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คำนำ 

 การวิจัยเรื่อง “จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์” นี้เป็น
การวิจัยเอกสาร โดยใช้ต้นฉบับตัวเขียนนิทานคำกาพย์เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ 
เลขที่ ๑๖๙ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก ที่บันทึกไว้ในสมุดไทย 
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นำมาปริวรรตเป็นอักษรไทย 
อักขรวิธีไทยปัจจุบัน และวิเคราะห์เนื้อเรื่องเปรียบเทียบกับเทวันธชาดก ซึ่งเป็นชาดกในปัญญาสชาดก 
ปัจฉิมภาค ในด้านองค์ประกอบของเรื่องและวิธีการดัดแปลงเนื้อเรื่องจากชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ 
 ผู ้วิจัยพบว่านิทานเรื ่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีความน่าสนใจ แต่ยังไม่เป็นที ่รู ้จัก
แพร่หลายนัก เมื่อได้นำต้นฉบับนิทานนี้มาศึกษาทำให้พบว่าเทวันธชาดกเป็นชาดกที่มีลักษณะสหบท 
กล่าวคือ เนื้อเรื่องของนิทานเป็นการประสมประสานอนุภาคและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คล้ายกับนิทานหรือ
เรื่องเล่าเก่าแก่ที่เคยมีมาก่อน ส่วนการศึกษาเทวันคำกาพย์ก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่านิทานเรื่องนี้น่าจะได้รับ
อิทธิพลมาจากเรื่องที่เป็นชาดก แต่กวีได้ดัดแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของเรื่องให้แตกต่างจากต้นเรื ่อง
ออกไป เพื่อให้นิทานคำกาพย์สอดรับกับความนิยมของผู้อ่านผู้ฟังในยุคสมัยนั้นที่นิยมสวดอ่านหนังสือ
นิทานคำกาพย์หรือนิทานกลอนสวด อันแสดงให้เห็นถึงภูมิรู้และความสามารถของกวีพื้นบ้านไทย 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ที่สั่งสอนและปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของ
การศึกษาวรรณกรรมจากต้นฉบับเอกสารโบราณ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำทำให้งานวิจัยนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ที่อำนวยความ
สะดวกและกรุณาเอื้อเฟื้อต้นฉบับเอกสารตัวเขียนเรื่องเทวันคำกาพย์ และต้นฉบับนิทานร้อยกรองเรื่อง
เทวันสำนวนอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร มังธานี ที่กรุณาให้ความรู้เรื่องหลักธรรมคำสอน และ
ขอขอบคุณอาจารย์ไอยเรศ งามแฉล้ม ที่กรุณาให้ความรู้เรื่องการสวดอ่านกลอนสวด 
 ขอขอบคุณภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จัดสรร
ทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์และเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจ รวมทั้งขอขอบคุณผู้เขยีน
หนังสือ ตำรา บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่ผู้วิจัยนำมาใช้ในการศึกษาและอ้างอิงในการวิจัย 
 ขอขอบคุณนายสมศักดิ์ กรอบมุข ผู้ช่วยวิจัย ที่ช่วยค้นคว้าข้อมูลและจัดทำตัวอย่างตัวอักษรจาก
ต้นฉบับเอกสารตัวเขียนได้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยความมานะอุตสาหะ   
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ ์และเผยแพร่วรรณกรรมจากต้นฉบับเอกสารโบราณหรือนิทานพ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้ต้นฉบับตัวเขียนเทวันคำกาพย์ ซึ่งบันทึกไว้ในสมุดไทย 
ปัจจุบันต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเทวันธชาดก ในด้านองค์ประกอบของเรื่องและกลวิธีการดัดแปลงเนื้อเรื่อง  

ผลการวิจัยพบว่า เทวันธชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดกที่สันนิษฐานว่าแต่งเพ่ิมเติมใน
สมัยหลังเพราะเป็นชาดกที่มีโครงเรื่องซับซ้อน ไม่มุ่งให้ความสำคัญในการบำเพ็ญบารมีหรือคุณสมบัติที่
ประเสริฐของพระโพธิสัตว์ อีกท้ังยังมีอนุภาคและเหตุการณ์บางตอนคล้ายกับเหตุการณ์ในนิทานเก่าแก่ที่มี
มาก่อน ในอดีตเทวันธชาดกคงเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมมากจึงมีการนำมาดัดแปลงเป็นกลอนบทละคร 
กลอนอ่าน และสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของเทวันคำกาพย์ซึ่งเป็นนิทานสำหรับใช้สวดอ่านเป็นท่วงทำนองใน
ที่ประชุมชนหรือในครัวเรือนตามความนิยมของคนไทยมาไม่น้อยกว่าปีพุทธศักราช ๒๔๒๙ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของเรื่องพบว่านิทานทั้งสองเรื่องมีรูปแบบการนำเสนออย่าง
เดียวกัน ประกอบด้วยส่วนต้นเรื ่อง ส่วนเนื้อเรื ่อง และส่วนลงท้ายเรื ่อง แต่มีธรรมเนียมนิยมในการ
ประพันธ์แตกต่างกันตามประเภทวรรณกรรมและวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ที่ต่างกัน นิทานทั้งสองเรื่อง
มีโครงเรื่องและสารัตถะของเรื่องอย่างเดียวกัน มีตัวละคร บทสนทนา ฉากหรือบรรยากาศ และหลักธรรม
คำสอนที่เหมือนและแตกต่างกันบางประการ  

ส่วนการศึกษาด้านวิธ ีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์พบว่ากวีมีภูมิร ู ้และมี
ความสามารถด้านการดัดแปลงวรรณกรรมด้วยการเปลี่ยนรายละเอียด เพิ่มรายละเอียด ตัดรายละเอียด 
สลับที่เหตุการณ์ ผนวกเรื่อง และการอ้างถึง มาประสมประสานทำให้เทวันคำกาพย์มีอนุภาคตัวละคร 
อนุภาคเหตุการณ์ และหลักธรรมคำสอนที่ชาวบ้านชาววัดผู้อ่านและฟังนิทานในยุคสมัยนั้นคุ้นเคย อีกทั้ง
ยังทำให้เทวันคำกาพย์มีลักษณะอย่างนิทานพื้นบ้านประเภทนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่เน้นความสนุกสนาน
ตลกขบขันแตกต่างจากเทวันธชาดกนิทานต้นเรื่องซึ่งเป็นนิทานศาสนา  
  เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์จึงเป็นนิทานของไทยอีกเรื ่องหนึ่งที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็น
ความสามารถรอบรู้ของกวีไทย ควรค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์  สืบทอด เผยแพร่ให้เป็นที่รู ้จักและเป็น
เอกลักษณ์ของวงวรรณกรรมไทย 

คำสำคัญ : เทวันธชาดก, เทวันคำกาพย์, ปัญญาสชาดก, นิทานคำกาพย์, การดัดแปลงวรรณกรรม 
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ABSTRACT 

 This study is an analysis of by comparing it with Devandha Jataka in the elements 
of components and transcription. The Thewan Kham Kap poem was inscribed in a Samud 
Thai, a Thai manuscript, which is at the present kept at National Library of Thailand.  

The findings shows that the story of Devandha Jataka is included in Pannasa Jakata 
presumably composed later than other stories because the storyline is complicated and 
not focusing on meritorious acts or virtuous attributes of Bodhisattva. In addition, some 
motifs and situations in the story replicate the antecedent tales. Devandha Jataka might 
be so popular that it was adapted to be a dramatic poem and a reading poem. Presumably, 
the Devandha Jataka is the origin of Thewan Kham Kap poem which was incipiently used 
for chanting in public or in household as a customary practice of Thai families around 1886 
in the reign of King Rama V of Thailand.  

Both Devandha Jataka and Thewan Kham Kap poem mostly share similar beginning, 
story body, and ending, but their composition style and objective are different. Their 
storylines and details are the almost the same.  

The examination of the adaptation of Devandha Jataka to Thewan Kham Kap poem 
reflects the intelligence and skill of the poet in changing details, making use of expansion, 
omission, transposition, adding another story, and allusion. These poetic skills make 
characters, events, and moral teaching in the Thewan Kham Kap poem familiar to the 
audience of those days, and these altogether make Thewan Kham Kap poem share similar 
characteristics of monarchical folktales with entertainment purpose rather than religious 
focus as in Devandha Jataka.  
  Devandha Jataka and Thewan Kham Kap poem both reflect identity of Thai 
literature and intelligence of the poets. Because of their valuable characteristics, they 
should be conserved, inherited, and publicized to people of the later generations.  

Keywords: Devandha Jataka, Thewan Kham Kap, Pannasa Jataka, Kap folktale,            

      Literary Adaptation 
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ความสำคัญและท่ีมาของปัญหา 
 นิทานเป็นเรื่องเล่าบันเทิงในยามว่างของมนุษย์มานานแล้ว เชื่อกันว่ามนุษย์รู้จักการเล่านิทานมา
ตั้งแต่เริ่มมีภาษา นิทานในยุคแรกถ่ายทอดกันแบบมุขปาฐะ ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร
และจดบันทึก นิทานก็ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเอกสารลายมือหรือลายลักษณ์ จนกระทั่งมาสู่ยุคเทคโนโลยีการ
พิมพ์และยุคสื่อสมัยใหม่ นิทานก็ถูกถ่ายทอดในรูปแบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความนิยมของสังคม  
 เนื้อหาและที่มาของนิทานในยุคแรกมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชนเผ่า 
ความสามารถของผู้นำ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเทวตำนานหรือเทวปกรณ์ที่มี
ตัวละครเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (สุกัญญา สุจฉายา, ๒๕๕๗, หน้า ๑๑) ต่อมาได้มีการเสริมเพ่ิมเรื่องที่
เป็นจินตนาการ เรื่องที่มาจากคัมภีร์ศาสนา คติความเชื่อต่าง ๆ เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน และนิทานต่างชาติ 
เนื้อหาของนิทานก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ต่อมาเมื่อมีการติดต่อสื่อสารและค้าขาย นักเดินทางก็มักนำนิทานมาเล่าทำให้นิทานมีการ
แพร่กระจายไปในท้องที่ต่าง ๆ นิทานเรื่องใดได้รับความนิยมมากก็มักมีหลายสำนวน รูปแบบในการ
ถ่ายทอดและรายละเอียดของเนื้อเรื่องแต่ละสำนวนก็มักมีการดัดแปลงให้แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์
ของผู้เล่าแต่ละคนและตามเง่ือนไขบริบทในการเล่านิทานนั้น ๆ  

นิทานชาดกหรือเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเกิดในพระชาติสุดท้ายและได้
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ๒๕๔๓, หน้า ๓๐) เป็นนิทานประเภทหนึ่งที่ยังคงมี
การสืบทอดและได้รับความนิยมแพร่หลายในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิทานชาดกหลายเรื่อง
ถูกนำมาเล่าต่อ ๆ กัน โดยผู้แต่งนิยมดัดแปลงรูปแบบในการนำเสนอและรายละเอียดของเนื้อเรื่องให้
แตกต่างไปจากวรรณกรรมต้นแบบเพ่ือให้นิทานมีความน่าสนใจ ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งสื่อและนวัตกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย นิทานชาดกที่คนไทยรู้จักกันดี ได้แก่ 
ชาดกในนิบาต เช่น ทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระมหาชนกชาดก พระเวสสันดรชาดก เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีนิทานชาดกอีกประเภทหนึ่งคือชาดกนอกนิบาตหรือปัญญาสชาดกซึ่งเป็นชาดกที่
ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกและในอดีตเป็นวรรณกรรมที่มิได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นงานนิพนธ์ทาง
ศาสนามากนัก เพราะถือว่าเป็นงานนิพนธ์ที่ปลอมพระพุทธวัจนะ (ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ 
ภาคหนึ่ง, ๒๔๙๙, หน้า ฆ) แต่เดิมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงวินิจฉัยว่าพระเถระนักปราชญ์
ชาวเชียงใหม่ได้รวบรวมเรื่องราวปรัมปราที่เป็นนิทานพ้ืนถิ่นที่แพร่หลายในยุคนั้น แล้วนำมารจนาเป็น
ชาดกขึ้นในระหว่าง พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๒๐๐ โดยได้เขียนไว้ด้วยภาษาบาลี มีทั้งคำประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้ว
และบทคาถาหรือบทร้อยกรอง มีทั้งสิ้น ๕๐ ชาดก (ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่มหนึ่ง, 



๒ 
 

๒๕๔๙, หน้าคำนำ) แต่ต่อมานิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๘, หน้า ๓๒ - ๓๓) ได้พบหลักฐานและนำเสนอข้อ
สันนิษฐานใหม่ว่าปัญญาสชาดกนี้น่าจะประพันธ์โดยพระภิกษุชาวหริภุญไชย ราวปี พ.ศ. ๑๘๐๘  

ปัญญาสชาดกได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในประเทศไทย พม่า ลาว และเขมร (นิยะดา เหล่า
สุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๒๐) อีกทั้งยังเป็นต้นเค้าของวรรณกรรมร้อยกรอง รวมทั้งนิทานพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง
ในภายหลังอีกหลายเรื่อง เช่น รถเสนชาดกหรอืนางสิบสอง สุวรรณสังขชาดกหรือสังข์ทอง สุธนชาดกหรือ
พระสุธน – นางมโนราห์ สรรพสิทธิชาดกหรือสรรพสิทธิ์คำฉันท์หรือนกกระจาบ สมุททโฆสชาดกหรือ
สมุทรโฆษคำฉันท์ ปาจิตตกุมารชาดกหรือท้าวปาจิตต์ - นางอรพิมพ์ ฯลฯ ปัญญาสชาดกจึงถือเป็นนิทาน
ชาดกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากเพราะยังคงมีการผลิตซ้ำจนเป็นที่
รู้จักแพรห่ลายจากรุ่นสู่รุ่นเป็นอย่างด ี

เป็นที่น่าสังเกตว่านิทานชาดกที่เผยแพร่อยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน มักเป็นนิทานเรื่องเดิม ๆ ที่ผู้แต่ง
แต่ละคนนำมาผลิตซ้ำหรือสร้างสรรค์ใหม่โดยดัดแปลงรายละเอียดของเรื่องและรูปแบบการนำเสนอให้
แตกต่างกันไปมากกว่าที่จะเป็นการนำนิทานชาดกเรื่องใหม่ ๆ มาเผยแพร่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้แต่ง
รวมทั้งผู้ อ่านผู้ ฟังไม่รู้จักนิทานเรื่องอ่ืน ทั้งที่ยังมีนิทานชาดกอีกหลายเรื่องที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนาน 
สอดแทรกความรู้ และคติธรรมคำสอน หากนิทานเหล่านี้ได้รับการศึกษาและเผยแพร่ก็น่าจะเป็นที่รู้จัก
และเปน็ประโยชน์ต่อไป 

“เทวันธชาดก” เป็นนิทานเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดก ซึ่งสันนิษฐานว่าที่มาของเรื่องน่าจะได้เค้า
โครงเรื่องบางตอนจากวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและวรรณคดีภาษาสันสกฤต อีกทั้งยังอาจได้
เค้าโครงเรื่องบางตอนจากชาดกในปัญญาสชาดกด้วยกัน (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๘๓ และ 
๙๖) ปัจจุบันเทวันธชาดกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งถือว่า
เป็นปัญญาสชาดกฉบับแปลที่สมบูรณ์ที่สุดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้อำนวยการโปรดให้
รวบรวมต้นฉบับใบลานจากสถานที่ต่าง ๆ และมอบหมายให้ท่านผู้รู้หลายท่านแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๘๒ (เอ้ือนทิพย์ พีระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๔๗) หนังสือนี้รวบรวมปัญญาสชาดกไว้
จำนวน ๖๑ เรื่อง ตีพิมพ์เป็น ๒ เล่ม แบ่งเป็นปฐมภาค ๕๐ เรื่องและปัจฉิมภาค ๑๑ เรื่อง ซึ่งเทวันธชาดก
ถูกจัดไว้ในปัญญาสชาดก เล่มที่ ๒ ปัจฉิมภาค ลำดับที่ ๖ หรือเป็นปัญญาสชาดกลำดับที่ ๕๖   

โครงเรื่องของเทวันธชาดกคล้ายกับโครงเรื่องนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ แนวผจญภัยได้นาง เนื้อเรื่องมี
ความสนุกสนาน และยังสอดแทรกหลักธรรมคำสอนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นิทานเรื่องนี้น่าจะได้รับความ
นิยมอยู่มากในอดีต เพราะนอกจากจะมีปรากฏอยู่ในปัญญาสชาดกของประเทศไทยแล้วยังมีปรากฏเป็น
ชาดกลำดับที่ ๔๓ ในปัญญาสชาดกเขมร (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๕๙) นอกจากนี้มีผู้นำมา
ประพันธ์เป็น “เทวันคำกาพย์” คือเป็นนิทานที่ประพันธ์ด้วยคำประพันธ์กาพย์ชนิดต่าง ๆ หรืออาจเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่ากลอนสวด เพราะนิทานประเภทนี้มักถูกนำมาใช้สวดอ่านในที่ประชุมชนหรืออ่านใน
ครัวเรือนตามความนิยมของการอ่านนิทานในสมัยอดีต  

ปัจจุบันพบต้นฉบับเทวันคำกาพย์  เก็บรักษาไว้ที่ ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ  
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ เล่มสมุดไทย เจ้าหน้าที่หอสมุดฯ บันทึกประวัติไว้ว่า เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ 
๑๗๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ ประวัติ หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ และเทวัน เล่ม ๒ 



๓ 
 

เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑  ประวัติ หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ ต้นฉบับทั้ง
สองฉบับเป็นสมุดไทยขาว ตัวอักษรที่ใช้เขียนเป็นอักษรไทย อักขรวิธีแบบไทยที่นิยมเขียนในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนด้วยเส้นหมึก บันทึกหน้าละ ๕ บรรทัด  ประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์กาพย์ชนิด
ต่าง ๆ สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง ต้นฉบับทั้งสองฉบับมีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง
บริบูรณ์ 

จากการศึกษาเทวันคำกาพย์ในเบื้องต้นพบว่าเนื้อเรื่องคล้ายนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ สันนิษฐานว่า   
ผู้แต่งน่าจะได้อิทธิพลในการประพันธ์เนื้อเรื่องมาจากเทวันธชาดก แต่ผู้แต่งได้ดัดแปลงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของเนื้อเรื่องให้แตกต่างไปจากวรรณกรรมต้นแบบ อันเป็นลักษณะที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อนิทานมีการ
แพร่กระจายไป เช่น มีการดัดแปลงองค์ประกอบด้านรูปแบบการนำเสนอจากท่ีเป็นชาดก ประกอบไปด้วย
ปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ  คาถา และประชุมชาดก อันเป็นนิทานศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในคัมภีร์
พระพุทธศาสนามาเป็นรูปแบบของนิทานคำกาพย์หรือที่เรียกว่ากลอนสวดซึ่งมีธรรมเนียมนิยมในการ
ประพันธ์ที่แตกต่างออกไป ให้เหมาะแก่การสวดอ่านเป็นท่วงทำนองเพ่ือความบันเทิงในที่ประชุมชนหรือ
สำหรับสวดอ่านกันเองในครัวเรอืนสมัยที่นวัตกรรมการพิมพ์และสื่อบันเทิงยังไม่เจริญก้าวหน้า  

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้อเรื่อง เช่น เปลี่ยนชื่อตัวละครจากท้าวกาสิกราช
เป็นท้าวพรหมทัต จากนางจันทนเทวีเป็นนางจันทร เปลี่ยนลักษณะตัวละครที่แสดงบทบาทในเรื่องจาก
นางยักษ์เป็นนางคุลา เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนที่พระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะสัตว์ที่ตาย
ใหม่ ๆ มาเพ่ือชุบชีวิตม้า เป็นให้สองกุมารไปหาศีรษะสัตว์ที่ตายแล้วแต่บุญ - กรรมของสัตว์นั้นโดยมิได้
ระบุว่าต้องเป็นสัตว์ที่ตายใหม่ ๆ เปลี่ยนเหตุการณ์ตอนที่พระเอกและนางเอกได้กลับมาพบกันอีกครั้งจาก
การประกาศหาคนมาแสดงธรรมเป็นการประกาศหาคนมาเล่านิยาย มีการเพ่ิมตัวละครเจ้าเงาะ ตาร้อย
มาลัย เพ่ิมรายละเอียดเหตุการณ์ เช่น เพ่ิมตอนที่เหล่าเสนามนตรีต่างไปเชิญพ่อมดหมอผีมาทำนายเพ่ือ
ตามหาสองกุมาร มีการลดรายละเอียดเหตุการณ์ เช่น ตัดเหตุการณ์ตอนพระอินทร์ให้เทวันธ์ขอพร ตัด
หลักธรรมคำสอน อีกทั้งมีการสลับที่เหตุการณ์ ผนวกนิทานเรื่องอ่ืน และมีการอ้างถึงวรรณกรรมอ่ืนทีเ่ป็น
ที่รู้จักที่มีมาก่อน เป็นต้น ทำให้เทวันคำกาพย์เป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะได้รับการศึกษา
และเผยแพร่ให้เป็นทีรู่้จักอีกเรื่องหนึ่ง 

ด้วยความน่าสนใจของเนื้อเรื่องตามที่กล่าวมาเบื้องต้น อีกทั้งยังไม่มีผู้ใดศึกษาเรื่องเทวันธชาดก
และเทวันคำกาพย์มาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์โดยใช้กระบวนการ
เปรียบเทียบและศึกษาการดัดแปลงจากที่เป็นชาดกมาเป็นนิทานคำกาพย์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าของนิทาน
พ้ืนบ้านและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และเผยแพร่นิทานเรื่องนี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์และศึกษาการดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ 
โดย 
 ๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
 ๒. ศึกษาวิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ 
 



๔ 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีขอบเขตด้านข้อมูลและขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้ 
 ขอบเขตด้านข้อมูล 
 ต้นฉบับทีใ่ช้เป็นข้อมูลในการศึกษานี้มีดังนี ้
 ๑. ต้นฉบับเทวันธชาดก ในปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม ๒ ปัจฉิมภาค ลำดับที่ ๖ 
พิมพ์ครัง้ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร 
 ๒. ต้นฉบับเอกสารโบราณตัวเขียนเทวันคำกาพย์ จำนวน ๒ เล่ม ดังนี้  

   ๑) เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด 
ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก บันทึกหน้าละ ๕ บรรทัด จำนวน ๑๕๓ หน้า
สมุดไทย บันทึกประวัติว่าหม่อมเจา้หญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐  

   ๒) เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด 
ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก บันทึกหน้าละ ๕ บรรทัด จำนวน ๑๓๒ หน้า
สมุดไทย บันทึกประวัติว่าหม่อมเจา้หญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐  

ต้นฉบับทั้งสองฉบับนี้มีเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันและจบบริบูรณ์ ปัจจุบันต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่ฝ่าย
เอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาการดดัแปลงเทวันธชาดกมาเป็นนิทานเรื่องเทวันคำกาพย์ โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี ้

๑. เปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
๑.๑ รูปแบบการนำเสนอ 
 ๑.๑.๑ เทวันธชาดก : รูปแบบชาดกนอกนิบาต 
 ๑.๑.๒ เทวันคำกาพย์ : รูปแบบนิทานคำกาพย์หรือกลอนสวด  
๑.๒ เนื้อเรื่อง 
 ๑.๒.๑ โครงเรื่อง 
 ๑.๒.๒ ตัวละคร 
 ๑.๒.๓ บทสนทนา 
 ๑.๒.๔ ฉากและบรรยากาศ 
 ๑.๒.๕ หลักธรรมคำสอน 

 ๒. ศึกษาการดัดแปลงเทวันธชาดกมาเป็นเทวันคำกาพย์ 
  ๒.๑ การดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนรายละเอียด 
  ๒.๒ การดัดแปลงด้วยการลดรายละเอียด 
  ๒.๓ การดัดแปลงด้วยการเพิ่มรายละเอียด 
  ๒.๔ การดัดแปลงด้วยการสลับที่ 
  ๒.๕ การดัดแปลงด้วยการผนวกเรื่อง 
  ๒.๖ การดัดแปลงด้วยการอ้างถึง 



๕ 
 

ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 การศึกษาเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์นี้จะใช้กระบวนการเปรียบเทียบและการดัดแปลง
วรรณกรรม โดยมีกรอบแนวความคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดำเนินการวจิัย 

การวิจัยเรื่อง “จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์” ผู้วิจัย
จะใช้วิธีวิจัยเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นสำรวจและรวบรวมเอกสาร 
๑) สำรวจและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่ให้

ความรู้เกี่ยวกับนิทานคำกาพย์ กลอนสวด และนิทานชาดก เอกสารและงานวิจัยที่ให้ความรู้เรื่องการ
ดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรม  

เปรียบเทียบเทวันธชาดกกับเทวันคำกาพย์ 

ต้นฉบับเทวันธชาดก ต้นฉบับเทวันคำกาพย์ 

ศึกษาการดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ 

องค์ประกอบ 
   - รูปแบบการนำเสนอ 
      - ชาดก 
      - นิทานคำกาพย์ 
   - เนื้อเรื่อง 
      - โครงเรื่อง 
      - ตัวละคร 
      - บทสนทนา 
      - ฉากและบรรยากาศ 
      - หลักธรรมคำสอน 

- การเปลี่ยนรายละเอียด 
- การเพิ่มรายละเอียด 
- การลดรายละเอียด 
- การสลับที่ 
- การผนวกเรื่อง 
- การอ้างถึง 

ปริวรรตต้นฉบับเทวันคำกาพย์จากอักษรไทย
อักขรวิธีไทยโบราณเป็นอักษรไทยอักขรวิธีไทย
ปัจจุบันและจัดเรียงฉันทลักษณ์ 



๖ 
 

๒) สำรวจและรวบรวมต้นฉบับเทวันธชาดกในปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  
๓) สำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณตัวเขียนประเภทสมุดไทยเรื่องเทวัน หมวดวรรณคดี หมู่

กลอนสวด  บันทึกด้วยอักษรไทย  ภาษาไทยโบราณ  ที่ ฝ่ ายเอกสารโบราณ  หอสมุดแห่ งชาติ  
กรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นปริวรรต 
๑) ปริวรรตต้นฉบับเทวันคำกาพย์ ประเภทสมุดไทยขาว บันทึกด้วยอักษรไทย ภาษาไทยโบราณ 

มาเป็นอักษรไทยและอักขรวิธีไทยปัจจุบัน โดยยึดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นหลัก ทั้งนี้ในการปริวรรต หากมีคำหรือข้อความที่เป็นคำท้องถิ่น คำโบราณ คำภาษาปาก จะรักษา
อักขรวิธีให้ใกล้เคียงแบบเดิมมากที่สุด โดยเริ่มปริวรรตต้นฉบับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) จัดเรียงวรรคตอนตามแบบแผนฉันทลักษณ์และรปูแบบการประพันธ์แต่ละชนิด 
 

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) ศึกษาภูมิหลัง ลักษณะต้นฉบับเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
๒) เปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
๓) ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกมาเป็นเทวันคำกาพย์  
 
ขั้นสรุปผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

๑. การเขียนตัวอย่างคำประพันธ์จากนิทานคำกาพย์ ผู้วิจัยจะใช้อักขรวิธีปัจจุบันตามพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ยกเว้นคำโบราณ คำท้องถิน่ และภาษาปาก จะเขียนตามต้นฉบับ 
 ๒. การปริวรรตต้นฉบับมีข้อตกลงดังนี ้
 ๒.๑ หากมีคำหรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดตอนคัดลอก
ต้นฉบับ ผู้ศึกษาจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโดยให้คำหรือข้อความนั้นอยู่ภายในเครื่องหมาย [  ] 
 ๒.๒ หากมีคำหรือข้อความที่สันนิษฐานว่าขาดหายไป ผู้วิจัยจะใช้ว่า (ขาดหาย) 
 ๒.๓ หากคำหรือข้อความนั้นเกิดจากการชำรุดจนไม่สามารถอ่านหรือสันนิษฐานได้  
ผู้วิจัยจะใช้ว่า (ชำรุด) 
 ๒.๔ หากคำหรือข้อความนั้นเลือนรางจนไม่สามารถอ่านหรือสันนิษฐานได้ ผู้วิจัยจะใช้ว่า 
(เลือนราง) 
 ๒.๕ หากอักษร คำ หรือข้อความนั้นเป็นคำที่เกิดจากการคาดคะเน เนื่องจากต้นฉบับ
อาจรางเลือนหรือตัวอักษรที่ปรากฏไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะใส่อักษร คำ หรือข้อความนั้น ๆ ในเครื่องหมาย     
(   )  เช่น เถงิโทษผิดไม่ประ(หาร) พระบิด(า)จงว่าพลัน 
 ๒.๖ ผู้วิจัยจะจัดเรียงฉันทลักษณข์องนิทานคำกาพย์ตามความนิยมในปัจจุบัน 
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 ๓. การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ ผู้วิจัยจะเขียนสะกดคำตามต้นฉบับ เช่น 
เขียนว่าเทวันธ์ ตามที่ปรากฏในเทวันธชาดก เขียนว่าเทวัน ตามทีป่รากฏในเทวันคำกาพย์ เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

๑) ได้นำเสนอปัญญาสชาดกเรื่องเทวันธชาดกและนิทานเรื่องเทวันคำกาพย์จากต้นฉบับเอกสาร
โบราณตัวเขียนต่อนักวิชาการและผู้ใฝ่รู้ด้านวรรณกรรมไทย 

๒) ไดค้วามรู้เรื่องการดัดแปลงวรรณกรรมจากสื่อหนึ่งเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ง 
๓) เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ปัญญาสชาดกเรื่องเทวันธชาดกและนิทานเรื่องเทวันคำกาพย์ 

บันทกึด้วยอักษรไทย ภาษาไทยโบราณ ให้คงอยู่และแพร่หลายกว้างขวางต่อไป 
๔) เป็นแนวทางการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
๕) สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชานิทานพ้ืนบ้าน วรรณคดีชาดก และ

วรรณคดีท้องถิ่น หรอืวิชาวรรณคดีและวรรณกรรมอื่น ๆ ได ้
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทาน
คำกาพย์ กลอนสวด และนิทานชาดก เอกสารและงานวิจัยที่ให้ความรู้เรื่องการดัดแปลงหรือการแปรรูป
วรรณกรรม โดยเรียงลำดับเอกสารจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑. เอกสารและงานวิจัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทานคำกาพย์ กลอนสวด และนิทานชาดก 

ตรีศิลป์ บุญขจร (๒๕๔๗) ศึกษาวรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ เพ่ือมุ่งเสนอและวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางที่เป็นเอกสารต้นฉบับตัวเขียนใน
แผนกเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหา และพัฒนาการ ผล
การศึกษาพบว่ากลอนสวดเป็นนิทานคำกาพย์ที่มีกำเนิดมาจากวัด นำมาสวดอ่านเป็นทำนองสวด ต่อมา
นิยมนำไปสวดอ่านตามบ้านเรือน ฉันทลักษณ์ที่ใช้คือกาพย์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีท่วงทำนองสวดอ่านต่างกันไป
เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและอารมณ์ในท้องเรื่อง เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนา จำแนกได้สอง
ประเภท คือ ประเภทสอนคติธรรมโดยตรง และประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อม เหตุที่กลอนสวดเสื่อม
สลายไปเป็นเพราะผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าด้านการพิมพ์ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ 

ศุภวรรณ สอนสังข์ (๒๕๓๐) ศึกษาเรื่องบุนทนาวงศ์ วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เป็นการศึกษาลักษณะอักษร อักขรวิธี วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม 
ประเมินคุณค่าทางสุนทรียภาพ สติปัญญา อิทธิพลจากชาดกเรื่องอ่ืน วิเคราะห์เชิงสังคม และเปรียบเทียบ
กับฉบับหอสมุดแห่งชาติ  ผลการศึกษาพบว่าบุนทนาวงศ์เป็นเรื่องที่แต่งเลียนแบบชาดกโดยนำเหตุการณ์
จากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนซึ่งเป็นที่รู้จักดีมาใช้สร้างสรรค์เนื้อเรื่อง อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมท้องถิ่น
จากเนื้อเรื่องอีกด้วย 

วรปฐมา คำหมู่ (๒๕๓๕) ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางอุทธรา เป็นการเปรียบเทียบ
วรรณกรรมล้านนาเรื่องนางอุทธรากับวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเหมือนกันทั้งในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง ในด้านแก่นเรื่อง โครงเรื่อง อนุภาค ตัวละคร ฉาก และความคิดเชิงปรัชญา ตลอดจนแง่คิดด้าน
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วัฒนธรรมความเชื่อของสังคมท้องถิ่น โดยใช้ต้นฉบับจํานวน ๔๗ สํานวน มีทั้งฉบับคัมภีร์ชาดกของล้านนา 
คร่าวซอของล้านนา ปลาบู่ทองกลอนสวดของภาคกลาง ปลาบู่ทองกลอนสารของภาคอีสาน ปลาบู่ทองคำ
กาพย์ของภาคใต้ รวมทั้งสํานวนลาว พม่า และมอญ ผลการศึกษาพบว่าเรื่องนางอุทธราเป็นนิทานพื้นบ้าน
ประเภทปรัมปรา แต่เดิมคงปรากฏในรูปมุขปาฐะต่อมาจึงมีการถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์ ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย แก่นเรื่องของทุกสำนวนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา โครงเรื่องมีการอนุรักษ์
ตนเอง กล่าวคือ ทุกเรื่องจะกล่าวถึงแม่เลี้ยงใจร้าย ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก การกลับชาติมาเกิดใหม่ 
การที่ตัวละครเอกซ่อนตัวอยู่ในวัตถุบางอย่าง การฆ่าตัวละครเอก และการที่ตัวละครฝ่ายร้ายได้รับการ
ลงโทษอย่างหนัก รายละเอียดอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม ส่วนรูปแบบคำประพันธ์แตกต่างกันไปตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่น   
 โสภี สุขเกษม (๒๕๓๕) ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง ณรงคจิตรชาดก เป็น
การศึกษาลักษณะต้นฉบับ ตัวอักษร อักขรวิธี ประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมายของการแต่ง เนื้อเรื่อง 
ลักษณะการแต่ง และวิเคราะห์เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า นิทานเรื่องนี้บันทึกด้วยอักษรไทยภาคกลาง 
ตัวอักษรและอักขรวิธีน่าจะแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื้อเรื่องมุง่แสดงหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรม 
คุณค่าเชิงสังคมสะท้อนให้เห็นค่านิยม  ความเชื่อ หลักการปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่
น่าสนใจของสังคมไทย 
 โสรัตยา สังขท์อง (๒๕๔๐) ศึกษาเรื่องพญาหงส์ วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ เป็นการศึกษาตัวอักษร อักขรวิธี วิเคราะห์เชิงวรรณกรรมและสังคม ผลการศึกษาพบว่าอักษรที่
ใช้บันทึกเป็นอักษรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บันทึกตามเสียงพูดภาษาถิ่นใต้ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน ผู้แต่ง
ได้เคา้เรื่องจากหังสชาดกในพระไตรปิฎกหรือมหาหังสชาดกจากอรรถกถาชาดก ผู้แต่งมีความสามารถด้าน
การใช้ภาษา ถ้อยคำ สำนวนโวหาร อันก่อให้เกิดอรรถรสทางวรรณคดี และสะท้อนสภาพสังคม ค่านิยม 
ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิตของชาวภาคใต้ 
 จรัญ ทองวิไล (๒๕๔๗) ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องสินนุราชคำกาพย์ เป็น
การศึกษาประวัติ ที่มา ตัวอักษร อักขรวิธี วรรณศิลป์ และภาพสะท้อนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าสินนุ
ราชคำกาพย์เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยนำเหตุการณ์จากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สุธนูชาดก รามเกียรติ์ 
จันทโครพ เป็นต้น มาเรียงร้อยกันจนเกิดเป็นวรรณกรรมเรื่องใหม่ ตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้บันทึกนั้น
เป็นการบันทึกตามเสียงพูดภาษาถ่ินใต้ ไม่มีหลักเกณฑ์สะกดคำแน่นอน การศึกษาด้านวรรณศิลป์พบว่ากวี
ใช้โวหารอุปมาอุปไมยทำให้ได้อรรถรสทางภาษา นอกจากนี้ยังสอดแทรกภาพสะท้อนทางสังคม ได้แก่ 
ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี การปกครอง วิถีชีวิต อาหารการกิน เครื่องใช้ และการละเล่นอีกด้วย 
 รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ (๒๕๕๒) ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องสมุทรโคดม เป็น
การศึกษากลอนสวดเรื่องสมุทรโคดมจากสมุดไทยขาวของวัดสัมพันธวงศ์ ผลการศึกษาสันนิษฐานว่าเรื่อง
สมุทรโคดมน่าจะประพันธ์ขึ้นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อเรื่อง
เป็นแบบเรื่องแต่งเลียนแบบชาดก กล่าวถึงการผจญภัยของตัวละครเอกที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ผลกรรมที่เคยกระทำไว้ อนุภาคในเรื่องบางส่วนคล้ายนิทานชาดกและกลอนสวด เช่น พระมหาชนกชาดก
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และสุวรรณเศียร นอกจากนี้สมุทรโคดมยังมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีและอุณรุทร้อยเรื่อง 
ดังจะเห็นได้จากมีการกล่าวถึงชื่อพระสมุทรโคดมและชื่อสถานที่ที่คล้ายคลึงกันในเรื่องดังกล่าว 
 ณัฐา ค้ำชู (๒๕๕๓) ศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์นิทานคำกาพย์ เป็นการศึกษานิทานคำกาพย์
ที่พบต้นฉบับในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ๕๐ เรื่อง ผลการศึกษาพบว่านิทานคำกาพย์มี
บทบาทต่อสังคมไทยในฐานะวรรณกรรมลายลักษณ์ของชาวบ้าน สำหรับใช้สวดอ่านในที่ประชุมชนหรือใน
ครัวเรือน เป็นแบบฝึกหัดอ่านหนังสือให้คล่องของกุลบุตร และเป็นสื่อกลางในการสร้างอานิสงส์ผลบุญทาง
พระพุทธศาสนา กวีสร้างตัวละครให้มีลักษณะ พฤติกรรม และชะตากรรมที่พลิกผันตามโครงเรื่องสำคัญ
ซึ่งมี ๓ แบบ ได้แก่ แบบเรื่องที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา แบบเรื่องผจญภัยได้นาง  
และแบบเรื่องที่ใช้ความเป็นคนเจ้าปัญญาในการแก้ปัญหา สะท้อนแนวคิดเรื่องไตรวัฏฏ์ ไตรลักษณ์ และ
ไตรสิกขา ทำให้ประจักษ์ถึงความสามารถของกวีในการสรรคำร้อยเรียงสื่อความหมายและอารมณ์อย่างมี
ศิลปะ ถ่ายทอดความรู้ความคิดที่เป็นประสบการณ์ส่วนตนและประสบการณ์ร่วมซึ่งหยั่งรากลึกมาจากการ
เคารพ เชื่อมั่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความรอบรู้ทางวรรณกรรม มีจินตนาการ จัดเจนในชีวิตและ
เข้าถึงสัจธรรมของโลก ผู้อ่านจึงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดปัญญาความคิดนำมาปรับใช้ใน
การดำเนนิชีวิตในสังคมได้ต่อไป  
 

๒. เอกสารและงานวิจัยที่ให้ความรูเ้รื่องการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรม 
ความหมายและความรู้เรื่องการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรม 
จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา. (๒๕๔๔). กล่าวถึงคำว่า “การดัดแปลง” ว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้กันอย่าง

กว้างขวางมานาน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเมื่อจะทำวรรณกรรมเพ่ือการอ่านให้เป็นวรรณกรรมเพ่ือ
การแสดงนั้นอาจทำได้โดยใช้วิธีการ เติม ตัด ทวี ทอน ขยาย ยุบ หรือสลับลำดับฉากนาฏการ ตัวละคร 
ฉากสถานที่ และบทสนทนา ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาโดยตรง ส่วนคำว่า “การแปรรูป” เป็นคำศัพท์
ที่คิดขึ้นใหม่ให้มีความหมายเกี่ยวข้องกับการนำเสนอรูปแบบของวรรณกรรม โดยใช้หมายถึงการเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการนำเสนอวรรณกรรมจากรูปแบบเดิมให้มีรูปแบบใหม่ 

Hutcheon (๒๐๐๖ อ้างถึงใน วิศปัตย์ ชัยช่วย, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๔) กล่าวถึงการแปรรูป
วรรณกรรมว่าหมายถึงการปรับเปลี่ยนงานวรรณกรรมต้นฉบับ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี ไปสู่ประเภท
หรือสื่ออ่ืน เช่น ภาพยนตร์ ละครเวที หรือวีดิโอเกม เป็นต้น  

Dercksen (๒๐๑๐ อ้างถึงใน วิศปัตย์ ชัยช่วย, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๔) กล่าวว่าการแปรรูป คือ การ
เปลี่ยนจากงานศิลป์รูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งหรือการปรับเปลี่ยนจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออ่ืน ๆ ให้
เหมาะควรกับบริบทหรือเงื่อนไข ด้วยการเปลี่ยน ปรับ ขยาย ลดทอน ทำให้มีโครงสร้าง หน้าที่ และ
รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กล่าวถึงการแปรรูปวรรณกรรม ไว้ในบทนำ การแปรรูปวรรณกรรม เล่ม ๓ : 
วรรณกรรมแปรรูปและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (๒๕๕๘) ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งของ
การสืบทอดและสร้างสรรค์วรรณกรรมให้ดำรงอยู่ในรูปแบบใหม่ท่ามกลางบริบทใหม่และจุดมุ่งหมายใหม่ 
โดยยังคงรักษาเนื้อหา ความคิดสำคัญ และคุณค่าของวรรณกรรมต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน ผู้แปรรูป
วรรณกรรมนับว่าเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ เพราะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญทางวรรณศิลป์และนาฏศิลป์ จึง
สามารถนำวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งไปปรุงใหม่ให้เป็นวรรณกรรมอีกรูปแบบหนึ่งได้  
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สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (๒๕๖๑) ให้ความหมายของคำว่าการดัดแปลงหรือ adaptation ว่า
หมายถึงการแปลงงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งให้เป็นอีกประเภทหนึ่ง การดัดแปลงมีหลายลักษณะ เช่น 
การดัดแปลงทั้งเรื่อง การดัดแปลงเพียงบางส่วนของเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงด้วยการเขียนบทต่อ
เติมจากเรื่องเดิมท่ีจบแล้ว หรือการเปลี่ยนชื่อตัวละครและฉาก คงไว้แต่โครงเรือ่ง เป็นต้น 

  
งานวิจัยเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรม 

 สุภัค มหาวรากร (๒๕๔๗) ศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง เป็นการศึกษาลักษณะร่วม
และความแตกต่าง รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง โดยศึกษาจากเรื่อง
สุวรรณสังขชาดก บทละครครั้งกรุงเก่าเรื่องสังข์ทอง บทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และนิทานเรื่องสังข์ทอง ชุดวรรณคดีไทยตามใจแม่ ของจันทนีย์  
(อูนากูล) พงศ์ประยูร ผลการศึกษาพบว่าลักษณะร่วมของวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองคือตัวละครสำคัญซึ่งมี
บทบาทในการดำเนินเรื่อง ส่วนที่แตกต่างได้แก่ แนวคิด ลักษณะนิสัยตัวละคร เนื้อเรื่อง รูปแบบการ
นำเสนอ และภาษา ปัจจัยที่ทำให้แตกต่างเกิดจากจุดมุ่ งหมายในการแต่งและสังคม การแปรรูป
วรรณกรรมเรื่องสังข์ทองแสดงให้เห็นสายธารของวรรณคดีไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและสะท้อนอัจฉริยภาพ
ของกวี 
 สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ (๒๕๕๐) ศึกษากลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับเป็นละครนอกของ
กรมศิลปากร เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา พัฒนาการของละครนอกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง
ละครนอกของกรมศิลปากร กลวิธีการประพันธ์ และกลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับให้เป็นบท
ละครนอกของกรมศิลปากร ตลอดจนศึกษาคุณค่าที่ปรากฏในบทละครนอกของกรมศิลปากร ผล
การศึกษาพบว่าวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมต้นฉบับเป็นบทละครนอกของกรมศิลปากรมีวิธีการ ๓ ลักษณะ 
คือ วิธีการดัดแปลงฉันทลักษณ์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนฉันทลักษณ์กลอนสุภาพให้เป็นกลอนบทละครและ 
ดัดแปลงบทเจรจาจากร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว วิธีการดัดแปลงเนื้อเรื่อง ได้แก่ การเลือกสรรเรื่อง การตัด
เหตุการณ์ การดัดแปลงเหตุการณ์ การขยายเหตุการณ์ การสลับเหตุการณ์ การเพ่ิมหรือลดสีสันตัวละคร 
และวิธีการดัดแปลงภาษา ได้แก่ การดัดแปลงคำให้เหมาะสมกับยุคสมัยและการเพ่ิมวรรณศิลป์ 

บุษดี อรสิริวรรณ (๒๕๕๑). วิเคราะห์กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊ก
ฉบับบรรลือสาส์น และวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นมีที่มาจากสามก๊กฉบับแปลใหม่ของวรรณไว พัธโนทัย 
มากที่สุด รองลงมาคือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) และละครโทรทัศน์ชุด "สามก๊ก" ตามลำดับ 
ในการดัดแปลงวรรณกรรมสามก๊กและละครโทรทัศน์ชุด "สามก๊ก" ให้เป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น 
พบว่ามีการดัดแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ๔ ประการ ได้แก่ การดัดแปลงเนื้อหา ตัวละคร บทสนทนา และ
ฉาก โดยส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากสามก๊กฉบับแปลใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคงชื่อตัวละครและบท
สนทนา แต่ก็มีเนื้อหาบางส่วนและชื่อตัวละครบางชื่อที่ใช้ตามสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเนื้อหาและบทสนทนาที่มาจากละครโทรทัศน์ชุด "สามก๊ก" อีกทั้งยังมีการเพ่ิม
เนื้อหา ตัวละคร บทสนทนา และฉากที่มาจากจินตนาการของผู้เขียนการ์ตูน และมีส่วนที่ผู้เขียนการ์ตูน
ดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน ส่วนกลวิธีการดัดแปลงนั้นผู้แต่งใช้ทั้งการตัดออก การเพ่ิม



๑๑ 
 

เข้า การสลับตำแหน่ง และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน ส่งผลให้การ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น
มีความร่วมสมัย มีเนื้อหากะทัดรัด ดำเนินเรื่องได้เร็ว มีตัวละครเท่าที่จำเป็น ใช้ภาษากระชับ เข้าใจง่าย
เหมาะแก่การนำเสนอในรูปแบบคอมิกสตริป และยังสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย ได้แก่ การสร้าง
อารมณ์ขันด้านเนื้อหา โดยการนำเรื่องของสังคมปัจจุบันแทรกไปในเรื่องสามก๊ก การเพ่ิมตัวละครที่ไม่ได้
อยู่ในเรื่องสามก๊ก การเพ่ิมฉากสมัยปัจจุบัน การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละคร และการเพ่ิมน้ำเสียงของ
ผู้เขียนการ์ตูน นอกจากนี้ยังมีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษาและภาพ  
 พัชรินทร์ มหิทธิกร (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่องสิงหไกรภพ : การศึกษาการดัดแปลงนิทานคำกลอนเป็น
บทละครเวทีสมัยใหม่ เป็นการเปรียบเทียบนิทานคำกลอนเรื่องสิงหไกรภพของสุนทรภู่กับบทละครเวที
เรื่องสิงหไกรภพของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบทละครเวที เรื่องสิงหไกรภพของ    
ภัทราวดีเธียเตอร์ ผลการศึกษาพบว่านิทานคำกลอนเรื่องสิงหไกรภพของสุนทรภู่เมื่อดัดแปลงเป็นบท
ละครเวทีมีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา การสร้างตัวละคร ฉาก การใช้สัญลักษณ์ และภาษา บทละครเวที
เป็นการเผยแพร่วรรณคดีในรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ ทำให้วรรณคดีมรดกของไทยยังมีบทบาทอยู่ในสังคม 
 สุดารัตน์ มาศวรรณา (๒๕๕๓) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงนิทานสู่หนังสือการ์ตูนนิทานไทย เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานไทยเรื่องกากี ไกรทอง พระอภัยมณี รามเกียรติ์ กับหนังสือ
การ์ตูนนิทานไทย ๖ เรื่อง ได้แก่ กากี ของสำนักพิมพ์แอคชั่นเฟรม ไกรทอง ของสำนักพิมพ์บุรพัฒน์ ไกร
ทอง ของสำนักพิมพ์คอมมิกส์เควสท์รามเกียรติ์ ของสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมิกส์ หนุแมน ของสำนักพิมพ์
บุรพัฒน์ และอภัยมณีซาก้า ของสำนักพิมพ์เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อมีการนำนิทานมา
เสนอใหม่นิทานจะถูกเปลี่ยนรายละเอียด เพ่ิมความ ลดความ สับสนความ สลับความ และมีการยืมความ 
ซึ่งเกิดจากความจงใจของผู้เขียนที่มีปัจจัยจากธุรกิจการค้า เนื้อเรื่องถูกสร้างสรรค์ให้มีขนาดยาว และเข้า
กับเยาวชนโดยเฉพาะเพศชายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทยทีม่ีการผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติ 
 วิศปัตย์ ชัยช่วย (๒๕๕๗) ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์บทการแสดงประกอบแสง เสียง เรื่อง   
อุรังคธาตุปกรณัม เป็นการวิเคราะห์ตีความวรรณกรรมฉบับต้นเรื่องและนำมาแปรรูปโดยใช้ทฤษฎีการ
แปรรูปวรรณกรรม (Literary adaptation) คือ กระบวนการในการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมต้นเรื่องจากสื่อ
ประเภทหนึ่งไปสู่สื่อประเภทอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการทางวรรณศิลป์ต่าง ๆ เช่น การตัด เพิ่ม สลับ เชื่อมต่อ ทำให้
ได้ชิ้นงานใหม่ที่อาจมีโครงสร้าง หน้าที่ ประเภท หรือสื่อที่แตกต่างจากเดิม ผลการศึกษาพบว่าอุรังคธาตุ
เป็นตำนานการสร้างพระธาตุพนมที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์สมานฉันท์ระหว่างเผ่าพันธุ์ และการใช้
ทฤษฎีการแปรรูปวรรณกรรมทำให้ได้บทการแสดงประกอบแสงเสียงที่สามารถแสดงได้จริง  
 จรรยา เหตะโยธิน (๒๕๖๑) ศึกษากระบวนการดัดแปลงวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเรื่องนักฉลาด
มืออาชีพ ของภาณุ ตรัยเวช เพ่ือการออกแบบงานแอนิเมชันเรื่อง The Wise โดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการ
ออกแบบภาพก่อนการผลิตจริง (Previsualization) และวิเคราะห์วรรณกรรมต้นฉบับ การคัดสรรเนื้อหา
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการตัดทอน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่โครงเรื่องย่อของแอนิเมชัน ผลการวิจัย
พบว่า ๑) การออกแบบภาพในงานแอนิเมชันมีทั้งส่วนที่ดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับอย่างตรงไปตรงมาและที่
ต่างจากต้นฉบับ ๒) กระบวนการดัดแปลงเป็นไปในเชิงสัมพันธบท (Intertexuality) ๓) เอกลักษณ์ในงาน



๑๒ 
 

แอนิเมชันเกิดจากกระบวนการดัดแปลง เช่น การตัดทอนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา การนำเสนอตลอดจน
อิทธิพลที่ได้รบัจากสัมพันธบทงานอ้างอิงอ่ืน ๆ ส่งผลให้งานดัดแปลงนี้มีคุณลักษณะเฉพาะและแสดงความ
เป็นต้นฉบับในแบบของตัวเอง 
 วรรนิสา จุ้ยน้อย และพัชลินจ์ จีนนุ่น (๒๕๖๑) ศึกษามอม : การดัดแปลงเรื่องสั้นสู่ละคร
โทรทัศน์ เป็นการศึกษาวิธีการดัดแปลงและเปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์เรื่องมอมกับเรื่องสั้นมอมของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชโดยเก็บข้อมูลจากละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องรายการของไทยพีบีเอสทุก
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๒๐.๑๕ – ๒๑.๑๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐ วิเคราะห์ตามแนวคิด A Theory of Adaptation ของ Hutcheon ผลการศึกษาพบว่าละคร
โทรทัศน์เรื่องมอมได้ดัดแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ มีการเพิ่มแนวคิดรอง เพ่ิมตัวละคร และเพ่ิมรายละเอียด
ของฉาก ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสื่อสารความรุนแรงที่เกิดจากภาวะสงคราม
ส่งผลให้การส่งสารทางการเมืองผ่านบทละครโทรทัศน์เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

จากข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องในเบื้องต้นทำให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
จะเห็นได้ว่าเอกสารและงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษานิทานคำกาพย์ กลอนสวด และนิทานชาดกจาก
ท้องถิ่นต่าง ๆ เฉพาะเรื่อง โดยเน้นศึกษาด้านประวัติ ที่มา ตัวอักษร อักขรวิธี ลักษณะองค์ประกอบทาง
วรรณกรรม และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม มีการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ เมื่อนิทาน
มีการแพร่กระจายบ้าง ส่วนการศึกษาการดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการ
ดัดแปลงวรรณกรรมจากตัวบทต้นแบบมาเป็นสื่อประเภทอ่ืนโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่ตามความนิยมของ
สังคมในปัจจุบัน เช่น ละครเวที บทละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน เป็นต้น แต่ยังไม่มีการศึกษา
เปรียบเทียบเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ในด้านการดัดแปลงจากชาดกมาเป็นนิทานคำกาพย์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะนำความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 



 
 

บทที่ ๒ 
ภูมิหลังของเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 

 
 “ชาดก” มาจากคำว่า “ชาตก” หมายถึง เรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเกิดใน
ชาติสุดท้ายและได้ตรัสรู ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ๒๕๔๓, หน้า ๓๐) ในทาง
วรรณคดีบาลีมีความหมายเฉพาะถึงเรื่องพระชาติในอดีตของพระพุทธเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรื ่อง
ของพระโพธิสัตว์ (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ๒๕๓๓, หน้า ๑๓) หรือพระจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ซึ่งมี
บทบาทเป็นตัวสำคัญของเรื่องหรือบางครั้งจะมีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, 
หน้า ๑๓) นอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระชาติก่อน ๆ เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์
นวังคสัตถุศาสน์ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๓๗๕) และเป็นส่วนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย ในลำดับที่ ๑๐ ชาดกที่เป็นที่รู้จักของคนไทยคือชาดกในนิบาตหรืออรรถกถาชาดกและชาดกนอก
นิบาตหรือปัญญาสชาดก  
 ชาดกในนิบาตหรืออรรถกถาชาดกคือชาดกที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก มี ๕๔๗ เรื ่อง หรือที่
เรียกว่า “พระเจ้าห้าร้อยชาติ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชวิจารณ์
ไว้ในพระราชนิพนธ์คำนำในหนังสือนิบาตชาดกภาคต้นว่าเรื่องนิบาตชาดกนั้นคงเป็นนิทานที่เล่ากันใน
พื้นเมือง มีมาแต่ก่อนพุทธกาลช้านาน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทรงยกเอาเรื่ องนิทานมา
แสดงเป็นอุปมาในพระธรรมเทศนาเนือง ๆ (วชิรญาณ, ๒๕๕๒, พระนิพนธ์คำนำในการพิมพ์ครั้งแรก)  

ส่วนชาดกนอกนิบาตหรือปัญญาสชาดกคือชาดกที่ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎก แต่งขึ้นโดยนำ
นิทานจากอรรถกถาชาดกและนิทานพ้ืนบ้านมาดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในชาติภพต่าง ๆ 
เรียบเรียงเลียนแบบชาดกในพระไตรปิฎก (เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๓) กล่าวคือ ต้นเรื่องมี
สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าชาดก เหตุที่ปรารภชาดก และตอนท้ายมีประชุมชาดก กล่าวถึงตัวละครใน
เรื่องมาเกิดเป็นใครในปัจจุบัน  
 ชาดกนอกนิบาตหรือปัญญาสชาดกนี้ คือ ประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณ มี 
๕๐ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่าพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดก
ไว้ในภาษามคธ เมื่อพุทธศักราชประมาณระหว่าง ๒๐๐๐ ถึง ๒๒๐๐ ปี อันเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ประเทศนี้
พากันไปเล่าเรียนมาแต่ลังกาทวีป มีการรู้ภาษามคธแตกฉาน เอาแบบอย่างของพระภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีป
มาแต่งหนังสือเป็นภาษามคธขึ้นในบ้านเมืองของตน แต่งเป็นอย่างอรรถกถาธรรมาธิบาย เช่น คัมภีร์มงคล
ทีปนี เป็นต้น แต่งเป็นเรื ่องศาสนประวัติ เช่น คัมภีร์ชินกาลมาลินี เป็นต้น ตามอย่างเรื ่องมหาวงศ์
พงศาวดารลังกาบ้าง แต่งเป็นชาดกเช่นเรื่องปัญญาสชาดกนี้เอาอย่างนิบาตชาดกบ้าง โดยเจตนาจะบำรุง
พระศาสนาให้ถาวรและจะให้หนังสือซึ่งแต่งนั้นเป็นหลักฐานมั่นคง ด้วยเป็นภาษาเดียวกับพระไตรปิฎก 
แต่หนังสือปัญญาสชาดกนี้เห็นจะแต่งในตอนปลายสมัยที่กล่าวมา เพราะความรู้ในภาษามคธดูทรามลง  
ไม่ถึงหนังสือแต่งชั้นก่อน (ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่มหนึ่ง, ๒๕๔๙, หน้าคำนำ)  

ส่วนนิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๘, หน้า ๓๒ - ๓๓) ได้พบหลักฐานและนำเสนอข้อสันนิษฐานใหม่
ว่าปัญญาสชาดกนี้น่าจะประพันธ์โดยพระภิกษุชาวหริภุญไชย ราวปี พ.ศ. ๑๘๐๘ เนื่องจากศิลาจารึกของ
พม่าซึ่งจารึกเมื่อ จ.ศ. ๖๒๗ (พ.ศ. ๑๘๐๘) มีข้อความตอนหนึ่งเป็นคำสาปแช่งว่า “ขอให้การพลัดพราก



๑๔ 

 

จากภรรยาที่รักและบุตรจงเกิดข้ึนแก่เขาเหมือนกับที่พระเจ้า Thombamilk ต้องพลัดพรากจากพระมเหสี
และพระโอรส” ซึ่งมีการตีความว่าพระเจ้า Thombamilk ที่กล่าวถึงนี้คือพระเจ้าสุภมิตต์ในสุภมิตตชาดก 
(ชาดกลำดับที่ ๙ ในภาษาไทย และลำดับที่ ๓ ในภาษาพม่า) ด้วยเหตุนี้ทำให้ U San Tun ผู้เชี่ยวชาญ
วรรณคดีพม่ากล่าวว่าเชียงใหม่ปัณณาสเป็นที่แพร่หลายในสมัยพุกาม และอาศัยหลักฐานนี้ทำให้เชื่อได้ว่า
ปัญญาสชาดกน่าจะแต่งก่อนปีพุทธศักราช ๑๘๐๘ (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๓๒ - ๓๓) 

นอกจากนี้ประคอง นิมมานเหมินท์ และสุภาพรรณ ณ บางช้าง (๒๕๒๙, หน้า ๑๑) สันนิษฐานว่า
ปัญญาสชาดกน่าจะไม่ได้แต่งในยุคสมัยเดียวกันทั้งหมด และน่าจะมีผู้แต่งหลายคน เพราะลักษณะของ
เรื่องในปัญญาสชาดกมีทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป  
 ปัจจุบันปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ถือว่าเป็นปัญญาสชาดกฉบับแปลที่สมบูรณ์ที่สุดที่
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้อำนวยการโปรดให้รวบรวมต้นฉบับใบลานจากสถานที่ต่าง ๆ 
และมอบหมายให้ท่านผู้รู้หลายท่านแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๘๒ (เอื้อนทิพย์ พีระ
เสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๔๗) จำนวน ๖๑ เรื่อง แบ่งเป็นปัญญาสชาดก ปฐมภาค ๕๐ เรื่อง และปัญญาส
ชาดก ปัจฉิมภาค ๑๑ เรื่อง นอกจากนีย้ังมีชาดกซึ่งมีลักษณะและองค์ประกอบคล้ายคลึงกับปัญญาสชาดก
อีก ๔ เรื่อง คือ ธนัญชัยบัณฑิตชาดก สีวิชัยชาดก ติณปาลชาดก ราโชวาทชาดก (นิยะดา เหล่าสุนทร, 
๒๕๕๘, หน้า ๔๒)  

แต่เดิมปัญญาสชาดกมิได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นงานนิพนธ์ทางศาสนามากนัก เพราะถือว่า
เป็นงานนิพนธ์ที่ปลอมพระพุทธวัจนะ (ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ภาคหนึ่ง, ๒๔๙๙, หน้า ฆ) 
หากแต่ปัญญาสชาดกกลับได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในประเทศไทย พม่า ลาว และเขมร นอกจากนี้ยัง
เป็นต้นเค้าของวรรณกรรมร้อยกรองที่มีชื่อเสียงในภายหลังอีกหลายเรื่อง (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, 
หน้า ๒๐) เช่น สุธนชาดกเป็นที่มาของเรื่องพระสุธน – นางมโนห์รา รถเสนชาดกเป็นที่มาของเรื่องรถเสน
หรือนางสิบสอง สุวรรณสังขชาดกเป็นที่มาของเรื่องสังข์ทอง สมุททโฆสชาดกเป็นที่มาของเรื่องสมุทรโฆส
คำฉันท์ สรรพสิทธิชาดกเป็นที่มาของเรื่องพระสรรพสิทธิ์หรือนกกระจาบ สิโสรชาดกเป็นที่มาของเรื่อง
พระสีเ่สาร์ วรวงสชาดกเป็นที่มาของเรื่องพระวรวงศ์ ฯลฯ แต่ก็ยังมีนิทานในปัญญาสชาดกอีกหลายเรื่องที่
ยังไม่ค่อยมีผู้ใดรู้จัก ซึ่งน่าจะมีการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป 

เทวันธชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดกที่สันนิษฐานว่าแต่งเพิ่มเติมในสมัยหลัง เพราะ
เป็นชาดกท่ีมีโครงเรื่องซับซ้อนมาก และไม่มุ่งให้ความสำคัญในการบำเพ็ญบารมีหรือคุณสมบัติที่ประเสริฐ
ของพระโพธิสัตว์ อีกทั้งมิได้มีการแพร่กระจายไปสู่พม่า โดยน่าจะแต่งภายหลังจากที่พระภิกษุชาว
เชียงใหม่๑รวบรวมปัญญาสชาดกท่ีมีอิทธิพลต่อยวนปัญญาสหรือซิมเมปัญญาสในพม่าแล้ว (สุภาพรรณ ณ 
บางช้าง, ๒๕๒๙, หน้า ๑๗)  

เทวันธชาดกยังเป็นที่มาของเรื่องเทวันคำกาพย์หรือเทวันกลอนสวด ซึ่งเป็นการประพันธ์นิทานที่
แต่งด้วยคำกาพย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ อาจมีคำประพันธ์
ประเภทอื่นแทรกบ้างเล็กน้อย ประพันธ์สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง ไว้สำหรับสวดอ่านเป็นท่วงทำนองในที่
ประชุมชนหรือในครัวเรือนตามความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ในยุคสมัยที่
เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อบันเทิงยังไม่เจริญก้าวหน้า  

 
๑ นิยะดา เหล่าสุนทร สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์ปัญญาสชาดกน่าจะเป็นภิกษุชาวหริภุญไชย 



๑๕ 

 

ปัจจุบันเทวันธชาดกได้รับการเผยแพร่ไว้ในหนังสือปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ส่วน
ต้นฉบับเทวันคำกาพย์ถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสอง
เรื่องมีภูมิหลังความเป็นมาของเรื่องดังนี้ 
 
เทวันธชาดก : ที่มาของเรื่องและรูปแบบคำประพันธ์ 

เทวันธชาดกเป็นปัญญาสชาดก ลำดับที่ ๖ ปัจจุบันได้รับการเผยแพร่ในหนังสือปัญญาสชาดก 
ปัจฉิมภาค เนื้อเรื่องเทวันธชาดกกล่าวถึงพระเทวันธ์และพระขนิษฐาชื่อนางจันทนเทวีซึ่งมีกลิ่นกายหอม
เพราะอดีตชาติเคยสร้างเจดีย์ด้วยไม้จันทน์ ทั้งสองเป็นพระโอรสและพระธิดาของท้าวกาสิกราชเมือง
พาราณสีที่ต้องเผชิญชะตากรรมหนีออกจากเมือง เพราะพระบิดาถูกยักษ์กินแล้วแปลงกายเป็นพระราชา
เข้าวังเพ่ือกินมนุษย์คนอ่ืน ๆ อีก ระหว่างหลบหนีเทวันธ์และนางจันทนเทวีได้อาศัยอยู่ในเมืองร้างแห่งหนึ่ง
ซึ่งอภัยกุมารพระโอรสของเจ้าเมืองซ่อนตัวอยู่ในกลองเพื่อหลบหนีภัยจากนกอินทรี นางจันทนเทวีและ
อภัยกุมารรักใคร่กันและลักลอบมีความสัมพันธ์กันจนตั้งครรภ์ ทั้งคู่ได้ร่วมมือกันกำจัดเทวันธ์ด้วยการลวง
ไปให้ลิง หมี และยักษ์ฆ่า แต่เทวันธ์ได้รับความช่วยเหลือจากม้าคู่ใจจนรอดชีวิตทุกครั้ง อีกทั้งยังได้ลิง หมี 
และยักษ์รักษาสระบัวเป็นบริวาร จากนั้นอภัยกุมารและนางจันทนเทวีได้วางแผนดักหอกยนต์ แต่เทวดา
ช่วยเทวันธ์ให้รอดพ้นอันตราย เทวันธ์ทราบว่าคนร้ายคือน้องเขยและน้องสาว เทวันธ์ก็ให้อภัย ต่อมา
เทวันธ์ยกทัพรบชนะยักษ์ที่แปลงกายเป็นพระบิดาได้สำเร็จ จากนั้นเทวันธ์ได้เดินทางตามหาคู่ครองจนได้
พบนางสุวรรณเกสราธิดาท้าวโกสัยรัฏฐ์ ทั้งคู่หนีไปด้วยกันโดยเขียนจดหมายแจ้งท้าวโกสัยรัฏฐ์และมเหสี
ว่าอีก ๗ ปีจะเดินทางกลับมา แต่ด้วยวิบากกรรมทำให้เทวันธ์และนางสุวรรณเกสราต้องพลัดพรากกัน
ขณะที่นางพำนักอยู่นอกเมืองเพ่ือรอให้เทวันธ์แต่งกระบวนแห่มารับ เนื่องจากมีนางยักษ์มักมากในกามทำ
ร้ายนางสุวรรณเกสราจนสลบและโยนร่างนางทิ้งน้ำ แล้วแปลงกายเป็นนางสวมรอยเข้าวังแทน เทวันธ์
หลงเชื่อรับนางยักษ์เข้าเมือง ต่อมาเทวันธ์แคลงใจว่านางที่รับมาไม่ใช่นางสุวรรณเกสราตัวจริงจึงสั่ง เหล่า
อำมาตย์ไม่ให้จัดพิธีราชาภิเษก จากนั้นเทวดาได้เข้าฝันเทวันธ์เพื่อแนะนำวิธีตามหานางสุวรรณเกสรา    
เทวันธ์จึงให้พนักงานป่าวประกาศหาชายหญิงที่รู้ธรรมให้มาแสดงธรรมถวายเพื่อรับถุงทรัพย์พันหนึ่งไป 
จนกระทั่งความทราบถึงนางสุวรรณเกสราซึ่งขณะนั้นอาศัยอยู่กับยายแก่นอกเมือง นางจึงไปแสดงธรรม
และได้กลับมาครองรักกับเทวันธ์ในที่สุด ส่วนนางยักษ์ถูกลงโทษไปเป็นภรรยาของยักษ์ ๔ ตน ซึ่งเป็น
บริวารของเทวันธ์ จากนั้น ๗ ปี นางสุวรรณเกสรามีครรภ์ได้ ๖ เดือนครึ่ง ระลึกถึงบิดามารดา ทั้งคู่จึงนำ
กระบวนเรือเดินทางกลับเมืองโกสัยรัฎฐ์ ระหว่างเดินทางกลางมหาสมุทรนางสุวรรณเกสราให้กำเนิดโอรส
นามว่าสาครกุมาร เมื่ออยู่เมืองโกสัยรัฏฐ์นางได้ให้กำเนิดโอรสอีกองค์ชื่อสหัสสระ โอรสทั้งสองเจริญวัยได้
ออกเดินทางไปเรียนศิลปศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมือง กูฏันตยักษ์มาพบเกิดหลงรักอยาก
ให้แต่งงานกับธิดาของตนจึงอุ้มสองโอรสไป สาครกุมารรักใคร่กับนางอสุรินทรา ต่อมาสัจจพันธยักษ์รู้ว่า
กูฏันตยักษ์ยกธิดาให้มนุษย์ไม่ยอมยกให้โอรสของตนก็โกรธจึงยกทัพมารบ สาครกุมารและสหัสสระออก
รบชนะ จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับเมืองโกสัยรัฏฐ์ ต่อมานางสุวรรณเกสรามีธิดาชื่อสุวรรณประภา 
ธิดาอภิเษกสมรสกับสหัสสระ ส่วนเทวันธ์และนางสุวรรณเกสราเห็นผมหงอกจึงออกบวช สุดท้ายเป็นการ
ประชุมชาดกบอกให้ทราบว่าตัวละครในเรื่องกลับชาติมาเป็นใครบ้างในสมัยพุทธกาล  
 



๑๖ 

 

เรื่องเทวันธชาดกนี้ยังมีปรากฏในปัญญาสชาดกฉบับเขมร หรือที่เรียกว่าปัญญาสชาดกสมราย ซึ่ง
หมายถึงปัญญาสชาดกฉบับแปล ในลำดับที่ ๔๓ โดยมีชื่อเรื่องว่า “เทวันธ” (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, 
หน้า ๕๕ และหน้า ๕๙) และเป็นต้นเค้าของวรรณกรรมร้อยกรองไทยด้วย ชาดกเรื่องนี้มีที่มาของเรื่อง
และรูปแบบคำประพันธ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑. ที่มาของเรื่อง 
 ที่มาของเทวันธชาดกนั้น นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๘, หน้า ๙๖ - ๙๗) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
ชาดกที่แต่งเติมเพิ่มมาในสมัยหลัง เนื่องจากอนุภาคและเหตุการณ์บางตอนในเทวันธชาดกคล้ายกับ
เหตุการณ์ในนิทานเก่าแก่ที่มีมาก่อน เช่น ได้เค้าโครงเรื่องบางตอนมาจากวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต หรืออาจได้มาจากชาดกในปัญญาสชาดกด้วยกัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ ได้เค้าโครงเรื่องบางตอนจากวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาบาลี 
 เนื้อเรื่องเทวันธชาดกบางตอนสันนิษฐานว่าผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอรรถกถาชาดก ซึ่ง
เป็นผลงานของพระอรรถกถาจารย์ผู้หนึ่งในศตวรรษที่ ๕ แต่งเป็นนิทานร้อยแก้วภาษาบาลี (สุกัญญา สุจ
ฉายา, ๒๕๕๗, หน้า ๓๐) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนพระดาบสบอกหนทางและเตือนเทวันธ์มิให้หลงกลนางยักษ์ที่ใช้กลอุบายล่อลวงมนุษย์ 
เหตุการณต์อนที่พระดาบสบอกหนทางให้เทวันธ์เดินทางไปเมืองโกสัยรัฏฐ์และได้เตือนว่าระหว่าง

ทางจะมีนางยักษ์ใช้กลอุบายล่อลวงมนุษย์ด้วยการเนรมิตศาลาพรั่งพร้อมด้วยอาหารและดนตรีขับกล่อม 
หากมนุษย์ผู้ใดหลงรูปรสกลิ่นเสียงก็จะถูกจับกินเป็นอาหาร ดังความว่า 

...อนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จแต่ที่นี้ไปจักได้บรรลุถึงภูเขาสูงใหญ่จงข้ามภูเขานั้นไปแล้วจะถึง
สระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง จงลงสรงน้ำและเสวยให้สำราญพระทัย แล้วทรงดำเนินต่อไปจนถึงมหาวัน
อันเป็นที่อยู่ของหมู่ยักขินี พระองค์จงอย่าดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไร ๆ เลย ถ้าว่าพระองค์
ทรงยินดีรูปเสียงกลิ่นรสของยักขินีแล้วจักถึงวินาศใหญ่... 

...ได้เสด็จประทับแรมอยู่ที่นั้นสิ้นราตรีหนึ่ง จึงเสด็จแต่สระนั้นต่อไปบรรลุถึงที่อยู่แห่ง
นางยักขินี ๆ เห็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาถึงจึงล่วงหน้าไปนฤมิตศาลาหลังหนึ่งไว้ให้มีพร้อมทั้งข้าว
ปลาอาหารและของขบเคี้ยว แล้วนางยักขินีจึงเชิญพระโพธิสัตว์ให้เสวยพระกระยาหาร พระ
เทวันธกุมารมิได้ทรงแลดูยักขินีควบขับพาชีเลยไป นางยักขินีได้ล่วงหน้าไปนฤมิตศาลาไว้อีกหลัง
หนึ่งมีทั้งเครื่องปูลาดและอาสนะที่นั่งนอนงามบวรวิจิตรบรรจงแวดวงไปด้วยม่านทองอัน โสภณ 
นางจึงนฤมิตตนให้เป็นนารี มีรูปงามดังเทพอัปสรสุรางค์นางสวรรค์ แล้วเชิญให้พระเทวันธกุมาร
หยุดประทับไสยาสน์ พระโพธิสัตว์ก็มิได้เอื้อเฟื้อเยื่อใยควบขับพาชีเลยไป นางยักขินีล่วงหน้าไป
นิรมิตศาลาหลังหนึ่งไว้ ประกาศตนเป็นดรุณิตถีสตรีฟ้อนรำขับร้องเสียงเสนาะเพราะจับใจปานดัง
ทิพยดุริยดนตรี พระโพธิสัตว์ก็มิได้ยินดีทรงฟัง ควบขับพาชีหนีไปจนกระท่ังถึงฝั่งมหาคงคา… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๐ - ๓๕๑) 
เหตุการณ์ตอนนี้สันนิษฐานว่าน่าจะได้เค้าความคิดมาจากเตลปัตตชาดก ซึ่งเป็นชาดกลำดับที่ ๙๖ 

ในอรรถกถาชาดก (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๘๗ - ๘๘) ตอนที่พระปัจเจกโพธิได้ถวายพระพร
พระโพธิสัตว์ราชกุมารว่าจะทรงได้ราชสมบัติในเมืองตักสิลาซึ่งห่างจากบ้านเมืองที่พระองค์กำเนิด ๕๐ 
โยชน์ ระหว่างทางจะมีนางยักขินีแปลงกายเป็นหญิงรูปงาม เนรมิตบ้านเมืองงดงาม เตรียมอาหารและ
ดนตรีพร้อมพรั่งเพื่อหลอกมนุษย์ที่หลงความงดงามสุขสบายเพ่ือจับกินเป็นอาหาร ดังความว่า 

 



๑๗ 

 

 ...พระปัจเจกโพธิทั้งหลายถวายพระพรว่า ดูกรบพิตรพระราชกุมาร พระองค์จักไม่ทรง 
ได้ราชสมบัติในเมืองนี้โดยแท้ แต่ทว่าตั้งแต่เมืองนี้ไปที่ไกลได้ ๕๐ โยชน์ มีเมือง ๆ หนึ่งชื่อว่า    
ตักสิลาอยู่ในแว่นแคว้นคันธารราษฎร์ ถ้าพระองค์สามารถเสด็จไปในเมืองนั้นได้ ก็จักทรงได้    
ราชสมบัติในเมืองนั้น ในวันที่ ๗ นับตั้งแต่วันนี้ไป แต่ทว่าในระหว่างทางกลางดงอันเป็นที่แวะ 
เวียนนั้น อันตรายใหญ่อย่างหนึ่งมีอยู่ ถ้าหากว่าจักเดินอ้อมดงนั้นไป หนทางไกลถึง ๑๒๐ โยชน์  
ถ้าเดินตัดดงตรงไป หนทางเพียง ๕๐ โยชน์เท่านั้น แต่หนทางตรงนั้นที่กลางดงกันดารด้วยหมู่ 
อมนุษย์ คือมีนางยักขินีทั้งหลาย เนฤมิตบ้านแลศาลาโรงพักอันงามสะอาด ในเบื้องบนนั้นดาด 
เพดานอันวิจิตรไปด้วยดาวทอง แวดวงด้วยผ้าม่านอันวิเศษ แลปูลาดที่นั่งที่นอนอันมีค่ามากไว้ ณ  
ภายใน ดูเป็นที่น่าสนุกสบาย ส่วนตัวนั้นก็ประดับประดาด้วยอาภรณ์ทิพย์ทั้งหลาย อันงามวิจิตร 
ต่าง ๆ แล้วชวนกันมานั่งในโรงพักซึ่งนฤมิตไว้นั้น เมื่อนางยักขินีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นบุรุษเดินมา  
ย่อมกล่าววาจาไพเราะน่าจับใจ คือเรียกทักทายปราศรัยด้วยวาจาอันอ่อนหวานว่า ดูกรท่าน      
ผู้เจริญ ดูเหมือนท่านทั้งหลายจะเหน็ดเหนื่อยมา เชิญมานั่งพักดื่มน้ำในศาลาเสียก่อนจึงค่อยไป  
แล้วก็ให้เครื่องปูลาดแก่บุรุษผู้มาถึง แลประโลมด้วยรูปวิลาส คือทำจริตกระบิดกระบวนยั่วยวน 
ต่าง ๆ ให้บุรุษนั้นลุอำนาจแก่กิเลสแล้ว ครั้นบุรุษนั้นหลงทำอัธยาจารสันถวกิจ นางยักขินี 
ทั้งหลายก็เคี้ยวกินให้สิ้นชีวิตอยู่ในป่านั้นแต่ชั้นโลหิตที่ไหลลงก็ไม่ให้เหลืออยู่บนปถพี 

อนึ่งนางยักษ์ทั้งหลายนั้นย่อมจับบุรุษผู้หลงยินดีในรูป ด้วยรูปนฤมิตต่าง ๆ อันเป็นทิพย์ 
ย่อมจับบุรุษผู้หลงยินดีในเสียง ด้วยเครื่องดนตรี แลเสียงขับร้องอันเป็นทิพย์ ย่อมจับบุรุษผู้หลง
ยินดีในกลิ่น ด้วยเครื่องหอมต่าง ๆ อันเป็นทิพย์ ย่อมจับบุรุษผู้หลงยินดีในเครื่องสัมผัสด้วยที่นั่งที่
นอนอันเป็นทิพย์ อันเป็นเครื่องรองรับโลหิตต่าง ๆ แล้วเคี้ยวกินบุรุษนั้น ๆ ให้สิ้นชีพอยู่ในที่นั้น ๆ 
ดูกรบพิตรพระราชกุมาร ถ้าพระองค์จักไม่ทำลายละอินทรียสังวร คือไม่ปล่อยพระสติไป
ทอดพระเนตรดูนางยักขินีเหล่านั้น ค่อยดำรงพระสติดำเนินไป ก็คงจะได้ทรงครองราชสมบัติใน
เมืองตักสิลานั้น... 

...ดำเนินตัดทางตรงไปในอรัญประเทศ บรรลุถึงท่ามกลางดงอันเป็นเขตที่อยู่ของนาง
ยักขินีทั้งหลาย ฝ่ายนางยักขินีเหล่านั้น ก็นฤมิตศาลาโรงพักเป็นต้นอันงามวิจิตรรจนาแล้ว ก็พา
กันมานั่งคอยอยู่ ณ โรงพักนั้น ๆ ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์กับบุรุษ ๕ คนเดินมา จึงกล่าววาจา
ทักทายปราศรัยดุจนัยที่กล่าวแล้วนั้น... 

(เตลปัตตชาดก, ๒๕๔๐, หน้า ๓๔๒ - ๓๔๓) 
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มีผู้ชี้แนะหนทางและเตือนตัวละครเอกให้ระวังนางยักษ์ซึ่งแปลงกายเป็น

หญิงสาวพร้อมทั้งเนรมิตบ้านเรือนงดงามเพื่อจับมนุษย์ที่หลงใหลในรูปรสกลิ่นเสียงกินดังที่ปรากฏใน
เทวันธชาดกมีลักษณะอย่างเดียวกับเหตุการณ์ในเตลปัตตชาดก จึงอาจเป็นไปได้ว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันธ
ชาดกอาจเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้มาก่อน 

 
ตอนนางสุวรรณเกสราเสด็จสวนอุทยานเพื่ออุบายดูตัวเทวันธ์ 
เหตุการณ์ในเทวันธชาดกตอนที่นางสุวรรณเกสราเสด็จสวนอุทยานเพื่ออุบายดูตัวเทวันธ์มีการ

กล่าวถึง “สระโบกขรณี” ดังความว่า 
...ถึงสวนราชอุทยานแล้วทรงเลือกเก็บนานาบุปผาและเสด็จลงสรงวารีในสระโบกขรณี ทรงเลือก 
เก็บนานาประทุมบุปผาเป็นต้น... 

(เทวันธชาดก ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๓) 



๑๘ 

 

คำว่าโบกขรณีเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี แปลว่า สระบัว กวีอาจได้ความคิดเรื่องสระโบกขรณีมา
จากเรื่องราวหรือวรรณกรรมบาลีเรื่องอื่นโดยเฉพาะวรรณกรรมพุทธศาสนาที่เคยมีมาก่อน เช่น สระ
โบกขรณีในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกและปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกลา่ว
ว่า ใกล้ ๆ อาศรมของพระเวสสันดรมีสระโบกขรณี เมื่อพระเวสสันดรเอ่ยปากว่าจะประทานสองกุมาร
ให้แก่ชูชก พระชาลีและกัณหาก็ไปซ่อนตัวอยู่ในสระโบกขรณี ส่วนในปฐมสมโพธิกถากล่าวว่า พระเจ้า    
สุทโธทนะโปรดให้สร้างสระโบกขรณีเพื ่อให้เป็นที ่สำราญแก่พระสิทธัตถกุมาร พระอินทร์ก็ได้ ให้         
พระวิษณุกรรมมาเนรมิตให้๒ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๓, ออนไลน์) 

 
  ๑.๒ ได้เค้าโครงเรื่องบางตอนจากวรรณคดีภาษาสันสกฤต 
 เนื้อเรื่องเทวันธชาดกบางตอนสันนิษฐานว่าผู้แต่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีสันสกฤต 
เช่น นิทานเรื่องพระราม คัมภีร์ศิวปุราณ คัมภีร์กันทปุราณ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ตอนเทวันธ์
มีกองทัพวานรและหมีเป็นบริวาร ตอนยักษ์แปลงเป็นกวางทอง ตอนต่อศีรษะม้า และตอนเทวันธ์ใช้
ดอกบัวเป็นปริศนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนเทวันธ์มีกองทัพวานรและหมีเป็นบริวาร 

ในเรื่องเทวันธชาดก เทวันธ์มีกองทัพวานรและหมีเป็นบริวารคอยช่วยเหลือและออกรบกับยักษ์
จนสำเร็จ ดังความว่า 

...พระโพธิสัตว์ดีพระทัยแล้วเรียกม้าเข้ามาสั่งว่า แน่ะพ่ีม้าน้องจักไปยังพระนครบ้านเกิด
เมืองนอนของเรา พี่ม้าจงไปทำหิมพานต์แจ้งอาการเรื่องนี้แก่พระยาวานรและพระยาหมี ตามคำ
ของน้องสั่งไปดังนี้ว่า บัดนี้เราผู้เทวันธกุมารใคร่จะกลับไปยังนคร จักไปทำสงครามกับนันทยักษ์ 
ขอพระยาวานรพระยาหมีทั้งสอง จงพาพวกบริวารไปยังสำนักแห่งเรา จักพร้อมกันยก ไปทำ
สงครามกับนันทยักษ ์

ฝ่ายว่าสีหศีรษะพาชีนั้น รับ ๆ สั่งแล้วก็ไปยังป่าหิมพานต์ แจ้งอาการนั้นให้พระยาวานร
และพระยาหมีทราบตามคำพระโพธิสัตว์สั่งไป พระยาวานรินทร์เรียกวานรบริวารหกสิบหมื่นมา
สั่งเสร็จแล้วยกไปยังเมืองเหมันตธานีที่ประทับอยู่แห่งพระโพธิสัตว์ ฝ่ายพระยาหมีเรียกหมีบริวาร
ประมาณสี่สิบหมื่นมาสั่งเสร็จแล้วยกไปยังเหมันตธานีที่ประทับอยู่แห่งพระโพธิสัตว์ 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔๓ - ๓๔๔) 
 

เหตุการณ์นี้มีลักษณะคล้ายกับกองทัพของพระราม (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๘๗) ใน
นิทานเรื่องพระราม หรือรามายณะของอินเดียตอนใต้ และนิทานพื้นบ้านอินเดียเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นนิทาน
สันสกฤต ดั้งเดิมเป็นเรื่องมุขปาฐะเก่าแก่มาจากนิทานพื้นเมืองซึ่งเล่าขานกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล อัน
เป็นต้นเค้าให้เกิดทศรถชาดกซึ่งเป็นชาดกเรื่องที่ ๔๖๑ ในนิบาตชาดกและรามายณะของวาลม ีกิ โดย
สันนิษฐานว่าไทยน่าจะรับเรื่องพระรามมาจากสำนวนฉบับอินเดียภาคใต้ รู้จักกันดีในชื่อ เรื่องรามเกียรติ์ 
หรือที่ภาคอีสานและลาวเรียกว่าเรื่องพระลักพระลาม ส่วนทางล้านนาเรียกว่าเรื่องหรมานและพรหมจักร 
(สุกัญญา สุจฉายา, ๒๕๕๗, หน้า ๑๕ - ๑๖)  

กองทัพของพระรามในนิทานเรื่องพระรามนี้มีวานรและหมีเป็นบริวารคอยช่วยเหลือ โดยกองทัพ
วานรนั้นมีหนุมานผู้นำเอาสุครีพซึ่งเป็นน้าชายมาถวายตัวพร้อมไพร่พลเมืองขีดขิน และท้าวมหาชมพูที่ยก

 
๒ บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่ อวันที่ ๑๓ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐ - ๗.๓๐ น.  



๑๙ 

 

กำลังพลเมืองชมพูให้เป็นทหารแห่งองค์พระราม ที่เรียกว่าวานรสิบแปดมงกุฎ นอกจากนี้ ในรามเกียรติ์
ฉบับของไทยยังมีชมพูวราชซึ่งเป็นวานรแต่สามารถแปลงร่างเป็นหมีได้ แต่ในรามายณะของอินเดียนั้น
ชมพูวราชหรือจามพูวราชเป็นราชาแห่งหมีดำมาช่วยทัพขีดขิน กองทัพวานรและหมีในเรื่องเทวันธชาดก
จึงคล้ายกับกองทัพของพระรามในรามายณะของอินเดีย 

 
ตอนยักษ์แปลงเป็นกวางทอง 
ในเทวันธชาดกมีเหตุการณ์ที่นันทยักษ์แปลงเป็นกวางทองเพื่อล่อพระเจ้ากาสิกราชไปฆ่ากิน ดัง

ความว่า 
...นันทยักษ์เมื่อเที่ยวไปในไพรสณฑ์นั้นได้พบพระราชาปรารถนาจะกินเป็นอาหาร จึงนฤมิตตนให้ 
เป็นเนื้อทองย่องหยัดผ่านพระพักตร์พระราชาหลบเข้าไปในพุ่มไม้ 

พระเจ้ากาสิกราชทอดพระเนตรมฤคยักษ์แปลงนั้น จึงรับสั่งให้พวกอำมาตย์พากันล้อม
พุ่มไม้รักษาเนื้อนั้นไว้ให้ได้ ถ้าเนื้อออกจากพุ่มไปหน้าที่ของผู้ใด อาชญาจักมีแก่ผู้นั้น อำมาตย์
ทั้งหลายพากันล้อมพุ่มไม้ไว้โดยกวดขันมั่นคง และส่งเสียงบอกกันต่อ ๆ ไป สุวรรณมฤคนั้นยก
เท้าก้าวจ้องมองหาทางท่ีจะหนีไป ได้โดดออกตรงพระพักตรพระราชาหนีไป พระราชาจึงเสด็จขึ้น
ประทับหลังม้าไล่ตามไปสิ้นวันยังค่ำก็มิได้พบสุวรรณมฤค... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๔) 
 

เหตุการณ์นี้คล้ายกับเหตุการณ์ในนิทานเรื่องพระรามตอนที่ทศกัณฐ์พญายักษ์ผู้ครองกรุงลงกาได้
ยินกิตติศัพท์ความงามของนางสีดาก็อยากได้นางมาเป็นชายา จึงให้บริวารชื่อมารีจแปลงกายเป็นกวางทอง
มาล่อพระรามและพระลักษมณ์ให้ออกตามจับจนไปไกลจากอาศรม เปิดโอกาสให้ทศกัณฐ์มาลักนางสีดา
ได้สะดวก (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, ๒๕๖๒, ออนไลน์) 

 
ตอนแผลงศรเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
ในเทวันธชาดกมีเหตุการณ์ตอนที่สหัสสระโอรสของเทวันธ์และนางสุวรรณเกสราแผลงศรเป็น

ขนม วัตถาลังการ อาวุธ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องการ ดังความว่า 
ครั้นกาลนานต่อมา พระราชกุมารา ๒ องค์พี่น้องทรงเจริญวัยพระชนม์ได้ ๗ พรรษา 

เที่ยวแผลงศรไปในนานาประเทศ ทรงประสงค์สิ ่งใดก็ได้สมพระประสงค์ทุกอย่าง บางคราว
ต้องการขนมและของขบเคี้ยวและนานาวัตถาลังการ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์สิ่งใด ๆ แผลงศรไปก็ได้
สิ่งของที่ต้องประสงค์นั้นทุกอย่าง  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๗๓) 
 

เหตุการณ์นี้คล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีที่มาจากนิทานพระรามหรือรามายณะของอินเดีย ตอนที่
พระรามต่อสู้กับพระมงกุฎโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน พระรามแผลงศรเพ่ือสังหารพระมงกุฎ แต่ศรนั้นกลับ
กลายเป็นอาหารทิพย์ตกลงหน้าพระมงกุฎ และเมื่อพระมงกุฎแผลงศรไปยังพระราม ศรก็กลายเป็น
ข้าวตอกดอกไม้แสดงความเคารพพระราม ดังความว่า 

๏ เมื่อนั้น  พระตรีภพลบโลกทั้งหลาย 
เห็นกุมารแผลงศรอันเพริศพราย กลับกลายเป็นดวงมาลา 
เพ่งพิศแล้วคิดอัศจรรย์  อัดอ้ันพระทัยกังขา 
ตัวกูผู้อวตารมา   ล้างเหล่าอสุราทั้งแดนไตร 



๒๐ 

 

โลหิตดั่งหนึ่งสายสมุทร  ม้วยมุดสุดที่จะนับได ้
แต่เด็กน้อยกระจ้อยนี้เหตุใด ศรชัยไม่ล้างราวี 
หรือจะเป็นสุริย์วงศ์พงศ์ประยูร หน่อในไวกูณฐ์เรืองศรี 
จำจะเสี่ยงให้ประจักษ์บัดนี้ ภูมีก็ตั้งสัตยา 
แม้นกุมารต่างวงศ์ต่างชาติ  พรหมาสตร์จงไปเข่นฆ่า 
สังหารผลาญเสียให้มรณา  ด้วยศักดาเดชชัยชาญ 
ถ้าเป็นน้ำเนื้อเชื้อวงศ ์  อย่าให้ศรทรงสังหาร 
จงกลายเป็นโภชนาอันโอฬาร ให้ประจักษ์เหตุการณ์แน่นอน ฯ 

ฯ ๑๒ คำ ฯ 
๏ ครั้นตั้งพิษฐานเสร็จแล้ว พระจักรแก้วก็ทรงพระแสงศร 
แผลงไปด้วยกำลังฤทธิรอน ไหวกระฉ่อนทั่วทั้งโลกา ฯ 

ฯ ๒ คำ ฯ 
๏ ศรกลายเป็นทิพย์กระยาหาร เปรี้ยวหวานตกลงตรงหน้า 
อีกท้ังฉัตรแก้วแววฟ้า  กั้นองค์กุมาราวิลาวัณย์ ฯ 

ฯ ๒ คำ ฯ 
๏ เมื่อนั้น  พระมงกุฎสุริย์วงศ์รังสรรค์ 

เห็นเป็นมหัศอัศจรรย์  จึ่งมีบัญชาตรัสไป 
ดูก่อนเจ้าลบทรงลักษณ์  น้องรักยังเห็นหรือหาไม่ 
ศรเรานี้เรืองฤทธิไกร  แผลงไปจะให้ล้างไพรี 
ไฉนหนอจึ่งทำคำรพ  นอบนบกษัตริย์ทั้งสี่ 
แล้วเป็นธูปเทียนมาลี  บัดนี้ฝ่ายเขาแผลงมา 
กลายเป็นโภชนากระยาหาร ฉัตรแก้วสุรกานต์เลขา 
เป็นบุญเพิ่มพ้นคณนา  มาเรากินเล่นเถิดน้องรัก ฯ 

    (บทละครเรื่องรามเกียรติ,์ ๒๕๖๓, ออนไลน์) 
เหตุการแผลงศรแล้วกลายเป็นสิ่งของต่าง ๆ ในเทวันธชาดกจึงอาจได้รับอิทธิพลมาจากนิทาน

พระรามหรือรามายณะซึ่งเป็นที่มาของรามเกียรติ์ 
 
ตอนต่อศีรษะม้า 
ในเทวันธชาดกมีเหตุการณ์ทีเ่ทวันธ์และนางจันทนเทวีนำศีรษะราชสีห์มาต่อกับร่างของม้าซึ่งเป็น

พาหนะคู่ใจของเทวันธ์ที่ถูกยักษ์ฆ่า ดังความว่า 
...เมื่อเจ้ายักษ์กลับไปถึงนครแล้ว นิโครธพฤกษเทวดาจึงเปิดโพรงไม้ไทรให้สองดรุณราช

กุมารออกมา สองดรุณราชกุมารกุมารีจึงเสด็จเที่ยวตามหาม้า ได้เห็นม้านั้นตายหาศีร์ษะไม่ ทรง
กรรแสงร่ำไห้รำพันว่า เราพี่น้องสองรามาฉิบหายเสียแล้ว บัดนี้ชีวิตของเราจะหามีต่อไปไม่ ได้มา
พลัดพรากจากม้าเสียแล้ว ใครเล่าเขาจะพาเราไป เราจักไปที่ไหนดี ณ ครั้งนี้ แม้ถึงเราจะดั้นด้น
ไปก็มิรู้จักทิศทางจะไปในป่าหรือชนบท ชีวิตก็จะปลิดปลงลงในป่านี้เอง สองราชกุมารกุมารีทรง
กรรแสงด้วยเสียงอันดังอย่างนี้ ก็พากันถึงวิสัญญีภาพสลบลง 

ด้วยบุญญานุภาพของสองราชกุมารกุมารี พิภพแห่งท้าวโกสีย์ก็แสดงอาการร้อนขึ้น
ทันใด ท้าวสหัสสนัยใคร่ครวญดูก็รู้เหตุสิ้น องค์อมรินทร์ทรงน้ำอมตวารีรดสรีระอินทรีย์สองราช



๒๑ 

 

กุมารกุมารี ๆ ได้พระสติคืนมาทอดพระเนตรเทวราชาพากันหมอบลงแทบบาทเทวราช ๆ ตรัส
ถามสองราชกุมารกุมารีว่า มาแต่ไหนและเหตุไรจึงมาสลบอยู่ ณ ที่นี้ สองราชกุมารกุมารีจึงทูล
เล่าความแต่ต้นจนถึงยักษ์ตามมากินศีร์ษะม้าเสีย แล้วทูลว่า บัดนี้ข้าพเจ้ามิอาจจะไปประเทศใด
ได้น่าจักตายอยู่ที่นี้เอง 

ท้าวเทวราชตรัสประภาษว่า เราจักให้ชีวิตแก่ม้า ท่านจงพากันไปหาศีร์ษะม้ามาให้เ รา 
ถ้าหากว่าท่านไปหาศีร์ษะม้าไม่ได้ พบกเลวระสัตว์ชนิดใดที่ตายใหม่ ๆ แล้วจงตัดเอาศีร์ษะสัตว์
ชนิดนั้นมาให้เรา ๆ จะต่อให้ ราชกุมารกุมารีเที่ยวหาศีร์ษะม้านั้นไม่เห็น จึงเที่ยวไปในป่าพบ
ราชสีห์ตัวหนึ่งตายใหม่ ๆ จึงตัดเอาศีร์ษะราชสีห์นั้นมาส่งให้ท้าวสักกะ ๆ จึงเอาศีร์ษะราชสีหต์่อ
เข้ากับคอม้า แล้วรดด้วยน้ำอมตวารี ม้าก็กลับเป็นขึ้นมามีศีร์ษะเป็นราชสีห์มีกายเป็นม้า มีกำลัง
เดชานุภาพใหญ่ว่องไวกว่าเก่า… 

  (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๑) 
 
เหตุการณ์ตอนนี้คล้ายกับเหตุการณ์การต่อเศียรของพระคเณศในคัมภีร์ศิวปุราณ รุทรสังหิตาที่ ๒ 

ส่วนที่ ๔ กุมารขัณฑะ อัธยายที่ ๑๓ – ๒๐ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, หน้า ๕) ที่กล่าวถึงการ
กำเนิดของพระคเณศว่าเดิมเป็นโอรสนางปารวตีถูกพระศิวะใช้ตรีศูลตัดเศียร นางปารวตีพิโรธมาก เหล่า
เทวดาเกรงว่านางจะทำให้ยุคประลัยเกิดขึ้น จึงมีความเห็นว่าต้องทำให้นางหายพิโรธ พระศิวะจึงบัญชาให้
เหล่าเทวดาเดินทางไปทางทิศเหนือ เมื่อพบบุคคลแรกให้ตัดศีรษะของบุคคลนั้นมาสวมแทน ขณะเดินทาง
เหล่าเทวดาพบช้างงาเดียว จึงตัดศีรษะช้างมาสวมแทนศีรษะโอรสของนางปารวตี  

นอกจากนีค้ัมภีร์กันทปุราณ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, หน้า ๖ - ๗) ก็กล่าวถึงกำเนิดของ
พระคเณศว่าพระปารวตีชายาพระศิวะขัดถูพระวรกายและทรงปั้นชายหนุ่มรูปงามจากเครื่องประเทืองผิว 
พระปารวตีสั่งชายหนุ่มให้เฝ้าประตูห้ามผู้ใดเข้าไปตอนที่นางอาบน้ำ ขณะนั้นเองพระศิวะต้องการจะเข้า
ไปข้างใน ชายหนุ่มห้ามไว้จนเกิดต่อสู้กัน พระศิวะใช้ตรีศูลตัดศีรษะชายหนุ่มเสียชีวิ ต พระปารวตีเห็น
ดังนั้นก็กรรแสง พระศิวะเห็นคชาสูร (อสูรช้าง) อยู่ที่นั่น จึงตัดเศียรคชาสูรไปสวมที่ร่าง ไร้ศีรษะของชาย
หนุ่ม ชายหนุ่มฟ้ืนคืนชีพ พระศิวะจึงขนานนามให้ชายหนุ่มว่าคชานนหมายถึงหน้าช้าง  

ส่วนเรื่องที่แพร่หลายในภาคใต้ของอินเดียเรียกว่าปิลไลยาร์ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, 
หน้า ๙) ก็ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระคเณศว่าขณะที่พระปารวตีกำลังสรงน้ำ นางเกิดความอยากจะมีโอรส 
ทำให้เสโทปรากฏขึ้นบนพระองค์ พระองค์จึงลูบเสโททำให้มีเด็กน้อยปรากฏขึ้นในอุ้งพระหัตถ์ พระปารวตี
ถือว่าเด็กนั้นเป็นโอรสของพระองค์ เหล่าเทพรวมทั้งพระเสาร์ต่างมาคารวะโอรสของพระปารวตี พระเสาร์
มีอำนาจวิเศษคือถ้ามองไปยังผู้ใด ผู้นั้นก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านทันที พระเสาร์จึงไม่กล้าเงยมองดูหน้าโอรส 
พระปารวตีถือว่าเป็นการดูหมิ่นโอรสของพระองค์อย่างยิ่ง พระเสาร์จึงจำใจเงยหน้ามองดูโอรส ทำให้เศียร
ของโอรสไหม้เป็นเถ้าถ่าน พระศิวะจึงสั่งให้พระเสาร์ไปตัดศีรษะสิ่งมีชีวิตที่พบตัวแรกที่นอนอยู่ทางทิศ
เหนือ ซึ่งคือช้าง ศีรษะช้างจึงถูกตัดมาสวมแทนศีรษะโอรส 

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์การนำศีรษะราชสีห์มาต่อให้ม้าในเทวันธชาดกคล้ายกับเหตุการณ์ต่อเศียร
ของพระคเณศตามความเชื่อในคัมภีร์ปุราณ คัมภีร์กันทปุราณของสันสกฤต และเรื่องที่เล่าแพร่หลายใน
ภาคใต้ของอินเดีย แตกต่างที่ในปัญญาสชาดกของไทยผู้แต่งให้ใช้ศีรษะของสัตว์ที่ตายแล้วที่พบเป็นสิ่งแรก  
ส่วนในคัมภีร์สันสกฤตให้ตัดศีรษะของสิ่งมีชีวิตที่พบเป็นสิ่งแรก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนาและฮินดูที่มีผลต่อการสร้างงานของผู้แต่งที่มีความเชื่อ ความศรัทธา และสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน 



๒๒ 

 

ตอนเทวันธ์ใช้ดอกบัวเป็นปริศนา 
 ในเทวันธชาดกตอนที่เทวันธ์ใช้ปริศนาทดสอบปัญญานางสุวรรณเกสราด้วยการโยนดอกบวัเหี่ยว
ให้เพ่ือถามว่านางมีภัสดาหรือไม่ ซึ่งนางสุวรรณเกสราโยนดอกบัวตูมกลับมาเพ่ือตอบว่านางยังเป็นโสด อีก
ทั้งนางยังได้โรยใบและเกสรดอกบัวไว้เป็นสัญลักษณ์ให้เทวันธ์ตามมาหานางได้ถูกต้อง ดังความว่า 

...พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาดูอิตถีลักษณะเห็นบริบูรณ์ดีทุกสิ่ง แต่ยังทรงกริ่งพระทัยว่า
นางจะมีปัญญาหรือไม่ ถ้าหากว่านางมีปัญญาเราจักพานางไป ถ้าหากว่าหาปัญญามิได้เราจักทิ้ง
ไว้ไม่พ้องพาน ทรงจิตนาการแล้วทรงหยิบดอกประทุมเก่าๆ ดอกหนึ่งโยนไปให้พระราชธิดา กิริยา
ที่พระโพธิสัตว์โยนดอกประทุมไปนั้น คือหมายความคิดจะถามพระราชธิดาว่า นางมีภัสดาแล้ว
หรือไม่ ถ้าหากว่านางมีภัสดาแล้วก็เปรียบเหมือนดอกประทุมเก่า เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จักไม่
ปรารถนา 

นางสุวรรณเกสราเห็นอาการดังนั้น นึกสำคัญรู้ได้ด้วยปัญญาว่า ชายผู้นี้ผูกปฤษณามา
ถามเราว่า เธอมีภัสดาหรือหาไม่ดังนี้ พระราชธิดาจึงหยิบดอกประทุมตูมดอกหนึ่งซึ่งมีอยู่ ณ ที่
นั้นโยนตอบไป หมายความบอกว่า ฉันหาภัสดามิได้เปรียบดังดอกประทุมฉะนั้นดังนี้ แล้วพระราช
ธิดาเสด็จอุฏฐาการดำเนินไป พระนางสุวรรณเกสรานั ้นเมื ่อจะเสด็จ ไปยังราชฐานจึงทรง
จินตนาการว่า ถ้าหากว่าชายผู้นี้มีปัญญาไซร้ ก็จักตามเราไปด้วยความหมายรู้ แล้วนางจึงเอาใบ
บัวและเกสรบัวรายไว้ตามมรรคาจนถึงปราสาท 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๓) 
 

เหตุการณ์นี้คล้ายกับวิธีที่นางปัทมาวดีแสดงต่อวัชรมกุฎในนิทานเวตาล เรื่องที่ ๑ ปัญญาแห่ง
พุทธิศรีระ เว้นแต่รายละเอียดของเหตุการณ์แตกต่างไปบ้างเพราะกาลสมัยและสภาพสังคม (นิยะดา เหล่า
สุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๘๙) 

...ขณะที่เจ้าและสหายกำลังจ้องดูนางอยู่ด้วยความสงสัยว่านางเป็นใครนั้นก็พอดีนาง
เหลือบมาเห็นเข้า นางเมินหน้าหนีด้วยความอาย แต่แล้วกลับแสดงท่าทีเป็นนัย ๆ ให้ทราบว่า
นางเป็นใครมาจากไหน นางเด็ดดอกบัวออกจากมาลาที่สวมศีรษะนางดอกหนึ่งเอาทัดหูไว้ นิ่งอยู่
ครู่หนึ่ง แล้วเอาดอกบัวออกจากหู บิดให้เป็นรูปเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทันตบัตร (แผ่น
ฟันเป็นรูปอาภรณ์ชนิดหนึ่ง) จากนั้นนางหยิบดอกบัวอีกดอกหนึ่งขึ้นวางบนศีรษะ และเอามือปิด
อุระไว้ตรงหัวใจนาง เจ้าชายมองดูอากัปกิริยาของนางอย่างไม่เข้าใจ แต่สหายผู้เป็นบุตรมนตรี
เข้าใจโดยตลอด นางโฉมงามนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ขึ ้นจากน้ำแวดล้อมด้วยบริวารเดินทางกลัยไปยัง
นิวาสสถานของนาง... 

       (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ๒๕๕๖, หน้า ๑๘) 
 
  ๑.๓ ได้เค้าโครงเรื่องบางตอนจากชาดกในปัญญาสชาดกด้วยกัน 
 เหตุการณ์บางตอนในเรื ่องเทวันธชาดกสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเนื้อเรื ่องใน
ปัญญาสชาดกด้วยกัน (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๙๖ - ๙๗) ดังจะเห็นได้จากตอนที่ตัวละครเอก
ซ่อนตัวในกลองเพ่ือหลบภัยและตอนนางยักษ์ทำร้ายและแปลงกายเป็นนางเอก 
 
 ตอนตัวละครเอกซ่อนในกลองเพื่อหลบภัย 

ในเทวันธชาดกมีเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกซ่อนตัวในกลองและกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องหลบซ่อน
ในกลองว่าเป็นเพราะหลบภัยจากนกอินทรีร้ายที่มากินมนุษย์ ดังความว่า  



๒๓ 

 

...ถ้าหากว่ามีคำถามว่า พระนครนั้นเหตุไรจึงไม่มีมนุษย์อยู่พึงวิสัชนาแก้ว่า มีนกอินทรีตัว
หนึ่งกินมนุษย์ชาวเมืองเสียมากมาย ชนทั้งหลายอื่นเห็นมหาชนตายด้วยเหตุนกอินทรีจับกิน จึง
พากันหนีไปยังประเทศอื่นสิ้น ชนบางพวกที่ไม่ไปประเทศอื่นอยู่รักษาบ้านเรือนก็ถึงเป็นอาหาร
ของนกอินทรี เพราะเหตุนี้พระนครนั้นจึงว่างเปล่าหามีมนุษย์อยู่ไม่ ด้วยอาการอย่างนี้แล 

แม้พระเจ้าเหมันตราชเจ้าเมืองนั้น ได้ให้เอากลองใหญ่ใบหนึ่งมาให้พระอภัยราชกุมาร
โอรสของพระองค์เข้าไปอยู่ภายในกลองใบนั้น จัดหาโภชนาหารและปัญจโครสใส่ไว้ในกลอง ให้
พอพระราชโอรสเสวยแล้วก็ให้เอากลองนั้นวางไว้ ณ ปราสาท นกอินทรีก็มาทุก ๆ วัน จับมนุษย์
และสัตว์กินจนหมด ที่สุดแต่สุนัขสุกรและไก่แมวเป็นต้นก็ดี ช้างม้าโคมหิงษาเป็นต้นก็ดี ก็หามี
เหลืออยู่ไม่ เพราะเหตุนั้น พระราชาและพระมเหสีก็ถูกนกอินทรีจับกินเสียสิ้น ฝ่ายพระอภัยราช
กุมารนั้น ได้อยู่ในภายในกลองใหญ่ คอยท่าพระราชบิดามารดาอยู่ที่นั้น… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๓) 
 

เหตุการณ์ตอนนี้คล้ายกับสุวรรณวงศชาดก๓ ซึ่งเป็นปัญญาสชาดก ลำดับที่ ๕๘ หรือลำดับที่ ๘ 
ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ดังความว่า  

...พระโพธิสัตว์เจ้าดำเนินเข้าไปภายในนคร มิได้เห็นมนุษย์นิกรและหมู่สัตว์นึกแปลก
หฤทัย แล้วดำเนินขึ้นไปบนปราสาท เห็นสุวรรณเภรีมีประตูยนต์ปิดอยู่ จึงเปิดเข้าไปได้พบนาง
กุมารีงามโสภานามว่าสุวรรณเภรี แล้วพระองค์ทรงไถ่ถามเหตุทั้งมวลกะนางสุวรรณเภรี ๆ จึงถาม
นามและสกุลพระโพธิสัตว์แล้วทูลว่า ข้าแต่เทวดา มีนกหัสดีลึงค์ตัวหนึ่งมายังเมืองนี้ เที่ยวไล่จับ
มนุษย์กินเป็นภักษา มนุษย์บางพวกก็ถึงความตาย บางพวกก็หนีรอดชีวิตไปได้ เพราะฉะนั้นพระ
ราชบิดาของหม่อมฉันได้ถามพวกโหราจารย์ ๆ พยากรณ์ถวายไว้ว่า พระองค์จงทำกลองลูกหนึ่ง
ไว้ แล้วให้พระราชกุมารีเข้าไปอยู่ในกลอง พระราชกุมารีนั้นจักได้ภัสดามีฤทธานุภาพมาก ภัสดา
ของราชธิดาจักฆ่าสกุณนั้นตาย แล้วจักแหวะเอาแก้วมณีในศีรษะนกนั้นให้ชีวิตแก่พระราชธิดา 
เพราะฉะนั้น พระราชบิดาของหม่อมฉัน จึงให้หม่อมฉันเข้าซ่อนอยู่ในกลองใบนี้ ข้าแต่พระลูกเจ้า 
พระองค์จักอาจฆ่านกนั้นได้หรือไม่ พี่อาจฆ่านกนั้นได้ นางสุวรรณเภรีมีความดีฤทัย นางได้ยอม
องค์เป็นบาทบริจาริการ่วมภิรมย์ตามโลกธรรมดา… 

(สุวรรณวงศชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๔๓๗ - ๔๓๘) 
 

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตัวละครเอกซ่อนตัวในกลองที่ปรากฏในเทวันธชาดกนี้คล้ายกับเรื ่อง
สุวรรณวงศชาดก ต่างกันที่ในเทวันธชาดกผู้ที่หลบซ่อนในกลองคืออภัยกุมารซึ่งต่อมาได้เป็นน้องเขยของ
เทวันธ์ ส่วนในสุวรรณวงศชาดก ผู้ที่หลบซ่อนในกลองคือนางสุวรรณเภรีซึ่งเป็นนางเอกของเรื่อง ส่วนนก
ที่มากินมนุษย์ในเรื่องเทวันธชาดกคือนกอินทรี แต่นกในเรื่องสุวรรณวงศชาดกคือนกหัสดีลึงค ์

เหตุการณ์ตัวละครเอกซ่อนตัวในกลองนี้ยังคล้ายกับเหตุการณ์ในเรื ่องสีหนาทชาดก ซึ่งเป็น
ปัญญาสชาดก ลำดับที่ ๕๒ หรือลำดับที่ ๒ ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค แต่ผู้ที่ซ่อนในกลองคือชาวเมืองผู้
หนึ่งซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่พระเอกและสาเหตุที่หลบในกลองเป็นเพราะต้องการซ่อนตัวจากยักษ์
ร้ายที่มาจับมนุษย์กิน ดังความว่า 

 
๓ สุภาพรรณ ณ บางช้าง มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิยะดา เหล่าสุนทร เนื่องจากสันนิษฐานว่าเทวันธชาดก

น่าจะเป็นต้นแบบของสุวรรณวงศชาดก 



๒๔ 

 

...พระโพธิสัตว์กับสองมาณพเดินไปพบบ้านเรือนในเมืองเชฏฐบุรีว่างเปล่าหามีมนุษยไ์ม่
จึ่งพูดกันว่า เมืองนี้จะมีอันตรายเกิดขึ้น เราจะเสาะหาคนไต่ถามให้รู้ข้อความก็หามีมนุษย์อยู่ไม่ 
พระโพธิสัตว์จึ่งชวนสองมาณพนั้นเที่ยวเสาะค้นพามนุษย์ไปในพระนครและที่ต่าง ๆ ทั่วไป 

คราวนั้นมีบุรุษคนหนึ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกลองใหญ่ ได้ฟังถ้อยคำพระโพธิสัตว์พูดกับ
สองมาณพนั้น จึ่งคลานออกมาจากกลองแล้วแจ้งว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ยักษ์ตนหนึ่งมาที่เมืองนี้
จับมนุษย์ฆ่ากินแล้วก็ไปสู่ป่า ท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปในที่ใดจงรีบไปในที่นั้นเถิด มนุษย์ใน
เมืองนี้บางพวกก็ขุดหลุมซ่อนตัวอยู่ในแผ่นดิน บางพวกหนีไปซ่อนเร้นอยู่ตามซอกภูเขา บางพวก
ก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่ารักษาตนอยู่ในที่นั้น ๆ แน่ะพ่อบุรุษ เราหากลัวยักษ์นั้นไม่ ยักษ์นั้นจะมา
ที่นี้ในเวลาใด ถ้าว่าตีกลองข้ึนมาเมื่อใด ยักษ์ได้ยินเสียงกลองแล้วจะมาที่นี้ในกาลนั้น... 

(สีหนาทชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๑๓๘ - ๑๓๙)  
 

 ตอนนางยักษ์ทำร้ายและแปลงกายเป็นนางเอก  
ในเทวันธชาดก มีเหตุการณ์ที่นางยักษ์ตนหนึ่งทำร้ายนางสุวรรณเกสราจนสลบและโยนร่างนาง

ทิ้งน้ำ แล้วแปลงเป็นนางแทน เทวันธ์ไม่รู้ความจริงรับนางยักษ์เข้าไปอภิเษก ดังความว่า 
...คราวนั้น มียักขินีตนหนึ่งมักมากด้วยราคฤคี เที่ยวแสวงหาสามีไปในป่าใหญ่ เดินมาถึง

ต้นไทรนั้นแล้วหยุดพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ได้เห็นพระนางสุวรรณเกสรานั่งอยู่ที่ค่าคบไม้จึงถามว่า
นั่นคือใคร พระราชธิดาได้ฟังนางยักชินีถามสำคัญว่าเป็นหญิงมนุษย์ จึงตอบว่า เราชื่อว่าสุวรรณ
เกสราเทวี เหตุไรท่านจึงมาอยู่ ณ ที่นี้ เรามากับพระเทวันธราชาภัสดาของเรา แล้วพระนางเล่า
ความหลังตั้งแต่ต้นให้ยักขินีฟัง ๆ แล้วจึงคิดว่า เราจักฆ่านางเทวีผู้นี้เสียแล้วนฤมิตรูปของเราให้
เหมือนนางเทวีไปอยู่ร่วมราคฤคีกับพระเทวันธราชา อาตมาจักได้เป็นมเหสีมีอิสรยิ่งกว่านาฏกิตถี 
นางยักขินีคิดแล้วจึงขึ้นไปบนต้นไทร ได้ทุบถองโบยตีบริภาษตัดพ้อว่า ไฉนเจ้าจึงมาแย่งเอาผัวเรา 
นางสุวรรณเกสราเทวีถูกยักขินีประหารตีด่าว่าเสวยทุกขเวทนากรรแสงไห้ได้ร้องขอโทษแล้วสลบ
ลง นางยักขินีสำคัญว่านางเทวีถึงกาละแล้วจึงลากไปทิ้งเสียในคงคา นางยักษ์ก็กลับมานฤมิตกาย
ให้เหมือนพระเทวีนั่งอยู่ที่ต้นไทร... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๖ - ๓๕๗) 
 
เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องตอนนี้คล้ายกับเหตุการณ์ในเรื่องสุวรรณวงศชาดก ตอนที่นางยักษ์ตนหนึ่ง

ใคร่จะได้สุวรรณวงศ์เป็นสวามีจึงแกล้งเนรมิตเรือมารับสุวรรณวงศ์และนางปูรณี เมื่อได้โอกาสนางก็ผลัก
นางปูรณีลงน้ำ แล้วแปลงเป็นนางแทน สุวรรณวงศ์ไม่รู้ความจริงจึงรับนางเข้าไปอภิเษก ดังความว่า 

...คราวนั้น มีนางผีเสื้อน้ำตนหนึ่งเห็นพระโพธิสัตว์ให้นึกรักใคร่อยากจะได้มาเป็นสามี จึง
นฤมิตตนให้เป็นรูปหญิงมนุษย์คนแก่ นั่งท้ายเรือลำหนึ่งพายมา พระโพธิสัตว์เห็นแล้วสำคัญว่า
เป็นหญิงมนุษย์จึงร้องเรียกว่า แน่ะแม่แก่ ข้าพเจ้าทั้งสองคนกับบุตรอ่อนจักขอโดยสารเรือไปด้วย 
เพราะภรรยาของข้าพเจ้าลูกอ่อนไม่สามารถจะเดินไปได้ แม่แก่จงกรุณารับข้าพเจ้าไปด้วยเถิด 
นางผีเสื้อน้ำจึงแวะเรือเข้ามารับ ให้พระโพธิสัตว์นั่งอยู่กลางเรือ แล้วก็พยายามพายเรือต่อไป 

ในขณะนั้น มีลมและมหาเมฆใหญ่มืดมาแต่สี ่ทิศ เสียงลมและมหาเมฆดังครื ้นครั่น
หวั่นไหว ยักขินีเห็นได้ทีจึงจับพระราชเทวีโยนน้ำไปเสีย แล้วแปลงตัวให้เหมือนเทวีทูลพระ
โพธิสัตว์ว่า ข้าแต่มหาราช ยายแก่นั้นตกน้ำตายเสียแล้ว พระเจ้าข้า พระโพธิสัตว์คลำดูพระโอรส
เห็นอยู่แล้วก็นิ่งไป ฝ่ายเทวดารักษาสมุทรเห็นพระราชเทวีตกน้ำลอยไปจึงกรุณารับพระราชเทวี



๒๕ 

 

ขึ้นไปวางไว้ที่ฝั่งนที พระราชเทวีหาเป็นอันตรายไม่ ทรงกรรแสงไห้ถึงพระราชสามีและโอรสอยู่
สถานที่นั้น... 

(สุวรรณวงศชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๔๕๓ - ๔๕๔) 
 

ตอนดาบสสอนมนต์มณีจินดา 
เหตุการณ์ตอนที่ดาบสบอกหนทางเพื่อให้เทวันธ์ได้พบเนื้อคู่นั้น ดาบสได้เตือนเทวันธ์ ว่าระหว่าง

ทางจะได้พบอุปสรรคต่าง ๆ และได้สอนมนต์มณีจินดาซึ่งจะทำให้สัตว์ต่าง ๆ เอ็นดูและให้ความช่วยเหลือ
ทำให้เดินทางได้สำเร็จ ดังความว่า 

...ผู้ใดลงไปในคงคาปลาโลมากัดกินผู้นั้นเสีย เพราะเหตุนั้นพระองค์จงเรียนมนต์ชื่อมณีจินดาไป
สำหรับองค์ เมื่อทรงเสกมนต์บทนี้ไว้แล้ว มนุษย์ทั้งสัตว์นำสัตว์บกทั้งหลาย ก็จักเกิดเมตตารักษา
พระองค์ไว้มิได้ทำอันตราย พระองค์ทรงดำเนินพ้นมหาคงคานั้นไปได้เจ็ดราตรี จักบรรลุถึงบุรี
โกสัยรัฏฐ์ ครั้นถึงแล้วพระองค์จงเสด็จเข้าไปสู่สวนอุทยานขออาศัยเรือนสองคนผัวเมียอยู่ ณ ที่
นั้น ครั้นพระอสังเขยยดาบสบอกเล่าเสร็จแล้ว จึงให้พระโพธิสัตว์เรียนมนต์มณีจินดา 

(เทวันธชาดก ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๐) 
มนต์มณีจินดาในเทวันธชาดกนี้คล้ายกับมนต์มณีจินดา ทิพมนต์ หรือมนต์มหาจินดา๔ สำหรับใช้

เรียกเนื้อเรียกปลา ที่มีปรากฏในสุวรรณสังขชาดก โดยการเรียกชื่อมนต์นี้ว่า “มณีจินดา” ปรากฏในตอน
ที่พระเจ้าพาราณสีแกล้งให้เจ้าเงาะและหกกษัตริย์ไปหาสุกรมาถวายซึ่งเป็นการแกล้งหรือกล่าวได้ว่าเป็น
การทดสอบครั้งที่ ๒ ดังความว่า 

...พระโพธิสัตว์นึกว่าเวลานี้เป็นเวลาควรที่เราจะไปป่า จึ่งทรงปาทุกาและพระขรรค์แก้วแล้วเหาะ 
ไป ครั้นถึงป่าใหญ่ได้ลงนั่งประทับเหนือแผ่นศิลา งามโสภาเหมือนรูปหล่อด้วยทองคำทั้ง  
แท่งสังวัทธผายมนต์อันวิเศษชื่อมณีจินดา เรียกฝูงสุกรให้มาสู่สำนักของตน... 

(สุวรรณสังขชาดก ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๑๗๗) 
จะเห็นได้ว่ามนต์มณีจินดาในเทวันธชาดกคล้ายกับมนต์ในสุวรรณสังขชาดก แต่สรรพคุณของ

มนต์มีความแตกต่างกันไปบ้าง กล่าวคือ มนต์มณีจินดาในเทวันธชาดกช่วยทำให้ผู้ร่ายมนต์เป็นที่รักที่เอ็นดู
และได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์ต่าง ๆ ส่วนมนต์ในสุวรรณสังขชาดกช่วยให้ผู้ร่ายมนต์สามารถเรียกสัตว์
ที่ถึงวาระกรรมมาหาได ้   

จะเห็นได้ว่าเทวันธชาดกมีอนุภาคเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์คล้ายคลึงกับเรื่องเล่าหรือนิทาน
พื้นบ้านเรื่องอื่นหลายเรื่องประกอบกัน อันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่านิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นชาดกที่ถูก
แต่งข้ึนมาในภายหลัง โดยผู้แต่งนับว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่านเรื่องราวต่าง ๆ มามาก 
จนสามารถหยิบยืมอนุภาคต่าง ๆ จากนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาประสมประสานและดัดแปลง
รายละเอียดจนเกิดเป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งข้ึนมาได้ 

 
 

 
๔ ในสุวรรณสังขชาดก (ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙) กล่าวถึงมนต์นี้หลายครั้งโดยปรากฏชื่อเรียกที่

แตกต่างกัน กล่าวคือ ตอนท่ีนางยักษ์จะสอนมนต์นี้แก่สุวรรณสังขกุมาร นางยักษ์เรียกมนต์นี้ว่า “ทิพมนต์” (หน้า ๑๖๗) 
เมื่อสุวรรณสังขกุมารถูกแกล้งครั้งแรกด้วยการให้หาเนื้อไปถวายในเนื้อเรื่องก็กล่าวถึงมนต์นี้ว่า “ทิพมนต์” (หน้า ๑๗๕) 
เมื่อสุวรรณสังขกุมารถูกแกล้งครั้งที่ ๒ ด้วยการให้หาสุกรไปถวายมีการกล่าวถึงชื่อมนต์นี้ว่า “มณีจินดา” (หน้า ๑๗๗) 
และในครั้งท่ี ๓ สุวรรณกุมารถูกแกล้งให้หาปลาก็กล่าวถึงช่ือมนต์ว่า “มหาจินดา” (หน้า ๑๗๘) 
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๒. รูปแบบคำประพันธ์ 
 เทวันธชาดกประพันธ์เป็นร้อยแก้วด้วยภาษาบาลีและภาษาไทย หรือที่เรียกว่าบาลีร้อย คือ มี
คาถาบาลีแล้วตามด้วยข้อความภาษาไทยร้อยแก้ว ดังตัวอย่างว่า 

เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺร โข ภควา 
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ภทฺทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ 

คำว่า เอวมฺเม สุตํ นี้ ตามหลักฐานที่มาเป็นคำของพระอานนท์ปฏิญาณตนว่า พระสูตรนี้
ชาดกนี้ตนได้สดับมาแต่สำนักพระผู้มีพระภาค หาได้ตรัสรู้ด้วยตนเองไม่ ในเทวันธชาดกนี้มีนิทาน
วจนะว่า สมัยกาลครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อันเป็นอารามของ
อนาถปิณฑิกคฤหบดีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุ
ทั้งหลายด้วยคำว่า ภิกฺขโว ดังนี้ พระภิกษุทั้งหลายรับพุทธฎีกาว่า ภทฺทนฺเต ดังนี้แล้ว พระผู้มีพระ
ภาคตรัสว่า 

ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องราวได้เคยมีมาแล้วอย่างนี้ มีพระราชากาสิกองค์
หนึ่งดำรงราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสีโดยทศพิธราชธรรม พระเจ้ากาสิกราชนั้นมีพระสนม
ประมาณหมื่นหกพัน พระสนมเหล่านั้น แม้แต่คนหนึ่งก็หาได้มีโอรสและธิดาไม่ พระราชาใคร่จะ
ได้โอรสซึ่งจะได้สืบราชวงศ์ต่อไป จึงรับสั่งแก่พระสนมให้ช่วยกันตั้งใจหาโอรสและธิดา พระสนม
ทั้งหมื่นหกพัน ชวนกันบวงสรวงเทวดามีพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นขอให้ได้โอรสและธิดา ก็หา
ได้สมปรารถนาไม่... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๒) 
 

จากการศึกษาภูมิหลังของเรื่องเทวันธชาดกทำให้เห็นว่าชาดกเรื่องนี้เป็นปัญญาสชาดกหรือชาดก
นอกนิบาตอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ มีลักษณะ “สหบท” หรือลักษณะ “สัมพันธบท” ที่เกิดขึ้นจากความ
รอบรู้ มีปัญญามากของกวีผู้ประพันธ์ที่ได้หยิบยืมหรือเลียนแบบอนุภาค ตลอดจนนำเหตุการณ์จากนิทาน
เรื่องอื่น ๆ ที่เคยมีมาก่อนมาประสมประสานและดัดแปลงจนเกิดเป็นนิทานเรื่องใหม่ของตน อีกทั้ง
การศึกษาประวัติความเป็นมาของเรื่องยังทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตนิทานเรื่องนี้น่าจะมีชื่อเสียง ได้รับ
ความนิยมมากพอควร จนกระทั่งมีการแพร่กระจายไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ปัญญาสชาดกฉบับเขมร  
นอกจากนี้ยังพบว่าชาดกเรื่องนี้น่าจะเป็นต้นเค้าของวรรณกรรมร้อยกรองของไทยอีกอย่างน้อย ๖ สำนวน 
ทั้งท่ีเป็นกลอนอ่าน กลอนบทละคร และคำกาพย์หรือกลอนสวดด้วย  

 
เทวันคำกาพย์ : ลักษณะต้นฉบับและรูปแบบคำประพันธ์ 

เทวันคำกาพย์เป็นนิทานที่สันนิษฐานว่าได้เค้าโครงเรื ่องมาจากเทวันธชาดก แต่กวีดัดแปลง
รายละเอียดของเนื้อเรื่องแตกต่างไปจากนิทานชาดก เนื้อเรื่องเทวันคำกาพย์กล่าวถึงท้าวพรหมทัต มีมเหสี
ชื่อนางมณีกินรา ครองเมืองพาราณสี มีโอรสชื่อเทวัน ธิดาชื่อนางจันทรมีกลิ่นกายหอมเพราะเคยทำบุญ
ด้วยพระพุทธรูปไม้จันทน์ ขณะที่ท้าวพรหมทัตไปป่าได้ถูกยักษ์จับกิน ส่วนม้าเอาตัวรอดด้วยการแนะนำให้
ยักษ์ไว้ชีวิตแล้วให้แปลงกายเป็นท้าวพรหมทัตเพ่ือไปกินประชาชนในเมือง ต่อมาท้าวพรหมทัตแปลงเกรง
ว่าม้าจะบอกความลับจึงจับม้าขังและลงโทษ ม้าจึงบอกความลับให้สองกุมารพิสูจน์ว่าท้าวพรหมทัตแปลง
เป็นยักษ์เพราะมีตาแดง ในปากมีกองไฟ สองกุมารรู้ความจริงจึงคิดอุบายหนียักษ์ ยักษ์ติดตามหาและได้
หกัคอม้าตาย เทวดานิมิตต้นไทรมีโพรงให้สองกุมารซ่อน ยักษ์จึงหาไม่เจอ ส่วนพระอินทร์ชุบชีวิตม้าขึ้นมา



๒๗ 

 

ใหม่ให้มีหัวเป็นสิงหรา สองกุมารขี่ม้าสิงหรามาถึงเมืองเหมันต์ร้าง เทวันและม้าสิงหราไปหาอาหารทกุวัน 
ฝ่ายนางจันทรอยู่วัง วันหนึ่งนางพบกลองใหญ่ ภายในมีอภัยกุมารหลบซ่อนอยู ่ นางจันทรลักลอบมี
ความสัมพันธ์กับอภัยกุมารจนมีครรภ์ ทั้งคู่จึงวางแผนลวงเทวันให้ไปหาอ้อย น้ำผึ้งหลวง บัวและกระจับบัว
เพ่ือให้ลิง หมี และยักษ์ที่เฝ้าสระฆ่า แตทุ่กครั้งม้าสิงหราตวาดลิง หมี และยักษ์สลบ ส่วนเทวันรดน้ำให้ลิง 
หมี และยักษ์ฟื้น ทั้งหมดจึงขอเป็นบริวารตามลำดับ ต่อมานางจันทรดักหอกยนต์ เทวดาก็ช่วยอุ้มเทวัน
รอดพ้นอันตราย เทวันสั่งจับคนร้ายและได้รู้ว่าเป็นน้องสาวและน้องเขย เทวัน ก็ให้อภัยและพากันกลับ
เมือง โดยมีลิง หมี และยักษ์ช่วยรบจนชนะท้าวพรหมทัตแปลง ทำให้พระมเหสีได้พบโอรสธิดาอีกครั้งและ
ครองเมืองอย่างมีความสุข ต่อมาเทวันเลือกมเหสีไม่ได้ จึงขอเดินทางหาคู่ ฤๅษีแนะให้เดินทางไปเมือง
โกไสย เทวันลักลอบเข้าหานางเกสรสวรรค์แล้วพากันหนี ขณะที่เทวันให้นางเกสรสวรรค์รออยู่นอกเมือง 
นางคุลาไดล้วงทำร้ายและทิ้งนางเกสรสวรรค์ลงน้ำแล้วเปลี่ยนตัวเข้าวัง ฝ่ายเทวดาได้ช่วยนางเกสรสวรรค์
ให้ลอยติดที่สวะ มีตายายช่วยเหลือเลี้ยงดู ต่อมาเทวดาเข้าฝันบอกความจริงแก่เทวัน เทวันให้เกณฑ์
ชาวบ้านมาเล่านิยาย นางเกสรสวรรค์เล่าเรื ่องราวชีวิตของตนและเทวันจึงได้พบกัน เทวันลงโทษสั่ง
ประหารนางคุลา แต่นางเกสรสวรรค์ขออภัยโทษให้เหลือเพียงขับไล่ ต่อมานางเกสรสวรรค์มีครรภ์อยาก
เดินทางไปหาบิดามารดา ระหว่างเดินทางนางให้กำเนิดโอรสในเรือจึงให้ชื่อว่าสมุทรกุมาร ขณะอยู่เมือง
พระบิดานางก็ให้กำเนิดโอรสซึ่งพระอินทร์นำศิลป์ศรมาใส่ในมือซ้ายขวาจึงให้ชื่อว่าหัสบดี สองโอรสไป
เรียนวิชา ระหว่างทางกลับบ้านเมืองพักนอนหลับ ยักษ์กุตันมาพบ เกิดหลงรักจึงอุ้มไปเมือง สมุทรกุมารได้
นางมุกขังธิดายักษ์เป็นภรรยา ฝ่ายยักษ์โกลาชอบนางมุกขัง เมื่อรู้ว่านางมุกขังมีสามีก็โกรธและยกทัพมา
รบ หัสบดีแผลงศรเป็นนาครัดยักษ์ ยักษ์แพ้ ขออภัย หัสบดีแผลงศรเป็นครุฑยุดนาคแล้วให้อภัย สองโอรส
กลับเมือง ต่อมาเทวันปลงอนิจจังจึงให้โอรสครองเมือง เทวันและนางเกสรสวรรค์ออกบวช มรณะแล้วไป
เกิดบนสวรรค์ 
 จากการสำรวจข้อมูลต้นฉบับตัวเขียนหมวดวรรณคดี ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีต้นฉบับนิทานร้อยกรองเรื่องเทวันหลายสำนวน ทั้งที่ประพันธ์เป็นคำกาพย์หรือ
กลอนสวด กลอนบทละคร และกลอนอ่าน ดังรายละเอียดต้นฉบับต่อไปนี้  
 

๑) เทวันคำกาพย์หรือเทวันกลอนสวด 
เทวันคำกาพย์หรือเทวันกลอนสวด คือ นิทานเรื่องเทวันที่ประพันธ์ด้วยคำประพันธ์กาพย์ชนิด 

ต่าง ๆ สลับกันไปตลอดทั้งเรื ่อง มีคำประพันธ์ที ่เรียกว่าพิลาปแทรกเล็กน้อย เพื ่อใช้สวดอ่านเป็น
ท่วงทำนองในที่ประชุมชนหรือสวดอ่านกันเองในครัวเรือนตามความนิยมของคนไทยในสมัยอดีต ต้นฉบับ
ตัวเขียนเทวันคำกาพย์ที่เก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มี ๓ สำนวน 
ดังนี้ 
  ๑.๑) เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙  

เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวด
วรรณคดี หมู่กลอนสวด ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก หอสมุดแห่งชาติ
บันทึกประวัติไว้ว่า “หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐” ต้นฉบับค่อนข้างสมบูรณ์ ชำรุดที่หน้า
ต้นเทวัน เล่ม ๒ เล็กน้อย เนื้อความเริ่มตั้งแต่บทไหว้ครู อัตวิพากษ์ของกวีหรือผู้คัดลอก เริ่มต้นเนื้อเรื่อง



๒๘ 

 

นิทานไปจนกระทั่งจบเรื่องบริบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดลักษณะต้นฉบับ โดยละเอียดใน
หัวข้อต่อไป 
  ๑.๒) เทวันนางจันขิรินทอน เลขที่ ๒๐๓  

เทวันนางจันขิรินทอน เลขที่ ๒๐๓ มัดที่ ๒๔ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด 
ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก จำนวน ๒๔๒ หน้า หอสมุดแห่งชาติบันทึก
ประวัติไว้ว่า นายกิจจา ศิริหิรัญ มอบให้เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดฯ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๔ ต้นฉบับ
ชำรุดบางส่วน เนื้อความช่วงกลางเรื่องขาดหายไป เนื้อเรื ่องนิทานเริ่มตั้งแต่ท้าวพรหมทัตครองเมือง
พาราณสีมีโอรสชื่อเทวัน มีธิดาชื่อนางจันทร ท้าวพรหมทัตประพาสป่าถูกยักษ์กิน ยักษ์แปลงกายเป็น
พระราชาเข้ามาอยู่ในวัง ต่อมาม้าบอกความจริงกับสองกุมาร เนื้อเรื่องต่อจากนี้ขาดหายไป เริ่มเนื้อความ
อีกครั้งกล่าวถึงนางจันทรลวงให้เทวันไปหาฝักบัวเพื่อให้ถูกยักษ์จับกิน จากนั้นเนื้อเรื่องต่อจากนี้ขาดหาย 
เริ่มเนื้อความอีกครั้งตอนดาบสบอกทางให้เทวันไปหาคู่ที่เมืองโกไสยไปจนจบเรื่องซึ่งกล่าวถึงหัสบดีโอรส
องค์เล็กของเทวันได้ครองเมืองโกไสย พระสมุทราโอรสองค์โตครองเมืองพาราณสี เทวันและนางเกสรออก
บวช จนสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดบนสวรรค์ จากนั้นเนื้อความในต้นฉบับต่อจากนี้เป็นการกล่าวถึงนิทานเรื่องอ่ืน 

ส่วนที่หน้าต้นของต้นฉบับมีข้อความบันทึกไว้ว่า “หน้าต้นหนังสือเทวันนางจันขิรินทอน เล่ม ๑ 
นะท่านเอย อย่าติเตียนเลย ข้าพเจ้าผู้สำเนาสนองกลอน นามกรชื่อสมุบัญชีศรีสุวรรณที่ครรไล 
ข้าพเจ้าผู้สำเนาสนองกลอน เมื่อจะลงอักษร แต่ ณ วัน ๖ ฯ๒๙ ค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๘ ปีจอ อัฏศก” 
เมื่อตรวจสอบวันทางจันทรคติดังกล่าวเทียบกับวันทางสุริยคติแล้วพบว่า วันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ  เดือน ๙     
จุลศักราช ๑๒๔๘ ปีจอ อัฏศก ไม่ตรงกับวันใดตามปฏิทิน ๒๒๐ ปี เทียบสุริยคติและจันทรคติ ตั้งแต่ 
พุทธศักราช ๒๓๒๕ – ๒๕๔๔ ของ ทองคำ ยิ้มกำภู (๒๕๐๐) มีเพียงวันเดือนปีที่ใกล้เคียงอยู่ ๒ วัน คือ  

๑) วันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ ซ่ึงตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๔๒๙ ไม่ใช่วันศุกร์ (วัน ๖)  

๒) วันศุกร์ (วัน ๖) เดือน ๙ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ ก็ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ ไม่ใช่วันขึ้น ๒ ค่ำดังที่
ระบุไว้ในต้นฉบับ  

ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะผู้แต่งหรือผู้คัดลอกต้นฉบับบันทึกข้อความคลาดเคลื่อน แต่กระนั้นกต็าม แม้
ไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนในการ “ลงอักษรสำเนาสนองกลอน” หรือคัดลอกนิทานคำกาพย์สำนวนนี้ได้ 
แต่จากวันเดือนปีที่บันทึกดังกล่าวก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่านิทานสำนวนนี้น่าจะคัดลอกสมัยปีพุทธศักราช 
๒๔๒๙ ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
  ๑.๓) เทวันนางจรรขีรินทอน เลขที่ ๒๐๒  

เทวันนางจรรขีรินทอน เลขที่ ๒๐๒ มัดที่ ๒๔ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด 
ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก จำนวน ๗๔ หน้า หอสมุดแห่งชาติบันทึก
ประวัติไว้ว่า นายกิจจา ศิริหิรัญ มอบให้เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดฯ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๔ ต้นฉบับ
ชำรุด มีเนื้อเรื่องเพียงบางตอน เนื้อความเริ่มตั้งแต่ม้าบอกเทวันและนางจรรขีรินทอนว่าพระราชาเป็นยักษ์ 
เมื่อสองพ่ีน้องทราบความจริงก็พากันหนีออกจากเมืองไปจนถึงตอนที่เจ้าอภัยและนางจรรขีรินทอนอุบาย
ลวงเทวันให้ไปหาฝักบัวใหญ่ที่สระในป่าเพราะหวังให้ยักษ์ท่ีเฝ้าสระฆ่าเทวัน 

นอกจากนี้นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๘, หน้า ๑๕๓ - ๑๕๔) ยังพบว่ามีต้นฉบับเทวันคำกาพย์อีก
สำนวนหนึ่ง ชื่อว่าเทวัญคำกาพย์ เล่ม ๑ เลขที่ ๒๗/๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๕/๕ มัดที่ ๑๗ หอสมุดแห่งชาติบันทึก
ประวัติไว้ว่า นายเสงี่ยม พงษ์บุญรอด มอบให้หอสมุดฯ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๔ และได้สันนิษฐานว่าผู้ที่



๒๙ 

 

ประพันธ์นิทานสำนวนนี้เป็นพระภิกษุ เนื่องจากพบว่าผู้ประพันธ์ใช้คำแทนชื่อตนเองว่า “รูป” ดังปรากฏ
ในข้อความประพันธ์ว่า  

“รูปแต่งแปลงใหม่  ถ้าผิดคิดไป   จงได้ปรานี  
กระหยับกลับอ่าน  ทานดูให้ดี   บทบาทคลาดหนี  จากท่ีถ้อยคำ”  
 
อีกท้ังยังมีข้อความประพันธ์อีกตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่า  
“นิทานเทวัน   เขียนจบวันจันทร์  ในเพลบัดดล  
พอหยุดมือข้า   เณรมานิมนต์   ให้พระชีต้น   ท่านไปฉันเพล”  
ปัจจุบันจากการสำรวจต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไม่พบต้นฉบับดังกล่าว 
 
๒) กลอนบทละครเรื่องเทวัญนางคุลา 
กลอนบทละครเรื่องเทวัญนางคุลานี้พบทั้งหมด ๓ เล่ม เล่มที่ ๑ ไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ผู้ประพันธ์ เล่มที่ ๒ และเล่มที่ ๓ ระบุรายละเอียดไว้ว่าเป็นพระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตร ต้นฉบับทั้งหมด
หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติไว้ว่าพระยาเพชรปาณี (ตรี) ถวายหอพระสมุดวชิรญาณ ๑๒/๓๑/๑๒๖ 
(รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๕๐) ต้นฉบับทั้ง ๓ เล่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑) เทวัญนางคุลา เล่ม ๑ (เนื้อความอ่ืน) เลขที่ ๓๘ 
เทวัญนางคุลา เล่ม ๑ (เนื้อความอื่น) เลขที่ ๓๘ ตู้ ๑๑๔ ชั้น ๑/๕ มัดที่ ๓๓/ข หมวดวรรณคดี หมู่กลอน
บทละคร ประเภทสมุดไทยดำ อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นขาว จำนวน ๑๑๔ หน้า หอสมุดแห่งชาติ
บันทึกประวัติไว้ว่า พระยาเพชรปาณี (ตรี) ถวายหอพระสมุดวชิรญาณ ๑๒/๓๑/๑๒๖ เนื้อความเริ่มตั้งแต่
ท้าวไกรวงศ์ให้ไพร่พลออกไปจับนางคุลามาฆ่า แต่ถูกนางคุลาไล่ตีแตกหนีไป จึงออกไปพร้อมด้วยพระ
เทวัญราชโอรสและไพร่พลเพื่อจะจับนางคุลาอีก จนถึงพระเทวัญอภิเษกสมรสกับนางจันทวดีและปราบ
นางคุลาได ้
  ๒.๒) เทวัญนางคุลา เล่ม ๒ เลขที่ ๓๖ 

เทวัญนางคุลา เล่ม ๒ เลขที่ ๓๖ ตู้ ๑๑๔ ชั้น ๑/๕ มัดที่ ๓๓/ข พระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตร 
หมวดวรรณคดี หมู่กลอนบทละคร ประเภทสมุดไทยดำ อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นขาว จำนวน 
๑๒๕ หน้า หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติไว้ว่า พระยาเพชรปาณี (ตรี) ถวายหอพระสมุดฯ ๑๒/๓/๑๒๖ 
เนื้อความเริ่มตั้งแต่ท้าววิรุญภักดิ์เข้าเกี้ยวนางจันทวดีและนางวันกับธิดาไปด่าทอทุบตีนางจันทวดี จนถึง
นางจันทวดีขึ้นต้นจันทน์ผูกคอตาย 
  ๒.๓) เทวัญนางคุลา เล่ม ๓ เลขที่ ๓๗ 

เทวัญนางคุลา เล่ม ๓ เลขที่ ๓๗ ตู้ ๑๑๔ ชั้น ๑/๕ มัดที่ ๓๓/ข พระนิพนธ์กรมหลวงภูวเนตร 
หมวดวรรณคดี หมู่กลอนบทละคร ประเภทสมุดไทยดำ อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นขาว จำนวน 
๑๒๕ หน้า หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติไว้ว่า พระยาเพชรปาณี (ตรี) ถวายหอพระสมุดฯ ๑๒/๓/๑๒๖  
เนื้อความเริ่มตั้งแต่พวกสาวศรีคนใช้ช่วยนางจันทวดีให้พ้นจากการผูกคอตาย และท้าววิรุญภักดิ์ให้นาง
จันทวดีไปอยู่ที่พลับพลาสวนมาลี จนถึงพระเทวัญนางคุลาตามนางจันทวดีมาถึงเมืองวิรุญภักดิ์ นางคุลา
ทำอุบายเข้าเฝ้านางจันทวดี 

 
 
 



๓๐ 

 

๓) กลอนอ่านเรื่องเทวัน เล่ม ๓ (พลัด) เลขที่ ๔ 
เทวัญ เล่ม ๓ (พลัด) เลขที่ ๔ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๔ มัดที่ ๒๔ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนอ่าน ประเภท

สมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก จำนวน ๑๔๘ หน้า หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติไว้
ว่า ขุนบวรวรรณกิจ (เตี๊ยมคชะ เกษตริน) ถวาย ๒๙/๔/๖๔  เนื้อความเริ่มตั้งแต่นางสุวรรณจันทรมี     
พระราชสาสน์ให้พระยาร้อยเอ็ดส่งพระธิดาเข้ามาให้พระเทวัญราชโอรสเลือกคู่ จนถึงพระเทวัญเข้าไป
อาศัยตายายอยู่ในสวนหลวง แล้วร้อยพวงมาลัยให้ยายนำเข้าไปถวายนางสุวรรณเกสร  
 จากการสำรวจต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันดังกล่าวพบว่า แม้จะพบนิทานร้อยกรองเรื่องนี้
หลายสำนวนแต่ต้นฉบับส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ มีเพียงต้นฉบับเจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ 
เลขที่ ๑๖๙ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ที่ใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้นที่มีเนื้ อเรื ่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้จากการศึกษาต้นฉบับทั้งหมดทำให้สันนิษฐานได้ว่านิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่รู้จัก
ของคนไทยมาไม่น้อยกว่าสมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นข้อความปรากฏที่หน้าต้นหนังสือเทวัน
นางจันขิรินทอน เลขที่ ๒๐๓ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ต้นฉบับตัวเขียนเทวันคำกาพย์เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ และ
เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ ในการวิจัยนี้ ต้นฉบับดังกล่าวมีลักษณะและรูปแบบคำประพันธ์ดังนี้ 

๑. ลักษณะต้นฉบับเอกสารตัวเขียนเทวันคำกาพย์ 
จากการสำรวจเอกสารตัวเขียนหมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด เรื่องเทวัน ที่หอสมุดแห่งชาติ  

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีต้นฉบับนิทานคำกาพย์เรื่องเทวันซึ่งมีเนื้อเรื่องสืบเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์
ทั้งสิ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ ต้นฉบับทั้งสองฉบับไม่มี
การบันทึกบอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นฉบับว่าใครเป็นผู้สร้าง ผู้คัดลอก หรือผู้เขียน และไม่บอกวันเดือนปี
ที่สร้าง หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติของต้นฉบับเพ่ิมเติมไว้เพียงว่า “หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. 
๒๔๕๐” ต้นฉบับทั้งสองฉบับมีรายละเอียดของเอกสารแต่ละฉบับดังนี้ 
  ๑.๑ เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ 
 เจ้าเทวันสมุด สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึง “เจ้าเทวันสมุด ๑” ซึ่งเป็นนิทานคำกาพย์เรื่องเทวัน
เล่มแรก เนื่องจากเนื้อความที่ปรากฏในสมุดไทยมีตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อง แต่ผู้เขียนหรือผู้คัดลอกอาจจะเขียน
ชื่อเรื่องที่หน้าปกสมุดไทยตกหล่นไป เนื้อความเริ่มตั้งแต่พระเจ้าพรหมทัตและนางมณีกินราครองเมือง
พาราณสี มีพระโอรสชื่อเทวัน และพระธิดาชื่อนางจันทร ท้าวพรหมทัตมีเคราะห์ปรารถนาจะประพาสป่า 
พวกโหราห้ามไว้และทำนายว่าพระชะตาถึงฆาตถ้าอยู่ในพระราชวังจึงจะพ้นภัยอันตราย พระเจ้าพรหมทัต
ไม่เชื่อฟัง จึงถูกนนทยักษ์แปลงเป็นกวางทองหลอกล่อและจับท้าวพรหมทัตกิน แล้วแปลงกายเป็นท้าว
พรหมทัตเข้าเมือง ไปจนถึงตอนที่พระเทวันรับสั่งให้มีพระราชสาส์นส่งไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อให้ส่ง
พระธิดามาให้ทรงอภิเษกเป็นมเหสี 
   ๑.๑.๑ ลักษณะต้นฉบับ 
 เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ประเภท
สมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก บันทึกหน้าละ ๕ บรรทัด เขียนตัวอักษรใต้เส้นบรรทัด 
ลักษณะตัวอักษรมีสัณฐานใกล้เคียงกับปัจจุบัน อักขรวิธีที ่ใช้น่าจะเป็นอักขรวิธีที ่นิยมกันในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จำนวน ๑ ฉบับ ๑๕๓ หน้าสมุดไทย บันทึกทั้งหน้าต้นและหน้าปลาย หอสมุด
แห่งชาติบันทึกประวัติว่าหม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ ต้นฉบับค่อนข้างสมบูรณ์ 
 



๓๑ 

 

   ๑.๑.๒ การเริ่มเรื่อง  
เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ เริ ่มเรื ่องด้วยการไหว้ครู ประกอบไปด้วยพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ไหว้พระคุณของบิดามารดา บรรพบุรุษ ครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้วิชาความรู้ และขอให้กุศลผลบุญ
น้อมนำให้พ้นจากทุกข์และได้ไปเกิดบนสวรรค์ ดังความว่า 

๏ ข้าไหว้ประนม  นบนิ้วเหนือผม  ไหว้พระศาสดา 
ไหว้พระธรรมเจ้า  ปกเกล้าเกศา  ไหว้พระสังฆา  สารณาคมคัล 
๏ ไหว้คุณบิดา  ทัง้คุณพระมารดา วงศาเผ่าพันธุ์ 
ทั้งครูอุปชา  มรณาอาสัญ  ล่วงลับแล้วนั้น  ข้าวันทาไป 
๏ เดชพระครู  สั่งสอนให้ดู  รู้แปรแก้ไข  
ให้เราเล่าเรียน  ขีดเขียนเพียรไป  กุลบุตรจึงได้  รู้ในวิชา 
๏ พระคุณท้ังนี้  ยกใส่เกศ ี  ไว้ทุกเวลา 
ขอให้พ้นทุกข์  เป็นสุขสังขาร ์  ไปสู่กามา  ฉ้อฟ้าเรืองศร ี

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๒) 
 

ต่อจากนั้นผู้เขียนได้กล่าววิพากษ์ตนเองว่าตนยังเขียนไม่เก่ง ปัญญายังไม่ดี มิได้มีเชื ้อสาย
นักปราชญ์ เป็นแต่เพียงผู้ที่จดจำครูอาจารย์มาอีกที จึงขออภัยผู้อ่านหากผลงานของตนบกพร่อง และ
ขอให้ผู้รู้ช่วยแก้ไขแต่งเติมให้ดีงามยิ่งขึ้น อีกทั้งยังขอให้อย่านินทา นิทานเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับนำมา
อ่านในครัวเรือน ไม่ต้องไปยืมของผู้อื่นมาอ่าน ตรงไหนที่ใครไม่ชอบใจก็อย่าเขียนแก้ไขจนเปรอะเปื้อน 
นอกจากนี้เมื่อยืมไปอ่านก็อย่านอนทับหนังสือเพราะจะทำให้หนังสือยับเสียหาย ดังความว่า 

๏ ข้าขออาภัย  บทบาทขาดไป  ไม่สู้ถ้วนถี ่
บทไรเห็นแคลง  ช่วยแต่งให้ดี  ปัญญาข้านี ้  มิสู้ว่องไว 
๏ ไว้สำหรับบ้าน  ให้ลูกให้หลาน  อ่านตามจนใจ 
ดีกว่ายืมเขา  ไม่เอาของใคร  เถิงจะยับไป  ไม่มีทุกข์ภัย 
๏ ตัวข้านี้เล่า  ใช่องค์พงศ์เผ่า  พวกเหล่ามุกโต 
รู้แต่จำ (ชำรุด)  เพราะอาจาริโย  โฉดเขลาเง่าโง่  โตอยู่ถมไป 
๏ ผู้ใดนักปราชญ์  ปัญญาฉลาด  เห็นคลาดที่ไหน 
(ชำรุด)พิจรณา  อัคราต่อไป  ข้าขออาภัย  อย่าให้นินทา 
๏ เรารู้เพียรนี้  ผู้ใดใครด ี  เห็นมิชอบไซร้ 
อย่าเขียนอุตลุด  ในสมุดข้า  เจ้าของต้องว่า  น่ามาขัดใจ 
๏ แล้วข้อหนึ่งอา  สมุดของเรา  ยืมเอาไปไว้ 
อย่านอนอ่านทับ  มักยับเร็วไป  ข้าขออาภัย  อย่าได้โกรธา  

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๓) 
 

 จากนั้นเป็นการเกริ่นนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง โดยผู้เขียนได้ชี้แจงที่มาของเรื่องให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่ตน
ได้ฟังสืบต่อกันมาแล้วจึงจดจำและนำมาสร้างสรรค์แต่งขึ้นใหม่ ตรงไหนที่ผิดเพี้ยนไปจากเรื่องต้นแบบก็ขอ
อย่าได้นินทาเลย ถ้ามิชอบหนังสือนี้ก็อย่ายืมไปเก็บไว้นาน จงนำคืนเจ้าของ เมื่อยืมไปอ่านก็ขอให้ดูแล
รักษาหนังสืออย่าให้โดนไฟไหม้หรือสัตว์กัดเสียหาย ดังความว่า 
 



๓๒ 

 

๏ ข้าจะขอกล่าว  ให้เป็นเรื่องราว  ซึ่งนิทานมา 
เล่าสืบกันไป  เราได้ฟังว่า  กำหนดอตส่าห์  เอามาเขียนลง 
๏ เขียนที่จำได้  ที่หลงลืมไป  จำไม่มั่นคง 
ตบแต่งแปลงใส่  โดยใจจำนง  ท่านเล่ามั่นคง  อย่าสงสัยเลย 
๏ ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา นิทานผูกนี้ 
มีในกัมภีร์  พาไป (ชำรุด)  นะท่านเอย  อ่านเล่นตามจน 
ตามตนไม่เสบย  ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา 
๏ ถ้ามิชอบใจ  อย่าทิ้งนิ่งไว้  ให้ล่วงเวลา 
เจ้าของร้องบ่น  ว่าคนโมหานธ์  ไม่มีอัชฌา  เอามานิ่งเสีย 
๏ อ่านแล้วเอาไป  ส่งเสียให้ได ้  อย่าให้ไฟเลีย 
(เลือนราง)ริมกัด  สารพัดจะเสีย  มักทำต่ำเต้ีย  เสียยับเยินมา... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๓ - ๔) 
 

บทประพันธ์ตอนเริ่มต้นก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องนี้ทำให้เห็นถึงบรรยากาศในการสร้างและการสวดอ่าน
หนังสือนิทานคำกาพย์หรือนิทานกลอนสวดในสมัยก่อน กวีพื้นบ้านมักกล่าวถ่อมตนว่าตนยังด้อยปัญญา 
ยังเขยีนไม่เก่ง ขอให้ผู้รู้ช่วยแก้ไข หากแต่ก็แฝงน้ำเสียงที่มีความทะนงและภาคภูมิใจในผลงานของตน 

จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อเรื่องนิทานตามลักษณะของนิทานมหัศจรรย์หรือนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ โดย
การกล่าวถึงเมือง ๆ หนึ่ง มีพระราชาที่มีเกียรติยศชื่อเสียงลือเลื่อง ดังความว่า 

๏ ดูรานะท่าน  ถ้อยคำบูราณ  ช้านานแล้วหนา 
มีพระนคร  บวรโสภา  ชื่อว่าพาราณสี  สืบ ๆ กันมา 
๏ ส่วนองค์กษัตริย์ ชื่อท้าวพรหมทัต  ถือสัตย์มั่นหมาย 
ลือชาปรากฏ  เกียรติยศมากมาย เจ้าเมืองทั้งหลาย  สั่นหัวกลัวไป 
๏ มีราชอาญา  ไปทั่วทิศศา  ท้าวพระยาน้อยใหญ ่
ยอกรประนม  บังคมท่านไท  ด้วยกลัวราชภัย  มักไปยายี 
๏ ส่วนองคฉายา  แล้วด้วยมหา  ลัคนาราศี 
ชาติเชื้อเนื้อหน่อ  เหล่ากินรี  เป็นพระมเหสี  ชื่อมณีกินรา 
๏ แสนสาวกำนัล  ได้หมื่นหกพัน  เลือกสรรเอามา 
ให้เป็นบริวาร  นางคราญกินรา  ส่วนลูกพระยา  ธิดาสามนต์ 
๏ ค้อมเค้าเฒ่าแก ่ ข้าสาวชาวแม่  อัดแออลวน 
ขันทีนักเทศ  วิเสทเสือกสน  ถวายพระสุคน  เรืองตนฉายา 
๏ เวลาเช้าเย็น  เสนาเข้าเฝ้า  ก้มเกล้าวันทา 
พระองค์ตรัสไป  ด้วยหมู่ไพร่ฟ้า  ลูกขุนศาลา  ปรึกษาทุกคน 
๏ กษัตริย์ทั้งหลาย เถิงปีมาถวาย  ดอกไม้สาผล 
แต่งเครื่องบูชา  เข้ามาทุกคน  พวกหมู่พหล  โยธามากมาย 
๏ แล้วมีเศรษฐี  อยู่ทิศท้ังสี่  มีทรัพย์เหลือหลาย 
ได้แปดสิบโกฏิ  เป็นประโยชน์มากมาย พ่อค้าท้ังหลาย  นบนอบตอบแทน 
๏ แขกบ้านคานเมือง สิ่งของนองเนือง  ย่อมเครื่องแก้วแหวน 
นับถือลือไป  ทั่วในผืนแผ่น  (ชำรุด)โยชน์โกฏิแสน ทดแทนเหลือหลาย 



๓๓ 

 

๏ สิบสองภาษา  แตกกันเข้ามา  เที่ยวค้าเท่ียวขาย 
ไม่ฉ้อกระบัด  ทั้งหญิงท้ังชาย  ฝูงคนทั้งหลาย  อยู่เย็นเป็นธรรม์... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๔ - ๖) 
   ๑.๑.๓ การจบเรื่อง  

เทวัน สมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ จบเรื่องหรือสิ้นฉบับตอนที่เทวันรับสั่งให้อำมาตย์ส่งพระราชสาส์น
ประกาศไปที่เจ้าเมืองต่าง ๆ ให้ส่งพระธิดามาอภิเษกเป็นมเหสีของตน ดังความว่า 

...๏ ราชสารนั้นว่า ใครมีธิดา  ท้าวพระยาองค์ใด 
มีลูกสาวศรี  อย่าซ่อนเสือกใส่  ให้แต่งส่งไป  ถวายพระราชา 
๏ อำมาตย์ทหาร  รับราชข่าวสาร  ถวายบังคมลา 
ไปสู่เมืองน้อย  เมืองใหญ่หงสา  ถัดนั้นลงมา  มัตมะตองอู 
๏ แล้วแยกกันไป  ล้านช้างเชียงใหม่  ไทใหญ่เจาะหู 
ฝาหรั่งลันดา  วิลันดาปะลายู  ตะรังตะนู  อยู่ติดกันไป 
๏ เมืองจีนเมืองจาม เมืองเทศเมืองพราหมณ์ รูปงามไสว 
ไปจนน้ำเขียว  เมืองเรียวเมืองไทร ถัดเข้ามาใน  เมืองใหญ่ตะนาวศรี 
๏ เมืองขอมเมืองญวน หน้าตาเป็นนวล  รูปร่างงามดี 
ให้แต่งเข้าไป  ถวายเป็นมเหสี  สมเด็จภูม ี  จะอภิเษกนางพลัน 

  ๏ ไปทุกบ้านเมือง ระบือลือเลื่อง  ฟุ้งเฟ่ืองเข้มขัน 
 กลัวซึ่งฤทธิ์เดช  ของพระเทวัน  ใครมีลูกนั้น  ตบแต่งเข้าไป 
 ๏ ขึ้นวอคานหาม  สาว ๆ งาม ๆ   ล้อมตามไสว 
 แตรสังข์กึกก้อง  ปีฆ่้องกลองชัย  ส่งตามกันไป  มิได้เว้นเมือง 
 ๏ ธิดาทั้งหลาย  ท้าวพระยามาถวาย แก่พระบุญเรือง 
 จะให้เป็นเอก  อภิเษกครองเมือง สิ่งของขาวเหลือง  เครื่องถวายบูชา 
 ๏ ส่งมาพร้อมแล้ว สมเด็จพระแก้ว  หาโหรามา 
 พระสนมสาวศรี  มนตรีเสนา  ทั้งพระมารดา  นั่งเป็นประธาน 
 ๏ จึงจัดธิดดา  มีพระลัคนา  พร้อมเพรียงเสียงหวาน 
 ทั้งพระรูปทรง  เอวองค์นงคราญ  โหราพิฒาจารย์   จึงพิจรณา 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๕๑ - ๑๕๒) 
   ๑.๑.๔ บริบทอื่น ๆ  

เมื่อสิ้นสมุดหน้าต้น ผู้เขียนได้เขียนข้อความว่า “เจ้าเทวันหน้าปลาย” เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็น
เรื่องที่สืบเนื่องมาจากหน้าที่แล้วซึ่งเป็น “หน้าต้น” และเมื่อสิ้นสมุดในหน้าปลายก็มีข้อความของผู้เขียน
บอกไว้ว่า “เจ้าเทวันจบเล่มหนึ่งแล้ว” เป็นการบอกให้ทราบว่ากระดาษสมุดที่บันทึกเรื่องนั้นหมดแล้ว แต่
เนื้อเรื่องนิทานยังไม่จบ ซึ่งหากผู้อ่านหรือผู้ฟังคนใดต้องการอ่านและฟังนิทานเรื่องนี้ต่อก็จงได้หาเล่มที่ ๒ 
หรือเล่มอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
  ๑.๒ เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ 

เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ ตอนต้นสมุดมีความชำรุด เนื้อความที่เหลือเริ่มตั้งแต่นางมณีกินรา
มารดาของเทวันเศร้าเสียใจที่เทวันจะออกเดินทางตามหาเนื้อคู่มาเป็นมเหสี เทวันฝากเหล่าทหารให้ช่วย
ดูแลบ้านเมือง พระมารดา และพระกนิษฐา เทวันเดินทางไปพบดาบส ดาบสบอกเส้นทางให้เทวันเดินทาง



๓๔ 

 

ไปเมืองโกไสยแล้วจะพบเนื้อคู่ เทวันได้พบและพานางเกสรสวรรค์หนีจากบ้านเมือง ไปจนถึงจบเรื่องซึ่ง
เป็นเหตุการณ์รุ่นลูก สุดท้ายเทวันและนางเกสรสวรรค์ปลงอนิจจังจึงออกบวช จนสิ้นอายุขัยได้จุติไปเกิด
บนสวรรค์ 
   ๑.๒.๑ ลักษณะต้นฉบับ 
 เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ประเภท
สมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก บันทึกหน้าละ ๕ บรรทัด เขียนตัวอักษรใต้เส้นบรรทัด 
ลักษณะตัวอักษรมีสัณฐานใกล้เคียงกับปัจจุบัน อักขรวิธีที ่ใช้น่าจะเป็นอักขรวิธีที ่นิยมกันในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จำนวน ๑ ฉบับ ๑๓๒ หน้าสมุดไทย บันทึกทั้งหน้าต้นและหน้าปลาย หอสมุด
แห่งชาติบันทึกประวัติว่าหม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ ต้นฉบับค่อนข้างสมบูรณ์ มีเพียงส่วน
ต้นสมุดขาดชำรุดไปบางส่วน 
   ๑.๒.๒ การเริ่มเรื่อง  

เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ เนื้อความส่วนต้นสมุดที่ชำรุดขาดหายไปเป็นตอนที่เทวันไม่พอใจ
พระธิดาจากเมืองใด ๆ จึงขอลาพระมารดาออกตามหาเนื้อคู่ด้วยตนเอง ส่วนเนื้อความของเทวัน เล่ม ๒ ที่
มีอยู่เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ตอนที่พระมารดาเศร้าเสียใจที่ไม่สามารถห้ามโอรสมิให้ออกไปตามหาเนื้อคู่ได้ ฝ่าย
เทวันก็เศร้าเสียใจที่ต้องจากพระมารดาและบ้านเมือง แต่ก็จำเป็นต้องออกเดินทาง จึงฝากเหล่าทหารให้
ช่วยดูแลบ้านเมือง พระมารดา และน้องสาว ดังความว่า 

(ชำรุด)   (ชำรุด)   คลุ้มคลั่งพระทัย   
จะห้ามลูกรัก  กลัวจักขัดใจ  ตามอัธยาศัย  (ชำรุด) 
๏ เสนาพระสนม  ยอกรประนม  บังคมภูม ี
พระมาเศร้าสร้อย ละห้อยโศกี  คิดถึงชลนี  ทั้งพระอนุชา 
๏ พระจึงคำรบ  ทักษิณนอบนบ  จบบาทบาทา 
ทำตามระบอบ  สามรอบอำลา  ขึ้นสู่อาชา  ม้าพาพระไป 
๏ เสนามนตรี  เห็นพระภูม ี  จรจากเวียงชัย 
ชวนกันเป็นหมู่  (ชำรุด)พระตามไป น้ำตาลามไหล  ตามส่งราชา 
๏ ท้าวไปพ้นเขต  จึงทอดพระเนตร  กลับหลังเหลียวมา 
แลเห็นฝูงคน  ไพร่พลโยธา  ติดตามพระมา  มากล้นพ้นใจ 
๏ ท้าวจึงหยุดม้า  มีพระวาจา  ตรัสมาปราศรัย 
เสนาทหาร  ท่านจงกลับไป  ตามเรามาไย  กลับไปเถิดรา 
๏ อยู่เฝ้าปราสาท ขอฝากน้องนาถ  ทั้งราชมารดา 
จะสร้อยเศร้าโศก  มีโรคโรคา  ท่านจงรักษา  อย่ามีอันนราย 
๏ มนตรีเสนา  ถวายบังคมลา  กลับมาใจหาย 
จนถึงเคหา  น้ำตาฟูมฟาย  ไปแจ้งถวาย  แก่พระมารดา... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น ,หน้า ๒ - ๓) 
 
   ๑.๒.๓ การจบเรื่อง 
 เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ จบเรื่องตอนที่โอรสและธิดาของเทวันและนางเกสรสวรรค์มีคู่ครอง 
ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข เทวันและนางเกสรสวรรค์ปลงอนิจจังต่อสังขารจึงเสด็จออกบวช เมื่อ
สิ้นชีวิตแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต ดังความว่า 



๓๕ 

 

...๏ กษัตริย์สองรา เสด็จตามกันมา  ในป่าพงพี 
แลเห็นอาศรม  ชื่นชมยินดี  เห็นอักษรม ี  อยู่ที่ทวารา 
๏ พระทัยชื่นบาน เห็นเครื่องบริขาร  อ่านพิจรณา 
จึงเปิดเข้าไป  ในบรรณศาลา  ผลัดผ้ากาสา  ทรงหนังเสือพลัน 
๏ ส่วนพระมเหสี  อาศรมน้อยม ี  เรียบเรียงเคียงกัน 
ทรงผ้าหนังลาย  เพริศพรายผายผัน ก้มเกล้าอภิวันท์  แก่พระสาม ี
๏ จำเริญเมตตา  ตั้งเสกอุเบกขา  อยู่ป่าพงพี 
ได้ฌานพิญา  ทั้งห้าด้วยดี  เทวันฤๅษ ี  ฤทธีบุญญา 
๏ ดาวบศทั้งสอง  มิได้เศร้าหมอง  ในราคตัณหา 
ได้ฌานสมาบัติ  โดยสัตย์เมตตา  ดับสังขารา  มรณาไปสวรรค์ 
๏ พระญาติวงศา  โอรสนัดดา  ศรัทธาตามกัน 
ฟังโอวาทา  พระบิดานั้น  ดับชาติไปสวรรค์  ฉ้อชั้นดุสิดา 
๏ เสนามนตรี  พระสนมสาวศรี  ยินดีเสน่หา 
ทำตามท้าวไท  ตายไปสุกขา  สืบวงศ์พงศา  ท้าวพระยาประเวณี 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย ,หน้า ๑๒๗ - ๑๒๙) 
   ๑.๒.๔ บริบทอื่น ๆ  

เมื่อสิ้นสมุดหน้าต้นมีข้อความของผู้เขียนว่า “กลับไปหน้าโน้นเถิดนะท่านเอย” เมื่อพลิกกลับมา
หน้าปลายก็มีข้อความว่า “หน้าปลายเทวันนะท่านเอย” และเม่ือสิ้นสมุดหน้าปลายก็มีข้อความเขียนไว้ว่า 
“สิ้นฉบับ จบนิทาน แล้วนะท่านทั้งหลายเอย” 
  

๒. รูปแบบคำประพันธ์ 
เทวันคำกาพย์ประพันธ์ด้วยกาพย์ต่าง ๆ สลับกันไป ได้แก่ กาพย์ยานีหรือกาพย์ ๑๑ กาพย์ฉบัง

หรือกาพย์ ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์หรือกาพย์ ๒๘ ซึ่งไม่เคร่งครัดจำนวนคำ จำนวนวรรค และการส่งสัมผัส 
ประพันธ์สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง ทั้งนี้ คำประพันธ์กาพย์แต่ละชนิดผู้แต่งนิยมใช้พรรณนาความแต่ละตอน
ขนาดยาว นอกจากนี้มีบางช่วงตอนที่กวีประพันธ์ด้วยคำประพันธ์กาพย์แต่ใช้ชื่อเรียกหรือชื่อกำกับเป็น
อย่างอื่น ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ใช้บอกอารมณ์หรือท่วงทำนองสำหรับการสวดอ่านในช่วงตอนนั้น ๆ 
ด้วย (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๘๐) รูปแบบคำประพันธ์ที่พบในเทวันคำกาพย์มีดังนี้ 

 
๒.๑ กาพย์ยานี  

กาพย์ยานีหรือกาพย์ ๑๑ ที่ใช้ในการประพันธ์เรื่องเทวันเขียนลักษณะคำประพันธ์กำกับไว้ใน 
ต้นฉบับด้วยคำว่า “ญานี” มีปรากฏใช้กำกับเนื้อความ ๖ ช่วงตอน๕ มีบทบาทในการบรรยายเรื่องหรือเป็น
บทสนทนา ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือดำเนินเรื่องเป็นหลัก 
 กาพย์ยานีที่ใช้ในการประพันธ์นิทานคำกาพย์เรื่องเทวันมีลีลาอย่างกาพย์ยานีโบราณ กล่าวคือ 
เป็นกาพย์ยานีที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำในแต่ละวรรค อาจใช้คำเกินหรือคำขาดบ้าง และไม่เคร่งครัดสัมผัส
ระหว่างวรรค ระหว่างบาท และสัมผัสระหว่างบท มีสัมผัสในโดยเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ ดัง
ตัวอย่าง 

 
๕ ช่วงตอน ในที่น้ีหมายถึง การใช้คำประพันธ์ชนิดหนึ่งไปจนจบแล้วเริ่มใช้ลักษณะคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่ง 



๓๖ 

 

กาพย์ยานีที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำ เช่น มีคำขาด ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 
ยานี ๏ จะกล่าวเถิงนนทยักษ์ อยู่สำนักหิวาลัย 
เวสสุวรรณสาปสรรให้  โยชน์หนึ่งไซร้เป็นขอบขัณฑ์ 
๏ เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  สัตว์อันมีหิมวันต์ 
ถ้าใครไปในคัน   ขอบเขตของขุนยักษา 
๏ เอาเป็นภักษาผล  สัตว์แลคนเดินหนมา 
มีต้นไทรสาขา   ขุนยักษ์มาอยู่ทุกวัน 
๏ คอยดูสิงสัตว์   ถ้าช่วยพลัดเข้าขอบขัณฑ์ 
ได้กินอยู่ทุกวัน   ขุนยักษ์นั้นค่อยสำราญ 
๏ เป็นเหตุด้วยท้าวไท  เสด็จในไพรสาณฑ์ 
ฝูงสัตว์ในหิมพานต์  กลัวภูบาลซุกซนไป       

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๑๓) 
จะเห็นได้ว่าวรรคแรกของกาพย์ยานีบทที่ ๔ และวรรคที่สองของกาพย์ยานีบทที่ ๕ ตามตัวอย่าง

ข้างต้น มีจำนวนคำเพียง ๔ คำ 
อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกาพย์ยานีที่มีคำเกิน เช่น 

...๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  เห็นนางคราญงามโสภา 
รูปทรงองค์ลัคนา   ทั้งวาจาก็จับใจ 
๏ เดชด้วยวาสนา  เจ้าได้สร้างมาแต่ปางไกล 
เมื่อนั้นเจ้าอภัย   ออกจากชัยเภรี 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ บทที่ ๕๓๒ - ๕๓๗) 
จะเห็นได้ว่ากาพย์ยานีวรรคที่สอง ของบทท่ี ๓ ในตัวอย่างมีจำนวนคำเกิน คือ มี ๗ คำ 

 กาพย์ยานีที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท  
...๏ แลบลิ้นปลิ้นตาตน  ทำมืดมนบนเวหา 
องอาจตวาดเสียง   กึกก้องเพียงเสียงฟ้าผ่า 
๏ จึงร้องกึกก้องไป  ว่าผู้ใดใครเข้ามา 
ที่ในต้นพฤกษา   กูจะฆ่าให้บรรลัย 
๏ ตบมืออ้ืออึงมา   พระราชาเห็นตกใจ 
ผันแปรเล็งแลไป   ในพระทัยแทบปลดปลง 
๏ พระองค์ไม่เคยเห็น  ยักษาเป็นกวางเยียรยง 
มิอาจจะตำรง   ทรงพระกายไม่สมประดี 
๏ พระพักตร์ผิวเผือดผิด  ทั้งโลหิตเหือดหายสิ้น 
จะกลับไปบัดนี้   ส่วนพาชีสิ้นสุดแรง 

   (เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๑๘)  
 จะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของวรรคที่สองของกาพย์ยานีในคำประพันธ์บทแรกไม่ส่งเสียงสัมผัส
ระหว่างวรรคกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม และคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทที่ ๕ ไม่ส่งเสียงสัมผัส



๓๗ 

 

ระหว่างวรรคกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม อีกท้ังคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ในบทที่ ๑ ยังมีเสียงสัมผัสเกินกับ
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง นอกจากนี้คำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทที่ ๔ ไม่ส่งเสียงสัมผัสระหว่างบทกับ
คำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทท่ีห้า  
 

 ๒.๒ กาพย์ฉบัง  
กาพย์ฉบังในเทวันคำกาพย์เขียนลักษณะคำประพันธ์กำกับไว้ในต้นฉบับว่า “ฉบัง” มีปรากฏใช้ 

กำกับเนื้อความ ๓ ตอน มีบทบาทในการดำเนินเรื่อง บรรยายเรื่อง ใช้เป็นบทสนทนา หรือใช้พรรณนา 
 กาพย์ฉบังที่ใช้ในเทวันคำกาพย์มีลักษณะไม่เคร่งครัดจำนวนคำและการส่งสัมผัสตามรูปแบบ 
ฉันทลักษณ ์ดังตัวอย่าง 
 

กาพย์ฉบังที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างวรรค 
   ๏ เป็นทองระยับจับไป  ประตูเวียงชัย 

แล้วไปด้วยศิลลาแลง 
๏ หอรบเชิงเทินกำแพง  ค่ายคูแข็งขัน 
ตบแต่งแกล้งทำรจนา 

           (เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๖๘) 
 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของวรรคแรกในบทที่ ๒ ไม่มีเสียงสัมผัสระหว่างวรรคกับคำ
สุดท้ายของวรรคที่สองในบทเดียวกัน ทั้งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการคัดลอกผิด คำที่ถูกต้องคือ 
“ขันแข็ง” 
 

กาพย์ฉบังที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างบท 
  ๏ บัดนั้นเทวันทกุมาร  เห็นยักษ์ห้าวหาญ 

ภูบาลก็มีวาจา 
๏ ว่ากุมภัณฑ์ขุนยักษา  จงแผลงฤทธา 
ยักษาเข้ามาวุ่นวาย 
๏ บัดนั้นกุมภัณฑ์ทั้งสี่  แผลงฤทธ์มากมาย 
หลายอย่างมีมาต่างกัน… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๖๖) 
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของบทที่ ๒ ไม่มีเสียงสัมผัสระหว่างบทกับคำสุดท้ายของวรรค

แรกในบทที่ ๓ 
 
กาพย์ฉบังที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำในวรรคเนื่องจากใช้คำขาด 

๏ สองเจ้าตัดเอาเศียรไป  ก้มเกล้ากราบไหว้ 
ปราศรัยให้แจ้งกิจจา 
๏ โกสีย์มีความกรรรุณา  ศีรษะสิงหรา 
เอาต่อคอพาชี   

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๖๖) 
 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจำนวนคำในวรรคที่สามของบทที่ ๒ มีเพียง ๕ คำ 



๓๘ 

 

 อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกาพย์ฉบังที่ใช้จำนวนคำเกิน 
  ๏ เมื่อนั้นจึงพระเทวันเรืองศรี บริวารมากม ี

ด้วยหมีแลฝูงวานร 
๏ พลลิงวิ่งมาว้าว่อน  มัน่หน้ามาก่อน 
สลอนสลับจับกัน 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๓๗) 
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจำนวนคำในวรรคแรกของบทที ่๑ มีจำนวนคำเกิน คือ มี ๘ คำ 
 

๒.๓ กาพย์สุรางคนางค์   
กาพย์สุรางคนางค์ในเทวันคำกาพย์เขียนลักษณะคำประพันธ์กำกับไว้ ในต้นฉบับด้วยคำว่า 

“สุรางคนางค์” บ้าง เขียนกำกับด้วยตัวเลข “๒๘” บ้าง นอกจากนี้ยังมีคำประพันธ์กาพย์สุรางคนางค์แต่
เขียนกำกับลักษณะคำประพันธ์ด้วยคำว่า “พิลาป” ในช่วงตอนที่เนื้อเรื่องเป็นตอนโศกเศร้าด้วย มีปรากฏ
ใช้กำกับเนื้อความทั้งหมด ๗ ตอน โดยแบ่งเป็นคำประพันธ์กาพย์ที่เขียนกำกับว่าสุรางคนางค์ ๒ ช่วงตอน 
เขียนกำกับด้วย ๒๘ มี ๓ ช่วงตอน และเขียนกำกับว่าพิลาป ๒ ช่วงตอน  
  ๒.๓.๑ กาพย์สุรางคนางค์ หรือกาพย์ ๒๘  

กาพย์สุรางคนางค์หรือกาพย์ ๒๘ ที่ปรากฏในเทวันคำกาพย์ไม่เคร่งครัดจำนวนคำ อาจมีคำขาด
หรือคำเกิน ไม่เคร่งครัดการส่งสัมผัส อาจไม่มีเสียงสัมผัสระหว่างวรรคหรือระหว่างบท และอาจมีจำนวน
วรรคเกิน มีบทบาทในการดำเนินเรื่อง บรรยายเรื่อง ใช้เป็นบทสนทนา หรือใช้พรรณนา ดังตัวอย่าง 

กาพย์สุรางคนางค์ที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำในวรรค 
๏ เสนารับสั่ง   ตำรวจชาววัง  กะเกณฑ์กวดขัน 
แห่แหนแน่นหนาตามขนัด  สารวัตรพร้อมกัน กลางคืนกลางวัน  สำเร็จถ้วนถี ่

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔๔) 
จะเห็นได้ว่าจำนวนคำในวรรคที่สี่ ในตัวอย่างที่ยกมามีจำนวนคำเกิน คือ มี ๖ คำ 

 
 กาพย์สุรางคนางค์ที่ไม่เคร่งครัดจำนวนวรรค 

๏ เนรมิตธรรมาสน์ พรมเจียมปูลาด  บนอาสน์เทศนา 
แล้วจุดธูปเทียน  เวียนไปเบื้องขวา  ระย้าพวงแก้ว  เลิศแล้วแววตา 
ฝูงเทพเทวา  ก็มายินดี  

(เจ้าเทวันสมุด ๑ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๑๔ ) 
 จะเห็นว่ากาพย์สุรางคนางค์ตามตัวอย่างมีจำนวนวรรคเกิน คือ มีถึง ๙ วรรค ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ประพันธ์ต้องการให้จำนวนวรรคและจำนวนคำที่ประพันธ์สัมพันธ์กับท่วงทำนองในการสวด หรืออาจจะ
เกิดจากการคัดลอกผิด 
 

กาพย์สุรางคนางค์ที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัส เช่น 
๏ พระเสด็จเยื้องยาตร จะดูทีนาง  นวลนางกัญญา 
ถ้านางมิไป  ท้าวไม่บทจร  สมเด็จภูธร  ดูใจฉายา 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๓๕ - ๓๖) 



๓๙ 

 

 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของวรรคแรกและคำสุดท้ายของวรรคที่สอง และคำสุดท้าย
ของวรรคที่สามและคำสุดท้ายของวรรคที่ห้าไม่ส่งเสียงสัมผัสกัน 
 
 กาพย์สุรางคนางค์ที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างวรรค เช่น 

...๏ เรารู้เพียงนี้  ผู้ใดใครด ี  เห็นมิชอบไซร้ 
อย่าเขียนอุตลุด  ในสมุดข้า  เจ้าของต้องว่า  น่ามาขัดใจ 
๏ แล้วข้อหนึ่งอา  สมุดของเรา  ยืมเอาไปไว้ 
อย่านอนอ่านทับ  มักยับเร็วไป  ข้าขออาภัย  อย่าได้โกรธา 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๓) 
 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของวรรคที่ห้า ไม่ส่งเสียงสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม 
ในบทที่ ๑ และคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทท่ี ๒ ไม่ส่งเสียงสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคแรก 
 
 กาพย์สุรางคนางค์ที่ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างบท เช่น 

๏ ดูก่อนทั้งสอง  จงเป็นคู่ครอง  ปกป้องกันไว้ 
พาไปเถิงเมือง  ลือเลื่องเรืองใส  เราจะเษกให้  ได้เป็นราชา 
๏ เป็นที่อุปราช  เห็นกับน้องนาถ  เชื้อชาติกษัตรีย์ 
ซึ่งได้ทำผิด  อย่าคิดฉันทา  จึงให้สัจจา  ต่อหน้ายักษี 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๓๔) 
 จะเห็นได้ว่าคำสุดท้ายของวรรคสุดท้ายในบทแรกและคำสุดท้ายของวรรคท่ีสามในบทที่สองไม่ส่ง
เสียงสัมผัสระหว่างบท  
 
  ๒.๓.๒ พิลาป  

พิลาปเป็นกาพย์สุรางคนางค์หรือท่วงทำนองที่ใช้กำกับในช่วงตอนที่เป็นความเศร้าโศก พบกำกับ
เนื้อเรื่อง ๒ ช่วงตอน คือ ตอนเทวันและนางจันทรหนีออกจากเมืองระหว่างทางคร่ำครวญถึงพระมารดา
ความน่ากลัว ทุกข์ยากระหว่างทาง และตอนที่เทวันและนางจันทร รวมทั้งบริวารกลับมาปราบยักษ์ที่
แปลงเป็นพระบิดาและเล่าความจริงให้นางมณีกินราพระมารดาทราบเรื่อง นางมณีกินราคร่ำครวญ
โศกเศร้า คำประพันธ์ที่กำกับว่าพิลาปในเทวันคำกาพย์มีลักษณะไม่เคร่งครัดจำนวนคำ อาจมีคำขาดหรือ
คำเกิน ไม่เคร่งครัดเสียงสัมผัสระหว่างวรรค และเสียงสัมผัสระหว่างบท  
 ตัวอย่างพิลาปที่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำ 
  พิลาป ๏ เมื่อนั้นสองศรี  ไปกับพาชี  หนีเข้าหิมวันต์ 

เวลาค่ำ   ย่ำสนธยา  คิดเถิงพระมารดา สองราร่ำไร 
๏ โอ้พระแม่เจ้า  จะเข้าไปเฝ้า  คิดว่าท้าวไท 
ไม่รู้ว่ายักษ์  หลงรักมันใหญ่  ครั้นจะบอกไว้  กลัวภัยจะมี  
๏ กรรมของพระแม ่ โอ้ป่านนี้แล  จะชะแง้หาศร ี
ด้วยข้าสององค์  ค่ำลงราตรี  ไม่เห็นลูกนี ้  จักไห้โศกศัลย์  
๏ มารดาจักหา  จนสุดเวลา  จะนิตราพลัน  
ครั้นตื่นจากที ่  สาวศรีกำนัล  จักร้องบอกกัน  ในวันนี้หนา... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๔๔ - ๔๕) 
 จะเห็นว่าจำนวนคำในวรรคที่สี่ของบทท่ี ๑ ในตัวอย่างที่ยกมามีจำนวนคำเพียง ๓ คำ 



๔๐ 

 

 จากการศึกษาภูมิหลังของเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา
ลักษณะของต้นฉบับ และลักษณะคำประพันธ์ ทำให้เห็นว่าวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้มีความสำคัญและมี
ความน่าสนใจ เกิดจากปัญญาและความสามารถรอบรู้ของบรรพชนไทยที่สร้างสรรค์นิทานให้สอดคล้อง
กับความนิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัย การวิจัยนี้จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่ งที่ช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่อง
เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางต่อไปได้  
 
 
 



 

 
บทที่ ๓ 

เปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
 
 เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์เป็นนิทานที่มีเค้าโครงเรื่องเดียวกันแต่มีรูปแบบการนำเสนอตาม
วัตถุประสงค์ของประเภทวรรณกรรมที่ต่างกัน องค์ประกอบทางวรรณกรรมของนิทานทั้งสองเรื่องจึงมี
ลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน กล่าวคือ เทวันธชาดกมีองค์ประกอบของวรรณกรรมตามรูปแบบปัญญาสชาดก 
หรือชาดกนอกนิบาต ส่วนเทวันคำกาพย์มีองค์ประกอบของวรรณกรรมตามรูปแบบนิทานคำกาพย์หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลอนสวด ในบทนี้จึงเป็นการศึกษาองค์ประกอบและเปรียบเทียบองค์ประกอบของ
วรรณกรรมทั้งสองเรื่องในด้านรูปแบบการนำเสนอและเนื้อเรื่อง 
 
รูปแบบการนำเสนอ  
 เทวันธชาดก : รูปแบบชาดกนอกนิบาต 
 เทวันธชาดกเป็นปัญญาสชาดกหรือที่เรียกว่าชาดกนอกนิบาต มีองค์ประกอบของเรื่องคล้ายคลึง
กับอรรถกถาชาดกหรือชาดกในนิบาต เพราะกลวิธีแต่งและลักษณะของชาดกในปัญญาสชาดกได้
เลียนแบบมาจากอรรถกถาชาดก กล่าวคือ ประกอบไปด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา ไวยากรณะ และ
สโมธาน ทั้งนี้ปัญญาสชาดกไม่มีองค์ประกอบส่วนที่เรียกว่า “ไวยากรณะ” ซึ่งคือการอธิบายศัพท์ที่ใช้ อาจ
เป็นเพราะผู้แต่งปัญญาสชาดกไม่ได้ให้ความสำคัญต่อลักษณะของภาษา เนื่องจากความไม่ชำนาญในด้าน
ภาษาบาลี (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๗๑) เทวันธชาดกจึงมีรูปแบบการนำเสนอตามรูปแบบของ
ชาดกนอกนิบาต คือ มีปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธานหรือประชุมชาดก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัจจุบันวัตถุ 
ปัจจุบันวัตถุ คือ เหตุการณ์เริ่มต้นซึ่งเป็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าหยิบยกเรื่องราวในอดีตหรือที่

เรียกว่าชาดกมาตรัสเล่า เรื่องปัจจุบันในสมัยของพระพุทธเจ้า หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัง
ทรงพระชนม์อยู่ ประทับอยู่ที่ไหน ปรารภใคร เล่าให้ใครฟัง เล่าเมื่อใด เป็นการกล่าวถึงสาเหตุการเล่า
นิทานเรื่องนั้น ๆ ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นจึงทำให้พระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงนิทานอันเป็นเรื ่องใน
อดีตชาติของพระองค์เอง เพื่ออธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตชาติ ไม่ใช่เฉพาะ
ปัจจุบันชาติเท่านั้น บุคคลที่ดำเนินเหตุการณ์ในส่วนนี้อาจเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า กล่าวคือ เมื่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้น บรรดาสาวกต่างก็ถกเถียง มีข้อสงสัยในเหตุการณ์นั้น ๆ จึงชวนกันไปทูลพระพุทธเจ้า 
ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพระญาณจึงเสด็จไปที่ที่สาวกำลังถกเถียงกันอยู่ก่อนที่บรรดาสาวกจะไปถึงที่
ประทับ เป็นกลวิธีของผู้แต่งที่จะอ้างให้ผู้ฟังเชื่อว่านิทานนั้นมาจากพุทธวัจนะ (เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร, 
๒๕๒๙, หน้า ๖)  

สำหรับปัจจุบันวัตถุที่ปรากฏในเทวันธชาดกนั้นมีความแตกต่างจากชาดกทั่วไป เนื่องจากมิได้
กล่าวว่าพระพุทธองค์เป็นผู้เล่าเรื่องเอง แต่เป็นการกล่าวอ้างว่าพระอานนท์เป็นผู้ที่สดับเรื่องราวนี้ของ
พระพุทธเจ้ามาเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันหรือเชตวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นอารามที่อนาถ
บิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้าง ดังความว่า 

เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ตตฺร โข ภควา 
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ภทฺทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ 



๔๒ 

 

คำว่า เอวมฺเม สุตํ นี้ ตามหลักฐานที่มาเป็นคำของพระอานนท์ปฏิญาณตนว่า พระสูตรนี้
ชาดกนี้ตนได้สดับมาแต่สำนักพระผู้มีพระภาค หาได้ตรัสรู้ด้วยตนเองไม่ ในเทวันธชาดกนี้มีนิทาน
วจนะว่า สมัยกาลครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อันเป็นอารามของ
อนาถปิณฑิกคฤหบดีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุ
ทั้งหลายด้วยคำว่า ภิกฺขโว ดังนี้ พระภิกษุทั้งหลายรับพุทธฎีกาว่า ภทฺทนฺเต ดังนี้แล้ว พระผู้มี  
พระภาคตรัสว่า… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๒) 
 

อดีตวัตถ ุ
อดีตวัตถุ คือ ตัวนิทานชาดก เป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็คือนิทานพื้นบ้านหรือนิทาน

พื้นเมืองที่นำมาเล่า โดยกล่าวอ้างว่าตัวละครเอกของเรื่องคือพระโพธิสัตว์ สำหรับอดีตวัตถุที่ปรากฏใน
เทวันธชาดกเริ่มด้วยคาถาว่า “ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องราวได้เคยมีมาแล้วอย่างนี้...” แล้ว
เริ่มเรื่องนิทานด้วยการกล่าวถึงเมือง ๆ หนึ่งมีพระราชา พระราชามีพระสนมจำนวนมากแต่ไม่มี โอรสและ
ธิดา แล้วดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเรื่อย ๆ ตามแบบนิทานทั่วไป ดังความว่า 

ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องราวได้เคยมีมาแล้วอย่างนี้ มีพระราชากาสิกองค์
หนึ่งดำรงราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสีโดยทศพิธราชธรรม พระเจ้ากาสิกราชนั้นมีพระสนม
ประมาณหมื่นหกพัน พระสนมเหล่านั้น แม้แต่คนหนึ่งก็หาได้มีโอรสและธิดาไม่ พระราชาใคร่จะ
ได้โอรสซึ่งจะได้สืบราชวงศ์ต่อไป จึงรับสั่งแก่พระสนมให้ช่วยกันตั้งใจหาโอรสและธิดา พระสนม
ทั้งหมื่นหกพัน ชวนกันบวงสรวงเทวดามีพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นขอให้ได้โอรสและธิดา ก็หา
ได้สมปรารถนาไม่ 

ฝ่ายพระอัครมเหสีพระนามว่าวิมลาเทวี มีสีลสัมปทาและปัญญาดี ตามวันปรกติพระนาง
เธอสมาทานเบญจศีลเป็นนิตย์ ถึงวันอุโบสถทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วจึงพิจารณาดูศีลของตน
อันมิได้ขาดบกพร่อง พระนางเธอทำสัจจาธิษฐานว่า ด้วยเดชศีลที่ข้าพเจ้ารักษานี้ ขอให้โอรสและ
ธิดาจงมาเกิดในอุทรข้าพเจ้า คราวนั้นด้วยอำนาจปาริสุทธศีลแห่งพระนางวิมลาเทวี พิภพแห่ง
ท้าวโกสีย์ก็แสดงอาการร้อนขึ้นเป็นนิมิต ท้าวเทวราชพิจารณาก็รู้ว่านางวิมลาปรารถนาจะได้บุตร
และธิดา เวลานั้นเป็นคราวที่พระบรมโพธิสัตว์จะสิ้นอายุแล้ว ท้าวเทวราชจึงวิงวอนเชิญพระบรม
โพธิสัตว์ให้ถือปฏิสนธิในครรภ์พระนางวิมลา พระบรมโพธิสัตว์รับเทวบัญชาจุติมาเกิดในครรภ์
พระนางวิมลาเทวี พระครรภ์พระนางวิมลามีอาการเหมือนจะเต็มไปด้วยแก้ววิเชียร… 

   (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๒ - ๓๒๓) 
 

อดีตวัตถุหรือตัวเนื้อเรื ่องเทวันธชาดกนั้นกล่าวถึงเทวันธกุมารโพธิสัตว์เป็นโอรสของพระเจ้า     
กาสิกราชและนางวิมลาแห่งกรุงพาราณสี มีพระกนิษฐานามว่านางจันทน เทวี มีกลิ่นกายหอม เพราะ
อดีตชาติสร้างเจดีย์ด้วยไม้จันทน์และบรรจุพระพุทธรูปทองคำ วันหนึ่งพระเจ้ากาสิกราชประพาสป่า
ถูกนันทยักษ์แปลงเป็นเนื้อทองมาลวงและจับกิน ม้าของพระราชาออกอุบายให้ยักษ์แปลงเป็นพระราชา
เข้าสู่นคร จะได้กินชาวเมืองทุกวัน ต่อมายักษ์เกิดระแวงว่าม้าจะบอกความจริงจึงจับม้าขังและทรมาน ม้า
นำความมาบอกเทวันธกุมารและนางจันทนเทวีและช่วยพาทั้งสองพี่น้องหนีออกจากเมือง นันทยักษ์ตาม
ไปจับม้าหักคอกิน ส่วนสองพี่น้องหลบอยู่ในโพรงไม้ไทรมีเทวดาช่วยคุ้มครองทำให้นันทยักษ์หาไม่เจอ 



๔๓ 

 

พระอินทร์ให้สองพี่น้องหาศีรษะสัตว์ที่ตายใหม่ ๆ แล้วช่วยชุบชีวิตม้าให้มีศีรษะเป็นราชสีห์ พระอินทร์ให้
เทวันธกุมารขอพร ๔ ประการ 

สองกุมารเดินทางมาถึงเมืองเหมันต์ซึ่งเป็นเมืองร้างเพราะมีนกอินทรีมากินคน พระเจ้าเหมัน
ตราชได้ให้พระโอรสอภัยราชกุมารซ่อนอยู่ในกลอง ระหว่างที่เทวันธกุมารและม้าราชสีห์ไปหาอาหาร นาง
จันทนเทวีพบอภัยราชกุมาร ลอบได้เสียกันจนตั้งครรภ์ อภัยราชกุมารเกรงว่าหากเทวันธ์ทราบเรื่องจะทำ
ร้าย จึงวางแผนกับนางจันทนเทวีลวงเทวันธ์ไปฆ่า แต่ม้าราชสีห์ช่วยชีวิตเทวันธ์ได้ทุกครั้ง อีกท้ังยังได้ฝูงลิง 
ฝูงหมี และกุมภัณฑ์ทั้งสี่เป็นบริวาร ต่อมาอภัยราชกุมารวางแผนดักหอกยนต์ เทวดาช่วยผลักหลาวล้มทำ
ให้เทวันธ์รอดชีวิต เทวันธ์ให้อภัยอภัยราชกุมาร 

เทวันธ์พาบริวารไปยึดเมืองคืนและฆ่านันทยักษ์ พระราชาร้อยเอ็ดเมืองส่งธิดามาให้เทวันธ์อภิเษก
แต่เทวันธ์ไม่พอพระทัยผู้ใด เทวันธ์ลาพระมารดาไปหาคู่ ระหว่างทางได้พบฤๅษี เรียนมนต์มณีจินดา ฤๅษีชี้
ทางให้เดินทางไปเมืองโกสัยรัฏฐ์ เทวันธ์ไปอาศัยอยู่กับหญิงชราในอุทยาน เทวันธ์ร้อยมาลัยถวายพระธิดา
สุวรรณเกสรา พระธิดามีใจปฏิพัทธ์จึงขอพระบิดาไปชมสวน เทวันธ์และนางสุวรรณเกสราได้ทดสอบ
ปัญญากันและเกิดความรักต่อกัน เทวันธ์พานางสุวรรณเกสราหนีออกจากบ้านเมือง เมื่อถึงเมืองพาราณสี
เทวันธ์ให้นางอยู่อยู่บนต้นไทร ส่วนตนจะเข้าเมืองแล้วจะจัดขบวนเกียรติยศมารับ นางยักขินีทุบตีนาง
สุวรรณเกสราจนสลบ ลากร่างทิ้งน้ำ แล้วแปลงกายเป็นนางสุวรรณเกสรา ส่วนนางสุวรรณเกสราฟื้นได้
อาศัยอยู่กับตายายที่นอกเมือง ฝ่ายเทวันธ์รับนางสุวรรณเกสราแปลงเข้าเมือง คืนหนึ่งเทวดามาเข้าฝันให้
พระองค์ประกาศตามหาหญิงมาแสดงธรรม ทำให้ได้พบนางสุวรรณเกสรา นางยักษ์สารภาพผิด เทวันธ์
ลงโทษให้ไปเป็นภรรยาของกุมภัณฑ์ท้ังสี่ 

๗ ปีต่อมานางสุวรรณเกสราต้องการกลับไปเยี่ยมบิดามารดา ระหว่างทางนางสุวรรณเกสราคลอด
โอรสบนเรือ ให้นามว่าสาครกุมาร เมื่อไปถึงเมืองโกสัย พระราชามอบสมบัติให้เทวันธ์ ต่อมานางสุวรรณ
เกสราคลอดโอรสอีกองค์หนึ่งมีศรในฝ่าพระหัตถ์มาด้วย ให้นามว่าสหัสสระ เมื่อสองพี่น้อง เติบโตได้ออก
เดินทางไปเรียนศิลปศาสตร์ที่เมืองตักสิลา ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมืองสองพ่ีน้องถูกยักษ์จับตัวไป สาคร
กุมารได้อภิเษกกับนางอสุรินทาธิดายักษ์ ต่อมาสองกุมารต่อสู้กับยักษ์สัจจพันธ์ซึ่งโกรธยักษ์กูฏันต์ที่ยกธิดา
ให้มนุษย์ สองพ่ีน้องชนะ พากันกลับเมืองโกสัย  

ต่อมาสาครกุมารและนางอสุรินทากลับมาครองเมืองกูฏันต์ ส่วนเทวันธ์แต่งตั้งสหัสสระเป็น
อุปราชเมืองโกสัย จากนั้นนางสุวรรณเกสรามีพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งชื่อสุวรรณประภา เมื่อนางเติบโตได้
อภิเษกกับสหัสสระ 

นอกจากนี้ในระหว่างที ่ดำเนินเรื ่อง กวีอาจแทรกบทสนทนาหรือคำสั ่งสอนที่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของตัวละครในเรื่องหรือเหตุการณ์ในเรื่องด้วย เช่น  

...พระอภัยราชกุมารและพระนางจันทนกุมารีสนทนาปราศรัยซึ่งกันและกัน ต่างก็มีจิตคิดรักใคร่ 
ได้ถึงซ่ึงสังวาสกิจต่อกันและกันเพราะเหตุดังนั้น ธรรมดาของโลกจึงกล่าวไว้ดังนี้ว่า ชายหนุ่มหญิง 
สาวอยู่ในที่ลับสองต่อสองแล้ว เมื่อเพ่งซึ่งกันและกันด้วยราคฤคีย่อมมีความเยื่อใยเกิดขึ้นด้วยเห็น 
กันบ่อย ๆ เพราะเหตุดังนั้นพระอภัยราชกุมารกับพระนางจันทนกุมารี จึงมีความรักใคร่ได้ร่วม 
อภิรมย์ด้วยโลกธรรมต่อกันและกัน  

  (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๔) 



๔๔ 

 

จากตัวอย่างเป็นตอนที่นางจันทนเทวีได้พบและเจรจาปราศรัยกับอภัยราชกุมารก็เกิดความรัก 
ใคร่ได้สังวาสกัน กวีแทรกสัจธรรมของความรักว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชายหนุ่มหญิงสาวที่อยู่กันที่ในลับ
สองต่อสองท่ีย่อมมีจิตราคะ ใคร่ได้ร่วมสังวาสอภิรมย์กัน 

 
คาถา 
คาถา คือ คำประพันธ์ร้อยกรองภาษาบาลี (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๖๘) เป็นส่วนหนึ่ง

ของอดีตวัตถุ ส่วนใหญ่เป็นบทสนทนาโต้ตอบ บทคร่ำครวญพรรณนาแสดงอารมณ์ของตัวละครหรือข้อ
ธรรมะ และมีข้อความแปลกำกับไว้ด้วย (เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๖) สำหรับคาถาที่ปรากฏ
ในเทวันธชาดกมีปรากฏหลายช่วงตอน เช่น ตอนเทวันธ์และนางจันทนเทวีคร่ำครวญถึงมารดา ตอนนาง
วิมลาผู้เป็นมารดาคร่ำครวญเมื่อทราบว่าทหารตามหาพระราชกุมารกุมารีไม่พบ ตอนเทวันธ์ขอรับพรจาก
ท้าวสักกเทวราช ตอนเทวันธ์นมัสการพระดาบส เป็นต้น ดังตัวอย่างคาถาตอนที่เทวันธ์และนางจันทนเทวี
พร่ำพรรณนาถึงมารดาว่า 

...ครั้นถึงเวลาเย็นเสด็จเข้าไปอาศัยร่มไม้ไทรต้นหนึ่งจึงเสวยพระกระยา เมื่อปรารภถึง
พระมารดาได้ตรัสคาถานี้ว่า 

กึ ภวิสฺสติทานิ อมฺมา  กุหึ มํ ปริเยสติ 
มยํ อมฺมํ อทิสฺวาน  ม ฺเ  เหสฺสาม ชีวิตํ 
อมฺมา จ อชานนฺตาว  เสฺว มมํ อทิสฺวา สํวิคฺคา 

  โรทนฺตี จ สุสิสฺสนฺติ  ปริเทวนฺตี มริสฺสติ 
กถํ อมฺมา มมํ อทิสฺวา  โสเกน สมปฺปิตา ว 
นิราหารา โรทมานา  อสฺสูนิ ภุ ฺชนฺตา มริสฺส 

ความว่า พระชนนีป่านนี้จักเป็นอย่างไร พระมารดาจะตามหาเราที่ไหนจะได้พบ เราสอง
ราไม่ได้ประสบพบพระมารดาแล้วเห็นจะวอดวายตายเป็นมั่นคง รุ่งเช้าพระมารดาเจ้าเมื่อไม่รู้เห็น
ว่าเราไปทางไหน ก็จะสลดรันทดพระหฤทัยทรงกรรแสงไห้ก็จักซูบผอมตรอมหฤทัยสิ้นพระชนม์
ชีพ ทำไฉนเล่า พระมารดาเจ้ามิได้เห็นเราพี่น้องสองราก็มีแต่ว่าจะเพ่ิมพูนไปด้วยความโศกศัลย์ มิ
เป็นอันที่ว่าจะเสวยพระกระยาหาร ไฉนจะทนทานดำรงชีพอยู่ต่อไปได้ สองราชกุมารกุมารีทรง
พิลาปถึงพระชนนีด้วยประการฉะนี้แล้วก็หลับไป ฝ่ายม้านั้นเที่ยวหาหญ้ากินอยู่ที่ไกล ๆ สองราช
กุมารกมุารี แล้วกลับมานอนเฝ้าอยู่ข้างบาทราชกุมารกุมารี ครั้นตื่นขึ้นแล้วจึงปลุกพระราชกุมาร
กุมารี เชิญให้ขึ้นประทับหลังนำเสด็จไปในป่าสิ้นมรรคาไกล จะได้พบปะมนุษย์อ่ืนหรือพเนจรหรือ
สิทธาจารย์หมู่บ้านและนิคมพระนครอย่างใดก็หาไม่ นำเสด็จราชกุมารกุมารีไปในป่า สิ้นเวลาล่วง
ไปได้ห้าเดือนโดยนิยมดังนี้ 

ปุนทิวเส ครั้นวันรุ่งเช้า เหล่าแม่นมและทาสีมิได้เห็นสองราชกุมารกุมารีมีความตกใจ
กลัวความผิดจึงพากันเที่ยวค้นหาไปสู่โรงม้าก็ไม่เห็นม้าแล้วพากันทูลพระราชมารดา เจ้ายักษ์
ทราบความแล้วจึงให้อำมาตย์ไปให้เที่ยวหาก็หาพบสองราชกุมารกุมารีไม่... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๘ - ๓๒๙) 
 

สโมธาน 
สโมธานหรือที่รู้จักกันว่าประชุมชาดกหรือม้วนชาดก คือ การสรุปชาดก เป็นการเชื่อมเนื้อเรื่อง

ส่วนอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน ด้วยการระบุว่าตัวละครในเรื่องกลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลใดในสมัย



๔๕ 

 

พุทธกาล โดยพระเอกของเรื่องจะกลับชาติมาเป็นพระพุทธเจ้า นางเอกจะกลับชาติมาเป็นพระนางพิมพา 
ตัวละครชายตัวที่ร้ายกับพระเอกที่สุดจะกลับชาติมาเป็นเทวทัต ตัวละครอื่น ๆ จะกลับชาติเป็นพระสาวก
และพุทธบริษัท เป็นต้น ลักษณะนี้เป็นกลวิธีหนึ่งของผู้แต่งในการพยายามสอนความเชื่อทางศาสนาและ
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องนิทานว่าเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าจริง ๆ  

สำหรับสโมธานที่ปรากฏในเทวันธชาดกเป็นการกล่าวถึงการกลับชาติของตัวละครสำคัญต่าง ๆ 
ในเรื่อง ได้แก่ นันทยักษ์กลับชาติมาเป็นเทวทัต นางยักขินีกลับชาติมาเป็นนางจิญจมาณวิกา พระยา
อัจฉราชหรือพระยาหมีกลับชาติมาเป็นพระอุบาลี พระยาพานรินท์หรือพระยาลิงกลับชาติมาเป็นพระสีวลี 
กุมภัณฑ์ ๔ ตนกลับชาติมาเป็นพระสุนักขัต พระนาคเสน พระกัจจายน พระมหานาม พระดาบสกลับชาติ
มาเป็นพระสารีบุตร พระอภัยราชกุมารกลับชาติมาเป็นพระนนท นางจันทนเทวีกลับชาติมาเป็นนาง
ชนบทกัลยาณี ท้าวโกสีย์กลับชาติมาเป็นพระอนุรุทธ ท้าวกูฏันตยักษ์กลับชาติมาเป็นพระโมคคัลลาน  
มหัลลกกลับชาติมาเป็นพระกัสสป นางมหัลลิกากลับชาติมาเป็นนางภัททกาปิลานี พระสมุทรสาครกลับ
ชาติมาเป็นพระอานนท พระสหัสสระกลับชาติมาเป็นพระราหุล นางสุวรรณประภากลับชาติมาเป็นนาง
อุบลวรรณา นางอสุรินทากลับชาติมาเป็นนางเขมา พระยสบดีกลับชาติมาเป็นสุปพุทธราชา นางสุวรรณ
เกสรากลับชาติมาเป็นพระนางพิมพา พระชนกชนนีกลับชาติมาเป็นมหาราชตระกูล ตัวละครอื่น ๆ กลับ
ชาติมาเป็นพุทธบริษัท พระเทวันธ์กลับชาติมาเป็นพระตถาคต ดังความว่า 

ครั้นจบอริยสัจจกถาแล้วจึงประชุมชาดกว่า นันทยักษ์ในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือภิกษุ
เทวทัต นางยักขินีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือนางจิญจมาณวิกา พระยาอัจฉราชในกาลครั้งนั้น 
กลับชาติมาคือพระอุบาลี พระยาพานรินท์ในกาลครั ้งนั ้นกลับชาติมาคือพระสีวลีเถระ           
ท้าวกุมภัณฑ์สี่ตนในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือ พระสุนักขัตเถระ ๑ พระนาคเสนเถระ ๑ พระกัจ
จายนเถระ ๑ พระมหานามเถระ ๑ พระดาบสในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระสารีบุตรเถระ 
พระอภัยราชกุมารในกาลครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระนนทเถระ พระนางจันทาเทวีราชกนิษฐาใน
กาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือนางชนบทกัลยาณี ท้าวโกสีย์ในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระอนุรุทธ
เถระ กูฏันตยักขราชาในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระโมคคัลลานเถระ มหัลลกบุรุษเฝ้าสวนใน
กาลครั้งนั้น กลับชาติมาคือพระกัสสปเถระ นางมหัลลิกาสตรีเฝ้าสวนในกาลครั้งนั้นกลับชาติมา
คือนางภัททกาปิลานี พระสมุทรสาครในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระอานนทเถระ พระสหัส 
สระในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือพระราหุลเถระ พระนางสุวรรณประภาเทวีในกาลครั้งนั้นกลับ
ชาติมาคือนางอุบลวรรณาเถรี นางอสุรินทาเทวีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือนางเขมาเถรี พระ
เจ้ายสบดีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือสุปพุทธราชา พระสุวรรณเกสราเทวีในกาลครั้งนั้นกลับ
ชาติมาคือพิมพายโสธรา พระชนกชนนีในกาลครั้งนั้นกลับชาติมาคือมหาราชตระกูล บริษัท
นอกนั้นกลับชาติมาคือพุทธบริษัท พระเทวันธราชา ในกาลครั้งนั้น กลับชาติมาคือเราผู้ตถาคต มี
พุทธพจน์ให้จบลงด้วยประการฉะนี้แล 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๘๔) 
จะเห็นได้ว่าเทวันธชาดกมีองค์ประกอบด้านรูปแบบการนำเสนออย่างชาดกในนิบาต ต่างกันที่

เทวันธชาดกมิได้เคร่งครัดตามหลักเกณฑ์นัก 
 
 
 

 



๔๖ 

 

 เทวันคำกาพย์ : รูปแบบนิทานคำกาพย์หรือกลอนสวด 
เทวันคำกาพย์เป็นนิทานที่ประพันธ์ด้วยคำประพันธ์กาพย์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะกาพย์ ๑๑ หรือ

ยานี กาพย์ ๑๖ หรือฉบัง และกาพย์ ๒๘ หรือสุรางคนางค์  สลับกันไปตลอดทั้งเรื ่อง จึงเรียกนิทาน
ประเภทนี้ว่า “นิทานคำกาพย์” ตามลักษณะคำประพันธ์ สันนิษฐานว่าในอดีตกาลนิยมนำนิทานประเภท
นี้มาใช้สวดอ่านเป็นท่วงทำนองในที่ประชุมชน เช่น ที่วัด หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านมารวมตัวกัน
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และใช้สวดอ่านในครัวเรือน จึงนิยมเรียกนิทานประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งตาม
ลักษณะหน้าที่ของนิทานว่า “กลอนสวด”  

นิทานคำกาพย์หรือกลอนสวดมีธรรมเนียมนิยมในการประพันธ์ หรือหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติใน
การประพันธ์ซึ ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมทาง
วรรณศิลป์ของชาวบ้าน ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากวัฒนธรรมหลวงก็ได้ (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, 
หน้า ๒๑) กล่าวคือ ต้นฉบับนิทานคำกาพย์หรือกลอนสวดส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบที่เรียกว่าบทไหว้ครู
หรือบทประณามพจน์ อัตวิพากษ์ของกวีหรือผู้คัดลอก ปรารภเรื่องหรือปัจจุบันวัตถุ เนื้อเรื ่อง และ
สโมธานหรือประชุมชาดกหรืออวสานบท อาจมีปณิธานของกวีหรือผู้คัดลอก วาทะจากกวีหรือผู้คัดลอกถึง
ผู้สวดหรือผู้ฟัง หมายเหตุท้ายเรื่อง บอกให้ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ผู้เขียน หรือผู้คัดลอก (ตรีศิลป์ บุญขจร
, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๒ - ๑๓๑) นอกจากนี้อาจมีการบอกวัน เดือน ปีที่ประพันธ์หรือสร้างนิทานนั้นสำเร็จ
ด้วย สำหรับรูปแบบการนำเสนอของเทวันคำกาพย์มีองค์ประกอบตามลักษณะของนิทานคำกาพย์หรือ
กลอนสวด ได้แก่ มีบทไหว้ครู อัตวิพากษ์ของกวี ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง และอวสานบท มีรายละเอียดดังนี้ 

 
บทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์    
บทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์ในวรรณกรรมคำกาพย์หรือกลอนสวดส่วนใหญ่นิยมปรากฏ

ตอนต้นเรื ่อง เป็นการสรรเสริญสิ่งที่สูงค่าหรือสูงศักดิ์กว่าตัวผู้แต่งและผู้อ่านผู้ฟัง เช่น การไหว้พระ
รัตนตรัยและเทพเจ้าซึ่งเป็นเทวดาของชาวบ้าน ได้แก่ พระอินทร์ (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๒) 
นอกจากนี้ยังมีพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม ฯลฯ ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ บิดามารดา ครูอาจารย์  
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่ผู้แต่งเคารพนับถือ เนื่องจากคนไทยถือว่าครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  
เปรียบประดุจดวงประทีป ทำให้เกิดปัญญา ผู้แต่งจึงไหว้ครูเพ่ือความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความกตัญญู 

สำหรับบทไหว้ครูในเทวันคำกาพย์ปรากฏตอนต้นเรื่อง เป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงค่าที่กวีเคารพ
เลื่อมใสและศรัทธา ดังความว่า 

๏ ข้าไหว้ประนม  นบนิ้วเหนือผม  ไหว้พระศาสดา 
ไหว้พระธรรมเจ้า  ปกเกล้าเกศา  ไหว้พระสังฆา  สารณาคมคัล 
๏ ไหว้คุณบิดา  ทั้งคุณพระมารดา วงศาเผ่าพันธุ์ 
ทั้งครูอุปชา  มรณาอาสัญ  ล่วงลับแล้วนั้น  ข้าวันทาไป 
๏ เดชพระครู  สั่งสอนให้ดู  รู้แปรแก้ไข  
ให้เราเล่าเรียน  ขีดเขียนเพียรไป  กุลบุตรจึงได้  รู้ในวิชา 
๏ พระคุณท้ังนี้  ยกใส่เกศ ี  ไว้ทุกเวลา 
ขอให้พ้นทุกข์  เป็นสุขสังขาร ์  ไปสู่กามา  ฉ้อฟ้าเรืองศร ี

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๒) 



๔๗ 

 

 จะเห็นได้ว่าบทไหว้ครูที ่ปรากฏในนิทานเทวันคำกาพย์เป็นการไหว้พระคุณของพระรัตนตรัย 
ไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไหว้พระคุณของบิดามารดา บรรพบุรุษ ไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งท่ีล่วงลับ
ไปแล้วและที่ยังคงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ขอยกพระคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้ ไว้เหนือศีรษะ 
และขอให้สิ่งที่กวีเคารพนี้ช่วยอำนวยพรให้กวีพ้นจากความทุกข์ ประสบแต่ความสุขทั้งทางกายเมื่อยามที่มี
ชีวิตและเม่ือสิ้นชีวิตก็ได้ไปเสวยสุขบนสวรรค์ 
 

อัตวิพากษ์ของกวีหรือผู้คัดลอก 
อัตวิพากษ์ คือ การกล่าวถึงตนเองหรือวิพากษ์วิจารณ์ตนเองของกวี ผู้แต่ง ผู้เขียน หรือผู้คัดลอก 

อาจปรากฏตอนต้นหรือตอนท้ายเรื่อง (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๔) แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏ
ตอนต้นเรื่องต่อจากบทไหว้ครู เป็นการออกตัวหรือเป็นการถ่อมตนของกวี ผู้แต่ง หรือผู้เขียนว่าตนมี
ความสามารถน้อย ยังไม่เชี่ยวชาญ หากผลงานมีข้อบกพร่อง ขอให้นักปราชญทั้งหลายช่วยแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
ดังความว่า     

๏ ข้าขออาภัย   บทบาทขาดไป  ไม่สู้ถ้วนถี ่
บทไรเห็นแคลง  ช่วยแต่งให้ดี  ปัญญาข้านี ้  มิสู้ว่องไว 
๏ ไว้สำหรับบ้าน  ให้ลูกให้หลาน  อ่านตามจนใจ 
ดีกว่ายืมเขา  ไม่เอาของใคร  เถิงจะยับไป  ไม่มีทุกข์ภัย 
๏ ตัวข้านี้เล่า  ใช่องค์พงศ์เผ่า  พวกเหล่ามุกโต 
รู้แต่จำ (เลือนราง) เพราะอาจาริโย  โฉดเขลาเง่าโง่  โตอยู่ถมไป 
๏ ผู้ใดนักปราชญ์  ปัญญาฉลาด  เห็นคลาดที่ไหน 
(ชำรุด) พิจรณา  อัคราต่อไป  ข้าขออาภัย  อย่าให้นินทา 
๏ เรารู้เพียงนี้  ผู้ใดใครด ี  เห็นมิชอบไซร้ 
อย่าเขียนอุตลุด  ในสมุดข้า  เจ้าของต้องว่า  น่ามาขดัใจ 
๏ แล้วข้อหนึ่งอา  สมุดของเรา  ยืมเอาไปไว้ 
อย่านอนอ่านทับ  มักยับเร็วไป  ข้าขออาภัย  อย่าได้โกรธา 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๒ - ๓) 
กวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์กล่าววิพากษ์ตนเอง ขออภัยผู้รู้หากตนยังแต่งไม่ดี ขอให้ท่านผู้รู้ช่วย

แต่งแก้ไขให้ด้วย และแม้กวีจะเปิดโอกาสให้ผู้รู้แก้ไขผลงานของตนได้แต่กวีก็ขอไว้ว่า “อย่าเขียนอุตลุด ใน
สมุดข้า” นอกจากนี้ยังทำให้เห็นบรรยากาศของวัฒนธรรมการสวดอ่านกลอนสวดในสมัยอดีตด้วยว่ามีการ
สวดอ่านที่บ้านในแต่ละครัวเรือนด้วย บ้านใดไม่มีหนังสือของตนเองก็ต้องยืมหนังสือของบ้านอื่นหรือจาก
วัดไปอ่าน บางคนยืมไปแล้วไม่รักษาหนังสือ ทำให้เจ้าของหนังสือต้องฝากคำเตือนถึงผู้ยืมเอาไว้ด้วย 

 
ปรารภเรื่อง   
ปรารภเรื่อง หมายถึง การกล่าวนำเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่อง ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น นำเข้าสู่เนื้อเรื่องด้วย

การสรุปแนวคิดสำคัญของเรื่อง นำเข้าสู่เนื้อเรื่องด้วยปัจจุบันวัตถุ หรือกล่าวนำเข้าสู่เนื้อเรื่องโดยอ้างว่า
กลอนสวดดังกล่าวเป็นพุทธวัจนะ เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๕ - 
๑๒๗) นอกจากนี้กลอนสวดบางเรื่องอาจนำเข้าสู่เนื้อเรื่องด้วยการอ้างว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีปรากฏ
อยู่ในคัมภีร์บาลี หรือคัมภีร์ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อทําให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจเนื้อเรื่องชัดเจนตั้งแต่เริ่มเรื่องหรือเกิด



๔๘ 

 

ความศรัทธาว่ากําลังฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ สำหรับเทวันคำกาพย์กวีกล่าว
นำเข้าสู่เนื้อเรื่องว่านิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ ดังความว่า 

๏ ข้าจะขอกล่าว  ให้เป็นเรื่องราว  ซึ่งนิทานมา 
เล่าสืบกันไป  เราได้ฟังว่า  กำหนดอตส่าห์  เอามาเขียนลง 
๏ เขียนที่จำได้  ที่หลงลืมไป  จำไม่มั่นคง 
แต้มแต่งแปลงใส่  โดยใจจำนง  ท่านเล่ามั่นคง  อย่าสงสัยเลย 
๏ ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา นิทานผูกนี้ 
มีในกัมภีร์  พาไป (เลือนราง)  นะท่านเอย  อ่านเล่นตามจน 
ตามตนไม่เสบย  ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา 
๏ ถ้ามิชอบใจ  อย่าทิ้งนิ่งไว้  ให้ล่วงเวลา 
เจ้าของร้องบ่น  ว่าคนโมหานธ์  ไม่มีอัชฌา  เอามานิ่งเสีย 
๏ อ่านแล้วเอาไป  ส่งเสียให้ได ้  อย่าให้ไฟเลีย 
(เลือนราง)ริมกัด  สารพัดจะเสีย  มักทำต่ำเตี้ย  เสียยับเยินมา 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๓ - ๔) 
กวีกล่าวนำก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องนิทานว่านิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์  โดยมิได้ระบุเจาะจง

ว่าคัมภีร์ใด ทั้งนี้กวีอาจทราบหรือไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื ่องที่มาจากคัมภีร์ ปัญญาสชาดกก็ได้ 
นอกจากนี้กวีได้ชี้แจงที่มาของเรื่องว่าเป็นเรื่องที่ตนได้ฟังเรื่องราวสืบต่อ ๆ กันมาแล้วนำมาเขียนตามที่
จดจำมาได้ อาจมีการหลงลืม มีการดัดแปลงเสริมแต่งไปบ้าง วอนผู้อ่านผู้ฟั งว่าอย่าสงสัยและอย่าติฉิน
นินทา อย่างน้อยก็ดีกว่าการอยู่เฉย ๆ ไม่ทำประโยชน์อะไรเลย และฝากถึงผู้อ่านบางคนว่าเมื่อยืมหนังสือ
ของตนไปอ่านแล้วก็อย่าทำให้ต้นฉบับเสียหาย ปล่อยให้ถูกไฟไหม้ หรือถูกสัตว์แทะกัด  ซึ่งช่วยทำให้เห็น
บรรยากาศของวัฒนธรรมการสวดอ่านกลอนสวดได้อีกด้วย 

 
เนื้อเรื่อง 
เป็นการเล่าเรื่องหรือการดำเนินเหตุการณ์ในเรื่องนิทาน ระหว่างที่ดำเนินเรื่องกวีหรือผู้คัดลอก

อาจแทรกบทสนทนาหรืออรรถกถาเพื่อบอกถึงสาเหตุของพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องด้วย พร้อมทั้ง
อาจสั่งสอน สอดแทรกความเชื่อเรื่องกรรม หรือชักนำให้ผู้อ่านผู้ฟังหมั่นประกอบบุญกุศลเพ่ือช่วยให้หลุด
พ้นจากบุพกรรมที่เคยสร้างไว้ (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๘) 

เนื้อเรื่องเทวันคำกาพย์เล่าเรื่องว่าท้าวพรหมทัต มีมเหสีชื่อนางมณีกินรา ครองเมืองพาราณสี มี
โอรสชื่อเทวัน๑ พระธิดาชื่อนางจันทรมีกลิ่นกายหอมเพราะอดีตชาติเคยทำบุญด้วยพระพุทธรูปไม้จันทน์ 
ขณะที่ท้าวพรหมทัตไปป่าถูกยักษ์กิน ส่วนม้าขอให้ยักษ์ไว้ชีวิตแล้วแนะนำให้แปลงกายเป็นท้าวพรหมทัต
เพื่อไปกินประชาชนในเมือง ต่อมาท้าวพรหมทัตแปลงเกรงว่าม้าจะบอกความลับจึงจับม้าขังและลงโทษ 
ม้าบอกให้สองกุมารรู้ความจริงแล้วหนียักษ์ ยักษ์ติดตามหาและหักคอม้าตาย เทวดานิมิตโพรงต้นไทรให้
สองกุมารซ่อนยักษจ์ึงหาไม่เจอ พระอินทร์ชุบชีวิตม้าให้มีศีรษะเป็นสิงหรา สองกุมารขี่ม้าสิงหรามาถึงเมือง

 
๑ นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๕๘, หน้า ๑๕๓) สันนิษฐานว่าช่ือที่ถูกต้องควรเป็น “เทวันธ์” เนื่องจากความหมาย

สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่องตอนพระเอกกำเนิดซึ่งในชาดกพรรณนาไว้ว่า “ก็เมื่อวันประสูติพระราชโอรสนั้น 
ฝนตั้งข้ึนมืดคลุ้มไปในทิศทางทั้งปวง” แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ว่า “เทวัน” ตามต้นฉบับตัวเขียนที่ใช้ในการศึกษา 



๔๙ 

 

เหมันต์ร้าง ขณะทีเ่ทวันและม้าสิงหราไปหาอาหาร นางจันทรลอบมีความสัมพันธ์กับอภัยกุมารจนมีครรภ์ 
ทั้งคู่จึงวางแผนลวงเทวันให้หาอ้อยในป่าหวังให้ลิงกัดตาย ลวงให้หาน้ำผึ้งหวังให้หมีกัดตาย และลวงให้หา
บัวและกระจับบัวที่สระหวังให้ยักษ์ฆ่า ทุกครั้งเทวันรอดตายและได้บริวารตามลำดับ ต่อมาอภัยและนาง
จันทรดักหอกยนต์ เทวดาก็ช่วยอุ้มเทวันรอดพ้นอันตราย เทวันสั่งจับคนร้ายและได้รู้ว่าเป็นน้องสาวและ
น้องเขย จึงให้อภัยและพากันกลับเมือง โดยมีลิง หมี ยักษ์ ช่วยรบชนะท้าวพรหมทัตแปลง ต่อมาเทวัน
เลือกมเหสีไม่ได้ ขอเดินทางหาคู่ ฤๅษีชี้ทางให้ไปเมืองโกสัย เทวันลอบเข้าหานางเกสรสวรรค์แล้วพากันหนี 
ก่อนเข้าเมืองเทวันให้นางเกสรสวรรค์รอนอกเมือง ระหว่างนั้นนางคุลาลวงทำร้ายและทิ้งนางเกสรสวรรค์
ลงน้ำแล้วสวมรอยเข้าวัง เทวดาช่วยนางเกสรสวรรค์ให้ลอยบนสวะไปจนได้รับความช่วยเหลือจากตายาย 
ต่อมาเทวดาเข้าฝันบอกความจริงแก่เทวัน เทวันให้เกณฑ์ชาวบ้านมาเล่านิยาย นางเกสรสวรรค์เล่า
เรื่องราวชีวิตของตนและเทวันจึงได้พบกัน เทวันจะประหารนางคุลา เกสรสวรรค์ขออภัยโทษให้เหลือเพียง
ขับไล่ ต่อมานางเกสรสวรรค์มีครรภ์อยากกลับไปหาบิดามารดา ระหว่างทางนางคลอดโอรสในเรือจึงให้ชื่อ
ว่าสมุทรกุมาร จากนั้นนางคลอดโอรสอีกองค์ พระอินทร์นำศิลป์ศรมาใส่ในมือซ้ายขวาตั้งแต่กำเนิดจึงให้
ชื่อว่าหัสบดี สองโอรสเจริญวัยไปเรียนวิชา ขณะกลับเมืองถูกยักษ์กุตันอุ้มไป สมุทรกุมารได้นางมุกขังธิดา
ยักษ์ ฝ่ายยักษ์โกลาซึ่งหมายปองนางมุกขังอยู่ เมื่อรู้ว่านางมุกขังมีสามีก็โกรธและยกทัพมารบ หัสบดีแผลง
ศรเป็นนาครัดยักษ์ ยักษ์แพ้และขออภัย หัสบดีแผลงศรเป็นครุฑยุดนาคแล้วให้อภัย สองโอรสกลับเมือง 
ต่อมาเทวันปลงอนิจจังจึงให้โอรสครองเมือง เทวันและนางเกสรสวรรค์ออกบวช มรณะแล้วไปเกิดบน
สวรรค์ชั้นดุสิต 

จะเห็นได้ว่าเนื้อเรื่องเทวันคำกาพย์มีลักษณะอย่างนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือนิทานมหัศจรรย์ที่
ดำเนินเรื่องด้วยเหตุการณ์เดินทางผจญภัยของตัวละครเอก มีการเผชิญปัญหาอุปสรรคและมีการคลี่คลาย
ปัญหา จนกระท่ังตัวละครฝ่ายดีได้ประสบความสุขสมหวัง  
    

อวสานบท   
อวสานบท หมายถึง การลงท้ายเรื่อง กลอนสวดแต่ละเรื่องมีลักษณะการลงท้ายเรื่องแตกต่างกัน

ไปขึ้นอยู่กับประเภทของกลอนสวด หากเป็นกลอนสวดที่มีที่มาจากชาดกหรือเป็นเรื่องที่แต่งเลียนแบบ
ชาดกมักจะลงท้ายด้วยการประชุมชาดกหรือสโมธาน โดยบอกว่าตัวละครในเรื่องกลับชาติไปเกิดเป็น
บุคคลใดในสมัยพุทธกาล (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๙)  

สำหรับเทวันคำกาพย์แม้จะมีที่มาจากเทวันธชาดกซ่ึงเป็นปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาต แต่
กวีหรือผู้แต่งมิได้มีการลงท้ายเรื่องด้วยการประชุมชาดกหรือสโมธานเพื่อเชื่อมโยงตัวละครในเรื่องกับ
บุคคลสมัยพุทธกาลตามรูปแบบของชาดกแต่อย่างใด กวีดัดแปลงการจบเรื่องหรือลงท้ายเรื่องด้วยการ
กล่าวว่าตัวละครในเรื่องได้กลับคืนสู่ราชบัลลังก์ ปกครองบ้านเมืองอย่างมีความสุข จนกระท่ังเมื่อชราภาพ
ตัวละครเอกปลงอนิจจัง สละราชสมบัติแล้วออกบวชจนสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดบนสวรรค์ และมีข้อความซึ่ง
เป็นวาทะของผู้แต่งและผู้คัดลอกถึงผู้สวดอ่านหรือวาทะจากผู้สวดอ่านถึงผู้ฟังบอกให้ทราบว่าเนื้อเรื่อง
นิทานได้จบลงแล้วเพียงเท่านั้น ดังความว่า 

...๏ ดาวบสทั้งสอง มิได้เศร้าหมอง  ในราคตัณหา 
ได้ฌานสมาบัติ  โดยสัตย์เมตตา  ดับสังขารา  มรณาไปสวรรค์ 
 



๕๐ 

 

๏ พระญาติวงศา  โอรสนัดดา  ศรัทธาตามกัน 
ฟังโอวาทา  พระบิดานั้น  ดับชาติไปสวรรค์  ฉ้อชั้นดุสิดา 
๏ เสนามนตรี  พระสนมสาวศรี  ยินดีเสน่หา 
ทำตามท้าวไท  ตายไปสุกขา  สืบวงศ์พงศา  ท้าวพระยาประเวณี 
สิ้นฉบับ จบนิทาน แล้วนะท่านทั้งหลายเอย 

  (เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๑๒๘ - ๑๒๙) 
จะเห็นได้ว่าแม้เทวันคำกาพย์จะมีที่มาของเรื่องจากปัญญาสชาดก แต่ตอนจบเรื่องกวีมิได้จบเรื่อง

ด้วยการประชุมชาดกหรือสโมธานตามธรรมเนียมของนิทานชาดกแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้แต่ง
หลงลืม ดังจะเห็นได้จากตอนปรารภเรื่องที่ผู ้แต่งกล่าวอ้างถึงที่มาของเรื ่องแต่เพียงว่าเป็นเรื ่องที่ “ มี
ในกัมภีร์” โดยมิได้ระบุเจาะจงว่าคัมภีร์ใด นอกจากนี้อาจเป็นเพราะความจงใจของผู้แต่งที่ต้องการจบ
เรื่องด้วยความสุขอย่างนิทานพื้นบ้านจักร ๆ วงศ์ ๆ ทั่วไปโดยผสมผสานเชื่อมโยงความเชื่อและวิถีของ
ชาวบ้านชาววัดด้วยการให้ตัวละครปลงอนิจจังจึงออกบวชและเมื่อสิ้นอายุขัยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต 
ซึ่งการลงท้ายเรื่องของเทวันคำกาพย์ที่แตกต่างไปจากนิทานต้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการ
ถ่ายทอดและคัดลอกวรรณกรรมพื้นบ้านที่ต้องมีลักษณะผิดเพี้ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวบทบางตอน
บางแห่งไปเพราะอาจเกิดจากการคัดลอกหรือประพันธ์จากความทรงจำตามเรื่องที่ได้ยินมา (ตรีศิลป์ บุญ
ขจร, ๒๕๔๗, หน้า ๓๙)  

จากการศึกษารูปแบบการนำเสนอของเทวันคำกาพย์สรุปได้ว่าเทวันคำกาพย์มีองค์ประกอบของ
เรื่องตามรูปแบบหรือธรรมเนียมนิยมของการประพันธ์กลอนสวด อันเป็นลักษณะหรือประเภทของ
วรรณกรรมที่นิยมในสังคมไทยช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที ่๖ 
อันเป็นช่วงที่คนไทยนิยมเสพความบันเทิงด้วย “หู” ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการเสพความบันเทิงด้วย “ตา” 
และเมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นความนิยมในการสร้างหนังสือเพื่อสวดอ่านก็ลด
น้อยลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเสื่อมความนิยมไปในที่สุด 

สรุปการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านรูปแบบการนำเสนอของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์
เป็นตารางได้ดังนี ้

 
ตารางที ่๓ - ๑ เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านรูปแบบการนำเสนอ 
 

รูปแบบการนำเสนอ เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
ส่วนต้นเรื่อง ปัจจุบันวัตถุ บทไหว้ครู/ ประณามพจน์ 

อัตวิพากษ์ของกวี 
ปรารภเรื่อง 

ส่วนเนื้อเรื่อง อดีตวัตถุ 
คาถา 

เนื้อเรื่อง 

ส่วนลงท้ายเรื่อง ประชุมชาดก/ สโมธาน อวสานบท 
 
 จากการศึกษารูปแบบการนำเสนอจะเห็นว่าเทวันธชาดกนำเสนอเนื ้อเรื ่องตามรูปแบบของ
ปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาต ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอและองค์ประกอบของเรื่องอย่างชาดกใน
นิบาตแต่ไม่เคร่งครัด โดยประกอบไปด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธาน รูปแบบการนำเสนอ



๕๑ 

 

เช่นนี้ทำให้เทวันธชาดกมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ่านผู้ฟังเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพุทธประวัติ หรือเรื่องราวใน
อดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดคล้องกับประเภทวรรณกรรมที่เป็นนิทานชาดก ซึ่งเป็นนิทาน
ศาสนาหรือนิทานคำสอน ส่วนเทวันคำกาพย์นั้นนำเสนอเนื้อเรื่องตามธรรมเนียมนิยมของการประพันธ์
กลอนสวด องค์ประกอบของเรื่องนิยมประกอบไปด้วยบทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์ อัตวิพากษ์ของกวี 
ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง และอวสานบท อันเป็นวัฒนธรรมตามประเพณีการสวดอ่านวรรณกรรมในอดีต ซึ่ง
เมื่อนำองค์ประกอบด้านรูปแบบการนำเสนอของทั้งสองเรื่องมาเปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่ามีรูปแบบการ
นำเสนออย่างเดียวกัน กล่าวคือ มีส่วนต้นเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนลงท้ายเรื่อง แต่ธรรมเนียมนิยมใน
การประพันธ์แตกต่างกันตามองค์ประกอบของประเภทวรรณกรรมและวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ที่
ต่างกัน  
 
เนื้อเรื่อง 
 องค์ประกอบด้านเนื้อเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ประกอบไปด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร 
บทสนทนา ฉากหรือบรรยากาศ และหลักธรรมคำสอน 
 โครงเรื่อง 
 โครงเรื่อง คือ เหตุการณ์และการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โครงเรื่องที่ดีย่อมมีลำดับ
เหตุการณ์ที่สัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผลกัน จากการศึกษาเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์พบว่าทั้งสอง
เรื ่องมีโครงสร้างของโครงเรื ่องเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ประกอบด้วยเหตุการณ์และการลำดับ
เหตุการณ์สำคัญ ๑๒ เหตุการณ์ ดังนี้ 

๑) พระราชาประพาสป่าถูกยักษ์ฆ่าแล้วแปลงกายเป็นพระราชาเข้าเมือง 
๒) ม้าบอกให้โอรสและธิดาทราบเรื่องแล้วพากันหนี 
๓) ยักษ์ตามหาสองกุมารไม่พบ ยักษ์ฆ่าม้าศีรษะขาด พระอินทร์ชุบชีวิตม้า 
๔) สองกุมารเดินทางพบเมืองร้าง น้องสาวลอบมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มจนตั้งครรภ์ 
๕) ชายหนุ่มและน้องสาวลวงพ่ีชายไปฆ่า ๔ ครั้ง พี่ชายไม่ตาย ได้บริวารเพิ่ม และให้อภัย  
๖) ตัวเอกชายและบริวารยกทัพกลับไปฆ่ายักษ์แปลงเป็นพระราชา ตัวเอกชายครองราชย์ 
๗) ตัวเอกชายเลือกคู่ไม่ได้ ฤๅษีบอกทางไปตามหาเนื้อคู่ 
๘) ตัวเอกชายอาศัยอยู่กับคนร้อยมาลัยในอุทยานและลอบพาธิดาเจ้าเมืองหนี 
๙)  ตัวโกงทำร้ายและปลอมเป็นมเหสี  
๑๐)  เทวดาเข้าฝันตัวเอกชายและแนะนำวิธีตามหามเหสีจนพบกัน ตัวโกงถูกลงโทษ 
๑๑)  ตัวเอกชายพามเหสีกลับบ้านเมือง ต่อมามเหสีให้กำเนิดโอรส ๒ องค ์
๑๒)  โอรสเติบโต เรียนวิชา รบชนะตัวโกง กลับไปครองบ้านเมือง 

 
จะเห็นได้ว่าโครงเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีลำดับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน แต ่

เมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์ในแต่ละเรื ่องแล้วจะพบว่าเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงกันนั้นมีทั้ง
เหตุการณ์ที่เหมือน คล้าย และแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ เกิดมาจากการที่กวี “เขียนที่จำได้ ที่หลงลืมไป จำไม่
มั่นคง ตบแต่งแปลงใส่ โดยใจจำนง ท่านเล่ามั่นคง อย่าสงสัยเลย” สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตารางที่ ๓ - ๒ เปรียบเทียบโครงเรื่องเทวันธชาดกกับเทวันคำกาพย์ 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
พระราชาประพาสป่าถูกยักษ์ฆ่าแล้วแปลงกาย
เป็นพระราชาเข้าเมือง 
พระเจ ้ากาส ิกราชไม ่ม ี โอรสธ ิดาจ ึงให ้สนม
บวงสรวง มเหสีให ้กำเน ิดโอรสธ ิดา ว ันหนึ่ง
พระราชาประพาสป่า ถูกนันทยักษ์แปลงเป็นเนื้อ
ทองลวงไปฆ่า ม ้าแนะนำให ้ย ักษ ์แปลงเป็น
พระราชาเข้าไปกินคนในเมือง 

พระราชาประพาสป่าถูกยักษ์ฆ่าแล้วแปลงกาย
เป็นพระราชาเข้าเมือง 
ท้าวพรหมทัตมีมเหสีให้กำเนิดโอรสธิดา วันหนึ่ง
พระราชาต้องการประพาสป่า พราหมณ์ทำนาย
ดวงชะตาและห้ามมิให้ไป พระราชาไม่เชื ่อ ถูก 
นนทยักษ์แปลงเป็นกวางทองลวงไปฆ่า ม้าแนะนำ
ให้ยักษ์แปลงเป็นพระราชาเข้าไปกินคนในเมือง 

ม้าบอกให้โอรสและธิดาทราบเรื่องแล้วพากันหนี 
ยักษ์กลัวว่าม้าจะบอกความจริงจึงจับม้าขังและ
ทรมาน ม้าบอกให้สองกุมารพิสูจน์ความจริง และ
พา ๒ กุมารหนียักษ์ 

ม้าบอกให้โอรสและธิดาทราบเรื่องแล้วพากันหนี 
ยักษ์กลัวว่าม้าจะบอกความจริงจึงจับม้าขังและ
ทรมาน ม้าบอกความจริง และพา ๒ กุมารหนี
ยักษ์ 

ยักษ์ตามหาสองกุมารไม่พบ ยักษ์ฆ่าม้าศีรษะ
ขาด พระอินทร์ชุบชีวิตม้า 
๒ กุมารซ่อนใต้ร่มไทร เทวดานิมิตโพรงให้ซ่อน 
นันทยักษ์หาไม่พบ จับม้าหักคอและกินศีรษะม้า 
๒ กุมารร้องไห้จนสลบ พระอินทร์ร้อนอาสน์มา
ช่วยเหลือโดยรดน้ำให้ ๒ กุมารฟื้น และให้ไปหา
ศีรษะม้าหรือสัตว์ที่ตายใหม่ ๆ ๒ กุมารพบราชสีห์
ตายจึงนำมาให้พระอินทร์ชุบชีวิตม้า พระอินทร์ให้
เทวันธข์อพร ๔ ประการ 

ยักษ์ตามหาสองกุมารไม่พบ ยักษ์ฆ่าม้าศีรษะ
ขาด พระอินทร์ชุบชีวิตม้า 
๒ กุมารหลบใต้ต้นไม้ เทวดาเนรมิตโพรงให้ซ่อน 
นนทยักษ์หาไม่พบ ยักษ์หักคอ กินศีรษะม้า ๒ 
กุมารร้องไห้สลบ พระอินทร์บัลลังก์แข็ง มา
ช่วยเหลือโดยรดน้ำให้ ๒ กุมารฟื้น และให้ไปตัด
ศีรษะสัตว์ตาย ๒ กุมารพบสิงหราตายจึงนำมาให้
พระอินทร์ชุบชีวิตม้า 

สองกุมารเดินทางพบเมืองร้าง น้องสาวลอบมี
ความสัมพันธ์กับชายหนุ่มจนตั้งครรภ์ 
๒ กุมารเดินทางถึงเมืองเหมันต์เป็นเมืองร้าง
เพราะนกอินทรีมากินคน พระเจ้าเหมันตราชซอ่น
อภัยราชกุมารพระโอรสไว้ในกลอง ระหว่างที่
เทวันธ์และม้าราชสีห์ไปหาผลไม้ นางจันทนเทวี
ลอบมีความสัมพันธ์กับอภัยราชกุมารจนตั้งครรภ์ 

สองกุมารเดินทางพบเมืองร้าง น้องสาวลอบมี
ความสัมพันธ์กับชายหนุ่มจนตั้งครรภ์ 
๒ กุมารเดินทางถึงเมืองร้างเพราะนกมากินคน 
พระราชาซ่อนอภัยกุมารพระโอรสไว้ในกลอง 
ระหว่างที ่เทวันและม้าสิงหราไปหาผลไม้ นาง
จ ันทรลอบมีความส ัมพ ันธ ์ก ับอภัยก ุมารจน
ตั้งครรภ์ 

ชายหนุ่มและน้องสาวลวงพี่ชายไปฆ่า ๔ ครั้ง 
พี่ชายไม่ตาย ได้บริวารเพิ่ม และให้อภัย 
อภัยราชกุมารอุบายให้นางจันทนเทวีลวงเทวันธ์ 
๑) ไปหาน้ำอ้อยให้ลิงตัวเท่าควายกัดตาย  
๒) ไปหาน้ำผึ้งหลวงให้หมีฆ่าตาย ม้าราชสีห์ตวาด 
เทวันธ์รอดตาย ได้ลิงและหมีเป็นบริวาร  
 

ชายหนุ่มและน้องสาวลวงพี่ชายไปฆ่า ๔ ครั้ง 
พี่ชายไม่ตาย ได้บริวารเพิ่ม และให้อภัย 
อภัยกุมารอุบายให้นางจันทรลวงเทวัน  
๑) ไปหาอ้อยให้ลิงกัดตาย  
๒) ไปหาน้ำผึ้งสดให้หมีฆ่าตาย ม้าสิงหราตวาด 
เทวันรอดตาย ได้ลิงและหมีเป็นบริวาร  
 



๕๓ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
๓) ไปหาดอกบัวฝักใหญ่เท่าจักรรถ ให้ยักษ์ ๔ ตน
ฆ่า เทวันธ์แสดงธรรม ได้ยักษ์ ๔ ตนเป็นบริวาร  
๔) ไปหามะม่วงหิมพานต์ โดยอภัยราชกุมารทำ
กระดานยนต์เพื่อฆ่าเทวันธ์ เทวดาผลักหลาวล้ม 
อภัยราชกุมารสารภาพผิด เทวันธ์ให้อภัยและให้
ศีล ๕ 

๓) ไปหาฝักบัวในสระใหญ่ ให้ยักษ์ ๔ ตนฆ่า เทวัน
แสดงธรรม ได้ยักษ์ ๔ ตนเป็นบริวาร  
๔) ทำหอกยนต์ โดยให ้นางจ ันทรไอจามส่ ง
สัญญาณ เทวดาอุ้มเทวันและปัดหอกยนต์ นาง
จันทรบอกความจริงและพาไปหาอภัยกุมาร อภัย
กุมารสารภาพผิด เทวันให้อภัย 

ตัวเอกชายและบริวารยกทัพกลับไปฆ่ายักษ์
แปลงเป็นพระราชา ตัวเอกชายครองราชย์ 
เทวันธ์ให้ม้าราชสีห์ไปบอกลิง หมี ยักษ์ ยกขบวน
ไปทำสงครามกับนันทยักษ์ โพธิสัตว์ไม่ให้ฆ่าคน 
ให้บริจาคเงินทอง ฆ่านันทยักษ์ เทวันธ์และบริวาร
ไปเฝ้าแม่ ประชาชนเชิญให้ครองราชย์ ลิง หมี 
กลับป่าหิมพานต์ ๓ เดือนนำของป่ามาถวาย ส่วน
ยักษ์ ๔ ตนกลับสระ สิ้นเดือนนำของมาถวาย 

ตัวเอกชายและบริวารยกทัพกลับไปฆ่ายักษ์
แปลงเป็นพระราชา ตัวเอกชายครองราชย์ 
เทวันให้บริวารขนแก้วแหวนเงินทองไปให้ทานแก่
ชาวบ้าน และยกทัพไปสงครามกับนนทยักษ์ ยักษ์ 
๔ ตน ลิง หมี กัดนนทยักษ์ตาย เทวันเชิญยักษ์ 
หมี ลิง กลับป่า ครบ ๑ ปีนำของป่ามาถวาย ม้า
สิงหราชรา ตายไปสวรรค์  

ตัวเอกชายเลือกคู่ไม่ได้ ฤๅษีบอกทางไปตามหา
เนื้อคู่ 
ประชาชน อำมาตย์ พราหมณ์ส ่งสาส ์นเชิญ
ร้อยเอ็ดกษัตริย์ให้ส่งธิดามาอภิเษกสมรส เทวันธ์
ไม่พอใจผู้ใด จึงลามารดาไปตามหาเนื้อคู่ เทวันธ์
อยู่กับฤๅษี ฤๅษีสอนมนต์และให้ไปเมืองโกสัยรัฏฐ์ 
พระเจ้ายสบดีมีธิดาชื่อนางสุวรรณเกสรา อายุ ๑๖ 
ปี ฤๅษีเตือนว่าระหว่างทางจะพบอปุสรรคต่าง ๆ 

ตัวเอกชายเลือกคู่ไม่ได้ ฤๅษีบอกทางไปตามหา
เนื้อคู่ 
เทวันสั่งให้เสนาส่งสาส์นไปเมืองต่าง ๆ ให้นำธิดา
มาถวาย เทวันไม่พอใจผู้ใด เทวันไปอาศัยอยู่กับ
ฤๅษี ฤๅษีแนะให้ไปเมืองโกไสย มีธิดาชื่อนางเกสร
สวรรค์ อายุ ๑๕ ปี เทวันอยู่กับฤๅษี ๑๖ วัน ฤๅษี
สอนคาถามนต์มหาจินดา มหาเสน่ห์ ฤๅษีเตือนว่า
ระหว่างทางจะพบอุปสรรคต่าง ๆ 

ตัวเอกชายอาศัยอยู่กับคนร้อยมาลัยในอุทยาน
และลอบพาธิดาเจ้าเมืองหนี 
เทวันธ์มาถึงอุทยาน ขออาศัยอยู่กับยายแก่เก็บ
ดอกไม้ เทวันธ์ร้อยมาลัยร่ายมนต์ให้ยายนำไป
ถวายพระธิดา พระธิดามีจิตปฏิพัทธ์ อุบายไปดูตัว
คนร้อยมาลัย ทั้งคู่ทดสอบปัญญาซึ่งกันจนเป็นที่
พึงพอใจ เทวันธ์พานางสุวรรณเกสราหนี 

ตัวเอกชายอาศัยอยู่กับคนร้อยมาลัยในอุทยาน
และลอบพาธิดาเจ้าเมืองหนี 
เทวันมาถึงอุทยาน ขออาศัยอยู ่กับตายายร้อย
มาลัย เทวันร้อยมาลัยเสกคาถาจินดามณี พระธิดา
มีจิตปฏิพัทธ์ อุบายขอไปดูตัวคนร้อยมาลัย ทั้งคู่
เกี้ยวพาราสีกัน ธิดาเปิดทางให้เทวันมาพบ เทวัน
พานางเกสรสวรรค์หนี 

ตัวโกงทำร้ายและปลอมเป็นมเหส ี
เทว ันธ ์ให้นางส ุวรรณเกสรารออยู ่นอกเม ือง 
ระหว่างนั้นนางยักขินีมักมากในกามมาลวงถาม
และทำร้าย แล้วลากทิ้งน้ำ เทวดานำหญ้าและกิ่ง
ไม้รับนางสุวรรณเกสราให้ลอยไปจนได้รับความ
ช่วยเหลือจากตายาย เทวันธ์รับนางยักขินีแปลง
กายเป็นนางสุวรรณเกสราเข้าวัง  

ตัวโกงทำร้ายและปลอมเป็นมเหสี 
เทวันให้นางเกสรสวรรค์รออยู่นอกเมือง ระหว่าง
นั้นนางคุลาผัวตายมาลวงถามและทำร้ายแล้วทิ้ง
ลงน้ำแล้วสวมรอยเป็นนางเกสรสวรรค์ เทวันนำ
ขบวนมารับนางคุลาเข้าวัง เทวดาอุ ้มนางเกสร
สวรรค ์ ไว ้บนสวะลอยน ้ำไปจนได ้ร ับความ
ช่วยเหลือจากตายาย 



๕๔ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
เทวดาเข้าฝันตัวเอกชายและแนะนำวิธีตามหา
มเหสีจนพบกัน ตัวโกงถูกลงโทษ 
เทวันธ์แคลงใจในกิริยาของมเหสีตัวปลอม เทวดา
เข้าฝ ันบอกให้ประกาศหาคนแสดงธรรม นาง
สุวรรณเกสรามาแสดงธรรม เทวันธ์พบมเหสี และ
ให้นำนางยักขินีไปฆ่า นางยักษ์ร้องขอชีวิต เทวันธ์
จึงมอบให้เป็นภรรยาของกุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตน 

เทวดาเข้าฝันตัวเอกชายและแนะนำวิธีตามหา
มเหสีจนพบกัน ตัวโกงถูกลงโทษ 
เทวันแคลงใจในกิริยาของนางคุลาที่สวมรอยเข้า
วัง เทวดาเข้าฝันเทวันบอกให้หาคนมาเล่านิยาย 
นางเกสรสวรรค์มาเล่านิยายเรื่องตนเอง เทวันพบ
มเหสีและให้จ ับนางคุลาไปลงโทษ นางเกสร
สวรรค์ขออภัยโทษให้นำนางไปปล่อยป่า 

ตัวเอกชายพามเหสีกลับบ้านเมือง ต่อมามเหสี
ให้กำเนิดโอรส ๒ องค์ 
๗ ปีผ่านไปนางสุวรรณเกสรามีครรภ์ ๖ เดือนครึ่ง 
กลับไปหาบิดามารดา นางคลอดโอรสในเรือให้ชื่อ
ว่าสาครสมุทร ต่อมานางมีโอรสอีกองค์ พระอินทร์
มอบศรใส่มือมาแต่กำเนิดจึงให้ชื่อว่าสหัสสระ 

ตัวเอกชายพามเหสีกลับบ้านเมือง ต่อมามเหสี
ให้กำเนิดโอรส ๒ องค์ 
นางเกสรสวรรค์มีครรภ์แก่กลับไปหาบิดามารดา 
นางคลอดโอรสในเรือให้ชื่อว่าสมุทรกุมาร ต่อมา
นางมีโอรสอีกองค์ พระอินทร์มอบศรใส่มือมาแต่
กำเนิดจึงให้ชื่อว่าหัสบดี 

โอรสเรียนวิชา รบชนะตัวโกง ครองบ้านเมือง 
โอรสเรียนศิลปศาสตร์กับฤๅษี ขณะกลับบ้านเมือง 
ยักษ์กูฏันต์อุ ้มไปเลี้ยงดู สาครได้นางอสุรินทรา
ธิดายักษ์ ต่อมายักษ์สัจจพันธ์ทราบว่ายักษ์กูฏันต์
ยกธิดาให้มนุษย์ก็โกรธ ยกทัพมารบ สองโอรส
อาสารบชนะ สองโอรสลากลับเมือง อยู่บ้านเมือง
ได้ ๓ เดือนสาครและนางอสุรินทรากลับกูฏันต์
ธานี ต่อมานางสุวรรณเกสรามีธิดาชื ่อสุวรรณ
ประภา เมื่อเทวันธ์และนางสุวรรณเกสราเห็นผม
หงอกก็ปลงอนิจจัง ออกบวช สิ้นอายุขัยไปเกิดบน
พรหมโลก ส่วนสุวรรณประภาเติบโตงดงามมาก 
ทำให้เหล่าพระยายกทัพมาล้อมเมืองเพื่อชิงนาง 
สหัสสระแผลงศรรบชนะทัพพระยา ชาวนครและ
ปุโรหิตอภิเษกสหัสสระกับสุวรรณประภา เมื่อชรา 
ได้มอบสมบัติให้โอรส แล้วออกบวช สิ้นอายุได้ไป
เกิดบนพรหมโลก ประชุมชาดก 

โอรสเรียนวิชา รบชนะตัวโกง ครองบ้านเมือง 
โอรสเรียนศิลปศาสตร์กับฤๅษีโกไลย ขณะกลับ
เมือง ถูกยักษ์กุตันอุ้มไปให้ธิดา สมุทรได้นางมุกขัง
ธิดายักษ์ ต่อมายักษ์โกลาทราบว่ายักษ์กุตันยก
ธิดาให้มนุษย์ก็โกรธ ไปบอกยักษ์กาลาน้องชายให้
ยกทัพมารบ หัสบดีแผลงศรชนะ ยักษ์โกลาขอเป็น
ข้าทาส สองโอรสลายักษ์กุตันกลับเมือง นางมุกขัง
จะตามไปด้วยแต่สมุทรไม่สนใจ เมื่อถึงเมืองบิดา
มารดาไดจ้ัดอภิเษกให้โอรสครองเมือง ต่อมาเทวัน
และนางเกสรสวรรค์มอบสมบัติให ้โอรสแล้ว
ออกไปป่า พระอินทร์ให้มาตุล ีเนรมิตอาศรม 
เครื่องบริขาร เขียนอักษรว่าเชิญอยู่ตามอัธยาศัย 
ทั้งคู ่จึงบวช เมื่อสิ้นอายุได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้น
ดุสิต 

 
จะเห็นได้ว่าเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์เป็นนิทานที่มีโครงเรื่องอย่างเดียวกัน มีเหตุการณ์

หลักและลำดับเหตุการณ์อย่างเดียวกัน แตกต่างกันที่รายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น ชื่อและพฤติกรรม
บางอย่างของตัวละครต่างกัน เหตุการณ์บางเหตุการณ์มีปรากฏในนิทานเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีปรากฏในนิทาน
อีกเรื่องหนึ่ง หรือมีการนำอนุภาคจากนิทานเรื่องอ่ืนเข้ามาประสมประสาน เป็นต้น๒ และแม้ทั้งสองเรื่องนี้
จะเป็นนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านของไทย อีกทั้งยังสันนิษฐานว่าเป็นนิทานที่เกิดจากการนำอนุภาค

 
๒ ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดไว้ในบทที่ ๔ วิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ 



๕๕ 

 

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จากเรื่องเล่าหรือนิทานเก่าแก่ที่เคยมีมาก่อนมาดัดแปลงประสมประสาน แต่เมื่อนำ
โครงเรื่อง เหตุการณ์ หรือการลำดับเนื้อเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มาเปรียบเทียบกับดัชนี
แบบเรื่องนิทานพื้นบ้านหรือแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง๓ (The Types of the Folktales) ของแอนทิ อาร์น 
(Antti Aarne) และสติธ ทอมป์สัน (Stith Thompson) พบว่าเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ในเรื่องเทวันธชาดก
และเทวันคำกาพย์บางตอนคล้ายกับแบบเรื่องบางแบบเรื่องในดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง ได้แก่ ตอนตัว
ละครเอกชายและน้องสาวหนีออกจากเมือง พระอินทร์ช่วยต่อศีรษะม้า และตัวละครเอกชายถูกน้องสาว
และน้องเขยลวงให้ทำงานยากเพื่อจะฆ่า คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ ในดัชนีแบบเรื่อง
นิทานพื้นเมืองอินเดีย ตอนตัวละครเอกชายเดินทางพบฤๅษี ฤๅษีบอกทางไปหาเจ้าหญิง ตัวละครเอกชาย
และเจ้าหญิงสื่อสารกันด้วยภาษาสัญลักษณ์ คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๕๑๖ A ภาษาสัญลักษณ์ของเจ้าหญิง 
และตอนตัวละครเอกหญิงถูกตัวโกงทำร้ายและตัวโกงสวมรอยเป็นตัวละครเอกหญิงเข้าวัง คล้ายกับแบบ
เรื่องที่ ๔๐๓ เจ้าสาวดำกับเจ้าสาวขาว ในดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมืองของสติธ ทอมป์สัน (เอื้อนทิพย์ พี
ระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๗๙ - ๘๒) ซึ่งมีรายละเอียดของเรื่อง ดังนี้  

ตอนตัวละครเอกชายและน้องสาวหนีออกจากเมือง พระอินทร์ช่วยต่อศีรษะม้า และตัวละครเอก
ชายถูกน้องสาวลวงให้ทำงานยากเพื่อจะฆ่า คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ ใน Types of 
Indic Oral Tales (ดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมืองอินเดีย) (เอ้ือนทิพย์ พีระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๗๙ - ๘๐) 

 
ตารางที ่๓ - ๓ เปรียบเทียบโครงเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์กับแบบเรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ  
ในดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมืองอินเดีย 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
  แบบเร ื ่องที ่  ๓๑๕ น้องสาว

ทรยศ (ดัชนีแบบเรื ่องนิทาน
อินเดีย)๔ 

พระเจ้ากาสิกราชถูกยักษ์จับกิน
ยักษ์แปลงกายเป็นพระราชา
กลับวัง ม้าบอกความจร ิงแก่
เทวันธ์และจันทนเทวี ทั้งสองจึง
หนีเข้าป่าพร้อมด้วยม้า 

ท้าวพรหมทัตถูกยักษ์จับกินแล้ว
ยักษ์แปลงกายเป็นพระราชา
กลับวัง ม้าบอกความจร ิงแก่
เทวันและจันทร ทั ้งสองจึงหนี
เข้าป่าพร้อมด้วยม้า 

๑. พี่ชายและน้องสาวถูกปล่อย
หรือร่อนเร่ไปในป่า 

ม้าถ ูกย ักษ ์ฆ ่าและก ินศ ีรษะ  
พระอินทร์ให้หาศีรษะสัตว์ที่ตาย
ใหม่ ๆ เทวันธ์พบราชสีห์ตาย 
พระอินทร์ต่อศีรษะราชสีห์กับ
ตัวม้าและชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพ
พร้อมทั้งให้พรวิเศษแก่เทวันธ์ 

ม้าถ ูกย ักษ ์ฆ ่าและก ินศ ีรษะ  
พระอินทร์ให้หาศีรษะสัตว์ที่ตาย
แล ้ ว  เทว ั นพบส ิ งหราตาย     
พระอินทร์ต่อศีรษะราชสีห์กับ
ตัวม้าและชุบชีวิตให้ฟ้ืนคืนชีพ 

    (a) เด็กชายได้ม้าวิเศษ 

 
๓ หนังสือ The Types of the Folktales นี้ นักวิชาการไทยบางท่านอาจเรียกว่าดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นบา้น 

บางท่านอาจเรียกว่าดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง แต่ในงานวิจัยเล่มนี้จะใช้คำว่า “ดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง” 
๔ เนื่องจากไม่สามารถหาต้นฉบับ Types of Indic Oral Tales ได้ ผู้วิจัยจึงนำเสนอผลการเปรียบเทียบแบบ

เรื่องนิทานในตอนน้ีเป็นภาษาไทยตามผลการวิจัยของเอื้อนทิพย์ พีระเสถียร (๒๕๒๙, หน้า ๗๙ - ๘๐) 



๕๖ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
สองพี ่น ้องไปพักอาศัยอยู ่ ใน
เมืองร้างซึ่งผู้คนถูกนกอินทรีจับ
กินหมด จันทนเทวีพบอภัยราช
กุมารซ่อนตัวอยู่ในกลองใบใหญ่ 
จันทนเทวีแอบได้เสียกับอภัย
ราชกุมารจนตั้งครรภ์ 

สองพี ่น ้องไปพักอาศัยอย ู ่ ใน
เมืองร้างซึ ่งผู ้คนถูกนกจับกิน
หมด จันทรพบอภัยกุมารซ่อน
ตัวอยู ่ในกลองใบใหญ่ จ ันทร
แอบได้เส ียก ับอภ ัยกุมารจน
ตั้งครรภ์ 

๒. (a) พี ่ชายฆ่าโจรหกคน แต่
โจรคนที่เจ็ดเพียงแต่บาดเจ็บ จึง
ถูกจับขังไว้ น้องสาวปล่อยโจร
บาดเจ็บ รักษาและหลงรักโจร
นั้น 

อภัยราชกุมารและจันทนเทวี
กลัวเทวันธ์รู้ จึงคบคิดกันกำจัด 
โดยจันทนเทวีแสร้งขอให้พี่ชาย
ไปเอาสิ ่งที ่ต ้องประสงค ์ในที่
อันตรายมาให้ หวังให้เทวันธ์
ได้รับอันตรายถึงตาย 

อภัยกุมารและจันทรกลัวเทวันรู้ 
จ ึงคบคิดกันกำจัด โดยจันทร
แสร้งขอให้พี่ชายไปเอาสิ่งที่ต้อง
ประสงค์ในที่อันตรายมาให้ หวัง
ให้เทวันได้รับอันตรายถึงตาย 

๓. ด ้วยคำแนะนำจากช ู ้ รั ก 
น้องสาวก็กำหนดงานให้พี ่ชาย
กระทำ โดยหวังว่าพี่ชายจะตาย
เสีย 

(๑) ไปเอาอ้อยที ่ป่าหิมพานต์  
ฝูงลิงดุร ้ายเฝ้าอยู ่ ฝูงลิงสลบ
เพราะเสียงตวาดของม้า เทวันธ์
ช่วยให้ลิงฟ้ืน ได้ฝูงลิงเป็นบริวาร 
(๒) ไปเอาน้ำผึ้งซึง่มีหมีดุร้ายเฝ้า
อยู่ หมีตายด้วยเสียงตวาดของ
ม้า เทวันธ์ชุบชีวิตหมี ได้หมีเป็น
บริวาร 

(๑) ไปเอาอ้อยที ่ป่าหิมพานต์  
ฝูงลิงดุร ้ายเฝ้าอยู ่ ฝูงลิงสลบ
เพราะเสียงตวาดของม้า เทวัน
ช่วยให้ลิงฟ้ืน ได้ฝูงลิงเป็นบริวาร 
(๒) ไปเอาน้ำผึ้งซึ่งมีหมีดุร้ายเฝ้า
อยู่ หมีตายด้วยเสียงตวาดของ
ม้า เทวันชุบชีวิตหมี ได้หมีเป็น
บริวาร 

(a) ไปเอานมเสือ (เด็กชายช่วย
เขี่ยกระดูกออกจากฟันของนาง
เสือ นางเสือจึงให้นมแก่เขา) 

(๓) ไปเอาดอกบัวในสระซึ ่งมี
ยักษ์เฝ้า เทวันธ์แสดงธรรมให้
ยักษ์ฟัง ได้ยักษ์เป็นบริวาร 

(๓) ไปเอาดอกบัวในสระซึ ่งมี
ย ักษ์เฝ ้า เทวันแสดงธรรมให้
ยักษ์ฟัง ได้ยักษ์เป็นบริวาร 

(b) ไปเอาน้ำหรือดอกไม้จาก
สระผีสิง 
     (๑) เด็กชายช่วยลูกนกจากงู
จึงได้รับความช่วยเหลือจากพ่อ
และแม่นก 
     (๒) เด็กชายถูกปลากินเข้า
ไปแต่มีผู้มาช่วยไว้ 

    (a) อภัยราชกุมารและจันทน
เทวีทำหอกยนต์หวังฆ่าเทวันธ์
แต่เทวดามาช่วยไว้ได้ เทวันธ์รู้
เรื่องท้ังหมดและให้อภัย 

    (a) อภัยกุมารและจันทรทำ
หอกยนต์หวังฆ่าเทวัน แต่เทวดา
มาช่วยไว้ได้ เทวันรู้เรื่องทั้งหมด
และให้อภัย 

๔. (a) พระเอกพบหญิงสาวนาง
หนึ ่งในงานคร ั ้งส ุดท้ายที ่ถูก
กำหนดให้ทำการแต่งงานกับ
นาง 
    (b)  น ้องสาวและช ู ้ ร ักถูก
ประหาร 

 
 จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์บางส่วนในเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ดำเนินเรื่องคล้ายกับแบบ
เรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ ตามดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมืองอินเดีย แต่เนื่องจากเทวันธชาดกและเทวัน



๕๗ 

 

คำกาพย์ยังไม่จบเรื่องเพราะยังมีเหตุการณ์ตัวละครเอกเดินทางกลับบ้านเมืองไปแก้แค้นยักษ์ผู้กินบิดาของ
ตน แล้วต้องเดินทางตามหาเนื้อคู่ต่อจากนี้อีก ส่วนตอนจบของแบบเรื่อง ๓๑๕ ก็ต่างกับเรื่องเทวันธชาดก
และเทวันคำกาพย์ กล่าวคือ แบบเรื่อง ๓๑๕ จบลงที่น้องสาวและชู้รักถูกประหาร ส่วนเหตุการณ์ตอนนี้ใน
เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์นั้นจบลงด้วยการทีตั่วละครเอกชายให้อภัยน้องสาวและน้องเขย 
 
 ตอนตัวละครเอกชายพบดาบส ดาบสบอกทางไปหาเจ้าหญิง ตัวละครเอกชายและเจ้าหญิง
สื ่อสารกันด้วยภาษาสัญลักษณ์ คล้ายกับแบบเรื ่อง ๕๑๖A The Sign Language of the Princess         
(ภาษาสัญลักษณข์องเจ้าหญิง) (Aarne and Thompson, ๑๙๗๓, p. ๑๘๕) 
 
ตารางที่ ๓ - ๔ เปรียบเทียบโครงเรื ่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์กับแบบเรื่องที่ ๕๑๖A ภาษา
สัญลักษณ์ของเจ้าหญิง ในดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
  ๕๑๖A The Sign Language 

of the Princess  
(ภาษาสัญลักษณ์ของเจ้าหญิง) 

พระดาบสแนะนำให้เทวันธ์ไปยัง
นครโกส ัยร ัฏฐ ์ซ ึ ่งม ีพระธ ิดา
สุวรรณเกสรางดงามมาก เทวันธ์
ฝ่าฟันหนทางวิบากไปยังเมือง
นั้น 

พระดาบสแนะนำให้เทวันไปยัง
เมืองโกไสยซึ ่งมีพระธิดาเกสร
สวรรค์งดงามมาก เทวันฝ่าฟัน
หนทางวิบากไปยังเมืองนั้น 

I. The Friends. A prince and 
a youth of lower rank 
(vizier’s son, etc.) are close 
friends. (d) The prince 
dream of princess and he 
and his friend search for 
her. 
(๑ .  สหายของพระ เอก  (d) 
เจ้าชายฝันเห็นเจ้าหญิงองค์หนึ่ง 
พระองค์กับสหายออกเดินทาง
ค้นหานาง) 

เทวันธ์พบเจ้าหญิง โต้ตอบกัน
ด้วยการใช้ดอกบัวเป็นภาษา
ส ัญล ักษณ์  เป ็นการทดสอบ
ปัญญาซึ่งกันและกัน 
    เจ้าหญิงสุวรรณเกสราโรยใบ
และ เกสรบ ั ว ต ามทา ง ไป สู่
ปราสาทของนาง 

 

เทวันพบเจ้าหญิง เกี้ยวพาราสี
ก ัน เจ ้าหญิงเป ิดทางและทำ
เครื่องหมายให้เทวันไปพบ 
    เกสรสวรรค์มัดผ้า ๓ ผืนห้อย
ไว้ที่หน้าต่างไปถึงพ้ืน 

 

II. The princess and her Sign 
Language. The prince sees a 
lovely princess who makes 
signs to him. The friend 
interprets them. 
(๒. เจ้าหญิงกับภาษาสัญลักษณ์
ของนาง เจ้าชายพบเจ้าหญิงผู้
งดงามซึ่งใช้ภาษาสัญลักษณ์กับ
เจ้าชาย สหายของเจ้าชายเป็นผู้
ตีความกิริยาท่าทางของนาง) 

 



๕๘ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
เทวันธ์ได้อาศัยอยู่กับยายแก่ใน
ราชอุทยาน จากนั้นเทวันธ์ได้
สุวรรณเกสราและพานางหนี 

เทวันได้อาศัยอยู ่กับตายายใน
อุทยาน จากนั ้นเทวันได้ เกสร
สวรรค์และพานางหนี 

III. Winning the Princess. 
They travel to the city 
where dwells the princess. 
(๓. ได้เจ้าหญิง เจ้าชายกับสหาย
เดินทางไปยังเมืองของเจ้าหญิง) 
     (a) Through the help of 
an old woman (flower- 
seller, etc.) they gain access 
to the princess.  
     (a) ด้วยความช่วยเหลือจาก
หญิงแก่คนหนึ่ง (คนขายดอกไม้ 
ฯลฯ) ทั้งสองก็เข้าไปหาเจ้าหญิง
ได้ สหายของเจ้าชายเป็นผู้ช่วย
ให้เจ้าชายได้ตัวเจ้าหญิงมา)                           

 
 จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีการ
ดำเนินเรื่องคล้ายกับแบบเรื่อง ๕๑๖A ภาษาสัญลักษณ์ของเจ้าหญิง แต่ก็มีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้
ว่าในเทวันธชาดกนั้น เทวันธ์เป็นผู้แปลปริศนาเอง ไม่มีสหายเป็นผู้แปลให้ ส่วนเทวันคำกาพย์ไม่มี
เหตุการณท์ี่ตัวละครเอกชายแปลปริศนา แต่มีเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงกระทำพฤติกรรมบางอย่างเพ่ือ
เปิดทางและเอ้ืออำนวยให้ตัวละครเอกชายไปพบนางได้ง่ายและสะดวกข้ึน นอกจากนี้แบบเรื่อง ๕๑๖A ยัง
มีเหตุการณ์ดำเนินเรื่องต่อเนื่องไปอีกเช่นเดียวกับเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ที่มีเหตุการณ์ต่อไปอีก 
ซึ่งเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่องจากนี้ไปของทั้งสามเรื่องมีความแตกต่างกัน  
 
 ตอนตัวละครเอกหญิงถูกตัวโกงทำร้ายและตัวโกงสวมรอยเป็นตัวละครเอกหญิงเข้าวัง คล้ายกับ
แบบเร ื ่องท ี ่  ๔๐๓ The Black and the White Bride. (เจ ้าสาวดำกับเจ ้าสาวขาว) (Aarne and 
Thompson, ๑๙๗๓, pp. ๑๓๒ - ๑๓๓) 
 
ตารางที่ ๓ - ๕ เปรียบเทียบโครงเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์กับแบบเรื่องที่ ๔๐๓ เจ้าสาวดำกับ
เจ้าสาวขาว ในดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
  ๔ ๐ ๓  The Black and the 

White Bride. 
(เจ้าสาวดำกับเจ้าสาวขาว) 

  I. Cruel Stepmother.            
A stepmother hates her 
stepchildren. 
(๑. แม่เลี้ยงเกลียดลูกเลี้ยง) 



๕๙ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
 
 

 
 

II. Kind and Unkind.      
(๒. คนจิตใจดีกับจิตใจชั่วร้าย) 

  III. The Prince as Lover. 
(๓ .  นาง เอกได ้แต ่ ง งานกับ
พระราชา) 

ขณะเดินทางมาย ังเม ืองของ
เทวันธ์ ส ุวรรณเกสราถูกนาง
ยักขินีทำร้าย ทิ้งน้ำ แล้วแปลง
กายเป็นนางแทน แต่เทว ันธ์
สงสัยในลักษณะกิริยาที่แปลกไป 

ขณะเดินทางมาย ังเม ืองของ
เทวัน เกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำ
ร้าย ทิ้งน้ำ แล้วแปลงกายเป็น
นางแทน แต ่ เทว ันสงส ัยใน
ลักษณะกิริยาที่แปลกไป 

IV. The Substitute Bride. (a) 
After marriage with the king 
the stepmother throws the 
heroine and her child into  
the water or (c) The 
woman’s daughter is 
substituted for the bride 
without detection. 
(๔ .  เ จ ้ าสาวต ั วปลอม  เมื่ อ
แต่งงานกับพระราชาแล้ว แม่
เลี้ยงโยนนางเอกกับลูกลงน้ำ ลูก
สาวแม่เล ี ้ยงปลอมตัวแทนที่
นางเอกโดยไม่มีใครทราบ) 

เทวดาเข้าฝันบอกให้เทวันธ ์รู้   
เทว ันธ ์ประกาศหาผู ้สามารถ
แสดงธรรม ซึ่งปรากฏว่ามีนาง
สุวรรณเกสราผู้เดียวที่สามารถ 
แสดงธรรมได้  จ ึ ง ได ้พบกับ
เทวันธ์ 

เทวดาเข ้าฝ ันบอกให้ เทว ันรู้     
เทวันประกาศหาผู้สามารถเล่า
นิยาย ซึ ่งปรากฏว่านางเกสร
สวรรค์สามารถเล่านิยายได้ถูก
พระทัย จึงได้พบกับเทวัน 

V. Disenchantment.  
    (a) The true bride who is 
transformed to a goose 
come to the king’scourt 
three times.  
    (b) The last night the 
king wakes and disenchants 
her by cutting her finger 
and drawing blood or by 
holding her while she 
changes form. 
(๕. การพ้นคำสาป  
    (a) นางเอกกลายร ่างเป็น
ห่านเข้ามายังวังของพระราชาถึง 
๓ ครั้ง  
    (b)  ในเวลากลางค ืน  คืน
สุดท้าย พระราชาตื ่นขึ้นและ
ถอนคำสาปได้) 



๖๐ 

 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
นางยักขินีถูกจับแต่ได้ร ับการ
อภัย โดยถูกลงโทษให้ไปเป็น
ภรรยาก ุมภ ัณฑ ์ส ี ่ตนท ี ่ เป็น
บริวารของเทวันธ์ 

นางคุลาถูกจับแต่ได้รับการอภัย 
โดยถูกเนรเทศไปป่า 

VI. Conclusion. The true 
bride married or reinstated, 
and punishment executed. 
(๖. สรุป เจ้าสาวตัวจริงเข้าสู่พิธี
อภิเษกหรือกลับคืนสู ่ตำแหน่ง 
ผู้กระทำชั่วถูกลงโทษ) 

 
 จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ตอนนี้ดำเนินเรื่องคล้ายกับแบบเรื่องที่ 
๔๐๓ เจ้าสาวดำกับเจ้าสาวขาว แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันตรงที่ตัวละครตัวโกงในเทวันธชาดกเป็นนางยักขินี 
ส่วนในเทวันคำกาพย์เป็นนางคุลา มิใช่ครอบครัวแม่เลี้ยง อีกทั้งตัวละครเอกหญิงก็ไม่มีการกลายร่างและ
การถอนคำสาป แต่มีการค้นหาด้วยการพิสูจน์ความสามารถด้วยการแสดงธรรมและการเล่านิยายหรือ
นิทานซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเชื่อมโยงนิทานกับศาสนาและการดำเนินชีวิตแบบ
ชาวบ้าน นอกจากนี้เหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ยังมีเนื้อเรื่องต่อไปถึงรุ่นลูก มี
การได้นางและการสู้รบ ซึ่งไม่มีขั้นตอนสำคัญที่จะนำมาเปรียบเทียบกับแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมืองได้ (เอ้ือน
ทิพย์ พีระเสถียร, ๒๕๒๙, หน้า ๘๒ - ๘๓)  

การศึกษาเปรียบเทียบโครงเรื่องหรือการลำดับเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์กับดัชนีแบบ
เรื่องนิทานพื้นเมืองทำให้เห็นว่าแม้ไม่มีแบบเรื่องใดในดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมืองที่ตรงหรือคล้ายกับ
เรื ่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ตลอดทั้งเรื ่อง แต่ก็มีเนื ้อเรื ่องบางตอนที่มีลักษณะคล้ายหรือ
เทียบเคียงได้กับแบบเรื่องในดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง ซึ่งหมายถึงคล้ายกับนิทานที่มีในท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่
กันคนละซีกโลกเช่นกัน เพียงแต่เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์เป็นนิทานขนาดยาวจึงเทียบได้กับแบบ
เรื่องหลายแบบเรื่องตามดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะโครงเรื ่องหรือการ
ลำดับเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์บางตอนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นความคิดและจินตนาการที่เป็น
สากลของมนุษย์ 

 
ตัวละคร 

 ตัวละครคือผู้แสดงพฤติกรรมหรือบทบาทในเรื่อง ทำให้เนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างสมเหตุสมผลจน
จบเรื่อง ตัวละครสำคัญในนิทานมักประกอบไปด้วยตัวละครหลัก ได้แก่ พระเอก นางเอก ตัวโกง และ 
ผู้ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังอาจมีตัวละครอ่ืน ๆ เพ่ือให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ขึ้น  
 สำหรับตัวละครในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีตัวละครหลักซึ่งแสดงบทบาทเป็นพระเอก 
นางเอก พระรอง นางรอง ผู้ช่วยเหลือ และตัวโกง และยังมีตัวละครอื่น ๆ เช่น บิดามารดา หรือตัวละคร
รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งอาจมีบทบาทเด่นเทียบเท่าตัวเอกรุ่นบิดามารดาหรือเป็นตัวละครเสริมที่มีชะตากรรม
อย่างเดียวกับตัวละครรุ่นบิดามารดาก็ได้ ตัวละครเหล่านี้มีบทบาททั้งเป็นตัวละครฝ่ายดี ตัวละครฝ่ายร้าย 
และตัวละครทีเ่ปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายกลายเป็นดี ซึ่งมีท้ังตัวละครที่คงเดิมตามต้นเรื่องและตัวละครที่มี
รายละเอียดแตกต่างไปจากต้นเรื่อง เช่น ชื่อ ความเป็นมาหรือลักษณะ และพฤติกรรมบางอย่าง ดังตาราง
เปรียบเทียบตัวละคร ต่อไปนี้ 
 
 
 



๖๑ 

 

ตารางที่ ๓ - ๖ เปรียบเทียบตัวละครในเทวันธชาดกกับเทวันคำกาพย์ 
 

บทบาท เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ ความแตกต่าง 
ชาดก คำกาพย์ 

พระเอก เทวันธ์ เทวัน   
นางเอก นางสุวรรณเกสรา  นางเกสรสวรรค์  อายุ ๑๖ ปี อายุ ๑๕ ปี 
น้องเขย อภัยราชกุมาร อภัยกุมาร   
น้องสาว นางจันทนเทวี 

 
นางจันทร 
 

กลิ่นหอมจันทน์  
สมัยพระพุทธเจ้า 
โกนาคมสร้างเจดีย์ 
ไม้จันทน ์
พระพุทธรูปทองคำ 
ให้ทาน รักษาศีล 

กลิ่นหอมจันทน ์
สร้างพระพุทธรูป
ไม้จันทน์ 

ตัวละครรุ่นลูก สาคร สมุทร กล้าหาญ มีชายา ไม่กล้า ไม่มีชายา 
สหัสสระ หัสบดี   

 สุวรรณประภา - มเหสีของสหัสสระ  ไม่ปรากฏ 
ผู้ช่วยเหลือ ม้า/ ม้าราชสีห์ ม้า/ ม้าสิงหรา ศีรษะสัตว์ตายใหม่ ๆ ศีรษะสัตว์ตาย 
 ลิง ลิง   
 หมี หมี   
 กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ กุมภัณฑ์ทั้ง ๔   
 พระอินทร์ พระอินทร์ ให้เทวันธ์ขอพร  
 เทวดา เทวดา   
 อสังเขยยดาบส อสงไขยดาบส   
 ยายร้อยมาลัย ตายายร้อยมาลัย ยายแก่คนเดียว  ตายายตลกขบขัน 
ตัวโกง นันทยักษ ์ นนทยักษ ์   
 นางยักขินี นางคุลา มักมากในกาม  ม่าย สามีตาย  
 ยักษ์สัจจพันธ์ ยักษ์โกลา  มีน้องชาย 
บิดาพระเอก พระเจ้ากาสิกราช ท้าวพรหมทัต  มีเคราะห์กรรม 
มารดาพระเอก นางวิมลา นางมณีกินรา ฝันบอกเหตุ  
ยักษ์ลัก ๒ โอรส กูฏันตยักษ์ ยักษ์กุตัน   
ธิดายักษ์ที่ลัก  
๒ โอรส 

อสุรินทา นางมุกขัง  มเหสีสาครกุมาร 
 

ไม ่ได ้ เป ็นมเหสี
ของสมุทรกุมาร 

สามีตัวโกง - เจ้าเงาะ ไม่ปรากฏ เพ่ิงตาย ตลก 
 
 จากตารางเปรียบเทียบตัวละคร สามารถสรุปลักษณะสำคัญขององค์ประกอบด้านตัวละครที่
ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ได้ ๒ กลุ่ม คือ ตัวละครที่คงเดิม และตัวละครที่แตกต่างกัน 
 



๖๒ 

 

๑) ตัวละครที่คงเดิม  
ตัวละครที่คงเดิมนี้คือตัวละครที่มีปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ เป็นตัวละคร 

ที่แสดงบทบาทคงเดิมตามต้นเรื่อง ตัวละครกลุ่มนี้มีทั้งตัวละครที่มีชื่อคงเดิม อาจเพี้ยนเสียงไปจากเดิม
เล็กน้อย หรือเปลี่ยนชื่อไปจากเดิมมาก แต่ยังคงมลีักษณะและพฤติกรรมที่คงตามต้นเรื่อง และตัวละครที่
มีลักษณะและพฤติกรรมบางประการต่างไปจากตัวบทต้นทาง 
  ๑.๑) ตัวละครที่มีบทบาท ลักษณะและพฤติกรรมคงเดิม 
 ตัวละครที่มบีทบาท ลักษณะและพฤติกรรมคงเดิม แบ่งได้เป็นตัวละครที่มีชื่อคงเดิมและตัวละคร
ที่มีชื่อเปลี่ยนแปลงไป 
   ๑.๑.๑) ตัวละครที่ชื่อคงเดิม 

ตัวละครที่ปรากฏในเทวันธชาดกและปรากฏในเทวันคำกาพย์ โดยชื่อหรือลักษณะ บทบาท และ
พฤติกรรมคงเดิมตามตัวบทต้นทาง มีดังนี้ 

เทวันธชาดก   เทวันคำกาพย์   บทบาท   
เทวันธ์    เทวัน     พระเอก     
อภัยราชกุมาร   อภัยกุมาร   น้องเขย   
นันทยักษ ์   นนทยักษ ์   ตัวโกง 
กูฏันตยักษ์   ยักษ์กุตัน   ยักษ์ที่อุ้มสองโอรสไป  
อสังเขยยดาบส   อสงไขยดาบส    ผู้ช่วยเหลือ   
พระอินทร์    พระอินทร์   ผู้ช่วยเหลือ 
ลิง หมี ยักษ์    ลิง หมี ยักษ์    ผู้ช่วยเหลือ    
 
จะเห็นได้ว่าตัวละครที่มีชื่อหรือลักษณะ บทบาทและพฤติกรรมคงเดิมนี้มักเป็นตัวละครที่มีชื่อ

ออกเสียงคงเดิมตามตัวบทต้นทางแต่อาจเขียนสะกดคำต่างกันหรือแปลงเสียงสระต่างกันแต่ยังคงสื่อ
ความหมายคงเดิม ตัวละครกลุ่มนี้มักเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นชัดต่อการดำเนินเรื่อง เช่น “เทวันธ์” ใน
ชาดก และ “เทวัน” ในคำกาพย์ ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง เมื่อนิทานแพร่กระจายหรือถูกเล่าไปในรูปแบบ
อ่ืน ๆ พระเอกของเรื่องก็ยังคงชื่อเหมือนเดิม แสดงบทบาทและพฤติกรรมเหมือนกับตัวบทต้นทาง  

“อภัย” ซึ่งเป็นน้องเขย เป็นชายหนุ่มซ่อนอยู่ในกลอง แอบมีความสัมพันธ์กับน้องสาวพระเอก
และลวงพระเอกไปฆ่า สุดท้ายเปลี่ยนแปลงเป็นตัวละครฝ่ายดี  

“นันทยักษ์” และ “นนทยักษ์” เป็นยักษ์ที่แปลงเป็นกวางลวงพระราชาเข้าไปในเขตแดนเพื่อจับ
กิน แล้วแปลงกายเป็นพระราชาเข้าไปจับคนกินในวัง ต่อมาได้ฆ่าม้า และสุดท้ายก็โดนฆ่า 

“ยักษ์กูฏันต์” และ “ยักษ์กุตัน” เป็นยักษ์ท่ีอุ้มโอรสทั้งสองไปเลี้ยงดู ต่อมายกธิดาให้โอรสองค์โต
ของพระเอกเป็นเหตุให้เกิดสู้รบกับยักษ์อีกฝ่าย 

“อสังเขยยดาบส” และ “อสงไขยดาบส” เป็นฤๅษีที่สอนเวทมนตร์และชี้ทางให้พระเอกเดินทาง
ไปหาเนื้อคู่  

“พระอินทร์ ลิง หมี และกุมภัณฑ์” ก็มีลักษณะและบทบาทเด่นชัดต่อการดำเนินเรื่อง เมื่อนิทาน
เรื่องนีถู้กนำไปเล่าต่อ ผู้เล่าจึงสามารถจดจำและเล่าถึงตัวละครเหล่านี้ได้ใกล้เคียงกับตัวบทต้นทางมาก  

 
 

 



๖๓ 

 

   ๑.๑.๒) ตัวละครที่ชื่อต่างกัน 
ตัวละครในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ที่มีชื่อต่างกันแต่มีบทบาท ลักษณะ และพฤติกรรมคง

เดิมตามตัวบทต้นทาง มีทั้งตัวละครที่มีชื่อต่างกันแต่ยังมีร่องรอยของชื่อจากตัวบทต้นทาง และตัวละครที่
มีรูปลักษณแ์ละชื่อต่างจากตัวบทต้นทางอย่างสิ้นเชิง  
    ๑.๑.๒.๑) ตัวละครที่ชื่อต่างจากตัวบทต้นทางแต่มีร่องรอยของชื่อเดิม 

เทวันธชาดก   เทวันคำกาพย์   บทบาท  
สหัสสระ   หัสบดี             โอรสองค์ท่ีสอง 
นางสุวรรณเกสรา  นางเกสรสวรรค์    นางเอก 
  
จะเห็นได้ว่าตัวละครกลุ่มนี้เป็นตัวละครที่มีชื่อแตกต่างกันโดยชื่อนั้นยังมีเสียงหรือความหมาย

คล้ายหรือยังมีร่องรอยของชื่อจากตัวบทต้นทาง     
๑.๑.๒.๒) ตัวละครที่มีรูปลักษณ์และชื่อต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง 

เทวันธชาดก   เทวันคำกาพย์   บทบาท  
นางยักขินี   นางคุลา    ตัวโกง 
พระเจ้ากาสิกราช   ท้าวพรหมทัต    บิดา 
นางวิมลา   นางมณีกินรา    มารดา 
ยักษ์สัจจพันธ์   ยักษ์โกลา   ตัวโกง    
นางอสุรินทา   นางมุกขัง   ธิดายักษ์  
   

 ตัวละครกลุ่มนี้เป็นตัวละครที่มีบทบาทและแสดงพฤติกรรมคงเดิมตามตัวบทต้นทาง แต่รูปลักษณ์
หรือชื่อของตัวละครในชาดกและคำกาพย์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ในเทวันธชาดก ตัวโกงฝ่ายหญิงคือ
นางยักขินี ซึ่งในชาดกมิได้บอกว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร บอกแต่เพียงว่านางเป็นผู้ที่มักมากในกาม เมื่อรู้
ว่านางสุวรรณเกสรารอเทวันธ์มารับเข้าไปอภิเษกสมรสในวังก็เกิดราคะ อยากได้เทวันธ์มาเป็นสามี จึงตบตี
ทำร้ายนางสุวรรณเกสรา จนคิดว่านางได้เสียชีวิตแล้วจึงโยนทิ้งลงน้ำ โดยเหตุที่เป็นดังนี้ในชาดกอธิบาย
เหตุเอาไว้ว่าเป็นเพราะชาติก่อนนางสุวรรณเกสราเกิดเป็นธิดาเศรษฐีและเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์นาม
ว่าชฏิลเศรษฐี ชฏิลเศรษฐีเห็นโทษในฆราวาสจึงบวชเป็นดาบสอยู่ในป่า วันหนึ่งนางสุวรรณเกสราเห็นนาง
กินรีตนหนึ่งมาถวายภัตตาหารและดาบสปราศรัยด้วย นางเข้าใจผิดเกิดความริษยาจึงไปตบตีด่าว่าและขับ
ไล่นางกินรีนั้นจนได้รับความทุกขเวทนา เศษของผลกรรมชั่วนี้จึงทำให้นางสุวรรณเกสราถูกนางยักขินีตบตี
ทำร้ายและโยนทิ้งน้ำ ส่วนตัวโกงในเรื่องเทวันคำกาพย์คือนางคุลาหรือนางกุลา เป็นหญิงม่าย มีสามีเป็น
เงาะที่เพิ่งเสียชีวิตไป นางคุลามีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนผีหลอก ผิวดำ ตาเหลือก จมูกใหญ่ ผมยุ่ง
เหยิงสั้น ๆ ยาว ๆ เหมือนผีพราย ปลายผมแตกเหมือนลูกตาลยี ขี้มูลไหล มีพฤติกรรม กิริยาท่าทางชวน
ตลกขบขัน เหตุที่นางเกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำร้ายนี้ในเนื้อเรื่องกล่าวว่าเป็นเพราะบุพกรรมที่ในอดีตชาติ
นางเคยพรากลูกนกจากแม่นก แล้วลูกนกได้เกิดเป็นนางคุลา จึงมาทำร้ายนางเกสรสวรรค์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ตัวละครตัวโกงในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีรูปลักษณ์ต่างกัน ในชาดกเป็นยักษ์ ในคำกาพย์เป็น
หญิงชาวป่าเร่ร่อน 

นอกจากนี้ชื่อตัวละคร “กาสิกราช” กับ “พรหมทัต” “นางวิมลา” กับ “นางมณีกินรา” “ยักษ์
สัจจพันธ์” กับ “ยักษ์โกลา” “นางอสุรินทา” กับ “นางมุกขัง” ก็เป็นชื่อที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยจะเห็น



๖๔ 

 

ได้ว่าชื่อตัวละครในเทวันคำกาพย์เป็นชื่อที่ออกเสียงง่ายกว่า สั้นกว่า หรือเป็นชื่อที่ชาวบ้านชาววัดคุ้นเคย
มากกว่า ดังจะเห็นได้จากชื่อท้าวพรหมทัตที่มักมีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ทั่วไป  
 
  ๑.๒) ตัวละครที่มีลักษณะและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงบางประการ 

เทวันธชาดก   เทวันคำกาพย์   บทบาท   
 นางจันทนเทวี    นางจันทร   น้องสาว  
 สาคร    สมุทร    โอรสองค์ท่ีหนึ่ง  

ม้าราชสีห์   ม้าสิงหรา   ม้าผู้ช่วยเหลือ 
 
ตัวละครกลุ่มนี้มีรูปลักษณะ แสดงบทบาท และพฤติกรรมเหมือนกันทั้งในเทวันธชาดกและใน

เทวันคำกาพย์ แต่มีรายละเอียดต่างกันไปบ้าง เช่น เหตุที่น้องสาวของพระเอกมีกลิ่นกายหอม ในชาดก
กล่าวว่านางจันทนเทวีมีกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทน์เพราะชาติก่อนสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนางสร้าง
เจดีย์ด้วยไม้จันทน์และบรรจุพระพุทธรูปทองคำ ให้ทาน และรักษาศีล ส่วนนางจันทรในเทวันคำกาพย์มี
กลิ่นกายหอมอย่างจวงจันทน์ เหตุเพราะในอดีตชาตินางเคยสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้จันทน์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ประวัติความเป็นมาของนางจันทนเทวีและนางจันทรมีรายละเอียดแตกต่างกัน โดยในนิทานคำกาพย์จะมี
รายละเอียดน้อยกว่า  

ส่วนตัวละครสาครซึ่งเป็นโอรสองค์แรกของเทวันธ์และนางสุวรรณเกสราในเทวันธชาดกมีลักษณะ
กล้าหาญร่วมออกรบกับสหัสสระซึ่งเป็นน้องชาย “...ฝ่ายพระสมุทรสาครและพระสหัสสระราชกุมารจึงโก่ง
ธนูพาดลำศรยิงไปครั้งนั้นราวกะว่าเสียงฟ้าลั่น ลูกศรนั้นถูกสัจจพันธยักษ์ข้างหน้าทะลุออกข้างหลัง ท้าว
สัจจพันธ์ก็ถึงกาลกิริยาตาย...” (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๗๙) ส่วน
สมุทรกุมารในเทวันคำกาพย์กวีกล่าวว่า  “...๏ ส่วนว่าพระพี่ยา กลัวยักษาแล้วกล้าหาญ ตกใจให้ลนลาน 
จากสถานหาน้องพลัน...” (เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๑๒๐) ในนิทานคำกาพย์ผู้ที่รบกับ
ยักษ์โกลาคือหัสบดีผู้เป็นน้องชายเท่านั้น ไม่ได้กล่าวว่าสมุทรกุมารกล้าหาญร่วมออกรบด้วย อีกทั้งใน
เทวันธชาดกยังกล่าวว่าเมื่อสาครได้นางอสุรินทาธิดากูฏันตยักษ์เป็นชายาก็ได้พานางกลับไปบ้านเมืองด้วย 
แล้วก็พากลับมาครองเมืองกูฏันต์ต่อไป ส่วนในเทวันคำกาพย์สมุทรกุมารได้นางมุกขังธิดายักษ์กุตันแต่มิได้
พานางกลับบ้านเมือง  

นอกจากนี้ม้าในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ซึ่งเป็นม้าคู่ใจของพระเอก เป็นม้าที่มีรูปลักษณะ
เหมือนกันทั้งสองเรื่อง แต่ประวัติความเป็นมาของม้าแตกต่างกันบางส่วน กล่าวคือ ม้าในเทวันธชาดกเป็น
ม้าที่มีศีรษะเป็นราชสีห์ คือ พญาสิงโต, สิงหราช หรือ สีหราช ก็เรียก เป็นสัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้าย
และมีกำลังมาก, สิงห์, ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๙๙๗) ความเป็นมาของม้าราชสีห์นี ้เกิด
จากพระอินทร์ให้เทวันธ์และนางจันทนเทวีไปหาศีรษะสัตว์ที่ “เพ่ิงตายใหม่ ๆ” ๒ พ่ีน้องพบราชสีห์จึงนำมา
ให้พระอินทร์ต่อศีรษะและชุบชีวิต ส่วนม้าในเทวันคำกาพย์เป็นม้าที่มีศีรษะเป็นสิงหรา คือ สิงห์, สิงห์ตัวเมีย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๑๒๓๒) แตค่วามเป็นมาของม้าสิงหรานี้เกิดจากพระอินทร์ให้ ๒ พ่ีน้องไป
หาสัตว์ตาย โดยมิได้ระบุว่าต้อง “ตายใหม่ ๆ” ๒ พี่น้องพบสิงหราตายจึงนำมาให้พระอินทร์ต่อศีรษะชุบ
ชีวิตม้า   

 
 
 

 



๖๕ 

 

 ๒) ตัวละครที่แตกต่างกัน 
 ตัวละครที่แตกต่างกัน คือ ตัวละครที่มีปรากฏในนิทานเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีปรากฏในนิทานอีกเรื่อง
หนึ่ง แบ่งเป็นตัวละครที่มีปรากฏในเทวันธชาดกแต่ไม่มีปรากฏในเทวันคำกาพย์ และตัวละครที่มีปรากฏ
ในเทวันคำกาพย์แต่ไม่มีปรากฏในเทวันธชาดก 
  ๒.๑) ตัวละครที่มีปรากฏในเทวันธชาดกแต่ไม่มีปรากฏในเทวันคำกาพย์  

ในเทวันธชาดกมีตัวละคร “นางสุวรรณประภา” ซึ่งเป็นธิดาของเทวันธ์และนางสุวรรณเกสรา 
นางสุวรรณประภางดงามมาก ผิวกายเปล่งปลั่งดุจสีทองคำ เพราะอานิสงส์ที่ชาติก่อนนางเป็นธิดาเศรษฐี 
รักษาศีล และปิดทองพระพุทธรูป ดังความว่า  

ครั้นอยู่ต่อมา พระนางสุวรรณเกสราเทวีได้พระราชธิดาอีกองค์หนึ่ง พระราชธิดานั้นทรง
บวรกายงดงามเปล่งปลั่งดุจดังสีทองคำ เพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าสุวรรณประภา มีคำ
ปุจฉาว่า รัศมีสรีรกายของพระราชธิดางามดังสีทองนั้น เกิดข้ึนด้วยอานิสงส์บุญอย่างใด มีวิสัชนา
ว่า ในชาติปางก่อนพระราชธิดานั้นเกิดเป็นเศรษฐีธิดา กอร์ปด้วยศีลาจารเป็นอันดี วันหนึ่งเศรษฐี
ธิดานั้นไปเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเขายังมิได้ปิดทองไว้ นางเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้เอาทองคำปิด
พระพุทธรูปองค์นั้นทั่วทั้งองค์ แล้วทำบูชาสักการะเคารพด้วยจิตยินดี ด้วยอานุภาพปิดทอง
พระพุทธรูปนั้นตามสนอง รัศมีทองจึงซ่านออกจากกายแห่งนางสุวรรณประภา ด้วยประการฉะนี้
แล 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๘๑) 
เมื่อนางสุวรรณประภาอายุได้ ๑๖ ปี มีกองทัพพระยาต่างมาล้อมเมืองเพื่อชิงตัวนาง สหัสสระ

ออกรบป้องกันนางไว้ได้ ต่อมานางได้เป็นมเหสีของสหัสสระปกครองบ้านเมืองต่อมา ส่วนในเทวันคำกาพย์
ไม่ปรากฏตัวละครนี้ ในเนื้อเรื่องกล่าวเพียงว่าเทวันและนางเกสรสวรรค์ให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ส่งพระธิดามา
อภิเษกสมรสกับสาครกุมารและหัสบดีแล้วครองเมืองสืบมา 
  ๒.๒) ตัวละครที่มีปรากฏในเทวันคำกาพย์แต่ไม่มีปรากฏในเทวันธชาดก  

เทวันคำกาพย์มีตัวละครทีต่่างไปจากตัวบทต้นทาง ได้แก่ เจ้าเงาะ ตาร้อยมาลัย และน้องชายของ
ยักษ์ 

ตัวละคร “เจ้าเงาะ” เป็นสามีของนางคุลา แม้เจ้าเงาะจะมิได้มีบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการดำเนินเรื่อง เพราะในเนื้อเรื่องได้กล่าวว่าเจ้าเงาะเพิ่งตายไป แต่การที่นางคุลาคร่ำครวญอาลัย
อาวรณ์ถึงก็ทำให้เห็นลักษณะของเจ้าเงาะซึ่งสร้างสีสันและความตลกขบขันแก่ผู้อ่านผู้ฟังเนื้อเรื่อง ดัง
ตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

...๏ เสียดายรูปร่างสะคราญ ผมสั้นกันก้าน 
กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง 
๏ เมียได้หาเหาเกาแต้ม  ขี้กลากมอมแมม 
วามแวมงามเหมือนหมา 
๏ เมียมาเสียดายนักหนา  ไอ้เงาะผัวข้า 
อตส่าห์เข้าดมสมจร 
๏ เสียดายกลิ่นอายดังดอกบอน เจ้าไกวให้เมียนอน 
อ้อนวอนเข้านวดเมียไป 
 



๖๖ 

 

๏ เมียรักสุดสวาทขาดใจ  ใคร่ตามตายไป 
หาไหนจะเหมือนพ่อเบี้ยโป่ง 
๏ ไอ้พ่อจูบลูกตมูกโด่ง  เมียจะเข้าโพรง 
โก้งโค้งให้กบขบตาย 
๏ คิดมาก็น่าใจหาย  เมื่อยังไม่ตาย 
เสียดายลงต้มงมหอย 
๏ เจ้าเคยปลุกเมียบ่อย ๆ  ลุกขึ้นกินหอย 
อร่อยทั้งเปรี้ยวเคี้ยวปู 
๏ คิดมาก็น่าไม่อยู่  ไปนอนริมรังหนู 
ไว้อยู่อาศัยสบายใจ… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔๖ - ๔๗) 
จากบทคร่ำครวญของนางคุลาทำให้เห็นลักษณะรูปร่างของเจ้าเงาะว่า “ผมสั ้นกันก้าน” 

“กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง” มี “เหา” “ขี้กลาก” “งามเหมือนหมา” “กลิ่นอายดังดอกบอน” 
“ตมูกโด่ง” ซึ่งน่าจะเป็นการแฝงนัย สื่อความหมายถึงลักษณะจมูกที่แบนตามลักษณะชาติพันธุ์ของเงาะ
มากกว่าที่จะหมายถึงจมูกโด่งจริง ๆ นอกจากนี้พฤติกรรมและสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าเงาะดังในบท
ประพันธ์ก็ชวนให้เกิดความขบขันด้วย 
 ตัวละครตาร้อยมาลัย ในเทวันคำกาพย์กล่าวว่าเมื่อเทวันเดินทางตามหาเนื้อคู่ ได้มาอาศัยอยู่กับ
ตายายร้อยมาลัย ซึ่งแตกต่างจากเทวันธชาดกที่กล่าวว่าเทวันธ์ได้อาศัยอยู่กับยายร้อยมาลัย ตัวละครตาที่
มีปรากฏในเทวันคำกาพย์นี้ช่วยสร้างความขบขันให้กับเนื้อเรื่อง ดังจะเห็นได้จากเมื่อยายถูกพระธิดาเกสร
สวรรค์เรียกตัวไปสอบถามถึงเรื่องพวงมาลัยที่แปลกไปกว่าการร้อยปรกติของยาย และรับสั่งว่าจะลงโทษ
หากยายปกปิดความจริง ฝ่ายตาที่เฝ้ารออยู่นอกวังเมื่อเห็นว่ายายไปเข้าเฝ้านานก็คิดว่ายายคงได้รางวัล
ใหญ่ เมื่อยายออกมาพบตาก็เกิดการขุ่นเคืองโมโห สร้างความขบขันแก่ผู้อ่านผู้ฟัง 
 นอกจากนี้ในเทวันคำกาพย์ยังมีตัวละครยักษ์กาลาซึ่งเป็นน้องชายของยักษ์โกลา เมื่อยักษ์โกลา
ทราบว่ายักษ์กุตันยกธิดาให้สมุทรกุมารก็โกรธจึงยกทัพมารบแต่พ่ายแพ้ ยักษ์โกลาจึงไปตามยักษ์น้องชาย
ชื่อกาลามาช่วยรบ แต่ก็พ่ายแพ้อีก ยักษ์กาลานี้ไม่ได้มีบทบาทต่อการดำเนินเรื่องมากนัก แต่ก็เป็นตัวละคร
ที่ช่วยเสริมให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเก่งกล้าสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปของเจ้าหัสบดี เพราะ
สามารถรบชนะยักษ์จำนวนมากได้ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านตัวละครพบว่าทั้งสองเรื ่องส่วนใหญ่มีตัวละครที่
เหมือนหรือคล้ายกันมากที่สุด โดยอาจมีรายละเอียดตัวละครต่างกันบางประการ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์ 
ลักษณะและพฤติกรรมต่างกันบ้าง แต่ยังคงมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่
ต่างกัน ซึ่งมีทั้งตัวละครที่มีในตัวบทต้นทางแต่ไม่มีในตัวบทปลายทาง และตัวละครที่มีในตัวบทปลายทาง
แต่ไม่มีในตัวบทต้นทาง ซึ่งตัวละครที่ต่างกันนี้บางตัวช่วยทำให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ตัวละครนาง
สุวรรณประภาในเทวันธชาดกที่มาเป็นคู่ครองของเจ้าสหัสสระ ส่วนตัวละครเจ้าเงาะและตาร้อยมาลัยใน
เทวันคำกาพย์ช่วยทำให้เนื้อเรื่องตลกขบขัน ในขณะที่ตัวละครยักษ์กาลาก็ช่วยเสริมให้เห็นความกล้าหาญ 
ความสามารถ และความเป็นผู้มีบุญของเจ้าหัสบดีมากยิ่งขึ้น 
 
 
 



๖๗ 

 

บทสนทนา 
บทสนทนา คือ คำพูดของตัวละครที่ใช้โต้ตอบกันในเรื่อง บทสนทนานับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่

สำคัญของเรื่องบันเทิงคดีที่ช่วยในการดำเนินเรื่อง อีกทั้งยังสามารถทำให้เข้าใจนิสัยใจคอรวมทั้งความคิด
ของตัวละคร สำหรับบทสนทนาในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มักปรากฏในเนื้อเรื่องช่วงตอนเดยีวกัน 
มีบทบาทในการดำเนินเนื้อเรื่อง ทำให้เข้าใจนิสัยและความคิดของตัวละคร อีกทั้งบางบทสนทนาก็ช่วย
สร้างความตลกขบขันให้เนื้อเรื่องและก่อให้เกิดอรรถรสในการอ่านและฟังนิทาน แต่ก็มีบทสนทนาบางช่วง
ตอนที่ชาดกและคำกาพย์แตกต่างกัน ดังตัวอย่างการเปรียบเทียบบทสนทนาดังนี้ 

 
ตารางที่ ๓ - ๗ เปรียบเทียบบทสนทนาในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
พระเจ้ากาสิกราชรับสั่งกับเสนาให้จับเนื้อทอง 
ถ้าวิ่งออกด้านผู้ใด ผู้นั้นจะถูกลงโทษ 

ท้าวพรหมทัตรับสั่งกับเสนาให้จับกวาง ถ้าวิ่ง
ออกด้านผู้ใด ผู้นั้นจะโดนตัดหัว 

ม้าแนะนำให้ยักษ์แปลงเป็นพระราชาเข้าเมือง ม้าแนะนำให้ยักษ์แปลงเป็นพระราชาเข้าเมือง  
 เสนาถามท้าวพรหมทัตแปลงเรื ่องการไปจับ

กวางในป่า และท้าวพรหมทัตแปลงแสร้งเล่า
เหตุการณ์ในป่าให้มเหสีและสนมฟัง 

 ท้าวพรหมทัตแปลงใส่ความม้าและจับขัง 
ม้าให้สองกุมารพิสูจน์ความจริงและอุบายหนี ม้าให้สองกุมารพิสูจน์ความจริงและอุบายหนี 
พระเจ้ากาสิกราชแปลงปลอบนางวิมลาว่าอย่า
เสียใจ ลูกไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วจะกลับมา 

ท้าวพรหมทัตแปลงปลอบนางมณีกินราว่าไม่
ต้องตกใจ ลูกหนีก็ตามใจเขาเถิด 

พระอินทร์ให้ไปหาศีรษะม้าหรือสัตว์ตายใหม่ ๆ พระอินทร์ให้ไปหาสัตว์ตาย 
พระอินทร ์ให้เทวันธ์ขอพร  
จันทนเทวีกับอภัยราชกุมารเจรจาปราศรัยและ
ลวงเทวันธ์ไปฆ่า ไปจนถึงอภัยสารภาพความผิด 

จันทรกับอภัยกุมารเจรจาปราศรัยและลวง
เทวันไปฆ่า ไปจนถึงอภัยสารภาพความผิด 

เทวันธ์สั่งบริวารให้กลับเมืองไปปราบยักษ์ เทวันสั่งบริวารให้กลับเมืองไปปราบยักษ์ 
เทวันธ์จะไปหาคู่ สั่งอำมาตย์ให้รักษาพระนคร เทวันจะไปหาคู่ สั่งอำมาตย์ให้รักษาพระนคร 

มารดาคร่ำครวญอาลัยถึงโอรส 
เทวันธ์เจรจากับดาบส เทวันเจรจากับดาบส 
สุวรรณเกสราเจรจากับยายแก่ร้อยมาลัย เกสรสวรรค์เจรจากับยายร้อยมาลัย ตาคอย

สอบถามยาย 
เทวันธ์เจรจากับสุวรรณเกสราและพาหนี เทวันเจรจากับเกสรสวรรค์และพาหนี 
นางยักขินีลวงถามสุวรรณเกสราและสวมรอย
เข้าวัง 

นางคุลาลวงถามเกสรสวรรค์และสวมรอยเข้าวัง 
นางคุลาอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา  

สุวรรณเกสราแสดงธรรมและบอกความจริงกับ
เทวันธ์ 

เกสรสวรรค์เล่านิยายและบอกความจริงกับ
เทวัน 

สองโอรสเจรจากับดาบส สองโอรสเจรจากับดาบส 
ท้าวกูฏันต์สั่งบริวารออกรบกับยักษ์สัจจพันธ์ ท้าวกุตันสั่งบริวารออกรบกับยักษ์โกลากาลา 



๖๘ 

 

 จากตารางการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าบทสนทนาที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์
ส่วนใหญ่เป็นบทสนทนาที่คงเดิม ปรากฏในเนื้อเรื่องช่วงตอนเดียวกัน เป็นบทสนทนาที่มีเนื้อหาทำนอง
เดียวกัน กวีอาจปรับเปลี่ยนถ้อยคำภาษาแตกต่างกันไปบ้าง อาจลดหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของบท
สนทนาสร้างอรรถรสให้เนื้อเรื่อง นอกจากนีย้ังมีบทสนทนาที่ต่างกันด้วย ดังนี้  
 ๑) บทสนทนาที่คงเดิม 
 บทสนทนาที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ส่วนใหญ่ปรากฏในเนื้อเรื ่องช่วงตอน
เดียวกัน บทสนทนามีเนื้อหาทำนองเดียวกัน มีถ้อยคำภาษาและรายละเอียดของบทสนทนาต่างกันไปบ้าง 
ได้แก่  

๑.๑) บทสนทนาตอนที่พระราชาประพาสป่า พระราชาในชาดกปรารถนาจะได้เนื้อทอง  
พระราชาในคำกาพย์ปรารถนาจะได้กวางทองโดยไม่ทราบว่าเป็นยักษ์แปลง จึงรับสั่งให้เหล่าอำมาตย์
ช่วยกันจับและคาดโทษว่าหากเนื้อหรือกวางนั้นหนีออกด้านใครผู้นั้นจะถูกลงโทษ  

๑.๒) บทสนทนาตอนม้าแนะนำให้ยักษ์แปลงเป็นพระราชาขี่ม้าเข้าเมือง จะได้เข้าไปกิน 
คนในเมืองได้ต่อไป  

๑.๓) บทสนทนาตอนม้าบอกให้สองกุมารทราบความจริงว่าพระราชาเป็นยักษ์แปลง  
โดยให้สังเกตจากลักษณะและกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีดวงตาที่แดง กิริยาบุ่มบ่าม มีควันไฟในปาก  

๑.๔) บทสนทนาตอนที่ยักษ์แปลงตามหาสองกุมารในป่าไม่พบจึงแสร้งปลอบใจมเหสีว่า 
ไม่ต้องเสียใจและกังวลถึงสองกุมาร  

๑.๕) บทสนทนาตอนพระอินทร์มาช่วยสองกุมาร รับสั่งให้ไปหาศีรษะสัตว์ตายและชุบ 
ชีวิตม้า  

๑.๖) บทสนทนาตอนน้องสาวและน้องเขยลวงพระเอกไปฆ่าแต่ไม่สำเร็จไปจนถึงอภัย 
สารภาพความผิด  

๑.๗) บทสนทนาตอนพระเอกสั่งบริวารยกทัพกลับไปแก้แค้นยักษ์ที่ฆ่าบิดา  
๑.๘) บทสนทนาตอนพระเอกออกเดินทางหาคู่ระหว่างทางพบดาบส จึงอาศัยและเรียน 

เวทย์มนตร์ไปจนถึงดาบสได้บอกทางไปตามหาเนื้อคู่  
๑.๙) บทสนทนาตอนพระเอกเจรจาและพานางเอกหนี  
๑.๑๐) บทสนทนาตอนนางเอกแสดงความสามารถทำให้ได้พบกับพระเอกและความจริง 

ถูกเปิดเผย แม้บทสนทนาตอนนี้เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน เพราะกวีได้
ดัดแปลงเนื้อเรื่องจากการให้สุวรรณเกสราแสดงความสามารถด้วยการแสดงธรรมเป็นให้เกสรสวรรค์แสดง
ความสามารถด้วยการเล่านิยาย แต่ลักษณะบทสนทนาของทั้งสองเรื่องเป็นไปในทำนองเดียวกัน คือ ทำให้
พระเอกต้องการเห็นตัวผู้เล่า และทำให้ทั้งสองได้พบกันอีกครั้ง  

๑.๑๑) บทสนทนาตอนสองโอรสเจรจากับดาบสไปจนถึงดาบสบอกทางกลับบ้านเมือง 
๑.๑๒) บทสนทนาตอนยักษ์ที่ลักสองโอรสสั่งบริวารออกรบ 

 
 ๒) บทสนทนาที่แตกต่างกัน 
 บทสนทนาที่แตกต่างกันคือบทสนทนาที่มีในนิทานเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีในนิทานอีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่ 
บทสนทนาที่มีในเทวันธชาดกแต่ไม่มีในเทวันคำกาพย์ และบทสนทนาที่มีในเทวันคำกาพย์แต่ไม่มีในชาดก 
  ๒.๑) บทสนทนาที่มีในเทวันธชาดกแต่ไม่มีในเทวันคำกาพย์ ได้แก่ ตอนที่พระอินทร์ชุบ
ชีวิตม้าแล้ว พระอินทร์ได้ให้เทวันธ์ขอพร เทวันธ์ขอพร ๔ ข้อ คือ ๑. ขออย่าให้อมิตรทำอันตรายใด ๆ ได้ 



๖๙ 

 

๒. ขอให้มีกำลังมาก ปราศจากโรคภัย และอย่าเสียชีวิตหากยังไม่สิ้นอายุขัย ๓. ขอให้ชนะนันทยักษ์และ
สืบราชสมบัติของบิดาต่อ และ ๔. ขอให้สามารถรดน้ำสัตว์ฟื้นคืนชีพได้ (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก
ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๒) ซ่ึงในเทวันคำกาพย์ไม่มีบทสนทนานี้ เล่าเพียงว่าเมื่อพระอินทร์ชุบชีวิตม้า
แล้วพระอินทร์ก็ได้เสด็จกลับวิมาน  
  ๒.๒) บทสนทนาที่มีในเทวันคำกาพย์แต่ไม่มีในเทวันธชาดก ได้แก่ บทสนทนาตอน
พระราชาแปลงใส่ร้ายม้าเพ่ือลงโทษ ตอนพระเอกลามารดาไปหาคู่ และบทสนทนาของตายายร้อยมาลัย  

๒.๒.๑) บทสนทนาตอนพระราชาแปลงใส่ร้ายม้าเพ่ือลงโทษ  
เหตุการณ์ตอนนี้ในชาดกกล่าวว่ายักษ์กลัวม้าบอกความลับจึงสั่งอำมาตย์ให้จับม้าขังและลงโทษ 

ดังความว่า  
ครั้นกาลนานมาเจ้ายักษ์คิดขึ้นมาว่า คนอ่ืนนอกจากม้าผู้เดียวแล้วไม่รู้จักเราเลย ก็ถ้าหา

กว่าม้าจักบอกแก่ใคร ๆ เขาว่าเราเป็นยักษ์ ผู้นั้นรู้จักเราแล้วก็จะบอกให้รู้กันต่อไป ความลับของ
เราก็จักแพร่หลายปรากฏทั่วไปในสากลทวีป ท้าวเวสสวรรณมหาราชถ้ารู้เข้า ท่านจักโกรธทำโทษ
แก่เราและคืนเอาบริเวณที่ประทานให้ไว้ไปเสีย เพราะฉะนั้นเราจักให้จับม้าไปขังไว้ในเรือนจำ
ห้ามมิให้เขาส่งข้าวและน้ำให้แก่ม้า ม้านั้นเมื่อไม่ได้อาหารกินก็จักสิ้นชีวิต ถ้าหากว่าม้านั้นตายเสีย
ได้เราจักอยู่เป็นสุขสบายต่อไปนาน เจ้ายักษ์คิดแล้วก็สั่งอำมาตย์ให้จับม้านั้นไปขังเสีย อำมาตย์ก็
ไปยังโรงม้าจับเฆี่ยนตีผูกมัดไว้แน่นหนา... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๕)  
แต่ในเทวันคำกาพย์มีบทสนทนาของนันทยักษ์ที่แสร้งใส่ร้ายม้าว่าเป็นเพราะม้าที่พาพระองค์เข้า

ไปในป่า ทำให้ตาแดง จึงต้องลงโทษม้า ดังความว่า 
 ๏ ขุนยักษ์คิดในใจ  แล้วร้องไปให้จับพลัน 

ว่าเหวยขุนเพชรนั้น  จงผายผันจับพาชี 
๏ มันพาเอาเราไป  เข้าในไพรไล่มฤคคี 
วิ่งไล่ไม่ให้ (ชำรุด)  ให้เรานี้พลัดตกใจ 
๏ ให้เราตรำแดดลม  พระเนตรซมแสบเหลือใจ 
วิงเวียนพระเศียรไป  มันทำให้ได้ทุกขา 
๏ มันทำเราหลายอย่าง  เมื่อไล่กวางในไพรสา 
ยักษ์แกล้งพาโลว่า  สูอย่าช้าจับจำเสีย 
๏ มันแกล้งทำวุ่นวาย  ถ้าเราตายพลัดลูกเมีย 
เร่งตรำจำมันเสีย   อย่าใกล้เกลียวซึ่งอาหาร… 

(เจา้เทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๒๙) 
๒.๒.๒) บทสนทนาตอนพระเอกลามารดาเพื่อไปหาเนื้อคู ่ 

เหตุการณ์ตอนนี้ในเทวันธชาดกกล่าวว่าเทวันธ์ไม่พอพระทัยพระราชธิดาจากเมืองต่าง ๆ จึงมอบ
ราชสมบัติให้พระมารดาแล้วขอลาไปแสวงหาเนื้อคู่ด้วยตนเอง แม้พระมารดาจะห้ามก็ไม่ฟัง ดังความว่า 

...ข้าพระองค์จักขอลาไปเที่ยวหาสตรีมีลักษณะอันสมบูรณ์ได้พอใจแล้วในไม่ช้าก็จะกลับมา 
พระโพธิสัตว์นั้น อันพระมารดาห้ามสักเท่าใดก็ไม่ฟัง จึงถวายบังคมลาพระมารดาแล้ว

ตรัสสั่งอำมาตย์ว่า ท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาพระนครของเราไว้… 
(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔๘)  



๗๐ 

 

เหตุการณ์ตอนนี้ในเทวันคำกาพย์มีบทสนทนาคร่ำครวญอาลัยอาวรณ์ของนางมณีกินราที่ไม่
ต้องการให้เทวันต้องจากบ้านเมืองไปว่า  

...๏ สมเด็จพระแม่ เผยหน้าพระ(แกล)  แล(ชำรุด) 
ครั้นลับพระเนตร  ขยายเกศา  กันแสงโศกา  เสน่หาร่ำไร 
๏ โอ้พระลูกแก้ว  ไปพ้นเมืองแล้ว  เจ้าจะเห็นใคร 
เห็นแต่เสือสาง  แรดช้างกลางไพร  น้ำพระเนตรไหล  นางไห้โศกา...  

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๓ - ๔) 
๒.๒.๓) บทสนทนาของตายายร้อยมาลัย 

ในเทวันธชาดกมีบทสนทนาของยายร้อยมาลัยกับพระธิดาสุวรรณเกสราที่คาดคั้นถามความจริง
ยายว่าใครเป็นผู้ร้อยมาลัย ซึ่งยายก็เล่าความจริงว่ามาณพหนุ่มน้อยร้อยให้ แล้วพระธิดาก็ให้ยายกลับบ้าน 

ส่วนในเทวันคำกาพย์เมื่อยายได้เข้าเฝ้าพระธิดาเกสรสวรรค์แล้ว ยายได้ออกมาพบกับตาซึ่งรออยู่
นอกวัง เหตุการณ์ตอนนี้มีบทสนทนาของตายายร้อยมาลัย ที่กล่าวว่าตารอถามยายว่าพระธิดาเรียกไปให้
รางวัลอะไร ซึ่งยายก็ตอบกลับว่า “กูไปได้ทุกข์” เพราะไปปดพระธิดาว่าตาเป็นผู้ร้อยมาลัย ตาก็เลยเคือง
ที่ยายไปอ้างชื่อตนอย่างนั้น เพราะเกรงว่าตนก็จะต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย ดังความว่า 

๏ ส่วนยายเฒ่ามา ถึงสวนอุทยา  ตามาคอยมอง 
ว่านางให้หา  ยายมาได้ของ  ประทานเงินทอง  สิ่งของนานา 
๏ ยายถึงตาถาม  ยายเฒ่าคุกคาม  คำรามเอาตา 
กูไปได้ทุกข์  เฒ่าสนุกถามหา  ต้องรุกนักหนา  มาลาร้อยไป 
๏ บอกว่าตาทำ  นางไม่ฟังคำ  รุกลากผลักไส 
จึงบอกตามจริง  นางจึงนิ่งไป  ว่าพระภูวนัย  ร้อยพวงมาลา 
๏ ตาเฒ่าฟังยาย  กริ้วโกรธมากมาย วุ่นวายนักหนา 
ว่ายายไปบอก  (เลือนราง)มาลา  ฉวยฉุดยุดคร่า  พายายเข้าเรือน  

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๒๐ - ๒๑) 
จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านบทสนทนาทำให้เห็นว่าบทสนทนาเป็นส่วนหนึ่งที่

สำคัญต่อการเล่าเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ บทสนทนาที่ปรากฏในทั้งสองเรื่องมีทั้งที่คงเดิม
ตามตัวบทต้นทาง แต่มีรายละเอียดต่างกันไปบ้าง และบทสนทนาที่มีความแตกต่างกัน ส่วนที่แตกต่างกัน
เป็นเพราะกวีได้สร้างสรรค์และดัดแปลงบทสนทนาให้สอดคล้องกับประเภทนิทานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
เมื่อกวีดัดแปลงนิทานชาดกซึ่งเป็นนิทานศาสนามาเป็นนิทานคำกาพย์ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่นิยมนำมา
สวดอ่านเพื่อความสะเทือนอารมณ์และความบันเทิง บทสนทนาก็ถูกดัดแปลงให้มีเนื้อหาและถ้อยคำภาษา
ที่เหมาะแก่การขับร้องเป็นทำนอง “พิลาป” สร้างอารมณ์เศร้า สะเทือนใจ และเพ่ิมความตลกขบขัน สร้าง
ความสนุกสนานให้กับผู้อ่านผู้ฟัง เป็นต้น 

 
ฉากและบรรยากาศ 

 ฉากและบรรยากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในบันเทิงคดี  หมายถึง สถานที่และ
เวลา รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในท้องเรื่อง บันเทิงคดีทุกเรื่องต้องมีฉากแต่ทว่าแต่ละ
เรื่องให้ความสำคัญกับฉากไม่เท่ากัน ฉากบางฉากมีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวเนื่องและมีผลกับโครงเรื่อง
และตัวละครโดยตรง ทำให้เนื้อเรื่องสมจริงหรือมีความสำคัญต่อเรื่องในเชิงสัญลักษณ์ แต่ในบางฉากก็อาจ
ไม่มีผลต่อตัวเรื่องมากนัก (สรณัฐ ไตลังคะ, ๒๕๖๐, หน้า ๙๘) สำหรับฉากและบรรยากาศที่สำคัญที่



๗๑ 

 

ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ เป็นฉากที ่มีปรากฏตรงกันหรือกล่าวได้ว ่าเป็นฉากและ
บรรยากาศที่คงเดิมตามตัวบทต้นทาง แต่อาจมีรายละเอียดในการพรรณนาต่างกัน ประกอบไปด้วยฉาก
บ้านเมือง ฉากธรรมชาติ ฉากการละเล่น และฉากการสู้รบ ดังตัวอย่างตารางการเปรียบเทียบฉากและ
บรรยากาศ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓ - ๘ เปรียบเทียบฉากและบรรยากาศในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
ฉากบ้านเมือง 
เมืองพาราณสี  
เมืองเหมันต์ 
เมืองโกสัยรัฏฐ์ 

ฉากบ้านเมือง 
เมืองพาราณสี  
เมืองเหมันต์ 
เมืองโกสัย 

ฉากธรรมชาติ 
ป่า  
สระบัว 
ภูเขา สระใหญ่ แม่น้ำ 
สวนอุทยาน 

ฉากธรรมชาติ 
ป่า 
สระบัว 
ภูเขา สระโบกขรณี แม่น้ำ 
สวนอุทยาน 

ฉากวัฒนธรรมการละเล่น 
มหรสพรับขบวนเทวันธ์เข้าวัง 

ฉากวัฒนธรรมการละเล่น 
งานมหรสพเผาศพม้าสิงหรา 

ฉากการสู้รบ 
ยักษ์สัจจพันธ์และบริวารแปลงกายออกรบ 
ท้าวกูฏันต์สั่งบริวารแปลงกายเป็นยักษ์และรบกับ
ท้าวสัจจพันธ์ 

ฉากการสู้รบ 
ยักษ์โกลากาลาและบริวารแปลงกายออกรบ 
ท้าวกุตันสั่งบริวารแปลงกายเป็นยักษ์และรบกับ
ท้าวโกลากาลา 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าฉากและบรรยากาศที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์คล้ายกัน 
กล่าวคือเป็นฉากและบรรยากาศคงเดิมตามตัวบทต้นทาง ซึ่งฉากและบรรยากาศที่สำคัญ ได้แก่ ฉาก
บ้านเมือง ฉากธรรมชาติ ฉากวัฒนธรรมการละเล่น และฉากการสู้รบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑) ฉากบ้านเมือง 
 ฉากบ้านเมืองที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์เป็นฉากบ้านเมืองซึ่งเป็นสถานที่สมมุติ 
ได้แก่ เมืองพาราณสี เมืองเหมันต์ เมืองโกสัย ต่างกันที่ในนิทานคำกาพย์จะให้ความสำคัญกับการพรรณนา
รายละเอียดของฉากมากกว่า 
  ๑.๑) ฉากเมืองพาราณสี 
 เมืองพาราณสีเป็นเมืองของพระราชาซึ่งเป็นบิดาของพระเอก เป็นเมืองที่เป็นจุดกำเนิดของ     
ตัวละครเอกและเรื่องราวต่าง ๆ ต่อมา ในเทวันธชาดกกล่าวถึงเมืองพาราณสีเพียงว่าเป็นเมืองของท้าว  
กาสิกราช โดยมิได้บรรยายรายละเอียดของเมืองว่ามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร ดังความว่า 

“...พระราชากาสิกองค์หนึ่งดำรงราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสีโดยทศพิธราชธรรม...”  
(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๒)  

 



๗๒ 

 

ส่วนเทวันคำกาพย์พรรณนารายละเอียดของฉากและบรรยากาศของเมืองพาราณสี ดังความว่า 
๏ ดูรานะท่าน  ถ้อยคำบูราณ  ช้านานแล้วหนา 
มีพระนคร  บวรโสภา  ชื่อว่าพาราณสี  สืบ ๆ กันมา 
๏ ส่วนองค์กษัตริย์ ชื่อท้าวพรหมทัต  ถือสัตย์มั่นหมาย 
ลือชาปรากฏ  เกียรติยศมากมาย เจ้าเมืองทั้งหลาย  สั่นหัวกลัวไป 
๏ มีราชอาญา  ไปทั่วทิศศา  ท้าวพระยาน้อยใหญ ่
ยอกรประนม  บังคมท่านไท  ด้วยกลัวราชภัย  มักไปยายี 
๏ ส่วนองคฉายา  แล้วด้วยมหา  ลัคนาราศี 
ชาติเชื้อเนื้อหน่อ  เหล่ากินรี  เป็นพระมเหสี  ชื่อมณีกินรา 
๏ แสนสาวกำนัล  ได้หมื่นหกพัน  เลือกสรรเอามา 
ให้เป็นบริวาร  นางคราญกินรา  ส่วนลูกพระยา  ธิดาสามนต์ 
๏ คอ่มเค้าเถ้าแก่  ข้าสาวชาวแม่  อัดแออลวน 
ขันทนีักเทศ  วิเสทเสือกสน  ถวายพระสุคน  เรืองตนฉายา 
๏ เวลาเช้าเย็น  เสนาเข้าเฝ้า  ก้มเกล้าวันทา 
พระองค์ตรัสไป  ด้วยหมู่ไพร่ฟ้า  ลูกขุนศาลา  ปรึกษาทุกคน 
๏ กษัตริย์ทั้งหลาย เถิงปีมาถวาย  ดอกไม้สาผล 
แต่งเครื่องบูชา  เข้ามาทุกคน  พวกหมู่พหล  โยธามากมาย 
๏ แล้วมีเศรษฐี  อยู่ทิศท้ังสี่  มีทรัพย์เหลือหลาย 
ได้แปดสิบโกฏิ  เป็นประโยชน์มากมาย พ่อค้าท้ังหลาย  นบนอบตอบแทน 
๏ แขกบ้านคานเมือง สิ่งของนองเนือง  ย่อมเครื่องแก้วแหวน 
นับถือลือไป  ทั่วในผืนแผ่น  (ชำรุด)โยชน์โกฏิแสน ทดแทนเหลือหลาย 
๏ สิบสองภาษา  แตกกันเข้ามา  เที่ยวค้าเที่ยวขาย 
ไม่ฉ้อกระบัด  ทั้งหญิงท้ังชาย  ฝูงคนทั้งหลาย  อยู่เย็นเป็นธรรม์ 
๏ อยู่เย็นเป็นสุข  (ขาดหาย)  ยังสวรรค์    
เมืองใหญ่เมืองน้อย เป็นร้อยเป็นพัน  ให้ความสัตย์กัน  ทั่วทุกบุร ี
๏ จีนจามพราหมณ์เทศ สิ่งของวิเศษ  เอามาทุกป ี
ปลายูสุรัตน์  สารพัดจะมี  ผ้าลายขายด ี  สีสดรจนา 
๏ ครั้นเถิงเดือนสาม นาวาแขกจาม  กะปิตันลันตา 
ประทุกของเข้า  ที่จะเอามา  ขายไปได้ค้า  เหล้ายาสารพัน 
๏ สำเภาปักก่ิง  ของดีมียิ่ง  ทุกสิ่งเฉิดฉัน 
ชามถ้วยเบงจรงค์  ขนลงครบครัน  สินค้าท้ังนั้น  มีมากเหลือหลาย 
๏ สำเภาโลกา  (ขาดหาย)  เข้ามาเรียงราย 
อัดแออ้ืออึง  บ้างซื้อบ้างขาย  ฝูงคนหญิงชาย  ซื้อขายเสือกสน 
๏ อยู่เย็นเป็นสุข  ไม่มีความทุกข ์  สนุกทุกคน 
ทำไร่ไถนา  โยธารี้พล  ไม่ได้ขนขวาย  หาผลเลยหนา… 
     (เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๔ – ๗) 



๗๓ 

 

 จะเห็นได้ว่าในเทวันคำกาพย์กวีให้ความสำคัญกับการเปิดเรื่องด้วยการพรรณนารายละเอียดของ
ฉากและบรรยากาศของเมืองพาราณสีมากกว่าเทวันธชาดก ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเห็นภาพของเมืองที่ยิ่งใหญ่ มี
นางสนมกำนัล ข้าทาสบริวารจำนวนมาก มีพระราชาเมืองประเทศราชต่าง ๆ มานอบน้อมส่งเครื่อง
บรรณาการมาถวายอย่างอเนกอนันต์ การค้าขายต่าง ๆ รุ่งเรือง บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
 
  ๑.๒ ฉากเมืองเหมันต์ 
 เมืองเหมันต์คือเมืองร้างเพราะมีนกมากินคนในเมืองไปจนหมด เจ้าเมืองเหมันต์จึงซ่อนอภัยราช
กุมารไว้ในกลอง เทวันธชาดกมิได้บรรยายรายละเอียดของเมืองเหมันต์มากนัก กล่าวเพียงว่าเมืองเหมนัต์
เป็นปราสาทร้าง ภายในปราสาทนั้นมีเงิน ทอง และแก้วหล่นอยู่เกลื่อนกลาด แต่ไม่มีมนุษย์และสัตว์ เลย 
ดังความว่า 

สองราชกุมารกุมารีนั้น เสด็จขึ้นประทับบนหลังม้า ๆ พาเหาะไปในอากาศบรรลุถึงเมือง ๆ  
หนึ่งจึงเสด็จลงทอดพระเนตรเห็นแต่ปราสาทเปล่า หาเห็นมนุษย์และสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่ เสด็จเข้า 
ไปภายในปราสาทเห็นแต่เงินทองและแก้วตกอยู่เกลื่อนกลาด 

    (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๒)  
ส่วนเทวันคำกาพย์กวีพรรณนารายละเอียดของสภาพเมืองเหมันต์ไว้ว่าเป็นเมืองทีย่ิ่งใหญ่สวยงาม 

มียอดปรางค์ประดับด้วยเพชรพลอยแสงสุกใสเป็นทองระยิบระยับ ประตูเมืองแล้วไปด้วยศิลาแลง หอรบ 
เชิงเทิน กำแพงก็ประดับอย่างงดงาม มีบ้านเรือนตั้งเรียงรายทั้งภายนอกและภายในพระนคร ถนนก็กว้าง
ใหญ่ แต่เต็มไปด้วยซากศพซึ่งถูกนกฆ่า ดังความว่า 

๏ สองศรีขึ้นขี่อาชา  ม้ามีฤทธา 
ก็พาสองราเหาะไป 
๏ เจ้าชมบ้านน้อยเมืองใหญ่ เห็นเนื่องกันไป 
เมืองใหญ่เมืองน้อยนักหนา 
๏ แล้วไปชมซึ่งไพรสา  ฝูงสัตว์ในป่า 
กินรากินรีหลายพัน 
๏ เมื่อนั้นจึงพระเทวัน  แลเห็นสำคัญ 
เมืองอันหนึ่งนั้นโสภา 
๏ ยอดปรางค์อย่างแสงสุริยา แล้วด้วยมหา 
รัตนประดับสุกใส 
๏ เป็นทองระยับจับไป  ประตูเวียงชัย 
แล้วไปด้วยศิลลาแลง 
๏ หอรบเชิงเทินกำแพง  ค่ายคูแข็งขัน 
ตบแต่งแกล้งทำรจนา 
๏ เรือนเรียงเคียงกันนักหนา นอกในพารา 
คลนาอเนกคสงไขย 
๏ ถนนหนทางกว้างใหญ่  ฝูงคนนั้นไซร้ 
บรรลัยไปด้วยสกุณา… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๖๗ - ๖๘) 
จะเห็นได้ว่าเทวันคำกาพย์กวีให้รายละเอียดของฉากเมืองเหมันต์ละเอียดกว่าในเทวันธชาดก 



๗๔ 

 

 ๑.๓ ฉากเมืองโกสัย 
เมืองโกสัยเป็นเมืองของนางเอก เมืองโกสัยรัฏฐ์ในเทวันธชาดกและเมืองโกไสยในเทวันคำกาพย์ 

กวีมิได้พรรณนารายละเอียดของสภาพบ้านเมืองมากนัก มีแต่การพรรณนาถึงการตกแต่งถนนหนทางที่
พระเอกและนางเอกยกขบวนเข้าเมือง ดังตัวอย่างในเทวันธชาดกว่า 

ในพิธีอันพระเจ้าโกสัยรับสั่งให้ตกแต่งราชมรรคา ตั้งแต่กรุงโกสัยจนถึงท่านที ให้ขนก้อน
กรวดและก้อนหินไปถมทิ้งในที่ลุ่ม ปราบพื้นให้ราบเสมอปัดกวาดหนามให้สะอาดตา ให้ห้อยย้อย
ซึ่งพวงมาลาไว้ และประพรมไปด้วยน้ำอบอันปรนปรุงด้วยคันธชาติ มีข้าวตอกเป็นคำรบห้าแล้วมี
รับสั่งให้ตั้งไว้ซึ่งตุ่มใหญ่ อันเต็มไปด้วยสุราและเมรัยทุกหน้าบ้าน อีกทั้ งขนมนมเนยและของกิน
และมัจฉมังสา ให้มีโรงวิเสทรายทางสำหรับเลี้ยงขุนนางและบ่าวไพร่ ให้เล่นโขนละครราย ๆ ไป
ตลอดทาง ปาณิสฺสรา มุทฺทิกา ให้เล่นปรบไก่และขับเสภา พวกมโหรีปี่ขวาจงประโคมซึ่งบัญจางค
ดุริยดนตรี เภริโย ให้ประโคมซึ่งกลองใหญ่กลองน้อย ให้มีพร้อมทั้งตะโพนและบัณเฑาะว์ทั้งแตร
สังข์ อันว่าพระเทวันธราชาจักเสด็จมาโดยมรรคาใด ในมรรคานั้นไซร้ให้เสนาบดีผู้ใหญ่จงเอาใจใส่
จัดให้ครบดังกระแสรับสั่ง ณ กาลบัดนี้ 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๖๘) 
ส่วนเทวันคำกาพย์ก็พรรณนาถนนระหว่างทางที่ท้าวโกไสยสั่งให้ประชาชนตกแต่งให้งดงามเพ่ือ

ต้อนรับทัพของเทวันและนางเกสรสวรรค์ว่า 
๏ ท้าวตรัสสั่งไป  เสนาน้อยใหญ่  ร้องไปบัดนี้ 
จงแต่งหนทาง  สองข้างให้ดี  ราชวัตรฉัตรมี  กั้นที่ริมทาง 
๏ ดอกไม้ห้อยย้อย ต้นกล้วยต้นอ้อย  ปักไว้ข้างทาง 
ทั่วทางรกแล้ว  ให้แผ้วให้ถาง  มรคาสองข้าง  โขนหนังริมทาง 
๏ ให้นั่งร้านขายตลาด เชี่ยนขันโตกถาด  เดียรดาษริมทาง 
ของขายให้มาก  เครื่องนาคเงินทอง ลูกเราทั้งสอง  จะเสด็จขึ้นมา 
๏ เร่งรัดบัดนี้  ปลูกโรงพิธธี  ให้มีพลับพลา 
ตบแต่งให้ดี  ไบศรีซ้ายขวา  จะให้ลูกยา  อุภิเษกครองเมือง 
๏ เสนาทหาร  รับพระองการ  ท้าวยศเรืองศรี 
ออกมาตบแต่ง  จัดแจงบ้านเมือง  ระบือลือเลื่อง  ทั่วทั้งกรุงไกร 
๏ ตบแต่งมินาน  ดุจมีองการ  ตำรัสกรัสไป 
ถนนหนทาง  วางตาริ้วไข  ตรงแต่วังไป  ถึงพระราชา 
๏ โขนหนังเข้าโรง กระทุ้งเสาโครม  โหมโรงสนั่นมา 
ร้านรวงอึกทึก  คึกคักหนักหนา  สองข้างมรคา  ดูน่าพงึใจ 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๙๕ - ๙๖) 
จากตัวอย่างทำให้เห็นภาพความงดงามของถนนระหว่างทางที่ขบวนทัพของพระเอกและนางเอก

เดินทางผ่าน มีทั้งการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ มีร้านตลาด รวมทั้งมีการแสดงและ
การละเล่นต่าง ๆ   

  
๒. ฉากธรรมชาติ 
ฉากธรรมชาติที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์เป็นฉากลักษณะอย่างเดียวกัน ได้แก่ 

ฉากป่า สระบัว และสวนอุทยาน  



๗๕ 

 

 ๒.๑ ฉากป่า 
ฉากป่าเป็นสถานที่ที่ปรากฏมากในเรื่อง เริ่มตั้งแต่พระราชาประพาสป่า เมื่อสองกุมารทราบว่า

พระบิดาคือยักษ์แปลงก็หนีเข้าป่า ผจญภัย และถูกลวงไปทำร้าย เมื่อพระเอกเดินทางตามหาเนื้อคู่ก็เดิน
ทางผ่านป่า จนกระท่ังรุ่นลูกก็ต้องเดินทางผ่านป่าเพ่ือไปเรียนศิลปศาสตร์ จึงจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวละครต้อง
เดินทางออกจากบ้านเมืองก็ต้องผ่านฉากป่าเสมอ ฉากป่าจึงมีความสำคัญอีกทั้งฉากป่ายังแสดงให้เห็นการ
เดินทางผจญภัย ความอดทน กล้าหาญ ความสามารถ และความเศร้าโศกของตัวละครได้ด้วย  

ฉากป่าที่ปรากฏในเทวันธชาดก กวีกล่าวว่าเป็นป่าใหญ่กว้างไกล ในป่ามีผลไม้นานาและมีสระน้ำ 
ดังความว่า 

...ม้าจึงพาเสด็จไปในอากาศจนบรรลุถึงป่าหิมพานต์ พระเทวันธกุมารเสด็จลงจากหลัง
ม้าเลือกเก็บนานาผลาผลเสวยแล้ว จึงเสด็จลงสรงเสวยน้ำในคงคา... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๓) 
นอกจากนีย้ังมีภูเขา สระน้ำ และแม่น้ำ บรรยากาศรื่นรมย์และเต็มไปด้วยอันตราย ดังความว่า 

...อนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จแต่ที่นี้ไปจักได้บรรลุถึงภูเขาสูงใหญ่จงข้ามภูเขานั้นไปแล้วจะถึง
สระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง จงลงสรงน้ำและเสวยให้สำราญพระทัย แล้วทรงดำเนินต่อไปจนถึงมหาวัน
อันเป็นที่อยู่ของหมู่ยักขินี พระองค์จงอย่าดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไร ๆ เลย ถ้าว่าพระองค์
ทรงยินดีรูปเสียงกลิ่นรสของยักขินีแล้วจักถึงวินาศใหญ่ พระองค์ทรงดำเนินพ้นมหาวันไปแล้ว จัก
บรรลุถึงมหาคงคากว้างใหญ่ ในมหาคงคานั้นมีปลานวลจันทร์และจระเข้มังกรอยู่มากนักหนา กับ
มีปลาโลมาตัวหนึ่งใหญ่ ผู้ใดลงไปในคงคาปลาโลมากัดกินผู้นั้นเสีย… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๐) 
จะเห็นได้ว่าฉากป่าในเทวันธชาดกกวีมิได้พรรณนารายละเอียดมากนัก กล่าวเพียงว่าในป่านั้นมี

อะไรบ้าง  
ส่วนเทวันคำกาพย์ให้ความสำคัญกับการบรรยายฉากและบรรยากาศของป่ามาก เพราะฉากป่านี้

ช่วยทำให้เข้าใจและสงสารตัวละครเอกท่ีต้องตกระกำลำบาก ระเหเร่ร่อนอยู่ในป่ากว้างใหญ่ที่น่ากลัว เต็ม
ไปด้วยสิงสาราสัตว์ต่าง ๆ ที่ดุร้าย กวียังเชื่อมโยงพฤติกรรมของสัตว์ที่พบกับการพลัดพรากและความทุกข์
โศกของตัวละครเพ่ือสร้างความสะเทือนใจด้วย ดังความว่า 

...๏ ค่ำเช้าเข้าดง  บุกป่าฝ่าพง  แดนระหงดงใหญ่ 
ข้ามบึงบ้างบ่อ  ท่อธารน้ำไหล  ค่อยเบี่ยงเลี่ยงไป  ตามไพรสิงขร 
๏ แล้วขึ้นเขาสูง  มีฝูงนกยูง  ฝูงหงส์ลงนอน 
บ้างไล่จิกต ี  บ้างหนีซอกซอน  เมื่อนั้นจันทร  บอกแก่พ่ียา 
๏ ข้าแต่พระพ่ี  ฝูงนกเหล่านี้  เหมือนเราสองรา 
บ้างหนีซุกซ่อน  จับนอนพฤกษา  ความกลัวมรณา  เหมือนเราทั้งสาม 
๏ แล้วไปจากนั้น  พบฝูงมฤคคัน  พยัคฆนั้นไล่ตาม 
โลดโผนโจนดัด  จับฟัดคำราม  เมื่อนั้นโฉมงาม  ถามพระพ่ีชาย 
๏ ข้าแต่พระพ่ี  ฝูงนกเหล่านี้  มากมีเหลือหลาย 
เนื้อเบื้อเสือสีห์  เห็นมีมากมาย  วิ่งหนีเสือร้าย  กลัวตายวายชนม์... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๔๘ - ๔๙) 



๗๖ 

 

ฉากป่านี้เป็นตอนที่สองกุมารหนียักษ์แปลงเป็นพระบิดาเข้าป่า กวีพรรณนาให้เห็นภาพป่าที่มทีั้ง
บึง บ่อ แม่น้ำ ภูเขา มีฝูงสัตว์ต่าง ๆ และยังได้นำสภาพของสัตว์ที ่พบเห็นมาเปรียบเทียบกับอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครด้วย 

อีกตัวอย่างเป็นการพรรณนาฉากป่าตอนเทวันเดินทางตามหาคู่ ดังตัวอย่างว่า 
ยานี ๏ บัดนั้นพระภูมี  ขับพาชีเข้าพงไพร 
ยางยูงต้นสูงใหญ่   ดั้นด้นไปในหิมวา 
๏ ครั้นค่ำหยุดพัก  ในสำนัก(พุ่)มพฤกษา 
องคเดียวเปลี่ยวเอกา  ได้อาชาเป็นเพ่ือนองค์ 
๏ พระเจ้าอยู่อาศัย  รุ่งเช้าไปในแดนดง 
ชมนกชมฝูงหงส์   เร่ร่อนลงในพงพี 
๏ นกยูงฝูงไก่ป่า   เห็นท้าวมาบ้างบินหนี 
เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  ร้องก้องมี่ที่มรคา 
๏ สาริกามาพูดพลอด  เสียงฉะฉอดบนพฤกษา 
พระเสด็จไคลคลา  เข้าหิมวาเป็นช้านาน… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔ - ๕) 
 

ฉากป่าตอนดาบสชี้ทางให้เทวันไปเมืองโกไสย ระหว่างทางเป็นป่ามีภูมิประเทศเป็นภูเขา สระ มี
ทั้งสัตว์ต่าง ๆ ดังตัวอย่างว่า 

...๏ เสด็จตามมรคา สำคัญสัญญา  มิได้หลงใหล 
ตามฤๅษีสั่ง  หยุดยั้งชั่งใจ  ฝูงสัตว์ในไพร  มีพรรณนา 
๏ เสือสางราชสีห์  แรดช้างหมูหมี  หมอบเมียงเลียงผา 
แผดร้องก้องไป  ในไพรหิมวา  แล้วชมปักษา  มยุราเสียงใส 
๏ ฝูงหงส์ลงจับ  นอนเป็นอันดับ  บนค่าคบไม้ 
นกเปล้าเขาชวา  นกกระทาเสียงใส  ไก่เถ่ือนเกลื่อนไป  ในไพรหิมวา 
๏ พระชมฝูงนก  ผินผันหันหก  วกเวียนพฤกษา 
พระเชยชมไป  ไต่ตามแนวไพร  ข้ามห้วยเหวผา  เวลาสายัณห์ 
๏ เย็นลงรอน ๆ  อาศัยหลับนอน  รุ่งเช้าผายผัน 
พระจึงพบสระ  มี(ชำรุด)ขอบขัณฑ์ พระเสด็จลงพลัน  สระสรงกายา 
๏ ชำระพาชี  ให้หมดราคี  ขัดสีเกศา 
แล้วเสวยฝักบัว  เหง้าบัวหัวป่า  ชมฝูงมัจฉา  คลนาอสงไขย 
๏ ปลาเงินปลาทอง ว่ายเลี้ยวเที่ยวท่อง ลอยล่องกินไคล 
จระเข้เหรา  ว่ายมาไสว  พระค่อยคลายใจ  หายเหนื่อยสำราญ… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๑๑ - ๑๒) 
จะเห็นได้ว่าเทวันคำกาพย์ให้ความสำคัญในการพรรณนาฉากและบรรยากาศของป่า คล้ายกับ

ขนบในการพรรณนาในวรรณคดีไทย 
 
 
 



๗๗ 

 

๒.๒ ฉากสระบัว 
สระบัวเป็นสถานที่ท่ีมีดอกบัวขนาดใหญ่และมีกุมภัณฑ์ ๔ ตนเฝ้าสระอยู่ ในเทวันธชาดกกล่าวถึง 

สระบัวว่าเป็นสระสำหรับบริโภคใช้สอยของท้าวเวสสุวรรณ มีดอกบัวขนาดเท่าจักรรถ และมีกระจับใหญ่
ขนาดศีรษะกระบือ ดังความว่า 

...ในหิมวันตประเทศมีสระน้ำอยู ่แห่งหนึ ่ง เป็นน้ำสำหรับบริโภคใช้สอยของท้าว
เวสสวรรณ สระน้ำนั้นสะพรั่งไปด้วยเบญจประทุมดอกโตเท่าจักรรถ และมีกระจับประมาณเท่า
ศีรษะกระบือ มีกุมภัณฑ์ยักษ์เฝ้ารักษาสระนั้นอยู่สี่ตน… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๖) 
ส่วนเทวันคำกาพย์ กวีพรรณนานาสระบัวอย่างละเอียดว่ามีบัวรสชาติหวานฉ่ำ กระจับใหญ่เท่า

ศีรษะกระบือ ดอกบัวมีพรรณต่าง ๆ ทั้งสีขาว แดง เหลือง เขียว มีแมลงภู่บินดื่มด่ำเกสรดอกบัว มีฝูงนก 
หงส์ เป็ดน้ำ ลอยอยู่ในสระ นกกระสา กาน้ำ ดำจิกปลา ปลา จระเข้ เต่า กุ้ง กั้ง หลากหลายพันธุ์ต่างว่าย
ไปมา ดังตัวอย่างว่า 

๏ ม้าบอกพระไป  ว่าใช่อื่นไกล  น้ำใสสระศรี 
ใช่แถวคงคา  มหานัทท ี  เชิญพระภูมี  สระสรงสำราญ 
๏ ม้าตรงลงพลัน  เข้าเถิงขอบขัณฑ ์ สระศรีมินาน 
ชำระสระสรง  องค์พระภูบาล  เสวยบัวสำราญ  หวานฉ่ำโอชา 
๏ ฝักบัวเหง้าบัว  เจ้าไม่รู้ตัว  ว่าบัวยักษา 
ชื่นชมพระทัย  ได้ดังปรารถนา  กระจับมหิงสา  โตเท่าหัวควาย 
๏ เก็บพลางชมพลาง คิดเถิงนวลนาง  ผู้น้องโฉมฉาย 
พระคิดเอ็งด ู  ไม่รู้อุบาย  น้องจะให้ตาย  เบี่ยงบ่ายว่าฝัน 
๏ เจ้าชมสระศรี  กับพ่ีพาชี  เปรมปรีดิ์ด้วยกัน 
ชมดอกบัวขาว  เหล่าเครื่องเรียงรัน ที่แดงแสงฉัน  มีพรรณเหลืองเขียว 
๏ แมลงภู่วู่ว่อน  เอาชาติเกสร  เร่ร่อนกลมเกลียว 
ฝูงนกฝูงหงส์  บินลงท่องเที่ยว  พลัดคู่อยู่เปลี่ยว  ตัวเดียวเที่ยวหา 
๏ เป็ดน้ำคับแค  กระทุ้งลอยแพ  อัดแอลอยมา 
นกกระสากาน้ำ  ดำมุดฉุดปลา  คอนหอยคอยง้า  ฉวยคว้าทันที 
๗๓๐๏ยางเจ้ายางเสวย  นกกระตรุมทำเฉย เคยจิกแต่ผี 
นกนั้นทำรัง  ริมฝั่งสระศรี  เสียงอ้ืออึงมี ่  อยู่ที่พฤกษา 
๏ พระชมชมใจ  สารพันดอกไม ้  ในสระนั้นหนา 
ชำระองค์พลาง  ทั้งชมฝูงปลา  ว่ายวู่พูมา  มัจฉาหลายพรรณ 
๏ ปลาเงินปลาทอง เห็นงามเรืองรอง  ลอยล่องตามกนั 
ตะเพียนตะพาด  สลาดผาดผัน  สลิดติดพัน  นวลจันทร์เนื้องาม 
๏ ปลาเพลียปลากา ปลากรายว่ายมา  ปลาซาเข็ดขาม 
แชวงฉวาด  ไล่ฟาดหุบตาม  แมงภู่วู่วาม  ไล่ตามกินไป 
๏ ปลาซิวปลาเสือ ว่ายมาหาเหยื่อ  พ่นเหนือน้ำไกล 
ปลาดุกปลากด  ปลาหลดปลาไหล ว่ายคล่ำคำไคล  อยู่ในสระศรี 
 



๗๘ 

 

๏ ปลาซาปลาจ่อม ปลากดปลาค่อม  พลัดพร้อมมากมี 
ปลาช่อนปลาไช  อยู่ในสระศรี  ปลาหมอปลากะดี่ ว่ายรี่มีปนกันไป 
๏ ฝูงปลาอักโข  โลมากระโห้  เทโพโตใหญ่ 
สังควาดฝาดผี  ว่ายรี่หนีไกล  ปลาสร้อยลอยไป  อยู่ในสระศรี 
๏ จระเข้เหรา  ตริวตราวเต่าหน้า  คลานมามากมี 
เต่าหับเต่าหวาย  ตะกายวิ่งหนี  ม่านลายว่ายรี่  ขุดท่ีหลุมไข ่
๏ ตนุเต่ากระ  ตะพาบน้ำดำปะ  กัดระกันไป 
เต่าดำเต่าด่าง  ขุดรางข้ึนไข่  เต่าน้อยเต่าใหญ่  คลานไปหากัน 
๏ กุ้งกั้งมังกร  เงือกงูสลอน  ว่ายว่อนพัลวัน 
พ่นน้ำเป็นลำ  ดำว่ายผายผัน  กระหวัดรัดกัน  ผูกพันพิสมัย 
๏ ปูปลาปูแสม  แม่ไม่ลอยแพ  อัดแอลอยไป 
ปูลมปูม้า  วิ่งมาเร็วไว  ทำรูอยู่ใกล้  ในฝั่งน่าชม 
๏ แล้วมีทั้งหอย  บ้างจมบ้างลอย  หอยโข่งหอยขม 
หอยแครงหอยกาบ คาบหอยรากอม  หอยกระปุกคลุกต้ม หอยกลมนมวัว 
๏ หอยนกหอยตาก ปากเป็ดหอยราก  หอยพันพัว 
จุ๊บแจงแมงภู่  จับอยู่ขอบรั้ว  ติดกนัพันพัว  หอยบัวหอยลาย 
๏ หอยสังขห์อยนาก หอยกาบอ้าปาก  หอยกากหอยทราย 
ฝูงสัตว์อยู่นั้น  สารพันเหลือหลาย เจ้าชมสบาย  ที่โบกขรณ ี

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๐๕ - ๑๐๙) 
จะเห็นได้ว่ากวีพรรณนาฉากสระบัวอย่างละเอียด ทำให้เห็นภาพสระบัวในจินตนาการ มีการเล่น

เสียงสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะอย่างแพรวพราว 
๒.๓ ฉากสวนอุทยาน 

สวนอุทยานของเมืองโกสัยเป็นสถานที่ที่พระเอกและนางเอกได้พบกัน ในเทวันธชาดกกล่าวว่า
นางสุวรรณเกสราอุบายมาที่สวนอุทยานเพื่อจะดูตัวเทวันธ์ โดยกวีพรรณนาให้เห็นบรรยากาศของสวน
อุทยานในภาพรวมว่ามีดอกไม้นานาพันธุ์และมีสระบัว ดังความว่า 

...ถึงสวนราชอุทยานแล้วทรงเลือกเก็บนานาบุปผาและเสด็จลงสรงวารีในสระโบกขรณี 
ทรงเลือกเก็บนานาประทุมบุปผาเป็นต้น... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๒ - ๓๕๓) 
ส่วนเทวันคำกาพย์กวีพรรณนาฉากของสวนอุทยานว่าเต็มไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลนานาพันธุ์ 

แบบ “การแจงนับ” คือกล่าวถึงชื่อชนิดของพันธุ์ไม้โดยไม่ได้แสดงลักษณะเท่าใดนัก (ศริญญา ขวัญทอง, 
๒๕๔๗, หน้า ๓๐๓) ดังความว่า 

...๏ เมื่อนั้นเทวี  เที่ยวทั่วสวนศรี  เก็บดอกมาลา 
มีอยู่ในสวน  ลำดวนจำปา  ดอกกระดังงา  บุษบากาหลง 
๏ พิกุลสารภี  กลิ่นหอมรวยดี  เทวีทัดทรง 
มะลิซ้อนหงอนไก่  ปลูกไว้เป็นดง  ทั้งดอกประยงค์  ส่งกลิ่นหอมรวย 
๏ ดอกเทียนเบญ(จ)มาศ สัตตบุษย์พุทธชาด นางนาถเด็ดฉวย 
สาวศรีเข้าเก็บ  เหน็บแซมผมมวย รูปร่างสะสวย  รวย ๆ รื่น ๆ  



๗๙ 

 

๏ ชมดอกไม้แล้ว  จึงนางน้องแก้ว  ให้นางสาวศรี 
เก็บผลลูกไม้  ในสวนอันมี  ม่วงปรางลิ้นจี่  มีรสเปรี้ยวหวาน 
๏ นางเจ้าเข้าปลิด ส้มซ่ามะขวิด  หวานชิดชื่นบาน 
ทุเรียนแมงคุด  ละมุดหอมหวาน  ทับทิมลูกจัน  นางคราญเก็บมา 
๏ มะเฟืองมะยม  ลูกสุกล้นถม  ห้อยย้อยไสว 
บ้างสอยบ้างทึ้ง  ช่วงชิงกันไป  น้อยหน่าลำไย  มีในสวนขวัญ 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๒๔ - ๒๕) 
จากตัวอย่างคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีเล่นเสียง เล่นคำ พรรณนาชื่อพันธุ์ไม้ ทั้งไม้ดอก

และไม้ผลที่ปรากฏในสวนอุทยาน เช่น ลำดวน จำปา ดอกกระดังงา บุษบา กาหลง พิกุล สารภี มะลิซ้อน 
หงอนไก่ ประยงค์ ดอกเทียน เบญจมาศ บัวสัตตบุษย์ พุทธชาด มะม่วง มะปราง ลิ้นจี่ ส้มซ่า มะขวิด 
ทุเรียน มังคุด ละมุด ทับทิม ลูกจัน มะเฟือง มะยม น้อยหน่า ลำไย เป็นต้น ทำให้เห็นภาพสวนอุทยานที่
งดงามตามจินตนาการของกวี อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นภูมิรู้เกี่ยวกับชื่อพันธุ์ไม้และความสามารถด้านการ
ประพันธ์ของกวีด้วย 

๒.๔ ฉากสู้รบ 
เทวันธชาดกพรรณนาฉากสู้รบโดยบรรยายให้เห็นภาพของทัพยักษ์ของพระยาสัจจพันธ์ที่จำแลง

แปลงกายเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ ศีรษะเป็นอย่างหนึ่งลำตัวเป็นอีกอย่างหนึ่ง และต่างมีอาวุธพร้อมรบ  ดัง
ความว่า 

...ยักขพลเสนาเหล่านั้นรับบัญชาพระยายักษ์แล้ว พากันจำแลงแปลงกายเป็นเพศต่าง ๆ 
บางพวกตัวเขียวตัวแดงตัวขาว บางเหล่าตัวเหลืองตัวดำและน่าชัง บางพวกตัวเป็นนาคหัวเป็น
มนุษย์ บางพวกตัวเป็นครุฑหัวเป็นนาค บางพวกตัวเป็นเสือหัวเป็นโคกระทิง ตัวเป็นโคกระทิงหัว
เป็นเสือ บางพวกตัวเป็นสีหศีรษะเป็นเสือ บางพวกตัวเป็นเสือศีรษะเป็นสีห มารเสนาทั้งหลาย
นิรมิตกายให้เป็นศีรษะวานรและม้าให้เป็นศีรษะวัวควายและแร้งกานกออก และนฤมิตให้เป็น
ศีรษะงูเล็กงูใหญ่มีงูเหลือมเป็นต้น มารพลเสนาล้วนตาเหลือกเหลืองเขี้ยวออกนอกปาก บางพวก
เขี้ยวแดงหนวดแดงมีสัณฐานต่าง ๆ ถืออาวุธครบมือกันทุกคนคำรณร้องก้องสนั่นไป อุปมัย
เหมือนสายฟ้าฟาดปฐพี และเหมือนจะย่ำยีมหันตจักรวาฬให้ถล่มทำลายไป 

ฝ่ายท้าวสัจจพันธ์ถือมหันตคธาวุธอันลุกเป็นเปลวไฟ กวัดแกว่งขับต้อนพลมารเสนาให้
รีบยกออกไป มารเสนาทั้งหลานล้วนเข้มแข็งสามารถทุกหมู่เหล่า ถือเอาดาบหอก ธนู ศร โตมร 
ฉมวก และจักรสิงข์ ทั้งอังกุส ขอ ง้าว หลาว เหล็ก พร้า มีด และ กฤช เป็นต้น คำรณร้องวิ่งตรูกัน
ไป อุปมัยเหมือนจะยังมหันตบรรพตให้ถึงซึ่งอาการแยกแหลกกระจาย จึงพร้อมกันล้อมกูฏันต  
นครไว้ได้ แสดงยักขฤทธีมีประการต่าง ๆ… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๗๘ - ๓๗๙) 
ส่วนฉากสู้รบในเทวันคำกาพย์ปรากฏตอนที่ท้าวโกลารู้ว่าท้าวกุตันยกธิดาให้มนุษย์จึงโกรธและยก

ทัพมารบ เหล่ายักษ์แปลงกายเป็นรูปต่าง ๆ แต่กวีมิได้ให้รายละเอียดมากเท่าในชาดก ดังความว่า 
๏ บัดนั้นหมู่ยักษา  แผลงฤทธามาหุนหัน 
กลุ้มกลัดอัดหิมวันต์  ถึงกุตันมิทันนาน 
๏ ไล่บุกรุกรานตี   หมู่อสุรีหนีลนลาน 
ท้าวโกลาผู้กล้าหาญ  เข้าทะยานกำแพงเมือง 
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๏ เมื่อนั้นท้าวกุตัน  กริ้วโกรธนั้นขัดแค้นเคือง 
อสุรามานองเนือง  ทำลายเมืองท้าวยักษา 
๏ จึงให้เสนามาร   ออกต้านทานท้าวโกลา 
สำแดงแผลงฤทธา  แปลงกายาต่าง ๆ ไป 
๏ ออกไปไล่ฆ่าฟัน  ท้าวกุตันโกรธคือไฟ 
โห่ร้องก้องกึกไป   เข้าชิงชัยให้อลวน 
๏ ล้มตายวายชีวา  พระสุธาเต็มเกลื่อนกล่น 
บ้างรบบนหาวหน  เสียงอลวนก้องหิมวา 
๏ บัดนั้นสองกุมาร  รู้เหตุการณ์ท้าวยักษา 
พระหัสบดีผู้น้องยา  ฉวยศรง้ามิทันนาน 
๏ ส่วนว่าพระพ่ียา  กลัวยักษาแล้วกล้าหาญ 
ตกใจให้ลนลาน   จากสถานหาน้องพลัน 
๏ พระหัสบดี   ศิลป์ศรมีฤทธิ์แข็งขัน 
สำแดงแผลงไปพลัน  ให้อัศจรรย์ทั้งเวหา 
๏ ศรนั้นเป็นนาคบาศก์  ทั่วอากาศพระสุธา 
ผูกมัดรัดยักษา   ท้าวโกลาแทบอาสัญ 
๏ พวกพลเสนามาร  วิ่งลนลานแล่นหนีพลัน 
ลูกศรเป็นนาคนั้น  เข้าผูกพันเอายักษา 
๏ ท้าวโกลากาลยักษ์  เห็นประจักษ์เป็นนาคา 
เต็มไปในเวหา   รัดกายาแทบบรรลัย… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๑๑๙ - ๑๒๑) 
จะเห็นว่าทั้งเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ให้ความสำคัญกับการพรรณนาฉากสู้รบ แต่กล่าวถึง

รายละเอียดของฉากต่างกัน เทวันธชาดกเน้นพรรณนารูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวของยักษ์ที่แปลงกาย
เป็นรูปร่างสัตว์ประหลาดต่าง ๆ มีหัวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีตัวเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ส่วนในเทวันคำกาพย์
เน้นกล่าวถึงเหตุการณ์ประจัญบานด้วยของวิเศษของฝ่ายยักษ์กุตันและหัสบดีกับฝ่ายยักษ์โกลาขณะสู้รบ  

 
 หลักธรรมคำสอน 

แม้เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์จะมีลักษณะเรื่องอย่างนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่ในเนื้อเรื่องได้
แทรกหลักธรรมคำสอนไว้ด้วย ในเทวันธชาดกปรากฏหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ และ
ทศมิตรธรรม ๑๐ ส่วนเทวันคำกาพย์ปรากฏหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ และหิริ โอตตัปปะเล็กน้อย  

ตารางที่ ๓ - ๙ เปรียบเทียบหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ 
  

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
ศีล ๕ ศีล ๕ 

ทุจริต ๓ - 
สุจริต ๓ - 

ทศมิตรธรรม ๑๐ - 
- หิริโอตัปปะ 
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จากตารางจะเห็นได้ว ่าหลักธรรมคำสอนที ่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มีทั้ง
หลักธรรมคำสอนที่ปรากฏคงเดิมหรือปรากฏเหมือนกันทั้งในชาดกและในคำกาพย์ และหลักธรรมที่
ปรากฏต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หลักธรรมคำสอนที่ปรากฏคงเดิม 
หลักธรรมคำสอนที่ปรากฏในเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์คือเรื่องศีล ๕ ในเทวันธชาดกปรากฏ

ในตอนที่เทวันธ์จะเทศนาธรรมให้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตนฟัง เทวันธ์ให้เหล่ากุมภัณฑ์สมาทานศีล แล้วจึงได้ให้
ศีล ๕ ดังความว่า 

พระโพธิสัตว์จึงตรัสว่า บัดนี้อาสนะก็สมควรแก่เราแล้ว แต่บุคคลผู้ฟังยังหาสมควรไม่ 
แน่ะ มาณพ บุคคลผู้จะฟังยังไม่ควรนั้นด้วยเหตุไรเล่า ท่านทั้งหลายจงสมาทานศีลเสียก่อน ท่าน
ทั้งหลายสมาทานศีลแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ควรฟังธรรม ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้ศีลแก่พวกข้าพเจ้า 
พระโพธิสัตว์เมื่อจะให้ศีล ๕ จึงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นการฆ่าสัตว์ ๑ จงงดเว้นการลักพัสดุ
ที่เขาไม่ยอมให้ ๑ จงงดเว้นการประพฤติผิดในกาม ๑ จงงดเว้นจากวาจาเท็จ ๑ จงงดเว้นจากเหตุ
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มน้ำทำผู้ดื่มแล้วให้เมากล่าวคือสุราและเมรัย ๑... 

 (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๗ - ๓๓๘) 
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงศีล ๕ ในตอนที่เทวันธ์สอนธรรมเรื่องทุจริต ๓ และสุจริต ๓ โดยได้

กล่าวถึงอานิสงส์ของการเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ และการประพฤติผิดในกาม กล่าวคือ ผู้ที่เว้น
จากการฆ่าสัตว์จะทำให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืน ปราศจากศัตรู มีมิตรมาก 
เป็นผู้ร่ำรวยมีทรัพย์มาก ปราศจากภยันตราย ผู้ที่เว้นจากการลักทรัพย์จะได้เกิดเป็นคนรูปงาม เป็นที่รัก
ใคร่ของผู้พบเห็น ผู้ที่ไม่ประพฤตผิิดในกามด้วย ดังความว่า 

...ผู้ใดเว้นเสียได้จากปาณาติบาตและอทินนาทาน กามมิจฉาจาร ผู้นั้นครั้นตายจากโลกนี้
แล้ว จักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้มีอายุยืน ปราศจากผู้เป็นเวร จะมี
มิตรสหายมาก เพราะอานิสงส์กุศลวิบากแห่งการเว้นปาณาติบาตให้ผล และจะเป็นคนมั่งค่ังมีโภค
ทรัพย์มากมายและปราศจากอันตรายมีราชภัยเป็นต้น เพราะอานิสงส์ผลแห่งการเว้นจาก
อทินนาทานอุปถัมภ์ กับจะเป็นผู้มีรูปงามเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นต้น เพราะอานิสงส์ผล
ที่ตนเว้นจากกามมิจฉาจารตามอุดหนุน คุณเหล่านี้เป็นอานิสงส์แห่งกายสุจริต... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๙) 
ส่วนเทวันคำกาพย์กวีก็บรรยายหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ อย่างละเอียด ดังความว่า 
...๏ เจ้ารำลึกได้  ตั้งนโมไป  จบได้สามหน 
แล้วว่าพระไตร  เรียบไปบัดดล  ศีลห้าเลิศล้น  เป็นต้นปานา 
๏ แจกออกมากมาย แต่ต้นจนปลาย  มุสาสุรา 
ดูก่อนกุมภัณฑ์  ศีลอันทั้งห้า  เราท่านเกิดมา  เพราะว่ากุศล 
๏ เป็นมนุษเทวา  ด้วยบุญสร้างมา  กรรรุณาแผ่ผล 
ปานาติปาต  ไม่ขาดจากตน  เป็นคนอักุศล  ฆ่าสัตว์ให้ตาย 
๏ ท่านอย่าได้ทำ   จะเป็นบาปกรรม  ติดตัวมากมาย 
กรรมสิ่งนี้หนัก  ขุนยักษ์ทั้งหลาย  ทีนี้ท่านตาย  จะได้วิมาน 
๏ ชาติก่อนไม่ดี  จึงเป็นยักษี  มีใจกล้าหาญ 
แล้วสร้างกรรมไป เห็นไม่เป็นการ  ครั้นตายวายปราณ จะทนทุกขา 
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๏ ครั้นสิ้นจากทุกข์ ไม่ได้เสวยสุข  มนุษเทวา 
กรรมจัดซัดให ้  ไม่เป็นยักษา  เบียดเบียนชีวา  เขาเป็นอาหาร 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  จงสาภิภักดิ์   ศีลห้าประการ 
จะพ้นชาติยักษ์  บุญจักหักหาญ  ครั้นสิ้นวิญญาณ  ขุนมารสุขขา 
๏ ดูก่อนขุนมาร  อทินนาทาน  ลักทรัพย์เขามา 
เจ้าของเขาม ี  อย่ายินดีรา  สารพัดโภคา  อย่าเบียดเบียนเอา 
๏ กาเมสุมิจฉา  ดูก่อนยักษา  ภรรยาของเขา 
อย่าได้ประสม  จิตลงปลงเอา  ชื่อว่าเมียเขา  อย่าร่วมเสน่หา 
๏ ถ้าว่าชอบใจ  บอกเล่าผู้ใหญ่  ให้ไปพูดจา 
สู่ขอเป็นที่  ประเวณีมา  ร่วมรักเสน่หา  ตามระบอบชอบธรรม 
๏ ถ้าทำโดยได้  ลูกเมียของใคร  เขาไปติดพัน 
เป็นมิตรสันถว  ไม่ละแก่กัน  จิตคิดหวนหัน  กระสันราคา 
๏ ซ่องเสพกามกล ครั้นตายวายชนม์  ขึ้นบนพฤกษา 
ต้นงิ้วหนามกรด  ปรากฏเกิดมา  ยอดเขากายา  แร้งกาจิกพลาง 
๏ อับจนทนเวท  บังเกิดเป็นเปรต  เพราะเหตุก่อนปาง 
ลูกเมียของท่าน  เที่ยวผลาญเที่ยวล้าง เพราะกรรมก่อสร้าง เป็นทางทุกขา 
๏ ตายเกิดบนงิ้ว  ครั้นลมพัดฉิว  เปลี่ยวเป็นขึ้นมา 
ทนทุกขลำบาก  ได้ยากคลนา  พระเจ้าตรัสมา  ครานั้นจะคลาย 
๏ ถ้าใครอดได้  กาเมนี้ไซร ้  จักให้สบาย 
จะไปสู่สวรรค์  ทันพระฤๅสาย  เพราะว่าเหนื่อยหน่าย มาสลัดตัดตรง 
๏ ยังศีลมุสา  ให้กล่าวสัจจา  อย่าว่าไหลหลง 
ไม่จริงอย่าว่า  เจรจาไม่ตรง  ถ้อยย้ำคำคง  อย่าได้หลงไป 
๏ แต่สัตย์เท่านี้  ครั้นสิ้นชีวี  จะมีสุขใหญ ่
จะได้วิมาน  บริวารอสงไขย  เพราะถือสัตย์ไว้  จะได้เชยชม 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  สุราร้ายนัก  ใครมักเสพสม 
จะให้มัวเมา  เอาเป็นอารมณ์  เพราะเสพสมาคม สุรายาเมา 
๏ เสียประโยชน์มากมาย มักให้ตนตาย  ฉิบหายสูญเปล่า 
ให้เหงาให้ง่วง  คิดจะล่วงเอา  เงินทองของเขา  ใคร่เอาเป็นผล 
๏ คิดทำอุบาย  ไม่กลัวตัวตาย  แยบคายเสือกสน 
คบเพ่ือนสนุก  เที่ยวบุกรุกรน  เข้าชิงวิ่งปล้น  ซุกซนหามา 
๏ ได้สรรพบริวาร  เห็นลูกเมียท่าน  คิดอ่านริษยา  
เข้าหักหาญเอา  ด้วยสุรา   ทำตามปรารถนา  ใจกล้าอักุศล 
๏ ใครเสพสุรา  ปัญจศีลห้า  ไม่เห็นเป็นผล 
ด้วยตัวมัวเมา  เสพเข้าใจตน  เถิงใจกุศล  ย่อมเสื่อมสูญหาย 
๏ คิดแต่จะล้าง  ไม่ก่อสร้าง  หาทางสบาย 
มักให้โทโส  โมโหฉิบหาย  ไม่คิดความตาย  เหนื่อยหน่ายกุศล 
๏ สุราเมรัย  ตัดเสียให้ได้  ย่อมให้อับจน 
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ครั้นตัววอดวาย  ตายจากเมืองคน  จะให้ไปทน  ทุกขเวทนา 
๏ เกิดในนรก  น้ำแสบเถิงอก  เพราะตกจัตุรา 
นายนิริยบาล  กล้าหาญเข้ามา  ลากเอาชิวหา  เวทนาเหลือทน 
๏ เอาน้ำแสบตรอก ถูกคอถลอก  พุออกเส้นขน 
ตายแล้วเป็นเล่า  กรรมเข้าใจดล  นอนครางร้อนรน  ทนทุกข์ช้านาน... 
    (เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย หน้า ๑๑๕ - ๑๒๐) 
จะเห็นได้ว่ากวีพรรณนาหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ อย่างละเอียด อีกทั้งยังกล่าวให้เห็นโทษของ

การไม่ปฏิบัติตามศีล ๕ ว่าจะทำให้ตกนรก ได้รับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ด้วย 
 
๒. หลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกัน 
เทวันธชาดกปรากฏหลักธรรมคำสอนเรื่องทุจริต ๓ และสุจริต ๓ ชี้ให้เห็นโทษและคุณของอธรรม

และธรรมทั้งสองประการอย่างละเอียด ดังความว่า 
...พระโพธิสัตว์เจ้าทรงให้ศีล ๕ แล้ว เมื่อจะทรงแสดงอธรรมและธรรมต่อไป จึงตรัสว่า 

ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายแต่ก่อนเคยเกิดเป็นมนุษย์ ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจา
และน้ำใจ จึงได้มาเกิดในกำเนิดยักษ์ด้วยทารุณกรรมสมาทาน บัดนี้ท่านทั้งหลายยังเป็นผู้หยาบ
ช้าร้ายกาจอยู่เช่นนี้ ตายจากอัตตภาพเป็นยักษ์แล้วก็จักไปเกิดในนรก เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย
จงละทุจริต ๓ อย่างเสียและจงถือเอาซึ่งสุจริต ๓ อย่างไว้ให้มั่น ทุจริต ๓ อย่างนั้นชื่อว่าอธรรม 

ทุจริต ๓ อย่างนั้น คือกายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ กายทุจริตนั้นคือประพฤติ
ชั่วทางกายมีอาการเป็น ๓ อย่าง คือฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑ ลักทรัพย์พัสดุของเขา ๑ ประพฤติผิดในกาม 
๑ เหล่านี้สำเร็จด้วยกายจึงชื่อว่ากายทุจริต วจีทุจริตนั้นคือความประพฤติชั่วทางวาจามี อาการ
เป็น ๔ อย่าง คือกล่าวคำเท็จไม่จริง ๑ กล่าวคำหยาบ ๑ กล่าวคำส่อเสียด ๑ กล่าวคำเพ้อเจ้อ
โปรยเสียซึ่งประโยชน์ ๑ เหล่านี้สำเร็จด้วยวาจาจึงชื่อว่าวจีทุจริต มโนทุจริตนั้นคือประพฤติชั่ว
ทางใจมีอาการเป็น ๓ อย่าง คือเจตสิกธรรมชาติอันเกิดแต่โลภวิการ เป็นเหตุให้ทำทุจริต มีปาณา
ติปาตเป็นต้น เรียกว่าอภิชฌา ๑ ความปองร้ายผูกอาฆาตจองเวรอันเกิดแต่โทสวิการ เรียกว่า
พยาบาท ๑ ความเห็นผิดคลองธรรมอันเกิดแต่โมหวิการ เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ๑ เหล่านี้สำเร็จมา
ทางใจจึงชื่อว่ามโนทุจริต ความประพฤติชั่วเป็นไปในไตรทวารนี้ เรียกว่าอธรรม 

ก็ผู้ใดเสพทุจริตและทำทุจริตให้เจริญมากแล้ว ผู้นั้นก็เป็นไปในฝ่ายแห่งความไม่เจริญ 
เมื่อตายจากโลกนี้แล้วย่อมจะไปเกิดในนรก ผู้ใดละเสียได้ซึ่งทุจริตแล้ว และเสพสุจริตทำสุจริตให้
เจริญมาก ผู้นั้นครั้นตายจากโลกนี้แล้วจักไปเกิดในสวรรค์ และจักได้ซึ่งไตรพิธสมบัติ ๓ ประการ 
เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละเสียซึ่งอธรรมทุจริต และถือเอาซึ่งธรรมสุจริต ๓ อย่างฝ่ายข้าง
ส่วนดีเถิด 

ก็แหละสุจริต ๓ อย่างนั้นเป็นไฉน สุจริต ๓ อย่างนั้นคือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโน
สุจริต ๑ ความที่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ๓ อย่างนี้สำเร็จมาแต่ความ
ประพฤติได้ด้วยกายจึงชื่อว่ากายสุจริต ความที่ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
๔ อย่างนี้สำเร็จมาแต่ความประพฤติดีทางวาจาจึงชื่อวจีสุจริต ความที่ไม่เพ่งเล็งน้อมเอาพัสดุของ
เขา ความที่ไม่ผูกอาฆาตปองร้ายเขา ความที่เห็นตรงต่อธรรมความชอบ ๓ อย่างนี้สำเร็จมาแต่
ความประพฤติดีทางใจ จึงชื่อมโนสุจริต ความประพฤติดีด้วยกายวาจาใจ ๓ อย่างนี้ เรียกว่า 
ธรรมความชอบ 



๘๔ 

 

พระโพธิสัตว์ตรัสแสดงอธรรมและธรรม ๒ ประการนี้แล้ว จึงแสดงโทษแห่งอธรรมทุจริต
ว่า ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้ใดเสพกายทุจริตทำกายทุจริตให้เจริญมากแล้ว ผู้นั้นครั้นจุติจาก
โลกนี้แล้วจักไปเกิดในนรก ถ้ามาเกิดยังมนุษย์โลกไซร้ ผู้นั้นจะมีอายุน้อยอายุสั้นมีโรคมีทุกข์มากมี
เวรมาก เพราะโทษแห่งปาณาปิปาตกรรม และจะเป็นผู้กำพร้าอนาถาหาข้าวน้ำกินยาก จะพินาศ
ไปด้วยราชภัยเป็นต้น เพราะโทษอทินนาทานให้ผล และบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้มีรูปกายทรพลถูกเขา
ติเตียนเป็นเบื้องหน้า และจะถึงซึ่งความเป็นเพศกระเทยและบัณเฑาะก์และสตรีเป็นต้น เพราะ
โทษแห่งกามมิจฉาจารให้ผล เหล่านี้โทษแห่งกายทุจริต 

ผู้ใดเว้นเสียได้จากปาณาติบาตและอทินนาทาน กามมิจฉาจาร ผู้นั้นครั้นตายจากโลกนี้
แล้ว จักไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นผู้มีอายุยืน ปราศจากผู้เป็นเวร จะมี
มิตรสหายมาก เพราะอานิสงส์กุศลวิบากแห่งการเว้นปาณาติบาตให้ผล และจะเป็นคนมั่งค่ังมีโภค
ทรัพย์มากมายและปราศจากอันตรายมีราชภัยเป็นต้น เพราะอานิสงส์ผลแห่งการเว้นจาก
อทินนาทานอุปถัมภ์ กับจะเป็นผู้มีรูปงามเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นต้น เพราะอานิสงส์ผล
ที่ตนเว้นจากกามมิจฉาจารตามอุดหนุน คุณเหล่านี้เป็นอานิสงส์แห่งกายสุจริต 

ก็โทษแห่งวจีทุจริตและอานิสงส์แห่งวจีทุจริตนั้นเป็นไฉน ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้ใด
กล่าวคำเท็จไม่จริง คำส่อเสียด คำหยาบคาย คำเพ้อเจ้อโปรยเสียซึ่งประโยชน์ ผู้ใดเสพและทำให้
มากแล้วผู้นั้นจะเป็นไปเพื่อเกิดในอบาย ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่เป็นที่รักใคร่ขอบใจของมนุษย์
และเทวดา พูดสิ่งใดก็จะไม่มีคนเชื่อและนับถือ แม้จะพูดจริงก็หากให้เห็นเป็นเท็จไป มักจะมีผู้
แกล้งใส่ความผิดให้ต่าง ๆ เทวดาและมนุษย์ย่อมรังเกียจเกลียดชัง และจะมีกลิ่นปากเหม็น เป็น
อาทิ อันนี้เป็นโทษแห่งวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๘ - ๓๔๐) 
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงหลักธรรมคำสอนเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ ในตอนที่นางสุวรรณเกสรา

แสดงธรรม ทำให้ได้พบกับเทวันธ์อีกครั้ง ดังความว่า 
...ข้าแต่พระองค์จอมขัตติย บุคคลผู้ใดในโลกนี้มาประพฤติธรรมความชอบในมารดาบิดา

ทั้งหลาย ๑ ในบุตรภรรยาทั้งหลาย ๑ ในหมู่ญาติและมิตรผู้มีไมตรีจิต ๑ ในพลพาหนะท้ังหลาย ๑ 
ในชนชาวบ้านและนิคม ๑ ในชนชาวรัฏฐประเทศและชนบท ๑ ในสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ๑ ใน
หมู่เนื้อและนกทั้งหลาย ๑ ในเทพดาผู้รักษาพระนคร ๑ ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ๑ บุคคลผู้นั้น
ครั้นประพฤติธรรมความชอบ ๑๐ อย่างดังนี้ไว้ได้แล้ว ย่อมจะเข้าไปถึงซ่ึงสุคติโลกสวรรค์ 

เพราะเหตุนั้น พระมหาราช พระองค์จงบำเพ็ญทศมิตรธรรม ๑๐ อย่างนี้ไว้ให้ได้ เทพดา
ทั้งหลายทั้งอินทรพรหม ได้ถึงแล้วซึ่งทิพย์สมบัติก็ได้ด้วยกุศลวัตรที่ประพฤติธรรมความชอบไว้
อย่างนี้ พระมหาราชพระองค์จงอย่าได้ประมาทซึ่งสุจริตมิตรธรรมเลย ก็นรชนคนใดได้บำรุงเลี้ยง
มารดาบิดาโดยธรรมความชอบสรรพเทวดาในโลกนี้ มนุษย์และเทพดาทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้
เลี้ยงมารดาบิดานั้นทุกทิวาราตรี เมื่อผู้นั้นทำลายชีวิตอินทรีย์แต่โลกนี้แล้ว ก็จะบันเทิงรื่นรมย์ใน
โลกสวรรค์...      

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๖๔) 



๘๕ 

 

ส่วนในเทวันคำกาพย์ไม่มีการกล่าวถึงหลักธรรมคำสอนเรื่องทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม
ดังกล่าว ตอนท้ายเมื่อเทวันให้ศีล ๕ แล้ว กวีได้แทรกคำสอนเรื่องเทวธรรมคือหิริโอตัปปะอย่างสั้น ๆ 
เท่านั้น ดังความว่า 

...๏ ดูก่อนยักษา  เทวธรรมา  ใช่ว่าอ่ืนไกล 
คือตนหิริโอ  อย่าโวเวไป  กลัวบาปจึงได ้  ละอายจงพลัน 
๏ กลัวบาปอยู่แล้ว อย่าได้สอดแคล้ว  เป็นทางไปสวรรค์ 
ให้กลัวละอาย  เหนื่อยหน่ายผายผัน อยู่ในเทวธรรม์  เท่านี้แลหนา 
๏ หิริโอตปะ  จักเป็นตบะ  เดชหนักหนา 
ปุริสาโลเก  เทวธรรมา  พระจึงพรรณนา  จบวุจะเร… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย หน้า ๑๒๑ - ๑๒๒) 
จะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏทั้งเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์คือเรื่องศีล ๕ ซึ่งเป็นศีล

พื ้นฐาน สำหรับทุกคน (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๓๙๕) โดยเฉพาะเทวันคำกาพย์กวีให้
ความสำคัญบรรยายถึงหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ อย่างละเอียด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นศีลที่ชาวบ้าน
ชาววัดคุ้นเคยรู้จักกันดี ส่วนหลักธรรมเรื่องทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม ๑๐ มีปรากฏเฉพาะใน
เทวันธชาดก ส่วนเทวันคำกาพย์ได้กล่าวถึงเรื่องหิริ โอตตัปปะ การละอายและเกรงกลัวต่อบาปหรือการทำ
ผิดอย่างสั้น ๆ  

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์สรุปได้ว่านิทานทั้งสอง
เรื่องมีรูปแบบการนำเสนออย่างเดียวกัน กล่าวคือ มีส่วนต้นเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนลงท้ายเรื่อง แต่มี
ธรรมเนียมนิยมในการประพันธ์แตกต่างกันตามองค์ประกอบของประเภทวรรณกรรมและวัตถุประสงค์ใน
การประพันธ์ที่ต่างกัน เทวันธชาดกมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างชาดกในนิบาตแต่ไม่เคร่งครัด โดย
ประกอบไปด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธาน ทำให้เทวันธชาดกมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ่านผู้ฟัง
เลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพุทธประวัติ หรือเรื ่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดคล้องกับ
ประเภทวรรณกรรมที่เป็นนิทานชาดก ซึ่งเป็นนิทานศาสนาหรือนิทานคำสอน ส่วนเทวันคำกาพย์นั้น
นำเสนอเนื้อเรื่องตามธรรมเนียมนิยมของการประพันธ์กลอนสวด องค์ประกอบของเรื่องนิยมประกอบไป
ด้วยบทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์ อัตวิพากษ์ของกวี ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง และอวสานบท อันเป็น
วัฒนธรรมตามประเพณีการสวดอ่านวรรณกรรมในอดีต 

ด้านโครงเรื่องนิทานทั้งสองเรื่องมีโครงเรื่องอย่างเดียวกัน แตกต่างกันที่รายละเอียดของเนื้อเรื่อง 
เช่น ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อนำโครงเรื่อง เหตุการณ์ หรือการลำดับ
เนื้อเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์มาเปรียบเทียบกับดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนบ้านหรือแบบเรื่อง
นิทานพื้นเมือง (The Types of the Folktales) ของแอนทิ อาร์น (Antti Aarne) และสติธ ทอมป์สัน 
(Stith Thompson) พบว่า เหตุการณ์และการลำดับเหตุการณ์ในเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์   
บางตอนคล้ายกับแบบเรื่องบางแบบเรื่องในดัชนีแบบเรื่องนิทานพ้ืนเมือง ได้แก่ ตอนตัวละครเอกชายและ
น้องสาวหนีออกจากเมือง พระอินทร์ช่วยต่อศีรษะม้า และตัวละครเอกชายถูกน้องสาวและน้องเขยลวงให้
ทำงานยากเพื่อจะฆ่า คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ ในดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมืองอินเดีย 
ตอนตัวละครเอกชายเดินทางพบฤๅษี ฤๅษีบอกทางไปหาเจ้าหญิง ตัวละครเอกชายและเจ้าหญิงสื่อสารกัน
ด้วยภาษาสัญลักษณ์ คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๕๑๖ A ภาษาสัญลักษณ์ของเจ้าหญิง และตอนตัวละครเอก
หญิงถูกตัวโกงทำร้ายและตัวโกงสวมรอยเป็นตัวละครเอกหญิงเข้าวัง คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๔๐๓ เจ้าสาว
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ดำกับเจ้าสาวขาว แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลของโครงเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ที่มีลักษณะ
คล้ายกับความคิดในการสร้างนิทานของมนุษย์ที่อยู่กันคนละซีกโลก 

ด้านตัวละครทั ้งสองเรื ่องส่วนใหญ่มีตัวละครที ่เหมือนหรือคล้ายกันมากที ่ส ุด โดยอาจมี
รายละเอียดตัวละครต่างกันบางประการ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์ ลักษณะและพฤติกรรมต่างกันบ้าง แต่ยังคงมี
บทบาทต่อเนื้อเรื่องเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีตัวละครที่ต่างกัน ซึ่งมีท้ังตัวละครที่มีในตัวบทต้นทางแต่ไม่มี
ในตัวบทปลายทาง และตัวละครที่มีในตัวบทปลายทางแต่ไม่มีในตัวบทต้นทาง ซึ่งต่างมีความสำคัญและ
ช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องของนิทานประเภทนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ สมเหตุสมผล และมีความสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น 

ด้านบทสนทนาของทั้งสองเรื่องส่วนใหญ่เป็นบทสนทนาที่คงเดิม ปรากฏในเนื้อเรื่องช่วงตอน
เดียวกัน เป็นบทสนทนาที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน กวีอาจปรับเปลี่ยนถ้อยคำภาษาแตกต่างกันไปบ้าง อาจ
ลดหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของบทสนทนาสร้างอรรถรสให้เนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่ต่างกันซึ่ง
มีความสมเหตุสมผลและสัมพันธ์กับรายละเอียดเนื้อเรื่องที่มีการดัดแปลงให้แตกต่างกันด้วย 

ด้านฉากและบรรยากาศพบว่าทั้งสองเรื่องมีฉากและบรรยากาศคงเดิมตามฉบับต้นเรื่อง แตกต่าง
ที่การพรรณนาฉากและบรรยากาศในเทวันคำกาพย์จะมีการพรรณนาละเอียดกว่ า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขนบของการประพันธ์นิทานคำกาพย์หรือกลอนสวดที่นิยมพรรณนาฉากและบรรยากาศ โดยเฉพาะเมื่อ
นำมาเปรียบเทียบกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร  

ด้านหลักธรรมคำสอนพบว่าเทวันธชาดกสอดแทรกหลักธรรมคำสอนไว้ในเนื้อเรื่องนิทานมากกว่า
เทวันคำกาพย์ หลักธรรมคำสอนที่พบในเทวันธชาดก ได้แก่ ศีล ๕ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม 
๑๐ ส่วนหลักธรรมคำสอนที่พบในเทวันคำกาพย์ ได้แก่ ศีล ๕ และมีการกล่าวถึงหิริโอตัปปะสั้น ๆ นิทาน
ทั้งสองเรื่องนำเสนอหลักธรรมเรื่องศีล ๕ ตรงกัน โดยเฉพาะเทวันคำกาพย์ให้ความสำคัญบรรยายถึงศีล ๕ 
อย่างละเอียด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกวีเห็นว่าศีล ๕ เป็นศีลขั้นพื้นฐานที่ชาวบ้านชาววัดผู้อ่านผู้ฟังนิทานรู้จัก
กันดีและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ส่วนเทวันธชาดกให้ความสำคัญบรรยายถึงทุจริต ๓ และสุจริต ๓ 
อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงหลักธรรมเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
หลักธรรมทีย่ึดถือปฏิบัติและเป็นที่รู้จักกนัดีของชาวบ้านชาววัดในอดีตอีกด้วย  

 
  



 
 

บทที่ ๔ 
วิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ 

 
การดัดแปลงหรือการแปรร ูปวรรณกรรม (Literary adaptation) หมายถึงการแปลงงาน

วรรณกรรมประเภทหนึ่งให้เป็นอีกประเภทหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑, หน้า ๖) การเปลี่ยนจากงาน
ศิลป์รูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งหรือการปรับเปลี่ยนจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออื่น ๆ ให้เหมาะสมกับบริบท
หรือเงื่อนไข (วิศปัตย์ ชัยช่วย, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๔) อาจเป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องราวไปยังอีกสื่อหนึ่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงประเภทไป เป็นการใช้วัตถุดิบเดิมในการเล่าเรื่องโดยปรับเปลี่ยน ตัด แต่งเติม หรือถอดความ
เรื่องสั้น ๆ ออกมาแต่ยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่ ไม่ใช่การคิดค้นเรื่องใหม่ โดยยังคงความสัมพันธ์กับโครงเรื่อง
เดิมไว้ แล้วนำเสนอในรูปแบบอื่นบนสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการ (Linda Hutcheon, ๒๐๐๖, หน้า ๓ – ๔ อ้าง
ถึงใน ชญานิศ นาคีรักษ์, ๒๕๕๖, หน้า ๒๖)  

การดัดแปลงวรรณกรรมมีหลายลักษณะ เช่น การดัดแปลงรูปแบบคำประพันธ์ การดัดแปลง
เนื้อหา โดยอาจรักษาโครงเรื ่องไว้แต่เปลี่ยนรายละเอียดของตัวละคร เหตุการณ์ ฉาก อาจดัดแปลง
วรรณกรรมทั้งเรื่องหรือเลือกเพียงบางส่วนของเรื่องมาดัดแปลงก็ได้ (ราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑, หน้า ๖) 
นับเป็นวิธีการสร้างสรรค์งานรูปแบบหนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่งโดยอาจเกิดจากการเติม ขยายหรือเพ่ิม การตัด
หรือทอน หรือการสลับลำดับฉาก นาฏการ ตัวละคร สถานที่และบทสนทนา (วิชยุตม์ ปูชิตากร, ๒๕๕๖, 
หน้า ๓๘) ส่วนรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กล่าวถึงการดัดแปลงโดยเรียกว่าการแปรรูปวรรณกรรมไว้ในบทนำ
หนังสือชุดการแปรรูปวรรณกรรม ของ จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา (๒๕๕๘, หน้า (๓)) ว่าคุณลักษณะเด่นของ
การแปรรูปหรือการดัดแปลงวรรณกรรมคือการจับหัวใจของวรรณกรรมที่เป็นตัวบทต้นทางให้ได้ จากนั้นมี
การตัด เติม เสริม ต่อ ย้าย ยุบ ย่อ ขยาย สลับ แปลง และเปลี่ยนส่วนที่เป็นเนื้อหารายละเอียดในตัวเรื่อง 
อันเป็นวิธีการทางวรรณศิลป์ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้ดัดแปลงหรือแปรรูปวรรณกรรม  

จากการศึกษาเทวันคำกาพย์พบว่าแม้เทวันคำกาพย์จะเป็นนิทานที่มีที่มาจากเทวันธชาดก แต่เมื่อ
กวีนำชาดกซึ่งเป็นนิทานศาสนามาดัดแปลงเป็นนิทานคำกาพย์หรือนิทานพื้นบ้านสำหรับการสวดอ่านนั้น 
กวีก็ไดม้ีการดัดแปลงรายละเอียดของตัวบทต้นทางด้วยวิธีการต่าง ๆ สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องการดัดแปลง
วรรณกรรม ได้แก่ มีการเปลี่ยนรายละเอียด การเพ่ิมรายละเอียด การตัดรายละเอียด การสลับที่เหตุการณ์ 
การผนวกเรื่อง และการอ้างถึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. การเปลี่ยนรายละเอียด (changing detail) คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนให้
แตกต่างไปจากนิทานสำนวนเดิม  

การศึกษาการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์พบว่ากวีใช้วิธีการเปลี่ยนรายละเอียดมาก
ที่สุด โดยกวีได้เปลี่ยนรายละเอียดทั้งตัวละคร เหตุการณ์ และหลักธรรมคำสอนที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑.๑ เปลี่ยนรายละเอียดตัวละคร 
 เทวันคำกาพย์มีการเปลี่ยนรายละเอียดตัวละคร ทั้งการเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนลักษณะ และ
พฤติกรรมของตัวละครให้แตกต่างไปจากนิทานต้นเรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   ๑.๑.๑ เปลี่ยนชื่อตัวละคร 
 ชื่อตัวละครในเทวันธชาดกเมื่อถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบนิทานคำกาพย์หรือกลอนสวด
เพื่อใช้สวดอ่านและฟังกันในหมู่ชาวบ้าน กวีได้มีการเปลี่ยนรายละเอียดของชื่อตัวละคร  ทั้งเปลี่ยนชื่อให้
คล้ายหรือยังมีร่องรอยของชื่อเดิม และเปลี่ยนแบบไม่มีเค้าร่องรอยของชื่อเดิม เพ่ือให้ชาวบ้านจดจำและ
ออกเสียงได้ง่าย เช่น 
 เปลี่ยนชื่อให้คล้ายหรือยังมีร่องรอยของชื่อเดิม 
  ชื่อในเทวันธชาดก    ชื่อในเทวันคำกาพย์ 
  จันทนเทวี     จันทร 
  สุวรรณเกสรา     เกสรสวรรค์ 
  สหัสสระ     หัสบดี 
  สาครกุมาร     สมุทรกุมาร 
  ม้าราชสีห์     ม้าสิงหรา 
 จะเห็นได้ว่ากวีเปลี่ยนชื่อตัวละครของนิทานต้นเรื่องเป็นชื่อใหม่ที่ยังคงมีเสียงตลอดทั้งความหมาย
ที่ยังคงเดิมหรือคล้ายเดิม 

เปลี่ยนชื่อแบบไม่มีเค้าร่องรอยของชื่อเดิม เช่น 
ชื่อในเทวันธชาดก    ชื่อในเทวันคำกาพย์ 

  ท้าวกาสิกราช     ท้าวพรหมทัต 
  นางวิมลา     นางมณีกินรา 
  ยักษ์สัจจพันธ์     ยักษ์โกลา 

 นางยักษ์อสุรินทา     นางยักษ์มุกขัง 
จะเห็นได้ว่ากวีเปลี่ยนชื่อตัวละครให้แตกต่างไปจากนิทานต้นเรื่อง โดยชื่อที่เปลี่ยนใหม่นั้นเป็นชื่อ

ที่ผู้อ่านผู้ฟังคุ้นเคยมากกว่าชื่อในนิทานต้นเรื่อง อีกท้ังยังมีจำนวนคำที่สั้นกว่า ซึ่งน่าจะทำให้ผู้อ่านผู้ฟังจำ
ชื่อตัวละครได้ง่าย 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนคำสรรพนามเรียกขานตัวละครเอกชายจาก “พระโพธิสัตว์” ที่ใช้เรียก
ตัวละครเอกชายในเทวันธชาดกเป็น “พระภูวนัย” “พระราชา” “ภูธร” “ภูมี” “พระพันปี” “เจ้าจอม
ไตร” “พระจอมขวัญ” “พระโฉมยง” “พระภูบาล” “ทรงธรรม์” “ท้าวไท” “ภูวนัย” เป็นต้น เมื่อ
กล่าวถึงตัวละครเอกชายในเทวันคำกาพย์ซึ่งเป็นลักษณะคำสรรพนามที่นิยมใช้เรียกขานตัวละครเอกชาย
ในนิทานพ้ืนบ้านด้วย 
   ๑.๑.๒ เปลี่ยนลักษณะและพฤติกรรมตัวละคร 
 เมื่อกวีดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ กวีได้เปลี่ยนลักษณะและพฤติกรรมตัวละครดว้ย 
โดยกวีได้เปลี่ยนลักษณะของตัวโกงจากนางยักขินีเป็นนางคุลา เปลี่ยนประวัติความเป็นมาของตัวละคร 
เปลี่ยนบทบาทและพฤติกรรมของตัวละคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 เปลี่ยนตัวโกงจากนางยักขินีเป็นนางคุลา 
 ตัวละครตัวโกงในเทวันธชาดกคือนางยักขินีที่มักมากด้วยราคะ เที่ยวแสวงหาสามีไปในป่าใหญ่ 
เมื่อนางเดินมาถึงต้นไทรที่นางสุวรรณเกสรานั่งรอเทวันธ์จัดขบวนทัพมารับ นางก็ไปลวงถามความเป็นมา
จนทราบความ จากนั้นนางจึงอุบายทำร้ายแล้วแปลงกายเป็นนางสุวรรณเกสราเพื่อจะได้เข้าไปเป็นมเหสี
ของเทวันธ์ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 



๘๙ 

 

คราวนั้น มียักขินีตนหนึ่งมักมากด้วยราคฤคี เที่ยวแสวงหาสามีไปในป่าใหญ่ เดินมาถึง
ต้นไทรนั้นแล้วหยุดพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ได้เห็นพระนางสุวรรณเกสรานั่งอยู่ที่ค่าคบไม้จึงถามว่า
นั่นคือใคร พระราชธิดาได้ฟังนางยักชินีถามสำคัญว่าเป็นหญิงมนุษย์ จึงตอบว่า เราชื่อว่าสุวรรณ
เกสราเทวี เหตุไรท่านจึงมาอยู่ ณ ที่นี้ เรามากับพระเทวันธราชาภัสดาของเรา แล้วพระนางเล่า
ความหลังตั้งแต่ต้นให้ยักขินีฟัง ๆ แล้วจึงคิดว่า เราจักฆ่านางเทวีผู้นี้เสียแล้วนฤมิตรูปของเราให้
เหมือนนางเทวีไปอยู่ร่วมราคฤคีกับพระเทวันธราชา อาตมาจักได้เป็นมเหสีมีอิสรยิ่งกว่านาฏกิตถี 
นางยักขินีคิดแล้วจึงขึ้นไปบนต้นไทร ได้ทุบถองโบยตีบริภาษตัดพ้อว่า ไฉนเจ้าจึงมาแย่งเอาผัวเรา 
นางสุวรรณเกสราเทวีถูกยักขีนีประหารตีด่าว่าเสวยทุกขเวทนากรรแสงไห้ได้ร้องขอโทษแล้วสลบ
ลง นางยักขินีสำคัญว่านางเทวีถึงกาละแล้วจึงลากไปทิ้งเสียในคงคา นางยักษ์ก็กลับมานฤมิตกาย
ให้เหมือนพระเทวีนั่งอยู่ที่ต้นไทร 

   (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๖ - ๓๕๗) 
ในเทวันธชาดกอธิบายเหตุที่นางสุวรรณเกสราถูกนางยักขินีทำร้ายตบตีนี้ไว้ด้วยว่าเป็นเพราะชาติ

ก่อนนางสุวรรณเกสราเกิดเป็นธิดาเศรษฐีชื่อนางอมิตตกุมารี และนางเป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์นามว่า
ชฏิลเศรษฐี ครั้นชฏิลเศรษฐีเห็นโทษในฆราวาสจึงไปบรรพชาเป็นดาบสในป่า นางอมิตตาก็นำภัตตาหาร
ไปถวายเป็นนิตย์ วันหนึ่งนางเห็นกินรีตนหนึ่งนำภัตตาหารมาถวายและพระดาบสปราศรัยด้วย นางเข้าใจ
ผิดเกิดความริษยาเข้าไปตบตีด่าว่านางกินรีนั้นแล้วขับไล่ไป ทำให้นางกินรีทุกขเวทนา ด้วยเศษกรรมนั้น
ทำให้นางสุวรรณเกสราถูกนางยักขินีตบตีแล้วโยนทิ้งน้ำ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

ในที่นี้มีคำถามเข้ามาว่า นางสุวรรณเกสราเทวีเหตุไรจึงต้องถูกนางยักขินีโบยตีด่าว่า มีคำ
วิสัชนาแก้ว่าในชาติก่อนนางสุวรรณเกสราได้ทำอกุศลกรรม นางจึงได้ถูกนางยักขินีประหารด่าว่า 
แท้จริงในชาติปางก่อนนางสุวรรณเกสรานั้น ได้เกิดเป็นธิดาเศรษฐีมีนามว่าอมิตตกุมารี ๆ นั้นได้
เป็นภรรยาแห่งพระโพธิสัตว์นามว่าชฎิลเศรษฐี ๆ นั้นครั้นอยู่นานมาเห็นโทษในฆราวาส ได้ไป
บรรพชาเป็นดาบสอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง จึงนางอมิตตาภรรยาเก่าเวลาเช้า ๆ นำเอาถาดใส่ภัตรไป
ถวายพระโพธิสัตว์ ทำวัตรปรนนิบัติแล้วถึงเวลาเย็นก็กลับบ้านเป็นนิตย์ทุกวัน 

ณ สมัยนั้น กินนรีตนหนึ่งเที่ยวไปได้พบพระดาบส จึงประณตกราบไหว้บาทยุคลแลว้นั่ง
อยู่ ฝ่ายนางอมิตตากุมารีนำเอาถาดใส่อาหารไปถวายพระดาบส เห็นกินนรีนั่งอยู่ใกล้นึกแต่ในใจ
ว่า พระดาบสองค์นี้เดิมทีบอกเราว่าเห็นโทษทางฆราวาสจะขอบรรพชา ครั้นบรรพชาแล้วเราก็มา
ทำการปรนนิบัติอยู่ทุกวัน ๆ พระดาบสนั้นหาพูดจาปราศรัยแก่เราไม่ บัดนี้ได้ทำการปราศรัยกับ
กินนรี พระฤษีนี้จักทำภาวนาและรักษาศีลอย่างไรได้ นางมากไปด้วยริษยาตรงเข้าจับกินนรี
ประหารตบตีด่าว่าต่าง ๆ แล้วนางก็ขับไล่ให้กินนรีนั้นไปเสียจากที่นั้น กินนรีนั้นถึงทุกขเวทนา
ลำบากกาย เลยหนีไปหากลับมาอีกไม่ ส่วนนางอมิตตากุมารีได้มาเกิดเป็นราชธิดานามว่าสุวรรณ
เกสรา เศษกรรมนั้นตามมาให้ผล ยักขินีจึงฉุดคร่าประหารตบตีให้ถึงภาวะสลบไป แล้วได้ลากโยน
น้ำเสียด้วยประการฉะนี้แล 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๗) 
ในเทวันธชาดกไม่ได้กล่าวถึงรูปลักษณ์ของนางยักขินี กล่าวถึงเพียงว่านางมักมากในกาม และเหตุ

ที่นางทำร้ายตบตีนางสุวรรณเกสรานั้นว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติที่นางยักขินีเกิดเป็นนางกินนรีและถูก
นางอมิตตาซึ่งคือนางสุวรรณเกสราเมื่ออดีตชาติทำร้าย 



๙๐ 

 

ส่วนในเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยนตัวโกงจากนางยักขินีมักมากในกามเป็นนางคุลาหรือนางกุลา    
คำว่า “กุลา” เป็นคำภาษาพม่า แปลว่า คนต่างถ่ิน เดิมหมายถึง พวกแขกบังคล่า (บังคลาเทศในปัจจุบัน) 
ต่อมาเมื่อชาวอีสานในอดีตเห็นพวกไทยใหญ่หรือเงี้ยวรูปร่างสูงใหญ่นุ่งกางเกงขายาวปลายบาน โพกศีรษะ
ทรงสูงเข้ามาค้าขายก็เลยเข้าใจผิด คิดว่าเป็นพวกเดียวกับพวกแขกบังคล่า จึงเรียกพวกไทยใหญ่หรือเงี้ยว
ว่ากุลา ต่อมาเมื่อเห็นพวกแขกขาว เช่นมาจากอาฟกานิสถาน อิหร่าน ฯลฯ ก็เลยเรี ยกว่าพวกกุลาขาว 
และเรียกพวกมาจากบังคลาเทศจากอินเดียและจากพม่าว่า กุลาดำ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
, ๒๕๕๖, ออนไลน์) ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖, หน้า ๑๓๗) ให้ความหมายว่า ชน
ชาติต้องสู้ (ตองซู่) และไทใหญ่, กุหล่า หรือ คุลา ก็ว่า ในภาษาถิ่น – พายัพ หมายถึง คำที่ใช้เรียกชน
ต่างประเทศ เช่น เรียกชนชาติฝรั่ง ว่า กุลาขาว, เรียกชนชาติแขก ว่า กุลาดำ  

นางคุลาหรือนางกุลาในนิทานพื้นบ้านมักเป็นหญิงชาวป่า บ้างว่าเหมือนเงาะหรือคนป่าพวกหนึ่ง 
รูปร่างตํ่าเตี้ย ตัวดำ ผมหยิกยุ่ง หน้าตาอัปลักษณ์ กิริยามารยาทไม่ดี มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่รู้จักบุญคุณคน 
ดังเช่น นางกุลาในเรื่องโสนน้อยเรือนงาม ดังความว่า 

จะกล่าวถึงกุลา   เนาว์เคหานอกกรุงศรี 
พ่อแม่ม้วยชีวี   ก็อยู่เดียวเปลี่ยวเอกา 
รูปนั้นดำกำยำ   ผิวเนื้อคล้ำดำนักหนา 
เหมือนเงาะในพนา  ผมนั้นหยิกยุ่งยิ่งครัน 
แรกรุ่นกำดัดสาว   หวัทุยยาวยิ่งแข็งขัน 
เก็บฟืนขายทุกวัน  พอได้เลี้ยงอาตมา 
วันหนึ่งมาปะโพรง  โก้งโค้งมองเห็นมัจฉา 
ล้วงมือจะจับปลา   งูเห่าขบตายในไพร 
ครั้งนั้นนางโฉมยง  นอนอยู่ดงในป่าใหญ่ 
แจ่มแจ้งอโณทัย   โสนน้อยพลิกอินทรีย์ 
ค่อยย่างดำเนินนาฏ  หวาดวิญญามารศรี 
อินจันทน์ม่วงมันม ี  เก็บเสวยต่างอาหาร 

         ... 
เหลือบเห็นนางกุลา  มรณาในไพรสัณฑ์ 
สยองโลมาชัน   พระกายสั่นระริกรัว 
แข็งขืนหฤทัย   นางทรามวัยพิศท่ัวตัว 
รูปร่างนั้นน่ากลัว   ผิวเนื้อดำเหมือนหมึกทา 
จำเราจะช่วยชีพ   ให้คืนชนม์จากสังขาร์ 
เด็ดใบบัวตักคงคง  หยิบแท่งยาแช่ทันที 
จึ่งอมพ่นลงพลัน   กุลานั้นฟื้นสมประด ี
ลืมตาเห็นเทวี   ลุกขึ้นกราบกับบาทา…  

(โสนน้อยเรือนงาม เล่ม ๒, ม.ป.ป., หน้า ๔ - ๖) 
 

นอกจากนีใ้นกลอนสวดเรื่องนางอ่ึงทองยังมีพวกแขกกุลาซึ่งเป็นข้าทาสที่นางกาลเทวีส่งไปลวงฆ่า
นางศรีมณฑาหรือนางอ่ึงทองด้วย ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

 



๙๑ 

 

...๏ เมื่อนั้นกุลา  ใช้ใบเภตรา  เถิงพระบุร ี
มันจึงคว้ามือ  นางนาถเทวี  เมื่อเถิงกาลี  ขึ้นจากเภตรา... 

(นางอ่ึงทอง เลขที ่๑๖๘) 
เมื่อนางศรีมณฑาคร่ำครวญถึงท้าวสันนุราชผู้เป็นสวามีแขกกุลาเหล่านี้ก็ทำร้ายนาง  ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงความดุร้าย น่ากลัว ของพวกกุลาด้วย ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 
๏ ทั้งแขกกุลา  ได้ยินมณฑา  ร้องไห้หาผัว 
มันเอาดาบสับ  บ่มิได้เกรงกลัว  ตัวสั่นอยู่รัวๆ  กลิ้งเกลือกกลางดิน 

(นางอ่ึงทอง เลขที่ ๑๖๘) 
สำหรับนางคุลาในเทวันคำกาพย์นั้นเป็นหญิงม่ายชาวป่าที่สามีซึ่งเป็นเงาะเพิ่งเสียชีวิตไป นางจึง

ระเหเร่ร่อนไปทั่ว ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า  
...๏ จะกล่าวถึงอีคุลาป่า  ผัวมันมรณา 
คือว่าไอ้เงาะกลางไพร 
๏ วันนั้นไอ้เงาะเที่ยวไป  ดั้นดงหลงไป 
ไอ้เงาะก็ไม่กลับมา 
๏ วันนั้นสายัณห์เวลา  มืดมนมรคา 
มันมาให้หลงซมซาน 
๏ จึงพบแรดร้ายสาธารณ์  มันเข้าทะยาน 
เข้าแทงเข้ากัดเงาะตาย 
๏ อีคุลาคอยหาใจหาย  วกเวียนวุ่นวาย 
ตะกายตะเกียกเรียกไป 
๏ ดาวเดือนเลื่อนขึ้นแจ่มใส มันเที่ยวหาไป 
บัดใจไปสบพบเห็น 
๏ นอนตายหงายแหงนแอ่นเอน คิดว่าผัวเป็น 
มันเห็นวิ่งเข้ายึดมือ 
๏ เป็นไรจึงไม่หืดหือ  เอ๊ะไอ้พ่อกระสือ 
โกรธหรือจึงไม่กอดคอ 
๏ หรือเอ็งได้เมียกระมังหนอ   จึงไม่ของ้อ 
จรจ่อไม่พอใจเรา 
๏ มันจึงลูบคลำขยำเป้า  ปะสำคัญเข้า 
จึงเอามือคลำขยำดู 
๏ เป็นไรเลือดไหลพรั่งพรู  เผ้าผมดมดู 
หัวหูเป็นเลือดหลั่งไหล 
๏ มันจึงเอามือซัดไป  ยื้อชักผลักไส 
ไม่หวาดไม่ไหววางลง 
๏ มันรู้ว่าตายมั่นคง  ไอ้พ่อเงาะดง 
ย่องหย่งหลงตายวายปราณ... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔๕ - ๔๖) 



๙๒ 

 

เหตุการณ์ตอนนี้เป็นตอนที่นางคุลาออกตามหาเจ้าเงาะ เมื่อนางพบเจ้าเงาะ “นอนตายหงาย
แหงนแอ่นเอน” หัวหู “เลือดไหลพรั่งพรู” และแม้นางจะเข้าไป “ลูบคลำขยำเป้า” เจ้าเงาะก็ไม่ไหวติง 
นางก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าเงาะเสียชีวิตแล้ว  

นางคุลารูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ และมีกิริยาชวนขบขัน ดังความว่า 
...๏ ไม่รู้ว่าอีคุลา   ทำมายาพระสงสัย 
ขัดแค้นเคืองพระทัย  ว่าเป็นไฉนนะเทวี 
๏ ท้าวเปิดภูษาออก  หน้าตาหลอกดังว่าผี 
อนิจจาเจ้าเทวี   ผิดท่วงทีแต่ก่อนไป 
๏ นวลนางรูปร่างดี  ดำมิดหมีพ่ีสงสัย 
กลับกลายหายสูญไป  เหตุเป็นไฉนนะอกอา 
๏ อีเจ้ากรรมทำร้องไห้  ว่าท้าวไทไม่เสน่หา 
ทิ้งเมียเสียกลางป่า  อยู่พฤกษาแต่คนเดียว 
๏ น้องนี้มาเปล่าใจ  ไม่เห็นใครในไพรเขียว 
เสือสางแรดช้างเที่ยว  น้องเปล่าเปลี่ยวร้องร่ำไป 
๏ ร้องไห้ไปจนรุ่ง   หัวหูยุ่งรุงรังไป 
เมียคดิถึงท้าวไท   น้ำตาไหลโซมพักตรา 
๏ น้องนี้มากลิ้งเกลือก  จนตาเหลือกเหมือนยักษา 
ขี้มูกไหลออกมา   ตมูกข้าจึงโด่งไป 
๏ แล้วแดดมาแผดต้อง  ถูกตัวน้องไม่ผ่องใส 
เจ็บช้ำจึงคล้ำไป   เหมือนตอไม้ตะโกนา… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๕๘ - ๕๙) 
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่านางคุลามีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ อีกท้ังยังมีกิริยาท่าทางและการพูดจา

ที่ตลกขบขัน เมื่อมีคนเห็นนางต่างก็ตกใจ “หน้าตาหลอกดังว่าผี” รวมทั้งยังมีผิว “ดำมิดหมี” ซึ่งนางก็
เฉไฉไปว่าเพราะเทวันทิ้งให้นางอยู่กลางป่าที่น่ากลัวคนเดียว นางจึงร้องไห้จน “หัวหูยุ่ งรุงรัง” นอนกลิ้ง
เกลือกกับพื้นจน “ตาเหลือกเหมือนยักษา” “ขี้มูกไหล” จนทำให้  “ตมูกโด่ง” ซึ่งน่าจะหมายถึงจมูก
ใหญ่โต หรืออาจเป็นการแฝงนัย (irony) ว่าจมูกแบน อีกทั้งแดดยังแผดเผาผิวนางจนไม่ผ่องใส “คล้ำไป 
เหมือนตอไม้ตะโก”  

เมื่อนางคุลาเข้ามาอยู่ในวังแล้ว นางก็แสดงกิริยาตะกละตะกลาม บริโภคอาหารมากมาย แลบลิ้น
เลียถ้วยชาม สร้างความขบขันให้เหล่าสาวใช้ ดังความว่า 

...๏ สาวศรีจึงยกมา  ถวายนางคุลาตำนักใน 
มันกินหมดสิ้นไป   บัดเดีย๋วใจได้สามชาม 
๏ แล้วขอเติมอีกเล่า  มันกินเข้าไม่เข็ดขาม 
มันแลบลิ้นเลียพลาม  ในถ้วยชามไม่เหลือหลอ 
๏ สาวศรีเห็นกิริยา  เหลียวหน้ามาหัวร่องอ 
อีคุลาว่าไม่พอ   มันซ้ำขออีกชามใหญ่ 
๏ แล้วมันทำเป็นว่า  เมื่อเรามากับท้าวไท 
อดอยากลำบากใจ  เสวยผลไม้ทุกเวลา 



๙๓ 

 

๏ อดมานานนะท่านเอ๋ย  พบของเสวยวันนี้หนา 
อย่าได้มานินทา   เราอดมาแต่ทางไกล 
๏ วิเสทนางสาวศรี  ฟังคดีหายสงสัย 
ของกนิเพิ่มเติมไป  ยกเข้าให้นางคุลา... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๖๑) 
นอกจากนี้ นางยังพยายามอาบน้ำ ขัดผิวพรรณ แต่งเนื้อแต่งตัวในแบบที่นางคิดว่างาม ดังความว่า 

...๏ ส่วนว่านางคุลา  ใครเห็นหน้าก็ตกใจ 
มันทาแป้งเข้าไว้   ดินสีพอง๑ใสขาวอย่างผี
๏ มันอาบน้ำทุกวัน  เอากระเบื้องนั้นขัดสี 
จนเลือดนั้นไหลรี่   นางสาวศรีเข้าขัดถู 
๏ เอาใบลิ้นเสือระ  ดินสีพองปะส่องกระจกดู 
แลเห็นหน้าขาวอยู่  ทีนี้กูงามวาวแวว 
๏ สาวศรีชวนกันว่า  นางพระยานกเค้าแมว 
ทำตาอยู่บ้องแบ๊ว   งามจริงแล้วชาวเราอา... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๖๓) 
จากคำประพันธ์จะเห็นว่านางคุลาเอากระเบื้องมาขัดผิวจนเลือดไหล ทาดินสอพองและใบลิ้นเสือ

จนหน้าขาววอกอย่างผี หน้าตาประหนึ่ง “นางพระยานกเค้าแมว” ทำตาบ้องแบ๊วอย่างน่าขบขัน   
เหตุที่นางเกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำร้ายนี้ในเทวันคำกาพย์อธิบายเหตุไว้ว่าเป็นเพราะอดีตชาติ

นางเกสรสวรรค์เคยพรากลูกกาทำให้มันพลัดพรากและตายมาเกิดเป็นนางคุลา ผลกรรมนั้นทำให้นางจึง
ต้องถูกนางคุลาทำร้าย ดังความว่า 

...๏ เมื่อเวรากรรม อรไทได้ทำ  กรรมก่อนมากมาย 
นางพรากลูกกา  เวทนาวุ่นวาย  ให้มันพลัดพราก  ล้มตายหนักหนา 
๏ กรรมนั้นมาเกิด เอาชาติกำเนิด  เป็นอีคุลา 
ใจคอแข็งขัน  ล่ำสันกายา  หึงหวงริษยา  อยู่ป่าหิมพานต์... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔๕) 
การเปลี่ยนลักษณะตัวละครเป็นนางคุลา มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ และพฤติกรรมเช่นนี้ เป็นการ

เปลี่ยนรายละเอียดตัวละครที่ชาวบ้านชาววัดซึ่งเคยอ่านเคยฟังนิทานพื้นบ้านประเภทจักร ๆ วงศ์ ๆ 
คุ้นเคยกันดี อีกท้ังยังช่วยสร้างความตลกขบขันด้วย 

 
เปลี่ยนประวัติความเป็นมาของตัวละคร 
นางจันทนเทวีในเทวันธชาดกมีกลิ่นกายหอมเพราะอดีตชาติครั้งสมัยพระโกนาคมพุทธเจ้ า นาง

จันทนเทวีเกิดเป็นธิดาเศรษฐีให้ทาน รักษาศีล และเคยสร้างเจดีย์น้อยด้วยไม้จันทน์ บรรจุพระพุทธรูป
ทองคำไว้ในเจดีย์นั้น ดังความว่า 

เกน อานิสํเสน จึงมีคำถามว่าพระนางจันทนเทวีมีกายินทรีย์หอมนั้นด้วยอานิสงส์อะไร มี
คำวิสัชนาแก้ว่าพระนางจันทนเทวีมีกายินทรีย์หอมนั้น ด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างพระเจดีย์น้อยองค์
หนึ่ง จริงอยู่ในกาลปางก่อนครั้งศาสนาพระโกนาคมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว มีธิดาเศรษฐีคน

 
๑ สันนิษฐานว่าน่าจะคัดลอกผิด คงหมายถึง ดินสอพอง 



๙๔ 

 

หนึ่งบำเพ็ญกุศลมีทานและศีลเป็นต้น และมีศรัทธาสร้างพระเจดีย์น้อยด้วยไม้จันทร์องค์หนึ่งจึง
เอาพระพุทธรูปทองคำองค์หนึ่งบรรจุไว้ในพระเจดีย์นั้น ครั้นสำเร็จแล้วก็ทำการฉลองเป็นการ
บูชาใหญ่ เศรษฐีธิดาทำกาละแล้วได้มาเกิดเป็นพระนางจันทนเทวี ๆ จึงมีสรี รอินทรีย์งามและ
กลิ่นหอมดังกลิ่นจันทร์ พระเทวันธกุมารกับพระนางจันทนเทวีเจริญรุ่นขึ้นตามลำดับทรงพระรูป
งามเลิศดุจดรุณเทพดา  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๓ - ๓๒๔) 
ส่วนนางจันทรในเทวันคำกาพย์มีกลิ่นกายหอมอย่างจวงจันทน์ เหตุเพราะในอดีตชาตินางเคย

สร้างพระพุทธรูปด้วยไม้จันทน์ ดังความว่า 
๏ ถ้วนทศมาสแล้ว ประสูติลูกแก้ว  งามเลิศเฉิดฉัน 
เป็นราชธิดา  ลัคนาใครจะทัน  พระญาติพร้อมกัน ถวายนามฉายา 
๏ ชื่อนางจันทร  ด้วยกลิ่นบังอร  ฟุ้งขจรไปมา 
หอมกลิ่นของนาง  อย่างจวงจันทน์ทา เหตุดังนี้หนา  ถวายนามตามองค ์
๏ เดชบุญนาง  แต่ชาติก่อนสร้าง  ได้สร้างกุศล 
ด้วยความปราศหนา  ตั้งวิญญาตรง  สร้างรูปพุทธองค ์ ทรงไตรไม้จันทน์ 

     (เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๙ - ๑๐) 
 กวีเปลี่ยนเหตุที่น้องสาวพระเอกมีกลิ่นกายหอมจากในชาดกที่เป็นเพราะอานิสงส์ที่นางเคยให้
ทาน รักษาศีล สร้างเจดีย์ไม้จันทน์ บรรจุพระพุทธรูปทองคำไว้ภายในเจดีย์ ซึ่งมีรายละเอียดการประกอบ
กรรมดีหลายอย่าง มาเป็นให้เป็นอานิสงส์ที่นางสร้างพระพุทธรูปไม้จันทน์เท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ต้องการให้จดจำได้ง่าย 
  
 เปลี่ยนบทบาทตัวละคร 

ในเทวันธชาดก เมื่อเทวันธ์ปราบนนทยักษ์ได้และกลับคืนสู่บ้านเมืองแล้ว ม้าราชสีห์ก็ยังคงเป็นม้า
คู่ใจของเทวันธแ์ละมีบทบาทในการดำเนินเรื่องต่อไป ดังความว่า 

...พระโพธิสัตว์นั้น อันพระมารดาห้ามสักเท่าใดก็ไม่ฟัง จึงถวายบังคมลาพระมารดาแล้ว
ตรัสสั่งอำมาตย์ว่า ท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาพระนครของเราไว้ เราจักไปไม่ช้าก็ จะกลับมา 
ตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่หลังม้าเสด็จออกจากพระนคร… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔๘) 
เหตุการณ์นี้เป็นตอนที่เทวันเลือกคู่ไม่ได้จึงขี่ม้าราชสีห์ออกจากพระนครไปติดตามหาคู่ 
ส่วนในเทวันคำกาพย์เปลี่ยนรายละเอียดให้ม้าสิงหราได้รับประทานชื่อว่า “อัสรังสี” ต่อมาม้าชรา

และตายไปเกิดบนสวรรค์ เหตุการณ์ตอนนี้กวีพรรณนางานมหรสพคราปลงศพม้าสิงหราด้วย ดังความว่า 
...๏ ส่วนม้าพาชี  ชื่ออัสรังสี  มีอิทธิ์ฤทธา 
พระเถิงเมืองแล้ว  ม้าแก้วชรา  อายุสังขาร์  ม้วยชาติไปสวรรค์

 ๏ จึงพระภูมี  ปลงศพพาชี  มีงานประชัน 
ปรกไก่นมยาน  หัวล้านชนกัน  ไต่ลวดกวดกัน  เพลงสวรรค์นานา 
๏ โขนหนังฆ้องกลอง ระบำเทพทอง  กึกก้องโกลา 
ทิ้งทานเงินทอง  สิ่งของเสื้อผ้า  ไว้ศพอาชา  นานเถิงเจ็ดวัน... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๕๐ ) 



๙๕ 

 

 จะเห็นได้ว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์ได้เปลี่ยนรายละเอียดตัวละครให้แตกต่างจากตัวละครใน
เทวันธชาดกซึ่งเป็นตัวบทต้นทาง มีทั้งเปลี่ยนลักษณะให้เป็นตัวละครที่คุ้นเคย มีรูปลักษณ์และพฤติกรรม
ที่ชวนตลกขบขัน เปลี่ยนประวัติความเป็นมาของตัวละครให้จดจำได้ง่ายขึ้น มีรายละเอียดลดน้อยลง และ
เปลี่ยนบทบาทตัวละครด้วยการยุติบทบาทในการดำเนินเรื่อง ซึ่งสร้างความสมจริงให้เนื้อเรื่องยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังเป็นการสอนให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจถึงความไม่แน่นอน ไม่จีรัง ซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตด้วย 
 
  ๑.๒ เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ 
 เทวันคำกาพย์มีการเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ต่างไปจากเทวันธชาดก เช่น  

เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนพระอินทร์ต่อศีรษะม้าและชุบชีวิต 
เหตุการณ์ตอนที่ม้าพาสองกุมารหนียักษ์ไปในป่า ระหว่างที่สองกุมารซ่อนในโพรงไม้ ยักษ์ได้จับ

ม้าหักศีรษะกิน เมื่อสองกุมารออกจากที่ซ่อน ทราบว่าม้าตายแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญ พระอินทร์จึงมาช่วย
ชุบชีวิตม้า ในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะม้าแต่หากหาไม่ได้ ถ้าพบซากสัตว์ใด
ที่ตายใหม่ ๆ ก็ให้ตัดศีรษะสัตว์นั้น สองกุมารพบราชสีห์ตายใหม่ ๆ จึงตัดศีรษะมาให้พระอินทร์ชุบชีวิต ดัง
ความว่า  

...ด้วยบุญญานุภาพของสองราชกุมารกุมารี พิภพแห่งท้าวโกสีย์ก็แสดงอาการร้อนขึ้น
ทันใด ท้าวสหัสสนัยใคร่ครวญดูก็รู้เหตุสิ้น องค์อมรินทร์ทรงน้ำอมตวารีรดสรีระอินทรีย์สองราช
กุมารกุมารี ๆ ได้พระสติคืนมาทอดพระเนตรเทวราชาพากันหมอบลงแทบบาทเทวราช ๆ ตรัส
ถามสองราชกุมารกุมารีว่า มาแต่ไหนและเหตุไรจึงมาสลบอยู่ ณ ที่นี้ สองราชกุมารกุมารีจึงทูล
เล่าความแต่ต้นจนถึงยักษ์ตามมากินศีร์ษะม้าเสีย แล้วทูลว่า บัดนี้ข้าพเจ้ามิอาจจะไปประเทศใด
ได้น่าจักตายอยู่ที่นี้เอง 

ท้าวเทวราชตรัสประภาษว่า เราจักให้ชีวิตแก่ม้า ท่านจงพากันไปหาศีร์ษะม้ามาให้เรา 
ถ้าหากว่าท่านไปหาศีร์ษะม้าไม่ได้ พบกเลวระสัตว์ชนิดใดที่ตายใหม่ ๆ แล้วจงตัดเอาศีร์ษะสัตว์
ชนิดนั้นมาให้เรา ๆ จะต่อให้ ราชกุมารกุมารีเที่ยวหาศีร์ษะม้านั้นไม่เห็น จึงเที่ยวไปในป่าพบ
ราชสีห์ตัวหนึ่งตายใหม่ ๆ จึงตัดเอาศีร์ษะราชสีห์นั้นมาส่งให้ท้าวสักกะ ๆ จึงเอาศีร์ษะราชสีหต์่อ
เข้ากับคอม้า แล้วรดด้วยน้ำอมตวารี ม้าก็กลับเป็นขึ้นมามีศีร์ษะเป็นราชสีห์มีกายเป็นม้า มีกำลัง
เดชานุภาพใหญ่ว่องไวกว่าเก่า สองราชกุมารกุมารีเห็นม้าเป็นขึ้นมาก็ดีใจ ได้หมอบลงแทบบาท
เทวราช...  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๑ - ๓๓๒) 
 

ส่วนเหตุการณ์ตอนนี้ในเทวันคำกาพย์กวีกล่าวว่าพระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะสัตว์อะไรก็ได้
ที่ตายอยู่ในป่า สองกุมารพบสิงหราตาย จึงตัดศีรษะมาให้พระอินทร์ชุบชีวิตม้า ดังความว่า 

...๏ ศีรษะแห่งม้าบ่คง  ข้าแต่พระองค ์
จงช่วยข้าด้วยเถิดรา 
๏ เมื่อนั้นจึงท้าวอินตรา  ตรัสบังคมมา 
สองราจงเที่ยวหาไป 
๏ ว่าพบสัตว์ตัวใด  ที่ว่าบรรลัย 
ทรามวัยเจ้าตัดเอามา 
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๏ เอาแต่ศีรษะเถิดรา  ตามแต่บุญญา 
จะพบสบสัตว์หมู่ใด 
๏ สองเจ้าก้มเกล้าบัดใจ  สองราหาไป 
บัดใจก็พบสิงหรา 
๏ นอนขวางตายกลางมรคา ด้วยบุญสองรา 
เทวามาเขา้ดลใจ 
๏ สองเจ้าตัดเอาเศียรไป  ก้มเกล้ากราบไหว้ 
ปราศรัยให้แจ้งกิจจา 
๏ โกสีย์มีความกรรรุณา  ศีรษะสิงหรา 
เอาต่อคอพาชี 
๏ จึงรินน้ำรดสามที  บัดเดีย๋วพาชี 
ก็เป็นขึ้นมาทันใจ 
๏ หัวเป็นสิงหราไป  ส่วนตัวนั้นไซร้ 
ก็เป็นม้าอัสดร 
๏ ฤทธาไม่มาย่อหย่อน  เหาะเหินเดินจร 
บ่หอ่นจะได้ขัดสน 
๏ แผดร้องก้องเวหาหน  เสือสีห์หนีซน 
ดั้นด้นไม่พ้นฤทธา… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๖๕ - ๖๖) 
การต่อศีรษะม้านี้กวีน่าจะได้เค้าความคิดและดัดแปลงรายละเอียดมาจากการต่อศีรษะพระคเณศ

หรือพระพิฆเนศที่ปรากฏในคัมภีร์ศิวปุราณ คัมภีร์กันทปุราณ หรือเรื่องที่แพร่หลายในภาคใต้ของอินเดีย
เรียกว่าปิลไลยาร์ เป็นต้น เช่น ในคัมภีร์ศิวปุราณ รุทรสังหิตาที่ ๒ ส่วนที่ ๔ กุมารขัณฑะ อัธยายที่ ๑๓ – 
๒๐ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, หน้า ๕) กล่าวถึงการกำเนิดของพระคเณศว่าเดิมเป็นโอรสนาง
ปารวตีถูกพระศิวะใช้ตรีศูลตัดเศียร นางปารวตีพิโรธมาก เหล่าเทวดาเกรงว่านางจะทำให้ยุคประลัย
เกิดขึ้น จึงมีความเห็นว่าต้องทำให้นางหายพิโรธ พระศิวะจึงบัญชาให้เหล่าเทวดาเดินทางไปทางทิศเหนือ 
เมื่อพบบุคคลแรกให้ตัดศีรษะของบุคคลนั้นมาสวมแทน ขณะเดินทางเหล่าเทวดาพบช้างงาเดียว จึงตัด
ศีรษะช้างมาสวมแทนศีรษะโอรสของนางปารวตี  

นอกจากนีค้ัมภีร์กันทปุราณ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, หน้า ๖ - ๗) ก็กล่าวถึงกำเนิดของ
พระคเณศว่าพระปารวตีชายาพระศิวะขัดถูพระวรกายและทรงปั้นชายหนุ่มรูปงามจากเครื่องประเทืองผิว 
พระปารวตีสั่งชายหนุ่มให้เฝ้าประตูห้ามผู้ใดเข้าไปตอนที่นางอาบน้ำ ขณะนั้นเองพระศิวะต้องการจะเข้า
ไปข้างใน ชายหนุ่มห้ามไว้จนเกิดต่อสู้กัน พระศิวะใช้ตรีศูลตัดศีรษะชายหนุ่มเสียชีวิต พระปารวตีเห็น
ดังนั้นก็กรรแสง พระศิวะเห็นคชาสูร (อสูรช้าง) อยู่ที่นั่น จึงตัดเศียรคชาสูรไปสวมที่ร่างไร้ศีรษะของชาย
หนุ่ม ชายหนุ่มฟ้ืนคืนชีพ พระศิวะจึงขนานนามให้ชายหนุ่มว่าคชานนหมายถึงหน้าช้าง  

ส่วนเรื่องที่แพร่หลายในภาคใต้ของอินเดียเรียกว่าปิลไลยาร์ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ๒๕๕๒, 
หน้า ๙) ก็ได้กล่าวถึงกำเนิดของพระคเณศว่าขณะที่พระปารวตีกำลังสรงน้ำ นางเกิดความอยากจะมีโอรส 
ทำให้เสโทปรากฏขึ้นบนพระองค์ พระองค์จึงลูบเสโททำให้มีเด็กน้อยปรากฏขึ้นในอุ้งพระหัตถ์ พระปารวตี
ถือว่าเด็กนัน้เป็นโอรสของพระองค์ เหล่าเทพรวมทั้งพระเสาร์ต่างมาคารวะโอรสของพระปารวตี พระเสาร์
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มีอำนาจวิเศษคือถ้ามองไปยังผู้ใด ผู้นั้นก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านทันที พระเสาร์จึงไม่กล้าเงยมองดูหน้าโอรส 
พระปารวตีถือว่าเป็นการดูหมิ่นโอรสของพระองค์อย่างยิ่ง พระเสาร์จึงจำใจเงยหน้ามองดูโอรส ทำให้เศียร
ของโอรสไหม้เป็นเถ้าถ่าน พระศิวะจึงสั่งให้พระเสาร์ไปตัดศีรษะสิ่งมีชีวิตที่พบตัวแรกที่นอนอยู่ทางทิศ
เหนือ ซึ่งคือช้าง ศีรษะช้างจึงถูกตัดมาสวมแทนศีรษะโอรส 

เหตุการณ์ต่อศีรษะม้านี้ในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะม้า แต่หากหา
ไม่ได้ ถ้าพบซากสัตว์ใดที่ตายใหม่ ๆ ก็ให้ตัดศีรษะสัตว์นั้นมา สองกุมารพบราชสีห์ตาย จึงนำศีรษะมาให้
พระอินทร์ชุบชีวิตม้า ส่วนเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยนรายละเอียดการต่อศีรษะม้าเป็นพระอินทร์ให้สองกุมาร
ไปหาสัตว์อะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับ “บุญ” ของสัตว์นั้น ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่มีรายละเอียดเงื่อนไขน้อยกว่า น่าจะ
จำได้ง่ายกว่าชาดก ทั้งยังสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องบุญ - กรรมตามความคิดของชาวบ้านชาววัดอีกด้วย  

  
 เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนกำเนิดเทวันธ์  

เหตุการณ์ตอนกำเนิดเทวันธ์นี้ในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระราชาไม่มีโอรสธิดาจึงรับสั่งแก่มเหสี
และพระสนมทั้งหมื่นหกพันคนให้มีโอรสธิดา เหล่าพระสนมหมื่นหกพันคนต่างพากันบวงสรวงเทพยดาแต่
ก็ไม่สำเร็จ ส่วนนางวิมลามเหสีได้คือศีลปฏิบัติธรรมเป็นนิตย์ ทำให้พระอินทร์อัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์ซึ่ง
กำลังจะสิ้นอายุให้จุติมาเกิดในครรภ์นางวิมลา ดังความว่า 

...พระเจ้ากาสิกราชนั้นมีพระสนมประมาณหมื่นหกพัน พระสนมเหล่านั้น แม้แต่คนหนึ่งก็หาได้มี 
โอรสและธิดาไม่ พระราชาใคร่จะได้โอรสซึ่งจะได้สืบราชวงศ์ต่อไป จึงรับสั่งแก่พระสนมให้ช่วยกัน 
ตั้งใจหาโอรสและธิดา พระสนมทั้งหมื่นหกพัน ชวนกันบวงสรวงเทวดามีพระจันทร์พระอาทิตย์ 
เป็นต้นขอให้ได้โอรสและธิดา ก็หาได้สมปรารถนาไม่ 

ฝ่ายพระอัครมเหสีพระนามว่าวิมลาเทวี มีสีลสัมปทาและปัญญาดี ตามวันปรกติพระนาง
เธอสมาทานเบญจศีลเป็นนิตย์ ถึงวันอุโบสถทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วจึงพิจารณาดูศีลของตน
อันมิได้ขาดบกพร่อง พระนางเธอทำสัจจาธิษฐานว่า ด้วยเดชศีลที่ข้าพเจ้ารักษานี้ ขอให้โอรสและ
ธิดาจงมาเกิดในอุทรข้าพเจ้า คราวนั้นด้วยอำนาจปาริสุทธศีลแห่งพระนางวิมลาเทวี พิภพแห่ง
ท้าวโกสีย์ก็แสดงอาการร้อนขึ้นเป็นนิมิต ท้าวเทวราชพิจารณาก็รู้ว่านางวิมลาปรารถนาจะได้บุตร
และธิดา เวลานั้นเป็นคราวที่พระบรมโพธิสัตว์จะสิ้นอายุแล้ว ท้าวเทวราชจึงวิงวอนเชิญพระบรม
โพธิสัตว์ให้ถือปฏิสนธิในครรภ์พระนางวิมลา พระบรมโพธิสัตว์รับเทวบัญชาจุติมาเกิดในครรภ์
พระนางวิมลาเทวี พระครรภ์พระนางวิมลามีอาการเหมือนจะเต็มไปด้วยแก้ววิเชียร 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๒ - ๓๒๓) 
เนื่องจากเทวันธชาดกเป็นเรื่องที่เชื่อว่าเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่สร้างสมบารมีในพระชาติ

ต่าง ๆ ก่อนที่จะถือกำเนิดเป็นพระพุทธเจ้า การกล่าวถึงกำเนิดของตัวละครเอกชายในชาดกจึงมักจะอ้าง
ว่าพระอินทร์ได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์มาถือกำเนิด 
 ส่วนในเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยนรายละเอียดโดยกล่าวว่าพระมเหสีตั้งครรภ์อยู่แล้ว ๕ เดือนปลาย 
โหรทำนายว่าเป็นโอรสที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารเป็นยักษ์ ม้า และสัตว์น้อยใหญ่ เมื่ออายุครรภ์ครบ ๑๐ เดือนก็
ประสูติออกมารูปร่างผิวพรรณงดงาม ดังความว่า 
 ...๏ ส่วนท้าวพรหมทัต เสวยราชสมบัติ  ตั้งสัตย์อุเบกขา 

อยู่มาช้านาน  นางคราญกินรา  ทรงครรภ์ขึ้นมา  ได้ห้าเดือนปลาย 
๏ สมเด็จราชา  รู้ว่าฉายา  ทรงครรภ์โดยหมาย 
ตรัสสั่งสาวศรี  ชาวที่ทั้งหลาย  รักษาโฉมฉาย  อันนราย ในครรภ์ 
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๏ ฝ่ายท่านพรหมทัต มีองการตรัส  หาโหรมาพลัน 
ให้พิจรณา   ฉายาทรงครรภ์  โอรสอยู่นั้น  เป็นหญิงหรือชาย 
๏ โหรเฒ่าพินิจ  กราบทูลทรงฤทธิ์  ด้วยจิตคิดหมาย 
ดูลักขณะครรภ์  สำคัญเป็นชาย  ปะโรหิตทั้งหลาย  ถวายพระลักขณา 
๏ ข้าแต่ทรงฤทธิ์  ขอถวายชีวิต  ผิดคำโหรา 
ดูตามไสยศาสตร์  ไม่คลาดชะตา  พระโอรสสา  จะมาเป็นชาย 
๏ เจ้ามีบุญนัก  จะเห็นประจักษ์  ทั่วโลกคหญิงชาย 
ลัคนาราศี  ไม่มีอันนราย  จะได้สืบสาย  ปกป้องครองไป 
๏ ขอเดชปกเกล้า โอรสนี้เล่า  เทียมเท่าเมรุไกร 
จะมีตหาร   ยักษ์มันโตใหญ่  มีอาชาไนย  เหาะไปเวหา 
๏ ขอรับองการ   พระราชกุมาร  โพธิญาณสร้างมา 
ฝูงสัตว์น้อยใหญ่  อยู่ในไพรสา  กลัวอิทธิ์ฤทธา  เข้ามาตามองค ์
๏ ข้าบาททั้งหลาย กราบทูลถวาย  ฤๅสายมั่นคง   
มีสัตย์ดังนี้  ชีวีปลดปลง  ตัวข้าพระองค ์  ขอรับราชภัย 
๏ สมเด็จราชา  ได้ฟังโหรา  ตรัสมาปราศรัย 
ประทานเสื้อผ้า  เงินตรามาให ้  แก่โหรผู้ใหญ่  ทีไ่ด้ทำนาย 
๏ ฝ่ายนางนงคราญ อยู่ไปไม่นาน  ถ้วนทศมาสหมาย 
ประสูติโอรส  ปรากฏเป็นชาย  รูปทรงองค์กาย  เฉิดฉายพรายพรรณ 
๏ พระฉวีผิวผ่อง  เป็นนวลละออง  ดุจทองเรืองฉัน 
งามดีท่ีสุด  เทวบุตรในสวรรค์ ไม่เปรียบเทียบทัน เทียมเท่าเถิงสอง… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๗ - ๙) 
จะเห็นได้ว่ากวีได้มีการเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์เกี่ยวกับกำเนิดของตัวละครเอกชายให้มี

ลักษณะอย่างที่นิยมในการเล่าเรื่องนิทานพ้ืนบ้าน 
 

 เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนพระราชาประพาสป่าและถูกยักษ์จับกิน 
เหตุที่พระราชาประพาสป่านั้นในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระเจ้ากาสิกราชปรารถนาประพาสป่า ทำ

ให้นนทยักษ์มาพบและอยากกิน จึงแปลงเป็นเนื้อทองล่อลวงพระเจ้ากาสิกราชให้เข้าไปในเขตแดนที่ตน
ได้รับพรให้กินมนุษย์ที่ไม่รู้จักธรรมได้มาจากท้าวเวสสุวรรณ ดังความว่า 

ครั้นอยู่ต่อมา พระราชากาสิกพระราชบิดา ปรารถนาจะเสด็จไปประพาสป่า รับสั่ง
อำมาตย์ให้เตรียมพลโยธาไว้พร้อมเสร็จแล้ว จึงพร้อมด้วยมหันตบริวารยศเสด็จออกจากนครไป
ยังมหาวัน ทอดพระเนตรมฤคีอยู่หลายวันก็หาพบปะมฤคและสัตว์อื่น ๆ ไม่ คราวนั้นนันทยักษ์
ตนหนึ่งอยู่ในไพรสณฑ์นั้น ได้อุปฐากท้าวเวสสุวรรณ ๆ ประทานพรให้ว่า มนุษย์เหล่าใดเข้าไปใน
ไพรสณฑ์มีมณฑลได้โยชน์หนึ่ง ท่านจงถามอมละธรรมกะมนุษย์จำพวกนั้นก่อน มนุษย์คนใดรู้จัก
อมละธรรมท่านอย่าได้กินมนุษย์คนนั้น มนุษย์คนใดไม่รู้จักอมละธรรมท่านจงกินมนุษย์คนนั้นเสีย
เถิด เพราะเหตุนั้น นันทยักษ์เมื่อเที่ยวไปในไพรสณฑ์นั้นได้พบพระราชาปรารถนาจะกินเป็น
อาหาร จึงนฤมิตตนให้เป็นเนื้อทองย่องหยัดผ่านพระพักตร์พระราชาหลบเข้าไปในพุ่มไม้  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๔) 
 



๙๙ 

 

 ส่วนในเทวันคำกาพย์กวีเปลี ่ยนรายละเอียดให้ท้าวพรหมทัตมี  “กรรม” จึงทำให้ปรารถนา
ประพาสป่า แม้โหราทำนายชะตาและเตือนแต่พระองค์ก็ไม่เชื่อ เป็นเหตุให้สิงสาราสัตว์หนีกระเจิงไม่ไป
ให้นันทยักษ์กิน นันทยักษ์โกรธจึงแปลงเป็นกวางทองลวงท้าวพรหมทัตเข้ามาในเขตแดนที่ท้าวเวสสุวรรณ
ประทานให้เพื่อจับกิน ดังความว่า  

...๏ เมื่อเวรากรรม ท้าวไทได้ทำ  จำเป็นจำไป 
อยู่ในนคร  ให้ร้อนรนใจ  มีน้ำพระทัย  ใคร่ชมมฤคคัล 
๏ จึงสั่งเสนา  ให้แต่งโยธา  ช้างม้าเร็วพลัน 
รถรัถหัตถ ี  ไม่มีครบครัน  เร่งรัดจัดกัน  ให้ทันองการ 
๏ ฝ่ายพฤฒามาตย์ ดูฤกษ์ไสยศาสตร์  เห็นขาดราชฐาน 
พระเคราะห์ร้ายนัก จำจักทักทาน  ชวนกันคิดอ่าน  คูณหารทุกคน 
๏ ครั้นเห็นพร้อมกัน จึงบังคมคัล  ทูลซึ่งเหตุผล 
ขอเดชละออง  ปกป้องยุบล  ถ้าเสด็จจรดล  เกิดผลเหตุใหญ่ 
๏ พระชะตาเถิงคาด มิให้นิราศ  จากพระเวียงชัย 
อยู่ในบุรี   ไม่มีโพยภัย  ถ้าขืนเสด็จไป  จักให้มรณา 
๏ ท้าวไทได้ฟัง  เวรากรรมบัง  ให้คลั่งอุรา 
ว่าเราจะไป  ภัยไหนจะมา  เป็นท้าวพระยา  กลัวมรณาไย… 

ยานี ๏ จะกล่าวเถิงนนทยักษ์ อยู่สำนักหิวาลัย 
เวสสุวรรณสาปสรรให้  โยชน์หนึ่งไซร้เป็นขอบขัณฑ์ 
๏ เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  สัตว์อันมีหิมวันต์ 
ถ้าใครไปในคัน   ขอบเขตของขุนยักษา 
๏ เอาเป็นภักษาผล  สัตว์แลคนเดินหนมา 
มีต้นไทรสาขา   ขุนยักษ์มาอยู่ทุกวัน 
๏ คอยดูสิงสัตว์   ถ้าช่วยพลัดเข้าขอบขัณฑ ์
ได้กินอยู่ทุกวัน   ขุนยักษ์นั้นค่อยสำราญ 
๏ เป็นเหตุด้วยท้าวไท  เสด็จในไพรสาณฑ์ 
ฝูงสัตว์ในหิมพานต์  กลัวภูบาลซุกซนไป 
๏ มิได้ไปสำนัก   เขตขุนยักษ์อยู่อาศัย 
ตื่นแตกแหกกันไป  ขุนยักษ์ไม่ได้เห็นมา 
๏ ว่าเราอยู่แต่ก่อน  จะบ่ห่อนล่วงเวลา 
เนื้อเบื้อเสือสีห์มา  เป็นภักษาทุกวันวาน 
๏ เป็นเหตุด้วยมนุษย์  ไล่อุตลุดในไพรสัณฑ์ 
สิงสัตว์พลัดถิ่นฐาน  ให้บันดาลกลัวตกใจ 
๏ เป็นเหตุดังนี้หนา  นนทยักษาโกรธคือไฟ 
จึงคิดแต่ในใจ   กูจะไปดูก่อนรา... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๑๐ - ๑๔) 
 จะเห็นได้ว่ากวีเปลี่ยนรายละเอียดจากพระราชาในเทวันธชาดกปรารถนาประพาสป่าเองเป็น
เพราะพระราชามีกรรมอันเป็นความเชื่อพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ทำให้ปรารถนาประพาสป่า นอกจากนี้



๑๐๐ 

 

สาเหตุที่ยักษ์จับพระราชากิน ในชาดกกล่าวว่าเป็นเพราะพระราชาไม่รู้ธรรม ซึ่งเป็นปมขัดแย้งที่สัมพันธ์
กับชาดกที่เป็นนิทานศาสนา ส่วนในนิทานคำกาพย์กวีเปลี่ยนรายละเอียดเป็นให้นนทยักษ์โกรธที่พระราชา
ประพาสป่าเป็นเหตุให้สัตว์ต่าง ๆ หนี ไม่มาในเขตแดนให้ตนจับกินโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องการรู้ธรรม  
 
 เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนพระเอกและนางเอกพบกัน  

ตอนที่พระเอกและนางเอกพบกันมีปรากฏ ๒ ตอน คือ ตอนที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรก 
และตอนที่พระเอกและนางเอกได้กลับมาพบกันอีกครั้ง  

เหตุการณ์ตอนที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรก ซึ่งเป็นเหตุให้ทั้งคู่พึงพอใจกันและนัดพบกัน
ต่อมา ในเทวันธชาดกกล่าวว่าเทวันธ์และนางสุวรรณเกสราทดสอบปัญญาซึ่งกันและกันด้วยปริศนา
ดอกบัว ดังความว่า 

...สองกษัตริย์นั้นต่างมีความรักใคร่ พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาดูอิตถีลักษณะเห็นบริบูรณ์ดีทุกสิ่ง  
แต่ยังทรงกริ่งพระทัยว่านางจะมีปัญญาหรือไม่ ถ้าหากว่านางมีปัญญาเราจักพานางไป ถ้าหากว่า 
หาปัญญามิได้เราจักทิ้งไว้ไม่พ้องพาน ทรงจิตนาการแล้วทรงหยิบดอกประทุมเก่าๆ ดอกหนึ่งโยน 
ไปให้พระราชธิดา กิริยาที่พระโพธิสัตว์โยนดอกประทุมไปนั้น คือหมายความคิดจะถามพระราช 
ธิดาว่า นางมีภัสดาแล้วหรือไม่ ถ้าหากว่านางมีภัสดาแล้วก็เปรียบเหมือนดอกประทุมเก่า เมื่อเป็น 
เช่นนี้เราก็จักไม่ปรารถนา 

นางสุวรรณเกสราเห็นอาการดังนั้น นึกสำคัญรู้ได้ด้วยปัญญาว่า ชายผู้นี้ผูกปฤษณามา
ถามเราว่า เธอมีภัสดาหรือหาไม่ดังนี้ พระราชธิดาจึงหยิบดอกประทุมตูมดอกหนึ่งซึ่งมีอยู่ ณ ที่
นั้นโยนตอบไป หมายความบอกว่า ฉันหาภัสดามิได้เปรียบดังดอกประทุมฉะนั้นดังนี้ แล้วพระราช
ธิดาเสด็จอุฏฐาการดำเนินไป พระนางสุวรรณเกสรานั ้นเมื ่อจะเสด็จไปยังราชฐานจึงทรง
จินตนาการว่า ถ้าหากว่าชายผู้นี้มีปัญญาไซร้ ก็จักตามเราไปด้วยความหมายรู้ แล้วนางจึงเอาใบ
บัวและเกสรบัวรายไว้ตามมรรคาจนถึงปราสาท... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๓) 
ส่วนเทวันคำกาพย์เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์เป็นนางเกสรสวรรค์อุบายเล่นอีกาฟักไข่และปิดตา 

พ่ีเลี้ยง เพ่ือนางจะไปซ่อนไกล ๆ และได้พบเทวัน เมื่อทั้งสองพบกันก็เกิดความรักและได้นัดแนะให้ไปหาที่
ปราสาท โดยนางเกสรสวรรค์ได้เปิดหน้าต่างและห้อยผ้ายาวลงมาถึงพ้ืนให้เทวันปีนขึ้นไปหา ดังความว่า 

...๏ นางกรึกนึกเห็น เจ้าจะซ่อนเร้น  อยู่ที่แห่งไร 
นางทำอุบาย  ผันผายร้องไป  ว่าเหวยสาวใช ้  เล่นไล่กันหนา 
๏ เล่นกาฟักไข่  ฤๅจะเล่นอะไร  ใครไล่ใครหา 
อย่าได้แลดู  ปิดหูปิดตา  ร้องว่าเอาเถิดวา  เปิดผ้าไล่ไป 
๏ นางเจ้าฉลาด  เอาภูษาคาด  ปิดตาคนไว้ 
มิได้ให้เห็น  ซ่อนเร้นให้ไกล  สาวศรีหนีไล่  จับได้ทุกที 
๏ เมื่อนั้นพระบาท เห็นนวลนางนาถ  เยื้องยาตรเข้าไป 
ฉวยฉุดยุดกร  ภูธรปราศรัย  เมื่อนั้นอรไท  เห็นพระราชา 
๏ ทรงเครื่องประดับองค์ มงกุฎธำมรงค์  ทรงสร้อยภูษา 
ทรงพระขรรค์แก้ว วาวแววจับตา  เมื่อนั้นฉายา  บังคมท้าวไท 



๑๐๑ 

 

     … 
๏ นางถวายบังคม นบนิ้วประนม  กราบบาทท้าวไท 
เวลาบังควร  จวนจะกลับไป  ขอลาภูวนัย  ไปยังเวียงวัง 
๏ พระฟังฉายา  จึงมีวาจา  แนะนัดตรัสสั่ง 
จูบพระพักตรา  ลูบหน้าลูบหลัง  พ่ีจะไปในวัง  ยังจะได้ฤๅหนา 
๏ นางจึงว่าเล่า  ข้าแต่พระเจ้า  จะเข้าไปหา 
ประตูเจ็ดชั้น  ผูกพันตรึงตรา  สมเด็จบิดา  รักษามั่นคง 
๏ พระจะเข้าไป  ขัดสนจนใจ  ไม่มีใครส่ง 
รู้ถึงบิดา   ชีวาปลดปลง  ข้าบาทโฉมยง  ม้วยมอดมรณา 
๏ พระองค์ได้ฟัง  มิได้หยุดยั้ง  ด้วยความเสน่หา 
จึงตรัสสั่งไป  อรไทฉายา  พ่ีจะเข้าไปหา  นางน้องมั่นคง 
๏ เจ้าจงเมตตา  เผยแตลไว้ท่า  ภูษาหย่อนลง 
พ่ีนี้จะเข้าไป  มิให้ไหลหลง  จะไปให้ตรง  พระแกลโฉมฉาย 
๏ นางเจ้ารับคำ  ตามบุญตามกรรม ท้าวได้ทำมา 
ถ้ามีบุญแล้ว  คลาดแคล้วหูตา  เชิญพระราชา  ตามอัธยาศัย... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๒๕ - ๒๙) 
เหตุการณ์ที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรก ในเทวันธชาดกกล่าวว่าทั้งคู่ใช้ปริศนาดอกบัว

ทดสอบปัญญาจนทราบว่าต่างมีปัญญาแล้วจึงนัดแนะไปพบกันที่วัง คล้ายกับเหตุการณ์ที่นางปัทมาวดีใช้
ดอกบัวเป็นปริศนาแสดงต่อวัชรมกุฎในนิทานเวตาล เรื่องที่ ๑ ปัญญาแห่งพุทธิศรีระ เว้นแต่รายละเอียด
ของเหตุการณ์แตกต่างกันไปบ้างเพราะกาลสมัยและสภาพสังคม (นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๕๘, หน้า ๘๙) 
ดังความว่า 

...ขณะที่เจ้าและสหายกำลังจ้องดูนางอยู่ด้วยความสงสัยว่านางเป็นใครนั้นก็พอดีนาง
เหลือบมาเห็นเข้า นางเมินหน้าหนีด้วยความอาย แต่แล้วกลับแสดงท่าทีเป็นนัย ๆ ให้ทราบว่า
นางเป็นใครมาจากไหน นางเด็ดดอกบัวออกจากมาลาที่สวมศีรษะนางดอกหนึ่งเอาทัดหูไว้ นิ่งอยู่
ครู่หนึ่ง แล้วเอาดอกบัวออกจากหู บิดให้เป็นรูปเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทันตบัตร (แผ่น
ฟันเป็นรูปอาภรณ์ชนิดหนึ่ง) จากนั้นนางหยิบดอกบัวอีกดอกหนึ่งขึ้นวางบนศีรษะ และเอามือปิด
อุระไว้ตรงหัวใจนาง เจ้าชายมองดูอากัปกิริยาของนางอย่างไม่เข้าใจ แต่สหายผู้เป็นบุตรมนตรี
เข้าใจโดยตลอด นางโฉมงามนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ขึ้นจากน้ำแวดล้อมด้วยบริวารเดินทางกลั บไปยัง
นิวาสสถานของนาง... 

       (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ๒๕๕๖, หน้า ๑๘) 
สำหรับเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนที่พระเอกและนางเอกพบกันครั้งแรก

เป็นการใช้การละเล่นอีกาฟักไข่ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน ทำให้พระเอกนางเอกได้เกี้ยวพาราสีกันจนเกิด
ความพึงใจ และนัดพบกันด้วยการให้นางเกสรสวรรค์หย่อนผ้าลงมาจากหน้าต่างถึงพื้นเพื่อให้เทวันปีนขึ้น
ไปหา ซึ่งคล้ายกับเหตุการณ์ในนิทานเวตาล เรื่องท่ี ๑ ตอนที่นางปัทมาวดีนัดแนะให้เจ้าชายวัชรมกุฎไปหา
ด้วยการผูกเชือกไว้ที่กระเช้าหย่อนขึ้นลงจากหน้าต่าง ดังความว่า 
  เมื่อบุตรมนตรีกล่าวดังนี้ เจ้าราชบุตรก็เดินทางไปพร้อมด้วยบุตรมนตรี ลัดเลาะมาจนถึง 

แนวกำแพงบ้านนางตามที่หญิงชราบอกไว้ ที่ตรงนั้นมีเชือกผูกกระเช้าหย่อนลงมาจากหน้าต่าง ที ่



๑๐๒ 

 

ขอบหน้าต่างแลเห็นสาวใช้กำลังเยี่ยม ๆ มอง ๆ เหมือนนางกำลังคอยหาเจ้าชายอยู่ ดังนั้นเจ้าชาย 
จึงลงไปนั่งในกระเช้า นางสาวใช้สองคนก็ช่วยกันชักกระเช้าขึ้นไปจนถึงหน้าต่าง จากนั้นเจ้าชายก็ 
เสด็จเข้าไปในปราสาทและตรงเข้าไปหานางอันเป็นที่รัก... 

      (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ๒๕๕๖, หน้า ๒๒ - ๒๓) 
 การเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนนี้ทำให้เห็นความสามารถรอบรู้ของกวีที่ได้นำการละเล่น
พื้นบ้านและดัดแปลงอนุภาคเหตุการณ์จากนิทานที่มีชื่อเสียงเรื่องเดียวกันแต่ต่างเหตุการณ์กันมาประสม
ประสานดัดแปลงให้เทวันคำกาพย์แตกต่างไปจากนิทานต้นเรื่อง 
 ส่วนตอนพระเอกและนางเอกกลับมาพบกันอีกครั้ง เมื่อพระเอกสงสัยว่านางที่รับเข้าวังแปลกไป
กว่านางอันเป็นที่รักของตน เทวดาจึงเข้าฝันแนะวิธีตามหานางตัวจริง ในเทวันธชาดกกล่าวว่าเทวันธ์
ประกาศหาหญิงชายมาแสดงธรรมเพ่ือรับรางวัล นางสุวรรณเกสราจึงมาแสดงธรรม ทำให้ได้พบกับเทวันธ์
อีกครั้ง ดังความว่า 

พระมหาสัตว์เจ้าทรงทราบความนั้นแล้ว จึงให้ประกาศป่าวร้องชาวพระนครให้มาประชุม
กันฟังธรรม ครั้นรุ่งเช้าพระมหาสัตว์เจ้าให้หาพนักงานเฒ่าแก่มาสั่งว่า ให้นำราชยานออกไป ให้
ราชธิดาประทับ ณ ราชยานนำมาในศาลานั้น พนักงานเฒ่าแก่จึงให้ราชธิดาสรงวารีและประทับ
กายอินทรีย์ด้วยอิตถีลังการแล้ว ให้เสวยพระกระยาหารเสร็จ จึงให้เสด็จประทับ ณ ภายในม่าน
ซึ่งก้ันไว้ 

คราวนั้นแล ชาวพระนครมีอำมาตย์และเสนาบดีเป็นต้น ทั้งเศรษฐีและคฤหบดีแม่เจ้า
เรือนทั้งหลาย จึงพร้อมกันมาประชุม ณ มหาศาลานั่งรอท่าดูพระราชาจะเสด็จมา พระมหาสัตว์
เจ้าสรงพระกายาแล้วเสวยพระกระยาหารแล้ว ทรงเครื่องสรรพาภรณ์เสร็จ เสด็จลงจากปราสาท
ไปประทับ ณ ราชาสนะที่มหาศาลา พระนางสุวรรณเกสราเทวีประทับอยู่ภายในม่าน  ทราบ
อาการว่าพระราชาเสด็จมาถึงแล้ว พนักงานแจ้งเวลากาลให้ทราบแล้ ว นางจึงอุฎฐาการขึ้น
ประทับ ณ ธรรมาสน์จับวิชนี เมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนา จึงตรัสสมิตตคาถาเหล่านี้ว่า 

โย จ ธมฺมํ จรติธ   มาตาปิตูสุ ขตฺติย 
อิติ ธมฺมํ จริตฺวาน  สคฺคํ โส อุปชิสฺสติ... 
       (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๖๒ - ๓๖๓) 

ส่วนเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยนรายละเอียดเป็นเทวันประกาศหาชายหญิงมาเล่านิยายหรือนิทาน 
นางเกสรสวรรค์จึงมาเล่าเรื่องราวชีวิตตนเอง ทำให้ได้พบกับเทวันอีกครั้ง ดังความว่า 

...๏ ตายายร้องไป ข้าไม่เข้าใจ  คิดไปดูก่อน 
ตูข้านี่รา   เวลาจะนอน  ท่านเอยงดก่อน  หยุดผ่อนหายใจ 
๏ เขาร้องรุกราน  เป็นไรสองเฒ่า  จึงไม่เล่าไป 
เมื่อนั้นฉายา  ขานมาทันใจ  ข้าจะเล่าให้  ท่านทั้งหลายฟัง 
๏ นิยายตัวข้า  พลัดบ้านเมืองมา  เวทนาหนหลัง 
ได้ทุกข์ได้ยาก  พลัดพรากจากวัง  ท่านเอยคอยฟัง  นางนั่งเล่าไป 
๏ เมื่อนั้นนางพระยา คิดถึงหลังมา  น้ำตาหลั่งไหล 
เล่าพลางไห้พลาง  นวลนางเล่าไป  แต่แรกจะได้  กับพระราชา 



๑๐๓ 

 

๏ น้ำตาไหลลง  แต่แรกโฉมยง  อยู่พระพารา 
ได้พบพระองค์  ทรงพระกรรรุณา  จึงพาลูกมา  อยู่บนต้นไทร 
๏ เป็นกรรมของข้า พบอีคุลา  ไม่มาปราศรัย 
ทำโพยโบยรัน  แทบจะบรรลัย  ลูกสลบไป  ไม่ได้สมประดี 
๏ มันลากลูกไป  ทิ้งทอดลงไว้  ที่ในนัทที 
เป็นบุญตามช่วย  ไม่ม้วยชีวี  ในราชราตรี  ค่อยฟ้ืนกายา 
๏ ลูกน้อยลอยไป  พบที่อาศัย  บ้านยายกับตา 
พระคุณท่านอยู่  เลี้ยงดูรักษา  ดุจดังบิดา  มารดาในครรภ์ 
๏ โอ้พระภูมี  ช่างให้น้องนี้  อยู่ที่ไพรสัณฑ์ 
คนเดียวเปลี่ยวใจ  พลัดไปจากกัน  นางเศร้าโศกศัลย์  กลิ้งเกลือกไปมา 
๏ ฝูงคนทั้งหลาย  ได้ฟังโฉมฉาย  สงสารนักหนา 
บ้างมาร้องไห้  ร่ำไรไปมา  เห็นเวทนา  ด้วยราชเทวี 
๏ สมเด็จราชา  ฟังเรื่องราวมา  เสน่หายินดี 
ว่ามีม่ันคง  องค์พระมเหสี  ท้าวสั่งเสนี  ให้หานางมา… 

   (เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๘๒ - ๘๔) 
เหตุการณ์พระเอกนางเอกพบกันอีกครั้งหลังจากที่พลัดพรากกันนี้ ในชาดกใช้วิธีให้นางเอกมา

แสดงธรรม สอดคล้องกับลักษณะของเทวันธชาดกที่เป็นนิทานศาสนา กวีจึงแทรกหลักธรรมคำสอนหรือ
ข้อธรรมต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องเพื่อสอนผู้อ่านผู้ฟังนิทานชาดกได้อย่างกลมกลืน ส่วนเทวันคำกาพย์กวีเปลี่ยน
รายละเอียดเป็นให้นางเอกมาเล่านิยายซึ่งเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในการดำเนินชี วิต
ของชาวบ้านชาววัด 

เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนลงโทษตัวละครฝ่ายร้าย 
ในเทวันธชาดก เทวันธ์ลงโทษนางยักขินีที่ทำร้ายและแปลงกายเป็นนางสุวรรณเกสราด้วยการให้

นางไปเป็นภรรยาของกุมภัณฑ์ท้ังสี่ตน ดังความว่า 
ฝ่ายว่ากุมภัณฑ์ ๔ ตน รับดำรัสพระโพธิสัตว์ว่าสาธุแล้ว พากันไปราชตระกูลจับยักขินี

ผูกมัดเฆ่ียนตีแล้วผูกคอลากตัวมาถวายพระโพธิสัตว์ ยักขินีนั้นกายสูงใหญ่ เขี้ยวงอกออกจากปาก
ตาแดงดังแสงไฟได้ปรากฏแก่ตามหาชน ๆ จึงรู้ชัดว่าเทวีเป็นยักขินี พระโพธิสัตว์ตรัสให้ท้าว
กุมภัณฑ์ไต่สวนถามยักขินี ๆ ก็รับสารภาพตามความจริงทุกประการ พระโพธิสัตว์ทรงกริ้วใหญ่
บังคับให้ท้าวกุมภัณฑ์นำยักขินีไปฆ่าเสีย ยักขินีจึงวิงวอนขอประทานชีวิตไว้ พระโพธิสัตว์จึงมอบ
ยักขินีให้แก่ท้าวกุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตน ๆ รับยักขินีไปไว้เป็นภรรยา นางยักขินีได้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ เป็น
สามี 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๖๕) 
ส่วนเทวันคำกาพย์ได้เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเทวันสั่งลงโทษนางคุลาด้วยการให้

จับมัด แล้วแห่ประจานไปรอบกรุง เชือดแล่เนื้อ ตัดศีรษะเสียบประจาน ๓ วัน แตน่างเกสรสวรรค์ได้ทูลขอ
อภัยโทษด้วยการให้นำนางไปปล่อยป่าแทนการประหารชีวิต ดังความว่า 

 



๑๐๔ 

 

...๏ เร่งเร็วอย่าช้า ผูกมัดรัดมา  คุลาคนด ี
บัดนี้บุญเรา  พบเจ้าเทวี  เพ่ือนยากจรลี  หนีมาด้วยกัน 
๏ อำมาตย์ได้ฟัง  วุ่นวายทั้งวัง  วิ่งหมุนหุนหัน 
จับอคีุลา  ตีด่าโบยรัน  ผูกรัดกระสัน  ชวนฉุดมา 
๏ อีคุลาแทบตาย  เขาฉุดวุ่นวาย  ถวายแก่ราชา 
สั่งให้ทำโทษ  ทรงพระโกรธา  สูเอยอย่าช้า  ขื่อคาให้มั่น 
๏ รุ่งเช้าอย่าไว้  ตระเวนรอบกรุงไกร แล้วไปฆ่าฟัน 
เชือดแล่ทั้งตัว  ตัดเอาหัวมัน  เสียบไว้สามวัน  ตามพระอาญา 
๏ ครั้นแล้วภูมี  จงึให้เทวี  เสวยโภชนา 
เครื่องทรงของนาง ที่อีคุลา   ท้าวให้เอามา  ถวายแก่เทวี 
๏ จึงนวลนางพระยา ทรงพระภูษา  สุกใสแสงสี 
ใส่พระธำมรงค์  ทรงเครื่องอันดี  อำมาตยเ์สนี  ชื่นชมดีใจ 
๏ ถวายบังคมนาง เห็นพระรูปร่าง  รุ่งเรืองสุกใส 
งามเหมือนนางฟ้า มาแต่ตรึงษ์ไตร  สมด้วยท้าวไท  ผู้เป็นกษัตรา 
๏ สมเด็จภูวนัย  พานางอรไท  สู่แท่นรจนา 
ร่วมรักภิรมย์  ชื่นชมเสน่หา  ทั้งสองกษัตรา  ขึ้นสู่ปรางค์ชัย 
๏ ครั้นว่ารุ่งเช้า  จึงนวลนางเจ้า  เฝ้าขอโทษภัย 
มิให้อีคุลา  มรณาตัดษัย  ขอชีวิตไว้  ปล่อยไปหิมวา 
๏ ท้าวให้อนุญาต  จึงสั่งอำมาตย์  ตามแต่ไฉยา 
ท่านจงเอาไป  ในไพรพฤกษา  ปล่อยอีคุลา  ตามอัชฌาสัย 
๏ จึงนายเพชฌฆาต บังคมพระบาท  จูงอีคุลาไป 
บ้างชกบ้างตีด่า  บ้างมาผลักไส  ฉุดลู่ถูไป   ปล่อยเสียพงพี 

       (เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๘๕ - ๘๗) 
จะเห็นว่ากวีเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการลงโทษตัวโกงไปจากเดิมที่ให้ ไปเป็นภรรยาของ

กุมภัณฑ์ทั้งสี่ตนซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ลงโทษที่ไม่ค่อยปรากฏในนิทานไทย เป็นการลงโทษด้วยการปล่อย
ป่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ลงโทษที่คุ้นเคยมากกว่า 

เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์รุ่นลูก 
เหตุการณ์รุ่นลูกนั้นเป็นเรื่องของโอรสสององค์ที่เติบโต ออกเดินทางผจญภัย ได้นาง แล้วกลับคืน

สู่บ้านเมือง ซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ในเทวันธชาดกกล่าวถึงสาครกุมารและสหัสสระโอรสของเทวันธ์และนาง
สุวรรณเกสรา เดินทางไปเรียนศิลปศาสตร์ ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมืองถูกกูฏันตยักษ์ลักพาตัวไป สาคร
กุมารได้นางอสุรินทราธิดายักษ์เป็นชายา จากนั้นสาครและสหัสสระช่วยกูฏันตยักษ์รบชนะยักษ์สัจจพันธุ์ 
แล้วพากันกลับบ้านเมือง ต่อมานางสุวรรณเกสรามีธิดาชื่อนางสุวรรณประภา ส่วนสาคร นางอสุรินทรา 
และยักษกู์ฏันต์ลากลับบ้านเมือง เมื่อนางสุวรรณประภาอายุ ๑๖ ปี มีเจ้าเมืองต่าง ๆ มาล้อมเมืองเพ่ือแย่ง



๑๐๕ 

 

ชิง สหัสสระอุบายรบชนะ ชาวเมืองจึงอภิเษกสหัสสระและนางสุวรรณประภาปกครองบ้านเมือง เมื่อชรา
ได้มอบสมบัติให้โอรส แล้วทั้งคู่ออกบวช เมื่อสิ้นอายุได้จุติไปเกิดบนพรหมโลกเช่นเดียวกับบิดามารดา  

ส่วนเทวันคำกาพย์นั้นได้เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์รุ่นลูกเป็นสมุทรกุมารและหัสบดีเดินทางไป
เรียนศิลปศาสตร์ ระหว่างเดินทางกลับบ้านเมืองถูกยักษ์กุตันลักพาตัวไป สมุทรกุมารได้นางมุกขังธิดายักษ์ 
จากนั้นหัสบดีช่วยท้าวกุตันรบชนะยักษ์โกลาและยักษ์กาลา จากนั้นสองพ่ีน้องเดินทางกลับบ้านเมือง เทวัน
และเกสรสวรรค์จัดธิดาเจ้าเมืองมาอภิเษกสมรสและมอบสมบัติให้โอรสทั้งสองต่อมา  

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์รุ ่นลูกของเทวันคำกาพย์แตกต่างจากเทวันธชาดกมาก ในชาดกยังมี
เหตุการณ์ต่อไปว่านางสุวรรณเกสรายังมีธิดาอีกองค์หนึ่ง และต่อมาธิดาได้อภิเษกสมรสกับสหัสสระซึ่งเป็น
พี่ชาย ฝ่ายสมุทรกุมารก็ได้กลับไปปกครองเมืองยักษ์กูฏันต์ ส่วนเทวันคำกาพย์กวีได้เปลี่ยนรายละเอียด
เหตุการณ์รุ่นลูกให้สั้นลง ด้วยการให้เทวันและเกสรสวรรค์จัดธิดาท้าวพระยามาอภิเษกกับโอรสทั้งสอง
และให้ครองราชสมบัติสืบไป 

 
 เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนจบเรื่อง 
 เทวันธชาดกจบเรื่องด้วยการที่เทวันธ์และนางสุวรรณเกสราเห็นผมหงอกจึงปลงอนิจจัง เสด็จไป
บรรพชาในป่า หิมพานต์ เมื่อสิ้นชนมายุได้ไปเกิดบนพรหมโลก สหัสสระและนางสุวรรณประภาซึ่งเป็น
โอรสและธิดาได้ครองราชย์สืบมาจนสิ้นชนมายุก็ไปเกิดบนพรหมโลกเช่นเดียวกัน  แล้วจึงประชุมชาดก
เชื่อมโยงว่าตัวละครในเรื่องได้กลับชาติมาเป็นใครในสมัยพุทธกาล ดังความว่า 

ครั้นกาลนานมา พระเทวันธราชาและพระนางสุวรรณเกสรา ทอดพระเนตรเห็นขันธ
ปัญจกมีพระสกหงอกเป็นอาทิ แล้วทรงสลดพระหฤทัย ได้ประทานราชสมบัติให้แก่พระสหัสสระ 
อุปราชา กษัตริย์ทั้งสององค์เสด็จไปยังป่าหิมพานต์ ทรงบรรพชาเป็นดาบสและดาบสินี บำเพ็ญ
อภิญญาห้าสมบัติแปดให้เกิดมี เมื่อสิ้นพระชนมายุแล้วมีพรหมโลกเป็นเบื้องหน้า 

       (เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๘๑) 
 ส่วนเทวันคำกาพย์เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนจบเรื่องเป็นเทวันและนางเกสรสวรรค์ปลง
อนิจจัง มอบราชสมบัติให้โอรส แล้วก็เสด็จไปป่า ร้อนถึงพระอินทร์จึงสั่งให้พระมาตุลีและพระวิษณุกรรม
มาเนรมิตอาศรมและเครื ่องบริขาร พร้อมเขียนอักษรว่าท้าวสักกะเชิญผู้ที ่ต้องการผนวชอาศัยตาม
ปรารถนา เมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต ดังความว่า 

...๏ เที่ยวไปในป่า มีใจศรัทธา  บุญญาสองศรี 
ร้อนถึงเทวินทร์  อัมรินทร์ยินดี  ใช้พระมาตุลี  บรรจงลงมา 
๏ เนรมิตอาศรม  บริขารอุดม  นุ่งห่มกาสา 
หนังเสือพรายพร้อย ห้อยย้อยศาลา  แล้วเขียนอักขรา  ตามปรารถนาไซร้ 
๏ แล้วมากำจัด  ราชสีห์เสือสัตว์  สารพัดหมู่ใด 
ให้จรจากสถาน  บันดาลเสือไกล  ไม่ให้มีภัย  แก่พระราชา 
๏ สำเร็จเสร็จพลัน พระพิฉลูกรรม์  ไปสู่ดึงสา 
บอกเล่าบังคม  สมเด็จอินตรา  ฝูงเทพยุดา  โมทนายินดี 
๏ กษัตริย์สองรา  เสด็จตามกันมา  ในป่าพงพี 
แลเห็นอาศรม  ชื่นชมยินดี  เห็นอักษรมี  อยู่ที่ทวารา 
 



๑๐๖ 

 

๏ พระทัยชื่นบาน เห็นเครื่องบริขาร  อ่านพิจรณา 
จึงเบิกเข้าไป  ในบรรณศาลา  ผลัดผ้ากาสา  ทรงหนังเสือพลัน 
๏ ส่วนพระมเหสี  อาศรมน้อยมี  เรียบเรียงเคียงกัน 
ทรงผ้าหนังลาย  เพริศพรายผายผัน ก้มเกล้าอภิวันท์  แก่พระสามี 
๏ จำเริญเมตตา  ตั้งเสกอุเบกขา  อยู่ป่าพงพี 
ได้ฌานพิญา  ทั้งห้าด้วยดี  เทวันฤๅษี  ฤทธีบุญญา 
๏ ดาวบสทั้งสอง  มิได้เศร้าหมอง  ในราคตัณหา 
ได้ฌานสมาบัติ  โดยสัตย์เมตตา  ดับสังขารา  มรณาไปสวรรค์ 
๏ พระญาติวงศา  โอรสนัดดา  ศรัทธาตามกัน 
ฟังโอวาทา  พระบิดานั้น  ดับชาติไปสวรรค์  ฉ้อชั้นดุสิดา 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๑๒๖ - ๑๒๙) 
 ตอนจบเรื่องเทวันคำกาพย์นี้กวีน่าจะได้อิทธิพลมาจากเหตุการณ์ในเรื่องมหาชาติคำหลวงหรือที่
คนไทยรู้จักกันดีว่าพระมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์วนประเวศน์ ที่กล่าวถึงพระเวสสันดร นางมัทรี ชาลี 
และกัณหา จะออกผนวชในป่าหิมพานต์ ร้อนถึงพระอินทร์จึงได้รับสั่งให้พระวิษณุกรรมมาเนรมิตอาศรม
และเครื่องอัฐบริขาร พร้อมจารึกอักษรว่าผู้ใดประสงค์จะบวชขอให้พักอาศัยที่อาศรมนี้ ดังความว่า 

...๏ ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส ภวนํ อุณฺหาการิ ทสฺเสสิ ในกาลนั้น อันว่า บ้นนบัณฑุกัมพลรัต
นาศอาศนอัมเรสูร ก็สำแดงอูณหาการ ดาลอัศจรรย์โสดแล ฯ 

๏ อถ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต ตํ การณํ ตฺวา อันว่าพระอินทร์ก็ดำริห์ตริตรัส ก็รู้การณ์อัน
อุบัติด่งงน้นน มหาสตฺโต หิมวนฺตํ ปวิฏฺโ  พระอินทร์ก็จินดานุญาณเสร็จ อันว่าท้าวผู้หน่อสรร
เพ็ชญ์ เสด็จสู่พนพิศาล หิมพานต์ประเทศน้นน ตสฺส วสนฏฺ านํ ลทฺธุ ํ วฏฺฏฺตีติ อันว่ากูก็พึง 
ถวายสํนึงสํนักนิ์ แต่ท้าวผู้ตัณหักกษยประลยบาป ปราบเบญจพิธมาร อยู่น้นน วิสฺสกมฺมํ อามนฺ
เตตฺวา คร้นนธรำพึงโดยอัตโนมดี ธก็รยกสูรสิลบีมาเมื่อน้นน อิติ  วตฺวา ธก็มีอินทรานุสาศน์ด้วย
พลนน แก่พิศวกรรม์ด่งงนี้ คจฺฉ ตาต ตฺวํ วงฺกตปพฺพตกุจฺฉิมฺหิ รมณีเย าเน อสฺสมปทํ มาเปตฺวา 
เอหีติ ดูกรพระพิศวกรรม์ จงไปสรรค์อาสมบท ในท้องวงกฏกันดาร อันพิศาลสรนุกนิ์ ปลุกตา
โลกย์ เพื่อจะให้ท้าวผู้ยศโยคเสด็จสถิตย์ สำฤทธิ์แล้วแลธมาเล่าเทอญ วิสฺสกมฺมํ เปเสสิ พระอินทร์
อันเปนเจ้า แก่อมราสวรรค์ ก็ใช้พระพิศวกรรม์ไป โสดแล ฯ 

๏ โศ สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อันว่าเทพวัฑฒกี ก็รับสุเรสูรเสาวนีว่าสาธุแล เทวโลกโต โอต
ริตฺวา สุเรารสจากสุราลัย รลัดไดดยวก็ดลดิน โสดแล ตตฺถ คนฺตวา ก็ผยองไปยงงไพร พระหิม
พานตประเทศนั้น เทฺว ปณฺณสาลาโย เทฺว จงฺกเม รตฺติฏฺ านทิวาฏฺ านานิ จ มาเปตฺวา ก็นฤมิต
รบรรณศาลาสองอัน ก็สรรค์ ที่ธจะจรจงกรมทงงคู่ ก็รจนาที่อยู่รัศตินทิวไทวย ดูประไพพิจิตรแล 
จงฺกมโกฏิยํ เตสุ เตสุ าเนสุ นานาปุปฺผวิจิตฺเต ปุปฺผคจฺเฉ กทลิวนานิ จ ทสฺเสตฺวา แล้วก็ รจิตร
กุสุม ชุ ํน ุ ํเปนกอ ลออดวงต่างต่าง บให้ห่างให้ชิด พรรณพิพิธไพโรจอีก โจษจรรพราย พิ
บัลยพิบุษย อุดดมสถานน้นนๆ ทุกแห่งแหล่งหววจงกรมอาศนอาศรม สรนุกนิน้นนๆ สพฺเพ ปพฺพ
ชิตปริกฺขาเร ปฏิยาเทตฺวา ก็ลำดับเครื่อง บรรพชิต บริษการไว้ในบรรณศาลน้นน โสดแล เย เกจิ 
ปพฺพชิตุกามา อิเม คณฺหนฺตูติ อกฺขรานิ ลิขิตฺวา พระพิศวกรรม ก็จารอักษรทงงหลาย ลายลิขิตไว้
ใน บรรณศาลด่งงนี้ ผิบุคคลผู้ใด ใครแลจะปรารถนา ทรงผนวชบวชบรรพชิต ครั้น อ่านลิขิตจง
เอาเครื่องบริษการ ในสถานนี้โภค เทอญ ฯ อมนุสฺเส จ เภรวสทฺเท มิคปกฺขิโน จ ปฏิกฺกมาเปตฺวา 
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อันว่าพระพิศวกรรม ก็ยงงไปศาจผีเสื้อเนื้อแลนก อันมีเสียงตรดกพึงภีต บมิให้กีดให้ก้อง บมิให้
ร้องระงี่มี่ระงม ก็ขับหนีจากอาศรม พระศรีสรรเพ็ชญ์ ที่ท้าวธเสด็จอยู่น้นน สกฏฺ านเมว คโต 
แล้วธก็คลาไคล สู่ที่ไพชยนต์สถานแห่งท่านแล ฯ... 

(มหาชาติคำหลวง กัณฑ์วนประเวศน์, ๒๕๖๓, ออนไลน์) 
อีกตัวอย่างหนึ่งจะเห็นได้จากกาพย์มหาชาติ กัณฑ์วนประเวศน์ ว่า 

...ตัส๎มึ ขเณ ขณะนั้นก็ร้อนอาศน์โกสีย์สหัสเนตร พิจารณาก็แจ้งเหตุแห่งพระบรม
โพธิสัตว์จะทรงบรรพชา สมเด็จอินทราก็ตรัสสั่งพระวิศณุกรรม ให้กระทำอาศรมบท ณท้องเขาคิริ
ยวงกฏบัดนี้ พระวิศณุกรรมก็รับสั่งใส่เศียรศรีเสด็จมา นิรมิตรพระบรรณศาลาทั้งสองสมที่จงกรม
ภาวนา แสร้งสรรวิจิตรบุบผาพรรณหมู่ไม้อันมีผลผลิดอกออกใบอรชร ทั้งกล้วยกล้ายเธอแกล้ง
สโมสรสิทธิไว้ ทั้งเครี่องบริขารของบูชาไฟฝ่ายบรรพชิต แล้วจึงลงเลขลิขิตเขียนไว้ ว่าผู้ใดใดจะ
บรรพชา จงเอาเครื่องบริขารนานาทั้งนี้ทรง แล้วก็จงจิตรจำนงในเทวฤทธิ์ ให้สิงสัตว์อันมีพิศม์
พาฬพยัคฆหยาบคาย ทั้งเค้ากู่สกุณสัตว์เสียงร้ายร้องพิโรธ อันอุโฆษขนพองพิฦกพึงกลัว ให้ไกล
จากพระเจ้าอยู่หัวเวสสันดร แล้วก็ไปยังอัมพรพิมานสวรรค์ ในดาวดึงษ์นั้นแล ๚ 

(กาพย์วนประเวศน์, ๒๔๕๙, ออนไลน์) 
นอกจากนี้ตอนท้ายกวีได้เปลี่ยนรายละเอียดจากตัวละครในเทวันธชาดกได้ไปเกิดบนพรหมโลก

เป็นได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ที่เป็นความสุขในทัศนะและความเชื่อของชาวบ้านชาววัด 
 
จะเห็นได้ว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์ได้เปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องจากเทวันธชาดกซึ่งเป็น

นิทานต้นเรื่องหลายประการและเป็นกลวิธีการดัดแปลงนิทานที่กวีใช้มากท่ีสุด เหตุที่กวีเปลี่ยนรายละเอียด
เนื้อเรื่องจากเดิมอาจเป็นเพราะกวีจงใจหรือเกิดจากความหลงลืม และเป็นที่น่าสังเกตว่ากวีมักจะเปลี่ยน
รายละเอียดให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่ผู้อ่านผู้ฟังคุ้นเคย เข้าใจง่าย และสร้างความตลกขบขัน กลวิธีการ
ดัดแปลงนิทานด้วยการเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับความคิด เรื่องการแพร่กระจายของ
นิทานที่ศิราพร ณ ถลาง (ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๒๓, หน้า ๓๘ - ๓๙) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนรายละเอียด
ส่วนใหญ่อาจเป็นการเปลี่ยนเพื่อสร้างความคุ้นเคย เพราะบางครั้งการรับเรื่องจากสังคมที่ต่างวัฒนธรรม
กันอาจมีเรื่องบางตอนที่ผู้รับไม่สามารถเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง ผู้เล่าจึงต้องพยายามให้เหตุผลสำห รับ
เหตุการณ์ตอนนั้นเพื่อให้ตัวเองและผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจน การพยายามให้เหตุผลบางครั้งก็เป็นเรื่องอัตวิสัย
ซึ่งไม่ตรงกับเจตนาของเรื่องเดิม เมื่อเรื่องตกไปอยู่ในแต่ละท้องถิ่นจึงเกิดเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
ต่างกันออกไป  
 

๒. การเพิ่มรายละเอียด (expansion) คือ การเพิ่มรายละเอียดหรือขยายความจากสำนวนเดิม
ให้ยืดยาวมากขึ้น การศึกษาเทวันคำกาพย์พบว่ากวีได้เพ่ิมรายละเอียดตัวละคร เพ่ิมรายละเอียดเหตุการณ์ 
และเพ่ิมรายละเอียดของฉาก ดังนี้ 

 ๒.๑ เพิ่มตัวละคร 
เทวันคำกาพย์มีการเพ่ิมตัวละครตาร้อยมาลัย ตัวละครเจ้าเงาะ และน้องชายยักษ์ ดังนี้ 
เพิ่มตัวละครตาร้อยมาลัย 
ในเทวันธชาดกเม่ือเทวันธ์เดินทางถึงเมืองโกสัยรัฏฐ์ ได้อาศัยอยู่กับยายแก่ร้อยมาลัย ซึ่งเทวันธ์ได้

ขอร้อยมาลัยร่ายมนต์และฝากยายถวายพระธิดาสุวรรณเกสรา เป็นเหตุให้ทั้งคู่ได้พบกัน ดังคำประพันธ์ว่า 



๑๐๘ 

 

...พระโพธิสัตว์เสด็จจากนทีข้ึนประทับหลังพาชีไปตามลำดับ จนบรรลุถึงราชอุทยานโกสัยนคร  
เสด็จเข้าไปขออาศัยเรือนยายแก่ผู้หนึ่งอยู่ ณ ราชอุทยานนั้นแล 
 แม้ยายแก่ผู้เฝ้าราชอุทยานนั้น เคยเก็บดอกไม้ต่าง ๆ ไปถวายพระราชธิดาทุก ๆ วัน เมื่อ 
พระโพธิสัตว์อาศัยยายแก่อยู่นั้นสิ้น ๒ - ๓ วัน พระองค์จึงรับสั่งกะยายแก่ว่า ข้าแต่ยาย ยายจง 
นำดอกไม้ต่าง ๆ มาให้ฉัน ฉันจักร้อยกรองพวงมาลาให้ยายนำไปถวายพระราชธิดา ยายก็ยินยอม 
ให้พระโพธิสัตว์ร้อยพวงมาลา ครั้นพระองค์ทรงร้อยพวงมาลา แล้วทรงร่ายมนต์แล้วอธิษฐานว่า  
ถ้าหากว่าพระราชธิดาคู่ควรแก่เราไซร้ พระราชธิดานั้นเห็นพวงมาลานี้แล้วจงรักใคร่เรา อธิษฐาน 
แล้วจึงส่งให้ยายแก่ ๆ รับพวงมาลาแล้วก็ไปสู่พระราชฐานถวายพวงมาลาแด่พระราชธิดา พระ 
นางสุวรรณเกสราราชธิดาทรงรับพวงมาลาตรวจดูก็ชอบพระทัย จึงถามยายแก่นั้นว่า แน่ะยาย  
ดอกไม้พวงนี้ใครร้อยให้ ข้าแต่พระแม่เจ้า หม่อมฉันร้อยกรองถวายพระองค์ด้วยตนเอง พระราช 
ธิดามิได้ทรงเชื่อ จึงประทานพวงมาลานั้นให้หญิงผู้อื่นสวมแล้วฟอกถามยายแก่ว่า แน่ะยายจงพูด 
เสียตามความจริง ฉันรู้จักฝีมือยายร้อยมาลามาแล้ว นี่หาใช่ยายร้อยไม่ ยายแก่นั้นจึงขออภัยแล้ว 
ทูลว่า พระแม่เจ้าดรุณมาณพผู้หนึ่งมาแต่เมืองอ่ืน ได้มาอาศัยอยู่ที่เรือนหม่อมฉัน ดรุณมาณพนั้น 
เขาร้อยให้... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๒) 
ส่วนเทวันคำกาพย์นั้นกวีได้เพิ่มตัวละครผู้ช่วยเหลือเป็นตายาย เทวันได้ร้อยมาลัยเสกมนต์คาถา

แล้วฝากยายถวายพระธิดาเกสรสวรรค์ เมื่อพระธิดาได้รับมาลัย นางเกิดความสงสัยที่มาลัยงามกว่าทุกครา 
จึงสอบถามยายว่าใครร้อยมาลัยนี้ ยายก็ปดไปว่าตาเป็นผู้ร้อยมาลัย พระธิดาไม่เชื่อและขู่ว่าถ้ายาย โกหก
จะลงโทษ ระหว่างที่ยายเข้าเฝ้าถวายมาลัยแด่พระธิดาอยู่นี้ตาก็คอยอยู่ภายนอก เมื่อเห็นว่ายายไปเข้าเฝ้า
นาน จึงคิดว่ายายน่าจะได้รางวัลใหญ่มาจากพระธิดา ดังความว่า 

  ...๏ บอกไปให้แจ้ง ผู้ใดช่างแต่ง  แกล้งร้อยบุปผา 
ไม่บอกจริงไป  เฆี่ยนให้นักหนา  ยายเฒ่ามาลา  ว่าไปจะฟัง 
๏ ยายกลัวตกใจ  หัวงกงันไป  เหลียวหน้าเหลียวหลัง 
ความกลัวนักหนา ให้ละล้าละลัง  เวียนลุกเวียนนั่ง  รับสั่งเสาวนีย์ 
๏ ยายทูลค่อย ๆ  ว่าพระหนุ่มน้อย  มาอยู่สวนศรี 
ขออาศัยตา  กับม้าพาชี  มาแต่กรุงศรี  นครพารา 
     ... 
๏ ส่วนยายเฒ่ามา ถึงสวนอุทยา  ตามาคอยมอง 
ว่านางให้หา  ยายมาได้ของ  ประทานเงินทอง  สิ่งของนานา 
๏ ยายถึงตาถาม  ยายเฒ่าคุกคาม  คำรามเอาตา 
กูไปได้ทุกข์  เฒ่าสนุกถามหา  ต้องรุกนักหนา  มาลาร้อยไป 
๏ บอกว่าตาทำ  นางไม่ฟังคำ  รุกลากผลักไส 
จึงบอกตามจริง  นางจึงนิ่งไป  ว่าพระภูวนัย  ร้อยพวงมาลา 
๏ ตาเฒ่าฟังยาย  กริ้วโกรธมากมาย วุ่นวายนักหนา 
ว่ายายไปบอก  (เลือนราง) มาลา  ฉวยฉุดยุดคร่า  พายายเข้าเรือน 

 (เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๑๙ - ๒๑) 



๑๐๙ 

 

ตัวละคร “ตา” ที่เพิ่มมาในเทวันคำกาพย์นี้ทำให้เนื้อเรื ่องตลกขบขัน จากตัวอย่างเป็นตอนที่
พระธิดาถามยายว่าใครร้อยมาลัย ยายปดว่าตาเป็นผู้ร้อย พระธิดาไม่เชื่อ คาดโทษว่าถ้ายายโกหกจะถูก
ลงโทษ ยายละล้าละลังด้วยกลัวอาญา จึงบอกความจริงให้พระธิดาทราบ เมื่อยายออกมาจากวั ง ตาซึ่งรอ
ยายอยู่เข้าใจว่าพระธิดาคงพอพระทัยและให้รางวัลมามากมาย เมื่อตาถามเรื่องรางวัล ยายก็ตะคอกกลับ
ว่า “กูไปได้ทุกข์” เมื่อตารู้ว่ายายทูลพระธิดาว่าเทวันเป็นผู้ร้อยมาลัย ก็โกรธ พาฉุดคร่ากันกลับเรือน  

 
เพิ่มตัวละครเจ้าเงาะ 
เจ้าเงาะเป็นสามีของนางคุลา เจ้าเงาะมิได้มีบทบาทต่อการดำเนินเรื่องมากนัก แต่การพรรณนา

ถึงเจ้าเงาะทีถู่กแรดแทงและกัด “นอนตายหงายแหงนแอ่นเอน” อีกท้ังการพรรณนาคร่ำครวญถึงลักษณะ
และพฤติกรรมที่เจ้าเงาะเคยกระทำมาของนางคุลาก็ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของเจ้าเงาะ
และช่วยสร้างความตลกขบขันให้กับเนื้อเรื่องได ้ดังความว่า 

                ...๏ วันนั้นไอ้เงาะเที่ยวไป  ดั้นดงหลงไป 
ไอ้เงาะก็ไม่กลับมา 
๏ วันนั้นสายัณห์เวลา  มืดมนมรคา 
มันมาให้หลงซมซาน 
๏ จึงพบแรดร้ายสาธารณ์  มันเข้าทะยาน 
เข้าแทงเข้ากัดเงาะตาย 
๏ อีคุลาคอยหาใจหาย  วกเวียนวุ่นวาย 
ตะกายตะเกยีกเรียกไป 
๏ ดาวเดือนเลื่อนขึ้นแจ่มใส มันเที่ยวหาไป 
บัดใจไปสบพบเห็น 
๏ นอนตายหงายแหงนแอ่นเอน คิดว่าผัวเป็น 
มันเห็นวิ่งเข้ายึดมือ 
๏ เป็นไรจึงไม่หืดหือ  เอ๊ะไอ้พ่อกระสือ 
โกรธหรือจึงไม่กอดคอ 
๏ หรือเอ็งได้เมียกระมังหนอ จึงไม่ของ้อ 
จรจ่อไม่พอใจเรา 
๏ มันจึงลูบคลำขยำเป้า  ปะสำคัญเข้า 
จึงเอามือคลำขยำด ู
๏ เป็นไรเลือดไหลพรั่งพรู  เผ้าผมดมดู 
หัวหูเป็นเลือดหลั่งไหล 
๏ มันจึงเอามือซัดไป  ยื้อชักผลักไส 
ไม่หวาดไม่ไหววางลง 
๏ มันรู้ว่าตายมั่นคง  ไอ้พ่อเงาะดง 
ย่องหย่งหลงตายวายปราณ 
๏ เสียดายรูปร่างสะคราญ  ผมสั้นกันก้าน 
กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง 
 



๑๑๐ 

 

๏ เมียได้หาเหาเกาแต้ม  ขี้กลากมอมแมม 
วามแวมงามเหมือนหมา 
๏ เมียมาเสียดายนักหนา  ไอ้เงาะผัวข้า 
อตส่าห์เข้าดมสมจร 
๏ เสียดายกลิ่นอายดังดอกบอน เจ้าไกวให้เมียนอน 
อ้อนวอนเข้านวดเมียไป 
๏ เมียรักสุดสวาทขาดใจ  ใคร่ตามตายไป 
หาไหนจะเหมือนพ่อเบี้ยโป่ง 
๏ ไอ้พ่อจูบลูกตมูกโด่ง  เมียจะเข้าโพรง 
โก้งโค้งให้กบขบตาย 
๏ คิดมาก็น่าใจหาย  เมื่อยังไม่ตาย 
เสียดายลงต้มงมหอย 
๏ เจ้าเคยปลุกเมียบ่อย ๆ  ลุกขึ้นกินหอย 
อร่อยทัง้เปรี้ยวเคี้ยวปู 
๏ คิดมาก็น่าไม่อยู่  ไปนอนริมรังหนู 
ไว้อยู่อาศัยสบายใจ… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๔๕ - ๔๗) 
เงาะ ปรกติแล้วหมายถึงคนป่าพวกหนึ่ง รูปร่างตํ่าเตี้ย ตัวดำ ผมหยิก ในตระกูลนิกริโต (Negrito) 

และตระกูลออสโตรเนเชียน (Austronesian) อยู่ในแหลมมลายู เรียกตัวเองว่า กอย ได้แก่ พวกเซมัง และ
ซาไกหรือเซนอย, โดยปริยายเรียกคนที่มีรูปร่างเช่นนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๒๙๒) ลักษณะ
ของเงาะตามความรู้สึกของคนทั่วไปมักเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ สำหรับเจ้าเงาะสามีของนาง
คุลานี้แม้นางคุลาจะคร่ำครวญว่า “รูปร่างสะคราญ” และ “ตมูกโด่ง” แต่ก็น่าจะเป็นการแฝงนัย (irony) 
หมายถึง ความคิดที่เจตนาจะสื่อสารนั้นแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับความหมายตามตัวอักษรของคำที่ใช้  
หรือหมายถึงการขัดกันระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็น (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑, 
หน้า ๒๗๕) เจ้าเงาะจึงน่าจะมีรูปร่างต่ำเตี้ย ผมสั้นหยิก “กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง” ซึ่งน่าจะ
หมายถึงหัวล้านเถิก มีเหา ขี้กลาก กลิ่นกายเหมือนดอกบอน จมูกแบน  

 
เพิ่มตัวละครน้องชายยักษ์ 
ในเทวันคำกาพย์มีตัวละครยักษ์กาลาเป็นน้องของยักษ์โกลา เมื่อยักษ์โกลารู้ว่ายักษ์กุตันยกธิดาให้

สมุทรกุมารก็โกรธ ยกทัพไปรบแต่พ่ายแพ้ จึงได้ไปตามยักษ์กาลารวมทั้งบริวารมาช่วยรบ ดังความว่า 
...๏ แต่ก่อนท้าวโกลา  เคยไปมาเมืองกุตัน 
จึงขอลูกสาวนั้น   ท้าวกุตันไม่ชอบใจ 
๏ จึงท้าวโกลายักษ์  กริ้วโกรธนักหุนหันไป 
ยกพลมาล้อมไว้   รบชิงชัยกันนักหนา 
๏ ยักษ์มารตายเป็นเบือ  ไม่เหลือหลอสิ้นโยธา 
ยังแต่ท้าวโกลา   หนีกลับมาสู่เมืองตน 
๏ เมืองติดชิดลงกา  เหล่ายักษาเป็นพวกพล 
ล้มตายเที่ยวขวายขวน  หารี้พลทั่วทิศศา 



๑๑๑ 

 

๏ เที่ยวไปเมืองลำยอง  ปรึกษาน้องชื่อกาลา 
บอกเล่าเรื่องราวมา  ท้าวกาลากริ้วโกรธไป 
๏ ว่าเหม่ท้าวกุตัน  ลูกสาวนั้นงามเป็นไฉน 
จะไว้ชีวิตไย   เราจะไปฆ่าให้ตาย 
๏ ท้าวโกลากาลยักษ์  กริ้วโกรธนักไม่เหือดหาย 
เรียกยักษ์มาวุ่นวาย  สูทั้งหลายเร่งเร็วพลัน 
๏ อสูรหมู่เสนา   ก้มเกศาพรั่งพร้อมกัน 
นิมิตรูปกายนั้น   เป็นมหันต์เติบโตใหญ่… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๑๑๗ - ๑๑๘) 
ตัวละครน้องชายของยักษ์ที่จะมาชิงธิดายักษ์นี้ไม่มีปรากฏในเทวันธชาดก ในชาดกกล่าวเพียงว่า

เมื่อยักษ์สัจจพันธุ์รู้ว่ากูฏันตยักษ์ยกธิดาให้มนุษย์ก็โกรธจึงยกทัพไปรบ การเพ่ิมตัวละครยักษ์กาลาขึ้นมานี้
อาจไม่ได้ส่งผลต่อการดำเนินเรื่องมากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้เห็นบุญบารมีและความสามารถ
ของหัสบดีมากยิ่งขึน้เพราะสามารถรบชนะศัตรูที่มีจำนวนมากได้  

การเพิ่มตัวละครในนิทานคำกาพย์ กวีน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้เนื้อเรื่อง 
ตัวละคร “ตา” และ “เจ้าเงาะ” มีลักษณะและพฤติกรรมที่ชวนขบขัน อีกทั้ง “ตา” อาจถูกเพิ่มมาจาก
ความคุ้นเคยในการอ่านฟังนิทานพื้นบ้านที่มักพบยายคู่กับตา ในขณะที่เจ้าเงาะน่าจะเป็นตัวละครตลกที่
เป็นที่รู้จักกันดี ส่วนการเพิ่มตัวละคร “น้องชายยักษ์” นอกจากจะทำให้เห็นความสามารถของพระเอกที่
รบชนะศัตรูจำนวนมากได้แล้ว ยังทำให้กวีได้แสดงความสามารถในการประพันธ์ฉากสู้รบที่ยืดยาว เพ่ิม
ความตืน่เต้นให้เนื้อเรื่องซึ่งอาจสัมพันธ์กับท่วงทำนองในการสวดอ่านมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
  ๒.๒ เพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ 
 กวีเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์บางตอนในเนื้อเรื่องเทวันคำกาพย์ให้แตกต่างไปจากเทวันธชาดก 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 เพิ่มเหตุการณ์ตอนพระราชาประพาสป่าแล้วถูกยักษ์ลวงไปฆ่า 
 เหตุการณ์ตอนที่ยักษ์แปลงเป็นเนื้อทองลวงพระราชาเข้ามาในเขตแดนของตนเพื่อจะจับกินนั้น 
ในเทวันธชาดกกล่าวว่านันทยักษ์แปลงเป็นเนื้อทองลวงพระเจ้ากาสิกราชมาในเขตแดนของตนแล้วแปลง
กายกลับเป็นยักษจ์ับพระราชากับม้าและถามธรรม พระราชาตอบไม่ได้ยักษ์จึงจับกิน ดังความว่า 

...นันทยักษ์จึงแปลงกายจากสุวรรณมฤคให้เห็นเป็นยักษ์ใหญ่โต ตรงเข้าจับพระราชากับม้าไว้แล้ว 
ถามอมละธรรมกะพระราชา ๆ แก้ไม่ได้ นันทยักษ์จึงกินพระราชาเสียแล้วใคร่จะกินม้านั้นอีกจึง 
จับม้าเข้าไว้ให้มั่น...  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๔ - ๓๒๕) 
ส่วนในเทวันคำกาพย์มีการเพ่ิมรายละเอียดเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเมื่อนนทยักษ์แปลงเป็นกวางลวง

ท้าวพรหมทัตเข้ามาในเขตแดนแล้ว ได้แปลงกายกลับเป็นยักษ์ โดยในคำกาพย์ได้เพิ่มการพรรณนา
ลักษณะที่น่ากลัวของยักษ์ และเพ่ิมบทคร่ำครวญของท้าวพรหมทัต ดังความว่า 

๏ ท้าวไปใน(ม)รคา  จะพรรณาโยชน์โดยไกล 
ม้านั้นมันแล่นไป   เข้าเขตในไพรยักษา 
๏ แว่นแคว้นแดนของยักษ์ เถิงสำนักไทรสาขา 
มันเห็นเป็นภักษา   ตัวมฤคคามาหายไป 



๑๑๒ 

 

๏ ทำอิทธิ์ฤทธิศักดิ ์  เป็นมหายักษ์เติบโตใหญ่ 
ยืนแอบแทบต้นไทร  ตะบองใหญ่แกว่งไกวมา 
๏ โห่ก้องร้องตวาด  ด้วยอำนาจของยักษา 
ตบมอือือไปมา   ทำนัยนาแดงแสงไฟ 
๏ เขี้ยวงอกออกนอกปาก  ร้องสำรากโกรกกรากไป 
แผลงอิทธิ์ฤทธิไกร  วิ่งเข้าไปใกล้ราชา 
๏ แลบลิ้นปลิ้นตาตน  ทำมืดมนบนเวหา 
องอาจตวาดเสียง   กึกก้องเพียงเสียงฟ้าผ่า 
๏ จึงร้องกึกก้องไป  ว่าผู้ใดใครเข้ามา 
ที่ในต้นพฤกษา   กูจะฆ่าให้บรรลัย 
๏ ตบมืออ้ืออึงมา   พระราชาเห็นตกใจ 
ผันแปรเล็งแลไป   ในพระทัยแทบปลดปลง 
๏ พระองค์ไม่เคยเห็น  ยักษาเป็นกวางเยียรยง 
มิอาจจะตำรง   ทรงพระกายไม่สมประดี 
๏ พระพักตร์ผิวเผือดผิด  ทั้งโลหิตเหือดหายสิ้น 
จะกลับไปบัดนี้   ส่วนพาชีสิ้นสุดแรง 
๏ จะหนีเห็นไม่พ้น  ท้าวไทจนทรงกันแสง 
พระอสุทะลุแดง   ด้วยกันแสงร้องร่ำไร 
๏ ว่าโอ้ครั้งครานี้   พระมเหสีจะเห็นใคร 
สองเจ้าจะเข้าไป   อ้อนวอนไหว้ถามมารดา 
๏ ส่วนแม่แลเห็นลูก  พระทัยผูกเสน่หา 
สวมกอดสองพังงา  โศกาไห้ไม่วายวัน 
๏ ข้าสาวนางเฒ่าแก่  ทั้งชาวแม่ไห้โศกศัลย์ 
คร่ำครวญชักชวนกัน  ไห้สนั่นครั่นครืนไป 
๏ มนตรีเสนีเล่า   เข้าไปเฝ้าเจ้าถามไถ ่
จะทูลเป็นมูลไป   จะร่ำไรไห้โหยหา 
๏ พระองค์ทรงพิลาป  ชลเนตรซาบอาบพักตรา 
ท้าวเห็นจักมรณา   เป็นภักษาของขุนมาร 
๏ ท้าวทรงโศกโศกา  เถิงพาราเครื่องสิงคราน 
ท้าวไทให้บันดาล   น่าสงสารด้วยภูมี 
๏ ราชามาร่ำไร   รำลึกไปเถิงสองศร ี
โอ้โอะป่านฉะนี้   ไม่เห็นผีพระบิดา 
๏ เสียดายพระลูกแก้ว  ไม่เห็นแล้วทุกเวลา 
สององค์ทรงโศกา  คร่ำครวญหาไม่เว้นวัน 
๏ ตัวกูมาโลโภ   โดยโมโหมาผูกพัน 
เวรามากางก้ัน   โหรานั้นมันทักทาน 
 



๑๑๓ 

 

๏ กรรมเถิงจึงไม่ฟัง  ให้คลุ้มคลั่งดังเพลิงผลาญ 
จึงพรากจากสถาน  แต่บูราณกรรมทำมา 
๏ เวรามาเถิงแล้ว  จากคลาดแคล้วพ้นฤๅหนา 
ยักษ์แกล้งแปลงกายา  เป็นมฤคคามาหลงใหล 
๏ ท้าวไทหวนตรึก  ไม่รำลึกเถิงพระไตร 
คุณแก้วทั้งสามไซร้  ท้าวบ่ได้ให้มืดมน 
๏ อักุศลดลพระทัย  จึงภูวนัยคิดฉงน 
กลุ้มกลัดให้ขัดสน  พระจุมพลเหือดหายศรี 
๏ พระองค์ร่ำไรรัก  ซบพระพักตร์หลังพาชี 
นิ่งแน่นอนเป็นผี   วิสัญญีมิทันนาน 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๑๗ - ๑๙ ) 
เทวันคำกาพย์ได้พรรณนาให้เห็นลักษณะของนนทยักษ์ว่าตัวสูงใหญ่ ถือกระบองแกว่งไปมา ร้อง

ตวาดกึกก้อง นัยน์ตาแดง เขี้ยวงอกออกนอกปาก แลบลิ้นปลิ้นตา ทำให้ท้าวพรหมทัตตกใจกลัวมาก เศร้า
โศกคร่ำครวญถึงชะตากรรมของตน อีกท้ังอาลัยอาวรณ์มเหสีและลูกทั้งสองจนสลบไปบนหลังม้า 

 
เพิ่มเหตุการณ์ตอนมเหสีทราบว่าสองกุมารหายไป พระราชาแปลงจึงแสร้งอาสาออกตามหา 
ในเทวันธชาดก เมื่อนางวิมลาไม่พบสองกุมาร เหล่านางสนมและอำมาตย์ก็ออกตามหาไม่พบ 

นันทยักษ์แปลงรู้ว่าสองกุมารหนี จึงอาสาออกตามหา โดยได้แปลงกายเป็นยักษ์ ดังความว่า 
...ฝ่ายเจ้ายักษ์จึงตรัสเรียกพระนางวิมลาเทวีมาสั่งว่า ขอเธออย่าเศร้าโศกไปเลย พวก

อำมาตย์ตามไม่พบเราจะไปยังป่าเที่ยวค้นหาอย่างช้าเจ็ดวันก็จะพบสองราชกุมารกุมารี เธอจงอยู่
ดูแลรักษาพระนครไว้ สั่งแล้วก็ลงจากปราสาทออกจากพระนคร สัญจรไปในป่าข้ึนไปยังยอดภูเขา
สูงใหญ่ นฤมิตกายให้สูงเพ่งดูไปในทิศทั้งสี่ เห็นสองราชกุมารกุมารีกับม้าจึงลงจากภูผาแล่นไล่
ตามไป...            

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๐) 
 

ส่วนเทวันคำกาพย์กวีได้เพ่ิมรายละเอียดเหตุการณ์ที่เหล่าเสนากลัวอาญาที่หาสองกุมารไม่พบ จึง
ไปเชิญแม่มดหมอผีมาทำพิธี ดังความว่า 

...๏ ว่าเหวยมนตรี สูสิ้นทั้งนี้  อยู่เฝ้าเวียงชัย 
แต่เราคนเดียว  จะเท่ียวตามไป  เราจะเข้าไพร  ตามไล่ให้ทัน 
๏ เราไปไม่ช้า  เจ็ดวันจะมา  เถิงพาราพลัน 
ไม่รู้เหตุผล  คนกับม้านั้น  จักรู้สำคัญ  ในวันกลับมา 
๏ ยักษาว่าแล้ว  เยื้องยาตรคลาดแคล้ว  ออกจากพารา 
เสนาไปตาม  ยักษ์ห้ามกลับมา  ไม่คิดฉันทา  ว่าเจ้าของตน 
๏ กลับเข้าเวียงชัย ปรึกษากันไป  กลัวภัยจุมพล 
ความตายทุกวัน  คิดพรั่นทุกคน  บ้างมาบ้างบน  เชิญคนผีทรง 
๏ อีมดอีท้าว  โรงสารมี่ฉาว  ปี่กลองฆ้องวง 
เชิญภูตเชิญผี  ไบศรีบรรจง  เชิญตาขุนส่ง  ส่งเหล้ากินไป 
 



๑๑๔ 

 

๏ อีท้าวมันปด  ทำตัวระทด  แกล้งปดแก้ไข 
ว่าเจ้าเข้าง ู  สูอย่าร้อนใจ  กูจะบอกให้  พบสองจอมขวัญ 
๏ อีท้าวมันเทศ  ว่าเจ้าขุนเพศ  เข้ากูทุกวัน 
ปากสั่นระรัว  ทำหวังกงัน  ส่งเหล้าไม่ทัน  มันดื่มรวดเดียว 
๏ ลางคนอีท้าว  ทำเรือทำห้าว  ว่าเจ้าเขาเขียว 
ทั้งเจ้าขุนจุย  ทำปากบุยเบี้ยว  (ขาดหาย)  เขี้ยวไม่ทันเห็น 
๏ ทำเป็นพูดจา  ประสมไปมา  หน้าตายังเป็น 
แล้วทำเป็นโกรธ  ทำโดดทำเต้น  ใครไม่เคยเห็น  นับถือจนตาย 
๏ อีท้าวลางคน  แก้ผ้าเดินบน  คนเชื่อมากมาย 
ว่าเจ้าเข้าสิง  เห็นจริงหญิงชาย  ฝูงคนทั้งหลาย  กราบไหว้บนบาน 
๏ เจ้าโปรดเถิดรา ขอให้เที่ยวหา  พบสองกุมาร 
อย่าให้มีโทษ  โปรดข้าดีฉาน  ขอให้พบพาน  บนบานเติมไป 
๏ อีท้าวทั้งปวง  มันพูดล่อลวง  กินเป็ดกินไก่ 
ว่ากูช่วยหา  สูอย่าร้อนใจ  กูจะจับไว้  อย่าได้ร้อนรน 
๏ ฝูงคนดีใจ  นับถืออึงไป  ทุกแห่งแพร่งหน 
ตีฆ้องร้องเป่า  มี่ฉาวสับสน  บัดนั้นฝูงคน  ซุกซนเที่ยวหา... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๕๓ - ๕๕) 
เหตุการณ์ที่เพ่ิมข้ึนมานี้สอดคล้องกับความเชื่อไสยศาสตร์ของชาวบ้านชาววัดและสร้างความตลก

ขบขันให้เนื้อเรื่อง 
 
เพิ่มบทคร่ำครวญของพระมารดา 
เมื่อพระมารดาทราบความจริงว่าพระราชาเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนพระราชาที่อยู่ในวังนั้นคือยักษ์

แปลง ในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระมเหสีและเหล่านางสนมตกใจหวีดร้องด้วยความกลัว ดังความว่า 
...ฝ่ายอันเตบุริกนารีมีพระมเหสีเป็นประธาน ทราบอาการนั้นแล้ว ร้องหวีดหวาดพากัน

ปิดทวารและบัญชรปราสาทปรึกษากันว่า แต่ก่อนเรามิรู้เลยสำคัญว่าเป็นพระราชาแท้ บัดนี้เรารู้
แน่ว่าเป็นยักษ์ด้วยเคยกินมนุษย์เสียทุกวัน อันที่จริงพระเทวันธกุมารกับพระนางจันทนกุมารีและ
ม้า คงรู้ความเรื่องนี้มาก่อนจึงพากันหนีไป บัดนี้พระองค์พาวานรและหมีมาถึง พระองค์จักเป็นที่
พ่ึงของพวกเรา... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔๕) 
ส่วนเทวันคำกาพย์กวีได้เพ่ิมบทคร่ำครวญของพระมเหสีที่อาลัยอาวรณ์ถึงพระราชา เมื่อทราบว่า

พระราชาได้เสียชีวิตไปแล้ว ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 
  พิลาป ๏ โอ้พระผ่านเกล้า ใครไม่บอกเล่า  ให้รู้เหตุผล 

เมียไม่รู้เลย  พระเคยจรดล  ไปในไพรสณฑ์  ชมฝูงมฤคคา 
๏ กรรมของน้องแล้ว จึงให้คลาดแคล้ว  จากความเสน่หา 
ชะรอยได้ทำ  กรรมติดตามมา  ทันพระราชา  ในป่าหิมวันต์ 
๏ พบยักษ์สาธารณ์ กินเป็นอาหาร  พระม้วยอาสัญ 
แล้วมันเนรมิต  ไม่ผิดสักอัน  น้องนี้สำคัญ  ว่าพระสามี 
 



๑๑๕ 

 

๏ พระมาสิ้นบุญ  ไม่ได้แทนคุณ  ปลงศพเผาผี 
ไม่รู้ตำแหน่ง  แห่งพระภูมี  กเฬวรากซากผ ี  อยู่ที่ในไพร 
๏ โอ้พระผ่านเกล้า ตัวของน้องเล่า  จะไปเถิงไหน 
จะให้ไผ่ผอม  ทุกข์ตรอมตายไป  น้องมาน้อยใจ  ด้วยไอ้ยักษา 
๏ จะอยู่ไปไย  อดสูอายใจ  พลไพร่เสนา 
มันจะดูหมิ่น  ติฉินนินทา  ตายเสียดีกว่า  อยู่ไยเป็นคน 
๏ สมเด็จเทวี  กันแสงโศก ี  กลิ้งเกลือกเสือกสน 
นางขยายพระเกศ นัยเนตรสุชล  ไหลหลั่งทั้งตน  บนแท่นรจนา 
๏ นางเจ้าร่ำไร  ระทดสลดใจ  หลงใหลเสน่หา 
นางแจ้งปรากฏ  ว่าโอรสมา  เถงิวังราชา  นางพระยาคลายใจ… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๔๔ - ๑๔๖) 
บทคร่ำครวญของมเหสีนี้มีการเขียนกำกับท่วงทำนองไว้ว่า “พิลาป” ซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็น

ท่วงทำนองที่ใช้กำกับเนื้อเรื่องตอนที่โศกเศร้า ทำให้ผู้อ่านผู้ฟัง เศร้า สะเทือนใจ และกระทบอารมณ์ กวี
จึงเพิ่มการพรรณนาเหตุการณ์เศร้าโศกตอนนี้ให้มากข้ึนว่านิทานต้นเรื่อง 

 
เพิ่มเหตุการณ์ตอนเทวันฝันบอกเหตุ 
เหตุการณ์ตอนนี้เทวันธชาดกกล่าวว่าในขณะที่นางสุวรรณเกสราถูกนางยักขินีทำร้าย ฝ่ายเทวันธ์

ได้กลับเข้าวังมาจัดเตรียมขบวนทัพออกไปรับนาง ดังความว่า 
ทีนี้จะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ต่อไป ใจความว่าครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้า พระโพธิสัตว์เจ้าทรงตรัส

ให้จัดเตรียมราชยานไว้พร้อมเสร็จ จึงเสด็จออกจากพระนครโดยมหันตบริวารยศ ครั้นถึงนิโครธ
พฤกษ์นั้นแล้ว จึงเชิญยักขินีแปลงนั้นลงจากต้นไทร ให้ประทับ ณ สีวิกา เสด็จพากลับเข้ายัง    
ราชฐาน ให้ยักขินีแปลงนั้นถวายบังคมพระราชมารดาแล้ว เสด็จขึ้นสู่มหาปราสาทประทับร่วมกับ
ยักขินีแปลงนั้น 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๘) 
ส่วนเทวันคำกาพย์มีการเพิ่มเหตุการณ์เทวันฝันร้าย ดังความว่า 

๏ ทีนี้มาจะกล่าว   ถึงเรื่องราวพระเทวัน 
ราตรีคืนวันนั้น   พระทัยหวั่นบรรทมไท 
๏ ครั้นเมื่อจะรุ่งราง  โฉมนวลนางแทบบรรลัย 
อีคุลาฉุดคร่าไป   ทิ้งนางไว้ริมคงคา 
๏ พระองค์นิมิตฝัน  สุบินนั้นร้ายนักหนา 
ว่าอียักษีมา   แหวะอุราผ่าเอาไป 
๏ อียักษ์ไม่ปรานี   เข้าโบยตีไม่ปราศรัย 
ผ่าแหวะแขวะหัวใจ  แล้วพาไปในคงคา 
๏ หัวใจของพระองค์  แล้วเวียนวงเข้ามาหา 
พระจับรับเอามา   ใส่อุราแล้วติดไป 
๏ พระสะดุ้งตกใจฟ้ืน  พระองค์ตื่นให้หวั่นไหว 
คิดถึงเจ้าทรามวัย  จะเป็นไฉนนะน้องอา 
 



๑๑๖ 

 

๏ นวลนางอยู่กลางไพร  ท้าวอาลัยคร่ำครวญหา 
จนแจ้งแสงสุริยา   ท้าวให้หาโหราพลัน 
๏ โหรามาบัดใจ   พระภูวนัยจึงแก้ฝัน 
โหรบังคมพระทรงธรรม์  ฟังเรื่องฝันร้ายนักหนา 
๏ ข้าแต่ฝ่าพระบาท  ฝันประหลาดอย่างนี้หนา 
ของรักจักไกลตา   ที่เสน่หาจะจากไป 
๏ ถึงไปไม่อยู่ช้า   จะกลับมาอย่าสงสัย 
ข้าบาทมาแคลงใจ  อรไทอยู่เอกา 
๏ องค์เดียวเปลี่ยวใจนัก  ฝันประจักษ์ร้ายนักหนา 
โพยภัยในหิมวา   จะมีมาเป็นฉันใด 
๏ ขอเชิญฝ่าพระบาท  ไปรับราชเชิญอรไท 
ช้านักจักมีภัย   เชิญเร็วไวไปรับมา... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๕๓ - ๕๕) 
เหตุการณ์ที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นตอนที่นางเกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำร้าย ในขณะที่เทวันได้กลับมา

จัดเตรียมขบวนทัพในวัง เทวันฝันร้ายว่ามีนางยักษ์มาทำร้ายและควักหัวใจตนไปทิ้งน้ำ แต่แล้วหัวใจได้
เวียนกลับมาและตนได้นำมาใส่อกไว้ดังเดิม ซึ่งโหรได้ทำนายความฝันว่าพระองค์จะเสียของรักแต่ไม่นานก็
จะได้ของรักนั้นกลับคืน ซึ่งเป็นวิธีการเล่าเรื่องให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าอันเป็นวิธีการที่นยิม
ในนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ   

 
เพิ่มเหตุการณ์ตอนตายายช่วยเหลือตัวละครเอกหญิง 
เหตุการณ์ตอนตายายช่วยเหลือตัวละครเอกหญิงนี้  ในเทวันธชาดกกล่าวว่าตายายมาอาบน้ำที่

สะพาน ได้ยินเสียงร้องของนางสุวรรณเกสรา จึงช่วยเหลืออุ้มนางขึ้นจากน้ำ แล้วได้ช่วยอาบน้ำและทายา
ให้ เมื่อตายายทราบความจริงก็รู้สึกสงสารจึงช่วยเลี้ยงดูนาง ดังความว่า 

...มีสองคนผัวเมียอยู่ในบ้านนั้นหามีบุตรไม่ คืนนั้นพากันจะไปอาบน้ำที่สะพาน ได้ยิน
เสียงพระนางเกสราร้องดังนั้นจึงร้องถามไปว่าใครร้องเรียก พระนางสุวรรณเกสราเทวีจึงบอกว่า 
ฉันเป็นมนุษย์ผู้หญิง ถูกอมนุษย์โบยตีทิ้งน้ำลอยมา สองสามีภรรยานั้นมีความกรุณา ช่วยกันอุ้ม
ขึ้นจากน้ำ แล้วจึงให้อาบน้ำร้อนทายาให้หายเมื่อยและเจ็บขัดแล้วถามว่า นี่แม่มาแต่ไหน พระ
นางสุวรรณเกสราจึงเล่าความตั้งแต่ต้นจนปลายให้สองตายายนั้นฟัง สองคนผัวเมียนั้นนึกสงสาร
จึงเลี้ยงเอาไว้ 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๕๘) 
ส่วนเหตุการณ์ตอนนี้ในเทวันคำกาพย์ กวีได้เพิ่มเหตุการณ์ว่าตายายจะไปอาบน้ำที่บันไดท่าน้ำ 

ยายได้ยินเสียงร้องก็ตกใจนึกว่าผีหลอก จึงรีบวิ่งไปหาตา เมื่อตามาดูก็พบนางเกสรสวรรค์ซึ่งถูกทำรา้ยมา 
ตายายจึงช่วยนางขึ้นจากน้ำ ช่วยบ่งหนามออกจากกายได้ถึง ๓ ทะนาน ทายา หุงหาอาหารให้กิน และ
เมื่อตายายทราบความจริงก็รู้สึกสงสารจึงช่วยเหลือเลี้ยงดูนางเป็นลูกบุญธรรม ฝ่ายนางเกสรสวรรค์ก็ดูแล
ช่วยเหลือปรนนิบัติตายาย ต่อมามีชาวบ้านและหนุ่ม ๆ มาเห็นนางเกสรสวรรค์ ต่างก็เอ็นดู หลงรัก 
ปรารถนาได้นางมาเป็นคู่และสะใภ้ ดังความว่า 

...๏ ยายลงจากกระได วิ่งวางลงไป  ถึงท่ีตีนท่า 
ออกปลายตะพาน ลนลานนักหนา  อาบน้ำล้างหน้า  แล้วมาแลไป 



๑๑๗ 

 

๏ ยายเฒ่ากลี  ได้ยินเทวี  ครางอยู่ริมกระได 
ยายว่าหือ ๆ  ผีหรืออะไร  ยายกลัวตกใจ  อกคว่ำขวัญหาย 
๏ ยายวิ่งขึ้นมา  ความกลัวนักหนา บอกตาวุ่นวาย 
ตาเอยเมื่อกี ้  ผีหลอกแทบตาย  ตามิเชื่อยาย  ไปดูด้วยกัน 
๏ ตาว่ายายเฒ่า  ผีที่ไหนเล่า  ปากสั่นคอสั่น 
เราไปเช้าเย็น  ไม่เห็นสักวัน  ผีหลอกยายนั้น  มันทำอย่างไร 
๏ ยายบอกแก่ตา  มันครางหือมา  ริมท่าหัวกระได 
เฒา่ไม่เชื่อกู  นอนอยู่ทำไม  เร่งเร็วมาไป  ได้ยินดอกรา 
๏ (เลือนราง)  (ขาดหาย)  (ชำรุด) ชวนกันมา 
ยายอยู่ข้างหลัง  ฉุดรั้งออตา  มาถึงตีนท่า  ตาคิดสงสัย 
๏ ยืนเหลียวแลดู  นางครางหืออยู่  ริมหัวกระได 
ยายว่าตาพลัน  เออนั่นอะไร  ครางหือ ๆ ไป  มิใช่ฤๅตา 
๏ ตานิ่งฟังดู  ได้ยินกับหู  มืดอยู่หนักหนา 
ยายเอ๋ยจงไป  เอาไต้จุดมา  เร็ว ๆ อย่าช้า  จะมาส่องด ู
๏ ยายวิ่งขึ้น(ไป)  จุดไต้ให้ตา  (เลือนราง) มามองด ู
ตาส่องดูไป  ผีอะไรหลอกกู  ตาแลไปด ู  เห็นนางเทวี 
๏ ตาเห็นฉายา  ร้องว่าอนิจจา  ยายมาว่าผี 
โอโอะรูปร่าง  นวลนางงามดี  ใครช่างโบยตี  ไม่มีกรรรุณา 
๏ ตาร้องบอกยาย นางยังไม่ตาย  บุญเรานักหนา 
ลูกเราไม่มี  บัดนี้เลยหนา  ยายเอยเร็วรา  ลงมาช่วยกัน 
๏ เรายกขึ้นไป  เลี้ยงรักษาไว้  เป็นลูกบุญธรรม์ 
ยายตาดีใจ  ลงไปช่วยกัน  ยกนางจอมขวัญ  ขึ้นสู่เคหา 
๏ นวลนางเทวี  ยายตาสองศร ี  ต้องพระกายา 
หนามในยอกเหน็บ ปวดเจ็บหนักหนา ทั้งพระพักตรา  เขียวช้ำดำไป 
๏ ยายหยิบเสื้อมา จึงวางฉายา  น้ำตาหลั่งไหล 
เห็นนางเจ็บปวด  ยิ่งยวดเหลือใจ  สองเฒ่าร้องไห้  ร่ำรักนางพระยา 
๏ ยายตาบ่งหนาม ติดตัวโฉมงาม  เลือดทรามออกมา 
ยายจึงต้มน้ำ  ชำระกายา  ขม้ินชโลมทา  นางพระยาค่อยคลาย 
๏ เสี้ยนหนามต้องติด สองเฒ่าสะกิด  บ่งออกมากมาย 
ได้สามทะนาน  นางคราญค่อยหาย ยกมือขึ้นไหว้  พลิกกายหลับไป 
๏ สองเฒ่ายายตา มีความเสน่หา  น้ำตาหลั่งไหล 
ต้มเข้าจี่ปลา  ตักมาวางไว้  นวลนางอรไท  ค่อยฟื้นกายา 
๏ สองเฒ่าแลไป  เห็นไม่เป็นไร  ดีใจนักหนา 
จึงเข้าโบกปัด  พัดวีไปมา  อุ้มองค์ฉายา  ยายตาปลอบไป 
๏ โอ้อนิจจา  แม่บอกเล่าตา  เจ้ามาแต่ไหน 
เจ็บปวดนักหนา  บอกตายายไป  ยายจะเลี้ยงเจ้า  เป็นเพื่อนยายตา 
 



๑๑๘ 

 

๏ เมื่อนั้นเทวี  เจ้าได้สมประดี  มีความโศกา 
คิดถึงผัวขวัญ  มิอาจจะกลั้นน้ำตา คร่ำครวญป่วนหา บอกตายายพลาง 
๏ นางเล่าตามเรื่อง แรกมาจากเมือง  ติดเนื่องตามทาง 
ขึ้นอยู่ต้นไทร  พ้นภัยเสือสาง  อีคุลาเดินทาง  ช่างมาเจรจา 
๏ ข้านี้ดีใจ  มิได้สงสัย  จึงลงมาหา 
มันจับตัวได้  ไม่มีกรรรุณา  ตีโบยหนักหนา  จนข้าสลบไป 
๏ มันจึงลากไป  ทิ้งลงคงคา  ลอยมาน้ำไหล 
ข้าไม่รู้ตัว  มืดมัวอกใจ  ยายตาจงได ้  เอ็นดูกรรรุณา 
๏ สองเฒ่าว่าไป  แม่อย่าอาลัย  อยู่ในเคหา 
ยายตาจะได ้  หุงเข้าหาปลา  แม่อยู่เถิดรา  ยายตาดีใจ 
๏ วันนั้นสองเจ้า  ขลุกขลุยด้วยเจ้า  มิได้ไปไหน 
อาบน้ำป้อนเข้า  อยู่เฝ้าอรไท  เก็บผักหักไม ้  มิได้ไปขาย 
๏ เมื่อนั้นเทวี  เจ็บคลายหายดี  มีความสบาย 
ตายายสองคน  จรดลขวนขวาย  จึงให้โฉมฉาย  อยู่เฝ้าเคหา 
๏ แม่เจ้าอยู่เรือน  อย่าได้คบเพื่อน  พูดเล่นเจรรจา 
แม่อย่าเที่ยวเล่น  ขับไก่ดูกา  เย็นลงยายตา  จะมาเรือนพลัน 
๏ นางรับคำยาย  ตาไปเถิดรา  กลับมาเห็นวัน 
ข้าจะหุงเข้า  บนเหย้าเรือนพลัน ข้าไม่ผายผัน  พูดเล่นเจรรจา 
๏ ยายตาดีใจ  เกบ็ผักหักไม ้  มาขายอัตรา 
วันนี้ยายไป  ได้ผักเข้ามา  สองคนยายตา  หามาพอแรง 
๏ ยายตามาแล้ว  จึงนางน้องแก้ว  ลงมาจัดแจง 
กำผักมัดฟืน  ผูกมัดรัดแต่ง  แยกเป็นสองแห่ง  แบ่งไว้แบ่งขาย 
๏ นางเอาใจใส่  ยายตาดีใจ  ได้ความสบาย 
ฝูงคนเห็นนาง  รูปร่างเฉิดฉาย  มาถามตายาย  ว่าได้ไหนมา 
๏ ยายตาบอกเล่า นี่ลูกของเรา  ได้เลี้ยงรักษา 
เป็นลูกบุญธรรม  เจ้าลอยน้ำมา  เป็นบุญของข้า  เลี้ยงมาช้านาน 
๏ หนุ่ม ๆ ทั้งหลาย เห็นอรโฉมฉาย  รูปทรงนงคราญ 
ชอบเนื้อพึงใจ  เวียนไปในบ้าน  ยายตารำคาญ  ขับหลานขึ้นเรือน 
๏ เพ่ือนบ้านทั้งหลาย เอ็นดูโฉมฉาย  เขา้ของมาเยือน 
ถามไถ่พูดจา  หาตาบนเรือน  ยายกินของเลื่อน  ทุกวันอัตรา 
๏ ลางคนธิบาย  ว่ามีลูกชาย  วุ่นวายนักหนา 
มันวอนข้าไป  รับให้มาว่า  ขอหลานยายตา  ตามแต่จะเอ็นดู 
๏ ยายตาบอกเล่า ลูกสาวของเรา  ผัวเขามีอยู่ 
คือองค์ท้าวไท  อยู่ไกลพ้นรู้  ถ้าเจ้าเอ็นดู  ตามแต่นำ้ใจ 
๏ แต่เขามาหา  สองเฒ่ายายตา  ไม่ให้ไปไหน 
รับของกำนัล  ได้ทุกวันไป  บุญของอรไท  เป็นที่ชอบตา… 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น - หน้าปลาย, หน้า ๖๖ - ๗๕) 



๑๑๙ 

 

จะเห็นได้ว่าเทวันคำกาพย์ได้ขยายรายละเอียดเหตุการณ์ที่ตายายช่วยเหลือตัวละครเอกหญิง ทำ 
ให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และมีปฏิสัมพันธ์ไปมาหาสู่กัน นอกจากนี้ยังเห็นความน่า
ขบขันของตายายที่หวงนางเกสรสวรรค์ แต่ก็ยินดีรับของกำนัลจากชายหนุ่มที่มาเก้ียวนาง 

 
  ๒.๓ เพิ่มรายละเอียดของฉากและบรรยากาศ 

เทวันคำกาพย์ได้เพิ่มการพรรณนารายละเอียดของฉากต่าง ๆ แตกต่างจากเทวันธชาดกที่นิยม
กล่าวถึงฉากหรือบรรยากาศของสถานที่ในเนื้อเรื่องสั้น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เพิ่มรายละเอียดฉากสระบัวของกุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตน 
เทวันธชาดกกล่าวถึงสระบัวซึ่งมีกุมภัณฑ์ ๔ ตนเฝ้าอยู่ โดยมิได้พรรณนาบรรยากาศและสภาพ

ของสระบัวมากนัก กล่าวเพียงว่าในสระนั้นมี “เบญจประทุมดอกโตเท่าจักรรถ” “กระจับเท่าศีรษะ
กระบือ” ดังความว่า 

...ในหิมวันตประเทศมีสระน้ำอยู่แห่งหนึ่ง เป็นน้ำสำหรับบริโภคใช้สอยของท้าวเวสสุ- 
วรรณ สระน้ำนั้นสะพรั่งไปด้วยเบญจประทุมดอกโตเท่าจักรรถ และมีกระจับประมาณเท่าศีรษะ
กระบือ มีกุมภัณฑ์ยักษ์เฝ้ารักษาสระนั้นอยู่สี่ตน ถ้าว่ากุมภัณฑ์สี่ตนนั้นเห็นม้าและพระเชษฐาแล้ว
ก็จงจะฆ่าตายเราทั้งสองก็จะอยู่เป็นสุขสบาย ด้วยเหตุนี้พระน้องจงบอกพระเชษฐาของเธอว่า 
หม่อมฉันฝันเห็นว่าที่หิมวัตประเทศโน้นมีสระน้ำอยู่แห่งหนึ่ง สะพรั่งไปด้วยเบญจประทุมห้า
ประการ หม่อมฉันอยากได้ดอกและฝักประทุมที่สระนั้น ขอพระเชษฐาจงกรุณาไปหามาประทาน
ให้หม่อมฉัน พระนางจันทนกุมารีรับคำสามีแล้วจึงไปคอยท่าพระเชษฐาอยู่ ณ ปราสาทของตน 

ครั้นถึงเวลาเย็น พระโพธิสัตว์เจ้าทรงประทับหลังม้าเสร็จกลับมาถึงปราสาท พระนางจัน
ทนกุมารีนาฏจึงทำการต้อนรับและทำวัตรจริยาตามเคย ต่อเวลารุ่งเช้าพระนางจันทนกุมารีจึงทูล
ความตามที่พระอภัยราชกุมารบอกนั้นให้พระโพธิสัตว์เจ้าฟัง พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นหลังม้าบอก
สัญญาแก่ม้าๆ ก็พาเหาะไปในอากาศ จนบรรลุถึงสระน้ำนั้นแล้วเสด็จลงไปในสระ ในเวลานั้น
พวกกุมภัณฑ์หาอยู่ไม่ พากันไปหาอาหารยังมิทันจะกลับมา พระโพธิสัตว์ทรงเก็บเง่าบัวและเสวย
กระจับ แล้วเลือกเก็บดอกบัวอยู่... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๖ - ๓๓๗) 
ส่วนเทวันคำกาพย์กวีได้ขยายความพรรณนาถึงลักษณะของสระบัวนี้อย่างละเอียด ดังตัวอย่าง

ตอนอภัยกุมารเล่าถึงสระบัวให้นางจันทรฟังเพ่ือให้นางไปลวงเทวันไปให้ยักษ์กินที่สระบัวว่า 
...๏ ยักษ์อยู่เฝ้าสระศรี  มีฤทธีเป็นนักหนา 
สระนั้นมีบุปผา   เหล่าปทุมามีหลายพรรณ 
๏ บัวหลวงแลบัวขาว  อยู่เป็นเหล่างามเฉิดฉัน 
สัตตบุษย์บัวแดงนั้น  ทั้งบัวผันน่าเชยชม 
๏ บัวเผื่อนแลบัวขม  มีไม้ถมนางเทวี 
สัตตบรรณสารพันม ี  จงกลนีน่าพึงชม 
๏ ภุมรามาว้าว่อน  เอาเกสรร่อนระงม 
สระศรีมีอุดม   ฝักบัวกลมเท่ากงเกียน 
๏ กระจับเท่าหัวควาย  ปลาทั้งหลายว่ายวนเวียน 
งามจริงยิ่งอย่างเขียน  ปลาตะเพียนน่าใคร่ดู 
 



๑๒๐ 

 

๏ จระเข้แลเหรา   ฝูงมัจฉามาพรั่งพร ู
ยักษ์นั้นมันเฝ้าอยู่  มันคอยดูผู้ใดไป 
๏ ยักษ์เฝ้าอยู่สี่คน  สัตว์เดินหนหลงเข้าไป 
แว่นแคว้นแดนพงไพร  สี่โยชน์ไปเป็นขอบขัณฑ์ 
๏ เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  ฝูงสัตว์มีในหิมวันต์ 
คนธรรพแลคนธรรพ์  ในป่านั้นกลัวยักษา 
๏ ท้าวเวสสุวรรณให้  ยักษาได้ประสิทธิ์มา 
มนุษย์ครุฑนาคา   ไม่อาจมาในสระศร ี
๏ นวลเจ้าจงจำไป  พรุ่งนี้ไซร้ว่าให้ดี 
ว่าฝันในวันนี้   ขอพระพ่ีจงกรรรุณา 
๏ ว่าได้กินฝักบัว   เหง้าแลหัวหวานหนักหนา 
กระจับเท่ามหิงสา  ฝันได้มาเป็นมั่นคง… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๐๑ - ๑๐๒) 
เมื่อเทวันเดินทางถึงสระบัวดังกล่าว กวีก็พรรณนาบรรยากาศของสระบัวอย่างละเอียดและวิจิตร 

ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 
...๏ เจ้าชมสระศรี กับพ่ีพาชี  เปรมปรีดิ์ด้วยกัน 
ชมดอกบัวขาว  เหล่าเครื่องเรียงรัน ที่แดงแสงฉัน  มีพรรณเหลืองเขียว 
๏ แมลงภู่วู่ว่อน  เอาชาติเกสร  เร่ร่อนกลมเกลียว 
ฝูงนกฝูงหงส์  บินลงท่องเที่ยว  พลัดคู่อยู่เปลี่ยว  ตัวเดียวเที่ยวหา 
๏ เป็ดน้ำคับแค  กระทุ้งลอยแพ  อัดแอลอยมา 
นกกระสากาน้ำ  ดำมุดฉุดปลา  คอนหอยคอยง้า  ฉวยคว้าทันที 
๏ ยางเจ้ายางเสวย นกกระตรุมทำเฉย เคยจิกแต่ผี 
นกนั้นทำรัง  ริมฝั่งสระศรี  เสียงอ้ืออึงมี ่  อยู่ที่พฤกษา 
๏ พระชมชมใจ  สารพันดอกไม ้  ในสระนั้นหนา 
ชำระองค์พลาง  ทั้งชมฝูงปลา  ว่ายวู่พูมา  มัจฉาหลายพรรณ 
๏ ปลาเงินปลาทอง เห็นงามเรืองรอง  ลอยล่องตามกัน 
ตะเพียนตะพาด  สลาดผาดผัน  สลิดติดพัน  นวลจันทร์เนื้องาม 
๏ ปลาเพลียปลากา ปลากรายว่ายมา  ปลาซาเข็ดขาม 
แชวงฉวาด  ไล่ฟาดหุบตาม  แมงภู่วู่วาม  ไล่ตามกินไป 
๏ ปลาซิวปลาเสือ ว่ายมาหาเหยื่อ  พ่นเหนือน้ำไกล 
ปลาดุกปลากด  ปลาหลดปลาไหล ว่ายคล่ำคำไคล  อยู่ในสระศรี 
๏ ปลาซาปลาจ่อม ปลากดปลาค่อม  พลัดพร้อมมากมี 
ปลาช่อนปลาไช  อยู่ในสระศรี  ปลาหมอปลากะดี่ ว่ายรี่มีปนกันไป 
๏ ฝูงปลาอักโข  โลมากระโห้  เทโพโตใหญ่ 
สังควาดฝาดผี  ว่ายรี่หนีไกล  ปลาสร้อยลอยไป  อยู่ในสระศรี 
๏ จระเข้เหรา  ตริวตราวเต่าหน้า  กลานมามากม ี
เต่าหับเต่าหวาย  ตะกายวิ่งหนี  ม่านลายว่ายรี่  ขุดท่ีหลุมไข ่



๑๒๑ 

 

๏ ตนุเต่ากระ  ตะพาบน้ำดำปะ  กัดระกันไป 
เต่าดำเต่าด่าง  ขุดรางข้ึนไข่  เต่าน้อยเต่าใหญ่  คลานไปหากัน 
๏ กุง้ก้ังมังกร  เงือกงูสลอน  ว่ายว่อนพัลวัน 
พ่นน้ำเป็นลำ  ดำว่ายผายผัน  กระหวัดรัดกัน  ผูกพันพิสมัย 
๏ ปูปลาปูแสม  แม่ไม่ลอยแพ  อัดแอลอยไป 
ปูลมปูม้า  วิ่งมาเร็วไว  ทำรูอยู่ใกล้  ในฝั่งน่าชม 
๏ แล้วมีทั้งหอย  บ้างจมบ้างลอย  หอยโข่งหอยขม 
หอยแครงหอยกาบ คาบหอยรากอม  หอยกระปุกคลุกต้ม หอยกลมนมวัว 
๏ หอยนกหอยตาก ปากเป็ดหอยราก  หอยพันพัว 
จุ๊บแจงแมงภู่  จับอยู่ขอบรั้ว  ติดกันพันพัว  หอยบัวหอยลาย 
๏ หอยสังข์หอยนาก หอยกาบอ้าปาก  หอยกากหอยทราย 
ฝูงสัตว์อยู่นั้น  สารพันเหลือหลาย เจ้าชมสบาย  ที่โบกขรณ…ี 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๐๖ - ๑๐๙) 
จะเห็นได้ว่าฉากสระบัวในเทวันคำกาพย์มีการพรรณนาอย่างละเอียด ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังจินตนาการ

เห็นภาพของบรรยากาศสระบัวซึ่งเป็นลักษณะสระที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สวยงาม มีการเล่น
คำ เล่นเสียงคำ เสียงพยัญชนะและสระ แสดงความสามารถของกวีมากกว่าที่จะพรรณนาสระบัวตาม
ความเป็นจริงตามธรรมชาติ 

 
เพิ่มรายละเอียดฉากสวนอุทยาน 
ตอนพระธิดาทูลขอพระบิดาประพาสสวนอุทยานเพื่ออุบายดูตัวชายหนุ่มที่ร้อยมาลัยให้ตนนั้น  

ในเทวันธชาดกกล่าวถึงบรรยากาศของสวนอุทยานสั้น ๆ ดังความว่า 
...พระนางเธอจึงพร้อมด้วยพ่ีเลี้ยงและสาวใช้เสด็จไปโดยมหันตอิสริยยศ ถึงสวนราช

อุทยานแล้วทรงเลือกเก็บนานาบุปผาและเสด็จลงสรงวารีในสระโบกขรณี ทรงเลือกเก็บนานา
ประทุมบุปผาเป็นต้น หลงเล่นจนลืมความเดิมซึ่งคิดไว้ว่าจะใคร่ดูผู้ชายที่ยายบอกนั้นเสีย… 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หนา้ ๓๕๒ - ๓๕๓) 
สวนอุทยานในเทวันธชาดกกล่าวเพียงว่ามี “นานาบุปผา” และ “สระโบกขรณี” โดยมิได้พรรณนา

รายละเอียด  
ส่วนเทวันคำกาพย์นั้นกวีขยายความพรรณนาสวนอุทยานที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อย่างงดงาม 

ดังความว่า 
...๏ เมื่อนั้นเทวี  เที่ยวทั่วสวนศรี  เก็บดอกมาลา 
มีอยู่ในสวน  ลำดวนจำปา  ดอกกระดังงา  บุษบากาหลง 
๏ พิกุลสารภี  กลิ่นหอมรวยดี  เทวีทัดทรง 
มะลิซ้อนหงอนไก่  ปลูกไว้เป็นดง  ทั้งดอกประยงค ์  ส่งกลิ่นหอมรวย 
๏ ดอกเทียนเบญมาศ สัตตบุษย์พุทธชาด นางนาถเด็ดฉวย 
สาวศรีเข้าเก็บ  เหน็บแซมผมมวย รูปร่างสะสวย  รวย ๆ รื่น ๆ  
๏ ชมดอกไม้แล้ว  จึงนางน้องแก้ว  ให้นางสาวศรี 
เก็บผลลูกไม ้  ในสวนอันม ี  ม่วงปรางลิ้นจี่  มีรสเปรี้ยวหวาน 
 



๑๒๒ 

 

๏ นางเจ้าเข้าปลิด ส้มซ่ามะขวิด  หวานชิดชื่นบาน 
ทุเรียนแมงคุด  ละมุดหอมหวาน  ทับทิมลูกจัน  นางคราญเก็บมา 
๏ มะเฟืองมะยม  ลูกสุกล้นถม  ห้อยย้อยไสว 
บ้างสอยบ้างทึ้ง  ช่วงชิงกันไป  น้อยหน่าลำไย  มีในสวนขวัญ... 

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าต้น, หน้า ๒๔ - ๒๕) 
จะเห็นได้ว่ากวีขยายความให้เห็นบรรยากาศของสวนอุทยานที่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชผลลูกไม้

นานาพันธุ์ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติและที่เกิดจากจินตนาการร้อยเรียงเชื่อมโยง เล่นเสียง เล่นคำ เพื่อสื่อ
ภาพสวนอุทยานอย่างงดงาม อันเป็นการแสดงภูมิรู้ของกวีและเป็นขนบการพรรณนาธรรมชาติของกวีไทย
มาตั้งแต่อดีต 

การเพิ่มรายละเอียดเนื้อเรื่องมักเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่องจึงต้องมีการ
เพิ่มความบางอย่างมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดของเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไป (สุดารัตน์ มาศวรรณา, 
๒๕๕๓, หน้า ๘๗) สำหรับเทวันคำกาพย์ การเพิ่มตัวละครและเหตุการณ์ทำให้นิทานมีความสนุกสนาน 
บางเหตุการณ์เป็นบทเศร้าโศกคร่ำครวญอาจทำให้ผู้อ่านผู้ฟังสะเทือนอารมณ์ไปกับเนื้อเรื่อง ส่วนการเพ่ิม
การพรรณนาฉากและบรรยากาศน่าจะสัมพันธ์กับท่วงทำนองสวดอ่านซึ ่งทำให้เกิดรสเสาวรจนีย์ 
เสริมสร้างจินตนาการเห็นภาพอย่างชัดเจนและมีชีวิตชีวา อันจะทำให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลินมาก
ยิ่งขึ้น  
 

๓. การตัดรายละเอียด (omission) คือ การละ ทอน หรือลดรายละเอียดบางส่วนจากตัวบท
เดิม หรือตัวบทต้นเรื่อง จากการศึกษาเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์พบว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์ตัด
รายละเอียดเหตุการณแ์ละตัดหลักธรรมคำสอนบางอย่างที่มีในเทวันธชาดก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๓.๑ ตัดรายละเอียดเหตุการณ์ 
เทวันคำกาพย์ตัดรายละเอียดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ ได้แก่ ตัดเหตุการณ์ตอนความฝันเกี่ยวกับ

กำเนิดของตัวละครเอกชาย และตอนพระอินทร์ให้เทวันธ์ขอพร ดังนี้ 
 ตัดรายละเอียดตอนความฝันเกี่ยวกับกำเนิดของตัวละครเอกชาย 
 เทวันธชาดกมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการถือกำเนิดของเทวันธ์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์มาปฏิสนธิในครรภ์
นางวิมลา โดยนางฝันว่ามีเทวบุตรนำแก้ววิเชียรมาให้แต่มีอันธกเทวบุตร หมายถึง อสูร หรือเทพที่ก่อ
ความเดือดร้อน มาแย่งแก้ววิเชียรไป ภายหลังแก้ววิเชียรฆ่าอันธกเทวบุตรแล้วกลับมาเปล่งรัศมีข้างนาง
วิมลา พระราชาจึงรับสั่งให้ปาทกาจารย์ทำนายฝัน ดังความว่า 

ในราตรีที่พระโพธิสัตว์มาปฏิสนธินั้น พระนางวิมลาทรงสุบินนิมิตว่า เทวบุตรองค์หนึ่งนำ
แก้ววิเชียรมาให้พระนางก็รับไว้ มีอันธกเทวบุตรองค์อื่นมาแย่งเอาแก้ววิเชียรนั้นไปเสีย ภายหลัง
แก้ววิเชียรนั้นฆ่าอันธกเทวบุตรเสีย แล้วกลับมาเอาเปล่งรัศมีอยู่ ณ สำนักพระนางวิมลาเทวี  ๆ 
ตื่นขึ้นแล้วจึงเข้าเฝ้าทรงเล่าพระสุบินถวายพระราชา ๆ รับสั่งให้หานิมิตปาทกาจารย์มาให้ทำนาย
ฝัน นิมิตปาทกาจารย์นั้นคำนวณถวายพยากรณ์ว่า พระนางวิมลาเทวีจะทรงพระครรภ์ราชกุมาร
นั้นจะเป็นโอรส เมื่อพระโอรสประสูติแล้วทรงพระเจริญรุ่นขึ้น จะมียักษ์ตนหนึ่งมาเบียดเบียน
พระนคร พระราชกุมารนั้นจะหนีจากพระนครนี้ไปยังนานาประเทศ ภายหลังจะได้มหิทธิเดชานุ
ภาพใหญ่ฆ่ายักษ์นั้นตายแล้วจะได้เป็นเอกราช หาพระราชาอ่ืนจะเสมอมิได้ ด้วยประการฉะนี้ 



๑๒๓ 

 

พระนางวิมลาเทวีทรงพระครรภ์ถ้วนทศมาสแล้ว จึงประสูติพระโอรสอันกอร์ปด้วยบุญ
ลักษณะ ก็เมื่อวันประสูติพระราชโอรสนั้น ฝนตั้งมืดคลุ้มทั่วไปในทิศทั้งปวง เพราะเหตุดังนั้น  
พระราชบิดามารดาจึงประทานนามโอรสนั้นว่า เทวันธกุมาร ด้วยประการฉะนี้... 

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๒๓) 
 เหตุการณ์ความฝันนี้เป็นการเล่าเรื่องให้ผู้อ่านผู้ฟังทราบความเป็นมาของความเป็นผู้มีบุญบารมี
ของตัวละครเอกชาย “พระโพธิสัตว์” และเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
ไม่มีปรากฏในเทวันคำกาพย์  

ส่วนเทวันคำกาพย์กล่าวถึงกำเนิดของเทวันโดยกล่าวว่านางมณีกินราทรงครรภ์ได้ ๕ เดือนปลาย 
ท้าวพรหมทัตให้โหรทำนายดวงชะตาของโอรส โหรทำนายว่าพระโอรสมีบุญบารมีมาก ดังความว่า 

...๏ ส่วนท้าวพรหมทัต เสวยราชสมบัติ  ตั้งสัตย์อุเบกขา 
อยู่มาช้านาน  นางคราญกินรา  ทรงครรภ์ขึ้นมา  ได้ห้าเดือนปลาย 
๏ สมเด็จราชา  รู้ว่าฉายา  ทรงครรภ์โดยหมาย 
ตรัสสั่งสาวศรี  ชาวที่ทั้งหลาย  รักษาโฉมฉาย  อันนราย ในครรภ์ 
๏ ฝ่ายท่านพรหมทัต มีองการตรัส  หาโหรมาพลัน 
ให้พิจรณา   ฉายาทรงครรภ์  โอรสอยู่นั้น  เป็นหญิงหรือชาย 
๏ โหรเฒ่าพินิจ  กราบทูลทรงฤทธิ์  ด้วยจิตคิดหมาย 
ดูลักขณะครรภ์  สำคัญเป็นชาย  ปะโรหิต ทั้งหลาย ถวายพระลักขณา 
๏ ข้าแต่ทรงฤทธิ์  ขอถวายชีวิต  ผิดคำโหรา 
ดูตามไสยศาสตร์  ไม่คลาดชะตา  พระโอรสสา  จะมาเป็นชาย 
๏ เจ้ามีบุญนัก  จะเห็นประจักษ์  ทั่วโลกคหญิงชาย 
ลัคนาราศี  ไม่มีอันนราย  จะได้สืบสาย  ปกป้องครองไป 
๏ ขอเดชปกเกล้า โอรสนี้เล่า  เทียมเท่าเมรุไกร 
จะมีตหาร   ยักษ์มันโตใหญ่  มีอาชาไนย  เหาะไปเวหา 
๏ ขอรับองการ  พระราชกุมาร  โพธิญาณสร้างมา 
ฝูงสัตว์น้อยใหญ่  อยู่ในไพรสา  กลัวอิทธิ์ฤทธา  เข้ามาตามองค ์
๏ ข้าบาททั้งหลาย กราบทูลถวาย  ฤๅสายมั่นคง   
มีสัตย์ดังนี้  ชีวีปลดปลง  ตัวข้าพระองค ์  ขอรับราชภัย... 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๗ - ๘) 
 

ตัดรายละเอียดตอนพระอินทร์ให้เทวันธ์ขอพร  
เมื่อม้าถูกยักษ์ฆ่าและกินศีรษะ พระอินทร์ได้มาช่วยต่อศีรษะและชุบชีวิตม้าขึ้นมาใหม่ เหตุการณ์

ตอนนี้ในเทวันธชาดกกล่าวว่าพระอินทร์ได้ให้เทวันธ์ขอพรสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเทวันธ์ได้ขอพร ๕ ประการ 
แล้วพระอินทร์จึงเสด็จกลับสวรรค์ ดังความว่า 

...ท้าวเทวราชจึงตรัสว่า แน่ะพ่อเทวันธกุมาร เราจักให้พรแก่พ่อไว้ พ่อต้องการพรสิ่งใด
จงรับพรนั้นไว้เถิด พระเทวันธกุมารเมื่อจะรับพระท้าวสักกเทวราช จึงตรัสบาทคาถานี้ว่า 

วร ฺเจ เม อโท สกฺก สพฺพภูตานมิสฺสร 
อมิตฺตา มํ อนฺตรายํ เนว กริสฺสนฺติ มยฺหํ 
อปิจาหํ อติพโล  อโรโค อนตฺรา น มเร 



๑๒๔ 

 

นนฺทสฺส ชโย จ โหมิ ปิตุรชฺชํ กาเรสุสามิ 
เย มหุตฺตมตมฺปตฺตา มยฺหํ สิ ฺจิโตทเกน 
เต ชีวิตํ ลพฺภนฺตุ ขเณ 

   ความว่า ข้าแต่ท้าวสักกเทวราชทรงอำนาจยิ่งใหญ่กว่าสรรพภูตสัตว์ ถ้าพระองค์จะทรง 
ประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าไซร้ ข้าพเจ้าขอยินดีรับพรเหล่านี้ไว้คือ ขออย่าให้พวกอมิตรทำอันตราย
แก่ข้าพเจ้าได้ ๑ ขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังยิ่งปราศจากโรค และขออย่าให้ข้าพเจ้าตายในระวางยังไม่
สิ้นอายุขัย ๑ ขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะนันทยักษ์และดำรงราชสมบัติของพระราชบิดา ๑ สัตว์เหล่า
ใดตายแล้วครู่หนึ่ง ขอสัตว์ตายเหล่านั้นจงได้ชีวิตคืนมาด้วยน้ำที่ข้าพเจ้ารดให้ในทันใดนั้น ๑ ท้าว
สักกเทวราชจึงประสาทพร ๕ ประการให้พระเทวันธกุมารแล้วตรัสว่า พระองค์จงอย่าได้ทรง
ประมาทเลย แล้วเสด็จกลับยังโลกสวรรค์  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๒) 
จะเห็นได้ว่าพร ๕ ประการที่เทวันธ์ได้ขอนี้เป็นเสมือนการเล่าเรื่องเหตุการณ์ภายหน้าให้ผู้อ่าน

ผู้ฟังได้ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไป ซึ่งเหตุการณ์นี้กวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์อาจหลงลืมหรือ
อาจจงใจละหรือตัดออกไป เนื้อเรื่องจึงกล่าวเพียงว่าเมื่อพระอินทร์ต่อศีรษะและชุบชีวิตม้าแล้ว พระอินทร์
ก็เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

...๏ เมื่อนั้นจึงเจ้าสององค ์ ดีใจกราบลง 
แทบท้าวพระองค์อินตรา 
๏ โกสีย์จึงมีบัญชา  ว่าเจ้าสองรา 
อาชาจงพากันไป 
๏ อินตราเธอมาปราศรัย  แล้วเหาะข้ึนไป 
บัดใจก็เถิงดึงสา… 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าต้น, หน้า ๖๗) 
 จะเห็นว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์ได้ละเหตุการณ์ที่พระอินทร์ได้ให้ตัวละครเอกชายขอพร
ออกไป ซึ่งทำให้เนื้อเรื่องนิทานคำกาพย์ช่วงนี้ดำเนินเรื่องต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
 

๓.๒ ตัดรายละเอียดหลักธรรมคำสอน  
 แม้เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์จะมีลักษณะเรื่องอย่างนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่ในเนื้อเรื่องได้
แทรกหลักธรรมคำสอนไว้ด้วย เทวันธชาดกปรากฏหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ ในตอน
ที่เทวันธ์เทศนาธรรมให้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตนฟัง และปรากฏหลักธรรมเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ ในตอนที่นาง
สุวรรณเกสรามาแสดงธรรมให้เทวันธ์ฟัง อันเป็นเหตุให้ทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ส่วนเทวันคำกาพย์
กวีกล่าวถึงหลักธรรมเรื่องศีล ๕ ไว้ในตอนที่เทวันเทศนาธรรมให้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตนฟังเท่านั้น โดยตัด
หลักธรรมคำสอนเรื่องทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม ๑๐ ออกไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่เทวันธ์เทศนาธรรมให้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตนฟังกวีแทรกหลักธรรมคำสอนเรื่องศีล ๕ ทุจริต ๓ 
และสุจริต ๓ อย่างละเอียด ดังความว่า 

พระโพธิสัตว์จึงตรัสว่า บัดนี้อาสนะก็สมควรแก่เราแล้ว แต่บุคคลผู้ฟังยังหาสมควรไม่ 
แน่ะ มาณพ บุคคลผู้จะฟังยังไม่ควรนั้นด้วยเหตุไรเล่า ท่านทั้งหลายจงสมาทานศีลเสียก่อน ท่าน
ทั้งหลายสมาทานศีลแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ควรฟังธรรม ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้ศีลแก่พวกข้าพเจ้า 



๑๒๕ 

 

พระโพธิสัตว์เมื่อจะให้ศีล ๕ จึงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นการฆ่าสัตว์ ๑ จงงดเว้นการลักพัสดุ
ที่เขาไม่ยอมให้ ๑ จงงดเว้นการประพฤติผิดในกาม ๑ จงงดเว้นจากวาจาเท็จ ๑ จงงดเว้นจากเหตุ
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มน้ำทำผู้ดื่มแล้วให้เมากล่าวคือสุราและเมรัย ๑ 

พระโพธิสัตว์เจ้าทรงให้ศีล ๕ แล้ว เมื่อจะทรงแสดงอธรรมและธรรมต่อไป จึงตรัสว่า 
ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายแต่ก่อนเคยเกิดเป็นมนุษย์ ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจา
และน้ำใจ จึงได้มาเกิดในกำเนิดยักษ์ด้วยทารุณกรรมสมาทาน บัดนี้ท่านทั้งหลายยังเป็นผู้หยาบ
ช้าร้ายกาจอยู่เช่นนี้ ตายจากอัตตภาพเป็นยักษ์แล้วก็จักไปเกิดในนรก เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย
จงละทุจริต ๓ อย่างเสียและจงถือเอาซึ่งสุจริต ๓ อย่างไว้ให้มั่น ทุจริต ๓ อย่างนั้นชื่อว่าอธรรม 

ทุจริต ๓ อย่างนั้น คือกายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ กายทุจริตนั้นคือประพฤติ
ชั่วทางกายมีอาการเป็น ๓ อย่าง คือฆ่าสัตว์มีชีวิต ๑ ลักทรัพย์พัสดุของเขา ๑ ประพฤติผิดในกาม 
๑ เหล่านี้สำเร็จด้วยกายจึงชื่อว่ากายทุจริต วจีทุจริตนั้นคือความประพฤติชั่วทางวาจามีอาการ
เป็น ๔ อย่าง คือกล่าวคำเท็จไม่จริง ๑ กล่าวคำหยาบ ๑ กล่าวคำส่อเสียด ๑ กล่าวคำเพ้อเจ้อ
โปรยเสียซึ่งประโยชน์ ๑ เหล่านี้สำเร็จด้วยวาจาจึงชื่อว่าวจีทุจริต มโนทุจริตนั้นคือประพฤติชั่ว
ทางใจมีอาการเป็น ๓ อย่าง คือเจตสิกธรรมชาติอันเกิดแต่โลภวิการ เป็นเหตุให้ทำทุจริต มีปาณา
ติปาตเป็นต้น เรียกว่าอภิชฌา ๑ ความปองร้ายผูกอาฆาตจองเวรอันเกิดแต่โทสวิการ เรียกว่า
พยาบาท ๑ ความเห็นผิดคลองธรรมอันเกิดแต่โมหวิการ เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ๑ เหล่านี้สำเร็จมา
ทางใจจึงชื่อว่ามโนทุจริต ความประพฤติชั่วเป็นไปในไตรทวารนี้ เรียกว่าอธรรม 

    ... 
ก็แหละสุจริต ๓ อย่างนั้นเป็นไฉน สุจริต ๓ อย่างนั้นคือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโน

สุจริต ๑ ความที่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ๓ อย่างนี้สำเร็จมาแต่ความ
ประพฤติได้ด้วยกายจึงชื่อว่ากายสุจริต ความที่ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
๔ อย่างนี้สำเร็จมาแต่ความประพฤติดีทางวาจาจึงชื่อวจีสุจริต ความที่ไม่เพ่งเล็งน้อมเอาพัสดุของ
เขา ความที่ไม่ผูกอาฆาตปองร้ายเขา ความที่เห็นตรงต่อธรรมความชอบ ๓ อย่างนี้สำเร็จมาแต่
ความประพฤติดีทางใจ จึงชื่อมโนสุจริต ความประพฤติดีด้วยกายวาจาใจ ๓ อย่างนี้ เรียกว่า 
ธรรมความชอบ  

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๓๗ - ๓๓๙) 
จากตัวอย่างจะเห็นว่าก่อนที่เทวันธ์จะแสดงธรรมได้ให้กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตนอาราธนาศีล คือ กล่าว

คำเชิญหรือขอร้องให้ให้ศีล (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๕๕๕) และสมาทานศีล คือรับเอาศีลมา
ปฏิบัติ (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๔๐๕) จากนั้นเทวันธ์จึงได้ให้ศีล ๕ ซึ่งเป็นศีลสำหรับทุกคน 
ได้แก่ ๑. เว้นจากทำลายชีวิต ๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้น
จากพูดเท็จ ๕. เว้นจากของเมา คือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, 
หน้า ๓๙๕) จากนั้นได้แสดงธรรมเรื่องทุจริต ๓ คือ ความประพฤติชั่ว ความประพฤติไม่ดีมี ๓ คือ ๑. กาย
ทุจริต ประพฤติชั่วด้วยกาย ๒. วจีทุจริต ประพฤติชั่วด้วยวาจา และ ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วด้วยใจ 
(พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๑๓๗) เป็นคู ่เทียบกับสุจริต ๓ คือ ประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ประพฤติถูกต้องตามคลองธรรม มี ๓ คือ ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบด้วยกาย ๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบ
ด้วยวาจา ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบด้วยใจ (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๔๕๙) 



๑๒๖ 

 

ส่วนหลักธรรมเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ นั้น กวีได้แทรกหลักธรรมดังกล่าวไว้ในเหตุการณ์ที่เทวันธ์
ให้ทหารประกาศหาคนมาแสดงธรรม นางสุวรรณเกสราจึงมาเทศนาธรรม ดังความว่า 

...ข้าแต่พระองค์จอมขัตติย บุคคลผู้ใดในโลกนี้มาประพฤติธรรมความชอบในมารดาบิดา
ทั้งหลาย ๑ ในบุตรภรรยาทั้งหลาย ๑ ในหมู่ญาติและมิตรผู้มีไมตรีจิต ๑ ในพลพาหนะท้ังหลาย ๑ 
ในชนชาวบ้านและนิคม ๑ ในชนชาวรัฏฐประเทศและชนบท ๑ ในสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ๑ ใน
หมู่เนื้อและนกทั้งหลาย ๑ ในเทพดาผู้รักษาพระนคร ๑ ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ๑ บุคคลผู้นั้น
ครั้นประพฤติธรรมความชอบ ๑๐ อย่างดังนี้ไว้ได้แล้ว ย่อมจะเข้าไปถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค์ 

เพราะเหตุนั้น พระมหาราช พระองค์จงบำเพ็ญทศมิตรธรรม ๑๐ อย่างนี้ไว้ให้ได้ เทพดา
ทั้งหลายทั้งอินทรพรหม ได้ถึงแล้วซึ่งทิพย์สมบัติก็ได้ด้วยกุศลวัตรที่ประพฤติธรรมความชอบไว้
อย่างนี้ พระมหาราชพระองค์จงอย่าได้ประมาทซึ่งสุจริตมิตรธรรมเลย ก็นรชนคนใดได้บำรุงเลี้ยง
มารดาบิดาโดยธรรมความชอบสรรพเทวดาในโลกนี้ มนุษย์และเทพดาทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญ   
ผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นทุกทิวาราตรี เมื่อผู้นั้นทำลายชีวิตอินทรีย์แต่โลกนี้แล้ว ก็จะบันเทิงรื่นรมย์ใน
โลกสวรรค์...      

(เทวันธชาดก ใน ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙, หน้า ๓๖๔) 
หลักธรรมเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ นี้เป็นการสอนบุคคลให้ปฏิบัติตนที่ดีต่อบุคคลรวมทั้งสิ่งมีชีวิต 

๑๐ ประเภท ได้แก่ บิดามารดา บุตรภรรยา ญาติและมิตรผู้มีไมตรีจิต พลพาหนะ ชนชาวบ้านและนิคม 
ชนชาวรัฏฐประเทศและชนบท สมณะพราหมณ์ หมู่เนื้อและนก เทพยดาผู้รักษาพระนคร และสรรพสัตว์
ทั้งหลาย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหลักธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันของชาวบ้านในอดีต เป็นหลักธรรมคำสอนที่
คล้ายกับหลักทิศ ๖ หมายถึง การปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณ กล่าวคือบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศท่ีอยู่รอบตัว จัดเป็น ๖ ทิศ คือ ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา ทักขิณ
ทิส ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย 
ได้แก่ มิตรสหาย เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน อุปริมทิส ทิศเบื้องบน ได้แก่ 
พระสงฆ์ (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๑๓๓ - ๑๓๔) 

ส่วนเทวันคำกาพย์กวีกล่าวถึงศีล ๕ เท่านั้น โดยกวีไดพ้รรณนาถึงศีล ๕ อย่างละเอียด ดังความว่า  
๏ เจ้ารำลึกได้  ตั้งนโมไป  จบได้สามหน 
แล้วว่าพระไตร  เรียบไปบัดดล  ศีลห้าเลิศล้น  เป็นต้นปานา 
๏ แจกออกมากมาย แต่ต้นจนปลาย  มุสาสุรา 
ดูก่อนกุมภัณฑ์  ศีลอันทั้งห้า  เราท่านเกิดมา  เพราะว่ากุศล 
๏ เป็นมนุษเทวา  ด้วยบุญสร้างมา  กรรรุณาแผ่ผล 
ปานาติปาต  ไม่ขาดจากตน  เป็นคนอักุศล  ฆ่าสัตว์ให้ตาย 
๏ ท่านอย่าได้ทำ  จะเป็นบาปกรรม  ติดตัวมากมาย 
กรรมสิ่งนี้หนัก  ขุนยักษ์ทั้งหลาย  ทีนี้ท่านตาย  จะได้วิมาน 
๏ ชาติก่อนไม่ดี  จึงเป็นยักษี  มีใจกล้าหาญ 
แล้วสร้างกรรมไป เห็นไม่เป็นการ  ครั้นตายวายปราณ จะทนทุกขา 
๏ ครั้นสิ้นจากทุกข์ ไม่ได้เสวยสุข  มนุษเทวา 
กรรมจัดซัดให ้  ไม่เป็นยักษา  เบียดเบียนชีวา  เขาเป็นอาหาร 



๑๒๗ 

 

๏ ดูก่อนขุนยักษ์  จงสาภิภักดิ์  ศีลห้าประการ 
จะพ้นชาติยักษ์  บุญจักหักหาญ  ครัน้สิ้นวิญญาณ  ขุนมารสุขขา 
๏ ดูก่อนขุนมาร  อทินนาทาน  ลักทรัพย์เขามา 
เจ้าของเขาม ี  อย่ายินดีรา  สารพัดโภคา  อย่าเบียดเบียนเอา 
๏ กาเมสุมิจฉา  ดูก่อนยักษา  ภรรยาของเขา 
อย่าได้ประสม  จิตลงปลงเอา  ชื่อว่าเมียเขา  อย่าร่วมเสน่หา 
๏ ถ้าว่าชอบใจ  บอกเล่าผู้ใหญ่  ให้ไปพูดจา 
สู่ขอเป็นที่  ประเวณีมา  ร่วมรักเสน่หา  ตามระบอบชอบธรรม 
๏ ถ้าทำโดยได้  ลูกเมียของใคร  เขาไปติดพัน 
เป็นมิตรสันทว  ไม่ละแก่กัน  จิตคิดหวนหัน  กระสันราคา 
๏ ซ่องเสพกามกล ครั้นตายวายชนม์  ขึ้นบนพฤกษา 
ต้นงิ้วหนามกรด  ปรากฏเกิดมา  ยอดเขากายา  แร้งกาจิกพลาง 
๏ อับจนทนเวท  บังเกดิเป็นเปรต  เพราะเหตุก่อนปาง 
ลูกเมียของท่าน  เที่ยวผลาญเที่ยวล้าง เพราะกรรมก่อสร้าง เป็นทางทุกขา 
๏ ตายเกิดบนงิ้ว  ครั้นลมพัดฉิว  เปลี่ยวเป็นขึ้นมา 
ทนทุกขลำบาก  ได้ยากคลนา  พระเจ้าตรัสมา  ครานั้นจะคลาย 
๏ ถ้าใครอดได้  กาเมนี้ไซร ้  จักให้สบาย 
จะไปสู่สวรรค์  ทันพระฤๅสาย  เพราะว่าเหนื่อยหน่าย มาสลัดตัดตรง 
๏ ยังศีลมุสา  ให้กล่าวสัจจา  อย่าว่าไหลหลง 
ไม่จริงอย่าว่า  เจรจาไม่ตรง  ถ้อยย้ำคำคง  อย่าได้หลงไป 
๏ แต่สัตย์เท่านี้  ครั้นสิ้นชีวี  จะมีสุขใหญ่ 
จะได้วิมาน  บริวารอสงไขย  เพราะถือสัตย์ไว้  จะได้เชยชม 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  สุราร้ายนัก  ใครมักเสพสม 
จะให้มัวเมา  เอาเป็นอารมณ์  เพราะเสพสมาคม สุรายาเมา 
๏ เสียประโยชน์มากมาย มักให้ตนตาย  ฉิบหายสูญเปล่า 
ให้เหงาให้ง่วง  คิดจะล่วงเอา  เงินทองของเขา  ใคร่เอาเป็นผล 
๏ คิดทำอุบาย  ไม่กลัวตัวตาย  แยบคายเสือกสน 
คบเพ่ือนสนุก  เที่ยวบุกรุกรน  เข้าชิงวิ่งปล้น  ซุกซนหามา 
๏ ได้สรรพบริวาร  เห็นลูกเมียท่าน  คิดอ่านริษยา   
เข้าหักหาญเอา  ด้วยสุรา   ทำตามปรารถนา  ใจกล้าอักุศล 
๏ ใครเสพสุรา  ปัญจศีลห้า  ไม่เห็นเป็นผล 
ด้วยตัวมัวเมา  เสพเข้าใจตน  เถิงใจกุศล  ย่อมเสื่อมสูญหาย 
๏ คิดแต่จะล้าง  ไม่ก่อสร้าง  หาทางสบาย 
มักให้โทโส  โมโหฉิบหาย  ไม่คิดความตาย  เหนื่อยหน่ายกุศล 
๏ สุราเมรัย  ตัดเสียให้ได้  ย่อมให้อับจน 
ครั้นตัววอดวาย  ตายจากเมืองคน  จะให้ไปทน  ทุกขเวทนา 
 



๑๒๘ 

 

๏ เกิดในนรก  นำแสบเถิงอก  เพราะตกจัตุรา 
นายนิริยบาล  กล้าหาญเข้ามา  ลากเอาชิวหา  เวทนาเหลือทน 
๏ เอาน้ำแสบตรอก ถูกคอถลอก  พุออกเสนขน 
ตายแล้วเป็นเล่า  กรรมเข้าใจดล  นอนครางร้อนรน  ทนทุกข์ช้านาน 
๏ หญิงชายผู้ใด  เกิดมาแล้วไซร้  ไม่เป็นแก่นสาร 
ย่อมสร้างบาปกรรม มักทำเผาผลาญ  ดูก่อนขุนมาร  อย่าทำสืบไป 
๏ นี่แลกุมภัณฑ์  ท้าวเวสสุวรรณ  สั่งไว้ฉันใด 
มนษุย์เทวา  เข้ามาสระใหญ่  ถ้าท่านจับได ้  ถามไถ่เถิงธรรม 
๏ อย่างนี้หรือไม่  กุมภัณฑ์กราบไหว้ บอกไปด้วยพลัน 
ข้าแต่พระบาท  ธิราชทรงธรรม์  ท้าวเวสสุวรรณ  สั่งนั้นมั่นหมาย 
๏ ใครผู้รู้ธรรม  อย่าให้เป็นกรรม  ทำให้เถิงตาย 
เอาไว้สำแดง  แจงธรรมทำหลาย ขอพระบรรยาย  อธิบายเทวธรรม 
๏ เมื่อนั้นภูบาล  ได้ฟังขุนมาร  องการรับคำ 
สำแดงต่อไป  ทางในเทวธรรม  มหายักษ์จงจำ  เราจักแก้ไข 
๏ ดูก่อนยักษา  เทวธรรมา  ใช่ว่าอ่ืนไกล 
คือตนหิริโอ  อย่าโวเวไป  กลัวบาปจึงได ้  ละอายจงพลัน 
๏ กลัวบาปอยู่แล้ว อย่าได้สอดแคล้ว  เป็นทางไปสวรรค์ 
ให้กลัวละอาย  เหนื่อยหน่ายผายผัน อยู่ในเทวธรรม์  เท่านี้แลหนา 
๏ หิริโอตปะ  จักเป็นตบะ  เดชหนักหนา 
ปุริสาโลเก  เทวธรรมา  พระจึงพรรณนา  จบวุจะเร 
๏ จบธรรมเทศนา จิตใจยักษา  ไม่มาโลเล 
คำรบพระไตร  มิได้โวเว   ด้วยสมคะเน  ของพระกุมาร 

(เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐, หน้าปลาย, หน้า ๑๑๕ - ๑๒๒) 
จะเห็นว่ากวีแสดงหลักธรรมเรื่องศีล ๕ อย่างละเอียด โดยได้กล่าวถึงหิริโอตตัปะ กล่าวคือ หิริ คือ 

ความละอายแก่ใจ ละอายต่อความชั่ว (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๔๗๕) ความละอายต่อบาป 
ความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิดต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลายและความละอายใจตนเอง
ที่จะละเว้นไม่ทำความดีซึ่งควรทำให้เกิดมีในตน (พระธรรมกิตติวงศ์, ๒๕๕๖, หน้า ๑๒๒๑) ส่วนโอตตัปปะ 
คือ ความกลัวบาป ความเกรงกลัวต่อทุจริต ความเกรงกลัวความชั่ว ไม่อยากเข้าใกล้ พยายามหลีกให้
ห่างไกล (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๕๙, หน้า ๕๘๖) เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะทำความชั่ว 
เพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การทำชั่ว จากการประพฤติทุจริตของตน (พระธรรมกิตติวงศ์, ๒๕๕๖, หน้า ๑๔๘๐) อย่างสั้น ๆ ด้วย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศีล ๕ เป็นศีลระดับต้น หรือนิจศีลซึ่งเป็นศีลของคนทั่วไป (พระธรรมกิตติวงศ์, ๒๕๕๖, 
หน้า ๑๐๑๔) ส่วนหลักธรรมคำสอนเรื่องทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม ๑๐ นั้นกวีอาจเห็นว่าจะทำ
ให้เนื้อเรื่องนิทานคำกาพย์มีหลักธรรมคำสอนมากเกินไปจึงได้ตัดออก การดัดแปลงเนื้อเรื่องด้วยการตัด
รายละเอียดจึงอาจเป็นไปเพราะกวีหรือผู้เล่าเห็นว่าส่วนนั้นไม่สำคัญ ไม่สมเหตุสมผล ไม่คุ ้นเคย ลืม 
หรือไม่สบอารมณ์ เป็นต้น 
 



๑๒๙ 

 

๔. การสลับเหตุการณ์ (transposition) คือ การนำอนุภาคซึ่งมีอยู่ในเหตุการณ์ตอนหนึ่งไปไว้
กับอีกตอนหนึ่ง หรืออาจจะเล่าสลับตอนกัน การศึกษาเทวันคำกาพย์พบว่ากวีมิได้เล่าเรื่องตามลำดับที่
ปรากฏในเทวันธชาดกท้ังหมด มีบางช่วงตอนที่กวีสลับเหตุการณ์ต่างไปจากตัวบทต้นทาง ดังนี้ 

สลับเหตุการณ์ตอนตัวละครเอกหญิงถูกทำร้าย 
การเล่าเรื่องเหตุการณ์ตอนที่ตัวละครเอกหญิงถูกทำร้าย เทวันธชาดกเล่าว่าเมื่อเทวันธ์และนาง

สุวรรณเกสราเดินทางมาถึงต้นไทร เทวันธ์เกรงว่าผู้คนจะนินทาหากนำนางสุวรรณเกสราเข้าเมืองเลย จึง
ได้ให้นางสุวรรณเกสรารออยู่ที่ต้นไทร แล้วตนก็กลับเข้าเมืองเพ่ือไปจัดขบวนทัพออกมารับนาง เมื่อเทวันธ์
เข้าเมืองไปแล้ว นางยักขินีมาพบนางสุวรรณเกสราจึงทำร้ายตบตีแล้วโยนทิ้งน้ำ จากนั้นตายายมาพบจึง
ช่วยเหลือนางขึ้นจากน้ำ ส่วนเทวันธ์ก็ยกขบวนทัพมารับนางสุวรรณเกสราแปลงเข้าวัง จากนั้นได้ตัดบทไป
เมืองโกสัยรัฏฐ์ที่ทราบเรื่องว่าพระธิดาสุวรรณเกสราหายตัวไป จากนั้นก็ตัดบทมาที่เทวันธ์มีเทวดามา
เข้าฝันเพื่อบอกเหตุ ส่วนเทวันคำกาพย์นั้นเล่าว่าเมื่อเทวันและนางเกสรสวรรค์เดินทางมาถึงต้นไทร เทวัน
เกรงว่าผู้คนจะนินทาหากนำนางเกสรสวรรค์เข้าเมืองเลย จึงได้ให้นางเกสรสวรรค์รออยู่ที่ต้นไทร ส่วนตนก็
กลับเข้าเมืองเพื่อไปจัดขบวนทัพออกมารับนาง เมื่อเทวันเข้าเมืองไปแล้ว นางคุลามาพบนางเกสรสวรรค์
จึงทำร้ายตบตีแล้วโยนทิ้งน้ำ จากนั้นได้ตัดบทมาท่ีเมืองโกสัยที่ทราบว่าพระธิดาเกสรสวรรค์หายตัวไป แล้ว
ตัดบทมาที่เทวันยกขบวนทัพมารับนางเกสรสวรรค์ปลอมเข้าเมือง ฝ่ายนางเกสรสวรรค์ก็ลอยน้ำไปจน
ได้รับความช่วยเหลือจากตายาย จากนั้นได้ตัดบทมาที่เทวดามาเข้าฝันเทวันเพื่อบอกเหตุ การเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ช่วงนี้มีการสลับลำดับเหตุการณ์กันดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔ - ๑ เปรียบเทียบการสลับเหตุการณ์ตอนตัวละครเอกหญิงถูกทำร้าย 

เทวันธชาดก เทวันคำกาพย์ 
(ก) เทวันเข้าเมืองเพื ่อจัดขบวนทัพมารับนาง
สุวรรณเกสรา 
(ข) นางสุวรรณเกสราถูกนางยักขินีทำร้าย 
(ค) ตายายช่วยเหลือนางสุวรรณเกสรา 
 
(ง) เทวันธ์รับนางสุวรรณเกสราแปลงเข้าวัง 
(จ) เมืองโกสัยรัฏฐ์หาสุวรรณเกสราไม่พบและได้
ทราบความจริงจากจดหมาย 
(ฉ) เทวดาเข้าฝันเทวันธ์เพ่ือบอกเหตุ 

(ก) เทวันเข้าเมืองเพื่อจัดขบวนทัพมารับนางเกสร
สวรรค์ 
(ข) นางเกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำร้าย 
(จ) เมืองโกไสยหาเกสรสวรรค์ไม่พบและได้ทราบ
ความจริงจากอักษรบันทึกทีก่ระดานชนวน 
(ง) เทวันรับนางเกสรสวรรค์ปลอมเข้าวัง 
(ค) ตายายช่วยเหลือนางเกสรสวรรค์ 
 
(ฉ) เทวดาดลใจให้เทวันฝันบอกเหตุ 

 
จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นว่าเทวันคำกาพย์สลับเหตุการณ์กล่าวถึงเมืองโกไสยเกิดเหตุ

หาพระธิดาไม่พบก่อน โดยเล่าต่อจากเหตุการณ์ที่นางเกสรสวรรค์ถูกนางคุลาทำร้าย ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นเรื ่องราวของนางเกสรสวรรค์ กวีจึงเล่าเรื่องที่เกี ่ยวข้องกับนางในช่วงเหตุการณ์ที่
สืบเนื่องกันไป ส่วนเหตุการณ์ที่ตายายช่วยเหลือนางเกสรสวรรค์นั้นได้เล่าหลังจากเล่าว่าเทวันรับนางเกสร
สวรรค์ปลอมเข้าวังแล้ว  



๑๓๐ 

 

ทั้งนี ้เหตุที่กวีเล่าเรื่องสลับเหตุการณ์อาจเป็นเพราะการเล่านิทานเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความ
ทรงจำ ผู้เล่าจึงอาจเกิดความสับสนในเรื่องลำดับเหตุการณ์ หรือบางครั้งอาจเกิดจากความจงใจของผู้เล่าก็
ได้หากพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดควรเกิดก่อนเกิดหลังเพ่ือความเหมาะสมต่อเนื้อเรื่องนั้น ๆ 

 
๕. การผนวกเรื่อง (adding another story) คือ การนำเหตุการณ์ในนิทานเรื่องอื่นเข้ามาปน 

ซึ่งอาจเกิดเพราะความสับสน หรือเพราะผู้เล่าได้ฟังนิทานมามากจึงอาจเชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน
โดยไม่รู้ตัว จากการศึกษาเทวันคำกาพย์พบว่า นอกจากเนื้อเรื่องนิทานจะได้อิทธิพลมาจากเทวันธชาดก
แล้ว กวียังได้ดัดแปลงนำอนุภาคตัวละครและอนุภาคความวิเศษจากนิทานหรือวรรณกรรมเรื่องอ่ืนที่เคยมี
มาก่อนมาผนวกรวมในเนื้อเรื่องด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผนวกอนุภาคตัวละครเจ้าเงาะและนางคุลา 
ตัวละครเจ้าเงาะและตัวละครนางคุลาหรือนางกุลาเป็นตัวละครที่เป็นที่รู้จักกันดีมีปรากฏในชาดก

และนิทานท่ีเล่ากันอยู่ในพื้นบ้านแต่เดิม 
เจ้าเงาะในเทวันคำกาพย์ถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นสามีนางคุลา เจ้าเงาะมิได้มีบทบาทในการดำเนิน

เรื่องมากนัก แต่การกล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าเงาะที่กล่าวว่า “รูปร่างต่ำเตี้ย” “ผมสั้นหยิก” 
“กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง” “มีเหา” “ขี้กลาก” “กลิ่นกายเหมือนดอกบอน” และ “ตมูกโด่ง” ก็
ช่วยสร้างความขบขันให้กับเนื้อเรื่องได้ อีกทั้งการตายของเจ้าเงาะก็เป็นสาเหตุทำให้นางคุลาต้องเดิน
เร่ร่อนติดตามหาไปเรื่อยจนได้มาพบกับนางเกสรสวรรค์ซึ่งรอเทวันจัดขบวนทัพออกมารับ  

เจ้าเงาะเป็นตัวละครที่เป็นที่รู้จักกันดีในวรรณกรรมนิทานของไทย ดังจะเห็นได้จากเจ้าเงาะใน
สุวรรณสังขชาดก (ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค, ๒๕๔๙) ซึ่งกล่าวว่าเป็น “เกราะรูปเงาะป่า” เมื่อนำมาสวม
กายแล้วทำให้ “รูปชั่วช้า” (หน้า ๑๖๙) “รูปร่างพิกลน่าชัง” (หน้า ๑๗๐) “รูปร่างชั่วช้าลามก” (หน้า 
๑๗๓) หรือเจ้าเงาะในเรื่องสังข์ทอง (วชิรญาณ, ๒๕๖๓, ออนไลน์) ซึ่งเป็นรูปเงาะป่า เมื่อสวมกายแลว้ทำ
ให้รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ผมหยิกยุ่ง ตัวลาย พูดจาภาษามนุษย์ไม่ได้ ดังความว่า 

...เหลือแต่เงาะป่าทรพล  หน้าตาผิดคนทั้งหลาย 
หัวพริกหยิกยุ่งหยาบคาย  ตัวลายคล้ายกันกับเสือปลา 
ใครจะบอกจะเล่าไม่เข้าใจ  พูดจาไม่ได้เหมือนใบ้บ้า 
เล่นอยู่กับเด็กที่กลางนา  จงทราบบาทาภูวไนย… 

(บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง, ๒๕๖๓, ออนไลน์) 
 อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงลักษณะของรูปเงาะนี้ว่าน่าชัง หูตาดูเหมือนตื่นทะลึ่ง รูปร่างอัปรีย์ เหมือนผี 
ตัวดำเหมือนคุลา ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

...บ้างว่าน่าชังเป็นหนักหนา แลดูหูตาตื่นทะลึ่ง 
รูปร่างอัปรีย์ขี้ทึ้ง   เหมือนหนึ่งภูตผีที่กลางนา 
ลางคนบ่นว่าถ้าเช่นนี้  ฟ้าผี่เถิดไม่นึกปรารถนา 
น่ากลัวตัวดำเหมือนคุลา  ต่างติเงาะป่าว่าวุ่นไป 

(บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง, ออนไลน์) 
ตัวละครเจ้าเงาะที่ปรากฏในเทวันคำกาพย์จึงอาจเกิดจากการที่กวีผนวกตัวละครเจ้าเงาะมาจาก

การได้ยินได้ฟังเรื่องของเจ้าเงาะจากวรรณกรรมอ่ืนมาก่อน 



๑๓๑ 

 

ส่วนตัวละครนางคุลาหรือนางกุลาเป็นตัวละครหญิงร้ายที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ลักษณะของ
นางกุลามักเป็นหญิงชาวป่า บ้างว่าเหมือนเงาะหรือคนป่าพวกหนึ่ง รูปร่างตํ่าเตี้ย ตัวดำ ผมหยิกยุ่ง หน้าตา
อัปลักษณ์ กิริยามารยาทไม่ดี มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่รู้จักบุญคุณคน ดังเช่น นางกุลาในเรื่องโสนน้อยเรือนงาม 
ดังความว่า 

จะกล่าวถึงกุลา   เนาว์เคหานอกกรุงศรี 
พ่อแม่ม้วยชีวี   ก็อยู่เดียวเปลี่ยวเอกา 
รูปนั้นดำกำยำ   ผิวเนื้อคล้ำดำนักหนา 
เหมือนเงาะในพนา  ผมนั้นหยิกยุ่งยิ่งครัน 
แรกรุ่นกำดัดสาว   หัวทุยยาวยิ่งแขง็ขัน 
เก็บฟืนขายทุกวัน  พอได้เลี้ยงอาตมา 
วันหนึ่งมาปะโพรง  โก้งโค้งมองเห็นมัจฉา 
ล้วงมือจะจับปลา   งูเห่าขบตายในไพร 
ครั้งนั้นนางโฉมยง  นอนอยู่ดงในป่าใหญ่ 
แจ่มแจ้งอโณทัย   โสนน้อยพลิกอินทรีย์ 
ค่อยย่างดำเนินนาฏ  หวาดวิญญามารศรี 
อินจันทน์ม่วงมันม ี  เก็บเสวยต่างอาหาร 

         ... 
เหลือบเห็นนางกุลา  มรณาในไพรสัณฑ์ 
สยองโลมาชัน   พระกายสั่นระริกรวั 
แข็งขืนหฤทัย   นางทรามวัยพิศท่ัวตัว 
รูปร่างนั้นน่ากลัว   ผิวเนื้อดำเหมือนหมึกทา 
จำเราจะช่วยชีพ   ให้คืนชนม์จากสังขาร์ 
เด็ดใบบัวตักคงคง  หยิบแท่งยาแช่ทันที 
จึ่งอมพ่นลงพลัน   กุลานั้นฟื้นสมประด ี
ลืมตาเห็นเทวี   ลุกขึ้นกราบกับบาทา…  

(โสนน้อยเรือนงาม เล่ม ๒, ม.ป.ป., หน้า ๔ - ๖) 
จะเห็นได้ว่าในโสนน้อยเรือนงามตามตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงนางกุลาว่าเป็นหญิงชาวป่ามี

รูปลักษณ์เหมือนเงาะ ในขณะที่นางคุลาหรือนางกุลาในเทวันคำกาพย์มีสามีเป็นเงาะ อาจเป็นไปได้ว่ากวี
ผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์อาจเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของนางกุลาจากเรื่องโสนน้อยเรือนงาม จึงได้นำมา
ดัดแปลงผนวกเข้ากับเทวันคำกาพย์ 
 จากตัวอย่างข้างต้นทำให้เห็นได้ว่ากวีอาจประพันธ์เรื่องราวบางอย่างในเทวันคำกาพย์จากการ
ผนวกเรื่องราวที่เคยได้ยินได้ฟังหรือจดจำได้ท่ีมีมาก่อน 
 
 ๕. การอ้างถึง (allusion) คือ การกล่าวถึงเรื ่องอ่ืนนอกเรื ่องที ่เขียน เช่น กล่าวถึงบุคคล 
เหตุการณ์ นิทาน หรือวรรณกรรมอื่น ๆ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๑, หน้า ๑๔) เป็นกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการอ้างอิง (reference) และสหบท (intertextuality) (พรเทพ 
โตชยางกูร, ๒๕๖๑, หน้า ๙๔) 
 



๑๓๒ 

 

 การอ้างถึงนิทานพื้นบ้าน 
เนื้อเรื่องเทวันคำกาพย์ตอนที่เทวันประกาศหาชาวบ้านมาเล่านิยายนั้น ในเนื้อเรื่องมีการกล่าว

อ้างถึงนิทานพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องโสวัต ไชยทัต พระสุธน อุณรุท ตากับยายทำนาบนโคก ยายชี
กับตาเถร ตาบอดลักเบ็ด ตาเถรข่ีควายฉันเพล รามเกียรติ์ ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

...๏ ลางคนหญิงชาย เล่าโจทย์เล่าทาย  วุ่นวายในวัง 
นิยายเซ็งแซ ่  เฒ่าแก่คอยฟัง  บ้างนอนบ้างนั่ง  อยู่ข้างพลับพลา 
๏ ลางคนธิบาย  มาเล่านิยาย  มากมายนักหนา 
เล่าพระโสวัต  พลัดกับอาชา  ไชยทัตราชา  พานางวางไป 
๏ เล่าพระสุธน  ผัวแบกเมียขน  หาบทะนนเข้าไพร 
เล่าพระอุณรุท  สัประยุทธ์ขวักไขว่ ฝูงคนฟัง   อาลัยเศร้าโศก 
๏ ลางคนนั้นหนา  เล่ายายกับตา  ทำนาบนโคก 
ได้เข้าเป็นเกียน  เวียนขึ้นต้นโสก  ทำนาบนโคก  ได้ลากขากด ี
๏ ลางคนเล่าเกน  ยายชีหกคะเมน  ตาเถรวิ่งหนี 
โน่นภัยโน่นพอก  ร้องบอกยายชี  เด็กหัวร่อม ี  ชอบเนื้อชอบใจ 
๏ นิยายเบ็ดเตล็ด ตาบอดลักเบ็ด  ไม่เข็ดขามใคร 
ซานซมงมคลำ  มืดดำทำไป  เขาจับตัวได้  นั่งไหว้ขอตัว 
๏ บ้างเล่าตาเถร  ขี่ควายฉันเพล  ชักผ้าคลุมหัว 
ดูทำชอบกล  คนไม่เห็นตัว  ดี ๆ ชั่ว ๆ  กลัวอะไรนักหนา 
๏ บ้างเล่ารามเกียรติ์ วุ่นวายวนเวียน  ติเตียนนินทา 
เล่าไม่ถ่ีถ้วน  ชวนกันร้องมา  ส่วนพระราชา  นิตราคอยฟัง 
แก้หายเหานอน...   

(เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙, หน้าปลาย, หน้า ๘๑ - ๘๒) 
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ตอนนี้มีการกล่าวอ้างถึงนิทานหลายเรื่อง บางเรื่องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี 

เช่น โสวัต ซึ่งเป็นนิทานไทยโบราณ เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “โสวัตนางประทุม” เป็นที่รู้จักในสังคมไทย
สมัยอยุธยาสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (วชิรญาณ, ๒๕๔๗, ออนไลน์) เป็นเรื่องเก่ียวกับพระโสวัตที่
ขี่ม้าคู่ใจเดินทางผจญภัยเพื่อตามหาคู่ครอง โสวัตได้นางปทุมวดีธิดาฤๅษีที่เกิดในดอกบัว ต่อมาม้าถูกยักษ์
จับตัวไป ส่วนโสวัตถูกนายพรานฆ่าเพราะต้องการชิงนางปทุมวดีไปให้พระราชา ระหว่างทางนางปทุมวดี
ฆ่านายพรานแล้วจะกลับมาหาโสวัตแต่หลงทาง และถูกนายสำเภาพาตัวขึ้นเรือไป ฤๅษีช่วยชุบชีวิตโสวัต
แล้วมอบน้ำมันวิเศษให้ออกตามหานางปทุมวดี ระหว่างทางโสวัตชุบชีวิตนางเงือกและได้นางเป็นชายา 
จากนั้นนางเงือกช่วยพาโสวัตไปตามหาม้าที่เมืองยักษ์ โสวัตลอบได้นางพี่เลี้ยงศรีวรดีและนางศุภลักษณ์
ธิดายักษ์ โสวัตอยู่กับนางได้ระยะหนึ่งก็อุบายจนได้ม้าคู่ใจคืน แล้วออกตามหานางปทุมวดีจนพบและ
กลับคืนบ้านเมือง  

เรื่องโสวัตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีและมักถูกกล่าวอ้างถึงในนิทานหรือวรรณคดี เช่น ในสุบิน
กลอนสวด กล่าวถึงพระเจ้าสาวัตถีรับสั่งให้จัดมหรสพสมโภชในคราวอุปสมบทสุบินกุมาร หนึ่งในมหรสพที่
กล่าวถึงนั้นคือการเล่นละครเรื่องโสวัตตอนโสวัตเดินทางผจญภัยไปในป่า เมื่อเข้าเขตเมืองยักษ์ได้แอบเห็น
นางศุภลักษณ์ธิดายักษ์เล่นน้ำที่ริมสระก็เกิดความหลงใหล ครั้นเวลาค่ำจึงลักลอบไปหานาง ดังความว่า 



๑๓๓ 

 

๏ ยังเหล่าละคร  ปากเล่ากล่าวกลอน มือรำซ้ายขวา 
ลูกโล้ร้องรับ  ตีกรับฉ่าฉ่า  เล่นเมื่อราชา  โสวัตเดินดง 
๏ ออกแดนเมืองยักษ์ พบนางศุภลักษณ ์ ที่ริมสระสรง   
เห็นโฉมกัลยา  ยาจิตรพิศวง  ครั้นค่ำพระองค ์  ลอบไปสมสอง... 

(วชิรญาณ, ๒๕๔๗, ออนไลน์) 
ไชยทัตเป็นนิทานพื้นบ้านเก่าแก่ และพบหลักฐานเป็นบทละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยา (มูลนิธิ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, ๒๕๖๓, ออนไลน์)  เป็นเรื ่องกล่าวถึงพระไชยทัตและนาง
สุพรรณทลิกาประพาสอุทยาน พระไชยทัตถูกยักษ์แปลงเป็นกวางลวงไปฆ่า ทำให้พระไชยทัตพลัดพราก
จากบ้านเมือง ต่อมาได้นางอุทุมพรธิดาที่เกิดจากผลมะเดื่อของพระฤๅษีเป็นชายา เป็นเหตุให้ ต้องสู้รบกับ
พญายักษ์คนธรรพ์ที่ปรารถนานางเช่นกัน ต่อมาไชยทัตตามหาม้าคู่ใจที่ถูกพญายักษ์ลักไปจนทำให้พลัด
พรากจากนางอุทุมพร ไชยทัตต้องผจญภัยสู้รบ จนกระท่ังได้พบนางอุทุมพรและพากันกลับบ้านเมือง  

เรื่องไชยทัตน่าจะเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยม เพราะในเรื่องบุณโณวาทคำฉันท์ ของ
พระมหานาค วัดท่าทราย ก็มีการกล่าวถึงการเล่นละครหุ่นเรื่องพระไชยทัตตอนถูกยักษ์กุเวรแปลงเป็น
กวางลวงไปฆ่า ดังตัวอย่างคำประพันธ์ว่า 

๏ ฝ่ายหุ่นก็ตั้งโห่   ศัพทส้าวกระโหมโครม 
ชูเชิดพระโคโดม   ทวิพราหมณรณรงค์ 
๏ เริ่มเรื่องพระไชยทัต  จรเสด็จพนาพง 
ลอบล้อมมฤคยง   อสุรท้าวกุเวรแปลง 

(วชิรญาณ, ๒๕๖๓, ออนไลน์) 
พระสุธนหรือพระสุธนนางมโนห์รา เป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่ากันมาแต่โบราณและมีเรื่องปรากฏใน

ปัญญาสชาดกว่า สุธนชาดก เป็นเรื่องท่ีกล่าวถึงพระสุธนและนางมโนห์ราที่ถูกโหรอุบายทำร้าย เป็นเหตุให้
ทั้งคู่พลัดพรากกัน พระสุธนออกเดินทางผจญภัยตามหานางมโนห์รา ผ่านอุปสรรคและบททดสอบต่าง ๆ 
จนกระทั่งทั้งคู่ได้มาอยู่ร่วมกันและครองเมืองอย่างมีความสุข เรื่องพระสุธนเป็นนิทานที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันดี แม้ในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนำมาผลิตซ้ำเป็นสื่อรูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

อุณรุท เป็นนิทานโบราณ กล่าวถึงพระอุณรุทถูกพระไทรอุ้มสมกับนางอุษา เป็นเหตุให้ต้องสู้รบ
กับท้าวกรุงพาณและทศมุขบิดาและอนุชาของนางอุษา เหล่าเทวดาช่วยเหลือทำให้พระอุณรุทปราบท้าว
กรุงพาณและทศมุขได้ อุณรุทพานางอุษากลับไปครองเมืองณรงกา เป็นเหตุให้เกิดเรื่องหึงหวงระหว่างนาง
ศรีสุดามเหสีและนางอุษา สุดท้ายมเหสีปรองดองกันและครองเมืองอย่างมีความสุข 

รามเกียรติ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราม พระลักษมณ์ ติดตามหานางสีดาซึ่งถูกยักษ์ทศกัณฐ์ลักพา
ตัวไป โดยมีหนุมานทหารเอกและเหล่าบริวารช่วยเหลือ เกิดเหตการณ์ปัญหา อุปสรรค และการแก้ปัญหา 
จนกระทั่งพระรามได้นางสีดากลับคืนมาและสามารถปราบทศกัณฐ์ได้สำเร็จ เรื ่องรามเกียรติ ์มิใช่
วรรณกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของไทย หรือของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากแต่ เป็นเรื่องมีที่มาจาก 
“รามายณะ” ของอินเดีย  



๑๓๔ 

 

เรื่องรามายณะนี้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าพ่อค้า
ชาวอินเดียคงเป็นผู้นำมาเผยแพร่ในไทย แต่แรกคงมาในรูปแบบของการถ่ายทอดทางมุขปาฐะ คือเป็นการ
เล่า “นิทานเรื่องพระราม” ต่อมากวีไทยได้นำเนื้อเรื่องของอินเดียสำนวนต่าง ๆ มาประมวลและปรับให้
เข้ากับวัฒนธรรมของไทย และได้มีการจดจารบันทึกเป็นวรรณกรรมไทย (วชิรญาณ, ๒๕๖๓, ออนไลน์) 

ส่วนนิทานตากับยายทำนาบนโคก ยายชีกับตาเถร ตาบอดลักเบ็ด ตาเถรขี ่ควายฉันเพล 
สันนิษฐานว่าเป็นนิทานพื้นบ้านประเภทมุกตลกท่ีเล่ากันในท้องถิ่นในอดีต 

จากที่กล่าวมาทำให้เห็นว่ากวีผู้ประพันธ์เทวันคำกาพย์มีความรอบรู้วรรณกรรมเรื่องต่าง ๆ และได้
นำมากล่าวอ้างถึงในเนื้อเรื่องด้วย 

จากการศึกษาวิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ทำให้เห็นความสามารถของกวีใน
การนำกลวิธีการเปลี่ยนรายละเอียด การเพิ่มรายละเอียด การตัดรายละเอียด การสลับที่ การผนวกเรื่อง 
และการอ้างถึง มาประสมประสานทำให้เทวันคำกาพย์มีความแตกต่างจากเทวันธชาดกซึ่งเป็นนิทาน    
ต้นเรื่อง อีกทั้งยังทำให้เทวันคำกาพย์มีลักษณะอย่างนิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่คุ้นเคยของผู้อ่านผู้ฟัง
ในยุคที่นิยมสวดอ่านหนังสือ 
  

 
   
 

 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์” เป็น

การวิจัยเอกสารโดยใช้ต้นฉบับ “เทวันคำกาพย์” ซึ่งบันทึกไว้ในสมุดไทยหรือสมุดข่อย ปัจจุบันต้นฉบับ
เก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ 
“เทวันธชาดก” ในปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ในด้านองค์ประกอบของเรื่องและกลวิธีการดัดแปลงเนื้อเรื่อง 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

เทวันธชาดกเป็นชาดกเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดกที่สันนิษฐานว่าแต่งเพิ่มเติมในสมัยหลัง เพราะ
เป็นชาดกท่ีมีโครงเรื่องซับซ้อน และไม่มุ่งให้ความสำคัญในการบำเพ็ญบารมีหรือคุณสมบัติที่ประเสริฐของ
พระโพธิสัตว์ อีกทั้งมิได้มีการแพร่กระจายไปสู่พม่า โดยน่าจะแต่งภายหลังจากที่พระภิกษุชาวเหนือ
รวบรวมปัญญาสชาดกท่ีมีอิทธิพลต่อยวนปัญญาสหรือซิมเมปัญญาสในพม่าแล้ว  

ในอดีตเทวันธชาดกคงเป็นนิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมอยู่มาก จึงได้มีการนำมา
ดัดแปลงเป็นนิทานร้อยกรองฉบับต่าง ๆ ทั้งกลอนบทละคร กลอนอ่าน และสันนิษฐานว่ายังเป็นที่มาของ
เรื่องเทวันคำกาพย์หรือเทวันกลอนสวด ซึ่งเป็นการประพันธ์นิทานที่แต่งด้วยคำกาพย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ อีกทั้งยังมีคำประพันธ์กาพย์ที่เรียกชื่อว่าพิลาป ประพันธ์
สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง สำหรับใช้สวดอ่านเป็นท่วงทำนองในที่ประชุมชนหรือในครัวเรือนตามความนิยม
ของคนไทยโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ราวสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อบันเทิงของไทยยัง    
ไม่เจริญก้าวหน้า  

การศึกษาภูมิหลังของเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์สรุปได้ว่า 
๑) เทวันธชาดก : ที่มาของเรื่องและรูปแบบคำประพันธ์ 
เทวันธชาดกเป็นปัญญาสชาดก ลำดับที่ ๖ ปัจจุบันได้รับการเผยแพร่ในหนังสือปัญญาสชาดก 

ปัจฉิมภาค ฉบับหอสมุดแห่งชาติ และในเว็บไซต์วชิรญาณ๑ เทวันธชาดกนี้ยังมีปรากฏในปัญญาสชาดก
ฉบับเขมร หรือที่เรียกว่าปัญญาสชาดกสมราย ซึ่งหมายถึงปัญญาสชาดกฉบับแปล ในลำดับที่ ๔๓ โดยมี
ชื่อเรื่องว่า “เทวันธ” และเป็นต้นเค้าของวรรณกรรมร้อยกรองไทยอีกหลายสำนวน 

ด้านที ่มาของเรื ่อง สันนิษฐานว่าเทวันธชาดกน่าจะเป็นชาดกที่แต่งเติมเพิ ่มมาในสมัยหลัง 
เนื่องจากอนุภาคและเหตุการณ์บางตอนในเทวันธชาดกคล้ายกับเหตุการณ์ในนิทานเก่าแก่ที่มีมาก่อน  
กล่าวคือ  

ก) อาจได้เค้าโครงเรื่องบางตอนมาจากวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
เช่น  ตอนพระดาบสบอกหนทางและเตือนเทวันธ์มิให้หลงกลนางยักษ์ท่ีใช้กลอุบายล่อลวงมนุษย์ คล้ายกับ

 
๑ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่โดยสำนักพิมพ์เพชรกะรัตด้วยแต่สำนวนภาษาแตกต่างจากฉบับสำนักพิมพ์

ศิลปาบรรณาคารเล็กน้อย 



๑๓๖ 

 

ตอนที่พระปัจเจกโพธิเตือนพระโพธิสัตว์ราชกุมารว่าระหว่างเดินทางไปเมืองตักสิลาจะมีนางยักขินีแปลง
กายเป็นหญิงรูปงาม เนรมิตบ้านเมืองงดงาม เตรียมอาหารและดนตรีพร้อมพรั่งเพื่อหลอกมนุษย์ที่หลง
ความงดงามสุขสบายเพื่อจับกินเป็นอาหารในเตลปัตตชาดก ซึ่งเป็นชาดกลำดับที่ ๙๖ ในอรรถกถาชาดก 
ตอนเทวันธ์มีกองทัพวานรและหมีเป็นบริวาร คล้ายกับกองทัพของพระรามที่มีวานรและหมีเป็นบริวาร
คอยช่วยเหลือ ตอนนันทยักษ์แปลงเป็นกวางทองเพ่ือล่อพระเจ้ากาสิกราชไปฆ่ากินคล้ายกับตอนที่ทศกัณฐ์
พญายักษ์ผู้ครองกรุงลงกาได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางสีดาก็อยากได้นางมาเป็นชายา จึงให้บริวารชื่อ
มารีจแปลงกายเป็นกวางทองมาล่อพระรามและพระลักษมณ์ให้ออกตามจับจนไปไกลจากอาศรม เปิด
โอกาสให้ทศกัณฐ์มาลักนางสีดาได้สะดวกในนิทานเรื่องพระราม หรือรามายณะของอินเดียตอนใต้ และ
นิทานพื้นบ้านอินเดียเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นนิทานสันสกฤต ดั้งเดิมเป็นเรื่องมุขปาฐะเก่าแก่มาจากนิทาน
พื้นเมืองซึ่งเล่าขานกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ตอนต่อศีรษะม้า คล้ายกับการต่อเศียรของพระคเณศใน
คัมภีร์ศิวปุราณ รุทรสังหิตาที่ ๒ ส่วนที่ ๔ กุมารขัณฑะ ตอนเทวันธ์ใช้ดอกบัวเป็นปริศนาทดสอบปัญญา
นางสุวรรณเกสรา คล้ายกับเหตุการณ์ที่นางปัทมาวดีใช้ดอกบัวแสดงต่อวัชรมกุฎในนิทานเวตาล เรื่องที่ ๑ 
ปัญญาแห่งพุทธิศรีระ เป็นต้น  

ข) อาจได้เค้าโครงเรื่องมาจากชาดกในปัญญาสชาดกด้วยกัน เช่น ตอนตัวละครเอกซ่อนในกลอง
เพ่ือหลบภัยจากนกท่ีมากินมนุษย์ คล้ายกับเหตุการณ์ท่ีมีปรากฏในเรื่องสุวรรณวงศชาดกและเรื่องสีหนาท
ชาดก ตอนดาบสสอนมนต์มณีจินดา คล้ายกับมนต์มณีจินดา ทิพมนต์ หรือมนต์มหาจินดาที่ปรากฏใน
สุวรรณสังขชาดก เป็นต้น  

ค) อาจได้เค้าโครงเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้านที่เล่ากันอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น เช่น เหตุการณ์ที่มีทัพ
พระยามาล้อมเมืองเพื่อชิงนางสุวรรณประภา คล้ายกับเหตุการณ์ที่ทัพพระยามาล้อมเมืองเพื่อชิงนาง
พิมพาในเรื่องเจ้าพุทโท  

การศึกษาด้านรูปแบบคำประพันธ์พบว่าเทวันธชาดกประพันธ์เป็นร้อยแก้วด้วยภาษาบาลีและ
ภาษาไทย หรือที่เรียกว่าบาลีร้อย คือ มีคาถาบาลีแล้วตามด้วยข้อความภาษาไทยร้อยแก้ว 

๒) เทวันคำกาพย์ : ลักษณะต้นฉบับและรูปแบบคำประพันธ์ 
จากการสำรวจข้อมูลต้นฉบับตัวเขียนหมวดวรรณคดี ที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีต้นฉบับนิทานร้อยกรองเรื่องเทวันหลายสำนวน ทั้งที่ประพันธ์เป็นคำกาพย์หรือ
กลอนสวด กลอนบทละคร และกลอนอ่าน แสดงให้เห็นว่านิทานเรื่องนี้ในอดีตน่าจะเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่
นิยมของไทยอยู่มาก แต่กระนั้นก็ตาม ถึงแม้จะพบต้นฉบับนิทานร้อยกรองเรื่องเทวันหลายสำนวนแต่
ต้นฉบับส่วนใหญ่มีเนื้อเรื่องไม่สมบูรณ์ มีเพียงต้นฉบับเจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ และเทวัน เล่ม ๒ 
เลขที่ ๑๖๙ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ที่ใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้นที่มีเนื ้อเรื ่องตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
สมบูรณ์ทีสุ่ด 

ลักษณะต้นฉบับเอกสารตัวเขียนเทวันคำกาพย์ที่ใช้ในการวิจัยนี้มีทั้งสิ้น ๒ ฉบับ ได้แก่  
ก. เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด 

ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ จำนวน ๑ ฉบับ ๑๕๓ หน้าสมุดไทย เนื้อความเริ่ม
ตั้งแต่พระเจ้าพรหมทัตและนางมณีกินราครองเมืองพาราณสี มีพระโอรสชื่อเทวัน และพระธิดาชื่อนาง
จันทร ท้าวพรหมทัตมีเคราะห์ปรารถนาจะประพาสป่า พวกโหราห้ามไว้และทำนายว่าพระชะตาถึงฆาตถ้า
อยู่ในพระราชวังจึงจะพ้นภัยอันตราย พระเจ้าพรหมทัตไม่เชื่อฟัง จึงถูกนนทยักษ์แปลงเป็นกวางทอง



๑๓๗ 

 

หลอกล่อและจับท้าวพรหมทัตกิน แล้วแปลงกายเป็นท้าวพรหมทัตเข้าเมือง ไปจนถึงตอนที่พระเทวัน
รับสั่งให้มีพระราชสาส์นส่งไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อให้ส่งพระธิดามาให้ทรงอภิเษกเป็นมเหสี 

ข. เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ประเภท
สมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ จำนวน ๑ ฉบับ ๑๓๒ หน้าสมุดไทย เนื้อความช่วงต้นชำรุด 
เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่นางมณีกินรามารดาของเทวันเศร้าเสียใจที่เทวันจะออกเดินทางตามหาเนื้อคู่มาเป็น
มเหสี เทวันฝากเหล่าทหารให้ช่วยดูแลบ้านเมือง พระมารดา และพระกนิษฐา เทวันเดินทางไปพบดาบส 
ดาบสบอกเส้นทางให้เทวันเดินทางไปเมืองโกไสยแล้วจะพบเนื้อคู่ เทวันได้พบและพานางเกสรสวรรค์หนี
จากบ้านเมือง ไปจนถึงจบเรื่องซึ่งเป็นเหตุการณ์รุ่นลูก สุดท้ายเทวันและนางเกสรสวรรค์ปลงอนิจจังจึง
ออกบวช จนสิ้นอายุขัยได้จุติไปเกิดบนสวรรค์ 

ต้นฉบับทั้งสองฉบับบันทึกด้วยเส้นหมึก หน้าละ ๕ บรรทัด เขียนตัวอักษรใต้เส้นบรรทัด ลักษณะ
ตัวอักษรมีสัณฐานใกล้เคียงกับปัจจุบัน อักขรวิธีที่ใช้น่าจะเป็นอักขรวิธีที่นิยมกันในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น หอสมุดแห่งชาติบันทึกประวัติไว้ว่า หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐  

ทั้งสองฉบับไม่มีการบันทึกบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สร้าง ผู้คัดลอก หรือผู้เขียน และวันเดอืนปี
ที่สร้างต้นฉบับ แต่จากการศึกษาต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันสำนวนอื่น ๆ ทำให้พอจะสันนิษฐานได้
ว่าผู้เขียนหรือผู้คัดลอกต้นฉบับเทวันคำกาพย์หรือเทวันกลอนสวดนี้อาจจะเป็นพระภิกษุ เนื่องจากนิยะดา 
เหล่าสุนทร พบต้นฉบับเทวัญคำกาพย์ เล่ม ๑ เลขที่ ๒๗/๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๕/๕ มัดที่ ๑๗ หอสมุดแห่งชาติ
บันทึกประวัติว่า นายเสงี่ยม พงษ์บุญรอด มอบให้หอสมุดฯ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๔ (ปัจจุบันจากการ
สำรวจต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันที่ฝ่ายเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไม่
พบต้นฉบับดังกล่าว) พบว่าผู้ประพันธ์ใช้คำแทนชื่อตนเองว่า “รูป” และยังได้กล่าวถึงบริบทของการเขียน
หรือคัดลอกนิทานนี้ว่าขณะที่ผู้เขียนหรือผู้คัดลอกกำลังเขียนอยู่นั้นเป็นเวลาเพล จึงมีเณรมานิมนต์พระชี
ต้นให้ไปฉันเพล ดังปรากฏในข้อความประพันธ์ว่า  

“รูปแต่งแปลงใหม่  ถ้าผิดคิดไป   จงได้ปรานี  
กระหยับกลับอ่าน  ทานดูให้ดี   บทบาทคลาดหนี  จากที่ถ้อยคำ”  
 
อีกท้ังยังมีข้อความประพันธ์อีกตอนหนึ่งบันทึกไว้ว่า  
“นิทานเทวัน   เขียนจบวันจันทร์  ในเพลบัดดล  
พอหยุดมือข้า   เณรมานิมนต์   ให้พระชีต้น   ท่านไปฉันเพล”  
ส่วนช่วงเวลาที่ประพันธ์เทวันคำกาพย์นั้นก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าประพันธ์ขึ้นเมื่อไร แต่

สันนิษฐานได้ว่าคนไทยน่าจะรู้จักนิทานเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่าปีพุทธศักราช ๒๔๒๙ เนื่องจากพบหลักฐาน
เป็นข้อความบันทึกไว้ที่หน้าต้นต้นฉบับเทวันนางจันขิรินทอน เลขที่ ๒๐๓ มัดที่ ๒๔ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ 
หมวดวรรณคดี หมู่กลอนสวด ประเภทสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ เส้นหมึก หอสมุด
แห่งชาติบันทึกประวัติว่า นายกิจจา ศิริหิรัญ มอบให้เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดฯ วันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๒๔ ว่า “หน้าต้นหนังสือเทวันนางจันขิรินทอน เล่ม ๑ นะท่านเอย อย่าติเตียนเลย ข้าพเจ้าผู้สำเนา
สนองกลอน นามกรชื่อสมุบัญชีศรีสุวรรณที่ครรไล ข้าพเจ้าผู้สำเนาสนองกลอน เมื่อจะลงอักษร แต่ ณ 
วัน ๖ ฯ๒๙ ค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๘ ปีจอ อัฏศก” ซึ่งเมื่อตรวจสอบวันทางจันทรคติดังกล่าวเทียบกับวัน
ทางสุริยคติแล้วพบว่า วันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙  จุลศักราช ๑๒๔๘ ปีจอ อัฏศก ไม่ตรงกับวันใดตาม
ปฏิทินเทียบสุริยคติและจันทรคติ มีเพียงวันเดือนปีที่ใกล้เคียงอยู่ ๒ วัน คือ ก) วันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ 



๑๓๘ 

 

จุลศักราช ๑๒๔๘ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ (วัน ๑) ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๒๙ ไม่ใช่วันศุกร์ (วัน ๖) 
และ ข) วันศุกร์ (วัน ๖) เดือน ๙ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๔๘ ก็ตรงกับวันศุกร์ที่ ๖ ขึ้น ๗ ค่ำ ไม่ใช่วันขึ้น      
๒ ค่ำดังที่ระบุไว้ในต้นฉบับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกวีหรือผู้คัดลอกต้นฉบับบันทึกข้อความคลาดเคลื่อน แต่
กระนั้นก็ตาม แม้ไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนในการ “ลงอักษรสำเนาสนองกลอน” หรือคัดลอกนิทาน
สำนวนนี้ได้ แต่จากวันเดือนปีที่บันทึกดังกล่าวก็ทำให้สันนิษฐานได้ว่านิทานสำนวนนี้น่าจะคัดลอกสมัยปี
พุทธศักราช ๒๔๒๙ ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ด้านรูปแบบคำประพันธ์ เทวันคำกาพย์ประพันธ์ด้วยกาพย์ต่าง ๆ สลับกันไป ได้แก่ กาพย์ยานี
หรือกาพย์ ๑๑ กาพย์ฉบังหรือกาพย์ ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์หรือกาพย์ ๒๘ ซึ่งไม่เคร่งครัดจำนวนคำ 
จำนวนวรรค และการส่งสัมผัส ประพันธ์สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง นอกจากนีบ้างช่วงตอนกวีประพันธ์ด้วย
กาพย์แต่ใช้ชื่อเรียกกำกับเป็นอย่างอ่ืน ได้แก่ พิลาป สันนิษฐานว่าเป็นคำที่ใช้บอกอารมณ์หรือท่วงทำนอง
สำหรับการสวดอ่านในช่วงตอนนั้น ๆ นิทานประเภทนี้นิยมนำมาสวดอ่านเพื่อฟังในที่ประชุมชนหรือใน
ครัวเรือนตามความนิยมในอดีต จึงเรียกนิทานประเภทนี้ตามหน้าที่ของนิทานได้ว่ากลอนสวด 

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์สรุปได้ว่านิทานทั้งสอง
เรื่องมีรูปแบบการนำเสนออย่างเดียวกัน กล่าวคือ มีส่วนต้นเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนลงท้ายเรื่อง แต่มี
ธรรมเนียมนิยมในการประพันธ์แตกต่างกันตามองค์ประกอบของประเภทวรรณกรรมและวัตถุประสงค์ใน
การประพันธ์ที่ต่างกัน เทวันธชาดกมีองค์ประกอบของเรื ่องอย่างชาดกในนิบาตแต่ไม่เคร่งครัด โดย
ประกอบไปด้วยปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธาน ทำให้เทวันธชาดกมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ่านผู้ฟัง
เลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพุทธประวัติ หรือเรื ่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอดคล้องกับ
ประเภทวรรณกรรมที่เป็นนิทานชาดก ซึ่งเป็นนิทานศาสนาหรือนิทานคำสอน ส่วนเทวันคำกาพย์นั้น
นำเสนอเนื้อเรื่องตามธรรมเนียมนิยมของการประพันธ์กลอนสวด องค์ประกอบของเรื่องนิยมประกอบไป
ด้วยบทไหว้ครูหรือบทประณามพจน์ อัตวิพากษ์ของกวี ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง และอวสานบท อันเป็น
วัฒนธรรมตามประเพณีการสวดอ่านวรรณกรรมในอดีต 

ด้านโครงเรื่องนิทานทั้งสองเรื่องมีโครงเรื่องอย่างเดียวกัน แตกต่างกันที่รายละเอียดของเนื้อเรื่อง 
เช่น ชื่อตัวละคร ลักษณะตัวละคร และรายละเอียดเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน โครงเรื่องเทวันธชาดกและ
เทวันคำกาพย์ประกอบด้วยเหตุการณ์และการลำดับเหตุการณ์สำคัญ ๑๒ เหตุการณ์ ได้แก ่

๑) พระราชาประพาสป่าถูกยักษ์ฆ่าแล้วแปลงกายเป็นพระราชาเข้าเมือง 
๒) ม้าบอกให้โอรสและธิดาทราบเรื่องแล้วพากันหนี 
๓) ยักษ์ตามหาสองกุมารไม่พบ ยักษ์ฆ่าม้าศีรษะขาด พระอินทร์ชุบชีวิตม้า 
๔) สองกุมารเดินทางพบเมืองร้าง น้องสาวลอบมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มจนตั้งครรภ์ 
๕) ชายหนุ่มและน้องสาวลวงพ่ีชายไปฆ่า ๔ ครั้ง พี่ชายไม่ตาย ได้บริวารเพิ่ม และให้อภัย  
๖) ตัวเอกชายและบริวารยกทัพกลับไปฆ่ายักษ์แปลงเป็นพระราชา ตัวเอกชายครองราชย์ 
๗) ตัวเอกชายเลือกคู่ไม่ได้ ฤๅษีบอกทางไปตามหาเนื้อคู่ 
๘) ตัวเอกชายอาศัยอยู่กับคนร้อยมาลัยในอุทยานและลอบพาธิดาเจ้าเมืองหนี 
๙)  ตัวโกงทำร้ายและปลอมเป็นมเหสี  
๑๐)  เทวดาเข้าฝันตัวเอกชายและแนะนำวิธีตามหามเหสีจนพบกัน ตัวโกงถูกลงโทษ 
๑๑)  ตัวเอกชายพามเหสีกลับบ้านเมือง ต่อมามเหสีให้กำเนิดโอรส ๒ องค ์
๑๒)  โอรสเติบโต เรียนวิชา รบชนะตัวโกง กลับไปครองบ้านเมือง 



๑๓๙ 

 

นอกจากนีเ้มื่อนำโครงเรื่อง เหตุการณ์ หรือการลำดับเนื้อเรื่องของเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์
มาเปรียบเทียบกับดัชนีแบบเรื ่องนิทานพื้นบ้านหรือแบบเรื ่องนิทานพื้นเมือง (The Types of the 
Folktales) ของแอนทิ อาร์น (Antti Aarne) และสติธ ทอมป์สัน (Stith Thompson) พบว่า เหตุการณ์
และการลำดับเหตุการณ์ในเรื่องบางตอนคล้ายกับแบบเรื่องบางแบบเรื่องในดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นเมือง 
ได้แก่ ตอนตัวละครเอกชายและน้องสาวหนีออกจากเมือง พระอินทร์ช่วยต่อศีรษะม้า และตัวละครเอก
ชายถูกน้องสาวและน้องเขยลวงให้ทำงานยากเพ่ือจะฆ่า คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๓๑๕ น้องสาวทรยศ ในดัชนี
แบบเรื่องนิทานพื้นเมืองอินเดีย ตอนตัวละครเอกชายเดินทางพบฤๅษี ฤๅษีบอกทางไปหาเจ้าหญิง ตัวละคร
เอกชายและเจ้าหญิงสื่อสารกันด้วยภาษาสัญลักษณ์ คล้ายกับแบบเรื่องที่ ๕๑๖ A ภาษาสัญลักษณ์ของเจ้า
หญิง และตอนตัวละครเอกหญิงถูกตัวโกงทำร้ายและตัวโกงสวมรอยเป็นตัวละครเอกหญิงเข้าวัง คล้ายกับ
แบบเรื่องท่ี ๔๐๓ เจ้าสาวดำกับเจ้าสาวขาว แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากลของโครงเรื่องเทวันธชาดกและ
เทวันคำกาพย์ที่มีลักษณะคล้ายกับความคิดในการสร้างนิทานของมนุษย์ที่อยู่กันคนละซีกโลก 

ด้านตัวละครทั้งสองเรื่องส่วนใหญ่มีตัวละครที่เหมือนหรือคล้ายกัน อาจมีรายละเอียดตัวละคร
ต่างกันบางประการ เช่น ชื่อ รูปลักษณ์ ลักษณะและพฤติกรรมต่างกันบ้าง แต่ยังคงมีบทบาทต่อเนื้อเรื่อง
เหมือนกัน ส่วนตัวละครที่ต่างกันมีทั้งตัวละครที่มีในตัวบทต้นทางแต่ไม่มีในตัวบทปลายทาง และตัวละคร
ที่มีในตัวบทปลายทางแต่ไม่มีในตัวบทต้นทาง ซึ่งต่างมีความสำคัญและช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องของนิทาน
ประเภทนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ สมเหตุสมผล และมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

ด้านบทสนทนาของทั้งสองเรื่องส่วนใหญ่เป็นบทสนทนาที่คงเดิม ปรากฏในเนื้อเรื่องช่วงตอน
เดียวกัน เป็นบทสนทนาที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน กวีอาจปรับเปลี่ยนถ้อยคำภาษาแตกต่างกันไปบ้าง อาจ
ลดหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของบทสนทนาสร้างอรรถรสให้เนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่ต่างกันซึ่ง
มีความสมเหตุสมผลและสัมพันธ์กับรายละเอียดเนื้อเรื่องที่มีการดัดแปลงให้แตกต่างกัน 

ด้านฉากและบรรยากาศพบว่าทั้งสองเรื่องมีฉากและบรรยากาศคงเดิมตามฉบับต้นเรื่อง แตกต่าง
ที่การพรรณนาฉากและบรรยากาศในเทวันคำกาพย์จะมีการพรรณนาละเอียดกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ขนบของการประพันธ์นิทานคำกาพย์หรือกลอนสวดที่อาจมีความสัมพันธ์กับท่วงทำนองการสวดอ่านและ
ความนิยมในการพรรณนาฉากและบรรยากาศ โดยเฉพาะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวละคร อีกท้ังยังเป็นการแสดงภูมิรู้และความสามารถด้านการประพันธ์ของกวีด้วย  

ด้านหลักธรรมคำสอนพบว่าเทวันธชาดกสอดแทรกหลักธรรมคำสอนไว้ในเนื้อเรื่องนิทานมากกว่า
เทวันคำกาพย์ หลักธรรมคำสอนที่พบในเทวันธชาดก ได้แก่ ศีล ๕ ทุจริต ๓ สุจริต ๓ และทศมิตรธรรม 
๑๐ ส่วนหลักธรรมคำสอนที่พบในเทวันคำกาพย์ ได้แก่ ศีล ๕ และมีการกล่าวถึงหิริโอตัปปะสั้น ๆ ทั้งนี้ 
นิทานทั้งสองเรื่องนำเสนอหลักธรรมเรื่องศีล ๕ ตรงกัน โดยเฉพาะเทวันคำกาพย์ให้ความสำคัญบรรยายถึง
ศีล ๕ อย่างละเอียด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกวีเห็นว่าศีล ๕ เป็นศีลขั้นพื้นฐานที่ชาวบ้านชาววัดผู้อ่านผู้ฟัง
นิทานรู้จักกันดีและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ส่วนเทวันธชาดกให้ความสำคัญบรรยายถึงทุจริต ๓ และ
สุจริต ๓ อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงหลักธรรมเรื่องทศมิตรธรรม ๑๐ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นหลักธรรมที่รู้จักกันดีและยึดถือปฏิบัติกันของชาวบ้านในอดีต 

การศึกษาวิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์พบว่ากวีมีความรู้ด้านการดัดแปลง
วรรณกรรม ด้วยการใช้กลวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนรายละเอียด การเพิ่มรายละเอียด การตัด
รายละเอียด การสลับที่ การผนวกเรื่อง และการอ้างถึง สรุปได้ดังนี้ 



๑๔๐ 

 

๑. การเปลี่ยนรายละเอียด (changing detail) คือ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนให้
แตกต่างไปจากนิทานสำนวนเดิม กวีเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องดังนี้ 

 ๑.๑ เปลี ่ยนรายละเอียดตัวละคร ได้แก่ เปลี ่ยนชื ่อตัวละคร เปลี ่ยนลักษณะและ
พฤติกรรมตัวละคร ได้แก่ เปลี่ยนตัวโกงจากนางยักขินีเป็นนางคุลา เปลี่ยนประวัติความเป็นมาของ       
ตัวละคร เปลี่ยนบทบาทตัวละคร 

 ๑.๒ เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ ได้แก่ เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนพระอินทร์
ต่อศีรษะม้าและชุบชีวิต เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนกำเนิดเทวันธ์ เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์
ตอนพระราชาประพาสป่าและถูกยักษ์จับกิน เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนพระเอกและนางเอกพบ
กัน เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนลงโทษตัวละครฝ่ายร้าย เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์รุ่นลูก เปลี่ยน
รายละเอียดเหตุการณ์ตอนจบเรื่อง  

๒. การเพิ่มรายละเอียด (expansion) คือ การเพ่ิมรายละเอียดหรือขยายความจากสำนวนเดิมให้
ยืดยาวมากขึ้น กวีเพิ่มรายละเอียดเนื้อเรื่องดังนี้ 

๒.๑ เพ่ิมตัวละคร ได้แก่ เพ่ิมตัวละครตาร้อยมาลัย เพ่ิมตัวละครเจ้าเงาะ เพ่ิมตัวละคร 
น้องชายยักษ ์ 
  ๒.๒ เพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ ได้แก่ เพิ่มเหตุการณ์ตอนพระราชาประพาสป่าแล้วถูก
ยักษ์ลวงไปฆ่า เพิ่มเหตุการณ์ตอนมเหสีทราบว่าสองกุมารหายไป พระราชาแปลงจึงแสร้งอาสาออกตาม
หา เพิ่มบทคร่ำครวญของพระมารดา เพิ่มเหตุการณ์ตอนเทวันฝันบอกเหตุ เพิ่มเหตุการณ์ตอนตายาย
ช่วยเหลือตัวละครเอกหญิง  
  ๒.๓ เพิ่มรายละเอียดของฉากและบรรยากาศ ได้แก่ เพิ่มรายละเอียดฉากสระบัวของ
กุมภัณฑ์ทั้ง ๔ ตน เพ่ิมรายละเอียดฉากสวนอุทยาน  
 ๓. การตัดรายละเอียด (omission) คือ การละ ทอน หรือลดรายละเอียดบางส่วนจากตัวบทเดิม 
หรือตัวบทต้นเรื่อง กวีตัดรายละเอียดเนื้อเรื่องดังนี ้

๓.๑ ตัดรายละเอียดเหตุการณ์ ได้แก่ ตัดรายละเอียดเหตุการณต์อนความฝันเกี่ยวกับ 
กำเนิดของตัวละครเอกชาย และตัดรายละเอียดตอนพระอินทร์ให้เทวันธ์ขอพร 
  ๓.๒ ตัดรายละเอียดหลักธรรมคำสอน ได้แก่ ตัดหลักธรรมเรื่องทุจริต ๓ สุจริต ๓ และ
ทศมิตรธรรม ๑๐  
 ๔. การสลับเหตุการณ์ (transposition) คือ การนำอนุภาคซึ่งมีอยู่ในเหตุการณ์ตอนหนึ่งไปไว้กับ
อีกตอนหนึ่ง หรืออาจจะเล่าสลับตอนกัน โดยกวีสลับเหตุการณ์ตอนตัวละครเอกหญิงถูกทำร้าย กล่าวคือ 
ในเทวันธชาดก กวีกล่าวถึงเหตุการณ์ตายายช่วยเหลือนางสุวรรณเกสราก่อนกล่าวถึงเหตุการณ์เมือง
โกสัยรัฏฐ์หาพระธิดาสุวรรณเกสราไม่พบ ส่วนเทวันคำกาพย์สลับเหตุการณ์เป็นการกล่าวถึงเมืองโกไสยหา
พระธิดาเกสรสวรรค์ไม่พบและได้ทราบความจริงจากอักษรบันทึกที่กระดานชนวนก่อนกล่าวถึงเหตุการณ์
ตายายช่วยเหลือนางเกสรสวรรค์ 



๑๔๑ 

 

 ๕. การผนวกเรื่อง (adding another story) คือ การนำเหตุการณ์ในนิทานเรื่องอ่ืนเข้ามาปน ซึ่ง
อาจเกิดเพราะความสับสน หรือเพราะผู้เล่าได้ฟังนิทานมามากจึงอาจเชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ มาไว้ด้วยกันโดย
ไม่รู้ตัว ได้แก่ ผนวกอนุภาคตัวละครเจ้าเงาะและนางคุลา  
 ๖. การอ้างถึง (allusion) คือ การกล่าวถึงเรื่องอ่ืนนอกเรื่องที่เขียน เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ชนิด
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการอ้างอิงและสหบท ได้แก่ การอ้างถึงนิทานพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องโสวัต 
ไชยทัต พระสุธน อุณรุท ตากับยายทำนาบนโคก ยายชีกับตาเถร ตาบอดลักเบ็ด ตาเถรขี่ควายฉันเพล 
รามเกียรติ์ 
 การศึกษาวิธีการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์จึงทำให้ประจักษ์ถึงความสามารถของกวี
ในการนำกลวิธีการเปลี่ยนรายละเอียด การเพิ่มรายละเอียด การตัดรายละเอียด การสลับที่ การผนวก
เรื่อง และการอ้างถึง มาประสมประสานทำให้เทวันคำกาพย์มีความแตกต่างจากเทวันธชาดกซ่ึงเป็นนิทาน
ต้นเรื่อง แต่ยังคงโครงเรื่องและสารัตถะของเรื่องคงเดิม ทำให้เทวันคำกาพย์มีลักษณะอย่างนิทานพ้ืนบ้าน
ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่คุ้นเคยของผู้อ่านผู้ฟังในยุคที่นิยมสวดอ่านหนังสือ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด
นิทานเรื่องเทวันให้คงอยู่และแพร่หลายในสังคมไทยด้วย 
 
อภิปรายผล 

การศึกษา “จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์” ผู้วิจัยพบ
ข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาจากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ เป็น
การศึกษาตัวบทนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านโดยนำความคิดเรื่องการดัดแปลงวรรณกรรม (Literary 
adaptation) มาศึกษา การดัดแปลงหรือการแปรรูปวรรณกรรมนี้คือการเปลี่ยนจากงานศิลป์รูปแบบหนึ่ง
ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งหรือการปรับเปลี่ยนจากสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออื่น ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทหรือเงื่อนไข 
(วิศปัตย์ ชัยช่วย, ๒๕๕๗, หน้า ๑๓๔) เป็นวิธีการสร้างสรรค์งานรูปแบบหนึ่งสู่อีกรูปแบบหนึ่งโดยอาจเกิด
จากการเติม ขยายหรือเพิ่ม การตัดหรือทอน หรือการสลับลำดับฉาก นาฏการ ตัวละคร สถานที่และบท
สนทนา (วิชยุตม์ ปูชิตากร, ๒๕๕๖, หน้า ๓๘) นับเป็นวิธีการหนึ่งที่กวีนิยมใช้ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม 
ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือความบังเอิญก็ตาม  

เมื่อวรรณกรรมเรื่องหนึ่งถูกนำมาเล่าใหม่หรือผลิตซ้ำ ตัวบทย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นความสามารถรอบรู้ของกวีในการผลิตซ้ำหรือดัดแปลง
วรรณกรรมซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีมาแต่เดิมให้เป็นผลงานชิ้นใหม่ของตน การสร้างสรรค์งานรูปแบบนี้ไม่ใช่
การลอกแบบหรือทำสำเนาให้เหมือนกับต้นฉบับ แต่จัดเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นใหม่ สอดคล้องกับ
ความคิดของ Kenneth Portnoy (อ้างถึงใน วรัทพร ศรีจันทร์, ๒๕๕๑, หน้า ๑๙) ว่า การดัดแปลงไม่ได้
หมายถึงการจำลองหรือการสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ แต่หมายถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะขึ้นมาใหม่  
เฉกเช่นการที่กวีสร้างสรรค์เทวันคำกาพย์ขึ้นมาใหม่ แม้กวีมิได้ใช้ทฤษฎีการดัดแปลงวรรณกรรมในการ
ประพันธ์โดยตรง แต่ด้วยสัญชาตญาณของกวีและธรรมชาติของการเดินทางของตัวบทเมื่อถูกเล่าใหม่ ย่อม
ทำให้เกิดเรื่องเล่าสำนวนใหม่จากการเปลี่ยน เพิ่ม ตัด สลับ ผนวก หรืออ้างถึง ฯลฯ  โดยความจงใจหรือ
บังเอิญเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของวรรณกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 



๑๔๒ 

 

ความคิดเรื่องการดัดแปลงวรรณกรรมนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเรื่องการแพร่กระจายของนิทาน
ตามความคิดของสติธ ทอมป์สัน ที่กล่าวอ้างถึงในทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน ของศิราพร ณ ถลาง 
(ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๒๓, หน้า ๓๐) ที่กล่าวว่าเมื่อนิทานเรื่องหนึ่ง ๆ แพร่กระจายไป เนื้อหาของนิทาน
จะแปรเปลี่ยนไปเมื่อเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง กาลเวลาหนึ่งไปสู่อีกกาลเวลาหนึ่ง ด้วย
สภาพแวดล้อมและจุดประสงค์ในการเล่าที่ต่างกันออกไป โดยเฉพาะเรื่องราวของนิทานที่แต่เดิมเป็นเรื่อง
มุขปาฐะ เรื ่องราวย่อมไม่คงที ่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความทรงจำของผู้เล่า ซึ่งสามารถเปลี ่ยนไปได้เมื่อ
กาลเวลาล่วงเลยไป ผู้เล่าอาจหลงลืม แต่งเรื่องใหม่ขึ้นแทน หรือดัดแปลงเรื่อง ตามแต่ผู้เล่าจะพอใจ 
นอกจากนี้ผู้ฟังนิทาน จุดประสงค์ในการเล่านิทาน และสภาพสังคมของถิ่นนั้ น ๆ ก็มีส่วนกำหนดนิทาน
ด้วย แต่กระนั้นก็ตามเมื่อมีการบันทึกเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์แล้ว ในยุคที่เทคโนโลยีการพิมพ์ยัง       
ไม่เจริญก้าวหน้า การถ่ายทอดวรรณกรรมต้องอาศัยผู้รู้หนังสือในการบันทึกและคัดลอก ผู้บันทึกหรือ
คัดลอกก็มักดัดแปลงรายละเอียดของเนื้อเรื่องให้ต่างไปจากต้นฉบับด้วย จึงพบว่านิทานพื้นบ้านประเภท
ลายลักษณ์เรื่องหนึ่ง ๆ มักมีหลายสำนวน ทั้งนี้ศิราพร ณ ถลาง (ศิราพร ฐิตะฐาน, ๒๕๒๓, หน้า ๓๐ - 
๖๙) สรุปลักษณะความเปลี่ยนแปลงเมื่อนิทานแพร่กระจายไปว่าจะมีลักษณะต่าง ๆ เกิดขึ้นกับเรื่องดังนี้ 
 ๑. การละความ เป็นการตัดบางอย่างในเรื่องทิ้งไป ได้แก่ การละความที่ไม่สำคัญ การละความที่
ไม่คุ้นเคย และการละความที่ไม่สบอารมณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักเล่านิทานเอง นักเล่าอาจเหน็ว่า
เรื่องบางตอนไม่ควรดำเนินไปเช่นนั้นหรือเห็นว่าเรื่องไม่สมเหตุสมผล กรณีที่สาระทางวัฒนธรรมต่างกัน
เพราะสังคมต่างกัน รายละเอียดเหล่านั้นก็มักถูกตัดทิ ้งไป หรือหากเนื้อเรื ่องตอนใดทำให้ผู ้เล่ารู ้สึก
ตะขิดตะขวงใจที่จะเล่า เช่น น่ากลัวหรือโหดร้าย ผู้เล่าก็อาจตัดตอนนั้นทิ้งไปหรือไม่ก็บรรยายโดยรวบรัด 
 ๒. การเปลี่ยนรายละเอียด เป็นการเปลี่ยนรายละเอียดบางประการในนิทาน อาจเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยหรือเพ่ือให้เหตุผลให้ผู้เล่าและผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนิทานเรื่องหนึ่งตกไปอยู่
ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เนื้อหาจึงต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้เรื่องนั้น “รอดอยู่” ในสังคมนั้นได้ นอกจากนี้การ
เปลี่ยนรายละเอียดอาจเกิดจากจินตนาการของผู้เล่าด้วยก็ได้ บางครั้งการเปลี่ยนรายละเอียดก็เป็น
เรื่องอัตวิสัย เพราะเป็นวิจารณญาณของผู้เล่าเอง ซึ่งอาจเล่าไปโดยไม่ตรงกับเจตนาของเรื่องเดิม ความ
ถูกต้องของเนื้อหาบิดเบือนไป เมื่อเรื่องตกไปอยู่ในแต่ละท้องถิ่นจึงเกิดเป็นสำนวนต่าง ๆ  
 ๓. การขยายความ เป็นการเพิ่มรายละเอียดของเรื่องให้มากไปกว่าเรื่องเดิม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มนุษย์มีความคิดและความผูกพันกับวัฒนธรรมของตน ทำให้นิทานมักได้รับการเสริมแต่งและขยายความ
ออกไป โดยเฉพาะตรงส่วนไหนที่ชอบใจมาก ๆ ก็อาจจะขยาย ใช้จินตนาการวาดภาพขยายเรื่องให้ได้
อารมณ์มากขึ้นไปอีก เรื่องท่ีขยายนั้นก็อาจนำมาจากประสบการณ์เฉพาะตนหรืออาจสอดแทรกความเชื่อ
และจริยธรรมในสังคมลงไปด้วย 
 ๔. การผนวกเรื่อง เป็นการดึงเอาอนุภาคบางอย่างจากนิทานเรื่องอ่ืนหรือเป็นการรวมนิทานเรื่อง
อ่ืนมาเล่าปน โดยที่ในเรื่องเดิมไม่มีปรากฏ ทั้งนี้อาจเกิดจากนักเล่านิทานเกิดความสับสนเพราะได้ยินได้ฟัง
นิทานมามาก จึงอาจเชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ มาไว้ด้วยกันโดยไม่รู้ตัว 
 ๕. การสลับเหตุการณ์ เป็นการสับสนในเรื่องลำดับเหตุการณ์ บางครั้งเหตุการณ์ในเรื่องแต่ละ
ตอนเป็นอิสระต่อกัน หากสลับเอาเหตุการณ์หนึ่งมาไว้ก่อนเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากเรื่องเดิม  ก็อาจ
ไม่มีผลกระทบความเป็นไปของเรื่อง ดังนั้นบางสำนวนจึงเรียงลำดับเหตุการณ์ไว้กลับกัน นอกจากการ
สลับเหตุการณ์แล้วบางครั้งอาจมีการสลับบทบาทตัวละครด้วย 



๑๔๓ 

 

 ๖. การอนุรักษ์ตนเอง เป็นการที่นิทานเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองหรือ
เอกลักษณ์ของตนเองได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เล่าและผู้ฟังได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องนั้นมาบ่อย หากผู้เล่าออก
นอกลู่นอกทางไป คนฟังก็จะทักท้วงว่าเล่าผิด ด้วยเหตุนี้นิทานทุกเรื่องจึงสามารถรักษาความเป็นตัวของ
ตัวเองได้อยู่เสมอ นิทานแต่ละเรื่องจึงย่อมมีเอกลักษณ์ในตัวที่ไม่ซ้ำกับนิทานเรื่องอ่ืน แม้ว่ารายละเอียด
บางอย่างจะเปลี่ยนไป แต่ลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์ หรือจุดเด่นของนิทานแต่ละเรื่องจะยังคงเป็นนิทาน
เรื่องนั้นอยู่ ไม่สูญหายหรือตกหล่นไปตลอดระยะทางและระยะเวลาแห่งการแพร่กระจายของนิทาน 
 แม้ปรากฏการณ์การอนุรักษ์ตนเองจะไม่ได้มีปรากฏในทฤษฎีการดัดแปลงวรรณกรรม แต่จาก
การวิจัยครั ้งนี ้ รวมทั ้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการดัดแปลงหรือการแปรรูป
วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ ก็พบว่าแม้วรรณกรรมจะถูกดัดแปลงหรือแปรรูป ไป แต่ก็มักจะต้องมีเหตุการณ์
สำคัญหรืออนุภาคท่ีเด่น ๆ และเป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง ที่กวียังคงรกัษาไว้ตามเนื้อเรื่องเดิมหรือตามตัวบท
ต้นเรื่องอยู่เสมอ สอดคล้องกับความคิดของวอลเตอร์ แอนเดอร์สัน (อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘, 
หน้า ๑๒๖ และหน้า ๑๓๑ - ๑๓๒) ทีว่่า “ไม่ว่าสำนวนนิทานจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่เอกลักษณ์ของนิทาน
เรื่องนั้นก็จะต้องคงอยู่” 
 

๒. การศึกษาการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์ในงานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่ากวีนิยม
ดัดแปลงนิทานด้วยวิธีการเปลี่ยนรายละเอียดมากที่สุด รายละเอียดที่กวีเปลี่ยนนั้นมีทั้งการเปลี่ยน
รายละเอียดตัวละคร เช่น เปลี่ยนชื่อตัวละครให้ออกเสียงง่าย เป็นชื่อสั้น ๆ จำง่าย หรือชื่อที่ผู้อ่านผู้ฟัง
คุ้นเคย เปลี่ยนลักษณะตัวละคร เช่น เปลี่ยนตัวโกงจากนางยักขินีในชาดกให้เป็นนางคุลาหญิงชาวป่ามี
สามีเป็นเจ้าเงาะซึ่งสันนิษฐานว่ากวีน่าจะเปลี่ยนรายละเอียดส่วนนี้มาจากการประสมประสานลักษณะของ
ตัวละครเจ้าเงาะซึ่งได้มีการกล่าวถึงไว้ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนหนึ่งว่าเจ้าเงาะนี้มีลักษณะน่าชัง 
หูตาดูเหมือนตื่นทะลึ่ง รูปร่างอัปรีย์ เหมือนผี “น่ากลัวตัวดำเหมือนคุลา” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง, 
ออนไลน์) เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ เช่น เปลี่ยนรายละเอียดตอนพระอินทร์ต่อศีรษะม้าและชุบชีวิต
ม้า ในชาดกกล่าวว่าพระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะม้าแต่หากหาไม่ได้ ถ้าพบซากสัตว์ใดที่ตายใหม่ ๆ ก็
ให้ตัดศีรษะสัตว์นั้น ส่วนในนิทานคำกาพย์เปลี่ยนรายละเอียดเป็นพระอินทร์ให้สองกุมารไปหาศีรษะสตัว์
อะไรก็ได้ที่ตายอยู่ในป่า “ตามแต่บุญญา จะพบสบสัตว์หมู่ใด” เปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์ตอนจบเรื่อง 
ซ่ึงในชาดกกล่าวว่าตัวละครเมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดบนพรหมโลกแต่ในนิทานคำกาพย์เปลี่ยนเป็นตัวละคร
ได้จุติไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นสวรรค์ที่ชาวบ้านชาววัดคุ้นเคย เป็นต้น  

การที่กวีนิยมเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องไปจากตัวบทเดิมอาจเป็นเพราะกวีหลงลืมหรือเกิดจาก
ความจงใจ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากวีมักจะเปลี่ยนรายละเอียดให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่ผู้อ่านผู้ฟังคุ้นเคย  
เข้าใจง่าย และสร้างความตลกขบขัน สอดคล้องกับความคิดของศิราพร ณ ถลาง (ศิราพร ฐิตะฐาน, 
๒๕๒๓, หน้า ๓๘ - ๓๙) ที ่กล่าวว่า การเปลี ่ยนรายละเอียดส่วนใหญ่อาจเป็นการเปลี่ยนเพื ่อสร้าง
ความคุ้นเคย เพราะบางครั้งการรับเรื่องจากสังคมที่ต่างวัฒนธรรมกันอาจมีเรื่องบางตอนที่ผู้รับไม่สามารถ
เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง ผู้เล่าจึงต้องพยายามให้เหตุผลสำหรับเหตุการณ์ตอนนั้นเพื่อให้ตัวเองและผู้ฟัง
เข้าใจได้ชัดเจน การพยายามให้เหตุผลบางครั้งก็เป็นเรื่องอัตวิสัยซึ่งไม่ตรงกับเจตนาของเรื่องเดิม เมื่อเรื่อง
ตกไปอยู่ในแต่ละท้องถิ่นจึงเกิดเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาต่างกันออกไป  

นอกจากนี้เหตุที่กวีนิยมใช้กลวิธีการดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนรายละเอียดมากที่สุดอาจเป็นเพราะ
เมื่อกวีมีการเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องแห่งหนึ่งก็ย่อมเป็นเหตุให้กวีต้องเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อเรื่องส่วน



๑๔๔ 

 

อ่ืน ๆ ให้สัมพันธ์กันไปด้วย สอดคล้องกับความคิดของสติธ ทอมป์สัน ในบทความเรื่อง The Life History 
of a Folktale ซึ่งศิราพร ณ ถลาง (๒๕๔๘, หน้า ๑๒๔ - ๑๒๕) ประมวลสรุปลักษณะความเปลี่ยนแปลง 
๑๕ ประการ ที่อาจเกิดขึ้นเมื ่อนิทานแพร่กระจายออกไป โดยมีข้อหนึ่งกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพียงอันเดียวอาจทำให้ต้องเปลี่ยนอีกหลายจุดตามเพ่ือให้เรื่องสอดคล้องกัน”  

 
๓. เหตุที่กวีดัดแปลงศิลปะแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงข้ามประเภทของสื่อ ข้าม

รูปแบบ หรือข้ามวัฒนธรรม อาจเป็นไปเพราะปัจจัย ๒ อย่าง คือ ตัวศิลปินหรือกวีและอิทธิพลของสังคม
วัฒนธรรม ตัวกวีอาจต้องการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่แทนที่งานศิลปะที่มีมาแต่เดิม อีกทั้งอาจต้ องการ
ประชันฝีมือในมิติของสุนทรียศาสตร์ (ธนสิน ชุตินธรานนท์ , ๒๕๕๕, หน้า ๓๙) หรืออาจเป็นการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันหรือรสนิยมของคนใน
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สำหรับการดัดแปลงเทวันธชาดกเป็นเทวันคำกาพย์นั้น กวีได้บันทึกไว้
ว่าเป็นการ ๏ เขียนที่จำได้  ที่หลงลืมไป  จำไม่มั่นคง 

ตบแต่งแปลงใส่  โดยใจจำนง  ท่านเล่ามั่นคง  อย่าสงสัยเลย 
๏ ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา นิทานผูกนี้ 
มีในกัมภีร์  พาไป (ชำรุด)  นะท่านเอย  อ่านเล่นตามจน 
ตามตนไม่เสบย  ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา 
เหตุที่กวีเขียนเรื่องเทวันคำกาพย์จากความจำซึ่งอาจมีการหลงลืมไปบ้าง จึงเป็นเหตุให้กวีต้อง 

“ตบแต่งแปลงใส่” ทำให้เนื้อเรื่องนิทานจึงแตกต่างไปจาก “กัมภีร์” อีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะการที่
กวีด ัดแปลงเทว ันธชาดกซ ึ ่ งเป ็น “ชาดก” หร ือเร ื ่องพระพุทธเจ ้าท ี ่ม ีมาในพระชาต ิก ่อน ๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖, หน้า ๓๗๕) อันเป็น “นิทานศาสนา” กล่าวคือ นิทานที่เก่ียวกับความเชื่อทาง
ศาสนา เรื ่องของศาสดาหรือสาวกในศาสนา หรือเรื ่องที่ปรับปรุงเนื้อหามาจากหลักธรรมของศาสนา 
(ประคอง นิมมานเหมินท์, ๒๕๕๑, หน้า ๒๔) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนธรรม มาเป็นเทวันคำกาพย์ซึ่งเป็น
นิทานพื้นบ้านที ่มีล ักษณะอย่างนิทานมหัศจรรย์หรือนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ สำหรับ ใช้สวดอ่านเป็น
ท่วงทำนองเพื่อความบันเทิงตามความนิยมของชาวบ้านชาววัดในยุคสมัยนั้น กวีก็ต้องมีการดัดแปลง
รายละเอียดเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับรูปแบบ วัตถุประสงค์ และบริบทของการอ่านและฟังนิทานนั้น ๆ 
สอดคล้องกับการศึกษาของวิชยุตม์ ปูชิตากร (๒๕๕๖, หน้า ๓๙) เรื ่องสัมพันธบทข้ามสื ่อและข้าม
วัฒนธรรม เรื ่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน ที ่กล่าวว่าใน
กระบวนการดัดแปลงวรรณกรรมนั้นกวีต้องมีการดัดแปลงรายละเอียดเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับ รูปแบบ
หรือประเภทของสื่อซึ่งมีตรรกะตามวัตถุประสงค์ที่กวีต้องการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้กวีผู้ประพันธ์นิทานเทวัน
คำกาพย์จึงต้องดัดแปลงรายละเอียดเนื้อเรื่องนิทานเพื่อให้นิทานของตนยังคงมีชีวิตอยู่ในบริบทสังคม
ขณะนั้นได ้ 

 
๔. การศึกษานิทานเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ทำให้ประจักษ์ถึงภูมิรู้และความสามารถ

ของกวีท้องถิ่นไทยในการสร้างนิทานจากเรื่องเล่าหรือนิทานพ้ืนบ้านที่เคยมีมาก่อน มาประสมประสานกับ
ความเชื่อ ความศรัทธา หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา และจินตนาการของกวี สอดคล้องกับความคิด
ของสุมาลี วีระวงศ์ (๒๕๓๖, หน้า ๒๓๖) ที่ศึกษาภาษาและวรรณกรรม : เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 
และพบว่าที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วรรณคดีไทย อาจแบ่งเป็น ๓ กระแส กระแสแรกคือ 
นิทาน ตำนาน นิยาย ทั้งที่เล่ากันแพร่หลายอยู่ในพื้นเมืองและที่เป็นชาดกในศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน 



๑๔๕ 

 

กระแสที่สอง ได้มาจากสุภาษิต คำสอน ความเชื่อ ทัศนคติที่ยอมรับเป็นมาตรฐานทางสังคม และกระแสที่
สาม ได้มาจากประสบการณ์และจินตนาการหรือความคิดฝันส่วนตัว โดยนัยนี้อาจกล่าวได้ว่าวรรณคดีไทย
ใช้ทั้งเหตุการณ์จริงและมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งแพร่หลายอยู่ในยุคนั้นเป็นพื้นฐานของเนื้อหา กวีนำสิ่ง
เหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบสำหรับเลือกสรร ดัดแปลง ผสมผสานกับจินตนาการ ความคาดหวัง หรืออุดมคติ
ของตน ประมวลเข้าเป็นภาพที่มีชีวิต มีรสอารมณ์ มีความสมจริงเชิงวรรณกรรม  

นอกจากนีก้ารศึกษาเทวันคำกาพย์ในฐานะที่เป็นนิทานพ้ืนบ้านไทยที่ดัดแปลงรายละเอียดมาจาก
ชาดกยังทำให้เห็นลักษณะสหบทหรือสัมพันธบทของนิทานเรื่องนี้ที่เกิดจากการประสมประสานนำอนุภาค
และเหตุการณ์จากนิทานหรือเรื ่องเล่าอื่นที่มีมาก่อนมาสร้างสรรค์เป็นนิทานเรื่องใหม่ สอดคล้องกับ
ความคิดของ Hutcheon (๒๐๐๖ อ้างถึงใน ธนสิน ชุตินธรานนท์, ๒๕๕๕, หน้า ๓๘) ที่ว่าการดัดแปลง
นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสัมพันธบทศึกษา ทำให้ประจักษ์ถึงความรอบรู้และภูมิปัญญาของกวีในการ
หยิบยืม เลียนแบบ แปลงสาร หรืออ้างถึง เป็นต้น จากบริบทแวดล้อมสู่งานสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ที่มีรูปแบบ
หรือประเภทและหน้าที่ที่แตกต่างจากเดิมแต่สอดรับกับความนิยมของสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ  

ทั้งนี้ การศึกษาภูมิหลังของเรื่องเทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์ยังทำให้สันนิษฐานได้ว่านิทาน
เรื่องนี้น่าจะเป็นที่รู ้จักแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากพอควรของชาวบ้านชาววัดในอดีต เนื่องจากพบ
หลักฐานต้นฉบับเทวันธชาดกซ่ึงเป็นปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาตของไทยและในปัญญาสชาดกฉบับ
เขมร อีกทั้งยังพบนิทานเทวันฉบับร้อยกรอง ประพันธ์เป็นนิทานคำกาพย์หรือกลอนสวด กลอนบทละคร 
และกลอนอ่าน ซึ่งสันนิษฐานว่ากวีน่าจะดัดแปลง ตัดตอนเนื้อเรื่อง หรือนำเค้าโครงเรื่องเดิมมาดัดแปลง 
โดยได้อิทธิพลเนื้อเรื่องมาจากชาดก สอดคล้องกับความคิดของพัชลินจ์ จีนนุ่น (๒๕๖๒, หน้า ๓๘) ที่
ศึกษาฉันท์นางโสภณีกับรากษส : จากเทพนิยายตะวันตกเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรสู่วรรณคดีแบบฉบับ
ของไทยแล้วพบว่าวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมมักส่งอิทธิพลถึงกัน และสร้างแรงบันดาลให้เกิดการ
เลียนแบบหรือดัดแปลงอยู่เสมอจนเกิดเป็นสำนวนต่าง ๆ  

เทวันธชาดกและเทวันคำกาพย์จึงเป็นนิทานของไทยอีกเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่า ควรอนุรักษ์ ศึกษา 
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสมัยนิยมต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จากการสำรวจเอกสารตัวเขียนเรื่องเทวันที่หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พบว่ายังมี
ต้นฉบับเอกสารตัวเขียนสำนวนอื่น ๆ เช่น กลอนบทละครเรื่องเทวัญนางคุลา  ซึ่งเป็นการนำเนื้อเรื ่อง
บางส่วนมาประพันธ์ดัดแปลงใหม่ในรูปแบบกลอนบทละคร จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาวิจัยต่อไปว่าเมื่อกวี
ดัดแปลงนิทานชาดกเป็นกลอนบทละครนั้น กวีได้ใช้กลวิธีการและมีแนวคิดในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
อย่างไร อันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 

๒. ควรศึกษานิทานคำกาพย์หรือนิทานกลอนสวดเรื่องอื่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน อันจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ควรมีการนำเทวันคำกาพย์และนิทานพื้นบ้านเรื่องอื่น ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู ้จักมาสร้างสรรค์
ดัดแปลงให้เป็นสื่อสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การ์ตูน แอนิเมชั่น ละคร
โทรทัศน์ ละครเวที เป็นต้น เพ่ือให้นิทานคำกาพย์และนิทานพ้ืนบ้านไทยยังคงอยู่ สืบสาน มีชีวิต และเป็น
เอกลักษณ์ของสังคมไทยสืบไป 



๑๔๖ 
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มหาวิทยาลัย. 



๑๔๗ 

 

ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๓๓). แนวทางศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทลายลักษณ์. กรุงเทพฯ :  
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 

ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๔๓). วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๔๕). วรรณกรรมท้องถิ่น : วิธีการศึกษาและปัญหา. วารสารสถาบันวิจัย 
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ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. (๒๕๔๘, ม.ค. – มิ.ย.). สัมพันธบท (Intertextuality) ในฐานะวิธีการหนึ่ง 
ของวรรณคดีวิจารณ์. มนุษยศาสตร์สาร, ๖(๑), ๑ – ๑๓. 

นพพร  ประชากุล. (๒๕๔๓, เม.ย.). สัมพันธบท ใน สารคด,ี ๑๖(๑๒๒), ๑๗๕ – ๑๗๗. 
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ปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่มหนึ่ง (พิมพ์ครั้งที่ ๒). (๒๕๔๙). กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
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๑๔๘ 
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มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์. (๒๕๖๒). เรื่องพระรามในอาเซียน. เข้าถึงเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เข้าถึง 
ได้จาก http://www.bangkokideaeasy.com/informations/attt/files/ 
dynamiccontent/file-21200.pdf 

มนตรี มีเนียม. (๒๕๔๔). วิเคราะห์บทละครสมัยใหม่ที่ดัดแปลงจากวรรณคดีไทย (รายงานวิจัย).  
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. (๒๕๖๓). วัฒนธรรมทางละครไทย  
(ละครรำ). ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ ๒๓. เข้าถึงเมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  
เข้าถึงได้จาก http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=23&chap= 
2&page=t23-2-infodetail03.html 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอักษรและอักขรวิธีในต้นฉบับเทวันคำกาพย์ 

 
 ต้นฉบับเทวันคำกาพย์ที ่ใช้ในการศึกษานี้  แม้ว่าจะบันทึกด้วยอักษรไทย ภาษาไทย ที่มี
สัณฐานใกล้เคียงกับอักษรไทยในปัจจุบัน แต่ทว่ารูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในต้นฉบับยังคงมี
ความแตกต่างไปจากการเขียนอักษรและอักขรวิธีไทยปัจจุบันอยู่มาก จึงได้นำเสนอเกี่ยวกับลักษณะ
ตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในต้นฉบับดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ตัวอักษร ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเอกสารต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันคำกาพย์ 
ลายมือค่อนข้างเป็นระเบียบสวยงาม และยังคงความชัดเจนของเส้นหมึกที่ใช้ในการบันทึก รูปร่าง
ตัวอักษรที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียนมีลักษณะดังนี้ 
  ๑.๑ พยัญชนะ ต้นฉบับตัวเขียนนิทานเรื่องเทวันคำกาพย์ ประกอบไปด้วยต้นฉบับ 
เจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ และต้นฉบับเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มีการใช้รูปพยัญชนะดังนี้  
   

รูปพยัญชนะที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 

รูปพยัญชนะที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียน 
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ก   
ข   
ฃ   
ค   
ฅ   
ฆ   
ง   
จ   

ฉ 
  

ช   
ซ   
ฌ - - 

ญ 
  

ฎ - 
 

ฏ - - 



๑๕๖ 

 

รูปพยัญชนะที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 

รูปพยัญชนะที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียน 
ฉบับท่ี ๑๗๐ ฉบับท่ี ๑๖๙ 

ฐ - - 
ฑ - - 
ฒ - - 
ณ   
ด   
ต   

ถ 
  

ท   
ธ   
น   
บ   

ป 
  

ผ   

ฝ 
  

พ   

ฟ 
  

ภ   
ม   
ย   
ร   
ล   
ว   

ศ   



๑๕๗ 

 

รูปพยัญชนะที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 

รูปพยัญชนะที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียน 
ฉบับท่ี ๑๗๐ ฉบับท่ี ๑๖๙ 

ษ   
ส   
ห   

ฬ   
อ   
ฮ - - 

 
 พยัญชนะที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียนเจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ มี ๓๗ รูป พยัญชนะที่ใช้ใน
ต้นฉบับตัวเขียนเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มี  ๓๘ รูป พยัญชนะส่วนใหญ่มีสัณฐานใกล้เคียงกับ
พยัญชนะไทยในปัจจุบัน มีพยัญชนะบางตัวที่เขียนแตกต่างจากปัจจุบันไปบ้าง ได้แก่ ถ กล่าวคือ เมื่อ
ใช้เข ียนเป็นตัวสะกดจะเขียนด้วยรูป  จัดเป็นพยัญชนะที่มีรูปการใช้ ๒ แบบ ส่วนพยัญชนะ
ที่ไม่มีใช้ในต้นฉบับเจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ ได้แก่ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ และ ฮ พยัญชนะท่ีไม่มีใช้
ในต้นฉบับเทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ ได้แก่ ฌ ฏ ฐ ฑ ฒ ฮ 
 
  ๑.๒ สระ  รูปสระท่ีปรากฏใช้ในต้นฉบับตัวเขียนมีดังนี้ 

รูปสระที่ใช้ในปัจจุบัน 
รูปสระที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียน 
๑๗๐ ๑๖๙ 

- ะ   
- า   
อิ   ,  
ี   
ึ   
ื   
ุ  

 
ู   

เ-ะ - - 
เ-   

แ-ะ  - 
แ-   



๑๕๘ 

 

รูปสระที่ใช้ในปัจจุบัน 
รูปสระที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียน 
๑๗๐ ๑๖๙ 

เ- ียะ - - 
เ- ีย  ,  
เ- ือะ - - 
เ- ือ 

  ,  
-ัวะ - - 
- ัว 

  
โ-ะ - - 
โ-   

เ-าะ   
-อ   

เ-อะ - - 
เ-อ -  
-ำ   
ไ- - 

 
ใ- 

  
เ-า   
ฤ 

  
ฤๅ 

  

ฦ - 
 

ฦๅ - - 
 
 รูปสระท่ีใช้ในต้นฉบับตัวเขียนเจ้าเทวันสมุด ๑ เลขที่ ๑๗๐ มี ๒๒ รูป รูปสระที่ใช้ในต้นฉบับ
ตัวเขียนเทวัน เล่ม ๒ มี ๒๔ รูป ส่วนใหญ่มีรูปเหมือนสระในปัจจุบัน สระบางตัวมีรูปการใช้ ๒ แบบ 

คือ สระอะ เขียนแทนด้วย    หรือ    สระอิ เขียนแทนด้วย  หรือ   สระเอีย เขียน



๑๕๙ 

 

แทนด้วย  หรือ   สระเอือ เขียนแทนด้วย  หรือ    สระประสมอาจมีรูปต่าง
จากปัจจุบันโดยการวางรูปสระต่างตำแหน่งกัน เช่น สระเอียจะวางรูปสระไว้บนตัว ย  ( )  หรือใช้
รูปสระต่างจากปัจจุบัน เช่น สระเอีย บางคำเขียนโดยใช้รูปสระอิ  ( )  แทนสระอีหรือสระเอือ 
บางคำเขียนโดยใช้รูปสระอิ ( ) และสระอี ( ) แทนสระอือ นอกจากนี้เครื่องหมายไม้หันอากาศ 

(   ั  )  เมื่อนำมาประสมเป็นสระอะและสระอัว มักเขียนเป็นรูปไม้โท (  ้ ) เช่น     ส่วนสระ
ที่ไม่มีใช้ในต้นฉบับเจ้าเทวันสมุด ๑ คือ สระเอะ เอียะ เอือะ อัวะ โอะ เออะ เออ ไอ ฦ และ ฦๅ สระที่
ไม่มีใช้ในต้นฉบับเทวัน เล่ม ๒ ได้แก่ สระเอะ แอะ เอียะ เอือะ อัวะ โอะ เออะ และ ฦๅ 
 
  ๑.๓ วรรณยุกต ์ ต้นฉบับตัวเขียนมีการใช้รูปวรรณยุกต์  ดังนี้ 

รูปสระที่ใช้ในปัจจุบัน 
รูปสระที่ใช้ในต้นฉบับ

ตัวเขียน 
๑๗๐ ๑๖๙ 

่   
้   
๊ - - 
๋ - - 

 
 รูปวรรณยุกต์ที่ใช้ในต้นฉบับตัวเขียนมี ๒ รูป คือ  ่  และ   ้  มีรูปเหมือนวรรณยุกต์ในปัจจุบัน 
ส่วนวรรณยุกต์   ๊  และ  ๋  ไม่ปรากฏ   
 
  ๑.๔ เครื่องหมาย เครื่องหมายที่ปรากฏใช้ในต้นฉบับตัวเขียนมี ๒ ประเภท คือ  
เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงสระหรือประกอบเสียงสระ และเครื่องหมายประกอบการเขียน 

๑.๔.๑ เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงสระหรือประกอบเสียงสระ  
๑.๔.๑.๑ ฟันหนู ( " ) ใช้กำกับบนคำที่ออกเสียงสระออ สระเออ 

หรือสระโอะ ทั้งที่เป็นคำพยางค์เดียวและที่เป็นพยางค์หนึ่งในคำสองพยางค์หรือหลายพยางค์ สระนี้
จะเขียนด้วยรูปสระ  -อ  และรูปสระ  เ-อ  มีเครื่องหมายฟันหนู ( " )  กำกับบนตัวพยัญชนะต้นที่
ต้องการให้ออกเสียงสระออ สระเออ หรือสระโอะ ตัวอย่าง 
 ใช้กำกับบนเสียงสระออ 

      อ่านว่า  หนอ 

     อ่านว่า  ขอเชิญ 

     อ่านว่า  พอใจ  

     อ่านว่า  มรคา 

     อ่านว่า  วอทอง 



๑๖๐ 

 

 ใช้กำกับบนเสียงสระเออ   

      อ่านว่า  เขย 

      อ่านว่า  เธอ 

 กำกับบนเสียงสระโอะ 

      อ่านว่า  กรน 

      อ่านว่า  จน 

      อ่านว่า  สรง 
 
    ๑.๔.๑.๒ นฤคหิต (  ํ ) ใช้เขียนแทนเสียงสระโอะ โดยเขียนกำกับ
ไว้บนพยัญชนะที่ต้องการให้ออกเสียงสระโอะ ตัวอย่าง 

     อ่านว่า  คงคา 

      อ่านว่า  ทรง 

     อ่านว่า  ตรงตาม 
    ๑.๔.๑.๓ ฝนทอง ( ' )  ใช้เขียนแทนเสียงสระอะ  โดยเขียนกำกับ
ไว้บนพยัญชนะที่ต้องการให้ออกเสียงสระอะ  ตัวอย่าง 

      อ่านว่า  จะเอา 

     อ่านว่า  โภชนา 

      อ่านว่า  เสวย 
  ๑.๔.๑.๔ ไม้หันอากาศ (  ั )  ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการให้เป็นเสียง

สระอะและใช้ร่วมกับ รร (ร หัน)  เพื่อแทนเสียงที่ต้องการให้เป็นเสียงสระอะ  ตัวอย่าง 
 อ่านว่า  กรุณา 

 
     อ่านว่า  สวรรค์ 
 
     อ่านว่า  พรรณนา  
     

๑.๔.๑.๕ ไม้โท (  ้ )  ใช้แทนเครื่องหมายไม้หันอากาศ    

      อ่านว่า  กับ 

      อ่านว่า  กลับ 

      อ่านว่า  กลัว 

      อ่านว่า  ตัว 



๑๖๑ 

 

    ๑.๔.๑.๖ การใช้เครื่องหมายแทนเสียงมากกว่า ๑ อย่าง ตัวอย่าง 

      อ่านว่า  ลัค (ลัคนา) 

     อ่านว่า  ทัย 

     อ่านว่า  ลัย 
 
   ๑.๔.๒ เครื่องหมายที่ใช้ประกอบการเขียน  หมายถึง  เครื่องหมายที่ใช้
กำกับคำ  วลี  หรือประโยค  เพ่ือช่วยในการอ่านคำ  วลี  หรือประโยคนั้น ๆ  ดังนี้ 
    ๑.๔.๒.๑ ไม้ยมก ( ๆ )  ใช้เพ่ือให้อ่านซ้ำสองครั้ง  ตัวอย่าง 
    อ่านว่า  สิ่งของนานา 
 
    อ่านว่า  รวยรวย รื่นรื่น 
 
    อ่านว่า  ดี ๆ ชั่ว ๆ 
 

๑.๔.๒.๒ ทันฑฆาต (  ์ )  ใช้เขียนบนคำที่ผสมด้วยสระเอะที่
เปลี่ยนรูปเป็น   ็ (ไมไ้ต่คู้) ตัวอย่าง 

     อ่านว่า  นำเสด็จ 

    อ่านว่า  เสด็จเยียรยาตร 

     อ่านว่า  สมเด็จ  
 

    ๑.๔.๒.๓ ฟองมัน ( ๏ ) ใช้เมื่อเริ่มต้นคำประพันธ์ใหม่  หรือเมื่อ
เริ่มต้นบทประพันธ์ใหม่  ตัวอย่าง 

 

 

 
    ๑.๔.๒.๔ เครื ่องหมายดอกจัน ใช้เขียนควบคู ่กับตัวเลขหรือ
ตัวอักษรเพื่อบอกฉันทลักษณ์ และทำให้เกิดความสวยงาม ตัวอย่าง 

 

 

 



๑๖๒ 

 

๑.๔.๒.๕ เครื่องหมายกากบาท ( + ) เครื่องหมายนี้จะใช้เขียนเมื่อ
ต้องการเพิ่มคำบางคำที่ขาดหรือเขียนตกไป โดยเขียนเครื่องหมายกากบาทไว้ข้างบน เหนือจุดหรือ
บริเวณท่ีคำหรือข้อความนั้นขาดหายไป แล้วจึงเติมคำหรือข้อความที่เขียนตกลงไปข้างล่างใต้ข้อความ 
หรือเขียนไว้ข้างบนเหนือข้อความ ตัวอย่าง 

 
    อ่านว่า  ครั้นจะไปเล่า 
 
 
    อ่านว่า  ถึงสวนอุทยา (อุทยาน) 
 
    อ่านว่า  ลูกขออำลา 
 
 
    ๑.๔.๒.๖ เครื่องหมาย   ใช้เพื่อแสดงว่าต้องการตัดคำ
นั้นออก คือไม่ต้องอ่านคำนั้น ๆ ตัวอย่าง 

   อ่านว่า มันชมว่าตัวงามดี 

  อ่านว่า ก้มกราบไหว้พระชลนี 
 
อักขรวิธี 
 การประสมคำและการอ่านที่ปรากฏในต้นฉบับตัวเขียน แม้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับการ
ประสมคำและการอ่านในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมีส่วนที่แตกต่างกันจากปัจจุบันอยู่มาก เนื่องจากการ
เขียนสะกดการันต์ในต้นฉบับตัวเขียนจะเป็นไปตามระบบเสียงพูด และเกิดจากการเขียนเพื่อเน้นการ
อ่านออกเสียงมากกว่าที่จะคำนึงถึงความถูกต้องตามอักขรวิธี ประกอบกับในอดีตยังไม่มีการกำหนด
อักขรวิธีในการเขียนที่เป็นแบบแผน สามารถสรุปความสำคัญของอักขรวิธีที่ปรากฏในต้นฉบับที่ใช้ใน
การวิจัยได้ดังนี้ 
 ๑. การเขียนพยัญชนะควบพยัญชนะและพยัญชนะควบสระ คือ การเขียนลากเส้นพยัญชนะ
และพยัญชนะด้วยกันหรือเขียนลากเส้นพยัญชนะและสระให้ต่อเนื่องกัน ตัวอย่าง 

     อ่านว่า  พระองค ์

 อ่านว่า   พระบิดร   

 อ่านว่า  นางพญา 

     อ่านว่า  เข้า 

    อ่านว่า  ยาตรา 

      อ่านว่า  รำพึง 



๑๖๓ 

 

 ๒. การเขียนรูปพยัญชนะร่วม คือ การเขียนคำที่มีพยัญชนะตัวเดียวกันเป็นตัวนำและตัวตาม
ด้วยการใช้พยัญชนะร่วมกันแต่อ่านออกเสียงแยกจากกัน  ตัวอย่าง 
 
    อ่านว่า  บุญญาธิการ 
 
    อ่านว่า  เมตตา 
 
     อ่านว่า  หัตถี 
 
 ๓. การใช้รูปพยัญชนะต้นต่างจากปัจจุบัน คือ คำที่ปัจจุบันใช้รูปพยัญชนะต้นอย่างหนึ่ง แต่
ในต้นฉบับตัวเขียนใช้รูปพยัญชนะต้นได้หลายแบบ ส่วนใหญ่ปรากฏในคำที่มีเสียงคล้ายคลึงกัน จัดว่า
เป็นกลุ่มคำท่ีมีฐานเสียงเหมือนกัน ตัวอย่าง 

ข เขียนเป็น ฃ, ค, ฆ  เช่น 

   ขอ  เขียนเป็น  

   ขวัญ  เขียนเป็น  
 
   ภูเขา  เขียนเป็น   
 
   ขัดขวาง  เขียนเป็น   
 
   ยักขินี  เขียนเป็น 
  

 ค เขียนเป็น ฅ  เช่น 
    คอ  เขียนเป็น  
  
    คงคา  เขียนเป็น  
 
 ช เขียนเป็น ฉ  เช่น 

    ชวา  เขียนเป็น  

    ชะตา  เขียนเป็น  
 
 ซ  เขียนเป็น ส  เช่น 
    ซุกซ่อน  เขียนเป็น 
  
 ญ เขียนเป็น ย  เช่น 
    อนุญาต  เขียนเป็น   
 
 



๑๖๔ 

 

ย เขียนเป็น ญ  เช่น 
   ไสยาสน์  เขียนเป็น 
   
ฐ เขียนเป็น ถ  เช่น 
   พิษฐาน  เขียนเป็น 
  
ฒ เขียนเป็น ถ  เช่น 
   เฒ่า  เขียนเป็น 
  
ณ  เขียนเป็น น  เช่น  
   จินดามณี เขียนเป็น 
  
   ขรณี  เขียนเป็น   
 
ถ เขียนเป็น ท  เช่น 

    เถิดรา  เขียนเป็น  
  

ท เขียนเป็น ถ, ธ  เช่น  
   เทวี  เขียนเป็น   
 
   ทหาร  เขียนเป็น  
 
   ท้าวไทย  เขียนเป็น  
  
ธ เขียนเป็น ท  เช่น  
   ภูธร  เขียนเป็น 
 
   ธิดา  เขียนเป็น  
 
น เขียนเป็น ณ  เช่น 
   นคร  เขียนเป็น  
 
ผ เขียนเป็น ภ, พ  เช่น 
   ปะผู้ปะคน เขียนเป็น 
 
  
   ผ่านเกล้า เขียนเป็น   
 
ฝ เขียนเป็น ฟ  เช่น 
   ริมฝั่ง  เขียนเป็น 
 
 
  



๑๖๕ 

 

พ เขียนเป็น ภ, ผ  เช่น 
    พงพี  เขียนเป็น  
 
    พักตรา  เขียนเป็น  
 
    พวก  เขียนเป็น  
 
 ฟ เขียนเป็น ผ  เช่น 
    ฟัง  เขียนเป็น 
  
 ร เขียนเป็น ล, ฦ  เช่น  
    รำลึก  เขียนเป็น  
 
 ล เขียนเป็น  ฬ  เช่น 
    ล่อ  เขียนเป็น  
   

ศ เขียนเป็น ษ, ส  เช่น  
    โศก  เขียนเป็น 
  

ษ เขียนเป็น ส  เช่น 
   ทักษิณ  เขียนเป็น   
  
ส เขียนเป็น ซ, ษ  เช่น 
   เสี้ยน  เขียนเป็น 
 
 
   สารพัน  เขียนเป็น  

      
 ๔. การใช้พยัญชนะต้นคู่ท่ีต่างไปจากปัจจุบัน  
  ๔.๑ คำที่ปัจจุบันใช้เป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว แต่ในต้นฉบับตัวเขียนใช้เป็นพยัญชนะ
ต้นคู่ ตัวอย่าง 

ก เขียนเป็น กร  เช่น 
    กษัตริย์  เขียนเป็น  
 
    เกษม  เขียนเป็น  
 
 ค เขียนเป็น คร  เช่น 
    คือ  เขียนเป็น   
 
 จ เขียนเป็น จร  เช่น 
    จึง  เขียนเป็น   
 
 
 



๑๖๖ 

 

 ช  เขียนเป็น ชร, ทร  เช่น 
 
    เซซัง  เขียนเป็น   
  

ส เขียนเป็น ซร, ษร, สร เช่น 
   ส้มซ่า  เขียนเป็น  
 
   มเหสี  เขียนเป็น  
 
   ราชสีห์  เขียนเป็น  
 
   ส่อง  เขียนเป็น  
 

  ๔.๒ คำที่ปัจจุบันใช้เป็นพยัญชนะต้นคู่ แต่ในต้นฉบับตัวเขียนใช้เป็นพยัญชนะต้น
เดี่ยว ตัวอย่าง 

ทร เขียนเป็น ส  เช่น 
   ทรง  เขียนเป็น 
   

  ๔.๓ คำท่ีใช้พยัญชนะต้นคู่ต่างกัน  ตัวอย่าง 
 
 คว เขียนเป็น ขว  เช่น 
    คว้า  เขียนเป็น 
  

ทร เขียนเป็น ตร, ซร  เช่น 
   อินทรา  เขียนเป็น  
 
   โทรม  เขียนเป็น  
 
ตร เขียนเป็น  กร  เช่น 
   ตรง  เขียนเป็น  
 
   ตรัส  เขียนเป็น  
 
   ตรึก  เขียนเป็น  
 

 ศร  เขียนเป็น สร  เช่น 
    เศร้า  เขียนเป็น 
  
 สร เขียนเป็น ทร  เช่น 
    คู่สร้าง  เขียนเป็น  
 
    สร้อยกำไล เขียนเป็น  
 
 



๑๖๗ 

 

 ๕. การใช้ตัวสะกดที่ต่างไปจากปัจจุบัน  ตัวอย่าง 
๕.๑ ตัวสะกดในแม่กก 
 

ก เขียนเป็น ค  เช่น 
   อักขรา  เขียนเป็น  

        
 ข เขียนเป็น ก  เช่น 
    เป็นสุข  เขียนเป็น  
 

ค เขียนเป็น ก  เช่น 
    โรค  เขียนเป็น 
  
    ลัคนา  เขียนเป็น   
  
  ๕.๒ ตัวสะกดในแม่กด 
 
 จ เขียนเป็น ต  เช่น 
    ตำรวจ   เขียนเป็น  
  
 ฏ เขียนเป็น ด  เช่น 
    ปรากฏ  เขียนเป็น   
 

ต, ติ เขียนเป็น ด  เช่น 
    เขต  เขียนเป็น 
     
    สมบัติ  เขียนเป็น  
   

ด เขียนเป็น ศ, ต, ถ  เช่น 
   คลาด  เขียนเป็น  
 
   จัด  เขียนเป็น   
 
   โปรด  เขียนเป็น  
 
ต เขียนเป็น ด  เช่น 
   สัตว์  เขียนเป็น  
 
   อำมาตย ์ เขียนเป็น   
 
ตร เขียนเป็น ต  เช่น  
   พระเนตร เขียนเป็น  
 
 



๑๖๘ 

 

ท เขียนเป็น ถ, ศ  เช่น 
   อุทยาน  เขียนเป็น  
 
   สวาท  เขียนเป็น 
  
   สนิท  เขียนเป็น   
 
ธ เขียนเป็น ถ  เช่น 
   โกรธ  เขียนเป็น  
 
ศ เขียนเป็น ด  เช่น   
   เพศ  เขียนเป็น  
 
   พระบิตุเรศ เขียนเป็น  
 
   เบญจมาศ เขียนเป็น  
 
ษ เขียนเป็น  ด, ษ เช่น 
   มนุษย ์  เขียนเป็น  
 
   บุษบา  เขียนเป็น   
 
ส เขียนเป็น ด  เช่น 
   ตรัส  เขียนเป็น  
 
   สาหัส  เขียนเป็น  

 
  ๕.๓ ตัวสะกดในแม่กบ 

ป เขียนเป็น บ  เช่น 
   รูป  เขียนเป็น  
       
พ เขียนเป็น บ  เช่น 
   สรรพ  เขียนเป็น  
  

  ๕.๔ ตัวสะกดในแม่กน 
ญ เขียนเป็น น, ร, ญ  เช่น  
   ครวญ  เขียนเป็น  
  
   สำราญ  เขียนเป็น 
  
   ขวัญ  เขียนเป็น  
 
 



๑๖๙ 

 

ณ เขียนเป็น น  เช่น 
   ผิวพรรณ  เขียนเป็น  
  
น เขียนเป็น ร, ล เช่น 
   กระดาน  เขียนเป็น  
 
   พระราชทาน เขียนเป็น  
 
   สถาน  เขียนเป็น  
 
   มนตรี  เขียนเป็น  
    
ร เขียนเป็น น  เช่น 
   พระบิดร เขียนเป็น  
 
   บังควร  เขียนเป็น  
  
ล เขียนเป็น น  เช่น 
   พิกุล  เขียนเป็น  
 
   นวลนาง  เขียนเป็น  
  

 ๖. การใช้ ย  สะกด  หลัง ใ- และ ไ-  ตัวอย่าง 
 
    ใจ  เขียนเป็น  
 
    ใน  เขียนเป็น  
 
    ไป  เขียนเป็น  
     

๗. การใช้ ย สะกด  หลัง  -ี  ตัวอย่าง 

   นท ี  เขียนเป็น  

   เภรี  เขียนเป็น  

   ดี   เขียนเป็น  

๘. การใช้อักษรนำ 
๘.๑ คำท่ีปัจจุบันเขียนแบบอักษรนำ  แต่ในต้นฉบับตัวเขียนไม่ได้เขียนแบบอักษรนำ   

ตัวอย่าง 
 หญ เขียนเป็น ญ เช่น 
 
   ใหญ ่  เขียนเป็น  



๑๗๐ 

 

 หน เขียนเป็น น เช่น 
   หายเหนื่อย เขียนเป็น  
 
   หนักหนา เขียนเป็น  
 
 หม เขียนเป็น ม เช่น 
   หมดราค ี เขียนเป็น  
 
 หล เขียนเป็น ล เช่น 
   หลับใหล เขียนเป็น  
 
 อย เขียนเป็น ญ เช่น 
   อย่าเลย  เขียนเป็น  
 
 อย เขียนเป็น ย เช่น 
   อยู่ด้วย  เขียนเป็น  
 

  ๘.๒ คำที่ปัจจุบันไม่เขียนแบบอักษรนำ แต่ในต้นฉบับตัวเขียนเขียนแบบอักษรนำ  
ตัวอย่าง 

 น เขียนเป็น หน เช่น 
   นก  เขียนเป็น  
 
 ม เขียนเป็น หม เช่น 
   มิ  เขียนเป็น  
 
 ว เขียนเป็น หว เช่น 
   ถวาย  เขียนเป็น   
 

  ๘.๓ การใช้อักษรนำที่ต่างไปจากปัจจุบัน  ตัวอย่าง 
 อย เขียนเป็น ยร  เช่น 
   อยู่  เขียนเป็น  
 
๙. คำท่ีเขียนตามการออกเสียงตามแบบท้องถิ่นหรือภาษาปาก ตัวอย่าง 
 

จมกู   เขียนเป็น 
  
หิมพานต์  เขียนเป็น   
 
ชนนี   เขียนเป็น  
 
นท ี   เขียนเป็น  

 



๑๗๑ 

 

๑๐. คำท่ีเขียนอย่างอักขรวิธีของอักษรขอม คือ คำท่ีเขียนพยัญชนะตัวเต็มและพยัญชนะ
ตัวเชิงอย่างอักขรวิธีของอักษรขอม ตัวอย่าง 

 อ่านว่า  ล่อ 

   



๑๗๒ 

 

ภาคผนวก ค 
ปริวรรตต้นฉบับเทวันคำกาพย์ 

 
เจ้าเทวันสมุด เลขที่ ๑๗๐ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ ประวัติหม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ 
 
หน้าต้นเจ้าเทวันสมุด ๑ 

๏ ข้าไหว้ประนม  นบนิ้วเหนือผม  ไหว้พระศาสดา 
ไหว้พระธรรมเจ้า  ปกเกล้าเกศา  ไหว้พระสังฆา  สารณา๑คมคัล 
๏ ไหว้คุณบิดา  ทั้งคุณพระมารดา วงศาเผ่าพันธุ์ 
ทั้งครูอุปชา๒  มรณาอาสัญ  ล่วงลับแล้วนั้น  ข้าวันทาไป 
๏ เดชพระครู  สั่งสอนให้ดู  รู้แปรแก้ไข  
ให้เราเล่าเรียน  ขีดเขียนเพียรไป  กุลบุตรจึงได้  รู้ในวิชา 
๏ พระคุณท้ังนี้  ยกใส่เกศ ี  ไว้ทุกเวลา 
ขอให้พ้นทุกข์  เป็นสุขสังขาร ์  ไปสู่กามา  ฉ้อฟ้าเรืองศร ี
๏ ข้าขออาภัย๓  บทบาทขาดไป  ไม่สู้ถ้วนถี ่
บทไรเห็นแคลง  ช่วยแต่งให้ดี  ปัญญาข้านี ้  มิสู้ว่องไว 
๏ ไว้สำหรับบ้าน  ให้ลูกให้หลาน  อ่านตามจนใจ 
ดีกว่ายืมเขา  ไม่เอาของใคร  เถิง๔จะยับไป  ไม่มีทุกข์ภัย 
๏ ตัวข้านี้เล่า  ใช่องค์พงศ์เผ่า  พวกเหล่ามุกโต 
รู้แต่จำ(เลือนราง)  เพราะอาจาริโย  โฉดเขลาเง่าโง่  โตอยู่ถมไป 
๏ ผู้ใดนักปราชญ์  ปัญญาฉลาด  เห็นคลาดที่ไหน 
(เลือนราง)พิจรณา อัคราต่อไป  ข้าขออาภัย  อย่าให้นินทา 
๏ เรารู้เพียงนี้  ผู้ใดใครด ี  เห็นมิชอบไซร้ 
อย่าเขียนอุตลุด  ในสมุดข้า  เจ้าของต้องว่า  น่ามาขัดใจ 
๏ แล้วข้อหนึ่งอา  สมุดของเรา  ยืมเอาไปไว้ 
อย่านอนอ่านทับ  มักยับเร็วไป  ข้าขออาภัย  อย่าได้โกรธา 
๏ ข้าจะขอกล่าว  ให้เป็นเรื่องราว  ซึ่งนิทานมา 
เล่าสืบกันไป  เราได้ฟังว่า  กำหนดอตส่าห์  เอามาเขียนลง 
๏ เขียนที่จำได้  ที่หลงลืมไป  จำไม่มั่นคง 
แตม้แต่งแปลงใส่  โดยใจจำนง  ท่านเล่ามั่นคง  อย่าสงสัยเลย 
๏ ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา นิทานผูกนี้ 
มีในกัมภีร์๕  พาไป(เลือนราง)  นะท่านเอย  อ่านเล่นตามจน 
ตามตนไม่เสบย  ดีกว่านิ่งเฉย  ท่านเอยอย่านินทา 

 
๑ สารณา (ปาก) = สรณา, สรณะ 
๒ อุปฌา (ปาก) = อุปัชฌา 
๓ อาภัย (ปาก) = อภัย 
๔ เถิง (โบ) = ถึง 
๕ กัมภีร์ (ปาก) = คัมภีร์ 



๑๗๓ 

 

๏ ถ้ามิชอบใจ  อย่าทิ้งนิ่งไว้  ให้ล่วงเวลา 
เจ้าของร้องบ่น  ว่าคนโมหานธ์  ไม่มีอัชฌา  เอามานิ่งเสีย 
๏ อ่านแล้วเอาไป  ส่งเสียให้ได ้  อย่าให้ไฟเลีย 
หน(ีเลือนราง)ริมกัด สารพัดจะเสีย  มักทำต่ำเตี้ย  เสียยับเยินมา 
๒๘ ๏ ดูรานะท่าน ถ้อยคำบูราณ๖  ช้านานแล้วหนา 
มีพระนคร  บวรโสภา  ชื่อว่าพาราณสี  สืบๆ กันมา 
๏ ส่วนองค์กษัตริย์ ชื่อท้าวพรหมทัต  ถือสัตย์มั่นหมาย 
ลือชาปรากฏ  เกียรติยศมากมาย เจ้าเมืองทั้งหลาย  สั่นหัวกลัวไป 
๏ มีราชอาญา  ไปทั่วทิศศา  ท้าวพระยาน้อยใหญ ่
ยอกรประนม  บังคมท่านไท  ด้วยกลัวราชภัย  มักไปยายี 
๏ ส่วนองคฉายา  แล้วด้วยมหา  ลัคนาราศี 
ชาติเชื้อเนื้อหน่อ  เหล่ากินรี  เป็นพระมเหสี  ชื่อมณีกินรา 
๏ แสนสาวกำนัล  ได้หมื่นหกพัน  เลือกสรรเอามา 
ให้เป็นบริวาร  นางคราญกินรา  ส่วนลูกพระยา  ธิดาสามนต์ 
๏ คอ่มเค้าเถ้าแก่  ข้าสาวชาวแม่  อัดแออลวน 
ขันทีนักเทศ  วิเสทเสือกสน  ถวายพระสุคน  เครื่องตน้ฉายา 
๏ เวลาเช้าเย็น  เสนาเข้าเฝ้า  ก้มเกล้าวันทา 
พระองค์ตรัสไป  ด้วยหมู่ไพร่ฟ้า  ลูกขุนศาลา  ปรึกษาทุกคน 
๏ กษัตริย์ทั้งหลาย เถิงปีมาถวาย  ดอกไม้สาผล 
แต่งเครื่องบูชา  เข้ามาทุกคน  พวกหมู่พหล  โยธามากมาย 
๏ แล้วมีเศรษฐี  อยู่ทิศท้ังสี่  มีทรัพย์เหลือหลาย 
ได้แปดสิบโกฏิ  เป็นประโยชน์มากมาย พ่อค้าท้ังหลาย  นบนอบตอบแทน 
๏ แขกบ้านคานเมือง สิ่งของนองเนือง  ย่อมเครื่องแก้วแหวน 
นับถือลือไป  ทั่วในผืนแผ่น  (ชำรุด)โยชน์โกฏิแสน ทดแทนเหลือหลาย 
๏ สิบสองภาษา  แตกกันเข้ามา  เที่ยวค้าเที่ยวขาย 
ไม่ฉ้อกระบัด  ทั้งหญิงท้ังชาย  ฝูงคนทั้งหลาย  อยู่เย็นเป็นธรรม์ 
๏ อยู่เย็นเป็นสุข  (ขาดหาย)  ยังสวรรค์    
เมืองใหญ่เมืองน้อย เป็นร้อยเป็นพัน  ให้ความสัตย์กัน  ทั่วทุกบุร ี
๏ จีนจามพราหมณ์เทศ สิ่งของวิเศษ  เอามาทุกป ี
ปลายูสุรัตน์  สารพัดจะมี  ผ้าลายขายดี  สีสดรจนา 
๏ ครั้นเถิงเดือนสาม นาวาแขกจาม  กะปิตันลันตา 
ประทุก๗ของเข้า๘  ที่จะเอามา  ขายไปได้ค้า  เหล้ายาสารพัน 
 
 

 
๖ บูราณ (ปาก) = โบราณ 
๗ ประทุก (ปาก) = บรรทุก 
๘ เข้า (โบ) = ข้าว 



๑๗๔ 

 

๏ สำเภาปักก่ิง  ของดีมียิ่ง  ทุกสิ่งเฉิดฉัน 
ชามถ้วยเบงจรงค์ ๙ ขนลงครบครัน  สินค้าท้ังนั้น  มีมากเหลือหลาย 
๏ สำเภาโลกา  (ขาดหาย)  เข้ามาเรียงราย 
อัดแออ้ืออึง  บ้างซื้อบ้างขาย  ฝูงคนหญิงชาย  ซื้อขายเสือกสน 
๏ อยู่เย็นเป็นสุข  ไม่มีความทุกข ์  สนุกทุกคน 
ทำไร่ไถนา  โยธารี้พล  ไม่ได้ขนขวาย๑๐  หาผลเลยหนา 
๏ ส่วนท้าวพรหมทัต เสวยราชสมบัติ  ตั้งสัตย์อุเบกขา 
อยู่มาช้านาน  นางคราญกินรา  ทรงครรภ์ขึ้นมา  ได้ห้าเดือนปลาย 
๏ สมเด็จราชา  รู้ว่าฉายา  ทรงครรภ์โดยหมาย 
ตรัสสั่งสาวศรี  ชาวที่ทั้งหลาย  รักษาโฉมฉาย  อันนราย๑๑ในครรภ์ 
๏ ฝ่ายท่านพรหมทัต มีองการ๑๒ตรัส  หาโหรมาพลัน 
ให้พิจรณา๑๓  ฉายาทรงครรภ์  โอรสอยู่นั้น  เป็นหญิงหรือชาย 
๏ โหรเฒ่าพินิจ  กราบทูลทรงฤทธิ์  ด้วยจิตคิดหมาย 
ดูลักขณะครรภ์  สำคัญเป็นชาย  ปะโรหิต๑๔ทั้งหลาย ถวายพระลักขณา 
๏ ข้าแต่ทรงฤทธิ์  ขอถวายชีวิต  ผิดคำโหรา 
ดูตามไสยศาสตร์  ไม่คลาดชะตา  พระโอรสสา  จะมาเป็นชาย 
๏ เจ้ามีบุญนัก  จะเห็นประจักษ์  ทั่วโลกคหญิงชาย 
ลัคนาราศี  ไม่มีอันนราย  จะได้สืบสาย  ปกป้องครองไป 
๏ ขอเดชปกเกล้า โอรสนี้เล่า  เทียมเท่าเมรุไกร 
จะมีตหาร๑๕  ยักษ์มันโตใหญ่  มีอาชาไนย  เหาะไปเวหา 
๏ ขอรับองการ  พระราชกุมาร  โพธิญาณสร้างมา 
ฝูงสัตว์น้อยใหญ่  อยู่ในไพรสา  กลัวอิทธิ์ฤทธา  เข้ามาตามองค ์
๏ ข้าบาททั้งหลาย กราบทูลถวาย  ฤๅสายมั่นคง   
มีสัตย์ดังนี้  ชีวีปลดปลง  ตัวข้าพระองค ์  ขอรับราชภัย 
๏ สมเด็จราชา  ได้ฟังโหรา  ตรัสมาปราศรัย 
ประทานเสื้อผ้า  เงินตรามาให ้  แก่โหรผู้ใหญ่  ที่ได้ทำนาย 
๏ ฝ่ายนางนงคราญ อยู่ไปไม่นาน  ถ้วนทศมาสหมาย 
ประสูติโอรส  ปรากฏเป็นชาย  รูปทรงองค์กาย  เฉิดฉายพรายพรรณ 
๏ พระฉวีผิวผ่อง  เป็นนวลละออง  ดุจทองเรืองฉัน 
งามดีท่ีสุด  เทวบุตรในสวรรค์ ไม่เปรียบเทียบทัน เทียมเท่าเถิงสอง 

 
๙ เบงจรงค์ (ปาก) = เบญจรงค์ 
๑๐ ขนขวาย (ปาก) = ขวนขวาย 
๑๑ อันนราย (ปาก) = อันตราย 
๑๒ องการ (ปาก) = โองการ 
๑๓ พิจรณา (ปาก) = พิจารณา 
๑๔ ปะโรหิต (ปาก) = ปุโรหิต 
๑๕ ตหาร (ปาก) = ทหาร 



๑๗๕ 

 

๏ นางนมพ่ีเลี้ยง  รักษาเนื้อเกลี้ยง  มิให้เศร้าหมอง 
สระสรงองค์พลัน  ด้วยสุวรรณขันทอง พระยี่ภู่ปูรอง  อู่ทองครบครัน 
๏ สมเด็จบิดา  เชิญโอรสมา  รับมิ่งสิ่งขวัญ 
พระญาติมาพร้อม แวดล้อมจอมธรรม์ ถวายนามกรนั้น  เทวันกุมารา 
๏ นางนมทั้งหลาย รักษาโฉมฉาย  ไม่มีโรคา 
ค่อยจำเริญไป  เติบใหญ่ขึ้นมา  ฝ่ายพระมารดา  เจ้ามาทรงครรภ์ 
๏ ถ้วนทศมาสแล้ว ประสูติลูกแก้ว  งามเลิศเฉิดฉัน 
เป็นราชธิดา  ลัคนาใครจะทัน  พระญาติพร้อมกัน ถวายนามฉายา 
๏ ชื่อนางจันทร  ด้วยกลิ่นบังอร  ฟุ้งขจรไปมา 
หอมกลิ่นของนาง  อย่างจวงจันทนท์า เหตุดังนี้หนา  ถวายนามตามองค ์
๏ เดชบุญนาง  แต่ชาติก่อนสร้าง  ได้สร้างกุศล 
ด้วยความปราศหนา๑๖  ตั้งวิญญาตรง  สร้างรูปพุทธองค ์ ทรงไตรไม้จันทน์ 
๏ สมเด็จบิดา  รักสุดเสน่หา  ทั้งสองจอมขวัญ 
พระทัยพันผูก  รักลูกเป็นธรรม์  แสนสาวกำนัล  พิทักษ์รักษา 
๏ อยู่มาช้านาน  ธิดากุมาร  เจ้าค่อยวัฒนา 
จำเริญขึ้นไป  ไดเ้จ็ดพระวษา  สมเด็จบิดา  ปราษหนา๑๗ชมไพร 
๏ เมื่อเวรากรรม  ท้าวไทได้ทำ  จำเป็นจำไป 
อยู่ในนคร  ให้ร้อนรนใจ  มีน้ำพระทัย  ใคร่ชมมฤคคัล 
๏ จึงสั่งเสนา  ให้แต่งโยธา  ช้างมาเร็วพลัน 
รถรัถหัตถ ี  ให้มีครบครัน  เร่งรัดจัดกัน  ให้ทันองการ 
๏ ฝ่ายพฤฒามาตย์ ดูฤกษ์ไสยศาสตร์  เห็นขาดราชฐาน 
พระเคราะห์ร้ายนัก จำจักทักทาน  ชวนกันคิดอ่าน  คูณหารทุกคน 
๏ ครั้นเห็นพร้อมกัน จึงบังคมคัล  ทูลซึ่งเหตุผล 
ขอเดชละออง  ปกป้องยุบล  ถ้าเสด็จจรดล  เกิดผลเหตุใหญ่ 
๏ พระชะตาเถิงคาด มิให้นิราศ  จากพระเวียงชัย 
อยู่ในบุรี   ไม่มีโพยภัย  ถ้าขืนเสด็จไป  จักให้มรณา 
๏ ท้าวไทได้ฟัง  เวรากรรมบัง  ให้คลั่งอุรา 
ว่าเราจะไป  ภัยไหนจะมา  เป็นท้าวพระยา  กลัวมรณาไย 
๏ ท้าวไทไม่ฟัง  องการตรัสสั่ง  เสนาทันใจ 
เร่งให้จัดการ  ทหารน้อยใหญ ่  จะเสด็จให้ได ้  ชมไพรหิมพานต ์
๏ เสด็จชมฝูงสัตว์ ให้ล้อมสกัด  ตรัสแก่ทหาร 
ใครพบสำคัญ  รูปพรรณสะคราญ เราจะประทาน  เสื้อผ้าเงินทอง 
๏ แล้วร้างแรมไพร อยู่หลายวันไป  ไม่พบสบปอง 
(เลือนราง)ยับยั้ง  ตั้งพลับพลาทอง  แตรสังข์ฆ้องกลอง กึกก้องในดง 
 

 
๑๖ ปราศหนา (ปาก) = ปรารถนา 
๑๗ ปราษหนา (ปาก) = ปรารถนา 



๑๗๖ 

 

๏ ฝูงนางกินรี  เนื้อเบื้อเสือสีห์  มยุรีฝูงหงส์ 
สะดุ้งตกใจ  หนีไปในดง  สู่ป่าระหง  พงพระหิมพานต์ 
๏ ท้าวชมมฤคคี  ได้เจ็ดราตรี  ที่ในไพรสาณฑ์ 
ทอดพระเนตรไป  ไม่ได้พบพาน  จึงสั่งทหาร  มนตรีเสนา 
๏ ว่าเราจะกลับ  เร่งเร็วจัดจับ  กองทัพโยธา 
จงคาดกลองชัย  เป่าไปในป่า  ฝูงคนบรรดา  เที่ยวดงหลงไป 
๏ มนตรีรับสั่ง  จึงเป่าแตรสังข ์  ตีทั้งกลองชัย 
สนั่นหวั่นไหว  ปี่ฆ้องกลองชัย  ก้องไปในดง 
๏ เมื่อกรรมเวรา  ติดตามท้าวมา  จะให้ปลดปลง 
ไพร่พลช้างม้า  ในป่าระหง  ตั้งหน้ามาตรง  จากดงพงไพร 

ยานี ๏ จะกล่าวเถิงนนทยักษ์ อยู่สำนักหิวาลัย 
เวสสุวรรณสาปสรรให้  โยชน์หนึ่งไซร้เป็นขอบขัณฑ์ 
๏ เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  สัตว์อันมีหิมวันต์ 
ถ้าใครไปในขัณฑ ์  ขอบเขตของขุนยักษา 
๏ เอาเป็นภักษาผล  สัตว์แลคนเดินหนมา 
มีต้นไทรสาขา   ขุนยักษ์มาอยู่ทุกวัน 
๏ คอยดูสิงสัตว์   ถ้าช่วยพลัดเข้าขอบขัณฑ์ 
ได้กินอยู่ทุกวัน   ขุนยักษ์นั้นค่อยสำราญ 
๏ เป็นเหตุด้วยท้าวไท  เสด็จในไพรสาณฑ์ 
ฝูงสัตว์ในหิมพานต์  กลัวภูบาลซุกซนไป 
๏ มิได้ไปสำนัก   เขตขุนยักษ์อยู่อาศัย 
ตื่นแตกแหกกันไป  ขุนยักษ์ไม่ได้เห็นมา 
๏ ว่าเราอยู่แต่ก่อน  จะบ่ห่อนล่วงเวลา 
เนื้อเบื้อเสือสีห์มา  เป็นภักษาทุกวันวาน 
๏ เป็นเหตุด้วยมนุษย์  ไล่อุตลุดในไพรสัณฑ์ 
สิงสัตว์พลัดถิ่นฐาน  ให้บันดาลกลัวตกใจ 
๏ เป็นเหตุดังนี้หนา  นนทยักษาโกรธคือไฟ 
จึงคิดแต่ในใจ   กูจะไปดูก่อนรา 
๏ คิดแล้วมิทันนาน  จากสถานตามมรคา 
เนรมิตบิดกายา   เป็นมฤคามาเยื้องย่อง 
๏ เดินดงตรงมาพลัน  โดยสำคัญจิตคิดปอง 
วิ่งพลางทางเยื้องย่อง  เป็นกวางทองงามโสภา 
๏ ตูมเต้าเย่าย่องเหยาะ  ตามละเมาะเลาะมรคา 
บ่หึง๑๘เถิงราชา   นนทยักษานึกในใจ 
 

 
๑๘ หึง (โบ) = นาน 



๑๗๗ 

 

๏ กูจะตัดหน้าฉาน  ให้ภูบาลเล็งแลไป 
จะล่อลวงท้าวไท   ให้ตามไปในไพรสา 
๏ ยักษ์นึกในใจปอง  เดินเยื้องย่องเป็นกวางมา 
สมเด็จราชา   เห็นมฤคคางามสุกใส 
๏ พระหัตถ์ตรัสชี้ช่อง  ว่ากวางทองฤๅไฉน 
อำมาตย์ผู้หนึ่งไซร้  ก้มกราบไหว้ทูลราชา 
๏ ขอเดชฝ่าละออง  โน่นกวางทองย่องเยื้องมา 
บัดนั้นพระราชา   จึงตรัสว่าแก่มนตรี 
๏ ว่าให้ล้อมเข้าไว้  จับจงได้อย่าได้หนี 
ตามกูตรัสบัดนี้   ถ้ากวางหนีออกด้านใคร 
๏ กูจะตัดศีรษะ   กูมิละจะเสียบไว้ 
อย่าให้ไปด้านใน   ใครจับได้ให้รางวัล 
๏ อำมาตย์ตรัสองการ  เชา๑๙ทหารเข้าล้มพลัน 
ฝูงคนรุกรนกัน   กระชั้นชิดมิดบัดใจ 
๏ ฝ่ายว่านนทยักษา  ฟังท้าวว่ามานึกใน 
จะใคร่ได้ท้าวไท   ไปกินเล่นเป็นภักษา 
๏ จะออกด้านมนตรี  เขาจะมีซึ่งอาญา 
จะใคร่ได้ราชา   เป็นภักษาในแดนดง 
๏ คิดแล้วจึงกวางทอง  วิ่งเยื้องย่องผาดโผนตรง 
ออกด้านท่านท้าวทรง  จึงพระองค์ทรงโกรธา 
๏ จะใคร่ได้มฤคคี  พระภูมีบังคับม้า 
เสนีแลเสนา   อย่าได้มาไปตามเรา 
๏ เราไปไม่ช้านัก   สองสามพักจักจับเอา 
เวลาสายัณห์เข้า   นั่นแหละเราจะกลับมา 
๏ เสนาและมนตรี  จงอยู่ท่ีในพลับพลา 
สมเด็จราชา   บ่ายพักตราต่อมฤคค ี
๏ ควบม้าแล่นไล่ไป  เข้าในไพรไล่คลุกคลี 
กวางทองย่องย่างหนี  เห็นภูมีมาไม่ทัน 
๏ กวางนั้นจึงหยุดอยู่  ชูหางหูดูเฉิดฉัน 
ฝ่ายองค์พระทรงธรรม์  เห็นกวางนั้นยิ่งโกรธา 
๏ ขับพาชีรี่เข้าไป  จะใคร่ได้ตัวมฤคคา 
เข้าใกล้หมิได้ช้า   กวางมารยามาโผนหนี 
๏ ท่านไทไล่มิทัน   ด้วยกวางนั้นมันยักษี 
เข้าไปในพงพี   พระภูมีไม่สงสัย 
 

 
๑๙ เชา (ปาก) = ชาว 



๑๗๘ 

 

๏ ท้าวไปใน(ม)รคา  จะพรรณา๒๐โยชน์โดยไกล 
ม้านั้นมันแล่นไป   เข้าเขตในไพรยักษา 
๏ แว่นแคว้นแดนของยักษ์ เถิงสำนักไทรสาขา 
มันเห็นเป็นภักษา   ตัวมฤคคามาหายไป 
๏ ทำอิทธิ์ฤทธิศักดิ ์  เป็นมหายักษ์เติบโตใหญ่ 
ยืนแอบแทบต้นไทร  ตะบองใหญ่แกว่งไกวมา 
๏ โห่ก้องร้องตวาด  ด้วยอำนาจของยักษา 
ตบมืออ้ือไปมา   ทำนัยนาแดงแสงไฟ 
๏ เขี้ยวงอกออกนอกปาก  ร้องสำรากโกรกกรากไป 
แผลงอิทธิ์ฤทธิไกร  วิ่งเข้าไปใกล้ราชา 
๏ แลบลิ้นปลิ้นตาตน  ทำมืดมนบนเวหา 
องอาจตวาดเสียง   กึกก้องเพียงเสียงฟ้าผ่า 
๏ จึงร้องกึกก้องไป  ว่าผู้ใดใครเข้ามา 
ที่ในต้นพฤกษา   กูจะฆ่าให้บรรลัย 
๏ ตบมืออ้ืออึงมา   พระราชาเห็นตกใจ 
ผันแปรเล็งแลไป   ในพระทัยแทบปลดปลง 
๏ พระองค์ไม่เคยเห็น  ยักษาเป็นกวางเยียรยง 
มิอาจจะตำรง   ทรงพระกายไม่สมประดี 
๏ พระพักตร์ผิวเผือดผิด  ทั้งโลหิตเหือดหายสิ้น 
จะกลับไปบัดนี้   ส่วนพาชีสิ้นสุดแรง 
๏ จะหนีเห็นไม่พ้น  ท้าวไทจนทรงกันแสง 
พระอสุทะลุแดง   ด้วยกันแสงร้องร่ำไร 
๏ ว่าโอ้ครั้งครานี้   พระมเหสีจะเห็นใคร 
สองเจ้าจะเข้าไป   อ้อนวอนไหว้ถามมารดา 
๏ ส่วนแม่แลเห็นลูก  พระทัยผูกเสน่หา 
สวมกอดสองพังงา  โศกาไห้ไม่วายวัน 
๏ ข้าสาวนางเฒ่าแก่  ทั้งชาวแม่ไห้โศกศัลย์ 
คร่ำครวญชักชวนกัน  ไห้สนั่นครั่นครืนไป 
๏ มนตรีเสนีเล่า   เข้าไปเฝ้าเจ้าถามไถ ่
จะทูลเป็นมูลไป   จะร่ำไรไห้โหยหา 
๏ พระองค์ทรงพิลาป  ชลเนตรซาบอาบพักตรา 
ท้าวเห็นจักมรณา   เป็นภักษาของขุนมาร 
๏ ท้าวทรงโศกโศกา  เถิงพาราเครื่องสิงคราน 
ท้าวไทให้บันดาล   น่าสงสารด้วยภูมี 
 

 
๒๐ พรรณา (ปาก) = พรรณนา 



๑๗๙ 

 

๏ ราชามาร่ำไร   รำลึกไปเถิงสองศร ี
โอ้โอะป่านฉะนี้   ไม่เห็นผีพระบิดา 
๏ เสียดายพระลูกแก้ว  ไม่เห็นแล้วทุกเวลา 
สององค์ทรงโศกา  คร่ำครวญหาไม่เว้นวัน 
๏ ตัวกูมาโลโภ   โดยโมโหมาผูกพัน 
เวรามากางก้ัน   โหรานั้นมันทักทาน 
๏ กรรมเถิงจึงไม่ฟัง  ให้คลุ้มคลั่งดังเพลิงผลาญ 
จึงพรากจากสถาน  แต่บูราณกรรมทำมา 
๏ เวรามาเถิงแล้ว  จากคลาดแคล้วพ้นฤๅหนา 
ยักษ์แกล้งแปลงกายา  เป็นมฤคคามาหลงใหล 
๏ ท้าวไทหวนตรึก  ไม่รำลึกเถิงพระไตร 
คุณแก้วทั้งสามไซร้  ท้าวบ่ได้ให้มืดมน 
๏ อักุศล๒๑ดลพระทัย  จึงภูวนัยคิดฉงน 
กลุ้มกลัดให้ขัดสน  พระจุมพลเหือดหายศรี 
๏ พระองค์ร่ำไรรัก  ซบพระพักตร์หลังพาชี 
นิ่งแน่นอนเป็นผี   วิสัญญีมิทันนาน 
๏ เนรนาถนิ่งแน่ไป  แทบท้าวไทสิ้นสุดปราณ 
ยักษ์นั้นมันเห้าหาญ๒๒  เห็นภูบาลสลบไป 
๏ ยักษ์นั้นมันร้องว่า  เหวยอาชามาแต่ไหน 
อาจอุกบุกมาไย   เถิงต้นไทรของกูนา 
๏ แว่นแคว้นแดนกูไป  ได้เถิงไกลโยชนา 
เนื้อเบื้อเสือสีห์มา  เป็นภักษากูทุกวัน 
๏ มนุษย์ครุฑนาคา  ไม่อาจมาในขอบขัณฑ ์
เอ็งมาจะอาสัญ   จะพอฟันกูเมื่อไร 
๏ กูกินมึงเสียก่อน  ทีหลังผ่อนกินท้าวไท 
จะเค้ียวประเดี๋ยวใจ  มึงนี่ไซร้ไม่คือฟัน 
๏ ถ้ากูกินมึงแล้ว   จะคลาดแคล้วเข้าไพรสัณฑ์ 
ช้างม้าสักห้าพัน   หมดทั้งนั้นไม่อ่ิมเรา 
๏ พาชีคิดในใจ   กูนิ่งไว้ตายเสียเปล่า 
ยักษาจะคว้าเอา   ตัวกูจะฉิบหาย 
๏ มา้กลวัตัวมรณา  จึงร้องว่าเป็นอุบาย 
ยักษาฆ่าเราตาย   จักฉิบหายอดอาหาร 
๏ ถ้ากินแต่ท้าวไท  เราจะให้เป็นแก่นสาร 
จะให้ได้อาหาร   เหวยขุนมารฟังคำเรา 
 

 
๒๑ อักุศล (ปาก) = อกุศล 
๒๒ เห้าหาญ (ปาก) = ห้าวหาญ 



๑๘๐ 

 

๏ ขุนยักษ์ฟังม้าม่ิง  ถามว่าจริงหรือว่าเปล่า 
จะเป็นภักษาเรา   ตัวมึงเล่าเข้ามรณัง 
๏ อาชากลัวตัวตาย  กล่าวอุบายให้มันฟัง 
ว่ายักษ์จักสุขขัง   ท่านจงฟังเราเถิดรา 
๏ ท่านกินแต่บพิตร  แล้วนิมิตบิดกายา 
ให้เหมือนพระราชา  ทรงอัฏฐาภูษาไป 
๏ เครื่องทรงแลมงกุฎ  ทั้งอาวุธพระขรรค์ชัย 
ยักษีขี่เราไป   ท่านจะได้สุขขา 
๏ เราจะพาท่านไป  เข้าอยู่ในพระพารา 
เสนีแลเสนา   ไม่กังขามาสงสัย 
๏ รูปทรงองค์บพิตร  อย่าให้ผิดนิมิตไป 
เสนามาไสว   ก้มกราบไหว้ว่าราชา 
๏ นั่นแลจะได้สุข   เล่นสนุกทุกเวลา 
มนตรีเสนีมา   นางกัลยาแวดล้อมองค ์
๏ ทั้งพระมเหสี   นางชาวที่พัดวีองค์ 
แท่นที่บรรทมลง   เครื่องบรรจงทรงเถิดหนา 
๏ แล้วจึงเสด็จออก  มานั่งนอกพิพากษา 
อำมาตย์ราชเสนา  มีโทษาฆ่าเสียพลัน 
๏ สั่งให้เอาไปเสียบ  ตามระเบียบราชทัณฑ์ 
เวลากลางคืนนั้น   กินเนื้อมันสิ้นทุกคน 
๏ ครั้นแล้วกลับมาอยู่  อย่าให้รู้ซึ่งเหตุผล 
แว่นแคว้นแดนมณฑล  คนวอดวายตายเกลื่อนกล่น 
๏ ค่ำแล้วจึงออกไป  อย่าได้ไว้แต่สักคน 
กินเสียทุกตำบล   แล้วจรดลเข้าเวียงวัง 
๏ นิรมิตเหมือนท้าวไท  ท่านจะได้เป็นสุขขัง 
เสนามาคับคั่ง   ท่านขึ้นนั่งบลัลังก์ใหญ ่
๏ ขุนยักษ์จึงร้องว่า  เหวยอาชาเร่งพาไป 
กูจะกินท้าวไท   ให้บรรลัยเป็นภักษา 
๏ ยักษ์มาแกล้งแปลงฤทธิ์  จับบพิตรมิทันช้า 
หักคอพระราชา   มิทันช้าเป็นอาหาร 
๏ นนทยักษ์จึงนิรมิต  รูปไม่ผิดพระภูบาล 
เอยองค์ส่งสถาน   ทำอาการเหมือนภูม ี
๏ นุ่งห่มเห็นคมสัน  ถือพระขรรค์อันเรืองศร ี
ธำมรงค์ของภูมี   ยักษีสวมสอดใส่พลัน 
๏ ภูษาท้ังผ้าทรง   ของพระองค์ผู้ทรงธรรม์ 
แวววามงามเฉิดฉัน  ขุนยักษ์มันนุ่งห่มไป 
 



๑๘๑ 

 

๏ นิมิตบิดกายา   ทั้งลัคนาเหมือนท้าวไท 
พวยพุ่งรุ่งเรืองใส   สร้อยกำไลใส่โสภา 
๏ ม้าเดินเร่งรีบมา  จะคลนาโยชน์โดยไกล 
เวลาสายัณห์ไป   บัดเดีย๋วใจเถิงพลับพลา 
๏ อำมาตย์แลเสนี  คอยภูมีที่มรคา 
พาชีรี่เข้ามา   เห็นยักษาไม่สงสัย 
๏ ชวนมาชื่นชม   ถวายบังคมว่าท้าวไท 
วิ่งบอกชาวนอกใน  คาดกลองชัยให้ระงม 
๏ ปี่กลองแลฆ้องดัง  ทั้งแตรสังข์เป่าระดม 
ไพร่ฟ้ามาประนม   ถวายบังคมว่าราชา 
๏ รูปทรงองค์นิมิต  ไม่ได้ผิดพระกายา 
มนตรีเสนีมา   ก้มเกศาทูลปราศรัย 
๏ ข้าแต่พระผ่านเกล้า  เสด็จเข้าในพงไพร 
เป็นเหตุพ้นไฉน   จึงไม่ได้กวางทองมา 
๏ นนทยักษ์ทำปราศรัย  ว่าเราไล่ไปในป่า 
ดั้นด้งพงพฤกษา   ส่วนอาชาเหลื่อยล้า ไป 
๏ เราเห็นไม่ทันแล้ว  กวางคลาดแคล้วเข้าในไพร 
เวลาสายัณห์ไป   เห็นไม่ได้เรากลับมา 
๏ แล้วทำตรัสปราศรัย  ว่าอยู่ไยนะเสนา 
เราจะเข้าพารา   อย่าได้ช้าจงเร็วไว 
๏ ครานั้นหมู่มนตรี  มาอึงมี่ก็คลาไคล 
ฆ้องกลองกึกก้องไป  บัดเดีย๋วใจเถิงพารา 
๏ ไพร่พลเกลื่อนกล่นกลาด หมู่อำมาตย์คลาดเคลื่อนคลา 
ล้อมวงองค์ยักษา   เชิญยาตรามาวังใน 
๏ มเหสีสาวสนม   ถวายบังคมว่าท้าวไท 
ยักษามันปราศรัย   ว่าเราไปในหิมวา 
๏ เราไปชมฝูงสัตว์  ให้สะพักกันนักหนา 
กวางทองย่องหย่งมา  งามโสภาแสงสุกใส 
๏ พูดจากล่าวกลมเกลี้ยง  ดังว่าเสียงพระภูวนัย 
สาวสนมชมชื่นใจ   ไม่สงสัยว่ายักษา 
๏ เครื่องของท้าวเสวย  สิ่งไรเคยก็ยกมา 
พานทองรองเข้ามา  นางทาสายกเข้าไป 
๏ ครั้นค่ำย่ำเวลา   ขุนยักษาเข้าห้องใน 
มเหสีของท้าวไท   ยักษ์เข้าไปเที่ยวเชยชม 
๏ ฝ่ายว่านางอรไท  ไม่สงสัยในอารมณ ์
แสนสาวชาวสนม   ยักษ์เที่ยวชมชื่นชูใจ 
 



๑๘๒ 

 

๏ มันแกล้งทำสนิท  รูปนิมิตให้เหมือนไท 
รุ่งรางสว่างใส   พระอุทัยไขข้ึนมา 
๏ เสนาแลมนตรี   เข้าสู่ที่เฝ้าปรึกษา 
ยักษ์นั้นมันออกมา  นั่งศาลามาปราศรัย 
๏ แล้วยักษ์มารำพึง  คิดคำนึงนึกในใจ 
กูนิ่งเนื้อความไว้   อาชาไนยจะไม่ตรง 
๏ จะบอกให้คนรู้   ว่าตัวกูยักษ์ม่ันคง 
ไอ้ม้าจะยุยง   ว่าอย่าหลงมันยักษา 
๏ กูจะอดอาหาร   อยู่ไม่นานจะไคลคลา 
ถ้ารู้เถิงราชา   เวสสุวรรณจะติฉิน 
๏ ว่ากูอุกอาจนัก   ขอบเขตยักษ์ล่วงแดนดิน 
อยู่เถิงในไพรสิน   ไปเที่ยวกินพ้นเขตขัณฑ์ 
๏ ท้าวเธอจะลงโทษ  ทรงพระโกรธจะสาปสรร 
จะไม่ให้รางวัล   ขอบเขตขัณฑ์ไม่มีเลย 
๏ กูจะอดอาหาร   มิเป็นการนะอกเอ๋ย 
กูจะไม่เสบย   ด้วยไม่เคยจะเสื่อมไป 
๏ กูจำทำลงโทษ   พาโลโกรธอาชาไนย 
ว่าม้าพากูไป   เข้าในไพรให้เวทนา 
๏ ตรำ๒๓แดดแลตรำลม  จะได้สมนัยนา 
เนตรแดงดังแสงฟ้า  กูยักษาตาเป็นไฟ 
๏ อย่าให้คนฉันทา  เห็นนัยนาไม่สงสัย 
ว่าม้าพาเราไป   ตาเราไซร้จึงแดงฉัน 
๏ ทีนั้นคนทั้งหลาย  จะถวายบังคมคัล 
กูจะพูดผายผัน   ให้คนนั้นมันเห็นจริง 
๏ เอาม้าใส่ตรุไว้   พาโลไปให้ทุกสิ่ง 
ตรากตรำทำให้ยิ่ง  ให้นอนนิ่งแน่จนตาย 
๏ กูจึงไม่เป็นสุข   อยู่สนุกด้วยหญิงชาย 
ถ้าว่าไอ้ม้าตาย   ความสบายใครจะทัน 
๏ ขุนยักษ์คิดในใจ  แล้วร้องไปให้จับพลัน 
ว่าเหวยขุนเพชรนั้น  จงผายผันจับพาชี 
๏ มันพาเอาเราไป  เข้าในไพรไล่มฤคคี 
วิ่งไล่ไม่ให้(เลือนราง)  ให้เรานี้พลัดตกใจ 
๏ ให้เราตรำแดดลม  พระเนตรซมแสบเหลือใจ 
วิงเวียนพระเศียรไป  มันทำให้ได้ทุกขา 
 

 
๒๓ ตรำ (ปาก) = กรำ 



๑๘๓ 

 

๏ มันทำเราหลายอย่าง  เมื่อไล่กวางในไพรสา 
ยักษ์แกล้งพาโลว่า  สูอย่าช้าจับจำเสีย 
๏ มันแกล้งทำวุ่นวาย  ถ้าเราตายพลัดลูกเมีย 
เร่งตรำจำมันเสีย   อย่าใกล้เกลียวซึ่งอาหาร 
๏ ครานั้นเสนาใน  บังคมไหว้ไปลนลาน 
เร็วรี่มิทันนาน   ตามองการบังคมไป 
๏ จับเอาตัวพาชี   แล้วโบยตีมิปราศรัย 
ทุบถองจำจองไว้   ไม่ปล่อยให้ไปหากิน 
๏ ม้าต้นทำโศกา   กินน้ำตาเป็นนิศีล๒๔  
คำนึงเถิงภูมินทร์   ด้วยอดกินซึ่งอาหาร 
๏ ม้าต้นทนเวทนา  ตรากตรำมาเป็นช้านาน 
ม้าคอยสองกุมาร   ไม่พบพานนานนักหนา 
๏ นายม้าเห็นพาชี  ความปรานีเอาหญ้ามา 
ทิ้งให้ทุกเวลา   ไม่ให้ม้าสิ้นชีวี 
๏ ม้านั้นคิดเข็ญใจ  โทษสิ่งไรเราไม่ม ี
ยักโขพาโลตี   กลัวกูนี้จะป่วยไข้ 
๏ กูจะบอกฝูงคน   ม้าดิ้นรนใคร่หนีไป 
ม้าคอยสองทรามวัย  ถ้าเห็นไปจะบอกพลัน 
๏ ม้าคอยสองกุมาร  ไม่พบพานแต่สักวัน 
จำจองต้องอยู่นั้น   ได้คร่ำครันเจ็ดเดือนมี 
๏ ฝ่ายว่านนทยักษา  อยู่พาราเกษมศร ี 
ครั้นค่ำย่ำราตรี   ขุนยักษีเที่ยวกินคน 
๏ ถ้าใครไม่มีโทษ   พาโลโกรธว่าสลวน 
ให้ฆ่าเสียบัดดล   เสียบเศีย(ร)พ้นนอกเวียงชัย 
๏ ครั้นค่ำย่ำราตรี  ทั้งปรางค์ศรีมาหลับใหล 
ยักษ์นั้นมันออกไป  กินคนเล่นเป็นนิรันดร์ 
๏ ยักษ์กินคนเป็นนิจ  เดือนหนึ่งคิดเป็นร้อยพัน 
โทษน้อยพลอยอาสัญ  คนตายนั้นทุกวันไป 
๏ มันฆ่าคนตายเปลือง  กลัวฟุ้งเฟ่ืองเมืองน้อยใหญ่ 
ผู้ใดไม่สงสัย   ว่าท้าวไทแต่ไรมา 
๏ ฝูงคนกล่นเกลื่อนกลุ้ม  เข้าประชุมกันปรึกษา 
ว่าเราเฝ้าราชา   เป็นข้ามาก็ช้านาน 
๏ พระองค์ทรงทศมิธ๒๕  เถิงโทษผิดไม่ประ(หาร) 
อยู่สุขสำราญ   ไม่เผาผลาญชีวิตคน 
 

 
๒๔ นิศีล (ปาก) = นิจศีล 
๒๕ ทศมิธ (ปาก) = ทศพิธ 



๑๘๔ 

 

๏ เป็นเหตุผลอย่างไร  แต่เพียงไปในไพรสณฑ์ 
ตามกวางในกลางหน  กลับจรดลทรงโกรธา 
๏ จองจำตรำม้าไว้  เหตุฉันใดนะอกอา 
รูปทรงองค์ราชา   พระนัยนาแดงแสงใส 
๏ เสนาแลมนตรี   เห็นภูมีผิดทีไป 
พะวงมาสงสัย   คิดจนใจไปทุกวัน 
๏ ว่าเราคิดอย่างไร  จำจะไปบังคมคัล 
เข้าเฝ้าเจ้าจอมธรรม ์  สงสัยนั้นช่วยกันดู 
๏ เสนาแลมนตรี   เข้าสู่ที่นั่งพรั่งพร ู
ชวนกันฟังเพ่งดู   มิให้รู้ว่ายักษา 
๏ ขัดสนจนในจิต   ด้วยไม่ผิดรูปราชา 
ผู้ใดไม่ฉันทา   ว่าราชาองค์ท้าวไท 
๏ ช่วยกันกลัวมรณา  ด้วยยักษาไม่ปราศรัย 
มันกินคนสิ้นไป   บ่ห่อนได้สักวัน 
๏ เสนาแลมนตรี   เข้าสู่ที่ไม่มีขวัญ 
คิดกลัวให้ตัวสั่น   โดยโทษทัณฑ์พลันมรณา 
๏ ยักษ์นั้นมันอยู่   ช้านานได้เจ็ดเดือนตรา 
อยู่สุขทุกเวลา   เป็นสุขขาด้วยอาหาร 
๏ ฝ่ายว่าสองจอมขวัญ  พระเทวันทกุมาร 
ประนมก้มกราบกราน  ว่าภูบาลองค์บิดา 
๏ นางน้องผู้โฉมฉาย  เล่นสบายกับยักษา 
เฝ้าแหนแล่นไปมา  ด้วยเสน่หาว่าภูมี 
๏ ยักษ์นั้นมันพูดพลอด  ทำสวมกอดเจ้าสองศรี 
เชยชมสบภูมี   รักสองศรีแต่ก่อนมา 
๏ อุ้มสององค์ใส่ตัก  จูบพระพักตร์ทักทายหา 
ทำจริตแลกิริยา   เหมือนบิดาเจ้าสองศร ี
๏ สององค์หลงรักใคร่  ไม่สงสัยว่ายักษี 
ค่ำคืนแลราตรี   เฝ้ายักษีว่าบิดา 
๏ เข้าเฝ้าทุกเช้าเย็น  ไม่ได้เว้นเวลา 
ยักษ์นั้นมันเจรรจา  ให้สองรามาผูกพัน 
๏ ครั้นว่าเวลาเช้า  ทั้งสองเจ้าเฝ้าทุกวัน 
เย็นเล่าเจ้าผายผัน  บังคมคัลขุนยักษา 
๏ เชยชมประนมกร  ว่าบิดดรแต่ก่อนมา 
สนิทเสน่หา   ทั้งสองราทูลลาพลัน 
๏ ลาแล้วก็แคล้วคลาด  จากปราสาทก็ผายผัน 
สองราก็ตามกัน   พอวันนั้นเจ้าจรลี 
 



๑๘๕ 

 

๏ ม้ามองตามช่องไป  เห็นทรามวัยทั้งสองศรี 
อาชามายินดี   มีวาทีเชิญสองรา 
๏ ข้าแต่องคเจ้า   ขอเชิญเข้ามานี่หนา 
ข้าเจ้าจะปรึกษา   ขอเชิญมาให้เร็วพลัน 
๏ ข้าเจ้าจักบอกเหตุ  ในขอบเขตจะอาสัญ 
เวียงวังสิ้นทั้งนั้น   เถิงจอมขวัญจะบรรลัย 
๏ สององค์ได้ทรงฟัง  หยุดยับยั้งย่างเข้าไป 
เถิงท่ีพาชีชัย   เข้าไปใกล้ไล่ไถ่ถาม 
๏ พ่ีม้าพาชีเรียก   ข้าสำเหนียกมาด้วยงาม 
ข้าหนอจะขอถาม  เห็นเนื้อความมีอย่างไร 
๏ พาชีค่อย ๆ ว่า   เล่าเรื่องมาแต่ป่าไพร 
ข้าแต่สองทรามวัย  อย่าไว้ใจว่าบิดา 
๏ ยักษ์กินพระบิตุเรศ  มันแปลงเพศเป็นราชา 
ถ้าพระไม่เชื่อข้า   ดูลูกตามันสุกใส 
๏ แล้วยักษ์ไม่มีเงา  ในปากเล่าลุกเป็นไฟ 
ถ้าไม่เชื่อข้าไซร้   ขอเชิญไปดูก่อนรา 
๏ พระองค์จงทำชิด  ให้สนิทสเน่หา 
แลดูที่หูตา   ถ้าบิดาจะมีเงา 
๏ แล้วขอหยิบชานหมาก  ให้อ้าปากแล้วหยิบเอา 
เปลวไฟในตาเขา   ไม่สูญเล่าลุกรุ่งเรือง 
๏ ถ้าเห็นประจักษ์  อย่าทายทักยักษ์จักเคือง 
อย่าเล่าเข้าฟุ้งเฟ่ือง  ชาวบ้านเมืองจะตกใจ 
๏ เถิงว่าพระชลนี   พระภูมีอย่าบอกไข 
นิ่งไว้แต่ในใจ   ทำกราบไหว้แล้วลามา 
๏ อย่าได้ไปเที่ยวเล่า  มาบอกเล่าข้าเจ้ารา 
ถ้าจริงเหมือนหนึ่งม้า  จะปรึกษาพากันไป 
๏ บัดนั้นเจ้าเทวัน  ฟังม้านั้นมาบอกไข 
ว่าใช่องค์ท้าวไท   ยังสงสัยแก่นัยนา 
๏ ยังไม่เห็นประจักษ์  ว่าเป็นยักษ์ใช่บิดา 
จึงมีพระวาจา   ว่าพ่ีม้าข้าจะไป 
๏ ดูเห็นเป็นจริงแล้ว  พ่ีม้าแก้วคิดไฉน 
รุ่งเช้าจะเข้าไป   สองทรามวัยเจ้าไคลคลา 
๏ ครั้นว่ารุ่งเช้าพลัน  เจ้าเทวันนางฉายา 
แต่งองค์ทรงภูษา   ตามกันมาเข้าเฝ้าพลัน 
๏ ครั้นเถิงจึงก้มเกล้า  พระทัยเจ้าคิดผูกพัน 
ดูตายักษานั้น   เจ้าเทวันไม่เห็นเงา 
 



๑๘๖ 

 

๏ แล้วเจ้าเข้าไปนั่ง  น้ำใจหวังจะขอเอา 
ชานหมากในปากเล่า  ทำก้มเกล้าจูบกอดไป 
๏ จำทำให้เห็นรัก  ไม่ให้ยักษ์มันสงสัย 
บังคมประนมไหว้   ขอจงได้โปรดเกศา 
๏ ข้าแต่พระบิดดร  เมื่อแต่ก่อนผ่อนชานหมาก 
บัดนี้มีโกรธา   โทษาข้าผิดอย่างไร 
๏ จึงไม่พระราชทาน  ซึ่งชานหมากนั้นกลับไป 
โทษาข้าหาไม ่   ขอจงได้ให้ประทาน 
๏ บัดนั้นขุนยักษา  ปราศรัยมาไม่ช้า 
ว่าพ่อสองกุมาร   เจ้ารับชานหมากบิดา 
๏ ยักษ์นั้นไม่ทันคิด  นึกในจิตไม่ฉันทา 
คิดว่าองค์ราชา   อย่างนั้นมาแต่ก่อนไร 
๏ มันจึงคายชานหมาก  ออกจากปากแล้วยื่นให้ 
บัดนั้นสองทรามวัย  เจ้าจะใคร่ได้เห็นควัน 
๏ ทั้งสองจึงทูลว่า  พระบิดาจงว่าพลัน 
ชานหมากในปากนั้น  ลูกจอมขวัญขอหยิบเอา 
๏ ยักษ์นั้นมันบอกไป  ว่าที่ในปากของเรา 
ยังแลแต่ปากเปล่า  เจ้าดูเอาเองเถิดรา 
๏ มันอ้าปากออกให้  สองทรามวัยพิจรณา 
ในปากคอยักษา   ประจักษ์ตาลุกเป็นไฟ 
๏ เจ้าเห็นเป็นสำคัญ  พระทัยพรั่นคิดตกใจ 
โอ้กรรมจะทำไฉน  จำจะไปบอกพาชี 
๏ เจ้าจึงบังคมไหว้  ขอจงได้โปรดเกศ ี
เวลาข้าจรลี   ทั้งสองศรีไปสระสรง 
๏ ว่าแล้วสองเจ้าลา  คลานออกมาทั้งสององค ์
กำสรดคิดปลดปลง  เจ้าเดินทรงหาพาชี 
๏ ครั้นเถิงท่ีโรงม้า  จึงสองรากันแสงศรี 
ข้าแต่พ่ีพาชี   คำของพ่ีจริงมั่นหมาย 
๏ ไอ้ยักษาจริง   พ่ีม้าแก้วคิดอุบาย 
ถ้าอยู่จักฉิบหาย   พากันตายทั้งพารา 
๏ โอ้กรรมพระบิดดร  แต่ชาติก่อนได้ทำมา 
พระองค์ปลงชีวา   เป็นภักษาของขุนมาร 
๏ มันแกล้งเนรมิต  รูปไม่ผิดพระภูบาล 
แล้วยักษ์สังหาร   สิ้นทั้งปราณเปน็ภักษา 
๏ ข้าแต่พ่ีม้าพาชี   จะอยู่นี่ทีมรณา 
ทำไฉนจะได้ไคลคลา  ตัวพ่ีม้าต้องจำจอง 
 



๑๘๗ 

 

๏ พาชีทูลทรามวัย  เจ้าอย่าได้คิดเศร้าหมอง 
ข้าคิดโดยจิตปอง   ข้าจะรองบาทาไป 
๏ พระองค์จงไปทูล  เป็นเค้ามูลแต่ก่อนไร 
อย่าให้ยักษ์สงสัย   ว่าแต่ไรพระบิดา 
๏ เคยให้ม้าต้นข่ี   มาบัดนี้ทรงโกรธา 
จองจำตรากตรำม้า  เกล้าเกศาขอพาชี 
๏ ยักษ์นั้นไม่สงสัย  จะโปรดให้สะดวกดี 
สององค์จงข้ึนขี ่   ตัวข้านี้จะพาไป 
๏ แล้วจะพาพระองค์  เที่ยวชมดงแดนพงไพร 
จะได้ดูทางไว้   หนีให้ไกลพ้นยักษา 
๏ พระองค์จงอย่านิ่ง  ของทุกสิ่งเร่งจัดหา 
ตากไว้ให้นักหนา   เที่ยวเล่นป่า (ชำรุด) รายไป 
๏ จะได้เป็นอาหาร  ทางกันดารในกลางไพร 
ขอพระองค์จงไป   ทูลให้ได้จงเร็วรา 
๏ ม้าต้นสั่งถ้วนถี่   เจ้าสองศรีก็จำมา 
รุ่งเช้าเฝ้ายักษา   ทั้งสองราก็คลาไคล 
๏ แต่งองค์เจ้าสรรพเสร็จ  แล้วเสด็จขึ้นปรางค์ใหญ่ 
ก้มเกล้าเจ้าทูลไข   อ้อนวอนไหว้ขอพาชี 
๏ ข้าแต่พระบิดร   เมื่อแต่ก่อนโปรดเกศ ี
โปรดให้ได้พาชี   เคยได้ขี่เท่ียวไปมา 
๏ ครั้งนี้สิจำจอง   อาชาต้องซึ่งโทษา 
ช้านานมานักหนา  ทรงกรรรุณาข้าสองศรี 
๏ พาชีขอขี่เล่น   บิดาเห็นดังทุกที 
บิดาโปรดปรานี   เคยให้ขี่เล่นอัตร(า) 
๏ นนทยักษ์จึงปราศรัย  ประสมไปแก่สองรา 
มันตรึกนึกไปมา   ว่าบิดาเคยให้จริง 
๏ มันจึงว่าประสม  อย่าปรารมภ์ชมม้ามิ่ง 
พ่อจะให้ทุกสิ่ง   โปรดให้ยิ่งกว่าแต่ก่อน 
๏ มันจึงสั่งเสนา   ให้เอาม้าของบิตุดร 
จะให้สองบังอร   จงผันผ่อนจากโทษา 
๏ เสนาก้มกราบไหว้  ลุกวิ่งไปมิได้ช้า 
เข้าไปในโรงม้า   โทษตรึงตราถอดบัดใจ 
๏ แล้วจูงไปในวัง   ตามรับสั่งเร่งเร็วไป 
ยักษามันปราศรัย   ว่าสองไทข่ีเถิดรา 
๏ สองรามาชื่นบาน  ก้มกราบกรานขึ้นอาชา 
จึงขี่เที่ยวไปมา   แล้วอำมาตย์ลามาสถาน 
 



๑๘๘ 

 

๏ สองเจ้าขี่ทุกวัน  ส่วนม้านั้นมาคิดอ่าน 
ให้สองพระกุมาร   แต่งอาหารหิ้วห่อไป 
๏ สองเจ้ากับพาชี  เที่ยวดูที่ทางกลางไพร 
ขุดหลุมลงฝังไว้   เจ้าทำไปทุกวันวาน 
๏ แล้วเฝ้าท้าวยักษา  กลับออกมาเที่ยวไพรสาณฑ์ 
ตบแต่งซึ่งอาหาร   มาช้านานหลายวันไป 
๏ เจ้าฝังเข้าตูตาก  ไว้ได้มากที่กลางไพร 
เจ้าไม่บอกเล่าใคร  เที่ยวฝังไว้ได้ครามครัน 
๏ สองเจ้าแต่งเสบียง  พอจะเลี้ยงไปทุกวัน 
จึงว่าแก่ม้านั้น   รุ่งไก่ขันเราจะไป 
๏ นัดแนะสำเร็จแล้ว  สองเจ้าแคล้วขึ้นปรางค์ใหญ่ 
เยื้องย่องเข้าห้องใน  ก้มกราบไหว้พระชลนี 
๏ ข้าแต่พระแม่เจ้า  คุณปกเกล้าปกเกศี 
เวลารุ่งพรุ่งนี้   ข้าสองศรีลาเที่ยวไพร 
๏ ลูกไปไม่อยู่ช้า   เถิงเวลามากรุงไกร 
ลูกไม่สบายใจ   จะเท่ียวไปเล่นป่า 
๏ มารดาช่วยทูลไข  อย่าให้ได้มีโทษา 
ลูกไปไม่อยู่ช้า   พระมารดาช่วยแก้ไข 
๏ เจ้าไม่บอกเหตุผล  จักซุกซนคนหนีไป 
เจ้ากลัวจะมีภัย   จะรู้ไปเถิงยักษา 
๏ กลัวจะชีพหายสิ้น  ในแดนดินพระพารา 
เพราะยักษ์จักโกรธา  มันจะฆ่าเป็นอาหาร 
๏ ครั้นแล้วลาชลนี  มาปรางค์ศรีมิทันนาน 
จัดแจงแต่งอาหาร  ที่กันดารในดงดอน 
๏ หิ้วห่อพอตามได้  แล้วกราบไหว้บรรทมนอน 
ไก่ขันหัวทีก่อน   สองบังอรตื่นบัดใจ 
๏ ทั้งสองย่องเยื้องย่าง  ลงจากปรางค์ตามกันไป 
เถิงม้าเข้าบัดใจ   เจ้าสองไทข้ึนอาชา 
๏ พาชีมาดีใจ   พาสองไปโดยทิศศา 
ฝ่ายข้างบูรพา   ตั้งหน้ามาไม่เหลียวหลัง 
๏ ม้าม่ิงวิ่งเร็วไป   โยชน์หนึ่งไซร้ไม่รอรั้ง 
ที่มาฝัง    ม้ายั้งหยุดให้ขุดไป 
๏ ทั้งสามความกลัวยักษ์  อยู่ช้านักจักมีภัย 
ขับม้าให้พาไป   สองทรามวัยให้โศกศัลย์ 
๏ สององค์ทรงโศกา  สั่งเทวาในไพรวัน 
จงได้ไปป้องกัน   ยักษานั้นมันตามมา 
 



๑๘๙ 

 

๏ แล้วช่วยพระชลนี  อยู่ปรางค์ศรีกับยักษา 
ขออย่ามีโรคา   พระมารดาจำเริญไป 
๏ ขอเทพยุดาเจ้า   กรรรุณาเข้าดลใจ 
เมตตาข้าเจ้าไสร้   ขอให้ไปพ้นยักษา 

พิลาป ๏ เมื่อนั้นสองศรี ไปกับพาชี  หนีเข้าหิมวันต์ 
เวลาค่ำ   ย่ำสนธยา  คิดเถิงพระมารดา สองราร่ำไร 
๏ โอ้พระแม่เจ้า  จะเข้าไปเฝ้า  คิดว่าท้าวไท 
ไม่รู้ว่ายักษ์  หลงรักมันใหญ่  ครั้นจะบอกไว้  กลัวภัยจะม ี
๏ กรรมของพระแม่ โอ้ป่านนี้แล  จะชะแง้หาศร ี
ด้วยข้าสององค์  ค่ำลงราตรี  ไม่เห็นลูกนี ้  จักไห้โศกศัลย์ 
๏ มารดาจักหา  จนสุดเวลา  จะนิตราพลัน 
ครั้นตื่นจากที ่  สาวศรีกำนัล  จักร้องบอกกัน  ในวันนี้หนา 
๏ จักเที่ยวหาไป  ตำหนักน้อยใหญ่  ไม่พบลูกยา 
จะทรงกันแสง  ทุกแห่งเที่ยวหา  ไม่สบพบข้า  จะมาทอดลง 
๏ พระไม่วิตก  สองกรค่อนอก  แทบจักปลดปลง 
จะทรงกันแสง  สิ้นแรงพระองค ์  ทีนั้นโฉมยง  จะใช้สองศรี 
๏ ให้ไปโรงม้า  ถามนายอาชา  ว่าข้าจรลี 
เคยไปแห่งไร  ในไพรพงพี  จะให้เสนี  มนตรีพาตาม 
๏ ครั้นไม่พบเล่า  จะชวนกันเข้า  ไปเล่าไถ่ถาม 
ใครเห็นอย่างไร  จะได้ไปตาม  จนเข้าเถิงยาม  ชวนกันหลับใหล 
๏ ครั้นเวลาเช้า  พระแม่เข้าเฝ้า  ทูลเล่าบอกไป 
เฒ่ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ นิมิตเหมือนไท  พระแม่หลงไป  มิได้ฉันทา 
๏ มารดาจะครวญ จะพรั่นปั่นป่วน  ประชวรโรคา 
จะให้นิ่งเฉย  ไม่เสวยโภชนา  มีพระกายา  เหือดแห้งแสงศรี 
๏ มารดาทุกข์ตรอม จักให้ซูบผอม  ไม่สนอมชีวี 
จักสิ้นสติ  จนวิสัญญี  ทีนั้นชลนี  จะสลบซบไป 
๏ สองศรีพี่น้อง  ในจิตคิดปอง  แล้วร้องร่ำไร 
ครั้นเวลาค่ำ  ย่ำสนธยาใน  สองเจ้าร่ำไร  เถิงพระชลนี 
๏ ฝ่ายว่าอาชา  ครั้นเถิงเวลา  จึงให้สองศรี 
เจ้าเสวยอาหาร  สำราญอินทรีย์  เวลาราตรี  สองศรีหลับไป 
๏ นอนบนหลังม้า ส่วนตัวอาชา  กลัวมรณาอาภัย 
จะหยุดอยู่พัก  กลัวยักษ์จักไป  จับเอาตัวได ้  กินเป็นอาหาร 
๏ ม้าค่อยเดินไป  พาสองทรามวัย  เจ้าตื่นมินาน 
พาชีจึงวิ่ง  รีบเข้าไพรสาณฑ์  ครั้นเถิงเนินทาน  ม้านั้นจึงกิน 
๏ ส่วนพระกุมาร  จึงขุดอาหาร  ฝังไว้ใต้ดิน 
ชวนกันเสวย  ค่อยเป็นนิจศีล  ม้าหาหญ้ากิน  แล้วพากันไป 
 



๑๙๐ 

 

๏ ม้ามีกำลัง  โยชน์หนึ่งจึงยัง  หยุดลงหายใจ 
แล้วม้ากลับวิ่ง  ให้ยิ่งขึ้นไป  จะนับทางได ้  หกโยชน์โดยตรา 
๏ วันละสิบหกโยชน์ กำลังม้าโสด  โดดถีบบาทา 
ได้มากครามครัน  เจ็ดวันนั้นหนา  (ขาดหาย)  ร้อยโยชน์เสด็จไป 
๏ เข้าดงพงดอน  ข้ามเขาสิงขร  ซอกซอนซนไกล 
จนหมดอาหาร  กันดารเหลือใจ  เจ้าเสวยผลไม้  ทุกเวลา 
๏ ครั้นเวลาค่ำ  สองเจ้าครวญคร่ำ ร่ำเถิงมารดา 
ไม่เว้นสักวัน  ม้านั้นปลอบมา  เจ้าคลายโศกา  แล้วพากันไป 
๏ ค่ำเช้าเข้าดง  บุกป่าฝ่าพง  แดนระหงดงใหญ่ 
ข้ามบึงบ้างบ่อ  ท่อธารน้ำไหล  ค่อยเบี่ยงเลี่ยงไป  ตามไพรสิงขร 
๏ แล้วขึ้นเขาสูง  มีฝูงนกยูง  ฝูงหงส์ลงนอน 
บ้างไล่จิกต ี  บ้างหนีซอกซอน  เมื่อนั้นจันทร  บอกแก่พ่ียา 
๏ ข้าแต่พระพ่ี  ฝูงนกเหล่านี้  เหมือนเราสองรา 
บ้างหนีซุกซ่อน  จับนอนพฤกษา  ความกลัวมรณา  เหมือนเราทั้งสาม 
๏ แล้วไปจากนั้น  พบฝูงมฤคคัน  พยัคฆนั้นไล่ตาม 
โลดโผนโจนดัด  จับฟัดคำราม  เมื่อนั้นโฉมงาม  ถามพระพ่ีชาย 
๏ ข้าแต่พระพ่ี  ฝูงนกเหล่านี้  มากมีเหลือหลาย 
เนื้อเบื้อเสือสีห์  เห็นมีมากมาย  วิ่งหนีเสือร้าย  กลัวตายวายชนม์ 
๏ โอ้ตัวเราหนา  ถ้ายักษ์ตามมา  ในป่าไพรสณฑ์ 
จักหนีพลัดพราย  ความตายสามคน  จะบุกซุกซน  ต่างคนต่างไป 
๏ จะพลัดพรากกัน ยักษ์ไล่ใครทัน  ชีวันบรรลัย 
ใครหนีเร้นรอด  จะปลอดรอดไป  เราทำกรรมไว้  จึงให้เวทนา 
๏ กรรมของเราแล้ว จึงให้คลาดแคล้ว  จากพระมารดา 
พ่ีปลอบน้องไป  อย่าได้โศกา  เราไม่มรณา  กลบัมากรุงไกร 
๏ ถ้าว่าพระแม่  บุญมีเที่ยงแท ้  ยังมิบรรลัย 
เราจะได้ฉลอง  สนองคุณไป  ขอให้เราได ้  ไปสบพบเมือง 
๏ ถ้าบุญเราม ี  ขอพบฤๅษ ี  ฤทธีรุ่งเรือง 
ให้ประสิทธิ์เรา  กลับเข้ามาเมือง  ยักษ์ทำแค้นเคือง  ฆ่าให้บรรลัย 
๏ แต่เจ้าเข้าดง  (ขาดหาย)  สององค์ร่ำไร   
ไม่พบผู้คน  เดินหนในไพร  แต่ต้นดั้นไป  ได้เจ็ดเดือนตรา 
๏ ฝ่ายพระชลนี  เพียงสองเจ้าหนี  ศรีเศร้าโรยรา 
ทุกข์ตรอมผอมไป ไม่เห็นลูกมา  ให้คนเที่ยวหา  มิได้พบพาน 
๏ หาทุกแห่งหน  เที่ยวบุกซุกซน  ค้นหากุมาร 
บ้านน้อยเมืองใหญ่ ไปทุกสถาน  ขนอนแลด่าน  อายัดกฎหมาย 
๏ จุกด่านจุกทาง  เที่ยวหาไปพลาง  ขุนนางทั้งหลาย 
กลางวันกลางคืน  แตกตื่นวุ่นวาย  กลัวจักฉิบหาย  ตายด้วยยักษา 
 



๑๙๑ 

 

๏ ขัดสนจนใจ  ที่จะเที่ยวไป  ให้พบสองรา 
ชวนกันกราบทูล  เป็นเค้ามูลมา  ว่าโอรสสา  มาหายสูญไป 
๏ หายทั้งพาชี  ไปกับสองศร ี  เที่ยวดงพงไพร 
เคยไปทุกวัน  เป็นนิรันดร์ไป  จะมีโพยภัย  ไม่แจ้งแห่งหน 
๏ ไปแต่กับม้า  ครั้นเถิงเวลา  กลับมาไพยนต์๒๖ 
รุ่งเช้าเจ้าไป  เข้าในไพรสณฑ์  ไม่รู้เหตุผล  ต้นปลายอย่างไร 
๏ หายไปช้านาน  ถ้าจะประมาณ  ได้เจ็ดเดือนไตร 
ไม่ได้รู้ข่าว  เรื่องราวสองไท  จะโปรดฉันใด  ชีวิตใต้พระบาทา 
๏ บัดนั้นนนทยักษ์ ได้ฟังประจักษ ์  มนตรีเสนา 
บอกเป็นเรื่องราว  ทั้งสองฉายา  บัดนั้นยักษา  มาคิดในใจ 
๏ ว่าไอ้พาชี  มันพากันหนี  จักไปเถิงไหน 
กูจะแปลงฤทธิ์  ไล่ติดตามไป  เจ็ดวันก็ได้  พบไอ้พาชี 
๏ ถ้ากูไปทัน  กินเสียที่นั่น  อย่าเห็นผี 
แล้วจะกลับมา  พารากรุงศรี  แปลงรูปกูนี ้  เหมือนดังทุกวัน 
๏ ถ้าว่ามันไป  เจ็ดวันเล่าไซร้  กูไปเร็วพลัน 
แต่ครู่พักเดี๋ยว  จะเค้ียวกินมัน  กระดูกเลือดนั้น  ไม่ให้เหลือหลาย 
๏ หนีไปเจ็ดเดือน เข้าในไพรเถื่อน  ฟ่ันเฟือนมากมาย 
ตามไปจะทัน  เจ็ดวันมั่นหมาย  จะฆ่าให้ตาย  กินเป็นภักษา 
๏ มันคิดอย่างนี้  ไม่ได้ปรานี  สองศรีเลยหนา 
มันคิดจะกิน  สิ้นทั้งพารา  ดีใจหนักหนา  ยักษาว่าไป 
๏ ว่าเหวยมนตรี  สูสิ้นทั้งนี้  อยู่เฝ้าเวียงชัย 
แต่เราคนเดียว  จะเท่ียวตามไป  เราจะเข้าไพร  ตามไล่ให้ทัน 
๏ เราไปไม่ช้า  เจ็ดวันจะมา  เถิงพาราพลัน 
ไม่รู้เหตุผล  คนกับม้านั้น  จักรู้สำคัญ  ในวันกลับมา 
๏ ยักษาว่าแล้ว  เยื้องยาตรคลาดแคล้ว ออกจากพารา 
เสนาไปตาม  ยักษ์ห้ามกลับมา  ไม่คิดฉันทา  ว่าเจ้าของตน 
๏ กลับเข้าเวียงชัย ปรึกษากันไป  กลัวภัยจุมพล 
ความตายทุกวัน  คิดพรั่นทุกคน  บ้างมาบ้างบน  เชิญคนผีทรง 
๏ อีมดอีท้าว  โรงสารมี่ฉาว  ปี่กลองฆ้องวง 
เชิญภูตเชิญผี  ไบศรีบรรจง  เชิญตาขุนส่ง  ส่งเหล้ากินไป 
๏ อีท้าวมันปด  ทำตัวระทด  แกล้งปดแก้ไข 
ว่าเจ้าเข้าง ู  สูอย่าร้อนใจ  กูจะบอกให้  พบสองจอมขวัญ 
๏ อีท้าวมันเทศ  ว่าเจ้าขุนเพศ  เข้ากูทุกวัน 
ปากสั่นระรัว  ทำหัวงกงัน  ส่งเหล้าไม่ทัน  มันดื่มรวดเดียว 
 

 
๒๖ ไพยนต์ (ปาก) = ไพชยนต์ 



๑๙๒ 

 

๏ ลางคนอีท้าว  ทำเรือทำห้าว  ว่าเจ้าเขาเขียว 
ทั้งเจ้าขุนจุย  ทำปากบุยเบี้ยว  (ขาดหาย)  เขี้ยวไม่ทันเห็น 
๏ ทำเป็นพูดจา  ประสมไปมา  หน้าตายังเป็น 
แล้วทำเป็นโกรธ  ทำโดดทำเต้น  ใครไม่เคยเห็น  นับถือจนตาย 
๏ อีท้าวลางคน  แก้ผ้าเดินบน  คนเชื่อมากมาย 
ว่าเจ้าเข้าสิง  เห็นจริงหญิงชาย  ฝูงคนทั้งหลาย  กราบไหว้บนบาน 
๏ เจ้าโปรดเถิดรา ขอให้เที่ยวหา  พบสองกุมาร 
อย่าให้มีโทษ  โปรดข้าดีฉาน  ขอให้พบพาน  บนบานเติมไป 
๏ อีท้าวทั้งปวง  มันพูดล่อลวง  กินเป็ดกินไก่ 
ว่ากูช่วยหา  สูอยา่ร้อนใจ  กูจะจับไว้  อย่าได้ร้อนรน 
๏ ฝูงคนดีใจ  นับถืออึงไป  ทุกแห่งแพร่งหน 
ตีฆ้องร้องเป่า  มี่ฉาวสับสน  บัดนั้นฝูงคน  ซุกซนเที่ยวหา 

ฉบัง ๏ บัดนั้นขุนนนทยักษา ออกจากพารา 
ยักษาก็เข้าในไพร 
๏ ไปพ้นบ้านน้อยเมืองใหญ่ ยักษ์คิดในใจ 
กูไปให้พ้นตาคน 
๏ กูจะจำแลงแปลงตน  เป็นยักษ์หาวหน 
สูงล้นให้พ้นภูผา 
๏ จักได้แลไปในป่า  ฝูงสัตว์นั้นหนา 
เดินมากูได้แลเห็น 
๏ พาชี(สอง)ศรีหนีเร้น  ถ้ามันยังเป็น 
กูเห็นได้จับเอา 
๏ ยักษ์คิดแล้วขึ้นบนเขา  แลตามลำเนา 
เห็นเปล่าเห็นปลอดตาคน 
๏ มันจึงกลับแกล้งแปลงตน สูงเพียงเทียมบน 
มืดมนในกลางเวหา 
๏ โตดำล่ำสันกายา  แปลงอิทธิ์ฤทธา 
สีก็แตกแหลกลง 
๏ โห่ร้องกึกก้องท้องดง  มฤคบ่คง 
หนีลงไปนอนซ่อนตัว 
๏ เสือสีห์เม่นหมีเมามัว  สะดุ้งตกใจกลัว 
หนีทั่วทั้งดงพงไพร 
๏ ด้วยยักษ์หากแผลงฤทธิ์ไป ยางยูงสูงใหญ่ 
ยับไปดว้ยฤทธิ์ยักษา 
๏ แหลกยับล้มทับลงมา  ด้วยฤทธิ์ยักษา 
ภูผาไม่มาตั้งตรง 
 



๑๙๓ 

 

๏ บ้างแยกแตกยุ่ยผุยผง  (เลือนราง)โครมโทรมลง 
ในดงวินาศฉิบหาย 
๏ เสือสางช้างม้าวอดวาย  กระจัดพลัดพราย 
บ้างตายบ้างเต้นเผ่นหนี 
๏ ยักษ์นั้นมันจับเสือสีห์  ช้างม้าแรดหมี 
ยักษีกินเป็นภักษา 
๏ สิงสัตว์พลัดพรายในป่า  ตายเพราะยักษา 
คลนาอเนกคสงไขย  
๏ ยักษ์นั้นมันติดตามไป  ทันสองทรามวัย 
ยักษ์ไปได้เจ็ดวันวาร 
๏ มันแลไปเห็นกุมาร  ม้าพาลนลาน 
ทะยานวิ่งเข้าในไพร  
๏ ยักษ์นั้นมันร้องตวาดไป  เสียงดังยังไกล 
ดังไฟแลฟ้าผ่าลง 
๏ เมื่อนั้นจึงเจ้าสององค ์  ขับม้าเข้าดง 
สององค์ได้ยินหวั่นไหว 
๏ จึงร้องถามม้าทันใจ  โน่นเสียงอะไร 
พ่ีม้าจงได้ฟังด ู
๏ ม้านั้นจึงผันหยุดอยู่  เงี่ยวหู๒๗ฟังด ู
ม้ารู้ว่ายักษ์ตามมา 
๏ จึงบอกแก่เจ้าสองรา  นั่นคือยักษา 
มันมาติดตามหาเรา 
๏ พาชีวิ่งหนีขึ้นเขา  บอกแก่สองเจ้า 
ว่าเราไม่พ้นยักษา 
๏ จักไปที่ในหิมวา  ให้พ้นมรณา 
สององค์จงลงวิ่งไป 
๏ ตามบุญตามกรรมของใคร เดชบุญไซร้ 
จะได้ไปปลอดรอดมาร 
๏ ม้าบอกสองเจ้ามินาน  บัดเดีย๋วขนุมาร 
ทะยานด้วยโกรธา 
๏ สองเจ้าแลเห็นกับตา  บอกแก่อาชา 
ยักษามาโน่นแล้วไซร้ 
๏ ม้าจึงบอกสองทรามวัย  โน่นใช่อ่ืนไกล 
โตใหญ่คือยักษ์มั่นคง 
 

 
๒๗ เงี่ยวหู (ปาก) = เงี่ยหู 



๑๙๔ 

 

๏ ขอเชิญเจ้าทั้งสององค์  วิ่งไปในดง 
พระองค์จงหนีเร้นไป 
๏ เมื่อนั้นสองศรีทรามวัย  โจนลงทันใจ 
วิ่งไปเข้าใต้พฤกษา 
๏ ความกลัวตัวสั่นวันทา  ข้าแต่เทวา 
เมตตาจงช่วยปรานี 
๏ ข้าไปไม่พ้นยักษ ี  ครั้งคราทีนี้ 
น่าที่จะสิ้นชีวา 
๏ บัดนี้ยักษีตามมา  จงเทพยุดา 
เมตตาโปรดทั้งสองศร ี
๏ เมื่อนั้นเทวาปรานี  เห็นเจ้ายินดี 
สองศรีมีบุญญา 
๏ จึงให้ต้นไทรสาขา  เป็นโพรงออกมา 
สองราก็วิ่งเข้าไป 
๏ แล้วปิดให้มิดบัดใจ  มิให้สงสัย 
ยังไปไม่เห็นรอยมา 
๏ สองเจ้าเข้าอยู่พฤกษา  เพราะเทพยุดา 
กรรรุณามาช่วยป้องกัน 
๏ ทั้งสองความกลัวตัวสั่น  เข้าอยู่โพรงนั้น 
โศกศัลย์เถิงพ่ีพาชี 
๏ ส่วนว่ายักษาบาบี  มันเลยขยี้ 
พาชีวิ่งหนีซุกซน 
๏ ยักษ์นั้นไล่บุกรุกรน  ม้าไปไม่พ้น 
ขัดสนจนใจพาชี 
๏ ไล่ติดด้วยฤทธิ์ยักษ ี  เห็นแต่พาชี 
ยักษีจับฉวยด้วยพลัน 
๏ จับได้ไม่ไว้ชีวัน   หักคอกินพลัน 
ม้านั้นก็สิ้นชีวี 
๏ กินแต่ศีรษะพาชี  ตัวม้ายังด ี
ยักษีก็ท้ิงทอดลง 
๏ ยักษ์นั้นมีจิตปลง  หาเจ้าสององค ์
ประสงค์จะเป็นภักษา 
๏ แลไปไม่เห็นสองรา  ยักษาโกรธา  
เที่ยวหาทุกแห่งแพร่งหน 
๏ ซอกห้วยเหวผาซุกซน  ต้นไม้ไพรสณฑ์ 
ยักษ์ค้นพ้นที่จักเห็น 
 



๑๙๕ 

 

๏ มันว่าสองราหนีเร้น  กูแลมาเห็น 
เป็นหนึ่งจะพ่ึงพฤกษา 
๏ เป็นไรไม่เห็นรอยมา  กูหลากนักหนา 
สองรามาหนีพ้นไป 
๏ มันจะหนีไปเถิงไหน  ยักษาหาไป 
ไม่พบตลบเข้าเมือง 
๏ เนื้อเบื้อเสือสีห์ตายเปลือง ได้ความแค้นเคือง 
ฟุ้งเฟ่ืองทั้งพงดงดอน 
๏ ยักษ์ไปแทบใกล้พระนคร รูปพระภูธร 
แต่ก่อนนั้นเป็นฉันใด 
๏ นนทยักษ์นิมิตทันใจ  เป็นรูปท้าวไท 
เข้าไปในพระพารา 
๏ เยื้องย่างสู่ปรางค์รจนา  ปราศรัยไปมา 
เสนาก็มากราบกราน 
๏ ทูลถามเถิงสองกุมาร  โปรดเกล้าดีฉาน 
ไม่พบนไม่พบฉันใด 
๏ นนทยักษ์เพ่ือนอุบายไป ว่าเราเข้าไพร 
ทางไกลพ้นที่จะคลนา 
๏ สองเจ้าเราไปไล่หา  ทุกตรอกซอกผา 
มรคาไม่มีรอยไป 
๏ เสนาอย่ามาตกใจ  ลูกเราหนีไป 
ตามใจของเขาเถิดรา 
๏ เราไม่ให้มีอาญา  นานไปไม่ช้า 
ดีร้ายจะมาม่ันคง 
๏ มนตรีเสนีเราบลง  กำสรดปลดปลง 
ประสงค์ใคร่พบกุมาร 
๏ ยักษาอยู่มาช้านาน  คิดแต่จะผลาญ 
ฝูงคนกินเป็นภักษา 
๏ เสนีมนตรีโยธา   ยักษ์นั้นมันว่า 
ให้ฆ่าเสียด้วยโทษทัณฑ ์
๏ ครั้นเถิงกลางคืนทุกวัน  ยักษ์ออกไปพลัน 
กินคนนั้นเป็นอาหาร 
๏ ยักษ์อยู่เป็นสุขสำราญ  จะนับประมาณ 
ช้านานได้หลายปีไป 
๏ ฝ่ายว่าสองราอยู่ใน  โพรงพฤกษ์พระไทร 
รอดภัยพ้นจากหนีมาร 
 



๑๙๖ 

 

๏ เทวามาช่วยบันดาล  ให้สองกุมาร 
สำราญด้วยโภชนา 
๏ แล้วจึงแหวกโพรงพฤกษา ให้สองออกมา 
เห็นว่าไม่มีโพยภัย 
๏ สองราออกมาบัดใจ  ชวนกันกราบไหว้ 
แล้วไปเที่ยวหาพาชี 
๏ ร้องเรียกเพรียกในไพรสี  ว่าพ่ีพาชี 
หนีไปอยู่ไหนจงมา 
๏ เรียกร้องเที่ยวมองแลหา เดินตามมรคา 
สองราโศการ่ำไร 
๏ โอโอะพ่ีม้าไปไหน  ฤๅว่าบรรลัย 
หนีภัยไม่พ้นมือมาร 
๏ ฤๅยักษ์กินเป็นอาหาร  ม้าตายวายปราณ 
ขุนมารจึงเข้าเมือง 
๏ สองเจ้าโศกเศร้าแค้นเคือง เดินพลางย่างเยื้อง 
ชำเลืองพระเนตรแลหา 
๏ สองเจ้าไต่ตามมรคา  ตามแถวแนวป่า 
ไม่ช้ามาพบพาชี 
๏ นอนนิ่งตายกลิ้งเป็นผี  ศีรษะไม่มี 
สองศรีกอดม้าร่ำไร 
๏ โอ้โอะพ่ีม้าอาชาไนย  ไม่วิ่งหนีไป 
นิ่งให้ได้จับทัน 
๏ โอ้พ่ีพาชีอาสัญ   เวราก่อนนั้น 
มาทันที่ทางกลางดง 
๏ สองเจ้าโศกเศร้าปลดปลง กลิ้งเกลือกเสือกสน 
ทอดองค์ลงกับปัตพ๒ี๘ 
๏ เกลือกกลิ้งนิ่งไปไม่มี  สติสมประดี 
สองศรีก็สลบลง 
๏ เดชบุญเจ้าสององค์  ไม่ให้ปลดปลง 
พระองค์จะได้พารา 
๏ จึงร้อนไปเถิงดึงสา  สวรรค์ชั้นอินตรา 
ศิลลา๒๙ก็ร้อนคือไฟ 
๏ เมื่อนั้นจึงท้าวหัสนัยน์  เห็นอัศจรรย์ใจ 
เหตุไรจึงให้ร้อนรน 
 

 
๒๘ ปัตพี (ปาก) = ปัฐพี 
๒๙ ศิลลา (ปาก) = ศิลา 



๑๙๗ 

 

๏ บัลลังก์เคยนั่งอยู่บน  ไม่มีเหตุผล 
ฤๅคนเขาสร้างบารม ี
๏ แต่ก่อนร้อนดังสำลี  เมื่อนั้นโกสีย์ 
ก็มีเทวบัญชา 
๏ ว่าใครในมนุษย์โลกา  ประจักษ์นักหนา 
บุญจึงมาเถิงบน 
๏ จะดูให้รู้เหตุผล  ฤๅหน่อทศพล 
อับจนเป็นเหตุฉันใด 
๏ อินตราแลมาบัดใจ  เห็นสองทรามวัย 
ร่ำไรอยู่ไพรสี 
๏ นอนกลิ้งนิ่งอยู่ดังผี  กับศพพาชี 
บัดนี้ขัดสนจนใจ 
๏ อย่าเลยเราจะลงไป  ช่วยสองทรามวัย 
จะได้สืบสร้างบารมี 
๏ เมื่อนั้นจึงท้าวโกสีย์  จับเต้าคนท ี
อันมีทิพย์โกไสย 
๏ ลงมาสู่ป่าพงไพร  เถิงสองทรามวัย 
ยืนใกล้รดน้ำทิพย์ลง 
๏ เมื่อนั้นสองศรีโฉมยง  จึงตื่นฟื้นองค ์
กราบลงที่บาทอินตรา 
๏ โกสีย์จึงมีบัญชา  ถามว่าเจ้ามา 
เพ่ือว่าจะไปแห่งไร 
๏ สองเจ้าจึงเล่าบอกไข  เกิดเหตุเภทภัย 
แต่ไรแต่แรกยักษา 
๏ ข้าเจ้าจึงหนีมันมา  กับพ่ีอาชา 
ได้พามาเป็นเพ่ือนตาย 
๏ ยักษาโกรธามากมาย  ฆ่าพาชีตาย 
เสียดายเป็นเพื่อนกลางดง 
๏ ศีรษะแห่งม้าบ่คง  ข้าแต่พระองค ์
จงช่วยข้าด้วยเถิดรา 
๏ เมื่อนั้นจึงท้าวอินตรา  ตรัสบังคมมา 
สองราจงเที่ยวหาไป 
๏ ว่าพบสัตว์ตัวใด  ที่ว่าบรรลัย 
ทรามวัยเจ้าตัดเอามา 
๏ เอาแต่ศีรษะเถิดรา  ตามแต่บุญญา 
จะพบสบสัตว์หมู่ใด 
 



๑๙๘ 

 

๏ สองเจ้าก้มเกล้าบัดใจ  สองราหาไป 
บัดใจก็พบสิงหรา 
๏ นอนขวางตายกลางมรคา ด้วยบุญสองรา 
เทวามาเข้าดลใจ 
๏ สองเจ้าตัดเอาเศียรไป  ก้มเกล้ากราบไหว้ 
ปราศรัยให้แจ้งกิจจา 
๏ โกสีย์มีความกรรรุณา  ศีรษะสิงหรา 
เอาต่อคอพาชี 
๏ จึงรินน้ำรดสามที  บัดเดีย๋วพาชี 
ก็เป็นขึ้นมาทันใจ 
๏ หัวเป็นสิงหราไป  ส่วนตัวนั้นไซร้ 
ก็เป็นม้าอัสดร 
๏ ฤทธาไม่มาย่อหย่อน  เหาะเหินเดินจร 
บ่ห่อนจะได้ขัดสน 
๏ แผดร้องก้องเวหาหน  เสือสีห์หนีซน 
ดั้นด้นไม่พ้นฤทธา 
๏ เดียรดาษวินาศไพรสา  กลัวอิทธิ์ฤทธา 
อาชาเพ่ือนร้องก้องไป 
๏ ภูผาพฤกษาไม้ใหญ ่  หักยับพับไป 
พงไพรวินาศดาษดง 
๏ เมื่อนั้นจึงเจ้าสององค ์  ดีใจกราบลง 
แทบท้าวพระองค์อินตรา 
๏ โกสีย์จึงมีบัญชา  ว่าเจ้าสองรา 
อาชาจงพากันไป 
๏ อินตราเธอมาปราศรัย  แล้วเหาะข้ึนไป 
บัดใจก็เถิงดึงสา 
๏ สู่ห้องวิมานโสภา  นางคราญเทวา 
แต่มาประนมก้มกราน 
๏ ฝ่ายว่าสองรากุมาร  พระทัยชื่นบาน 
สำราญสำเร็จปรารถนา 
๏ สองศรีขึ้นขี่อาชา  ม้ามีฤทธา 
ก็พาสองราเหาะไป 
๏ เจ้าชมบ้านน้อยเมืองใหญ่ เห็นเนื่องกันไป 
เมืองใหญ่เมืองน้อยนักหนา 
๏ แล้วไปชมซึ่งไพรสา  ฝูงสัตว์ในป่า 
กินรากินรีหลายพัน 
 



๑๙๙ 

 

๏ เมื่อนั้นจึงพระเทวัน  แลเห็นสำคัญ 
เมืองอันหนึ่งนั้นโสภา 
๏ ยอดปรางค์อย่างแสงสุริยา แล้วด้วยมหา 
รัตนประดับสุกใส 
๏ เป็นทองระยับจับไป  ประตูเวียงชัย 
แล้วไปด้วยศิลลาแลง 
๏ หอรบเชิงเทินกำแพง  ค่ายคูแข็งขัน 
ตบแต่งแกล้งทำรจนา 
๏ เรือนเรียงเคียงกันนักหนา นอกในพารา 
คลนา๓๐อเนกคสงไขย 
๏ ถนนหนทางกว้างใหญ่  ฝูงคนนั้นไซร้ 
บรรลัยไปด้วยสกุณา 
๏ ไม่มีผู้ใดไปมา   สิ้นทั้งพารา 
มรณาด้วยนกอินตรี  
๏ เมืองนั้นแต่แรกเกษมศรี ชื่อเหมัน...บุรี 
อยู่ดีเป็นสุขอย่างสวรรค์ 
๏ ฝ่ายว่าเจ้าเมืองเหมันต์  เกิดเหตุอัศจรรย์ 
เมื่อวันนกมันมา 
๏ เมื่อนั้นเหมันต์พระราชา เรียกโอรสสา 
ชื่อว่าอภัยกุมาร  
๏ ท้าวเธอเห็นสิ้นสุดปราณ จึงให้กุมาร 
เจ้าคลานเข้าในเภรี 
๏ กลองใหญ่มีในปรางค์ศรี แล้วด้วยมณ ี
ประดับสำหรับณรงค ์
๏ จึงแต่งอาหารบรรจง  เข้าน้ำจำนง 
เอาส่งเข้าไว้ให้กิน 
๏ แล้วปิดให้มิดโดยถวิล  มิไม่นกกิน 
ภูมินทร์มีความเสน่หา 
๏ มิให้สุดสิ้นวงศา  ด้วยพระบิดา 
กรรรุณาแก่ลูกผูกพัน 
๏ เถิงว่าตัวจะอาสัญ  แต่ว่าลูกนั้น 
ป้องกันให้พ้นไพรี 
๏ ด้วยว่าเวราเรามี  ปักษีหัสดี 
อยู่ที่พงพีหิมพานต์ 
 

 
๓๐ คลนา (ปาก) = คณนา 



๒๐๐ 

 

๏ บินมาหาภักษาหาร  ไม่สบพบพาน 
บันดาลแลเห็นเปลวไฟ 
๏ ปักษีเห็นแล้วดีใจ  โผผาถาไป 
ลงได้ในเมืองเหมันต์ 
๏ โจนจับจิกฉวยด้วยพลัน  จิกตากินมัน 
คนนั้นก็เป็นภักษา 
๏ เที่ยวกินสิ้นทั้งพารา  เวียงวังทั้งคลังนา 
ปักษาก็กินสิ้นไป 
๏ ท้าวพระยาเสนาน้อยใหญ่ เฉี่ยวฉาบคาบไป 
มิไว้ให้เหลือสักคน 
๏ เหลือแต่กระดูกกองกล่น เกลื่อนทุกตำบล 
หนทางเหย้าเรือนเกลื่อนไป 
๏ ยังอยู่แต่เจ้าอภัย  หนีเข้าอยู่ใน 
กลองใหญ่ซึ่งชัยเภรี 
๏ นกกินสิ้นทั้งปรางค์ศรี  ไม่เคยเห็นม ี
สกุณีก็ไปหิมพานต ์
๏ เมืองนี้เปล่ามาช้านาน  เหลือแต่กูมาร 
อยู่นานคนเดียวเปลี่ยวใจ 
๏ วันนั้นเทวันแลไป  เห็นเมืองนั้นไซร ้
บัดใจก็บอกพาชี 
๏ ข้าแต่พ่ีม้าราชสีห์  ตรงมือข้าชี้ 
ตรงนี้จะเป็นเมืองใด 
๏ แลเห็นรุ่งเรืองสุกใส  พ่ีจงลงไป 
(เลือนราง)ได้ไปดูเชยชม 
๏ พาชีเร็วรี่อย่างลม  นึกในใจสม 
อุดมด้วยฤทธิ์มากมาย 
๏ ผาดเผ่นเขม้นมั่นหมาย  พาสองโฉมฉาย 
บ่ายหน้ามายังเหมันต์ 
๏ เหาะลงตรงท้าวอัศจรรย์ เถิงจึงเทวัน 
ชวนกันขึ้นไปสู่ปรางค์ 
๏ เห็นแต่กระดูกดาษทาง  นอกปรางค์ในปรางค ์
ท่ำกลาง๓๑กว้างก่ายกอง 
๏ แลเห็นแก้วแหวนเงินทอง มากมายมูลมอง 
ทั้งสองก็เห็นอัศจรรย์ 
 

 
๓๑ ท่ำกลาง (ปาก) = ท่ามกลาง 



๒๐๑ 

 

๏ เที่ยวไปในเมืองเหมันต์  สิ้นสองสามวัน 
สำคัญไม่ปรากฏม ี
๏ เห็นแต่กระดูกซากผี  ฝูงคนไม่ม ี
สองศรีเจ้าขึ้นปรางค์ชัย 
๏ เที่ยวมองในห้องน้อยใหญ่ กระดูกกลาดไป 
มิได้ประสบพบคน 
๏ แท่นที่มีพระเขนยบน  ยอดปรางค์ไพรชน 
สับสนกล่นเกลื่อนกันไป 
๏ จึงคิดกับอาชาไนย  ว่าเราทำไฉน 
จะใคร่ได้รู้เหตุผล 
๏ จำอยู่ด้วยดูผู้คน  ท่องเที่ยวเดินหน 
ที่แถวถนนหนทาง 
๏ คิดแล้วขึ้นอยู่บนปรางค์  เล็งแลดูพลาง 
โดยทางหน้าต่างปรางค์ศรี 
๏ อยู่ไปได้สามราตรี  เจ้าชวนพาชี 
จะใคร่ไปหาอาหาร 
๏ จึงให้นางจันเยาวมาลย์  อยู่ปรางค์สำราญ 
ในสถานองค์เดียวเอกา 
๏ ตัวพ่ีพาชีแสวงหา  ผลไม้ในป่า 
พฤกษามาเลี้ยงเช้าเย็น 
๏ เจ้าอย่าไปเตร่เร่เล่น  โพยภัยไม่เห็น 
เจ้าเร้นซ่อนตัวจงดี 
๏ ตัวพ่ีกับม้าพาชี  เที่ยวในไพรสี 
ตามมีตามได้พฤกษา 
๏ เย็นเล่าเจ้าคอยเถิดรา  พ่ีกับอาชา 
จะมาบนเวหาหน 
๏ เราจะเลี้ยงกันสามคน  ถ้าได้พวกพล 
จะกลับไปยังพารา 
๏ จะได้กราบไหว้บาทา  สมเด็จพระมารดา 
โศกาด้วยเราทั้งสอง 
๏ ทั้งสามปรึกษาปรองดอง ส่วนว่านางน้อง 
เจ้าอยู่เฝ้าห้องรจนา 
๏ จึงพระเทวันราชา  ไปสู่หิมวา 
อาชาก็เหาะเหินพลัน 
๏ จึงลงตรงป่าหิมวันต์  แสวงหาเผือกมัน 
สายัณห์ก็กลับบัดดล 
 



๒๐๒ 

 

๏ ม้าเหาะบนเวหาหน  มาจากไพรสณฑ์ 
บัดดลก็เถิงปรางค์ศร ี  
๏ ส่วนนางจันทรเทวี  นางคอยพระพ่ี 
ตามหน้าสิงหบัญชร 
๏ นางจึงบังคมประนมกร  ต้อนรับบทจร 
จันทรระรื่นชื่นใจ 
๏ ชวนกันเสวยผลไม้  ครั้นเช้าเจ้าไป 
สู่ไพรพฤกษาเป็นนิรันดร์ 
๏ แสวงหาผลไม้เผือกมัน  อยู่วันหนึ่งนั้น 
นางจันทร์ผู้น้องโฉมฉาย 
๏ อยู่เฝ้าปรางค์มาศไม่สบาย นั่งคอยพี่ชาย 
กระหายกระเหหันหวน 
๏ น้ำจิตนางคิดปั่นป่วน  เจ้าร่ำคร่ำครวญ 
นวลเจ้าก็เข้าห้องใน 
๏ เยื้องย่องเที่ยวมองดูไป  ในห้องปรางค์ชัย 
ทรามวัยไปในเภรี 
๏ นางเดาะเคาะเข้าสามท ี ว่ากลองชัยศรี 
ใบนี้มางามโสภา 
๏ นางแลเพ่งพิจรณา  เห็นช่องทวารา 
ฉายาเปิดออกด้วยดี 
๏ นางเห็นโฉมพระภูมี  อยู่ในเภรี 
เทวีเจ้ามาตกใจ 
๏ แล้วนางสะเทิ้นข้ึนไป  เห็นเจ้าอภัย 
ทรามวัยนางมาละอาย 
๏ เป็นหญิงมาพบผู้ชาย  นางจันทร์โฉมฉาย 
เยื้องกรายมาจากเภรี 

ยานี  ๏ ส่วนว่าเจ้าอภัย๓๒  อยู่ที่ในกลองชัยศรี 
แลเห็นนางเทวี   เปิดเภรีก็ตกใจ 
๏ จึงร้องทักออกมา  ว่าฉายามาแต่ไหน 
อาจอุกบุกมาไย   ไม่กลัวภัยฤๅไรหนา 
๏ ส่วนว่านางทรามวัย  ขานเข้าไปด้วยวาจา 
ตัวน้องนี้เล่าหนา   สัจจรมาอยู่อาศัย 
๏ ข้าแต่พระกุมาร  เป็นเหตุการณ์ซึ่งสิ่งไร 
จึงเข้าไปอยู่ใน   ขอเชิญไทให้ออกมา 
 

 
๓๒ สิ้นสมุด มีข้อความว่า เจ้าเทวันหน้าปลาย 



๒๐๓ 

 

๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  เห็นนางคราญงามโสภา 
รูปทรงองค์ลัคนา   ทั้งวาจาก็จับใจ 
๏ เดชด้วยวาสนา  เจ้าได้สร้างมาแต่ปางไกล 
เมื่อนั้นเจ้าอภัย   ออกจากชัยเภรี 
๏ จึงมีพระวาจา   ถามกัลยานางโฉมศรี 
ว่าเจ้ามาเถิงนี่   ตัวของพ่ีอยู่เถิงไหน 
๏ เจ้าไม่กลัวมรณา  ฤๅเจ้ามากับผู้ใด 
นางเจ้าจงเล่าไป   พูดปราศรัยกันสองรา 
๏ นางจึงบอกเล่าไป  เหตุเภทภัยแต่ยักษา 
บัดนี้พระพ่ียา   กับอาชาพากันไป 
๏ ถ้อยทีถ้อยบอกเล่า  ทั้งสองเจ้าปราศรัย 
เพ่งพิศต้องติดใจ   พระทัยเจ้าใคร่เสน่หา 
๏ หยิกหยอกบอกเล่ากัน  จิตผูกพันทั้งสองรา 
กามกวนยวนวิญญา  สองเสน่หาในปรางค์ศรี 
๏ นางจึงบอกเล่าพลัน  พระเทวันแลพาชี 
เวลามาป่านนี้   เคยจรลีมาปรางค์ชัย 
๏ ขอลาพระองคเจ้า  ไปคอยเฝ้าพระภูวนัย 
พระองค์จงเข้าไป   ซ่อนอยู่ในชัยเภรี 
๏ พระเจ้าคลานเข้าไป  นางทรามวัยจันทร์โฉมศรี 
มานั่งคอยพระพ่ี   เหมือนทุกทีเถิงเวลา 
๏ ส่วนว่าพระเทวัน  กับม้านั้นพากันมา 
เข้าสู่ปรางค์รจนา   เจ้าฉายาต้อนรับพลัน 
๏ ชักชวนกันเสวย  ผลไม้เคยดังทุกวัน 
รุ่งเช้าเจ้าผายผัน   ไปไพรสัณฑ์กับพาชี 
๏ นวลนางย่างเยื้องไป  สู่กลองชัยเภรี 
กุมารคลานจากท่ี   เกษมศรีสองสู่สม 
๏ ผูกพันกระสันเสียว  กรกอดเกี้ยวเกลียวกลอนกลม 
จูบแก้มกรพาดนม  ชื่นชมชิดติดใจ 
๏ สองรามาพิศวาส  ไม่ได้ขาดคลาดวันไป 
เวลามากลองชัย   เจ้าอภัยปราศรัยกัน 
๏ แต่ลักลอบชอบใจ  นางอรไทเจ้ามีครรภ์ 
อยู่สองสามวันนั้น  จึงชวนกันคิดปรึกษา 
๏ ว่าเราทำอย่างนี้  รู้เถิงพ่ีจะโกรธา 
เราจะม้วยชีวา   ด้วยอาญาของภูมี 
๏ จะคิดทำไฉน   พระองค์ไปในไพรส ี
จักให้สิ้นชีวี   กับพาชีม้วยด้วยกัน 
 



๒๐๔ 

 

๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  แจ้งเหตุการณ์ทุกสิ่งอัน 
เขาเล่าแต่ก่อนนั้น  ป่าหิมวันต์มีนักหนา 
๏ เจ้ารู้(เลือนราง)มากมาย จึงอุบายบอกออกมา 
ป่าไพรในหิมวา   ที่มรณาทุกแห่งหน 
๏ ว่าเจ้าอย่ากลัวภัย  จะบอกให้อย่าร้อนรน 
ลิงใหญ่ในไพรสณฑ์  มีพวกพลมากนักหนา 
๏ ฤทธากล้าเข้มแข็ง  ทั้งเรี่ยวแรงร้ายรามา 
วัวควายแลช้างม้า  ม้วยชีวาด้วยฤทธี 
๏ มีอ้อยเท่าต้นตาล  ฝูงบริวารเฝ้ามากมี 
มีรสอันหวานดี   เนื้อเบื้อเสือสีห์มิอาจไป 
๏ ถ้าใครไปหักอ้อย  ลิงใหญ่น้อยคอยไสว 
มันเห็นผู้ใดไป   บ่ได้ไว้ให้คืนมา 
๏ ขบก็กัดเสียให้ตาย  วานรร้ายมีฤทธี 
เชษฐากับพาชี   สิ้นชีวีเป็นมั่นคง 
๏ ถ้าว่าพรุ่งนี้เช้า   เจ้าเข้าเฝ้าพระโฉมยง 
(ชำรุด)ให้มั่นคง   ว่าเจ้าทรงสุบินไป 
๏ ว่าได้เสวยอ้อย   ลำไม่น้อยเติบโตใหญ่ 
ขอพระพ่ีจงไป   ถ้ามิได้จะมรณา 
๏ พระพ่ีจงโปรดเกล้า  วันนี้เล่าจะแสวงหา 
อ้อยใหญ่ที่ในป่า   พ่ีเอามาฝากข้าพลัน 
๏ ทีนั้นพี่จะไป   เถิงอ้อยใหญ่ในไพรสัณฑ์ 
ลิงป่าใจอาธรรม ์   มากกว่าพันมันจะมา 
๏ จะรุมกลุ้มเข้ากัด  ด้วยสาหัสแห่งฤทธา 
พระองค์กับอาชา   จะมรณาม้วยมอดลง 
๏ ทีนั้นเราทั้งสอง  จะปกครองกันสององค ์
เจ้าจำให้มั่นคง   อย่าลืมหลงจงบอกไข 
๏ เมื่อนั้นนางโฉมฉาย  ได้อุบายก็ดีใจ 
จึงจากเจ้าอภัย   มาปรางค์ชัยพระพ่ียา 
๏ นางแลตามหน้าต่าง  โดยหนทางบนเวหา 
ครั้นเย็นเป็นเวลา   ส่วนอาชาพระเทวัน 
๏ เหาะเหินเดินอากาศ  (ชำรุด)ประสาทเข้าด้วยพลัน 
ส่วนนางผู้น้องนั้น   เห็นเทวันพระพ่ียา 
๏ นางรับเอาผลไม ้  ก้มกราบไหว้พระเชษฐา 
แล้วเสวยผลพฤกษา  เป็นสุขขาทุกวันไป 
๏ ครั้นว่ามารุ่งราง  จึงนวลนางพูดปราศรัย 
ประนมก้มกราบไหว้  ขอจงได้โปรดเกศา 
 



๒๐๕ 

 

๏ ข้าทรงพระสุบิน  ว่าได้กินอ้อยโอชา 
น้ำลำใหญ่นักหนา  พระพ่ียาโปรดเกศ ี
๏ ถ้าไม่ได้กินอ้อย  ข้าน้องน้อยสิ้นชีวี 
ถ้าได้มาวันนี้   เห็นจะมีชีวิตไป 
๏ เมื่อนั้นพระเทวัน  ฟังนางจันทร์แล้วปราศรัย 
ว่าน้องอย่าหมองใจ  พ่ีจะไปในหิมวา 
๏ จะหาอ้อยมาให้  อย่าตรอมใจนะน้องอา 
ฝ่ายพ่ีมีกรรรุณา   ไม่ฉันทาว่าฝันจริง 
๏ จึงเรียกพ่ีพาชี   มีฤทธีด้วยหัวสิงห์ 
แผดผาดตวาดยิ่ง   เป็นม้ามิ่งมีฤทธา 
๏ มิได้กลัวโพยภัย  สัตว์หมู่ใดในไพรสา 
จึงขึ้นขี่พ่ีม้า   ออกจากปรางค์แล้วเหาะไป 
๏ เหาะเหินบนเวหา  พิจรณาดูป่าใหญ่ 
ถ้องแถวแนวพงไพร  เจ้าแลไปทั่วหิมพานต์ 
๏ จึงแลไปเห็นอ้อย  ลำไม่น้อยเท่าต้นตาล 
เมื่อนั้นพระกุมาร   บอกอาการพ่ีพาชี 
๏ ว่าดงพงไพรโน่น  แลเห็นโทนเขียวขจี 
ข้าแต่พ่ี    ลงตรงนี้อ้อยมากมาย 
๏ พาชีรี่ลงไป   บัดเดีย๋วใจโดยมั่นหมาย 
จึงหักอ้อยมาถวาย  แก่โฉมฉายพระกุมาร 
๏ พระองค์เสวยอ้อย  หวานอร่อยค่อยชื่นบาน 
เมื่อนั้นพระกุมาร   จึงประทานให้พาชี 
๏ แต่ปล้องเดียวไม่หมด  น้ำหยาดหยดหวานสิ้นที 
เมื่อนั้นพระภูม ี   ให้พาชีหักเอามา 
๏ จึงผูกเป็นสองมัด  ตึงรึงรัดหลังอาชา 
แล้วเก็บผลพฤกษา  จะกลับมาสู่ปรางค์ศรี 
๏ ครานั้นฝูงวานร  เห็นพาชี๓๓กับพาชี 
มาลักหักอ้อยหนี   ร้องอึงมี่โกรธโกรธา 
๏ พระยาวานรใหญ่  ร้องป่าวไปทั่วทิศา 
ฝูงลิงวิ่งวางมา   ทำฤทธามาตามกัน 
๏ บ้างฉวยฉุดยุดไม ้  บ้างวิ่งไปในหิมวันต์ 
ฉวยทึ้งเชือกเข้าพลัน  จะผูกพันพระภูม ี
๏ พระยาวรนรนั้น  แยกเข้ียวฟันอันเรืองศรี 
โลดโผนโจนร้องมี่   ส่วนพาชีไม่ตกใจ 
 

 
๓๓ สันนิษฐานว่าคัดลอกผิด น่าจะเป็น ภูธร 



๒๐๖ 

 

๏ ฝ่ายว่าพระเทวัน  เห็นลิงนั้นก็หวั่นไหว 
ตระหนกตกพระทัย  สลบไปหลังพาชี 
๏ อาชาจึงแผดผาด  ร้องตวาดเป็นราชสีห์ 
แผดร้องก้องพงพี   วานรหนีโลดโผนไป 
๏ มิอาจจะต่อสู้   สลบอยู่กับพงไพร 
นอนกลิ้งนิ่งแน่ไป   ไม่หวาดไหวแต่สักตัว 
๏ ฝูงลิงทั้งร้อยพัน  หนีมิทันให้เมามัว 
ตระหนกตกใจกลัว  เพียงดังหัวหูแตกตาย 
๏ ฝูงลิงสิ้นทั้งดง   สลบลงเป็นมากมาย 
นอนนิ่งกลิ้งแน่ตาย  ฝูงลิงร้ายแผดฤทธา 
๏ เทวันผู้โฉมยง   แทบจะปลงซึ่งชีวา 
สลบลงกับหลังอาชา  มิทันช้าตื่นฟื้นองค ์
๏ อาชาจึงกราบทูล  เป็นเค้ามูลลิงล้มลง 
ว่าข้าแต่พระองค ์  ตามจะทรงพระเมตตา 
๏ ฝูงลิงนิ่งแน่อยู่   มิได้รู้สึกกายา 
พ่ายแพ้แก่อาชา   ฤทธิ์ของข้าแผดร้องไป 
๏ ถ้าทรงพระเมตตา  อย่าให้ช้าจงเร็วไว 
อย่าให้ลิงบรรลัย   จะได้ไปเป็นบริวาร 
๏ เมื่อนั้นพระภูธร  เห็นวานรในไพรสาณฑ์ 
มากล้นพ้นประมาณ  พระภูบาลโปรดปรานี 
๏ เอาน้ำมารดให้   วานรไพรได้สมประด ี
ฟ้ืนขึ้นทั้งพงพี   กลัวภูมีแลอาชา 
๏ ประนมก้มกราบกราน  ขอปราณซึ่งโทษา 
ข้าแต่พระราชา   ขอเป็นข้ารองท้าวไป 
๏ จะขอถวายอ้อย  ลำไม่น้อยเติบโตใหญ่ 
เจ็ดวันชวนกันไป   บังคมไทในนคร 
๏ เมื่อนั้นพระเทวัน  ฟังลิงนั้นมาอ้อนวอน 
จึงว่าเหวยวานร   เราสัจจรจากพารา 
๏ พลัดพรากจากสถาน  ยศบริวารไม่มีมา 
จรจากพระมารดา  ด้วยยักษาใจอาธรรม ์
๏ ท่านยอมเป็นข้าไท  ท่านจงไปกับเราพลัน 
รู้แห่งเมืองเหมันต์  แล้วชวนกันกลับออกมา 
๏ ครั้นว่าเถิงเจ็ดวัน  สูแบ่งกันเถิดรา 
ถวายอ้อยอันโอชา  ให้อัตราเป็นนิตย์ไป 
๏ เมื่อนั้นท้าววานร  เห็นภูธรมาปราศรัย 
จะถวายบังคมไหว้  ชวนกันไปหักอ้อยมา 
 



๒๐๗ 

 

๏ ยินดีมีน้ำใจ   ว่าทา้วไทไม่โกรธา 
ไปหักเอาอ้อยมา   เป็นนักหนาทั้งร้อยพัน 
๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  ได้บริวารอันคมสัน 
วานรอันแข็งขัน   ได้อ้อยนั้นตามท้าวมา 
๏ ลำอ้อยเท่าต้นตาล  มีน้ำหวานรสโอชา 
ด้นดั้นอรัญมา   ตามมรคาเถิงเหมันต์ 
๏ เมื่อนั้นนางจันทา  เห็นพี่ยาวิ่งมาพลัน 
ตกใจไม่มีขวัญ   คิดหมายมั่นว่าบรรลัย 
๏ นางแลเห็นฝูงลิง  แบกอ้อยจริงเหมือนว่าไป 
เจ้านิ่งอยู่มิได ้   ลุกแล่นไปถวายบังคม 
๏ นางรับเหมือนทุกวัน  เจ้าแก้ฝันทำให้สม 
รับเอาอ้อยเชยชม  ให้สมที่ปรารถนา 
๏ ทำเป็นหยิบเสวย  ว่าไม่เคยเห็นเลยหนา 
อ้อยใหญ่ในหิมวา   พระพ่ียามาโปรดปราน 
๏ นางกินพอเป็นเหตุ  อ้อยวิเศษมีรสหวาน 
แล้วนางก้มกราบกราน  พระกุมารไม่สงสัย 
๏ พระองค์คิดว่าจริง  ว่าน้องหญิงมาฝันไป 
ครั้นได้ดุจดังใจ   น้ำพระทัยก็ยินดี 
๏ บัดนั้นฝูงวานร   ประนมกรลาภูมี 
ข้าแต่พระพันปี   โปรดเกศีข้าเถิดรา 
๏ ขอกราบลาพระไป  เจ็ดวันไซร้จะกลับมา 
เอาอ้อยอันโอชา   มาถวายแก่พระองค ์
๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  ให้ปฏิญาณเป็นมั่นคง 
ว่าเหวยฝูงลิงดง   ท่านจำนงจงใจมา 
๏ บัดนี้จะคลาไคล  ตามน้ำใจท่านเถิดรา 
เจ็ดวันชวนกันมา   ตามปรารถนาท่านจงไป 
๏ พระยาวานรนั้น  บังคมคัลแล้วคลาไคล 
บริวารแวดล้อมไป  เขา้ในไพรพนาวา 
๏ ไปสู่ที่อยู่ตน   ในไพรสณฑ์ของอาตมา 
เจ็ดวันมิทันช้า   ชวนมาหาพระภูบาล 
๏ ส่วนองคพระเทวัน  กับม้านั้นอยู่สำราญ 
ครั้นเช้าเข้าหิมพานต์  เป็นนิจกาลทุกวันไป 
๏ ฝ่ายองค์นางคราญ  สู่สถานเจ้าอภัย 
สองสนิทร่วมพิสมัย  พูดปราศรัยคิดไปมา 
๏ ว่าเราทำฉันใด   ให้พี่ไปในหิมวา 
จะให้ไปมรณา   กับอาชาในพงไพร 
 



๒๐๘ 

 

๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  แจ้งเหตุด้วยที่บรรลัย 
ว่านางอย่าร้อนใจ   จะบอกให้เป็นมั่นคง 
๏ ยังมีป่าอันหนึ่ง   มีฝูงผึ้งอื้ออึงลง 
รังรวงผึ้งหลวงดง   มีม่ันคงในพงไพร 
๏ ผึ้งหลวงรวงไม่น้อย  หัวน้ำย้อยหวานเอาใจ 
ฝูงหมีที่ในไพร   เติบโตใหญ่เป็นพระยา 
๏ แล้วมีบริวาร   แกล้วกล้าหาญด้วยฤทธา 
ถ้าใครไปในป่า   มันกรูมาขบกัดตาย 
๏ หมีนั้นมันหึงหวง  เฝ้าผึ้งหลวงมากเหลือหลาย 
ฝูงหมีอยู่มากมาย   สัตว์ทั้งหลายกลัวเกรงมัน 
๏ กับผึ้งเป็นอาหาร  ฝูงบริวารมากกว่าพัน 
พรุ่งนี้เจ้าว่าฝัน   แก้ผูกพันให้มั่นคง 
๏ ว่าได้เสวยผึ้งสด  หวานปรากฏโดยจำนง 
ว่าฝันเป็นมั่นคง   ขอพระองค์จงกรรรุณา 
๏ ถ้าไม่ได้เสวยผึ้ง  น้องจะเถิงซึ่งชีวา 
ถ้าได้รวงผึ้งมา   ชีวิตข้าจะสืบไป 
๏ ทีนั้นพระพ่ียา   ไม่ฉันทามาสงสัย 
จะเท่ียวด้นดั้นไป   กว่าจะได้พบสำคัญ 
๏ ครั้นสบพบผึ้งหลวง  หมีทั้งปวงร้ายแข็งขัน 
มันเห็นพระเทวัน   กับม้านั้นบุกรุกไป 
๏ มันจะขบกัดเสีย  เราผัวเมียจะเปรมใจ 
เจ้าจำคำพ่ีไป   บอกจงได้นะน้องอา 
๏ สองราปรึกษากัน  จนสายัณห์พระเวลา 
เคยรับพระพ่ีมา   แต่หิมวาเป็นนิรันดร์ 
๏ นางจึงมานั่งคอย  อยู่สักน้อยพระเทวัน 
เที่ยวท่องห้องไพรสัณฑ์  ครั้นสายัณห์เย็นก็มา 
๏ ขี่ม้าเหาะหาวหน  มาทางบนพระเวหา 
จึงนางจันทร์ฉายา  เห็นพี่มาต้อนรับพลัน 
๏ ฝ่ายว่าพระกุมาร  เห็นนางคราญน้องจอมขวัญ 
พระทัยให้ผูกพัน   ว่าน้องนั้นเป็นสัตรี 
๏ ผลไม้พระได้มา  รสโอชาอันหวานดี 
นางอยู่เฝ้าปรางค์ศรี  น้องกับพ่ีเห็นหน้ากัน 
๏ ครั้นเถิงส่งให้ก่อน  นางจันทรรับเอาพลัน 
เจ้าเสวยเป็นนิรันดร์  พระพ่ีนั้นให้อัตรา 
๏ นางเสวยผลลูกไม้  แล้วปราศรัยพูดไปมา 
มิให้พ่ีฉันทา   ครั้นเวลาย่ำราตรี 
 



๒๐๙ 

 

๏ สองรานิตราไป   ที่แท่นในห้องปรางค์ศร ี
รุ่งรางสว่างดี   พระภูมีจะคลาไคล 
๏ นางจึงแก้ฝัน   ไหว้อภิวันท์ทูลปราศรัย 
พ่ีโปรดน้องจงได้   คืนนี้ไซร้ทรงสุบิน 
๏ ว่าผึ้งหลวงรวงใหญ่  มีในไพรน้องได้กิน 
ในจิตน้องคิดถวิล   ใคร่ได้กินดังข้าฝัน 
๏ หัวน้ำย้อยหวานปรากฏ  โอชารสยิ่งสารพัน 
มีอยุ่ในหิมวันต์   เป็นแม่นมั่นจึงฝันไป 
๏ ขอพระพ่ีจงโปรด  เที่ยวสันโดษดงพงไพร 
ผึ้งหลวงรวงใหญ่   มีที่ไหนได้เมตตา 
๏ เอามาฝากน้องด้วย  น้องไม่ม้วยซึ่งชีวา 
ถ้าไม่ได้ผึ้งมา   พระอุราน้องแตกตาย 
๏ เมื่อนั้นพระเทวัน  ฟังนางจันทร์น้องโฉมฉาย 
ว่าฝันเป็นมั่นหมาย  เจ้าอุบายไม่รู้ทัน 
๏ พระองคทรงกรรรุณา  นางฉายาน้องจอมขวัญ 
ว่าเจ้าอย่าโศกศัลย์  ในไพรนั้นมีฤๅหนา 
๏ วันนี้พี่จะไป   เจ้าอย่าได้ไห้โศกา 
ผึ้งหลวงรวงมหึมา  มีในป่าอักโขไป 
๏ ตัวพ่ีกับอาชา   ไปเอามาอย่าร้อนใจ 
เวลามาเพียงไร   พ่ีจะให้เถิงปรางค์ศรี 
๏ ตรัสแล้วเรียกอาชา  โฉมกัลยามายินดี 
เห็นพี่จรลี   เรียกพาชีมาบัดใจ 
๏ แต่งองค์ทรงภูษา  เผ่นขึ้นม้าพาเหาะไป 
ลอยลิ่วปลิวแว่นไว  เหาะไปในพระเวหา 
๏ จึงเล็งแลดูไป   แถวทิวไม้ในหิมวา 
ผึ้งหลวงรวงมหึมา  เห็นหนักหนากว่าร้อยพัน 
๏ จึงบอกพ่ีพาชี   ลงตรงนี้มีสำคัญ 
แลเห็นเป็นอัศจรรย์  ในป่านั้นผึ้งจะมี 
๏ พาชีรี่ลงไป   บัดเดีย๋วใจเถิงฝูงหมี 
แลเห็นผึ้งมากมี   พระยินดียียวนใจ 
๏ บ่ายหน้าหารวงผึ้ง  ไม่ทันเถิงจะเข้าไป 
พระยาหมีโตสูงใหญ ่  เห็นเจ้าไปโกรธโกรธา 
๏ ร้องบอกหมู่บริวาร  แกล้วกล้าหาญอัดแอมา  
แผลงฤทธิ์บิดกายา  โลดโผนมาเป็นร้อยพัน 
๏ แยกเข้ียวยิงฟันร้อง  เสียกึกก้องในไพรสัณฑ์ 
เมื่อนั้นพระเทวัน   เห็นหมีนั้นจะกัดเอา 
 



๒๑๐ 

 

๏ ตระหนกตกพระทัย  ฝูงหมีใหญ่ไล่รุกเร้า 
อาชาจึงว่าเล่า   พระองคเจ้าอย่าได้กลัว 
๏ บ้างล้มลงกับที่   ส่วนพระยาหมีก็ซบหัว 
ตัวสั่นระรัว   ด้วยความกลัวตัวฉิบหาย 
๏ แลไปเห็นบริวาร  วิ่งลนลานกลัวตัวตาย 
บ้างล้มกลิ้งนิ่งหงาย  หมีตัวร้ายซุกซ่อนหนี 
๏ สลบซบทั้งป่า   ด้วยฤทธาของพาชี 
ครานั้นพระยาหมี  ล้มกับที่หน้าอาชา 
๏ สักหน่อยฟ้ืนขึ้นได้  ก้มกราบไหว้ขอโทษา 
ข้าแต่พระราชา   โปรดเกศาข้าฝูงหม ี
๏ ไม่แจ้งว่าพระองค ์  มาประสงค์ผึ้งอันม ี
ขอถวายไปด้วยดี   โปรดเกศีหมีเถิดรา 
๏ ข้าขอเป็นข้าไท  ส่งผึ้งไปให้อัตรา 
ตามพระจะปรารถนา  ผึ้งในป่าข้าขอถวาย 
๏ เมื่อนั้นพระเทวัน  ฟังหมีนั้นมันกลัวตาย 
จึงว่าเหวยหมีร้าย   สูทั้งหลายอย่ากลัวเรา 
๏ ท่านจะยอมเป็นข้า  บัดนี้มาจะขอเอา 
ผึ้งหลวงรวงใหญ่เล่า  จักขอเอาเราจึงมา 
๏ เมื่อนั้นพระยาหมี  ฟังคดีพระราชา 
จึงเรียกฝูงหมีมา   สูอย่าช้าจงเร็วไว 
๏ เอาผึ้งรวงละตัว  อย่าให้หัวน้ำมันไหล 
จะถวายเจ้าจอมไตร  ชวนกันไปตามราชา 
๏ ฝูงหมีไปเอาผึ้ง   เสียงอึงคะนึงทั้งหิมวา 
ได้แล้วชวนกันมา   ตามบาทาพระจอมขวัญ 
๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  ได้บริวารหมีร้อยพัน 
ออกจากป่าหิมวันต์  มาพอทันเถิงเวลา 
๏ ฝ่ายว่านางจันทร  เผยบัญชรปรางค์รจนา 
แลไปในเวหา   เห็นพี่ยามาแต่ไกล 
๏ นั่งพูดกันสององค ์  จิตใจปลงว่าบรรลัย 
รื่นเริงบันเทิงใจ   อยู่ที่ในห้องปรางค์ศรี 
๏ ครั้นเห็นพี่มาได้  ตกพระทัยใช่พอดี 
วิ่งมาเหมือนทุกที   ต้อนรับพี่มิทันนาน 
๏ ส่วนว่าเจ้าอภัย  อยู่มิได้วิ่งลนลาน 
คลานเข้ากลองมินาน  ปิดทวารบานตรึงตรา 
๏ จึงพระเจ้าเทวัน  ได้สำคัญรวงผึ้งมา 
แลเห็นนางฉายา   ไม่ฉันทามาปราศรัย 
 



๒๑๑ 

 

๏ ดูรานะนางน้อง  อย่าเศร้าหมองเป็นทุกข์ใจ 
ผึ้งหลวงรวงโตใหญ่  พ่ีก็ได้ดังปรารถนา 
๏ ฝูงหมีเอามาให้   ผึ้งรวงใหญ่ในหิมวา 
หัวน้ำฉ่ำโอชา   เจ้าพี่อามาเชยชม 
๏ เมื่อนั้นนางอรไท  ทำดีใจไหว้ประนม 
ทูลว่าข้าฝันสม   แสร้งแกล้งชมแล้วเสวยพลัน 
๏ ชวนกันมาเสวยผึ้ง  แรกมาเถิงเมื่อสายัณห์ 
ฝูงหมีก้มกราบไหว้  ถวายผึ้งนั้นแล้วลาไป 
๏ ครั้นเถิงเจ็ดวันเข้า  ชวนกันเอารังผึ้งใหญ่ 
มาถวายเป็นนิตย์ไป  บ่ห่อนได้เว้นสักครา 
๏ ครั้นว่าเวลาเช้า  เทวันเจ้าเข้าหิมวา 
เที่ยวไปในไพรสา   กับอาชามาหลายวัน 
๏ ครั้นว่าพระเจ้าไป  นางทรามวัยมาหากัน 
ปรึกษาว่าทุกวัน   จะผ่อนผันทำฉันใด 
๏ จักให้พระม้วยมรณ์  ในดงดอนหายสูญไป 
กับม้าอาชาไนย   ให้บรรลัยไปด้วยกัน 
๏ ให้ไปในที่ร้าย   กลับไม่ตายแก่ฉายา 
จะให้ไปมรณา   กับยักษาในแดนดง 
๏ ยังมีป่าหนึ่งไกล  เขาเล่าไว้เป็นมั่นคง 
โบกขรณีที่สระสรง  ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ 
๏ จึงให้กุมภัณฑยักษ์  อยู่พิทักษ์รักษาพลัน 
เฝ้าดูอยู่ทุกวัน   ในขอบขัณฑ์แว่นแคว้นไพร 
๏ มนุษย์แลฝูงสัตว์  พาหลงพลัดเข้าไปใน 
ยักษ์นั้นมันเห็นไป  มันไม่ไว้ให้คืนคง 
๏ ถ้าว่าพี่เจ้าไป   มันบ่ไว้ให้หลอหลง 
ฆ่าเสียเป็นผุยผง   จะปลดปลงสิ้นชีวา 
๏ ยักษ์อยู่เฝ้าสระศรี  มีฤทธีเป็นนักหนา 
สระนั้นมีบุปผา   เหล่าปทุมามีหลายพรรณ 
๏ บัวหลวงแลบัวขาว  อยู่เป็นเหล่างามเฉิดฉัน 
สัตตบุษย์บัวแดงนั้น  ทั้งบัวผันน่าเชยชม 
๏ บัวเผื่อนแลบัวขม  มีไม้ถมนางเทวี 
สัตตบรรณสารพันมี  จงกลนีน่าพึงชม 
๏ ภุมรามาว้าว่อน  เอาเกสรร่อนระงม 
สระศรีมีอุดม   ฝักบัวกลมเท่ากงเกียน 
๏ กระจับเท่าหัวควาย  ปลาทั้งหลายว่ายวนเวียน 
งามจริงยิ่งอย่างเขียน  ปลาตะเพียนน่าใคร่ดู 
 



๒๑๒ 

 

๏ จระเข้แลเหรา   ฝูงมัจฉามาพรั่งพร ู
ยักษ์นั้นมันเฝ้าอยู่  มันคอยดูผู้ใดไป 
๏ ยักษ์เฝ้าอยู่สี่คน  สัตว์เดินหนหลงเข้าไป 
แว่นแคว้นแดนพงไพร  สี่โยชน์ไปเป็นขอบขัณฑ์ 
๏ เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  ฝูงสัตว์มีในหิมวันต์ 
คนธรรพแลคนธรรพ์  ในป่านั้นกลัวยักษา 
๏ ท้าวเวสสุวรรณให้  ยักษาได้ประสิทธิ์มา 
มนุษย์ครุฑนาคา   ไม่อาจมาในสระศร ี
๏ นวลเจ้าจงจำไป  พรุ่งนี้ไซร้ว่าให้ดี 
ว่าฝันในวันนี้   ขอพระพ่ีจงกรรรุณา 
๏ ว่าได้กินฝักบัว   เหง้าแลหัวหวานหนักหนา 
กระจับเท่ามหิงสา  ฝันได้มาเป็นมั่นคง 
๏ เจ้าจงอ้อนวอนไป  จำให้ได้อย่าลืมหลง 
ป่านนี้พี่โฉมยง   จวนจากดงจะกลับมา 
๏ เมื่อนั้นนางโฉมฉาย  กลัวพ่ีชายจวนคลา 
นางมานั่งคอยท่า   พ่ีเคยมาเหมือนทุกวัน 
๏ ฝ่ายว่าพระโฉมยง  เที่ยวในดงพงไพรสัณฑ์ 
ครั้นเวลาสายัณห์   ขับม้านั้นให้เหาะมา 
๏ บัดเดี๋ยวเถิงประสาท  ส่วนนางนาถเห็นพี่ยา 
บังคมก้มเกศา   เสวยโภชนาสำราญใจ 
๏ ครั้นค่ำย่ำราตรี  ทั้งสองศรีบรรทมใน 
รุ่งรางสว่างใส   นางเข้าไปถวายบังคม 
๏ ว่าข้าแต่พระพ่ี   ฝันคืนนี้ว่าได้ชม 
สระศรีมีอุดม   ฝักบัวกลมใหญ่นักหนา 
๏ น้องได้เสวยบัว   เหง้าและหัวหวานโอชา 
กระจับเท่ามหึมมา  ทั้งบุปผามีหลายพรรณ 
๏ พระพ่ีจงโปรดเกล้า  วันนี้เล่าเข้าไพรสัณฑ์ 
จงเก็บเอาสำคัญ   ที่น้องฝันให้ได้มา 
๏ ถ้าพ่ีมิเอ็งดู    น้องไม่อยู่ม้วยชีวา 
ถ้าได้ดังปรารถนา  ชีวิตข้าจะสืบไป 
๏ บัดนั้นพระเทวัน  ฟังน้องฝันตรัสปราศรัย 
ว่าน้องอย่าหมองใจ  พ่ีจะไปดูก่อนรา 
๏ ถ้ามีก็จะได้   ถ้าหาไม่สุดปัญญา 
เถิงมีเมืองยักษา   พระพ่ียาจะเที่ยวไป 
๏ ถ้ามีอยู่เหมือนฝัน  อย่าโศกศัลย์กันแสงไห้ 
บัดนี้พี่จะไป   ตรัสบัดใจเรียกอาชา 
 



๒๑๓ 

 

๏ ครานั้นจึงพาชี   ฟังภูมีตรัสเรียกหา 
แผดร้องก้องไปมา  ด้วยวาจาเชื้อเชิญไท 
๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  ลุกจากสถานก็ปราศรัย 
ขึ้นหลังมโนมัย   ให้เหาะไปโดยเมฆา 

สุรางคนางค์ ๏ ฝ่ายนวลนางจันทร์ เห็นพี่ผายผัน  ไปบนเวหา 
ชื่นชมดีใจ  พ่ีไปไพรสา  ถ้าพบยักษ์มา  มรณาม่ันคง 
๏ จากห้องปราสี  ไปสู่เภรี   เป็นสุขสององค ์
ว่าสมความคิด  โดยจิตจำนง  ทั้งสองโฉมยง  ร่วมรักเสน่หา 
๏ ฝ่ายพระเทวัน  ขับม้าผายผัน  ด้นดั้นเมฆา 
ผันแปรแลไป  ข้างในหิมวา  เพ่งพิจรณา  พฤกษาแนวไพร 
๏ แลทุกทิศศา  ด้วยความเมตตา  ฉายาทรามวัย 
ว่าน้องกูฝัน  ผูกพันในใจ  ไม่รู้กลใน  ว่าน้องสัจจา 
๏ แลไปวันนั้น  เห็นสระสำคัญ  นางฝันมานั้น 
เห็นบัวหลายพรรณ แดงฉันโสภา  ดอกฝักนักหนา  สุดตาแลไป 
๏ พระบอกพาชี  ว่าโน่นสระศรี  ฤๅแม่น้ำใหญ่ 
พ่ีม้าจงลง  ตรงนี้เป็นไร  ม้านั้นแลไป  เห็นโบกขรณี 
๏ ม้าบอกพระไป  ว่าใช่อื่นไกล  น้ำใสสระศรี 
ใช่แถวคงคา  มหานัทท ี  เชิญพระภูมี  สระสรงสำราญ 
๏ ม้าตรงลงพลัน  เข้าเถิงขอบขัณฑ ์ สระศรีมินาน 
ชำระสระสรง  องค์พระภูบาล  เสวยบัวสำราญ  หวานฉ่ำโอชา 
๏ ฝักบัวเหง้าบัว  เจ้าไม่รู้ตัว  ว่าบัวยักษา 
ชื่นชมพระทัย  ได้ดังปรารถนา  กระจับมหิงสา  โตเท่าหัวควาย 
๏ เก็บพลางชมพลาง คิดเถิงนวลนาง  ผู้น้องโฉมฉาย 
พระคิดเอ็งด ู  ไม่รู้อุบาย  น้องจะให้ตาย  เบี่ยงบ่ายว่าฝัน 
๏ เจ้าชมสระศรี  กับพ่ีพาชี  เปรมปรีดิ์ด้วยกัน 
ชมดอกบัวขาว  เหล่าเครื่องเรียงรัน ที่แดงแสงฉัน  มีพรรเหลืองเขียว 
๏ แมลงภู่วู่ว่อน  เอาชาติเกสร  เร่ร่อนกลมเกลียว 
ฝูงนกฝูงหงส์  บินลงท่องเที่ยว  พลัดคู่อยู่เปลี่ยว  ตัวเดียวเที่ยวหา 
๏ เป็ดน้ำคับแค  กระทุ้งลอยแพ  อัดแอลอยมา 
นกกระสากาน้ำ  ดำมุดฉุดปลา  คอนหอยคอยง้า  ฉวยคว้าทันที 
๏ ยางเจ้ายางเสวย นกกระตรุมทำเฉย เคยจิกแต่ผี 
นกนั้นทำรัง  ริมฝั่งสระศรี  เสียงอ้ืออึงมี ่  อยู่ที่พฤกษา 
๏ พระชมชมใจ  สารพันดอกไม ้  ในสระนั้นหนา 
ชำระองค์พลาง  ทั้งชมฝูงปลา  ว่ายวู่พูมา  มัจฉาหลายพรรณ 
๏ ปลาเงินปลาทอง เห็นงามเรืองรอง  ลอยล่องตามกัน 
ตะเพียนตะพาด  สลาดผาดผัน  สลิดติดพัน  นวลจันทร์เนื้องาม 
 



๒๑๔ 

 

๏ ปลาเพลียปลากา ปลากรายว่ายมา  ปลาซาเข็ดขาม 
แชวงฉวาด  ไล่ฟาดหุบตาม  แมงภู่วู่วาม  ไล่ตามกินไป 
๏ ปลาซิวปลาเสือ ว่ายมาหาเหยื่อ  พ่นเหนือน้ำไกล 
ปลาดุกปลากด  ปลาหลดปลาไหล ว่ายคล่ำคำไคล  อยู่ในสระศรี 
๏ ปลาซาปลาจ่อม ปลากดปลาค่อม  พลัดพร้อมมากมี 
ปลาช่อนปลาไช  อยู่ในสระศรี  ปลาหมอปลากะดี่ ว่ายรี่มีปนกันไป 
๏ ฝูงปลาอักโข  โลมากระโห้  เทโพโตใหญ่ 
สังควาดฝาดผี  ว่ายรี่หนีไกล  ปลาสร้อยลอยไป  อยู่ในสระศรี 
๏ จระเข้เหรา  ตริวตราวเต่าหน้า  กลาน มามากม ี
เต่าหับเต่าหวาย  ตะกายวิ่งหนี  ม่านลายว่ายรี่  ขุดท่ีหลุมไข ่
๏ ตนุเต่ากระ  ตะพาบน้ำดำปะ  กัดระกันไป 
เต่าดำเต่าด่าง  ขุดรางข้ึนไข่  เต่าน้อยเต่าใหญ่  คลานไปหากัน 
๏ กุ้งกั้งมังกร  เงือกงูสลอน  ว่ายว่อนพัลวัน 
พ่นน้ำเป็นลำ  ดำว่ายผายผัน  กระหวัดรัดกัน  ผูกพันพิสมัย 
๏ ปูปลาปูแสม  แม่ไม่ลอยแพ  อัดแอลอยไป 
ปูลมปูม้า  วิ่งมาเร็วไว  ทำรูอยู่ใกล้  ในฝั่งน่าชม 
๏ แล้วมีทั้งหอย  บ้างจมบ้างลอย  หอยโข่งหอยขม 
หอยแครงหอยกาบ คาบหอยรากอม  หอยกระปุกคลุกต้ม หอยกลมนมวัว 
๏ หอยนกหอยตาก ปากเป็ดหอยราก  หอยพันพัว 
จุ๊บแจงแมงภู่  จับอยู่ขอบรั้ว  ติดกนัพันพัว  หอยบัวหอยลาย 
๏ หอยสังข์หอยนาก หอยกาบอ้าปาก  หอยกากหอยทราย 
ฝูงสัตว์อยู่นั้น  สารพันเหลือหลาย เจ้าชมสบาย  ที่โบกขรณ ี
๏ พระลงสระสรง ชำระพระองค ์  กับม้าพาชี 
เหง้าบัวหัวบา  เก็บมามากม ี  วันนั้นยักษี  ไปหาอาหาร 
๏ ไปทั้งสี่คน  เข้าในไพรสณฑ์  ด้นไปไม่นาน 
ไม่ได้ภักษา  กลับมาสถาน  เห็นพระภูบาล  ลงเล่นสระศรี 
๏ ยักษาโกรธา  บอกกันรันมา  แผลงอิทธิ์ฤทธี 
ดีใจใคร่กิน  สิ้นทั้งพาชี  กุมภัณฑ์ทั้งสี่  วิ่งรี่เข้าไป 
๏ กุมภัณฑ์ใจกล้า วิ่งเข้าหัวหน้า  ตาลุกเป็นไฟ 
ฉวยตะบองงเพชร ระเห็จเข้าไป  เป็นยักษ์นายใหญ ่ ชื่อท้าวกุมภัณฑ ์
๏ ถัดนั้นลงมา  มีอิทธิ์ฤทธา  กายาล่ำสัน 
ชื่อปิสักทยักษ์  ร้ายนักแข็งขัน  เห็นพระเทวัน  กับม้าดีใจ 
๏ ยักษ์คนหนึ่งเล่า โตเท่าภูเขา  เทียมเท่าเมรุไกร 
ชื่อมุคยักษ์  ร้ายนักเหลือใจ  แผลงฤทธิไป  เข้าในสระศรี 
๏ ยังคนหนึ่งเล่า  แบกเอาภูเขา  ทิ้งเอกภูม ี
ชื่อมหากำลัง  เสียงดังสิ้นที  โห่ร้องก้องมี ่  ฤทธีเหลือหลาย 
 



๒๑๕ 

 

๏ ยักษ์ทั้งสี่คน  แผลงอิทธิ์ฤทธิ์ตน รุกรนวุ่นวาย 
จะจับเอาม้า  จะฆ่าโฉมฉาย  ยักษ์ทั้งสี่นาย  เข้ากลุ้มรุมกัน 
๏ เมื่อนั้นภูมี  เห็นยักษ์ทั้งสี่  ฤทธีแข็งขัน 
ทำฤทธิ์ต่าง ๆ  หลายอย่างหลายพรรณ จึงพระเทวัน  องค์สั่นขวัญหาย 
๏ เจ้าไม่เคยเห็น  ยักษาทำเข็ญ  โลดเต้นวุ่นวาย 
เสียงร้องตวาด  แทบขาดใจตาย  บัดนั้นฤๅสาย  สลบซบลง 
๏ จึงราชพาชี  เห็นพรภูม ี  ท้าวมาสลบลง 
จึงร้องตวาด  สิงหนาทอาจอง  ขุนยักษ์ล้มลง  ตรงหน้าพาชี 
๏ ยักษ์ทั้งสี่คน  มิอาจจะทน  ด้วยเสียงราชสีห์ 
พาชีแผดผาด  อำนาจฤทธี  กุมภัณฑ์ทั้งสี่  แพ้ฤทธิ์อาชา 
๏ ล้มลงเสียงตึง  ฝูงสัตว์อ้ืออึง  ตกตะลึงทั้งป่า 
ยักษ์ล้มพร้อมกัน  สนั่นหิมวา  ดุจดังเสียงฟ้า  ผ่าลงคีร ี
๏ ล้มสลบไป  เสียงยักษ์หายใจ  ก้องในไพรสี 
ทั้งช้างโขลงร้อง  ก้องในพงพี  รอ้ยเท่าพันทวี  ไม่เท่ายักษา 
๏ ส่วนพระกุมาร  สลบมินาน  ค่อยฟื้นกายา 
ทอดพระเนตรดู  เห็นหมู่ยักษา  พ่ายแพ้ฤทธา  อาชามีชัย 
๏ ตรัสถามพาชี  ว่ายักษ์ทั้งสี่  ฤทธีหวั่นไหว 
เราไม่เคยเห็น  ยักษ์เป็นโตใหญ่  แผลงฤทธิไกร  รุกไล่เรามา 
๏ บัดนี้ล้มนอน  ดุจดังสิงขร  สี่ก้อนภูผา 
ดำมืดโตใหญ่  หายใจออกมา  ไม่พลิกกายา  ยักษาแน่ไป 
๏ เราจำจะช่วย  อย่าให้ยักษ์ม้วย  ด้วยฤทธิไกร 
พ่ีม้าแผดซ้ำ  ทำกรรมเขาไย  เราเอาเขาไว้  ได้เป็นเพื่อนตัว 
๏ เราได้ยักษ์ไป  กลับเข้ากรุงไกร  ไม่ได้เกรงกลัว 
พระเอาน้ำรด  ไปทั่วทั้งตัว  น้ำในใบบัว  สาดทั่วยักษา 
๏ ยักษ์นั้นครั้นฟื้น บังคมชมชื่น  สมเด็จราชา 
ข้าแต่พระองค ์  จำนงปรารถนา  สิ่งใดบอกมา  ข้าจะขอถวาย 
๏ ขอเป็นข้าไท  โปรดชีวิตไว้  มิได้ให้ตาย 
ขออยู่สู้ม้วย  ไปด้วยฤๅสาย  ข้าเจ้าขอถวาย  ผลไม้สระศรี 
๏ จึงพระเทวัน  ได้ฟังกุมภัณฑ ์  กล่าวนั้นเห็นดี 
จึงตรัสปราศรัย  ขอบใจยักษ ี  ขุนยักษ์ทั้งนี ้  ฟังคำเรารา 
๏ ท่านเป็นยักษ์มาร อย่าได้ล้างผลาญ  สัตว์เป็นภักษา 
จงแต่งธรรมาสน์  ปูอาสน์เร็วรา  ธูปเทียนบูชา  มาลาครบครัน 
๏ เราจะสำแดง  สั่งสอนให้แจ้ง  แจ้งใจกุมภัณฑ์ 
ฟังพระเทวัน  ตรัสนั้นโดยงาม  ยักษาทำตาม  ถ้อยคำราชา 
๏ ชวนกันเนรมิต  ธรรมาสน์วิจิตร  แล้วด้วยบุปผา 
จึงเอาธูปเทียน  จุดขึ้นบูชา  แสงอร่ามมา  งามกว่ามณี 
 



๒๑๖ 

 

๏ แก้วสามประการ รุ่งเรืองชัชวาล  เพดานแสงสี 
ธูปเทียนชวาลา  ปทุมามากมี  ขุนยักษ์ทั้งสี่  ยินดีนักหนา 
๏ ว่าเราอยู่เฝ้า  สระศรีนี้เล่า  จนเฒ่าชรา 
ไม่พบนักปราชญ์  องอาจเข้ามา  ไม่มีบุญญา  จะมาเถิงเรา 
๏ ท้าวเวสสุวรรณ ว่าใครรู้ธรรม์  อย่าผลันเบียนเขา 
เอาไว้เป็นครู  อย่าได้ดูเบา  แต่เราอยู่เฝ้า  ไม่สบพบใคร 
๏ บุญเราครั้งนี้  พบพระภูม ี  ปัญญาเหลือไตร 
จะได้ฟังธรรม  เลิศล้ำสืบไป  ชวนกันดีใจ  กราบไหว้วันทา 
๏ เนรมิตธรรมาสน์ พรมเจียมปูลาด  บนอาสน์เทศนา 
แล้วจุดธูปเทียน  เวียนไปเบื้องขวา  ระย้าพวงแก้ว  เลิศแล้วแววตา 
ฝูงเทพเทวา  ก็มายินดี 
๏ โปรยทิพย์บุปผา สารพัดรัตนา  บูชามากม ี
รัศมีศรีแล้ว  วาวแววโรจี  ฝ่ายพระภูมี  นั่งเหนือบลัลังก ์
๏ แล้วตรัสบังคับ  ขุนยักษ์จงรับ  ศีลเราสั่งสอน 
รับแล้วจำไว้  จะได้สุขขัง  ขุนยักษ์จงฟัง  เราจะสำแดง 
๏ เจ้าจึงวันทา  ไหว้พระศาสนา  โปรดมาทุกแห่ง 
นิทานสอนไป  (ชำรุด)ไว้หลักแหล่ง พระธรรมสำแดง  จะแจ้งกุศล 
๏ เจ้ารำลึกได้  ตั้งนโมไป  จบได้สามหน 
แล้วว่าพระไตร  เรียบไปบัดดล  ศีลห้าเลิศล้น  เป็นต้นปานา 
๏ แจกออกมากมาย แต่ต้นจนปลาย  มุสาสุรา 
ดูก่อนกุมภัณฑ์  ศีลอันทั้งห้า  เราท่านเกิดมา  เพราะว่ากุศล 
๏ เป็นมนุษเทวา  ด้วยบุญสร้างมา  กรรรุณาแผ่ผล 
ปานาติปาต  ไม่ขาดจากตน  เป็นคนอักุศล  ฆ่าสัตว์ให้ตาย 
๏ ท่านอย่าได้ทำ  จะเป็นบาปกรรม  ติดตัวมากมาย 
กรรมสิ่งนี้หนัก  ขุนยักษ์ทั้งหลาย  ทีนี้ท่านตาย  จะได้วิมาน 
๏ ชาติก่อนไม่ดี  จึงเป็นยักษี  มีใจกล้าหาญ 
แล้วสร้างกรรมไป เห็นไม่เป็นการ  ครั้นตายวายปราณ จะทนทุกขา 
๏ ครั้นสิ้นจากทุกข์ ไม่ได้เสวยสุข  มนุษเทวา 
กรรมจัดซัดให ้  ไม่เป็นยักษา  เบียดเบียนชีวา  เขาเป็นอาหาร 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  จงสาภิภักดิ์๓๔  ศีลห้าประการ 
จะพ้นชาติยักษ์  บุญจักหักหาญ  ครั้นสิ้นวิญญาณ  ขุนมารสุขขา 
๏ ดูก่อนขุนมาร  อทินนาทาน  ลักทรัพย์เขามา 
เจ้าของเขาม ี  อย่ายินดีรา  สารพัดโภคา  อย่าเบียดเบียนเอา 
๏ กาเมสุมิจฉา  ดูก่อนยักษา  ภรรยาของเขา 
อย่าได้ประสม  จิตลงปลงเอา  ชื่อว่าเมียเขา  อย่าร่วมเสน่หา 

 
๓๔ สาภิภักดิ์ (ปาก) = สามิภักดิ์, สวามิภักดิ์ 



๒๑๗ 

 

๏ ถ้าว่าชอบใจ  บอกเล่าผู้ใหญ่  ให้ไปพูดจา 
สู่ขอเป็นที่  ประเวณีมา  ร่วมรักเสน่หา  ตามระบอบชอบธรรม 
๏ ถ้าทำโดยได้  ลูกเมียของใคร  เขาไปติดพัน 
เป็นมิตรสันทว  ไม่ละแก่กัน  จิตคิดหวนหัน  กระสันราคา 
๏ ซ่องเสพกามกล ครั้นตายวายชนม์  ขึ้นบนพฤกษา 
ต้นงิ้วหนามกรด  ปรากฏเกิดมา  ยอดเขากายา  แร้งกาจิกพลาง 
๏ อับจนทนเวท  บังเกิดเป็นเปรต  เพราะเหตุก่อนปาง 
ลูกเมียของท่าน  เที่ยวผลาญเที่ยวล้าง เพราะกรรมก่อสร้าง เป็นทางทุกขา 
๏ ตายเกิดบนงิ้ว  ครั้นลมพัดฉิว  เปลี่ยวเป็นขึ้นมา 
ทนทุกขลำบาก  ได้ยากคลนา  พระเจ้าตรัสมา  ครานั้นจะคลาย 
๏ ถ้าใครอดได้  กาเมนี้ไซร ้  จักให้สบาย 
จะไปสู่สวรรค์  ทันพระฤๅสาย  เพราะว่าเหนื่อยหน่าย มาสลัดตัดตรง 
๏ ยังศีลมุสา  ให้กล่าวสัจจา  อย่าว่าไหลหลง 
ไม่จริงอย่าว่า  เจรจาไม่ตรง  ถ้อยย้ำคำคง  อย่าได้หลงไป 
๏ แต่สัตย์เท่านี้  ครั้นสิ้นชีวี  จะมีสุขใหญ่ 
จะได้วิมาน  บริวารอสงไขย  เพราะถือสัตย์ไว้  จะได้เชยชม 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  สุราร้ายนัก  ใครมักเสพสม 
จะให้มัวเมา  เอาเป็นอารมณ์  เพราะเสพสมาคม สุรายาเมา 
๏ เสียประโยชน์มากมาย มักให้ตนตาย  ฉิบหายสูญเปล่า 
ให้เหงาให้ง่วง  คิดจะล่วงเอา  เงินทองของเขา  ใคร่เอาเป็นผล 
๏ คิดทำอุบาย  ไม่กลัวตัวตาย  แยบคายเสือกสน 
คบเพ่ือนสนุก  เที่ยวบุกรุกรน  เข้าชิงวิ่งปล้น  ซุกซนหามา 
๏ ได้สรรพบริวาร  เห็นลูกเมียท่าน  คิดอ่านริษยา   
เข้าหักหาญเอา  ด้วยสุรา   ทำตามปรารถนา  ใจกล้าอักุศล 
๏ ใครเสพสุรา  ปัญจศีลห้า  ไม่เห็นเป็นผล 
ด้วยตัวมัวเมา  เสพเข้าใจตน  เถิงใจกุศล  ย่อมเสื่อมสูญหาย 
๏ คิดแต่จะล้าง  ไม่ก่อสร้าง  หาทางสบาย 
มักให้โทโส  โมโหฉิบหาย  ไม่คิดความตาย  เหนื่อยหน่ายกศุล 
๏ สุราเมรัย  ตัดเสียให้ได้  ย่อมให้อับจน 
ครั้นตัววอดวาย  ตายจากเมืองคน  จะให้ไปทน  ทุกขเวทนา 
๏ เกิดในนรก  นำแสบเถิงอก  เพราะตกจัตุรา 
นายนิริยบาล  กล้าหาญเข้ามา  ลากเอาชิวหา  เวทนาเหลือทน 
๏ เอาน้ำแสบตรอก ถูกคอถลอก  พุออกเสนขน 
ตายแล้วเป็นเล่า  กรรมเข้าใจดล  นอนครางร้อนรน  ทนทุกข์ช้านาน 
๏ หญิงชายผู้ใด  เกิดมาแล้วไซร้  ไม่เป็นแก่นสาร 
ย่อมสร้างบาปกรรม มักทำเผาผลาญ  ดูก่อนขุนมาร  อย่าทำสืบไป 
 



๒๑๘ 

 

๏ นี่แลกุมภัณฑ์  ท้าวเวสสุวรรณ  สั่งไว้ฉันใด 
มนุษย์เทวา  เข้ามาสระใหญ่  ถ้าท่านจับได ้  ถามไถ่เถิงธรรม 
๏ อย่างนี้หรือไม่  กุมภัณฑ์กราบไหว้ บอกไปด้วยพลัน 
ข้าแต่พระบาท  ธิราชทรงธรรม์  ท้าวเวสสุวรรณ  สั่งนั้นมั่นหมาย 
๏ ใครผู้รู้ธรรม  อย่าให้เป็นกรรม  ทำให้เถิงตาย 
เอาไว้สำแดง  แจงธรรมทำหลาย ขอพระบรรยาย  อธิบายเทวธรรม 
๏ เมื่อนั้นภูบาล  ได้ฟังขุนมาร  องการรับคำ 
สำแดงต่อไป  ทางในเทวธรรม  มหายักษ์จงจำ  เราจักแก้ไข 
๏ ดูก่อนยักษา  เทวธรรมา  ใช่ว่าอ่ืนไกล 
คือตนหิริโอ  อย่าโวเวไป  กลัวบาปจึงได ้  ละอายจงพลัน 
๏ กลัวบาปอยู่แล้ว อย่าได้สอดแคล้ว  เป็นทางไปสวรรค์ 
ให้กลัวละอาย  เหนื่อยหน่ายผายผัน อยู่ในเทวธรรม์  เท่านี้แลหนา 
๏ หิริโอตปะ  จักเป็นตบะ  เดชหนักหนา 
ปุริสาโลเก  เทวธรรมา  พระจึงพรรณนา  จบวุจะเร 
๏ จบธรรมเทศนา จิตใจยักษา  ไม่มาโลเล 
คำรบพระไตร  มิได้โวเว   ด้วยสมคะเน  ของพระกุมาร 
๏ จบธรรมเทศนา กุมภัณฑ์ยักษา  ทั้งสี่มินาน 
เนรมิตบิดตน  เป็นคนสะคราญ  หนุ่มน้อยเยาวมาลย์ ก้มกรานภูม ี
๏ จึงเก็บผลไม้  ฝักบัวโตใหญ่  มีในสระศรี 
กระจับลูกใหญ่  เก็บให้ภูม ี  ขุนยักษ์ทั้งสี่  ยินดีเก็บถวาย 
๏ เจ้าจึงตรัสว่า  ดูก่อนยักษา  เป็นเวลาบ่าย 
สายัณห์เย็นนัก  เราจักผันผาย  ขุนมารทั้งสี่  จงไปด้วยกัน 
๏ ยักษากราบกราน ฟังพระกุมาร  ชื่นบานหฤหรรษ์ 
ข้าแต่พระองค ์  ผู้ทรงพระธรรม  ตัวข้ากุมภัณฑ ์  ขอไปตามองค ์
๏ บัดนั้นเทวัน  ได้ยักษ์กุมภัณฑ์  ทั้งสี่มาส่ง 
เก็บผลไม้ตาม  โฉมงามในดง  บัดนั้นพระองค์  ตรงเข้าเหมันต ์
๏ ครั้นเถิงมินาน  เมื่อนั้นนางคราญ  เห็นพี่จอมขวัญ 
วิ่งมาด้วยกลัว  ระรัวตัวสั่น  ก้มเกล้าอภิวันท์  ผ่อนผันอุบาย 
๏ เห็นยักษ์ทั้งสี่  ก้มเกล้าดุษฎี  พระพ่ีโฉมฉาย 
ฝักบัวรำดับ  กระจับหัวควาย  ผลไม้ทั้งหลาย  มากมายคร่ำครัน 
๏ นางเห็นทุกสิ่ง  ผลไม้ดียิ่ง  มีจบทุกพรรณ 
กราบทูลปรา(ศรัย) ไถ่ถามไปพลัน  กลัวพระพ่ีนั้น  เจ้าจักโกรธา 
๏ ฝ่ายพระกุมาร  เห็นน้องนงคราญ  กราบกรานวันทา 
จึงตรัสปราศรัย  ที่ในหิมวา  ว่าพบยักษา  มาเฝ้าสระศรี 
๏ ฤทธีมากมาย  พ่ีแทบวอดวาย  ตายด้วยพาชี 
เดชม้าร้อง  เสียงก้องพงพี  พ่ายแพ้ฤทธี  พาชีมีชัย 
 



๒๑๙ 

 

๏ พ่ีจึงเทศนา  ขุนมารใจกล้า  ขอเป็นข้าไท 
มาด้วยกับพี ่  ฤทธีเกรียงไกร  นิมิตรูปไว้  ให้เหมือนเราหนา 
๏ นางฟังพระพ่ี  บอกเล่าถ้วนถี่  เห็นพี่กรรรุณา 
ก้มเกล้าปราศรัย  มิให้ฉันทา  ว่าสมปรารถนา  ของข้าทุกอัน 
๏ นางก้มเกศี  มิให้พระพ่ี  นั้นมีเดียดฉันท์ 
นางแกล้งแสร้งชม ว่าสมดังฝัน  กระจับบัวนั้น  มีรสโอชา 
๏ นางเสวยเป็นที  ครั้นย่ำราตรี  พระพ่ีนิตรา 
บรรทมหลับไป  ในแท่นรจนา  จนเถิงเวลา  รุ่งเช้าเพรางาย 
๏ ยักษาทั้งสี่  อยู่กับภูมี  เป็นสุขสบาย 
เป็นมานพน้อย  แช่มช้อยเฉิดฉาย  ค่ำเช้าเพรางาย  เข้าเฝ้าจอมขวัญ 
๏ ฝ่ายพระกุมาร  จะไปหิมพานต ์  ตรัสบอกกุมภัณฑ์ 
ว่าเราจะไป  เที่ยวในอรัญ  แสวงหาเผือกมัน  เลี้ยงกันตามม ี
๏ แล้วเราจะไป  สู่ราชกรุงไกร  ไหว้พระชลนี 
ยักษ์ฆ่าบิดุเรศ  เป็นเหตุทั้งนี้  พ่ีม้าพาชี  พาเราหนีมา 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  มันกล้าหาญนัก  ฆ่าพระบิดา 
แล้วมันนิมิต  ไม่ผิดกายา  เหมือนองคราชา  บิดาของเรา 
๏ มันเข้าอยู่หว่าง เสนามานั่ง  บังคมก้มเกล้า 
ไม่รู้ทันยักษ์  หลงรักมันเปล่า  พระมารดาเจ้า  ขึ้นเฝ้ายักษา 
๏ เถิงตัวเรานี้  รู้เพราะพาชี  บอกเล่าเราหนา 
จึงชวนกันหนี  กับพ่ีอาชา  ดั้นด้นซนมา  เถิงเมืองเหมันต์ 
๏ บัดนี้จะไป  กลับเข้ากรุงไกร  ไปกับกุมภัณฑ ์
ท่านทั้งสี่คน  ประจญกับมัน  ยังจักสู้ทัน  เขาได้ฤๅนา 
๏ ขุนมารทั้งสี่  ฟังพระภูม ี  บอกคดีมา 
กริ้วโกรธทูลไป  กลัวไยพระอา  จับไอ้ยักษา  ฆ่าให้บรรลัย 
๏ ตัวข้าท้ังสี่  จักรุมกันตี  มิให้หนีไป 
ขอเชิญพระองค์  ลงอยู่นี่ไย  จะขอชิงชัย  แทนคุณพระองค ์
๏ จึงพระภูบาล  ได้ฟังขุนมาร  กล้าหาญณรงค ์
จึงตรัสปราศรัย  บอกไปโดยจง  ว่าเราจักกรง  คืนเข้าพารา 
๏ ว่าท่านจงไป  สู่หิมวาลัย  อย่าได้อยู่ช้า 
ไปหาวานร  อุดรทิศศา  เร่งเป่ากันมา  อย่าช้าเร็วพลัน 
๏ แล้วท่านคนนี้  ไปบอกแก่ฝูงหม ี  ทิศหรดีนั้น 
ให้เป่ากันมา  อย่าช้าเจ็ดวัน  ให้เถิงเหมันต ์  พร้อมกันจะไป 
๏ ขนุมารทั้งสี่  ก้มเกล้าเกศี  มิช้าเร็วไว 
ไปแต่สองคน  ดั้นด้นซนไป  ยักษ์คนหนึ่งไซร้  ไปหาวานร 
๏ ยักษ์เที่ยวร้องป่าว บอกเป็นเรื่องราว  ข่าวพระภูธร 
ฝูงลิงได้ฟัง  คับค่ังสลอน  ลิงแก่ลิงอ่อน  วานรอื้อมา 
 



๒๒๐ 

 

๏ ยักษ์คนหนึ่งนั้น ไปสู่หิมวันต์  หรดีทิศศา 
บอกแก่ฝูงหมี  อยู่ที่ในป่า  อัดแอกันมา  คลนาอสงไขย 
๏ ยักษ์สองคนนั้น อยู่เฝ้าทรงธรรม์  เหมันต์กรุงไกร 
เฝ้าดูปรางค์ศรี  ภูมีก็ไป   สู่ดงพงไพร  กับม้าพาชี 
๏ ครั้นพระไปป่า  นวลนางขนิษฐา  ย่องมาเภรี 
บอกเล่าเหตุ  ทำไฉนครั้งนี ้  พ่ีจักจรลี  กลับเข้ากรุงไกร 
๏ จึงพระกุมาร  ได้ฟังนางคราญ  คิดอ่านสืบไป 
ตัวข้าคนเดียว  จะเหลียวหาใคร  จำจักแก้ไข  เจ้าไว้ด้วยกัน 
๏ จักผูกหอกยนต์ สามสายไปบน  ให้พ้นทรงธรรม์ 
ปากหอกให้ตรง  องคพระเทวัน  นั่งลงตรงนั้น  ให้พลัดถูกตาย 
๏ ที่ของพระองค์  ชำระสระสรง  เจ้าจงมั่นหมาย 
ทำกระดานหก  ให้ตกถูกตาย  เจ้าทำแยบคาย  ให้เสียงไอจาม 
๏ พ่ีอยู่ในกลอง  เจ้านั่งคอยมอง  เห็นช่องพองาม 
จะถูกหอกแล้ว  น้องไอจาม  พ่ีจักชักตาม  ให้ตกทันท ี
๏ คิดอ่านพร้อมกัน โฉมนวลนางจันทร์ ผูกพันยินดี   
จึงชวนกันไป  ในห้องปรางค์ศรี  ที่องค์พระพ่ี  เจ้าเคยสระสรง 
๏ จึงเอาหอกมา  เจ็ดเล่มคมกล้า  เอามาปักลง 
ผูกสายยนต์ไป  ในปรางค์โดยจง  รู้กันสองคน  ที่บนปรางค์ศร ี
๏ เอากระดานพาด ที่รองพระบาท  พาดไม้ให้ด ี
พอเหยียบให้หก  ตกท้องปรางค์ศรี  ไม่ผิดจากที ่  หอกเจ็ดเล่มหนา 
๏ สำเร็จบัดดล  จึงล่ามสายยนต์  ไปบนหลังคา 
เลี้ยวเข้าในกลอง  พอช่องสายมา  จึงให้สัญญา  กลับมากลองชัย 
๏ ส่วนนางจันทร  นั่งแทบบัญชร  ปรางค์ศรีสุกใส 
คอยเล็งเพ่งพิศ  จำจิตคิดไป  พ่ีมาเม่ือไร  จะให้ตกตาย 
๏ ครั้นเถิงเวลา  เย็นลงนักหนา  มิช้าฤๅสาย 
กับม้าพาชี  จากที่ผายผัน  สำคัญมั่นหมาย  ม้าเหาะเถิงพลัน 
๏ เข้าสู่ปรางค์ศรี  พอได้ท่วงท ี  ของนางแจ่มจันทร์ 
พระไปสระสรง  ตรงที่สำคัญ  หอกยนต์อยู่นั้น  นางจันทร์ดีใจ 
๏ นางทำแยบคาย เข้าใกล้พ่ีชาย  อุบายปราศรัย 
นางจึงไอจาม  ตามสัญญาไว้  ส่วนเจ้าอภัย  อยู่ในเภรี 
๏ ได้ยินเสียงนาง  ชักสายยนต์พลาง  ตามหว่างปรางค์ศรี 
กระดานที่ทรง  รององค์ภูม ี  พลัดหกทันที  ภูมีตกลง 
๏ ฝ่ายเทพยุดา  สิงสู่อยู่ปรา  วิ่งมาอุ้มองค ์
ปัดหอกยนต์ไป  มิให้ถูกตรง  ไม่ต้องพระองค ์  เทพทรงปรานี 
๏ เจ้าไม่ตกใจ  ลุกยืนขึ้นได ้  แลไปถ้วนถี ่
เห็นสายหอกยนต์ ไปบนปรางค์ศร ี  บัดนั้นภูม ี  ตรัสเรียกขุนมาร 
 



๒๒๑ 

 

๏ เหวยยักษ์กุมภัณฑ์ จงจับเร็วพลัน  สำคัญอย่านาน 
บัดนี้ศัตรู  มาอยู่ล้างผลาญ  เร่งเร็วทหาร  ขุนมารยักษา 
๏ บัดนั้นขุนมาร  วิ่งมาลนลาน  กราบกรานบาทา 
พระจึงบังคับ  ให้จับนางมา  ถามพิจรณา  ใครมาทำไฉน 
๏ กุมภัณฑ์รับสั่ง  มิได้หยุดยั้ง  บังคมวิ่งไป 
จับตัวนางมา  ยักษาถามไถ ่  ว่าใครทำไว้  จงได้บอกมา 
๏ นางจันทร์โฉมฉาย ตัวสั่นขวัญหาย  ความอายยักษา 
นางบอกตามจริง  ทุกสิ่งทำมา  ว่ายนต์นั้นหนา  มาแต่เภรี 
๏ ยักษ์ให้นำไป  สู่ห้องกลองชัย  ที่ในปรางค์ศรี 
ครั้นเถิงกลองใหญ่ อภัยเภรี   นางจึงบอกชี้  ในนี้มีคน 
๏ ยักษ์เบิกกลองชัย เห็นเจ้าอภัย  จับได้บัดดล 
จูงเอาตัวมา  ถามหาเหตุผล  ว่าใครทำยนต์  เล่ห์กลมายา 
๏ สองศรีจนใจ  รับสารภาพไป  จงได้เมตตา 
ตามแต่จะโปรด  ด้วยโทษโทษา  ข้าทาสปัญญา  มาคิดไม่ด ี
๏ กุมภัณฑ์ยักษา  พาเอาตัวมา  ทูลพระภูม ี
ข้าแต่พระองค ์  จงโปรดเกศ ี  จับได้คนนี้  อยู่ที่กลองชัย 
๏ ลักลอบไปมา  ร่วมรักเสน่หา  ขนิษฐาภูวนัย 
แล้วกลัวอาญา  จึงมาแก้ไข  ให้พระองค์ไป  จักให้มรณา 
๏ ให้นางแก้ฝัน  ให้พระผายผัน  ไปยังหิมวา 
หวังจะให้ม้วย  กับด้วยอาชา  พระไม่มรณา  กลับมาทุกท ี
๏ ขัดสนจนใจ  คิดทำไม่ได ้  กลัวภัยภูมี   
จึงผูกหอกยนต์  ไปบนปรางค์ศร ี  คิดทำครั้งนี ้  สุดที่แก้ไข 
๏ พระไม่ถูกต้อง  ด้วยบุญปกป้อง  หอกก็พ้นไป 
ไม่ถูกพระองค ์  เมื่อตรงลงไป  ชีวิตอยู่ใต้  พระบาทบาทา 
๏ บัดนั้นภูบาล  ได้ฟังขุนมาร  บอกกันสองรา 
ไม่มีความโกรธ  ซึ่งโทษโทษา  มีพระวาจา  ตรัสมาโดยงาม 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  อภัยโทษหนัก  หาญหักวู่วาม 
ไม่มาหาเรา  บอกเล่าโดยงาม  เราจะทำตาม  ความปรารถนา 
๏ บัดนั้นทำผิด  โทษสิ้นชีวิต  จะเป็นอาหาร 
ของมารยักษา  บุญเราหนักหนา  เทวาค้ำชู 
๏ เราไม่พยาบาท  เอ็งดูน้องนาถ  เชื้อชาติกษัตรีย์ 
จะได้กลับไป  สู่กรุงไกรศรี  สมเด็จชลนี  โศกีครวญหา 
๏ นางเป็นเพื่อนยาก ตกกะตรำลำบาก  จากพระมารดา 
พ่ีน้องเห็นกัน  ในอรัญวา  (ขาดหาย)  มาเถิงเหมันต์ 
๏ บุญเราได้สร้าง  แต่ชาติก่อนปาง  นางจึงพบกัน 
(ขาดหาย)  (ขาดหาย)  เราไม่ผูกพัน  โทษทัณฑ์สืบไป 
 



๒๒๒ 

 

๏ ดูก่อนทั้งสอง  จงเป็นคู่ครอง  ปกป้องกันไว้ 
พาไปเถิงเมือง  ลือเลื่องเรืองใส  เราจะเษกให้  ได้เป็นราชา 
๏ เป็นที่อุปราช  เห็นกับน้องนาถ  เชื้อชาติกษัตรีย์ 
ซึ่งได้ทำผิด  อย่าคิดฉันทา  จึงให้สัจจา  ต่อหน้ายักษี 
๏ จึงเจ้าอภัย  ฟังพระภูวนัย  เห็นไม่ไพรี 
กราบลงที่บาท  ของพระภูมี  ชื่นชมยินดี  มีพระวาจา 
๏ ข้าแต่พระองค ์ มิได้ให้ลง  ปลงชีพชีวา 
จะขอแทนคุณ  บุญปกเกศา  แต่นี้เมื่อหน้า  โทษาเถิงตาย 
๏ ตั้งแต่วันนี้  ถ้าเกิดไพรี  ขอพระพ่ีชาย 
ขอให้ไปตก  นรกโดยหมาย  เท่าเม็ดกรวดทราย จงอย่าพบองค ์
๏ จึงพระภูมี  ฟังสัจวาที  ทั้งสองโฉมยง 
เมตตาปราศรัย  ตรัสไปโดยตรง  ว่าเจ้าสององค์  จงจัดแจงกัน 
๏ แก้วแหวนเงินทอง ขนเอามากอง  ที่ท้องพระลาน 
จะได้เอาไป  ทิ้งให้เป็นทาน  ฝูงสัตว์ไพรสาณฑ์  พร้อมแล้วจะไป 
๏ ห่อหิ้วให้ดี  ฝูงลิงฝูงหมี  อยู่ที่พงไพร 
เจ็ดวันบ่หึง  จะมาเถิงใน  เราจะยกไป  วันนั้นแลหนา 
๏ จึงเจ้าอภัย  รับองการไท้  ใส่เกล้าเกศา 
เที่ยวทุกแห่งหน  แล้วขนเอามา  สารพัดรัตนา  แก้วแหวนเงินทอง 
๏ ขนไปเจ็ดวัน  เงินทองของนั้น  สุวรรณเรืองรอง 
สูงเท่าลำตาล  ประมาณเงินทอง  สิ้นทั้งเข้าของ  กองหน้าพระลาน 
๏ ฝ่ายว่ากุมภัณฑ์ เที่ยวไปหิมวันต์  พาพวกทหาร 
ฝูงหมีวานร  จรจากสถาน  เอาผึ้งอ้อยตาล  มาถวายภูมี 
๏ พอเถิงเจ็ดวัน  ฝูงสัตว์พร้อมกัน  เหมันทบุรี 
สำเร็จบริบูรณ์  ยักษ์ทูลภูม ี  เชิญเสด็จจรลี  เยื้องยาตรไคลคลา 
๏ เมื่อนั้นภูมี  ฟังยักษ์ทั้งสี ่  มีพระวาจา 
ดูก่อนขุนมาร  บอกกาลเวลา  จะเป่ากันมา  อย่าช้าจงพลัน 
๏ กุมภัณฑ์ร้องเป่า วานรวิ่งเข้า  แบกเอาสุวรรณ 
แก้วแหวนเงินทอง ที่กองอยู่นั้น  จัดแจงแบ่งปัน  ผูกพันห่อมา 
๏ ฝูงหมีเล่าไซร้  ชวนกันเข้าไป  กราบไหว้ราชา 
ยกเอาเข้าของ  เงินทองรัตนา  ออกจากพารา  ว้าว่อนวุ่นวาย 
๏ เงินทองเหลือนั้น จึงให้กุมภัณฑ์  เขา้แบกตะพาย 
พอหมดสิ่งของ  กองเหลือมากมาย ยักษ์ขนวุ่นวาย  ด้วยแรงฤทธิ์ไป 
๏ จึงพระเทวัน  เสด็จผายผัน  ขึ้นหลังมโนมัย 
ให้น้องสองศรี  ขึ้นข่ีหมีไป  วานรตัวใหญ่  ไปหน้าภูมี 
                ฉบัง ๏ เมื่อนั้นจึงพระเทวันเรืองศรี บริวารมากม ี

ด้วยหมีแลฝูงวานร 
 



๒๒๓ 

 

๏ พลลิงวิ่งมาว้าว่อน  มันหน้ามาก่อน 
สลอนสลับจับกัน 
๏ บ้างวิ่งช่วงชิงพัลวัน  พลลิงเล็กนั้น 
มันรันขึ้นขี่หมีใหญ ่
๏ ไอ้ทโมนโจนขี่คอไป  ฝูงหมีหนีไกล 
ลิงโลดโดดไปยึดหาง 
๏ เต้นโลดผาดโผนจนพลาง วิ่งมาตามทาง 
เสือช้างวิ่งวางเขาไพร 
๏ ยักษามันหน้าท้าวไท  พบภูเขาใหญ่ 
ต้นไม้ต้นใดขวางทาง 
๏ ทำอิทธิ์ฤทธิไกรไปพลาง เข้าแตกแยกกว้าง 
เป็นทางเป็นแถวแนวไพร 
๏ ยางยูงสูงสุดเท่าใด  ยักษ์หักล้มไป 
มิได้ขัดขวางทางมา 
๏ เตียนเลี่ยนเป็นมรคา  กว้างสิบห้าวา 
ยักษาเพ่ือนแกล้งแต่งไป 
๏ พระเสด็จยาตราคลาไคล สิบห้าโยชน์ไกล 
พอได้เวลาเย็นมา 
๏ กุมภัณฑ์ครั้นเห็นเวลา  สิ้นแสงสุริยา 
ยักษาเนรมิตพลับพลา 
๏ ให้เจ้าเข้าอยู่นิตรา  เสวยโภชนา 
เวลาพระมาหลับไป 
๏ ครั้นรุ่งพวยพุ่งแสงใส  เสวยแล้วจึงไป 
ตามในพงไพรพฤกษา 
๏ ดั้นด้นซนแทรกแหวกมา ด้วยอิทธิ์ฤทธา 
ยักษาเพ่ือนมาตรงไป 
๏ มาได้ห้าราตรีใน  เข้าแคว้นแดนไพร 
กรุงไกรของพระบิดดา 
๏ เมืองขึ้นเมืองออกหนักหนา ตกใจประหม่า 
วิ่งมาเห็นลิงวิ่งหนี 
๏ แลเห็นมากมายทั้งหม ี  เห็นพระภูม ี
ขึ้นข่ีอาชาเศียรสีห์ 
๏ ฝูงคนแลดูภูมี   รู้จักถ้วนถี่ 
ยินดีก็มีน้ำใจ 
๏ จึงเอาเข้าของมาให้  กล้วยอ้อยเต็มไป 
กราบไหว้ขอฝากชีวา 
 



๒๒๔ 

 

๏ พระองค์ทรงพระเมตตา  มีพระวาจา 
ตรัสว่ามาไปด้วยกัน 
๏ ฝูงคนชื่นชมหฤหรรษ์  ยิงยอม พร้อมกัน 
เป็นพันเป็นหมื่นโกฏิแสน 
๏ ติดตามเข้าไปในแดน  ขอบขัณฑ์แว่นแคว้น 
พอแม้นพอเหมาะเจาะถึง 
๏ สิบห้าวันลิงลุเถิง  เสียงพลอื้ออึง 
พระจึงให้ตั้งพลับพลา 
๏ ใกล้เมืองของพระบิดา  แล้วจึงปรึกษา 
ว่าเราจะมาชิงชัย 
๏ จงส่งอักษรเข้าไป  ให้คนที่ใน 
อยู่ใกล้เมืองใหญ่พระองค ์
๏ สารตราว่ามาโดยตรง  ว่าคือพระองค ์
ประสงค์มารับพระมารดา 
๏ แล้วให้ออกไปวันทา  ใช่ประจามิตรมา 
คือพระราชาเทวัน 
๏ แต่งอักษรแล้วครบครัน  ให้คนสำคัญ 
อภิวันท์กราบไหว้ไปทูล 
๏ ครั้นรุ่งเช้าเสด็จบริบูรณ์  ค่ายคูมา(ก)มูล 
พูนด้วยฤทธิ์ยักษา 
๏ ส่งคนถือสารเข้ามา  บอกยักษา 
เจ้ามาบังคมภูธร 
๏ ราชสารเป็นการเร็วร้อน ถ้ามิง้องอน 
บ่ห่อนจะไว้คง 
๏ อำมาตย์รับราชโดยจง  อ่านถวายแก่องค ์
นนทยักษ์ท่ีอยู่พารา 
๏ เมื่อนั้นจึงนนทยักษา  ฟังอักษรมา 
ว่าให้ไปบังคมคัล 
๏ กูจะออกไปเป็นยักษา  โตใหญ่มหึมมา 
จะฆ่ากินเป็นอาหาร 
๏ แล้วกูจะกินให้สิ้นปราณ กินสองกุมาร 
บริวารนอกเมืองในเมือง 
๏ ฝูงคนมากมายนองเนือง มันจะฟุ้งเฟ่ือง 
ลือเลื่องว่ากูยักษา 
๏ แล้วกูจะกินทั้งพารา  แล้วจะไคลคลา 
ไปป่าระหงดงแดน 
 



๒๒๕ 

 

๏ อันเป็นขอบขัณฑ์แว่นแคว้น โยชน์หนึ่งหมายแม่น 
เป็นแดนของกูอยู่นั้น 
๏ นนทยักษ์คิดแล้วด้วยพลัน โกรธหมุนหุนหัน 
สำคัญว่ามีแต่คน 
๏ ไม่รู้ว่ายักษ์สี่ตน  ว่ามีแต่คน 
เป็นผลแต่สัตว์ลิงไพร 
๏ มันจึงยินดีมีใจ   ร้องบังคับไป 
ว่าใครอย่าได้กลัวมัน 
๏ เราจะไปรบด้วยพลัน  คนทั้งร้อยพัน 
โกฏิแสนแม้นมาเท่าไร 
๏ เราจะออกรบชิงชัย  มนตรีผู้ใด 
อย่าไปด้วยเราเลยหนา 
๏ แต่เราผู้เดียวเอกา  อยู่เฝ้าพารา 
รักษาบ้านเมืองให้ด ี
๏ นนทยักษ์จรจากปรางค์ศรี สำคัญยินดี 
ที่นี่ไม่อยู่สืบไป 
๏ จะฆ่าให้ม้วยบรรลัย  แล้วยักษ์จักไป 
สู่ในไพรสณฑ์หิมวา 
๏ นนทยักษ์ออกจากพารา แผลงอิทธิ์ฤทธา 
กายาสูงเทียมเมรุไกร 
๏ มือถือตะบองแกว่งไกว  ร้องตวาดไป 
เข้าใกล้ไล่บุกรุกราญ 
๏ บัดนั้นเทวันทกุมาร  เห็นยักษ์ห้าวหาญ 
ภูบาลก็มีวาจา 
๏ ว่ากุมภัณฑ์ขุนยักษา  จงแผลงฤทธา 
ยักษาเข้ามาวุ่นวาย 
๏ บัดนั้นกุมภัณฑ์ทั้งสี ่  แผลงฤทธ์มากมาย 
หลายอย่างมีมาต่างกัน 
๏ รูปร่างโตใหญ่เทียมทัน  ถือตะบองทั้งสี่อัน 
เข้ารันเข้ารุมกลุ้มตี 
๏ นนทยักษ์คนเดียววิ่งหนี  กุมภัณฑ์ทั้งสี่ 
ไล่ตีไล่ตามราญรอน 

              ยานี ๏ จะกล่าวเถิงนนทยักษ์  กริ้วโกรธนักแผลงฤทธา 
รบกันกบัยักษา   เขามากกว่าทั้งสี่คน 
๏ เขาช่วยกันรุมรบ  นนทยักษ์หลบหนีซุกซน 
กุมภัณฑ์ทั้งสี่คน   ชวนกันไล่ติดตามตี 
 



๒๒๖ 

 

๏ นนทยักษ์สิ้นฤทธา  ทอดกายากับปัตพ ี
ฝูงลิงแลฝูงหมี   กัดนนทยักษ์ม้วยบรรลัย 
๏ ฝ่ายว่าชาวบ้านเมือง  รู้ฟุ้งเฟ่ืองทั้งกรุงไกร 
เห็นยักษ์แผลงฤทธิ์ไป  เติบโตใหญ่พ้นประมาณ 
๏ สะดุ้งตกใจกลัว  ให้มืดมัวทุกสถาน 
นนทยักษ์มันเห้าหาญ  อยู่ล้างผลาญในพารา 
๏ ครั้นรู้ว่าตายแล้ว  ใจผ่องแผ้วทุกถ้วนหน้า 
มนตรีแลเสนา   ชวนกันมาหาภูวนัย 
๏ ของถวายจัดออกมา  เงินแลผ้างามสุกใส 
ฝูงคนทั้งกรุงไกร   ร้องถวายชัยพระภูมี 
๏ โหราพุทธาจารย์  จึงคูณหารดูราศ ี
เชิญเสด็จพระภูมี   ขึ้นหัตถีมิทันนาน 
๏ แตรสังข์แลฆ้องกลอง  เป่ากึกก้องทุกสถาน 
พระเสด็จมิทันนาน  ด้วยแห่ห้อมมา 
๏ ครั้นเถิงปรางคปราสาท  จึงลินลาศด้วยบาทา 
ส่วนนางขนิษฐา   จึงตามมากับผัวขวัญ 
๏ พระจึงนั่งเหนือแท่น  เสนาแน่นบังคมคัล 
พระสนมแลกำนัล  ชักชวนกันมาวันทา 
๏ ฝ่ายว่าพระชลนี  กันแสงศรีคร่ำครวญหา 
โอรสจากพารา   พระพักตราเศร้าหมองศรี 
๏ ครั้นรู้ว่ามาได้   นางอรไทเจ้ายินดี 
กลับมาทั้งสองศรี   นางเทวีคลายโศกา 
๏ นางรู้ว่านนทยักษ์  เห็นประจักษ์แปลงกายา 
ไม่รู้ว่ายักษา   นางคิดว่าองคผัวขวัญ 
๏ นางเจ้าแค้นเคืองนัก  ว่าไอ้ยักษ์มาฆ่าฟัน 
สมเด็จจอมธรรม์   เป็นผัวขวัญม้วยชีวี 
๏ เคืองแค้นแน่นอุรา  ทอดกายากันแสงศรี 
ร่ำไรเถิงภูมี   กับแท่นห้องฉายา 

  พิลาป ๏ โอ้พระผ่านเกล้า ใครไม่บอกเล่า  ให้รู้เหตุผล 
เมียไม่รู้เลย  พระเคยจรดล  ไปในไพรสณฑ์  ชมฝูงมฤคคา 
๏ กรรมของน้องแล้ว จึงให้คลาดแคล้ว  จากความเสน่หา 
ชะรอยได้ทำ  กรรมติดตามมา  ทันพระราชา  ในป่าหิมวันต์ 
๏ พบยักษ์สาธารณ์ กินเป็นอาหาร  พระม้วยอาสัญ 
แล้วมันเนรมิต  ไม่ผิดสักอัน  น้องนี้สำคัญ  ว่าพระสามี 
๏ พระมาสิ้นบุญ  ไม่ได้แทนคุณ  ปลงศพเผาผี 
ไม่รู้ตำแหน่ง  แห่งพระภูมี  กเฬวรากซากผ ี  อยู่ที่ในไพร 
 



๒๒๗ 

 

๏ โอ้พระผ่านเกล้า ตัวของน้องเล่า  จะไปเถิงไหน 
จะให้ไผ่ผอม  ทุกข์ตรอมตายไป  น้องมาน้อยใจ  ด้วยไอ้ยักษา 
๏ จะอยู่ไปไย  อดสูอายใจ  พลไพร่เสนา 
มันจะดูหมิ่น  ติฉินนินทา  ตายเสียดีกว่า  อยู่ไยเป็นคน 
๏ สมเด็จเทวี  กันแสงโศก ี  กลิ้งเกลือกเสือกสน 
นางขยายพระเกศ นัยเนตรสุชล  ไหลหลั่งทั้งตน  บนแท่นรจนา 
๏ นางเจ้าร่ำไร  ระทดสลดใจ  หลงใหลเสน่หา 
นางแจ้งปรากฏ  ว่าโอรสมา  เถิงวังราชา  นางพระยาคลายใจ 
๏ สาวศรีพระสนม กราบถวายบังคม  สมเด็จอรไท 
ว่าพระแม่เจ้า  โศกเศร้าไปไย  ขอเชิญเสด็จไป  ชมโอรสสา 
๏ นางมาได้ยิน  โศกคลายหายสิ้น  ด้วยความเสน่หา 
นางจึงสรงน้ำ  ชำระพักตรา  แล้วทรงภูษา  ควรค่าเถิงแสน 
๏ เครื่องประดับเกศ เพชรนิลวิเศษ  ธำมรงค์ทรงแหวน 
ดุจดังนางฟ้า  มาแต่เมืองแมน  ค่อมเข้าเฝ้าแหน  แล่นตามเสด็จไป 
๏ นวลนางเยื้องยาตร เถิงปรางค์ปราสาท สองราชทรามวัย 
นางลงแทบที ่  สาวนีย์ปราศรัย  แก่สองสายใจ  ลูกรักเสน่หา 
๏ จึงพระเทวัน  กับน้องเขยขวัญ  นางจันทร์ขนิษฐา 
กราบลงกับบาท  พระราชมารดา  เล่าความยากมา  แต่ต้นจนปลาย 
๏ นางฟังความยาก พระลูกพลัดพราก จากอกสูญหาย 
ช้านานหลายปี  สองศรีไม่ตาย  นางเจ้าฟูมฟาย  ชลนัยน์ไหลนอง 
๏ คิดเถิงความยาก พระลูกลำบาก  จรจากท้ังสอง 
แต่ก่อนเราทำ  กรรมนั้นตามปอง  กอดลูกทั้งสอง  แล้วสลบซบไป 
๏ พระราชโอรส  มิอาจที่จะอด  กำสรดเสียงใส 
ชวนกันเศร้าซบ  สลบนิ่งไป  มิได้หวั่นไหว  แทบบาทมารดา 
๏ สาวศรีกำนัล  มิอาจจะกลั้น  ซึ่งความเสน่หา 
ชวนกันร้องไห้  กลิ้งเกลือกกายา  ดังว่าพฤกษา  ต้องลมพัดผ่าน 
๏ ล้มลงเดียรดาษ ทั้งปรางคปราสาท วิมานในสถาน 
ไพร่พลเสนา  โยธาทหาร  มิอาจทนทาน  ชวนกันสลบไป 
๏ ฝ่ายว่ากุมภัณฑ์ เห็นพระเทวัน  มาสลบซบไป 
ทั้งพระชลนี  สาวศรีกำนัลใน  เสนาน้อยใหญ่  ไพร่พลโยธา 
๏ กุมภัณฑ์สี่คน  ชวนกันจรดล  เข้าไพรพฤกษา 
หาพระดาวบส  ปรากฏฤทธา  ขอน้ำมนต์มา  รดประพรมไป 
๏ ฝ่ายพระชลนี  ค่อยได้สมประดี  ฟ้ืนขึ้นทันใจ 
พระโอรสสา  เสนาข้าไท  พระสนมกำนัลใน  ฟ้ืนซึ่งกายา 
๏ นางฟ้ืนชื่นชม  ตรัสเรียกพรสนม  ยกเครื่องเสวยมา 
หวานกว่าปรากฏ  มีรสโอชา  ให้พระลูกยา  เสวยสำราญใจ 
 



๒๒๘ 

 

๏ จึงพระเทวัน  ทั้งน้องเขยขวัญ  บังคมไสว 
เสวยโภชนาอาหาร สำราญพระทัย  จึงตรัสปราศรัย  กุมภัณฑ์ยักษา 
๏ ดูก่อนขุนยักษ์  ท่านช่วยหาญหัก  ขอบคุณนักหนา 
ท่านฆ่านนทยักษ์  ประจักษ์แก่ตา  เชิญทา่นไคลคลา  ไปยังถิ่นฐาน 
๏ ฝูงหมีวานร  ชวนกันบทจร  ไปยังหิมพานต ์
ขอบใจนักหนา  มาเป็นบริวาร  เราค่อยสำราญ  ชื่นบานพระทัย 
๏ กุมภัณฑ์ยอกร  ฝูงหมีวานร  บังคมไสว  
ฟังพระภูม ี  ดีเนื้อดีใจ  ต่างคนต่างไป  สู่ป่าดงดอน 
๏ เถิงปีเข้ามา  สิ่งของในป่า  มาถวายภูธร 
อ้อยตาลทูนหัว  ฝักบัวสลอน  น้ำผึ้งหวานอ่อน  รสเร้าเอาใจ 
๏ เมืองขึ้นเมืองออก กรมการบ้านนอก  เกรงกลัวทั่วไป 
ดอกไม้เงินทอง  เรืองรองสุกใส  เอามาถวายไท  เป็นนิจอัตรา 
๏ ส่วนม้าพาชี  ชื่ออัสรังสี  มีอิทธิ์ฤทธา 
พระเถิงเมืองแล้ว  ม้าแก้วชรา  อายุสังขาร์  ม้วยชาติไปสวรรค์ 
๏ จึงพระภูมี  ปลงศพพาชี  มีงานประชัน 
ปรกไก่นมยาน  หัวล้านชนกัน  ไต่ลวดกวดกัน  เพลงสวรรค์นานา 
๏ โขนหนังฆ้องกลอง ระบำเทพทอง  กึกก้องโกลา 
ทิ้งทานเงินทอง  สิ่งของเสื้อผ้า  ไว้ศพอาชา  นานเถิงเจ็ดวัน 
๏ สำเร็จเสร็จแล้ว จึงให้น้องแก้ว  ผู้เป็นเขยขวัญ 
ตั้งเป็นอุปราช  กับนาถนางจันทร์  พระสนมกำนัล  ไปเป็นบริวาร 
๏ ส่วนพระภูมี  เสนามนตรี  ยินดีทุกสถาน 
กราบถวายบังคม  สมเด็จภูบาล  จึงแต่งข่าวสาร  บรรณาการส่งไป 
๏ ราชสารนั้นว่า  ใครมีธิดา  ท้าวพระยาองค์ใด 
มีลูกสาวศรี  อย่าซ่อนเสือกใส่  ให้แต่งส่งไป  ถวายพระราชา 
๏ อำมาตย์ทหาร  รับราชข่าวสาร  ถวายบังคมลา 
ไปสู่เมืองน้อย  เมืองใหญ่หงสา  ถัดนั้นลงมา  มัตมะตองอู 
๏ แล้วแยกกันไป  ล้านช้างเชียงใหม่  ไทใหญ่เจาะหู 
ฝาหรั่งลันดา  วิลันดาปะลายู  ตะรังตะนู  อยู่ติดกันไป 
๏ เมืองจีนเมืองจาม เมืองเทศเมืองพราหมณ์ รูปงามไสว 
ไปจนน้ำเขียว  เมืองเรียวเมืองไทร ถัดเข้ามาใน  เมืองใหญ่ตะนาวศรี 
๏ เมืองขอมเมืองญวน หน้าตาเป็นนวล  รูปร่างงามดี 
ให้แต่งเข้าไป  ถวายเป็นมเหสี  สมเด็จภูม ี  จะอภิเษกนางพลัน 
๏ ไปทุกบ้านเมือง ระบือลือเลื่อง  ฟุ้งเฟ่ืองเข้มขัน 
กลัวซึ่งฤทธิ์เดช  ของพระเทวัน  ใครมีลูกนั้น  ตบแต่งเข้าไป 
๏ ขึ้นวอคานหาม  สาวๆ งามๆ   ล้อมตามไสว 
แตรสังข์กึกก้อง  ปีฆ้องกลองชัย  ส่งตามกันไป  มิได้เว้นเมือง 
 



๒๒๙ 

 

๏ ธิดาทั้งหลาย  ท้าวพระยามาถวาย แก่พระบุญเรือง 
จะให้เป็นเอก  อภิเษกครองเมือง สิ่งของขาวเหลือง  เครื่องถวายบูชา 
๏ ส่งมาพร้อมแล้ว สมเด็จพระแก้ว  หาโหรามา 
พระสนมสาวศรี  มนตรีเสนา  ทั้งพระมารดา  นั่งเป็นประธาน 
๏ จึงจัดธิดดา  มีพระลัคนา  พร้อมเพรียงเสียงหวาน 
ทั้งพระรูปทรง  เอวองค์นงคราญ  โหราพิฒาจารย์๓๕ จึงพิจรณา 
เจ้าเทวันจบเล่มหนึ่งแล้ว 
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏ 
 

เทวัน เล่ม ๒ เลขที่ ๑๖๙ มัดที่ ๒๑ ตู้ ๑๑๕ ชั้น ๖/๑ ประวัติหม่อมเจ้าหญิงจำรัส ประทาน พ.ศ. ๒๔๕๐ 
(ชำรุด) 
(ชำรุด)   (ชำรุด)   คลุ้มคลั่งพระทัย   
จะห้ามลูกรัก  กลัวจักขัดใจ  ตามอัธยาศัย  (ขาดหาย) 
๏ เสนาพระสนม  ยอกรประนม  บังคมภูม ี
พระมาเศร้าสร้อย ละห้อยโศกี  คิดถึงชลนี  ทั้งพระอนุชา 
๏ พระจึงคำรบ  ทักษิณนอบนบ  จบบาทบาทา 
ทำตามระบอบ  สามรอบอำลา  ขึ้นสู่อาชา  ม้าพาพระไป 
๏ เสนามนตรี  เห็นพระภูม ี  จรจากเวียงชัย 
ชวนกันเป็นหมู่  (ชำรุด)พระตามไป น้ำตาลามไหล  ตามส่งราชา 
๏ ท้าวไปพ้นเขต  จึงทอดพระเนตร  กลับหลังเหลียวมา 
แลเห็นฝูงคน  ไพร่พลโยธา  ติดตามพระมา  มากล้นพ้นใจ 
๏ ท้าวจึงหยุดม้า  มีพระวาจา  ตรัสมาปราศรัย 
เสนาทหาร  ท่านจงกลับไป  ตามเรามาไย  กลับไปเถิดรา 
๏ อยู่เฝ้าปราสาท ขอฝากน้องนาถ  ทั้งราชมารดา 
จะสร้อยเศร้าโศก  มีโรคโรคา  ท่านจงรักษา  อย่ามีอันนราย 
๏ มนตรีเสนา  ถวายบังคมลา  กลับมาใจหาย 
จนถึงเคหา  น้ำตาฟูมฟาย  ไปแจ้งถวาย  แก่พระมารดา 
๏ สมเด็จพระแม่  เผยหน้าพระ(ชำรุด) แล(ชำรุด) 
ครั้นลับพระเนตร  ขยายเกศา  กันแสงโศกา  เสน่หาร่ำไร 
๏ โอ้พระลูกแก้ว  ไปพ้นเมืองแล้ว  เจ้าจะเห็นใคร 
เห็นแต่เสือสาง  แรดช้างกลางไพร  น้ำพระเนตรไหล  นางไห้โศกา 
๏ อำมาตย์ทั้งหลาย บอกข่าวลูกชาย  ค่อยคลายเสน่หา 
เสาวนีย์ปราศรัย  สั่งให้เสนา  ชวนกันรักษา  เวียงวังคลังใน 
              ยานี ๏ บัดนั้นพระภูมี   ขับพาชีเข้าพงไพร 

ยางยูงต้นสูงใหญ ่  ดั้นด้นไปในหิมวา 

 
๓๕ พิฒาจารย์ (ปาก) = พฤฒาจารย์ 



๒๓๐ 

 

๏ ครั้นค่ำหยุดพกั  ในสำนักรุ่มพฤกษา 
องคเดียวเปลี่ยวเอกา  ได้อาชาเป็นเพื่อนองค ์
๏ พระเจ้าอยู่อาศัย  รุ่งเช้าไปในแดนดง 
ชมนกชมฝูงหงส์   เร่รอนลงในพงพี 
๏ นกยูงฝูงไก่ป่า   เห็นท้าวมาบ้างบินหนี 
เนื้อเบื้อแลเสือสีห์  ร้องก้องมี่ท่ีมรคา 
๏ สาริกามาพูดพลอด  เสียงฉะฉอดบนพฤกษา 
พระเสด็จไคลคลา  เข้าหิมวาเป็นช้านาน 
๏ ไปได้สองเดือนแล้ว  จึงพระแก้วสบพบพาน 
กุฎีที่สถาน   ร่มสำราญเข้าอาศัย 
๏ เป็นที่ของดาวบส๓๖  เธอปรากฏฤทธิไกร 
นามชื่ออสงไขย   เธอเที่ยวไปหาอาหาร 
๏ เธอเที่ยวเก็บผลไม้  ดั้นด้นไปในหิมพานต์ 
ครั้นได้ผลาหาร   เย็นสำราญก็กลับมา 
๏ เมื่อนั้นพระภูบาล  อยู่สำราญในศาลา 
เห็นพระดาวบสมา  พระราชาจึงเข้าไป 
๏ ไหว้นบคำรบงาม  ดาวบสถามมาแต่ไหน 
จะไปแห่งหนใด   อยู่เมืองไหนพระราชา 
๏ พระจึงบอกเล่าไป  ตัวข้าไซร้อยู่พารา 
มาเท่ียวแสวงหา   นางกัลยาเป็นมเหสี 
๏ ดาวบสจงึปราศรัย  ให้ผลไม้แก่ภูม ี
ส้มสูกลูกลิ้นจี่   หวานฉ่ำดีเชิญเสวยรา 
๏ ลูกหว้าแลลูกหวาย  ทั้งกล้วยกล้ายหวานหนักหนา 
ละมุดและพุทรา   เราเก็บมาเป็นหลายพันธุ์ 
๏ เสวยเถิดตามชอบใจ  นำผึ้งไซร้ในโรงฉัน 
เชิญพ่ออยู่ด้วยกัน  หายเหนื่อยพลันจึงค่อยไป 
๏ อยู่เถิดพระภูมี   พระมเหสีอย่าร้อนใจ 
มีอยู่เมืองโกไสย   อายุได้สิบห้าปี 
๏ นางเป็นพระธิดดา  ของพระยายศเรืองศร ี
ประกอบกัลยาณ ี  นางเทวีจุติมา 
๏ จึงได้นามกร   ชื่อเกสรสวรรค์กัลยา 
สมควรกับราชา   ได้นางมาเป็นมเหสี 
๏ เมื่อนั้นพระภูบาล  เสวยผลาหารก็ยินดี 
ได้ฟังพระฤๅษ ี   บอกคดีนางจอมขวัญ 
 

 
๓๖ ดาวบส (ปาก) = ดาบส 



๒๓๑ 

 

๏ ท้าวอยู่ด้วยดาวบส  ได้โสฬสสิบหกวัน 
แล้วพระจะผายผัน  ถวายอภิวันท์มิทันช้า 
๏ ขอลาผู้เป็นเจ้า   จักจรเข้าในไพรสา 
จงพระกรรรุณา   บอกมรคาเมืองโกไสย 
๏ เมื่อนั้นพระฤๅษี  ฟังคดีพระภูวนัย 
ได้ยินว่าจะไป   เมืองโกไสยไกลนักหนา 
๏ เธอจึงให้พระเวทย์  อันวิเศษเป็นคาถา 
ชื่อมนต์มหาจินดา  เป็นเสน่หาแก่อรไท 
๏ ไปสบพบนางนาถ  รักสุดสวาทร่วมพิสมัย 
บอกให้พระจำไป   จงภูวนัยไหว้วันทา 
๏ ทักษิณเป็นสามรอบ  กราบนบนอบยอบเกศา 
ฤๅษีมีกรรรุณา   ยกมือขวาชี้บอกให้ 
๏ บพิตรอย่าลืมหลง  เดินให้ตรงตามทางใหญ่ 
ตรงนี้รูปชี้ไป   จำให้ได้พระราชา 
๏ ถัดนั้นไปอีกเล่า  พบภูเขาใหญ่นักหนา 
เป็นตรอกซอกเหวผา  พระราชาไปจงด ี
๏ ไปพ้นภูเขาแล้ว  จึงพระแก้วพบสระศรี 
ชื่อว่าโบกขรณี   สารพัดมีทุกประการ 
๏ เชิญพระลงสระสรง  ชำระ(ชำรุด)สนาน 
อาบเล่นเย็นสำราญ  แล้วอย่านานเชิญไคลคลา 
๏ ถัดนั้นไปอีกเล่า  นะพระเจ้าอย่าหลงใหล 
จะพบยักษ์จังไร   เห็นพระไปในไพรสาณฑ์ 
๏ มันแกล้งแปลงรูปกาย  งามเฉิดฉายดังเทวา 
ร่ำร้องต้องวิญญา   ทำมายาให้ตายใจ 
๏ ผู้ใดเห็นรูปทรง  ย่อมพะวงรักหลงใหล 
อียักษ์หักคอไป   ม้วยบรรลัยเป็นนักหนา 
๏ ถ้าว่าใครมั่นคง   ไม่ลุ่มหลงกรงไปมา 
ไม่เหลียวไม่เจรจา  รอดชีวาไปสำราญ 
๏ มันอยู่ต้นไทรใหญ ่  ใครเข้าไปเป็นอาหาร 
ถัดไปมิได้นาน   จะพบพานพระคงคา 
๏ น้ำไหลเชี่ยวฉะฉาน  มีปลาวาฬใหญ่มหึมา 
ขัดสนพ้นปัญญา   มนต์จินดาพระจำไป 
๏ จระเข้และเหรา  ฝูงมัจฉามาเลื่อมใส 
คาถาภาวนาไป   จะส่งให้ตามปรารถนา 
๏ พ้นไปจะสบาย   พระโฉมฉายไปเถิดรา 
พ้นเย็นเป็นเวลา   แดนพาราเมืองโกไสย 
 



๒๓๒ 

 

๏ ถ้าว่าได้นางแล้ว  จงคลาดแคล้วจรคลาไคล 
รีบเร่งตะเบงไป   จงมีชัยบวร 
๏ พระข้ึนหลังพาชี  ความยินดีประนมกร 
ดาวบสเธอให้พร   ท่านบทจรตามพรรณนา 
๏ ฤๅษีแลดูไป   น้ำตาไหลด้วยเสน่หา 
แลดูสุดลูกตา   จึงกลับมาสู่กุฎี 

๒๘ ๏ เมื่อนั้นพระบาท ไปพ้นอาวาส  คิดถึงฤๅษ ี
ยอกรประนม  บังคมชุลี  ได้ตามฤๅษ ี  พรรณนาในไพร 
๏ เสด็จตามมรคา สำคัญสัญญา  มิได้หลงใหล 
ตามฤๅษีสั่ง  หยุดยั้งชั่งใจ  ฝูงสัตว์ในไพร  มีพรรณนา 
๏ เสือสางราชสีห์  แรดช้างหมูหม ี  หมอบเมียงเลียงผา 
แผดร้องก้องไป  ในไพรหิมวา  แล้วชมปักษา  มยุราเสียงใส 
๏ ฝูงหงส์ลงจับ  นอนเป็นอันดับ  บนค่าคบไม ้
นกเปล้าเขาชวา  นำกระทาเสียงใส  ไก่เถ่ือนเกลื่อนไป  ในไพรหิมวา 
๏ พระชมฝูงนก  ผินผันหันหก  วกเวียนพฤกษา 
พระเชยชมไป  ไต่ตามแนวไพร  ข้ามห้วยเหวผา  เวลาสายัณห์ 
๏ เย็นลงรอน ๆ  อาศัยหลับนอน  รุ่งเช้าผายผัน 
พระจึงพบสระ  มี(ชำรุด)ขอบขัณฑ ์ พระเสด็จลงพลัน  สระสรงกายา 
๏ ชำระพาชี  ให้หมดราค ี  ขัดสีเกศา 
แล้วเสวยฝักบัว  เหง้าบัวหัวป่า  ชมฝูงมัจฉา  คลนา๓๗อสงไขย 
๏ ปลาเงินปลาทอง ว่ายเลี้ยวเที่ยวท่อง ลอยล่องกินไคล 
จระเข้เหรา  ว่ายมาไสว  พระค่อยคลายใจ  หายเหนื่อยสำราญ 
๏ พระจรจากนั้น  ไปได้หลายวัน  พบยักษ์ห้าวหาญ 
มันเห็นพระไป  ดีใจชื่นบาน  วิ่งมาลนลาน  เชื้อเชิญภูธร 
๏ เนรมิตรูปกาย  ล้ำเลิศเฉิดฉาย  ดังเทพอักสร๓๘ 
นั่งใต้พฤกษา  วาจาหวานอ่อน  ขอเชิญภูธร  หยุดก่อนเป็นไร 
๏ เข้าน้ำฉ่ำปลา  เชิญพระเข้ามา  เสวยแล้วจึงไป 
สิ่งของสมควร  จะด่วนไปไหน  ข้าแกล้งแต่งไว้  ถวายท้าวราชา 
๏ เมื่อนั้นภูมี  ฟังยักขินี  มีความเสน่หา 
แล้วพระรำลึก  ตรึกในวิญญา  ฤๅษีสั่งมา  ว่าอย่าหลงใหล 
๏ พระรำลึกแล้ว  จึงขับม้าแก้ว  เดินดงตรงไป 
พระไม่แลด ู  รู้อยู่ด้วยเต็มใจ  อียักษ์วิ่งไป  ตามพระราชา 
๏ ร้องรำทำไป  จะให้ท้าวไท  ผันแปรแลหา 
พระไม่หยุดพัก  อียักษ์โกรธา  วิ่งวางขวางหน้า  ตาลุกเป็นไฟ 
 

 
๓๗ คลนา (ภาษาปาก) = คณนา 
๓๘ อักสร (ภาษาปาก) = อัปสร 



๒๓๓ 

 

๏ ไห้ร้องก้องมี่  เหม่ไอ้พาชี  วิ่งหนีไปไหน 
มึงบุกรุกแดน  กูแค้นขัดใจ  มึงพาท้าวไท  กลับไปก่อนรา 
๏ พระฟังอียักษ์  มิได้หยุดพัก  ผันแปรแลหา 
ม้าวิ่งว่องไว  ไปด้วยบาทา  พ้นแดนยักษา  ถึงคงคาลัย 
๏ อียักษ์ติดตาม  ทันพระโฉมงาม  ริมฝั่งน้ำใหญ่ 
จะเข้าจับม้า  ทำตาเป็นไฟ  เมื่อนั้นภูวนัย  เงื้อง้าพระขรรค ์
๏ อียักขินี  เข้าใกล้ภูมี  กลัวท้าวจะฟัน 
อิงแอบพฤกษา  ตาแดงแสงฉัน  เจ้าแกว่งพระขรรค์ จักฟันอียักษ ี
๏ อียักษ์จนใจ  กลัวพระขรรค์ชัย  อันมีฤทธา 
จึงขึ้นหักเอา  ยอดเขาคีร ี  เมืองไกล  จรพลัดซัดมา  
ข้าขออาศัย  ยายตาจงได ้  เอ็งดูกรรรุณา 
๏ เจ้าเล่าแต่หลัง  สองเฒ่าได้ฟัง  มีความเสน่หา 
จึงพาพระไป  ยายตาในเรือน  จักแจงเคหา  พูดจาปราศรัย 
๏ พระจะอยู่ขี่วัน  ฤๅจะอยู่ด้วยกัน  เชิญเจ้าเข้าไป 
ยายตาขัดสน  จากจน พ้นใจ  ขอเชิญภูวนัย  ไปเสวยเข้าปลา 
๏ เข้าเกลือตามไป ใบไม้ใบไล่  มืดค่ำคลำหา 
ปลาสลิดใบไม ้  กินได้(ชำรุด)หนา  ยายเฒ่ายกหา  ให้เจ้าเสวยไป 
๏ พระองค์อดมา  ได้เสวยเข้าปลา  แล้วมาปราศรัย 
ระรื่นชื่นบาน  สำราญพระทัย  ให้อาชาไนย  อยู่ใต้เคหา 
๏ ครั้นว่ารุ่งเช้า  ตานั่งหุงเข้า  ยายเฒ่าหลนปะร้า  
จี่ปลาสลิด  เก็บใบมะขวิดมา  ด้วยความเสน่หา  เมตตาท้าวไท 
๏ ยายตาสองเฒ่า เวลาเช้า ๆ  เก็บดอกมาลัย 
ถวายแก่ราชา  เจ้าเมืองโกไสย  เป็นอัตราไป  ทุกวันเวลา 
๏ อยู่มาวันหนึ่ง  เจ้าจึงถามเถิง  เจ้านายยายตา 
ว่าเก็บดอกไม้  เข้าไปหนักหนา  เจ้านายของตา  เอาไปทำไม 
๏ ยายจึงบอกว่า  เจ้านายของข้า  ได้มาลาไป 
พระราชทานมา  ธิดาทรามวัย  อายุเจ้าได ้  สิบหกพระวษา 
๏ นางได้นามกร  แรกจากอุทร  แต่งอรโสภา 
ครั้นอยู่นานไป  นางใหญ่ขึ้นมา  มีความเสน่หา  ชมดอกมาลัย 
๏ สมเด็จบิดา  จึงให้ฉายา  อยู่ปราสาทชัย 
พระสนมเตี้ยค่อม  ห้อมล้อมพาไป  นางนาถพอใจ  ชมพวงมาลา 
๏ จึงถวายนามกร ชื่อนางเกสร  สวรรค์กัลยา 
ใครเห็นรูปทรง  หลงรักฉายา  ด้วยพระพักตรา  ลัคนาใครจะทัน 
๏ นางมีบุญญา  ดังว่านางฟ้า  มาแต่เมืองสวรรค์ 
พระบิดาให้  ดอกไม้ทุกวัน  อายุเจ้านั้น  ได้สิบหกปี 
๏ บัดนั้นทรงธรรม์ ฟังข่าวนางนั้น  ผูกพันโฉมศรี 
จึงว่ายายไป  ดอกไม้วันนี้  ข้าร้อยให้ดี  ยายจงเอาไป 



๒๓๔ 

 

๏ ยายเฒ่ามาลา  ให้พระราชา  ตามอัธยาศัย 
เจ้าร้อยมาลา  ยายตาชอบใจ  เห็นพวงมาลัย  ปรากฏรจนา 
๏ พระร้อยดอกไม้ รำลึกตรึกไป  เษกด้วยคาถา 
จินดามณ ี  ฤๅษีให้มา  แล้วพิษฐานว่า  ถ้าว่าเอาไป 
๏ ดอกไม้พวงนี้  จงถึงเทวี  อย่าได้แก่ใคร 
ขอให้ประจักษ์  ร่วมรักพิสมัย  แก่นางอรไท  ในสองสามวัน 
๏ ร้อยแล้วพิษฐาน สำเร็จเสร็จการ  ชื่นบานหฤหรรษ์ 
ใส่ในกระทาย  ให้ยายด้วยพลัน  จึงพระเทวัน  มีความเสน่หา 
๏ ยายรับดอกไม้  จึงเอาเข้าไป  ถวายแก่ราชา 
ท่านท้าวโกไสย  ได้พวงมาลัย  ให้แก่ธิดา  บัดเดีย๋วทันใจ 
๏ นางได้มาลา  ชื่นชมหรรษา  มา(ชำรุด) 
(ชำรุด)แท่นทอง  นางน้องพิสมัย  เห็นดอกมาลัย  งามกว่าทุกท ี
๏ นางเอาเข้าดม  ชื่นชูเชยชม  แล้วใส่เกศี 
แซมพระจุไร  พิสมัยยินดี  สมเด็จเทวี  พิศดูมาลา 
๏ ดูแล้วดูเล่า  จึงนวลนางเจ้า  สงสัยนักหนา 
จึงสั่งสาวใช้  ไปหายายมา  สาวศรีกราบลา  จึงมาลนลาน 
๏ ถึงจึงบอกเล่า  พระแม่หัวเจ้า  ให้หาอย่านาน 
ยายเฒ่าตกใจ  จึงไปลนลาน  ถึงปรางค์นางคราญ ก้มคลานเข้าไป 
๏ นางเห็นยายมา เสาวนีย์ให้หา  เข้ามาห้องใน 
นางชูมาลา  ว่านี่ของใคร  ว่าตามจริงไป  อย่าได้อำพราง 
๏ ยายเฒ่าได้ฟัง  ให้พะว้าพะวัง  ความกลัวนวลนาง 
ครั้นจะแจ้งอรรถ  กลัวจะขัดขวาง  ยายเฒ่านั่งคราง  บอกว่าตาทำ 
๏ นางถามซ้ำไป  มั่นคงฤๅไร  ยายเฒ่าเจ้าทำ 
ไม่บอกตามกรง  จะส่งให้ทำ  ไม่เหมือนถ้อยคำ  จะลงอาญา 
๏ บอกไปให้แจ้ง  ผู้ใดช่างแต่ง  แกล้งร้อยบุปผา 
ไม่บอกจริงไป  เฆี่ยนให้นักหนา  ยายเฒ่ามาลา  ว่าไปจะฟัง 
๏ ยายกลัวตกใจ  หัวงกงันไป  เหลียวหน้าเหลียวหลัง 
ความกลัวนักหนา ให้ละล้าละลัง  เวียนลุกเวียนนั่ง  รับสั่งเสาวนีย์ 
๏ ยายทูลค่อย ๆ  ว่าพระหนุ่มน้อย  มาอยู่สวนศรี 
ขออาศัยตา  กับม้าพาชี  มาแต่กรุงศร ี  นครพารา 
๏ ยายบอกจริงไป เมื่อนั้นทรามวัย  มีความเสน่หา 
ด้วยบุญคู่สร้าง  ของนางฉายา  เคยร่วมเสน่หา  บุญญาบารมี 
๏ นางจึงตรัสว่า  ยายไปเถิดรา  หาตาจงดี 
จึงส่งดอกไม ้  ทำให้สดดี  อย่าทำอย่างนี้  เรามิพอใจ 
๏ นางแสร้งแกล้งว่า มิให้ใครมา  ล่วงเข้าลุมได ้
นางคิดระลึก  ตรึกในพระทัย  แล้วเจ้าเข้าไป  ยังที่แท่นทอง 
 



๒๓๕ 

 

๏ ส่วนยายเฒ่ามา ถึงสวนอุทยา  ตามาคอยมอง 
ว่านางให้หา  ยายมาได้ของ  ประทานเงินทอง  สิ่งของนานา 
๏ ยายถึงตาถาม  ยายเฒ่าคุกคาม  คำรามเอาตา 
กูไปได้ทุกข์  เฒ่าสนุกถามหา  ต้องรุกนักหนา  มาลาร้อยไป 
๏ บอกว่าตาทำ  นางไม่ฟังคำ  รุกลากผลักไส 
จึงบอกตามจริง  นางจึงนิ่งไป  ว่าพระภูวนัย  ร้อยพวงมาลา 
๏ ตาเฒ่าฟังยาย  กริ้วโกรธมากมาย วุ่นวายนักหนา 
ว่ายายไปบอก  (ชำรุด)มาลา  ฉวยฉุดยุดคร่า  พายายเข้าเรือน 
๏ ฝ่ายว่านางนาถ บรรทมเหนืออาสน์ ไหวหวาดฟ่ันเฟือน 
ว่าพวงมาลัย  ไม่มีใครเหมือน  บุญมาตักเตือน  ให้รักราชา 
๏ นางเจ้าบรรทม  นึกในอารมณ ์  สมความปรารถนา 
พรุ่งนี้เข้าเฝ้า  ท่านท้าวบิดา  แล้วจะทูลลา  ไปชมอุทยาน 
๏ เราไปชมสวน  แล้วจักชักชวน  สาวศรีสรงสนาน 
นั่นแหละจะเห็น  องค์พระกุมาร  บุญญาธิการ  มีเป็นฉันใด 
๏ นางให้ร่ำศัพท์  บรรทมไม่หลับ  กลับมากลับไป 
กราบเท่ารุ่งราง  สว่างแสงใส  นางจึงขึ้นไป  เฝ้าพระบิดา 
๏ นางจึงเบี่ยงบ่าย กราบทูลผันผาย  ธิบาย๓๙ครวญหา 
ว่าส่วนอุทยาน  ช้านานนักหนา  ลูกขออำลา  พระบิดาไปชม 
๏ สมเด็จบิดา  ฟังบุตรีว่า  เสน่หาปรารมภ์ 
มิได้ขัดขวาง  นางเคยเชยชม  สวนศรีอุดม  ชมเล่นอัตรา 
๏ จงตรัสอนุญาต  ลูกรักสุดสวาท  ตามแต่ปรารถนา 
อย่าไปให้พ้น  จำล่วงเวลา  เขาจะนินทา  ว่าพ่อตามใจ 
๏ นางอรเทวี  บิดาปรานี  ยินดีเลื่อมใส  
กราบไหว้ประนม  บังคมลาไป  สู่ปราสาทชัย  แท่นทองไสยาสน์ 
๏ แล้วมีสาวนีย์  ตรัสสั่งสาวศรี  เสนีเสนา 
ให้เร่งจัดแจง  แต่งวอทองมา  เราจะยาตรา  ไปชมอุทยาน 
๏ สาวศรีรับสั่ง  บอกทั่วทั้งวัง  ได้ฟังชื่นบาน 
จะใคร่ไปสวน  ชวนกันลนลาน  จะไปอุทยาน  ดีเนื้อดีใจ 
๏ จัดแจงแต่งพร้อม ชวนกันแห่ห้อม  เชิญเสด็จอรไท 
ขึ้นสู่วอทอง  หามป้องเอาไป  พวกตำรวจใน  นำเสด็จเทวี 
๏ ถึงสวนมินาน  เมื่อนั้นนางคราญ  เสด็จเข้าสวนศรี 
เชยชมผลไม้  พระทัยยินดี  จึงชวนสาวศรี  ลงเก็บประทุมมา 
๏ ลงสู่สระศรี  นวลนางเทวี  ชี้บอกบุปผา 
สาวศรีลงไป  ในสระเก็บมา  ชิงกันนักหนา  กึกก้องอุทยาน 
 

 
๓๙ ธิบาย (ภาษาปาก) = อธิบาย 



๒๓๖ 

 

๏ ฝ่ายว่ายายตา  ให้พระราชา  ไปซ่อนในสถาน 
ให้อยู่ในห้อง  มองดูมินาน  ใคร่เห็นนางคราญ แหกช่องมองพลัน 
๏ พระดูฉายา  ดังว่านางฟ้า  มาแต่เมืองสวรรค์ 
ลัคนาราศี  พระฉวีผิวพรรณ  พระเกศเกล้านั้น  ดังแมงทับทอง 
๏ ทั้งพระวาจา  น่ารักพักตรา  เป็นนวลละออง 
เมื่อเจ้ายิ้มแย้ม  แก้มคือปรางค์ทอง โฉมนวลนางน้อง  เป็นที่เสน่หา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  เที่ยวทั่วสวนศรี  เก็บดอกมาลา 
มีอยู่ในสวน  ลำดวนจำปา  ดอกกระดังงา  บุษบากาหลง 
๏ พิกุลสารภี  กลิ่นหอมรวยดี  เทวีทัดทรง 
มะลิซ้อนหงอนไก่  ปลูกไว้เป็นดง  ทั้งดอกประยงค ์  ส่งกลิ่นหอมรวย 
๏ ดอกเทียนเบญมาศ๔๐ สัตตบุษย์พุทธชาด นางนาถเด็ดฉวย 
สาวศรีเข้าเก็บ  เหน็บแซมผมมวย รูปร่างสะสวย  รวย ๆ รื่น ๆ  
๏ ชมดอกไม้แล้ว  จึงนางน้องแก้ว  ให้นางสาวศรี 
เก็บผลลูกไม ้  ในสวนอันม ี  ม่วงปรางลิ้นจี่  มีรสเปรี้ยวหวาน 
๏ นางเจ้าเข้าปลิด ส้มซ่ามะขวิด  หวานชิดชื่นบาน 
ทุเรียนแมงคุด  ละมุดหอมหวาน  ทับทิมลูกจัน  นางคราญเก็บมา 
๏ มะเฟืองมะยม  ลูกสุกล้นถม  ห้อยย้อยไสว 
บ้างสอยบ้างทึ้ง  ช่วงชิงกันไป  น้อยหน่าลำไย  มีในสวนขวัญ 
๏ นางเชยชมสวน เวลาบังควร  จวนกลับมาพลัน 
ไม่เห็นท้าวไท  สงสัยใจนั้น  เวลาสายัณห์  จะใกล้กลับไป 
๏ นางกรึก๔๑นึกเห็น เจ้าจะซ่อนเร้น  อยู่ที่แห่งไร 
นางทำอุบาย  ผันผายร้องไป  ว่าเหวยสาวใช้  เล่นไล่กันหนา 
๏ เล่นกาฟักไข่  ฤๅจะเล่นอะไร  ใครไล่ใครหา 
อย่าได้แลดู  ปิดหูปิดตา  ร้องว่าเอาเถิดวา  เปิดผ้าไล่ไป 
๏ นางเจ้าฉลาด  เอาภูษาคาด  ปิดตาคนไว้ 
มิได้ให้เห็น  ซ่อนเร้นให้ไกล  สาวศรีหนีไล่  จับได้ทุกท ี
๏ เมื่อนั้นพระบาท เห็นนวลนางนาถ  เยื้องยาตรเข้าไป 
ฉวยฉุดยุดกร  ภูธรปราศรัย  เมื่อนั้นอรไท  เห็นพระราชา 
๏ ทรงเครื่องประดับองค ์ มงกุฎธำมรงค์  ทรงสร้อยภูษา 
ทรงพระขรรค์แก้ว วาวแววจับตา  เมื่อนั้นฉายา  บังคมท้าวไท 
๏ เทวีทูลถาม  ว่าพระโฉมงาม  มาแต่เมืองไหน 
มาซุกซ่อนอยู ่  ไม่รู้หรือไร  ใครเป็นข้าไท  ทำได้ทำเอา 
๏ พระบอกแก่เทวี เมืองของพ่ีนี้  ข้ามห้วยเหวเขา 
ไกลกว่าไกลนัก  พ่ีจะบอกเล่า  เรียมแสวงหาเจ้า  ด้วยความเสน่หา 
 

 
๔๐ เบญมาศ (ภาษาปาก) = เบญจมาศ 
๔๑ กรึก (ภาษาปาก) = ตรึก 



๒๓๗ 

 

๏ เดชบุญพ่ี  มาพบฤๅษ ี  มีความเมตตา 
บอกเล่าให้ฟัง  พ่ีตั้งใจมา  หวังจะคอยหา  นางน้องเทวี 
๏ ตัวพ่ีนี้เล่า  องคเ์ดียวเปลี่ยวเปล่า ในเมืองกรุงศร ี
จะอุภิเษก๔๒  นางคนารี  พ่ีไม่ยินด ี  จึงเซซังมา 
๏ บุญเราทั้งสอง  เคยคู่อยู่ครอง  ร่วมห้องเสน่หา 
จึงติดตามส่ง  ให้พ่ีนี้ตรง  มาพบฉายา  เจ้าอย่าขัดขวาง 
๏ ว่าพลางทางชม พระกรต้องนม  เชยชมนวลนาง 
ถ้อยจูบถ้อยกอด  พูดพลอดกันพลาง พระไม่ละวาง  ผูกพันเสน่หา 
๏ สองสนิทพิศวาส มิใคร่จะคลาด  จากเรือนยายตา 
ชื่นชมชูใจ  พิสมัยไปมา  เมื่อนั้นฉายา  จึงลาภูวนัย 
๏ นางถวายบังคม นบนิ้วประนม  กราบบาทท้าวไท 
เวลาบังควร  จวนจะกลับไป  ขอลาภูวนัย  ไปยังเวียงวัง 
๏ พระฟังฉายา  จึงมีวาจา  แนะนัดตรัสสั่ง 
จูบพระพักตรา  ลูบหน้าลูบหลัง  พ่ีจะไปในวัง  ยังจะได้ฤๅหนา 
๏ นางจึงว่าเล่า  ข้าแต่พระเจ้า  จะเข้าไปหา 
ประตูเจ็ดชั้น  ผูกพันตรึงตรา  สมเด็จบิดา  รักษามั่นคง 
๏ พระจะเข้าไป  ขัดสนจนใจ  ไม่มีใครส่ง 
รู้ถึงบิดา   ชีวาปลดปลง  ข้าบาทโฉมยง  ม้วยมอดมรณา 
๏ พระองค์ได้ฟัง  มิได้หยุดยั้ง  ด้วยความเสน่หา 
จึงตรัสสั่งไป  อรไทฉายา  พ่ีจะเข้าไปหา  นางน้องมั่นคง 
๏ เจ้าจงเมตตา  เผยแตล๔๓ไว้ท่า  ภูษาหย่อนลง 
พ่ีนี้จะเข้าไป  มิให้ไหลหลง  จะไปให้ตรง  พระแกลโฉมฉาย 
๏ นางเจ้ารับคำ  ตามบุญตามกรรม ท้าวได้ทำมา 
ถ้ามีบุญแล้ว  คลาดแคล้วหูตา  เชิญพระราชา  ตามอัธยาศัย 
๏ นางให้สัญญา  ถวายบังคมลา  ยาตราออกไป 
นางเจ้าขวยเขิน  สะเทิ้นจิตใจ  ทำวิ่งร้องไป  ชี้ฟ้าสองหู 
๏ เมื่อนั้นสาวศรี  เห็นราชเทวี  บังคมชมชู 
ขอเชิญพระแม่  ผันแปรแลดู  เวลาจะอยู่  ไม่ควรนักหนา 
๏ เวลาเย็นแล้ว  ขอเชิญคลาดแคล้ว ไปวังเถิดรา 
นางขึ้นวอทอง  หามป้องพามา  ถึงวังฉายา  ยาตราเข้าไป 
๏ สู่ปรางคประสาท เสด็จนั่งเหนืออาสน์ แท่นทองสุกใส 
นางมารำพึง  คำนึงในใจ  ว่าพระภูวนัย  ท้าวจะเข้ามา 
๏ ทวารใส่ดาน  โยธาทหาร  เฝ้าอยู่นักหนา 
พระเจ้าประคุณ  ถ้ามีบุญญา  จงเสด็จเข้ามา  อย่ามีโพยภัย 
 

 
๔๒ อุภิเษก (ภาษาปาก) = อภิเษก 
๔๓ แตล (ภาษาปาก) = แกล 



๒๓๘ 

 

๏ ครั้นค่ำย่ำฆ้อง  จึงนวลนางน้อง  เข้าห้องสุกใส 
เสวยโภชนาหาร  สำราญพระทัย  นางจึงแบ่งไว้  ส่วนพระราชา 
๏ เสด็จสู่แท่นที่  พระสนมสาวศรี  พัดวีซ้ายขวา 
นางเจ้าหลับไป  สาวใช้ออกไป  ปิดพระทวารา  มานอนหลับไป 
๏ นวลนางเทวี  ตื่นจากแท่นท่ี  เผยบัญชรไว้ 
พระภูษาน้อย  ห้อยย้อยลงไป  สามผืนจึงได ้  ถึงพระสุธา 
๏ แล้วเข้าบรรทม ครวญหาปรารมภ์ ด้วยความเสน่หา 
ได้สองยามแล้ว  นางแก้วนิตรา  เหนือแท่นรจนา  มาหลับสนิทไป 
๏ ผู้คนรักษา  ครั้นพ้นเวลา  ชวนกันหลับไป 
ไม่ได้ไหวตน  นอนกรนครางไป  หญิงชายผู้ใด  มิได้เจรจา 
๏ ฝ่ายพระภูมี  ครั้นค่ำราตรี  มีความเสน่หา 
พระนอนรำพึง  จนถึงเวลา  เห็นยายกับตา  มานอนหลับใหล 
๏ พระเจ้าเยื้องย่อง ออกมาจากห้อง  มองแลดูไป 
เห็นพาชีอยู ่  หางหูไว ๆ  พระเจ้าเข้าไป  จูงเอาอาชา 
๏ พระลูบหลังแล้ว จึงบอกม้าแก้ว  พ่ีจงเมตตา 
เวลานี้เล่า  เราจะไปหา  นางน้องฉายา  ที่มาชมสวน 
๏ ม้าแก้วได้ฟัง  พระข้ึนถึงหลัง  วิ่งไปโดยด่วน 
สะบัดย่างมา  ลินลาจากสวน  เวลาบังควร  จวนจะกลับไป 
๏ พระเสด็จถึงวัง  ให้ม้าหยุดยั้ง  พูดจาปราศรัย 
ดูก่อนพาชี  อยู่นี่ฤๅไป  เราจะคลาไคล  เข้าในเวียงวัง 
๏ พระจรจากมา  จึงร่ายคาถา  เทวาได้ฟัง 
อารักษ์สิงสู่  อยู่ประตูวัง  บุญพระหนหลัง  มีใจเลื่อมใส 
๏ ฉวยเปิดพระทวาร จึงพระภูบาล  เยื้องย่างเข้าไป 
ผู้คนรักษา  ทวาราชั้นใน  เจ้ากรงเข้าไป  ถึงปรางค์รจนา 
๏ พิศเพ่งเล็งแล  กรงหน้าพระแกล  แลเห็นภูษา 
รู้ว่าเทวี   มีความเมตตา  พระยึดภูษา  หน่วงเหนี่ยวขึ้นไป 
๏ ขึ้นถึงปราสาท  ไม่เห็นนางนาถ  เยื้องยาตรเข้าไป 
ประทีปสว่าง  นวลนางหลับใหล  ไม่เห็นผู้ใด  ไหวติงกายา 
๏ พระถึงแท่นทอง นั่งแอบแนบน้อง  ประคองเกศา 
น้ำอบข้างองค ์  สรงพระพักตรา  เมื่อนั้นฉายา  ตื่นฟื้นพระกาย 
๏ เหลือบเล็งเพ่งพิศ เห็นองค์ทรงฤทธิ ์ ลำเลิศเฉิดฉาย 
บังคมพระบาท  นางนาถถวาย  ของเสวยมากมาย ถวายแก่ภูมี 
๏ เมื่อนั้นพระแก้ว เสวยโภชนาแล้ว  ปรีด์ิเปรมเกษมศรี 
พูดจาปราศรัย  พิสมัยยินดี  สมเด็จเทวี  ถามพระราชา 
๏ ข้าแต่พระเจ้า  พระผู้ผ่านเกล้า  เข้ามาถึงปรางค ์
เขามิได้จับ  ใคร่รับใคร่หา  มาด้วยบุญญา  ฤๅมากับใคร 
 



๒๓๙ 

 

๏ ดูก่อนฉายา  พ่ีนี้เข้ามา  เทวาเลื่อมใส 
ช่วยเปิดพระทวาร ไขดานออกไว้  ไม่ให้ผู้ใด  มาพานพบพ่ี 
๏ บุญญาชักชวน  คุณคอยคู่ควร  นวลนางเทวี 
พ่ีจะเชิญน้อง  ไปครองบุรี  ขอเชิญเทวี  จรลีไคลคลา 
๏ พระเล้าโลมน้อง เชยชมสบสอง  ติดต้องวิญญา 
สองกษัตริย์สุขเกษม ปรีดิ์เปรมหรรษา  สำเร็จปรารถนา  พูดจาปราศรัย 
๏ ทั้งสองกำดัด  เอวกลึงรึงรัด  กำดัดยวนใจ 
หนุ่มสาวคราวกัน  ผูกพันพิสมัย  เชยชมกันไป  มิได้หลับนอน 
๏ ไก่ขันแจ้ว ๆ  สมเด็จพระแก้ว  ตรัสแก่บังอร 
ขอเชิญเทวี  หนีพระบิดร  พ่ีจักบทจร  ไปยังบุรี 
๏ นางน้องไปแล้ว ตั้งเป็นนางแก้ว  เลิศแล้วมเหสี 
ซ้ายขวาพระสนม  บังคมเทวี  เชิญเจ้าจรลี  บัดนี้เร็วรา 
๏ ถ้าน้องมิไป  พ่ีสัญญาไว้  แก่พระมารดา 
สามเดือนจะกลับ  ได้รับสัญญา  บุญเรานักหนา  จึงมาพบกัน 
๏ มีมาจวนครบ  สามเดือนคำรบ  จบทั้งคืนวัน 
ถ้าพ่ีอยู่ช้า  มารดาโศกศัลย์  นานหลายเดือนวัน มารดาบรรลัย 
๏ ค่อยอยู่เถิดรา  พ่ีจักขอลา  เจ้าอย่าสงสัย 
ตามแต่นางน้อง  จะข้องพระทัย  ขัดสนสิ่งไร  บอกไปเร็วรา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  ฟังพระภูม ี  เสาวนีย์ตรัสมา 
พระจะพาไป  กรุงไกรพารา  เห็นแต่ราชา  ดังว่าบิดดร 
๏ เมื่อรักก็ดี  ครั้นเมื่อหน่ายหนี น่าที่จะม้วยมรณ์ 
ด้วยไกลวงศา  บิดามารดร  ใครจะอ้อนวอน  ขอโทษโทษา 
๏ พระฟังภิปราย  เจ้าซึ่งธิบาย  แยบคายเจรจา 
พระจึงอนุญาต  ประภาษตรัสมา  ซึ่งว่าโทษา  พ่ีสัญญาไป 
๏ ดูรานางน้อง  เจ้าอย่าเศร้าหมอง พิศวงสงสัย 
โทษานุโทษ  พ่ีโกรธสิ่งไร  พ่ีสัญญาไว้  แก่นางเทวี 
๏ พระให้สัตย์แล้ว เยื้องยาตรคลาดแคล้ว จากแท่นทองศร ี
ค่อยอยู่เถิดรา  ขอลาเทวี  พระเสด็จถึงที ่  สิงหบัญชร 
๏ พระเสด็จเยื้องยาตร จะดูทีนาง  นวลนางกัญญา 
ถ้านางมิไป  ท้าวไม่บทจร  สมเด็จภูธร  ดูใจฉายา 
๏ เมื่อนั้นนางนาถ เห็นพระเยื้องยาตร จากแท่นรจนา 
เปลี่ยวเปล่าเศร้าใจ พระทัยฉายา  จึงวิ่งออกมา  ยึดภูษาไว้ 
๏ นางซบเกศา  ลงกับบาทา  น้ำเนตรหลั่งไหล 
พิไรรำพัน  ประพรั่นห่อนไหว้ เมื่อนั้นอรไท  ฉุดชายภูษา 
๏ โอ้พระภูวนัย  จะท้ิงน้องไว้  ไม่พ้นนินทา 
ฝูงคนไม่รู้  อายหมู่เทวา  เสียแรงเกิดมา  เป็นหญิงอัปรีย์ 
 



๒๔๐ 

 

๏ ครั้นจะไปเล่า  พระมารดาเจ้า  จะเศร้าหมองศร ี
ทั้งพระบิดา  จะมาโศกี  ไม่เห็นลูกนี ้  จะคร่ำครวญหา 
๏ จะอยู่ก็มิได้  ครั้นว่าจะไป  อาลัยนักหนา 
โอ้เวรากรรม  ทำแต่ก่อนมา  บิดามารดา  พลัดพรากจากไกล 
๏ น้องจักไปด้วย  ถึงว่ามอดม้วย  มิได้สงสัย 
ขอเชิญราชา  เข้ามาห้องใน  แม้นถึงจะไป  ทำไว้ให้ดี 
๏ บัดนั้นภูบาล  ได้ฟังนางคราญ  ชื่นชมเปรมปรีดิ์ 
กลับเข้าสู่ห้อง  นางน้องเทวี  เสน่หาปรานี  มีพระบัญชา 
๏ ดูรานางน้อง  เจ้าอย่าเศร้าหมอง รำจวนครวญหา 
จงแต่งองค์ศัพท์  ประดับกายา  จงเขียนอักขรา  สั่งเล่าให้ดี 
๏ เมื่อนั้นนางคราญ หยิบเอากระดาน  ฉนวนดำสี 
จึงเขียนอักษร  อ้อนวอนให้ดี  ว่าพระพันปี  นามชื่อเทวัน 
๏ เสวยราชบุรี  ไม่มีมเหสี  ฤทธีแข็งขัน 
มาถึงปราสาท  องอาจใครจะทัน  จะขัดแข็งขัน  กลัวพระอาญา 
๏ ลูกขอโทษไว้  พระบิดาอย่าได ้  ทรงพระโกรธา 
คนเฝ้าประตู  ไม่รู้เลยหนา  ลูกขออำลา  อย่ามีโพยภัย 
๏ ลูกไปไม่ช้า  จะกลับคืนมา  มาเมืองโกไสย 
อย่าทรงกันแสง  โรยแรงร่ำไร  ลูกขอลาไป  มีชัยมงคล 
๏ ข้าแต่บิดา  อย่ามีโรคา  มาเบียดเบียนตน 
ให้จำเริญศรี  จงมีพระชนม์  สาวศรีทุกคน  ค่อยอยู่เถิดรา 
๏ นางนาถเขียนแล้ว เสด็จตามพระแก้ว คลาดแคล้วออกมา 
ทรงเครื่องประดับ สำหรับกายา  รัดเกล้าภูษา  ธำมรงค์เรืองศรี 
๏ มาถึงบัญชร  นางกรงลงก่อน  ท้าวหย่อนเทวี 
พระลงภายหลัง  ยังพ้ืนปัตพ ี  นวลนางเทวี  ชักพระภูษา 
๏ พระเสด็จไคลคลา พานางน้อง(ชำรุด) ออกจากทวารา 
ถึงม้าพาชี  ขี่กับฉายา  พระปลอบอาชา  ให้พาท้าวไป 
๏ ฝูงเทพเทวา  เห็นพระออกมา  เมตตาเลื่อมใส 
ปิดพระทวาร  ลั่นดานบัดใจ  มิให้สงสัย  แก่คนรักษา 
๏ สมเด็จภูมี  ชักม้าพาชี  ไปหายายตา 
หยุดม้าเข้าไว้  แทบใกล้มรคา  จึงให้ฉายา  เฝ้าม้าพาชี 
๏ พระจึงยาตรา  ขึ้นสู่เคหา  ยายตาสองศร ี
ปลุกเฒ่าสองรา  เจ้าลาโดยดี  ในราชราตรี  ภูมีอำลา 
๏ ข้าแต่ตายาย  ข้าไม่สบาย  รำจวนครวญหา 
ถึงพระชลนี  กรุงศรีนครา  หลานจะขอลา  ไปหาชลนี 
๏ ตายายได้ยิน  ว่าพระภูมินทร์  จะไปกรุงศรี 
ชวนกันร้องไห้  ร่ำรักภูม ี  ในราชราตรี  มิให้ไคลคลา 
 



๒๔๑ 

 

๏ โอ้พระพันปี  (ขาดหาย)  จรลีไพสา   
เสือสางช้างร้าย  มากมายมรคา  เจ้าเอ็นดูตา  อย่าเพ่อคลาไคล 
๏ ค่ำมืดดึกดื่น  เที่ยงนางกลางคืน เจ้าจะไปไหน 
รุ่งรางสว่างศรี  ภูมีจึงไป   เดี๋ยวนี้ยังไม่  เห็นหนเลยหนา 
๏ สว่างแล้วเจ้าไป ยายตาจะได ้  หุงเข้าหาปลา 
ตามได้ตามมี  ที่ในเคหา  พริกเกลือผักปลา  จะหาให้ไป 
๏ เจ้าจึงว่าเล่า  ข้าแต่สองเฒ่า  ไม่เอาอะไร 
กลางคืนราตรี  พาชีเคยไป  แดดร้อนไม่ได ้  ข้าให้โหยหา 
๏ ค่อยอยู่สำราญ  ข้าไปไม่นาน  หลานจะกลับมา 
แทนคุณสองเฒ่า  พระเจ้าไหว้ตา  ลงจากเคหา  ยาตราคลาไคล 
๏ พระนั่งหลังม้า  เอาพระภูษา  ผูกฉายาไว้ 
มิให้พลัดตก  ทางรกกลางไพร  แล้วขับม้าไป  ตามทางมรคา 
๏ ตายายแลตาม  เห็นพระโฉมงาม  ไปมืดนักหนา 
ไม่รู้เหตุผล  ว่าได้นางมา  เมื่อนั้นยายตา  ร้องไห้ร่ำไร 
๏ โอ้พระหลานรัก ยังมืดมัวนัก  จักทำฉันใด 
มรคาป่าดง  มักตรงหลงใหล  ขออย่ามีภัย  แก่พระราชา 
๏ ตาจึงว่าเล่า  เหวยยายเฒ่า  เข้าไปเคหา 
ร้องไห้ไปไย  ยังไม่รุ่งนา  ตาฉุดยายมา  ตะบันหมากไป 
๏ ฝ่ายพระเทวัน  ม้าควบเร็วพลัน  ตามทางกลางไพร 
ฝูงเทพเทวา  ย่นมรคาให ้  พระควบม้าไป  ถึงฝั่งคงคา 
๏ หนทางกว้างโสด ได้สิบเก้าโยชน์  โดยดังพรรณนา 
เจ็ดวันจึงถึง  ฝูงสัตว์มัจฉา  วันนั้นเจ้ามา  พอสว่างถึงพลัน 
๏ เมื่อนั้นปลาวาฬ เห็นพระภูบาล  กับนางจอมขวัญ 
จึงเชิญพระองค์  ลงนั่งหลังพลัน  แล้วว่ายผายผัน  ถึงฝั่งบัดใจ 
๏ พระข้ึนฝั่ง  เจ้าค่อยหยุดยั้ง  ลงนั่งอาศัย 
เสวยโภชนาหาร  นางคราญเอาไป  แล้วเสด็จคลาไคล ไปตามมรคา 
๏ ฝูงเทพพระไทร เห็นพระเจ้าไป  มีใจเมตตา 
จึงช่วยหุ้มห่อ  ย่อย่นมรคา  ให้พระเจ้ามา  แต่เจ็ดราตรี 
๏ แต่เมืองโกไสย  สามเดือนจึงไป  ถึงเมืองกรุงศร ี
พระมาเจ็ดวัน  สายัณห์เย็นดี  เห็นต้นไทรม ี  ยินดีนักหนา 
๏ ชักม้าเข้าไป  (ขาดหาย)  ใต้ร่มพฤกษา   
พระจึงเสด็จลง  รับองค์ฉายา  ให้ม้าอาชา  กินหญ้าสำราญ 
๏ เป็นกรรมเวรา  ของนางสร้างมา  แต่ก่อนช้านาน 
กรรมติดตามทัน  ให้มาบันดาล  ให้พระภูบาล  ตรัสแก่เทวี 
๏ เจ้าอยู่นี่ก่อน  พ่ีจะผันผ่อน  เข้าในกรุงศร ี
จะให้โยธา  เสนามนตรี  กำนัลสาวศรี  มาเชิญอรไท 
 



๒๔๒ 

 

๏ จะไปกับพ่ี  เสนามนตรี  เขาจะไยไพ 
ว่าเจ้าเป็นหญิง  วิ่งตามชายไป  ข้าสาวชาวใน  เขาจะนินทา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  ฟังพระภูม ี  เห็นชอบนักหนา 
ตามแต่พระองค ์  ทรงพระกรรรุณา  จึงพระราชา  พาขึ้นต้นไทร 
๏ หักก่ิงไม้วง  จึงให้โฉมยง  นั่งลงกิ่งใหญ ่
จึงสั่งนางนาถ  อย่ายาตราไป  เบื้องหลังมีภัย  พ่ีไปไกลตา 
๏ นางฟังภูมี  ก้มเกลา้เกศี  กราบกับบาทา 
ขอพระองค์เจ้า  รุ่งเช้ากลับมา  ข้าจะคอยหา  มิได้หลับนอน 
๏ พระรับถ้อยคำ  เป็นเวรากรรม  ตามมาแต่ก่อน 
พระเสด็จลงมา  ขึ้นม้าอัสดร  เมื่อนั้นบังอร  แลดูภูม ี
๏ พระไปลับตา  จึงนางฉายา  โศกาแสนทวี 
จนเวลาค่ำ  ย่ำราชราตรี  พระราชเทวี  อยู่บนพฤกษา 
๏ บัดนั้นพระบาท เสด็จไคลคลาด  เข้าสู่พารา 
ถึงปรางค์ประสาท เยื้องยาตรเข้าหา  ก้มเกล้าวันทา  มารดาชลนี 
๏ สมเด็จมารดา  เห็นโอรสสา  เสน่หายินดี 
ว่าเจ้าจากไป  ได้หลายราตรี  ได้นางมเหสี  มาฤๅหาไม่ 
๏ พระเจ้าเล่าถวาย แต่ต้นจนปลาย  พระแม่คลายใจ 
สาวศรีพระสนม  บังคมไสว  พระจึงกรัส๔๔ไป  บอกแก่มนตรี 
๏ ดูก่อนเสนา  จัดแจงแต่งหา  รถรัถหัตถ ี
ตบแต่งคนตาม  แห่หามเทวี  เวลาพรุ่งนี้  จัดแจงพร้อมกัน 
๏ เสนารับสั่ง  ตำรวจชาววัง  กะเกณฑ์กวดขัน 
แห่แหนแน่นหนาตามขนัด  สารวัตรพร้อมกัน กลางคืนกลางวัน  สำเร็จถ้วนถี ่
๏ ฝ่ายนางเกสร  เจ้าไม่หลับนอน  ด้วยพระสามี 
เห็นแต่เนื้อนก  ร้องกกในไพรสี  นางเศร้าโศก ี  ประพรั่นขวัญหาย 
๏ เมื่อเวรากรรม  อรไทได้ทำ  กรรมก่อนมากมาย 
นางพรากลูกกา  เวทนาวุ่นวาย  ให้มันพลัดพราก  ล้มตายหนักหนา 
๏ กรรมนั้นมาเกิด เอาชาติกำเนิด  เป็นอีคุลา 
ใจคอแข็งขัน  ล่ำสันกายา  หึงหวงริษยา  อยู่ป่าหิมพานต ์
               ฉบัง ๏ จะกล่าวถึงอีคุลาป่า  ผัวมันมรณา 

คือว่าไอ้เงาะกลางไพร 
๏ วันนั้นไอ้เงาะเที่ยวไป  ดั้นดงหลงไป 
ไอ้เงาะก็ไม่กลับมา 
๏ วันนั้นสายัณห์เวลา  มืดมนมรคา 
มันมาให้หลงซมซาน 
 

 
๔๔ กรัส (ภาษาปาก) = ตรัส 



๒๔๓ 

 

๏ จึงพบแรดร้ายสาธารณ์  มันเข้าทะยาน 
เข้าแทงเข้ากัดเงาะตาย 
๏ อีคุลาคอยหาใจหาย  วกเวียนวุ่นวาย 
ตะกายตะเกียกเรียกไป 
๏ ดาวเดือนเลื่อนขึ้นแจ่มใส มันเที่ยวหาไป 
บัดใจไปสบพบเห็น 
๏ นอนตายหงายแหงนแอ่นเอน คิดว่าผัวเป็น 
มันเห็นวิ่งเข้ายึดมือ 
๏ เป็นไรจึงไม่หืดหือ  เอ๊ะไอ้พ่อกระสือ 
โกรธหรือจึงไม่กอดคอ 
๏ หรือเอ็งได้เมียกระมังหนอ จึงไม่ของ้อ 
จรจ่อไม่พอใจเรา 
๏ มันจึงลูบคลำขยำเป้า  ปะสำคัญเข้า 
จึงเอามือคลำขยำด ู
๏ เป็นไรเลือดไหลพรั่งพรู  เผ้าผมดมดู 
หัวหูเป็นเลือดหลั่งไหล 
๏ มันจึงเอามือซัดไป  ยื้อชักผลักไส 
ไม่หวาดไม่ไหววางลง 
๏ มันรู้ว่าตายมั่นคง  ไอ้พ่อเงาะดง 
ย่องยงหลงตายวายปราณ 
๏ เสียดายรูปร่างสะคราญ  ผมสั้นกันก้าน 
กระบาลกระหม่อมพร้อมเพรียง 
๏ เมียได้หาเหาเกาแต้ม  ขี้กลากมอมแมม 
วามแวมงามเหมือนหมา 
๏ เมียมาเสียดายนักหนา  ไอ้เงาะผัวข้า 
อตส่าห์เข้าดมสมจร 
๏ เสียดายกลิ่นอายดังดอกบอน เจ้าไกวให้เมียนอน 
อ้อนวอนเข้านวดเมียไป 
๏ เมียรักสุดสวาทขาดใจ  ใคร่ตามตายไป 
หาไหนจะเหมือนพ่อเบี้ยโป่ง 
๏ ไอ้พ่อจูบลูกตมูกโด่ง  เมียจะเข้าโพรง 
โก้งโค้งให้กบขบตาย 
๏ คิดมาก็น่าใจหาย  เมื่อยังไม่ตาย 
เสียดายลงต้มงมหอย 
๏ เจ้าเคยปลุกเมียบ่อย ๆ  ลุกขึ้นกินหอย 
อร่อยทัง้เปรี้ยวเคี้ยวปู 
 



๒๔๔ 

 

๏ คิดมาก็น่าไม่อยู่  ไปนอนริมรังหนู 
ไว้อยู่อาศัยสบายใจ 
๏ ร้องร่ำคร่ำครวญป่วนไป จะอยู่ไปไย 
เที่ยวไปในไพรสณฑ์ดอนดง 
๏ ถ้าพบผัวใหม่ในดง  ได้ดังใจจง 
จำนงดังจิตคิดปอง 
๏ แล้วมันเที่ยวด้อมเท่ียวมอง บึงบางทางคลอง 
เที่ยวมองจับเบี้ยวหาปู 
๏ จับได้เอาไว้ในหู  เที่ยวไปไล่ดู 
ปะผู้ปะคนชนไป 
๏ กลางคืนเดือนหงายสบายใจ ดั้นดงพงไพร 
เที่ยวไปไม่พบสำคัญ 
๏ มันเที่ยวขวนขวายผายผัน กลางคืนกลางวัน 
พอมันไปถึงต้นไทร 
๏ มันหยุดอยู่นั่งอาศัย  แลมาแลไป 
ไหวๆ อยู่บนต้นพฤกษา 
๏ มันทักว่าใครนั่นหนา  ฤๅว่าเทวา 
แกล้งมาตะคอกหลอกหลอน 
๏ ฤๅว่าพราหมณ์ไพร่คเนจร อาศัยหลับนอน 
บอกออกให้เข้าใจ 
๏ นางน้องเจ้าร้องบอกไป  มากับท้าวไท 
จึงให้อาศัยพฤกษา 
๏ พรุ่งนี้เสด็จออกมา  รับตัวน้องยา 
จะพาเข้าไปครองวัง 
๏ นางเจ้าบอกเล่าให้ฟัง  เรื่องราวหนหลัง 
แต่ยังอยู่เมืองโกไสย 
๏ บิดามารดาของเจ้าชื่อไร บอกเล่ามันไป 
แรกพระได้กับพระราชา 
๏ เล่าไปถึงสวนอุทยา  ทั้งยายกับตา 
พรรณนาบอกให้มันฟัง 
๏ อีคุลาคิดในใจหวัง  กูเท่ียวเซซัง 
ตั้งใจจะใคร่หาผัว 
๏ อย่าเลยกูจะจับเอาตัว  จะชิงเอาผัว 
ฆ่าตัวมันให้บรรลัย 
๏ ผ้าผ่อนนุ่งห่มสิ่งไร  กูเปลื้องเอาไว้ 
จะได้เป็นนางพระยา 
 



๒๔๕ 

 

๏ กูจะได้กินเข้าปลา  ของเสวยนั้นหนา 
ยกมากินให้หนำใจ 
๏ แล้วมันจึงร้องข้ึนไป  นางเจ้าอยู่ไย 
เชิญแม่ลงมาพูดกัน 
๏ ตัวข้าอยู่ป่าพนาสัน  กินแต่เผือกมัน 
ทุกวันเป็นนิจอัตรา 
๏ วันนี้มาพบฉายา  ดีใจหนักหนา 
คิดว่าจะตามเข้าไป 
๏ ข้าจะขอเป็นข้าไท  อยู่ด้วยทรามวัย 
จะได้กินเหลือเดนชาน 
๏ ข้าจะอยู่ด้วยเยาวมาลย์  เป็นเพื่อนกันดาร 
นางคราญเจ้งจงลงมา 
๏ เมื่อนั้นนวลนางฉายา  มิได้สังกา 
อีคุลามันช่างปราศรัย 
๏ นางเจ้าชื่นชมดีใจ  ลงจากต้นไทร 
นั่งใกล้อีคุลาพลัน 
๏ ฉายาพูดจากับมัน  อีคุลานั้น 
หุนหันเข้าจับเอาตัวนาง 
๏ มันรวบมือไว้ไม่วาง  ผลักไสไปพลาง 
นวลนางเจ้าล้มกลิ้งไป 
๏ มันจึงฉวยจับเรียวไม้  หนามหวายเล็กใหญ่ 
ตีไปมิได้ปรานี 
๏ เมื่อนั้นนวลนางเทวี  เจ็บปวดมันตี 
เทวีเจ้าร้องขอโทษมัน 
๏ อีคุลาเหลือกตาขบฟัน  ยิ่งตีโบยรัน 
ตัวนางสั่นคือตีปลา 
๏ นางร้องขอโทษโทษา  ข้าแต่แม่คุลา 
ปรารถนาจะเอาอันใด 
๏ ข้าขอแต่ชีวิตไว้  สังวาลกำไล 
ตามใจปรารถนาของแม่ 
๏ ทั้งพระธำมรงคภ์ูษา  เอาไปเถิดรา 
เมตตาแม่อย่าโบยรัน 
๏ นางว่าอีคุลาหุนหัน  มันยิ่งตีรัน 
เลือกนั้นไหลโซมท้ังกาย 
๏ นางเจ้าเจ็บปวดเวทนา  กลิ้งเกลือกไปมา 
กายาเจ้าเป็นเลือดไหล 
 



๒๔๖ 

 

๏ นางร้องขอโทษเท่าใด  มันตีไปได ้
อรไทสลบซบลง 
๏ กรรมของนางโฉมยง  เพียงจะปลดปลง 
ทอดองค์ลงนิ่งแน่ไป 
๏ อีคุลามันเห็นดีใจ  นางไม่หวั่นไหว 
ดีใจว่านางม้วยมรณ์ 
๏ เทวามาช่วยบังอร  ไม่ให้ม้วยมรณ ์
แต่ก่อนเจ้าทำกรรมมา 
๏ มันจึงเปลื้องเอาพระภูษา ธำมรงค์เจ้าทรงมา 
ฉายาไม่มีพันกาย 
๏ มันจึงฉุดคร่าโฉมฉาย  หนามในทั้งหลาย 
ก็เก่ียวก็ยอกท้ังองค ์
๏ โลหิตไหลโซมโฉมยง  มันทิ้งนางลง 
ที่ตรงริมฝั่งคงคา 
๏ แล้วมันดีใจหนักหนา  ว่านางมรณา 
จึงมาข้ึนอยู่บนพฤกษา 
๏ มันจึงเอาสร้อยกำไล  ภูษาสไบ 
แหวนใส่เข้าไว้ครบครัน 
๏ มันว่ากูงามเฉิดฉัน  เผ้าผมสมกัน 
ยาวสั้นก็เหมือนผีพราย 
๏ ผมกูยุ่งยิ่งเฉิดฉาย  งามไม่กระจาย 
ต้นปลายก็เหมือนตาลยี  
๏ มันชมว่าตัวงามดี  เวลาพรุ่งนี้ 
ภูมีจะรับเอากูไป 
๏ มันจึงคอยดูชูคอไหว  บนปลายยอดไทร 
แลไปที่ในบุรี 

    ยานี ๏ กล่าวถึงเมืองโกไสย  เมื่อทรามวัยจากปรางค์ศรี 
สาวสนมเคยพัดวี   ไม่รู้ทีว่านางไป 
๏ รุ่งเช้าเข้าไปดู   เห็นเงียบอยู่ทั้งปรางค์ชัย 
จึงชวนกันเข้าไป   ค้นหานางไม่พบพาน 
๏ เห็นแต่พระอักษร  ข้างที่นอนของนางคราญ 
ชวนกันวิ่งลนลาน   บ้างร้องไห้ไปกราบทูล 
๏ ข้าแต่พระผ่านเกล้า  พระแม่เจ้ามาหายสูญ 
ไม่รู้จักเค้ามูล   ว่านางไปกับผู้ใด 
๏ เมื่อค่ำย่ำราตรี   นางเทวีบรรทมใน 
บัดนี้มาหายไป   ชีวิตตายพระบาทา 
 



๒๔๗ 

 

๏ สมเด็จพระภูม ี  ฟังสาวศรีทูลบอกมา 
ท้าวทรงพระโกรธา  ให้เสนาไปดูพลัน 
๏ เสนาและมนตรี  มาปรางค์ศรีดูสำคัญ 
ไม่เห็นนางจอมขวัญ  ข้างที่นั้นมีอักษร 
๏ จึงหยิบหนังสือไป  ทูนท้าวไทพระบิดดร 
พระองค์ทรงอักษร  ว่าอ้อนวอนไว้ครบครัน 
๏ แจ้งว่าลูกสาวศรี  พระภูมีชื่อเทวัน 
ท้าวคลายหายโศกศัลย์  ความโศกนั้นก็ไม่มี 
๏ ท้าวไทกลัวราชา  ว่ายักษามีฤทธี 
เทวันพระองค์นี ้   ฤทธิ์เดชกล้ากลัวหวั่นไหว 
๏ จึงไม่มีอาญา   หาโหรามาบัดใจ 
ตรัสว่าลูกเราไป   จะกลับได้ฤๅไม่มา 
๏ โหราจึงพินิจ   ดูไม่ผิดตามชะตา 
ข้าแต่พระผ่านฟ้า   นางกัลยาจะมาพลัน 
๏ นางไปจะได้ทุกข ์  ภายหลังสุขเกษมสานต์ 
สมเด็จพระผัวขวัญ  จะพากันมาบังคม 
๏ สมเด็จราชา   ฟังโหราก็ชื่นชม 
ท้าวไทไม่ปรารมภ์  เธอคอยชมลูกเขยขวัญ 
๏ ทีนี้มาจะกล่าว   ถึงเรื่องราวพระเทวัน 
ราตรีคืนวันนั้น   พระทัยหวั่นบรรทมไท 
๏ ครั้นเมื่อจะรุ่งราง  โฉมนวลนางแทบบรรลัย 
อีคุลาฉุดคร่าไป   ทิ้งนางไว้ริมคงคา 
๏ พระองค์นิมิตฝัน  สุบินนั้นร้ายนักหนา 
ว่าอียักษีมา   แหวะอุราผ่าเอาไป 
๏ อียักษ์ไม่ปรานี   เข้าโบยตีไม่ปราศรัย 
ผ่าแหวะแขวะหัวใจ  แล้วพาไปในคงคา 
๏ หัวใจของพระองค ์  แล้วเวียนวงเข้ามาหา 
พระจับรับเอามา   ใส่อุราแล้วติดไป 
๏ พระสะดุ้งตกใจฟ้ืน  พระองค์ตื่นให้หวั่นไหว 
คิดถึงเจ้าทรามวัย  จะเป็นไฉนนะน้องอา 
๏ นวลนางอยู่กลางไพร  ท้าวอาลัยคร่ำครวญหา 
จนแจ้งแสงสุริยา   ท้าวให้หาโหราพลัน 
๏ โหรามาบัดใจ   พระภูวนัยจึงแก้ฝัน 
โหรบังคมพระทรงธรรม์  ฟังเรื่องฝันร้ายนักหนา 
๏ ข้าแต่ฝ่าพระบาท  ฝันประหลาดอย่างนี้หนา 
ของรักจักไกลตา   ที่เสน่หาจะจากไป 
 



๒๔๘ 

 

๏ ถึงไปไม่อยู่ช้า   จะกลับมาอย่าสงสัย 
ข้าบาทมาแคลงใจ  อรไทอยู่เอกา 
๏ องค์เดียวเปลี่ยวใจนัก  ฝันประจักษ์ร้ายนักหนา 
โพยภัยในหิมวา   จะมีมาเป็นฉันใด 
๏ ขอเชิญฝ่าพระบาท  ไปรับราชเชิญอรไท 
ช้านักจักมีภัย   เชิญเร็วไวไปรับมา 
๏ บัดนั้นพระภูม ี  ฟังมนตรีและโหรา 
กราบไหว้พระมารดา  ทรงภูษางามบวร 
๏ พระองค์ทรงสำเร็จ  พระเสด็จบทจร 
เสนามาสลอน   เป่าแตรงอนแตรฝรั่ง 
๏ ประโคมท้ังดนตรี  เป่าดีดสีมี่ทั้งวัง 
พระเสด็จสู่ที่นั่ง   ในราชรถอันสุกใส 
๏ ซ้ายขวามาประนม  ถวายบังคมพระภูวนัย 
ปี่กลองก้องกึกไป   ธงเทียวไสวในมรคา 
๏ ฝูงคนทั้งพระนคร  ลือขจรทั่วทิศศา  
ได้ยินว่าราชา   ได้นางมางามเฉิดฉาย 
๏ รูปทรงองค์ลัคนา  ดังนางฟ้าในเมืองสวรรค์ 
ไม่มีที่เทียมทัน   จึงชวนกันมาคอยชม 
๏ นั่งตามเสด็จไป  ร้องถวายชัยเสียงระงม 
ชาวแม่แลนักสนม  บ้างนุ่งห่มงามเรืองรอง 
๏ พระทรงราชรถไป  นางสาวใช้หามวอทอง 
สำหรับใส่นางน้อง  งามเรืองรองแสงสุกใส 
๏ พระเสด็จโดยมรคา  อีคุลาแลแต่ไกล 
เห็นฉัตรธงไสว   เห็นท้าวไททรงรถมา 
๏ มันจึงทำร้องไห้  น้ำตาไหลบีบไว้ท่า 
จึงเอาพระภูษา   ของฉายาคลุมหัวลง 
๏ ปิดตัวเสียมิดชิด  กลัวเห็นผิดนางโฉมยง 
ทำนอนกลิ้งเกลือกลง  มิให้องค์ท้าวสงกา 
๏ สมเด็จพระภูวนัย  ถึงต้นไทรขึ้นไปหา 
ไม่ทันดูหน้าตา   อีคุลาปิดหน้าเสีย 
๏ มันแสร้งแกล้งร้องไห้  โอ้ภูวนัยมาทิ้งเมีย 
คิดมาน่าตายเสีย   เป็นผัวเมียกันเยียไร 
๏ ให้เมียอยู่คนเดียว  จะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่าใจ 
แล้วมารับไปไย   ทิ้งเมียไว้อีกก่อนรา 
๏ ท้าวฟังว่าเมียขวัญ  ไม่รู้ทันอีคุลา 
จึงมีพระบัญชา   เชิญฉายาไปบุรี 
 



๒๔๙ 

 

๏ ปิดหน้าไว้ทำไม  เปิดหน้าให้พ่ีชมศรี 
ฉายาอย่าโกรธพี ่   เชิญเข้าท่ีพระวอทอง 
๏ เมื่อนั้นอีคุลา   เปิดแต่ตาผันหน้ามอง 
แลเห็นพระวอทอง  มันจึงร้องเชิญท้าวไท 
๏ ขอเชิญเสด็จลงก่อน  ข้าจะผ่อนตามลงไป 
เมื่อนั้นพระภูวนัย  ไม่สงสัยเสด็จลงมา 
๏ พนักงานหามวอทอง  เข้ารับรองใต้พฤกษา 
ส่วนว่าอีคุลา   เร่งลงมาเข้าวอทอง 
๏ เสนาแลมนตรี   เห็นเข้าที่ลั่นฆ้องกลอง 
สาวศรีเข้าประคอง  ริมวอทองทั้งซ้ายขวา 
๏ ไม่ทันเห็นรูปร่าง  คิดว่านางงามโสภา 
แลเห็นแต่ภูษา   คลุมกายาหน้าตาไว้ 
๏ เครื่องทรงของเทวี  งามสดสีแสงสุกใส 
ม่านปิดมิดชิดไว้   แลไม่ใคร่จะเห็นตัว 
๏ ฝ่ายว่าตำรวจใน  จัดกันไปเป็นหัว ๆ 
ฝูงคนมืดมนมวั   เต็มไปทั่วทั้งมรคา 
๏ โห่ร้องกึกก้องไป  ธงเทียวไสวในไพรสา 
เห็นแน่แห่เข้ามา   มิทันช้าถึงบุรี 
๏ พระเสด็จเยียรยาตร  สู่ประสาทอันเรืองศรี 
เสนาและมนตรี   นางสาวบังคมไสว 
๏ จึงเชิญพระวอทอง  ชวนกันมองแลดูไป 
รูปร่างนางอย่างไร  เห็นไว ๆ คลุมภูษา 
๏ เชิญเสด็จย่างขึ้นไป  อีจังไรทำมารยา 
ร้องไห้เช็ดน้ำตา   มือป้องหน้าผ้าคลุมหัว 
๏ นั่งแอบแทบท้าวไท  ยกมือไหว้พระแม่ผัว 
สมเด็จพระอยู่หัว   ได้เห็นพระขัดใจ 
๏ ไม่รู้ว่าอีคุลา   ทำมายาพระสงสัย 
ขัดแค้นเคืองพระทัย  ว่าเป็นไฉนนะเทวี 
๏ ท้าวเปิดภูษาออก  หน้าตาลอกดังว่าผี 
อนิจจาเจ้าเทวี   ผิดท่วงทีแต่ก่อนไป 
๏ นวลนางรูปร่างดี  ดำมิดหมีพ่ีสงสัย 
กลับกลายหายสุญไป  เหตุเป็นไฉนนะอกอา 
๏ อีเจ้ากรรมทำร้องไห้  ว่าท้าวไทไม่เสน่หา 
ทิ้งเมียเสียกลางป่า  อยู่พฤกษาแต่คนเดียว 
๏ น้องนี้มาเปล่าใจ  ไม่เห็นใครในไพรเขียว 
เสือสางแรดช้างเที่ยว  น้องเปล่าเปลี่ยวร้องร่ำไป 
 



๒๕๐ 

 

๏ ร้องไห้ไปจนรุ่ง   หัวหูยุ่งรุงรังไป 
เมียคิดถึงท้าวไท   น้ำตาไหลโซมพักตรา 
๏ น้องนี้มากลิ้งเกลือก  จนตาเหลือกเหมือนยักษา 
ขี้มูกไหลออกมา   ตมูกข้าจึงโด่งไป 
๏ แล้วแดดมาแผดต้อง  ถูกตัวน้องไม่ผ่องใส 
เจ็บช้ำจึงคล้ำไป   เหมือนตอไม้ตะโกนา 
๏ โอ้พระแปลกเมียไป  เมืองน้องไกลเป็นหนักหนา 
พระไม่กรรรุณา   จะขอลาพระไปนคร 
๏ ถึงว่าตัวข้าดำ   พระลูบคลำดูเมียก่อน 
เนื้อหนังน้องยังอ่อน  เหมือนเมื่อก่อนฤๅเป็นไฉน 
๏ มันกลิ้งวิ่งเข้าหา  แทบบาทาร้องร่ำไร 
มันเล่าเรื่องราวไป  ขอ(ง)อรไทไม่ลืมหลง 
๏ ท้าวฟังคำคุลา   มันชั่งว่าเห็นมั่นคง 
เป็นเรื่องของพระองค ์  ท้าวพิศวงให้สงสัย 
๏ พระรำพึงคิด ๆ  อีนี่ผิดนางน้องไป 
ครั้นจะไล่ถามไถ ่   วุ่นวายไปเขาจะนินทา 
๏ ว่าได้นางมาแล้ว  มาสอดแคล้วไล่ถามหา 
มนตรีแลเสนา   จะนินทาว่าวุ่นไป 
๏ พระมารำพึงแล้ว  จึงคลาดแคล้วเขา้ปรางค์ใน 
แท่นทองอันผ่องใส  พระร่ำไห้ทรงกันแสง 
๏ สาวศรีที่คุ้นเคย  ยกเครื่องเสวยเคยตบแต่ง 
เห็นท้าวทรงกันแสง  คิดคลางแคลงนึกแหนงใจ 
๏ ว่าท้าวมาคร่ำครวญ  ฤๅประชวรโรคสิ่งไร 
เราจะคิดฉันใด   พระร่ำไห้โศกโศกา 
๏ สมเด็จพระเทวัน  กลั้นโศกศัลย์ซึ่งเสน่หา 
จึงผินพระพักตร์มา  เสวยโภชนาสำราญใจ 
๏ สาวศรีจึงยกมา  ถวายนางคุลาตำนักใน 
มันกินหมดสิ้นไป   บัดเดีย๋วใจได้สามชาม 
๏ แล้วขอเติมอีกเล่า  มันกินเข้าไม่เข็ดขาม 
มันแลบลิ้นเลียพลาม  ในถ้วยชามไม่เหลือหลอ 
๏ สาวศรีเห็นกิริยา  เหลียวหน้ามาหัวร่องอ 
อีคุลาว่าไม่พอ   มันซ้ำขออีกชามใหญ ่
๏ แล้วมันทำเป็นว่า  เมื่อเรามากับท้าวไท 
อดอยากลำบากใจ  เสวยผลไม้ทุกเวลา 
๏ อดมานานนะท่านเอ๋ย  พบของเสวยวันนี้หนา 
อย่าได้มานินทา   เราอดมาแต่ทางไกล 
 



๒๕๑ 

 

๏ วิเสทนางสาวศรี  ฟังคดีหายสงสัย 
ของกินเพิ่มเติมไป  ยกเข้าให้นางคุลา 
๏ มันอยู่สุขสำราญ  ด้วยอาหารอันโอชา 
มันกินสิ้นนักหนา   พระราชาไม่สงสัย 
๏ พระองค์คร่ำครวญหา  ถึงฉายาเจ้าทรามวัย 
เสด็จอยู่ที่ปรางค์ใน  มิได้ไปดูหน้าตา 
๏ ท้าวเห็นมันเมื่อไร  พระเนตรไหลโซมพักตรา 
พระทัยให้โหยหา   ถึงกัญญามเหสี 
๏ ท้าวอยู่รู้เต็มใจ   ด้วยฝันไปในราตรี 
ว่าอีนี่ยักษ ี   ผลาญเทวีให้บรรลัย 
๏ มันแกล้งนิมิตมา  พระภูษาเอาสวมใส ่
เครื่องทรงองค์อรไท  ตัวนางไซร้ม้วยชีวา 
๏ มันแกล้งแต่งตัวแทน  เป็นมั่นแม่นเหมือนจินดา 
จึงฝันร้ายเป็นนักหนา  โหรทายว่าไม่อาสัญ 
๏ ชะรอยนางหนีได้  ไปเมื่อไรจะพบกัน 
จะมาเหมือนหนึ่งฝัน  โหรทายนั้นเป็นมั่นคง 
๏ ถ้าว่าบุญเทวี   ชีวิตมีไม่ปลดปลง 
จะไปในไพรพง   ดั้นดอนดงอยู่ตรงไร 
๏ ฤๅเที่ยวอยู่ในป่า  ฝูงเทวารักษาไว้ 
ฤๅว่าซัดเซไป   อยู่หนใดนะน้องอา 
๏ ฤๅว่าเจ้าอาศัย   บ้านนอกไกลพระพารา 
ฤๅเจ้าอยู่คูหา   เทพยุดาพาเอาไป 
๏ โอโอ้อกกูอา   ทำกรรมมาแต่ก่อนไกล 
ถ้าสบพบอรไท   หายสงสัยใจยินดี 
๏ พระองค์ทรงพระโศก  ด้วยวิโยคพลัดมเหสี 
ค่ำคืนทุกราตร ี   ถึงเทวีทุกวันไป 
๏ ส่วนว่านางคุลา  ใครเห็นหน้าก็ตกใจ 
มันทาแป้งเข้าไว้   ดินสีพอง ใสขาวอย่างผี 
๏ มันอาบน้ำทุกวัน  เอากระเบื้องนั้นขัดสี 
จนเลือดนั้นไหลรี่   นางสาวศรีเข้าขัดถ ู
๏ เอาใบลิ้นเสือระ  ดินสีพองปะส่องกระจกดู 
แลเห็นหน้าขาวอยู่  ทีนี้กูงามวาวแวว 
๏ สาวศรีชวนกันว่า  นางพระยานกเค้าแมว 
ทำตาอยู่บ้องแบ๊ว   งามจริงแล้วชาวเราอา 
๏ เสนาแลมนตรี   เฝ้าภูมีเห็นคุลา 
จงึชวนกันปรึกษา   ว่านางพระยาบ้าหรือด ี
 



๒๕๒ 

 

๏ ครั้นเราจะไปว่า  กลัวอาญาพระภูมี 
จะตั้งเป็นมเหสี   ว่าไม่ดีจะโกรธา 
๏ เราจะคิดเป็นอย่างไร  กลัวโพยภัยเป็นหนักหนา 
สมเด็จพระราชา   เห็นพักตราไม่ผ่องใส 
๏ มนตรีและเสนา  ชวนกันว่าซุบซิบไป 
ชวนกันมาสงสัย   ผู้น้อยใหญ่คิดอ่านกัน 

๒๘ ๏ ทีนี้จะกล่าว ไปถึงเรื่องราว  นางเกสรสวรรค์ 
อีคุลาทำโพย  มันโบยตีรัน  พระกายาเจ้านั้น  เป็นเลือดลามไหล 
๏ มันทิ้งนางลง  แทบจะปลดปลง  มอดม้วยบรรลัย 
นางสลบวินาศ  ไม่หวาดหวั่นไหว  ยังแต่หายใจ  รวย ๆ ออกมา 
๏ ฝูงเทพในไพร  เอ็นดูอรไท  มิให้มรณา 
จึงอุ้มโฉมยง  ทิ้งลงคงคา  ให้เจ้านิตรา  ในสวะลอยไป 
๏ สงสารนักหนา  สาวน้อยลอยมา  ฝูงปลาเล็กใหญ่ 
เอ็นดูนางเจ้า  ว่ายคล่ำตามไป  ช่วยกันโพยภัย  มิให้มรณา 
๏ เมื่อนั้นนวลนาง เจ้าได้น้ำค้าง  ค่อยฟื้นกายา 
จึงลืมพระเนตร  ยกเกศเกศา  เจ็บปวดนักหนา  เทวากลางหน 
ช่วยนางให้พ้น  จากพระคงคา 
๏ ช่วยชักนางคราญ ลอยปะตะพาน   เป็นบ้านยายตา 
สองเฒ่ายากจน  อยู่บนเคหา  ครั้นถึงเวลา  เที่ยงคืนตื่นพลัน 
๏ ตาตื่นขึ้นก่อน  ปลุกยายจนอ่อน  อย่านอนไก่ขัน 
ตาคว้าหมากพลู  ใส่รูตะบัน  เหย้าเรือนเลื่อนลั่น ไหวหวั่นถึงยาย 
๏ ยายตื่นขึ้นมา  กริ้วโกรธนักหนา  ร้องว่าวุ่นวาย 
ไอ้เฒ่าหัวงู  หมากพลูฉิบหาย  กูหลับสบาย  ให้ตื่นขึ้นมา 
๏ ตาจึงว่าเล่า  นี่แน่ยายเฒ่า  หุงเข้าเถิดรา 
อย่านอนสายนัก  เราจักไปป่า  เก็บฟืนเข้ามา  ผักหญ้าไปขาย 
๏ ยายผุดลุกพลัน ได้ยินตานั้น  หุนหันวุ่นวาย 
ฉวยหม้อทะนน  ตาบ่นว่ายาย  ช้านักจะสาย  ยายไปเร็วรา 
๏ ยายลงจากกระได วิ่งวางลงไป  ถึงท่ีตีนท่า 
ออกปลายตะพาน ลนลานนักหนา  อาบน้ำล้างหน้า  แล้วมาแลไป 
๏ ยายเฒ่ากลี  ได้ยินเทวี  ครางอยู่ริมกระได 
ยายว่าหือ ๆ  ผีหรืออะไร  ยายกลัวตกใจ  อกคว่ำขวัญหาย 
๏ ยายวิ่งขึ้นมา  ความกลัวนักหนา บอกตาวุ่นวาย 
ตาเอยเมื่อกี ้  ผีหลอกแทบตาย  ตามิเชื่อยาย  ไปดูด้วยกัน 
๏ ตาว่ายายเฒ่า  ผีที่ไหนเล่า  ปากสั่นคอสั่น 
เราไปเช้าเย็น  ไม่เห็นสักวัน  ผีหลอกยายนั้น  มันทำอย่างไร 
๏ ยายบอกแก่ตา  มันครางหือมา  ริมท่าหัวกระได 
เฒา่ไม่เชื่อกู  นอนอยู่ทำไม  เร่งเร็วมาไป  ได้ยินดอกรา 



๒๕๓ 

 

๏ (เลือนราง)  (ขาดหาย)  (ชำรุด) ชวนกันมา 
ยายอยู่ข้างหลัง  ฉุดรั้งออตา  มาถึงตีนท่า  ตาคิดสงสัย 
๏ ยืนเหลียวแลดู  นางครางหืออยู่  ริมหัวกระได 
ยายว่าตาพลัน  เออนั่นอะไร  ครางหือ ๆ ไป  มิใช่ฤๅตา 
๏ ตานิ่งฟังดู  ได้ยินกับหู  มืดอยู่หนักหนา 
ยายเอ๋ยจงไป  เอาไต้จุดมา  เร็ว ๆ อย่าช้า  จะมาส่องด ู
๏ ยายวิ่งขึ้น(ไป)  จุดไต้ให้ตา  (เลือนราง) มามองด ู
ตาส่องดูไป  ผีอะไรหลอกกู  ตาแลไปด ู  เห็นนางเทวี 
๏ ตาเห็นฉายา  ร้องว่าอนิจจา  ยายมาว่าผี 
โอโอะรูปร่าง  นวลนางงามดี  ใครช่างโบยตี  ไม่มีกรรรุณา 
๏ ตาร้องบอกยาย นางยังไมต่าย  บุญเรานักหนา 
ลูกเราไม่ม ี  บัดนี้เลยหนา  ยายเอยเร็วรา  ลงมาช่วยกัน 
๏ เรายกขึ้นไป  เลี้ยงรักษาไว้  เป็นลูกบุญธรรม์ 
ยายตาดีใจ  ลงไปช่วยกัน  ยกนางจอมขวัญ  ขึ้นสู่เคหา 
๏ นวลนางเทวี  ยายตาสองศร ี  ต้องพระกายา 
หนามในยอกเหน็บ ปวดเจ็บหนักหนา ทั้งพระพักตรา  เขยีวช้ำดำไป 
๏ ยายหยิบเสื้อมา จึงวางฉายา  น้ำตาหลั่งไหล 
เห็นนางเจ็บปวด  ยิ่งยวดเหลือใจ  สองเฒ่าร้องไห้  ร่ำรักนางพระยา 
๏ ยายตาบ่งหนาม ติดตัวโฉมงาม  เลือดทรามออกมา 
ยายจึงต้มน้ำ  ชำระกายา  ขม้ินชโลมทา  นางพระยาค่อยคลาย 
๏ เสี้ยนหนามต้องติด สองเฒ่าสะกิด  บ่งออกมากมาย 
ได้สามทะนาน  นางคราญค่อยหาย ยกมือขึ้นไหว้  พลิกกายหลับไป 
๏ สองเฒ่ายายตา มีความเสน่หา  น้ำตาหลั่งไหล 
ต้มเข้าจี่ปลา  ตักมาวางไว้  นวลนางอรไท  ค่อยฟื้นกายา 
๏ สองเฒ่าแลไป  เห็นไม่เป็นไร  ดีใจนักหนา 
จึงเข้าโบกปัด  พัดวีไปมา  อุ้มองค์ฉายา  ยายตาปลอบไป 
๏ โอ้อนิจจา  แม่บอกเล่าตา  เจ้ามาแต่ไหน 
เจ็บปวดนักหนา  บอกตายายไป  ยายจะเลี้ยงเจ้า  เป็นเพื่อนยายตา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  เจ้าได้สมประดี  มีความโศกา 
คิดถึงผัวขวัญ  มิอาจจะกลั้นน้ำตา คร่ำครวญป่วนหา บอกตายายพลาง 
๏ นางเล่าตามเรื่อง แรกมาจากเมือง  ติดเนื่องตามทาง 
ขึ้นอยู่ต้นไทร  พ้นภัยเสือสาง  อีคุลาเดินทาง  ช่างมาเจรจา 
๏ ข้านี้ดีใจ  มิได้สงสัย  จึงลงมาหา 
มันจับตัวได้  ไม่มีกรรรุณา  ตีโบยหนักหนา  จนข้าสลบไป 
๏ มันจึงลากไป  ทิ้งลงคงคา  ลอยมาน้ำไหล 
ข้าไม่รู้ตัว  มืดมัวอกใจ  ยายตาจงได ้  เอ็นดูกรรรุณา 
 



๒๕๔ 

 

๏ สองเฒ่าว่าไป  แม่อย่าอาลัย  อยู่ในเคหา 
ยายตาจะได ้  หุงเข้าหาปลา  แม่อยู่เถิดรา  ยายตาดีใจ 
๏ วันนั้นสองเจ้า  ขลุกขลุยด้วยเจ้า  มิได้ไปไหน 
อาบน้ำป้อนเข้า  อยู่เฝ้าอรไท  เก็บผักหักไม ้  มิได้ไปขาย 
๏ เมื่อนั้นเทวี  เจ็บคลายหายดี  มีความสบาย 
ตายายสองคน  จรดลขวนขวาย  จึงให้โฉมฉาย  อยู่เฝ้าเคหา 
๏ แม่เจ้าอยู่เรือน  อย่าได้คบเพื่อน  พูดเล่นเจรรจา 
แม่อย่าเที่ยวเล่น  ขับไก่ดูกา  เย็นลงยายตา  จะมาเรือนพลัน 
๏ นางรับคำยาย  ตาไปเถิดรา  กลับมาเห็นวัน 
ข้าจะหุงเข้า  บนเหย้าเรือนพลัน ข้าไม่ผายผัน  พูดเล่นเจรรจา๔๕ 
๔๖๏ ยายตาดีใจ  เก็บผักหักไม ้  มาขายอัตรา 
วันนี้ยายไป  ได้ผักเข้ามา  สองคนยายตา  หามาพอแรง 
๏ ยายตามาแล้ว  จึงนางน้องแก้ว  ลงมาจัดแจง 
กำผักมัดฟืน  ผูกมัดรัดแต่ง  แยกเป็นสองแห่ง  แบ่งไว้แบ่งขาย 
๏ นางเอาใจใส่  ยายตาดีใจ  ได้ความสบาย 
ฝูงคนเห็นนาง  รูปร่างเฉิดฉาย  มาถามตายาย  ว่าได้ไหนมา 
๏ ยายตาบอกเล่า นี่ลูกของเรา  ได้เลี้ยงรักษา 
เป็นลูกบุญธรรม  เจ้าลอยน้ำมา  เป็นบุญของข้า  เลี้ยงมาช้านาน 
๏ หนุ่ม ๆ ทั้งหลาย เห็นอรโฉมฉาย  รูปทรงนงคราญ 
ชอบเนื้อพึงใจ  เวียนไปในบ้าน  ยายตารำคาญ  ขับหลานขึ้นเรือน 
๏ เพ่ือนบ้านทั้งหลาย เอ็นดูโฉมฉาย  เข้าของมาเยือน 
ถามไถ่พูดจา  หาตาบนเรือน  ยายกินของเลื่อน  ทุกวันอัตรา 
๏ ลางคนธิบาย  ว่ามีลูกชาย  วุ่นวายนักหนา 
มันวอนข้าไป  รับให้มาว่า  ขอหลานยายตา  ตามแต่จะเอ็นดู 
๏ ยายตาบอกเล่า ลูกสาวของเรา  ผัวเขามีอยู่ 
คือองค์ท้าวไท  อยู่ไกลพ้นรู้  ถ้าเจ้าเอ็นดู  ตามแต่น้ำใจ 
๏ แต่เขามาหา  สองเฒ่ายายตา  ไม่ให้ไปไหน 
รับของกำนัล  ได้ทุกวันไป  บุญของอรไท  เป็นที่ชอบตา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  คิดถึงภูมี  รำจวนครวญหา 
ทรงกันแสงไห ้  ร่ำไรไปมา  ทุกวันอัตรา  เวลาเช้าเย็น 
๏ โอ้พระพันปี  เมื่อไรน้องนี ้  จะสบพบเห็น 
เป็นกรรมจำจาก  พลัดพรากยากเย็น อีคุลาทำเข็ญ  เป็นกรรมเวรา 
๏ ตัวน้องอยู่นี่  ไม่พบภูม ี  น่าที่มรณา 
แต่จะปั่นป่วน  รำจวนครวญหา  ไม่พบราชา  เห็นว่าจะตาย 
 

 
๔๕ จบข้อความนี้ มีข้อความบันทึกว่า “กลับไปหน้าโน้นเถิดนะท่านเอย” 
๔๖ ก่อนข้ึนเนื้อเรื่อง มีข้อความบันทึกว่า “หน้าปลายเทวันนะท่านเอย” 



๒๕๕ 

 

๏ (ชำรุด)  วิโยกโศกศัลย์  ถึงอรโฉมฉาย 
ไม่รู้จักเหต ุ  นัยเนตรฟูมฟาย  คิดถึงไม่วาย  เว้นสักราตรี 
๏ ฝูงเทพยุดา  เอ็นดูกรรรุณา  กษัตริย์สองศร ี
จึงเข้าดลใจ  ในราชราตรี  เมื่อพระภูม ี  บรรทมหลับไป 
๏ จึงเทพยุดา  บอกแก่ราชา  พระอย่าสงสัย 
นี่อีคุลา   มาแต่ป่าไพร  นวลนางอรไท  อยู่ไกลบุรี 
๏ ข้าแต่พระองค ์ นวลนางโฉมยง  องค์พระมเหสี 
นางแทบบรรลัย  ไม่สิ้นชีวี   อยู่ไกลกรุงศรี  เป็นที่อาศัย 
๏ พระจงอุบาย  ให้คนทั้งหลาย  เหล่านี้ย้ายไป 
จะได้เรื่องราว  ข่าวนางอรไท  ใครรู้อย่างไร  เล่าไปเถิดรา 
๏ บอกเท่านั้นแล้ว สมเด็จพระแก้ว  ตื่นจากนิตรา 
จำได้ม่ันคง  ทรงพระเสน่หา  รู้ว่าฉายา  เจ้ายังไม่ตาย 
๏ พระจึงให้หา  อำมาตย์เสนา  ขุนหมื่นทั้งหลาย 
ให้เร่งจัดแจง  แต่งโรงมากมาย  พลับพลาถวาย  ให้มีอยู่กลาง 
๏ เราจะบรรทม  จะได้เชยชม  ฝูงคนต่าง ๆ 
จะให้เข้ามา  พิจรณาพลาง  เราจะสว่าง  คลายโรคโรคา 
๏ ตำรวจตรวจไป  ปลูกพลับพลาชัย  ตามท้าวปรารถนา 
สำเร็จบริบูรณ์  ทูลแก่ราชา  พระจึงตรัสหา  เสนาน้อยใหญ่ 
๏ ท่านจงร้องป่าว เป็นหมวดเป็นเหล่า สิ้นทั้งกรุงไกร 
ให้เข้ามานอน  พระนครวังใน  เล่านิยายไป  ตามได้ตามมี 
๏ หนุ่มสาวเฒ่าแก่ ข้าสาวชาวแม่  สิ้นทั้งกรุงศรี 
ให้ผ่อนกันมา  ทุกวันราตรี  เมื่อนั้นเสนี  รับพระองการ 
๏ พระยายมราชา บังคมพระบาท  ออกมาโรงสราญ 
ให้หาขุนหมื่น  กรมนครบาล  ป่าวร้องชาวบ้าน  สิ้นทั้งกรุงไตร 
๏ ขุนหมื่นเทศลู  รับหมายมาด ู  กะเกณฑ์กันไป 
จำนงบุรี   ยี่สานขุนชัย  หมื่นแผ้วแววไว  ภักดีภูวดล 
๏ ทิศเหนือนั้นไซร้ แขวงขุนละครชัย  ไปทุกแหง่หน 
ตีฆ้องหม่อง ๆ  เป่าร้องฝูงคน  เที่ยวทุกตำบล  ซุกซนด้นไป 
๏ ขุนชัยบริบาล  กินเหล้าซมซาน  เข้าบ้านน้อยใหญ่ 
ตีฆ้องร้องบอก  บ้านนอกบ้านใน  ท่านเอยจงไป  อย่าได้หลงหลอ 
๏ ทั้งหญิงท้ังชาย  ไปตามกฎหมาย  ตายายแม่พ่อ 
รับสั่งให้ไป  อย่าได้ย่อท้อ  ถ้าใครเหลือหลอ  มีโทษอาจญา 
๏ บัดนี้เจ้านาย  พระเสวยยาผาย  ไม่สบายวิญญา 
ให้เจ้าไปนอน  ในนครพารา  แทบริมพลับพลา  จะทอดพระเนตรดู 
๏ ใครรู้อย่างไร  บอกเล่ากันไป  อย่าได้นิ่งอยู่ 
จะฟังนิยาย  แยบคายหลายหู  ใครเห็นใครรู้  บอกเล่ากันไป 
 



๒๕๖ 

 

๏ เล่าไปให้ดัง  พระองค์ทรงฟงั  ถ้าชอบอัธยาศัย   
จะประทานเงินตรา เสื้อผ้ามาให ้  เร่งเร็วเข้าไป  นอนในราตรี 
๏ ฝูงคนทั้งหลาย  ครั้นรู้กฎหมาย  วุ่นวายอึงมี่ 
ผลัดกันเข้าไป  สิ้นทั้งกรุงศรี  นอนในราตรี  ริมที่พลับพลา 
๏ บ้านนี้เข้าไป  พรุ่งนี้แล้วไซร้  บ้านโน่นเข้าไป 
ผลัดกันไปนอน  ผ่อนตามเวลา  สมเด็จราชา  ให้เล่านิยาย 
๏ พระฟังทุกวัน  ไม่พบสำคัญ  โศกศัลย์ไม่วาย 
ท้าวจึงตรัสถาม  ขุนนางทั้งหลาย  ฝูงคนหญิงชาย  สิ้นแล้วฤๅหนา 
๏ อำมาตย์ทูลไป  ฝูงคนอยู่ใน  ขอบขัณฑเสมา 
สิ้นตามรับสั่ง  ยังนอกพารา  บ้านนอกขอกนา  ยังไม่ได้ไป 
๏ พระจึงตรัสว่า  เร่งไปบอกมา  แขวงนอกใน 
หัวเมืองกรมการ  บ้านน้อยเมืองใหญ่ สูเร่งออกไป  บอกให้เข้ามา 
๏ อำมาตย์นักการ บังคมภูบาล  ออกจากภูบาล   
ตีฆ้องร้องบอก  บ้านนอกบ้านนา  จนถึงยายตา  ฉายาเทวี 
๏ ทีนั้นชาวบ้าน  รั้วแขวงกรมการ  รุกรานสิ้นที 
ไล่ให้เข้าไป  นอนในกรุงศร ี  หญิงชายอึงมี ่  ชวนกันเข้ามา 
๏ ส่วนตากับยาย  พานางโฉมฉาย  ออกจากเคหา 
ความกลัวกรมการ ลนลานเข้ามา  ถึงพระพารา  ยายตาเข้าไป 
๏ หญิงชายเฒ่าแก่ ข้าสาวชาวแม่  เซ็งแซ่วังใน 
นอนรอบพลับพลา พูดจากันไป  เล่านิยายให้  ท้าวไททรงฟัง 
๏ ลางคนหญิงชาย เล่าโจทย์เล่าทาย  วุ่นวายในวัง 
นิยายเซ็งแซ ่  เฒ่าแก่คอยฟัง  บ้างนอนบ้างนั่ง  อยู่ข้างพลับพลา 
๏ ลางคนธิบาย  มาเล่านิยาย  มากมายนักหนา 
เล่าพระโสวัต  พลัดกับอาชา  ไชยทัตราชา  พานางวางไป 
๏ เล่าพระสุธน  ผัวแบกเมียขน  หาบทะนนเข้าไพร 
เล่าพระอุณรุท  สัประยุทธ์ขวักไขว่ ฝูงคนฟัง   อาลัยเศร้าโศก 
๏ ลางคนนั้นหนา  เล่ายายกับตา  ทำนาบนโคก 
ได้เข้าเป็นเกียน๔๗ เวียนขึ้นต้นโสก  ทำนาบนโคก  ได้ลากขากด ี
๏ ลางคนเล่าเกน  ยายชีหกคะเมน  ตาเถรวิ่งหนี 
โน่นภัยโน่นพอก  ร้องบอกยายชี  เด็กหัวร่อม ี  ชอบเนื้อชอบใจ 
๏ นิยายเบ็ดเตล็ด ตาบอดลักเบ็ด  ไม่เข็ดขามใคร 
ซานซมงมคลำ  มืดดำทำไป  เขาจับตัวได้  นั่งไหว้ขอตัว 
๏ บ้างเล่าตาเถร  ขี่ควายฉันเพล  ชักผ้าคลุมหัว 
ดูทำชอบกล  คนไม่เห็นตัว  ดี ๆ ชั่ว ๆ  กลัวอะไรนักหนา 
 

 
๔๗ ได้เข้าเป็นเกียน (ปาก) = ได้ข้าวเป็นเกวียน 



๒๕๗ 

 

๏ บ้างเล่ารามเกียรติ์ วุ่นวายวนเวียน  ติเตียนนินทา 
เล่าไม่ถ่ีถ้วน  ชวนกันร้องมา  ส่วนพระราชา  นิตราคอยฟัง 
แก้หายเหานอน   
๏ ตายายร้องไป  ข้าไม่เข้าใจ  คิดไปดูก่อน 
ตูข้านี่รา   เวลาจะนอน  ท่านเอยงดก่อน  หยุดผ่อนหายใจ 
๏ เขาร้องรุกราน  เป็นไรสองเฒ่า  จึงไม่เล่าไป 
เมื่อนั้นฉายา  ขานมาทันใจ  ข้าจะเล่าให้  ท่านทั้งหลายฟัง 
๏ นิยายตัวข้า  พลัดบ้านเมืองมา  เวทนาหนหลัง 
ได้ทุกข์ได้ยาก  พลัดพรากจากวัง  ท่านเอยคอยฟัง  นางนั่งเล่าไป 
๏ เมื่อนั้นนางพระยา คิดถึงหลังมา  น้ำตาหลั่งไหล 
เล่าพลางไห้พลาง  นวลนางเล่าไป  แต่แรกจะได้  กับพระราชา 
๏ น้ำตาไหลลง  แต่แรกโฉมยง  อยู่พระพารา 
ได้พบพระองค ์  ทรงพระกรรรุณา  จึงพาลูกมา  อยู่บนต้นไทร 
๏ เป็นกรรมของข้า พบอีคุลา  ไม่มาปราศรัย 
ทำโพยโบยรัน  แทบจะบรรลัย  ลูกสลบไป  ไม่ได้สมประด ี
๏ มันลากลูกไป  ทิ้งทอดลงไว้  ที่ในนัทที 
เป็นบุญตามช่วย  ไม่ม้วยชีวี  ในราชราตรี  ค่อยฟื้นกายา 
๏ ลูกน้อยลอยไป  พบที่อาศัย  บ้านยายกับตา 
พระคุณท่านอยู ่  เลี้ยงดูรักษา  ดุจดังบิดา  มารดาในครรภ์ 
๏ โอ้พระภูมี  ช่างให้น้องนี้  อยู่ที่ไพรสัณฑ์ 
คนเดียวเปลี่ยวใจ  พลัดไปจากกัน  นางเศร้าโศกศัลย์  กลิ้งเกลือกไปมา 
๏ ฝูงคนทั้งหลาย  ได้ฟังโฉมฉาย  สงสารนักหนา 
บ้างมาร้องไห้  ร่ำไรไปมา  เห็นเวทนา  ด้วยราชเทวี 
๏ สมเด็จราชา  ฟังเรื่องราวมา  เสน่หายินดี 
ว่ามีม่ันคง  องค์พระมเหสี  ท้าวสั่งเสนี  ให้หานางมา 
๏ สาวศรีชาวใน  รับสั่งวิ่งไป  หายายกับตา 
ถามว่าใครเล่า  สองเฒ่าฤๅหนา  ยายตาบอกว่า  หลานเจ้าเล่าไป 
๏ สาวศรีบอกว่า  รับสั่งให้หา  ชอบพระอัชฌาสัย 
สั่งให้หาตัว  อย่ากลัวโพยภัย  เร่งเร็วจงไป  จะได้ประทาน 
๏ นางเจ้าเข้าไป  สาวศรีจึงพา  มาถวายภูบาล 
นางนั่งบังคม  ก้มเกล้ากราบกราน สมเด็จภูบาล  เห็นองค์เทวี 
๏ เสด็จเข้ามาใกล้ จึงตรัสปราศรัย  ถามไถ่ด้วยดี 
สวมกอดนางไว้  อรไทโฉมศรี  เห็นพระสามี  เทวีสลบลง 
๏ ส่วนองค์ราชา  ท้าวเธอโศกา  พักตราปลดปลง 
น้ำพระเนตรนอง  ทั้งสองพระองค ์  มิอาจจะทรง  ซึ่งพระกายา 
๏ สองกษัตริย์มาพบ พากันสลบ  ลงในพลับพลา 
เสนามนตรี  สาวศรีซ้ายขวา  เห็นสองกษัตรา  มาสลบซบไป 



๒๕๘ 

 

๏ ตกใจวุ่นวาย  ไม่รู้ต้นปลาย  โฉมฉายเป็นไฉน 
จึงเอาน้ำสรง  พรมองค์ทันใจ  สองกษัตริย์ค่อยได ้ ฟ้ืนกายกายา 
๏ พระจึงบังคับ  สูเอยจงจับ  อีคุลามา 
มันช่างอุบาย  แยบคายนักหนา  แปลงปลอมเข้ามา เป็นพระมเหสี 
๏ เร่งเร็วอย่าช้า  ผูกมัดรัดมา  คุลาคนด ี
บัดนี้บุญเรา  พบเจ้าเทวี  เพ่ือนยากจรลี  หนีมาด้วยกัน 
๏ อำมาตย์ได้ฟัง  วุ่นวายทั้งวัง  วิ่งหมุนหุนหัน 
จับอีคุลา  ตีด่าโบยรัน  ผูกรัดกระสัน  ชวนฉุดมา 
๏ อีคุลาแทบตาย  เขาฉุดวุ่นวาย  ถวายแก่ราชา 
สั่งให้ทำโทษ  ทรงพระโกรธา  สูเอยอย่าช้า  ขื่อคาให้มั่น 
๏ รุ่งเช้าอย่าไว้  ตระเวนรอบกรุงไกร แล้วไปฆ่าฟัน 
เชือดแล่ทั้งตัว  ตัดเอาหัวมัน  เสียบไว้สามวัน  ตามพระอาญา 
๏ ครั้นแล้วภูมี  จึงให้เทวี  เสวยโภชนา 
เครื่องทรงของนาง ที่อีคุลา   ท้าวให้เอามา  ถวายแก่เทวี 
๏ จึงนวลนางพระยา ทรงพระภูษา  สุกใสแสงสี 
ใส่พระธำมรงค์  ทรงเครื่องอันดี  อำมาตย์เสนี  ชื่นชมดีใจ 
๏ ถวายบังคมนาง เห็นพระรูปร่าง  รุ่งเรืองสุกใส 
งามเหมือนนางฟ้า มาแต่ตรึงษ์ไตร  สมด้วยท้าวไท  ผู้เป็นกษัตรา 
๏ สมเด็จภูวนัย  พานางอรไท  สู่แท่นรจนา 
ร่วมรักภิรมย์  ชื่นชมเสน่หา  ทั้งสองกษัตรา  ขึ้นสู่ปรางค์ชัย 
๏ ครั้นว่ารุ่งเช้า  จึงนวลนางเจ้า  เฝ้าขอโทษภัย 
มิให้อีคุลา  มรณาตดัษัย  ขอชีวิตไว้  ปล่อยไปหิมวา 
๏ ท้าวให้อนุญาต  จึงสั่งอำมาตย ์  ตามแต่ไฉยา 
ท่านจงเอาไป  ในไพรพฤกษา  ปล่อยอีคุลา  ตามอัชฌาสัย 
๏ จึงนายเพชฌฆาต บังคมพระบาท  จูงอีคุลาไป 
บ้างชกบ้างตีด่า  บ้างมาผลักไส  ฉุดลู่ถูไป   ปล่อยเสียพงพี 
๏ ท้าวจึงให้หา  สองเฒ่ายายตา  รักษาเทวี 
ประทานเสื้อผ้า  เงินตรามากมี  ทาสาทาสี  ให้แก่ยายตา 
๏ สองเฒ่าเปรมใจ ผู้คนข้าไท  วัวควายไร่นา 
มีตราคุมหาม  ให้ตามปรารถนา  เป็นเจ้าขรัวตา  เป็นมหาเศรษฐี 
๏ สมเด็จราชา  อภิเษกนางพระยา เป็นพระมเหสี 
สมโภชน์เจ็ดวัน  เชิญขวัญเทวี  ตบแต่งไบศรี๔๘  มีทั้งซ้ายขวา 
๏ มีงานประชัน  โขนหนังทั้งนั้น  สารพันนานา 
โปรยปรายเงินทอง เข้าของนานา  สมณพราหมณา  สังระเสริญ๔๙ยินดี 
 

 
๔๘ ไบศรี (ภาษาปาก) = บายศรี 
๔๙ สังระเสริญ (ปาก) = สรรเสริญ 



๒๕๙ 

 

๏ กษัตริย์ทุกเมือง ระบือลือเลื่อง  ฟุ้งเฟ่ืองกรุงศร ี
แตกกันเข้ามา  วันทาภูมี  ถวายของอย่างดี  แก่พระเทวัน 
๏ ฝ่ายพระมารดา องค์พระราชา  มรณาไปสวรรค์ 
พระทำคำรบ  พระศพเจ็ดวัน  สำเร็จเสร็จพลัน  ในพระเมรุทอง 
๏ สมเด็จราชา  กับนางฉายา  ร่วมรมย์สมสอง 
เสวยราชสมบัติ  โดยสัจทำนอง  พระเจ้าครอบครอง ปกป้องพารา 
๏ อยู่ช้านานมา  จึงนวลนางคราญ  คิดถึงมารดา 
จึงทูลท้าวไท  ได้โปรดเกศา  เชิญท้าวยาตรา  ไปเมืองโกไสย 
๏ โอ้พระผ่านเกล้า พระมารดาเจ้า  จะเศร้าโศกไป 
ทั้งพระบิดา  จะมาสงสัย  ไม่เห็นน้องไป  ว่าลูกมรณา 
๏ สมเด็จท้าวไท  จึงตรัสปราศรัย  อรไทฉายา 
อันเมืองโกไสย  ทางไกลนักหนา  แม่น้ำขวางหน้า  โยธาจะไป 
๏ ดูรานางน้อง  เจ้าอย่าเศร้าหมอง ทุกขต์รอมผอมไผ่ 
จะทำนาวา  สำเภาแล่นไป  ท้าวจึงตรัสใช้  แก่หมู่เสนา 
๏ ท่านเร่งจัดแจง  ช่วยกันตบแต่ง  สำเภานาวา 
ให้ได้ห้าร้อย  ใหญ่น้อยเร็วรา  เราจะยาตรา  พาราโกไสย 
๏ เสนาทหาร  รับพระองการ  เร่งรัดกันไป 
จัดแจงซุงสัก  ฉุดชักขึ้นไว้  เลื่อยขั้นฟันไป  เร่งให้ทำการ 
๏ ให้เจ๊กผันผวน  เกณฑ์ให้ไอ้ญวน  เดินลากถากขวาน 
มันมั่นคง  ติดกงลงวาน  สำเร็จเสร็จการ  ติดต่อสำเภา 
๏ ตอกม่ันชันเขี้ยว เสาใบลดเลี้ยว  ประเสริฐเพริศเพรา 
เขียนวาดสลัก  ชักใบใส่เสา  ธงชัยใส่เข้า  เหล้าเซ่นบวงสรวง 
๏ ตบแต่งสำเภา  ครบสามเดือนเข้า สำเร็จทั้งปวง 
ไบศรีซ้ายขวา  เจ้าพระยาพระหลวง ขุนหมื่นทั้งปวง  ชื่นชมดีใจ 
๏ กราบทูลพระบาท ท้าวตรัสประภาษ  ให้ขนของลง 
เงินทองเสื้อผ้า  เข้าปลาขนไป  สำเภาน้อยใหญ่  ให้เต็มบริบูรณ์ 
๏ เสนาเสนี  ทำสำเร็จดี  แล้วไปกราบทูล 
ดุจมีองการ  ภูบาลนเรนสูร  สำเภาบริบูรณ ์  ขอเชิญเสด็จไป 
๏ เมื่อนั้นภูมี  ตรัสแก่มเหสี  จักรีปราศรัย 
ขอเชิญนางน้อง  อย่าหมองพระทัย มาเราจะไป  โกไสยพารา 
๏ จัดแจงแต่งองค ์ เครื่องต้นเครื่องทรง ธำมรงค์ภูษา 
ทรงสร้อยสังวาล  ตระการรจนา  มงกุฎชฎา  ยาตราคลาไคล 
๏ เสด็จจากปราสาท เสนาอำมาตย ์  บังคมไสว 
แตรสังข์ฆ้องกลอง กึกก้องวังใน  พระเสด็จลงไป  สู่ที่นาวา 
๏ ฝูงคนคับคั่ง  สาวศรีชาววัง  เศร้าโศกโศกา 
ร้องไห้เซ็งแซ ่  ชาวแม่ซ้ายขวา  เมื่อพระราชา  ลงมาสำเภา 
 



๒๖๐ 

 

๏ ล่าต้าคนหน  วิ่งจับสับสน  สายยนต์บนเสา 
ชักใบใส่ธง  ปากลงเพริศเพรา  มีนายสำเภา  นั่งเฝ้าประจำยาม 
๏ กษัตริย์ทั้งสอง  เถิงสำเภาทอง  ปี่กลองแตรสังข ์
ประโคมครันครืน  ยิงปืนตึงตัง  จีนแขกฝรั่ง  นอนนั่งประจำไป 
๏ ชักไปอุตลุด  แลไปไม่หยุด  ตามสมุทรน้ำไหล 
จระเข้เหรา  โลมาปลาใหญ่  ว่ายแหวกแถกไป  ในท้องนัทท ี
๏ พระชมฝูงสัตว์  มัจฉาสารพัด  ยัดเยียดเสียดสี 
มังกรเงือกง ู  ว่ายอยู่เร็วรี่  ฝูงสัตว์นัทที  มีพ้นคลนา 
๏ แล่นไปเจ็ดวัน  มเหสีมีครรภ์  ถ้วนทศมาสา 
เหนื่อยเหน็บเจ็บปวด ยิ่งยวดกายา  เจ็บครรภ์นักหนา  นางพระยาวุ่นวาย 
๏ จึงพระเทวัน  เห็นนางพระยานั้น เจ็บครรภ์มั่นหมาย 
พระเจ้าให้หา  โหรามาทาย  โหรเฒ่าทูลถวาย  อันนรายไม่มี 
๏ ข้าแต่ทรงธรรม์ อย่าเศร้าโศกศัลย์  ด้วยมเหสี 
จะประสูติโอรส  ปรากฏวันนี้  เมื่อนั้นเทวี  ได้พระเวลา 
๏ ประสูติโอรส  รูปร่างปรากฏ  ดังว่าหล่อมา 
จงพระให้พระนาม โดยตามวาสนา  ชื่อเจ้าสมุทรกุมารา คลอดกลางสมุทรไท 
๏ ฝูงเทพยุดา  อันอยู่รักษา  เมตตาท้าวไท 
ให้ลมกินใบ  แล่นไปในบ้าน 
๏ กลางคืนกลางวัน เทพช่วยป้องกัน  เป็นสุขสำราญ 
ไปได้เดือนหนึ่ง  เถิงเมืองมินาน  พระให้ทหาร  หยุดจอดทอดลง 
๏ รออยู่ปากน้ำ  ทั้งห้าร้อยลำ  ไม่พลัดซัดหลง 
เรียงกันเข้าจอด  ทอดสมอรอลง  หัวห่านท้ายหงส์  ปักธงสามชาย 
๏ บ้างตี(ชำรุด)  ขยายสายสมอ  ขันช่อชักสาย 
ให้โล้เฮลา  ร้องว่าวุ่นวาย  สำเภาทั้งหลาย  จอดเรียบเรียงดี 
๏ จึงพระภูบาล  จัดเครื่องบรรณาการ ทหารมนตรี 
ราชสารบอกทั่ว  ท้าวยศเรืองศรี  ให้พระบุร ี  โกไสยพารา 
๏ ราชทูตเข้าไป  บังคมท้าวไท  ผู้เป็นพ่อตา 
ว่าองค์พระบาท  ทั้งราชบิดา  บัดนี้เสด็จมา  หาพระบิดร 
๏ ท้าวยศเรืองศรี  ได้ฟังมนตร ี  ยินดีสโมสร 
เห็นเครื่องบรรณาการ ราชสารภูธร  ทั้งลูกสายสมร  มากับผัวขวัญ 
๏ ผัวไซร้มิใช่อื่นไกล คือองค์ท้าวไท  นามชื่อเทวัน 
สมคำโหรทาย  มั่นหมายสำคัญ  ชื่นชมหฤหรรษ์  บอกแก่มเหสี 
๏ ท้าวตรัสสั่งไป  เสนาน้อยใหญ่  ร้องไปบัดนี้ 
จงแต่งหนทาง  สองข้างให้ด ี  ราชวัตรฉัตรมี  กั้นที่ริมทาง 
๏ ดอกไม้ห้อยย้อย ต้นกล้วยต้นอ้อย  ปักไว้ข้างทาง 
ทั่วทางรกแล้ว  ให้แผ้วให้ถาง  มรคาสองข้าง  โขนหนังริมทาง 
 



๒๖๑ 

 

๏ ให้นั่งร้านขายตลาด เชี่ยนขันโตกถาด  เดียรดาษริมทาง 
ของขายให้มาก  เครื่องนาคเงินทอง ลูกเราทั้งสอง  จะเสด็จขึ้นมา 
๏ เร่งรัดบัดนี้  ปลูกโรงพิธธี  ให้มีพลับพลา 
ตบแต่งให้ด ี  ไบศรีซ้ายขวา  จะให้ลูกยา  อุภิเษกครองเมือง 
๏ เสนาทหาร  รับพระองการ  ท้าวยศเรืองศรี 
ออกมาตบแต่ง  จัดแจงบ้านเมือง  ระบือลือเลื่อง  ทัว่ทั้งกรุงไกร 
๏ ตบแต่งมินาน  ดุจมีองการ  ตำรัสกรัสไป 
ถนนหนทาง  วางตาริ้วไข  ตรงแต่วังไป  ถึงพระราชา 
๏ โขนหนังเข้าโรง กระทุ้งเสาโครม  โหมโรงสนั่นมา 
ร้านรวงอึกทึก  คึกคักหนักหนา  สองข้างมรคา  ดูน่าพึงใจ 
๏ สำเร็จเสร็จดี  ท้าวยศเรืองศรี  มีองการไป 
ดูก่อนอำมาตย์  เสนาผู้ใหญ่  เร่งเร็วจงไป  เชิญพิชัยรถมา 
๏ คานหามวอทอง คนเคยหามป้อม  ม่านทองซ้ายขวา 
สำหรับจะได้  ใส่พระธิดา  พระลูกเรามา  บัดนี้เร็วไว 
๏ เสนาทหาร  ทำตามองการ  สำเร็จทันใจ 
ผู้คนอัดแอ  แห่แหนแน่นกันไป เต็มทั้งกรุงไกร  ไปรับราชา 
๏ ครั้นถึงภูม ี  เสนามนตรี  ดุษฎีเกศา 
เชิญพระข้ึนรถ  มรกตโสภา  พระเสด็จยาตรา  เสนาคลาไคล 
๏ ส่วนนางพระยา อุ้มโอรสสา  ขึ้นวอทองไป 
เจ้าโปรยเงินทอง  สองข้างทางใหญ ่ ทอดพระเนตรไป  พระทัยศรัทธา 
๏ ท้าวปรายแก้วแหวน สิ้นสิบหกแสน  คนแน่นมรคา 
ถวายชัยมงคล  พระชนวษา  จงวัฒนา  สวัสดีมีชัย 
๏ แตรสังข์ฆ้องกลอง โขนหนังกึกก้อง  โห่ร้องอึงไป 
เบียดเสียดเยียดยัด อัดแอแจใน  จนถึงทวารใหญ่  เข้าในเวียงวัง 
๏ ฝ่ายท้าวพ่อตา  นั่งชม้อยคอยท่า  นางพระยาอยู่หลัง 
แลตามมรคา  ลูกมาหรือยัง  ได้ยินแตรสังข ์  โขนหนังอึงมา 
๏ แลเห็นเขยขวัญ เกสรสวรรค์  ผู้เป็นธิดา 
อุ้มพระลูกแก้ว  แล้วตามกันมา  สมเด็จมารดา  ชื่นชมยินดี 
๏ สมเด็จพระเทวัน นางเกสรสวรรค์  ผู้เป็นมเหสี 
ตามกันขึ้นไป  สู่ไท้บด ี   ก้มเกล้าเกศี  บังคมพระตา 
๏ ท้าวยศเรืองศรี  รับไหว้ภูมี  ยินดีเสน่หา 
ประภาษปราศรัย  ถามไถ่ไปมา  ลูกรักบิดา  เจ้ามาขอบใจ 
๏ จะให้อุบภิเษก  พระลูกเป็นเอก  ครองเมืองโกไสย 
ตัวพระบิดา  แก่ชราไป  เชิญครองราชัย  อย่าได้ไคลคลา 
๏ ฝ่ายพระชลนี  สวมกอดเทวี  ผู้เป็นธิดา 
เสาวนีย์ปราศรัย  ถามไถ่ทายไปมา  จูบเกล้าเกศา  โศการ่ำไร 
 



๒๖๒ 

 

๏ ลูกรักเจ้าแม่  โอ้จำเดิมแต ่  เจ้าแม่หายไป 
แม่เสวยน้ำตา  โศกาอาลัย  ลูกรักจักไป  ไม่บอกมารดา 
๏ เมื่อนั้นเทวี  ก้มเกล้าเกศี  กราบกับบาทา 
น้ำเนตรไหลหลั่ง  ทั้งพระพักตรา  ขอโทษโทษา  นางพระยาสลบไป 
๏ ฝ่ายพระชลนี  เห็นลูกสาวศรี  ไม่หวาดหวั่นไหว 
นางทรงกันแสง  สิ้นแรงโรยไป  กอดลูกเข้าไว้  แล้วสลบลง 
๏ สองกษัตริย์สลบไป สมเด็จท้าวไท  เทวันโฉมยง 
มิอาจจะกลั้น  โศกศัลย์ไหลหลง  ไม่อาจจะทรง  ตำรงกายา 
๏ ชวนกันสลบ  ดุจนอนหลับใหล  ในปรางค์รจนา 
สาวศรีชาววัง  นั่งเฝ้าซ้ายขวา  เอาน้ำอบมา  สรงพักตราไป 
๏ กษัตริย์ทั้งหลาย ค่อยมาฟ้ืนกาย  สบายพระทัย 
ผุดลุกข้ึนนั่ง  พร้อมพรั่งไสว  เมื่อนั้นท้าวไท  ผู้เป็นพ่อตา 
๏ ให้เชิญเครื่องเสวย อุ้มหลานชมเชย  จูบเกล้าเกศา 
พระเจ้าเสวยแล้ว  ผ่องแผ้ววิญญา  ท้าวไทให้หา  เสนามนตรี 
๏ ดูก่อนเสนา  เร่งเร็วอย่าช้า  ไปยกไบศร ี
เงินทองก่องแก้ว  วาวแววรูจี  อภิเษกสองศรี  บัดนี้เร็วพรัน 
๏ บัดนั้นเสนี  ยกเครื่องไบศร ี  ทำม่ิงสิ่งขวัญ 
เชิญพระภูธร  นางเกสรสวรรค์  นั่งเรียงเคียงกัน  ลั่นฆ้องสามท ี
๏ จุดธูปจุดเทียน  ติดแว่นแล้วเวียน  วิ่งรอบสองศรี 
ประโคมแตรสังข์  โขนหนังทันท ี  ต้นกัมมพฤกษ๕์๐มี ทิ้งทานหว่านไป 
๏ สมโภชน์เจ็ดวัน สำเร็จเสร็จพรัน  เทวันฤทธิไกร 
ตรัสสั่งเสนา  ให้มาขนไป  สิ่งของอันใด  มีในสำเภา 
๏ ขนไว้ในวัง  แน่นยัดอัตนัง  เต็มคลังใหม่เก่า 
ของไปไม่น้อย  ห้าร้อยสำเภา  ท้าวให้ขนเข้า  เข้าในพระลาน 
               ยานี ๏ เมื่อนั้นพระเทวัน  เห็นของนั้นพ้นประมาณ 

จึงสั่งแก่ทหาร   ปลูกโรงทานรอบพารา 
๏ ให้แต่งเลี้ยงไพร่พล  ทั้งฝูงคนทั่วทิศศา 
สมณพราหมณา   นิมนต์มาฉันในวัง 
๏ เฒ่าแก่แลแม่หม้าย  ผัวล้มตายชายหย่าร้าง 
ให้เข้ามาในวัง   ให้พร้อมพรั่งนั่งแน่นไป 
๏ ท้าวให้ตามปรารถนา  แตกกันมาเป็นอสงไขย 
รับทานตามชอบใจ  อัตราไปทุกเวลา 
๏ หูหนวกแลตาบอด  มาไม่รอดเสียแข้งขา 
พระให้ไปรับมา   เงินแลผ้าให้ตามใจ 
 

 
๕๐ กัมมพฤกษ์ (ภาษาปาก) = กัลปพฤกษ ์



๒๖๓ 

 

๏ คนยากแลคนจน  ชวนกันพ้นจากข้าไท 
รับทานทุกวันไป   เมืองโกไสยเล่นสบาย 
๏ สุขเกษมเปรมประชา  ดังเมืองฟ้าไม่เหือดหาย 
เป็นสุขทุกหญิงชาย  ไม่ขวนขวายเป็นทำวน 
๏ ระบือลือเลื่องไป  เมืองน้อยใหญ่ทุกแห่งหน 
กษัตริย์แลพวกพล  ก็เกลื่อนกล่นกันเข้ามา 
๏ กลัวบุญพระเทวัน  บังคมคัลก้มเกศา 
ขอเป็นข้าบาทา   ฝากชีวากว่าจะตาย 
๏ ฝ่ายท้าวยศเรืองศรี  อยู่เปรมปรีดิ์สุขสบาย 
เงินทองของมากมาย  เพราะลูกชายเป็นเขยขวัญ 
๏ ท้าวพระยาทั้งร้อยเอ็ด  กลัวฤทธิ์เดชพระเทวัน 
เงินทองของทั้งนั้น  ชักชวนกันเอามาถวาย 
๏ สมเด็จพระเทวัน  อยู่เมืองนั้นสุขสบาย 
สามปีสี่เดือนปลาย  พระลูกชายใหญ่ขึ้นมา 
๏ เมื่อนั้นนางเทวี   เกสรศรีผู้โสภา 
ทรงครรภ์แก่ขึ้นมา  มิทันช้าจะสืบสาย 
๏ ถ้วนทศมาสแล้ว  คลอดลูกแก้วออกเป็นชาย 
รูปทรงองค์เฉิดฉาย  งามพรรณรายศรีโสภา 
๏ พระญาติพรักพร้อม  นั่งแวดล้อมทั้งซ้ายขวา 
รับขวัญมิทันช้า   ให้ฉายานามกร 
๏ ชื่อพระหัสบดี   บุญญามีได้ศิลป์ศร 
ปรากฏงามบวร   มีพระกรถือซ้ายขวา 
๏ ศิลป์ศรนั้นเล่าไซร้  ท้าวหัสนัยน์ไตรตรึงสา 
แรกออกจากมารดา  เธอลงมาให้ในมือ 
๏ มิให้ใครปรากฏ  พระโอรสเจ้ารับถือ 
ฝูงคนมาเลื่องลือ   ว่าถือศรมาในครรภ์ 
๏ พระอินทร์เธอเอามา  บังหูตาคนร้อยพัน 
ให้แล้วเสด็จไปสวรรค์  ศิลป์ศรนั้นมีฤทธี 
๏ สมเด็จพระบิดร  ให้นามกรชื่อหัสบดี 
โพธิญาณกุมารมี   จำเริญศรีแก่วงศา 
๏ นางนมแลพี่เลี้ยง  เข้าคู่เคียงข้างซา้ยขวา 
สมเด็จพระพ่อตา   รักนัดดาสุดอาลัย 
๏ เฝ้าอุ้มเฝ้าชูชม   ให้นางนมเอาใจใส่ 
เช้าเย็นเป็นนิตย์ไป  พระหลานได้สามขวบปี 
๏ แผลงศรเล่นทุกวัน  ข้าไทนั้นก้มเกศี 
มหัดเล็กเด็กมากมี  ตามสองศรีพระฤๅสาย 
 



๒๖๔ 

 

๏ พระหัสบดี   มีฤทธีเป็นมากมาย 
แผลงศรออกวุ่นวาย  คนทั้งหลายกลัวฤทธี 
๏ แผลงไปเป็นของกิน  ไม่รู้สิ้นล้วนของดี 
ชวนกันกินเป็นสิงคลี  ศิลป์ศรมีฤทธิ์เหลือใจ 
๏ แผลงเป็นคำรบสอง  เป็นเงินแลทองกองกลาดไป 
จะนึกเอาสิ่งไร   เจ้าแผลงไปเป็นสามที 
๏ ทีนั้นศรอัมรินทร์  แผลงแล้วบินปักษ ี
เป็นครุฑยุดนาค ี   เป็นอสุรีไล่ตีกัน 
๏ ศรไปแล้วกลับมา  สู่หัตถาเข้าแล่งพลัน 
ฝูงคนเห็นอัศจรรย์  กราบอภิวันท์พระกุมาร 
๏ สมเด็จพระเจ้าตา  พระบิดาแลวงศ์ปราณ 
เห็นฤทธิ์พระกุมาร  มาเชี่ยวชาญยิ่งแสนทวี 
๏ เจ้าตามารักนัก   อุ้มใส่ตักจูบเกศ ี
ว่าหลานของเรานี้  บุญญมีใครจะเทียมทัน 
๏ ตานี้จะได้พ่ึง   บุญไม่ถึงจะอาสัญ 
แก่เฒ่าไปทุกวัน   เพราะโรคนั้นมันบีฑา 
๏ สมเด็จพระเทวัน  อยู่เมืองนั้นช้านานมา 
ได้เจ็ดพระวษา   ท้าวพ่อตาม้วยอาสัญ 
๏ พระองค์ไว้พระศพ  ถ้วนคำรบถึงเจ็ดวัน 
โขนหนังประดังกัน  เล่นประชันสมโภชน์ไป 
๏ สำเร็จในเจ็ดวัน  พระทรงธรรม์ตรัสปราศรัย 
แก่ลูกสองทรามวัย  เจ้าจงไปในหิมวา 
๏ ร่ำเรียนเพียรเพ่ิมบุญ  มาแทนคุณพระบิดา 
จะให้ครองพระพารา  แทนวงศาสืบสายไป 
๏ พระสมุทรผู้เป็นพี่  พระหัสบดีน้องทรามวัย 
สององค์มาปลงใจ  ก้มกราบไหว้พระบิดา 
๏ ไม่ขัดอัชฌาสัย   กราบลาไปมิได้ช้า 
สมเด็จพระมารดา  จูบเกศาท้ังสองศรี 
๏ เจ้าแม่ทั้งสององค ์  จะเข้าดงในพงพี 
ถ้าบุญพระลูกมี   พบฤๅษีท่ีศาลา 
๏ เจ้าไปสบพบแล้ว  พระลูกแก้วอย่าอยู่ช้า 
เรียนร่ำจำเอามา   จงกราบลามาเมืองพลัน 
๏ นางมาทรงกันแสง  ให้ตบแต่งไปทุกสิ่ง 
ขนมอันหวานมัน   ใส่ย่ามพลันมิทันช้า 
๏ สององค์กราบกับบาท  พระบิตุราชมารดา 
จับเอาถุงใส่บ่า   ทั้งสองราก็คลาไคล 
 



๒๖๕ 

 

๏ ออกจากพระนคร  สองบังอรเข้าในไพร 
ดั้นดงบุกพงไป   ค่ำอาศัยในพฤกษา 
๏ พระหัสบดี   ศิลป์ศรมีด้วยบุญญา 
แผลงไปเป็นโภชนา  ทั้งสองราเสวยสำราญ 
๏ รุ่งเช้าเข้าแดนดง  ทั้งสององค์ไปไม่นาน 
ข้ามห้วยเหวละหาน  ท้องเนินธารด่านน้ำไหล 
๏ สองเจ้าเข้าพงพี  พบฤๅษีชื่อโกไล 
องค์เดียวเธอเที่ยวไป  เก็บผลไม้ในหิมวา 
๏ สององค์ตรงอาศรม  ก็ชื่นชมภิรมยา 
เข้าไปในศาลา   แลซ้ายขวาไม่เห็นใคร 
๏ เห็นแต่เครื่องบริขาร  ที่สำราญภิรมย์ใส่ 
โรงฉันแลโรงไฟ   เจ้าอาศัยในศาลา 
๏ ชวนกันนอนหลับเล่น  สายัณห์เย็นดาวบสมา 
เข้าไปในศาลา   เห็นสองรานอนอยู่ใน 
๏ ดาวบสพิจรณา  ว่าใครหนาอยู่อาศัย 
จึงย่องมองเข้าไป   ยืนแทบใกล้สองกุมาร 
๏ พินิจพิจรณา   ปลุกสองรามิทันนาน 
เมื่อนั้นพระกุมาร   ก้มกราบกรานพระฤๅษ ี
๏ ดาวบสจึงถามไป  อยู่เมืองใดมาเถิงนี่ 
สองเจ้าเล่าคด ี   บอกฤๅษีมิทันช้า 
๏ ข้าเจ้าอยู่เมืองไกล  ชื่อโกไสยพารา 
สมเด็จพระบิดา   ตรัสใช้มาหาอาจารย์ 
๏ มาพบผู้เป็นเจ้า  ขอเรียนเล่าให้ชำนาญ 
ความรู้วิชาการ   พระอาจารย์จงเมตตา 
๏ ดาวบสฟังคด ี   เจ้าสองศรีกล่าววาจา 
ปราศรัยไปไม่ช้า   เชิญสองราสู่สำราญ 
๏ ผลไม้เราได้มา   กินเถิดราต่างอาหาร 
ส้มสูกลูกหว้าหวาน  เป็นกันดารในหิมวา 
๏ น้ำใสสนิทนัก   เราไปตักซอกเหวผา 
กินเถิดทั้งสองรา   ตามปรารถนาให้สบาย 
๏ ทั้งสองเจ้าวันทา  เสวยผลไม้ท้ังหลาย 
ค่ำเช้าทุกเพลางาย  อยู่สบายทุกราตรี 
๏ ร่ำเรียนเพียรเป็นนิตย์  มิได้ผิดคำฤๅษ ี
อยู่ไปได้สามปี   ความรู้ดีมีครบครัน 
๏ สองคิดเถิงมารดา  ก้มเกศาอำลาพลัน 
ดาวบสฟังสองนั้น   เธอโศกศัลย์สองจะไป 
 



๒๖๖ 

 

๏ เคยอยู่มาด้วยกัน  จะผายผันจากศาลา 
ดาวบสสลดใจ   น้ำตาไหลด้วยสองรา 
๏ ว่าเจ้าจะลาไป   จะบอกให้ความปราศนา  
ฤๅษีมีกรรรุณา   ยกมือขวาชี้บอกไป 
๏ ดูก่อนทั้งสองศรี  ไปตรงนี้เมืองโกไสย 
ทางโน้นพ้นอย่าไป  จะหลงใหลไกลพารา 
๏ จะสบยักษาน   สาธารณ์ร้ายหนักหนา 
พ่ีน้องทั้งสองรา   จะมรณาม้วยชีวัน 
๏ มันอยู่มากมายนัก  พวกพลยักษ์กล้าแข็งขัน 
อยู่ในเมืองกุตัน   ฤทธามันเป็นมากมาย 
๏ เจ้าไปให้จงดี   ตรงเราชี้ให้มั่นหมาย 
อย่าได้คลาดเคลื่อนคลาย  สองโฉมฉายไปเถิดรา 
๏ สองเจ้ากราบบรรจง  ก้มเศียรลงกับบาทา 
ทักษิณไปเบื้องขวา  สามรอบลาดาวบสไป 
๏ โกไลยฤๅษี   ความปรานีสองทรามวัย 
ชี้ช่องมองดูไป   น้ำตาไหลให้โศกา 
๏ สองเจ้าไปแลลับ  ฤๅษีกลับมาศาลา 
เที่ยวไปในไพรสา   แสวงผลาผลไม้ไป 
๏ สององค์เข้าดงดอน  รุ่งเช้าเจ้าไคลคลา 
ตามมรคาดาวบสบวร  เวลามาเย็นรอน          สองบังอรอยู่อาศัย 
๏ ริมทางหว่างมรคา  ใต้พฤกษาร่มพระไทร 
กลางคืนวันนั้นไซร้  สองหลับไปไม่รู้ตัว 
๏ ยังมียักษ์กุตัน   ลูกสาวนั้นไม่มีผัว 
เที่ยวไปไม่ได้กลัว   ไปแต่ตัวเที่ยวเอกา 
๏ ฉวยได้กระบองเพชร  เที่ยวระเห็จในไพรสา 
เสือสางแลช้างม้า   ขุนยักษาไล่วุ่นวาย 
๏ ซุกซนดั้นด้นมอง  แลเห็นสองเจ้าโฉมฉาย 
รูปทรงองค์เพริศพราย  จิตคิดหมายใคร่ได้ตัว 
๏ ค่อยมองย่องเข้าไป  ยินอยู่ใกล้ให้มืดมัว 
ขุนยักษ์จะจับตัว   แล้วคิดกลัวศิลป์ศรชัย 
๏ ขุนยักษ์คิดจินดา  ทั้งสองราอยู่ที่ไหน 
จึงมานอนอาศัย   แล้วจะไปหนใดหนา 
๏ กูจะสะกดไว้   อุ้มเอาไปอยู่ในพารา 
แล้วจะให้ธิดา   พิจรณาตามชอบใจ 
๏ ยักษ์คิดมิทันช้า  ร่ายคาถาบริกรรมไป 
ปรายโปรยโรยใบไม้  เข้าไปใกล้สองกุมาร 
 



๒๖๗ 

 

๏ จึงอุ้มเอาโฉมยง  ทั้งสององค์จากสถาน 
เหาะไปมิได้นาน   เถิงเมืองมารบัดเดี๋ยวใจ 
๏ เข้าไปในประสาท  วางเหนืออาสน์อันสุกใส 
จึงบอกลูกสาวไป   ว่าพ่อได้ชายหนุ่มมา 
๏ พ่ีน้องทั้งสองคน  มานอนกรนในไพรสา 
พ่อเห็นจึงอุ้มมา   ทั้งสองราอยู่ปรางค์ศร ี
๏ นางมุกขังฟังพ่อว่า  ความเสน่หายินดี 
จึงมาสู่ปรางค์ศรี   เข้าสู่ที่สองไสยา 
๏ แลเห็นเจ้าสององค์  จิตใจปลงด้วยเสน่หา 
จึงอุ้มเอาสองรา   พาไคลคลามาปรางค์ชัย 
๏ วางไว้ในประสาท  นอนเหนืออาสน์นางอรไท 
แล้วปลุกข้ึนบัดใจ  สองทรามวัยตื่นขึ้นพลัน 
๏ แลเห็นปรางค์ประสาท  เพดานดาดงามเฉิดฉัน 
เงินทองของทั้งนั้น  สองอัศจรรย์ในวิญญา 
๏ จึงถามนางยักษี  ว่าบุรีของใครหนา 
เรานอนอยู่หิมวา   เป็นไรมาอยู่ปรางค์ศร ี
๏ นางยักษ์จึงบอกพลัน  ชื่อกุตันทบุรี 
บิดาข้าปรานี   น้องไม่มีผัวชมเชย 
๏ จึงอุ้มเอาเจ้ามา  อยู่กับข้าอย่าปรารมภ์ 
เข้าของน้องอุดม   เชิญภิรมย์ร่วมเสน่หา 
๏ พระสมุทรผู้พี่ชาย  ฟังภิปรายนางยักษา 
จึงมีพระวาจา   แก่น้องยามาโศกศัลย์ 
๏ ว่าน้องอย่าหมองใจ  เมืองโกไสยไม่ไกลกัน 
ถ้าไปได้เจ็ดวัน   เมืองกุตันสุขสำราญ 
๏ เมื่อนั้นเจ้าหัสดี  ได้ฟังพ่ีมิทันนาน 
หาวนอนพ้นประมาณ  เจ้ารำคาญแค้นขัดใจ 
๏ เจ้ายังหนุ่มน้อยนัก  ซบพระพักตร์แล้วหลับไป 
พระพ่ีมาดีใจ   พูดปราศรัยนางยักษา 
๏ อียักษ์มันเนรมิต  แกล้งเบือนบิดทำมารยา 
ท้าวยุดฉวยฉุดมา   นางยักษามันดีใจ 
๏ บัดเดี๋ยวเคี้ยวหมากสบ  มนุษย์พบยักษ์หลงใหล 
ร่วมรมย์เชยชมไป  กราบท้าวจนรุ่งรางพลัน 
๏ บัดนั้นท้าวยักษา  สั่งเสนาอันแข็งขัน 
ตีฆ้องเป่าร้องกัน   เมืองกุตันแดนยักษา 
๏ มิให้ใครแผลงฤทธิ์  ให้เนรมิตรูปกายา 
ให้งามเหมือนนางฟ้า  ทั้งพาราเมืองกุตัน 
 



๒๖๘ 

 

๏ ตั้งแต่วันนั้นไป   ยักษ์ผู้ใดใจแข็งขัน 
เกรงกลัวท้าวกุตัน  ไปหิมวันต์แผลงฤทธา 
๏ ทั้งสองอยู่เมืองมาร  ได้ช้านานสามเดือนตรา 
รู้ไปถึงยักษา   ชื่อโกลาอันแข็งขัน 
๏ แต่ก่อนท้าวโกลา  เคยไปมาเมืองกุตัน 
จึงขอลูกสาวนั้น   ท้าวกุตันไม่ชอบใจ 
๏ จึงท้าวโกลายักษ์  กริ้วโกรธนักหุนหันไป 
ยกพลมาล้อมไว้   รบชิงชัยกันนักหนา 
๏ ยักษ์มารตายเป็นเบือ  ไม่เหลือหลอสิ้นโยธา 
ยังแต่ท้าวโกลา   หนีกลับมาสู่เมืองตน 
๏ เมืองติดชิดลงกา  เหล่ายักษาเป็นพวกพล 
ล้มตายเที่ยวขวายขวน  หารี้พลทั่วทิศศา 
๏ เที่ยวไปเมืองลำยอง  ปรึกษาน้องชื่อกาลา 
บอกเล่าเรื่องราวมา  ท้าวกาลากริ้วโกรธไป 
๏ ว่าเหม่ท้าวกุตัน  ลูกสาวนั้นงามเป็นไฉน 
จะไว้ชีวิตไย   เราจะไปฆ่าให้ตาย 
๏ ท้าวโกลากาฬยักษ์  กริ้วโกรธนักไม่เหือดหาย 
เรียกยักษ์มาวุ่นวาย  สูทั้งหลายเร่งเร็วพลัน 
๏ อสูรหมู่เสนา   ก้มเกศาพรั่งพร้อมกัน 
นิมิตรูปกายนั้น   เป็นมหันต์เติบโตใหญ่ 
๏ พรั่งพร้อมแวดล้อมมา  จากพาราเข้าพงไพร 
ได้ยินเลื่องลือไป   ว่านางได้ผัวพึงชม 
๏ ผัวมันเป็นมนุษย์  รักสิ้นสุดไว้สู่สม 
รูปร่างอย่างอินทร์พรหม  ได้เชยชมเพราะบิดา 
๏ ท้าวโกลากาฬยักษ์  โกรธานักสั่งเสนา 
สูเร่งเร็วอย่าช้า   หมู่อสุราไคลคลาพลัน 
๏ บัดนั้นหมู่ยักษา  แผลงฤทธามาหุนหัน 
กลุ้มกลัดอัดหิมวันต์  ถึงกุตันมิทันนาน 
๏ ไล่บุกรุกรานตี   หมู่อสุรีหนีลนลาน 
ท้าวโกลาผู้กล้าหาญ  เข้าทะยานกำแพงเมือง 
๏ เมื่อนั้นท้าวกุตัน  กริ้วโกรธนั้นขัดแค้นเคือง 
อสุรามานองเนือง  ทำลายเมืองท้าวยักษา 
๏ จึงให้เสนามาร   ออกต้านทานท้าวโกลา 
สำแดงแผลงฤทธา  แปลงกายาต่าง ๆ ไป 
๏ ออกไปไล่ฆ่าฟัน  ท้าวกุตันโกรธคือไฟ 
โห่ร้องก้องกึกไป   เข้าชิงชัยให้อลวน 
 



๒๖๙ 

 

๏ ล้มตายวายชีวา  พระสุธาเต็มเกลื่อนกล่น 
บ้างรบบนหาวหน  เสียงอลวนก้องหิมวา 
๏ บัดนั้นสองกุมาร  รู้เหตุการณ์ท้าวยักษา 
พระหัสบดีผู้น้องยา  ฉวยศรง้ามิทันนาน 
๏ ส่วนว่าพระพ่ียา  กลัวยักษาแล้วกล้าหาญ 
ตกใจให้ลนลาน   จากสถานหาน้องพลัน 
๏ พระหัสบดี   ศิลป์ศรมีฤทธิ์แข็งขัน 
สำแดงแผลงไปพลัน  ให้อัศจรรย์ทั้งเวหา 
๏ ศรนั้นเป็นนาคบาศก์  ทั่วอากาศพระสุธา 
ผูกมัดรัดยักษา   ท้าวโกลาแทบอาสัญ 
๏ พวกพลเสนามาร  วิ่งลนลานแล่นหนีพลัน 
ลูกศรเป็นนาคนั้น  เข้าผูกพันเอายักษา 
๏ ท้าวโกลากาฬยักษ์  เห็นประจักษ์เป็นนาคา 
เต็มไปในเวหา   รัดกายาแทบบรรลัย 
๏ ร้องขอโทษโทษา  ขอเป็นข้าสองทรามวัย 
อย่าให้ข้าบรรลัย   ชีวิตใต้พระบาทา 
๏ บัดนั้นพระกุมาร  ฟังอาการท้าวโกลา 
ร้องขอโทษโทษา   พระน้องยาแผลงศรไป 
๏ ลูกศรนั้นมันออกมา  เป็นพระยาปักษีใหญ ่
เป็นครุฑยุดนาคไป  จิกสับไส้ในเวหา 
๏ หมู่มารที่ลำบาก  ครุฑฉุดนาคจากกายา 
ฝูงมารพ้นเวทนา   ก้มเกศาบังคมไหว้ 
๏ โกลากาฬยักษ์   เห็นประจักษ์ฤทธิไกร 
ชวนกันยกกลับไป  บัดเดีย๋วใจถึงเมืองตน 
๏ (ขาดหาย)   ให้ไหวหวั่นโกลาหน   
เกรงกลัวทั่วทุกคน  สองจุมพลมีบุญญา 
๏ ท้าวกุตันเกรงกลัวนัก  เห็นประจักษ์เป็นนักหนา 
เชิญเจ้าทั้งสองรา   ให้ราชาครอบครองเมือง 
๏ เมื่อนั้นพระกุมาร  มีบริวารมากนองเนือง 
(ขาดหาย)   กลัวฟุ้งเฟ่ืองเลืองลือไป 
๏ ทั้งสองครองเมืองมาร  ไปไม่นานสามเดอืนไตร 
จึงคิดถึงท้าวไท   พระบิตุราชมารดา 
๏ พ่ีน้องปรองดองกัน  เศร้าโศกศัลย์ถึงวงศา 
จำจากจรไคลคลา  สู่พาราเมืองโกไสย 
๏ ครั้นถึงเวลาเช้า  ทั้งสองเจ้าจึงเข้าไป 
สู่ปรางค์ประสาทชัย  ท้าวกุตันทยักษา 
 



๒๗๐ 

 

๏ ข้าขอลาท้าวไท  สู่โกไสยพระพารา 
บิดาแลมารดา   จะคอยหาไม่ราวัน 
๏ ยักษามาได้ฟัง   ให้คลุ้มคลั่งเศร้าโศกศัลย์ 
ทั้งสองครองกุตัน   จะผายผันจรจากไป 
๏ เจ้าพ่อทั้งสององค ์  จะเข้าดงอย่าหลงใหล 
ครั้นจะห้ามเจ้าไว้   จะขัดใจไปเถิดรา 
๏ ไปแล้วเชิญเจ้ากลับ  จะคอยรับในหิมวา 
เจ้าไปหาบิดา   ไหว้อำลากลับมาพลัน 
๏ เมื่อนั้นสองกุมาร  จากสถานท้าวกุตัน 
สู่ปรางค์ประสาทพลัน  นางยักษาก้มเกศี 
๏ ทูลถามซ่ึงอาการ  พระกุมารบอกคด ี
เมื่อนั้นนางยักษี   ฟังคดีเศร้าโศกา 
๏ ตีทรวงเข้าผึงผาง  นางสุมุกขังเวทนา 
เห็นทางจะไคลคลา  ทอดกายาในปรางค์ศร ี
๏ กลิ้งเกลือกกับบาทา  โอ้ผ่านฟ้ามาหน่ายหนี 
จะท้ิงเมียไว้นี่   อายยักษีหมู่เทวา 
๏ ท้าวไม่ฟังนางนาถ  จรเยื้องยาตรคลาดไคลคลา 
จากปรางค์นางยักษา  ทั้งสองราออกจากเมือง 
๏ นางยักษ์เห็นผัวไป  น้ำตาไหลให้แค้นเคือง 
เรียกมานองเนือง   ออกจากเมืองติดตามไป 
๏ สองเจ้าเข้าหิมวันต์  เห็นยักษามาในไพร 
จึงร้องบอกออกไป  ตามเราไยไม่เข้าการ 
๏ นางยักษ์จึงร้องไป  ขอบอกเหตุการณ์เล่าถ้วนถี่ 
สมเด็จพระชลนี   ฟังสองศรีเจ้าสงสาร 

๒๘ ๏ สมเด็จพระบิดา ตรัสสั่งให้หา  โหราพิทาจารย์ 
พระสนมซ้ายขวา  มาในราชถาน  สั่งให้ทำการ  ไปเชิญศรีขวัญ 
๏ แต่งโรงพิธี  โขนหนังให้มี  ถ้วนถี่ครบครัน 
ระบำระมอญ  ละครประชัน  เครื่องสมโภชน์นั้น สารพันนานา 
๏ ครั้นได้ฤกษ์เอก ท้าวจึงอภิเษก  พระลูก(ย)า 
จัดนางสาวศรี  มีพระลัคนา  เป็นราชธิดา  พระยาสามนต ์
๏ สมด้วยพระน้อง เชิญให้ปกครอง  โกไสยไพร่พล 
เสนามนตรี  ยินดีทุกแห่งหน  ถวายชัยมงคล  แก่พระกุมาร 
๏ สมเด็จบิดา  เห็นสังขารา  ไม่เป็นแก่นสาร 
จะใคร่ก่อสร้าง  หนทางนิพาน  ท้าวสั่งทหาร  ให้แต่งสำเภา 
๏ สำเร็จเลิศดี  พาพระมเหสี  กับลูกนงเยาว์ 
ไปทั้งสามองค ์  ลงสู่สำเภา  พระหัสบดีเจ้า  ครองเมืองโกไสย 
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๏ พระลูกภูมี  บิดาปรานี  พาไปกรุงไกร 
สู่สำเภาทอง  ลอยล่องท่องไป  เสนาข้าไท  ไปด้วยราชา 
๏ นาวาเจ็ดลำ  แล่นไปในน้ำ  พระสมุทรคงคา 
ไปเจ็ดราตรี  กรุงศรีพารา  ฝูงเทพยุดา  เมตตาพาไป 
๏ ถึงกรุงมินาน  เสด็จสู่สถาน  ประสาทอาศัย 
เสนาพระสนม  บังคมไสว  ทูลถามท้าวไท  ปราศรัยยินดี 
๏ สมเด็จราชา  ท้าวไทให้หา  เสนามนตรี 
สั่งให้จัดแจง  แต่งโรงพิธธี  ทั้งเครื่องไบศร ี  มีจบครบครัน 
๏ จึงจัดธิดา  ลูกสาวพระยา  ลัคนาใครจะทัน 
ดังว่านางฟ้า  มาแต่เมืองสวรรค์ จึงเชิญนางนั้น  ตั้งเป็นมเหสี 
มิได้ยินดี   มีใจศรัทธา 
๏ เวนสมบัติแล้ว  แก่พระลูกแก้ว  สืบวงศ์พงศา 
สององค์ท้าวไท  เสด็จไปหิมวา  กับนางพระยา  สองรายินดี 
๏ เที่ยวไปในป่า  มีใจศรัทธา  บุญญาสองศรี 
ร้อนถึงเทวินทร์  อัมรินทร์ยินดี  ใช้พระมาตุลี  บรรจงลงมา 
๏ เนรมิตอาศรม  บริขารอุดม  นุ่งห่มกาสา 
หนังเสือพรายพร้อย ห้อยย้อยศาลา  แล้วเขียนอักขรา  ตามปรารถนาไซร้ 
๏ แล้วมากำจัด  ราชสีห์เสือสัตว์  สารพัดหมู่ใด 
ให้จรจากสถาน  บันดาลเสือไกล  ไม่ให้มีภัย  แก่พระราชา 
๏ สำเร็จเสร็จพลัน พระพิฉลูกรรม ์  ไปสู่ดึงสา 
บอกเล่าบังคม  สมเด็จอินตรา  ฝูงเทพยุดา  โมทนายินดี 
๏ กษัตริย์สองรา  เสด็จตามกันมา  ในป่าพงพี 
แลเห็นอาศรม  ชื่นชมยินดี  เห็นอักษรม ี  อยู่ที่ทวารา 
๏ พระทัยชื่นบาน เห็นเครื่องบริขาร  อ่านพิจรณา 
จึงเบิกเข้าไป  ในบรรณศาลา  ผลัดผ้ากาสา  ทรงหนังเสือพลัน 
๏ ส่วนพระมเหสี  อาศรมน้อยม ี  เรียบเรียงเคียงกัน 
ทรงผ้าหนังลาย  เพริศพรายผายผัน ก้มเกล้าอภิวันท์  แก่พระสาม ี
๏ จำเริญเมตตา  ตั้งเสกอุเบกขา  อยู่ป่าพงพี 
ได้ฌานพิญา  ทั้งห้าด้วยดี  เทวันฤๅษ ี  ฤทธีบุญญา 
๏ ดาวบสทั้งสอง  มิได้เศร้าหมอง  ในราคตัณหา 
ได้ฌานสมาบัติ  โดยสัตย์เมตตา  ดับสังขารา  มรณาไปสวรรค์ 
๏ พระญาติวงศา  โอรสนัดดา  ศรัทธาตามกัน 
ฟังโอวาทา  พระบิดานั้น  ดับชาติไปสวรรค์  ฉ้อชั้นดุสิดา 
๏ เสนามนตรี  พระสนมสาวศรี  ยินดีเสน่หา 
ทำตามท้าวไท  ตายไปสุกขา  สืบวงศ์พงศา  ท้าวพระยาประเวณี 
สิ้นฉบับ  จบนิทาน  แล้วนะท่านทั้งหลายเอย 
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏ 
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