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ท้ังหลักภาษาทางกวี เพื่อท่ีจะได้ส่ือสารความหมายภาษาท่านาฏศิลป์ให้ผู้ชมเข้าใจอย่างถูกต้อง 
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Abstract 
This thesis aimed to study the background of the literature "Mahajanaka", and 

guidelines of the creation, forms, and elements of the drama "Mahajanaka", written 
and directed by Seri Wangnaitham, as well as to analyze the dance postures of the 
character "Mahajanaka" in the Scene of Truth, performed by Assoc. Prof. Dr. Supachai 
Chansuwan. 

The research found that, "Mahajanaka" showed His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej’s wish of teaching Dhamma of perseverance and other teachings to 
people through literature. In the year 1997, the literature has been adapted into 
drama play, with Seri Wangnaitham as the assigned author and director. The 
inaugural show was on Sunday, March 30th 1997, at the National Theatre. The play 
was an integration of theatrical dance and drama play, combined with Tableaux 
Vivants performance. The play was written by transcription and adaptation from 
prose to verse, with graceful phrasing appropriated to the show, but trying to 
maintain the entire story. The fast-paced storytelling technique was applied by the 
insertion of humorous dialogues. The various styles of dance were also inserted to 
accentuate the extravagance of the show. The costumes were designed using the 
concept of painting. Special effects and the traditional insertion of music helped 
create the mood and emotions of the characters. The dance postures of Mahajanaka 
(in the Scene of Truth) were designed by Assoc. Prof. Dr. Supachai Chansuwan, The 
experience that has been passed down from supreme dramatic dance teachers, 
which have been absorbed and integrated into a unique identity. The dance postures 
can be classified into two types: the standard dance postures and the gesture dance 
postures. From the study, it is found that the choreographers require a profound 
understanding of the plays, as well as the prosodies, in order to correctly 
communicate the meaning of the dance postures to the audiences. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่คนในสังคม เพื่อให้มีแนวทางการประพฤติดี 
ประพฤติชอบนั้น เป็นส่ิงส าคัญและฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมไทยตลอดมา ดังปรากฏอยู่ใน
ลักษณะรูปแบบของวรรณกรรมค าสอนเรื่องต่างๆ  ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตัวอย่างเช่น สุภาษิตพระร่วง   เป็นวรรณกรรมค าสอน ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการครองชีวิตในด้านต่างๆ 
ท้ังทางโลกและทางธรรม โคลงโลกนิติ  มีเนื้อหาค าสอนท่ีใช้เป็นแบบแผนทางโลกแก่บุคคลทุกระดับ 
โดยเน้นให้รู้จักการวางตนหรือปฏิบัติตนได้เหมาะสม ให้มีความเข้าใจชีวิตและโลก และสามารถ
ด าเนินชีวิตหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โคลงพาลีสอนน้อง เน้นค าสอนในเชิง     
ส่ังสอนข้าราชการให้ประพฤติปฏิบัติตนต่อพระมหากษัตริย์  สุภาษิตสอนหญิง ว่าด้วยหลักการ
ประพฤติ และค าแนะน าสตรีโดยตรง สวัสดิรักษา สอนเรื่องของการปฏิบัติตนในสภาวการณ์ต่างๆ 
เน้นการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและเน้นศีลธรรม กฤษณาสอนน้อง สอนบุรุษและสตรีในด้านการใช้
ชีวิตคู่อย่างมีความสุข อิศรญาณภาษิต มีเนื้อหาค าสอนท่ีมุ่งส่ังสอนบุคคลในสถานภาพต่างๆ     
ลักษณะเนื้อหาคือการยกเอากิเลสของมนุษย์ในแบบต่างๆ มากล่าวและให้ข้อคติ เตือนใจไปในตัว    
อีกท้ังมีนิทานท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือนิทานชาดก นิทานหรือเรื่องราวในชาดก เป็นนิทานท่ีใช้
สอนประชาชน โดยดัดแปลงการเล่าให้เข้ากับหลักพุทธศาสนา สอดแทรกความเช่ือเรื่องพระโพธิสัตว์ 
กฎแห่งกรรม และแฝงคติค าสอนไว้ 
 พระมหาชนกนับว่าเป็นวรรณกรรมชาดกอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เป็นอีกหนึ่งในพระเจ้า
สิบชาติ ด้วยมีเรื่องราวท่ีให้คติสอนใจแก่ผู้อ่านในเรื่องของความเพียร  ในการสร้างความวิริยะ    
เพราะความเพียร และความวิริยะนั้น เป็นเสมือนหลักในการด ารงชีวิตให้มีความสุขประสบผลส าเร็จ 
เป็นท่ีพึงพอใจของบุคคลต่างๆ ในสังคม สาระค าสอนข้อคิดคติต่างๆ ด้วยมักจะสอดแทรกอยู่ใน
หลักธรรมค าสอนท่ีอยู่ในพระไตรปิฎก ชาดกหรือเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับศาสนา  โดยมีพระเป็นผู้ท่ีเทศน์
น าเรื่องราวต่างๆนั้น มาสอนโดยมักเกิดจากการสอดแทรกเรื่องราวสร้างหลักธรรมปฏิบัติพื้นฐาน    
ให้ผู้ท่ีรับฟังเกิดความรู้ความเข้าใจ ในโบราณคัมภีร์พุทธศาสนา และค าสอน 
 “พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
อีกเรื่องหนึ่งท่ีทรงคุณค่ามหาศาลอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาวรรณศิลป์ 
และวิจิตรศิลป์ เนื้อหามีแนวความคิดส าคัญมุ่งสอนให้หยั่งลึกถึงความเพียร วิริยะ อุตสาหะ         
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เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เกิดประโยชน์แก่เยาวชน  นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
 สืบเนื่องจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสดับพระธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโรมหาเถร) วัดราชผาติการาม เมื่อปีพุทธศักราช 2520      
เรื่องพระมหาชนกเสด็จออกทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัย จึงได้ทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกต้ังแต่ต้น
เรื่อง และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากพระมหาชนก ได้ดัดแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจง่าย
ขึ้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช 2530 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใน
โอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของ
สาธุชนทั้งหลาย 
 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ทางคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน              
ปีพุทธศักราช 2540 อันมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในครั้งนั้น     
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญบทพระราชนิพนธ์มาท าเป็นบทละคร ใช้แสดงในวัน
ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2540 โดยได้มอบหมายให้นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านสังคีตศิลป์ เป็นผู้จัดท าบท และก ากับการแสดง โดยแสดงครั้งปฐมฤกษ์         
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 30 มีนาคม พทุธศกัราช 2540 ได้รับความสนใจจากประชาชน
ท่ัวไป เข้าชมละครเรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี  หวังในธรรม เป็นจ านวนมาก ท้ังยังเน้นสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เข้ารับชมละคร เรื่อง พระมหาชนก เพื่อก่อให้เกิดความเพียร        
ตามจุดประสงค์ของพระราชนิพนธ์ในเรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 
 ท้ังนี้ นายเสรี หวังในธรรมได้ประพันธ์บทละครพระมหาชนกโดยมีท้ังบทร้อง และบทร า   
ด้วยการน าบท  พระราชนิพนธ์  ร้อยแก้วมาเป็นเค้าโครง มาแต่งเป็นบทร้อยกรองโดยส านวน      
และเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงตามต้นฉบับบทพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช นายเสรี หวังในธรรมสามารถแต่งส านวนผูกกลอนละครได้อย่างไพเราะ บทละคร
กระชับรวดเร็วได้ใจความบริบูรณ์ และสามารถสอดแทรกการใส่มุขตลกลงไปในบทละครได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยความเข้าใจในบทละครไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถถอดบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง      
พระมหาชนก ออกเป็นบทละครท่ีตรงตามบทพระราชนิพนธ์ โดยพยายามรักษาคงเนื้อความเดิมของ
บทพระราชนิพนธ์ไว้โดยครบถ้วน จากความสามารถของการเป็นนักประพันธ์ที่ดีแล้วยังใส่ใจการก ากับ
การแสดง  ให้ความส าคัญในการคัดเลือกตัวแสดง ให้เหมาะสมกับตัวละครในเรื่อง ตลอดจนใส่ใจใน
การควบคุมการฝึกซ้อมละครของนักแสดง การบรรเลง และองค์ประกอบของการแสดง จนท าให้
ละครเรื่อง  พระมหาชนก ประสบผลส าเร็จมีความสมบูรณ์ และได้รับความสนใจจากผู้ชมมากมาย  



 
 

3 
 

ในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรมนี้ ยังได้นักแสดงท่ีมีฝีมือดียิ่ง ถึงด้าน
การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ให้บทละคร เรื่อง พระมหาชนก มีชีวิตจริง 
ไม่ใช่ตัวละครในจินตนาการ ท้ังยังตรงตามบทพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา     
ภูมิพลอดุลยเดช โดยในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ในครั้งนั้นนายเสรี หวังในธรรม ได้เลือก
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ รับบทบาทเป็น พระมหาชนก ในช่วงบทบาทของตัว
ละครพระมหาชนกครองเมือง ซึ่งถือได้ว่ารองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ก็ได้ถ่ายทอด         
ส่ืออารมณ์ของตัวละคร พระมหาชนกได้อย่างสมบทบาท ท้ังทางด้านการแสดงอารมณ์ กิริยา และ
ลีลากระบวนท่าร าได้อย่างงดงามในฉากสัจธรรม ละครเรื่อง พระมหาชนก โดยนายเสรี หวังในธรรม 
ได้เปิดโอกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ได้เป็นผู้ออกแบบท่าร าด้วยตนเอง 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งถือได้ว่ารองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ 
ก็เป็นผู้หนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้แสดงท่ีมีส่วนท าให้ละคร เรื่อง พระมหาชนก ประสบผลส าเร็จ
ในด้านการตอบรับจากผู้ชมด้วยเช่นกัน โดยผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบท่าร า
ในช่วงฉากสัจธรรม ละครเรื่อง พระมหาชนก เพื่อเก็บองค์ความรู้ของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  
จันทร์สุวรรณ์ เป็นเอกสารทางวิชาการประกอบในครั้งนี้ด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ถึงวิธีการน าวรรณกรรมร้อยแก้วจาก          
บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
ท่ีนายเสรี  หวังในธรรม น ามาสู่บทละคร เรื่อง พระมหาชนก ท่ีมีลักษณะค าประพันธ์ในรูปแบบ   
ร้อยกรอง เกี่ยวกับแนวทางการสร้างละครร า เรื่อง พระมหาชนก ตลอดจนรูปแบบวิธีการน าเสนอ 
องค์ประกอบการแสดง ในละคร เรื่อง พระมหาชนก ตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ของนายเสรี หวังในธรรม และวิเคราะห์กระบวนท่าร าในละคร เรื่อง พระมหาชนก ในฉากสัจธรรม 
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ สู่ประโยชน์ในการน าไปปรับใช้
เป็นรูปแบบแนวทางการสร้างละครแก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาวรรณกรรม เรื่อง พระมหาชนก  
2. เพื่ อ ศึกษารูปแบบแนวทางการสร้ างบทละคร  และอง ค์ประกอบการแสดง               

เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม 
3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนท่าร า บทบาทพระมหาชนกในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก 

ในฉากสัจธรรม 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ศึกษารูปแบบแนวทางการสร้างบทละครและองค์ประกอบการแสดงละคร  เรื่อง             
พระมหาชนก ตามแนวทางของนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ท่ีจัดแสดงครั้งปฐมฤกษ์        
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อในวันอาทิตย์ ท่ี  30 มีนาคม พุทธศักราช 2540 และกระบวนท่าร า          
ฉากสัจธรรม จากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาจาก
บทสัมภาษณ์ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1..ศึกษาวิ เคราะห์ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี เกี่ ยวข้องเรื่อง พระมหาชนก            
จากแหล่งข้อมูลในหน่วยงานและวิทยาบริการของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ จดหมายเหตุ 
วรรณกรรม ต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยจัดท ากรอบข้อค าถาม
เพื่ อ สัมภาษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และกลุ่ม ผู้แสดงท่ีมีประสบการณ์ ด้านการแสดงละคร  เรื่อง              
พระมหาชนก ประกอบด้วย 
   2.1  นายไพฑูรย์  เข้มแข็ง (ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยนาฏศิลป 
   2.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ                  
          สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ปีพุทธศักราช 2548  
                                 (ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
  3. สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร  วี ดีทัศน์   บทละคร              
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการแสดงละคร  เรื่อง พระมหาชนก        
ท่ีก ากับการแสดงโดยนายเสรี  หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) จัดท าเป็นเอกสารรูปแบบงานวิจัย  
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
   1. ได้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็นมาวรรณกรรม องค์ความรู้กระบวนการในการสร้าง        

บทละคร เรื่องพระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ส าหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
ในเชิงวิชาการ 
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  2. ได้รูปแบบวิธีการน าเสนอละคร ตลอดจนองค์ประกอบละคร เรื่อง พระมหาชนก        
ของนายเสรี  หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นแนวทางในการจัดการแสดงละคร ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของชาติ 
 3. ได้การบันทึกกระบวนท่าร าบทบาทตัวละครพระมหาชนก ฉากสัจธรรม เป็นแนวทางใน
การศึกษาสืบทอดท่าร าต่อไป 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นำยเสรี หวังในธรรม หมายถึง ปูชนียบุคคลทางด้านนาฏศิลป์ไทย ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ปีพุทธศักราช 2531 
 รูปแบบกำรแสดง หมายถึง ลักษณะของการแสดงท่ีมีองค์ประกอบ คือ บทการแสดง       
บทสนทนา รูปแบบการประพันธ์ ตัวละคร ดนตรีและเพลง ฉาก และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง    
เครื่องแต่งกาย 
 กำรพัฒนำ หมายถึง การปรับปรุง หรือการเปล่ียนแปลงไปจากส่ิงเดิมท่ีเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่า 
 ฉำกสัจธรรม หมายถึง การแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ในช่วงพระมหาชนกประพาส
อุทยาน จนถึงพระมหาชนกทรงสลดพระทัย และทรงพระราชปรารภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล 
 ผู้ชม หมายถึง บุคคลท่ีได้ชมการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก บทประพันธ์ของนายเสรี หวัง
ในธรรม 
 ผู้สร้ำงสรรค์ หมายถึง ผู้อ านวยการแสดง ในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก 
 ผู้แสดง หมายถึง บุคคลท่ีร่วมแสดง ในการแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก ท่ีนายเสรี หวังใน
ธรรม เป็นผู้ก ากับการแสดง 
 พระรำชนิพนธ์ เร่ือง พระมหำชนก  หมายถึง บทพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก                    
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ฉำกนำฏกรรม หมายถึง การแสดงนาฏศิลป์ท่ีมีความงดงามประณีต  
   
 



 

 

บทท่ี  2 

ชาดกท่ีเกี่ยวข้องพระมหาชนก 

ความหมายและประเภทของชาดก 
 ชาดก หมายถึง เรื่องท่ีเกิดขึ้นแล้ว พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช 2511 
ให้ค าจ ากัดความว่า “เรื่องของพระพุทธเจ้าท่ีมีมาในชาติก่อนๆ เป็นช่ือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาส่วน
หนึ่งในเก้าส่วนท่ีเรียกว่า “นวังคสัตถุศาสตร์” (พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2511 : 334)
 นอกจากนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท้ังในอดีตและปัจจุบัน ท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้ให้ความหมายของค าว่า “ชาดก” ไว้ดังนี้ 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายเรื่องชาดกไว้ในค าน าหนังสือ
นิบาตชาดกเล่ม 1 ว่า “เรื่องชาดกนี้ไม่ใช่เรื่องราวในครั้งพุทธกาล เป็นเรื่องท่ีมีมาแต่เก่าก่อนพุทธกาล
นานท่ีจะพึงก าหนดได้ด้วยหลักฐานหลายอย่าง ซึ่งในชาดกเองก็นับว่าเป็นเรื่องเก่าด้วยขึ้น“อตีเต”  
ทุกแห่ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึงท่ีควรจะให้ความชัดขึ้นด้วยชักนิทานมากล่าวก็ชักมาสาธก
ให้กระจ่างขึ้น”(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2462: 1) 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงให้ความเห็นเกี่ยวกับนิบาต
ชาดกในพิธีทรงบรรยายพิเศษเปิดประชุม เชิงวิชาการ เรื่อง “นิบาตชาดก : วรรณกรรมของชาวพุทธ”      
ของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับชมรมบาลี-สันสกฤต 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 2-3 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2536          
ณ ศาลาช่ืนอารมณ์  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ตอนหนึ่ งว่า  “นิบาตชาดก           
เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาท่ีนิยมอ่านฟังกันแพร่หลายในหมู่ชาวไทยเป็นแรงบันดาลสร้างสรรค์        
คติความคิด วรรณคดี จิตรกรรม และวัฒนธรรมอื่นๆของไทย กล่าวได้ว่านิทานชาดกได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตไทย การศึกษานิบาตชาดกให้เป็นระบบระเบียบจะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระพุทธศาสนากับคติไทยได้ดียิ่งขึ้น...”(พิสิฐ เจริญสุข. 2539 : 1) 
  นาวาอากาศเอก(พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง ได้อธิบายถึงค าว่าชาดกไว้ว่า “ชาดกเป็น
ศัพท์ท่ีเกิดจากการสร้างค าด้วยวิธีกิตก์ ซึ่งมีธาตุ (ชา ธาตุ ลง ต ปัจจัย แปลว่า เกิดแล้ว) เป็นบทหน้า 
เก ธาตุ ในความกล่าว ลง กฺวิ ปัจจัย ในนามกิตก์ต้ังวิเคราะห์ได้ว่า ชาต กยตีติ ชาตก  (เรื่องใด) ย่อม
กล่าวถึง (พระโพธิสัตว์)ผู้เกิดแล้ว (เรื่องนั้น) ช่ือว่า ชาตก ด้วยเหตุนี้  “ชาตก” หรือ “ชาดก”          
จึงแปลว่า เรื่องท่ีกล่าวถึง (พระโพธิสัตว์) ผู้เกิดแล้ว”(เรื่องเดียวกัน. 2539 : 2) 
  รุ่งวิทย์  สุวรรณอภิชน  อธิบายว่า ชาดก “หมายถึง การเล่าเรื่องท่ีพระพุทธเจ้าทรงเวียน
ว่ายตายเกิด  ได้ก าเนิดในชาติต่าง ๆ ได้ประสบกับเหตุการณ์  ดีบ้างช่ัวบ้าง แต่ได้พยายามกระท า  
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ความดีสืบต่อกัน  มากบ้างน้อยบ้าง  ตลอดต่อเนื่องมา จนกระท่ังได้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติ
สุดท้าย กล่าวได้ว่า“ชาดก”เป็นวิวัฒนาการแห่งการบ าเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ต้ังแต่
สมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่” (รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2547 : 21) 
  รองศาสตราจารย์อารีย์ สหชาติโกสีย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความหมายของค าว่า ชาดก ไว้ว่า “ค าว่า ชาดก มาจาก
ค าบาลีว่า ชาตก(ชา+ต+กะ) ค าว่าชาตกมาจาก ชนฺ (ชะ -นี) หรือ (ชะ-เนอะ) ในความหมายว่าเกิด 
ประกอบด้วย ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์ เท่ากับ ชนฺ+ต แปลง ชนฺ เป็นชา ส าเร็จรูปเป็นชาต (ชา+ตะ) 
เป็นค ากิริยาแปลว่าเกิดแล้ว เมื่อลงกสกรรถ โดยใช้ความหมายเดิมมีรูปเป็นชาตก เป็นค าวิเศษณ์ 
แปลว่า นิทานหรือเรื่องท่ีเกิดแล้ว (เรื่องเดียวกัน.2547 : 2) 
  ที ดับบลิว รีสเดวิดส์ (T.W. RnysDavids) ได้อธิบายค าว่าชาดกไว้ว่า “ชาต-ก แปลว่า 
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเกิดแล้ว (Jata+Ka, belongingto, connected With what has happened) 
หมายถึง เรื่องราวของการเสวยชาติก่อนๆ ของพระพุทธเจ้า และเป็นช่ือหนังสือเล่มหนึ่งในคัมภีร์
พระไตรปิฎกซึ่ งแต่งเป็นค าประพันธ์ (คาถา) 547 เรื่อง”นอกจากนี้  ที  ดับบลิว รีสเดวิด ส์           
(T.W. RnysDavids) ยังได้ให้ความเห็นว่า รูปลักษณ์เก่าแก่ท่ีสุดของชาดกเข้าใจว่าเป็นเพียงนิทาน 
หรือเรื่องเล่าเท่านั้น ไม่มีปัจจุบันวัตถุ คาถา และสโมธาน เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจะยกเอานิทาน
หรือเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาประกอบ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น(เรื่องเดียวกัน.2539 : 2)
 จากการยกนิทานมาประกอบค าสอนนี้คงจะเป็นท่ีนิยมกันท่ัวไป เมื่อเล่าต่อๆกันมา ก็จ าเรื่อง
นิทานนั้นได้เป็นอย่างดี ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เรื่องชาดกนี้จึงถูกบันทึกไว้     
แต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้บันทึกไว้ท้ังหมดในส่วนท่ีบันทึกไว้ก็คือคาถาซึ่งปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎกทุกวันนี้ 
 ค าว่า “ชาดก” เมื่ อกล่าวตามมติของโบราณาจารย์  และในแง่ ท่ี เป็นวรรณคดีของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ เรื่องของพระโพธิสัตว์ หรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าท่ีได้แสดงบทบาทความ
เป็นวีรบุรุษ หรือบทบาทอื่นๆ ฉะนั้น ค านี้อาจแปลความหมายได้ว่า เรื่องของพระโพธิสัตว์            
แต่การแปลความท่ีใช้กันท่ัวไปนั้นก็คือ เรื่องพระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้า ชาดกนอกจากจะ
หมายถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึงการรวบรวมชาดกท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก และหมายถึงคัมภีร์
อัฏฐกถาชาดกอีกด้วย(ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์. 2515 : 30) 
 “ชาดก” คือ เรื่องท่ีเกิดขึ้นแล้ว คือเรื่องเล่าท่ีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องพระเจ้า 10 ชาติ และเรื่องในพระเจ้า 10 ชาตินั้น ท่ีชาวพุทธจะคุ้นเคยมาก           
คือ เรื่อง พระเวสสันดรชาดก ท่ีน ามาเทศน์ เรียกว่า เทศน์มหาชาติ พระบรมไตรโลกนาถโปรดให้
นักปราชญ์ราชบัญฑิต ร่วมกันแปล แต่งเป็นร้อยกรอง เมื่อปีพุทธศักราช 2025  เพื่ อ ใช้สวดเรียกว่ า 
“มหาชาติค าหลวง” 
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 การวิเคราะห์ความหมาย และข้อมูลตามเอกสารต่างๆ เรื่องความหมายของชาดก          
นายพิสิฐ เจริญสุข สรุปไว้ในหนังสือ เรื่อง เกร็ดความรู้ในนิทานชาดก ว่าค าว่า “ชาดก”นั้น น่าจะมุ่ง
หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว คือ เกิดขึ้นในอดีตข้ามภพข้ามชาติ โดยไม่จ ากัดว่าจะห่างไกลไปกี่ชาติ 
โดยเรื่องในอดีตนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ       
ในภพภูมิ ต่างๆ เป็นคนบ้าง เป็นสัตว์บ้ างสลับกันไป แต่มีข้อท่ี สังเกตว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้า              
จะเสวยพระชาติเป็นอะไร จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากผู้อื่นท่ีเห็นได้ชัด อยู่ 2 ประการ คือ 

1. รูปสมบัติ พระพุทธเจ้าจะมีรูปสมบัติต่างจากผู้อื่น คือ จะมีร่างกายสมบูรณ์     
ถ้าเป็นสัตว์จะเป็นเพศผู้ ถ้าเป็นคนจะเป็นเพศบุตร มีความสง่างาม เป็นท่ีสะดุดตาแก่คนท่ัวไป 
นอกจากรูปกายจะแข็งแรงงดงามแล้ว น้ าเสียงก็ไพเราะ 

2. ธรรมสมบัติ พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเสวยพระชาติเป็นคนหรือสัตว์จะมีคุณธรรมสูง 
โดยเฉพาะพระบารมีธรรมท้ัง 10 อย่าง ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี 
วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี โดยต้องมีอย่างใด
อย่างหนึ่งในพระบารมีธรรมหรือหลายๆ อย่าง จากการท่ีพระองค์มีคุณสมบัติท้ัง 2 ประการนี้        
จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า เป็นผู้น า และเป็นท่ีพึ่งของผู้อื่นในชาตินั้นๆ(พิสิฐ เจริญสุข.2539 : 3-4)
 กล่าวโดยสรุป “ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์” พระโพธิสัตว์ หมายถึง 
สัตว์หรือบุคคลท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติอนาคต ชาดกเป็นวิธีสอนข้อธรรมอย่างหนึ่ง ตาม
หลักทางพระพุทธศาสนาแบ่งค าสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็น 9 อย่าง เรียกว่า “นวังคสัตถุศาสน์” 
ซึ่งประกอบด้วย 

1. สุตตะ (พระสูตรท้ังหลายรวมทั้งพระไตรปิฎก) 
2. เคยยะ (ความท่ีมีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกัน ได้แก่พระสูตรต่างๆท่ีมีคาถาท้ังหมด) 
3. เวยยากรณะ (ไวยกรณ์ คือความร้อยแก้วล้วน ได้แก่พระอภิธรรมปิฎกท้ังหมด 

และพระสูตรท่ีไม่มีคถา เป็นต้น 
4. คาถา (ความร้อยกรองล้วน เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาล้วนๆ 

ท่ีมีช่ือว่าสูตร ท่ีปรากฏในสุตตนิบาต) 
5. อุทาน (ได้แก่ พระสูตร 82 สูตร ท่ีประกอบด้วยคาถาซึ่งส าเร็จมาจากโสมนัสสญาณ) 
6. อิติวุตตกะ(ได้แก่ พระสูตร 110 สูตร ท่ีมีข้อความขึ้นต้นว่า “วุตฺตญฺเหต ” หรือ

“วุตมฺปเนต ” แปลว่า “ข้อนี้สมจริงดังค าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว”) 
7. ชาตกะ (ชาดก 550 เรื่อง เท่าท่ีส ารวจพบมีเพียง 547 เรื่อง เพราะบางเรื่องมีช่ือ

ซ้ าซ้อนกัน เนื้อความอย่างเดียวกันแต่มาในท่ีต่างกันนิทานซ้อนนิทาน และไม่ได้
นับเรื่องซ้อนแยกออกไป) 

8. อัพภูตธรรม (ได้แก่พระสูตรท่ีกล่าวถึงความมหัศจรรย์ต่างๆ) 
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9. เวทัลละ (พระสูตรท่ีทูลถามพระพุทธองค์ ถามตอบท่ีให้เกิดความรู้และความ   
พึงพอใจแล้วซักถามยิ่งๆขึ้นไป) (กรมศิลปากร. 2549 : 38) 
 

 แหล่งท่ีมาของชาดกไทยท้ังท่ีเป็นวรรณกรรมแบบฉบับและวรรณกรรมท้องถิ่น คือ        
นิบาตชาดก ในพระไตรปิกฎ คัมภีร์มหาวัสตุ และนิทานโบราณท่ีมีการเล่าสืบทอดกันมาตามล าดับ
จากชนชาติหนึ่งสู่ชนชาติหนึ่ง จากกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่ง และจากอีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง การรับรู้
วรรณกรรมชาดกของผู้รู้จากแหล่งต่างๆนี้ ท าให้เกิดวรรณกรรมชาดกไทยมากมาย ชาดกหลายเรื่อง
อาจถูกดัดแปลงแต่งเติมต่างออกไป แต่ยังคงเค้าเรื่องเดิมอยู่ วรรณกรรมเรื่องชาดกนี้ได้รับการสืบทอด
กันมาเป็นเวลานาน จนไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได้ว่ามีมาต้ังแต่เมื่อไร และได้รับอิทธิพลด้านเนื้อ
เรื่องจากท่ีใด วรรณกรรมชาดกไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมแบบฉบับหรือท้องถิ่น ส่วนมากจะมีเนื้อเรื่อง
คล้ายกัน จะต่างก็ตรงเฉพาะรายละเอียดเท่านั้น การศึกษาท่ีมาจึงท าได้บ้างในกรณีท่ีรู้อายุของ
วรรณกรรมชาดกเรื่องนั้นๆ จากวรรณกรรมท่ีเนื้อเรื่องตรงกับนิบาตชาดกในพระสุตตันตปิกฎ หรือ
อรรถกถาชาดกนั้นเอง ในเรื่องของท่ีมาของวรรณกรรมชาดกแต่ละเรื่อง ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเภท
ของชาดกในล าดับต่อไป ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทของชาดก  

1. ชาดกในนิบาต 
   ชาดกในนิบาต ชาดกนิบาต หรือท่ีเรียกว่า นิบาตชาดก หมายถึงชาดกท้ัง     
547 เรื่อง ท่ีมีอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ของพระสุตตันตปิฎก หนึ่งในตะกร้า 3 ใบ(พระไตรปิฎก) 
นิบาตชาดกแต่งเป็นคาถาคือค าฉันท์ล้วนๆโดยจะมีการแต่งขยายความเป็นร้อยแก้ว เป็นอรรถกถา
ชาดก เหตุท่ีเรียกว่า นิบาตชาดกก็เพราะว่า ชาดกในพระไตรปิฎกนี้จะถูกจัดหมวดหมู่ตามจ านวน
คาถา มี ท้ังหมด  22 หมวด หรือ 22 นิบาต นิบาตสุดท้ายคือ นิบาตท่ี 22 ประกอบด้วยชาดก         
10 เรื่อง หรือท่ีเรียกว่า "ทศชาติชาดก"หรือท่ีเรียกว่า มหานิบาตชาดก แปลว่า ชาดกท่ีชุมนุมเรื่องใหญ่ 
หรือท่ีโบราณเรียกว่า ทศชาติ ได้กล่าวถึงค าสอนทางพระพุทธศาสนา อันมีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต 
แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่ค าสุภาษิต รวมท้ังค าโต้ตอบในนิทาน เรื่องละเอียดมีเล่าไว้
ในอรรถกถา  คือ หนังสือท่ีแต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง ซึ่งทศชาติชาดก ประกอบไปด้วย  
1.เตมิยชาดก  2. ชนกชาดก 3. สุวัณณสามชาดก 4. เนมิราชชาดก 5. มโหสถชาดก 6. ภูริทัตชาดก 
7. จันทชาดก   8. นารทชาดก 9. วิธูรชาดก  10. มหาเวสสันดรชาดก 
   ชาดก หรือ ค าสอนแบบเล่านิทาน(นิทานชาดก) ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น   
มีอยู่เพียง  2 เล่ม คือเล่มท่ี 27 และเล่มท่ี 28 (พิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 7 )  
   วิธีการจัดระเบียบชาดกนั้น โดยท่ัวไป นิยมจัดตามจ านวนค าฉันท์น้อยขึ้นไป  
หามาก  และต้ังช่ือหมวดหมู่ตามจ านวนค าฉันท์นั้น อาทิ เอกนิบาตชาดก หมายถึงชาดกท่ีรวบรวม   
ค าฉันท์ บทเดียว ซึ่งมีท้ังหมด 150 เรื่อง ส่วนทุกนิบาตชาดก หมายถึงชาดกท่ีรวบรวมค าฉันท์ 2 บท 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
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ซึ่งมีอยู่ 100 เรื่อง ติกนิบาตชาดก หมายถึง ชาดกท่ีรวบรวมค าฉันท์ 3 บท ซึ่งมีท้ังหมด 50 เรื่อง ฯลฯ        
ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 27 มีจนถึง จัตตาลีสนิบาตชาดก หมายถึงนิบาตท่ีรวบรวมค าฉันท์ 4 บท       
ซึ่งมีอยู่เพียง 5 เรื่อง และในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 28 มีชาดกรวบรวมค าฉันท์ 50 บท, 60 บท, 70 บท, 
80 บท, และมีมหานิบาตชาดก ซึ่งหมายถึงชาดกท่ีรวบรวมเรื่องใหญ่ 10 เรื่อง ท่ีโบราณเรียกว่า     
ทศชาติ โดยมี เตมิยชาดก เป็นเรื่องแรก ส่วนพระมหาชนก หรือ มหาชนกชาดก เป็นชาดกเรื่องท่ี 2  
มีมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งนักวรรณคดีไทยรู้จักกันในนาม มหาชาติค าหลวง และกาพย์มหาชาติ      
เป็นชาดกเรื่องสุดท้าย (รุ่งทิพย์ สุวรรณอภิชน. 2547 : 22-23) 

2. ชาดกนอกนิบาต  
   ส่วนชาดกท่ีไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก จัดเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาประเภท
ชาดกนอกนิบาตชาดกนอกนิบาตท่ีรู้จักกันมากในแวดวงวรรณคดีไทย ได้แก่ ปัญญาสชาดก         
(หรือ ปัญญาสชาดก หรือ ปัญญาส / ปัณณาส แปลว่า 50 ) ชาดก 50 เรื่อง ตามความหมายของช่ือ
รูปศัพท์ แต่เมื่อส ารวจเรื่อง หรือนิทานปรากฏว่ามีท้ังหมด 61 เรื่อง หนังสือปัญญาสชาดกนี้          
เป็นหนังสือรวบรวม แล้วแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ ระหว่างปีพุทธศักราช 2000 - 2200      
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า “ปัญญาสชาดก” เป็นผลงานของพระเถรชาว
เชียงใหม่ แต่งระหว่างปีพุทธศักราช 2000.-.2068 (พระเจ้าติโลกราชเมืองแก้ว) เนื่องจากเวลานั้น  
พระเชียงใหม่หลายรูปไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีลังกา เมื่อส าเร็จการศึกษาก็กลับมาสู่มาตุภูมิ        
ในจ านวนพระภิกษุหลายรูปนั้น คงมีรูปหนึ่งแต่งปัญญาสชาดกขึ้น ในลักษณะเลียนแบบชาตกัฏฐกถา
(อรรถกถาชาดก) เพื่อการเผยแพร่ศาสนาในรูปชาดก ปัญญาสชาดกมีคุณค่ามหาศาล กล่าวคือ 
นอกจากคุณค่าทางด้านภาษาวรรณคดี และศาสนาแล้ว ยังเป็นต้นก าเนิดของวรรณคดีไทยหลาย   
เรื่อง อาทิ สมุทรโฆษค าฉันท์เสือโค(พหลคาวี)ค าฉันท์ สรรพสิทธิค าฉันท์ พระสุธนค าฉัน ท์            
กลบทสิริวิบุลกิติ บทละครสังข์ทอง(สุวัณณสังชชาดก) นางมโนราห์(สุธนชาดก) รถเสนชาดกฯลฯ   
(รุ่งทิพย์ สุวรรณอภิชน. 2547 : 25) 
   (อรรถกถาชาดก) เพื่อเป็นการสอนศาสนาโดยใช้ชาดกและแต่งเป็นชาดก     
นอกนิบาต 50 เรื่อง ผนวกกับปัจฉิมภาคอีก 11 เรื่อง ดังนี้ 

1.  สมุททโฆสชาดก   
2.  สุธนชาดก   
3.  สุธนุชาดก 
4.  รัตนปโชตชาดก 
5.  สิริวิบุลกิตติชาดก 
6.  วิบุลราชชาดก   
7.  สิริจุฑามณิชาดก 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2
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8.  จันทราชชาดก 
9.  สุภมิตตชาดก 
10.  สิริธรชาดก 
11.  ทุลกบัณฑิตชาดก 
12.  อาทิตชาดก 
13.  ทุกัมมานิกชาดก 
14.  มหาสุรเสนชาดก 
15.  สุวรรณกุมารชาดก 
16.  กนกวรรณราชชาดก 
17.  วิริยบัณฑิตชาดก 
18.  ธรรมโสณฑกชาดก 
19.  สุทัสนชาดก 
20.  วัฏกังคุลีราชชาดก 
21.  โบราณกบิลราชชาดก 
22.  ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก 
23.  จาคทานชาดก 
24.  ธรรมราชชาดก 
25.  นรชีวชาดก 
26.  สุรูปชาดก 
27.  มหาปทุมชาดก 
28.  ภัณฑาคารชาดก 
29.  พหลาคาวีชาดก   
30.  เสตบัณฑิตชาดก 
31.  ปุปผชาดก 
32.  พาราณสิราชชาดก 
33.  พรหมโฆสราชชาดก 
34.  เทวรุกขกุมารชาดก 
35.  สลภชาดก 
36.  สิทธิสารชาดก 
37.  นรชีวกฐินชาดก 
38.  อติเทวราชชาดก 
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39.  ปาจิตตกุมารชาดก 
40.   สรรพสิทธิกุมารชาดก   
41.  สังขปัตตชาดก 
42.  จันทเสนชาดก 
43.  สุวรรณกัจฉปชาดก 
44.  สิโสรชาดก 
45.  วรวงสชาดก 
46.  อรินทมชาดก 
47.  รถเสนชาดก 
48.  สุวรรณสิรสาชาดก 
49.  วนาวนชาดก 
50.  พากุลชา 

   ปัจฉิมภาคชาดก 11 เรื่อง 
1.  โสนันทชาดก 
2.  สีหนาทชาดก 
3.  สุวรรณสังขชาดก  
4.  สุรัพภชาดก 
5.  สุวรรณกัจฉปชาดก 
6.  เทวันธชาดก 
7.  สุบินชาดก 
8.  สุวรรณวงศชาดก 
9.  วรนุชชาดก 
10.  สิรสาชาดก 
11.  จันทคาธชาดก

 ชาดกในพระไตรปิฎกนี้ เป็นภาษาบาลีร้อยกรองเป็นคาถา แบ่งออกเป็นนิบาตได้ 22 นิบาต 
(“นิบาต” เป็นค าท่ีใช้น าหน้า หรือต่อท้ายช่ือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา) แต่ละนิบาตมีเรื่องชาดก
จ านวนมากบ้างน้อยบ้าง เนื้อหาชาดกท้ังหมดนี้ย่อและส้ัน ยากท่ีจะเข้าใจ  และรู้เรื่องได้ตลอด          
มีนักปราชญ์ท่ีเป็นพระภิกษุ ช่ือ พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้แต่งค าอธิบายชาดกนี้ เรียกว่า ชาตกัฏฐกถา 
หรือเรียกว่า อัฏฐกถา หรือ อรรถกถาชาดก (หนังสือท่ีแต่งขึ้นภายหลัง ขยายความเล่านิทานให้
พิสดารออกไป ซึ่งมีถึง 10 เล่ม) ส่วนผู้แต่งเรียกว่า อรรถกาจารย์ (รุ่งทิพย์ สุวรรณอภิชน. 2547 : 25) 
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 ในล าดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะของนิทานชาดก จากข้อความข้างต้นท่ีกล่าวไว้แล้ว
เกี่ยวกับเรื่อง “ชาดก” คือ เรื่องท่ีเกิดขึ้นแล้ว จะทราบและเป็นท่ีเข้าใจง่ายของชาวพุทธท่ัวไป    
เพราะจะนึกถึงนิทานชาดกเป็นประการแรก นิทานชาดก ก็คือเรื่องเล่าท่ีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
เสวยพระชาติต่างๆ ในเรื่องของพระเจ้า 10 ชาติ ซึ่งเนื้อหามุ่งถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ฟังให้เข้าใจธรรมะง่ายข้ึน ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของนิทานชาดกในล าดับต่อไป  
 

นิทานชาดก 
 เรื่องชาดก และพุทธประวัตินั้น น่าจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมกับพระพุทธศาสนา 
และเป็นท่ีรู้กันแพร่หลายในหมู่พุทธศาสนิกชนสืบทอดมาช้านาน ดังได้พบหลักฐานในภาพจ าหลักศิลา
สมัยทวาราวดีจากหลายแห่ง เช่น ภาพจ าหลักท่ีใบเสมาศิลาบริเวณแหล่งโบราณคดีภูพระบาท   
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  จ าหลักเป็นเรื่องชาดก ภาพจ าหลักบนผนังถ้ าพระโพธิสัตว์            
ในเขตอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าหลักภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางทวยเทพ         
ในศาสนาฮินดู ภาพจ าหลักใบเสมาศิลา เมืองฟ้าแดดสูงยาง อ าเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าหลัก
เป็นภาพพุทธประวัติตอนพิมพาพิลาป เป็นต้น(กรมศิลปากร.2549 : 37) 
 นิทาน เรื่องใดไม่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้า และเป็นเรื่องราวที่เกิดข้ึนในอดีต
เช่นเดียวกับ “ชาดก”จะเรียกเรื่องนั้นว่า “นิทาน” คือเรื่องท่ีเล่าสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางคติธรรม 
มีทุกชาติ ทุกภาษา ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง     
ในเรื่องใด หรือจะให้เกิดอรรถรสในด้านใด แต่ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า  จึงเรียกว่า  
“นิทานชาดก” 
 นิทานชาดก เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าท่ีมีมาในชาติก่อนคัมภีร์พุทธวงศ์ และจริยา
ปิฎก ได้กล่าวถึงประวัติและพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าสมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ละพระองค์ไว้
เป็นจ านวนมาก เฉพาะคัมภีร์พุทธองค์ กล่าวไว้ 25 พระองค์ เรื่องต้ังแต่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า 
ทีปังกร จนถึงพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สมณโคดม พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อทรงแสดงธรรม
ถึงตอนท่ียกนิทานขึ้นมาประกอบ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายก็ทรงแสดงนิทานชาดก เล่าเรื่องของพระองค์
เองบ้าง ของผู้ท่ีทรงแสดงธรรมให้ฟังเองบ้าง ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพระองค์และผู้ฟังบ้าง             
ท้ังไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์และผู้ฟังบ้าง แต่ว่าเรื่องราวตอนนั้นๆ สามารถจะน ามาเป็นตัวอย่างให้ผู้ฟัง
เข้าใจในธรรมมะได้ง่ายขึ้น  และเรื่องท่ีพระองค์น ามาแสดงจึงมีเป็นจ านวนมาก นิทานชาดกท่ีปรากฏ
ในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ในปัจจุบัน คือ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพบว่ามีถึง     
547 เรื่อง ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะค าภีร์ขุททกนิกายสุตันตปิฎก มีมากกว่า
เล่มอื่นๆ 
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 นิทานชาดก ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น  แต่เดิมมี เพียงคาถาเขียนเป็นภาษาบาลี          
ส่วนค าอธิบายท่ีเรียกว่า ชาตกัฏฐกถา ได้มี ผู้ เขียนเป็นภาษาสิงหลซึ่ งเป็นภาษาท่ีใช้กันใน        
ประเทศศรีลังกามาช้านานแล้ว ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้เขียนค าอธิบายภาษาบาลีท่ีมีต้นก าเนิดใน
ประเทศอินเดีย และได้แพร่หลายไปในประเทศศรีลังกาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นก็คือ 
พระภิกษุชาวลังกา อรรถกถาท่ีเขียนขึ้นในสมัยแรก เรียกว่า“มูลอรรถกถา”(พิสิฐ เจริญสุข. 2539 : 13) 
 นายเสถียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวเรื่องนี้ ไว้ในหนังสือ  “นิทานชาดก” พระเทพเวที          
วัดทองนพคุณ เรียบเรียง พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านเนียร พลานุกรม        
ณ เมรุวัดธาตุทอง พระนคร วันท่ี 31 สิงหาคม 2511 ใจความตอนหนึ่งว่า  “ นิทานเก่าย่อมมีอยู่
ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาท่ีเจริญแล้ว แม้จะมีเรื่องท่ีไม่น่าเช่ือเจืออยู่ เช่น ฤทธิ์เดช อภินิหารต่างๆ หรือ
สัตว์พูดกับคน คนพูดกับสัตว์ เทวดาพูดกับคน คนพูดกับเทวดา ก็ไม่จ าต้องวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่    
ควรยึดถือเอาประโยชน์จากคติธรรมอันเป็นสารัตถะท่ีพึงได้จากเรื่องนั้นเป็นส าคัญ ถึงท่านผู้เล่าเดิม   
ก็คงมุ่งหมายอย่างนั้น นิทานของไทยๆก็มี เช่น จะสอนให้เป็นผู้รู้จักเหตุจากผล อันเป็นธรรมอย่างหนึ่ง
เรียกว่า ธัมมัญญุตา ในสัปปุริสธรรม เมื่อประสบผลรู้จักสาวเข้าไปหาเหตุต่อๆไป จึงแต่งเรื่องนิทาน 
ยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า เช่นนี้เป็นต้น ฉะนั้นท่านผู้อ่านนิทานชาดกท้ังหลายจึงควรเอา
อย่างการรับประทานผลไม้ เช่น มังคุด ปอกเปลือก ปล้อนเอาแต่เนื้อในรับประทานไฉนจะรับประทาน
ท้ังเปลือกเล่า”(เสถียรพงษ์ วรรณปก. 2511 : 10) 
 จากพระธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกสู่ “นิทาน” หรือ “นิทานชาดก”นั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
นิทาน ก็คือเป็นเรื่องท่ีเล่าสืบทอดกันมา ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
เป็นการเล่าเพื่อยกเป็นตัวอย่าง อุทาหรณ์ และเป็นคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยผู้เล่าเน้นคติธรรมเป็นหลัก
ส าคัญในการเล่า สอดแทรกเนื้อหาให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน สู่คติธรรม ท้ังนี้การใช้นิทานเป็น
เครื่องมือสู่ธรรมะนั้น ก็เป็นเหตุนัยยะหนึ่งท่ีจะเล่ียงมิให้เป็นการกระทบเทียบเปรียบเปรยบุคคล    
หรือแนะน าจากพระธรรมค าส่ังสอนในพระไตรปิฎกโดยตรงมากเกินไป เพื่อผู้ฟังเข้าใจในธรรมมะได้
ง่ายข้ึนเท่านั้นเอง 
 

นิบาตชาดก ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รชักาลท่ี 5)  
 ชาดกแม้จะมีความส าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก  เป็นท่ีรับรู้กันมาเป็นเวลา
แล้วนาน แต่ชาดกก็เพิ่ งจะมีการพิมพ์เผยแพร่ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยภาษาไทย           
 ในปีพุทธศักราช 2447 โดยพิมพ์แจกเป็นพระราชกุศลในงานพระศพพระเจ้าพระเจ้าลูกยา
เธอ พระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์ กรมขุนสุพรรณภาควดี ท้ังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้อาราธนา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และพระเจ้าน้องยา
เธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ พร้อมท้ังพระราชาคณะผู้ใหญ่  ร่วมกันแปลนิบาตชาดกถวายตาม    
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พระราชประสงค์ จ านวน.3.วรรค รวมชาดก 30 เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ทรงพระราชนิพนธ์ “พระบรมราชาธิบาย” เป็นค าน าไว้ด้วย  และในเวลาต่อมาจึงได้เกิดเป็นธรรม
เนียมนิยมในหมู่ราชตระกูล ซึ่งมักจะจัดให้มีการพิมพ์ชาดกเผยแพร่ในงานพระศพถวายเป็นพระราช
กุศล ท้ั งนี้ เป็นการพิมพ์ แยกจากพระไตรปิฎก คือ  เลือกพิมพ์ เฉพาะเนื้ อความส่วน ท่ี เป็น
ชาดก นอกเหนือจากท่ีมีประเพณีการเทศน์มหาชาติ เพื่อแผ่พระราชกุศลมาแต่ครั้งต้นรัตนโกสินทร์ 
 โดยใน ส่วนของพระไตรปิฎก ท้ังหมดนั้ น  ในปีพุทธศักราช 2431..พระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส และสมเด็จ    
พระพุทธโฆษาจารย์ (สา ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐ์  มาประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม  ทรงมีพ ระราชด ารัส ช้ีแจงพระราชประสง ค์ ท่ีจะให้พิ มพ์ พ ระ ไตรปิ ฎกด้วย
อักษรไทย  พระสงฆ์ท้ังปวงก็ถวายอนุโมทนารับแบ่งหน้าท่ีกันตรวจต้นฉบับ จากภาษาขอม และรามัญ
ท่ีมีอยู่เดิมในหอพระมณเฑียรธรรม ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นแม่กองจัดพิมพ์ เป็นจ านวน 1,000 จบ  รวมเป็นหนังสือ 39,000 
เล่ม งานส าเร็จลงในปีพุทธศักราช 2436  แล้วได้เฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีรัชฎาภิเษก  เนื่องใน
โอกาสทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ท้ังนี้พิมพ์ได้ท้ังหมดจ านวน 39 เล่ม ยังขาดไปไม่ได้พิมพ์อีกจ านวน  
6 เล่ม(ทรงวิทย์ แก้วศรี. 2551 : 75-76) 
 

 
 

ภาพท่ี 1  
หนังสือพระไตรปิฎกโอกาสทรงครองราชย์ครบ 25 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab. 14 ตุลาคม 2559 

http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab
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ภาพท่ี 2 
หนังสือพระไตรปิฎกโอกาสทรงครองราชย์ครบ 25 ปี จากรัฐบาลสยาม ปีพุทธศักราช 2438 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab. 14 ตุลาคม 2559 

 

 นับได้ว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลท่ี 5) นับเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย ท่ีมีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มด้วยอักษรไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการ          
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จเสวยราชสมบัติมาครบ 25 ปี         
โดยเริ่มพิมพ์ต้ังแต่ ในปีพุทธศักราช 2431 ส าเร็จเมื่อในปีพุทธศักราช 2436 เป็นการสละราชทรัพย์
ของพระองค์เอง พระไตรปิฎกชุดนี้พิมพ์เป็นภาษาบาลี อักษรไทย หุ้มด้วยปกแข็งสีทองอย่างดี      
โดยมีตราแผ่นดินปั๊มนูนอยู่บนปก และท่ีแผ่นรองปกมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลท่ี 5) พิมพ์อยู่ด้วยภายในเล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab
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ภาพท่ี 3 
หนังสือพระไตรปิฎกโอกาสทรงครองราชย์ครบ 25 ปี ท่ีมีตราแผ่นดิน 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab. 14 ตุลาคม 2559 

 

 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab
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นิบาตชาดก ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) 
 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2468 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7)   
ได้มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นอีกครั้ง  เพื่อจะทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จ   
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมอบหมายให้     
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท เป็นประธานอ านวยการ  และโปรดให้อาราธนา   
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ในเวลาปัจจุบันนั้น ทรงรับหน้าท่ีเป็น
ประธานในการตรวจทานช าระต้นฉบับพระไตรปิฎก และในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ทุนพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จ านวนกว่า 200,000 บาท และได้มีผู้บริจาคร่วมสมทบทุนเป็นพระราชกุศลอีก เป็น
จ านวนเงิน 600,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินมากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต้ังไว้แต่แรก จึงมีเงินเหลือ
ส าหรับพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา และฎีกาต่าง ๆ เพิ่มเติม(ทรงวิทย์ แก้วศรี. 2535 : 76) 
 พระไตรปิฎกฉบับในปีพุทธศักราช 2468 นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการจัดพิมพ์เป็นอักษรไทย    
จบบริบูรณ์ พระไตรปิฎกฉบับนี้มีจ านวนจบหนึ่ง 45.เล่ม รวมท้ังหมด 1,500.จบ จนได้ขนานนามว่า 
“พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ” มีตราช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ประจ าปก จากนั้นทรงโปรดให้จัดงาน
เฉลิมฉลองขึ้นในระหว่างวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2473 ได้พระราชทานแก่บุคคล
ส าคัญในประเทศ 200 จบ ต่างประเทศ 450 จบ และอีก 850 จบ พระราชทานแก่ผู้บริจาคขอรับ
หนังสือพระไตรปิฎกส าหรับไว้เป็นมงคลในบ้านเรือนของตน(เรื่องเดียวกัน. 2535 : 76-77) 
 แม้จะมีความพยายามในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับไทยสยามขึ้น  แต่พระไตรปิฎกฉบับ      
ในปีพุทธศักราช 2468 ก็ยังเป็นแต่เพียงพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่ีพิมพ์ด้วยอักษรไทยเท่านั้น ยังไม่มี
การถ่ายทอดเนื้อหาเป็นภาษาไทย ท้ัง 3 ฉบับพระไตรปิฎกครบถ้วนอย่างเป็นทางการ    
 ต่อมาจนในปีพุทธศักราช 2483 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ  ติสสเทวมหาเถร)     
สมเด็จพระสังฆราช ทรงปรารภถึงความส าคัญของการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยในท่ีประชุม
พระเถรานุเถระว่า ควรด าเนินการ ให้มีการแปลเป็นภาษาไทยให้ครบ ท้ัง 3.ไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ 
โดยทรงให้เหตุผลว่า “เพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์ และเป็นท่ีเชิดชูเกียรติแห่ง
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย  ให้ปรากฏไพศาลไปตลอดถึงนานาประเทศ” จึงได้โปรดให้ประธาน
คณะบัญชาการคณะสงฆ์แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  ขอความอุปถัมภ์จากรัฐบาล                 
ซึ่งมีหลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้ด าเนินการแปล 
และจัดพิมพ์ โดยต้ังคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการ แปลพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ    
พระอภิธรรมปิฎก งานนี้ได้ท าสืบเนื่องมาจนถึงตกอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล(กรมการศาสนา. 2539 : 2-3) 
 
 



 
 

19 

 

มหานิบาตชาดกทศชาติฉบับชินวร 
 

 
 

ภาพท่ี 4 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ท่ี 11 

ท่ีมา : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13626. 10 พฤษภาคม 2559 
 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์  สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงแยกต้นฉบับ
พระไตรปิฎกส่วนพระสูตรออกมาช าระแปลเป็นภาษาไทย เน้นความสนใจไปท่ีทศชาติ ด้วยทรงมุ่งหวัง
จะตีพิมพ์เผยแพร่เป็นการกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ปีละเรื่อง
ต่อเนื่องกันไป  นับแต่ปีพุทธศักราช 2471 จนถึงวาระอายุครบ 70.ปี ในปีพุทธศักราช 2480 แต่
ปรากฏว่าบางปี เช่น ในปีพุทธศักราช 2472 ทรงพิมพ์มากกว่าหนึ่งเรื่อง นับเป็นทศชาติฉบับแปลท่ี
กล่าวกันว่าเป็นท่ีเช่ือถือ เป็นมาตรฐานของทศชาติฉบับพิมพ์ครั้งหลังจากนั้นเรื่อยมาจนถึงระยะท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มให้ความสนพระทัย “พระมหาชนก”     
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 ด้วยความท่ีพิมพ์เผยแพร่ในงานวันพระราชสมภพของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ท้ังยังเป็นผลงานการแปลของพระองค์เองอีกด้วย ทศชาติฉบับนี้จึงถูก
เรียกอีกนามว่า “ทศชาติฉบับชินวร” การยึดถือตัวบทและแก่นเรื่องท่ีถูกต้องตามพระไตรปิฎก ถือ
เป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นของทศชาติฉบับนี้ ในคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในวันสมภพของพระองค์ 
ในวันท่ี 16 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2470 ทรงกล่าวถึงการแปลทศชาติของพระองค์ว่า  “ข้าพเจ้าแปล
นี้เกือบเรียกว่าแปลจริงๆ เพราะแปลเท่ารูปภาษามคธ เว้นไว้แต่บางแห่ง ท่ีไม่ค่อยได้ความใน
ภาษาไทยชัดจึงเพิ่มค าลงประกอบลงช่วยให้ชัด  ส่วนตอนคาถามีอรรถกถาแก้เพื่อให้รู้เรียงความถูก
อย่างหนึ่งเพื่ออธิบายให้ได้ความพิสดารอย่างหนึ่งฯ ข้าพเจ้าแปลคาถานั้นๆ ตามรูปหาได้แปลแก้อรรถ
บอกเรียงความถูกไม่”(กองบัญชาการทหารสูงสุดเหล่าทัพ และกรมต ารวจ. 2532 : 1) 
 ความเปล่ียนแปลงในรสพระธรรม  ท าให้ทรงไม่เห็นด้วยกับอรรถกถาจารย์รุ่นก่อนท่ีมักจัด
ประเภทการบ าเพ็ญบารมีในแต่ละพระชาติแบบตายตัว เช่นว่า พระเตมีย์บ าเพ็ญขันติบารมี ,         
พระมหาชนกบ าเพ็ญวิริยบารมี, สุวรรณสามบ าเพ็ญสัจจบารมี, พระเนมิราชบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี, 
มโหสถบ าเพ็ญปัญญาบารมี, ภูริทัตนาคราชบ าเพ็ญศีลบารมี, พระจันทกุมารบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี , 
พระนารทพรหมบ าเพ็ญเมตตาบารมี , วิธูรบัณฑิตบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี  และพระเวสสันดรบ าเพ็ญ
ทานบารมี(ซึ่งเป็นบารมี 10.ประการ ท่ีวิวัฒน์เป็นค าสอนพระราชาท่ีรู้จักกันในนาม “ทศพิธราชธรรม”) 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชินวรสิริวัฒน์  สมเด็จพระสังฆราช  ทรงเห็นว่า “พระโพธิสัตว์ชื่อหนึ่ง
บ าเพ็ญบารมีแต่อย่างเดียวเท่านั้นตลอดชาติ  เมื่อมาจับแปลเข้าคราวนี้จึงได้ความเห็นใหม่ว่า ท่าน
กล่าวดังนั้น น่าจะหมายความเพียงว่า บารมีอันนี้พระโพธิสัตว์ช่ือนี้ได้บ าเพ็ญเป็นยอดเยี่ยมกว่า 9 
บารมี  แต่ท่ีจริงพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี 10 บริบูรณ์ตลอดชาติหนึ่ง”(พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช. เล่ม1 : 1) 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ทรงสลับการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างพระโพธิสัตว์กับ “บารมี” ด้วยทรงเห็นว่า “ตอนพระเตมิยะเห็นพระราชบิดาลงราชทัณฑ์    
แก่โจร  ก็หลีกเล่ียงไม่ให้ต้องรับครองราชย์สมบัติ และเวลาเมื่อพระชนกเสด็จออกไปเชิญให้ลาพรต
ออกรับครองราชสมบัติก็ไม่ทรงรับ อาการเช่นนี้ชวนให้เห็นว่าเพื่อให้ตกแก่ผู้ต้องประสงค์ จึงจัดเป็น
บ าเพ็ญทานบารมี ฯ”(เรื่องเดียวกัน. เล่ม1 : 2) 
 ต่อมาปีพุทธศักราช 2471.ก็ถึงคราวท่ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าชินวรสิริวัฒน์      
สมเด็จพระสังฆราช จะทรงพิมพ์ “มหาชนกชาดก” เนื่องในวันพระราชสมภพของพระองค์ ในวันท่ี 
16 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2471 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ทรง
วาดรูปภาพประกอบมาถวายแก่พระองค์ เป็นภาพพระมหาชนกขณะก าลังว่ายน้ าพร้อมสนทนาธรรม
กับนางมณีเมขลา เหตุท่ีเป็นรูปนี้ก็ด้วย “รูปภาพนั้นทรงไว้ส าหรับประทานหรือถวายแก่ท่านผู้สรงน้ า
พระองค์ในสมัยข้ึนปีใหม่”(เรื่องเดียวกัน. เล่ม1 : 41)  
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ภาพท่ี  5 
ภาพวาดฝีพระหัตถพ์ระมหาชนก ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ 

ท่ีมา : รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 
 

 ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ทรงต้องการเน้นตัวบท
และความส าคัญของพระมหาชนกจากฉากท่ีก าลังว่ายน้ าด้วยความเพียร (หรือความเพียรในการว่าย
น้ าแม้จะไม่เห็นฝ่ัง)  เพราะดังท่ีกล่าวไว้แล้วว่า  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าชินวรสิริวัฒน์  สมเด็จ
พระสังฆราช  ทรงเห็นว่าบารมีท่ีพระมหาชนกทรงบ าเพ็ญอย่างยอดยิ่งนั้น ได้แก่ “ทานบารมี”มี
ความส าคัญไม่น้อยกว่า “วิริยบารมี”กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า  “วิริยบารมี” จะไม่ใช่บารมี
เฉพาะท่ีส าคัญของพระมหาชนกตามท่ีปรากฏในทศชาติฉบับชินวรนี้แต่อย่างใด  เพราะ “วิริยบารมี” 
ท่ีทศชาติฉบับนี้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดยิ่งกว่าการว่ายน้ าข้ามมหาสมุทรท้ัง 7 นั้น ได้แก่ ความเพียร
พยายามต้ังใจจริงท่ีจะออกผนวช(เรื่องเดียวกัน. เล่ม1 : 43)    
 จากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า“ทศชาติฉบับชินวร” พรรณนาฉากการออกผนวชของ     
พระมหาชนกไว้อย่างยืดยาวเป็นขณะท่ีพรรณนาการว่ายน้ าและสนธนาธรรมกับนางมณีเมขลาอย่าง
กระชับส้ันท่ีเหลือเป็นการพรรณนาภูมิหลังความขัดแย้ง การแย่งชิงราชสมบัติเมืองมิถิลานคร  ชีวิตวัยเยาว์ 
การพิสูจน์พระองค์เพื่อขึ้นสู่ราชบัลลังก์  การเสด็จประพาสราชอุทยาน  การส าราญพระราชหฤทัยกับ
เหล่านางสนมและข้าราชบริพาร ฯลฯ เกินกว่าครึ่งของเนื้อเรื่องท้ังหมดของ “ทศชาติฉบับชินวร” เป็นการ
พรรณนาฉากการออกผนวชของพระมหาชนก  
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  เนื้อเร่ืองย่อ“ทศชาติฉบับชินวร” (ฉากการออกผนวชของพระมหาชนก) 
   เนื้ อเรื่องเริ่มจากการทรงเห็นธรรมในคราวเสด็จประพาสราชอุทยาน               
ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผลดกงาม อีกต้นไม่มีผล ทรงเสวยผลมะม่วงจากต้น
ท่ีมีผลแล้วตรัสชมว่า “ดุจโอชารสทิพย์” กลุ่มชนผู้ติดตามได้ยินดังนั้น คล้อยหลังพระองค์เสด็จไปต่าง
พากันยื้อแย่งผลมะม่วงมากินกันจนต้นมะม่วงหักโค่นลง พอเสด็จกลับมาเห็นต้นมะม่วงเป็นดังนั้นก็
ทรงบังเกิดความสังเวชพระทัย  ทรงด าริว่า “ต้นนี้มีวรรณสดเขียวตั้งอยู่แล้วเพราะหาผลมิได้ ก็แต่ต้น
นี้ถูกหักลงแล้ว หักเกล่ือนแล้วเพราะมีผล แม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับไม้มีผล บรรพชาเช่นกับต้นไม้หาผล
มิได้ ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวล  ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวล ก็อาตมะจักไม่เป็นดุจต้นไม้มีผลจัก
เป็นดุจต้นไม้หาผลมิได้ อาตมะจักละราชสมบัติออกผนวช ทรงอธิษฐานพระมนัสมั่น” จากนั้นเสด็จ
เข้าพระนครขึ้นสู่ปราสาท  เริ่มปฏิบัติพระองค์เป็นบรรพชิต เจริญสมณธรรมอยู่พระองค์เดียว ไม่ออก
ว่าราชกิจท้ังปวง จนเวลาล่วงไปราว 4 เดือน ทรงตระหนักพระทัยแน่วแน่ว่า “พระราชนิเวศปรากฏ
ดุจโลกันตนรก ภพท้ังสามปรากฏแก่พระโพธิสัตว์ราวกะเร่าร้อนท่ัว” และทรงตระหนักชัดอีกว่า  
“เพศแห่งบรรพชิตประเสริฐกว่าเพศพระราชา” จึงทรงต้ังพระทัยจะละจากเมืองมิถิลานคร มุ่งสู่ป่า  
หิมพานต์ รุ่งขึ้นอีกวันจึงทรงเสด็จลงจากมหาปราสาท  ฝ่ายพระนางสีวลีและนางสนม700 คน ไม่ได้
เห็นพระมหาชนกเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว ในวันเดียวกันนั้นจึงพากันขึ้นมหาปราสาทจะเข้าเฝ้ า
พระองค์ พอพระองค์เสด็จลงจากปราสาทสวนทางกับพระนาง พระนางจ าพระมหาชนกไม่ได้ ทรงเข้า
พระทัยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาถวายโอวาทพระราชา  ครั้นถึงท่ีบรรทมพระนางทอดพระเนตร
เห็นห่อเครื่องราชาภรณ์ จึงทรงระลึกได้ว่าภิกษุท่ีเห็นนั้นคือพระมหาชนก จึงรีบเสด็จตามออกไปเกิด
ความโกลาหลขึ้นในเมืองมิถิลานคร  พระนางสีวลีพร้อมนางสนม 700 คน และเหล่าข้าราชบริพารต่าง
เดินตามพระมหาชนก  กราบทูลวิงวอนให้เสด็จกลับไปเป็นพระราชาดังเดิมพระมหาชนก ก็ไม่ทรงเสด็จ
กลับ  พระนางสีวลีจึงคิดอุบายแสร้งเผาบ้านเรือนในเมืองให้วอดวาย   แล้วกราบทูลว่า “พระราช
ทรัพย์นั้นของพระองค์” ให้เสด็จกลับไปดับเพลิง   พระมหาชนกทรงสดับรู้ว่าเป็นอุบายของ         
พระนาง  ท้ังพระองค์ก็มิได้อาลัยอาวรณ์ “พระราชทรัพย์” ของพระองค์นั้นแล้ว จึงทรงเสด็จต่อไป
พระนางสีวลีจึงคิดอุบายใหม่   ตรัสส่ังให้เหล่าอมาตย์แสร้งท าเหตุการณ์เป็นโจรปล้นฆ่าราษฎร
ชาวเมือง “แลท าการปล้นแว่นแคว้น” แล้วตกแต่งเรือนกายราษฎรท่ีถูกประหารให้นอนลอย          
น้ าพัดไป  ให้พระมหาชนกเห็นเป็นศพราษฎรลอยน้ าตายเกล่ือนแม่น้ า จากนั้นพระนางก็เข้าไปกราบ
ทูลว่ามีกองโจรปล้นเมืองท าร้ายอาณาประชาราษฎร   ขอพระองค์เสด็จกลับไปปราบปรามโจร
ผู้ร้าย  พระมหาชนกก็ทรงสดับรู้อีกว่าเป็นอุบายท่ีจะน าพระองค์กลับไปเป็นพระราชา  พระองค์จึง
ตระหนักว่าหากฝูงชนยังติดตามพระองค์ไปเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดี  ทรงคิดอุบายจะให้ฝูงชนกลับเข้า
เมืองไปใช้ชีวิตดังเดิม  จึงทรงตรัสถามเหล่าอมาตย์ท้ังหลายว่า ราชสมบัตินี้ของใคร  อมาตย์ท้ังหลาย
ทูลตอบว่า  ของพระองค์  พระองค์ตรัสต่อว่า ถ้าเช่นนั้นแล้วท่านท้ังหลายจงลงราชทัณฑ์แก่ผู้ท ารอย
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ขีดนี้ให้ว่างขาด  ตรัสแล้วทรงขีดรอยขวางทางระหว่างพระองค์กับฝูงชนไว้แล้วเสด็จต่อไป  ฝูงชนไม่
กล้าเดินตามพระองค์ไปเนื่องจากกลัวราชทัณฑ์  ฝ่ายพระนางสีวลีเมื่อเห็นเช่นนั้น ไม่อาจกล้ันความ
เศร้าโศก ร่ าไห้ล้มกล้ิงเกลือกพื้นดินจนรอยขีดขวางนั้นเลือนหายไป   ฝูงชนจึงเดินตามพระองค์
ต่อไป  กาลนั้นฤษีผู้ใหญ่รูปหนึ่ง นามว่า “นารทะ” รับรู้เหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเกรงว่าพระมหาชนกจะ
โอนอ่อนตามค าเรียกร้องของปุถุชน  พระนารทฤษี “จึงไปด้วยก าลังฤทธิ์  สถิตในอากาศเบ้ืองหน้า
แห่งพระโพธิสัตว์เจ้านั้น” เพื่อจะถวายโอวาทแก่พระองค์ให้มั่นคงแน่วแน่ในการออกผนวช
ต่อไป  พร้อมท้ังบอกวัตรปฏิบัติแก่พระมหาชนกให้ทรงเคร่งครัดมากขึ้น   มีใจความส าคัญดังนี้
“อันตรายมากทีเดียว คือความหลับ  ความเกียจคร้าน  ความง่วงเหงา  ความไม่ชอบใจ  ความเมา
เพราะบริโภคภัตตาหารเกินประมาณ ต้ังอยู่ในสรีระของพระองค์ฯ มีอรรถาธิบายว่า  สมณะ พระองค์
เป็นผู้มีพระรูปงามน่าเล่ือมใส  มีพรรณดุจทองค า  ครั้นเมื่อพระองค์รับส่ังว่าอาตมาละราชสมบัติออก
ทรงผนวช  คนท้ังหลายจักถวายบิณฑบาตรมีโอชาประณีตแก่พระองค์ พระองค์ทรงรับพอเต็ม
บาตร เสวยพอควรแล้วเข้าสู่บรรณศาลาบรรทม ณ ท่ีลาดด้วยไม้   หลับกรน ต่ืนในระหว่างพลิก
กลับไปกลับมา เหยียดพระหัตถ์แลพระบาท ลุกขึ้นจับราวจีวร  เกียจคร้านไม่จับไม้ยุงกวาดๆ 
อาศรมบท  ไม่น าน้ าด่ืมมา  บรรทมหลับอีก  ตรึกในกามวิตก  กาลนั้นก็ไม่พอพระหฤทัยในบรรพชา ความ
กระวนกระวายเพราะภัตตาหารจักมีแด่พระองค์ด้วยประการฉะนีฯ้”    
   จากนั้น “ทศชาติฉบับชินวร” เล่าต่อไปถึงการท่ีพระนางสีวลียังคงติดตาม   
พระมหาชนกต่อไป  ท้ังสองเสด็จถึงเมืองถูนนคร  พระมหาชนกเสด็จออกบิณฑบาต  ทอดพระเนตร
เห็นช้ินเนื้อท่ีสุนัขคาบมาท้ิงไว้บนลานดินหน้าพระพักตร์   พระองค์ทรงเห็นช้ินเนื้อนั้นไม่มีเจ้าของ
แล้ว  จึงทรงหยิบมาปัดฝุ่นแล้วเสวย  พระนางสีวลีเห็นเช่นนั้นก็ต่อว่าพระองค์  ด้วยเห็นว่าทรง
ประพฤติพระองค์ไม่สมเป็นวรรณะกษัตริย์  แต่เหตุการณ์นี้ก็ท าให้พระนางได้คิดว่า“บัดนี้พระองค์จัก
ไม่ใช่พระราชสวามีของเรา” อีกแล้ว แต่พระนางก็ยังไม่อาจตัดพระทัยจากพระองค์จึงตามเสด็จ
พระองค์ต่อไป ท้ังสองเสด็จถึงประตูเมืองถูนนคร  พบนางกุมาริกานางหนึ่งก าลังฝัดทรายเล่น
อยู่  แขนของนางข้างหนึ่งสวมก าไล 1 อัน อีกข้างสวม 2 ข้าง  พระมหาชนกทรงด าริว่า การท่ีพระนาง
สีวลียังคงติดตามพระองค์อยู่อย่างนั้นไม่เป็นผลดี  เพราะจะท าให้ชาวเมืองติเตียนได้ว่า แม้บวชแล้วก็
ยังไม่สามารถละจากภรรยาได้ จึงทรงตรัสถามนางกุมาริกา เพื่อให้การพูดตอบของนาง ท าให้พระนางสีวลี
เลิกติดตามพระองค์ พระมหาชนกทรงถามนางกุมาริกาว่า เหตุใดก าไลในแขนนางข้างหนึ่งดังอีกข้างไม่
ดัง นางตอบได้อย่างน่าอัศจรรย์ว่า ก าไลข้างไม่ดังนั้น “เป็นเหมือนนักปราชญ์สงบนิ่งอยู่ บุคคลสองคนถึงซึ่ง
ความวิวาทกัน บุคคลคนเดียวจักวิวาทกันกับด้วยใครเล่า ท่านผู้ใคร่ต่อสวรรค์จงชอบความเป็นคนอยู่        
ผู้เดียว ฯ”  ได้ยินดังนั้นแล้วพระมหาชนกจึงตรัสต่อพระนางสีวลีว่า “ดูก่อนนางสีวลี  เธอได้ยินคาถาท่ี
นางกุมารีกล่าวละหรือ  นางกุมารีก็เป็นเพียงช้ันสาวใช้มาติเตียนเรา  ความท่ีเราท้ังสองประพฤติคือ
อาตมะเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินติดตามมานั้น เป็นเหตุแห่งความครหา เธออย่าเรียกอาตมะว่า
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เป็นพระราชสวามีของเธอและอาตมะ  ก็จะไม่เรียกเธอ ว่าเป็นมเหสีของอาตมะอีกฯ” พอถึงทางแยก 
พระมหาชนกจึงเสนอให้เดินแยกกันท่ีทางแยกท่ีจะถึงข้างหน้า  พระนางสีวลีได้ยินรับส่ัง ก็กราบทูลว่า 
“พระองค์เป็นขัตติยะอันอุดม จงถือเอาทางเบ้ืองขวาเสด็จไป  ข้าพระองค์เป็นสตรีชาติต่ าจะถือเอา
ทางเบื้องซ้ายไป” แต่เสด็จไปได้เพียงเล็กน้อย พระนางก็ไม่สามารถกล้ัน “โศกาดูร”ไว้ได้ เสด็จ
กลับมาตามพระมหาชนกเข้าสู่นครด้วยกัน ครั้นถึงเวลาบิณฑบาตเสด็จถึงประตูเรือนช่างศร  จึงทรง
คิดใช้วิธีเดียวกับคราวพบ  นางกุมาริกาทรงตรัสถามช่างศรว่า เหตุใดเวลาเล็งดูลูกศรจึงต้องหลับตา
ข้างหนึ่ง  ช่างศรทูลตอบพระองค์เปรียบเทียบว่า “ข้าแต่พระสมณะ เล็งด้วยจักษุท้ังสองปรากฏพร่า
ไปไม่ถึงท่ีคดเบื้องหน้า ย่อมไม่ส าเร็จความดัดให้ตรง ถ้าหลับจักษุข้างหนึ่ง  เล็งดูท่ีคดด้วยจักษุข้าง
หนึ่ งถึง ท่ีเบื้องหน้า ส าเร็จความดัดให้ตรง (นี่และฉันใด) บุคคลสองคนถึงแล้วซึ่ งความกล่าว        
แก่งแย่งกัน  บุคคลคนเดียวจักกล่าวแก่งแย่งกับด้วยใครเล่า (ก็ฉันนั้น)  เมื่อพระสมณะใคร่ต่อสวรรค์
จงชอบความเป็นผู้อยู่ผู้เดียวเถิด ฯ” แต่ก็เช่นเดิม  พระนางสีวลียังคงความเพียรอย่างแก่กล้าท่ีจะน า
พระมหาชนกเสด็จกลับเมืองมิถิลานคร  จนเสด็จถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีแนวหญ้ามุงกระต่ายเขียว
ชอุ่ม  พระมหาชนกทรงใช้วิธีใหม่เพื่อหวังให้พระนางสีวลีเลิกติดตามพระองค์  พระองค์ถอนต้นหญ้า
ขึ้นมา  ตรัสเรียกพระนางมาหาแล้วรับส่ังว่า  หญ้าท่ีพระองค์ทรงถอนขึ้นนี้ไม่อาจสืบต่อกับกอได้อีก
ฉันใด  การอยู่ร่วมกันระหว่างพระองค์กับพระนางก็ไม่อาจสืบต่อกันอีกฉันนั้น   พระนางได้ยิน
เช่นนั้น  ก็ไม่อาจอดกล้ันพระทัยได้ทรง “ปริเวทนาการเป็นอันมาก  ถึงวิสัญญี ล้มลงท่ีมรรคา
ใหญ่” เมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว พระมหาชนกจึงได้ทีฉวยรีบสาวพระบาทเสด็จสู่ป่าหิมพานต์  เข้าอภิญญา
สมาบัติเป็นเวลา 7 วัน ก็เสด็จสู่พรหมโลก ฝ่ายพระนางสีวลีเมื่อฟื้นคืนสติ  ไม่เห็นพระมหาชนก ออก
เท่ียวตามหาเป็นนานปีก็ไม่พบ “มหาชนกชาดก” ระบุถึงพระนางในตอนนี้ว่า “ทรงปริเทวนาการ
มากมาย”  ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ในท่ีส าคัญเพื่อระลึกถึงพระมหาชนก ได้แก่ สถานท่ีทรงตรัสกับช่าง
ศรตรัสกับนางกุมาริกา  เสวยเนื้อสุนัขท้ิง และตรัสกับพระนารทฤษี  เสด็จกลับมิถิลานคร ทรงได้
อภิเษกทีฆาวุราชกุมาร พระราชโอรสของพระมหาชนกขึ้นครองราชย์  จากนั้นพระนางทรงผนวช    
เป็นอิ สินีประทับในราชอุทยาน  ไม่นานก็ทรงเสด็จสู่พรหมโลกเช่นเดียวกับพระมหาชนก                 
(ก าพล จ าปาพันธ์. (2558). การช าระ “พระมหาชนก” ในประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่. สืบค้นเมื่อ   
วันท่ี27 กรกฎาคม 2558. Web site : http://prachatai.com/journal/2014/05/53151) 
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ภาพท่ี 6 
ปกหนังสือมหานิบาตชาดกทศชาติฉบับชินวร                 

ท่ีมา : ผู้วิจัย                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7 
หนังสือมหานิบาตชาดกทศชาติฉบับชินวร 

                                              ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

http://www.lungthong.com/view_product.php?product=63125&cat_id=112
http://www.lungthong.com/view_product.php?product=63125&cat_id=112
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พระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในทุกด้าน ด้านการปกครอง การศึกษา การเกษตร การชลประทาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปะแขนงต่างๆ ท้ังจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การถ่ายรูป พระปรีชาสามารถในด้านภาษา 
และการประพันธ์ก็เป็นท่ีประจักษ์ในปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเช่ียวชาญภาษาต่างประเทศท้ัง
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน และทรงใส่พระทัยในการท านุบ ารุงภาษาไทยเป็น
อย่างยิ่ง พระองค์มีพระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทเรื่องภาษาไทยหลายครั้ง เพื่อทรงเตือนให้คน
ไทยท้ังชาติตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และร่วมแรงร่วมใจ
รักษา   และส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นมรดกประจ าชาติอันมีค่าท่ีตกทอดมาสู่พวกเราชาวไทยทุกคน 
ดังจะเห็นว่ารัฐบาลได้ประกาศให้วันท่ี 29 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อสนอง
พระราชด าริอันมีคุณยิ่ง(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2549 : 33-34) 
 “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  สืบเนื่องจากใน ปีพุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงได้
สดับเรื่องพระมหาชนกจากการแสดงพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโรมหา
เถร) วัดราชผาติการาม เรื่อง พระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา เรื่องมี
ใจความว่าท่ีทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงล้ิมรสมะม่วงอัน
โอชา แล้วเสด็จเย่ียมอุทยาน เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงท่ีมีผลรส
ดีถูกข้าราชบริพารดึงท้ิงโค่นลง ส่วนต้นท่ีไม่มีลูกก็ยังคงต้ังอยู่ตระหง่าน แสดงว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดมี
คุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ขาดปัญญาจากนั้นจึงทรง
สนพระราชหฤทัย  ทรงค้นคว้าเพิ่มเติมโดยพระองค์เองจากพระไตรปิฎก  ทรงเริ่มด าเนินการแปลพระ
มหาชนกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามล าดับ  โดยทรงใช้ระยะเวลาในการแปลนานถึง 11 
ปี  จึงเสร็จสมบูรณ์ใน ปีพุทธศักราช 2531(วรนุช อุษณกร. 2544 : 6) 
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ภาพท่ี 8 
หนังสือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง พระมหาชนก 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 9 
ภาพหนังสือพระมหาชนก ตอน เสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา 

ท่ีมา : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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 จากจุดเริ่มแรกแห่งพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก พระมหาชนกเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก   
อันเป็นชาดก 10 ชาติสุดท้ายก่อนท่ี พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกเรื่องนี้เป็นการบ าเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปล
เป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดก ต้ังแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น นอกจากนี้  ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษา รวมท้ังแผนท่ีฝีพระหัตถ์       
แสดงสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม   
กับก าหนดวันเดินทะเลตลอดจนจุดอัปปางของเรืออับโชค ทรงคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลทาง
โหราศาสตร์ แสดงถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และโหราศาสตร์ไทย ในโอกาสเฉลิม
ฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อปีพุทธศักราช 2539 
 

 
 

ภาพท่ี 10 
ภาพแผนท่ีฝีพระหัตถ์ แสดงสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มี ท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ ในเล่ม
เดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จ
สมบูรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์ ในโอกาสเฉลิมฉลอง
กาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อปีพุทธศักราช2539 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้ มีภาพวาดโดย
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ มีภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช อาทิเช่น ภาพวันท่ีเรือล่ม โดยมีแผนท่ีอากาศแสดงเส้นทางพายุจริง และภาพ      
พระมหาชนกทรงว่ายน้ า โดยมีนางมณีเมขลาเหาะอยู่ เบื้องบน เป็นต้น พระราชนิพนธ์  เรื่อง        
พระมหาชนกก็จะช่วยให้ทุกคนสามารถพิจารณาแนวด าเนินชีวิตท่ีเป็นมงคล  เวลานี้พระราช
นิพนธ์ "พระมหาชนก" ได้พิมพ์เผยแพร่ออกสู่สายตาผู้อ่านจ านวนมาก จัดพิมพ์โดยบริษัทอัมรินทร์ 
พริ้นต้ิงแอนด์ พับลิซซิ่ง จ ากัด(มหาชน) นอกจากเนื้อหาท่ีทรงคุณค่าแล้วยังมีภาพวาดประกอบของ
จิตรกรช่ือดัง 8 คนคือ จินตนา เป่ียมศิริ,ประหยัด พงษ์ด า,พิชัย นิรันต์,ปรีชา เถาทอง, เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์,ปัญญา วิจินธนสาร,ธีระวัฒน์ คะนะมะ,เนติกร  ชินโย  โดยได้พิมพ์ลายสีสวยสดใสท าให้
หนังสือน่าอ่าน และน่าเก็บรักษาไว้(วรนุช อุษณกร. 2544 : 18) 
 

เรื่องย่อพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ 
 เนื้อเรื่องย่อจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกดังนี้ พระมหาชนก พระเจ้าแผ่นดิน         
ณ เมืองมิถิลาแห่งวิเทหะรัฐ ทรงมีพระโอรสสององค์ คือ พระอริฏฐชนก และพระโปลชนก          
เมื่อพระราชบิดาสวรรคต พระอริฏฐชนกผู้เป็นอุปราช ก็ได้ครองบ้านเมืองต่อมา พระโปลชนกทรงเป็น
อุปราช ครั้งนั้นยังมีอ ามาตย์ออกอุบายให้พระอริฏฐชนกระแวงพระอนุชาว่า พระโปลชนกคิดขบถ 
พระราชาทรงเช่ืออ ามาตย์ จึงให้จับพระโปลชนกไปขังไว้ ด้วยบุญบารมีของพระโปลชนกจึงสามารถ
เสด็จหนีไปยังชายแดน มีผู้คนจ านวนมากพร้อมท่ีจะเข้าเป็นพวกด้วย เมื่อถึงกาลท่ีเอื้อ พระโปลชนกก็
ยกกองทัพไปตีเมืองมิถิลา บรรดาทหารแห่งเมืองมิถิลาพากันเข้ากับพระโปลชนกอีกเป็นจ านวนมาก
ด้วยเห็นใจท่ีพระโปลชนกถูกจับไปขังไว้โดยไม่ยุติธรรม พระอริฏฐชนกตรัสส่ังพระมเหสีซึ่งก าลัง     
ทรงครรภ์แก่  ให้ทรงหลบหนีเอาตัวรอด ส่วนพระองค์เองทรงออกท าสงคราม และส้ินพระชนม์ใน
สนามรบ พระโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์  ครองเมืองมิ ถิลาสืบต่อมา ฝ่ายพระมเหสีของ           
พระอริฏฐชนกเสด็จหนีไปอยู่เมือง กาลจัมปากะ พระอินทร์จึงเสด็จมาช่วย ทรงแปลงกายเป็นชายชรา
ขับเกวียนมาหนีไปจนถึงเมืองกาลจัมปากะอยู่ห่างกรุงมิถิลา 60 โยชน์ พาเสด็จไปนั่งพักอยู่ในศาลา
แห่งหนึ่งในเมืองนั้น บังเอิญอุทิจจพราหมณ์มหาศาลเดินผ่านมา เกิดความเอ็นดูสงสาร จึงรับพระนาง
ไปอยู่ด้วย อุปการะเล้ียงดูพระนางเหมือนเป็นน้องสาว ไม่นานนัก พระนางก็ประสูติพระโอรส       
ทรงต้ังพระนามว่า มหาชนกกุมาร ซึ่งเป็นพระนามของพระอัยกา วันหนึ่ง มหาชนกกุมารชกต่อยกับ
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เพื่อนเล่นเนื่องจากถูกเด็กล้อเลียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ มหาชนกพยายามสืบความจริง พระมารดาจึงตรัส
เล่าเรื่องท้ังหมดให้พระโอรสทราบ  ก็ทรงต้ังพระทัยว่าจะได้เสด็จไปเอาราชสมบัติเมืองมิถิลาคืนมา 
พระมารดาจึงทรงน าเอาทรัพย์สินมีค่ามาจากมิถิลา 3 ส่ิง คือ แก้วมณี แก้วมุกดา และแก้ววิเชียร     
เพื่อเป็นทุนล่องเรือไปค้าขายท่ีสุวรรณภูมิ ในระหว่างทางเกิดพายุใหญ่ โหมกระหน่ า ฝ่ายมหาชนก
กุมาร เมื่อทรงทราบว่าเรือจะจมแน่แล้ว ก็เสวยอาหารจนอิ่มหน า ทรงน าผ้ามาชุบน้ ามันจนชุ่ม      
แล้วนุ่งผ้านั้นอย่างแน่นหนา ครั้นเมื่อเรือจมลง เหล่าพ่อค้ากลาสี เรือท้ังปวงก็จมน้ า ส่วนพระมหาชนก
ทรงแหวกว่าย อยู่ในทะเลถึง 7 วัน นางมณีเมขลา เทพธิดาผู้รักษามหาสมุทร เห็นพระมหาชนก     
ว่ายน้ าอยู่เช่นนั้น จึงสนทนาแลกเปล่ียนกัน จนนางมณีเมขลาเข้าใจในปรัชญาของการบ าเพ็ญ          
วิริยบารมี นางมณีเมขลาจึงช่วยอุ้มพามหาชนกกุมาร ไปจนถึงฝ่ังเมืองมิถิลา ฝ่ายพระโปลชนกไม่มี
พระโอรส ทรงมีแต่พระธิดาพระนามว่า สิวลี ในเมื่อไม่ทรงมีพระโอรส พระโปลชนก ตรัสส่ังอมาตย์ว่า 
ผู้ใดสามารถไขปริศนาขุมทรัพย์ได้ก็ยกบ้านเมืองให้แก่ผู้นั้น ในท่ีสุดบรรดาเสนาข้าราชบริพารจึงต้ังพิธี
เส่ียงราชรถ ราชรถหยุดอยู่หน้าศาลาท่ีพระมหาชนกประทับอยู่ ทรงไขปริศนาได้หมด ผู้คนจึงพากัน
สรรเสริญปัญญาของพระมหาชนก พระองค์ได้ครองวิเทหรัฐด้วยความผาสุกตลอดมาด้วยทรงอยู่ใน
ทศพิธราชธรรม ต่อมาพระนางสิวลีประสูติพระโอรส ทรงนามว่า ทีฆาวุกุมาร เมื่อเจริญวัยขึ้น       
พระบิดาโปรดให้ด ารงต าแหน่งอุปราช อยู่มาวันหนึ่ง พระราชามหาชนกเสด็จอุทยานทอดพระเนตร 
เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล ต้นท่ีมีผล ผลมีรสชาติอร่อย ตรัสชมแล้วต้ังใจจะเสวยเมื่ออก
จากพระราชอุทยาน แต่เมื่ออกมาต้นมีผลก็เสียหายจนหมดเพราะผู้คนพากันโค่นเพื่อเอาผลมะม่วง 
ส่วนต้นไม่มีผลยังอยู่รอดได้ พระมหาชนกทรงคิดว่า ราชสมบัติ เปรียบเหมือนต้นไม้มีผลอาจถูก
ท าลาย แม้ไม่ถูกท าลายก็ต้องคอย ระแวดระวังรักษา เกิดความกังวล พระองค์ประสงค์จะท าตนเป็นผู้
ไม่มีกังวลเหมือนต้นไม้ไม่มีผล แต่ก็ไม่ทรงท าเช่นนั้นเพราะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของพระราชาท่ีจะท าให้
สังคมอยู่รอดพ้นก่อน เพราะสังคมยังขาดสติปัญญาเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าจึงท าลายต้นมะม่วงมี
ผล คิดดังนั้นจึงเห็นควรท านุบ ารุงต้นมะม่วงด้วยหลักวิชาการทางการเกษตร และจัดต้ังสถานศึกษาช่ือ 
ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญา(พุทฺธวิริโย ภิกฺขุ : 2550) 
 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เกี่ยวกับ        
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” 
 เมื่อในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม พุทธศักราช 2539 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอ ดุลย เดช  พร้อมด้ วยสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดาสยามบรมราชกุ มารี  เสด็จลง                                 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานวโรกาสให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจการ
พิ เศษ  น าคณะกรรมการด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”             
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองค าจ าลอง แก่คณะศิลปิน   
คณะท่ีปรึกษา และคณะด าเนินงาน กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอัลบั้มรูปเขียนประกอบ          
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พระราชนิพนธ์ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ส่ือมวลชน        
ทุกแขนงกว่า 200 คน เข้ารับฟังพระราชด ารัสในการจัดท าหนังสือดังกล่าว(รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 
2539 : 106) 
 โดยภาพเขียนหนังสือพระราชนิพนธิ์ เรื่องพระมหาชนกเป็นผลงานของศิลปิน 8 คน ท่ีได้รับ
เหรียญพระราชทานพระมหาชนกทองค าครั้งนี้ประกอบด้วย นายประหยัด พงษ์ด า,นายพิชัย นิรันต์,                 
นายปรีชา  เถาทอง, นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์, นายปัญญา  วิจินธนสาร, นายธีระวัฒน์  คะนะมะ,        
นายเนติกร ชินโย และนางสาวจินตนา เป่ียมศิริ 
 นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ท่าน คือ นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นปฏิมากรผู้ออกแบบปั้น
เหรียญพระมหาชนก และนายพิษณุ ศุภนิมิต เป็นผู้ออกแบบในการจัดท าหนังสือพระราชนิพนธ์    
พระมหาชนก เข้ารับพระราชทานเหรียญพระราชทาน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่
ส่ือมวลชนในงานนิทรรศการภาพเขียนเรื่อง พระมหาชนก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต ในวันท่ี 28 มีนาคม 2539 ความว่า “ในโอกาสนี้ตามปกติก็เป็นการเรียกว่า  เปิดหรือ
เผยหนังสือ  หมายความว่าเปิดให้ทุกคนทราบว่ามีหนังสือท่ีจะออกจ าหน่าย และโดยมากก็โฆษณาว่า
หนังสือนั้นมีอะไรบ้างในท่ีนี้จะขอไม่โฆษณา เพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นรูปและทราบดีว่าเรื่องมี
อะไรบ้าง  ส่วนท่ีไม่ทราบก็เอาไว้ทราบเมื่อได้อ่านหนังสือ เพราะว่าถ้าเล่าให้ฟังแล้ว  ก็อาจไม่เข้าใจ
หรือจะไม่มีความร่าเริงบันเทิงใจเท่าท่ีควร ฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้ขอบใจคณะท่ีด าเนินการให้หนังสือนี้
เป็นผลส าเร็จขึ้นมาได้  ซึ่งเป็นงานท่ีล าบากส าหรับทุกคน โดยเฉพาะศิลปินท่ีเขียนรูปและจัดรูปของ
หนังสือนั้น  เข้าใจว่าต้องคิดมากและต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก   เพราะว่าเป็นงานท่ีพิเศษผลท่ี
ออกมาก็เป็นผลท่ีนับว่าใช้ได้ดีมาก  และจะเป็นท่ีร่าเริงใจของผู้ได้อ่าน 
 หนังสือเล่มนี้  ประกอบด้วยหลายส่วน  ประกอบด้วยส่วน ท่ี เป็นภาษาไทยท่ีมีจาก
พระไตรปิฎก  ซึ่งเอามาตรงจากพระไตรปิฎกท่ีแปลเป็นภาษาไทย ค าพูดหรือค าท่ีมีอยู่ในนั้น เอามา
ตรงส่วนท่ีสองก็มาดัดแปลง  ดัดแปลงเพื่อให้ตัวหนังสือบางอย่างหรือค าบางค า  ท่ีไม่ตรงกับความคิด
ในสมัยนี้  ก็ได้ดัดแปลงบ้าง  ในท่ีสุดก็มีความคิดบางอย่าง ท่ีอาจไม่เป็นประโยชน์กับคนในปัจจุบันนี้ก็
ได้เว้น  และได้มีการตบแต่งส่วนใหม่ท่ีเข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบัน ส่วนภาษาอังกฤษ
นั้นก็ได้แปลตรงมาจากภาษาไทย  ท่ีได้ปรุงแต่งท้ังของเก่าท้ังของใหม่ เป็นภาษาอังกฤษท่ีบางคน    
อาจฉงน เพราะว่าไม่ได้เรียนในโรงเรียน เป็นภาษาท่ีอาจดูแปลกไปหน่อย  บางส่วนเพราะว่าจะต้อง
ให้ เข้าใจว่ าเรื่องเป็น เรื่องเก่ าโบราณ นับเวลาไม่ ได้  ภาษาก็ ต้องให้ โบราณ ๆ หรืออาจเป็น          
ปริศนาบ้าง  ฉะนั้นถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษบางทีจะต้องมาดูภาษาไทย   เพื่อท่ีจะให้เข้าใจว่าเขาว่า
ยังไง คนท่ีรู้ภาษาไทย  บางทีจะต้องไปดูภาษาอังกฤษ  จะได้รู้ว่าภาษาไทยเขาว่าอย่างไรจะเป็น
ประโยชน์กับผู้ท่ีชอบศึกษาภาษา  คือจะเป็นการขัดเกลาภาษาอังกฤษ  ส าหรับผู้ท่ีรู้ภาษาอังกฤษเป็น
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การขัดเกลาภาษาไทย  ส าหรับผู้ท่ีรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ก็ ได้เขียนเป็นตัวอักษรโบราณ  คือ         
อักษรเทวนาครี ซึ่งเป็นส่ิงท่ีล าบากมาก เพราะว่าผู้ท่ีรู้ภาษาโบราณนี้ก็มีน้อยคนท้ังหมดนี้จะต้องอาศัย
ความละเอียด ในการจัดให้ถูกต้องและเป็นท่ีพอใจ  เป็นการแสดงออกมาซึ่งความคิดหลักของชาดกนี้
คือ ให้เห็นว่าความเพียรต้องมี  และส าคัญท่ีสุดว่าคนเราท าอะไรต้องมีความเพียรแม้จะไม่เห็นอย่างใน
เรื่องนี้  แม้จะไม่เห็นฝ่ังก็ต้องว่ายน้ าต่อไป  และมีค าตอบอยู่ว่า ท าไมต้องว่ายน้ า ไม่เห็นฝ่ังมีประโยชน์
อะไร มีประโยชน์เพราะว่าถ้าหากไม่เพียรท่ีจะว่ายน้ าเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไม่ได้พบเทวดาคน
อื่นไม่มีความเพียรท่ีจะว่ายน้ า  ก็จมเป็นอาหารของปลาของเต่าไปหมดแล้ว  ฉะนั้นความเพียรแม้จะ
ไม่ทราบว่าจะถึงเมื่อไหร่ ไม่เห็นฝ่ังก็ต้องเพียรว่ายน้ าส าหรับอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกัน  ฉะนั้นศูนย์กลาง
ของหนังสือเล่มนี้  ก็คือความเพียรท่ีจะท าโดยไม่นึกถึงว่าจะได้ประโยชน์อะไร  หรือได้ผลอะไร 
 ท่ีลงมาช้า ท าให้ท่านท้ังหลายต้องคอยอยู่นาน ก็มีเหตุผล เพราะว่าการแก้หนังสือนี้ยังไม่
เสร็จ  อันนี้การแก้ท้ังรูป คือท้ังภาพท่ีท่านศิลปินได้เขียนยังมีการแก้ คงกลุ้มใจ แต่ว่างานต้องเพียร
ต่อไป แล้วก็มีเวลาน้อยมีการแก้ภาษาไทย  ซึ่งบางตัวก็เขียนผิด แก้ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางตัวก็อาจมีผิด
ไวยากรณ์ด้วยซ้ า ถกเถียงกัน ผู้ท่ีไม่ได้มาในท่ีนี้ท่ีเป็นผู้ท่ีช่วยท า คือสมเด็จพระเทพฯ สมเด็จพระเทพฯ 
ก็ท ามาสองวันสองคืน กับเพื่อนๆ และสองวันสองคืนนี้กับเพื่อนๆ แบ่งเป็นสองพวก พวกหนึ่งดูดาว
หาง และอีกพวกหนึ่งดูพระมหาชนก ผู้ท่ีดูพระมหาชนกไม่ได้ดูดาวหาง ผู้ท่ีดูดาวหางไม่ได้ดูพระมหา
ชนก แต่สมเด็จพระเทพฯ ขึ้นมาตาปรือ  เพราะมาบอกว่าดูท้ังมหาชนก ท้ังดาวหาง นั่นนะเป็นอย่างนี้ คือ
ความเพียรนี่ก็ต้องมี  แม้จะตาปรือก็ต้องมีความเพียร  มาบัดนี้เข้าใจว่าครบถ้วนแล้ว  แต่ยังไม่หมดนี่ท่ี
เขียน  อันนี้ เป็นตัวการท าให้ ท่ีลงมาช้า  เพราะว่ายังต้องเขียนมาแจ้งให้คุณชูเกียรติ (นายชูเกียรติ          
อุทกพันธุ์) คุณสมรรถ(นายสมรรถ เรืองณรงค์)  ได้ทราบว่าต้องมีการดูแก้ไขอะไร  และยังไม่หมด  ยังเหลือ
อีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งต้องท างานต่อไป  อันนี้ถึงต้องมาแถลง  ท าไมลงมาช้า  ลงมาช้าเพราะต้องท างานถึง
สุดท้าย ก็ต้องขอขอบใจศิลปิน  ขอขอบใจผู้ท่ีช่วยท างาน  ท่ีช่วยสนับสนุนให้หนังสือเล่มนี้ออกมา
ได้  ก็เข้าใจว่าเป็นงานท่ีหนัก  เพราะท่ีท าอยู่นี้ก็เป็นงานหนัก  แต่ท่ีมีความส าคัญ  หนังสือเล่มนี้เป็น
หนังสือท่ีรับรองได้ว่า  เป็นหนังสือท่ีไม่มีท่ีเทียม  นี่ต้องอวดหน่อยว่าไม่มีท่ีเทียม  แล้วก็ท่านท่ีเป็น
ศิลปิน  ผู้ท่ีเป็นกรรมการ  และผู้ท่ีสนับสนุนย่อมจะทราบดีว่างานท่ีเราท านั้นคุ้มแค่ไหน  และผู้ท่ียังไม่
เห็นหนังสือเล่มนี้  ในท่ีนี้ก็ได้เห็นรูปท่ีศิลปินเขียน  ซึ่งยังไม่ครบและก็ยังไม่สมบูรณ์  ก็ได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง  ผู้ท่ีรู้เรื่องพระไตรปิฎก  ก็ได้อ่านพระไตรปิฎกเกี่ยวข้องกับมหาชนกชาดกก็คงทราบอยู่
แล้ว  แต่ไม่ได้เห็น  ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้  ซึ่งจะขึ้นมาครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยงานของท่านฉะนั้น
จะต้องขอบใจท่านท้ังหลายทุกคนท่ีมาชุมนุมกันในท่ีนี้   เพื่อท่ีจะรับรู้ว่าหนังสือนี้มีขึ้นแล้วท่ีต้อง
ขอบใจ  เพราะว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้าเอง  เป็นส่ิงท่ีเห็นว่ามีความส าคัญ  และโดยท่ี
เป็นผู้ท่ีได้ก่อขึ้นมาเป็นตัวการ  รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้ท่ีท าขึ้นมา  ถ้าไม่มีตัวเราเอง  มีแต่ชาดก  แล้วก็มี
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แต่ชาดกภาษาไทยท่ีแปลมาจากภาษาบาลี  มีแต่ชาดกท่ีอาจเป็นภาษาอังกฤษ  ท่ีเขาแปลมาจาก
ภาษาบาลี  ใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่อง  และไม่มีความหมายอะไรมากนัก 
 ตะกี้ยังมีการถกเถียงกันว่า  โยชน์หนึ่งคือเท่าไหร่  พวกกรรมการดูดาวท่ีไม่ได้ดูดาว  บอกว่า
โยชน์หนึ่งเท่ากับสิบหกกิโลเมตรเราเอง  ไม่บอกไม่ใช่  ไม่ได้เท่ากับสิบหกกิโลเมตร  เพราะว่าเขาบอก
ว่าเปรียบเทียบกับวากับเส้น  ก็เป็นสิบหกกิโลเมตร  แต่เราเปรียบเทียบกับไมล์  เป็นสามไมล์เป็นหนึ่ง
โยชน์  สามไมล์ Stated ไมล์ ฉะนั้นก็เลยต้องมาถกเถียงกับท่านท้ังหลาย ก็มีผู้ท่ีต้องมาถกเถียงเข้ามา
อีกคนหนึ่ง  แต่นี่ก็พอแล้ว  ตอนนี้ตกลงจะไปท าตามท่ีเขียนอยู่นี้  และเข้าใจว่าลงตัวแล้ว  ฉะนั้นก็ถือ
ว่าเป็นฤกษ์ท่ีดี  ท่ีจะแจ้งให้ใครต่อใครเขารับรู้  ว่ามีหนังสือเล่มนี้.  ท่านท้ังหลายท่ีเป็นส่ือมวลชนก็ได้
เห็นแล้ว  เห็นหน้าท่านศิลปิน  และท่านกรรมการต่าง ๆ ก็จะได้เห็นว่าอ้อ...  คนนี้ ๆ เป็นคนเขียน
รูป  แล้วก็เห็นหน้าผู้ท่ีเขียนแล้วก็เมื่ออ่านเรื่องนี้เสร็จก็คงได้เห็นท้ังหมด  คือเห็นท้ังผู้เขียนรูป  เห็นท้ัง
ผู้ท่ีเขียนเรื่องและผู้ท่ีมาสนับสนุน  เพื่อท่ีจะให้งานนี้ได้ส าเร็จเรียบร้อยฉะนั้นก็ขอขอบใจทุกท่านทุก
คนท่ีได้ท าให้หนังสือนี้ออกมาเป็นหนังสือและเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน  และเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนท้ังไทยและเทศ  ก็ขอขอบใจท่านอีกครั้งหนึ่ง  ต่อจากนี้ก็ขอไปชมรูป  และอาจจะมีวิจารณ์
เล็กน้อย”(รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. 2539 : 107-113) 
 จะเห็นได้ว่าจากบทพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก สะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตร และพระปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงวิริยะอุตสาหะในการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและบ้านเมือง 
ในขณะเดียวกันพระองค์มีพระประสงค์ท่ีจะแสดงธรรมเรื่องความพรากเพียร และค าสอนเรื่องอื่นๆ 
แก่ประชาชนผ่านวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนก จึงทรงนิพนธ์ชาดกเรื่องนี้ให้เป็นหนังสือท่ีร่วมสมัยท่ี
น่าอ่าน นอกจากทรงตัดเรื่องให้ส้ัน ขยายเรื่องราวท่ีส าคัญ และปรับส านวนภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย
แล้ว ยังมีพระราชด าริให้ออกแบบรูปเล่ม และจัดท าบทพระราชนิพนธ์เป็นหนังสือสวยงามชวนอ่าน               
มีท้ังเนื้อความเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีรูปประกอบไปตลอด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศิลปิน ท างานสนองพระราชด าริ             
วาดภาพประกอบพระราชนิพนธิ์ เรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือท่ีมี
ภาพประกอบสวยงามจ านวนมากจากศิลปินฝีมือเย่ียมของประเทศไทย ท าให้เป็นหนังสือชวนอ่าน
และสร้างจินตนาการสูง 
 

ลักษณะของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์
พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก เนื่องในพระราชวโรกาสกาญจนาภิเษก ในปีพุทธศักราช 2539 
นับเป็นของขวัญอันล้ าค่า ท่ีพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อเตือนสติให้คนไทยเลิกลุ่มหลงใน
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อวิชชา ท่ีท าให้มุ่งท าลายมากกว่าสร้างสรรค์ด้วยความเพียรพยายาม และให้ระงับความมัวเมาในการ
ตักตวงแสวงหาเพื่อประโยชน์สุขของตน โดยปราศจากการพินิจพิเคราะห์สติปัญญา 
 นับจากปีปีพุทธศักราช 2520 จนทรงแปลพระมหาชนกชาดกเป็นภาษาอังกฤษเสร็จสมบูรณ์
ในปีพุทธศักราช2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ในปี ปีพุทธศักราช 2539 นับเป็น
เวลา 19 ปี เหตุท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เวลานานมากกว่าพระราช
นิพนธ์เรื่องอื่นๆ นอกจากจะเป็นเพราะทรงมีเวลาท่ีว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจนานัปการอยู่ไม่มาก
นักในแต่ละวันแล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทรงขัดเกลาแก้ไขอยู่
เสมอ ในส่วนภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงน าเรื่องมหาชนก
ชาดกจากอรรถกถาในพระไตรปิฎกมาโดยตรงท้ังหมด หากแต่ทรงปรับปรุงหลายประการ ได้แก่ 
  1. ทรงตัดทอนเรื่องราวให้ส้ันกระชับ เช่น ในตอนเสนาบดี และบุคคลอื่นๆไม่สามารถท า
ให้พระนางสีวลีพอพระทัย พระนางสีวลีทดสอบปัญญาเสนาบดีหลายประการเมื่อทรงเห็นว่าเสนาบดี
เป็นคนไร้ปัญญา ทรงกริ้ว ทรงท าให้ขายหน้าแล้วทรงให้ขับไล่ไปเสีย จากนั้นทรงทดลองสอบปัญญา
กับบุคคลอื่นๆ เช่น เศรษฐี เจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงฯลฯ บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับความอับอายเช่นกัน 
หลังจากนั้นเหล่าอมาตย์ให้มีผู้ยกธนูหนักพันแรงคน ให้มีผู้หาว่าเบ้ืองหัวนอนของพระแท่นส่ีเหล่ียมอยู่
ท่ีเหล่ียมใด และให้มีผู้ตอบปัญหาเรื่องขุนทรัพย์ 16 แห่ง แต่ไม่มีใครตอบได้เลย เรื่องราวในตอนนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรุปส้ันๆ ไว้ในวงเล็บว่า (เสนาบดีได้รับโอกาสเป็นคนแรก เสนาบดี
ไม่สามารถให้พระราชธิดายินดี กลับได้รับความอับอายขายหน้า คนอื่นๆก็มีความเป็นเช่นเดียวกัน 
ต่อไปก็ไม่มีใครสามารถยกสหัสสถามธนูได้) ตัวอย่างเนื้อความตอนท่ีทรงตัดรายละเอียดออกไปอีก
ตอนหนึ่งคือ ตอน ผุสสรถไปเชิญพระมหาชนกท่ีบรรทมอยู่ให้เป็นพระมหากษัตริย์ กล่าวบรรยายวิธีให้
ต่ืนจากบรรทม จากนั้นพระมหาชนกได้แสดงปัญญาไขปัญหาท้ัง 4 ประการของพระเจ้าโปลชนกได้
หมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรุปความตอนนี้เหลือเพียงประโยคเดียวว่า “ต่อมาพระมหา
สัตว์สามารถไขอุทานปัญหาของพระโปลชนกราชท้ังส่ีข้อ” 
  2. ทรงเพิ่มเติมเนื้อความ เช่น ความท่ีตอนนางเมขลากล่าวอดิเรกคาถาสรรเสริญ      
พระมหาชนก และแนะน าให้ต้ังโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย พร้อมกับทรงอธิบายความหมายของ ค าว่า       
โพธิยาลัย และ มหาวิชฺชาลัยฺ และตอนพระมหาชนกทรงแนะวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง 9 วิธี เป็นต้น 
  3. ทรงเปล่ียนตอนจบของเรื่องในพระมหาชนกชาดก หลังทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงท่ี
มีผลถูกโค่นท าลาย พระมหาชนกทรงออกผนวช พระนางสีวลีทรงติดตามเพื่อทัดทานแลกราบทูลให้
เสด็จกลับไปครองราชย์ตามเดิม แต่พระมหาชนกไม่ยอมตาม ในท่ีสุดมีเหตุการณ์หลายอย่างเป็น
อุทาหรณ์ให้นางสีวลีเข้าพระทัยว่าพระมหาชนกทรงสละแล้วทุกอย่าง พระนางจึงละความพยายาม 
และขอผนวชตามด้วยใน พระมหาชนกฉบับนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง “ตีความ”   
พระมหาชนกเสียใหม่ให้เหมาะสมสังคมปัจจุบัน นั่นคือทรงพระราชด าริว่า การท่ีพระมหาชนกจะ
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เสด็จออกแสวงโมกขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะยังทรงสร้างความเจริญให้แก่มิถิลายัง
ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนยังขาดความรู้อันจะสร้างความเส่ือมทรามแก่บ้านเมือง    
พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่าหากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วน
เสียก่อน ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเพิ่มเติม เรื่อง พระมหาชนก
พระราชทานวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงท่ีถูกหักโค่น 9 วิธี และมีพระราชด าริในการสร้างโพธิยาลัย  หรือ        
ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย การตีความใหม่เช่นนี้สะท้อนถึงพระราชณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมีต่อประเทศไทยและพสกนิกรของพระองค์ ตลอดระยะเวลาการครองสิริราช
สมบัติจนถึงบัดนี้บัดนี้ พระองค์มิได้ทรงค านึงถึงความสุขส่วนพระองค์เลย หากแต่ทรงเหนื่อยยากพระ
วรกายเพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนชาวไทย ทรงขจัดความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพ 
ทรงขจัดความแห้งแล้งของผืนดินด้วยความชุ่มฉ่ าของสายฝนและแหล่งน้ า ทรงขจัดความโง่เขลาไม่
เท่าทันด้วยการพระราชทานการศึกษาทรงขจัดความด้อยพัฒนาด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ส าคัญเพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ พระเมตตาของพระองค์จึงบันดาลให้เกิดความสุขแบบยั่งยืน
แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ปวงชนชาวไทยจงรักภักดี และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   
ภูมิพลอดุลยเดชไว้เหนือเกล้า ดังมีค าเรียกว่า “พระบิดา” “พ่อหลวง” และ “พ่อ” ซึ่งจะเห็นว่าตรง
กับความหมายของช่ือของพระมหาชนกในชาดกเรื่องนี้นั่นเอง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าท่ีมาของเรื่อง  
พระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก ไม่ได้มาจากชาดกในพระไตรปิฎกเท่านั้ น หากแต่มีท่ีมาจาก
พระราชด าริและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย 
  4. ทรงเปล่ียนค าบาลีสันสกฤตให้เป็นค าไทยสามัญเพื่อให้ผู้อ่านทุกวัยทุกคุณวุฒิสามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย เช่น เมืองปัจจันตคาม ทรงใช้ว่า เมืองชายแดนแห่งหนึ่ง(หน้า 5) ค าว่า อาวัชนาการ 
ทรงใช้ว่า พิจารณา(ข้อความจากอรรถกถาว่า “ท้าวสักกเทวราชทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้น 
ทรงด าริว่า...” ในพระราชนิพนธ์ทรงใช้ค าว่า “ ท้าวสักกเทวราชทรงพิจารณาเหตุการณ์แล้ว         
ทรงด าริว่า...” นอกจากนี้ยังคงใช้ส านวนภาษาปากให้เหมาะสมแก่การสนทนา เช่น ข้อความในอรรถ
กถาว่า “ขอเดชะพระอุปราชใคร่จะปลงพระชนม์พระองค์” ในพระราชนิพนธ์ทรงใช้ว่า“ขอเดชะ   
พระอุปราชเล่นไม่ซื่อกับพระองค์ พ่ะย่ะค่ะ 
  5. ทรงสร้างค าใหม่ท้ังค าไทยและค าภาอังกฤษ เช่น เครื่องยันตรกลเก็บเกี่ยว(automatic 
fruit harvester) ชีวาณูสงเคราะห์(culturing the cell in the container) Dexterambulation (ทักษิณาวัตร)   
  6. ในตอนท่ีทรงคัดคาถาภาษาบาลี พร้อมแปลความมาจากพระอรรถกถา ได้ทรงพระ
อักษรเทวนาครี ก ากับคาถาบาลีทุกคาถา ท าให้ผู้อ่านสามารถเทียบเคียงภาษาได้ท้ัง 4 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาบาลี สันสกฤตและภาษาอังกฤษ(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2557 : 105)  
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ภาพท่ี 11 
ภาพตัวอย่างอักษรเทวนาครี  
ท่ีมา : ธวัชชัย ดุลยสุจริต  

 
 จากบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ได้ช้ีให้เห็นว่าความมีคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของผู้ประเสริฐ คุณธรรมคือคุณความดีทุกอย่าง
ท่ียกบุคคลนั้นให้สูงขึ้น ในเรื่องพระมหาชนก พระโปลชนกเป็นผู้ทรงคุณธรรม เพราะไม่ได้เคยชิงราช
สมบัติจากพระอริฏฐชนกผู้ทรงเป็นพระเชษฐา ดังนั้นเมื่อพระเชษฐามีพระบัญชาส่ังจองจ าพระองค์
ตามค ายุยงของอมาตย์คนใกล้ชิด พระโปลชนกจึงทรงต้ังสัจจะอธิษฐานว่า หากพระองค์มิได้คิดคด
ทรยศ ให้เครื่องพันธนาการหลุดออก และประตูห้องคุมขังเปิดกว้างให้พระองค์เสด็จหนีไป ความมี
คุณธรรมท าให้ประชาชนท านุบ ารุงพระโปลชนก พระองค์สามารถแผ่บารมีไปท่ัวชนบทชายแดน และ
รวบรวมก าลังพลได้เป็นจ านวนมาก จึงเสด็จยกทัพมารบกับพระเชษฐา พระอริฏฐชนกส้ินพระชนม์ใน
ท่ีรบ พระโปลชนกจึงได้ครองราชย์สมบัติ  
 ส่วนพระมหาชนกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตัวอย่างท่ี
ทรงแสดงคุณธรรมในการปกครอง คือพระองค์ไม่ทรงกริ้วคเชนทรสิงหบัณฑิตท่ีท าลายต้นมะม่วงให้
หักโค่นด้วยความเบาปัญญา กลับปลอบโยนด้วยพระเมตตา และทรงแนะน าให้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีพระองค์ทรงช้ีแนะให้ พระมหาชนกได้แสดงคุณธรรมสูงสุดโดยการสละพระองค์
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เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ พสกนิกรโดยถ้วนหน้าเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาหลักคือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า คือ มีความรู้ และมีความส านึก อันจะเป็นก าลังส าคัญในการ
รักษาแผ่นดินถิ่นเกิดไว้ได้ และนับเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   

พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน 
 

   
 

ภาพท่ี 12 
หนังสือพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 

 

 ใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ  เมื่ อปีพุ ทธ ศักราช 2542 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ พระมหาชนก        
เป็นฉบับการ์ตูนเพื่อสะดวกแก่การศึกษาท าความเข้าใจของเด็กและเยาวชน อีกท้ังยังมีการจัดพิมพ์
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เป็น ฉบับอักษรเบรลล์ เพื่อเผยแพร่แก่คนตาบอดอีกด้วย พระมหาชนกฉบับการ์ตูนนี้ผู้เขียนการ์ตูน
ประกอบ คือ ชัย ราชวัตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรงมีพระราชด าริในการให้ใช้ลายเส้นแบบไทยๆ เพื่อแสดง
ถึงความเป็นไทย 
 จากบทความ เรื่องพระมหาชนก : ค าสอนจาก “พ่อ” ของรองศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย       
สัจจพันธุ์ กล่าวไว้ว่า พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก สอดแทรกค าสอนท้ังทางตรงและโดยนัยไว้
มากมาย หากกระท าเพียงศึกษาเพียงค าสอนของพระองค์ให้ถ่องแท้ ก็จะพบแสงสว่างแห่งชีวิต     
และหากจะใช้เวลาพินิจพิเคราะห์พระราชนิพนธ์ฉบับนี้ให้ถี่ถ้วนลึกซึ้งขึ้นอีก ท้ังรูปเล่ม เนื้อหา            
การสร้างสรรค์ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะพบว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนกด าเนินตามยุทธศาสตร์แห่ง
การพัฒนาคนไทย และพัฒนาสังคมไทย อันเป็นพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีด าเนินมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ  
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งท่ีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก พระราชทาน
แก่ประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะทรงอนุรักษ์สืบสานวรรณคดีชาดกอันมีมาแต่โบราณแล้ว 
พระองค์ยังทรงพัฒนาเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย นอกจากนี้ 
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้สะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตร และพระปณิธานของพระองค์   
อันเป็นแบบอย่าง และเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู้ท่ีน้อมน าไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเพียร สติ ปัญญา 
สัจจะ ความเช่ือมั่นในความสามารถของมนุษย์ การรักษาหน้าท่ี ตลอดจนความมีคุณธรรม 

คุณค่าท่ีได้จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้บรรยายในการอภิปรายเป็นบทความ เรื่อง 
“ค าสอนของพระมหาชนก : จากลิขิตสู่จิตรกรรม” ในงาน “รวมใจภักด์ิ รักในหลวง”ร่วมกับ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันท่ี 2 ธันวาคม 2549 และในการ
เสวนาเรื่อง “รักการอ่าน เสริมสร้างพลังแผ่นดิน” จัดโดยบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลเฟ่น จ ากัด (มหาชน) 
ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ไว้ดังนี้ว่า พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็น
ชาดกเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก ซึ่งบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เน้นเรื่องการบ าเพ็ญวิริยบารมีของ      
พระโพธิสัตว์เป็นยอดเยี่ยมกว่าบารมีอื่นๆ อีก 9 บารมี พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกได้ทรง
สอดแทรกข้อคิดและค าสอนอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ดังนี้ 
  1. ความเพียร พระบาทพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “ความคิดหลักของ
ชาดกนี้ ช้ีให้เห็นว่าความเพียรต้องมี และส าคัญท่ีสุดว่าคนเราท าอะไรต้องมี และส าคัญท่ีสุดว่าคนเรา
ท าอะไรต้องมีความเพียรแม้จะเห็นฝ่ังก็ต้องว่ายน้ าต่อไป และมีค าตอบอยู่ว่าท าไมต้องว่ายน้ า ไม่เห็น
ฝ่ังมีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์เพราะว่าถ้าหากไม่เพียร ไม่วายน้ าเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไม่ได้พบ
เทวดา คนอื่นท่ีไม่มีความเพียรท่ีจะว่ายน้ าก็จม เป็นอาหารของปลาของเต่าไปหมดแล้ว ฉะนั้นความ



 
 

39 

 

เพียรแม้จะไม่ทราบว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่เห็นฝ่ังก็ต้องเพียรว่ายน้ า ส าหรับอื่นๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ฉะนั้น
ศูนย์กลางของหนังสือเล่มนี้คือ ความเพียรโดยไม่นึกถึงว่าจะได้ประโยชน์อะไร หรือได้ผลอะไร” 
  2. ความจริง พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก แสดงเรื่องการแสวงหาความจริงและการ
ยอมรับความจริง ดังในยามท่ีพระมหาชนกเป็นกุมาร พระมหาชนกไม่ทราบว่าใครเป็นบิดาของตน 
เมื่อถูกเด็กอื่นๆ ล้อว่าเป็นบุตรหญิงหม้ายอยู่เนืองๆ จึงไปถามพระมารดา พระมารดาหลอกว่า      
พระมหาชนกเป็นลูกพราหมณ์ พระมหาชนกเช่ือฟังพระมารดาก็มิได้ติดใจสงสัย แต่เด็กอื่นๆ รู้ว่าไม่
เป็นความจริง จึงยังคงต้ังข้อสงสัยอยู่อีก พระมหาชนกจึงต้องเค้นหาความจริงให้ได้ แม้จนขู่ท าร้าย
พระมารดา แต่หลังจากรับรู้ความจริงจากปากพระมารดาว่าพระองค์เป็นโอรสกษัตริย์เมืองมิถิลา     
ซึ่งส้ินพระชนม์ในการสู้รบป้องกันราชบัลลังก์ พระมหาชนกก็มิได้โกรธเด็กท่ีล้อเลียนว่าพระองค์     
เป็นลูกหญิ งหม้ายอีกเลย เพราะนั่น คือความจริงท่ีพระองค์ไม่อาจปฏิ เสธได้ จึงกล่าวได้ว่า            
เรื่อง พระมหาชนกแสดงสัจจบารมี 
   2.1 ปัญญาความรู้ พระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าความรู้          
เป็นคุณสมบั ติส าคัญของมนุษย์  แม้จะไม่ ได้เติบโตในฐานะพระโอรสของพระมหากษัตริย์            
เพราะพระบิดาถูกชิงราชสมบัติ และส้ินพระชนม์ในสนามรบ แต่พระมหาชนกทรงศึกษาไตรเพท     
และศิลปะศาสตร์ท้ังปวง อันเป็นวิชาส าหรับกษัตริย์จนหมดส้ินภายในพระชนม์ 16 ปี พระมหาชนก
ทรงแสดงปัญญาความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
    2.1.1 ไขค าตอบอุทานปริศนา  
     พระมหาชนกได้แสดงปัญญาให้ประจักษ์แก่คนท้ังหลาย     
เมื่อเหล่าอมาตย์และปุโรหิตปล่อยผุสสรถไปเชิญเสด็จผู้ท่ีสามารถครองราชย์สมบัติแห่งเมืองมิถิลา 
ราชรถแล่นไปท าประทักษิณรอบแผ่นศิลาในอุทยานท่ีพระมหาชนกบรรทมอยู่ ชนท้ังหลายจึงถวาย
อภิเษกพระมหาชนก ณ ท่ีนั้น จากนั้นพระมหาชนกแสดงปัญญาไขปริศนาของพระโปลชนก         
อดีตกษัตริย์แห่งมิถิลาได้ท้ัง 4 ข้อ คือ ผู้ท่ีสามารถท าให้พระธิดาสีวลียินดีได้ ผู้ท่ีสามารถยกสหัสสถาม
ธนูซึ่งหนักถึงพันแรงคนยกได้ ผู้ท่ีสามารถบอกด้านหัวนอนของบัลลังก์ส่ีเหล่ียมได้ และผู้ท่ีสามารถน า
ขุมทรัพย์ 16 แห่งมาได้ ขุมทรัพย์ท้ัง 16 แห่ง มีดังนี้คือ 

1. ขุมทรัพย์ท่ีดวงอาทิตย์ข้ึน  คือ ท่ีรับเสด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า 
2. ขุมทรัพย์ท่ีดวงอาทิตย์ตก  คือ ท่ีส่งเสด็จพระปัจเจกพุทธเจ้า 
3. ขุมทรัพย์ภายใน คือ ท่ีด้านในพระทวารใหญ่ 
4. ขุมทรัพย์ภายนอก คือ ท่ีด้านนอกประตู 
5. ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในภายนอก  คือ ท่ีใต้พระทวารใหญ่ 
6. ขุมทรัพย์ขาขึ้น คือ ท่ีเสด็จขึ้นเกยท่ีประทับหลังช้าง 
7. ขุมทรัพย์ขาลง คือ ท่ีเสด็จลงเกยท่ีประทับหลังช้าง 
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8. ขุมทรัพย์ท่ีไม้รังท้ังส่ี คือ ท่ีขาท้ังส่ีของแท่นบรรทมซึ่งท าจากไม้รัง 
9. ขุมทรัพย์ในท่ีหนึ่งโยชน์โดยรอบ คือ ท่ีรอบพระท่ีไสยาสน์ โดยวิธีนับช่ัว

แอกรถ ประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ 
10. ขุมทรัพย์ท่ีปลายงาท้ังสองขา  คือ สถานท่ีอยู่ของช้างมงคลหัตถีเฉพาะ

ตรงปลายงาท้ังสองข้าง 
11. ขุมทรัพย์ท่ีปลายหาง คือ สถานท่ีอยู่ของช้างมงคลหัตถีเฉพาะตรง  

ปลายหาง 
12. ขุมทรัพย์ท่ีน้ า คือ ในสระมงคลโบกขรณี 
13. ขุมทรัพย์ ท่ียอดต้นไม้  คือ ท่ี เงาไม้ รัง เมื่อพระอาทิตย์ ส่องต้นรัง           

ในพระอุทยานยามเท่ียง 
14. ธนูหนักพันแรงคน คือ การท่ีพระมหาชนกทรงสามารถยกสหัสสถามธนู

ท่ีมีน้ าหนักพันแรงคนยกขึ้นได้ 
15. บัลลังก์ส่ีเหล่ียมหัวนอนอยู่เหล่ียมไหน คือ การท่ีรู้ว่าทางใดเป็นทศีรษะ  
16. ผู้ท่ีสามารถท าให้พระธิดาสีวลียินดี  

เมื่อพระมหาชนกไขปัญหาของพระโปลชนกได้ครบทุกข้อ ไม่เพียงข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีพระโปลชนก
ทรงก าหนดไว้ เหล่ามหาชนพากันร้องว่า “โอ อัศจรรย์  พระราชาองค์นี้ เป็นบัณฑิตจริงๆ”            
พระมหาชนกจึงได้เป็นพระราชาเพราะมีพระปัญญามาก 
    2.1.2 ฟื้นฟูต้นมะม่วง 
     พระมหาชนกแสดงปัญญาอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระองค์เสด็จ
ประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วง 2 ต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล พระองค์เสวยผล
มะม่วงซึ่งมีรสหวานจับใจ และต้ังพระทัยจะเสวยอีกมากเมื่อเสด็จกลับออกมา แต่เมื่อเสด็จกลับ
ออกมาจากพระอุทยาน ปรากฏว่าต้นมะม่วงท่ีมีผลถูกมหาชนพากันเก็บผลและโค่นต้นลงเสียแล้ว 
พระองค์ทรงโสมนัสในส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันมะม่วง 2 ต้นนี้ เป็นอุทาหรณ์เตือน
พระองค์ให้เลือกทางเดินของชีวิต ดังท่ีทรงพระด าริว่า “ต้นนี้มีวรรณะสดเขียวต้ังอยู่แล้ว เพราะไม่มี
ผล แต่ต้นนี้ถูกหักโค่นลงเพราะมีผล แม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกับต้นไม้มีผล บรรพชาเช่นกับต้นไม้หาผล
มิได้ ภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวล ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวล ก็เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจักเป็น
เหมือนต้นไม้หาผลมิได้” 
     ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก พระมหาชนกยังทรง
ตระหนักดีว่า ประชาชนของพระองค์ยังลุ่มหลงอยู่ในอวิชชา พระมหาชนกจึงย้อนนึกไปถึงถ้อยค าของ
นางมณีเมขลาท่ีกล่าวไว้ในตอนอุ้มพระองค์เหาะพามายังเมืองมิถิลา พระองค์ทรงจดจ าไม่ได้ทุก
ถ้อยค า แต่ทรงทราบว่านางเมขลาช้ีว่า พระองค์จะเข้ายังมรรคาแห่งความสุขไม่ได้ หากไม่ได้กล่าว
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ธรรมให้สาธุชนสดับ  และแนะน าให้พระองค์ต้ังสถาบันการศึกษาช่ือว่าปูทะเลย์มหาวิชชาลัย          
แต่ก่อนต้ังสถาบันการศึกษา พระมหาชนกทรงแสดงปัญญาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า
เสียก่อน นั่นคือฟื้นฟูต้นมะม่วงท่ีถูกท้ิงถอนหักโค่น พระองค์พระราชทานวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง 9 วิธี คือ 
1. เพาะเม็ด 2. ถนอมรากท่ีเหลืออยู่ให้งอกใหม่ 3. ปักช ากิ่ง 4. เสียบยอด 5. ต่อตา 6. ทาบกิ่ง        
7. ตอนกิ่งให้ออกราก 8. รมควันต้นท่ีไม่มีลูก 9. ท า”ชีวาณูสงเคราะห์”(คือ การเพาะเซลล์) 
    2.1.3 ต้ังสถาบันการศึกษา 
     หลังจากพระมหาชนกแสดงให้นางเมขลาเห็นว่าพระองค์
มุ่งมั่นกระท าความเพียรโดยไม่ท้อถอย ไม่เกรงกลัวส่ิงใดแม้แต่ความตาย นางเมขลาเรียกพระมหาชน
กอย่างยกย่อง ว่าเป็น “บัณฑิต” คือผู้รู้ ผู้มีปัญญา และกล่าวแก่พระมหาชนกว่า “ข้าแต่บัณฑิต   
วาจาอันมีปาฏิหาริย์   มิบังควรหายไปในอากาศ ท่านต้องให้สาธุชนได้พรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของ
ท่าน ถึงกาลอันสมควร ท่านจงต้ังสถาบันการศึกษาให้ช่ือว่า โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ในกาลนั้นท่านจึง
จะส าเร็จกิจท่ีแท้”   
     ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก มีค าอธิบายว่า ค าว่า 
โพธิยาลัย หมายความว่า ท่ีอาศัยแห่งแสงสว่าง ค าว่า มหาวิชชาลัย หมายความว่า ท่ีอาศัยแห่งความรู้
อันยิ่งใหญ่ เนื้อความตอนนี้ไม่มีในอรรถกถาชาดก เพราะมหาชนกชาดกเน้นเรื่องการบ าเพ็ญ            
วิริยบารมี และจากนั้นพระมหาชนกตัดสินพระทัยออกบวช ซึ่งเป็นเนกขัมมบารมี แต่พระมหาชนก
ฉบับพระราชนิพนธ์มีพระประสงค์จะแสดงว่า พระมหาชนกไม่อาจออกบวชได้ เพราะทรงปรารถนา
จะส่ังสอนความรู้แก่พสกนิกรให้พ้นจากอวิชชาเสียก่อน 

3. พลังความสามารถของมนุษย์  ค าสอนท่ีได้จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกอีก      
เรื่องหนึ่งคือ ความเช่ือมั่นในพลังความสามารถของมนุษย์ แม้ว่าพระมหาชนกจะด าเนินตาม        
ขนบของวรรณคดีท่ีมีเทวดาคุ้มครองคนดี หรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ดลบันดาลให้บังเกิดส่ิงมหัศจรรย์ อย่างเช่น   
ท้าวสักกเทวราชเสด็จมาช่วยพระอัครมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกราช เพราะอานุภาพของ          
พระมหาสัตว์ท่ีบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง หรือนางเมขลาเหาะมาช่วยพระมหาชนกท่ีแหวกว่าย
ในมหาสมุทรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสามารถของมนุษย์หลายตอนใน     
พระราชนิพนธ์เรื่องนี้หลายตอน อย่างเช่น 

 3.1 พระมหาชนกท าการค้าขาย 
  เมื่อพระมหาชนกมีพระชนกมายุ 16 ปี คิดชิงราชสมบัติคืน จึงขอแก้ว

มณีของพระมารดาจ านวนกึ่งหนึ่งไปขาย เพื่อท าการค้าให้เพิ่มพูนทรัพย์ และน าทรัพย์นั้นไปใช้จ่ายใน
การท าสงครามชิงราชสมบัติต่อไป พระมารดาทรงห้ามไว้ เพราะแก้วมณีท่ีทรงน าติดตัวมามีมูลค่า
มหาศาล ไม่จ าเป็นต้องท าการค้าขายเส่ียงอันตรายในท้องทะเล แต่พระมหาชนกก็ยังยืนยันหนักแน่น
ว่าพระองค์จะเดินทางไปพร้อมนายวานิชอีก 700 คน บรรทุกสินค้าลงเรือไปค้าขายท่ีสุวรรณภูมิอัน
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เป็น ท่ีเล่ืองลือว่าเป็นดินแดนแห่งความมั่งค่ัง  แสดงให้ เห็นว่าพระมหาชนกมีพระทัยเข้มแข็ง       
ตัดสินพระทัยอย่างเฉียบขาด เพราะเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง  

  เหตุการณ์ในตอนนี้ยังให้ข้อคิดค าสอนเรื่องความรอบคอบในการลงทุน        
ท าการค้า จะเห็นได้ว่าพระมหาชนกไม่น าทรัพย์สมบัติของพระราชมารดาไปลงทุนในการค้าท้ังหมด
ทรงขอพระราชทานเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การท ากิจการใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงจึงไม่ควรโลภ แต่
พึงระมัดระวังและรอบคอบ หากพลาดพล้ังก็ไม่ถึงแก่หายนะ 

 3.2 เหตุการณ์เรือแตก 
  หลังเดินทางได้ 7 วัน เรือถูกคล่ืนขนาดใหญ่ซัดแตก ก าลังจมลงกลาง

มหาสมุทรผู้โดยสารบนเรือต่างกลัวตาย ร้องไห้คร่ าครวญ กราบไหว้ขอให้ เทวดาช่วยเหลือ            
แต่พระมหาชนกมิได้ทรงหวั่นไหวกับภัยพิบัตินี้ พระราชนิพนธ์ได้ทรงบรรยายว่า “พระมหาสัตว์ไม่ทรง
กันแสง ไม่ทรง    คร่ าครวญ ไม่ไหว้เทวดาท้ังหลาย” หากแต่พระองค์กลับเตรียมตัวอย่างมีสติ และ
พร้อมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ นั่นคือ “พระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจม จึงคลุกน้ าตาล
กรวดกับเนย เสวยจนเต็มท้อง แล้วชุบผ้าเนื้อเกล้ียงสองผืนด้วยน้ ามันจนชุ่ม ทรงนุ่งให้มั่น ทรงยืน
เกาะเสากระโดง ขึ้นยอดเสากระโดงเวลาเรือจม มหาชนเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า น้ าโดยรอมีสี
เหมือนโลหิตพระมหาสัตว์เสด็จไปทรงยืนท่ียอดเสากระโดง ทรงก าหนดทิศว่า เมืองมิถิลาอยู่ทิศนี้ก็
กระโดดจากยอดเสากระโดง ล่วงพ้น ฝูงปลาและเต่า ไปตกใน ท่ี สุด อุสภะหนึ่ ง (70 เมตร)           
เพราะพระองค์มีพระก าลังมาก” แสดงว่าพระมหาชนกทรงเตรียมร่างกายให้มีพลังด้วยน้ าตาลและ
ไขมัน ทรงป้องกันพระองค์จากฝูงสัตว์ทะเลด้วยกล่ินน้ ามัน และน้ ามันท าให้ลอยตัวในน้ าได้ดี ทรง
ก าหนดทิศทางท่ีจะเสด็จไปให้ถูกต้อง ไม่ว่ายน้ าสะเปะสะปะโดยไม่รู้จุดมุ่งหมาย และทรงกระโดดให้
พ้นฝูงปลาเต่ากระหายอาหาร ด้วยพละก าลังท่ี  ส่ังสมมา การท่ีพระมหาชนกรอดพ้นความตายจาก
เรือจม จึงเป็นการรอดพ้นด้วยความรู้ สติ ความกล้าหาญ ก าลังกาย และความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของพระองค์ 

  นอกจากนี้  การฟื้นฟู ต้นมะม่วง และการพิ จารณาว่า ปูทะเล คือ        
พระบุญญาธิการจากความเพียร ปัญญา และก าลังกาย ล้วนสนับสนุนข้อคิดในเรื่องการเช่ือมั่นใน
ความสามารถของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เราก็เช่ือว่า ความรู้คืออ านาจ อ านาจคือบารมี การมีความรู้ท า
ให้เราได้รับความเช่ือถือ ได้รับการยกย่อง ความรู้เป็นส่ิงท่ีแสดงความสามารถของมนุษย์ในการจัดการ
กับเรื่องราวต่างๆ ดังนั้น การนับถือความรู้ก็ คือการนับถือความสามารถของมนุษย์  

4. คุณธรรม พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ช้ีให้เห็นว่า ความมีคุณธรรมเป็น
คุณสมบัติของผู้ประเสริฐ คุณธรรมคือคุณความดีทุกอย่างท่ียกบุคคลนั้นให้ สูงขึ้น ในเรื่อง             
พระมหาชนก พระโปลชนกเป็นผู้ทรงคุณธรรม เพราะมิได้เคยชิงราชสมบัติจากพระอริฏฐชนกผู้ทรง
เป็นพระเชษฐา ดังนั้นเมื่อพระเชษฐามีพระบัญชาส่ังจองจ าพระองค์ตามค ายุยงของอมาตย์คนใกล้ชิด 
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พระโปลชนกจึงทรงต้ังสัจจะอธิษฐานว่า หากพระองค์มิได้คิดคดทรยศ ให้เครื่องพันธนาการหลุดออก 
และประตูห้องคุมขังเปิดกว้างให้พระองค์เสด็จหนีไป ความมีคุณธรรมท าให้ประชาชนท านุบ ารุง     
พระโปลชนก พระองค์สามารถแผ่บารมีไปท่ัวชนบทชายแดน และรวบรวมก าลังพลได้เป็นจ านวนมาก 
จึงเสด็จยกทัพมารบกับพระเชษฐา พระอริฏฐชนกส้ินพระชนม์ในท่ีรบ พระโปลชนกจึงได้ครองราชย์
สมบัติ ส่วนพระอัครมเหสีซึ่งทรงพระครรภ์เสด็จออกจากเมือง ในภายหลังพระโปลชนกประชวร      
ไม่สามารถเสด็จลุกจากท่ีบรรทมได้อีกเลย และส้ินพระชนม์ในเวลาต่อมา ซึ่งน่าจะเป็นผลกรรมท่ี   
ทรงชิงราชบัลลังก์จากพระเชษฐา   

 ส่วนพระมหาชนกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ทรงปกครองแผ่นดินโดย
ธรรมตัวอย่างท่ีทรงแสดงคุณธรรมในการปกครอง คือ พระองค์ไม่ทรงกริ้วคเชนทรสิงหบัณฑิตท่ี
ท าลาย   ต้นมะม่วงให้หักโค่นด้วยความเบาปัญญา กลับปลอบโยนด้วยพระเมตตา และทรงแนะน าให้
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีพระองค์ทรงช้ีแนะให้    

 พระมหาชนกแสดงคุณธรรมสูงสุด โดยการไม่ออกผนวช แต่กลับทรงสละ
พระองค์เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่พสกนิกรโดยถ้วนหน้าเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเฉพาะหน้าต่างๆ และการแก้ไขปัญหาหลักคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า คือ       
มีความรู้ และมีความส านึก อันจะเป็นก าลังส าคัญในการักษาแผ่นดินถิ่นเกิดไว้ได้ และนับเป็นการ
พัฒนาท่ียั่งยืน(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2557 : 118)  

 บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดชนั้น  ไม่ได้มีท่ีมาจากมหาชนกชาดกในนิบาตชาดกเท่านั้น หากแต่มาจากพระราช  
จริยวัตร และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปกครองแผ่นดิน และอาณา
ประชาราษฎร์ด้วย เมื่อพิจารณาคุณค่าของพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ ในด้านการให้ปัญญา
และความรู้ จึงเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในพระราชจริยวัตรและพระราชปณิธานของพระองค์โดยแท้ 
พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าความรู้แขนงต่างๆ ทรงทดลองกระท าเป็นแบบอย่าง และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เผยแพร่ความรู้นั้น แก่ประชาชนท่ัวไป ดังเราจะเห็นจากส่ิงประดิษฐ์คิดค้นของพระองค์
ท่านจ านวนมากมาย รวมท้ังโครงการต่างๆ ท้ังทางด้านเกษตร ประมง ป่าไม้ ชลประทาน เป็นต้น 
และโครงการพระราชด าริจ านวนหลายพันโครงการกระจายอยู่ตามท้องถิ่นชนบทต่างๆ ท่ัวประเทศ
ไทย ล้วนเป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ท่ีนักศึกษา นักวิชาการ ท้ังไทย และต่างประเทศ ต่างไปศึกษา
เรียนงานอยู่เป็นประจ า จนกล่าวได้ว่าโครงการต่างๆ ของพระองค์ท่านท่ัวแผ่นดินไทย คือ ปูทะเลย์
มหาวิชชาลัย ท่ีประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่มหาชนท้ังปวงอย่างไม่มีวันส้ินสุด นอกจากความรู้อันเป็น
วิชาการแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงได้น าเสนอผลงานพระราช
นิพนธ์ต่างๆ อาทิจากพระมหาชนก ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ    
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยพระวิริยอุตสาหะอันแรงกล้า             
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ในการทรงงาน กล่าวได้ว่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาอย่างแท้จริง พระองค์ทรงห่วงใย   
พสกนิกร โดยได้มีการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ฉบับการ์ตูนเพื่อเด็กและเยาวชน  ฉบับอักษรเบรลล์เพื่อ
คนตาบอด ส าหรับพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  นอกจากนี้พระองค์ทรงไม่มองข้ามความเป็นไทย 
อาทิเช่น ภาพประกอบ ในรูปแบบลายเส้นการ์ตูนแบบไทย และแม้แต่กระดาษท่ีใช้ในการจัดพิมพ์ 
ทรงโปรด   ให้ใช้กระดาษท่ีผลิตในประเทศ พระองค์เป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทย  เน้นความ
เป็นไทย  มีความภูมิใจในความเป็นไทย และใช้ของไทย 
   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งท่ีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก 
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะทรงอนุรักษ์สืบสานวรรณคดีชาดกมีมาแต่
โบราณแล้ว พระองค์ยังทรงพัฒนาเนื้อหา และรูปแบบการน าเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย 
นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ได้สะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตร และพระปณิธาน  
ของพระองค์อันเป็นแบบอย่าง และเป็นสิริมงคลยิ่ง แก่ผู้ท่ีน้อมน าไปปฏิบัติ 
 จากพระมหาชนกฉบับนิพนธ์ จะเห็นได้ว่าพระมหาชนกในพระนิพนธ์ มิได้มี ท่ีมาจาก        
มหาชนกชาดกในนิบาตชาดกเท่านั้น หากแต่มาจากพระราชจริยวัตรและพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการปกครองแผ่นดินอาณาประชาราษฎร์ด้วย     
เมื่อพิจารณาคุณค่าของพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ในด้านการให้ปัญญาความรู้ จึงเห็นได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในพระราชจริยวัตรและพระราชปณิธานของพระองค์โดยแท้ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้า
ความรู้แขนงต่างๆ ทรงทดลองกระท าเป็นแบบอย่าง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เผยแพร่ความรู้
นั้นแก่พสกนิกรท่ัวไป ดังเราจะเห็นจากส่ิงประดิษฐ์คิดค้นของพระองค์ท่านจ านวนมาก ได้แก่ กังหัน
น้ าชัยพัฒนา การท าฝนหลวง การปลูกหญ้าแฝก ฝายแม้ว รวมท้ังโครงการต่างๆ ท้ังทางด้านเกษตร 
ประมง ป่าไม้ ชลประทาน ฯลฯ ในพระราชวังจิตรลดารโหฐาน และโครงการพระราชด าริจ านวน
หลายพันโครงการกระจายอยู่ตามท้องถิ่นชนบทต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ล้วนเป็นแหล่งของการศึกษา
เรียนรู้ท่ีนักศึกษา นักวิชาการ ท้ังประเทศไทยและต่างประเทศต่างไปศึกษาเรียนงานอยู่เป็นประจ า 
จนกล่าวได้ว่าโครงการต่างๆ ของพระองค์ท่ัวท้ังแผ่นดินประเทศไทย คือ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย        
ท่ี ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่มหาชนท้ังปวงอย่างไม่มีวันส้ินสุดนอกจากความรู้อันเป็นวิชาการแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงน าปรัชญาความคิดของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อันเป็นการสร้าง “ความส านึก” กับ “ความรู้” ด้วย โดยจะเห็นได้จากค าพระราชด ารัสแก่ปวง
ชนชาวไทย คือ การเกษตรแบบยั่งยืนทฤษฎีใหม่ และ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ล้วนมีปรัชญาของ
ความดี พอกิน พอใช้ และพึ่งพาตนเอง ส่ิงเหล่านี้จากพระองค์ถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญา คือ
รู้เท่าทันตนเอง รู้ทันโลก  ตลอดท้ังปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดชเดชทรงบ าเพ็ญพระวิริยะอย่างต่อเนื่องไม่เคยท้อถอย เพื่อข จัดความทุกข์ สร้าง
ความสุข แก่ประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงทุ่มเทพระปัญญาความรอบรู้ในการพัฒนาสังคมไทยให้
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เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันน าไปสู่ความสุขความสงบอย่างแท้จริง พระปรีชาสามารถล้ าเลิศในทุกๆ
ด้านของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นท่ีประจักษ์แก่ชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ดังท่ีองค์กรต่างๆในต่างประเทศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมากมาย เพื่อแสดง
ความเทิดทูนในพระปรีชาสามารถของพระองค์ รวมท้ังรางวัลพระมหากษัตริย์นักพัฒนาท่ีองค์การ
ยูเนสโกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
 
 สรุปจากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง “ชาดก” หรือ “นิบาตชาดก”และ “นิทานชาดก” ผู้วิจัย
สรุปได้ข้อมูลความว่า “ชาดก” เช่ือกันว่ามีประวัติความเป็นมาท่ีช้านานมาก ระยะเวลายังไม่ปรากฏ
แน่ ชัด มีแต่ ผู้สันนิษฐานกันต่างๆนานา โดยเช่ือว่าชาดกมีมาก่อนพุทธกาล คือ มีมาก่อน ท่ี
พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นบนโลก เพราะค าว่าชาดกแปลว่าเรื่องท่ีเกิดแล้ว และค าว่าเกิดแล้วในท่ีนี้
ไม่ใช่เพิ่งเกิดในชาตินั้น จะต้องเกิดมาแล้วข้ามภพข้ามชาติถึงจะเรียกว่าชาดก และเรื่องชาดกนี้ย่อมมี
ด้วยกันทุกชาติทุกภาษา โดยเรียกช่ือว่า นิทาน เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ครั้นพระองค์จะ
ทรงแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทชอบฟังนิทาน คือ กลุ่มคนฟังธรรมมีหลายประเภทคนชอบฟัง     
พระสูตรท่ีมีนิทานเป็นเรื่องประกอบ บางคนไม่ชอบฟังนิทานจะฟังแต่เฉพาะเนื้อหาในหลักธรรมนั้นๆ 
เท่านั้น และในหลักธรรมด้วยกันบางคนก็ชอบฟังหลักธรรมง่ายๆ แต่บางคนชอบฟังช้ันสูงท่ีเรียกว่า
ปรมัตถธรรม ดังนั้นพระองค์จะทรงแสดงธรรมโปรดผู้ใดจะทรงตรวจดูอุปนิสัยของผู้นั้นว่าเหมาะแก่
ธรรมะประเภทไหนระดับใด และทรงแสดงให้เหมาะกับอุปนิสัยของผู้นั้น  หรือประเภทชอบให้
ยกตัวอย่าง ก็จะทรงยกนิทานท่ีมีเนื้อหาเข้ากับหัวข้อธรรมะนั้นขึ้นมาแสดงเพื่อให้ผู้นั้นเกิดความ
เล่ือมใส และเข้าใจธรรมมะชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในการท่ีปรากฏการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นครั้งแรก คือ สมัยของพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลท่ี 5) นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ท่ีมีการพิมพ์พระไตรปิฎก   
เป็นเล่มด้วยอักษรไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลท่ี 5) เสด็จเสวยราชสมบัติมาครบ 25 ปี  โดยเริ่มพิมพ์ ต้ังแต่ ในปีพุทธศักราช 2431        
ส าเร็จเมื่อในปีพุทธศักราช 2436 พระไตรปิฎกชุดนี้พิมพ์เป็นภาษาบาลี ด้วยอักษรไทย โดยแปล    
จากนิบาตชาดก จ านวน.3.วรรค รวมชาดก 30 เรื่อง จากต้นฉบับภาษาขอม และรามัญท่ีมีอยู่เดิมใน
หอพระมณเฑียรธรรม   
 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2468 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) ได้มี
การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นอีกครั้ง  เพื่อจะทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จ         
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้ทุนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวนกว่า 200,000 บาท และทุน
จากผู้บริจาคร่วมสมทบทุนเป็นพระราชกุศลอีก เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท  จึงมีเงินเหลือเพียงพอ
ส าหรับพิมพ์คัมภีร์อรรถกถา และฎีกาต่าง ๆ เพิ่มเติม จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิมพ์เป็นอักษรไทย    
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จบบริบูรณ์ มีจ านวนจบหนึ่ง 45.เล่ม รวมท้ังหมด 1,500.จบ ขนานนามว่า “พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ” แต่ยังเป็นแต่เพียงพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่ีพิมพ์ด้วยอักษรไทยเท่านั้น     
 แล้วในปีพุทธศักราช 2483 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ  ติสสเทวมหาเถร)         
สมเด็จพระสังฆราช ทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ครบท้ัง 3.ไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็น
เครื่องเฉลิมพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์ และเป็นท่ีเชิดชูเกียรติแห่งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งมีหลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้น โดยด าเนินการแปล และ
จัดพิมพ์ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก งานนี้ได้ท าสืบเนื่องมาจนถึงตกอยู่ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
 ในช่วงปีปีพุทธศักราช 2471 - 2480 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ
พระสังฆราช ได้ทรงแยกต้นฉบับพระไตรปิฎกส่วนพระสูตรออกมาช าระแปลเป็นภาษาไทย           
เน้นเรื่องทศชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นการกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ 
นับเป็นทศชาติฉบับแปลท่ีเป็นมาตรฐานของทศชาติฉบับพิมพ์ครั้งหลังๆ ทศชาติฉบับนี้จึงถูกเรียก  
ว่า “ทศชาติฉบับชินวร” 
 จนในปีพุทธศักราช 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรง            
พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2531 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์  ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิ เษกแห่งรัชกาล              
เมื่อปีพุทธศักราช  2539 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนี้ สืบเนื่องจากใน ปีพุทธศักราช 2520 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงได้สดับเรื่องพระมหาชนกจากการแสดง        
พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน  ธมฺมสาโรมหาเถร) วัดราชผาติการาม  เรื่อง         
พระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา เรื่องมีใจความว่าท่ีทางเข้าสวนหลวงมี
ต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงล้ิมรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเย่ียมอุทยาน 
เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงท่ีมีผลรสดีถูกข้าราชบริพารดึงท้ิงโค่น
ลง ส่วนต้นท่ีไม่มีลูกก็ยังคงต้ังอยู่ตระหง่าน แสดงว่าส่ิงใดดี ส่ิงใดมีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการ
ยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ขาดปัญญาจากนั้นจึงทรงสนพระราชหฤทัย  ทรงค้นคว้า
เพิ่มเติมโดยพระองค์เองจากพระไตรปิฎก  ทรงเริ่มด าเนินการแปลพระมหาชนกเป็นภาษาอังกฤษ  
และภาษาไทยตามล าดับ   โดยทรงใช้ระยะเวลาในการแปลนานถึง 11 ปี  จึงเสร็จสมบูรณ์ใน          
ปีพุทธศักราช 2531  
 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ทางคณะกรรมการอ านวยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน     
ปีพุทธศักราช 2540 อันมี ฯพลฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานในครั้งนั้น        
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญบทพระราชนิพนธ์มาท าเป็นบทละคร ใช้แสดงในวัน
ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2540 โดยได้มอบหมายให้นายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ 
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ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ด้านสังคีตศิลป์ เป็นผู้จัดท าบท และก ากับการแสดง โดยแสดงครั้งปฐมฤกษ์         
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ ท่ี 30 มีนาคม พุทธศักราช 2540 นั้น ในการนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ 
และได้ศึกษาค้นคว้าถึงวิธีการน าวรรณกรรมร้อยแก้วจากบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง  พระมหาชนก               
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีนายเสรี หวังในธรรม น ามาสู่บทละคร เรื่อง   
พระมหาชนก เกี่ยวกับแนวทางวิธีการสร้าง ตามรูปแบบและองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง      
พระมหาชนก ตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของนายเสรี หวังในธรรม ซึ่งจะกล่าวต่อ
ในล าดับต่อไป 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมพิศ  สุขวิพัฒน์ (2539) ศึกษาเรื่อง ละครพันทางของเสรี หวังในธรรม โดยศึกษาต้ังแต่
ประวัติละครพันทางท่ีเริ่มข้ึนในปลายรัชกาลท่ี 4 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาขั้นตอนการแสดงองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญของการแสดงละครพันทางของกรมศิลปากรต้ังแต่ พ.ศ.2945 ถึง พ.ศ.2537 และเน้นวิธีการ
แสดงละครพันทาง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ท่ีเสรี หวังในธรรม ปรับปรุงขึ้นซึ่งแตกต่างไปจากแบบแผนการ
แสดงของกรมศิลปากรแต่เดิม 
  ผลการวิจัยพบว่า ละครพันทางท่ีริเริ่มโดยเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธ ารง เป็นการแสดง
ละครร าออกภาษาท้ังเรื่องดนตรี ฟ้อนร า ให้ต่างไปจากละครร าของไทยในยุคนั้น ต่อพระเจ้าบรม   
วงศ์เธอกรมพระยานราธิปประพันธ์พงศ์ ได้จัดการแสดงละครแบบพันทางขึ้น โดยทรงพัฒนาให้วิจิตร
ขึ้น ครั้นถึงยุคกรมศิลปากรก็ได้จัดการแสดงละครพันทางสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงรูปแบบ   
ให้กะทัดรัด หรูหรา และมีองค์ประกอบการแสดงมากขึ้น อาทิ ระบ า ในปี พ.ศ.2528 นายเสรี       
หวังในธรรม จัดละครพันทางเรื่องใหม่คือ ผู้ชนะสิบทิศ โดยแปลงบทร้อยแก้ว เป็นร้อยกรองโดย
สามารถรักษาอรรถรสของเนื้อหาและภาษาเอาไว้  ให้ตัวละครแสดงนิสัยและอารมณ์แบบสมจริง 
สอดแทรกความตลกในเนื้อหาและบุคลิกของตัวละคร ออกแบบเครื่องแต่งกายให้แตกต่างไปจากรูป
แบบเดิมพอควร เพิ่มความสมจริงในเรื่องฉาก แสง เสียง การแสดงละครเรื่องนี้เป็นท่ีนิยมของคนดู
จ านวนมาก การแสดงแบ่งเป็นตอน 60 ตอน แสดงต่อเนื่องกันไปต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ท าให้คนดู
ติดตามตลอดเวลา จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า คนดูประจ าเป็นกลุ่มสตรีวัยประมาณ 27 ถึง 70 ปี 
  
 สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2546) การวิเคราะห์บทละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของ
เสรี หวังในธรรม ผลการวิจัยพบว่า บทละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศของเสรี  หวังในธรรม              
มีองค์ประกอบของบทละครท่ีดีอย่างครบถ้วน เสรี หวังในธรรมมีกลวิธีการประพันธ์บทละครให้
สนุกสนาน น่าติดตาม โดยการใช้วิธีการเล่าเรื่อง การล าดับเรื่อง การใช้เทคนิคพิเศษ คือการขึ้นต้น
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และลงท้ายเรื่องในแต่ละตอนให้น่าสนใจ การใช้ตัวตลกในการด าเนินเรื่อง การใช้ถ้อยค าส่ือสาร
อารมณ์ขันการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง 
  เมื่อวิเคราะห์กลวิธีการดัดแปลงนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบมาเป็นบทละคร
พันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศของเสรี หวังในธรรมพบว่าเสรี หวังในธรรมมีกลวิธีการดัดแปลงดังนี้ การคง
เนื้อหาไว้ การตัดเนื้อหาบางส่วนออก การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการแสดงละคร การเพิ่มเนื้อหา
และการเปล่ียนแปลงเนื้อหาโดยยังคงเนื้อหาและอรรถรสเดิมทุกประการ 
 
 ไพโรจน์ ทองค าสุก (2548) ศึกษาเรื่อง ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็น
ครู ผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครู
ของครูเสรี หวังในธรรม พบว่าท่านเป็นปูชนียบุคคล เป็นครูด้านนาฏศิลป์ไทยผู้ฝากผลงานอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม มอบไว้ให้กับแผ่นดินไทยเป็นจ านวนมาก และธ ารงไว้ซึ่งรูปแบบของครูไทยท่ี
พร้อมด้วยคุณธรรมอันเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นครูท่ีมีความทันสมัย           
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สังเกตและคัดเลือกผู้ท่ีจะมารับการถ่ายทอด จนในปัจจุบันมีศิษย์ท่ีประสบ
ความส าเร็จในด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทยอยู่เป็นจ านวนมาก ครูเสรี หวังในธรรม มีความรอบรู้
ลึกซึ้ง และเช่ียวชาญในส่ิงท่ีสอนและมีคุณลักษณะเฉพาะตัวในการคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า
ยิ่งต่อวงการนาฏศิลป์ไทยโดยยังคงรักษาแบบแผนของความเป็นไทยไว้ได้อย่างมั่นคง  แม้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ท่านก็มีวิธีการสอนในรูปแบบของท่านซึ่งยึดแนวการสอนแบบครูไทยโบราณเป็นหลัก 
 
 อักษราวดี เสียงดัง (2554) ศึกษาเรื่อง เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรม
เทิดพระเกียรติพระมหาชนก โดยผลการวิจัยพบว่า แนวทางการสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัยท่ีเชิดชูเอกลักษณ์ไทย และให้แง่คิดท่ีดีต่อสังคมไทย ควรประกอบด้วย 1)บทละครภาษาไทย 
ประพันธ์โดยคนไทย เนื่องเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบท าเนียมประเพณี ความเช่ือต่างๆของคนไทยใน
อดีตถึงปัจจุบัน 2)ลีลาท่าทางท่ีมีพื้นฐานมาจากท่าร าไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตกรรมไทย 
ส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบนาฏยศิลป์ไทย 3) เครื่องแต่งกายแบบไทย นุ่งห่มด้วยวิธีแบบไทย
เดิม หรือใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บ และใช้เครื่องประดับแบบไทยเดิม 4)ท านองเพลงและบทร้องแบบ
ไทยเดิม ประพันธ์บทร้องด้วยฉันทลักษณ์ไทย และ 5) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก สร้างสรรค์แบบ
ศิลปะไทย 
 
 ฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ (2556) ศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวความคิดการออกแบบท่าร าของ ศุภชัย 
จันทร์สุวรรณ์ ตามแบบแผนละครพันทางเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ กรณีศึกษา : ตัวมังตราตะเบงชะเวต้ี โดย
ผลการวิจัยพบว่า ละครพันทางเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ของอาจารย์เสรี หวังในธรรม มีลักษณะวิธีการ
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แสดงผสมผสานระหว่างละครพันทางกับละครเวที มีบทพูดเป็นภาษาของสามัญชนท่ัวไปตามแบบ
ละครเวที และมีบทร าตามค าร้อง ส่วนใหญ่เป็นบทของตัวเอก โดยเฉพาะอาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
ซึ่งแสดงเป็นตัวมังตรา เป็นผู้มีฝีมือในการร่ายร าท่ีสง่างามและยังเป็นผู้ออกแบบท่าร าด้วยตนเอง 
ความสามารถของท่านเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากครูได้แก่        
คุณครูลมุล ยมะคุปต์ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และคุณครูธงไชย โพธยารมย์ อย่างลึกซึ้งมาเป็น
ระยะเวลายาวนานจนซึมซับและผสมผสานกลายเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง แนวคิดในการออกแบบท่า
ร าจึงต้ังอยู่ในพื้นฐานของการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม จากครูผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ลีลาท่าร า
ให้สอดคล้องกับการร าแบบละครพันทางผสมละครเวทีโดยท าความเข้าใจบทบาทของตัวละครและ
อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีแสดงออก ได้แก่ บทร าท่ีแสดงความรู้สึกรัก บทร าท่ีแสดงความรู้สึกโกรธ บท
ร าท่ีแสดงความรู้สึกเมาสุรา บทร าท่ีแสดงความรู้สึกกล้าหาญ บทร าท่ีแสดงความรู้สึกสงบนิ่ง บทร าท่ี
แสดงความรู้สึกออดอ้อนผู้ใหญ่ และบทร าท่ีแสดงความรู้สึกเศร้า ส่วนท่าร าฉุยฉายมังตรา ออกแบบ
โดยใช้ท่าร าตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยและลีลาพม่า ผสมกิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์
เช่นเดียวกัน โดยค านึงถึงความสง่างาม ความภาคภูมิ ความเข้มแข็งสมกับบทบาทของบุรุษผู้เป็น
นักรบ และผู้มีความอ่อนโยนในความรัก 
  สรุปวิเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบท่าร าของอาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ในการ
แสดงละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศพบว่า ท่าร าแบบละครพันทางเป็นท่าผสมระหว่างท่านาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์พม่า คือ การกระโดด การหักงอล าตัว แขน ขา เมื่อน ามาผสมผสานจะสอดคล้องกัน
ได้อย่างกลมกลืนนับว่าอาจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ มีแนวคิดในการออกแบบท่าร าได้อย่างสวยงาม 
 
  จินตนา  สายทองค า (2558) ศึกษาเรื่อง ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ชุด สักการะเทวราช คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผลการวิจัย
พบว่า การคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ คุณครูเฉลย ศุขะวณิช กล่าวถึงการคิดสร้างสรรค์ท่า
ร าทางนาฏศิลป์ไทยว่า ใช้ท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมาต้ังแต่เดิม คือ กลอนต าราร า และบทร า
เพลงช้า เพลงเร็ว โดยใช้กลวิธีท่ีจะสร้างสรรค์ให้ได้ท่าร าท่ีเหมาะสมสวยงาม ซึ่งต้องค านึงถึง จังหวะ
และท านองเพลง จุดมุ่งหมายของการร า การเช่ือมท่า การวิ่งแปรแถวรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
แนวคิดในการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของ อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ มีแนวคิดในการออกแบบ
จากประสบการณ์การแสดง ประกอบกับแรงบันดาลใจน ามาออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบลีลาท่า
ร า 4 ประการ ได้แก่ หลักการจินตนาการ หลักการสืบทอดผสมผสานท่าทางธรรมชาติ หลักการน าท่า
ร าเก่ามาพัฒนาใหม่ หลักการสร้างสรรค์กระบวนท่าร าใหม่ในรูปแบบการตีบทตามค าร้องและท านอง
เพลง กระบวนท่าร าแบบมาตรฐาน มีการน าแม่ท่านาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ต่างชาติมาร้อยเรียง
กระบวนลีลาท่าร าใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ 



บทท่ี  3 

ละคร เรื่อง พระมหาชนก ของเสรี หวังในธรรม 

บทละคร  
 บทละคร (Script) เป็นหัวใจส ำคัญของกำรแสดงละครทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นละครไทย
หรือละครมำตรฐำนแบบตะวันตก กำรจัดและด ำเนินงำนในกำรแสดงทุกครั้ง ส่ิงแรกท่ีจะต้องน ำมำ
พิจำรณำคือ บทละคร ผู้ก ำกับกำรแสดง หรือผู้อ ำนวยกำรแสดงละคร จะต้องพิจำรณำคัดเลือก หรือ
สร้ำงบทละครท่ีดีท่ีมีควำมเหมำะสม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ กำรจัดกำรแสดงละครแต่ละครั้ง 
จะประสบควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวก็ขึ้นอยู่ท่ีบทละคร เพรำะถ้ำบทละครไม่ดี จะน ำมำปรับปรุง
วิธีกำรแสดงอย่ำงไรก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ ดังนั้นบทละครจึงมีควำมส ำคัญมำก 
 ในกำรสร้ำงสรรค์เรื่องรำวส ำหรับกำรแสดงละครขึ้นมำนั้น กำรประพันธ์บทละครเป็นวิธีกำร
ประพันธ์ท่ีมีกฎเกณฑ์อีกอย่ำงหนึ่ง ไม่เหมือนกำรประพันธ์นวนิยำยหรือเขียนบทควำมธรรมดำ        
ผู้ก ำกับกำรแสดง หรือผู้เขียนจะต้องด ำเนินงำนเป็นขั้นๆ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ต้องศึกษำสถำนกำรณ์นำฏกรรม (Theme) ซึ่งเป็นแก่นของเรื่องเสียก่อนว่ำ 
ละครท่ีจะเขียนนั้นจะต้องมีอะไรบ้ำง เพื่อประกอบแก่นของเรื่องให้เห็นเด่นชัด แก่นของเรื่องจะเป็น
ควำมรัก จิตวิทยำ หรือเรื่องของสังคม 
  ขั้นที่ 2 จึงวำงโครงเรื่องและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมหลักของกำรละคร (Plot) มีกี่ฉำก 
ขึ้นต้นและลงท้ำยอย่ำงไร 
  ขั้นที่  3 ควำมมุ่ งหมำย (SubJect) ควำมมุ่ งหมำยของละครมีอยู่อย่ำงเดียว คือ        
“ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเกี่ยวกับมนุษย์” จะแสดงให้เห็นนิสัยมนุษย์ ส่ิงแวดล้อม ควำมจริงของสังคมหนึ่งใน
สมัยหนึ่ง 
  ขั้นที่ 4 สร้ำงตัวละคร ตัวละครเหล่ำนั้นจะต้องมีควำมรู้สึกนึกคิดอย่ำงไร ท ำอะไรบ้ำง 
จึงจะท ำให้เหตุกำรณ์ในละครเป็นไปตำมเนื้อเรื่อง ควำมมุ่งหมำย และสถำนกำรณ์นำฏกรรม 
  ขั้นที่ 5 ละครจะต้องให้บรรยำยกำศ (Atmosphere) ด้วย จะต้องบรรยำยฉำก ส่ิงท่ีจะ
เห็นด้วยตำในกำรแสดง กำรเข้ำ-ออกขอตัวละคร บอกเรื่องกำรให้แสดง เสียง ไว้กว้ำงๆ เพื่อให้
เจ้ำหน้ำท่ีแสง เสียง ผู้ก ำกับกำรแสดง ท ำงำนได้สมตำมควำมมุ่งหมำยของผู้เขียน (สุมนมำลย์         
นิ่มเนติพันธ์. 2539 : 192) 
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โครงสร้างบทละคร 
 กำรประพันธ์บทละครต้องมีโครงสร้ำงก ำกับให้บทอยู่ในกรอบของกำรด ำเนินเรื่องท่ีเหมำะสม 
โครงสร้ำงบทละครมีลักษณะเป็นสำกล คือ มีกำรด ำเนินเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน
ส ำคัญ ดังนี้ 

1. การเร่ิมเร่ือง คือ กำรด ำเนินเรื่องในตอนต้นให้คนดูเข้ำใจ ควำมเป็นมำแต่เดิมของ
เรื่องท่ีแสดงตอนต่อไป รวมถึงกำรแนะน ำภูมิธรรมของตัวละครส ำคัญบำงตัว 

2. การเกิดความขัดแย้ง คือ กำรแสดงปัญหำหรือควำมขัดแย้ง และกำรแก้ปัญหำ คือ
ท ำให้ควำมขัดแย้งหมดไป โดยปกติควำมขัดแย้งเกิดจำกบุคคลสองฝ่ำย มีควำมต้องกำรจะครอบครอง
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งไว้เป็นของตน 

3. การพัฒนาเร่ืองซับซ้อน หมำยถึง ช่วงของควำมขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้พัฒนำไปใน
ทิศทำงท่ีรุนแรง ลึกลับ สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมำกขึ้นทุกที ตัวละครสองฝ่ำยท่ีต้องกำรช่วงชิง
ผลประโยชน์ หรือส่ิงท่ีตนปรำถนำต่ำงด ำเนินอุบำยช่วงชิงกันรุนแรงขึ้นเป็นล ำดับ  

4. การหักเหของเร่ือง หมำยถึง ช่วงท่ีมีเหตุปัจจัยต่ำงๆ ท ำให้เรื่องพลิกผัน มีข้อมูลใหม่ 
พยำนหลักฐำนใหม่เกิดขึ้นและเป็นส่ิงส ำคัญท่ีท ำให้สถำนกำรณ์ของฝ่ำยท่ีเสียเปรียบหรือเป็นรองเริ่ม
มองเห็นลู่ทำงท่ีเอำชนะคู่ต่อสู้ของตนได้ กำรหักเหนี้มักเกิดขึ้นเมื่อควำมลับบำงอย่ำงเริ่มเปิดเผย 
ควำมทรงจ ำ วัตถุส่ิงของ  

5. การคลี่คลายเร่ือง หมำยถึง ช่วงท่ีสถำนกำรณ์ค่อยๆ คล่ีคลำยไปในทำงท่ีดีขึ้น 
6. วิกฤติการณ์  
7. การสรุปเร่ือง หมำยถึง ช่วงสุดท้ำยของละคร เมื่อวิกฤตกำรณ์ผ่ำนพ้นไป โลกและ

ชีวิตกลับเข้ำสู่ดุลยภำพอีกครั้งหนึ่ง มีควำมสงบ ควำมสันติสุข กำรสรุปเรื่องหรือกำรจบเรื่องมีกลวิธี
ต่ำงต่ำงๆกัน  ขึ้นอยู่ กับควำมประสงค์ ท่ีจะสร้ำงควำมประทับใจแก่คนดูใน ช่วงสุดท้ำยนี้                 
(สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547 : 187-189) 
 

การสร้างละคร เรื่อง พระมหาชนก ของเสรี หวังในธรรม 
 ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนกำรแสดงของนำยเสรี หวังในธรรม นับได้ว่ำเป็นท่ีช่ืน
ชอบและนิยมของผู้ชมจ ำนวนมำก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีกำรสร้ำงบทละครเรื่องอื่นๆ จึงมีผู้ชมติดตำม
ผลงำนเป็นจ ำนวนมำก แม้แต่ในกำรน ำเรื่อง พระมหำชนก บทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำท ำเป็นบทละครร ำ เพื่อจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชำติ นั้น ก็ยังเป็น
แรงกระตุ้นส่วนหนึ่งของผู้ชม ท่ีช่ืนชอบกำรสร้ำงละครของนำยเสรี หวังในธรรมเป็นทุนเดิม มำชม
ละครพระมหำชนกจ ำนวนมำกเช่นกัน โดยมีหนังสือนิตยสำรรำยปักษ ์“แพรว”ประจ ำปี 2540 ปีท่ี18 
ฉบับท่ี 431 เขียนไว้ว่ำ  
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  “คล้อยหลังจำกกำรจัดแสดงละครพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว      
“พระมหำชนก” ในวันข้ำรำชกำรพลเรือน หรือวันท่ี 1 เมษำยน มำไม่นำน ก็เกิดเสียงเรียกร้องให้
กลับมำแสดงอีก เนื่องจำกยังมีผู้พลำดชมจ ำนวนมำก กรมศิลปำกรจึงด ำเนินกำรขอพระรำชทำน   
พระบรมรำชำนุญำตอัญเชิญพระรำชนิพนธ์ เรื่องดังกล่ำวมำจัดแสดงใหม่ ณ โรงละครแห่งชำติ   
ตลอดเดือนกรกฎำคมท่ีผ่ำนมำ ท่ำมกลำงกำรตอบรับจำกผู้ชมอย่ำงเนืองแน่น” (จตุพล บุญพรัด.    
2540 : 282 ) 

 จำกบทควำมข้ำงต้น จึงแสดงให้ประจักษ์ถึงควำมสำมำรถของนำยเสรี หวังในธรรม ท่ีมีกลวิธี
กำรสร้ำงละครเอกลักษณ์ ท่ีได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมอย่ำงสูงสุด ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น ำ
ประวัติของ นำยเสรี หวังในธรรม เพื่อเป็นกำรศึกษำข้อมูลภูมิหลังของนำยเสรี หวังในธรรม ว่ำมีแรง
ปัจจัยใดส่งผลให้กำรประพันธ์บทละครของนำยเสรี หวังในธรรม ประสบผลส ำเร็จ จนได้รับควำมนิยม
จำกผู้ชมอย่ำงสูงสุดนี้ จึงขอกล่ำวประวัติของนำยเสรี หวังในธรรม มำพอสังเขปเพื่อในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล มำในล ำดับต่อไป ดังนี้ 

 

ประวัติของนายเสรี หวังในธรรม 
 

  

ภำพท่ี 13 
นำยเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง (ศิลปะกำรละคร) ปีพุทธศักรำช 2531 

ท่ีมำ : หนังสืออนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ นำยเสรี  หวังในธรรม. 2550 
 

นำยเสรี หวังในธรรม เกิดเมื่อวันท่ี 3 มกรำคม ปีพุทธศักรำช 2480 บิดำช่ือ ขุนสำธกธนสำร
(เหลือ หวังในธรรม) มำรดำช่ือ นำงสง่ำ หวังในธรรม ได้ศึกษำในระดับช้ันประถมศึกษำท่ี       
โรงเรียนปิยะวิทยำ และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นท่ีโรงเรียนวัดชิโนรส ต่อจำกนั้นได้ศึกษำต่อท่ี
โรงเรียนนำฏศิลป กรมศิลปำกร (ปัจจุบันคือสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม) 
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 หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำช้ันสูง จำกโรงเรียนนำฏศิลป กรมศิลปำกร เมื่อปีพุทธศักรำช 2497 
แล้วนำยเสรี หวังในธรรม ได้เข้ำรับรำชกำรในแผนกดุริยำงค์ไทย กองกำรสังคีต กรมศิลปำกร       
และเป็นหัวหน้ำแผนกงำนวิชำกำร กองกำรสังคีตในเวลำต่อมำ ต ำแหน่งสุดท้ำยคือ ผู้เช่ียวชำญ   
ระดับ 10 กองกำรสังคีต 

 นอกจำกนำยเสรี หวังในธรรมจะได้รับควำมรู้ด้ำนศิลปะจำกสถำบันในประเทศแล้วยังได้มี
โอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนศิลปะท่ี East West Center มหำวิทยำลัย Hawaii สหรัฐอเมริกำเป็นเวลำ 
3 ปี คือตั้งแต่ ปีพุทธศักรำช 2505 ถึง ปีพุทธศักรำช2508 (สุพิชฌำย์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ. 2546 : 38)
 นำยธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปำกรในสมัยนั้น ท่ำนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้ำงไกล เมื่อสร้ำง  
โรงละครแห่งชำติขึ้นมำแล้ว(แทนโรงละครเดิมท่ีถูกไฟไหม้) ก็ควรมีผู้ทรงควำมรู้ประจ ำโรงละคร
แห่งชำติท้ังทำงด้ำนแสง เสียง ฉำก และก ำกับกำรแสดง ท่ำนจึงด ำเนินกำรขอทุนจำกต่ำงประเทศมำ
เพื่อกำรนี้ได้ส ำเร็จ ในปีแรกส่งนำยนคร วรรคำวิสันต์ ไปศึกษำเรื่องเกี่ยวกับ แสงและเสียง ท่ีรัฐฮำวำย
ในสหรัฐอเมริกำ ครั้นปีต่อมำได้เพิ่มเป้ำหมำยให้สูงขึ้น โดยส่งนำยเสรี หวังในธรรม ไปศึกษำเกี่ยวกับ
ศิลปะกำรแสดง ท่ี East West Center มหำวิทยำลัย Hawaii สหรัฐอเมริกำ ในปีพุทธศักรำช 2505 
กำรศึกษำในต่ำงประเทศท ำให้นำยเสรี หวังในธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น นอกจำก     
นี้ท่ำน(นำยเสรี หวังในธรรม) ยังก่อต้ังคณะละครไทยขึ้นท่ีรัฐฮำวำย เนื่องจำกคณะนักเรียนไทยใน   
รัฐฮำวำย จะจัดงำนเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันท่ี 5 ธันวำคม           
ปีพุทธศักรำช 2505 นำยเสรี หวังในธรรม จึงออกควำมคิดให้คนไทยในรัฐฮำวำย จัดกำรแสดงละคร
เรื่อง มโนห์รำ ณ โรงละครเคนนำด้ี โดยจัดท ำบทเป็นภำษำอังกฤษ และเก็บเงินโดยเสด็จพระรำชกุศล 
ในกำรแสดงครั้งนั้น นำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้จัดท ำบทภำคภำษำไทย แล้วมีผู้แปลเป็นภำษำอังกฤษ 
และนำยเสรี หวังในธรรมด ำเนินกำรฝึกซ้อมกำรแสดงท้ังหมด ส่วนเครื่องแต่งกำย เครื่องประดับศีรษะ 
ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง เช่น รำชรถ ก็ร่วมกันสร้ำงขึ้นท่ีนั้น ไม่ได้ส่ังไปจำกเมืองไทย ฝีมือ
กำรประดิษฐ์เครื่องแต่งกำยและรำชรถในครั้งนั้นวิจิตรตระกำรตำมำก กำรแสดงในครั้งนั้นประสบ
ควำมส ำเร็จสมเจตนำรมณ์ท่ีต้ังใจไว้ทุกประกำร และหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำนำยเสรี หวังในธรรม   
ก็เดินทำงกลับประเทศไทย (ไพโรจน์ ทองค ำสุก. 2548 : 47) 

 นำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่วรรณคดีให้แพร่หลำย ในรูปแบบ
ของกำรแสดงละครไทยทุกประเภท โดยเป็นผู้ประพันธ์บทละคร ซึ่งมีท้ังประพันธ์ขึ้นใหม่ และ
ประพันธ์จำกต้นฉบับท่ีเป็นร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น 

  บทโขน แต่งและปรับปรุงโขนเรื่องรำมเกียรต์ิ บำงตอนแต่งไว้ท้ังบทส ำหรับกำรแสดง
แบบโขนหน้ำจอ และโขนฉำก บำงตอนมีท้ังแบบพิสดำร และแบบย่อเพื่อให้เหมำะสมกับกำรแสดง 
แต่งบทโขนเรื่องนำรำยณ์สิบปำง บทพระรำชนิพนธ์ใน รัชกำลท่ี 6 แต่งบทโขนตำมต ำนำนพื้นบ้ำน
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และบทประกอบกำรแสดงโขน แสดงเชิดหนังใหญ่ประกอบสไลด์ และนำฏกรรมโขน เรื่อง รำมเกียรต์ิ
ตอนเกสรมำลำ ฯลฯ 

  บทละคร  แต่งท้ั งบทละครใน ละครนอก ละครพันทำง ละครเสภำ ละครพูด            
เช่น บทละครนอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวำยม้ำ บทละครนอก เรื่อง รถเสน ตอน        
ป่ำใกล้อำศรม บทละครพันทำง เรื่อง พม่ำเสียเมือง บทประพันธ์ของพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช 
บทละครพันทำง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ บทละครท้ังสองเรื่อง(ละครนอก ละครพันทำง)ถอดควำมเป็น
กลอนบทละครจำกต้นฉบับท่ีเป็นร้อยแก้ว 

 บทละครต่ำงๆ บำงเรื่องแต่งต่อจำกเนื้อเรื่องท่ีมีอยู่แล้ว บำงเรื่องมีขนำดยำวหลำยตอนจบ 
บำงเรื่องขนำดยำวมำก เช่น บทละครพันทำง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศมีควำมยำว 56 ตอน ประมำณ 
25,000 ค ำกลอน 

 นอกจำกนี้นำยเสรี หวังในธรรมยังมีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์บทเพลงไทยสำกล บทอวยพร 
และบทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมำกมำย เช่น 

  เพลงไทยสำกล เช่น เพลงรอยเบื้องยุคลบำท เพลงนำถมำตำ เพลงอิฐเก่ำก้อนเดียว เป็นต้น 
  บทถวำยพระพร เช่น บทถวำยพระพร เนื่องในมงคลวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ   

ในโอกำสรับรองพระรำชอำคันตุกะ และบทอวยพรผู้บริหำรประเทศ 
 นำยเสรี  หวั งในธรรม มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุง  และพัฒ นำกำรแสดงโขน             

และละครไทย คือ กำรปรับปรุงบท และกำรแสดงให้เหมำะแก่ยุคสมัย โดยไม่เสียอรรถรสเดิมของ
วรรณคดีไทย เช่น มีควำมคิดริเริ่มน ำเอำประวัติ และบทบำทส ำคัญของตัวละครในเรื่อง มำท ำเป็น  
บทโขน และละครโดยเน้นตัวละครนั้นๆ แล้วต้ังช่ือตอนให้เหมำะสมกับเนื้อเรื่อง เช่น บทโขน เรื่อง
รำมเกียรติ์ ชุด พำลีสอนน้อง ชุด มำรซื่อช่ือพิเภก เป็นต้น 

 ด้วยคุณสมบัติและควำมเช่ียวชำญดังกล่ำวนำยเสรี หวังในธรรมจึงได้รับกำรยกย่องให้เป็น
ศิลปิ น แห่ งชำติ (สำขำศิลปะกำรแสดง ) ใน ปี พุ ทธ ศักรำช  2531  และ ได้รับ รำงวัล  EWC 
Distingugishedalumni Award 1989 จำกมหำวิทยำลัยฮำวำย และได้รับปริญญำอักษรศำสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ(สำขำวรรณคดีไทย) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2532 จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร           
ในวันท่ี 26 กรกฎำคม 2533 (สุพิชฌำย์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ. 2546 : 38-40) 

 จำกกำรศึกษำประวัติของนำยเสรี หวังในธรรม แสดงให้เห็นว่ำท่ำนมีควำมเช่ียวชำญอย่ำงยิ่ง 
ในกำรประพันธ์บทละครต่ำงๆ เพื่อท ำเป็นกำรแสดง แต่จุดท่ีส ำคัญท่ีท ำให้นำยเสรี หวังในธรรม      
เป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญ เป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์บทละครต่ำงๆ นั้นก็คือ ด้วยควำมต้องกำร
สร้ำงบทละครท่ีมีเนื้อเรื่องแปลกใหม่ ด้วยแต่เดิมคนไทยคุ้ยเคยแต่ละครในและละครนอกเรื่องเดิมๆ 
เช่น ละครใน เรื่อง รำมเกียรต์ิ อุณรุท อิเหนำ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง โกมินทร์ ไกรทอง ดังนั้นจึงมี
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ควำมคิดว่ำน่ำจะมีละครเรื่องใหม่ๆ ดังท่ีนำยเสรี หวังในธรรมได้กล่ำวในหนังสือ กระจกส่งใจไปสู่วิวำห์
ตองอู ไว้ว่ำ 

  “ผมเกิดควำมคิดว่ำละครโขนของไทยท่ีเล่นก็มีแต่เรื่องซ้ ำๆ โขนก็ต้องรำมเกียรต์ิ    
ละครในก็อิเหนำมันน่ำจะมีละครใหม่ๆ เกิดข้ึนบ้ำง ผู้ใหญ่ท่ำนก็บอกว่ำลองหำทีเถอะ เรื่องอะไรท่ีเป็น
วรรณคดีในสมัย รัชกำลท่ี 9 ก็นึกถึงเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ เป็นเรื่องท่ีดี ถ้ำสำมำรถน ำส ำนวนของ      
ท่ำน “ยำขอบ”ออกมำได้ละก็...หนัง ละคร ลิเก เขำก็เคยท ำกันแล้วทั้งนั้น แต่ละครร ำนี่ยังไม่มีใครท ำ 
ผมก็ลองท ำตอนแรกยังไม่กล้ำให้เข้ำโรงละคร เพรำะค่ำนิยมของศิลปินและคนดูโขน ละครจะมองเห็น
ผู้ชนะสิบทิศเป็นลิเก เมื่อเอำศิลปินระดับชำติมำเล่นอำจยังไม่รับ ก็เลยลองเล่นท่ีสังคีตศำลำก่อน    
ช่วงปลำยปี”(ธิดำ มหำเปำระยะ. 2534 : 14) 

 ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้นำยเสรี หวังในธรรม จำกกำรประพันธ์บทละครร ำเรื่อง         
ผู้ชนะสิบทิศ จึงเป็นอีกวิธี  ท่ีประสงค์ให้ศิลปินมีควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย ได้ฝึกหัดส่ิงใหม่      
พัฒนำตนเอง และเปล่ียนควำมจ ำเจจำกละครร ำมำสู่ละครพูด นำยเสรี หวังในธรรมได้กล่ำวถึงควำม
เปล่ียนแปลงครั้งนี้ไว้ว่ำในหนังสือ กระจกส่งใจไปสู่วิวำห์ตองอู ดังนี้ 

  “ท่ีผมภูมิ ใจมำกก็ คือ ท ำให้ ศิลปินของเรำเลิกจ ำเจ แล้วก็ไม่ได้ท ำให้เขำเสียหำย       
อย่ำงปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เล่นเป็นจะเด็ด แต่เขำก็ยังแสดงเป็นอิเหนำ เป็นพระรำมอยู่ แล้วก็ได้เล่นละคร
ด้วย สมัยก่อนกรมศิลปำกรจะไม่กล้ำเล่นละครพูด สู้ข้ำงนอกเขำไม่ได้ พูดกับเขำไม่เป็นไม่เคยหัด 
เอะอะอะไรก็จะออกไม้ออกมือ ต้ังแต่เล่นผู้ชนะสิบทิศ เด๋ียวนี้นักแสดงของเรำเก่ง พูดใช้อำรมณ์เป็น 
เขำก็ภูมิใจกัน ถือเป็นประสบกำรณ์ภำยในวงกำรนักแสดงกรมศิลป เพรำะไม่เคยมีกำรเรียนกำรสอน 
วิธีพูด ท่ำทำง สีหน้ำ อำรมณ์ สอนกันแต่เต้น ร ำ โขน ละคร ออกเป็นพระรำมก็ต้องท ำหน้ำเฉย    
อย่ำงบทละครว่ำ “ยิ้มละไมอยู่ในหน้ำ” ยิ้มเห็นไรฟันก็ไม่ได้ เด๋ียวนี้เก่ง ถ้ำใครสังเกตจะรู้ว่ำบทเจรจำ
เรำใช้แอคช่ันแบบฝรั่ง แต่พอถึงตอนร ำละก็ไทยจ๋ำเลย”(เสรี หวังในธรรม. 2534 : 15) 

 จำกเหตุผลข้ำงต้นดังกล่ำวนั้น เห็นได้ว่ำนำยเสรี หวังในธรรมเป็นผู้สร้ำงควำมแปลกใหม่
ให้กับวงกำรกำรแสดงของกรมศิลปำกร ท้ังสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้แก่วงกำรละครไทย เพื่อผู้ชมจะได้
มีละครเรื่องใหม่ๆ ชมและนักแสดงก็จะได้พัฒนำกำรแสดงของตนเองเพิ่มมำกขึ้น  จึงเป็นอีกเหตุผล
หนึ่งท่ีแฟนละคร ผู้ชมจึงได้คอยติดตำมผลงำนของนำยเสรี หวังในธรรม กันอย่ำงเนื่องแน่น ด้วยกำร
มองกลับด้ำน มองจำกคนดู ผู้ชม ว่ำต้องกำรอะไรแล้ว นำยเสรี หวังในธรรม ก็พยำยำมสร้ำงสรรค์
ผลงำนกำรละครส่ิงนั้นกลับไปหำผู้ชม โดยไม่ได้คิดว่ำ “จะสร้ำงสรรค์ท ำอะไรแล้วกลับไปหำผู้ชม” 
ดังนั้นกระบวนแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนกำรละครของนำยเสรี หวังในธรรม จึงมีควำม
น่ำสนใจท่ีผู้วิจัยจะศึกษำค้นคว้ำในล ำดับต่อไปนี้ 
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แนวทางการสร้างบทละคร เรื่อง พระมหาชนก 
 แนวทำงกำรสร้ำงบทละครของนำยเสรี หวังในธรรม ได้มีวิธีกำรก ำหนดวำงโครงเรื่องของ    
บทละครไว้ คือ ในบทละครมีสถำนกำรณ์ท้ังหมดท่ีมีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กัน มีปัญหำ จุดสนใจ และ   
น่ำต่ืนเต้น ในกำรก ำหนดเขียนโครงเรื่อง เรื่องรำวท่ีจะเขียนนั้น มีเนื้อหำสำระส ำคัญไปในทำงไหน           
เมื่อนำยเสรี หวังในธรรมสำมำรถก ำหนดเนื้อหำสำระได้แล้วนั้น ก็จะล ำดับเหตุกำรณ์ เหตุท่ีท ำให้เกิด
เรื่อง ควำมเกี่ยวพันระหว่ำงตัวละคร เหตุกำรณ์ต้ังแต่ต้องจนจบเรื่อง โดยมีกำรด ำเนินเรื่องอย่ำงมี
ระเบียบแบบแผน โดยนำยเสรี หวังในธรรมสำมำรถสร้ำงจุดน ำควำมสนใจ ชวนให้ผู้ชมคิดตำมเรื่องรำว
ของละครได้ตลอดท้ังเรื่อง  
 กำรแสดงละคร บทละครถือได้ว่ำเป็นส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุด บทละครท่ีน ำมำจัดแสดงละครส่วน
ใหญ่มำจำกวรรณกรรมไทย ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นต้นฉบับเป็นร้อยกรอง และต้นฉบับมำเป็นร้อยแก้ว ถ้ำน ำมำ
จำกต้นฉบับท่ีเป็นร้อยแก้วก็อำจใช้ต้นฉบับท่ีมีแต่เดิมบ้ำง หรืออำจเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ตัดต่อจำก
ของเดิมบ้ำง เพื่อให้เหมำะสมกับเวลำ โอกำส ท่ีแสดง และกลุ่มผู้ชม ส่วนต้นฉบับท่ีเป็นร้อยแก้วนั้น
จะต้องมำถอดควำมให้เป็นค ำประพันธ์ร้อยกรอง เพื่อใช้แสดงละครร ำต่อไป กำรน ำวรรณกรรม     
ร้อยแก้วมำดัดแปลงเป็นค ำประพันธ์เพื่อใช้แสดงละคร มีข้ันตอนดังนี้    
  1. ผู้จัดท ำบทละครจะต้องอ่ำนต้นฉบับให้เข้ำใจเนื้อเรื่องอย่ำงถ่องแท้โดยตลอด 
  2. ต้องจับอำรมณ์ของตัวละครให้ได้ กำรจับอำรมณ์ของตัวละครแต่ละตัวให้ได้ตำมท่ี
ผู้ประพันธ์วรรณกรรมก ำหนดไว้ถือเป็นส่ิงส ำคัญ เพรำะจะท ำให้ผู้จัดท ำบทละครสำมำรถสร้ำง
ภำพพจน์ของกำรแสดงตลอดท้ังเรื่องได้ และสำมำรถวำดภำพบุคลิกภำพของตัวละครในเรื่องได้   
อย่ำงถูกต้อง(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ. 2535 : 37)  
 

 ดังนั้นในกำรสร้ำงละคร เรื่อง “พระมหำชนก” ของกรมศิลปำกร ท่ีจัดท ำบทและบรรจุเพลง
โดยนำยเสรี หวังในธรรมนั้น เพื่อแสดงเป็นครั้งแรกเนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน พุทธศักรำช 2540        
ณ โรงละครแห่งชำติ เมื่อวันท่ี 30 มีนำคม ปีพุทธศักรำช 2540 เป็นรอบปฐมฤกษ์ ด้วยเล็งเห็นคุณค่ำ
แห่งบทพระรำชนิพนธ์ว่ำ“ควรท่ีบรรดำข้ำรำชกำรพลเรือน อันเป็นข้ำทูลละอองธุลีพระบำทจักได้
ศึกษำ และยึดถือด ำเนินตำมรอยเบ้ืองพระยุคลบำท” ต่อมำ ในเดือนพฤษภำคม ปีพุทธศักรำช 2540 
ได้น ำไปจัดกำรแสดงท่ีจังหวัดนครรำชสีมำ และได้มีกำร“ปรับปรุงรำยละเอียดใหม่” ส ำหรับจัด     
กำรแสดง ณ โรงละครแห่งชำติ อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎำคม - สิงหำคม ปีพุทธศักรำช 2540               
โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อ “หำรำยได้โดยเสด็จพระรำชกุศลสมทบทุนปฏิรูปกำรศึกษำแก่วิทยำลัย
นำฏศิลป สังกัดกรมศิลปำกร กระทรวงศึกษำธิกำร” และน ำไปจัดแสดงสัญจร ณ จังหวัดต่ำงๆ      
เช่น จัดแสดงในรำยกำร ชุด “ดนตรี โขน ละคร จรกรุงเก่ำ” ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระรำชวัง
จันทร์เกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นต้น “ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำในส่วนภูมิภำค   
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ได้ช่ืนชมละครเรื่องนี้โดยท่ัวกัน  และนอกจำกนั้นยังมีกำรตัดตอนบทละคร เรื่อง พระมหำชนก            
ไปจัดแสดงประกอบกับกำรแสดงละครเรื่องอื่นๆ ในชุดกำรแสดงท่ีเรียกว่ำ “นำถมำตำ” ซึ่งเป็น
รำยกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ      
ปีพุทธศักรำช 2540 ณ โรงละครแห่งชำติ อีกด้วยนั้น 
 บทละคร เรื่อง พระมหำชนก ส ำนวนท่ีกล่ำวถึงนี้ มีรูปลักษณะกำรสร้ำงบทท่ีบรรจุเพลง   
หน้ำพำทย์ และเพลงขับร้องไว้ครบถ้วน บทร้องซึ่งมีท้ังท่ีเป็นค ำประพันธ์ประเภทกลอน และประเภท
อื่นๆนั้น แต่งขึ้นใหม่ท้ังหมด โดยอำศัยบทพระรำชนิพนธ์เป็นต้นเค้ำ ส่วนบทบรรยำยท่ีแทรกไว้      
ในบทละครเป็นระยะๆ เพื่อช่วยส ำหรับกำรเช่ือมโยงเรื่องนั้น คัดมำจำกบทพระรำชนิพนธ์  
(จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ. 2541 : 45-46) 
 บทละครจำกบทพระรำชนิพนธ์ส ำนวนนี้ นำยเสรี หวังในธรรม ได้แบ่งเนื้อเรื่องกำรแสดง 
ออกเป็น 10 ฉำก ตำมล ำดับ ดังนี้  

1. ฉำกพระโปลชนกตรวจพล และเคล่ือนทัพประจัญบำนทัพพระอริฏฐชนก     
จบฉำกลงท่ีพระอริฎฐชนกส้ินพระชนม์ 

2. ฉำกพระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัย และขอพรเทพเจ้ำ 
3. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี และรับไปอภิบำล 
4. ฉำกพระมหำชนกลำพระรำชเทวีไปเมืองสุวรรณภูมิ 
5. ฉำกเรือส ำเภำแตก 
6. ฉำกนำงฟ้ำ และนำงเมขลำจับระบ ำ จบฉำกลงท่ีนำงเมขลำทรำบถึงเหตุร้ำยท่ี

ก ำลังเกิดแก่พระมหำชนก 
7. ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 
8. ฉำกพระมหำชนกประพำสอุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรงพระรำช

ปรำรภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล 
9. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์เข้ำเฝ้ำ หลังจำกน ำพระรำชเทวีเสด็จเข้ำเมืองมิถิลำจนถึง

อุทิจจพรำหมณ์รับพระรำชด ำริ เรื่อง กำรชีวำณูสงเครำะห์ 
10. ฉำกพระมหำชนกเสด็จออกท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์ เรื่อง          

“ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร (จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ. 2541 : 45-46)
  

 ในขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงละคร เรื่อง  พระมหำชนกของนำยเสรี  หวังในธรรมนี้             
เมื่อนำยเสรี หวังในธรรมได้รับมอบหมำย หรือตัดสินใจในกำรประพันธ์บทละครนั้น โดยจะด ำเนินกำร
สร้ำงบทละครอย่ำงพิถีพิถันและเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจำกกำรต้ังแต่ศึกษำข้อมูลในละครท่ีจะสร้ำง
อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เป็นแนวทำงกำรสร้ำงละคร เรื่อง พระมหำชนก ดังนี้ 
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  1. การเขียนบทละคร 
   ในกำรเขียนบทละครของนำยเสรี หวังในธรรม นี้นำยเสรี หวังในธรรมได้กล่ำว
ไว้ในวำรสำรอักษรศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ศิลปะกำรประพันธ์สรรค์ร้อย
แก้วเป็นร้อยกรอง” กล่ำวไว้ดังนี้  
    “กำรน ำวรรณกรรมร้อยแก้วมำดัดแปลงเป็นค ำประพันธ์เพื่อใช้แสดง
ละครร ำนั้น ประกำรแรกผู้จัดท ำบทละครจะต้องอ่ำนต้นฉบับให้เข้ำใจเนื้อเรื่องอย่ำงถ่องแท้โดยตลอด 
ประกำรท่ีสองต้องจับอำรมณ์ของตัวละครให้ได้ กำรจับอำรมณ์ของตัวละครแต่ละตัวให้ได้ตำมท่ี
ผู้ประพันธ์วรรณกรรมก ำหนดไว้นั้นเป็นส่ิงส ำคัญ เพรำะจะท ำให้ผู้จัดท ำบทละครสำมำรถสร้ำง
ภำพพจน์ของกำรแสดงตลอดท้ังเรื่องและสำมำรถวำดภำพบุคลิกภำพของตัวละครในเรื่องได้อย่ำง
ถูกต้อง”(เสรี หวังในธรรม. 2538 : 55) 
   ตำมข้อควำมข้ำงต้นท่ีเน้นย้ ำ ถึงกำรสร้ำงบทละครส่ิงท่ีต้องเตรียมพร้อมในกำร
เขียนบทละครนั้น คือ ต้องมีกำรอ่ำนเรื่องรำวตลอดท้ังเรื่องให้เข้ำใจ และตีควำมอัตลักษณ์ลักษณะ
ของตัวละครให้ถ่องแท้ และจึงเขียนบทเพื่อเป็นละครส ำหรับแสดง ท้ังนี้ก็จะใช้วิธีเดียวกันในกำรน ำ
บทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง พระมหำชนก เพื่อน ำมำสู่
บทละครร ำ เรื่อง พระมหำชนก ท่ีนำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้ประพันธ์และบรรจุเพลงด้วยตนเองใน
ละคร เรื่อง พระมหำชนก โดยนำยเสรี หวังในธรรมได้ให้สัมภำษณ์อธิบำยกำรน ำบทพระรำชนิพนธ์มำ
แต่เป็นบทละคร เรื่อง พระมหำชนกไว้ใน หนังสือนิตยสำรรำยปักษ์ “แพรว” ปีท่ี18 ฉบับท่ี 431 
ควำมว่ำ 
    “พระมหำชนก นับเป็นพระรำชนิพนธ์เรื่องแรก และเรื่องเดียวตลอด
ระยะเวลำ 51 ปี แห่งรัชกำลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได้รับกำรอัญเชิญมำ
จัดแสดงเป็นละครเวที ดังนั้นจึงต้องอำศัยควำมละเอียดประณีตท่ีสุดในกำรถ่ำยทอด ควำมหมำยอัน
ลึกซึ้งซึ่งมีอยู่ในถ้อยควำมออกมำเป็นกำรแสดงบนเวที ผมเคยท ำละครพระรำชนิพนธ์มำทุกรัชกำล  
ในกรุงรัตนโกสินทร์ และบำงรัชกำลในสมัยอยุธยำ แต่เมื่อได้รับหน้ำท่ีให้ท ำละครพระรำชนิพนธ์ใน
รัชกำลปัจจุบัน ผมก็เกิดอำกำร “ปอด” เนื่องจำกท ำละครของรัชกำลอื่นนั้น ถึงจะผิดพลำดบ้ำง แต่ก็
ไม่ถูกต ำหนิ แต่ส ำหรับรัชกำลปัจจุบันท่ีท่ำนทรงต ำหนิได้ ละครเรื่องนี้ใช้เวลำท ำนำนกว่ำเรื่องอื่นๆ 
ต้องอ่ำน ต้องศึกษำหลำยรอบ เพรำะพระองค์ท่ำนทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ลึกซึ้ง โดยมีคติธรรม
สอดแทรกอยู่แทบทุกหน้ำ แม้กระท่ังน ำมำเขียนเป็นบทละคร พระองค์ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้อย่ำงไร 
ก็ต้องน ำมำใส่ จึงนับได้ว่ำ90 เปอร์เซ็นต์ของบทพูดในละครมำจำกพระรำชนิพนธ์ ท้ังนี้นับเป็น     
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีทรงวินิจฉัยบทแล้วทรง
รับส่ังว่ำใช้ได้ ตัวผมเองเลยเบำใจ แล้วจึงด ำเนินกำรต่อไป”(จตุพล บุญพรัด. 2540 : 282 ) 



 
 

59 
 

   จำกข้อควำมท่ีเป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนข้อมูลศึกษำวิธีกำรเขียนบทละครของ
นำยเสรี หวังในธรรมนั้น ในส่วนของกำรเขียนบทละครเรื่องพระมหำชนก ในบทพระรำชนิพนธ์ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นำยเสรี หวังในธรรม ต้องมีกำรอ่ำนเรื่องรำวตลอดท้ัง
เรื่องให้เข้ำใจอย่ำงถี่ถ้วน หลำยครั้ง หลำยรอบ และพิจำรณำใช้ควำมประณีตในกำรเขียนบทละคร 
เพื่อถ่ำยทอดควำมหมำยอันลึกซึ้ง ซึ่งมีอยู่ในถ้อยควำมของบทพระรำชนิพนธ์ออกมำเป็นกำรแสดง
ละครร ำ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักกำรของกำรน ำวรรณกรรมร้อยแก้วมำดัดแปลงเป็นค ำประพันธ์เพื่อใช้
แสดงละคร ท่ีจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ได้กล่ำวในหนังสือ แปรสยุมพร  ถึงขั้นตอนหลักกำรกำรน ำ
วรรณกรรมร้อยแก้วมำดัดแปลงเป็นค ำประพันธ์ของนำยเสรี หวังในธรรม ควำมว่ำ  1.ผู้จัดท ำบทละคร
จะต้องอ่ำนต้นฉบับให้เข้ำใจเนื้อเรื่องอย่ำงถ่องแท้โดยตลอด และ 2. ต้องจับอำรมณ์ของตัวละครให้ได้ 
กำรจับอำรมณ์ของตัวละครแต่ละตัวให้ได้ตำมท่ีผู้ประพันธ์วรรณกรรมก ำหนดไว้ถือเป็นส่ิงส ำคัญ 
เพรำะจะท ำให้ผู้จัดท ำบทละครสำมำรถสร้ำงภำพพจน์ของกำรแสดงตลอดท้ังเรื่องได้ และสำมำรถวำด
ภำพบุคลิกภำพของตัวละครในเรื่องได้อย่ำงถูกต้อง  
   ด้วยกำรท่ีนำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้ท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรแต่ง     
บทละคร จนเป็นท่ียอมรับในวงกำรนำฏศิลป์และกำรดนตรี ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะทำงด้ำนกำรแสดง
อย่ำงดีเยี่ยม ด้วยประสบกำรณ์ ใฝ่รู้ในศำสตร์แห่งศิลป์ และควำมเป็นศิลปินอย่ำงสมบูรณ์แบบ      
จนส่งผลให้ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรแสดง ประพันธ์ต่ำงๆประสบผลส ำเร็จนั้น ทำงผู้วิจัยขอยก
บทควำมหนึ่งจำกรูปเล่มงำนวิจัย เรื่อง ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชำติ รูปแบบควำมเป็นครู      
ผู้ถ่ำยทอด และสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทย ควำมว่ำ 
    “ นำยเสรี หวังในธรรมมีควำมสนใจในเรื่องของกำรแสดงทุกแขนง
จริงๆ และเป็นคนชอบกำรเล่นตลกมำก โดยได้รับกำรถ่ำยทอดจำกครูยอแสง ภักดีเทวำ เมื่อมีกำร
แสดงโขน ละครมักจะได้รับบทบำทให้เป็นตัวส ำรองต่ำงๆ รวมท้ังตัวตลก เช่น ฤษี อ ำมำตย์ และ
เทวดำ เป็นต้น ในด้ำนกำรแสดงโขน ท่ำนยังมีควำมสำมำรถในกำรพำกย์-เจรจำโขน โดยได้รับกำร
ถ่ำยทอดจำกครูมหำถนอม โหมดเทศน์ และได้มีโอกำสร่วมพำกย์กับครูและเพื่อนคือนำยประพันธ์    
สุคนธชำติด้วย กำรศึกษำหำควำมรู้ของนำยเสรี มิได้หยุดเพียงเท่ำนี้ แต่ยังสนใจท่ีจะศึกษำหำควำมรู้
วิชำกำรเกี่ยวกับศิลปะอีกหลำยอย่ำง นั้นก็คือ วิชำกำร แต่งบทโขน-ละคร และบทประกอบกำรแสดง
ละครต่ำงๆ และส่ิงนี้นับเป็นพรสวรรค์ขอท่ำน นำยเสรีได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนกำร     
ประพันธ์จำกครูมนตรี ตรำโมท และยังได้มีโอกำสร่วมงำนละครวิทยุกับคณะตรีศิลปะของครูมนตรี 
ตรำโมทด้วย ในเวลำต่อมำ นำยเสรี หวังในธรรมก็ได้แต่งบทโขน-ละครเรื่องต่ำงๆ ให้กับกรมศิลปำกร
ไว้ส ำหรับแสดงอีกมำย” (ไพโรจน์ ทองค ำสุก. 2548 : 21) 
   จำกบทควำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นถึงประสบกำรณ์ของนำยเสรี หวังในธรรม       
จึงส่งผลให้มีควำมเช่ียวชำญอย่ำงมำกในด้ำนกำรแสดง กำรประพันธ์บทโขนละครอย่ำงลึกซึ้ง        
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จนบทโขนละครท่ีประพันธ์ไว้ยังน ำมำใช้แสดงจนในปัจจุบันนี้  ท้ังท ำให้กำรแสดงมีอรรถรสท่ีถ่ำยทอด
อำรมณ์ของตัวละคร ให้ผู้ชมได้รับสุนทรีย์ในกำรชมกำรแสดงอย่ำงเต็มท่ี ท้ังนี้ด้วยควำมเข้ำใจในควำม
ต้องกำรของผู้ชม ว่ำต้องกำรจะชมอะไรในกำรแสดง และท้ังนำยเสรี หวังในธรรมยังมีควำมเข้ำใจใน
ตัวละครเป็นอย่ำงดี  ส่ิงเหล่ำนี้ส่งผลส ำเร็จอย่ำงยิ่ง จนมีผู้ชมจ ำนวนมำกติดตำมผลงำนของนำยเสรี 
หวังในธรรม ในกำรก ำกับกำรแสดงต่ำง ท้ังยังส่งผลให้ต่อกำรจัดท ำบทละคร เรื่อง พระมหำชนก    
นำยเสรี หวังในธรรม ท่ีได้น ำเอำประสบกำรณ์ ควำมรู้ ในด้ำนกำรจัดสร้ำง ก ำกับกำรแสดง มำใช้นั้น 
และส่ิงส ำคัญท่ีเห็นได้ชัดเจน ในกำรประพันธ์บทละคร โดยจะทรำบได้อย่ำงไร ว่ำผู้ประพันธ์มีทักษะ
ควำมรู้เป็นอย่ำงดี ในกำรประพันธ์บทละคร เข้ำใจในตัวละคร และรู้หลักกำรจัดกำรเวทีได้นั้น ผู้วิจัย
จึงขอน ำบทละคร เรื่อง พระพรมหำชนก ท่ีนำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้ประพันธ์ และบรรจุเพลง เพื่อจะ
ได้ทรำบถึงควำมประณีต ควำมละเอียดอ่อน ในกำรอธิบำยไว้บทละคร จนผู้แสดงท่ีร่วมแสดง สำมำรถ
อ่ำนบทละคร และเข้ำใจถึงกริยำ อำรมณ์ ของตัวละครได้ ดังนี้ 
 

บทละคร เร่ือง พระมหาชนก 
กรมศิลปากรอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มาจัดท า เป็นบทละคร และจัดการแสดง เสรี หวังในธรรม ท าบท และบรรจุเพลง 
……………………………………………………………… 

-ค าบรรยายก่อนการแสดง- 
  เมื่อปีพุทธศักรำช 2520 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสดับพระธรรมเทศนำของสมเด็จ   
พระมหำวีรวงศ์(วิน ธมฺมสำโร มหำเถร) วัดรำชผำติกำรำม เรื่อง พระมหำชนกเสด็จทอดพระเนตร  
พระรำชอุทยำนในกรุงมิถิลำ เรื่อง มีใจควำมว่ำ ท่ีทำงเข้ำสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล 
อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงล้ิมรสมะม่วงอันโอชำ แล้วเสด็จเย่ียมอุทยำน เมื่อเสด็จกลับออกจำกสวนหลวง
ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงท่ีมีผลรสดีถูกข้ำรำชบริพำรดึงท้ึงจนโค่นลง ส่วนต้นท่ีไม่มีลูกก็ยังคงต้ังอยู่
ตระหง่ำน แสดงว่ำส่ิงใดดีมีคุณภำพ จะเป็นเป้ำหมำยของกำรยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรำยในท่ำมกลำง
ผู้ท่ีขำดปัญญำ 
  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระรำชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่อง พระมหำชนก            
ในพระไตรปิฎก(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย ชำดก เล่มท่ี 4 ภำคท่ี 2) และทรงแปลเป็น
ภำษำอังกฤษตรงจำกมหำชนกชำดก ต้ังแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้เข้ำใจง่ำยข้ึน 
  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลมหำชนกชำดกเสร็จสมบูรณ์       
เมื่อปีพุทธศักรำช 2531 และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ให้พิมพ์ในโอกำสเฉลิมฉลอง
กำญจนำภิเษกแห่งรัชกำล ให้เป็นเครื่องพิจำรณำ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตของสำธุชนทั้งหลำย 
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(จำกพระรำชปรำรภในพระรำชนิพนธ์  เรื่อง พระมหำชนก ฉบับปกอ่อน พิมพ์ครั้ง ท่ี  2 ปี                
ปีพุทธศักรำช 2540 หน้ำ 6 และ 8) 

(อ่ำนรำยนำมผู้แสดงแล้วเริ่มกำรแสดง) 
-เร่ิมการแสดง- 
-ดิมไฟโรงมืด- 

-เด่ียวซอสามสายเพลงขับไม้บัณเฑาะว์- 
-เสียงบรรยายในโรง (ผู้ชาย)- 

  ในอดีตกำลอันพ้นคณนำวิสัย ครั้งหนึ่ง พระรำชำพระนำมว่ำ “มหำชนก” ครองรำชย์สมบัติ
อยู่ ในกรุงมิถิลำ แคว้นวิเทหะ พระเจ้ำมหำชนกนั้น มีพระรำชโอรสสองพระองค์พระนำมว่ำ        
“พระอริฏฐชนก” และ “พระโปลชนก” พระรำชำพระรำชทำนต ำแหน่งอุปรำชแก่พระองค์พี่        
และต ำแหน่งเสนำบดีแก่พระองค์น้อง... 
  กำลต่อมำ...พระมหำชนกรำชสวรรคต พระอริฏฐชนกได้ครองรำชย์สมบัติ และทรงต้ัง     
พระโปลชนกเป็นอุปรำช ครั้นแล้ว อมำตย์ผู้ใกล้ชิดพระองค์คนหนึ่งไปเฝ้ำกรำบทูลพระรำชำหลำยครั้ง 
 

เสียงอมาตย์ – ขอเดชะ พระอุปรำชเล่นไม่ซื่อกับพระองค์ พระเจ้ำค่ะ(3 ครั้ง) 
 

-บรรยาย- 
  ควำมสิเนหำของพระอริฏฐชนกรำชต่อพระอนุชำ ทนทำนค ำอำบยำพิษอันซ้ ำซำกไม่ได้    
พระโปลชนกจึงถูกจองจ ำ และควบคุมรักษำในคฤหำสน์ใกล้พระรำชนิเวศ พระโปลชนกทรงต้ังสัจ
จำธิษฐำนว่ำ 
 

เสียงพระโปลชนก – ถ้ำข้ำพเจ้ำคิดไม่ซื่อกับพระเชษฐรำชจริง เครื่องจองจ ำจงคงตรึงมือเท้ำของ
ข้ำพเจ้ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้คิดคดทรยศ เครื่องจองจ ำจงหลุดจำกมือและเท้ำของข้ำพเจ้ำ แม้ประตูก็จง
เปิด 
 

-บรรยาย- 
  ทันใดนั้น...เครื่องจองจ ำได้หักลงเป็นท่อนๆ แม้ประตูก็เปิดกว้ำง ต่อจำกนั้น...พระโปลชนกก็
เสด็จออกไปยังเมืองชำยแดนแห่งหนึ่ง ไปต้ังพระองค์ ณ ท่ีนั้น ประชำชนจ ำท่ำนได้ก็บ ำรุงพระองค์ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงปฐม(เบาๆ)- 
-บรรยาย- 

  พระโปลชนกสำมำรถแผ่อิทธิพลท่ัวชนบทชำยแดน และรวบรวมก ำลังพลได้จ ำนวนมำกทรง
ด ำริว่ำ 
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เสียงพระโปลชนก – แต่ก่อนนี้เรำมิได้คิดคดทรยศต่อพระเชษฐำ แต่บัดนี้สถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงไป
แล้ว เรำจึงจะจัดกำรตำมสมควรแก่กรณีย์ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงกราวกลางออกกราวนอก- 
-เปิดไฟเวทีล่าง- 

  (กำรแสดงพระโปลชนกยกทัพ เริ่มด้วยคนธง พลทหำร 6 คู่ ทหำรเอก 4 คน และพระโปลชน
ออกร ำตรวจพล มีพระกลดกั้น ตรวจพลเสร็จ ทรงช้ำง คนกั้นกลดเข้ำโรง) 
 
 

-ร้องเพลงตุ้งต้ิง- 
พระโปลชนก -  พระโปละ – ชนก  ทรงยกทัพ  คณำนับ  ทวยทหำร  ชำญสมร 
     พร้อมศำสตรำ  อำวุธ  ยุทโธปกรณ์ มุ่งรำญรอน  ธำนี  มิถิลำ 
     จอมโยธี  ขี่พระยำ  คชำชำติ  องอำจ  กำจแก่น  แสนสง่ำ 
     ศุภฤกษ์  เบิกสวัสด์ิ  พัฒนำ  ให้กรีฑำ  พลำกร  จรจรัล 

-ปี่พาทย์ท าเพลงเชิด- 
(พระโปลชนกสั่งเคลื่อนพลขึ้นบนเวที) 

-เปิดม่าน- 
  (สนำมรบนอกก ำแพงเมือง พระอริฏฐชนกทรงช้ำงคุมพลรออยู่ พระโปลชนกยกกองทัพออก
ประจันหน้ำกันกลำงเวที พลท้ังสองฝ่ำยตรงข้ำมรบกันตำมบทร้อง) 

-เปิดเสียงสู้รบช่วยด้วย- 
-ร้องเพลงเทพทอง- 

      สองทัพ  สมทบ  พบหน้ำ  แล่นถลำ  เข้ำปะทะ  เสียงสนั่น 
     ตัดญำติ ขำดเหล่ำ  ลืมเผ่ำพันธุ์  ฆ่ำฟัน  กันตำย  เป็นก่ำยกอง 
     สองกษัตริย์  พี่น้อง  จองอำฆำต  เข้ำฟำด  รบสู้  ดูแคล่วคล่อง 
     น้องรุก  บุกไล่  ย้ำยท ำนอง  พี่บุก  รุกน้อง  ว่องไว 

-ปี่กลองท าเพลงปี่กลอง- 
  (พระอริฏฐชนก กับพระโปลชนกไสช้ำงทรงเข้ำต่อสู้กันด้วยพระแสงง้ำว สุดท้ำยพระโปลชนก
สังหำรพระอริฏฐชนกถึงแก่ควำมตำย) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงโอด- 
-กะพริบไฟเปิดเสียงกัมปนาท- 

-ดิมไฟเปิดม่านเปลี่ยนเป็นฉากศาลาริมทาง- 
-ปี่พาทย์ท าเพลงทะยอย- 
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  (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก ในชุดเครื่องแต่งกำยเก่ำๆ ปลอมเป็นชำวบ้ำน เทินกระเช้ำบน
ศีรษะ ออกเวทีล่ำงในลักษณะตระหนก เหลียวซ้ำยแลขวำ แล้วมำหยุดพักลงกลำงเวที วำงกระเช้ำบน
ศีรษะลงแล้วพนมมือวิงวอนต่อเทพเจ้ำ) 
 

-ร้องเพลงสรภัญญะ-(คลอซอสำมสำย) 
       ข้ำเจ้ำ  ผู้เทวี  มเหสีพระทรงชัย 
     อริฏฐะภูวไนย   ซึ่งประลัยในสงครำมฯ 
     จ ำเนรเทศตน   ให้ผ่ำนพ้นกลียำม 
     กลียุคอันลุกลำม   มิอำจตำยวำยชีวำฯ 
     เพรำะห่วงพระลูกแก้ว  อันเกิดแล้วในครรภำ 
     โปรดเถิดพระเทวำ  ช่วยอำรักษ์พิทักษ์ชนม์ฯ 
     ช่วยชี้ต ำแหน่งจร  แลผันผ่อนท่ีกังวล 
     ขอแต่ได้รอดตน   จนลูกคลอดอย่ำงปลอดภัยฯ 

-เด่ียวขลุ่ยเพลงช้าโหย- 
(พระเทวีนั่งพนมมือนิง่อยู่ เสียงดังเอะอะจำกในโรง) 

ทหาร – เฮ้ย...พวกเรำ  ตำมไปค้นให้ท่ัว หำตัวพระเหสีให้ได้ เร็ว... 
(พระเทวีตกใจหยิบกระเช้ำขึ้นเทินหัวแล้วรีบเดิมเข้ำโรง) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัว- 
-กะพริบไฟ เปิดเสียงกัมปนาท- 

  (เทวดำสำมองค์(เสรี ถนอม ประสำท) ออกเจรจำโยงเรื่องว่ำพระอินทร์ทรงทรำบว่ำ 
พระโอรสในครรภ์ของเทวีนั้น มิใช่สัตว์สำมัญแต่เป็นมหำสัตว์ผู้บำรมีเต็มแล้วมำบังเกิด จึงทรงแปลง
พระองค์เป็นชำยชรำขับเกวียนรับนำงไปยังเมือง”กำลจัมปำกะ” ซึ่ งอยู่ไกลรำว 30 โยชน์           
(145 กิโลเมตร) ด้วยบุญญำธิกำรเด็กในครรภ์ จึงเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำต้องติดตำมไปคอยดูแล  
(เจรจำติดตลกได้ตำมสมควร) แล้วชวนกันเข้ำโรงไป) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว แล้วเพลงกาเรียนทอง- 
-เปิดม่าน- 

  (ฉำกศำลำริมทำง พระเทวีนั่งอยู่ อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ถือไม้เท้ำ
เดินออกมำมอง แลเห็นนำงก็หยุดชะงัก แล้วเข้ำแฝงกำยแอบดู) 
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-ร้องเพลงกาเรียนทอง- 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล- นำงนัน่ ใครหนำ น่ำประหลำด ด่ังเคยเห็น  เป็นญำติ  อันชิดใกล้ 
    รูปร่ำง  หน้ำตำ  พำต้องใจ   รำวกะได้  เป็นน้องสำว  ร่วมเผ่ำพันธุ์ 
    ทีท่ำ  ว่ำมิใช่  ชำวเมืองนี้   เจ้ำเทวี  มำจำก  ท่ีไหนนั่น 
    มำนั่งอยู่  ล ำพัง  ช่ำงแปลกครัน  จะต้องถำม  แจ่มจันทร์  ให้แจ้งใจ 

-ปี่พาทย์รับ- 
(ทิศำปำโมกข์ค่อยๆ เดินเข้ำไปหำนำง แล้วถำม) 

อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – น้องหญิง แม่เป็นชำวบ้ำนไหน 
พระเทวี   – ข้ำแต่พ่อ...ข้ำพเจ้ำเป็นอัครมเหสีของพระอริฏฐชนกรำช กรุงมิถิลำ 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – แล้วแม่มำท่ีนี่ท ำไม 
 
พระเทวี  – พระอริฏฐชนกรำช ถุกพระโปลชนกปลงพระชนม์ เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้ำพเจ้ำกลัวภัย 
      จึงหนี  มำ ด้วยคิดว่ำจะรักษำครรภ์ 

อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ก็ในพระนครกำลจัมปำกะแห่งนี้ มีใครท่ีเป็นพระญำติของเธอหรือ 
พระเทวี   – ไม่มีเลย...พ่อ 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – (คิด) ถ้ำเช่นนั้นเธออย่ำวุ่นใจไปเลย 

 -ร้องเพลงแขกเข้ารีต- 
      ข้ำพเจ้ำ  อุทิจจพรำหมณ์  มหำศำล เป็นอำจำรย์  ทิศำ- ปำโมกข์ใหญ่ 
     จะขอรับ  อุปถัมภ์  บ ำรุงไว้  เสมอได้  เคยเป็น  เช่นพี่น้อง 
     จงปิดเป็น  ควำมลับ  ส ำหรับเรำ  อย่ำให้  ใครเขำ  รู้เชิงช่อง 
     ส่วนเลือดเนื้อ  เช้ือไข  ท่ีไนท้อง  จะปกป้อง  มิให้  มีภัยพำล 

-ปี่พาทย์รับเบาๆ- 
(เสียงบรรดำศิษย์ของทิศำปำโมกข์ ร้องเรียกจำกในโรง) 

ศิษย์ – ท่ำนอำจำรย์ครับท่ำนอำจำรย์อยู่ท่ีไหน 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – (พูดกับนำง)บรรดำสำนุศิษย์ของข้ำพเจ้ำก ำลังมำ เพื่อมิให้พวกเขำสงสัย   
                                  นำงจงสละละยศ ปฏิบัติแก่ข้ำพเจ้ำเสมอเป็นน้องสำว ให้พวกเขำได้   
                                  ประจักษ์ด้วยเถิด 

-ดนตรีดังขึ้น- 
  (นำงรับค ำแล้วท ำเป็นร้องไห้ ลดองค์จงจับเท้ำท้ังสองของพรำหมณ์ไว้ด้วยอำกำรคร่ ำครวญ
ต่อกันอยู่ บรรดำศิษย์ท้ัง 4 ของพรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ออกมำ พอแลเห็นเห็นภำพท้ังสอง ต่ำงก็ตกใจ
สงสัย) 



 
 

65 
 

ศิษย์1   – ท่ำนอำจำรย์...เกิดอะไรขึ้นแก่ท่ำนหรือ 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – พ่อท้ังหลำย หญิงนี้เป็นน้องสำวของฉัน พลัดพรำกจำกกัน ไปแต่ครั้งโน้น 
                                  (เช็ดน้ ำตำ) 
ศิษย์2   – บัดนี้ท่ำนท้ังสองได้พบกันแล้ว ขออย่ำได้วิตกเลย ท่ำนอำจำรย์จะให้พวกข้ำพเจ้ำ 
        ปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำงจงส่ังมำเถิด 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – จงไปจัดหำรถท่ีมิดชิดมำเถิด เรำจะรับนำงไปสู่เรือน ส่วนพวกท่ำน 
                                  ท้ังหลำยจงเท่ียวบอกแก่บรรดำนำงพรำหมณีว่ำ หญิงนี้เป็นน้องสำว 

   ของเรำขอให้นำงพรำหมณีท้ังหลำยปรนนิบั ติแก่นำงท้ังเครื่องสรง                           
สนำนด้วยน้ ำร้อน ท่ีแต่งกำรบรรทม ยำมบริโภค ก็ให้บริโภคร่วมด้วยเรำ
เป็นประจ ำ จงไปจัดกำรเถิด 

-ดนตรีดัง- 
-ปิดม่าน เปลี่ยนเป็นฉากในบ้านพราหมณ์- 

-เด่ียวซอสามสายเพลงครวญหา- 
-เสียงบรรยาย- 

  ไม่นำนนัก พระนำงก็ประสูติพระโอรสมีวรรณะดังทอง พระเทวีขนำนพระนำมพระโอรส
เหมือนพระอัยกำว่ำ “มหำชนกกุมำร” พระกุมำรนั้นทรงเจริญวัยก็เล่นกับพวกเด็ก เด็กพวกใดรังแก
ท ำให้พระกุมำร ขัดเคือง พระกุมำรก็จับเด็กพวกนั่นให้มั่นแล้วตี ควำมท่ีพระองค์มีพระก ำลังมำก   
และด้วยควำมเป็นผุ้เข้มงวด เพรำะมำนะโดยท่ีพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ไม่เจือปน ท ำให้พวกเด็ก
เหล่ำนั้นท้ังเจ็บ ท้ังกลัว จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดัง เมื่อถูกถำมว่ำ “ใครตี” ก็บอกว่ำ “บุตรหญิงหม้ำย
ตี” พระกุมำรทรงคิดว่ำ “พวกเด็กๆ ว่ำ เรำเป็นบุตรหญิงหม้ำยอยู่เนืองๆ ช่ำงเถิด เรำจักถำมมำรดำ
ของเรำ” วันหนึ่ง พระกุมำรจึงทูลถำมพระมำรดำว่ำ “ข้ำแต่พระมำรดำ ใครเป็นบิดำของฉัน”       
พระนำงตรัสลวงพระกุมำรว่ำ “พรำหมณ์เป็นบิดำของลูก” วันรุ่งขึ้นพระกุมำรตีเด็กท้ังหลำยอีก     
เมื่อเด็กท้ังหลำยกล่ำวว่ำ “บุตรหญิงหม้ำยตี” จึงตรัสตอบว่ำ “พรำหมณ์เป็นบิดำของเรำมิใช่หรือ” 
ครั้นพวกเด็กย้อนถำมว่ำ “พรำหมณ์เป็นอะไรกับเธอ” จึงทรงคิดว่ำมำรดำของเรำไม่บอกเหตุกำรณ์นี้
ตำมจริงยกไว้เถิด เรำจักให้บอกควำมจริงให้ได้ วันต่อมำ เมื่อพระกุมำรด่ืมน้ ำนมพระมำรดำ จึงกัด
พระถันพระมำรดำไว้ ตรัสว่ำ “ข้ำแต่แม่ แม่จงบอกบิดำแก่ฉัน ถ้ำแม่ไม่บอก ฉันจักกัดพระถันของแม่
ให้ขำด” พระนำงไม่อำจตรัสลวงพระโอรสได้ต่อไป จึงตรัสบอกควำมจริงทุกประกำร ต้ังแต่นั้นมำแม้
ใครว่ำเป็นบุตรหญิงหม้ำย พระกุมำรก็ไม่กริ้ว... พระกุมำรทรงเรียนไตรเพทและศิลปะศำสตร์ท้ังปวง 
จนมีพระชนม์ได้ 16 ปี ทรงเป็นผู้มีพระโฉมอันอุดม 
 
 



 
 

66 
 

-ปี่พาทย์ท าเพลงบ้าบน่- 
(พระมหำชนกเดินร ำพึงออกหน้ำม่ำน) 

-ร้องเพลงบ้าบ่น- 
พระมหาชนก -   ตัวเรำเป็น  หน่อเนื้อ  เช้ือกษัตริย์ สุริย์วงศ์  จักรพรรดิ  มหำศำล 
     มำมัวอยู่  ในแดน  แสนกันดำร  ปล่อยภัยพำล  สิงสู่  มำตุคำม 
     เหมือนทอดท้ิง  อำณำ  ประชำรำษฎร์ เพรำะพรั่นตัว  มัวขลำด  ขยำดขำม 
     ต้องเชิดชู  กู้ช่ือ  ให้ลือนำม  ไม่ครั่นคร้ำม  ตำมติด  พิชิตชัย 

-ปี่พาทย์รับ- 
-เปิดม่าน- 

 (ฉำกภำยในเรือนท่ีพัก พระเทวีนั่งจัดดอกไม้บูชำพระ พระมหำชนกเข้ำไปหำแม่กรำบลงด้วย
ควำมเคำรพ) 
พระเทวี   – พ่อมหำชนก...วันนี้ดูหน้ำตำไม่ปกติเลย มีทุกข์ร้อนอะไรในใจหรือลูก 
พระมหาชนก  – ข้ำแต่พระมำรดำ หม่อมฉันจะไปเมืองสุวรรณภูมิ 
พระเทวี   – ไปเมืองสุวรรณภูมิ พ่อจะไปท ำไมหรือลูก 
พระมหาชนก  – หม่อมฉันจะไปเอำรำชสมบัติซึ่งเคยเป็นของพระรำชบิดำ กลับคืนมำเป็นของเรำ    
                   ...พระมำรดำ อย่ำเพิ่งทรงห้ำมปรำมเลยพระเจ้ำค่ะ โปรดฟังลูกก่อน ลูกมีเรื่องจะทูลถำมก่อน 
พระเทวี   – อะไรหรือลูก 
พระมหาชนก  – ข้ำแต่พระมำรดำ ทรัพย์อะไรๆ ท่ีพระมำรดำได้น ำติดตัวมำแต่เมื่อครั้งล้ีภัยจำก  
                         มิถิลำนั้น มีบ้ำงไหมพระเจ้ำค่ะ 
พระเทวี   – ท ำไมหรือลูก 
พระมหาชนก  – พระมำรดำตอบค ำถำมข้ำพเจ้ำก่อนเถิด 

-ร้องเพลงสามไม้กลาง- 
พระเทวี -    ลูกเอย  ลูกรัก  แม่นี้จัก เล่ำแจ้ง  แถลงไข 
    ของเลิศล้ ำ  น ำมำ  ครำล้ีภัย  ล้วนเป็นส่ิง  ยิ่งใหญ่  สำมประกำร 
    หนึ่งนัน้คือ  แก้วมณี  แสนมีค่ำ สองคือแก้ว  มุกดำ  ค่ำไพศำล 
    สำมคือแก้ว  วิเชียร  ชัชวำล  นับเป็นของ  คู่บ้ำน  คู่เมืองเรำ  

-ร้องเพลงสามเส้า- 
พระมหาชนก - อันของดี  มีค่ำ  สำมประกำร ขอประทำน  เถิดเจ้ำค่ะ  พระแม่เจ้ำ 
     ลูกจักได้  ใช้แลก  เรือส ำเภำ   มุ่งไปเอำ  รำชสมบัติ  พระบิดำ 
    จะบุกบ่ัน  ฟันฝ่ำ  มหำสมุทร  ไม่ยั้งหยุด  มุ่งมำด  ปรำรถนำ 
    ด้วยสติ  วิริยะ  คงจะพำ  ไปสู่ท่ี  มิถิลำ  อย่ำห่วงใย 
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พระเทวี   – พ่อมหำชนกลูกรัก ช่ือว่ำมหำสมุทร ส ำเร็จประโยชน์ได้น้อย มีอันตรำยมำก  
              พ่ออย่ำไปเลยลูก 
พระมหาชนก  – (กรำบลงท่ีตัก) ข้ำแต่พระมำรดำ ห่วงส่ิงใดเสมอด้วยบุตรไม่มีนั้น จริงแล้วแต่ครั้ง
                 นั้น จริงแล้วแต่ครั้งนี้ ขอพระมำรดำโปรดละห่วงนั้นเสียเถิด เพรำะถึงอย่ำงไร 
          หม่อมฉันจักไปแท้จริง 

-ร้องเพลงโพธิสัตว์- 
พระมหาชนก - ขอพระแม่   อยู่ดี  เป็นศรีสุข นิรทุกข์  ภัยโรค  โศกกษัย 
    ซึ่งลูกจัก  พลัดพรำก  จรจำกไกล ขอจงได้  ส ำเร็จ  เจตนำ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงจีนล่องหน่าย- 
(พระมหำชนกท ำประทักษิณรอบแม่ 3 รอบ) 
-ดิมไฟเปิดม่าน เปลี่ยนเป็นฉากภายในเรือ- 

-การแสดงหน้าม่าน- 
  เทวดำสำมองค์ออกสนทนำโยงเรื่องว่ำ พระมหำชนกออกเดินทำงโดยเรือมุ่งจะไปเอำ       
รำชสมบัติของรำชบิดำท่ีเมืองมิถิลำ เทวดำองค์หนึ่งถำมว่ำ พระมหำชนกไปแต่ล ำพังจะส ำเร็จหรือ         
มิถูกพระโปลชนกฆ่ำตำยเหมือนพระรำชบิดำหรือ เทวดำองค์หนึ่ งเล่ำว่ำ พระมหำชนกเป็น              
พระมหำสัตว์มำอุบัติ ย่อมประกอบด้วยบุญบำรมีประกำรหนึ่ง อีกประกำรหนึ่งขณะท่ีกล่ำวถึงนี้    
พระโปลชนกทรงพระชรำมำกแล้วแล้วก ำลังป่วยไข้ด้วยโรคำพยำธิเบียดเบียน น่ำจะส้ินพระชนม์
เสียก่อนพระมหำชนกไปถึง ปัญหำอยู่ ท่ีว่ำพระมหำชนกจะไปถึงมิถิลำ หรือสุวรรณภูมิหรือไม่       
และจะได้รำชสมบัติอย่ำงไร เป็นเรื่องท่ีพวกเรำเทวดำ 3 องค์ต้องตำมไปดู (เจรจำจนจัดฉำกเสร็จแล้ว
ชวนกันเข้ำโรง) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว- 
-ปี่พาทย์ท าเพลงรัวท้ายปลูกต้นไม้(เบาๆ)- 

-บรรยาย- 
  พวกพำณิชประมำณเจ็ดร้อยคนขึ้นสู่เรือ เรือแล่นไปได้เจ็ดร้อยโยชน์ ใช้เวลำเจ็ดวัน เรือแล่น
ด้วยก ำลังคล่ืนท่ีร้ำยกำจ... 

-เปิดม่าน- 
-กะพริบไฟ เปิดเสียงคลื่นลมพายุ และฝน- 

-ผู้แสดงท าอาการตามค าบรรยาย- 
-บรรยาย(ต่อ)- 

  เรือไม่อำจทรงตัวอยู่ได้ แผ่นกระดำนก็แตกด้วยก ำลังคล่ืน น้ ำเข้ำมำแต่ท่ีนั้นๆ เรือก็จมลงใน
กลำงมหำสมุทร มหำชน กลัวมรณภัยต่ำงร้องไห้คร่ ำครวญ กรำบไหว้เทวดำท้ังหลำย(พระมหำชนก 
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ออก) แต่พระมหำสัตว์ไม่ทรงกันแสง ไม่ทรงคร่ ำครวญ ไม่ไหว้เทวดำท้ังหลำย พระองค์ทรงทรำบว่ำ
เรือจะจม จึงคลุกน้ ำตำลกรวดกับเนยเสวยจนเต็มท้อง แล้วชุบผ้ำเนื้อเกล้ียงสองผืนด้วยน้ ำมันจนชุ่ม 
ทรงนุ่งให้มั่น พระมหำสัตว์เสด็จไปทรงยืนท่ียอดเสำกระโดงทรงก ำหนดทิศว่ำเมืองมิถิลำอยู่ทิศนี้       
ก็กระโดดจำกยอดเสำกระโดงไปตกในท่ีสุด อุสภะหนึ่งเพรำะพระองค์มีพระก ำลังมำก  

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัว- 
(พระมหำชนกกระโดดจำกเรือลงน้ ำ) 

-กะพริบไฟ- 
-เปิดเสียงลมพายุ และกัมปนาทดัง- 

-ปิดม่าน- 
-เปลี่ยนเป็นฉากกลางมหาสมุทร- 

-การแสดงหน้าม่าน- 
-ปี่พาทย์ท าเพลงเร็ว ออกจีนรัว- 

(นำงมณีเมขลำกับเทพธิดำ 8 คนออกจับระบ ำครู่หนึ่งแล้วเทพธิดำแยกเข้ำโรง) 
 

-ร้องเพลงเชิดฉ่ิง- 
นางมณีเมขลา -  ปำงนั้น  เมขลำ  เทวี  จรลี  เท่ียวไป  ในเวหำ 
    เสวยทิพย์  สมบัติเปรม  เอมอุรำ ลืมตรวจตรำ  มหำสมุทร  ถึงเจ็ดวัน 
    ครั้นรู้สึก  ส ำนึก  ถึงหน้ำท่ี  พระเทวี  ตกใจ  ไหวหวั่น 
    รู้ว่ำ  มหำสัตว์  ทรงธรรม์  ต้องภยัน- ตรำย  ในวำรี 

-ร้องเพลงเบ้าหลุดชั้นเดียว- 
     มำตรแม้น มหำชนก พระกุมำร ต้องวำยปรำณ  ในท้อง  นทีศรี 
    ควำมผิด  พลำดพล้ัง  ครั้งนี้  ถึงท่ี  สำหัส  อัตรำ 
    คิดแล้ว  กลับมำ  มหำสมุทร  รีบรุด  ลอยล่ิว  ปลิวเวหำ 
    ไปสู่  มหำชนก  กุมำรำ  อันลอยคว้ำง  กลำงมหำ  สมุทรไท 

-ปี่พาทย์ท าเพลงเชิด- 
(นำงมณีเมขลำร ำเข้ำโรง) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงโล้ (เบาๆ)- 
-เปิดเสียงคลื่นลมเบาๆ ตลอดเวลา- 

-เปิดม่าน- 
(ฉำกกลำงมหำสมุทร พระมหำชนกว่ำยน้ ำอยู่ล ำพัง) 

พระมหาชนก  – (ร ำพึง) เจ็ดวันแล้วที่เรำต้องว่ำยน้ ำเดินทำงกลำงมหำสมุทร แลวันนี้เป็นวัน 
        อุโบสถอันมงคล ข้ำฯ ขอสมำทำนอุโบสถศีลสำธุ (ต้ังนะโม 3 จบ) 
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    ปำณำติปำตำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    อทินนำทำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    อะพรัหมะจะริยำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    มุสำวำทำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    วิกำละโภชะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ  มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะ- 
    มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
    อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ (สำธุ) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัว- 
(นำงมณีเมขลำปรำกฏร่ำงเหำะลอยอยู่) 

-ว่าท านองพากย์ (ไม่มีเพ้ย)- 
นางมณีเมขลา – มำนพผู้นี้นี่ใคร   อุตสำหะกระไร    มำว่ำยแหวกน้ ำล ำพัง ฯ 
          ท้ังรู้ว่ำไม่ถึงฝ่ัง   แต่ใจก็ยัง    จะพยำยำมข้ำมจร ฯ 
พระมหาชนก  – (แหงนหน้ำเห็นนำงมณีเมขลำ จึงตอบว่ำ)  ดูก่อนเทวดำ เรำไตร่ตรองเห็นปฏิปทำ

 แห่งโลก และอำนิสงส์แห่งควำมเพียร... เพรำะฉะนั้น...ถึงจะมองไม่เห็นฝ่ัง เรำก็
 ต้องพยำยำมว่ำยอยู่ท่ำมกลำงมหำสมุทร ช่ือว่ำ ควำมเพียร ของบุรุษย่อมไม่     

                     เสียหำย 
-อ่านท านอง- 

นางมณีเมขลา  –  กว้ำงลึกแห่งมหำสำคร    ถ้วนทุกขั้นตอน มิเคยปรำกฏแก่ใครฯ 
             แม้จะพยำยำมเพียงไร    ย่อมจักตำยไป   ไม่อำจถึงฝ่ังดังจงฯ 
  

พระมหาชนก  – ท่ำนพูดอะไรอย่ำงนั้น เรำท ำควำมพยำยำม แม้ตำย...ก็จักพ้นครหำ...บุคคล เมื่อ
         กระท ำควำมเพียร แม้จะตำยก็ช่ือว่ำ  ไม่เป็นหนี้ในระหว่ำงหมู่ญำติ เทวดำ และ
        บิดำมำรดำ คือไม่ถูกติเตียนในระหว่ำงญำติท้ังหลำย เทวดำท้ังหลำย และพรหม
        ท้ังหลำย ฉะนั้น...บุคคลเมื่อกระท ำกิจอย่ำงลูกผู้ชำย  ย่อมไม่เดือดร้อนใน 
               ภำยหลัง         

-อ่านท านอง- 
นางมณีเมขลา –  งำนใดไม่ถึงพึงประสงค์   พยำยำมจ ำนง      คงแต่จะตำยปลำยมือ ฯ 
                 ประโยชน์จักได้ใดฤำ     สุดท้ำยก็คือ    มัจจุเท่ียงแท้แน่นอน ฯ 
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พระมหาชนก  – ดูก่อนเทวดำ ผู้ใดรู้แจ้งว่ำกำรงำนท่ีท ำ จะไม่ลุล่วงไปได้จริงๆ ช่ือว่ำไม่รักษำชีวิต
                ของตน...ถ้ำผู้นั้นละควำมเพียรในฐำนะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งควำมเกียจ
           คร้ำน...ดูก่อนเทวดำ...คนบำงพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งควำมประสงค์ของตน 
          จึงประกอบกำรงำนท้ังหลำย กำรงำนเหล่ำนั้น จะส ำเร็จหรือไม่ก็ตำม...ดูก่อน 
                         เทวดำ...ท่ำนก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอื่นๆ จมใน 
                         มหำสมุทร หมด เรำคนเดียวยังว่ำยข้ำมอยู่ และได้แลเห็นท่ำน...มำสถิตอยู่ใกล้ๆ  
                         เรำ...เรำนั้น จักพยำยำมตำมสติก ำลังจักท ำควำมเพียรท่ีบุรุษควรท ำ ไปให้ถึงฝ่ัง 
                         แห่งมหำสมุทร 

-ร้องเพลงกราวร า- 
นางมณีเมขลา –     ท่ำนคือ  ผู้พร้อม  ด้วยควำมเพียร คงจ ำเนียร  ธรรมมั่น  บ่ยั่นหย่อน 
       ไม่จมลง  ในมหำ  ห้วงสำคร  พ้นทุกข์ร้อน เพรำะธรรม  น ำมรรคำ

   อันควำมเพียร ของบุรุษ สุดประเสริฐ ยังให้เกิด  ส่ิงสม  ปรำรถนำ 
                   ซึ่งจะไป  ยังถิ่น  มิถิลำ  เรำจะเป็น  ผู้พำ  ท่ำนคลำไคล 

-ปี่พาทย์ท าเพลงชายเรือ (เบาๆ)- 
นางมณีเมขลา  – ข้ำแต่บัณฑิต วำจำอันมีปำฏิหำริย์มิควรหำยไปในอำกำศ ท่ำนต้องให้สำธุชน

ได้รับ พรแห่ งโพธิญ ำณจำกโอษ ฐ์ของท่ำน  ถึ งกำลอันสมควรท่ำนจงต้ั ง
สถำบันกำรศึกษำ ให้ช่ือว่ำ โพธิยำลัยมหำวิชชำลัย ในกำลนั้น ท่ำนจึงจะส ำเร็จกิจ
ท่ีแท้ ค ำว่ำ โพธิยำลัย หมำยควำม ท่ีอำศัยแห่งแสงสว่ำง ค ำว่ำ มหำวิชชำลัย 
หมำยควำม ท่ีอำศัยแห่งควำมรู้ยิ่งใหญ่ 

-ปี่พาทย์ท าเพลงดังขึ้น- 
-กะพริบไฟ และเปิดเสียงกัมปนาท- 

(ใช้เทคนิคฉำกแสดงให้เห็นนำงมณีเมขลำอุ้มพระมหำชนกขึ้นจำกน้ ำ) 
-ดิมไฟ –ปิดม่าน- 

-เปลี่ยนเป็นฉากอุทยาน มีต้นมะม่วงใหญ่- 
-การแสดงหน้าม่าน- 

  (เทวดำสำมองค์เดิม ออกมำสนทนำควำมว่ำ ด้วยพระบุญญำบำรมีอันส่ังสมมำแต่ชำติ        
ปำงก่อน ประกอบด้วยพระปรีชำสำมำรถ นำงมณีเมขลำก็อุ้มพระมหำชนกมำยังเมืองมิถิลำ            
เทวดำองค์หนึ่งว่ำ นำงมณีเมขลำนี่แข็งแรงแท้ๆ อุ้มพระมหำชนกมำได้ เทวดำอีกองค์หนึ่งอธิบำยว่ำ 
ด้วยเดชะพระบุญญำบำรมี จึงบันดำลให้นำงมณีเมขลำอุ้มพระมหำสัตว์ขึ้นดุจคนยกก ำดอกไม้ ใช้แขน
ท้ังสองประคองให้นอนแนบทรวงเหมือนแม่อุ้มลูกรักฉะนั้นส่วนพระมหำสัตว์นั้นทรงว่ำยน้ ำมำ       
ถึงเจ็ดวัน พระสรีระจึงเศร้ำหมองด้วยน้ ำเค็ม ได้สัมผัสทิพยผัสสะก็บรรทมหลับ นำงมณีเมขลำจึงเชิญ
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มำบรรทมไว้ที่แท่นศิลำอันเป็นมงคลในสวนมะม่วงเมืองมิถิลำแล้วก็มอบให้พวกเรำสำมองค์คอยดูแลนี่
ละ เทวดำอีกองค์หนึ่งถำมว่ำ แล้วถ้ำพระโปลชนกมำพบเข้ำ พระมหำชนกมิเป็นอันตรำยหรือ    
เทวดำอีกองค์หนึ่งตอบว่ำพระโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้วด้วยโรคำพำธ ในวันเดียวกับท่ีพระมหำชนก
เรือแตกนั่นแหละแล้วเล่ำเรื่องอุทำนปัญหำของพระโปลชนกให้ฟัง พอถึงเรื่องขุมทรัพย์ใหญ่สิบหกขุม 
จ ำไม่ได้เลยอัญเชิญหนังสือพระรำชนิพนธ์ “พระมหำชนก” ขึ้นมำอ่ำน (ติดตลกตำมสมควร)        
แล้วโยงเรื่องไปจนพระมหำชนกได้ครองรำชย์สมบัติโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ เพรำะทำงในเมืองเส่ียง
รำชรถไปเกย และพระองค์ทรงแก้ปริศนำได้ทุกข้อ ขณะนี้ก ำลังส่งคนไปรับพระมำรดำกับ      
พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ผู้มีคุณมำยังมิถิลำแล้ว และวันนี้จะเสด็จประพำสอุทยำนมะม่วงจำกนั้นชวนกัน
ตำมไปดูแล้วเดินเข้ำโรงไป) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงเข้าม่าน- 
  (พระมหำชนก (เปล่ียนตัว) ทรงช้ำง พร้อมด้วยพรำหมณ์ อ ำมำตย์ และข้ำรำชบริพำร      
ออกเวทีล่ำงแล้วขึ้นในฉำก) 

-เปิดม่าน- 
-ร้องเพลงชมดงนอก- 

พระมหาชนก -  เสด็จโดย พระยำ  คชำชำติ ทรงประพำส  อุทยำน  อันยิ่งใหญ่ 
     เอี่ยมสะอำด  ทัศนำ  อ่ำอ ำไพ มีมะม่วง  ปลูกไว้  หน้ำอุทยำน 
     ต้นหนึ่ง  ลูกดก  ดูสะพรั่ง สุกปล่ัง  ทีท่ำ  ว่ำหอมหวำน 
     ต้นหนึ่ง  ไร้ลูก  ปลูกมำนำน มีแต่ก้ำน  กิ่งใบ  ไร้ผลพวง 

-ปี่พาทย์ท าเพลงฉ่ิง- 
นายอุทยาน  – (เข้ำมำเฝ้ำถวำยบังคม) ขอเดชะ ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยอุทยำนบำล ขอกรำบบังคม
           ทูลเชิญเสด็จประพำสอุทยำนหลวงพระเจ้ำข้ำ 
พระมหาชนก     – ท่ำนนำยอุทยำนบำล มะม่วงต้นนั้นลูกดกดีแท้ รสชำติคงจะหอมหวำนน่ำล้ิมนะท่ำน 
นายอุทยาน  – พระพุทธเจ้ำค่ะ (รีบไปเก็บมำผลหนึ่งแล้วทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย)  
        ขอเดชะคงจะเป็นมงคลอย่ำงยิ่งถ้ำพระองค์จะเสวยผลมะม่วงต้นนี้เป็นปฐมฤกษ์ 
พระมหาชนก  – (รับมะม่วงมำเสวย) อือ...รสเลิศนัก หอมหวำนดีแท้ 
นายอุทยาน  – ถ้ำเช่นนั้น ข้ำพระพุทธเจ้ำจะเก็บถวำยอีกพระเจ้ำค่ะ (ขยับตัวจะไปเก็บ) 
พระมหาชนก  – ช่ำงก่อนเถิด ท่ำนนำยอุทยำนบำล เรำอยำกจะไปเท่ียวชมท่ีอื่นๆ ก่อนเอำไว้ 
                กลับมำทำงนี้อีกค่อยเก็บมะม่วงได้ 

-ดนตรีดัง- 
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  (พระมหำชนกตรัสแล้วไสช้ำงเข้ำประตูอุทยำนหำยไปในโรงกับนำยอุทยำนบำล และคน
ติดตำม ๔ คน บรรดำทหำร และข้ำรำชบริพำรท้ังนั้น ครั้นพระมหำชนกเสด็จไปลับตำต่ำงเข้ำไปท่ีต้น
มะม่วงต้นมีลูก) 

-ร้องเพลงเขมรไล่ควาย- 
      ฝ่ำยบรรดำ  ข้ำรำช-บริพำร  ครั้นภูบำล  เสด็จไป  ในสวนหลวง 
     ควำมละโมบ  โลภใน  ใจท้ังปวง  เข้ำรุมล้อม  ต้นมะม่วง  ไม่น ำพำ 
     บ้ำงยื้อ  บ้ำงยุด  ฉุดชัก   หัก  กิ่งก้ำน  ด้วยตัณหำ 
     บ้ำงปีน  ขึ้นบน  ต้นพวำ   ฉุดกระชำก  พฤกษำ  ไม่ปรำนี 
     แย่งเก็บ  แย่งกิน  จนส้ินต้น  ลูกใบ  เกล่ือนกล่น  ป่นปี้ 
     กิ่งก้ำน  รำนหล่น  บนธรณี  แม้ต้น  พฤกษ ี ก็โค่นลง  
  

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัว แล้วเพลงฉ่ิง- 
  (พวกข้ำรำชบริพำรยื้อแย่งกันเก็บมะม่วงจนหมด กิ่งก้ำนหักป่น แม้ต้นก็โค่นล้มลงนำย
อุทยำนบำลออกมำเห็นโวยวำยขับไล่ พวกข้ำรำชบริพำรต่ำงน ำมะม่วงกลับไป พระมหำชนกเสด็จ  
ออกเห็น) 
พระมหาชนก  – เกิดอะไรขึ้นกับต้นมะมว่ง 
นายอุทยาน  – บรรดำข้ำรำชบริพำรพระเจ้ำค่ะ พวกเขำเห็นพระองค์เสวยผลมะม่วงรสเลิศแล้ว 
                 ต่ำงก็แย่งกันเก็บกินผลมะม่วงนั้นบ้ำง จนต้นมะม่วงนั้นโค่นล้มลงแล้ว 
พระมหาชนก  – ท ำไมจึงท ำแก่ต้นมะม่วงต้นนี้ ท ำไมไม่ท ำกับต้นโน้นด้วยล่ะ 
นายอุทยาน  – ขอเดชะ ใบ และวรรณะของต้นมะมว่งต้นนั้นไมส้ิ่นไป เพรำะไม่มีผลพระเจ้ำค่ะ 
พระมหาชนก  – (ถอนใจ) อนิจจำเอ๊ย น่ำสังเวชแท้ มะม่วงต้นนี้ต้องพินำศ เพรำะมีผลรสเลิศ  

           แต่ใบ และวรรณะของอีกต้นหนึ่งไม่ส้ินไป เพรำะไม่มีผลมะม่วง...  
       (ร ำพึงพลำงเดินออก  หน้ำม่ำนแต่ล ำพัง) 
          

-ปิดม่านเปลี่ยนเป็นฉากท้องพระโรง- 
-การแสดงหน้าม่าน- 

-ร้องเพลงน้ าลอดใต้ทราย- 
พระมหาชนก – ในโลกนี้  มีแต่  ควำมแก่งแย่ง เข้ำขันแข่ง  แกล้งกล่ัน  กันเพรำะหลง 
    แรงตัณหำ  พำใจ  ให้งวยงง  ลืมพ –วง  สัจจธรรม  อันสัมมำ 
    ไม่ขอเป็น  เหมือนเช่น  มะม่วงดก อันต้องตก  สู่ห้วง  ห่วงตัณหำ 
    ขอเป็นเพียง  พฤกษะ  ต้นพวำ ท่ีนับว่ำ  โชคดี  มีแต่ใบ 
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-ปี่พาทย์รับ- 
(อุทิจจพรำหมณ์มหำศำลกับศิษย์ 2 คน ออกมำเฝ้ำถวำยบังคม) 

 
พระมหาชนก  – (ประคองอุทิจจพรำหมณ์มหำศำลให้ยืนขึ้น) ข้ำแต่พ่อ...พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์  
     ผู้มีพระคุณ เรำขอขอบใจท่ีดูแลพระมำรดำ จนมำถึงท่ีนี่ กำรเดินทำงสะดวกสบำยดี
        อยู่หรือ 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ขอเดชะ ข้ำแต่พระรำชำผู้ประเสริฐ ด้วยพระบำรมีคุ้มเกล้ำ  
          กำรเดินทำงทุก ขั้นตอนเรียบร้อยรำบรื่นดีพระเจ้ำค่ะ 

         (นำยอุทยำนบำลเข้ำมำเฝ้ำอีกด้ำนหนึ่ง) 
นายอุทยาน  – ขอเดชะพระรำชอำชญำมิพ้นเกล้ำ ข้ำพระองค์ผิดไปเอง ท่ีเก็บผลมะม่วงมำถวำย
           จนเป็นเหตุให้ต้นมะม่วงต้องถอนรำกโค่นลง 
พระมหาชนก  – ขอท่ำนจงอย่ำโทมนัสไปเลย ต้นมะม่วงโค่นไปแล้ว ณ บัดนี้ปัญหำคือ...ฟื้นฟูต้น
            มะม่วงได้อย่ำงไร 
นายอุทยาน  – ขอเดชะข้ำพระพุทธเจ้ำ ข้ำน้อยยังมิอำจกรำบบังคมทูลได้พระเจ้ำค่ะ 
พระมหาชนก  – เรำมีวิธีเก้ำอย่ำงท่ีอำจใช้ได้ หนึ่ง...เพำะเม็ดมะม่วง สอง...ถนอมรำกท่ียังมีอยู่ให้
          งอกใหม่ สำม...ปักช ำกิ่งท่ีเหมำะแก่กำรปักช ำ ส่ี...เอำกิ่งดีมำเสียบยอดกิ่งของต้น
           ท่ีไม่มีผลให้มีผล ห้ำ...เอำตำมำต่อกิ่งของอีกต้น หก...เอำกิ่งมำทำบกิ่ง เจ็ด...ตอน
           กิ่งให้ออกรำก แปด...รมควัน ต้นท่ีไม่มีผลให้มีผล และเก้ำ...   
       “ท ำชีวำณูสงเครำะห์”        
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ขอเดชะ...ข้ำแต่พระรำชำ อันศิษย์ท้ังสองของข้ำพระองค์นี้ คนนั้นช่ือ...

จำรุเตโช พรำหมณ์ เป็นผู้ช ำนำญในกำรปลูก ส่วนคนนั้นช่ือ...คเชนทรสิงห
บัณฑิต เป็นผู้ช ำนำญในกำรถอน ครั้งนี้ข้ำพระองค์จักให้คเชนทรสิงหบัณฑิต 
น ำเครื่อง“ยันตกล” ไปยกต้นมะม่วงให้ต้ังตรงทันที และจักให้จำรุเตโช
พรำหมณ์ ผู้ช ำนำญกำรปลูกเก็บเม็ด และกิ่งไปด ำเนินกำรตำมพระรำชด ำริ
เก้ำวิธีพระเจ้ำค่ะ 

พระมหาชนก  – ขอบใจพ่อ... 
-ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว- 

(พระมหำชนกเข้ำโรง ผู้แสดงท้ังหมดตำมเสด็จ) 
-ปี่พาทย์ท าเพลงต้นเข้าม่าน- 

-เปิดม่าน- 
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  (ฉำกท้องพระโรง อมำตย์ เสนำ ข้ำรำชบริพำร นั่งรอเฝ้ำอยู่ พระมหำชนก อุทิจจพรำหมณ์
มหำศำล พรำหมณ์ศิษย์ท้ังสอง นำยอุทยำนบำล เข้ำมำ ทุกคนถวำยบังคมผู้ท่ีติดตำมมำนั่งตำมท่ี   
พระมหำชนกประทับพระบัลลังก์) 
พระมหาชนก  – บัดนี้ มีเรื่องหนึ่งซึ่งเรำสงวนมำหลำยเวลำแล้ว...นับแต่ครำวลงเรือมุ่งสุวรรณภูมิ        

นั้น ก่อนคล่ืนยักษ์มำกระหน่ ำนำวำ เรำได้ยินพำณิชชำวสุวรรณภูมิพูดกันเป็น 
     ภำษำสุวรรณภูมิว่ำ...โน่น...ปูทะเลยักษ์สู้กับปลำ และเต่ำ และว่ำ...ผู้ใดเหยียบปู  
      นั้นได้ จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หำกมีควำมเพียรแท้ ปูทะเลยักษ์นั้นมีแน่แท้...หลังจำกได้

กระโดดจำกยอดเสำกระโดงเรือลงทะเลพ้นปลำ และเต่ำ ก็ว่ำยข้ำมมหำสมุทร ได้
พักผ่อนเป็นครำวๆ บำงครั้งก็รู้สึกเหมือนเหยียบพื้นทะเลได้...คล้ำยๆ ใกล้ถึงฝ่ัง  แต่ท่ี
แท้เป็นปูทะเลยักษ์นั่นเอง... 

-ร้องเพลงนกจาก- 
พระมหาชนก  –  จนเมื่อครั้ง  นำงมณี  เมขลำ  จะอุ้มข้ำ  จำกมหำ  สมุทรใหญ่ 
   เธอกล่ำวว่ำ  ด้วยโอษฐ์  ของข้ำไซร้  ต้องให้  สำธุชน  ท่ัวหน้ำกัน 
   ได้รับพร  โพธิญำณ  สรำญสุข   เพื่อเป็นเครื่อง  เปล้ืองทุกข์  หฤหรรษ์ 
   กับให้สร้ำง  สถำนศึกษำ  สถำบัน   ช่ือนั้น  ปูทะเลย์  วิชชำลัย 
 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ขอเดชะ พระรำชอำชญำมิพ้นเกล้ำ ค ำว่ำ “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย”  
       ข้ำพระองค์ยัง ไม่สู้เข้ำใจพระเจ้ำค่ะ 
พระมหาชนก  – ขณะนั้นเรำเศร้ำหมองด้วยน้ ำเค็มตลอดเจ็ดวัน จึงฟังว่ำเรำสมควรต้ังช่ือสถำบัน

ตำมปูซึ่งชำวสุวรรณภูมิ เรียกว่ำ “ปูทะเลย์”บัดนี้ เรำสงสัยว่ำถูกต้องหรือไม่ ท่ำน
อำจำรย์ทิศำปำโมกข์จงเผยมนสิกำรด้วยเถิด 

อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ขอเดชะ เทวดำน่ำจะได้กล่ำวว่ำ “โพธิยำลัย” อันเป็นนำมของสถำบันฤษี
ดัดตนท่ี วัดพระเชตุพนในเทวมหำนคร เมืองสุวรรณภูมิพระเจ้ำค่ะ แต่...
หำกจะเรียกว่ำ“ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย”ก็น่ำจะเหมำะสมเหมือนกัน 

พระมหาชนก  – เป็นพระคุณของท่ำนอำจำรย์ เรำแน่ใจว่ำ...ถึงกำลท่ีจะต้ังสถำบันแล้ว เป็นสัจจะ
         ว่ำควรต้ังมำนำนแล้ว เหตุกำรณ์ในวันนี้แสดงควำมจ ำเป็น นับแต่อุปรำชจนถึงคน
         รักษำช้ำง คนรักษำม้ำและนับแต่คนรักษำม้ำจนถึงอุปรำช และโดยเฉพำะเหล่ำ
               อมำตย์ล้วนจำริกในโมหภูมิท้ังนั้นพวกนีข้ำดท้ังควำมรู้วิชำกำร ท้ังควำมรู้ท่ัวไป 
               คือ ควำมส ำนึกธรรมดำ พสกนี้ไม่รู้แม้ประโยชน์ส่วนตน พวกเขำชอบผลมะม่วง 
               แต่ก็ท ำลำยต้นมะม่วง 
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อุทิจจพราหมณ์มหาศาล – ขอเดชะ ข้ำแต่พระรำชำผู้เป็นบัณฑิต ข้ำพระองค์ยังมีศิษย์ท่ีดีไว้ใจได้ 
และจะประดิษฐำน “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” ได้แน่นอนพระเจ้ำค่ะ ทรงวำง
พระทัยเถิดว่ำ...มิถิลำยังไม่ส้ินคนดี 

 
-เปิดเสียงกัมปนาท กะพริบไฟ- 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัว- 
(นำงมณีเมขลำน ำนำงฟ้ำอีก 8 คนออกร ำเวทีล่ำง) 

-ร้องเพลงมหาชัย- 
      มหำชนก  มหำสัตว์  อุบัติสู่  เพื่อช้ีชู  มรรคำ  อำดิศัย 
    ว่ำควำมเพียร  พิริยะ  มหำชัย  คือมรรคำ  พำให้  ได้สัมฤทธิ์ 
    พรจำกโอษฐ์  คือพร  โพธิญำณ  ผลภิญโญ  โอฬำร  ประสำนประสิทธิ์ 
    สำธุชน  ผู้ใด  ได้ใช้ชิด   ย่อมส ำเร็จ  เสร็จกิจ  เป็นนิจเทอญ 
 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัวดึกด าบรรพ์- 
(นำงมณีเมขลำ และนำงฟ้ำยืนขึ้นร่วมกับผู้แสดงอื่นๆ ในฉำก) 

-ปิดม่าน- 
-จบการแสดง- 

 
  วิเคราะห์การสร้างบทละครของนายเสรี หวังในธรรม   
   จำกบทละคร เรื่องพระมหำชนกท่ีนำยเสรี หวังในธรรมเป็นผู้ประพันธ์นั้น      
จะเห็นได้ถึงควำมใส่ใจ รำยละเอียด ควำมประณีต ของกำรเขียนบทละคร โดยมีกำรวำงโครงเรื่องและ
ล ำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท้ังยังมีวิธีรูปแบบกำรสร้ำงบทละคร คือ มีกำรบอกเจำะจง ถึงกริยำตัวละครจะ
แสดงบทบำทอย่ำงไรในฉำกนั้น มีกำรอธิบำยเทคนิค ด้ำนฉำก ไฟ ของเวที เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีด้ำน
เทคนิคเวทีแสง เสียง เข้ำใจตลอดระหว่ำงกำรจัดกำรแสดง  ซึ่งวิธีกำรส่ิงเหล่ำนี้ก็เป็นหลักกำรขั้นตอน
กำรประพันธ์บทละครเดียวกันกับของสุมนมำลย์ นิ่มเนติ  ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ คือ 
    1. การเปิดเร่ือง ละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม มีกำร
เปิดเรื่อง โดยใช้วิธีบอกให้ผู้ชมละครทรำบส่ิงต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเรื่องรำวในเบื้องต้น และ
สำมำรถให้ผู้ชมสำมำรถชมละครตอนต่ำงๆ ด้วยควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี ว่ำใคร ท ำอะไร ท่ีไหน อย่ำงไร 
โดยกำรผสมผสำนกำรแสดงแบบ “ตำโบลวิวังต์” เพื่อกระชับเรื่องรำวมิให้ยืดยำว และดูน่ำสนใจ 
    2. การด าเนินเร่ือง ในกำรประพันธ์บทละคร เรื่อง พระมหำชนก    
ของนำยเสรี  หวังในธรรม จำกกำรได้เกริ่นน ำเรื่องรำวถึงเหตุกำรณ์แรกในเรื่องแล้ว ซึ่งเพื่อจะ
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เช่ือมโยงไปยังเหตุกำรณ์อื่นๆ ตลอดเรื่อง เพื่อเป็นกำรตรึงผู้ชมไว้ให้ติดตำมเรื่องรำว โดยเหตุกำรณ์
ต่ำงๆท่ีนำยเสรี หวังในธรรม ได้ล ำดับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนเพื่อค่อยน ำอำรมณ์ของผู้ชม
ละครไปจนถึงจุดวิกฤต (Climax) ซึ่งเป็นกำรเผยให้ว่ำตัวละครจะสำมำรถแก้ปัญหำได้หรือไม่ เพื่อให้
ผู้ชมเกิดอำรมณ์สะเทือนใจตำมเรื่องรำวในละคร และจำกส่ิงท่ีปรำกฏและเป็นเอกลักษณ์ของนำยเสรี 
หวังในธรรม คือ กำรสอดแทรกสร้ำงตัวละครตลก และก ำหนดให้มีกำร “เจรจำติดตลก” ลงไปในกำร
ประพันธ์บทละคร ก็เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมตรึงเครียดของผู้ชม และกระชับเรื่องรำวใหด้ ำเนิน
เรื่องจบภำยในเวลำท่ีก ำหนดให้จัดแสดง และยังเพิ่มเติมควำมหรูหรำ อลังกำรในละคร ด้วยกำรสร้ำง
ชุดระบ ำขึ้นใหม่ ประกอบกำรแสดงละครด้วย และส่ิงท่ีช่วยให้ผู้ชมทรำบเหตุกำรณ์ บรรยำกำศ 
สถำนท่ี เวลำ ในละครก็คือ มีกำรสร้ำงฉำกประกอบกำรแสดง เทคนิคแสง เสียง ต่ำงๆ 
    3. การปิดเร่ือง กำรปิดเรื่องของนำยเสรี หวังในธรรม จำกบทละคร 
เรื่อง พระมหำชนก เปรียบเสมือนได้น ำผู้ชมละครคล่ีคลำยปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นในเรื่องรำวเหตุกำรณ์ 
โดยเน้นกำรจบในควำมประทับใจ สอดแทรกคติธรรมแสดงให้เห็นถึงผลของควำมเพียรและปัญญำ 
โดยพระมหำชนก ทรงพระด ำริจ ำสร้ำงสถำบัน “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” เพื่อให้ประชำชนทุกคนมี
ปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต และยังก ำหนดให้ช่วงกำรแสดงท้ำย มีระบ ำของเหล่ำนำงฟ้ำมำอ ำนวย
สรรเสริญพระมหำชนกได้ช้ีน ำแนวทำงหลักแห่งธรรมสู่พสกนิกร    
 

   จำกวิธีกำรท่ีนำยเสรี หวังในธรรม น ำมำสร้ำงบทละคร จะทรำบได้ถึงควำม
แตกต่ำงจำกบทละครก่อนๆ ท่ีจะบอกเพียงค ำกลอน และกำรบรรจุเพลงร้อง เพลงหน้ำพำทย์ ปรำกฏ
อยู่ภำยในบทละครเท่ำนั้น  แต่รูปแบบกำรเขียนบทละคร บทโขน หรือบทกำรแสดงต่ำงๆ            
ของนำยเสรี หวังในธรรม จะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนถึงรูปแบบในกำรเขียนบทต่ำงๆ          
ท่ีนักประพันธ์ท่ัวไปน ำไปใช้เป็นแบบอย่ำงในปัจจุบันก็ว่ำได้ ด้วยกลวิธีกำรเขียนบทละครเหล่ำนี้ ใน
รูปแบบกำรจัดท ำบทละครของนำยเสรี หวังในธรรม  จึงส่งผลดีต่อด้ำนกำรก ำกับกำรแสดง ท่ีสำมำรถ
ท ำให้ผู้แสดง สำมำรถแสดงอำรมณ์ของตัวละครออกมำได้อย่ำงชัดเจน ด้วยกำรท่ีผู้แสดงสำมำรถตี
ตำมควำมอันลึกซึ้งจำกบทละคร จนถ่ำยทอดอำรมณ์ของตัวละครขณะนั้น สู่สำยตำผู้ชมได้เป็นอย่ำงดี           
ส่ิงเหล่ำนี้ท ำให้กำรจัดแสดงละครประสบผลส ำเร็จ จนได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมเป็นจ ำนวนมำก ในกำร
จัดกำรแสดง แต่ละครั้งของนำยเสรี  หวังในธรรม และส่ิงส ำคัญต่อไปท่ีผู้วิจัย ถือว่ำเป็นส่ิงส ำคัญส่วน
หนึ่ง คือกำรคัดเลือกนักแสดง หรือกำรก ำหนดผู้แสดง ท่ีจะน ำมำรับบทบำทของตัวละครท่ีผู้ประพันธ์
บทละครเอำไว้ เพื่อเป็นส่ือกลำง ถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้สึก ด ำเนินเรื่องรำวต่ำงๆในละคร สู่ผู้ชม
ละครนั้น ผู้ประพันธ์ หรือผู้ก ำกับต้องพิจำรณำส่ิงเหล่ำนี้เป็นประกำรส ำคัญด้วย เพื่อให้ละครท่ีจัด
แสดงบนเวที ประสบผลส ำเร็จและสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
 



 
 

77 
 

  2. การก าหนดผู้แสดง 
   ในกำรก ำหนดผู้แสดง หรือกำรวำงตัวละครนั้น นำยเสรี หวังในธรรมได้ใช้ศิลปิน
ชำยหญิงท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์ไทย โดยกำรใช้ศิลปินท้ังหมดในสังกัดกรมศิลปำกรนี้
ด้วยนำยเสรี หวังในธรรม ได้มีวิธีคัดเลือกก ำหนดผู้แสดงตำมตัวละครในท้องเรื่อง เป็นชำยจริงหญิงแท้
ท้ังนี้เพื่อละครดูสมจริง จำกบทละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้มีท้ังบทร้องประกอบกำรร ำ และมีบท
เจรจำ ซึ่งผู้แสดงต้องเจรจำ(พูด)ด้วยตนเอง หรือร้องเอง ตำมบทประพันธ์ท่ีได้แต่งบทไว้ ดังนั้นผู้แสดง
จ ำเป็นต้องมีทักษะในด้ำนกำรแสดง กำรร ำ และมีสติปัญญำท่ีจะต้องจ ำบทให้ได้อย่ำงแม่นย ำ         
แต่ผู้แสดงส่วนใหญ่นี้แทบทุกท่ำนเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยนำฏศิลป เป็นผู้มีควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกำรร ำ มีประสบกำรณ์ในกำรแสดงโขน ละครนอก ละครในแล้วท้ังนั้นท่ีนำยเสรี หวังในธรรม 
คัดเลือกให้ร่วมแสดงในละคร เรื่อง พระมหำชนก  

กำรแสดงละครร ำ เรื่องพระมหำชนกนี้ ซึ่งมีท้ังบทร้อง(ผู้แสดงต้องร้องเอง) บทร ำ 
และบทพูด ดังในบทของนำงมณีเมขลำ ช่วงท่ีนำงมณีเมขลำมำพบกับพระชนกก ำลังว่ำยน้ ำใน
มหำสมุทรนั้น ในบทละครท่ีว่ำ 

-ว่าท านองพากย์ (ไม่มีเพ้ย)- 
         นางมณีเมขลา มำนพผู้นี้นี่ใคร    อุตสำหะกระไร       มำว่ำยแหวกน้ ำล ำพัง ฯ 
   ท้ังรู้ว่ำไม่ถึงฝ่ัง    แต่ใจก็ยัง       จะพยำยำมข้ำมจร ฯ 
 
   ผู้ ท่ี รับบทบำทตัวละครนำงมณี เมขลำนี้  คือ ขวัญ ใจ คงถำวร ต ำแหน่ ง         
รองคณบดีคณะศิลปนำฏดุริยำงค์ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได้ให้สัมภำษณ์กับผู้วิจัยไว้ควำมว่ำ  
    “ในกำรแสดงละครพระมหำชนกนี้ มีเพียงตัวละครนำงมณีเมขลำเพียง
ตัวละครเดียวในเรื่อง ท่ีต้องร้องเองในบทหนึ่ง แต่ควำมยำกในบทท่ีร้องนั้น คือบทร้องในละครนี้    
ต้องร้องเป็นท ำนองพำกย์แบบอย่ำงโขน แต่จะไม่รับค ำท้ำยแบบอย่ำงบทของโขน โดยท่ีพ่อ         
(พ่อ คือ นำยเสรี หวังในธรรม) เป็นผู้ฝึกแนะน ำวิธีกำรร้อง ท้ังจังหวะกำรแบ่งวรรคตอนของค ำ        
ท่ีส ำคัญต้องจ ำบทพำกย์ด้วยตนเองให้ข้ึนใจ ตอนแรกรู้สึกประหม่ำ กังวล แต่ด้วยพ่อ เรียกไปซ้อมร้อง 
แบบตัวต่อตัวบ่อยๆ จนท ำให้ควำมกังวลใจคลำยได้บ้ำง ถึงแม้บำงรอบยังเคยไม่สบำย มีอำกำรเสียงไม่
ค่อยมี พ่อเส ก็ยังให้ร้องเอง ไม่ยอมให้นักร้องช่วยร้องให้ ด้วยคงเห็นว่ำบทของนำงเมขลำนี้เป็นจุดเด่น
ของเรื่อง และส ำคัญ  นี้ อำจ เป็น ส่วนหนึ่ ง ท่ีพ่ อ ต้องกำรให้คน ดู ได้ ดู  ชมอะไรอย่ำง คุ้ม ”               
(ขวัญใจ คงถำวร. (สัมภำษณ์) 10 กุมภำพันธ์ 2558) 
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ภำพท่ี 14  
นำงมณีเมขลำ รับบทบำทโดย ขวัญใจ คงถำวร 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

   ในละครร ำ เรื่องพระมหำชนกนี้ ผู้แสดงจ ำเป็นท่ีจะต้องจ ำบทให้ได้อย่ำงแม่นย ำ 
จะพึงอำศัยแต่คนบอกบทก็จะส่งผลให้ควำมกังวลใจระหว่ำงกำรแสดงจะเกิดขึ้น ท้ังยังส่งผลกระทบ
อำจเกิดควำมไม่รำบรื่นในระหว่ำงกำรแสดงก็เป็นได้  และในกำรแสดงละครพระมหำชนกของ       
นำยเสรี หวังในธรรมมีควำมจ ำเป็นต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์ ทักษะทำงควำมจ ำเป็นอย่ำงดี ถ้ำผู้แสดง
ขำดทักษะนี้ กำรแสดงของตัวละครคงไม่สมบูรณ์ ท้ังยังไม่สำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ของตัวละคร
ออกมำได้ โดยผู้วิจัยของยกตัวอย่ำงบทละคร ของตัวละครพระมหำชนก ตอนช่วงท่ีพระมหำชนกต้อง
แหวกว่ำยอยู่ท่ำมกลำงห่วงมหำสมุทรนั้น รับบทบำทโดย นำยปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ตำมบทละคร       
เรื่อง พระมหำชนก ดังนี้ 

   (ฉำกกลำงมหำสมุทร พระมหำชนกว่ำยน้ ำอยู่ล ำพัง) 
         พระมหาชนก  – (ร ำพึง) เจ็ดวันแล้วท่ีเรำต้องว่ำยน้ ำเดินทำงกลำงมหำสมุทร แลวันนี้เป็นวัน
           อุโบสถอันมงคล ข้ำฯ ขอสมำทำนอุโบสถศีลสำธุ (ต้ังนะโม 3 จบ) 
   ปำณำติปำตำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   อทินนำทำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   อะพรัหมะจะริยำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   มุสำวำทำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   วิกำละโภชะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
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 นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ  มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะ- 
   มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐำนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ 
   อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ  เวระมะณี  สิกขำปะทัง  สะมำทิยำมิ (สำธุ) 

              -ปี่พาทย์ท าเพลงรัว- 
 
   จำกบทละครจะเห็นได้ว่ำ บทพูดในละครร ำ เรื่อง พระมหำชนก ในฉำกกลำง
มหำสมุทร ท่ีพระมหำชนกว่ำยน้ ำอยู่ในมหำสมุทรเพียงล ำพังนี้ ตำมบทละครช่วงดังกล่ำวนี้ไม่ใช่เป็น
บทพูดตำมภำษำบทเจรจำของตัวละครท่ัวไป แต่เป็นบทสวดภำษำบำลี(สมำทำนอุโบสถศีล) ผู้แสดงจึง
ต้องใช้เทคนิค และทักษะทำงควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้ในขณะแสดงตำมบทละครนั้นรำบรื่น      
พูดกล่ำวตำมบทละครอย่ำงไม่ติดขัด 
   นำยปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ยังให้สัมภำษณ์ไว้ใน หนังสือนิตยสำรรำยปักษ์ “แพรว” 
ปีท่ี18 ฉบับท่ี 431 ควำมว่ำ 
   “เมื่อมีค ำส่ังให้รับบทเป็นพระมหำชนก ก็รู้สึกปล้ืมใจ ดีใจเป็นท่ีสุดท่ีได้รับบทใน
ละครจำกพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จุดนี้ท ำให้ผมเกิดคว ำมต้ังใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะเล่นให้ออกมำดีท่ีสุดดังบทในพระรำชนิพนธ์ของพระองค์ท่ำน ผมไม่หนักใจในกำร
แสดงเท่ำไร แต่ก็คิดว่ำท ำอย่ำงไรให้บทในพระรำชนิพนธ์สมบูรณ์แบบ เป็นรูปธรรมสู่สำยตำผู้ชม    
ผมจึงต้ังใจท่องบทและตีควำมค ำพูดในบทอย่ำงรอบคอบ ว่ำมีหมำยควำมอย่ำงไร ตรงไหนต้อง
ทอดเสียงยำว หนักเบำอย่ำงไร โดยเฉพำะเนื้อเรื่องชำดกนั้นจะมีคติแฝงอยู่ทุกฉำกทุกตอน เคยเล่น
ละครมำหลำยต่อหลำยเรื่อง ก็ไม่ต่ืนเต้นเท่ำกับเรื่องนี้ แรกๆ เกิดอำกำรเกร็ง กลัวแสดงออกมำ    
แล้วไม่ ดี แต่ก็มีควำมต้ังใจว่ำต้องท ำให้ ดี ท่ี สุดมำมั่นใจขึ้นภำยหลังผ่ ำนกำรซ้อมใหญ่แล้ว”             
(จตุพล บุญพรัด. 2540 : 283) 
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ภำพท่ี 15  
พระมหำชนก รับบทบำทโดย นำยปกรณ์ พรพิสุทธิ์  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

   ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  ศิลปินแห่งชำติ (ผู้เช่ียวชำญนำฏศิลป์ไทย) สถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้ให้กำรสัมภำษณ์แก่ผู้วิจัย ไว้ควำมว่ำ 
    “ บทในกำรร ำในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ไม่ค่อยกังวลเท่ำไร เพรำะ
ทุกคนร ำเป็น มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรร ำอยู่แล้ว แต่ส่วนเรื่องกำรพูดตำมบทละครนั้นสิส ำคัญ   
โดยท่ีอำจำรย์เสรี หรือพ่อเส ก็จะเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับตัวเอกๆทุกตัว ท้ังยังมีกำรจัดผู้เช่ียวชำญตัวพระ
ลงมำก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด....โดยมีกำรซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ หลำยต่อหลำยครั้ง ท้ังมีกำรแนะน ำ
วิธีกำรพูด จังหวะกำรแบ่งวรรคตอนในค ำ ตลอดจนกำรใส่อำรมณ์ สีหน้ำและน้ ำเสียงแล้ว แต่พ่อเสก็
ยังให้เกียรติผู้แสดงในเรื่องของกำรร ำตีบทตำมบทร้อง เนื่องด้วยเห็นว่ำทุกคนเป็นครูวิทยำลัย        
เป็นศิลปินกันอยู่แล้ว เลยไม่ห่วงเรื่องกระบวนท่ำร ำเท่ำไร เพรำะทุกคนก็ผ่ำนกำรแสดงผู้ชนะสิบทิศมำ
บ้ำงแล้ว แต่ก็ยังมีควบคุมปรับให้ท่ำร ำออกมำถ่ำยทอดให้ตรงตำมบทละครท่ีวำงไว้บ้ำงเล็กน้อย      
แต่ในส่วนของค ำพูดตำมบทนั้น ค่อนข้ำงไม่คุ้นปำก จึงต้องฝึกพูดให้เคยชิน  อย่ำงบทท่ีว่ำ....ในช่วงท่ี
พระมหำชนกท่ีครูเองได้รับมอบหมำยให้แสดง (พระมหำชนกขณะครองรำชย์และเสด็จประพำส
อุทยำน) บทพูดท่ีกังวลคือ บทช่วงขั้นตอน 9 วิธี “ชีวำณูสงเครำะห์” ในกำรบ ำรุงต้นมะม่วง ซึ่งบท
ค่อนข้ำงจะต้องใช้ควำมจ ำ เป็นค ำพูดท่ีต้อง พูดถึงวิธีในกำรปลูกมะม่วง 9 ขั้นตอน  ซึ่งต้องจ ำ          
ให้แม่นย ำ เพรำะเวลำพูดตำมบทจะได้ไม่ติดขัด จะหวังพึ่งแต่คนบอกบท ก็จะท ำให้เกิดควำมกังวล ไม่
มีสมำธิก็เป็นได้” (ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์. (สัมภำษณ์) 20 มีนำคม 2558) 
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   ผู้วิจัยของยกตัวอย่ำงบทละครพระมหำชนก ในช่วงบทเจรจำของตัวละคร 
กล่ำวถึง ขั้นตอน 9 วิธี ในกำรปลูกต้นมะม่วง ตำมท่ีรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์      
ได้กล่ำวไว้ในสัมภำษณ์  ไว้ดังนี้ 
 
พระมหาชนก – เรำมีวิธีเก้ำอย่ำงท่ีอำจใช้ได้ หนึ่ง...เพำะเม็ดมะม่วง สอง...ถนอมรำกท่ียัง 
  มีอยู่ใหง้อกใหม่ สำม...ปักช ำกิ่งท่ีเหมำะแก่กำรปักช ำ ส่ี...เอำกิ่งดีมำเสียบยอดกิ่งของ
  ต้นท่ีไม่มีผลให้มีผล ห้ำ...เอำตำมำต่อกิ่งของอีกต้น หก...เอำกิ่งมำทำบกิ่ง เจ็ด...ตอน
  กิ่งให้ออกรำก แปด...รมควัน ต้นท่ีไม่มีผลให้มีผล และเก้ำ...“ท ำชีวำณู สงเครำะห์” 
 

 
 

ภำพท่ี 16 
พระมหำชนก รับบำทบำทโดย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 
    ในกำรก ำหนดตัวละครนี้ นำยเสรี หวังในธรรม ยังให้ควำมส ำคัญ โดยกำรวิธีกำร
คัดเลือกนักแสดงท่ีมีควำมสำมำรถทักษะ ประสบกำรณ์แล้ว ยังได้พิจำรณำคัดเลือกศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
เป็นผู้รับบทบำทในละครพระมหำชนก โดยนำยเสรี หวังในธรรมได้ให้สัมภำษณ์ไว้ใน หนังสือนิตยสำร
รำยปักษ์ “แพรว”  ปีท่ี18 ฉบับท่ี 431 ควำมว่ำ 
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    “ส ำหรับตัวละครแต่ละตัวเรำใช้นักแสดงท่ีก ำลังอยู่ในควำมนิยมและ
เหมำะสมกับบท อย่ำง “พระมหำชนก” ใช้นักแสดงถึง 4 คน ตอนเป็น มหำชนกกุมำร 2 คน ตอน
ว่ำยน้ ำข้ำมมหำสมุทร 1 คน ซึ่งแสดงโดยคุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ส่วนคนสุดท้ำยแสดงเป็นพระมหำชนก
ขณะครองรำชย์และเสด็จประพำสอุทยำน” (จตุพล บุญพรัด. 2540 : 282) 
 

   และท้ังนี้ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ยังได้ให้สัมภำษณ์ข้อมูลแก่ผู้วิจัยไว้ ถึงวิธีกำร
คัดเลือกนักแสดงของนำยเสรี หวังในธรรม ไว้ดังนี้ว่ำ 
    “อำจำรย์ เสรี  ห วั ง ใน ธรรม  เป็ น ผู้ ท่ี มอ งคน เก่ ง  ว่ ำ ด้ วย เรื่ อ ง
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ อย่ำงตอนท่ีคัดเลือกให้ตัวครูเองรับบทเป็นมังตรำ ในละครผู้ชนะสิบทิศ 
หลำยๆคนก็บอกว่ำมันขัดกับบุคลิกของครูเอง แต่พ่อเส ก็ยังยืนยันท่ีจะเลือกครู ให้เป็นผู้แสดงตัว      
มังตรำ ครูก็พยำยำมฝึกฝนซ้อมตัวเองอย่ำงเต็มท่ี จนเป็นท่ียอมรับในบทบำทของมังตรำ...  และละคร
พระมหำชนกนี้ พ่อเสเป็นผู้รู้จักกลวิธี มองกำรตลำด โดยดึงกลุ่มผู้ชม แฟนๆละครท่ีติดตำมผลงำน 
หรือแม้กระท้ัง แฟนละคร เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ท่ีเป็นละครท่ีได้รับควำมนิยมมำก ในสมัยนั้น .... พ่อเส   
ก็เลยใช้วิธี กำรคัดเลือกนักแสดงท่ีมีควำมนิยมในสมัยนั้น มำรับบทในละครพระมหำชนกนี้....ครูเอง
แสดงเป็นพระมหำชนก ตัวละครต่อจำก ปกรณ์ ท่ีรับบทพระมหำชนกเหมือนกัน แต่คนละช่วงฉำก 
จะเห็นได้ว่ำรูปร่ำงควำมสูงของตัวผู้แสดงระหว่ำงครูกับปกรณ์ ก็ต่ำงกันอยู่แล้ว...แต่พ่อเส ก็ยัง เห็นว่ำ
ไม่เป็นอะไร แสดงกันคนละช่วง คนละฉำก ท้ังนี้ก็แสดงให้เห็นว่ำ..พ่อ มองถึงควำมต้องกำรของแฟน
ละครจะดูใคร อยำกชมใครแสดงละคร นั่นเอง ”(ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์. สัมภำษณ์. 20 มีนำคม 
2558) 
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ภำพท่ี 17 
พระมหำชนกตรัสถำมนำยอุทยำนถึงสำเหตุต้นมะม่วงโค่นล้ม 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 
   จำกกำรศึกษำข้อควำมจำกสัมภำษณ์นี้ ทรำบได้ว่ำ ศิลปินนักแสดงมีควำมรู้สึก
วิตกกังวลแต่ก็พยำยำมท่องบท ฝึกซ้อมอย่ำงหนัก เพื่อให้กำรแสดงในตัวละครนั้นออกมำดีท่ีสุด      
แต่ทุกวิธีในกระบวนกำรก ำหนดตัวละครนั้น นำยเสรี หวังในธรรมให้ควำมใส่ใจ รอบคอบเป็นอย่ำง
มำก มีกำรแนวคิดในกำรมองเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของผู้ชมท่ีจะต้องกำรส่ิงใดจำกกำรชมละคร 
นอกเหนือจำกกำรแสดงร่ำยร ำท่ีงดงำม ดนตรีบรรเลงเพรำะ ฉำกสวยประทับใจ แล้ว ส่ิงส ำคัญคือ 
ผู้ชม หรือแฟนละครทุกคน ต้องกำรรับชมศิลปิน ท่ีตนเองช่ืนชอบ ร่วมแสดงในละครเรื่องนั้นๆท่ีตนได้
ร่วมรับชมขณะนั้น ท้ังนี้ในกำรคัดเลือกผู้แสดง นำยเสรี หวังในธรรม ยังได้ค ำนึงหลักส ำคัญถึงกำร
ก ำหนดหำนักแสดงท่ีดี มีควำมสำมำรถเพื่อท่ีจะใช้ให้ศิลปินดังกล่ำวเป็นผู้ถ่ำยทอดอำรมณ์ ลีลำ ท่ำร ำ 
ออกมำอย่ำงสมบูรณ์ท่ีสุด ท้ังนี้ยังมีผู้ท่ีกล่ำวถึงนำยเสรี หวังในธรรม ว่ำด้วยเรื่องกำรก ำหนดผู้แสดง
ของนำยเสรี หวังในธรรม อีกดังนี้ 
    สมพิศ สุขวิพัฒน์  กล่ำวในวิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ : ละครพันพันทำงของ         
เสรี หวังในธรรม ไว้ว่ำ นำยเสรี หวังในธรรมมีกำรก ำหนดอุปนิสัยและอำรมณ์ของตัวละครได้อย่ำง
แม่นย ำทุกตัว และด้วยควำมใกล้ชิดคลุกคลีอยู่กับศิลปินในกรมศิลปำกรและวิทยำลัยนำฏศิลป       
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มำโดยตลอด จึงสำมำรถคัดเลือกผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยคล้ำยคลึงกับตัวละครมำรับบทอย่ำง
เหมำะสม(สมพิศ สุขวิพัฒน์. 2539 : 117)  
    นพรัตน์ หวังในธรรม “...พูดถึงสำมีว่ำ เป็นคนดี สนุกสนำน รักงำน
ด้ำนนำฏศิลปเป็นชีวิต มุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยสนับสนุนให้รุ่นน้องๆได้
แสดงควำมสำมำรถ เช่น ในเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”ได้เลือกผู้แสดงด้วยกำรมองเห็นลึกๆ ว่ำคนไหนจะ
เหมำะสมกับตัวละครในเรื่อง ซึ่งท่ีผ่ำนมำก็ท ำให้ตัวละครทุกคนมีช่ือเสียงในบทบำทของตัวละครตัว
นั้น ดีใจท่ีงำนท่ีพ่อรัก ประสบควำมส ำเร็จ เขำเป็นคนรักงำนมำก ถ้ำงำนชุกๆ จะไม่มีเวลำพักผ่อนเลย 
นั่งเขียนบทจนสว่ำงเป็นประจ ำ” (นพรัตน์ หวังในธรรม. 2535 : 51)  
    ชลัช เกตุ สิงห์  ก ล่ำวในหนัง สือ กระจกส่องใจไป สู่วิวำห์ตองอู      
(ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ จะเด็ด “ผู้ชนะสิบทิศ”เขำเกิดมำเป็นพระเอกเท่ำนั้น) ไว้ว่ำ อัจฉริยะของอำจำรย์
เสรีท่ีใครก็ไม่อำจจะคล้ำยได้ ก็คือท่ีรู้จักเลือกตัวแสดงให้เป็นคนในบทประพันธ์ได้มำกท่ีสุด ควำมเป็น
เลิศด้ำนอัจฉริยะของอำจำรย์เสรีในข้อนี้ทุกคนเถียงไม่ขึ้นจริงๆ นอกจำกไม่ยอมเถียงแล้วก็ยังยอมรับ
ในผู้แสดงคนนั้นๆด้วย(ชลัช เกตุสิงห์. 2534 : 85) 
 

   จำกข้อควำมดังกล่ำวนี้ ได้กล่ำวถึง ผลส ำเร็จในกำรก ำหนดผู้แสดงของนำยเสรี 
หวังในธรรม โดยจะเห็นได้ว่ำนำยเสรี หวังในธรรม มีวิธีกำรคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีคุณสมบัติและ
ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม แม้ว่ำบุคลิกลักษณะจะไม่ตรงกับตัวละครในเรื่อง นำยเสรี หวังในธรรม ก็จะ
พิจำรณำควำมพิเศษด้ำนอื่น ท่ีเป็นจุดเด่นในตัวของศิลปินออกมำได้ ท้ังนี้นำยเสรี หวังในธรรม      
เคยกล่ำวถึงรองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ในเรื่องกำรรับบทบำทตัวละครมังตรำ ในเรื่อง 
ผู้ชนะสิบทิศ ไว้ในหนังสือ กระจกส่องใจไปสู่วิวำห์ตองอู (“ศุภชัย”มิอำจเป็นอื่นไปได้) ควำมว่ำ 
    “มองหำคนท่ีจะมำรับบทมังตรำอยู่นำน ก็หำไม่ถูกใจบำงคนหน้ำดี   
ร ำไม่สวย อำรมณ์ไม่ให้เร็ว คือมันได้อย่ำงเสียอย่ำง จนวันหนึ่งก ำลังจะกลับบ้ำน น้อย(ศุภชัย      
จันทร์สุวรรณ์) เดินออกมำจำกวิทยำลัย จะขึ้นรถกลับบ้ำนเหมือนกัน พอเห็นปั๊บก็นึกได้ขึ้นมำทันทีว่ำ
ไอ้นี่ล่ะมังตรำ น้อยนี่เป็นศิลปินท่ีมีควำมพร้อมเป็นเลิศในทุกอย่ำง หน้ำตำดีใส่ชฎำขึ้น แต่ งตัวรัด
เครื่องดี ร ำสวยมำกเสียงพูดก็ดีมีอ ำนำจขยันท่องบทจ ำแม่น คุณลักษณะพิเศษของน้อยนอกจำกรับ
บทได้ทุกบทท้ังพระท้ังนำง ได้อย่ำงเป็นธรรมชำติท่ีสุดแล้วก็คือ กำรท ำอำรมณ์รับอำรมณ์ได้เร็ว 
สำมำรถเปล่ียนอำรมณ์เป็นโกรธมำเป็นรักได้ทันที บทคุ้มดีคุ้มร้ำย เปล่ียนจำกอำรมณ์หนึ่งเป็นอำรมณ์
หนึ่งได้ในเด๋ียวนั้น ซึ่งน้อยคนนักท่ีจะท ำอำรมณ์ได้อย่ำงนี้ น้อยเหมำะท่ีจะรับบทท่ีออกจะเป็นพิธีกำร
เคร่งครัด น้อยเหมำะจะเป็นเจ้ำ แล้วก็ท ำนองเดียวกันเหมำะกับกำรเปล่ียนอำรมณ์มำเป็นเด็กขี้อ้อน 
กุ๊กกิ๊ก แล้วก็เจ้ำอำรมณ์ ด้ือรั้น ดันทุรัง เป็นทหำรก็อำจหำญ ข้อเสียของน้อยคือเต้ียไปหน่อย แต่ก็ไม่
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มีปัญหำ เวลำแต่งเครื่อง เขำก็แต่งขึ้นทุกสี มีควำมสง่ำในตัว ร ำได้อ่อนช้อย สวยงำมมำก คนดูเขำไม่
รู้สึกในข้อนี้ ก็ยอมรับกันละนะ...”(บุรณี สุนทรชัย. 2534 : 88) 
   ท้ังนี้นำยเสรี หวังในธรรม ยังได้กล่ำวไว้ใน “ผู้ชนะสิบทิศ ศิลปะกำรประพันธ์
สรรค์ร้อยแก้วเป็นร้อยกรอง”วำรสำรอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกรไว้ควำมว่ำ 
    “กำรจัดกำรแสดงละครต้องนึกถึงใจคนดู ต้องสมมติตัวเองว่ำเป็นคนดู 
ดูว่ำตอนนี้ยำวหรือไม่หรือว่ำน่ำเบื่อหรือเปล่ำ ถ้ำเห็นว่ำน่ำเบื่อก็ต้องแก้ไขมีสองวิธี วิ ธีแรกคือหำ 
เครื่องปรุงเติม เครื่องปรุงนี้คือตัวตลก ใช้ตัวตลกในกำรเดินเรื่องไปจนถึงจุดท่ีต้องกำร นับเป็นคนแรก
ท่ีใช้วิธีนี้ ซึ่งได้ผล ท้ังยังท ำให้เรื่องสนุกอีกด้วย(เสรี หวังในธรรม. 2538 : 64) 
   จำกบทควำมต่ำงๆท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้นนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถของ
นำยเสรี หวังในธรรมในด้ำนกำรเขียนบทละคร นำยเสรี หวังในธรรมก็สำมำรถผสมผสำนเทคนิค
เฉพำะตัวในกำรประพันธ์ได้อย่ำงกลมกลืนไม่ละท้ิงสำระส ำคัญของเรื่อง และมีกำรดัดแปลงเนื้อเรื่อง
ให้รวบรัด กระชับผู้ชมสำมำรถติดตำมชมได้อย่ำงต่อเนื่อง  ส่วนด้ำนกำรก ำหนดผู้แสดงนำยเสรี หวัง
ในธรรม ก็สำมำรถก ำหนดตัวละคร เพื่อให้เหมำะสมกำรแสดงละคร ท ำให้ละครหลำยๆเรื่องของนำย
เสรี หวังในธรรมได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มผู้ชมละครอย่ำงล้นหลำม 
 

  3. การฝึกซ้อมการแสดง 
   กำรเป็น ผู้ก ำกับท่ี ดีของนำยเสรี หวังในธรรม โดยมุ่ งหวังให้ผลงำนกำร
สร้ำงสรรค์กำรแสดงมีควำมสวยงำม ประณีต กำรวำงแผนงำนจัดกำรแสดงเป็นไปอย่ำงมีระบบชัดเจน 
กำรท ำงำนด้ำนจัดกำรแสดงนั้นต้องใช้ท้ังเหตุผล และอำรมณ์ โดยกำรรู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำแล้วใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนท่ีร่วมกันเป็นหมู่คณะจ ำนวนมำกในกำรจัดกำรแสดงละคร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นำยเสรี หวังในธรรมท่ีได้รับบทบำทเป็นท้ังผู้ประพันธ์ และผู้ก ำกับกำรแสดง ยังต้องรับภำระต่ำงๆ 
เพื่อขจัดช่องทำงท่ีอำจน ำไปสู่ควำมขัดแย้งด้วย ในกำรบริหำรจัดกำรก ำหนดกำรกำรฝึกซ้อมนั้น ก็เป็น
เรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีต้องมีกำรวำงแผน เพรำะในกำรจัดกำรแสดงย่อมมีกำรก ำหนดให้มีกำรแสดงรอบ
ปฐมทัศน์ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม ปรับปรุง เพิ่มให้กำรจัดแสดงสมบูรณ์แบบ หรือเพื่อเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์กำรแสดง นำยเสรี หวังในธรรมได้มีกำรก ำหนดกำรวำงแผนกำรฝึกซ้อมในกำรจัดกำร
แสดงละคร เรื่อง พระมหำชนก ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

3.1. การฝึกซ้อม(ย่อย) คือ เป็นช่วงท่ีมีกำรจัดเตรียมบทละคร ซึ่งอำจ
มีกำรตัดต่อ ปรับปรุงบทกำรแสดงให้มีควำมเหมำะสมกับกำรแสดง ฉำก เทคนิคต่ำงๆ เครื่องแต่งกำย 
ในช่วงระยะเวลำนี้ถือเป็นช่วงแยกฝึกซ้อมเด่ียวไปตำมแต่ละบทบำทของตัวละคร 
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3.2. การฝึกซ้อมใหญ่ เสมือนจริง คือ เป็นระยะเวลำกำรน ำฉำก 
เครื่องแต่งกำย แสง สี เสียง เทคนิคพิเศษ ต่ำงๆ มำร่วมในกำรฝึกซ้อมกำรแสดง เพื่อให้กำรแสดงเกิด
ควำมรำบรื่นตลอดต้ังแต่ต้นจนจบ ผู้แสดง นักดนตรี และเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคเวที สำมำรถจดจ ำกำร
ปฏิบัติท่ีระบุไว้ในบทกำรแสดงได้อย่ำงแม่นย ำ ระยะเวลำนี้ยังถือเป็นระยะเวลำเพื่อดูควำมเรียบร้อย
ในทุกฝ่ำยๆท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีจัดกำรแสดง ซึ่งหลังจำกกำรแสดงในครั้งนี้จบลง จะมีกำรประเมินผล
ด้ำนกำรแสดงเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังต้ังปรับปรุง เพื่อให้กำรแสดงสมบูรณ์ และเตรียมแผนไว้
รองรับปัญหำต่ำงท่ีเกิดคำดเดำไว้ 

3.3 ก าหนดการแสดงจริง  คือ เป็นช่วงท่ีมีกำรแสดงในรูปแบบ
สมบูรณ์ขึ้นครั้งแรก นับเป็นกำรแสดงรอบปฐมฤกษ์  

 

   ในกำรฝึกซ้อมละคร เรื่อง พระมหำชนก   ของนำยเสรี หวังในธรรมนี้จะไม่
สมบูรณ์ในด้ำนกำรแสดงเลย หำกนำยเสรี หวังในธรรมขำดผู้ท่ีจะเป็นผู้ถ่ำยทอดอำรมณ์ของตัวละคร
แต่ละตัว และกำรฝึกซ้อมก็เป็นวิธีกำรท่ีจะท ำให้นักแสดงคุ้ยเคยกับบทบำท และอุปนิสัยของตัวละคร
มำกยิ่งขึ้น เพรำะในละครร ำ เรื่อง พระมหำชนกนี้ ตัวละครจะต้องพูดบทเจรจำด้วยตนเอง และมีบท
กำรบรรเลงขับร้องประกอบร ำร่วมอยู่ด้วย 
   นำยเสรี หวังในธรรมจึงใช้ลักษณะกำร “ท ำงำนบนโต๊ะ” คือ ผู้แสดงจะมำนั่ง
อ่ำนบท ท่องบท โดยเสรีหวังในธรรมเป็นผู้อธิบำยให้ผู้แสดงเข้ำใจบทและอำรมณ์ของตัวละครว่ำควร
เป็นอย่ำงไรแล้วจึงขึ้น จึงซ้อมกำรพูด ท่ำเดินและท่ำร ำ(สุพิชฌำย์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ. 2546 : 47) 
   จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนฝึกซ้อมของนำยเสรี หวัง
ในธรรม ไว้ในหนังสือ “แปรสยุมพร” ไว้ควำมว่ำ “...ผลงำนละครจะออกมำสมบูรณ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
กำรก ำกับกำรแสดงละครด้วย ตัวละครทุกตัวต้องรู้หน้ำท่ี รู้บท รู้อำรมณ์ของตัวเอง ละคร ำยังต้อง
ก ำกับ นักร้องและคนบอกบทด้วย เนื้อร้องบำงท่อนคิดว่ำบรรจุเพลงได้เหมำะสม แต่นักร้องก็อำจท ำ
เสียได้ หรือถ้ำบอกบทผิดเว้นวรรคตอนผิด ควำมหมำยของเรื่องก็จะผิดไปด้วย ฉะนั้นบทละครท่ีจัดท ำ
นั้น ส่วนท่ีเป็นค ำกลอนจะจัดแต่งวรรคตอนให้เรียบร้อย เพื่อมิให้เกิดปัญหำด้ำนกำรร้องและกำรบอก
บท นอกจำกนี้ก่อนกำรแสดงก็จะมีกำรประชุมก่อน แล้วให้ผู้แสดงพูดตำมบทเหมือนก ำลังเล่นละคร
วิทยุ โดยจะต้องอธิบำยให้ผู้แสดงและนักร้องรู้บทบำท รู้อำรมณ์ตัวละคร บทตรงนี้มีอำรมณ์อย่ำงนี้
ต้องพูดเป็นจังหวะอย่ำงนั้น...ให้ถูกต้องจึงจะได้รสได้เรื่องตำมท้องเรื่อง”(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.     
2535 : 44)  
   วันทนีย์ ม่วงบุญ ได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนฝึกซ้อมของนำยเสรี หวังใน
ธรรม ไว้ในหนังสือ “แปรสยุมพร” ไว้ควำมว่ำ“...จะพูดถึงควำมละเอียดลออ  ซึ่งบำงครั้งทุกคน
อำจจะนึกไม่ถึง   แต่ก็รอดสำยตำพ่อไปไม่ได้พ่อจะแนะ จะบอกว่ำควรท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ พ่อเป็นผู้
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ก ำกับละครสมัยใหม่ทีเดียว  ซ้ ำยังทันเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองปัจจุบัน โดยพ่อจะสอดแทรกเหตุกำรณ์นั้นๆ 
เข้ำไปในบทละครขณะท่ีแสดงได้อย่ำงแนบเนียนและเรียกเสียงฮำ เสียงปรบมือได้ทุกครั้ง ท้ังๆท่ีพ่อ 
ไม่เคยเตรียมล่วงหน้ำเลย พ่อให้เกียรติครูฝึกซ้อมทุกคน มีส่ิงท่ีควรจะแก้ไข พ่อจะแนะน ำให้เป็นอย่ำง
ดี ไม่เคยต ำหนิใคร บำงคนท่ีพ่อเห็นว่ำยังไม่ดีพอ พ่อก็จะเรียกไปช้ีแนะเป็นกำรส่วนตัว  พ่อไม่เคยดุด่ำ 
ถ้ำทุกคนท ำตำมหน้ำท่ีตรงต่อเวลำ และมีน้ ำใจซึ้งกันและกัน”(วันทนีย์ ม่วงบุญ. 2535 : 213) 
   ไพฑูรย์  เข้มแข็ง ได้ให้ สัมภำษณ์กับผู้วิ จัยถึงในกำรฝึกซ้อมละคร เรื่อง         
พระมหำชนก ไว้ควำมว่ำ “...กำรฝึกซ้อมกำรแสดง ถือเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงยิ่ง ไม่ว่ำจะรับบทบำทใด 
เป็นตัวละครใดในเรื่อง ก็จ ำเป็นต้องต้ังใจซ้อม ในส่วนตัวครู..พ่อเสเป็นผู้ตรงต่อเวลำมำกในกำรซ้อม 
จะเป็นผู้เก็บรำยละเอียดทุกส่วนไว้ เพื่อติชม ปรับปรุง ท้ังนี้ก็เพื่อให้ละครออกมำสมบูรณ์ท่ีสุด ตรง
ตำมบทละครท่ีเขียนไว้ ในละครพระมหำชนกนี้ ....จะมีกำรซ้อมย่อย หลำยครั้งด้วยกัน เพรำะมี
นักแสดงท่ีเป็นเด็กนักเรียนร่วมแสดงด้วย จึงจ ำเป็นท่ีต้องมีกำรซ้อมหลำยครั้ง ท้ังซ้อมเพื่อแถลงข่ำว 
ซ้อมเพื่อออกรำยกำรโทรทัศน์ ถือว่ำเป็นกำรฝึกซ้อมท่ีหลำยครั้ง และหนักอยู่ ท้ังนี้ก็เพื่อให้ผู้แสดงทุก
คนแม่นย ำในคิวกำรแสดง...ในฉำกของครูเอง เป็นฉำกท่ีแสดงแสงเงำ(ตำโบล์วิวังต์) ก็ต้องซ้อมคิว
หลำยครั้ง เพื่อให้แม่นย ำ ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด...ในกระบวนวิธีกำรฝึกซ้อมของพ่อเส ครูชอบนะ 
เพรำะปัจจุบันกำรแสดงมำก เวลำซ้อมน้อย กำรผิดพลำดย่อมเกิดได้ตลอดเวลำ...”(ไพฑูรย์ เข้มแข็ง. 
สัมภำษณ์. 15 พฤศจิกำยน 2559)  
   ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  ได้ให้ สัมภำษณ์กับ ผู้วิ จัย ถึงในกำรฝึกซ้อมละคร        
เรื่อง พระมหำชนก ไว้ควำมว่ำ “...เมื่อตัวครูเองรู้ว่ำได้รับบทบำทเป็นตัวพระมหำชนก ส่ิงแรกก็คือ 
พ่อจะน ำบทละครมำให้อ่ำนก่อนเสมอ ก่อนกำรฝึกซ้อม และในระหว่ำงกำรฝึกซ้อม ครูเองก็ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกพ่อเส เพรำะมำจำกได้ร่วมแสดงละครพันทำง ผู้ชนะสิบทิศแล้ว โดยในละครพระ
มหำชนกก็ให้เป็นผู้ออกแบบท่ำด้วยตนเองภำยใต้ กำรดูแลของผู้เช่ียวชำญในครั้งนั้น  แต่พ่อเสเป็นคน
ช่ำงสังเกต เมื่อส่ิงไหนออกนอกกรอบ ก็จะแนะน ำ ช่วยแก้ไขทันที จะไม่ปล่อยให้ผ่ำนไปเพรำะตัวผู้
แสดงจะได้เข้ำใจในส่ิงท่ีต้องปรับปรุง...กำรฝึกซ้อม จะซ้อมหลำยครั้ง จนผู้แสดงคุ้นเคย และแม่นย ำ 
และกำรแสดงออกมำดีท่ีสุดจนเป็นท่ีน่ำพอใจ...”(ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์. สัมภำษณ์. 23 ธันวำคม 
2560)  
   ขวัญใจ คงถำวร ได้ให้ สัมภำษณ์กับผู้วิ จัย ถึง ในกำรฝึกซ้อมละคร เรื่อง        
พระมหำชนก ไว้ควำมว่ำ “...กำรฝึกซ้อมละคร พ่อเส จะเป็นผู้ท่ีให้เกียรติผู้อื่น คือให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้เช่ียวชำญ ผู้แสดงทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นนักเรียนก็ตำม โดยจะไม่ถือว่ำตัวเองเป็นผู้ก ำกับท่ีมีสิทธิ์ช้ีขำด
ในกำรแสดงบนเวที พ่อจะมีเทคนิควิธีกำรแนะน ำ ปรับเปล่ียน ช้ีแจง เพื่อให้กำรแสดงออกมำตรงตำม
บทละคร บำงครั้งก็จะเล่ำเรื่องให้ฟังเพื่อให้เข้ำใจตรงกัน แต่เวลำฝึกซ้อม พ่อเป็นคนท่ีตรงต่อเวลำ 
และให้ควำมส ำคัญต่อกำรฝึกซ้อมมำกไม่ว่ำจะเป็นกำรซ่อมย่อย ซ่อมใหญ่ และสำมำรถจดจ ำข้อท่ีต้อง
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แก้ไข ปรับปรุง อื่นๆ ได้อย่ำงแม่นย ำ แม้แต่กำรแสดงรอบแรกแสดงไปแล้ว กระบวนกำรฝึกซ้อม ก็ยัง
ด ำเนินกำรฝึกซ้อมอยู่ แต่อำจจะไม่หนักมำกนัก แต่ก็เป็นกำรซ้อมเพื่อปรับปรุงในส่วนท่ีต้องแก้ไข
เพิ่มเติมด้วย...”(ขวัญใจ คงถำวร. สัมภำษณ์. 5 กุมภำพันธ์ 2560)        
    ยงยุทธ ไหวพริบ ได้ให้สัมภำษณ์กับผู้วิจัย ถึงในกำรฝึกซ้อมด้ำนเทคนิคแสง สี 
เสียง ของละคร เรื่อง  พระมหำชนก ไว้ควำมว่ำ “...อำจำรย์เสรี หวังในธรรม ท่ำนเป็นคนเก่งมำก    
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดีมำก ท่ำนจะเป็นผู้เขียนบทแล้วอธิบำยเรื่องเทคนิคแสง เสียง ไว้ชัดเจน บำงครั้ง
ในบำงส่วนท่ำนก็ล้ ำหน้ำมำกกว่ำเรำเสียอีก...แม้มีกำรซ้อมกำรแสดง ท่ำนก็ยังต้องให้เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิค
แสง เสียง ร่วมซ้อมด้วย หรือแม้ซ้อมย่อยก็ต้องอยู่ซ้อม เพรำะท่ำนจะอธิบำยตลอดว่ำ ตัวละคร
ต้องกำรส่วนไหนเด่น ต้องกำรเน้นอำรมณ์ บรรยำกำศของฉำกแบบไหน อำจำรย์เสรี เก็บลำยเอียด
กำรฝึกซ้อมทุกครั้ง ท้ังฝึกซ้อมกลุ่มย่อย กลุ่มเล็ก บำงครั้งก็แบ่งกำรซ้อมเป็นฉำกจะเน้นซ้อมบ่อยใน
ฉำกท่ีต้องมีเทคนิคพิเศษ..เช่น ฉำกกำรแสดงผสมตำโบล์วิวังต์ ท่ำนสำมำรถแบ่งเวที ได้อย่ำงชัดเจนไม่
ทับซ้อน แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็เป็นกำรซ้อมแล้วซ้อมอีก จนเจ้ำหน้ำท่ีเวทีทุกคนจดจ ำคิวกำรแสดงตำมบท
ละครได้..” (ยงยุทธ ไหวพริบ. สัมภำษณ์. 8 กุมภำพันธ์ 2560)        
     
   จำกบทควำมสัมภำษณ์ท่ีกล่ำวถึง นำยเสรี หวังในธรรม ได้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำร
เป็นผู้ก ำกับกำรแสดงด้วยควำมต้ังใจ และทุ่มเท อุตสำหะ ด้วยกำรทุ่มเทให้กับงำนด้ำนกำรแสดงอย่ำง
จริงจัง รวมท้ังฝึกซ้อมกำรแสดงท่ีมีกำรวำงแผนขั้นตอนในกำรฝึกซ้อม เพื่อให้กำรแสดงละครสมบูรณ์
มำกท่ีสุด ตลอดจนกำรก ำกับบนเวทีของนำยเสรี หวังในธรรมได้มีกำรวำงแผน และกำรฝึกซ้อม
ควบคุมก ำกับอย่ำงใกล้ชิด ท ำให้นักแสดงมีควำมพร้อมในทุกๆ ด้ำนท้ังอำรมณ์ ลีลำ ท่ำร ำ    จึงท ำให้
กำรแสดงละครมีควำมสมบูรณ์ ประสบผลส ำเร็จ ดังจะเห็นผลส ำเร็จจำกกำรจัดกำรแสดงหลำยๆเรื่อง 
โดยผู้วิจัยได้วิเครำะห์จำกข้อควำมท่ีหลำยท่ำนได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น จนส่งผลให้ละคร เรื่อง พระมหำชนก
นี้ก็ได้ประสบผลส ำเร็จ ดังบทควำมกล่ำวสนับสนุน ดังนี้ 
    “...จึงส่งผลให้ในกำรจัดแสดงละครพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัว “พระมหำชนก” ในวันข้ำรำชกำรพลเรือน หรือวันท่ี 1 เมษำยน มำไม่นำน ก็เกิดเสียง
เรียกร้องให้กลับมำแสดงอีก เนื่องจำกยังมี ผู้พลำดชมจ ำนวนมำก กรมศิลปำกรจึงด ำเนินกำร         
ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตอัญเชิญพระรำชนิพนธ์ เรื่องดังกล่ำวมำจัดแสดงใหม่ ณ โรงละคร
แห่งชำติ ตลอดเดือนกรกฎำคมท่ี ผ่ำนมำ ท่ำมกลำงกำรตอบรับจำกผู้ชมอย่ำงเนืองแน่น ”             
(จตุพล บุญพรัด 2540 : 282 ) 
   จำกบทควำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นท้ังหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงด้ำนประสบกำรณ์
ควำมสำมำรถของนำยเสรี หวังในธรรม  ท่ีมีควำมเช่ียวชำญอย่ำงมำกในด้ำนกำรแสดง กำรเป็นผู้
ก ำกับ กำรประพันธ์บทโขน บทละครได้อย่ำงลึกซึ้ง สำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ของตัวละคร ให้ผู้ชม
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ได้รับสุนทรีย์ในกำรชมกำรแสดงอย่ำงเต็มท่ี ท้ังนี้ด้วยควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรของผู้ชม ว่ำต้องกำร
จะชมอะไรในกำรแสดง เปรียบดังกระจกเงำท่ีสะท้อนให้เห็น ท้ังมีควำมเข้ำใจในตัวละครเป็นอย่ำงดี  
ผสมผสำนเทคนิคเฉพำะตัวในกำรประพันธ์ได้อย่ำงกลมกลืนไม่ละท้ิงสำระส ำคัญของเรื่อง และมีกำร
ดัดแปลงเนื้อเรื่องให้รวบรัด กระชับผู้ชมสำมำรถติดตำมชมได้อย่ำงต่อเนื่อง  ส่วนด้ำนกำรก ำหนดผู้
แสดงนำยเสรี หวังในธรรม ก็สำมำรถก ำหนดตัวละคร เพื่อให้เหมำะสมกำรแสดงละคร ท ำให้ละคร
หลำยๆเรื่องของนำยเสรี หวังในธรรมได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มผู้ชมละครอย่ำง เป็นมำก จนศิลปิน
เหล่ำนั้นเป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียงในวงกำรศิลปินนักแสดงก็ว่ำได้ และด้วยควำมทุ่มเท ต่อกำร
ปฏิบัติงำน ใฝ่หำควำมรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สรรค์สร้ำงผลงำน อยู่ตลอดเวลำ จนถือได้ว่ำ 
นำยเสรี หวังในธรรม เป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอย่ำงกำรเป็นศิลปินท่ีดี บุคคลหนึ่งต่อวงกำรนำฏศิลป์ และ
ในล ำดับต่อไป ผู้วิจัยจะน ำองค์ประกอบกำรแสดงละครร ำ เรื่อง พระมหำชนก เพื่อเป็นกำรศึกษำว่ำ
นำยเสรี หวังในธรรม มีองค์ประกอบในด้ำนต่ำงๆใดบ้ำง ท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้ละครร ำ เรื่อง      
พระมหำชนก ของนำยเสรี   หวังในธรรม ท่ีน ำมำจำกบทพระรำชนิพนธ์ร้อยแก้ว เรื่อง พระมหำชนก     
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชสู่บทละครร ำ ประสบผลส ำเร็จ จนเป็นท่ีช่ืนชม
ต่อสำยตำผู้ชมจ ำนวนมำก ดังต่อไปนี้ 
 กรมศิลปำกรได้ด ำเนินกำรขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตอัญเชิญพระรำชนิพนธ์ เรื่อง 
พระมหำชนกมำจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชำติ โดยในกำรอัญเชิญบทพระรำชนิพนธ์  เรื่อง          
พระมหำชนกมำจัดแสดงเป็นละครร ำครั้งนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อหำรำยได้โดยเสด็จพระรำชกุศลสมทบทุนปฏิรูปกำรศึกษำของวิทยำลัย   
นำฏศิลป นำยเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง และผู้เช่ียวชำญพิเศษด้ำนสังคีต
ศิลป์ กรมศิลปำกร ได้เป็นผู้รับหน้ำท่ีเขียนบท และก ำกับกำรแสดงละคร โดยมีองค์ประกอบกำรแสดง
ละคร เรื่อง พระมหำชนก ดังนี้ 
 

องค์ประกอบการแสดงละครร า เรื่อง พระมหาชนก 
องค์ประกอบกำรแสดง  ถือเป็นส่วนหนึ่งของนำฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะกำรแสดงท่ีมีควำมงดงำม 

อ่อนช้อย และเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทยท่ีอยู่ คู่ชำติไทยมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทท่ีมีควำมงดงำมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบกำรแสดงท่ีช่วยให้กำรแสดงมี
ควำมงดงำมและสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้หัวข้อองค์ประกอบ ดังนี้  

1. บทละคร     2.  ตัวละคร 
3. ดนตรีและเพลง   4.  ฉำก แสง สี เสียงและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง 
5. เครื่องแต่งกำย 
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 1. บทละคร เรื่อง พระมหำชนก ถือได้ว่ำเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งท่ีนำยเสรี หวังในธรรมได้
ถอดควำมจำกร้อยกรองสู่บทละครกำรแสดงท่ีเป็นร้อยแก้ว ดังนี้ 

1.1 เนื้อเร่ือง คือ เหตุต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ 
   พระมหำชนก พระเจ้ำแผ่นดิน ณ เมืองมิถิลำแห่งวิเทหะรัฐ ทรงมีพระโอรส   
สององค์ คือ  พระอริฏฐชนก และ พระโปลชนก เมื่อพระรำชบิดำสวรรคต พระอริฏฐชนกผู้เป็น
อุปรำช ก็ได้ครองบ้ำนเมืองต่อมำ พระโปลชนกทรงเป็นอุปรำช ครั้งนั้นยังมีอ ำมำตย์ออกอุบำย        
ให้   พระอริฏฐชนกระแวงพระอนุชำว่ำ พระโปลชนกคิดขบถ พระรำชำทรงเช่ืออ ำมำตย์ จึงให้จับ
พระโปลชนกไปขังไว้ ด้วยบุญบำรมีของพระโปลชนกจึงสำมำรถเสด็จหนีไปยังชำยแดน มีผู้คนจ ำนวน
มำกพร้อมท่ีจะเข้ำเป็นพวกด้วย 
 

 
 

ภำพท่ี 18 
กำรแสดงตำโบล์วิวังต์ 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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ภำพท่ี 19 
กำรแสดงตำโบล์วิวังต์ ตอนท่ีอ ำมำตย์ออกอุบำยให้พระอริฏฐชนกระแวงพระอนุชำ 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

   เมื่อถึงกำลท่ีเอื้อ พระโปลชนกก็ยกกองทัพไปตีเมืองมิถิลำ บรรดำทหำรแห่ง
เมืองมิถิลำพำกันเข้ำกับพระโปลชนกอีกเป็นจ ำนวนมำกด้วยเห็นใจท่ีพระโปลชนกถูกจับไปขังไว้โดย  
ไม่ยุติธรรม พระอริฏฐชนกตรัสส่ังพระมเหสีซึ่งก ำลังทรงครรภ์แก่ ให้ทรงหลบหนี เอำตัวรอด         
ส่วนพระองค์เองทรงออกท ำสงครำม และส้ินพระชนม์ในสนำมรบ พระโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์ 
ครองเมืองมิถิลำสืบต่อมำ  
   ฝ่ำยพระมเหสีของพระอริฏฐชนก เสด็จหนีไปอยู่เมืองกำลจัมปำกะ พระอินทร์
จึงเสด็จมำช่วย ทรงแปลงกำยเป็นชำยชรำขับเกวียนมำหนีไปจนถึงเมืองกำลจัมปำกะอยู่ห่ำงกรุงมิถิลำ 
60 โยชน์ พำเสด็จไปนั่งพักอยู่ในศำลำแห่งหนึ่งในเมืองนั้น บังเอิญอุทิจจพรำหมณ์มหำศำลเดินผ่ำนมำ 
เกิดควำมเอ็นดูสงสำร จึงรับพระนำงไปอยู่ด้วย อุปกำระเล้ียงดูพระนำงเหมือนเป็นน้องสำว ไม่นำนนัก 
พระนำงก็ประสูติพระโอรส ทรงต้ังพระนำมว่ำ มหำชนกกุมำร ซึ่งเป็นพระนำมของพระอัยกำ  
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ภำพท่ี 20 
กำรแสดงตำโบล์วิวังต์ ตอนท่ีมหำชนกกุมำรตีพวกเด็กๆที่ท ำให้ทรงขัดเคือง  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 
   วันหนึ่ ง มหำชนกกุมำรชกต่อยกับเพื่อนเล่นเนื่องจำกถูกเด็กล้อเลียนว่ำ        
เป็นลูกไม่มีพ่อ มหำชนกพยำยำมสืบควำมจริง พระมำรดำจึงตรัสเล่ำเรื่องท้ังหมดให้พระโอรสทรำบ   
ก็ทรงต้ังพระทัยว่ำ จะได้เสด็จไปเอำรำชสมบัติเมืองมิถิลำคืนมำ พระมำรดำจึงทรงน ำเอำทรัพย์สิน   
มีค่ำมำจำกมิถิลำ 3 ส่ิง คือ แก้วมณี แก้วมุกดำ และแก้ววิเชียร เพื่อเป็นทุนล่องเรือไปค้ำขำยท่ี  
สุวรรณภูมิ ในระหว่ำงทำงเกิดพำยุใหญ่ โหมกระหน่ ำ ฝ่ำยมหำชนกกุมำร เมื่อทรงทรำบว่ำเรือจะจม
แน่แล้ว ก็เสวยอำหำรจนอิ่มหน ำ ทรงน ำผ้ำมำชุบน้ ำมันจนชุ่ม แล้วนุ่ งผ้ำนั้นอย่ำงแน่นหนำ          
ครั้นเมื่อเรือจมลง เหล่ำพ่อค้ำกลำสี เรือท้ังปวงก็จมน้ ำ ส่วนพระมหำชนกทรงแหวกว่ำย อยู่ในทะเล  
ถึง 7 วัน นำงมณีเมขลำ เทพธิดำผู้รักษำมหำสมุทร เห็นพระมหำชนก ว่ำยน้ ำอยู่เช่นนั้น จึงสนทนำ
แลกเปล่ียนกัน จนนำงมณีเมขลำเข้ำใจในปรัชญำของกำรบ ำเพ็ญวิริยบำรมี นำงมณีเมขลำจึงช่วยอุ้ม
พำมหำชนกกุมำร ไปจนถึงฝ่ังเมืองมิถิลำ  
   ฝ่ำยพระโปลชนกไม่มีพระโอรส ทรงมีแต่พระธิดำพระนำมว่ำ สิวลี ในเมื่อไม่ทรง
มีพระโอรส พระโปลชนก ตรัสส่ังอมำตย์ว่ำ ผู้ใดสำมำรถไขปริศนำขุมทรัพย์ได้  ก็ยกบ้ำนเมือง        
ให้แก่ ผู้นั้น ในท่ีสุดบรรดำเสนำข้ำรำชบริพำรจึงต้ังพิธี เส่ียงรำชรถ รำชรถหยุดอยู่หน้ำศำลำท่ี       
พระมหำชนกประทับอยู่ ทรงไขปริศนำได้หมด ผู้คนจึงพำกันสรรเสริญปัญญำของพระมหำชนก 
พระองค์ได้ครองวิเทหรัฐด้วยควำมผำสุกตลอดมำ ด้วยทรงอยู่ในทศพิธรำชธรรม  
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   ต่อมำพระนำงสิวลีประสูติพระโอรส ทรงนำมว่ำ ทีฆำวุกุมำร เมื่อเจริญวัยขึ้น 
พระบิดำโปรดให้ด ำรงต ำแหน่งอุปรำช อยู่มำวันหนึ่ง พระรำชำมหำชนกเสด็จอุทยำนทอดพระเนตร 
เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล ต้นท่ีมีผล ผลมีรสชำติอร่อย ตรัสชมแล้วต้ังใจจะเสวยเมื่ออก
จำกพระรำชอุทยำน แต่เมื่ออกมำต้นมีผลก็เสียหำยจนหมดเพรำะผู้คนพำกันโค่นเพื่อเอำผลมะม่วง 
ส่วนต้นไม่มีผลยังอยู่รอดได้ พระมหำชนกทรงคิดว่ำ รำชสมบัติ เปรียบเหมือนต้นไม้มีผลอำจถูก
ท ำลำย แม้ไม่ถูกท ำลำยก็ต้องคอย ระแวดระวังรักษำ  เกิดควำมกังวล พระองค์ประสงค์จะท ำตนเป็น
ผู้ไม่มีกังวลเหมือนต้นไม้ไม่มีผล แต่ก็ไม่ทรงท ำเช่นนั้นเพรำะคิดว่ำเป็นหน้ำท่ีของพระรำชำท่ีจะท ำให้
สังคมอยู่รอดพ้นก่อน เพรำะสังคมยังขำดสติปัญญำเห็นแก่ประโยชน์เฉพำะหน้ำจึงท ำลำยต้นมะม่วงมี
ผล คิดดังนั้นจึงเห็นควรท ำนุบ ำรุงต้นมะม่วงด้วยหลักวิชำกำรทำงกำรเกษตร และจัดต้ังสถำนศึกษำช่ือ 
ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญำ 
  1.2 แก่นเร่ือง คือ แนวคิดส ำคัญหรือควำมมุ่งหมำยท่ีผู้ประพันธ์ต้องกำรส่ือถึงผู้ชมละคร
พระมหำชนก นำยเสรี หวังในธรรม ได้กล่ำวไว้ในสัมภำษณ์นิตยสำรรำยปักษ์ “แพรว” ควำมว่ำ “หำก
วิเครำะห์อย่ำงลึกซึ้งถึงค ำพูดต่ำงๆ ท่ีเรำอัญเชิญมำจำกพระรำชนิพนธ์แล้ว จะช่วยให้ใจกล้ำ    ใจถึง 
และใจเย็น ใจกล้ำดังพระมหำชนกซึ่งกล้ำว่ำยน้ ำข้ำมทะเล ใจถึง กล่ำวคือ ตำมปกติคนเรำมักลังเลเห็น
อุปสรรคแล้วมักลังเลจนเลิกล้มควำมต้ังใจ แต่ดูละครเรื่องนี้แล้วจะได้คติว่ำ กล้ำคิดต้องกล้ำท ำด้วย 
ส่วนใจเย็นก็คือกำรรอบคอบในกำรตัดสินใจ” (จตุพล บุญพรัด. 2540 : 283 )    
  1.3 โครงเร่ือง คือ ลักษณะโครงเรื่องท่ีดี ส่งผลให้บทละครเป็นเรื่องท่ีน่ำติดตำม           
น่ำชม และเป็น ท่ีนิยมคือ โครงเรื่องท่ีมีปัญหำหรือควำมคิดแย้ง ท่ีส ำคัญ เกิดขึ้นกับตัวเอก            
เป็นปัญหำท่ีเข้มข้น และรุนแรงมีอิทธิพลท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง  (กุหลำบ มัลลิกะมำส. 2517 : 
180) 
   กำรแสดงละครเรื่อง พระมหำชนก ของกรมศิลปำกร จัดท ำบทและบรรจุเพลง
โดยนำยเสรี  หวังในธรรม บทละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้  มี รูป ลักษณะกำรสร้ำงบทเป็น              
“บทละครร ำ” ท่ีบรรจุเพลงหน้ำพำทย์ และเพลงขับร้องไว้ครบถ้วน บทร้องซึ่งมีท้ังท่ีเป็นค ำประพันธ์
ประเภทกลอน และประเภทอื่นๆนั้น  แต่งขึ้น ใหม่ ท้ั งหมดโดยอำศัยบทพระรำชนิพนธ์ ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเป็นต้นเค้ำ ส่วนบทบรรยำยท่ีแทรกไว้ในบทละคร
เป็นระยะๆเพื่อช่วยส ำหรับกำรเช่ือมโยงเรื่องนั้นคัดมำจำกบทพระรำชนิพนธ์ ลักษณะกำรประพันธ์บท
ละครพ ระมห ำชน กน ำย เสรี  ห วั ง ใน ธรรม  ได้น ำ เค้ ำโครง เรื่ อ งจำกบทพระรำชนิ พ น ธ์                   
เรื่อง พระมหำชนก โดยแบ่งเนื้อเรื่องกำรแสดง ออกเป็น 10 ฉำกนำฏกำร ตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. ฉำกพระโปลชนกตรวจพล และเคล่ือนทัพประจัญบำนทัพ       
พระอริฏฐชนกจบฉำกลงท่ีพระอริฎฐชนกส้ินพระชนม์ 

2.  ฉำกพระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัย และขอพรเทพเจ้ำ 
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3.  ฉำกอุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี และรับไปอภิบำล 
4.  ฉำกพระมหำชนกลำพระรำชเทวีไปเมืองสุวรรณภูมิ 
5.  ฉำกเรือส ำเภำแตก 
6.  ฉำกนำงฟ้ำ และนำงเมขลำจับระบ ำ จบฉำกลงท่ีนำงเมขลำทรำบถึง

เหตุร้ำยท่ีก ำลังเกิดแก่พระมหำชนก 
7.  ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 
8.  ฉำกพระมหำชนกประพำสอุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรง

พระรำชปรำรภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล 
9.  ฉำกอุทิจจพรำหมณ์เข้ำเฝ้ำ หลังจำกน ำพระรำชเทวีเสด็จเข้ำเมือง

มิถิลำจนถึงอุทิจจพรำหมณ์รับพระรำชด ำริ เรื่อง กำรชีวำณูสงเครำะห์ 
10.  ฉำกพระมหำชนกเสด็จออกท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์

เรื่อง “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร(จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ.2541 : 45-46)
    

   จำกกำรโครงเรื่องบทละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม  พบว่ำมีกำร
วำงโครงเรื่องท้ังหมดตลอดเรื่อง ได้อำศัยบทพระรำชนิพนธ์เป็นเค้ำโครงเดิม โดยนำยเสรี หวังในธรรม
ได้กล่ำวให้สัมภำษณ์ในนิตยสำรรำยปักษ์ “แพรว”ไว้ ควำมว่ำ   

“ด้วยบทพระรำชนิพนธ์พระมหำชนก ได้มีคติธรรมสอดแทรกอยู่แทบ
ทุกหน้ำ แม้กระท่ังน ำมำเขียนเป็นบทละคร พระองค์ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้อย่ำงไรก็ต้องน ำมำใส่ จึงนับ
ได้ว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ของบทพูดในละครมำจำกพระรำชนิพนธ์” (จตุพล บุญพรัด. 2540 : 282 ) 

 

   บทละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรมได้ก ำหนดให้มี “กำรแสดง
เจรจำติดตลก” เป็นฉำกเช่ือมเรื่องรำว เพื่อช่วยให้กำรแสดงกระชับขึ้น และเพื่อให้กำรแสดงต่อเนื่อง
ในระหว่ำงเปล่ียนฉำกหลังม่ำน เช่น ระหว่ำงฉำกเรือนท่ีพักของพระรำชเทวี กับฉำกภำยในเรื่ อง    
นำยเสรี หวังในธรรมได้ก ำหนดให้มีกำรแสดงหน้ำม่ำน เพื่อเช่ือมโยงเรื่องรำว และเปล่ียนฉำกไปพร้อม
กันด้วย  
    ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ยังให้สัมภำษณ์แก่ผู้วิจัย ไว้ว่ำ “จุดเด่นของกำร
สร้ำงละครของอำจำรย์เสรีนั้น คือกำรน ำตลกเข้ำมำเป็นผู้กระชับเนื้อเรื่อง  โครงเรื่อง เพื่อให้จบตำม
เวลำท่ีก ำหนดไว้ อีกอย่ำงยังเป็นกำรสร้ำงควำมสนุกสนำนในเรื่องด้วย ไม่ให้น่ำเบื่อแก่ผู้ชม เพรำะถ้ำ
เรื่องยืดนำนเกินไป คนดูก็จะเบื่อ จนท ำให้ละครไม่สนุก มันดูรำบเรียบจนเกินไป หรือเครียดด้วย
เรื่องรำวของละครมำกจนเกินไป...” (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์. สัมภำษณ์. 15 พฤษภำคม 2558)  
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   เนื่องด้วยจุดเด่นในเรื่องกำรสร้ำงละครนำยเสรี หวังในธรรมมี คือกำรน ำตลก
เข้ำมำเป็นผู้กระชับเรื่องรำวนั้น จำกท่ีผู้วิจัยได้กล่ำวไว้ในส่วนของประวัติว่ำนำยเสรี หวังในธรรม 
“เป็นคนชอบกำรเล่นตลกมำก โดยได้รับกำรถ่ำยทอดจำกครูยอแสง ภักดีเทวำ เมื่อมีกำรแสดงโขน 
ละครมักจะได้รับบทบำทให้เป็นตัวส ำรองต่ำงๆ รวมท้ังตัวตลก เช่น ฤษี อ ำมำตย์ และเทวดำ”       
เมื่อมีกำรจัดกำรแสดงละคร ในทุกเรื่องท่ีนำยเสรี หวังในธรรมเป็นผู้ก ำกับ หรือผู้จัดท ำบทนั้น        
จะสอดแทรกมุขตลก โดยผ่ำนกำรเล่ำหรือบทสนทนำของตัวละคร(ตลก)ท่ีสร้ำงขึ้นประกอบ          
ในบทเรื่องนั้นๆ  
    สมศรี  ต้ั งตรงจิตร ในหนัง สือแปรสยุมพร ได้ก ล่ำวถึงนำยเสรี          
หวังในธรรมไว้ ควำมว่ำ “อำจำรย์เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชำติท่ีทุ่มเทท้ังชีวิต ให้แก่งำนด้ำนนี้มำ
ตลอด และยังแสดงละครอยู่ตลอดโดยเฉพำะบทตลกนั้นจะไม่ยอมท้ิงเลย เพรำะเป็นท่ีสบอำรมณ์ของ
ผู้ชมมำก แม้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ยังโปรดท่ีเรียกว่ำ ตลกเสรี ”          
(สมศรี ต้ังตรงจิตร. 2535 : 126) 
 

    ขวัญใจ  คงถำวร ให้สัมภำษณ์แก่ผู้วิจัย ไว้ว่ำ “ จุดเด่นของพ่อในกำร
จัดท ำบทละคร คือ มีตลกแทรก เป็นจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ แทบทุกเรื่องท่ีพ่อจัด...จะมีตลกสอดแทรก 
เรื่องรำวควำมต่อไปของเรื่องไว้..ท้ังนี้เพื่อไม่ให้คนดูเบื่อ กระชับเวลำ แถบมีประโยชน์ในกำรจัดฉำกต่อไป   
จึงเอำตลกมำแทรก...บำงครั้งกำรแสดงตลกของพ่อ..ท่ีเคยได้รับรู้มำ..ไม่เคยมีกำรซักซ้อม บำงครั้งก็แสดงกัน
สดๆ กันหน้ำเวที พ่อเก่งจริงๆ...ไหวพริบ พ่อเร็วมำก...และมุขตลก..ก็เอำมำจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันบ้ำง 
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำบ้ำง.... (ขวัญใจ  คงถำวร. สัมภำษณ์. 15 พฤษภำคม 2558) 
 
 

   เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอยกตัวอย่ำงบทละคร เรื่อง พระมหำชนกของ     
นำยเสรี หวังในธรรม  ได้ก ำหนดให้มี “กำรแสดงเจรจำติดตลก” เป็นฉำกเช่ือมเรื่องรำว เพื่อแสดงให้
เห็นว่ำ นำยเสรี  หวังในธรรม มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวในกำรน ำกำรแสดงตลกเข้ำสอดแทรกอยู่ในกำร
จัดท ำบทละคร ดังนี้ 
    “(เทวดำสำมองค์(เสรี ถนอม ประสำท) ออกเจรจำโยงเรื่องว่ำ        
พระอินทร์ทรงทรำบว่ำ พระโอรสในครรภ์ของเทวีนั้น มิใช่สัตว์สำมัญแต่เป็นมหำสัตว์ผู้บำรมีเต็มแล้ว
มำบังเกิด จึงทรงแปลงพระองค์เป็นชำยชรำขับเกวียนรับนำงไปยังเมือง”กำลจัมปำกะ” ซึ่งอยู่ไกลรำว 
30 โยชน์(145กิโลเมตร) ด้วยบุญญำธิกำรเด็กในครรภ์ จึงเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำต้องติดตำมไปคอย
ดูแล (เจรจำติดตลกได้ตำมสมควร) (แล้วชวนกันเข้ำโรงไป)”  
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   ส่วนในรูปแบบกำรขึ้นต้นและลงท้ำยของบทละครนำยเสรี หวังในธรรม        
ในกำรท ำบทละครในตอนต้นแต่ละตอนจะบอกลักษณะของฉำก เวลำท่ีเกิดเหตุ และมีกำรบอก
ลักษณะของตัวละครนั้นๆ ท้ังนี้กำรท ำบทละครของนำยเสรี หวังในธรรม ยังมีกำรก ำหนดค ำอธิบำย
วิ ธี กำรแสดงอยู่ ใน วงเล็บตลอด ท้ังเรื่ อ ง ค ำอธิบ ำย ดังก ล่ำว มี ท้ั ง ท่ี เป็น ค ำอธิบ ำยวิ ธี จั ด                  
และด ำเนินกำรแสดง รวมทั้งท่ีเป็นค ำอธิบำยกำรแสดงบทบำทกำรแสดงของตัวละคร เช่น 
 

ค าอธิบายบอกลักษณะของฉาก เวลาที่เกิดเหตุ 
-กะพริบไฟเปิดเสียงกัมปนำท- 

-ดิมไฟเปิดม่ำนเปล่ียนเป็นฉำกศำลำริมทำง- 
-ปี่พำทย์ท ำเพลงทะยอย- 

 (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก ในชุดเครื่องแต่งกำยเก่ำๆ ปลอมเป็นชำวบ้ำน เทินกระเช้ำบน
ศีรษะ ออกเวทีล่ำงในลักษณะตระหนก เหลียวซ้ำยแลขวำ แล้วมำหยุดพักลงกลำงเวที วำงกระเช้ำบน
ศีรษะลงแล้วพนมมือวิงวอนต่อเทพเจ้ำ) 
 

ค าอธิบายวิธีการแสดง 
 (พระมหำชนก (เปล่ียนตัว) ทรงช้ำง พร้อมด้วยพรำหมณ์ อ ำมำตย์ และข้ำรำชบริพำร ออก
เวทีล่ำง แล้วขึ้นในฉำก) 
 

ค าอธิบายการแสดงบทบาทตัวละคร 
 (นำงรับค ำ แล้วท ำเป็นร้องไห้ ลดองค์ลงจับเท้ำท้ังสองของพรำหมณ์ไว้ด้วยอำกำรคร่ ำครวญ
ต่อกันอยู่ บรรดำศิษย์ท้ัง 4 ของพรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ออกมำ พอแลเห็นคนท้ังสองต่ำงก็ตกใจสงสัย) 
 
   บทสนทนำในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ ผู้แสดงจะต้องออกเสียงให้ผู้ฟังได้ยิน
ชัดเจน ไม่ว่ำจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ส่ิงส ำคัญของบทสนทนำของละคร คือจะต้องมี
ควำมสัมพันธ์กับโครงเรื่องอย่ำงแน่นแฟ้น และจะต้องเป็นเครื่องมือท่ีท ำให้เรื่องด ำเนินไปอย่ำงมั่นคง 
บทสนทนำของตัวละครช่วยให้ละครดูสมจริง โดยเต็มสิริ บุญยสิงห์ ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ วิชำ
นำฏศิลป์ ถึงหลักกำรเขียนบทสนทนำในบทละครไว้ ดังนี้ 

1. ให้เป็นไปตำมธรรมชำติ ถูกต้องตำมภำษำของช้ันคน ชุมชน และเป็น
ภำษำพูดท่ีใช้ในสมัยนั้น 

2. ผู้แต่งบทละครต้องระมัดระวังไม่ใช้ส ำนวนหรือควำมคิดใดของตน
โดยเฉพำะลงในบทสนทนำมำกเกินไป จะท ำให้ตัวละครไม่เด่นชัด
มำกตำมเนื้อเรื่อง 
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3. กำรพูดทุกตอนจะต้องมีควำมหมำย มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนิน
เรื่องให้นิสัยตัวละคร ให้ข้อคิด ฯลฯ 

4. ส ำนวนหรือศัพท์ท่ีใช้จะต้องตรงกับควำมจริง อำรมณ์ วัย ฯลฯ
(เต็มสิริ บุญยสิงห์. 2520 : 254-255) 

   จำกหลักกำรหลักกำรเขียนบทสนทนำของตัวละครท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น จะเห็นได้
ว่ำนำยเสรี หวังในธรรมมีกลวิธีใช้บทสนทนำของตัวละครให้เกิดผลต่อกำรด ำเนินเรื่องเป็นอย่ำงดี    
โดยใช้บทสนทนำของ ตัวละครประกอบกับกำรบรรยำยควำมอย่ำงผสมกลมกลืน ท ำให้ผู้ชมมีโอกำสรู้
เหตุกำรณ์ ควำมคิดและพฤติกรรมของตัวละครอย่ำงแจ่มชัด ดังนี้   
 

    การใช้บทสนทนาในการด าเนินเร่ือง นำยเสรี หวังในธรรมได้ใช้บทใน
กำรสนทนำในเรื่องเป็นกำรเล่ำเรื่อง เนื้อควำมเพื่อให้ผู้ชมเข้ำใจเหตุกำรณ์ บทสนทนำในบทละคร 
เรื่องพระมหำชนกมีท้ังบทสนทนำท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งสำมำรถให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์และควำมคิดของตัวละครได้ชัดเจนขึ้น ในบทสนทนำของละคร  เรื่อง พระมหำชนก          
นี้ท่ีจะยกตัวอย่ำง ก็จะเห็นได้ว่ำนำยเสรี หวังในธรรมจะให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งใช้บทสนทนำโต้ตอบ
ระหว่ำงตัวละครหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อช่วยเสริมด ำเนินเรื่องให้สมบูรณ์ตำมกำรสร้ำงบทละคร ดังยกตัวอย่ำง
บทละคร (ช่วงฉำกท่ี 10 : พระมหำชนกเสด็จออกท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์  เรื่อง          
“ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร) ดังนี้ 
 

อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล – ขอเดชะ พระรำชอำชญำมิพ้นเกล้ำ ค ำว่ำ “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย”       

      ข้ำพระองค์ยังไม่สู้เข้ำใจพระเจ้ำค่ะ 

พระมหำชนก  – ขณะนั้นเรำเศร้ำหมองด้วยน้ ำเค็มตลอดเจ็ดวัน จึงฟังว่ำเรำสมควรต้ังช่ือ  

        สถำบัน ตำมปูซึ่งชำวสุวรรณภูมิ เรียกว่ำ “ปูทะเลย์”บัดนี้ เรำสงสัยว่ำ 

   ถูกต้องหรือไม่ ท่ำนอำจำรย์ทิศำปำโมกข์จงเผยมนสิกำรด้วยเถิด 

อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล – ขอเดชะ เทวดำน่ำจะได้กล่ำวว่ำ “โพธิยำลัย” อันเป็นนำมของสถำบันฤษี 

   ดัดตนท่ีวัดพระเชตุพนในเทวมหำนคร เมืองสุวรรณภูมิพระเจ้ำค่ะ แต่... 

   หำกจะเรียกว่ำ “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย”ก็น่ำจะเหมำะสมเหมือนกัน 

พระมหำชนก  – เป็นพระคุณของท่ำนอำจำรย์ เรำแน่ใจว่ำ...ถึงกำลท่ีจะต้ังสถำบันแล้ว 

   เป็นสัจจะว่ำควรต้ังมำนำนแล้ว เหตุกำรณ์ในวันนีแ้สดงควำมจ ำเป็น นับแต่

   อุปรำชจนถึงคนรักษำช้ำง คนรักษำม้ำและนับแต่คนรักษำม้ำจนถึงอุปรำช 

   และโดยเฉพำะเหล่ำอมำตย์ล้วนจำริกในโมหภูมิท้ังนั้นพวกนี้ขำดท้ังควำมรู้
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   วิชำกำร ท้ังควำมรู้ท่ัวไป คือควำมส ำนึกธรรมดำ พสกนี้ไม่รู้แม้ประโยชน์

   ส่วนตน พวกเขำชอบผลมะม่วง แต่ก็ท ำลำยต้นมะม่วง 

อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล – ขอเดชะ ข้ำแต่พระรำชำผู้เป็นบัณฑิต ข้ำพระองค์ยังมีศิษย์ท่ีดีไว้ใจได้ 

   และจะประดิษฐำน “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” ได้แน่นอนพระเจ้ำค่ะ ทรงวำง

   พระทัยเถิด ว่ำ...มิถิลำยังไม่ส้ินคนดี 

 

    การใช้บทสนทนาอธิบายให้ รู้จักตัวละคร นำยเสรี หวังในธรรม       

ได้ใช้บทสนทนำช่วยให้ผู้ชมรู้จักตัวละครท้ังในด้ำนลักษณะและนิสัยตัวละคร เช่น  (ช่วงฉำกท่ี 2 :   

พระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัย และขอพรเทพเจ้ำ) ดังนี้ 
 

-ปี่พำทย์ท ำเพลงทะยอย- 
 (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก ในชุดเครื่องแต่งกำยเก่ำๆ ปลอมเป็นชำวบ้ำน เทินกระเช้ำบน
ศีรษะ ออกเวทีล่ำงในลักษณะตระหนก เหลียวซ้ำยแลขวำ แล้วมำหยุดพักลงกลำงเวที วำงกระเช้ำบน
ศีรษะลงแล้วพนมมือวิงวอนต่อเทพเจ้ำ) 

-ร้องเพลงสรภัญญะ-(คลอซอสำมสำย) 
   ข้ำเจ้ำ  ผู้เทวี   มเหสีพระทรงชัย 
  อริฏฐะภูวไนย    ซึ่งประลัยในสงครำมฯ 
   จ ำเนรเทศตน   ให้ผ่ำนพ้นกลียำม 
  กลียุคอันลุกลำม    มิอำจตำยวำยชีวำฯ 
   เพรำะห่วงพระลูกแก้ว  อันเกิดแล้วในครรภำ 
  โปรดเถิดพระเทวำ   ช่วยอำรักษ์พิทักษ์ชนม์ฯ 
   ช่วยชี้ต ำแหน่งจร   แลผันผ่อนท่ีกังวล 
  ขอแต่ได้รอดตน    จนลูกคลอดอย่ำงปลอดภัยฯ 

-เด่ียวขลุ่ยเพลงช้ำโหย- 
 
    การใช้บทสนทนาที่แสดงอารมณ์ และอากัปกริยาของตัวละคร         
นำยเสรี หวังในธรรมได้แต่งบทละครในละครพระมหำชนก โดยเพิ่มอรรถรสให้กับตัวละครเน้นควำม
สมจริง โดยแสดงอำรมณ์เหมือนกับคนท่ัวไป เช่น (ช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 8 : พระมหำชนกประพำส
อุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรงพระรำชปรำรภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล) ดังนี้ 
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-ร้องเพลงเขมรไล่ควำย- 
   ฝ่ำยบรรดำ  ข้ำรำช-บริพำร ครั้นภูบำล  เสด็จไป  ในสวนหลวง 
  ควำมละโมบ  โลภใน  ใจท้ังปวง  เข้ำรุมล้อม  ต้นมะม่วง  ไม่น ำพำ 
  บ้ำงยื้อ  บ้ำงยุด  ฉุดชัก   บ้ำงหัก  กิ่งก้ำน  ด้วยตัณหำ 
  บ้ำงปีน  ขึ้นบน  ต้นพวำ   ฉุดกระชำก  พฤกษำ  ไม่ปรำนี 
  แย่งเก็บ  แย่งกิน  จนส้ินต้น  ลูกใบ  เกล่ือนกล่น  ป่นปี้ 
   กิ่งก้ำน  รำนหล่น  บนธรณี  แม้ต้น  พฤกษี  ก็โค่นลง 

-ปี่พำทย์ท ำเพลงรัว แล้วเพลงฉิ่ง- 
      (พวกข้ำรำชบริพำรยื้อแย่งกันเก็บมะม่วงจนหมด กิ่งก้ำนหักป่น แม้ต้นก็โค่นล้มลงนำยอุทยำน
บำลออกมำเห็นโวยวำยขับไล่ พวกข้ำรำชบริพำรต่ำงน ำมะม่วงกลับไป พระมหำชนกเสด็จออกเห็น) 
 

พระมหำชนก – เกิดอะไรขึ้นกับต้นมะมว่ง 
นำยอุทยำน – บรรดำข้ำรำชบริพำรพระเจ้ำค่ะ พวกเขำเห็นพระองค์เสวยผลมะม่วงรส 
     เลิศแล้วต่ำงก็แย่งกันเก็บกินผลมะม่วงนั้นบ้ำง จนต้นมะม่วงนั้นโค่นล้มลงแล้ว 
พระมหำชนก – ท ำไมจึงท ำแก่ต้นมะม่วงต้นนี้ ท ำไมไม่ท ำกับต้นโน้นด้วยล่ะ 
นำยอุทยำน – ขอเดชะ ใบ และวรรณะของต้นมะม่วงต้นนั้นไม่ส้ินไป เพรำะไม่มีผลพระเจ้ำค่ะ 
พระมหำชนก – (ถอนใจ) อนิจจำเอ๊ย น่ำสังเวชแท้ มะม่วงต้นนี้ต้องพินำศ เพรำะมีผลรส 
      เลิศ แต่ใบ และวรรณะของอีกต้นหนึง่ไม่ส้ินไป เพรำะไม่มีผลมะม่วง...  
   (ร ำพึงพลำงเดินออกหน้ำม่ำนแต่ล ำพัง) 

 
 

ภำพท่ี 21 

เหล่ำบรรดำข้ำรำชบริพำรยื้อแย่งกันเก็บผลมะม่วงจนหมด 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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ภำพท่ี 22 

ช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 8 : พระมหำชนกประพำสอุทยำน  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

การวิเคราะห์บทละคร เรื่อง พระมหาชนก  
 บทละคร เป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่ งในองค์ประกอบของกำรแสดงทำงด้ำนนำฏศิลป์ไทย         
โดยกำรแสดงจะมีคุณค่ำมำกน้อยเพียงใด จะต้องขึ้นอยู่กับกำรประพันธ์ท่ีน ำมำแสดง บทละครด้วยเป็น
ประกำรส ำคัญ จำกบทละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ นำยเสรี หวังในธรรม ได้โครงเค้ำมำจำกฉบับ       
พระรำชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงพระรำชนิพนธ์ไว้            
เป็นต้นแบบ โดยนำยเสรี หวังในธรรม ได้ถอดบทพระรำชนิพนธ์พระมหำชนก บทร้อยแก้วมำสู่บท     
ร้อยกรอง มำเป็นบทละคร เรื่อง พระมหำชนก แทบท้ังส้ิน ด้วยพระอัจฉริยภำพลักษณะเด่นทำงภำษำ
ของพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก  ส่งผลให้นำยเสรี หวังในธรรม ต้องใช้ควำมประณีต ในกำรถอด
บทพระรำชนิพนธ์ อย่ำงรอบคอบ ละเอียดลออ มิให้เสียงควำมหมำยจำกพระรำชนิพนธ์ไว้แต่เดิม      
โดยผู้วิจัยจะขอยกบทพระรำชนิพนธ์ เพื่อเปรียบเทียบ ในกำรถอดควำมสู่บทละคร เรื่อง พระมหำชนก 
ของนำยเสรี หวังในธรรม ไว้ดังต่อไปนี ้
 
 
 



 
 

101 
 

ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบ ในกำรถอดควำมสู่บทละคร เรื่อง พระมหำชนก  
ลักษณะของบท ฉบับพระราชนิพนธ์ฯ บทละครของเสรี หวังในธรรม 

 

กำรใช้ค ำคล้องจองและ
เล่นเสียงสัมผัส 

 

ถ้ำข้ำพเจ้ำคิดไม่ซื่อกับพระเชษฐำรำช
จริง เครื่องจองจ ำจงคง ตึงมือเท้ำของ
ข้ำพเจ้ำ แม้ประตูก็  จงปิดสนิท ถ้ำ
ข้ำพเจ้ำมิได้คิดคดทรยศ เครื่องจองจ ำ
จงหลุดจำกมือและเท้ำของข้ำพเจ้ำ แม้
ประตูก็จงเปิด 

 

ถ้ำข้ำพ เจ้ำคิดไม่ซื่ อกั บพระ
เชษฐำรำชจริง เครื่องจองจ ำจง
คงตรึงมือเท้ำของข้ำพเจ้ำ ถ้ำ
ข้ำพเจ้ำมิได้คิดคดทรยศ เครื่อง
จองจ ำจงหลุดจำกมือและเท้ำ
ของข้ำพเจ้ำ แม้ประตูก็จงเปิด 
 

ลักษณะของบท ฉบับพระราชนิพนธ์ฯ บทละครของเสรี หวังในธรรม 
 
กำรใช้ค ำอุปมำโวหำร 

    
 นำงจึงอุ้มพระมหำสัตว์ขึ้น ดุจคนยก
ก ำดอกไม้ ใช้แขนท้ังสองประคองให้
นอนแนบ ทรงพำเหำะไปในอำกำศ 

 
(บทกำรแสดงหน้ำม่ำนของตัว
ละครเทวดำ) “...นำงมณีเมขลำ
อุ้มพระมหำสัตว์ขึ้นดุจคนยกก ำ
ดอกไม้ ใช้แขนท้ังสองประคอง
ให้นอนแนบทรวงเหมือนแม่อุ้ม
ลูกรักฉะนั้นส่วนพระมหำสัตว์
นั้นทรงว่ำยน้ ำมำถึงเจ็ดวัน พระ
สรีระจึงเศร้ำหมองด้วยน้ ำเค็ม 
ได้สัมผัสทิพยผัสสะก็บรรทม
หลับ...” 
 

 
กำรใช้ค ำให้ เกิดอำรมณ์
และควำมรู้สึก 

 
ข้ำพระองค์ยังมีศิษย์ท่ีไว้ใจได้ และจะ
ประดิษฐ์ปูทะเลย์มหำวิชชำลัยได้
แน่นอน มิถิลำยังไม่ส้ินคนดี 

 
ขอเดชะ ข้ำแต่พระรำชำผู้เป็น
บัณฑิต ข้ำพระองค์ยังมีศิษย์ท่ีดี
ไว้ ใจได้  และจะประดิษฐำน    
“ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” ได้
แน่นอนพระเจ้ำค่ะ ทรงวำง
พระทัยเถิดว่ำ...มิถิลำยังไม่ส้ิน
คนดี 
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ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบ ในกำรถอดควำมสู่บทละคร เรื่อง พระมหำชนก (ต่อ) 
ลักษณะของบท ฉบับพระราชนิพนธ์ฯ บทละครของเสรี หวังในธรรม 

บทกำรเจรจำของตัวละคร 
(ร้องแก้วเป็นร้อยกรอง) 

มหำสมุทรลึกจนประมำณไม่ได้ และฝ่ัง
ย่อมไม่ปรำกฏแก่ท่ำน ควำมพยำยำม
อย่ ำงลูก ผู้ชำยของท่ ำนนั้ น  เป ล่ำ
ประโยชน์ ท่ำนไม่ทันถึงฝ่ัง ก็จักตำย 

-อ่านท านอง- 
      กว้ำงลึกแห่งมหำสำคร    
    ถ้วนทุกขั้นตอน  
    มิเคยปรำกฏแก่ใครฯ 
    แม้จะพยำยำมเพียงไร     
    ย่อมจักตำยไป    

         ไม่อำจถึงฝ่ังดังจงฯ 
 

บทกำรเจรจำของตัวละคร
ท่ีถอดเค้ำโครงเดิมเป็นบท
ละคร 

 

 
ข้ำพเจ้ำจักต้ังเธอไว้ในท่ีเป็นน้องสำว 
ปฏิบัติดูแลเธอ เธอจงกล่ำวกะข้ำพเจ้ำ
ว่ำ “ท่ำนเป็นพี่ชำย”แล้วจับท่ีเท้ำท้ัง
สองของข้ำเจ้ำเถิด 

 
อุทิจจพราหมณ์. (พูดกับนำง) 
บรรดำสำนุ ศิษย์ของข้ำพเจ้ำ
ก ำลังมำ เพื่อมิให้พวกเขำสงสัย 
นำงจงสละละยศปฏิ บั ติ แก่
ข้ำพเจ้ำเสมอเป็นน้องสำว ให้
พวกเขำได้ประจักษ์ด้วยเถิด 
 

  
 จำกตำรำง เป รียบ เที ยบ ในกำรถอดควำมจำกบทพระรำชนิ พนธ์ สู่บทละคร                 

เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี หวังในธรรม นั้น ถ้ำเปรียบเทียบจำกบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระ
มหำชนก ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ก็จะเห็นได้อย่ำงชัดเจนถึงหลักกำรทำงภำษำไทยท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
ในด้ำนจ ำนวนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของภำษำไทย ท้ังยังมีค ำอุปมำอุปไมย เปรียบเปรย
หลำกหลำยค ำ   ท้ังท่ีมีควำมหมำยเดียวกันกับค ำเดิมอีกมำกมำยให้เลือกใช้ ได้อย่ำงเหมำะสม สร้ำง
เสียงสัมผัสคล้องจองในกำรพระรำชนิพนธ์บทละคร จึงเป็นแนวทำงหนึ่งท่ีนำยเสรี หวังในธรรม 
เลือกใช้ เพื่อให้คงตำมรูปแบบตำมบทพระรำชนิพนธ์ไว้ โดยใช้วิธีเลือกดัดแปลงส ำนวนมำเป็นบท
ละคร เพื่อส ำหรับผู้แสดงใช้ส่ือสำร ถ่ำยทอดอำรมณ์ให้ให้ผู้ชมเข้ำใจง่ำยขึ้น โดยพยำยำมไม่ตัดทอน
จนเสียใจควำมเดิมท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระนิพนธ์เอำไว้ ในส่วนของ
บทสนทนำของตัวละคร ท่ีเป็นบทส ำหรับตัวละครหรือผู้แสดงใจเจรจำโต้ตอบภำยในฉำกกำรแสดง   
ก็นับได้ว่ำนำยเสรี หวังในธรรม ส่วนหนึ่งคัดมำจำกบทพระรำชนิพนธ์ อีกส่วนหนึ่งได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ 
โดยกำรตีควำมหมำยจำกนำยเสรี หวังในธรรม บำงบทเจรจำนั้นก็มีกำรเปล่ียนค ำสรรพนำมกำรเรียก
ขึ้นใหม่ด้วย เพื่อให้จุดประสงค์ให้ผู้ชมกำรแสดงละครเข้ำใจได้ง่ำยมำกขึ้นเท่ำนั้น 
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 นอกจำกนั้น ในกำรจัดท ำบทละครของนำยเสรี หวังในธรรมยังปรำกฏมีค ำอธิบำยวิธีกำร
แสดงอยู่ในวงเล็บตลอดท้ังเรื่องของบทละคร โดยค ำอธิบำยดังกล่ำวนี้ มีท้ังท่ีเป็นค ำอธิบำยวิธีจัดกำร
แสดงและวิธีกำรด ำเนินกำรแสดง ตลอดท้ังท่ีเป็นค ำอธิบำยกำรแสดงตำมบทบำทกำรแสดงของตัว
ละครปรำกฏอยู่ภำยในบทละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี หวังในธรรม ดังเช่น 

 

  ค าอธิบายวิธีการแสดง  
1. (เทวดำสำมองค์(เสรี ถนอม ประสำท)ออกเจรจำโยงเรื่องว่ำพระ

อินทร์ทรงทรำบว่ำ พระโอรสในครรภ์ของพระเทวีนั้น มิใช่สัตว์สำมัญ แต่เป็นมหำสัตว์ผู้มีบำรมีเต็ม
แล้วมำบังเกิด จึงทรงแปลงพระองค์เป็นชำยชรำขับเกวียนรับนำงไปยังเมือง “กำลจัมปำกะ” ซึ่งอยู่
ไกลรำว 30 โยชน์ (145 กิโลเมตร) ด้วยบุญญำธิกำรเด็กในครรภ์ จึงเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำต้องติดตำม
ไปคอยดูแล(เจรจำติดตลกได้ตำมสมควร แล้วชวนกันเข้ำโรงไป) (กรมศิลปำกร. 2540 : 17)  

2. (พระมหำชนก (เปล่ียนตัว) ทรงช้ำง พร้อมด้วยพรำหมณ์ อ ำมำตย์ 
และข้ำรำชบริพำร ออกเวทีล่ำง แล้วขึ้นฉำก) (กรมศิลปำกร. 2540 : 24) 

3. (สนำมรบนอกก ำแพงเมือง พระอริฏฐชนกทรงช้ำงคุมพลรออยู่ 
พระโปลชนกยกกองทัพออกประจันหน้ำกันกลำงเวที พลท้ังสองฝ่ำยตรงเข้ำรบกันตำมบทร้อง)      
(กรมศิลปำกร. 2540 : 15)     

                                                                            
ค าอธิบายบทบาทการแสดงของตัวละคร 
 1.  (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก ในชุดเครื่องแต่งกำยเก่ำๆ ปลอม

เป็นชำวบ้ำนเทินกระเช้ำบนศีรษะ ออกเวทีล่ำงในลักษณะตระหนก เหล่ียวซ้ำยแลขวำ แล้วมำหยุดพัก
ลงกลำงเวที วำงกระเช้ำบนศีรษะลงแล้ว พนมมือวิงวอนต่อเทพเจ้ำ) (กรมศิลปำกร. 2540 : 17) 

 2.  พระมหำชนก – (ถอนใจ) อนิจจำเอ๊ย น่ำสังเวชแท้ มะม่วงต้นนี้
ต้องพินำศ เพรำะมีผลรสเลิศแต่ใบ และวรรณะของอีกต้นหนึ่งไม่ส้ินไป เพรำะไม่มีผลมะม่วง....    
(ร ำพึงพลำงเดินออกหน้ำม่ำนแต่ล ำพัง) (กรมศิลปำกร. 2540 : 26)  

 3.  (นำงรับค ำ แล้วร้องไห้ ลดองค์ลงจับเท้ำท้ังสองของพรำหมณ์ไว้ด้วย
อำกำรคร่ ำครวญต่อกันอยู่ บรรดำศิษย์ท้ัง 4 ของพรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ออกมำ พอแลเห็นคนท้ังสอง
ต่ำงก็ตกใจสงสัย) (กรมศิลปำกร. 2540 : 18)  
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 ท่ีส ำคัญและเป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของนำยเสรี หวังในธรรม ท่ีในกำร
จัดท ำบทละครให้เป็นท่ีติดตำตรึงใจแก่ผู้ชม คือกำรก ำหนดให้มี “กำรแสดงเจรจำติดตลก” ภำยใน
กำรแสดงตำมบทละคร ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรเช่ือมเรื่อง รำวทั้งหมด ให้กระชับ และขยำยควำมเดิม หรือ
เรื่องรำว เพื่อเติมเต็มเนื้อเรื่องให้ผู้ชมกำรแสดงเข้ำใจในเรื่องรำวควำมเป็นมำต้ังแต่ต้นจนจบ แต่
จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อเป็นกำรกระชับเวลำขึ้น หรือเพื่อให้มีกำรแสดงต่อเนื่องในระหว่ำงเปล่ียน
ฉำกหลังม่ำน เช่น ระหว่ำงฉำกเรือนท่ีพักของพระรำชเทวี กับฉำกภำยในเรือ นำยเสรี หวังในธรรมได้
ก ำหนดให้มีกำรแสดงหน้ำม่ำน เพื่อเช่ือมโยงเรื่องรำว และเพื่อเปล่ียนฉำก ดังเช่น 

  “(เทวดำสำมองค์(เสรี ถนอม ประสำท)ออกเจรจำโยงเรื่องว่ำพระอินทร์ทรง
ทรำบว่ำ พระโอรสในครรภ์ของพระเทวีนั้น มิใช่สัตว์สำมัญ แต่เป็นมหำสัตว์ผู้มีบำรมีเต็มแล้วมำบังเกิด 
จึงทรงแปลงพระองค์เป็นชำยชรำขับเกวียนรับนำงไปยังเมือง “กำลจัมปำกะ” ซึ่งอยู่ไกลรำว 30 
โยชน์ (145 กิโลเมตร) ด้วยบุญญำธิกำรเด็กในครรภ์ จึงเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำต้องติดตำมไปคอยดูแล
(เจรจำติดตลกได้ตำมสมควร แล้วชวนกันเข้ำโรงไป) (กรมศิลปำกร. 2540 : 17)  

 

  นำยเสรี หวังในธรรมพยำยำมคิดค้นหำวิธีกำรสร้ำงสรรค์ขึ้น เอกลักษณ์ท่ีเห็นได้ชัดเจน
ในกำรสร้ำงละครก็คือ กำรน ำกำรแสดงตลกเข้ำมำร่วมในกำรแสดง ท้ังเพื่อเป็นกำรย่นย่อกระชับเวลำ
ให้ส้ันลง ไม่ยืดยำวจนผู้ชมรู้สึกน่ำเบื่อ ท้ังเป็นกำรเพิ่มอรรถรสในกำรชมละครให้สนุกสนำน จนได้รับ
กำรขนำนนำมกำรแสดงตลกรูปแบบนี้ว่ำ “ตลกเสรี” ตัวละครตลกท่ีสร้ำงขึ้นมำนี้ คือตัวกำรส ำคัญ 
และเป็นจุดเด่นของเรื่อง ท ำให้เรื่องรำวในละคร มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น โดยไม่ท ำให้เนื้อเรื่องเดิม
เปล่ียนแปลงไป 
  รูปแบบในกำรประพันธ์บทละคร ถือได้ว่ำกลำยเป็นแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนถึงรูปแบบใน
กำรเขียนบทต่ำงๆ ท่ีนักประพันธ์ท่ัวไปน ำไปใช้เป็นแบบอย่ำงใช้กันมำจนถึงปัจจุบัน นั้นคือ “รูปแบบกำร
เขียนบทละคร” จำกบทละคร เรื่อง พระมหำชนกท่ีนำยเสรี หวังในธรรมเป็นผู้ประพันธ์นั้น จะเห็นได้ถึงควำม
ใส่ใจ รำยละเอียด ควำมประณีต ของกำรเขียนบทละคร โดยปรำกฏในตัวบทละคร เช่น มีกำรบอกเจำะจง ถึง
กริยำตัวละครจะปฏิบัติอย่ำงไรในฉำกนั้น ท้ังมีกำรอธิบำยเทคนิค ด้ำนฉำก ไฟ ของเวที ซึ่งแตกต่ำงจำกบท
ละครก่อนๆ ท่ีจะบอกเพียงค ำกลอน และกำรบรรจุเพลงร้อง  เพลงหน้ำพำทย์ ปรำกฏอยู่ภำยในบทละคร
เท่ำนั้น  ตำมตัวอย่ำงของบทละคร เรื่องพระมหำชนก ของนำยเสรี หวังในธรรม ดังนี้ 
 

1. การเขียนบทละครที่ก าหนดค าบรรยายเร่ืองราวไว้  คือ วิธีกำรเขียนบท
ละครท่ีได้ก ำหนดบทบรรยำยเรื่องรำว ส ำหรับผู้บรรยำยประกอบกำรแสดง เพื่อให้ผู้ชมได้รู้ถึง
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นภำยในเรื่อง ตำมตัวอย่ำงบทละครดังนี้ 
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-เด่ียวซอสามสายเพลงขับไม้บัณเฑาะว์- 
-เสียงบรรยายในโรง (ผู้ชาย)- 

  ในอดีตกำลอันพ้นคณนำวิสัย ครั้งหนึ่ง พระรำชำพระนำมว่ำ “มหำชนก” ครองรำชย์สมบัติ
อยู่ ในกรุงมิถิลำ แคว้นวิเทหะ พระเจ้ำมหำชนกนั้น มีพระรำชโอรสสองพระองค์พระนำมว่ำ        
“พระอริฏฐชนก” และ “พระโปลนก” พระรำชำพระรำชทำนต ำแหน่งอุปรำชแก่พระองค์พี่        
และต ำแหน่งเสนำบดีแก่พระองค์น้อง... 
  กำลต่อมำ...พระมหำชนกรำชสวรรคต พระอริฏฐชนกได้ครองรำชย์สมบัติ และทรงต้ัง     
พระโปลชนกเป็นอุปรำช ครั้นแล้ว อมำตย์ผู้ใกล้ชิดพระองค์คนหนึ่งไปเฝ้ำกรำบทูลพระรำชำหลำยครั้ง              
                                                                                   (กรมศิลปำกร. 2540 : 14) 
     

2. การเขียนบทละครที่ก าหนดถึงเทคนิคด้านฉาก แสง สี เสียง  คือ วิธีกำร 
ก ำหนดเทคนิคพิเศษด้ำนฉำก เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยเทคนิคเวทีรู้และเข้ำใจ ในส่ิงท่ีต้องกระท ำในช่วง
แต่ละฉำกกำรแสดงละคร ตำมตัวอย่ำงบทละครดังนี้ 

 

-ปี่พาทย์ท าเพลงรัวท้ายปลูกต้นไม้(เบาๆ)- 
-บรรยาย- 

  พวกพำณิชประมำณเจ็ดร้อยคนขึ้นสู่เรือ เรือแล่นไปได้เจ็ดร้อยโยชน์ ใช้เวลำเจ็ดวัน เรือแล่น
ด้วยก ำลังคล่ืนท่ีร้ำยกำจ... 

-เปิดม่าน- 
-กะพริบไฟ เปิดเสียงคลื่นลมพายุ และฝน- 

-ผู้แสดงท าอาการตามค าบรรยาย- 
                                                                                   (กรมศิลปำกร. 2540 : 21) 

3.  การเขียนบทละครที่ก าหนดถึงการบรรเลงเพลง  คือ กำรก ำหนดเพลงลง
ไปในบทละครกำรแสดง เพื่อส ำหรับนักดนตรี สำมำรถรู้ได้ว่ำจะต้องบรรเลงเพลงใดประกอบกำร   
ขับร้อง และกำรแสดงของตัวละคร ท้ังยังเป็นส่ิงช่วยให้นักแสดงสำมำรถออกแบบถ้ำร ำในบทบำทของ
ตนให้สอดคล้องกับท่วงท ำนองและอำรมณ์ของเพลง ตำมตัวอย่ำงบทละครดังนี้ 

 

-ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว แล้วเพลงกาเรียนทอง- 
-เปิดม่าน- 

  (ฉำกศำลำริมทำง พระเทวีนั่งอยู่ อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ถือไม้เท้ำ
เดินออกมำมอง แลเห็นนำงก็หยุดชะงัก แล้วเข้ำแฝงกำยแอบดู) 
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-ร้องเพลงกาเรียนทอง- 
อุทิจจพราหมณ์มหาศาล- นำงนัน่ ใครหนำ น่ำประหลำด ด่ังเคยเห็น  เป็นญำติ  อันชิดใกล้ 
    รูปร่ำง  หน้ำตำ  พำต้องใจ   รำวกะได้  เป็นน้องสำว  ร่วมเผ่ำพันธุ์ 
    ทีท่ำ  ว่ำมิใช่  ชำวเมืองนี้   เจ้ำเทวี  มำจำก  ท่ีไหนนั่น 
    มำนั่งอยู่  ล ำพัง  ช่ำงแปลกครัน  จะต้องถำม  แจ่มจันทร์  ให้แจ้งใจ 

-ปี่พาทย์รับ- 
                                                                                   (กรมศิลปำกร. 2540 : 17) 

 
4.  การเขียนบทละครที่ก าหนดการบรรยายถึงบทบาทของตัวละคร  คือ กำร

อธิบำยเพื่อก ำหนดบทบำท กริยำ ท่ำทำง ตลอดจนวิธีกำรแสดงของตัวละครในแต่ละฉำก ตำม
ตัวอย่ำงบทละครดังนี้  

 

ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว แล้วเพลงกาเรียนทอง- 
-เปิดม่าน- 

  (ฉำกศำลำริมทำง พระเทวีนั่งอยู่ อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล พรำหมณ์ทิศำปำโมกข์ถือไม้เท้ำ
เดินออกมำมอง แลเห็นนำงก็หยุดชะงัก แล้วเข้ำแฝงกำยแอบดู) 
                                                                                   (กรมศิลปำกร. 2540 : 17) 

 
5.  การเขียนบทละครท่ีก าหนดแทรกการแสดงตลก  คือ กำรก ำหนดกำร

แสดงบทบำทของผู้แสดงตัวละครตลก ซึ่งเป็นวิธีกำรก ำหนดกรอบของกำรแสดงในกำรแสดงเจรจำติด
ตลกเพื่อมิให้ออกนอกเรื่องจนเกินไป ตรงตำมวัตถุประสงค์แนวทำงกำรแสดงตำมบทละคร          
ตำมตัวอย่ำงบทละครดังนี้   

 

  (เทวดำสำมองค์(เสรี ถนอม ประสำท) ออกเจรจำโยงเรื่องว่ำพระอินทร์ทรงทรำบว่ำ 
พระโอรสในครรภ์ของเทวีนั้น มิใช่สัตว์สำมัญแต่เป็นมหำสัตว์ผู้บำรมีเต็มแล้วมำบังเกิด จึงทรงแปลง
พระองค์เป็นชำยชรำขับเกวียนรับนำงไปยังเมือง”กำลจัมปำกะ” ซึ่ งอยู่ไกลรำว 30 โยชน์           
(145 กิโลเมตร) ด้วยบุญญำธิกำรเด็กในครรภ์ จึงเป็นหน้ำท่ีของพวกเรำต้องติดตำมไปคอยดูแล  
(เจรจำติดตลกได้ตำมสมควร) แล้วชวนกันเข้ำโรงไป) 

-ปี่พาทย์ท าเพลงชั้นเดียว แล้วเพลงกาเรียนทอง- 
-เปิดม่าน- 

                                                                                   (กรมศิลปำกร. 2540 : 17) 
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 ด้วยรูปแบบกำรจัดท ำบทละครของนำยเสรี หวังในธรรม ท้ัง 5 ข้อ 5 ตัวอย่ำง ของบทละคร
ท่ีผู้วิจัยได้น ำมำกล่ำวไว้ข้ำงต้น ถือได้ว่ำเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ในส่ิงนี้ส่งผลในด้ำนดีต่อด้ำนกำร
ก ำกับกำรแสดงของนำยเสรี หวังในธรรมเอง โดยสำมำรถท ำให้ผู้แสดง สำมำรถแสดงอำรมณ์ของตัว
ละครออกมำได้อย่ำงชัดเจน ผู้แสดงสำมำรถตีควำมบทละครได้ สำมำรถถ่ำยทอดอำรมณ์ของตัวละคร
ขณะนั้นได้เป็นอย่ำงดี เอื้อประโยชน์ต่อนักดนตรีท่ีสำมำรถบรรเลงตำมบทละครได้อย่ำงถูกต้องไม่ผิด
เพลงท่ีก ำหนดไว้ อีกท้ังเจ้ำหน้ำท่ีเบ้ืองหลังก็ง่ำยต่อกำรจัดฉำก เทคนิคต่ำง จัดระบบแสง สี เสียง ได้
อย่ำงรำบรื่นสมบรูณ์  ด้วยรูปแบบกำรเขียนบทละครนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้กำรจัดแสดงละคร เรื่อง    
พระมหำชนกประสบผลส ำเร็จ ด้วยเช่นกัน  

 
 2. ตัวละคร  คือ ผู้ท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินเรื่อง เป็นผู้แสดงอำกัปกิริยำ และเป็น 

ผู้ท่ีท ำให้เกิดเนื้อเรื่อง ในละครเรื่องพระมหำชนกนี้มีตัวละครท่ีส ำคัญ ท่ีมีบทบำทในกำรด ำเนินเรื่อง
ต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ท้ังยังคงเป็นสัญญำลักษณ์แห่งธรรมในกำรสอดแทรกคติธรรมตำมบท           
พระรำชนิพนธ์ ดังนี้  

  2.1 อุทิจจพรำหมณ์มหำศำล  เป็นสัญญำลักษณ์แห่งควำมเมตตำ จำกในเนื้อ
เรื่องของละครพระมหำชนก ช่วงฉำกอุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี และรับไปอภิบำล ควำมว่ำ   
“ถ้ำเช่นนั้นเธออย่ำวุ่นวำยใจไปเลย ข้ำพเจ้ำอุทิจจพรำหมณ์มหำศำล เป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์ 
ข้ำพเจ้ำจะต้ังเธอไว้ในท่ีเป็นน้องสำวปฏิบัติดูแลเธอ เธอจงกล่ำวกับข้ำพเจ้ำว่ำ “ท่ำนเป็นพี่ชำย”    
แล้วจับท่ีเท้ำท้ังสองของข้ำพเจ้ำคร่ ำครวญเถิด” 

 

 
 

ภำพท่ี 23 
อุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 



 
 

108 
 

  2.2 พระมหำชนก  เป็นสัญญำลักษณ์แห่งควำมมุ่งมั่น พรำกเพียร และผู้มี
ปัญญำ จำกช่วงตอนหนึ่งของละครพระมหำชนก ควำมว่ำ พระมหำชนกเมื่อครั้งทรงเป็นพระกุมำร   
ได้ทรงเรียนไตรเพทและศิลปะศำสตร์ท้ังปวงภำยในพระชนม์ 16 ปี เมื่อมีพระชนม์ได้ 16 ปี เป็นผู้ทรง
พระรูปโฉมอันอุดม พระองค์ทรงคิดว่ำ “เรำจักต้องเอำสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดำ” จึงได้ทูลถำม    
พระมำรดำว่ำ “ข้ำแต่พระมำรดำ ทรัพย์อะไรๆท่ีมำรดำได้มำมีบ้ำงหรือไม่ ฉันจะค้ำขำยให้ทรัพย์สิน
เกิดขึ้น แล้วจักเอำรำชสมบัติท่ีเป็นของพระบิดำ” ท้ังนี้ยังปรำกฏสัญญำลักษณ์แห่งคติธรรมอีก      
เช่น (ด้ำนควำมพรำกเพียร)ช่วงท่ีพระมหำชนกทรงแหวกว่ำยอยู่ในห่วงมหำสมุทร แม้จักไม่เห็นฝ่ัง    
อยู่ในทะเลมหำสมุทรตลอด 7 วัน และ(ด้ำนผู้มีปัญญำ) มีอยู่ด้วย2เหตุกำรณ์ด้วยกัน คือ เหตุกำรณ์ท่ี 
1 กำรตอบไขปริศนำขุมทรัพย์ท้ัง 16 ขุมทรัพย์ และเหตุกำรณ์ท่ี 2 ในตอนท่ีพระรำชำมหำชนกเสด็จ
อุทยำนทอดพระเนตร เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล ต้นท่ีมีผล ผลมีรสชำติอร่อย ตรัสชม
แล้วต้ังใจจะเสวยเมื่ออกจำกพระรำชอุทยำน แต่เมื่ออกมำต้นมีผลก็เสียหำยจนหมดเพรำะผู้คนพำกัน
โค่นเพื่อเอำผลมะม่วง ส่วนต้นไม่มีผลยังอยู่รอดได้ พระมหำชนกทรงคิดว่ำ รำชสมบัติ เปรียบเหมือน
ต้นไม้มีผลอำจถูกท ำลำย แม้ไม่ถูกท ำลำยก็ต้องคอย ระแวดระวังรักษำ เกิดควำมกังวล พระองค์
ประสงค์จะท ำตนเป็นผู้ไม่มีกังวลเหมือนต้นไม้ไม่มีผล แต่ก็ไม่ทรงท ำเช่นนั้นเพรำะคิดว่ำเป็นหน้ำท่ีของ
พระรำชำท่ีจะท ำให้สังคมอยู่รอดพ้นก่อน เพรำะสังคมยังขำดสติปัญญำเห็นแก่ประโยชน์เฉพำะหน้ำจึง
ท ำลำยต้นมะม่วงมีผล คิดดังนั้นจึงเห็นควรท ำนุบ ำรุงต้นมะม่วงด้วยหลักวิชำกำรทำงกำรเกษตร    
และจัดต้ังสถำนศึกษำช่ือ ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญำ 

 

 
 

ภำพท่ี 24 
ผู้รับบำทบำทพระมหำชนก คือ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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ภำพท่ี 25 
ผู้รับบำทบำทพระมหำชนก คือ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 

ท่ีมำ : กรมศิลปำกร. 2549 : 4 
 

  2.3 นำงมณีเมขลำ เป็นสัญญำลักษณ์แห่งควำมส ำเร็จเทวดำท่ีได้สดับวำจำ    
อันมั่นคงของพระมหำสัตว์นั้น เมื่อจะสรรเสริญพระมหำสัตว์ จึงกล่ำวคำถำว่ำ “ท่ำนใดถึงพร้อมด้วย
ควำมพยำยำมโดยธรรม ไม่จมลงในห้วงมหรรณพ ซึ่งประมำณมิได้ เห็นปำนนี้ ด้วยกิจคือควำมเพียร
ของบุรุษ ท่ำนนั้นจงไปในสถำนท่ี ท่ีใจท่ำนยินดีเถิด”(พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.
2542 : 96) 
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ภำพท่ี 26 
ผู้รับบทบำทนำงมณีเมขลำ คือ ขวัญใจ  คงถำวร  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

การวิเคราะหตั์วละคร เรื่อง พระมหาชนก  
ตัวละคร หรือผู้แสดง เป็นผู้ท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินเรื่อง เป็นผู้แสดงอำกัปกิริยำ และ

เป็น ผู้ท่ีท ำให้เกิดเนื้อเรื่อง ในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้มีตัวละครท่ีส ำคัญ ท่ีมีบทบำทในกำรด ำเนิน
เรื่องต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง ได้แก่  

 พระมหาชนก ซึ่งมีผู้ได้รับบทบำทเป็นตัวละครพระมหำชนก อยู่ 3 คน  โดยคนท่ี 1 รับ
บำทบำทกำรแสดงเป็นพระมหำชนกกุมำร(ภำพนิ่ง)ใช้ผู้แสดงเป็นนักเรียนจำกวิทยำลัยนำฏศิลป     
ในส่วนส ำหรับตัวละครท่ีด ำเนินกำรแสดงเรื่องตำมบทประพันธ์ มี 2 คน คือ  
   ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ได้แสดงอยู่ในช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 4 - 5และ7 คือ ช่วงฉำก 
พระมหำชนกลำพระรำชเทวีไปเมืองสุวรรณภูมิ ถึงฉำกเรือส ำเภำแตก และฉำกพระมหำชนกกับและ   
นำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 
   ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้แสดงอยู่ในช่วงฉำกนำฏกำร ท่ี 8 - 10 คือ ช่วงฉำก  
พระมหำชนกประพำสอุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรงพระรำชปรำรภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล
ถึงอุทิจจพรำหมณ์รับพระรำชด ำริ เรื่อง กำรชีวำณูสงเครำะห์ และช่วงฉำก  พระมหำชนกเสด็จออก
ท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์ เรื่อง“ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำ 
อ ำนวยพร 
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ภำพท่ี 27 
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ บทบำทพระมหำชนก ช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 4 – 5 และ7 

ท่ีมำ : กรมศิลปำกร. 2549 : 4 
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ภำพท่ี 28 
   ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ บทบำทพระมหำชนก ในช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 8 - 10  

ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
             

         เมื่อน ำตัวละครหลัก(ตัวเอก)ในกำรด ำเนินละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี          
หวังในธรรม ในด้ำนควำมเหมำะสม กำรมีคุณสมบัติสมกับบทบำทพระมหำชนกในด้ำนต่ำงๆดังนี ้

 ด้านรูปร่าง ผู้แสดงบทบำทพระมหำชนก จำกกำรสังเกตรูปร่ำง ผู้แสดงมี
รูปร่ำง  สมส่วนพอดี ไม่ผอมเกินไป หรือมีร่ำงกำยก ำย ำเกินไป เมื่อเวลำสวมเครื่องแต่งกำยแล้ว ผู้แสดงมี
ควำมเหมำะสมกับบทบำทพระมหำชนกท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นบุรุษท่ีมีรูปงำม ผิวงำม ตำมวรรณของ
กษัตริย์ หรือถ้ำกล่ำวก็คือ มีรูปร่ำงเหมำะสมกับบทบำทท่ีตนเองได้รับ เหมำะสมกับบทบำทของพระเอก 

 ด้านความสามารถทางการแสดง ผู้รับบำทบำทแสดงเป็นตัวละคร เรื่อง    
พระมหำชนก เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรแสดงทำงด้ำนนำฏศิลป์ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรแสดงโขน 
หรือด้ำนกำรแสดงละคร มำกกว่ำ 10 ปี จนเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มผู้ชมละคร ท้ังยังมีประสบกำรณ์
ควำมสำมำรถควำมเป็นศิลปินอย่ำงเต็มเป่ียม โดยมีภูมิควำมรู้ตอดจนทักษะทำงลีลำกำรแสดงเป็นอย่ำงดี 
มีควำมจ ำดี สำมำรถจดจ ำบทละครได้อย่ำงแม่นย ำตำมบทประพันธ์ที่แต่งไว้ 

 ด้านภาพลักษณ์ ในวงกำรแสดงนำฏศิลป์ ถือได้ว่ำ นำยปกรณ์ พรพิสุทธิ์ 
และรองศำสตรำจำรย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ เป็นบุคคลท่ีวงกำรทำงด้ำนนำฏศิลป์ยอมรับในควำมสำมำรถ
ท้ังด้ำนกำรแสดง กำรร้องเพลง ท้ังยังเป็นผู้มีควำมพฤติดี ในกำรด ำรงต ำแหน่งรำชกำร ท้ังครูและศิลปิน 
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ส่งเหล่ำนี้จึงถือได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งท่ีท ำให้ผู้ชมละคร เช่ือถือในตัวผู้แสดง และยอมรับในกำรสวมบทบำท
เป็นตัวละคร พระมหำชนก 

 

  นางมณีเมขลา ซึ่งผู้ได้รับบทบำท คือ ขวัญใจ  คงถำวร จะปรำกฏบทบำทกำรแสดงอยู่
ในช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 6 – 7 และ 10 คือ ฉำกนำงฟ้ำ และนำงเมขลำจับระบ ำ จบฉำกลงท่ี           
นำงเมขลำทรำบถึงเหตุร้ำยท่ีก ำลังเกิดแก่พระมหำชนก ถึงฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำ
ธรรมในมหำสมุทร และจบลงท่ีช่วงฉำกท่ีนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร 
 

 
 

ภำพท่ี 29 
ขวัญใจ  คงถำวร  บทบำทนำงมณีเมขลำในช่วงฉำกนำฏกำรท่ี 6 – 7 และ 10 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

    กำรมี คุณสมบั ติ เหมำะสมกับบทบำทผู้แสดงเป็นนำงมณี เมขลำ                     
ของผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญใจ  คงถำวร ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ท้ังรูปงำม(สวย) รูปร่ำงสม
ส่วน และด้วยเป็นผู้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงกำรแสดงนำฏศิลป์ไ ม่ต่ ำกว่ำ 10 ปี       
ด้วยเช่นกัน อีกท้ังยังเป็นท่ียอมรับในด้ำนฝีมือ ทักษะทำงกำรแสดง จำกผู้เช่ียวชำญทำงด้ำน
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นำฏศิลป์ด้วยแล้ว ยังเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มผู้ชมละครของกรมศิลปำกรด้วย ท้ังยังมีควำมสำมำรถใน
กำรขับร้องเพลงท ำนองแบบไทย จึงเป็นเหตุผลท่ีนำยเสรี หวังในธรรม คัดเลือกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ขวัญใจ  คงถำวร มำรับบำทบำทแสดงเป็นตัวละครนำงมณีเมขลำ ในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ 
 

             ตัวละครประกอบ เป็นศิลปินนักแสดงจำกส ำนักกำรสังคีต ร่วมกับคณำจำรย์ นักเรียน 
นักศึกษำจำก  วิทยำลัยนำฏศิลป ร่วมแสดงเป็นบทบำทอื่นๆท้ังหมด ในละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำย
เสรี หวังในธรรม ด้วยนักแสดงจำกกลุ่มศิลปินของส ำนักกำรสังคีต ร่วมกับคณำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ
จำก  วิทยำลัยนำฏศิลป ในกำรร่วมแสดงเป็นผู้แสดงในบทบำทอื่นๆท้ังหมดในละคร เรื่อง พระมหำชนก ถือ
ได้ว่ำเป็นกลุ่มนักแสดงท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมกับบทบำทท่ีได้รับมอบหมำย เนื่องจำกเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรแสดงโดยตรงจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับวิชำนำฏศิลป์  จึงถือได้ว่ำกลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้มี
ทักษะทำงด้ำนกำรแสดงอย่ำงมีองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรแสดงโขน-ละคร อย่ำงเพียงพอ 
 

  3. ดนตรีและเพลง 
   กำรสร้ำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก นอกจำกกำรได้ดูแล้วกำรได้ฟังก็เป็นส่ิงส ำคัญยิ่ง 
เพลงท่ีใช้ประกอบกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยมีจำรีตเฉพำะ เมื่อมีกำรก ำหนดกำรแสดงและเขียนบทละคร 
ส่ิงส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ก็คือ กำรบรรจุเพลง นำยเสรี หวังในธรรมได้รับกำรถ่ำยทอดกำรบรรจุเพลงมำ
จำกครูมนตรี ตรำโมท โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรจุเพลงเป็นอย่ำงมำก ดังนี้ 
    3.1 จะต้องรู้ว่ำกำรแสดงนั้นเป็นกำรแสดงประเภทใด เช่นโขน       
ละครนอก ละครใน หุ่น หรือลิเก ก็ตำม เพรำะว่ำเพลงท่ีใช้ประกอบกำรแสดงแต่ละประเภทนั้นไม่
เหมือนกัน 
    3.2 จะต้องรู้เรื่องท่ีจะแสดงนั้นอย่ำงถ่องแท้ว่ำกำรแสดงนั้นแสดงเรื่อง
อะไร เรื่องด ำเนินไปอย่ำงไร ผู้บรรจุเพลงก็จะต้องรู้เรื่องอย่ำงชัดเจนเสียก่อน 
    3.3 จะต้องรู้จักตัวละครในเรื่องท่ีจะแสดงว่ำเป็นตัวอะไร มีฐำนะแค่
ไหน เพรำะว่ำกำรบรรจุเพลงต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมฐำนันดรศักด์ิของตัวละครนั้นๆ นอกจำกนี้ยัง
จะต้องให้ตรงกับอุปนิสัยใจคอของตัวละครด้วย(ไพโรจน์ ทองค ำสุข. 2548 : 278) 
   จะเห็ น ได้ว่ ำลำยละ เอี ยด  ของกรอบก ำหนด ในกำรบรรจุเพลงของ             
นำยเสรี หวังในธรรม นั้น มีควำมลึกซึ้ง และประณีต ด้วยหวังว่ำ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ในละครสู่ผู้ชม
ให้มีควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุดนำยเสรี หวังในธรรมกล่ำวถึงดนตรีและเพลงในละคร เรื่อง พระมหำชนก     
ไว้ดังนี้  “ส่วนดนตรีประกอบจะค่อนข้ำงร่วมสมัย ตำมปกติละครท่ัวไปจะใช้วงปี่พำทย์บรรเลง        
โดยตลอดบ้ำง แต่ละครเรื่องนี้เรำน ำซอสำมสำยมำสอดแทรก บำงตอนน ำบทวรรณคดี เช่น ท ำนอง
พำกย์ มำให้ตัวละครใช้ประกอบกำรแสดง”(จตุพล บุญพรัด. 2540 : 282 ) 
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   เพลงท่ีใช้ประกอบกำรแสดงในละคร เรื่องพระมหำชนก ผู้วิจัยแบ่งออกได้เป็น       
2 ประเภท คือ   
    1. เพลงบรรเลง คือ เพลงท่ีบรรเลงอย่ำงเดียว ไม่มีกำรขับร้อง         
ใช้ส ำหรับบรรเลง ประกอบกำรแสดงละคร ประกอบกิริยำ ไปมำ ของตัวละคร  
    2. เพลงประกอบกำรแสดง คือ กำรบรรเลงประกอบกำรขับร้องตำม
บทละครประกอบกำรแสดง เพื่อให้ผู้ร ำ หรือตัวละครตีบทตำมท้องเรื่อง โดยเพลงประกอบกำรแสดง
นี้ บทร้องมีท้ังกำรบรรยำยเหตุกำรณ์ตำมท้องเรื่อง บรรยำยลักษณะนิสัย และควำมรู้สึกของตัวละคร 
นอกจำกนี้บทร้องยังใช้แทนกำรเจรจำโต้ตอบของตัวละครได้อีกด้วย เพลงร้องท่ีกล่ำวมำนี้จะช่วยให้
ตัวละครมีชีวิตชีวำ สมจริงมำยิ่งขึ้น  
 

ตำรำงท่ี 2 กำรบรรจุเพลงในละคร เรื่อง พระมหำชนก  

ล าดับ เพลงบรรเลง เพลงประกอบการแสดง 
1 เพลงขับไม้บัณเฑำะว์(เด่ียวซอสำมสำย) เพลงตุ้งต้ิง 
2 เพลงปฐม เพลงเทพทอง 
3 เพลงกรำวกลำงออกกรำวนอก เพลงสรภัญญะ (คลอซอสำมสำย) 
4 เพลงเชิด เพลงกำเรียนทอง 
5 เพลงปี่กลอง เพลงบ้ำบ่น 
6 เพลงโอด เพลงสำมไม้กลำง 
7 เพลงทยอย เพลงสำมเส้ำ 
8 เพลงช้ำโหย (เดียวขลุ่ย) เพลงโพธิสัตว์ 
9 เพลงรัว เพลงฉิ่ง 
10 เพลงช้ันเดียว เพลงเบ้ำหลุดช้ันเดียว 
11 เพลงแขกเข้ำรีต เพลงชมดงนอก 
12 เพลงครวญหำ (เดียวซอสำมสำย) เพลงเขมรไล่ควำย 
13 เพลงจีนล่องหน่ำย เพลงน้ ำลอดใต้ทรำย 
14 เพลงรัวท้ำยปลูกต้นไม้ เพลงนกจำก 
15 เพลงเร็วออกจีนรัว เพลงมหำชัย 
16 เพลงฉิ่ง ท ำนองพำกย์ (ไม่มีเพ้ย) 
17 เพลงโล้ - 

- 
- 

18 เพลงกรำวร ำ 
19 เพลงชำยเรือ 
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ตำรำงท่ี 2 กำรบรรจุเพลงในละคร เรื่อง พระมหำชนก (ต่อ) 

 
 

  สรุปเพลงในแต่ละประเภทในละครเรื่องพระมหำชนก  โดยกำรบรรจุแบ่งได้เป็น           
2 ประกำร ดังนี้ 
   1. เพลงบรรเลง มีจ ำนวน  22 เพลง 
   2. เพลงประกอบกำรแสดง มจี ำนวน 16 เพลง 
  จำกจ ำนวนเพลงท้ังหมด จ ำนวน 38 เพลงข้ำงต้นนี้แสดงให้เห็นว่ำเพลงมีส่วนส ำคัญมำก
ในกำรแสดงละคร โดยผู้บรรเลงและผู้ขับร้องได้เป็นส่ือควำมรู้สึกของตัวละครผ่ำนเพลง ท ำให้ผู้ชม
ได้รับอรรถรสในกำรชมละคร เรื่อง พระมหำชนกอย่ำงครบถ้วน โดยผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่ำงบทท่ีบรรจุ
ในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ ท่ีแสดงถึงควำมสอดคล้องระหว่ำงอำรมณ์ของตัวละคร และฐำนันดร
ศักดิ์ของตัวละคร ดังนี้ 

แสดงอารมณ์ ตัวละคร วิตกกังวลใจภายในจิตใจ โศกเศ ร้า เสียใจ           
หรืออารมณ์ผิดหวัง 

 ช่วงกำรแสดงตอน ท่ีพระเทวี  (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก)          
ทรงหนีภัยสงครำมของพระโปลชนก หลังจำกท่ีพระเทวีได้ทรำบว่ำพระอริฏฐชนก กับพระโปลชนกไส
ช้ำงทรงเข้ำต่อสู้กันด้วยพระแสงง้ำว สุดท้ำยพระโปลชนกสังหำรพระอริฏฐชนกถึงแก่ควำมตำย    
พระเทวีจึงเสียพระทัย และด้วยทรงมีครรจึงล้ีภัย เพื่อประสงค์จะให้ลูกน้อยในครรนั้นปลอดภัยจำก
ภัยสงครำม พระนำงจึงได้วิงวอนต่อเทวดำ ในช่วงนี้ตำมบทละครแสดงถึงควำมสมเพชเวทนำใจ   
นำยเสรี หวังในธรรม จึงบรรจุเพลงร้องเพลงสรภัญญะ และเพิ่มอำรมณ์ด้วยเสียงของซอสำมสำย     
ท่ีมีเสียงในเครื่องดนตรีชนิดนี้ มีลักษณะโหยหวน เศร้ำสลด ดังยกตัวอย่ำงบทละครดังนี้ 

 

-ร้องเพลงสรภัญญะ-(คลอซอสำมสำย) 
 

  ข้ำเจ้ำ  ผู้เทวี   มเหสีพระทรงชัย 
 อริฏฐะภูวไนย    ซึ่งประลัยในสงครำมฯ 
  จ ำเนรเทศตน   ให้ผ่ำนพ้นกลียำม 
 กลียุคอันลุกลำม    มิอำจตำยวำยชีวำฯ 

ล าดับ เพลงบรรเลง เพลงประกอบการแสดง 
    20 เพลงรัวดึกด ำบรรพ์ - 

-- 21 เพลงเข้ำม่ำน 
    22 เพลงต้นเข้ำม่ำน 
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  เพรำะห่วงพระลูกแก้ว  อันเกิดแล้วในครรภำ 
 โปรดเถิดพระเทวำ   ช่วยอำรักษ์พิทักษ์ชนม์ฯ 
       ช่วยชี้ต ำแหน่งจร   แลผันผ่อนท่ีกังวล 
 ขอแต่ได้รอดตน    จนลูกคลอดอย่ำงปลอดภัยฯ 
 

    บทละครท่ีแสดงอำรมณ์ของตัวละครในบทละครพระมหำชนก ท่ีตัดพ้อ
ร ำพึง ผิดหวังกับตนเอง ท่ีไม่คิดท ำกำรใด กับหนีเอำตัวเองหลบซ้อนล้ีภัย ช่วงบทละครนี้ เป็นช่วง
ระหว่ำงท่ีพระมหำชนกจะทรงตรัสกับพระมำรดำ เพื่อเสด็จไปทวงคืนเอำรำชสมบัติซึ่งเคยเป็นของ
พระรำชบิดำกลับคืนมำ กำรบรรจุเพลงก็บรรจุเพลงท่ีแสดงถึงภำวกำรณ์นึกคิดในจิตใจของตัวละครไว้ 
ดังตัวอย่ำงดังนี้ 
 

                       -ร้องเพลงบ้ำบ่น- 
พระมหำชนก -       ตัวเรำเป็น  หน่อเนื้อ  เช้ือกษัตริย์    สุริย์วงศ์  จักรพรรดิ  มหำศำล 
 มำมัวอยู่  ในแดน  แสนกันดำร       ปล่อยภัยพำล  สิงสู่  มำตุคำม 
                          เหมือนทอดท้ิง  อำณำ  ประชำรำษฎร์       เพรำะพรั่นตัว มัวขลำด ขยำดขำม 
 ต้องเชิดชู  กู้ช่ือ  ให้ลือนำม        ไม่ครั่นคร้ำม  ตำมติด  พิชิตชัย 
 
 

   การแสดงอารมณ์ตัวละคร ฮึกเหิม กล้าหาญ 
    กำรแสดงท่ีเห็นเด่นชัดในกำรแสดงอำรมณ์ของตัวละคร คือในช่วงท่ี
พระโปลชนกยกทัพ มำสู้รบกับพระอริฏฐชนก ในบทละครนี้แสดงถึงพลังของกองทัพทหำรของพระ
โปลชนก ท่ีมีเหล่ำกองทัพท่ีเข้มแข็ง ทรงพลัง กำรบรรจุเพลงลงในบทละครนี้แสดงถึงกำร  จัดทัพ
ของเหล่ำทหำรชำญกล้ำ ท่ีมีควำมเข้มแข็ง แสดงถึงควำมฮึกเหิม สง่ำงำมของกระบวนเหล่ำทัพท่ียก
ไป ในบทละครนี้บรรจุเพลงร้องเพลงตุ้งต้ิง ท่ีมีท่วงท ำนองเพลงส่ืออำรมณ์ดังกล่ำวไว้ของละคร      
ดังตัวอย่ำงบทละครท่ีว่ำ  
 

-ร้องเพลงตุ้งต้ิง- 
พระโปลชนก -  พระโปละ – ชนก  ทรงยกทัพ คณำนับ  ทวยทหำร  ชำญสมร 
  พร้อมศำสตรำ  อำวุธ  ยุทโธปกรณ์  มุ่งรำญรอน  ธำนี  มิถิลำ 
  จอมโยธี  ขี่พระยำ  คชำชำติ  องอำจ  กำจแก่น  แสนสง่ำ 
  ศุภฤกษ์  เบิกสวัสด์ิ  พัฒนำ  ให้กรีฑำ  พลำกร  จรจรัล 
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ภำพท่ี 30 
ร ำตรวจพลพระโปลชนก โดยไพฑูรย์ เข้มแข็ง  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

   การแสดงอารมณ์ตัวละครดีใจ ปิติยินดี หรือสมปรารถนาในสิ่งประสบ
ผลส าเร็จ 
   ส่วนท ำนองเพลงท่ีบรรจุลงในบทละครท่ีบ่งบอกอำรมณ์ของละคร แสดงถึง
ควำมดีใจ ประสบผลส ำเร็จตำมท่ีตนปรำรถนำไว้ ทำงผู้วิจัยขอยกตัวอย่ำงช่วงท่ีนำงมณีเมขลำน ำ
นำงฟ้ำท้ัง 8 ตนออกมำจับระบ ำ แสดงควำมปิติยินดีท่ีพระมหำชนกทรงมีด ำริก่อสถำบันฯ              
ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย โดยนำยเสรี หวังในธรรม ได้บรรจุเพลงร้องเพลงมหำชัย ไว้ในบทละคร        
เพื่อแสดงถึงควำมเป็นมิ่งมงคล คำมประสบผลส ำเร็จอันใหญ่หลวง ดังตัวอย่ำงบทละครดังนี้ 
 

-ร้องเพลงมหำชัย- 
   มหำชนก  มหำสัตว์  อุบัติสู่ เพื่อช้ีชู  มรรคำ  อำดิศัย 
  ว่ำควำมเพียร  พิริยะ  มหำชัย  คือมรรคำ  พำให้  ได้สัมฤทธิ์ 
  พรจำกโอษฐ์  คือพร  โพธิญำณ  ผลภิญโญ  โอฬำร  ประสำนประสิทธิ์ 
  สำธุชน  ผู้ใด  ได้ใช้ชิด   ย่อมส ำเร็จ  เสร็จกิจ  เป็นนิจเทอญ 

-ปี่พำทย์ท ำเพลงรัวดึกด ำบรรพ์- 
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การประกอบการแสดงอากัปกิริยาของตัวละคร  
 ความอลหม่านวุ่นวาย ในละครพระมหำชนกนี้ได้บรรจุเพลงเขมรไล่

ควำย ปรำกฏในช่วงท่ีเหล่ำบรรดำทหำร และข้ำรำชบริพำรท้ังนั้น ครั้นพระมหำชนกเสด็จไปลับตำเข้ำ
ไปสวนอุทยำนต่ำงเข้ำไปท่ีต้นมะม่วงต้นมีลูกแย่งกนัเก็บผลมะม่วง ดังบทละครนี้ 

-ร้องเพลงเขมรไล่ควำย- 
   ฝ่ำยบรรดำ  ข้ำรำช-บริพำร ครั้นภูบำล  เสด็จไป  ในสวนหลวง 
  ควำมละโมบ  โลภใน  ใจท้ังปวง  เข้ำรุมล้อม  ต้นมะม่วง  ไม่น ำพำ 
  บ้ำงยื้อ  บ้ำงยุด  ฉุดชัก   บ้ำงหัก  กิ่งก้ำน  ด้วยตัณหำ 
  บ้ำงปีน  ขึ้นบน  ต้นพวำ   ฉุดกระชำก  พฤกษำ  ไม่ปรำนี 
  แย่งเก็บ  แย่งกิน  จนส้ินต้น  ลูกใบ  เกล่ือนกล่น  ป่นปี้ 

  กิ่งก้ำน  รำนหล่น  บนธรณี  แม้ต้น  พฤกษี  ก็โค่นลง 
 

    บ่งบอกอากัปกิริยา  กำรบรรจุเพลงท่ีอยู่ในช่วงท่ีนำงเมขลำก ำลังเพลิน
เพลินอยู่ในห้วงเวหำ ได้บรรจุเพลงเชิดฉิ่ง ส่ือถึงอำกัปกิริยำกำรเหำะ กำรเดินทำงของตัวละคร        
ดังตัวอย่ำงบทละคร 

-ร้องเพลงเชิดฉิ่ง- 
นำงมณีเมขลำ -  ปำงนั้น  เมขลำ  เทวี  จรลี  เท่ียวไป  ในเวหำ 
  เสวยทิพย์  สมบัติเปรม  เอมอุรำ  ลืมตรวจตรำ  มหำสมุทร  ถึงเจ็ดวัน 
  ครั้นรู้สึก  ส ำนึก  ถึงหน้ำท่ี  พระเทวี  ตกใจ  ไหวหวั่น 
  รู้ว่ำ  มหำสัตว์  ทรงธรรม์   ต้องภยัน- ตรำย  ในวำรี 

  
 จำกละคร เรื่อง พระมหำชนก แสดงให้ เห็นว่ำนำยเสรี หวังในธรรมเป็น ผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรดนตรีและคีตศิลป์ กล่ำวคือ ยังมีกำรน ำดนตรีมำประกอบ ละคร เรื่อง   
พระมหำชนกจะค่อนข้ำงร่วมสมัย ตำมปกติละครท่ัวไปจะใช้วงปี่พำทย์บรรเลงประกอบละคร       
โดยตลอด แต่ละครเรื่องนี้นำยเสรี หวังในธรรม ได้น ำซอสำมสำยมำสอดแทรก อีกท้ังยังเอำเทคนิค
เสียงต่ำงๆเข้ำมำร่วมอยู่ในบทละครนี้ ด้วย นอกจำกนี้ยังมีกำรผสมผสำนปรับเอำท ำนองพำกย์         
มำไว้ในช่วงฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร โดยมำให้ตัวละครนำงเมขลำ
ใช้ร้อง เป็นบทสนทนำระหว่ำงนำงเมขลำกับพระมหำชนกแทนบท พูดเจรจำท่ัวไป ก็ถือเป็นเรื่อง
แปลกใหม่ ท่ีกำรแสดงละครน ำบทท ำนองพำกย์มำใช้แบบอย่ำงกำรแสดงของโขน แต่ก็แตกต่ำงกัน
ตรงท่ีท้ำยบทท ำนองพำกย์ไม่ต้องร้องรับค ำว่ำ “เพ้ย” อย่ำงท ำนองกำรพำกย์โขน ส่ิงเหล่ำนี้แสดงให้
เห็นว่ำนำยเสรี  หวังในธรรมเป็นผู้รู้ว่ำกำรแสดงนั้นเป็นกำรแสดงประเภทใด เพรำะว่ำเพลงท่ีใช้
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ประกอบกำรแสดงแต่ละประเภทนั้นไม่เหมือนกัน ท้ังรู้เรื่องท่ีจะแสดงนั้นอย่ำงถ่องแท้ว่ำกำรแสดงนั้น
แสดงเรื่องอะไร เรื่องด ำเนินไปอย่ำงไร โดยกำรบรรจุเพลงก็จะต้องรู้เรื่องอย่ำงชัดเจนเตลอดเรื่องของ
ละคร และท่ีส ำคัญในกำรบรรจุเพลงของนำยเสรี หวังในธรรม ก็รู้จักตัวละครในเรื่องท่ีจะแสดงว่ำเป็น
ตัวอะไร มีฐำนะแค่ไหน เพรำะว่ำกำรบรรจุเพลงต่ำงๆ จะต้องเป็นไปตำมฐำนันดรศักด์ิของตัวละคร
นั้นๆ นอกจำกนี้ยังจะต้องให้ตรงกับอุปนิสัยใจคอของตัวละครด้วย 
 

วิเคราะหด์นตรีและเพลงในละครเรื่องพระมหาชนก  
 ดนตรีและเพลง เป็นเครื่องสร้ำงอำรมณ์ ควำมรู้สึก นอกจำกกำรได้ดูแล้วกำรได้ฟังก็เป็นส่ิง
ส ำคัญยิ่ง เมื่อมีกำรก ำหนดกำรแสดงและเขียนบทละคร ส่ิงส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง ก็คือ กำรบรรจุเพลง  
ท่ีนำยเสรี หวังในธรรมได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรจุเพลงเป็นอย่ำงมำก ด้วยหวังว่ำจะใช้ดนตรีเป็น
เครื่องมือส่ือสำรระหว่ำกำรแสดงสู่ผู้ชมละครด้วย โดยในละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้  สรุปเพลงใช้
ประกอบกำรแสดงในละคร เรื่อง พระมหำชนก มีท้ังส้ิน 38 เพลง แบ่งประเภทได้ดังนี้ คือ  
  1. เพลงบรรเลง มีจ ำนวน  22 เพลง 
  2. เพลงประกอบกำรแสดง มีจ ำนวน 16 เพลง 
 จำกจ ำนวนเพลงท่ีนำยเสรี หวังในธรรม ได้บรรจุไว้ในบทละคร เรื่อง พระมหำชนกนั้น ถือว่ำ
มีจ ำนวนเพลงมำก แสดงให้เห็นว่ำนำยเสรี หวังในธรรม ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรบรรจุเพลง  
ไม่แต่จ ำนวนของเพลงท่ีมีจ ำนวนมำกแล้วนั้น แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงกำรเรียงร้อยท ำเพลงให้ผสำนสอด
ไปตำมอำรมณ์และบทบำทของตัวละครอย่ำงแนบสนิท ถูกต้องตำมขนบกำรบรรจุเพลง และสัมพันธ์
กับท ำนอง  ลีลำอำรมณ์ของบทเพลง เพื่อให้ผู้ชมละครคล้อยตำมอำรมณ์ของเพลงและตัวละคร       
ในกำรบรรจุเพลงของนำยเสรี หวังในธรรม ในละคร เรื่อง พระมหำชนก ยังค ำนึงถึงควำมส ำคัญของ
กำรเลือกใช้เพลง โดยเมื่อน ำไปใช้แล้วจึงต้องได้ผลตำมประสงค์ของบทเพลง และอยู่ในแนว
เจตนำรมณ์ของภำพรวมกำรแสดงละคร เพรำะในท ำนองเพลงแต่ละเพลงย่อมแฝงไว้ด้วยกระแส
อำรมณ์ โดยส ำเนียงเพลงอำจจะดัดแปลงควำมหมำยเป็นอย่ำงอื่นไม่ตรงตำมอำรมณ์และบทบำทของ
ตัวละครได้ จึงท่ีเห็นเด่นชัดในละครเรื่องพระมหำชนก นำยเสรี หวังในธรรมยังได้น ำกำรบรรเลงซอ
สำมสำย มำบรรเลงประกอบในกำรแสดงละครเพรำะมหำชนกในช่วงท่ีมีกำรขับร้องในท ำนอง
สรภัญญะ ช่วงกำรแสดงตอนท่ีพระเทวี (พระมเหสีของพระอริฏฐชนก)ทรงหนีภัยสงครำมของ      
พระโปลชนก หลังจำกท่ีพระเทวีได้ทรำบว่ำพระอริฏฐชนก กับพระโปลชนกไสช้ำงทรงเข้ำต่อสู้กันด้วย
พระแสงง้ำว สุดท้ำยพระโปลชนกสังหำรพระอริฏฐชนกถึงแก่ควำมตำย พระเทวีจึงเสียพระทัย และ
ด้วยทรงมีครรจึงล้ีภัย เพื่อประสงค์จะให้ลูกน้อยในครรนั้นปลอดภัยจำกภัยสงครำม พระนำงจึงได้
วิงวอนต่อเทวดำ  
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 ด้วยควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์มุ่งหวังให้ละคร เรื่อง พระมหำชนก เป็นละครเรื่องพิเศษสุด    
ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นำยเสรี หวังในธรรม จึงใช้ควำมประณีต
ในกำรบรรจุเพลง ลงในบทประพันธ์ อย่ำงสุดควำมสำมำรถ เพื่อหวังให้หลักค ำสอนท่ีแฝงอยู่ในบท
พระรำชนิพนธ์ สะท้อนให้ผู้ชมประทับใจ แล้วสัมผัสผ่ำนกำรชมกำรแสดงละคร พระมหำชนกให้มำก
ท่ีสุด 
 
  4. ฉาก แสง สี เสียงและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
   ฉำกและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง คือ เวทีและอุปกรณ์ส่วนประกอบตำม
ท้องเรื่อง ท่ีสำมำรถบอก สถำนท่ี ลักษณะของตัวละคร ใครท ำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร เป็นกำรระบุ
เจำะจงช่วงเวลำท่ีเรื่องรำวนั้นเกิดขึ้น ฉำกในละครพระมหำชนกนี้บำงฉำกใช้ฉำกหลักๆ ท่ีกรม
ศิลปำกรได้ใช้มำแต่เดิม เช่นฉำกท้องพระโรง ฉำกป่ำ ฉำกสวน เป็นต้น 
   ฉำกและบรรยำกำศในบทละครเรื่องพระมหำชนกของ นำยเสรี หวังในธรรม 
ส่วนมำกจะก ำหนดไว้ในบทละคร ซึ่งแบ่งเนื้อเรื่องกำรแสดง ออกเป็น 10 ฉำกนำฏกำร ตำมล ำดับ 
ดังนี้ 
    1. ฉำกพระโปลชนกตรวจพล และเคล่ือนทัพประจัญบำนทัพพระอริฏฐ
ชนกจบฉำกลงท่ีพระอริฎฐชนกส้ินพระชนม์ 
    2. ฉำกพระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัย และขอพรเทพเจ้ำ 
    3. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี และรับไปอภิบำล 
    4. ฉำกพระมหำชนกลำพระรำชเทวีไปเมืองสุวรรณภูมิ 
    5. ฉำกเรือส ำเภำแตก 
    6. ฉำกนำงฟ้ำ และนำงเมขลำจับระบ ำ จบฉำกลงท่ีนำงเมขลำทรำบถึง
เหตุร้ำยท่ีก ำลังเกิดแก่พระมหำชนก 
    7. ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 
    8. ฉำกพระมหำชนกประพำสอุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรง
พระรำชปรำรภจะเป็นเช่นมะม่วงไร้ผล 
    9. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์เข้ำเฝ้ำ หลังจำกน ำพระรำชเทวีเสด็จเข้ำเมือง
มิถิลำจนถึงอุทิจจพรำหมณ์รับพระรำชด ำริ เรื่อง กำรชีวำณูสงเครำะห์ 
    10. ฉำกพระมหำชนกเสด็จออกท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์
เรื่อง “ปูทะเลย์มหำวิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร (จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ.2541 : 
45-46) 
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   ฉำกและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง ท่ีปรำกฏในบทละคร เรื่อง พระมำชนก            
นำยเสรี หวังในธรรมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ำช่วยสร้ำงบรรยำกำศ อรรถรสของฉำกละคร ไปพร้อม
กับอุปกรณ์ต่ำงท่ีท้ังตัวละครใช้ประกอบกำรแสดง ใช้ตกแต่ฉำก โดยผู้วิจัยจะน ำมำอธิบำยไว้ ดังนี้  
    ฉากนาฏการที่ 2 พระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัยและขอพรเทพเจ้ำ 
ในช่วงกำรแสดงของฉำกละครในช่วงนี้เป็นช่วงท่ีพระโปลชนกประจัญบำนทัพ  พระอริฏฐชนกจนพระ
อริฎฐชนกส้ินพระชนม์ในกองทัพ โดยให้ตัวละครท่ีท ำสงครำมกันนั้น ถือดำบ อำวุธ ประกอบกันใน
กำรสู้รบ แล้วส่วนพระมเหสีของพระอริฏฐชนก ปลอมเป็นชำวบ้ำน ล้ีภัย  แสดงอำกำรลักษณะ
ตระหนก เหลียวซ้ำยแลขวำ นั้น นำยเสรี หวังในธรรม ก็ยังให้ตัวละครถืออุปกรณ์ประกอบตำมบท
พระรำชนิพนธ์ แต่งกำยเป็นหญิงชำวบ้ำน เพื่อให้ละครดูสมจริงมำกยิ่งขึ้น ท้ังนี้ยังใช้เทคนิคแสง สี 
ของเวที ประกอบฉำก คือ กำรกะพริบไฟ พร้อมเปิดซำวด์เสียงกัมปนำท (เสียงฟันดำบ อำวุธ กำรรบ
ของทหำรในศึกสงครำม) 
 

 
 

ภำพท่ี 31 
ฉำกพระโปลชนกรบกับพระอริฏฐชนก 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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 ฉากนาฏการที่ 5 ฉำกเรือส ำเภำแตก นำยเสรี หวังในธรรม ก็ใช้เทคนิค
แสง สี โดยกำรใช้ไฟกะพริบไฟแสดงถึงฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำอย่ำงรุนแรง ท้ังเปิดเสียงคล่ืนลมพำยุ และฝน ท ำ
ให้ผู้ชมได้บรรยำกำศตำมบทละคร ท้ังนี้นอกจำกเทคนิคแสง สี เสียงแล้ว กำรออกแบบฉำกนำยเสรี    
หวังในธรรม ยังใส่ใจในเรื่องรำยละเอียด โดยส่ังให้มีกำรท ำฉำกเป็นลักษณะเป็นเรือส ำเภำ  ขนำดใหญ่ 
โดยมองจำกผู้ชม จะสมมุติว่ำผู้ชมมองผ่ำนจำกภำยในเรื่องส ำเภำนั้น และใหตั้วละคร ทุกตัวในฉำกนั้น 
สมมุติว่ำอยู่บนเรือส ำเภำ ฉำกนี้สมจริงเป็นอย่ำงมำกโดยสร้ำงน ำเทคนิคฟ้ำผ่ำ มีกำรจุดดินปืน เพรำะ
ให้สมจริง เหมือนมีกำรระเบิดจริงจำกฟ้ำท่ีผ่ำลงบนเรือส ำเภำ 

 

 
 

ภำพท่ี 32 
ฉำกเรือส ำเภำแตก  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

  ในกำรแสดงละคร เรื่อง พระมหำชนกนี้ แนวควำมคิดในกำรใช้เทคนิคเพื่อเสริมและส่ง
ให้ตัวละครออกมำมีชีวิตภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ด้วยกำรใช้แสงไฟ และค ำบรรยำยประกอบร่วมใน
ระหว่ำงกำรแสดง เช่น มีกำรเพิ่มเติมภำพนิ่งประกอบในส่วนตัวบท โดยมีเสียงบรรยำยจำกในโรง
ละคร เทคนิคนี้ปรำกฏอยู่ใน 2 ช่วงด้วยกันคือ ก่อนเริ่มฉำกนำฏกำรท่ี 1 ผู้ชมจะได้เห็นตัวละครใน
ภำพนิ่งภำพต่ำงๆ ได้แก่ ภำพพระมหำชนกซึ่งเป็นพระอัยกำของพระมหำชนกโพธิสัตว์ และตัวละคร
ในภำพนิ่งพระอริฏฐชนกและพระโปลชนก เมื่อครั้งยังด ำรงพระยศเป็นอุปรำชและเสนำบดี ตำมล ำดับ 
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ตัวละครภำพนิ่งอมำตย์ไปเฝ้ำกรำบทูลพระรำชำอริฏฐชนก และตัวละครภำพนิ่งพระโปลชนกถูกจอง
จ ำ นอกจำกนั้น ในตอนท่ีพระโปลชนกตั้งสัจจำธิษฐำน นำยเสรี หวังในธรรม ก ำหนดให้ตัวละครขณะ
แสดงภำพนิ่ง เคล่ือนไหวเล็กน้อย คือ ระบุว่ำ “ผู้แสดงภำพนิ่ง เคล่ือนไหวให้เห็นเครื่องจองจ ำหลุด
จำกร่ำง” 
    ไพฑูรย์  เข้มแข็ง (ผู้เช่ียวชำญนำฏศิลป์ไทย) วิทยำลัยนำฏศิลป        
ได้ให้สัมภำษณ์กับผู้วิจัยถึงนำยเสรี หวังในธรรม ไว้ดังนี้ว่ำ  
     “...พ่อเส หรืออำจำรย์เสรี เวลำซ้อมกำรแสดง ไม่ว่ำจะซ้อม
โขน ซ้อมละคร จะให้เกียรติผู้ร่วมงำนทุกคน ด้วยตนเอง(ไพฑูรย์  เข้มแข็ง) ในช่วงนั้นเป็นครูสอน      
ท่ีวิทยำลัยอยู่แล้ว เรื่องกำรร ำ หรือแสดง อำจำรย์เสรีจะให้เกียรติในกำรตีบท ...แต่อำจำรย์เสรีจะเป็น
ผู้แนะแนวทำง ว่ำต้องท ำอย่ำงไร แสดงอำรมณ์ออกมำอย่ำงไร คือ อธิบำยให้เรำฟัง ก่อนเสมอ ...   
ส่วนในครั้งท่ีแสดงละครพระมหำชนกนี้  ครูเองได้รับบทเป็นพระโปลชนก บทพูดไม่มำก มีแต่
กระบวนกำรร ำ คือ กำรร ำตรวจพลพระโปลชนก หลังจำกนั้นก็กระบวนกำรรบระหว่ำงพระโปลชนก 
กับพระอริฏฐชนก ซึ่งกำรแสดงนี้ ท้ังรูปแบบกำรแสดง อำจำรย์เสรี จะเป็นผู้ก ำกับดูแล ช้ีแนะอย่ำง
ละเอียด ...ท้ังมีกำรซักซ้อมหลำยครั้ง ให้กำรแสดงออกมำสมบูรณ์ท่ีสุด ดีท่ีสุด ตรงตำมคิว ท่ีก ำหนดไว้
ในบท...แต่ในกำรแสดงละครแต่เรื่อง จะได้เห็นเทคนิคของอำจำรย์เสรี ในกำรจัดกำรแสดง ท ำให้
ละครไม่จ ำเจน่ำเบื่อ คนเลยติด คอยชมผลงำนของท่ำนเสมอ คือพ่อเส..รู้จักหยิบยกเทคนิคกำรสร้ำง
ฉำก แบบละครเวที ท่ีทันสมัยมำกในสมัยนั้น จะเห็นได้อย่ำงชัดเจนในละครพระมหำชนกคือ พ่อเส..
หยิบเอำ ตำโบลวิวังต์ ของสมเด็จกรมพระยำนริศรำ มำร่วมในละครพระมหำชนก คือ กำรแสดงท่ีตัว
ละคร จะแต่งตัวออกมำยืนบนเวทีเป็นหุ่นนิ่ง ไม่เคล่ือนไหวแสดงบทบำท ประกอบค ำบรรยำย หรือ
เพลงประกอบให้คนดูรู้ว่ำ ตัวละคร ก ำลังท ำอะไร” (ไพทูรย์  เข้มแข็ง. สัมภำษณ์. 23 มีนำคม 2558) 
 

    นอกจำกเทคนิคด้ำนกำรจัดท ำฉำกแล้ว ส่ิงเหล่ำนี้จำกสัมภำษณ์ท่ี   
นำยไพฑูรย์  เข้มแข็ง (ผู้เช่ียวชำญนำฏศิลป์ไทย) วิทยำลัยนำฏศิลป ได้ให้สัมภำษณ์กับผู้วิจัยถึงนำย
เสรี หวังในธรรม ก็เป็นส่ิงหนึ่ง ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงกำรท่ีนำยเสรี หวังในธรรม พยำยำมสร้ำงสรรค์
ผลงำนให้ออกมำดีท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด รู้จักหยิบยก ส่ิงใหม่ แปลกตำ สร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงประณีต
เพื่อให้ละคร เมื่อผู้ชมดูแล้ว ไม่น่ำเบ่ือ เทคนิคต่ำงๆท่ีนำยเสรี หวังในธรรม คัดเลือกโดยพิจำรณำแล้ว
น ำมำในกำรสร้ำงละครพระมหำชนก ถึงแม้เทคนิคบำงส่ิงจะเป็นเทคนิคท่ีมีมำแต่โบรำณ เช่น         
“ตำโบลวิวังต์” แต่นำยเสรี หวังในธรรม ก็รู้จักดัดแปลง ให้สำมำรถดูแปลกใหม่ได้ ตัวอย่ำง คือ     
กำรแสดงตำโบลวิวังต์ ในอดีต เป็นกำรแสดงท่ีตัวละคร จะแต่งตัวออกมำยืนบนเวทีเป็นหุ่นนิ่ง         
ไม่ เคล่ือนไหวแสดงบทบำท ประกอบค ำบรรยำย หรือเพลงประกอบ  แต่ในพระมหำชกนี้             
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นำยเสรี   หวังในธรรม ก็ให้ผู้แสดง เคล่ือนไหวได้บำง ประกอบค ำบรรยำย ถือได้ว่ำก็เป็นส่ิงท่ีดูแล้ว
สร้ำงสุนทรีย์ให้แก่ผู้ชมได้เพิ่มมำกขึ้น 
 

 
 

ภำพท่ี 33 
พระโปลชนกตั้งสัจจำอธิษฐำนเพื่อให้เครื่องจองจ ำหลุดจำกร่ำง 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
 

นำยเสรี หวังในธรรม ยังใช้เทคนิคของกำรแสดงภำพนิ่ง ในกำรแสดง       
ในตอนท่ีพระมหำชนกกุมำรตีพวกเด็กๆท่ีท ำให้ทรงขัดเคือง หลังจำกนั้นก ำหนดให้ มกีำรดิมไฟมืด คือ
กำรลดแสงแสงสว่ำงของไฟลง เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงตรงตำมต ำแหน่งท่ีตัวละครอยู่ โดยจัดเป็นภำพนิ่ง    
2 จุด จุดหนึ่งเป็นภำพพระมหำชนกกับพระมำรดำ อีกจุดหนึ่งเป็นภำพเด็กๆ ถูกตีล้มอยู่  ท้ังนี้เพื่อ
แสดงภำพตัดสลับไปมำประกอบค ำบรรยำยในช่วงท่ีพระมหำชนกกุมำรทูลถำมพระรำชเทวี 
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ภำพท่ี 34 
มหำชนกกุมำรทรงตีพวกเด็กๆท่ีท ำให้ทรงขัดเคือง 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 

 

 
 

ภำพท่ี 35 
พระมหำชนกกุมำรทูลถำมควำมจริงจำกพระรำชเทวี 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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   จะเห็นได้ว่ำนำยเสรี หวังในธรรม ในกำรสร้ำงละคร เรื่อง พระมหำชนก นี้      
มีกำรแบ่งฉำก แบ่งตอน ท ำให้เกิดเทคนิคกำรเปล่ียนฉำกตำมท้องเรื่อง และในบทละครมีกำรบอกตัว
ละครท่ีมีอยู่ในฉำก บอกลักษณะ บอกบรรยำกำศของฉำกแต่ละตอน จำกกำรวิเครำะห์แล้วส่ิงเหล่ำนี้
เอื้อผลให้ในกำรสร้ำงฉำกและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง จนส่งผลให้ละครเกิดควำมสมจริง          
โดยผสมผสำนกับกำรใช้เทคนิคใหม่เข้ำมำประกอบฉำก มีกำรใช้ แสง สี เสียง เข้ำช่วยอย่ำงลงตัวและ
สมบูรณ์ ส่ิงเหล่ำนี้ท่ีกล่ำวมำนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีโน้มน้ำวอำรมณ์และสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ชม 
จนเป็นผลท ำให้ละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรมได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก 
 

วิเคราะห์ฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชก 
 ฉำกและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง เป็นส่วนประกอบตำมท้องเรื่อง ท่ีสำมำรถบอก สถำนท่ี 
ลักษณะของตัวละคร ใครท ำอะไร ท่ีไหน เมื่อไร เป็นกำรระบุเจำะจงช่วงเวลำท่ีเรื่องรำวนั้นเกิดขึ้น 
ฉำกในละครพระมหำชนกนี้บำงฉำกใช้ฉำกหลักๆ ท่ีกรมศิลปำกรได้ใช้มำแต่เดิม เช่น ฉำกท้องพระโรง 
ฉำกป่ำ ฉำกสวน เป็นต้น ฉำกและบรรยำกำศในบทละครเรื่องพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม 
ส่วนมำกจะก ำหนดไว้ในบทละคร ซึ่งแบ่งเนื้อเรื่องกำรแสดง ออกเป็น 10  ฉำกนำฏกำร ตำมล ำดับ 
ดังนี้ 
  1. ฉำกพระโปลชนกตรวจพล และเคล่ือนทัพประจัญบำนทัพพระอริฏฐชนกจบฉำกลงท่ี
พระอริฎฐชนกส้ินพระชนม์ 
  2. ฉำกพระรำชเทวีปลอมพระองค์ล้ีภัย และขอพรเทพเจ้ำ 
  3. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์พบพระรำชเทวี และรับไปอภิบำล 
  4. ฉำกพระมหำชนกลำพระรำชเทวีไปเมืองสุวรรณภูมิ 
  5. ฉำกเรือส ำเภำแตก 
  6. ฉำกนำงฟ้ำ และนำงเมขลำจับระบ ำ จบฉำกลงท่ีนำงเมขลำทรำบถึงเหตุร้ำยท่ีก ำลัง
เกิดแก่พระมหำชนก 
  7. ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 
  8. ฉำกพระมหำชนกประพำสอุทยำน จนถึงทรงสลดพระทัย และทรงพระรำชปรำรภจะ
เป็นเช่นมะม่วงไร้ผล 
  9. ฉำกอุทิจจพรำหมณ์เข้ำเฝ้ำ หลังจำกน ำพระรำชเทวีเสด็จเข้ำเมืองมิถิลำจนถึงอุทิจจ
พรำหมณ์รับพระรำชด ำริ เรื่อง กำรชีวำณูสงเครำะห์ 
  10. ฉำกพระมหำชนกเสด็จออกท้องพระโรง แถลงพระรำชประสงค์เรื่อง “ปูทะเลย์มหำ
วิชชำลัย” จนถึงนำงเมขลำและนำงฟ้ำอ ำนวยพร (จักรกฤษณ์ ดวงพัตรำ. 2541 : 45-46) 
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 จำกในจ ำนวน 10 ฉำกนำฏกำรดังกล่ำวนี้ นำยเสรี หวังในธรรม ได้พยำยำมออกแบบฉำกให้ออกมำ
ยิ่งใหญ่อลังกำร อำทิเช่น ฉำกเรือส ำเภำแตก (ฉำกนำฏกำรท่ี 5) นำยเสรี หวังในธรรม ก็ใช้เทคนิคแสง 
สี โดยกำรใช้ไฟกะพริบไฟแสดงถึงฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำอย่ำงรุนแรง ท้ังเปิดเสียงคล่ืนลมพำยุ และฝนคะนอง 
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้ชมละครสัมผัสได้จริงว่ำมีคล่ืนลมพำยุฟ้ำฝนคะนองในห้วงมหำสมุทร ท้ังยังมี
กำรท ำฉำกเป็นลักษณะเป็นเรือส ำเภำ ขนำดใหญ่ ท่ีสำมำรถบรรจุนักแสดงได้จริง เทคนิคกำรสร้ำง
ฉำกนี้เป็นกำรสร้ำงฉำกโดยใช้มุมมองจำกผู้ชม จะสมมุติว่ำผู้ชมมองผ่ำนจำกภำยในเรื่องส ำเภำนั้นด้วย 
นำยเสรี หวังในธรรม ยังใช้เทคนิคเสริมสร้ำงฟ้ำผ่ำ โดยมีกำรจุดดินปืน เหมือนมีฟ้ำท่ีผ่ำลงบนเรือ
ส ำเภำของพระมหำชนกจริงๆ 
 ในฉำกนำฏกำรท่ี  7 ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร                
นำยเสรี หวังในธรรม ได้พยำยำมสร้ำงให้เวทีโรงละครแห่งชำตินั้นเป็นห้วงมหำสมุทรขนำดกว้ำงใหญ่ โดยมี
พระมหำชนก(ปรกรณ์  พรพิสุทธิ์) ลงไปแวกว่ำยได้ แต่จุดน่ำประทับใจอยู่ตรงท่ี นำงมณีเมขลำอุ้มพระมหำ
ชนกเหำะผ่ำนพ้นมหำสมุทรอันมีสัตว์น้ ำท่ีดุร้ำย โดยกำรสร้ำงฉำก(แท่นสูงโดยประมำณ)สเหมือนนำงมณี
เมขลำเหำะอยู่บนท้องฟ้อง เพื่อสนทนำธรรมกับพระมหำชนก แล้วหลังจำกจบกำรสนทนำธรรมระหว่ำงนำง
มณีเมขลำกับพระมหำชนก นำยเสรี หวังในธรรม ก็สร้ำงฉำกให้พระมหำชนกเหยียบบนแท่นสูงท่ีนำงมณี
เมขลำนั่งอยู่ แล้วลำกเล่ือนเหมือนกับเหำะลอยไปพร้อมด้วยนำงมณีเมขลำ 
 

 
 

ภำพท่ี 36 
(ฉำกนำฏกำรท่ี 7) ฉำกพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมในมหำสมุทร 

ท่ีมำ : กรมศิลปำกร. 2540 : 8 
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ภำพท่ี 37 
ภำพจิตรกรรมพระมหำชนกและนำงเมขลำสนทนำธรรมกลำงมหำสมุทร 

ท่ีมำ : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. 2540 : 74 
 

 
 

ภำพท่ี 38  

 (ฉำกนำฏกำรท่ี 7) นำงเมขลำอุ้มช่วยพระมหำชนกพ้นจำกในมหำสมุทร 

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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  ด้วยกำรท่ีนำยเสรี หวังในธรรมเป็นผู้ช่ำงริเริ่มสร้ำงสรรค์อยู่ตลอดเวลำ จนส่งผลให้กำร
สร้ำงละครเรื่องพระมหำชนกก็ประสบผลส ำเร็จด้วยเช่นกัน เหมือนกับละครหลำยเรื่องท่ีนำยเสรี    
หวังในธรรมเป็นผู้ก ำกับกำรแสดง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรแสดงละครพันทำง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ด้วย
กำรพิถีพิถันในกำรสร้ำงฉำก โดยไม่ได้ค ำนึงถึงผลก ำไรทำงด้ำนกำรขำยบัตร แต่หวังแต่เพียงว่ำจะท ำอย่ำงไร
ให้กำรจัดกำรแสดงออกมำให้สมบูรณ์มำกท่ีสุด เพรำะพิจำรณำจำกรำคำบัตรกำรซื้อเข้ำชมละครในโรงละคร
แห่งชำติด้วยแล้วท่ีมีรำคำย่อมเยำ ประมำณ 60 – 100 บำท เท่ำนั้นเองในสมัยนั้น ส่ิงเหล่ำนี้จึงเป็นอีกเหตุ
หนึ่งท่ีกลุ่มผู้ชมกำรแสดงถึงค่อยติดตำมผลงำนกำรจัดกำรแสดงของนำยเสรี หวังในธรรม เพรำะเพื่อหวังจะ
ได้ชมในส่ิงท่ีมีคุณภำพ และศิลปะกำรแสดง ตลอดจนควำมอลังกำรของฉำก แสง สี เสียงท่ีน่ำประทับใจ   
โดยส่ิงเหล่ำนี้ถือได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรแสดงละครท่ีดี หรือว่ำมีศิลปะท่ีดีมำกแค่ไหน ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ำขำด
ผู้ชมผู้ดูให้กำรสนับสนุน เพื่อน ำให้ผลงำนกำรจัดละครน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรแสดง
ท่ีต้ังไว้  
 

  5. เคร่ืองแต่งกาย  
   แต่เดิมละครไทยนิยมกำรแสดงละนอก ละครใน มีกำรแต่งกำยแบบ  ยืนเครื่อง 
คือ เลียนแบบเครื่องต้นของพระมหำกษัตริย์ ในปัจจุบันนี้กำรแสดงละครมีหลำกรูปแบบ  ท้ังละคร
พันทำง ละครร้อง ละครสลับร ำ หรือละครเวทีต่ำงๆ ซึ่งกำรแต่งกำยก็จะมีเครื่องแต่งกำยของตัวละคร
ท่ีเป็นธรรมชำติและสมจริงมำกขึ้น ยิ่งถ้ำกำรแสดงละครนั้น เป็นกำรแสดงท่ีกล่ำวถึงชนชำติต่ำงๆ ก็จะ
แต่งกำยเลียนแบบเครื่องแต่งกำยตำมเช้ือชำติของตัวละครในเนื้อเรื่องนั้นๆ  
   กำรแสดงละคร เรื่อง พระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม ท่ีได้ เป็น
ผู้ประพันธ์เป็นบทละครร ำ ท้ังมีหน้ำท่ีเป็นผู้ก ำกับ  จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ น ำเครื่องแต่งกำยเครื่องแต่ง
กำยละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม มำเปรียบเทียบกับภำพในหนังสือบท   พระรำช
นิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก พบว่ำส่วนใหญ่ทอดแบบมำจำกภำพวำดท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระ
รำชนิพนธ์  เรื่อง พระมหำชนก โดยนำยเสรี หวังในธรรมได้มอบหมำยให้ ฝ่ำยพัสตรำภรณ์            
และเครื่องโรง ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร เป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกำยของตัวละครพระมหำชนก 
ตำมสัมภำษณ์ท่ีนำยเสรี หวังในธรรม ได้ให้สัมภำษณ์ไว้ในนิตยสำรรำยปักษ์ “แพรว”ควำมว่ำ 
    “และส่ิงส ำคัญท่ีสุดซึ่งเรำคิดกันมำกเลยว่ำตัวละครในเรื่องนี้ควร     
แต่งกำยอย่ำงไร บังเอิญพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนให้บรรดำจิตรกรเขียนภำพ
กิจกรรมประกอบบทพระรำชนิพนธ์ไว้ เรำจึงได้ภำพเขียนเหล่ำนั้นเป็นแบบฉบับ เพรำะฉะนั้นท่ำนท่ี
อ่ำนหนังสือ เรื่อง “พระมหำชนก” มำแล้ว และได้ชมละคร จะพบว่ำท้ังเครื่องแต่งกำย ฉำก รวมไปถึง
บทพูดบำงตอนจะมำจำกหนังสือพระรำชนิพนธ์ทั้งส้ิน” (จตุพล บุญพรัด. 2540 : 282 ) 
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   ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงขอน ำรูปภำพกำรแสดงละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี   
หวังในธรรม มำเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงระหว่ำงเครื่องแต่งกำยของตัวละคร เรื่อง พระมหำชนก
ของนำยเสรี หวังในธรรมกับภำพวำดท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 39 
ภำพวำดจิตรกรรมพระโปลชนกยกทัพประจัญบำนกับทัพพระอริฏฐชนก 

ท่ีมำ : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. 2540 : 18 
  

       
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 40 

พระโปลชนกยกทัพประจัญบำนกับทัพพระอริฏฐชนก (ฉำกนำฏกำรท่ี 1)  
ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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ภำพท่ี 41 
ภำพวำดจิตรกรรมเครื่องแต่งกำยพระมหำชนก และนำงมณีเมขลำ 
ท่ีมำ : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. 2540 : 100 

 

 
 

ภำพท่ี 42 

เครื่องแต่งกำยตัวละครพระมหำชนก และนำงมณีเมขลำ (ฉำกนำฏกำรท่ี 7)  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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ภำพท่ี 43 
ภำพวำดจิตรกรรมเครื่องแต่งกำยเหล่ำบรรดำเทวดำ(นำงฟ้ำ) 

ท่ีมำ : พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. 2540 : 97 
 

 

ภำพท่ี 44 

เครื่องแต่งกำยตัวละครเหล่ำบรรดำนำงฟ้ำ (ฉำกนำฏกำรท่ี 6)  

ท่ีมำ : กลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรสังคีต ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 
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วิเคราะห์เครื่องแต่งกาย  
 จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ น ำเครื่องแต่งกำยละครพระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม         
มำเปรียบเทียบกับภำพในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก พบว่ำส่วนใหญ่ทอดแบบมำ
จำกภำพวำดท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก โดยนำยเสรี หวังในธรรม
ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยพัสตรำภรณ์ และเครื่องโรง ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร เป็นผู้ออกแบบเครื่อง
แต่งกำยของตัวละครในเรื่องพระมหำชนก ซึ่ งผู้วิ จัยจึงขอน ำรูปภำพกำรแสดงละคร เรื่อง           
พระมหำชนก ของนำยเสรี  หวังในธรรม มำเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงระหว่ำงกับภำพวำดของ
จิตรกรรมท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก  ในพระบำทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกำยระหว่ำงกับภำพวำดของจิตรกรรมพระมหำชนก 
 

 
 

ท่ี 

 

ภาพวาดจิตรกรรมที่ประกอบไว้ในหนังสือ 
บทพระราชนิพนธ์ เร่ือง พระมหาชนก 

ภาพเคร่ืองแต่งกายในการแสดง 
ละครพระมหาชนกของนายเสรี หวังในธรรม 

ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
 
1 

 

                                                        
ภำพท่ี 45 

ภำพวำดจิตรกรรมพระโปลชนกยกทัพ
ประจัญบำนกับทัพพระอริฏฐชนก 

 

                                                           
ภำพท่ี 46 

เครื่องแต่งกำยพระโปลชนกและพระอริฏฐชนก
ยกทัพท ำสงครำมระหว่ำงกัน 
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ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกำยระหว่ำงกับภำพวำดของจิตรกรรมพระมหำชนก (ต่อ) 

 
 
 

ท่ี 

 

 
ภาพวาดจิตรกรรมที่ประกอบไว้ในหนังสือ 

บทพระราชนิพนธ์ เร่ือง พระมหาชนก 

 
ภาพเคร่ืองแต่งกายในการแสดง 

ละครพระมหาชนกของนายเสรี หวังในธรรม 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

2  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 47 

ภำพวำดจิตรกรรมนำงมณีเมขลำ 
ช่วยพระมหำชนก 

 

 
 
 

     
 

ภำพท่ี 48 
เครื่องแต่งกำยนำงมณีเมขลำและพระมหำชนก 

 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 49 
ภำพวำดจิตรกรรมเหล่ำบรรดำนำงฟ้ำ 

 
 

 
 

ภำพท่ี 50  
ภำพเครื่องแต่งกำยบรรดำนำงฟ้ำ 

 
 

 

    2 
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ท่ี 

 

 
ภาพวาดจิตรกรรมที่ประกอบไว้ในหนังสือ 

บทพระราชนิพนธ์ เร่ือง พระมหาชนก 

 
ภาพเคร่ืองแต่งกายในการแสดง 

ละครพระมหาชนกของนายเสรี หวังในธรรม 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

  
 

 
 

 

ภำพท่ี 51 
ภำพวำดจิตรกรรมเหล่ำบรรดำพ่อค้ำวำณิช 

 

  
 

      
 
 

ภำพท่ี 52 
ภำพเครื่องแต่งกำยเหล่ำบรรดำพ่อค้ำวำณิช 

 
5 

 

 

 
 

ภำพท่ี 53  
ภำพวำดจิตรกรรมมหำชนกกุมำร 

 
 
 
 

 

 
ภำพท่ี 54 

เครื่องแต่งกำยมหำชนกกุมำร 
 
 

ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกำยระหว่ำงกับภำพวำดของจิตรกรรมพระมหำชนก (ต่อ) 

    4 
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ท่ี 

 

 
ภาพวาดจิตรกรรมที่ประกอบไว้ในหนังสือ 

บทพระราชนิพนธ์ เร่ือง พระมหาชนก 

 
ภาพเคร่ืองแต่งกายในการแสดง 

ละครพระมหาชนกของนายเสรี หวังในธรรม 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
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ภำพท่ี 55 
ภำพวำดจิตรกรรมพระมหำชนกประพำส

อุทยำน 

 

 
 

ภำพท่ี 56 
เครื่องแต่งกำยพระมหำชนกประพำสอุทยำน 
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ภำพท่ี 57 
ภำพวำดจิตรกรรมช่วงพระมหำชนกว่ำยน้ ำ

ในมหำสมุทร 
 

 

 
 

ภำพท่ี 58 
เครื่องแต่งกำยพระมหำชนก 

ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกำยระหว่ำงกับภำพวำดของจิตรกรรมพระมหำชนก (ต่อ) 
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ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบเครื่องแต่งกำยระหว่ำงกับภำพวำดของจิตรกรรมพระมหำชนก (ต่อ) 
 
 

ท่ี 

 

ภาพวาดจิตรกรรมที่ประกอบไว้ในหนังสือ 
บทพระราชนิพนธ์ เร่ือง พระมหาชนก 

ภาพเคร่ืองแต่งกายในการแสดง 
ละครพระมหาชนกของนายเสรี หวังในธรรม 

ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
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ภำพท่ี 59 

ภำพวำดจิตรกรรมอุทิจจพรำหมณ์พบ 
พระรำชเทวี 

 
 

 

 
 

ภำพท่ี 60 
เครื่องแต่งกำยอุทิจจพรำหมณ์และพระรำชเทวี 

 

 
 

ภำพท่ี 61 
เครื่องแต่งกำยพระรำชเทวีกับพระมหำชนก 
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 ในกำรน ำรูปภำพกำรแสดงละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี  หวังในธรรม              
มำเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงระหว่ำงกับภำพวำดจิตรกรรมท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระรำช
นิพนธ์ เรื่อง พระมหำชนก ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นั้นจะเห็นถึงควำม
คล้ำยคลึง ในกำรพยำยำมสร้ำงเครื่องแต่งกำยให้เหมือนกับภำพวำดจิตรกรรมมำกท่ีสุด โดยนำยเสรี    
หวังในธรรม ในฐำนะผู้ก ำกับกำรแสดง ได้ก ำหนดให้กำรสร้ำงเครื่องแต่งกำย พยำยำมถอดแบบจำก
ภำพวำดจิตรกรรมท่ีปรำกฏอยู่ในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ให้ใกล้เคียงมำกท่ีสุด แต่ก็มีข้อจ ำกัดอยู่
บ้ำง เนื่องด้วยภำพวำดจิตรกรรมในบำงส่วนเป็นส่ิงท่ีวำดจินตนำกำรขึ้นมำกจำกควำมคิดของจิตรกร 
กำรท่ีจะน ำส่ิงดังกล่ำวมำสร้ำง ตัดเย็บให้เป็นเส้ือผ้ำเครื่องแต่งกำยท่ีสำมำรถให้ตัวละครหรือผู้แสดง
สวมใส่ได้จริงย่อมเป็นส่ิงท่ียำก จึงได้พยำยำมใช้กรอบพื้นฐำนของกำรแต่งกำรชุดละครไทยมำเป็น
แนวทำงตัดเย็บร่วมด้วย และในบำงส่วนนำยเสรี หวังในธรรมก็พิจำรณำให้มีกำรปรับปรุงเครื่องแต่ง
กำยให้สวยงำมตำมแบบจินตนำกำรของกำรแสดงทำงด้ำนนำฏศิลป์  โดยกำรเพิ่มเติมให้ตัวละครสวม
ใส่เครื่องประดับได้ สร้ำงควำมสวยงำมตำมควำมเหมำะสมในแบบฉบับของชุดนำฏศิลป์ละครไทย    
แต่ท้ังหมดก็ยังคงไว้ซึ่งตำมภำพวำดจิตรกรรม ท่ีประกอบไว้ในหนังสือบทพระรำชนิพนธ์ เรื่อง       
พระมหำชนก ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชให้มำกท่ีสุด 

 
 สรุปผลจำกกำรศึกษำ ประวัติของนำยเสรี หวังในธรรม พบว่ำนำยเสรี หวังในธรรม         
เป็นผู้ใฝ่รู้ ในด้ำนกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ท้ังเป็นผู้สร้ำงควำมแปลกใหม่ให้กับวงกำรกำรแสดงของ
กรมศิลปำกร ท้ังสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้แก่วงกำรละครไทย เพื่อผู้ชมจะได้มีละครเรื่องใหม่ๆ ชมและ
นักแสดงได้พัฒนำกำรแสดงของตนเองเพิ่มมำกขึ้น จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีผู้ชมติดตำมผลงำนของนำย
เสรี หวังในธรรม กันอย่ำงเนื่องแน่น ด้วยกำรมองกลับด้ำน มองจำกคนดู ผู้ชม ว่ำต้องกำรอะไรแล้ว 
นำยเสรี หวังในธรรม ก็พยำยำมสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรละครส่ิงนั้นกลับไปหำผู้ชม  
 ด้วยประสบกำรณ์เฉพำะตัวของนำยเสรี หวังในธรรม ในกำรจัดท ำบทละคร เรื่อง           
พระมหำชนก จำกท่ีฝึกฝนตนเองจนเกิดควำมช ำนำญ และเป็นที่ยอมรับในวงกำรนำฏศิลป์ ท้ังในด้ำน
กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรแสดงละครจนสำมำรถดึงดูดผู้ชมได้เป็นจ ำนวนมำก ในส่วนของกำร
จัดกำรแสดงละคร เรื่อง พระมหำชนกของนำยเสรี หวังในธรรม นี้คือ 1) มีกำรแบ่งฉำก แบ่งช่วงตอน  
ท ำให้เกิดเทคนิคกำรเปล่ียนฉำกตำมท้องเรื่อง 2) ระบุตัวละครท่ีมีอยู่ในแต่ละฉำก ระบุลักษณะ     
ระบุบรรยำกำศของฉำกแต่ละตอน 3) เน้นบทเจรจำประกอบท่ำทำง 4) กระบวนกำรประพันธ์บท
ละครมีควำมไพเรำะในส ำนวนร้อยแก้วและร้อยกรอง 5) มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับแสง สี 
เสียง ช่วยในกำรสร้ำงจินตนำกำรของผู้ชมละครได้เป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำศิลปินของ
กรมศิลปำกรตลอดจนครู อำจำรย์  และนักเรียน นักศึกษำ ท่ีร่วมแสดงได้รับกำรถ่ำยทอด
ศิลปะกำรแสดง กระบวนกำรร ำ ท้ังได้เรียนรู้ลีลำกำรแสดงละคร เทคนิคกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ จิตใจ 
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ของตัวละครได้สมบทบำทของตัวละคร ในด้ำนบุคลิกรูปร่ำง น้ ำเสียง ส่ิงท่ีผู้วิจัยได้กล่ำวมำนี้ เป็นส่วน
หนึ่งท่ีช่วยสร้ำงควำมประทับใจ สร้ำงควำมสุนทรีย์ให้แก่ผู้ชม โน้มน้ำวอำรมณ์คล้อยตำมไปพร้อมกับ
กำรแสดงของตัวละครบนเวที  
 จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี หวังในธรรม            
มีเอกลักษณ์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพำะ สรุปได้ดังนี้ 

1. เนื้อหำในกำรจัดท ำบทละครท่ี ได้ดัดแปลงตัดทอน เรื่องรำวแล้ว น ำเหตุกำรณ์มำ
เช่ือมโยงเข้ำด้วยกัน ท ำให้ละครเรื่อง พระมหำชนกมีเรื่องรำวตลอดท้ังเรื่องกระชับและเหมำะสมใน
กำรจัดกำรแสดง ท ำให้ผู้ชมได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินไปกับเรื่องรำวในละคร ท่ีได้ถอดควำมมำ
จำกบทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมำสู่บทละคร 

2. ใช้รูปแบบกำรจัดกำรแสดงละคร โดยกำรสอดแทรกตัวละครตลกในกำรเช่ือมโยง
เรื่องรำวของละคร พระมหำชนก ท ำให้ผู้ชมได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินไปในระหว่ำงกำรชม
ละคร อีกท้ังเป็นกำรย่นย่อกระชับเรื่องรำวได้อย่ำงเหมำะสมกับเวลำ 

3. กลวิธีในกำรจัดกำรแสดงละคร โดยกำรผสมผสำนเทคนิคต่ำงๆ รูปแบบจนสร้ำงมิติ
ใหม่ในละครท่ีจัดแสดง เช่นในละคร เรื่องพระมหำชนก ก็มีกำรน ำรูปแบบกำรแสดงตำโบลวิวังต์   
(กำรแสดงภำพนิ่ง) ผนวกกับบทพำกย์เสียงบรรยำยเหตุกำรณ์เหมือนกับกำรแสดงจินตลีลำประกอบ
แสง สี เสียง เข้ำมำน ำเสนอในละคร เรื่อง พระมหำชนก ส่ิงเหล่ำนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นกำรเล่ำ
เรื่องรำวของบทละครให้กับผู้ชมได้เข้ำใจต้ังแต่ต้นเรื่องรำว ดีกว่ำจะเสียเวลำไปกับกำรน ำเสนอโดย
ผ่ำนบทเจรจำ และขับร้อง ท่ีต้องใช้ระยะเวลำนำนด้วยเช่นกัน 

4. มีกำรบรรจุเพลงท่ีใช้ประกอบในกำรแสดงละคร พระมหำชนก ท่ีมีควำมไพเรำะ     
โดยค ำนึงถึงขนบธรรมเนียมปฏิบัติในกำรบรรจุเพลง และรสเพลง ท่ีต้องส่ือสำร ถ่ำยทอดอำรมณ์ของ
เพลงให้สอดคล้องกับอำรมณ์และบทบำทของตัวละครขณะนั้น อย่ำงสมบูรณ์ 

5. นำยเสรี หวังในธรรม เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้ชม ด้ำนควำมนิยมในตัวศิลปินผู้แสดง 
ด้ำนควำมต้องกำรชมบทบำทกำรแสดง ช่ืนชอบ ผลงำนของศิลปิน จึงมีกำรวำงตัวละครเพื่อให้ผู้แสดง
(ศิลปิน)ท่ีมีควำมนิยมในขณะนั้น รับบทบำทเป็นตัวละคร(ตัวเอก)ของเรื่อง ซึ่งได้แก่ศิลปิน ดังนี้  

 5.1 นำยไพฑูรย์  เข้มแข็ง (ผู้เช่ียวชำญนำฏศิลป์ไทย วิทยำลัยนำฏศิลป) 
 5.2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชำติ) 
 5.3 นำยปกรณ์  พรพิสุทธิ์ 
6. กำรสรรค์สร้ำงฉำกและเครื่องแต่งกำยซึ่งมีได้มีกำรพัฒนำรูปแบบให้สวยงำมและ

เหมำะสมกับกำรแสดง เรื่องรำว และมีกำรจัดสร้ำงฉำกกำรแสดง ด้ำนแสง สี เสียงประกอบให้ดู
สมจริง ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ท้ังมีกำรเปล่ียนฉำก แบ่งฉำก แบ่งตอนไปตำมเรื่องรำวของกำรแสดง
ละครได้อย่ำงน่ำประทับใจ สำมำรถด ำเนินเรื่องรำวได้อย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดพัก 
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 รูปแบบแนวทำงกำรสร้ำงบทละคร หรือกำรแสดงของนำยเสรี หวังในธรรม นั้น ตรงกับหลัก
วิธีกำรของกำรประพันธ์บทละคร ซึ่งกำรจัดและด ำเนินงำนในกำรแสดงทุกครั้ง ส่ิงแรกท่ีจะต้องน ำมำ
พิจำรณำคือ บทละคร ผู้ก ำกับกำรแสดง หรือผู้อ ำนวยกำรแสดงละคร จะต้องพิจำรณำคัดเลือก หรือ
สร้ำงบทละครท่ีดีท่ีมีควำมเหมำะสม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ กำรจัดกำรแสดงละครแต่ละครั้ง 
จะประสบควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวก็ขึ้นอยู่ท่ีบทละคร เพรำะถ้ำบทละครไม่ดี จะน ำมำปรับปรุง
วิธีกำรแสดงอย่ำงไรก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ ท้ังนี้ในกำรก ำหนดกรอบกำรประพันธ์บทละคร ของนำยเสรี  
หวังในธรรม ก็ยังใช้หลักโครงสร้ำงบทละครตรงกับหลักวิธีกำร ท่ีว่ำด้วยกำรประพันธ์บทละครต้องมี
โครงสร้ำงก ำกับให้บทอยู่ในกรอบของกำรด ำเนินเรื่องท่ีเหมำะสม โครงสร้ำงบทละครมีลักษณะเป็น
สำกล คือ มีกำรด ำเนินเรื่องต้ังแต่ต้นจนจบ บทละครท่ีดีต้องประกอบด้วยลำยละเอียดมำกมำย ท้ังตัว
ละคร สถำนกำรณ์ สถำนท่ี บรรยำกำศ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงติดต่อกันไปต้ังแต่ต้นจนจบ จึงจะสร้ำง
ควำมสนใจแก่ผู้ชม ก่อให้เกิดควำมประทับใจในกำรชมกำรแสดงละคร ดังนั้นกำรเขียนบทละครจึง
ต้องมีระบบและกำรท ำงำนท่ีเป็นขั้นตอน ด้วยเหตุผลท้ังหมดนี้ยังเป็นประโยชน์ท่ีสำมำรถช่วยส่งเสริม
ให้ประชำชนท่ัวไปหันมำสนใจกำรแสดงละครไทย ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้กำรจัดกำรแสดง
ละคร เรื่อง พระมหำชนก ของนำยเสรี หวังในธรรม ได้รับควำมนิยมสูงสุดร่วมด้วย 
 
  

 



บทท่ี  4 

วิเคราะห์กระบวนท่าร าพระมหาชนก ฉากสัจธรรม ของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 

 การสร้างละคร เรื่อง “พระมหาชนก” ของกรมศิลปากร ท่ีจัดท าบทและบรรจุเพลง        
โดยนายเสรี หวังในธรรมนั้น เพื่อแสดงเป็นครั้งแรกเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2540                  
ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2540 เป็นรอบปฐมฤกษ์ บทละคร เรื่อง   
พระมหาชนก นายเสรี หวังในธรรมได้เป็นผู้ประพันธ์และบรรจุเพลง ด้วยอาศัยบทพระราชนิพนธ์เป็น
ต้นเค้า  
 ละคร เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม นอกจากจะเป็นการแต่งประพันธ์ในการ
ใช้เค้าโคลงเดิมจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการ
น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยในรูปแบบฉบับละครของนายเสรี หวังในธรรมเอง โดยในการ
จัดการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนกนี้ จากการได้มีการปรับปรุง เลียบแบบเครื่องแต่งกายให้
เหมาะสมกับเรื่องราวพระมหาชนกแล้ว ยังมีการจัดฉาก แสง สี ให้ดูสมจริง ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ขึ้น
กว่าแต่ก่อน และยังมีการประดิษฐ์ระบ าท่ีใช้ประกอบในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนกขึ้นใหม่
จ านวน 3 ชุดด้วยกัน คือ  

1. ร ากราวตรวจพลพระโปลชนก ปรากฏในฉากจัดพลเคล่ือนทัพเพื่อประจัญบานทัพ
กับพระอริฏฐชนก  

2. ระบ านางฟ้า(นางมณีเมขลา) ปรากฏในฉากนางฟ้า และนางเมขลาจับระบ า 
3. ระบ านางฟ้าอ านวยพร  ปรากฏในฉากท่ีพระมหาชนกเสด็จออกท้องพระโรง       

แถลงพระราชประสงค์สร้างสถาบัน “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” 
 

 
 

ภาพท่ี 62 
ภาพการแสดงการร ากราวพระโปลชนกตรวจพล 

ท่ีมา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
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ภาพท่ี 63 

ระบ านางฟ้า(นางมณีเมขลา) (ฉากนาฏการท่ี 6) 

ท่ีมา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
 

 
 

ภาพท่ี 64 
ระบ านางฟ้าอ านวยพร 

ท่ีมา : กรมศิลปากร. 2540 : 10 
 

 แนวความคิดในการจัดระบ าท้ัง 3 ชุดนี้ ก็ยังคงรูปแบบแผนตามนาฏศิลป์ในการสร้างชุดระบ า
ประกอบในละคร ท้ังกระบวนท่าร าท่ีประกอบในการสร้างชุดระบ าก็ตาม ก็เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้ชมละคร หรือเพื่ออธิบายความหมายของความส าเร็จของเรื่องราวในละครนั้นๆ เป็นการกระชับ
ขมวดปมเรื่องราวท้ังหมดปรากฏอยู่ในชุดของระบ าท่ีสร้างขึ้น 
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 กระบวนท่าร าท่ีใช้ประกอบในการแสดงละคร ลีลา กริยาท่าทางท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก และการเคล่ือนไหวต่างๆของตัวละครท่ีปรากฏอยู่บนเวที ตลอดท้ังการตีบทของผู้แสดง   
ส่ิงต่างๆเหล่านี้จะต้องอยู่ในกรอบของการแสดงละครของนาฏศิลป์ไทย ท่ีท่าร าต้องมีความประณีต 
สวยงาม ส่ือความหมายได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางต่างๆก็ต้องประดิษฐ์สรรสร้างขึ้นแล้วโดย
อาศัยทักษะพื้นฐานของหลักการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
 ในการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนกนี้ นอกจากผู้แสดงจะต้องแสดงท่าทาง กริยารวมท้ัง 
ท่าร่ายร า เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร ท่ีก าลังแสดงความรู้สึกตามบทพูดและความรู้สึกตามบท
ร้อง ก็เพื่อจุดประสงค์หลักของหัวใจในการแสดงท่ีผู้แสดงต้องการส่ือสารกับผู้ชม ว่าตัวละคร ก าลังท า
อะไร นึกคิด คาดหวังส่ิงใด เพื่อให้สร้างอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามบทละคร รู้สึกสะเทือนอารมณ์ใน
การชมละคร 
 อักษราวดี เสียงดัง ได้สัมภาษณ์ ดร. ไพโรจน์ ทองค าสุก เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555       
กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนก  
โดยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดง เรื่อง พระมหาชนก ของกรมศิลปากร ความว่า  
  “การแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก เรียกว่าเป็นการแสดงประเภทละครชาดก เหมือน 
เรื่อง พระเวสสันดร พระเตมีย์ใบ้ ท่ีกรมศิลปากรเคยจัดการแสดง เรื่อง พระมหาชนกนี้เป็นกึ่งละครร า 
เนื่องจากท่าทางการแสดงมีท้ังท่าร า เช่น ระบ าเทพอัปสร ร าออกกราว และท่าธรรมชาติ เช่น   ผาย
มือ เดิน นั่ง ...ผู้แสดงตัวละครหลักๆ เป็นนาฏศิลปินของกรมศิลปากร เช่น ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์        
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์  ขวัญใจ คงถาวร แสดงเป็นนางมณีเมขลา และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิต      
พัฒนศิลป์ ....เนื่องจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า การแสดงของกรมศิลปากรเน้นความเป็นไทย
และจารีตของคนไทยอย่างชัดเจน เช่น กระบวนท่าร า เครื่องแต่งกาย รูปแบบการแสดง ดนตรี และ
บทร้อง เป็นแบบไทยท้ังหมด มีบทบาทต่อสังคมไทย ในด้านการให้ความบันเทิงและความรู้ บทละคร
เน้นสอนคนไทย อาจารย์เสรี หวังในธรรม ได้แต่งบทละครขึ้นใหม่โดยยังคงบทส าคัญๆไว้ มีการ
สอดแทรกธรรมมะด้วยบทสวดเรื่องความเพียร และเรื่องผลมะม่วงสอดแทรกความโลภ ”          
(อักษราวดี เสียงดัง. 2554 : 26) 
 

 จากบทความการสัมภาษณ์ ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก ข้างต้น จะทราบถึงรูปแบบการแสดง
ละคร เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม โดยเป็นการแสดงในรูปแบบละครร าท่ีมีการ
ผสมผสานน ากระบวนท่าร ากึ่งละครเวที คือ มีการใช้ท่าทางแบบธรรมชาติ เข้ามาร่วมกับท่าร าแบบ
จารีตนาฏศิลป์ไทยประกอบในการแสดงด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงกระบวนท่าร าในล าดับต่อไป 
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กระบวนท่าร าพระมหาชนก ฉากสัจธรรม ของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
 การแสดงละคร ไม่ว่าจะเป็นการตีบทของผู้แสดง การแสดงท่าทาง กริยาต่างๆ ของตัว
ละคร ท่ีมีหลากหลายประการซึ่งจะต้องน ามาพิจารณาประกอบ  ได้แก่  ประเภทของการแสดง ดนตรี 
บทร้อง เครื่องแต่งกาย อารมณ์ ความรู้สึก และการเคล่ือนไหวของผู้แสดง  ท้ังนี้เพื่อให้ท่าร ามีความ
ประณีต สวยงาม ส่ือความหมายได้ชัดเจน ในละคร เรื่อง พระมหาชนกนี้ นอกจากผู้แสดงจะแสดง
ความรู้ สึกตามบทพูดแล้ว ยั งต้องแสดงความรู้ สึกตามบทร้องด้วย เพื่ อ จุดประสงค์ห ลัก                  
ท่ีผู้ชมต้องการดูลีลาท่าร าประกอบเพลงของนักแสดง โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์                        
ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้รับบทบาทเป็นพระมหาชนก ถึงกระบวนท่าร าในละคร เรื่อง พระมหาชนก 
ว่ามีลักษณะอย่างไร ความว่า  
  “ การแสดงในละคร เรื่อง พระมหาชนกนี้  ก็ไม่ ต่างจากการแสดงละครพันทาง       
เท่าไรมากนัก ในเรื่องของกระบวนท่าร า เพราะละครพระมหาชนก ก็ถือว่าเป็นละครร าผสมละครเวที 
โดยกระบวนการร า ในละครพระมหาชนก ก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การร าแบบมาตรฐาน   
2. การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ....ซึ่งการร าแบบมาตรฐานนั้น คือการร าแบบแผนของ
นาฏศิลป์ไทย... ก็จะเป็นกระบวนท่าร าการตีบทตามบทร้อง เป็นท่าร าท่ีตามจารีตนาฏศิลป์ไทย ส่วน
ในการร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ...จะเป็นการร าแบบเบาๆ...โดยเป็นการแสดงอารมณ์ของตัว
ละคร ท่ีก าลังนึกคิด ค านึงคิด อยู่ภายในใจ โดยอาจมีการตีบท แต่ก็เป็นเพียงท่าทางท่ีธรรมชาติช้าๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์ นึกคิดภายในใจของตัวละคร ...จากเรื่องท่าร าในการร าตีบทก็ดี พ่อเส ได้
มอบบทให้ และให้ครูออกแบบท่าร าด้วยตนเอง แต่ก็ยังมีครูธงไชย โพธยารมย์ช่วยให้ค าปรึกษา
แนะน า เพราะละครเรื่องนี้เป็นการผสมกับละครเวที จึงต้องมีบางส่วนท่ีต้องเป็นแบบธรรมชาติ     
และท่าร าแบบมาตรฐาน ส่วนในการจะน าท่าร ามาประกอบการแสดงนั้น ครูเองต้องค านึงถึง บทบาท
ของตัวละคร ต้องท าความเข้าใจบทละคร และตีความหมาย และบทละครก็มีค าราชศัพท์อยู่ด้วย      
เพราะถ้าแปลความหมายไม่ถูกต้องจะท าให้การตีความหมาย ท้ังท่าร าผิดเพี้ยนไป” และถ้าไม่เข้าใจใน
ตัวละคร ก็ท าให้ไม่สามารถแสดงอารมณ์ ท่าร า กริยาของตัวละครออกมาได้(ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์.
สัมภาษณ์. 31 ตุลาคม 2559) 
 จากบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ว่าด้วยเรื่องกระบวนท่าร าของ
ตัวละครพระมหาชนก(ครองเมือง) ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะท่าร าเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์ประกอบการแสดง ท่ีเป็นหัวใจหลัก ท่ีตัวละครจะสามารถส่ือสารกับผู้ชมได้ นอกจากบทละคร 
และดนตรีแล้ว จากการท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ ได้แบ่งประเภทของกระบวนท่า
ร าท่ีปรากฏอยู่ในละคร เรื่อง พระมหาชนก ฉากสัจธรรม ไว้ 2 ประเภท คือ  1. การร าแบบมาตรฐาน   
2. การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงได้กล่าวถึงกระบวนท่าร า ช่วงการแสดงตอน       
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ท่ีพระมหาชนกเสด็จประพาสอุทยาน ในฉากสัจธรรม ซึ่งจะปรากฏกระบวนการร าท้ัง 2 ประเภท     
ในบทละครเรื่อง พระมหาชนก ดังนี้ 
  1. การร าแบบมาตรฐาน เป็นการแสดงช่วงท่ีพระมหาชนกในคราวเสด็จประพาสราช
อุทยาน ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผลดกงาม อีกต้นไม่มีผล ทรงเสวยผล
มะม่วงจากต้นท่ีมีผลแล้วตรัสชมว่า “ดุจโอชารสทิพย์” ดังบทละครว่า 
 

  -ร้องเพลงชมดงนอก- 
    เสด็จโดย พระยา คชาชาติ  ทรงประพาส อุทยาน อันยิ่งใหญ่  

 เอี่ยมสะอาด ทัศนา อ่าอ าไพ   มีมะม่วง ปลูกไว้ หน้าอุทยาน   
  ต้นหนึ่ง ลูกดก ดูสะพรั่ง    สุกปล่ัง ทีท่า ว่าหอมหวาน  

 ต้นหนึ่ง ไร้ลูก ปลูกมานาน   มีแต่ก้าน กิ่งใบ ไร้ผลพวง  
(กรมศิลปากร. 2540 : 24) 

 
ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก 
 

ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 
(เพลงชมดงนอก) 
เสด็จโดย พระยา 

 

 
 

ภาพท่ี 65 

 
ป ฏิ บั ติ ท่ า เดิ น ก้ าว เท้ าต าม       
เท้ า ข อ ง ช้ า ง ไ ป พ ร้ อ ม กั น         
ในลักษณะการก้าวเท้าตามกัน
ในจังหวะของท านองน าของ
เพลง มือขวาถือขอสับช้างวาง
พาดไปไว้บนไหล่ขวาของช้าง(ผู้
แสดงช้าง) มือซ้ายแตะบริเวณ
บ่าของช้าง  
ช้าง  ก้าวเท้าซ้ายแล้วทอดเท้า
ขวา ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้ าวเท้าซ้ าย
เหยียบไปทาบท่ี ช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาขวาของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
  ทางด้านขวาพร้อมกับเผ่นล าตัว

ขึ้น ขาขวาอยู่ ในลักษณะย่อ
เล็กน้อย มือขวาถือขอสับช้าง 
วางพาดไปไว้บนไหล่ขวาของ
ช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือซ้ายแตะ
บริเวณบ่าของช้างขวาพร้อมกับ
เผ่น ล า ตั วขึ้ น  ข าขวาอยู่ ใน
ลักษณะย่อเล็กน้อย มือขวาถือ
ขอสับช้าง วางพาดไปไว้บนไหล่
ขวาของช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือ
ซ้ายแตะบริเวณบ่าของช้าง 

 
 

คชาชาติ 
 

 
 

ภาพท่ี 66 

ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ก้าวเท้าซ้ายแล้วทอดเท้า
ขวา ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชนก เท้าซ้ายเหยียบ
ไปทาบท่ีช่วงท่อนขาส่วนล่าง  
บริเวรน่องขาขวาของช้างเส้ียว
ล าตัวออกมาทางด้านขวา ขา
ขวาอยู่ในลักษณะย่อลง มือซ้าย 
ปฏิบัติท่าจีบคว่ า มือขวาถือขอ
สับช้างหักข้อมือขึ้นแล้วหงาย
ท้องแขน งอแขนเข้าหาล าตัว 
ในค าร้องว่า “คชา”แล้วยืดเท้า
ขวาพร้อมกับเผ่นล าตัวขึ้น  มือ
ท้ังสองข้างจบในท่าสอดสูงเอียง
ศีรษะทางขวาเล็กน้อย สายตา
มองไปทางมือซ้าย ในค าร้องว่า 
“ชาติ” 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 

 
ทรงประพาส 
อุทยาน อันยิ่งใหญ ่

 

 
 

ภาพท่ี 67 

 
ทิศหน้าตรง 
ป ฏิ บั ติ ท่ า เดิ น ก้ าว เท้ าต าม    
เท้ าของช้างไปพร้อมกัน  ใน
ลักษณะการก้าวเท้าตามกันใน
จังหวะของท านอง ของเพลง 
มือขวาถือขอสับช้างวางพาดไป
ไ ว้ บ น ไ ห ล่ ข ว า ข อ ง ช้ า ง               
(ผู้แสดงช้าง) มือซ้ายต้ังวงบนใน
ลักษณะการมอง และในจังหวะ
ท่ีเดินให้เดินก้าวตามจังหวะของ
เพลงโดยยึดจังหวะ ฉิ่ง – ฉับ 
พ ร้ อ ม กั บ เดิ น เค ล่ื อ น ท่ี ไป
ข้างหน้าจากด้านขวาของเวที 
มายังด้านซ้ายของเวที 

 
เอี่ยมสะอาด 

 

 
 

ภาพท่ี 68 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ก้าวเท้าขวาแล้วทอดเท้า
ซ้าย ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชนก ก้าวเท้าซ้ายลง
เหล่ียม น้ าหนักอยู่ ท่ี เท้าซ้าย 
มือขวาถือขอสับช้างวางพาดไป
ไว้บนไหล่ขวาของช้าง (ผู้แสดง
ช้าง) มือซ้ายแบฝ่ามือคว่ าลง 
แล้วปาดผ่ามือออก ออกข้าง
ล า ตั ว ใน ค า ร้ อ ง ว่ า ” เอี่ ย ม
สะอาด” ศีรษะเอียงซ้าย 
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ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 

 
 

ทัศนา 

 
 

 
 

ภาพท่ี 69 

 
 

ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ก้าวเท้าขวาแล้วทอดเท้า
ซ้าย ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม
พระมหาชนก ก้าวเท้าขวา
เหยียบไปทาบท่ีช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาซ้ายของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านซ้ายพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย  ขาซ้ าย อ ยู่ ใน
ลักษณะย่อเล็กน้อย มือขวาถือ
ขอสับช้าง วางพาดไปไว้บนไหล่
ซ้ายของช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือ
ซ้ายต้ังวงกลางระดับหัวไหล่   
งอแขน เล็กน้ อย  ปฏิ บั ติ ใน
ลักษณะการมอง 

 
อ่าอ าไพ 

 

 
 

ภาพท่ี 70 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืน ใน ลักษณะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้ าวเท้ าขวา
เหยียบไปทาบท่ีช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาซ้ายของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านซ้ายพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย  ขาซ้ าย อ ยู่ ใน
ลักษณะย่อเล็กน้อย มือขวาถือ
ขอสับช้าง วางพาดไปไว้บนไหล่ 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
  ซ้ าย ข อ ง ช้ าง ( ผู้ แ สด ง ช้ าง )     

มือซ้ายจีบคว่ าในระดับวงกลาง 
แล้วเดินมือขึ้น คลายจีบต้ังวง
บนแบบฝ่ามือปลายนิ้วหันออก
ข้างล าตัว(ท่าบัวบาน) 

 
 

มีมะม่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกไว้... 

 

  
 

ภาพท่ี 71 
 

 
 

ภาพท่ี 72 
 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืน ใน ลักษณ ะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้ าวเท้ าขวา
เหยียบไปทาบท่ี ช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาซ้ายของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านซ้ายพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย  ข าซ้ า ย อ ยู่ ใน
ลักษณะย่อเล็กน้อย เปล่ียนมือ
ซ้ายถือขอสับช้าง วางพาดไปไว้
บนไหล่ซ้ายของช้าง(ผู้แสดง
ช้าง) มือขวาวางทาบบนขอสับ
ช้าง แล้วในค าร้องว่า”ปลูกไว้”
ยกเท้าขวาลง ก้าวเท้าซ้ายลง
เหล่ียม มือซ้ายปฏิบัติท่าโกยมือ
ซ้ ายขึ้ น ใน ระ ดั บ ใต้ ร าวน ม 
ศีรษะเอียงทางซ้าย  

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

หน้าอุทยาน....... 
 

 
 

ภาพท่ี 73 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืน ใน ลักษณ ะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้ าวเท้ าขวา
เหยียบไปทาบท่ี ช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาซ้ายของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านซ้ายพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย  ข าซ้ า ย อ ยู่ ใน
ลักษณะย่อเล็กน้อย เปล่ียนมือ
ซ้ายถือขอสับช้าง วางพาดไปไว้
บนไหล่ซ้ายของช้าง(ผู้แสดง
ช้าง) มือขวาช้ีไปทางด้านข้าง
(ทิศเบื้องหลัง สมมุติเป็นฉาก
อุทยาน) ในช่วงท านองเอื้อนผู้
แสดง ท้ั งสอ งก็ เ ดิ น เป ล่ี ย น
ทิศทางมาทางทิศด้านซ้าย โดย
เดินวนวกกลับตัวมาจากทิศ
ด้านขวา เพื่อจะไปทิศด้านซ้าย
ของเวที (ผู้แสดงช้าง เป็นผู้น า
ในการเดินกลับตัว โดยผู้แสดง
พระมหาชนกเป็น ผู้ตาม โดย
ปฏิบัติก้าวเท้าเดินไปพร้อมๆกัน
ของผู้แสดงท้ังสอง 
 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ต้นหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกดก... 

 

 
 

ภาพท่ี 74 
 

 
 

ภาพท่ี 75 
 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ก้าวเท้าซ้ายแล้วทอดเท้า
ขวา ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชนก เท้าขวาเหยียบ
ไปทาบท่ีช่วงท่อนขาส่วนล่าง  
บริเวรน่องขาขวาของช้างเส้ียว
ล า ตั วออ กม าท าง ด้ าน ขว า        
ขาซ้ ายอยู่ ใน ลักษณะย่อลง        
ในค าร้องว่า” ต้นหนึ่ง”มือขวา
ถือขอสับช้าง วางพาดไปไว้บน
ไหล่ขวาของช้าง(ผู้แสดงช้าง) 
มือซ้าย ปฏิบัติท่ามอง ต้ังวงบน 
แล้วหั นหน้ ามองไปทางต้น
มะม่วงท่ีมีผลดก 
 แล้วในค าร้อง “ลูกดก” ปฏิบัติ
โดยมือ ท้ังสองจีบคว่ าระ ดับ
หน้าอก แล้วเดินมือขึ้น มือขวา
ถือขอสับช้างไว้ระดับอกแทน
การปฏิบั ติมือ จีบ หัน เข้าหา
ล า ตั ว  มื อ ซ้ าย จี บ ป รก ข้ า ง 
ศีรษะเอียงซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ท่ี
ขาข้างซ้าย 
 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ดูสะพรั่ง 
 

 
 

ภาพท่ี 76 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ก้าวเท้าซ้ายแล้วทอดเท้า
ขวา ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พ ร ะม ห า ช น ก  ป ฏิ บั ติ ใน
ลักษณะการยืน โดยน้ าหนักตัว
อยู่ท่ีเท้าข้างซ้าย มือซ้ายถือขอ
สับช้างวางพาดลงไปบนไหล่
ข้างขวาของผู้แสดงช้าง มือซ้าย
จีบคว่ าระดับอก งอแขนเข้าหา
ล า ตั ว เล็กน้ อย  แ ล้ว เดินมื อ
คลายจีบข้ึนระดับใบหน้า ศีรษะ
เอียงทางซ้าย สายตามองตาม
มือจีบขณะปฏิบัติการคลายจีบ 

 
สุกปล่ัง  

 

 
 

ภาพท่ี 77 
 
 
 
 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  อยู่ในท่าเดิมทอดเท้าซ้าย
ในลักษณะก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้าวข้างเท้าขวา
ลงเหล่ียม น้ าหนักตัวอยู่เท้าขวา 
มือขวาถือขอสับช้าง ซ้ายต้ังวง
กลาง แตะท่ีปลายขอสับช้าง ใน
ค าร้อง“สุกปล่ัง” พร้อมกับลัก
คอ ม อ ง โด ย เริ่ ม จ าก ลั ก คอ
ทางขวาตรงกับค าร้องว่า “สุก
ปล่ัง(ในตอนร้องค าซ้ า)” และ
ลักคอทางซ้ายตรงกับค าร้องว่า 
“ทีท่า”                     

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ทีท่า 
 

 
 

ภาพท่ี 78 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  อยู่ในท่าเดิมท่ีก้าวเท้าขวา
แล้วทอดเท้าซ้ายในลักษณะก้าว
ลงเหล่ียม 
พระมหาชนก  ลงเหล่ียมถ่าย
น้ าหนักตัวมาทางซ้าย และลัก
คอทางซ้ายตรงกับค าร้องว่า  
“ทีท่า” มือขวาถือขอสับช้าง 
ซ้ายต้ังวงกลาง แตะท่ีปลายขอ
สับช้าง                     

 
ว่าหอมหวาน… 

 

 
 

ภาพท่ี 79 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง อยู่ในท่าเดิมท่ีก้าวเท้าขวา
แล้วทอดเท้าซ้าย ในลักษณะ
ก้าวลงเหล่ียม 
พระมหาชน ก้าวเท้าซ้ายเหยียบ
ไปทาบท่ีช่วงท่อนขาส่วนล่างบริ
เวรน่ องขาขวาของช้าง และ
เส้ียวล าตัวออกมาทางด้านขวา
พร้อมกับเผ่นล าตัวขึ้น ขาขวาอยู่
ในลักษณะย่อเล็กน้อย มือขวา
ถือขอสับช้าง วางพาดไปไว้บน
ไหล่ขวาของช้าง(ผู้แสดงช้าง) 
มือซ้ายปฏิบัติท่าดม มือซ้ายจีบ 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  

 
ท่าร า 

 
อธิบายทา่ร า 

  ระดับปลายจมูก ในช่วงท านอง
เอื้ อ น ผู้ แ สด ง ท้ั งสอ งก็ เ ดิ น
เป ล่ี ย น ทิ ศ ท างม าท าง ทิ ศ
ด้านขวา โดยเดินวนวกกลับตัว
มาจากทิศด้านซ้าย เพื่อจะไป
ทิศด้านขวาของเวที (ผู้แสดง
ช้าง เป็นผู้น าในการเดินกลับตัว 
โดยผู้แสดงพระมหาชนกเป็นผู้
ตาม โดยปฏิบัติก้าวเท้าเดินไป
พร้อมๆกันของผู้แสดงท้ังสอง 

 
ต้นหนึ่ง ไร้ลูก 

 

 
 

ภาพท่ี 80 
 

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืน ใน ลักษณ ะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก  ก้ าวเท้ าขวา
เหยียบไปทาบท่ี ช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวรน่องขาซ้ายของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านซ้ายพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้นเล็กน้อย เปล่ียนมือซ้ายถือ
ขอสับช้าง วางพาดไปไว้บนไหล่
ซ้ายของช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือ
ขวาต้ังวงบน ลักษณะท่ามองไป
ทางด้านข้าง(ทิศเบื้องหลัง มอง
ท่ีต้นมะม่วงไม่มีผล) 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ปลูกมานาน 
 

 
 

ภาพท่ี 81 

 

ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืนในลักษณะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก ก้าวข้างทางซ้าย
ลงเหล่ียมหน้าหันไปมองทาง
ต้น ท่ี ไม่ มี ผล  ในค าร้ อ งว่ า 
“ปลูกมานาน”มือขวาถือขอสับ
ช้างวางพาดไปไว้บนไหล่ขวา
ของช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือขวา
ปฏิ บั ติ โก ยมื อ  เอี ย ง ศี รษ ะ
ทางซ้าย  

 

มีแต่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก้าน  
 

 

 
 

ภาพท่ี 82 
 

 
 

ภาพท่ี 83 

 

ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืนในลักษณะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก  ในค าร้องว่ า      
“มีแ ต่ก้ าน”ให้ ก้ าวเท้ าซ้ าย
เหยียบไปทาบท่ีช่วงท่อนขา
ส่วนล่างบริเวณน่องขาขวาของ
ช้าง และเส้ียวล าตัวออกมา
ทางด้านขวาพร้อมกับเผ่นล าตัว
ขึ้น ขาขวาอยู่ ในลักษณะย่อ
เล็กน้อย มือขวาถือขอสับช้าง 
วางพาดไปไว้บนไหล่ขวาของ
ช้าง(ผู้แสดงช้าง) มือซ้ายท ามือ
จีบหงายระดับอกแต่ให้ เฉียง
ออกไปด้านข้างล าตัว ศีรษะ
เอียงทางซ้าย แล้วในจังหวะ           
ท่ีร้องซ้ าในค าว่า “  มีแต่ก้าน         

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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ค าร้อง/ท านอง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

กิ่งใบ... 
 

 
 

ภาพท่ี 84 

 
 

กิ่งใบ” ตอนนี้ให้ ปฏิบัติซ้ าท่า
เดิม คือใช้มือซ้ายท่ีท ามือจีบ
หงายสะบัดจีบ เป็นมือ ต้ังวง 
พ ร้ อ ม ก ลั บ เอี ย ง ศี รษ ะ ม า
ทางขวา และสะ ดุ้ งตั วตาม
จังหวะ 

 
ไร้ผลพวง... 

 

 
 

ภาพท่ี 85 
   

 
ทิศหน้าตรง 
ช้าง  ยืน ใน ลักษณ ะก้าวลง
เหล่ียม 
พระมหาชนก เท้าซ้ายเหยียบ
ไปทาบท่ีช่วงท่อนขาส่วนล่าง
บริเวณน่องขาขวาของช้าง และ
เส้ียวล าตัวออกมาทางด้านขวา
พร้อมกับเผ่นล าตัวขึ้น ขาขวา
อยู่ในลักษณะย่อเล็กน้อย มือ
ขวาถือขอสับช้าง วางพาดไปไว้
บนไหล่ขวาของช้าง(ผู้แสดง
ช้าง) มือซ้ายท ามือจีบผายหงาย
ข้อมือออกไปทางด้านซ้ายในค า
ร้องว่า “ไร้ผล” และในค าว่า 
“พวง” ผายมือหมดท่าพร้อม
กับน าเท้าซ้ายท่ีเหยียบช้างนั้น
ลงมาวางในท่ายืนพอดี 

ตารางท่ี 4 กระบวนท่าร าเพลงชมดงนอก (ต่อ) 
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    จากกระบวนท่าร าแบบมาตรฐาน ท่ีเป็นการแสดงช่วงท่ีพระมหาชนก
ในคราวเสด็จประพาสราชอุทยาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้แนวคิดการออกแบบ
ท่าร าโดยใช้พื้นฐานจากท่าร าแม่บท มาเช่ือมโยงระหว่างท่าเช่ือม และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ในส่วน
ของท่าร าแบบมาตรฐานท่ีน ามาจากท่าร าแม่บท มีจ านวนท่าร า 6 ท่าร า ประกอบด้วยท่าร าแม่บทดังนี้ 

1. ท่ากินนรฟ้อนโอ่  

2. ท่าบังพระสุริยา 

3. ท่าสารถีชักรถ 

4. ท่าตระเวนเวหา  

5. ท่าหลงไหลได้ส้ิน 

6. ท่าเหราเล่นน้ า 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท 

ภาพท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท ที่มา/ความหมาย 
ท่าร าท่ี1 

 
 

ภาพท่ี 86 
ท่าร าแม่บท : ท่ากินนรฟ้อนโอ ่

 
ภาพท่ี 87 

 
ท่ีมา : ร าแม่บท ท่ากินนรฟ้อนโอ ่
 
ความหมาย : เป็นการออกแบบท่าร าของศุภชัย
จันทร์สุวรรณ์ ในเพลงชมดงนอก เนื้อร้องท่ีว่า 
“คชาชาติ” แสดงถึงการท่ีพระมหาชนกทรงช้าง
ต้นมาประพาสยังอุทยาน ด้วยความสง่างาม 
และสมกับวรรณะกษัตริย์  
           การออกแบบท่าร าโดยผสมผสานกับ
ลีลาท่าร าต้นแบบ(ร าแม่บท)ท่ากินนรฟ้อนโอ่
เพื่อให้สอดคล้องกับอาการกริยาของตัวละคร ใน
การส่ือความหมายของตัวละครพระมาหาชนกใน
การตีบทตามค าร้องในการทรงช้าง ซึ่งเป็นสัตว์
ใหญ่ 
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ภาพท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท ที่มา/ความหมาย 

 
ท่าร าท่ี 2 

 
 

 
ภาพท่ี 88 

 
ท่าร าแม่บท : ท่าบังพระสุริยา 

 
 

ภาพท่ี 89 
 

 
ท่ีมา : ร าแม่บท ท่าบังพระสุริยา 
 
ความหมาย : เป็นการออกแบบท่าร าของศุภชัย
จันทร์สุวรรณ์ ในเพลงชมดงนอก เนื้อร้องท่ีว่า 
“ทรงประพาสอุทยาน อันยิ่งใหญ่ ” แสดงถึง
บทบาทของตัวละครพระมหาชนกได้ทรงช้างต้น
ประพาสยังอุทยาน ทอดพระเนตรชมพระราช
อุทยานอันกว้างใหญ่ ท้ังมีมวลพฤกษชาตินานา
พรรณ  
            การออกแบบท่าร าโดยผสมผสานกับ
ลีลาท่าร าต้นแบบ(ร าแม่บท)ท่าบังพระสุริยา 
เพื่อให้สอดคล้องกับอาการกริยาของตัวละคร ใน
การส่ือความหมายของตัวละครพระมาหาชนกใน
การตีบทตามค าร้อง 

 

 

 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท (ต่อ) 
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ภาพท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท ที่มา/ความหมาย 
 
ท่าร าท่ี 3 

 
 

 
ภาพท่ี 90 

 
ท่าร าแม่บท : ท่าสารถีชักรถ 

 
 

ภาพท่ี 91 
 

 
ท่ีมา : ร าแม่บท ท่าสารถีชักรถ 
 
ความหมาย : เป็นการออกแบบท่าร าของศุภชัย
จันทร์สุวรรณ์ ในเพลงชมดงนอก เนื้อร้องท่ีว่า 
“ทัศนา” แสดงถึงกริยาของตัวละครพระมหา
ช น ก ไ ด้ ท ร ง ช้ า ง ต้ น ป ร ะ พ าส ยั ง อุ ท ย าน 
ทอดพระเนตรชมพระราชอุทยานอันกว้างใหญ่ 
ท้ังมีมวลพฤกษชาตินานาพรรณ  
            การออกแบบท่าร าโดยผสมผสานกับ
ลีลาท่าร าต้นแบบ(ร าแม่บท)ท่าสารถี ชักรถ 
เพื่อให้สอดคล้องกับอาการกริยาของตัวละคร ใน
การส่ือความหมายของตัวละครพระมาหาชนกใน
การตีบทตามค าร้องในการมองในระยะไกล 

 

 

 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท (ต่อ) 
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ภาพท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท ที่มา/ความหมาย 
 

ท่าร าท่ี 4 

 
 
 

ภาพท่ี 92 
 

ท่าร าแม่บท : ท่าตระเวนหา  

 
 

ภาพท่ี 93 
ท่าร าแม่บท : ท่าหลงไหลได้สิ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 94 

 
ท่ีมา : ร าแม่บท ท่าตระเวนหา 
 
ความหมาย : เป็นการออกแบบท่าร าของศุภชัย
จันทร์สุวรรณ์ ในเพลงชมดงนอก เนื้อร้องท่ีว่า 
“อ่าอ าไพ” แสดงถึงกริยา ของตัวละครพระมหา
ช น ก ไ ด้ ท ร ง ช้ า ง ต้ น ป ร ะ พ าส ยั ง อุ ท ย าน 
ทอดพระเนตรชมพระราชอุทยานอันกว้างใหญ่ 
ท้ังมีมวลพฤกษชาตินานาพรรณ โดยแสดง
อารมณ์ของตัวละครในการช่ืนชมอุทยาน 
            การออกแบบท่าร าโดยผสมผสานกับ
ลีลาท่าร าต้นแบบ(ร าแม่บท)ท่าตระเวนหา  
เพื่อให้สอดคล้องกับอาการกริยาของตัวละคร ใน
การส่ือความหมายของตัวละครพระมาหาชนกใน
การตีบทตามค าร้องในการช่ืนชม สมใจ ความ
ยิ่งใหญ่ของอุทยาน 
 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท (ต่อ) 
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ภาพท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท ที่มา/ความหมาย 
 
ท่าร าท่ี 5 

 
 

 
ภาพท่ี 95 

 
ท่าร าแม่บท : ท่าเหราเล่นน้ า 

 
 

ภาพท่ี 96 
 

 
ท่ีมา : ร าแม่บท ท่าเหราเล่นน้ า 
 
ความหมาย : เป็นการออกแบบท่าร าของศุภชัย
จันทร์สุวรรณ์ ในเพลงชมดงนอก เนื้อร้องท่ีว่า 
“ลูกดก” แสดงถึงกริยา ของตัวละครพระมหา
ชนกได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงในอุทยาน 
ต้นหนึ่งมีผลดกเป็นจ านวนมาก 
            การออกแบบท่าร าโดยผสมผสานกับ
ลีลาท่าร าต้นแบบ(ร าแม่บท)ท่าเหราเล่นน้ า  
เพื่อให้สอดคล้องกับอาการกริยาของตัวละคร ใน
การส่ือความหมายของตัวละครพระมาหาชนกใน
การตีบทตามค าร้อง ต้องการส่ือในท่าร าแสดงให้
เห็นว่าต้นม่วงต้นหนึ่งมีผลดก มีผลมากเต็มไป
ตลอดท้ังกิ้งและก้านของต้นมะม่วง  

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบท่าร าแบบมาตรฐานกับท่าร าแม่บท (ต่อ) 
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    จากกระบวนท่าร าแบบมาตรฐาน  ท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   
จันทร์สุวรรณ์ ได้แนวคิดการออกแบบท่าร าโดยใช้พื้นฐานจากท่าร าแม่บท มาเช่ือมโยงระหว่างท่า
เช่ือม มีจ านวนท่าร า 6 ท่าร า ประกอบด้วยท่าร าแม่บท คือ  

1. ท่ากินนรฟ้อนโอ่  
2. ท่าบังพระสุริยา          
3. ท่าสารถีชักรถ   
4. ท่าตระเวนเวหา  
5. ท่าหลงใหลได้ส้ิน  
6. ท่าเหราเล่นน้ า  

และในกระบวนการร าแบบมาตรฐาน ยังมีการน าภาษาท่าทางนาฏศิลป์ คือ ท่าช้ี ท่าหอม  ท่าเดิน 
(เป็นการเดินลักษณะตามจังหว่ะท่วงท านองเพลง)  ซึ่งกระบวนท่าร าท้ังส้ินท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ ก็เป็น
การร าแบบท่าร ามาตรฐานตามแบบแผนจารีตของการแสดงละครไทย ท่ีเน้นกระบวนท่าร าท่ีประณีต 
สวยงาม มีความสง่างามตามบทบาทของตัวละคร 
 
    2. การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ เป็นช่วงการแสดงท่ี     

พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงท่ีมีผลถูกหักโค่นลง ด้วยการโดยแย่งชิงเก็บผลมะม่วง ก็ทรง

เกิดความสังเวชพระทัย ท่ีคนท้ังหลายหวังแต่ประโยชน์อย่างขาดปัญญา การแสดงละครในช่วงบทร้อง

นี้เป็นการส่ือถึงภาวะด้านอารมณ์ภายในของตัวละครพระมหาชนก ในฉากสัจธรรม ท่ีส่ือความหมาย

แสดงให้เห็นอารมณ์ความเศร้าใจ สังเวชใจ หม่นหมอง และได้รู้ถึงสัจธรรมแห่งหลักธรรมแห่งชีวิต    

ดังบทละครท่ีว่า 

            -ร้องเพลงน้ าลอดใต้ทราย-    
   

   ในโลกนี้ มีแต่ ความแก่งแย่ง เข้าขันแข่ง แกล้งกล่ัน กันเพราะหลง
 แรงตัณหา พาใจ ให้งวยงง  ลืมพวง สัจธรรม อันสัมมา  
 ไม่ขอเป็น เหมือนเช่น มะม่วงดก   อันต้องตก สู่ห้วง ห่วงตัณหา  
 ขอเป็นเพียง พฤกษะ ต้นพวา   ท่ีนับว่า โชคดี มีแต่ใบ 

(กรมศิลปากร. 2540 : 24) 
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ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย  

 

 

ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

(เพลงน้ าลอดใต้
ทราย) 

 
 

ในโลกนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแต่ 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 97 
  

 
 

ภาพท่ี 98 

 
 
 
 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก  อยู่ ใน ท่ ายืน 
น้ าหนักตัวอยู่ท่ีเท้าข้างขวา มือ
ขวาก ามือหลวมๆระดับเอว มือ
ซ้ายปฏิบัติท่าช้ีนิ้ว  ให้มือซ้ายช้ี
สูงระดับศีรษะ สายตามองท่ีมือ
ซ้าย แล้วในค าร้องท่ีว่า “มีแต่” 
ให้เคล่ือนมือท้ังสิงข้าง ปฏิบัติ
ในท่าลักษณะตบลงตรงบริเวณ
หน้าขาของท้ังสองข้าง ขาท้ัง
สองข้างปฏิบัติคงเดิม 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ความแก่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แย่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 99 
 

 
 

ภาพท่ี 100 

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ก้าวเท้าไปทาง
ข้างขวา พร้อมกับปฏิบัติท่าโกย
มือข้างขวาขึ้นมือซ้ายเท้าเอว 
ในค าร้องท่ีว่า”ความแก่ง” แล้ว 
ขยับ เป ล่ียนถ่ ายน้ าหนั กมา
ทางซ้ายพร้อมกับปฏิบัติท่าโกย
มือข้างซ้ายขึ้น มือขวาเท้าเอว 
ในค าร้องท่ีว่า”แย่ง” 

 
เข้าขันแข่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 101 

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ขยับตัวกับก้าว
เท้าขวามาด้านหน้า  พร้อมกับ
สะดุ้งตัวขึ้น แล้วพลิกมือซ้ายต้ัง
วงกลาง มือขวาอยู่ในลักษณะ
วางทาบลงท่ีท่อนขาส่วนบน 
น้ าหนักตัวอยู่ ท่ีเท้าขวา ศีรษะ
เอียงทางซ้าย 
 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 

 

แกล้งกล่ัน 
 

 
 

ภาพท่ี 102  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ท่ายืน น้ าหนัก
ตัวอยู่ ท่ีเท้าข้างซ้าย พร้อมกับ
ค่อยๆจีบมือซ้ายสอดขึ้น อยู่
ระ ดับวงกลาง ในค าร้อ งว่ า 
“แกล้งกล่ัน” มือขวาเท้าเอว 
ศีรษะเอียงซ้าย 
 

 

กันเพราะหลง 

 

 
 

ภาพท่ี 103  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ท่ายืน น้ าหนัก
ตัวอยู่ ท่ีเท้าข้างขวา  พร้อมกับ
มือขวาจีบลักษณะ “ล่อแก้ว” 
แล้วม้วนมือเข้ าหาล าตัว ใน
ระดับเอว  ในค าร้องว่า “เพราะ
หลง” มือขวาเท้าเอว  ศีรษะ
เอียงขวา 

 
 

แรงตัณหา 

 

 
 

ภาพท่ี 104  

 

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ก้าวเท้าขวา มา
ด้านหน้า โดยน้ าหนักตัวอยู่ทาง
ด้านหน้า(เท้าขวา) มือขวาท้าว
เอว มือซ้ายปฏิบั ติ ท่าช้ี แล้ว
ต วั ด นิ้ ว  พ ร้ อ ม กั บ ก ระ ท บ
จังหวะในค าร้องว่า “ตัณหา” 

 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

พาใจ 
 

 
 

ภาพท่ี 105  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบั ติ ท่ายืน
น้ าหนักตัวทางขวา มือซ้ายก า
มือหลวมๆระดับเอว มือขวาก า
มือ ชูนิ้วหัวแม่มือ ช้ีเข้าเข้าท่ี
ระดับอกปฏิบัติท่าตัวเรา  ในค า
ร้องว่า “ใจ” ศีรษะเอียงขวา 

 

ให้งวยงง 
 

 
 

ภาพท่ี 106  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ก้าวเท้าไปทาง
ข้างซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ ท่ี เท้า
ซ้าย พร้อมกับมือซ้ายจีบคว่ า
แล้วม้วนมือเข้ าหาล าตัว ใน
ระดับเอวแล้วคล้ายมือออกเป็น
วง ระดับวงล่าง  ในค าร้องว่า “ 
งวยงง” มือขวาท้าวเอว ศีรษะ
เอียงซ้าย 

 

ลืมพะวง 
 

 
 

ภาพท่ี 107  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่ายืน มือ
ท้ังสองต้ังวงกลาง โดยมือขวา
สูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย ใบหน้า
หันไปทางมือขวา 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

สัจจะธรรม 
 

 
 

ภาพท่ี 108  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบั ติ ท่ายืน 
น้ าหนักตัวอยู่ทางซ้าย มือขวา
แบ ฝ่ามื อตะแคงขึ้ น ชู ไว้ มื อ 
ระดับศีรษะ มือซ้ายท้าวเอว 
สายตามองท่ีมือข้างขวา 
 

 

อันสัมมา 
 

 
 

ภาพท่ี 109  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบั ติ ท่ายืน 
น้ าหนักตัวอยู่ทางขวา มือท้ัง
สองพนมมืออยู่ในระดับอก เปิด
ปลายคาง สายตามองไปตรงไป
ข้างหน้า 

 

ไม่ขอเป็น 
 

 

 
 

ภาพท่ี 110  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่ายืน 
น้ าหนักตัวอยู่ทางซ้าย  มือท้ัง
สองข้างก ามือหลวมๆ พร้อมกับ
ส่ายหน้าเล็กน้อย  

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

เหมือนเช่น 
 

 
 

ภาพท่ี 111  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่าเดินไป
หันมองตรงต้นมะม่วงท่ีล้ม(ต้น
มะม่วงท่ีผลดก) 

 

มะม่วงดก 
 

 
 

ภาพท่ี 112  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ก้าวข้างเท้าซ้าย
ลงเหล่ียม น้ าหนักอยู่ท่ีเท้าข้าง
ซ้าย มือซ้ายจีบปรกข้าง หัน
ปลายจีบเข้าหาตัว ระดับศีรษะ 
มือขวาจีบหงายอยู่ระดับออก 
ศีรษะเอียงซ้าย 

 

อันต้องตก 
 

 
 

ภาพท่ี 113  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ก้าวเท้าขวาไป
ด้านหน้า น้ าหนักตัวอยู่ ท่ีเท้า
ข้างขวา เดินมือคลายจีบลงให้
อยู่ในลักษณะแบฝ่ามือคว่ าลง
ระดับอยู่ในระดับอกแล้วค่อยๆ
กดฝ่ามือท้ังสองลงมา ในค าร้อง
ว่ า ” ต้ อ ง ต ก ”  ศี ร ษ ะ เอี ย ง
ทางซ้าย 

 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

สู่ห้วง 
 

 
 

ภาพท่ี 114  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่ายืน คืน
น้ าหนักอยู่ ท่ี เท้าซ้าย มือขวา
ท้าวเอว มือขวาปฏิบัติท่าจีบ ใน
ลักษณะการม้วนข้อมือแล้ว
ค่อยๆวาดออกนอกล าตัวในค า
ร้องว่า”ห้วง” 

 

 

ห่วงตัณหา 
 

 
 

ภาพท่ี 115  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่ายืน 
น้ าหนักอยู่ท่ีเท้าซ้าย มือขวาก า
มือหลวมๆระดับเอว มือขวา
ปฏิบัติลักษณะท่าช้ี แล้วตวัดนิ้ว 
พร้อมกับกระทบจังหวะในค า
ร้องว่า “ตัณหา” 

 
ขอเป็นเพียง 

 

 
 

ภาพท่ี 116  

 
ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติท่ายืน มือ
ท้ังสองต้ังวงกลาง โดยมือขวา
สูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อย ใบหน้า
หันไปทางมือขวา (ต้นมะม่วงท่ี
ไม่มีผล) 

 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

พฤกษะต้นพวา 
 

 
 

ภาพท่ี 117  

 
ทิศหน้าตรง 
พ ระมหาชน ก ใน ค าร้อ ง ”
ว่าพฤกษะ” ให้ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้ า มื อ ท้ั งสองจีบคว่ า
พร้อมกับในจังหวะท่ีก้าว และ
ในค าร้องว่า”ต้นพวา” ค่อยๆ
เค ล่ื อ น มื อ ท้ั งส อ งข้ า งก า ง
ออกเป็นท่าในลักษณะ ให้มือ
ซ้ายจีบปรกข้างหันปลายนิ้วเข้า
หาล าตัวในระดับวงบน มือขวา
จีบหงายงอข้อศอกเล็กน้อย
พลิกท้องแขนขึ้น  เอียงศีรษะ
ทางซ้าย พร้อมกับยกเท้าซ้าย
โดยให้ส้นเท้าซ้ายมาติดท่ีระดับ
ของน่องข้างขวา  

 
ท่ีนับว่า 

 

 
 

ภาพท่ี 118  

 
ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก  ปฏิบั ติ ท่ายืน
น้ าหนั ก ตัวอยู่ ท่ี เท้าข้างซ้ าย 
เคล่ือนมือท้ังสองข้างจากท่า
เดิมมาอยู่ระดับหน้าท้อง แล้ว 
ใช้ฝ่ามือขวาตบลงบนฝ่ามือซ้าย 
1 ครั้ง (เบาๆ) พร้อมกับกระทบ
จังหวะขาโดยให้จังหวะของการ
กระทบ และการตบของมือ 
ตรงกับค าร้องว่า “ว่า” 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

โชคดี 
 

 
 

ภาพท่ี 119  
 

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก  ปฏิบั ติ ท่ายืน
น้ าหนักตัวอยู่ท่ีเท้าขวา มือขวา
เท้าสะเอว มือซ้ายปฏิบัติท่าไว้
มือระดับศีรษะ ในค าร้องว่า”
ดี” พร้อมกับยืนกระทบจังหวะ 

 

มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 120  
 

 
 

ภาพท่ี 121  

 

ทิศหน้าตรง 
พระมหาชนก ปฏิบัติก้าวเท้า
ซ้ายมาด้านข้าง  มือซ้ายท้าย
เอว มือขวาจีบคว่ าระดับอก
หน้าเอียงศีรษะทางขวาในค า
ร้องว่า “มี” และในค าร้องว่า  
“แต่”ให้คลายมือท่ีจีบคว่ าอยู่
นั้นผายและสะบัดปลายมือท้ิง
ลง พร้อมกับตีไหล่จากทางซ้าย
มาทางขวา และค าร้องว่า”ใบ” 
มือขวาจีบหงายขึ้นระดับอก 
แล้วให้กวดข้อมือขวา เดินมือ
จีบ โดยให้ปลายนิ้วเข้าหาล าตัว 
แล้ววนข้อมือตวัดมือออกนอก
ล าตัว เปล่ียนเป็น ต้ังวงกลาง 
เอียงศีรษะทางซ้าย ตามองตาม
ปลายมือขวา ในขณะเดียวกัน
มือซ้ายก็ปฏิบัติในลักษณะก า

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 
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    การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ คือ ช่วงการแสดงละครในช่วง
บทร้องนี้เป็นการส่ือถึงภาวะด้านอารมณ์ภายในของตัวละครพระมหาชนก ในฉากสัจธรรม โดยจะเป็น
การผสมผสานระหว่างท่าร าแบบมาตรฐาน ท่ีไม่ต้องร าตามแบบแผนจารีตมากนัก โดยพยายามให้ท่า
ร ามีความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด กับท่าทางทางธรรมชาติเสมือนในชีวิตจริง โดยสามารถแบ่งลีลาท่า
ร าออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ท่ากึ่งท่าร าแบบมาตรฐาน คือ ท่าร าท่ีไม่ต้องออกท่าร าตาม
แบบแผนมากนัก ไม่เน้นการย่อเข่า เหล่ียม ให้มากโดยผู้แสดงจะแสดงท่าร าในลักษณะเบาๆ ย่อเข่า
หรือเหล่ียมเพียงเล็กน้อย เป็นท่าทางท่ีดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเรา แต่ปรับปรุงให้
ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น  โดยใช้ลักษณะการ ร่ายร าเบ้ืองต้นมาผสมผสาน   

2. ท่าทางธรรมชาติ คือ เป็นลีลาท่าทางท่ีเป็นการน าท่าทาง
ธรรมชาติให้ค่อนไปในชีวิตจริงมากกว่ากระบวนการร าท่ัวไป โดยผสมท่าทางก าๆแบๆ เท่านั้น จะไม่มี
การจีบมือ ต้ังวง ผสมอยู่ เช่น ถ้าตัวละครจะแสดงท่าไหว้ ก็จะปฏิบัติท่าไหว้ โดยจะไม่มีท่าเช่ือม
ระหว่างท่า จะไม่เน้นการย่อเข่าหรือย่อเหล่ียม ตัวละครจะปฏิบัติ ท่าในลักษณะยืน หรือนั่ ง          
ตามบทบาทขณะนั้นของตัวละครท่ีได้รับ 
      

 มือหลวมๆ พาดไปบนช่วง 
 

ท านอง/ค าร้อง  ท่าร า อธิบายทา่ร า 
 

ใบ 
 

 
 

ภาพท่ี 122  
 

 
บริเวณด้านหลังของเอว  ยืด
ล าตัวขึ้น ยืน โดยให้น้ าหนักตัว
อยู่ท่ีเท้าข้างขวา 

 

ตารางท่ี 6 กระบวนท่าร าเพลงน้ าลอดใต้ทราย (ต่อ) 



 
 

174 
 

วิเคราะห์กระบวนท่าร าพระมหาชนก ฉากสัจธรรม ของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
 จากการศึกษาท่าร าของพระมหาชนก ในช่วงฉาก สัจธรรมจากรองศาสตราจารย์             
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้รับบทบาทเป็นพระมหาชนก ท่ีก ากับการแสดงโดยนายเสรี หวังในธรรม   
ถึงกระบวนท่าร าในละคร เรื่อง พระมหาชนก โดยได้จ าแนกกระบวนท่าร าออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. การร าแบบมาตรฐาน คือ การแสดงท่ีมีการร่ายร าสวยงาม โดยการประดิษฐ์คิดค้น   
ท่าร าต่างๆ เป็นระเบียบแบบแผนนาฏศิลป์ ให้เหมาะสมกับการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว         
และส่ือความหมายในการแสดง 
  2. การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ คือ การน าท่าทางธรรมชาติท่ีมักใช้ในชีวิตจริง
มากกว่ากระบวนการร าท่ัวไป โดยผสมท่าร าท่ีใช้ในลักษณะการก ามือบ้างแบมือบ้าง ผสมการไม่ต้ัง
เหล่ียมย่อเข่าแบบละครร า ใช้ท่าทางของการยืนแบบท่าธรรมดาสามัญ 
 การศึกษากระบวนท่าร า ตอน พระมหาชนกเสด็จประพาสอุทยาน ในฉากสัจธรรมพบว่า 
ปรากฏกระบวนการร าท้ัง 2 ประเภทดังกล่าวในละคร เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งการแสดงท่าร าตาม
ความรู้สึกและบทบาทของละคร เรื่อง พระมหาชนก สามารถแสดงได้เหมือนกึ่งละครเวที(ละครร า
ผสมละครเวที) โดยไม่ต้องออกท่าร าตามแบบแผนมากนัก ใช้การแสดงท่าทางให้คนดูเข้าใจได้ง่าย    
คงมีเพียงท่าร าบางเพลงท่ีต้องการอวดความงามของกระบวนท่าร าอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการ
ออกแบบท่าร าต่างๆเหล่านี้ผู้แบบต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทละครอย่างชัดเจน ท้ังหลักภาษาทาง
กวี เพื่อท่ีจะได้ส่ือสารความหมายภาษาท่านาฏศิลป์ให้ผู้ชมเข้าใจอย่างถูกต้อง ท้ังนี้จากแนวความคิด
ในการออกแบบท่าร าของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  ยังได้น าประสบการณ์จากการ
แสดงละครพันทาง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ของตัวละคร มังตรา ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกฝน    
ซึมซับ และประสบการณ์จากตัวละครต่างๆ ท่ีเคยได้รับบทบาทในตัวละครต่างๆนั้นมาปรับใช้ในการ
แสดงละครเรื่อง พระมหาชนกนี้ด้วย โดยใช้วิธีในการเลือกสรรส่ิงต่างๆมาปรับใช้ในการออกแบบท่าร า
ตามอารมณ์ หรือบทบาทของตัวละครได้อย่างเหมาะสม  
 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบท่าร าตามบทบาทของพระมหาชนกของรองศาสตราจารย์    
ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ละคร เรื่อง พระมหาชนก เป็นละคร าผสมละครเวที ซึ่งมีบทร าและบทร้อง ท่ีส าหรับผู้
แสดงสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆ ท่ีมีบางช่วงของบทละคร ท่ีไม่จ าเป็นต้องเน้นกระบวนท่าร าเป็น
แบบแผนนาฏศิลป์ทุกกระบวนท่าในบางเพลง โดยใช้การร าตีบทตามค าร้องเบาๆ ไม่หนักมือหนักท่า
จนเกินไป คือ เป็นการร าท่ีใช้ท่าร าแบบผสมผสานท่าทางธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอารมณ์
ภายในของตัวละครท่ีเกิดขึ้นในบทละคร การออกแบบท่าร าแบบผสมผสานท่าร าธรรมชาติจึงได้ถูก
กลมกลืนในละคร เรื่อง พระมหาชนก 
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  2. ผู้ออกแบบกระบวนท่าร าต้องศึกษา คือ ต้องท าความเข้าใจค าประพันธ์และ
ตีความหมายในภาษากวีให้แตกฉาน รวมท้ังค าราชาศัพท์ เพราะถ้าแปลความหมายไม่ถูกต้องจะท าให้
ออกแบบท่าร าผิดเพี้ยนไปทันที 
  3. น าแนวความคิดในการออกแบบท่าร าโดยการท่าร าแม่บทหรือเพลงช้าเพลงเร็ว      
(ท่าร าท่ีมีอยู่เดิม) มาใช้ในการออกแบบท่าร าเช่ือมระหว่างท่าเช่ือมของแต่ละท่าอย่างเหมาะสมในการ
ตีบทตามบทร้อง โดยค านึงถึงอารมณ์และสถานการณ์ของบทบาทของตัวละครเป็นหลักส าคัญ 
  4. ออกแบบท่าร าให้มีการผสมผสานกับท่าท่ีเป็นธรรมชาติ ท าให้คนดูเข้าถึงอารมณ์ของ
ตัวละครมากยิ่งขึ้น เพราะมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริง ไม่เหมือนกับละครในจินตนาการอย่างรูปแบบ
ของละครใน 
  5. ผู้ออกแบบท่าร าต้องมีประสบการณ์ในการแสดง ท้ังจากการฝึกฝนตนเอง  ท้ังเคยออก
แสดงในบทละครต่างๆในละครเรื่องอื่นๆอย่างมากมาย จึงเป็นพื้นฐานให้ท่านสามารถออกแบบ
กระบวนท่าร าได้อย่างสวยงาม และเหมาะสมในละครเรื่องพระมหาชนก โดยมีครูอาจารย์ผู้อาวุโสเป็น
ท่ีปรึกษา คือ คุณครูธงไชย โพธยารมย์ เป็นผู้ช้ีแนะ ก ากับดูแลร่วมด้วยอีกท่านหนึ่ง 
  6. ผู้ออกแบบท่าร าเป็นผู้มีฝีมือทางการแสดง ลีลาการร าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดังนั้นการจะออกแบบกระบวนท่าร าในแต่ละท่าร า เพื่อส่ือความหมายของอารมณ์ตัวละคร            
จึงสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี สวยงาม สง่างาม เป็นท่ีประทับใจแก่ผู้ชมจนเป็นท่ียอมรับ 
    
 



 

 

บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาละคร เรื่อง พระมหาชนก ของเสรี หวังในธรรม ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ

(QualiTative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาวรรณกรรมท่ีเรื่อง พระมหาชนก   

เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การศึกษาแนวทางการสร้างบทละคร รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง 

เรื่อง พระมหาชนก ของนายเสรี หวังในธรรม รวมไปถึงการน าไปสู่การวิเคราะห์กระบวนท่าร า    

ละคร เรื่อง พระมหาชนก ในฉากสัจธรรม ท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ เป็นผู้รับ

บทบาทเป็นผู้แสดงพระมหาชนก (ฉากสัจธรรม) โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ บทความ 

ต ารา เอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารทางด้านนาฏศิลป์ไทย และศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง คือ ศิลปิน นักแสดง ท่ีร่วมแสดงในละคร เรื่อง 

พระมหาชนกท่ีก ากับโดยนายเสรี หวังในธรรม เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดย

ก าหนดเป็นประเด็นข้อค าถาม และค าถามปลายเปิด ใช้วิธีจดบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพนิ่งบันทึกเสียง 

และศึกษาเอกสารเพิ่มเติม น าข้อมูลท่ีได้มาสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 1. ชาดกที่เก่ียวข้องพระมหาชนก 
  ชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ พระพุทธเจ้าในอดีตชาติเรียกว่า       
พระโพธิสัตว์หรือมหาสัตว์ เรื่องราวดังกล่าวนี้มีในพระสุตตันตปิฎก คัมภีร์พุทธศาสนา โดยวรรณกรรม
ชาดกมีอยู่จ านวนมากมาย ด้วยผู้แต่งได้สร้างสรรค์เอาไว้ด้วยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเทิดทูนพระพุทธเจ้า
และถ่ายทอดคติธรรมเพื่อให้ผู้อ่าน ผู้ฟังธรรมะ จะได้น าไปปฏิบัติตาม อันจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม 
วรรณกรรมชาดกส่วนหนึ่งเช่ือกันว่าเป็นพุทธวจนะท่ีพุทธสาวกได้จดจ ากันมา และได้มีการสังคายนา
จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์สืบทอดกันมาตามล าดับ วรรณกรรมชาดกเหล่านี้ได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ
ในชนชาติของตนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชาติไทยได้มีการแปลและแต่งชาดก
เอาไว้มากมายต้ังแต่โบราณมาแล้ว จนกระท่ังปัจจุบันนี้ ชาดกของไทยท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์และมุข
ปาฐะจึงมีอยู่จ านวนมาก วรรณคดีชาดกดังกล่าวนี้มีคุณค่าท้ังทางด้านคติธรรม ในการน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดสันติสุข ท้ังตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
  ชาดก หรือ นิทานชาดกในอรรถกถาชาดก มีจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อแสดงเป็นสุภาษิต    
อันเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยนิทานชาดกเป็นการเล่าเพื่อสอนธรรม และประกาศศาสนา 
และมุ่งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างฟังการแสดงธรรม และสอนธรรมะส าหรับน าไปใช้
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ในการด าเนินชีวิต  ให้ประพฤติและปฏิบัติตนในความดี โดยโครงเรื่องของนิทานชาดกแทบทุกเรื่องจะ
เป็นการน าคุณธรรมท่ีเป็นหัวใจในพุทธศาสนาแทรกไว้ คือ ไม่ท าความช่ัว ท าแต่ความดี และช าระ
จิตใจให้ผ่องแผ้ว การไม่ท าความช่ัว คือการงดเว้นจากการท าส่ิงเลวทราม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น ความดีคือส่ิงท่ีชอบธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น  
  จากพระธรรมค าสอนในพระไตรปิฎกสู่ “นิทาน” หรือ “นิทานชาดก”นั้น สรุปได้ว่า 
นิทาน  ก็คือเป็นเรื่องท่ีเล่าสืบทอดกันมา ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
เป็นการเล่าเพื่อยกเป็นตัวอย่าง อุทาหรณ์ และเป็นคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยผู้เล่าเน้นคติธรรมเป็นหลัก
ส าคัญในการเล่า สอดแทรกเนื้อหาให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินสู่คติธรรม ท้ังนี้การใช้นิทานเป็น
เครื่องมือสู่ธรรมะนั้น ก็เป็นเหตุนัยยะหนึ่งท่ีจะเล่ียงมิให้เป็นการกระทบเทียบเปรียบเปรยบุคคล หรือ
แนะน าจากพระธรรมค าส่ังสอนในพระไตรปิฎกโดยตรงมากเกินไป เพื่อผู้ฟังเข้าใจในธรรมมะได้ง่ายข้ึน
เท่านั้นเอง 
  เมื่อมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มขึ้น จึงได้มีการน าข้อความใบลานนั้น มาเรียงพิมพ์จัดท า
พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือ โดยเฉพาะในประเทศไทยมีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่ม ดังต่อไปนี้  
   รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 มีการตรวจ
ช าระ และจัดพิมพ์ระหว่าง ปีพุทธศักราช 2431 – ปีพุทธศักราช 2435 จ านวนครบชุดในครั้งนั้น     
มี 39 เล่ม นอกจากใช้ประโยชน์ในราชอาณาจักรไทยแล้ว ยังได้ส่งไปยังสถาบันส าคัญต่างๆใน
ต่างประเทศด้วย  
   รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 มีการตรวจช าระ
สอบทานกับพระไตรปิฎก ท่ีพิมพ์ในประเทศอื่นๆ และบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย การพิมพ์ครั้งนี้มี
จ านวนพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นเป็น 45 เล่ม เพิ่มเติมส่วนท่ียังขาดอยู่ ในการพิมพ์ครั้งแรก ระยะเวลา
ตรวจช าระ และจัดพิมพ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2468 - 2473 และได้ขนานนามว่า “พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ” แม้จะมีความพยายามในการสร้างพระไตรปิฎกฉบับไทยสยามขึ้นแต่พระไตรปิฎกฉบับ    
ในปีพุทธศักราช 2468 ก็ยังเป็นแต่เพียงพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่ีพิมพ์ด้วยอักษรไทยเท่านั้น ยังไม่มี
การถ่ายทอดเนื้อหาเป็นภาษาไทย ท้ัง 3 ฉบับพระไตรปิฎกครบถ้วนอย่างเป็นทางการ   
   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช            
ในปีพุทธศักราช 2483 ทรงปรารภถึงความส าคัญของการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยในท่ีประชุม
พระเถรานุเถระว่า ควรด าเนินการให้มีการแปลเป็นภาษาไทยให้ครบ ท้ัง 3 ไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ 
โดยทรงให้เหตุผลว่า “เพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์ และเป็นท่ีเชิดชูเกียรติแห่ง
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย  ให้ปรากฏไพศาลไปตลอดถึงนานาประเทศ”      
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงแยก
ต้นฉบับพระไตรปิฎกส่วนพระสูตรออกมาช าระแปลเป็นภาษาไทย  เน้นความสนใจไป ท่ี                
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ทศชาติ ด้วยทรงมุ่งหวังจะตีพิมพ์เผยแพร่เป็นการกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระองค์ ปีละเรื่องต่อเนื่องกันไป นับแต่ปีพุทธศักราช 2471 จนถึงวาระอายุครบ 70 ปี ในปี
พุทธศักราช 2480  แต่ปรากฏว่าบางปี  เช่น ในปีพุทธศักราช  2472 ทรงพิมพ์มากกว่าหนึ่ ง
เรื่อง นับเป็นทศชาติฉบับแปลท่ีกล่าวกันว่าเป็นท่ีเช่ือถือ เป็นมาตรฐานของทศชาติฉบับพิมพ์ครั้ง
หลังจากนั้นเรื่อยมาจนถึงระยะท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มให้ความ
สนพระทัย “พระมหาชนก” 
  พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก เป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก  อันเป็นชาดก 10 ชาติ
สุดท้ายก่อนท่ี พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ชาดกเรื่องนี้เป็นการบ าเพ็ญความเพียรเป็นบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรง
จากมหาชนกชาดก ต้ังแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้   
ยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤตประกอบอีกภาษา  
     พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก มีท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเล่ม
เดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 
2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล       
เมื่อปีพุทธศักราช 2539  
  จากบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก สะท้อนให้เห็นพระราชจริยวัตร และ       
พระปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงวิริยะอุตสาหะในการสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและบ้านเมือง ในขณะเดียวกันพระองค์มีพระประสงค์ท่ีจะแสดงธรรมเรื่อง
ความพรากเพียร และค าสอนเรื่องอื่นๆ แก่ประชาชนผ่านวรรณกรรม เรื่อง พระมหาชนก จึงทรง
นิพนธ์ชาดกเรื่องนี้ให้เป็นหนังสือท่ีร่วมสมัยท่ีน่าอ่าน นอกจากทรงตัดเรื่องให้ส้ัน ขยายเรื่องราวท่ี
ส าคัญ และปรับส านวนภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายแล้ว ยังมีพระราชด าริให้ออกแบบรูปเล่ม และจัดท าบท
พระราชนิพนธ์เป็นหนังสือสวยงามชวนอ่าน  มีท้ังเนื้อความเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีรูป
ประกอบไปตลอด 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงน า เรื่อง มหาชนกชาดกจาก
อรรถกถาในพระไตรปิฎกมาโดยตรงท้ังหมด หากแต่ทรงปรับปรุงหลายประการ ได้แก่ 
   1. ทรงตัดทอนเรื่องราวให้ส้ันกระชับ เช่น ในตอนเสนาบดี และบุคคลอื่นๆไม่
สามารถท าให้พระนางสีวลีพอพระทัย 
   2. ทรงเพิ่มเติมเนื้อความ เช่น ความท่ีตอนนางเมขลากล่าวอดิเรกคาถา
สรรเสริญพระมหาชนก และแนะน าให้ต้ังโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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   3. ทรงเปล่ียนตอนจบของเรื่องในพระมหาชนกชาดก ทรงเพิ่มเติม เรื่อง      
พระมหาชนกพระราชทานวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงท่ีถูกหักโค่น 9 วิธี และมีพระราชด าริในการสร้างสถาบัน
โพธิยาลัย หรือ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย 
   4. ทรงเปล่ียนค าบาลีสันสกฤตให้เป็นค าไทยสามัญเพื่อให้ผู้อ่านทุกวัยทุกคุณวุฒิ
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย   
   5. ทรงสร้างค าใหม่ท้ังค าไทยและค าภาษาอังกฤษ 
   6. ทรงคัดคาถาภาษาบาลี พร้อมแปลความมาจากพระอรรถกถา ได้ทรงพระ
อักษรเทวนาครี ก ากับคาถาบาลีทุกคาถา  
 
 2. การวิเคราะห์แนวทางการสร้างบทละคร เร่ือง พระมหาชนก ของเสรี  หวังในธรรม               
  1. วิธีการเขียนบทละคร ได้ใช้วิธีการอ่านเรื่องราวตลอดท้ังเรื่องให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน 
หลายครั้ง หลายรอบ และพิจารณา ด้วยความประณีตในการเขียนบทละคร เพื่อถ่ายทอดความหมาย
อันลึกซึ้ง ซึ่งมีอยู่ในถ้อยความของบทพระราชนิพนธ์ออกมาเป็นการแสดงละครร า โดยมีการเปิดเรื่อง
ปิดเรื่องได้อย่างประทับใจ คงไว้ตามเค้าโครงเรื่องเดิมของบทพระราชนิพนธ์  
  2. วิเคราะห์ พิจารณาถึงบทบาทของตัวละคร เพื่อใช้เป็นวิธีการในจับอารมณ์ของตัว
ละครแต่ละตัวให้ได้ตามท่ีผู้ประพันธ์วรรณกรรมก าหนดไว้ สามารถวาดภาพบุคลิกภาพของตัวละคร 
ในเรื่องได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน 
  3. วิธีการเขียนบทละคร โดยการก าหนดเจาะจง ถึงกริยา บทบาท อารมณ์ตัวละครจะ
ปฏิบัติอย่างไรในฉากนั้น ท้ังมีการอธิบายเทคนิคของเวที ด้านฉาก แสง สี เสียง ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคเวที และผู้แสดง เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆได้อย่างถูกต้อง    
ซึ่งแตกต่างจากบทละครก่อนๆ ท่ีจะบอกเพียงค ากลอน และการบรรจุเพลงร้อง  เพลงหน้าพาทย์ 
ปรากฏอยู่ภายในบทละครเท่านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเขียนบทละคร บทโขน หรือบทการแสดง
ต่างๆ ของนายเสรี หวังในธรรม จะเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานถึงรูปแบบในการเขียนบทต่างๆ 
ท่ีนักประพันธ์ท่ัวไปน าไปใช้เป็นแบบอย่างในปัจจุบัน ด้านองค์ประกอบทางเทคนิคเวทีนี้เป็นการ
เสริมสร้างให้ละครของนายเสรี หวังในธรรมนั้นสมบูรณ์ และสมจริงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
ต่อผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
  4. วิธีการสอดแทรกการแสดงตลก เพื่อช่วยเล่าเรื่อง และเพื่อบรรยายเนื้อเรื่องท่ียืดยาว 
ให้กระชับได้ใจความ เหมาะสมกับเวลา โดยไม่ท าให้บทละคร เนื้อเรื่อง เสียใจความท่ีก าหนดไว้  
  5. เข้าใจในความต้องการของผู้ชม ว่าต้องการจะชมอะไรในการแสดง เปรียบดังกระจก
เงาท่ีสะท้อนให้เห็น ท้ังมีความเข้าใจในตัวละครเป็นอย่างดี  ผสมผสานเทคนิคเฉพาะตัวในการ
ประพันธ์ได้อย่างกลมกลืนไม่ละท้ิงสาระส าคัญของเรื่อง และมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องให้รวบรัด กระชับ
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ผู้ชมสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง และมีการแบ่งฉากการแสดงต่อเนื่องกันไปต้ังแต่ต้นจนจบ
เรื่อง  ท าให้ละครมีความน่าสนใจ จึงส่งผลให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมละครอย่างเป็นมาก  
 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบการแสดง ละคร เร่ือง พระมหาชนก ของเสรี หวังในธรรม 
1. เนื้อหาเรื่องราวในการจัดท าบทละคร ได้ดัดแปลงตัดทอน เรื่องราวแล้ว น าเหตุการณ์

มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ท าให้ละคร เรื่อง พระมหาชนกมีเรื่องราวตลอดท้ังเรื่องกระชับและเหมาะสม
ต่อเวลาในการจัดการแสดง ท าให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราว 

2. รูปแบบการจัดการแสดงละคร มีการสอดแทรกตัวละครตลกลงในเรื่องราวของละคร 
พระมหาชนก โดยไม่เสียเนื้อเรื่องเดิม เพื่อให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปในระหว่าง   
การชมละคร และเป็นการย่นย่อกระชับเรื่องราวได้อย่างเหมาะสมกับเวลา 

3. กลวิธีที่น าเสนอในการจัดการแสดงละคร ผสมผสานเทคนิคต่างๆ จนสร้างมิติใหม่ใน
ละครท่ีจัดแสดง เช่น มีการน ารูปแบบการแสดงตาโบลวิวังต์(การแสดงภาพนิ่งประกอบแสงเงา) ผนวก
กับบทภาคเสียงบรรยายเหตุการณ์เหมือนกับการแสดงจินตลีลาประกอบแสง สี เสียง เพื่อเป็นวิธีการ
เล่าเรื่องราวละครให้กับผู้ชมได้เข้าใจต้ังแต่ต้น ดีกว่าจะเสียเวลาไปกับการน าเสนอโดยผ่านบทเจรจา 
และขับร้อง ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน 

4. การบรรจุเพลงท่ีใช้ประกอบในการแสดง ค านึงถึงขนบท าเนียมปฏิบัติในการบรรจุ
เพลง และความหมาย ท่ีต้องส่ือสาร ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงให้สอดคล้องกับอารมณ์และบทบาท
ของตัวละครในแต่ละฉาก อย่างสมบูรณ์ 

5. การคัดเลือกผู้แสดง ตามความนิยมของผู้ชมในตัวศิลปินผู้แสดง ท่ีความต้องการชม
บทบาทการแสดง ช่ืนชอบ ผลงานของศิลปิน จึงมีการวางตัวละครเพื่อให้ผู้แสดง(ศิลปิน)ท่ีมีความนิยม 
รับบทบาทเป็นตัวละคร(ตัวเอก)ของเรื่อง  

6. การสรรค์สร้างฉากและเครื่องแต่งกาย มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามและเหมาะสม
กับการแสดง เรื่องราว ตามรูปแบบการแสดงละครไทย เพิ่มเติมการจัดสร้างฉากการแสดง ด้านแสง สี 
เสียงประกอบให้ดูสมจริง ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ มีการเปล่ียนฉากตามท้องเรื่อง แล้วด าเนินเรื่องราว
อย่างต่อเนื่อง  

 

 4. การวิเคราะห์กระบวนท่าร าพระมหาชนก ฉากสัจธรรม ของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  
  โดยได้จ าแนกกระบวนท่าร าออกเป็น  2 ประเภท คือ 1) การร าแบบมาตรฐาน             
2) การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ  จากแนวความคิดในการออกแบบท่าร า ผลท่ีได้จาก
การศึกษาสรุปผลได้ดังนี้ 
   1. ละคร เรื่อง พระมหาชนก เป็นละครร าผสมละครเวที จึงไม่เน้นกระบวน    
ท่าร า 
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   2. ท าความเข้าใจค าประพันธ์  ตีความหมายในภาษากวีให้แตกฉาน รวมท้ัง     
ค าราชาศัพท์  
   3. น าความรู้จากท่าร าแม่บทหรือเพลงช้าเพลงเร็ว (ท่าร าท่ีมีอยู่เดิม) มาใช้ใน
การออกแบบท่าร า โดยค านึงถึงอารมณ์และสถานการณ์ของบทบาทของตัวละครเป็นหลักส าคัญ 
   4. มีการผสมผสานกับท่าท่ีเป็นธรรมชาติ 
   5. ผู้ออกแบบท่าร าต้องมีประสบการณ์ในการแสดง  
   6. ผู้ออกแบบท่าร าเป็นผู้มีฝีมือทางการแสดง  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  1. การศึกษารูปแบบแนวทางการสร้างบทละคร  เรื่อง พระมหาชนก นายเสรี           
หวังในธรรม มีวิธีการเขียนบทละคร ได้ใช้วิธีการอ่านเรื่องราวตลอดท้ังเรื่องให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน และ
พิจารณา การปรับเรื่องราวให้เหมาะสมกับการแสดงละคร แต่ยังคงเนื้อเดิมไว้  จนถ่ายทอด
ความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งมีอยู่ในถ้อยความของบทพระราชนิพนธ์ออกมาเป็นการแสดงละครร า      
คงไว้ตามเค้าโครงเรื่องเดิมตามบทพระราชนิพนธ์ไว้ทุกประการ สามารถสอดแทรกบทตลกลงไปในบท
ละครช่วยเพิ่มเติมอรรถรสในการชม และด าเนินเรื่องราวกระชับเวลาให้เหมาะสมตามเวลาท่ีก าหนด 
ท้ังยังมีการล าดับเหตุการณ์ได้อย่างน่าสนใจ ชวนติดตามในตลอดเรื่องราว ภายใต้วิธีการแนวทางสร้าง
บทละคร ท่ีมีการเปิดเรื่องปิดเรื่อง โดยการสร้างจุดก าเนิดสาเหตุปัญหาของเรื่องราวแล้วจบลงด้วย
การท่ีตัวเอกของเรื่องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ จบเรื่องราวการแสดงได้อย่างน่าประทับใจ ต่อเนื่อง
ตลอดท้ังเรื่อง ท้ังนี้ในการสร้างละครของนายเสรี หวังในธรรม มีวิธีการเขียนบทละครโดยการก าหนด
เจาะจง  ถึงกริยา บทบาท อารมณ์ตัวละครจะปฏิบัติอย่างไรในฉากนั้น ก าหนดการบรรจุเพลง        
ท้ังมีการอธิบายเทคนิคของเวทีต่างๆ ด้านฉาก แสง สี เสียง ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการก ากับ
การแสดง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิคเวที และเพื่อสร้างความน่าต่ืนเต้น สมจริงใน
เรื่องราวของการแสดงละคร   
   จากประเด็นการศึกษานี้  สอดคล้องกับ สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2546)       
การวิเคราะห์บทละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของเสรี  หวังในธรรม ผลการวิจัยพบว่า เสรี หวังใน
ธรรมมีกลวิธีการประพันธ์บทละครให้สนุกสนาน น่าติดตาม โดยการใช้วิธีการเล่าเรื่อง การล าดับเรื่อง 
การใช้เทคนิคพิเศษ คือการขึ้นต้นและลงท้ายเรื่องในแต่ละตอนให้น่าสนใจ การใช้ตัวตลกในการ
ด าเนินเรื่อง การใช้ถ้อยค าส่ือสารอารมณ์ขันการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง และพบว่าเสรี หวังใน
ธรรมมีกลวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์อื่นท่ีน ามา ดังนี้ การคงเนื้อหาไว้ การตัดเนื้อหาบางส่วนออก 
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การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการแสดงละคร การเพิ่มเนื้อหาและการเปล่ียนแปลงเนื้อหาโดยยังคง
เนื้อหาและอรรถรสเดิมทุกประการ  
   ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับสมพิศ  สุขวิพัฒน์ (2539) ศึกษาเรื่อง ละครพันทางของ  
เสรี หวังในธรรม ผลการวิจัยพบว่า นายเสรี หวังในธรรม จัดละครพันทางเรื่องใหม่คือ ผู้ชนะสิบทิศ 
โดยแปลงบทร้อยแก้ว เป็นร้อยกรองโดยสามารถรักษาอรรถรสของเนื้อหาและภาษาเอาไว้ ให้ตัวละคร
แสดงนิสัยและอารมณ์แบบสมจริง สอดแทรกความตลกในเนื้อหาและบุคลิกของตัวละคร ออกแบบ
เครื่องแต่งกายให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมพอควร เพิ่มความสมจริงในเรื่องฉาก แสง เสียง 

 

  2. รูปแบบในการสร้างบทละคร ซึ่งแตกต่างจากบทละครก่อนๆ ท่ีจะบอกเพียงค ากลอน 
และการบรรจุเพลงร้อง  เพลงหน้าพาทย์ ปรากฏอยู่ภายในบทละครเท่านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการ
เขียนบทละคร บทโขน หรือบทการแสดงต่างๆ ของนายเสรี หวังในธรรม จะเป็นแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานถึงรูปแบบในการเขียนบทต่างๆ ท่ีนักประพันธ์ท่ัวไปน าไปใช้เป็นแบบอย่างในปัจจุบัน       
และในด้านแนวทางการจัดการแสดง ได้มีการผสมผสานเทคนิคต่างๆ จนสร้างมิติใหม่ในละครท่ีจัด
แสดง โดยมีการประดิษฐ์ชุดระบ าขึ้นใหม่ ส าหรับสอดแทรก อันเป็นวิธีการขมวดปมเรื่องราวท้ังหมดให้
ปรากฏร่วมอยู่ในชุดของระบ า ท้ังได้น ารูปแบบการแสดงตาโบลวิวังต์ (การแสดงภาพนิ่งประกอบ    
แสงเงา) ผนวกกับบทพากย์เสียงบรรยายเหตุการณ์เหมือนกับการแสดงจินตลีลาประกอบแสง สี เสียง 
เพื่อเป็นวิธีการเล่าเรื่องราวละครให้กับผู้ชมได้เข้าใจต้ังแต่ต้น ดีกว่าจะเสียเวลาไปกับการน าเสนอโดย
ผ่านบทเจรจา และขับร้อง ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน ของการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก กระบวนการ
สร้างสรรค์ต่างๆของนายเสรี หวังในธรรมนี้ ได้ค านึงถึงแบบแผนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของ
นาฏศิลป์ไทยเป็นประการส าคัญ ด้วยการท่ีนายเสรี หวังในธรรมเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย      
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการพัฒนาเทคนิคการผสมผสานสร้างสรรค์ผลงานนี้ ก่อให้เกิดเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ก ากับการแสดงหลายๆคน ตลอดจนศิลปินคนอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางและรูปแบบในการจัดการแสดง
ต่อไป 
   จากประเด็นการศึกษานี้  สอดคล้องกับ ไพโรจน์ ทองค าสุก (2548) ศึกษาเรื่อง      
ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครู ผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย 
ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูของครูเสรี  หวังในธรรมพบว่าท่านเป็น         
ปูชนียบุคคล เป็นครูด้านนาฏศิลป์ไทยผู้ฝากผลงานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มอบไว้ให้กับแผ่นดิน
ไทยเป็นจ านวนมาก และธ ารงไว้ซึ่งรูปแบบของครูไทยท่ีพร้อมด้วยคุณธรรมอันเป็นกัลยาณมิตรของ
ศิษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นครูท่ีมีความทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สังเกตและคัดเลือกผู้ท่ีจะ
มารับการถ่ายทอด จนในปัจจุบันมีศิษย์ท่ีประสบความส าเร็จในด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทยอยู่เป็น
จ านวนมาก ครูเสรี หวังในธรรม มีความรอบรู้ลึกซึ้ง และเช่ียวชาญในส่ิงท่ีสอนและมีคุณลักษณะ
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เฉพาะตัวในการคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่ายิ่งต่อวงการนาฏศิลป์ไทยโดยยังคงรักษาแบบแผน
ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างมั่นคง แม้ในการถ่ายทอดความรู้ ท่านก็มีวิธีการสอนในรูปแบบของท่าน
ซึ่งยึดแนวการสอนแบบครูไทยโบราณเป็นหลัก 
 

  3. การออกแบบองค์ประกอบการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ท่ีนายเสรี หวังในธรรม
เป็นผู้ประพันธ์ บรรจุเพลง และก ากับการแสดง โดยได้น าเค้าโครงเดิมจากหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการสร้างละคร โดยค านึงถึง
รูปแบบของหลักจารีตแบบแผนนาฏศิลป์ไทยมาประกอบเป็นแนวทางก าหนดองค์ประกอบการสร้าง
ละคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเจรจา บทร้อง ก็เป็นส่ิงท่ีถอดความมาจากเค้าโครงบทพระราชนิพนธ์        
เป็นเค้าโครงเดิมโดยแปลงรูปจากร้อยแก้วสู่ร้อยกรอง กระบวนการร าก็ใช้พื้นฐานจากท่าร านาฏศิลป์ไทย
ผสมผสานกับกับลีลาท่าทางของการแสดงละครเวที เพลงประกอบละครด าเนินเรื่องโดยใช้วงปี่พาทย์ 
ตลอดจนฉากและเครื่องแต่งกายของตัวละคร พยายามสร้างฉากและเครื่องแต่งกายให้เหมือนกับ
ภาพวาดจิตรกรรมมากท่ีสุด โดยนายเสรี  หวังในธรรม ในฐานะผู้ก ากับการแสดง ได้ก าหนดให้การ
สร้างเครื่องแต่งกาย พยายามถอดแบบจากภาพวาดจิตรกรรมท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือบทพระราช
นิพนธ์ให้ใกล้เคียงมากท่ีสุด แต่ก็มีข้อจ ากัดอยู่บ้าง เนื่องด้วยภาพวาดจิตรกรรมในบางส่วนเป็นส่ิงท่ี
วาดจินตนาการขึ้นมากจากความคิดของจิตรกร การท่ีจะน าส่ิงดังกล่าวมาสร้าง ตัดเย็บให้เป็นเส้ือผ้า
เครื่องแต่งกายท่ีสามารถให้ตัวละครหรือผู้แสดงสวมใส่ได้จริงย่อมเป็นส่ิงท่ียาก จึงได้พยายามใช้กรอบ
พื้นฐานของการแต่งการชุดละครไทยมาเป็นแนวทางตัดเย็บร่วมด้วย และในบางส่วนนายเสรี หวังใน
ธรรมก็พิจารณาให้มีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้สวยงามตามแบบจินตนาการของการแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์  โดยการเพิ่มเติมให้ตัวละครสวมใส่เครื่องประดับได้ สร้างความสวยงามตามความเหมาะสม
ในแบบฉบับของชุดนาฏศิลป์ละครไทย แต่ท้ังหมดก็ยังคงไว้ซึ่งตามภาพวาดจิตรกรรมท่ีประกอบไว้   
ในหนังสือบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล      
อดุลยเดชให้มากท่ีสุด 
   จากประเด็นการศึกษานี้ สอดคล้องกับ อักษราวดี เสียงดัง (2554) ศึกษาเรื่อง 
เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนก โดยผลการวิจัยพบว่า      
แนวทางการสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยท่ีเชิดชูเอกลักษณ์ไทย และให้แง่คิดท่ีดีต่อ
สังคมไทย ควรประกอบด้วย 1)บทละครภาษาไทย ประพันธ์โดยคนไทย เนื่องเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ขนบท าเนียมประเพณี ความเช่ือต่างๆของคนไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 2)ลีลาท่าทางท่ีมีพื้นฐานมาจาก
ท่าร าไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมไทย ส่ือความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบนาฏยศิลป์ไทย 
3) เครื่องแต่งกายแบบไทย นุ่ งห่มด้วยวิธีแบบไทยเดิม หรือใช้ผ้าไทยในการตัดเย็บ  และใช้
เครื่องประดับแบบไทยเดิม 4) ท านองเพลงและบทร้องแบบไทยเดิม ประพันธ์บทร้องด้วยฉันทลักษณ์
ไทย และ 5) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก สร้างสรรค์แบบศิลปะไทย 
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  4. การศึกษาวิเคราะห์ท่าร าของพระมหาชนก ฉากสัจธรรมจากรองศาสตราจารย์       
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้รับบทบาทเป็นพระมหาชนก ท่ีก ากับการแสดงโดย นายเสรี หวังในธรรม      
ถึงกระบวนท่าร า โดยได้จ าแนกกระบวนท่าร าออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 1) การร าแบบมาตรฐาน        
2) การร าผสมผสานแบบท่าทางธรรมชาติ ในด้านการออกแบบท่าร าต่างๆเหล่านี้ผู้ออกแบบท่าร า
จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในบทละครอย่างชัดเจน ท้ังหลักภาษาทางกวี เพื่อท่ีจะได้ส่ือสาร
ความหมายภาษาท่านาฏศิลป์ให้ผู้ชมเข้าใจอย่างถูกต้อง จากแนวความคิดในการออกแบบท่าร าของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ยังได้น าประสบการณ์จากการแสดงละครพันทาง เรื่อง    
ผู้ชนะสิบทิศ ของตัวละครมังตรา ท่ีตนเองได้เป็นผู้ออกแบบท่าร าด้วยตนเองเช่นกัน ภายใต้จากองค์
ความรู้เดิม ประสบการณ์จากการฝึกฝน ซึมซับ และประสบการณ์จากตัวละครต่างๆ ท่ีเคยได้รับ
บทบาทในตัวละครต่างๆนั้นมาปรับใช้ในการออกแบบท่าร าในการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนกนี้
ด้วย โดยวิธีเลือกสรรท่าร าแม่บท (ท่าร าท่ีมีอยู่เดิม) หรือเพลงช้าเพลงเร็ว มาใช้ในการออกแบบท่าร า
เช่ือมโยงระหว่างท่าเช่ือมของแต่ละท่าอย่างเหมาะสมในการตีบทตามบทร้อง โดยค านึงถึงอารมณ์และ
สถานการณ์ของบทบาทของ ตัวละครเป็นหลักส าคัญต่างๆ มาปรับใช้ในการออกแบบท่าร าตาม
อารมณ์ หรือบทบาทของตัวละครได้อย่างเหมาะสม สวยงาม สง่างามตามบทบาทของพระมหาชนก 
โดยมีครูอาจารย์ผู้อาวุธโสเป็นท่ีปรึกษา คือ คุณครูธงไชย  โพธยารมย์ เป็นผู้ช้ีแนะ ก ากับดูแลร่วมด้วย
อีกท่านหนึ่ง  

   จากประเด็นการศึกษานี้ ได้สอดคล้องกับ ฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ ศึกษาเรื่อง 
ศึกษาแนวความคิดการออกแบบท่าร าของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ตามแบบแผนละครพันทางเรื่อง       
ผู้ชนะสิบทิศ กรณีศึกษา : ตัวมังตราตะเบงชะเวต้ี  โดยผลการวิจัยพบว่าศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ได้น า
แนวคิดมาจาดครูอาจารย์ การศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาเป็นเวลายาวนาน หลักการท่ี
น ามาใช้ในการออกแบบท่าร าคือ น าท่าร าท่ีมี ผู้ประดิษฐ์ไว้แล้วมาใช้ในการร าตามบทร้อง การน าท่า
ร าเดิมมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะของการแสดง บทบาทเนื้อเรื่องท่ีแสดง โดยยึดหลักการทาง
นาฏศิลป์ไทยและส่วนท่าทางประกอบ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร น าลักษณะตามธรรมชาติของ
คนมาปรุงแต่งตามจินตภาพ(ภาพในความคิด) และสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามบทบาทตัวละครนับเป็น
การออกแบบท่าร าท่ีต้องใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์  

   ท้ังนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา สายทองค า (2558) ศึกษาเรื่อง ศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด สักการะเทวราช ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผลการวิจัยพบว่า การคิดสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ คุณครู
เฉลย ศุขะวณิช กล่าวถึงการคิดสร้างสรรค์ท่าร าทางนาฏศิลป์ไทยว่า ใช้ท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผน
มาต้ังแต่เดิม คือ กลอนต าราร า และบทร าเพลงช้า เพลงเร็ว โดยใช้กลวิธีท่ีจะสร้างสรรค์ให้ได้ท่าร าท่ี
เหมาะสมสวยงาม ซึ่งต้องค านึงถึง จังหวะและท านองเพลง จุดมุ่งหมายของการร า การเช่ือมท่า    
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การวิ่งแปรแถวรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับแนวคิดในการออกแบบนาฏยประดิษฐ์ของ อาจารย์สุวรรณี 
ชลานุเคราะห์ มีแนวคิดในการออกแบบจากประสบการณ์การแสดง ประกอบกับแรงบันดาลใจน ามา
ออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบลีลาท่าร า  4 ประการ ได้แก่ หลักการจินตนาการ หลักการสืบทอด
ผสมผสานท่าทางธรรมชาติ หลักการน าท่าร าเก่ามาพัฒนาใหม่ หลักการสร้างสรรค์กระบวนท่าร าใหม่
ในรูปแบบการตีบทตามค าร้องและท านองเพลง กระบวนท่าร าแบบมาตรฐาน มีการน าแม่ท่านาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์ต่างชาติมาร้อยเรียงกระบวนลีลาท่าร าใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษารูปแบบวิธีการสร้างบทละคร และวิธีแนวทางการจัดแสดงละครประเภทละคร

ชาดกเรื่องอื่นๆ ท่ีก ากับ และประพันธ์บทละคร โดยนายเสรี หวังในธรรม  (ศิลปินแห่งชาติ)           
ซึ่งบทละครเหล่านี้ ในปัจจุบันยังคงน ามาจัดการแสดงอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบแผนในการจัดแสดง 

2. ศึ ก ษ าค ว าม ส าม ารถ ก าร แ สด งบ ท บ าท ตั วล ะ ค ร  ข อ งรอ งศ าสต ร าจารย์                     
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีช่ือเสียงในบทบาทการแสดงตัวละครอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ 
พระเอก นางเอก พระรอง เพื่อให้เห็นถึงแนวทางวิธีการแสดงเป็นแนวทางของศิลปินรุ่นใหม่ๆต่อไป 
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ปกรณ์ (นามแฝง). ส ารวจห้องสมุดอเมริกา ตามรอยพระไตรปิฎกสมัย ร.5. 20 มีนาคม 2558. 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab 
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ไพโรจน์ ทองค าสุก. ครูเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ รูปแบบความเป็นครูผู้ถ่ายทอด และ 
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 บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด(มหาชน), 2540. 
       . พระมหาชนก. (ฉบับการ์ตูน) กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์วังสวนจิตรลดา, 2542. 
ยงยุทธ ไหวพริบ. สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2560.        
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2511. 
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. พระมหาชนก : ค าสอนจาก “พ่อ”. 3 มกราคม 2557.  
 http://www.phd-lit.arts.chula.ac.th/King33-62.pdf 
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน. ความเป็นมาพระมหาชนก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สร้อยทอง, 2547 
ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ. ศึกษาแนวคิดการออกแบบท่าร าของศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ตามแบบแผนละคร
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 มหาบัณฑิต , สาขานาฏศิลป์ไทย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556. 
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วรนุช อุษณกร. ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544. 
วินิตา ดิถียนต์. “จากวรรณกรรมสู่การแสดง” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
 วรรณคดีวิพาท 18-19 สิงหาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  
 (เอกสารอัด ส าเนา),หน้า 19. 2537. 
วีณา วีสเพ็ญ. วรรณคดีการละคร. พิมพ์ครั้งท่ี 2(ฉบับปรับปรุง). มหาสารคราม : อภิชาตการพิมพ์, 
 2549. 
วันทนีย์ ม่วงบุญ. แปรสยุมพร. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊พ จ ากัด, 2535. 
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อักษราภรณ์ (นามแฝง). ธรรมะจากเรื่องพระมหาชนก. 18 มกราคม 2557. 
 http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn/2012/07/20/entry-1  
อานันท์  ปันยารชุน. บทวิจารณ์พระราชนิพนธ์พระมหาชนก. ในการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ     
 ณ สถาบนับัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์..18 เมษายน 2558.,ศาสต 
 http://www.anandp.in.th/th-speech/ 
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แบบสัมภาษณ ์

ละครเร่ือง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม 
THE DRAMA OF MAHAJANAKA BY SERI WANGNAITHAM 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงใน  หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงตรงตำมควำมเป็นจริง 
 

1.  เพศ     ชำย   หญิง          อำยุ…………ปี 
2. จำกหน่วยงำน/สังกัด.......................................................   อื่น ๆ ………….………………………… 
3.  ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 1.    ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
 2.    ปริญญำตรี 
 3.    สูงกว่ำปริญญำตรี   
 4.    อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………   
4.  ท่ำนรู้จักนำยเสรี หวังในธรรม เป็นระยะเวลำกี่ปี 
 1.    ประมำณ ระยะ 5 ปี  
 2.    ประมำณ ระยะ 10 ปี  
 3.    ประมำณ ระยะ  20 ปี ขึ้นไป 
 4.    อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………   
5. ท่ำนรู้จักนำยเสรี หวังในธรรม ในฐำนะใด  (ตอบได้มำกกว่ำ  1  ข้อ) 
 1.    ผู้ร่วมงำน……………………………………………(ระบุ)  
 2.    ลูกศิษย ์ 3.    เป็นผู้ชมละคร 4.    เป็นบุคคลในครอบครัว  
 5.    อื่น ๆ ………….……………………………… 
6.  ท่ำนเคยชมผลงำนกำรแสดง/ก ำกับ ของนำยเสรี หวังในธรรม หรือไม่    เคย      ไม่เคย          
7.  ท่ำนเคยชมกำรแสดงละครเรื่อง พระมหำชนก ของเสรี หวังในธรรม หรือไม ่  เคย   ไม่เคย    
8. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อผลงำนกำรแสดงละคร เรื่องพระมหำชนก ท่ีก ำกับโดยนำยเสรี        
    หวังในธรรม โปรดแสดงข้อคิดเห็น   ................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                 
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แบบสัมภาษณ ์

ละครเร่ือง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม 
THE DRAMA OF MAHAJANAKA BY SERI WANGNAITHAM 

 
ส่วนที่ 2  ด้ำนกำรก ำกับกำรแสดง และสร้ำงสรรค์ผลงำนของเสรี หวังในธรรม  
           ค ำช้ีแจง โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องท่ีตรงตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 

ด้านการก ากับการแสดง และสร้างสรรค์ผลงานของเสรี หวังในธรรม ใช ่ ไม่ใช่ 

1. เป็นผู้บุกเบิกกำรแสดงละครแนวใหม่จนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป    

2. เป็นต้นคิด สร้ำงสรรค์ผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ ไว้มำกมำย   

3. เป็นต้นคิด ในกำรออกแบบรำยกำรแสดงแบบต่ำงๆ ไว้มำกมำย   

4. เป็นผู้มีปฏิภำณไหวพริบว่องไวรู้จักพลิกแพลงรูปแบบกำรแสดงแล้วน ำมำใช้ได้อย่ำง
งดงำม 

  

5. มีควำมจ ำเป็นเลิศ สำมำรถจ ำกระบวนท่ำได้ท้ังหมด ทุกตัวแสดง   

6. สำมำรถจ ำบทโขนละคร และสำมำรถร้องได้ท้ังเรื่อง   

7. เป็นผู้น ำในกำรเผยแพร่นำฏศิลป์ไทย อันเป็นศิลปะประจ ำชำติ สู่สำยตำประชำชน 
ด้วยกำรจัดแสดงละครประเภทต่ำงๆมำกมำย 

  

8. เป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึง่กำรแสดงละครแบบดังเดิมโดยน ำกลับมำถ่ำยทอดและแสดงอีกครั้ง   

9. บ ำรุงรักษำ และผดุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยฟื้นฟูกำรแสดงโขนละคร ฟ้อนร ำ   

10. เป็นผู้เชิดชูไว้ซึ่งเอกลักษณ์ แห่งนำฏศิลป์ไทยอันประณีตงดงำม โดยกำรส่งเสริม และ
สนับสนุนเมื่อมีโอกำส เพื่อธ ำรงไว้ซึ่งศิลปะกำรแสดง 
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ละครเร่ือง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับละครเรื่อง พระมหำชนก ท่ีก ำกับและบรรจุเพลงโดยนำยเสรี หวังในธรรม 
  

1. นำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนนำฏศิลป์ โดยประพันธ์บท และออกแบบรำยกำรใน
ลักษณะใหม่ๆ เพื่อควำมหลำกหลำยในกำรชม และพัฒนำนำฏศิลป์ไทยให้เป็นท่ีรู้จักมำกขึ้น ข้อควำมนี้
ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                
2. นำยเสรี หวังในธรรม เป็นผู้มีควำมทันสมัย รอบรู้ลึกซึ้ง ในกำรแสดงหลำยด้ำน โดยเฉพำะด้ำนตลก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. นำยเสรี หวังในธรรม มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ(รูปแบบกำรแสดง/    
กำรประพันธ์บทและบรรจุเพลง/ฉำก/เทคนิคเวที/กำรจัดผู้แสดง /กำรเข้ำใจตลำด ) ส่งผลให้กำร
จัดกำรแสดงละครเรื่องพระมหำชนกประสบผลส ำเร็จ
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
4. กำรปฏบิัติตนของนำยเสรี หวังในธรรม ในกำรเป็นผู้ก ำกับกำรแสดง ตลอดจนช่วงกำรวำงแผนและ
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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การบันทึกภาพกระบวนท่าร าพระมหาชนก ฉากสัจธรรม 
 

 ก ำกับกำรบั น ทึกภำพ  และถ่ ำยทอดกระบวน ท่ ำร ำ พ ระมหำชนก ฉำก สัจธรรม                
โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  
 

 
 

ภำพท่ี 123   
กระบวนท่ำสำธิต (กำรตีบทตำมค ำร้อง “มีมะม่วงปลูกไว้”) 

ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
 
 

 
 

ภำพท่ี 124   
กระบวนท่ำสำธิต (กำรตีบทตำมค ำร้อง “หน้ำอุทยำน”) 

ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
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ภำพท่ี 125   
กระบวนท่ำสำธิต (กำรตีบทตำมค ำร้อง “อ่ำอ ำไพ”) 

ท่ีมำ : ผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
                                                                           
 
 

ชื่อ   นำยอนัส  มำลำวงษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 27 กรกฏำคม 2526 
สถานที่เกิด  จังหวัดสระบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน  27/1 หมู่ 12 ต ำบลห้วยขมิ้น อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 
ประวัติการศึกษา  
   พ.ศ. 2547 ประกำศนียบัตรนำฏศิลป์ช้ันสูง สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย (โขน) 
     วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 
   พ.ศ. 2549  ปริญญำศิลปบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
     สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
   พ.ศ. 2554 ประกำศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและกำรสอน) 
     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   พ.ศ. 2559 ปริญญำศิลปมหำบัณฑิต สำขำวิชำนำฏศิลป์ไทย 
     สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
สถานที่ท างาน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม กองบริกำรกำรศึกษำ 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 
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