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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษาความงามทางวรรณศิลปในวรรณกรรมลานนาเรื่อง
มหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกรวาเปนปจจัยสำ�คัญที่ชวยใหมีการสืบทอดการ
ตัง้ ธรรมหลวงของลานนาปจจุบนั ขอมูลทีใ่ ชศกึ ษานำ�มาจากหนังสือมหาชาติภาคพายัพ
ฉบับสรอยสังกร สำ�นวนเอก สอบทานและชำ�ระโดย พระธรรมราชานุวัตร พิมพครั้งที่ 1
ป พ.ศ. 2498
วรรณกรรมลานนา เรื่องมหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกรนี้จะแบงการ
ศึกษาออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานแรกฉันทลักษณทใี่ ชแตงและดานทีส่ องคือ วรรณศิลปที่
เกิดจากการเลนเสียง คำ�และความหมาย
ผลการศึกษาพบวาดานฉันทลักษณทใี่ ชแตงมหาชาติส�ำ นวนสรอยสังกรเปนราย
ยาวซึง่ เอือ้ ตอการแตง คำ�ประพันธและการเทศนจงึ ทำ�ใหส�ำ นวนสรอยสังกรเปนทีน่ ยิ ม
ในพระนักเทศนเปนพิเศษ และดานวรรณศิลปทเี่ กิดจากการเลนเสียงพบวา กวีลา นนาใช
3 กลวิธี คือ การเลนเสียงสัมผัส การเลนสัทพจนและและการใชคำ�อัพภาส อีกทัง้ การเลน
คำ�กวีลานนาใช 2 กลวิธี คือ การเลนซ้ำ�คำ�และการเลนซ้ำ�กลุมคำ� ในดานสุดทายดาน
ความหมายกวีลานนาใช 2 กลวิธี คือ การสรางสุนทรียภาพดวยการใชภาพพจน เชน
อุปมา และบุคคลวัต เปนตน สวนสุนทรียรสในมหาติสำ�นวนสรอยสังกรพบวามี 3 รสที่
พบมากที่สุด คือ กรุณารส ศฤงคารรสและหาสยรส เปนตนอาจจะกลาวไดวาความงาม
ทางวรรณศิลปของมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกรเปนสำ�นวนที่ไดรับการยกยองวามีถอย
คำ�ไพเราะจึงนิยมนำ�มาใชเทศนในประเพณีตั้งธรรมหลวงมากกวาสำ�นวนอื่น
คำ�สำ�คัญ: 1. วรรณศิลปลานนา. 2. มหาชาติ. 3. สำ�นวนสรอยสังกร.
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Abstract
The purpose of this research is to study the language usage in Lanna
literature and to discuss the key factor in establishing Lanna Tang Tham Luang
tradition in present. The book entitled Mahajati Payap, Soisangkorn Version,
the major version, checked and revised by Phra Tham Rachaanuwat in 1955
was used as the source of data. The study was divided into two areas: (i) the
prosodic used for composing, (ii) the techniques of playing with words, phonics
and meanings. Results showed that the prosody used for composing Mahajati,
Soisangkorn Version is like poetry which makes it popular among preachers.
Moreover it was found that the Lanna poet used three language strategies:
playing on rhyme, onomatopoeia and using repeated words. The Lanna poet
was also found to used 2 strategies in playing with words: repeating words and
repeating group of words. Additionally, creation of aesthetics using image such
as metaphor and personification, etc. were also used. For the aesthetic taste
in the Mahaj\ati, Soisangkorn Version, it was found that the 3 tastes found most
are taste of kindness, taste of love, and taste of humor. It can be concluded
that language used in Mahajati, Soisangkorn Version, is widely accepted as it it
contains melodious words. Consequently, it is more popular among preachers
in the Tang Tham Luang tradition.
Keywords: 1. Lanna art created language. 2. Mahajati. 3. Soisangkorn
		
Version.
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เวสสันดรชาดก 3 เปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระสัมมาสัมพุทธเจาเมือ่ ครัง้ เสวยพระชาติ
เปนพระโพธิสัตว พระนามวา “พระเวสสันดร” ซึ่งเปนพระชาติที่ส�ำ คัญที่สุด เนื่องจาก
เปนพระชาติสดุ ทายกอนทีพ่ ระองคจะทรงกลับพระชาติ มาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาและ
เปนพระชาติทที่ รงบำ�เพ็ญบารมีครบทัง้ สิบบารมี จึงนิยมเรียกกันวา “มหาชาติ” หมายถึง
ชาติที่ยิ่งใหญ เรื่องราวของพระเวสสันดรนั้นมีทั้งสิ้น 13 กัณฑ จับเรื่องตั้งแตหลังจาก
พระพุทธเจาตรัสรูและมีพระดำ�ริที่จะเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติเมื่อพระประยูรญาติ
ทั้งหลายทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจา ซึ่งออนศักดิ์กวาจึงไมแสดงความเคารพและ
ทรงแสดงกิริยากระดางกระเดื่อง พระพุทธเจาจึงทรงเหาะขึ้นไปในอากาศทรงแสดง
ฉั พ พรรณรั ง สี แ ล ว จึ ง โปรยธุ ลี พ ระบาทลงพระเศี ย รของเหล า พระประยู ร ญาติ เ มื่ อ
พระประยูรญาติทอดพระเนตรดังนั้นจึงทรงแสดงความเคารพขณะนั้นบังเกิดฝนโบก
ขรพรรษสรางความอัศจรรยใจและความฉงนแกพระประยูรญาติทั้งหลายพระพุทธเจา
จึงทรงแสดงชาดกเรือ่ งพระเวสสันดรประทานอธิบายเรือ่ งฝนโบกขรพรรษเคยตกมาแลว
ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจาทรงเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรใหแกพระประยูรญาติ
ทั้งหลายฟง
ความสำ�คัญของเรื่องมหาชาตินั้นปรากฏมาตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี
กลาวคือ ศิลาจารึกนครชุม หลักที่ 3 มีความวาถาหาคนสวดพระมหาชาติไมไดพระ
อภิธรรมอื่นจะขาดหายไป สวนคัมภีรมาเลยยฺวตฺถุซึ่งเปนคัมภีรสำ�คัญคัมภีรหนึ่งของ
พระพุทธศาสนายังปรากฏความเชือ่ เรือ่ ง อานิสงสของการสวดมหาชาติวา หากผูใ ดไดฟง
เทศนมหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑภายในหนึ่งวันจะไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงสและ
ยังไดเกิดในยุคสมัยของพระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจาในอนาคตกาล ในยุคนี้เปน
ยุคแหงความสุข มนุษยทั้งหลายจึงตองการไปเกิดในยุคสมัยนี้ จากความเชื่อทั้งสอง
ประการนี้โดยเฉพาะความเชื่อในประการที่สองจึงทำ�ใหเรื่องเวสสันดรชาดกเขาไป มี
บทบาทและความสำ�คัญในประเพณีการเทศนมหาชาติ เชน การเทศนมหาชาติของ

__________________
ชาดก มาจากคำ�วา ชาตกะ หมายถึง การเกิดหรือผูที่เกิดแลว คำ�วา “ชาดก” ในวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง เรื่องราวของพระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนสัตวและมนุษย ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทแรก คือ นิบาตชาดก คือ ชาดกที่ตกลงกันไวมีทั้งหมด 547
เรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกดวย และประเภทที่สอง คือ พาหิรชาดก หมายถึง ชาดกนอก
นิบาตมีทั้งสิ้น 50 เรื่อง ภิกษุชาวลานนาเปนผูรจนาในชวงพ.ศ. 2000-2200 หากนับจำ�นวนชาดกจริง
แลวปรากฏวามี 61 เรื่องรวมเรียกวา “ปญญาสชาดก” ดังที่สำ�นักพิมพศิลปาบรรณาคารจัดพิมพ
3
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ภาคกลาง การตั้งธรรมหลวงของภาคเหนือและงานบุญพระเวสของภาคอีสาน เปนตน
เรื่องเวสสันดรชาดกนี้เปนวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่นิยมแพรหลายมาก
ทีส่ ดุ ในแถบสุวรรณภูมซิ งึ่ จะเห็นไดจากการแพรกระจายของเรือ่ งเวสสันดรชาดกในพระ
ไตรปฎกที่เปนภาษาบาลี ตามทองถิ่นตางๆ เชน ลาว พมา สิบสองพันนา รวมทั้ง
ประเทศไทยอีกดวย
เรือ่ งเวสสันดรชาดกนีเ้ ปนทีร่ จู กั และนิยมมากในอาณาจักรลานนาและอาณาจักร
ใกลเคียงเนื่องจากความเชื่อและคานิยมเรื่องอานิสงสของการสรางธรรมมหาชาติ
อุดม รุงเรืองศรี (2546 : 199) ไดใหความเห็นถึงการสรางคัมภีรเกี่ยวกับมหาชาติไววา
“การที่มีการสรางธรรมมหาชาติและชาดกตางๆ เปนจำ�นวนมากนั้น อาจจะเปนเพราะ
ความบันดาลใจทีไ่ ดรบั การกระตุน จาก “อานิสงสสรางธรรม” และอาจเปนเพราะตองการ
แสดงถึงความสามารถของผูแตงดวยก็ได”
การสรางคัมภีรม หาชาติเพือ่ ถวายวัดนัน้ อาจจะกลาวไดวา เกิดจากปจจัยในการ
นิยมฟงเทศนของชาวลานนา ทัง้ นีม้ าจากความเชือ่ จากคัมภีรเ รือ่ งมาเลยยฺวตฺถุ 4 วาผูใ ด
ไดฟง เรือ่ งมหาชาติจบภายในหนึง่ วัน จะไดไปสูส วรรค ชัน้ ดาวดึงสหรือจะไดไปสูย คุ ของ
พระศรีอาริยเมตไตรย จากความเชือ่ นีจ้ งึ ทำ�ใหชาวลานนานิยมฟงเทศนโดยเฉพาะเรือ่ ง
มหาชาติ จึงทำ�ใหเกิดประเพณี “สรางธรรม” คือ การจัดทำ�คัมภีรพ ทุ ธศาสนาโดยเฉพาะ
เรื่องมหาชาติ เพื่อใหภิกษุไดใชในการเทศน ความนิยมในการสรางธรรมนี้ไดรับความ
นิยมมากจึงทำ�ใหมหาชาติของลานนานั้นมีจำ�นวนสำ�นวนมากถึง 200 สำ�นวน
สวนพระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก (สมชาติ นนฺทธมฺมิโก (บุษนารีย), พระ
มหา 2549 : 13-14) ไดสันนิษฐานประวัติการเทศนมหาชาติ ไววา “ในดินแดนลานนา
ปรากฏวามีการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกมาเปนเวลานานหลังจากทีพ่ ระพุทธศาสนา
ไดเผยแผเขามาในดินแดนลานนาแตก็ไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกไดวาการเทศน
มหาชาติในลานนามีความเปนมาอยางไร นอกจากจะอนุมานเอาจากที่อื่นแตก็เปน
เรือ่ งแปลกอยูบ า ง ทีม่ คี มั ภีรม หาชาติเวสสันดรชาดกในลานนามีมากกวาประเทศทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนาดวยกัน ถาจะอนุมานเอาตามจำ�นวนพระคัมภีรที่มีอยูอยางมากมาย
อยางนั้นนาพูดไดวา การเทศนมหาชาติในลานนาก็คงจะตองมีการจัดเทศนอยาง
ใหญโตไมแพทอี่ นื่ ๆ ฉะนัน้ จึงกลาวไดวา การเทศนมหาชาติในทีต่ า งๆ ก็นา จะมีอทิ ธิพล
__________________
ชาวลานนารูจักคัมภีรมาเลยยฺวตฺถุในชื่อมาลัยโปรด (ออกเสียงชื่อคัมภีรนี้วา “มาลัยโผด”
เสียง /ปร/ ในภาษาลานนาออกเสียงเปน /ผ/)
4
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แกกันและกันไมมากก็นอย”
ความเชือ่ เรือ่ งการเทศนมหาชาตินนั้ ยังคงปรากฏใหเห็นในสังคมลานนาปจจุบนั
ทั้งการเทศนมหาชาติในเดือนมีนาคมและเมษายน อีกทั้งยังคงปรากฏในงานบุญใหญ
ของลานนา คือ “ประเพณีตั้งธรรมหลวง” ซึ่งตรงกับเดือนยี่หรือเดือนพฤศจิกายน
การเทศนมหาชาติของลานนานั้นนาจะมีที่มาสองทาง คือ ทางแรกมาจากการ
แปลคาถาพันทีเ่ ปนภาษาบาลี 1,000 พระคาถา (ประคอง นิมมานเหมินท 2526 : 30) ซึง่
พระยากือนาทรงใหพระทัง้ 3 นิกาย คือ นิกายดัง้ เดิมหรือเรียกวานิกายพืน้ เมืองโบราณ
ซึ่งรับมาจากมอญ นิกายพระสุมนเถระซึ่งมาจากกรุงสุโขทัยและนิกายสีหล ครั้นแปล
สำ�เร็จแลวจึงนาจะมีการใชสวดและเทศน พระครูอดุลสีลกิตติ์ (อดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน
ฐานวุฑฺโฒ บุญชุม), พระครู 2551 : 19) สันนิษฐานไววากรุงสุโขทัยอาจจะรับประเพณี
การฟงเรือ่ งเวสสันดรชาดกมาจากอาณาจักรลานนา ขอสันนิษฐานนีผ้ ศู กึ ษามีความเห็น
ที่แตกตางจากประคอง นิมมานเหมินทและพระครูอดุลสีลกิตติ์ วาการสวดและการเทศ
นมหาชาตินอี้ าจจะเปนไปไดวา กรุงสุโขทัยก็มแี บบฉบับเปนของตนเอง ซึง่ ไมนา จะไดรบั
การถายทอดไปจากอาณาจักรลานนา อีกทางหนึง่ นาจะมีทมี่ าจากนิกายดัง้ เดิมกลาวคือ
การเทศนมหาชาติในลานนานั้นนาจะมีมาแตเดิมกอนการขึ้นมาของพระพุทธศาสนา
นิกายพระสุมนเถระ กลาวคือ นาจะมีการเทศนมหาชาติลานนามาแตนิกายดั้งเดิมบาง
แลวเรียกวา “นิกายพื้นเมืองโบราณ” 5 ซึ่งอาจจะสันนิษฐานไดวาการเทศนมหาชาติ
ลานนานี้อาจจะมีการพัฒนารูปแบบขึ้นเอง เมื่อพระพุทธศาสนานิกายพื้นเมืองโบราณ
เขามาสูลานนาและอาจจะมาจากการสวดแบบมีทำ�นอง 6 จนพัฒนากลายเปนทำ�นอง
เทศนตางๆ ในปจจุบัน กลาวโดยสรุปไดวาการเทศนมหาชาติของทั้งสองอาณาจักร
อาจจะมี พั ฒ นาการเป น ของตนเองจนทำ � ให มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะตนดั ง ที่ เ ห็ น ได ใ น
ปจจุบัน สวนลานนานั้นไดพัฒนาทั้งทำ�นองการเทศนและการแตงเรื่องมหาชาติจนมี
__________________
นิกายดั้งเดิมหรือนิกายพื้นเมืองโบราณนี้อาจจะเปนนิกายมหายานที่ไดรับมาจากมอญอีก
ทอดหนึ่ง กลาวคือ นิกายดังกลาวมีลักษณะของวัตรปฏิบัติและขอวินัยบางประการที่มีลักษณะของ
นิกายมหายาน เชน พระสามารถฉันขาวเย็น พระสามารถรองเพลง หรือแมแตพระสามารถดืม่ น้ำ�เมาได
เปนตน นอกจากนีแ้ ลวยังมีหลักฐานทางโบราณคดีทแี่ สดงใหเห็นถึงความเปนมหายานหลายแหลง เชน
วัดปงสนุกเหนือและวัดไหลหินหลวง เปนตน (สัมภาษณ ธิติพล กันติวงศ,ผูชวยศาสตราจารย ประจำ�
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม สัมภาษณวนั ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554)
6
การสวดแบบมีทำ�นอง ยังปรากฏใหเห็นในพระพุทธศาสนานิกายมหายานในธิเบต ประเทศ
จีน
5
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เอกลักษณเฉพาะตนอยางชัดเจน สามารถเห็นไดจากรูปแบบการเทศน ทำ�นอง
เทศน และวรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งมหาชาติ สำ� นวนต า งๆ ซึ่ ง มี ม ากถึ ง
200 กวาสำ�นวนในบรรดามหาชาติลานนามากกวา 200 สำ�นวนนี้มีสำ�นวนที่ชาว
ลานนาประทับใจและใหความนิยมมากเปนพิเศษ คือ สำ �นวนไมไผแจเรียวแดง
สำ�นวนสรอยสังกร สำ�นวนอินทรลงเหลา สำ�นวนพระยาพื้น และสำ�นวนสรอยรวมธรรม
โดยเฉพาะสำ � นวนสร อ ยสั ง กรได รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น สำ� นวนที่
ปริ ว รรตเป น อั ก ษรไทยมาตรฐานแล ว จึ ง ทำ � ให ภิ ก ษุ ที่ ไ ม ส ามารถอ า นอั ก ษรธรรม
ไดสามารถอานและใชเทศนสะดวก อีกทั้งสำ �นวนสรอยสังกรนี้ยังมีความไพเราะ
กวาสำ�นวนอื่นๆ กลาวคือ เปนสำ�นวนที่ไดรับการชำ�ระจากสำ�นวนอื่นๆ อาจจะกลาว
ไดวา สำ�นวนสรอยสังกรมีวัตถุประสงคชำ �ระเพื่อใหมีความไพเราะทางวรรณศิลป
ดังที่พระธรรมราชานุวัตร ผูชำ�ระไดกลาวไวในคำ�ปรารภวา “...ขาพเจาไดพยายาม
เรียบเรียงธรรมมหาชาติลานนา โดยใหมีถอยคำ�สัมผัสกันมากที่สุด ที่ชาวลานนา
เรียกวา “สรอย” จึงใหนามวา “ธรรมมหาชาติภาคพายัพฉบับสรอยสังกร” ความจริง
ไมใชธรรมที่ขาพเจาแตงขึ้นเอง แตคัดลอกเอาธรรมมหาชาติหลายฉบับแลวแกไข
ปรั บ ปรุ ง ต อ เติ มใหเหมาะสม คือ ไมหนาเกินไปหรื อ บางเกิ น ไป มี ถ  อ ยคำ� สั ม ผั ส
คลองจองหรือรับกัน และแกไขสำ�นวนโวหารบางแหงที่เห็นวาไมเหมาะสม แตก็
พยายามรักษาภาษาลานนาโบราณ ไมใหภาษาสมัยใหมปะปนเพื่อประโยชนแกผูสนใจ
ภาษา” (ธรรมราชานุวัตร, พระ 2498 : ก)
วัตถุประสงคของการชำ�ระมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกรนี้แตกตางจากมหาชาติ
สำ�นวนไผแจเรียวแดง ที่ อุดม รุงเรืองศรี ไดปริวรรตและชำ�ระ ดังที่ มัชฌิมา วีรศิลป
(2549) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมลานนา เรื่องเวสสันดรชาดก สำ�นวน
ไมไผแจเรียวแดง” อุดม รุง เรืองศรี (2546 : 6) กลาวถึงวัตถุประสงคของการปริวรรตและ
ชำ�ระวาเพื่อเปนการรักษารูปภาษาลานนามากกวาเพื่อใหเกิดความงามทางวรรณศิลป
ดังความวา “...เปนนวัตกรรมที่สรางขึ้นจากชาดกลานนา เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึง
ความงามในอดีตซึ่งเปนฐานใหเขาสูอนาคตได” อาจกลาวไดวา วัตถุประสงคของ อุดม
รุงเรืองศรี ในการสรางสรรค เรื่องเวสสันดรชาดก ฉบับไมไผแจเรียวแดง คือ ตองการ
แสดงให ค นทั่ ว ไปได ชื่ น ชมและเห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ของวรรณกรรมล า นนาซึ่ ง บั น ทึ ก ไว
ดวยอักษรลานนา...”
มหาชาติ สำ�นวนไมไผแจเรียวแดง จึงเห็นความงามดานวรรณศิลปไมมาก
เทากับมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรที่มีวัตถุประสงคของการชำ�ระเพื่อแสดงความงาม
ทางวรรณศิลปเพือ่ ใหเกิดความไพเราะในการเทศน ซึง่ ความไพเราะทีเ่ กิดจากความงาม
ทางวรรณศิลปนี้ ทำ�ใหมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรไดรับความนิยมใชเทศนในงาน
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วรรณศิลปลานนาจากมหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกร
วาทิต ธรรมเชื้อ

ประเพณีตั้งธรรมหลวงของเกือบทุกวัด อาจจะกลาวไดวา มหาชาติ สำ�นวนสรอย
สังกรนี้ยังคงมีบทบาท เปนอยางยิ่งในสังคมลานนาซึ่งตางกับมหาชาติสำ �นวนอื่น
จึงทำ�ใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษามหาชาติลานนา สำ�นวนนี้
การศึกษาวรรณกรรมลานนาเรื่องมหาชาติ ภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกร
ดานวรรณศิลปนี้มีสมมติฐานวา เรื่องมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกรยังมีบทบาทในการ
ตั้งธรรมหลวงอยูในสังคมลานนาปจจุบันเนื่องจากมีความงามทางวรรณศิลป
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาวรรณศิลปที่กวีสรางสรรคขึ้นเพื่อใหผูอาน
เกิดอารมณสะเทือนใจซึ่งจะทำ�ใหเห็นสารที่กวีไดตั้งใจสงใหผูอานอีกดวย การศึกษา
วรรณกรรมลานนา เรือ่ งมหาชาติภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกรนีผ้ ศู กึ ษาไดใชมหาชาติ
ภาคพายัพ สำ�นวนสรอยสังกรที่พระธรรมราชานุวัตรไดปริวรรตไวเมื่อ พ.ศ. 2498
โดยจะแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ ฉันทลักษณที่ใชแตงเรื่องมหาชาติสำ�นวน
สรอยสังกรและสุนทรียภาพที่ปรากฏในเรื่องมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกร ความงามทาง
ภาษาทั้งเสียงและคำ�ที่กอใหเกิดความหมายที่กอใหเกิดรสแกผูฟง
1. ฉันทลักษณที่ใชแตงเรื่องมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกร
ล า นนาใช ฉั น ทลั ก ษณ ป ระเภทค า วธรรมในวรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนา
ฉันทลักษณประเภทนี้ไมมีความซับซอนของคณะไมมีบังคับเอก-โทอยางโคลงจึงไดรับ
ความนิยมในการใชแตงคำ�ประพันธมากกวาฉันทลักษณประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม
ขอบังคับของคาวธรรมที่วาคำ�สุดทายของวรรคจะสงสัมผัสไปยังคำ�ที่สามหรือสี่ของ
วรรคถัดไปจะเปนขอบังคับเดียวของฉันทลักษณประเภทนี้ การแตงคาวธรรมใหไพเราะ
นั้นจึงขึ้นอยูกับจังหวะและทำ�นองของการเทศนดวยและดวยเหตุที่เปนฉันทลักษณที่
ไมซบั ซอนดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหกวีไดแสดงฝมอื ในการแตง ฉะนัน้ คาวธรรม
ในยุคแรกๆ จึงไมมีกลบทและการเลนเสียงเลนคำ�แพรวพราว เชน ปจจุบัน พระครูอดุล
สีลกิตติ์ไดแบงประเภทคาวธรรมไว 3 แบบ คือ แบบพลูไตคางชางเทียวคอง แบบ
ชางขามโทง หงสยางบาท และแบบพิเศษ (อดุลสีลกิตติ์, พระครู 2551 : 33-47) หาก
พิจารณาตามประเภทคาวธรรมนี้จะพบวา มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรนี้ใชการแตง
คาวธรรมแบบพลูไตคา งชางเทียวคอง ชาวลานนาจะออกเสียงวา /ปูไตกา ง จางเตียวคอง/
หมายถึง การแตงที่มีลีลาเหมือนกับชางเดินอยางระมัดระวัง รักษาจังหวะและกาวยาง
อยางสม่ำ�เสมอซึ่งมีที่มาจากชื่อทำ�นองหรือระบำ� ลักษณะคำ�ประพันธเชนนี้ตรงกับ
คำ�ประพันธประเภทรายยาวซึ่งเหมือนกับทองถิ่นอื่น ดังมีลักษณะ คือ บทหนึ่งมีสี่วรรค
แบงเปนวรรคหนาและวรรคหลัง วรรคละ 5 คำ� คำ�สุดทายของวรรคหนาสัมผัสกับ
คำ�ที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 ของวรรคหลังและคำ�สุดทายของวรรคหลังสัมผัสกับคำ�ที่ 3

57

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

ของวรรคหนาตอไปจะเปนเชนนี้จนหมดความหรืออาจจะลงทายวา และชะแล ชะแลนา
ดั่งนี้แหละ นั้นชา เฮย และ ก็มีและ เปนตน
วรรคหน
วรรคหลัง
วรรคหนาา				

วรรคหลัง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

แผนผังคำ�ประพันธประเภทรายยาวหรือคาวธรรม

ดังตัวอยางตอไปนี้
“...ดู ร านางมั ท รี ส รี ส ะอาด ปองว า สองราได เ สวิ ย ราช
เมืองขวาง แลมึงนางตายจาก ชีวติ พรากสันดาน คูพจี่ กั หือ้ สรางวิมาน
ปราสาท งามวิลาสบวร แตแมเรือนนอนเหนือแผน แทบทองแทน
ปฐวี ปลองรูชีสลอด ใสตงสอดขัดขวาง เจือแปนวางลวาดเลื่อน
บหื้อขดฅลายเฅลื่อนไพมา อันชางไมหากรจนาตกแตง ทุกที่แหง
ท่ำ�กลาง”
ตัวอยางขางตนอยูในกัณฑมัทรีจะพบการกลาวถึงประเพณีงานศพของกษัตริย
ลานนาซึ่งเปนตอนที่พระเวสสันดรเขาพระทัยวาพระนางมัทรีไดสิ้นพระชนมแลว
พระเวสสันดรไดรำ�พึงรำ�พันถึงพระนางมัทรีและจะจัดงานพระศพใหอยางสมพระเกียรติ
มหาชาติ สำ � นวนสร อ ยสั ง กรนี้ เ ป น ค า วธรรมขนาดยาวจึ ง ทำ � ให ก วี เ ลื อ กใช
ฉันทลักษณที่ไมซับซอน เพื่อเอื้อตอการสรรคำ � ฉันทลักษณประเภทนี้ยังเอื้อตอ
การเลนคำ�เลนเสียงไดอยางดีเพราะคาวธรรมมีลักษณะเปนรายจึงมีความยืดหยุน
ของจำ�นวนคำ�ในแตละวรรคจึงทำ�ใหกวีสามารถจะเพิ่มเติมลีลาเฉพาะตัวของกวีได
อยางดียิ่ง จากตัวอยางขางตนจะพบวากวีไดสรรคำ�ที่สัมผัสเพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสที่
ราบรื่นตอเนื่องกันทั้งเรื่องเสียงสัมผัสเหลานี้ทำ�ใหเกิดมีจังหวะอยางสม่ำ�เสมอจึงทำ�ให
“องคเทศน” หมายถึง พระนักเทศน นิยมใชมหาชาติสำ�นวน สรอยสังกรในการเทศน
มากกวาสำ�นวนอื่นของลานนา กลาวคือ การเทศนมหาชาติแบบลานนาในแตละพื้นที่
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นั้น จะมีระบำ�ที่แตกตางกันออกไป เชน จังหวัดเชียงใหมจะมีระบำ�สำ�หรับเทศน คือ
มะนาวลองของจังหวัดลำ�ปาง และพะเยาจะมีระบำ�สำ�หรับเทศน คือ แมงภูชมดวง
เปนตน ซึ่งระบำ�ของแตละพื้นที่จะมีจังหวะทวงทำ�นอง และลีลาการเทศนแตกตางกัน
ออกไปกวี ล  า นนาซึ่ ง โดยส ว นใหญ เ ป น พระสงฆ จำ � เป น ต อ งรจนามหาชาติ เ พื่ อ ให
สัมพันธกบั ระบำ�ของพืน้ ทีข่ องตนจึงทำ�ใหมหาชาติลา นนามีหลายสำ�นวนและเปนสำ�นวน
ที่ใชเฉพาะกับระบำ�นั้นๆ ซึ่งแตกตางกับมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกรที่องคเทศนแตละ
พื้นที่สามารถนำ�ไปเทศนไดทุกระบำ� เนื่องมาจากกวีที่แตงมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกร
ใสใจรายละเอียดในการแตงตั้งแตการเลือกใชฉันทลักษณที่ไมซับซอน พรอมกับสรรคำ�
ที่มีเสียงสัมผัส จึงทำ�ใหเกิดจังหวะที่ราบรื่นเมื่อนำ�ไปเทศนจึงเขากับระบำ�ทุกระบำ�ตาม
ความนิยมของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
2. วรรณศิลป
วรรณกรรมลานนาเรื่องมหาชาติสำ�นวนสรอยกรเปนวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มี
วรรณศิลปอยางงดงามการทีก่ วีไดสรรคำ�เพือ่ จงใจใหเกิดความงามทางวรรณศิลปนนั้ เพือ่
ทีจ่ ะใหผอู า นผูฟ ง เกิดจินตนาการจนนำ�ไปสูก ารรับรสและสามารถรับสารทีก่ วีไดพยายาม
ถายทอดใหแกผูฟง จากการศึกษาคุณคาทางวรรณศิลปจากเรื่องมหาชาติสำ �นวน
สรอยสังกร พบคุณคาทางวรรณศิลป 3 ประการ คือ ดานเสียง ดานคำ� และดานความหมาย
ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานเสียง
		 2.1.1 กลวิธีการใชเสียงสัมผัส
		 ก. การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ เปนการเลนเสียงใดเสียงหนึ่งดวย
การใชอักษรตัวใดตัวหนึ่งเพื่อใหเกิดเสียงกระทบในเสียงเดียวกัน หลวงธรรมาภิมณฑ
(ธรรมาภิมณฑ, รองอำ�มาตยเอกหลวง (ถึก จิตรถึก) 2519 : 50-53) เรียกสัมผัสพยัญชนะ
วาสัมผัสอักษร มี 7 ประเภท คือ สัมผัสแบบคู เทียบคู เทียมรถ เทียบรถ ทบคู แทรกคูแ ละ
แทรกรถ กลวิธีการเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะนี้เปนกลวิธีที่กวีลานนานิยมใชมากที่สุด
ในกัณฑมัทรีพระนางมัทรีเมื่อทรงรูสึกไมสบายพระทัยจึงทรงรีบเสด็จกลับพระอาศรม
กวีไดพรรณาถึงหนทางที่พระนางเสด็จกลับไววา
“ลอมหวยหาดผาคม มีทงั้ หินกลมกลิง้ เกลือ่ น ไมเทาเปนเพือ่ นเบาแรง”
ตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กวีไดเลือกใชคำ�วา หวย-หาด ซึง่ เปนการเลนเสียง
พยัญชนะ “ห” และกวียงั จงใจใชเสียง “กล” เพือ่ ใหเกิดภาพของลักษณะของกอนหินและ
ยังใหความรูสึกของความเกลื่อนกลาดของกอนหินดวยการใชค�ำ วา กลม-กลิ้ง-เกลื่อน
ไมเพียงแตการใชเสียงเพือ่ ใหเห็นภาพเทานัน้ กวีลา นนายังใชกลวิธนี ี้ ในการสรางความ
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รูสึกของตัวละครอีกดวย ดังตัวอยางในกัณฑมัทรี เมื่อพระนางมัทรีทรงพบกับเหลา
พระยาราชสีหพระนางทรงคร่ำ�ครวญออนวอน ดังที่กวีไดพรรณนาความวา
“แกพระยาเนือ้ ทังหลาย อันตรายยายฟก หลบหลีกจากทางเทียว กูจกั
เคียวเมือหาลูกแกว และพระผานแผวผัวขวัญ นางรำ�พันดังนี้เปนตน”
		 ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา กวีไดเลนเสียงพยัญชนะในวรรคที่สามทั้ง
คำ�วา หลบ-หลีก และ ทาง-เทียว(ภาษาลานนาออกเสียง /ทาง/ เปน /ตาง/ และ /เทียว/
เปน /เตียว/) ซึ่งเปนกลวิธีการเลนเสียงพยัญชนะแบบคู คือ การใชสัมผัสพยัญชนะเรียง
ตอกัน 2 คำ�และมี 2 คู กวียงั ไดเพิม่ ความรูส กึ ของพระนางมัทรีวา พระนางมัทรีทรงยกยอง
พระเวสสันดรใหทรงอยูใ นฐานะของพระโพธิสตั วแตกย็ งั เปนพระสวามีอยู ดังคำ�ทีก่ วีใชวา
(พระ) ผาน-แผว-ผัว (ขวัญ) จะเห็นไดวากวีจงใจใชการสัมผัสอักษรเรียงกันถึง 3 คำ�
เพื่อแสดงใหเห็นวาพระนางมัทรียกยองใหเกียรติและยังเคารพนับถือพระเวสสันดร
เปนอยางยิ่งดวย
		 ข. การเลนเสียงสัมผัสสระ เปนการเลนเสียงใดเสียงหนึ่งดวยเสียง
สระเดียวกันเพื่อใหเกิดเสียงสัมผัสอยางตอเนื่องและราบรื่น หลวงธรรมาภิมณฑ
(ธรรมาภิมณฑ, รองอำ�มาตยเอกหลวง (ถึก จิตรถึก) 2519 : 50-53) กำ�หนดสัมผัส
สระ 5 ประเภท คือ สัมผัสแบบเคียง เทียบเคียง ทบเคียง เทียบแอก และแทรกแอก ใน
มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรนี้พบการใชเสียงสัมผัสสระแบบเคียงและแบบแทรกเคียง
มากที่สุด ดังตัวอยางในกัณฑมัทรีเมื่อพระนางมัทรีเสด็จกลับมาจากปาทรงตามหาสอง
กุมารแตไมทรงพบพระนางทรงคร่ำ�ครวญถึงสองกุมารตางๆนานาดังที่กวีไดพรรณนา
ไววา
“หันแมมาแลนตอนรอง เรียกนองวากัณหา แมมาดาออกไทได
ลูกไมมาหายังสองราแลวแล”
		 ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาในวรรคที่สองกวีเลนเสียงสระ “ออ” ในคำ�วา
รอง-นอง โดยมีคำ�วา เรียก คั่นกลาง และในวรรคเดียวกันยังเลนเสียงสระ “า” ในคำ�วา
วา-หา โดยมีคำ�วา กัณ คั่นกลาง สวนวรรคที่สี่เลนเสียงสระ “ไ” ในคำ�วา ได-ไม โดยมี
คำ�วา ลูก คั่นกลาง สัมผัสสระเชนนี้อาจจะเรียกวา สัมผัสแบบแทรกเคียง กลาวคือ
เปนสัมผัสสระทีม่ สี ระอืน่ คัน่ กลางอาจอยูต น วรรคหรือกลางวรรค สวนวรรคทีส่ มี่ กี ารเลน
เสียงสระ “า” ในคำ�วา มา-หา
		 การเลนเสียงสัมผัสเชนนี้ทำ�ใหเห็นจุดประสงคของการเลนเสียงสระของก
วีลานนาประการหนึ่งคือการเลนเสียงสัมผัสสระเพื่อสรางจังหวะดังที่ไดกลาวไวในหัว
ขอฉันทลักษณในมหาชาติสำ�นวนสรอยกรวาจังหวะของคำ�ประพันธเปนลักษณะเฉพาะ
ของมหาชาติ สำ�นวนสรอยกรนี้ การสรางจังหวะเพื่อใหสอดคลองกับระบำ�เชนนี้จึง
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เอือ้ ตอระบำ�ตางๆ ทีอ่ ยูใ นลานนาอีกดวย ฉะนัน้ อาจจะกลาวไดวา ดวยความใสใจในการ
แตงของกวีลานนา ในดานวรรณศิลปโดยเฉพาะดานเสียงทำ�ใหมหาชาติ สำ�นวนสรอย
สังกรเปนนิยมและยังคงมีบทบาทอยูในลานนา
		 2.1.2 การเลนเสียงสัทพจน หมายถึง การใชเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ
เชน เสียงฟารอง เสียงสัตว เสียงน้ำ� รวมถึงเสียงที่มนุษยสรางขึ้น ดังในกัณฑกุมารเมื่อ
พระนางมัทรีสุบินรายวามีคนมาควักดวงพระเนตรและตัดพระกรของพระนาง พระนาง
จึงเสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร ครั้นถึงประตูศาลา พระเวสสันดรทรงไดยินเสียงประตู
ดังความวา
“มหาสตฺโต อันวา พระมหาสัตเจา อันยังอยูเฝาภาวนา ไดยินประตูสา
ลาดังกะกกกะกาก ยินเสียงหลากแทหนักหนา”
		 ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา กวีเลือกใชค�ำ วา “กะกกกะกาก” กับประตู เสียง
กะกกกะกาก นีท้ ำ�ใหผอู า นผูฟ ง เกิดจินตภาพมากขึน้ ดวย กลาวคือ เสียง “กะกกกะกาก”
นี้ชาวลานนาจะเขาใจวาเปนเสียงดังกวาเสียงกุกกัก ภาพที่กวีสรางขึ้นสอดรับกับฉาก
ดวย กลาวคือ ในตอนนี้เปนฉากที่พระนางมัทรีทรงหวาดกลัวพระสุบินจึงรีบเสด็จเพื่อ
ทูลถามพระเวสสันดรถึงเรื่องพระสุบินกลวิธีการใชคำ�เลียนเสียงธรรมชาตินี้ในมหาชาติ
สำ�นวนสรอยสังกรนัน้ มีปรากฏนอยอาจจะเปนเพราะกวีไมไดตอ งการเนนฉาก กลาวคือ
เสียงสัทพจนมักจะปรากฏและมีความสำ�คัญตอฉาก เชน กวีมักจะใชพรรณนาฉากที่
เปนปา ฟาฝน รวมถึงเสียงทีเ่ กิดอุปกรณตา งๆ เปนตน แตในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกร
ฉากเปนสวนทีเ่ สริมใหตวั ละครเดนขึน้ ฉะนัน้ จึงพบการใชสทั พจนนอ ยกวาภาพพจนอนื่
		 2.1.3 การใชคำ�อัพภาสหรือการกรอนคำ�ของคำ�ซ้�ำ การอัพภาส คือ การที่
คำ�พวกหนึ่งที่มีเสียงซ้ำ�กันดวยตัวพยัญชนะ หรือเรียกวาคำ�ซ้ำ� โดยทำ�ใหพยางคหนา
สั้นเขา เชน ยุงยุง เปน ยะยุง ยายยาย เปน ยะยาย เปนตน (วรเวทยพิสิ, พระ 2545 :
9) ดังทีก่ วีไดพรรณนาไวในกัณฑมหาราช ตอนทีช่ ชู กไดรบั พระราชทานเลีย้ งอาหาร วา
“...บัดนี้ไดมาพบของกินแพงตางๆ ชิ้นสมคางกับมันหมู สองมือถู
เขาปาก เยียะจะจุบจะจาบซะซุยซะซาย กินทังลาบควายและแกง
แคเปด แกงแคเห็ดเผ็ดวะวีว่ ะวี่ กินทังปง จีแ่ ละปลาเผา แคบหมูมนั
เอาใสระรัน เถายินมันคอยเคี้ยว ปากพราหมณเบี้ยวเมือบน กินทั้ง
แกงออมตมจนดังซะซบ ปงไกรูดทังตัว...”
		 กวีไดใชการอัพภาส เพือ่ ใหเห็นกิรยิ าอาการตะกละของชูชก เชน คำ�วา จะจุบ
จะจาบ ซะซุย ซะซาย วะวี่ ระรันและซะซบ เมือ่ ผูอ า นหรือผูฟ ง ไดอา นหรือฟงจะไดภาพ
ของความตะกละของชูชกทีร่ บี รับประทานอยางเรงรีบดวยความดีใจเมือ่ เห็นอาหารทีม่ คี า
และราคาแพงซึง่ ทำ�ใหผอู า นและผูฟ ง เห็นภาพของชูชกทีก่ นิ มูมมาม สงเสียงตลอดเวลา
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ทั้งเสียงเคี้ยวเสียงซดและเสียงดูดนิ้วดวย
2.2 ดานคำ�
การเลนคำ�เปนอีกกลวิธีหนึ่งที่กวีลานนานิยมใชในการแตงมหาชาติ สำ�นวน
สรอยสังกร การเลนคำ�ซึ่งชวยทำ�ใหเกิดจังหวะ ลีลาและความไพเราะยิ่งขึ้น จนนำ�ไป
สูค วามหมายทีป่ ระทับใจและกินใจผูอ า นผูฟ ง มากขึน้ ดวยวิธกี ารใชค�ำ วลี หรือ ขอความ
ซ้ำ�ๆ ดวยความมุงหมายที่จะเนนหรือย้ำ�เนื้อความที่แตงหรืออารมณที่ผูแตงตองการ
แสดงใหแนนแฟนกระจางชัด
ก. การเลนซ้ำ�คำ� เพื่อตอกย้ำ�ความใหมีน้ำ�หนักมากขึ้น ดังในกัณฑมัทรีใน
ตอนที่พระนางมัทรีกลับมาไมพบสองกุมารพระนางมัทรีไดพยายามตามหาสองกุมาร
ทุกที่แตก็ไมพบ ในตอนนี้กวีไดเลนการซ้ำ�คำ�วา “ทุก” วา
“...ทุกขอกขางอาราม ทุกดงรามและปากลวย ทุกสรอกหวยเครือ
หนาม ทุกดงงามปาไมทุกแหลงไหลเขาเขียว ทุกรูเปลวปากถ้�ำ ทุก
ทาน้�ำ และลอมคา ทุกรูผาเหวหาด ทุกทีต่ าดเหวเหิน ทุกรูดนิ และจอม
ปลวก ทุกบวกน้�ำ และสระหนอง ทุกหินกองหินกอนางก็ไปหยืดรองหา
ก็บหันสองบัวตราหนอทาว ในดานดาวแดนใด...”
ตัวอยางนีพ้ บวากวีไดเลนคำ�วา “ทุก” ซึง่ เปนการเนนน้�ำ หนักของเนือ้ ความ การที่
กวีใชคำ�วา “ทุก” เพื่อย้ำ�ใหผูอานผูฟงรูสึกถึงวาพระนางมัทรีไดออกตามหาลูกทุกที่
ไมเวนที่ใดเลยทั้งรูดิน จอมปลวกและบวกน้�ำ ซึ่งเปนการย้ำ�ถึงความรูสึกของพระนาง
มัทรีที่เปนแมซึ่งรุมรอนใจเที่ยวตามหาลูกแบบพลิกแผนดินโดยไมใหรอดหูรอดตาสักที่
เดียว อีกทั้งยังเปนการพรรณนาภูมิทัศนของปาหิมพานตที่ 4 กษัตริยไดอาศัยอยู
ดังในบทประพันธนจี้ ะเห็นถึงปาทีม่ ตี น กลวยขึน้ มาจนเรียกวา “ปากลวย” อีกทัง้ ดานขาง
อาศรมก็มีสระน้ำ� อาศรมของทั้ง 4 กษัตริยอยูบนเขาที่สูง มีถ้ำ�และเหวลึกดวย
ในกัณฑกมุ าร หลังจากพระเวสสันดรทรงบริจาคสองกุมารแลว พระนางมัทรีทรง
ตามหาสองกุมารแตก็ไมทรงพบจึงทรงพรรณนาคร่ำ�ครวญถึงสองกุมารวา
“ทีเ่ หยียบลูกกูทงั สอง ทีส่ กุ ก็สกุ เปนหนอง ทีพ
่ องก็พองเปนน้�ำ ทีซ่ �้ำ
ก็ซ้ำ�เปนเลือด บรูแหงเหือดสักยาม”
ความตอนนี้กลาวถึงความทุกขยากลำ�บากของสองกุมารที่ตองถูกพาไปใน
ที่ทุรกันดารกวีไดพรรณนาถึง ความลำ�บากในการเดินทางดวยเทาดวยการกลาววาที่
ที่สองกุมารไปเหยียบทำ�ใหเทาสุกจนเปนหนองพองจนเปนน้ำ�และช้ำ�จนเปนเลือด กวี
ไดใชกลวิธีการซ้ำ�คำ�โดยใชคำ�วา “ก็” คั่นระหวางคำ�เพื่อเปนการสมดุลเสียง กลาวคือ
การสมดุลเสียงที่เหมือนกัน ทั้ง สุกก็สุก พองก็พอง ซ้ำ�ก็ซ้ำ� ลวนแลวเปนการเนนย้ำ�
ความ กวีใชคำ�วา “ก็” คั่นระหวางการซ้ำ�คำ�เชนนี้ทำ�ใหเห็นความสองความไดชัดเจนขึ้น
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อีกดวย เชน ที่สุกก็สุกเปนหนอง คำ�วา “ที่สุก” หมายถึง เทาที่ระบมก็สุกจนเปนหนอง
จะเห็นไดวา “สุก” คำ�แรกทำ�หนาที่เปนคำ�คุณศัพทที่ละคำ�นามขางหนา หมายถึง เทาที่
ระบม สวนคำ�วา “สุก” คำ�ที่สอง ทำ�หนาที่เปนคำ�กริยา หมายถึง อาการระบมจนเปน
แผล ทำ�นองเดียวกันในบาทที่สองและสามที่คำ�แรกทั้งคำ�วาพองและซ้ำ�ทำ�หนาที่เปน
คำ�คุณศัพทและคำ�ที่สองทำ�หนาที่เปนคำ�กริยาตามลำ�ดับ อาจจะกลาวไดวา กลวิธี
การสมดุลเสียงของกวีลานนาเชนนี้ ไมเพียงจะทำ�ใหเกิดจังหวะของการเทศนแลวยัง
ทำ�ใหเห็นภาพของการเกิดใหมวนเวียน กลาวคือ กวีไดใชกลวิธีการเลนคำ�ซ้ำ�เพื่อย้ำ�
ใหเห็นแผลของเทาหลายระดับ เริ่มจากระดับรายแรงที่สุด คือ การสุกจนเปนหนอง
ใกลแตก ระดับพองเปนน้ำ�แตยังไมติดเชื้อเปนหนองและระดับเบาที่สุด คือ เริ่มช้ำ� จะ
สังเกตไดจากวรรคสุดทายทีก่ ลาววา บรแู หงเหือดสักยาม เนือ่ งจากช้ำ�แลวจึงกลายเปน
พอง จากพองจึงกลายเปนหนองแลวเกิดใหมวนเวียนเชนนี้ การใชค�ำ ซ้�ำ แบบเปนจังหวะนี้
เพื่อใหเห็นการเกิดซ้ำ�แบบวนเวียนเปนระดับจากรุนแรงที่สุดถึงเบา
ข. การเลนคำ�ดวยการซ้ำ�กลุมคำ� กวีลานนานั้นมีกลวิธีการเลนคำ�ดวย
การซ้ำ�กลุมคำ�ที่มีชื่อเรียกเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวลานนา ขอสังเกตประการหนึ่ง
คือ การเลนคำ�ดวยการซ้ำ�กลุมคำ�นี้ลานนาใชเกณฑตำ�แหนงในการแบงแยกประเภท
มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรพบกลวิธีการเชนนี้ 3 วิธีการดังมีรายละเอียดดังนี้
		 วิธีการที่ 1 วิธีการแบบแบกชอนำ�พล คือ การใชคำ�ซ้ำ�กันนำ�มาวางดาน
หนาบาท ลักษณะเดียวกับการเลนคำ�ซ้ำ�แตตางกันที่นำ�มาวางดานหนาจะเปนกลุมคำ�
ที่มีผลทำ�ใหจำ�นวนคำ�ในคณะเกินกวา 5 คำ�ตามที่กำ�หนดไว บางครั้งเรียกวา คำ�สรอย
หรือสรอยคำ� ดังตอนที่หมาของพรานเจตบุตรไลตอนชูชกขึ้นตนไม กวีไดพรรณนาถึง
หมาวา
“ตัวหนึง่ ชือ่ วาพูต บู แกว แกวนเชือ้ ขบเชือ้ คาบ ตัวหนึง่ ชือ่ วาพูต าบ
มันชางสาปชอมรอย ตัวหนึ่งชื่อวาพูดำ�มอยปกหางครางไปทั้วปา เสี้
ยงทั่วรารวายถี ตัวหนึ่งชื่อวาอายหรีหางดอก ตัวหนึ่งชื่อวาพูทอก
มันชางเซาะซอกในลอม หลอนหันสัตวมามันยอมไล คันเขาไป
ใกลปาวเปปเอา ตัวหนึ่งชื่อวาดาวเสร็จ แมนหลงปาได 7 วันมันก็
ผันมารอด”
วิธีการเชนนี้เปนกลวิธีที่นิยมมากในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกร การใชคำ�ซ้ำ�
ที่เชนนี้ไมเพียงแตเปนการย้ำ�ผูฟงวายังกลาวถึงหมาของพรานเจตบุตรแลว ผูฟงยังมี
ความรูสึกวาจำ�นวนหมามีจำ�นวนมากอีกดวย
		 วิธกี ารที่ 2 แบบสำ�เภาคืนหนสูท า เกา คือ ในแตละวรรคจะใชกลุม คำ�ซ้�ำ คลา
ยกับแบบชอนำ�พล แตเปลี่ยนจากดานหนาเปนวางไวดานหลัง ดังคำ�ประพันธดังนี้
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คนนงรามหนุมเถา แบกดาบเทานมเนือ เจาก็บนับ เนื้อหนังยาน
ยานหัวสั่น เจาก็บนับ ค่ำ�พ่ำ�เปยปุมหลาม เจาก็บนับ ขุนตัดความ
ตกแตง เจาก็บนับ ชางถือแพงพิมพเมือง เจาก็บนับ บัณฑิตเรือง
นักปราชญ เจาก็บนับ ผูฉลาดดวยโวหาร เจาก็บนับ...
		 วิธกี ารที่ 3 แบบตัง้ เคาไวไขคำ�ปลาย คือ การนำ�คำ�ทีเ่ ปนคำ�กระทูต งั้ ไว แลว
จึงตามดวยคำ�อธิบายถึงความหมายใหชดั เจนขึน้ แสดงเชิงเหตุผล มักจะใชคำ�วา เพราะ
เพราะวา ก็เพราะวา และก็เพื่อเปนตน ดังตัวอยางของคำ�ประพันธดังนี้
“มึ ง นางจุงมาหนี้ กูจักบอกชี้หื้อมึงฟง คำ� พายหลั ง เล า ไว กู จั ก
เลาใหนางฟง
ชางพังจักหนีเสียเถื่อน เพราะวาชางพูเพื่อนบมีหลาย แกวคนชาย
รวมรู เมียมีชู เพราะวาผัวใจดี ราชสีหจักหนีเสียดอย เพราะวาดอย
อันนั้นบมีรูเปลวปากถ้ำ� ปลาจักหนีเสียน้ำ� ก็เพราะวาน้ำ�บมีเปอะตม
ศรมจักหนีเสียครู ก็เพราะครูอันนั้นใบ...”
2.3 ดานความหมาย
		 2.3.1 การสรางสุนทรียภาพในความเปรียบหรือภาพพจนเปนกลวิธอี นั เปน
ศิลปะของการใชภาษา สำ�นวนในการพูด โดยกลาวถึงสิ่งหนึ่งแตใหมีความหมายไปถึง
อีกสิ่งหนึ่ง มีความมุงหมายเพื่อเพิ่มอรรถรสใหแกขอความนั้นๆ
		 2.3.1.1 อุปมา คื อ การใช โ วหารภาพพจน เ ปรี ย บเที ย บเพื่ อ ให เ ห็ น
เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในขอความตอนนั้นๆ กวีลานนานิยมเรียกวิธีการอุปมาวา
“อุปไมยเทียมแทก” หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งใหเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง อาจจะพบ
คำ�เปรียบ ไดแก เหมือน ดัง และดั่ง เปนตน ซึ่งเปนวิธีการใชมากตลอดทั้งมหาชาติ
สำ�นวนสรอยกรโดยมีลักษณะการใชคือกวีตองการจะเปรียบเทียบวาสิ่งหนึ่งเหมือนกับ
สิ่งหนึ่งโดยใหสิ่งที่ถูกเปรียบมีลักษณะหรืออากัปกิริยาที่เหมือนกับแบบเปรียบดังตอน
ที่ชูชกพรรณนาถึงเหลานางพราหมณีที่มารุมดา นางอมิตตดา วา
“บอั้นก็อี่ผีพรายแมคาเหมี้ยง ตีนเกาเกลี้ยงดั่งโพรงเลีย บอั้นก็แมนอี่
ปากหวานใจเคียด รายลนเปรตเหลือผี รูว า อีผ่ พี รายเมียพราหมณยงิ่
เกลาผมมันควี่ดังขนแพะ”
		 ตัวอยางขางตนทำ�ใหเห็นวา กวีตอ งการเปรียบเทียบนางผีพรายซึง่ เปนแมคา
เมี่ยงวามีเทาที่เกลี้ยงเกลาเหมือนกับผีโพรงมาเลียไวและผีพรายอีกคนหนึ่งที่เกลาผม
โดยผมนั้นมีลักษณะเหมือนกับขนแพะการที่กวีใชภาพพจนนี้เทากับวาทำ�ใหวรรณคดี
เขาสูประสาทสัมผัสของเราไดงายขึ้น โดยไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส ฯลฯ ไดรวมมี
ประสบการณที่กวีถายทอดไดชัดเจน และทำ�ใหเขาใจ และเขาถึงวรรณกรรมนั้นๆ ได
ยิ่งขึ้น
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		 2.3.1.2 การใชบุคคลวัต คือ เปนการเปรียบเทียบสิ่งที่ไมใชมนุษยให
ทำ�อากัปกิริยาเหมือนกับมนุษย การใชบุคลาธิษฐานที่กวีลานนาไดพรรณนาสิ่งที่ไมมี
ชีวติ ใหมชี วี ติ เพือ่ สรางจินตนาการใหผฟู ง ไดมองเห็นภาพในกัณฑกมุ ารเมือ่ พระเวสสันดร
ทรงหลัง่ น้�ำ บริจาคสองกุมารขณะนัน้ จึงเกิดความอัศจรรยทวั่ ทัง้ ปาหิมพานต จนถึงสวรรค
16 ชั้น ดังที่กวีไดพรรณนาวา
“อันวาเสียงบันดาลเคลาคลืน่ เสนขนตืน่ ปูนกลัว หนังหัวถกสนัน่ แผน
ดินลั่นไปมา น้ำ�สมุทคงคาก็ข้ำ�เขือก ยาวยะเยือกตีฟอง ไหลเนือง
นองคับคั่ง ไหลทนฝงไปมา เขาสิเนรุปพพตาก็เบนหนาสับเพาะเซิ่ง
เขาวงกต แลวก็ออนนอมคอมไปมา...อันวาเสียงบันดาลเกิกกอง
เปนตนวาแผนดินรองและดอยคราง ก็ซราบขึ้นไปตราบตอเทา เถิง
โสฬสมหาพรหม ก็มีแล”
		 ตัวอยางขางตนกลาวถึงความอัศจรรยหลังจากที่พระเวสสันดรทรงกระทำ�
ปุตตทาน คือ การบริจาคบุตรเปนทาน เชน แผนดินเกิดอาการหวัน่ ไหวฟารอง ฟาผา แมน�้ำ
ในมหาสมุทรคงคาเกิดการปนปวนฝนตกลงมาเกิดขึ้นทั่วทั้งปาหิมพานตในตัวอยางนี้
ไมเพียงแตจะเกิดความอัศจรรยทางธรรมชาติแตดวยความอัศจรรยของการทำ�ทานอัน
ยิ่งใหญจึงทำ�ใหธรรมชาติมีอากัปกิริยาเชนเดียวกับมนุษยทั้งเขาสิเนรุก็เบนหนาไปซบ
กับเขาวงกตแลวจึงนอบนอมสวนแผนดินนัน้ มีเสียงรองอีกทัง้ ภูเขาก็สง เสียงรองดังจะเห็น
วาผูแตงไดใชศิลปะทางภาษาสรางเหตุการณใหเกินความจริงเกิดความอัศจรรยนับวา
กวีใชธรรมชาติใหเปนประโยชนโดยการนำ�สิ่งที่ใกลตัวมาสรางมโนภาพเพื่อใหผูฟงได
เขาใจความหมายยิ่งขึ้น
		 การพรรณนาถึงความอัศจรรยที่เกิดขึ้นจากการบำ�เพ็ญพระบารมีของ
พระเวสสันดรโดยใชกลวิธีการเปรียบแบบบุคคลวัตกวีอาจจะมีความประสงคที่จะสราง
อารมณความรูส กึ ของผูฟ ง ใหเกิดความศรัทธาซึง่ เปนแรงจูงใจเบือ้ งตนทำ�ใหผอู า นเกิดรส
ซาบซึง้ ถึงบุญญาบารมีของพระเวสสันดรซึง่ เปนพระชาติหนึง่ ของพระพุทธเจา อีกทัง้ ยัง
เปนการใหความสำ�คัญกับการบริจาคทานมากขึ้นซึ่งเปนสาระสำ�คัญของเรื่องมหาชาติ
อีกดวย
		 2.3.2 สุนทรียรสในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกร
		 ผู  อ  า นและผู  ฟ  ง จะสามารถเข า ใจอารมณ แ ละความคิ ด ของกวี ไ ด นั้ น
จำ�เปนตองศึกษารสวรรณคดี (ราชบัณฑิตยสถาน 2552 : 373) หมายถึงคุณลักษณะ
ของวรรณกรรมที่สามารถทำ�ใหผูอานมีความคิดหรืออารมณตอบสนองได หากเปรียบ
กั บ อาหารที่ มี ร สต า งๆ เช น เปรี้ ย ว เค็ ม หวาน รสวรรณคดี ก็ เ หมื อ นรสต า งๆ
ของอาหารนั้น การอานวรรณกรรม คือ การเสพอาหารทางใจ การรับรูรสวรรณคดี
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ด ว ยใจจึ ง เปรี ย บไดกับการรับรูรสอาหารดวยลิ้น รสในวรรณกรรมที่ ก วี ส ร า งสรรค
ขึ้น “รส” จะเกิดจากการที่กวีใชภาษาอยางมีวรรณศิลปเพื่อถายทอด “สาร” หรือ
อารมณความรูสึก ความนึกคิด หรือจินตนาการมาสูผูอาน หากกวีถายทอด “สาร”
ด ว ยภาษาที่ ผ  า นการเลื อ กสรรอย า งประณี ต พิ ถี พิ ถั น มี ค วามไพเราะงดงามและ
ลึ ก ซึ้ ง ด ว ยความหมายแล ว “สาร” นั้ น ก็ จ ะมี พ ลั ง เข ม ข น ที่ ส ามารถสื่ อ ให ก ระทบ
อารมณ แ ละความคิ ด ของผู  อ  า นจนทำ� ให ผู  อ  า นเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองได นั่ น ก็ คื อ
ผูอานจะเกิดจินตนาการและอารมณสะเทือนใจคลอยตามผูแตงไดแตจะคลายคลึง
กับจินตนาการและอารมณสะเทือนใจของกวีมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของปจเจกบุคคลที่แตกตางกันไป (ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ และอยูเคียง แซโคว 2553 :
105) ฉะนั้นกวีลานนาจึงไดพยายามเลือกใชวรรณศิลปดวยกลวิธีตางๆ นั้นเพื่อ
กอใหเกิดความหมายที่สงผลใหเกิดรสซึ่งเปนการรับรูสารของผูอานผูฟง อาจจะ
กลาวไดวา หากไมมีความหมาย รสยอมไมเกิด พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมไทย
(ราชบัณฑิตยสถาน 2552 : 347-376)ไดแบงรสวรรณคดีตามทฤษฎีวิจารณของอินเดีย
ออกเปน 9 ลักษณะ คือ ศฤงคารรส หาสยรส กรุณารส เราทรส วีรรส ภยานกรส พีภตั รส
อัทภุตรส และศานตรส มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกร ปรากฏรสวรรณคดีทั้ง 9 รส ซึ่งมี
ทั้งที่ปรากฏรสวรรณคดีรสเดียวและรสวรรณคดีหลายรสในตอนเดียวกันเพราะในตอน
หนึ่งๆของเรื่องผูอานผูฟงอาจรับรสไดเพียงรสเดียวหรืออาจรับรสไดหลายรส จากการ
ศึกษาพบวา รสที่มีมากที่สุด คือ กรุณารส รองลงมา คือ ศฤงคารรสและหาสยรส ตาม
ลำ�ดับ ซึ่งมีตัวอยางและรายละเอียดดังนี้
1.) กรุณารส คือ ความสงสาร เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความทุกขโศก ใน
ตอนหนึ่งเมื่อพระนางมัทรีทรงตามหาสองกุมารไมพบจึงเสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร
แตพระองคทรงนิ่งเฉย อีกทั้งยังทรงใชพระกุศโลบายดวยวิธีการบริภาษพระนางมัท
รีตางๆนานาเพื่อใหพระนางคลายความเศราโศก ดังที่กวีไดพรรณนาวา
“อถ มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตเจา ก็คนิงใจวา นางมัทรีศรีหนอ
เหนา รักลูกเตาเหลือขนัด มากูจักตัดโสกาอันหยาบ จักกำ�ราบนาง
พระยา หื้อหายสิเนหาอันใหญก็ตานถอยใสหลายคำ�วา...ดูราราชมัท
รีทรงโฉมดีแลบลวย ลักขณะถูกถวนพอตา นางไปหาหัวมันลูกไม ทุก
แหลงไหลดงไพร บมีคนใดจักไปรู แมนนางไปเลนชูไผจักหัน ในหิม
วันตปากวาง ประเทศทางดงดอน มีทังทิพนาธรและฤๅษีจรพรานปา
รอยนางไปเลนชูลามายา รอยนางบแหนงหนาคึดรอด จงใจจอดอัน
ลูกสายใจลวดลืมคึดรู มัวไปเลนชูลวดลืมผัว...ราชสีหจักหนีเสียดอย
ก็เพราะวาดอยอันนั้น บมีรูเปลี่ยวปากถ้ำ� ปลาจักหนีเสียน้ำ� ก็เพราะ
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น้ำ�อันนั้นบมีตม ศรมณจักหนีเสียครู ก็เพราะครูนั้นใบ นกจักหนีเสีย
ตนไม ก็เพราะตนไมบมีลูกหลวงหลาย กวางทรายจักหนีเสียเหลา ก็
เพราะเสือโครงเถาไตเทียวจง ราชหงสจักหนีเสียสระ ก็เพราะสระอัน
นัน้ บมดี อกบัว ยิงจักหนีผวั ก็เพราะผัวขีไ้ ร หาขาวของบได ยิงรายหาก
ดูแคลน เมียคายแคนแหนงหนาย เพราะผัวบชางเบี่ยงบายขงขวาย
คำ�โบราณคนทั้งหลายกลาวไว ก็มาไดแกตนกู นี้แลนา...”
		 ตัวอยางขางตนนี้กวีพรรณนาถึงตอนที่พระเวสสันดรใชกุศโลบายเพื่อ
ใหพระนางมัทรีหายจากความโศกเศรา ดวยการใชถอยคำ�เปรียบเทียบไดอยางไพเราะ
งดงามเปนคุณคาภูมปิ ญ
 ญาทางภาษา กลาวคือ กวีเลือกใชสภุ าษิตลานนา หรือ คำ�บาเกา
เพื่อทำ�ใหผูอานผูฟงไดฟงเกิดอารมณสะเทือนใจและเขาใจถึงความรูสึกของพระนาง
มัทรีทตี่ อ งสูญเสียลูก อีกทัง้ ยังถูกบริภาษจากสามีอนั เปนทีเ่ ทิดทูน ผลของการเหน็บแนม
ของพระเวสสันดรนัน้ ทำ�ใหพระนางมัทรีทรงตองเปลีย่ นเรือ่ งทีเ่ สียพระทัย คือ เปลีย่ นจาก
การเสียพระทัยเรื่องบุตรมาเปนการเสียพระทัย เรื่องสามี การเบี่ยงเบนเชนนี้ไมเพียง
แตทำ�ใหเกิดผลตอตัวละคร คือ ทำ�ใหพระนางมัทรีคลายความเสียพระทัยเรื่องบุตรแลว
ยังทำ�ใหผูอานผูฟงเห็นใจตัวละครอยางพระนางมัทรีมากขึ้น กลาวคือ ผูอานผูฟงรูเหตุ
ของการใชกุศโลบายของพระเวสสันดร แตพระนางมัทรีไมทรงทราบ ดวยเหตุเชนนี้
จึงทำ�ใหผูอานผูฟงยิ่งเห็นใจพระนางมัทรีมากยิ่งขึ้น
2.) ศฤงคารรส คือความซาบซึง้ ในความรัก ความรักนัน้ แบงเปน 2 ประเภท คือ
ความรักของผูที่อยูรวมกัน เรียกวา สัมโภคะ และความรักของผูที่อยูหางกัน เรียกวา
วิประสัมภะ เนื่องจากมหาชาติเปนวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึ่งเนนใหผูอานผูฟง
เห็นถึงผลของการทำ�ทานฉะนั้น จึงปรากฏเรื่องความรักแบบกามารมณนอย ความรัก
ในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรจะเนนใหเห็นความรักในครอบครัวเปนสำ�คัญ ความรัก
ระหวางสามีภรรยา ในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรปรากฏความรักระหวางสามีกบั ภรรยา
จำ�นวน 2 คู คือ ความรักระหวางพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีและความรักระหวางชูชก
กับนางอมิตตดา ดังมีรายละเอียดดังนี้
ก. ความรักระหวางพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เมือ่ พระเวสสันดรใชกศุ โลบาย
ดวยการบริภาษเพื่อเบี่ยงเบนใหพระนางมัทรีไมเศราโศกเรื่องลูก เมื่อพระนางมัทรีถูก
บริภาษทั้งยังหมดเรี่ยวแรงจากการตามหาลูก จึงทำ�ให พระนางสลบไป พระเวสสันดร
เขาใจวาพระนางมัทรีถงึ แกความตายก็เศราโศกเปนอยางมาก ดังทีก่ วีไดพรรณนาไววา
“นางยอประนมนบพระบาท มรณาตติงตาย ดิ้นสะสายยะยั่น ดา
คุมปนเปนผี ยามนั้นใจพระฤๅษีสายสั่น ใจเจาปนไปมา สวนพระรา
ชาผานแผว หันนองแกวทาวทังยืน โสกาคืนวูไหม ทาวอดบไดแตอัน
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เปนศรมณ ยินปรารมภเดือดรอน ทุกขขิ่งขอนโรคา ควรกรุณามีมาก
อดลำ�บากเหลือใจ เพราะวาอาลัยบแลว หันแกวทาวมรณา ชลเนตร
น้ำ�ตาตกซะซู เจาก็ผุดลุกไปยอ หัวนางพระยาขึ้นพาดไวเหนือตัก
ไหร่ำ�รักเมียมิ่ง...ในเมื่อความโสกทุกขบังเกิด รอนไหมเดือดเรรน
บรวู า ตนเปนนักบวช สรางผนวชภาวนา เจามีตาทังสองอันเต็มไปดวย
น้ำ�ตา ก็ยอหัวพิมพาแกนไท ขึ้นพาดไวเหนือตัก เจายินรักบแลว เห
ตุวาหันนองแกวสยบตาย พระโฉมฉายแกนเหงา นั่งเฝาดูใจเมีย...”
ตัวอยางขางตนจะเห็นไดวากวีไดพรรณนาถึงความเศราโศกของพระเวสสันดร
ที่เห็นพระนางมัทรีลมไปตอหนา และอากัปกิริยาที่ทำ�ใหพระเวสสันดรตองตกใจเปน
อยางยิ่ง คือ พระนางมัทรีลมลงไปดิ้นคลายกับถึงแกความตาย กวีเลือกใชค�ำ วา ดิ้น
สะสายยะยั่น ทำ�ใหเห็นภาพของพระนางมัทรีที่ลมลงดิ้นกระสับกระสายจนนำ�ไป
สูความรูสึกเศราโศกซึ่งสงผลใหพระเวสสันดรเกิดอาการ คือ ชลเนตรน้ำ�ตาตกซะซู
ซึ่งผูอานผูฟงจะสัมผัสถึงความเศราโศกนี้มากขึ้นไดจากพฤติกรรมของพระเวสสันดร
กลาวคือ พระองคทรงรักพระนางมัทรีเปนอยางมากและดวยความรักของพระเวสสันดร
ทำ�ใหพระเวสสันดรทรงลืมความเปนนักบวช ดังที่กวีไดพรรณนาไววา บรูวาตนเปน
นักบวช...เจามีตาทังสองอันเต็มไปดวยน้ำ�ตา ก็ยอหัวพิมพาแกนไท ขึ้นพาดไวเหนือ
ตัก เจายินรักบแลว การพรรณนาความเชนนี้ของกวีจึงทำ�ใหผูอานผูฟงรูสึกถึงความ
รักที่ซอนอยูของทั้งสองพระองค ผูอานผูฟงจึงสามารถซาบซึ้งกับความรักของตัวละคร
ไดเปนอยางดี ความเศราโศกของตัวละครนี้ไมเพียงแตผูอานผูฟงจะเห็นใจตัวละครทั้ง
สองแลว แตผูอานผูฟงยังเห็นถึงความรักของทั้งคูอีกดวย
อยางไรก็ตามจะสังเกตจากตัวอยางขางตนไดวาผูอานผูฟงสามารถรับรส
วรรณคดีไดมากกวาหนึ่งรสในตัวอยางนี้จะเห็นไดวากอนที่ผูอานผูฟงจะรับศฤงคารรส
ไดนนั้ ผูอ า นผูฟ ง จะตองรับกรุณารสกอนกลวิธกี ารสรางรสวรรณคดีเชนนีท้ �ำ ใหเห็นความ
สามารถของกวีลา นนาทีส่ ามารถสงถายความรูส กึ นึกคิดไดอยางแยบคายอีกทัง้ การใชรส
หนึง่ เพือ่ เสริมใหอกี รสหนึง่ เดนขึน้ มาไมเพียงแตจะทำ�ใหผอู า นผูฟ ง เกิดอารมณสะเทือน
ใจเทานั้นแตยังเปนการโนมนาวผูอานผูฟงเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมตัวละครมากขึ้นดวย
ข. ความรักระหวางชูชกกับนางอมิตตดา ชูชกมีภรรยาที่ออนวัยวุฒิกวา ฉะนั้น
พฤติกรรมของชูชกจึงมีลกั ษณะการเอาใจและตามใจนางอมิตตดาทุกอยาง ในกัณฑชชู ก
ตอนที่ชูชกจะตองเดินทางไปขอสองกุมาร ผูอานผูฟง จะเห็นถึงความเอาใจใสของชูชก
ที่มีตอนางอมิตตดา ตั้งแตการซอมบาน ทำ�งานบานและโอวาทของชูชก การกระทำ�ดัง
กลาวนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่ชูชกมีตอนางอมิตตดา กวีไดพรรณนาในตอนหนึ่งที่
ทำ�ใหผูอานผูฟงเห็นใจชูชกและทำ�ใหเห็นถึงความรักของชูชกที่มีตอนางอมิตตดา ดังที่
กวีไดพรรณนาวา
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“มันก็สบุ เกิบหนังควาย และสพายถงอันใหย ใสสพั พะของกินชุอนั ก็จบั
ผันมือเมียมันกลาวไจๆ เยียะรองไหกล็ วดหนีลงเรือนไป วันนัน้ แลนา”
กวีสรางพฤติกรรมของชูชกใหนาสงสาร ดังจะเห็นไดจากกวีใชความวา ก็จับ
ผันมือเมียมันกลาวไจๆ ทำ�ใหเห็นภาพของชูชกคอยบรรจงจับมือนางอมิตตดาแลว
จึงกลาวโอวาทซ้ำ�ๆถึงเรื่องการรักนวลสงวนตัวตอนางอมิตตดา อากัปกิริยาของชูชก
เชนนี้ ทำ�ใหเห็นวา ชูชกถนอมและหวงแหนนางอมิตตดาเปนอยางยิ่งซึ่งทำ�ใหเห็นวาชู
ชกรักนางอมิตตดามากดวย
3.) หาสยรส คือ ความสนุกสนาน เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความขบขัน ใน
มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรกัณฑชูชกเปนกัณฑที่ไดรับยกยองใหเปนกัณฑยอดนิยม
เนื่องจากมีทั้งกรุณารส ศฤงคารรสและรสที่สำ�คัญเปนอยางยิ่งในกัณฑนี้ คือ หาสยรส
ความขบขันประการหนึง่ ของชูชก คือ ลักษณะของชูชกทัง้ ฐานะ บุคลิกภาพรวมทัง้ รูปราง
ลักษณะของชูชก ในกัณฑชชู ก ตอนทีก่ วีไดพรรณนาถึงลักษณะบานของชูชก ผูอ า นผูฟ ง
สามารถรับรสถึงความขบขันในฐานะของชูชกได
“...จัดเปนอรรถะแทวาไดพันเงินตรา ผิจักจำ�นับลำ�ดับมาแตตนไดสี่
สิบก่ำ�ชื่อวารอย กหาปนะ แลเรือนแหงพราหมณนั้นเทามีสี่เสา เอา
ไมเพาหนุมมาแปลงเยียะยองแยงๆ แมนวาหมาขึ้นแกวงหางก็ไกว
แมวไอก็เฟอนก็ชาย หาที่จักไวถงคำ�บได จักไวบนหัวก็วาเปนชอง
จักไวหนาปลองก็เยียววาโจรจักจก มันจิ่งพกเอาคำ�ไปเลาซะไซไป
ฝากไวที่กระกูลขี้ไรบมีสัง เถาหวังใจไฝหอย ยังนางสาวหนอยชิงริง
อันเปนถูนยิงผูไร คันวาฝากไวแลวก็หนีไปขอแถมเลา จักมาถามของ
เกาแหงตน หนีไปเมินชะร่ำ� พร่ำ�วาไดหลายป”
ตัวอยางขางตนกวีไดกลาวถึงลักษณะบานของชูชกแมวา ชูชกจะเปนขอทานทีม่ ี
ความสามารถในการขอทานไดถงึ รอยกหาปนะมีเงินจำ�นวนมากจนตนเองนัน้ หวงความ
ปลอดภัยกลัววาจะมีขโมยมาลักทรัพยแตชชู กก็เลือกทีจ่ ะไมสรางบานใหมคี วามแข็งแรง
และปลอดภัยกวีไดพรรณนาถึงลักษณะบานดวยการเริม่ จากอธิบายวัสดุทนี่ ำ�มาประกอบ
บาน คือ เอาไมเพาหนุม มาแปลงเยียะยองแยงๆ ซึง่ ทำ�ใหเห็นภาพของบานทีไ่ หวไมแข็ง
แรง ไมเพียงเทานั้นกวีไดใชความเปรียบเพื่อสรางความขบขันมากยิ่งดวย ดวยการนำ�
หมาและแมวซึ่งเปนสัตวเลี้ยงที่คุนชินของชาวลานนามาเปรียบเทียบดวยในความวา
แมนวาหมาขึ้นแกวงหางก็ไกว แมวไอก็เฟอนก็ชาย จะเห็นไดวาหมาเพียงแตแกวง
หางและแมวเพียงไอก็สามารถทำ �ใหเรือนของชูชกก็สั่นไหวสวนองคประกอบของ
บานนั้นก็มีความไมสมบูรณ ดังที่กวีกลาวถึงประตูที่ไมดีโหวจนเปนชองจนทำ�ใหชูชก
รูส กึ วาบานไมมคี วามปลอดภัยโดยปกติความคิดของมนุษยโดยทัว่ ไปจะรูส กึ วาบานเปน
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สถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดแตกวีกลับสรางภาพใหบานชูชกไมปลอดภัยที่สุดเมื่อ
ผูอานผูฟงไดอานและฟงในขั้นแรกอาจจะรูสึกสงสารในความอาภัพของชูชกแตเมื่อกวี
ไดพรรณนาถึงความคิดของชูชกที่วามันจิ่งพกเอาคำ�ไปเลาซะไซไปฝากไวที่กระกูล
ขีไ้ รบม สี งั เถาหวังใจไฝหอ ย ยังนางสาวหนอยชิงริง อันเปนถูนยิงผูไ ร คันวาฝากไวแลวก็
หนีไปขอแถมเลาชูชกเมื่อเห็นความไมปลอดภัยของบานจึงคิดที่จะนำ�เงินไปฝากกับ
เพื่อนพราหมณที่ยากจนผูมีลูกสาวงามการฝากเงินครั้งนี้ชูชกคิดแลววาจะตองไดนาง
อมิตตดาเปนภรรยาความคิดของชูชกเชนนี้จึงทำ�ใหผูอานผูฟงรูสึกหยามเหยาะและ
เยาะเยยตอความคิดของชูชกจนนำ�มาสูความขบขันซึ่งมีที่มาของอารมณขบขันมาจาก
ความหมัน่ ไสในตัวชูชกความไมแข็งแรงของบานนีไ้ มเพียงแตจะทำ�ใหผอู า นผูฟ ง ขบขัน
แลวยังทำ�ใหผูอานผูฟงเขาใจถึงฐานะของชูชกมากขึ้นดวยการสรางความขบขันนี้อาจ
จะเปนเพราะกวีจงใจใหเกิดความขบขันฐานะของชูชกเมือ่ รวมกับบุคลิกภาพและรูปราง
ลักษณะของชูชก ซึ่งเปนชายชราที่เปนบุรุษโทษ18ประการก็สามารถทำ�ใหผูอานผูฟง
นึกถึงภาพที่ขบขันได อีกประการหนึ่ง ความขบขันที่เกิดจากฐานะของชูชกนี้อาจจะ
เพราะกวีตอ งการใหความเปนตัวละครปฏิปก ษอยางชัดเจน กลาวคือ พระเวสสันดรทรง
มีฐานันดรศักดิท์ สี่ งู สง มีพระราชอำ�นาจและบารมี ในขณะทีช่ ชู กไรฐานันดร อำ�นาจรวม
ถึงบารมี ฉะนัน้ การทีก่ วีสรางความตรงกันขามดวยการสรางใหชชู กกลายเปนตัวตลกนัน้
จึงทำ�ใหผูอานผูฟงเห็นถึงบารมีและความดีเดนของพระเวสสันดรชัดเจนขึ้นดวย
ความงามทางดานวรรณศิลปของวรรณกรรมเรื่องนี้จะเห็นไดวามีความงดงาม
มีความประณีตบรรจงในการเลือกสรรคำ�ใหไดเสียง คำ� ความหมาย ภาพและอารมณที่
ใหความรูสึกตางๆ เชน ความรัก ตลกขบขัน เวทนาและเศรา เปนตน ดวยการนำ�เส
นอผานตัวละครอยางมีชั้นเชิง คุณคาของมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรประการหนึ่ง คือ
คุณคาทางดานสุนทรียศาสตรในมหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรเดนที่สุด คือ กวีไดผสาน
เนือ้ หาตามอรรถกถามหานิบาตชาดกกับความเปนทองถิน่ ใหเขากัน กลาวคือ กวีสามารถ
เลือกใชคำ� ความหมายและจินตภาพใหเขากับสภาพความเปนจริงและความนิยมของ
คนในทองถิ่นดังนั้นความงามทางวรรณศิลปที่หลากหลายเหลานี้ไมเพียงแตทำ�ใหเกิด
ความไพเราะในการอานและเทศนเทานั้นวรรณศิลปลานนานี้ยังเปนเครื่องมือที่สำ�คัญ
ในการถายทอดความคิด ความรูสึก รวมทั้งยังทำ�ใหเกิดจินตภาพตามที่กวีตองการ
อยางไรก็ตาม หากกวีไมเชี่ยวชาญในเนื้อหาของเรื่องและไมมีความชำ�นาญทั้งดาน
ฉันทลักษณและการสรรคำ�ก็ไมสามารถจะถายทอดเรื่องราวรวมทั้งจินตภาพของตน
ออกมาใหผูอานผูฟงไดรับรูอาจจะกลาวไดวาการศึกษาคุณคาทางวรรณศิลปจากเรื่อง
มหาชาติ สำ�นวนสรอยสังกรนีท้ ำ�ใหเห็นพลังปญญาทางดานอักษรศาสตรของกวีลา นนา
อีกดวย
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ดวยเหตุผลทางดานวรรณศิลปนี้เองจึงทำ�ใหมหาชาติสำ�นวนสรอยสังกรไดรับ
ความนิยมและยังใชสวดเทศนในพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงซึ่งเปนพิธีกรรมสำ�คัญของ
ล า นนาอาจกล า วได ว  า ความงามทางวรรณศิ ล ป ข องมหาชาติ สำ � นวนสร อ ยสั ง กร
ทำ�ใหไดรบั การยกยองวามีถอ ยคำ�ไพเราะจึงนิยมนำ�มาใชเทศนในประเพณีตงั้ ธรรมหลวง
มากกวาสำ�นวนอื่น ประการตอมาคือการผลิตซ้ำ� ดวยความนิยมนำ�มาใชเทศนจึงมี
การปริวรรตจากอักษรลานนาเปนอักษรไทยมาตรฐานเพือ่ ใหอา นงายขึน้ ประการสุดทาย
คือ การสืบสานการเทศน ภิกษุมักฝกหัดเทศนมหาชาติสำ�นวนนี้ ดวยเหตุผลดังกลาว
เรือ่ งมหาชาติภาคพายัพสำ�นวนสรอยสังกรจึงเปนวรรณกรรมทองถิน่ ลานนาทีไ่ ดรบั การ
สืบสานอยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธกับพิธีตั้งธรรมหลวงอยางไมเสื่อมคลาย
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