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 ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  คือเรื่องเลาเผยแพรในสื่อ
รูปแบบตางๆ  ท่ีบันทึกไฟลในการแสดงไวในรูปแบบดิจิทัลและนําไปเผยแพรซํ้าในสื่อสังคมออนไลนได อันอาจจะ
ทําใหเกิดการเสพซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธไดทุกเวลา  นอกจากนี้ยังทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกสามารถนํามาเผยแพรซํ้าในโอกาสตางๆได  เชน การนําการตูนแอนิเมชันพระมหาชนกมาเผยแพรซํ้า
ในชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต  และเม่ือตัวบทสามารถเขาถึงไดงายก็ทําให
เกิดผูเสพตัวบทกลุมท่ีกวางและหลากหลายข้ึน   โดยผูเสพกลุมนี้คือกลุมคนรุนใหมท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ต  จะเห็นได
วาสื่อสมัยใหมมีบทบาทอยางมากตอการเสพ  การเผยแพร  และการดํารงอยูของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก   แสดงใหเห็นสายธารของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีถักทอมาอยางยาวนานในวัฒนธรรมวรรณศิลป
ของไทยวาไมไดสูญหายไป  หากแตเพียงปรับเปลี่ยนลักษณะและพ้ืนท่ีในการดํารงอยู  เพ่ือเปนประจักษยืนยันวา
สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของสังคมไทยมาชานาน 
 
คําหลัก: เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก, วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ, ส่ือรวมสมัย 
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Abstract 
 
Project Code: RDG59H0017 
Project Title: Narratives from the Story of Mahajanaka of King Bhumibol: Dynamics of Panegyric 
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  Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University 
E-mail Address: ratchaneekorn.r@chula.ac.th, der_nette_moon@hotmail.com 
Project Period: 20 April 2016 - 20 October 2017 
 This study has three objectives:  1 )  to study the characteristics of panegyric literature in 
the various narratives developed from King Bhumibol’ s version of THE STORY OF MAHAJANAKA; 
2) to compare themes and concepts of glorification found in the narratives developed from King 
Bhumibol’ s version of THE STORY OF MAHAJANAKA; and 3)  to compare these themes and 
concepts of glorification with other panegyric literature written in the same period. 
 The study shows that from the seven narratives developed from King Bhumibol’s version 
of THE STORY OF MAHAJANAKA, the characteristics of panegyric literature clearly appear.  The 
characteristics of the panegyric literature include glorifying content that honour King Bhumibol 
and conform to conventions of panegyric literature.  Such content includes an invocation, 
identification of the purposes to glorify His Majesty the King, descriptions of His Majesty’ s royal 
duties and a conclusion.  In addition, the study found three techniques used to connect the 
glorification of King Bhumibol with the core content:  1)  adaptation of the story for glorifying 
purposes; 2)  creation of elements for glorifying purposes; and 3)  creation of aesthetic elements 
for glorifying purposes.  These three techniques help readers identify the Mahajanaka King 
character with King Bhumibol and convey messages that glorify King Bhumibol through the 
Mahajanaka King character. There is also the glorification of the king as a convention of panegyric 
literature and the use of verse for glorification found in the seven narratives developed from King 
Bhumibol’s version of THE STORY OF MAHAJANAKA.  
 From the characteristics of panegyric literature appearing in the narratives developed from 
King Bhumibol’ s version of THE STORY OF MAHAJANAKA, there are five themes to glorify King 
Bhumibol:  1) a virtuous Bodhisatta who is full of perseverance; 2) a king who brings wisdom to 
the people; 3 )  a king who commits to fulfilling the ten principles of a righteous king; 4)  an 
agricultural king; and 5 )  a merciful father of the people.  When comparing the five themes of 
glorification with other contemporary panegyric literature, three similar themes of glorification are 
found: a virtuous Bodhisatta who is full of perseverance, a king who commits to fulfilling the ten 
principles of a righteous king, and a merciful father of the people. The themes of such glorification 
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are particularly found in panegyric literatures created after 1997, which was the first year of 
publication of THE STORY OF MAHAJANAKA. The conformity of the three aforementioned glorifying 
concepts has a clear cultural context –  Buddhism and the role of the king are used as the core 
for the creation of literature.    
 Another distinctive characteristic of the narratives developed from King Bhumibol’s version 
of THE STORY OF MAHAJANAKA is publication in various forms of media that can be reproduced 
in digital formats for dissemination through online social media.  This allows for re- consumption 
of the narratives at any time.  Moreover, the narratives developed from King Bhumibol’ s version 
of THE STORY OF MAHAJANAKA have been republished on several occasions, for instance, 
reissuance of the animated version of THE STORY OF MAHAJANAKA after His Majesty the King 
passed away.  Since the text is more easily accessible, the audience is wider and more various. 
This audience includes new generations of readers who are able to access the internet. It can be 
seen that modern media plays an important role in the consumption, publication and 
dissemination of the narratives developed from King Bhumibol’ s version of THE STORY OF 
MAHAJANAKA.  The continual consumption also shows that the relevance of panegyric literature 
that has long been in existence in Thai literature culture is not lost. Instead, it has been adapted 
in forms and to new spaces.  The existence of such literature is confirmation of how the royal 
institution has long been rooted as a major part of Thai society.  
 
Keywords:  Narratives developed from King Bhumibol’s version of THE STORY OF   
  MAHAJANAKA, panegyric literature, contemporary media 
 
 
 
 



Executive Summary 

ขอสรุปโครงการ 

 โครงการวิจัยเรื่อง เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติในส่ือรวมสมัย  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
ท่ีปรากฏในเรื่องเลาอันสืบเน่ืองจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 2) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศน
ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏในส่ือตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเน่ืองจาก
พระราชนิพนธพระมหาชนกและ 3) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรื่องเลาอันสืบเน่ืองจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

 เรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนก คือการผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธพระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในส่ือประเภทตางๆ อาทิ  บทอาน ลิเก ละครเวที การตูน
แอนิเมชันเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันครบการครองสิริราชสมบัติ  กลาวไววาเปนตัว
บทท่ีมีความนาสนใจเพราะแสดงใหเห็นการดํารงอยูของวรรณคดีชาดกในสังคมและวัฒนธรรมไทย  ใน
ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นการปรับเปล่ียนประเภทของวรรณคดีใหเขากับวัตถุประสงคในการผลิตซํ้า  อัน
เปนวัตถุประสงคในการศึกษาของโครงการวิจัยน้ี 

 ผลการศึกษาพบวา  เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏลักษณะของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด ท้ังเน้ือหาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชตามองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  ไดแก บทประฌามพจน  การระบุจุดมุงหมาย
วาแตงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  การบรรยายพระราชกรณียกิจ  และบทสรุป  นอกจากน้ียังปรากฏกลวิธี 3 
ประการเพ่ือผสานเน้ือหาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชให
กลมกลืนกับเน้ือเรื่องไดแก  1)การปรับเน้ือเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  2) การสรางองคประกอบของเรื่อง
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  3) การสรางองคประกอบศิลปเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  กลวิธีท้ัง 3 ประการน้ีใชเพ่ือผู
เสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเช่ือมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และรับสารในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนก   

 แมเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกจะผลิตซํ้าในส่ือตางประเภทกัน  แตปรากฏ
แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติสอดคลองกัน 5 ประการคือ 1)พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  2)
กษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน  3)กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 4)กษัตริยนักเกษตรกรรม   และ5) พอผู
เมตตาแกมหาชน  เม่ือเปรียบเทียบแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติใน   
รัชสมัยเดียวกัน  พบวาแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีเหมือนกัน 3 ประการคือ พระโพธิสัตวผูเปยม
ความเพียร  กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม และพอผูเมตตาแกมหาชน   โดยเฉพาะอยางย่ิงในวรรณคดี
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เฉลิมพระเกียรติท่ีแตงข้ึนหลังป พ.ศ. 2540  อันเปนปท่ีบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเริ่มเผยแพร  
อาจจะกลาวไดวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกและการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก  มีอิทธิพลตอแนวคิดในการสรรเสริญวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีแตง
ตอมา 

 ดวยลักษณะของการบันทึกไวในรูปแบบไฟลดิจิทัล  เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
จึงสามารถนําไปเผยแพรซํ้าในส่ือสังคมออนไลนได  สงผลใหเกิดการเสพซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
ไดทุกเวลา  นอกจากน้ียังทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสามารถนํามาเผยแพรซํ้าใน
โอกาสตางๆได  เชน การนําการตูนแอนิเมชันพระมหาชนกมาเผยแพรซํ้าในชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต  และเม่ือตัวบทสามารถเขาถึงไดงายก็ทําใหเกิดผูเสพตัวบทกลุมท่ี
กวางและหลากหลายข้ึน   โดยผูเสพกลุมน้ีคือกลุมคนรุนใหมท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ต  จะเห็นไดวาส่ือ
สมัยใหมมีบทบาทอยางมากตอการเสพ  การเผยแพร  และการดํารงอยูของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก 

 การศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  
ทําใหเขาใจการปรับเปล่ียนบทบาท  อันนําไปสูการเพ่ิมประเภทของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกวานอกจากจะเปนวรรณคดีพุทธศาสนาตามท่ีมาของเรื่องจากพระไตรปฎกแลว  ยังเปนวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติตามวัตถุประสงคในการผลิตซํ้า   นอกจากน้ีการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศน
ในการเฉลิมพระเกียรติกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  ยังทําใหเห็นความสัมพันธของตัวบทท่ีตางมีการ
ปฏิสัมพันธและสงอิทธิพลตอกัน   โดยองคความรูท่ีไดจากการวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกตเปนแนวทางใน
การศึกษาการปรับประเภทของวรรณคดีหรือวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ ตอไป   

 ผลการศึกษาของโครงการวิจัยจัดทําข้ึนท้ังในแบบรูปเลมรายงานวิจัย  บทความวิจัยท่ีตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  และวิดีทัศนสรุปการวิจัยท่ีจะนําไปเผยแพรในส่ือสาธารณะคือเว็บไซด 
YouTube  ท้ังน้ีเพ่ือใหองคความรูท่ีไดจากการศึกษาสามารถเผยแพรไปยังผูรับสารจํานวนมาก และเปน
ผูรับสารท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนท้ังวัยและระดับความรู  อีกท้ังยังสะดวกแกผูท่ีสนใจท่ีจะนําผล
การศึกษาไปเผยแพรตอ  อันจะกอใหเกิดคุณูปการแกสังคมในวงกวาง 
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สุวรรณสามชาดก  เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก  จันทกุมารชาดก  มหานารทกัสสปชาดก  
วิธุรชาดก  เวสสันตรชาดก  ทศชาติชาดกมีการรับรูมาอยางกวางขวางและยาวนานในสังคมวัฒนธรรมไทย 

หลังจากการเผยแพรบทพระราชนิพนธใน ป พ.ศ. 2539 บทพระราชนิพนธเรื่องนี้ก็นํามาผลิต
ซํ้าในสื่อรูปแบบตางๆจํานวนมาก เชน บทอาน ละครเวที แอนิเมชัน อาจกลาวไดวาในบทพระราชนิพนธ
ท้ัง 4 เรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชคือ นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระ
มหาชนก และคุณทองแดง บทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกเปนบทพระราชนิพนธท่ีผลิตซํ้ามากท่ีสุด  
อาจจะมีเหตุมาจากพระราชเรื่องนี้เปน“หนังสือเรื่องนี้เปนท่ีรักของขาพเจา....” (พระราชดํารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนเรื่องพระมหา
ชนก  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รโหฐาน พระราชวังดุสิต วันท่ี 28  มีนาคม 2539 อางใน รื่นฤทัย 
สัจจพันธุ: 2552, 74) และท่ีมาของบทพระราชนิพนธท่ีมาจากทศชาติชาดกอันเปนเรื่องท่ีคนไทยรูจักเปน
อยางดี 

แมวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกจะผลิตซํ้าในสื่อหลากหลายรูปแบบ  แตมีวัตถุประสงคใน
การผลิตซํ้าท่ีเหมือนกันคือเพ่ือ “เทิดพระเกียรติ” หรือ “เฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชในฐานะท่ีทรงเปนพระมหากษัตริยผูมีพระอัจฉริยภาพดานภาษา  และเพ่ือเผยแพรคํา
สอนเรื่อง“ความเพียรท่ีบริสุทธิ์”อันเปนสาระธรรมท่ีปรากฏอยางเดนชัดในบทพระราชนิพนธเรื่องนี้ 

ดวยวัตถุประสงคในการผลิตซํ้าของบทพระราชนิพนธเรื่องนี้คือเพ่ือ “เทิดพระเกียรติ” ดังนั้น
เรื่องเลาหลายเรื่องอันเกิดจากการผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธ  จึงเปนตัวบทท่ีนาสนใจนํามาศึกษาวิเคราะห
วา  นอกเหนือจากการดําเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธแลว เรื่องเลาเหลานี้ยังปรากฏลักษณะของ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในลักษณะใดบาง  นอกจากนี้แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีผลิตซํ้าในสื่อตางๆ จะมีความ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร   รวมถึงแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาเหลานี้เหมือนหรือ
แตกตางอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

การสรางตัวบทวรรณคดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยเปนกิจกรรมท่ีปรากฏในประวัติ
วรรณคดีไทยมาอยางยาวนานและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ลักษณะเชนนี้เปนประจักษพยานถึง
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ความสําคัญสถาบันพระมหากษัตริย  อันเปนสถาบันหลักท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย  ผลของการวิจัยนี้แสดงใหเห็นพลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสังคมปจจุบันท่ีมี
การสรางสรรคจากบทพระราชนิพนธอันมีท่ีมาจากชาดก อีกท้ังยังนําเสนอในสื่อรูปแบบตางๆ เพ่ือให
สอดคลองกับบริบทสังคมปจจุบัน  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราช
นิพนธพระมหาชนก 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
ปรากฏในสื่อตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 แมวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกนํามาผลิตซํ้าในสื่อตางๆจํานวนมากก็ตาม  แตการผลิตซํ้า
เรื่องเลาพระมหาชนกในสื่อบางประเภทก็มีขอจํากัดท่ีจะชมซํ้า  เชน การแสดงหุนละครเล็กพระมหาชนก
ของคณะหุนละครเล็ก โจหลุยสท่ีไมไดบันทึกการแสดงไว  ดังนั้นเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกท่ีคัดเลือกมาเปนขอมูลในการศึกษานี้  จึงเปนการนําบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาผลิตซํ้าในสื่อรูปแบบตางๆ และไดบันทึกไว ทําให
สามารถชมซํ้าได  รายชื่อขอบเขตขอมูลท่ีคัดเลือกมาประกอบการศึกษาปรากฏในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อเรื่องเลาอันเนื่องมาจากพระราชนิพนธพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวท่ีคัดเลือกมาศึกษา 

ลําดับ ชื่อ ประเภทของสื่อ ป  พ . ศ .  ท่ี
เผยแพร 

1 บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน
เรื่องพระมหาชนก 

บทอาน 2541 

2 ลิเกการกุศลเรื่องพระมหาชนก ลิเก 2543 
3 พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 
ละครเวที 2549 

4 ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก การแสดงดนตรีโดยวงออเคส 
ตราประกอบสื่อรวมสมัย 

2554 

5 ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก สือ่ผสม 2556 
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ลําดับ ชื่อ ประเภทของสื่อ ป  พ . ศ .  ท่ี
เผยแพร 

6 พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 
 

การแสดงประกอบแสง สี  
เสียง 

2557 

7 พระมหาชนก การตูนแอนิเมชัน 2557 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

เรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี
ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด ท้ังในสวนประณามพจน  และสวนเนื้อเรื่องท่ีผสาน
เนื้อหาในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขากับเหตุการณหลักในบทพระราชนิพนธ
อยางกลมกลืน  แนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระ
มหาชนกสอดคลองกันแมวาจะนําเสนอผานสื่อท่ีตางกัน   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติในยุคสมัยเดียวกัน คือสรรเสริญพระเมตตาของพระมหากษัตริยผูเปนพอและพระโพธิสัตว 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกซ่ึงเปนวรรณคดีพุทธศาสนาใน
ฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ จึงมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยนี้หลากหลายแงมุม แบงไดเปน 3 
กลุมดังนี้ 

1) งานวิจัยท่ีศึกษาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกและเรื่องเลาท่ีผลิตซํ้าจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก มีจํานวนมาก ไดแก 
1.1 งานวิจัยท่ีศึกษาตัวบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

  สมเกียรติ รักษมณี (2539) วิเคราะหจุดมุงหมายของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ี
เสนอแนวคิดสําคัญคือใหผูอานหยั่งลงสูความเพียรท่ีแทจริง นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกวาทรงคุณคาดานอักษรศาสตร  แสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท้ัง
ภาษาไทย บาลี และอังกฤษ  
  ประเวศ วะสี (2541) วิเคราะหตีความพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีมีการเผยแพรอยาง
แพรหลาย พรอมท้ังเหรียญท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางควบคูกับ
การพิมพบทพระราชนิพนธวาทรงปรารถนาใหเหรียญเปนวัตถุสัญลักษณ เพ่ือเตือนใจใหประชาชนระลึก
ถึงสาระธรรมในพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปนนามธรรม การท่ีมีพระประสงคเชนนั้นก็เพ่ือกอใหเกิด
สัมมาทัศนะในการดําเนินชีวิตและทิศทางในการพัฒนาประเทศ  
  สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (2542) ศึกษาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเพ่ือใหเขาใจสาร
และการดัดแปลงสรางเสริมบทพระราชนิพนธจากมหาชนกชาดกในพระไตรปฎก การดัดแปลงตนเรื่อง
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จากพระไตรปฎกทําใหพระราชนิพนธพระมหาชนกมีลักษณะเปนวรรณกรรมพุทธศาสนารวมสมัย คือเนน
ย้ําวิริย-บารมีใหชัดเจนเหมาะสมแกยุคสมัย พรอมท้ังอธิบายความสําคัญของโมกขธรรมในสังคมปจจุบัน 
อันหมายถึงการดํารงอยูในโลกเพ่ือบําเพ็ญหนาท่ีดวยวิริยะและปญญา เพ่ือเก้ือกูลชาวโลกท้ังปวง  
  จิรวัฒน พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย (2542) ยกยองพระราชปรีชาสามารถในการ
แปลและเรียบเรียงพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษเปนตอนๆ พระราช
นิพนธพระมหาชนกมีความประณีตท้ังดานเนื้อหา ภาษา รูปเลม ในแบบฉบับของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
สอดคลองกับเนื้อเรื่องซ่ึงเปนนิทานงายๆ ไมสลับซับซอน โดยนํารูปแบบของวรรณกรรมเด็กในซีกโลก
ตะวันตกมาใชอยางเหมาะสมกลมกลืน  นอกจากนี้พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกยังไดสะทอน
บุคลิกภาพอันโดดเดนในความมีพระอารมณขันของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อีกท้ังสะทอนพระ
ราชจริยวัตร พระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยอันเปยมดวยพระเมตตา 
  ณัฐพงค แยมเจริญ (2544) ศึกษาวาทกรรมในกระบวนการสื่อสารของพระราชนิพนธ
เรื่องพระมหาชนก รวมไปถึงศึกษาความหมายของเนื้อหา รูปภาพประกอบ และความเขาใจของผูรับสาร 
ผลการศึกษาพบวา พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกไดรับความสําเร็จอันเนื่องมาจากอํานาจทางวาท
กรรมท้ังในลักษณะเปดเผยและแอบแฝง  อํานาจทางวาทกรรมนี้โยงใยเก่ียวพันกับเรื่องของศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย เศรษฐกิจและสังคม ไปถึงวัฒนธรรมของชาติ  ในดานเนื้อหาพบวามีการดัดแปลง
ตอนทายเรื่องเพ่ือใหสอดคลองกับการรับรูของคนในปจจุบันและสภาพสังคม พระราชนิพนธเรื่องพระมหา
ชนกมีวัตถุประสงคในการพระราชนิพนธเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตางๆ และเปนการสะทอนถึงตัว
ผูประพันธเพ่ือใหเกิดการเทียบเคียงกับตัวละคร 
  สุจิตรา ศรีมูล (2548) ศึกษาแนวคิดภาวะผูนําแบบตะวันออกในพระราชนิพนธเรื่องพระ
มหาชนก ผลการศึกษาพบวาแนวคิดเรื่องภาวะผูนําท่ีปรากฏในพระราชนิพนธพระมหาชนกสอดคลองกับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยแบงเปนหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําโดยตรง ไดแก ทศพิธราชธรรม 
จักรวรรดิวัตร 5,12 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 เวสารัชชกรณธรรม 5 โยนิโสมนสิการ พละ 5 อินทรีย 
5 อิทธิบาท 4 หลักธรรมเก่ียวกับความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ไดแก อัคคิปาริจริยา ทิศท้ัง 6 สังหวัตถุ 4 
สวนหลักธรรมท่ีสงเสริมภาวะผูนําไดแก สติและสัปปชัญญะ มงคล 38 กุศลมูล 3 การละเวนจากอบายมุข 
6 และการละจากอคติ 4  
  ปริญญวัฒน วัชรอาภาการ (2549) ศึกษาคุณคาและความหมายรวมสมัยในการพัฒนา
ประเทศท่ีแฝงอยูในพระราชนิพนธพระมหาชนกกับตัวแบบการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอคนพบท่ีเปนสาระสําคัญคือความสอดคลอง
เชื่อมโยงของสาระแฝงในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกกับการพัฒนาประเทศ กลาวคือสามารถสราง
ความเขาใจพ้ืนฐานและชี้ใหเห็นตัวแบบการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะท่ีเปน
กระบวนทัศนการพัฒนาชุดหนึ่งท่ีมีอยูจริง โดยอาศัยการมองเห็น ใหความสําคัญกับองคประกอบท้ังหมด
ของชีวิตและธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกัน มุงจัดการระบบความสัมพันธตางๆในชีวิตใหม่ันคง ยั่งยืน 
โดยอาศัยพ้ืนฐานความพอดีของจิตใจเปนองคประกอบสําคัญ 
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  รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2552) ศึกษาพระราชนิพนธพระมหาชนกอันแสดงใหเห็นพระ
อัจฉริยภาพดานวรรณคดี ภาษา แผนท่ี ภูมิศาสตร อุทกศาสตร อุตุนิยมวิทยา การศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การพระราชทานพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกก็เพ่ือเตือนสติคนไทยให
เลิกลุมหลงในอวิชชา และใหระงับความมัวเมาในการตักตวงแสวงหาเพ่ือประโยชนสุขของตนโดย
ปราศจากการพินิจพิเคราะหดวยสติปญญา 

  สุรพงษ โสธนะเสถียร (2554) ศึกษาภาพโดยรวมของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกใน
มุมมองทางการสื่อสาร การปกครอง ภาษากับวัฒนธรรม และอภิปรายความโดยวิเคราะหและแสวงหา
องคประกอบของปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูพระราชทานตอพสกนิกรผานบทพระราชนิพนธ ผล
การศึกษาพบวา บทพระราชนิพนธพระมหาชนกชี้ใหเห็นถึงความเปนพระมหากษัตริยท่ีตองตั้งอยูบน
ความเพียรโดยเฉพาะยามท่ีบานเมืองประสบวิกฤติ บทพระราชนิพนธสะทอนชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูท่ีหัวทรงกําพราพระราชบิดาตั้งแตยังทรงพระเยาว ทรงอาศัยอยูตางแดน และไดรับทูลเชิญใหเปน
พระมหากษัตริยเชนเดียวกับเหตุการณในชีวิตของพระมหาชนก  นอกจากนี้บทพระราชนิพนธสะทอน
แนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนจากเหตุการณตนมะมวงสองตนท่ีถูกทําลายเพราะโมหะ 

  เทียมจิตร พวงสมจิตร (2560) ศึกษาสัญลักษณและความหมายทางพุทธธรรมในบทพระ
ราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก ผลการศึกษาพบวาสัญญะในบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสื่อความหมาย
ทางพุทธธรรม  โดยจําแนกตามมโนทัศนตางๆ ไดแก มโนทัศนเรื่องบารมี มโนทัศนเรื่องหนาท่ี มโนทัศน
เรื่องบุญ  มโนทัศนเรื่องมรรคมีองคแปด มโนทัศนเรื่องสังสารวัฏ มโนทัศนเรื่องกําลัง  และมโนทัศนเรื่อง
สังขาร  มโนทัศนท้ังหมดเปนองคธรรมสําหรับการประพฤติปฏิบัติท้ังในระดับโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม  
นอกจากนี้ยังพบวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกขับเนนเรื่องวิริยบารมีและปญญาบารมี  เนื่องจาก
บารมีท้ังสองนี้สนับสนุนสถานภาพการเปนพระราชาและการบรรลุธรรม 

  คณิตา หอมทรัพย (2560) ศึกษาพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกในฐานะเปน
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทยท่ีมีเนื้อหายกยองและสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย 
พบวาพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีฐานะเปน
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทยจากการนําเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผานลักษณะ บทบาท และวิถีชีวิตของพระมหาชนกอ
ยางแนบเนียน แสดงใหเห็นถึงพระราชสถานะของพระมหากษัตริยเปนพระมหาชนกโพธิสัตว เห็นไดจาก
การใชคําเรียกพระมหาชนก เหตุการณพระราชบิดาสิ้นพระชนมในวัยเยาวและตองพลัดพรากจาก
บานเมือง การเดินทางกลับบานเมืองเม่ือเจริญวัย ลักษณะการเปนผูมีกําลัง การกระทําความเพียรอัน
บริสุทธิ์จนรอดพนจากอันตรายท้ังปวง การกระทํากิจท่ีแทจริงจนสําเร็จ ชีวิตครอบครัว การฟนฟู
เกษตรกรรม และการไมออกบวชเพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีเดือดรอนของพระมหาชนก พระราชนิพนธ
เรื่องพระมหาชนกไดเนนย้ําใหเห็นถึงบทบาทของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาตอการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริยในปจจุบันซ่ึงเปนขนบของการแตงวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทยท่ีมีมาตั้งแตสมัย
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สุโขทัย และยังมีลักษณะการแตงวรรณกรรมชาดกเพ่ือยกยองพระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตว
เชนเดียวกับวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนตนเรื่องมหาชาติคําหลวง 

  ณัฐกาญจน นาคนวล (2560) ศึกษาพระมหาชนกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะเรื่องเลาทศชาติชาดกในสังคมไทยรวมสมัย โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือศึกษาการสืบทอดและการสรางสรรค ท้ังดานเนื้อหา แนวคิด กลวิธีการเลาเรื่อง และรูปแบบการ
นําเสนอ ผลการศึกษาพบวาพระราชนิพนธพระมหาชนกแสดงใหเห็น การสืบทอดเนื้อหาและแนวคิดท้ัง
จากวรรณคดีชาดก วรรณคดีพระพุทธศาสนา และวรรณคดีคําสอน โดยนําขนบวรรณคดีมาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทสังคมและผูเสพ มีการสรางสรรคกลวิธีการเลาเรื่องดวยการดัดแปลงและเปลี่ยนเนื้อหา
ตอนจบ โดยใชรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องในการนําเสนอ กลาวไดวา พระราชนิพนธพระมหาชนก
แสดงใหเห็นกระบวนการการสืบทอดและสรางสรรคในวัฒนธรรมทศชาติชาดก เปนชาดกประจํารัชสมัย
ในรัชกาลท่ี 9 และเปนวรรณคดีชาดกสมัยใหมอันยืนยันการดํารงอยูของเรื่องเลาทศชาติชาดกไดอยาง
ชัดเจน 

  1.2 งานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องเลาท่ีสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

  กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี (2552) ศึกษาละครเวทีเรื่องพระมหาชนก Never say good 
bye ของคณะละครมะขามปอม ผลการศึกษาพบวาละครเวทีพระมหาชนก Never say good bye มี
ลักษณะเปนงานเลียนแบบ (parody) กลาวคือนําเหตุการณจากชาดกท่ีพระมหาชนกทรงเพียรวายน้ํา
กลางมหาสมุทรเปนเวลา 7 วัน 7 คืนจนนางมณีเมขลามาชวยชีวิตมา “พูดใหม” โดยมีจุดประสงคเพ่ือ
สื่อสารกับผูชมรวมสมัย การนําเสนอจึงเชื่อมโยงกับเหตุการณในสังคมปจจุบัน เชน ธรณีพิบัติภัยสึนามิ 
การปราบจลาจลท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโดยมีการอางคําพูดและอางถึงตัวบทเดิมเพ่ือความ
กลมกลืน  การนําเสนอของละครเวทีพระมหาชนก Never say good bye เปนการตีความใหม เพ่ือ
กลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยและสะทอนความเปนจริงท่ีมนุษยท่ีตางเห็นแกความอยูรอดของตัวเองเปน
หลัก ทําใหละเลยความถูกตองและคุณธรรม 

 อักษราวดี เสียงดัง ( 2554) ศึกษาวิเคราะหเอกลักษณไทยและบทบาทท่ีมีตอสังคมไทย
ในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2550 ผลการศึกษาพบวา แนวทางการสรางสรรคการแสดงนาฏยศิลปไทยท่ีรวมเชิดชู
เอกลักษณไทยและใหแงคิดท่ีดีตอสังคมควรประกอบดวย 1) บทละครภาษาไทย 2) ลีลาทาทางท่ีมีพ้ืนฐาน
มาจากรําไทย 3) เครื่องแตงกายแบบไทย 4) ทํานองเพลงและบทรองแบบไทยเดิม 5) ฉากและอุปกรณ
ประกอบฉากท่ีสรางศิลปะแบบไทย 

  รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร(2555) สรางผลงานการประพันธดนตรีโดยการผสมผสานสื่อรวม
สมัยประกอบการแสดงซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก  เพ่ือสื่อใหเกิดจินตนาการในเรื่องราวพระมหาชนก
ซ่ึงเปนชาดกหนึ่งในทศชาติของพระพุทธเจา การใชดนตรีหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานเพ่ือบรรยาย
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เรื่องราวในพระมหาชนกเพ่ือเปนการสงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรคใหแกวงการดนตรีไทยท่ี
ตองการพัฒนาเพ่ือใหไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติตอไป  

  สุภัค มหาวรากร (2556) ศึกษาการแสดงรวมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ซ่ึงมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒจัดแสดง  ผลการศึกษาพบวานาฏยลีลารวมสมัยเรื่องพระมหาชนกดําเนินเรื่องตามบท
พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการเลาเรื่องโดยการใชสื่อผสมหลายรูปแบบไดแก การขับ
บทเสภา การแสดงหุนละครเล็ก การเลนภาพเงาเคลื่อนไหว  การบรรเลงเพลงประกอบวงดุริยางคออเค
สตรา การใชแอนิเมชัน  การแสดงนาฏยลีลาพระมหาชนกแสดงใหเห็นการรังสรรคสื่อการแสดงรวมสมัย
เพ่ือถายทอดเนื้อเรื่องชาดกท่ีมีมาในพระไตรปฎก โดยยังคงสาระสําคัญของชาดกคือ “เพียรบําเพ็ญบารมี
มิหวาดหวั่น” 

  สุภัค มหาวรากรและพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2557) ศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นําเสนอชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการตูนโทรทัศนและบทบาทของสื่อการตูนโทรทัศนเรื่องพระ
มหาชนกในสังคมไทย ผลการศึกษาพบวาการตูนเรื่องพระมหาชนกไดปรับเปลี่ยนรายละเอียด 5 ประการ
เพ่ือใหเหมาะกับผูเสพท่ีเปนเด็ก คือ การอธิบายขยายความวิริยบารมีใหเขาใจงายข้ึน การนําเสนอภาพตัว
ละครพระมหาชนกและเพ่ือนในนครกาลจัมปากะ การสรางเหตุการณเพ่ิมเติม และการสรางฉากและ
เครื่องแตงกายตัวละคร บทบาทของการตูนแอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกในสังคมไทยมี 2 ประการคือ 
บทบาทในการสอนธรรมะและบทบาทในการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
  คมชวัชร  พสูริจันทรแดง (2558)  เขียนวิทยานิพนธ“การสรางสรรคนาฏยศิลปผาน
พัฒนาการดานปรัชญาในเรื่องพระมหาชนก”   เปนงานวิจัยแนวสรางสรรคท่ีมีวัตถุประสงคในการหา
รูปแบบและแนวคิดในการสรางสรรคนาฏศิลป เพ่ือใหสามารถนําเสนอปรัชญาเรื่องความเพียรอันเปน
สารสําคัญของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกไดอยางสมบูรณ  โดยมีปจจัยในการออกแบบการแสดง
หลายประการ อาทิ ผูแสดง ลีลา ดนตรี  อุปกรณ สถานท่ีแสดง   

 2) งานวิจัยท่ีศึกษาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมท่ีปกครองดวยระบบ
พระมหากษัตริยเปนประมุขมาเปนเวลาชานาน  จึงมีวรรณคดียอพระเกียรติจํานวนมากและทําใหเกิด
งานวิจัยท่ีศึกษาวรรณคดีกลุมจํานวนมากเชนกัน ปรากฏท้ังการวิจัยวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในภาพรวม 
การศึกษาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเฉพาะสมัย และการศึกษาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในประเด็นเฉพาะ
ไดแก  

 กาญจนา ธรรมเมธี (2519) ศึกษาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี 
1-4 ) จํานวน 7 เรื่อง เพ่ือวิเคราะหลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยนี้   ท้ังดานรูปแบบ 
แนวการเขียน ประดิษฐการ คุณลักษณะและคําศัพทท่ีกวีนํามาสรรเสริญพระมหากษัตริย  สุนทรียภาพ 
และคุณคาทางประวัติศาสตร ผลการศึกษาพบวาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
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ยังคงยึดขนบการประพันธวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีมาแตเดิม  อยางไรก็ตามวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
ในสมัยนี้ก็มีประดิษฐการดาน    ฉันทลักษณท่ีนํากลอนเพลงยาวมาแตงวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

 เสาวณิต วิงวอน (2530)  ศึกษาวรรณคดียอพระเกียรติในสมัยตางๆ 41 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา
วรรณกรรมยอพระเกียรติเริ่มแตงตั้งแตสมัยอยุธยาแลวมีวิวัฒนาการสืบมาจนสมัยปจจุบัน วรรณกรรมยอ
พระเกียรติมีองคประกอบ 3 สวนคือ ประณามพจน เนื้อเรื่อง และสรุป  เนื้อเรื่องเปนสวนสําคัญท่ีสุดของ
วรรณกรรมยอพระเกียรติ  เพราะแสดงใหเห็นพระคุณสมบัติ  พระราชกรณียกิจ  สภาพบานเมืองท่ี
สวยงามและสงบสุข พระมหากษัตริยทุกพระองคเปนพุทธมามกะและทรงใชธรรมะปกครอง 

 เสาวณิต วิงวอน (2538) เขียนบทความเรื่องเทวราชาและธรรมราชาในวรรณกรรมยอพระเกียรติ 
พบวาคติของคนไทยเก่ียวกับพระมหากษัตริยสามารถแบงออกเปน 2 คติ คือ คติท่ีเห็นพระมหากษัตริย
เปนหัวหนาครอบครัวใหญ และคติท่ีเห็นวาพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐทางการเมือง ในระยะแรก 
พระมหากษัตริยของไทยเปนไปตามคติแรก แตระยะตอมา พระมหากษัตริยเปนไปตามคติแบบท่ี 2 คือ 
เปนราชา ซ่ึงจะมีพิธีกรรมยกพระมหากษัตริยเปนเทพเจาหรือเทวราชลัทธิเทวราชไดมาผสมผสานกับ
ศาสนาพุทธในอาณาจักรฟูนันและเจนละแลวเขาสูไทยพระมหากษัตริยไทยจึงเปนเทวราชาและธรรมราชา
ดวย ในสมัยสุโขทัย พระมหากษัตริยมีความเปนธรรมราชา ตอมาสมัยอยุธยาตอนตนพระมหากษัตริยเปน
ท้ังเทวราชาและธรรมราชา หลังจากนั้นเริ่มเปนพุทธราชาดวย แนวคิดเก่ียวพระมหากษัตริยเหลานี้มีแสดง
อยูในวรรณกรรมยอพระเกียรติ 

 ประคอง นิมมานเหมินท (2538) เขียนบทความเรื่องการสดุดีวีรกษัตริยในมหากาพยเรื่องทาวบา
เจือง เปนการศึกษามหากาพยเรื่องทาวบาเจืองท่ีแตงเพ่ือสดุดีพญาเจือง  หรือทาวเจือง กวียกยอง
คุณลักษณะของ วีรกษัตริย คือ การมีกําเนิดพิเศษตางจากมนุษยท่ัวไป การมีบุญบารมี การมีเกียรติยศ
ขจรขจายและมีเดชานุภาพเปนท่ีเกรงขาม การเปนกษัตริยท่ีทรงคุณธรรมการเปนนักรบท่ีมีความกลาหาญ
เด็ดเดี่ยว กวีผูแตงสามารถแสดงคุณลักษณะท้ังหลายและถายทอดออกมาเปนภาพท่ีละเอียดชัดเจน 
เพราะมีการใชจินตนาการอันบรรเจิด การใชคาประพันธประเภทโคลงดั้นบาทกุญชรท่ีมีการเลนกลบท 
และการใชถอยคําภาษาท่ีมีความงามทางวรรณศิลป 

 ประคอง นิมมานเหมินท (2542) เขียนบทความเรื่องภาพพระมหากษัตริยไทยจากวรรณคดียอ
พระเกียรติ ศึกษาภาพพระมหากษัตริย 5 พระองค คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจา
ปราสาททอง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากวรรณคดียอพระเกียรติ 19 เรื่อง สะทอนใหเห็น
ภาพของพระมหากษัตริย ท่ีคลายคลึง กัน คือ ทรงเปนผู มีบุญญาบารมี ทรงศรัทธาและคํ้าจุน
พระพุทธศาสนา และทรงเมตตาตอคนท้ังปวง แตก็จะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปตามแตยุคสมัยและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 ธงชัย ดิษโส (2547) ศึกษาวรรณคดีรอยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พล อดุลยเดช จํานวน 19 เรื่อง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหรูปแบบ  เนื้อหา และศิลปะการใช
ภาษา รวมท้ังลักษณะของการสืบจารีตนิยมจากวรรณกรรมรอยกรองเฉลิมพระเกียรติในอดีต  ตลอดจน
ศึกษาการปรับเปลีย่นของวรรณกรรมรอยกรองเฉลิมพระเกียรติ 

 ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล (2556) ศึกษากลวิธีการประพันธยวนพายโคลงดั้น ท่ีมีความดีเดนสมบูรณ
แบบและมีอิทธิพลตอวรรณคดียอพระเกียรติสมัยตอมา ผลการศึกษาพบวายวนพายโคลงดั้น มีกลวิธีการ
ประพันธท่ีดีเยี่ยมท้ัง กลวิธีการเลาเรื่องและกลวิธีทางวรรณศิลป กลวิธีการประพันธท่ีมีลักษณะโดดเดนทํา
ใหยวนพายโคลงดั้น เปนตนแบบใหแกวรรณคดียอพระเกียรติสมัยตอมา มีการแตงบทประพันธเลียนแบบ
ยวนพายโคลงดั้น เชน การสรางเนื้อหาให เปนองคประกอบตาง ๆ เ พ่ือเชิดชู คุณลักษณของ
พระมหากษัตริย การเลาเหตุการณแตละเหตุการณท่ีรอยเรียงตอกันดวยการใชคําวา “แถลงปาง” และ
การใชความเปรียบเพ่ือสรรเสริญพระมหากษัตริย อยางไรก็ตาม วรรณคดียอพระเกียรติสมัยตอมาก็มี
พัฒนาการท่ีตางออกไป ซ่ึงเปนไปตามบริบทของสังคม เชน การสรรเสริญพระมหากษัตริยจากท่ีเปน
เทวราชาอยางเดนชัดในยวนพายโคลงดั้น ก็คลี่คลายเปนมนุษยท่ีทรงธรรมและทรงงานอยางหนักเพ่ือ
ประชาชนในวรรณคดียอพระเกียรติปจจุบัน พระสติปญญาญาณหยั่งรูอดีต อนาคต หรือใจคนก็
ปรับเปลี่ยนใหเห็นพระสติปญญาท่ีเกิดจากการศึกษาและเรียนรูสรรพวิทยา 

 ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม (2557)  ศึกษาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจํานวน 24 เรื่อง เพ่ือเปรียบเทียบภาพของพระองคท่ีกวีนําเสนอในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ี
ประพันธข้ึนขณะดํารงพระชนมชีพ  และประพันธข้ึนหลังจากเสด็จสวรรคตแลว ผลการวิจัยพบวา
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท้ัง 2 กลุมนําเสนอภาพท่ีเหมือนและแตกตางกัน ภาพท่ีเหมือนกันมี 2 ภาพ 
ไดแก ภาพพระมหากษัตริยนักพัฒนาผูเอาพระราชหฤทัยใสราษฎร และภาพพระมหากษัตริย ผูทรง
วางรากฐานประชาธิปไตย สวนภาพท่ีแตกตางกันนั้น กลุมแรกนําเสนอภาพท่ีเปนลักษณะเดน 3 ภาพ 
ไดแก ภาพพระมหากษัตริยผูเปนพระจักรพรรดิราชสมัยใหม ภาพพระมหากษัตริยผูมีพระเมตตาแกพระ
บรมวงศานุวงศ และภาพพระมหากษัตริยพระองคแรกของสยามท่ีเสด็จประพาสตางประเทศ กลุมหลัง
นําเสนอภาพท่ี เปนลักษณะเดน 2 ภาพ ไดแก ภาพพระมหากษัตริยผูทรงใกลชิดและทรงเปนท่ีรักของ
ราษฎร และ ภาพพระมหากษัตริยผูทรงรักษาเอกราชของชาติไวไดทามกลางการคุกคามของชาติตะวันตก 
ความแตกตางของภาพดังกลาวเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางกวีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว    

 3) งานวิจัยท่ีศึกษาวรรณคดีประเภทอ่ืนในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ งานวิจัยในกลุมนี้มีไม
มากนัก ไดแก  
 คํายวง วราสิทธิชัย (2549) ศึกษาวรรณกรรมประกอบพระราชพิธีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เชน ประกาศบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช  คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง แบง
การศึกษาออกเปน 2 ประเด็นคือ หนาท่ีและแนวคิดของพระราชพิธี และหนาท่ีและแนวความคิดเก่ียวกับ
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วรรณกรรมพระราชพิธี ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาวรรณกรรมพระราชพิธีสะทอนใหเห็นท้ังคุณลักษณะ 
บทบาทหนาท่ีของพระมหากษัตริย นอกจากนี้วรรณกรรมพระราชพิธียังแสดงใหเห็นความเจริญม่ันคงของ
เมืองไทยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
 ชัยรัตน พลมุข (2552) ศึกษาแนวคิดธรรมราชาในวรรณคดีประกอบพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร 
70 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา กวีมุงถายทอดจริยาคติของพระมหากษัตริย ไดแก การเปนองคธรรมิกราชผู
ปฏิบัติตามหลักราชธรรมและหลักธรรมท่ัวไป  การเปนพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมีเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ
และเก้ือกูลมหาชน และการเปนองคพุทธศาสนูปถัมภกผูทํานุบํารุงฝายพุทธจักรควบคูไปกับราชอาณาจักร  
จริยาคติเหลานี้สามารถประมวลเปนแนวคิดธรรมราชา 2 ประการคือ แนวคิดท่ีวาพระมหากษัตริยดํารงไว
ซ่ึงธรรมะทางพุทธศาสนา  เพ่ือโนมนําสังคมใหดําเนินไปตามครรลองแหงธรรม โดยมีพระมหากษัตริยทรง
ปฏิบัติเปนแบบอยาง และแนวคิดท่ีวาพระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือบานเมือง  อัน
กอใหเกิดความผาสุกสมบูรณแกประชาชน และความม่ันคงของราชบัลลังกควบคูกัน 
 จตุพร มีสกุล (2556) ศึกษาวรรณคดีโศกาลัยในสมัยรัตนโกสินทรในดานประวัติความเปนมาและ
พัฒนาการ  ตลอดจนลักษณะเฉพาะและความสําคัญของวรรณคดีประเภทนี้   ผลการศึกษาวิจัยพบวา  
วรรณคดีโศกาลัยเปนวรรณคดีประเภทใหม  ซ่ึงเริ่มมีปรากฏข้ึนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  มีจุดมุงหมาย
สําคัญเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวาระพิเศษ  คือ  เม่ือพระมหากษัตริยสวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ
สิ้นพระชนม  ลักษณะเนื้อหาของวรรณคดีโศกาลัยมีการประกอบสรางจากลักษณะเดนและขนบวรรณ
ศิลปของวรรณคดีไทย 3 ประเภท  ไดแก  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  คือ  การยกยองสรรเสริญ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเก่ียวกับพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชนแกบานเมือง  
วรรณคดีนิราศคือ  การคร่ําครวญความเศราโศกเสียใจท่ีตองพลัดพรากจากผูเปนท่ีรัก  และวรรณคดี
บันทึกซ่ึงเปนการบันทึกเหตุการณสําคัญและพระราชพิธีตางๆ  ท้ังนี้ขนบวรรณคดีท้ัง 3 ประเภท  มีการ
ผสมผสานกันในเรื่องอยางกลมกลืน  โดยมีกรอบความคิดสําคัญ  คือ  การเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย                                                            
 วรางคณา ศรีกําเนิด (2558) ศึกษาโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนของสมเด็จพระมหาสมณ
เจา  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   ผลการศึกษาพบวาแมวาวรรณคดีเรื่องนี้จะสืบทอดแนวคิดในการแตงมา
จากวรรณคดียอพระเกียรติในสมัยกอน แตโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนก็มีลักษณะพิเศษคือ การใช
ขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีเปนรอยแกวมาแตงเปนรอยกรองดวยโคลงและรายท่ีมีกลบทหลายชนิด  จึงทํา
ใหวรรณคดีเรื่องนี้เปนท้ังวรรณกรรมยอพระเกียรติ วรรณกรรมบันทึกเหตุการณ  และวรรณกรรมแสดง
แบบแผนการประพันธ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวา ยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดท่ีศึกษาเรื่องเลาอันสืบเนื่องจาก
พระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. เขาใจลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก 
  2. เขาใจความเหมือนและความตางของแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติใน
สื่อตางๆของเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 
  3 เขาใจความเหมือนและความตางของแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติใน
เรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนกเม่ือเปรียบเทียบกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
  4 เปนแนวทางในการศึกษาพลวัตของวรรณคดีประเภทตางๆ ตอไป 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  

   การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) และการนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) 

1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
 1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทพระราชนิพนธพระมหาชนกใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาประเภทวรรณกรรม 
2 รวบรวมขอมูล 
 2.1 รวบรวบเรื่องเลาท่ีเกิดจากการผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในสื่อ
ตางๆ 
 2.2. ศึกษาภูมิหลังของเรื่องเลาท่ีคัดเลือกมาเปนขอมูลในการศึกษา 
3 ศึกษาวิเคราะห และตีความขอมูล   
 3.1 วิเคราะหลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาอัน
สืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 
 3.2 เปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏใน
สื่อตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 
 3.3 เปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติสมัยเดียวกัน 
4 สรุปผลการวิจัยและเรียบเรียงผลการวิจัย 
 4.1 สรปุผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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 4.2 เรียบเรียงผลการวิจัยเปนรายงานวิจัย บทความวิจัย และวิดีทัศนสรุป 
           ผลการวิจัย 
5 นําเสนอผลงานวิจัย 
 5.1 นําเสนอบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 5.2 นําวีดิทัศนสรุปผลการวิจัยเผยแพรในสื่อตางๆ  เชน เว็บไซดตางๆ  รายการ
 ไทยศึกษาท่ีออกอากาศท่ีสถานีวิทยุจุฬา 
 

นิยามศัพท 

  “เรื่องเลา” ในงานวิจัยนี้หมายถึง “การเรียงเรียงเหตุการณมากกวาสองเหตุการณ  ไมวาจะดวย
สื่อใดๆ  ไมวาจะเปนตัวอักษร เชนบันเทิงคดี  การเคลื่อนไหวของนักแสดงผสมผสานกับบทพูดใน
ภาพยนตร   ลีลาการเตน เชน บัลเลต  เสนและสี  เชนในภาพเขียนหรือการตูนของแตละสื่อนั้นมีวิธีการ
นําเสนอตางกัน  เรื่องเลาเรื่องเดียวกันหากนําเสนอในสื่อท่ีตางกันก็จะใหอารมณท่ีตางกันไปดวย” (อิราวดี 
ไตลังคะ,2543:92) 
 “เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก” จึงหมายถึง การนําบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาผลิตซํ้าในสื่อรูปแบบตางๆ เชน บทอาน ละคร
เวที ภาพยนตรการตูนแอนิเมชัน ลิเก  ละครโทรทัศน  โดยในการผลิตซํ้านี้อาจจะปรากฏการเพ่ิมเติม
เนื้อหา เชน การรองเพลงประสานเสียงเปดการแสดง หรือการขับเสภาเพ่ือปดการแสดง  ผูวิจัยถือวา
เนื้อหาท่ีเพ่ิมเติมนี้เปนแมจะไมเก่ียวของกับเนื้อเรื่องแตก็สวนท่ีทําใหการแสดงสมบูรณ  จึงนับเขาเปนตัว
บทท่ีนํามาศึกษาดวย 
 อนึ่งในรายงานวิจัยฉบับนี้ อาจจะใชคําเรียกกลุมขอมูลท่ีนํามาศึกษาหลายคํา ท้ังเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนก เรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก เรื่องเลาท่ีเกิดจาก
ผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  และเรื่องเลาท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  คํา
เรียกเหลานี้ตางหมายถึงตัวบทท่ีเลือกมาเปนกลุมขอมูลในการศึกษา 7 เรื่อง 
 “วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ”  ในงานวิจัยนี้ใชตามนิยามของเสาวณิต วิงวอน (2530:7) “งาน
ประพันธท่ีมุงพรรณนาพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย  ซ่ึงผูประพันธเกิดแรงบันดาลใจจากพระปรีชา
สามารถดานการปกครอง  ดานการรบ  จากความรมเย็นเปนสุขแหงบานเมือง   
  
ขอตกลงเบ้ืองตน 

 1. การอางอิงในงานวิจัยนี้ใชระบบนามปในกรณีของการอางอิงขอความจากเอกสารตางๆ แตเม่ือ
การอางอิงเนื้อหาจากตัวบทท่ีเปนขอมูลในการวิจัย  จะใชการอางอิงชื่อเรื่องตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 

 2. การอางอิงบทรอยกรองท่ีมีผูประพันธไวและนํามารวบรวมในหนังสือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ตางๆ จะอางอิง โดยระบุชื่อผูประพันธ ชื่อหนังสือท่ีรวบรวม ปท่ีหนังสือท่ีรวบรวมตีพิมพ และเลขหนา
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ตามหนังสือท่ีรวบรวม  อยางไรก็ตามหากปท่ีประพันธบทรอยกรองไมตรงกับปท่ีหนังสือรวบรวมตีพิมพ 
ผูวิจัยจะระบุปท่ีประพันธไวหลังชื่อผูประพันธ เชน   

   ชนมานเจริญยืดเยื้อ  เพ่ือไทย 

  วรรณะผองพรรณประไพ   เพียบพรอม                                 

  เจริญพระสุขทุกสมัย   สถิตม่ัน                                                                                      

  ทรงพละดั่งขานอม   นอบเกลาทูลสนอง ฉะนี้เทอญ 

  (สนิท ศตะกูรมะ (2497), รวมบทอาเศียรวาทในรอบครองราชย 60ป, 2550: 13) 

  จากตัวอยางการอางอิงขางตนจะเห็นวาโคลงสี่สุภาพขางตน ประพันธโดยสนิท ศตะ
กูรมะปท่ีประพันธคือปพ.ศ. 2497 และบทรอยกรองดังกลาวไดมารวบรวมในหนังสือรวมบทอาเศียรวาท
ในรอบครองราชย 60ป 



บทที่ 2 

ภูมิหลังของบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

และเร่ืองเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 2.1 ภูมิหลังของบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  

 “ชาดก” หมายถึงเรื่องของพระโพธิสัตวซ่ึงทรงบําเพ็ญบารมีในอดีต กอนจะไดตรัสรูมาเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาในชาติปจจุบันนี้ แตละชาติท่ีผานมาชาติหนึ่งๆ ก็เรียกวาชาดกหนึ่งๆมี 547 
เรื่อง” (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, 2545:47)  การสรางและการเสพวรรณคดีชาดกเปนกิจกรรมท่ีฝงรากลึก
มาอยางยาวนานในสังคมและวัฒนธรรมไทย   ชาดกท่ีมีการรับรูอยางกวางขวางในสังคมไทยคือ ทศ
ชาติชาดก หรือชาดก 10 เรื่องของสุดทาย อันประกอบดวย  เตมียชาดก  มหาชนกชาดก สุวรรณสาม
ชาดก  เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทกุมารชาดก  มหานารทกัสสปชาดก วิธุรชาดก  
เวสสันตรชาดก ประจักษพยานแสดงการรับรูทศชาติชาดกคือ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติในวัด
ตางๆ รวมถึงประติกรรม  การรับรูเรื่องชาดกสวนหนึ่งเกิดข้ึนเพราะความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ไทยแลว  สถาบันพระมหากษัตริยก็มีบทบาทสําคัญตอการสรางและการเสพชาดกในสังคมไทยดวย
การนําชาดกมาโปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตแตงเพ่ือใชในโอกาสตาง เชน มหาชาติคําหลวง รายยาว
มหาเวสสันดรชาดก   

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระองคทรงดําเนินตามรอย
บูรพกษัตริยในอดีต  ทรงนําชาดกเรื่องท่ีสองคือพระมหาชนกมาดัดแปลงเปนบทพระราชนิพนธเรื่อง
พระมหาชนก  โดยมีท่ีมาจาก  

เม่ือ พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสดับพระธรรม
เทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ(วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม  
เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยาน ในกรุงมิถิลา เรื่องมี
ใจความวา ท่ีทางเขาสวนหลวงมีตนมะมวง 2 ตน ตนหนึ่งมีผล อีกตนหนึ่งไมมี
ผล ทรงลิ้มรสมะมวงอันโอชา  แลวเสด็จเยี่ยมอุทยาน  เม่ือเสด็จกลับจากสวน
หลวงทอดพระเนตรเห็นมะมวงท่ีมีรสดี ถูกขาราชบริพารดึงท้ึงจนโคนลง  สวน
ตนท่ีไมมีลูกก็ยังคงต้ังตระหงาน แสดงวาสิ่งใดดี มีคุณภาพ  จะเปนเปาหมาย
ของการยื้ อ แย ง  และจะ เป น อันตร าย ในท ามกลา งผู ท่ี ข าดปญญา                      
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงคนเรื่องพระมหา
ชนกในพระไตรปฎก (พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดกเลมท่ี 4 ภาคท่ี 2) 
และทรงแปลเปน ภาษาอังกฤษ  ตรงจากมหาชนกชาดก ตั้งแตตนเรื่องโดยทรง
ดัดแปลงเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน    
   (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, 2539:(6))    
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 เนื้อหาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงดัดแปลงจากมหาชนกชาดกนั้น
มีหลายประการ   รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2552: 77-80)  ไดวิเคราะหการดัดแปลงเนื้อหาของบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก ไวดังนี้ 

  1) ทรงตัดทอนเรื่องใหกระชับ เชน เหตุการณตอนท่ีเสนาบดีพยายามทําใหพระนาง
สีวลีพอใจ  เหตุการณท่ีพระมหาชนกแสดงปญญาไขปญหาของพระโปลชนก   
  2) ทรงเพ่ิมเติมเนื้อความ เชน ความตอนท่ีนางเขลากลาวอดิเรกคาถาสรรเสริญพระ
มหาชนกและแนะนําใหตั้งโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย และตอนท่ีพระมหาชนกทรงแนะวิธีฟนฟูมะมวง 9 
วิธี 
  3) ทรงเปลี่ยนตอนจบของเรื่อง ในพระมหาชนกชาดก หลังทอดพระเนตรเห็นตน
มะมวงท่ีมีผลถูกโคนทําลาย  พระมหาชนกทรงออกผนวช พระนางสีวลีทรงติดตามเพ่ือทัดทานและ
กราบทูลใหเสด็จกลับไปครองราชยตามเดิม  แตพระมหาชนกไมยอมตาม  ในท่ีสุดมีเหตุการณหลาย
อยางเปนอุทาหรณใหพระนางสีวลีเขาพระทัยวาพระมหาชนกสละแลวทุกอยาง พระนางจึงละความ
พยายามและขอผนวชตามดวย  ในพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรง 
“ตีความ” พระมหาชนกชาดกเสียใหมใหเขากับสังคมปจจุบัน  นั้นคือทรงพระราชดําริวา  การท่ีพระ
มหาชนกจะเสด็จออกแสวงหาโมกขธรรม  ยังไมถึงวาระเวลาอันสมควร  เพราะยังทรงสรางความ
เจริญใหแกเมืองมิถิลายังไมครบถวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนยังขาดความรู  อันจะสรางความ
เสื่อมทรามแกบานเมือง  พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมไดงายกวาหากไดประกอบพระราชกรณีย
กิจในโลกใหครบถวนเสียกอน  ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเพ่ิมเติมเรื่องพระมหาชนก
พระราชทานวิธีฟนฟูมะมวงท่ีถูกหักโคน 9 วิธี และมีพระราชดําริในการสรางโพธิยาลัย  หรือปูทะเลย
มหาวิชชาลัย 
  4) ทรงเปลี่ยนคําบาลีสันสกฤตใหเปนคําไทยสามัญ เพ่ือใหผูอานทุกวัยทุกคุณวุฒิ
สามารถเขาใจไดโดยงาย เชน เมืองปจจันตคาม ทรงใชวา เมืองชายแดนแหงหนึ่ง  คําวา อาวัชนาการ 
ทรงใชวา พิจารณา  นอกจากนี่ยังทรงใชคําสํานวนภาษาปากใหเหมาะแกบทสนทนา เชน “ขอเดชะ 
พระอุปราช เลนไมซ่ือกับพระองค พะยะคะ” 
  5) ทรงสรางคําใหมท้ังคําไทยและคําภาษาอังกฤษ เชน เครื่องยันตรกลเก็บเก่ียว (= 
automatic fruit harvester)  ชี ว า ณู ส ง เ ค ร า ะ ห  ( = culturing the cell in the container) 
Dexterambulation (= ทักษิณาวัตร) 
  6) ในตอนท่ีทรงคัดภาษาบาลี พรอมแปลความมาจากพระอรรถกถา ไดทรงพระ
อักษรเทวานาครี กํากับคาถาบาลีทุกคาถา ทําใหผูอานสามารถเทียบเคียงภาษาไดท้ังสิ้น 4 ภาษา คือ 
ไทย บาลี สันสกฤต และอังกฤษ 
 
 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเรื่องพระมหาชาดกเสร็จสมบูรณเม่ือป พ.ศ. 2531 
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตีพิมพในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหง
รัชกาล   ให เปน เครื่ อง พิจารณาเ พ่ือประโยชน ในการดํ า เนินชีวิตของสาธุชน ท้ังหลาย”   
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, 2539:(7), เนนขอความโดยผูวิจัย) 
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  เม่ือพิจารณาระยะเวลาต้ังแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มคนควา
จนกระท่ังทรงพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกสมบูรณ จะพบวาเปนระยะเวลายาวนานถึงเกือบยี่สิบ
ป ระยะเวลาท่ียาวนานในการพระราชนิพนธนั้นนอกจากจะมีเหตุมาจากการประกอบพระราชกรณีย
กิจอ่ืนๆหลายประการแลว  ยังมีเหตุมาจากความเอาพระทัยใสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชท่ีทรงพระราชนิพนธและทรงแกไขใหพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกมีความสมบูรณ
มากท่ีสุด  พระราชนิพนธเรื่องนี้จึงเปน  “หนังสือเรื่องนี้เปนท่ีรักของขาพเจา....หนังสือเลมนี้ไมมีท่ี
เทียมและก็ทานผูเปนศิลปน  ผูท่ีเปนกรรมการ  และผูท่ีสนับสนุน  ยอมจะทราบดีวางานท่ีเราทํานั้น
คุมคาแคไหน” (พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวโรกาสจัดแสดง
นิทรรศการภาพเขียนเรื่อง พระมหาชนก  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รโหฐาน พระราชวังดุสิต 
วันท่ี 28  มีนาคม 2539 อางใน รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2552:7) 

 ในปพ.ศ.2542  3 ปตอจากป พ.ศ. 2539 อันปเปนเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตีพิมพพระมหาชนกฉบับการตูน 
เนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกฉบับแรกอาจจะยากเกินไปสําหรับผูอานบางคน ดังปรากฏ
ในคําปรารภ พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก ฉบับการตูน (2542:(3),เนนขอความโดยผูวิจัย ) 

ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหงรัชกาล (พ.ศ.2539) พระราช
นิพนธเรื่องพระมหาชนกก็ออกถึงมือผูอาน  และเปนท่ีชื่นชมโดยท่ัวไป  แตหนังสือ
พระราชนิพนธนี้ก็ยังอาน คอนขางยากดวยความซับซอนของขอความและของ
ภาพ  ทําใหมีการวิจารณและตีความกันในทางตางๆ นานา 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (พ.ศ.2542) ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพ พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก
ฉบับการตูน โดยโปรดเกลาฯ ใหศิลปนผูชํานาญการท่ีสุดเปนผูวาดรูป  และโปรดฯ 
ใหพิมพดวยกระดาษไทย เพ่ือความประหยัด  ใหทุกคนมีโอกาสไดอาน   

 หลังจากการเผยแพรพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชเม่ือป พ.ศ.  2539 เกิดการผลิตซํ้าเรื่องเลาพระมหาชนกหลากหลายสํานวน หลากหลาย
รูปแบบ  อาจกลาวไดวาพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมีการผลิตซํ้ามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพระราชนิพนธเรื่องอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจจะเปนปจจัยมา
จากท่ีมาของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปนทศชาติชาดกอันเปนเรื่องเลาทางพุทธศาสนาท่ีมี
การรับรูอยางแพรหลายในสังคมวัฒนธรรมไทย  การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมิูพลอดุลยเดช
นํามหาชนกชาดกมาดัดแปลงเปนบทพระราชนิพนธจึงทําใหชาดกเรื่องนี้เปนท่ีรับรูในวงกวางยิ่งข้ึน 

 แมจะไมสามารถระบุจํานวนไดอยางแนชัดวาตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา  มีเรื่องเลาท่ีผลิต
ซํ้าจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท้ังสิ้นก่ีสํานวน  แตก็อาจจะกลาวไดวาเรื่องเลาเกือบทุกเรื่องมี
วัตถุประสงคในการผลิตซํ้าเหมือนครั้งแรกเริ่มท่ีตีพิมพบทพระราชนิพนธเรื่องนี้ท้ังฉบับดั้งเดิมและ
ฉบับการตูน  กลาวคือเปนการผลิตซํ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
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เดช  โดยเลือกบริบทเชิงเวลาในการผลิตซํ้าเรื่องเลาเปนชวงเวลาท่ีใกลวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือ
วันครบรอบการครองสิริราชสมบัติ นอกจากนี้ก็มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรคําสอนเรื่อง“ความเพียรท่ี
บริสุทธิ์”อันเปนสาระธรรมท่ีปรากฏอยางเดนชัดในพระราชนิพนธเรื่องนี้ ดังปรากฏในวัตถุประสงค
ของผูจัดการแสดงแสง สี เสียงพระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว  

“เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคล 5 ธันวาคม ไดจัดแสดงละครเพลง “พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอนไลฟ
โชว” โดยไดนอมนําบทพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”มาจัดแสดงผานสื่อ
มัลติมีเดีย แสงสีเสียง ท่ีมีความงดงามตระการตาดวยเทคนิคท่ีทันสมัยระดับโลก   
ในครั้งนี้นอกจากจะสรางความสนุกสนานใหกับผูชมแลว  ยังเปนการถายทอด
หลักธรรมคําสอนจากบทพระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปยัง
เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย เพ่ือใหตระหนักถึงความเพียร ความอดทน 
และการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดีอีก
ดวย”   

(ASTV ผูจัดการออนไลน. 30 พฤศจิกายน 2557 สืบคนเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558 จาก
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137941,     
เนนขอความโดยผูวิจัย)  

 เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท้ังหมด 7 เรื่องท่ีคัดเลือกมาเปนขอมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ มีบริบทในการสรางแตกตางกัน   ดังจะกลาวโดยละเอียดในหัวขอถัดไป  

 2.2 บริบทในการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธท่ีคัดเลือกมาเปนขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เนนใหมีความ
หลากหลายของสื่อ    การลําดับเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก ลําดับโดยใชเวลาในการ
สรางเรื่องเลาเพ่ือแสดงใหเห็นแนวโนมในการเลือกสื่อมาใชในการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก และพัฒนาการของเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

  2.2.1 บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก 

  บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก เกิดจากความตั้งใจของรอง
ศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ ดวงพัตรา ท่ีประทับใจบทพระราชนิพนธพระมหาชนกแลวประสงคนํา
บทพระราชนิพนธมาแปรรูปเปนบทละครเวที  โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงเปนตนสังกัดของรอง
ศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ   ไดมีหนังสือไปยังราชเลขาธิการเพ่ือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระ
กรุณา ทราบฝาละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญบทพระราชนิพนธเรื่อง 
พระมหาชนก ไปแปรรูปเปนบทละคร  ในชั้นแรกไดรับคําตอบวา “ยังไมถึงเวลาท่ีจะดัดแปลงเปนบท
ละคร” โครงการแปรบทละครเวทีจงึชะงักลง 
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  ตอมาชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณไดทราบขาว
การนําบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกไปจัดแสดงท่ีรัฐนิวยอรก  ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดลง
มือแปรรูปบทพระราชนิพนธ  โดยใชชื่อบทแปรรูปวา “บทธรรมนัจจทัศนา  เรื่องพระมหาชนก” 
หลังจากแปรเสร็จก็ไดนําตนรางสงใหผูทรงคุณวุฒิหลายทานพิจารณาเพ่ือหาขอเสนอแนะและขอควร
ปรับปรุง 

  ตอมาเม่ือปพ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณไดเห็นการแสดงละครเรื่อง
พระมหาชนกของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป  ทําใหเกิดความคิดวา “ในบางครั้งจินตภาพนั้น  ก็งดงาม
เกินกวาจะถายทอดออกมาเปนทัศนภาพได” ทําใหเกิดโครงการแปรรูป “บทธรรมนัจจทัศนา” เปน 
“บทสําหรับอาน” โดยจัดทําข้ึนในชวงสัปดาหแรกของเดือนธันวาคม 2540  เม่ือจัดทําตนฉบับ
เรียบรอยแลวก็มีหนังสือไปยังราชเลขาธิการ  เพ่ือขอใหนําความข้ึนกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลี
พระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญบทพระราชนิพนธมาแปรรูปสําหรับอานเพ่ือผลิต
เปนซีดีเฉลิมพระเกียรติ  และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง “กองทุนพระมหาชนก”  

  ระหวางการผลิตซีดีเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความอนุเคราะห
จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ รวมมือจัดพิมพหนังสือ เพ่ือเผยแพรยังสถานศึกษา รอง
ศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณจึงนํา “บทธรรมนัจจทัศนา” ซ่ึงแปรรูปไวแตเดิมมาพิมพรวมดวย  พรอม
ท้ังปรับตัวบทและเปลี่ยนชื่อเปน “บทสําหรับแสดง เรื่องพระมหาชนก เพ่ือใหเขาชุดกับ “บทสําหรับ
อาน  เรื่องพระมหาชนก”  

  ในคําอธิบายวิธีการสรางบทสําหรับแสดง เรื่องพระมหาชนก รองศาสตราจารย ดร.
จักรกฤษณ ไดอธิบายข้ันตอนในการแปรรูปบทพระราชนิพนธมาเปนบทสําหรับแสดง โดยมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

  1) เก็บขอมูลเชิงประวัติ คือการรวบรวมวานับตั้งเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธเรื่องพระมหาชนก เม่ือ
วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2539 เปนตนมา มีผูอัญเชิญบทพระราชนิพนธไปแปรรูปเปนวรรณกรรม
ลักษณะใดบาง ผลการเก็บขอมูลพบวา มีการอัญเชิญบทพระราชนิพนธมาแปรรูปเปน นิยายประกอบ
ดนตรีไทยเรื่องพระมหาชนก  บทการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก และแถบเสียงบทพระราชนิพนธ 
เรื่อง พระมหาชนก 

  2) ศึกษาบทพระราชนิพนธโดยวิธีอานละเอียด เพ่ือใหเกิดจินตภาพท่ีชัดเจน  
เพ่ือใหเกิดวิจารณญาณท่ีแมนตรงในการเลือก และตัดฉากเหตุการณตางๆ ตัวละคร บทสนทนา และ
อ่ืนๆ เพ่ือใหนํามาเชื่อมรอยเปนวรรณกรรมการแสดง  ท่ีสามารถนําไปจัดแสดงไดพอเหมาะแกเวลา 
และรักษาสารสําคัญของเรื่องไวไดสมบูรณ  สวนภาษาท่ีใชพระราชนิพนธนั้นเห็นไดชัดวา มีลักษณะ
รูปประโยคภาษาบาลีเปนจํานวนมาก กอปรกับทรงใชภาษากระชับ มีลีลาและทวงทํานองพระราช
นิพนธคลายกับทรงเลาพระราชทาน  ซ่ึงเปนอรรถรสแหงบทพระราชนิพนธท่ีตองคงไวเชนกัน 
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  3) เลือกรูปแบบนําเสนอ บทพระราชนิพนธพระมหาชนกนํามาแปรรูปเปน
วรรณกรรมการแสดงดวยวธิีการ “รื้อแลวสรางใหม” (deconstruction) ใหเปนบทสําหรับแสดงแบบ 
Stylization ดวยการสมมติตัวละครข้ึนมา 1 ตัวละครเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูเลาเรื่อง (Narrator) ตัวละคร
สมมติท่ีเลือกมาเปนผูเลาเรื่องไดแก พระภิกษุ  และเลาเรื่องดวยวิธีการเทศนธรรมนิทาน เพ่ืออนุโลม
ตามตนเคาท่ีมาแหงบทพระราชนิพนธ  สวนการดําเนินเรื่องใชวิธีตัดสลับไปมาระหวางการเลาเรื่อง 
กับการแสดงเหตุการณท่ีเลาถึง  ต้ังแตตนเรื่องตอเนื่องไปจนจบเรื่อง  เรียงตามลําดับเวลา  โดยเชิญ
พระราชนพินธพระราชทานพรจากทายพระราชปรารภมาเปนตอนจบของการแสดง 

  4) ตัดตอเปนบทสําหรับแสดง การแสดงเริ่มดวยฉากพุทธศาสนิกชนไปฟงธรรมโดย
ใชเพลงบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ซ่ึงองคมนตรี พลตรี หมอมหลวงอัศนี ปราโมช ประพันธข้ึน  
เม่ืออาราธนาและรับศีลจบแลว  พระภิกษุจึงเริ่มเทศนา  อารัมภบทของพระภิกษุแตงข้ึนใหมโดยใช
พระราชปรารภเปนแนวทาง  สําหรับบทสนทนาในบทสําหรับการแสดงเกิดจากการเชิญบทพระราช
นิพนธมาตัดตอเชื่อมรอยเขาดวยกัน  อาจจะตัดสลับบทพระราชนิพนธบางประโยค  สวนการดําเนิน
เรื่อง  ไดแบงฉากเหตุการณออกเปน 3 สวน คือสวนท่ีเปนฉากพระภิกษุเทศนา  สวนซ่ึงเปนการแสดง
เหตุการณท่ีพระภิกษุเทศน  และสวนท่ีเปนฉากแสดงภาพเหตุการณ  โดยมีเสียงพระภิกษุเทศนเลา
เรื่องแทรกเขามา  ลักษณะการแสดงท่ีกําหนดไวในตัวบทมีท้ังการแสดงภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว การ
สนทนาแบบละครพูด  และการรายรําแบบนาฎศิลป   

  5) บรรจุเพลง เนื่องจากผูประพันธมีเจตนาใหการแสดงบทสําหรับแสดง เรื่องพระ
มหาชนก มีลักษณะเปนละครไทย  ดังนั้นเพลงท่ีนํามาบรรจุในการแสดง  และการกําหนดเครื่องดนตรี
ท่ีใชในการแสดงสวนไทยจึงเปนเพลงไทยและเครื่องดนตรีไทยเปนสวนมาก นอกจากนี้บทการแสดงนี้
มิไดดําเนินเรื่องดวยคําประพันธรอยกรอง  การบรรจุเพลงจึงบรรจุแตเพลงหนาพาทยสําหรับการ
ประกอบการแสดงเหตุการณ กิริยา และอารมณของตัวละครตามทองเรื่องเทานั้น   

  สวนการแปรรูปบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก  มิไดแปรรูปจากบทพระราช
นิพนธโดยตรง  แตดัดแปลงมาจากบทสําหรับแสดงท่ีจัดทํามากอน  โดยไดปรับเนื้อหาจากบทสําหรับ
แสดง  กลาวคือเลือกสรรเฉพาะแต “บท” ท่ีเห็นวาผูฟงจะไดรับประโยชนในการดําเนินชีวิต  โดยเนน
อลังการทางเสียงเพ่ือเปนเครื่องมือใหผูอานสามารถซาบซ้ึงอลังการทางความหมาย เสียงอานและ
เสียงบรรเลงดนตรีจึงทําหนาท่ีเปนพาหะนําผูฟงทําใหเกิดจินตนามัยปญญามากกวาจะใหเกิด
จินตนาการผสานอารมณ  ท้ังนี้โดยยังคงรักษารูปแบบการนําเสนอเรื่อง ดวยวิธีการเลาเรื่อง ตัดสลับ
กับเรื่องท่ีเลาตามแบบเดิม 

  บทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก มีโครงสรางเนื้อหา 3 สวน เนื้อหาแตละสวนมี
เหตุผลในการสรางตัวบทตาม 

  1) อารัมภบท ประกอบดวย 

 บทอภิวาท บทนมัสการ และบทสรณคมน คําอาราธนาเบญจศีล คํา
สมาทานศีล และคําบอกอานิสงสแหงการสมาทานศีล เพ่ือเตรียมพรอมให
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ผูฟงมีความพรอมเพ่ือประโยชนภายหนา 2 ประการคือ ถึงพรอมดวย
ศรัทธา และถึงพรอมดวยศีล 

 บทนําเขาสูเรื่อง  เทียบไดกับ “การปรารภนําเรื่อง” เพ่ือชี้ย้ําสารัตถะสําคัญ
ใหผูฟงประจักษถึงประโยชนในการดําเนินชีวิตภายหนา 2 ประการ ไดแก 
ถึงพรอมดวยจาคะ คือมุงถึงประโยชนท่ีพ่ึงไดเปนท่ีตั้ง  และท่ีสุดคือถึง
พรอมดวยปญญา 

2) เนื้อเรื่อง เนื่องจากสารัตถะของบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก มี 2 
ประการคือ การแสวงหาปญญา และการบําเพ็ญเพียรซ่ึงเปนสารัตถะท่ีปรากฏอยู
อยางตอเนื่องในการดําเนินเรื่อง เนื้อความในบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก  จึง
เนนย้ําอยูเปนระยะๆ วาบุคคลจะประสบความสําเร็จได ตองรูจัก “ประโยชนสวน
ตน” และตองเพียรพยายามใหถึงพรอมดวยประโยชนสวนตน เปนเบื้องตนกอน  
จากนั้นจึงขยายผลแผประโยชนใหแกบุคคลรอบขางตอไป  
3) ปจฉิมบท เปนสวนพิเศษสําหรับกราบทูลอารธนาเจาพระคุณสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงอาน และสวดประทานพร ซ่ึงแบงเปน 2 สวน 
 บทสําหรับทรงอาน ไดอัญเชิญพระพระราชทานทายพระราชปรารภแหง
พระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนกท่ีวา “ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ปญญาท่ีเฉียบ
แหลม และกําลังกายท่ีสมบูรณ” มาเปนบทสรุปทายเรื่อง ใหสมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆราชฯทรงอาน 
 บทสวดประทานพร บทสวดมนตท่ีนํามาผนวกตอทาย ประกอบดวยบท
สวดพุทธมนต 4 บท ไดแก บทอนุโมทนารมฺภคาถา บทสามฺญานุโมทนาคาถา และ
บทสวดมงคลจักรวาลนอย (แทรกดวย บทอคฺคปฺปสาทสุตฺตคาถา) ซ่ึงเจาพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาสวดประทาน ท้ังนี้ เพ่ือ
เปนสิริมงคลแกผูสดับฟง 

  2.2.2 ลิเกการกุศล เรื่องพระมหาชนก 

  ลิเกการกุศลพระมหาชนก  นําแสดงโดย ไชยา มิตรชัยและเฉลิมชัย มาลัยนาครับ
บทพระมหาชนก พรเทพ เทพวีเปนพระอริฏฐชนก  ผาภูมิ มาลัยนาคแสดงเปนพระโปลชนก จริยา 
มิตรชัยแสดงเปนนางมณีเมขลา และภิรมยพร ยิ้มละมายแสดงเปนพระนางสีวลีเทวี ทําการแสดงท่ี
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยโดยคณะลิเกศิษยหอมหวล  โดยวาจางบริษัท บี เค พี อินเตอรเนชั่น
แนลไปบันทึกการแสดงลงแผนซีดี เพ่ือทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
และจัดจําหนายเผยแพร 

  บุญเลิศ นาจพินิจศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงป พ.ศ.2539 ไดกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจัดการแสดงวา เพ่ือแสดงความกตัญูตอทานอาจารยหอมหวล นาคศิริผูเปน
ปรมาจารยในการแสดงลิเกของประเทศไทย  และเพ่ือเผยแพรคําสอนเรื่องความเพียรและปญญาอัน
บริสุทธิ์ของพระมหาชนกมาเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ   โดยเนื้อหาแลวบทพระราชนิพนธพระ
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มหาชนกสามารถนําเสนอในสื่อใดก็ได   แตลิเกเปนศิลปะพ้ืนบานท่ีคนไทยท่ัวไปเขาถึงไดงาย การ
นําเสนอบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในรูปแบบลิเก จะทําใหคนท่ัวไปรับสารท่ีบทพระราชนิพนธ
ตองการสื่อไดงายกวาการอานหนังสือ  และเปนเรื่องสมควรอยางยิ่งท่ีมีการเผยแพรบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกในสื่อประเภทอ่ืนๆ ตอไป (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 1 นาทีท่ี 1.30-5.00) 

  จากการสัมภาษณบุญเลิศ นาจพินิจ (30 พฤษภาคม 2560) ไดเลาถึงการแสดงวาไม
สามารถจดจําวันท่ีทําการแสดงไดเพราะเวลาผานมาแลวปแลว  แตยังจําข้ันตอนการจัดทําบทสําหรับ
การแสดงไดวาตนเปนคนจัดทําบทสําหรับการแสดงท้ังหมด  รวมท้ังบทเพลงสรรเสริญพระเกียรติกอน
การแสดง  ไมมีการดนสดระหวางการแสดง ท้ังนี้เพราะตองการใหบทในการแสดงดําเนินใหใกลเคียง
กับเนื้อหาในบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  เพ่ือใหการแสดงสามารถสื่อสารเรื่องความเพียรไดมาก
ท่ีสุด   ท้ังนี้การแสดงจะเปนการนําเสนอในสื่อคนละประเภทกับบทพระราชนิพนธท่ีบทอาน  แตการ
ทําบทก็จะคงอนุภาคหลักของเรื่องท่ีสอนหลักธรรมท่ีเปนหัวใจของเรื่องไวใหเดนชัดท่ีสุด  คืออนุภาค
เรื่องการวายน้ําขามมหาสมุทร 7 วัน 7 คืนของพระมหาชนกท่ีแสดงใหเห็นสารเรื่องความเพียร  และ
อนุภาคตนมะมวง 2 ตนท่ีแสดงใหสารของเรื่องคือปญญาในการรูเทาทันความโลภ 

  2.2.3 พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต0ิ

1 

  พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ เปนสวนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป จัดข้ึนท่ีอิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม-11 
มิถุนายน 2549 แสดงท้ังหมด 34 รอบ  

  พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ กํากับการแสดงและปรุงบทโดย 
ผูชวยศาสตราจารยพรรณศักดิ์ สุขี รองศาสตราจารย ดร. นราพงษ จรัสศรีเปนผูอํานวยการฝายศิลป
และนาฏลีลา  คุณบรูซ แกสตันเปนผูประพันธบทเพลง  อาจารยโกมล พานิชพันธุเปนผูออกแบบ
เครื่องแตงกาย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทรแสดงเปนพระมหาชนก  พิจิตรา จิตตะปุตตะแสดงเปนนางมณี
เมขลา  มีผูแสดงรวมเปนกองพลทหารมาท่ี 2 รักษาพระองค  กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน  
กองพันทหารชางท่ี 1รักษาพระองค 

  การแสดงแบงเปนท้ังหมด 9 องก ความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง 

  องกท่ี 1 เจ็ดรอยโยชน  

                                                           
1  อักษราวดี เสียงดัง (2554: 34) ไดกลาวถึงการแสดงพระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ และวิจิตรนาฏกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระมหาชนกวา “ลักษณะการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนกมีความคลายคลึงกับมหานาฏกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก ณ อิมแพค  อารีนา  เมืองทองธานี  มีผูสรางสรรคการแสดงและมีผูแสดงหลักชุดเดียวกัน แตมี
ลักษณะพ้ืนที่ในการแสดงที่แตกตางกันจึงทําใหรายละเอียดของการแสดงทั้งสองนี้แตกตางกัน”  จะเห็นไดวาการแสดงทั้งสองตาง
มีจุดประสงคในการแสดงเพ่ือ “เฉลิมพระเกียรติ” เหมือนกัน แตผูวิจัยเลือกการแสดง พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ มาเปนตัวบทในการศึกษา เพราะเปนบริบทในการผลิตตัวบทเปนการเฉลิมพระเกียรติที่เดนชัด กลาวคือเปนการจัด
นิทรรศการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
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เปดฉากเห็นเรือลําใหญตระหงานเทียบทาอยูชายฝง พระ
มหาชนกและเหลาพานิชหนุมตางกระวีกระวาดหอบสัมภาระข้ึนเรือ  
ท้ังหมดขับรองถึงวัตถุประสงคในการเดินทาง  พระมหาชนกรองเลา
ความเปนมา  และความหวังตั้งใจท่ีจะกอบกูมิถิลานครกลับคืน   

เรือเคลื่อนตัวออกจากฝงไปสักระยะหนึ่ง  เกิดพายุโหมกระหน่ํา
กลางมหาสมุทร  เรือโตคลื่นเอนเอียงจนไมสามารถตานทานได  ในท่ีสุด
เรือเริ่มจมลง ผูคนบนเรือตางคร่ําครวญดวยกลัวมรณะและตกลงกลาง
มหาสมุทรเปนอาหารของปลาและเตา  พระมหาชนกทรงเตรียมรางกาย
และทรงมีสติ  จึงคลุกกรวดกับเนยเสวยจนเต็มทอง  แลวชุบผาเนื้อเกลี้ยง
สองผืนดวยน้ํามันจนชุม  ทรงนุงใหม่ันเพ่ือชวยในการลอยตัว แลวปนข้ึน
สูยอดเสากระโดง  และกําหนดทิศวา มิถิลานครอยูทิศนี้  แลวกระโดดลง
สูทองน้ํา  พนฝูงปลาและเตาเบื้องลาง 

  องกท่ี 2 ความเพียร 

ผืนน้ํามหาสมุทรกวางขวางเต็มพ้ืนท่ี  แสงและภาพของดวง
อาทิตย ดวงจันทร และทองฟาแสดงถึงวันเวลาท่ีผันผานไป 7 ทิวาราตรี 
พระมหาชนกวายน้ําในมหาสมุทรดวยความเพียรพยายามพรอม
เสียงเพลง 

  องกท่ี 3 มณีเมขลา 

ณ เทพสมาคม เห็นเหลาเทพธิดาพากันขับรองบทเพลงดวย
ความเกษมสําราญ  นางมณีเมขลาก็เพลิดเพลินจนมิไดตรวจตรา
มหาสมุทร ครั้นเม่ือสองกลองตรวจตรามหาสมุทร ก็เห็นพระมหาชน
กวายน้ําอยู นางจึงรีบเหาะลงมาลอยอยูเหนือมหาสมุทร 

  องกท่ี 4 กลางสมุทร 

นางมณีเมขลากลาวเจรจาเพ่ือทดลองพระมหาชนก  และพระ
มหาชนกกลาวถึงความมุงม่ันและความเพียร โดยเชิญบทเจรจามาจาก
บทพระราชนิพนธ 

  องกท่ี 5 มิถิลา 

เปดฉากเวียงวังของมิถิลานคร  ประชาชนขับรองวาพระโปล
ชนกราชเสด็จสวรรคต เหลาปุโรหิตประชุมปรึกษากัน  ปลอยผุสสรถ
เสี่ยงทาย  ขบวนผุสสรถจําลองแลนออกไป 
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แสงสวางข้ึนเห็นเปนอุทยาน  พระมหาชนกบรรทมหลับอยู  
ผุสสรถทําประทักษิณแผนศิลามงคลแลวไปหยุดใกลท่ีพระมหาชนก
ประชาชน อมาตย และปุโรหิต ถวายอภิเษก ผุสสรถนําพระมหาชนก
เสด็จสูมิถิลานคร 

ประชาชนขับรองเพลงสรรเสริญพระมหาชนก ท่ีทรงบําเพ็ญ
ทศพิธราชธรรมครองราชยสมบัติโดยธรรม  ปวงประชาอยูอยางรมเย็น
เปนสุข 

  องกท่ี 6 มรรคา 

ณ ทางเขาพระราชอุทยาน แสงสวางเนนท่ีตนมะมวง 2 ตน ตน
หนึ่งมีผล  สวนอีกตนหนึ่งไมมีผล 

พระมหาชนกเสด็จประพาสอุทยาน  และทรงเก็บมะมวงผลหนึ่ง
เสวย มะมวงนั้นดุจโอชารสทิพย  และเม่ือเสด็จฯ ผานไป  ประชาชนและ
ขาราชบริพารท้ังปวงขับรองบอกความปรารถนาจะกินมะมวงรสเลิศ แลว
เกิดชุลมุน ตางเขาแยงผลมะมวงเก็บกิน คนท่ียังเก็บไมไดก็เขาทําลายก่ิง  
ทําลายตน จนมะมวงท่ีเคยมีผลนั้นโคนหักลง 

พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ไดเกิดความสังเวช 
ปรารถนาท่ีจะบรรพชา 

ภาพเมืองอวิชขาเลื่อนเขามา พรอมแสงสีแหงความเราใจ  ดนตรี
สนุกสนาน ชาวประชาหาความเกษมสําราญ แตกลับคลายเตนเราในนรก
ภูมิ 

พระมหาชนก รําลึกถึงวาจาของนางมณีเมขลา ปรากฏกายเพ่ือ
แทนการรําลึก 

นางรองทวนวา พระมหาชนกจะเขามรรคาแหงความสุขไมได 
ห า ก ไม ไ ด ก ล า ว ธ ร รม ให ส า ธุ ช น ได ส ดั บ  แล ะ ให พ ร ะอ ง ค ตั้ ง
สถาบันการศึกษา จึงจะสําเร็จกิจและไดมรรคาแหงบรมสุข 

   พระมหาชนกทรงดําริตาม 

  องกท่ี 7 ฟนฟูตนมะมวง 

พระมหาชนกพระราชทานการแกปญหาในการฟนฟูตนมะมวง 
9 วิธี  ประชาชนขับรอง และแสดงถึง 9 วิธีแหงการฟนฟูตนมะมวงดวย
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ความสนุกสนาน ตนมะมวงท่ีถูกโคนก็กลับฟนคืนงามอีกครั้ง เปนท่ียินดี
ปรีดาของปวงประชา 

  องกท่ี 8 ปูทะเลยมหาวิชชาลัย 

พระมหาชนกตรัสแกพราหมณวา  คนเหลานี้ลวนจาริกในโมห
ภูมิ  ขาดท้ังความรูวิชาการ ท้ังความรูท่ัวไป  คือความสํานึกธรรมดา ไมรู
แมแตประโยชนสวนตน  ชอบผลมะมวง แตก็ทําลายตนมะมวง  

   ดังนั้นจึงถึงกาลอันควรในการตั้งสถาบันชื่อปูทะเลยมหาวิชชาลัย 

  องกท่ี 9 ปจฉิมบท  

ขาราชบริพาร ประชาชน  นางมณีเมขลา และเหลาเทพธิดา  ขับ
รองบทเพลงสรรเสริญพระบารมี  และความเพียรอันบริสุทธิ์ 

(เหนือเกลาชาวไทย หนังสือท่ีระลึกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป, 2549:313-331) 

  2.2.4 ซิมโฟนีอุปรากร “พระมหาชนก” 

  การแสดงนาฏยลีลาเรื่องพระมหาชนกในปพุทธศักราช 2554 จัดข้ึนในงานวันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 25 ตรงกับวันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ พุทธศักราช 
2554 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงนาฏยลีลารวมสมัยประกอบวง
ดุริยางคออเคสตรา บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่อง “พระมหาชนก”  

  นาฏยลีลารวมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ดําเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แบงเปน 3 องก ไดแก                                                 
  องกท่ี 1 มิถิลานคร    

พระเจามหาชนกกษัตริยแหงมิถิลานคร มีพระราชโอรสสอง
พระองค  พระนามวาพระอริฏฐชนกและพระโปลชนก  เม่ือพระราช
บิดาสวรรคตแลว พระอริฏฐไดครองราชสมบัติ และทรงต้ังพระโปล
ชนกเปนอุปราช  อมาตยผูใกลชิดไดกราบทูลใสรายวาพระอุปราชโปล
ชนกคิดขบถ  พระอริฏฐชนกหลงเชื่อจึงสั่ง จองจําพระโปลชนก  แต
พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได  ภายหลัง 
 ไดรวบรวมพลมาทารบและเอาชนะ ได ใน ท่ีสุด  พระอริฏฐ
ชนกสิ้นพระชนมในท่ีรบ พระเทวีท่ีกําลังทรงครรภ จึงปลอมตัวหนี
ออกจากเมือง  ดวยความชวยเหลือของทาวสักกะเทวราช  จึงเสด็จ
หนีไปจนถึงเมืองกาลจัมปากะ ไดพราหมณผูหนึ่งอุปการะไวในฐานะ
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นองสาว  ตอมาทรงมีพระประสูติกาล  ตั้งพระนามพระโอรสตามพระ
อัยยิกาวา “พระมหาชนก”  

   องกท่ี 2 ความเพียรอันบริสุทธิ์   

 เม่ือมหาชนกกุมารทรงเติบใหญ และไดทราบความจริงก็คิดจะ
ไปคาขาย  ดวยพระองคทรงตั้งพระทัยวาจะไดเสด็จไปเอาราชสมบัติ
มิถิลานครคืนมา  พระมารดาจึงทรงนําเอาทรัพยสินมีคามาจากมิถิลา
นครไปขาย  เพ่ือเปนทุนลองเรือไปยังสุวรรณภูมิในระหวางทางเกิด
พายุใหญโหมกระหน่ําจนเรือจมลง  เหลาพอคากะลาสีเรือท้ังปวงจมน้ํา  
สวนมหาชนกกุมารทรงแหวกวายอยูในมหาสมุทรถึง 7 วัน 7 คืน นาง
มณีเมขลาเทพธิดาผูรักษามหาสมุทรเห็นมหาชนกกุมารวายน้ําอยู
เชนนั้น  จึงสนทนาแลกเปลี่ยนกัน  จนนางมณีเมขลาเขาใจในปรัชญา
ของการบําเพ็ญวิริยบารมี  นางมณีเมขลาจึงชวยอุมพามหาชนกกุมาร  
ไปจนถึงฝงมิถิลานคร 

   องกท่ี 3 ศรัทธาแหงปญญาธรรม 

 พระมหาชนกทรงครองราชยสมบัติเมืองมิถิลาโดยธรรมสืบ
มาก  จนวันหนึ่ งพระมหาชนกทรงประ ทับบนคอช า ง เ พ่ื อ
ทอดพระเนตรอุทยานบริเวณใกลประตูอุทยาน มีตนมะมวง 2 ตน 
ตนหนึ่งมีผล ตนหนึ่งไมมีผล  พระมหาชนกได  
 ทรงเสวยผลหนึ่ง  ตรัสชมวาผลนั้นมีรสหวานเหลือเกิน  แลว
เสด็จเขาอุทยาน คนอ่ืนๆ ตั้งแตพระอุปราชลงมาตางก็แยงเก็บผล
มะมวง  จนมะมวงตนนั้นโคนลง  พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็น
ดังนั้นก็เกิดความสังเวชท่ีคนท้ังหลายหวังแต ประ โยชน อย า ง ข าด
ปญญา  พระมหาชนกนึกถึงคําของนางมณีเมขลาท่ีใหตั้งปูทะเลย
มหาวิชชาลัย  ในท่ีสุดจึงไดตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัยเพ่ือใหคนเปนคน
ดีมีสติปญญา  โดยรําลึกวา  ขณะท่ีทรงวายน้ําในมหาสมุทร  มีปู
ทะเลยักษชวยหนุนพระบาท 

(การจัดแสดงนาฎยลีลารวมสมัยประกอบวงดุริยางคออเครสตราบทพระราช

นิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรื่อง “พระมหาชนก”. [สูจิบัตร]) 

  นอกเหนือจากการแสดงเม่ือวันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 บทการแสดงซิมโฟนี

อุปรากรพระมหาชนกไดถูกนํามาปรับเพ่ือแสดงในโอกาสตางๆ อีกหลายครั้ง (รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร, 

2554:81) ไดแก 
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1) การจัดแสดงผลงานประพันธเพลง ดุษฎีนิพนธ  ซิมโฟนี
อุปรากร “พระมหาชนก” วันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ 2556 ณ หอ
แสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน
การแสดง 2 รอบ 

2) วันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 โดยวงดุริยางคซิมโฟนีออร
เคสตราแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวยการแสดง
นาฏยลีลารวมสมัย เปนรอบเสด็จพระราชดําเนินฯ และรอบ
ประชาชนระหวางวันท่ี 5-12 กุมภาพันธ 2554 จํานวน 10 รอบการ
แสดง ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทร -
วิโรฒ 

3) เขารวมเสนอผลงานการประพันธในงานประชุมสัมมนา
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  Fine Art International Journal 
Srinakarinwirot University (2011) 

4) เขารวมเสนอผลงานการประพันธในงานประชุมสัมมนา
วิชาการระดับนานาชาติ  Chula International Music Forum 
(2011) 

5) จัดการแสดงข้ึนในวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 7 รอบ 84 
พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยวงดุริยางคซิมโฟนีออเค
สตราแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกอบสื่อรวมสมัย 
ระหวางวันท่ี 16-18 มีนาคม 2554 จํานวน 9 รอบการแสดง ณ ศูนย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

  เม่ือมีการนํามาแสดงอีกหลายครั้ง  ตัวบทพระมหาชนกในการแสดงในวโรกาสเฉลิม
ฉลองครบ 7 รอบ 84 พรรษา จึงมีการปรับเนื้อหา  โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาจากเดิมท่ีมี 3 องกใหเปน  4 
องก ดังนี้ 

   องก 1 อํานาจแหงพระบารมี   

 กาลตอมาเม่ือพระเจามหาชนกเสด็จสวรรคตแลว  พระ
อุปราชอริฏฐชนกก็ไดเสด็จ  ข้ึนครองราชยเปนกษัตริยองคใหม
ของมิถิลา  และไดทรงสถาปนาแตงตั้งพระอนุชาใหดํารงอยูใน
ตําแหนงอุปราช  ตอมาไดถูกบรรดาเสนาอํามาตยเท็ดทูลยุยง
พระราชา กลาวหาวา  พระอุปราชนั้นคิดการกบฏหมายจะชิงราช
บัลลังก  และขณะท่ีพระโปลชนกอยูในหองคุมขังก็ทรงต้ังสัตย
อธิษฐานตอเทพยาดฟาดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา “ขาพเจานั้นมิได
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เคยมีความคิดท่ีจะมุงรายตอพระเชษฐาเลยแมแตนอย” ทันใดนั้น
เครื่องจองจําท้ังปวงก็ไดหลุดออกจากพระวรกายของพระโปลชนก  
อีกท้ังประตูเรือนท่ีลั่นดาลไวแนนหนาก็สามารถเปดออก  ตอมา
พระโปลชนกไดรวบรวมไพรพลและไดยกกองทัพไปต ีเ มื อ ง มิ ถิ ล า  
ฝายพระอริฏฐชนกจึงรับสั่งใหพระมเหสีท่ีกําลังทรงครรภใหทรง
หลบหนี  สวนพระองคทรงออกทําสงคราม  และสิ้นพระชนมใน
สนามรบ  ฝายพระมเหสีของพระอริฏฐชนกไดเสด็จไปอยูเมือง
กาลจัมปากะ  โดยพระอินทรทรงแปลงเปนชายชราขับเกวียนพา
เสด็จ  และตอมาอุทิจจพราหมณมหาศาลเดินผานมา  เกิดความ
เอ็นดูสงสาร จึงรับพระนางไปอุปการะเปนนองสาว 

   องก 2 ศรัทธาแหงพระมหาชนก  

 ตอมาทรงมีพระประสูติกาล  ตั้งพระนามพระโอรสตาม
พระอัยยิกาวา “มหาชนก” วันหนึ่งมหาชนกกุมาร  ถูกเด็ก
ลอเลียนวาเปนลูกไมมีพอ  พระมารดาจึงตรัสเลาเรื่องท้ังหมด  
เม่ือทราบดังนั้น  พระมหาชนกทรงตั้งพระทัยวา จะไปเอาราช
สมบัติคืนกลับมา จึงออกลองเรือไปคาขายท่ีสุวรรณภูมิ  ระหวาง
ทางในมหาสมุทรเกิดพายุใหญ  โหมกระหน่ํา  เม่ือทรงทราบวาเรือ
จะจมลง  พระมหาชนกทรงแหวกวายอยูในทะเลถึง 7 วัน 7 คืน 
นางมณีเมขลา ผูรักษามหาสมุทร เห็นพระมหาชนกวายน้ําอยู
เชนนั้น จึงสนทนาทําใหเขาใจในปรัชญาของการบําเพ็ญวิริยบารมี  
นางมณีเมขลาจึงชวยพระมหาชนก ไปยังเมืองมิถิลา 

   องก 3 ปริศนาแหงธรรม  

 ฝายมิถิลานคร  พระโปลชนกไดสวรรคตเหลือเพียงพระ
ราชธิดานามวา “สีวลีเทวี” กอนสวรรคตทรงตั้งปริศนาเรื่อง
ขุมทรัพยท้ังสิบหกไวสําหรับผูจะข้ึนครองราชยตอไป แตไมมีผูใดไข
ปริศนาไดเหลาอํามาตยจึงไดประชุมกันแลวต้ังพิธีเสี่ยงราชรถ  
ราชรถก็แลนไปยังท่ีมหาชนกบรรทมอยู  เหลาอมาตยจึงเชิญเสด็จ
ครองราชยและอภิเษกกับสีวลีเทวี  ทรงไขปริศนาตางๆ ไดผูคนจึง
พากัน สรร เ ส ริญปญญาของพระมหาชนก   ทร งอยู ใ น
ทศพิธราชธรรม 

   องก 4 ทศพิธราชธรรม 

 อยูมาวันหนึ่ง  พระราชามหาชนก  ทรงประทับบนคอชาง
เพ่ือทอดพระเนตรอุทยาน มีมะมวง 2 ตน ตนหนึ่งมีผล มีตนหนึ่ง
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ไมมีผล ตนท่ีมีผลรสชาติอรอย ตอมาผูคนพากันโคนเพ่ือเอาผล
มะมวง สวนตนไมมีผลยังรอดอยูได  พระมหาชนกทอดพระเนตร
เห็นดังนั้นก็เกิดความสังเวชท่ีคนท้ังหลายหวังแตประโยชนอยาง
ขาดปญญา  หนาท่ีของพระราชาท่ีจะทําใหสังคมอยูรอดพนกอน 
เพราะสังคมยังขาดสติปญญาเห็นแตประโยชนเฉพาะหนา จึง
ทําลายมะมวงมีผล  คิดดังนั้นจึงเห็นควรทํานุบํารุงตนมะมวงดวย
หลักวิชาการทางการเกษตร  รําลึกไดวานางมณีเมขลาเคยสั่งให
พระองคตั้งมหาวิชชาลัย  จึงไดปรึกษากับพราหมณ  ในท่ีสุดไดตั้ง
ปูทะเลยมหาวิชชาลัยข้ึน  เพ่ือใหคนเปนคนดีมีสติปญญา  โดย
รําลึกวาขณะท่ีทรงวายน้ําในมหาสมุทรท้ัง 7 วัน 7 คืนนั้น  มีปู
ทะเลยักษมาชวยหนุนพระบาท พระโพธิสัตว ก็ทรงบําเพ็ญ
ทศพิธราชธรรมไดอยางครบถวนบริบูรณ 

(การจัดแสดงวงดุริยางคซิมโฟนีออรเคสตราประกอบส่ือรวมสมัย บทพระราช
นิพนธ “พระมหาชนก” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. 
[สูจิบัตร]. [มปป.][มปพ.] 

  ในการศึกษานี้ เนื่องจากการแสดงดุษฎีนิพนธ “ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก” 
โดยรุจิภาส ภูรนัญนฤภัทร เปนการแสดงท่ีไดรับการบันทึกไวอยางสมบูรณและครบถวนท่ีสุด  จึงจะ
ใชตัวบทนั้นเปนตัวหลักในการศึกษา  อยางไรก็ตามอาจจะมีการอภิปรายจากเนื้อหาจากตัวบทอ่ืนๆ 
เพ่ือใหผลการศึกษามีความครบถวนและสมบูรณรอบดานท่ีสุด 

  2.2.5 ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก 

นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานแถลงขาวโครงการ
จัดทําละครพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  โดยมีคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร และคณะนักแสดง รวมการแถลงขาวเปดตัวละคร ณ สนามหญาหนาองคพระ
พุทธนวราชบพิตร  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงเชา) 

นอกจากจุดมุงหมายในการเฉลิมพระเกียรติแลว  ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก
ยังมีจุดมุงหมายเพ่ือเผยแพรพระปรีชาสามารถตลอดจนเผยแพรปรัชญา แนวคิดในการดําเนินชีวิต
จากละครพระราชนิพนธ "พระมหาชนก" ใหประชาชนท้ังไทยและตางชาติไดรับทราบ กระตุนเตือนให
นําคําสอนจากบทละครมาใชดําเนินชีวิตสรางความสมดุลใหสังคมในภาวะกระแสเลียนแบบวัฒนธรรม
ตางชาติปจจุบันนี้ 

โดยมอบหมายกองประชาสัมพันธ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการผลิตละคร
พระราชนิพนธเรื่อง "พระมหาชนก" ภาคภาษาไทยและบรรยายขอความภาษาอังกฤษ ความยาวตอน
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ละ 45 นาที จํานวน 9 ตอน เผยแพรทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง 9 อสมท) เวลา 10.00-
11.00 น. ทุกวันอาทิตย ต้ังแตวันท่ี 29 กรกฎาคม-22 กันยายน 2556 พรอมจัดทําดีวีดี จํานวน 
4,000 ชุด ชุดละ 3 แผน แจกจายหนวยงาน หองสมุด และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เผยแพรนักเรียน เยาวชนและประชาชนท่ัวไปอยางท่ัวถึง 

สําหรับละคร "พระมหาชนก" เขียนบทโทรทัศนโดย นางสาวฐานวดี สถิตยุทธการ 
กํากับการแสดงโดยนายนิรัตติศัย กัลยจาฤก นักแสดง ไดแก นายนาวิน เยาวพลกุล รับบทพระมหา
ชนก  นางสาวศุภัชญา รื่นเริง รับบทสีวลีเทวี นางสาวภัทรีรัสม์ิ ศิริรัฐภาดล รับบทพระเทวี นาย
อธิวัฒน สนิทวงศ ณ อยุธยา รับบทพระอริฏฐชนก นายยุทธพิชัย ชาญเลขา รับบทพระโปลชนก
นางสาวมาริษา แอนนิตา รับบทนางมณีเมขลา เด็กชายออสกา ออสมอนรับบทมหาชนกกุมาร และ
นายยอดชาย เมฆสุวรรณ รับบท อุทิจจพราหมณมหาศาล พรอมท้ังเชิญชวนประชาชนชมละครเฉลิม
พระเกียรติ "พระมหาชนก" ไดตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

( กทม.เชิญชมละครพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” ทางโมเดิรนไนนทีวี. (30 
กรกฎาคม 2556) พิมพไทย,น.3.) 

  2.2.6 พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว12 

  พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว” (MAHAJANAKA the Phenomenon 
Live Show) เปนการแสดงละครเพลงกลางน้ํา เกิดจากความรวมมือครั้งสําคัญของหลายหนวยงานท้ัง
ภาครัฐ ไดแกสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
กรุงเทพมหานคร   และภาคเอกชนไดแก ไทยเบฟเวอเรจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท 
อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ยูโรเปยนฟูด จํากัด (มหาชน) โออิชิ กรุป บริษัท พรรณธิ-อร จํากัด เอสเอฟ ซีเนมา 
ทีซีซี แลนด ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และบริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2557 

  นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด 
เปนผูอํานวยการสรางและกํากับการแสดง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว  บทเพลงหลัก
ประกอบการแสดงประพันธโดย ยืนยง โอภากุล (แอด คาราบาว), อัสนี โชติกุล และ กิตตินันท ชิน
สําราญ เปนผูขับรองบทเพลง “พระมหาชนก” รวมดวยวงออเคสตรา บิ๊กแบนด เครื่องดนตรีกวา 60 
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 ภูมิหลังเก่ียวกับการจัดแสดงพระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชวเรียบเรียงจาก ไทยรัฐออนไลน. “อลังการงามเกินบรรยาย! 

ทําไมฟเวอร 10 ขอที่ควร ฟโนมีนอน ไลฟ โชว'11 ธ.ค. 2557 06:05 สืบคนเมือ 28 สิงหาคม 2559 จาก
http://www.thairath.co.th/content/468298  และ สปริงนิวส. “อลังการ! ละครเพลงกลางน้ํา “พระมหาชนกฟโนมีนอล 
ไลฟโชว ชมฟรี ถึง 9 ธ.ค. นี”้  06 ธันวาคม 2014 เวลา 17:11 น. สืบคนเมือ่ 28 สิงหาคม 2559 จาก
http://www.springnews.co.th/newsupdate/168235  
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ชิ้น ท่ีจะมาบรรเลงบทเพลงประกอบการแสดงท่ีประพันธข้ึน   อุปถัมป นิสิตสุขเจริญ ผูเชี่ยวชาญดาน
โสตทัศนูปการ เปนผูกํากับแสง สี เสียง ดนตรี บทเพลง    

  สําหรับการแสดงละครเพลง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว มีการเนรมิต
ทะเลสาบสวนเบญจกิติ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เปนเวทีกลางน้ําขนาดใหญ 22,000 ตาราง
เมตรซ่ึงเปนขนาดท่ีใหญท่ีสุดในโลก  นําแสดงโดย ทฤษฎี สหวงษ รับบท พระมหาชนก, แคทรียา อิง
ลิช รับบท นางมณีเมขลา, กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท รับบท พระนางสีวลี ญาณี ตราโมท รับบท 
อํ า ม า ต ย  ร ว ม ด ว ย นั ก แ ส ด ง ส ม ท บ แ ล ะ ที ม ง า น ก ว า  1,000 ค น 
  แนวคิดในการแสดงคือ การนําบทพระราชนิพนธมานําเสนอในรูปแบบของละคร
เพลงท่ีใชเพลงในการดําเนินเรื่องท้ังหมด เพ่ือใหผูชมไดรับอรรถรสท่ีงดงามท้ังในสวนท่ีเปนเนื้อหาของ
บทพระราชนิพนธ ความไพเราะของบทเพลงท่ีประพันธข้ึนใหมท้ังหมด   ความตระการตาของการ
แสดง ความยิ่งใหญของฉากแสงเสียงและเทคนิคพิเศษเพ่ือใหสมบูรณแบบท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ใน
สวนของบทละครจะเนนถึงแกนของบทพระราชนิพนธอันเปนหัวใจของเรื่อง คือ วิริยบารมี หรือ 
ความเพียรของมหาชนกในการไมยอทอท่ีจะวายน้ําตอไปแมไมเห็นฝง ปญญาบารมี คือสติปญญาอัน
เฉลียวฉลาดลึกซ้ึงของพระมหาชนกในการทายปริศนาท้ังสิบหกประการอันปรากฏอยูในชาดก   
รวมถึงปญญาในการปกครองและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย “ความไมรู” ของประชาชน  และทายท่ีสุด 
เมตตาบารมี อันไดแก ความเมตตาอันไพศาลท่ีพระมหาชนกมีตอประชาชนแหงเมืองมิถิลา ในการให
การศึกษาเพ่ือความเจริญกาวหนาทางสติปญญาของประชาชนเอง 

  สวนแนวคิดในการออกแบบการแสดงนั้น ไดมุงนําเสนอใหเห็นถึงเมืองมิถิลาอันเปน
เมืองของพระมหาชนก ซ่ึงตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและภูมิศาสตร คือ เมืองโบราณท่ีต้ังอยูใน
แควนวิเทหะในชมพูทวีป บริเวณท่ีเปนเนปาลและอินเดียตอนเหนือในปจจุบัน ชื่อมิถิลาปรากฏอยูใน
รามเกียรติ์ นิทานปรัมปราและชาดกอีกหลายเรื่อง ดังนั้นในดานของการออกแบบองคประกอบศิลป
โดยรวม ทีมงานจึงผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะในดินแดนแถบนั้นเพ่ือใหผูชมไดจินตนาการเห็นภาพ
ความงดงามยิ่งใหญของศิลปะและอารยะธรรมโบราณอันมีอิทธิพลแผไปท้ังทวีปเอเชียในยุคนั้น 

  การแสดง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว มีความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที 
แบงเนื้อหาในการแสดงออกเปน 9 องก ไดแก 

   องกท่ี 1 ความหวัง ความฝนกลางมหาสมุทร 

   องกท่ี 2 วิริยบารมี 

   องกท่ี 3 บารมีแหงความเพียร 

   องกท่ี 4 จะอยูอยางไร ไรราชา 

   องกท่ี 5 บุญญาบารมี 

   องกท่ี 6 แผนดินธรรมแผนดินทอง 
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   องกท่ี 7 โพธิญาณ 

   องกท่ี 8 ปญญาบารมี 

   องกท่ี 9 มหาราชันมหาราชา  

  2.2.7 การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก2

3 

  การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก มี ท่ีมาจากพระมหาชนกฉบับการตูน   ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจัดพิมพเนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในป พ.ศ. 2542 โดยมี ชัย ราชวัตร ศิลปนผูชํานาญการเปนผู
วาดภาพการตูนประกอบ โดยไดวาดดวยเทคนิคสีน้ําจากฉบับขาวดําท่ีไดจัดทําข้ึนเม่ือป 2541 
กลายเปนบทพระราชนิพนธพระมหาชนกฉบับการตูนท่ีเปนภาพสีตลอดเลมท่ีมีความวิจิตรและงดงาม
เปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให บริษัท อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เปนผูพิมพและจัดจําหนาย จนเปนท่ีแพรหลายในหมูเยาวชนและประชาชน
ท่ัวๆ ไป   ในขณะนั้นจากพระราชปรารภในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับการตูน จะ
สามารถเห็นไดวาพระองคทานทรงมีความตั้งพระราชหฤทัยท่ีจะดัดแปลง “พระมหาชนกชาดก” ให
เปน “พระมหาชนก” ท่ีทันสมัยและเผยแพรผานสื่อสมัยใหม เพ่ือใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน 

 ‘สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)’ หรือ ‘SIPA’ ในฐานะ
หนวยงานภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงมี
หนาท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและรวมไปถึงอุตสาหกรรมดานเกมและแอนิเมชันดวย เห็นวา
บทพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับการตูนภาพสีท่ีมีศิลปนท่ีมีชื่อเสียงอยาง ชัย ราชวัตร 
เปนผูเขียนนั้นนาจะนํามาเปนตนแบบของการสรางภาพยนตรแอนิเมชันได    โดยสํานักงานจะนํามา
สงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมแแอนิเมชันไดรวมกันผลิตใหเปนภาพยนตรแแอนิเมชันข้ึน 
เพ่ือใหประชาชนไดชมบทพระราชนิพนธในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมชันในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงได
รวมกับ ‘สมาคมผูประกอบการแแอนิเมชันและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย’ หรือ ‘TACGA’จัดทํา
ภาพยนตรแแอนิเมชันเรื่อง “พระมหาชนก” ข้ึนโดยมีบริษัทผูผลิตแแอนิเมชันเขารวมจํานวนกวา 15 
ราย ไดแก บริษัท กันตนา โพสท โปรดักชั่น (ไทยแลนด) จํากัด, บริษัท กันตนา ซาวด สตูดิโอ จํากัด, 
บริษัท กันตนา แอนนิเมชัน สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ฮิวแมนฟารม วีเอฟเอ็กซ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท 
ออลเทอรเนท สตูดิโอ จํากัด, บริษัท แอนิเมเนีย จํากัด, บริษัท วิธิตาแแอนิเมชัน จํากัด, บริษัท อิเมจิ
แมกซ จํากัด, บริษัท สตาดิโอ จํากัด, บริษัท เร็นเดอรริ่ง มีเดีย คอมมิวนิเคชั่นจํากัด, บริษัท พีค อะบู 
แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ลันชบอกซ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จํากัด, บริษัท 
ดิจิดรีม จํากัด และ หางหุนสวนจํากัด ขาวงาย  โดยศิลปนท่ีเปนท้ังนักวาด นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 
ผูชํานาญการดานแสงและเงา ผูชํานาญการดานการทําแอนิเมชัน ฯลฯ รวมมากกวา  250 คน ตางมา
ชวยกันสรางสรรคภาพยนตรแอนิเมชันดังกลาวดวยความพยายามอุตสาหะเปนอยางมาก โดยเริ่มตน
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 สรุปจาก สํานักขาวไทย. สุดตระการตาคร้ังแรกในโลก! ภาพยนตรแอนิเมชันพระมหาชนก.สืบคนเมื่อ 25 มีนาคม 2559 จาก 

http://www.tnamcot.com/content/70222  
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กระบวนการสรางต้ังแตป พ.ศ. 2553 เสร็จสิ้นเม่ือป พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาในการพัฒนาท้ังสิ้น
ประมาณ 4 ป 

 นอกจากนี้ผูท่ีรวมกันสรางสรรคภาพยนตรแอนิเมชันดังกลาวไดเสียสละท้ังแรงกายแรงใจ
อยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย จนสามารถจัดสรางภาพยนตรดังกลาวเสร็จสิ้นสมบูรณ และไดรับ
พระบรมราชานุญาตจาก“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ใหดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธเปน
ภาพยนตรแอนิเมชันได   โดยกลุมผูสราง แอนิเมชันพระมหาชนกหวังวาภาพยนตรแอนิเมชันเรื่อง 
พระมหาชนก จะสามารถใหความสนุกเพลิดเพลิน แตแฝงดวยความรูในเชิงปรัชญา และจริยธรรม 
รวมถึงแงคิดตางๆ ท่ีจะยังผลใหตระหนักถึงคุณคาแกความเพียรพยายาม และความใสใจกับการศึกษา 
ท่ีสามารถจักทําใหบุคคลนั้นๆ บรรลุถึงแกนแทของการดํารงชีพอยูในปจจุบันนี้ได นอกเหนือจาก
สารสําคัญเรื่องความเพียร และปญญา ท่ีสามารถสัมผัสไดโดยตรง ยังปรากฏความรูอีกหลายเรื่องท่ี
แฝงอยูในเนื้อหาของ พระมหาชนก เฉกเชน คุณธรรม ทศพิศราชธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม  

 การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก เปดฉายรอบปฐมทัศนเม่ือวันศุกรท่ี 28 พ.ย. 2557 ท่ี พารา
กอน ซีนีเพล็กซ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธี พรอมท้ัง นาย
อภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศ.ดร.อภินันท 
โปษยานนท ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายนิธิพัฒน สมสมาน นายกสมาคมผูประกอบการแแอนิเมชัน
และคอมพิวเตอรกราฟกสไทย  รวมถึงเหลาศิลปนดารานักแสดงท่ีพากยในแแอนิเมชัน “พระ
มหาชนก” ท้ังสินจัย เปลงพานิช, สุเชาว พงษวิไล, คมสัน นันทจิต มารวมงานเปดตัวในครั้งนี้ 
นักแสดงชื่อดังหลายคนรวมพากยเสียงตัวละครหลัก เชน อรรถพร ธีมากร พากยเสียงพระมหาชนก 
ฉัตรชัย เปลงพานิช พากยเสียงพระโปลชนก และนนทรีย นิมิบุตร พากยเสียงพระอริฎฐชนก  และคน
อ่ืนๆอาทิ มนัสนันท พันเลิศวงศสกุล,นิวัติ กองเพียร ,ปริทัศน กองเพียร ,คมสัน นันทจิต ,ณมญชุ พงษ
วิไล เปนตน 

 การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ออกฉายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 
พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยฉายตามโรงภาพยนตรตางๆ ในวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2557 และวันท่ี 6 
ธันวาคม 2557 วันละ 2 รอบ คือ รอบ 10.00 น. และรอบ 15.00 น. และออกอากาศทางโทรทัศน 
ระหวางวันท่ี 6 – 8 ธันวาคม 2557 ในชวงเวลาตามความเหมาะสมของแตละสถานี เพ่ือใหประชาชน
และเยาวชน ไดรับชมและเรียนรูสาระจากบทพระราชนิพนธเรื่องนี้ ท่ีทรงมุงเนนท้ังในเรื่องความเพียร 
การใชสติปญญา และการศึกษา  เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตสืบตอตอไป สําหรับประชาชนท่ี
ไมสามารถรับชมตามชองทางดังกลาว สามารถรับชมไดทาง Line TV อีกทางหนึ่ง 

 การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก มีความยาว 1 ชั่วโมง 43 นาที เขียนบทโดยคถาหัตถ บุษปะ
เกศ  เนื้อหาแบงออกเปน 3 องก ไดแก 

 องกท่ี 1 องกกําเนิด 

 องกท่ี 2 ความเพียร 
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 องกท่ี 3 ปญญา 

 จากการสํารวจภูมิหลังของบทพระราชนิพนธพระมหาชนก และเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก จะเห็นไดวาการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีแนวโนมท่ี
จะผลิตซํ้าในสื่อท่ีทันสมัยมากข้ึน  ท้ังนี้อาจจะมีเหตุมาจากระยะเวลาในการผลิตซํ้าท่ีใกลเคียงกัน  
คณะผูผลิตจึงอาจจะใชสื่อท่ีแตกตางเปนลักษณะเดนท่ีทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกท่ีผลิตข้ึนแตกตางไปจากการผลิตในครั้งกอนๆ สื่อในการผลิตนี้เองจึงสงผลท้ังตอกระบวนการ
สราง การเสพ และการบริโภคตัวบทอันจะอภิปรายในบทตอไป   



บทที่ 3 

ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏ 

ในเร่ืองเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 สถาบันพระมหากษัตริยเปนหนึ่งในสถาบันหลักของสังคมไทย พระมหากษัตริยมิไดดํารงแต
เพียงตําแหนงประมุขแหงรัฐ หากแตยังเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยมาชานาน ราษฎร
ไทยทุกยุคทุกสมัยตางผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย ประจักษพยานของแนวคิดดังกลาวคือการ
ปรากฏและดํารงอยูของวรรณคดียอพระเกียรติ หรือวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีกวีไทยแตงข้ึนเพ่ือ
แสดงความรัก ความยกยองเทิดทูน  และความเคารพท่ีมีตอพระมหากษัตริย  

 ดวยความสําคัญของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีตอสังคมไทย  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติจึง
ดํารงอยูและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องในสายธารวัฒนธรรมวรรณศิลปไทย   ดังการศึกษาในบทนี้ท่ีจะ
กลาวถึงลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาพระมหาชนกท่ีมีท่ีมาจากวรรณคดี
พุทธศาสนา  โดยแบงเปน 2 ประเด็นตอไปนี้   

 3.1 ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

          3.2 ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก 

 การอภิปรายประเด็นท้ังสองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาขอท่ี 1 คือ เพ่ือศึกษา
ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก   
โดยการอภิปรายผลการศึกษาในบทนี้จะพิสูจนสมมติฐานในการศึกษาท่ีวา “เรื่องเลาอันสืบเนื่องจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติอยางเดนชัด ท้ังในสวนประณามพจน  และสวนเนื้อเรื่องท่ีผสานเนื้อหาในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขากับเหตุการณหลักในบทพระราชนิพนธอยางกลมกลืน” 

3.1 ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

 กอนท่ีจะวิเคราะหไดวาเรื่องเลาท่ีสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏ
ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอยางไร จําเปนตองสํารวจความหมาย ลักษณะและเนื้อหา
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีไดมีผูศึกษาไว  เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะหลักษณะของวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏเรื่องเลาท่ีสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  อีกท้ังเพ่ือเปน
แนวทางในการอธิบายการปรับเปลี่ยน และการผสมผสานลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติให
กลมกลืนกับเนื้อหาของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกอันเปนวรรณกรรมท่ีมีท่ีมาจากวรรณคดีพุทธ
ศาสนา 
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 กระแส มาลยาภรณ (2548: 6 อางใน กาญจนา ธรรมเมธี, 2519:15) กลาวลักษณะของ
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติไววา เปนวรรณกรรมท่ีสรรเสริญ สดุดีวีรชน ชาติ และประวัติศาสตร 

 เทือก  กุสุมา ณ อยุธยา และโมรี พิเศษกุล (2511: 36 อางใน กาญจนา ธรรมเมธี, 2519:15) 
ไดกลาวถึงลักษณะของเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติวา จะแสดงออกในรูปสดุดี ยกยอง
ความกลาหาญของนักรบ วีรชนและองคพระมหากษัตริยท่ีทรงทําคุณงามความดีใหแกประเทศชาติ  
ปกครองไพรฟาขาแผนดินใหมีสุข สามารถขยายอาณาเขตไปไดอยางกวางขวาง หรือสามารถปราบ
ขาศึกศัตรูใหพินาศยอยยับไป 

 กาญจนา ธรรมเมธี (2519: 16) ไดใหความหมายของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติไววา 
“วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติคือวรรณกรรมรอยกรองอันเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมประวัติศาสตร  
มีเนื้อเรื่องท้ังหมดเก่ียวกับการสดุดีหรือสรรเสริญพระมหากษัตริยในดานการรบ การปกครอง และบุญ
บารมี วรรณกรรมประเภทนี้มิไดแตงข้ึนเพ่ือใชในพิธีการใดๆ” 

 เสาวณิต วิงวอน (2530:552) กลาวถึงความหมายของวรรณกรรมยอพระเกียรติไววาหมายถึง 
งานเขียนท่ีแสดงคุณงามความดีของพระมหากษัตริย  วรรณกรรมสดุดีบุคคลนี้มีมาแตโบราณในหลาย
ประเทศ  ในประเทศไทย  การสรรเสริญคุณงามความดีของบุคคลพบทางมุขปาฐะกอน และมีการ
กลาวถึงพระเกียรติคุณพระมหากษัตริยไวเปนสวนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณดังปรากฏในจารึก
สุโขทัยหลายหลัก  แลวเกิดวรรณกรรมยอพระเกียรติท่ีมีแบบแผนในเวลาตอมา 

 ปญญา บริสุทธิ์ (2534: 111) อธิบายลักษณะของ “วรรณคดียอพระเกียรติ” ไววา วรรณคดี
ยอพระเกียรติเปนงานประพันธท่ีมีจุดมุงหมายในการสรรเสริญพระเจาแผนดิน และยกยองเจานาย
ชั้นสูง  ลักษณะเหลานี้สะทอนใหเห็นสภาพในสังคมสมัยโบราณ  ซ่ึงมีการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  พระเจาแผนดินมีอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือคนท้ังหลาย  และโดยเฉพาะใน
สังคมไทยนี้พระเจาแผนดินยังไดรับการเทิดทูนในฐานะสูงสงเหมือนกับเปนเทพองคหนึ่งท่ีเรียกกันวา 
“สมมติเทพ” อันมีลักษณะทํานองเดียวกับการปกครองของเขมรในสมัยโบราณท่ีถือลัทธิเทวราช โดย
ยกยองพระเจาแผนดินเปนเทพองคหนึ่ง โดยเหตุดังกลาวนี้จึงตองมีการสรรเสริญหรือยอพระเกียรติ
พระเจาแผนดินเปนพิเศษเหนือคนท้ังหลาย  ทําใหพระเจาแผนดินโปรดปราน และเปนประโยชนแก
กวีผูแตงบทประพันธชนิดดวยนี้ อาจจะไดรับพระราชทางรางวัลและลาภสักการะตางๆ เพราะฉะนั้น
วรรณคดีประเภทนี้จึงมักเปนผลงานของกวีราชสํานักท้ังสิ้น 

 ยุพร แสงทักษิณ (2537:คําชี้แจง) กลาวถึงความหมายของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติวา “ชื่อ
วรรณคดียอพระเกียรติ ในท่ีนี้หมายถึง “วรรณคดีสรรเสริญพระเกียรติ” “วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ” 
และ “วรรณคดีเทิดพระเกียรติ” ดวย เนื่องจากคําวา ยอ สรรเสริญ เฉลิม และเทิด มีความหมายอยาง
เดียวกันวา ยกยอง เชิดชู 

 นอกเหนือจากการใหใชคําเรียกวรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาสรรเสริญพระมหากษัตริยวา “วรรณคดี
ยอพระเกียรติ”  “วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ” “วรรณคดีสรรเสรญิพระเกียรติ” แลว บางคําก็ปรากฏ
ใชคําวา “วรรณกรรมสดุดี” หรือ “วรรณกรรมสดุดีวีรกรรม” เชน 
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 นิตยา กาญจนะวรรณ (2520: 70) กลาวถึงวรรณกรรมสดุดีวาเกิดจากความปลื้มปติใน
วีรกรรมหรอืความดีงามของวีรบุรุษ  ในสมัยอยุธยามีกษัตริย 2 พระองคท่ีกวีมีความชื่นชมในพระราช
จริยานุวัตรถึงกับเขียนเรื่องสดุดีข้ึน คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 กุสุมา รักษมณี (2534: 200-201) กลาวถึงวรรณกรรมสดุดีวา มีจุดมุงหมายจะทําใหผูอาน
เกิดความชื่นชมในวีรกรรม  หรือความอัศจรรรยใจในบุญญาธิการของวีรบุรุษ  วีรบุรุษในสายตาของ
กวีก็คือพระมหากษัตริย ความประทับใจท่ีมีตอพระราชจริยาวัตร  และพระราชกรณียกิจ  เปนแรง
บันดาลใจใหกวีในราชสํานักไทยหลายคนประพันธวรรณคดีสดุดีข้ึน 

 สิทธา พินิจภูวดล (2538: 94) กลาวถึงปรัชญาหลักของวรรณกรรมสดุดีวีรกรรมไววา 
วรรณคดีสดุดีวีรกรรมแฝงไวดวยความระลึกรูในบุญคุณของผูมีคุณ ประกอบดวยความปติชื่นชมใน
วีรกรรมของมหาบุรุษ  ความประทับใจในความกลาหาญ เสียสละ ยอมเสี่ยงชีวิตเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนให
ปลอดภัย  นับวาเปนคุณธรรมความดียิ่งใหญ  นาสรรเสริญ 

 วินัย ภูระหงษ (2540:30-31) กลาววาวรรณกรรมบทสดุดีเปนประเภทหนึ่งของวรรณคดี
ประวัติศาสตร  และไดกลาวถึงความหมายของวรรณคดีสดุดีไววา หมายถึงเรื่องราวท่ีแตงข้ึนโดยอาศัย
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับบานเมือง  พระมหากษัตริย หรือบุคคลสําคัญ โดยท่ีผูแตงมี
จุดมุงหมายท่ีจะเทิดทูนพระเกียรติ หรือยกยองสดุดีบุคคลนั้นๆ 

 จากความหมายของ “วรรณกรรมยอพระเกียรติ” “วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ” “วรรณกรรม
สรรเสริญพระเกียรติ” “วรรณกรรมสดุดี” ท่ีไดยกมาประมวลนั้น  อาจจะสรุปไดวาวรรณกรรมท่ีจะได
จัดไดวาเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติมีลักษณะ 3 ประการ ประการแรกคือเปนวรรณกรรมท่ีมี
จุดมุงหมายเพ่ือสรรเสริญ ยกยอง เชิดชู  ประกาศเกียรติคุณ   หรือทําใหเกิดความซาบซ้ึงในคุณงาม
ความดีของบุคคลชั้นสูง โดยมากจะหมายถึงพระมหากษัตริย  โดยจุดมุงหมายในการแตงขางตนนี้เอง
ทําใหสัมพันธกับลักษณะประการท่ี 2 กลาวคือ เนื้อหาของวรรณกรรมประเภทนี้จะกลาวถึงประวัติ  
กรณียกิจ  ความเจริญรุงเรือง ความม่ันคงสถาวรของบานเมืองอันเกิดจากการพระปรีชาสามารถใน
ดานการปกครองหรือการรบของพระมหากษัตริย  โดยเนื้อหาลักษณะนี้ของวรรณกรรมประเภทนี้จึง
เปนเหตุของลักษณะประการท่ี 3 คือวรรณกรรมประเภทนี้จะเชื่อมโยงคาบเก่ียวกับวรรณกรรม
ประเภทอ่ืนๆ ไดแก วรรณกรรมประวัติศาสตรหรือวรรณกรรมประเภทบันทึก 

 เม่ือพิจารณาวรรณกรรมผานกรอบแนวคิดขางตน จะเห็นไดวาวรรณกรรมหลายเรื่อง แมจะ
มิไดต้ังชื่อเรื่องวาเปนวรรณกรรมยอพระเกียรติ หรือวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  ก็สามารถจัดประเภท
เปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติได หากวรรณกรรมนั้นแตงข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
และมีเนื้อหาแสดงเกียรติคุณ คุณงามความดีของพระมหากษัตริย  ดังเชนเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกท่ีนํามาเปนขอมูลในการศึกษานี้ 
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  3.1.1 องคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

  เสาวณิต วิงวอน (2530: 69) ไดสรุปองคประกอบของวรรณกรรมยอพระเกียรติวา 
“วรรณกรรมยอพระเกียรติมีองคประกอบคลายกับวรรณกรรมประเภทอ่ืน กลาวคือมีสวนนําหรือสวน
เปดเรื่อง  มีเนื้อเรื่อง  และมีสวนสรุปหรือลงทาย  แตเม่ือพิจารณาองคประกอบของวรรณกรรมยอ
พระเกียรติอยางละเอียดแลวเห็นวาภายในองคประกอบสวนตางๆของวรรณกรรมยอพระเกียรติมีสิ่ง
แตกตางกับวรรณกรรมประเภทอ่ืนอยู องคประกอบของวรรณกรรมยอพระเกียรติท่ีควรกลาวถึงคือ 
ประณามพจน เนื้อเรื่อง และสรุป 

  ยุพร แสงทักษิณ (2537: 174) ไดอธิบายโครงสรางการนําเสนอของวรรณคดียอพระ
เกียรติวา “วรรณคดียอพระเกียรติโดยท่ัวไปไมวาแตงดวยคําประพันธชนิดใด ก็จะมีโครงสรางสวน
ใหญในการนําเสนอท่ีคลายคลึงกัน กวีมักจะแบงข้ันตอนการนําเสนอออกเปน 3 ตอนคือ ตอนตนเรื่อง 
ตอนเนื้อเรื่อง และตอนปลายเรื่อง” 

  จากการแบงโครงสรางของเนื้อหาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีไดยกมาขางตน  จะ
เห็นไดวาแมนักวิชาการท้ังสองจะใชคําเรียกไมเหมือนกัน  แตวิธีการแบงเนื้อหาเหมือนกันกลาวคือ 
บทประณามพจนก็คือตอนตนเนื้อเรื่อง  สวนกลางของวรรณคดีนั้นเรียกวาสวนเนื้อเรื่องเหมือนกัน  
และสวนสรุปก็ตอนปลายเรื่อง  อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาคํานิยามท่ีเสาวณิตใชนั้นเปนท่ีนิยม
แพรหลายมากกวา  ดังนั้นการวิเคราะหโครงสรางของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในงานวิจัยนี้จะใชคํา
นิยามของเสาวณิตเปนหลัก  โดยโครงสรางเนื้อหาของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแตละสวนจะมี
ลักษณะแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

   3.1.1.1 บทประณามพจน “ประณามพจนคือคําไหวครู ไดแกพระรัตนตรัย 
บิดามารดา ครูอาจารย เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งท่ีผูแตงเคารพนับถือ...การไหวครูเปนสิ่งท่ีนิยมแตง
เพ่ือความเปนสวัสดิมงคล ปองกันภัยอันตราย ขจัดอุปสรรค และเปนการแสดงความกตัญู  จึงเปน
ธรรมเนียมอยางหนึ่งในการแตงวรรณกรรม  ประณามพจนในวรรณกรรมยอพระเกียรติกลาวถึงผูท่ีผู
แตงเคารพไดแก พระรัตนตรัย เทพเจาตางๆ บิดามารดา   ครูอาจารย และพระมหากษัตริย  
วรรณกรรมยอพระเกียรติจํานวนมากกลาวถึงเฉพาะพระมหากษัตริยไวในประณามพจนโดยไมกลาว
บูชาผูอ่ืนอีก  เนื่องจากเปนเรื่องสรรเสริญพระเกียรติ  ผูแตงอาจเห็นวาพระมหากรุณาธิคุณและพระ
ปรีชาสามารถนานับปการเพียงพอแลวแกการกลาวถึงเฉพาะพระองคในประณามพจน” (เสาวณิต 
วิงวอน,2530: 69;77) 

   3.1.1.2 เนื้อเรื่อง เปนโครงสรางสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งของวรรณคดี
ประเภทนี้เพราะเปนโครงสรางท่ีจะทําใหวรรณคดีบรรลุวัตถุประสงคในการแตง ยุพร แสงทักษิณ 
(2537:177-181) ไดอธิบายความสําคัญของเนื้อเรื่อง และกลวิธีการนําเสนอเนื้อเรื่องของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติวา 
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เนื่องจากกวีมีจุดมุงหมายท่ีจะยอพระเกียรติพระมหากษัตริย  ดังนั้นกวี
จึงตองพยายามเลือกเนื้อหาท่ีจะแสดงใหเห็นถึงพระบรมเดชานุภาพ  พระ
บุญญาบารมี  พระเกียรติคุณแหงพระมหากษัตริยพระองคนั้นๆ ใหมากท่ีสุด  
และเม่ือไดเนื้อหาแลว ก็จะตองสรรหากลวิธี ท่ีกวีคิดวาเหมาะสมในการนําเสนอ
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการแตงจากบรรดาวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องตางๆ จะ
เห็นไดวามีลักษณะการนําเสนอท่ีแตกตางกันไป  ซ่ึงอาจจะแบงไดเปน 4 
ลักษณะสําคัญๆคือ 1) การนําเสนอในลักษณะเปนบันทึกหรือจดหมายเหตุ 
2) การนําเสนอโดยกวีเลาถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยา
วัตร ฯลฯ รวมท้ังสภาพเหตุการณบานเมืองโดยท่ัวไป  3) การนําเสนอในลักษณะ
เปนเรื่องเลาแบบมีโครงเรื่อง  ตัวละคร บทสนทนา  ฉาก ฯลฯ  4) การสรรเสริญ
พระเกียรติในเรื่องท่ัวๆไป โดยกวีไดแทรกชีวประวัติ หรือขอคิดเห็นสวนตัวไว
ดวย 

   จากกลวิธีนําเสนอท่ียุพร แสงทักษิณสรุปไวขางตน จะเห็นไดวา กลวิธีการ
นําเสนอเนื้อหาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของเรื่องเลาท่ีสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปน
การนําเสนอในลักษณะท่ีสาม คือเปนการนําเสนอแบบเรื่องเลา โดยสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนกและองคประกอบตางๆใน
เรื่อง 

   3.1.1.3 สรุป “ตอนทายตอจากเนื้อเรื่อง  ผูแตงจะสรุปเปนการจบเรื่อง 
เนื้อหาของสวนสรุป มีท้ังการถวายพระพรพระมหากษัตริย ขอใหพระเกียรติยศคงอยูตลอดไป ใหมี
พระชนมพรรษายืนนานเปนท่ีพ่ึงของโลก ทรงหวังสิ่งใดก็ขอใหไดดังพระราชประสงค  และทรงคลาด
จากภัยอันตรายท้ังปวง  โดยการอางอํานาจของสิ่งควรเคารพ (เสาวณิต วิงวอน,2530: 170; 176-
177;) 

  การแบงโครงสรางของเนื้อหาชวยใหเขาใจท้ังภาพรวมและรายละเอียดภายในของ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติไดเดนชัดข้ึน  อันสัมพันธกับการวิเคราะหกลวิธีประกอบสรางตัวบทเรื่องเลา
จากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกซ่ึงเปนวรรณคดีท่ีมีท่ีมาจากวรรณคดีพุทธศาสนาใหเปนวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติ  กลาวคือโครงสรางนอกจากจะชวยอธิบายลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ี
ปรากฏแลว  โครงสรางยังแสดงใหเห็นแนวทางปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง ใหเนื้อหาของการเฉลิมพระ
เกียรติผสานกับเนื้อหาเดิม   

  3.1.2 รูปแบบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  

  แมวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในระยะแรกจะปรากฏในรูปของบันทึกเหตุการณท่ีเปน
รอยแกว เชน จารึกในสมัยสุโขทัย (เสาวณิต วิงวอน, 2530 และ ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล,2556) 
รวมท้ังขอสรุปเรื่องรูปแบบคําประพันธของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีวา “วรรณคดียอพระเกียรติ
อาจแตงไดท้ังรอยแกวและรอยกรอง”(ยุพร แสงทักษิณ 2537: 174)  แตก็มิอาจปฏิเสธไดวารูปแบบ
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คําประพันธรอยกรองประเภทตางๆ ท้ังโคลง ราย ฉันท กาพย กลอน หรือการใชฉันทลักษณผสม  
เปนรูปแบบท่ีทําใหวรรณคดีเรื่องนั้นมีความพิเศษและโดดเดนข้ึน โดยรูปแบบคําประพันธรอยกรองท่ี
กลาวมานั้นเปนปจจัยสําคัญ  ท่ีมิเพียงแตทําใหวรรณคดีนั้นงามท้ังเสียง  คํา  และความ  หากแตการ
ใชรูปแบบคําประพันธท่ีพิเศษยังเปนเสมือนการยกสถานภาพของวรรณคดีนั้นๆ ใหสูงข้ึน 

  ยุพร แสงทักษิณ (2537,:183) ไดสรุปลักษณะเดนของวรรณคดียอพระเกียรติวาไว                           
“… ลักษณะเดนท่ีสําคัญท่ีสุดดานหนึ่งของวรรณคดียอพระเกียรติอยูท่ีสุนทรียะหรือความงามอันเกิด
จากการสรรถอยคําสํานวนโวหารท่ีสูงสงและวิจิตรบรรจงเปนพิเศษมาใช ท้ังนี้เพราะกวีถือวาวรรณคดี
ประเภทนี้เปนของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ มิใชเรื่องดาดๆ สามัญท่ีผูใดจะแตงได หรือจะแตงอยางไรก็ได…” 

  ในขณะท่ี จตุพร มีสกุล (2557:86, เนนขอความโดยผูวิจัย) ไดสรุปถึงความสําคัญ
ของคําประพันธประเภทตางๆ ในการเขียนวรรณคดีโศกาลัยหรือบทแสดงความอาลัยตอ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศวา 

 วรรณคดีโศกาลัยในสมัยรัตนโกสินทรแตงดวยคําประพันธครบ
ทุกประเภท ท้ังโคลง ฉันท กาพย กลอน และราย และแสดงใหเห็นวารอย
กรองเปนรูปแบบท่ีนิยมในการเขียนแสดงความอาลัยนับแตอดีตถึง
ปจจุบัน เนื่องจากรอยกรองเปนรูปแบบการเขียนท่ีพิเศษกวารอยแกว 
คือ มีความไพเราะดวยเสียงสัมผัส รสคํา คือ มีความงดงามดวยถอยคํา
ภาษาและรสความ คือ มีความหมายดี กวี สามารถเลือกใชศัพท ท่ี มี
ความประณีตสูงสงหรือถอยคําท่ีงดงามมารอยเรียง ตามขอกําหนดของ
ฉันทลักษณเพราะศัพทบางคําท่ีเปนศัพทกวี (poetic diction) และ
การใชภาษาภาพพจน (figure of speech) เหมาะจะใชกับบทรอยกรอง
เทานั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 165) แมผูท่ีไมมีความสามารถในการ
ประพันธก็ขอใหกวีท่ีมีชื่อเสียงแตงใหในนามของตนเองหรือองคกรตางๆ 

 
 ความพิเศษของรอยกรองท่ีไดยกมาประมวลขางตน  สอดคลองกับการปรากฏอยูของ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติสวนใหญท่ีนิยมแตงดวยรอยกรองหลายหลายประเภท   อันแสดงใหเห็น
ความประณีตพิถีพิถันของกวีท่ีตองการเลือกใชรูปแบบคําประพันธท่ีพิเศษเพ่ือสื่อสารความรูสึกรัก  
ผูกพัน และเทิดทูนของกวีออกมาสูผูอาน   นอกจากนี้อาจจะกลาวไดวา รูปแบบคําประพันธรอยกรอง
ยังเหมาะแกการสรางสรรคใหวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติมีความประณีตงดงามสมกับสถานภาพของตัว
บทท่ีตองการยกยองสถานภาพอันสูงสงพระมหากษัตริย 

  3.1.3 ขนบในการสรรเสริญพระเกียรติ   

  จากการสํารวจประวัติความเปนมาของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  จะเห็นไดวา
วรรณคดีประเภทนี้ปรากฏข้ึนและดํารงอยูมาอยางยาวนานตราบเทากับการดํารงอยูของสถาบัน
พระมหากษัตริยในสังคมไทย  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีกวีรุน
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บุกเบิกไดสรางสรรคและสืบสานลักษณะของวรรณคดีประเภทนี้จนเปนแบบแผน หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งคือเปนเสมือน “ตํารา” ใหกวีรุนหลังท่ีรจนาวรรณคดีประเภทนี้ไดดําเนินรอยตาม เหมือนดังท่ีรื่น
ฤทัย สัจจพันธุ (2552: 187) ไดกลาวไววาวรรณคดีในฐานะมรดกของชาติวา 

Literature is a significant part of any nation’s cultural 
heritage, its continuing existence depending on the values 
which  are handed down from era to era, from generation 
to generation. Most traditional Thai literature follows the 
same conventions. 

 
  จากคํากลาวขางตนจะเห็นไดวา “convention” ท่ีได มีผูแปลเปนภาษาไทย
หลากหลายคํา ท้ัง “ขนบ” “สัญนิยม” “ธรรมเนียมนิยม” “จารีตนิยมในการแตง” เปนสิ่งสําคัญใน
สายธารวรรณคดีไทย  เพราะขนบเปนแนวทางท่ีทําใหเกิดถักทอสายธารวรรณคดีจากกวีรุนสูรุน 

   นักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายและความหมายสําคัญของขนบในการ
แตงวรรณคดีวา (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2521: 41-42, สิทธา พินิจภูวดล, 2515: 7)  “ขนบวรรณ
ศิลป” ในท่ีนี้บางครั้งก็มีผูใชวาสัญนิยม หรือธรรมเนียมนิยม หรือจารีตนิยมในการแตงวรรณคดีไทย 
(Literary Convention) หมายถึง โครงสรางท่ีเปนแบบแผน เชน ข้ึนตนดวยบทประณามพจน ไหว
พระรัตนตรัย ชมบานเมือง และอีกความหมายหนึ่งหมายถึง กลวิธีการประพันธ (Literary 
Technique) เพ่ือสรางความงดงามทางวรรณศิลปอันเปนท่ียอมรับและทําตามกันโดยท่ัวไป เชน การ
ใชภาพพจนและโวหาร ตลอดจนศิลปะในการแตง เชน บทชมโฉมบทชมธรรมชาติ บทอัตวิพากษ เปน
ตน” 

  สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (2528: 88-95) กลาววาขนบวรรณศิลปเกิดจากการ 
“สะสม” และ“สรางสม” ของวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณศิลป ขนบในวรรณคดีชวยกําหนดงาน
สรางสรรคของกวีท้ังโดยตรงและโดยออม ดังจะเห็นไดวาในอดีตกวีไทยถือวาวรรณคดีชั้นครูคือตํารา
ประพันธศาสตร จึงนิยมใชคําและโวหารภาพพจน ตลอดจนกลวิธีการประพันธเลียนแบบกวีโบราณ
โดยถือวาการเลียนแบบหรือทําตามขนบเปนการบูชาครูอยางหนึ่ง เทากับยกยองวาครูมีฝมือและ
ความสามารถ แตอีกสวนหนึ่งก็ไดดัดแปลงขนบวรรณศิลปนั้นในการสรางสรรคงานของตนเองรวม
ดวย  นับเปนการตอยอดความรูเดิมพรอมกับสั่งสมองคความรูใหมในการสืบทอดและเผยแพร
วรรณคดีในสังคมไทย 
  ขนบของวรรณคดีหรือวรรณกรรมไมไดสําคัญตอกวีผูสรางวรรณคดีเทานั้น หากยัง
สําคัญตอกระบวนการเสพวรรณคดีของผูอานเชนกัน  ดังท่ีนพพร ประชากุล (2552:340-343) ได
อธิบายความสําคัญของขนบในมิติของการเสพวรรณกรรมวา 

…การสื่อความหมายขององคประกอบและกลวิธีท้ังหมดของ 
narrative programme นั้นสัมพันธกับขนบหรือกติกา (Convention) 
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อะไรบาง ขนบหรือกติกาหมายถึงขอตกลงท่ีผูอานกับผูแตง  หรือผูสราง
รับรูรวมกัน  ทําสัญญากัน เอาไว มีอยูสามประเภท 

ประเภทท่ีหนึ่งคือ convention ท่ีสัมพันธกับสื่อ ยกตัวอยาง
ของการอานการตูน  ถาเราไมรู convention ของการตูนชองก็จะมี
ปญหาในการอาน การตูนซ่ึงเปนภาพนิ่งท่ีนํามาเรียงกัน.... การแสดงจริต
ทางศิลปะซ่ึงแสดงออกไมเหมือนกันข้ึนอยูกับ convention ประจําสื่อ
แตละสื่อ เชน ถาเปนนวนิยาย การ แสดงจริตทางศิลปะจะออกมาในรูป
ของจริตทางภาษา 

ประเภทท่ีสองคือ convention ท่ีสัมพันธ กับ genre หรือ
ประเภทของเรื่องเลา… convention ท่ีสัมพันธกับ genre กําหนดการ
อานพล็อต และกําหนดเรื่องความสมจริง   เชนถาเปนนวนิยาย
วิทยาศาสตรเราจะใหมนุษยเลิกกินอาหาร ใหใชวิธีอาบรังสีแทน เราก็
ยอมรับไดวาเปนสิ่งท่ีสมจริง เพราะ genre เปนนิยายวิทยาศาสตร ...
สรุปวาการระบุ genre ทําใหสายตาของผูชมปรับโฟกัสตางๆ กันไป  คือ
ใหความสําคัญกับรายละเอียดท่ีตางกัน… นอกจากนี้ genre ยังคอนขาง
สรางความคาดหวังตอเรื่องเลาอีกดวย 

ประเภทท่ีสามคือ convention ท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรม หรือท่ี
บางตําราเรียกวา cultural convention หรือ cultural code ขนบหรื
อขอตกลงทางวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการสรางความสมจริงใหแก
เรื่องเลาคลายๆ กับเรื่องของ genre ...ความสมจริงของเรื่องเลาไมไดอิง
อยูกับการลอกเลียนของจริง แตอิงอยูกับความเชื่อหรือคติสวนใหญซ่ึง
เปนมายาคติ หรือการใหคุณคาท่ีเรากระทําตอความเปนจริงอีกทีหนึ่งซ่ึง
ก็คือ convention 

 
  จากความหมาย ความสําคัญของขนบวรรณคดีท่ีไดประมวลมาขางตน  จะเห็นไดวา
ขนบมีบทบาทอยางมากตอการสืบสานลักษณะของวรรณกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง  ใน
ขณะเดียวกันดวยความสัมพันธกับประเภทของวรรณคดี  ขนบจึงเปนปจจัยสําคัญกอใหเกิดการ
สรางสรรควรรณคดีประเภทใหมข้ึนดวยการผสานขนบของวรรณคดีประเภทเดิมท่ีมีมาแลว 0

1   
นอกจากนี้ขนบเองก็มีบทบาทอยางมากตอการ “เสพ” วรรณคดี กลาวคือดวยสถานภาพของขอตกลง
ระหวางผูเขียนกับผูอาน  ขนบชวยใหผูอานสามารถซาบซ้ึงอรรถรสแหงการเสพวรรณคดีประเภท
นั้นๆ ไดอยางตรงจุดมุงหมายตามท่ีผูเขียนตองการเสนอ   

                                                           
1 ดูรายละเอียดไดใน จตุพร มีสกุล. การศึกษา “วรรณคดีโศกาลัย” ในสมัยรัตนโกสินทรในฐานะวรรณคดีเฉพาะประเภท. 

วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2556 
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ในกรณีของการศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก  ขนบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเปรียบเสมือน “ลวดลายเฉพาะ” ท่ี
ผูสรางเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนก “จงใจ” แตงแตม ประกอบลงในตัวบทซ่ึงก็คือเรื่อง
เลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก   ท้ังนี้เพ่ือใหผูเสพตัวบทสามารถ“รับรู” ถึงนัย
ความหมายแหงลวดลายเฉพาะท่ีปรากฏ อันนําไปสูบรรลุจุดมุงหมายของสรางตัวบท คือเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  อยางไรก็ตามการแตงแตม “ลวดลาย
เฉพาะ” หรือขนบในการเฉลิมพระเกียรตินี้ก็ตองทําอยางมีศิลปะ  เพ่ือใหลวดลายเฉพาะนั้นสอด
ประสานกลมกลืนเขากับตัวบทไดอยางเนียนสนิท 
 
3.2 ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 หากพิจารณาสถานภาพของตัวบท   จะพบวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของ
พระบาทสมเด็จพระอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชซ่ึงเปนตนกําเนิดของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนก  มีจุดมุงหมายในการพิมพเพ่ือวโรกาสพิเศษของพระองคท่ีครองสิริราชสมบัติครบ 50  ป  
สังเกตไดจากพระราชปรารภตอนตนเรื่องท่ีระบุปท่ีพระราชเสร็จสมบูรณเปนป พ.ศ. 2531 แตจัดพิมพ
ในปฉลองกาญจนาภิเษกคือ พ.ศ.2539 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลพระมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ 
เม่ือ พ.ศ. 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพในโอกาส
เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหงรัชกาล  ใหเปนเครื่องพิจารณาเพ่ือประโยชนใน
การดําเนินชีวิตของสาธุชนท้ังหลาย” 

    (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2539:(7))   

 พระราชประสงคท่ีจะใหบทพระราชนิพนธของพระองค “เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหง
รัชกาล” เปนเสมือนตัวชี้นําวัตถุประสงคในการ “ผลิตซํ้า” บทพระราชนิพนธของพระองคไมวาในสื่อ
ประเภทใดๆก็ตาม  ใหมีจุดมุงหมายในการผลิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติหรือเทิดพระเกียรติเชนเดียวกับ
บทพระราชนิพนธ  และอาจจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธ “เลือก” ท่ีจะผลิต
ซํ้าบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกแทนท่ีจะเปนบทพระราชนิพนธเรื่องอ่ืนๆ เชน ติโต หรือนาย
อินทรผูปดทองหลังพระ  จุดมุงหมายในการเฉลิมพระเกียรตินี้ปรากฏอยางเดนชัดในคํานําของเรื่อง
เลาท่ีผลิตซํ้าจากบทพระราชนิพนธ  ในท่ีนี้จะคัดมาแสดงเปนตัวอยางดังตอไปนี้ 

..โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําพระราชนิพนธ เรื่อง พระมหาชนก ไป
แปรรูปเปนบทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เผยแพรใหประชาชนท่ัวไปได
ศึกษา พรอมกันนั้นคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ยังไดผลิตซีดีเผยแพรควบคูกับหนังสือดวย เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ 

  (บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก:คํานํา) 
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดโครงการแสดงดุริยางคซิมโฟนี
ออรเคสตราประกอบสื่อรวมสมัยบทพระราชนิพนธ เรื่อง “พระมหาชนก” โดย
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรมสงเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม  และมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
รัชกาลท่ี 9 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5ธันวาคม 2554 

(การจัดแสดงวงดุริยางคซิมโฟนีออรเคสตราประกอบส่ือรวมสมัย บทพระราช
นิพนธ “พระมหาชนก” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีหมามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. 
[สูจิบัตร].) 

 จุดมุงหมายในการผลิตซํ้าเพ่ือ “เฉลิมพระเกียรติ” นี้เปนปจจัยสําคัญอยางมากท่ีทําใหมีการ
ปรับตัวบทพระราชนิพนธใหปรากฏลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  นอกเหนือจากการปรับตัว
บทเพ่ือใหเขากับประเภทของสื่อแตละประเภท ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏใน
เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีหลายประการ  ดังตอไปนี้ 

  3.2.1 เนื้อหาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชตามองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

  จากการศึกษาองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในหัวขอ 3.1.1 ตอไปจะ
เปนการวิเคราะหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกวาปรากฏเนื้อหาใดบางท่ีมีลักษณะ
สอดคลองกับองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

   3.2.1.1 บทประฌามพจน 

   บทประณามพจนเปนองคประกอบท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม
วรรณศิลปไทย กลาวคือแสดงใหเห็นวาการแตงหนังสือหรือวรรณคดีเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อยางหนึ่งท่ี
ตองการใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหลายอํานวยพรใหการกระทํานั้นสําเร็จลุลวง  เอมอร ชิตตะโสภณ 
(2539:32) ไดอธิบายความสําคัญของบทประณามพจนซ่ึงถือเปนจารีตนิยม หรือ “ขนบ” วา “คํา
ประณามพจนซ่ึงอาจจะจัดเปนการไหวครูหรือบทนําของวรรณกรรมรอยกรองบางประเภทเทานั้น  
มักจะพบในวรรณกรรมราชสํานัก (ซ่ึงไดแก วรรณกรรมท่ีเขียนโดยกวีท่ีมีชื่อและรับราชการอยูใกลชิด
อยูในรั้วในวัง  หรือเปนวรรณกรรมท่ีพระเจาแผนดินโปรดฯใหนักปราชญราชบัณฑิตทานหนึ่งหรือ
ทานใด  หรือท้ังคณะจัดเขียน,รวบรวม,ชําระข้ึน  เปนงานเขียนท่ีมีแบบแผนจนไดรับการกลาวขานใน
ปจจุบันวาเปนวรรณกรรมชนชั้นสงูบาง  วรรณกรรมมูลนายบาง)” 

   บทประณามพจนเปนองคประกอบสําคัญของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ท่ีปรากฏสืบมาจนเปนขนบในการสรางวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล: 
2556,241)  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาของบทประณามพจนท่ีเนนการพรรณนาพระเกียรติคุณของ
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พระมหากษัตริยท่ีอํานวยพรใหการรจนาวรรณคดีเปนไปอยางราบรื่นตลอดท้ังเรื่องจนเสร็จสมบูรณ  
สอดคลองกับเนื้อหาสวนอ่ืนท่ีกลาวถึงพระมหากษัตริยเปนแกนกลางของเรื่อง   

   ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก บทประณามพจนปรากฏใน
รูปแบบของ “บทอาศิรวาทหรืออาเศียรวาท” ตอนตนเรื่อง  ราชบัณฑิตยสถาน (2554 ออนไลน) ได
อธิบายความหมายของบทอาศิรวาทวา  

อาศิรวาท (อานวา อา-สิ-ระ -วาด) ประกอบดวยคํา
ภาษาสันสกฤต 2 คํา  คือ  อา ศิร  (อ านว า  อา -สิ -ระ ) 
กั บ  ว า ท  ( อ า น ว า  ว า - ท ะ ) .  อ า ศิ ร  แ ป ล ว า  ก า ร
สรรเสริญ. วาท แปลวา ถอยคํา. อาศิรวาท จึงแปลวา คํา
สรรเสริญ คําอํานวยพร. ในภาษาไทยใชคําวา อาศิรวาท เรียก
ถ อย คํ า ท่ีประ พันธ ข้ึ น เ พ่ื อถวายพระพรชั ยม งคลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี. 

คําวา อาศิรวาท แผลงเปนคําวา อาเศียรวาท ก็
ได. อาศิรวาท หรือ อาเศียรวาท นิยมแตงเปนบทรอยกรอง 
และท่ีใชมากท่ีสุด คือฉันท เชน สัททุลวิกกีฬิตฉันท (อานวา 
สัด-ทุน-วิก-กี-ลิด-ตะ-ฉัน) วสันตดิลกฉันท (อานวา วะ -สัน-
ตะ-ดิ -หฺลก-ฉัน) อินทรวิเชียรฉันท (อานวา อิน-ทฺระ-วิ -
เชียน-ฉัน). ท่ีแตงเปนกาพย โคลง หรือ กลอน ก็มีบาง. คํา
ถวายพระพรท่ีเรียกวา อาศิรวาท นั้น มักจะมีคํากลาว
สรรเสริญพระบารมีหรือพระมหากรุณาธิคุณเปนการสดุดีดวย 
จึงมีคําวา อาศิรวาทราชสดุดี (อานวา อา-ส ิ-ระ-วาด-ราด-
ชะ-สะ -ดุ-ดี).  

   บทอาศิรวาทหรือบทอาเศียรวาทจัดเปนพัฒนาการหนึ่งของวรรณคดียอ
พระเกียรติ ท่ี มีการพัฒนารูปแบบจากการแตงวรรณคดีขนาดยาวเพ่ือพรรณนาเกียรติ คุณ
พระมหากษัตริยมาเปนรอยบทรอยกรองวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีมีขนาดสั้น คือความยาวประมาณ 
1-2 บท และปรากฏตามสื่อตางๆ ในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน หนังสือพิมพ โฆษณาใน
โทรทัศน นิตยสาร  บทอาศิรวาทเหลานี้ เปนประจักษพยานแสดงความสํา คัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยท่ีมีตอสังคมไทย  ดังท่ีธานีรัตน  จตุทะศรี (2547:24) ไดสรุปความสําคัญของบท
อาศิรวาทวา 

บทอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ  
 พระบรมราชินีนาถนับเปนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติยุคใหม
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ท่ีไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประชาชน  และทําใหแลเห็นวาไมวาประเทศชาติบานเมืองจะมีการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย หรือประชาธิปไตยก็ตาม  การ
แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีของประชาชนผานวรรณกรรมเฉลิมพระ
เกียรติก็ยังมีใหเห็นอยูอยางไมขาดสาย  แสดงใหเห็นความเปนชาติท่ีมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนอยางเดนชัด 

   ใน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก บทอาเศียร
วาทปรากฏตอนตนของเรื่องชื่อ นวมินทรมหาราชสดุดี  

      นวมินทรมหาราชสดุดี                                                         
     สรวมชีพประณตนอม อภิวันท                                               
    เทียนธูปบุปผาพรรณ  เพริศแพรว                                            
    นอมถวายแดราชัน  ขวัญชาติ ไทยนา                                                      
    พระจริยาวัตรแผว  ผองดวยทศธรรม                                                                                    
    สรวมชีพประฌตนอม  ศิระคอมบังคลคัล                                                                                            
   บูชาจอมราชัน    ม่ิงขวัญชาติปราชญสยาม                                                                              
    เทียนธูปสุมาลี   สลับสีท้ังหอมงาม                                
   นอมถวายพระทรงนาม   ความหมายเลิศประเสริฐศรี                                           
    “พระพลงัแหงแผนดิน”   พระภูมินทรพงศจักรี                                           
   ราษฎรจงรักภักดี    ดวยพระองคทรงทศธรรม                                                                 
    เพ็ญพระพิริยะเลิศ  สุดประเสริฐเพ่ือหวังนํา                                                    
   ปวงชนสนใจจํา    แบบอยางดีศรีกุศล                                                                    
    เรื่อง “พระมหาชนก”  พระทรงยกคุณธรรมดล                                                                                            
   ในพระราชนิพนธ    “ความเพียรยิ่ง” สิ่งสําคัญ                                
    ขาวรพุทธเจา   รับใสเกลาฯ เปนม่ิงขวัญ                                                                                                                                                                 
   คติธรรมนําชีวัน    พึงเพียรกลาอยาทอใจ                                                                                         
    เฉกเชนพระมหาชนก  แมทรงตกกลางชลาลัย                                                                 
   ทรงเพียรแหวกวายไป   ตราบเทพธิดามาเก้ือกูล                                                                                       
    ในพระราชนิพนธนี้  พระทรงชี้ผลเพียรพูน                                                                               
   ไทยเทิดธรรมจํารูญ   จักพิพัฒนสวัสดี   
    พระปรีชาล้ําลึก   ราษฎรสํานึกพระบารมี                                                         
   พรอมจิตอัญชลี    นอมถวายชัยมงคล 

(ฐะปะนีย  นาครทรรพ :ประพันธ ใน บทสําหรับแสดงและบท
สําหรับอานเรื่องพระมหาชนก,2541:ช.) 
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   นอกเหนือจากบทอาศิรวาทท่ีอยูในเนื้อหาสวนหนาตอจากความนําแลว  
บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนกบทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่อง
พระมหาชนก ยังเปดเรื่องดวยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย1

2 

- พุทธศาสนิกชน ชาย หญิง ถือ  - เดี่ยวฆองวง เพลงสรภัญญะ                            
พุมดอกไม  และพานธูปเทียนแพ                                                                         
ออกมาจากทางดานหลังผูชม                                                                                    
เดินพนมมือ ข้ึนไปบนเวที-                                                                                       
-ไฟบนเวที    

  ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ปรากฏการอานบทอาศิรวาทกอนการแสดง โดย
ปรากฏรวมกับบทเสภาพระมหาชนก 

อาศิรวาทสดุด2ี

3 

    ขาแตมหาราชนวมินทร   องคอัครศิลปน                                         
   ทรงศิลปทรงศาสตรวิศิษฐ                                                              
    เปรื่องปราชญ34 ซ่ึงศาสตรพิพิธ  ประยุกตผองวิชช                                                          
   เลิศดวยพระราชปฏิภาณ                                                                                                                  
    เกิดประโยชนหลายหลากมากประมาณ อวยสุขทุกสถาน                                                                    
   นําราษฎรนํารัฐพัฒนา                                                                                                 
    ดานศิลปเชี่ยวชินนาน   ในทุกสาขา                                                                     
   เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี                                                                                                                         
    จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี  ชุมชืน่ชีวี                                                                    
   ดวยเพลงพระราชนิพนธ                                                                                                
    ผองนิพนธวรรณกรรมนําชน  ดําเนินโดยดล                                                                       
   ลุแหลงแหงปรีชญาญาณ                                                                                                                            
    คาบนี้ศุภมงคลกาล   ขาฯ ขอพระราชทาน                                 
   อัญเชิญพระราชนิพนธ                                                                            
    “พระมหาชนก” ยุบล   จํานองโดยกล                                                                   
   ตระการดวยนาฏยลีลา                                                                                                
    ขอเดชะพระธรรมิกราชา   อธิกปญญา                                                                            
   พระราชทานพระเมตตาคุมครอง                                                                                                   

                                                           
2  บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยที่นิยมสวดในปจจุบันเปนผลงานประพันธของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)  
3 ในสูจิบัตร การจัดแสดงวงดุริยางคซิมโฟนีออรเคสตราประกอบส่ือรวมสมัย บทพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีหมามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554. ปรากฏชื่อบทอาศิรวาทที่มีเนื้อหาเหมือนทุกประการวา “อาศิรวาทราชสดุดี” 
4 สะกดตามตนฉบับ 
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    แกการทุกการสํานอง   เท่ียงในครรลอง                                                                     
   สัมฤทธิ์ท่ีจิตมุงหมาย                                                                                                                      
    เฉลิมพระเกียรติองคพระฦาสาย  พูนพระยศแผผาย                                                                    
   จบสกลดาวแดนไพศาล                                                                                                                      
    ทรงพระเกษมสําราญ   ไรผองพิษพาน                                                                
   จตุรพิธพรชัยไพบูลย เทอญ 

    (วินัย ภูระหงษ :ประพันธ ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก) 

     บทเสภาพระมหาชนก                                          
     แมนโลกหลาอวิชชาโมหจริต                                                                                           
    ดวงจิตจักมืดดับและสับสน                                                                                                  
    โลก โกรธ หลง ชวีิตจิตผจญ                                                    
      วิกฤตคน  วิกฤติโลก โศกนิรันดร                                                                                                      
    ทุกขลําบากยากแคนแสนเข็ญ                                                                                              
    เพียรบําเพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น                                                                            
    กลาแกรงวิริยะอเนกอนันต                                                                                               
    จากความฝนสูความจริงอันยิ่งใหญ                                                                                   
    แสงสีทองสองสาดฟากฟากวาง                                                                                                       
    มารวมสรางความดีมิไหวหวั่น                                                                                             
    สู สู สู เพ่ือคุณธรรมประจําใจ                                                                                            
    โลกเกรียงไกรดวยวิชชาฟาสีทอง 

    (วิรุณ ตั้งเจริญ: ประพันธ  ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก)                                                                                                                                            

   ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว บทประณามพจนปรากฏในรูป
โคลงสี่สุภาพจากผูสนับสนุนการจัดแสดง เชน บริษัทไทยเบเวอเรจ จํากัด 

     เทิดองคพระผานฟา  เอกบดินทร                                               

    จอมขัตติยจักริน   เกริกหลา                                                    

    ขอองคพระภูมินทร  สิริสวัสดิ์                                         

    เปนม่ิงขวัญเหลาขา  ท่ัวท้ังแดนไทย  

    (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 15)   

   บทอาศิรวาทหรือ บทอาเศียรวาทท่ีไดยกมาเปนตัวอยางขางตน มีลักษณะ
ทวิลักษณ กลาวคือ ถาพิจารณาแบบแยกสวนบทอาเศียรวาทนี้ดํารงสถานภาพเปนบทอาเศียรวาทท่ี
กลาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องจากบริบทในการสรางเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา   หากพิจารณาโดยรวมบทอาศิรวาทเขากับเนื้อหาสวนท่ี
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ตามตอมาคือเนื้อเรื่องของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ  บทอาเศียรวาทจึงมีสถานภาพเหมือนบท
ประณามพจนคือการไหวพระมหากษัตริยเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคล  กอนท่ีจะดําเนินการแตง
เนื้อหาสวนอ่ืนๆตอไป 

 

   3.2.1.2 การระบุจุดมุงหมายวาสรางสรรคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   

   การระบุจุดมุงหมายของกวีวาแตงวรรณคดีเรื่องนั้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเปน
ลักษณะสําคัญท่ีทําใหผูอานทราบจุดมุงหมายของกวีได  การระบุจุดมุงหมายของกวีในการแตง
วรรณคดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เริ่มปรากฏตั้งแตยวนพายโคลงดั้น และเปนขนบอยางหนึ่งของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติท่ีวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยหลังนิยมทําตาม 

     ๏ ใชแรงขารูกลาว  กลบท บอกพอ 
    อัลปเบญโญเยาว   ยิ่งผู 
    จักแสดงพระยศรื้อ   ถึงถวย ไสแฮ 
    นักปราชญใดเรื่องรู   ชยวชาญ ฯ  
      ๏ใดผิดเชอญชวยรื้อ  รอนเสีย 
    ใดชอบกาลเชอญเกลา   กลาวเขา 
    พยงพระรพีเพงีย   สบสาธ ุ
    จุงพระยศพระเจา   รอยกัลป ฯ 
     ๏ สารสยามภาคยพรอง  กลกานท นีฤ ๅ 
    คือคูมาลาสวรรค   ชอชอย 
    เบญญาพิศาลแสดง   เตอมกรยดิ พระฤๅ 
    คือคูไหมแสงรอย   ก่ึงกลาง ฯ 
     ๏เปนสรอยโสภิศพน  อุปรมา 
    โสรมโสตสรวงธิรางค   เวี่ยไว 
    จงคงคูกัลปา    ยืนโยค 
    หายแผนดินฟาไหม   อยาหาย ฯ 

         (ราชบัณฑิตยสถาน,2544:82-85) 

   นอกเหนือจากวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแลว  ในวรรณคดีประเภทอ่ืนท่ี
เนื้อหาหลักไมใชการเฉลิมพระเกียรติ  แตก็ปรากฏการแสดงจุดมุงหมายวาแตงข้ึนเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ ดังเชนโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ท่ีปรากฏการแสดงจุดมุงหมายของกวีคือสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระปรมานุ-ชิตชิโนรสท่ีระบุไวอยางชัดเจนวาแตงวรรณคดีเรื่องนี้ข้ึนเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว     

    ๏ ครรโลงกุญชรบาทพรอม พิพิธมา  ลีเอย 

   เกริ่นพระเกียรติกระษัตรา  สืบสราง  
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   ปฏิสังขรณะมหา    วิหารเชตุ พนพอ 

   กรมนุชิตชิโนรสอาง   โอษฐไวเฉลิมเวียง ๚๛ 

    (ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา, 2554: 369).  

   จากโคลงท่ียกมาเปนตัวอยางขางตน  จะเห็นไดวาการระบุจุดมุงหมายของ
กวี สงผลใหผูอานสามารถเขาใจจุดมุงหมายของเรื่องไดครบถวนยิ่งข้ึน  เพราะหากพิจารณาจาก
เนื้อหาจะเห็นไดวาโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนมีลักษณะเปนวรรณกรรมบันทึก เพราะเนื้อหา
สวนใหญของเรื่องคือการบันทึกเหตุการณท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหปฏิสังขรณ
วัดพระเชตุพน  แตเม่ือพิจารณาจุดมุงหมายท่ีกวีระบุไว  ก็จะทําใหผูอานสามารถวิเคราะหตัวบทได
อยางรอบดานมากข้ึน  เชนเดียวกับเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีมีเนื้อหาหลักเปน
เรื่องเลาทางพระพุทธศาสนา แตเ ม่ือมีการระบุจุดมุงหมายวาผลิตซํ้าเ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เรื่องเลาเหลานี้จึงสามารถนํามาพิจารณาในฐานะ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติได 

   สําหรับเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก นอกเหนือจากการระบุ
จุดมุงหมายในการผลิตซํ้าไวในบทอาเศียรวาทตอนตนเรื่อง ดังท่ีไดยกตัวอยางไวแลวในหัวขอ 3.2.1.1  
การระบุจุดมุงหมาย  หรือการระบุวัตถุประสงคในการแสดงอาจจะปรากฏในคํากลาวรายงานกอนการ
แสดง อาทิ 

   ในลิเกการกุศลพระมหาชนก กอนจะเริ่มการแสดงนายบุญเลิศ นาจพินิจ
ศิลปนแหงชาติ   ผูอํานวยการจัดแสดงลิเกการกุศลพระมหาชนก ไดกลาวรายงานความเปนมาในการ
จัดแสดงลิเกการกุศลพระมหาชนกวา  

...กอนอ่ืนก็ขอกราบเรียนวัตถุประสงค...จัดข้ึนครั้งนี้ดวย
วัตถุประสงคท่ีจะตอบแทนพระคุณในความกตัญูกตเวทีตอผู มี
พระคุณคือปรมาจารยลิ เกแหงประเทศไทยของเราคืออาจารย
หอมหวล นาคศิริ  ลิเกในวันนี้ผมไดนําเรื่องพระมหาชนกชาดกเรื่อง
หนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระนิพนธพระราชทาน
ใหแกพ่ีนองประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาเอาไวอาน เพ่ือจะไดนําเอา
ความเพียรและปญญาอันบริสุทธิ์ของพระมหาชนกนั้นมาประพฤติ
ปฏิบัติในทางท่ีดีท่ีชอบ ลิเกเปนศิลปะพ้ืนบานแขนงหนึ่งท่ีควรนอมใส
เกลา นํามาเผยแพรเพ่ือไดตอบสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพราะศิลปะพ้ืนบานลิเกเขากับประชาชนไดทุกท่ีทุก
แหงในประเทศไทย  ลําพังแตการอานหนังสือบางทีไดมากไมเทาการ
แสดงท่ีทําทานไดเขาใจไปดวย  ฉะนั้นพระราชนิพนธของลนเกลาลน
กระหมอมนั้นพึงสมควรอยางยิ่งเราจะนํามาเผยแพร  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
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ตอๆไป และตลอดไป  กอนอ่ืนรองเพลงพรอมกับผูแสดงเพ่ือถวายพระ
เกียรติแดในหลวงของเรา ณ บัดนี้ 

   (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 1 นาทีท่ี 1.30-5.00) 

   หลังจากการการแสดงจุดมุงหมายการแสดง ปรากฏการรองเพลงประสาน
เสียง เนื้อเพลงมุงสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมท้ัง
กลาวถึงพระราชกรณียกิจตางๆ ท่ีทรงกระทําตลอดรัชสมัย เพ่ือความเปนอยูท่ีดีของประชาชนชาว
ไทย  

องคสมเด็จพระภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  ปกครองชาติ
โดยธรรมนําชาติไทย  ดุจบิดา  ไพรฟาปวงประชาท้ังหญิงชาย 
อยูโขดเขาลําเนาไพรไดพ่ึงบุญอุนใจ   ในใตพระบารมีเอย พระ
หนึ่งเดียวในโลกา  มหากษัตริย  รอยใจรวม  ไทยท้ังชาติ  ให
จงรักภักดี  รวมใจไทยใหรูจัก  ใหรูรักสามัคคี  น้ําไหลริน  พ้ืนดิน
ดี  ท้ังฝนเทียม  เตรียมยามท่ีมีพิบัติภัย 

***องคอัครศิลปน  คือพระปรมินทร  แหงสยามแดน
ไทย  เชิดชูศิลปะ  วัฒนธรรมไว  แกผองไทยศิวิไลซวัฒนา 

ปวงชาพระพุทธเจา นอมเกลาวันทนา   พระสยามเทวา  
ทรงพระกรุณาได  โปรดมาดลให   สิ่งศักดิ์ท่ัวไป  ปกปองผองภัย  
ใหพอหลวงไทยทรงพระเจริญ 

    ซํ้า ***  

   (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 1 นาทีท่ี 7.30-10.45) 

   จะเห็นไดวาบทรองประสานเสียงเปดการแสดงลิเกการกุศลพระมหาชนก  
มีลักษณะเหมือนบทประณามพจนของวรรณคดียอพระเกียรติอยางชัดเจน  เพราะนอกเหนือจากการ
สรรเสริญพระเกียรติท่ีมีพระปรีชาสามารถท้ังดานการเกษตรและการทํานุศิลปวัฒนธรรม  และการ
บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชแลว  บทเพลงนี้ยังมีการ
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระสยามเทวราชธิราชมาปกปองคุมครองใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระเจริญ 

   ในพระมหาชนกเดอะฟโนมีนอล  ไลฟโชว กอนเริ่มการแสดงพิธีกรก็เสนอ
วัตถุประสงคของการจัดงานวาจัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2557 

...เพ่ือรับชมการถายทอดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัว พระมหาชนก เดอะ พีโนมีนอลไลฟโชว  ซ่ึงการ
แสดงในครั้ งนี้มาจากบทพระราชนิพนธ อันทรงคุณคาใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีแฝงไปดวยปรัชญาแหง
คุณธรรม ความวิริยะและอุตสาหะ ซ่ึงถูกรังสรรคข้ึนอยาง
ยิ่งใหญ เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
นอกจากนี้ก็เปนการเพ่ือใหประชาชนขาวไทยและชาวตางชาติ
ไดนอมนําหลักธรรมจากพระมหาชนกไปใชในการดําเนินชีวิต 

     (พระมหาชนกฟโนมีนอลไลฟ โชว นาทีท่ี 1-2)                                                  

   จากวัตถุประสงคในการเผยแพรเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกท่ีไดยกมาเปนตัวอยางขางตน จะเห็นไดวานอกจากบอกในการจัดการแสดงวาเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการนําบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกมาเผยแพรในสื่อรูปแบบตางๆ ก็เพ่ือเผยแพรหลักธรรมคําสอนเรื่องความเพียรไป
ใชในการดําเนินชีวิต อันสัมพันธกับการยกยองคุณคาของบทพระราชนิพนธ ซ่ึงเทากับวาเปนการยก
ยองพระอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตรอีกประการหนึ่งดวย 

   3.2.1.3 การบรรยายพระราชกรณียกิจ  

   การพรรณนาถึงพระราชกรณียกิจเปนใจความสําคัญของวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือเปนการสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริยวาไดประกอบพระราชกรณียกิจ
ใดบางท่ีกอใหเกิดคุณูปการแกบานเมือง  ในพระมหาชนก ฟโนมีนอลไลฟ โชวท่ีเปนการแสดงแสง สี 
เสียง และมีจอแสดงภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญประกอบการแสดงทําใหสามารถฉายพระราชกรณียกิจ
ใหผูชมไดชม หลังการอานบทอาเศียรวาทเปดการแสดง 
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ภาพท่ี 1 แสดงพระราชกรณียกิจการปลูกปาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกอน
การแสดง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ท่ีมา:พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว นาทีท่ี 
16 

   ภาพขางตนแสดงพระราชกรณียกิจเรื่องการปลูกปาเพ่ือเปนแหลงตนน้ําลาํ
ธารท่ีจังหวัดนครสวรรค ผานการเลาเรื่องของผูใหญบานท่ีสอนใหเล็กๆ ในหมูบานไดรูวาตนไมท่ีเปน
แหลงตนน้ําในหมูบานเกิดข้ึนจากโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช  และยังปดทายดวยพระราชดํารัสเรื่องการปลูกปาวา 

    “การปลูกปานั้นตองปลูกท่ีใจคนกอน4

5 แลวคนเหลานั้นก็
   จะปลูกตนไมลงบนแผนดิน และรักษาตนไมดวยตัวเอง” 

    พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
     เม่ือ พ.ศ.2519 

   แมวาเนื้อหาสวนท่ียกมาขางตนจะเปนเนื้อหาสวนของผูสนับสนุนการแสดง 
อันไดแก บริษัทไทยเบเวอเรจ ,บริษัท ปตท. จํากัด แตจะเห็นไดวา พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟ
โชว สามารถนําพระราชกรณียกิจเรื่องการปลูกปาซ่ึงเปนพระราชกรณียกิจท่ีโดดเดนประการหนึ่งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาแทรกในเรื่องเพ่ือเทิดพระเกียรติไดอยางเหมาะสม 
ท้ังยังนําพระราชดํารัสเรื่องปามาแสดงดวยกัน ท้ังนี้ก็เพ่ือขับเนนการเทิดพระเกียรติและการสื่อ
ปณิธานเรื่องการอนุรักษปาไปยังผูชมไดอีกดวย  

                                                           
5 คัดลอกตามที่ปรากฏในการแสดง  แตพระราชดํารัสจริงๆ คือ “เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมในใจคนเสียกอน แลวคน
เหลานั้นก็จะปลูกตนไมลงบนแผนดนิ และรักษาตนไมดวยตัวเอง 
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   3.2.1.4 บทสรุป ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏ
การจบเรื่องท่ีมีลักษณะเหมือนบทสรุปของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  กลาวคือเปนการจบท่ีมีการขอ
พรใหพระมหากษัตริยทรงพระเจริญ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

   ใน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก  ปดเรื่องดวย
บทสวดพุทธมนต 4 บท ไดแก บทอนุโมทนารมฺภคาถา บทสามฺญานุโมทคาถา และบทสวดมงคล
จักรวาฬนอย (แทรกดวย บทอคฺคปฺปสาทสุตตฺตคาถา)  

   เจาพระคุณสมเด็จฯ  ยถา วาริวหา ปูรา 

   ปริปูเรนฺติ  สาครํ  เอวเมว อิโต ทินฺนํ 

   เปตานํ อุปกปฺปติ อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ 

   ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ  สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา 

   จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา มณิ โชติรโส ยถา 

   ... 

   ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ  รกฺขนฺตุ สพฺเพเทวตา 

   สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ  เต 

   ภวตุ  สพฺพมงฺคล ํ รกฺขนฺตุ สพฺเพเทวตา 

   สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ  เต 

   ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ  รกฺขนฺตุ สพฺเพเทวตา 

   สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ  เต 

   (บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก,2541: 68-70) 

   จากบทสวดปดเรื่องขางตน  แมผูปรุงบทสําหรับแสดงและสําหรับอาน เรื่อง
พระมหาชนกจะแสดงจุดมุงหมายวา “ซ่ึงเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรง
พระเมตตาสวดประทาน ท้ังนี้ เพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูสดับฟง” (บทสําหรับแสดงและบทสําหรับ
อานเรื่องพระมหาชนก,2541: 74) หากพิจารณาดวยโครงสรางเนื้อหาของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
ก็อาจจะพิจารณาไดวาบทสวดพุทธมนตดังกลาว มีนัยในการถวายพรชัยมงคลแกพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ผูทรงเปนเจาของบทพระราชนิพนธท่ีนํามาแปรรูป 

    ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ปดการแสดงองกท่ี 4 ทศพิธราชธรรม
ดวยบทขับรองประสานกับแสดงดนตรีของวงออเคสตรา เนื้อบทขับรองความวา 
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    อยูในแดนแหงนี้ แสงสีทองนําสองไกล 

   เหลาประชาชนชาวไทยท่ัวฟา นอมนําทําความดี 

   ทรงในทศพิธราชธรรม  บานเมืองเรารมเย็นเพราะพระบารมีจนวันนี้ 

   ทรงในทศพิธราชธรรม  บานเมืองเรารมเย็น  มาถึงทุกวันจนวันนี้ 

   รับรูจดจํา ย้ําลึกจิตใจ  เรามีเพราะใครทรงทําเพ่ือเรา 

   หลายครั้งผานมา ทุกขรอนผอนเบา ภัยรายบรรเทาเพราะทานดูแล 

   ภูมิใจเสมอท่ีไดเกิดมา  บนแผนดินนี้ท่ีเราตองภูมิใจ                                                  

   อยูในใตบารมีปกอยู  เปนเวลานานเนิ่นเพียงใดพอทําใหเรา 

   เราขอท่ีจะตอบแทนสักครา กาวเดินบนพ้ืนแผนดินจะขอมุงทําสิ่งดี                                                    

   ขอตั้งปฏิญาณเอาไวทดแทนคุณของชาติไทย 

   ใหสมท่ีเกิดและโตบนแดนขวานทอง 

   ขอเราทําดีเพ่ือบานของเราแบบอยางในหลวงทานทรงทําใหปวงชนเรื่อยมา                             

   แมจะเหนื่อยก็เพียงแตคิดสัมฤทธิ์ก็เพราะม่ันทํา 

   ขอนําความเพียรท่ีเคยเห็นมาจากพอเปนแบบนํา 

      (รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร,2555: 26-27) 

   จากบทเพลงปดการแสดงขางตน จะเห็นไดวาเนื้อหาของเพลงมีท้ังลักษณะ
ท่ีสอดคลองกับบทสรุปในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏการสดุดีพระบารมีของพระมหากษัตริยท่ี
ทรงปกครองบานเมืองใหสงบสุขรมเย็น  และลักษณะใหมท่ีแสดงการตั้งปณิธานท่ีจะนําคําสอนเรื่อง 
“ความเพียร” ซ่ึงเปนสารัตถะสําคัญของบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก และเปนหนึ่งใน
ทศพิธราชธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประพฤติมาตลอดรัชสมัยของพระองคมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต 

   จากการวิเคราะหเนื้อหาของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ี
สอดคลองกับองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติขางตน  จะเห็นไดวาเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกมีลักษณะสอดคลองกับองคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด 
โดยเฉพาะสวนของบทประณามพจนท่ีปรากฏในลักษณะของบทอาเศียรวาท อยางไรก็ตามเนื่องจาก
เนื้อหาหลักของบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนเรื่องเลาทางพุทธศาสนาท่ีมีอนุภาคหลักของเรื่อง
เดนชัด  การสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชอีกลักษณะหนึ่ง ท่ี
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ปรากฏอยางโดดเดนในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกคือการใชกลวิธีตางๆ เพ่ือให
เนื้อหาของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกแสดงการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   โดยท่ีโครงเรื่องหลักยังสามารถนําเสนอความคิดเรื่องความเพียรได 
ดังจะแสดงผลการศึกษาโดยละเอียดในหัวขอตอไป 

  3.2.2 กลวิธีท่ีทําใหเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนกมีลักษณะของ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 

  ดังท่ีไดวิเคราะหขางตนแลววาในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏ
การใชกลวิธีตางๆ เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การจะ
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชโดยไมทําเนื้อหาหลักของบทพระ
ราชนิพนธท่ีนําเสนอสารัตถะเรื่องความเพียรผิดเพ้ียนไปจากเดิมได ก็ตองอาศัยการสรรเสริญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนก  ดังปรากฏงานวิจัยหลาย
ชิ้นไดชี้ถึงความคลายคลึงระหวางพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
กับพระมหาชนก (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2554 และคณิตา หอมทรัพย, 2560)  

 อาจกลาวไดวาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสะทอนถึงวิถีชีวิต
ความเปนพระราชา   เพราะพระราชาคือพระมหาชนกซ่ึงเปนพอของ
แผนดินและชีวิตของพระมหาชนกก็ไมแตกตางไปจากชีวิตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงพระองคทรงกําพราพระราชบิดาตั้งแตยัง
ทรงพระเยาว ตองอยูกับพระมารดาในตางถ่ิน  และไดรับการทูลเชิญให
เปนพระมหากษัตริยเฉกเชนเดียวกับพระมหาชนก และเม่ือทรงเปน
ก ษั ต ริ ย แ ล ว ยั ง ค ง ดํ า ร ง อ ยู ใ น ค ว า ม เ พี ย ร สื บ ต อ ไ ป                                      
    (สุรพงษ โสธนะเสถียร 2554: 122) 

  ประจักษพยานท่ียืนยันแนวคิดขางตนไดอยางเดนชัดคือเหรียญพระมหาชนกท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดทําข้ึนเพ่ือจําหนายคูกับบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกฉบับปกแข็งซ่ึงจําหนายในป พ.ศ.2542  การเลือกอนุภาคหลักของเรื่องคือการวายน้ํามหาสมุทร
เจ็ดวันของพระมหาชนกมาเปนดานหนึ่งของเหรียญ  และเลือกอีกดานหนึ่งของเหรียญเปนภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงาน มิเพียงแตสื่อแนวคิดเรื่องความเพียรท่ีเปนสาระสําคัญของเรื่อง
เทานั้น  แตยังทําใหเกิดการเชื่อมโยงภาพพระมหาบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงงาน
ดวยความเพียรอยางไมยอทอกับพระมหาชนกท่ีเพียรวายน้ําในมหาสมุทรแมจะไมเห็นฝง 
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ภาพท่ี  2 เหรียญพระมหาชนก 

  จากการศึกษาพบวา กลวิธีตางๆ ท่ีนํามาใช เ พ่ือการสรรเสริญพระเ กียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก มี 3 ประการไดแก การ
ปรับเนื้อเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ การสรางองคประกอบของเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ การสราง
องคประกอบศิลปเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   3.2.2.1 การปรับเนื้อเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

   จากการศึกษาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปนกลุมขอมูล
ท้ังหมดพบวา  เม่ือมีการนําบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมาผลิตซํ้าในสื่อรูปแบบตางๆ เรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกลวนแตมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องจากบทพระราชนิพนธ ท้ังการตัด
เนื้อหา  หรือการเพ่ิมเนื้อหาบางประการ  ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับประเภทของสื่อท่ีนํามาใชในการ
นําเสนอท่ีมีความหลากหลายมาก การปรับเนื้อหาของเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเปนกลวิธีท่ีพบมาก
ท่ีสุดในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก การปรับเนื้อหาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติมีท้ังสิ้น 6 
ประการไดแก  

3.2.2.1.1 การเนนอนุภาคท่ีสอดคลองกับพระราชประวัติ  
3.2.2.1.2 การจําลองภาพเหตุการณเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช     

3.2.2.1.3 การใชพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมา
ประกอบการดําเนินเรื่อง       

3.2.2.1.4 การจัดโครงสรางของเนื้อเรื่องใหมี 9 องก   

3.2.2.1.5 การขยายบารมีใหมากกวาวิริยบารมี    

3 . 2 . 2 . 1 . 6  ก า ร ใ ห ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ท ศ พิ ธ ร า ช ธ ร ร ม                                                 
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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    3.2.2.1.1 การเนนอนุภาค5

6 ท่ีสอดคลองกับพระราชประวัติ 

    ดังท่ีไดกลาวขางตนแลววาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกแลวมีการตัดหรือดัดแปลงเนื้อหาบางประการเพ่ือใหเขากับสื่อในการแสดง  อยางไรก็ตาม
พบวามีอนุภาคหลักหลายอนุภาคท่ีเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกทุกสํานวนจงใจเก็บ
ไว  อนุภาคดังกลาวคืออนุภาคท่ีมีความสอดคลองกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยอนุภาคท่ีไดรับการเนนย้ํามากท่ีสุดคืออนุภาคการปลอยผุสสรถ
เพ่ือหาผูมีบุญและมีปญญาสามารถตอบปญหาสิบหกประการของพระโปลชนกได  อนุภาคบุตรหญิง
หมาย  โดยการเนนย้ําอนุภาคท่ีกลาวมานั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     3.2.2.1.1.1 อนุภาคปลอยผุสรรถเพ่ือหาผูมีบุญและมี
ปญญาสามารถตอบปญหาส่ีประการของพระโปลชนก  เนื้อหาสวนนี้ปรากฏอยางละเอียดในอรรถ
กถามหาชนกชาดก  แตในบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชทรงตัดเนื้อหาสวนนี้ใหกระชับเหลือเพียง  

อมาตยท้ังหลายไดประชุมปรึกษากัน
ในวันท่ีเจ็ดถึงเรื่องท่ีพระราชาตรัสไว  ใหมอบ
ราชสมบัติใหแกทานท่ีสามารถทําใหพระราช
ธิดานั้นยินดี (เสนาไดรับโอกาสเปนคนแรก 
เสนาบดีไมสามารถทําใหพระราชธิดายินดี  
กลับไดรับความอับอายขายหนา คนอ่ืนๆก็มี
ความเปนเชนเดียวกัน  ตอไปก็ไมมีใครสามารถ
ยกสหัสสถามธนูได ไมมีใครรูจักหัวนอนของ
บัลลังกสี่เหลี่ยม ไมมีใครสามารถนําขุมทรัพย
สิบหกแหงออกมาได) 

     (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542:108)   

เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกหลายสํานวนยอนกลับไปอางอิงเนื้อหาสวนนี้จากอรรถ
กถามหาชนกชาดกท่ีใหรายละเอียดของปริศนาท้ัง 4 ประการอยางละเอียด โดยเฉพาะปริศนาขอ
ขุมทรัพย 16 ประการวา 

รุงข้ึนพระมหาสัตวใหประชุมเหลา
อมาตยแลว ตรัสถามวา พระราชาของพวก
ทานนิมนตพระปจเจกพุทธเจาใหมาฉันบาง

                                                           
6 คําวาอนุภาคในรายงานวิจัยนี้ อางอิงความหมายจาก ศิราพร ณ ถลาง (2548: 36) “ในทางคติชนวิทยา อนุภาค (motif) หมายถึง 
หนวยยอยในนิทานที่ไดรับการสืบทอดและดํารงอยูในสังคมหนึ่งๆ และเหตุที่ไดรับการสืบทอดก็เพราะมีความ “ไมธรรมดา” มี
ความนาสนใจทางความคิดและจินตนาการ อนุภาคอาจจะเปนตัวละคร วัตถุสิ่งของ พฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณใน
นิทาน” 
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หรือไมกราบทูลวา เคยนิมนตใหมาฉันบาง ขอ
เดชะ พระมหาสัตวทรงดําริวา ดวง อาทิตย
มิใชดวงอาทิตยท่ีมองเห็นนี้ ดวงอาทิตยหมาย
เอาพระปจเจกพุทธเจา เพราะมีคุณเชนดวง
อาทิตย  ขุมทรัพยคงมีในสถานท่ีตอนรับพระ
ปจเจกพุทธเจาเหลานั้น พระมหาสัตวจึงตรัส
ถามวา เม่ือพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายมา
พระราชาเสด็จไปตอนรับตรงไหน เม่ืออมาตย
กราบทูลวา ตรงนั้น ขอเดชะก็ตรัสสั่งใหขุดท่ี
นั้น นําขุมทรัพยมาได จึงตรัสถามตอไปวา 
เม่ือเสด็จไปสงพระปจเจกพุทธเจาเวลากลับ 
เสด็จประทับยืนตรงไหน เม่ือทรงทราบวาท่ีใด
แลว ก็โปรดใหขุดท่ีนั้น นําขุมทรัพยออกมาได
...พระราชาใหนําขุมทรัพยใหญท้ังสิบหกมาได
แลว ตรัสถามวาปญหาอ่ืนอะไรยังมีอีกหรือไม 
อมาตยท้ังหลาย กราบทูลวา ไมมีแลว พระ- 

     เจาขา มหาชนตางราเริงแลว    
     ยินดีแลววา โอ อัศจรรย พระราชาองคนี้ เปน 
     บัณฑิตจริง ๆ. 
      (มหามกุฎราชวิทยาลัย เลม 63,2525: 110-112) 

     ใน ลิเกการกุศลพระมหาชนก  ก็ปรากฏการตอบปญหา
เรื่องขุมทรัพย 16 ประการ ซ่ึงเปนรายละเอียดท่ีสอดคลองกับเนื้อหาจากอรรถกถาพระมหาชนก
ชาดก  แตมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของขุมทรัพยประการท่ี 15 และ16 ดังการแสดงเนื้อหา
เปรียบเทียบในตารางท่ี  

 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาของขุมทรัพย 16 ประการในอรรถกถามหาชนกชาดกกับ
ลิเกการกุศลพระมหาชนก 

อรรถกถามหาชนกชาดก ลิเกการกุศลพระมหาชนก 

…ใหวิดน้ําในสระมงคลโบกขรณีแสดงขุมทรัพย 

เพราะปญหาวาขุมทรัพยท่ีน้ํา ใหขุดหมอ

ขุมทรัพยมาแตภายในเงาไมรัง มีปริมณฑลเวลา

เท่ียงวันตรงท่ีโคนไมรังใหญในพระราชอุทยาน

...ขุมทรัพยในน้ําคือการชลประทานประจํานคร  

ประชาราษฎรไมเดือดรอน ท่ัวนครสดใส 

ขุมทรัพยยอดไมหมายเหตุ  คือการเกษตร

บานเมือง ทํานุบํารุงใหรุงเรืองสมเปนเมือง

ศิวิไลซ 
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ได เพราะปญหาวาขุมทรัพยใหญท่ีปลายไม 

พระราชาใหนําขุมทรัพยใหญท้ังสิบหกมาไดแลว 

(มหามงกุฎราชวิทยาลัย,เลม 63, 2525:111) 

(ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 3, นาทีท่ี 

20-21) 

     

     จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาคําตอบของขุมทรัพยสอง
ประการสุดทายเปลี่ยนจากขุมทรัพยในสระน้ําและตนไม มาเปนทรัพยากรน้ําท่ีเอ้ือใหเกิดขุมทรัพยบน
ยอดไมคือการเกษตรกรรมอันเปนพลังขับเคลื่อนประเทศ  การตีความความหมายของ “ทรัพยสมบัติ”
ใหมโดยแทนความหมายดวยทรัพยากรธรรมชาติ มิไดสื่อถึงแคโครงการตามพระราชดําริเรื่องการ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเทานั้น  หากแต
เชื่อมโยงถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาท่ีอยางยั่งยืน  ท่ีพระองคเนนคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เปน 
“ทรัพย” อันนําจะพาความยั่งยืนมาสูชีวิต   เพราะเปน “ทรัพย” ท่ีเปนตนทุนในการประกอบ
เกษตรกรรมเลี้ยงชีพ เปนทรัพยหมุนเวียนท่ีมิไดใหความม่ังค่ังอยางทรัพยสินเงินทอง แตเปนทรัพยท่ี
ทําใหมีกินเลี้ยงชีพไดตลอดชีวิต 

     ใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก  ก็ปรากฏการ
ตีความขุมทรัพย 16 ประการใหมเชนกัน โดยแทนท่ีความหมาย “ทรัพยสมบัติ” ดวย “ปราชญ” คือ
ผูรูในศาสตรแขนงตางๆ ไดแก  

1. นักพฤกษศาสตร  ผูรอบรูในเรื่องพืชพรรณท่ีนํามาปรุง
ยา เพ่ือบําบัดและรักษาโรค 

2. นักปราชญทางธรรม ผูแสวงหาทางสายกลาง   ทําให
คนพนจากทุกขผานคําสอนของพระพุทธเจา 

3. ปราชญชาวบาน ผูมากความรูในปญญาทองถ่ิน และ
เปนเลิศในการเพาะปลูกและเกษตรกรรม 

4. นักโภชนาการอาหารและการครัว  ผูรอบรูคุณสมบัติ
และประโยชนของอาหาร  และเชี่ยวชาญในการปรุงรสของอาหาร 

5. ผูมีความรูดานการเมือง การปกครอง ผูซ่ึงวางรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศ  และทําใหผูคนมีความสุขอยางสุจริตและ
อยางยั่งยืน 

6. ปราชญผูเปนเลิศทางเศรษฐศาสตร  ติดตอคาขายและ
ธุรกิจตางๆ 
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7. นักปราชญเปนเอกทางศิลปะ ผูซ่ึงสรางงานศิลปะท่ี
วิจิตรงดงามผานภาพวาด  และศิลปะแขนงตางๆ ใชงานศิลปะเปน
สื่อในการสงตออารมณและความรูสึก 

8. นักปราชญผูมีฝมือเปนเลิศทางหัตถกรรม  ผูประดิษฐ
งานศิลปะท่ีงดงามผานงานฝมือ  เย็บปกถักรอยและงานสาน 

9. ผูท่ีรอบรูการแพทยสมัยใหม ผสมผสานความรูทางการ
แพทย และวิทยากร เทคโนโลยีตางๆ ในการรักษาอาการ
เจ็บปวย 

10. นักปราชญผูรอบรูดานอักษรศาสตร สามารถในการ
สื่อสาร บรรยาย ถายทอดอารมณความรูสึกผานตัวอักษร 

11. นักวิทยาศาสตร นักคิดผูปราดเปรื่อง  ผูสรางทฤษฎี
และความรูใหมๆ ผานสมมติฐาน การสังเกตและทดลอง 

12. นักดนตรีผูเชี่ยวชาญดานการใชเสียงรอง และ
ทวงทํานอง ทําใหผูคนคลอยตามอารมณไปตามบทเพลงได 

13.นักปราชญผูรอบรูในภูมิศาสตร การตางประเทศ  
และการทูตผูซ่ึงสามารถติดตอสื่อสาร และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับ
ดินแดนตางแดน 

14. นักคิด นักประดิษฐ  ผูคิดคนสิ่งใหมๆเพ่ือการ
ดํารงชีวิตท่ีสะดวกสบายและดียิ่งข้ึน 

15. นักดาราศาสตร ผูรูการเปลี่ยนไปของดวงดาวและ
คํานวณวันคืนผานการสังเกตทองฟา 

16.นักปราชญผูปราดเปรื่องเรื่องกฎหมาย ผูซ่ึงใช
กฎหมายแกไขขอพิพาทระหวางสองฝายไดอยางเท่ียงตรงและเปน
ธรรม 

    (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ตอนท่ี 6 นาทีท่ี 18-24 ). 

    การใหความหมายของนักปราชญผานคําพูดพระมหาชนกท่ีวา 
“ขุมทรัพยใดในโลกหลา ก็มิอาจเทียบคาไดเทากับขุมทรัพยทางปญญาของผูท่ีเปนปราชญ  หรือผูมี
ปญญาเปนเลิศ” (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ตอนท่ี 6 นาทีท่ี 18-24) มิเพียงเปนตีความ
ความหมายของขุมทรัพยใหมใหสอดคลองกับเนื้อหาสวนทายเรื่องท่ีเนนความสําคัญของการศึกษา
ดวยการตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย  แตยังเปนการตีความหมายของขุมทรัพย ท่ีสอดคลองกับ
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พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชท่ีทรงเล็งเห็นการสําคัญการศึกษาใน
ฐานะปจจัยสําคัญท่ีจะพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาเพราะทรัพยากรบุคคลในประเทศมีความรู   
แนวพระราชดํารินี้ปรากฏอยางเดนชัดตลอดรัชสมัยของพระองคท่ีไดสละทรัพยสวนพระองค เพ่ือตั้ง
เปนกองทุนดานการศึกษามากหมายอาทิ ทุนภูมิพล  มูลนิธิอานันทมหิดล  มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห (ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ และ คณิตา หอมทรัพย,2557 :53-55) และปรากฏในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีพระราชทานในหลายโอกาส อาทิ 

“หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุก
อยางท่ีมนุษยไดสรางมาทํามาคิดมาแตโบราณกาลจน
ทุกวันนี้  หนังสือจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ  เปนคลายๆ 
ธนาคารความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งท่ีจะทําให
มนุษยกาวหนาไดโดยแท” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดท่ัวประเทศในโอกาสท่ีเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2514  

                                        (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,2542:49) 
 
     ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ไดเปลี่ยน
ลําดับการตอบปญหาสี่ประการใหม โดยใหเหตุการณยกสหัสสถานธนูเปนปญหาขอสุดทาย 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมเนื้อหาใหพระมหาชนกนาวคันธนูข้ึนฟา  เม่ือลูกศรปลอยออกจากแลงก็มีการจุดพลุ
พรอมกับเสียงตะโกนวา “ทรงพระเจริญ” จะเห็นไดวาการปรับเหตุการณสวนนี้  ทําใหเหตุการณใน
การแสดงเหมือนเหตุการณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช  ท่ีจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร การจุดพลุ และการเปลงเสยีงทรงพระเจริญของประชาชนท่ี
ไปรวมตัวท่ีมณฑลพิธีทองสนามหลวงและศาลาวากลางจังหวัดตางๆ 
     อาจกลาวไดวาการดัดแปลงเนื้อหาของอนุภาคปลอย
ผุสสรถเพ่ือหาผูมีบุญและมีปญญาสามารถตอบปญหาสิบหกประการของพระโปลชนก  ทําใหเกิดการ
ขับเนนภาพของพระมหาชนกในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกใหมีคุณสมบัติบริบูรณ
ท้ังบุญญาธิการ ปญญา และพละกําลัง  นอกจากนี้การปรับเนื้อหาดวยการเลือกโครงการพระราชดําริ
หรือพระราชกรณียกิจท่ีโดดเดนของพระบาทสมเด็จพระเจายูหัว รวมท้ังเหตุการณวันเฉลิมพระขนม
พรรษาซ่ึงเปนเหตุการณท่ีประชาชนชาวไทยมีสวนรวมทุกๆป มาประกอบกับเขากับเหตุการณหลัก
ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก ลวนสงผลใหผูเสพเรื่องเลาเกิดความ
ระลึกถึงและเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
     3.2.2.1.1.2 อนุภาคบุตรหญิงหมาย คือการขยาย
อนุภาคนี้ดวยการสรางลักษณะนิสัยใหพระมหาชนกตัญู ผูกพันกับพระชนนีอยางแนบแนน  ทําใหผู
เสพเรื่องเลาเชื่อมโยงภาพท่ีถายทอดในเรื่องเลากับภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชพระมหากษัตริยยอดกตัญูผูมีพระจริยาวัตรอันออนโยนตอสมเด็จพระบรมราชชนนี    
ลักษณะเชนนี้ปรากฏอยางเดนชัดในละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก  ภาพของพระมหาชนกผูมี
ความกตัญูมีการนําเสนอท้ังจากภาพและบทสนทนาของตัวเทวดาท่ีทําหนาท่ีเปนผูเลาเรื่องวา  
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เทวดาองคท่ี1  “ พระมหาชนกนี่ก็ถือวาเปนผูมี
ความประเสริฐแทๆ” 
เทวดาองคท่ี 2        “ทรงมีคุณสมบัติของพระ
มหาสัตวจรงิๆ” 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพของพระมหาชนกกราบลาพระชนนีใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหา

ชนก เปรียบเทียบกับภาพของพระสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงกราบแทบตัก

สมเด็จพระศรี    นครนิทราบรมราชชนนี 

 ท่ีมา: ภาพขวา:                        

 http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18

/king10.jpg 

    3.2.2.1.2 การจําลองภาพเหตุการณเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   

    พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม ส า ทิ ส ลั ก ษ ณ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชขณะประกอบพระราชกรณียกิจตางๆ รวมท้ังการเสด็จ
เยี่ยมเยือนประชาชนในเขตทุรกันดารท่ัวประเทศ  เปนภาพท่ีคุนตาประชาชนชาวไทยเสมอมา  เพราะ
มีการนําพระบรมฉายาลักษณะและพระบรมสาทิสลักษณเหลานั้นมานําเสนอซํ้าผานสื่อตางๆ อาทิ 
โทรทัศน สิ่งพิมพ  social media   ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกก็ปรากฏการ
จําลองพระบรมฉายาลักษณเหตุการณเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  โดย
พระบรมฉายาลักษณท่ีเลือกมานําเสนอในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมี 3 เหตุการณ  
ไดแก พระบรมฉายาลักษณแสดงการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรครั้งแรก   ภาพการถวาย
ดอกบัวจากแมเฒาตุม และพระบรมฉายาลักษณทรงงานจนพระเสโทมารวมกันท่ีปลายพระนาสิก  

    พระบรมฉายาลักษณการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร
ครั้งแรก เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2493   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg
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นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเปนการเสด็จออกมหาสมาคมเบื้องหนา
พสกนิกรทุกหมูเหลาเปนครั้งแรก (แพรวฉบับพิเศษ, 2559: 43.)  ในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก 
ภาพเหตุการณนี้เทียบเคียงกับเหตุการณท่ีพระมหาชนกไดอภิเษกสมรมกับพระธิดาสีวลีเทวี  และได
ครองราชสมบัติแหงเมืองมิถิลานคร   

  

 

ภาพท่ี 4  เปรียบเทียบพระบรมฉายาลักษณการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระเจานางพระบรมราชินีกับภาพพระมหา

ขนกกับพระนางสีวลีในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีมา:ภาพซาย: 

http://www.komchadluek.net/news/royal/146429 

    ภาพแมเฒาตุมถวายดอกบัว ภาพดังกลาวถายเม่ือบายวันเสารท่ี 
13พฤศจิกายน พ.ศ.2489  บนเสนทางเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ บริเวณสามแยกถนนชยางกูร-
เรณูนคร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนการเสด็จพระราชดําเนินภาคอีสานเปนครั้งแรก  
นายอาณัติ บุนนาค หัวหนาชางภาพสวนพระองคไดบันทึกภาพแมเฒาตุม จันทนิตยอายุ 92 ปถวาย
ดอกบัวแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ 
แลว ทางสํานักพระราชวังไดสงภาพการรับเสด็จของแมเฒาตุม พรอมท้ังพระบรมรูปหลอดวยปูน
ป ล า ส เ ต อ ร ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว   
ท่ีพระราชทานผานมาทางท่ีวาการอําเภอธาตุพนมใหแมเฒาตุมไวเปนท่ีระลึก  ตอมาภาพนี้ไดรับชื่อวา 
“ภาพดอกไมแหงหัวใจ” เพราะเปนภาพท่ีทําใหประชาชนชาวไทยประทับใจในพระจริยวัตรอัน
ออนโยน งดงามของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (สมบูรณ สอนประภา,สืบคนเม่ือ 
25 มกราคม 2560) 

http://www.komchadluek.net/news/royal/146429
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ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรับ
ดอกบัวจากแมเฒาตุมกับเหตุการณพระมหาชนกรับดอกบัวจากหญิงชราใน พระมหาชนก 

มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต ิและ การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก 
ท่ีมา:ภาพกลาง: 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%
A1_

 %E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0
%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C#/media/File:The_mercy_king.j

pg 
    ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจําลองภาพ
เหตุการณนี้ปรากฏในองกท่ี 5 มิถิลา หลังจากท่ีพระมหาชนกประทับบนผุสสรถเพ่ือจะเสด็จกลับไป
ครองราชสมบัติของเมืองมิถิลา  ประชาชนมารอรับเสด็จกษัตริยพระองคใหม แมเฒาผูหนึ่งพยายาม
ถวายดอกบัว แตขบวนผุสสรถไมหยุด พระมหาชนกเห็นดังนั้นก็เรียกใหขบวนหยุดแลวลงมารับดอกไม
จากมือแมเฒา ในขณะท่ี การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ปรากฏภาพนี้ในองก ท่ี 3 ตอนท่ี
อุทิจจพรามหณอธิบายความหมายของทศพิธราชธรรม 10 ประการแกชีวกะ โดยภาพรับดอกบัว
ปรากฏเพ่ืออธิบายหลักธรรมขอมัทวะ   อันหมายถึงความออนโยนของพระมหาชนกท่ีรับดอกบัวอัน
เหี่ยวเฉาจากมือหญิงชรา  อาจกลาวไดเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท้ังสองเรื่อง มิได
เพียงแตจําลองภาพเหตุการณการถวายดอกบัวของแมเฒาตุมเทานั้น หากยังนําบริบทของเหตุการณ
มาประกอบกับเนื้อหาหลักของเรื่องเลาไดอยางกลมกลืน  เอ้ือใหการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนก
กับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชอยางสมบูรณ  เพราะท้ังภาพและบริบทของ
เหตุการณท่ีปรากฏในเรื่องเลาตางเชื่อมโยงไดกับภาพและบริบทของเหตุการณจริง 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1_
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1_
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ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงงานจนพระเสโทไปรวมกัน
ท่ีปลายพระนาสิกกับภาพพระมหาชนกทรงงานใน การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก  
 ท่ีมา: ภาพซาย 

http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data_king_family/King_photo_10.
htm 
    พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงงานจนพระ
เสโทไปรวมกันท่ีพระนาสิก ถายโดย นายเอกชัย เขียวชอุมชางภาพสวนพระองคของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฝายก้ันน้ําไอยะกา บานกุตง จ.นราธิวาส เพ่ือดูความเปนอยูและเยี่ยม
เยียนราษฎร ดูเรื่องการพัฒนาทองถ่ิน  ในชั้นแรกพระบรมฉายาลักษณนี้ไมไดนําเผยแพรสูสาธารณะ  
ดวยมีผูเห็นวามีพระเสโทมากเกินไป แตสุดทายเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมายุครบ 60 พรรษา (พ.ศ.2530) ภาพนี้ไดถูกนําออกเผยแพร และประชาชนก็ประทับใจกัน
มาก เกิดการสงตอไปเรื่อยๆ อยางท่ีเห็น (คูสรางคูสม, 2555:8-9)                           

      ในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ภาพนี้ปรากฏเม่ืออุทิจจ
พราหมณอธิบายความหมายของทศพิธราชธรรม 10 ประการแกชีวกะ  โดยภาพนี้ปรากฏเม่ืออธิบาย
ธรรมขอ “ความเพียร” อาจกลาวไดวาการจําลองภาพพระบรมฉายาลักษณนี้เนนย้ําแนวคิดเรื่อง
ความเพียรท่ีปรากฏในเหรียญพระมหาชนก การจําลองภาพเหตุการณเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชประกอบกับเนื้อเรื่องท่ีอธิบายหลักทศพิธราชธรรม ไมไดสงผลเพียงแต
เชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเทานั้น  หากแตยัง
สื่อถึงคุณลักษณะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชในฐานะพระมหากษัตริยผูทรง
ทศพิธราชธรรม 
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3.2.2.1.3 การใชพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมา
ประกอบการดําเนินเรื่อง   

    พระราชดํารัส พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระราชทานแกบุคคลท้ังหลายในโอกาสตางๆ มีจํานวนมาก  พระราช
ดํารัสและพระบรมราโชวาทเหลานี้มีการรวบรวมเปนหนังสือ และนําในมาเผยแพรในสื่อตางๆ อาทิ 
โทรทัศน วิทยุ แผนปายโฆษณา อันเปนปจจัยใหพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุลยเดชเปนท่ีรูจักของคนไทยโดยท่ัวไป  เม่ือมี
การอางถึง( allusion) พระราชดํารัสมาประกอบในการดําเนินเรื่อง  นอกจากทําใหเกิดการเชื่อมโยง
ตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชแลว  ยังขับเนนจุดมุงหมาย
ของการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท้ังจุดมุงหมายในการเฉลิมพระเกียรติและ
การเผยแพรคําสอนเรื่องความเพียรใหเดนชัดข้ึน 

    ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก เปนเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกเรื่องหนึ่งท่ีนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมา
ประกอบการดําเนินเรื่องอยางโดดเดนท้ังในองกท่ี 2 ความศรัทธาแหงพระมหาชนก และองกท่ี 4 
ทศพิธราชธรรม 

    ในองกท่ี 2 ความศรัทธาแหงองคพระมหาชนก ปรากฏการอัญเชิญ
พระราชดํารัสเรื่องความเพียรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือเสด็จมหาสมาคม 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2539 ซ่ึงเปนปท่ีทรงครองสิริราชยสมบัติครบ 50 ปหรือปกาญจนาภิเษก และเปนป
ท่ีทรงพระราชกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเผยแพรบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนครั้งแรก  

ความเพียรท่ีถูกตองเปนธรรมและพึงประสงค
นั้นคือ ความเพียรท่ีจะกําจัดความเสื่อมใหหมดไปและ
ระวังปองกันมิใหเกิดข้ึนใหมอยางหนึ่งกับความเพียรท่ี
จะสรางสรรคความดีความเจริญใหเกิดข้ึนและระวัง
รั ก ษ า มิ ใ ห เ สื่ อ ม สิ้ น ไ ป อ ย า ง ห นึ่ ง 
ความเพียรท้ังสองประการนี้เปนอุปการะอยางสําคัญแก
การปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 

 ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความ
เพียรดังกลาวประโยชนและความสุขก็จะบังเกิดข้ึน
พรอมท้ังแกสวนตัวและสวนรวม 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสด็จออกมหา
สมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ทองสนามหลวง
วันอาทิตยท่ี 9 มิถุนายน 2539 
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    หลังจากการนําเสนอพระราชดํารัสบนจอภาพประกอบการแสดง  
และการอานออกเสียงของผูดําเนินรายงานแลว  คณะขับรองประสานเสียงไดรองเพลงประกอบการ
เลนดนตรีของวงออเคสตรา เนื้อเพลงท่ีรองความวา 

     การเดินทาง  ทางท่ีแสนยาวไกล                                                     
    ออกเดินไปสูยังโพนดินแดนกวางใหญ                                              
    จุดหมายนั้นยังไมเห็นเทาไหร    
    แตมีใจเปนเหมือนเข็มทิศเพ่ือนําไปสู   
     ดวยศรัทธาของฉันขอกาวเดินตอไป  
    แมจะยังหางไกลแตใจขอยืนยัน                                        
    ดวยศรัทธาท่ีมีดวยความเพียรท่ีทํา    
    เพ่ือตั้งใจจะนําตัวของฉันไปยังถึงปลายฝงนั้น                                                          
     ดวงตะวันสองแสงธรรมนําไป   
    เหนื่อยเพียงใดใจของฉันจะยังยืนหยัด                                                            
    อธิษฐานวอนฟาชวยบันดาล    
    สองนําทางใหฉันไดพบใจตน    
     การเดินทาง  เพ่ือคนหาใจตน                                                                  
    จิตใจคนหากวาตั้งใจจริงไมหวั่น                                                             
    สิ่งใดใดท่ีเห็นแสงเลือนราง                                                                      
    แตสักวันจะเพ่ิมความชัดเจนข้ึนมา ดังท่ีใฝ 

      (รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร, 2555: 26) 

    พระราชดํารัสเรื่องความเพียรและบทขับรองประสานเสียงขางตน 
ปรากฏเม่ือเรื่องดําเนินในตอนท่ีพระมหาชนกกําลังเพียรพยายามวายน้ําในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืน
หลังจากเรือแตกซ่ึงเปนอนุภาคสําคัญของเรื่องพระมหาชนก  การนําพระราชดํารัสเรื่องความเพียรซ่ึง
ทรงพระราชทานในปเดียวกับท่ีทรงพระราชทานพระราชนิพนธพระมหาชนกเพ่ือเปนของขวัญแก
ประชาชนชาวไทย ก็เพ่ือเนนย้ําพระเจตนารมณท่ีแนวแนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชท่ีมีพระราชประสงคใหประชาชนของพระองคเห็นคุณคาของความเพียร และใชความเพียร
เปนคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  ในขณะเดียวกันการนําพระราชดํารัสเรื่องความเพียรมาดําเนิน
เหตุการณตอนท่ีพระมหาชนกเพียรวายน้ําขามมหาสมุทร ก็ใหเกิดการเชื่อมโยงวาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชคือพระมหาชนก  เพราะทรงเพียรประกอบพระราชกรณียกิจตางๆอยางไม
ยอทอ  แมจะไมเห็นผลของสิ่งท่ีทรงลงมือทํา  แตก็ทรงกระทําดวยความเพียรในฐานะท่ีเปนมนุษย  
ฐานะท่ีเปนกษัตริย การนําพระราชดํารัสมาประกอบการดําเนินเหตุการณในอนุภาควายน้ําขาม
มหาสมุทรนี้จึงมีลักษณะเหมือนการทําเหรียญพระมหาชนกท่ีไดกลาวขางตน  

    ในองกท่ี 4 ทศพิธราชธรรม ปรากฏการนําพระบรมราโชวาท 2 
เรื่องมาประกอบการดําเนินเรื่อง พระบรมราโชวาทแรกเปนเรื่องการทําความดี ความวา 
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"...การทําความดีนั้น สําคัญท่ีสุดอยูท่ีตัวเอง 

ผูอ่ืนไมสําคัญ และไมมีความจําเปนอันใดท่ีจะตองเปน

หวงหรือตองคอยเขาดวย เม่ือใดลงมือลงแรงกระทําแลว 

ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีจะตอง

เกิดข้ึนแนนอน..."                          

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 20 ตุลาคม 2520  

เพ่ือขยายคําสอนเรื่องการทําความดีในพระบรมราโชวาทขางตนใหเดนชัดยิ่งข้ึน ยังปรากฏบทขับรอง
ประสานเสียงของวงออเคสตรา เนื้อเพลงความวา 

     ถาเชื่อในคุณความดี แบงรักใหกันและกัน                             

    ดอกไมก็คงจะบานในจิตใจ โลกนี้คงงามกวาเกา                                       

    บนฟามีดาวประกาย  หัวใจก็ใสสวาง                                                      

    ฟามืดหมนเพราะคนชั่ว  โลกมืดมัวเพราะคนเมา                                              

    หลงทางผิดชีวิตหมองเศรา ปวดราวและสับสน 

    ขอใหความรักคืนกลับมา    อยากใหน้ําตาเหือดหาย   

    มีแตน้ําใจใหกัน                     ขอใหความหลงพลนัสลาย   

    ใหความโลภอันชั่วราย     จงวอดวายไปสิ้น     

    รักยิ่งใหญ   ท่ีใดมีรักยอมมีสุข    ใตรมเงาแสงธรรมสองทาง 

       (รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร, 2555: 26) 

    พระบรมราโชวาทและบทขับรองประสานเสียงขางตนปรากฏตอน
พระมหาชนกไดสอนใหประชาชนชาวมิถิลานครรูจักวิธีฟนฟูตนมะมวง 9 ประการ จะเห็นไดวาท้ังพระ
บรมราโชวาทและบทขับรองตางขับเนนของการลงมือปฏิบัติความดีโดยเริ่มจากการต้ังใจของตนเอง
เปนสําคัญ สวนบทขับรองก็แสดงใหเห็นโทษของความมัวเมาในกิเลส ดังเนื้อรองตอนท่ีวา “โลกมืดมัว
เพราะคนเมา” อันเปนการอางอิงถึงการเหตุการณท่ีประชาขนรุมทําลายตนมะมวงท่ีผลเพราะความ
อยากลิ้มรสชาติอันโอชะของมะมวง พระบรมราโชวาทและบทรองจึงสัมพันธกับในแงของการขับเนน
โทษของความโลภ ความมัวเมาในกิเลส ท่ีจะหมดไปจากโลกนี้ดวยคุณธรรมและการทําความดี 

    ในตอนปดเรื่องหลังจากการขับรองเพลงประสานเสียงเ พ่ือ
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชแลว  ไดอัญเชิญพระบรมราโชวาท
เรื่องการพิจารณาเหตุและผลมาปดการแสดง พระบรมราโชวาทมีความวา 
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ทุกสิ่ ง ทุกอย าง  ท่ี เ กิด ท่ี เปนอยู แก เราใน
วันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งท่ี
ไดรับคือ ผล และผลท่ีทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปน
เหตุใหเกิดผลอยางอ่ืนตอไปอีก คือ ทําใหสามารถใช
ความรูท่ีมีอยูทํางานท่ีตองการได แลว  
 การทํางานของทาน ก็จะเปนเหตุใหเกิดผล
อ่ืนๆ ตอเนื่องกันไปอีก ไมหยุดยั้ง ดังนั้นท่ีพูดกันวา ให
พิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให
พิจารณาการกระทําหรือกรรมของ ต น ใ ห ดี
นั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกวาอนาคตจะเปนอยางไร
เราทราบไม ไดแต ท่ีจริ ง เรายอมจะทราบไดบาง
เหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทําใน
ปจจุบัน” 

    (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ

    มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519) 

และเพ่ือขยายความคําสอนในพระบรมราโชวาทขางตนใหเดนชัดยิ่งข้ึน   จึงปรากฏบทขับรอง
ประสานเสียงวงออเคสตรา ความวา 

ก็ในผลยอมมีเหตุ ไมวาทุกขหรือวาสุข                        
สิ่งเหลานั้นยอมมีเหตุท่ีมา เปรียบก็คลายดั่งคําบอก                  
วาในผองชีวิตคนหลุดไมพนไปจากหวงกรรม                                              
รู  รูสิ่งใดนัน้ท่ีทําไวดีรายก็ตามแต  ผลนั้นไมไปไหน                                                           
และสุดทายนั้นคงหวนกลับคืน  ฝนถึงความสําเร็จนั้นตองเริ่ม
กระทํา เพราะสิ่งใดก็ตามไมไดมาจากวิงวอน   ขอคิดไวกอน  
และเชื่อท่ีจะทําเพราะสิ่งท่ีไดทํานั้นสําเร็จแนนอน 

       (รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร, 2555: 25) 

    พระราโชวาทและบทเพลงดังกลาวเปนการสรุปสารัตถะสําคัญของ
เรื่องพระมหาชนกนั้นคือความสําเร็จอันเกิดจากความเพียรลงมือกระทํา ดังพระอุทานของพระมหา
ชนกเม่ือไดครองราชสมบัติแหงเมืองมิถิลา “...สิ่งท่ีมิไดคิดไว  จะมีก็มีได  สิ่งท่ีคิดไวจะพินาศไปก็ได  
โภคะท้ังหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทานั้น” (ภูมิพลอดุลยเดช, 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542:113) 

    จากการนําพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทมาประกอบการ
ดําเนินเรื่องในซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก  จะเห็นไดวาผูประพันธใชลักษณะในการนําเสนอ
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เหมือนกันคือ การอัญเชิญพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทแลวขยายความดวยบทขับรองประสาน
เสียง  สังเกตไดวาผูประพันธเลือกนําพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมาชวยดําเนินเหตุการณท่ี
เปนอนุภาคหลักของเรื่องเทานั้น ท้ังนี้ ก็เพ่ือเนนย้ําสารัตถะสําคัญของเรื่องใหเดนชัดข้ึน  ใน
ขณะเดียวกันก็สรรเสริญพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชท่ีทรงเพียรพยายามท่ีจะสอนใหประชาชนชาวไทยมีความรูในหลักธรรมดําเนินชีวิตดวยกลวิธีท่ี
หลากหลาย ท้ังสอนโดยตรงดวยพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาท และการสอนผานสื่อคือการ
สื่อสารธรรมเรื่องความเพียรผานพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก 

    ลักษณะท่ีโดดเดนอีกประการหนึ่งของพระราชดํารัสและพระบรม
ราโชวาท  รวมท้ังบทขับรองขยายความคือ เนื้อหาของพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทตางสอด
รอยเชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เริ่มพระราชดํารัสแรกเรื่องความเพียร เปนเสมือนการกําหนด 
“เข็มทิศ” หรือจุดมุงหมายในการงานตาง  แมจะตอง “วิงวอน” ฟาใหชวยจิตใจใหมุงม่ันก็ตาม ลําดับ
ถัดจากการมีจุดหมายในการทํางานแลวคือการลงมือทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความดี  แมจะตอง
ทําความดีนั้นแตเพียงผูเดียวก็ตาม  และลําดับสุดทายผลอันเกิดจากเหตุของการทําความดี  เปนผลท่ี
ทําใหเราคาดเดาอนาคตได  เพราะอนาคตยอมเกิดจากการกระทําในปจจุบัน ในสวนของบทขับรองก็
จะเห็นไดวา “การวิงวอน” ในเพลงบทแรกไดหายไป เปลี่ยนเปนการลงมือกระทํา ดังคําวา “เชื่อท่ีจะ
ทํา” 

    3.2.2.1.4 การจัดโครงสรางของเนื้อหาใหมี 9 องก  

    เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสวนนิยมจัดเนื้อหา
เปนตอนๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบในการนําเสนอท่ีอาจจะเปนละครเวที หรือการแสดงแสงสีเสียง 
จากขอมูลท่ีนํามาศึกษาท้ัง 7 เรื่อง พบวามีเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ 2 เรื่อง  คือพระมหาชนกม
หานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ  และ พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ท่ีปรากฏการแบงเนื้อหา
ในการแสดงออกเปน 9 องกเพ่ือใหใชเลขอันเปนเลขแหงรัชกาลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ดังแสดงการเปรียบเทียบในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบชื่อองกท้ัง 9 องกในพระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
และพระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

องกท่ี พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ   

พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

1. เจ็ดรอยโยชน ความหวัง ความฝนกลางมหาสมุทร 

2. ความเพียร วิริยบารมี 

3. มณีเมขลา บารมีแหงความเพียร 
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4. กลางสมุทร จะอยูอยางไร ไรราชา 

5. มิถิลา บุญญาบารมี 

6. มรรคา แผนดินธรรมแผนดินทอง 

7. ฟนฟูตนมะมวง โพธิญาณ 

8. ปูทะเลยมหาวิชชาลัย ปญญาบารมี 

9. ปจฉิมบท มหาราชันมหาราชา 

  

    จากการเปรียบชื่อองกท้ัง 9 เกาในการแสดงท้ังแลว จะเห็นไดวา
พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต ิและ พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว มีการแบง
เนื้อหาใกลเคียงกันมาก ท้ังนี้เปนเพราะการแสดงท้ังสองเปนการแสดงบนพ้ืนท่ีขนาดใหญ และเริ่มการ
แสดงท่ีการออกเรือเพ่ือเดินทางไปคาขายท่ีสุวรรณภูมิเหมือนกัน  โดย พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอล
ไลฟโชว ใชการฉายภาพและเสียงของผูบรรยายเลาเหตุการณกอนหนานั้นแทน ในขณะท่ีพระมหาชน
กมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติไมไดกลาวถึงเหตุการณกอนหนานี้เลย  อยางไรก็ตามแมการแสดง
ท้ังสองจะเจาะจงแบงเนื้อหาในการแสดงใหมี 9 องกเพ่ือใชเลข 9 อันเปนเลขประจํารัชกาลเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชคลายคลึงกัน  แตก็ตั้งขอสังเกตไดวากลวิธี
สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีใชควบคูกับการแบงเนื้อหาคือการตั้งชื่อองก  โดยเฉพาะพระมหาชนกเดอะฟ
โนมีนอลไลฟโชว ท่ีการตั้งชื่อองกหลายอันแสดงใหเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยอยาง
เดนชัด อาทิ   

    ชื่อองกท่ี 4 คือ “จะอยูอยางไร ไรราชา” เปนเหตุการณตอนท่ีพระ
โปล-ชนกราชสวรรคต ประชาราษฎรตางร่ําไหท่ีพระราชาสวรรคตไปโดยไมมีพระราชโอรสสืบบัลลังก 
ความเศราโศกเสียใจของประชาชนแสดงใหเห็นวาพระราชาผูทรงเปนม่ิงขวัญของประเทศชาติ เปนผู
พระราชทานความสุขสวัสดีของประชากร เปนผูกอปรดวยธรรมและนําประชาชนไปสูทางธรรม 
แนวคิดนี้ปรากฏอยางเดนชัดในบทรองประสานเสียงท่ีวา 

พวกเราเหลาประชาแหงมิถิลา มหานครเมือง
แหงสิงขรท่ีงดงามและยิ่งใหญ บัดนี้องคโปลชนกราชา
ผูเกรียงไกร  ทรงสิ้นพระขนมพิราลัยอยูขางในวัง หาก
ไมมีราชาผูเกริกไกร เราจะอยูอยางไร ไรความหวัง  
องคราชาไมมีบุตรสืบบัลลังก  มีแตองคพระสีวลีเทวี 

     ... 
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 วันนับวันผานไป ตั้งแตองคทรงชัยผูแกรง
กลา เสด็จไปสวรรคชั้นฟา ยังไรผูมีบุญญาไดครอง
บัลลังก แลวเราจะอยูอยางไร เคยมีองคราชันย ทรง
ประธานใหทุกทุกอยาง  มีพระองคทรงธรรม  ทรง
ธรรมและคอยนํา ทาง   ไรราชาชางอางวาง แลวตัว
ขาจะอยูอยางไร แลวปวงขาจะอยูอยางไร  แลวพวก
เราจะอยูอยางไร  

      (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว นาทีท่ี 65-70)
  

    จากบทรองประสานเสียงท่ีไดยกมาแสดงขางตน จะเห็นไดมีการซํ้า
ประโยคท่ีวา “แลวเราจะอยูอยางไร”ถึง 5 ครั้ง แสดงใหเห็นความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะ
ผูคํ้าจุนชีวิตของประชาราษฎร และแสดงใหเห็นวาประชาชนไมอาจจะดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขได 
หากขาดพระราชากษัตริยเปนม่ิงขวัญและกําลังใจ 

    ชื่อองกท่ี 5 คือ “บุญญาบารมี” เปนเหตุการณตอนท่ีอํามาตย
ปลอยผุสสรถไปพบพระมหาชนก  และพระมหาชนกสามารถแกปญหาท้ัง 4 ขอของพระโปลชนกได  
การต้ังชื่อตอนนี้แสดงใหเห็นแนวคิดเรื่องบุญบารมีอันเปนคุณลักษณะสําคัญท่ีพระมหากษัตริยพึงมี 
และเปนคุณลักษณะสําคัญท่ีทําใหการปกครองบานเมืองเปนไปอยางปกติสุข  การแสดงภาพขัดแยง
ระหวางประชาราษฎรท่ีโศกเศราเสียใจเพราะการสวรรคตของพระโปลชนกกับความดีใจของ
ประชาชนท่ีไดมีพระราชาองคใหมปกครองประเทศ ขับเนนใหเห็นความสําคัญของพระมหากษัตริยใน
ฐานะผูปกครองดูแลความเปนอยูของประชาชน  เปนม่ิงขวัญและเปนกําลังใจของประเทศชาติ 

  

ภาพท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความโศกเศราของประชาชนในมิถิลาเม่ือพระโปลชนกสวรรคตและ
ความดีใจของประชาชนเม่ือไดพระมหาชนกเปนพระราชาพระองคใหม  ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมี
นอลไลฟโชว นาทีท่ี 87 
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    ชื่อองกท่ี 6  “แผนดินธรรม แผนดินทอง” อันเปนเหตุการณ
หลังจากท่ีพระมหาชนกทรงไดครองมิถิลานครอยางสงบสุข พระสีวลีเทวีทรงใหการประสูติพระทีฆาวุ
กุมาร การตั้งชื่อองกวาแผนดินธรรมแผนดินทอง สอดคลองกับเสียงผูเลาเรื่องท่ีบรรยายเหตุการณชวง
นี้วา “ตั้งแตนั้นมาพระมหาชนกทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม ครองราชยสมบัติโดยธรรม บานเมือง
เจริญรุงเรือง ประชาชนรมเย็นเปนสุข” (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว นาทีท่ี 87) จะเห็นได
วาเนื้อหาสวนนี้อาจะไมมีผลตอโครงเรื่องเรื่องหลัก  แตการเลือกตอนนี้มานําเสนอเพ่ือตองการเนนย้ํา
ถึงความสําคัญพระราชาผูทรงธรรมท่ีจะทําใหเปนผูปกครองใหบานเมืองวัฒนาสถาวรสมดังการใช
ความเปรียบในชื่อตอนวา “แผนดินทอง” 

    ชื่อองกท่ี 9 “มหาราชัน มหาราชา” เปนเหตุการณตอนท่ีพระมหา
ชนก ระลึกถึงคําของนางมณีเมขลาท่ีใหตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย  สังเกตไดวาการต้ังชื่อองกท่ี 9 ซ่ึง
ตรงกับลําดับแหงรัชกาลวามหาราชันมหาราชา นอกจากจะสื่อความเปนพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญของ
พระมหาชนกแลว ยังมีนัยถึงความเปนพระมหากษัตริยผูยิ่ งใหญ ความเปนมหาราชาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองคไมเพียงแตปกครองแผนดินโดยธรรม  
แตทรงสั่งสอนใหประชาชนใตปกครองของพระองคมีความรู มีปญญา อันเปนเครื่องเลี้ยงชีพใหมี
ความสุขอยางยั่งยืนสืบไป 

    3.2.2.1.5 การขยายบารมีใหมากกวาวิริยบารมี  

    พระมหาชนกเปนชาดกเรื่องท่ีสองจากทศชาติชาดกเพ่ือแสดงวิริย
บารมีหรือความเพียรของพระโพธิสัตวคือพระมหาชนก  เพ่ือใหเขาใจความหมายของบารมีในทาง
พุทธศาสนาเดนชัดข้ึน กอนท่ีจะวิเคราะหการขยายบารมีในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก ขอนําความหมายของบารมีมาแสดงเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา 

...คัมภีรสวนใหญท่ีเรียบเรียงข้ึนในสมัยแรก จะ
ใหบารมีในความหมายวาความเปนเลิศ  ผลสุดทาย หรือ
ความเต็มเปยม  ซ่ึงมีใชหมายถึง ความเปนเลิศท่ัวๆไป  
ไมจําเปนตองเก่ียวกับศาสนา บางคัมภีรหมายถึงความ
เปนเลิศของธรรมะบางหมวดธรรม  และบางคัมภีร
หมายถึงความเปนเลิศทางพุทธศาสนา หรือพระ     
อรหันตผล  “บารมี”ในยุคนี้ เปนเปาหมายของการ
ปฏิบัติธรรม  ในคัมภีรอปทาน พุทธวงศ จริยาปฎก 
ความหมายของคําวา “บารมี” เปลี่ยนเปนไป “ธรรมะ 
10 ประการอันบคุคลปฏิบัติแลวจักบรรลุพระโพธิญาณ” 
และอรรถกถาของคัมภีรเหลานี้ไดอธิบายขยายความ
ธรรมะตามแนวทศบาร มี โดยละเ อียด  ใน ข้ันนี้  
ความหมายของบารมีเปลี่ยนแปลงจาก “เปาหมาย”มา
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เปนวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือบรรลุเปาหมาย
สูงสุดทางพุทธศาสนา 

    (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ, 2524: 167) 

   “ธรรมะ 10 ประการอันบุคคลปฏิบัติแลวจักบรรลุพระโพธิญาณ” ขางตน 
ประกอบดวย  

1.ทาน (การใหการเสียสละ — Dàna: giving; charity; 
generosity; liberality)                                                                                             
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหอยูในหลกัความประพฤติท่ี
เปนแบบแผนแหงภาวะของตน, ความ ประพฤติดีงาม
ถูกตองตามระเบียบวินัย —Sãla: morality; good 
conduct)                                                                  
3. เนกขัมมะ (การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจาก
กาม — Nekkhamma: renunciation)    

4. ปญญา (ความรอบรู, ความหยั่งรูเหตุผล เขาใจสภาวะ
ของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง และ รูจักแกไขปฏิบัติ
จัดการตางๆ — Paññà:  wisdom; insight; 
understanding)                                                        
5.วิริยะ (ความเพียร, ความแกลวกลา ไมเกรงกลัว
อุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ กาวหนา เรื่อยไป ไม
ทอดท้ิงธุระหนาท่ี — Viriya: energy; effort; 
endeavour)                                                                   
6. ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ สามารถใช
สติปญญาควบคุมตนใหอยูในอํานาจ เหตุผล และ
แนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติท่ีตั้งไวเพ่ือ
จุดหมายอันชอบ ไมลุอํานาจกิเลส — Khanti: 
forbearance; tolerance; endurance)                                                                  
7. สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ — 
Sacca: truthfulness)                                                                                 
8. อธิษฐาน (ความตั้งใจม่ัน, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วาง
จุดหมายแหงการกระทําของตนไวแน นอน และดําเนิน
ตามนั้นแนวแน —  Adhiññhàna: resolution; self-
determination)                                                   
9. เมตตา (ความรักใคร, ความปรารถนาดีมีไมตรีคิด
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เก้ือกูลใหผูอ่ืนและเพ่ือนรวมโลกท้ังปวงมีความสุขความ
เจริญ — Mettà: loving-kindness; friendliness)   

10.อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง, ความวางใจสงบ
ราบเรียบสมํ่าเสมอ เท่ียงธรรมและดํารงอยูในธรรม  ไม
เอนเอียงหรือหวั่นไหวไปดวยความยินดียินรายชอบชัง
หรือแรงเยายวนยั่วยุใดใด— Upekkhà: equanimity; 
indifference to praise and blame in the 
performance of duty)  

     (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559:239-240) 

    จากนิยามและองคประกอบของบารมี 10 ประการท่ีคัดมาแสดง
ขางตน จะเห็นไดวา ความหมายของคําวาบารมีเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการใชนัยความหมายท่ี
หลากหลายแตกตางกัน  เม่ือนํานิยามของบารมีมาพิจารณาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก จะพบวาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกบางเรื่อง ไดขยายการนําเสนอวิริยบารมีท่ี
เปนบารมีหลักของเรื่อง โดยเพ่ิมปญญาบารมีเพ่ือขับเนนความสําคัญของปญญา  อันเปนประเด็นท่ี
เนนย้ํามาตั้งแตบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
เห็นไดชัดจากการเปลี่ยนแปลงตอนจบของเรื่องท่ีพระมหาชนกออกบวชหรือการบําเพ็ญเนกขัมบารมี 
มาเปนการตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (2542: 194-195) แสดงทรรศนะตอการ
เปลี่ยนแปลงตอบจบนี้วา 

การเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลงเรื่องโดยมีจุดหมาย
เพ่ือใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบนั  เปนการแสดงทรรศนะ
อันชัดแจงวา สังคมปจจุบันตองการปญญาจากผูมีปญญา
เพ่ือแกไขปญหาอันมีอยูมากมาย  การอบรมเผยแผความ
สวางแหงปญญาจากสถาบันโพธิยาลัยท่ีพระมหาชนกจะ
ทรงตั้งข้ึนนั้น  เปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด และทรงคุณคาเทียบ
กับการแสวงหาโมกขธรรม... อาจถือเปนการอธิบายวิถี
แหงการบรรลุโมกขธรรมในปริบทของปจจุบันสมัย  ซ่ึง
มองเห็นวา การบําเพ็ญวิริยบารมี  โดยหวังชวยเหลือเพ่ือน
มนุษยท้ังปวงนั้น  ยังจําเปนตอง “อยูกับโลก” และทํา 
“หนาท่ีของตนใหครบถวนสมบูรณมากกวา “การสละ
โลก”” 

    ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ปรากฏการขับเนน
ปญญาบารมีของพระมหาชนกในองกท่ี 8 ซ่ึงต้ังชื่อองกวา “ปญญาบารมี” ซ่ึงแสดงใหเห็นท้ังความไร
ปญญาหรืออวิชชาของประชาชนชาวมิถิลา  ท่ีทําลายตนมะมวงท่ีมีผลดวยความโลภในรสแหงมะมวง  



76 
 

และปญญาของพระมหาชนกท่ีเขาใจเหตุหรือท่ีมาแหงอวิชชาของประชาชนวาเปนเพราะไมมีผูให
ความรู  พระมหาชนกจึงโปรดจะใหตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัยข้ึน  

พระมหาชนก: จริงสิคนเหลานี้ไรการศึกษาท่ี
ควรมี  แมสํานึกธรรมดาก็ยากเกินไป ความดีความเลว 
ขาดความรู ความเขาใจ  ก็มีแตจะไร ซ่ึงปญญา เรา
จะตองสรางท่ีเรียนไวใหความรูประชาชนมีท่ีเรียนไวได
ศึกษา ประสิทธิประสาทคนท้ังหลายมีวิชา  ไมเขลาเบา
ปญญาคิดไมเปน     
 นางมณีเมขลา: พวกเราขอแซซองอวยชัยมหา
ชนกเจาผูมีบุญญา ทรงทุมเทสรางสถาบันการศึกษา 
ขนานนามวาปูทะเลยมหาวิชชาลัย 

    (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 103-104) 

    ใน การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ปรากฏการขับเนนแนวคิด
เรื่องปญญาในองกท่ี 3 ท่ีต้ังชื่อองกวา “ปญญา” ปรากฏการแสดงความสําคัญของปญญาผานบท
สนทนาระหวางพระมหาชนกกับอุทิจจพราหมณท่ีกลาวถึงเหตุจําเปนในการตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย 

เหตุการณในวันนี้แสดงความจําเปน นับแต
อุปราชจนคนรักษาชางคนรักษามา  และนับแตคนรักษา
มาจนถึงอุปราช   โดยเฉพาะเหลาอํามาตยลวนจาริกใน
โมหภูมิท้ังนั้น พวกนี้ขาดความรูวิชาการท้ังความรูท่ัวไป
คือความสํานึกธรรมดา พวกนี้ไมรูแมแตประโยชนสวน
ตน พวกนี้ชอบผลมะมวง  แตก็ทําลายผลมะมวง 

     (การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 100) 

แมวาบทสนทนาขางตนจะคัดลอกมาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก แตในตอนทายก็มีขยาย
ความสําคัญของการศึกษาอันเปนบอเกิดของปญญาดวยบทเสภา ความวา   
  

    ผูคนไดเรียนรูสูชีวิต  นํามาคิดศึกษาหาความใหม
    เปนความจริง ความรู ความเขาใจ จึงทําใหอยูเปนสุขนิรันดร 

     (การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 102) 

    จากการขับเนนความหมายของปญญาในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกท้ังสองเรื่องขางตน จะเห็นไดวาปญญาท่ีนําเสนอเปนไปตามความหมายของ
ปญญาในทศบารมี คือความรูทางธรรม ความเขาใจภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง อีกท้ังยัง
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ตองรูเหตุและแนวแกไขปญหาตางๆ  อาจจะกลาวไดวาการตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัยเพ่ือใหประชาชน
ชาวมิถิลามีปญญา  สามารถเทียบเคียงไดกับการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชนิพนธพระมหาชนกใหแกประชาชนชาวไทย พระมหาชนกทรงปรารถนาให
ประชาชนชาวมิถิลามีปญญารูเทาทันความโลภและโมหะของตนเองฉันใด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงปรารถนาใหประชาชนชาวไทยมีปญญารูเทาทันความโลภและโมหะ
ของตนเองฉันนั้น เห็นไดชัดจากบริบทเชิงเวลาท่ีทรงเลือกใหมีการเผยแพรบทพระราชนิพนธเรื่องพระ
มหาชนกในชวงปพ.ศ.2539 ซ่ึงนอกจากจะเปนปฉลองกาญจนาภิเษกแลว  ยังเปนชวงเวลาท่ีประเทศ
ไทยกําลังเผชิญหนากับวิกฤติเศรษฐกิจ 

 It was a propitious moment for the 
message  contained in the  King’ s book.  The 
following spring, the economics of the so- called 
Asian Tiger, which by now included Thailand, 
collapsed following Thailand’ s decision to no 
longer fix the dollar value of it national currency, 
…  Suddenly, the dangers posed to the country 
by the forces of globalization and financial 
speculation- dangers the king has been warning 
about  for years… 

       (Broderick, R., 2013: 192-193) 

    จะเห็นไดวาการขับเนนปญญาบารมีในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกท้ังสองเรื่อง เปนการขยายคติเดิมในการยอพระเกียรติพระมหากษัตริยวาเปนผู
เปยมดวยปญญาบารมี  ดวยขยายความวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชนอกจากจะ
เปนพระมหากษัตริยผูเปยมดวยปญญาบารมีแลว ยังทรงบําเพ็ญวิริยบารมีดวยการเพียรสอนให
ประชาชนของพระองคมีความรู มีปญญาดังจะอภิปรายอยางละเอียดในบทท่ี 4 ตอไป 

    3.2.2.1.6 การใหรายละเอียดของทศพิธราชธรรม  

    ในบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการกล า ว ถึ ง
ทศพิธราชธรรมวา “ตั้งแตนั้น  พระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม ครองราชยสมบัติโดยธรรม”  
(ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542:108)  ในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก 
ปรากฏการขยายความทศพิธราชธรรม 10 ประการทีละขอ พรอมอธิบายความหมายของธรรมแตละ
ขออยางละเอียดดวยบทสนทนาระหวางอุทิจจพราหมณ ชีวกะ พระมหาชนก และพระนางสีวลีเทวี 

อุทิจจพราหมณ: ทศพิธราชธรรมคือธรรม 10 ประการท่ีพระราชา
ทรงบําเพ็ญเพียรมาโดยสมํ่าเสมอ   

    ชีวกะ: แลวมีอะไรบางละทาน 
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พระมหาชนก: การทานใหทาน ตองใหทานท่ีเปนธรรมทานและ
อามิสทาน 

อุทิจจพราหมณ: อามิสทางคือการใหสิ่งของ และธรรมทานคือ
การใหความรู การรักษาศีล 

    พระนางสีวลี:การบริจาค  

    พระมหาชนก:การสละสุขเล็กๆนอยๆ จะทําใหเราไดสุขอันยิ่งใหญ 

    อุทิจจพรามหณ: ความซ่ือตรง  ความออนโยน  และความเพียร 

พระมหาชนก: สวนทศพิธราชธรรมอีก 4 ขอก็คือ ความไมโกรธ 
ความไมเบียดเบียน ความ อดทน 

    ... 

    อุทิจจพรามหณ: และสิ่งสุดทายคือความเท่ียงธรรม 

      (การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 85-87) 

    ดังท่ีไดอภิปรายในหัวขอ 3.2.2.1.2 การจําลองภาพเหตุการณ
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช วา การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก นําภาพ
เหตุการณมาอธิบายหลักทศพิธราชธรรมเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางตัวละครพระมหาชนกกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้การอธิบายความหมายของการใหทานวา
ประกอบดวยการใหสิ่งของและการใหความรูยังเนนย้ําการเชื่อมโยงนี้ใหเดนชัดยิ่งข้ึน เพราะตลอดรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไมเพียงแตสละราชทรัพยเพ่ือบริจาคสิ่งของแก
ประชาชน แตทรงทุมเทแรงกาย แรงสติปญญาคิดคนองคความรูตางๆเพ่ือใหประชาชนของพระองคมี
ความเปนอยูท่ีดี  และนําองคความรูของพระองคไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต อาทิ ทฤษฎีใหม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    การสรางเหตุการณใหพระมหาชนกและพระนางสีวลีเทวีชวย
อุทิจจ-พราหมณขยายความทศพิธราชธรรมแสดงใหเห็นวาทรงรูรายละเอียดของทศพิธราชธรรมเปน
อยางดี เพราะทรงปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ เปนประจํา  เพ่ือเปนการสรรเสริญพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาทรงประพฤติตามหลักธรรมนี้เชนกัน 

    การใหรายละเอียดของทศพิธราชธรรมครบท้ังสิบประการ เปน
ลักษณะหนึ่งท่ีปรากฏมาอยางยาวนานในขนบวรรณคดียอพระเกียรติของไทย  ดังท่ีปทมา ฑีฆ
ประเสริฐกุล (2556 :233) ไดอธิบายการใหรายละเอียดหลักธรรมของพระมหากษัตริยในวรรณคดียอ
พระเกียรติวา 
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การใชหลักธรรมเพ่ือสรรเสริญพระมหากษัตริยในยวน
พายโคลงดั้นเปนวิธีการสรรเสริญพระมหากษัตริยท่ีมีอิทธิพล
ตอวรรณคดียอพระเกียรติในสมัยตอมา  แตไมเปนไปใน
ลักษณะเดียวกับยวนพายโคลงดั้นท้ังหมด … ซ่ึงกวีสมัยหลัง
นิยมใชเฉพาะหลักราชธรรมแลวนํามาแจกแจงใหเห็นทีละขอ 
ไมวาจะเปนทศพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร 

 

   อยางไรก็ตามดวยสื่อของ การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีเปนการตูน
แอนิเมชัน  การนําเสนอทศพิธราชธรรมในท่ีนี้จึงใหรายละเอียดไดอยางสมบูรณท้ังจากภาพ เสียง และ
คําบรรยายประกอบ ทําใหผูเสพสามารถเขาใจสารท่ีเรื่องนําเสนอไดอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

   3.2.2.2 การสรางองคประกอบของเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  

   “องคประกอบของเรื่องเลาท่ีเปนบันเทิงคดีประกอบดวย โครงเรื่อง กลวิธี
เลาเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแนวคิด” (อิราวดี ไตลังคะ, 2546:2) ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก องคประกอบของเรื่องท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชไดแก บทสนทนา และการใชน้ําเสียงของผูเลาเรื่อง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    3.2.2.2.1 การสรางบทสนทนาใหคลายคลึงพระราชดํารัส   

    ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการ
ดัดแปลงพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมา
เปนบทสนทนาในเรื่อง อันสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

    พระราชดํารัสหนึ่งท่ีประทับอยูในความทรงจําของคนไทยทุกคน 
คือปฐมบรมราชโองการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวเม่ือวันบรมราชาภิเษกเม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม พ.ศ.2493 วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
(Grossman, N. & Faulder, D. [editors], 2011:11)  
    ใน การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก ปรากฏบทสนทนาท่ีคลายคลึง
พระราชดํารัสนี้เม่ือมีประชาชนมารองทุกขกับพระมหาชนกเรื่องบานเรือนประสบภัยธรรมชาติไม
สามารถทําเกษตรกรรมเลี้ยงชีพได  พระมหาชนกรับปากวาจะชวยแกปญหาใหราษฎร โดยใหเหตุผล
วาเพราะบานของประชาชนท้ังหลายก็เหมือนบานของพระองค 
     ...และบานของพวกเจาก็คือบานของเรา 
    เชนกัน  นี่ คือบานของเรา บานท่ีเราไดมาดวยความ 
    เพียรพยายามจนไดครองราชสมบัติโดยธรรม  เราจึง 
    ตองปกครองบานเมืองของเราดวยทศพิธราชธรรม 
         (การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 84)                                                                                              



80 
 

    เม่ือพิจารณาอยางละเอียดจะพบวาบทสนทนาขางตนนอกจากจะ
คลายคลึงกับพระราชดํารัสท่ีเปนปฐมโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชแลว 
ยังคลายคลึงกับพระราชดํารัสอีกอันหนึ่งท่ีประทับอยูในใจคนไทย  คือพระราชดํารัสท่ีวา “ท่ีของ
ขาพเจาในโลกนี้ คือการไดอยูทามกลางประชาชนของขาพเจา นั่นคือคนไทยท้ังปวง” ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของพระราชหัตถเลขาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีถึงพระสหายท่ี
ตางประเทศภายหลังจากข้ึนครองสิริราชสมบัติ (แพรวฉบับพิเศษ, 2559:75)  
    การสรางบทสนทนาใหคลายคลึงกับพระราชดํารัสอันซาบซ้ึงใจท้ัง
สอง  โดยใหบทสนทนาปรากฏในเหตุการณท่ีพระมหาชนกชวยแกไขปญหาแกราษฎร  นับเปนกลวิธี
วรรณศิลปอันแยบคายท่ีมิเพียงแตสงผลตอการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเทานั้น  หากแตยังแสดงใหเห็นวาตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ประชาชนชาวไทยทุกคนไดตระหนักแลวพระราชาผูทรงธรรมไดรักษา 
“คําม่ันสัญญา” ท่ีใหไวในวันข้ึนครองราชยสมบัติดวยการไมทอดท้ิงประชาชนและชวยแกปญหาของ
ประชาชนอยางเต็มกําลัง   
    นอกเหนือจากปรากฏบทสนทนาท่ีคลายคลึงปฐมบรมราชโองการ
แลว  ในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก  ยังปรากฏบทสนทนาของพระมหาชนกับพระนางสีวลีเทวี
กลาวถึงความสุขของพระมหาชนกความวา  
      พระมหาชนก: ไดเห็นทุกคนในมิถิลานครมี 

     ความรูติดตัว เรารูสึกยินดียิ่งนัก 

     พระนางสีวลี: ทานทําใหมิถิลารูวา มิถิลายังไม

     สิ้นคนดีนะเพคะ 

     พระมหาชนก: มิถิลานครยังไมสิ้นคนดี 

     ประชาชน: ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 

     พระมหาชนก: นี่เองมรรคาแหงบรมสุขของเรา 

              (การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 84)                                                                                                

    บทสนทนาท่ีใชปดเรื่อง การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ขางตนมี
ความคลายคลึงกับพระราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเม่ือวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษาเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ความวา “ความสุขความสวัสดีของ
ขาพเจาจะเกิดข้ึนได ก็ดวยบานเมืองเรามีความเจริญ ม่ันคง เปนปกติสุข” (เดลินิวส, 2552:1) การปด
เรื่องดวยบทสนทนาท่ีคลายคลึงกับพระราชดํารัสนี้เปนเสมือนเชือกท่ีผูกรอยกลวิธีสรางบทสนทนาให
คลายคลึงพระราชดํารัสตลอดท้ัง การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ใหเปนเอกภาพเดียวกัน กลาวคือ
บทสนทนาปดเรื่องท่ีกลาวถึงความสุขของพระมหาชนกแสดงใหเห็นจาก “ผลลัพธ” จากการบท
สนทนากอนหนาท่ีกลาวถึงการแกปญหาของประชาชน โดยนัยนี้ความสุขของพระมหาชนกและ
ความสุขของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชคือสิ่งเดียวกัน นั้นคือความรูและความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชน อันเปนผลมาจากการทรงงานอยางหนักของประมุขผูปกครองบานเมือง  
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    พระราชดํารัสอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว           
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีประชาชนชาวไทยจดจําไดเปนอยางดีคือ  “ถาประชาชนไม “ท้ิง” ขาพเจาแลว 
ขาพเจาจะ “ละท้ิง” อยางไรได” พระราชดํารัสนี้เปนสวนหนึ่งของพระราชนิพนธเรื่อง “พระราช
นิพนธเรื่องเม่ือขาพเจาจากสยามมาสูสวิตเซอรแลนด” เปนบันทึกเหตุการณเม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูเสด็จกลับไปประเทศสวิตเซอรแลนดเพ่ือศึกษาตอวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489  ประชาชน
จํานวนมากมาสงเสด็จ มีประชาชนรองวา “อยาละท้ิงประชาชน” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชทรงไมตอบประชาชนคนนั้นในทันที แตนําประโยคท่ีทรงตอบในพระราชหทัยมาเขียน
เปนบทพระราชนิพนธนี้ (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2539:12-13) 
    ใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ปรากฏบทสนทนาของพระ
มหาชนกท่ีกลาวรําพึงถึงโชคชะตาของพระองควา “ตัวเรานั้นเปนถึงลูกกษัตริย แตตองพลัดพรากมา
อยูดินแดนอันหางไกลเหมือนกับเราทอดท้ิงประชาชนของเรา ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองกลับไปดูแล
ประชาชนของเราใหอยูเย็นเปนสุขสืบไป” (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ตอนท่ี 3 นาทีท่ี 10 ).                      
    จะเห็นไดวาบทสนทนาขางตนดัดแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมา
เมืองมิถิลาดวยความมุงหมายท่ีวา “เราจักเอาราชสมบัติซ่ึงเปนของพระบิดา” (ภูมิพลอดุลยเดช,
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542:42)  การดัดแปลงบทสนทนานี้มิไดสงผลตอการเชื่อมโยงตัว
ละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเทานั้น หากแตยังแสดงใหเห็น
ปณิธานอันแนวแนท่ีจะดูแลประชาชนของพระองคใหอยูเย็นเปนสุข 

    3.2.2.2.2 การใชบทสนทนาของตัวละครอ่ืนเพ่ือเทิดพระเกียรติ  

    นอกเหนือจากการดัดแปลงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาเปนบทสนทนาของพระมหาชนกแลว  การสรางบทสนทนาของตัวละคร
อ่ืนๆ เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระมหาชนก   หรืออีกนัยหนึ่งคือการสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชก็เปนกลวิธีท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกหลายเรื่อง  

    ใน ลิเกการกุศลพระมหาชนก ปรากฏบทสนทนาระหวางตัวละคร
อํามาตยและโหรากลาวสรรเสริญบุญบารมีของพระมหาชนกท่ีนําพาความสุข ความรมเย็นมาสู
บานเมือง 

     อํามาตย: ทานรูไหม  ตอนนี้ราษฎรของเราตาง
     ปรีดิ์เปรม เกษมสันตมีความสุขกันถวนหนา 
     เพราะบุญญาธิการของพระองคทาน                                   
     ...    

     โหรา: บานเมืองเรารมเย็นเปนสุขตอนนี้สบาย                          
     อํามาตย:เพราะอะไร                                                                  
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     โหรา: ไดพระองคมาปกครอง  แหมเจริญทัน
     ตาเห็น คนเมาก็หายเมา 

    (ลิเกการกุศลพระมหาชนก, แผนท่ี 3, นาทีท่ี 37)  

    จากบทสนทนาขางตนจะเห็นไดวาการตั้งคําถามของอํามาตย  
เปนกลวิธีท่ีสามารถสรรเสริญพระเกียรติไดอยางแยบคาย เพราะการตั้งคําถามของอํามาตยไมเพียงแต
ทําใหบทสนทนาระหวางอํามาตยกับโหราดําเนินไปตามท่ีเรื่องตองการสื่อ  หากแตการตั้งคําถามยัง
เปนการสื่อสารมายังผูเสพใหคิดวิเคราะห พิจารณา สิ่งท่ีตัวละครตั้งคําถามดวย  นอกจากนี้การ
กําหนดใหตัวละครอํามาตยและโหรเปนผูกลาวถึงความเจริญของบานเมืองเพราะการปกครองของ
พระราชายังเปนไปตามขนบของวรรณคดียอพระเกียรติท่ีพระมหากษัตริยจะไมกลาวสรรเสริญเกียรติ
ตนเอง  แตขาราชบริพาธหรือพระบรมวงศานุวงศท่ีใกลชิดจะเปนผูสรรเสริญพระเกียรติ 

    นอกเหนือจากการสรรเสริญพระเกียรติในการปกครองบานเมือง
ใหอยูรมเย็นเปนสุขแลว  บทสนทนาใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก  ยังปรากฏบทสนทนา
ของตัวละครอ่ืนสรรเสริญพระบุญญาธิการของพระมหาชนกท่ีทําใหสามารถวายน้ําขามมหาสมุทร 7 
วัน 7 คืนจนนางมณีเมขลาอุมมายังเมืองมิถิลานคร 

     นางกํานัล 1:แตก็รอดมาแลวละ คนมีบุญ 
    บารมีสูงสงเชนนั้น จะสิ้นชีพกลางมหาสมุทรไดอยางไร 

     นางกํานัล 2 :อาวแลวพระองคมาถึงเมือง     
    มิถิลาไดอยางไร 

     นางกํานัล 1: เลาลือกันวานางมณีเมขลาอุม 
    มา 

          นางกํานัล 2 :ถาเชนนั้นพระมหาสัตวยอมเปน
    ผูมีบุญญาธิการอยางแทจริง พระองคตองไขปริศนาท้ัง 
    4 ขอของพระโปลชนกราชไดอยางแนนอน                                                                                                  

      (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก, ตอนท่ี 5 นาทีท่ี 17-19) 

    จากบทสนทนาขางตน จะเห็นไดวามีการเนนย้ําคําวาบุญญาธิการ
ถึง 2 ครั้งเพ่ือเนนย้ําถึงบุญญาธิการของพระมหาชนก โดยประเด็นนี้จะอภิปรายโดยละเอียดในหัวขอ
ขนบในการสรรเสริญพระเกียรติตอไป 

    3.2.2.2.3 การใชเสียงของผูเลาเรื่อง  

    “เสียงของผูเลาเรื่อง คือคําพูดท่ีทําใหเหตุการณและสิ่งท่ีปรากฏใน
เรื่องสื่อสารมาถึงผูเสพ” (Chatman,S., 1993 :153) “ผูเลาเรื่องไมใชผูเขียน...ผูเขียนอยูนอกเรื่อง แต
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เรื่องแตผูเลาเรื่องอยูในเรื่อง ...ผูเลาเรื่องมีอยู 2 ประเภทใหญๆ คือผูเลาเรื่องท่ีเปนตัวละครในเรื่อง 
(internal narrator) กับผูเลาเรื่องท่ีไมใชตัวละครในเรื่อง (external narrator)” (อิราวดี ไตลังคะ, 
2546:31) 

    ในเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการใชเสียง
ของผูเลาเรื่องแบบท่ีไมใชตัวละครในเรื่อง เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระมหาชนกท่ีทรงพระปรีชา
สามารถปกครองมิถิลานครใหอยูเย็นเปนสุข เชน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหา
ชนก ปรากฏเสียงของเจาพระคุณสมเด็จเปนผูเลาเรื่อง  

     อุทิจจพราหมณ: พระราชาผูเปนบัณฑิต  ขา
    พระองค ยังมีศิษยท่ีดี ไวใจได  และจะประดิษฐาน “ปู
    ทะเลยมหาวิชชาลัย” ไดแนนอน มิถิลายังไมสิ้นคนดี 
    พระเจาขา 

     - เสียงเพลง เขมรโพธิสัตว จบลง-                                                               
     เจาพระคุณสมเด็จ : พระมหาชนกบําเพ็ญ  
    วิริยบารมีจนกระท่ังไดทรงครองราชยสมบัติ  และนํา 
    ความเจริญม่ังค่ังแกกรุงมิถิลา  ดวยพระปรีชาสามารถ 
    เอวํ ก็มีดวยประการ ฉะนี้                                                   
     ขอจงมีความเพียรท่ีบริสุทธิ์                                                      
     มีปญญาท่ีเฉียบแหลม                                                                                  
     กําลังกายท่ีสมบูรณ 

   (บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก,2541: 68)  

    จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาเสียงของเจาพระคุณสมเด็จ
นอกจากจะสรุปเรื่องแลว ยังไดอางถึงพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน 2539 ท้ังนี้ก็เพ่ือเนนย้ําสารสําคัญของเรื่องคือความเพียร  ปญญา และกําลังกายท่ีสมบูรณ  
อันเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตใหเปนปกติสุข การสรรเสริญพระเกียรติพระมหาชนกควบคูกับ
การอัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาประกอบในเรื่อง 
เพ่ือใหการสรรเสริญพระมหาชนกท่ีทรงปกครองมิถิลานครอยางเปนสุข หมายรวมถึงการสรรเสริญ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชดวยเชนกัน 

    ใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ไดใชเสียงของผูเลาเรื่อง
กลาวเปนกลอนสรุปตอนทายเรื่องความวา                                                       

     มหาชนก  มหาสัตว อุบัติสู                                                                  
     เพ่ือชี้ชู มรรคา อดิสัย    
     วาความเพียรพิริยะมหาชัย                                           
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     คือมรรคาพาใหไดสัมฤทธิ์                                                             
     พรพระโอษฐคือพระโพธิญาณ                                   
     ภิญโญโอฬารประสานประสิทธิ์                                                   
     สาธุชนคนใดไดใชชิด    
     ยอมสําเร็จเสร็จกิจเปนนิตยเทอญ 

        (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก, ตอนท่ี 7 นาทีท่ี 33) 

    เสียงของผูเลาเรื่องใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก เปน
กลอนท่ีสามารถสรุปเหตุการณในเรื่องไดอยางกระชับและครบถวน  กลาวคือแสดงสถานภาพของพระ
มหาชนกท่ีเปน “มหาสัตว”   รวมถึงการเนนย้ําความหมายของ “มรรคา” เพ่ือเชื่อมโยงกับความ
เพียรซ่ึงเปนหลักธรรมของเรื่อง อันเปนปจจัยสําคัญในการประกอบกิจใดใดใหประสบความสําเร็จ  

    ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ปรากฏการใชเสียงผู
เลาเรื่องในองกท่ี 6 แผนดินธรรมแผนดินทอง กลาวถึงการปกครองมิถิลานครโดยธรรมของพระมหา
ชนก  ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีมีความคลายคลึงกับบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดังแสดงการเปรียบเทียบในรูปแบบตารางดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาบทพระราชนิพนธพระมหาชนกกับเสียงผูเลาเรื่องใน       
พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว     

บทพระราชนิพนธพระมหาชนก พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

ตั้ งแตนั้ นมา  พระมหาสัตวทรงบํ า เ พ็ญ

ทศพิธราชธรรม  ครองราชยสมบัติโดยธรรม 

ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย กาล

ตอมา พระนางสีวลีเทวีประสูติราชโอรส  ซ่ึง

สมบูรณดวยลักษณะแหงความม่ังค่ังและ

ความ มีบุญ   พระรชนกและพระชนนี  

พระราชทานนามวา ทีฆาวุราชกุมาร เม่ือ

ทีฆาวุธราชกุมารทรงเจริญวัยพระราชาทาน

อุปราชาภิเษกแลอภิเษกแกราชกุมาร... 

(ภู มิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว, 2542:117) 

ตั้ ง แต นั้ นมา  พระมหาชนกทรงบํ า เ พ็ญ

ทศพิธราชธรรม   ครองราชยสมบัติโดยธรรม 

บานเมืองเจริญรุงเรือง ประชาชนรมเย็นเปน

สุข   กาลตอมา พระนางสีวลีเทวีประสูติราช

โอรส  พระราชทานนามวา ทีฆาวุราชกุมาร 

เม่ือทรงเจริญวัยข้ึน  ไดพระราชาทานอุป

ราชาภิ เษกแลอภิ เษกแกราชบุตร  พระ

มหาชนกทรงครองราชยสืบมายาวนาน... 

(พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาที

ท่ี 103-104) 
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    จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวาแมผูเลาเรื่องใน  พระมหาชนกเดอะฟ
โนมีนอลไลฟโชว จะใชเสียงผูเลาเรื่องท่ีคลายกับการดําเนินเรื่องในบทพระราชนิพนธมาก แตก็จะ
เห็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาจาก “ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย” มาเปน บานเมือง
เจริญรุงเรือง ประชาชนรมเย็นเปนสุข เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยประมุขผูปกครองผู
กําหนดความรุงเรืองของบานเมือง และความเปนสขุของประชาชน 

    จากการวิเคราะหการใชเสียงของผูเลาเรื่องในเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก จะเห็นไดวาเสียงของผูเลาเรื่อง มีผลอยางมากตอการสรรเสริญพระเกียรติ
ของพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือการสรรเสริญพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช  เพราะการใชเสียงผูเลาเรื่องทําใหผูแตงหรือผูสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกสามารถสอดแทรกความคิดเห็นลงไปในการดําเนินเรื่องไดอยางแนบเนียน  สังเกตไดวา
เนื้อความในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีใกลเคียงกัน นั้นคือสรรเสริญพระปรีชาสามารถท่ีทรงปกครอง
บานเมืองใหอยูรมเย็นเปนสุข ทรงพระราชทานคําสอนท่ีใหประชาชนไดใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต  

   3.2.2.3 การสรางองคประกอบศิลปเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

   เนื่องดวยเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีคัดเลือกมาเปน
ขอบเขตขอมูลในการศึกษาครั้งนี้นําเสนอผานสื่อหลากหลายประเภท องคประกอบศิลปอันหมายถึง 
“ความงาม ความพอดี ลงตัว อันเปนรากฐานเนื้อหาของศิลปะ  อีกท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญทาง
ศิลปะใหผูสรางสรรคไดสื่อสารความคิดของตนเองไปสูบุคคลอ่ืน”  (สุชาติ เถาทอง, สังคม ทองมี, 
ธํารงศักด์ิ ธํารงเลิศฤทธิ์, รอง ทองดาดาษ,2551: 3)   อาทิ เพลงประกอบ การใชภาพประกอบ  ลวน
มีผลตอความสมบูรณของเรื่องเลาท่ีนํามาศึกษา  จากการศึกษาพบการใชองคประกอบศิลป 4 
ประการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  ไดแก                                           
    3.2.2.3.1 การใชบทเพลงพระราชนิพนธ    
    3.2.2.3.2 การใชเพลงประกอบการแสดง    
    3.2.2.3.3.การใชสื่อผสม       
    และ 3.2.2.3.4 การใชเครื่องแตงกายของผูแสดงบนเวที  
     ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    3.2.2.3.1 การใชบทเพลงพระราชนิพนธ  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีโดดเดนพระองคหนึ่ง  
ทรงพระราชนิพนธเพลงท้ังสิ้น 47 เพลง แบงไดเปน 4 ประเภทคือ 

     1 เพลงบรรเลง ไดแกเพลงพระราชนิพนธมหา
    มงคล, มารชธงไชยเฉลิมพล, Blues for Uthit, Nature 
    Waltz, (Kinari Suite) , The Hunter (Kinari Suite) , 
    และ Kinari Waltz (Kinari Suite) 
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     2. มีเนื้อรองเฉพาะภาษาไทย ไดแก เพลงพระ
    ราชนิพนธมหาจุฬาลงกรณ, ยูงทอง, พรปใหม, มารช 
    ราชวัลลภ, มารชราชนาวิกโยธิน, เกษตรศาสตร, ความ
    ฝนอันสูงสุด, เราสู, เราเหลานักรบราบ 21, และเมนูไข 

     3. มีเนื้อรองเฉพาะภาษาอังกฤษ ไดแก เพลง
    พระราช นิพนธ Oh I Say, Lay Kram Goes Dixie,  
    และ Can’t You Ever See 

     4.มีเนื้อเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
    ไดแกเพลงพระราชนิพนธ แสงเทียน ยามเย็น สายฝน 
    ใกลรุง ชะตาชีวิต ดวงใจกับความรัก อาทิตยอับแสง   
    เทวาพาคูฝน คําหวาน แกวตาขวัญใจ เม่ือโสมสอง ยิ้ม
    สู รักคืนเรือน ยามคํ่า ลมหนาว คํ่าแลว ศุกรสัญลักษณ 
    สายลม ไกลกังวล เกิดเปนไทย ตายเพ่ือไทย แสงเดือน 
    ฝนเพลินภูพิงค ภิรมยรัก แผนดินของเรา ใน ด ว ง ใ จ     
    นิรันดร เพลงเตือนใจ ไรจันทร ไรเดือน เกาะฝน และ
    แวว 

       (นาวินี หลําประเสริฐ, 2550: 8)  

    ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกบางเรื่อง  ได
อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธมาประกอบเพ่ือแสดงการเฉลิมพระเกียรติ อาทิใน ซิมโฟนีอุปรากร
พระมหาชนก อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ แผนดินของเราบางทอน มาประกอบในชวงโหมโรงท่ีมีการ
อานบทอาเศียรวาท   

      อาศิรวาทราชสดุดี 

    ขาแตมหาราชนวมินทร   องคอัครศิลปน                                         
   ทรงศิลปทรงศาสตรวิศิษฐ                                                              
     เปรื่องปราชญ67 ซ่ึงศาสตรพิพิธ ประยุกตผองวิชช                                                          
   เลิศดวยพระราชปฏิภาณ                                                                                                                  
    เกิดประโยชนหลายหลากมากประมาณ อวยสุขทุกสถาน                                                                    
   นําราษฎรนํารัฐพัฒนา                                                                                                 
    ดานศิลปเชี่ยวชินนาน   ในทุกสาขา                                                                     
   เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี                                                                                                                         
    จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี  ชุมชื่นชีวี                                                                    

                                                           
7 สะกดตามตนฉบบั 
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   ดวยเพลงพระราชนิพนธ                                                                                              
    ถึงอยูแควนใด   ไมสุขสําราญ 
   เหมือนอยูบานเรา   ช่ืนฉ่ําค่ําเชาสุขทวี                              
    รักชาติของเรา   ไวเถิดผองไทย 
   ผืนแผนแหลมทอง   รวมพ่ีรวมนองดวยกัน 

    ผองนิพนธวรรณกรรมนําชน ดําเนินโดยดล                                             

   ลุแหลงแหงปรีชาญาณ 

      (ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก,นาทีท่ี 8-10) 

    จากการตัดตอนบทเพลงพระราชนิพนธแผนดินของเรา มา
ประกอบบทอาเศียรวาทขางตน จะเห็นไดวาเปนกลวิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีแยบคายยิ่ง เพลงพระราชนิพนธแผนดินของเปนตัวอยางของ “บทเพลงพระราช
นิพนธ”ท่ีกําลังกลาวถึงในบทอาเศียรวาท นอกจากนี้ก็การตัดทอนเนื้อหา7

8 ของเพลงพระราชนิพนธ
แผนดินของเราโดยเลือกมาเฉพาะแตเนื้อหาท่ีกลาวถึงความสุขท่ีไดอยูในแผนดินไทย เปนการแสดงให
เห็นความเชื่อมโยงระหวางบทอาเศียรวาทกับบทเพลงพระราชนิพนธ กลาวคือเม่ือประเทศไทยอยู
ภายใตการปกครองของพระมหากษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถรอบดาน  ก็ยอมยังผลใหประชนชนชาว
ไทยท่ีอยูในแผนดินมีความสุขทุกคืนวัน และยอมรักบานแหงความสุขนี้ 

     ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว อัญเชิญเพลงพระราช
นิพนธความฝนอันสูงสุด มารองตอจากเพลงสรรเสริญพระบารมีเปดการแสดง 

      ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ 
      ขอสูศึกทุกเม่ือไมหวั่นไหว                     
      ขอทนทุกขรุกโรมโหมกายใจ 
                               ขอฝาฟนผองภัยดวยใจทะนง 

                                                           
8 เนื้อเพลงพระราชนิพนธแผนดินของเราทั้งเพลง คือ                                                                            
    ถึงอยูแควนใด   ไมสุขสําราญ 
   เหมือนอยูบานเรา   ชื่นฉํ่าค่ําเชาสุขทวี                                                            
    ทรัพยจากผืนดิน  สินจากนท ี
   มีสิทธิ์เสรี    สันติครองเมือง                                                 
    เรามีปาไมอยูสมบูรณ  ไรนาสดใสใตฟาเรือง 
   โบราณสถานสงนามประเทือง  เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล 

    รักชาติของเรา  ไวเถิดผองไทย 
   ผืนแผนแหลมทอง   รวมพ่ีรวมนองดวยกัน 

    รักเกียรติรักวงศ  เสริมสงสัมพันธ 
   ทูนเทิดเมืองไทยนั้น   ใหยืนยง 
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     จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด                                             
     จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 
     จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง                                                 
     จะปดทองหลังองคพระปฏิมา  
     ไมทอถอยคอยสรางสิ่งท่ีควร                                                          
     ไมเรรวนพะวาพะวังคิดกังขา 
     ไมเคืองแคนนอยใจในโชคชะตา                                   
     ไมเสียหายชีวาถาสิ้นไป                         
     นี่คือปณิธานท่ีหาญมุง   
     หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
     ถึงทนทุกขทรมานนานเทาใด  
     ยังม่ันใจรักชาติองอาจครัน       
     โลกมนุษยยอมจะดีกวานี้แน  
     เพราะมีผูไมยอมแพแมถูกหยัน 
     คงยืนหยัดสูไปใฝประจัญ   
     ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย 

     (พระมหาชนก  เดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 28-31)
     จะเห็นไดวาการเลือกเพลงพระราชนิพนธความฝนอัน
สูงสุดมารองเปดการแสดงนั้น  เปรียบเหมือนการแนะใหผูชมเขาใจสารสําคัญของบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกท่ีเหมือนเพลงความฝนอันสูงสุด นั้นคือความเพียรพยายามในการทําความดีอยางไมยอ
ทอ  การ “ฝนใฝในฝนอันเหลือเช่ือ” ก็เหมือนกับวายน้ําขามมหาสมุทร 7 วัน 7 คืนของพระมหา
ชนก  อันเปนการกระทําอันเหลือเชื่อวาไมนาจะมีผูใดสามารถกระทําได  เชนเดียวกับทอนวา “ผูไม
ยอมแพแมถูกหยัน” อันเชื่อมโยงกับการกระทําของพระมหาชนกผูเพียรพยายามวายน้ํา  แมนางมณี
เมขลาจะทวงวาการกระทําของพระองคเปนความพยายามท่ีสูญเปลา  นอกจากนี้การอัญเชิญบทพระ
ราชนิพนธท่ีสื่อสารสําคัญเรื่องเดียวกับบทพระราชนิพนธยังเปนการสรรเสริญพระปรีชาสามารถดาน
อักษรศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชท่ีทรงมีบทพระราชนิพนธท่ีดี สอน
หลักธรรมในการดําเนินชีวิตใหประชาชนหลากหลายประเภท ท้ังเพลงและวรรณกรรม  
  3.2.2.3.2 การใชเพลงประกอบการแสดง  ปรากฏท้ังการใชเพลงประกอบท่ีมี
เนื้อหาเชื่อมโยงถึงแนวพระราชดําริเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติ  และการใชเพลงท่ีมีเนื้อหาสรรเสริญ
พระเกียรติโดยตรง 

     ใน พระมหาชนกนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ สอดแทรก
พระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผานบทรองประสานเสียงของลูกเรือท่ีกําลังจะเดินทางไปสุวรรณ
ภูมิ ในองกท่ี 1 เจ็ดรอยโยชนซ่ึงเปนตอนเปดเรื่อง 

    ลูกเรือ  เมียสั่งไว ลูกขอรอง ทรัพยสินเราไมพอเพียง 
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                                           แกวแหวนเงินตรา หามาเลี้ยง  เทาไหรก็ไมเพียงพอ 

     เร็ว เรามาอยาชา  สุวรรณภูมินั้นคอยทา ท่ีริมขอบฟา 

     ออกเดินทางไปไวไว ขามทะเลเพ่ือเงินทอง 

     เมียสั่งไว ลูกขอรอง ทรัพยสินเราไมพอเพียง 

     แกวแหวนเงินตรา หามาเลี้ยง  เทาไหรก็ไมเพียงพอ 

     เร็ว เรามาอยาชา พรุงนี้ของเราตองดีกวา 

     มุงไปไขวควา ออกเดินทางไปไวไว ขามทะเลเพ่ือเงินทอง 

     โทรศัพท ตูเย็น บานใหม รถใหม ตองมีดีวีดี  ทีวีเครื่อง
     ใหม  สรอยคอ นาฬิการุนใหม ไมพอ ขอมีคอนโดใหม 
     ตองรีบไปจอง เม่ืออยากรวย อยามัวรอ ไมเพียงพอก็ตอง
     รอ  ก็ตองรอ 

     เร็วเรามาอยาชาความฝนของเราตองฟนฝา  แมไกลสุด
     ฟา ออกเดินทางไปไวไว  ขามทะเล เพ่ือเงินทอง 

     พระมหาชนก จะเพียรสูฝาฝน ดวยใจกลา ทรัพยสิน
     สวนหนึ่งของมารดา  ขาเปลี่ยนเปนสินคา นําไปขายทวี
     ราคา สักวันขาจะกูมิถิลา นครเคยเปนของบิดา                                            

     ลูกเรือ เมียสั่งไว ลูกขอรอง ทรัพยสินเราไมพอเพียง 

                                           แกวแหวนเงินตรา หามาเลี้ยง  เทาไหรก็ไมเพียงพอ 

     ออกเดินทางไปไวไว  ขามทะเล เพ่ือเงินทอง 

     ออกเดินทางไปไวไว  ขามทะเล เพ่ือเงินทอง 

    เม่ือวิเคราะหเนื้อหาของบทรองประสานเสียงขางตน จะเห็นไดวา
แสดงแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นไดชัดเจนจากการเลนคําวา “ไมพอเพียง” 3 ครั้ง 
และ “ไมเพียงพอ”  4 ครั้ง เพ่ือแสดงใหเห็นวาเพราะลูกเรือไมมีความพอเพียงจึงตองจากบาน จาก
ลูกเมียเพ่ือติดตามพระมหาชนกไปคาขายท่ีสุวรรณภูมิ  การยกตัวอยางทรัพยสินฟุมเพ่ือยอยาง 
“โทรศัพท ตูเย็น บานใหม รถใหมดีวีดี  ทีวีเครื่องใหม สรอยคอ นาฬิการุนใหม คอนโดใหม” เพ่ือ
แสดงใหเห็นความไมรูจักพอของลูกเรือ เนื่องจากสินคาท่ียกตัวอยางมานี้ไมไดปจจัยพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต  การเลนกับคําวา “ใหม” เพ่ือแสดงใหเห็นความโลภหรือ ความ “ไมพอ” เพราะแสดงวา
ลูกเรืออาจจะมีทรัพยสินเหลานี้อยูแลว แตเพราะความไมพอซ่ึงอาจจะหมายถึง “ความพอประมาณ” 
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อันเปนหนึ่งในหลักการ 3 ประการของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําใหตองแสวงหาสิ่งใหมอยูร่ําไป  การ
เปดเรื่องดวยบทรองประสานเสียงท่ีมีเนื้อหาเชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนการสรรเสริญพระ
ปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกประชาชนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  

    ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ปรากฏการรองเพลง
ประสานเสียงปดการแสดงในองกท่ี 9 มหาราชัน มหาราชา  

      สายฝนท่ีมืดมัวหมนพัดเลยไป                                         
     ทองฟาสดใสดวยสุริยา                                        
     ดวยบารมีมหาราชาผูปรีชา                                                              
     ผูคอยปกปองพาราจึงรมเย็น                                     
     ทรงคุณธรรมนําพองประชาใหพนพาล                                       
     ดวยโพธิญาณชี้ทางใหไรทุกขเข็ญ                                                                   
     แมทุกขลําบากและลําเข็ญ                                                
     เปนตัวอยางใหเราชาวประชา                                          
      ทรงนําทางไพรฟากาวไป                         
     ดวยความเพียรความรู ปญญา                                           
     นี่แหละคือมหาราชา พรอมนําพาปวงชน                                  
      คือองคมหาชนกผูเกรียงไกร                                  
     คือมหาบุรุษท่ีตามหา                                        
     คือความหวังของปวงประชา                                           
     คือราชาผูมีนามผูปกปอง 

     ปวงขาขอถวายพระพรชัยใหยั่งยืนสถาพร                          
     ใหทรงเปนม่ิงขวัญนิรันดร                                                                  
     ขอถวายพระพร ทรงพระเจริญ                                          
     ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 

   (พระมหาชนก  เดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 106-109 ) 

    จะเห็นไดวาเนื้อหาของเพลงขางตน สอดคลองกับชื่อองกท่ีตั้งวา 
“มหาราชัน มหาราชา” แมเนื้อเพลงจะกลาวสรรเสริญพระมหาชนกในฐานะพระราชาผูทรงธรรม 
ทรงปกครองบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข  แตเม่ือพิจารณาเนื้อความสวนทายท่ีกลาวถึงการ “ถวายพระ
พร” และบริบทในการจัดแสดง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ท่ีจัดแสดงในชวงวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ก็อาจจะกลาวไดวาพระราชานี้ผูเปนแบบอยางแกชาวประชา และไดรับการถวายพระพร
ใหทรงพระเจริญนี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
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    3.2.2.3.3 การใชส่ือผสม ดังท่ีไดกลาวขางตนแลววาเรื่องลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกใชสื่อหลากหลายในการนําเสนอ  การใชสื่อท่ีหลากหลายนอกจากจะ
ทําใหการนําเสนอนาสนใจมากข้ึนแลว  สื่อยังมีสวนนําเสนอการเฉลิมพระเกียรติ เชน ละครเทิดพระ
มหาชนก  ใชสื่อผสมแสดงภาพประชาชนโหรองดีใจท่ีเมืองมิถิลานครไดพระมหากษัตริยพระองคใหม 

  

 

 ภาพท่ี  8 แสดงการใชภาพแอนิเมชันใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก เพ่ือสื่อใหเห็น
ความดีใจของประชาชนท่ีไดพระมหากษัตริยพระองคใหม    

    ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก  มีความโดดเดนในการ
นําเสนอดวยการใชแอนิเมชันผสมกับแสดงของตัวละครท่ีเปนมนุษยจริงๆ การใชภาพแอนิเมชันใน 
ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก คลายคลึงกับภาพประชาชนดีใจเม่ือไดพระมหาชนกเปนพระราชา
พระองคใหมในพระมหาชนก  เดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยท่ีคอยปกครองบานเมืองใหเปนปกติสุข  ตางตรงท่ีการแสดงความดีใจใน พระ
มหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว นําเสนอผานบทเพลงขับรองประสานเสียง ในขณะท่ีความดีใจใน
ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก นําเสนอผานภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหว  

    3.2.2.3.4 การใชเครื่องแตงกายของผูแสดงบนเวที ในการแสดง
เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธหลายเรื่องกําหนดใหผูแสดงบทเวที  สวมเสื้อสีเหลืองซ่ึงเปนสี
ประจําวันจันทรซ่ึงเปนวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
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ภาพท่ี 9 แสดงการแตงกายของวงปพาทยในลิเกการกุศลพระมหาชนก  และผูแสดงบนเวทีในพระ
มหาชนก  เดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

    จากภาพท่ี 9 จะเห็นไดวาผูแสดงบนเวทีแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง
ซ่ึงเปนสีประจําวันพระราชสมภพ และประชาชนชาวไทยก็พรอมใจกันใสเสื้อสีเหลืองในวันท่ีมีพระราช
พิธีเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อาทิ วันฉลองสิริราชยสมบัติ 60 ป วันเฉลิม
พระชนมพรรษาท้ังนี้แสดงใหเห็นความพิถีพิถันของผูจัดการแสดงท่ีตองการใหองคประกอบสื่อการ
เฉลิมพระเกียรติใหมากท่ีสุด 

  จากการวิเคราะหหัวขอ 3.2.1 เนื้อหาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวตามลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  และหัวขอ 3.2.2 กลวิธีท่ีทําใหเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีลักษณะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  จะพบวาเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกมีการปรับบทพระราชนิพนธใหมีลักษณะเฉลิมพระเกียรติ ท้ังการทําใหโครงสราง
ของเรื่องเลามีลักษณะเหมือนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ กลาวคือมีบทประณามพจน การแสดงจุดมุง
มายวาแตงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  การบรรยายพระราชกรณียกิจ  และบทสรุป  รวมท้ังการปรับเรื่อง
พระมหาชนกใหมีลักษณะท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติ  ท้ังการปรับเนื้อเรื่อง การสรางองคประกอบ
ของเรื่อง และการสรางองคประกอบศิลป ดังจะแสดงการสังเคราะหลักษณะความเปนวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในรูปแผนภาพไดดังนี้   
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แผนภาพท่ี 1  แสดงโครงสรางของลักษณะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก 

  จากแผนภาพขางตน จะเห็นไดวาพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมนอกแสดงลักษณะของวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติท่ีผูสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกไดเพ่ิมเติมเขาไปในตัวบท เพ่ือให
สอดคลองกับจุดมุงหมายในการสรางสรรคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  สวนพ้ืนท่ีสวนสี่เหลี่ยมดานในแสดง
ตัวเรื่องพระมหาชนกท่ีลวนแตมีการปรับองคประกอบตางๆ เพ่ือใชองคประกอบท่ีปรับนั้นเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ โดยการปรับตัวเรื่องนี้เองเปนกลวิธีสําคัญท่ีทําใหเรื่องเลาจากมีลักษณะทวิลักษณะ
กลาวคือ ยังคงลักษณะของชาดกท่ีแสดงการบําเพ็ญบารมีของพระมหาชนก และในขณะเดียวกันก็
แสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และเปนกลวิธีท่ีมีผลตอการ
สื่อแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติ จะดังอภิปรายโดยละเอียดในบทท่ี 4 ของรายงานวิจัยตอไป 

   3.2.3 ขนบในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย  

   จากการวิเคราะหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกขางตน จะ
เห็นไดวาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
อยางเดนชัด  นอกจากนี้ยังปรากฏขนบในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยหลายประการ  
โดยขนบในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยท่ีปรากฏนี้เปนท้ังการสรรเสริญพระเกียรติ

บทพระณามพจน

การแสดงจุดมุงหมายวาแตงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

การบรรยายพระราชกรณียกิจ

บทสรุป

ตัวเรื่องพระมหาชนก 

การปรับเนื้อเรือ่ง
เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ

การสราง
องคประกอบของ
เรื่องเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ 

การสราง
องคประกอบศิลป

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช  และการสรรเสริญตัวละครพระมหากษัตริยในเรื่อง
คือพระมหาชนก  ซ่ึงเปนสื่อเชื่อมโยงถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชอีกชั้นหนึ่ง  
โดยขนบการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

    3.2.3.1 การสืบเช้ือสายจากกษัตริยผูมีปรีชาสามารถ การแสดง
สายสกุลของพระมหากษัตริยปรากฏมาตั้งแตจารึกสมัยกอนสุโขทัย ท้ังนี้เพ่ือแสดงสิทธิอันชอบธรรม
ของพระมหากษัตริยท่ีจะเปนผูปกครองเมือง (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2556: 103-104) ใน พระมหา
ชนกเดอะ   ฟโนมีนอลไลฟโชว เปดการแสดงดวยบทรองประสานเสียงประกอบการแสดง
ภาพเคลื่อนไหว แสดงความเปนมาของชนชาติไทยจนมาถึงการปกครองในรัขสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลดอดุลยเดช 

     ครั้งโบราณเนิ่นนานแสนนาน บนดินแดนแควน
     ไทย  กวางไกลสุดสายตา แผนดินบูรพา                                                                                      
     รอยชนเผาเก่ียวดองผองคน ถือกําเนิดอยูรวม
     รวมปน    มีบานเมืองน้ํางามขาวปลามากลน
     สางกอฟาสางกอแสงเฮืองเมืองเบื้องบน  
     ผีกอบานตาก  ฟาผูครองผองมา                                                                                               
     พอแกเจาปูยิ่งรูฮึดดองคลองงาน แมใหญผอง
     พอคอยปกบานกุมเฮือน                                                                          
     บานเมืองแปงเปนแดนแควนทาง เปนอาณา 
     นครเฟองฟู  ผูเขามาเยือนตอปตอเดือน                                                                  
     รอยไพรีเริ่มบุกรุกราน  ขุนพลพลีชีพตน 
     ตานทาน คุมคุมภัยไพรพลรุงเรืองสุขสันต 
     ปกครองแควนโดยธรรมนําคนกลาวมา       
     ครั้นเขตแควนกวางไกลรวมใจพารา                                                      
     ไทยเทิดไวพอขุนดังธรรมราชา พระคือฟามา
     เกิดเพ่ือเจาแผนดิน                                             
     รอยพันปผานมีท้ังดีและราย ก่ีสมัยบานเมืองก็
     ยังตั้งอยู  มหาราชาก่ีองคท่ีทรงอุมชู มีนิทาน 
     ตํานานมาสูดินแดนไทยแหงนีท่ี้ยังรมเย็น                                                                                  
     รัตนโกศกสองรอยป ไทยบุรีนี้เฟองฟูสูยุคใหม
     มาเปนประชาธิปไตย  และฟาดินยังคงเวทนา  
     ธรรมราชาผูทรงเมตตา อุทิศกายและใจเพ่ือ 
     ปวงประชา  พออยูหัวผูวางองคอยูเคียงดิน 
     เพราะลมหายใจคือคนไทยทุกคน  พระคือฟา
     มาโปรดเพ่ือปวงประชา                                                                               
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     ขาวรพุทธเจา                                                                         
    (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 32-37) 

    จากเนื้อเรื่องขางตน จะเห็นไดวาบทเพลงขางตนมีลักษณะเหมือน
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีการแสดงวิวัฒนาการของอาณาจักรไทย ตั้งแตเริ่มสรางบานแปงเมือง 
และยังนับถือผีบรรพบุรุษ  เม่ือเมืองขยายใหญข้ึนก็มีผูคนเขามาติดตอคาขายมากข้ึน  เกิดเจา
ผูปกครองเมืองซ่ึงมาจากขุนพลท่ีปกปองประชาชนในเมืองใหพนภัยจากผูรุกราน  บทรองยังขับเนน
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ีไมวาเวลาจะผานมาอยางยาวนานเพียงใด และระบอบการ
ปกครองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตามสถาบันพระมหากษัตริยก็ยังคงเปนสถาบันหลักในสังคม  
กลาวคือจากในอาณาจักรสุโขทัยท่ีปกครองระบบ “พอขุน” มาสูสมัยรัตนโกสินทร ระบอบการ
ปกครองจะเปลี่ยนเปนระบบ “ประชาธิปไตย”  แตประเทศไทยก็ยังคงไดรับความเวทนาจากฟาหรือ
อีกนัยหนึ่งคือสวรรค ท่ีประทานพระราชาผูทรงธรรม ผูประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชนชาว
ไทยของพระองค การใชคําเรียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พออยูหัวผูวาง
องคอยูเคียงดิน” เปนการใชคําเรียกท่ีมีพลัง  เพราะแสดงใหเห็นท้ังสัมพันธภาพท่ีใกลชิดระหวาง
ประชาชนกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีใชคําวา “พอ” อันหมายถึงบุคคลใน
ครอบครัว อีกท้ังยังเปนคําเรียกท่ีแสดงใหเห็นพระราชกรณียกิจตลอดพระชนมชีพท่ีทรงงานอยูกับ
พ้ืนดิน หรืออีกนัยหนึ่งแสดงใหเห็นความออนนอมของพระองคท่ีโนมพระวรกายประทับใกล
ประชาชนท่ีหมอบรับเสด็จอยูบนพ้ืนดิน  สมดังความหมายของพระนามท่ีแปลวาพลังแหงแผนดิน 

    สารท่ีสื่อผานบทขับรองประสานเสียงยังถูกขับเนนใหเดนชัดดวย
การใชภาพเคลื่อนไหวท่ีแสดงใหเห็นภาพพระมหากษัตริยในอดีต  ภาพพระราชกรณียกิจตางๆ ของ
พระบทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และภาพสุดทายท่ีเปนพระบรมฉายาลักษณคูของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอม
ขอความวา “พระมหากรุณาธิคุณ หยั่งรากลึกท่ัวแผนดิน” 

 

   

ภาพท่ี 10 แสดงการใชภาพเคลื่อนไหวประกอบบทขับรองประสานเสียงใน พระมหาชนกเดอะฟโนมี
นอลไลฟโชว 
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    จากภาพท่ีคัดมาแสดงขางตนจะเห็นไดบทขับรองประสานเสียงใน 
พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ปรากฏขนบท่ีแสดงการสืบเชื้อสายจากกษัตริยผูมีปรีชา
สามารถอยางเดนชัด  ภาพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชตอบคําถามในเนื้อเพลงท่ี “มหาราชาก่ีองคท่ีทรงอุมชู” ไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ พระ
มหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว  ยังแสดงให เห็นวานอกเหนือจากการสืบเชื้อสายจาก
พระมหากษัตริยผูปรีชาสามารถในอดีตจะสรางความชอบธรรมในการปกครองไดเปนอยางดีแลว  
พระราชกรณียกิจท่ีทรงทําอยางหนักตลอดรัชสมัยคือความชอบธรรมยิ่งกวาท่ีทําใหพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริยผูท่ีคนไทยจะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคตลอดกาล 

    3.2.3.2 การอางพระบุญญาธิการท่ีทําใหผานอุปสรรคได ขนบ
ในการสรรเสริญพระเกียรตินี้สัมพันธกับการเนนย้ําอนุภาคปลอยผุสรรถเพ่ือหาผูมีบุญและมีปญญา
สามารถตอบปญหาสิบหกประการของพระโปลชนกได  นอกเหนือจากการใชบทสนทนาของตัวละคร
เพ่ือแสดงบุญญาธิการดังท่ีไดแสดงการวิเคราะหในหัวขอ 3.2.2.2.2 แลว  ใน การตูนแอนิเมชันพระ
มหาชนก ขยายเหตุการณตอนปลอยผุสรรถดวยการแสดงปาฏิหาริยของพระบุญญาธิการท่ีทําใหท่ี
ตนไมโนมตัวแสดงความเคารพ  เม่ือพระมหาชนกเสด็จผาน   

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงบุญญาธิการของพระมหาชนกท่ีตนไมตางโนมก่ิงเม่ือพระมหาชนกเสด็จผาน ใน         
การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก 

    นอกเหนือการแสดงบุญญาธิการดวยการแสดงปาฏิหาริยของ
ตนไมแลว ในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ยังใชบทสนทนาของตัวละครแสดงถึงพระบุญญาธิการ
ของพระมหาชนกท่ีจะทําใหสามารถไขปญหาของพระโปลชนกได 

                                                 “หากทานคือผูมีบุญญาธิการทานตองไขปญหาของ 
     พระราชาได” 

     “ปญหาอะไรกัน” 

     (การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 77)  
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    จากบทสนทนาขางตนจะเห็นไดวาคลายคลึงบทสนทนาของนาง
กํานัลในละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนกท่ีไดวิเคราะหใน หัวขอ 3.2.2.2.2 แสดงใหเห็นวาบุญญาธิ
การเปนเหตุท่ีทําใหพระมหาชนกทรงรอดพนจากการตองวายน้ํากลางมหาสมุทรมาได อีกท้ังเปน
ปจจัยท่ีชวยใหสามารถไขปริศนาของพระโปลชนกได 

    3.2.3.3 การอางอิงคุณสมบัติอันดีเลิศ นอกเหนือจากพระ
บุญญาธิการแลวผูเปนกษัตริยยังตองกอปรดวยคุณลักษณะอันดีเลิศ ท้ังความสามารถ สติปญญา  
ลักษณะเชนนี้ปรากฏอยางเดนชัดในบทอาเศียรวาทตอนตนเรื่อง ท่ีกลาวสรรเสริญพระปรีชาสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวามีรอบดาน  

    ในบทอาเศียรวาทของ บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่อง
พระมหาชนก กลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนผูสมบูรณดวยความ
เพียรพยายามซ่ึงเปนคุณสมบัติของพระองคท่ีทรงประสงคใหประชาชนชาวไทยนําไปใชเปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิต   อีกท้ังยังเปนผูมีสติปญญาล้ําลึก  

    เพ็ญพระพิริยะเลิศ  สุดประเสริฐเพ่ือหวังนํา                                                    
   ปวงชนสนใจจํา    แบบอยางดีศรีกุศล          

    ... 

    พระปรีชาล้ําลึก   ราษฎรสํานึกพระบารมี                                                          
   พรอมจิตอัญชลี    นอมถวายชัยมงคล 

    ความเปนผูมีสติปญญาอันดีเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพล อดุลยเดชเปนคุณสมบัติท่ีไดรับการกลาวถึงในบทอาเศียรวาทของ ซิมโฟนีอุปรากรพระมหา
ชนก เชนกัน นอกจากนี้ยังเนนย้ําถึงพระปรีชาสามารถดานศิลปะท่ีโดดเดนในทุกสาขา 

    เปรื่องปราชญซ่ึงศาสตรพิพิธ ประยุกตผองวิชช                                                          

   เลิศดวยพระราชปฏิภาณ                                                                                                                  

    ...                                                                                                

    ดานศิลปเชี่ยวชินนาน  ในทุกสาขา                                                                     

   เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี  

    สังเกตไดวาบทอาเศียรวาทท้ังสองขางตนใชคําวา “เพ็ญ” ท่ี
หมายถึง ความเต็ม ความสมบูรณ ความบริบูรณ เพ่ือแสดงใหความเพียบพรอมดวยความเพียร
พยายามและความเฉลียวฉลาดของพระองค   ในบทรองสรรเสริญพระบารมีเปดการแสดง ลิเกการ
กุศลพระมหาชนก ปรากฏการกลาวถึงความเชี่ยวชาญดานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช 
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    องคอัครศิลปน  คือพระปรมินทร  แหงสยามแดนไทย  เชิดชู 
    ศิลปะวัฒนธรรมไว  แกผองไทยศิวิไลซวัฒนา 

     (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 1, นาทีท่ี 8) 

    เหตุท่ีบทอาเศียรวาทและบทรองสรรเสริญพระบารมีมีการกลาวถึง
พระปรีชาสามารถดานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกัน อาจจะเปน
เพราะเปนการเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับการนํามาเปดการแสดงท้ังอุปรากรและลิเกซ่ึงตางเปน
แขนงของศิลปกรรม อีกท้ังยังเปนการขับเนนคุณสมบัติอันดีเลิศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไม
วาจะเปนดานสติปญญาหรือพระปรีชาสามารถดานศิลปะ 

    3.2.3.4 ขนบในการใชความเปรียบ ความเปรียบเปนกลวิธีทาง
วรรณศิลปท่ีพบในงานเขียนเกือบทุกประเภท เพราะเปนกลวิธีท่ีสําคัญท้ังในการสื่อความและทําให
เกิดจินตภาพ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติปรากฏการใชความเปรียบหนึ่งท่ีเดนชัด  คือการเปรียบพระ
ปญญาญาณเหมือนพระอาทิตย  ซ่ึงปรากฏท้ังในยวนพายโคลงดั้น และโคลงเฉลิมพระเกียรติ 3 
รัชกาล (ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2556: 289) 
    ใน พระมหาชนกฟโนอลไลฟโชว ปรากฏการใชความเปรียบใน
ลักษณะเดียวกัน คือการเปรียบบารมีของพระมหาชนกกับแสงพระอาทิตยในบทรองปดการแสดงองก
ท่ี 9 มหาราชันมหาราชา 
     สายฝนท่ีมืดมัวมนพัดเลยไป                                                
    ทองฟาสดใสดวยสุริยาดวยบารมีมหาราชาผูปรีชา  
    ปวงไพรฟาท่ัวอาณาจึงรมเย็น              
    ทรงมีคุณธรรมนําผองประชาใหพนพาล   
    โดยโพธิญาณชี้ทางไมใหทุกขเข็ญ                         

    (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 106)                              

  3.2.4 รูปแบบการใชรอยกรองเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติ   
  แมจะปรากฏวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีเปนท้ังรอยกรองและรอยแกว  แตก็มิอาจ
ปฏิเสธไดวาการใชรอยกรองเปนกลวิธีสําคัญในการเฉลิมพระเกียรติ  ดังท่ีวรางคณา ศรีกําเหนิด 
(2558:72) ไดกลาวถึงความสําคัญของรูปแบบการใชรอยกรองในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติไววา  
“ดังนั้นวรรณกรรมยอพระเกียรติจึงเปนการถายทอดเรื่องราวของพระมหากษัตริยโดยผานงาน
วรรณกรรมท่ีแสดงพระเกียรติและความดีงามของพระมหากษัตริย ดวยศิลปะการประพันธท่ีงดงาม” 
  นอกเหนือจากการใชบทรอยกรองในสวนประณามพจนเพ่ือเปดเรื่องแลว  เรื่องเลา
จากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกยังปรากฏการใชรอยกรองรูปแบบตางๆเชน กลอน กาพย  แทรก
เปนชวงๆ เม่ือปรากฏเนื้อหาท่ีแสดงการพรรณนาเกียรติคุณของพระมหากษัตริย  โดยในเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการใชรอยกรองรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
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   3.2.4.1 กลอน เปนฉันทลักษณท่ีพบมากท่ีสุด พบในเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกหลายเรื่อง อาทิ  พระมหาชนกนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ   ละคร
เทิดพระเกียรติพระมหาชนก การตูนอเนิเมช่ันพระมหาชนก  โดยปรากฏท้ังกลอนแปดและกลอน
เสภา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    3.4.2.1.1 กลอนแปด มักปรากฏในตอนท่ีตองการเนนย้ํ า
เหตุการณสําคัญของเรื่อง เชนใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ใชกลอนแปดเพ่ือแสดง
เหตุการณท่ีประชาชนตางแยงเก็บผลมะมวงท่ีพระมหาชนกเสวยแลวบอกวามีผลโอชารส 

     ฝายบรรดาขาราชบริพาร                                                        
    ครัน้ภูบาลเสด็จไปในสวนหลวง    
    ความละโมบโลภในใจท้ังปวง                                                                     
    เขารุมลอมตนมะมวงไมนําพา                                                                        
     บางยื้อบางยุดฉุดชัก                                                                      
    บางหักก่ิงกานดวยตัณหา                                                                                 
    บางปนข้ึนบนตนทวา     
    ฉุดกระชากพฤกษาไมปรานี                                                                        
     แยงเก็บ แยงกิน จนสิ้นตน                                                           
    ลูกใบเกลื่อนกลนบนป                                                                                  
    ก่ิงกานรานลงบนธรณี                                                                                      
    แมตนพฤกษีก็โคนลง 

    (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก, ตอนท่ี 7, นาทีท่ี 17) 

    3.4.2.1.2 กลอนเสภา  มักใชในตอนเปดเรื่อง หรือปดเรื่อง เชน 
ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ใชกลอนเสภาเปดเรื่องในสวนบทอาเศียรวาท การตูนแอนิเมชันพระ
มหาชนก ใชกลอนเสภาเลาความเปนมาของเมืองมิถิลา และพระมหาชนกท่ีเปนพระอัยกาของพระ
มหาชนก 

     เอิงเอิงเอย อดีตกาลผานมานานานับชาติ  
    มีราชันผูสามารถและหาญกลา    
    ชือ่มหาชนกปกครองประชา     
    อยูในกรุงมิถิลามหานคร                                                                                       
     มีโอรสสองพระองคผูทรงสิทธิ์                                                                       
    หนึ่งคือพระอริฐชนกผูทรงศร                                                                         
    สองคือพระโปลชนกผูอาทร                                                                                 
    แตสองพรคิดตางแยกทางเดิน 

      (การตูนอเนิมช่ันพระมหาชนก, นาทีท่ี 1) 
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   3.2.4.2 กาพย  ปรากฏท้ังการใชกาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16 โดย
ปรากฏในบทอาเศียรวาทตอนเปดเรื่อง    

    3.2.4.2.1 กาพยยานี 11 ปรากฏรวมกับโคลงสี่สุภาพในลักษณะ
กาพยหอโคลงท่ีใชวรรคแรกของโคลงสี่สุภาพใหเหมือนกับวรรคแรกของกาพยยานี 11 ดังตัวอยางจาก
บทนวมินทรมหาราชาสดุดี  ในบทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก  

     สรวมชีพประณตนอม อภิวันท 

    เทียนธูปบุปผาพรรณ  เพริศแพรว 

    นอมถวายแดราชัน  ขวัญชาติ ไทยนา 

    พระจริยาวัตรแผว  ผองดวยทศธรรม 

     สรวมชีพประฌตนอม ศิระคอมบังคลคัล 

    บูชาจอมราชัน   ม่ิงขวัญชาติปราชญสยาม 

    3.2.4.2.1 กาพยฉบัง 16 ปรากฏใน อาศิรวาทสดุดี เปดเรื่องใน 
ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก 

     ขาแตมหาราชนวมินทร  องคอัครศิลปน  

    ทรงศิลปทรงศาสตรวิศิษฐ  

   3.2.4.3 โคลง ปรากฏเฉพาะโคลงสี่สุภาพ กลาวคือปรากฏในลักษณะของ

กาพยหอนโคลงดังท่ีไดยกตัวอยางไปแลวขางตน  และปรากฏในรูปของโคลงสี่สุภาพเฉลิมพระเกียรติ

ดังท่ีไดยกตัวอยางจาก พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

     เทิดองคพระผานฟา  เอกบดินทร                                               

    จอมขัตติยจักริน   เกริกหลา                                                    

    ขอองคพระภูมินทร  สิริสวัสดิ์                                         

    เปนม่ิงขวัญเหลาขา  ท่ัวท้ังแดนไทย 

       พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 

  จากการวิเคราะหรูปแบบของบทรอยกรองท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก   จะเห็นไดวาฉันทลักษณท่ีปรากฏเปนฉันทลักษณพ้ืนฐานอยาง กลอน กาพย 
โคลง  สังเกตไดวาไมปรากฏฉันทลักษณท่ีมีความซับซอนอยางฉันท   ซ่ึงเปนฉันทลักษณท่ีมักจะใชใน
การแตงบทรอยกรองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   ท้ังนี้อาจจะเปนปจจัยมาจากสรางสรรคตัวบทใหเหมาะ
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กับสื่อสมัยใหมซ่ึงเนนผูเสพวงกวาง  จึงปรากฏการใชฉันทลักษณพ้ืนฐานหากแตยังแสดงใหเห็นความ
ไพเราะของบทรอยกรองซ่ึงมีบทบาทท้ังการเฉลิมพระเกียรติและการดําเนินเรื่อง   ยังคงแสดงใหเห็น
ขนบของการใชบทรอยกรองในการเฉลิมพระเกียรติ คือการสรางตัวบทใหมีความประณีตงดงาม สม
เปนเรื่องท่ีแตงข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย  และแตกตางไปจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีแตงดวยรอยแกวเพียงอยางเดียว 

 จากการวิเคราะหลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธเรื่องพระมหาชนก จะเห็นไดวาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏลักษณะของ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด   ท้ังลักษณะตามขนบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  และการ
ปรับตัวเรื่องพระมหาชนกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   ลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏอยาง
เดนชัดนี้ทําใหจุดมุงหมายในการแตงเพ่ือเฉลิมพระเกียรติบรรลุผลสําเร็จ กลาวคือทําใหเกิดการรับรู
พระเกียรติคุณ  พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานลักษณะของการ
เฉลิมพระเกียรติท่ีผสานเขากับตัวเรื่อง     สวนการปรับตัวเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติยังทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงระหวางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระมหาชนก    เกิดความเขาใจวา
การสรรเสริญพระมหาชนกก็คือการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   
และทําใหเกิดการสื่อแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในฐาน “พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร”  และ “พอ” ซ่ึงจะอภิปรายโดยละเอียดในบทท่ี 4 ตอไป   
 



บทที่ 4 
แนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ปรากฏในเร่ือง

เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

  จากการวิเคราะหลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกในบทท่ี 3 จะเห็นไดวาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏลักษณะของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด ท้ังลักษณะโครงสรางของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติและการผสานลักษณะ
ของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติประกอบเขากับตัวเรื่องพระมหาชนกท่ีเปนชาดก  ในบทนี้จะสังเคราะหและ
อภิปรายวาจากลักษณะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธท่ีไดวิเคราะห
ในบทท่ี 3 มีผลตอแนวคิดของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกอยางไร สื่อท่ีเรื่องเลาแตละ
ประเภทใชแตกตางกันมีผลตอแนวคิดของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธหรือไม อยางไร  และเม่ือ
เปรียบเทียบกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
สื่อแนวคิดท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร โดยจะแบงประเด็นในการอภิปรายเปน 2 ประเด็นดังตอไปนี้ 

 4.1 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
ปรากฏในสื่อตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก   

 4.2 เปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรื่องเลาอัน
สืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

การอภิปรายผลการศึกษาท้ัง 2 ประเด็นขางตนสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษาขอ 2 และ
ขอ 3 คือเพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
ปรากฏในสื่อตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก   และเพ่ือเปรียบเทียบ
แนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจาก
พระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือพิสูจนสมมติฐานใน
การศึกษาในสวนท่ีวา “แนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราช
นิพนธพระมหาชนกมีความสอดคลองกันแมวาจะนําเสนอผานสื่อท่ีตางกัน   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในยุคสมัยเดียวกัน คือสรรเสริญพระเมตตาของพระมหากษัตริยผูเปนพอและ
พระโพธิสัตว 

 4.1 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
ปรากฏในส่ือตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 กอนท่ีจะอภิปรายไดวาแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ี
ปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในสื่อตางๆ เปนอยางไร จะทบทวนคําวาแนวคิด
และมโนทัศนท่ีใชเปนกรอบในการศึกษาและการอภิปรายในหัวขอนี้ 
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 อิราวดี ไตลังคะ (2543: 66) ใชคําวาแนวคิด แทนคําวา theme โดยใหความหมายวา  

  ความคิดท่ีนําเสนอในเรื่อง ซ่ึงสรุปจากสถานการณเฉพาะของโลกบันเทิงคดี
 ออกมาเปนความเขาใจท่ัวๆไปเก่ียวกับโลกในชีวิตจริง เชน ความคิดท่ีไดจากการอาน
 นิทานกระตายกับเตา คือการทําอะไรท่ีชาแตสมํ่าเสมอยอมดีกวาทําเร็วแตไมสมํ่าเสมอ 
 การหาแนวคิดจึงมีความสําคัญเพราะทําใหผูอานคนพบความหมายของเรื่องท่ีอาจ
 นําไปสูความเขาใจชีวิตได 

 สวนคําวามโนทัศน  จินดารัตน โพธิ์นอก( สืบคนเม่ือ 30 พฤษภาคม 2560) ไดรวบรวม
ความหมายของมโนทัศนในท่ีปรากฏพจนานุกรมฉบับตางๆ ของราชบัณฑิตยสถานดังนี ้

  พจ น า นุ ก ร มศั พท ป รั ชญา  อั ง ก ฤ ษ - ไ ท ย  อธิ บ า ย ว า  ม โ น ทั ศ น  

 (concept) หมายถึง ภาพท่ีเกิดในใจซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งหลายสิ่งตางกัน แตมี

 ลักษณะบางอยางคลายกัน เชน แมว เปนมโนทัศนท่ัวไปสําหรับแมวท้ังหมด ถึงแม

 แมวแตละตัวอาจจะไมเหมือนกัน หรือ ดํา เปนมโนทัศนของสีดําหรือความดําท่ัวไป 

 ไมวาจะปรากฏเปนคุณลักษณะของสิ่งใดในโอกาสใด  สวน พจนานุกรมศัพทสังคม

 วิทยา อังกฤษ-ไทย อธิบายวาเพ่ิมเติมจากศัพทปรัชญาวา ในทางสังคมวิทยา มโน

 ทัศนเปนความหมายของคําศัพทท่ีนักสังคมวิทยาใชวิเคราะหปรากฏการณทางสังคม 

 เพ่ือจําแนกประเภทของสิ่งท่ีสังเกตไดและใชในการอธิบายปรากฏการณเหลานั้น 

 รวมท้ังสรางประพจน (proposition) และทฤษฎี (theory) 

  พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร  อธิบายวา มโนทัศน  ความคิดรวบ

 ยอด (concept) หมายถึง ภาพหรือความคิดในสมองท่ีเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ประกอบดวยคุณสมบัติรวมท่ีสําคัญของสิ่งนั้น ซ่ึงขาดไมได หากขาดไปจะทําใหไมใช

 สิ่งนั้น เชน ดอกไมทุกชนิดมีลักษณะรวม คือ มีกลีบดอก เกสร และกานดอก บุคคล

 อาจมีมโนทัศนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระดับท่ีแตกตางกันก็ได เชน บางคนมีมโนทัศนวานก

 เปนสัตวปกบินได   บางคนมีมโนทัศนวา นกมีอิสรเสรีท่ีจะบินไปไดไกล บางคนมีมโน

 ทัศนวา นกเปนสัตวเลือดอุน ในพจนานุกรมดังกลาวนี้ยังไดอธิบายถึงคําท่ีเก่ียวกับ 

 มโนทัศนไวอีกหลายคํา เชน การกอเกิดมโน ทั ศ น  ก า ร ส ร า ง ค ว า ม คิ ด ร ว บ

 ยอด (concept formation) การจัดผังมโนทัศน (concept  mapping)  อั ต ม โ น-

 ทัศน (self-concept) ฯลฯ   

 จากคํานิยามท่ีไดประมวลมาขางตน  ในงานวิจัยจะใชคําวา “แนวคิด” เพ่ืออธิบายความคิดท่ี
นําเสนอในตัวบท ท้ังท่ีในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  และในวรรณคดีเฉลิมพระ
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เกียรติรวมสมัยท่ีคัดเลือกมาเปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติ   และใชคําวามโนทัศนเพ่ือ
อธิบายกรอบความคิดบางประการท่ีสัมพันธกับแนวคิดท่ีปรากฏ 

  4.1.1 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏในส่ือ
ตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก   

  เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกตางปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระ
เกียรติท่ีสอดคลองกันท้ังนี้สัมพันธกับวัตถุประสงคในการผลิตคือผลิตซํ้าเพ่ือ “เฉลิมพระเกียรติ”  โดย
ปรากฏแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท้ังสิ้น 5 ประการดังตอไปนี้ 

   4.1.1.1 พระโพธิสัตว01ผูเปยมความเพียร 

   4.1.1.2 กษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน 

   4.1.1.3 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 

   4.1.1.4 กษัตริยนักเกษตรกรรม 

   4.1.1.5 พอผูเมตตาแกมหาชน 

  ท้ังนี้ การนําเสนอเรื่องเลาในสื่อประเภทตางๆ ทําใหแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติถูก
ขับเนนตางกัน  โดยแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติแตละประการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   4.1.1.1 พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร   

   การเปลี่ยนแปลงตอนจบของบทพระราชนิพนธพระมหาชนก   ท่ีเปลี่ยนเนื้อหา
จากการเสด็จออกบวชของพระมหาชนกมาเปนการตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย  ขับเนนใหบทพระราชนิพนธ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสื่อสารธรรมหลักเรื่องความเพียรอยางเดนชัด  และเม่ือเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกผลิตซํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช สารเรื่องความเพียรนี้จึงไดรับการเนนย้ําใหเดนชัดยิ่งข้ึนผานอนุภาคหลักของเรื่องคือการ
วายน้ําในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืน และถูกขับเนนผานองคประกอบอ่ืนๆ ในเรื่อง ดังนี้ 

   บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก ซ่ึงเปนเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกเลมท่ีผลิตซํ้าใกลเคียงกับการเผยแพรของบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
ท่ีสุดในกลุมขอมูล 7 เรื่องท่ีนํามาศึกษา  ในบทอาเศียรวาทปรากฏการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาทรงเปนพระมหากษัตริยผูเปยมดวยพระวิริยะ   หรือความเพียรอันเปนสิ่งท่ี
พระองคทรงปรารถนาใหเปนแกแบบอยางแกประชาราษฎร  และเพ่ือใหสอนหลักธรรมเรื่องความเพียรซ่ึง

                                                           
1  พระโพธิสัตวในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึง “ทานผูที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ซึ่งกําลังบําเพ็ญบารมี 10 ขอ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 
ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2559: 278) 
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เปนหลักธรรมท่ีมีพระราชดําริใหประชาขนใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต จึงพระราชทานบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกแกประชาชนชาวไทย   

    เพ็ญพระพิริยะเลิศ  สุดประเสริฐเพ่ือหวังนํา                                                    
   ปวงชนสนใจจํา    แบบอยางดีศรีกุศล                                                                    
    เรื่อง “พระมหาชนก”  พระทรงยกคุณธรรมดล                                                                                            
   ในพระราชนิพนธ    “ความเพียรยิ่ง” สิ่งสําคัญ                                
    ขาวรพุทธเจา   รับใสเกลาฯ เปนม่ิงขวัญ                                                                                                                                                                 
   คติธรรมนําชีวัน    พึงเพียรกลาอยาทอใจ                                                                                         
    เฉกเชนพระมหาชนก  แมทรงตกกลางชลาลัย                                                                 
   ทรงเพียรแหวกวายไป   ตราบเทพธิดามาเก้ือกูล                                                                                       
    ในพระราชนิพนธนี้  พระทรงชีผ้ลเพียรพูน                                                                               
   ไทยเทิดธรรมจํารูญ   จักพิพัฒนสวัสดี   
     (ฐะปะนีย  นาครทรรพ :ประพันธ ใน บทสําหรับแสดงและ
     บทสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก,2541:ช.) 

   จากบทอาเศียรวาทขางตนจะเห็นได มีการเทียบคุณสมบัติท่ีคลายคลึงระหวาง
พระมหาชนกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือทรงเปนพระมหากษัตริยผู เปยมดวยความเพียร
เชนเดียวกัน  และเพ่ือเนนย้ําสารสําคัญของเรื่อง และจุดมุงหมายของเรื่องคือสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูในฐานะพระมหากษัตริยผูพระราชทานบทพระราชนิพนธท่ีเปรียบเสมือนการ
ติดอาวุธทางปญญาใหมหาชน  บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก จึงไดนําเสนอ
สารเรื่องความเพียรผานบทสนทนาระหวางพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา  โดยดัดแปลงเนื้อหามาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนก 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบบทเจรจาระหวางพระมหาชนกกับนางเมขลาในบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกและใน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก 
บทพระราชนิพนธพระมหาชนก บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระ

มหาชนก 
     ลําดับนั้น เทวดากลาวคาถากะพระมหาสัตว
วา: การงานอันใด  ยังไมถึงท่ีสุดดวยความพยายาม 
การงานอันนั้นก็ไรผล มีความลําบากเกิดข้ึน การ
ทําความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด จน
ความตายปรากฏข้ึน ความพยายามในฐานะอันไม
สมควรนั้น จะมีประโยชนอะไร 

มณีเมขลา: การงานอันใด  ยังไมถึงท่ีสุดดวยความ
พยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล มีความลําบาก
เกิดข้ึน การทําความพยายามในฐานะอันไมสมควร
ใด จนมัจจุ  คือความตายนั้นแลปรากฏข้ึน ความ
พยายามอันไมสมควรนั้น จะมีประโยชนอะไร 
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     บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปารเณยฺยํ ความ
วาไมมีท่ีสิ้นสุด ความพยายาม บทวา มจฺจุ ยสฺสาภิ
นิปผฺตํ ความวา การทําความพยายามในฐานะอัน
ไมสมควรใด จนมัจจุคือความตายนั้นแลปรากฏข้ึน 
ความพยายามในฐานะอันไมสมควรนั้น จะมี
ประโยชนอะไร 
    เม่ือนางมณีเมขลากลาวอยางนี้แลว พระมหา
สัตวเม่ือจะทํานางมณีเมขลาใหจํานนถอยคํา จึงได
ตรัสคาถาตอไปอีกวา 
   ดูกอนเทวดา ผูใดรูแจงวาการงานท่ีทําจะไม
ลุลวงไปไดจริงๆ ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน ถาผู
นั้นละความเพียรในฐานะนั้นเสีย ก็พึงจะรูผลแหง
ความเกียจครานนั้น  ดูกอนเทวดา คนบางพวกใน
โลกนี้ เห็นผลแห งความประสงคของตน  จึ ง
ประกอบการงานท้ังหลาย การงานเหลานั้นจะ
สําเร็จหรือไมก็ตาม ดูกอนเทวดาทานก็เห็นผลแหง
กรรมประจักษแกตนแลวมิใชหรือ คนอ่ืนๆ จมใน
มหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังวายขามอยู และได
เห็นทานมาสถิตอยูใกลๆเรา เรานั้นพยายามตาม
สติกําลัง จักทําความเพียรท่ีบุรุษควรทํา ไปใหถึง
ฝงแหงมหาสมุทร 
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺจนฺตํ ความวา ผูใดรู
แจงการงานนี้วา แมทําความเพียรก็ไมอาจให
สําเร็จได ไมลุลวงไปไดจริงๆทีเดียว ดังนี้ไมนําชาง
ดุรายและชางตกมัน เปนตนออกไปเสีย ชื่อวาไม
รักษาชีวิตของตน บทวา ชฺญา โส ยทิ หาปเย 
ความวาถาผูนั้นละความเพียรในฐานะนั้นเสีย ก็พึง
รูผลแหงความเกียจคราน  คําท่ีทานกลาวนั้นๆ ไร
ประโยชน พระมหาสัตวทรงชี้แจงดังนี้ ก็บทท่ี
เขียนในบาลีวา ชฺญา โส ยทิ หาปเย นั้นไมมีใน
อรรถกถา บทวา อธิปฺปายผลํ ความวาคนบางพวก
เห็นผลแหงความประสงคของตน ประกอบการ
งานมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน 

พระมหาชนก: ดูกอนเทวดา ผูใดรูแจงในการงาน
ท่ีทํา วาแมทําความเพียรก็ไมอาจสําเร็จได  ไม
ลุลวงไปไดจริงๆ ทีเดียว ชื่อวาไมรักษาชีวิตของ
ตน ถาผูนั้นละความเพียรในฐานะนั้นเสีย ก็พึงจะรู
ผลแหงความเกียจครานนั้น   
          ดูกอนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผล
แหงความประสงคของตน จึงประกอบการงาน
ท้ังหลาย มีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน 
เม่ือบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความ
เพียรทางใจวาเราจักไปในท่ีนี้  จักเรียนส่ิงนี้ การ
งานเหลายอมสําเร็จทีเดียว ฉะนั้นจึงควรทํา
ความเพียรแท       
         ดูกอนเทวดาทานก็ เห็นผลแห งกรรม
ประจักษแกตนแลว มิใชหรือ คนอ่ืนๆ จมใน
มหาสมุทร  เปนภักษาแหงปลาและเตากันหมด 
แตเราคนเดียวยังวายขามอยู  ทานจงดูผลแหง
ความเพียรของเราแมนี้เราไมเคยเห็นเทวดาโดย
อัตภาพนี้เลย  เราก็ไดเห็นทานมาสถิตอยูใกลๆ
เรา โดยอัตภาพทิพยนี้ เรานั้นพยายามตามสติ
และกําลังของ จักกระทําความเพียรท่ีบุรุษควรทํา 
ไปใหถึงฝงแหงมหาสมุทร 
(บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระ
มหาชนก,2541:19-20) 
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.. (ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, 2542: 
82-27) 

 
   จากตารางเปรียบเทียบเนื้อหาขางตนจะเห็นไดวา ความจากบทอาเศียรวาท
ท่ีวา  “ทรงเพียรแหวกวายไป ตราบเทพธิดามาเกื้อกูล” ไดขยายความใหผูเสพแหงความสําคัญของ
ความเพียรดวยการดัดแปลงเนื้อหาจากบทพระราชนิพนธไดอยางมีศิลปะ เพราะ  บทสําหรับแสดงและ
บทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก เก็บขอความจาก “ในพระราชนิพนธนี้” ไดอยางครบถวน และเพ่ือ
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชท่ี “พระทรงช้ีผลเพียรพูน” ความใน
สวนไวยยากรณ12 ในบทพระราชนิพนธจึงถูกนํามาขยายความบทสนทนาระหวางพระมหาชนกกับนางมณี
เมขลา  ดังจะเห็นไดจากสวนท่ีทําตัวหนาและเอียงในเนื้อหาสวนของ  บทสําหรับแสดงและบทสําหรับ
อาน เรื่องพระมหาชนก  การขยายความเนื้อความของบทสนทนาทําใหสารของเรื่องคือความเพียรไดรับ
การขยายความใหเปนรูปธรรมชัดเจนเชนการยกตัวอยางการกระทําการงานตามประสงคดวยคําวา “มี 
กสิกรรมและพาณิชยกรรม” เชนเดียวกับการขยายความความเพียรทางกายและทางใจวา เราจักไปใน
ท่ีนี้  จักเรียนส่ิงนี้  การขยายความเชนนี้ทําใหวาหลักธรรมเรื่องความเพียรสามารถนํามาปรับใชกับทุก
เรื่องในชีวิต   นอกจากนี้การดัดแปลงเนื้อหาของบทไวยยากรณมารวมกับบทสนทนายังทําใหบทสนทนา
กระชับเหมาะสําหรับการแสดงหรือการอาน โดยมีลักษณะเปนเจรจาโตตอบระหวางพระมหาชนกกับนาง
มณีเมขลาโดยไมมีบทไวยยากรณขัดจังหวะ  

   ดังท่ีไดวิเคราะหในบทท่ี 3 วามีกลวิธีสําคัญในการสรรเสริญพระเกียรติคือการ
เชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนก  โดยเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกจะขับเนนลักษณะรวมระหวางพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช  โดยลักษณะท่ีเรื่องเลาจากนิยมขับเนนเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติคือ  การสรรเสริญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวามีความเพียรเชนเดียวกับพระมหาชนก   

   ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ  แนวคิดเรื่องความเพียร
นําเสนอผานบทรองของนางมณีเมขลากอนท่ีจะเจราโตตอบกับพระมหาชนก ความวา 

                                                           
2 ไวยยากรณคือ สวนอธิบายศัพท ในอรรถกถาชาดกเร่ืองหนึ่งจะมีโครงสรางเนื้อหา 5 สวน “ โดยเร่ิมจากปจจุปนนวัตถุ คือ กลาวถึง

เร่ืองราวที่เกิดข้ึนในปจจุบันอันเปนสาเหตุที่ทําใหพระพุทธเจาทรงเลาเร่ืองยอนอดีตใหฟงวาเหตุการณเชนนั้น  เคยมีมาแลวในอดีต

อยางไร  เมื่อจบปจจุปนนวัตถุแลวก็ถึงตอนที่สอง  เรียกวา อดีตวัตถุ  หรือเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในอดีต ซึ่งจะวาเปนนิทานหรือตัวชาดก

แทๆ ก็ได  จากนั้นก็ถึงตัวคาถา  ซึ่งเปนถอยคําหรือวาจาประกอบอดีตวัตถุอีกทีหนึ่ง  จากคาถาก็ถึงไวยยากรณ  คือตอนอธิบายศัพท

หรือขอความซึ่งมีปญหา  แตก็มีบางคร้ังทีเ่วนตอนนี้เสียก็ได  ข้ันตอนสุดทายเรียกวาสโมธาน  หรือประชุมชาดก  คือแจงตัวบุคคลใน

เร่ืองหรืออดีตวัตถุวาใครกลับชาติมาเกิดเปนใครในชาติปจจุบัน” (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา,2545:47) 
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    ใครกันหนอ ไมทอ ไมรอชะตา (ซํ้า 3 รอบ) วายขามมหาธารา (ซํ้า 2 
   รอบ) แมวาจะแลไมเห็นฝง (ซํ้า 3 รอบ)  

     (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ, นาทีท่ี 17) 

   บทรองขางตนนอกจากจะสอดคลองกับเนื้อหาสวนตอไปคือบทสนทนาระหวาง
พระมหาชนกกับนางเมขลาซ่ึงคัดมาจากบทพระราชนิพนธแลว ยังชวยขับเนนสารของเรื่องคือความเพียร
ของพระมหาชนกใหเดนชัดข้ึน  การใชคําถามวาทศิลปวา “ใครกันหนอ” เพ่ือเนนย้ําใหผูอานคิดวาจะมี
ใครบางท่ีสามารถวายน้ําขามมหาสมุทรไดอยางไมยอทอ การเนนย้ําวรรคสุดทาย “แมวาจะแลไมเห็นฝง” 
ยิ่งเนนย้ําความมุงม่ันของพระมหาชนกท่ีทรงเพียรทําแมจะไมรูผลลัพธ  

   ในตอนทายเรื่อง แนวคิดเรื่องความเพียรยังไดรับการเนนย้ําดวยบทรองปดเรื่อง
ในองกท่ี 9 ปจฉิมบท กลาวถึงความดีงามของพระราชาผูเสด็จมาจากมหานาที 

    ผูมาสถิตกูมิถิลา  เสด็จสูนครจากมหานที                                                        
    ประเสริฐเหนือราชา  ดวยมีวิริยบารมี     
    ดังดวงแกวมณี   สองชี้นําทาง    
    มิถิลาไมสิ้นคนดี   ตราบมีพระราชา  

     (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต,ิ นาทีท่ี 64) 

   บทรองขางตนเปนการปดเรื่องไดอยางประณีตงดงาม ท้ังการอางถึงความใน
องกท่ี 4 กลางมหาสมุทร การใชความเปรียบวาพระราชาผูเปยมดวยวิริยบารมีเหมือนแกวมณีท่ีสองนํา
ทางหรืออีกนัยหนึ่งคือชี้มรรคาไปสูปญญาใหแกประชาราษฎร  สอดคลองกับความในวรรคสุดทายท่ีวา 
“มิถิลาไมสิ้นคนดี  ตราบมีพระราชา”  เพราะพระราชาผูมีความเพียรจะเปนแบบอยางใหแกผูอ่ืนสืบไป
   ดังท่ีไดวิเคราะหในบทท่ี 3 แลววา พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ปรากฏการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชดวย
การจําลองภาพเหตุการณท่ีแมเฒาตุมถวายดอกบัวมาประกอบในเรื่อง  ลักษณะของการเฉลิมพระเกียรติ
ก็มีพัฒนาการจาก บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก ท่ี มุ งสรรเสริญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพระมหากษัตริยท่ีทรงพระราชทานบทพระราช
นิพนธท่ีใหแสดงใหความสําคัญเรื่องความเพียร  มาสูการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
ลักษณะของพระมหากษัตริยผู มีความเพียรเฉกเชนเดียวกับพระมหาชนกเห็นไดชัดจากการสราง
องคประกอบอ่ืนๆ ในเรื่องใหเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เพ่ือเปนการปูพ้ืนใหผูเสพเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช  จนเม่ือถึงองกสุดทายของการแสดงบทแสดงผูเสพจะรับสารไดวาความเพียรไมปรากฏอยูแตใน
บทพระราชนิพนธท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให  แตความเพียร
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ประจักษชัดไดจากสิ่งท่ีพระมหาชนกหรือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงกระทําตลอด
รัชสมัยท่ีทรงปกครองประเทศ 

   ในซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก การสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภู มิพลอดุลยเดชยิ่ งปรากฏอยางเดนชัด ดวยนําพระราชดํารัสเรื่องความเพียรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาประกอบในอนุภาคหลักของเรื่อง คือเหตุการณพระมหาชนกวายน้ําใน
มหาสมุทร 7 วัน 7 คืน 

       ความเพียรท่ีถูกตองเปนธรรมและพึงประสงคนั้นคือ
   ความเพียรท่ีจะกําจัดความเสื่อมใหหมดไปและระวังปองกันมิให
   เกิดข้ึนใหม อยางหนึ่งกับความเพียรท่ีจะสรางสรรคความดี 
   ความเจริญใหเกิดข้ึนและระวังรักษามิใหเสื่อมสิ้นไปอยางหนึ่ง 
   ความเพียรท้ังสองประการนี้เปนอุปการะอยางสําคัญแกการ 
   ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 
    ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียร 
   ดังกลาวประโยชนและความสุขก็จะบังเกิดข้ึนพรอมท้ังแกสวนตัว
   และสวนรวม 

    พระ ราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเสด็จออกมหา
    สมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ ทองสนามหลวงวัน
    อาทิตยท่ี 9 มิถุนายน 2539  

   พระราชดํารัสขางตนไมเพียงเนนย้ําแนวคิดเรื่องความเพียรอันเปนสารสําคัญ
ของเรื่องพระมหาชนกเทานั้น  หากแตยังแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีปกครองประเทศดวยความเพียรสืบมา ทรงใชความเพียรเปน “อุปการะอยาง
สําคัญ” ในการประกอบพระราชกรณียกิจนานานับประการ  อันทําให เ กิดการเชื่อมโยงภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระมหาชนก  และทําใหเกิดการประกอบสรางภาพ
แทน 2

3 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือเปนพระ

                                                           
3 คําวาภาพแทนในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึง “ภาพตัวแทนมิใชสิ่งที่เคยเปนอยูหรือมีอยู แตเปนผลผลิตของกาประกอบสรางข้ึนใหม
ตลอดเวลา ภาพตัวแทนจะมีลักษณะเปนอยางไรจึงข้ึนอยูกับวาภาพนั้นจะถูกนําเสนอออกมาอยางไร  หรือกลาวในแงของภาษาคือ ภาพ
ตัวแทนนั้นถูกนิยามหรือถูกเลาในลักษณะใด” (กาญจนา แกวเทพ,2545: 80)  การนําเสนอภาพแทนเปนกระบวนการทางวัฒนธรรม 
ดังที่ Hall, S. (2013, p.3) อธิบายการประกอบสรางภาพตัวแทนวา At the heart of the meaning process in culture, then, are 
two related ‘systems of representation.’ The first enables us to give meaning to the world by constructing a set of 
correspondence or a chain of equivalence between things-people, objects, events, abstract ideas, etc.  and our 
system of concepts, our conceptual maps. The second depends on constructing a set of correspondences between 
our conceptual map and a set of signs, arranged or organized into various languages which stand for or represent 
those concepts.  The relation between ‘things’ , concepts and signs lies at the heart of the production of meaning 
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โพธิสัตวผูเปยมดวยความเพียร   นอกจากนี้พระราชดํารัสนี้ยังสอดคลองกับบทเสภาพระมหาชนกตอน
เปดเรื่อง 

      บทเสภาพระมหาชนก                                          
     แมนโลกหลาอวิชชาโมหจริต                                                                                                                        
     ดวงจิตจักมืดดับและสับสน                                                                                                  
     โลก โกรธ หลง ชวีิตจิตผจญ                                                    
       วิกฤตคน  วิกฤติโลก โศกนิรันดร                                                                                                      
     ทุกขลําบากยากแคนแสนเข็ญ                                                                                              
     เพียรบําเพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น                                                                            
     กลาแกรงวิริยะอเนกอนันต                                                                                               
     จากความฝนสูความจริงอันยิ่งใหญ                                                                                   
     แสงสีทองสองสาดฟากฟากวาง                                                                                                       
     มารวมสรางความดีมิไหวหวั่น                                                                                             
     สู สู สู เพ่ือคุณธรรมประจําใจ                                                                                            
     โลกเกรียงไกรดวยวิชชาฟาสีทอง 

     (วิรุณ ตั้งเจริญ: ประพันธ ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก)       

   ท้ังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และบท
เสภาพระมหาชนก ตางแสดงใหเห็นความสําคัญของการทําความเพียรวาเปนปจจัยในการดําเนินกิจการ
งานท้ังปวงในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นวา“เพียรบําเพ็ญบารมีไมหวาดหว่ัน” เปนเรื่องท่ีทําไดยาก  แต
เปนสิ่งท่ีจําเปนตองทําในโลกท่ีเต็มไปดวย “อวิชชาโมหจริต” ดังนั้นการมี “ความเพียรท่ีจะสรางสรรค
ความดี  ความเจริญใหเกิดข้ึน” อันสื่อความหมายเดียวกับ “มารวมสรางความดีมิไหวหว่ัน”  ผลลัพธ

                                                           
language. The process which links these three elements together is what we call ‘representation’ จากคํากลาวขางตน
จะเห็นไดวาการสรางภาพแทนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนไดนั้น ผูรับรูภาพแทนตองมี concepts ของสิ่งนั้นซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคล
หรือวัตถุจริงอยูในใจ และconcepts นี้เองเปนกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงกับ “a set of signs” ซึ่งเปนตัวแทนของ concepts   เมื่อ
เกิดความเชื่อมโยงระหวาง ‘things’, concepts, and signs จึงทําใหเกิดภาพแทน ในกรณีของการกลวิธีเชื่อมโยงตัวละครพระมหา
ชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  จะเห็นไดวา “our system of concepts” เทียบเคียงไดกับพระบรมฉายา
ลักษณ พระราชดํารัส หรือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ประชาชนทุกคนตางมีอยูในใจ  เมื่อไดชม “a set of 
signs” ในเร่ืองเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกซึ่งก็คือการเนนเหตุการณที่เหมือนพระราชประวัติ การจําลองเหตุการณที่
เก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการสรางบทสนทนาที่คลายพระราชดํารัส การสรางภาพตัวแทนพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชจึงสมบูรณ  
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แหงความเพียรท่ีจะประกอบคุณความดีนี้จึงเปน  “ประโยชนและความสุขก็จะบังเกิดข้ึนพรอมท้ังแก
สวนตัวและสวนรวม”         

   ใน พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว  ท่ีสื่อในการแสดงเปนการแสดง 
แสง สี เสียง ณ เวทีกลางน้ําท่ีสวนเบญจกิติ  อนุภาคการวายน้ําขามมหาสมุทร 7 วัน 7 คืนจึงไดรับการขับ
เนนเปนพิเศษในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธสํานวนนี้  ท้ังการสรางสัตวรายท่ีคอยทํารายพระมหาชนก
ในน้ํา และความมุงม่ันพยายามของพระมหาชนกท่ีจะวายน้ําขามสมุทร แมจะพบกับอุปสรรค
นานับประการ  สารนี้นําเสนออยางเดนชัดผานบทรองของพระมหาชนกท่ีวา 

    ลองนาวากลางมหาชลาศัย  จุดมุงหมายจะไมไกลเกินหวัง 

   แมคลื่นกระหน่ํานาวาจนอัปปาง  เหลือผูเดียวลอยควางกลางนที 

   สุริยาจะลับลาพนขอบฟา   วันเวลาผานพนไปไวเพียงนี้ 

   ดวยสติปญญาและแรงพลังท่ีมี  นานเทาใดตัวขานี้จะวายไป 

   ไมใหใครกําหนดกฎเวลา    ไมใหฟากําหนดชีวิตเราไว  

   บําเพ็ญเพียรดวยแรงกาย   ไมใหฟาใหแผนดินสิ้นหนทาง 

   มีบางครั้งท่ีเหนื่อยจะจมลง  เหมือนเทาไดเหยียบแตะเงาจางๆ 

   อยูใตเทาใหขาหยั่ง   ใหรางไมจมหายในสายธาร 

   รุงแสงอรุโณทัย    7 วัน 7 คืนผานเวียนผัน  

   บางครั้งกายเหนื่อยเม่ือยลา ทรมาน แตไมมีวันหยุดยั้งในความเพียร 

    (พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว, นาทีท่ี 55-57) 

   บทรองขางตนปรากฎพรอมกับตัวละครพระมหาชนกท่ีมีผูแสดงสมทบถือแถบ
ผาสีฟาครามวิ่งผานไปมาเปนสื่อแทนการวายน้ําของตัวละครพระมหาชนก จนกระท่ังผูแสดงเปนตัวละคร
พระมหาชนกลงไปวายน้ําในทะเลสาบของสวนเบญจกิติจริงๆ ดานหลังของเวทีเปนจอโปรเจคเตอรแสดง
ภาพพระอาทิตยข้ึน-ลงเพ่ือสื่อแทนการหมุนเวียนของเวลา 7 วัน 7 คืน หากพิจารณาในการแงการแสดง 
นับวาฉากนี้สื่อใหผูชมไดรับอรรถรสจากการแสดงอยางเต็มเปยม ท้ังการใชแสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษ
ตางๆท่ีนํามาสรางเปนสัตวราย อีกท้ังยังสรางความตื่นตาตื่นใจใหผูชมดวยการกําหนดใหผูแสดงลงไปวาย
น้ําในทะเลสาบจริงๆ  ท้ังนี้เพ่ือใหผูชมไดเขาใจแนวคิดเรื่องความเพียร เห็นไดชัดจากท้ังการแสดง และ
เนื้อความในบทรองท่ีแสดงใหเห็นความเหน็ดเหนื่อยของพระมหาชนกท่ีตองวายน้ํา 7 วัน 7 คืน แตก็ไมมี
วันท่ีจะหยุดพยายามดั่งขอความท่ีวา “แตไมมีวันหยุดย้ังในความเพียร” 

   กลาวไดวา พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว เปนเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกเพียงเรื่องเดียวท่ีนําเสนอฉากการวายน้ําขามมหาสมุทรของพระมหาชนกดวยการ
ใหผูแสดงวายน้ําจริงๆ  และเปนเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเพียงเรื่องเดียวท่ีนําเสนอ
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วิดีทัศนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานจอโปรเจคเตอรใน
ตอนตนของการแสดง เม่ือพิจารณาการนําเสนอท้ังสองสวนนี้รวมกัน ก็อาจจะเชื่อมโยงไดวาการลงมือ
ประกอบพระราชกรณียกิจนานานับประการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชก็เปน
เชนเดียวกับการวายน้ําของพระมหาชนก  นั้นคือความเพียรท่ีลงมือปฏิบัติดวยความมุมานะของตนเอง  
เปนการลงมือทําอยางแทจริง ท้ังๆท่ีเปนสิ่งกระทําไดยาก กอใหเกิดความเหนื่อยลา  แตก็ตองพยายามทํา
สืบไป นอกจากนี้การเทียบเคียงเหตุการณวายน้ําจริงของตัวละครพระมหาชนกกับการประกอบพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชยังเปนนัยแนะใหผูชมเขาใจวาบุคคลจริงผูมี
วัตรปฎิบัติเฉกเชนพระมหาชนกก็คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ท้ังนี้เพ่ือสรรเสริญ
พระเกียรติวาทรงเปนพระมหากษัตริยผูมีความเพียรดุจพระมหาชนก  และเนนย้ําวาความเพียรเปนสิ่งท่ี
ปฏิบัติไดจริง การกระทําใดก็ตามหากกระทําดวยความมุงม่ันตั้งใจถือเปนการกระทําดวยความเพียรท้ังสิ้น  
โดยนัยนี้ความเพียรจึงมิไดจํากัดแคพฤติกรรมของตัวละครในชาดก แตมีตัวอยางท่ีจับตองไดอยางการ
ประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

   ใน การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ซ่ึงขอมูลท่ีใหมท่ีสุดในกลุมขอมูลท่ีนํา
ศึกษา 7 เรื่อง และเปนเรื่องเลาท่ีปรากฏการเชื่อมโยงภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
กับตัวละครพระมหาชนกเดนชัดท่ีสุดเรื่องหนึ่งดังท่ีไดวิเคราะหในบทท่ี 3  แนวคิดเรื่องความเพียรและ
ภาพของพระโพธิสัตวผูเต็มเปยมไปดวยความเพียรไดรับการนําเสนออยางเดนชัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อนุภาคหลักของเรื่องคือเหตุการณท่ีพระมหาชนกวายน้ําในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืน การสรางอุปสรรค
ระหวางวายน้ําคือปลายักษท่ีตามทํารายพระมหาชนก แตก็ไดปูทะเลยักษท่ีหมายถึงพระบุญญาธิการมา
ชวยไว ยิ่งขับเนนใหเห็นความพยายามท่ีมุงม่ันของพระมหาชนก 

 

 

ภาพท่ี 12  แสดงปลาทะเลยักษท่ีจะมากัดกินพระมหาชนกระหวางการวายน้ําในมหาในสมุทร ในการตูน                       
แอนิเมชันพระมหาชนก 
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   การเพ่ิมอุปสรรคปลาทะเลยักษ การตอสูระหวางปูทะเลยักษกับปลาทะเลยักษ
เปนการดัดแปลงเนื้อหาในเหมาะสมกับประเภทของสื่อท่ีเปนการตูนแอนิเมชัน  การเพ่ิมฉากตอสูทําให
เรื่องตื่นเตนข้ึนสําหรับผูเสพท่ีเปนเด็ก  นอกจากนี้จะเห็นไดวาเปนเนื้อหาสวนนี้เหมือนกับใน พระ
มหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว  หากพิจารณาในระดับลึกการสรางอันตรายกลางทะเลกวางใหญ ลึก 
เต็มไปดวยอันตรายของสัตวน้ําสื่อความหมายของสังสารวัฎ (สุภัค มหาวรากร, 2552: 115)  หรือวงจร
ของการเวียนวายตายเกิด การเพียรพยายามวายน้ําขามทะเลของพระมหาชนกจึงสื่อความเพียรในการ
บําเพ็ญวิริยบารมีเพ่ือหลุดพนจากวงจรของการเวียนวายตายเกิดหรือการไปสูนิพพาน 

   นอกจากนี้แนวคิดเรื่องความเพียรยังไดรับการเนนย้ําใน การตูนแอนิเมชันพระ
มหาชนก ดวยการดัดแปลงบทอนุสรณ (การระลึกถึง) ความเพียรของพระมหาชนก มาเปนสนทนา
ระหวางพระมหาชนกกับพระนางสีวลีเทวี 

ตารางท่ี 6 แสดงการดัดแปลงเนื้อหาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมาเปนบทสนทนาใน การตูน
แอนิเมชันพระมหาชนก 

บทพระราชนิพนธพระมหาชนก การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก 
พระมหาสั ต ว ป ระ ทับ  ณ  พระร าชอาสน  
ทอดพระเนตรอยู ก็ทรงอนุสรณถึงความพยายาม
ท่ีพระองคไดทรงทําในมหาสมุทร เม่ือทาวเธอ
ทรงอนุสรณถึงความพยายามเชนนั้นแลว จึงทรง
มนสิการวา ชื่อวาความเพียร ควรทําแท ถาเรา
ไมไดทําความเพียรในมหาสมุทร เราจักไมได
สมบัตินี้  เม่ือทรงอนุสรณถึงความเพียรนั้น  ก็
เกิดปตีโสมนัสซาบซาน จึงทรงเปลงอุทานดวย
กําลังพระปติ ตรัสวา 
....สิ่งท่ีมิไดคิดไว จะมีก็ได สิ่งท่ีคิดไวจะพินาศไป
ก็ได  โภคะท้ังหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตาม 
มิไดสําเร็จเพียงคิดเทานั้น          
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ, 2542: 
113) 

พระนางสีวลี: คิดอะไรอยูหรือเพคะ 
พระมหาชนก: ชื่อวาความเพียร ควรทําแท ถา
เราไมไดทําความเพียรในมหาสมุทร เราจะไมได
สมบัตินี้ 
พระนางสีวลี: ความเพียรของพระองคจะทรง
เปนแบบอยางท่ีดีใหแกชาวมิถิลานครเพคะ 
พระมหาชนก: สิ่งท่ีมิไดคิดไว จะมีก็ได สิ่งท่ีคิดไว
จะพินาศไปก็ได  โภคะท้ังหลายของหญิงก็ตาม
ของชายก็ตาม มิ ไดสํ า เร็จ เ พียง คิดเท านั้ น           
(การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก ,นาทีท่ี 83-84) 

    

   จากการดัดแปลงเนื้อหาจากบทพระราชนิพนธมาเปนบทสนทนาใน การตูน
แอนิเมชันพระมหาชนก จะเห็นไดวาเปนกลวิธีสื่อแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติเรื่องความเพียรไดอยาง
แยบคาย การสื่อสารธรรมของเรื่องผานบทสนทนายังทําใหพระนางสีวลีไดเพ่ิมเนื้อความท่ีแตกตางไปจาก
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บทพระราชนิพนธ คือ “ความเพียรของพระองคจะทรงเปนแบบอยางท่ีดีใหแกชาวมิถิลานคร” อันสื่อ
นัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระมหากษัตริยผูเปนแบบอยางความเพียรแก
มหาชนชาวไทย 

   จากการอภิปรายแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก จะเห็นไดวาแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติเรื่องความเพียรมีพัฒนาการอยางเดนชัด 
เห็นไดชัดจาก บทสําหรับแสดงและสําหรับอานเรื่องพระมหาชนก ท่ีแมจะปรากฏการกลาวถึงความ
เพียรท่ีคลายคลึงกันระหวางพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  แตก็ยังไมได
ปรากฏอยางเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเดนชัด จนกระท่ังเรื่อง
เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสํานวนท่ีผลิตซํ้าภายหลังอยาง พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก และการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีปรากฏการอยาง
เชื่อมโยงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพระมหาชนก หรืออีกนัยหนึ่งใน
ฐานะพระโพธิสัตวผูเปยมดวยความเพียรเดนชัดข้ึนเรื่อยๆ ประจักษพยานท่ียืนยันแนวคิดเรื่องดังกลาวได
อยางเดนชัดคือ  การนําภาพของพระมหาชนกมาแทนภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ใน ส.ค.ส. พระราชทานป พ.ศ. 2558 

 

   
ภาพท่ี 13 แสดงส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ป พ.ศ.2542                                                                    
ท่ีมา: http://www.posttoday.com/social/royal/460571 

http://www.posttoday.com/social/royal/460571
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   จากภาพ ส.ค.ส. พระราชทานขางตน จะเห็นไดเรื่องพระมหาชนกปรากฏ
นํามาใชในส.ค.ส. พระราชทานเปนครั้งแรกในปพ.ศ.2542 ซ่ึงเปนปเดียวกับท่ีโปรดใหจัดพิมพพระมหา
ชนกฉบับการตูน และโปรดใหผลิตเหรียญพระมหาชนกจําหนายควบคูกับบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
ฉบับปกแข็ง อาจจะกลาวไดวาส.ค.ส.พระราชทานในปพ.ศ. 2542 นี้เปรียบเสมือน “พระมหาชนกฉบับ
ยอ” เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดนําอนุภาคหลักของเรื่องคือการวายน้ําในมหาสมุทร 7 วัน 7 
คืนของพระมหาชนกและสาระธรรมคือความเพียรอันเห็นไดชัดจากบทสนทนาระหวางพระมหาชนกกับ
นางมณีเมขลา และบทอนุสรณถึงความเพียรท่ีนํามาประกอบอยางสมบูรณในส.ค.ส. ป พ.ศ.2542 

   ตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา ส.ค.ส.พระราชทานไดเปลี่ยนรูปแบบจากภาพ
ขาว-ดํา เปนภาพสีแสดงพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับสุนัข
ทรงเลี้ยง เชน คุณทองแดง คุณมะลิ จนกระท่ังป พ.ศ.2558 ไดมีการนําภาพจาก การตูนแอนิเมชันพระ
มหาชนก มาเปนภาพในส.ค.ส. พระราชทานแทนภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
พรอมกับขอความอวยพร 3 ประการท่ีทรงพระราชทานเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2539 คือ “ขอจงมี
ความเพียรท่ีบริสุทธิ์ ปญญาท่ีเฉียบแหลม และกําลังกายท่ีสมบูรณ” 

 

ภาพท่ี 14 แสดง ส.ค.ส. พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ปพ.ศ. 2557 

ท่ีมา http://www.posttoday.com/social/royal/460571 

http://www.posttoday.com/social/royal/460571
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   นอกเหนือจากการใชภาพจาก การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก มาเปนส.ค.ส.
พระราชทานแลว  ยังสังเกตไดวาดานขวาลางของส.ค.ส.ท่ีมักจะระบุสถานท่ีพิมพวา "พิมพท่ีโรงพิมพ
สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู พิมพ โฆษณา" ( "Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, 
Publisher") ในส.ค.ส. ต้ังแตป พ.ศ. 2547-2557 มาเปนการระบุท่ีพิมพวา “มหาวิทยาลัยปูทะเลย มิถิ
ลา” ซ่ึงปรากฏการระบุท่ีพิมพเดียวกันในส.ค.ส.พระราชทานป พ.ศ.2559 อันเปนปสุดทายแหงรัชกาลท่ี 9 
   แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุดยเดช จะเคยมีพระราชดํารัสกับ
คณะศิลปนท่ีวาดภาพประกอบบทพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกวา “พระองคมิไดมีพระราชประสงค
ใหประชาชนคิดวาพระองคคือพระมหาชนก หากแตมีพระราชประสงคใหประชาชนทุกคนเปนดั่งพระมหา
ชนก” (รื่นฤทัย สัจจพันธ,2554: 191) แตการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกโดย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกลับทําใหแนวคิดนี้เดนชัดข้ึนเรื่อยๆ ดังจะ
ยกตัวอยางและอภิปรายเพ่ิมเติมในหัวขอ 4.2 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

   4.1.1.2 กษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน  

   แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติอีกประการหนึ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดในเรื่องเลา
จากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกคือ กลาวคือปรากฏการสรรเสริญพระปญญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวดังท่ีไดวิเคราะหในบทท่ี 3 วาจุดประสงคของการพระราชทานบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
แกมหาชน เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงคใหประชาชนชาวไทยมี
ปญญาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ  นอกจากนี้เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการดัดแปลง
เนื้อหาเพ่ิมเฉลิมพระเกียรติดวยการขยายบารมีในเรื่องใหปรากฏมากกวาวิริยบารมีซ่ึงเปนสารสําคัญของ
เรื่องมาสูปญญาบารมี  คือปญญาของพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือปญญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

   การสรรเสริญปญญาของพระมหาชนก ปรากฏการสรรเสริญปญญาในหลาย
ระดับ  พระพระพรหมคุณาภรณ (2552: 22-23) ไดใหความหมายของปญญาในทางพุทธศาสนาไววา 

    ความรอบรู  เติมเขาไปอีกวา ความรูท่ัว ความรูชัด คือ รู
   ท่ัวถึงความจริงหรือรูตรงตามความเปนจริง  ทานอธิบายขยายความ
   กันออกไปตางๆ เชนวา รูเหตุรูผล  รูดีรูชัว่  รูถูกรูผิด  รูควรไมควร 
   รูคุณรูโทษ  รูประโยชนมิใชประโยชน  รูเทาทันสังขาร  รู 
   องคประกอบ  รูเหตุปจจัย  รูท่ีไปท่ีมา  รูความสัมพันธระหวางสิ่ง
   ท้ังหลาย  รูตามความเปนจริง  รูถองแท  เขาใจถองแท  รูเขาใจ
   สภาวะ  รูคิด  รูพินิจพิจารณา  รูวินิจฉัย ท่ีจะจัดแจงจัดการหรือ
   ดําเนินการอยางไร 
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    แปลกันอยางงายๆ พ้ืนๆ ปญญาคือความเขาใจ  (หมายถึง
   เขาใจถูกตอง  เขาใจชัดหรือเขาใจถองแท) เปนการมองทะลุสภาวะ
   หรือมองทะลุปญหา ปญญาชวยเสริมสัญญาและวิญญาณ  ชวยขยาย
   ขอบเขตของวิญญาณใหกวางขวางออกไปและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  สองทาง
   ใหสัญญามีสิ่งกําหนดหมายรวมเก็บไดมากข้ึน  เพราะเม่ือเขาใจ
   เพียงใด  ก็รับรูและกําหนดหมายในวิสัยแหงความเขาใจเพียงนั้น  
   เหมือนคิดโจทยเลขคณิตขอหนึ่ง  เม่ือยังคิดไมออก  ก็ไมมีอะไรให
   รับรูและกําหนดหมายตอไปได  ตอเม่ือเขาใจ  คิดแกปญหาไดแลว  
   ก็มีเรื่องใหรับรูและกําหนดหมายตอไปอีก 

    ปญญาตรงขามกับโมหะ  ซ่ึงแปลวาความหลง  ความไมรู  
   ความเขาใจผิด  สัญญาและวิญญาณหาตรงกับโมหะไม  อาจ 
   กลายเปนเหยื่อของโมหะไปดวยซํ้า  เพราะเม่ือหลง  เขาใจผิดไป
   อยางใดก็รับรูและกําหนดหมายเอาไวผิดๆอยางนั้น  ปญญาชวยแกไข
   ใหวิญญาณและสัญญาเดินถูกทาง 

   เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีปรากฏการแนวคิดในการ
สรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปนพระมหากษัตริยผูนําปญญมาสูมหาชน คือ 
พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏการสรรเสริญพระปญญาของพระมหาชนก ดวย
การขับเนนความไรปญญาหรืออวิชชาของประชาราษฎรในมิถิลานคร นอกเหนือจากเหตุการณตอนโคน
ทําลายตนมะมวงอันเปนเหตุการณท่ีปรากฏอยูในบทพระราชนิพนธแลว ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ยังปรากฏภาพลอเลียนประชาชนชาวมิถิลาหรืออีกนัยหนึ่งคือประชาชนชาวไทยท่ีมัวเมา
ในอบายมุข กามกิเลสตางๆ ดังภาพ 
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ภาพท่ี 15 แสดงภาพประชาชนชาวมิถิลานครท่ีมัวเมาในกามกิเลส ในพระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

   พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ จึงปรากฏเหตุการณท่ีพระมหา
ชนกปรารถนาท่ีจะบรรพชาอันเปนเนื้อหาท่ีเหมือนกับอรรถกถามหาชนกชาดก ดวยพระมหาชนกทรง
ผิดหวังกับประชาชนท่ีหมกมุนในกามกิเลส ดังเนื้อความในบทรองท่ีพระมหาชนกรําพึงถึงชีวิตของพระองค
วา  

     (บทรอง) โอชีวีขานี้ดั่งนาวา เพราะเวลาเลนลอลอ   

  เกลียวคลื่นลอยลําไปใกลฝงท้ังวันคืน ดังหลับใหลไมรูตื่น นานแสนนาน                                             

  เม่ือไหรหนอ เม่ือไหรหนอ ขาจะตื่นนิรันกาล แลไมเห็นฝงเลย  

    (บทพูด) ตนนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยูแลวเพราะไมมีผล    

  แตตนนี้ถูกหักโคนลงเพราะมีผล แมราชสมบัตินี้ก็เหมือนกับตนไมมีผล บรรพชาเชนกับ 

  ตนไมหาผลมิได เราจักไมเปนเหมือนตนไมมีผล   

    (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต,ิ นาทีท่ี 47-48) 

   จากบทรองและบทพูดขางตน อาจจะกลาวไดวา พระมหาชนกมหานาฏกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ปรากฏสารในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชท่ีทรงสมบูรณดวย “ปญญา” ในทางธรรม คือความรูความเขาใจ สิ่งท่ีเปน
เหตุหรือปจจัยท่ีนําไปสูความทุกข  การเปรียบเทียบชีวิตของพระมหาชนกเหมือนกับเรือเชื่อมโยง
ความหมายการมีชีวิตอยูในสังสารวัฏเชนเดียวกับอนุภาคการวายน้ําในมหาสมุทร 7 วัน  การตั้งคําถามวา 
“เม่ือไหรหนอขาจะตื่น” สื่อนัยความหมายถึงการบรรลุธรรมหรือการเปนผูตื่นตามพระสมญานามแหง
พระพุทธเจา คือผูรู ผูตื่น และผูเบิกบาน  สอดคลองความหมายของวรรคสุดทายท่ีวา “แลไมเห็นฝงเลย” 
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อันหมายถึงการขามถึงฝงหรือการบรรลุธรรมเชนกัน  การเพ่ิมบทรองนี้จึงสอดคลองความหมายอันดีกับ
ความเปรียบท่ีวา “บรรพชาเชนกับตนไมหาผลมิได เราจักไมเปนเหมือนตนไมมีผล”   

   นอกเหนือจากปญญาของพระมหาชนกในการรูเทาทันเหตุแหงความทุกขแลว 
พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ ยังเนนย้ําความสําคัญการสรางปญญาใหมหาชน นางมณี
เมขลาจึงไดทวงสัญญาท่ีนางเคยบอกใหพระมหาชนกตั้งสถาบันการศึกษา 

    กอนนิทราขาขอคําสัญญา  ธรรมกถาท่ีทานชาญเฉลย                                    
   โพธิญาณผานโอษฐแลว อยาผานเลย อยาผานเลย  ขอจงเผยใหปวง 
   ชนไดยลยิน  ขอจงตั้งสถานการศึกษา ขอศรัทธาจงคงอยูไมรูสิ้น                             
   ขอความเพียรสถิตอยูคูฟาดิน สวางไสวเปนอาจิณดวยปญญา   
   สวางไสวเปนอาจิณดวยปญญา 

      (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต,ิ นาทีท่ี 49) 

   การเนนย้ําวรรคสุดทายท่ีวา “สวางไสวเปนอาจิณดวยปญญา” สื่อความหมาย
หลายระดับ ระดับแรกแสงสวางสื่อถึง “โพธิยาลัย อันหมายถึงท่ีอาศัยแหงแสงสวาง” สวนปญญาอาจจะ
สื่อความหมายถึง “มหาวิชชาลัย หมายความวาท่ีอาศัยแหงความรูอันยิ่งใหญ”  ความหมายระดับท่ีสอง
อาจจะหมายถึงปญญาอันหมายถึงความรูความเขาใจอันเปนเครื่องนําพาชีวิตไปสูหนทางท่ีสวาง หนทางท่ี
เจริญ อันเชื่อมโยงความหมายไปถึงความหมายระดับท่ีสาม คือปญญาหรือความรูและความเขาใจของ
พระมหากษัตริยเปรียบประดุจแสงสวางท่ีนําทางใหมหาชนมีปญญาเชนเดียวกับพระองค สอดคลอง
ความหมายกับวรรคท่ีกลาววา “โพธิญาณผานโอษฐแลว อยาผานเลย” 

   การอนุสรณถึงสัญญาท่ีใหไวแกนางมณีเมขลาจึงทําใหพระมหาชนกตระหนักถึง
หนาท่ีของพระมหากษัตริย  แมพระองคจะมีปญญาเขาใจท้ังเหตุแหงความทุกขและมรรคท่ีจะนําไปสูการ
ดับทุกขคือการบรรพชา  แตพระมหากษัตริยยังมีหนาท่ีท่ีสําคัญยิ่งกวาการบรรพชา คือการสรางปญญา
หรือการใหความรูแกประชาชน 

    “บัดนี้ขาตระหนักแลววา ขายังไมอาจเขาสูมรรคาแหง 
   ความสุขได  ตราบใดท่ีปวงชนยังขาดท่ีพ่ึงพิงหวังอิงอยูกับอวิชชา  แม 
   เทวดายังปรารถนาใหขากลาวธรรมใหสาธุชนสดับ ตลอดจนตั้ง 
   สถาบันการศึกษาข้ึนรองรับ และการในนั้นจึงจะสําเร็จกิจและได 
   มรรคาแหงบรมสุข  ทุกบุคคลไมวาจะเปนพอคาวาณิช เกษตรกร  
   กษัตริย หรือสมณะตองทําหนาท่ีท้ังนั้น  อยางไรก็ตามกอนอ่ืน 
   เราตองหาทางฟนฟูตนมะมวงท่ีมีผล...” 

     (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต,ิ นาทีท่ี 50) 
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   จากคํากลาวของพระมหาชนกขางตน จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยมีหนาท่ีท่ี
สําคัญคือการสราง “ปญญา” ใหแกประชาราษฎร  โดยปญญาในท่ีนี้มีหลายระดับ เริ่มตั้งแตการฟนฟูตน
มะมวงคือปญญาทางโลกอันหมายถึง “การมีความรูในระดับการดําเนินชีวิต  สามารถเก้ือกูลใหการดําเนิน
ชีวิตเปนไปอยางสงบสุข ตลอดจนชวยใหตัวเองหลุดพนจากความทุกขหรือภัยตางๆไดอยางปลอดภัย” 
(พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540: 27) ไปจนถึงปญญาทางธรรมดวยการกลาวถึงประชาชนชาวมิถิลา
วา “ปวงชนยังขาดท่ีพ่ึงพิงหวังอิงอยูกับอวิชชา”  แสดงใหเห็นประชาชนไมรูวาอะไรเปนเหตุแหงทุกข 
เหตุแหงความเสื่อม  พระมหากษัตริยดํารงตําแหนงสําคัญในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงทางปญญาแกมหาชน  โดย
ไดขยายความถึงวิธีการใหปญญาวาสามารถกระทําไดต้ังแตการกลาวธรรมใหชนสดับ  ไปจนถึงการให
ปญญาท่ียั่งยืนคือการตั้งสถาบันการศึกษา 

   อาจจะกลาวได พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต ิเปนเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีนําเสนอแนวคิดเรื่องกษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชนไดเดนชัดท่ีสุด ท้ังนี้
สัมพันธกับสื่อท่ีเปนละครเวที เอ้ือใหเพ่ิมเหตุการณประชาชนมัวเมาในกามกิเลสไดอยางหลากหลาย ยิ่งตัว
บทขับเนนความไรปญญาของประชาชนชาวมิถิลามากเทาใด ก็ยิ่งขับเนนความสําคัญของพระมหากัตริยท่ี
จะสรางปญญาใหแกประชาชนมากเทานั้น 

   การขับเนนหนาท่ีชองพระมหากษัตริยในฐานะท่ีเปนผูใหปญญาแกมหาชน เพ่ือ
สรรเสริญพระเกียรติพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช การท่ีพระมหาชนกตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัยแกประชาชนชาวมิถิลาก็เปนการ
สรางปญญาใหแกมหาชนดุจเดียวกับท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิอดลุยเดชทรงพระราชทานบท
พระราชนพินธพระมหาชนกแดปวงชนชาวไทย 

   4.1.1.3 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม  

   การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะ
พระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมปรากฏอยางเดนชัดในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 
ดังท่ีไดวิเคราะหไวในหัวขอ 3.2.2.1.6 การใหรายละเอียดของทศพิธราชธรรม โดยไดยกตัวอยาง การตูน
แอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีปรากฏการขยายความทศพิธธรรมครบท้ัง 10 ประการเพ่ือสรรเสริญพระ
เกียรติพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งคือการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรง
ปกครองมิถิลานครดวยทศพิธราชธรรม  นอกจากนี้ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก มีชื่อองกท่ี 4 
ทศพิธราชธรรม 

    อยูในแดนแหงนี้ แสงสีทองนําสองไกล                                                                    
   เหลาประชาชาวไทยท่ัวฟา   นอมนําทําความดี      
   ทรงในทศพิธราชธรรม บานเมืองเรารมเย็นเพราะพระบารมีจน
   วันนี้ ทรงในทศพิธราชธรรม บานเมืองเรารมเย็น มาถึงทุกวันจน
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   วันนี้  รับรูจดจํา ย้ําลึกจิตใจ เรามีเพราะใครทรงทําเพ่ือเรา                                                                
   หลายครั้งผานมา ทุกขรอนผอนเบา  ภัยรายบรรเทาเพราะทาน
   ดูแล  ภูมิใจเสมอท่ีไดเกิดมา บนแผนดินนี้ท่ีเราตองภูมิใจ                                                                                 
   อยูในใตบารมีปกอยู เปนเวลาเนิ่นนานเพียงใดท่ีพอทําใหเรา 
   เราขอท่ีจะตอบแทนสักครา กาวเดินบนพ้ืนแผนดินจะขอมุงทําสิ่ง
   ดี  ขอตั้งปฏญิาณเอาไวทดแทนคุณของชาติไทย                               
   ใหสมท่ีเกิดและโตบนแดนขวานทอง      ขอเราทําดี                                 
   เพ่ือบานของเราแบบอยางในหลวงทานทรงทําใหปวงชนเรื่อยมา                           
   แมจะเหนื่อยก็เพียงแตคิดสัมฤทธิ์ก็เพราะม่ันทํา                                                                     
   ขอนําความเพียรท่ีเคยเห็นมาจากพอเปนแบบนํา 

       (รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร, 2555: 26-27) 

                        องกท่ี 4 ของ ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก เปนตอนท่ีไมผลตอโครงเรื่อง
เพราะเหตุการณเรื่องฟนฟูผลมะมวง 9 ประการไดจบลงในองกท่ี 3 ปริศนาแหงธรรมแลว องกท่ี 4 จึง
บทบาทในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยตรง  เห็นไดจากบทรองขางตน การ
ใชความเปรียบ “แสงสีทองสองนําทาง” ตีความไดหลายนัย อาจจะหมายถึงความเพียรหรือคุณธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงประพฤติเปนแบบอยางแกพสกนิกรชาวไทยตลอด
พระชนมชีพ  หรืออาจจะหมายถึงแสงอาทิตยอันเปนความเปรียบแทนพระบารมีของพระมหากษัตริยดังท่ี
ไดวิเคราะหในหัวขอ 3.2.3.4 ขนบในการใชความเปรียบ   การซํ้าความ “ทรงในทศพิธราชธรรม” ถึง 2 
ครั้ง พรอมท้ังขยายความผลของการเปนกษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีทําให  “บานเมืองเรารมเย็น มาถึงทุกวันจนวันนี้” สอดคลองเปนอยางดีกับภาพเขียน
ทรายดานหลังวงออเคสตรา 
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ภาพท่ี 16 แสดงภาพเขียนทรายประกอบการแสดงของวงออเคสตราใน  ซิมโฟนีอุปรากรพระมหา 
  ชนก                

สังเกตไดวาภาพท่ีวาดทรายดานซายเปนภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานจนพระเสโทหลั่ง
รวมกันท่ีปลายนาสิก  อันเปนภาพท่ีปรากฏในเหรียญพระมหาชนก และภาพท่ี การตูนแอนิเมชันพระ
มหาชนก นํามาสรางภาพเปรียบเทียบเพ่ืออธิบายทศพิธราชธรรมขอความเพียรดังท่ีไดวิเคราะหในหัวขอ 
3.2.2.1.2 การจําลองภาพเหตุการณเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

  นอกจากการใชภาพวาดทรายแลว การใชสรรพนามของผูขับรองวา “เรา” และใชคํา
เรียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา “พอ” ซ่ึงจะอภิปรายโดยละเอียดในหัวขอ 4.1.1.5 แสดงใหเห็นวา
บทเพลงนี้ขับรองเพ่ือแทนความรูสึกของประชาชนชาวไทยท้ังประเทศท่ีไดอยูอยางรมเย็นเปนสุข “ทุกข
รอนผอนเบา  ภัยรายบรรเทา” เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปกครองแผนดิน
ดวยทศพิธราชธรรม ดังท่ี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2549: 12, เนนขอความโดยผูวิจัย) ไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางความทุกขสุขของประชาราษฎรกับทศพิธราชธรรมวา  

   เม่ือพระมหากษัตริยเจา ทรงดํารงทศพิธราชธรรมนี้ใหตั้งบริบูรณ
  ดวยดีในพระองค ฝายพระราชวงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลีพระบาทและ
  อาณาประชาราษฎร  ขาขอบขัณฑสีมา ก็ยอมมีความสวามิภักดิ์นับถือรัก
  ใคร  ตั้งใจประกอบราชกิจฉลองพระเดชพระคุณ  เต็มกําลังกาย เต็มกําลัง
  ความคิด ซ่ือสัตยสุจริตมิใหคิดทรยศ ชวยบํารุงรัฐชนบทใหสมบูรณม่ังค่ังสม
  ดังพระราชประสงค กลาวท่ีส้ันท่ีสุดก็คือ ความทุกขสุขของราษฎรจะเปน
  สภาพบังคับของทศพิธราชธรรมนั้นเอง 
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  คํากลาวขางตน สอดคลองกับการสรางความลําบากของประชาชนเพ่ือแสดง
ทศพิธราชธรรมในการตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีปรากฏเหตุการณพายุทําใหบานเรือนราษฎรเสียหาย 
ประชาราษฎรตางมารองทุกขกับพระมหาชนก พระมหาชนกจึงไดแสดงพระปณิธานท่ีจะปกครองแผนดิน
โดยธรรม และแจกแจงองคประกอบของทศพิธราชธรรม  

   ชาวเมือง 1: พระมหาชนกเมตตาขาดวย ขาไมรูจะทํามาหากินอะไร 
  แลว 

   แมของชีวก: บานขาดวยเสียหายจากพายุ  จนมิอาจอยูไดแลว 

   ... 

   พระมหาชนก: อยาวิตกไปเลยเราจะชวยเหลือพวกเจาทุกคน เพราะ 
  ปญหาของพวกเจาก็เหมือนปญหาของเราและบานของพวกเจาก็คือบาน 
  ของเราเชนกัน  นี่ คือบานของเรา บานท่ีเราไดมาดวยความเพียรพยายามจนได 
  ครองราชสมบัติโดยธรรม  เราจึงตองปกครองบานเมืองของเราดวย  
  ทศพิธราชธรรม 

               (การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก, นาทีท่ี 84)     

   4.1.1.4 กษัตริยนักเกษตรกรรม   

   การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะกษัตริยนักพัฒนา
ปรากฏอยางเดนชัดผานการนําเสนออนุภาคการฟนฟูตนมะมวง 9 ประการท่ีเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธทุกสํานวนตางเก็บอนุภาคนี้ไวในการแสดง โดยมีการนําเสนอแตกตางออกไปตามสื่อแตละประเภท 
เชนการใชภาพวาดประกอบการอธิบายวิธีการฟนฟูตนมะมวงใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก 
ความเปนกษัตริยนักเกษตรกรรมของพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดชถูกขับเนนผานการสรางความผิดหวังของพระมหาชนกท่ีผิดหวังกับตนมะมวงท่ีมีผลท่ีถูกทําลาย
จนกระท่ังอยากเสด็จออกบรรพชา แตก็ทรงระลึกไดวาสิ่งท่ีสําคัญกวาการบรรพชาคือการพัฒนาให
ประชาชนมีความรู  

   ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏนําเสนออนุภาคการ
ฟนฟูตนมะมวงใหมีผล ดวย 9 วิธีประการอยางเดนชัด ดวยการแสดงของผูแสดงบนเวที และบทรองของ
ตัวแสดงความวา 

    เกาวิธีฟงดีดี กาวครั้งนี้เราตองกาวหนา กาวตอไปเราตอง
   ทํา จงจดจํากาวนี้เถิดหนา เกาวิธีฟงดีดี ดูชีวีหมายฟนคืนมา เกาวิธี
   มีเกาอยาง ทุกกาวยางกาวอยางศรัทธา 
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    1) เพาะเม็ดมะมวง  เพาะเม็ด เพาะเม็ด ชวยกันทําให
   สําเร็จ เพาะเม็ด เพาะเม็ด ถาสําเร็จจะไดชื่นใจ 

    2) ถนอมราก ถนอมราก ถนอมราก ไมเห็นยากเราชวยกัน
   ได  ถนอมราก ถนอมราก ไมเห็นยากเราชวยกันได 

    3) ปกชํากิ่ง เลือกดูสิ เลือกดีดี  เลือกอีกทีวามีก่ิงไหน  
   เลือกดูสิ เลือกใหได เอาไปปกชํา 

    เกาวิธีฟงดีดี กาวครั้งนี้เราตองกาวหนา กาวตอไปเราตอง
   ทํา จงจดจํากาวนี้เถิดหนา เกาวิธีฟงดีดี ดูชีวีหมายฟนคืนมา เกาวิธี
   มีเกาอยาง ทุกกาวยางกาวอยางศรัทธา 

    4) เสียบยอด เสียบยอดนัก เสียบยอดนัก ชางเยี่ยมยอด
   เราทําได เสียบยอดนัก เสียบยอดนัก จําเอาไวใชเรื่องขํา 

    5) ตอตา ตอตาตอกับก่ิง ทุกๆสิ่งเราควรจดจํา ตอตาตอ
   กับก่ิง  ทุกๆ สิ่งเราควรจดจํา  

    6) ทาบกิ่ง มาชวยมะ มาชวยมะ ก่ิงสวยสวยมาชวยกันทํา  
   ทาบก่ิงสวย จะชวยนําชีวิตคืนมา 

    เกาวิธีฟงดีดี กาวครั้งนี้เราตองกาวหนา กาวตอไปเราตอง
   ทํา จงจดจํากาวนี้เถิดหนา เกาวิธีฟงดีดี ดูชีวีหมายฟนคืนมา เกาวิธี
   มีเกาอยาง ทุกกาวยางกาวอยางศรัทธา 

    7) ตอนกิ่ง ตอนก่ิง ตอนก่ิง ชางเปนสิ่งงายดายหนักหนา  
   ตอนก่ิง  ตอนก่ิง แปลกแตจริงมีรากงอกออกมา 

    8) รมควันตนท่ีไมมีผล รมควันสิ รมควันเขา หวังเจาใหมี
   ลูกออกมา รมควันสิ รมควันเขา หวังเจาใหมีลูกออกมา 

    9) ชีวาณูสังเคราะห ไมรูเหนื่อย ไมรูลา หากศรัทธา 
   ขยันหม่ันเพียร  ไมรูเหนื่อย ไมรูลา หากศรัทธาขยันหม่ันเพียร 

    เกาวิธีฟงดีดี กาวครั้งนี้เราตองกาวหนา กาวตอไปเราตอง
   ทํา จงจดจํากาวนี้เถิดหนา เกาวิธีฟงดีดี ดูชีวีหมายฟนคืนมา เกาวิธี
   มีเกาอยาง ทุกกาวยางกาวอยางศรัทธา 
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    หากเรารูเพียร รูโปรด ไมทอกาวไปขางหนา เกาวิธีมะมวง
   ฟนคืนชีวา กาวอยางศรัทธา กาวใหม กาวใหม 

    (พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ, นาทีท่ี 52-58) 

  
ภาพท่ี 17 แสดงการนําเสนอวิธีการฟนฟูมะมวง 9 ประการใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ท่ีปรากฏท้ังการใชภาพเลเซอรและการแสดงดวยอุปกรณประกอบฉาก 

   จากเนื้อหาของบทขับรองขางตน จะเห็นไดวาบทขับรองนี้มิไดนําเสนอแค
วิชาการฟนฟูมะมวง 9 ประการเทานั้น แตกลวิธีการเลนคําวา “เกา” กับ “กาว” ในเนื้อเพลงยังแสดงให
ถึงความสําคัญของการใหความรูทางการเกษตรแกประชาชนเพ่ือเปนปจจัยผลักดันใหประเทศชาติพัฒนา
หรือ “กาวไปขางหนา” นอกจากนี้คําการใชคําวา “กาว” คูกับคําวา “เราตองทํา” และ “ศรัทธา” ยัง
แสดงใหเห็นวาการลงมือปฏิบัติจริงและความเชื่อม่ันอันเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการกระทําใดใดประสบ
ความสําเร็จ  อีกท้ังยังขยายความตอจากองคความรูท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
พระราชทานไวในบทพระราชนิพนธ   

   นอกเหนือจากวิธีฟนฟูมะมวง 9 ประการแลว รายละเอียดบางประการในเรื่อง
เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกก็ขับเนนแนวคิดในการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชในฐานะกษัตริยนักเกษตรกรรม เชน การกลาวถึงพระราชกรณียกิจเก่ียวกับน้ําและ
การเกษตรอันเปนปจจัยสําคัญในการประกอบเกษตรกรรมใน ลิเกการกุศลพระมหาชนก 

    ...ขุมทรัพยในน้ําคือการชลประทานประจํานคร   
   ประชาราษฎรไมเดือดรอน ท่ัวนครสดใส  ขุมทรัพยยอดไมหมายเหตุ 
   คือการเกษตรบานเมือง ทํานุบํารุงใหรุงเรืองสมเปนเมืองศิวิไลซ 

      (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 3, นาทีท่ี 20-21) 
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   ดังท่ีไดวิเคราะหไวในหัวขอ 3.2.2.1.1.1 อนุภาคปลอยผุสรรถเพ่ือหาผูมีบุญ
และมีปญญาสามารถตอบปญหาส่ีประการของพระโปลชนก วาบทสนทนานี้เปนการปรับเนื้อหาของ
เรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีโครงการตามพระราชดําริ
กวา 4,000 โครงการ โดยเฉพาะโครงการเก่ียวกับการน้ําและการเกษตรท่ีเปนกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมซ่ึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ  อันแสดงใหเห็นภาพความ
เปนพระมหากษัตริยนักเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเดนชัด 

   4.1.1.5 พอผูเมตตาตอมหาชน   

   การเปรียบเทียบพระมหากษัตริยวาเปนเสมือนบิดาของประชาราษฎร เปนสิ่ง
ปรากฏมาอยางยาวนานในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทย จตุพร มีสกุล (2556:175-180 ) ไดกลาวถึง
ลักษณะการเปรียบเทียบพระมหากษัตริยและพระบรมวงศนานุวงศวาเหมือนบิดามารดา หรือเหมือนเครือ
ญาติของประชาชนวาปรากฏมาต้ังแตสมัยสุโขทัย และเวนไปในสมัยอยุธยา และกลับมาปรากฏแนวคิดนี้
อีกครั้งในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร ดังท่ีพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรง
สรรเสริญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววาทรงเปนพระเทพบิดร เปนท่ีรักของประชาชนมีพระ
มหากรุณาธิคุณดุจดังบิดามารดาของพสกนิกร 
    ...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ เทพบิดรของไทเรา  
   พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เจาชีวิตของตัวตัวรัก โดยสวามิภักดิ์พรักพรอม 
   ดวยตางยอมอนุสรราพึง คิดถึงพระเดชพระคุณพระกรุณา เปรียบบิดา 
   มารดร ชาวพระนครทุกเพศ ชาวตางประเทศทุกภาษา… 
    (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ, 2468: 23) 

   แนวคิดในการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปน
ประดุจพอของประชาชนชาวไทยท้ังแผนดินนอกจากจะเปนไปตามขนบการเฉลิมพระเกียรติในอดีตแลว  
สวนหนึ่งยังมาจากความรัก  ความเทิดทูน และความผูกพันท่ีประชาชนชาวไทยมีตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเห็นไดชัดจากการปรากฏคําใชเรียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชวา “พอ” อยางกวางขวางท้ังในวรรณกรรมประเภทตางๆ อาทิ เพลง บทโฆษณา คําขวัญ ฯลฯ การใช
คําเรียกวา “พอ” นี้นอกจากจะแสดงใหเห็นความใกลชิดระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนแลว ยัง
แสดงใหเห็นความเคารพ ความรักใครเทิดทูนของประชาขนท่ีมีตอสถาบันพระมหากษัตริยจึงเปรียบเทียบ
พระมหากษัตริยเปนผูบุคคลในครอบครัวอันเปนท่ีรัก 

   ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก การเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพอยังคงปรากฏสืบเนื่องอยางเดนชัด   โดยแนวคิด
ในการสรรเสริญพระเกียรติวาเปนทรงเปนพอผูเมตตาตอมหาชน มาจากการเชื่อมโยงชื่อของพระมหาชนก
ท่ีแปลวา “พอผูยิ่งใหญ” กับ “พอหลวง” ของปวงชนชาวไทย  แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรตินี้ปรากฏ
อยางเดนชัดในบทขับรองสรรเสริญพระเกียรติเปดการแสดง ลิเกการกุศลพระมหาชนก  
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    องคสมเด็จพระภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  ปกครองชาติโดย
   ธรรม   นําชาติไทยดุจบิดา  ไพรฟาปวงประชาท้ังหญิงชาย อยูโขด
   เขาลําเนาไพรไดพ่ึงบุญอุนใจ  ในใตพระบารมีเอย พระหนึ่งเดียวใน
   โลกา  มหากษัตริย  รอยใจรวมไทยท้ังชาติใหจงรักภักดี  รวมใจไทย
   ใหรูจัก  ใหรูรักสามัคคี  น้ําไหลริน  พ้ืนดินดี  ท้ังฝนเทียมเตรียมยาม
   ท่ีมีพิบัติภัย 

    ***องคอัครศิลปน  คือพระปรมินทร  แหงสยามแดนไทย  
   เชิดชู   ศิลปะวัฒนธรรมไว  แกผองไทยศิวิไลซวัฒนา 

    ปวงชาพระพุทธเจา นอมเกลาวันทนา   พระสยามเทวา  
   ทรงพระ กรุณาได โปรดมาดลให   สิ่งศักด์ิท่ัวไป  ปกปองผองภัย  ให
   พอหลวงไทยทรงพระเจริญ 

    (ลิเกการกุศลพระมหาชนก แผนท่ี 1 นาทีท่ี 7.30-10.45) 

   จากบทรองขางตน จะเห็นไดวาปรากฏท้ังการใชความเปรียบคือการ
เปรียบเทียบลักษณะการปกครองชาติโดยธรรมวา “ดุจบิดา” และการใชคําเรียกพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พอหลวง” เขนเดียวกับบทรองปดการแสดง ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก 
ท่ีปรากฏการเรียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พอ” เชนกัน ในวรรคท่ีวา “ขอนํา
ความเพียรท่ีเคยเห็นมาจากพอเปนแบบนํา” 

  จากการวิเคราะหแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท้ัง 5 ประการขางตน จะเห็นไดวา
แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท้ัง 5 ประการมีความสอดประสานกลมกลืนกันเปนอยางดี  แมวาจะ
นําเสนอผานสื่อหลากหลายรูปแบบแตกตางกันก็ตาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปนพอผูเมตตาตอมหาชน  หากพิจารณาอยางผิวเผิน
แลวอาจจะมองวาการเฉลิมพระเกียรติวาเปนพระโพธิสัตวและกษัตริยเปนสถานภาพท่ีสูงสงไมสอดคลอง
กับการสรรเสริญวาเปนพอ  แตเม่ือพิจารณาในระดับลึกจะพบวาแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรตินี้มีความ
เชื่อมโยงสอดรอยกัน  กลาวคือความเปนพอยอมมีความเมตตา  ใกลชิด และหวงใยราษฎรเชนเดียวกับ
พระโพธิสัตว ท่ี มีความเมตตาตอสรรพสัตว ท้ังหลายอยางไม มี เ ง่ือนไข  เชนเดียวกับความเปน
พระมหากษัตริยท่ีมีหนาท่ีปกปองประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข เชนเดียวกับพอท่ีมีหนาท่ีปกปองลูกของ
ตนเองใหพนจากผองภัย  โดยนัยนี้อาจจะกลาวไดวาแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกตางขับเนนซ่ึงกันและ
กัน ทําใหภาพของพระมหากษัตริยผูเปยมดวยความเพียร ทศพิธราชธรรม พระอัจฉริยภาพ  และความ
เมตตา  อันสงผลใหเกิดภาพของพระมหากษัตริยผูบริบูรณดวยคุณสมบัติและเปนท่ีรักยิ่งของพสกนิกร  
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  นอกเหนือจากการสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผานตัวละคร
พระมหาชนก ยังสังเกตไดวาในกลุมขอมูลท่ีนํามาศึกษาจะพบเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
บางเรื่อง พบการขับเนนภาพของพระนางสีวลีเทวีในฐานพระมหาราชินีคูบารมีพระมหากษัตริย โดย
เชื่อมโยงจากพระมหาชนกคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระนางสีวลีผูเปนพระราชินี
จึงเชื่อมโยงกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ลักษณะท่ีกลาวมาขางตนปรากฏอยางเดนชัด
ใน การตูนแอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกซ่ึงเปนเรื่องเลาท่ีผลิตซํ้าจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเรื่อง
ลาสุด และปรากฏการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเดนชัด
ท่ีสุดดวย 

  การสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานพระราชินีคูพระ
บารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏผานการสรางเหตุการณใหตัวละครพระนาง   
สีวลีคอยมีบทบาทชวยเหลือพระมหาชนกในการแกไขปญหาของชาวเมืองมิถิลานคร เชนเดียวกับสมเด็จ
พระเจานางสิริกิติ์ท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงขางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เสมอตลอดรัชสมัย 

  
 

ภาพท่ี 18 แสดงภาพเปรียบเทียบพระมหาชนกกับพระนางสีวลีใน การตนูแอนิเมชันพระมหาชนก 
เปรียบเทียบกับภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงประกอบพระราชกรณียกิจรวมกัน ท่ีมา ภาพขวา: 
http://123.242.165.136/?module=news&pages=detail_news&news_code=N0000072 

  จากภาพท่ี 4 ภาพซายเปนเหตุการณตอนท่ีพระมหาชนกอธิบายหลักทศพิธราชธรรมท้ัง 
10 ประการใหชีวกฟง  โดย การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก นําเสนอการประกอบพระราชกรณียกิจของ
พระมหาชนกท่ีมีพระนางสีวลีอยูเคียงขางในการประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือใหผูเสพเขาใจหลัก

http://123.242.165.136/?module=news&pages=detail_news&news_code=N0000072
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ทศพิธราชธรรมเดนชัดข้ึน  ภาพขวาเปนภาพของพระบาทสมเด็จพระนางเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระเจานางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมและชวยเหลือราษฎรท่ีจังหวัดตาก
เ ม่ื อ วั น ท่ี  4  กุ ม ภ า พั น ธ  พ . ศ .  2 5 2 1  ( http: / / 1 2 3 . 2 4 2 . 1 6 5 . 1 3 6 / ?module=
news&pages=detail_news&news_code=N0000072)  

  นอกเหนือจากการสรางภาพพระนางสีวลีประกอบพระราชกรณียกิจเคียงคูกับพระมหา
ชนกเพ่ือใหเกิดแนวเทียบกับสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถแลว  ใน การตูนแอนิเมชันพระมหา
ชนก ยังปรากฏการสรางเหตุการณในเรื่องใหเหมือนกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   

  
 

ภาพท่ี 19 แสดงภาพเปรียบเทียบพระมหาชนกกับพระนางสีวลีใน การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก 
เปรียบเทียบกับภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ ใ น วั น ฉ ล อ ง สิ ริ ร า ช ส ม บั ติ  9  มิ ถุ น า ย น 2 5 4 9  ท่ี ม า ภ า พ ข ว า : 
http://www.palaces.thai.net/king60/2006-06-09/original/004-2-3-Rachot_00200.html 

  ภาพท่ี 19 แสดงภาพเหตุการณปดเรื่องใน การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก หลังจาก
การต้ังปูทะเลยมหาวิชชาลัย พระมหาชนกกับพระนางสีวลีเทวีและฑีมาวุราชกุมารไดเสด็จออกท่ีพระ
ระเบียงของพระราชวังเมืองมิถิลา ประชาชนชาวมิถิลาตางตะโกน “ทรงพระเจริญ” เพ่ือสรรเสริญพระ
มหาชนกท่ีทรงตั้งสถาบันการศึกษาท่ีใหความรูแกประชาขน  สังเกตไดวาการปดเรื่องของ การตูน
แอนิเมชันพระมหาชนก ละมายกับเหตุการณในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจานางสิริกิติ์เสด็จออกมหา
สมาคม ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย โดยมี  พสกนิกรเฝารับเสด็จและเปลงเสียงตะโกนทรงพระเจริญ
เชนเดียวกัน   

http://123.242.165.136/?module=news&pages=detail_news&news_code=N0000072
http://123.242.165.136/?module=news&pages=detail_news&news_code=N0000072
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  จากการวิเคราะหขางตน จะเห็นไดวาการเชื่อมโยงภาพพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมีผลตอการการเชื่อมโยงกับภาพของสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับพระนางสี
วลีเทวี  ในขณะเดียวกันการขับเนนแนวคิดในการสรรเสริญพระมหาราชินีคูบุญกับพระมหากษัตริยก็ทําให
แนวคิดในสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวผานตัวละครมหาชนกเดนชัด  โดยเฉพาะ
แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีสัมพันธกับความเปนกษัตริยท้ังแนวคิดกษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน  
กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม  และ กษัตริยนักพัฒนา  เพราะ “พระราชินี” เปนตําแหนงท่ีคู กับ
พระมหากษัตริยและมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหพระมหากษัตริยสามารถประกอบพระราชกรณียกิจ
ในมิติตางๆ ท่ีมีการสรรเสริญพระเกียรติไวไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน  เปนการปดเรื่องท่ีแสดงใหเห็น
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยท่ียังมีบทบาทสําคัญในการดํารงความเปนปกติสุขแหงสังคม โดย
มีองคพระมหากษัตริยและพระราชินีของพระองคเปนกลไกสําคัญในการปฏิบัติบทบาทนั้น  

  4.1.2 มโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏในส่ือ
ตางๆ ของเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

  จากการอภิปรายแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก จะพบวาแนวคิดในการเฉลิมพระ
เกียรติท้ัง 5 ประการสัมพันธกับมโนทัศนทางการเมืองการปกครอง 3 มโนทัศนคือ   

   4.1.2.1 มโนทัศนพุทธราชา 

   4.1.2.2 มโนทัศนธรรมราชา 

   4.1.2.3 มโนทัศนพอปกครองลูก  

  ดังจะอภิปรายโดยละเอียดดังตอไปนี้ 

   4.1.2.1 มโนทัศนพุทธราชา คือมโนทัศนทางการเมืองการปกครองท่ีเชื่อมโยง
พระมหากษัตริยกับพระพุทธเจา  ชลดา เรืองรักษลิขิต (2538: 58) ไดอางอิงท่ีมาของมโนทัศนพุทธราชา
วามีท่ีมาจากตํานานมูลศาสนา  ท่ีกลาววาผูจะเปนกษัตริยของชุมชนคือพระโพธิสัตวผูท่ีตอมาจะไดตรัสรู
เปนประพุทธเจา 

    อยูมาวันหนึ่ง  บุคคลท้ังหลายเหลานั้นจึงประชุมปรึกษากัน  
   ถึงเรื่องผูรายลักเอาวัตถุขาวของอยูเสมอๆ มิไดขาด  เราท้ังหลายจะ
   คิดหาหนทางปองกันประการใดดี  มีผูหนึ่งกลาวข้ึนวา  เราท้ังหลาย
   ควรสมมุติบุคคลผูมีปญญาข้ึนเปนหัวหนาคนหนึ่ง  ใหวากลาวสั่ง
   สอนคนท่ีควรสอน  อาจขมบุคคลท่ีควรขม  อาจขับไลบุคคลท่ีควร
   ขับไลนั้น  แลวเราท้ังหลายก็ควรแบงขาวสาลีของเราใหแกมันผูนั้น
   ตามสมควรเถิด  เม่ือคนท้ังหลายตกลงเห็นพรอมกันแลว  ครั้งนั้น
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   พระสมณโคดมพระองคยังเสวยพระชาติเปนพระบรมโพธิสัตว  
   บังเกิดอยูในชนบท  แตครั้งปฐมกัลปโพน  มีรูปรางลักษณะงดงาม
   ยิ่งกวาคนท้ังหลายในสมัยนั้น  และมีเดชานุภาพยิ่งกวาคนท้ังหลาย  
   ในสมัยนั้นมีปญญารอบรูในสิ่งท้ังหลายนั้นๆ ก็ยิ่งกวาคนท้ังหลายใน
   สมัยนั้น  คนท้ังหลายเหลานั้นก็พากันสูสํานักของพระองค  แลวก็
   สมมติพระองคใหเปนใหญกวาเขาท้ังหลายเหลานั้น 

     (ธิดา สาระยา อางในชลดา เรืองรักษลิขิต,2538: 58) 

   นอกจากนี้ ชลดา เรืองรักษลิขิต (2538: 58) ยังไดกลาวถึงลักษณะท่ีแสดงมโน
ทัศนเรื่องพุทราชาวามีหลายลักษณะ  ไดแก 1) ปรากฏในพระนามของพระมหากษัตริยหรือคําแทน
พระมหากษัตริย 2) ปรากฏในการสรางพระบรมรูปแทนองคพระมหากษัตริย  และ 3) ปรากฏใน
พฤติกรรมท่ีเลียนแบบพระจริยาวัตรของพระโพธิสัตว 

   จากมโนทัศนพุทธราชาท่ีไดสรุปมาขางตน  จะเห็นไดวาสัมพันธกับแนวคิดใน
การสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในลักษณะของการสรรเสริญพระ
จริยาท่ีมีความเพียรเหมือนพระโพธิสัตวคือพระมหาชนก   อยางไรก็ตามพึงตั้งขอสังเกตไดวามโนทัศน
พุทธราชามีความเก่ียวของและสัมพันธกับมโนทัศนธรรมราชา  ดังจะอภิปรายเปนลําดับตอไป 

   4.1.2.2 มโนทัศนธรรมราชา  เปนมโนทัศนทางการปกครองท่ีมีท่ีมาจาก
อินเดียจึง  สัมพันธกับสัมพันธคติของกษัตริยในศาสนาพราหมณ  และสัมพันธกับคติทางพุทธศาสนา
เชนเดียวกับมโนทัศนพุทธราชา   โดยปรากฏอยางเดนชัดในมหาปทานสูตร ทีฆนิกาย ในพระสุตตันตปฎก  
ซ่ึงปรากฏการอธิบายลักษณะของธรรมราชาดังนี้ 

    ประการแรก  ผูท่ีจะเปนธรรมราชาในทางธรรมคือ 
   พระพุทธเจาหรือธรรมราชาในทางโลกคือพระเจาจักรพรรดิผูทรง
   ธรรมก็ดีตองมีคุณสมบัติคือมีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการจึงกลาว
   ไดวามีบุญบารมีมาอยางเดียวกัน  นี่เปนคุณสมบัติซ่ึงหาในบุคคล
   ธรรมดาไมได  ท้ังนี้ทําใหเห็นวาจักรพรรดิผูทรงธรรมท่ีพระพุทธเจา
   ตรัสนั้นแทบจะกลายเปนเพียงจักรพรรดิในอุดมคติ  และถาธรรม
   ราชามีความหมายเชนนี้ก็จะหาธรรมราชาในโลกไดยากหรือแทบไม
   มีโอกาสหาไดเลยเพราะผูท่ีเรายกยองเปนธรรมราชา เชน พระเจา
   อโศกมหาราชก็หาไดมีลักษณะมหาบุรุษดังกลาวไม 

    ประการท่ีสอง  ผูท่ีเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรมเม่ือ
   ปกครองบานเมืองจะสมบูรณดวยแกว 7 ประการคือ จักรแกว ชาง
   แกว มาแกว แกวมณี นางแกว คหบดีแกว ปริณายกแกว สิ่งท่ีเปน
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   เครื่องเก้ือหนุนพระเจาจักรพรรดินี้  หากพิเคราะหโดยสภาพสังคม
   จริงแลวก็อาจเปนดังนี้ จักรแกว ชางแกว มาแกวคือกําลังอํานาจของ
   จักรพรรดิ  ในสังคมจริงๆก็คือฝายท่ีดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัย
   แกรัฐท้ังภายในและภายนอก  ไดแก กองกําลังและหนวยรักษาความ
   ปลอดภัยภายในท้ังหลาย  แกวมณีคือทรัพยของรัฐ นางแกวก็คือ
   ภรรยาผูท่ีสงเสริมสามี  เปนท่ีปรึกษาอันไววางใจได ผอนภาระของ
   สามีซ่ึงเปนผูปกครองไมใหตองกังวลใจกับกิจในครอบครัว  ชวยใหมี
   เวลาสําหรับการปกครองมากข้ึน  คหบดีแกวคือผูท่ีดูแลเศรษฐกิจ
   ของบานเมืองใหเจริญม่ันคง  ผูคนกินดีอยูดี  ปริณายกแกวคือ 
   หัวหนาขาราชการฝายพลเรือนซ่ึงดูแลกิจการดานพลเรือน  งาน
   ราชการตางๆ ใหดําเนินไปอยางเรียบรอยกาวหนา  เปนท่ีพอใจของ
   ประชาชน 

    ประการท่ีสาม พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม  จะตองทรงไว
   ซ่ึงจักกวัตติวัตร  คือขอปฏิบัติของพระเจาจักรพรรดิอันเปนขอ
   ปฏิบัติท่ีมีตอผูท่ีอยูในรัฐของพระองคตั้งแตบุคคลท่ีมีฐานะสูงคือ 
   สมณพราหมณ  พระราชวงศ  ไปจนถึงสัตวเชนเนื้อและนกใหอยู
   อยางผาสุกไมถูกเบียดเบียน  นอกจากนั้นพระองคยังตองปฏิบัติ
   ธรรมเชนท่ีสับปรุษพึงปฏิบัติ เชน การถือศีล 5 การมีหิรโิอตัปปะ 
   เปนตน 

    ประการท่ีสี่  พระเจาจักรพรรดิไมทรงขยายพระราชอํานาจ
   แตททรงเผยแผธรรมไปสูบานเมืองท่ีออนนอมตอพระองค  และให
   บานเมืองเหลานั้นไดปกครองตนเอง  ไมทรงเอาทรัพยหรือทรงใช
   อํานาจบังคับในเรื่องใดๆ  แตสอนใหรักษาธรรมและใชธรรมในการ
   ปกครอง  สอนใหเขาใจเหตุเขาใจผลในการใชธรรมเพ่ือปกครอง 

       (ปรีชา ชางขวัญยืน,2557:12-14)   

   จากลักษณะของธรรมราชาขางตน  จะเห็นไดวาการท่ีพระมหากษัตริยหรือ
ราชาพระองคใดจะไดรับการยกยองวาเปนธรรมราชาตามคติทางพุทธศาสนา  จะตองเปนผูมีความ
บริบูรณดวยคุณลักษณะอยางครบถวนรอบดานท้ังรูปลักษณ  ทรัพยสมบัติท่ีครบครอง  และคุณธรรมใน
การปกครอง  ในวรรณคดีพุทธศาสนาชั้นหลังสืบมาอยางไตรภูมิพระรวง  มโนทัศนเรื่องธรรมราชาไดมี
การคลี่คลายจากพระไตรปฎก  โดยปรากฏเนนความสําคัญของทศพิธราชธรรม และจักรวัติวัตร  
เนื่องจากไดมีการแจกแจงรายละเอียดของหลักทศพิธราชธรรมไวแลวในสวนการสังเคราะหแนวคิดในการ
เฉลิมพระเกียรติ   ในท่ีนี้จะกลาวถึงความสําคัญของทศพิธราชธรรมวาสําคัญอยางไร 
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   ชัยอนันต  สมุทวณิช (2519: 59-60) ไดอธิบายความสํา คัญของหลัก
ทศพิธราชธรรมตอการใชอํานาจของพระมหากษัตริยวา 

    ทศพิธราชธรรม  จึงนับวามีความสําคัญมากสําหรับการ
   ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ซ่ึงอํานาจเด็ดขาดในทุกๆ 
   ทางรวมอยูในตัวบุคคลคนเดียว  อํานาจเด็ดขาดสมบูรณของกษัตริย
   ในระบอบการปกครองเชนนี้  ปราศจากการทัดทานตอรองจาก
   ประชาชนหรือกลุมอิทธิพลใดๆ ในสังคม  ซ่ึงตางกับในระบบแบบอ่ืน 
   เชน ประชาธิปไตย  ซ่ึงศูนยอํานาจไมไดมีเพียงศูนยเดียว  และมี
   สถาบันหลายแหงท่ีสามารถจํากัดการท่ีผูปกครองจะใชอํานาจไป
   ในทางท่ีผิดได  พิจารณาในแงนี้แนวคิดทศพิธราชธรรม  จึงเปนสิง่
   เดียวท่ีคนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจะหวังไดวา 
   “ทศพิธราชธรรม” จะเปนเครื่องปองกันการท่ีผูปกครองจะใชอํานาจ
   ไปในทางท่ีกอใหเกิดความ เดือดรอนแกผูอยูใตการปกครอง ดังนั้น
   กษัตริยเองก็มักจะอางความชอบธรรมท่ีจะปกครองในลักษณะท่ี
   เชื่อมโยงการปกครองโดยอาศัยหลักทศพิธราชธรรมเสมอมา 

   4.1.2.3 มโนทัศนพอปกครองลูก  เชื่อกันวาระบบการเมืองของอาณาจักร
สุโขทัยเหมือนกับครอบครัวใหญท่ีมีพอเปนผูปกครอง  มักกลาววาโครงสรางพ้ืนฐานทางการบริหารของ
สุโขทัยเปนความสัมพันธฉันพอปกครองลูก  แตมองในแงความเปนจริงแลว  ระบบการเมืองแบบนี้จะ
เปนไปไดก็แตในหมูบานเล็กๆ ท่ีมีประชากรจํานวนนอยเทานั้น  อยางดีท่ีสุดก็เปนแคอุดมคติหรือ 
“อุดมการณ” ซ่ึงอาจไมดํารงอยูจริง  ยังพอนึกคิดไปไดวา  ความสัมพันธฉันพอปกครองลูกนั้น  อาจดํารง
อยูจริงในยุคตนของอาณาจักรสุโขทัย  แตเม่ืออาณาจักรขยายตัวออกไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยพอ
ขุนรามคําแหงมหาราช  ผูทรงผูกพันธมิตรับอาณาจักรอ่ืนทางตอนเหนือเชน อาณาจักรลานนาของเม็งราย
และแพร  ....สิ่งท่ีเกิดตามมาเม่ืออาณาจักรขยายตัวก็คือ  ความสลับซับซอนของโครงสรางทางการเมือง
และพ้ืนฐานความชอบธรรมแหงอํานาจ  รวมท้ังระบบราชการท่ีละเอียดพิสดารยิ่งข้ึนในสังคมเกษตรท่ี
ระดับเทคโนโลยีต่ํา  จําตองมีกําลังแรงงานจัดตั้งเพ่ือไวใชในการเกณฑแรงงานและการทําสงคราม  จึงเปน
ท่ีเชื่อกันวาความสัมพันธแบบพอปกครองลูกไดคอยๆ เปลี่ยนไปสูความสัมพันธแบบเปนลําดับชั้นลดหลั่น
กันตามอํานาจท่ีแข็งตัวยิ่งข้ึน  ยิ่งโครงสรางทางการเมืองซับซอน ฐานของความชอบธรรมแหงอํานาจก็ยิ่ง
กวางข้ึน  ผูปกครองแบบพอขุนถูกแทนท่ีดวยผูปกครองแบบธรรมราชา  กษัตริยในอุดมคติคือ  ผูทรง
คุณสมบัติและมีพระจริยวัตรเยี่ยงพระพุทธองค  มโนทัศนธรรมราชานับวาเปนการแสดงออกซ่ึงการพัฒนา
ทางการเมืองท่ีซับซอนกาวหนายิ่งข้ึนของอาณาจักรสุโขทัย  (ลิขิต ธีรเวคิน, 2530: 32-33) 

   จากมโนทัศนทางการปกครองท่ีไดนํามากลาวขางตนท้ัง 3 มโนทัศน  จะเห็นได
วา    มโนทัศนพุทธราชาและธรรมราชทับซอนกันในบางแงมุม  กลาวคือตาม เชนประพฤติตนเยี่ยงพระ
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โพธิสัตวของกษัตริยถูกจัดอยูมโนทัศนพุทธราชาตามกรอบคิดของชลดา  แตจัดอยูในมโนทัศนธรรมราชา
ตามกรอบคิดของลิขิต  ความทับซอนกันของมโนทัศนทางการปกครองท้ังสองประการนี้  แสดงใหเห็น
ความสําคัญของพุทธศาสนาท่ีเปนแกนกลางทางความคิดทางท่ีครอบคลุม  สามารถนํามาอธิบายระบบ
การปกครองไดอยางหลากหลาย  และไมไดจํากัดอยูแตเรื่องการปกครองเทานั้น  การสรางสรรควรรณคดี
ก็สัมพันธกับพุทธศาสนาดังจะอภิปรายตอไป    

   การท่ีแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสัมพันธกับมโนทัศนทางปกครองท้ังสาม
ประการแสดงใหเห็นความหลากหลายของแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีปรากฏ  อันสะทอนใหเห็น
ความเปนกษัตริยท่ีบริบูรณดวยคุณลักษณะของนักปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช  โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติวาเปนพอผูเมตตาแกมหาชนอันสัมพันธกับมโน
ทัศนการปกครองแบบพอปกครองลูกท่ี “จะเปนไปไดก็แตในหมูบานเล็กๆ ท่ีมีประชากรจํานวนนอย
เทานั้น”  ลักษณะเชนนี้ลวนขับเนนใหเห็นคุณความดีและการทรงงานอยางหนักของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงทําใหประชาชนกวา 60 ลานคนของพระองค  ตางรูสึกรักและผูกพันวา
พระองคทรงเปน “พอหลวง” ของปวงชนชาวไทย 

 4.2 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัย
เดียวกัน 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี 9 เปนรัชสมัยท่ีมีวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติจํานวนมากรัชสมัยนึ่ง ดังท่ียุพร แสงทักษิณ (2537:  63) ไดกลาวถึงวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติในสมัยรัชกาลท่ี 9 วา “วรรณคดียอพระเกียรติเกิดข้ึนมากมายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีท้ังเรื่องยาวและเรื่องสั้น มีท้ังกวีแตงเพ่ือสรรเสริญพระมหากษัตริยไทยในอดีต
และปจจุบัน กลาวไดวาเปนยุคท่ีวรรณคดียอพระเกียรติเฟองฟูมากรัชสมัยหนึ่ง” นอกเหนือจากวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติท่ีเปนรอยกรองแลว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชยัง
ปรากฏวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีเปนรอยแกวจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือรวบรวมพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนจัดทําข้ึนเนื่องในโอกาสตางๆ ท้ังวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาและวันครบรอบครองสิริราชสมบัติ 

 งานวิจัยนี้จะคัดเลือกเฉพาะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีเปนรอยกรองมาศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกเนื่องจากวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีเปนรอยแกวมีจํานวนมาก และ
เนื้อหามีความซํ้าซอนกันมาก  และเพ่ือใหการเปรียบผลการศึกษาเดนชัดข้ึน  การนําเสนอผลการศึกษาใน
สวนนี้จะแบงเปน 2 ประเด็นคือ 
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  4.2.1 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกอนป พ.ศ. 2540    

  4.2.2 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชหลังป พ.ศ. 2540 

  เหตุท่ีนํา พ.ศ. 2540 มาเปนตัวแบงขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนใน
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากป พ.ศ. 2539 เปนปท่ีบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกตีพิมพเปนครั้งแรก ตอจากนั้นจึงปรากฏการผลิตเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกสํานวนตางๆ โดยการแบงประเด็นจะทําใหเห็นความสัมพันธของเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  4.2.1 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกอนป พ.ศ. 2540 

  จากการสํารวจวรรณคดีรอยกรองเฉลิมพระเกียรติท่ีมีการตีพิมพจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 50 ป (กาญจนาภิเษก) โดยมีรายชื่อวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีคัดเลือกมาใชเปนขอมูลใน
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติไดแก 

  1. สมเด็จภัทรมหาราชคําฉันท ของศิวกานต ปทุมสูต ิไดรับรางวัลชั้นท่ี 1 ประเภทรอย
กรองจากการประกวดของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  ประจําป พ.ศ. 2526 โดยบทรอยกรองท้ังหมดแตงดวย
คําฉันทหลายประเภท อาทิ อินทรวิเชียรฉันท 11 วสันตดิลกฉันท 14 เนื้อหากลาวถึงพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแตเสด็จพระราชสมภพ และพระราชกรณียกิจตางๆ ท้ัง
ดานการศึกษา การเกษตร  

  2. ลิลิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราช อาจารยเฉลิมชัย ตาละลักษมณ 
อาจารยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประพันธในนามของปวงชนชาวไทยมีผูมีความจงรักภักดี เนื่องใน
วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทราภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เม่ือวันท่ี 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2530 

  3. ลิลิตโครงการพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติพระภูมิพลมหาราช เสวยสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป นางสุนีย ปยะเกตุประพันธถวายในนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 
โดยนําโครงการพระราชดําริตาง ๆ เชน โครงการฝนหลวง โครงการปารักน้ํา มาเปนแกนหลักในการเฉลิม
พระเกียรติ 

  4. ประชุมคํากาพย พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 เปนบทรอยกรอง
บันทึกพระราชพิธีกาญจนาภิเษก  ปรากฏท้ังรอยแกวอธิบายความเปนมา และองคประกอบในพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก และกาพยหอโคลง 5 บทคือ ชมกระบวนเรือ บุญกฐิน ชมเมือง เรือพระท่ีนั่งนารายณทรง



136 
 

สุบรรณ รัชกาลท่ี 9 และสรรเสริญพระบารมีจะเห็นไดวาใชลักษณะของกาพยเหเรือเพ่ือสรรเสริญพระ
บารมี 

  5. รอยกรองกาญจนาภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เปนหนังสือรวบรวมบทรอยกรองขนาดยาวท่ีแตงข้ึนเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษก พ.ศ.
2539 อาทิ มหาชนกคําฉันท ของนายบุญเตือน ศรีวรพจน ลิลิตอัครศิลปนของนางอรอนงค ตั้งกอเกียรติ 
และโครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคํากลอน  

  เหตุท่ีคัดเลือกวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท้ัง 5 เรื่องมาเปนกลุมขอมูลในการศึกษา เพราะ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท้ัง 5 เรื่อง แตงในหลากหลายโอกาส ท้ังวันเฉลิมพระชนมพรรษา การฉลอง
กาญจนาภิเษก  อีกท้ังยังเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีกวีผูสรางสรรคก็มีความหลากหลาย ท้ังแตงโดย
กวีคนเดียว และเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีกวีหลายคนรวบรวม  วรรณคดีรอยกรองเฉลิมพระเกียรติ
ขางตน ปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ดังตอไปนี้ 

   4.2.1.1 พอผูเมตตาแกมหาชน                                             

   4.2.1.2 กษัตริยนักพัฒนา 

   4.2.1.3 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรม 

   4.2.1.4 กษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถรอบดาน 

   4.2.1.5 เทพผูปราบทุกขเข็ญ 

   4.2.1.6 พระพุทธเจาผูเผยแพรธรรม 

   4.2.1.7 พระโพธิสัตว 

  โดยแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติแตละประการ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   4.2.1.1 พอผูเมตตาแกมหาชน ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง 
โดยมากมักเปนการเปรียบเทียบความเมตตาและความหวงใยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชท่ีมีตอประชาชนวาเหมือนพอท่ีคอยรักและเปนหวงใยลูก อาทิ ลิลิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิ
พลมหาราช  

  โคลงสี่ 

  121  จอมนราเทวราชเจา จักรี 

  ทรงทราบราษฏรลวนมี   ปวยไข 
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  ทรงนําแพทยอาสาพลี   เพ่ือราษรฏร รมแล 

  บําบัดโรครายให    หอนท้ิงทอดประชา 

  122  ดุจบิดาหวงลูกนอย ในทรวง 

  จักเจ็บจักไขปวง    ปวดแคน 

       (เฉลิมชัย ตาละลักษมณ: 2530, 26) 

   ใน  สมเด็ จภัทรมหาราชคํ าฉันท  ปรากฏการพรรณนาอวัยวะของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทีละสวน ตั้งแตพระเนตรจนถึงพระบาทวา พระองคทรงใช
พระอวัยวะทุกสวนเพ่ือรับรูปญหาและแกไขปญหาใหแกประชาชนชาวไทย จึงไดรับการขนานนามวาเปน 
“พอหลวง” และเปนบุญของพสกนิกรไทยท่ีไดเกิดมาใตพระบรมโพธิสมภาร 

  อุเปนทรวิเชียรฉันท 11 

   พระปนศิโรภาส   นรปราศจากหา 

  พระราชะใดมา    สมเทียบและเปรียบปูน 

   “พระเนตร” พระสองนํา  คุณธรรมจํารูญ 

  พระเล็งพระแลพูน   สุขเพ่ือพสกชน 

   “พระกรรณ” สดับการณ  วรณาณพระหยั่งผล 

  พิพัฒนาดล    ดุลภาคสุภิญโญ 

   “พระทัย” กรณุธรรม  ดลน้ําพระทัยโข 

  คะนึงคะเนโล-    กิยะรูเจริญตาม 

   “พระโอษฐ” พระตรัสเอย  บมิเคยจะขุนความ 

  ประภาษประพจนงาม   กลเง่ือนตริเตือนใจ 

   “พระหัตถ” พระหนึ่งอุม  อุรุคุมนครไทย 

  ประชาสมาศัย    ปุระสันติหรรษา 

   “พระบาท” พระยาตรเยี่ยม ชนเปยมสุปรีดา 

  พระโพธิสมภา-    รวิภูพิศาลผล 
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   พระคือพระเจาอยู  ศิระหมูนิกรชน 

  มหุตมัตถดล    สุขุดมณแผนดิน 

   ... 

   พระปารเมศปก   สิริศกประชาผอง 

  พิสิฐสมัยทอง    ยุคไทธิราชันฯ 

  อุปฏฐิตาฉันท 11 

   ไทปานปตุรงค   อุรุมงคลานันต 

  รมภพนภอรร-    ณพภาวุดมภู 

   “พอหลวง” ชนพรอง  สรซองสุกิจตรู 

  ตรึงม่ันมนบู-    ชิตบุญบพิตรบาล 

   บําเพ็ญหิตผอง   พลิรองพระบาทกราน 

  ดังคราวศุภวาร    พระเฉลมิพระชนมพรรษ 

       (ศิวกานต ปทุมสูติ, 2530: 110-112) 

   ใน ลิลิตโครงการพระราชดําริ ก็ปรากฏการสรรเสริญพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานแผนพัฒนาปาไมแกประชาชน  ความเมตตาของพระองค
เปรียบเสมือนความเมตตาท่ีพอมีตอลูก  

  โคลงสี่  

   แผนพัฒนาปาไม   ไดจริง 

  ดําริตริอางอิง    ชอบแท 

  ไมถูกตัดแยงชิง    ผลประโยชน 

  พระเมตตาย่ิงแมน   ชนกผูอุปถัมภ 

       (สุนีย ปยะเกตุ, 2539:16) 
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   4.2.1.2 กษัตริยนกัพัฒนา  

   การสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปน
กษัตริยนักพัฒนาปรากฏอยางเดนชัดในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง โดยแสดงใหเห็นลักษณะของ
กษัตริยนักพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานการบรรยายโครงการพระราชดําริ
ตางๆ นับพันโครงการ อันลวนแตเปนโครงการท่ีทรงจัดตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนาประเทศ และพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศใหดีข้ึนในทุกๆดาน เชน รอยกรองกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีนําปฐมบรมราชโองการท่ีพระราชทานแก
ประชาชนชาวไทยในวันประกอบพิธีพระราชบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493 ท่ีวา“เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนและความสุขแหงมหาชนชาวสยาม” มาเปนกระทูเพ่ือขยายแนวคิด
กษัตริยนักพัฒนาใหเดนชัดข้ึน  กลาวคือเพ่ือแสดงใหเห็นวาตลอดรัชสมัยทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานานับปการตามท่ีไดทรงใหสัญญาไวแกประชาชน “ชาวสยาม” อันเปนเหตุใหประชาชนชาวไทยทุกคน
ซาบซ้ึงในความรักท่ีพระองคมีตอพสกนิกรชาวไทย 

  “ เรา ประจักษรักแหงองคพระทรงเดช คุมครองเขตนิเวศไทยใหหรรษา 

  จะ ไกลแสนแดนใดในพนา  ทรงฟนฝามหันตภัยทรงไปเยือน 

  ครอง ภาวะราชธรรมท่ีล้ําเลิศ   ทรงประเสริฐทรงยิ่งใหญราชใดเหมือน 

  แผนดิน สยามงามภพมิลบเลือน  ตะวันเคลื่อนเดือนคลอยคงรอยบุญ 

  โดย มิทรงทอแทแกทุกดาน  พระราชทานการโอบเอ้ือกิจเก้ือหนุน 

  ธรรม เหมือนธรรมอมตาทรงการุญ ทรงสรางดุลสรางความหวังสรางสังคม 

  เพ่ือ ทวยราษฎรปราศจากความยากไร ท่ัวถ่ินไทยสูนิยามความเหมาะสม 

  ประโยชน  พระราชดําริเทิดนิยม  เลิศอุดมศักยภาพตราบเนิ่นนาน 

  สุข ชีวิตทุกทิศทางทรงสรางสรรค พระทรงธรรมจรรโลงแดนหลากแกนสาร 

  แหง มหัจฉรียะพระราชทาน  สองพันกวาโครงการฯ สืบสานไทย 

  มหา ราชทรงปราดเปรื่องเรื่องแหงราษฎรเลิศศิลปศาสตรทุกภาวะทุกสมัย 

  ชน ลําเค็ญกลับเปนสุขพนทุกขภัย ชื่นกายใจดวยพ่ึงพระบารมิศร 
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  ชาว ประชาจึงผาสุกทกถ่ินฐาน  สมพระราชปณิธานอันศักดิ์สิทธิ์ 

  สยาม เรืองเปนเมืองธรรมอมฤต  สมเกริกกิตตไทยคือถ่ินแผนดินทอง 

(ณรงค อ่ิมเย็น, “โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลอน” ใน รอยกรองกาญจนาภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,2539 :213 ) 

   ใน ลิลิตโครงการพระราชดําริ ท่ีใชโครงการพระราชดําริเปนแกนกลางในการ
เฉลิมพระเกียรติ  ก็ปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติในลักษณะเดียวกัน คือการแสดงใหเห็นการ
ประกอบพระราชกรณียกิจท่ียากลําบากของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีตองเสด็จฯ 
ไปยังพ้ืนท่ีหางไกลเพ่ือใหโครงการพระราชดําริประสบผลสําเร็จ อันจะสงผลเปนความสุขสําราญของคนใน
ประเทศ   

  ราย 

   ศรีสวัสดิเดชะ  ชนะราชอรินทร   ยินพระยศเกริกไกร   ไทยท้ังผอง
  เทิดไทไว ณ เหนือเศียรเกลา   เจาแผนดินทรงธรรม   นําประเทศรุงโรจน  
  โชติชวงรัฐชัชวาล  พระอภิบาลปวงชน   ทุกตําบลเฝาดู   ทรงชุบชูอุปถัมภ  
  ชี้แนะทําการงาน   มีโครงการดําริ  ทวยราษฎรตริสนองตาม  พระบขามบ
  ขลาด  ยาตรทุกถ่ินกันดาร   เพ่ือโครงการเสร็จกิจ   ผลประสิทธิ์แกราษฎร   
  ไทยท้ังชาติสุขสราญ  ปานพระบารมีไท  ขอรัตนตรัยประสาท  สยาม  
  เทวาธิราชประสิทธิ์  แดบพิตรสมภารเจา  เฝาสุขในวิมาน  ทิพยสถานราช
  วัง   มีพลังอัชฌาสัย   ทีฆายุขัยยืนยง  คงคูราชินี  จักรีสงาราชะ  ขอพระ
  เปนรมเกลา  เปนม่ิงขวัญอะคราว  โลกลวนยินเยง   

        (สุนีย ปยะเกตุ, 2539:103)  

   4.2.1.3 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 

   ในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง เชน รอยกรองกาญนาภิเษกเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ลิลิตอัครศิลปน สมเด็จพระภัทรมหาราชคํา
ฉันท ตางสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปนกษัตริยผูทรง
ทศพิธราชธรรม  ในท่ีนี้จะยกตัวอยางจาก สมเด็จพระภัทรมหาราชคําฉันท ท่ีมีการแจกแจงหลัก
ทศพิธราชธรรมท้ัง 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชชวะ มัทวะ ตบะ อโกรธะ อวิหิงสา ขันติ  และอวิ
โรธนะอยางละเอียดทีละประการ อันเปนขนบนิยมท่ีปรากฏอยางเดนชัดในสายธารวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติของไทย  
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   อุปฏฐิตาฉันท 11 

    ทรงธรรม “ทศพิธ”  สุประกิดสมิทธบง 

   บุญราชประสงค    ดลเสริมสวัสดิ์ชัย 

    หนึ่ง “ทาน” ธประทาน  สุขศานติใกลไกล 

   ดับทุกขทุรภัย    ปริโพธิสมภาร 

    สอง “ศีล” สุประพฤติ  วรยึดนิยมการ 

   กายใจพจมาน    สมฐานราชา 

    สามการ “บริจาค”  ธวิภาคเสมอปรา- 

   กฎเกินคณนา    ธนสินคุณากร 

    สี่ “อาชชวะ” วาง  หทยางคภูธร 

   คงสัตยรอน    อวิชาและราคิน 

    หา “มัททวะ” องค  ทิฐิปลงประพุทธจินต 

   ทรงอัชฌกวิน    วิธเยี่ยงนิยมสม 

    หกทรง “ตบะ” กลา  อุตสาหชูชม 

   โดยวัตรุดม    ทมบมภิบาลบุญ 

    เจ็ดเพียรภิยโย   “อกโกธะ” การุณย 

   แผเดชะมนุญ    ชนะมารลุมงคล 

    แปดทรง “อวิหิง-   สะ” ก็ยิ่งนิยมดล 

   ไพรฟามณฑล    บมิรนมิรอนทรวง 

    เกา “ขันติ” วิเศษ  ยุติเหตุเกลศปวง 

   ทุกขแมนคิริหลวง   พิริยามิลดเลย   

    สิบทรง “อวิโร-   ธนะ” โพธงอกเงย 

   ลวงโมหเฉลย    บริสุทธิราชัน                  
        (ศิวกานต ปทุมสูติ, 2530: 57) 
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   4.2.1.4 กษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถรอบดาน   

   แนวคิดนี้ปรากฏในหลายลักษณะ ท้ังการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทีละดาน เชน ดานกีฬา ดานดนตรี ดานการประดิษฐ  และการสรรเสริญ
พระเกียรติในฐานะ “อัครศิลปน” อันหมายถึงพระราชสมัญญาท่ีไดรับจากสภาวัฒนธรรมแหงชาติ  เม่ือ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2529 โดยเนนการสรรเสริญความสามารถทางศิลปะทุกแขนงของพระองคท้ังทาง
จิตรกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม ดนตรี 

   รายสุภาพ 

    กุมภาพันธปสองเกา   ดิถีเขายี่สิบสี่   เปนวันท่ีสําคัญ  วัน
   ศิลปนแหงชาติ   เกริกประกาศพระเกียรติไกร   ในนามสวช.   ขอ
   บังคมบรมบาท   ถวายพระราชสมัญญา   ฐานะ “อัครศิลปน”   
   เลิศศิลปหลายสาขา   อาทิงานจิตรกรรม   ชํานาญดานถายภาพ   
   ซาบซ้ึงเชิงประติกรรม  เปนผูนําทางดนตรี  ฝมือชางเจนจัด  
   หัตถกรรมประดิษฐการ  พระราชทานอุปถัมภ  บํารุงเหลาศิลปน  
   ชุบชีวินยืนยง  พระองคเปนม่ิงขวัญ  บันดาลความรมเย็น    
   บําเพ็ญทุกบทเบื้อง ศิลปะเจริญเรื้อง  ตราบเขานิรันดรกาล 

  (อรอนงค ตั้งกอเกียรติ, “ลิลิตอัครศิลปน” ใน รอยกรองกาญจนาภิเษกเฉลิมพระ 
  เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,2539 :193 )  
   

   4.2.1.5 เทพผูปราบทุกขเข็ญ   

   การเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชกับเทพเจาใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ผูบําบัดทุกขใหแกประชาราษฎร ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง 
อาทิ รอยกรองกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ลิลิตเฉลิมพระเกียรติ  เชนใน รอยกรองกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ปรากฏการใชคําวา “สมมุติเทวราช” เรียกแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช ท้ังนี้นอกจากจะสื่อถึงความเปนเทพผูปราบทุกขแกประชาชนแลว ยังมีนัยแสดงถึงการ
สถานภาพอันสูงสงตามคติ  เทวราชาท่ีเชื่อวาพระมหากษัตริยสืบเชื้อสายมาจากเทพเจาบนสวรรค 

    พระ ราชอิสริยศปรากฏยิ่ง ธ เปนม่ิงขวัญไทยแผไพศาล 

   บาท ยุคลทรงดนดั้นแดนกันดาร แมเนิ่นนานมิทรงทอพระวรกาย 

   สม มุติเทวราชศรีชาติสยาม พระเกียรติงามพระเดชเลิศบรรเจิดฉาย 
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   เด็จ จากสรวงหวงสวรรคพรรณราย พระฤาสายวิสุทธิ์ล้ําเกินรําพัน 

  (ณรงค อ่ิมเย็น, “โครงการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลอน” ใน รอยกรอง  
  กาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  ,2539 :213 )      

   นอกเหนือจากการกลาวถึงภาวะแหงความเปนสมมติเทพแลว ยังปรากฏการ
เปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับเทพเจาโดยตรง ดังเชนใน ประชุมคํากาพย
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ท่ีมีการกลาวถึงเรือนารายณทรงสุบรรณ จึงไดมีการเปรียบเทียบพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระนารายณ อันเปนความเปรียบท่ีนอกจากจะแสดงใหเห็น
สถานภาพอันยิ่งใหญแลว  ยังเปนการเชื่อมโยงบทบาทของ “ผูผลาญพาลภัย” ไดอยางแยบคายอีก
ประการหนึ่งดวย 

     นารายณเรืองฤทธิ์ล้ํา เลอหน หาวแฮ 

   ทรงสุบรรณบินบน   โบกฟา 

   พางเพียงพระภมิูพล   อดุลยเดช 

   ทรงเทิดทศธรรมหลา   แหลงลวนแรงเกษม 

     ... 

     ทศธรรมล้ําสถิต  ทศทิศไรทุกขทน 

   พระเดชอดุลยดล    ท้ังสากลจึงเกริกไกร 

     นารายณทรงสุบรรณ เผนผายผันผลาญพาลภัย 

   เฉกองคพระทรงชัย   ทรงครองไทยดวยทรงธรรม 

     (ทองยอย  แสงสินธุชัย (2539), ประชุมคํากาพยพระราชพิธี 
     กาญจนาภิเษก, 2558:111-112) 

   4.2.1.6 พระพุทธเจาผูเผยแพรธรรม  

   นอกเหนือจากการเปนเทพเจาตามคติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูแลว ยังปรากฏ
แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติตามคติพุทธศาสนา ในลิลิตเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏคําเรียก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พระชินะ” อันเปนพระนามขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา  เนื้อหาสวนนี้ปรากฏเม่ือกลาวการผนวชของพระองค ทําใหพระองครูธรรมเหมือนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีเผยแพรธรรมะแกสรรพสัตว 
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   โคลงสี่สุภาพ 

   111  ตังวายศิระเกลา  บังคม 

   องคพระชินะสยม   ยอดหลา 

   ตรัสรูพระธรรมอุดม   งามเดน 

   ชุบชีพสัตวโลกกลา   แกรงดวยคุณธรรม 

       (เฉลิมชัย ตาละลักษมณ: 2530, 23)  

   4.2.1.7 พระโพธิสัตว  

   แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติตามคติพุธศาสนาอีกประการหนึ่งท่ีปรากฏ
คือการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระโพธิสัตว โดยเชื่อมโยง
ความหมายระหวางพระบารมีท่ีเต็มเปยมของพระองค กับพระโพธิสัตวท่ีตองบําเพ็ญบารมีเพ่ือจะบรรลุ
ธรรมเปนพระพุทธเจา อยางไรก็ตามพึงสังเกตไดวาเปนการเปรียบบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กับพระโพธิสัตว โดยมิไดมีการระบุอยางจําเพาะเจาะจงวาเปนพระโพธิสัตวองคใด หรือบําเพ็ญบารมีใด 

   โคลงสี่สุภาพ 

   254 พระบารมีพระเลิศลน  เลอสวรรค 

   บารมีพระรังสรรค   สุขให 

   บารมีพระปองกัน   ภัยท่ัว ทิศแฮ 

   ไทยเทิดพระคุณไว   จวบฟาดินสูญ 

    ขอทูนองคพระเจา  จอมธรรม 

   เสมอพระโพธิสัตวสัม-   ภพอาง 

   ราชกิจเพ่ือไทยนํา   ชาติสู สวัสดิ์แฮ 

   บุญกุศลพิสุทธิ์สราง   สงใหไทยสันติ์ 

       (เฉลิมชัย ตาละลักษมณ: 2530, 26) 

  จากการวิเคราะหแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท้ัง 5 เรื่องขางตน  จะเห็นไดวาแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติมีความ
หลากหลายมาก  กลาวคือปรากฏท้ังการสรรเสริญพระเกียรติตามคติเทวราชาคือการเปรียบเทียบ
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พระมหากษัตริยเปนเทพผูมาปราบทุกขเข็ญ  เปนพุทธราชาคือเปนท้ังพระพุทธเจา  พระโพธิสัตว  และ
พระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม  อีกท้ังยังเปนบิดาอันสอดคลองกับขนบในการสรรเสริญพระเกียรติ
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทยท่ีไดมีการศึกษาไว (เสาวณิต วิงวอน, 2530; 
ประคอง นิมานเหมินท; 2542, จตุพร มีสกุล, 2556; ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2556.) แนวคิดในการเฉลิม
พระเกียรติในฐานะกษัตริยนักพัฒนาอันแสดงใหเห็นการทรงงานอยางหนัก และการทรงงานท่ีใกลชิด
ประชาชนสอดคลองกับผลการศึกษาของธงชัย ดิษโส (2547) อาจจะกลาวไดวาแมวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชจะมีพัฒนาการจากวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติในยุคกอนแตยังไมไดปรากฏความตางอยางเดนชัดมากนัก   

  4.2.2 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชหลังป พ.ศ. 2540 

  จากการสํารวจวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีการรวบรวมและพิมพเผยแพรหลังป พ.ศ.
2540 พบวาแนวโนมในการเขียนวรรณคดีรอยกรองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเปลี่ยนแปลงไปเดิมท่ีมักเปนกวี
คนเดียวแตงรอยกรองเปนเรื่องขนาดยาวมาสูการจัดพิมพหนังสือรวบรวมเปนรอยกรองท่ีกวีหลายๆคน
รวมกันแตงข้ึน  โดยมีวรรณคดีรอยกรองเฉลิมพระเกียรติท่ีคัดเลือกมาศึกษาแนวคิดในการเฉลิมพระ
เกียรติ ดังนี้ 

  1. ลิลิตอัครศิลปน “นวมินทรมหาราชา” ถวัลย มาศจํารัส ประพันธ ข้ึนเ พ่ือ
เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชเจริญพระชนมพรรษา  
รอบเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยเนื้อหาในบทรอยกรองเนนการสรรเสริญพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชดานศิลปะท้ังศิลปกรรม ดนตรี วรรณกรรม 

  2. รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย 60 ป เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันท่ี 5 
ธันวาคม พ.ศ.2550 

  3. นบพระภูมิบาลบุญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดช  

  4. 70 สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา รวบรวมบทกวีนิพนธสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชจํานวน 70 บท โดยกวี 70 คน อาทิเนาวรัตน พงษไพบูลย, 
ประยอม ซอมทอง, จิระนันท พิตรปรีชา, กานติ ณ ศรัทธา, ไพวรินทร ขาวงาม, โชคชัย  บัณฑิต 

  5. รอยมณีน้ําตา รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยเสด็จพระราชกุศลในพระราชพิธีทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร สถาบันไทยศึกษาจัดพิมพข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
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  เหตุท่ีคัดเลือกวรรณกรรมขางตนมาเปนกลุมขอมูลในการศึกษา เพราะวรรณคดีรอย
กรองเฉลิมพระเกียรติขางตนเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ท่ีบันทึกเหตุการณในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ภูมิพลอดุลยเดชในมิติตางๆ ท้ังวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉลองสิริราช
สมบัติ และวันสวรรคต โดยปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช ดังตอไปนี้ 

   4.2.2.1 พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  

   4.2.2.2 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 

   4.2.2.3 เทพผูปราบทุกขเข็ญ 

   4.2.2.4 พอผูเมตตาแกมหาชน 

   4.2.2.5 กษัตริยนักพัฒนา 

   4.2.2.6 กษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถรอบดาน 

  แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท้ัง 6 ประการปรากฏรายละเอียดตังตอไปนี้  

   4.2.2.1 พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  

   แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชวาเปนพระโพธิสัตวผูเปยมความเพียรปรากฏอยางเดนชัดในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลัง พ.ศ. 2540 
โดยเปรียบเทียบการทรงงานอยางหนักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับความเพียร
ของพระมหาชนก เชน ลิลิตอัครศิลปน “นวมินทรมหาราชา” ท่ีปรากฏการสรรเสริญพระปรีชาสามารถ
ดานอักษรศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงดัดแปลงเรื่องพระมหาชนกจาก
ชาดก  เพ่ือชี้ใหเห็นประชาชนเห็นประโยชนของความเพียร  และทรงเห็นองคเปนแบบอยางแหงความ
เพียรนั้นเชนเดียวกับความเพียรของพระมหาชนก 

   ราย 

   615 ทรงอุตสาหะเพียร  แนบเนียนขัดเกลา  ตนเคาจากชาดก  
   มหาชนกนํามา  เสริมภาษาความคิด  จารลิขิตผจงถอย  รัดรอย
   งามภาษา  เติมปญญาปวงชน  ใหทุกคนขานขับ  นอมรับไป 
   ประยุกต  ปลุกวิญญาณแหงคน  ในผลของความเพียร  กรรม 
   หมุนเวียนอยาทอ  หมายมุงทะยานหอ  ไพรฟาจุดหมาย 

   โคลงสี่ 

   616  สุขสบายพอฟา  มีหรือ ชนเอย 
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   พระมหาชนกคอื    ส่ิงนั้น 

   จะออกปามาถือ    สุขแค ตนนา 

   ตรองไตรมิควรรั้น   มุงเก้ือกูลชน 

   617  หากคนใดอานแลว  จับความ 

   แลยิ่งพิศนัยงาม    ซอนไว 

   คมคํายิ่งคิดตาม    สติกอ ปญญา 

   พระอัจฉริยไซร    ยิ่งล้ําเกินกาล 

        (ถวัลย มาศจํารัศ, 2542:138) 

   ใน นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ก็ปรากฏความเปรียบในลักษณะเดียวกัน คือการเปรียบเทียบความเพียร
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุดยเดชกับความเพียรพระมหาชนก ท่ีตลอดระยะเวลา 60 ป 
(ในป พ.ศ.  2549) ท่ีครองสิริราชสมบัติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเพียร
ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหพสกนิกร 

   รายสุภาพ 

    สมศักดิ์จอมกษัตริย  เอยอรรถม่ิงมงคล  ผูกพันชนท่ัวไทย  
   ปรากฏ ในพระราชนิพนธ  ครองกมลทุกเขตคาม  เม่ือขาพเจา 
   จากสยามมาสูสวิตเซอรแลนด  หางไกลแสนสุดฟา กอนปนหลา
   ลาไทย  ราษฎรรวมใจสงเสด็จฯ เพชรพาทีเพราะพรอง  รองทูล
   เสียงสั่นพรา  “อยาละท้ิงประชาชน”  บัดดลพระดํารัส  ตรัสตอบ
   ในกมล  “ถาประชาชนไมท้ิงขาฯ  ขาฯจะท้ิงทานไดอยางไร”  
   ในบรรดาวรรณกรรม  ท่ีทรงธรรมโปรดนัก  เปนท่ีรักครองหทัย  
   ใดจะคูควรเทียบ  เปรียบพระมหาชนก  จากชาดกทศชาติ   
   สอนใจราษฎรรูคิด  มุงม่ันจิตวิริยะ  ธ เปลี่ยนแปลงทอนทาย  
   ดวยหมายใหสอดคลอง  ตองตามการณปจจุบัน  เขาใจกันถวน
   หนา  ผานฟามหาชนกเจา  คือเหนือเกลานวมินทร34  เพ่ือ 

                                                           
4 การเนนขอความสวนอ่ืนๆ เปนไปตามตนฉบับ ยกเวนขอความที่ขีดเสนใตสวนนี้เปนการเนนของผูวิจัย  เพ่ือแสดงใหเห็นกวาปรากฏ
การเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับพระมหาชนก 
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   แผนดินถ่ินสยาม  เพียรพยายามรอนทุกข   สร า งสรรค สุ ขปวง
   พสก  หกสิบปไมวางเวน  ไปเลี่ยงละหลีกเรน  ทอดท้ิงไทยผอง 

   (ญาดา อรุณเวช อารัมภีร,นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช, 2549: 78-79) 

   นอกเหนือจากเชื่อมโยงความหมายระหวางพระโพธิสัตวผูกอปรดวยความเพียร
ยิ่งแลวคําวา “มหาชนก” ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติวาเปน “พอ” ผูเมตตาแก
ประชาชน ดังปรากฏใน สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา 

 

    คําวา “พอ” ผูกพันสําคัญนัก คําวา “รัก” ผูกพันไมผันผอน 

   พอสรางโลกสรางลูกทุกข้ันตอน  อบรมสอนเลี้ยงดูเปนผูนํา 

   ธ คือพอท่ีพ่ึงของไพรฟา   พระเมตตาชูชุบอุปถัมภ 

   พระวรกายเหนื่อยยากสูตรากตรํา  เพ่ือสุขสําราญของผองไทยเรา 

   จากบานนอยเมืองใหญทุกจังหวัด  ฝาพงชัฏดงดอยแดนภูเขา 

   ราษฎรเดือนรอนพบภัยไทบรรเทา  ทรงปดเปาปลดเปลื้องทุกเรื่องไป 

   อดก็อ่ิมรอนก็หายตายก็ฟน  ธ หยิบยื่นเหลียวแลมีแต “ให” 

   “มหาราช” แหงมหาประชาไทย  ธ ยิ่งใหญล้ําเลิศประเสริฐนัก 

   ทุกข ภัย โรค ปญหาลูกประสบ  ลูกจะพบพระองค “พอ” ทรงศักดิ์ 

   “เจ็ดสิบป” พอไทยมิไดพัก  ทรงงานหนักเพ่ือลูกลูกสุขรมเย็น 

   “มหาราช” ชาติใดในโลกนี้  ยังไมมีเทียบไทไมเคยเห็น 

   ราชกิจคุณธรรม ธ บําเพ็ญ  ธ ทรงเปนย่ิงกวา “มหาชนก” 

     (ดุสิต คร่ําสุข, สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา, 2559:73)  

   จากกลอนขางตน จะเห็นไดวาเปนการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพล อดุลยเดชอยางรอบดาน ท้ังความเปน “พอ” ผูเมตตาแกพสกนิกร ความเปน “มหาราช” หรือ
กษัตริยผูยิ่งใหญ ยากจะหากษัตริยใดในโลกเสมอเหมือน  และประการสุดทายทรงกอปรดวยคุณธรรมอัน
นําไปสูแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติประการสุดทายคือทรงเปนยิ่งกวาพระมหาชนก อัน
ตีความหมายไดหลายระดับ กลาวคือทรงเปนยิ่งกวา “พอ”ดวยเปน “พอหลวง” หรือพอผูยิ่งใหญของคน
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ไทยท้ังแผนดิน  ทรงเพียรพยายามยิ่งกวาพระมหาชนกในชาดก เพราะความเพียรของพระองคมิใชความ
เพียรเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณของพระองคเอง  แตเปนความเพียรอยางยิ่งท่ีจะประกอบพระราชกรณียกิจ
เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาขน 

   ความเปรียบท่ีวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระมหาชนกผูเปยม
ความเพียร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจดวยพระราชหทัยท่ีมุงม่ัน ยังปรากฏสืบเนื่องใน รอยมณีน้ําตา 
รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนยิ่งกวา
พระมหาชนกในชาดก เพราะทรงเพียรประกอบพระราชกรณียกิจตางๆดวยพระองค โดยไมมีนางมณี
เมขลามาชวย 

   โคลงสี่สุภาพ 

    พระมหาชนกขาม  ชเลวน 

   มหาราชภูมิพล    เปรียบดวย 

   กอปรกิจเพ่ือปวงชน   มาเนิ่น  นานแฮ 

   มณีเมขลาบฉวย    ธ พรอมเพียรเอง 

    เจ็ดสิบปโอบเอ้ือ   อวยไทย 

   ผลพิริย ธ แผไกล    ปกเกลา 

   เสโทพระรินไหล    บคิด สุขนา 

   ทุรัศสถานกันดารดาว   เสด็จเก้ือชนเกษม 

    (อัศนี พูลรักษ, รอยมณีน้ําตา รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ, 2560:88)  

   อาจจะกลาวไดวาหลังป พ.ศ. 2540 เปนตนมา วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปน “พระมหาชนก” อยางสืบเนื่องและเดนชัด  เห็นไดจากการพัฒนา
ความเปรียบใหมีลักษณะเปน “ชุดความเปรียบ” อันสื่อและเชื่อมโยงมิติความหมายไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยจะ
อภิปรายในหัวขอ4.2.3 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จในการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน วาพัฒนาการดังกลาวสัมพันธกับการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบท
พระราชนพินธพระมหาชนกอยางไร 
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   4.2.2.2 กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม  

   แนวคิดพระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรมยังปรากฏอยางเดนชัดในวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติท่ีเขียนข้ึนหลัง พ.ศ.2540 โดยปรากฏท้ังการแจกแจงรายละเอียดของทศพิธราชธรรมที
ละขอ เชนใน นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช 

   โคลงสี่สุภาพ 

   ทาน ํ  เพ็ญทานบริสุทธิ์แท หฤทัย 

    ธนทรัพยอุปถัมภไป  ท่ัวหลา 

    ราชดํารัสนิรัติศัย   เสกสวัสดิ์ 

    เสมอหยาดอมฤตฟา  เฟองฟนไผทเกษม 

   สีลํ  กุศลเปรมประพฤติลวน เลอธรรม 

    ศีลวัตรปฏิบัตินํา   แนวนอม 

    กายจิตรวจีกรรม   กอปรส-ุ จริตนา 

    ละบาปเบิกบุญพรอม  ผองแพรวเพ็ญสูรย 

   ปริจฺจาคํ  สมบูรณบริจาคเก้ือ กิจประสงค 

    ศาสนุปถัมภทรง   สืบสราง  

    สละสุขสวนพระองค  โอบราษฏร  เสมอแล 

    รอยบาทยาตรมลาง  ทุกขรอนผอนสลาย 

   อาชฺชวํ  ฦาสายอุชุภาพถวน ไตรทวาร 

    ทุกกิจกอปรสัตยสาน  สุขตั้ง 

    ตรงเตรียบราชปณิธาน  ทอประโยชน ยิ่งเอย 

    เย็นเฉกพรหมฉัตรก้ัง  เกศเกลาชาวสยาม 

   มทฺทวํ  พระงามมฤทุนอม ในนิกร ชนนา 

    เกริกเกียรติพระภูธร  เทิดเฝา 
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    รักราษฎรดุจบิดร   ดาลมนัส ออนเอย 

    อดโทษโปรดปกเผา  ผิดพลั้งสั่งสอน 

   ตป  สงัวรเพ็ญตบะแผว พิริยผล 

    ราชกิจกอปรสุขสกล  กอเก้ือ 

    กันดารผานภัยระคน  เคยเสด็จ 

    เพ่ือพสกเกษมสุขเค้ือ  พระพรอมยอมพลี 

   อกฺโกธํ  ไมตรีจรุงจิตเพ้ียง  พรหมาน 

    มลายโกรธโปรดประสาน  มิตรสราง 

    สุขุมคัมภิรญาณ   ยงยิ่ง 

    ทศทิศสถิตเกียรติอาง  อรรถเอ้ือนสรรเสรญิ 

   อวิหิสฺ  ทรงเจริญคุณครอบฟา ฟากสวรรค 

    สวางพระกรุณานันท  เนื่องแท 

    ทุกกิจกอกอปรธรรม  ธีรวัตร 

    อวิหิงสาแล   โลกลวนสดุด ี

   ขนฺติฺจ  ขันตีอธิวาสนพน  พรรณนา 

    ผอนทุกขพูนสุขประชา  ชื่นแควน 

    คืนขวัญรมเย็นปรา-  กฎท่ัว ไผทนอ 

    ทุรถ่ิน ธ  เสด็จแมน  มากดวยภัยพาล 

    (พรเทพ โตชยางกูร, นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช, 2549: 28-29) 

และปรากฏคําวา “ทศพิธราชธรรม” ในความหมายรวมโดยมิไดแยกแยะธรรมทีละขอเชนใน รวมบท
อาเศียรวาทในรอบครองราชย 60 ป 

    ... 

    ปลุกจิตประชาตรึก  มนนึกนิยมไทย 
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   รักษวัฒนธรรมไว    คติแบบสยามมวล 

    ทรงธรรมทศพิธ   ธ กอปรกิจลุท่ัวถวน 

   ทรงวิริยะลวน    นรซรองกฤดาการ 

    ท่ัวเมทินีดล   กสิผลก็ไพศาล 

   ฝนหลวงและโครงการ   ธ ประทานเกษตรไทย 

    ทรงเปนประทีปรัฐ  ชุติชัดสวางใส 

   สองธรรมสวางไสว   จิตงามมิมืดมน 

    อีกเศรษฐกิจชาติ   ธ มุงมาดและหมายผล 

   พอเพียงและพ่ึงตน   นรชนก็ไพบลูย 

     (สุจริต เพียรชอบ, (2549),รวมบทอาเศียรวาทในรอบ 
     ครองราชย 60 ป, 2550: 135) 

   การกลาวถึงทศพิธราชธรรมในฐานะองครวม อาจจะสัมพันธกับลักษณะของ
การเขียนวรรณคดีเฉลิมเกียรติในชวงเวลานี้ท่ีนิยมแตงเปนบทรอยกรองขนาดสั้น และใหกวีหลายๆคนแตง
รวมกันมากกวาจะแตงการใหกวีแตงเปนเรื่องยาวคนเดียว  การกลาวถึงทศพิธราชธรรมในองครวมจึงเอ้ือ
ตอลักษณะของรอยกรองขนาดสั้นมากกวาเพราะกวียังมีพ้ืนท่ีใหกลาวถึงเนื้อหาอ่ืนๆ ในการสรรเสริญพระ
เกียรติดานอ่ืนๆ 

   4.2.2.3 เทพผูปราบทุกขเข็ญ  

   แมจะปรากฏการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับ
พระมหาชนกอยางเดนชัด แตแนวคิดในการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับเทพเจาในศาสนา
พราหมณ-ฮินดูก็ยังคงปรากฏอยู เพียงแตมิไดปรากฏมากหรือเดนชัดเทาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ี
แตงกอนพ.ศ.2540 เชนใน สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา ปรากฏการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัววาทรงเปนเทพเจาผูเปนใหญท้ัง 3 ของศาสนาพราหมณ-ฮินดูคือ พระศิวะ พระรามอันเปนปาง
อวตารของพระนารายณ และพระพรหม 

   โคลงสี่ 

    โอมอวยศุภอรรถอ้ืน  โองการ 

   ชะลอทิพยเชิดเชลงสาร   สิริหอม 
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   เทียบเจ็ดทศวรรษจาร   ใจโลก 

   ฉลองราชเฉลิมราชยพรอม  ภพพรองพรถวายฯ 

    ฤาศิวะหมายเสด็จเม้ือ  เมืองดิน 

   ประทานสุขท่ัวธรณินทร   เนื่องฟา 

   ประทานหลักเลิศศาสตรศิลป  สอนชีพ ชนเอย 

   ประทานหลากราชกิจกลา   กอเก้ือกมลสยามฯ 

    ฤารามหริรักษเอ้ือ  อวตาร 

   ทรงจักรสืบราชภาร   พิทักษแควน 

   ทรงสังขหลั่งธรรมทาน   ทะนุกศาสน 

   ทรงกมุทคูคทาแมน   มหิทธปองปฐพีฯ 

    ฤาบดีพรหมพักตรแผว  ผดุงไทย 

   หนึ่งจักรวรรดิวัตรชัย   ชื่นดาว 

   หนึ่งถวนทศธรรมไกร   เกริกทศ ทิศนอ 

   หนึ่งราชสังคหวัตถุนาว   หนึ่งนอมศีลเสมอฯ 

     (ชวิน พงษผจญ, สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา, 2559:65) 

   จากโคลงสี่สุภาพท่ีไดยกมาขางตน จะเห็นไดวาแมปรากฏแนวคิดในการ
เปรียบเทียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกับเทพเจาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตก็
ปรากฏคติการสรรเสริญพระเกียรติตามหลักพุทธศาสนา ท้ัง จักรวรรดิวัตรหรือธรรมของพระจักรพรรดิ 
ทศพิธราชธรรม  ราชสังคหวัตถุ อาจจะไดกลาววาโคลงบทขางตนดําเนินตามขนบนิยมในวรรณคดี
สรรเสริญพระเกียรติของไทยท่ีปรากฏการสรรเสริญท้ังคติเทวราชและพุทธราชา (เสาวณิต วิงวอน,2538) 

   4.2.2.4 พอผูเมตตาแกมหาชน  

   การสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปนพอผูเมตตา
แกมหาชนชาวไทย เปนสิ่งท่ีปรากฏอยางเดนชัดในวรรณคดีเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช ดังตัวอยางจาก รวมบทอาเศียรวาทในรอบครองราชย 60 ป 
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   ทรงเปนปราชญชั้นครูดุริยศิลป  ยิ่งศิลปนดนตรีท่ีดื่มด่ํา 

   ทรงนิมิตจิตรกรรมประติมากรรม  ท้ังรูปธรรมนามธรรมล้ําเลอคุณ 

   ทรงเปนนักถายภาพ เอิบอาบคา  ทุกรอยบาทยาตรามานําหนุน 

   ทุกรอยยิ้มปวงประชาทรงการุณย  ชวยเจือจุนผลิตโครงการงานนานา 

   จึ่งพระราชสมัญญาภาษาศิลป  พระ “อัครศิลปน” หลากสาขา 

   ท้ังรางวัลสิทธิบัตรหลากอัตรา  เหรียญ “สูงสุดการพัฒนาฯ”  
        เหนือคาใด 

   พระคือพอแหงแผนดินรินความรัก  เดนประจักษเหนือกษัตริยแหงรัฐ 
        ไหน 

   เปน “พลังแหงแผนดิน” ปนชาวไทย พระไตรรัตนพิพัฒนชัยทรงพระ 
        เจริญ 

     (ประยอม ซอมทอง, (2549),รวมบทอาเศียรวาทในรอบ 
     ครองราชย 60 ป, 2550: 137) 

   ใน นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ก็ปรากฏความเปรียบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงเปนเหมือนพอบังเกิดเกลาของพสกนิกร 

   โคลงสี่สุภาพ 

    บุญบันดาลถ่ินเหยา  สยามสมัย 

   เจริญจรัสพิลาสพิไล   เลิศแลว 

   พระเดชพระคุณไข   เขษมสิทธิ์ 

   ภูมิแผนดินธรรมแผว   เพียบพรอมสมานฉันท 

    เปนขวัญเปนม่ิงปลื้ม  ปวงประชา 

   เปรียบประดุจชนกา   เกิดเกลา 

   เจือจุนอุดหนุนคณา   นรชาติ 

   ประจักษประจําคํ่าเชา   รมเบื้องลบองบุญ 
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    พระคุณพระกอเก้ือ  กอปรผล 

   พระเดชเผดิมดล    ผดัจรอน 

   พระคุณม่ันมณฑล   จุฑาทวีป 

   พระเดชเกษตรสุขซอน   แหลงดาวอุดมศานติ์ 

    (บุญเตือน ศรีวรพจน,นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช, 2549: 28-29) 

   ใน สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา ท่ีปรากฏการใชคําเรียกพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พระพอหลวง” โดยปรากฏการเปรียบเทียบวาพระองคเปนเสมือนพระ
โพธิสัตวท่ีทรงเสียสละเพ่ือประชาขน  

    สรวมพระไตรรัตนนอม  อัญชลี 

   แดนวมินทรภูมี    ดิลกไท 

   เสวยราชยเจ็ดสิบป   ทรงพระ เจริญเทอญ 

   แปดสิบแปดฉนําได   ยิ่งรอยพระพรรษา 

    บังคมประณมหัตถ  สิริวัจนลิขิตตรา 

   พางพวงสุมาลา    รุจิรอยผจงใจ 

    แดเนาวมินทรา   พระมหากษัตริยไทย 

   จักรีวราชัย    ฐิติราชวงศวาน 

    คูราชินีขวัญ   สุริยจันทรเสมอปาน 

   เจ็ดสิบ ณ ปกาล    ลุเถลิงถวัลยา 

    นานกวากษัตริยใด  ณ สมัยอดีตมา 

   รมเกลาพระเดชา    ภยสิ้นอรินทรปวง 

    รักราษฎรประเลหบุตร  ธ ประดุจ “พระพอหลวง” 

   ฤาโพธิสัตวสรวง    สละเพ่ือประชาชน 

    (ประพนธ เรืองณรงค สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา, 2559:103) 
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   ใน รอยมณีน้ําตา รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ก็ปรากฏการใชคําเรียก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “พอแหงแผนดิน” เชนเดียวกับ รวมบทอาเศียรวาทใน
รอบครองราชย 60 ป 

    นอมเกลาฯบังคมบาท  นวมราชนฤบดี 

   ครองราชยเจ็ดสิบป   พระเกียรติกอง ณ โลกา 

    ทศพิธราชธรรม   พระนอมนําดําเนินมา 

   รอยพันสมัญญา    ลวนโครงการบันดาลชัย  

    คือ “พอแหงแผนดิน”  คุมชีวินราศรัย 

   ชื่นฉํ่าน้ําพระทัย    ทรงกอปรเก้ือประชาชน 

    พระเสด็จฯสวรรคต  น้ําตาหยดท่ัวสากล 

   ไทยเทศทุกมณฑล   โศกกําสรดรันทดมาน 

  (หมอมราชวงศอรฉัตร ซองทอง, รอยมณีน้ําตา รําลึกพระมหากรุณาธิคุณ, 2560:87)  

   การใชความเปรียบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเหมือน 
“ชนกาบังเกิดเกลา” ก็ดี หรือการใชคําเรียกวา “พระพอหลวง” “พอของแผนดิน” สื่อถึงความใกลชิด 
ความรักท่ีกวีมีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวามีความรักใครใกลชิดเหมือนพอซ่ึงเปน
บุคคลในครอบครัว   ในขณะเดียวกันการเติมคําท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ เชน พระ หลวง หรือแผนดินก็
แสดงนัยความหมายอันลึกซ้ึงและหลากหลาย กลาวคือนอกจากจะแสดงใหเห็นความยิ่งใหญของการเปน
พอผูยิ่งใหญของคนท้ังแผนดินแลว ยังสื่อใหเห็นภาระหนาท่ีอันหนักหนวงท่ีทรงประกอบวาตลอด
ระยะเวลาท่ีครองราชย เพราะพระองคเปน “พอ” ท่ีมี “ลูก” มากกวา 60 ลานคน ภาระในการดูแลใหลูก
ทุกคนเปนสุข จึงเปนหนาท่ีท่ียิ่งใหญและหนักกวาหนาท่ีของพอธรรมดา 

   4.2.2.5 กษัตริยนักพัฒนา  

   แนวคิดนี้ปรากฏอยางเดนชัดเชนกันในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีแตงหลังพ.ศ. 
2540 อันสัมพันธกับโครงการตามพระราชดําริตางๆ ท่ีทรงจัดทําข้ึนเพ่ือแกไขปญหาใหแกประชาชน  
นอกจากการกลาวถึงโครงการตามพระราชดําริแลว  แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติกษัตริยนักพัฒนา
ยังนําเสนอผานแกปญหาตางๆของพระองค เชน ทรงแกปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครดังปรากฏใน 
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช. 
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   รายสุภาพ 

    อาทรในสุขทุกข ปลุกปวงชนเห็นไกล  เพ่ือจราจรใน 
   อนาคต  หมดปญหาเดินทาง  ทรงวางแผนคลองประปา  หาทาง
   เม่ือชุมชน  หนาแนนจนทําลาย  สายน้ําสกปรกแท  โปรดคิดแก
   ระบบตรง  ทําอุโมงคคงน้ําไหล  ไปตามลําคลองเดิม  เติมถนน
   ครอมบนคลอง  ปองประโยชนทางสามชวง  หนึ่งลวงกรุงเทพไกล  
   ในถนนประชาชื่น  ทิศเหนือลื่นไหลรุด  สุดโรงกรองน้ําบางเขน  
   ชวงสองเจนจัดทาง  ตอบางเขนโดยปอง  จนถึงคลองบางหลวง  
   เพ่ือปวงชนชวงสาม  ตามเสนทางเหนืออุโมงค  โรงสูบน้ําลําแลถึง  
   พึงนับระยะทางได  สามสิบกิโลเมตรไซร มิตองเวนคืน 

   โคลงสี่สุภาพ 

    ชนชื่นมลายทุกขเก้ือ  กูลชน 

   พระดําริตริผล    เพ่ิมพอง 

   เพ่ือประโยชนดาลดล   พสกสุข ถวนแล 

   ชาวโลกตางแซซอง   เทิดไทสยามินทร 

   (กุลทรัยพ เกษแมนกิจ, นบพระภูมิบาลบุญดิเรก ลิลิตเฉลิมพระ  
   เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช, 2549: 159) 

   4.2.2.6 กษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถรอบดาน   

   แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชวาเปนพระมหากษัตริยผูมีความสามารถทางศิลปะอยางรอบดานปรากฏอยางเดนชัด ลิลิตอัครศิลปน 
“นวมินทรมหาราชา” ท่ีเปดเรื่องรายกลาวนําพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู ตอดวยโคลงสี่สุภาพแสดงความเคารพท่ีเหลาศิลปนมีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช 

   ราย 1 

    ศรีศุภอุดมมงคล นอมจิตดลใจกาย ถวายองคพระภูมิพล 
   เฉลิมพระชนมพรรษา หาธันวาสี่สอง หกรอบครองชนมชีพ เปน
   ประทีปแผนดิน  ภูมินทรชวยคํ้าจุน แผจํารูญไพศาล ปกปองบาน
   คุมเมือง จนรุงเรืองเดนล้ํา ขจรนําขจายเมือง เกียรติกระเดื่องเผย
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   แผ  ท่ัวโลกแซสรรเสริญ ภูมิธรรมเกินขานไข ประจักษในฤทัย 
   ราษฎร ตามพระบาทเบื้องหลัง รวมพลังมุงหมาย ถึงชีพวายมิหวั่น 
   พรอมดนดั้นตามพระองค  ธ ทรงเปนธงชัย และดวงใจประชาชน 
   เปนสุคนธจรุงหอม พรอมทศพิธราชธรรม ทรงอุปถัมภปวงราษฎร 
   ปราศจากทุกขหมอง  แผนดินผองแผวล้ํา  ทรง คูณ คํ้ า เ จื อจ าน 
   กาลผานไดพิสูจน กวาคําพูดเรียงรอย มินอยท่ีทรงงาน ดาน 
   เกษตรศึกษา แนวพัฒนาโครงการ  ชลประทานในหลา  ธ เกงกลา
   เชี่ยวชาญ มิใชขานยกไท  ไดสรางวรรณศิลป ฝากแผนดินแผนฟา  
   ศิลปาการแสดง ทรงสําแดงบารมี  การดนตรีศิลปะ  ทรงพระราช
   นิพนธ  ใหยินยลท่ัวถวน จิตรกรรมลวนจับตา ประติมากรรมสราง 
   ในแนวทางหลายนัย ดนตรีไทยสากล ก็ดลท้ังแผนดิน  อุปถัมภ
   ศิลปแนบใกล  ธ ยิ่งใหญเลิศล้ํา เกินเรียงคําแผรอง จารจดสามโลก
   กอง แซซองสรรเสริญ 

   โคลงสี่ 

  2   เฉลิมหกรอบเดนชี้  ภูมิพล ราชัน 

   องคทานคือปราชญคน   หนึ่งแท 

   ฉัตรรมบังแดดฝน    รวมเหลา ศิลปน 

   ถอดจิตจดจารแล    แดไทเทิดทูน 

  3  จํารูญแจรงแจมหลา  องอาจ 

   ภูมิพลมหาราช    ดั่งนี้ 

   อัครแหงศิลปชาติ    สูงสง 

   เถกิงอาองคโลกลี้    ฟองฟาเมฆินทร 

  4  ไตรโลกยินแนแท   เทียวนา 

   กางแผนพสุธา    แผกวาง 

   พระเปนดั่งบิดา    จารึก 

   จารผนึกคุณูบาง    ร ม เ ก ล า ศิ ล ป น                   
                   (ถวัลย มาศจํารัศ, 2542:1-2) 
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   จะเห็นไดวารายและโคลงสี่สุภาพเปดเรื่องขางตนก็ปรากฏแนวคิดในการ
สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในแงมุมท่ีสอดคลองกับแนวคิดในการ
สรรเสริญพระเกียรติอ่ืนๆไดอภิปรายไปขางตน ท้ังแนวคิดพระมหากษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม กษัตริย
นักพัฒนา กษัตริยผูทรงงานหนักเพ่ือประชาชน  อยางไรก็ตามเพ่ือใหเขากับชื่อเรื่อง ลิลิตอัครศิลปน 
“นวมินทรมหาราชา” เนนการสรรเสริญพระปรีชาสามารถดานศิลปะอยางละเอียดรอบดาน ท้ัง
จิตรกรรม ประติมากรรม การถายภาพ การดนตรีอันไดแกความสามารถในการทรงดนตรีแจซ และการ
พระราชนิพนธเพลงอันไพเราะทําใหทรงไดรับรางวัลทางดนตรี  ทางวรรณศิลป  โดยผูเขียนไดเสนอ
ทัศนะวาแมพระองคจะทรงงานศิลปะท่ีรัก แตก็มักจะนํางานศิลปะนั้นมาชวยในการแกไขปญหาของ
ประเทศ เชน การถายภาพ 

   โคลงสอง 

   157 พระองคทรงบงใช  ภาพถายนําเก็บไว 

   กอเก้ือพัฒนา 

   158 ปญหาหลายบอนบาน  รอแตองคเสด็จหยาน  

   บงแกปญญา       
    159 ภาพมาทวนท่ีนั้น   หนกอนมีใดข้ัน   

                               จึ่งเจาอับเฉา 

   160 องคเอาทุกขใสเกลา  คืนคํ่าละยามเชา 

   ไตรแกหนทาง 

   161 ภาพกางเผยอยูหนา  ชนไมกังวลวา  

   กนเศราเสียดาย   

   162 ทุกขคลายจากกลองนอย  โดยติดพระองคหอย 

   แนแทมิคลาย 

   163 จุดหมายมีเพ่ือเปลื้อง-  โศกบสูญสักเฟอง 

   อาไทสยาม 

        (ถวัลย มาศจํารัศ, 2542:40) 
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   จากการวิเคราะหแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติของวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชหลังป พ.ศ. 2540 จะเห็นลักษณะเดนของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติกลุมนี้คือยังคงปรากฏการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา
เปนพระโพธิสัตวอยูสืบเนื่องตามขนบในการสรรเสริญพระเกียรติในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทย  
โดยเพ่ิมรายละเอียดวาทรงเปนพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญวิริยบารมีหรือทรงเปนพระมหาชนกของชาวปวงชน
ชาวไทย อันเปนแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีสอดคลองกับแนวคิดท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบท
พระราชนพินธพระมหาชนก  โดยจะอภิปรายในหัวขอตอไป  

  4.2.3 เปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัย
เดียวกัน           
  จากการวิเคราะหแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก และแนวคิดในการสรรเสริญพระ
เกียรติท่ีปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท้ังกอนและหลังป พ.ศ. 2540 จะเห็นไดวาแนวคิดในการ
สรรเสริญพระเกียรติมีท้ังการสืบแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติจากขนบเดิมท่ีปรากฏในวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติในสมัยอ่ืนๆ และการปรับหรือปรากฏแนวคิดท่ีแตกตางออกไปในการเฉลิมพระเกียรติ  
เพ่ือใหเปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติเดนชัดข้ึน จึงนําเสนอในรูปแบบตาราง  ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก, วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชกอนพ.ศ. 2540  และวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชหลังพ.ศ. 2540 

 

แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท่ี
ปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก 

แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท่ี
ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระ
เ กียรติพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกอน
พ.ศ. 2540 

แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติ
ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระ
เ กียรติพระบาทสมเด็ จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชหลัง
พ.ศ. 2540 

พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร 
กษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน 
กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 
กษัตริยนักเกษตรกรรม                                         
พอผูเมตตาแกมหาชน 

พอผูเมตตาแกมหาชน                                             
กษัตริยนักพัฒนา 
กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 
กษัตริยผูมีพระปรีชาสามารถ
รอบดาน 

พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  
กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม 
เทพผูปราบทุกขเข็ญ 
พอผูเมตตาแกมหาชน 
กษัตริยนักพัฒนา 



161 
 

 เทพผูปราบทุกขเข็ญ 
พระพุทธเจาผูเผยแพรธรรม 
พระโพธิสัตว 

กษัตริยผู มีพระปรีชาสามารถ
รอบดาน 
 

   

  จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดวาแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว   ภูมิพลอดุลยเดชท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสอดคลองกับท่ี
ปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 3 ประการคือ การสรรเสริญพระเกียรติวาเปน 1) 
พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร 2)กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม และ 3)พอผูเมตตาตาแกมหาชน  ความ
สอดคลองของแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกและ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยเดียวกันนี้ สัมพันธอยางแนบแนนกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ท่ีแวดลอมการผลิตตัวบทวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเหลานี้ข้ึนมา ดังจะอภิปรายเปนประเด็นไดดังนี้ 

   4.2.3.1 บทบาทของพระพุทธศาสนาในฐานะแกนกลางของวัฒนธรรม
วรรณศิลป 

   ในวัฒนธรรมวรรณศิลปตะวันออก ต้ังแตสังคมยุคจารีต ศาสนาเปนแกนกลาง
ของวรรณคดีทุกประเภท “The traditional systems of writings include all written texts. The 
centre, around which the works functioning in society were grouped, was the canon of 
Sacred Texts. (V.I. Braginsky,2001:75) เพ่ือขยายแนวคิดดังกลาว บรากินสกี (V.I. Braginsky,2001:57) 
ไดเสนอแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและวรรณคดีประเภทอ่ืนๆ ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนากับวรรณคดีประเภทอ่ืนๆ 
   ในวัฒนธรรมวรรณศิลปของไทยตั้งแตอดีต พุทธศาสนาเปนเสาหลักใน
กระบวนการสรางวรรณคดีเชนกัน เห็นไดชัดท้ังจากการสรางวรรณคดีท่ีมีมาจากศาสนาและใชในกิจกรรม
ของพุทธศาสนาดังเชนมหาชาติคําหลวง  กาพยมหาชาติ รายยาวมหาเวสสันดรชาดก  วรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติอยางยวนพาย ฉันทเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาท ก็ปรากฏการสรรเสริญพระมหากษัตริยตาม
คติพุทธราชา  แมกระท่ังวรรณคดีประกอบการแสดงเชนสมุทรโฆษคําฉันทก็มีเคาเรื่องมาจากปญญาส
ชาดกอันเปนเรื่องเลาทางพุทธศาสนา ตัวอยางท่ีกลาวมานี้ลวนแสดงใหเห็นความสําคัญของพุทธศาสนาท่ี
เปนแกนกลางในการสรางและเสพวรรณคดีในสังคมบรรพกาลของไทย 
   ในปจจุบันแมวาพุทธศาสนาจะมิไดเปนปจจัยหลักในกระบวนการสรางวรรณคดี  
แตก็มิอาจจะปฏิเสธไดวามิไดเปนปจจัยสําคัญ  การพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนประจักษพยานท่ียืนยันมโนทัศนนี้ไดเดนชัดท่ีสุด กลาวคือทรงดัดแปลง
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกจากพระไตรปฎกซ่ึงเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธ  และเม่ือเกิดการ
ผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  ท่ีแมจะมีวัตถุประสงคในการเฉลิมพระเกียรติอัน
สงผลใหมีการดัดแปลงเนื้อหาของเรื่องเลาเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการผลิตซํ้าก็ตาม  แตการ
ผลิตซํ้าก็ยังคงตองรักษาเนื้อหาหลักและแนวคิดตามชาดกท่ีเปนตนทางของเรื่องไว   
   ดวยปจจัยท่ีกลาวมาขางตน เปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหในเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกทุกสํานวนท่ีแมจะนําเสนอในสื่อตางชนิดกัน ตางมุงเนนการนําเสนอแนวคิดในการ
เฉลิมพระเกียรติ ท่ีสอดคลองกับมโนทัศนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นคือ  การสรรเสริญ
พระมหากษัตริยผูทรงเปยมดวยความเพียรและพระมหากษัตริยผูทรงธรรม  แนวคิดในการสรรเสริญ
พระเกียรติท่ีปรากฏนี้สอดคลองกับแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
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พลอดุลยเดชท่ีปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีแตงข้ึนหลัง พ.ศ. 2540 
ดังท่ีไดแสดงการวิเคราะหไวในหัวขอ 4.2.2 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จในการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชหลังป พ.ศ. 2540 ท้ังนี้อาจจะกลาวไดวา
เพราะการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏการสรรเสริญพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนก โดยใชกลวิธีตางๆ ดังท่ีได
วิเคราะหและอภิปรายในบทท่ี 3 มาเชื่อมโยงวาพระมหาชนกคือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช  กอปรกับแนวคิดการสรรเสริญพระมหากษัตริยตามแนวคิดทางพุทธศาสนาเปนขนบนิยมอยาง
หนึ่งของการสรางวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทย  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชจึงปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา
เปนพระโพธิสัตวผูเปยมดวยความเพียรหรือเปนพระมหาชนกอยางเดนชัด 

   เม่ือแนวคิดในการสรรเสริญพระมหากษัตริยผูเปยมดวยความเพียรปรากฏอยาง
เดนชัด แนวคิดพระมหากษัตริยผูทรงธรรมจึงไดถูกขับเนนใหมีความโดดเดนดวยเชนกัน  ดังท่ีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2524:139) ไดอธิบายความสัมพันธของหลักธรรมท้ังสอง
ประการวา 

    ถาพิจารณาแลว จะเห็นแนวทางสัมพันธระหวางบารมี
   ในทางพุทธศาสนา (ทศบารมี) และบารมีของพระมหากษัตริย 
   กลาวคือพระมหากษัตริย ในประเทศไทยลวนแตมีพระราชหฤทัย
   ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา  นอกจากจะบําเพ็ญพระราชกุศล
   เพ่ือหวังผลในทางพุทธศาสนา เชน หวังพระ โพธิญาณ ... 
   พระมหากษัตริยไทยยังตองถือหลักปฏิบัติ ท่ีเรียกวาทศพิธราชธรรม 
   หรือธรรม 10 ประการของพระมหากษัตริยเปนไปตามพุทธศาสนา 

   นอกจากชี้ ให เ ห็ นความสั ม พันธ ของทศบาร มีของพระโพธิ สั ต ว กั บ
ทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริยแลว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2524:140-
143) ยังไดทรงอธิบายความสอดคลองของรายละเอียดระหวางหลักธรรมของทศบารมีกับทศพิธราชธรรม 
อาทิความสัมพันธของทานบารมีในทศบารมีกับทานในทศพิธราชธรรม ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะวิริยบารมี
หรือความเพียร อันเปนแนวคิดท่ีไดรับการเนนย้ําในเรื่องเลาจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 

    ตบะ โดยมากทานใชเปนชื่อของความเพียร หมายถึงการ
   ตั้งใจความเกียจครานและการผิดหนาท่ี มุงทํากิจอันเปนหนาท่ีพ่ึงทํา
   อันเปนกิจดีกิจชอบ  ทางลัทธิพราหมณถือวาตบะของ 
   พระมหากษัตริย  คือคุมครองไพรฟาประชาชน ฉะนั้น 
   พระมหากษัตริยผู มีตบะ  จะมีสงาเปนทียําเกรงของคนท่ัวไป  
   เม่ือคนรวมกันเปนหมู  ตางจะตองรูหนาท่ีของตน  พระมหากษัตริย
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   จะตองมี ความเพียร ทําหนาท่ีโดยไมเกียจคราน  เทียบไดกับวิริย-
   บารมี 

   จากความสัมพันธขางตน  จะเห็นไดวาวิริยาบารมีอันเปนบารมีท่ีพระมหาชนก
ทรงบําเพ็ญสัมพันธอยางยิ่งกับตบะหรือความเพียรในทศพิธราชธรรม การปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท้ังในเรื่องเลาท่ีผลิตซํ้าจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนก และวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชท่ีแตงข้ึนหลังป 
พ.ศ. 2540 จึงเปนตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธนี้เดนชัดข้ึน  

   แนวคิดในการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจาตัวอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาเปน 
“พอผูเมตตาตอมหาชน” ก็อธิบายไดดวยมโนทัศนทางพุทธศาสนา  ดังท่ีไดวิเคราะหและอภิปรายไวหัวขอ 
4.1.1 แนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏในส่ือตางๆ ของเรื่องเลา
อันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก วาความเปนพอผูเมตตาสอดคลองกับความเปนพระ
โพธิสัตวท่ีเมตตาชวยเหลือสรรพชีวิตอยางไมมีเง่ือนไข นอกจากนี้การขยายความแนวคิดในการสรรเสริญ
ในฐานะ “พอ” ดวยความเมตตาในท่ีนี้  จึงอาจจะความเชื่อมโยงกับเมตตาบารมีในทศบารมี   ดังท่ีอาทิตย 
ชีรวณิชยกุล( 2552: 272)  ไดอธิบายความสัมพันธระหวางความเมตตากับคติความเชื่อท่ีสรรเสริญ
พระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตววา 
    คติความเชื่อวาพระมหากษัตริยคือพระโพธิสัตวผูบาเพ็ญ
   บารมีได ชวยสถาปนาสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์แกสถาบันกษัตริย และ
   กําหนดบทบาทของพระมหากษัตริยในอุดมคติ กลาวคือ เม่ือ 
   พระมหากษัตริยคือพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมี แสดงวาเปนผูมี
   คุณธรรมความดี มีบุญบารมีเหนือกวาบุคคลท่ัวไป และมีเมตตา
   กรุณาตออาณาประชาราษฎร ปกครองบานเมืองดวยธรรม ดุจพระ
   โพธิสัตวกรุณาตอสรรพสัตว  
   หลักฐานท่ีสนับสนุนแนวคิดขางตนไดอยางเดนชัด  คือการปรากฏใชความ
เปรียบนี้รวมกันในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  ท่ีกลาวถึงความรักความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดช  ในขณะเดียวกันก็เปรียบความเสียสละท่ีทรงงานหนักเพ่ือประชาชนของ
พระองควาเหมือนพระโพธิสัตว 

   รักราษฎรประเลหบุตร  ธ ประดุจ “พระพอหลวง” 

   ฤาโพธิสัตวสรวง   สละเพ่ือประชาชน 

   (ประพนธ เรืองณรงค สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา, 2559:103) 

   จากการอภิปรายขางตน จะเห็นไดวาศาสนาเปนแกนกลางในการสรางสรรค
วรรณคดีในสังคมไทย อยางไรก็ตามแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติขางตนก็แสดงใหเห็นความสําคัญ
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ของพระมหากษัตริยในฐานะสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติของการ
สรางและการเสพวรรณคดี ดังจะอภิปรายโดยละเอียดในหัวขอถัด 

    4.2.3.2 พระมหากษัตริยในฐานะศูนยกลางในการสรางสรรควรรณคดี  

   ตั้งแตสมัยสุโขทัยจวบจนสมัยรัตนโกสินทร 45 วัฒนธรรมการสรางวรรณคดีลาย
ลักษณของไทยเกิดในราชสํานัก พระมหากษัตริยดํารงบทบาทสําคัญท้ังในฐานะผูสรางวรรณคดีและผูเสพ
วรรณคดี  อันสงผลใหเกิดของสรางสรรควรรณคดีของกวีในราชสํานัก  

   การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก “เพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิตของสาธุชนท้ังหลาย” เทียบเคียงไดกับการท่ีพระ
บรมไตรโลกนาถโปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวง  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงอธิบายถึงพระราชประสงคของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในการแตงมหาชาติคําหลวงไว (อางถึงใน
ศักดิ์ศรี แยมนัดดา, 2543: 102 - 103) ดังนี้ 
    หนังสือมหาชาติเดิมแตงในภาษามคธ ใครแตงหาปรากฏไม  

   นาจะไดแปลเปนภาษาไทยตั้งแตครั้งพระนครสุโขทัย...มีจดหมาย

   เหตุปรากฏวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีรับสั่งใหประชุม 

   นักปราชญราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยา แปลแตงเม่ือปขาล จุล 

   ศักราช 844 พ.ศ. 2025 คือวาตั้งแตแตงนับได 435 ป มาจนบัดนี้ 

   (พ.ศ. 2460) เรียกชื่อวามหาชาติคําหลวง...หนังสือมหาชาติคําหลวง

   ไมไดแตงสําหรับพระเทศน แตงใหสําหรับนักสวด สวดใหอุบาสก

   อุบาสิกาฟงเวลาไปอยูบําเพ็ญการกุศลท่ีในวัด... 

   การพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช จึงแสดงใหเห็นการสืบทอดบทบาทของพระมหากษัตริยในฐานะผูสรางวรรณคดี  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวรรณคดีพุทธศาสนาอันเปนสถาบันหลักของสังคม  เพ่ือใชวรรณคดีนั้นๆ เปนเครื่องกลอมเกลา 
สั่งสอนใหประชาชนใตพระบรมโพธิสมภารเปนคนดี รูจักนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต 

   นอกจากการโปรดใหประชุมกวีเพ่ือแตงวรรณคดีเรื่องตางๆแลว  ความรักและ
ความเทิดทูนท่ีกวีมีตอพระมหากษัตริยก็เปนอีกปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการสรางสรรควรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติของกวี  โดยนัยนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบาททางออมของพระมหากษัตริยท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค

                                                           
5 ดูรายละเอียดเร่ืองความสําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะผูสรางสรรควรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทรไดในบทที่ 4 ของวิทยานิพนธ
เร่ือง จารึกวัดพระเชตุพนฯ: การสรางสรรควรรณคดีไทยในวัฒนธรรมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวรรณศิลป (วรางคณา ศรีกําเหนิด
,2556) 
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วรรณคดีไดเชนกัน  ดังวัตถุประสงคในการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีตองการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเลือกผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธ “เปนท่ีรักของขาพเจา” และเม่ือจะสรรเสริญพระเกียรติในวรรณคดี
สรรเสริญพระเกียรติก็ยอมจะกลาวถึงบทพระราชนิพนธอันเปนท่ีรักนี้เชนกัน 
   จากการอภิปรายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยสัมพันธกับแนวคิด
ในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกกับในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน จะพบวาท้ังพุทธศาสนาและ
พระมหากษัตริย  ตางเปนสถาบันหลักท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรควรรณคดีในสังคมไทย อีกท้ังยังเห็น
ความสัมพันธอยางแนบแนนของสถาบันหลักท้ังสอง ดังท่ีศักดิ์ศรี  แยมนัดดา (2517: 12) ไดอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยและศาสนาพุทธไวอยางสนใจวา 

    พระมหากษัตริยไทยนั้น ทรงเปนผูทํานุบํารุง 
   พระพุทธศาสนาอยางสําคัญยิ่ง  เรียกไดวาเปนหลักม่ันคงในการคํ้า
   จุนพระพุทธศาสนาใหดํารงอยู และในขณะเดียวกัน พระพุทธศาสนา
   ก็เปนหลักสําคัญท่ีชวยเหลือในการดําเนินกิจการปกครองประเทศ
   ขององคพระมหากษัตริย และเปนเครื่องมือสําคัญท่ีทําใหประเทศ
   เจริญรุงเรือง เพราะฉะนั้น เม่ือใดท่ีกลาวถึงพระมหากษัตริยก็ตอง
   นึกถึงพระพุทธศาสนา และเม่ือใดท่ีนึกถึงพระพุทธศาสนาก็จัก
   ตองรําลึกถึงพระมหากษัตริยเปนของควบคูกันไป ตางฝายตางก็ตอง
   มีความเก่ียวของสัมพันธกัน พ่ึงพาอาศัยกันจึงจะบังเกิดผลคือความ
   เจริญสมบูรณพรอมทุกประการของประเทศชาติ 
   ดวยความสัมพันธอันแนบแนนระหวางสถาบันพุทธศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริยนี้จึงปรากฏในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทยในทุกยุคสมัย  และในวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติเหลานั้นก็ปรากฏการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริยตามกรอบคิดของพุทธศาสนา  ดังท่ี
เสาวณิต วิงวอน (2538: 85) ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับมโนทัศนเรื่องธรรมราชาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
วา 

    วรรณกรรมยอพระเกียรติทุกเรื่องไดแสดงใหเห็นธรรมใน
   องคพระมหากษัตริยในทํานองเดียวกัน  กลาวไดวามีราชธรรมเสมอ
   กันทุกพระองค  ท่ีนาสังเกตคือแมความเปน “เทวราชา”จะ 
   เปลี่ยนแปลงไปบางเม่ือเวลาผานไป  แตความเปน “ธรรมราชา” ไม
   เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน บงบอกถึงธรรมอัน
   เปนสัจจะ และเปนอํานาจในการปกครองอยางแทจริง 
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   จะเห็นไดวา ขอสังเกตขางตนสอดคลองกับผลวิจัยท่ีปรากฏในงานวิจัยนี้  
แนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติพระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม และพอผู
เมตตาแกมหาชนแสดงใหเห็นหลักธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
พระองคตลอด 70 ปแหงรัชสมัย สมกับปฐมบรมราชโองการท่ีเปนประดุจคําสัญญาตอมหาชนชาวไทย
ท่ีวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 

 



บทที่ 5 

เร่ืองเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติใน

สื่อรวมสมัย  

 จากการวิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษาในบทท่ีผานมา จะเห็นไดวาแมเรื่องเลาท่ีผลิตซํ้า
จากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกจะผลิตในสื่อหลากหลายประเภท แตแนวคิดในการการเฉลิมพระ
เกียรติก็สอดคลองกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยเดียวกัน  อยางไรก็ตาม “สื่อ” ท่ีใชในการผลิต
ซํ้าเรื่องเลาก็มีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือ “พลวัต” ในกระบวนการสรางและเสพเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 ปรมินทร จารุวร (2556:246) กลาวถึงพลวัตทางคติชนจะเกิดข้ึนเม่ือชวงเวลาเปลี่ยนไป  
สงผลใหวัฒนธรรมมีบทบาทท่ีเคลื่อนไหว  มีท้ังสวนท่ีเปลี่ยนแปลงไดและเปลี่ยนแปลงไมได  ซ่ึงทําให
บทบาทของคติชนมีท้ังท่ีคงเดิม สูญหายและคลี่คลาย หรืออาจสรางข้ึนใหมก็ได โดยปจจัยทางสังคม
นอกเหนือจากเวลาท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็ไดมีผูศึกษาไวเชนกัน  

 ศิราพร ณ ถลาง (2559: 14-15) ไดสรุปบริบททางสังคม 4 ประการท่ีทําใหเกิดปรากฏการณ
ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบใหม ไดแก 1) บริบทโลกาภิวัตนและการทองเท่ียว 2) บริบทแหงความ
เปนสังคมทุนนิยม 3) บริบทแหงความเปนสังคมยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม และ 4) 
บริบทแหงความเปนสังคมเปดท่ีทําใหเกิดการขามพรมแดน  จากบริบทท้ัง 4 ประการขางตน จะเห็น
ไดวาบริบทประการท่ี 3 สัมพันธกับการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปน
ขอมูลในงานวิจัยนี้ท่ีสุด เพ่ือใหการนําแนวคิดขางตนมาประยุกตและอภิปรายผลการศึกษาไดเดนชัด  
จึงขอยกคําอธิบายโดยละเอียดของบริบทประการท่ี 3 มาดังนี้ 

  บริบทท่ี 3 บริบทแหงความเปนสังคมในยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
 สมัยใหม ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสังคมไทย มีการนําเสนอคติชน
 ในสังคมประเพณีผานสื่อสมัยใหม ไมวาจะเปนในรูปของสื่อสิ่งพิมพ  เชน หนังสือ
 นิทาน การตูนนิทาน หรือวิดีโอการละเลน การแสดง ประเพณีพิธีกรรมในสื่อ
 อินเทอรเน็ต ในโลกออนไลน  โลกไซเบอร  ซ่ึงเทากับวาสื่อสมัยใหมรูปแบบตางๆ 
 ไดทําหนาท่ีผลิตซํ้าและสืบทอดคติชนประเพณีใหมีอายุยืนยาวตอไปโดยการ
 ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

       (ศิราพร ณ ถลาง,2559:15)  

 เม่ือสื่อมีบทบาทในการผลิตซํ้าและสืบทอดเรื่องเลาในสังคมโดยมี “ปรับเปลี่ยน” ให
เหมาะสมกับบริบททางสังคม  องคประกอบอ่ืนๆ ในการสรางและเสพเรื่องเลาเหลานี้ท้ังผูสรางตัวบท 
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ตัวบท ผูเสพตัวบท บริบทในการเสพ0

1ตางก็ยอมการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสื่อเชนกัน เพ่ือให
เห็นกรอบแนวคิดในการอภิปรายพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงนี้เดนชัดข้ึน จึงขอนําเสนอแผนภาพอัน
เปนกรอบแนวคิดในการอภิปรายพลวัตของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในฐานะ
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อรวมสมัย 

 

 

  บริบทในการเสพ- เกิดข้ึนไดบอยครั้งข้ึนและสามารถนําตัวบทในเผยแพรในบริบทท่ีเปลี่ยนไปได 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงพลวัตของตัวบท ผูสรางตัวบท  ผูเสพตัวบท และบริบทในการเสพตัวบทอัน
สัมพันธกับสื่อท่ีใชในการเผยแพรเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 จากแผนภาพท่ี 3  จะเห็นไดวาเม่ือปรากฏการผลิตซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธในสื่อ
ตางๆ อาทิ ลิเก ละครเวที การแสดงแสง สี เสียง และไดมีการบันทึกเรื่องเลาเหลานี้เก็บไวรูปแบบไฟล
ดิจิตทอลท่ีสามารถชมซํ้าหรือนํามาเผยแพรซํ้าในสื่อสังคมสมัยใหมได  ทําใหกระบวนการสรางและ
การเสพเรื่องเลามีพลวัตอยางเดนชัดทุกดานมิใชเพียงแตการเปลี่ยนแปลงดานตัวบทท่ีไดเกริ่นนําใน
บทท่ี 1 ของรายงานวิจัยฉบับนี้แลววาเปนประเด็นท่ีงานวิจัยท่ีมีมากอนหนาท่ีมักจะศึกษา รวมถึงบท
ท่ี 3 และบทท่ี 4 ของงานวิจัยนี้ก็ใหน้ําหนักในการศึกษาประเด็นนี้เชนกัน   

                                                           
1 หากเปนองคประกอบการในการสื่อสารอันสัมพันธกับการบทบาทและความสําคัญในการเผยแพรวัฒนธรรมจะหมายถึง ผูสงสาร 
(Sender) สาร (Massage) สื่อ (Chanel) และผูรับสาร (Receiver) S-M-C-R โดยมีปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) เปนเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ
วาผูรับสารไดรับสารตรงกับทีตองการสื่อหรือไม (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ,2551:93)  เนื่องจากงานวิจัยนี้เนน
การศึกษาพลวัตของตัวบทจึงประยุกตแนวคิดดังกลาวมาสนับสนุนการอภิปราย 

• ส่ือ• ผู้รับสาร

• ตัวบท• ผู้สร้างตัว

บท

บริษัทผลิตสื่อ

ถกูปรับให้เข้ากบั

สื่อและ

วตัถปุระสงค์ใน

การผลิตซํา้

โซเชียลมีเดีย 

โทรทศัน์ DVD

คนทัว่ไปที่เข้าถึง

อินเตอร์เน็ต/ ผู้

รับชมโทรทศัน์



170 
 

 ในบทนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็นยอยเพ่ืออภิปรายพลวัตของกระบวนการ
สรางและการเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกวาในฐานะเรื่องเลาในสื่อสมัยใหม เรื่อง
เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีพลวัตอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงจากวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
แบบเดิม รวมท้ังจะอภิปรายครอบคลุมไปถึงผูสรางตัวบท ผูเสพตัวบท บริบทในการเสพตัวบท โดย
แบงประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

 5.1 พลวัตในการกระบวนการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 5.2 พลวัตในการกระบวนการเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก 

 โดยแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 พลวัตในการกระบวนการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  

  ในกระบวนการสรางตัวบทจะกลาวถึงแงมุมของผูสรางและตัวบทท่ีเปนผลผลิตของ
ผูสราง เพ่ือแสดงใหเห็นวากระบวนการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธมีความเปลี่ยนแปลงจาก
การสรางวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแบบเดิมอยางไร  การเปลี่ยนแปลงนั้นมีบทบาทอยางไร หรือสงผล
อยางไร  โดยแบงประเด็นยอยในการอภิปรายเปนอีก 2 ประเด็นดังนี้ 

  5.1.1 พลวัตของผูสรางและบริบทในการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนก 

  5.1.2 พลวัตของตัวบท 

  อภิปรายโดยละเอียดแตละประเด็นได  ดังนี้ 

  5.1.1 พลวัตของผูสรางและบริบทในการเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก 

  ดังท่ีไดอธิบายในบทท่ี 2 ของรายงานวิจัยนี้ท่ีกลาวถึงภูมิหลังของเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกท้ัง 7 เรื่องท่ีนํามาเปนขอมูลในการศึกษาครั้งนี้วา เรื่องเลาท้ัง 7 เรื่องมี
ผูผลิตและกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม  พึงตั้งขอสังเกตไดวาเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกตั้ง 7 เรื่องตางมีลักษณะของการผลิตหรือการสรางท่ีคลายคลึงกันคือเปน
ลักษณะของการรวมผลิตท้ังสิ้น กลาวคือนอกจากผูปรุงหรือผูเขียนบทหลักแลว  ตางตองใชผูผลิตอ่ืนๆ
มาชวยประกอบสรางใหตัวบทมีความสมบูรณเชน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอานเรื่องพระมหา
ชนก หรือซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ท่ีมีผูเขียนบทหลักเพียงคนเดียวแตก็มีผูชวยสรางตัวบทดาน
อ่ืนๆ เชน  การบรรจุเสียง การวาดภาพทราย เพ่ือใหการแสดงสมบูรณ บางเรื่องก็เปนการรวมกลุมกัน
ของบริษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญหลายบริษัท เชนการสราง พระมหาชนกเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว 
หรือ การตูนแอนิเมชันพระมหาชนก ลักษณะของการผลิตท่ีใชบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญหลายกลุมมา
รวมกันมีความละมายกับลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหลังพ.ศ.
2540 ท่ีไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติในบทท่ี 4  กลาวคือเปนการพิมพ
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วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอันเกิดจากข้ึนจากการรวบรวมงานเขียนของกวีหลายๆทานเชนกัน  ลักษณะ
เชนนี้สะทอนใหเห็นความสําคัญของการเฉลิมพระเกียรติวายังเปนวาระและโอกาสท่ีสําคัญของ
ประเทศ หนวยตางๆจึงตองรวมมือกันในการตางเฉลิมพระเกียรติ ใชผูเชี่ยวชาญหลายคนเพ่ือใหการ
ผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธเปนไปดวยความเรียบรอย สมบูรณมากท่ีสุด 

  อยางไรก็ตามดวยลักษณะในการประกอบสรางท่ีเปลี่ยนไป เรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกจึงเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีใชวัสดุอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาและความงาม
ของภาษาในการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องจากผูผลิตมิใชกวีอยางวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอ่ืนท่ีเปนการ
รวบรวมพิมพบทรอยกรองของกวี  โดยนัยนี้มิไดวาหมายความเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกมิไดปรากฏการใชบทรอยกรองท่ีมีความประณีตงดงามในการสรรเสริญพระเกียรติ การวิเคราะห
ในบทท่ี 3 ของรายงานวิจัยฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏ
การใชบทรอยกรองเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติตามขนบวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเดิม  แตไดใชกลวิธี
ตางๆ ตามท่ีไดวิเคราะหไวในหัวขอ 3.2.2 กลวิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  มาขับเนนแนวคิดในการเฉลิมพระ
เกียรติใหเดนชัดยิ่งข้ึน   

  นอกเหนือจาการพลวัตของผูสรางแลว  ขนบในการผลิตซํ้าวรรณคดีของ
พระมหากษัตริยเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติก็มีความเปลี่ยนแปลงเชนกัน  ในอดีตการผลิตซํ้าวรรณคดี
ของพระมหากษัตริยเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติจะเปนการผลิตซํ้าโดยพระมหากษัตริยดวยกัน  ตัวอยาง
ท่ีเดนชัดท่ีสุดคือการท่ีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดใหสรางจารึกท่ีวัดพระเชตุพน   โดย
จารึกสวนหนึ่งเปนวรรณคดีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ท้ังนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (วรางคณา ศรีกําเหนิด, 
2556:36) 

  การผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       
ภูมิพลอดลุยเดชโดยผูผลิตท่ีเปนคนสามัญ (ท่ีมิใชเปนกวีแตเปนบริษัทผูผลิตสื่อบันเทิงตางๆ) แสดงให
เห็นพลวัตในการสรางวรรณคดีในยุคปจจุบันท่ีพระมหากษัตริยมิใชศูนยกลางในการสรางและเสพ
วรรณคดีแตเพียงผูเดียว  แตกระบวนการสรางและการเสพวรรณคดีเกิดข้ึนโดยสามัญชนมากข้ึน  
แมวาจะเปนการสรางวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีมีเนื้อหาหลักเปนเรื่องราวของพระมหากษัตริยก็ตาม    
ท้ังยังมีผลใหเกิดพลวัตแกตัวบทเอง ดังจะอภิปรายในหัวขอตอไป 

  5.1.2 พลวัตของตัวบท 

  การวิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษาในบทท่ี 3 และบทท่ี 4 แสดงใหเห็นวาเรื่อง
เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏลักษณะในการเฉลิม
พระเกียรติตามขนบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  อีกท้ังยังปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระ
เกียรติสอดคลองกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน  อยางไรก็ตามดวยกระบวนการสราง
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ท่ีแตกตางไปจากการสรางวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแบบเดิม เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนกก็ปรากฏพลวัตท่ีแตกตางจากวรรณคดียอพระเกียรติแบบเดิม 2 ประการคือ 

   5.1.2.1 พลวัตในการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยในฐานพระโพธิสัตว 

   5.1.2.2 ความพราเลือนของการจัดประเภท: เรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกกับความเปนวรรณคดีพุทธศาสนา  วรรณคดีคําสอน  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
และวรรณคดีการแสดง 

   ดังจะอภิปรายโดยละเอียดไดดังนี้ 

   5.1.2.1 พลวัตในการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยในฐานพระ
โพธิสัตว   คติการสรรเสริญพระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตวปรากฏตั้งแตสมัยพระยาลิไท ดังปรากฏ
ในประชุมจารึกหลักท่ีดีท่ีปรากฏขอความแสดงลักษณะของพระยาลิไทวาเหมือนพระโพธิสัตวหลาย
พระองค ดังนี้ 

   คุณวา  เวสฺสนฺตราทวี    ทาเน  เวสฺสนฺโต ยถา 

   มโหสโถว  ปญญาย  สีเล  สีวลราชิว 

   แปลวา (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงมีพระคุณเหมือนพระ 
   โพธิสัตว  มีพระเวสสันดรในทางทาน  ในทางพระปรีชาญาณ 
   เหมือนพระมโหสถ ในทางศีลเหมือนพระเจาสีลวราช 

   (น.อ. แยม ประพัฒนทอง, 2523: 155 อางในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
   สยามบรมราชกุมารีฯ, 2524:126) 

   ในสมัยอยุธยาการเปรียบพระมหากษัตริยวาเปนพระโพธิสัตวปรากฏใน
วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง เชนยวนพายโคลงด้ันท่ีปรากฏการยกยองสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวาเหมือนพระโพธิสัตวลงมาบําเพ็ญบารมีตามท่ีไดแสดงตัวอยางโคลงไวแลวในบทท่ี 3 และ
ฉันทเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองท่ีกลาวถึงการทําสัตตสดกมหาทาน หรือการบริจาควัตถุ
ทาน 7 อยางอยางละ 700 สิ่งอันเปนทานท่ีพระเวสสันดรกระทํากอนจะเสด็จออกจากเมืองสีพีมา
ประทับอยูปากับพระนางมัทรีและสองกุมาร 
        ดวยเดชสมพุทธ                                                  
    สมภารวิสุทธิ์    เลิศพนพรรณนา 
    อัศจรรยเปนเดียว   กึกกองโกลา- 
    หลท่ัวนครา    พิภพเหมืองหลวง 
    ... 
    กูจักจายทรัพยนานา   สตสดก ณ มหา- 
    ทานแกทวิชา    แลยาจก 
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    ชางรอยขอยทาสทารก   สัตรัตนกนก 
    ทานแกพณิพก    อันโทหล 
         (คําฉันทสรรเสริญพระเกียรติพระพุทธเจาหลวงปราสาททอง,  
         2543: 107, 111) 

   ในสมัยรัตนโกสินทร คติความเชื่อวาพระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตวก็
ยังคงปรากฏอยางตอเนื่องและเดนชัด  และสังเกตไดวายังคงเนนความเชื่อเรื่องการบริจาคทานเพ่ือ
การบรรลุพระโพธิญาณ  ดังปรากฏในยอพระเกียรติ 3 รัชกาล ก็มีเนื้อความสรรเสริญพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยวาทรงไดบริจาคมหาทานวา 
   บริจาคแสนทรัพยเหนื้อง   นิจกาล 
   เปนมหามหัศทาน   ทวนหนา 
   บพิตรเพ่ิมสมภาร   สมโพธิ  ไซแฮ 
       (พระยาไชยวิชิต (เผือก), 2459: 20) 

   ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ก็ปรากฏการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัววาทรงบริจาคทานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการบริจาคในการพุทธศาสนา  ทําให
ไดรับการสรรเสริญวาเปนองคพระโพธิสัตว 

   ทรงเล่ือมใสไขคลังสังฆทาน เงินประมาณแปดหม่ืนชื่นหไทย 
   กับเศษสามรอยมีสี่สิบบาท  ทรงพระราชอุทิศพิศไมย 
   โสมนัศในพระรัตนไตรย   สืบวิไสยสัปรุษพุทธพงศ 
   แผนดินเย็นเชนน้ําอัมฤตย  บาทบพิตรโพธิสัตวสลัดหลง 
        (คุณพุม, 2464: 23) 

   จากตัวอยางท่ีไดยกมาประมวลขางตน  จะเห็นไดวามโนทัศนในการ
สรรเสริญพระมหากษัตริยวาเปนพระโพธิสัตวมิใชเรื่องใหมในขนบการเฉลิมพระเกียรติของไทย  แตก็
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนวาตั้งแตสมัยสุโขทัย การสรรเสริญพระมหากษัตริยวาเปนพระ
โพธิสัตวมักเนนท่ีการทําทานดังเชนการเปรียบเทียบเปนพระเวสสันดร หรือการกลาวถึงสัตตสดกมหา
ทาน   การเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนพระมหาชนกหรือพระ
โพธิสัตวผูบําเพ็ญวิริยบารมีหรือความเพียร จึงแสดงใหเห็นพลวัตอยางหนึ่งท่ีเดนชัดของเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนก   

   พลวัตในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
วาเปนพระโพธิสัตวผูเปยมความเพียรนี้   สะทอนใหเห็นการประกอบพระราชกรณียกิจอยางหนัก
ตลอด 70 ปท่ีทรงครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
โครงการในพระราชดําริ 4,000 กวาโครงการ  ครอบคลุมการพัฒนาประเทศและความเปนอยูของ
ประชาชนในทุกภูมิภาคเปนประจักษพยานถึงความเพียรดังกลาว  ท้ังนี้นอกจากท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชจะเพียรประกอบพระราชกรณียกิจเพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศและ
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ความกินดีอยูดีของประชาชนของพระองคแลว  การลงมือประกอบกิจตางๆดวยความเพียรของ
พระองคคือการสอนเรื่องเพียรใหประชาชนประจักษอยางเดนชัด เชนเดียวกับท่ีทรงพระราชทานบท
พระราชนพินธพระมหาชนกแกประชาชนชาวไทย 

   5.1.2.2 ความพราเลือนของการจัดประเภท: เรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนกกับความเปนวรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีคําสอน  วรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติ  และวรรณคดีการแสดง 

   บทบาทท่ีเดนชัดประการหนึ่งของบริบทแหงความเปนสังคมยุคขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีสมัยใหม    คือทําใหสื่อสามารถตอบวัตถุประสงคท่ีหลากหลายได  ตัวอยางเชน
หนังสือนิทานแนว edutainment ท่ีปรากฏการนําตัวละครในวรรณกรรมพ้ืนบานของไทย เชน ไกร
ทอง พหลวิชัย-คาวี จันทโครพ มาเปนสื่อในการสอนเยาวชน ทําใหประเภทของตัวบทมีลักษณะ
ผสมผสานคือเปนท้ังสิ่งใหความรู (education) และความบันเทิง (entertainment)1

2 

   John Frow (2006:137-138) ไดกลาวถึงประเภทของงานตางๆ วาไมได
เปนผลผลิตท่ีถาวร หลากแตเปนกระบวนการท่ีมีความลื่นไหลโดยอิงอยูกับปจจัยหลายประการ  ท้ัง
ผูสรางผลงานอยางนักเขียน  ผูอานหรือผูเสพผลงาน   รวมท้ังบทกระบวนการผลิต  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการผลิตในอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญเชนอุตสาหกรรมภาพยนตร   ท่ีประเภทของภาพยนตรมี
การปรับเปลี่ยนและความหลากหลายในตัวเองเพ่ือใหตอบสนองความตองการของตลาดในวงกวาง 

   กาญจนา แกวเทพ (2553: 411-412) ไดอธิบายความสัมพันธระหวาง
ประเภทกับสื่อสมัยใหมวา ยิ่งเวลาผานไปประเภทในสื่อสมัยก็จะยิ่งมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ  ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการแตกประเภทยอยจากประเภทหลัก  และยังเกิดปรากฏการณผสมผสานขาม
ประเภทหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม (hybridization)  

   ตัวอยางและกรอบแนวคิดท่ีไดยกมาขางตน ลวนแสดงใหเห็นวาความพรา
เลือนของประเภทสําหรับตัวบทท่ีผลิตข้ึนในบริบทยุคสมัยปจจุบันเปนเรื่องท่ีพบไดโดยท่ัวไป  เพราะ
เรื่องเลาท่ีผลิตข้ึนตางมีวัตถุประสงคในการผลิตท่ีหลากหลายข้ึน   ดังกรณีของเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกท่ีมีวัตถุประสงคในการสรางเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และเพ่ือเผยแพรคําสอนเรื่องความเพียรอันเปนสารสําคัญของเรื่อง ทําให
เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนวรรณคดีท่ีสามารถจัดประเภทไดหลายประเภทดังนี้ 

   วรรณคดีพุทธศาสนาและวรรณคดีคําสอน  เพราะตนเรื่องของบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกมาจากคัมภีรในขุททกนิกายในพระไตรปฎก  แมการผลิตซํ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวบทเพ่ือใหสอดคลองกับสื่อและวัตถุประสงคในการผลิตซํ้า  แตอนุภาคเรื่องหลักท่ี
แสดงความเพียรของพระมหาชนกในการบําเพ็ญวิริยบารมีก็ยังถูกรักษาไวท้ังเพ่ือคงเอกลักษณของ
                                                           
2 ดูรายละเอียดไดใน ศิริพร ภักดีผาสุข “การผสมผสานทางวัฒนธรรมในหนังสือนิทานแนว edutainment (สาระบันเทิงไทย) 
ภาษาไทย” ใน ศิราพร ณ ถลาง [บรรณาธิการ], 2559. เร่ืองเลาพ้ืนบานไทยในโลกที่เปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร.หนา 157-216. 
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เรื่อง และเพ่ือเผยแพรคําสอนเรื่องความเพียรซ่ึงเปนวัตถุประสงคอีกประการของการผลิตซํ้า  โดยนัย
นี้เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกจึงมีลักษณะเปนวรรณคดีคําสอนดวยเชนกัน  

   วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติและวรรณคดีการแสดง  ดังท่ีไดวิเคราะหในบท
ท่ี 3 วาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ   ตาม
วัตถุประสงคและบริบทในการผลิตซํ้า  นอกจากนี้ยังสังเกตไดวาดวยวัตถุประสงคท่ีตองการสารเรื่อง
ความเพียรและแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติสื่อไปถึงผูเสพจํานวนมาก  ผูผลิตจึงเลือกสื่อการแสดง
ประเภทตางๆมาเปนตัวกลางในการเลาเรื่อง อาทิ เสียงอาน  ลิเก  ละครเวที อเนิเมชั่น  โดยนัยนี้เรื่อง
เลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกจึงมีลักษณะเปนวรรณคดีการแสดงอีกลักษณะหนึ่งดวย 

   การท่ีเรื่องเลาท่ีผลิตซํ้าจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกมีลักษณะท่ี
หลากหลาย  สงผลตอบริบทในการเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ  ดังจะอภิปรายในลําดับตอไป 

5.2 พลวัตในการเสพตัวบท 

  ตามท่ีไดแสดงการอภิปรายในบทท่ี 4 วาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมักจะปรากฏในรูปสิ่งพิมพท้ังวรรณกรรมรอยกรอง  และวรรณกรรม
รอยแกวท่ีมีหนวยงานตางรวบรวมข้ึนในวโรกาสตางๆ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉลองครองสิริ
ราชสมบัติ  นอกจากนี้ยังปรากฏการแตงรอยกรองเฉลิมพระเกียรติขนาดสั้นหรือบทอาเศียรวาทลงใน
สื่อสิ่งพิมพตางๆ อาทิหนังสือพิมพ  นิตยสารตางๆ  อาจจะกลาวไดวาวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชสวนใหญปรากฏในรูปสิ่งพิมพ  อันสงผลตอ
กระบวนการเสพตัวบทดวยการอาน  ผูอานหรือผูเสพก็เปนกลุมเฉพาะ 

  เม่ือเปรียบเทียบกับเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปนวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติในสื่อตางๆ หลากหลายประเภท  กระบวนการเสพตัวบทยอมมีพลวัตจากการอานแบบเดิม  
โดยจะแบงประเด็นในการอภิปรายเปน 2 ประเด็นดังนี ้

  5.2.1 พลวัตของบริบทในการเสพ 

  5.2.2 พลวัตของผูเสพ 

  โดยประเด็นท้ัง 2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   5.2.1 พลวัตของบริบทในการเสพ  

  การท่ีเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกถูกนําเสนอผานสื่อตางๆ ท่ี
สามารถบันทึกเก็บไวในรูปแบบเปนไฟลดิจิทัลได  และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให
เกิดพลวัตในการเสพตัวบทอยางเดนชัดหลายประการดังตอไป 

  ประการแรก   การเผยแพรเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  คือการ
เผยแพรวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในส่ือสมัยใหมท่ีเอ้ือใหผูเสพจํานวนมากเขาถึง  เชนการเผยแพร
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ออกอากาศ  ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ทางสถานีโทรทัศนชองโมเดิรนไนท เชนเดียวกับ
การตูนอนิเมชันพระมหาชนก ท่ีนอกจากการฉายใหชมในโรงภาพยนตรแลว  ยังมีการนํามา
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองสาม   ลักษณาการเชนนี้ทําใหแนวคิดท้ังในแงของการเฉลิมพระ
เกียรติและความเพียรจากเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสามารถสื่อสารไปยังผูชม
จํานวนมากในการฉายเพียงครั้งเดียว   อีกท้ังเปนผูชมหรือผูเสพท่ีมีความหลากหลายท้ังเพศ วัย ระดับ
การศึกษา   

  ประการท่ีสอง   เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกคือวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติท่ีรับชมซํ้าไดอยางไมจํากัด    ดวยเทคโนโลยีท่ีบันทึกการแสดงของเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกไวในรูปไฟลดิจิทัลท้ังรูปแบบ CD DVD และไฟลอิเล็กทรอนิกสรูปแบบอ่ืนๆ 
ทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสามารถรับชมซํ้าไดบอยครั้ง  และสามารถนําไฟล
การแสดงมาเผยแพรซํ้าในสื่อสังคมออนไลนอยางเว็บไซต YouTube หรือ Facebook ได  ทําให
บริบทในการเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกไมไดจํากัดอยูแควันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาหรือวันฉลองสิริราชสมบัติอีกตอไป   แตเปนการรับชมท่ีไมจํากัดเวลาข้ึนอยูกับการเขาถึง
อินเตอรเน็ตและการเขาชมของผูเสพ   นอกจากนี้การนําไฟลการแสดงมาเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน
ยังเปนการชวยเก็บรักษาตัวบทใหผูเสพสามารถสืบคนยอนหลังไดงาย  ทําใหเรื่องเลายังไดรับการเสพ
ซํ้าอยูแมจะผานชวงเวลาแหงการเผยแพรแลวก็ตาม   

  ประการท่ีสาม   เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกคือวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติท่ีสามารถนํามาเฉลิมพระเกียรติในบริบทอ่ืนๆ ดวยรูปแบบของการแสดงท่ีไดรับการ
บันทึกเปนไฟลดิจิทัล  ทําเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสามารถนํามาเผยแพรซํ้าใน
บริบทอ่ืนๆท่ีมากกวาการเฉลิมพระเกียรติอ่ืนๆได  เชน  การนําการตูนอเนิเมชันพระมหาชนก  มา
เผยแพรซํ้าในชวงการแสดงความอาลัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 
เม่ือพฤหัสบดีวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2559  โดยปรากฏการเผยแพรซํ้าท้ังทางสถานีโทรทัศนและตาม
หางสรรพสินคาท่ีมีการจัดนิทรรศการแสดงความอาลัย 

  พลวัตของบริบทในการเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีไดนํามา
อภิปรายขางตน  จะเห็นไดวาสื่อสมัยใหมมีบทบาทอยางมากท่ีทําใหเกิดพลวัตในการเสพตัวบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนก  สื่อมีบทบาททําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเขาถึงผูเสพ
จํานวนมาก  เปนการเขาถึงท่ีสามารถเสพซํ้าไดงาย  และยังสามารถนําเรื่องเลากลับเผยแพรซํ้าใน
บริบทท่ีแตกตางออกไปได   พลวัตในการเสพเหลานี้แตกตางไปการเขียนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
แบบเดิมท่ีผูเขาถึงตองเปนกลุมเฉพาะ  การเสพตัวบทซํ้าก็เปนไปไดยาก   หากไมมีการนําบทรอย
กรองเฉลิมพระเกียรตินํามาพิมพรวมเลมอีกครั้ง  อาจจะกลาวไดสื่อสมัยใหมมีบทบาทอยางยิ่งตอการ
ดํารงอยูในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ   
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  5.2.2 พลวัตของผูเสพ 

  เม่ือเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกถูกนําเสนอสื่อสมัยใหมท่ีทําใหเกิด
พลวัตในการเสพตัวบทหลายประการ  ผูเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกก็ยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงเชนกัน จากการอภิปรายขางตนจะเห็นไดวา  บริบทในการเสพวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
มีการเคลื่อนยายจากการอานบทรอยกรองหรือบทอาเศียรวาทตามหนาหนังสือพิมพ นิตยสาร  
วารสาร  มาสูการชมเรื่องเลาท่ีผลิตข้ึนเพ่ือ “เทิดพระเกียรติ” หรือ “เฉลิมพระเกียรติ” ทางโรง
ภาพยนตร  โทรทัศน  หรือสื่อสังคมออนไลนเชน YouTube ทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระ
มหาชนกสามารถเขาถึงผูเสพท่ีกวางข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสพท่ีเปนคนรุนใหมท่ีมีพฤติกรรมใช
เวลาจํานวนมากกับสื่อสมัยใหม   

   ขอมูลจากสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกร 
  มหาชน) (ETDA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยในป 2558 
  วา GEN Y 3ใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ยงสูงสุด 54.2 ชั่วโมงตอสัปดาห โดย  
  80% ใชสมารตโฟนเปนชองทางสื่อสารมากท่ีสุด  เฉลี่ยวันละ 5.7  
  ชั่วโมงตอวัน  สวนวัตถุประสงคหรือกิจกรรมยอดนิยมในการใช 
  อินเตอรเน็ตผานสมารตโฟน อันดับท่ี 1 ใชในการสื่อสารผานเครือขาย 
  สังคมออนไลน (social network) 82.7% อันดับท่ี 2 ใชในการสืบคน 
  ขอมูล 56.6% และพบวาในการใชสื่อสารผาน social network ใช 
  ชองทาง Facebook มากท่ีสุด 92.1% รองลงมาคือ line 85.1% และ 
  Google+ 67.0% อนึ่งนอกจากสมารตโฟนแลว  คนไทยยังใช  
  อินเตอรเน็ตผานคอมพิวเตอรตั้งโตะ  คอมพิวเตอรพกพา (notebook) 
  แท็บเล็ต  สมารตทีวี       
   (รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศ 
   ไทยป 2558, อางใน ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 170) 

                                                           
3 ทุกวันนี้มีการจัดแบงกลุมผูใชอินเทอรเน็ตตามเจเนเรชั่น 5 กลุม ตามรายงาน Overcoming Generation Gap in the 
Worldplace ซึ่งจัดทําโดย United Nations Joint Staff  Funds (ภาคผนวก,รายงานผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตใน
ประเทศไทยป 2558, อางใน ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 170) 
Traditionalist ผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2468-2488 
Gen B (Baby Boomer Generation) คือผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2489-2507 เปนชวงยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไมแพรหลาย คนในยุค
นี้ยัฝใชโทรศัพทบาน  หรือโทรศัพทสาธารณะเปนหลัก 
Gen X (Generation X)  คือผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2508-2523 เปนชวงยุคที่เร่ิมพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย  ประเทศไทยเร่ิมใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เมื่อ พ.ศ.2529 
Gen Y (Generation Y)  คือผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2524-2543 เปนชวงยุคที่มีการใชงานอินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียอยาง
แพรหลาย  คนในยุคนี้เสพติดการใชไอทีและการติดตอสื่อสารทางออนไลน 
 Gen Z (Generation Z)  คือผูที่เกิดระหวาง พ.ศ. 2544  เปนตนไป  เปนชวงยุคของคนที่เกิดมาทามกลางการแวดลอมดวย
เทคโนโลยี  เด็กยุคนี้จะนิยมสื่อสารขอความผานหนาจอโทรศัพทเคลื่อนที่หรือจอคอมพิวเตอรแทนการพูดคุยกัน  
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  จากขอมูลขางตน  จะเห็นไดวาผูเสพท่ีเปนคนรุนใหมท่ีมีเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย
และมีพฤติกรรมใชเวลากับสื่อสังคมออนไลน  เปนผูเสพกลุมท่ีเพ่ิมใหมนอกเหนือจากผูเสพวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติกลุมเดิมท่ีเสพดวยการอาน    โดยท่ีผูเสพกลุมใหมนี้จะมีบทบาทในการอยางมากใน
การเผยแพรเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกใหกระจายในวงกวางกวาเดิม  ดวย
พฤติกรรมท่ีชอบใชสื่อสังคมออนไลนและความสะดวกรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีทําใหการแชร หรือการ
สงตอไฟลเปนเรื่องงาย   ผูเสพกลุมใหมนี้จึงมีบทบาทอยางมากเชนกันตอการดํารงอยูเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ   นอกจากนี้พ้ืนท่ีในสื่อสังคมออนไลน
ยังเปนชองทางสวนบุคคลท่ีทําใหผูเสพไดเผยแพรบทรอยกรอง หรือขอความเฉลิมพระเกียรติของ
ตนเอง  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีนาสนใจนํามาศึกษาตอไป  

 จากการวิเคราะหพลวัตของกระบวนการสรางและกระบวนการเสพเรื่องเลาจากบทพระราช
นิพนธพระมหาชนก  จะเห็นไดวาสื่อสมัยใหมมีบทบาทอยางมากตอการสราง  การเสพ  การเผยแพร  
และการดํารงอยูของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก   แสดงใหเห็นสายธารของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติท่ีถักทอมาอยางยาวนานในวัฒนธรรมวรรณศิลปของไทยวาไมไดสูญหายไป  หากแต
เพียงปรับเปลี่ยนลักษณะและพ้ืนท่ีในการดํารงอยู  เพ่ือเปนประจักษยืนยันวาสถาบันพระมหากษัตริย
เปนสถาบันหลักของสังคมไทยมาชานาน 

 



บทที่ 6 

บทสรุป 

6.1  สรุปผลการวิจัย 

 โครงการวิจัยเรื่อง “เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ:พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อรวม

สมัย” จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการคือ 1)เพ่ือศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระ

เกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนก 2)เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและ

มโนทัศนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีปรากฏในสื่อตางๆ ของเรื่องเลาอัน

สืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกและ 3) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดและมโนทัศนในการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากเรื่องเลาอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธพระมหาชนกกับวรรณคดี

เฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยเดียวกัน 

 ผลการวิจัยพบวาเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีคัดเลือกมาเปนขอมูลในการวิจัย
ท้ัง 7 เรื่อง  ปรากฏลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติอยางเดนชัด โดยลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระ
เกียรติท่ีปรากฏ มีท้ังเนื้อหาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชตาม
องคประกอบของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  ไดแก บทประฌามพจน  การระบุจุดมุงหมายวาแตงเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ  การบรรยายพระราชกรณียกิจ  และบทสรุป  

 นอกเหนือจากปรากฏการเฉลิมพระเกียรติตามลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติแลว  การ
เฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏอยางเดนชัดอีกลักษณะหนึ่งคือการใชกลวิธี 3 ประการเพ่ือผสานเนื้อหาท่ีแสดง
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชใหกลมกลืนกับเนื้อเรื่องของเรื่องเลา
จากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเปนวรรณคดีชาดก  ประการแรกคือการปรับเนื้อเรื่องเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ  ไดแก  การเนนอนุภาคท่ีสอดคลองกับพระราชประวัติ  การจําลองภาพเหตุการณเก่ียวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  การใชพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมา
ประกอบการดําเนินเรื่อง   การจัดโครงสรางของเนื้อหาใหมี 9 องก  การขยายบารมีใหมากกวาวิริยบารมี  
การใหรายละเอียดของทศพิธราชธรรม   ประการท่ีสองคือการสรางองคประกอบของเรื่องเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ  ไดแกการสรางบทสนทนาใหคลายคลึงพระราชดํารัส   การใชบทสนทนาของตัวละครอ่ืนเพ่ือ
สรรเสริญพระเกียรติ  การใชเสียงของผูเลาเรื่อง   และประการท่ีสามคือการสรางองคประกอบศิลปเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ  ไดแกการใชบทเพลงพระราชนิพนธ  การใชเพลงประกอบการแสดง   การใชสื่อผสม  
การใชเครื่องแตงกายของผูแสดงบนเวที  กลวิธีท้ัง 3 ประการนี้ใชเพ่ือผูเสพเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธ
พระมหาชนกเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  และรับรู
สารในสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชผานตัวละครพระมหาชนก 
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 ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกยังปรากฏขนบในการสรรเสริญพระเกียรติ
พระมหากษัตริยตามขนบวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติไดแก    การสืบเชื้อสายจากกษัตริยผูมีปรีชาสามารถ   
การอางพระบุญญาธิการท่ีทําใหผานอุปสรรคได   การอางอิงคุณสมบัติอันดีเลิศ  และขนบในการใชความ
เปรียบ  อันแสดงใหเห็นสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวาทรงเปน
พระมหากษัตริยผูบริบูรณดวยคุณลักษณะ  นอกจากนี้ในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกยัง
ปรากฏรูปแบบการใชรอยกรองเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติ  ท้ังกลอน  กาพย  และโคลง   อันเปนลักษณะท่ี
แปลกไปจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีดําเนิน
เรื่องรอยแกว   โดยรูปแบบรอยกรองเหลานี้ปรากฏใชท้ังตอนเปดเรื่องท่ีมักจะเปนบทอาเศียรวาทหรือบท
ประณามพจนตามลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินเหตุการณสําคัญของเรื่อง  และการปด
เรื่องหรือบทสรุปตามลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  การใชรูปแบบรอยกรองแสดงใหเห็น
ความสําคัญของการสรางตัวบทให มีความประณีตงดงาม  เ พ่ือใช เปนเครื่องสดุดีพระเ กียรติ
พระมหากษัตริย 

 ดวยลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหา
ชนก  ทําใหเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติ 5 
ประการไดแก 1)พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  2)กษัตริยผูนําปญญามาสูมหาชน  3)กษัตริยผูทรง
ทศพิธราชธรรม 4)กษัตริยนักเกษตรกรรม   และ 5) พอผูเมตตาแกมหาชน   โดยแนวคิดในการเฉลิมพระ
เกียรติท้ัง 5 ประการนี้สัมพันธกับมโนทัศนทางการเมืองการปกครอง 3 ประการไดแก มโนทัศนพุทธราชา  
มโนทัศนธรรมราชา  และมโนทัศนพอปกครองลูก 

 เม่ือเปรียบเทียบแนวคิดในการสรรเสริญท่ีปรากฏในเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก
กับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติรวมสมัยเดียวกัน  จะพบวาแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติ 3 ประการคือ 
พระโพธิสัตวผูเปยมความเพียร  กษัตริยผูทรงทศพิธราชธรรม และพอผูเมตตาแกมหาชน  เปนแนวคิดใน
การสรรเสริญพระเกียรติท่ีปรากฏสอดคลองกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสมัยเดียวกัน  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีแตงข้ึนหลังป พ.ศ. 2540  อันเปนปท่ีบทพระราชนิพนธพระมหาชนกเริ่ม
เผยแพร   ในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเหลานี้ปรากฏการใชความเปรียบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิ
พลอดุลยเดชวาเปนพระมหาชนกอยางเดนชัด   ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นอิทธิพลของบทพระราชนพินธ
พระมหาชนก  และเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีมีการเชื่อมโยงตัวละครพระมหาชนกกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ   จนทําใหเกิดใชความเปรียบลักษณะ
เดียวกันในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีแตงรวมเวลากัน 

 ความสอดคลองของแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท้ัง 3 ประการขางตนในเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกและวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติรวมสมัยสัมพันธกับบริบททางวัฒนธรรมและ
ไทยท่ีตัวบทสรางข้ึน  คือศาสนาในฐานะแกนกลางในการสรางวรรณคดี  เห็นไดชัดจากท่ีมาของบทพระ
ราชนิพนธพระมหาชนกซ่ึงเปนวรรณคดีชาดกอันเปนเรื่องเลาทางพุทธศาสนา   นอกจากนี้ยังสัมพันธกับ
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บทบาทของพระมหากษัตริยในศูนยกลางของการสรางวรรณคดี   เห็นไดชัดจากการสรางบทพระราช
นิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  การผลิตซํ้าบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  
และวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเรื่องอ่ืนๆ ท่ีลวนเกิดข้ึนตามคติของการสรรเสริญพระเกียรติท้ังสิ้น   

  นอกจากนี้การปรากฏแนวคิดในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีสัมพันธกับความเชื่อและหลักธรรม
ทางพุทธศาสนายังแสดงใหเห็นความสัมพันธของพุทธศาสนากับพระมหากษัตริยซ่ึงเปนสถาบันหลักของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย  กลาวคือพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาและใน
ขณะเดียวกันหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็แนวทางใหพระมหากษัตริยปกครองแผนดินโดยธรรม   โดย
ความสัมพันธนี้เองวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติจึงปรากฏอยางสืบเนื่องและยาวนานในวัฒนธรรมวรรณศิลป
ของไทย  และในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติเหลานั้นก็มักจะปรากฏการสรรเสริญพระเกียรติตามคติของ
พุทธศาสนาเสมอ 

 ความโดดเดนและนาสนใจของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก คือเรื่องเลาจากบท
พระราชนิพนธพระมหาชนกท่ีเผยแพรในรูปสื่อรูปแบบตางๆ  ท่ีมีการบันทึกไฟลในการแสดงไวรูปแบบ
ดิจิทัล  ทําใหเกิดพลวัตในการสรางและการเสพตัวบทหลายประการ  ดังจะอภิปรายดังตอไปนี้ 

 พลวัตในการกระบวนการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก ไดแก พลวัตของ
ผูสรางและบริบทในการสรางเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก  เนื่องจากเรื่องเลาจากบทพระ
ราชนิพนธนําเสนอผานสื่อสมัยใหมผูสรางตัวบทจึงเปลี่ยนจากกวีผูรจนาบทรอยกรองมาสูบริษัทผลิตสื่อ
ขนาดใหญ  ซ่ึงยอมผลใหเกิดพลวัตตอตัวบทดวย  ท้ังพลวัตในการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยในฐาน
พระโพธิสัตวซ่ึงเปนคติในการสรรเสริญพระเกียรติท่ีปรากฏมาอยางยาวนานในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
ของไทย  แตมักจะเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริยกับพระเวสสันดรดวยคติของการบริจาคทาน  การ
เชื่อมโยงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชกับพระมหาชนกจึงเปนพลวัตในการเฉลิมพระ
เกียรติท่ีแสดงใหเห็นความเพียรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงงานอยางหนัก
เพ่ือประชาชน   นอกจากนี้การนําเสนอเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกในสื่อสมัยใหมท่ีมี
วัตถุประสงคในการผลิตท่ีหลากหลายทําใหเกิดความพราเลือนของการจัดประเภท  กลาวคือเรื่องเลาจาก
บทพระราชนิพนธพระมหาชนกเปนท้ังวรรณคดีพุทธศาสนา  วรรณคดีคําสอน  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
และวรรณคดีการแสดง 

 สวนพลวัตในการเสพตัวบท  เนื่องจากเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกการบันทึก
ไฟลในการแสดงไวรูปแบบดิจิทัลและมีการนําไปเผยแพรในสื่อสังคมออนไลนอยาง You Tube หรือ 
Facebook  ทําใหเกิดพลวัตของบริบทในการเสพ  กลาวคือดวยความสะดวกในการเขาถึงอาจจะทําให
เกิดการเสพซํ้าเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธไดทุกเวลา  ไมจํากัดวาตองเวลาเฉลิมพระชนมพรรษาหรือ
การฉลองสิริราชสมบัติเทานั้น  นอกจากนี้ดวยลักษณะของไฟลท่ีมีการบันทึกไวในรูปแบบดิจิทัล  ยังทําให
เรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกสามารถนํามาเผยแพรซํ้าในโอกาสตางๆได  เชน การนํา
การตูนแอนิเมชันพระมหาชนกมาเผยแพรซํ้าในชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
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สวรรคต  และเม่ือตัวบทสามารถเขาถึงไดงายก็ทําใหเกิดผูเสพตัวบทกลุมท่ีกวางและหลากหลายข้ึน   โดย
ผูเสพกลุมนี้คือกลุมคนรุนใหมท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ต 

 จะเห็นไดวาสื่อสมัยใหมมีบทบาทอยางมากตอการสราง  การเสพ  การเผยแพร  และการดํารงอยู
ของเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนก   แสดงใหเห็นสายธารของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีถัก
ทอมาอยางยาวนานในวัฒนธรรมวรรณศิลปของไทยวาไมไดสูญหายไป  หากแตเพียงปรับเปลี่ยนลักษณะ
และพ้ืนท่ีในการดํารงอยู  เพ่ือเปนประจักษยืนยันวาสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของ
สังคมไทยมาชานาน 

6.2 ขอเสนอแนะ  

 นอกเหนือจากเรื่องเลาจากบทพระราชนิพนธพระมหาชนกแลว  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จสวรรคตยังปรากฏตัวบทท่ีแตงข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความอาลัย

จํานวนมาก  ท้ังบทรอยกรองท่ีเผยแพรโดยหนวยงานตางๆ และการเผยแพรของประชาชนท่ัวไปในสื่อ

สังคมออนไลน  บทเพลง  การตูนภาพ  การนําตัวบทเหลานี้มาศึกษาก็จะทําใหเห็นภาพรวมของวรรณคดี

เฉลิมพระเกียรติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเดนชัดข้ึน 
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แหงชาติ.พระมหาชนกนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ,สืบคนเม่ือ 29 พฤษภาคม 2558. จาก
 https://www.youtube.com/watch?v=a0jJj2CCT_. 

คณิตา หอมทรัพย. “พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพลอดุลย
 เดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปท่ี 9 ตุลาคม 2560. 

คมวชัวร พสูริจันทรแดง. การสรางสรรคนาฏยศิลปผานพัฒนาการดานปรัชญาในเรื่องพระมหาชนก. 
 วิทยานิพนธศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาดุริยางคศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558.     

https://www.youtube.com/watch?v=a0jJj2CCT_
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คํายวง วราสิทธิชัย. “มองวรรณกรรมพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ”. วรรณวิทัศน ปท่ี 
 6 พฤศจิกายน 2549.หนา 31-71. 
คุณพุม. เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ์. พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2464. (แจกในการ 
 กฐินพระราชทาน มหาอามาตยโท หมอมเจาเณร ณ วัดปากนา พ.ศ. 2464). 

คำฉ ันท สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพ ุทธเจ าหลวงปราสาททอง. กร ุงเทพฯ: กองวรรณกรรม 

 และประวัติศาสตร กรมศ ิลปากร, 2543. 

คูสรางคูสม. พฤศจิกายน 2555 ปท่ี 33 ฉบับท่ี 773 หนา 8-9. 
จตุพร มีสกุล. การศึกษา “วรรณคดีโศกาลัย” ในสมัยรัตนโกสินทรในฐานะวรรณคดีเฉพาะประเภท. 
 วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย คณะ
 อักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 
จักรกฤษณ  ดวงพักตรา. บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอาน เรื่องพระมหาชนก แปรรูปจากพระราช
 นิพนธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรม
 วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541. 
จินดารัตน โพธิ์นอก.มโนทัศน. สืบคนเม่ือ 30 พฤษภาคม 2560 จาก 
 http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0
 %B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-
 %E0%B9%92%E0%B9%91-
 %E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-
 %E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%97 
จิรภา ออนเรือง. ลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จ      
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. บริษัท นวจันทรจํากัด และบริษัทเทพธานีกรีฑา จํากัด 
 ทูลเกลาฯ ถวาย เนื่องในพระราชพิธีรัชดาภิเษก, 2514. 

เฉลิมชัย ตาละลักษมณ. ลิลิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระภูมิพลมหาราช. กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนกิจ
 พาณิชย, 2530. 

ชลดา เรืองรักษลิขิต. “คติเรื่องพุทธราชาในวรรณคดีไทย”, วรรณกรรม – ศิลปะสดุดี. กรุงเทพฯ: 
 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538.หนา 57 – 75. 

ชัยรัตน พลมุข.วรรณคดีประกอบพระราชพิธีสมัยรัตนโกสินทร: แนวคิดธรรมราชากับกลวิธีทาง
 วรรณศิลป.วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย 
 คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552. 

http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%09%B8%259
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%09%B8%259
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ชัยอนันต สมุทวณิช. ความคิดทางการเมืองการปกครองไทยโบราณ. เอกสารการศึกษาทางรัฐประศาสน
 ศาสตร  ลําดับท่ี 4 แผนกรัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519. 

ไชยวิชิต,พระยา (เผือก). ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทย ณ สะพานยศเส,2459. 

ณัฐพงศ แยมเจริญ.วาทกรรมวิเคราะหพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกวาทกรรมวิเคราะหพระราช
 นิพนธเรื่องพระมหาชนก. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชา
 วาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
ณัฐกาญจน  นาคนวล. “พระราชนิพนธ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสรางสรรควรรณคดีชาดก
 ในบริบทสังคมไทยรวมสมัย”. วารสารไทยศึกษา ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 มิถุนายน-ธันวาคม 2560, 
 73-97. 
ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ และ คณิตา หอมทรัพย. พุทธภูมิพล : ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
 เจาอยูหัว.กรุงเทพฯ:อมรินทรธรรมะ,2557. 
เดลินิวส,ฉบับท่ี 21969 วันอาทิตยท่ี 6 ธันวาคม 2552: 
ถวัลย มาศจํารัส. ลิลิตอัครศิลปน “นวมินทรมหาราชา”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542. 
ไทยรัฐออนไลน. “อลังการงามเกินบรรยาย! ทําไมฟเวอร 10 ขอท่ีควรชม ฟโนมีนอน ไลฟ โชว'11 ธ.ค. 
 2557  06: 05 สื บ ค น เ มื อ  2 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 9  จ า ก
 http://www.thairath.co.th/content/468298 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ
 ปริญญา อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาตะวันออก คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, 2524. 

เทียมจิตร พวงสมจิตร. “สัญลักษณและความหมายทางพุทธธรรมในบทพระราชนิพนธ เรื่อง พระ
 มหาชนก”. วารสารไทยคดีศึกษา. ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2560. 49-111. 

ธงชัย ดิษโส. การวิเคราะหวรรณกรรมรอยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล  
 อดุลยเดช. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. 
ธนวิชญ นรเทพ.การบรรจุเพลงในบทละครเรื่องพระมหาชนกของคุณครูเสรี หวังในธรรม.กรุงเทพฯ : 
 คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557. 
ธานีรัตน จตุทะศรี. “บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ: ภาพของพระ
 ราชินีใน อุดมคติ”. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 21 ธันวาคม 2547. 1-26. 
นพพร ประชากุล.ยอกอักษร ยอนความคิด เลม 2 วาดวยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. กรุงเทพฯ:   
 วิภาษา,2555. 
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นราธ ิปประพันธ พงศ , พระเจ าบรมวงศ เธอ กรมพระ. กลอนส ุภาพของกรมพระนราธ ิปประพ ันธพงศ . ใน 
 คำกลอนสรรเสร ิญพระบารมี พระบาทสมเด ็จฯ พระจ ุลจอมเกล าเจ าอยู ห ัว ภาคท่ี 3. หน า 1-
 6. พระนคร: โรงพ ิมพ โสภณพ ิพรรฒธนากร, 2468. (โปรดเกล าฯ ให พ ิมพ พระราชทานใน
 การบำเพ ็ญพระราชก ุศล เม่ือสมเด ็จพระเจ าน องนางเธอ เจ าฟ าฯ กรมข ุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 
 สิ้นพระชนมมาถึงศตมาห  ณ วันท่ี 5 เมษายน 2468).  
นาวินี หลําประเสริฐ. ภาษาวรรณศิลปในเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล  
 อดุลยเดช. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริยไทย. คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พิมพฉลองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
 ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549. 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหสมณเจา. “โคลงด้ันสรรเสริญพระเกียรติปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ”, 
 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ: คณะสงฆวัดพระเชตุพน จัดพิมพเปนท่ีระลึกในงาน
 ฉลองวัดโพธิ์:มรดกความทรงจําแหงโลก วันท่ี 24 ธันวาคม -2 มกราคม 2554. 
ปริญญวัฒน วัชรอาภากร. พระมหาชนก : การพัฒนาประเทศในกระบวนทัศนโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริ. เอกสารวิจัยรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, 2548.      
ปรีชา ชางขวัญยืน. ธรรมรัฐ ธรรมราชา. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557. 
ปรมินทร จารุวร. มาลัยศรัทธา: พลวัตของการสวดพระมาลัยจากตางสนามวิจัย.กรุงเทพฯ: โครงการ
 เผยแพร ผลงานวิชาการ  คณะอักษรศาตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 
ประคอง นิมมานเหมินท. “การสดุดีวีรกษัตริยในมหากาพยเรื่องทาวบาเจือง”, วรรณกรรม – ศิลปะ 
 สดุดี. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538, หนา 
 10 -22. 
ประคอง นิมมานเหมินท.ภาพพระมหากษัตริยไทยจากวรรณคดียอพระเกียรติ. วารสารภาษาและ
 วรรณคดีไทย 16 (ธันวาคม 2542): 1 – 25 
ประเวศ วะสี.พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช.ม.ป.ท., 2542.                                     
ปญญา บริสุทธิ์. วิเคราะหวรรณคดีไทยโดยประเภท. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตสถาน, [ม.ป.ป.] 
ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล.ยวนพายโคลงดั้น : ความสําคัญท่ีมีตอการสรางขนบและพัฒนาการของ
 วรรณคดีประเภทยอพระเกียรติของไทย.วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
 ภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556. 
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ผกาวรรณ เดชเทวพร(ผูรวบรวม).รอยกรองกาญจนภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
 ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 
 2539. 

ASTV ผูจัดการออนไลน. 30 พฤศจิกายน 2557 สืบคนเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558 จาก  
 http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137941  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ:มูลนิธิ
 การศึกษาเพ่ือการสันติภาพ,2559. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท.กรุงเทพฯ: เอส อาร ปริ้นทติ้ง 
 แมส โปรดักส, 2546.  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พัฒนาปญญา. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2540. 
พิมพไทย(30 กรกฎาคม 2556) ,น.3. 
แพรวฉบับพิเศษ. (พฤศจิกายน 2559) ปท่ี 38 ฉบับท่ี 893. 
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. คําพอสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
 ดํารัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน. มูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรุงเทพ, 2542. 
ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล                   
 อดุลยเดช  เรื่องพระมหาชนก. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.2539.  
ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล                   
 อดุลยเดช  เรื่องพระมหาชนก ฉบับการตูน. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.2542.  
ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “พระราชนิพนธเรื่องเม่ือขาพเจาจากสยามมาสู 
 สวิทเซอรแลนด”.วัฒนธรรมไทย. 33 (ธันวาคม2538) น.12 – 18. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นาฏยลีลาพระมหาชนก, (ซีดีรอม) วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา        
 สยามบรมราชกุมารีครั้งท่ี 24  ณ  อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย     
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 4 กุมภาพันธ 2554. 

โมเดิรนไนน  ทีวี. ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก.สืบคนเม่ือ 29  พฤษภาคม 2558. จาก 
 https://www.youtube.com/watch?v=lkTJU6jLBwM    

ยุพร แสงทักษิณ. วรรณคดียอพระเกียรติ.กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2537. 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000137941
https://www.youtube.com/watch?v=lkTJU6jLBwM
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ราชบ ัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา โคลงยวนพาย .กรุงเทพฯ: 
 ราชบัณฑิตยสถาน,2544. 

ราชบัณฑิตยสถาน.อาศิรวาท (4 ธันวาคม 2554), สืบคนเม่ือ 20 กันยาน 2559. จาก   
 http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0
 %B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B9%94
 E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0
 %B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ.จากเกาสูใหม วรรณศิลปไทยไมส้ินสูญ .กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยศรี      
 นครินทรวิโรฒ, 2552.    

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. อัครศิลปนแหงแผนดินสยาม. กรุงเทพฯ: พิมพคํา,2554.                                                 

รุจิภาส  ภธูนัญนฤภัทร.ซิมโฟนีอุปรากร: พระมหาชนก.วิทยานิพนธศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 ภาควิชา ดุริยางคศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555.     

ลิขิต ธีรเวคิน. วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานพิมพจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, 2530. 

วรางคณา ศรีกําเหนิด. “โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน: จากบันทึกประวัติศาสตรสูการ
 สรางสรรควรรณกรรมยอพระเกียรติ”, วรรณวิทัศน. ปท่ี15 (2558 ฉบับพิเศษ), 33-76. 

ศักดิ์ศรี แยมนัดดา.วรรณคดีพุทธศาสนาพากยไทย .กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,2545. 

ศักดิ์ศรี แยมนัดดา.ศักดิ์ศรีวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2555. 

ศิรธัช ศิริชุมแสง และ ระวี สัจจโสภณ [ผูเรียบเรียง].ประชุมคํากาพย พระราชพิธีกาญาจนาภิเษก 
 พุทธศักราช 2539. คณะศิษยพิมพเปนท่ีระลึกสนองอาจาริยคุณในโอกาส ฉลองอายุครบ 60 
 ทัศ ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศ ุ, มปท, 2558. 

ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). “คติชนสรางสรรค” บทสงเคราะหและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ศูนย
 มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2559 

ศิราพร ณ ถลาง. ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน-นิทานพ้ืนบาน.กรุงเทพฯ : 
 โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. 

ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). เรื่องเลาพ้ืนบานไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง. กรุงเทพฯ : ศูนย
มานษุยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2558.. 

http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%09%B8%25B
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%09%B8%25B
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สปริงนิวส. “อลังการ! ละครเพลงกลางน้ํา “พระมหาชนกฟโนมีนอล ไลฟโชว ชมฟรี ถึง 9 ธ.ค. นี้”  06 
 ธันวาคม 2014 เวลา 17:11 น. สืบคนเม่ือ 28 สิงหาคม 2559 จาก
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สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา. “ดังดวงแกวตกตองแผนผา”,วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 2,3 (ธันวาคม 

 2528):88-95. 

สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา, “พระมหาชนก:  โมกขธรรมแหงปจจุบันสมัย”. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 
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สุจิตรา ศรีมูล.ภาวะผูนําแบบ "ตะวันออก" : ศึกษาผานพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก. เอกสารวิจัย 
 รัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.  
สุชาติ เถาทอง, สังคม ทองมี, ธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์ และ รอง ทองดาดาษ. หนังสือเรียนรายวิชา
 พ้ืนฐาน ทัศนศิลป ม.1. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน,2551. 

สุนีย ปยะเกตุ. รอยกรองกาญจนาภิเษก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
 ดุลยเดช. [ม.ป.ท.], 2539.                                    
สุภัค มหาวรากร.ความเปรียบเก่ียวกับน้ํากับมรรคาสูนิพพานในอรรถกถาชาดก.วิทยานิพนธปริญญา
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ,2552. 

สุภัค มหาวรากร. “นาฏยลีลาพระมหาชนก: การสรางสรรคชาดกในสังคมไทย” วารสารไทยศึกษา ปท่ี 9 
 ฉบับท่ี 1. กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2556, 139-164. 
สุภัค มหาวรากร และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. “การสรางสรรคคชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการตูน
 โทรทัศน”,วารสารไทยศึกษา ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2557, 27-53. 
สุรพงษ โสธนะเสถียร.การอภิปรายความบทพระราชนิพนธพระมหาชนก. กรุงเทพฯ :สํานักงานกองทุน
 สนับสนุนการวจิัย,2554. 
สํานักขาวไทย.สุดตระการตาครั้งแรกในโลก! ภาพยนตรแอนิเมช่ันพระมหาชนก.สืบคนเม่ือ 25 มีนาคม 
 2559  จาก http://www.tnamcot.com/content/70222. 

http://www.nakhonphanom.go.th/nakhonphanom/king.php
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สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคกรมหาชน). การตูนอนิเมชันเรื่องพระมหาชนก.,
 สืบคน เม่ือ 29 พฤษภาคม 2558. จาก
 https://www.youtube.com/watch?v=oESIu4nT7Uw. 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.รวมบทอาศิรวาทในรอบครองราชย 60 ป เพ่ือนอมเกลา
 นอมกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส
 พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ:มูลนิธิศิลปนแหงชาติ, 
 2550. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. พระมหาชนเดอะฟโนมีนอลไลฟโชว ,สืบคนเม่ือ 29 พฤษภาคม 2558. จาก 
 https://www.youtube.com/watch?v=I9k8nsR 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. ประวัติสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, สืบคนเม่ือ 
 23 พฤษภาคม 2560 จาก
 http://www.crownproperty.or.th/post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
 %B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4 
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร.70 สัมพัจฉรฉลองรัชธรรมราชา กวีนิพนธเฉลิมพระ
 เกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริ
 ราชสมบัตคิรบ 70 ป. กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2549. 
เสาวณิต วิงวอน.การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมยอพระเกียรติ. วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎี
 บัณฑิต  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2530.  

สิทธา พินิจภูวดล และคณะ. ความรูท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.กรุงเทพฯ: 
 2515.     

เหนือเกลาชาวไทย หนังสือท่ีระลึกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
 ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอํานวยการจดังานฉลอง
 สิริราชสมบัติครบ 60 ป, 2549. 

อักษราวดี เสียงดัง.เอกลักษณไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก.
 วิทยานิพนธศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2555. 

อาท ิตย ช ีรวณ ิชย ก ุล. ทานและทานบารม ี:  ความสำค ัญที ม ีต อการร ังสรรค วรรณคด ีไทยพ ุทธศาสนา. 

 ว ิทยาน ิพนธ ปร ิญญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาภาษาไทย คณะอ ักษรศาสตรจุฬาลงกรณ

 มหาวทิยาลัย, 2552. 

https://www.youtube.com/watch?v=I9k8nsR
http://www.crownproperty.or.th/post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%09%B8%25A
http://www.crownproperty.or.th/post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%09%B8%25A
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Abstract—This article aims to study the literary techniques used to 

identify the character of King Mahajanaka from the Mahajanaka Jataka 
with King Bhumibol in dramatic performances developed from King 
Bhumibol’s The Story of Mahajanaka.  

The study reveals that in the various dramatic productions of the 
Mahajanaka Jataka developed from King Bhumibol’s written version 
of the Mahajanaka Jataka, King Bhumibol is glorified through the 
character of King Mahajanaka using a number of literary techniques. 
These techniques include emphasizing motifs taken from the 
biography of King Bhumibol, imitating real life events related to King 
Bhumibol and creating dialogue similar to King Bhumibol’s speeches 
and writings. The purpose of these techniques is to have the readers 
identify King Mahajanaka with King Bhumibol in oerder to glorify 
King Bhumibol. 
 

Keywords: Literary techniques, King Mahajanaka, the Mahajanaka 
Jataka, King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka.  

I. INTRODUCTION 
The royal institution has played a significant role in the 
production and consumption of Jataka in Thai society. In the 
reign of King Bhumibol, His Majesty adapted the second tale, 
The Story of Mahajanaka, from The Last Ten Jataka Tales into 
his royal writing version. King Bhumibol had changed the 
ending of the Commentary of Mahajanaka Jataka from The 
Mahajanaka King turning into monkhood as he felt sympathetic 
after seeing the vandalization of a fruitful mango tree into The 
Mahajanaka King using nine methods to restore the mango tree 
and establishing Putalay University as an academic institution 
for Mithila citizens. King Bhumibol’s  The Story of Mahajanaka 
was first published in 1996 in the auspicious occasion of the 
Fiftieth Anniversary (Golden Jubilee) Celebrations of His 
Majesty's Accession to the throne.   
In 1999, the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 6th 
Cycle Birthday Anniversary, King Bhumibol official approved 
the publication of The Story of Mahajanaka: Cartoon Edition 
because the first version might be too complicated for some 
readers.  

 
1  This article is part of the research, called “Narratives from The Story of 

Mahajanaka of King Bhumibol: Dynamic of the Panegyric in Contemporary 
media” which was supported by The Thailand Research Fund (TRF). 

2  Researcher at Institute of Thai Studies Chulalongkorn University, 
Thailand. email: ratchaeekorn.r@chula.ac.th. 
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After the first publication in 1996, there were reproductions in 
many forms and through different media such as Likay (Thai 
traditional dramatic performance) and stage play. It can be said 
that King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka was reproduced 
in the highest numbers comparing to his other royal writings. 
The possible reason is that this royal writing based on The Last 
Ten Jataka Tales which is the widely known Buddhist tales in 
Thai society. When His Majesty had adapted the tales of 
Mahajanaka into his royal version, the Jataka has then been 
more widespread.  
 
Although the exact number of the reproduced narratives from 
King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka since 1996 cannot 
be indicated, it can be said that almost all narratives share the 
same objectives in the reproduction with the original version 
and cartoon version; that is to glorify King Bhumibol. The time 
frame for the reproduction was carefully selected; they were 
mostly closed to His Majesty the King’s Birthday or the 
Anniversary of His Majesty's Accession to the Throne. 
Because of their objectives and context of time when these 
works were reproduced, the selected narratives from The Story 
of Mahajanaka are interesting; the contents of the narratives 
from The Story of Mahajanaka were adjusted to glorify King 
Bhumibol and to fit with various forms of media.  The primary 
analysis showed that the main techniques used for glorifying is 
to honour King Bhumibol through The Mahajanaka King 
character by connecting the meaning of   “Mahajanaka” or “the 
Great Father” with “the Beloved Royal Father” of the Thais. 

II. DATA SELECTION 
Although the Mahajanaka Jataka has been produced in many 

forms through various media, access to some of the productions 
is limited since they were not recorded. Therefore, the selected 
versions of the story used in this study are those based on King 
Bhumibol’s The Story of Mahajanaka that have been recorded 
in various forms. The names and details of the source of 
information are shown in Table 1. 

 
TABLE 1. 

A LIST OF SELECTED PRODUCTIONS OF KING BHUMIBOL’S THE STORY 
OF MAHAJANAKA USED IN THIS STUDY 

Literary techniques used to identify King 
Mahajanaka from the Mahajanaka Jataka with 

King Bhumibol1 
Dr.Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon2 
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III. RESULTS OF STUDY 
The study of the dramatic productions based on King 

Bhumibol’s The Story of Mahajanaka shows that there are three 
main techniques used to identify King Mahajanaka with King 
Bhumibol: emphasis on motifs  from the biography of King 
Bhumibol; imitating real life events related to King Bhumibol; 
and creating dialogue similar to King Bhumibol’s speeches and 
writings 

EMPHASIZING MOTIFS THAT CONFORM TO THE 
BIOGRAPHY OF KING BHUMIBOL.  

Surapongse Satansathien analysed the similarity between the 
biography of King Mahajanaka and that of King Bhumibol, 
stating: 

 
[1] It might be claimed that The story of Mahajanaka reflects 

the way of life of the King. The King here is Mahajanaka who is 
also the Father of the country and his life does not differ from 
King Bhumibol’s life. Similar to the life of Mahajanaka King, 
His Majesty had lost his father at young age and had to live with 
his mother in a foreign country and later was invited to ascend 
the throne. Despite his position as the head of the country, King 
Bhumibol has an obligation to maintain his perseverance  

 
 The Mahajanaka Jataka has been produced through 

various media emphasis has been placed on showing motifs that 
relate to the biography of King Bhumibol. The first important 
motif is the release of the Grand Chariot in order to find a 
righteous man with full virtue who is able to solve King 
Polajanaka’four riddles 

 Many of the dramatic productions based on King 
Bhumibol’s The Story of Mahajanaka went back and used the 
Commentary of Mahajanaka Jataka that gave details of the four 
riddles. Inclusion of the more elaborated content enables the 
adaptation of certain details that helps identify King 
Mahajanaka with King Bhumibol. For example, in Likay 
Charity “Phramahachanok”, at the end of the story, the two 
treasure were changed into “water treasure” and “tree treasure”, 
as shown in Table 2. 

   
 The last two treasures were changed from being treasures 

in the royal lake and the trees to being water as the treasure that 
can lead to the tree treasure or abundant agriculture, the force 
that moves the country forward. The new interpretation, 
substituting “natural resources” for “the treasure”, not only is 
intended to refer to King Bhumibol’s royal projects on water 
resource and agriculture, but also can be connected with the idea 
of sustainable development. King Bhumibol considered the 
value of the natural resources as “treasure” that can bring life 
sustainability because this “treasure” is the fundamental basis of 

agricultural work – a renewable treasure that does not 
necessarily bring prosperity in the form of wealth, but paves the 
way to sustainable living. 

 
TABLE 2. 

THE ADAPTION OF 16 TREASURES SO AS TO BE RELATED WITH THE 
ROYAL PROJECTS 

 
Another example can be found in Mahajanaka—the 

Panegyric Play where a new interpretation of the 16 types of 
treasure appears. Instead of referring to treasure as “valuable 
things”, the word “scholars” or experts in certain fields was 
used. These scholars are: 1) a botanist; 2) a theologian; 3) a 
local scholar; 4) a nutritionist; 5) a scholar in politics; 6) a 
scholar in economics; 7) an expert artist; 8) an expert in 
handcraft; 9) a scholar in modern medicine; 10) a scholar in arts 
and literature; 11) a scientist; 12) an expert musician in voice 
control and tuning; 13) a scholar in geography; 14) a creator or 
inventor; 15) an astronomer; and 16) a scholar who is expert in 
laws  

The meaning of scholar also was given a new interpretation: 
“no treasure in the world can compare to the wisdom of a 
scholar or a great intellectual” The purpose of this revision is 
not only to conform to the final content of King Bhumibol’s The 
Story of Mahajanaka that emphasizes the importance of 
education through the establishment of a university, Pudalay 
Mahavijalaya, but also to relate the meaning of treasure with 
King Bhumibol’s idea that education and knowledgeable human 
resources are crucial factors for the country’s development. His 
Majesty’s vision on education was clearly perceptible 
throughout his reign by the donation of his personal wealth for 
the establishment of many scholarship funds, such as King 
Bhumibol Scholar, the Ananda Mahidol Foundation and the 
Rajaprajanugroh Foundation [4]. His Majesty’s vision 
regarding education can also be seen in some royal addresses 
and remarks given on many occasions. For instance, in King 
Bhumibol’s speech given to library members from all over the 
country on November 25, 1971, he said: “Books are 
accumulations of knowledge and all that we humans have 
created, done and thought up from the old days. They are 
therefore important as knowledge banks, as savings banks, for 
human progress…” [5]   

 In Mahajanaka The Phenomenon Live Show, the order of 
King Mahajanaka’s reply to the four riddles was rearranged. 
The lifting of the bow that requires the strength of a thousand 
men was set as the last riddle. In addition, a new scene was 
added: when King Mahajanaka lifts the bow and releases an 
arrow into the sky, fireworks were then set off and there was the 
proclamation, “Long Live the King”. This new scene is similar 
to what has occurred in yearly celebrations of King Bhumibol’s 
birthday when candles and fireworks have been lighted as a 
blessing, with large numbers of people gathered at the Royal 
Field or city halls in provinces, proclaiming “Long Live the 
King”. The adaptation of the motif of the release of the Grand 
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Chariot in order to find a righteous man with full virtue who is 
able to solve King Polajanaka’s four riddles emphasizes the 
image of King Mahajanaka as one filled with virtue, wisdom 
and strength. Moreover, the adaptation of the core content from 
The Story of Mahajanaka that combines reference to King 
Bhumibol’s outstanding duties or royal projects, as well as 
events in His Majesty’s birthday celebration in which the Thai 
people participate every year, enables the reader to recall the 
images and identify King Mahajanaka with King Bhumibol.
 The motif of the widow’s son has also been enhanced by 
creating King Mahajanaka as a man with gratitude and a strong 
bond with his mother. Such characterization enables the reader 
to connect images shown in the dramatic productions with 
images of King Bhumibol, a son grateful to his mother. This 
technique can be clearly seen in Mahajanaka—the Panegyric 
Play where this motif of King Mahajanaka as the grateful son is 
represented through actions, as well as the dialogue of two 
angels functioning as narrators: 

  
[6]1st angel: “King Mahajanaka is considered a great 

virtuous man.”  
2nd angel: “He has qualities of a Bodhisatta” 
 

 
FIGURE 1. King Mahajanaka paying farewell to his mother (left), 

King Bhumibol paying respect to his mother, Princess 
Mother Srinagarindra. 

Source: Left photo (Kruphairoj Dejaratanangkul, 2014). Right 
photo: 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/image
s/sphoto18/king10.jpg 

 
IMITATING EVENTS RELATED TO KING BHUMIBOL 
Photographs and royal portraits of King Bhumibol 

performing his royal duties, including visits to rural areas to 
meet the people, have long been familiar to Thais. The reason is 
that those photographs and portraits have been continually 
reproduced through television, publication and social media.  

A prime example is a photograph of Their Majesties taken on 
May 7, 1950. On that day, King Bhumibol and Queen Sirikit 
made their first public appearance on the Royal Balcony of 
Sutthaisawan Prasart Throne after His Majesty’s coronation [7]. 
This image was used in the animated version of The Story of 
Mahajanaka in a scene of the royal wedding of King 
Mahajanaka and Sivali Devi, followed by his accession to the 
throne of Mithila City. 

 
CREATING DIALOGUE SIMILAR TO KING 

BHUMIBOL’S ROYAL REMARKS 
 

  
 
 

FIGURE 2. King Bhumibol and Queen Sirikit making their first 
public appearance on the Royal Balcony (left); the royal wedding of 

King Mahajanaka and Sivali Devi in the animated version of The Story 
of Mahajanaka. Source: Left: 

http://www.komchadluek.net/news/royal/146429. Right: Family 
News Channel 3 (2014). 

Another example is a photograph taken of elder Thum giving 
King Bhumibol wilted lotuses during a tour of Thailand’s 
northeast quadrant by King Bhumibol and Queen Sirikit in 
1955, the first time the royal couple had visited the region. This 
picture is a favorite among Thai people, “…not simply because 
of the aesthetic appeal of its simple, yet dramatic composition, 
or even because of the way it radiates a complex of positive 
impressions – compassion, gratitude, and peace”[8]. 

 

 
 
 

FIGURE 3. King Bhumibol receiving lotuses from elder Thum 
(middle) and the scene when King Mahajanaka receives lotuses from 
an old lady in Mahanattakum Terdprakert Mahajanaka (left) and in the 

animated version of The Story of Mahajanaka (right). Source: Left: 
JSL Global Media (2016); Middle: 

https://th.wikipedia.org/wiki/ตุม้จนัทนิตย#์/media/File:The_mercy_king. 
jpg 

In the stage play, Mahanattakum Terdprakert Mahajanaka, a 
scene showing this event appears in Act 5 when King 
Mahajanaka rides back to Mithila to ascend the throne. The 
people of Mithila are gathered to welcome the new king. Among 
the crowd, an old lady tries to give lotuses to the king, but the 
procession does not stop. Seeing this, King Mahajanaka orders 
his chariot to stop and he goes to receive the flowers from the 
old lady’s hand. In the animated version of The Story of 
Mahajanaka, this event appears in Act 3 when Uthijja Brahma 
explains the ten principles of a righteous king to Jevaka by 
showing the scene of King Mahajanaka receiving wilted lotuses 
from an elderly woman as an explanation of maddava, which 
refers to King Mahajanaka’s kindness. These two productions 
of The Story of Mahajanaka not only reproduce the event when 
King Bhumibol received the wilted lotuses from elder Thum, 
but also use this image to elaborate the theme of kindness and 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C#/media/File:The_mercy_king
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thoughtfulness. This clearly identifies King Mahajanaka with 
King Bhumibol because the images and contexts of the event in 
the two dramatic productions of the story can be easily 
connected with the image and context of the actual event. 

 
CREATING DIALOGUE SIMILAR TO KING 

BHUMIBOL’S ROYAL REMARKS 
There have been many royal addresses and writing of King 

Bhumibol given on different occasions that have been collected 
in books and publicized through various media, such as 
television, radio broadcasting and billboards. The widespread 
publication of these have made them well-known to the general 
Thai public. Using the techniques of allusion and adaptation, 
parts of some of these addresses have been incorporated into 
dialogue in various dramatic productions of the Mahajanaka 
Jataka, further establishing the connection between King 
Mahajanaka and King Bhumibol. 

One royal address imprinted in the hearts of the Thai people 
is King Bhumibol’s oath given at his coronation on May 5, 
1950. King Bhumibol made a promise to the nation: “We shall 
reign with righteousness for the benefit and happiness of the 
Siamese people” [9]  

The animated, The Story of Mahajanaka, contains dialogue 
similar to this oath in a scene when a group of people came to 
ask King Mahajanaka for help after their hometown had been 
damaged by natural disaster and they could no longer plant food 
to support their living. King Mahajanaka promised to solve their 
problem, stating that the homes of the people are his homes as 
well:  

 
[10] This is our home. Home… that we gained from my 

perseverance, which we had done until we fairly accede the 
throne. So with the ten principles of kingship and righteousness, 
we would reign over this land. 

 
This dialogue is quite similar to not only King Bhumibol’s 

coronation oath, but also to another of his statements: “My place 
in the world is to be among my people. That is being among the 
Thai people.” This was part of a letter King Bhumibol wrote to 
his old classmate in Europe after ascending to the throne [11]  

The use of dialogue similar to the two royal addresses in the 
scenes where King Mahajanaka is seen helping the people is a 
skillful literary technique. This reinforces the identification of 
King Mahajanaka with King Bhumibol and also conveys the 
message that throughout King Bhumibol’s reign the Thai people 
realized that the king had kept his oath made on Coronation Day 
by not abandoning the people, but strived to relieve the people’s 
sufferings to the best of his ability.  

In addition to the dialogue similar to King Bhumibol’s oath 
on the day of his coronation, in the animated version of The 
Story of Mahajanaka there is an interchange between King 
Mahajanaka and Sivali Devi about King Mahajanaka’s 
happiness:  

  
[12] Mahajanaka King: Seeing all the people in Mithila 

become knowledgeable really makes us happy. 

Sivali Devi: You make Mithila realizes that she is not yet at a 
loss for good people. 

Mithila People: Long live the king! Long live the king! 
Mahajanaka King: This is the path to our absolute happiness. 
The closing part of the animated version of The Story of 

Mahajanaka cited above is similar to the address King 
Bhumibol gave on his 82nd Birthday Anniversary on December 
5, 2009: “My happiness and goodness will be preserved if our 
nation has prosperity and security with peace” [13] Closing this 
production of the Mahajanaka Jataka with words similar to King 
Bhumibol’s address completes the string that fastens this 
technique of using words from the His Majesty’s addresses into 
one piece of unified art. In other words, the closing dialogue 
mentioning King Mahajanaka’s happiness represents “the 
result” of the previous passage about solving the problems for 
the people. This implies that the happiness of the King 
Mahajanaka and that of King Bhumibol is the same; that is, both 
have happiness in the well-being of the people as a result of their 
dedication as king of the country.  

Another memorable proclamation of King Bhumibol is a 
statement found in “When I Was Leaving Thailand for 
Switzerland” that recorded incidents when His Majesty returned 
from Thailand to Switzerland to pursue his study on August 19, 
1946. Among the crowd who came to send His Majesty off, a 
voice shouted out: “Please do not abandon the people.” King 
Bhumibol did reply right away. Instead, His Majesty wrote the 
reply he had had in his mind: “If the people do not ‘abandon’ 
me, how can I abandon them?” [14] 

In the 1994 version of King Bhumibol’s The Story of 
Mahajanaka, King Mahajanaka is determined to return to 
Mithila so as to “take back the throne that once belonged to my 
father.” In the Mahajanaka–Panegyric Play, there is a 
monologue of King Mahajanaka with similar thoughts 
lamenting his fate: “I was born the son of the King, but was 
estranged to live in this distant country. I feel as if I had 
abandoned my people. It is about time I returned home to take 
care of my people and to bring them the well-being”[15]. 
Although revised somewhat from King Bhumibol’s words, this 
dialogue helps connect King Mahajanaka with King Bhumibol, 
as well as demonstrate the firm determination of both King 
Mahajanaka, in the story, and King Bhumibol, in real life, to 
bring prosperity to the people. 
 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSTION 
From the discussion above regarding the three techniques 

used to connect King Mahajanaka with King Bhumibol, it can 
be seen that the technique of associating images of King 
Bhumibol with the character of King Mahajanaka conforms 
with Stuart Hall’s System of Representation. Hall explained this 
representation technique as follows: 

 
At the heart of the meaning process in culture, then, are two 

related ‘systems of representation.’ The first enables us to give 
meaning to the world by constructing a set of correspondence or 
a chain of equivalence between things-people, objects, events, 
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abstract ideas, etc.-and our system of concepts, our conceptual 
maps. The second depends on constructing a set of 
correspondences between our conceptual map and a set of signs, 
arranged or organized into various languages which stand for or 
represent those concepts. The relation between ‘things’, 
concepts and signs lies at the heart of the production of meaning 
language. The process which links these three elements together 
is what we call ‘representation’ [16]. 

 
 Accordingly, to construct the representation of a person or 

an object, the perceivers of the representation must have a clear 
conception of the thing connected to the actual person or object. 
These conceptions are the key mechanism to connect “a set of 
signs” that are the representation of the concepts. When the 
connection between “things”, conceptions and signs is in place, 
then the construction of the representation is complete. This 
study of techniques used to connect King Mahajanaka with 
King Bhumibol signifies that the “system of concepts” are 
photographs of King Bhumibol, along with his royal addresses 
and duties that have been imprinted in the hearts and minds of 
the Thai people. When Thai people see “a set of signs” in the 
dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of 
Mahajanaka that emphasize motifs from the biography of King 
Bhumibol, replicate real life events related to King Bhumibol 
and use dialogue similar to his royal remarks, the creation of a 
System of Representation of King Bhumibol is complete 

The analysis of the techniques of identifying and associating 
the character of King Mahajanaka with King Bhumibol shows 
that the genesis of this concept started with the publication of 
King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka. Such a concept has 
been increasingly reinforced as dramatic productions based on 
King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka were created, in 
particular, the latest production of the animated version of The 
Story of Mahajanaka. In this version, there are many 
components that clearly connect King Mahajanaka with King 
Bhumibol.  

. 
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The Representation of a Bodhisatta: Identification of King Mahajanaka from the   

Mahajanaka Jataka with King Bhumibol of Thailand 

ABSTRACT 

In the dramatic productions of the Mahajanaka Jataka developed from King Bhumibol’s version 
of this Jataka, King Bhumibol is glorified through the character, King Mahajanaka, using 
several techniques –  emphasizing motifs from King Bhumibol’s biography, imitating real life 
events related to King Bhumibol and creating dialogue similar to King Bhumibol’s speeches 
and writings.  The purpose of these techniques is to identify King Mahajanaka with King 
Bhumibol.  These methods create a System of Representations, representing His Majesty as a 
Bodhisatta of perseverance and wisdom, as a Father of the people, and as one committed to 
fulfilling the principles of a righteous king.  

Keywords:  King Mahajanaka; the Mahajanaka Jataka; King Bhumibol’ s The Story of 
Mahajanaka; Representations of King Bhumibol 

The production and consumption of Jataka stories has long existed in Thai culture and 
society. The royal institution has played an important role in this process, composing, or 
directing scholars to compose, different versions of the Jatakas. In the reign of King 
Bhumibol, His Majesty followed this tradition by adapting the Mahajanaka Jataka from the 
Last Ten Jatakas into a royal version. Originally composed in 1989, King Bhumibol’s The 
Story of Mahajanaka was first published in 1996 on the occasion of the Fiftieth Anniversary 
(Golden Jubilee) Celebrations of His Majesty’s accession to the throne. In 1999, for His 
Majesty 6th Cycle Birthday Anniversary, King Bhumibol approved the publication of The 
Story of Mahajanaka: Cartoon Edition because he thought that the first version might be too 
complicated for some readers. His intention was mentioned in the preface of this edition: 
 

In the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 6t Cycle Birthday Anniversary (B.E. 

2542) His Majesty the King’s approved the publication of The Story of Mahajanaka: Cartoon 
Edition. He requested that the illustration be done by the most skillful artists and that the books 
be published on Thai paper in order to save cost and make them accessible to everyone (B.E. 

2542, p. (3) text high-lighted by the researcher). 
 
King Bhumibol’s royal version begins with a misunderstanding of Phra Artithajanaka, 

the king of Mithila, so that he sends his younger brother Phra Polajanaka to prison. However, 
Phra Polajanaka later escapes, and returns with an army to kill Phra Artithajanaka. The 
pregnant consort of Phra Artithajanaka flees to Kalachampaka and gives birth to a son named 
Mahajanaka Kumara. When the Mahajanaka Kumara grows up, he has a strong determination 
to take his father’s throne back. On the way to Suvarnaburmi, the ship on which he travels 
sinks, and many people die. Nonetheless, Mahajanaka Kumara does not give up hope, but 
swims in the ocean seven days until an angel named Mani Mekhala realizes his perseverance, 
and brings him to Mithila. Mahajanaka Kumara solves the four riddles left by dying Phra 
Polajanaka, after which he is given the throne. While he is king, King Mahajanaka learns a 
precious lesson from situations involving two mango trees. According to Mani Mekhala’s 
advice, he establishes a university to bring wisdom and good living to the people. It is noticed 
that “His Majesty the King modified the original story in Mahajanaka Jataka to suit 
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contemporary society, with the view that King Mahajanaka would have been able to achieve 
supreme tranquility more readily if he had completely fulfilled his worldly duties first” 

(Bhumibol Adulyadej 1999 B, (10)). 
Among King Bhumibol’s many writings and compositions, The Story of Mahajanaka 

is the one that has been used the most to be reproduced in various forms and media. Included 
among these are a number of dramatic productions, such as likay (Thai traditional dramatic 
performance) and as a stage play. Apart from CD or DVD, these performances are reproduced 
in social media such as on YouTube. It is these dramatic productions that form the primary 
data for this study. 

A possible reason for such frequent production of this narrative is that the Mahajanaka 

Jataka is one of the most widely known Buddhist tales in Thai society. After His Majesty 
adapted the story of Mahajanaka into his royal version, this Jataka then became even more 
widespread and popular. Although the exact number of the dramatic productions based on 
King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka is not known for sure, almost all the dramatic 
productions share the same objectives – to glorify King Bhumibol.  

An important aspect of the written versions and staging of the dramatic productions 
has to do with the time frame for their release. It appears that King Bhumibol carefully 
selected the timing of his publications to correspond to economic crises that continued to 
impact the country, particularly in 1999. In addition, the exact dates of release of the written 
versions, as well as the dramatic productions, have almost always been close to His Majesty 
birthday or the anniversary of His Majesty’s Accession to the Throne. While His Majesty 
announced this was to offer a “present” to the people, it would also appear to maximize the 
impact of the publication and production. 

In analyzing the various dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of 
Mahajanaka, it is interesting to see that the content has often been revised and adapted to 
enhance the glorification of King Bhumibol. The analysis shows that the primary techniques 
employed for such glorification is to honour King Bhumibol through the character of King 
Mahajanaka by connecting “Mahajanaka”, meaning the “Great Father”, with the “Beloved 
Royal Father” of the Thai people, that being King Bhumibol.   

A review of related research indicates that although King Bhumibol’s The Story of 
Mahajanaka has been produced many times through many forms of production, research on 
such works has been limited – relevant research includes only Kittisak Gerdarundsuksri (2009), 
Aksrawadee Saingdaung (2011), Rujipas Phudhanun-Naruepat (2012), and Supak 
Mahavarakorn (2013). Moreover, this research only focuses on how the story was adjusted to 
various forms of media, such as stage plays and concert dances with orchestra. So far, there 
has been no research that has studied the Mahajanaka Jataka as a whole, especially in terms of 
the glorification of King Bhumibol through the character of King Mahajanaka. Therefore, this 
study researched the techniques of identifying King Mahajanaka with King Bhumibol and to 
study the representation of King Bhumibol through the techniques of associating various 

characters, images and scenes in King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka with real life 
events.  
Data selection  

Although the Mahajanaka Jataka has been produced in many forms through various media, 
access to some of the productions is limited since they were not recorded. Therefore, the 
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selected versions of the story used in this study are those based on King Bhumibol’s The Story 
of Mahajanaka that have been recorded in various forms. The names and details of the source 
of information are shown in Table 1.  
 
Table 1. A list of selected productions of King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka used in 

this study. 

 Name Type of Media Year of 
Production 

 Likay Charity “Phramahachanok” Likay 2000 
 Mahanattakum Terdprakert Mahajanaka Stage play 2006 
 Operatic Symphony: “Mahajanaka” Symphony orchestra and sand 

drawing performance 
2011 

 Mahajanaka The Phenomenon Live Show Light and sound and mixed 
media performance 

2014 

 Mahajanaka—the Panegyric Play Mixed media 2014 
 The Story of Mahajanaka Animated version 2014 

 

Techniques Used to Identify King Mahajanaka with King Bhumibol 
The study of the dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka 

shows that there are three main techniques used to identify King Mahajanaka with King 
Bhumibol: emphasis on motifsifrom the biography of King Bhumibol; imitating real life 
events related to King Bhumibol; and creating dialogue similar to King Bhumibol’s speeches 
and writings.  
Emphasizing Motifs That Conform to the Biography of King Bhumibol 

Surapongse Satansathien analysed the similarity between the biography of King Mahajanaka 
and that of King Bhumibol, stating: 
 

It might be claimed that THE STORY OF MAHAJANAKA reflects the way of life of the King. The King 
here is Mahajanaka who is also the Father of the country and his life does not differ from King Bhumibol’s 
life.  Similar to the life of Mahajanaka King, His Majesty had lost his father at young age and had to live 
with his mother in a foreign country and later was invited to ascend the throne. Despite his position as the 
head of the country, King Bhumibol has an obligation to maintain his perseverance (2011, 122).  
 
This idea of connecting King Mahajanaka and King Bhumibol through the principle 

of perseverance was established early on with the release of a commemorative coin sold 
together with the 1996 release of King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka. One side of the 
coin illustrates the main motif of the tale: King Mahajanaka’s seven-day-swimming across the 
ocean. The other side bears a portrait of His Majesty while working. The selection of the two 
images is intended to convey the message of perseverance, which is the main theme of the 
Jataka, by connecting the image of King Bhumibol tirelessly working with that of King 
Mahajanaka who indefatigably swam in the ocean even though he could not see the shore 
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Figure 1.  Mahajanaka coin 
After this, each time the Mahajanaka Jataka has been produced through various 

media, emphasis has been placed on showing motifs that relate to the biography of King 
Bhumibol. The first important motif is the release of the Grand Chariot in order to find a 
righteous man with full virtue who is able to solve King Polajanaka’s four riddles. The content 
of this part was elaborated in the Commentary of Mahajanaka Jataka:  

 
“O king, to whom shall we give the kingdom when thou art become a god?”  and he had said, 
“Give it to him who can please the princess, my daughter, Sīvalī, or who knows which is the 
head of the square bed, or who can string the bow which requires the strength of a thousand 
men, or who can draw out the sixteen great treasures. ”  “O king, tell us the list of the treasures” 

(Cowell 1907, 24). 
 
In King Bhumibol’s version, this part was shortened to read: “Later the Great Being was able 
to solve King Polajanaka’s four riddles; then asked if there were any other riddles; the 
courtier said there were none” (Bhumibol Adulyadej 1999B, 19).  

However, many of the dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of 
Mahajanaka went back and used the Commentary of Mahajanaka Jataka that gave details of the 
four riddles. Inclusion of the more elaborated content enables the adaptation of certain details 

that helps identify King Mahajanaka with King Bhumibol. For example, in Likay Charity 
“Phramahachanok”, at the end of the story, the two treasure were changed into “water treasure” 

and “tree treasure”, as shown in Table 2. 
 

Table 2. The adaption of 16 treasures so as to be related with the royal projects 
Mahajanaka Jataka Likay Charity “Phramahachanok” 
“In the kebuka”; now water is called kebuka; so he had 
the water of the royal lake drawn off and there 
revealed a treasure; “The treasure at the ends of the 
trees,” – he drew out the jars of treasure buried within 
the circle of shade thrown at midday under the great 

sāl trees in the royal garden (Cowell 1907, 24). 
                                                                                       

“Water treasure is the city’s irrigation. To make all its 
people wealthy growing crops” 
“ Tree treasure is agriculture to make the country 
prosperous and civilized”  B. K. P.  International 
(Producer) and Boonlerd Najpinij (Director) (2000). 

 



202 
 

The last two treasures were changed from being treasures in the royal lake and the 
trees to being water as the treasure that can lead to the tree treasure or abundant agriculture, 
the force that moves the country forward. The new interpretation, substituting “natural 
resources” for “the treasure”, not only is intended to refer to King Bhumibol’s royal projects 
on water resource and agriculture, but also can be connected with the idea of sustainable 
development. King Bhumibol considered the value of the natural resources as “treasure” that 
can bring life sustainability because this “treasure” is the fundamental basis of agricultural 
work – a renewable treasure that does not necessarily bring prosperity in the form of wealth, 
but paves the way to sustainable living. 

Another example can be found in Mahajanaka—the Panegyric Play where a new 
interpretation of the 16 types of treasure appears. Instead of referring to treasure as “valuable 
things”, the word “scholars” or experts in certain fields was used. These scholars are: 1) a 
botanist; 2) a theologian; 3) a local scholar; 4) a nutritionist; 5) a scholar in politics; 6) a scholar 
in economics; 7) an expert artist; 8) an expert in handcraft; 9) a scholar in modern medicine; 
10) a scholar in arts and literature; 11) a scientist; 12) an expert musician in voice control and 
tuning; 13) a scholar in geography; 14) a creator or inventor; 15) an astronomer; and 16) a 
scholar who is expert in laws (Kruphairoj Dejaratanangkul 2014). 

The meaning of scholar also was given a new interpretation: “no treasure in the world 
can compare to the wisdom of a scholar or a great intellectual” (Kruphairoj Dejaratanangkul 
2014). The purpose of this revision is not only to conform to the final content of King 
Bhumibol’s The Story of Mahajanaka that emphasizes the importance of education through 
the establishment of a university, Pudalay Mahavijalaya, but also to relate the meaning of 
treasure with King Bhumibol’s idea that education and knowledgeable human resources are 
crucial factors for the country’s development. His Majesty’s vision on education was clearly 
perceptible throughout his reign by the donation of his personal wealth for the establishment 
of many scholarship funds, such as King Bhumibol Scholar, the Ananda Mahidol Foundation 
and the Rajaprajanugroh Foundation (Danai Preechapremprasit and Kanita Homsab 2014, 53-

55). His Majesty’s vision regarding education can also be seen in some royal addresses and 
remarks given on many occasions. For instance, in King Bhumibol’s speech given to library 
members from all over the country on November 25, 1971, he said: “Books are accumulations 
of knowledge and all that we humans have created, done and thought up from the old days. 

They are therefore important as knowledge banks, as savings banks, for human progress…” 

(Bhumibol Adulyadej 1999A, 49). 
In Mahajanaka The Phenomenon Live Show, the order of King Mahajanaka’s reply to 

the four riddles was rearranged. The lifting of the bow that requires the strength of a thousand 
men was set as the last riddle. In addition, a new scene was added: when King Mahajanaka 
lifts the bow and releases an arrow into the sky, fireworks were then set off and there was the 
proclamation, “Long Live the King”. This new scene is similar to what has occurred in yearly 

celebrations of King Bhumibol’s birthday when candles and fireworks have been lighted as a 
blessing, with large numbers of people gathered at the Royal Field or city halls in provinces, 
proclaiming “Long Live the King”. 

The adaptation of the motif of the release of the Grand Chariot in order to find a 
righteous man with full virtue who is able to solve King Polajanaka’s four riddles emphasizes 
the image of King Mahajanaka as one filled with virtue, wisdom and strength. Moreover, the 
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adaptation of the core content from The Story of Mahajanaka that combines reference to King 
Bhumibol’s outstanding duties or royal projects, as well as events in His Majesty’s birthday 
celebration in which the Thai people participate every year, enables the reader to recall the 
images and identify King Mahajanaka with King Bhumibol. 

The motif of the widow’s son has also been enhanced by creating King Mahajanaka as 
a man with gratitude and a strong bond with his mother. Such characterization enables the 
reader to connect images shown in the dramatic productions with images of King Bhumibol, 
a son grateful to his mother. This technique can be clearly seen in Mahajanaka—the Panegyric 
Play where this motif of King Mahajanaka as the grateful son is represented through actions, 
as well as the dialogue of two angels functioning as narrators: 
  

1st angel: “King Mahajanaka is considered a great virtuous man.”  
2nd angel: “He has qualities of a Bodhisatta” 

(Kruphairoj Dejaratanangkul 2014) 
  

 
Figure 2. King Mahajanaka paying farewell to his mother (left), King Bhumibol paying 

respect to his mother, Princess Mother Srinagarindra.Source: Left photo (Kruphairoj 
Dejaratanangkul, 2014). Right photo: 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg 
Imitating Events Related to King Bhumibol 

Photographs and royal portraits of King Bhumibol performing his royal duties, including 
visits to rural areas to meet the people, have long been familiar to Thais. The reason is that 
those photographs and portraits have been continually reproduced through television, 
publication and social media.  

A prime example is a photograph of Their Majesties taken on May 7, 1950. On that 
day, King Bhumibol and Queen Sirikit made their first public appearance on the Royal 
Balcony of Sutthaisawan Prasart Throne after His Majesty’s coronation (Praew special issue, 
2016, 43.) This image was used in the animated version of The Story of Mahajanaka in a scene 
of the royal wedding of King Mahajanaka and Sivali Devi, followed by his accession to the 
throne of Mithila City.   
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/597/14597/images/sphoto18/king10.jpg
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Figure 3. King Bhumibol and Queen Sirikit making their first public appearance on the Royal 
Balcony (left); the royal wedding of King Mahajanaka and Sivali Devi in the animated version 

of The Story of Mahajanaka. Source: Left: http://www.komchadluek.net/news/royal/146429. 

Right: Family News Channel 3 (2014). 

Another example is a photograph taken of elder Thum giving King Bhumibol wilted 
lotuses during a tour of Thailand’s northeast quadrant by King Bhumibol and Queen Sirikit in 
1955, the first time the royal couple had visited the region. This picture is a favorite among 
Thai people, “…not simply because of the aesthetic appeal of its simple, yet dramatic 
composition, or even because of the way it radiates a complex of positive impressions – 
compassion, gratitude, and peace” (Broderick 2013, 104). 
 

   
Figure 4. King Bhumibol receiving lotuses from elder Thum (middle) and the scene when 

King Mahajanaka receives lotuses from an old lady in Mahanattakum Terdprakert 
Mahajanaka (left) and in the animated version of The Story of Mahajanaka (right). Source: Left: 

JSL Global Media (2016); Middle: https://th.wikipedia.org/wiki/ตุม้จนัทนิตย#์/

media/File:The_mercy_king.jpg; Right: Family News Channel 3 (2014). 
 
In the stage play, Mahanattakum Terdprakert Mahajanaka, a scene showing this event 

appears in Act 5 when King Mahajanaka rides back to Mithila to ascend the throne. The 
people of Mithila are gathered to welcome the new king. Among the crowd, an old lady tries 
to give lotuses to the king, but the procession does not stop. Seeing this, King Mahajanaka 
orders his chariot to stop and he goes to receive the flowers from the old lady’s hand. In the 
animated version of The Story of Mahajanaka, this event appears in Act 3 when Uthijja 

http://www.komchadluek.net/news/royal/146429
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C#/media/File:The_mercy_king.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C#/media/File:The_mercy_king.jpg
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Brahma explains the ten principles of a righteous king to Jevaka by showing the scene of 
King Mahajanaka receiving wilted lotuses from an elderly woman as an explanation of 

maddava, which refers to King Mahajanaka’s kindness. These two productions of The Story of 
Mahajanaka not only reproduce the event when King Bhumibol received the wilted lotuses 
from elder Thum, but also use this image to elaborate the theme of kindness and 
thoughtfulness. This clearly identifies King Mahajanaka with King Bhumibol because the 
images and contexts of the event in the two dramatic productions of the story can be easily 

connected with the image and context of the actual event.  
 

Figure 5. King Bhumibol performing his duties with perspiration on the tip of his nose (left); 
King Mahajanaka at work in the animated version of The Story of Mahajanaka (right). Source: 

left: http://www.chaoprayanews.com/2009/03/26/พระราชประวติัโดยสงัเขป/; right: Family News 
Channel 3 (2014). 

 
The famous photograph of King Bhumibol performing his duties with perspiration on 

the tip of his nose was taken by Ekkachai Keawchaum, a personal photographer of Princess 
Maha Chakri Sirindhorn, when King Bhumibol and Princess Maha Chakri Sirindhorn visited 
Narathiwat province in the south of Thailand. At first this photograph was not published since 
some considered that there was too much perspiration on His Majesty’s face. Nevertheless, on 
King Bhumibol’s 60th Birthday Anniversary in 1987, this photograph was first publicly 
released, impressing the general public so much that it has been widely reproduced since 
(Koosangkoosom 2012, 8-9).                           

In the animated version of The Story of Mahajanaka, a similar event appears in Act 3 
when Uthijja Brahma explains the ten principles of a righteous king to Jevaka. The image 
explains the virtue of “perseverance” or tapa. Relating King Bhumibol through this image to 
the explanation of the ten principles of a righteous king not only connects King Mahajanaka 
with King Bhumibol, but also implies that King Bhumibol had the qualifications of a great 
king who possessed such righteous virtues.  
Creating Dialogue Similar to King Bhumibol’s Royal Remarks 

There have been many royal addresses and writing of King Bhumibol given on different 
occasions that have been collected in books and publicized through various media, such as 
television, radio broadcasting and billboards. The widespread publication of these have made 
them well-known to the general Thai public. Using the techniques of allusion and adaptation, 
parts of some of these addresses have been incorporated into dialogue in various dramatic 

  

http://www.chaoprayanews.com/2009/03/26/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%9B/
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productions of the Mahajanaka Jataka, further establishing the connection between King 
Mahajanaka and King Bhumibol. 

One royal address imprinted in the hearts of the Thai people is King Bhumibol’s oath 
given at his coronation on May 5, 1950. King Bhumibol made a promise to the nation: “We 
shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the Siamese people” (Grossman 
2011, 11).  

The animated, The Story of Mahajanaka, contains dialogue similar to this oath in a 
scene when a group of people came to ask King Mahajanaka for help after their hometown 
had been damaged by natural disaster and they could no longer plant food to support their 
living. King Mahajanaka promised to solve their problem, stating that the homes of the people 

are his homes as well:  
 
This is our home.  Home…  that we gained from my perseverance, which we had done until we 
fairly accede the throne.  So with the ten principles of kingship and righteousness, we would 
reign over this land. 

Family News Channel 3 (2014).   
 
This dialogue is quite similar to not only King Bhumibol’s coronation oath, but also to 

another of his statements: “My place in the world is to be among my people. That is being 
among the Thai people.” This was part of a letter King Bhumibol wrote to his old classmate in 
Europe after ascending to the throne (Praew special issue 2016, 75).  

The use of dialogue similar to the two royal addresses in the scenes where King 
Mahajanaka is seen helping the people is a skillful literary technique. This reinforces the 

identification of King Mahajanaka with King Bhumibol and also conveys the message that 
throughout King Bhumibol’s reign the Thai people realized that the king had kept his oath 
made on Coronation Day by not abandoning the people, but strived to relieve the people’s 
sufferings to the best of his ability.  

In addition to the dialogue similar to King Bhumibol’s oath on the day of his 
coronation, in the animated version of The Story of Mahajanaka there is an interchange 
between King Mahajanaka and Sivali Devi about King Mahajanaka’s happiness:  
  

Mahajanaka King:  Seeing all the people in Mithila become knowledgeable really makes us 
happy. 
Sivali Devi: You make Mithila realizes that she is not yet at a loss for good people. 
Mithila People: Long live the king! Long live the king! 
Mahajanaka King: This is the path to our absolute happiness. 

Family News Channel 3 (2014). 
 
The closing part of the animated version of The Story of Mahajanaka cited above is 

similar to the address King Bhumibol gave on his 82nd Birthday Anniversary on December 5, 
2009: “My happiness and goodness will be preserved if our nation has prosperity and security 
with peace” (Daily News 2009, 1). Closing this production of the Mahajanaka Jataka with 
words similar to King Bhumibol’s address completes the string that fastens this technique of 
using words from the His Majesty’s addresses into one piece of unified art. In other words, the 
closing dialogue mentioning King Mahajanaka’s happiness represents “the result” of the 
previous passage about solving the problems for the people. This implies that the happiness of 
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the King Mahajanaka and that of King Bhumibol is the same; that is, both have happiness in 
the well-being of the people as a result of their dedication as king of the country.  

Another memorable proclamation of King Bhumibol is a statement found in “When I 
Was Leaving Thailand for Switzerland” that recorded incidents when His Majesty returned 
from Thailand to Switzerland to pursue his study on August 19, 1946. Among the crowd who 
came to send His Majesty off, a voice shouted out: “Please do not abandon the people.” King 
Bhumibol did reply right away. Instead, His Majesty wrote the reply he had had in his mind: 

“If the people do not ‘abandon’ me, how can I abandon them?” (Bhumibol Adulyadej 1995, 12-

13). 
In the 1994 version of King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka, King Mahajanaka 

is determined to return to Mithila so as to “take back the throne that once belonged to my 
father.” In the Mahajanaka–Panegyric Play, there is a monologue of King Mahajanaka with 
similar thoughts lamenting his fate: “I was born the son of the King, but was estranged to live 
in this distant country. I feel as if I had abandoned my people. It is about time I returned home 
to take care of my people and to bring them the well-being” (Kruphairoj Dejaratanangkul 
2014). Although revised somewhat from King Bhumibol’s words, this dialogue helps connect 

King Mahajanaka with King Bhumibol, as well as demonstrate the firm determination of both 
King Mahajanaka, in the story, and King Bhumibol, in real life, to bring prosperity to the 
people.  
The Representations of King Bhumibol That Appear in the Dramatic Productions of The 
Story of Mahajanaka  

From the discussion above regarding the three techniques used to connect King Mahajanaka 
with King Bhumibol, it can be seen that the technique of associating images of King Bhumibol 
with the character of King Mahajanaka conforms with Stuart Hall’s System of Representation. 

Hall explained this representation technique as follows: 
 

At the heart of the meaning process in culture, then, are two related ‘systems of representation.’ 

The first enables us to give meaning to the world by constructing a set of correspondence or a 
chain of equivalence between things-people, objects, events, abstract ideas, etc.-and our system 
of concepts, our conceptual maps. The second depends on constructing a set of correspondences 
between our conceptual map and a set of signs, arranged or organized into various languages 
which stand for or represent those concepts.  The relation between ‘things’ , concepts and signs 
lies at the heart of the production of meaning language.  The process which links these three 
elements together is what we call ‘representation’ (2013, 3). 
 
Accordingly, to construct the representation of a person or an object, the perceivers of 

the representation must have a clear conception of the thing connected to the actual person or 
object. These conceptions are the key mechanism to connect “a set of signs” that are the 
representation of the concepts. When the connection between “things”, conceptions and signs 
is in place, then the construction of the representation is complete. This study of techniques 
used to connect King Mahajanaka with King Bhumibol signifies that the “system of concepts” 

are photographs of King Bhumibol, along with his royal addresses and duties that have been 

imprinted in the hearts and minds of the Thai people. When Thai people see “a set of signs” in 
the dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka that emphasize 
motifs from the biography of King Bhumibol, replicate real life events related to King 
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Bhumibol and use dialogue similar to his royal remarks, the creation of a System of 

Representation of King Bhumibol is complete. 
It is clear that representation is not necessarily a reflection of the truth, but instead, is 

an assembly of “a set of signs” used to connect with existing objects, which, in this case, is King 
Bhumibol. Such representation of His Majesty that appears in the dramatic productions based 
on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka can be divided into three parts.  
A Bodhisatta Who Attained Perfection in Perseverance and Wisdom 

Many books convey a message that King Bhumibol himself was a Bodhisatta; see, for 
instance, the work of Chaipruk Penvijitara (2007) and Danai Preechapremprasit and Kanita 
Homsab (2014). While these works focus on an analysis of His Majesty’s royal duties that 
could be compared to a Bodhisatta’s striving for perfection, they do not analyze the creation 
of images of being a Bodhisatta.  

The creation of the image of King Bhumibol as a Bodhisatta, in this case through 
identification with King Mahajanaka, serves to glorify His Majesty in accordance with the 
objectives of the dramatic performances based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka. 

This has long been a characteristic of Thai traditional panegyric literature. In addition, the 
identification of King Bhumibol with King Mahajanaka highlights the perfection of 

perseverance in the way King Bhumibol dedicated himself to his royal duties for the benefit 
of the Thai people. His Majesty worked continually and tirelessly, and despite not seeing the 
immediate results, kept on persevering. This connects to one of the objectives of the 
Mahajanaka Jataka – “to teach about the virtue of perseverance” through concrete actions of 
King Mahajanaka that can be connected to the concrete actions of King Bhumibol.  

In addition to perfection of perseverance, the representation as a Bodhisatta who has 
attained perfection in wisdom is another aspect that is emphasized in the Mahajanaka Jataka. 

The word “wisdom” here refers to unworldly or spiritual wisdom: 
 
… insight, which can be explained as the ability to have a clear and deep understanding into the 
true nature of reality.  To be insightful can be elaborated as understanding cause and effect, 
goodness or evil, right and wrong, proper and improper, usefulness and uselessness, advantage 
and disadvantage, physique, root causes and their components or factors, being fully aware of 
suffering and the impermanent nature of things, the relations of things, know how to think, 
contemplate, diagnose, and mange things (Prabrahamgunabhorn 2009, 22-23). 
 
The image of a Bodhisatta who has attained perfection in wisdom, therefore, is closely 

related to the context of when and why King Bhumibol created his version of the Mahajanaka 
Jataka. Not only does the work aims to teach readers about values of perseverance, it also 
accentuates the importance of “wisdom”, or to be aware of desire. This is clearly shown 
through the timing of release of the cartoon version of The Story of Mahajanaka during the 
Thai economic crisis in 1997.   
 

It was a propitious moment for the message contained in the King’s book. The following spring, 
the economics of the so- called Asian Tiger, which by now included Thailand, collapsed 
following Thailand’s decision to no longer fix the dollar value of it national currency… Suddenly, 
the dangers posed to the country by the forces of globalization and financial speculation-dangers 
the king has been warning about for years… (Broderick 2013, 192-193). 
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The image of King Mahajanaka bringing wisdom to the people of Mithila by 
establishing Pudalay Mahavijalaya in King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka is 
comparable to the image of King Bhumibol teaching Thai people to “be blessed with pure 
perseverance, sharp wisdom, and complete physical heath” (Bhumibol Adulyadej 1999, (11)).  

Another clear representation of King Bhumibol as a Bodhisatta who attained 
perfection in perseverance and wisdom appears in His Majesty’s New Year greeting cards 
given to the Thais every year.  
 

   
FIGURE 6. His Majesty’s New Year greeting cards in 1999, 2015, and 2016 (left to right)  

Source: http://www.posttoday.com/social/royal/460571  
 

In 1999, three years after the publication of the first version of King Bhumibol’s The 
Story of Mahajanaka was published, an illustration and message taken from the story was 
used in the His Majesty’s Royal Greeting Cards, as can be seen in the image to the left in 
Figure 6. This was his only composition from which an illustration and messages were 
selected and used in His Majesty’s Royal Greeting over the many years. In 2015, an 

illustration of King Mahajanaka and Mani Mekhala from the animated version of The Story of 
Mahajanaka was used in place of the photograph of King Bhumibol, which had appeared 
between 2006 and 2014. This clearly reinforces the connection between King Mahajanaka and 
King Bhumibol. 
The Well-beloved Father of the people 

In addition to being identified as a Bodhisatta with perfection, the word “Mahajanaka” conveys 
the meaning of the “Great Father”, which can be compared to the “Father of the nation.” King 
Bhumibol was considered the Father of the nation because he took care of the people as if he 
had been a father nurturing his children. Such an idea is restated in the lyrics sung in the end 
of Operatic Symphony “Mahajanaka”:  
 

Let us be good and do good for our homeland, 
Similar to what His Majesty has continuously done for us. 
Despite tiredness, plan and try to achieve because we can 
Use the perseverance we’ve seen from our Father as the guidance. 

(Rujipas Phundhanan-naruepat 2012, 27) 

http://www.posttoday.com/social/royal/460571


210 
 

 
These lyrics not only refer to King Bhumibol as “Father”, signifying the level of love 

and closeness between the His Majesty and the people, but can also be related to the image of 
a Bodhisatta who has attained perfection in perseverance. On the surface, the image of a 
father-like and well beloved king might not conform to the image of the high status of being a 

Bodhisatta. However, fatherhood refers to unconditional love of the father who protects and 
looks after his children, which is similar to the endless mercy of a Bodhisatta who has 

complete willingness to help all livings beings. This refers to King Bhumibol’s tireless work 
for the people of Thailand. Therefore, the representation as a well-beloved father helps 
strengthen the profound meaning of being “Mahajanaka”, the “Great Father”.  
The King Who Upholds the Ten Principle of a Righteous King 
In many pieces of panegyric literature for King Bhumibol, there is glorification of the His 
Majesty for upholding the ten principles of a righteous king (Thongchai Disho, 2004, 132-

134). The creation of the image in the dramatic performances of one who upholds the ten 
principles of a righteous king can be connected with the performance of King Bhumibol’s 

royal duties and accentuates the objective of glorification by the insertion both illustrations 
and images in the dramatic productions that support the validity of this message. 

Moreover, the representation of one who upholds the ten principles of a righteous 
king supports the image of being a Bodhisatta who strives to attain perfection of perseverance 
and wisdom. At the same time, the virtue of maddava, or thoughtful kindness, conforms to the 
image of the loving and caring Father who takes care of his children. Therefore, the 
representation of the king who upholds the ten righteous principles helps combine the three 
representations into one complete image, as shown in Figure 7: 
 

 
FIGURE 7. The combination of the three images of representation: a Bodhisatta who attained 
Perfection in Perseverance and Wisdom; the well- beloved Father of the people, and a king 

who upholds the ten righteous principles. 
 
Conclusion and discussion  
The dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka indicate the 
long existence and significant role of the Buddhist Jataka tales in Thai culture. The 
reproduction of King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka illustrates the relationship of two 
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pillars of Thai society: Buddhism and the king. On the one hand, these dramatic productions 
are modern forms of Buddhist tales that can be easily understood through the presentation in 
contemporary medium. On the other hand, they show a transformation in the dynamics of 
Thai royal panegyric literature that has changed the traditional glorification of the king using 
verses to one in which royal writings are reproducing with skillful use of techniques to add 

glorification to the content. Moreover, dissemination of these dramatic productions in social 
media, such as YouTube, not only expands the audience, but also accomplishes the objective 
of glorification since it is convenient for people to view the dramatic production anytime, 
anywhere and as often as they like. This is in contrast to written panegyric literature published 

in magazines and newspapers that audiences today rarely look at more than once. It can be 
concluded that social media has a prominent role in the existence and dissemination of the 
“modern Thai royal panegyric literature”. 
 The analysis of the techniques of identifying and associating the character of King 
Mahajanaka with King Bhumibol shows that the genesis of this concept started with the 
publication of King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka. Such a concept has been increasingly 
reinforced as dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka have 
been created, in particular, the latest production of the animated version of The Story of 
Mahajanaka. In this version, there are many components that clearly connect King Mahajanaka 
with King Bhumibol. This has had an influence on the later Thai royal panegyric literatures in 
which King Mahajanaka is a metaphor for King Bhumibol.  

The identification of King Mahajanaka with King Bhumibol results in three images that 
form a System of Representation of King Bhumibol: a Bodhisatta with perfection of 

perseverance and wisdom; the beloved Father of the people; and one who upholds the ten 
principles of a righteous king. These three representations conform to the purpose of the 
messages from the dramatic productions based on King Bhumibol’s The Story of Mahajanaka 

– to glorify King Bhumibol and to honour him as a virtuous king in both the secular and spiritual 
world. These representations reflect how Thai people respect the king, especially King 
Bhumibol who worked so hard during the 70 years of his reign, and how Buddhism is important 
in the worldview of Thai people. Furthermore these representations are valid evidence to prove 
that the king and Buddhism continue to be strong pillars of Thai culture from the past and will 
likely continue on into the future. 
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and striking about it. Most motifs fall into three classes. First are the actors…second come certain items in the 
background of the action…In the third place there are single incidents” (Thompson 1977, 415). 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่จากบท

พระราชนิพนธ์พระมหาชนก  และศึกษาบทบาทของเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะ

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

 ผลการวิจยัพบวา่เร่ืองเลา่จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกปรากฏลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรติอย่างเด่นชัด  2  ประการ   ประการแรกคือเนือ้หาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชตามองค์ประกอบของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติอนัได้แก่ บทประณามพจน์  การ

แสดงจดุมุง่หมายวา่แตง่ขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ การบรรยายพระราชกรณียกิจ  และบทสรุป  ประการท่ีสองคือ

การปรับเนือ้เร่ืองพระมหาชนกให้มีองค์ประกอบท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติ  ทัง้การปรับเนือ้หา การสร้าง

องค์ประกอบของเร่ือง และการสร้างองค์ประกอบศิลป์   บทบาทของเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิสดงให้เห็นพลวตัของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ  ท่ีนําเสนอผา่นส่ือ

สมยัใหมท่ี่สามารถส่ือแนวคดิในการเฉลิมพระเกียรตไิปยงัผู้ เสพจํานวนมากได้ 

คาํสาํคัญ: เร่ืองเลา่,บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก, วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘ 
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 This article aims to study the characteristics of panegyric literature that appear in the 

narratives from the story of Mahajanaka and to study the role of narratives from the story of 

Mahajanaka as panegyric literature. 

. The study reveals that two characteristics of panegyric literature appear in the narratives  from 

the story of Mahajanaka.  The first is content used to glorify King Bhumibol that conforms to the 

composition of traditional panegyric literature, such as the invocation, the purpose of glorification, the 

description of royal duties, as well as the conclusion.  The second is the adaptation of the story of 

Mahajanaka using features of glorification, namely:  the adjustment of content, creation of the story 

elements and creation of aesthetic elements. The role of the narratives from the story of Mahajanaka 

as panegyric literature indicates the dynamics of panegyric literature in that the message of 

glorification is now conveyed through the new media to mass audiences. 

Keywords: Narratives; the Story of Mahajanaka of King Bhumibol; Panegyric Literature 

บทนํา 

 การสร้างและการเสพชาดกดํารงอยู่มาช้านานในสงัคมวฒันธรรมไทย โดยสถาบนัพระมหากษัตริย์

ดํารงบทบาทสําคญัในการสร้างวรรณคดีชาดก เช่น  การโปรดให้แต่งมหาชาติสํานวนต่างๆ ในหลายรัชสมยั  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดลุยทรงดําเนินตามรอยบูรพกษัตริย์ในอดีต  ทรงนําชาดกเร่ืองท่ี 2 ในทศ

ชาตชิาดก  คือมหาชนกชาดก มาดดัแปลงเป็นบทพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก   พระราชนิพนธ์เร่ืองพระ

มหาชนกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะครัง้แรกในปี พ.ศ. 2539 อนัเป็นปีกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล  และในปีพ.ศ.

2542 อนัเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหมอ่ม ให้ตีพิมพ์พระมหาชนกฉบบัการ์ตนู (2542,หน้า(3), เน้นข้อความโดยผู้ วิจยั) 

  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ (พ.ศ.2542) ทรงพระ

 กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 

 โดยโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินผู้ ชํานาญการท่ีสดุเป็นผู้ วาดรูป  และโปรดฯ ให้พิมพ์ด้วยกระดาษ

 ไทยเพ่ือความประหยดั  ให้ทกุคนมีโอกาสได้อา่น  

 หลังจากการเผยแพร่เม่ือปี พ.ศ.  2539  เกิดการผลิตซํา้เร่ืองเล่าพระมหาชนกหลายสํานวน หลาก

รูปแบบ  เชน่  ลิเก ละครเวที  กลา่วได้วา่พระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนกมีการผลิตซํา้มากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบ
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กบัพระราชนิพนธ์เร่ืองอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจจะเป็นปัจจยัจากท่ีมาของบทพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นทศชาติชาดก  อนัเป็น

เร่ืองเลา่ทางพทุธศาสนาท่ีรับรู้อยา่งกว้างขวางในสงัคมวฒันธรรมไทย   

 แม้จะไมส่ามารถระบจํุานวนได้อย่างแน่ชดัว่าตัง้แต ่พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา  มีเร่ืองเลา่ท่ีผลิตซํา้จากบท

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกทัง้สิน้ก่ีสํานวน  แตก็่อาจจะกล่าวได้ว่าเร่ืองเล่าเกือบทกุเร่ืองมีวตัถปุระสงค์ในการ

ผลิตซํา้เหมือนครัง้แรกท่ีตีพิมพ์บทพระราชนิพนธ์เร่ืองนีท้ัง้ฉบบัดัง้เดิมและฉบบัการ์ตนู  คือผลิตซํา้เพ่ือเฉลิม

พระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  โดยเลือกบริบทเชิงเวลาในการผลิตซํา้เป็นชว่งเวลาท่ี

ใกล้วนัเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวนัครบรอบการครองสิริราชสมบตั ิ  ด้วยจดุประสงค์และบริบทเชิงเวลาในการ

ผลิตซํา้ เร่ืองเลา่จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเหลา่นีจ้งึเป็นตวับทท่ีนา่สนใจศกึษาวา่  นอกเหนือจากการ

ดําเนินเร่ืองตามบทพระราชนิพนธ์แล้ว เร่ืองเล่าเหล่านีย้ังปรากฏลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ลกัษณะใดบ้าง   และในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกมีบทบาทอยา่งไร 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราช

นิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลดลุยเดช 

 2. เพ่ือศกึษาบทบาทในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์

พระมหาชนกของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลดลุยเดช  

การทบทวนวรรณกรรม 

 เน่ืองจากบทความนีมุ้่งศึกษาเร่ืองเล่าท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะ

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ จงึมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 2 กลุม่คือ   

 1.งานวจัิยท่ีศึกษาเร่ืองเล่าท่ีสืบเน่ืองจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  แม้วา่เร่ืองเลา่จากบท

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกจะปรากฏการผลิตซํา้ในส่ือหลายประเภท  แตก่ลบัปรากฏงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองเล่า

จากบทพระราชนิพนธ์จํานวนไม่มากนกั  เช่น กิตติศกัดิ์ เกิดอรุณสุขศรี (2552)  อกัษราวดี เสียงดงั ( 2554)   

รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร(2555)  สุภัค มหาวรากร (2556) และคมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง (2558) นอกจากนี ้

งานวิจยัเหล่านีมี้ประเด็นในการศกึษาท่ีคล้ายคลึงกนั  คือศกึษาการปรับตวับทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกให้

เข้ากบัส่ือประเภทใหม ่ อาทิ  ละครเวที  การ์ตนู   
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 2.งานวิจัยท่ีศึกษาวรรณคดีประเภทอ่ืนในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรต ิงานวิจยัในกลุม่นีมี้ไม่

มากนกั ได้แก่   คํายวง วราสิทธิชยั (2549) วรางคณา ศรีกําเนิด (2558)   

 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ยงัไม่มีงานวิจยัชิน้ใดท่ีศึกษาเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระ

ราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเอกสาร มีกลุ่มข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 7 เร่ือง โดยใช้เกณฑ์ในการคดัเลือก คือ

เร่ืองเล่าท่ีเกิดจากการผลิตซํา้จากบทพระราชนิพนธ์จะต้องบนัทึกไว้และสามารถรับชมซํา้ได้  รายช่ือขอบเขต

ข้อมลูท่ีคดัเลือกมาศกึษาปรากฏในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือเร่ืองเลา่อนัสบืเน่ืองมาจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกท่ีคดัเลอืกมาศกึษา 

ลาํดบั ช่ือ ประเภทของสือ่ ปี พ.ศ.ท่ีเผยแพร่ 

1 บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอ่านเร่ืองพระมหา

ชนก 
บทอา่น 2541 

2 ลิเกการกุศลเร่ืองพระมหาชนก ลเิก 2543 

3 พระมหาชนกนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ ละครเวที 2549 

4 ละครเทดิพระเกียรติพระมหาชนก สือ่ผสม 2556 

5 ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ก า ร แ ส ด ง ว ง อ อ เ ค ส ต ร า

ประกอบการวาดทราย 

2556 

6 พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์โชว์ 

 
การแสดงประกอบแสง ส ีเสยีง 2557 

7 การ์ตูนอนิเมชันมหาชนก การ์ตนูอนิเมชนั 2557 

ผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น  ประเด็นแรกเป็นการแสดงลกัษณะของวรรณกรรม

เฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  และประเดน็ท่ีสองเป็นการ

อภิปรายบทบาทของเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรต ิ
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ลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระ

มหาชนก 

 จากการศกึษาพบว่าเร่ืองเลา่ท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกทัง้ 7 เร่ืองแม้จะนําเสนอใน

ส่ือต่างประเภทกัน  แต่ก็ปรากฏลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างเด่นชัด  โดยลักษณะของ

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตท่ีิปรากฏแบง่ได้ 2 ลกัษณะคือ 

 1. เนือ้หาท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชตาม

 องค์ประกอบของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

 เสาวณิต วิงวอน (2530,หน้า 69) และยุพร แสงทักษิณ (2537,หน้า 174)ได้สรุปองค์ประกอบของ

วรรณกรรมยอพระเกียรตวิ่า  วรรณกรรมยอพระเกียรตมีิองค์ประกอบคล้ายกบัวรรณกรรมประเภทอ่ืน กลา่วคือ

มีส่วนนําหรือส่วนเปิดเร่ือง  มีเนือ้เร่ือง  และมีส่วนสรุปหรือลงท้าย   อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากองค์ประกอบ

ทัง้ 3 ประการแล้ว  ยงัมีลกัษณะอ่ืนๆ อีกท่ีสามารถนํามาใช้พิจารณาได้ตวับทนัน้ๆมีลกัษณะเป็นวรรณกรรม

เฉลิมพระเกียรต ิ ได้แก่การแสดงจดุมุง่หมายว่าแตง่ขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ และการบรรยายพระราชกรณียกิจ  

โดยในเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกปรากฏลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตท่ีิกล่าวไป 

ดงันี ้

  1.1 ส่วนนําหรือบทประณามพจน์ เป็นองค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นว่าการแต่งหนงัสือหรือ

วรรณคดีเป็นพิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิอย่างหนึ่งท่ีต้องการให้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายอํานวยพรให้การกระทํานัน้สําเร็จ

ลลุ่วง  บทประณามพจน์เป็นองค์ประกอบสําคญัของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ท่ีปรากฏสืบมาจนเป็นขนบ

ในการสร้างวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ(ปัทมา ฑีฆประเสริฐกลุ, 2556, หน้า 241)  ในเร่ืองเลา่จากบทพระราช

นิพนธ์พระมหาชนก บทประณามพจน์ปรากฏในรูปแบบของ “บทอาศิรวาทหรืออาเศียรวาท”ตอนต้นเร่ือง เช่น

ใน บทสําหรับแสดงและบทสําหรับอ่านเร่ืองพระมหาชนก บทอาเศียรวาทปรากฏตอนต้นของเร่ืองช่ือ    

นวมินทรมหาราชสดดีุ  

      นวมินทรมหาราชสดุดี                                                         

     สรวมชีพประณตน้อม  อภิวนัท์                                               

    เทียนธูปบปุผาพรรณ   เพริศแพร้ว                                            

    น้อมถวายแดร่าชนั   ขวญัชาติ ไทยนา                                                      

    พระจริยาวตัรแผ้ว   ผอ่งด้วยทศธรรม์                                                                                      

    (ฐะปะนีย์  นาครทรรพ :ประพนัธ์, ใน จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา,2541,หน้า ช) 
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  1.2 การแสดงจุดมุ่งหมายว่าแต่งขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เป็นขนบของวรรณกรรมเฉลิม

พระเกียรติท่ีปรากฏมาตัง้แต ่ยวนพ่ายโคลงดัน้  เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนอกจากปรากฏ

การแสดงจดุมุง่หมายวา่ผลิตซํา้เพ่ือเฉลิมพระเกียรตใินบทอาเศียรวาทแล้ว  ยงัปรากฏการกลา่วถึงวตัถปุระสงค์

ในการจัดแสดงดังเช่นใน พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์โชว์  ท่ีก่อนเร่ิมการแสดงพิธีกรก็เสนอ

วตัถปุระสงค์ของการจดังานว่าจดัขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

   ... พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์โชว์  ซึ่งการแสดงในครัง้นีม้าจาก

  บทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีแฝงไปด้วย

  ปรัชญาแหง่คณุธรรม ความวิริยะและอตุสาหะ ซึง่ถกูรังสรรค์ขึน้อย่างย่ิงใหญ่ เพ่ือ

  เป็นการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหา

  มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

      (พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์โชว์ นาทีท่ี 1-2)                                                 

  1.3 การบรรยายพระราชกรณียกิจ การพรรณนาถึงพระราชกรณียกิจเป็นใจความสําคญั

ของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคณุของพระมหากษัตริย์ว่าได้ประกอบพระ

ราชกรณียกิจใดบ้างท่ีก่อให้เกิดคณุูปการแก่บ้านเมือง   ใน พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์ โชว์ แสดง

พระราชกรณียกิจเร่ืองการปลูกป่าท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการเล่าเร่ืองของผู้ ใหญ่บ้านท่ีสอนให้เด็กๆ ใน

หมู่บ้านได้รู้ว่าป่าไม้ในหมู่บ้านเกิดขึน้จากโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพล 

อดลุยเดช  จะเห็นได้ว่า พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอลไลฟ์โชว์ สามารถนําพระราชกรณียกิจเร่ืองการปลูก

ป่า  มาแทรกในเร่ืองเพ่ือเทิดพระเกียรตไิด้อย่างกลมกลืน  ทัง้ยงันําพระราชดํารัสเร่ืองป่ามาแสดงด้วยกนั  ทัง้นี ้

ก็เพ่ือขบัเน้นการเทิดพระเกียรตแิละการส่ือปณิธานเร่ืองการอนรัุกษ์ป่าไปยงัผู้ชม  

  1.4 เนือ้เร่ือง  เป็นโครงสร้างส่วนท่ีสําคญัส่วนหนึ่งของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เพราะ

เป็นโครงสร้างท่ีจะทําให้วรรณกรรมบรรลุวตัถุประสงค์ในการแตง่  ยพุร แสงทกัษิณ (2537,หน้า177-181) ได้

อธิบายความสําคญัของเนือ้เร่ือง และกลวิธีการนําเสนอเนือ้เร่ืองของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตวิ่า  เน่ืองจาก

กวีมีจดุมุ่งหมายท่ีจะยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์  ดงันัน้กวีจึงต้องพยายามเลือกเนือ้หาท่ีจะแสดงให้เห็นถึง

พระบรมเดชานุภาพ  พระบุญญาบารมี  พระเกียรติคณุแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์นัน้ๆ ให้มากท่ีสุด  และ

เม่ือได้เนือ้หาแล้ว ก็จะต้องสรรหากลวิธีท่ีกวีคิดว่าเหมาะสมในการนําเสนอให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการแต่ง...

ซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะสําคัญๆคือ1) การนําเสนอในลักษณะเป็นบันทึกหรือจดหมายเหต ุ

2) การนําเสนอโดยกวีเล่าถึงพระราชประวตัิ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวตัร ฯลฯ รวมทัง้สภาพเหตกุารณ์
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บ้านเมืองโดยทัว่ไป 3) การนําเสนอในลกัษณะเป็นเร่ืองเลา่แบบมีโครงเร่ือง  ตวัละคร บทสนทนา  ฉาก ฯลฯ  4) 

การสรรเสริญพระเกียรติในเร่ืองทัว่ๆไป โดยกวีได้แทรกชีวประวตัิของพระมหากษัตริย์ หรือข้อคิดเห็นส่วนตวั

ของกวีไว้ด้วย 

  จากกลวิธีนําเสนอเนือ้เร่ืองข้างต้น จะเห็นได้ว่าเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมี

การนําเสนอเนือ้เร่ืองเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติตามลักษณะท่ี 3 คือนําเสนอในลักษณะเร่ืองเล่า โดยผสาน

รายละเอียดในการสรรเสริญพระเกียรตผิา่นเนือ้เร่ือง ดงัจะอภิปรายโดยละเอียดในหวัข้อ การปรับเนือ้เร่ืองพระ

มหาชนกให้มีองค์ประกอบท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรตติอ่ไป 

    1.5 บทสรุป เนือ้หาของส่วนสรุป มีทัง้การถวายพระพรพระมหากษัตริย์  ขอให้พระเกียรติยศ

คงอยูต่ลอดไป  ให้มีพระชนมพรรษายืนนานเป็นท่ีพึง่ของโลก  ทรงหวงัสิ่งใดก็ขอให้ได้ดงัพระราชประสงค์  และ

ทรงคลาดจากภยัอนัตรายทัง้ปวง  โดยการอ้างอํานาจของสิ่งควรเคารพ (เสาวณิต วิงวอน,2530 หน้า 170,176-

177)  ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ปิดการแสดงองก์ท่ี 4 ทศพิธราชธรรมด้วยบทขบัร้องประสานกับ

แสดงดนตรีของวงออเคสตรา เนือ้บทขบัร้องความวา่ 

  อยูใ่นแดนแหง่นี ้แสงสีทองนําสอ่งไกล เหลา่ประชาชนชาวไทยทัว่ฟ้า น้อมนําทําความดี 

 ทรงในทศพิธราชธรรม  บ้านเมืองเราร่มเย็นเพราะพระบารมีจนวนันี ้     

 ทรงในทศพิธราชธรรม  บ้านเมืองเราร่มเย็น  มาถึงทกุวนัจนวนันี ้    

 ...แม้จะเหน่ือยก็เพียงแตค่ดิสมัฤทธ์ิก็เพราะมัน่ทํา      

 ขอนําความเพียรท่ีเคยเห็นมาจากพอ่เป็นแบบนํา 

      (รุจิภาส ภธูนญัณฤภทัร,2555, หน้า 26-27) 

  จะเห็นได้ว่าเนือ้หาของเพลงมีทัง้ลักษณะท่ีสอดคล้องกับบทสรุปในวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรติท่ีปรากฏการสดดีุพระบารมีของพระมหากษัตริย์ท่ีทรงปกครองบ้านเมืองให้สงบสขุร่มเย็น  และลกัษณะ

ใหม่ท่ีแสดงการตัง้ปณิธานท่ีจะนําคําสอนเร่ือง “ความเพียร” ซึ่งเป็นสารัตถะสําคญัของบทพระราชนิพนธ์เร่ือง

พระมหาชนก  และเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชทรงประพฤติ

ตลอดรัชสมยัของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 2. การปรับเนือ้เร่ืองพระมหาชนกให้มีองค์ประกอบท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรต ิ 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2554, หน้า122) ได้วิเคราะห์ความคล้ายคลึงระหว่างพระราชประวัติของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชกบัพระมหาชนกว่า “...และชีวิตของพระมหาชนกก็ไมแ่ตกตา่งไป
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จากชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัซึง่พระองค์ทรงกําพร้าพระราชบิดาตัง้แตย่งัทรงพระเยาว์   ต้องอยู่

กบัพระมารดาในตา่งถ่ิน  และได้รับการทลูเชิญให้เป็นพระมหากษัตริย์เฉกเช่นเดียวกบัพระมหาชนก  และเม่ือ

ทรงเป็นกษัตริย์แล้วยงัคงดํารงอยูใ่นความเพียรสืบตอ่ไป” 

 จากบทวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้วา่พระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช

กบัพระมหาชนกคล้ายคลงึกนั  การปรับเนือ้เร่ืองพระมหาชนกเพ่ือเฉลิมพระเกียรตจิงึเป็นกลวิธีท่ีทําให้เนือ้เร่ือง

หลกันําเสนอสารเร่ืองความเพียร และในขณะเดียวกันก็นําเสนอการเฉลิมพระเกียรติด้วย  จากการศึกษาพบ

การใช้กลวิธีการปรับเนือ้เร่ืองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 3 ประการได้แก่  1)การปรับเนือ้หาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  2)

การสร้างองค์ประกอบของเร่ืองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  และ 3) การสร้างองค์ประกอบศิลป์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 การปรับเนือ้หาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  คือการเพิ่มรายละเอียดของเหตกุารณ์ในเร่ือง

เล่าจากบทพระราชนิพนธ์  โดยพบ 2 กลวิธีท่ีใช้เฉลิมพระเกียรติได้แก่  การจําลองภาพเหตุการณ์เก่ียวกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ การใช้พระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมา

ประกอบการดาํเนินเร่ือง 

   2.1.1 การจําลองภาพเหตุการณ์เก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ-

พลอดุลยเดช  พระบรมฉายาลกัษณ์และพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุย

เดชเป็นสิ่งท่ีประชาชนชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี  เพราะนํามาเผยแพร่ในส่ือตา่งๆจํานวนมาก  ในเร่ืองเล่าจาก

บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกปรากฏการจําลองภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีประชาชนคุ้นเคยและจําได้  เพ่ือให้

เกิดการเช่ือมโยงระหว่างตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และ

สรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชผา่นตวัละครพระมหาชนก 

   

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชรับดอกบวัจากแมเ่ฒา่ตุ้มกบั

เหตกุารณ์พระมหาชนกรับดอกบวัจากหญิงชราใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ การ์ตนูอนิเมชัน

พระมหาชนก  ท่ีมา:ภาพกลาง: 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1_

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1_
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 %E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0
%B9%8C#/media/File:The_mercy_king.jpg 
   จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ใน  พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระ

เกียรต ิและ การ์ตูนอนิเมชันพระมหาชนก  คล้ายคลึงกบัภาพแม่เฒ่าตุ้มถวายดอกบวั ใน พระมหาชนก 

มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรต ิการจําลองภาพเหตกุารณ์นีป้รากฏในองก์ท่ี 5 มิถิลา  หลงัจากท่ีพระมหา

ชนกประทบับนผสุสรถเพ่ือจะเสด็จกลบัไปครองราชสมบตัิเมืองมิถิลา  ประชาชนมารับเสด็จกษัตริย์พระองค์

ใหม ่แมเ่ฒา่ผู้หนึง่พยายามถวายดอกบวั  แตข่บวนผสุสรถไมห่ยดุ  พระมหาชนกเห็นดงันัน้ก็เรียกให้ขบวนหยุด

แล้วลงมารับดอกไม้จากมือแมเ่ฒา่  ในขณะท่ี การ์ตูนอนิเมชันพระมหาชนก ปรากฏภาพนีใ้นองก์ท่ี 3 ตอนท่ี

อทิุจจพราหมณ์อธิบายความหมายของทศพิธราชธรรม  โดยภาพรับดอกบวัปรากฏเม่ืออธิบายธรรมข้อมัทวะ

อนัหมายถึงความอ่อนโยนของพระมหาชนกท่ีรับดอกบวัอนัเห่ียวเฉาจากมือหญิงชรา  อาจกล่าวได้ว่าเร่ืองเล่า

จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกทัง้สองเร่ืองจําลองภาพเหตุการณ์การถวายดอกบวัของแม่เฒ่าตุ้ มมา

ประกอบกับเหตุการณ์ของเร่ืองเล่าได้อย่างกลมกลืน  เอือ้ให้เกิดการเช่ือมโยงตัวละครพระมหาชนกกับ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพอดลุยเดชอย่างสมบรูณ์  เพราะทัง้ภาพและบริบทของเหตกุารณ์ท่ีปรากฏใน

เร่ืองเล่าตา่งเช่ือมโยงได้กบัภาพและบริบทของเหตกุารณ์จริง  อนัเป็นการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชวา่ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีมีพระจริยวตัรออ่นโยนงดงาม   

   2.1.2 การใช้พระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทมาประกอบการดําเนินเร่ือง  

พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชเป็นสิ่งประชาชนชาว

ไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี  เม่ือปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกก็ย่อมเอือ้ให้เกิด

การเช่ือมโยงตวัละครพระมหาชนกกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  เชน่ใน ซิมโฟนีอุปรากร

พระมหาชนก ท่ีนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชมาประกอบการดําเนิน

เร่ืองทัง้ในองก์ท่ี 2 ความศรัทธาแหง่พระมหาชนก และองก์ท่ี 4 ทศพิธราชธรรม 

   ในองก์ท่ี 2 ความศรัทธาแหง่องค์พระมหาชนก ปรากฏการอญัเชิญพระราชดํารัสเร่ือง

ความเพียรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช เม่ือเสด็จมหาสมาคม วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.

2539  ซึ่งเป็นปีท่ีทรงครองสิริราชย์สมบตัิครบ 50 ปี  และเป็นปีท่ีทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่บท

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นครัง้แรก  

    ความเพียรท่ีถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นัน้ ...ความเพียรทัง้

   สองประการนีเ้ป็นอุปการะอย่างสําคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงาน   
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   ถ้าทกุคนในชาตจิะได้ตัง้ตนตัง้ใจอยูใ่นความเพียรดงักล่าว ประโยชน์และ

   ความสขุก็จะบงัเกิดขึน้พร้อมทัง้แก่สว่นตวัและสว่นรวม 

   หลงัจากการนําเสนอพระราชดํารัสบนจอภาพประกอบการแสดง  และการอ่านออก

เสียงของผู้ ดําเนินรายงานแล้ว  คณะขบัร้องประสานเสียงได้ร้องเพลงประกอบการแสดงดนตรีของวงออเคส-

ตรา เนือ้เพลงท่ีร้องความวา่ 

  ด้วยศรัทธาของฉนัขอก้าวเดินตอ่ไป แม้จะยงัหา่งไกลแตใ่จขอยืนยนั                                        

  ด้วยศรัทธาท่ีมีด้วยความเพียรท่ีทํา เพ่ือตัง้ใจจะนําตวัของฉนัไปยงัถึงปลายฝ่ังนัน้                                                      

       (รุจิภาส ภธูนญันฤภทัร, 2555, หน้า 26) 

พระราชดํารัสเร่ืองความเพียรและบทขบัร้องประสานเสียงข้างต้น   ปรากฏเม่ือพระมหาชนกกําลงัเพียรว่ายนํา้

ในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืนหลังจากเรือแตก  การนําพระราชดํารัสเร่ืองความเพียรซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชทรงพระราชทานในปีเดียวกบัท่ีทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเพ่ือ

เป็นของขวญัแก่ประชาชนชาวไทย  ก็เพ่ือเน้นยํา้พระเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิ

พลอดลุยเดชท่ีมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนของพระองค์เห็นคณุคา่ของความเพียร  และใช้ความเพียรเป็น

คณุธรรมในการดําเนินชีวิต  ในขณะเดียวกันการนําพระราชดํารัสเร่ืองความเพียรมาดําเนินเหตกุารณ์ตอนท่ี

พระมหาชนกเพียรว่ายนํา้ข้ามมหาสมทุร ก็ให้เกิดการเช่ือมโยงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุย

เดชคือพระมหาชนก   ดงัเช่นเหรียญพระมหาชนกท่ีด้านหนึ่งเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพล 

อดลุยเดชหวัทรงงาน  และด้านหนึ่งเป็นเหตกุารณ์พระมหาชนกว่ายนํา้ข้ามนํา้มหาสมทุร   ทัง้นีเ้พ่ือสรรเสริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ เป่ียมความเพียร  เพราะทรงเพียร

ประกอบพระราชกรณียกิจตา่งๆอยา่งไมย่อ่ท้อ   

  2.2 การสร้างองค์ประกอบของเร่ืองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  “องค์ประกอบของเร่ืองเล่าท่ี

เป็นบนัเทิงคดีประกอบด้วย โครงเร่ือง กลวิธีเลา่เร่ือง ตวัละคร ฉาก และแนวคดิ” (อิราวดี ไตลงัคะ, 2546, หน้า

2) ในเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก องค์ประกอบของเร่ืองท่ีสร้างขึน้เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชได้แก่ การสร้างบทสนทนาให้คล้ายคลึงพระราชดํารัส 

และการใช้เสียงของผู้เล่าเร่ือง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   2.2.1 การสร้างบทสนทนาให้คล้ายคลึงพระราชดาํรัส  ใน ละครเทดิพระเกียรติ

พระมหาชนก ปรากฏบทสนทนาของพระมหาชนกท่ีกล่าวรําพงึถึงโชคชะตาของพระองค์ว่า “ตวัเรานัน้เป็นถึง

ลูกกษัตริย์  แต่ต้องพลดัพรากมาอยู่ดินแดนอนัห่างไกล  เหมือนกับเราทอดทิง้ประชาชนของเรา  ถึงเวลา
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แล้วท่ีเราจะต้องกลบัไปดแูลประชาชนของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป” (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก 

ตอนท่ี 3 นาทีท่ี 10 ) 

   จะเห็นได้ว่าบทสนทนาข้างต้นสอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชท่ีว่า “ถ้าประชาชนไม่ “ทิง้” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิง้” อย่างไรได้” (ภูมิ

พลอดลุยเดช,พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั,2539, หน้า12-13)    เพราะในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกพระ

มหาชนกมาเมืองมิถิลาด้วยความมุ่งหมายท่ีว่า “เราจกัเอาราชสมบตัิของพระราชบิดาคืน” การดดัแปลงบท

สนทนานีม้ิได้ส่งผลต่อการเช่ือมโยงตวัละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช

เท่านัน้  หากแต่ยงัแสดงให้เห็นปณิธานอันแน่วแน่ของพระมหาชนกหรืออีกนัยหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชท่ีจะดแูลประชาชนของพระองค์ให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ 

   2.2.2 การใช้เสียงของผู้เล่าเร่ือง“ผู้ เล่าเร่ืองไม่ใช่ผู้ เขียน...ผู้ เขียนอยู่นอกเร่ือง แต่

เร่ืองแต่ผู้ เล่าเร่ืองอยู่ในเร่ือง ...ผู้ เล่าเร่ืองมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือผู้ เล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ือง (internal 

narrator) กับผู้ เล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง (external narrator)” (อิราวดี   ไตลงัคะ, 2546, หน้า 31) ใน 

ละครเทดิพระเกียรตพิระมหาชนก ได้ใช้เสียงของผู้ เลา่เร่ืองกลา่วเป็นกลอนสรุปตอนท้ายเร่ืองความว่า 

   มหาชนก  มหาสตัว์ อบุตัสิู ่ เพ่ือชีช้ ูมรรคา อดสิยั    

   วา่ความเพียรพิริยะมหาชยั คือมรรคาพาให้ได้สมัฤทธ์ิ                                                                                                                  

   พรพระโอษฐ์คือพรโพธิญาณ  ผลภิญโญโอฬารประสานประสิทธ์ิ    

   สาธุชนคนใดได้ใช้ชิด  ยอ่มสําเร็จเสร็จกิจเป็นนิตย์เทอญ 

         (ละครเทดิพระเกียรตพิระมหาชนก, ตอนท่ี 7 นาทีท่ี 33)  

   เสียงของผู้ เล่าเร่ืองใน ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก เป็นกลอนท่ีสามารถ

สรุปเหตกุารณ์ในเร่ืองได้อย่างกระชบัและครบถ้วน  กล่าวคือแสดงสถานภาพของพระมหาชนกท่ีเป็น “มหา

สตัว์” อนัหมายถึงพระโพธิสตัว์  รวมถึงการเน้นยํา้ความหมายของ “มรรคา” เพ่ือเช่ือมโยงกบัความเพียรซึ่งเป็น

หลกัธรรมของเร่ือง อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบกิจใดใดให้ประสบความสําเร็จ   ทัง้นีเ้พ่ือเน้นยํา้แนวคิด

ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ เป่ียมความ

เพียรและสอนให้ประชาชนใต้ปกครองของพระองค์ใช้ความเพียรเป็นคณุธรรมในการดําเนินชีวิต 

  2.3 การสร้างองค์ประกอบศิลป์เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ องค์ประกอบศิลป์หมายถึง “ความ

งาม ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนือ้หาของศิลปะ  อีกทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญทางศิลปะให้ผู้

สร้างสรรค์ได้ส่ือสารความคดิของตนเองไปสูบ่คุคลอ่ืน”  (สชุาต ิเถาทอง, สงัคม ทองมี, ธํารงศกัดิ ์ธํารงเลิศฤทธ์ิ, 
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รอง ทองดาดาษ,2551, หน้า 3)  ในเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกองค์ประกอบศิลป์ อาทิ เพลง

ประกอบ เคร่ืองแตง่กายของผู้แสดง มีบทบาทสําคญัในการเฉลิมพระเกียรต ิ  ดงัมีรายะเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   2.3.1 การใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์  ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก อญัเชิญ

เพลงพระราชนิพนธ์ แผน่ดนิของเราบางสว่น มาประกอบในชว่งโหมโรงท่ีมีการอา่นบทอาเศียรวาท   

      อาศิรวาทราชสดุดี       

    จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี  ชุม่ช่ืนชีวี                                                                    

   ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์                                                                                              

    ถงึอยู่แคว้นใด    ไม่สุขสําราญ 

   เหมือนอยู่บ้านเรา    ช่ืนฉ่ําคํ่าเช้าสุขทวี                              

    รักชาตขิองเรา    ไว้เถดิผองไทย 

   ผืนแผ่นแหลมทอง    รวมพ่ีรวมน้องด้วยกัน  

       (ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก,นาทีท่ี 8-10) 

   จากการตดัตอนบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา มาประกอบบทอาเศียรวาท

ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นกลวิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชท่ีแยบคายย่ิง 

เพลงพระราชนิพนธ์แผน่ดนิของเราเป็นตวัอยา่งของ “บทเพลงพระราชนิพนธ์”ท่ีกําลงักลา่วถึงในบทอาเศียรวาท 

นอกจากนีก็้การตดัทอนเนือ้หาของเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราโดยเลือกมาเฉพาะเนือ้หาท่ีกล่าวถึง

ความสขุท่ีได้อยู่ในแผ่นดินไทย   แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างบทอาเศียรวาทกบับทเพลงพระราชนิพนธ์  

กล่าวคือเม่ือประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ผู้ มีพระปรีชาสามารถรอบด้าน  ก็ย่อม

ยงัผลให้ประชนชนชาวไทยท่ีอยูใ่นแผน่ดนิมีความสขุทกุคืนวนั  และยอ่มรักบ้านแหง่ความสขุนี ้

   2.3.2 การใช้เคร่ืองแต่งกายของผู้แสดงบนเวที ในการแสดงเร่ืองเล่าจากบทพระ

ราชนิพนธ์หลายเร่ืองกําหนดให้ผู้ แสดงบทเวที  สวมเสือ้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราช

สมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช 

     ภาพที่ 2 แสดงการแตง่กายของ 

    วงป่ีพาทย์ในลิเกการกุศลพระ 

 มหาชนกและผู้แสดงบนเวทีใน    

    พระมหาชนกเดอะฟีโนมีนอล 

    ไลฟ์โชว์ 
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   จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าผู้แสดงบนเวทีแต่งกายด้วยเสือ้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวนั

พระราชสมภพ และประชาชนชาวไทยก็พร้อมใจกนัใสเ่สือ้สีเหลืองในวนัท่ีมีพระราชพิธีเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช อาทิ วนัฉลองสิริราชย์สมบตั ิ60 ปี วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  แสดงให้เห็นความ

พิถีพิถนัของผู้จดัการแสดงท่ีต้องการให้องค์ประกอบของการแสดงส่ือการเฉลิมพระเกียรตใิห้มากท่ีสดุ  

  จากการอภิปราย จะพบวา่เร่ืองเลา่จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกปรับโครงสร้างของเร่ือง

เล่าให้มีลกัษณะเหมือนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวคือมีบทประณามพจน์  การแสดงจดุมุ่งมายว่าแต่ง

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  การบรรยายพระราชกรณียกิจและบทสรุป  รวมทัง้การปรับเนือ้เร่ืองพระมหาชนกให้มี

องค์ประกอบท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติ  ดงัจะแสดงการสงัเคราะห์ลกัษณะความเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรตขิองเร่ืองเลา่จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรูปแผนภาพได้ดงันี ้

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของลกัษณะวรรณกรรม

เฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากบทพระราช

นิพนธ์พระมหาชนก 

 จากแผนภาพ  จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีส่วนสีส้ม

แสดงลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ี

ผู้ สร้างเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกได้เพิ่มเติมเข้าไปในตวับทเพ่ือให้สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายในการแต่ง  ส่วนพืน้ท่ีส่วนสีฟ้า

แสดงเนือ้เร่ืองพระมหาชนกท่ีปรับองค์ประกอบ

ต่างๆ  เพ่ือใช้องค์ประกอบท่ีปรับนัน้เพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ   โดยการปรับเนือ้เร่ืองนีเ้องเป็นกลวิธี

สําคญัท่ีทําให้เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระ

มหาชนกมีทวิลกัษณะ   กล่าวคือยังคงลักษณะ

ของวรรณคดีชาดกท่ีแสดงการบําเพ็ญบารมีของพระมหาชนก   และในขณะเดียวกันก็แสดงการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ เป่ียมความเพียรผ่านการ

เช่ือมโยงตวัละครพระมหาชนกกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช 

บทบาทของเร่ืองเล่าท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรต ิ

บทพระณามพจน์

การแสดงจดุมุ่งหมายวา่แตง่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

การบรรยายพระราชกรณียกิจ  

บทสรุป

เนือ้เร่ืองพระมหาชนก 

การปรับเนือ้หา

เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ

การสร้าง

องค์ประกอบของ

เร่ืองเพ่ือเฉลิม

พระเกียรต ิ

การสร้าง

องค์ประกอบศลิป์

เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ
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 ความเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของเร่ืองเลา่จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นสาย

ธารอนัสืบเน่ืองและยาวนานของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในวฒันธรรมวรรณศิลป์ของไทย  อย่างไรก็ตาม

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติบางส่วนปรากฏการปรับเปล่ียนรูปแบบและส่ือในการนําเสนอให้เหมาะสมกับ

บริบทสังคมปัจจุบนั  ดงัเช่นการสร้างสรรค์เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในส่ือสมยัใหม่  ซึ่ง

บนัทกึไว้เป็นไฟล์ดจิิทลั ทําให้ตวับทมีบทบาทในการเฉลิมพระเกียรตเิพิ่มขึน้หลายประการดงัตอ่ไป 

 ประการแรก   การเผยแพร่เร่ืองเล่าท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก  คือการ

เผยแพร่วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่ือสมัยใหม่ท่ีเอือ้ให้ผู้เสพจํานวนมากเข้าถึง  เช่นการ

ออกอากาศ  ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก ทางสถานีโทรทศัน์ช่องโมเดิร์นไนน์    การเผยแพร่ การ์ตูน 

อนิเมชันพระมหาชนก ทางโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทศัน์ชอ่ง 3   ทําให้แนวคิดทัง้ในแง่ของการเฉลิมพระ

เกียรตแิละความเพียรจากเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสามารถส่ือสารไปยงัผู้ชมจํานวนมากใน

การฉายเพียงครัง้เดียว   อีกทัง้เป็นผู้ชมหรือผู้ เสพท่ีมีความหลากหลายทัง้เพศ วยั ระดบัการศกึษา   

 ประการท่ีสอง   เร่ืองเล่าท่ีจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกคือวรรณกรรมเฉลิมพระ

เกียรติท่ีรับชมซํา้ได้อย่างไม่จํากัด    ด้วยการบนัทึกการแสดงของเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกไว้ในรูปไฟล์ดิจิทลั  ทําให้เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสามารถรับชมซํา้ได้บ่อยครัง้  และ

สามารถนําไฟล์การแสดงมาเผยแพร่ซํา้ในส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเว็บไซต์ youtube ได้  ทําให้บริบทในการเสพ

เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกไม่ได้จํากัดอยู่แคว่นัเฉลิมพระชนมพรรษา  แตเ่ป็นการรับชมท่ีไม่

จํากัดเวลาขึน้อยู่กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเข้าชมของผู้ เสพ   นอกจากนีก้ารนําไฟล์การแสดงมา

เผยแพร่ในส่ือสงัคมออนไลน์ยงัช่วยเก็บรักษาตวับทให้ผู้ เสพสามารถสืบค้นย้อนหลงัได้ง่าย  ทําให้เร่ืองเล่ายงั

ได้รับการเสพซํา้อยู ่  แม้จะผา่นชว่งเวลาแหง่การเผยแพร่แล้วก็ตาม   

 ประการท่ีสาม   เร่ืองเล่าท่ีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกคือวรรณกรรมเฉลิม

พระเกียรตท่ีิสามารถนํามาเฉลิมพระเกียรติในบริบทอ่ืนๆ ด้วยรูปแบบของไฟล์ดจิิทลั  ทําให้เร่ืองเล่าจาก

บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสามารถนํามาเผยแพร่ซํา้ในบริบทอ่ืนๆ ได้  เชน่  การนํา การ์ตูนอเนิเมชันพระ

มหาชนก  มาเผยแพร่ซํา้ในช่วงการแสดงความอาลัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชเสด็จ

สวรรคต เม่ือพฤหสับดีวนัท่ี 13 ตลุาคม พ.ศ.2559 โดยปรากฏการเผยแพร่ซํา้ทัง้ทางสถานีโทรทศัน์และตาม

ห้างสรรพสินค้าท่ีมีการจดันิทรรศการแสดงความอาลยั 

บทสรุป 
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 จากการอภิปรายข้างต้น  จะเห็นได้วา่เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชปรากฏลกัษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างชดัเจน ทัง้เนือ้หาท่ีแสดง

การเฉลิมพระเกียรติตามองค์ประกอบของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ และการปรับเนือ้เร่ืองพระมหาชนกให้มี

องค์ประกอบท่ีแสดงการเฉลิมพระเกียรติ   โดยเร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีบทบาทเป็น

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตใินยคุปัจจบุนัท่ีนําเสนอผ่านส่ือสมยัใหมท่ี่เข้าถึงผู้ เสพจํานวนมาก  

 การศกึษานีแ้สดงให้เห็นสถานภาพ  การดํารงอยู่ และบทบาทของวรรณคดีชาดกซึ่งเป็นวรรณคดีพทุธ

ศาสนาในสังคมและวัฒนธรรมไทย   โดยเน้นยํา้ถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อการสร้างและการเสพ

วรรณคดีชาดกในสงัคมไทย   นอกจากนีค้วามสําคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ยงัทําให้เกิดการผลิตซํา้บท

พระราชนิพนธ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรต ิ   อนัทําให้เกิดการเพิ่มบทบาทของวรรณคดีชาดกในฐานะวรรณกรรมเฉลิม

พระเกียรติท่ีแสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัผ่านลกัษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าจากบท

พระราชนิพนธ์พระมหาชนก 

 ทวิลกัษณะของเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกท่ีเป็นทัง้วรรณคดีพุทธศาสนา

ตามท่ีมาของเร่ือง  และเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวัตถุประสงค์ในการผลิตซํา้สะท้อนให้เห็น

ความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นของสถาบนัศาสนาและสถาบนัพระมหากษัตริย์    ท่ีเป็นแกนกลางของสงัคมและ

วฒันธรรมไทย  กล่าวคือปรากฏการใช้แนวคิดทางพทุธศาสนาคือธรรมะเร่ืองความเพียรอนัเป็นสาระสําคญัใน

ชาดกเร่ืองพระมหาชนก เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และใน

ขณะเดียวกนัก็สะท้อนให้เห็นภาพกษัตริย์ในอดุมคตขิองไทยท่ีต้องมี “ธรรมะ” เป็นหลกัปฏิบตัใินการปกครอง 

ข้อเสนอแนะ 

 การผลิตซํา้เร่ืองเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในส่ือสมัยใหม่  แสดงให้เห็นเห็นพลวัตของ

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบและส่ือในการนําเสนอให้เหมาะสมกับบริบทสงัคมปัจจุบนั  

เป็นประจกัษ์พยานถึงการดํารงอยูข่องวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตใินสงัคมไทย อนัมีแง่มมุนา่สนใจให้ศกึษาอีก

หลายประการ  กลา่วคือ 

 ประการแรกหากไม่มีบริบทในการเผยแพร่คือวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  หรือช่วงแสดงความอาลยัเป็น

ตวักํากบัวตัถปุระสงค์ในการเผยแพร่  จดุมุง่หมายในการเสพเร่ืองเลา่ท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกจะเปล่ียนแปลงหรือไม่  และเปล่ียนแปลงอย่างไร  หรือบริบทเชิงเวลาท่ีเปล่ียนไปกอปรกับการปรากฏใน

ส่ือสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  อาจจะส่งผลตอ่การเสพและการรับรู้เร่ืองเลา่ท่ีผลิตซํา้จาก
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บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกหรือไม ่ อยา่งไร  คําถามเหลา่นีส้ามารถนําไปตอ่ยอดผลการศกึษาให้ลึกซึง้และ

สมบรูณ์ย่ิงขึน้    

 ประการท่ีสอง  นอกเหนือจากเร่ืองเล่าท่ีดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกแล้ว  ในรัชสมยั

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชยงัปรากฏวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกเป็นจํานวนมาก  

อาทิ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลท่ี 9  หากมีการนําตวับทเหล่านีม้าศึกษา  พร้อมทัง้เปรียบเทียบผล

การศกึษากบังานวิจยันี ้ ก็จะทําให้เห็นภาพรวมของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตใินรัชสมยันีไ้ด้เดน่ชดัย่ิงขึน้ 
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