหได ใบเมี่ยงที่มีลักษณะ
เหมือนกับการหมักดองใบชา 

                                                           
287 สุบสอด หมายถึง สวม 
288 วัดน้ําโทง ผูก 6 หนา4 บรรทัด 3 ถงึ หนา 5 บรรทัด 1 
289 เชียงคราน หมายถงึ งดงาม 
290 วัดน้ําโทง ผูก 10 หนา 4 บรรทัด 1-3 



331 

 

   ในอดีตการกินเมี่ยงไดแพรหลายอยางกวางขวางในลานนา คนทุกเพศทุกวัยตาง
เคี้ยวเมี่ยงในยามวางตลอดวัน   เมื่อมีแขกมาเยือนหรือมีการชุมชุมตาง ๆ เจาของบานจะตอง
เตรียมเมี่ยงออกมารับรองแขก  ในจานเมี่ยงจะมีเกลือรวมอยูดวย  ในบานของผูมีฐานะหรือเมื่อมี
แขกสําคัญมาเยือน ในจานเมี่ยงจะมีถั่ว มะพราวห่ันเปนชิ้น ขิง กระเทียมดอง และเครื่องกินกับ
หมากเพื่อใชกินกับเมี่ยงดวย291 เมี่ยงมีผลกระตุนรางกายเชนเดียวกับใบชา  การเคี้ยวเมี่ยงจึงทําให
สามารถทํางานตอไดเปนระยะเวลานาน โดยไมไดรับประทานอาหาร292 

  ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงการกินเมี่ยง  ดังความวา  
 

คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร 
     จําถากถาง293 เอาหญาระยะ  ตองนิ่งสู ทํางาน 

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยเนื้อ เหลือท่ีประมาณ  สูทนทาน การเถียงบได 
หมากสุบ294มูลี295 บมีกินใกล  แสนกันดารใน แลนอง 
     เปรี้ยวปากจาง คอยาง296คนทอง297 อดหมากเหมี้ยง มูล ี
ญาติพี่นอง บานชองบหมี  ทุกขกะลี298 กาละเสี้ยงถาน299 
เปนคนคพา300 พรากคลาเมืองบาน ซ้ําเปนคนพาล กลาวชี้301 
     สารพัน ขัดสนคร้ังนี้  บเหลือกวาหนี้ ไพเลย 

  

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง  

อป จ ประการ 1 ค็เปนทุกขดวยหาที่อยูท่ีกินบได มักวากินแตเขาแลวค็บไดกินยังคิลานประ
ไจยเหมี้ยงหมากสักอัน แสนกันดารทุกขยากผลาญใจแทแล ดูกรานาง จักเยียะด่ังรือดีอ้ัน

                                                           
291 สุเทพ สุนทรเภสัช ,[บรรณาธิการ], สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรใน

ภาคเหนือของประเทศไทย (เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2513), 22. 
292 เรื่องเดียวกัน, 23. 
293 จําถากถาง หมายถึง บังคับใหดายหญา 
294 หมากสบุ หมายถึง หมากที่จัดเปนคาํ 
295 มูลี หมายถงึ บหุร่ี 
296 คอยาง หมายถงึ น้ําลายเหนียว 
297 คนทอง หมายถงึ มวนทองไส 
298 กะลี หมายถึง กาล ี
299 กาละเสี้ยงถาน หมายถึง คราวนี้อยางยิ่ง 
300 คนคพา หมายถงึ คนอนาถา 
301  เปนคนพาล  กลาวชี้  หมายถึง  ถูกกลาวหาวาเปนคนพาล 
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ชา ขอนางจุงโปรดปรายหื้อหมูคูพี่ไดรับฅวามสุขพรองเทิอะ แมนจักหื้อเปนขาใชเฝาสวน
ดอกไม คูพี่ค็บเคียดบพรองดวยประการฉันใดแล302 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดับานเอื้อม 
สพฺเพอิตฺถีโย ทิสฺวา สวนผูหญิงทังหลายอันอยูในเวียงอันเขาไปแลออกมา เขาไดหันยังบรม
โพธิสัตวเจามีรูปอันงามฉันนัน้ เขาก็กลาววา  ดูราพี่เปนเจาผูมีรูปอันงาม เจากูลุกแตท่ีใดมา
นัน้ชา บเทาแตน้ันเจากูประโยชนดวยอันใด จุงเอาอันนั้นเทอะ เปนตนวาขาวตมหนมอันกิน
หวานขาวงามมีรสอรอย คันกินแลวหากดูลํา เชิญเจากูจุงเอาตามใจมักเทอะ วาอั้นแลวเขา
ก็เอาหมากเมี่ยงมูรี303ยื่นถวายหื้อแกโพธิสัตวเจาหั้นแล304 

    

   ในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ ง 3 สํานวนกลาวถึงการรับประทานเมี่ยง             
ในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกลาววาเมื่อพราหมณทั้ง 3 คนไดพบกับ      
พี่เลี้ยงทั้ง 4 คนของนางเกษรา   พราหมณไดบอกวาตนไมมีความสุขอดอยากไมไดกินเมี่ยง  
เชนเดียวกับในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงพราหมณทั้ง 3 คนก็บอกวาตนอดอยากไมไดกิน
เมี่ยง  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม เมื่อศรีสุวรรณเที่ยวในตลาดเมืองรมจักรนาง
ทั้งหลายที่เกี้ยวศรีสุวรรณก็ไดยื่นเมี่ยงให      
   นอกจากเมี่ยงแลวในพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนยังกลาวถึงของที่มัก
รับประทานหรือใชควบคูกัน คือ หมากและบุหรี่  การกินหมากในลานนามีลักษณะเชนเดียวกับของ
ภาคกลาง คือ การกินหมากคูกับใบพลูและปูน โดยอาจจะมีการจัดไวเปนคํา ๆ สวนการสูบบุหรี่นั้น
คนลานนาในอดีตทั้งชายและหญิงนิยมสูบบุหรี่ โดยจะสูบบุหรี่ที่มวนเอง เรียกวา บุหรี่ขี้โย โดยจะ
มวนดวยใบตองแหงขนาดมวนเทาหัวแมมือและยาวเกือบคืบ   
   นอกจากนี้แลวในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง พราหมณทั้ง 3 คนไดขอ   
คิลานปจจัย หมายถึง ปจจัยสําหรับคนไขซึ่งก็คือยารักษาโรคนั่นเอง  ยารักษาโรคในความหมาย
ของพราหมณทั้ ง 3 คน คือ หมาก เมี่ยง บุหรี่ที่ตนตองการเพื่อรักษาความอดอยากซึ่ ง
เปรียบเสมือนความเจ็บปวยในขณะนั้น   อีกทั้งในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมยังกลาวถึง  
“ขาวตม” หมายถึง ขาวตมมัดที่ทําดวยขาวเหนียวผัดกับกะทิแลวนําไปหอดวยใบตองใสไสกลวย 

                                                           
302 วัดน้ําโทง ผูก 6 
303 มูรี หมายถึง บหุร่ี 
304 วัดบานเอ้ือม ผูก 6 หนา 4 บรรทัด 1-4 
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และ “ขาวงาม” ซึ่งนาจะหมายถึง ขาวงา คือ ขาวคลุกงา โดยการนํางาขี้มอนซึ่งเปนพืชในทองถิ่น
ของลานนามาโขลกกับเกลือแลวนําไปโขลกกับขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลว  
 

 4.2.7  อาวุธ 
  อาวุธ หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการทําราย ทําลาย ปองกัน ตอสู หรือฆา         
ในพระอภัยมณีฉบับลานนากลาวถึงอาวุธตาง ๆ ไวเมื่อทาวอุเทนไดเตรียมกองทัพและอาวุธตาง ๆ 
มาทําสงครามกับทาวทศวงศ   ฝายทาวทศวงศก็เตรียมกองทัพและอาวุธตาง ๆ ไวเชนกัน         
ดังความวา 
 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม 
ทานจุงไปกะเกณฑยังคนทังหลายหื้อไดระวังรักษายังกําแพงปราการไวชุ305ดานชุภาย อยา
หื้อขาเสิกศัตรูมาชูท่ีจิ่ม306ใกลเวียงเรา บเทาแตนั้นทานทังหลายจุงถือเอายังปนหลวงเลม 
ใหญแลหนาไมอันชุบดวยน้ําพิษแลวจุงขึ้นอยูในท่ีปราการกําแพงเวียง หื้อไดฆายังขาเสิก
ศัตรูทังหลายฝูงนั้น หื้อเถิงเซิ่งชีวิตอันเสี้ยงไปบัดเดียวนัน้เทอะ307    

 

สวนอันวาทาวอุเทนผูมีเตชฤทธีอานุภาพมากนัก ก็ตกแตงหางยังจตุเสนาอามาตยอันเปนกับ
ดวยศาสตราอาวุธแลหอกดาบกองหนาแลสีนาด308พาดปนมีประมาณมากนักหนาบอาจ
จักสังขยาคณนานับไดก็ตอืเขามาอยูคู309ดานคูภาย310 

 

แมนวาขาเสิกฝูงนั้นหากเขามาใกลยังเมืองเราท่ีน้ีแทดังอั้น สูทังหลายจุงเอากันขั้วยังทราย
อันรอนแลวจุงผุยลง บเทาแตนั้น สูจุงธนูปนใหญหื้อขาเสิกหมูนั้นไดแตกพายหนีไปเสี้ยง
เทอะ311   

 

 

 

 

 

                                                           
305 ชุ หมายถึง ทุก 
306 จิ่ม หมายถงึ ใกล 
307 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 2 บรรทัด 2-4 
308 สีนาด หมายถงึ ปน 
309 คู หมายถงึ ทุก 
310 วัดบานเอ้ือม ผูก 11 หนา 1 บรรทัด ถึง หนา 2 บรรทัด 1 
311 วัดบานเอ้ือม ผูก 12 หนา 2 บรรทัด 5 ถึง หนา 3 บรรทัด 2 
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ทาวก็ไดยินยังสัทสําเนียงเสียงอันสะทานหว่ันไว อันอากัยรณเต็มไปดวยเสียงปนมอกนาด312 
ทาวก็รูวาขาเสิกหากเอากันเขามาสูท่ีใกลแลว313 

 

ดูกราพี่เปนเจา ปองด่ังวา  เราแลจักอยูในสวนท่ีน้ีก็หากหาประโยชนะบไดแล เหตุดังอั้นเรา
ควรออกไปสูรบกับดวยพวกปจจามิตรทังหลายเทอะ มาเราจักอุบายดวยอันออนนอมแล  
ผิวาเขาหากมาจับยับเอายังเราดังอั้น เราจุงเอาคอนแกว314แลดาบศรีกัญไชยตัดเอาหัวขา
เสิกไดคนหัว เยียะไปถวายแกพระยาทัสสวงเจาเทอะ315 

 

พระอภัยมณีชาดกฉบับวดัน้าํโทง 
ตทา กาเล อุทฺเทล พลโยธา สตฺตาริย สุรตา อริหิ ดั่งนี้ ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ในเมื่อทาว
อุเทนอันเปนใหยแกชาวชวาทังมวล มันค็เอายังริพลโยธาแหงมันเขามาตั้งทัพแวดเวียง  
รัมมจักรคู316ดานคูพาย คือวาวันตกวันออก317ขอก318ใตหน319เหนือพายัพ หรดีอีสาน  
อาคไนค็หื้อเสนาอามาตยขึ้นขี่มาแลรถ มีมือถือหอกแลงาว ธนูสิงยิงแมนค็เตงหนีบเขามาคู
ดานคูพาย320 

 
ตํ สุตฺวา ราชา พระญาเจาเมืองไดยินดั่งอั้น ค็มีใจยินดีมากนัก จิ่งจักบังฅับยังจตุรเสนา  
4จําพวก คือวาเสนารถ เสนาเทียวตีน เสนาชาง เสนามา หื้อมาพรอมหนาเต็มราชวังหลวง
เทิอะ เสนาโยธาทังหลายฝูงนั้นอันเปนฅนหาญ มีมือถือเครื่องขา321 อาวุธก่ันกลา ทังมีดพรา
แลชะเลิยถวน ทังปนหลวงแลระมอกนาด ทังหอกดาบกับลา322เอากันมาอยาชา323

 

 

                                                           
312 มอกนาด หมายถึง ปนใหญ 
313 วัดบานเอ้ือม ผูก 12 หนา 12 บรรทัด 12 
314 คอน หมายถงึ เครื่องมือสําหรับตหีรือทุบ 
315 วัดบานเอ้ือม ผูก 12 หนา 6 บรรทัด 4 ถึง หนา 7 บรรทัด 2 
316 คู หมายถงึ ทุก 
317 วันตกวันออก หมายถึง ทิศตะวันตกทิศตะวันออก 
318 ขอก หมายถึง เขต   ริม 
319 หน หมายถงึ ทิศ 
320 วัดน้ําโทง ผูก 7 หนา 7 บรรทัด 5 ถงึ หนา 8 บรรทัด 2 
321 เครื่องขา หมายถึง เครื่องฆา 
322 ลา หมายถงึ ดาบยาว หรือ หอก  
323 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 4 บรรทัด 4-5 
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โส ราชา ฝายทาวอุเทนแลสุรเหนวิชาเอย็นมูลตางทัพ หันริพลโยธาแหงตนอันพายคาน324

ถอยหนีฉันนั้น ค็รูวาจักคนคานแทดีหลี มีโกธาเฅืองโกรธไหม อยูบไดยินอาย มีมือถือดาบ
ถืองาวเถี่ยน325ยาววา ค็ขึ้นขี่มาตัวหาญองอาจออกรบปราบเสิ๊กสาร ทาวมุลลตานผูใหย 
ถือดาบไลเลิยมา ปงกรีมาผูเถา326 อันเปนเคลาแกชาวชวา ขี่อาชามิ่งมาถือดาบกลาฅม
ผาย สุรเหนทาวใหยริทธีใชพอดี วิชาเอย็นใจไหม อยูบไดวิ่งโดดเขามา ยามนั้นมหาสัตตเจา
แลพราหมณทัง 3 ฅน ค็ถือเอาฅอนกระบองแลดาบสรีกัญไชยเถี่ยนกลา หันขาเสิ๊กฝาเขา
มา เจาค็เอาฅอนกระบองแกวกวัดแกวงตี ยังขาเสิ๊กศัตรูหั้นแล ยามนั้น พราหมณวิเชียรค็
แวดวงเวียนถือเอาดาบเตนภึบภาบ ตัดเอาหัวสวนทาวสุรเหน ค็รบรับกับดวยเจาสานนท
เยื่อง เภ็งอาวุธออกลุกสนๆ เหมือนเม็ดฝนกอนใหยตกใสปถวี ยามนั้นปงกรีมา อันเปนเคลา
แหงชาวชวาทังหลายมวล อันเจาสรีสุวัณณหากบุบกวัดแกวงดวยฅอน ค็ถูกฅอปุดขาดไพหา
ชีวิตบได แตกระไรหนีไพ เจาโมราไวบชา ถือดาบกลาฟนฅอแหงทาวสุรเหน ค็ปุดขาดขวับ
ตกไพหั้นแล สวนพราหมณวิเชียรฟนมุลลตานเปน 3 สี บังจนเลือดไหลยอยอาบท่ัวตนตัวทัง
มวล สวนเจาสานนทมีเวทยมนตอันกั่นกลา ขาทานทาวซาเอย็น ผูเปนเสนาใหยแหงพวกทัพ
ชวา327 

 

   จากตัวอยางที่ยกมานี้มีการกลาวถึงอาวุธที่ฝายทาวอุเทนและทาวทศวงศใชตอสู
ในสงครามมีทั้งอาวุธที่ใชสําหรับการตอสูในสงครามทั้งหอก  ดาบ   ธนู  งาว  ปนหลวง  หมายถึง 
ปนใหญ   สีนาด  หมายถึง ปน    ธนูปนใหญ หมายถึง ธนู   มอกนาด  หมายถึง ปนใหญ        
คอนแกวและฅอนกระบอง หมายถึง กระบองซึ่งเปนไมใชสําหรับตี   ลา  หมายถึง ดาบยาว หรือใน
ลานนาบางพื้นที่หมายถึงหอก     
   อาวุธซึ่งเปนหนึ่งในเปนเครื่องราชกกุธภัณฑของพระมหากษัตริยหรือพระเจา
แผนดิน คือ พระแสงขรรคชัยศรี โดยในภาษาลานนาเรียกวา ดาบศรีกัญไชย  ดาบศรีกัญไชย 
หมายถึง ดาบวิเศษของพระโพธิสัตว ปจจุบันเปนที่รูจักกันในนามของดาบศักดิ์สิทธิ์  
   นอกจากอาวุธที่ใชในสงครามและอาวุธของพระมหากษัตริยแลวยังมีอาวุธของ
ชาวบานอีกดวย คือ มีด  พรา   และหนาไม คือ เครื่องยิงชนิดหนึ่ง มีคันและราง ยิงดวยลูกหนาไม
ในพระอภัยมณีฉบับลานนากลาววามีการนําลูกหนาไมไปชุบดวยยาพิษ  อีกทั้งทาวทศวงศมีคําสั่ง

                                                           
324 คาน หมายถึง พายแพ 
325 เถี่ยน หมายถงึ ลักษณะนามของของมีคมที่ยาวเรียว 
326 ผูเถา หมายถงึ ผูเฒา 
327 วัดน้ําโทง ผูก 9 หนา 8 บรรทัด 4 ถึง หนา 9 บรรทัด 4 
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ให“ขั้วยังทรายอันรอน”  คือ นําทรายมาคั่วใหรอนแลวโปรยไปยังขาศึกซึ่งถือเปนอาวุธที่ใหทําลาย
ขาศึกอยางหนึ่งดวย 

            
  วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนารับเอาเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมาดัดแปลง
และไดปรับใหเขากับความเปนทองถิ่นของลานนา  จากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีทั้ง 3 สํานวน 
คือ คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและ 
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง   ไดแสดงคุณคาดานความงามทางวรรณศิลปและดานภาพ
สะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมลานนา   ในดานวรรณศิลปปรากฏการเลนเสียงสัมผัสคลองจอง 
การซ้ําคํา  การใชคําภาษาลานนา  การซอนคําภาษาไทยกลางกับภาษาลานนา และการใชความ
เปรียบ   ในดานสังคมและวัฒนธรรมไดสะทอนใหเห็นความเชื่อ   คานิยมทางสังคม  คติธรรมคํา-
สอน  ประเพณีการแตงงาน การแตงกาย อาหาร และอาวุธ   
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 สรุปผลและอภิปรายผล 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบของวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  อีกทัง้ยังศึกษาคุณคาของวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาในฐานะวรรณคดีทองถิ่น  โดยไดศึกษาพระอภัยมณีฉบับลานนา 
3 สํานวน ไดแก คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร  พระอภัยมณีชาดกฉบับ 
วัดบานเอ้ือม และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  

 ในทองถิ่นลานนามีวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่แตงดวยภาษาลานนาและมีเนื้อเรื่อง
ครบสมบูรณ 3 สํานวน มีทั้งที่แตงเปนรอยกรองและรอยแกว   พระอภัยมณีฉบับลานนา
สํานวนรอยกรองแตงดวยคําประพันธประเภทคราว  พระยาพรหมโวหารซึ่งเปนกวีในราชสํานัก
เชียงใหมแตงขึ้นในป พ.ศ.2425 ตามพระประสงคของเจาแมทิพเกสร พระชายาในเจาอินท-   
วิชยานนทและเปนพระมารดาในพระราชชายาเจาดารารัศมี   คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ
พระยาพรหมโวหาร  มีการดํา เนินเรื่องสวนใหญ เหมือนพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู              
หากเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารกับพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภูแลวนั้นพบวาคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีเนื้อเรื่อง
ตั้งแตตอนที่ 1 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชาและจบเพียงแคตอนที่ 8 อภิเษกศรีสุวรรณ
กับนางเกษราเทานั้น  ในขณะที่พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีเรื่องราวตอไปจนถึงตอนที่ 64       
พระอภัยมณีออกบวช    
  การที่พระยาพรหมโวหารแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณีจบเพียงแคนั้นผูวิจัยเห็นวาเปน
ความตั้งใจของผูแตง   เนื่องจากคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีเนื้อเรื่อง
จบที่ศรีสุวรรณไดอภิเษกกับนางเกษราซึ่งถือเปนการจบเรื่องอยางสมบูรณมิไดขาดอยูครึ่ง ๆ 
กลาง ๆ เพียงแตไมมีการประชุมชาดกเทานั้นซึ่งคราวซอหลายเรื่อง เชน คราวซอเรื่องหงสหิน 
คราวซอเรื่องชิวหาลิ้นคํา ฯลฯ  ก็ไมมีประชุมชาดกเชนกัน 
  พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวแตงเปนนิทานชาดกมี 2 สํานวน คือ พระอภัย 
มณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง  ในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอื้อมไดกลาววา  ใน พ.ศ.2484 พระบุญเตื่อม ไชยมงคลพรอมดวยมารดาและญาติพี่
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นองไดจางนอยปญญาใหเขียนพระอภัยมณีชาดก เพื่อที่จะอุทิศบุญจากการคัดลอกพระธรรมนี้
ใหแกบิดา   สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง คัดลอกเมื่อ ปพ.ศ.2494 ไมไดระบุวาจารขึ้น
เพราะเหตุใด  ปรากฏเพียงชื่อผูคัดลอกในตอนทายของชาดกแตละผูก โดยผูคัดลอกมีจํานวน      
9 คน  คือ  พระอริยะ  พระภิกษุควาย  หนานอินทวงศจันทร  พระภิกษุจันทร  พระภิกษุจร       
สิทธิวังโสภิกขุ  มหาอัสสโสภิกขุ  มหาสิงหคํา และนอยวันไชย    พระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนนี้
มีเนื้อเรื่องคลายกับคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร และมีการเพิ่มเนื้อเรื่อง
ตอนทายหลังจากศรีสุวรรณไดอภิเษกกับนางเกษราวาพระอภัยมณีไดหนีจากนางผีเสื้อสมุทรมาจน
ไดพบกับศรีสุวรรณ   พระอภัยมณีจึงไดอาศัยอยูกับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักร  พระอภัยมณีและ 
ศรีสุวรรณหมั่นกระทําความดีเมื่อตายไปจึงไดเกิดในสวรรค 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนกับพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภูนั้นพบวา พระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน คือ คราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหาร  พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัด    
น้ําโทงไดอิทธิพลดานเนื้อเรื่องมาจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู    แตมีการตัดเนื้อเรื่องใหสั้นกวา
ดังที่กลาวมาแลววาเมื่อเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูนั้น พระอภัยมณีฉบับลานนามีเนื้อเรื่องตั้งแตตอนที่ 1 พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเรียนวิชา
และจบลงเพียงตอนที่ 8 อภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา และในนิทานชาดกมีการแตงเนื้อเรื่อง
เพิ่มเติมวาพระอภัยมณีไดหนีจากนางผีเสื้อสมุทรและไดพบกับศรีสุวรรณ ทั้งสองอยูดวยกันที่เมือง
รมจักรเมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค  เนื้อเรื่องสวนที่แตงเพิ่มนี้มีบางสวนที่คลายคลึงกับตอนที่ 9 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อในฉบับสุนทรภู 
  แมวาวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาจะไดรับอิทธิพลดานเนื้อเรื่องจากพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภู   แตไดนํามาดัดแปลงโดยการเปลี่ยนมาใชภาษาลานนาและเปลี่ยนการใช     
ฉันทลักษณ  กลาวคือพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตงเปนรอยกรองโดยแตงเปนกลอนนิทาน       
เมื่อนํามาแตงเปนฉบับลานนาไดมีการแตงทั้งสํานวนรอยแกวและรอยกรอง  พระอภัยมณีฉบับ
ลานนาสํานวนรอยกรองใชฉันทลักษณประเภทคราวซอซึ่งเปนคําประพันธของลานนา  คราวซอ
เรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร มีลักษณะการแตง คือ คราวบทขึ้นตนและบทดําเนิน
เรื่อง 1 บท มี 3 บาท บาทละ 4 วรรค รวมแลวมี 12 วรรค ยกเวนในบทขึ้นตนของบทที่ 1 และ   
บทที่2 ที่ผูแตงเริ่มตนที่วรรคที่ 3  สวนคราวบทสุดทายมี 2 บาท บาทแรกมี 4 วรรค บาทที่ 2 มี   
5 วรรค รวมแลวมี 9 วรรค   ในดานจํานวนคําพบวาวรรคที่มี 2 คํามักจะปรากฏเฉพาะวรรค
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สุดทายของบาทแรกและวรรคสุดทายของบาทสุดทายในบทดําเนินเรื่องอยางสมํ่าเสมอ  และมีการ
สงสัมผัสในตําแหนงคําสุดทายของวรรคที่ 4 สงสัมผัสไปยังคําสุดทายของวรรคที่ 2 ในบาทถัดไป
ปรากฏอยางสมํ่าเสมอ  
  คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารไดรับอิทธิพลดานฉันลักษณจาก     
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูอยูเล็กนอย กลาวคือในการแตงคราวซอบทขึ้นตนของบทที่ 1 และบทที่ 2 
ผูแตงไดขึ้นตนที่วรรคที่ 3 ซึ่งมีลักษณะคลายกับการขึ้นตนเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูที่มีการ
ขึ้นตนที่วรรครับหรือวรรคที่ 2 ซึ่งเปนลักษณะของการแตงกลอนนิทาน 

พระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวแตงเปนนิทานชาดก โดยมีคาถาภาษาบาลีและมี
อรรถกถารอยแกวภาษาลานนาอธิบาย  อีกทั้งพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยแกวยังมี
องคประกอบของชาดก 4 ประการ คือ ปจจุบันวัตถุ อตีตวัตถุ คาถา และสโมธาน  พระอภัยมณี
ชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาวถึงปจจุบันวัตถุหรือมูลเหตุของการเลานิทานชาดกวา พระพุทธเจาทรงได
ยินภิกษุสนทนากันวาการเกิดมาแลวตองพลัดพรากจากพอแมญาติพี่นองเปนทุกข  พระพุทธเจาจึง
ทรงเลาเรื่องพระอภัยมณีเพื่อใหทราบวาการเกิดมาแลวตองพลัดพรากพอแมญาติพี่นองนั้นมิใช
เกิดขึ้นเฉพาะในปจจุบันชาติเทาน้ัน  แตเคยเกิดขึ้นแลวในอดีตชาติ   

อตีตวัตถุหรือนิทานซึ่งเปนเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจานั้น  พระพุทธเจาทรงเลาต้ังแต
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกไปรํ่าเรียนวิชาตามพระประสงคของพระบิดาจนสําเร็จวิชาแลว
กลับมาจึงถูกพระบิดาขับไลออกจากเมืองเปนเหตุใหพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไป     
ศรีสุวรรณไดออกเดินทางตามหา จนกระทั่งจบเรื่องราวที่ศรีสุวรรณไดพบกับพระอภัยมณี        
ทั้ง 2 คนอาศัยอยูที่เมืองรมจักรหมั่นทําความดีจนกระทั่งตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค     

คาถาภาษาบาลีในพระอภัยมณีชาดกทั้ง  2 สํานวนมีลักษณะคลายกับชาดกบางเรื่องใน
ปญญาสชาดกที่ไมยึดรูปแบบชาดกตามกรอบบาลีอยางเครงครัด กลาวคือมีภาษาบาลีเพียงสั้น ๆ 
ตลอดทั้งเรื่อง   

ในสโมธานหรือประชุมชาดกของพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาวไวตรงกันวา      
ทาวอุเทนไดเกิดเปนทาวเทวทัต  ทาวสุทัศนไดเกิดเปนพระเจาสุทโธทนะ  นางจันทไกสรไดเกิดเปน
พระนางศิริมหามายา   นางอัสสราไดเกิดเปนนางยโสธราพิมพา  และศรีสุวรรณไดเกิดเปน
พระพุทธเจา  

ในดานโครงเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีการเปดเรื่องเหมือนกัน  แตกตาง
กันที่การดําเนินเรื่องและการปดเรื่อง กลาวคือมีการเปดเรื่องโดยกลาวถึงเมืองรัตนาเปนเมืองที่
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ยิ่งใหญ มีกษัตริยชื่อทาวสุทัศน มีพระมเหสี ช่ือนางดวงไกรษรและมีพระโอรส 2 องค คือ         
พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ  ในดานการดําเนินเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมี
ความคลายคลึงกัน กลาวคือมีการสรางความขัดแยงเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยกับ
มนุษยเหมือนกันทั้ง 3 สํานวน   โดยความขัดแยงนั้นเริ่มจากความขัดแยงของพระอภัยมณีและ   
ศรีสุวรรณกับพระบิดาที่มีความเห็นไมตรงกันเรื่องคุณคาของวิชาความรู  ความขัดแยงของ       
ศรีสุวรรณกับทาวอุเทนที่ตอสูเพื่อแยงชิงนางเกษรา  และความขัดแยงของศรีสุวรรณกับทาวทศ-
วงศเรื่องความเหมาะสมกันระหวางศรีสุวรรณกับนางเกษรา  

การดําเนินเรื่องพบวามีสวนที่แตกตางกัน  กลาวคือในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของ   
พระยาพรหมโวหาร ตอนจบเรื่องที่ศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับ
วัดบานเอ้ือม และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงมีเหตุการณตอไปวาพระอภัยมณีซึ่งอาศัยอยูกับ
นางผีเสื้อสมุทรจนมีพระโอรส  วันหนึ่งพระอภัยมณีไดบอกพระโอรสวาแมเปนยักษ  พระโอรสจึง
พาพระอภัยมณีหนีออกจากถ้ําใตมหาสมุทรจนไดมาพบกับศรีสุวรรณที่เมืองรมจักรและไดอาศัย
อยูที่เมืองนัน้กับศรีสุวรรณ   

การปดเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนามีความแตกตางกัน กลาวคือในคราวซอเรื่อง  
พระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหาร ปดเรื่องโดยกลาวถึงการอภิเษกของศรีสุวรรณและนางเกษรา
สวนในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง กลาววา      
พระอภัยมณีไดอาศัยอยูที่เมืองรมจักรกับศรีสุวรรณ ทั้งสองหม่ันทําความดี เมื่อตายไปจึงไดเกิด
บนสวรรค 
  พระอภัยมณีฉบับลานนาและพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีการเปดเรื่องเหมือนกัน โดย
กลาวถึงเมืองรัตนาวาเปนเมืองที่ยิ่งใหญ  และเมื่อพิจารณาการดําเนินเรื่องโดยเปรียบเทียบ     
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเฉพาะตอนที่ 1 พระอภัยมณีและศรีสุ วรรณเรียนวิชา ถึงตอนที่ 9      
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อพบวาพระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูดําเนินเรื่องตามปฏิทิน 

คือ กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลังตามลําดับไป    การดําเนินเรื่องสามารถแบงเนื้อเรื่อง
ไดทั้งหมด 9 ชวง การดําเนินเรื่องในแตละชวงสามารถแบงเปนเหตุการณไดหลายเหตุการณ       
และในแตละเหตุการณก็จะมีรายละเอียดของเหตุการณนัน้ ๆ  
  การดําเนินเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนามีความแตกตางกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู   
โดยพบวาการดัดแปลงพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนานั้นมีการดัดแปลง       
4 ลักษณะ คือ  การตัดเหตุการณ คือ เหตุการณที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแตไมปรากฏ
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ในพระพระอภัยมณีฉบับลานนา   การเพิ่มเหตุการณ คือ เหตุการณที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับ
ลานนาแตไมปรากฏในพระพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู  การสลับลําดับของรายละเอียดเหตุการณ 
คือ  การสลับลําดับการเกิดขึ้นกอนหลังของรายละเอียดของเหตุการณ   และการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเหตุการณ คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวน โดยจะเปลี่ยนแปลงใหแตกตาง
กันหรือมีการเปลี่ยนโดยที่สํานวนหนึ่งมีแตอีกสํานวนหนึ่งไมมี   จากการเปรียบเทียบการดําเนิน
เรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูพบวามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของเหตุการณมากที่สุด   

การปดเรื่องของพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีความแตกตางกัน 
กลาวคือในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารปดเรื่องโดยกลาวถึงการอภิเษกของ
ศรีสุวรรณและนางเกษรา  สวนในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนกลาววาพระอภัยมณีไดอาศัยอยู
ที่เมืองรมจักรกับศรีสุวรรณ ทั้งสองหม่ันทําความดี เมื่อตายไปจึงไดเกิดบนสวรรค ซึ่งแตกตางกับ
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูที่ปดเรื่องโดยกลาววาพระอภัยมณีออกบวชเพื่อสละทางโลกและให
ลูกหลานปกครองบานเมืองสืบไป 
  ในดานแกนเรื่องพบวาในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูไมมีแกนเรื่องหลัก มีเพียงพระอภัยมณี
เปนแกนหลักของเรื่องที่เกี่ยวโยงเรื่องราวตาง ๆ เขาดวยกัน แตในพระอภัยมณีฉบับลานนามี   
แกนเรื่องหลัก   โดยในพระอภัยมณีฉบับลานนาสํานวนรอยกรองมีแกนเรื่องอยูที่การผจญภัยของ
ตัวละครเอกจนไดคูครองและครองเมืองอยางความสุข   สวนสํานวนรอยแกวที่แตงเปนนิทานชาดก
มีแกนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาการพลัดพรากจากคนที่รักทั้งพอแมและญาติพี่นองเปนทุกขอยางหนึ่ง       

ในดานตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวน มีตัวละครทั้งหมด 
18 ตัว แบงเปนตัวละครเอก 1 ตัว คือ ศรีสุวรรณ  ตัวละครรอง 1 ตัว คือ พระอภัยมณี และ        
ตัวละครประกอบ 16 ตัว  มีตัวละครที่ปรากฏเฉพาะในคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยา-
พรหมโวหาร  คือ ทานยาย และตัวละครที่ปรากฏเฉพาะในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อม
และพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง คือ สินสมุทรและพระฤๅษี   ตัวละครแตละตัวในพระอภัย-
มณีฉบับลานนาทั้ง 3 สํานวนมีลักษณะภายนอก ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมตาง ๆ ใกลเคียงกัน 
แตกตางกันที่รายละเอียดเล็กนอยเทานั้น 

เมื่อเปรียบเทียบตัวละครเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับฉบับสุนทรภูเฉพาะตอนที่ 1 ถึง
ตอนที่ 9 แลวพบวามีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละคร กลาวคือมีการดัดแปลงชื่อตัวละครพระอภัยมณี
ฉบับสุนทรภูเปนพระอภัยมณีฉบับลานนา 4 ลักษณะ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสะกดคํา คือ         
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ตัวละครมีชื่อเหมือนกันแตมีการสะกดคําแตกตางกัน   การเปลี่ยนเสียงบางเสียง  คือ ตัวละครมี
ชื่อคลายกันแตกตางกันที่เสียงพยัญชนะหรือเสียงสระบางเสียง   การตัดใหสั้นลง คือ การตัดบาง
พยางคของชื่อตัวละครใหสั้นลง  และการเปลี่ยนชื่อตัวละคร  คือ การเปลี่ยนชื่อตัวละครให
แตกตางกัน โดยการเปลี่ยนชื่อตัวละครนี้มักจะยังคงมีสวนที่คลายคลึงกัน เชน คงเสียงบางพยางค
ไวเหมือนกัน  จากการดัดแปลงชื่อตัวละครทั้ง 4 ลักษณะพบวามีการเปลี่ยนชื่อตัวละครมากที่สุด   
ในดานชื่อของตัวละครนี้พบวาในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดก    
ฉบับวัดน้ําโทงมักมีชื่อตัวละครที่เหมือนกัน เชน  ทั้ง 2 สํานวนใชชื่อตัวละครวา นางอัสสรา            
นางจันทไกรสร  และนางกาจงเหมือนกัน  ฯลฯ ซึ่งอาจจะเปนไปไดวามีพระอภัยมณีชาดกฉบับหนึ่ง
มีอิทธิพลหรือเปนตนฉบับในการแตงพระอภัยมณีชาดกอีกฉบับหนึ่ง 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละครแลวพบวายังมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวละคร
ดวย กลาวคือพระอภัยมณีฉบับลานนามีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกและมีพระอภัยมณีเปน       
ตัวละครรอง  ในพระอภัยมณีฉบับลานนากลาววาศรีสุวรรณเปนพระโพธิสัตวซึ่งถือไดวาเปน     
ตัวละครเอกของเรื่อง อีกทั้งเนื้อเรื่องสวนใหญเกี่ยวของกับศรีสุวรรณมากกวาพระอภัยมณี
เนื่องจากพระอภัยมณีถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไปทําใหบทบาทของพระอภัยมณีนอยลง          
การที่พระอภัยมณีฉบับลานนามีศรีสุวรรณเปนตัวละครเอกนั้นเปนไดวาเกิดจากการที่ลักษณะของ
ศรีสุวรรณสอดคลองกับพระเอกที่ปรากฏในวรรณคดีลานนามากกวาพระอภัยมณี   กลาวคือ    
ศรีสุวรรณเปนตัวละครที่มีรูปงาม มีนิสัยเขมแข็ง มีความกลาหาญ  มีความสามารถในการรบและ
มีความพยายามจะใหความรักของตนสมหวังดวยการอาสาตอสูกับทาวอุเทนจนชนะและไดอภิเษก
กับนางเกษรา   สวนพระอภัยมณีเปนพระเอกที่มีรูปงามเชนกัน แตตางกันที่พระอภัยมณีไมเขมแข็ง        
ขี้ขลาด  มีอารมณออนไหวงาย   ไมกลาตัดสินใจ  แมในเรื่องความรักของพระอภัยมณีก็มาใน
ลักษณะบังเอิญมากกวาการตอสูหรือพยายามใหไดมาดวยตนเอง  ดังนัน้ลักษณะของศรีสุวรรณจึง
คลายกับพระเอกในวรรณคดีที่คนลานนาเคยรูจัก คือ พระเอกจะมีความสามารถในการรบ         
มีไหวพริบและสติปญญาดี  มีความเพียรพยายาม  และไมยอทอตออุปสรรค 
  ในดานฉากพบวาพระอภัยมณีฉบับลานนาดําเนินเรื่องโดยใชฉากเมืองรัตนา  เมืองรมจักร 
และมีฉากทะเลเปนสวนใหญ พระอภัยมณีฉบับลานนาและฉบับสุนทรภูมีการบรรยายฉาก
คลายคลึงกันจะมีความแตกตางกันในการบรรยายฉากการลองเรือในทะเล     ในพระอภัยมณีฉบับ
สุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารบรรยายฉากทะเลไดสมจริงกวาใน
พระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทง   กลาวคือฉากลองเรือ
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ในทะเลนั้นในพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารได
แสดงใหเห็นบรรยากาศของทองทะเลที่อางวางและมีสัตวทะเลตางๆ เชน ปลาโลมา ปู ปลา     
เงือก ฯลฯ  แตในพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดบานเอื้อมและพระอภัยมณีชาดกฉบับวัดน้ําโทงผูแตง
บรรยายฉากการเดินเรือในทะเลคลายกับการลองเรือไปในแมน้ําจึงพบสัตวที่อาศัยอยูในน้ํา
แตกตางกัน คือ ในพระอภัยมณีชาดกพบปลาฝาหรือตะพาบน้ํา  จักเขหรือจระเข  เตาน้ํา ปู ปลา 
ปลาจอร  มังกร   และผูแตงกลับมาบรรยายฉากริมฝงซึ่งมีตนไม  ดอกไม  และนกนานาพันธุที่เห็น
บนฝงแทน   การที่ผูแตงเปลี่ยนฉากจากลองเรือในมหาสมุทรเปนลองเรือในแมน้ํา และเปลี่ยนการ
บรรยายฉากปาเขามากกวาทองทะเลแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมในสังคมมีสวนในการ
สรางสรรคผลงาน กลาวคือกวีลานนาไมคุนเคยกับทองทะเลจึงเลี่ยงที่จะบรรยายฉากทองทะเล  
แตเปลี่ยนมาบรรยายฉากปาเขาที่ตนเองคุนเคยแทน 

ในดานภาษาและสํานวนโวหาร คราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารมีการใช
ภาษาและสํานวนโวหารคลายคลึงหรือใกลเคียงกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนอยางมาก        
ทั้งในดานเนื้อหาและการใชคําศัพท  สวนในพระอภัยมณีชาดกทั้ง 2 สํานวนจะกลาวอยางรวบรัด 
ไมอธิบายรายละเอียดตางมากนัก    ความคลายคลึงกันของภาษาและสํานวนโวหารของพระอภัย-
มณีฉบับสุนทรภูและคราวซอเรื่องพระอภัยมณีของพระยาพรหมโวหารนั้นแสดงใหเห็นวา        
พระอภัยมณีฉบับสุนทรภูมีอิทธิพลตอการใชภาษาและสํานวนในการแตงคราวซอเรื่องพระอภัยมณี
ของพระยาพรหมโวหารเปนอยางมากจนทําใหผูวิจัยเชื่อวาในขณะที่พระยาพรหมโวหารแตง   
คราวซอเรื่องอภัยมณี   พระยาพรหมโวหารไดถือตนฉบับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูแลวแปลง
ความเปนคราวซอ  หากมีเนื้อหาสวนใดเห็นวาไมเหมาะสมก็จะตัดทิ้งทั้งเหตุการณ  สวนพระอภัย
มณีชาดกทั้ง 2 สํานวนนาจะไดรับอิทธิพลมาจากคราวซอของพระยาพรหมโวหารอีกทอดหนึ่ง 

  ในดานคุณคาของวรรณคดีลานนาพบวา แมวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนาจะ
ไดรับอิทธิพลจากพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู แตก็ไดดัดแปลงและไดปรับใหเขากับความเปนทองถิ่น
ของลานนาทั้งในดานความงามทางวรรณศิลปและดานภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรม
ลานนา  

ในดานวรรณศิลปปรากฏการเลนเสียงสัมผัสเพื่อความไพเราะ   การคําซ้ํา การใชคําภาษา
ลานนา  และการซอนคําภาษาไทยกับภาษาลานนา และมีการใชความเปรียบเพื่อแสดงความงาม 
อารมณความรูสึก และบอกปริมาณ โดยสวนใหญแลวความเปรียบนั้นจะกลาวเปรียบเทียบกับสิ่งที่
อยูในธรรมชาติหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคมลานนา 
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 ในดานสังคมและวัฒนธรรมไดสะทอนใหเห็นความเชื่อทั้งความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
และความเชื่อเรื่องเทพยดาซึ่งเปนความเช่ือดานไสยศาสตร   คานิยมทางสังคม คติธรรมคําสอน 
ประเพณีการแตงงาน  อาหาร และอาวุธที่ใชในสงคราม   
 

 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลานนากับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู
ทําใหเห็นการถายทอดวรรณคดีทองถิ่นลานนากับวรรณคดีภาคกลาง   วรรณคดีลานนาและ
วรรณคดีภาคกลางมีความสัมพันธกันหลายเลมทั้งในดานการแปลภาษาและการแปลงเรื่องราว
ของทองถิ่นหนึ่งไปยังทองถิ่นหนึ่ง  อีกทั้งยังมีวรรณคดีหลายเรื่องที่มีเนื้อหาคลายคลึงกัน เปนตน
วาเรื่องรามเกียรติ์ เรื่องมหาชาต ิ แตตางกันที่เรื่องรามเกียรติ์และมหาชาตินั้นเปนเรื่องที่มีที่มาจาก
แหลงอื่นอยูแลว เชน มหาชาติเปนเรื่องของพระพุทธเจามีบันทึกในพระไตรปฎก   ทองถิ่นตาง ๆ ก็
มีการรับรูเรื่องมหาชาติจึงมีการสรางสรรคเปนวรรณคดีสํานวนตางๆมากมาย  แมแตในลานนาเอง
ก็มีเรื่องมหาชาติหลายสํานวน  แตสําหรับเรื่องพระอภัยมณีนั้นเปนเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของ
สุนทรภู  ไมเคยเปนเรือ่งเลาหรือนิทานพื้นบานของทองถิ่นใดจึงไมมีผูใดรับรูมากอน   

เรื่องพระอภัยมณีเปนเรื่องที่สนุกสนานจึงถูกใจชาวลานนาจนมีการแตงเปนสํานวนทองถิ่น  
แตดวยเรื่องพระอภัยมณีฉบับสุนทรภูเปนนิทานขนาดยาวจึงไมสามารถแตงตั้งแตตนจนจบไดจึง
จําเปนตองมีการดัดแปลงโดยการตัดเรื่องใหส้ันลง    อีกทั้งยังนําไปดัดแปลงเปนนิทานชาดกซึ่ง
กลายเปนวรรณคดีพุทธศาสนา  

ความเชื่อดานพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระอภัยมณีฉบับลานนานี้เปนความเชื่อพุทธศาสนา
ระดับเบื้องตนที่คนสวนใหญเชื่อถือ เชน เรื่องการทําดี การละเวนช่ัว ซึ่งมิใชหลักธรรมที่ลึกซึ้งมาก
นัก  ในดานวรรณศิลปแมไมมีสัมผัสแพรวพราว แตก็มีการเลือกสรรคําที่ไพเราะและเขาใจงาย    
สิ่งสําคัญที่สุดของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีฉบับลาน คือ การแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
อาณาจักรลานนากับอาณาจักรไทยในอดีตวามีการถายทอดวัฒนธรรมถึงกันและใหเห็นถึงความ
โดงดังของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีซึ่งถือวาเปนผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู        
 
ขอเสนอแนะ 
 วรรณคดีลานนาและวรรณคดีภาคกลางมีการถายทอดเนื้อหาและไดรับอิทธิพลซึ่งกันและ
กัน  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีลานนากับวรรณคดีภาคกลาง เชน คราวซอ
เรื่องลิลิตพระลอกับวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งเปนวรรณคดีในสมัยอยุธยา 
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