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นาย วรารก์ เพ็ชรดี: การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณวงศ์ฉบับสุนทรภู่ กับพระ
ลักสมณวงส์ พรามเกสสรฉบับภาษาเขมร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. กังวล คัชชิมา 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณคดีไทยเรื่องลักษณ

วงศ์กับวรรณคดีเขมรเรื่องพระลักสมณวงส์  พรามเกสสร ในเชิงวรรณศิลป์โดยวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์  โดยมีขอบเขตข้อมูลด้าน
เนื้อหา ได้แก่ เรื่องลักษณวงศ์ ศึกษาจากนิทานค ากลอนสุนทรภู่เรื่องลักษณวงศ์  พิมพ์ครั้งที่ 4 
พุทธศักราช 2558 โดยส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรามเกสสร ศึกษาจากหนังสือเรื่องพระลักสมณวงส์ พรามเกสสร เล่ม 1 และ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 โดย
ส านักพิมพ์สุชีวิต ต้นฉบับเก็บรักษา ณ หอสมุดแห่งชาติกัมพูชา 

ผลการศึกษาลักษณะเด่นด้านการแปล  พบการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร  2 
ลักษณะ คือ การแปลแบบตรงตัวและการแปลแบบเอาความ โดยการแปลแบบตรงตัวใช้ในตอนเริ่ม
เรื่องหลังจากนั้นจึงใช้การแปลแบบเอาความโดยเสริมรายละเอียดและการพรรณนาที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตนลงไป 

ผลการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบด้านองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์  พบว่าทั้ง
สองเรื่องมีองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์เช่นเดียวกันตั้งแต่รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา กลวิธี
การประพันธ์ และการใช้ภาษา ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการแปลแต่จากการเปรียบเทียบพบรายละเอียดที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นลักษณะเด่น
เฉพาะตน 

ผลการศึกษาลักษณะเด่นของเรื่องลักสมณวงส์ พรามเกสสรในฐานะวรรณคดีเขมร พบ
ลักษณะเด่น 4 ด้าน ที่แตกต่างจากเรื่องลักษณวงศ์ คือ 1) ลักษณะเด่นด้านตัวละคร โดยการขยาย
บทบาทของตัวละครเด่นเพ่ิมขึ้น 2) ลักษณะเด่นด้านการพรรณนา โดยการขยาย เพ่ิม และตัดบท
พรรณนาบางบทเพ่ือให้เข้ากับรสนิยมของผู้อ่าน 3) ลักษณะเด่นด้านภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
เขมร โดยการแทรกภาพสังคมและวัฒนธรรมที่มีรายละเอียดเฉพาะตนเข้าไป  และ 4) ลักษณะเด่น
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ด้านความงามทางวรรณศิลป์ โดยการใช้ลักษณะนิยมของการแต่งวรรณคดีเขมร คือ การใช้ค าบริวาร
ศัพท ์
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59114203 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
Keyword : LAKSANAVONGSA, BRAHLAKSAMANAVONGSA BRAMKESSARA, ANALYTICAL 
AND COMPARATIVE STUDY 

MR. VARARK PHETDI : AN ANALYTICAL AND COMPARATIVE STUDY OF 
SUNTHORN PHU’S LAKSANAVONGSA, A THAI LITERATURE AND THE KHMER LITERATURE 
ENTITLED BRAHLAKSAMANAVONGSA BRAMKESSARA THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR KANGVOL KHATSHIMA, Ph.D. 

This thesis purposes are to analytically study and compare Thai literature 
titled Laksanavongsa and Khmer literature titled Brahlaksamanavongsa Bramkessara in 
literal art aspect and to compare the differences of components and composing 
techniques by using content data scope that are Laksanavongsa from Sunthorn Phu’s 
poetry version, 4th edition, 2015, published by Literature and History Section, The Fine 
Arts Department; and Brahlaksamanavongsa Bramkessara from Brahlaksamanavongsa 
Bramkessara Book I and II, 1st edition, published by sujiivit press, the original was 
archived at National Library of Cambodia. 

As the results of features study of Translation, there are 2 types of translating 
from Thai to Khmer: literal translation and free translation. The literal translation is 
used at the beginning of the story whilst a free translation is used to add details and 
unique descriptions. 

As the results of analytical study and comparison of components and 
composing techniques, both share same aspects in term of composing style, content, 
techniques and language. It could be indicated that translating form of Thai to Khmer, 
even the translation, in comparison found a lot of differences in details particularly 
unique features. 

As the results of features study of Brahlaksamanavongsa Bramkessara as 
Khmer literature, 4 features which are different from Laksanavongsa were found. They 
are 1) characteristics feature by escalating role of characteristics to have more notable, 
2) description feature by escalating, adding, and cutting off some description to gather 
with the reader, 3) Khmer social and cultural reflective illusion with inserting the unique 
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social and cultural illusions in the literature, and 4) literary aesthetics by using popular 
form of composing Khmer literature that is using supporting vocabulary. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล 
คัชชิมา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ประธานกรรมการและ รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ 
ภักดีค า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ดร.จตุพร โคตรกนก ผู้คอย
ชี้แนะแนวทางในการเริ่มต้นงานวิจัย ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง และ ดร.ทรงธรรม ปานสกุณ ที่ให้ค า
ชี้แนะเมื่อครั้งสอบโครงร่าง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์และคณาจารย์
ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะแนวทาง ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบนมัสการพระมหากวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ ในการให้ความช่วยเหลือและแนะน าใน
การศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง ครูผู้ฝึกสอน
ภาษาเขมรคนแรกของข้าพเจ้าจนสามารถอ่านออกและเขียนได้ อีกทั้งยังคอยให้ค าแนะน าในการเรียน 
การท าวิทยานิพนธ์ สนับสนุนทั้งความรู้และทุนในการศึกษา ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) 
จุฑารัตน์ เกตุปาน ครูคนแรกที่สอนอักษรโบราณและอักษรเขมร ขอขอบคุณคุณนรนท สุขวณิช พ่ีชาย
และเพ่ือนผู้คอยให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ขอขอบคุณคุณธนทัต ด าคลองตัน คุณนโม โอภากุลและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจให้กันเสมอมา ขอขอบคุณคุณ SOK SOPHAL รองหัวหน้า
ฝ่ายเทคนิคและการอนุรักษ์ หอสมุดแห่งชาติกัมพูชา และหอสมุดแห่งชาติกัมพูชา (National Library 
of Cambodia) ที่อนุเคราะห์ต้นฉบับภาษาเขมรที่เป็นหนังสือหายากงดให้บริการแต่ก็ยังเมตตามอบ
ไฟล์ข้อมูลอันล้ าค่าให้ข้าพเจ้าน ามาศึกษา ขอขอบคุณมารดาและทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจ
ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา 

ท้ายสุดขอระลึกถึงคุณแม่สายทอง เพ็ชรดีบุพการีผู้ซึ่งคอยผลักดันข้าพเจ้าด้วยแรงใจอันล้น
เปี่ยมในการศึกษาครั้งนี้ ท่านบอกเสมอว่าตัวท่านเองไม่ได้เรียนหนังสือจึงอยากให้หลานได้เรียนสูงที่สุด
เท่าที่จะท าได้ แม้ความส าเร็จครั้งนี้ท่านจะไม่ได้อยู่ชื่นชมยินดีด้วยรูปก็ตามแต่ข้าพเจ้าระลึกได้เสมอว่า
ท่านรับรู้ ยินดี และภูมิใจ คุณงามความดีทุกประการอันเกิดแต่วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชา
และระลึกถึงคุณอันยากที่จะบรรยาย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รำชอำณำจักรกัมพูชำ และพระรำชอำณำจักรไทยเป็นชำติที่มีควำมสัมพันธ์กันเป็นระยะ 
เวลำยำวนำนมีหลักฐำนตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมำ ในช่วงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 1 -4  
มีพระรำชวงศ์ของกัมพูชำเสด็จเข้ำมำประทับในกรุงเทพมหำนครหลำยพระองค์และในบรรดำ 
พระรำชวงศ์มีผู้ที่จะขึ้นครองรำชย์เป็นกษัตริย์กัมพูชำถึง 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระนำรำยณ์ -
รำมำธิบดี (พระองค์เอง) สมเด็จพระหริรักษ์รำมำอิศรำธิบดี (พระองค์ด้วง) สมเด็จพระนโรดมบรม- 
รำมเทวำตำร (พระองค์รำชำวดี) และสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (พระองค์ศรีสวัสดิ์)1  ในขณะที่ประทับอยู่ใน
รำชส ำนักสยำมบรรดำพระรำชวงศ์ทรงเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ และอำจจะได้รู้จักวรรณคดีไทย 
ในสมัยนั้นด้วย ดังที่พบวรรณคดีที่แปลจำกภำษำไทยไปเป็นภำษำเขมรจ ำนวนหลำยเรื่องในรัชสมัย
ของสมเด็จพระหริรักษ์รำมำอิศรำธิบดี และสมเด็จพระนโรดมบรมรำมเทวำตำร เช่น ไตรภูมิ กำกี  
พระอภัยมณี จันทโครพ ลักษณวงศ์ ฯลฯ 

เรื่องลักษณวงศ์ที่ถูกน ำไปแปลเป็นภำษำเขมรนั้นระบุรำชทินนำมของผู้แปลว่ำ คือ ออกญำ
ปรำชญำธิบดี (แยม)2 และระบุไว้ในต้นเรื่องอย่ำงชัดเจนว่ำแปลจำกฉบับภำษำไทย ดังบทประพันธ์นี้ 

 
   “...ขฺญุมฺสูมกฺรำบถฺวำยบงฺค บำท สมฺเตจพฺระบรมนำถอิสฺสร 
  กฺรุงแผนพิภุพกมฺพุชำ   ถฺกำลเถฺกีงริธำทฺรงบำรมี 
  เสฺตจทฺรงทสพิจโฎยธมฺมำ   มำนพฺระโองกำรโปฺรสปฺรำณีย 
  นำมแยมชำปฺรำชฺญำธิบตี   โอยแตงเสจกฺตีลกฺสนวงฺส 
  พฺรุงแปฺรพีพำกฺยเสียมสุธขฺม ี  ชำพำกฺยแขฺมรสฺตีทุกอ รุง 
  มูลเจฺรียงรำมถฺวำยชำกีรคง   สมฺรำบทุกกฺนุงกฺรุงรำชนครำ 
 
 
 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 82. 
2 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 
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  เทีบแถฺลงแตงตำมเรืองนิทำน  มุนมำนบรมวงฺสพงขฺสตฺรำ 
  พฺระบำทพฺรหฺมทำตทฺรงริธำ   โสยรำชกฺรุงพำรำนสี...”1 
 

ถอดควำมเป็นภำษำไทยดังนี้ 
   “...ข้ำสรวมกรำบถวำยบังคมบำท สมเด็จพระบรมนำถอิสรำ 
  กรุงแผ่นพิภพกัมพูชำ   ถกลเถกิงฤทธำทรงบำรม ี
  เสด็จทรงทศพิธโดยธรรมำ   มำนพระโองกำร์โปรดปรำนี 
  นำมแยมเป็นปรำชญำธิบด ี  ให้แต่งควำมคดีลักษณวงศ์ 
  เตรียมแปรจำกค ำสยำมขะมักเขม้น  เป็นพำกย์เขมรว่ำไว้ทรง 
  มูลเจรียงร ำถวำยเปน็เกียรติ์คง  ส ำหรับไว้ยิง่ยงในรำชนครำ 
  จึงแถลงแต่งตำมเร่ืองนิทำน   ก่อนมีบรมวงศ์พงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตทรงฤทธำ  เสวยรำชย์กรุงพำรำณสี...” 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

ค ำประพันธ์ข้ำงต้นกล่ำวว่ำผู้แปลมีรำชทินนำมที่ “ปรำชญำธิบดี” หรือนำมว่ำ “แยม” 
เป็นผู้แปลเรื่องลักษณวงศ์จำกภำษำไทยเป็นภำษำเขมรตำมกระแสรับสั่งของกษัตริย์ ส ำหรับถวำย  
เป็นพระเกียรติแด่พระมหำกษัตริย์ หลังจำกนั้นจึงด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป 

ในส่วนของลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร จำกกำรสอบถำม SOK  SOPHAL รองหัวหน้ำ 
ฝ่ำยเทคนิคและกำรอนุรักษ์ หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำ (National Library of Cambodia) ได้ข้อมูลว่ำ
พบวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งฉบับที่เก็บรักษำ ณ หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำมีชื่ อเรื่องว่ำพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร (ព្រះលក្ស ម្ណវង្្ ព្ាមកក្សស្្រ) เป็นเรื่องที่มีมำยำวนำนของกัมพูชำบันทึกลงในคัมภีร์ใบลำน 
(ស្លឹក្សរឹត) มีลักษณะค ำประพันธ์เป็นกลอน ต่อมำได้น ำมำพิมพ์เป็นหนังสือ2 ปัจจุบันที่หอสมุดแห่งชำติ
กัมพูชำมีเก็บรักษำจ ำนวนสองเล่ม คือ เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 มีเนื้อหำไม่จบเรื่อง โดยท้ำยเล่มที่สอง
ระบุไว้ว่ำให้รอติดตำมอ่ำนเล่มที่ 3 ต่อไป แต่อำจเป็นเพรำะเนื่องจำกสภำวะควำมวุ่นวำยภำยในประเทศ 
อำจท ำให้ไม่มีกำรพิมพ์เล่มถัดไปหรืออำจสูญหำยไป ปัจจุบันวรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เล่ม 1 และเล่ม 2 อยู่ในหมวดหนังสือหำยำกงดให้บริกำรเนื่องจำกหนังสือมีสภำพช ำรุด แต่ยังคง
ให้บริกำรแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล 
                                                           

1  Au Chhieng, Catalogue du fonds Khmer, (Paris: Imprimerie Nationale, 1953), 261.  
อ้ำงถึงใน ศำนติ ภักดีค ำ,ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 

2 Interview with Sok Sophal. Deputy Manage Technique and Conservation Section, National 
Library of Cambodia, July 3, 2018. 
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เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ฉบับที่เก็บรักษำ ณ หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำ แต่งโดย
ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์ 7 (ាក្សយព្រាំរីរ) ซึ่งเป็นรูปแบบค ำประพันธ์ที่นิยมแต่งกันในหมู่ 
กวีรำชส ำนักเขมรในคริสต์ศตวรรษที่ 191 ปัจจุบันเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร บทพำกย์ 7  
ลดควำมนิยมลงและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่ำกับเรื่องอ่ืนที่ใช้บทพำกย์ 7 เช่นเดียวกัน ดังเช่น เรื่อง 
ตุมเตียว (ទ ាំទាវ ) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะต้นฉบับที่ไม่ครบถ้วนและแบ่งเป็นหลำยเล่มจึงท ำให้ผู้อ่ำน 
ติดตำมอ่ำนได้ยำก 

ในปัจจุบันถึงแม้พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ที่แต่งอยู่ในรูปแบบค ำประพันธ์ร้อยกรอง  
จะลดควำมนิยมลงแล้วก็ตำม แต่กลับพบว่ำถูกน ำไปดัดแปลงในรูปแบบอ่ืนและยังคงได้รับควำมนิยม
ในกัมพูชำ อำทิกำรน ำมำแสดงภำพยนตร์ เช่น เรื่องพระลักข์สินวงส์2, กำรตีพิมพ์เป็นหนังสือนิทำน
ส ำหรับเด็ก เช่น พระลักข์สินวงส์3 ซึ่งเป็นกำรน ำเค้ำโครงเรื่องเดิมมำดัดแปลงรำยละเอียดแต่ยังคง
โครงเรื่องหลักและตัวละครเดิมไว้ 

เนื้อเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร) กล่ำวถึงพระบำท
พรหมทัตต์มีมเหสีนำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำและพระรำชโอรสนำมว่ำลักขณ์สินนวงส์ วันหนึ่งพระบำท
พรหมทัตต์น ำมเหสีและพระรำชโอรสเสด็จประพำสป่ำได้พบนำงยักขินีหม้ำย นำงเกิดหลงรัก  
พระบำทพรหมทัตต์จึงแปลงกำยเป็นกวำงทองมำล่อหลอกให้พระบำทพรหมทัตต์ตำมไปจนไกล  
แล้วกลำยร่ำงเป็นยักษ์ดังเดิมและได้พูดใส่ควำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำเป็นผู้สั่งให้นำงยักษ์มำหลอก
พระองค์เพ่ือน ำไปฆ่ำ ด้วยควำมหวำดกลัวพระบำทพรหมทัตต์จึงสลบไป นำงยักษ์จึงแปลงกำย  
เป็นสำวงำมมำดูแล เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ ฟ้ืนนำงยักษ์แปลงจึงโกหกว่ำเป็นผู้ช่วยชีวิต 
พระบำทพรหมทัตต์ไว้ ด้วยควำมโกรธเมื่อกลับมำถึงยังพลับพลำจึงสั่งให้เพชฌฆำตน ำนำงสุวัณอัมพำ
ไปประหำรชีวิต พระลักขณ์สินวงส์เข้ำมำขอร้องให้ยกโทษให้พระรำชมำรดำพระบำทพรหมทัตต์ 
จึงสั่งให้ประหำรทั้งสองพระองค์แต่เพชฌฆำตปล่อยทั้งสองพระองค์ให้หนีไป พระบำทพรหมทัตต์ 
ได้พำนำงยักษ์แปลงกลับไปยังเมืองพำรำณสีและได้ร่วมครองรักกันจนมีพระรำชบุตรีนำมว่ำนำงโกสิน 

พระลักขณ์สินวงส์กับพระรำชมำรดำได้เดินทำงมำกลำงป่ำ วันหนึ่งทั้งสองพระองค์ได้หยุดพัก 
และหลับอยู่ริมสระ ขณะนั้นมีพญำยักษ์ตนหนึ่งนำมว่ำท้ำววิรุฬมำตย์ครองเมืองมยุรำมำพบและหลงรัก
นำงสุวัณณ์อัมพำจึงพำตัวนำงไปไปยังเมืองของตน 

                                                           
1 Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University Press, 

1996), 54. อ้ำงถึงใน ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 88. 
2 Khavy Khory, Phras Leak Sinvong ព្រះលក្សខស្ិនវង្្ Pras Leak Sinvong full movie accessed 

May 1, 2018, available from https://www.youtube.com/watch?v=I3u_0kCcdUY. 
3 Hai Chakriya, PREAH LEK SINNAVONG (Phnom Penh: Khan Toul Kork, 2015). 
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เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ตื่นขึ้นมำไม่พบพระรำชมำรดำจึงได้ออกตำมหำแต่ไม่พบ จนได้ 
มำพบกับนำงเทพเกสสรและพระฤๅษีมหำเมฆ พระลักขณ์สินนวงส์ได้ขอเรียนวิชำอำคมอยู่กับพระฤๅษี 
จนผ่ำนไปได้หนึ่งปีจึงลำพระฤๅษีไปตำมหำพระมำรดำ และสัญญำว่ำจะกลับมำรับนำงเกสสรไปอยู่ด้วย 
พระฤๅษีได้เสกธนูและม้ำให้พระลักขณ์สินนวงส์ พระลักขณ์สินนวงส์ตำมมำจนพบนำงสุวัณอัมพำ 
แล้วได้พำนำงหนีออกจำกเมืองยักษ์ แต่ท้ำววิรุฬมำตย์ตำมมำทันและได้พูดจำหว่ำนล้อมขอให้ 
พระลักขณ์สินนวงส์ยอมคืนนำงสุวัณณ์อัมพำแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมจึงได้สู้รบกันจนท้ำววิรุฬมำตย์
เสียที เนื้อเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร) เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 จบลง
เพียงเท่ำนี ้

เนื้อเรื่องดังกล่ำวผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ำคล้ำยคลึงกับเรื่องลักษณวงศ์ของไทยที่ประพันธ์โดย
สุนทรภู่ จึงน ำเนื้อเนื่องมำเปรียบเทียบกันเบื้องต้น ซึ่งจำกกำรเปรียบเทียบพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เล่มที่ 1-2 กับนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์  ในตอนต้นเรื่องถึงตอนเฉลิมนำมพระโอรส  
มีเนื้อเรื่องตรงกันแต่แตกต่ำงกันที่รำยละเอียด ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบเนื้อหำตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร 

นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เรื่องลักษณวงศ์นี้เป็นเรื่องที่เก่ำโบรำณ

ใกล้จะสูญหำยจึงได้แต่งบทกลอนนี้ขึ้นมำ 
เมืองหนึ่งมีกษัตริย์พระนำมว่ำพรหมทัต

มีพระมเหสีที่มีรูปโฉมงดงำมชื่อว่ำสุวรรณอ ำภำ 
ครองรำชย์มำหลำยปีจึงมีพระโอรสมีรูปงำม
ทัดเทียมกับพระบิดำ ครั้นพระโอรสชันษำได้  
8 ปี ท้ำวพรหมทัตจึงเฉลิมพระนำมพระรำชโอรส
ว่ำลักษณวงศ ์

เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรนี้
เป็นนิทำน 

ในกำลก่อนมีกษัตริย์นำมว่ำพระบำท
พรหมทัตต์ ทรงครองเมืองพำรำณสี พระองค์มี
มเหสีเอกชื่อว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำเป็นใหญ่เหนือ
นำงสนมทั้งแปดหมื่น มีรำชจตุพลโยธำ ในเมืองนี้
มีประชำรำษฎรจ ำนวนมำก นำงสุวัณณ์อัมพำมี
พระรำชโอรสพระองค์หนึ่งรูปร่ำงงดงำมดั่งองค์
อัมรินทร์ เมื่อชันษำครบ 8 ปี พระบำทพรหมทัตต์
ได้ตั้งเฉลิมพระนำมให้ว่ำลักขณ์สินนวงส์ 

 
จำกตำรำงอธิบำยควำมแตกต่ำงของเนื้อเรื่องได้ดังนี้ ในตอนต้นเรื่องกล่ำวถึงตอนที่  

ท้ำวพรหมทัตพร้อมด้วยพระมเหสีและพระรำชโอรสประพำสไพร นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์
มีส่วนที่แตกต่ำงกัน คือ เริ่มกล่ำวว่ำจะเล่ำเรื่องเก่ำที่ปัจจุบัน (หมำยถึงในสมัยนั้น) ไม่นิยม หรือ  
แทบจะไม่มีผู้รู้จักเรื่องนี้แล้ว หำกปล่อยไว้เช่นนี้เกรงว่ำเรื่องนี้อำจจะสูญไปจึงได้แต่งบทประพันธ์นี้



  5 

ขึ้นมำ ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร กล่ำวเพียงว่ำจะกล่ำวถึงนิทำนแล้วด ำเนิน 
เนื้อเรื่องต่อไป 

ต่อมำกล่ำวถึงตัวละคร คือ พรหมทัต สุวรรณอ ำภำ และลักษณวงศ์ นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ 
เรื่องลักษณวงศ์ ตัวละครที่เป็นกษัตริย์ที่ชื่อพรหมทัตนี้ขนำนนำมว่ำ “ท้ำวพรหมทัต” เนื่องมำจำก
ขนบในกำรแต่งเรื่องรำวเกี่ยวกับกษัตริย์ของไทยไม่นิยมใช้ค ำเทียบเท่ำกับกษัตริย์จริง ๆ แต่เลี่ยงใช้ค ำ
ที่แสดงถึงควำมเป็นกษัตริย์เช่นกัน เช่นค ำว่ำ “ท้ำว” เป็นค ำนำมหมำยถึง ผู้เป็นใหญ่ พระเจ้ำแผ่นดิน 
โดยมำกมักใช้ในบทกลอน1 และไม่ได้กล่ำวถึงชื่อเมืองที่ท้ำวพรหมทัตทรงครอง จำกนั้นจึงกล่ำวถึง
มเหสีท้ำวพรหมทัตนำมว่ำนำงสุวรรณอ ำพำ ครองคู่กันมำหลำยปีจึงมีพระรำชโอรสมีรูปงำมทัดเทียม
กับพระอินทร์ เมื่อชันษำได้ 8 ปี ท้ำวพรหมทัตจึงเฉลิมพระนำมให้ว่ำ “ลักษณวงศ์” แต่ในเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตัวละครที่เป็นกษัตริย์ขนำนนำมว่ำ “พระบำทพรหมทัตต์” ซึ่งเป็น 
ค ำใช้ส ำหรับพระนำมของกษัตริย์จริง ๆ และกล่ำวถึงชื่อเมืองที่พระบำทพรหมทัตต์ทรงครองชื่อว่ำ
เมืองพำรำณสี แล้วจึงกล่ำวถึงนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำเป็นมเหสีเอกเหนือกว่ำนำงสนมทั้งแปดหมื่นนำง 
นำงสุวัณณ์อัมพำมีพระรำชโอรสกับพระบำทพรหมทัตต์พระองค์หนึ่งรูปร่ำงงดงำมดั่งพระอินทร์  
เมื่อชันษำได้ 8 ปี พระบำทพรหมทัตต์จึงเฉลิมพระนำมให้ว่ำ “ลักขณ์สินนวงส์” 

ในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณคดีไทย-เขมร ศำนติ ภักดีค ำ ได้กล่ำวถึงกำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณคดีไทยและวรรณคดีเขมรว่ำ 
 

พระรำชอำณำจักรไทยและรำชอำณำจักรกัมพูชำมีควำมสัมพันธ์อัน
ยำวนำน โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ในด้ำนวรรณคดี กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
วรรณคดีไทยและวรรณคดีเขมรจึงมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมกำรด ำรงชีวิตของคนในสังคม และถือกันว่ำวรรณคดีเป็นเสมือนกระจก
สะท้อนสังคม กำรศึกษำวรรณคดีจึงสำมำรถช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจสังคมได้ดียิ่งขึ้น2 

 
กำรที่งำนวรรณกรรมถูกถ่ำยทอดจำกภำษำหนึ่งไปยังอีกภำษำหนึ่งนั้นอำจเป็นเพรำะ

อิทธิพลจำกด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ศำสนำ หรืออ่ืน ๆ ท ำให้มีกำรรับเอำวรรณกรรมของอีกประเทศหนึ่ง 
ที่มีควำมแปลกใหม่น่ำสนใจ อีกทั้งพระรำชอำณำจักรไทยและรำชอำณำจักรกัมพูชำเป็นประเทศ  
เพ่ือนบ้ำนที่ใกล้ชิดกันท ำให้เมื่อรับเอำงำนวรรณกรรมของเพ่ือนบ้ำนต่ำงภำษำที่อยู่ในแถบเดียวกัน  

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554 (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 566. 

2 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), (5). 
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ไปแล้วท ำให้เข้ำใจถึงบริบทของเรื่องรำวได้ง่ำย ในงำนวรรณกรรมนั้นมักจะสะท้อนสภำพสังคม 
วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ และควำมนึกคิดของมนุษย์เข้ำไปด้วย ดังที่ วัฒนชัย หมั่นยิ่ง กล่ำวว่ำ 
 

วรรณกรรมเป็นผลงำนของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นกำรใช้ควำมคิด สติปัญญำ 
จิตใจและสภำพสังคมในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อวรรณกรรมเป็นผลงำนของมนุษย์จึงถือว่ำ
วรรณกรรมเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ง วัฒนธรรมย่อมจะถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก
รุ่นหนึ่ง และย่อมจะมีกำรถ่ำยเทจำกคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือถ่ำยเทไปยัง
กลุ่มคนต่ำงวัฒนธรรม1 

 
ดังนั้นแม้ว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร จะแปลไปจำกภำษำไทยก็ตำมกวีย่อมมี 

กำรดัดแปลงบำงส่วนเพ่ือให้เข้ำกับสภำพสังคม วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ และควำมนึกคิดของคน  
ในสังคมของกวี เพ่ือสั่งสอนผู้คน บันทึกเหตุกำรณ์ หรือสะท้อนภำพสังคมของบุคคลในสมัยนั้น  
ไว้เป็นอย่ำงด ี

โครงเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร และนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์  
แม้จะมีโครงเรื่องและกำรด ำเนินเรื่องที่ตรงกันแต่กระนั้นกวีได้เพ่ิมรำยละเอียดหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล  
บำงประกำรลงไปด้วย เช่น กำรบรรยำยรำยละเอียดของขบวนเสด็จประพำสป่ำซึ่งบรรยำยถึงลักษณะ
พลทหำร อำวุธ และต ำแหน่งประจ ำกำรของทหำร ดังนี้ 
 
 12  មានរលហែរកព្ោយឱរស្ា  ោន់ទួន ក កក្សលៀវោល 2ខ្លួនមួនមាាំ 
  លីចាំរ ះទ ង្ព្រ ង្កវេង្ស្ដ ាំ    ព្រក្សួតរួតចាំោរក្ស្ព្ា ។ 
 13  ក្សង្កព្ោយាក្ស់អាវកស្នាយ តត  ចិតតែ ានកមាះម តចបាំង្កព្ចីនព្ា 
  ោន់ដាវលាំហរង្កស្លៀក្សកខ្ាជ្េា   ព្រ ង្ចាំព្រះមែាក្ស្ព្តកជ្ៀស្ឋជ្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 2) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, วรรณกรรมแปล (พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยนเรศวร, 2560), 119. 
2 ក កក្សលៀវោល  สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ កក្សលៀវោល  /kliəw-klaa/ หมำยถึง แกล้วกล้ำ, องอำจ 
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 12  มีพลแหนแห่ตำมหลังโอรสำ  ถือทวนแกล้วกล้ำตัวแข็งขัน 
  แบกจ็อมปุห์ทุง1เตรียมซ้ำยขวำ  แข่งขันกันวิ่งประจ ำกำรกษัตรำ ฯ 
 13  กองหลังสวมเสื้อเสนำยุทธ ์  จิตหำญมุมำนะกำรศึกหลำยครำ 
  ถือดำบหอกนุ่งกำงเกงชวำ   แต่งรอพระมหำกษัตริย์เชษฐ์ชัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

บทประพันธ์ข้ำงต้นบรรยำยถึงลักษณะของกระบวนเสด็จประพำสของพระบำทพรหมทัตต์ 
ซึ่งมีพลทหำรแต่งกำยเตรียมพร้อมมำรอรับเสด็จ มีพลทหำรส ำหรับห้อมล้อมดูแลพระรำชโอรส  
พลทหำรแต่ละนำยล้วนแต่แข็งขัน บ้ำงถือทวน บ้ำงแบกจ็อมปุห์ตุง เป็นอำวุธ ประจ ำกำรอยู่ 
ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ ส่วนกองหลังแต่งกำยด้วยเสื้อเสนำยุทธ์ นุ่งกำงเกงชวำ ถือดำบและหอกเป็นอำวุธ 
เตรียมพร้อมรับกำรศึกทำงด้ำนหลัง  ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่แสดงคุณค่ำด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรำกฏ
ภำยในเรื่องอันแสดงให้ เห็นแบบแผนกำรปฏิบัติในกำรจัดกระบวนเสด็จ และอำวุธของทหำร  
ในรำชอำณำจักรกัมพูชำ  ซึ่งกวีอำจใช้ธรรมเนียมกำรปฏิบัติที่คุ้นเคยหรือพบเห็นเข้ำมำเสริม  
ในกำรบรรยำยกระบวนเสด็จท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกคล้อยตำมและจินตนำกำรเห็นภำพได้ง่ำยยิ่งขึ้น จำกกำร
เปรียบเทียบแสดงให้ เห็นถึ งลักษณะร่วมของเหตุกำรณ์ระหว่ ำงเรื่ องพระลักษณวงศ์กับ 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ในส่วนของกลวิธีกำรประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้เลือกสรรถ้อยค ำได้อย่ำงไพเรำะและเหมำะสม 
กับบริบทของเรื่องรำวพบทั้งลักษณะของสัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสอักษร และสัมผัสสระ ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นของรูปแบบค ำประพันธ์ชนิดกลอนซึ่งอำจส่งอิทธิพลให้กับบทพำกย์ 7 คือ บังคับสัมผัส
ระหว่ำงวรรคแต่ละวรรคและระหว่ำงบำท ดังตัวอย่ำง 
 
 396  កោមកស្ទីតកវីតស្ទួយកក្សស្្រា  ស្ួរព្រះក្ស មារាជ្ាដំរួយ 
  រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ជ្ាព្តូលព្តួយ   រអូនមួយរង្ព្ស្ឡាញរ់  ណណ ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48) 
 

 396  โฉมเอยเฉิดฉำยเกสสรำ  ถำมพระกุมำรำเปน็ควำมนัย 
  น้องรักพี่เป็นดั่งชวีิต   น้องคนนี้พี่รักมำกเพียงใด ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

                                                           
1 จ็อมปุห์ตุง (ចាំរ ះទ ង្) หมำยถึงช่ืออำวุธชนิดหนึ่ง ปลำยคล้ำยปำกนกกระทุง ส ำหรับใส่ไว้ที่ปลำยปืน  

(ดำบปลำยปืน) (រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 212.) 
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จำกตัวอย่ำงแสดงให้เห็นสัมผัสระหว่ำงวรรค (สัมผัสสระและพยัญชนะสะกด) ในพยำงค์
สุดท้ำยของวรรคที่ 1 (วรรคสดับ) สัมผัสเสียงสระ [-aa] กับพยำงค์ที่ 5 ในวรรคที่ 2 (วรรครับ)  
ในค ำว่ำ កក្សស្្រា /keet-saq-raa/ กับ ក្ស មារា /koq-maa-raa/, พยำงค์สุดท้ำยของวรรคที่ 2 สัมผัสกับ
พยำงค์สุดท้ำยของวรรคที่ 3 (วรรครอง) และพยำงค์ที่ 2 ของวรรคที่ 4 (วรรคส่ง) สัมผัสเสียง  
[-uəy] ในค ำว่ำ ដំរួយ /dɑm-ruəy/ ព្តូលព្តួយ /troul-truəy/ และ មួយ /muəy/ นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้
สัมผัสภำยในวรรค เช่น วรรคที่ 1 มีกำรใช้ค ำที่ให้สัมผัสเสียงพยัญชนะ คือ เสียง [ch-] ในค ำว่ำ កោម 
/chaom/ กับ កវីត /chaət/ และเสียง [st-] ในค ำว่ำ កស្ទីត /staət/ กับ ស្ទួយ /stuəy/ และใช้ค ำท่ีสัมผัส
เสียงสระและพยัญชนะสะกด [-aət] ในค ำว่ำ កស្ទីត /staət/ กับ កវីត /chaət/  ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
อัจฉริยภำพของกวีที่ได้เลือกใช้ค ำศัพท์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน ลักษณะกำรใช้สัมผัสในเป็นลักษณะเด่น
อย่ำงหนึ่งที่ใช้ในกำรแต่งค ำประพันธ์ซึ่งเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับแต่เพ่ิมเพ่ือควำมไพเรำะให้แก่ผู้อ่ำนและ
ผู้ฟัง 

จำกข้อมูลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณวงศ์ฉบับ
สุนทรภู่กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรฉบับภำษำเขมร ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษำวิเครำะห์โดยกำร
เปรียบเทียบองค์ประกอบ กลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง และศึกษำวิเครำะห์ลักษณะเด่นของเรื่อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในตัวบทวรรณคดี 
ที่ได้รับอิทธิพลจำกวรรณคดีไทย และน ำเสนอควำมรู้ใหม่ที่น่ำสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร 
 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  ศึกษำวิเครำะห์ลักษณวงศ์ และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในด้ำนองค์ประกอบ 

และกลวิธีกำรประพันธ์ 
2.  ศึกษำเปรียบเทียบลักษณวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในด้ำนองค์ประกอบ

และกลวิธีกำรประพันธ์ 
3.  ศึกษำวิเครำะห์ลักษณะเด่นของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร 

 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1.  ขั้นเตรียมและรวบรวมข้อมูล 
  1.1  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์ 
  1.2  ศึกษำรวบรวมข้อมูล เรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร และแปลเอกสำรภำษำเขมร
เป็นภำษำไทย 
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2.  ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล 
  2.1  ศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง ลักษณวงศ์และ
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
  2.2  ศึกษำเปรียบเทียบองค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง ลักษณวงศ์และ
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
  2.3  ศึกษำวิเครำะห์ลักษณะเด่นของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร 
 

3.  ขั้นสรุป 
  3.1  สรุปผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

4.  ขั้นเสนอข้อมูล 
  น ำเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณนำวิเครำะห์ โดยแบ่งเป็น 8 บท ดังนี้ 
 บทที่ 1 บทน ำ 
 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 บทที่ 3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร 
 บทที่ 4 ลักษณะกำรแปล 
 บทที่ 5 วิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง ลักษณวงศ์
และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 บทที่ 6 เปรียบเทียบลักษณวงศ์กับและพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 บทที่ 7 ลักษณะเด่นของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร 
 บทที่ 8 สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตในกำรศึกษำข้อมูลด้ำนเนื้อหำของทั้งสองเรื่อง 

ให้เท่ำกัน เนื่องจำกเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร มีต้นฉบับไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจึงก ำหนดขอบเขต
เนื้อหำของเรื่อง ดังนี้ 

1.  ขอบเขตข้อมูลทำงด้ำนเนื้อหำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้วิจัยศึกษำจำก
เอกสำรต้นฉบับภำษำเขมร เรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม  1 และพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร เล่ม 2 จัดพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์สุชีวิต ปัจจุบันเก็บรักษำในแผนกอนุรักษ์ ณ หอสมุด
แห่งชำติกัมพูชำ (National Library of Cambodia) ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล จ ำนวน 692 บท 
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2.  ขอบเขตข้อมูลทำงด้ำนเนื้อหำเรื่องลักษณวงศ์ ผู้วิจัยศึกษำจำกนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ 
เรื่อง ลักษณวงศ์ ฉบับกรมศิลปำกรพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 4 พุทธศักรำช 2558 จ ำนวน 7 ตอน ตั้งแต่
ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลงเป็นพระชำยำ กระทั่งถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศ
รบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ เนื่องจำกเป็นตอนที่มีเนื้อหำตรงกับเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร ในส่วนเนื้อหำที่เกินนั้นผู้วิจัยจะไม่น ำมำศึกษำ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1.  น ำเสนอควำมรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่องลักษณวงศ์ 
และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

2  น ำเสนอควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่ำงกันของวรรณคดีเรื่อง 
ลักษณวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

3  เผยแพร่คุณค่ำที่ปรำกฏในเรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1.  ในกำรแปลเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นภำษำไทย ในแต่ละบทนั้นผู้วิจัยจะ 
รักษำฉันทลักษณ์ให้ได้มำกที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ไม่สำมำรถหำค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงและถูกต้อง
ตำมฉันทลักษณ์ไทยได ้ผู้วิจัยจะใช้ค ำที่มีควำมหมำยตรงตำมค ำศัพท์ในภำษำเขมร 

2.  ในกำรวิเครำะห์ผู้วิจัยจะยกตัวอย่ำงบทประพันธ์ภำษำเขมรพร้อมบทประพันธ์ที่แปล 
เป็นภำษำไทย และจะถอดควำมจำกค ำประพันธ์ เพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้โดยง่ำย 

3.  กำรแปลค ำวิสำมำนยนำมผู้วิจัยจะใช้วิธีปริวรรตตำมตัวอักษร และอ่ำนตำมอักขรวิธี 
ของภำษำไทย ดังนี้ 

 3.1  ในกรณีที่พยัญชนะตัวตำมไม่มีสระ ผู้วิจัยจะใส่เครื่องหมำยทัณฑฆำตไว้ที่อักษร
ตัวสุดท้ำย เช่น 
   ព្រែែទតត  ปริวรรตเป็น พรหมทัตต์ 
   ស្ វណណអមាព   ปริวรรตเป็น สุวัณณ์อัมพำ 
 

 3.2  ในกรณีที่เป็นตัวสะกดตัวตำมหรือค ำซ้อนพยัญชนะที่พยำงค์แรกไม่มีรูปสระ 
ผู้วิจัยจะใส่เครื่องหมำยไม้หันอำกำศ เช่น 
   ព្រែែទតត  ปริวรรตเป็น พรหมทัตต์ 
   លក្ស ម្ណវង្្ ปริวรรตเป็น ลักสมณวงส์ 
   ស្ វណណអមាព   ปริวรรตเป็น สุวัณณ์อัมพำ 
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4.  กำรอ้ำงอิงต้นฉบับผู้วิจัยจะอ้ำงโดยใช้ชื่อเรื่อง เล่มที่ และเลขหน้ำ ตำมล ำดับ และ 
บทประพันธ์ที่อ้ำงจะระบุเลขบทไว้หน้ำวรรคที่ 1 (วรรคสดับ) เช่น 

 
 1  កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន  ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
  ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា   កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 

 1  จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน  ก่อนมีเผ่ำพงศำวงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ  เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

5.  ลักษณวงศ์ หมำยถึง นิทำนค ำกลอน เรื่อง ลักษณวงศ์ ประพันธ์โดยสุนทรภู่ 
6.  พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร หมำยถึง เรื่องลักษณวงศ์ ฉบับแปลเป็นภำษำเขมร  

เก็บรักษำ ณ หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำ (National Library of Cambodia) 
7.  พระลักณ์สินนวงส์ หมำยถึง ชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำยในเรื่อง พระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสร 
8.  กำรนับจ ำนวนค ำในฉันทลักษณ์ร้อยกรองประเภทกลอน ผู้วิจัยจะเรียกว่ำ “ค ำ” แม้ว่ำ

จะเป็นเพียงพยำงค์ เช่น 
 
   พรหมทัตฟังสำรส ำรำญจิต  ประครองเชิญชวนชิดนำงยักษี 
  ก็แห่ห้อมพร้อมพรั่งนำงนำรี   ให้เทวีขึ้นนั่งบัลลังก์รถ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 31) 
 

ในค ำว่ำ “พรหมทัต” แม้จะเป็นค ำเดียวกัน แต่ในกำรอธิบำยผู้วิจัยจะเรียกว่ำ 3 ค ำ คือ  
พรม 1 ค ำ, มะ 1 ค ำ และ ทัต 1 ค ำ เนื่องจำกในกำรประพันธ์กลอนก ำหนดให้ใช้ค ำ 8 ค ำ ใน 1 วรรค 
แต่ในทำงปฏิบัตินั้นนับเสียงพยำงค์ไม่ได้นับเป็นค ำ 
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บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กำรศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณวงศ์ฉบับสุนทรภู่กับพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรฉบับภำษำเขมร ผู้วิจัยได้ประมวลควำมรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎี จำกเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสำรที่น ำมำวิเครำะห์ ในงำนวิจัยครั้งนี้   
โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ  

1.  เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ 
2.  เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร) 
3.  เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณคดีไทย-เขมร 
4.  กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณคดีไทย-เขมร 

 
ในกำรน ำเสนอเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอเรียงล ำดับตำมตัวอักษร 

ของชื่อผู้เขียนหรือผู้ศึกษำวิจัย ไม่ได้น ำเสนอตำมล ำดับเวลำของเอกสำร 
 
 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ผู้วิจัยรวมรวมจำกเอกสำรและงำนวิจัย 
ที่กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทำงกำรศึกษำที่เคยมีผู้กล่ำวถึงและศึกษำว่ำได้ศึกษำ
ในด้ำนทำงมำบ้ำงแล้วโดยแบ่งเป็นสองหัวข้อ คือ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ และงำนวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ 

1.  เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ 
ดรณ์ แก้วนัย1 กล่ำวว่ำลักษณวงศ์เป็นวรรณกรรมที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยตั้งแต่อดีต  

ซึ่งอยู่ในรูปแบบวรรณกรรมมุขปำฐะและต่อเมื่อน ำมำบันทึกเป็นวรรณกรรมลำยลักษณ์ในสมุดไทย
แล้วยิ่งได้รับควำมนิยมแพร่หลำยมำกขึ้นเนื่องจำกเป็นกลอนนิทำนเหมือนกับกลอนแปดหรือ 
กลอนสุภำพ โดยเฉพำะส ำนวนของสุนทรภู่ ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะมีส ำนวนกลอนไพเรำะ 

                                                           
1 ดรณ์ แก้วนัย และพัชรี ศรีเพ็ญแก้ว, บรรณำธิกำร, สยำมปกรณ์ปริวรรต เล่ม 2 (นครปฐม:  

ศูนย์สยำมทรรศน์ศึกษำ, 2556), 139. 
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ระยะหลังจึงมีกำรจัดพิมพ์เป็นหนังสือและแต่งเป็นบทละครโทรทัศน์ท ำให้วรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์
เป็นที่นิยมและได้รับกำรจัดท ำเป็นละครโทรทัศน์หลำยครั้งกระทั่งปัจจุบัน 
 

นิยะดำ เหล่ำสุนทร1 กล่ำวว่ำลักษณวงษ์เป็นนิทำนค ำกลอนเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ที่ได้รับ 
ควำมนิยมแพร่หลำยไม่แพ้นิทำนค ำกลอนเรื่องอ่ืน ๆ เช่น พระอภัยมณี นิทำนค ำกลอนเรื่องยำวที่สุด
ในวรรณคดีไทย เรื่องลักษณวงษ์มีเนื้อเรื่องพิเศษไม่เหมือนเล่มอ่ืน ๆ ตรงที่มีฉำกสะเทือนใจที่ 
พระลักษณวงษ์สั่งให้ฆ่ำพรำหมณ์เกสรซึ่งคือนำงทิพเกสรมเหสีของพระองค์เอง 
 

พ.ณ ประมวญมำรค2 กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ในหนังสือนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ว่ำท่ำน 
มหำหรีด  เรืองฤทธิ์ เป็นผู้ช ำระสอบทำนต้นฉบับทุกเล่มเท่ำที่จะหำได้ เป็นอันว่ำวรรณคดีของชำติ  
ซึ่งไม่น่ำจะสูญไปแต่แรกได้ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมำอีกเล่มหนึ่ง อนึ่งเรื่องโคบุตรและลักษณวงศ์ พิมพ์ไม่หมด
ส ำนวนของสุนทรภู่ โคบุตรพิมพ์เพียงแค่ “ขับนำงอ ำพัน” ลักษณวงศ์แค่ “เปิดโกษพรำหมณ์เกษร” 
 

สหะโรจน์ กิตติมหำเจริญ3 กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ในหนังสือสุนทรภู่: อำลักษณ์นักเลง 
ท ำเพลงยำวในประเด็น “ ‘ประเวณีที่ในกำยจงหำยไป’: เพศ (สภำพ) ที่หำยไปในลักษณวงศ์” ว่ำ
สุนทรภู่พยำยำมน ำเสนอแนวคิดใหม่โดยกำรลองปรับเปลี่ยนขนบวรรณคดีไทยโบรำณที่เน้น
อิทธิปำฏิหำริย์เป็นควำมสมจริงมำกยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องลักษณวงศ์มีกำรปรับเปลี่ยนขนบโบรำณดังเช่น
ตอนที่ตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์จะล่วงเกินตัวละครหญิงจำกเดิมจะอธิฐำนให้กำยร้อนแต่เปลี่ยนเป็น 
กำรปกปิดซ่อนเร้นของสงวนแทน ซึ่งลักษณะดังกล่ำวเป็นลักษณะเด่นที่สุนทรภู่พยำยำมปรับเปลี่ยน
ให้ต่ำงไปจำกขนบเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 
 

ส ำนักวรรณกรรม และประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร4 กล่ำวว่ำนิทำนค ำกลอนเรื่อง 
ลักษณวงศ์เป็นกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่ำทั้งด้ำนเนื้อหำสำระและวรรณศิลป์ เนื้อเรื่องสนุกสนำน ให้อำรมณ์
สะเทือนใจแก่ผู้อ่ำนอยู่หลำยตอน จึงเป็นวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ติดตรึงใจผู้อ่ำนตลอดมำ ด้ำนเนื้อหำ
สำระได้รับอิทธิพลจำกพุทธศำสนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่อง “กรรม” “บำป-บุญ” และ “กำรสร้ำง

                                                           
1 นิยะดำ เหล่ำสุนทร, “ลักษณวงษ:์ ภำคสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์,” ศิลปวัฒนธรรม 39, 8 (มิถุนำยน 2561): 16. 
2 พ.ณ ประมวญมำรค [นำมแฝง], นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สื่อกำรค้ำ, 2515), ค ำน ำ. 
3 กุสุมำ รักษมณี และคณะ, สุนทรภู่: อำลักษณ์นักเลงท ำเพลงยำว, (กรุงเทพฯ: พิมพ์ด,ี 2557), 224-253. 
4 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), 12-18. 
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กุศล” ตลอดทั้งเรื่องแทรกด้วยค ำสอนให้ประพฤติดี ละเว้นควำมชั่ว และสอนให้เห็นผลของ 
กำรกระท ำ 

วรรณคดีเรื่องนี้ยังให้คติธรรมและค ำสอนซึ่งให้ข้อคิดอันเป็นคุณประโยชน์ต่อกำร 
ด ำเนินชีวิตของผู้ยึดปฏิบัติ ทั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อในเรื่องคู่สร้ำงกำรกรำบไหว้บูชำและ 
ตั้งสัตย์อธิฐำนบอกกล่ำวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดำอำรักษ์ รวมทั้งควำมเชื่อเรื่องควำมฝัน กำร
ท ำนำยฝัน และกำรท ำนำยโชคชะตำโดยเฉพำะเรื่องลำงร้ำยต่ำง ๆ อีกทั้งยังแทรกด้วยวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยในอดีต เช่น ธรรมเนียมปฏิบัติในรำชส ำนัก กำรแต่งกำยและกำรละเล่นของ 
ชำววังรวมถึงประเพณีส ำคัญ เช่น พิธีบรมรำชำภิเษก พิธีสมโภช กำรสร้ำงพระเมรุ พิธีถวำยเพลิง  
พระศพ กำรละเล่นในงำนมหรสพ เป็นต้น  อีกทั้งภูมิปัญญำของคนโบรำณ อำทิ ยำสมุนไพรพ้ืนบ้ำน 
นอกจำกนี้สุนทรภู่ยังน ำต ำนำนเกี่ยวกับสัตว์มำแทรกไว้ โดยผูกเรื่องให้ตัวละครเป็นผู้ถำมและผู้เล่ำ 
ได้แก่ ต ำนำนจระเข้ไม่มีลิ้น กระต่ำยกินแต่น้ ำค้ำงในป่ำ ไม่ชอบกินน้ ำที่ท่ำ และต ำนำนลำยที่ตัวเสือ 
ซึ่งท ำให้วรรณคดีเรื่องนี้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
 
 

จำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ เรื่องลักษณวงศ์ เป็นเรื่องเล่ำมุขปำฐะที่มีมำยำวนำน 
จนกระทั่งสุนทรภู่ได้น ำมำแต่งเป็นกลอนนิทำนจึงท ำให้ได้รับควำมนิยมยิ่งขึ้น นิทำนค ำกลอนเรื่อง
ลักษณวงศ์ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นส ำนวนกำรประพันธ์ของสุนทรภู่ คือ ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอน  
ท ำศพนำงทิพย์เกสรเท่ำนั้น ต่อจำกนั้นสันนิษฐำนว่ำเป็นกวีท่ำนอ่ืนแต่งต่อไป โดยสุนทรภู่พยำยำม
ปรับเปลี่ยนขนบวรรณกรรมไทยซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นที่มักพบในงำนวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
 

2.  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณวงศ์ 
ฐิติรัตน์ อินธนู1 ได้ศึกษำวิเครำะห์ตัวละครส ำคัญในนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่: กำรศึกษำ 

ด้ำนมุมมอง  พบว่ำในส่วนของนิทำนค ำกลอนเรื่องลักษณวงศ์ มีมุมมองของตัวละครที่มีต่อเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ภำยในเรื่องผ่ำนเหตุกำรณ์ส ำคัญ 3 เหตุกำรณ์ คือ 

1)  เหตุกำรณ์ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสุวรรณอ ำภำกับลักษณวงศ์ สำมำรถแบ่ง 
ตัวละครที่แสดงควำมคิดเห็นออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยที่เห็นด้วย ได้แก่ท้ำวพรหมทัตที่มองว่ำกำรกระท ำ 
ของนำงสุวรรณอ ำภำนั้นผิดอย่ำงร้ำยแรงเพรำะค่ำนิยมในเรื่องควำมซื่อสัตย์ของสตรี ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วย 

                                                           
1 ฐิติรัตน์ อินธนู, “กำรวิเครำะห์ตัวละครส ำคัญในนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ : กำรศึกษำด้ำนมุมมอง”

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำภำษำไทย คณะศิลปะศำสตร์  บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2548), 38-53. 
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ได้แก่ สุวรรณอ ำภำ ลักษณวงศ์และเพชฌฆำต เนื่องจำกมองว่ำกำรลงโทษผู้ไม่มีควำมผิดนั้น  
เป็นเรื่องไม่สมควร 

2)  เหตุกำรณ์ลักษณวงศ์ลอบรักกับนำงยี่สุ่น ปรำกฏมุมมองของตัวละครที่มีผลต่อ 
กำรลอบรักของลักษณวงศ์และนำงยี่สุ่นนั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยที่เห็นด้วยได้แก่ลักษณวงศ์
และนำงยี่สุ่นซึ่งเป็นผู้กระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยได้แก่ท้ำวกรดสุริกำลและ  
นำงมณีอัมพรที่มองว่ำกำรลอบรักเป็นเรื่องที่น ำควำมอับอำยมำให้ แต่ในฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยนี้ก็ปรำกฏ
ควำมคิดที่แตกต่ำงโดยท้ำวกรดสุริกำลมองว่ำทั้งหญิงและชำยที่ลอบรักกันนั้นต่ำงก็มีควำมผิด แต่  
นำงมณีอัมพรกลับมองว่ำผู้ชำยต้องมีควำมผิดมำกกว่ำเพรำะใช้เล่ห์กลหลอกลวงผู้หญิง อีกทั้ง  
เหล่ำสนมก ำนัลก็มองว่ำกำรลอบรักไม่ใช่เรื่องดี ควำมคิดเห็นที่ตรงกันทั้งฝ่ำยไม่เห็นด้วยและ  
ฝ่ำยผู้เห็นเหตุกำรณ์นี้ เป็นผลให้ท้ำวสุริกำลตัดสินใจจะรบกับลักษณวงศ์แม้ว่ำจะพ่ำยแพ้และ  
ต้องยอมรับลักษณวงศ์เป็นลูกเขยในที่สุดก็ตำม 

3)  เหตุกำรณ์ลักษณวงศ์ประหำรพรำหมณ์เกสร ปรำกฏมุมมองของตัวละครเกี่ยวกับ 
กำรประหำรชีวิตนำงทิพเกสรนั้นประกฎมุมมอง 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยที่เห็นด้วย คือ ลักษณวงศ์ ที่ประหำร
นำงทิพเกสรเพรำะเข้ำใจว่ำเป็นพรำหมณ์หนุ่มที่กระท ำควำมผิด เมื่อทรำบควำมจริงว่ำนำงคือหญิง  
ที่ตนรักจึงเกิดควำมเศร้ำเสียใจ นำงยี่สุ่นที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง ฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วย คือ นำงทิพเกสร 
ผู้ประสงเครำะห์กรรม และท้ำวกรดสุริกำล นำงมณีอัมพร และม้ำคู่ใจลักษณวงศ์ ต่ำงก็มองว่ำเป็น
เพรำะควำมใจร้อนของลักษณวงศ์ทั้งสิ้น กำรประหำรที่เกิดข้ึนจำกควำมใจร้อนของผู้ตัดสินจึงเป็นสิ่งที่
น ำควำมเศร้ำมำให้ 
 

ปิยะทัศนีย์ เกิดโมฬี1 ได้ศึกษำวิเครำะห์กลวิธีกำรใช้วำทศิลป์ในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่  
ในด้ำนกลวิธีกำรสร้ำงวำทศิลป์ พบ 2 วิธี คือ กำรสรรค ำ และกำรสรรควำม กำรสรรค ำพบว่ำมี 
กำรสรรค ำมำใช้สร้ำงวำทศิลป์ 3 ประเภท ได้แก่ ค ำเรียกขำน ค ำแสดงกริยำอำกำร และค ำทั่วไป ส่วน
กำรสรรควำมพบวิธีสร้ำงวำทศิลป์ในเรื่องกำรสรรควำม 3 รูปแบบ ได้แก่ กำรใช้ส ำนวน กำรใช้โวหำร 
และกำรใช้ภำพพจน์ 

ในด้ำนกลวิธีกำรใช้วำทศิลป์ พบว่ำสุนทรภู่มีวิธีใช้วำทศิลป์ต่ำงกันไปตำมจุดมุ่งหมำย
สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 จุดมุ่งหมำย คือ เพ่ือโน้มน้ำวและชักจูงใจ เพ่ือจรรโลงใจ และเพ่ือค้นหำ
ค ำตอบ 
 

                                                           
1 ปิยะทัศนีย์ เกิดโมฬี, “กำรศึกษำวิเครำะห์กลวิธีกำรใช้วำทศิลป์ในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่” (ปริญญำ

นิพนธ์ ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรโรฒ, 2550), 251-255. 
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ยอดดอย บุพศิริ1 ได้ศึกษำกำรแก้แค้นและกำรให้อภัยในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่  
พบว่ำ ในส่วนของกำรแก้แค้นพบสำเหตุของกำรแก้แค้นแบ่งออกเป็น 4 สำเหตุ คือ เกิดจำกตนเอง
และบุคคลอันเป็นที่รักถูกท ำร้ำย รังแก เกิดจำกควำมผิดหวัง ถูกขัดใจ ไม่พอใจ ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องกำร 
เกิดจำกกำรถูกหลอกลวง ท ำให้เข้ำใจผิดไปท ำร้ำยผู้อ่ืน และเกิดจำกกำรเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  
และเสียของรัก, วิธีกำรแก้แค้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กำรแก้แค้นโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำย  
กำรแก้แค้นโดยกำรท ำร้ำยจิตใจ และกำรแก้แค้นโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจ และผลของกำรแก้แค้น 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกแก้แค้น และผลที่เกิดข้ึนกับผู้แก้แค้น 

ในส่วนของกำรให้อภัยพบสำเหตุของกำรให้อภัย แบ่งออกเป็น 8 สำเหตุ คือ เกิดจำก
ควำมรัก กำรต้องกำรทดแทนคุณ ควำมเชื่อเรื่องกรรม ควำมเมตตำ กำรเข้ำใจเหตุกำรณ์ตำมควำม
เป็นจริง กำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน กำรมีผู้มำชี้แนะ และกำรค ำนึงถึงสถำนภำพของตนเอง, 
วิธีกำรให้อภัย แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ กำรอโหสิกรรม กำรระงับควำมโกรธแค้น กำรไว้ชีวิต และ 
กำรชุบชีวิต และผลของกำรให้อภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลที่เกิดกับผู้ที่ได้รับกำรให้อภัย 
และผลที่เกิดกับผู้ให้อภัย 

 
รัตนพล ชื่นค้ำ2 ได้ศึกษำอำรมณ์โศก (กรุณำรส) ในนิทำนค ำกลอนเรื่องลักษณวงศ์  

ตำมทฤษฎีรสของสันสกฤต โดยศึกษำเหตุที่ก่อให้เกิดอำรมณ์และผลของอำรมณ์พบว่ำรสดังกล่ำว 
เป็นรสหลักของเรื่องโดยมีรสรัก (ศฤงคำรรส) ช่วยเสริมให้กรุณำรสเด่นขึ้นเพ่ือแสดงควำมทุกข์โศก  
ที่เกิดจำกกำรพลัดพรำกครั่วครำว กำรพลัดพรำกถำวร และกำรถูกลงโทษ ในส่วนของผลของอำรมณ์
ดังกล่ำวถูกถ่ำยทอดผ่ำนตัวละครที่เป็นมนุษย์และสัตว์ 

 
ล ำยอง ส ำเร็จดี3 ได้ศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ 

เรื่อง สิงหไกรภพ โคบุตร ลักษณวงศ์ และจันทโครบ พบว่ำเรื่องสิงหไกรภพ โคบุตร และลักษณวงศ์  
มีแนวเรื่องใหญ่ และแนวเรื่องย่อยคล้ำยคลึงกันมำก มีสำระส ำคัญตรงกันทุกประกำร จึงเห็นได้ชัดว่ำ
เป็นผลงำนของสุนทรภู่ ส่วนจันทโครบมีลักษณะที่แตกต่ำงออกไปจำกเรื่องอ่ืน ๆ 

                                                           
1 ยอดดอย บุพศิริ, “กำรแก้แค้นและกำรให้อภัยในนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่” (ปริญญำนิพนธ์ ปริญญำ

ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 156-157. 
2 รัตนพล ช่ืนค้ำ, “ ‘เปิดพระโกศมิ่งมิตรพิศพักตร์ โศกสลักทรวงในฤทัยหมอง’ อ่ำนอำรมณ์โศกในนิทำน

ค ำกลอนเรื่องลักษณวงศ์ของสุนทรภู่ ตำมทฤษฎีรสของสันสกฤต,” จุลสำรสำส์นไทย 2, 1 (29 กรกฎำคม 2557): 
53-88. 

3 ล ำยอง ส ำเร็จดี, “วิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่” (โครงกำรวิจัย สถำบัน
รำชภัฏพิบูลสงครำม, 2543), 118. 
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สุภำ พูนผล1 ได้ศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน (ฉบับ
ภำคเหนือ) ท้ำวสุริวงศ์ (ฉบับภำคอีสำน) และพระลัคนำวงศ์ (ฉบับภำคใต้)  พบว่ำวรรณกรรมทั้ง  
4 เรื่องมีเค้ำโครงเรื่องที่คล้ำยคลึงกันมำกแตกต่ำงกันที่ชื่อเรื่อง โดยเข้ำใจว่ำได้รับกำรถ่ำยทอดต่อ  ๆ 
กันมำ ตั้งแต่ทำงล้ำนนำจนมำถึงล้ำนช้ำงโดยมีพระพุทธศำสนำเป็นสื่อกลำงในกำรถ่ำยทอด ต่อมำ
น่ำจะมีควำมเป็นไปได้ว่ำวรรณกรรมเรื่องท้ำวสุริวงศ์ของภำคอีสำนแพร่กระจำยมำสู่ภำคกลำง 
โดยน ำเอำโครงเรื่องหลักมำแต่งให้แตกต่ำงออกไป อีกทั้งยังน ำมำเรียบเรียงใหม่ด้วยลักษณะ  
ค ำประพันธ์และภำษำของท้องถิ่นภำคกลำง ส่วนวรรณกรรมของภำคใต้ มีรูปแบบค ำประพันธ์  
เนื้อเรื่อง และส ำนวนภำษำคล้ำยคลึงกับของภำคกลำงมำก เข้ำใจว่ำบำงส่วนอำจจะใช้วิธีคัดลอก 
กันมำเนื่องจำกปรำกฏค ำภำษำถ่ินใต้น้อยมำก 

ส ำหรับลักษณะของวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง เรื่องที่มีลักษณะแตกต่ำงมำกที่สุดก็คือเรื่อง  
บัวระวงไกลสอนฉบับภำคเหนือ เพรำะแต่งในรูปแบบของนิทำนชำดก มีกำรกล่ำวถึงอดีตวัตถุ  คำถำ 
ปัจจุบันวัตถุ และสโมธำน ส่วนเรื่องท้ำวสุริวงศ์ฉบับภำคอีสำนแม้ไม่ได้แต่งในรูปแบบของนิทำนชำดก 
แต่พบว่ำผู้แต่งมีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นชำดก ส่วนเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำคกลำงและ
เรื่องพระลัคนำวงศ์ฉบับภำคใต้แต่งในรูปแบบของนิทำนจักร ๆ วงศ์ ๆ 

ด้ำนแนวคิดหรือแก่นเรื่องพบว่ำมีแนวคิดไปในทิศทำงเดียวกัน คือ เน้นให้คนรู้จักกระท ำ
ควำมดี ละเว้นควำมชั่ว ทั้งยังเน้นว่ำกำรขำดสติเป็นหนทำงที่น ำพำชีวิตไปสู่ควำมวิบัติ ในส่วนของ
ลักษณะค ำประพันธ์มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยเรื่องบัวระวงไกลสอนฉบับภำคเหนือเป็นเรื่องเดียว
ที่แต่งด้วยค ำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  ในด้ำนส ำนวนภำษำ แม้วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องจะมี 
ควำมแตกต่ำงเรื่องภำษำที่ใช้ ซึ่งเป็นภำษำเฉพำะของแต่ละถิ่น แต่ก็พบว่ำผู้แต่งมีควำมสำมำรถใน  
กำรใช้ถ้อยค ำภำษำและส ำนวนโวหำรได้เป็นอย่ำงดี มีกำรใช้ศิลปะทำงภำษำเพ่ือให้เกิดสุนทรียภำพ  
มีกำรใช้ค ำท่ีเรียบง่ำย ชัดเจนรวมทั้งสำมำรถเห็นภำพพจน์และใช้รสวรรณคดีเพ่ือบรรยำยให้ผู้อ่ำนเกิด
อำรมณ์ร่วมไปกับผู้แต่งได้เป็นอย่ำงดี 

ด้ำนสังคมพบว่ำ วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นกระจกสะท้อนภำพควำม
เป็นไปในสังคมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งเรื่องของ ประเพณี ควำมเชื่อ ค่ำนิยม และสภำพสังคม แม้ใน
รำยละเอียดย่อยจะมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น แต่โดยภำพรวมแล้วก็พบว่ำมี
ส่วนที่คล้ำยคลึงกันมำก 

 

                                                           
1 สุภำ พูนผล, “กำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน ท้ำวสุริวงศ์ และ  

พระลัคนำวงศ์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (วรรณคดีไทย) สำขำวรรณคดีไทย บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2551), 460-462. 
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จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงกำรน ำนิทำนค ำกลอนเรื่องลักษณวงศ์ของสุนทรภู่ 
มำศึกษำวิเครำะห์ในประเด็นที่ต่ำงกันออกไป โดยน ำข้อมูลมำรวมเป็นชุดแล้ววิเครำะห์ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งในฐำนะนิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่ หรือน ำไปศึกษำเปรียบเทียบกับส ำนวนท้องถิ่นต่ำง ๆ 
ซึ่งพบว่ำวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์นี้ได้โครงเรื่องมำจำกวรรณกรรมท้องถิ่นของไทย ซึ่งถูกส่งต่อและ
แต่งขึ้นใหม่หลำยส ำนวนตำมถิ่นนั้น ๆ แต่ยังคงโครงเรื่องเดิมไว้และเป็นที่รู้จักกันมำกอีกครั้งในฐำนะ
นิทำนค ำกลอนของสุนทรภู่ 

 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร) 
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร หรือพระลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรนี้ในภำษำเขมร 

มีรูปแบบอักขรวิธีกำรเขียนหรือพิมพ์ที่แตกต่ำงกันไป ซ่ึงนักวิชำกำรชำวไทยที่กล่ำวถึงเรื่องนี้ต่ำงใช้ชื่อ
ที่ต่ำงออกไปจำกต้นฉบับ คือ เขียนตำมชื่อเรื่องในภำษำไทยว่ำ “ลักษณวงศ์” ดังนั้นเรื่องชื่อเรื่องนี้ 
ยังลักลั่นกันอยู่บ้ำง แตไ่ม่ว่ำชื่อเรื่องจะเขียนอย่ำงไรก็ตำมแต่หำกออกเสียงใกล้เคียงกันและมีเนื้อเรื่อง
ที่ตรงกันผู้วิจัยจะน ำมำรวบรวมในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระลักสมณวงศ์ พรำมเกสสร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในกำรศึกษำต่อไป ดังนี้ 

ประยูร ทรงศิลป์1 กล่ำวถึงเรื่องพระลักษณวงศ์ในเอกสำรกำรสอนชุดวิชำพ้ืนฐำนสังคม
และวัฒนธรรมเขมร หน่วยที่ 7 หัวข้อวรรณกรรมเขมร ว่ำเรื่องพระลักษณวงศ์จัดอยู่ในวรรณกรรม
เขมรสมัยกลำงประพันธ์โดยออกญำปรำชญำธิบดี (เอียม) แต่ไม่ปรำกฏประวัติของผู้แต่ง 

 
ศำนติ ภักดีค ำ2 กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ ในหนังสือศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ 

พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร ว่ำเรื่องลักษณวงศ์เป็นผลงำนของออกญำปรำชญำธิบดี 
(แยม) เจ้ำกรมอำลักษณ์ขวำ ศักดินำ 7000 เรื่องลักษณวงศ์ที่ออกญำปรำชญำธิบดี (แยม) นิพนธ์นั้น 
มีระบุไว้ในตอนต้นเรื่องอย่ำงชัดเจนว่ำแปลจำกฉบับภำษำไทย 

นอกจำกนี้ยังกล่ำวอีกว่ำเรื่องลักษณวงศ์เป็นศำสตรำแลบงอีกเรื่องหนึ่ งที่แปลมำจำก
นิทำนค ำกลอนเรื่องลักษณวงศ์ ผลงำนของสุนทรภู่ แสดงให้เห็นว่ำงำนวรรณกรรมนิทำนค ำกลอน  
ของสุนทรภู่ได้รับควำมนิยมในกัมพูชำ และมีกำรแปลจำกนิทำนค ำกลอนฉบับภำษำไทยของสุนทรภู่
ไปเป็นศำสตรำแลบงภำษำเขมรอีกหลำยเรื่อง 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มผลิตชุดวิชำพื้นฐำนสังคมและวัฒนธรรมเขมร, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพ้ืนฐำนสังคม

และวัฒนธรรมเขมร (นนทบุรี: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2562) 7-49. 
2 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 
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สงบ บุญคล้อย1 กล่ำวถึงงำนวรรณกรรมและผู้แต่งในสมัยอำณำนิคมฝรั่งเศสหรือสมัย
อำณำพยำบำลว่ำเรื่องพระลักษณวงศ์ แต่งโดยอธิกำรวัดแพรกประณำก เมื่อปี พ.ศ.2433 

 
ลี ธำมเตง2 (លី ធាមកតង្) ได้กล่ำวถึงวรรณกรรมสมัยอำณำนิคม (អក្ស្រស្ព្ស្តស្ម័យអាណា

រារល) ประมำณปี ค.ศ.1864-1953 ว่ำเป็นสมัยที่เขมรเพ่ิงได้รับอิสระท ำให้กวีมีจ ำนวนไม่มำกนัก  
ทั้งกวีในสมัยนั้นมักจะนิพนธ์และบันทึกเรื่องที่แต่งลงในสมุดข่อย อักขรวิธีก็ต่ำงไปจำกปัจจุบัน 
วรรณกรรมสมัยนี้หลำยเรื่องไม่ปรำกฏผู้แต่ง แต่มีเรื่องที่สำมำรถระบุผู้แต่งและปีที่แต่งได้ เช่น  
เรื่องพระลักสิณวงส์ (ព្រះលក្ស្ិណវង្្) ประพันธ์โดยเจ้ำอธิกำรวัดแพรกปรอณำก (វតតហព្រក្សព្រណាក្ស) เมื่อ  
ปี ค.ศ.1890 

 
 
จำกข้อมูลข้ำงต้นท ำให้ทรำบว่ำในพระรำชอำณำจักรกัมพูชำมีวรรณคดีเรื่อง ลักษณวงศ์ 

แต่มีควำมเห็นที่ต่ำงกันโดยศำนติ ภักดีค ำ กล่ำวว่ำเป็นวรรณคดีกรรมที่แปลจำกภำษำไทยเป็น 
ภำษำเขมรโดยออกญำปรำชญำธิบดี (แยม) ในขณะที่ สงบ บุญคล้อย และลี ธำมเตง กล่ำวว่ำ  
เรื่องพระลักษณวงศ์ประพันธ์โดยเจ้ำอธิกำรวัดแพรกปรอณำก 
 
 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณกรรมไทย-เขมร 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณกรรมไทย-เขมร เป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรช่วยอธิบำยลักษณะและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมที่เขมรที่มีกำรรับ
เอำอิทธิพลจำกไทยไปยังเขมร ซึ่งอำจช่วยให้เห็นลักษณะส ำคัญในกำรศึกษำวรรณกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลไทยและแนวทำงในกำรศึกษำวรรณกรรมที่เขมรได้รับจำกไทย 

กำญจนำ นำคสกุล3 กล่ำวว่ำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมแต่โบรำณยืนยัน
ว่ำไทยเป็นฝ่ำยรับวัฒนธรรมของเขมร แต่ประวัติศำสตร์สมัยรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นว่ำเขมรในระยะ
หลังยอมรับวัฒนธรรมไทยมำกขึ้น เขมรถือไทยเป็นแบบอย่ำงทั้งทำงวิชำกำร กำรปกครอง 
ขนบธรรมเนียม ตลอดจนศิลปกรรมและนำฏกรรม มีเจ้ำเขมรหลำยองค์เข้ำมำศึกษำภำษำและ 
วิชำควำมรู้ต่ำง ๆ ในเมืองไทย ในเขมรคนที่พูดภำษำไทยได้ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้รู้ คนเขมรจึงชอบ

                                                           
1 สงบ บุญคล้อย, วรรณกรรมเขมร (กรุงเทพฯ: พระรำมครีเอช่ัน, 2558), 261. 
2 លី ធាមកតង្, អក្ស្រស្ព្ស្តហខ្ែរ, ករះរ មពកលីក្សទ ី2 (ភ្នាំករញ: កស្ង្ ង្ួន ែ ួត, 1960), 158-163. 
3 กำญจนำ นำคสกุล, “ค ำสันนิษฐำนในภำษำไทยที่มีมูลรำกเป็นค ำภำษำเขมร”.(ปริญญำมหำบัณฑิต 

คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย, 2501-2502), 79. 
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พูดภำษำไทย ดังนี้จึงปรำกฏว่ำค ำไทยเข้ำไปอยู่ในภำษำเขมรมำกและเป็นค ำใช้ทุกอย่ำงในภำษำเขมร 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงนัยของอ ำนำจทำงกำรปกครองที่ท ำให้ไทยกลำยเป็นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรม 

 
บัญญัติ สำลี1 กล่ำวถึงวรรณกรรมเขมรสมัยกลำง คือ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19-23 ว่ำ

วรรณกรรมสมัยนี้ เขมรน่ำจะได้รับอิทธิพลวรรณกรรมจำกไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียใต้
หลำยเรื่อง มีหลำยเรื่องท่ีมีชื่อเรื่องเหมือนวรรณกรรมไทยในสมัยนี้ เช่น เรื่อง พระจันทโครพ ดำวเรือง 
พระสมุทร และสุคนธ์ทอง เป็นต้น 

 
ศำนติ ภักดีค ำ2 กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย - เขมร พ.ศ.2325-2447 ว่ำเป็นช่วงที่

วรรณคดีของทั้งสองประเทศมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมำก อันเนื่องมำจำกเป็นช่วงเวลำที่มี  
พระรำชวงศ์กัมพูชำเสด็จเข้ำมำประทับในกรุงเทพมหำนครหลำยพระองค์ โดยเฉพำะในสมัยรัชกำลที่ 
1 – 4 ของไทย ได้แก่ พระองค์เอง (สมเด็จพระนำรำยณ์รำมำธิบดี) พระองค์ด้วง (สมเด็จพระหริรักษ์
รำมำอิศรำธิบดี) พระองค์รำชำวดี (สมเด็จพระนโรดมบรมรำมเทวำวตำร) และพระองค์ศรีสวัสดิ์ 
(สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ หรือ สีสุวัตถิ์) 

ตำมหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์กษัตริย์ เขมรทั้ง 4 พระองค์ เคยเข้ำมำประทับใน 
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเวลำนำนก่อนกำรสถำปนำออกไปเป็นกษัตริย์กัมพูชำ เช่น สมเด็จพระหริรักษ์
รำมำอิศรำธิบดี (พระองค์ด้วง) เคยประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลำกว่ำ 25 ปี สมเด็จพระนโรดม
บรมรำมเทวำวตำร (พระองค์รำชำวดี) เคยผนวชอยู่วัดบวรนิเวศในสมัยรัชกำลที่ 4 กษัตริย์กัมพูชำ 
ทั้ง 2 พระองค์นี้น่ำจะมีบทบำทมำกที่สุดในกำรท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณคดีไทยกับ
วรรณคดีเขมร 

 
ศำนติ ภักดีค ำ3 กล่ำวถึงศำสตรำแลบงที่มำจำกวรรณกรรมไทย เป็นวรรณกรรมเขมรที่

อำจกล่ำวได้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับวรรณกรรมไทยโดยตรง วรรณกรรมเขมรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักระบุไว้ 
ในเรื่องอย่ำงชัดเจนว่ำแปล หรือน ำโคลงเรื่องมำจำกวรรณคดีไทย ศำสตรำแลงบำงเรื่องแม้ไม่ระบุที่มำ
ว่ำมำจำกวรรณกรรมไทย แต่เป็นเรื่องที่มีหลักฐำนว่ำเป็นวรรณกรรมไทย ก็น่ำจะน ำมำจัดรวมไว้  
ในกลุ่มนี้ด้วย เช่น เรื่องพระอภัยมณี แปลมำจำกนิทำนค ำกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ 
 

                                                           
1 บัญญัติ สำลี, วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน (มหำสำรคำม: อภิชำตกำรพิมพ์, 2551), 13. 
2 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 82. 
3 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 145. 
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จำกข้อมูลข้ำงต้นท ำให้ทรำบว่ำไทยและกัมพูชำมีควำมสัมพันธ์กันในด้ำนวรรณกรรม  
โดยเด่นชัดที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็นยุคที่กัมพูชำยอมรับไทยในฐำนะที่เป็นชำติที่มี
วิทยำกำรเจริญก้ำวหน้ำโดยกำรเรียนรู้วิทยำกำรต่ำง ๆ จำกไทย ทั้งยังมีกำรส่งชนชั้นสูงของกัมพูชำ
เข้ำมำเรียนในประเทศไทยแม้กระทั่งกษัตริย์กัมพูชำบำงพระองค์ยังทรงเคยเข้ำมำเรียนในประเทศไทย
ก่อนที่จะทรงนิวัติกลับไปครองรำชย์ที่ประเทศของพระองค์ วรรณกรรมในช่วงรัชกำลของพระองค์ 
จึงเห็นอิทธิพลของวรรณกรรมไทยได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรม 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนี้เป็นกำร
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ที่มีผู้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรม
เรื่องต่ำง ๆ โดยผู้วิจัยเห็นว่ำสำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบเรื่อง  
พระลักษณวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรได้ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ เพ่ือ
ประยุกต์กรอบแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบตัวบทวรรณกรรมต่อไป 

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง1 ได้ศึกษำเชิงวิเครำะห์และเปรียบเทียบร่ำยยำวมหำเวสสันดรชำดก 
กับมหำเวสสันดรชำดกภำษำเขมร ฉบับพุทธศำสนบัณฑิตย์ โดยใช้ กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ ดังนี้ 

1)  วิเครำะห์ในด้ำนเนื้อหำ โดยศึกษำในด้ำนเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง สำรัตถะหรือแก่นเรื่อง  
ตัวละคร และฉำกหรือสถำนที ่

2)  วิเครำะห์ในด้ำนกลวิธีกำรแต่ง โดยศึกษำในด้ำนกลวิธีกำรเล่ำเรื่อง และกลวิธี 
กำรด ำเนินเรื่อง 

3)  วิเครำะห์ในด้ำนกำรใช้ภำษำ โดยศึกษำในด้ำนกำรใช้ถ้อยค ำ กำรใช้โวหำร และกำรใช้
ภำพพจน์ 

 

                                                           
1 วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, “กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์และเปรียบเทียบร่ำยยำวมหำเวสสันดรชำดกกับมหำเวสสันดร

ชำดกภำษำเขมร ฉบับพุทธศำสนบัณฑิตย์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2555), 51. 
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ศำนติ ภักดีค ำ1 ได้ศึกษำเปรียบเทียบกำกีเขมรฉบับพระหริรักษ์รำมำ (พระองค์ด้วง) และ
กำกีค ำกลอนฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน) โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในกำรวิเครำะห์และ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 

1)  จุดมุ่งหมำยในกำรประพันธ์ โดยศึกษำในด้ำนจุดมุ่งหมำยที่ใช้เพ่ือเป็นกำรสืบอำยุ
พระพุทธศำสนำ จุดมุ่งหมำยในกำรสั่งสอน และจุดมุ่งหมำยเพื่อควำมบันเทิง 

2)  กำรเปรียบเทียบรูปแบบของกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน โดยศึกษำเปรียบเทียบในด้ำน
ของลักษณะค ำประพันธ์ 

3)  กำรเปรียบเทียบโครงเรื่องกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน 
4)  กำรเปรียบเทียบแก่นเรื่องกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน 
5)  กำรเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน โดยได้แบ่งส่วนประกอบหลัก

ของเนื้อเรื่องออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือศึกษำในด้ำนอำรัมภกถำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป 
6)  กำรเปรียบเทียบตัวละครในกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน 
7)  กำรเปรียบเทียบฉำกในกำกีเขมรและกำกีค ำกลอน 
 
สุภำ พูนผล2 ได้ศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน  

ท้ำวสุริวงศ ์และพระลัคนำวงศ์ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
1)  ลักษณะค ำประพันธ์ 
2)  แก่นเรื่อง 
3)  โครงเรื่องและกำรด ำเนินเรื่อง 
4)  ฉำก 
5)  ตัวละคร 
6)  ส ำนวนภำษำ ภำพพจน์ 
7)  รสวรรณคดี 
 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, “กำรศึกษำเปรียบเทียบกำกีเขมรฉบับพระหริรักษ์รำมำ (พระองค์ด้วง) และกำกีค ำกลอน

ฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน)” (สำรนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำภำษำตะวันออก 
คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2541), 57-121. 

2 สุภำ พูนผล, “กำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน ท้ำวสุริวงศ์ และ  
พระลัคนำวงศ์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (วรรณคดีไทย) สำขำวรรณคดีไทย บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2551), 63-342. 
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ในส่วนกำรเปรียบเทียบวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ 
ดังนี้ 

1)  รูปแบบ 
2)  เนื้อหำ โดยศึกษำในด้ำนล ำดับเนื้อหำของวรรณกรรม ชื่อตัวละครส ำคัญ และ 

ชื่อสถำนที่และสิ่งของ 
3)  ภำษำ 
4)  อนุภำคเด่นที่ปรำกฏในเรื่อง โดยศึกษำในด้ำน กำรก ำเนินและลักษณะพิเศษของตัว

ละครเอกฝ่ำยหญิง กำรแปลงกำยของตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์เพ่ือลวงหลอก อำวุธวิเศษ สัตว์มหัศจรรย์  
สิ่งบอกเหตุของเทวดำผู้ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือ กำรฝำกสิ่งของเพ่ือเป็นสัญญำณให้ติดตำม เหตุมหัศจรรย์
เพ่ือไม่ให้อีกฝ่ำยล่วงเกิน กำรสร้ำงเรื่องหลอกลวงจำกตัวละครฝ่ำยปฏิปักษ์ กำรต่อสู้ที่มหัศจรรย์
ระหว่ำงพ่ีน้อง กำรปลอมตัวจำกเพศหญิงให้กลำยเป็นเพศชำย กำรคืนร่ำงเดิม และกำรฟ้ืนคืนชีพ 
ของตัวละคร 

 
สุภำวดี เพชรเกตุ1 ได้ศึกษำเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับล้ำนนำ กับพระอภัยมณีฉบับ 

สุนทรภู่ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 
วิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณคดีและศึกษำเปรียบเทียบ โดยใช้กรอบแนวคิดและ

ทฤษฎี ดังนี้ 
1) ประวัติกำรแต่ง โดยศึกษำในด้ำน ต้นฉบับพระอภัยมณีฉบับล้ำนนำ และเนื้อเรื่อง 

พระอภัยมณีฉบับล้ำนนำ 
2) องค์ประกอบของวรรณคดี โดยศึกษำในด้ำนฉันทลักษณ์และรูปแบบค ำประพันธ์  

โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉำก ภำษำและส ำนวนโวหำร 
 
 
 
 
 

                                                           
1 สุภำวดี เพชรเกตุ, “กำรศึกษำเปรียบเทียบพระอภัยมณีฉบับล้ำนนำกับพระอภัยมณีฉบับสุนทรภู่” 

(วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ภำควิชำภำษำไทย บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร, 2557), 31-134. 
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จำกข้อมูลข้ำงต้นผู้วิจัยประมวลกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ 
และเปรียบเทียบวรรณกรรมไทย-เขมร และวรรณกรรมของสุนทรภู่  เ พ่ือน ำมำใช้ วิ เครำะห์
องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของวรรณกรรม โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีในกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่องลักษณวงศ์ และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ดังนี้ 

1)  วิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม 
 -  ลักษณะค ำประพันธ์ 
 -  โครงเรื่อง 
 -  แก่นเรื่อง 
 -  ตัวละคร 
 -  ฉำก 
2)  วิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์ 
 -  กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 
 -  กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง 
 -  กลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 
 -  กลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร 
 -  กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและเสนอฉำก 
 -  กลวิธีกำรใช้ภำษำ 

 
 
 



 

25 
 

 
 

บทที่ 3 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 
ในกำรศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณวงศ์ฉบับสุนทรภู่กับพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรฉบับภำษำเขมร ผู้วิจัยจะศึกษำและน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง 
ลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธี
กำรประพันธ์ในล ำดับต่อไป โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่อง ลักษณวงศ์ 
2.  ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณวงศ์ 

1.  ภูมิหลังของเรื่อง 
 เรื่องลักษณวงศ์เป็นเรื่องที่ไม่มีประวัติปรำกฏว่ำเป็นนิทำนพ้ืนบ้ำน ต ำนำน หรือเป็น

ชำดก แต่จำกกำรศึกษำของสุภำ พูนผล1 ที่ได้ศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ (ฉบับ
สุนทรภู่) บัวระวงไกลสอน (ฉบับภำคเหนือ) ท้ำวสุริวงศ์ (ฉบับภำคอีสำน) และพระลัคนำวงศ์ (ฉบับ
ภำคใต้) พบว่ำวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องมีเค้ำโครงเรื่องที่คล้ำยคลึงกันมำกเพียงแต่แตกต่ำงกันที่ชื่อเรื่อง
เท่ำนั้น โดยปรำกฏอยู่ทุกภำคในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมมุขปำฐะ ลำยลักษณ์ รวมถึงกำรแสดง 
โดยเข้ำใจว่ำน่ำจะได้รับกำรถ่ำยทอดต่อ ๆ กันมำ ตั้งแต่ล้ำนนำจนมำถึงล้ำนช้ำงซึ่งมีดินแดนที่อยู่
ใกล้เคียงกัน ต่อมำน่ำจะมีควำมเป็นไปได้ว่ำวรรณกรรมเรื่องท้ำวสุริวงศ์ของภำคอีสำนแพร่กระจำยมำ
สู่ดินแดนภำคกลำงโดยน ำโครงเรื่องหลักมำแต่งเติมเสริมต่อเรื่องให้แตกต่ำงออกไป อีกทั้งยังน ำมำเรียบ
เรียงใหมด่้วยลักษณะค ำประพันธ์และภำษำของท้องถิ่นภำคกลำง 

 เรื่องลักษณวงศ์ฉบับที่แพร่หลำยและเป็นที่รู้จักกันมำก คือ ฉบับที่เป็นส ำนวนของสุนทรภู่ 
ซึ่งสันนิษฐำนว่ำแต่งขึ้นในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 3) ทั้งนี้สมเด็จ 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ทรงอธิบำยไว้ในหนังสือประวัติสุนทรภู่ ตอนที่
กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ว่ำ 
 
                                                           

1 สุภำ พูนผล, “กำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน ท้ำวสุริวงศ์ และ  
พระลัคนำวงศ์” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (วรรณคดีไทย) สำขำวรรณคดีไทย บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2551), 460. 
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 ...พิเครำะห์ดูเห็นเป็นส ำนวนกลอนสุนทรภู่แต่งแต่ 9 เล่มสมุดไทย (เพียงม้ำ 
ตำมไปเห็นศพนำงเกสร) ต่อนั้นดูเป็นส ำนวนผู้อ่ืนแต่งตำมกลอนสุภำพอีก 7 เล่ม  
แล้วแต่งเป็นบทละครต่อไปอีก 23 เล่ม รวมเป็น 39 เล่มสมุดไทย ในฉบับที่พิมพ์ขำย
มีกลอนน ำหน้ำว่ำเป็นของแต่งถวำยเจ้ำนำย แต่กลอนนั้นเห็นได้ว่ำตัดเอำกลอนที่มีอยู่
ข้ำงต้นเรื่องโคบุตรมำดัดแปลง น่ำสงสัยว่ำจะเป็นของผู้อ่ืนเอำมำเติมเข้ำต่อชั้นหลัง 
เพียงจะให้มีชื่อสุนทรภู่ปรำกฏในหนังสือนั้น1 

 
 จำกข้อมูลหลักฐำนที่มีพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์นี้เดิมทีเป็นส ำนวนของสุนทรภู่แต่งไว้ แต่ 

สุนทรภู่แต่งไว้ถึงแค่เพียงตอนม้ำตำมไปเห็นศพนำงเกสรเท่ำนั้น หลังจำกนั้นมีกวีผู้ อ่ืนแต่งต่อไป 
ทั้งส ำนวนที่เป็นกลอนสุภำพ (กลอนแปด) และกลอนบทละคร  นอกจำกนี้ในลิลิตมหำมกุฎบรมรำชำ
นุสรณ์ พระนิพนธ์ในกรมพระนรำธิปประพันธ์พงศ์ ปรำกฏข้อควำมที่ท ำให้เข้ำใจว่ำสุนทรภู่ได้น ำ  
เรื่องจริงสอดแทรกเข้ำไปในเรื่องลักษณวงศ์ด้วย ดังปรำกฏในโคลงอยู่ 2 บทว่ำ 

 
๏ ฟ้ำมกุฎสุดสวำทน้อง นำงสุดำ อำว์ท่ำน 

นำมพระองค์นฤมล  เมื่อน้อย 
ชิงสิ้นพระชนมำยุ์   เมื่ออภิเนก ษกรมเอย 
ยำมสดับปกรณ์ท้อนละห้อย  เห่ิมหวลฯ 

๏ ทรงก ำสรวลส่อน้ ำ เนตรคลอ เนตรท่ำน 
จับจิตจนสุนทร   ภู่เย้ำ 
เฉลยลักษณวงศ์กรอ  กลอนเปรียบ ภิเปรยเอย 
เยำว์อยู่ยินผู้เฒ่ำ   ถั่งเถิงฯ2 

 
 กรมพระนรำธิปประพันธ์พงศ์เมื่อครั้งทรงพระเยำว์ทรงได้ยินผู้ใหญ่เล่ำว่ำเจ้ำฟ้ำมงกุฎ 

(พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว) ทรงคุ้นเคยกับพระองค์เจ้ำหญิงนฤมล และเมื่อพระองค์เจ้ำหญิง 
นฤมลสิ้นพระชนม์เสียในขณะที่พระองค์ยังทรงผนวชอยู่  เมื่อเสด็จเข้ำไปสดับปกรณ์ทรงมี  
ควำมโศกเศร้ำน้ ำพระเนตรคลอ สุนทรภู่ได้น ำเหตุกำรณ์นี้ไปแต่งสอดแทรกในเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่
พระลักษณวงศ์ครวญถึงนำงทิพเกสรซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์ จึงไปเปิดพระโกศเมื่อเห็นศพ  
นำงทิพเกสร พระลักษณวงศ์ยิ่งเศร้ำโศกน้ ำพระเนตรไหลตกลงมำถูกศพและคร่ ำครวญถึงนำงทิพเกสร 

                                                           
1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), ค ำน ำ. 
2 พ.ณ ประมำญมำรค [นำมแฝง], ประวัติค ำกลอนสุนทรภู่ (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2553), 

158-159. 
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 นอกจำกนี้ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ว่ำ 
 

เรื่ องลักษณวงศ์นี้ ได้ รับควำมนิยมและมีกำรเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่ อง 
โดยกรมศิลปำกรได้น ำนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ ตรวจสอบช ำระ 
จำกต้นฉบับสมุดไทยโดยนำยหรีด เรืองฤทธิ์  พิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี
พุทธศักรำช 2501 ต่อมำเมื่อปีพุทธศักรำช 2514 กรมศิลปำกรได้อนุญำตให้พิมพ์  
ในงำนฌำปนกิจศพ และพิมพ์รวมเล่มในหนังสือ “รวมนิทำน สุภำษิต และบทเห่กล่อม
ของสุนทรภู่” เมื่อปีพุทธศักรำช 2529 และปัจจุบันได้มีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งที่ 
4 โดยกรมศิลปำกร เมื่อปีพุทธศักรำช 2558 โดยนำงพันธุ์อร จงประสิทธิ์   
ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมจำกเอกสำรต้นฉบับสมุดไทย พร้อมทั้งปรับอักขรวิธีและ  
อธิบำยศัพท์เพิ่มเติม1 

 
 นอกจำกเรื่องลักษณวงศ์ส ำนวนของสุนทรภู่แล้ว ยังมีวรรณกรรมวัดเกำะเรื่องลักษณวงศ์ 

ที่ตีพิมพ์วำงจ ำหน่ำยในช่วงประมำณปีพุทธศักรำช 2438 - 2469 ปัจจุบันเว็บไซต์หนังสือเก่ำ 
ชำวสยำม โดยศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)2 ได้น ำมำเผยแพร่ทั้งหมด 29 เล่ม คือ  
เล่มที่ 10, 11, 13-27 และ 29-40 โดยเล่มที่ 10, 11, 13, 15 และ 16 ระบุว่ำเป็นผลงำนกำรประพันธ์
ของสุนทรภู่ ส่วนเล่มอ่ืนไม่ได้ระบุว่ำเป็นผลงำนกำรประพันธ์ของสุนทรภู่หรือกวีท่ำนใด แต่จำกกำร
พิจำรณำเนื้อหำพบว่ำมีเนื้อหำต่ำงจำกนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ ที่กรมศิลปำกรพิมพ์
เผยแพร่ ครั้งที่ 4 พุทธศักรำช 2558 เนื้อหำที่พบนั้นเป็นตอนหลังจำกนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่  
เรื่อง ลักษณวงศ์ คือ เป็นตอนต่อจำกพิธีถวำยเพลิงพระศพนำงทิพเกสรและด ำเนินเนื้อเรื่องไปจนถึง
รุ่นลูกของพระลักษณวงศ์ที่ออกตำมหำพระบิดำ จึงไม่อำจทรำบได้ว่ำเรื่ องลักษณวงศ์ที่โรงพิมพ์ 
วัดเกำะ หรือโรงพิมพ์รำษฎร์เจริญพิมพ์เผยแพร่นี้เป็นส ำนวนของสุนทรภู่ทั้งหมดหรือเป็นส ำนวนที่ 
แต่งเพ่ิมเติมต่อจำกของสุนทรภู่ 

 เรื่องลักษณวงศ์เป็นเรื่องที่สันนิษฐำนว่ำรู้จักกันทั่วในอดีต จึงพบวรรณกรรมเรื่องนี้อยู่ใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ เช่น เอกสำรสมุดไทยเรื่องลักษณวงศ์ที่วัดโพธิญำณ ต ำบลหัวรอ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เนื้อหำกล่ำวถึงบุตรของนำงกินรีทั้งห้ำมำลำพระมำรดำเพ่ือจะออกไปตำมหำ 
พระลักษณวงศ์ผู้เป็นพระบิดำ จนได้พบกับเกสรสุริยวงศ์ซึ่งลำท้ำวนำคำเพ่ือออกตำมหำพระลักษณวงศ์
                                                           

1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์, พิมพ์ครั้งท่ี 
4 (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), ค ำน ำ. 

2 ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน), วรรณกรรมวัดเกำะ เข้ำถึงเมื่อ 21 กันยำยน 2561, เข้ำถึง
ไ ด้ จ ำกจำก  http://www.sac.or.th/databases/siamrarebooks/th/website/oldbook/subbook_sort/43/ 
100/400/1000. 
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ผู้เป็นบิดำเช่นกัน และได้ต่อสู้กันจนภำยหลังจึงรู้ว่ำเป็นพ่ีน้องกันจึงชวนกันเดินทำงไปตำมหำพระบิดำ
ด้วยกันและได้พบกับนำงทิพเกสรซึ่งบวชเป็นพรำหมณ์ และเอกสำรสมุดไทยเรื่องลักษณวงศ์ วัดตองปุ 
อ ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเนื้อควำมตั้งแต่ยักษ์จับพระมำรดำของพระลักษณวงศ์ไป  
พระลักษณวงศ์ตื่นมำไม่พบพระมำรดำจึงออกตำมหำจึงได้พบนำงทิพเกษรและเรียนวิชำกับพระฤๅษี 
จนกระท่ังถึงตอนพระลักษณวงศ์ไปตำมหำพระมำรดำที่เมืองนัครำช1 
 

2.  ประวัติผู้ประพันธ์ 
 พระสุนทรโวหำรหรือที่รู้จักกันในชื่อสุนทรภู่ (มำจำกรำชทินนำมว่ำ “สุนทรโวหำร” 

รวมกับชื่อเดิมว่ำ “ภู่” เป็นสุนทรภู่) เป็นกวีในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชำวไทย 
เนื่องมำจำกแบบเรียนวิชำภำษำไทยได้น ำผลงำนของท่ำนมำให้ศึกษำหลำยเรื่องอีกทั้งยังเป็นบุคคลส ำคัญ
ที่ได้รับกำรยกย่องจำกนำนำชำติ มีประวัติดังนี้ 
ชำติก ำเนิด 

 สุนทรภู่ เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ ำ ปีมะเมีย จุลศักรำช 1148 เวลำ  
2 โมงเช้ำ2 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนำยน 2329 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช สถำนที่เกิดสันนิษฐำนว่ำน่ำจะอยู่บริเวณด้ำนเหนือของพระรำชวังหลัง (ปัจจุบันคือบริเวณ
สถำนีรถไฟบำงกอกน้อย) ในส่วนของบิดำมำรดำนั้นไม่ปรำกฏข้อมูลที่ชัดเจน โดยฝ่ำยบิดำนักวิชำกำร
ส่วนใหญ่เชื่อว่ำเป็นชำวบ้ำนกร่ ำ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง3 ส่วนมำรดำสันนิษฐำนว่ำอพยพมำจำก
กรุงศรีอยุธยำสมัยเสียกรุงมำตั้งรกรำกอยู่ที่กรุงธนบุรี4 และน่ำจะเป็นข้ำหลวงเดิมในพระรำชวังหลัง
เพรำะเมื่อหย่ำร้ำงกับสำมีแล้วจึงสำมำรถกลับเข้ำมำถวำยตัวเป็นแม่นมของพระองค์เจ้ำหญิงจงกล 5 
พระธิดำในสมเด็จพระเจ้ำหลำนเธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ได้ และด้วยเหตุนี้สุนทรภู่จึงได้
ถวำยตัวเป็นข้ำในกรมพระรำชวังหลังตั้งแต่ยังเล็ก 
 
 
 

                                                           
1 ดรณ์ แก้วนัย และพัชรี ศรีเพ็ญแก้ว, บรรณำธิกำร, สยำมปกรณ์ปริวรรต เล่ม 2 (นครปฐม: ศูนย์สยำม

ทรรศน์ศึกษำ, 2556), 147. 
2 พ.ณ ประมำญมำรค [นำมแฝง], ประวัติค ำกลอนสุนทรภู่ (ฉบับปรับปรุง) (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2553), 47. 
3 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ, นำมำนุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ, 2553), 266. 
4 เรื่องเดียวกัน 
5 พ.ณ ประมำญมำรค [นำมแฝง], ประวัติค ำกลอนสุนทรภู่ (ฉบับปรับปรุง), 47. 
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ชีวิตและกำรงำน 
สุนทรภู่เมื่อเจริญวัยได้รับกำรศึกษำที่วัดชีปะขำว (วัดศรีสุดำรำม) ริมคลองบำงกอกน้อย 

ภำยหลังได้รับรำชกำรเป็นมหำดเล็กในกรมพระรำชวังหลังและลอบคบหำกับนำงในชื่อว่ำจัน  
เมื่อควำมทรำบถึงพระรำชวังหลังจึงต้องโทษจ ำคุก ภำยหลังพ้นโทษ เมื่อปี พ.ศ. 2349 สุนทรภู ่
ได้เดินทำงไปรำชกำรที่จังหวัดระยองและพบกับบิดำที่บวชอยู่ จึงได้แต่งนิรำศเมืองแกลง ซึ่งเป็นนิรำศ
เรื่องแรกของสุนทรภู่ 

สุนทรภู่เมื่อกลับมำรับรำชกำรก็ได้รับพระรำชทำนนำงจันให้เป็นภรรยำ และได้เป็น
พระอำจำรย์ถวำยพระอักษรพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำอำภรณ์ และได้แต่งสวัสดิรักษำค ำกลอนถวำย 
นอกจำกนี้ยังได้รับใช้พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยโดยกำรต่อบทพระรำชนิพนธ์บทละคร
เรื่องรำมเกียรติ์เป็นที่ถูกพระทัยจึงได้ร่วมถวำยควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบทพระรำชนิพนธ์หลำยครั้งและ
หลำยเรื่องอีกทั้งยังได้เป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมแต่งเสภำเรื่องขุนช้ำงขุนแผน ด้วยเหตุนี้จึงได้รับ
พระรำชทำนยศในเวลำต่อมำ ต่อมำในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สุนทรภู่ได้ออก
อุปสมบทเป็นระยะเวลำประมำณ 18 ปี ซึ่งในขณะบวชก็ยังได้ถวำยงำนเจ้ำนำยพระองค์ต่ำง ๆ  
อยู่เสมอ เช่น เป็นพระอำจำรย์ถวำยพระอักษรสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำมหำมำลำ กรมพระ
ยำบ ำรำบปรปักษ์ (เจ้ำฟ้ำกลำง) และ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำปิ๋ว (เจ้ำฟ้ำปิ๋ว) อีกทั้ง 
ในระหว่ำงบวชก็ได้แต่งงำนประพันธ์อีกหลำยเรื่อง เช่น นิรำศภูเขำทอง ร ำพันพิลำป เป็นต้น 

ภำยหลังสุนทรภู่ได้ลำสิกขำบทออกมำและเข้ำรับรำชกำรอยู่กับสมเด็จเจ้ำฟ้ำจุฑำมณี 
กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ภำยหลังพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้ำฟ้ำมงกุฎ 
เสด็จขึ้นครองรำชย์เป็นพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงสถำปนำสมเด็จเจ้ำฟ้ำจุฑำมณี 
กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ขึ้นเป็น พระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สุนทรภู่จึงได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้ำกรมอำลักษณ์ฝ่ำยพระรำชวังบวร โดยมีบรรดำศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหำร และได้รับรำชกำร 
จนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2398  
 
เกียรติประวัติและผลงำน 

สุนทรภู่ได้รับกำรประกำศยกย่องเกียรติคุณให้เป็นบุคคลส ำคัญที่มีผลงำนดีเด่น
ทำงด้ำนวัฒนธรรมระดับโลก โดยองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำติ 
(UNESCO) เนื่องในวำระครบรอบ 200 ปีเกิดของสุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยสุนทรภู่มีผลงำน 
แบ่งตำมประเภท ดังนี้ 

นิรำศ 
 -  นิรำศเมืองแกลง 
 -  นิรำศพระบำท 
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 -  นิรำศภูเขำทอง 
 -  โคลงนิรำศสุพรรณ 
 -  นิรำศวัดเจ้ำฟ้ำ 
 -  นิรำศอิเหนำ 
 -  นิรำศพระประธม 
 -  ร ำพันพิลำป 
 -  นิรำศเมืองเพชร 
 
นิทำนค ำกลอน 
 -  โคบุตร 
 -  พระอภัยมณ ี
 -  กำพย์พระไชยสุริยำ 
 -  ลักษณวงศ ์
 -  สิงหไตรภพ 
 -  จันทโครบ 
 
สุภำษิต 
 -  สวัสดิรักษำค ำกลอน 
 -  เพลงยำวถวำยโอวำท 
 -  สุภำษิตสอนหญิง 
 
กลอนบทละคร 
 -  บทละครเรื่องอภัยนุรำช 
 
บทเสภำ 
 -  บทเสภำ เรื่อง ขุนช้ำงขุนแผน ตอน ก ำเนิดพลำยงำม 
 -  เสภำพระรำชพงศำวดำร 
 
บทเห่กล่อมพระบรรทมและเรื่องจับระบ ำ 
 -  บทเห่เรื่องจับระบ ำ 
 -  บทเห่เรื่องกำก ี
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 -  บทเห่เรื่องพระอภัยมณ ี
 -  บทเห่เรื่องโคบุตร 

 
3.  ลักษณะทำงกำยภำพ 

 เอกสำรเรื่องลักษณวงศ์ที่ผู้วิจัยใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจำกหนังสือนิทำน  
ค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ ฉบับกรมศิลปำกรพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 4 พุทธศักรำช 2558  
มีทั้งหมด 20 ตอน1 ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลงเป็นพระชำยำ 
 ตอนที่ 2 ท้ำวพรหมทัตตรัสสั่งประหำรพระมเหสีและพระรำชโอรส แต่เพชฌฆำต

ปล่อยไป 
 ตอนที่ 3 นำงสุวรรณอ ำภำกับลักษณวงศ์เดินดงขณะบรรทม ท้ำววิรุญมำศปลุกนำง

แล้วพำไปเมืองมยุรำ 
 ตอนที่ 4 ลักษณวงศ์ตำมหำพระมำรดำจนได้พบนำงทิพเกสร 
 ตอนที่ 5 ลักษณวงศ์อยู่เรียนวิชำกับพระฤๅษี ส ำเร็จแล้วไปตำมหำพระมำรดำ 

ที่เมืองมยุรำ 
 ตอนที่ 6 ลักษณวงศ์พบบพระมำรดำที่เมืองมยุรำแล้วเชิญเสด็จออกจำกเมือง 
 ตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ 
 ตอนที่ 8 ท ำศพท้ำววิรุญมำศ 
 ตอนที่ 9 ลักษณวงศ์ครองเมืองมยุรำ 
 ตอนที่ 10 ลักษณวงศ์เสด็จกลับเมืองพำรำณสี 
 ตอนที่ 11 ลักษณวงศ์เสด็จเข้ำเมืองพำรำณสี 
 ตอนที่ 12 นำงทิพเกสรไปอยู่กับห้ำกินรี 
 ตอนที่ 13 ลักษณวงศ์เดินทำงไปรับนำงทิพเกสร 
 ตอนที่ 14 ลักษณวงศ์พำนำงทิพเกสรกลับเมืองขณะบรรทม วิชำธรลักนำงไปท ำให้

พลัดกัน 
 ตอนที่ 15 ลักษณวงศ์ตำมหำนำงทิพเกสรไปถึงเมืองยุบลแล้วได้นำงยี่สุ่นเป็นพระชำยำ 
 ตอนที่ 16 ท้ำวกรดสุริยกำลอภิเษกลักษณวงศ์กับนำงยี่สุ่นและให้ครองเมืองยุบล 

                                                           
1 ในกำรศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับ

ภำษำเขมร) ผู้วิจัยศึกษำเรื่องพระลักษณวงศ์เพียง 7 ตอน คือตั้งแต่ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร ได้นำงยักษ์
แปลงเป็นพระชำยำ ถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ เนื่องจำกเป็นตอนท่ีมีเนื้อหำตรง
กับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในส่วนเนื้อหำที่เกินน้ันผู้วิจัยจะไม่น ำมำศึกษำวิเครำะห์ 
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 ตอนที่ 17 พรำหมณ์เกสรพบนำยพรำน ครั้นทรำบข่ำวลักษณวงศ์ จึงขอให้พำเข้ำถวำยตัว 
 ตอนที่ 18 นำงยี่สุ่นหึง แต่งอุบำยให้ประหำรพรำหมณ์เกสร 
 ตอนที่ 19 ลักษณวงศ์โศกถึงนำงทิพเกสร 
 ตอนที่ 20 ท ำศพนำงทิพเกสร 

 

   
(ก)                                                 (ข) 

ภำพที่ 1 แสดงภำพหนังสือนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ 
(ก)  หน้ำปกหนังสือนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ 
(ข)  เนื้อหำหนังสือนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ 

 
4.  เรื่องย่อ 

 หนังสือนิทำนค ำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ ฉบับกรมศิลปำกรพิมพ์เผยแพร่  
ครั้งที่ 4 พุทธศักรำช 2558 มีทั้งหมด 20 ตอน คือตั้งแต่ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร  
ได้นำงยักษ์แปลงเป็นพระชำยำ ถึงตอนที่ 20 ท ำศพนำงทิพเกสร มีเรื่องย่อดังนี้ 

 กษัตริย์พระองค์หนึ่งนำมว่ำท้ำวพรหมทัต มีพระมเหสีชื่อนำงสุวรรณอ ำภำ และมี
พระโอรสชื่อว่ำลักษณวงศ์ วันหนึ่งท้ำวพรหมทัตไม่เกษมศำนติ์จึงน ำพระมเหสีและพระโอรสเสด็จ
ประพำสป่ำ เมื่อถึงป่ำมีนำงยักขินีหม้ำยตนหนึ่งมำพบ นำงยักษ์อยำกได้ท้ำวพรหมทัตเป็นสำมี  
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จึงปลอมตัวเป็นกวำงทองล่อให้ท้ำวพรหมทัตตำมจนไกลจำกขบวนประพำส แล้วจึงกลำยร่ำงเป็นยักษ์
ดังเดิม นำงยักษ์วำงแผนพูดใส่ควำมนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็นผู้ให้นำงมำฆ่ำท้ำวพรหมทัต ท้ำวพรหมทัต
ตกใจและทรงพิโรธจนสลบไป ฝ่ำยนำงยักขินีจึงแปลงกำยเป็นนำงงำมแล้วมำดูแลท้ำวพรหมทัต 
ในขณะที่พระองค์สลบไป เมื่อท้ำวพรหมทัตฟ้ืนขึ้นนำงยักษ์แปลงจึงโกหกว่ำ นำงเกิดจำกดอกไม้  
ตัวนำงนี้มีเทพยดำประทำนพรให้เหล่ำยักษ์ผีป่ำทั้งหลำยหวำดกลัวนำง นำงจึงช่วยชีวิตท้ำวพรหมทัต
ไว้ได้ ท้ำวพรหมทัตเมื่อได้ยินก็หลงเชื่อ เมื่อกลับมำยังขบวนเสด็จจึงให้ทหำรจับนำงสุวรรณอ ำภำ 
ไปประหำรชีวิต ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อเห็นดังนั้นจึงเข้ำไปขอร้องให้บิดำไม่เอำโทษมำรดำ  
แต่ท้ำวพรหมทัตไม่ฟังและโกรธจึงสั่งให้ทหำรน ำพระลักษณวงศ์ไปประหำรชีวิตด้วย  ครั้นเมื่อจะ
ประหำรนำงสุวรรณอ ำภำนำงได้ตั้งจิตอธิษฐำนให้เทพเทวำทั้งหลำยจงรับรู้ว่ำนำงไม่มีควำมผิด  
เมื่อเพชฌฆำตจะลงดำบประหำรก็ ไม่สำมำรถประหำรได้ เพรำะพระอินทร์ทรงมำช่วยไว้   
ฝ่ำยเพชฌฆำตเมื่อเห็นเช่นนั้นก็รู้ได้ว่ำนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์มิได้มีควำมผิด จึงสงสำร
และปล่อยนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ให้เข้ำป่ำไป ส่วนท้ำวพรหมทัตก็พำนำงยักษ์แปลง 
กลับเมือง ครองรักกันอย่ำงมีควำมสุขจนมีพระธิดำชื่อว่ำนำงทัศโกสุม 

 ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำกับพระลักษณวงศ์เดินทำงมำกลำงป่ำได้ 3 เดือน วันหนึ่งมำถึง 
ริมสระน้ ำอยู่กลำงป่ำจึงหยุดพักและนอนหลับไป ในขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อท้ำววิรุญมำศ 
ครองเมืองมยุรำมำพบทั้งสององค์ ท้ำววิรุญมำศหลงรักนำงสุวรรณอ ำภำจึงเสกมนต์ให้พระลักษณวงศ์
หลับแล้วเข้ำไปปลุกนำงสุวรรณอ ำภำและเชิญนำงไปเป็นมเหสีแต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ยอม ท้ำววิรุญมำศ
จึงขู่จะฆ่ำพระลักษณวงศ์ นำงสุวรรณอ ำภำจึงยอมไปกับท้ำววิรุญมำศ ระหว่ำงทำงนำงสุวรรณอ ำภำ 
พบฝูงลิงนำงจึงฝำกสไบไว้ให้พระลักษณวงศ์เพ่ือบอกทำงไปยังเมืองมยุรำ ท้ำววิรุญมำศเมื่อพำนำง
มำถึงยังเมืองก็พยำมเล้ำโลม แต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ยินยอมจึงอธิษฐำนขอประเวณีในกำยนำง 
จงสูญหำยไป ท้ำววิรุญมำศจึงไม่สำมำรถล่วงเกินนำงได้ แต่ด้วยควำมรักจึงให้นำงอยู่ในต ำหนักและ 
ให้เหล่ำนำงก ำนัลเข้ำมำดูแลนำงสุวรรณอ ำภำอย่ำงดี 

 ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อตื่นขึ้นมำไม่เห็นมำรดำก็เศร้ำโศกเสียใจเที่ยวเดินทำงตำมหำ 
จนเวลำล่วงมำได้ 7 วัน พระลักษณวงศ์ได้เดินมำถึงยังอำศรมของพระฤๅษีมหำเมฆและได้พบกับ 
นำงทิพเกสรซึ่งพระฤๅษีเก็บนำงมำจำกดอกบัวแล้วน ำมำเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก ลักษณวงศ์จึงขอ 
อยู่เรียนวิชำกับพระฤำษีและเป็นเพ่ือนเล่นกับนำงทิพเกสร คืนหนึ่งพระลักษณวงศ์สุบินถึงมำรดำ
พระองค์จึงเศร้ำโศกเสียใจครั้นเมื่อเช้ำจึงลำพระฤๅษีเพ่ือจะออกไปตำมหำพระมำรดำ พระฤๅษีจึงเสก
ม้ำกับพระขรรคพ์ร้อมทั้งสั่งให้รักษำท้ังสองสิ่งนี้ไว้กับตัวตลอดเวลำ 

 พระลักษณวงศ์ออกเดินทำงตำมหำพระมำรดำจนมำพบลิงที่นำงสุวรรณอ ำภำ 
ฝำกผ้ำสไบไว้ให้ ฝูงลิงจึงได้มอบผ้ำสไบและชี้ทำงไปเมืองมยุรำให้กับพระลักษณวงศ์ ในคืนนั้น 
นำงสุวรรณอ ำภำทรงสุบิน เมื่อท ำนำยควำมฝันก็ทรำบว่ำจะได้พบกับลูกรักในเร็ววัน ฝ่ำยพระลักษณวงศ์
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เมื่อมำถึงยังเมืองมยุรำก็ได้ปลอมเป็นโยคีเข้ำไปสืบเรื่องรำวของพระมำรดำ หลังจำกทรำบข่ำวของ
พระมำรดำแล้วจึงลอบเข้ำไปหำมำรดำในพระรำชวังเพ่ือพำหนี แล้วจึงเขียนสำรท้ำรบไว้ที่หน้ำประตู 
ครั้นรุ่ ง เช้ำท้ำววิรุญมำศเห็นสำรก็แค้นเคืองเป็นอย่ำงมำกจึงจัดเตรียมกองทัพเ พ่ือไปชิ ง 
นำงสุวรรณอ ำภำคืน ก่อนยกทัพไปท้ำววิรุญมำศได้ให้โหรท ำนำยกำรสู้รบครั้งนี้ปรำกฏว่ำท้ำววิรุญมำศ
ดวงชะตำถึงฆำต แต่กระนั้นท้ำววิรุญมำศก็ยังออกไปสู้รบและถูกพระลักษณวงศ์ฆ่ำตำยในที่สุด  
พระลักษณวงศ์ได้ให้เหล่ำเสนำยักษ์ทั้งหลำยจัดพิธีท ำศพท้ำววิรุญมำศ และน ำรำชรถมำรับพระองค์
กับพระมำรดำเข้ำไปยังนครมยุรำ หลังจำกนั้นบรรดำเสนำยักษ์ทั้งหลำยได้ทูลเชิญพระลักษณวงศ์ 
ขึ้นครองเมืองมยุรำ 

 พระลักษณวงศ์หลังจำกครองเมืองมยุรำได้ 3 เดือน คืนหนึ่งลักษณวงศ์ฝันถึง 
นำงทิพเกสร พระองค์จึงทรงเป็นห่วงนำงทิพเกสรจึงมำลำมำรดำเพ่ือนไปรับนำง แต่มำรดำขอให้ 
ไปช่วยบิดำก่อนเพรำะถูกนำงยักษ์ท ำเสน่ห์ ใส่ พระลักษณวงศ์จึงตั้งท้ำววิรุญวงศ์ผู้เป็นบุตรของ 
ท้ำววิรุญมำศเป็นผู้ครองนครมยุรำแทนพระองค์ต่อไป 

 หลังจำกนั้นพระลักษณวงศ์จึงยกทัพมำล้อมเมืองพำรำณสี นำงยักขินีแปลงจึงอำสำ 
ออกรบแทนโดยจะแปลงตัว เป็นท้ำวพรหมทัต ท้ำวพรหมทัตก็จึ งให้นำงยักขินีออกไปรบ 
ตำมควำมประสงค์ พระลักษณวงศ์รู้ทันว่ำเป็นยักษ์ปลอมตนมำจึงให้ทหำรจับนำงและมัดไว้   
นำงยักขินีจึงกลับร่ำงเป็นยักษ์ดังเดิม ฝ่ำยท้ำวพรหมทัตยอมแพ้และได้รู้ควำมจริงว่ำมเหสีของพระองค์
นั้นเป็นยักษ์แปลงมำ ท้ำวพรหมทัตก็รับนำงสุวรรณอ ำภำกับลักษณวงศ์เข้ำเมือง ตรัสสั่งให้น ำนำงยักษ์
ไปถ่วงทะเล แล้วให้จัดกำรสมโภชทั้งสองพระองค์ และปกครองเมืองอย่ำงสงบสุข 

 กล่ำวถึงฝ่ำยนำงทิพเกสรเฝ้ำรอพระลักษณวงศ์อยู่ที่อำศรม กระทั่งวันหนึ่งพระฤๅษี
อำพำธและสิ้นชีวิตลง นำงเศร้ำโศกเสียใจเป็นอย่ำงมำก นำงจึงตัดสินใจจะผูกคอตำย ในตอนนั้น
นกแก้วสองผัวเมียเข้ำมำห้ำมนำงไว้นำงจึงได้สติขึ้นมำ 

 ในขณะนั้นมีนำงกินรีทั้ง 5 ตน คือ นำงสร้อยสุวรรณำ นำงมณีเทวำ นำงบุปผำ  
นำงจันทพัตรำ และนำงรัตนำ บินผ่ำนมำเห็นจึงเข้ำมำถำมไถ่เหตุกำรณ์ เมื่อทรำบควำมแล้วจึงชวน
นำงไปอยู่ด้วยกันที่ถ้ ำสุรกำนต์เขำมณี โดยนำงกินรีจะคอยผลัดเวรกันมำที่อำศรมเพ่ือมำรอ 
พระลักษณวงศ ์นำงทิพเกสรจึงได้เผำศพพระฤๅษีพร้อมทั้งกุฏิไปด้วยกัน 

 ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อปรำบนำงยักขินีแล้วก็นึกถึงนำงทิพเกสรจึงกรำบลำบิดำ
มำรดำเพ่ือไปรับนำงทิพเกสรมำอยู่ด้วย แต่เมื่อลักษณวงศ์เดินทำงมำรับที่พระอำศรมจึงไม่พบใคร  
พบเพียงกองเพลิงที่มอดไหม้ก็คิดว่ำนำงทิพเกสรตำยเสียแล้วจึงเศร้ำโศกเสียใจ ครั้นเมื่อนกแก้ว 
สองผัวเมียมำพบจึงเล่ำควำมเป็นมำทั้งหมดให้พระลักษณวงศ์ทรำบ ในขณะนั้นนำงกินรีผู้น้องบินมำ
พบพระลักษณวงศ์ก็เกิดนึกรักทันที พระลักษณวงศ์จึงสอบถำมนำงจึงได้ควำมว่ำนำงเป็นผู้ช่วยเหลือ  
นำงทิพเกสรไว้พระลักษณวงศ์จึงขอแทนคุณพระลักษณวงศ์จึงได้นำงเป็นชำยำ หลังจำกนั้นนำงกินรี
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จึงพำพระลักษณวงศ์ไปที่ถ้ ำสุรกำนต์เขำมณี ได้พบกับนำงทิพเกสรได้นำงเป็นพระชำยำ และได้ 
ร่วมภิรมย์กับนำงกินรีทั้งห้ำด้วย 

 หลังจำกนั้นลักษณวงศ์พำนำงทิพเกสรออกเดินทำงกลับเมือง ระหว่ำงทำง 
พระลักษณวงศ์เล่ำเรื่องท ำไมกระต่ำยไม่ลงกินน้ ำที่ท่ำ ท ำไมจระเข้ถึงไม่มีลิ้น และเรื่องท ำไมเสือถึงมีลำย 
ให้นำงทิพเกสรฟัง เมื่อเดินทำงได้ระยะหนึ่งก็หยุดพักบรรทมระหว่ำงทำง ในตอนนั้นมหิงสำวิชำธร 
มำพบทั้งสององค์ก็หลงรักนำงทิพเกสรจึงเสกมนต์ให้นำงหลับแล้วลักตัวนำงไป ในขณะนั้นจันทำ 
วิชำธรได้ยินเสียงจึงเข้ำมำดูและพบนำงทิพเกสรเกิดรักนำงจึงต่อสู้ช่วงชิงนำงทิพเกสรแต่ทั้งสองเสียที
ให้แก่กันจนสิ้นชีพลงทั้งคู่ นำงทิพเกสรจึงต้องเดินทำงในป่ำเพียงล ำพัง เทพยดำที่สิงสถิตอยู่ในต้นรัง
เกิดสงสำรนำงจึงแปลงกำยเป็นพรำหมณ์ชรำแล้วมอบแหวนวิเศษให้ แหวนนี้หำกสวมนิ้วนำง 
จะกลำยเพศเป็นพรำหมณ์ หำกสวมนิ้วก้อยจะกลำยเป็นสตรีดังเดิม และได้ชี้ทำง ให้นำงไปตำมหำ
ลักษณวงศ ์

 ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อคลำยจำกมนต์  ครั้นไม่พบนำงเกสรก็เศร้ำโศกเสียใจ 
จึงออกตำมหำจนมำถึงเมืองยุบล มีท้ำวกรดสุริกำลเป็นเจ้ำผู้ครองเมือง มีนำงมณีอัมพรเป็นมเหสี  
และมีพระธิดำนำมว่ำยี่สุ่น พระลักษณวงศ์กับนำงยี่สุ่นเมื่อได้พบกันต่ำงมีใจรักใคร่ซึ่งกันและกัน  
พระลักษณวงศ์จึงได้นำงยี่สุ่นเป็นมเหสีและครองเมืองยุบลในที่สุด ฝ่ำยพรำหมณ์ทิพเกสรทรงครรภ์ 
แต่ด้วยรูปเนรมิตเป็นพรำหมณ์จึงท ำให้มองไม่เห็น นำงเดินทำงตำมหำพระลักษณวงศ์จนมำถึง 
เขตเมืองยุบล ได้พบพรำนป่ำคนหนึ่งและรู้ว่ำลักษณวงศ์เป็นกษัตริย์เมืองยุบลและมีมเหสีคือนำงยี่สุ่น 
พรำหมณ์ทิพเกสรเสียพระทัยมำกและได้ขอให้นำยพรำนพำเข้ำถวำยตัวรับใช้ พระลักษณวงศ์ 
เห็นพรำหมณ์เกสรมีรูปร่ำงหน้ำตำ น้ ำเสียง และชื่อคล้ำยกับนำงทิพเกสรก็มีจิตยินดีรับไว้   
ฝ่ำยพรำหมณ์เกสรก็เฝ้ำรับใช้อย่ำงใกล้ชิดจนเป็นที่โปรดปรำนของพระลักษณวงศ์ ท ำให้นำงยี่สุ่น
อิจฉำจึงคิดกลอุบำยใส่ควำมว่ำพรำหมณ์เกสรล่วงเกินตน พระลักษณวงศ์หลงเชื่อและพิโรธมำกจึงตรัส
สั่งให้น ำพรำหมณ์เกสรไปประหำรชีวิต 

 เมื่อเพชฌฆำตลงดำบประหำรชีวิตพรำหมณ์เกสรร่ำงก็กลำยกลับเป็นนำงงำมและ 
คลอดโอรสในตอนนั้น ฝ่ำยพระลักษณวงศ์ทรำบเรื่องจึงรีบเสด็จไปที่ลำนประหำร ครั้นพบว่ำเป็น 
นำงทิพเกสรก็เศร้ำโศกเสียพระทัย จึงสั่งให้เคลื่อนพระศพเข้ำเมืองและจัดพิธีถวำยเพลิงพระศพให้กับ
นำงทิพเกสรอย่ำงยิ่งใหญ่ 
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  ภูมิหลังของเรื่อง 

 เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ฉบับพิมพ์โดยส ำนักพิมพ์สุชีวิตไม่ได้ระบุนำม 
ของผู้ประพันธ์ ในหนังสือเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 ขึ้นต้นโดยด ำเนินเนื้อเรื่อง ดังนี้ 

 
 1  កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន  ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
  ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា   កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 

 1  จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน  ก่อนมีเผ่ำพงศำวงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ  เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ในขณะที่ศำนติ ภักดีค ำ กล่ำวถึงผู้แปลเรื่องลักษณวงศ์จำกภำษำไทยเป็นภำษำเขมร
ได้มีกำรระบุรำชทินนำมของผู้แปลว่ำ คือ ออกญำปรำชญำธิบดี (แยม)1 แล้วจึงด ำเนินเนื้อเรื่องซึ่งมี
เนื้อควำมเดียวกัน ดังบทประพันธ์นี้ 

 
   “...ขฺญุมฺสูมกฺรำบถฺวำยบงฺค บำท สมฺเตจพฺระบรมนำถอิสฺสร 
  กฺรุงแผนพิภุพกมฺพุชำ   ถฺกำลเถฺกีงริธำทฺรงบำรมี 
  เสฺตจทฺรงทสพิจโฎยธมฺมำ   มำนพฺระโองกำรโปฺรสปฺรำณีย 
  นำมแยมชำปฺรำชฺญำธิบตี   โอยแตงเสจกฺตีลกฺสนวงฺส 
  พฺรุงแปฺรพีพำกฺยเสียมสุธขฺม ี  ชำพำกฺยแขฺมรสฺตีทุกอ รุง 
  มูลเจฺรียงรำมถฺวำยชำกีรคง   สมฺรำบทุกกฺนุงกฺรุงรำชนครำ 
  เทีบแถฺลงแตงตำมเรืองนิทำน  มุนมำนบรมวงฺสพงขฺสตฺรำ 
  พฺระบำทพฺรหฺมทำตทฺรงริธำ   โสยรำชกฺรุงพำรำนสี...”2 
 
 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธก์ับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรตำ่งประเทศ, 2554), 147. 
2 Au Chhieng, Catalogue du fonds Khmer (Paris: Imprimerie Nationale, 1953), 261. อ้ำงถึง

ใน ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร  
(กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 



  37 

 ถอดควำมเป็นภำษำไทยดังนี้ 
 
   “...ข้ำสรวมกรำบถวำยบังคมบำท สมเด็จพระบรมนำถอิสรำ 
  กรุงแผ่นพิภพกัมพูชำ   ถกลเถกิงฤทธำทรงบำรม ี
  เสด็จทรงทศพิธโดยธรรมำ   มำนพระโองกำร์โปรดปรำนี 
  นำมแยมเป็นปรำชญำธิบด ี  ให้แต่งควำมคดีลักษณวงศ์ 
  เตรียมแปรจำกค ำสยำมขะมักเขม้น  เป็นพำกย์เขมรว่ำไว้ทรง 
  มูลเจรียงร ำถวำยเปน็เกียรติ์คง  ส ำหรับไว้ยิง่ยงในรำชนครำ 
  จึงแถลงแต่งตำมเร่ืองนิทำน   ก่อนมีบรมวงศ์พงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตทรงฤทธำ  เสวยรำชย์กรุงพำรำณสี...” 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกค ำประพันธ์กล่ำวว่ำผู้แปลมีรำชทินนำมที่ “ปรำชญำธิบดี” นำมเดิมว่ำ “แยม”  
เป็นผู้แปลเรื่องลักษณวงศ์จำกภำษำไทยเป็นภำษำเขมรตำมกระแสรับสั่งของกษัตริย์กัมพูชำ เพ่ือถวำย
เป็นพระเกียรติแด่พระมหำกษัตริย์ 

 เกี่ยวกับผู้แปลนี้ Judith M. Jacob กล่ำวว่ำออกญำปัญญำธิบดี (แยม) หรือออกญำ
ปรำชญำธิบดี ว่ำเป็นผู้แต่งเรื่องวิมำนจันท์ ขณะนั้นท่ำนมีบรรดำศักดิ์ที่ออกญำปัญญำธิบดี ซึ่งเป็น
ต ำแหน่งเจ้ำกรมอำลักษณ์ขวำ ศักดินำ 70001 ในขณะที่ ฆีง หุก ฑี (ឃីង្ ែ ក្ស ឌី) กล่ำวว่ำ แยมเป็นกวี 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไม่ปรำกฏประวัติ ท่ำนได้แต่งศำสตรำแลบง (บทร้อยกรอง) เรื่องวิมำนจันท์  
ในตอนนั้นท่ำนมีบรรดำศักดิ์ที่ออกญำปัญญำธิบดี2 ซึ่งตรงกับ ลำง หับ อำน (លាង្ ែារ់ អាន) ที่กล่ำวว่ำ  
กวีแยม ได้เรียบเรียงศำสตรำวิมำนจันท์3 ข้อมูลจำกนักวิชำกำรทั้งสำมได้กล่ำวถึง ออกญำปัญญำธิบดี 
หรือ แยม เป็นผู้แต่งเรื่อง “วิมำนจันท์” แต่มิได้มีผู้ใดกล่ำวว่ำออกญำปัญญำธิบดี (แยม) เป็นผู้แปล 
เรื่อง ลักษณวงศ์ ในขณะที่ เสง สุวัณณ์ธำรำ (កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា ) กล่ำวว่ำผู้แต่งเรื่อง ลักษณวงศ์ คือ 
ออกญำปรำชญำธิบดี (เอียม) ดังปรำกฏในตอนต้นเรื่องลักษณวงศ์ ฉบับรักษำอยู่ในหอสมุดแห่งชำติ
ฝรั่งเศส ดังนี้ 

 

                                                           
1 Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University 

Press, 1996), 87. อ้ำงถึงใน ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และ
ควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 571. 

2 ឃីង្ ែ ក្ស ឌី, មាលីរទ អក្ស្រស្ិលប៍ហខ្ែរស្តវត្ទី 19 (ភ្នាំករញ: រណណ ាារអង្គរ, 2003), 244. 
3 លាង្ ែារ់ អាន, ស្ិក្សា ព្រវតតិអក្សស្្រស្ព្ស្តហខ្ែរ ស្ម័យនគរភ្នាំដលស់្ម័យឧដ ង្គ ស្តវត្៍ទី 1 ដល ់1859 (ភ្នាំករញ: រណណ ាារ  

គិម-កអង្, 1967), 284. 
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   “ខ្ញុំស្ូមព្ោរលេាយរង្គំ   ស្កមដចព្រះររមនាលឥស្្រា 
  ព្ក្ស ង្ហែនរិភ្រក្សមពុជ្ា    លកាលលកាង្ឫទធាព្ទង្់ររមី។ 
  កស្ដចព្ទង្់ទស្រិធកដាយធមាែ    មានព្រះឱង្ការកព្រស្ព្រណីយ 
  នាមកអៀមជ្ាព្រជ្ញាធិរតី   ឱយហតង្កស្ចក្សដីលក្ស្ិណវង្្។ 
  ព្រ ង្ហព្រាក្សយកស្ៀមស្ ទធខ្ចី   ជ្ាាក្សយហខ្ែរក្សតីទ ក្សអាំរុង្ 
  មូលកព្ចៀង្រាាំលេាយជ្ាកក្សរ តិិ៍គង្់   ស្ព្មារ់ទ ក្សក្សនុង្នគរា។ល។”1 

 
 ถอดควำมเป็นภำษำไทยดังนี้ 
 

“ข้ำสรวมกรำบถวำยบังคม  สมเด็จพระบรมนำถอิสสรำ 
กรุงแผ่นพิภพกัมพุชำ   ถกลเถกิงฤทธำทรงบำรมีฯ 
เสด็จทรงทศพิธโดยธรรมำ   มำนพระโองกำรโปรดปรำนี 
นำมเอียมเป็นปรำชญำธิบด ี  ให้แต่งควำมคดีลักสิณวงส์ฯ 
ปรุงแปลจำกค ำสยำมล้วนยืม  เป็นพำกย์เขมรค ำไว้ธ ำรง 
มูลเจรียงร ำถวำยเปน็เกียรติ์คง  ส ำหรับไว้ยิง่ยงในนครำฯลฯ” 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ค ำประพันธ์ข้ำงต้นกล่ำวว่ำผู้แปลเรื่องลักษณวงศ์มีรำชทินนำมที่ “ปรำชญำธิบดี” 
หรือนำมเดิมว่ำ “เอียม” ซึ่งแปลเรื่องลักษณวงศ์จำกภำษำไทยเป็นภำษำเขมรตำมกระแสรับสั่ง 
ของกษัตริย์ ส ำหรับถวำยเป็นพระเกียรติแด่พระมหำกษัตริย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวขัดแย้งกันว่ำผู้ประพันธ์
เรื่องลักษณวงศ์ท่ีด ำรงต ำแหน่งออกญำปรำชญำธิบดีนี้คือผู้ใด 

 ในส่วนของผู้ประพันธ์ที่ยังเป็นปริศนำระหว่ำง ออกญำปัญญำธิบดี (แยม) กับ ออกญำ
ปรำชญำธิบดี (เอียม)  ลี ธำมเตง (លី ធាមកតង្) ได้กล่ำวถึงวรรณกรรมเขมรสมัยอำณำนิคมและกล่ำวว่ำ
เรื่องลักษณวงศ์เรียบเรียงโดยเจ้ำอธิกำรวัดแพรกปรอณำก เมื่อปีคริสต์ศักรำช 18902 

 จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นขัดแย้งกันว่ำผู้แปลหรือผู้ประพันธ์เรื่อง ลักษณวงศ์  
ฉบับภำษำเขมร คือผู้ใดทรำบเพียงต ำแหน่ง ออกญำปัญญำธิบดี หรือ ออกญำปรำชญำธิบดี ซึ่งทั้งนี้
อำจจะมีหลำยส ำนวนดังเช่นเรื่อง เรียมเกรฺติ์ (รำมเกียรติ์) เวสสันดรชำดก ฯลฯ ที่มีหลำยส ำนวน
หลำยผู้แต่ง 
 

                                                           
1 កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា , ឧក្សញ ព្រជ្ញាធិរតី កអៀម (ជ្ីវព្រវតតិ និង្ស្ែ ដដ) (ភ្នាំករញ), 1-2. 
2 លី ធាមកតង្, អក្ស្រស្ព្ស្តហខ្ែរ, ករះរ មពកលីក្សទ ី2 (ភ្នាំករញ: រណណ ាារកស្ង្ ង្ួន ែួត, 1960), 163. 
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2.  ประวัติผู้ประพันธ์ 
 เอกสำรวรรณกรรมเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) 

ฉบับเก็บรักษำที่หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำ (National Library of Cambodia) ที่ผู้วิจัยน ำมำศึกษำ 
ทั้งสองเล่มไม่ปรำกฏชื่อผู้ประพันธ์  แต่จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบเนื้อหำเรื่องลักษณวงศ์ 
ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมเขมร1 กับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) ฉบับเก็บรักษำ
ที่หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำพบว่ำมีเนื้อหำตรงกัน ดังตำรำง 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบเนื้อหำเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร 

ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือ
ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ 

พัฒนำกำร 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ 
ฉบับภำษำเขมร) ฉบับเก็บรักษำที่หอสมุด

แห่งชำติกัมพูชำ 
ขฺญุมฺสูมกฺรำบถฺวำยบงฺค บำท 
สมฺเตจพฺระบรมนำถอิสฺสร 
กฺรุงแผนพิภุพกมฺพุชำ 
ถฺกำลเถฺกีงริธำทฺรงบำรม ี
เสฺตจทฺรงทสพิจโฎยธมฺมำ 
มำนพฺระโองกำรโปฺรสปฺรำณีย 
นำมแยมชำปฺรำชฺญำธิบตี 
โอยแตงเสจกฺตีลกฺสนวงฺส 
พฺรุงแปฺรพีพำกฺยเสียมสุธขฺม ี
ชำพำกฺยแขฺมรสฺตีทุกอ รุง 
มูลเจฺรียงรำมถฺวำยชำกีรคง 
สมฺรำบทุกกฺนงุกฺรุงรำชนครำ 
เทีบแถฺลงแตงตำมเรืองนิทำน 
มุนมำนบรมวงฺสพงขฺสตฺรำ 
พฺระบำทพฺรหฺมทำตทฺรงรธิำ 
โสยรำชกฺรุงพำรำนสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1เทีบแถฺลงตำมเรืองมำนนิทำน 
มุนมำนพูชพงฺสำวงฺสกฺสตฺรำ 
พฺระบำทพฺรหฺมทตฺตทฺรง่ริทฺธำ 
โสยรำชภำรำพำรำณสี 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
(ปริวรรตโดยผู้วิจยั) 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 
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 จำกตำรำงพบว่ำเนื้อหำบทที่ 4 ในเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือ
ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรตรงกับ 
บทที่ 1 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) ฉบับเก็บรักษำที่หอสมุด
แห่งชำติกัมพูชำ ซึ่งมีควำมต่ำงกันเล็กน้อยในด้ำนอักขรวิธีกำรสะกดค ำและค ำศัพท์บำงค ำ 
ในรำยละเอียดเท่ำนั้น จำกข้อมูลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสันนิษฐำนว่ำทั้งสองฉบับคือวรรณกรรม  
ฉบับเดียวกันแต่มีเนื้อหำตอนต้นต่ำงกันเนื่องจำกเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์  
ฉบับภำษำเขมร) ฉบับเก็บรักษำที่หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำตัดบทประพันธ์ในตอนต้นเรื่องออกไป
เหตุผลอำจมำจำกกำรช ำระต้นฉบับก่อนพิมพ์เผยแพร่จึงท ำให้มีกำรตัดบำงบทออกไป ซึ่ง  
อย่ำงไรก็ตำมท ำให้สำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำผู้ที่ประพันธ์เรื่องดังกล่ำวมีนำมว่ำ “แยม” หรือ  
มีรำชทินนำมว่ำ “ปฺรำชฺญำธิบตี” ดังที่ปรำกฏอยู่ในเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือ 
ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร 

 จำกข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษำประวัติของผู้ประพันธ์จำกชื่อที่ปรำกฏในเรื่อง
ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และ
ควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรเป็นหลักซ่ึงปรำกฏข้อมูล ดังนี้ 

 ศำนติ ภักดีค ำ1 ได้กล่ำวถึงนักประพันธ์ชำวกัมพูชำที่มีรำชทินนำมว่ำ “ออกญำ
ปัญญำธิบดี (แยม)” ว่ำเป็นผู้ประพันธ์เรื่องวิมำนจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2408 นักประพันธ์ผู้นี้มีต ำแหน่ง
เป็นเจ้ำกรมอำลักษณ์ขวำ ศักดินำ 7000 ซึ่งจำกข้อมูลสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำออกญำปัญญำธิบดี 
(แยม) น่ำจะมีชีวิตอยู่ในช่วงประมำณปี พ.ศ. 2400 

 ลำง หับอำน (លាង្ ែារ់ អាន)2 ได้กล่ำวถึงนักประพันธ์ชำวกัมพูชำที่มีชื่อว่ำ “กวีแยม 
(ក្សវី ហយ ម)” ซึ่งเป็นนักประพันธ์ในสมัยอุดงมีชัย (พ.ศ. 2161 - พ.ศ. 2402) ว่ำเป็นผู้ประพันธ์เรื่อง 
วิมำนจันท์ ( វមាមានចនទ) โดยข้อมูลเบื้องต้นสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำนักประพันธ์ท่ำนนี้น่ำจะมีชีวิต 
อยู่ในช่วงประมำณปี พ.ศ. 2161 - พ.ศ. 2402 

 ศำนติ ภักดีค ำ3 ได้กล่ำวถึงนักประพันธ์ชำวกัมพูชำที่มีรำชทินนำมว่ำ “ออกญำ
ปรำชญำธิบดี (แกว)” ว่ำเป็นผู้ประพันธ์เรื่องพระสมุททโฆษ เมื่อปี พ.ศ. 2361 นักประพันธ์ผู้นี้ 
มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำกรมพระอำลักษณ์ ซึ่งจำกข้อมูลแม้ว่ำชื่อจะไม่ตรงกันแต่นักประพันธ์ดังกล่ำว  

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร (กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 571-572. 
2 លាង្ ែារ់ អាន, ស្ិក្សា ព្រវតតិអក្សស្្រស្ព្ស្តហខ្ែរ ស្ម័យនគរភ្នាំដលស់្ម័យឧដ ង្គ ស្តវត្៍ទី 1 ដល ់1859 (ភ្នាំករញ: គិម-កអង្, 

1967), 284. 
3 ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

เขมร, 573. 
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มีรำชทินนำมใกล้ เคียงกันจึงอำจจะเป็นผู้ประพันธ์ เรื่ องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสรได้   
โดยข้อมูลเบื้องต้นสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำออกญำปรำชญำธิบดี (แกว) น่ำจะมีชีวิตอยู่ในช่วงประมำณ
ปี พ.ศ. 2350 

 ลำง หับอำน (លាង្ ែារ់ អាន)1 ได้กล่ำวถึงนักประพันธ์ชำวกัมพูชำที่มีรำชทินนำมว่ำ 
“ออกญำปรำชญำธิบดี (អនក្សឧក្សញ ព្រជ្ញាធិរតី) หรือ ปัญญำธิบดีแกว (រញ្ញា ធិរតីហក្សវ)” ว่ำเป็นผู้ประพันธ์
เรื่องพระสมุททโฆส (ព្រះស្ម ទទ កោស្ ) เมื่อปี พ.ศ. 2361 ซึ่งจำกข้อมูลแม้ว่ำชื่อจะไม่ตรงกันแต่ 
นักประพันธ์ดังกล่ำวมีรำชทินนำมใกล้เคียงกันจึงอำจจะเป็นผู้ประพันธ์เรื่ องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรได้ โดยข้อมูลเบื้องต้นสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำนักประพันธ์ท่ำนนี้น่ำจะมีชีวิตอยู่ในช่วง
ประมำณปี พ.ศ. 2350 

 ฆีง หุก ฑี (ឃីង្ ែ ក្ស ឌី)2 ได้กล่ำวถึงนักประพันธ์ชำวกัมพูชำที่มีชื่อว่ำ “แยม (ហយ ម)” ว่ำ
เป็นนักประพันธ์ในศตวรรษที่ 19 ไม่มีประวัติชัดเจน แต่พบว่ำเป็นผู้ประพันธ์เรื่องวิมำนจันทร์ เมื่อปี 
พ.ศ. 2408 ซึ่งจำกข้อมูลสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำแยม น่ำจะมีชีวิตอยู่ในช่วงประมำณปี พ.ศ. 2400 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบผู้ที่มีรำชทินนำมว่ำ “ออกญำปัญญำธิบดี หรือ ออกญำ
ปรำชญำธิบดี” ทั้งหมด 2 ท่ำน คือ แยม และ แกว แต่จำกข้อมูลที่พบไม่ปรำกฏข้อมูลว่ำทั้งสองท่ำน
ได้ประพันธ์เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) ดังนั้นหำกใช้หลักฐำน 
ชื่อผู้ประพันธ์ที่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือศำสตรำแลบง วัฒนธรรม  
ทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรเป็นหลักจะสำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำ
ผู้ประพันธ์เรื่องดังกล่ำวคือออกญำปัญญำธิบดี (แยม) ไม่ใช่ออกญำปรำชญำธิบดี (แกว) นอกจำกนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษำประวัติของเรื่องลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร ซึ่งพบประวัติของผู้ประพันธ์ ดังนี้ 

 ประยูร ทรงศิลป์3 ได้กล่ำวถึงเรื่องพระลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมรว่ำจัดอยู่ ใน
วรรณกรรมเขมรสมัยกลำงประพันธ์โดยออกญำปรำชญำธิบดี (เอียม) แต่ไม่ปรำกฏประวัติของผู้แต่ง 

 เสง สุวัณณ์ธำรำ (កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា )4 ได้กล่ำวถึงเรื่องลักษณวงศ์ คือ ออกญำปรำชญำ 
ธิบดี (เอียม) ข้อควำมดังกล่ำวปรำกฏในตอนต้นเรื่องลักษณวงศ์ ฉบับรักษำอยู่ในหอสมุดแห่งชำติ
ฝรั่งเศส ซึ่งเนื้อหำในตอนต้นของเรื่องนี้ตรงกับเรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือ 
ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรแต่แตกต่ำง
กันเพียงชื่อผู้ประพันธ์ ดังตำรำง 

                                                           
1 លាង្ ែារ ់អាន, ស្ិក្សា ព្រវតតិអក្សស្្រស្ព្ស្តហខ្ែរ ស្ម័យនគរភ្នាំដលស់្ម័យឧដ ង្គ ស្តវត្៍ទី 1 ដល ់1859, 250. 
2 ឃីង្ ែ ក្ស ឌី, មាលីរទ អក្ស្រស្ិលប៍ហខ្ែរស្តវត្ទី 19 (ភ្នាំករញ: រណណ ាារអង្គរ, 2003), 244-246. 
3 คณะกรรมกำรกลุ่มผลิตชุดวิชำพื้นฐำนสังคมและวัฒนธรรมเขมร, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำพ้ืนฐำนสังคม

และวัฒนธรรมเขมร (นนทบุรี: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2562) 7-49. 
4 កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា , ឧក្សញ ព្រជ្ញាធិរតី កអៀម (ជ្ីវព្រវតតិ និង្ស្ែ ដដ) (ភ្នាំករញ), 1-2. 
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ตำรำงที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบชื่อผู้ประพันธ์เรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร 
ลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมรจำกหนังสือ

ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ 
พัฒนำกำร 

ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร ฉบับรักษำอยู่ใน
หอสมุดแห่งชำติฝรั่งเศส 

ขฺญุมฺสูมกฺรำบถฺวำยบงฺค บำท 
สมฺเตจพฺระบรมนำถอิสฺสร 
กฺรุงแผนพิภุพกมฺพุชำ 
ถฺกำลเถฺกีงริธำทฺรงบำรม ี
เสฺตจทฺรงทสพิจโฎยธมฺมำ 
มำนพฺระโองกำรโปฺรสปฺรำณีย 
นำมแยมชำปฺรำชญฺำธบิต ี
โอยแตงเสจกฺตีลกฺสนวงฺส 

ขฺญุสูมกฺรำบถฺวำยบงฺค  
สมฺเตจพฺระบรมนำถอิสฺสรำ 
กฺรุงแผนพิภพกมฺพุชำ 
ถฺกำนถฺกำงฤทฺธำทฺรง่บำรมี ฯ 
เสฺตจทฺรง่ทสพิธโฎยธมฺมำ 
มำนพฺระโองฺกำรโปฺรสปฺรำณีย 
นำมเอียมชำปฺรำชฺญำธบิด ี
โอยแตงเสจกฺตีลกฺสิณวงสฺ ฯ 

(ปริวรรตโดยผู้วิจยั) 

 
 สงบ บุญคล้อย 1 ได้กล่ ำวถึ ง เรื่ องพระลักษณวงศ์  ว่ ำประพันธ์ โดยอธิกำร 

วัดแพรกประณำก เมื่อปี พ.ศ.2433 
 ลี ธำมเตง2 (លី ធាមកតង្) ได้กล่ำวถึงเรื่องพระลักสิณวงส์ (ព្រះលក្ស្ិណវង្្) ประพันธ์โดย

เจ้ำอธิกำรวัดแพรกปรอณำก (វតតហព្រក្សព្រណាក្ស) เมื่อ ปี ค.ศ.1890 (ประมำณปี พ.ศ. 2433) 
 จำกข้อมูลกำรศึกษำประวัติของเรื่องลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมรข้ำงต้นพบว่ำ

ผู้ประพันธ์เรื่องดังกล่ำว แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ ประพันธ์โดยออกญำปรำชญำธิบดี (เอียม) และ
ประพันธ์โดยอธิกำรวัดแพรกประณำก 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นทั้งหมดสำมำรถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประพันธ์เรื่องลั กษณวงศ์  
ฉบับภำษำเขมรได้ 3 แนวคิด คือ ออกญำปัญญำธิบดี (แยม) ออกญำปรำชญำธิบดี (เอียม) และอธิกำร
วัดแพรกประณำก ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำจำกรูปแบบค ำประพันธ์เรื่องลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร 
ซึ่งใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์ 7 (ាក្សយព្រាំរី រ ) ซึ่งเป็นรูปแบบค ำประพันธ์ที่นิยมในหมู่ 
กวีรำชส ำนักเขมรในคริสต์ศตวรรษที่ 193 ซึ่งสัมพันธ์กับยุคสมัยของผู้ประพันธ์ทั้ง 3 ท่ำน ก็ยัง 
ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำใครน่ำจะเป็นผู้ประพันธ์ นอกจำกนี้หำกพิจำรณำเนื้อหำของเรื่องประกอบ  

                                                           
1 สงบ บุญคล้อย, วรรณกรรมเขมร (กรุงเทพฯ: พระรำมครีเอช่ัน, 2558), 261. 
2 លី ធាមកតង្, អក្ស្រស្ព្ស្តហខ្ែរ, ករះរ មពកលីក្សទ ី2 (ភ្នាំករញ: កស្ង្ ង្ួន ែ ួត, 1960), 158-163. 
3 Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University Press, 

1996), 54. อ้ำงถึงใน ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 88. 
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ซึ่งปรำกฏหลักฐำนชื่อสถำนที่ที่สร้ำงในสมัยพระบำทสมเด็จพระนโรดม บรมรำมเทวำวตำร (นักองค์
รำชำวดี, ประมำณปี พ.ศ. 2428) คือ พระที่นั่งจันทรฉำยำ (ดังที่วิเครำะห์ในบทที่ 7 หัวข้อลักษณะ
เด่นด้ำนกำรพรรณนำ) ก็ยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำผู้ประพันธ์คือผู้ใด แต่หำกยึดตำมชื่อที่ปรำกฏ 
ในหนังสือศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำรและลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร ฉบับ
รักษำอยู่ในหอสมุดแห่งชำติฝรั่งเศส สำมำรถอนุมำณได้ว่ำผู้ประพันธ์เรื่องลักษณวงศ์ฉบับภำษำเขมร 
มีรำชทินนำมว่ำ “ปฺรำชฺญำธิบดี” ซึ่งน่ำจะเป็นข้ำรำชบริพำรในสมัยดังกล่ำว 

 
3.  ลักษณะทำงกำยภำพ 

 เอกสำรวรรณกรรมเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร (ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) 
ฉบับเก็บรักษำที่หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำ (National Library of Cambodia) พบทั้งหมดสองเล่ม คือ  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 ซึ่งทั้งสองฉบับนี้
มีเนื้อหำต่อเนื่องกัน เอกสำรทั้งสองเล่มนี้หอสมุดแห่งชำติกัมพูชำได้เก็บรักษำไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
จึงไม่ทรำบขนำดที่แท้จริง ในส่วนของลักษณะค ำประพันธ์พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ทั้งสองฉบับ
ประพันธ์โดยใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดเดียวกัน คือ บทพำกย์ 7 (ាក្សយព្រាំរីរ) 

 รูปแบบกำรพิมพ์ของวรรณกรรมเรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ทั้งสองเล่ม 
มีลักษณะแตกต่ำงกัน คือ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 หน้ำปกเป็นภำพตอนที่พระบำท
พรมทัตต์และนำงสุวัณณ์อัมพำพบกวำงทอง และภำพพระบำทพรมทัตต์ตำมกวำงทอง ในส่วนเนื้อหำ
พิมพ์บรรทัดละ 1 บำท (2 วรรค) ในหนึ่งหน้ำมี 17 บรรทัด (34 วรรค) โดยประมำณ ส่วน 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 หน้ำปกเป็นภำพพระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสร 
เล่นชิงช้ำ และภำพทั้งคู่เก็บดอกไม้ ในส่วนเนื้อหำพิมพ์กลอนแต่ละวรรคต่อกันโดยเว้นระยะห่ำง 
ระหว่ำงวรรค ในหนึ่งหน้ำมี 15 บรรทัดโดยประมำณ (ประมำณ 30 วรรค) 



  44 

   
(ก)                                                            (ข) 

ภำพที่ 2 แสดงภำพวรรณกรรมเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1 
(ก)  หน้ำปกเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 
(ข)  รูปแบบกำรพิมพ์เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 
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(ก)                                                            (ข) 

ภำพที่ 3 แสดงภำพวรรณกรรมเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2 
(ก)  หน้ำปกเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 
(ข)  รูปแบบกำรพิมพ์เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 
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4.  เรื่องย่อ 
 พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 มีเนื้อหำตั้งแต่ตอนพระบำทพรมทัตต์

ประพำสป่ำจนถึงตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์พบนำงเกสสรที่อำศรมพระฤๅษี ส่วนพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ตอนที่ 2 มีเนื้อหำต่อจำกตอนที่ 1 คือ ต่อจำกตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์พบนำงเกสสร 
ที่อำศรมพระฤๅษีจนกระทั่งถึงตอนท้ำววิรุฬมำตย์ต้องศรของพระลักข์สินนวงส์ เรื่องรำวทั้งสองเล่ม  
จบลงเพียงนี้ แต่ในท้ำยเล่มที่ 2 ได้ระบุให้รอติดตำมอ่ำนเล่มที่ 3 ต่อไป แสดงว่ำเนื้อเรื่องนั้นยังไม่จบ
บริบูรณ ์

 พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 มีเนื้อเรื่องอยู่ว่ำ ณ เมืองพำรำณสีมีกษัตริย์ 
ครองเมืองนำมว่ำพระบำทพรมทัตต์ มีพระมเหสีเอกนำมว่ำสุวัณณ์อัมพำ ทั้งสององค์มีพระโอรสองค์
หนึ่ง ชันษำได้ 8 ปี นำมว่ำพระลักข์สินนวงส์ อยู่มำวันหนึ่งพระบำทพรมทัตต์มีพระประสงค์ 
ประพำสป่ำจึงสั่งเหล่ำเสนำอ ำมำตย์ให้เตรียมขบวนประพำสให้พร้อม เมื่อถึงเวลำเสด็จพระบำท
พรมทัตต์ได้เสด็จออกประพำสป่ำพร้อมด้วยพระมเหสี พระโอรส และเหล่ำข้ำรำชบริพำร เมื่อเวลำ
คล้อยบ่ำยก็ถึงยังชำยป่ำพระองค์จึงได้น ำพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสทอดพระเนตรพืชพรรณและ
สัตว์นำนำในป่ำด้วยควำมเกษมส ำรำญ 

 กล่ำวฝ่ำยนำงยักขินีมีสำมีเป็นเงำะป่ำ วันหนึ่งเงำะป่ำไปขุดปูเพ่ือจะน ำมำบริโภค 
แต่ระหว่ำงทำงถูกงูฉกตำยนำงยักษ์จึงเศร้ำโศกเสียใจอย่ำงมำก อยู่วันหนึ่งนำงนึกถึงสำมีจึงเดินเข้ำไป
ในป่ำระหว่ำงทำงได้ยินเสียงมนุษย์ดังขึ้นนำงจึงไปแอบดู ทันใดนำงก็เห็นพระบำทพรมทัตต์แล้วเกิดมี
จิตปฏิพัทธ์ นำงยักขินีจึงแปลงกำยเป็นกวำงทองแล้วกระโดดเข้ำไปยังพลับพลำที่ประทับ เมื่อนำง  
สุวัณณ์อัมพำเห็นกวำงทองก็อยำกได้จึงร้องขอให้พระบำทพรมทัตต์ไปจับให้ พระบำทพรมทัตต์จึง  
ให้เหล่ำทหำรไปช่วยกันจับกวำงทองมำให้พระมเหสี ส่วนพระองค์ก็ทรงม้ำตำมกวำงทองนั้นไปพลัน 

 ฝ่ำยกวำงทองเมื่อเห็นพระบำทพรมทัตต์ตำมมำก็จึงล่อหลอกให้ตำมเข้ำไปยังป่ำลึก 
จนพวกเหล่ำทหำรตำมมำไม่ทันแล้วก็กลับกลำยร่ำงเป็นนำงยักษ์ดังเดิมและค ำรำมขู่ตะคอกใส่  
พระบำทพรมทัตต์ว่ำเป็นกษัตริย์ผู้โง่งมไม่รู้ว่ำมเหสีหลอกพระองค์มำให้นำงกิน เมื่อได้ยินเช่นนั้น  
ด้วยควำมโกรธและกลัวพระบำทพรมทัตต์จึงสลบลงไปบนหลังม้ำนั้น 

 ฝ่ำยนำงยักษ์เมื่อเห็นพระบำทพรมทัตต์สลบลงไปนำงจึงเข้ำไปจับม้ำทรงมำฉีกกิน 
แล้วจึงแปลงร่ำงเป็นหญิงสำวงำมโสภำเข้ำไปนั่งแนบชิดแล้วเอำน้ ำมำลูบพระพักตร์ เมื่อพระบำท
พรมทัตต์ทรงรู้พระองค์ทอดพระเนตรไม่เห็นนำงยักษ์เห็นแต่หญิงสำวงำมโสภำจึงนึกรักขึ้นมำทันที 
พระองค์จึงได้ตรัสถำมว่ำนำงยักขินีเมื่อครู่นี้หำยไปไหนแล้ว ตัวน้องนี้มำจำกที่ไหนชื่อว่ำอย่ำงไร  
เป็นเทพธิดำ มนุษย์ หรือเป็นนำงกษัตริย์ แล้วท ำไมจึงมำอยู่เพียงล ำพังในป่ำเช่นนี้ นำงยักษ์แปลง 
จึงแกล้งมุสำตอบไปว่ำนำงนั้นก ำพร้ำเกิดมำจำกดอกบัว ตัวนำงมีพรจำกเทวดำให้มีฤทธิ์เหนือยักษ์ 
ครุฑ และสัตว์ร้ำยในป่ำ เมื่อครู่ เห็นนำงยักษ์มันฉีกกินรำชมโนมัยแต่พอมันเห็นนำงมันก็กลัว 
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แล้วจึงหนีไป นำงเห็นพระองค์สลบอยู่จึงไปเอำน้ ำมำลูบพระพักตร์และถวำยพระโอสถ เมื่อพระบำท
พรมทัตต์ได้สดับดังนั้นจึงท ำให้ยิ่งมีจิตปฏิพัทธ์ต่อนำงยิ่งขึ้น จึงได้ชวนนำงให้เข้ำไปอยู่ในเมืองด้วยกัน  
เพ่ือเป็นกำรตอบแทนที่นำงได้ช่วยชีวิตของพระองค์ไว้ นำงยักษ์ก็ตอบตกลง ทั้งสองจึงพำกันเดินทำง
กลับไปยังพลับพลำที่ประทับ 

 ครั้นเมื่อมำถึงพลับพลำที่ประทับเหล่ำข้ำรำชบริพำรต่ำงยินดีที่เห็นพระองค์กลับมำ 
ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็นพระสวำมีกลับมำกับหญิงงำมก็จึงได้เข้ำไปไต่ถำมว่ำเหตุใดพระองค์  
ตำมกวำงทองไปแต่กลับได้นำงงำมผู้นี้กลับมำ พระบำทพรมทัตต์เมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงพิโรธยิ่งนัก 
จึงตรัสบริภำษนำงว่ำเป็นหญิงชั่วหลอกพระองค์ไปให้นำงยักษ์ฆ่ำ แต่ด้วยบุญบำรมีของพระองค์ 
จึงท ำให้รอดมำได้โทษของนำงนี้สมควรตำย ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำได้ยินดังนั้นจึงเข้ำไปโอบพระบำท
พระสวำมีเพ่ือขอยกโทษเนื่องจำกไม่ทรำบว่ำกำรที่นำงให้พระองค์ไปตำมกวำงทองนั้นจะมีอันตรำย 
ถึงเพียงนี้ถ้ำหำกรู้ว่ำมียักษ์ก็จะไม่ ให้พระองค์ ไปเด็ดขำด ฝ่ำยพระบำทพรมทัตต์ยิ่ ง ได้ ฟัง  
นำงสุวัณณ์อัมพำยิ่งโกรธจึงสั่งให้เพชฌฆำตน ำตัวนำงไปประหำรชีวิต ฝ่ำยพระลักข์สินนวงส์เมื่อได้ฟัง
จึงเข้ำไปกรำบทูลบิดำเพ่ือขออภัยโทษให้มำรดำถ้ำไม่เช่นนั้นจะขอสิ้นชีวิตตำมมำรดำ แต่พระบำท
พรมทัตต์ไม่ปรำนีสั่งให้เพชฌฆำตน ำตัวทั้งสองไปประหำรพร้อมกัน 

 เพชฌฆำตจึงน ำนำงสุวัณณ์ อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ ไปประหำรชีวิต  
นำงสุวัณณ์อัมพำจึงตั้งจิตอธิษฐำนต่อองค์อินทร์ถ้ำแม้นำงไม่มีควำมผิดขอให้เพชฌฆำตไม่ สำมำรถ 
ท ำอะไรนำงและบุตรได้ เมื่อนำงสุวัณณ์อัมพำได้อธิษฐำนดังนั้นแล้วด้วยแรงแห่งควำมสัตย์จึงท ำให้
พระอินทร์เกิดควำมร้อนขึ้นที่อำสนะพระองค์จึงทรงเบิกทิพยจักษุก็พบนำงสุวัณณ์อัมพำกับโอรส  
ที่จะถูกประหำรโดยที่มิได้มีควำมผิดจึงเหำะลงมำช่วย 

 ครั้นเมื่อเพชฌฆำตจะประหำรก็กลับหมดเรี่ยวแรงไม่สำมำรถที่จะประหำรทั้งสอง
พระองค์ได้ไม่ว่ำจะพยำยำมเช่นไรก็ไม่สำมำรถที่จะลงมือประหำรได้เลย เพชฌฆำตจึงรู้แน่แท้ว่ำ  
นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ได้มีควำมผิด เหล่ำเพชฌฆำตจึงปรึกษำกันว่ำหำกเรำน ำเรื่องนี้ไปกรำบทูล  
พระบำทพรมทัตต์พระองค์ก็จะไม่เชื่อและพวกเรำก็อำจจะถูกลงโทษด้วย ฉะนั้นแล้วจึงควรปล่อยนำง
และโอรสไป เมื่อตกลงกันได้ดั งนั้น เหล่ำเพชฌฆำตจึ งพำกันไปทูลนำงสุวัณณ์ อัมพำและ  
พระลักขณ์สินนวงส์ว่ำจะปล่อยให้ทั้งสองพระองค์เข้ำป่ำไป 

 เมื่อนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์เข้ำไปในป่ำแล้วเหล่ำเพชฌฆำตก็ไปทูล 
พระบำทพรมทัตต์ว่ำได้ประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์เรียบร้อยแล้ว พระบำท
พรมทัตต์ก็ยินดีและอยู่ร่วมกับนำงยักษ์แปลงอย่ำงมีควำมสุข ฝ่ำยนำงยักขินีเมื่ออยู่ในวังก็มักจะลอบ
ออกมำจับผู้คนในวังกินในตอนกลำงคืน ต่อมำนำงยักษ์ได้ให้ก ำเนิดบุตรีแก่พระบำทพรมทัตต์มีนำมว่ำ
นำงโกสิน 
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 ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์อยู่กับมำรดำในป่ำได้รับแต่ควำมล ำบำกทั้งจำกหนทำง 
อันทุรกันดำร ทั้งยังต้องระวังสัตว์ร้ำย และต้องหำอำหำรเพ่ือประทังชีวิต วันหนึ่งทั้งสองพระองค์  
เดินมำจนถึงต้นไทรจึงได้หยุดพักเหนื่อย 

 ในกำลนั้นมีพญำยักษ์ตนหนึ่งนำมว่ำวิรุฬมำตย์ครองเมืองมยุรำ ท้ำววิรุฬมำตย์ 
เกิดควำมเบื่อหน่ำยจึงออกประพำสป่ำครั้นไปถึงริมสระข้ำงต้นไทรได้พบนำงสุวัณณ์อัมพำก็หลงรัก  
จึงเป่ำมนต์ให้นำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์หลับ แล้วจึงเข้ำไปดูใกล้ ๆ แล้วคลำยมนต์ให้  
นำงสุวัณณ์อัมพำฟ้ืน เมื่อนำงฟ้ืนขึ้นมำก็ตกใจรีบปลุกพระโอรสแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ได้สติ  
ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมพูดโอ้โลมนำงขอให้นำงไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยอมและต่อว่ำ  
ท้ำววิรุฬมำตย์ต่ำง ๆ  นำนำ ท้ำววิรุฬมำตย์โกรธมำกจึงขู่ว่ำถ้ำหำกนำงไม่ยอมจะฆ่ำพระลักขณ์สินนวงส์เสีย
นำงจึงยอมไปกับท้ำววิรุฬมำตย์ ครั้นเมื่อมำถึงซอกเขำนำงสุวัณณ์อัมพำได้พบกับฝูงลิงนำงจึงถอดสไบ
ฝำกลิงไว้ให้พระลักขณ์สินนวงส์ เพ่ือที่จะได้ตำมนำงไปได้ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์น ำนำงสุวัณณ์อัมพำมำถึง
ยังเมืองมยุรำก็ได้ให้เหล่ำข้ำรำชบริพำรดูแลเป็นอย่ำงดี นำงสุวัณณ์อัมพำได้เล่ำเรื่องรำวควำมทุกข์  
ของนำงที่ต้องพลัดพรำกจำกสวำมีและโอรสให้เหล่ำนำงสนมได้ฟังขณะนั้นท้ำววิวุฬมำตย์ก็ได้แอบฟัง 
ทันใดก็จึงเข้ำมำแล้วพยำยำมเล้ำโลมนำง นำงจึงตั้งสัจอธิษฐำนขอให้นำงกลำยเพศเป็นบุรุษ เมื่อ  
ท้ำววิรุฬมำตย์เห็นนำงกลำยเพศเป็นบุรุษก็จึงไม่ท ำอะไรนำงแต่ขอให้นำงสุวัณณ์อัมพำอยู่กับพระองค์
ต่อไป กล่ำวฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์ครั้นตื่นขึ้นมำไม่เห็นมำรดำก็จึงได้ออกตำมหำทั่วทุกทิศแต่ก็ไม่พบ 
พระองค์ทรงเศร้ำโศกเสียใจอย่ำงมำกท่ีต้องพลัดพรำกท้ังบิดำและมำรดำ 

 กล่ำวฝ่ำยพระฤๅษีตนหนึ่งนำมว่ำมหำเมฆอำศัยอยู่ในป่ำบ ำเพ็ญบำรมีมำยำวนำน  
คืนหนึ่งพระฤๅษีได้รับกุมำรีคนหนึ่งซึ่งถือก ำเนิดจำกดอกบัวมำเลี้ยงดูอยู่ในอำศรม ครั้นนำงอำยุได้ 8 ป ี
พระฤๅษีจึงตั้งนำมให้นำงว่ำเทพเกสสร อยู่มำวันหนึ่งพระฤๅษีจะเข้ำไปในป่ำเพ่ือหำผลไม้จึงสั่งให้  
นำงเทพเกสสรอยู่ดูแลอำศรมอย่ำไปเล่นที่ไหนไกล ระหว่ำงรอพระฤๅษีกลับมำให้นำงเตรียม 
เด็ดดอกไม้ในสวนมำถวำยพระในศำลำเมื่อสั่งเสร็จจึงจำกจรเข้ำไปในป่ำ ขณะนั้นพระลักขณ์สินนวงส์
ได้ออกตำมหำมำรดำจนกระทั่งมำถึงยังอำศรมของพระฤๅษีจึงเดินเข้ำมำและพบกับนำงเทพเกสสร  
อยู่คนเดียวในอำศรม พระลักขณ์สินนวงส์จึงเข้ำไปถำมไถ่ว่ำเหตุไฉนเป็นเพียงเด็กจึงมำอยู่ตัวคนเดียว
ในป่ำ นำงเทพเกสสรเมื่อได้ยินเสียงถำมมำก็จึงหันไปพบพระลักขณ์สินนวงส์และก็ทรำบโดยทันทีว่ำ  
นี่คือเนื้อคู่ของนำง นำงจึงตอบไปว่ำนำงอำศัยอยู่ในอำศรมนี้กับท่ำนตำฤๅษีแต่ตอนนี้ท่ำนไม่อยู่  
ขอเชิญเจ้ำเข้ำมำในอำศรมนี้เสียก่อน ผลไม้ในอำศรมนี้ก็มำเชิญท่ำนรับประทำนได้อย่ำนึกเกรงกลัว 
พระลักขณ์สินนวงส์เห็นนำงมีไมตรีจิตด้วยก็จึงได้เล่ำเรื่องรำวของพระองค์ให้นำงฟัง และขอพักอำศัย
อยู่กับนำง นำงเทพเกสสรก็ยินดีแต่รอให้ท่ำนตำฤๅษีกลับมำเสียก่อนนำงจะช่วยบอกท่ำนตำให้  
แต่ในตอนนี้เชิญท่ำนกินผลำหำรและพักผ่อนให้สบำย เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์เสวยผลไม้เสร็จแล้ว 
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นำงเทพเกสสรก็พำพระองค์ไปเล่นชิงช้ำด้วยกันที่หลังอำศรมทั้งสองต่ำงก็มีควำมสุขร้องเพลง  
โต้ตอบกันไปมำอย่ำงสนุกสนำน เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 1 ก็จบลงเพียงเท่ำนี ้

 ในส่วนของพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 มีเนื้อหำต่อจำกตอนที่หนึ่งคือ 
พระลักขณ์สินนวงส์ร้องเพลงโต้ตอบกันกับนำงเทพเกสสร ซึ่งเนื้อหำของเพลงก็เป็นไปในทำง 
เกี้ยวพำรำสี ครั้นเมื่อเล่นเสร็จแล้วทั้งสองพระองค์ก็พำกันไปสรงน้ ำ หลังจำกนั้นจึงพำกันไป 
เด็ดดอกไม้ ครั้นได้เวลำพระฤๅษีกลับมำพระลักขณ์สินนวงส์จึงเข้ำมำกรำบพระฤๅษีแล้วจึงเล่ำเรื่องรำว
ทั้งหมดให้ท่ำนตำฤๅษีฟัง ขอพักอำศัยอยู่กับท่ำนตำฤๅษี และขอเรียนเวทย์มนต์คำถำศิลปะต่ำง ๆ  
อยู่กับพระฤๅษีด้วย เมื่อพระฤๅษีได้ฟังดังนั้นก็ยินดีให้พระลักขณ์สินวงส์อยู่ด้วยและได้กล่ำวถึงเรื่องรำว
ของพระรำชบิดำว่ำต้องกลของยักขินีส่วนพระรำชมำรดำนั้นถูกยักษ์ลักพำตัวไปอยู่ที่นครมยุรำ  
อีกไม่นำนวันเจ้ำก็จะได้พบกับพระรำชมำรดำ 

 เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้มำอำศัยอยู่กับท่ำนตำฤๅษีก็ได้พยำยำมเรียนวิทยำกำร
ควำมรู้ต่ำง ๆ จนช ำนำญ อยู่มำวันหนึ่งผลไม้ในอำศรมหมดพระฤๅษีจึงสั่งให้พระลักขณ์สินนวงส์ตั้งใจ
ท่องสวดและให้ดูแลนำงเทพเกสสรส่วนตำจะไปหำผลไม้ในป่ำ ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้ฟังดังนั้น
ก็ท ำตำมค ำสั่ งของท่ำนตำฤๅษีพยำยำมท่องสวดมนต์ต่ำง ๆ ให้คล่อง เมื่อพระฤๅษีไปแล้ว  
นำงเทพเกสสรจึงมำชวนพระลักข์สินนวงส์ไปเล่นด้วยกันแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ไปนำงเทพเกสสรจึง
อ้ำงเรื่องรำวต่ำง ๆ และอ้อนวอนให้พระลักสินนวงส์ไปเล่นด้วยกันก่อนแล้วค่อยมำท่องสวดมนต์ต่อ  
แต่พระลักขณ์สินนวงส์ก็ไม่ยอมนำงเทพเกสสรจึงร้องไห้คร่ ำครวญพระลักขณ์สินนวงส์จึงต้องยอม  
ที่จะไปเล่นกับนำงเทพเกสสรก่อน นำงเทพเกสสรเล่นชิงช้ำและร้องเพลงโต้ตอบกันกับ 
พระลักขณ์สินนวงส์ในเชิงเกี้ยวพำรำสี ในตอนนั้นพระฤๅษีกลับมำพอดีและได้ลอบฟังทั้งสองร้องเพลง
โต้ตอบกันท่ำนตำฤๅษีจึงร้องตะหวำดไปว่ำท ำไมทั้งสองจึงมำเล่นกันอย่ำงนี้ กุมำรทั้งสองตกใจกลัว  
ในควำมผิดของตนมำกเข้ำโอบกอดกัน แต่พระฤๅษีมิได้ต ำหนิและให้พำกันกลับไปยังอำศรม แล้วจึง
ถำมพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำอำคมคำถำท่องจ ำได้หมดแล้วหรือยัง ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์ก็ตอบ 
ท่ำนตำไปว่ำท่องจ ำได้หมดแล้ว ฤๅษีได้ฟัง เช่นนั้นก็แสนที่จะยินดีจึงได้เสกพระขรรค์ให้เป็นอำวุธ 
ประจ ำกำย ครั้นอยู่ต่อมำได้ 1 ปีพระลักขณ์สินนวงส์ก็ทรงคิดถึงพระรำชมำรดำจึงเข้ำไปกรำบลำพระ
ฤๅษีจะขอออกไปตำมหำพระรำชมำรดำ พระฤๅษีได้ฟังก็กังวลใจกลัวพระลักขณ์สินนวงส์จะได้รับ
อันตรำยจึงเสกธนูให้พระลักขณ์สินนวงส์ไว้ป้องกันภยันตรำยและเสกม้ำให้อีกหนึ่งตัวเพ่ือไว้ใช้ส ำหรับ
เดินทำง เมื่อกรำบลำท่ำนตำฤๅษีเสร็จแล้วจึงไปหำนำงเทพเกสสรเพ่ือบอกลำนำง เมื่อนำงเทพเกสสร 
ได้ ฟังดังนั้นก็ เศร้ำโศกเสียใจไม่อยำกให้พระลักขณ์สินนวงส์ จำกไป พระลักขณ์สินนวงส์จึงได้ 
ให้ค ำมั่นสัญญำว่ำหำกแม้ช่วยมำรดำได้แล้วจะกลับมำรับนำงเทพเกสสรไปอยู่ด้วย  นำงเทพเกสสร 
จึงยอมให้พระลักขณ์สินนวงส์ไป 
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 เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์มำถึงยังซอกเขำก็ได้พบกับฝูงวำนร วำนรเห็นพระพักตร์ของ
พระองค์คล้ ำยดั ง เช่นนำงสุ วัณณ์ อัมพำจึ งน ำสไบมำให้และชี้ ทำง ไปยั งนครมยุรำ ให้ กับ  
พระลักขณ์สินนวงส์ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำขณะบรรทมหลับอยู่นั้นก็ได้ฝันว่ำได้ธ ำมรงค์หัวเพชร 
แล้วยำตรำออกจำกวังไปยังหนทำงไกล ทันใดก็มียุง เหลือบ บินมำจับกัดนำงจึงเอำมือปัดธ ำมรงค์นั้น
จึงหลุดหำยไป นำงแสนเสียดำยธ ำมรงค์นั้นจึงคร่ ำครวญร้องไห้ทันใดก็มีลมพัดและน ำธ ำมรงค์นั้น  
มำตกลงในหัตถ์ของนำง นำงจึงสวมใส่ธ ำมรงค์นั้นแล้วกลับคืนยังพระนคร ครั้นเมื่อนำงตื่นขึ้นมำก็จึง
นึกถึงถึงควำมฝันและรู้ได้ว่ำนี่เป็นลำงบอกเหตุไม่นำนวันจะต้องได้พบกับพระรำชบุตรอย่ำงแน่นอน 

 ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อมำถึงยังแดนนครมยุรำแล้วทอดพระเนตรเห็นพระรำชวัง  
พระต ำหนักต่ำง ๆ ม้ำทรงของพระลักขณ์สินนวงศ์จึงเสนออุบำยให้พระลักขณ์สินนวงส์ปลอมตัวเข้ำไป
ในเมืองยักษ์เพ่ือสืบเรื่องพระรำชมำรดำ พระลักขณ์สินนวงส์เห็นด้วยจึงแปลงกำยเป็นฤๅษี เสกม้ำ  
ให้เล็กลงแล้วซ่อนไว้ที่ชำยสไบแล้วเข้ำไปยังเมืองยักษ์ พวกพลเมืองยักษ์เมื่อเห็นพระฤๅษีแปลงก็เกิด
เลื่อมใสศรัทธำจึงพำกันมำห้อมล้อมถวำยสิ่งของต่ำง ๆ แล้วสอบถำมควำมเป็นมำกับพระฤๅษีแปลง 
พระลักขณ์สินนวงส์แสร้งตอบไปว่ำตนเองเป็นฤๅษีถือศีลในป่ำในตอนนี้ต้องกำรมำโปรดเหล่ำยักษ์ 
ในนครแต่ก็ยังมีควำมสงสัยว่ำเจ้ำเมืองนี้เป็นใครแก่หรือหนุ่มมีบุตรชำยหญิงกี่คนมีเหล่ำสนมหรือไม่ 
พวกเหล่ำยักษ์ทั้งหลำยจึงพำกับตอบแก่พระฤๅษีแปลงว่ำกษัตริย์เมืองนี้ได้สำวงำมมำจำกในป่ำ 
เป็นชำยำ นำงผู้นั้นประทับอยู่ในปรำสำทแต่ไม่มีบุตรด้วยกัน 

 เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้ฟังดังนั้นก็รู้แน่ว่ำสำวงำมผู้นั้นเป็นพระมำรดำของพระองค์ 
เมื่อพระองค์ได้ทรำบข้อมูลที่พระองค์มำสืบหำแล้วจึงได้ให้พรแก่ยักษ์ทั้งหลำยแล้วจึ งลำกลับไปยังป่ำ
ดังเดิม ครั้งออกมำจำกเมืองยักษ์แล้วพระลักขณ์สินนวงส์ได้กลับคืนร่ำงดังเดิม ครั้นเมื่อตกดึกพระองค์
ทรงม้ำเหำะข้ำมไปยังปรำสำทแล้วเสกมนต์ให้บรรดำยักษ์หลับใหลแล้วเสด็จเข้ำไปภำยในปรำสำท  
พบท้ำววิรุฬมำตย์ ด้วยควำมเคียดแค้นพระองค์เงื้อพระขรรค์หมำยจะฟันให้สิ้นชีพแต่เมื่อทอดไปแล้ว
ไม่พบพระมำรดำพระองค์ทรงนึกขึ้นได้ว่ำหำกพระองค์ลอบฆ่ำท้ำววิรุฬมำตย์เช่นนี้จะท ำให้เสียเกียรติ
และพระองค์ ควรรี บตำมหำมำรดำ ให้ พบ  พระองค์ จึ งค้ นหำจนทั่ ว และ ได้ พบมำรดำ  
พระลักขณ์สินนวงส์เข้ำกรำบบังคมพระบำทมำรดำด้วยควำมเวทนำสงสำรที่ต้องมำทนทุกข์ทรมำนอยู่
กับท้ำววิรุฬมำตย์ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อตื่นจำกบรรทมทรงทอดพระเนตรเห็นโอรสก็เข้ำโอบกอด
แล้วสอบถำมด้วยควำมเป็นห่วง ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์ได้ทูลเชิญมำรดำเสด็จไปกับพระองค์ 
เพ่ือหนีไปจำกท้ำววิรุฬมำตย์จนมำถึงเขำลูกหนึ่งนำมว่ำพระจันทร์คีรี แล้วทูลเชิญมำรดำเข้ำประทับ  
ยังถ้ ำภำยในภูเขำลูกนั้นแล้วยกหินมำปิดปำกถ้ ำแล้วจึงร่ำยเวทย์มนต์ปิดปำกถ้ ำ 

 ครั้นสว่ำงขึ้นท้ำววิรุฬมำตย์ตื่นจำกบรรทมเมื่อเห็นเหล่ำนำงสนมนอนเกลื่อนกลำด
พระองค์สังเกตว่ำผิดปกติไปกว่ำทุกวันจึงทรงรู้แน่ว่ำถูกมนต์ เมื่อมองไปยังพ้ืนก็พบรอยคล้ำยเท้ำ
มนุษย์จึงรีบวิ่งไปที่ปรำสำทของนำงสุวัณณ์อัมพำแต่ก็ไม่พบนำง พระองค์ทรงพิโรธอย่ำงมำก ทันใด
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พระองค์เห็นพระรำชสำส์นติดอยู่กับประตูมีควำมว่ำ “อันตัวเรำมีนำมว่ำลักขณ์สินนวงส์ ในตอนนี้เรำ
มำรับมำรดำกลับคืน หำกกรุงยักษ์อยำกได้นำงสุวัณณ์อัมพำคืนให้ยกทัพตำมไป แล้วเรำจะตัด  
กบำลทิ้งเสียให้เลื่องชื่อลือชำไปถึงเทวดำ ถ้ำแม้กรุงยักษ์รักตัวกลัวตำยแล้วก็จงยกพระรำชสมบัติให้
เรำ แล้วเรำจะปล่อยตัวกรุงยักษ์ไป” เมื่อทอดพระเนตรจบท้ำววิรุฬมำตย์ยิ่งโกรธเป็นล้นพ้น สั่ งให้
พวกเหล่ำเสนำอำมำตย์จัดเตรียมทัพเพ่ือจะไปชิงตัวนำงสุวัณณ์อัมพำคืน ครั้นจัดเตรียมทัพเสร็จจึง
ทรงให้โหรำท ำนำยในกำรศึกว่ำจะเป็นเช่นไร โหรำได้ตรวจดูดวงชะตำแล้วเห็นว่ำชะตำถึงฆำตจึงทูล
ท้ำววิรุฬมำตย์ ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อได้ฟังก็เกิดควำมทุกข์ภำยในใจแต่ถ้ำแม้ไม่ยกทัพไปก็จะเสียเกียรติ 
จึงตัดสินใจยกทัพออกไป 

 ครั้นท้ำววิรุฬมำตย์ยกทัพมำถึงยังเขำพระจันทร์คีรีก็พบพระลักขณ์สินนวงส์ประทับ
เหนือม้ำพระองค์จึงตรัสสั่งให้เหล่ำทหำรเตรียมล้อมจับตัวพระลักขณ์สินนวงส์ แลวทรงเคลื่อนทัพ  
เข้ำไปประชิดพระลักขณ์สินนวงส์แล้วพูดจำลวงโลมว่ำจะยกแผ่นดินให้ครอง ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์
ได้ฟังก็มิได้หลงกลอุบำยจึงตอบกลับไปว่ำไอ้ยักษ์จิตชั่วยกตัวเสมอพระรำชบิดำเรำวันนี้เรำจะฆ่ำเสีย  
ให้สิ้น ฝ่ำยท้ำววิรุฬมำตย์ได้ฟังดังนั้นก็แสนที่จะพิโรธหนักสั่งให้เหล่ำทหำรไปจับตัวพระลักขณ์สินนวงส์ 

 ฝ่ำยพระลักณ์สินนวงส์เมื่อถูกล้อมจับจึงได้ใช้พระขรรค์ฆ่ำเหล่ำเสนำยักษ์สิ้น แล้วควบ
ม้ำทรงเข้ำไปยังท้ำววิรุฬมำตย์ เหล่ำทหำรเห็นเหล่ำเสนำสิ้นชีพเป็นจ ำนวนมำกก็กลัวจึงพำกันถอยทัพ
กลับ ฝ่ำยท้ำววิรุฬมำตย์นั้นได้ไสช้ำงเข้ำไปหำพระลักขณ์สินนวงส์หมำยจะใช้ศรสังหำรแต่ก็ต้องเสียที
ให้กับพระลักขณ์สินวงส์โดยต้องศรจนตกลงจำกช้ำงทรง ท้ำววิรุฬมำตย์เหำะหนีไปบนท้องฟ้ำ 
แล้วแปลงเป็นนำงฟ้ำร่ำยร ำมำในอำกำศแต่ม้ำทรงรู้ทันจึงแจ้งกำรกับพระลักสินนวงส์ให้ระวังพระองค์  
พระลักขณ์สินนวงส์จึงแผลงศรใส่เหล่ำนำงฟ้ำฝ่ำยกรุงยักษ์เห็นเช่นนั้นก็หวำดกลัวหนีเข้ำไปยังกลีบเมฆ 
แล้วแปลงเป็นท้ำวอมรินทร์ฝ่ำยเหล่ำโยธำยักษ์บ้ำงแปลงเป็นเทวดำ บ้ำงแปลงเป็นนำงฟ้ำ บ้ำงก็แปลง
เป็นช้ำงเอรำวัณมำแวดล้อม เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่ 2 ก็จบลงแต่เพียงเท่ำนี้ 
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บทที่ 4  
ลักษณะกำรแปล 

 
ลักษณะเด่นด้ำนกำรแปล 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 ในด้ำนต่ำง ๆ ข้ำงต้น พบว่ำทั้งสองเรื่องมีลักษณะที่เหมือนกัน 
ทั้ง รูปแบบกำรประพันธ์ เนื้อหำ กลวิธีกำรประพันธ์ และกลวิธีกำรใช้ภำษำ ท ำให้ผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ
ทั้งสองเรื่องน่ำจะมีควำมสัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร
ยังมีควำมโดดเด่นเฉพำะที่ไม่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์หลำยประกำร อีกทั้งในเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรปรำกฏชื่อสถำนที่ คือ พระที่นั่งจันทรฉำยำ ซึ่งเป็นสถำนที่ที่สร้ำงประมำณช่วงรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (ค.ศ.1904-1927) ตรงกับรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว (ค.ศ.1868-1910) ในขณะที่เรื่องลักษณวงศ์แต่งขึ้นในช่วงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ค.ศ.1824-1851) จึงท ำให้ผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรน่ำจะ
แปลจำกเรื่องลักษณวงศ์ โดยเมื่อพิจำรณำลักษณะกำรแปลแล้วพบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรมีกำรแปลจำกภำษำไทยเป็นภำษำเขมร 2 วิธี คือ กำรแปลแบบตรงตัวและกำรแปล 
แบบเอำควำม ดังนี้ 

1.  กำรแปลแบบตรงตัว 
 กำรแปลตรงตัว (literal translation) หมำยถึง กำรแปลโดยกำรรักษำรูปแบบ 

กำรน ำเสนอของต้นฉบับไว้ให้ได้มำกที่สุด1 ลักษณะในกำรแปลเช่นนี้เน้นไปที่กำรพยำยำมรักษำ
ส ำนวนภำษำ ค ำศัพท์ ล ำดับของกำรน ำเสนอ ท ำให้กำรแปลแบบตรงตัวนี้มีควำมเหมือนกับต้นฉบับ
มำก ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรแปลแบบตรงตัว ดังตัวอย่ำง 

 
ตำรำงที่ 4 แสดงตัวอย่ำงกำรแปลแบบตรงตัว 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
๏ จะริเร่ิมเร่ืองร้ำงปำงประถม 
สุดเสียดำยดว้ยนิยำยจะจ่อมจม 
จึ่งนิยมแต่งบทพจนำ 
ยังมีรำชนรินทร์ปิน่กระษัตริย ์

1កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន 
ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា 
កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 

                                                           
1 สัญฉวี สำยบัว, หลักกำรแปล (พิมพ์ครั้งที่ 3), (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์), 2533, 50. 
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ตำรำงที่ 4 แสดงตัวอย่ำงกำรแปลแบบตรงตัว (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

พรหมทัตจอมทศทิศำ 
ด ำรงเมืองเรืองฤทธิ์อิศรำ 
เป็นมหำจักรพำลส ำรำญรมย์ 
มีเอกองค์วิไลละไมโฉม 
งำมประโลมทำ้วถนอมเป็นจอมสนม 
ชื่อสุวรรณอ ำภำดูนำ่ชม 
เสวยสมบัตสิบำยมำหลำยป ี
เกิดรำชบุตรชำยสำยกระษัตริย ์
จ ำเริญรูปเทียมทัดท้ำวโกสีย ์
คร้ันบุตรำชนัษำได้แปดปี 
พระภูมีเฉลิมนำมพระลูกยำ 
ชื่อเจ้ำลักษณวงศ์ทรงสวัสดิ ์
สองกระษัตริย์แสนสดุเสน่หำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 

2កស្ដចមានអគគឯក្សកោមោយា 
នាមនាង្អមាព ចមមកែស្ី 
ជ្ាធាំកលីស្អស្ស់្នាំកៅព្ស្ី 
ព្រាំរីម ឹនមូលជ្ាររិារ ។ 
3អក្សយាយចស្ទ់ ាំនឹង្រួក្សស្នាំ 
កៅឡឹក្សកមនាំព្ស្ីព្ស្ឹង្គារ 
មានរាជ្ចត រង្គរលកយាធារ 
ព្រជ្ារាព្ស្ដកព្ចីនរន់ព្រមាណ ។ 
4រួមឯក្សកមន ាំនឹង្ជ្ាយា 
ស្ វណណអមាព កោមក្សលាណ 
ជ្ាយូរល ង្កទៅកទីរក្ស្ព្តក្សានត 
កស្ដចព្រះរាជ្ទានឱរស្ា ។ 
5មួយអង្គព្ទង្់កោមលអព្តយង្់ 
ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
ល ះធាំរនព្រាំរីព្រះវស្ា 
ក្សយព្ាាាំង្នាមឲ្យរ ព្តដលល ។ 
6ក ែ្ ះលក្សខណស៍្ិននវង្្ក្ស មារា 
ចកព្មីនកចស្ត ឫទធកជ្ាគជ័្យ 
ឮលបីអាំណាចកលីភ្រដព្ត 
ក្ស្ព្តដលលរីររង្្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 

1จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน 
ก่อนมำนเผ่ำพงศ์วงศ์กษัตรำ 
พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ 
เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 
2เสด็จมีองค์เอกโฉมชำยำ 
นำมนำงอัมพำจอมมเหสี 
เป็นใหญ่เลิศเหนือเหล่ำสนมสำวศรี 
แปดหมื่นมวลมีเป็นบริวำร ฯ 
3ออกยำยเฒ่ำแก่กับพวกสนม 
สำวเล็กแม่นมศรีศฤงคำร 
มีรำชจตุรงค์พลโยธำ 
ประชำรำษฎร์มำกพ้นประมำณ ฯ 
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ตำรำงที่ 4 แสดงตัวอย่ำงกำรแปลแบบตรงตัว (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 4รวมเอกแม่นมกับชำยำ 
สุวัณณ์อัมพำโฉมกัลยำณ ์
เป็นยั่งยนืนำนไปจึ่งกษตัริย์กสำนติ์ 
เสด็จพระรำชทำนโอรสำ ฯ 
5หนึ่งองค์ทรงโฉมลออองค์ 
ดั่งองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
ลุใหญ่ได้แปดพระวสัสำ 
กษัตรำตั้งนำมให้บุตรไชย ฯ 
6ชื่อลักขณ์สินวงส์กุมำรำ 
จ ำเริญเจษฎำฤทธิ์โชคชัย 
เลื่องลืออ ำนำจเหนือภพไตร 
กษัตริย์ไชยสองพงศ์ทรงกรุณำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 จำกตัวอย่ำง แสดงให้เห็นลักษณะกำรแปลจำกเรื่องลักษณวงศ์ไปเป็นเรื่อง 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรโดยกำรแปลตรงตัว แม้ว่ำรูปแบบค ำประพันธ์ของทั้งสองเรื่อง 
จะแตกต่ำงกันแต่ผู้ประพันธ์เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรยังคงรักษำล ำดับ เนื้อควำม และ
รำยละเอียดของเรื่องลักษณวงศ์ไว้ โดยเรื่องลักษณวงศ์เริ่มเรื่องจำกกำรกล่ำวถึงท้ำวพรหมทัตมีมเหสี
ชื่อนำงสุวรรณอ ำภำ ทั้งสองมีโอรสด้วยกัน 1 องค์ เมื่อโอรสอำยุครบ 1 ปี ท้ำวพรหมทัตจึงตั้งชื่อให้ว่ำ
ลักษณวงส์ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรแปลโดยใช้ล ำดับเรื่องตรงตำมเรื่องลักษณวงศ์โดย
เริ่มจำกกำรกล่ำวถึงพระบำทพรหมทัตต์มีมเหสีชื่อนำงสุวัณณ์อัมพำ ทั้งสองมีโอรสด้วยกัน 1 องค์  
เมื่อโอรสอำยุครบ 1 ปี พระบำทพรหมทัตต์จึงตั้งชื่อให้ว่ำลักขณ์สินนวงส์ แสดงให้เห็นถึงกำร 
รักษำล ำดับ เนื้อควำม และรำยละเอียดของกำรแปลจำกต้นฉบับไว้ สอดคล้องกับศำนติ ภักดีค ำ  
ที่ศึกษำบทละครเรื่องรำมเกียรติ์และบทละครเรื่องอิเหนำฉบับภำษำเขมรเปรียบเทียบกับบทละคร
เรื่องรำมเกียรติ์และบทละครเรื่องอิเหนำฉบับภำษำไทย พบว่ำเนื้อหำของทั้งสองเรื่องตรงกัน 
แบบบทต่อบทแทบทุกบทแม้จะมีค ำบำงค ำต่ำงกันบ้ำงก็ตำม1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะ ควำมนิยม และ
รูปแบบกำรแปลวรรณคดีภำษำไทยเป็นภำษำเขมรที่นิยมกำรแปลแบบตรงตัว 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, “บทละครเรื่องรำมเกียรติ์และบทละครเรื่องอิเหนำภำษำเขมร : กับควำมสัมพันธ์

วรรณคดีกำรแสดงไทย-กัมพูชำ,” ด ำรงวิชำกำร 8, 1 (2552): 51. 
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2.  กำรแปลแบบเอำควำม 
 กำรแปลแบบเอำควำม (free translation) หมำยถึง กำรแปลโดยรักษำจุดประสงค์ 

ในกำรน ำเสนอ1 ลักษณะในกำรแปลเช่นนี้มันเน้นไปที่ใจควำมส ำคัญหรือประเด็นที่ต้องกำรน ำเสนอ
มำกกว่ำกำรคงต้นฉบับไว้ให้ได้มำกที่สุด จึงมีกำรดัดแปลง เพ่ิมเติม บำงส่วนเพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถ
เข้ำใจในสิ่งที่ต้องกำรน ำเสนอได้มำกขึ้น ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรแปลแบบ 
เอำควำม ดังตัวอย่ำง 

 
ตำรำงที่ 5 แสดงตัวอย่ำงกำรแปลแบบเอำควำม 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พอเบี่ยงบ่ำยชำยแสงสุริยใส 
ถึงรำวไพรพฤกษำวนำสัณฑ์ 
สำมกระษัตริย์ชมเพลินเจริญครัน 
พลขันธ์รื่นเริงบนัเทิงนัก 
นำงชำววงัแหวกม่ำนประสำนเสยีง 
เห็นข้ำงเคียงฉวยคว้ำพฤกษำหัก 
เห็นอะไรก็ให้ก ำเริบรัก 
ไม่รู้จักหมำมุ้ยเอำมือทึ้ง 
ละอองลูกถูกเนื้อมันเหลือเล่ห์ 
สมคะเนเกำสนุกลุกทะลึง่ 
พวกขอเฝ้ำเหล่ำโขลนตะโกนอึง 
ใบต ำลึงหม่อมจ๋ำแก้หมำมุ้ย 
ระยะหลังยังพวกนำงทำสำ 
เดนขี้ข้ำชำววงัรังกะตุ๋ย 
ถูกส ำรับกับพวกเจ้ำรุกรุย 
ท ำใบ้บุย้ขอหมำกฝำกอำลัย 
ทั้งกองทัพเพลิดเพลินเจริญจิต 
ชวนกันพิศเนื้อนกวิหคไสว 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 22) 

19ល ះដលរ់កស្ៀលព្រះស្ូរិយា 
អស្ក់្សង្កស្នារលទីដទ 
ហែអង្គស្កមដចព្រះចព្ក្សី 
ចូលក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រអរញ្ាវា ។ 
20ដលក់ព្ស្ចកស្ដចនាាំនាង្កោមយង្់ 
នូវលក្សខណស៍្ ិននវង្ឱរស្ា 
ព្រាតទតអស្ដ់ព្រព្រឹក្សា 
រក្សារក្ស្ីទ ាំកដាយ ។ 
21ជ្ាទីតកព្មក្សក្សនុង្ព្រះទ័យ 
កក្ស្មក្សានតឥតរីមានកៅែែង្ 
អស្ក់្សង្រួក្សនារីព្ស្ីែង្ 
នាាំាន ព្តស្ង្កលង្ព្រឹក្សា ។ 
22កឃីញអស្ហ់ែលែកាក ីក្សនុង្ដព្រ 
មានចិតតអរដព្ក្សក្ង្ព្រវា 
ខ្លះកឡីង្ព្រកឡះករះកភាោដ  
ខ្លះដកណដ ីមាន កស្ីចអឺង្ក្សង្ ។ 
23ចាំអក្សចាំអន់គន់រកណដ ីរ 
លួចកមីលស្រកស្ីរអស្ក់្សនុង្ព្រណ 
កធេីក្សលឲ្យនឹក្សរឹក្សរួមលាន 
កមព្តីែាក់្សមានចិតតកស្នែា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 3) 

 
 
 

                                                           
1 สัญฉวี สำยบัว, หลักกำรแปล (พิมพ์ครั้งที่ 3), (กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์), 2533, 51. 
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ตำรำงที่ 5 แสดงตัวอย่ำงกำรแปลแบบเอำควำม (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 19คร้ันถึงบ่ำยพระสุริยำ 
เหล่ำกองเสนำพลนำนำ 
แห่แหนองค์สมเด็จพระจักรี 
เข้ำในพฤกษ์ไพรอรัญวำ ฯ 
20ถึงเสร็จเสด็จน ำนำงโฉมยง 
ทั้งลักขณ์สินวงโอรสำ 
ประพำสทอดเหล่ำไพรพฤกษำ 
ปักษำปักษีเกำะตำม ฯ 
21เป็นที่ยินดีในพระทัย 
เกษมศำนต์ไม่มีเศร้ำหมอง 
เหล่ำกองพวกนำรีศรีทั้งผอง 
พำกนัจับกลุ่มเดินเล่นชมพฤกษำ ฯ 
22เห็นทั้งผลดอกไม้ในไพร 
มีจิตยินดียิ่งเหนี่ยวจบั 
บ้ำงขึ้นเด็ดบิบริโภค 
บ้ำงแย่งกนัหัวเรำะอึงก้อง ฯ 
23หัวเรำะเยำะเย้ยมองพลำง 
ลอบมองสรรเสริญทั้งหมดในใจ 
ท ำกลให้นึกอยำกร่วมสถำน 
ไมตรีประหนึ่งมีจติเสน่หำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
จำกตัวอย่ำง แสดงให้เห็นลักษณะกำรแปลจำกเรื่องลักษณวงศ์ไปเป็นเรื่องพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรโดยกำรแปลแบบเอำควำม ผู้ประพันธ์ใช้กำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดบำงประกำร  
ในตอนดังกล่ำวท ำให้เนื้อหำของทั้งสองเรื่องต่ำงกัน แต่กำรปรับรำยละเอียดในตอนนี้ยังคงแสดง
จุดประสงค์ในกำรน ำเสนอดังเดิม โดยในเรื่องลักษณวงศ์กล่ำวถึงขบวนประพำสไพรของท้ำวพรหมทัต
ที่เดินทำงมำถึงยังแนวป่ำในตอนช่วงเย็นทั้งสำมองค์ต่ำงก็เพลิดเพลิน นอกจำกนี้ผู้ประพันธ์  
ได้สอดแทรกเรื่องขบขันโดยกล่ำวถึงนำงชำววังที่เห็นช้ำงหักกิ่งไม้ก็ท ำตำมแต่กลับไปดึงถูกหมำมุ่ย  
เมื่อถูกละอององหมำมุ่ยจึงท ำให้คันพวกข้ำรับใช้จึงแนะน ำให้ใช้ใบต ำลึงมำแก้พิษ จำกนั้นผู้ประพันธ์
จึงบรรยำยถึงเหล่ำทำสผู้หญิงหลังขบวนที่จับกลุ่มกันท ำกิริยำท่ำทำงในเชิงชู้สำวกับทำสผู้ชำย 
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ซึ่งเป็นกำรบรรยำยเพ่ือสร้ำงอำรมณ์ขบขัน ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกล่ำวถึง
ขบวนประพำสไพรของพระบำทพรหมทัตต์ที่เดินทำงเข้ำมำถึงยังป่ำ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระบำท
พรหมทัตต์ที่น ำนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์เที่ยวเล่นในป่ำ ฝ่ำยนำงข้ำรับใช้ต่ำงก็พำกัน
จับกลุ่มเดินเล่นชมดอกไม้เด็ดผลไม้กินกันอย่ำงสนุกสนำนบำงนำงก็แอบมองคนที่ตนรักในที  
ซึ่งกำรบรรยำยฉำกดังกล่ำวของทั้งสองเรื่องมีกำรกล่ำวถึงรำยระเอียดที่แตกต่ำงกันตำมที่ผู้ประพันธ์
จะบรรยำยแต่ยังคงจุดประสงค์ในกำรน ำเสนอดังเดิมคือกำรพรรณนำฉำกกำรท่องเที่ยวป่ำของ  
ตัวละครเอกก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำ 

 
 
จำกข้อมูลสำมำรถกล่ำวถึงลักษณะกำรแปลเรื่องลักษณวงศ์จำกภำษำไทยไปเป็น 

เรื่องเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรภำษำเขมรใช้กลวิธีกำรแปล 2 วิธี คือ กำรแปลแบบตรงตัวและ
กำรแปลแบบเอำควำม โดยกำรแปลแบบตรงตัวนี้เป็นกลวิธีที่นิยมในกำรแปลวรรณคดีไทยเป็นเขมร 
ที่ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ใกล้เคียงกัน ดังเช่น เรื่องรำมเกียรติ์เขมรภำค 21 และบทละครเรื่องอิเหนำ 
ค ำเขมร2 ที่ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์ซึ่งได้รับอิทธิพลมำจำกค ำประพันธ์ชนิดกลอนของไทย3

ท ำให้สำมำรถแบบแบบตรงตัวหรือค ำต่อค ำได้เลย ในส่วนของกำรแปลแบบเอำควำมเนื่องจำก
ผู้ประพันธ์ต้องกำรสอดแทรกเนื้อหำหรือกำรพรรณนำให้ลึกซึ้งกินใจและเข้ำกับควำมนิยมของผู้อ่ำน
ชำวกัมพูชำจึงเกิดลักษณะกำรพรรณนำโดยกำรแปลเนื้อเรื่องเดิมแล้วน ำควำมที่ได้มำแต่งใหม่ 
ในส ำนวนภำษำและรูปแบบตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรโดยไม่ใช่กำรแปลแบบค ำต่อค ำหรือบทต่อบท 
ลักษณะเช่นนี้ปรำกฏในกำรแปลวรรณคดีไทยเป็นภำษำเขมรที่ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ต่ำงกัน เช่น 
เรื่องกำกีฉบับภำษำไทยใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดกลอนเมื่อแปลไปเป็นภำษำเขมรใช้รูปแบบ 
ค ำประพันธ์ชนิดหลำยชนิด คือ บทกำกคติ บทพ โนล บทพรหมคีติ และบทภุชงคลีลำ 4 ซึ่งมีรูปแบบ 
ที่แตกต่ำงจำกกลอนจึงท ำให้ไม่สำมำรถแปลแบบค ำต่อค ำหรือบทต่อบทได้ แต่เรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์ซึ่งมีควำมใกล้เคียงกับรูปแบบค ำประพันธ์ชนิดกลอน
ของไทยสำมำรถแปลแบบค ำต่อค ำหรือบทต่อบทได้ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีดังกล่ำวนี้ในตอนต้นเรื่อง

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, “บทละครเรื่องรำมเกียรติ์และบทละครเรื่องอิเหนำภำษำเขมร : กับควำมสัมพันธ์

วรรณคดีกำรแสดงไทย-กัมพูชำ,” ด ำรงวิชำกำร 8, 1 (2552): 55. 
2 เรื่องเดียวกัน, 59. 
3 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 82-83. 
4 ศำนติ ภักดีค ำ, “กำรศึกษำเปรียบเทียบกำกีเขมรฉบับพระหริรักษ์รำมำ (พระองค์ด้วง) และกำกีค ำกลอน

ฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน).” (สำรนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2541), 67. 
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ส่วนตอนอ่ืน ๆ ผู้ประพันธ์ใช้วิธีกำรแปลแล้วน ำควำมที่ได้มำแต่งใหม่ ซึ่งแสดงถึงฝีมือและควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ประพันธ์ที่แปลแล้วได้รับอรรถรสตำมควำมนิยมของชำวกัมพูชำแต่ยังคงเนื้อหำ  
จำกต้นฉบับไว้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
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บทที่ 5  
วิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง ลักษณวงศ์ 

และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 

กำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่อง ลักษณวงศ์ ผู้วิจัยได้
ศึกษำองค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ในตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลง
เป็นพระชำยำ ถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ ในส่วนของเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร โดยผู้วิจัยได้ศึกษำองค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ ตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 โดยผู้วิจัยจะศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบและกลวิธีกำรประพันธ์ของวรรณกรรม ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1.  วิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม 
  1)  ลักษณะค ำประพันธ์ 
  2)  โครงเรื่อง 
  3)  แก่นเรื่อง 
  4)  ตัวละคร 
  5)  ฉำก 
2.  วิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์ 
  1)  กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 
  2)  กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง 
  3)  กลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 
  4)  กลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร 
  5)  กลวิธีกำรส้รำงและเสนอฉำก 
  6)  กลวิธีกำรใช้ภำษำ 
 

วิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมเป็นกำรน ำตัวบทวรรณกรรมมำแยก

ส่วนประกอบต่ำง ๆ เพ่ือศึกษำสิ่งที่ผู้เขียนน ำเสนอผ่ำนตัวบท โดยใช้ทรรศนะของผู้อ่ำน ซึ่งกำรวิเครำะห์
วิจำรณ์วรรณกรรมนั้นเป็นกำรพิจำรณำและน ำเสนอทรรศนะมุมมองของผู้อ่ำนที่มีต่องำนเขียนนั้น ๆ 
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โดยใช้ควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล1 เป็นกำรชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์กัน
ระหว่ำงองค์ประกอบแต่ละส่วนว่ำสอดคล้องกันหรือไม่อย่ำงไร รวมทั้งยังเป็นกำรประเมินคุณค่ำ  
ที่ผู้อ่ำนได้รับจำกวรรณกรรมชิ้นนั้นด้วย 

ในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมที่ก่อให้เกิดวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ และ
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร อันเป็นแนวทำงในกำรเปรียบเทียบและพิจำรณำคุณค่ำต่อไปนั้น ผู้วิจัย
จะวิเครำะห์องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  ลักษณะค ำประพันธ์ 
 กำรวิเครำะห์ลักษณะค ำประพันธ์เป็นกำรศึกษำรูปแบบค ำประพันธ์ที่ใช้ในกำรประพันธ์บท

วรรณกรรม เนื่องจำกรูปแบบของของค ำประพันธ์สำมำรถบ่งชี้ช่วงอำยุของงำนวรรณกรรมได้ 
วรรณคดีสำมำรถจ ำแนกตำมรูปแบบค ำประพันธ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วรรณคดีร้อยกรองและ
วรรณคดีร้อยแก้ว2 

 เรื่องลักษณวงศ์เป็นเรื่องที่ประพันธ์โดยใช้รูปแบบค ำประเป็นชนิดร้อยกรอง 
และใช้ลักษณะค ำประพันธ์แบบกลอนนิทำน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับกลอนแปดหรือกลอนสุภำพ คือ 
1 บท มี 4 วรรค (วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง และวรรคส่ง) มีสัมผัสบังคับระหว่ำงวรรคเช่นเดียวกัน 
คือ ค ำสุดท้ำยของวรรคสดับ สัมผัสกับค ำท่ี 3 ของวรรครับ ค ำสุดท้ำยของวรรครับสัมผัสกับค ำสุดท้ำย 
ของวรรครองและค ำที่ 3 ของวรรคส่ง และสัมผัสบังคับระหว่ำงบท คือ ค ำสุดท้ำยของวรรคส่งสัมผัสกับ
ค ำสุดท้ำยของวรรครับ แต่ต่ำงกันที่บทแรกของกลอนนิทำนจะขึ้นต้นด้วยวรรครับ ดังที่ วิเชียร เกษประทุม 
กล่ำวว่ำ กลอนนิทำนมีลักษณะเหมือนกลอนเพลงยำวหรือกลอนนิรำศ ขึ้นต้นด้วยวรรครับแล้วแต่ง 
เป็นเรื่องยำว ๆ ท ำนองนิทำนหรือนิยำย3 
 
ตัวอย่ำงกลอนนิทำนในเรื่องลักษณวงศ์ 
 
             ๏ จะริเริ่มเรื่องร้ำงปำงประถม 
  สุดเสียดำยด้วยนิยำยจะจ่อมจม  จึ่งนิยมแต่งบทพจนำ 
  ยังมีรำชนรินทร์ปิ่นกระษัตริย์  พรหมทัตจอมทศทิศำ 
  ด ำรงเมืองเรืองฤทธิ์อิศรำ   เป็นมหำจักรพำลส ำรำญรมย์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 

                                                           
1 รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, วรรณกรรมปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2555), 207. 
2 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 1-7 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 5 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 1-9. 
3 วิเชียร เกษประทุม, ลักษณค ำประพันธ์ไทย, (กรุงเทพฯ: เรืองแสงกำรพิมพ์ (2002), 2554), 40. 
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ภำพที่ 4 แสดงภำพแผนผังกลอนนิทำน 

 
ลักษณะค ำประพันธ์แบบกลอนนิทำนนี้เป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ เพรำะ 

บทประพันธ์ร้อยกรองที่เป็นนิทำนที่พบในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์มักเป็นค ำประพันธ์รูปแบบอ่ืน 
เช่น เรื่องไก่ทอง ใช้ลักษณะค ำประพันธ์แบบกำพย์ฉบัง 16 เรื่องจ ำปำสี่ต้น ใช้ลักษณะค ำประพันธ์
แบบกำพย์สุรำงคนำงค์ 281 เป็นต้น ในขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์พบบทประพันธ์ร้อยกรองที่เป็นนิทำน 
ส่วนใหญ่จะใช้ค ำประพันธ์แบบกลอนนิทำน เช่น เรื่องสมบัติอมรินทร์ค ำกลอน ของเจ้ำพระยำ  
พระคลัง (หน) เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เรื่องสุริยพันธุ์ค ำกลอน ของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ  
กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เป็นต้น 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นเรื่องที่ประพันธ์โดยใช้รูปแบบ 

ค ำประพันธ์ชนิดร้อยกรองและใช้ลักษณะค ำประพันธ์แบบบทพำกย์ 7 (រទាក្សយ 7) ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลอนสุภำพของไทย คือ 1 บท มี 4 วรรค มีสัมผัสบังคับระหว่ำงวรรคเช่นเดียวกัน คือ  
ค ำสุดท้ำยของวรรคที่ 1 สัมผัสกับค ำที่ 2 หรือ 4 ของวรรคที่ 2 ค ำสุดท้ำยของวรรคที่ 2 สัมผัสกับ 
ค ำสุดท้ำยของวรรคที่ 3 และค ำที่ 2 หรือ 4 ของวรรคที่ 4 และสัมผัสบังคับระหว่ำงบท คือ ค ำสุดท้ำย
ของวรรคที่ 4 บทแรกส่งสัมผัสกับค ำสุดท้ำยของวรรคที่ 2 ของบทถัดมำ ในส่วนของจ ำนวนค ำ 
บทพำกย์ 7 แตกต่ำงจำกกลอนสุภำพของไทยที่บทพำกย์ 7 ก ำหนดจ ำนวนค ำในแต่ละวรรคคงที่  
โดยในหนึ่งวรรคจะมีจ ำนวนค ำ 7 ค ำ ส่วนกลอนสุภำพจ ำนวนค ำไม่คงที่ในหนึ่งวรรคอำจมี 6-9 ค ำก็ได ้
 
ตัวอย่ำงบทพำกย์ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 
 1  កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន  ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
  ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា   កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 

                                                           
1 วรำภรณ์ บ ำรุงกุล, ร้อยกรอง, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2537), 114. 
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 1  จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน  แต่เดิมมำนเผ่ำพงศำวงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ  เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 

 
ภำพที่ 5 แสดงภำพแผนผังบทพำกย์ 7 

 
ลักษณะค ำประพันธ์แบบบทพำกย์นี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยสมเด็จพระหริรักษ์รำม

มหำอิศรำธิบดี (พระองค์ด้วง) ประมำณปี ค.ศ.1840 – 1860 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระ
นั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 3) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรำกฏในตอนต้นเรื่องของบทพำกย์เรื่อง 
“พระสูมุตฺร” ของออกญำงำนพระคลัง (นง) ดังบทประพันธ์ “មែារាជ្នាមាព្រះអង្គឌួង្ ព្គរ់ព្គង្ក្សមពុជ្ាមាច ស្់
ស្ិរស្ី ព្រះអង្គព្ទង្់ស្រេព្រះទ័យ ឲ្យហក្សកស្ចក្សដីជ្ាលែីកទៀត។ ព្ទង្់ស្រេព្រះទ័យាក្សយព្រាំរីរ រហង្េរោល រួនចួនចកង្អៀត កែត កនាះ
អញខ្ញុំខ្ាំព្រឹង្កវអៀត កលីក្សកទៀតដាក្ស់ទ ក្សទាំន ក្សមាច ស្់។1” แปลเป็นภำษำไทยได้ว่ำ “มหาราชนามาพระองค์ด้วง 
ครอบครองกัมพูชาเจ้าศิรศรี พระองค์ทรงสบพระทัย ให้แก้ไขเป็นความใหม่อีก ฯ ทรงสบพระทัย
พากย์เจ็ด เปลี่ยนค าสี่เข้าสัมผัส เหตุนั้นข้าพเจ้าพยายาม แต่งขึ้นอีกตามประสงค์ของพระองค์ ฯ” 
จำกบทประพันธ์จึงแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ด้วงทรง โปรดลักษณะค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์  
เมื่อออกญำงำนพระคลัง (นง) ได้แต่งเรื่อง “พระสูมุตฺร” เป็นค ำกำพย์ถวำยพระองค์ด้วง พระองค์จึง
ทรงให้แก้ลักษณะค ำประพันธ์จำกกำพย์เป็นบทพำกย์แทน ซึ่งเรื่อง “พระสูมุตฺร” หรือ “พระสมุทร” นี้ 
ศำนติ ภักดีค ำ กล่ำวว่ำเป็นวรรณคดีเขมรที่เก่ำที่สุดที่แต่งโดยใช้ค ำประพันธ์ชนิดบทพำกย์ ต่อมำจึง  
มีกำรแต่งวรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ โดยใช้บทพำกย์ เช่น เรื่องตุมเตียว (ទ ាំទាវ) ของพระภิกษุโสม เรื่อง 
สรรพสิทธิ์ (ស្រេស្ិទធិ៍) ของหมื่นภักดีอักษรตน2 เป็นต้น 

 

                                                           
1 លាង្ ែារ់អាន, ស្ិក្សា ព្រវតតិអក្សស្្រស្ព្ស្តហខ្ែរ ស្ម័យនគរភ្នាំដលស់្ម័យឧដ ង្គ ស្តវត្៍ទី 1 ដល ់1859, (ភ្នាំករញ: គិម-កអង្, 

1967), 259. 
2 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 84. 
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นอกจำกนี้ เ รื่ องลักษณวงศ์และเรื่ องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสรยั งพบ 
ลักษณะพิเศษในกำรแต่งค ำประพันธ์ซึ่งท ำให้บทกลอนมีควำมไพเรำะยิ่งขึ้นโดยมีกำรใช้กลวิธี ดังนี้ 

1.1  กำรวำงแบบสัมผัส 
 กำรวำงแบบสัมผัสเป็นกลวิธีในกำรประพันธ์รูปแบบหนึ่งเพ่ือให้บทประพันธ์ 

มีควำมไพเรำะยิ่งขึ้นโดยกำรก ำหนดสัมผัสซึ่งไม่ใช่สัมผัสบังคับตำมฉันทลักษณ์ของรูปแบบค ำประพันธ์นั้น ๆ  
แต่เป็นสัมผัสที่ผู้ประพันธ์สำมำรถใช้ได้ตำมควำมสำมำรถของผู้ประพันธ์ ลักษณะกำรวำงสัมผัสนั้น  
จะเป็นกำรวำงสัมผัสภำยในวรรคหรือที่เรียกว่ำสัมผัสในซึ่งมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 

 1.1.1  กำรก ำหนดสัมผัสสระ 
เป็นกำรก ำหนดค ำภำยในวรรคแต่ละวรรคให้ใช้สระและตัวสะกด

มำตรำเดียวกันเพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะคล้องจอง โดยมีลักษณะกำรก ำหนดสัมผัสสระ โดยวรรณคดี 
เรื่อง ลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระทั้งหมด 5 ลักษณะ ส่วนวรรณคดีเขมร เรื่อง พระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสสระทั้งหมด 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1.1  ค ำเคียง หมำยถึง กำรใช้สัมผัสสระเดียวกันเรียงกัน 2 ค ำ1 
คือ ค ำที่ใช้เสียงสระและตัวสะกดมำตรำเดียวกันเรียงต่อกัน 2 ค ำ ซึ่งมักจะอยู่ในต ำแหน่งพยำงค์ที่ 3 
และ 4 หรือ 5 และ 6 ดังภำพ 

 

 
ภำพที่ 6 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสสระแบบค ำเคียง 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  มำประเทียบเรียบคอยอยู่เกยแก้ว  ก็พร้อมแล้วสรรพเสร็จส ำเร็จหมด 
  พรหมทัตขัตติยวงศ์พระทรงยศ  กับโอรสอัคเรศเข้ำสรงชล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำเคียงด้วยกำรใช้เสียง
สระ เอีย มีตัวสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กบ ในค ำว่ำ เทียบ และ เรียบ ในวรรคสดับ และใช้เสียง

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 52. 
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สระ อะ มีตัวสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กด ในค ำว่ำ ทัต (ในค ำว่ำ “พรหมทัต”) และ ขัต (ในค ำว่ำ 
“ขัตติยวงศ”์) ในวรรครอง อีกตัวอย่ำง คือ 
  หน่อนรินทร์ยินพำนเรศถำม  ให้แคลงควำมนึกในพระทัยกร่ิง 
  แล้วยิ้มพลำงทำงตรัสแก่ฝูงลิง  ธุระสิ่งไรเจ้ำจึงถำมควำม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 61) 
 

 จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระด้วยกำรใช้เสียงสระ อิ มีตัวสะกดอยู่ใน
มำตรำตัวสะกดแม่ กน ในค ำว่ำ นรินทร์ และ ยิน ในวรรคสดับ และใช้เสียงสระ อำ มีตัวสะกดอยู่ใน
มำตรำตัวสะกดแม่ กง ในค ำว่ำ พลำง และ ทำง ในวรรครอง 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
 66  ឲ្យមានជ្ ីវមាតរទិធកតជ្ៈ   ឲ្យ នះមន ស្្យក្សខព្គ ឌរក្សា 
  នូវស្តេក្សាំណាចោចឬស្ា   ក្សនុង្ដព្រព្រឹក្សាខ្លាចខ្លរដដ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 8) 
 
 66  ให้มีชีวิตฤทธิเดชะ   ให้ชนะมนุษย์ยักษ์ครุฑปักษำ 
  ทั้งสัตว์ร้ำยกำจริษยำ   ในไพรพฤกษำขลำดกลัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำเคียงด้วยกำรใช้เสียง
สระ /ɨ/ มีเสียงพยัญชนะตัวสะกดเสียง /-t/ ในค ำว่ำ  វមាត /vɨt/ (ในค ำว่ำ “ជ្ីវមាត” /cii-vɨt/) และ  រិទធ /rɨt/ 
ในวรรคแรก และใช้เสียงสระ /aa/ มีเสียงพยัญชนะตัวสะกดเสียง /-c/ ในค ำว่ำ ណាច /naac/ (ในค ำว่ำ 
“ក្សាំណាច” /kɑm-naac/) และ ោច /kaac/ ในวรรคที่ 3 อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 579  ែដា ាំកព្ស្ចកស្ដចយាង្ចូលកទៅខ្ែ ី  ោន់ទីអាស្ រីព្រស្ទលលា 
  កស្ដចហវក្សវាាំង្ននកឃីញអាស្ រា   យារខ្័នមនីមាន រ ង្នឹង្ោរ់ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 73) 
 
 579  สั่งเสร็จเสด็จย่ำงเข้ำไปพลัน  สู่ที่อสุรีปรำสำทถลำ 
  เสด็จแหวกม่ำนเห็นอสุรำ   เงื้อพระขรรค์อยำกจะฟัน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระด้วยกำรใช้เสียงสระ /a/ มีเสียง
พยัญชนะตัวสะกดเสียง /-c/ ในค ำว่ำ កព្ស្ច /srac/ และ កស្ដច /sdac/ ในวรรคแรก 

 
1.1.1.2  ค ำเทียบเคียง หมำยถึง กำรใช้สัมผัสสระเดียวกันเรียง 3 ค ำ1 

คือ ค ำที่ใช้เสียงสระและตัวสะกดมำตรำเดียวกันเรียงติดต่อกัน 3 ค ำ ซึ่งมักจะอยู่ในต ำแหน่งพยำงค์ท่ี 
5 6 และ 7 ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 7 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสสระแบบค ำเทียบเคียง 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  ท้ำวตรีเนตรแจ้งเหตุแล้วรีบเหำะ  ลงจ ำเพำะเขำใหญ่ในไพรสำณฑ์ 
  เข้ำเคียงลักษณวงศ์กับนงครำญ  จึงบันดำลมิให้ดำบนั้นฟันลง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 30) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำเทียบเคียงด้วยกำรใช้
เสียงสระ อะ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ เกย โดยใช้รูปสระ ใ - และ ไ- ในค ำว่ำ 
ใหญ่ ใน และ ไพร ในวรรครับ อีกตัวอย่ำง คือ 
 
  แล้วแข็งจิตคิดอำยเป็นชำยชำต ิ  เผ่นผงำดด้วยก ำลงัดั่งกงัหัน 
  เข้ำยืนกลำงพลมำรชำญฉกรรจ์  ท้ำวกุมภัณฑ์ตรัสสั่งแก่เสนำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 83) 
 

 จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระด้วยกำรใช้เสียงสระ อะ มีตัวสะกด 
อยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กง ในค ำว่ำ ลัง (ในค ำว่ำ “ก ำลัง”) ดั่ง และ กัง (ในค ำว่ำ “กังหัน”) ในวรรครับ 

 
 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 52. 
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 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 
 54  កកី្សតជ្ាព្ស្តីព្ស្ីកស្តស្ម  ាលករញព្ក្សម ាំស្មលក្សខិណា 
  ម ខ្មាតព់្ស្ស្រ់ស្អ់ស្ោ់យា   ាក្ស់ក្ស ដស្ង្េារចូលកទៅែគង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 7) 
 
 54  เกิดเป็นสตรีศรีส่วนสม  ก ำดัดเต็มวัยสำวสมลักขณำ 

หน้ำตำสดใสทั้งกำยำ   สวมสร้อยสังวำลเข้ำไปเคียงคู่กัน ฯ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำเทียบเคียงด้วยกำรใช้

เสียงสระ /ɑ/ ที่ไม่ปรำกฏรูปสระและใช้เครื่องหมำยรัสสัญญำหรือบ็อนเต๊ำะ (រនតក់្ស) ท ำให้เสียงสระสั้นลง1 
มีเสียงพยัญชนะสะกด /-h/ โดยใช้รูปพยัญชนะสะกด ស្ และใช้พยัญชนะต้นกลุ่มเสียง ออ /ɑɑ/  
ในค ำว่ำ ព្ស្ស្ ់/srɑh/ រស្ ់/bɑh/ และ អស្ ់/qɑh/ ในวรรคที่ 3 อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 377  ដលៃមួយឥស្ីកលាក្សយង្់យល ់  ាែ នហែលក ីស្លក់ស្ះកឡីយណា 
  កទីរហែដែដា ាំកៅទាាំង្រីររា៉ា     ឲ្យចាំស្លាាកទៅដព្រ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 46) 
 
 377  วันหนึ่งฤๅษที่ำนเหลือบเห็น  ไม่มีผลไม้เหลืออยู่เลยหนำ 
  จึงสั่งหลำนทั้งสองรำ   ให้รอที่ศำลำตำจะไปไพร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระด้วยกำรใช้เสียงสระ /aa/ ในค ำว่ำ ស្ 
/saa/ (ในค ำว่ำ “ស្លា” /saa-laa/) លា2 /laa/ (ในค ำว่ำ “ស្លា” /saa-laa/) และ ា /taa/ ในวรรคที่ 4 

 
 

                                                           
1 ค ำในภำษำเขมรที่ไม่ปรำกฏรูปสระมักใช้เสยีงสระพื้นฐำนตำมกลุ่มเสียงของพยัญชนะ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุม่ 

คือ กลุ่ม ออ /ɑɑ/ ได้แก่ พยัญชนะ 2 ตัวแรกในวรรค ก จ ต ป 2 ตัวแรก และตัวสุดท้ำยในวรรค ฎ และ 4 ตัวท้ำย
ของเศษวรรค และกลุ่มโอ /ɔɔ/ ได้แก่ พยัญชนะ 3 ตัวท้ำยในวรรค ก จ ฎ ต ป และ 4 ตัวแรกของเศษวรรค 

2 ค ำว่ำ លា ปกติจะออกเสียงว่ำ /liə/ แต่เนื่องจำกเป็นค ำที่มีพยำงค์ต้นเป็นพยัญชนะกลุ่ม ออ /ɑɑ/ คือ  
ស្ /saa/ ในค ำว่ำ “ស្លា” จึงท ำให้พยำงค์หลังออกเสียงเป็นกลุ่ม ออ /ɑɑ/ ตำมพยำงค์ต้น จำก លា /liə/ จึงออก
เสียงเป็น ឡា /laa/ ซึ่งยังคงรูปเดิมแต่ออกเสียงสระตำมพยำงค์แรก 
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1.1.1.3  ค ำทบเคียง หมำยถึง กำรใช้สองสระเรียงกันสระละ 2 ค ำ1 
คือ กำรใช้ค ำที่ใช้เสียงสระและตัวสะกดมำตรำเดียวกันเรียงติดต่อกัน 2 ค ำ จ ำนวน 2 คู่ ซึ่งคู่ที่ 1 
มักจะอยู่ในต ำแหน่งพยำงค์ที่ 3 และ 4 คู่ท่ี 2 อยู่ในต ำแหน่งพยำงค์ที่ 5 และ 6 ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 8 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสสระแบบค ำทบเคียง 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  แล้วกลิ้งเกลือกเสือกกำยสำยสมร  สองพระกรกอดองค์โอรสำ 
  ลักษณวงศ์สงสำรพระมำรดำ  เจ้ำโศกำกอดบำทพระบิตุรงค์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำทบเคียง โดยในคู่ที่ 1 
ใช้เสียงสระ เอือ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำแม่ กก ในค ำว่ำ เกลือก และ เสือก คู่ท่ี 2 ใช้เสียง
สระ อำ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ เกย ในค ำว่ำ กำย และ สำย (ในค ำว่ำ 
“สำยสมร”) ในวรรคสดับ อีกตัวอย่ำง คือ 
 
  ทั้งสำวสรรค์แสนสุรำงค์ในปรำงค์มำศ  ต่ำงประหลำดหลำกจิตคิดฉงน 
  วิสูตรกั้นชั้นในไพชยนต ์   เป็นรอยคนนฟนัขำดประหลำดใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 75) 
 

 จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระ โดยในคู่ที่ 1 ใช้เสียงสระ อะ มีเสียง
พยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำแม่ กน ในค ำว่ำ กั้น และ ชั้น คู่ที่ 2 ใช้เสียงสระ อะ เช่นเดียวกันแต่ใช้
เสียงพยัญชนะสะกดมำตรำแม่ เกย โดยใช้รูปสระ ใ - และ ไ- ในค ำว่ำ ใน และ ไพ (ในค ำว่ำ 
“ไพชยนต์”) ในวรรครอง 
 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 52. 



  68 

1.1.1.4  ค ำแทรกเคียง หมำยถึง กำรใช้สัมผัสโดยมีค ำอ่ืนแทรกกลำง 
1 ค ำ1 คือ กำรใช้ค ำที่ใช้เสียงสระและตัวสะกดมำตรำเดียวกันเรียงกัน 2 ค ำ แต่จะมีค ำที่ใช้สระและ
ตัวสะกดไม่ตรงกันมำคั่นระหว่ำงกลำงของทั้งสองค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 9 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสสระแบบค ำแทรกเคียง 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  พรหมทัตมิได้ตรัสกับลูกรัก   พระวรพักตร์มัวหมองไม่ผ่องใส 
  ฝ่ำยพวกเพชฌฆำตอนำถใจ   เห็นท้ำวไทมิได้โปรดซึ่งโทษทัณฑ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำแทรกเคียงในบทประพันธ์
ข้ำงต้น ทั้งหมด 4 คู่ โดยคู่ที่ 1 ใช้เสียงสระ ออ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำแม่ กง ในค ำว่ำ 
หมอง และ ผ่อง โดยมีค ำว่ำ ไม่ คั่นกลำง คู่ที่  2 ใช้เสียงสระ อะ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำ 
แม่ เกย โดยใช้รูปสระ ไ- และ ใ- ในค ำว่ำ ไม่ และ ใส โดยมีค ำว่ำ ผ่อง คั่นกลำง ในวรรครับ คู่ที่ 3 
ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสด้วยกำรใช้เสียงสระ อะ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ เกย 
โดยใช้รูปสระ ไ- ในค ำว่ำ ไท และ ได้ โดยมีค ำว่ำ มิ คั่นกลำง และใช้เสียงสระ โอ มีเสียงพยัญชนะ
สะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กด ในค ำว่ำ โปรด และ โทษ โดยมีค ำว่ำ ซึ่ง คั่นกลำง ในวรรคส่ง  
อีกตัวอย่ำง คือ 
 
  อันดวงเดือนเหมือนองค์พระทรงฤทธิ์  เมื่อสถิตปรำงค์ทองอันผ่องใส 
  ดำวกระจ่ำงเหมือนนำงสนมใน  บ ำเรอไทขับกล่อมอยู่พร้อมมูล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระในบทประพันธ์ ทั้งหมด 4 คู่ 
โดยคู่ที่ 1 อยู่ในวรรคสดับใช้เสียงสระ โอะ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กง ในค ำว่ำ 
องค์ และ ทรง โดยมีค ำว่ำ พระ คั่นกลำง คู่ที่ 2 อยู่ในวรรครับใช้เสียงสระ ออ มีเสียงพยัญชนะสะกด

                                                           
1 เปลื้อง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 13 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช, 2545), 18. 
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อยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กง ในค ำว่ำ ทอง และ ผ่อง โดยมีค ำว่ำ อัน คั่นกลำง คู่ที่ 3 ในวรรครอง 
ใช้เสียงสระ อำ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กง ในค ำว่ำ จ่ำง (ในค ำว่ำ “กระจ่ำง”) 
และ นำง (ในค ำว่ำ “นำงสนม”) โดยมีค ำว่ำ เหมือน คั่นกลำง และคู่ที่ 4 ในวรรคส่งใช้เสียงสระ ออ  
มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กม ในค ำว่ำ กล่อม (ในค ำว่ำ “ขับกล่อม”) และ พร้อม 
(ในค ำว่ำ “พร้อมมูล”) โดยมีค ำว่ำ อยู่ คั่นกลำง 

 
 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 

 95  ព្ាស្ល់ាស្ដ រ់កមីលាក្សយកមកនះ  ជ្ាង្កចះអីកមល ះកដាះស្ស្ង្ 
  នាង្រក្សស្ក្ស្ីមក្សស្ដីែង្    កនៅហតខ្លួនែង្គង្់ក្ស្ីណក្ស្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 12) 
 
 95  ตรัสว่ำฟังดูค ำแม่นี ้  ช่ำงรู้อะไรอย่ำงนัน้แก้ตัวตอบโต้ 
  นำงหำสักขีมำอ้ำงด้วย   อยู่แต่ตัวเองคงต้องกษิณกษัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำแทรกเคียงในบทประพันธ์
ข้ำงต้น ทั้งหมด 2 คู่ โดยคู่แรกใช้เสียงสระ /e/ มีเสียงพยัญชนะสะกด /-h/ ในค ำว่ำ កចះ /ceh/ และ 
កមល ះ /mleh/ โดยมีค ำว่ำ អី /qəy/ คั่นกลำง ในวรรคที่ 2 คู่ท่ี 2 ใช้เสียงสระ /ə/ มีเสียงพยัญชนะสะกด 
/-y/ โดยใช้รูปสระ  ី ประกอบกับพยัญชนะกลุ่ม ออ ในค ำว่ำ ស្ី /səy/ (ในค ำว่ำ “ស្ក្ស្ី” /saak-səy/) 
และ ស្ដី /sdəy/ โดยมีค ำว่ำ មក្ស /mɔɔk/ คั่นกลำง ในวรรคที่ 3 อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 604  កចញកព្ស្ចកទីរកស្ដចកទៅយក្សលែ  មិនឲ្យចាំែរទេាររនកឡីយ 
  ហស្ក្សមនតាលារ ាំក្សកនតីយ    គង្់កស្ះកព្ស្ចកែីយចាំយក្សា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 76) 
 
 604  ออกเสร็จจึงเสด็จไปยกหิน  ไม่ให้มีช่องทวำรได้เลย 
  เสกมนตร์คำถำไม่กังวล   ประทับมำ้เสร็จแล้วรอยักษำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระในบทประพันธ์ ในวรรคแรก  
โดยใช้เสียงสระ /a/ และมีเสียงพยัญชนะสะกด /-c/ ในค ำว่ำ កព្ស្ច /srac/ และ កស្ដច /sdac/ โดยมี
ค ำว่ำ កទីរ /təəp/ คั่นกลำง 
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1.1.1.5  ค ำแทรกแอก หมำยถึง กำรใช้สระอ่ืนคั่นกลำง 2 ค ำ1 คือ 
กำรใช้ค ำที่ใช้เสียงสระและตัวสะกดมำตรำเดียวกันเรียงกัน 2 ค ำ แต่จะมีค ำที่ใช้สระและตัวสะกด 
ไม่ตรงกันมำคั่นระหว่ำงกลำงของทั้งสองค ำจ ำนวน 2 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 10 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสสระแบบค ำแทรกแอก 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  พรหมทัตมิได้ตรัสกับลูกรัก   พระวรพักตร์มัวหมองไม่ผ่องใส 
  ฝ่ำยพวกเพชฌฆำตอนำถใจ   เห็นท้ำวไทมิได้โปรดซึ่งโทษทัณฑ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำแทรกแอกด้วยกำรใช้
เสียงสระ อะ มีเสียงพยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ กด ในค ำว่ำ ทัต (ในค ำว่ำพรหมทัต) และ 
ตรัส ในวรรคสดับโดยมีค ำว่ำ มิได้ คั่นกลำง อีกตัวอย่ำง คือ 
 
  พี่เคยเย้ำยั่วน้องให้ร้องไห้   ประเดี่ยวใจก็มำปลอบให้หรรษำ 
  พี่อย่ำไปเลยเปน็ไรนะพี่อำ   อยู่กับข้ำจะได้เลน่ปิดตำกัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 56) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้เสียงสระ อะ มีเสียง
พยัญชนะสะกดอยู่ในมำตรำตัวสะกดแม่ เกย โดยใช้รูปสระ ไ- ในค ำว่ำ ไป และ ไร ในวรรครองโดยมี
ค ำว่ำ เลย และ เป็น คั่นระหว่ำงสองค ำ 

 
 
 
 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 

 271  នួនកអីយនួនលអអស្ទ់ាាំង្ព្ទរ់  ាែ នខ្េះកលីស្ល រករញព្គរ់លក្សខណ ៍
  នឹង្រក្សស្នាំណាក្សនុង្ដណំាក់្ស   មក្សែទឹមកស្ែីស្ក្សដិាែ នកឡីយណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32-33) 
 
 271  นวลเอยนวลลออทั่วร่ำง  ไม่มีบกพร่องครบทุกลักษณ ์
  จะหำสนมไหนในต ำหนัก   มำเทียบเสมอศักดิ์ไม่มีเลยนำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้กลวิธีกำรวำงสระแบบค ำแทรกแอกด้วยกำรใช้
เสียงสระ /ɑ/ มีเสียงพยัญชนะสะกด /-m/ ในค ำว่ำ ស្នាំ /snɑm/ และ ដំ /dɑm/ (ในค ำว่ำ “ដំណាក្ស់” 
/dɑm-nak/) ในวรรคที่ 3 โดยมีค ำว่ำ ណា /naa/ และ ក្សនុង្ /knoŋ/ คั่นกลำง อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 469  មលិះរួតរួតរឹង្និក្សដលស់្ៃួន   រ ាំគួរកចលនួនកនៅស្ៃរ់ស្ៃ ត់ 
  កក្សស្្រដូចរង្ចរព្ាច់ោត់   ាមែលូវោៃ យោដ ត់ហរង្អាល័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 58) 
 
 469  มะลิลำลำนึกถึงสงวน  ไม่ควรทิ้งนวลอยู่สงบสงัด 
  เกสสรดุจพี่จรเดินตัด   ตำมทำงยำวไกลอำลยัเสมอ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสสระโดยใช้เสียงสระ /ɑɑ/ ไม่ปรำกฏ
รูปสระในค ำว่ำ ស្រ /sɑɑ/ (ในค ำว่ำ “កក្សស្្រ” /kei-sɑɑ/) และ ចរ /cɑɑ/ ในวรรคที่ 3 โดยมีค ำว่ำ ដូច 
/douc/ และ រង្ /bɑɑŋ/ คั่นระหว่ำงสองค ำ 
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 1.1.2  กำรก ำหนดสัมผัสอักษร 
เป็นกำรก ำหนดค ำภำยในวรรคแต่ละวรรคให้ใช้อักษรเสียงเดียวกันหรือ 

คู่กันเพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะ โดยมีลักษณะกำรก ำหนดสัมผัสอักษรในวรรณคดี เรื่อง ลักษณวงศ์พบ
กำรก ำหนดสัมผัสอักษรทั้งหมด 7 ลักษณะ ส่วนวรรณคดีเขมร เรื่อง พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ
กำรก ำหนดสัมผัสอักษรทั้งหมด 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.2.1  ค ำคู่ หมำยถึง กำรใช้อักษรเดียวเรียง 2 ค ำ เป็นคู่1 คือ  
กำรใช้ค ำท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงติดกัน 2 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 11 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำคู่ 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  ถึงเพลำสระสรงลงสระศรี   เคยชวนพี่ลงเล่นกระสินธุ์สำย 
  เก็บกระจับปันกันพนันทำย   แล้วก ำทรำยกองปั้นเป็นบรรพต 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 57) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำคู่ด้วยกำรใช้เสียง
พยัญชนะทั้งหมด 5 คู่ คือ ในวรรคสดับพบค ำคู่จ ำนวน 2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ 
สระ และ สรง คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ สระ และ ศรี ถัดมำในวรรครับพบค ำคู่จ ำนวน 
2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /l-/ ในค ำว่ำ ลง และ เล่น คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ 
สินธิ์ และ สำย และในวรรคส่งพบค ำคู่ 1 คู่ โดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /p-/ ในค ำว่ำ ปั้น และ เป็น  
อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  พระฟังสำรลำนแลเห็นแน่นัก  รู้ว่ำยักษ์ล่อลวงให้ลุ่มหลง 
  ให้คั่งแค้นแน่นทรวงพระโฉมยง  เอำศรทรงอธิษฐำนประสำนกร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 85) 
 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะทั้งหมด 
6 คู่ คือ ในวรรคสดับพบค ำคู่จ ำนวน 2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /l-/ ในค ำว่ำ ลำน และ แล คู่ที่ 
2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /n-/ ในค ำว่ำ แน่ และ นัก ถัดมำในวรรครับพบค ำคู่จ ำนวน 2 คู่ คู่ท่ี 1 ใช้เสียง
พยัญชนะต้น /l-/ ในค ำว่ำ ล่อ และ ลวง คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /l-/ ในค ำว่ำ ลุ่ม และ หลง  
ในวรรครองพบค ำคู่จ ำนวน 1 คู่ โดยใช้เสียงพยัญชนะ /kh-/ ในค ำว่ำ คั่ง และ แค้น และในวรรคส่ง
พบค ำคู่จ ำนวน 1 คู่ ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ ศร และ ทรง 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
 76  នាង្យក្សខិនីព្ស្ីស្ដ រ់កែីយ  កព្តក្សអរឥតកស្បីយកែដក្សែតិតគិត 
  មានចិតតជ្ាព្ទរយណររិព្ត   តរស្នង្គន់គតិាមក្ស្ព្តក្សានត ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 10) 
 
 76  นำงยักขินีศรีฟังแล้ว  ยินดีไมส่บำยหลงรักจับจิตคิด 
  มีจิตเป็นทรัพย์นะบพิตร   ตอบสนองค้นคิดตำมกษัตริย์กสำนติ์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำคู่ด้วยกำรใช้เสียง
พยัญชนะทั้งหมด 3 คู่ คือ ในวรรคที่ 2 พบค ำคู่จ ำนวน 1 คู่ ใช้เสียงพยัญชนะต้น /pd-/ ในค ำว่ำ កែដក្ស 
/pdeik/ และ ែតិត /pdət/ ถัดมำในวรรคที่ 4 พบค ำคู่จ ำนวน 2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /k-/  
ในค ำว่ำ គន់ /kŭən/ และ គិត /kɨt/ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /ks-/ ในค ำว่ำ ក្ស្ព្ត /ksat/ และ ក្សានត 
/ksaan/ อีกตัวอย่ำง คือ 

 
 609  ព្ាកនាះឯអស្រ់ួក្សកៅឡឹក្ស  ភ្័យខ្លា ាំង្រនលឹក្សកព្ោក្សមនីមាន  
  រួតរត់កទៅរក្សនាង្ជ្ាយា    ខ្្ឹរស្ួរគនិាន ស្រេកស្ចក្សដី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 77) 
 
 609  ครำนั้นฝำ่ยเหล่ำพวกสำวน้อย กลัวมำกตื่นเร็วพลนั 
  แล้ววิ่งไปหำนำงชำยำ   กระซิบถำมกันทั่วทุกควำม ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะทั้งหมด 
4 คู่ คือ ในวรรคที่ 2 พบค ำคู่จ ำนวน 1 คู่ ใช้เสียงพยัญชนะต้น /mn-/ ในค ำว่ำ មនី /mnii/ และ មាន  
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/mniə/ ถัดมำในวรรคที่ 3 พบค ำคู่จ ำนวน 1 คู่ ใช้เสียงพยัญชนะต้น /r-/ ในค ำว่ำ រួត /ruət/ และ រត់ 
/rŭət/ และในวรรคที่ 4 พบค ำคู่จ ำนวน 2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะ /kn-/ ในค ำว่ำ គនិ /kniq/ และ  
ាន  /kniə/ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ ស្រេ /sɑp/ และ កស្ច /səc/ (ในค ำว่ำ “កស្ចក្សដី” 
/səc-kdəy/) 
 

1.1.2.2  ค ำเทียบคู่ หมำยถึง กำรใช้อักษรเดียวเรียง 3 ค ำ1 คือ กำรใช้
ค ำท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงติดกัน 3 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 12 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำเทียบคู่ 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  แสนสงสำรพระกุมำรโอรสำ  เห็นเขำพำแม่ไปในไพรศรี 
  วิ่งผวำมำตำมพระชนนี   เจ้ำโศกีกอดนำงไม่วำงกร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำเทียบคู่ด้วยกำรใช้
เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ แสน สง และ สำร ในวรรคสดับ อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  แต่อำลัยสำวสวรรค์มิทันหำย  ซ้ ำเสียดำยปรำงค์มำศรำชฐำน 
  ดูละม้ำยเมืองแมนแดนวิมำน  แก้วประพำฬมรกตทับทิมแกม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น  
/m-/ ในค ำว่ำ ม้ำย (ในค ำว่ำละม้ำย) เมือง และ แมน ในวรรครอง 

 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ 
เช่น 

 
 9  ឲ្យករៀររកទះកស្ះដំរី   នូវអស្ក់ស្នីរលកយាធា 
  ឲ្យមានកព្គឿង្ព្គរព់្ាន់រាលា់ន    រិលាព្រឹក្សកនះកចញកទៅដព្រ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 2) 
 
 9  ให้เตรียมเกวียนแสะด ำร ี  ทั้งเหล่ำเสนีพลโยธำ 
  ให้มีเครื่องครบครันทั่วทุกคณำ  เพลำเช้ำนี้ออกไปไพร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำเทียบคู่ด้วยกำรใช้  
เสียงพยัญชนะต้น /kr-/ ในค ำว่ำ កព្គឿង្ /krɨəŋ/ ព្គរ់ /krup/ และ ព្ាន់ /krŏən/ ในวรรคที่ 3  
อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 452  ោលកនាះឥស្ីស្ដីលួង្កលាម  កក្សស្្រកោមនាង្ក្ស ាំកស្យកស្ក្សកៅ 
  ក្ស ាំោត់ស្ ិននវង្្កស្ដចចមកៅ   ឲ្យកស្ដចយាង្កទៅរក្សមាា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 56) 
 
 452  กำลนัน้ฤๅษีพูดปลอบประโลม เกสสรโฉมนำงอยำ่เสวยโศกเศร้ำ 
  อย่ำห้ำมสินนวงศ์เสด็จจอมเจ้ำ  ให้เสด็จย่ำงไปตำมหำมำรดำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/  
ในค ำว่ำ កស្យ /saoy/ កស្ក្ស /saok/ และ កៅ /saw/ ในวรรคที่ 2 
 
 
 
 



  76 

1.1.2.3  ค ำเทียมรถ หมำยถึง กำรใช้อักษรเดียวเรียง 4 ค ำ1 คือ  
กำรใช้ค ำท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงติดกัน 4 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 13 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำเทียมรถ 

 

 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 

  แม่เกสรอยู่ก่อนเถิดนะน้อง   อย่ำหม่นหมองมิ่งแม่จงสุขำ 
  พี่ร ำลึกตรึกถึงพระมำรดำ   จ ำจะลำพลัดพรำกไปจำกกัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 56) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำเทียมรถด้วยกำร  
ใช้เสียงพยัญชนะต้น /m-/ ในค ำว่ำ หม่น หมอง มิ่ง และ แม่ ในวรรครับ อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  ฝูงจิ้งจอกออกจำกชะวำกผำ   บ้ำงเห่ำหำเห็ดแหกกระห่ึมหอน 
  คชสีห์มีงวงสองงำงอน   ทั้งไกรสรโตเต้นมำตำมกัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /h-/ 
ในค ำว่ำ เห่ำ หำ เห็ด และ แหก ในวรรครับ 
 

1.1.2.4  ค ำเทียบรถ หมำยถึง กำรใช้อักษรเดียวเรียง 5 ค ำ2 คือ  
กำรใช้ค ำท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงติดกัน 5 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 14 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำเทียบรถ 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
2 เรื่องเดียวกัน. 
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 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 
  กิ่งมะไฟไก่ฟ้ำเข้ำแฝงกิ่ง   นำงนวลนิ่งแนบนำงไม่ห่ำงแห 
  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล   รอกกระแตเต้นตื่นออกร่ืนเริง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำเทียบรถด้วยกำร  
ใช้เสียงพยัญชนะต้น /n-/ ในค ำว่ำ นำง นวล นิ่ง แนบ และ นำง ในวรรครับ ทั้งนี้ค ำว่ำ นำง ค ำแรก
มำจำกค ำว่ำ นำงนวล หมำยถึง ชื่อนกขนำดกลำง วงศ์ย่อย Larinae ในวงศ์ Laridae มี 2 กลุ่ม คือ 
นำงนวลใหญ่และนำงนวลแกลบ1 และค ำว่ำ นำง ค ำหลังหมำยถึง ค ำแทนชื่อหญิง2 อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  ปำงพระเยำวยุพินได้ยินแว่ว   จะเจื้อยแจ้วจับจิตนำงโฉมศรี 
  ผวำตื่นฟื้นสมประฤๅดี   พระเทวีพิศดูกุมำรำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 69) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /c-/ 
ในค ำว่ำ จะ เจื้อย แจ้ว จับ และ จิต ในวรรครับ 
 

1.1.2.5  ค ำทบคู่ หมำยถึง กำรใช้สองอักษรเรียงกันอักษรละ 2 ค ำ3 
คือ กำรใช้ค ำท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงติดกัน 2 ค ำ จ ำนวน 2 คู่ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 15 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำทบคู่ 

 
 
                                                           

1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำศพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 620. 

2 เรื่องเดียวกัน, 619. 
3 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 
  ให้หิวโหยโรยแรงกันแสงไห้   เดินมำในหิมวำป่ำระหง 
  เห็นแต่สัตว์เสือช้ำงที่กลำงดง  ค่อยแอบองค์ด้อมเดินเนินคิรี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 32) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำทบคู่ด้วยกำร 
ใช้เสียงพยัญชนะต้น /q-/ ในค ำว่ำ แอบ และ องค์ ในคู่แรกและคู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /d-/  
ในค ำว่ำ ด้อม และ เดิน ในวรรคส่ง อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  จนดำวเดือนเลื่อนลับภูเขำแก้ว  เสียงแจ้วแจ้วไก่ขันอยู่หวั่นไหว 
  เหมือนเสียงแม่แลเหลียวละลำนใจ  เป็นเสียงไก่วังเวงบรรเลงลอย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 47) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /d-/ 
ในค ำว่ำ ดำว และ เดือน ในคู่แรกและคู่ที่สองใช้เสียงพยัญชนะต้น /l-/ ในค ำว่ำ เลื่อน และ ลับ  
ในวรรคสดับ 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
 92  រីដួចមក្សព្ជ្ក្សកព្ោមព្រះរទ  ស្កមដចភ្ូវនាលមាច ស្ក់ស្រិស្ 
  ជ្ាយូរោន ាំកែីយរ ាំស្កុនោរ   កចញចក្សោល តោល កទៅោៃ យឋាន ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 11) 
 
 92  ดุจมำพึ่งใต้พระบำท  สมเด็จภูวนำถเจ้ำศิรสำ 
  เป็นนำนปีแล้วไม่เคยให้เสียกำร์  ออกจำกคลำดคลำไปไกลสถำน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำทบคู่ด้วยกำรใช้ 
เสียงพยัญชนะต้น /c-/ ในค ำว่ำ កចញ /cəñ/ และ ចក្ស /caak/ ในคู่แรกและคู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น 
/kl-/ ในค ำว่ำ ោល ត /kliət/ และ ោល  /kliə/ ในวรรคที่ 4 อีกตัวอย่ำง คือ 
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 601  ក្ស្ិណស្កមដចព្រះមានកជ្ាគ  មានជ័្យក្សនុង្កលាក្សស្ដ រ់តព្មាស្ ់
  ឮអួតលារលយក្សខកព្ចីនព្ោស្ ់   កទីរកស្ដចកវលយីោល ស្ទ់លូកទៅលា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 76) 
 
 601  ขณะนั้นสมเด็จพระมีโชค  มีชัยในกรุงโลกฟังด ำรัส 
  ได้ยินวำ่พลยักษ์มำกหนักหนำ  จึงเสด็จตอบทูลไปว่ำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /cl-/  
ในค ำว่ำ កវលីយ /claəy/ และ ោល ស្ ់/clah/ ในคู่แรกและคู่ที่สองใช้เสียงพยัญชนะต้น /t-/ ในค ำว่ำ ទូល 
/tuul/ และ កទៅ /tɨw/ ในวรรคที่ 4 
 

1.1.2.6  ค ำแทรกคู่ หมำยถึง กำรใช้อักษรอ่ืนคั่นกลำง 1 ค ำ1 คือ  
กำรใช้ค ำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงกัน 2 ค ำ แต่จะมีค ำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงอ่ืน 
มำค่ันระหว่ำงกลำงของทั้งสอง 1 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 16 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำแทรกคู่ 

 
 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
  มัจฉำว่ำยรำยเรียงมำเคียงคู่   บ้ำงผุดฟู่พ่นน้ ำแล้วด ำหนี 
  หมู่กุ้งก้ำมลำกก้ำมร่ำมวำรี   ดุกกระดี่ด ำกระเดือกลงเสือกดิน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำแทรกคู่จ ำนวน 5 คู่ 
คู่ที่ 1 ในวรรครับใช้เสียงพยัญชนะต้น /ph-/ ในค ำว่ำ ผุด และ พ่น โดยมีค ำว่ำ ฟู่ มันคั่นไว้ ถัดมำ 
ในวรรครองพบ 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /k-/ ในค ำว่ำ ก้ำม (ในค ำว่ำ กุ้งก้ำม) และ ก้ำม 
ซึ่งสองค ำนี้มีควำมหมำยต่ำงกัน ก้ำม ค ำแรกหมำยถึง กุ้งชนิดหนึ่ง ส่วน ก้ำม ค ำที่สองหมำยถึง 
                                                           

1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 
ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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อวัยวะของสัตว์บำงชนิดเช่นปูและกุ้ง ส ำหรับหนีบอำหำร1. โดยมีค ำว่ำ ลำก มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียง
พยัญชนะต้น /r-/ ในค ำว่ำ ร่ำม และ รี (ในค ำว่ำ วำรี) โดยมีค ำว่ำ วำ (ในค ำว่ำ วำรี) มำคั่นไว้ และ  
ในวรรคส่งพบกำรวำงอักษรแบบค ำแทรกคู่จ ำนวน 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /d-/ ในค ำว่ำ 
ดุก และ ดี่ (ในค ำว่ำ กระดี่) โดยมีค ำว่ำ กระ (ในค ำว่ำ กระดี่) มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น  
/d-/ เช่นเดียวกันในค ำว่ำ ด ำ และ เดือก (ในค ำว่ำ กระเดือก) โดยมีค ำว่ำ กระ (ในค ำว่ำ กระเดือก) 
มำค่ันไว้ อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  นำงฟังค ำซ้ ำแค้นเข้ำหยิกข่วน  เขำได้กวนหรือมำลงเอำเขำได้ 
  ปำกของใครใครก็ร้องให้ก้องไป  เจ้ำหัวใจหรือมำห้ำมจ ำนรรจำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรจ ำนวน 3 คู่ ในวรรคสดับพบ 
1 คู่ โดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /kh-/ ในค ำว่ำ เข้ำ และ ข่วน โดยมีค ำว่ำ หยิก มำคั่นไว้ ถัดมำในวรรคส่ง
พบกำรเล่นเสียงสัมผัสอักษรแบบค ำแทรกคู่จ ำนวน 2 คู่ คือ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /c-/ ในค ำว่ำ 
เจ้ำ และ ใจ (ในค ำว่ำ หัวใจ) โดยมีค ำว่ำ หัว (ในค ำว่ำ หัวใจ) มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น  
/c-/ เช่นเดียวกันในค ำว่ำ จ ำ และ จำ โดยที่ทั้งสองค ำนี้มำจำกค ำเดียวกันคือค ำว่ำ จ ำนรรจำ 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ 

เช่น 
 

 159  ស្រេកព្ជ្ាះស្រេព្ជ្ ង្កជី្ង្គិរ ី  ស្រេទីដំរន់អូរព្ជ្លង្ 
  ស្ូមជ្ាស្ក្ស្ីដនខ្ញុំែង្    ាមាក្សយខ្ញុំែ្ង្ព្រក្សដរិត ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 19) 
 
 159  สรรพซอกสรรพมุมเชิงคีรี  สรรพที่ต ำบลห้วยล ำธำร 
  ขอเป็นสักขีของข้ำพเจ้ำด้วย   ตำมค ำข้ำพเจำ้ตั้งสัจปรำกฏแท้ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำศพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 114. 
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 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำแทรกคู่จ ำนวน 3 คู่ 
ในวรรคแรกพบ 2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /s-/ ในค ำว่ำ ស្រេ /sɑp/ และ ស្រេ /sɑp/ เป็นกลวิธี
ซ้ ำค ำโดยมีค ำว่ำ កព្ជ្ាះ /crŭəh/ มันคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /cr-/ ในค ำว่ำ កព្ជ្ាះ /crŭəh/ 
และ ព្ជ្ ង្ /cruŋ/ โดยมีค ำว่ำ ស្រេ /sɑp/ มำคั่นไว้ ถัดมำในวรรคที่ 3 พบ 1 คู ่โดยใช้เสียงพยัญชนะต้น 
/s-/ ในค ำว่ำ ស្ូម /soum/ และ ស្ក្ស ់/sak/ (ในค ำว่ำ “ស្ក្ស្ី” /sak-səy/) โดยมีค ำว่ำ ជ្ា /ciə/ มำคั่นไว้ 
อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 565  រីក្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រមក្សរក្សា   នាង្ស្ វណណនាមអមាព  
  ជ្ាព្ស្ីលអព្ស្ស្ព់្គរ់លក្សខណជ៍្ា   ស្រេព្រះទយាព្ក្ស ង្អាស្ រី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 71) 
 
 565  จำกในพฤกษ์ไพรมำรักษำ  นำงสุวัณณ์นำมอัมพำ 
  เป็นสำวงำมสวยสดครบลักษณะดี  สบพระทัยกรุงอสุรี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /sr-/ 
ในค ำว่ำ ព្ស្ី /srəy/ และ ព្ស្ស្ ់/srɑh/ โดยมีค ำว่ำ លអ /lqɑɑ/ มำค่ันค ำทั้งสอง 
 

1.1.2.7  ค ำแทรกรถ หมำยถึง กำรใช้อักษรอ่ืนคั่นกลำง 2 ค ำ1 คือ  
กำรใช้ค ำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเรียงกัน 2 ค ำ แต่จะมีค ำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงอ่ืน 
มำค่ันระหว่ำงกลำงของทั้งสอง 2 ค ำ ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 17 แสดงภำพแผนผังกำรวำงสัมผัสอักษรแบบค ำแทรกรถคู่ 

 
 
 
 

                                                           
1 ธรรมำภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก), หลวง, ประชุมล ำน ำ ประมวลต ำรำกลอนกำนต์ โคลงฉันท์, (กรุงเทพฯ: 

ส ำนักท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี, 2514), 53. 
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 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 
 
  พอประสบพบพวกโยธำทัพ   ยืนขยับเยี่ยมมองตำมช่องผำ 
  จึงเห็นท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พำคณำสำวสนมออกชมดง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 22) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำแทรกรถจ ำนวน  
2 คู่ คู่ท่ี 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /ph-/ ในค ำว่ำ พอ และ พบ ในวรรคสดับโดยมีค ำว่ำ ประสบ (ค ำสอง
พยำงค์) มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /th-/ ในค ำว่ำ ท้ำว และ ทัต (ในค ำว่ำ “พรหมทัต”)  
ในวรรครองโดยมีค ำว่ำ พรหม มำค่ันไว้ซึ่งค ำนี้ออกเสียงเป็นค ำสองพยำงค์ว่ำ พรฺม-มะ อีกตัวอย่ำง คือ 

 
  โอ้พระคุณทูลกระหม่อมของลูกเอ๋ย  มำละเลยลูกไว้ให้โหยหวน 
  มำตัดรักหักใจไม่เห็นควร   มำเด็ดด่วนสู่สวรรคครรไล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 69) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้เสียงพยัญชนะต้น /h-/  
ในค ำว่ำ หัก และ เห็น ในวรรครอง โดยมีค ำว่ำ ใจ และ ไม่ มำค่ันไว้ 

 
 ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรก ำหนดสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีนี้ เช่น 

 
 148  រនដលក់ដីរចូលកទៅកទៀរជ្តិ  មានចិតតអនិចច រាជ្រ ព្ា 
  ព្រមទាាំង្ស្ វណណនាង្អមាព    នឹង្រ ព្តរ ាំង្ាាែ នកទាស្ដរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 18) 
 
 148  คร้ันถึงเดินเข้ำไปเทียบชิด  มีจิตอนิจจำรำชบุตรำ 
  พร้อมทั้งสุวัณณ์นำงอัมพำ   และบุตรำพะงำไม่มโีทษพยำบำท ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษรโดยใช้กลวิธีกำรวำงอักษรแบบค ำแทรกรถจ ำนวน  
2 คู่ คู่ที่ 1 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /c-/ ในค ำว่ำ ចូល /coul/ และ ជ្ិត /cɨt/ ในวรรคแรกโดยมีค ำว่ำ កទៅ 
/tɨw/ และ កទៀរ /tiəp/ มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ใช้เสียงพยัญชนะต้น /c-/ เช่นเดียวกันกับคู่แรกในค ำว่ำ  
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ចិតត /cət/ และ ច /caa/ (ในค ำว่ำ “អនិចច ” /qaq-nɨc-caa/) ในวรรคที่ 2 โดยมีค ำว่ำ អនិចច /qaq-nɨc/  
(ในค ำว่ำ “អនិចច ” /qaq-nɨc-caa/) มำค่ันไว้ อีกตัวอย่ำง คือ 
 
 497  ព្ាកនាះអស្រ់ួក្សរង្ានរា  នាាំាន រនិិតយរ ព្តកទវ ី
  ស្គ លជ់្ាក្ស់ជ្ារ ព្តនាង្នារី   ព្ររទ់ីដំរនទ់លូលេាយលេាត់ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 62) 
 
 497  ครำนั้นเหล่ำพวกพี่พำนรำ  พำกันพินจิบุตรเทว ี
  รู้ชัดว่ำเป็นบุตรนำงนำรี   บอกที่ต ำบลทูลถวำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์เล่นเสียงสัมผัสอักษร 2 คู่ โดยคู่แรกในวรรคที่ 2 
ใช้เสียงพยัญชนะต้น /n-/ ในค ำว่ำ នាាំ /nŏəm/ และ និតយ /nɨt/ (ในค ำว่ำ “រិនិតយ” /piq-nɨt/) โดยมี 
ค ำว่ำ ាន  /kniə/ และ រិ/piq/ (ในค ำว่ำ “រិនិតយ” /piq-nɨt/) มำคั่นไว้ คู่ที่ 2 ในวรรคที่ 4 ใช้เสียง
พยัญชนะต้น /t-/ ในค ำว่ำ ទី /tii/ และ ទូល /tuul/ โดยมีค ำว่ำ ដំរន់ /dɑm-bɑn/ (ค ำสองพยำงค์)  
คั่นระหว่ำงสองค ำ 
 
 

 กำรวำงแบบสัมผัสในวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ มีกำรวำงแบบสัมผัสทั้ง 2 ลักษณะ คือ 
กำรก ำหนดสัมผัสสระและกำรก ำหนดสัมผัสอักษร ทั้งนี้กำรวำงสัมผัสทั้งสองลักษณะนี้ไม่ใช่สัมผัส
บังคับ (สัมผัสใน) แต่เป็นกำรเพ่ิมสัมผัสเข้ำมำในแต่ละวรรคเพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะในด้ำนเสียงอ่ำน 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุนทรียรสในบทร้อยกรอง 1 ส่งผลให้วรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์นี้ 
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น 

 ส่วนกำรวำงแบบสัมผัสในวรรณคดีเขมรเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร มีกำรวำง 
แบบสัมผัสทั้ง 2 ลักษณะ คือ กำรก ำหนดสัมผัสสระและกำรก ำหนดสัมผัสอักษร แต่กำรก ำหนดสัมผัส
สระพบเพียง 4 กลวิธี คือ ค ำเคียง ค ำเทียบเคียง ค ำแทรกเคียง และค ำแทรกแอก โดยไม่พบกลวิธี
แบบค ำทบเคียง ส่วนกำรก ำหนดสัมผัสอักษรพบ 5 กลวิธี คือ ค ำคู่ ค ำเทียบคู ่ค ำทบคู่ ค ำแทรกคู่ และ
ค ำแทรกรถ โดยไม่พบกลวิธีแบบค ำเทียมรถ และค ำเทียบรถ ทั้งนี้กำรวำงสัมผัสทั้งสองลักษณะนี้ 
ไม่ใช่สัมผัสบังคับ แต่เป็นกำรเพ่ิมสัมผัสเข้ำมำในแต่ละวรรคเพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะในด้ำนเสียงอ่ำน
นอกจำกนี้ยังเป็นลักษณะกลอนเฉพำะที่อำจจะได้รับอิทธิพลไปจำกสุนทรภู่เนื่องจำก แต่เดิมรูปแบบ

                                                           
1 วรำภรณ์ บ ำรุงกุล, ร้อยกรอง, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2537), 25. 
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ค ำประพันธ์ของเขมรไม่นิยมเล่นเสียงสระ เพรำะมีกำรแบ่งกลุ่มเสียงพยัญชนะเป็นสองกลุ่ม (กลุ่ม 
/ɑɑ/ และ /ɔɔ/) จึงเป็นกำรยำกที่จะเล่นสัมผัสสระ1 ส่งผลให้วรรณคดีเขมรเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น 
 
 

2.  โครงเรื่อง (Plot) 
 โครงเรื่อง คือ รูปแบบของกำรด ำเนินเรื่อง ซึ่งปรำกฏเป็นขั้นตอนต่ำง ๆ ของ 

กำรเปลี่ยนจำกสถำนกำรณ์ต้นเรื่องไปสู่สถำนกำรณ์ปลำยเรื่อง และสถำนกำรณ์เหล่ำนี้จะต้องมี
ควำมสัมพันธ์กันอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลเสมอ2 โครงเรื่องในบันเทิงคดีส่วนใหญ่เล่ำควำมเปลี่ยนแปลง
จำกต้นเรื่องไปสู่ปลำยเรื่องจำกกำรเปิดเรื่อง ผ่ำนกำรผูกปมปัญหำ ไปสู่จุดสูงสุดของเรื่ อง จำกนั้น 
จึงคลำยปม และปิดเรื่อง ซึ่งอำจเทียบได้กับลักษณะของสำมเหลี่ยมหรือพีระมิด 3 กำรวิเครำะห์ 
โครงเรื่องจึงต้องวิเครำะห์ตำมล ำดับเหตุกำรณ์ 

 ในเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 เป็นเรื่องรำวของพระลักษณวงศ์โอรสของ
ท้ำวพรหมทัตกับนำงสุวรรณอ ำภำ ซึ่งต้องพเนจรอยู่ในป่ำกับมำรดำเนื่องจำกถูกนำงยักขินีใส่ร้ำยมำรดำ 
ภำยหลังนำงสุวรรณอ ำภำถูกท้ำววิรุญมำศลักตัวไป พระลักษณวงศ์จึงออกตำมหำจนได้มำพบกับ  
นำงทิพเกสร นำงจึงน ำพระลักษณวงศ์ไปพบพระฤๅษีมหำเมฆและร่ ำเรียนวิชำ หลังจำกร่ ำเรียนวิชำ  
จนแก่กล้ำแล้วพระลักษณวงศ์จึงออกตำมหำมำรดำจบพบและรบกับท้ำววิรุญมำศจนได้รับชัยชนะ 
ในที่สุด 

 ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นเรื่องรำวของพระลักขณ์สินนวงส์โอรสของ
พระบำทพรหมทัตต์กับนำงสุวัณณ์อัมพำ ซึ่งต้องพเนจรอยู่ในป่ำกับมำรดำเนื่องจำกถูกนำงยักขินี  
ใส่ร้ำยมำรดำ ภำยหลังนำงอัมพำถูกท้ำววิรุฬมำตย์ลักตัวไป พระลักขณ์สินนวงส์จึงออกตำมหำ 
จนได้มำพบกับนำงเทพเกสสร นำงจึงน ำพระลักขณ์สินนวงส์ไปพบพระฤๅษีมหำเมฆและร่ ำเรียนวิชำ 
หลังจำกร่ ำเรียนวิชำจนแก่กล้ำแล้วพระลักขณ์สินนวงสจ์ึงออกตำมหำมำรดำจบพบและรบกับท้ำววริุฬมำตย์
ในที่สุดเช่นกัน 

 ผู้วิจัยจะน ำเสนอกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม เพ่ือให้เห็นว่ำวรรณกรรม
เรื่องนี้ได้ใช้องค์ประกอบเพ่ือน ำเสนอเรื่องรำวอย่ำงไรและโครงเรื่องมีควำมเป็นเหตุเป็นผลกันอย่ำงไร 
จึงท ำให้เกิดควำมน่ำสนใจ ดังนี้ 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 94-95. 
2 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 163. 
3 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-27. 
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2.1  กำรเปิดเรื่อง (Exposition หรือ The Opening) 
กำรเปิดเรื่อง คือ จุดเริ่มต้นของเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเป็นกำรปูทำงให้เนื้อเรื่อง 

ด ำเนินต่อไป กำรเริ่มต้นเรื่องเป็นตอนที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่ำนเกิดควำมใคร่รู้และติดตำมอ่ำนเรื่องต่อไป 
วิธีที่นิยมใช้ทั่วไปได้แก่กำรพรรณนำหรือบรรยำยฉำก บรรยำยตัวละคร บรรยำยเหตุกำรณ์ หรือ
เริ่มต้นด้วยบทสนทนำ1 

เรื่องลักษณวงศ์มีกำรเปิดเรื่องหรือจุดเริ่มต้นของเรื่องโดยกำรเล่ำถึงจุดประสงค์
ของผู้ประพันธ์ ดังตอนเริ่มเรื่องท่ีว่ำ 
 
             ๏ จะริเริ่มเรื่องร้ำงปำงประถม 
  สุดเสียดำยดว้ยนิยำยจะจ่อมจม  จึ่งนิยมแต่งบทพจนำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์ได้อธิบำยจุดประสงค์ในกำรประพันธ์ ว่ำ 
จะกล่ำวถึงนิทำนซึ่งมีมำเนิ่นนำนด้วยเกรงว่ำนิทำนเรื่องนี้จะสูญหำยหรือเสื่อมควำมนิยมลง ผู้ประพันธ์ 
จึงได้น ำเรื่องนี้มำแต่เป็นบทกลอน ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวสอดคล้องกับสุภำ พูนผล ที่ได้ศึกษำเปรียบเทียบ
วรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ (ภำคกลำง) บัวระวงไกลสอน (ภำคเหนือ) ท้ำวสุริวงศ์ (ภำคอิสำน) และ
พระลัคนำวงศ ์(ภำคใต้) พบข้อมูลดังนี้ 
 

   วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องมีเค้ำโครงเร่ืองที่คล้ำยคลึงกัน มีเพียงชื่อเร่ืองที่แตกต่ำงกนั 
ซึ่งน่ำจะเป็นวรรณกรรมมุขปำฐะที่ได้รับกำรถ่ำยทอดต่อ ๆ กันมำ ตั้งแต่ล้ำนนำจนมำถึง
ล้ำนช้ำง และต่อมำน่ำจะมีควำมเป็นไปได้ว่ำวรรณกรรมเรื่องท้ำวสุริวงศ์ของทำงล้ำนช้ำง
แพร่กระจำยมำสู่ภำคกลำงโดยมีกำรน ำเอำโครงเรื่องหลักมำแต่งเติมเสริมต่อเรื่องให้
แตกต่ำงออกไป ทั้งยังน ำมำเรียบเรียงใหม่ด้วยลักษณะค ำประพันธ์และภำษำท้องถิ่นภำค
กลำงซึ่งเป็นผลงำนกำรประพันธ์ของสุนทรภู่กวีที่มีชื่อเสียงของทำงภำคกลำง2 

 
จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของวรรณกรรม 

มุขปำฐะที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ จำกภำคเหนือยังภำคอิสำน ภำคกลำง และภำคใต้ ทั้งผู้ประพันธ์  
                                                           

1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-27. 

2 สุภำ พูนผล, “กำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์ บัวระวงไกลสอน ท้ำวสุริวงศ์ และ  
พระลัคนำวงศ์.” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (วรรณคดีไทย) สำขำวรรณคดีไทย บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2551), 460-461. 
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เรื่องลักษณวงศ์เองก็ยังบอกจุดประสงค์ของกำรประพันธ์เรื่องลักษณวงศ์นี้อย่ำงชัดเจน หลังจำก  
บอกจุดประสงค์ในกำรแต่งแล้วผู้ประพันธ์จึงด ำเนินเนื้อหำของเรื่องดังบทประพันธ์ 
 
  ยังมีรำชนรินทร์ปิ่นกระษัตริย์  พรหมทัตจอมทศทิศำ 
  ด ำรงเมืองเรืองฤทธิ์อิศรำ   เป็นมหำจักรพำลส ำรำญรมย์ 
  มีเอกองค์วิไลละไมโฉม   งำมประโลมท้ำวถนอมจอมสนม 
  ชื่อสุวรรณอ ำภำดูน่ำชม   เสวยสมบัติสบำยมำหลำยปี 
  เกิดรำชบุตรชำยสำยกระษัตริย์  จ ำเริญรูปเทียมทัดท้ำวโกสีย์ 
  คร้ันบุตรำชันษำได้แปดปี   พระภูมีเฉลิมนำมพระลูกยำ 
  ชื่อเจ้ำลักษณวงศ์ทรงสวัสดิ์   สองกระษัตริย์แสนสุดเสน่หำ 
  วันหนึ่งท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พระไสยำบนปัจถรณ์ให้ร้อนทรวง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีในกำรเปิดเรื่องด้วยกำรบรรยำย 
ตัวละครโดยเริ่มจำกท้ำวพรหมทัตผู้เป็นกษัตริย์ครองเมืองหนึ่ง พระองค์มีมเหสีนำมว่ำสุวรรณอ ำภำ 
ต่อมำจึงบรรยำยถึงนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็นหญิงงำมซึ่งท้ำวพรหมทัตเฝ้ำดูแลนำงเป็นอย่ำงดี ทั้งสอง
ครองคู่กันมำหลำยปีจึงมีโอรสมีรูปลักษณ์งดงำมดุจดังพระอินทร์ เมื่อโอรสเจริญวัยไ ด้ 8 ปี  
ท้ำวพรหมทัตจึงได้ตั้งนำมให้ว่ำ “ลักษณวงศ”์ หลังจำกนั้นจึงด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป 

จำกเหตุกำรณ์ในตอนเปิดเรื่องข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ ำ เป็นกำรน ำเสนอ 
ตัวละครทั้งหมด 3 ตัวละคร คือ ท้ำวพรหมทัต นำงสุวรรณอ ำภำ และพระลักษณวงศ์ โดยบรรยำยถึง
สถำนะของตัวละครแต่ละตัว ควำมงำม และโดยเฉพำะตัวละครเอกอย่ำงพระลักษณวงศ์มีกำร
บรรยำยถึงชำติก ำเนิด ควำมงำม และอำยุด้วย หลังจำกนั้นผู้ประพันธ์ได้ด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป 

 
ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรเปิดเรื่องหรือจุดเริ่มต้นของเรื่อง

โดยกำรบรรยำยตัวละคร ดังตอนเริ่มเรื่องท่ีว่ำ 
 
 1  កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន  ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
  ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា   កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 
 2  កស្ដចមានអគគឯក្សកោមោយា  នាមនាង្អមាព ចមមកែស្ី 
  ជ្ាធាំកលីស្អស្ស់្នាំកៅព្ស្ី   ព្រាំរីម ឹនមូលជ្ាររិារ ។ 
 3  អក្សយាយចស្ទ់ ាំនឹង្រួក្សស្នាំ  កៅឡឹក្សកមនាំព្ស្ីព្ស្ឹង្គារ 
  មានរាជ្ចត រង្គរលកយាធារ   ព្រជ្ារាព្ស្ដកព្ចីនរន់ព្រមាណ ។ 
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 4  រួមឯក្សកមន ាំនឹង្ជ្ាយា   ស្ វណណអមាព កោមក្សលាណ 
  ជ្ាយូរល ង្កទៅកទីរក្ស្ព្តក្សានត   កស្ដចព្រះរាជ្ទានឱរស្ា ។ 
 5  មួយអង្គព្ទង្់កោមលអព្តយង្់  ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
  ល ះធាំរនព្រាំរីព្រះវស្ា   ក្សយព្ាាាំង្នាមឲ្យរ ព្តដលល ។ 
 6  ក ែ្ ះលក្សខណស៍្ិននវង្្ក្ស មារា  ចកព្មីនកចស្ត ឫទធកជ្ាគជ័្យ 
  ឮលបីអាំណាចកលីភ្រដព្ត    ក្ស្ព្តដលលរីររង្្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 
 1  จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน  ก่อนมำนเผ่ำพงศ์วงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ  เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 
 2  เสด็จมีองค์เอกโฉมชำยำ  นำมนำงอัมพำจอมมเหสี 
  เป็นใหญ่เลิศเหนือเหล่ำสนมสำวศรี  แปดหมื่นมวลเป็นบริวำร ฯ 
 3  ออกยำยเฒ่ำแก่กับพวกสนม สำวเล็กแม่นมศรีศฤงคำร์ 
  มีรำชจตุรงค์พลโยธำ   ประชำรำษฎร์มำกพ้นประมำณ ฯ 
 4  รวมเอกแม่นมกับชำยำ  สุวัณณ์อัมพำโฉมกัลยำณ ์
  เป็นยั่งยนืนำนไปจึ่งกษตัริย์กสำนติ์  เสด็จพระรำชทำนโอรสำ ฯ 
 5  องค์เดียวทรงโฉมลออองค์  ดั่งองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
  ลุใหญ่ได้แปดพระวสัสำ   กษัตรำตั้งนำมให้บุตรไชย ฯ 
 6  ชื่อลักขณ์สินวงส์กุมำรำ  จ ำเริญเจษฎำฤทธิ์โชคชัย 
  เลื่องลืออ ำนำจเหนือภพไตร   กษัตริย์ไชยสองพงศ์ทรงกรุณำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นผู้ประพันธ์ได้อธิบำยว่ำจะเล่ำนิทำนซึ่งมีมำนำน  
แล้วจึงเล่ำเนื้อหำของเรื่องรำวโดยเริ่มจำกกำรแนะน ำตัวละครตัวแรกคือพระบำทพรหมทัตต์ผู้ซึ่งเป็น
กษัตริย์ครองเมืองพำรำณสี พระองค์มีมเหสีนำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำ ต่อมำจึงบรรยำยถึงนำงสุวัณณ์อัมพำ
ว่ำเป็นหญิงงำมเหนือนำงสนมทั้งแปดหมื่นนำง ทั้งสององค์ครองคู่กันมำหลำยปีจึงมีพระโอรส 
รูปลักษณ์งดงำมดุจดังพระอินทร์ เมื่อพระโอรสเจริญชันษำได้ 8 ปี พระบำทพรหมทัตต์จึงได้เฉลิมนำม
ให้ว่ำ “ลักขณ์สินนวงส์” หลังจำกนั้นจึงด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป 

 
เหตุกำรณ์เปิดเรื่องของเรื่องลักษณวงศ์นี้เริ่มจำกกำรบรรยำยจุดประสงค์ 

ของกำรแต่งขึ้นก่อนว่ำมีจุดประสงค์เพ่ือรักษำนิทำนซึ่งมีมำเนินนำนให้คงอยู่ต่อไป จำกนั้นจึงเปิดเรื่อง
ด้วยกำรน ำเสนอตัวละครเพ่ือให้ผู้รับสำรทรำบถึงพ้ืนหลังของตัวละครแต่ละตัวว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงไร จำกนั้นผู้ประพันธ์จึงด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป ส่วนเหตุกำรณ์เปิดเรื่องของเรื่องพระลักสมณวงส์ 
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พรำมเกสสรนี้เริ่มจำกกำรบรรยำยตัวละครเพ่ือให้ผู้รับสำรทรำบถึงพ้ืนหลังของตัวละครแต่ละตัวว่ำ 
มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร จำกนั้นผู้ประพันธ์จึงด ำเนินเนื้อเรื่องต่อไป 
 

2.2  กำรผูกปมปัญหำ (Rising action หรือ Complication) 
กำรผูกปมปัญหำ คือ กำรสร้ ำงควำมขัดแย้ งภำยในเรื่อง เ พ่ือให้ เกิด 

ควำมตึงเครียดอันจะน ำไปสู่กำรคลำยปมในที่สุด กำรผูกปมเป็นขั้นตอนที่ต่อจำกกำรเปิดเรื่องซึ่งมักจะ
มีรำยละเอียดที่ส ำคัญ คือ ผู้ประพันธ์จะค่อย ๆ ล ำดับเหตุกำรณ์ให้มีปมปัญหำและควำมขัดแย้ง 
ของเรื่องเพ่ิมขึ้น1 ควำมขัดแย้งเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นทิศทำงของเรื่องทั้งหมดว่ำมีจุดหมำยไปยังที่ใด
เพ่ือเสนอแก่นเรื่องใด2 

เรื่ องลักษณวงศ์พบกำรผูกปมปัญหำหรือควำมขัดแย้งหลำยลักษณะ  
กำรผูกปมปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลให้เนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจและน่ำติดตำมว่ำปมปัญหำนั้นจะถูกคลี่คลำย
ไปในทิศทำงใด และใครจะเป็นผู้คลี่คลำยหรือแก้ปัญหำนั้น ซึ่งในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลัก
สมณวงส์ พรำมเกสสร พบกำรผูกปมปัญหำหรือควำมขัดแย้งทั้งหมด 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.2.1  ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตัวละคร 
 ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตัวละคร คือ ควำมขัดแย้งระหว่ำง 

ตัวละครในเรื่องไม่ว่ำจะเป็น มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ที่มีบทบำทในกำรด ำเนินเรื่อง  
ควำมขัดแย้งนี้สำมำรถเป็นได้ทั้งควำมคิดและกำรกระท ำของตัวละคร ในเรื่องลักษณวงศ์และ เรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบควำมขัดแย้งของตัวละครในเรื่องซึ่งเป็นควำมขัดแย้งทั้งด้ำนควำมคิด
และกำรกระท ำ ลักษณะควำมขัดแย้งนี้เกิดข้ึนกับตัวละคร 4 คู่ เช่นกันทั้งสอง ได้แก่ 

 2.2.1.1  ควำมขัดแย้งระหว่ำงบิดำและมำรดำของตัวละครเอก 
ฝ่ำยชำย ในเรื่องลักษณะวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดในตอนที่ท้ำวพรหมทัตประพำสไพรพร้อมด้วย 
นำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ ในตอนนั้นมีนำงยักษ์ม่ำยตนหนึ่งมำพบและหลงรักท้ำว
พรหมทัต จึงแปลงเป็นกวำงทองมำล่อหลอกให้ตำมไป เมื่อท้ำวพรหมทัตตำมไปจนถึงโขดเขำ นำงก็ 
กลับกลำยร่ำงเป็นยักขินีดังเดิมและได้ใส่ควำมนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ว่ำเป็นผู้สั่งให้นำง
หลอกท้ำวพรหมทัตมำสังหำร เมื่อท้ำวพรหมทัตทรำบดังนั้นก็เศร้ำเสียใจและคิดแค้นเคือง  
ดังบทประพันธ์ 
 
 

                                                           
1 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 167. 
2 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-28. 



  89 

      ... 
  สงสำรกรุงกระษัตรำเจ้ำธำนิน  ท้ำวเธอสิ้นสมประดีไม่มีใจ 
  ให้คิดแค้นลูกรักกับอัคเรศ   ชลเนตรซึมโซมชโลมไหล 
  สิ้นก ำลังลงกับหลังอำชำไนย  มโนมัยก็ถลำสลบลง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น ท้ำวพรหมทัตเมื่อได้ฟังควำมที่นำงยักขินีบอกก็หลงเชื่อ 
จึงแค้นเคืองพระลักษณวงศ์กับนำงสุวรรณอ ำภำ พระองค์เสียใจจนน้ ำตำไหลออกมำ ด้วยควำมโกรธ
และควำมกลัวท้ำวพรหมทัตก็จึงสลบอยู่บนหลังม้ำทรง ฝ่ำยนำงยักษ์จึงแปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแล 
ท้ำวพรหมทัตเมื่อฟ้ืนขึ้นมำพบนำงยักษ์แปลงก็หลังรักและพำกลับไปยังพลับพลำ เมื่อกลับมำถึง 
ยังพลับพลำที่ประทับฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำเมื่อเห็นท้ำวพรหมทัตมำกับหญิงอ่ืนก็เกิดควำมสงสัยและ
ไม่พอใจจึงเข้ำไปถำม ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  เห็นนำงงำมตำมองค์พระทรงธรรม์  แต่แก้วกัณฐัศว์ทรงนั้นหำยไป 
  ทั้งนงลักษณ์อัคเรศแลโอรส   เห็นทรงยศยินดีจะมีไหน 
  นำงทูลถำมว่ำพระตำมมฤคไป  เป็นไฉนได้กัลยำมำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น นำงสุวรรณอ ำภำได้เข้ำมำสอบถำมท้ำวพรหมทัตว่ำเหตุใด
พระองค์ออกไปตำมกวำงทองแต่กลับได้หญิงสำวกลับมำ ท้ำวพรหมทัตเมื่อได้ยินเช่นนั้นด้วยควำมโกรธ
ที่หลงเชื่อนำงยักษ์ว่ำนำงสุวรรณอ ำภำให้มำหลอกพระองค์ไปสังหำรจึงบริภำษนำงสุวรรณอ ำภำกลับไป 
ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏  พระฟังถำมควำมแค้นให้แน่นจิต ดังปืนพิษปักทรวงให้สังขำร์ 
  ก็เพรำะเพื่อผลกรรมได้ท ำมำ  พระโกรธำกระทืบบำทตวำดไป 
  หญิงกำลีดีแต่จะล้ำงผัว   นี่บุญตัวจึงได้รอดไม่ตักษัย 
  มึงเชื้อชำติอสุรีขินีไพร   จะว่ำไปเล่ำก็อำยแก่เสนำ 
  เสียแรงหวังตั้งจิตพิศวำส   ไม่รู้ชำติมึงเป็นหญิงแพศยำ 
  ให้ยักษ์แกล้งแปลงเพศเป็นกวำงมำ  อสุรำบอกกูจึ่งรู้ควำม 
  นี่บุญช่วยจึ่งได้ม้วยแต่ม้ำแก้ว  กูรู้แล้วมึงอย่ำพักมำท ำถำม 
  เลี้ยวไว้ไยหญิงใจกำลีลำม   จะเกิดควำมครหำทั้งธำนี 
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  พระตรัสพลำงทำงสั่งเพชฌฆำต  ไปฟันฟำดเสียที่ริมคิรีศรี 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25-26) 
 

 จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น ท้ำวพรหมทัตได้บริภำษนำงสุวรรณอ ำภำว่ำพระองค์รู้ 
ควำมจริงทั้งหมดจำกนำงยักขินีแล้วว่ำสุวรรณอ ำภำต้องกำรฆ่ำพระองค์โดยให้ยักษ์แปลกำยเป็นกวำง
มำหลอกพระองค์ไป แต่ด้วยบุญญำธิกำรของพระองค์จึงรอดมำได้มีเพียงม้ำต้นเท่ำนั้นที่ต้องตำยไป 
บัดนี้พระองค์รู้ควำมจริงทุกสิ่งแล้วนำงไม่ต้องมำแกล้งถำม แล้วท้ำวพรหมทัตก็สั่งให้เพชฌฆำตน ำตัว  
นำงสุวรรณอ ำภำไปประหำรชีวิต ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงได้เข้ำไปกอดพระบำท 
แล้วอธิบำยควำมจริงแก่ท้ำวพรหมทัตและขอให้พระองค์สืบสวนให้แน่ชัดก่อนจะลงโทษ แต่ท้ำวพรหมทัต
กลบัยิ่งโกรธ ดังบทประพันธ์ 

 
   ๏  พระฟังนำงยิ่งระคำงพระทัยแค้น พระทรวงแน่นเฉียวฉุนให้หุนหวน 
  ชะน้อยฤๅถ้อยค ำเป็นน้ ำนวล  แต่แล้วล้วนไม่แจ้งว่ำแกล้งพำล 
  กูรู้เช่นเห็นแน่กระนี้แล้ว   ทั้งม้ำแก้วก็บรรลัยอยูไพรสำณฑ์ 
  ทั้งสมค ำไม่ต้องน ำสืบพยำน   ไปประหำรเสียอย่ำไว้ใจกำลี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 
 

จำกบทประพันธ์  ท้ำวพรหมทัตด้วยหลงเชื่อค ำของนำงยักขินีจึ งไม่ ได้สนใจ  
ในค ำอธิบำยของนำงสุวรรณอ ำภำซ้ ำยังโกรธยิ่งขึ้น พระองค์ยืนกรำนว่ำนำงสุวรรณอ ำภำมีควำมผิด
และให้น ำไปประหำรชีวิต ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำเห็นพระสวำมีไม่เชื่อในสิ่งที่นำงกล่ำวก็เศร้ำโศก 
เสียใจ นำงจึงขอเสี่ยงสัตย์เพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  เยำวมำลย์ฟังสำรโองกำรตรัส  สองพระหัตถ์ข้อนทรวงนำงโฉมศรี 
  อภิวำทวอนว่ำพระสำมี   โอ้คร้ังนี้พระไม่อำลัยเมีย 
  น้องขอผัดตั้งสัตย์พิสูจน์ถวำย  แม้นเห็นร้ำยแล้วจึงให้ประหำรเสีย 
  ถึงด ำน้ ำซ้ ำลุยพระเพลิงเลีย   ควำมสัตย์เมียจะถวำยให้หำยแคลง 
  แม้นยักษีว่ำมณีอยู่ในท้อง   จะฟันน้องเอำมณีไม่มีแหนง 
  นิจจำเอ๋ยพระไม่เคยระแวงแคลง  เป็นกรรมแกล้งจะมำล้ำงให้วำงวำย 
  นำงกลิ้งเกลือกเสือกองค์ลงกับบำท  ภูวนำถมิได้ตรัสด้วยโฉมฉำย 
  นำงวิงวอนพระยิ่งค่อนเคืองระคำย  พิโรธนำยเพชฌฆำตไม่ฟำดฟัน ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 



  91 

จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำเมื่อทรงเห็นสวำมีไม่เชื่อในสิ่งที่นำงกล่ำวจึงขอตั้ง
สัตย์เสี่ยงทำยพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของนำงเพ่ือให้ท้ำวพรหมทัตหำยแคลงใจ นอกจำกนี้นำงยังกล่ำวใน
เชิงประชดท้ำวพรหมทัตว่ำหลงเชื่อค ำของนำงยักขินีลวงหลอก ถ้ำแม้ว่ำเสี่ยงสัตย์แล้วนำงมีควำมผิด
จริงท้ำวพรหมทัตจะสั่งให้ประหำรนำงก็จะไม่ขัดขืน 

 
ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่พระบำท

พรหมทัตต์ประพำสไพรพร้อมด้วยนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ ในตอนนั้นมีนำงยักษ์ม่ำย
ตนหนึ่งมำพบและหลงรักพระบำทพรหมทัตต์ จึงแปลงเป็นกวำงทองมำล่อหลอก นำงสุวัณณ์อัมพำ
เมื่อเห็นกวำงทองนั้นก็อยำกได้  พระบำทพรหมทัตต์จึงตำมไปจนถึงโขดเขำ กวำงทองนั้น 
ก็กลับกลำยร่ำงเป็นยักขินีและได้บอกพระบำทพรหมทัตต์ว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์
เป็นผู้สั่งให้นำงหลอกพระบำทพรหมทัตต์มำสังหำร เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ทรำบดังนั้ นตกใจกลัว 
จนสลบและพลัดตกลงจำกหลำงม้ำทรง นำงยักษ์จึงแปลงเป็นหญิงงำมมำดูแลเมื่อพระบำทพรหมทัตต์
ฟ้ืนขึ้นมำเห็นนำงงำมก็หลงรักและคิดแค้นเคืองนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 74  ឯកមអមាព កមចដរង្   ស្មាល រ់កចញខ្ែីក្សនុង្ស្ាំស្នត 
  ដំកក្សីង្ខ្លួនកឡីង្ខ្ពស្ម់ិនរន   កលីស្ស្នាំអស្ព់្រណក្សនុង្ដែទវាាំង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 9) 
 
 
 74  ส่วนแม่อัมพำอีจังไร  ฆ่ำเร็วพลันในสังศำนติ์ 
  ยกตัวขึ้นสูงไมไ่ด ้    เหนือสนมทุกคนในเวียงวัง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น พระบำทพรหมทัตต์แค้นเคืองนำงสุวัณณ์อัมพำโดยคิดจะน ำ
นำงไปประหำรเนื่องจำกหลงเชื่อค ำลวงของนำงยักขินี และในขณะนั้นได้พบกับนำงยักษ์แปลงและ
หลงรักนำงยักษ์แปลงเมื่อได้ฟังควำมที่นำงยักขินีบอกก็หลงเชื่อจึงแค้นเคืองนำงสุวัณณ์อัมพำกับ  
พระลักขณ์สินนวงส์ เมื่อกลับมำถึงยังพลับพลำที่ประทับฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็นพระบำท
พรหมทัตต์มำกับหญิงอื่นก็เกิดควำมสงสัยจึงเข้ำไปถำม ดังบทประพันธ์ 
 
 81  ោលកនាះឯអង្គអង្គមកែស្ី  ក្ស្ព្តីព្រមទាាំង្រាជ្រ ព្ា 
  កស្នីអាមាតយរលកយាធា   កឃីញកស្ដចកលលាមក្សដលខ់្ែី ។ 
 82  មានចិតតកព្តក្សអរអស្ព់្គរ់ាន   ឯនាង្អមាព នឹង្រ ព្តដលល 
  លាកស្ដចគង្់យានកដញកព្រីស្ដព្រ   ឥឡូវអាជ្ាកនយយកទៅឯណា ។ 
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 83  រ ាំកឃីញកស្ដចគង្់វមាលមក្សលកាន  កឃីញរនឯព្ស្ីរូរកស្ភា 
  នាង្កនះរនមក្សរីឯណា   ស្ូមទានក្ស្ព្ាព្ររ់ខ្ញុំលេាត ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 10) 
 
 81  กำลนัน้ฝ่ำยองค์อัครมเหสี  กษัตรีพร้อมทั้งรำชบุตรำ 
  เสนีอ ำมำตย์พลโยธำ   เห็นเสด็จลีลำมำถึงพลนั ฯ 
 82  มีจิตยินดีทั่วทุกคน   ส่วนนำงอัมพำกบับุตรไชย 
  ว่ำพระองค์ทรงยำนไล่กวำงไพร  เดี๋ยวนี้อำชำไนยไปแห่งไหน ฯ 
 83  ไม่เห็นพระองค์ขี่มุ่งกลับมำ  เห็นได้แต่สตรีรูปโสภำ 
  นำงนี้ได้มำจำกแห่งใด   ขอท่ำนกษัตรำบอกฉันพลัน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น นำงสุวัณณ์อัมพำได้เข้ำมำสอบถำมพระบำทพรหมทัตต์ว่ำ 
เหตุใดพระองค์ออกไปตำมกวำงทองแต่กลับได้หญิงสำวกลับมำ พระบำทพรหมทัตต์เมื่อได้ยินเช่นนั้น
ด้วยควำมโกรธที่หลงเชื่อนำงยักษ์ว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำให้มำหลอกพระองค์ไปสังหำรจึงบริภำษ 
นำงสุวัณณ์อัมพำกลับไป ดังบทประพันธ์ 
 
 84  ោលកនាះស្កមដចព្រះព្រែែទតត  រនស្ដ រ់នាង្ទូលកទីរមែាក្ស្ព្ត 
  ព្ទង្ព្រះរិករាធរលក់រក្សោដ ត់   កដដ កលលីមព្រមាត់ករក្សក្សនលង្ ។ 
 85  កដដ  ួលោរកវះក្សនុង្ឱរា  ទន្តនតាំរទាព្ាស្់រឹង្ស្នង្ 
  ដែកមអមាព រកចរដក់្សទង្    ចិតតែង្ឫស្ាោឡក្សិណណ ី ។ 
 86  ជ្ាព្ស្ីអរបល័ក្សខណជ៍្ាតិឥតចបរ់  ែង្ចង្់ស្មាល រ់អញជ្ារដី 
  ឲ្យអញចរ់កព្រីស្យក្សខិនី   កែត រ ណយររមីអង្គអញមាន ។ 
 87  រនរួចរីយក្សខវាមិនស្ ី   ស្ល រ់ហតាជ្ីរាជ្ស្ូរយាន 
  អញរនដឹង្អស្រ់តិមាន   រីយក្សខស្មានយវាស្ដីព្ររ់ ។ 
 88  ែង្ែ ានមក្សស្ដីចាំអក្សឲ្យ   ករីកដាយកទាស្ែង្លែមស្មាល រ់ 
  អញនឹង្ឲ្យករជ្ោតវាចរ់   ែង្កទៅស្មាល រ់ឥឡូរខ្ែី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 10-11) 
 
 84  กำลนัน้สมเด็จพระพรหมทัตต ์ ได้สดบันำงทูลจึงมหำกษัตริย์ 
  ทรงพระพิโรธลน้พ้นประมำณ  เดือดดำลใจยิ่งนัก ฯ 
 85  ร้อนฉุนลุกโพลงในอุรำ  กระทืบบำทำตรสัอึงสนอง 
  ไห้แม่อัมพำโจรดอกทอง   จิตเอ็งริษยำกำลกิณี ฯ 
 86  เป็นหญิงอัปลักษณช์ำตไิม่มีใครสอน เอ็งอยำกฆ่ำกูผู้เป็นสำม ี
  ให้กูจับกวำงยักขินี    เหตุตัวกูมีบุญบำรมี ฯ 
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 87  ได้รอดจำกยักษ์มันไม่กิน  สิ้นแต่พำชีรำชสุรยำน 
  กูได้รู้ควำมสิ้นทุกสิ่งม ี   จำกยักษ์สำมำนย์มนับอกกล่ำว ฯ 
 88  เอ็งกล้ำมำพูดสร้ำงเร่ืองโกหกให้ ว่ำด้วยโทษเอ็งสมควรฆ่ำให้ตำย 
  กูจะให้เพชฌฆำตมันจบั   เอ็งไปฆ่ำเดี๋ยวนี้ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ข้ำงต้น พระบำทพรหมทัตต์ได้บริภำษนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำพระองค์  
รู้ควำมจริงทั้งหมดจำกนำงยักขินีแล้วว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำต้องกำรฆ่ำพระองค์โดยให้ยักษ์แปลงกำย
เป็นกวำงมำหลอกพระองค์ไป แต่ด้วยบุญบำรมีของพระองค์จึงรอดมำได้มีเพียงม้ำต้นเท่ำนั้น  
ที่ต้องตำยไป บัดนี้พระองค์รู้ควำมจริงทุกสิ่งแล้วนำงไม่ต้องมำแกล้งถำม แล้วพระบำทพรหมทัตต์ก็สั่ง
ให้เพชฌฆำตน ำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำไปประหำรชีวิต ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงได้เข้ำไป
กอดพระบำทแล้วอธิบำยควำมจริงแก่พระบำทพรหมทัตต์และขอให้พระองค์สืบสวนให้แน่ชัด  
ก่อนจะลงโทษ แต่พระบำทพรหมทัตต์กลับยิ่งโกรธ ดังบทประพันธ์ 
 
 94  ឯព្រះព្រែែទតតក្ស្ព្តព្ក្ស ង្ដព្ក្ស  កព្ក្សវកព្ោធអស្ច រយក្សនុង្ែឫទ័យ 
  ឮនាង្ទូលកចន ះកទៀតកែីយដន   ក្ស្ព្តដលលរឹង្រិតខ្ញាលក់្សនលង្ ។ 
 95  ព្ាស្ល់ាស្ដ រ់កមីលាក្សយកមកនះ  ជ្ាង្កចះអីកមល ះកដាះស្ស្ង្ 
  នាង្រក្សស្ក្ស្ីមក្សស្ដីែង្    កនៅហតខ្លួនែង្គង្់ក្ស្ីណក្ស្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 12) 
 
 94  ฝ่ำยพระพรหมทัตต์กษัตริย์กรุงไกร เกรี้ยวโกรธหนักหนำในหฤทัย 
  ได้ยินนำงทูลนั้นอีกแล้วใน   กษัตริย์ไชยขึงขังโกรธกร้ิว ฯ 
 95  ตรัสว่ำฟังดูค ำแม่นี ้  ช่ำงรู้อะไรอย่ำงนัน้แก้ตัวตอบโต้ 
  นำงหำสักขีมำอ้ำงด้วย   อยู่แต่ตัวเองคงต้องกษิณกษัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ พระบำทพรหมทัตต์ด้วยหลงเชื่อค ำของนำงยักขินีจึงไม่ได้สนใจ 
ในค ำอธิบำยของนำงสุวัณณ์อัมพำซ้ ำยังโกรธยิ่งขึ้น พระองค์ยืนกรำนว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำมีควำมผิด
อย่ำหวังจะหำพยำนมำช่วย ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเห็นสวำมีไม่เชื่อในสิ่งที่นำงกล่ำวก็เศร้ ำโศกเสียใจ 
นำงจึงขอเสี่ยงสัตย์เพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 96  ោលកនាះស្ វណណនាង្អមាព   ក្សនិដឋាកោមយ ង្ជ្ាមកែស្ី 
  នាង្ឮរនទូលព្រះស្េ មី    ក្ស្ព្តីព្ោរទូលអង្េរលា ។ 
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 97  ររិព្តព្រះភ្ស្ដ ជ្ាស្េ មី   ស្ូមកព្រស្ព្រណីខ្ញុំស្ិនណា 
  ខ្ញុំស្ូមែ្ង្កព្រង្កដាយស្តា   ស្ង្ស្ូមស្ចច ល យកភ្លីង្លេាយ ។ 
 98  ឲ្យកឃីញស្ ចរិតកដាយរិតព្តង្់  ក្ស ាំឲ្យព្រះអង្គស្ង្្័យោៃ យ 
  ករីកឃីញមនទិលមានក្សនុង្ោយ   ស្ូមដេាយកទាស្ាមព្រះអាជ្ញា ។ 
 99  ឲ្យកស្ដចស្មាល រ់ជី្វមាតរង្់   កព្ាះចិតតមិនព្តង្់នឹង្ភ្ស្ដ  
  ទូលភាល មចូលឱរព្រះរទា   ទួញហស្នកស្ោកដាយអាល័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 12) 
 
 96  กำลนัน้สุวัณณน์ำงอัมพำ  ขนิษฐำโฉมยงเป็นมเหสี 
  นำงฟงับัณฑูรพระสวำมี   กษัตรีกรำบทูลอ้อนวอนวำ่ ฯ 
 97  บพิตรพระภัสดำเป็นสวำม ี  ขอโทษปรำนีฉนัก่อนนำ 
  ฉันขอโอกำสเสี่ยงโดยสัตยำ   ขอสัจจำลุยเพลิงถวำย ฯ 
 98  ให้เห็นสุจริตโดยเที่ยงตรง  อย่ำให้พระองค์สงสัยไปไกล 
  ถ้ำเห็นมลทินมีในกำย   ขอถวำยโทษตำมพระอำชญำ ฯ 
 99  ให้เสด็จฆ่ำชีวิตทิ้ง   เพรำะใจไม่ตรงต่อภัสดำ 
  ทูลพลำงเข้ำโอบพระบำทำ   สะอ้ืนแสนโศกำโดยอำลัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อทรงเห็นพระสวำมีไม่เชื่อในสิ่งที่นำงกล่ำวจึง 
ขอตั้งสัตย์เสี่ยงทำยพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของนำงเพ่ือให้พระบำทพรหมทัตต์หำยแคลงใจ ถ้ำแม้ว่ำ  
เสี่ยงสัตย์แล้วนำงมีควำมผิดจริงพระบำทพรหมทัตต์จะสั่งให้ประหำรนำงก็จะไม่ขัดขืนว่ำพลำงนำงก็
เข้ำไปโอบบำทของสวำมี 

 
 
จะเห็นว่ำ ในเรื่องลักษณวงศ์จำกตัวอย่ำงเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกบุคคลที่ 3 คือ  

นำงยักขินีเป็นผู้ก่อให้เกิดควำมแค้นระหว่ำงท้ำวพรหมทัตกับนำงสุวรรณอ ำภำ ควำมขัดแย้งนี้เกิดจำกกำร
หลงเชื่อค ำลวงจนส่งผลให้ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสุวรรณอ ำภำ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร จะว่ำเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกกำรถูกใส่ร้ำยจำกบุคคลที่ 3 คือ นำงยักขินีเป็นผู้
ก่อให้เกิดควำมแค้นระหว่ำงพระบำทพรหมทัตต์กับนำงสุวัณณ์อัมพำ ควำมขัดแย้งนี้เกิดจำกกำร
หลงเชื่อค ำลวงจนส่งผลให้พระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำเช่นเดียวกัน 
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2.2.1.2  ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครเอกฝ่ำยชำยกับบิดำ ในเรื่อง
ลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำผู้เป็นมำรดำ 
พระลักษณวงศ์เมื่อทรงเห็นบิดำสั่งประหำรชีวิตมำรดำโดยที่มิได้มีกำรสืบสวนให้แน่ชัดก่อน จึงเข้ำไป
สอบถำมถึงควำมผิดของมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
  สะอ้ืนพลำงทำงถำมพระบิตุรงค์  ด้วยพระองค์ยังอ่อนพระชันษำ 
  จะให้เขำสังหำรพระมำรดำ   พระแม่ข้ำผิดพลั้งเป็นอย่ำงไร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ด้วยยังเยำว์วัยและไม่ทรำบถึงสำเหตุของกำร 
สั่งประหำรมำรดำจึงเข้ำไปถำมถึงควำมผิดของมำรดำ แต่ก็มิได้รับค ำตอบจำกบิดำ ซ้ ำยังขุ่นเคืองใจ
ยิ่งขึ้น เหล่ำเพชฌฆำตเห็นดังนั้นจึงเข้ำไปจับตัวนำงสุวรรณอ ำภำ พระลักษณวงศ์เมื่อเห็นดังนั้นก็จึง
เข้ำไปกอดเท้ำบิดำแล้วขออภัยโทษให้แก่มำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  ลักษณวงศ์สงสำรพระมำรดำ  เจ้ำโศกำกอดบำทพระบิตุรงค์ 
  ลูกขอโทษโปรดชนนีไว้   อย่ำฆ่ำให้แม่ม้วยเป็นผุยผง 
  แม้นแม่ตำยลูกจะวำยชีวำลง  พระบิตุรงค์จงโปรดซึ่งโทษทัณฑ์ 
  เจ้ำวอนพลำงทำงทรงสะอ้ืนไห้  ท้ำวมิได้เบือนแลแต่ผินผัน 
  เพชฌฆำตกลำดกลุ้มเข้ำรุมกัน  ก็ผำยผันพำมำยังคีรี ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักษณวงศ์ไม่ได้รับค ำตอบใด ๆ จำกบิดำ พระองค์จึงเข้ำมำ
ขออภัยโทษให้มำรดำแทน แต่ท้ำวพรหมทัตกลับไม่สนพระทัยแม้แต่จะทอดพระเนตร เหล่ำเพชฌฆำต
จึงเข้ำไปจับนำงสุวรรณอ ำภำแล้วน ำตัวไปยังเชิงเขำ ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เห็นเช่นนั้นจึงตำมมำรดำไป 
เมื่อถึงยังเชิงเขำนำงสุวรรณอ ำภำจึงสั่งเสียโอรส พระลักษณวงศ์ได้ฟังดังนั้นก็แค้นเคืองจึงตัดสินใจ
ขอรับโทษประหำรชีวิตพร้อมมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
  พระฟังสำรมำรดำร ำพันสั่ง   ให้แค้นคั่งกลุ้มกลัดเพียงตัดษัย 
  จะสู้ม้วยด้วยมำรดำไม่อำลัย   มิขอคืนกรุงไกรด้วยบิดำ 
  กันแสงพรำงทำงตรัสแก่เพชฌฆำต  จะฟันฟำดชนนีให้สังขำร์ 
  เรำจะตำยวำยปรำณด้วยมำรดำ  จงเข่นฆ่ำให้เรำม้วยไปด้วยกัน 
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  ว่ำพลำงทำงกอดพระชนนี   ทั้งสองศรีโศกเศร้ำกันแสงศัลย์ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 
 

 จำกบทประพันธ์ ด้วยควำมแค้นเคืองบิดำ พระลักษณวงศ์จึงไม่ยอมกลับเมือง 
พร้อมกับบิดำแต่จะขอสิ้นชีวิตพร้อมกับมำรดำ ว่ำพลำงก็เข้ำไปกอดมำรดำแล้วร้องไห้ด้วยกันทั้งสอง 
เพชฌฆำตจึงไม่สำมำรถประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำได้เนื่องจำกเกรงว่ำพระลักษณวงศ์จะได้รับ
อันตรำยจึงกลับไปทูลท้ำวพรหมทัต เมื่อท้ำวพรหมทัตทรงทรำบยิ่งท ำให้โกรธยิ่งขึ้นจึงสั่งให้เพชฌฆำต
ประหำรชีวิตทั้งสองพระองค์ ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  นเรนทร์สูรฟังทูลถึงลูกยำ   ยิ่งโกรธำตะละไฟประลัยกัลป์ 
  กระทืบบำทสิงหนำทสนั่นก้อง  สะเทือนท้องพสุธำพนำสัณฑ์ 
  มันรักแม่ให้มันม้วยลงด้วยกัน  กลับไปฟันเสียให้สิ้นทั้งสองรำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28-29) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อท้ำวพรหมทัตได้ฟังเพชฌฆำตทูลว่ำพระลักษณวงศ์เข้ำไปขัดขวำง
กำรประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำ พระองค์ยิ่งทรงกริ้วจึงสั่งให้เพชฌฆำตประหำรชีวิตทั้งสองพระองค์ 
ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อรู้ว่ำบิดำสั่งประหำรพระองค์พร้อมมำรดำก็จึงปลอบประโลมนำงสุวรรณอ ำภำ
พร้อมกับตัดพ้อบิดำถึงขั้นตัดขำดกัน ดังบทประพันธ์ 
 
  พระทรงฤทธิ์มิได้คิดอำลัยแล้ว  พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วอย่ำโหยหำ 
  จะเกิดไหนให้พบกันสองรำ   เรำก้มหน้ำมอดม้วยลงด้วยกัน 
  อันเกิดมำมีกรรมก็จ ำม้วย   ถึงร้องไห้ใครจะช่วยมำผ่อนผัน 
  ไม่ผิดพลัง้ครั้งนี้ให้ฆ่ำฟนั   ก็ขำดกันเถิดอย่ำได้อำลัยลำน ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 29) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เมื่อเห็นว่ำบิดำมิได้มีควำมเมตตำต่อพระองค์และ
มำรดำแล้วจึงปลอบประโลมมำรดำว่ำหำกเกิดชำติไหนให้ได้พบมำรดำส่วนบิดำนั้นขอตัดขำดกัน  
เพียงเท่ำนี ้
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ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่พระบำท
พรหมทัตต์สั่งประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำผู้เป็นพระมำรดำ พระลักขณ์สินนวงส์ เมื่อทรงเห็นบิดำ 
สั่งประหำรชีวิตมำรดำโดยที่มิได้มีกำรสืบสวนให้แน่ชัดก่อน จึงเข้ำไปสอบถำมถึงควำมผิดของมำรดำ 
ดังบทประพันธ์ 
 
 102  ោលកនាះព្រះលក្សខណស៍្ិននវង្្  ឮអង្គតព្មាស្រ់ ាំព្រណី 
  ឲ្យចរ់មាាជ្ាមកែស្ី    ស្មាល រ់ក្ស្ីណក្ស្័យរ ាំកមាត  ។ 
 103  និង្ក្សាំចត់រង្់ព្រះជ្ននា   អនក្សរត់មនីមាន កទៅមាា 
  ព្ទង្់ឱរកស្យកស្ក្សកស្នអស្ច រយ   កស្ោរិកយាគទាាំង្រីររង្្ ។ 
 104  កែីយចូលទូលអង្គព្រះរិា  ស្ូមព្ទង្់កមាត ក្ស្ីណព្រះអង្គ 
  ក្ស ាំអាលយក្សកទាស្ស្ូមកព្រស្ព្ទង្់   ខ្ ស្វគង្កទាស្កមដចនឹង្រិា ។ 
 105  ដបិតខ្លួនខ្ញុំកនះកនៅតូចណាស្ ់  រ ាំទាន់ដឹង្ចបស្ច់បរ់មាព្ា 
  កស្ចក្សដីក្សាំែ ស្ព្រះមាា    ខ្ ស្នឹង្រិាកតីកទាស្អេី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 13) 
 
 102  กำลนัน้พระลักขณ์สนินวงส์  ยินองค์ด ำรัสไม่ปรำน ี
  ให้จับมำรดำผู้เปน็มเหสี   ฆ่ำกษิณกษัยไร้เมตตำ ฯ 
 103  จะก ำจัดทิ้งพระชนมำ  เธอวิ่งเร็วพลันไปยงัมำรดำ 
  ทรงโอบเสวยโศกแสนอัศจรรย์  โศกำวิโยคทั้งสองพงศ์ ฯ 
 104  แล้วเข้ำทูลองค์พระบิดำ  ขอทรงเมตตำกษิณพระองค์ 
  อย่ำเอำโทษขอโปรสทรง   โทษผิดอยำ่งไรต่อบิดำ ฯ 
 105  เพรำะตัวฉันนีย้ังเล็กนัก  ไม่ทันรู้แจ้งกฎมำตรำ 
  ควำมผิดพระมำรดำ   ผิดต่อบิดำดว้ยโทษใด ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อเห็นพระบิดำไม่ปรำนีประมำรดำสั่งให้
เพชฌฆำตน ำตัวไปประหำร จึงเข้ำไปสอบถำมพระบำทพรหมทัตต์ถึงควำมผิดของนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำ
กระท ำสิ่งใดผิดไปจึงต้องสั่งประหำรชีวิต แต่พระบำทพรหมทัตต์ก็ไม่ได้ตอบอะไรเหล่ำเพชฌฆำต  
เห็นดังนั้นจึงกลัวจะมีควำมผิดจึงจะน ำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำไปยังลำนประหำร พลำงปลอบประโลมว่ำ
เป็นกรรมแต่ปำงก่อนให้นำงนึกถึงบุญที่เคยท ำมำ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นจึง 
ปลอบประโลมพระลักขณ์สินนวงส์แล้วจึงเข้ำไปกรำบลำพระบำทพรหมทัตต์และสั่งเสียให้ดูแล 
พระลักขณ์สินนวงส์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อเห็นดังนั้นจึงเข้ำไปอ้อนวอนขอพระบำทพรหมทัตต์ 
ให้ยกโทษใหน้ำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
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 115  ោលកនាះព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្  អមបូណរ៍ូជ្រង្្វង្្ក្ស្ព្ា 
  ខ្្ិក្សខ្្ួលអាល័យព្រះមាា   ចូលឱររទាព្រះរិត រង្គ ។ 
 116  ព្ោរទូលស្ូមកទាស្ជ្ីនីលា  ខ្ ស្នឹង្រិាកែីយកស្ដចព្ទង្់ 
  ឲ្យអស្ទ់ាែានចរ់យក្សអង្គ   កទៅស្មាល រ់រង្់ស្ូមព្រណី ។ 
 117  ករីកស្ដចរ ាំព្ទង្់ព្រះកមាត    ខ្ញុំស្ូមព្ោរលាលអង្ធូលី 
  កទៅស្ល រ់ជ្ាមួយែង្ជ្ីនី    ាមក្សមែកូ្សនរីជ្ាតិម នមក្ស ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 14) 
 
 115  กำลนัน้พระลักขณ์สนีนวงส์  เผ่ำพงศ์หน่อวงศ์กษัตรำ 
  คร่ ำครวญอำลัยพระมำรดำ   เข้ำโอบบำทำพระบิตุรงค์ ฯ 
 116  กรำบทูลขอโทษชนนีว่ำ  ผิดต่อบิดำแล้วเสด็จทรง 
  ให้เหล่ำทหำรจับเอำองค์   ไปฆ่ำทิ้งขอปรำนี ฯ 
 117  ถ้ำเสด็จไม่ทรงพระเมตตำ  ฉันขอกรำบลำละอองธุล ี
  ไปตำยด้วยกันกบัชนนี   ตำมกรรมลูกแต่ชำติก่อนมำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์ เห็นว่ำบิดำไม่ได้สนใจในค ำถำมของตน  
พระลักขณ์สินนวงส์จึงเข้ำไปอ้อนวอนขอให้พระบำทพระบำทหมทัตต์ยกโทษให้นำงสุวัณณ์อัมพำแทน 
พร้อมทั้งกล่ำวค ำขอร้องในเชิงขู่บังคับว่ำถ้ำหำกพระบำทหมทัตต์ไม่ยกโทษให้นำงสุวัณณ์อัมพำ  
พระลักขณ์สินนวงส์ก็จะขอตำยตำมมำรดำไปโดยหวังว่ำพระบำทหมทัตต์จะยอมยกโทษให้นำงสุวัณณ์อัมพำ 
แต่พระบำทหมทัตต์ก็ยังนิ่งเฉยไม่สนใจในค ำกล่ำวของพระลักขณ์สินนวงส์ เหล่ำเพชฌฆำตเห็นดังนั้น 
ก็จึงน ำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำไปยังเชิงเขำเพ่ือจะประหำรชีวิต ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อเห็นดังนั้น 
ก็จึงวิ่งตำมไป ดังบทประพันธ์ 
 
 120  ហលលង្រីឯអង្គលក្សខណស៍្ ីននវង្្  ចមរង្្កឃីញរួក្សទាញជ្ីនី 
  ដួលែការ់ដួលែៃារដួលដលទ់ី   កទៅែដាច់ជ្ីវីក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រ ។ 
 121  អនក្សរត់កទៅាមឱរព្រះអង្គ  ទួញយាំខ្្ឹក្សខ្្ួលរន់ករក្សដព្ក្ស 
  រារ់រីដំកណីរស្ូមកទាស្ដររ៍   កស្ដចរ ាំព្រណីហលង្កទាស្ា ។ 
 122  ខ្ញុំស្ូមកទៅស្ល រ់ែង្ជ្ាមួយ  រស្ក់នៅនាាំព្រួយទ ក្សខកខ្លាចែារ 
  រត់កឃីញព្រះភ្ន្តក្សតព្រះមាា   ឯោក្សហណដ ង្មាន ក្ស់ឯង្កស្ះ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 15) 
 
 120  กล่ำวฝำ่ยองค์ลักขณ์สีนนวงส ์ จอมพงศ์เห็นพวกดึงฉุดชนน ี
  ล้มคว่ ำล้มหงำยล้มลงกับที ่   ไปเผด็จชีวีในพฤกษ์ไพร ฯ 
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 121  เธอวิ่งไปตำมโอบพระองค ์  ดึงร้องไห้ก ำสรดก ำสรวลพ้นประมำณ 
  นับจำกด ำเนนิขอโทษพยำบำท  เสด็จไม่ปรำนีหยุดโทษำ ฯ 
 122  ฉันขอไปตำยด้วย   มีชีวิตอยู่จะน ำทุกข์เจ็บแสบ 
  ไม่เห็นพระพักตร์พระมำรดำ  เอกำว้ำเหว่ผู้เดียวเองเลย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เห็นเพชฌฆำตจะน ำพระมำรดำไปประหำรชีวิต 
ก็จึงวิ่งตำมไปกอดมำรดำไว้แล้วกล่ำวกับมำรดำว่ำในเมื่อบิดำไม่ยกโทษให้ พระลักขณ์สินนวงส์ก็จะขอ
ตำมมำรดำไป ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็นพระลักขณ์สินนวงส์ตำมมำจึงปลอบประโลมให้ 
พระลักขณ์สินนวงส์กลับไปอยู่กับบิดำแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมกลับไปยืนกรำนว่ำจะขอตำม 
มำรดำไปและด้วยควำมเศร้ำโศกเสียใจพระลักขณ์สินนวงส์จึงสลบลงไป เหล่ำเพชฌฆำตเม่ือเห็นดังนั้น
จึงช่วยกันเข้ำไปประคองและเฝ้ำดูแลจนพระลักขณ์สินนวงส์ฟ้ืนขึ้นมำ พวกเพชฌฆำตก็ได้ปลอบประโลม
นำงสุวัณณ์อัมพำว่ำที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพรำะกรรมก ำหนด ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่ง
เศร้ำเสียใจจึงบอกกับพระลักขณ์สินนวงส์อีกครั้งว่ำให้กลับไปอยู่กับบิดำ แต่พระลักขณ์สินนวงส์ก็ไม่ยอม
ยืนกรำนแน่นอนว่ำจะขอตำมมำรดำไป ดังบทประพันธ์ 

 
 134  ឱរស្ជ្ាតួលក្សខណស៍្ ីនវង្្  រនព្ទង្់ស្ដ រ់ស្ូវណណ ីជ្ាក្ស់ 
  ហស្នកដដ កវះវួស្ាែ នមានអាក្ស់   លនា ាំង្លនាក់្សក្សដុក្សក្សដួលក្សនុង្ែឫទ័យ ។ 
 135  ក្សូនស្ ាំស្ល រ់ជ្ាមួយនឹង្អនក្ស  រស្ល់េីលាំរក្សរង្ទ ក្សខភ្័យ 
  ខ្ញុំរ ាំព្តឡរ់កទៅព្ក្ស ង្ដព្ក្ស    ស្ូវក្ស្័យទីកនះកស្ះនិនទា ។ 
 136  ទូលភាល មកែៅអស្រ់ួក្សទាែាន  ឯង្ស្មាល រ់ព្រណអញែង្រា៉ា  
  ព្ាស្ភ់ាល មចូលឱរព្រះរទា   ព្ទង្់ហស្នកស្ោទាាំង្រីររង្្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16-17) 
 
 134  โอรสลักขณ์สีนนวงส ์  ได้ทรงสดบัเสำวนียช์ัดเจน 
  แสนรุ่มร้อนไม่มีหยุด   กระอักกระอ่วนสะอึกสะอ้ืนในหฤทัย ฯ 
 135  ลูกขอตำยด้วยกับแม ่  รอดท ำไมล ำบำกรับทุกข์ภัย 
  ข้ำไม่กลับไปกรุงไกร   สู้กษัยที่นีส่ิ้นนินทำ ฯ 
 136  ทูลพลำงเรียกเหล่ำพวกทหำร เอ็งฆ่ำชีวิตกูด้วย 
  ตรัสพลำงเข้ำโอบพระบำทำ   ทรงแสนโศกำทั้งสองพงศ์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้ฟังค ำสั่งเสียของนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำให้
กลับไปอยู่กับพระบำทหมทัตต์ แต่พระลักขณ์สินนวงส์ก็ยังยืนยันที่จะขอตำมมำรดำไปไม่ว่ำอย่ำงไร 
ก็จะไม่ยอมกลับไปเด็ดขำดจะขอตำยอยู่กับมำรดำ ว่ำพรำงก็บอกไปยังเหล่ำทหำรว่ำให้ประหำร
พระองค์ด้วย แล้วจึงเข้ำไปโอบกอดบำทมำรดำไว้ เหล่ำเพชฌฆำตเมื่อเห็นดังนั้นจึงไม่กล้ำที่จะประหำรชีวิต
นำงสุวัณณ์อัมพำเพรำะเกรงว่ำจะไปกระทบพระลักขณ์สินนวงส์ แล้วจะมีโทษจึงพำกันไปทูลพระบำท
หมทัตต์ ฝ่ำยพระบำทหมทัตต์เมื่อรู้ดังนั้นก็ยิ่งโกรธให้พระลักขณ์สินนวงส์ ดังบทประพันธ์ 
 
 144  ោលកនាះព្រែែទតតជ្ាតិព្ក្សស្តយ  ទយង្់ស្ដ រ់ករជ្ឈោតទូលកដីមទង្ 
  ព្ជ្ារលារាជ្រ ព្តកទៅាមែង្   ព្រះអង្គរឹង្ព្ទង្់ព្រះព្ោធដព្ក្ស ។ 
 145  ទន្តនទាំព្រះរទហព្ស្ក្សស្នធារ់  លារ់ឮអឹង្អារ់ទាាំង្ភ្រដព្ត 
  កទីរមានតព្មាស្ព់្ាស្ក់ទៅខ្ែី   រ ាំព្ទង្់ព្រណីរាជ្រ ព្ា ។ 
 146  ករីក្សូនព្ស្ឡាញន់ឹង្មាដ យវា  ចង្់ស្ល រ់ដូចាន កនាះរិតរា៉ា  
  ឯង្កទៅស្មាល រ់ក្ស ាំយូរោរ    ទាាំង្រីរកចញជ្ាឲ្យោរ់ដវ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 18) 
 
 144  กำลนัน้พรหมทัตต์ชำติกระษัตรยิ์ ทรงสดับเพชฌฆำตทลูสำเหตุ 
  ทรำบวำ่รำชบุตรไปตำมดว้ย   พระองค์แข็งทรงพระกริ้วโกรธยิ่ง ฯ 
 145  กระทืบพระบำทตะคอกเอ็ด  สนั่นเสียงอึงเอ็ดทั้งภพไตร 
  จึงมีด ำรัสตรัสไปพลัน   ไม่ทรงปรำนีรำชบุตรำ ฯ 
 146  ถ้ำลูกรักแม่มัน   อยำกตำยด้วยกันนั้น 
  เอ็งไปฆ่ำอย่ำช้ำกำร   ทั้งสองออกไปให้เร็วไว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 
 จำกบทประพันธ์ พระบำทหมทัตต์เมื่อรู้ว่ำพระลักขณ์สินนวงส์ตำมนำงสุวัณณ์อัมพำ

ไปยิ่ งท ำให้ โกรธยิ่ งขึ้นจึงสั่ ง เหล่ำเพชฌฆำตว่ำให้ประหำรชีวิตทั้ งสองพระองค์ ไปด้วยกัน  
เหล่ำเพชฌฆำตจึงกลับไปหมำยจะประหำรชีวิตทั้งสองพระองค์ตำมค ำสั่งของพระบำทหมทัตต์  
นำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อรู้ว่ำพระบำทหมทัตต์สั่งให้ประหำรพระลักขณ์สินนวงส์ด้วยก็ยิ่งเศร้ำเสียใจ 
ที่ลูกจะต้องมำตำยตำมไปด้วย ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อเห็นมำรดำเสียใจก็จึงปลอบประโลม 
ให้ช่วยกันตั้งสัจอธิษฐำนว่ำถ้ำแม้ทั้งสองไม่มีควำมผิดก็ขอให้รอดปลอดภัย 
 
 

 จะเห็นว่ำ ในเรื่องลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมคิดที่ขัดแย้งกัน
ระหว่ำงพระลักษณวงศ์กับท้ำวพรหมทัต เนื่องจำกท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำ 
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โดยที่ไม่สอบสวนเรื่องรำวให้กระจ่ำงชัด แม้พระลักษณวงศ์จะเข้ำไปสอบถำมหรือเข้ำไปขออภัยโทษ
ให้แก่นำงสุวรรณอ ำภำก็ตำม ท้ำวพรหมทัตไม่ได้สนพระทัยทั้งยังยืนกรำนที่จะสั่งประหำรชีวิต 
นำงสุวรรณอ ำภำดังเดิม เนื่องจำกเชื่อว่ำนำงเป็นผู้สั่งให้นำงยักษ์มำหลอกพระองค์ไปสังหำร  
ในตอนแรกแม้ว่ำนำงยักษ์จะบอกกับท้ำวพรหมทัตว่ำนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์เป็นผู้สั่งให้
นำงมำลวงพระองค์ไปสังหำรก็ตำม ท้ำวพรหมทัตก็สั่งประหำรแต่นำงสุวรรณอ ำภำเพียงผู้เดียว  
ส่วนพระลักษณวงศ์มิได้รับโทษนั้นด้วย แต่ในภำยหลังพระลักษณวงศ์ได้ไปขัดขวำงกำรประหำรชีวิต
นำงสุวรรณอ ำภำท้ำวพรหมทัตจึงพิโรธและให้ประหำรชีวิตทั้ งสองพระองค์ ในส่วนเรื่อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร จะเห็นว่ำเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมคิดที่ขัดแย้งกันของ 
พระบำทหมทัตต์กับพระลักขณ์สินนวงส์ เนื่องจำกพระบำทหมทัตต์สั่งประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำ
โดยที่ไม่สอบสวนเรื่องรำวให้กระจ่ำงก่อน แม้ว่ำพระลักขณ์สินนวงส์เข้ำไปถำมหรือเข้ำไปขออภัยโทษ
ให้นำงสุวัณณ์อัมพำพระบำทหมทัตต์ก็ไม่สนใจยังคงยืนยันที่จะให้ประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำ 
แม้กระทั่งพระลักขณ์สินนวงส์ขู่ว่ำจะขอตำยตำมไปด้วย พระบำทหมทัตต์ก็ยังยืนยันให้ประหำรชีวิต
นำงสุวัณณ์อัมพำ ซ้ ำยังให้ประหำรชีวิตพระลักขณ์สินนวงส์อีกด้วย 
 

2.2.1.3  ควำมขัดแย้งระหว่ำงมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำยกับ
พญำยักษ์ ในเรื่องลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์
ถูกเพชฌฆำตปล่อยให้เข้ำป่ำ ทั้งสองเดินทำงมำในป่ำจนมำพบสระน้ ำจึงได้หยุดพักและได้บรรทม 
อยู่ใต้ต้นรัง ซึ่งในตอนนั้นท้ำววิรุญมำศผ่ำนมำพบและหลงรักนำงสุวรรณอ ำภำจึงร่ำยมนต์ใส่นำงและ 
พระลักษณวงศ์ให้สลบ แล้วเข้ำมำปลุกนำงสุวรรณอ ำภำ เมื่อนำงได้สติฟ้ืนขึ้นมำพบท้ำววิรุญมำศ 
จึงตกใจ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏  สงสำรเจ้ำเยำวลักษณ์ประโลมสวำท  กัมปนำทลืมเนตรเห็นยักษำ 
  พระทัยหำยกำยสั่นดั่งตีปลำ   หวำดผวำกรีดกอดโอรสไว้ 
  อสุรีผีป่ำมันมำแล้ว   พระลูกแก้วตื่นเถิดอย่ำหลับใหล 
  กันแสงพลำงสั่นพลำงไม่ห่ำงไกล  ก็มิได้รู้สึกสกนธ์กำย ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34-35) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อนำงสุวรรณอ ำภำลืมตำขึ้นมำพบกับท้ำววิรุญมำศซึ่งเป็นยักษ์ 
นำงตกใจและหวำดกลัวมำกจึงหันไปปลุกโอรสที่สลบอยู่แต่ก็มิได้รู้สึกตัว ฝ่ำยท้ำววิรุญมำศเห็นว่ำ  
นำงสุวรรณอ ำภำตกใจกลัวจึงเข้ำไปปลอบประโลมแล้วถำมไถ่นำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงแกล้งตอบว่ำ
พลัดจำกสวำมีจึงได้เดินทำงตำมหำแล้วจึงหันไปปลุกพระลักษณวงศ์แต่ก็มิได้ฟ้ืนขึ้นมำ ท้ำววิรุญมำศ
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จึงบอกกับนำงว่ำในขณะนี้พระลักษณวงศ์นั้นเปรียบกับซำกศพไม่มีใครที่จะสำมำรถมำปลุกให้ตื่ นได้
และได้เข้ำมำเล้ำโลมให้นำงไปเป็นชำยำของตน ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำได้ฟังก็เศร้ำเสียใจและกล่ำว  
ตัดพ้อต่อว่ำท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏  นำงฟังสำรอสุรำจะพำพรำก ให้จ ำจำกลูกน้อยกลอยสงวน 
  แสบก ำสรดให้ระทดฤทัยครวญ  โอ้กรรมใดจึงมำกวนให้เกิดกำรณ์ 
  สองพระกรข้อนทรวงเข้ำฮักฮัก  กอดพระลักษณวงศ์ด้วยสงสำร 
  เป็นกรรมแล้วแก้วแม่จะแดดำล  พญำมำรจะพำมำรดำไป 
  สุดอยู่แล้วแก้วตำของแม่เอ๋ย  กระไรเลยไสยำสน์ไม่หวำดไหว 
  ร้องเรียกพลำงนำงทรงโศกำลัย  สะอ้ืนไห้วอนว่ำพญำยักษ์ 
  พระทรงภพจบพื้นชมพูทวีป   อย่ำด่วนรีบจำบจ้วงจงหน่วงหนัก 
  เป็นเจ้ำนำยใช่จะไร้นำรีรัก   จะเสียศักดิ์สุริยวงศ์พระทรงชัย 
  อันนำรีมีคู่ประคองแล้ว   ไม่ผ่องแผ้วมลทินปัดไถม 
  ถึงเพชรนิลจินดำดวงวิไล   เมื่อหม่นไหม้เศร้ำหมองรำคีมัว 
  ถึงเฉิดฉำยก็สลำยสลดสี   เหมือนน้องนี้ได้ร่วมภิรมย์ผัว 
  เสียสกุลพูนกรรมในกำยตัว   ด้วยลูกผัวเขำยังผูกอำลัยลำน 
  จะทนทุกขเวทนำอยู่ช้ำนัก   ด้วยเปลวอัคนิรุทรประหำรผลำญ 
  งิ้วนรกถึงสิบหกองคุลีกำร   เป็นหนำมกร้ำนคมกริบดั่งกรดตรึง 
  จงตรึกตรองน้องนี้ก็มีผัว   จะเกลือกกลั้วเวรำนั้นมำถึง 
  จงรอรั้งยั้งจิตคิดร ำพึง   จะตรำกตรึงบำปกรรมไปท ำไม ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 36-37) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำเสียใจยิ่งเมื่อรู้ว่ำท้ำววิรุญมำศจะมำพรำกตัวนำง 
ไปจำกพระโอรสนำงจึงเข้ำไปคว้ำพระลักษณวงศ์มำกอดแล้วค่อนว่ำท้ำววิรุญมำศโดยยกเรื่องรำว
เกี่ยวกับบุญปำบมำอ้ำง แต่ท้ำววิรุญมำศก็ไม่สนใจกลับพิโรธขึ้นคว้ำพระแสงท ำทีจะฟันนำงสุวรรณอ ำภำ 
นำงสุวรรณอ ำภำเมื่อเห็นดังนั้นก็กอดพระลักษณวงศ์ไว้แน่น แล้วกล่ำวกับท้ำววิรุญมำศว่ำ หำกแม้น  
ไว้ชีวิตนำงกับพระโอรสแล้ว นำงจะยอมไปเป็นข้ำรับใช้ท้ำววิรุญมำศแต่หำกจะให้นำงไปเป็นชำยำ  
โดยต้องทิ้งลูกไว้นำงจะขอตำยเสียดีกว่ำ ท้ำววิรุญมำศเม่ือเห็นนำงรักลูกและไม่กลัวตำยจึงชักพระแสง
ออกมำหมำยจะฟันพระลักษณวงศ์ นำงสุวรรณอ ำภำจึงยอมที่จะไปกับท้ำววิรุญมำศโดยทิ้งโอรสไว้ในป่ำ 
เมื่อมำถึงยังเมืองมยุรำ ท้ำววิรุญมำศจึงเข้ำไปเกี้ยวพำรำสีนำงสุวรรณอ ำภำแต่นำงไม่ยอม จึงกล่ำว
บริภำษท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
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  ...     นำงป้องปัดหัตถ์ท้ำวยักษำ 
  ทรงกันแสงแกล้งกล่ำวด้วยวำจำ  ให้ยักษำเจ็บช้ ำด้วยค ำคม 
  ไม่มีอำยชำยเชื้อมิจฉำชำติ   ใจฉกำจผิดอย่ำงปำงประถม 
  ท ำกำเมสุมิจฉำเป็นอำรมณ์   เที่ยวชิงชมเชยชิดไม่คิดอำย 
  ให้ลูกพรำกจำกแม่ไม่สังเวช   เป็นชำยเชษฐ์อกุศลกว่ำคนทั้งหลำย 
  ช่ำงไม่อำยสำมนต์พลนิกำย   ไม่ขอเห็นเช่นชำยเหมือนกุมภัณฑ์ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 42) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำกล่ำวบริภำษท้ำววิรุญมำศหมำยจะให้เจ็บช้ ำ  
ด้วยค ำของนำงแต่ท้ำววิรุญมำศนั้นก็มิได้รู้สึกใด ๆ ด้วยกำมำรมณ์ที่ร้อนรุ่ม ท้ำววิรุญมำศจึงพยำยำม
ปลุกปล้ ำนำงสุวรรณอ ำภำ แต่ด้วยเดชแห่งสัตยำธิษฐำนของนำงที่ซื่อตรงต่อสวำมีจึงท ำให้นำงไม่มี
ประเวณี (เครื่องเพศหำยไป) ท้ำววุญมำศจึงไม่สำมำรถล่วงเกินนำงได้ และกลับท ำให้ท้ำววิรุญมำศ  
เกิดควำมละอำยที่จะล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงกล่ำวค ำวอนท้ำววิรุญมำศว่ำอย่ำพยำยำมล่วงเกิน
นำงอีก ดังบทประพันธ์ 
 
  สงสำรเจ้ำเยำวลักษณ์วิไลโฉม  งำมประโลมยอดขัตติยำหญิง 
  เห็นควำมสัตย์สุจริตประสิทธิ์จริง  คะนึงนิ่งนึกในพระทัยนำง 
  อันทีนี้อสุรีไม่ท ำได้    จะพูดไว้มิให้มีรำคีหมำง 
  ด ำริแล้วแก้วตำจึงว่ำพลำง   พระไปร้ำงจำกลูกมำเชยชม 
  แต่ร้องไห้ยังไม่วำยน้ ำตำตก   ก็สุดอกที่จะร่วมภิรมย์สม 
  แม้นโปรดน้องอย่ำให้หมองในอำรมณ์  ก ำลังกรมแล้วก็สุดจะเกรงกัน 
  ถึงเนิ่นนำนกำรรักย่อมหนักหน่วง  ตำมกระทรวงให้เป็นสุขเกษมสันต์ 
  มิทจิตแล้วก็มิทใจกัน   อย่ำหุนหันเสน่หำจงปรำนี ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 43) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อนำงสุวรรณอ ำภำเห็นท้ำววิรุญมำศเกิดควำมละอำยและเห็นผล
ของกำรตั้งสัตย์อธิฐำนนำงจึงตัดพ้อท้ำววิรุญมำศว่ำเป็นเพรำะพระองค์ไปพรำกนำงมำจำกบุตรจึงท ำให้
นำงโศกเศร้ำ นำงจึงไม่สำมำรถที่จะร่วมภิรมย์กับท้ำววิรุญมำศได้ ขณะนี้นำงก ำลังมีควำมทุกข์  
ขอให้ท้ำววิรุญมำศโปรดปรำนีอยู่ด้วยกันอย่ำงถ้อยทีถ้อยอำศัย อย่ำบังคับขืนใจนำงเลย 

 
 ในส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในตอนที่ 

นำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ถูกเพชฌฆำตปล่อยให้เข้ำป่ำ ทั้งสองเดินทำงมำในป่ำ 
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จนพลบค่ ำจึงได้หยุดพักอยู่ใต้ต้นไทร ในขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งนำมว่ำวิรุฬมำตย์ผ่ำนมำพบและ  
เกิดหลงรักนำงสุวัณณ์อัมพำจึงร่ำยมนต์ใส่นำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ให้สลบแล้วเข้ำมำ
ปลุกนำงสุวัณณ์อัมพำ เมื่อนำงได้สติฟื้นขึ้นมำพบท้ำววิรุฬมำตย์จึงตกใจ ดังบทประพันธ์ 
 
    ...   នាង្ព្ចនកែីយភ្ិតភ្័យតក្សកមា ។ 

 204  ហព្ស្ក្សជ្ាអាយក្សខអាកចរដព្រ  ឯង្ែ ានករក្សដព្ក្សមក្សរីណា 
  មក្សដាស្អ់ង្គអញនឹង្រ ព្ា   កមាែាហស្នកភ្លីរន់ករក្សដព្ក្ស ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
    ...   นำงผลักไสแล้วหวำดกลวัตกประหม่ำ ฯ 
 204  ร้องว่ำไอ้ยักษ์ไอ้โจรไพร  เอ็งกล้ำมำกมำจำกไหน 
  มำถูกตัวฉันกับบุตรำ   โมหำแสนเสียสติพ้นประมำณ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อคืนสติขึ้นมำเห็นยักษ์มำจับตัวก็ตกใจกลัวและ
โกรธรีบผลักท้ำววิรุฬมำตย์ออกไปแล้วบริภำษว่ำเป็นใครกล้ำดีมำจำกไหนจึงมำถูกเนื้อต้องตัวนำงและ
บุตร ฝ่ำยท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นจึงเข้ำไปปลอบประโลมและแนะน ำตนเองว่ำเป็น 
เจ้ำกรุงยักษ์ ซึ่งประพำสไพรมำแล้วได้พบนำงจึงจะขอเชิญนำงไปเป็นมเหสีอยู่ในเมือง นำงสุวัณณ์อัมพำ
ได้ยินเช่นนั้นก็จึงหวำดกลัวและตอบกลับไป ดังบทประพันธ์ 
 
 208  នាង្នាដនាង្ភ្័យញ័រក្សនុង្ព្រណ  កស្ទីរត់វមាញ្ាណក្ស្័យជ្ាមដង្ 
  នាង្ខ្ាំព្រហក្សក្សកែីយយាំែង្   ទង្វង្នាង្ព្ទង្់កស្យកស្ោ ។ 
 209  ព្ររ់លាខ្ញុំកនះជ្ាមកែស្ី  ហលមទាាំង្ជ្ាព្ស្ីមានរ ព្ា 
  ស្េ មីដនកយីង្ជ្ាក្ស្ព្ា    ព្ាត់ក្សនុង្ព្រឹក្សាហរក្សទីដទ ។ 
 210  ខ្ញុំនាាំឱរស្កដីរព្ាច់រក្ស   ព្ជ្ លរក្សកឃីញព្ស្ះ រ់អាព្ស្័យ 
  ស្ព្មាក្សឲ្យក្សានតនឹង្វឹលដវ   កចញរក្សស្េ មីហព្ក្សង្ជ្ួរាន  ។ 
 211  កទីរនាង្ដាស្រ់ ព្តព្ទង្់វមាកយាគ  ក្សូនកអីយក្សូនកព្ោក្សកឡីង្មនីមាន  
  ដបិតមានយក្សខយង្់មក្សាធា   ចូរក្សូនក្សាំព្ាអនក្សភាញ ក្ស់កឡីង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
 208  นำงนำถนำงกลัวสั่นในตัว  เกือบจะสิ้นวิญญำณกษัยเปน็คร้ังหนึ่ง 
  นำงพยำยำมตะโกนแล้วร้องด้วย  เนื้อทองนำงทรงเสวยโศกำ ฯ 
 209  บอกว่ำฉันนี้เปน็มเหส ี  แถมทั้งเป็นหญิงมีบุตรำ 
  สวำมีของเรำเป็นกษัตรำ   พลัดหลงในพฤกษำ ฯ 
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 210  ฉันน ำโอรสเดินเที่ยวหำ  เกินที่จะกลับเมื่อเห็นสระจึงหยดุอำศัย 
  พักให้กศำนต์จะกลับไป   ออกหำสวำมีเกรงพบกัน ฯ 
 211  จึงนำงเตือนบุตรทรงวโิยค  ลูกเอ๋ยลูกตื่นขึ้นโดยเร็ว 
  เพรำะมียักษ์ยิ่งยงมำเบียดเบียน  ลูกก ำพร้ำจงตืน่ขึ้น ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำด้วยควำมหวำดกลัวว่ำจะถูกยักษ์จับไปเป็นมเหสี
จึงรีบชี้แจงให้ท้ำววิรุฬมำตย์ฟังว่ำนำงนี้เป็นมเหสีของกษัตริย์และนำงก็มีโอรสติดมำด้วย นำงและ
โอรสพลัดหลงกับสวำมีขณะที่มำประพำสไพรจึงพำกันออกเดินตำมหำสวำมีแล้วมำหยุดพักอยู่ที่  
ริมสระ จำกนั้นนำงจึงหันไปปลุกพระลักขณ์สินนวงส์ให้ตื่นเพ่ือจะได้หนีจำกท้ำววิรุฬมำตย์ ท้ำววิรุฬมำตย์
จึงตะคอกกลับไปว่ำบุตรของนำงนั้นต่อให้เทพมำปลุกก็ไม่ตื่นเนื่องจำกเป็นมนต์ของพระองค์สะกดไว้ 
ส่วนสวำมีของนำงก็คงหน่ำยอำลัยไม่สนใจนำงแล้วขอให้นำงไปเป็นมเหสีของพระองค์ในเมืองยักษ์  
จะดีกว่ำ ฝ่ำยนำงนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อได้ยินดังนั้นก็เศร้ำเสียใจ ดังบทประพันธ์ 
 
 215  ោលកនាះក្ស្ព្តីព្ស្ីរតនដលល  ហស្នកដដ នឹង្ាក្សយអាស្ូរី 
  ឱរលក្សខណស៍្ ីននវង្្ព្ទង្់កស្ក្សខ្ែី   ក្ស្ព្តីរំជួ្លក្សដួលព្រស្ព្រណ ។ 
 216  ក្សមែកអីយក្សមែអេីអីដលក់មល ះ  ឲ្យខ្លួនខ្ញុំកនះចក្សទីស្ា ន 
  ក្សូនកអីយក្សូនកគង្រ ាំដឹង្ព្រណ   មាដ យដាស្ក់្សលាណមិនភាញ ក្ស់កស្ះ ។ 
 217  ឥឡូវអាយយក្សខអាស្ូរិោយ  នឹង្ចរ់យក្សមាដ យនាាំកទៅកស្ែ ះ 
  កទីរនាង្អង្េរកទៅយក្សខកនាះ   ស្ូមព្ទង្់អន កព្ាះកព្រស្កមាត  ។ 
 218  ក្ស ាំអាលមក្សកធេីក្សាំហែង្ខ្ញុំ   អនក្សជ្ាកស្ដចធាំព្គង្ភារា 
  កដីរមក្សចង្់ព្ស្ីក្សនុង្ព្រឹក្សា   មិនគិតរង្ាខ្ូចកក្សរ តិិ៍យស្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 26) 
 
 215  กำลนัน้กษัตรีศรีรัตน์ไชย  แสนเล่ำร้อนกับค ำอสุรีย์ 
  โอบลักขณ์สีนนวงส์ทรงโศกพลนั  กษัตรีหวั่นไหวไปทั้งร่ำง ฯ 
 216  กรรมเอ๋ยกรรมอะไรถึงขนำดนี้ ให้ตัวฉันนี้จำกที่สถำน 
  ลูกเอยลูกหลับไม่รู้สึกตัว   แม่ปลุกยอดรักไม่ตื่นเลย ฯ 
 217  เดี๋ยวนี้ไอ้ยักษ์อสุรกำย  จะจับเอำแม่ไป 
  นำงจงึอ้อนวอนไปยังยักษน์ั้น  ขอทรงอนุเครำะห์โปรดเมตตำ ฯ 
 218  อย่ำได้มำท ำข่มเหงฉัน  ท่ำนเปน็เจ้ำใหญ่ครองพำรำ 
  เดินมำอยำกไดน้ำงในพฤกษำ  ไม่คิดถึงพงศำเสียเกียรติยศ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำคร่ ำครวญว่ำเป็นเวรอันใดที่ท ำให้นำงต้องมำพบ
เรื่องทุกข์ขนำดนี้ นำงจึงพยำยำมอ้อนวอนเชิงเสียดสีกระทบท้ำววิรุฬมำตย์ว่ำเป็นถึงท้ำวยักษ์โปรด
อย่ำได้มำข่มเหงนำง อย่ำมำน ำนำงที่เป็นมนุษย์ซ้ ำยังมีสวำมีและบุตรแล้ว อย่ำน ำนำงไปให้เสียเกียรติ
ของพระองค์เลย ท้ำววิรุฬมำตย์ได้ยินนำงนำงสุวัณณ์อัมพำกล่ำวดังนั้นยิ่งท ำให้โกรธยิ่งขึ้นไปอีกจึง 
ยื่นค ำขำดให้นำงเลือกว่ำจะไปหรือไม่ไปกับพระองค์ หำกนำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยอมไปด้วยแล้ว ท้ำววิรุฬมำตย ์
จะฆ่ำโอรสของนำงทิ้งเสีย ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำได้ยินดังนั้นยิ่งโศกเศร้ำเสียใจจึงตอบท้ำววิรุฬมำตย์ไป
ดังบทประพันธ์ 
 
 223  ោលកនាះស្ វណណក្ស្ព្តីព្ស្ីអមាព   រ ាំង្ារនស្ដ រ់កែៅហស្នកដដ  
  ក្សនុង្ចិតតនាង្គិតហតព្ោញកនៅ   ហតខ្លាចរ ព្តកៅស្ូនយោយា ។ 
 224  កដាយនូវកស្ចក្សដីអាល័យលន់  ព្ស្យ តកទារទន់ញ័រមង្ា 
  នាង្កលីក្សព្រះក្សរឱនស្ិរស្   ទូលព្ក្ស ង្អាស្ រាអង្េរដវ ។ 
 225  ររិព្តស្ូមកស្ដចកមាត កព្រស្  អត់កទាស្ស្កនដាស្ក្សូនខ្ញុំដន 
  ខ្ញុំទទួលកទៅនឹង្មាច ស្ដ់លល    ស្ូមក្ស ាំឲ្យក្ស្័យក្សូនខ្ញុំអេី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 27) 
 
 223  กำลนัน้สุวัณณ์กษัตรีศรีอัมพำ พะงำได้สดบัเรียกแสนร้อน 
  ในจิตนำงคิดแต่ไม่อยำกอยู ่   แต่กลัวบุตรน้อยจะสูญกำยำ ฯ 
 224  ด้วยซึ่งควำมอำลัยลน้  หมดควำมหวังหวำดหวั่นทั้งมงัสำ 
  นำงยกพระกรโอนศิรสำ   ทูลกรุงอสุรำอ้อนวอน ฯ 
 225  บพิตรขอเสด็จเมตตำโปรด  ยกโทษปล่อยลูกฉัน 
  ฉันรับว่ำจะไปกับพระองค์   ขออย่ำให้กษัยลูกฉันอะไร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อได้ยินท้ำววิรุฬมำตย์ขู่ว่ำจะฆ่ำพระลักขณ์สินนวงส์
ด้วยควำมกลัวจึงยินยอมที่จะไปกับท้ำววิรุฬมำตย์และอ้อนวอนขอท้ำววิรุฬมำตย์อย่ำงท ำอันตรำย 
พระลักขณ์สินนวงส์ ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ยินดีจึงเข้ำมำปลอบประโลมนำงสุวัณณ์อัมพำแล้ว
จึงพำกลับไปยังเมือง เมื่อถึงเมืองท้ำววิรุฬมำตย์สั่งให้เหล่ำนำงสนมก ำนัลเข้ำมำดูแลนำงสุวัณณ์อัมพำ
เป็นอย่ำงดี เหล่ำนำงสนมจึงช่วยกันปลอบประโลมนำงสุวัณณ์อัมพำ แต่นำงกลับไม่ยินดีและ 
เล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นให้เหล่ำนำงสนมฟัง เมื่อเหล่ำนำงสนมได้ฟังก็ต่ำงเห็นใจนำงสุวัณณ์อัมพำ  
ในขณะนั้นท้ำววิรุฬมำตย์ก็เข้ำมำในห้องหวังร่วมเสน่หำกับนำงแต่นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยินยอมจึง 
ตั้งสัจอธิษฐำนให้นำงกลำยเป็นชำย ฝ่ำยท้ำววิรุฬมำตย์ก็พยำยำมลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำแต ่
ด้วยควำมโกรธนำงบริภำษกลับไป ดังบทประพันธ์ 
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 267  នាង្ស្ដ រ់ាក្សយយក្សខស្ដីលួង្កលាម  ព្រកលាមនាង្ទាត់ព្ចនក្សដិចខ្ញា ាំ 
  នាង្កគចនាង្រត់កែីយកវលីយវលង្   កជ្រែង្ស្ស្ង្តិះកដៀលលា ។ 
 268  ហនកវីយអាកចរចិតតអព្រីយ  តិរ ាីយចដរង្អេីអស្ច រយ 
  ម ខ្កនះករៀង្កនះជ្ិនកស្នែា   អញមិនព្តូវោរព្រ ស្អក្ស ស្ល ។ 
 269  អញស្ូមស្ែ លាព្រ ស្យា ង្កនះ  ហនអាស្ាំគិស្អញមិនខ្េល ់
  កែីយនាង្ច ះកចញមិនកយាគយល ់   មិនឲ្យអាំរលអ់ហង្អលព្រណ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 
 
 267  นำงฟงัค ำยักษ์กลำ่วลวงโลม  ประโลมนำงเตะผลักหยิกขย ำ 
  นำงหลีกนำงวิง่แล้วเฉลยฉลอง  ด่ำตอบด้วยต ำหนิวำ่ ฯ 
 268  แน่ะเอยไอ้โจรจิตอัปรีย ์  เดียรถีย์จังไรอะไรขนำดนี้ 
  หน้ำนี้เรียงนีไ้ม่อยำกเสน่หำ   กูไม่ต้องกำรชำยอกุศล ฯ 
 269  กูขอลำผู้ชำยอยำ่งนี ้  แน่ะไอ้สกปรกกูไม่ต้องกำร 
  แล้วนำงลุกออกไม่อยำกเห็นหน้ำ  ไม่ให้กังวลปัดออกจำกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำมำพูดจำลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำแต่ก็ไม่เป็นผล 
นำงพยำยำมผลักไสท้ำววิรุฬมำตย์ออกไป แล้วบริภำษว่ำนำงไม่ต้องกำรคบกับชำยชั่วช้ำเช่นนี้ แล้วจึง
ลุกหนีจำกท้ำววิรุฬมำตย์ ฝ่ำยท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อเห็นนำงพยำยำมหลบหลีกจึงเข้ำไปโอบรัดนำงสุวัณณ์อัมพำ
หมำยจะร่วมรัก แต่ด้วยเดชแห่งสัจอธิษฐำนของนำงสุวัณณ์อัมพำจึงท ำให้นำงสุวัณณ์อัมพำสูญเพศสตรี
กลำยเป็นบุรุษ ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อเห็นเช่นนั้นก็จึงตกใจและรู้สึกอับอำย นำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็นดังนั้น
จึงปลอบประโลมท้ำววิรุฬมำตย์ ดังบทประพันธ์ 
 
 276  ោលកនាះព្រះនាង្រង្្ខ្តតិយា  នាង្ហលលង្ក្សិចចោរមិនយូរយារ 
  ដំកណីរកដីមទង្ក្សនុង្ោលព្ា   និរាស្រ ព្តភាៃ ខ្ញុំស្ចច  ។ 
 277  មា៉ា ង្កទៀតខ្លួនខ្ញុំក្ស៏កក្សីតទ ក្សខ  អែ្ុក្សក្សនុង្ព្រណហរង្កខ្លាចែា 
  ករីខ្ញុំរត់ព្រួយរត់កស្ោ   ស្របយចិតតកទៅរា៉ា មានករតតី ។ 
 278   វមាស្័យជ្ាមន ស្្ឥឡូវកនះ  ករីមានចិតតរិះគិតអេីៗ 
  ព្ស្រ់ហតទ ក្សខធៃន់មក្សដលខ់្ែី   កស្ចក្សដីព្ស្ឡាញា់ែ នកស្ះកឡីយ ។ 
 279  ស្ូមកស្ដចព្ទង្់គិតព្រះតកព្មះ  ក្សិចចោរព្តង្់កនះឲ្យចបស្ក់ែីយ 
  ខ្ញុំមិនក្សរភ្ូតកទមាច ស្ក់អីយ   ស្ូមកស្ដចព្ាណកព្តីយក្ស ាំកស្នែា ។ 
 280  ក្ស ាំកព្ោធព្រទ ស្តអន់ចិតតអេី  នាាំឲ្យអព្រីយយស្ស្ោដ  
  ខ្ូចកក្សរ តិិ៍អារ់រង្្ព្រះក្ស្ព្ា   កែត ហតកស្នែានាាំលិចលង្់ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 33-34) 
 



  108 

 276  กำลนัน้พระนำงพงศ์ขัตติยำ  นำงแถลงกิจกำรไม่ชักช้ำ 
  ด ำเนินเหตุกำรณ์ในครำนั้น   พลัดพรำกจำกบุตรพะงำฉันแทจ้ริง ฯ 
 277  อีกอย่ำงหนึ่งตัวฉันก็เกิดทุกข์ ไม่มีสุขในตัวนำนเจ็บแสบ 
  ถ้ำฉันหำยทุกข์หำยโศกำ   สบำยใจที่มีควำมยนิดี ฯ 
 278  วิสัยเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี ้  ถ้ำมีจิตคิดอะไร ๆ 
  ทันใดทุกข์หนักมำถึงพลนั   ควำมรักไม่มีเสียเลย ฯ 
 279  ขอเสด็จทรงคิดพระด ำริ  กิจกำรตรงนี้ให้ชัดเจนแล้ว 
  ฉันไม่พูดอะไรกับพระองค์เอย  ขอเสด็จที่รักอย่ำเสน่หำ ฯ 
 280  อย่ำโกรธประทุษรำ้ยหน่ำยจิตอะไร น ำให้อัปรีย์ยศศักดำ 
  เสียเกียรติ์อัปยศพงศ์พระกษัตรำ  เหตุแต่เสน่หำพำล่มจม ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำจึงปลอบประโลมท้ำววิรุฬมำตย์ว่ำวิสัยมนุษย์นั้น
เมื่อมีควำมทุกข์ควำมรักนั้นก็เป้นสิ่งที่ไม่ต้องกำรดังเช่นตัวนำงที่ต้องพลัดพรำกจำกบุตรจึงท ำให้ 
ไม่สำมำรถที่มีควำมรักได้ ขอท้ำววิรุฬมำตย์อย่ำได้ถือโทษโกรธนำงเลย ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อได้ฟังก็จึง
สัญญำกับนำงว่ำจะไม่เข้ำมมำรบกวนนำงอีกพร้อมทั้งให้เหล่ำนำงสนมเข้ำมำดูแลเป็นอย่ำงดี 
 
 

 จะเห็นว่ำ ในเรื่องลักษณวงศ์ เป็นควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นจำกควำมหวำดกลัวของ 
นำงสุวรรณอ ำภำที่มีต่อท้ำววิรุญมำศที่หลงอยู่ในกำมำรมณ์ พระองค์ต้องกำรจะน ำนำงสุวรรณอ ำภำ 
ไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ยอมเนื่องจำกนำงยังคงรักและซื่อสัตย์ต่อท้ำวพรหมทัตผู้เป็นสวำมี  
นำงสุวรรณอ ำภำพยำยำมปกป้องพระลักษณวงศ์จึงต้องยอมไปกับท้ำววิรุญมำศ แต่ในท้ำยที่สุด 
ท้ำววิรุญมำศก็ไม่สำมำรถที่จะล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำได้ จึงได้แต่เลี้ยงดูนำงไว้ในเมืองมยุรำ 
เช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร จะเห็นว่ำเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมหวำดกลัว
ของนำงสุวัณณ์อัมพำที่มีต่อท้ำววิรุฬมำตย์ที่ลุ่มหลงในตัวนำง แต่นำงสุวัณณ์อัมพำนั้นไม่ได้สนใจ
เนื่องจำกเป็นห่วงบุตรของนำง นำงจึงพยำยำมปกป้องตนเองเพ่ือไม่ให้ตกไปเป็นของยักษ์ จนในที่สุด
ท้ำววิรุฬมำตย์ก็ไม่สำมำรถท ำอะไรนำงได้จึงเลี้ยงดูนำงเป็นอย่ำงดี 
 

2.2.1.4  ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครเอกฝ่ำยชำยกับพญำยักษ์   
ในเรื่องลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่พระลักษณวงศ์ทรำบจำกฤๅษีมหำเมฆว่ำมำรดำ
ถูกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวไปอยู่เมืองมยุรำ พระลักษณวงศ์จึงขอเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนเก่งกำจ  
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อยู่มำวันหนึ่งพระลักษณวงศ์ก็นึกถึงมำรดำเกรงว่ำจะต้องทุกข์ทรมำนอยู่ในเมืองยักษ์ จึงกรำบลำ 
พระฤๅษีเพ่ือไปช่วยมำรดำจำกท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
 
  หลำนร ำลึกตรึกถึงพระแม่เจ้ำ  จะโศกเศร้ำแสนสุดน่ำสงสำร 
  พระเจ้ำตำว่ำอยู่ในเมืองมำร   แม้นนิ่งนำนชนนีจะมรณำ 
  หลำนขอลำตำตำมไปเมืองยักษ์  สังหำรหักโคติวงศ์ไอ้ยักษำ 
  แม้นม้วยยับแล้วจะรับมำรดำมำ  พระเจ้ำตำช่วยชี้หนทำงตำม ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 55) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์หวนร ำลึกถึงมำรดำจึงมำกรำบลำพระฤๅษีเพ่ือออกไปช่วย
มำรดำและสังหำรท้ำววิรุญมำศ พระฤๅษีจึงเสกม้ำและบอกทำงไปยังเมืองมยุรำ พระลักษณวงศ์ 
ได้ออกเดินทำงมำจนพบกับฝูงลิงซึ่งนำงสุวรรณอ ำภำได้ฝำกผ้ำสไบไว้ เมื่อพระลักษณวงศ์เห็นผ้ำสไบ  
ก็อำลัยถึงมำรดำจนสลบไป เมื่อฟ้ืนขึ้นมำก็ร ำพันถึงมำรดำและหมำยจะสังหำรท้ำววิรุญมำศ  
ดังบทประพันธ์ 
 
  โอ้เมื่อใดลูกจะได้บังคมบำท   ให้สมมำดพบแม่แน่ประจักษ์ 
  จะหักหำญผลำญโคติวงศ์ยักษ์  อันลูกรักมิได้คิดชีวิตแล้ว 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 63) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ได้ร ำพันถึงมำรดำแล้วจึงออกเดินทำงต่อจนมำถึง
เมืองมยุรำ แล้วแปลงกำยเป็นดำบสเข้ำไปสืบควำม เมื่อทรำบที่อยู่ของนำงสุวรรณอ ำภำแล้ว ในคืนนั้น
พระลักษณวงศ์จึงลอบเข้ำไปหำมำรดำ เมื่อพบมำรดำก็เล่ำเรื่องรำวทั้งหมดให้ฟัง และด้วยควำมแค้น  
ที่ท้ำววิรุญมำศพำตัวมำรดำมำจึงกล่ำวว่ำจะแก้แค้นท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
 
  จะแก้แค้นแทนท ำให้หน ำจิต  ล้ำงชีวิตเสียทั้งโคตรไอ้ยักษำ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 71) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เคียดแค้นท้ำววิรุญมำศและหมำยจะสังหำรให้สิ้น 
พระองค์จึงพำมำรดำออกจำกเมืองมยุรำแล้วเขียนสำรท้ำรบกับท้ำววิรุญมำศ เมื่อรุ่งเช้ำท้ำววิรุญมำศ
ไม่พบนำงสุวรรณอ ำภำจึงค้นหำทั่วทั้งเมืองแต่กลับไม่พบ พบเพียงสำรท้ำรบจำกพระลักษณวงศ์  
ท้ำววิรุญมำศจึงจัดทัพเตรียมออกไปรบกับพระลักษณวงศ์ เมื่อมำพบพระลักษณวงศ์ท้ำววิรุญมำศ 
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จึงกล่ำวเกลี้ยกล่อมพระลักษณวงศ์ขอให้คืนนำงสุวรรณอ ำภำและเข้ำไปอยู่ในเมืองด้วยกัน แต่  
พระลักษณวงศ์ไม่สนใจและบริภำษท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ปำงพระลักษณวงศ์ได้ทรงฟัง ให้แค้นคั่งตรัสตอบด้วยหยำบหยำม 
  ว่ำเหวยเหวยอสุรำไอ้บ้ำกำม  ช่ำงลวนลำมพูดจำหน้ำไม่อำย 
  พระชนนีมีศักดิ์ดั่งเหมรำช   มึงเหมือนชำติเช่นกำอย่ำมำหมำย 
  แต่บำทำหน้ำมึงมิได้กรำย   ไม่มีอำยอำจเอ้ือมอหังกำร์ 
  มึงถึงกรรมจ ำตำยวันนี้แล้ว   พระขรรค์แก้วกูจะตัดเอำเกศำ 
  อีกแสนโกฎิโคตรมึงเร่งขับมำ  อสุรำมิได้รอดไปเมืองมำร ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ได้บริภำษท้ำววิรุญมำศที่ได้ลักพำตัวมำรดำของ
พระองค์มำ พร้อมทั้งยังหมำยจะสังหำรท้ำววิรุญมำศอีกด้วย 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นเนื่องจำก 

ท้ำววิรุฬมำตย์ลักพำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำไปอยู่เมืองมยูรำ พระลักขณ์สินนวงส์จึงออกตำมหำมำรดำ
และได้เรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนเก่งกำจ อยู่มำวันหนึ่งพระลักขณ์สินนวงส์ก็นึกถึงมำรดำเกรงว่ำ
จะต้องทุกข์ทรมำนอยู่ ในเมืองยักษ์  จึงกรำบลำพระฤๅษีเพ่ือไปช่วยมำรดำจำกท้ำววิรุฬมำตย์   
เมื่อออกเดินทำงมำจึงได้พบกับฝูงวำนร เหล่ำวำนรจึงนึงผ้ำสไบของนำงสุวัณณ์อัมพำมำให้ท ำให้  
พระลักขณ์สินนวงส์ยิ่งคิดถึงมำรดำและโกรธแค้นท้ำววิรุฬมำตย์ ดังบทประพันธ์ 
 
 516  គង្់កលីាជ្ីរឹង្ស្ញ្ជរ់   ព្រះភ្ន្តក្សតស្ៃួតស្ៃរ់នឹក្សមាា 
  ទឹក្សកនព្តែូរហលែង្កជ្ាក្សភ្ន្តោត    ម ខ្គួរអនិចច រន់ករក្សដព្ក្ស ។ 
 517  កស្ដចនឹក្សរួង្ស្ួង្ឥស្ីស្ត  ររមនរនាលមានគ ណដលល 
  ខ្ញុំស្ូមរាំែលាញយក្សខចដរង្    រដូរជ្នែស្ ូក្ស្័យនឹង្មាា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 64) 
 
 516  ประทับเหนือพำชีนัง่ถนัด  พระพักตรำแห้งสงบนึกถึงมำรดำ 
  น้ ำเนตรไหลนองโชกพักตรำ   หน้ำควรอนิจจำยิง่ล้น ฯ 
 517  เสด็จนึกบวงสรวงฤๅษีศำนติ ์ บรมนรนำถมีคุณยิง่ใหญ่ 
  ข้ำขอผลำญยักษ์จังไร   แลกชีวิตสู้กษัยกับมำรดำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เตรียมที่จะทรงม้ำเพ่ือจะไปตำมหำมำรดำแต่พอ
ได้เห็นสไบของมำรดำจึงท ำให้ยิ่งคิดถึงจึงยิ่งโกรธแค้นท้ำววิรุฬมำตย์เนื่องจำกลักพำตัวมำรดำ 
ของพระองค์ไป จึงร ำลึกถึงพระอำจำรย์และตั้งสัตยำว่ำจะฆ่ำท้ำววิรุฬมำตย์เพ่ือช่วยเหลือมำรดำให้ได้ 
จำกนั้นจึงไปช่วยเหลือนำงสุวัณณ์อัมพำและเขียนสำรท้ำรบกับท้ำววิรุฬมำตย์ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์เห็น
สำรท้ำรบจึงตำมมำแล้วพยำยำมพูดจำปรำณีปรำนอมกับพระลักขณ์สินนวงส์ โดยยกตนเปรียบเป็น
บิดำ เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งโกรธขึ้นเพรำะนอกจำกจะลักพำตัวมำรดำมำแล้ว 
ยังยกตนเสมอกับบิดำของพระลักขณ์สินนวงส์อีกจึงได้บริภำษท้ำววิรุฬมำตย์ ดังบทประพันธ์ 
 
 648  ហនអាក្សាំាន់ក្សាំរូជ្យក្សខ   ចិតតអាអរបលក្សខណក៍ចរស្មានយ 
  ទ ចចរិតចិតតធាំដូចតិរលឆាន    ឯង្ែ ានកលីក្សខ្លួនជ្ារិា ។ 
 649  ដលៃកនះអញនឹង្ែដាច់ជ្ីវមាត  ឲ្យកលាអ ចឲ្យលអិតទាាំង្អស្ា់ន  
  ក្ស ាំនឹក្សលាឯង្គង្់ជ្នែា    អាស្ រាកទៅព្ស្ ក្សរ ាំរួចកទ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 82) 
 
 648  แน่ะไอ้เผ่ำพนัธุ์หน่อยักษ ์  จิตเอ็งอัปลักษณ์โจรสำมำนย์ 
  ทุจริตจิตใหญ่ดังเดียรัจฉำน   เอ็งหำญยกตัวเป็นบิดำ ฯ 
 649  วันนี้กูจะตดัชีวิต   ให้กระจัดให้กระจำยทั้งหมด 
  อย่ำนึกว่ำเอ็งมีชนมำ   อสุรำไปเมืองไม่รอดแล้ว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์ได้บริภำษท้ำววิรุฬมำตย์ว่ำทะนงตนยกตนเสมอ
บิดำของพระองค์ พระลักขณ์สินนวงส์จึงหมำยจะสังหำรท้ำววิรุฬมำตย์จำกนั้นทั้งสองจึงสู้รบกันจน
ท้ำววิรุฬมำตย์เสียทีให้กับพระลักขณ์สินนวงส์ 
 
 

 จะเห็นว่ำ ในเรื่องลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมเคียดแค้นและโกรธ
เคืองของพระลักษณวงศ์ที่มีต่อท้ำววิรุญมำศ เนื่องจำกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวมำรดำของพระองค์ไป  
เมื่อพระลักษณวงศ์ได้ร่ ำเรียนวิชำจนเก่งกล้ำสำมำรถพอที่จะสู้รบได้แล้วจึงออกตำมหำมำรดำจนพบ
และช่วยเหลือออกมำได้ แต่ก็ยังมีควำมเคียดแค้นท้ำววิรุญมำศอยู่จึงได้ท้ำบรบเพ่ือหมำยจะสังหำร
ท้ำววิรุญมำศเพ่ือล้ำงแค้น เช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบว่ำเป็นควำมขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้นจำกควำมเคียดแค้นและโกรธเคืองของพระลักขณ์สินนวงส์ที่มีต่อท้ำววิรุฬมำตย์ เนื่องจำก
ท้ำววิรุฬมำตย์ลักพำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำมำรดำของพระองค์ไป อีกประกำรหนึ่งเกิดจำกควำมไม่พอใจ
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ที่ท้ำววิรุฬมำตย์พยำทะนงตนว่ำเป็นบิดำของพระลักขณ์สินนวงส์ จึงท ำให้เกิดควำมเคียดแค้นยิ่งขึ้น 
ท ำให้สองสองสู้รบกันในที่สุด 
 
 

 ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตัวละครในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ปรำกฎ 3 ลักษณะ คือ 1) ควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นจำกกำรถูกใส่ร้ำยเพ่ือให้เกิด 
ควำมเข้ำใจผิด 2) ควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรมีควำมคิดเห็นไม่ตรงกัน และ 3) ควำมขัดแย้งที่เกิดจำก
ควำมเคียดแค้นเพรำะถูกกระท ำ ควำมขัดแย้งเหล่ำนี้ส่งผลให้โครงเรื่องเด่นชัดขึ้นและเร่งให้เกิด 
ควำมตึงเครียดเพิ่มข้ึนจนน ำไปสู่จุดสูงสุดของเรื่อง 
 
 

2.2.2  ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตนเอง 
 ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตนเอง คือ ควำมขัดแย้งภำยในจิตใจ

ของตัวละครที่แสดงออกมำไม่ว่ำจะเป็นทำงอำรมณ์ พฤติกรรม กำรพร่ ำพรรณนำกับตนเอง  
ควำมขัดแย้งนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรต้องตัดสินใจเพ่ือกระท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ตัวละครยังไม่มั่นใจ 
ในผลกำรกำรกระท ำนั้น ๆ ยังไม่พร้อม หรือเป็นเหตุกำรณ์กะทันหัน ในเรื่องลักษณวงศ์พบ 
ควำมขัดแย้งของตัวละครกับตนเองในเรื่องซึ่งเป็นควำมขัดแย้งทั้งด้ำนควำมคิดและกำรกระท ำ 
ลักษณะควำมขัดแย้งนี้เกิดข้ึนกับตัวละครในเรื่องได้แก่ 

2.2.2.1  ควำมขัดแย้งกับตนเองของพญำยักษ์  ในเรื่องลักษณวงศ์เป็น 
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนที่พระลักษณวงศ์ส่งสำรท้ำรบกับท้ำววิรุญมำศ เมื่อจะยกทัพออกไปจึงได้ให้
โหรท ำนำยว่ำกำรศึกครั้งนี้จะเป็นอย่ำงไร โหรก็ท ำนำยว่ำกำรศึกครั้งนี้ท้ำววิรุญมำศมีเครำะห์ถึงสิ้นชีพ 
ท้ำววิรุญมำศได้ยินเช่นนี้ก็ใจหำยแล้วจึงคร่ ำครวญถึงเหล่ำนำงสนมและพระรำชวังของพระองค์ แต่หำก
จะไม่ไปรบก็เกรงจะอับอำยเหล่ำเทวดำทั้งหลำย ดังบทประพันธ์ 
 
  ...     คร้ันจะงดสงครำมมิตำมติด 
  ก็อับอำยเทวำสุรำฤทธิ์   ทศทิศก็จะหมิ่นประมำทพลอย 
  เมื่อถึงกรรมจ ำวำยชีวำวำตม์  เป็นชำยชำติช้ำงงำไม่รำถอย 
  ขึ้นทรงคอคชสำรตระหง่ำนลอย  พยุหะคอยโห่ลั่นขึ้นสำมลำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79) 
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 จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุญมำศเมื่อได้ฟังค ำท ำนำยจำกโหรก็ตกใจกลัว จึงลังเลว่ำ 
จะไม่ไปรบกับพระลักษณวงศ์แต่ก็เกรงว่ำจะเป็นที่ อับอำยเพรำะตนเป็นถึงพญำยักษ์ ดังนั้น  
ในท้ำยที่สุดท้ำววิรุญมำศก็จึงตัดสินใจไปรบกับพระลักษณวงศ์ 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นควำมขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในตอนที่ 

พระลักขณ์สินนวงส์ส่งสำรท้ำรบกับท้ำววิรุฬมำตย์ ก่อนจะยกทัพออกไปโหรได้ท ำนำยว่ำกำรศึกครั้งนี้
ท้ำววิรุฬมำตย์มีเครำะห์หนักถึงชีวิต ท้ำววิรุฬมำตย์ได้ยินเช่นนี้ก็ใจหำย ดังบทประพันธ์ 

 
 633  ឯព្ក្ស ង្វមារុឡមាព្តរនហស្ដង្ស្ដ រ់  ស្ស្រទស្ាំដីដនកែារា 
  អន់ចិតតនឹក្សហវអតក្សនុង្ឱរា    អែ្ុក្សណាស្ស់្ដកង្ែីមធាំ ។ 
 634  គិតលាករីមិនកលីក្សទ័រកទៅ  គិតដំអក្ស់កនៅក្សដីមិនស្ម 
  ខ្ែាស្អស្យ់ក្សាទាាំង្ឥនទព្រែែ   តិះកដៀលឯង្រ ាំមានដដមល ។ 
 635  ខ្លាចអេីខ្លួនចស្ធ់ាល រ់កធេីស្ឹក្ស  ្មែូរទទឹក្សជ្ារ់នឹង្ដដ 
  កទៅខ្លាចឯកក្សែង្តូចរ  នដច   គិតកព្ស្ចក្ស្ព្តដលលចូលមនីមាន  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 80) 
 
 633  ฝ่ำยกรุงวิรุฬมำตรไ์ด้สดบั  ค ำกรำบทูลของโหรำ 
  อ่อนจิตนึกแน่นในอุรำ   อผำสุกมำกถอนหำยใจเฮือกใหญ่ ฯ 
 634  คิดว่ำถ้ำไม่ยกทพัไป  คิดลังเลอยู่ในควำมไม่สม 
  อำยเหล่ำยักษำทั้งอินทร์พรหม  ติเตียนเอ็งไม่มีค่ำ ฯ 
 635  กลัวอะไรตัวแก่เคยท ำศึก  เลือดไหลโชกติดกับมือ 
  ไปกลัวฝ่ำยเด็กเล็กเท่ำเหำ   คิดเสร็จกษัตริย์ไชยเข้ำพลัน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อได้ฟังค ำท ำนำยของโหรว่ำมีเครำะห์ใหญ่จึงท ำให้
หวั่นในจิต แต่ถ้ำหำกว่ำจะไม่ออกไปตำมค ำท้ำก็เกรงจะเสียเกียรติ จึงพยำยำมข่มอำรมณ์บอกกับตน
ว่ำตนเองนั้นเคยท ำศึกมำหลำยครั้งจงอย่ำไปกลัวเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมลังเลในจิตใจ
ของท้ำววิรุฬมำตย์ที่ขัดแย้งกับควำมคิดของตนเอง อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมขัดแย้งภำยใน
จิตใจของท้ำววิรุฬมำตย์คือตอนที่จะยกทัพออกจำกเมืองแล้วทรงเหลัยวเห็นเหล่ำนำงสนมและบรรดำทหำร 
จึงท ำให้ให้รู้สึกหวั่นใจขึ้นมำอีกครั้ง ดังบทประพันธ์ 
 
 639  កទីរកស្ដចកចញចក្សរីរាជ្វាាំង្  ជ្ួរជ្ ំអស្ទ់ា ាំង្ស្នាំព្រញយ 
  កស្នាទាែានព្គរ់រូរោយ   ស្ ទធស្ឹង្ខ្លរោល យរួញរអា ។ 
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 640  នឹក្សភ្នក្សក្សនុង្ចិតតព្រួយជ្ាខ្លា ាំង្  អញកចញកទៅចបាំង្ហព្ក្សង្មរណា 
  កស្ដចនឹក្សស្ដ យកព្ោយចង្់កររា   រាជ្ាខ្ាំោច់ចិតតកទៀតណា ។ 
 641  តព្មង្់ព្រះទ័យកដាយកមាន មនះ  ចង្់ នះតស្ឹក្សរិតកព្ោទធា 
  ហព្ស្ក្សស្នធារ់ឲ្យកលីក្សររិារ   ព្រះែស្ដព្ទង្់យារចរ់ធនូជ្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 81) 
 
 639  จึงเสด็จออกจำกรำชวัง  พบเหล่ำทั้งสนมเบียดเสยีด 
  เสนำทหำรครบทุกตน   ล้วนแต่ขลำดกลัวหนำ่ยระอำ ฯ 
 640  นึกใคร่ครวญในจิตเกิดทุกข์เป็นอันมำก เรำออกไปรบเกรงมรณำ 
  เสด็จนึกเสียดำยหลงัอยำกลังเล  รำชำพยำยำมตัดใจแล้วหนำ ฯ 
 641  ด ำรงพระทัยโดยมโนไม่ยอมฟังใคร อยำกชนะต่อศึกยิ่งโกรธำ 
  ร้องค ำรำมให้ยกบริวำร   พระหัตถ์ทรงเหนี่ยวจับธนชูัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อเห็นเหล่ำนำงสนมและบรรดำทหำรที่แสดงอำกำร
ขลำดกลัวเนื่องมำจำกค ำท ำนำยของโหรก็ยิ่งท ำให้เศร้ำใจ ท้ำววิรุฬมำตย์จึงเกิดควำมลังเลในจิตใจ
เพรำะเกรงว่ำกำรศึกครั้งนี้จะไม่รอดกลับมำ แต่อีกใจก็พยำยำมตัดควำมขลำดกลัวนั้นจึงพยำยำม 
อดกลั้นและข่มอำรมณ์ยกทัพออกไปรบโดยไม่สนใจฟังค ำเตือนของโหร 
 
 

 จะเห็นว่ำ ในเรื่องลักษณวงศ์เป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมกลัวภำยในจิตใจของ 
ท้ำววิรุญมำศ เนื่องจำกโหรท ำนำยว่ำถึงครำวเครำะห์จะต้องสิ้นชีวิต จึงก่อให้เกิดควำมกลัวขึ้นภำยใน
จิตใจท ำให้ไม่อยำกไปออกรบ แต่ด้วยควำมรักเกียรติ ท้ำยที่สุดท้ำววิรุญมำศก็ตัดสินใจที่จะไปออกรบ 
ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร จะเห็นว่ำเป็นควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นจำกควำมกลัวภำยใน
จิตใจของท้ำววิรุฬมำตย์ เนื่องจำกได้ฟังค ำท ำนำยของโหร อีกทั้งเหล่ำทหำรที่รู้ค ำท ำนำยต่ำงก็ 
ขลำดกลัวท ำให้ท้ำววิรุฬมำตย์ยิ่งประหวั่นพรั่นใจถึงค ำท ำนำยของโหร ท้ำววิรุฬมำตย์ต้องพยำยำม 
ข่มจิตของตนไม่สนใจในค ำท ำนำยหรือควำมหวำดกลัวของคนรอบข้ำง และเพ่ือเป็นกำรรักษำเกียรติ
ท้ำยที่สุดท้ำววิรุฬมำตย์จึงตัดสินใจไปออกรบกับพระลักขณ์สินนวงส์ 
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2.3  จุดสูงสุดของเรื่อง (Climax)  
 จุดสูงสุดของเรื่อง คือ จุดที่เหตุกำรณ์ของเรื่องได้ด ำเนินมำถึงจุดที่สูงที่สุด เป็น

จุดที่ตึงเครียดที่สุดหรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำเป็นทำงแยกหรือจุดเปลี่ยนของเรื่อง 1 เปรียบได้กับ 
ยอดของสำมเหลี่ยมหรือพีระมิด ซึ่งในภำยหลังจำกถึงจุดสูงสุดของเรื่องแล้วจะมีกำรน ำไปสู่กำร 
คลำยปมปัญหำต่อไป 

 เรื่องลักษณวงศ์มีกำรผูกปมปัญหำของเรื่องและมีควำมตึงเครียดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
จนถึงจุดสูงสุด หำกพิจำรณำจุดสูงสุดของเรื่องลักษณวงศ์เพียง  7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัต
ประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลงเป็นชำยำ ถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ
จะพบว่ำจุดสูงสุดของเรื่องอยู่ในตอนที่ 7 ซึ่งเป็นตอนที่พระลักษณวงศ์เข้ำไปช่วยนำงสุวรรณอ ำภำ 
จำกท้ำววิรุญมำศแล้วเขียนสำรท้ำรบไว้ที่หน้ำต่ำง เมื่อท้ำววิรุญมำศทรำบเรื่องก็โกรธจึงให้จัดเตรียมทัพ
ไปรบกับพระลักษณวงศ์ เมื่อยกกองทัพมำถึงท้ำววิรุญมำศก็พูดปลอบประโลมพระลักษณวงศ์แต่ 
พระลักษณวงศ์ไม่สนใจซ้ ำยังบริภำษกลับ ท ำให้ท้ำววิรุญมำศโกรธและสู้รบกัน ฝ่ำยท้ำววิรุญมำศ 
เสียท่ำอยู่หลำยครั้งจึงต้องใช้กลศึกใหม่เพ่ือหลอกล่อพระลักษณวงศ์ จนสุดท้ำยได้แปลงกำยเป็น  
พระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณมำลวงแต่พระลักษณวงศ์รู้ทันจึงแผลงศรใส่ท้ำววิรุญมำศ ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ในเรื่อง ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ พระฟังสำรลำนแลเห็นแน่นัก รู้ว่ำยักษ์ล่อลวงให้ลุ่มหลง 
  ให้คั่งแค้นแน่นทรวงพระโฉมยง  เอำศรทรงอธิษฐำนประสำนกร 
  เดชะคุณพ่อตำมหำเมฆ   อดิเรกเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ศร 
  แม้นองค์อินทร์ศิลป์ชัยอย่ำรำญรอน  ขอให้ศรกลับกลำยเป็นมำลำ 
  แม้นยักษ์ร้ำยกำยแปลงอย่ำแคลงคลำด ให้ตรึงตรำดตรงทรวงท้ำวยักษำ 
  แล้วผำดแผลงศรทรงมหึมำ   ถูกอสุรำรำพณ์ร้ำยกำยกระดอน 
  กระเด็นจำกคชสำรสะท้ำนลั่น  กำยกุมภัณฑ์ตกผำงกลำงสิงขร 
  ลิ้นก ำลังยังแต่ใจอยู่รอนรอน  ยกพระกรตรัสเรียกเสนำใน 
  ฝ่ำยสุรำงค์นำงร ำบ ำเรอรำช   แลเห็นท้ำววิรุญมำศจะตักษัย 
  บ้ำงหนีหำยกลำยกลับเป็นยักษ์ไป  บ้ำงร้องไห้เหำะลงในพงพี 
  ที่พวกยักษ์รักเจ้ำก็เศร้ำจิต   ประคองชิดพยุงองค์ท้ำวยักษี 
  เจ้ำกรุงยักษ์พักตร์เผือดไม่สมประดี  พระอินทรีย์เลือดโซมชโลมองค์ 
 
 
                                                           

1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-29. 
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  จะสั่งพลมนตรีก็สุดสั่ง   สิ้นก ำลังสิ้นเสียงสุดประสงค์ 
  สิ้นกุศลผลกรรมมำจ ำนง   ก็ปลดปลงขำดใจบรรลัยลำญ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 85-86) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักษณวงศ์รู้แน่ชัดแล้วว่ำพระอินทร์ที่เห็นนั้นคือท้ำว
วิรุญมำศแปลงกำยมำจึงตั้งจิตอธิฐำนว่ำถ้ำผู้ที่อยู่ตรงหน้ำนี้ เป็นพระอินทร์จริง ๆ ขอให้ศรนี้  
กลับกลำยเป็นดอกไม้ หำกแม้ว่ำไม่ใช่ก็ขอให้ศรนี้ท ำลำยล้ำงให้สิ้น อธิฐำนเสร็จแล้วจึงแผลงศรออกไป
ปักถูกอกของท้ำววิรุญมำศตกจำกหลังช้ำงเอรำวัณแต่ยังไม่ทันสิ้นชีวิตจึงยกพระกรเรียกเหล่ำเสนำ 
ฝ่ำยเสนำทั้งหลำยเห็นดังนั้นบ้ำงก็วิ่งหนี บ้ำงก็ร้องไห้ บ้ำงก็เข้ำไปประคอง ฝ่ำยท้ำววิรุญมำศมีโลหิต
ไหลนองพลำงจะสั่งเหล่ำเสนำแต่ไม่ทันได้สั่งก็สิ้นใจลง 
 

 
ภำพที่ 18 แสดงภำพกำรด ำเนินเรื่องจนถึงจุดสูงสุดของเรื่อง 

 
 ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรผูกปมปัญหำของเรื่องและ 

มีควำมตึงเครียดเพ่ิมขึ้นทีละนิดตำมล ำดับจนถึงจุดสูงสุด เมื่อพิจำรณำจุดสูงสุดของเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร เพียง 2 เล่ม (เล่มที่ 1 และ 2) จะพบว่ำจุดสูงสุดของเรื่องอยู่ในตอนท้ำยของเล่มที่ 2  
ซึ่งเป็นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เข้ำไปช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำจำกท้ำววิรุฬมำตย์แล้วเขียนสำรท้ำรบไว้ 
เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์เห็นก็โกรธให้จัดเตรียมทัพไปรบกับพระลักขณ์สินนวงส์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเรื่อง  
ดังบทประพันธ์ 
 

ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสวุรรณอ ำภำ 

กับพระลักสินวงศ ์

ท้ำววิรุญมำศลักพำนำงสุวรรณอ ำภำมำอยู่เมืองมยุรำ 

ท้ำววิรุญมำศต้องศรสิน้ชีพ 

เปิดเร่ือง 
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 614  ទតចរ់ទន្តនតាំរទាខ្លា ាំង្   លាន់ឮែាាំង្ៗរន់ករក្សដព្ក្ស 
  កយីអាមន ស្ាាលចដរង្   ខ្លួនតូចរ  នដចែ ានមរណា ។ 
 615  ជ្ាតិជ្ាមន ស្ាអារ់ស្ក្សតិយស្  ស្ាំដីវាខ្ពស្ក់លីកវែាស្ ៍
  មានគិតែដាច់ដលជ់្នែា    យក្សនគរាអញជ្ាហលបង្ ។ 
 616  នឹក្សកឡីង្កដដ ណាស្ព់្ក្ស ង្អាស្ រី  វាយស្គរព្គរ់រីឮហក្សដង្ៗ 
  ហព្ស្ក្សកែៅកស្នាឥតគិតហព្ក្សង្   កស្ដចហស្ដង្ចរចូលក្សនុង្ករាង្ជ្័យ ។ 
 617  កឡីង្គង្់កលីហទនរតនអាស្នា  ជ្ួរជ្ ំកស្នាម ខ្មន្តនតី 
  ព្ាស្ល់ាហនកវីយរួក្សកស្នី   ោែ តខ្ែីកក្សណឌ រលឲ្យព្គរ់ាន  ។ 
 618  អញនឹង្កលីទ័រចរ់កចរខ្ែា ាំង្  វាលរចូលវាាំង្ទាាំង្ស្នធយា 
  លួចនាាំស្ វណណនាង្អមាព     កចញរីភារាកទៅរត់កែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 77-78) 
 
 614  ทอดจบกระทืบบำทำดังลั่น  ส่งเสียงลัน่ยิ่งล้นพน้ 
  เหวยไอ้มนุษย์พำลจังไร   ตัวเล็กเท่ำเหำหำญมรณำ ฯ 
 615  ชำติเปน็มนุษย์อัปเกียรติยศ  ค ำพูดมันสงูเหนือเวหำสน ์
  มีควำมคิดมำตัดถึงชนมำ   เอำนครำกูเป็นเล่น ฯ 
 616  นึกข้ึนเดือดมำกกรุงอสุรี  ตีกลองครบสำมได้ยินเสียงดังลัน่ 
  ร้องเรียกเสนำไม่คิดเกรง   เสด็จแสดงจรเข้ำในโรงชัย ฯ 
 617  ขึ้นประทบัเหนือแท่นรัตนอำสนำ ประชุมเสนำมุขมนตร ี
  ตรัสว่ำแนะ่เวยพวกเสน ี   รีบเกณฑ์รี้พลให้ครบกัน ฯ 
 618  กูจะยกทัพจับโจรร้ำย  มันลอบเข้ำวังทัง้สนธยำ 
  ขโมยน ำสุวัณณ์นำงอัมพำ   ออกจำกพำรำไปหำยเลย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์ได้อ่ำนสำรที่พระลักขณ์สินนวงส์ ก็โกรธ 
จึงสั่งให้เหล่ำเสนำเตรียมกองทัพเพ่ือไปจับตัวพระลักขณ์สินนวงส์  หลังจำกนั้นจึงไปสู้รบกับ 
พระลักขณ์สินนวงส์แต่ท้ำววิรุฬมำตย์ก็เสียทีจนต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรต่อสู้ไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ำย 
ท้ำววิรุฬมำตย์แปลงกำยเป็นพระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณมำ แล้วเรื่องก็ตัดจบเพียงเท่ำนี้ 
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ภำพที่ 19 แสดงภำพกำรด ำเนินเรื่องจนถึงจุดสูงสุดของเรื่อง 

 
2.4  กำรคลำยปมปัญหำ (Falling action) 

กำรคลำยปมปัญหำ คือ กลวิธีหรือกำรกระท ำที่ส่งผลให้จุดสูงสุดของเรื่อง 
ถูกแก้ไข หรือทำงออกของปัญหำที่เกิดข้ึน ซึ่งอำจมีช่วงเหตุกำรณ์ไม่ยำวนำนเท่ำตอนผูกปม1 ในส่วนนี้
บำงครั้งเป็นกำรเฉลยปมปัญหำหรือปริศนำที่ผู้ประพันธ์ได้สร้ำงไว้ให้ผู้อ่ำนหรือตัวละครได้รับทรำบ 

เรื่องลักษณวงศ์มีกำรผูกปมปัญหำมำเป็นล ำดับหำกพิจำรณำกำรคลำยปมปัญหำของ
เรื่องลักษณวงศ์เพียง 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลงเป็นชำยำ ถึงตอนที่ 
7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพจะพบว่ำปมปัญหำไม่ได้ถูกคลี่คลำยลงทั้งหมด  
มีเพียงปมปัญหำเดียวที่ถูกคลี่คลำยคือกำรที่พระลักษณวงศ์ไปช่วยนำงสุวรรณอ ำภำจำกท้ำววิรุญมำศ
โดยกำรเสกมนต์ให้ยักษ์ในวังหลับจนหมดแล้วลอบเข้ำไปหำนำงสุวรรณอ ำภำ เมื่อพบนำงสุวรรณอ ำภำ 
แล้วพระลักษณวงศ์จึงพำหนีออกมำ ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  แล้วเชิญชวนชนนีศรีสวสัดิ์   นำงกระษัตริย์รบัขวัญโอรสำ 
  แล้วแต่งองค์ทรงเคร่ืองอลงกำร์  ลินลำมำจำกแท่นสุวรรณพลัน 
 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-29. 

พระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรนำงสุ

วัณณ์อัมพำกับพระลักขณ์สินนวงส์ 

ท้ำววิรุฬมำตย์ลักพำนำงสุวัณณ์อัมพำ 

พระลักขณ์สินนวงส์เขียน

สำรท้ำรบกับท้ำววิรุฬมำตย์ 

เปิดเร่ือง 
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  ถึงทวำรพระกุมำรร้องเรียกม้ำ  บอกอำชำตำมจริงทุกสิ่งสรรพ์ 
  ฝ่ำยพำชีดีใจด้วยแจ่มจันทร ์  เอำเศียรนั้นจบบำทนำงเทว ี
  นำงลูบเศียรอัสดรสุนทรปลอบ  แม่ขอขอบใจสินธพอันเรืองศรี 
  เจ้ำเชื้อชำยฝำ่ยแม่เปน็สตร ี   จะขอขี่ลูกยำช่วยพำไป 
  อัสดรอ่อนเศียรลงจบบำท   พระนำงนำฏยิ้มแย้มอยู่แจ่มใส 
  ให้ลูกน้อยนั่งหน้ำอำชำไนย   นำงทรำมวัยนัง่หลังพระลูกยำ 
  สินธพทรงเหำะตรงขึ้นกลำงหำว  พอเดือนดำวบ่ำยคล้อยพระเวหำ 
  คว้ำงคว้ำงดั่งวำยุพัดพำ   อำชำมำ้ลับเมืองกุมภัณฑ์พลัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 73) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ได้เชิญนำงสุวรรณอ ำภำให้ไปกับตน ฝ่ำยนำง
สุวรรณอ ำภำจึงได้แต่งตัว เมื่อเสร็จแล้วจึงตำมพระลักษณวงศ์ออกไปยังหน้ำปรำสำท แล้วจึงขี่ม้ำ 
เหำะออกไปยังนอกเมืองมยุรำ 

 
ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรผูกปมปัญหำมำเป็นล ำดับ 

หำกพิจำรณำกำรคลำยปมปัญหำของเรื่องพบว่ำปมปัญหำไม่ได้ถูกคลี่คลำยลงทั้งหมด มีเพียง 
ปมปัญหำเดียวที่ถูกคลี่คลำยคือกำรที่พระลักขณ์สินนวงส์ไปช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำจำกท้ำววิรุฬมำตย์ 
ดังบทประพันธ์ 
 
 595  កស្ដចនាាំជ្ីនីរីព្រស្ទ   ដាក្ស់កលីហក្សរស្អ តខ្នង្មកនាម័យ 
  គង្់ទាាំង្រីររង្្លអព្រដរ    កែៀវកែាះកព្ចៀវដព្ចអាោស្ ។ 
 596  ល ះរនកទៅដលភ់្នាំមួយកនាះ  នាមក ែ្ ះព្រះចនទគិរីណា 
  ក្សនុង្ហដលកខ្តតខ្ណឌ មយូរា៉ា    កឃីញមានគ ែារីរ រាណ ។ 
 597  កទីរទូលអកញ្ជីញព្រះជ្ីនី  ឲ្យច ះរីខ្នង្ាជ្ីលកាន 
  ចូលក្សនុង្គ ែាលាក់្សអង្គព្រណ   ស្ព្មានតព្រះោយស្ ខ្ព្ស្ួលកនៅ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 75) 
 
 595  เสด็จน ำนำงชนนีจำกปรำสำท ใส่เหนืออำนสะอำดหลังมโนมัย 
  ประทับทั้งสองพงศง์ำมประไพ  เหำะเหินทะยำนอำกำศำ ฯ 
 596  คร้ันได้ทรงถึงพนมหนึ่งนัน้  นำมชื่อพระจนัทร์คีรีนำ 
  ในที่เขตขันธ์มยุรำ    เห็นมีคูหำแต่โบรำณ ฯ 
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 597  จึงทูลอัญเชิญพระชนน ี  ให้ลงจำกหลังพำช ี
  เข้ำในคูหำซ่อนตัว    ส ำรำญพระกำยสุขสบำยอยู่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์ได้เชิญนำงสุวัณณ์อัมพำให้หนีออกไปกับตน  
พระลักขณ์สินนวงส์ได้พำนำงไปซ่อนไว้ในถ้ ำบนเขำพระจันทร์คีรี จำกนั้นพอรุ่งเช้ำพระลักขณ์สินนวงส์ 
ก็เตรียมตัวออกไปรอรับทัพของท้ำววิรุฬมำตย์ ซึ่งจำกปมปัญหำที่ถูกผูกขึ้นมำทีละนิด ๆ นั้น ไม่ได้ 
ถูกแก้ไปจนหมดแม้กระทั่งปมปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงพระลักขณ์สินนวงส์กับท้ำววิรุฬมำตย์ก็ยัง 
ไม่คลี่คลำยจนกระจ่ำงเพรำะเรื่องตัดจบลงเพียงแค่ตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์แปลงตนเป็นพระอินทร์ 
เพ่ือจะมำลวงพระลักขณส์ินนวงส์ 
 

2.5  กำรปิดเรื่อง (Ending) 
กำรปิดเรื่อง คือ กำรจบเรื่องรำว สิ้นสุดเหตุกำรณ์ที่ด ำเนินมำ หรือจบปมปัญหำ

ที่มีมำในตอนต้นเรื่อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภำยหลังกำรคลำยปมปัญหำแล้ว กำรปิดเรื่องมีอยู่หลำยแบบ เช่น  
จบเรื่องแบบสุขนำฏกรรม จบเรื่องแบบโศกนำฏกรรม จบเรื่องแบบทิ้งไว้ให้คิด ฯลฯ ทั้งนี้กำรปิดเรื่อง
อำจจะคลี่คลำยปมปัญหำทั้งหมดหรือไม่ก็ได้ 

กำรปิดเรื่องลักษณวงศ์หำกพิจำรณำเพียง 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัต
ประพำสไพร ได้นำงยักษ์แปลงเป็นชำยำ ถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ
จะพบว่ำมีกำรปิดเรื่องแบบตัดจบไปในตอนที่ท้ำววิรุญมำศถูกศรของพระลักษณวงศ์แล้วสิ้นชีพ เหล่ำเสนำ
อ ำมำตย์จึงเข้ำมำทูลเชิญพระลักษณวงศ์ให้กลับไปปกครองเมืองมยุรำ ดังบทประพันธ์ 
 
  ที่พวกยักษ์รักเจ้ำก็เศร้ำจิต   ประคองชิดพยุงองค์ทำ้วยักษ ี
  เจ้ำกรุงยักษ์พักตร์เผือดไม่สมประดี  พระอินทรีย์เลือดโซมชโลมองค ์
  จะสั่งพลมนตรีก็สุดสั่ง   สิ้นก ำลงัสิน้เสียงสุดประสงค์ 
  สิ้นกุศลผลกรรมมำจ ำนง   ก็ปลดปลงขำดใจบรรลัยลำญ 
  ฝ่ำยพวกพลโยธำบรรดำยักษ์  ร้องไห้รักอสุรำน่ำสงสำร 
  แล้วอ ำมำตย์มำตยำเสนำมำร  ก็ก้มกรำนกรำบหน่อกระษัตรำ 
  ขอเชิญองค์ทรงฤทธิ์อิศเรศ   ไปปกเกศครอบครองเมืองยักษำ 
  เป็นปิน่ปักยักษ์มำรทัง้พำรำ   เป็นมหำเอกกระษัตริย์อสุรี ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 86) 
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จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ได้รับค ำเชิญให้กลับไปครองเมืองมยุรำ  
ต่อจำกท้ำววิรุญมำศ และเรื่องรำวก็จบลงเพียงเท่ำนี้ไม่มีค ำตอบรับจำกพระลักษณวงศ์ว่ำจะไป 
ครองเมืองมยุรำหรือไม่ เรื่องรำวทั้งหมดจึงจบลงเพียงเท่ำนี้ 

 
ส่วนกำรปิดเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรหำกพิจำรณำเพียง 2 เล่ม พบว่ำ

มีกำรปิดเรื่องแบบตัดจบไปในตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์ เสียทีให้แก่พระลักขณ์สินนวงส์จนต้อง 
เปลี่ยนกระบวนรบไปเรื่อยจนตอนสุดท้ำยได้แปลงตนเป็นพระอินทร์เพ่ือมำลวงพระลักขณ์สินนวงส์ 
ดังบทประพันธ์ 
 
 688  ោលកនាះព្ក្ស ង្យក្ស្រិទធីស្ក្សតិ  ព្ាស្ន់ឹង្រលយក្ស្ែង្ទីដទ 
  អង្គអញគិតកែេីក្សលកទៀតដន   ែលាញមន ស្្ចដរង្ឲ្យក្ស្័យព្រណ ។ 
 689  គិតកព្ស្ចរ ាំលង្់កទីរយក្សា  ហព្រព្រណោឡាកដាយោល ែាន 
  ជ្ាអង្គព្រះឥនទលអកលកីង្លកាន   ព្ទង្់កព្គឿង្ស្ូរយោនតហក្សវរចនា ។ 
 690  ឯអស្ក់យាធាម ខ្មន្តនតី   ឲ្យនិមែិតដវជ្ាកទវា 
  ខ្លះហរលង្ជ្ានាង្កទរធីា    ជ្ាស្នាំររិវារែង្កព្ចីនដព្ក្ស ។ 
 691  ព្ទង្់កព្គឿង្ស្ ទធទិរេលអកស្ភ្័ណ  កទវាែង្ោន់ធនូស្រជ្័យ 
  ខ្លះហរលង្ជ្ាឯរាវមាញដវ    ដំរីស្ែស្្ន័យន៍កស្ដចហតង្គង្់ ។ 
 692  មានក្សបលក្សនទុយហរក្សជ្ារី  មានភ្លុក្សកខ្ៀវខ្ចីព្គរ់ក្សបលែង្ 

  ព្ទង្់នូវកព្គឿង្កព្ោះកព្ស្ចជ្ាមដង្   ខ្លួនធាំខ្នង្... 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 88) 

 
 688  กำลนัน้กรุงยักษ์ฤทธีศักดิ์  ตรัสกับพลยักษ์เหล่ำโดยทั่ว 
  ตัวเรำคิดท ำกลอีก    ผลำญมนุษย์จงัไรให้กษัยชีวิต ฯ 
 689  คิดเสร็จจึงยักษำ   แปรงกำยเปลี่ยนร่ำงโดยกลำ้หำญ 
  เป็นองค์พระอินทร์งำมเถกิงถกำน  ทรงเคร่ืองสุริยกำนต์แก้วรจนำ ฯ 
 690  ฝ่ำยเหล่ำโยธำมุขมนตรี  ให้นิมิตเป็นเทวดำ 
  บ้ำงแปลงเปน็นำงเทพธิดำ   เป็นสนมบริวำรด้วยมำกลน้พ้น ฯ 
 691  ทรงเคร่ืองล้วนทิพลออโสภัณ เทวดำเหล่ำนัน้ถือธนูศรชัย 
  บ้ำงแปลงเปน็เอรำวัณเร็วพลัน  ช้ำงของสหัสนัยน์เสดจ็เตรียมประทับ ฯ 
 692  มีกบำลมีหำงแยกเปน็สำม  มีเข้ียวฟ้ำขจีทุกหัวด้วย 
  ทรงเคร่ืองเกรำะเสร็จทีเดียว  ตัวใหญ่หลัง... 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 88) 
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จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุฬมำตย์คิดกลศึกโดยแปลงตนเป็นพระอินทร์และให้
เหล่ำเสนำแปลงเป็นเทวนำนำงฟ้ำและช้ำงเอรำวัณ จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้บรรยำยลักษณะของ 
ช้ำงเอรำวัณแต่ยังบรรยำยไม่จบบทเรื่องรำวทั้งหมดก็ตัดจบลงเพียงเท่ำนี้ 

 
3.  แก่นเรื่อง 

 แก่นเรื่อง คือ ควำมคิดหลักของเรื่องที่ต้องกำรน ำเสนอให้ผู้รับสำรเข้ำใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้เขียนไม่ได้ชี้ชัดอย่ำงตรงไปตรงมำ แต่แสดงนัยหรือเสนอผ่ำนองค์ประกอบต่ำง ๆ1 แก่นเรื่องนี้มักจะ
เกี่ยวกับควำมเป็นจริงของชีวิตเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดควำมหยั่งรู้ เข้ำใจและเป็นข้อคิดเตือนใจ2 

 เรื่องลักษณวงศ์หำกพิจำรณำเพียง 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ท้ำวพรหมทัตประพำสไพร  
ได้นำงยักษ์แปลงเป็นชำยำ ถึงตอนที่ 7 ท้ำววิรุญมำศรบกับลักษณวงศ์ แล้วต้องศรสิ้นชีพ พบว่ำแก่นเรื่อง
คือ “กำรรู้จักกตัญญูต่อมำรดำ” 

 แก่นเรื่องแสดงให้เห็นควำมกตัญญูของพระลักษณวงศ์ที่มีต่อนำงสุวรรณอ ำภำ 
เนื่องจำกพระลักษณวงศ์เห็นว่ำมำรดำมิได้มีควำมผิด แต่บิดำสั่งให้น ำไปประหำรเพรำะหลงเชื่อในค ำลวง
ของนำงยักขินี พระลักษณวงศ์เมื่อไม่สำมำรถขออภัยโทษให้นำงสุวรรณอ ำภำได้จึงตัดสินใจที่จะสิ้นชีพ
ตำมนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ แสนสงสำรพระกุมำรโอรสำ เห็นเขำพำแม่ไปในไพรศรี 
  วิ่งผวำมำตำมพระชนน ี   เจ้ำโศกีกอดนำงไมว่ำงวำย 
  ลูกขอโทษพระไม่โปรดปรำนีให้  จะบรรลัยด้วยพระแม่ในสิงขร 
  เป็นปิน่ปักยักษ์มำรทัง้พำรำ   เป็นมหำเอกกระษัตริย์อสุรี ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นถึงควำมรักของพระลักษณวงศ์ที่มีต่อมำรดำซึ่งพร้อมที่
จะยอมสละชีวิตไปพร้อมกัน แม้ว่ำเมื่อมำถึงยังเชิงเขำที่เป็นลำนประหำร  นำงสุวรรณอ ำภำ 
ได้ปลอบประโลมพระลักษณวงศ์แต่พระลักษณวงศ์ก็ยังยืนยันที่จะสิ้นชีวิตไปพร้อมมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
  พระฟังสำรมำดำร ำพันสั่ง   ให้แค้นคั่งกลุ้มกลัดเพียงตัดษัย 
  จะสู้ม้วยมำรดำไม่อำลัย   มิขอคืนกรุงไกรด้วยบิดำ 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-38. 
2 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 182. 



  123 

  กันแสงพลำงทำงตรัสแก่เพชฌฆำต  จะฟันฟำดชนนีให้สังขำร์ 
  เรำจะตำยวำยปรำณด้วยมำรดำ  จงเข่นฆ่ำให้เรำม้วยไปด้วยกัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์ไม่ขอกลับยังเมืองพร้อมพระบิดำแต่จะขอตำย 
พร้อมมำรดำ เหล่ำพวกเพชฌฆำตจึงไม่กล้ำประหำรนำงสุวรรณอ ำภำเพรำะเกรงว่ำพระลักษณวงศ์  
จะได้รับอันตรำยด้วย จึงพำกันไปทูลท้ำวพรหมทัต ท้ำวพรหมทัตเมื่อทรำบดังนั้นก็โกรธจึงสั่งให้
เพชฌฆำตประหำรทั้งสองพระองค์ ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำเมื่อรู้ว่ำท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรพระลักษณวงศ์
ก็ตัดพ้อต่อว่ำท้ำวพรหมทัตที่สั่งประหำรนำงและลูกซึ่งไม่ได้มีควำมผิด ส่วนพระลักษณวงศ์เห็นดังนั้น 
ก็จึงปลอบประโลมพระมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ สงสำรลักษณวงศ์องโอรส  เห็นแม่ร่ ำก ำสรดก็ใจหำย 
  มำนะหน่อกระษัตรำปรีชำชำย  ไม่กลัวตำยทูลปลอบพระมำรดำ 
  พระทรงฤทธิ์มิได้คิดอำลัยแล้ว  พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วอย่ำโหยหำ 
  จะเกิดไหนให้พบกันสองรำ   เรำก้มหน้ำมอดม้วยลงด้วยกัน 
  อันเกิดมำมีกรรมก็จ ำม้วย   ถึงร้องไห้ใครจะช่วยมำผ่อนผัน 
  ไม่ผิดพลัง้ครั้งนี้ให้ฆ่ำฟนั   ก็ขำดกันเถิดอย่ำได้อำลัยลำน ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 29) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เมื่อเห็นว่ำบิดำมิได้มีควำมสงสำรต่อทั้งสองแล้วจึง
ปลอบประโลมมำรดำว่ำต่อนี้ไปหำกได้ไปเกิดก็ขอให้ได้พบกัน ส่วนบิดำเมื่อหมดควำมอำลัยต่อกันแล้วก็
ขอตัดขำดจำกกันเพียงเท่ำนี้ นอกจำกนี้อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญูต่อมำรดำ คือ 
เมือ่ได้ร่ ำเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนเก่งกล้ำแล้วพระลักษณวงศ์ยังนึกถึงมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
  วันหนึ่งเข้ำไสยำเวลำดึก   อนำถนึกคั่งแค้นแสนสงสำร 
  คิดถึงแม่แต่จำกกันก็ช้ำนำน   โอ้ป่ำนนี้ทลูกระหม่อมจะกรอมใจ 
  ร ำลึกถึงลูกน้อยจะสร้อยเศร้ำ  ทุกค่ ำเช้ำจะก ำสรดกันแสงไห้ 
  จะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่ำแล้วเศร้ำใจ  ด้วยอยู่ในเงื้อมมือพญำมำร 
  โอ้แม่คุณทูลเกล้ำของลูกเอ๋ย  พระแม่เคยอยู่ปรำสำทรำชฐำน 
  เวรใดให้แม่ไปแดดำล   พระกุมำรทรงโศกโสกำลัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 54) 
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 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เมื่อได้มำเรียนวิชำกับพระฤๅษีแล้วก็เกิดนึกถึงมำรดำ
กลัวว่ำมำรดำจะต้องระทมทุกข์อยู่ในเมืองยักษ์ หลังจำกนั้นในตอนเช้ำพระลักษณวงศ์จึงไปกรำบลำ
พระฤๅษีเพ่ือที่จะไปช่วยมำรดำออกมำจำกเมืองยักษ์ 

 
 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นควำมกตัญญูที่พระลักษณวงศ์มีต่อมำรดำ จำกกำรที่เห็น

ว่ำมำรดำถูกใส่ร้ ำย พระลักษณวงศ์พยำยำมช่วยเหลือแต่ก็ ไม่สำมำรถช่วยได้จึ งตัดสินใจ  
ยอมสิ้นชีวิตพร้อมมำรดำ และในภำยหลังเมื่อมำรดำถูกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวไปพระลักษณวงศ์  
ก็ออกตำมหำจนได้มำเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษี เมื่อเรียนวิชำจนแก่กล้ ำแล้วจึงออกเดินทำงไป 
เมืองมยุรำและสำมำรถช่วยมำรดำออกมำได้ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเมื่อพิจำรณำจำกเอกสำรต้นฉบับทั้ง  

2 เล่ม พบว่ำแก่นเรื่องคือ “กำรรู้จักกตัญญูต่อมำรดำ” เช่นกัน 
 แก่นเรื่องแสดงให้เห็นควำมกตัญญูของพระลักขณ์สินนวงส์ที่มีต่อนำงสุวัณณ์อัมพำ 

เนื่องจำกพระลักขณ์สินนวงส์เห็นว่ำมำรดำมิได้มีควำมผิด แต่บิดำสั่งให้น ำไปประหำรเพรำะหลงเชื่อ 
ในค ำลวงของนำงยักขินี พระลักขณ์สินนวงส์พยำยำมหำทำงช่วยเหลือนำงสุวัณณ์อัมพำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
แต่ไม่เป็นผลสุดท้ำยจึงได้จึงตัดสินใจที่จะสิ้นชีพตำมมำรดำ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเห็นเช่นนั้นจึงบอกให้
พระลักขณ์สินนวงส์กลับไปอยู่กับบิดำ แต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอม ดังบทประพันธ์ 
 
 134  ឱរស្ជ្ាតួលក្សខណស៍្ ីនវង្្  រនព្ទង្់ស្ដ រ់ស្ូវណណ ីជ្ាក្ស់ 
  ហស្នកដដ កវះវួស្ាែ នមានអាក្ស់   លនា ាំង្លនាក់្សក្សដុក្សក្សដួលក្សនុង្ែឫទ័យ ។ 
 135  ក្សូនស្ ាំស្ល រ់ជ្ាមួយនឹង្អនក្ស  រស្ល់េីលាំរក្សរង្ទ ក្សខភ្័យ 
  ខ្ញុំរ ាំព្តឡរ់កទៅព្ក្ស ង្ដព្ក្ស    ស្ូវក្ស្័យទីកនះកស្ះនិនទា ។ 
 136  ទូលភាល មកែៅអស្រ់ួក្សទាែាន  ឯង្ស្មាល រ់ព្រណអញែង្រា៉ា  
  ព្ាស្ភ់ាល មចូលឱរព្រះរទា   ព្ទង្់ហស្នកស្ោទាាំង្រីររង្្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16-17) 
 
 134  โอรสลักขณ์สีนนวงส ์  ได้ทรงสดบัเสำวนียช์ัดเจน 
  แสนรุ่มร้อนไม่มีหยุด   กระอักกระอ่วนสะอึกสะอ้ืนในหฤทัย ฯ 
 135  ลูกขอตำยด้วยกับแม ่  รอดท ำไมล ำบำกรับทุกข์ภัย 
  ข้ำไม่กลับไปกรุงไกร   สู้กษัยที่นีส่ิ้นนินทำ ฯ 
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 136  ทูลพลำงเรียกเหล่ำพวกทหำร เอ็งฆ่ำชีวิตกูด้วย 
  ตรัสพลำงเข้ำโอบพระบำทำ   ทรงแสนโศกำทั้งสองพงศ์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้ยินนำงสุวัณณ์อัมพำบอกให้กลับไปอยู่กับ
บิดำก็ไม่ยอมกลับทั้งยังขอตำยพร้อมกับมำรดำว่ำพลำงก็ร้องบอกกับเหล่ำทหำรว่ำให้ประหำรชีวิต
ตนเองด้วย เนื่องจำกพระลักขณ์สินนวงส์นั้นมีควำมคิดที่ขัดแย้งกับบิดำและต้องกำรที่จะช่วยเหลือ
มำรดำของตน อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญูต่อมำรดำของพระลักขณ์สินนวงส์คือตอนที่
ท้ำววิรุฬมำตย์มำลักนำงสุวัณณ์อัมพำไป เมื่อมนต์สะกดคลำยออกพระลักขณ์สินนวงส์จึงฟ้ืนคืนสติ
ขึ้นมำแต่ไมพ่บมำรดำจึงคร่ ำครวญหำมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
      … 
  ព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្ចព្កី្ស    រាព្តីព្តជ្ាក្ស់ភាញ ក្ស់ដឹង្អង្គ ។ 
 289  ឯមនដស្ណដ ាំព្ក្ស ង្យក្សា   កស្បីយរីោយាកឡីង្ឡឺនឡង្់ 
  រាវរក្សមាាកដាយកស្ែ ះព្តង្់   មិនមានរង្អង្់ព្គរ់ទិស្ទី ។ 
 290  រ ាំកឃីញជី្នីក្ស្ព្តឱតតម   ភ្ិតភ្័យកព្ក្សៀមអស្ឥ់ន្តនទីយ ៍
  កព្ោក្សរត់រក្សស្រេព្គរ់ទិស្ទី   រ ាំកឃីញជី្នីក្សនុង្ព្រឹក្សា ។ 
 291  អស្ច់ិតតគន់គិតស្ង្្័យជ្ាក្ស់  រ ាំភាញ ក្ស់ស្ែ រតីដឹង្កឡីយណា 
  កទីរហព្ស្ក្សែាកែៅរក្សមាា   ក្សនុង្ដព្រព្រឹក្សាទូរគមស្ៃ ត់ ។ 
 292  ទួញព្រះក្សហន្ង្ហលលង្កស្ោ  លាឱមាាកទៅណារត់ 
  ក្សូនខ្ាំហព្ស្ក្សកែៅកែាក្សព្រមាត់   កមតចស្ៃ ត់រ ាំកវលីយព្ររ់ក្សូនែង្ ។ 
 293  ឥឡូវកែត កមតចកលាក្សកចលក្សូន  រត់ស្ូនយរ ាំព្ររ់កវលីយស្ស្ង្ 
  ទិស្ទីដំរន់កព្ជ្ាះព្ជ្លង្   ទង្វង្កលាក្សទីស្ា នណា ។ 
 294  ឱកមល ះស្មក្សូនកនៅក្សាំព្ា   រង្ារក្សកណដ ាចអានាលា 
  ឬមួយនាគព្គ ឌស្តេរក្សា   ឬជ្ាអាស្ រាយក្សខយង្់ឃនង្ ។ 
 295  មក្សចរ់ស្មាល រ់ឬកនៅជ្នែ  ស្ យស្  នឲ្យព្ាត់ាន ជ្ាមដង្ 
  ព្ាត់ព្រះរិាកស្ីមៗែង្   ឥឡូវក្សមែចង្ឲ្យព្ាត់កទៀត ។ 
 296  ឱះឱអនិចច អនក្សមានគ ណ  កមដចក៏្សអស្រ់ ណយកគអាោត 
  កនៅក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រាែ នទាាំង្ញតិ   គឺោល តរីព្រះរាជ្ធានី ។ 
 297  ល ះព្រះស្ រិយាអស្ដង្គត   រលត់ែ តហដនមែាព្រិលរី 
  ព្រះចនទរះហភ្លតយាង្ចរលី   រាំភ្លឺទិស្ទីទា ាំង្ព្ររី1 ។ 
 298  ព្ទង្់ព្ាច់រត់រក្សព្រះមាា  កនៅក្សនុង្អរញ្ាវាាែ នខ្លាចអេី 
  កនឿយណាយខ្លា ាំង្ករក្សកក្សែង្កស្ចក្សដី   ដួលរត់ស្ែ រតីាែ នដឹង្ព្រណ ។ 
                                                           

1 เนื่องจำกเอกสำรต้นฉบับไม่ชัดเจนพบอักษรเพียง ព្ររី จำกข้อมูลจึงสันนิษฐำนว่ำน่ำจะหมำยถึง ព្រាំរី 
หมำยถึงแปด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทชัดเจน คือ ทิศท้ังแปด 
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 299  ព្រះាយែាត់ែាយរាយររក្ស  ស្កន្ីមែលាក្ស់មក្សឥតព្ស្ក្សព្ស្នត 
  ព្ស្រកលីព្រះោយរ ព្តអវាន   ក្ស្ព្តក្សានតរនដឹង្ព្រះស្ែ រតី ។ 
 300  កតីររត់រក្សកទៀតរ ាំ រ់ រ   វឹក្សវរវមាលវលក់្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ 
  រ ាំកឃីញមាាកស្ះកឡីយដន   កនឿយដព្ក្សគួរឲ្យអាណិតករក្ស ។ 
 301  ទួញកស្ក្សព្ាច់រក្សកដាយទួលទី  អញ្ជលីកលីក្សក្សរគួរស្កង្េគ 
  រួង្ស្ួង្រន់ព្ស្ន់កទៅកលីកមឃ   កែីយហព្ស្ក្សឲ្យកទាត ជ្ួយនាាំ ។ 
 302  រង្ែាញមាា៌ា ស្រេទិស្ទី   ឲ្យជ្ួរជ្ិនីក្ស ាំស្ យស្ាំ 
  កទាះកនៅទីណាជួ្យឱរតាមក   ទាំរាាំកយីង្រនក្សានតទ ោខ  ។ 
 303  កទីរកស្ដចកចញចក្សកជី្ង្គិរី  ចរលីាមកដាយដព្រររេា 
  កឃីញអស្ស់្រេស្តេមីរកព្តៀរព្ា   ហរលក្សហតអាាែ ព្ាត់ព្រស្កម ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 35-36) 
 
      … 
  พระลักขณ์สีนนวงศ์จักรี   รำตรีหนำวฟื้นรูส้ึกองค์ ฯ 
 289  ส่วนมนตร์สะดมกรุงยักษำ  คลำยจำกกำยำลืมตำขึ้น 
  ควำนหำมำรดำโดยตรง   ไม่มีหยุดรอทุกทิศที่ ฯ 
 290  ไม่เห็นชนนีกษัตริย์อุดม  หวำดกลัวหม่นทั่วอินทรีย ์
  ลุกขึ้นวิ่งหำทั่วทุกทิศที ่   ไม่เห็นชนนีในพฤกษำ ฯ 
 291  หมดใจค้นคิดสงสัยแนช่ัด  ไม่มีสติรู้เลยนำ 
  จึงร้องหำเรียกหำมำรดำ   ในไพรพฤกษำทุรคมสงดั ฯ 
 292  ร้องไห้พระกันแสงแถลงโศกำ ว่ำโอ้มำรดำหำยไปไหน 
  ลูกพยำยำมร้องเรียกตะโกนสุดใจ  ไฉนเงียบไม่เฉลยตอบลูกด้วย ฯ 
 293  เดี๋ยวนี้เหตุใดท่ำนทิ้งลูก  หำยสูญไม่เฉลยตอบกลับเลย 
  ทิศที่ต ำบลซอกธำร   แม่ที่รักอยู่ที่สถำนไหน ฯ 
 294  โอ้คงลูกอยู่ก ำพร้ำ   หนำวเยือกเย็นอยู่ล ำพังอนำถำ 
  หรือหนึ่งนำคครุฑสัตว์ปักษำ  หรือเป็นอสุรำยักษ์ร้ำยกำจ ฯ 
 295  มำจับฆำ่หรือยังมีพระชนม ์  ซวยมำกให้พลัดกันอีกครั้ง 
  พลัดพระบิดำได้ไมน่ำน   เดี๋ยวนี้กรรมอยำกให้พลัดพรำกอีก ฯ 
 296  โอ๊ะโออนิจจำผู้มีคุณ  ไฉนก็หมดบุญเขำอำฆำต 
  อยู่ในพฤกษ์ไพรไม่มีทั้งญำต ิ  คือคลำดจำกพระรำชธำนี ฯ 
 297  คร้ันพระสุริยำอัสดงคต  ลับหำยแดนมหำปฐพี 
  พระจันทร์ขึ้นครู่หนึ่งยำ่งจรลี  ส่องแสงทิศที่ทัง้แปด ฯ 
 298  ทรงเที่ยววิ่งหำพระมำรดำ  อยู่ในอรัญวำไม่กลัวอะไร 
  เหนื่อยมำกล้นด้วยควำมเป็นเดก็  ล้มสิ้นสติไม่รู้สึกตัว ฯ 
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 299  พระพำยพัดผำยรำยเมฆ  น้ ำค้ำงตกมำไมบ่รรเทำ 
  ตำมพระกำยบุตรอวตำร   กษัตริย์กสำนติไ์ด้รู้พระสติ ฯ 
 300  จึงวิ่งหำอีกไม่หยุดหย่อน  วิ่งวนในพฤกษไ์พร 
  ไม่เห็นมำรดำเสียเลย   เหนื่อยยิ่งควรให้สงสำรนัก ฯ 
 301  ร้องไห้โศกเที่ยวหำตำมเนินดนิ อัญชลียกกรควรให้สังเวช 
  บวงสรวงบนบำนไปบนฟ้ำ   แล้วร้องให้เทพยดำช่วยน ำ ฯ 
 302  แสดงมรรคำทุกทิศที ่  ให้พบชนนีอยำ่ซวย 
  ถึงแม้อยู่ที่ไหนช่วยอุปถัมภ์   ค้ ำจุนเรำได้กสำนติ์ทุกขำ ฯ 
 303  จึงเสด็จออกจำกเชิงคีรี  จรลีตำมโดยไพรบรรพตำ 
  เห็นเหล่ำสรรพสัตว์มำกมำยเรียงรำย  แปลกแต่ตัวฉันพลัดพรำกแม่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อฟ้ืนคืนสติขึ้นมำไม่พบมำรดำก็เศร้ำเสียใจ 
เที่ยวค้นตำมหำและร ำพึงร ำพันถึงมำรดำจนพลบค่ ำจนหมดเรี่ยวแรงจึงสลบลงไป ครั้นพอได้สติขึ้นมำ
อีกครั้งนึงก็ออกตำมหำมำรดำต่อโดยหวั่นกลัวภัย แสดงให้เห็นถึงควำมรักของพระลักขณ์สินนวงส์ 
ที่มีต่อนำงสุวัณณ์อัมพำผู้เป็นมำรดำ ต่อมำเมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้เรียนวิชำจนเก่งกล้ำก็ยังนึกถึง
มำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
 413  ល ះកនៅរនព្គរ់ករញមួយោន ាំ  អនក្សខ្ាំស្ង្កត់អត់ចិនតា 
  ក្ស មាររលឹក្សនឹក្សមាា    ឱរាហស្នកដដ រន់ករក្សដព្ក្ស ។ 
 414  ឱព្រះជ្ីនីកលាក្សមានគ ណ  ធៃន់ដព្ក្សកលីស្លន់ាែ នឧរកមឃយ 
  នឹក្សរក្សអេីកព្រៀរាែ នកឡីយដន   រ ាំគួរចដរង្ឲ្យោល តោល  ។ 
 415  កមល ះស្មអនក្សែទំែទំទា ាំង្ទ ក្សខ    ឺច ក្សតឹង្ហណនែឫទយា 
  ទនទឹង្កមីលែលូវក្សូនស្ៃួនភាៃ    ព្គរ់ទិនទិវាហស្នទ ោខ  ។ 
 416  ឱះឱអនិចច មាច ស្ក់្សូនកអីយ  កមល ះកែីយម ខ្ជ្ាអាស្ូរា 
  កធេីទ ក្សខរ ក្សកមនញព្រះមាា   ក្សតូលកដដ ឱរារ ាំមានកស្បីយ ។ 
 417  ក្ស មារទួញយាំរិលារព្គរ់  ស្ៃួតស្ៃរ់ភ្ន្តោត ាែ នហលែកលែីយ 
  ជ្លកនព្តែូរហលែង្មិន រ់កឡីយ   អនក្សកអីយម ខ្គួរអាស្ូរដព្ក្ស ។ 
 418  ល ះព្រះអារុណរះកវីតោយ  ស្រេស្តេទាាំង្ឡាយយាំកព្ចៀវដព្ច 
  ឥស្ីកតីនចក្សរីក្ស ដី    ោល តខ្ែីមក្សគង្់ក្សនុង្អាព្ស្ម ។ 
 419  ក្ស្ព្ាចូលាលព់្រះឥស្ី   ចព្ក្សីព្ក្សួញព្ោរលេាយរង្គំ 
  រិតកលរដីោទូលព្រះររម   ខ្ញុំស្ ាំរង្គំលាកលាក្សា ។ 
 420  គិតនឹង្ចរកចញកដីរហស្េង្រក្ស  មាារនលក្សក្សនុង្ព្រឹក្សា 
  ឬមួយកនៅក្សនុង្ហដលអាស្ូរា   ឬក្ស្័យជ្ីវា៉ា រត់ស្ូនយស្ ង្។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 51) 
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 413  คร้ันอยู่ได้ครบหนึ่งปีเต็ม  เธอพยำยำมอดกลั้นจนิดำ 
  กุมำรระลึกนึกถึงมำรดำ   อุรำแสนลุ่มร้อนยิ่งนัก ฯ 
 414  โอ้พระชนนีท่ำนมีคุณ  หนักเลิศล้นพ้นประมำณไม่มีอุปไมย 
  นึกหำอะไรเปรียบไม่มีเลย   ไม่ควรจังไรให้คลำดคลำ ฯ 
 415  เพียงนี้สมทำ่นบรรทมบรรทมทัง้ทุกข์ เจ็บจุกตึงแน่นให้หฤทัยำ 
  คอยมองทำงลูกสงวนพะงำ   ทุกทินทิวำแสนทุกขำ ฯ 
 416  โอ้โอ๋อนิจจำทลูกระหม่อมแม่ของลูกเอ๋ย เพียงนี้คงจะอำสูรำ 
  ท ำทุกข์ตอกย้ ำกังวลถึงพระมำรดำ  โกรธเดือดอุรำไม่มีสบำย ฯ 
 417  กุมำรร้องไห้พิลำปครบ  สงวนสงบพักตรไ์ม่มีสุขเลย 
  ชลเนตรไหลไม่หยุดเลย   ท่ำนเอยหน้ำควรอำสูรยิง่ ฯ 
 418  คร้ันถึงพระอรุณขึ้นเฉิดฉำย  สรรพสัตว์ทั้งหลำยร้องก้อง 
  ฤๅษีตื่นจำกกุฏิ    ออกพลันนั่งในอำศรม ฯ 
 419  กษัตรำเข้ำกรำบพระฤๅษ ี  จักรีก้มกรำบถวำยบังคม 
  ใช่เถรฎีกำทูลพระบรม   ฉันขอบังคมลำทำ่นตำ ฯ 
 420  คิดจะจรออกเดินแสวงหำ  มำรดำรักในพฤกษำ 
  หรือหนึ่งอยู่ในที่อำสุรำ   หรือกษัยชีวำหำยสูญ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์มำเรียนวิชำอยู่กับฤๅษีมหำเมฆจนเก่งกล้ำแล้ว 
ก็นึกถึงมำรดำกลัวว่ำจะได้รับควำมทุกข์ระทมยำกล ำบำก จึงมำกรำบลำพระฤๅษีเพ่ือหวังจะไปตำมหำ
มำรดำ 

 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมรักและกตัญญูต่อมำรดำของ  
พระลักขณ์สินนวงส์ที่มีต่อนำงสุวัณณ์อัมพำ ตั้งแต่กำรยอมเสียสละชีวิตเพ่ือหวังจะช่วยมำรดำเมื่อครั้ง
ถูกสั่งให้น ำไปประหำร กำรพยำยำมออกตำมหำมำรดำโดยไม่กลัวต่อภัยอันตรำย จนเมื่อได้เรียนวิชำ
จนเก่งกล้ำแล้วก็ยังร ำลึกถึงมำรดำจึงออกไปตำมหำมำรดำ 

 
 
 ในเรื่องลักษณวงศ์ควำมกตัญญูต่อมำรดำของพระลักษณวงศ์ส่ งผลให้ เรื่ อง 

เกิดควำมตึงเครียดโดยเริ่มผูกปมปัญหำขึ้นเรื่อย ๆ จนก่อให้เกิดจุดสูงสุดของเรื่อง พระลักษณวงศ์เป็น 
ตัวละครที่ด ำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบและแสดงให้เห็นแก่นของเรื่องโดยผ่ำนกำรกระท ำของ 
พระลักษณวงศ์ กำรกระท ำทุกอย่ำงของพระลักษณวงศ์แสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญูที่มีต่อ  
นำงสุวรรณอ ำภำผู้ เป็นมำรดำ ซึ่ งควำมกตัญญูนี้น ำมำสู่สุดของเรื่อง คือ กำรสู้ รบระหว่ำง 
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พระลักษณวงศ์กับท้ำววิรุญมำศ ท ำให้เรื่องมำสู่จุดสูงสุดและจบเรื่องในที่สุด เช่นเดียวกับเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ที่ควำมกตัญญูของพระลักขณ์สินนวงส์เป็นเหตุให้เรื่องรำวมีกำรด ำเนิน
ต่อไปและเร่งควำมตึงเครียดขึ้นตำมล ำดับ ซึ่งปมปัญหำที่ถูกผูกมำเรื่อย ๆ ในตอนต้นเรื่องนั้นส่งผลให้ 
พระลักขณส์ินนวงส์ซึ่งเป็นตัวละครที่มีควำมกตัญญูต่อมำรดำเกิดกำรกระท ำต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่จุดสูงสุด
ของเรื่องในที่สุด 
 

4.  ตัวละคร 
 ตัวละคร คือ ผู้ที่แสดงพฤติกรรมหรือมีบทบำทต่ำง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ตัวละครนั้น 

ไม่จ ำเป็นต้องเป็นมนุษย์เสมอไป สำมำรถเป็นได้ทั้ง อมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของ อี.เอ็ม. ฟอร์สเตอร์ 
แบ่งตัวละครออกเป็น 2 ประเภท1 คือ 

 1)  ตัวละครมิติเดียว (Flat character) คือ ตัวละครที่มีบุคลิก ลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม หรือแสดงอำรมณ์ ออกมำเพียงด้ำนเดียวให้ผู้รับสำรรับรู้ เช่น ตัวละครที่หมั่นกระท ำ 
แต่ควำมดี ไม่มีควำมรัก โลภ โกรธ หลง เป็นต้น 

 2)  ตัวละครหลำยมิติ (round character) คือ ตัวละครที่มีบุคลิก ลักษณะนิสัย 
พฤติกรรม หรือแสดงอำรมณ์ ออกมำหลำยด้ำน สำมำรถพัฒนำหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติได้
ตำมเหตุกำรณ์ ซึ่งมีลักษณะเช่นกันกับมนุษย์คือมีควำมสมจริง เช่น ตัวละครที่มีควำมรัก โลภ โกรธ 
และหลง ภำยในตัวละครตัวเดียว เป็นต้น 

 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ปรำกฏตัวละครซึ่งช่วยด ำเนินเรื่อง
หลำยตัวละครซึ่ งตัวละครแต่ละตัวนั้นมีหน้ำที่และพฤติกรรมที่หลำกหลำยและส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินเรื่อง ในกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 4.1  ตัวละครหลัก (Major Character) 
 ตัวละครหลักเป็นตัวละครที่มีบทบำทมำกที่สุดหรือมักจะได้รับบทบำทในเรื่องที่

ส ำคัญส่งผลให้เนื้อเรื่องเกิดจุดเปลี่ยนหรือคลำยปมในที่สุด โดยมักเป็นตัวละครที่ด ำเนินเรื่องตั้งแต่ต้น
จนจบ ซึ่งในเรื่องลักษณวงศ์มีตัวละครหลัก ดังนี้ 

 4.1.1  ลักษณวงศ์ 
ในเรื่องลักษณวงศ์พบตัวละครหลักที่มีบทบำทมำกที่สุดและได้รับ

บทบำทส ำคัญส่งผลให้เนื้อเรื่องเกิดจุดเปลี่ยนหรือคลำยปมในที่สุด 2 ตัวละคร ได้แก่ 
4.1.1.1  พระลักษณวงศ์ ในเรื่องลักษณวงศ์พระลักษณวงศ์เป็นตัวละคร

หลำยมิติ พระลักษณวงศ์เป็นโอรสของท้ำวพรหมทัตกับนำงสุวรรณอ ำภำ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำ
                                                           

1 Forster, E.M., Aspects of the Novel, (New York: Penguin, 1977), 46. อ้ำงถึงใน สรณัฐ ไตลังคะ, 
ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2560), 86. 
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ถูกท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรชีวิตพระลักษณวงศ์พยำยำมเข้ำไปช่วยเหลือและขัดขวำงกำรประหำรชีวิต
จึงถูกสั่งประหำรชีวิตพร้อมกับนำงสุวรรณอ ำภำ ภำยหลังเพชฌฆำตได้ปล่อยตัวเข้ำป่ำพร้อมกับ 
นำงสุวรรณอ ำภำแต่ระหว่ำงทำงนำงสุวรรณอ ำภำถูกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวไป พระลักษณวงศ์จึง 
ออกตำมหำจนได้พบกับนำงทิพเกสรและเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีมหำเมฆ หลังจำกเรียนวิชำ  
จนแก่กล้ำแล้วจึงออกไปช่วยนำงสุวรรณอ ำภำและรบกับท้ำววิรุญมำศ ตั วละครพระลักษณวงศ์จึง
ปรำกฏบทบำทที่แสดงควำมเป็นตัวละครหลำยมิติ ได้แก่ 

ก.  บทบำทในฐำนะบุตรที่กตัญญูต่อมำรดำ 
 บทบำทแรกของพระลักษณวงศ์ที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของบุตรที่มีควำมกตัญญู

ต่อมำรดำ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสุวรรณอ ำภำซึ่งนำงได้อ้อนวอนขอพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์
แต่ท้ำวพรหมทัตไม่สนใจ พระลักษณวงศ์จึงเข้ำไปทูลถำมควำมผิดของนำ งสุวรรณอ ำภำแต่ 
ท้ำวพรหมทัตก็ไม่ได้ตอบพระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  สะอ้ืนพลำงทำงถำมพระบิตุรงค์  ด้วยพระองค์ยังอ่อนพระชนัษำ 
  จะให้เขำสังหำรพระมำรดำ   พระแม่ข้ำผิดพลัน้เป็นอยำ่งไร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์แม้ว่ำจะยังเป็นเด็กแต่ด้วยควำมรักมำรดำจึง 
เข้ำไปสอบถำมถึงควำมผิดของมำรดำว่ำท ำไม่จึงต้องสั่งประหำร เป็นกำรแสดงออกถึงควำมต้องกำร
ปกป้องนำงสุวรรณอ ำภำเพ่ือมิให้ได้รับโทษ แต่ท้ำวพรหมทัตก็ไม่ได้ตอบในสิ่งที่พระลักษณวงศ์ถำม  
แต่กลับมีสีหน้ำที่โกรธยิ่งขึ้น พระลักษณวงศ์จึงเข้ำไปอ้อนวอน ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  ลักษณวงศ์สงสำรพระมำรดำ  เจ้ำโศกำกอดบำทพระบิตุรงค ์
  ลูกขอโทษโปรดชนนีไว้   อย่ำฆ่ำให้แม่ม้วยเป็นผุยผง 
  แม้นแม่ตำยลูกจะวำยชีวำลง  พระบิตุรงค์จงโปรดซึ่งโทษทัณฑ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักษณวงศ์เห็นบิดำไม่สนใจในสิ่งที่พระองค์ถำม จึงเข้ำกอดบำท
ของท้ำวพรหมทัตแล้วทูลขออภัยโทษให้นำงสุวรรณอ ำภำ โดยยกเหตุผลว่ำหำกนำงสุวรรณอ ำภำ
สิ้นชีวิตไปแล้วพระลักษณวงศ์ก็คงสิ้นใจตำมเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มีต่อมำรดำของ  
พระลักษณวงศ์ว่ำรักมำกเทียบเท่ำกับชีวิตของพระองค์เอง ต่อมำในตอนที่เพชฌฆำตน ำตัวนำงสุวรรณอ ำภำ
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ไปประหำรยังเชิงเขำพระลักษณวงศ์ก็ตำมไปและขัดขวำงไม่ให้เพชฌฆำตประหำรนำงสุวรรณอ ำภำ 
ดังบทประพันธ์ 
 
  กันแสงพลำงทำงตรัสแก่เพชฌฆำต  จะฟันฟำดชนนีให้สังขำร์ 
  เรำจะตำยวำยปรำณด้วยมำรดำ  จงเข่นฆ่ำให้เรำม้วยไปด้วยกัน 
  ว่ำพลำงทำงกอดพระชนน ี   ทั้งสองศรีโศกเศร้ำกันแสงศัลย ์
  เพชฌฆำตมิอำจจะฟำดฟัน   ปรึกษำกันด้วยสงสำรกุมำรำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เข้ำไปกอดนำงสุวรรณอ ำภำกล่ำวพลำงขู่เพชฌฆำต
ว่ำหำกจะประหำรนำงสุวรรณอ ำภำก็ให้ประหำรพระองค์ด้วย ท ำให้เพชฌฆำตไม่สำมำรถประหำรนำง
สุวรรณอ ำภำได้ อีกตอนหนึ่งในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำถูกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวไป พระลักษณวงศ์จึง
ออกตำมหำและได้เข้ำมำเรียนวิชำกับพระฤๅษีจนแก่กล้ำแล้วจึงนึกถึงมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
  วันหนึ่งเข้ำไสยำเวลำดึก   อนำถนึกคั่งแค้นแสนสงสำร 
  คิดถึงแม่แต่จำกกันก็ช้ำนำน   โอ้ป่ำนนี้ทลูกระหม่อมจะกรอมใจ 
  ร ำลึกถึงลูกน้อยจะสร้อยเศร้ำ  ทุกค่ ำเช้ำจะก ำสรดกันแสงไห้ 
  จะแลเหลียวเปลี่ยวเปล่ำแล้วเศร้ำใจ  ด้วยอยู่ในเงื้อมมือพญำมำร 
  โอ้แม่คุณทูลเกล้ำของลูกเอ๋ย  พระแม่เคยอยู่ปรำสำทรำชฐำน 
  เวรใดให้แม่ไปแดดำล   พระกุมำรทรงโศกโศกำลัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 54) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักษณวงศ์มีวิชำอำคมเก่งกล้ำสำมำรถพอที่จะช่วยเหลือ
นำงสุวรรณอ ำภำได้แล้ว พระลักษณวงศ์ก็นึกถึงนำงสุวรรณอ ำภำว่ำคงทนทุกข์ทรมำนอยู่ในเมืองยักษ์ 
แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นห่วงมำรดำของพระลักษณวงศ์ เมื่อมีควำมพร้อมที่จะช่วยเหลือมำรดำได้  
ก็นึกที่จะไปช่วยมำรดำทันที 

 
 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นควำมรักของพระลักษณวงศ์ที่มีต่อนำงสุวรรณอ ำภำ  

ในฐำนะบุตรที่กตัญญูต่อมำรดำ ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นเด็กไม่มีวิชำอำคมใด ๆ ที่จะช่วยเหลือมำรดำได้  
ก็ใช้ชีวิตของตนเองเป็นประกันเพ่ือปกป้องมำรดำ ต่อมำเมื่อมีวิชำอำคมแล้วก็ยังนึกถึงมำรดำและ 
ตำมไปช่วยเหลือมำรดำให้พ้นจำกควำมทุกข์ 
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ข.  บทบำทในฐำนะลูกศิษย์ 

 บทบำทต่อมำของพระลักษณวงศ์ที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทลูกศิษย์ ในตอนที่ 
นำงสุวรรณอ ำภำถูกท้ำววิรุญมำศลักพำตัวไปเมืองมยุรำ พระลักษณวงศ์ได้ออกตำมหำนำงสุวรรณอ ำภำ
จนได้มำพบกับพระฤๅษีมหำเมฆและได้เรียนวิชำอำคมต่ำง ๆ เช่น มนต์เสกอำวุธเป็นฝน มนต์  
แปลงกำย เป็นต้น พระลักษณวงศ์นั้นตั้งใจเล่ำเรียนวิชำอำคมและเชื่อฟังค ำสอนของพระฤๅษี  
ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ฝ่ำยกุมำรลักษณวงศ์พงศ์กระษัตริย์ โสมนสัจ ำค ำฤๅษีสอน 
  อุตส่ำห์บ่นมนตรำสถำพร   เจ้ำไม่จรจำกบรรณศำลำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เชื่อฟังค ำสั่งสอนของพระฤๅษีและหมั่นท่องมนต์ต่ำง ๆ 
ไม่ออกไปนอกศำลำ แสดงให้เห็นถึงกำรเชื่อฟังค ำสอนของพระอำจำรย์ นอกจำกนี้ในตอนที่ 
พระลักษณวงศ์คิดถึงนำงสุวรรณอ ำภำจึงอยำกจะไปช่วยออกมำจำกเมืองยักษ์ พระลักษณวงศ์จึง  
เข้ำไปกรำบลำพระฤๅษี ดังบทประพันธ์ 
 
  คร้ันรุ่งเช้ำดำวบสบรรทมตื่น  ส ำรำญรื่นนั่งหนำ้พระอำศรม 
  ลักษณวงศ์ตรงเข้ำมำบังคม   แล้วทรำมชมทูลลำสิทธำจำรย ์
  หลำนร ำลึกตรีกถึงพระแม่เจ้ำ  จะโศกเศร้ำแสนสุดน่ำสงสำร 
  พระเจ้ำตำวำ่อยู่ในเมืองมำร   แม้นนิ่งนำนชนนีจะมรณำ 
  หลำนขอลำตำตำมไปเมืองยักษ์  สังหำรหักโคติวงศ์ไอ้ยักษำ 
  แม้นม้วยยับแลว้จะรับมำรดำมำ  พระเจ้ำตำช่วยชี้หนทำงตำม ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 55) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์นึกถึงนำงสุวรรณอ ำภำจึงเข้ำมำขออนุญำตพระฤๅษี
เพ่ือจะไปช่วยนำงสุวรรณอ ำภำจำกท้ำววิรุญมำศ แสดงให้เห็นถึงควำมอ่อนน้อมต่อพระอำจำรย์ 
ในเรื่องกำรไปลำมำไหว้ แม้ว่ำพระลักษณวงศ์มีฤทธิ์เดชแล้วสำมำรถไปไหนก็ได้แต่ยังมีควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่ผลีผลำม นอกจำกนี้ก่อนออกจำกอำศรมพระลักษณวงศ์ยังแสดงควำมเคำรพต่อพระฤๅษี  
ดังบทประพันธ์ 
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  พระรับค ำจ ำได้ทุกสิง่สรรพ์   จับพระขรรค์ศรทรงอันเรืองศรี 
  เผ่นขึ้นนั่งหลงันลิพำช ี   จรลีทักษิณไดส้ำมลำ 
  ขยับองค์ลงเท้ำกระทบืโกลน  สินธพโผนเผน่ขึ้นพระเวหำ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 59) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์แสดงควำมเคำรพต่อพระอำจำรย์โดยกำรกระท ำ
ประทักษิณสำมรอบเพ่ือเป็นกำรแสดงควำมเคำรพต่อพระฤๅษีก่อนที่จะทะยำนขึ้นฟ้ำเพ่ือเดินทำงไป
ช่วยนำงสุวรรณอ ำภำต่อไป 

 
 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นบทบำทในฐำนะลูกศิษย์ของพระลักษณวงศ์ที่เคำรพ  

เชื่อฟังค ำสอนของพระฤๅษีซึ่งเป็นอำจำรย์สอนวิชำควำมรู้ต่ำง ๆ ให้แก่พระลักษณวงศ์จนมีควำมรู้  
อีกท้ังพระลักษณวงศ์ยังเป็นศิษย์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระอำจำรย์อีกด้วย 

 
ค.  บทบำทในฐำนะนักรบ 

 บทบำทต่อมำของพระลักษณวงศ์ที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทนักรบ ในตอนที่ 
พระลักษณวงศ์เดินทำงมำถึงยังเมืองมยุรำ จึงลอบเข้ำไปในวังแล้วช่วยนำงสุวรรณอ ำภำออกมำและ  
ได้เขียนสำรท้ำรบกับท้ำววิรุญมำศ เพ่ือแก้แค้นที่ท้ำววิรุญมำศลักพำตัวนำงสุวรรณอ ำภำ แม้ว่ำ  
พระลักษณวงศ์ไม่เคยท ำสงครำมมำก่อนแต่ก็รู้หลักและกลยุทธ์ในกำรท ำสงครำม เช่น กำรเลือกชัยภูมิ
ที่เหมำะกับกำรตั้งรับศึก ดังบทประพันธ์ 
 
  พอรุ่งรำงสว่ำงพื้นเวหำหน   สุริยนเปล่งแสงในไพรสัณฑ ์
  ถึงเขำขวำงกลำงเนนิพนมวัน  ชื่อประจันตคิรีอร่ำมงำม 
  กุมำรำทัศนำเนินสิงขร   พอจะผ่อนรับรองที่ท้องสนำม 
  ประกอบไดช้ัยภูมิในสงครำม  พระโฉมงำมชักแก้วกัณฐัศว์ลง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 73) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์พำนำงสุวรรณอ ำภำมำถึงยังเขำชื่อประจันตคีรี  
ก็ได้หยุดพักเนื่องจำกเห็นว่ำบริเวณนี้เป็นชัยภูมิที่ดีเหมำะส ำหรับกำรรอรับศึกจำกท้ำววิรุญมำศ 
นอกจำกนี้ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำห้ำมมิให้รบกับท้ำววิรุญมำศเพรำะฝ่ำยพระลักษณวงศ์ไม่มีก ำลังพล
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ที่จะไปสู้กับเหล่ำทหำรของท้ำววิรุญมำศ แต่พระลักษณวงศ์ก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกองทัพของท้ำววิรุญมำศ 
ดังบทประพันธ์ 
 
  เจ้ำประคุณทูลเกศของลูกแก้ว  รู้อยู่แล้วว่ำยักษ์มันหนักหนำ 
  สักโกฏิแสนแม้นมีให้มันมำ   ลูกจะฆ่ำเสียให้ยับระย ำลง 
  ถึงเป็นเด็กเหล็กเพชรไม่ถอยหลัง  จะเจำะพังภผูำให้ผุยผง 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 74) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์กล่ำวกับนำงสุวรรณอ ำภำว่ำรู้อยู่แล้วว่ำกองทัพยักษ์
นั้นมีมำกมำยแต่ถึงแม้จะมีมำกสักเท่ำใด พระองค์ก็ไม่เกรง เปรียบดั่งเพชรที่แข็งแกร่งสำมำรถ  
เจำะภูเขำขนำดใหญ่กว่ำให้พังทลำยได้ แสดงให้เห็นถึงควำมกล้ำหำญ ไม่เกรงกลัวศัตรูของพระลักษณวงศ์ 
ในตอนต่อมำเมือ่ท้ำววิรุญมำศแผลงศรกลำยเป็นนำคแล้วพระลักษณวงศ์จึงแก้กลศึก ดังบทประพันธ์ 
 
  ...     ... 
  แกว่งพระขรรค์กันองค์กับอัสดร  แล้วน้ำวศรวำงแผลงพระแสงพลัน 
  เป็นครุฑรำชผำดผยองทะยำนจกิ  ขยับหยิกเหยียบแย่งขยับหัน 
  ปีกกระพือมือรวบภุชงค์พลัน  นำคก็อันตรธำนด้วยครุฑำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 82) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์แก้กลศึกโดยกำรแผลงศรเป็นครุฑเพ่ือก ำรำบ 
เหล่ำนำคที่ท้ำววิรุญมำศแผลงศรท ำให้เหล่ำนำคนั้นสิ้นไป อีกตอนหนึ่งท้ำววิรุญมำศแผลงศรเป็นเพลิง
ฝ่ำยพระลักษณวงศ์ก็แก้กลศึก ดังค ำประพันธ์ 
 
  ...     กุมำรำวำงศรไปรอนรำญ 
  เป็นฝนฟุ้งฟูมฟำยกระจำยสำด  ดังฟ้ำฟำดเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงประหำร 
  ฝนระงบัดับไฟบรรลัยลำญ   เจ้ำกรุงมำรแสนแค้นแน่พระทัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 82) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์แก้กลศึกท้ำววิรุญมำศที่แผลงศรออกมำเป็นเพลิง
โดยกำรแผลงศรกลับไปเป็นฝนท ำให้ไฟดับ ซึ่งเป็นกำรแก้กลศึกที่แยบคำยแสดงให้เห็นถึงควำมฉลำด
ในทำงกลศึกท่ีสำมำรถรับมือกับคู่ต่อสู้ได้ 
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 จำกตัวอย่ำง จะเห็นว่ำเป็นกำรแสดงควำมสำมำรถและควำมเฉลียวฉลำดของ 
พระลักษณวงศ์ในด้ำนนักรบที่มีควำมกล้ำหำญ รู้จักกำรวำงแผนเลือกชัยภูมิที่เหมำะสม และ 
กำรรับมือคู่ต่อสู้ ไม่ว่ำศัตรูจะมำในรูปแบบใดมีจ ำนวนเท่ำใดก็ไม่อำจท ำให้พระลักษณวงศ์หวั่นเกรงได้ 
และท ำให้พระลักษณวงศ์ได้รับชัยชนะในที่สุด 

 
 ตัวละครพระลักษณะวงศ์แสดงควำมเป็นตัวละครหลำยมิติ คือ มีทั้งด้ำนที่ดีคือ 

กำรกตัญญูต่อบุพกำรีและกำรเคำรพครูอำจำรย์ ส่วนอีกด้ำนคือมีควำมโกรธแค้นดังเช่นตอนที่ท้ำรบ
กับท้ำววิรุญมำศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นปุถุชนที่มีควำมรัก โลภ โกรธ และหลง เป็นที่ตั้ง 

 
4.1.1.2  นำงสุวรรณอ ำภำ ในเรื่องลักษณวงศ์นำงสุวรรณอ ำภำเป็น 

ตัวละครมิติเดียว นำงสุวรรณอ ำภำเป็นมเหสีของท้ำวพรหมทัต มีพระโอรส 1 พระองค์ คือ  
พระลักษณวงศ์ นำงสุวรรณอ ำภำถูกนำงยักขินีกล่ำวหำว่ำเป็นผู้หลอกท้ำวพรหมทัตไปสังหำร  
ท้ำวพรหมทัตหลงเชื่อจึงสั่งประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำ แต่พระอินทร์ลงมำช่วยไว้ นำงจึงต้อง
ระหกระเหินเข้ำไปในป่ำกับพระลักษณวงศ์ ขณะที่เดินทำงอยู่ในป่ำท้ำววิรุญมำศมำพบและหลงรักนำง
จึงเข้ำมำขอนำงไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ยอมท้ำววิรุญมำศจึงขู่จะฆ่ำพระลักษณวงศ์  
นำงสุวรรณอ ำภำจึงยอมไปกับท้ำววิรุญมำศ แต่เมื่อมำถึงเมืองมยุรำท้ำววิรุญมำศก็ไม่สำมำรถล่วงเกิน
นำงสุวรรณอ ำภำได้จึงเลี้ยงดูนำงไว้ในวัง ในตอนหลังพระลักษณวงศ์ได้เข้ำมำช่วยนำงสุวรรณอ ำภำไป 
ตัวละครนำงสุวรรณอ ำภำเป็นตัวละครที่มีควำมเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมไม่ว่ำกำรกระท ำใด ๆ ล้วนเกิด
จำกบุพกรรม ตัวละครนำงสุวรรณอ ำภำปรำกฏบทบำทท่ีแสดงควำมเป็นตัวละครมิติเดียว ได้แก่ 

ก.  บทบำทในฐำนะภรรยำที่ซื่อสัตย์ต่อสำมี 
 บทบำทแรกของนำงสุวรรณอ ำภำที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของภรรยำที่ซื่อสัตย์ 

ต่อสำมี ในตอนที่เริ่มเรื่องมีกำรกล่ำวถึงนำงสุวรรณอ ำภำโดยกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ทรำบถึง
บทบำทของนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  มีเอกองค์วิไลละไมโฉม   งำมประโลมทำ้วถนอมเป็นจอมสนม 
  ชื่อสุวรรณอ ำภำดูนำ่ชม   เสวยสมบัตสิบำยมำหลำยปี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

 จำกบทประพันธ์ บรรยำยถึงนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็นหญิงที่มีรูปร่ำงหน้ำตำงดงำม 
ท้ำวพรหมทัตเลี้ยงดูนำงเป็นอย่ำงดีและยกย่องให้เป็นมเหสีเอก นำงสุวรรณอ ำภำได้ครองคู่อยู่กับ 
ท้ำวพรหมทัตมำหลำยปี บทประพันธ์แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวรรณอ ำภำอยู่ในบทบำทของภรรยำที่มีสำมี
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ดูแลเป็นอย่ำงดี แต่บทบำทของภรรยำที่ซื่อสัตย์ต่อสำมีของนำงสุวรรณอ ำภำปรำกฏขึ้นเด่นชัด  
ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพำนำงไปยังเมืองมยุรำแล้วนำงสุวรรณอ ำภำก็กล่ำวกับเหล่ำนำงสนมทั้งหลำย 
ดังบทประพันธ์ 
 
  ไม่หมำยรักศักดิ์แสงของยักษำ  มิวันนี้ก็วันหน้ำจะตักษัย 
  ที่จะเชยสองชำยอยำ่หมำยใจ  เจ้ำกลับไปทูลเถิดเหมือนถ้อยค ำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 41) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำได้กล่ำวกับเหล่ำนำงสนมให้ไปบอกท้ำววิรุญมำศ 
ว่ำนำงไม่ต้องกำรมีสำมีใหม่และไม่ต้องกำรรักกับยักษ์ จำกบทประพันธ์แสดงให้เห็นว่ำนำงยังซื่อสัตย์
ต่อท้ำวพรหมทัตอยู่จึงไม่ต้องกำรมีผู้ อ่ืนนอกจำกท้ำวพรหมทัต นอกจำกนี้นำงสุวรรณอ ำภำ  
ยังพยำยำมปกป้องตัวเองเพ่ือไม่ให้ท้ำววิรุญมำศล่วงเกินนำงได้ โดยกำรตั้งจิตอธิฐำนจำกเทวดำ  
ดังบทประพันธ์ 
 
  กรรมเอ๋ยกรรมจะท ำอย่ำงไรได้  เห็นจะไม่พ้นมือเจ้ำยักษำ 
  จึงตั้งจิตพิษถำนด้วยสัจจำ   เดชะข้ำซื่อสัตย์ต่อสำม ี
  ขอพรหมินทร์อินทร์จันทร์ทุกชัน้ฟ้ำ  อย่ำให้ข้ำเสียตัวด้วยยักษ ี
  แม้นกุมภัณฑ์มันจะมำท ำยำยี  ประเวณีที่ในกำยจงหำยไป 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 42) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำเมื่อเข้ำมำอยู่ในวังของท้ำววิรุญมำศนำงก็กลัวว่ำ
คงจะไม่พ้นที่จะถูกท้ำววิรุญมำศเข้ำมำล่วงเกิน นำงจึงปกป้องตัวเองโดยกำรอ้ำงควำมซื่อสัตย์ต่ อสำมี
มำอธิฐำนขอให้เทวดำจงช่วยดลบันดำล ถ้ำแม้เมื่อใดท้ำววิรุญมำศจะเข้ำมำล่วงเกินนำงก็ขอให้
ประเวณีจงหำยไปจำกกำย ซึ่งจำกบทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวรรณอ ำภำยังคงรักและซื่อสัตย์
ต่อสำมีของนำง แม้ว่ำนำงไม่มีก ำลังพอที่จะขัดขืนก ำลังของพญำยักษ์นำงก็อธิฐำนขอให้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 
มำช่วยเหลือนำง ในตอนต่อมำท้ำววิรุญมำศพยำยำมจะล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำค ำอธิฐำนของ 
นำงสุวรรณอ ำภำก็เป็นจริงท ำให้ท้ำววิรุญมำศไม่สำมำรถล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำได้ 

 
 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ต่อสำมีของนำสุวรรณอ ำภำที่รัก

และไม่คิดที่จะมีชำยอ่ืน แม้ว่ำนำงจะถูกสำมีลงโทษแต่นำงก็ยังภักดีต่อสำมีแม้จะมีชำยอ่ืนเข้ำมำ  
นำงก็พยำยำมที่จะปฏิเสธเพ่ือไม่ให้เข้ำมำล่วงเกินนำงได้ 
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ข.  บทบำทในฐำนะมำรดำ 
 บทบำทต่อมำของนำงสุวรรณอ ำภำที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของมำรดำ ในตอน 

เริ่มเรื่องมีกำรกล่ำวถึงนำงสุวรรณอ ำภำโดยกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ทรำบถึงบทบำทของ  
นำงสุวรรณอ ำภำนอกจำกในฐำนะของภรรยำแล้วยังกล่ำวถึงบทบำทในฐำนะมำรดำด้วย ดังบทประพันธ์ 
 
  มีเอกองค์วิไลละไมโฉม   งำมประโลมทำ้วถนอมเป็นจอมสนม 
  ชื่อสุวรรณอ ำภำดูนำ่ชม   เสวยสมบัตสิบำยมำหลำยปี 
  เกิดรำชบุตรชำยสำยกษัตริย์   จ ำเริญรูปเทียมทัดท้ำวโกสีย ์
  คร้ันบุตรำชนัษำได้แปดปี   พระภูมิเฉลิมนำมพระลูกยำ 
  ชื่อเจ้ำลักษณวงศ์ทรงสวัสดิ ์  สองกระษัตริย์แสนสดุเสน่หำ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำกับท้ำวพรหมทัตได้เสวยรำชสมบัติอยู่ด้วยกัน 
นำนหลำยปีจึงมีพระโอรสนำมว่ำพระลักษณวงศ์ บทประพันธ์แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวรรณอ ำภำ
นอกจำกอยู่ในฐำนะภรรยำแล้วนำงยังอยู่ในสถำนะมำรดำที่ต้องเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย สถำนะมำรดำ  
ของนำงสุวรรณอ ำภำนี้แม้ว่ำจะไม่ได้มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูบุตรแต่มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับ
ควำมรักและควำมห่วงใยของมำรดำที่มีต่อบุตร ดังบทประพันธ์ 
 
  สะอ้ืนพลำงทำงทลูพระภัสดำ  พระจะฆ่ำเมียเสียให้ตักษัย 
  เป็นเครำะห์กรรมก็จ ำจะบรรลัย  ขอฝำกลูกน้อยไว้ใต้บำทำ 
  แล้วกลิ้งเกลือกเสือกกำยสำยสมร  สองพระกรกอดองค์โอรสำ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำแม้จะถูกท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรชีวิตแต่ก็ยังห่วง
บุตรของนำงจึงทูลท้ำวพรหมทัตเพ่ือฝำกให้ดูแลพระลักษณวงศ์แทนนำงแล้วจึงเข้ำไปกอดพระลักษณวงศ์ 
แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นห่วงบุตรของนำงสุวรรณอ ำภำที่มีต่อพระลักษณวงศ์ อีกตอนหนึ่งที่แสดง 
ให้เห็นถึงควำมห่วงใยบุตรของนำงสุวรรณอ ำภำคือในตอนที่พระลักษณวงศ์เข้ำไปขออภัยโทษให้ 
นำงสุวรรณอ ำภำ แต่ท้ำวพรหมทัตไม่สนใจเพชฌฆำตจึงจับนำงสุวรรณอ ำภำเพ่ือจะน ำไปประหำรชีวิต
แต่พระลักษณวงศ์ตำมมำนำงสุวรรณอ ำภำจึงห้ำมไม่ให้พระลักษณวงศ์ตำมมำ ดังบทประพันธ์ 
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  ลูกขอโทษพระไม่โปรดปรำนีให้  จะบรรลัยด้วยพระแม่ในสิงขร 
  นำงฟงัค ำลูกยำยิ่งอำวรณ์   ประคองกรกอดลูกโศกำลัย 
  เป็นกรรมแล้วแก้วตำของแม่เอ๋ย  ไม่เหลียวเห็นใครเลยจะแก้ไข 
  ชีวิตแม่นี้จะวำงอยู่กลำงไพร   เจ้ำกลับไปเมืองเถิดนะลูกน้อย 
  แต่แม่นี้มีกรรมจะจ ำม้วย   อย่ำตำยด้วยแม่เลยนะยอดสร้อย 
  สั่งพลำงทำงกอดพระลูกน้อย  ชลเนตรหยดย้อยลงโซมองค์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำปลอบพระลักษณวงศ์เพ่ือไม่ให้พระลักษณวงศ์ 
ตำมนำงไปเพรำะเกรงจะเป็นอันตรำย เป็นกำรแสดงออกของผู้เป็นมำรดำซึ่งย่อมมีควำมรักและห่วงใย
ต่อบุตร แม้ตัวจะเป็นอันตรำยก็ยังเป็นห่วงบุตรมำกกว่ำ จำกตัวอย่ำงจึงแสดงให้เห็นถึงบทบำท  
ควำมเป็นมำรดำของนำงสุวรรณอ ำภำที่มีต่อพระลักษณวงศ์อย่ำงล้นพ้น 

 
 4.1.2  พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  

ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบตัวละครหลักเช่นเดียวกับเรื่อง
ลักษณวงศ์ ซึ่งตัวละครดังกล่ำวเป็นตัวละครที่มีบทบำทมำกที่สุด และได้รับบทบำทที่ส ำคัญส่งผลให้
เนื้อเรื่องเกิดจุดเปลี่ยนหรือคลำยปมในที่สุด ซึ่งในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีตัวละครหลัก  
2 ตัวเช่นกัน ดังนี้ 

4.1.2.1  พระลักขณ์สินนวงส์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร
พระลักขณ์สินนวงส์เป็นตัวละครหลำยมิติ พระลักขณ์สินนวงส์เป็นโอรสของพระบำทพรหมทัตต์กับ
นำงสุวัณณ์อัมพำ ในตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำถูกพระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรชีวิต พระลักขณ์สินนวงส์
พยำยำมเข้ำไปช่วยเหลือและขัดขวำงกำรประหำรชีวิตจึงถูกสั่งประหำรชีวิตพร้อมกับนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ภำยหลังเพชฌฆำตได้ปล่อยตัวเข้ำป่ำไปแต่ระหว่ำงทำงนำงสุวัณณ์อัมพำถูกท้ำววิรุฬมำตย์ ลักตัวไป  
พระลักขณ์สินนวงส์ออกตำมหำแต่ ไม่พบจนม ำพบกับนำงเกสสรและพระฤๅษีมหำเมฆ  
พระลักขณ์สินนวงส์จึงเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนแก่กล้ำแล้วจึงออกไปช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำและ 
รบกับท้ำววิรุฬมำตย์ ตัวละครพระลักขณ์สินนวงส์จึงปรำกฏบทบำทที่แสดงควำมเป็นตัวละคร 
หลำยมิติ ได้แก ่

ก.  บทบำทในฐำนะบุตรที่กตัญญูต่อมำรดำ 
 บทบำทแรกของพระลักขณ์สินนวงส์ที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของบุตรที่มีควำม

กตัญญูต่อมำรดำซึ่งบทบำทนี้เป็นบทบำทที่ก่อให้เกิดกำรด ำเนินเรื่องรำวมที่เข้มข้นขึ้น ปมปัญหำต่ำง ๆ 
ล้วนผูกขึ้นกับบทบำทนี้ของพระลักขณ์สินนวงส์ บทบำทของบุตรที่มีควำมกตัญญูต่อมำรดำนี้แสดงให้เห็น
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เด่นชัดในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำซึ่งพระลักขณ์สินนวงส์ได้เข้ำมำ
ช่วยเหลือมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
 102  ោលកនាះព្រះលក្សខណស៍្ិននវង្្  ឮអង្គតព្មាស្រ់ ាំព្រណី 
  ឲ្យចរ់មាាជ្ាមកែស្ី    ស្មាល រ់ក្ស្ីណក្ស្័យរ ាំកមាត  ។ 
 103  និង្ក្សាំចត់រង្់ព្រះជ្ននា   អនក្សរត់មនីមាន កទៅមាា 
  ព្ទង្់ឱរកស្យកស្ក្សកស្នអស្ច រយ   កស្ោរិកយាគទាាំង្រីររង្្ ។ 
 104  កែីយចូលទូលអង្គព្រះរិា  ស្ូមព្ទង្់កមាត ក្ស្ីណព្រះអង្គ 
  ក្ស ាំអាលយក្សកទាស្ស្ូមកព្រស្ព្ទង្់   ខ្ ស្វគង្កទាស្កមដចនឹង្រិា ។ 
 105  ដបិតខ្លួនខ្ញុំកនះកនៅតូចណាស្ ់  រ ាំទាន់ដឹង្ចបស្ច់បរ់មាព្ា 
  កស្ចក្សដីក្សាំែ ស្ព្រះមាា    ខ្ ស្នឹង្រិាកតីកទាស្អេី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 13) 
 
 102  กำลนัน้พระลักขณ์สนินวงส์  ยินองค์ด ำรัสไม่ปรำน ี
  ให้จับมำรดำผู้เปน็มเหสี   ฆ่ำกษิณกษัยไร้เมตตำ ฯ 
 103  จะก ำจัดทิ้งพระชนมำ  เธอวิ่งเร็วพลันไปยงัมำรดำ 
  ทรงโอบเสวยโศกแสนอัศจรรย์  โศกำวิโยคทั้งสองพงศ์ ฯ 
 104  แล้วเข้ำทูลองค์พระบิดำ  ขอทรงเมตตำกษิณพระองค์ 
  อย่ำเอำโทษขอโปรสทรง   โทษผิดอยำ่งไรต่อบิดำ ฯ 
 105  เพรำะตัวฉันนีย้ังเล็กนัก  ไม่ทันรู้แจ้งกฎมำตรำ 
  ควำมผิดพระมำรดำ   ผิดต่อบิดำด้วยโทษใด ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์พยำยำมเข้ำไปช่วยเหลือมำรดำที่ถูกสั่งประหำร
ด้วยกำรสอบถำมโทษควำมผิดที่มำรดำกระท ำไป ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงควำมต้องกำรที่  
จะช่วยเหลือและปกป้องนำงสุวัณณ์อัมพำเพ่ือหวังว่ำนำงจะได้รับกำรลดโทษหรือยกโทษให้ แต่ 
พระบำทพรหมทัตต์ก็ไม่ได้สนใจในค ำพูดของพระลักขณ์สินนวงส์เหล่ำเพชฌฆำตจึงเข้ำมำจับตัว 
นำงสุวัณณ์อัมพำ นำงจึงสั่งเสียให้พระบำทพรหมทัตต์ช่วยอบรมดูแลสั่งสอนพระลักขณ์สินนวงส์ ส่วน
พระลักขณ์สินนวงส์เห็นว่ำบิดำไม่เมตตำต่อมำรแล้วจึงเข้ำไปโอบบำทเพ่ืออ้อนวอน ดังบทประพันธ์ 
 
 115  ោលកនាះព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្  អមបូណរ៍ូជ្រង្្វង្្ក្ស្ព្ា 
  ខ្្ិក្សខ្្ួលអាល័យព្រះមាា   ចូលឱររទាព្រះរិត រង្គ ។ 
 116  ព្ោរទូលស្ូមកទាស្ជ្ីនីលា  ខ្ ស្នឹង្រិាកែីយកស្ដចព្ទង្់ 
  ឲ្យអស្ទ់ាែានចរ់យក្សអង្គ   កទៅស្មាល រ់រង្់ស្ូមព្រណី ។ 
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 117  ករីកស្ដចរ ាំព្ទង្់ព្រះកមាត    ខ្ញុំស្ូមព្ោរលាលអង្ធូលី 
  កទៅស្ល រ់ជ្ាមួយែង្ជ្ីនី    ាមក្សមែកូ្សនរីជ្ាតិម នមក្ស ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 14) 
 
 115  กำลนัน้พระลักขณ์สนีนวงส์  เผ่ำพงศ์หน่อวงศ์กษัตรำ 
  คร่ ำครวญอำลัยพระมำรดำ   เข้ำโอบบำทำพระบิตุรงค์ ฯ 
 116  กรำบทูลขอโทษชนนีว่ำ  ผิดต่อบิดำแล้วเสด็จทรง 
  ให้เหล่ำทหำรจับเอำองค์   ไปฆ่ำทิ้งขอปรำนี ฯ 
 117  ถ้ำเสด็จไม่ทรงพระเมตตำ  ฉันขอกรำบลำละอองธุล ี
  ไปตำยด้วยกันกับชนนี   ตำมกรรมลูกแต่ชำติก่อนมำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อเห็นว่ำบิดำไม่สนใจจึงเข้ำไปโอบบำท 
แล้วขอให้ยกโทษให้นำงสุวัณณ์อัมพำ โดยขอร้องในเชิงขู่ว่ำถ้ำหำกไม่ยอมยกโทษให้ตัวพระลักขณ์สินนวงส์
เองก็จะขอยอมตำยพร้อมกับมำรดำ แต่พระบำทพรหมทัตต์ก็ไม่สนใจเร่งสั่งเพชฌฆำตให้น ำ 
นำงสุวัณณ์อัมพำไปประหำรชีวิต พระลักขณ์สินนวงส์เห็นดังนั้นก็จึงตำมเข้ำไปในป่ำ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำ
เห็นโอรสตำมมำก็จึงได้บอกให้กลับไปอยู่กับบิดำแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมกลับจะขอตำมมำรดำไป 
ดังบทประพันธ์ 
 
 134  ឱរស្ជ្ាតួលក្សខណស៍្ ីនវង្្  រនព្ទង្់ស្ដ រ់ស្ូវណណ ីជ្ាក្ស់ 
  ហស្នកដដ កវះវួស្ាែ នមានអាក្ស់   លនា ាំង្លនាក់្សក្សដុក្សក្សដួលក្សនុង្ែឫទ័យ ។ 
 135  ក្សូនស្ ាំស្ល រ់ជ្ាមួយនឹង្អនក្ស  រស្ល់េីលាំរក្សរង្ទ ក្សខភ្័យ 
  ខ្ញុំរ ាំព្តឡរ់កទៅព្ក្ស ង្ដព្ក្ស    ស្ូវក្ស្័យទីកនះកស្ះនិនទា ។ 
 136  ទូលភាល មកែៅអស្រ់ួក្សទាែាន  ឯង្ស្មាល រ់ព្រណអញែង្រា៉ា  
  ព្ាស្ភ់ាល មចូលឱរព្រះរទា   ព្ទង្់ហស្នកស្ោទាាំង្រីររង្្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16-17) 
 
 134  โอรสลักขณ์สีนนวงส ์  ได้ทรงสดบัเสำวนียช์ัดเจน 
  แสนรุ่มร้อนไม่มีหยุด   กระอักกระอ่วนสะอึกสะอ้ืนในหฤทัย ฯ 
 135  ลูกขอตำยด้วยกับแม ่  รอดท ำไมล ำบำกรับทุกข์ภัย 
  ข้ำไม่กลับไปกรุงไกร   สู้กษัยที่นีส่ิ้นนินทำ ฯ 
 136  ทูลพลำงเรียกเหล่ำพวกทหำร เอ็งฆ่ำชีวิตกูด้วย 
  ตรัสพลำงเข้ำโอบพระบำทำ   ทรงแสนโศกำทั้งสองพงศ์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมกลับไปอยู่กับบิดำตำมที่นำงสุวัณณ์อัมพำบอก 
แต่จะขออยู่กับมำรดำแม้ว่ำจะต้องสิ้นชีวิตก็ตำม จำกนั้นก็ได้สั่งเหล่ำเพชฌฆำตว่ำถ้ำหำกจะประหำร
นำงสุวัณณ์อัมพำแล้วก็ให้ประหำรตนด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญูและควำมรักที่มีต่อมำรดำ
แม้จะต้องใช้ชีวิตเข้ำแลกก็ไม่เกรงกลัว อีกตอนหนึ่งที่แสดงถึงบทบำทของบุตรที่กตัญญูต่อมำรดำคือ
ในตอนทีพ่ระลักขณ์สินนวงส์ได้เรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนแก่กล้ำแล้วจึงนึกถึงมำรดำ ดังบทประพันธ์ 
 
 413  ល ះកនៅរនព្គរ់ករញមួយោន ាំ  អនក្សខ្ាំស្ង្កត់អត់ចិនតា 
  ក្ស មាររលឹក្សនឹក្សមាា    ឱរាហស្នកដដ រន់ករក្សដព្ក្ស ។ 
 414  ឱព្រះជ្ីនីកលាក្សមានគ ណ  ធៃន់ដព្ក្សកលីស្លន់ាែ នឧរកមឃយ 
  នឹក្សរក្សអេីកព្រៀរាែ នកឡីយដន   រ ាំគួរចដរង្ឲ្យោល តោល  ។ 
 415  កមល ះស្មអនក្សែទំែទំទា ាំង្ទ ក្សខ    ឺច ក្សតឹង្ហណនែឫទយា 
  ទនទឹង្កមីលែលវូកូ្សនស្ៃួនភាៃ    ព្គរ់ទិនទិវាហស្នទ ោខ  ។ 
 416  ឱះឱអនិចច មាច ស្ក់្សូនកអីយ  កមល ះកែីយម ខ្ជ្ាអាស្ូរា 
  កធេីទ ក្សខរ ក្សកមនញព្រះមាា   ក្សតូលកដដ ឱរារ ាំមានកស្បីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 51) 
 
 413  คร้ันอยู่ได้ครบหนึ่งปีเต็ม  เธอพยำยำมอดกลั้นจนิดำ 
  กุมำรระลึกนึกถึงมำรดำ   อุรำแสนลุ่มร้อนยิ่งนัก ฯ 
 414  โอ้พระชนนีท่ำนมีคุณ  หนักเลิศล้นพ้นประมำณไม่มีอุปไมย 
  นึกหำอะไรเปรียบไม่มีเลย   ไม่ควรจังไรให้คลำดคลำ ฯ 
 415  เพียงนี้สมทำ่นบรรทมบรรทมทัง้ทุกข์ เจ็บจุกตึงแน่นให้หฤทัยำ 
  คอยมองทำงลูกสงวนพะงำ   ทุกทินทิวำแสนทุกขำ ฯ 
 416  โอ้โอ๋อนิจจำทูลกระหม่อมของลกูเอ๋ย เพียงนี้คงจะอำสูรำ 
  ท ำทุกข์ตอกย้ ำกังวลถึงพระมำรดำ  โกรธเดือดอุรำไม่มีสบำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้เรียนวิชำจนเก่งกล้ำแล้ววันหนึ่งก็จึง 
นึกถึงมำรดำ เกรงว่ำจะได้รับควำมยำกล ำบำกจึงคิดที่จะออกตำมหำมำรดำแสดงให้เห็นถึงควำมรัก  
ควำมเป็นห่วง กตัญญูต่อมำรดำของพระลักขณ์สินนวงส์ เมื่อตนมีหนทำงที่จะช่วยเหลือแล้วนั่นคือ 
กำรมีวิชำไว้ป้องกันตัวก็จึงระลึกถึงมำรดำและได้ออกไปตำมหำและช่วยเหลือมำรดำในที่สุด 
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 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นควำมรักของพระลักขณ์สินนวงส์ที่มีต่อนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ซึ่งแสดงบำทบำทในฐำนะบุตรที่กตัญญูต่อมำรดำ เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีวิชำควำมรู้ที่จะช่วยเหลือ
มำรดำได้ก็ใช้ชีวิตของตนเองเป็นประกันเพ่ือปกป้องมำรดำ ต่อมำเมื่อพลัดพลำกจำกกันพระลักขณ์สินนวงส์
ได้เรียนวิชำควำมรู้จนพอที่จะสำมำรถช่วยเหลือนตนเองได้ก็ยังระลึกถึงมำรดำและออกไปตำมหำและ
ช่วยเหลือนำงสุวัณณ์อัมพำในที่สุด 
 

ข.  บทบำทในฐำนะลูกศิษย์ 
 บทบำทต่อมำของพระลักขณ์สินนวงส์ที่ปรำกฏคือบทบำทลูกศิษย์ ปรำกฏในตอนที่

นำงสุวัณณ์อัมพำถูกท้ำววิรุฬมำตย์ลักตัวไป พระลักขณ์สินนวงส์จึงออกตำมหำมำรดำจนได้มำพบกับ
นำงเทพเกสสรที่อำศัยอยู่กับพระฤๅษีมหำเมฆ พระลักขณ์สินนวงส์จึงขออำศัยอยู่ด้วยและขอเรียนวิชำ
อำคมต่ำง ๆ ซึ่งพระลักขณ์สินนวงส์นั้นก็ได้ตั้งใจเล่ำเรียนและเชื่อฟังค ำสอนของพระฤๅษี ดังบทประพันธ์ 
 
 374  ោលកនាះព្រះល័ក្សខណស៍្ិននវង្្  ឱនអង្គទទួលរ ទធដីោ 
  ព្រឹង្ករៀនអាគមមនតាលា   រាលទ់ិនទិវាព្គរ់រាព្តី ។ 
 375  ស្មៃាំកនៅហតក្សនុង្អាព្ស្ម   ក្ស មារខ្ះខ្ាំករៀនរលី 
  ស្ិក្សាាលានិមិតតដន    រាំរាំង្ឥន្តនទីយម៍ែាស្ង្គម ។ 
 376  ស្ាំហដង្រិទធី វមាលព្រចក្ស្   ាែ នទាក់្សាែ នកទីស្ព្ស្ឡាយធាំ 
  ទកនទញរត់មាត់ស្ទ ត់អាគម   រិតរ ាំាែ នកភ្លចមួយាលា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 45-46) 
 
 374  กำลนัน้พระลักขณ์สนินวงส์  โอนองค์รับพุทธฎีกำ 
  พยำยำมเรียนอำคมมนตร์คำถำ  ทุกทินทิวำทุกรำตรี ฯ 
 375  หมกตัวอยู่แต่ในอำศรม  กุมำรพยำยำมเรียนบำลี 
  ศึกษำคำถำนิมติ    บดบังอินทรีย์มหำสังคม ฯ 
 376  ส ำแดงฤทธิ์ให้ประจักษ ์  ไม่มีติดขัดไม่วำ่จะยำกเท่ำไหร ่
  ท่องบ่นคล่องปำกอำคม   จริงแท้ไม่มีลืมสักหนึง่คำถำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้เรียนวิชำกับพระฤๅษีก็ขยันหมั่นเพียร
ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนจนเก่งกล้ำ เป็นศิษย์ที่ดีมำโดยตลอด กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเรียนวิชำต่ำง ๆ  
จนครบถ้วนแล้วพระลักขณ์สินนวงส์จึงมำกรำบลำพระอำจำรย์เพ่ือออกไปตำมหำมำรดำ นอกจำกนี้แล้ว
ยังเป็นศิษย์ที่ร ำลึกถึงคุณของอำจำรย์เสมอ ดังเช่นในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ตั้งสัตย์จะไปสู้รบ 
กับยักษ์ก็นึกถึงพระอำจำรย์ ดังบทประพันธ์ 
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 517  កស្ដចនឹក្សរួង្ស្ួង្ឥស្ីស្ត  ររមនរនាលមានគ ណដលល 
  ខ្ញុំស្ូមរាំែលាញយក្សខចដរង្    រដូរជ្នែស្ ូក្ស្័យនឹង្មាា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 64) 
 
 517  เสด็จนึกบวงสรวงฤๅษีศำนติ ์ บรมนรนำถมีคุณยิง่ใหญ่ 
  ข้ำขอผลำญยักษ์จังไร   แลกชีวิตสู้กษัยกับมำรดำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ไปพบกับฝูงวำนรที่มำรดำฝำกผ้ำสไบไว้
และได้รู้เรื่องรำวว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำถูกยักษ์จับไปจึงคิดที่จะไปสู้รบกับยักษ์เพ่ือชิงเอำมำรดำกลับคืน 
พระลักขณ์สินนวงส์จึงตั้งจิตอธิฐำนโดยระลึกถึงคุณของพระอำจำรย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญู
กตเวทีในฐำนะศิษย์ 

 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นบทบำทในฐำนะลูกศิษย์ของพระลักขณ์สินนวงส์ที่ตั้งใจ

ศึกษำเล่ำเรียนวิชำต่ำง ๆ จนเก่งกล้ำสำมำรถ เป็นคุณลักษณะที่ดีของกำรเล่ำเรียนซึ่งจ ำเป็นต้องมีมำนะ
พยำยำมเพ่ือฝึกฝนวิชำควำมรู้ต่ำง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีควำมรู้คุณระลึกถึงอำจำรย์ผู้สั่งสอนอยู่เสมอ 
 

ค.  บทบำทในฐำนะนักรบ 
 บทบำทต่อมำของพระลักขณ์สินนวงส์ที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทนักรบ ในตอนที่

พระลักขณ์สินนวงส์ตำมหำมำรดำจนมำถึงยังเมืองมยูรำ จึงลอบเข้ำไปในวังแล้วช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำ
ออกมำและได้เขียนสำรท้ำรบกับท้ำววิรุฬมำตย์เพ่ือแก้แค้นที่ลักตัวมำรดำของตนมำ นำงสุวัณณ์อัมพำ
จึงเตือนโอรสว่ำกองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์นั้นมีทหำรจ ำนวนมำกแต่พระลักขณ์สินนวงส์มีเพียงคนเดียว
นำงจึงเกรงว่ำจะมีอันตรำย ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้ฟังก็มิได้วิตกหรือหวำดกลัวและตอบมำรดำ
ไปด้วยจิตใจอันหำญกล้ำ ดังบทประพันธ์ 
 
 601  ក្ស្ិណស្កមដចព្រះមានកជ្ាគ  មានជ័្យក្សនុង្កលាក្សស្ដ រ់តព្មាស្ ់
  ឮអួតលារលយក្សខកព្ចីនព្ោស្ ់   កទីរកស្ដចកវលីយោល ស្ទ់ូលកទៅលា ។ 
 602  កទាះយក្សខកលីក្សទ័រកដាយចិតតកព្ោធ  ដរ់កោដិកូ្សនោរ់ស្ល រ់កព្តៀរព្ា 
  ឲ្យែិនឲ្យកែាចរូជ្យក្សា   ឲ្យខ្លាចរអារិទធិកជ្ាគជ័្យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 76) 
 
 601  ขณะนั้นสมเด็จพระมีโชค  มีชัยในกรุงโลกฟังด ำรัส 
  ได้ยินวำ่พลยักษ์มำกหนักหนำ  จึงเสด็จตอบทูลไปว่ำ ฯ 
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 602  ถ้ำแม้ยักษ์ยกทัพโดยจิตโกรธ สิบโกฏิลูกฟนัตำยทุกตัวตน 
  ให้สูญให้สิ้นหน่อพงศ์ยักษำ   ให้กลัวระอำฤทธิ์โชคชัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักขณ์สินนวงส์กล่ำวกับนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำแม่ว่ำเหล่ำกองทัพยักษ์
จะมีมำกสักเพียงใดก็ไม่เกรงกลัวจะฆ่ำให้ตำยจนสูญสิ้นเผ่ำพันธุ์ยักษ์ ให้เหล่ำยักษ์ทั้งหลำยได้เกรง  
ต่อฤทธิ์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงควำมกล้ำหำญของพระลักขณ์สินนวงส์ ที่แม้จะรู้ว่ำศัตรูนั้นน่ำกลัว
และมีจ ำนวนมำกมำยแต่ก็ยังไม่หวำดกลัวพร้อมทั้งมั่นใจในอิทธิฤทธิ์ที่มีอยู่ นอกจำกนี้พระลักขณ์สินนวงส์
ยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือกำรสู้รบที่สำมำรถแก้กลศึกของท้ำววิรุฬมำตย์ได้ ดังบทประพันธ์ 
 
 657  តយ ទធស្រទស្ូរលាន់គព្គឹក្ស  ស្នធឹក្សញរ់ញ័រដព្រព្រឹក្សា 
  ព្ក្ស ង្យក្ស្ក្សាំណាចោចឫស្ា   ចូលោរ់ក្ស មារឲ្យក្ស្ីណក្ស្័យ ។ 
 658  កែីយហលលង្ស្រស្ក្សដិរិទធីដព្ក្ស  ជ្ានាគរាជ្ដនមានរិស្រិត 
  ករីក្សរារលូនកលឿនចូលជ្ិត   កដញដិតរ ង្ចិក្សព្រះក្ស មារ ។ 
 659  ោលកនាះរូជ្រង្្អង្គព្ក្សស្ព្ត  ព្រះកោមកវីតកព្ទីស្ោដ ត់ឫទធីោល  
  កឃីញយក្សខហលលង្ស្រជ្ានាា   ព្រួស្រិស្កចញជ្ាដូចអគគី ។ 
 660  គួរអញហលលង្ស្រស្ក្សតិហព្រជ្ា  ព្គ ឌោរនាាកទៅវមាញខ្ែី 
  គិតកព្ស្ចស្កមដចព្រះចព្កី្ស   ព្ទង្់ហលលង្ស្រជ្័យរួស្មនីមាន  ។ 
 661  ព្គ ឌចូលោរចិក្សនាគរាជ្  កដាយឫទធិអាំណាចរ ណយស្មាា រ 
  ស្លុតស្ល រ់វមានាស្អស្ន់ាា   រត់ច ះកទៅនារទរដាល ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 83-84) 
 
 657  ต่อสู้ยุทธศัพท์สุรลัน่อึกกระทึก ดังลั่นสนัน่ไพรพฤกษำ 
  กรุงยักษ์ชั่วร้ำยกำจริษยำ   เข้ำมำฆ่ำกุมำรให้กษิณกษัย ฯ 
 658  แล้วแผลงศรศักติ์ฤทธิ์เกรียงไกร เป็นนำครำชมีพษิแน่แท้ 
  เปิดแผ่แม่เบี้ยเลื้อยฉับไวเข้ำชิด  ตำมติดหมำยปองกัดพระกุมำร ฯ 
 659  กำลนัน้หน่อพงศ์องค์กษัตริย์ พระโฉมเฉิดทรงฤทธิ์กล้ำ 
  เห็นยักษ์แผลศรเป็นนำคำ   พ่นพิษออกมำเป็นดั่งอัคคี ฯ 
 660  ควรเรำแผลงศรศักติแปรเป็น ครุฑโฉบจับนำคำไปพลนั 
  คิดเสร็จสมเด็จพระจักรี   ทรงแผลงศรชัยเร็วพลนั ฯ 
 661  ครุฑเข้ำโฉบจิกนำครำช  โดยฤทธิ์อ ำนำจบญุสมภำร 
  ตกใจตำยวินำศเหล่ำนำคำ   วิ่งลงไปบำดำล ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุฬมำตย์ต้องกำรจะสังหำรพระลักขณ์สินนวงส์จึงแผลงศร
ออกไปกลำยเป็นนำค ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เห็นเช่นนั้นจึงแก้กลศึกโดยกำรแผลงศรออกไป
กลำยเป็นครุฑเพ่ือให้ไปต่อสู้กับนำคจนในที่สุดนำคก็พ่ำยแพ่ต่อครุฑที่พระลักขณ์สินนวงส์แผลงศร
ออกไป แสดงให้เห็นถึงควำมฉลำดรอบรู้ในกลศึกของพระลักขณ์สินนวงส์ที่สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์
จนสำมำรถเอำชนะศัตรูได้ในที่สุด 

 
 
 จำกตัวอย่ำง จะเห็นว่ำเป็นกำรแสดงควำมหำญกล้ำของพระลักขณ์สินนวงส์ที่ 

ไม่หวั่นเกรงต่อศัตรูแม้จะรู้ว่ำศัตรูนั้นมีจ ำนวนมำกหรือเก่งกล้ำเพียงใด อีกทั้งยังแสดงถึงควำมฉลำด
รอบรู้ในกำรท ำศึกที่สำมำรถรับมือแก้กลศึกเอำชนะฝ่ำยตรงข้ำมได้ในที่สุด 

 
 ตัวละครพระลักขณ์สินนวงส์แสดงควำมเป็นตัวละครหลำยมิติแสดงควำมเป็นมนุษย์

ในหลำยบทบำท คือ มีทั้งด้ำนที่ดี เช่น กำรกตัญญูต่อบุพกำรีช่วยเหลือมำรดำและกำรเป็นศิษย์ที่ดี
ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนตำมค ำสั่งสอนของอำจำรย์ ส่วนอีกด้ำนหนึ่งแสดงควำมเป็นมนุษย์ที่ยังมีกิเลส คือ 
ยังมีโทสะหรือควำมแค้นเคือง ซึ่งควำมแค้นเคืองนี้เป็นหนึ่งในปมปัญหำที่ก่อให้เกิดจุดสูงสุดของเรื่อง
ในที่สุด 
 

4.1.2.2  นำงสุวัณณ์อัมพำ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  
นำงสุวัณณ์อัมพำเป็นตัวละครมิติเดียว นำงสุวัณณ์อัมพำเป็นชำยำของพระบำทพรหมทัตต์ มีโอรส  
1 องค์ คือ พระลักขณ์สินนวงส์ นำงสุวัณณ์อัมพำถูกนำงยักขินีใส่ร้ำยว่ำเป็นผู้หลอกพระบำทพรหมทัตต์
ไปสังหำร พระบำทพรหมทัตต์หลงเชื่อจึงสั่งประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำ แต่พระอินทร์ลงมำช่วยไว้  
จึงมีชีวิตรอด ต่อมำนำงต้องระหกระเหินเข้ำไปในป่ำกับพระลักขณ์สินนวงส์ ขณะที่เดินทำงอยู่ในป่ำ
ท้ำววิรุฬมำตย์มำพบและหลงรักนำงจึงเข้ำมำขอนำงไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยินยอม  
ท้ำววิรุฬมำตย์จึงขู่จะฆ่ำพระลักขณ์สินนวงส์ นำงสุวัณณ์อัมพำจึงต้องยอมไปกับท้ำววิรุฬมำตย์ แต่เมื่อ
มำถึงเมืองมยูรำท้ำววิรุฬมำตย์ก็ไม่สำมำรถล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำได้จึงเลี้ยงดูนำงไว้ในวัง ภำยหลัง
พระลักขณ์สินนวงส์ได้เข้ำมำช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำจำกท้ำววิรุฬมำตย์ ตัวละครนำงสุวัณณ์อัมพำ
ปรำกฏบทบำทท่ีแสดงควำมเป็นตัวละครมิติเดียว ได้แก่ 

ก.  บทบำทในฐำนะภรรยำที่ซื่อสัตย์ต่อสำมี 
 บทบำทแรกของนำงสุวัณณ์อัมพำที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของภรรยำ ในตอน 

เริ่มเรื่องมีกำรกล่ำวถึงนำงสุวัณณ์อัมพำโดยบรรยำยให้ทรำบว่ำเป็นชำยำของพระบำทพรหมทัตต์  
บทประพันธ์แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำเป็นภรรยำที่ซื่อสัตย์ต่อสำมีปรำกฏขึ้นเด่นชัดในตอนที่
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ท้ำววิรุฬมำตย์พำนำงไปยังเมืองมยูรำ เหล่ำนำงสนมทั้งหลำยต่ำงเข้ำมำปรนนิบัติแล้วกล่ำวปลอบประโลม
ให้นำงยอมเป็นชำยำของท้ำววิรุฬมำตย์แตน่ำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยอม ดังบทประพันธ์ 
 
 254  ខ្ញុំាែ ននឹក្សនាព្តង្់ស្មបតតិ  ភ្ិមានមែាក្ស្ព្តមិនស្ន លកស្នែ ៍
  ដលៃកនះដលៃហស្អក្សខ្ញុំក្ស្័យកទ   មិនឲ្យព្រ ស្រីក្សនលង្ព្រណ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 30-31) 
 
 254  ฉันไม่ไดน้ึกถึงสมบัต ิ  พิมำนมหำกษัตริยไ์ม่ได้ต้องกำร 
  วันนี้วนัพรุ่งนี้ฉนัตำย   ไม่ให้ผู้ชำยได้ล่วงล้ ำกำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำได้เล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เหล่ำนำงสนม 
ได้ฟัง แม้นำงสนมจะพยำยำมปลอมประโลมเพียงใดก็ไม่เป็นผลนำงจึงบอกแก่นำงสนมทั้งหลำยว่ำ  
นำงนั้นไม่ได้ต้องกำรทรัพย์สมบัติใด ๆ แม้ว่ำนำงจะต้องตำยนำงก็จะไม่ยอมให้ท้ำว วิรุฬมำตย์ 
ล่วงเกินนำง จำกบทประพันธ์จึงแสดงให้เห็นว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำนั้นซื่อสัตย์ต่อพระบำทพรหมทัตต์ 
ผู้เป็นสวำมีแม้ว่ำตนเองจะเป็นอันตรำยก็ไม่เกรงกลัว นอกจำกนี้อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นบทบำท
ภรรยำที่ซื่อสัตย์ต่อสำมีปรำกฏขึ้นเด่นชัดขึ้นอีก คือ ตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำพยำยำมปกป้องตนเอง
เพ่ือไม่ให้ถูกท้ำววิรุฬมำตย์ล่วงเกินได้โดยกำรอธิษฐำนขอพรจำกเทวดำ ดังบทประพันธ์ 
 
 260  ោលកនាះកោមយង្់វង្្ក  មាណ  ក្សលាននាង្កលីក្សក្សរស្ាំរះ 
  រួង្ស្ួង្កទាត ក្សនុង្ដក្សលាស្   ហលមទាាំង្អាោស្កទាត ែង្ ។ 
 261  ដបិតខ្ញុំកស្ែ ះព្តង្់នឹង្ស្េ មី  ស្ូមឲ្យព្រណីជ្ួយរ  នរ ង្ 
  ឲ្យខ្ញុំហព្រកភ្ទជ្ាព្រ ស្មដង្   ក្ស ាំឲ្យយក្សខក្សនលង្ខ្លួនខ្ញុំរន ។ 
 262  ឲ្យជ្ួយរាំរត់ក្សដីកស្នែា   នឹង្អាស្ូរាកចរស្មានយ 
  ក្ស ាំឲ្យវាមក្សយាយីព្រណ    ព្រក្សដ់ជ្ាក្ស់ស្បនដូចរាំណង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 31) 
 
 260  กำลนัน้โฉมยงวงศ์เยำวมำลย ์ กัลป์ยำณน์ำงยกกรไหว้ 
  บวงสรวงเทพยดำในไกรลำศ  แถมทั้งอำกำศเทพยดำด้วย ฯ 
 261  เพรำะฉันซื่อตรงต่อสวำม ี  ขอให้ปรำนีช่วยสนอง 
  ให้ฉันแปรเพศเป็นบุรุษสักครั้ง  อย่ำให้ยักษ์ล่วงล้ ำตวัฉันได้ ฯ 
 262  ให้ช่วยบ ำบัดควำมเสน่หำ  ต่ออสุรำโจรสำมำนย ์
  อย่ำให้มันมำย่ ำยีปรำณ   ปรำกฏชัดดั่งควำมประสงค์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำกลัวจะถูกท้ำววิรุฬมำตย์ล่วงเกิน นำงจึงตั้งจิต
อธิษฐำนขอพรจำกเทวดำ โดยกำรอ้ำงถึงควำมซื่อสัตย์ต่อสวำมีที่นำงมีของให้ช่วยดลบันดำลให้นำง
กลำยเป็นผู้ชำยเพ่ือป้องกันไม่ให้ยักษ์ท ำร้ำยนำงได้ ค ำอธิษฐำนนี้จึงท ำให้นำงรอดพ้นจำกกำร  
ถูกล่วงเกินมำได้ ซึ่งจำกบทประพันธ์แสดงให้เห็นบทบำทของนำงสุวัณณ์อัมพำที่เป็นสตรีที่ม ี
ควำมซื่อสัตย์ต่อสำมีได้อย่ำงเด่นชัด 

 
 
 จะเห็นว่ำ จำกตัวอย่ำงเป็นกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ต่อสำมีของนำงสุวัณณ์อัมพำที่รัก

และไม่คิดจะนอกใจสำมีเพ่ือเอำตัวรอดในขณะที่ตกอยู่ในควำมล ำบำก แม้ว่ำนำงจะถูกสำมีลงโทษ
อย่ำงโหดร้ำยก็ตำมแต่นำงยังภักดีต่อสำมีของนำง เป็นภำพของตัวละครหญิงในวรรณคดีที่แสดงถึง
ควำมมั่นคงต่อควำมรัก รักเดียวใจเดียว ซื่อตีงต่อสำมีโดยไม่หวั่นเกรงถึงภัยอันตรำย 
 

ข.  บทบำทในฐำนะมำรดำ 
 บทบำทต่อมำของนำงสุวัณณ์อัมพำที่ปรำกฏในเรื่องคือบทบำทของมำรดำ ในตอน 

เริ่มเรื่องมีกำรกล่ำวถึงนำงสุวัณณ์อัมพำโดยกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ทรำบถึงบทบำทของ 
นำงสุวัณณ์อัมพำนอกจำกในฐำนะของภรรยำแล้วยังกล่ำวถึงบทบำทในฐำนะมำรดำด้วย ดังบทประพันธ์ 
 
 4  រួមឯក្សកមន ាំនឹង្ជ្ាយា   ស្ វណណអមាព កោមក្សលាណ 
  ជ្ាយូរល ង្កទៅកទីរក្ស្ព្តក្សានត   កស្ដចព្រះរាជ្ទានឱរស្ា ។ 
 5  មួយអង្គព្ទង្់កោមលអព្តយង្់  ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
  ល ះធាំរនព្រាំរីព្រះវស្ា   ក្សយព្ាាាំង្នាមឲ្យរ ព្តដលល ។ 
 6  ក ែ្ ះលក្សខណស៍្ិននវង្្ក្ស មារា  ចកព្មីនកចស្ត ឫទធកជ្ាគជ័្យ 
  ឮលបីអាំណាចកលីភ្រដព្ត    ក្ស្ព្តដលលរីររង្្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 
 4  รวมเอกแม่นมกับชำยำ  สุวัณณ์อัมพำโฉมกัลยำณ ์
  เป็นยั่งยนืนำนไปจึ่งกษตัริย์กสำนติ์  เสด็จพระรำชทำนโอรสำ ฯ 
 5  หนึ่งองค์ทรงโฉมลออองค์  ดั่งองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
  ลุใหญ่ได้แปดพระวสัสำ   กษัตรำตั้งนำมให้บุตรไชย ฯ 
 6  ชื่อลักขณ์สินวงส์กุมำรำ  จ ำเริญเจษฎำฤทธิ์โชคชัย 
  เลื่องลืออ ำนำจเหนือภพไตร   กษัตริย์ไชยสองพงศ์ทรงกรุณำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำมีโอรสกับพระบำทพรหมทัตต์หนึ่งองค์อำยุ  
8 พรรษำ นำมว่ำพระลักขณ์สินนวงส์ บทประพันธ์แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำนอกจำกอยู่ใน
ฐำนะภรรยำแล้วยังอยู่ในสถำนะมำรดำอีกด้วย สถำนะมำรดำของนำงสุวัณณ์อัมพำนี้แม้ว่ำจะไม่ได้มี
กำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูบุตรแต่มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับควำมรักและควำมห่วงใยของมำรดำที่มี
ต่อบุตร เช่นตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำถูกสั่งประหำรชีวิต แต่นำงก็ยังเป็นห่วงบุตร ดังบทประพันธ์ 
 
 113  កែីយនាង្ទូលព្រះទស្រល  ស្ូមស្ែ លាដលអ់ស្ក់ទាស្ដររ៍ 
  ឯរ ព្តឱរស្ស្ៃួនលលាដលល    ស្រេដលៃក្សាំព្ាព្រស្ជ្ីនី ។ 
 114  ស្ូមកែញីទ ក្សកលីអង្គព្រះរទ  ខ្ ស្វួង្កមដចមាដ យស្ូមព្រណី 
  ដបិតកូ្សនក្សាំព្ាណាស្ឥ់តរី   ាមហតចព្ក្សីព្ទង្់កមាត  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 14) 
 
 113  แล้วนำงทูลพระทศพล  ขอสมำลำอย่ำผูกจิตพยำบำท 
  ฝ่ำยบตุรโอรสสงวนล้ ำค่ำ   ทุกวันก ำพร้ำปรำศจำกชนนี ฯ 
 114  ขอฝำกไว้เหนือองค์พระบำท ผิดพลำดอย่ำงไรแม่ขอปรำนี 
  เพรำะลูกก ำพร้ำไม่ได้กอด   ตำมแต่จักรีทรงเมตตำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำแม้จะถูกพระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรชีวิต 
แต่นำงก็ยังเป็นห่วงบุตรของนำงจึงฝำกให้พระบำทพรหมทัตต์ดูแลพระลักขณ์สินนวงส์แทนหำกแม้
พระลักขณ์สินนวงส์ท ำผิดพลำดไปก็ขอให้ปรำณี แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นห่วงบุตรของนำงสุวัณณ์อัมพำ
ที่มีต่อพระลักขณ์สินนวงส์มำกกว่ำตนเอง อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมห่วงใยบุตรของ 
นำงสุวัณณ์อัมพำคือในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เข้ำไปขออภัยโทษให้นำงสุวัณณ์อัมพำ แต่พระบำท
พรหมทัตต์ไม่สนใจเพชฌฆำตจึงจับนำงสุวัณณ์อัมพำเพ่ือจะน ำไปประหำรชีวิตแต่พระลักขณ์สินนวงส์
ตำมมำนำงสุวัณณ์อัมพำจึงห้ำมไม่ให้พระลักขณ์สินนวงส์ตำมมำ ดังบทประพันธ์ 
 
 123  ឯនាង្ស្ វណណអមាព យលរ់ ព្តដលល  ច ក្សហណនស្រដស្ញ័រករញកាះ 
  ឱររ ព្តព្ាណកព្តីយហស្នអាកឡាះ   អាល័យព្ស្កណាះអួលហណនអាក់្ស ។ 
 124  ក្សូនកអីយចូរក្សូនកនៅឲ្យជ្ា  នឹង្ព្រះរិាក្សនុង្ដំណាក្ស់ 
  ក្ស ាំរមក្សស្ល រ់ាែ នកព្ាះលលាក់្ស   ទ ក្សឲ្យហតមាន ក្ស់មាដ យរនកែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 15) 
 
 123  ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเห็นบตุรไชย จุกแน่นเส้นสั่นระรัวทั่วท้อง 
  โอบบุตรที่พึ่งแสนอำวรณ์   อำลัยสงสำรกระอักกระอ่วนแนน่ ฯ 
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 124  ลูกเอยจงลูกอยู่ให้ดี  กับพระบิดำในต ำหนัก 
  ลูกอย่ำมำตำยไม่มีเครำะห์หนัก  ไว้ให้แต่แม่คนเดียว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำเห็นว่ำพระลักขณ์สินนวงส์จะตำมนำงมำจึงเกรงว่ำ
บุตรจะได้รับอันตรำยจึงปลอบประโลมพระลักขณ์สินนวงส์เพ่ือไม่ให้ตำมนำงไป เป็นกำรแสดงออก
ของผู้เป็นมำรดำที่มีควำมรักและห่วงใยต่อบุตร แม้ตนเองจะมีอันตรำยก็ยังเป็นห่วงบุตรมำกกว่ำ  
จำกตัวอย่ำงจึงแสดงให้เห็นถึงบทบำทควำมเป็นมำรดำของนำงสุวัณณ์อัมพำที่มีต่อพระลักขณ์สินนวงส์ 

 
 
 ตัวละครนำงสุวัณณ์อัมพำแสดงควำมเป็นตัวละครมิติเดียวแสดงลักษณะนิสัย 

เพียงด้ำนเดียวไม่มีกำรเปลี่ยนเปลี่ยง โดยมีบทบำทในเรื่องเพียงสองบทบำท คือ บทบำทภรรยำ  
ที่ซื่อตรงต่อสำมีซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวละครหญิงในวรรณคดีที่แม้จะถูกลักพำตัวไปอยู่ด้วยกันแต่ก็
ยังคงควำมบริสุทธิ์หรือยังคงไม่ถูกล่วงเกิน อีกบทบำทคือบทบำทของมำรดำเป็นบทบำทที่ก่อให้เกิด
กำรผูกปมปัญหำภำยในเรื่องจนน ำมำสู่จุดสูงสุดของเรื่อง 
 

 4.2  ตัวละครประกอบ (Minor Character) 
 ตัวละครประกอบเป็นตัวละครที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับตัวละครหลัก 

ส่งผลให้มีกำรด ำเนินเรื่องอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
มีตัวละครประกอบ ดังนี้ 

 4.2.1  บิดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 
ในเรื่องลักษณวงศ์ท้ำวพรหมทัตเป็นตัวละครมิติเดียว ท้ำวพรหมทัตเป็น

สวำมีของนำงสุวรรณอ ำภำและเป็นบิดำของพระลักษณวงศ์ ในตอนที่ประพำสป่ำ นำงยักขินีมำพบเข้ำ
และเกิดหลงรักท้ำวพรหมทัตจึงแปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแลท้ำวพรหมทัตและใส่ควำมนำงสุวรรณอ ำภำ
ว่ำเป็นผู้หลอกท้ำวพรหมทัตไปสังหำร ท้ำวพรหมทัตหลงเชื่อจึงสั่งให้น ำตัวนำงสุวรรณอ ำภำ 
ไปประหำรชีวิตแต่พระลักษณวงศ์เข้ำมำขัดขวำง ท้ำวพรหมทัตจึงสั่งให้ประหำรชีวิตพระลักษณวงศ์
ด้วย หลังจำกนั้นจึงกลับไปยังนครร่วมอยู่กินกับนำงยักขินีและมีธิดำกับนำงยักษ์พระองค์หนึ่งชื่อว่ำ
นำงทัศโกสุม ตัวละครท้ำวพรหมทัตไม่ปรำกฏบทบำทในฐำนะอ่ืน ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำ 
ที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำจึงเป็นตัวละครมิติเดียว โดยตัวละครท้ำวพรหมทัตนี้
เป็นตัวละครที่ส่งผลให้เนื้อเรื่องเกิดควำมขัดแย้ง และเกิดจุดสูงสุดในโครงเรื่องย่อย ท ำให้เนื้อเรื่อง  
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น ดังบทประพันธ์ 
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      ... 
  นเรนทร์สูรฟังทูลถึงลูกยำ   ยิ่งโกรธำตะละไฟประลัยกัลป์ 
  กระทืบบำทสิงหนำทสนั่นก้อง  สะเทือนท้องพสุธำพนำสัณฑ์ 
  มันรักแม่ให้มันม้วยลงด้วยกัน  กลับไปฟันเสียให้สิ้นทั้งสองรำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28-29) 
 

 
 

ภำพที่ 20 แสดงภำพกำรด ำเนินเรื่องจนถึงจุดสูงสุดของโครงเรื่องย่อยท่ีเกิดจำกท้ำวพรหมทัต 
 

ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพระบำทพรหมทัตต์เป็น
ตัวละครมิติ เดียว พระบำทพรหมทัตต์ เป็นสวำมีของนำงสุวัณณ์ อัมพำและเป็นบิดำของ 
พระลักขณ์สินนวงส์ พระบำทพรหมทัตต์เป็นกษัตริย์ครองเมืองพำรำณสี วันหนึ่งพระบำทพรหมทัตต์
ได้ประพำสป่ำ ในขณะนั้นนำงยักขินีมำพบและหลงรักพระบำทพรหมทัตต์จึงแปลงเป็นกวำงทอง 
มำล่อหลอกให้ตำมไป เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ตำมไปจนถึงป่ำลึกก็กลับกลำยร่ำงเป็นยักษ์และได้ 
ใส่ควำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำใช้นำงมำสังหำรพระองค์ พระบำทพรหมทัตต์กลัวมำกจึงสลบไปนำงยักษ์
จึงแปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแล พระบำทพรหมทัตต์หลงเชื่อจึงสั่งให้น ำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ไปประหำรชีวิต หลังจำกนั้นจึงกลับไปยังเมืองพำรำณสีร่วมอยู่กินกับนำงยักขินีและมีธิดำกับนำงยักษ์
พระองค์หนึ่งชื่อว่ำนำงโกสิน ตัวละครพระบำทพรหมทัตต์ไม่ปรำกฏบทบำทในฐำนะอ่ืน ไม่เห็น
ควำมคิดและกำรกระท ำท่ีเปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำจึงเป็นตัวละครมิติเดียว 

ตัวละครพระบำทพรหมทัตต์นี้เป็นตัวละครที่ส่งผลให้เนื้อเรื่องเกิดควำม
ขัดแย้ง และเกิดจุดสูงสุดในโครงเรื่องย่อย ท ำให้เนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น ดังบทประพันธ์ 
 
 144  ោលកនាះព្រែែទតតជ្ាតិព្ក្សស្តយ  ទយង្់ស្ដ រ់ករជ្ឈោតទូលកដីមទង្ 
  ព្ជ្ារលារាជ្រ ព្តកទៅាមែង្   ព្រះអង្គរឹង្ព្ទង្់ព្រះព្ោធដព្ក្ស ។ 
 

เปิดเรื่อง

ท้ำวพรหมทัตตำมกวำง

นำงยักษ์ลวงท้ำวพรหมทัต

นำงยักษ์แปลงเปน็หญิงงำมมำดแูล 

ท้ำวพรหมทัต 

ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสวุรรณอ ำภำ

และพระลักษณวงศ ์

เพชฌฆำตปล่อยนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์เข้ำปำ่ 



  151 

 145  ទន្តនទាំព្រះរទហព្ស្ក្សស្នធារ់  លារ់ឮអឹង្អារ់ទាាំង្ភ្រដព្ត 
  កទីរមានតព្មាស្ព់្ាស្ក់ទៅខ្ែី   រ ាំព្ទង្់ព្រណីរាជ្រ ព្ា ។ 
 146  ករីក្សូនព្ស្ឡាញន់ឹង្មាដ យវា  ចង្់ស្ល រ់ដូចាន កនាះរិតរា៉ា  
  ឯង្កទៅស្មាល រ់ក្ស ាំយូរោរ    ទាាំង្រីរកចញជ្ាឲ្យោរ់ដវ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 18) 
 
 144  กำลนัน้พรหมทัตต์ชำติกระษัตรยิ์ ทรงสดับเพชฌฆำตทลูสำเหตุ 
  ทรำบวำ่รำชบุตรไปตำมดว้ย   พระองค์แข็งทรงพระกริ้วโกรธยิ่ง ฯ 
 145  กระทืบพระบำทตะคอกเอ็ด  สนั่นเสียงอึงเอ็ดทั้งภพไตร 
  จึงมีด ำรัสตรัสไปพลัน   ไม่ทรงปรำนีรำชบุตรำ ฯ 
 146  ถ้ำลูกรักแม่มัน   อยำกตำยด้วยกันนั้น 
  เอ็งไปฆ่ำอย่ำช้ำกำร   ทั้งสองออกไปให้เร็วไว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 4.2.2  นำงยักขินี 
ในเรื่องลักษณวงศ์นำงยักขินีเป็นตัวละครมิติเดียว นำงยักขินีเป็น 

ยักษ์หม้ำยเนื่องจำกเงำะป่ำผัวของนำงถูกงูกัดตำย ด้วยควำมเสียใจนำงจึงเดินเร่ร่อนเข้ำมำในป่ำ 
จนมำพบกับท้ำวพรหมทัตและเกิดหลงรัก นำงจึงวำงแผนแปลงร่ำงเป็นกวำงทองไปล่อหลอกให้ 
ท้ำวพรหมทัตตำมมำ เมื่อท้ำวพรหมทัตตำมมำจนถึงป่ำลึกนำงก็กลับกลำยร่ำงเป็นนำงยักขินีดังเดิม
แล้วใส่ควำมว่ำนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์เป็นคนใช้ให้นำงมำจับท้ำวพรหมทัตกิน ฝ่ำย 
ท้ำวพรหมทัตด้วยควำมเสียใจและควำมกลัวจึงสลบไป นำงยักขินีจึงแปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำ
ปรนนิบัติเมื่อท้ำวพรหมทัตฟ้ืนขึ้นมำพบหญิงงำมก็เกิดควำมรักใคร่จึงขอให้นำงตำมกลับเข้ำไปยังเมือง
พร้อมกับพระองค์ ภำยหลังนำงยักขินีมีธิดำกับท้ำวพรหมทัตพระองค์หนึ่งนำมว่ำนำงทัศโกสุม  
ตัวละครนำงยักขินีไม่ปรำกฏบทบำทในฐำนะอ่ืน ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือ
ควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทที่ต้องกำรเป็นมเหสีของท้ำวพรหมทัตจึงเป็น 
ตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
  พอประสบพบพวกโยธำทัพ   ยืนขยับเยี่ยมมองตำมช่องผำ 
  จึงเห็นท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พำคณำสำวสนมออกชมดง 
  กับลูกรักอัคเรศบนรถแก้ว   ให้ผ่องแผ้วชื่นชมสมประสงค์ 
  จะแปลงเป็นนำงกระษัตริย์ให้หยัดยง  ไปด้วยองค์กระษัตรำในธำนี 
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  ยุให้ฆ่ำลูกรักกับอัคเรศ   ไปนิเวศน์จะได้เป็นมเหสี 
  ให้ลืมไอ้เงำะป่ำผู้สำมี   ยักขินีเนรมิตด้วยฤทธำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 22-23) 
 

ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร นำงยักขินีเป็นตัวละคร
มิติเดียว นำงยักขินีเป็นยักษ์หม้ำยเนื่องจำกเงำะป่ำผัวของนำงถูกงูกัดตำย ด้วยควำมเสียใจนำงจึงเดิน
เร่ร่อนเข้ำมำในป่ำจนมำพบกับพระบำทพรหมทัตต์และเกิดหลงรักจึงวำงแผนก ำจัดนำงสุวัณณ์อัมพำ
และพระลักขณ์สินนวงส์นำงจึงแปลงร่ำงเป็นกวำงทองไปล่อหลอก ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อเห็น
กวำงทองก็อยำกได้จึงขอให้พระบำทพรหมทัตต์ไปตำมจับกวำงทอง เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ 
ตำมกวำงทองมำจนถึงป่ำลึกนำงก็กลำยร่ำงเป็นนำงยักขินีดังเดิมแล้วใส่ควำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำและ
พระลักขณ์สินนวงส์เป็นผู้ใช้ให้นำงมำสังหำรพระบำทพรหมทัตต์ ฝ่ำยพระบำทพรหมทัตต์ด้วยควำมกลัว
และเสียใจจึงสลบไป นำงยักขินีจึงแปลงกำยเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแลเมื่อพระบำทพรหมทัตต์ฟ้ืนขึ้นมำ
พบหญิงงำมก็เกิดควำมรักใคร่จึงขอให้นำงตำมกลับเข้ำไปยังเมืองพร้อมกับพระองค์ ต่อมำนำงยักขินี
และพระบำทพรหมทัตต์มีธิดำพระองค์หนึ่งนำมว่ำนำงโกสิน ตัวละครนำงยักขินีไม่ปรำกฏบทบำท  
ในฐำนะอ่ืน ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ 
ปรำกฏแต่บทบำทที่ต้องกำรเป็นมเหสีของท้ำวพรหมทัตจึงเป็นตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
 26  ដលៃមួយនាង្យក្សខចង្់កទៅដព្រ  កដីរហស្េង្រក្សរដីកដាយររេា 
  គិតកែីយយក្សខច ះរីស្លា   យាព្ារួស្រាន់កទៅោរ់ខ្ែី ។ 
 27  ល ះយក្សខកទៅដលក់្សនុង្ដព្រព្រឹក្ស្  ឮស្រទស្នធឹក្សរលកស្នីយ ៍
  កស្ីចលាន់អឹង្ក្សង្ក្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ   យក្សខលាក្ស់រួនខ្ែីក្សនុង្ព្រឹក្សា ។ 
 28  កែីយយក្សខកវែៀង្លរលូនកទៅលេាត់  កឃីញព្រះព្រែែទតតនឹង្រ ព្ា 
  នាាំនាង្កលង្កដាយអរញ្ាវា   កឃីញកោមោយាករញចិតតដព្ក្ស ។ 
 29  យក្សខព្ស្ីគិតដវនលាអនក្សកនះ  រូរលអកមល ះរន់ករក្សដព្ក្ស 
  លអព្ទង្់ទា ាំង្វង្្័ភ្ន្តក្សតរ ដព្រ    រនមក្សកធេីរដីអញកែៅស្ម ។ 
 30  គួរអញគិតហក្សលង្ជ្ាព្ស្តី   ព្ក្សម ាំព្ស្ស្ព់្ស្ីលអឧតដម 
  នឹង្នាាំកស្ដចកទៅរ រីរមយ    កធេីឲ្យស្មាល រ់រាជ្កទវី ។ 
 31  នូវក្សូនព្រ ស្កនាះកចញឲ្យោរ់  មែាក្ស្ព្តកលីក្សអញជ្ាមកែស្ី 
  គិតកព្ស្ចរ ាំលង្់យក្សខិនី    និមែិតខ្លួនខ្ែីកដាយឫទធា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 4) 
 
 26  วันหนึ่งนำงยักษ์อยำกไปป่ำ  เดินแสวงหำสำมีตำมบรรพตำ 
  คิดแล้วยักษ์ลงออกจำกศำลำ  ยำตรำออกไปโดยฉับพลนั ฯ 
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 27  คร้ันยักษ์ไปถึงในไพรพฤกษ ์ ได้ยินเสียงอึกทึกของพลเสนีย ์
  หัวเรำะลั่นอึงก้องในพฤกษ์ไพร  ยักษ์ซ่อนตัวพลันในพฤกษำ ฯ 
 28  แล้วยักษ์ลอบมองซ่อนกำยพลัน เห็นพระพรหมทัตต์และบุตรำ 
  พำนำงเที่ยวเล่นตำมอรัญวำ   เห็นโฉมฉำยำต้องใจยิ่งนัก ฯ 
 29  ยักษ์ศรีคิดไฉนว่ำองค์นี ้  รูปลออยิ่งล้นถึงเพียงนี ้
  ลออทรงทั้งวงศ์พักตร์ประไพ  ได้มำท ำสำมีกูว่ำสม ฯ 
 30  ควรกูคิดแปลงเป็นสตรี  แรกรุ่นสำวลอออุตดม 
  แล้วตำมเสด็จไปบุรีรมย์   ท ำให้สิ้นรำชเทวี ฯ 
 31  และลูกชำยนัน้ออกไปให้ไว  มหำกษัตริย์ยกกูเป็นมเหสี 
  คิดเสร็จไม่ช้ำยักขิน ี   นิมิตตัวพลนัด้วยฤทธำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 4.2.3  พญำยักษ์ 
ในเรื่องลักษณวงศ์ท้ำววิรุญมำศเป็นตัวละครมิติเดียว ท้ำววิรุญมำศเป็น

พญำยักษ์ครองเมืองมยุรำ วันหนึ่งท้ำววิรุญมำศเสด็จพระพำสป่ำแล้วได้มำพบนำงสุวรรณอ ำภำและ
พระลักษณวงศ์นอนหลับอยู่ใต้ต้นรัง ท้ำววิรุญมำศจึงเสกมนต์ใส่นำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณ์วงศ์
ให้หลับใหล เมื่อท้ำววิรุญมำศเข้ำมำใกล้ ๆ ก็หลงรักนำงสุวรรณอ ำภำจึงร่ำยมนต์ให้นำงสุวรรณอ ำภำ
ตื่นแล้วถำมนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเหตุใดจึงมำอยู่ในป่ำกับเด็กเพียงสองคน นำงสุวรรณอ ำภำบอก 
ท้ำววิรุญมำศว่ำนำงและลูกพลัดหลงกับพระสวำมีจึงออกเดินป่ำเพ่ือตำมหำสวำมีพลำงหันไปปลุก 
พระลักษณวงศ์แต่พระลักษณวงศ์ก็ไม่รู้สึกตัว ท้ำววิรุญมำศจึงบอกนำงสุวรรณอ ำภำว่ำในขณะนี้ 
พระลักษณวงศ์ประหนึ่งซำกศพไม่ว่ำใครก็ไม่สำมำรถช่วยให้ฟ้ืนขึ้นมำได้ ท้ำววิรุญมำศจึง เกี้ยวพำรำสี
ขอให้นำงสุวรรณอ ำภำไปเป็นมเหสีอยู่ที่เมืองมยุรำแต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่สนใจท้ำวิรุญมำศและพยำยำม
ปลุกพระลักษณวงศ์ให้ตื่น ท้ำววิรุญมำศจึงโกรธจึงยกพระแสงหมำยจะสังหำรนำงสุวรรณอ ำภำและ 
พระลักษณวงศ์ เมื่อนำงสุวรรณอ ำภำเห็นเช่นนั้นก็หวำดกลัวจึงร้องขอต่อท้ำววิรุญมำศว่ำหำกไม่ท ำ
อันตรำยพระลักษณวงศ์นำงจะยอมตำมท้ำววิรุญมำศกลับเมืองมยุรำไป ท้ำววิรุญมำศจึงตกลงและพำ
นำงสุวรรณอ ำภำกลับเมืองมยุรำ แต่เมื่อมำถึงเมืองมยุรำท้ำววิรุฬมำศไม่สำมำรถล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำได้จึง
ได้เลี้ยงดูนำงสุวรรณอ ำภำไว้ในปรำสำท ต่อมำเมื่อพระลักษณวงศ์เข้ำมำพำตัวนำงสุวรรณอ ำภำ 
คืนไปแล้วได้เขียนสำรท้ำรบไว้ ในครั้งนั้นโหรท ำนำยว่ำดวงชะตำถึงฆำต แต่ท้ำววิรุญมำศก็ยังออก  
ไปรบกับพระลักษณวงศ์และถูกศรของพระลักษณวงศ์จนสิ้นชีพ ตัวละครท้ำววิรุญมำศไม่ปรำกฏบทบำท
ในฐำนะอ่ืน ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ 
ปรำกฏแต่บทบำทที่หลงรักและต้องกำรนำงสุวรรณอ ำภำมำเป็นมเหสีจึงเป็นตัวละครมิติเดียว  
ดังบทประพันธ์ 
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  ...     พินิจนำงแน่งน้อยนวลหง 
  ขนงเนตรเกศกรฉะอ้อนองค์   งำมวงพระวิลำศดั่งดวงเดือน 
  ทั้งสองถันสันทัดสัตตบุษย์   ประเสริฐสุดสตรีไม่มีเหมือน 
  จะชมไหนงำมนั่นให้ฟั่นเฟือน  โอษฐ์เจ้ำเยื้อนเหมือนจะยิ้มให้ชำยเชย 
  ทั้งสองแก้มแจ่มดังลูกจันห่ำม  ชะช่ำงงำมสุดดีเจ้ำพี่เอ๋ย 
  ตัวพี่ชำยไร้นำงร้ำงคู่เชย   ชะรอยบุญเรำเคยเป็นคู่ชม 
  พี่จะเชิญยอดรักไปนคเรศ   เป็นปิ่นเกศแสนสุรำงค์นำงสนม 
  ยิ่งกลัดกลุ้มรุมรึงอำรมณ์ตรม  จะใคร่ชมเชยชิดทั้งนิทรำ 
  แล้วกลับตรึกนึกอำยเสียดำยศักดิ์  มำลอบลักสมสนิทเสน่หำ 
  จะผันแปรแก้กลับพระมนตรำ  ให้แก้วตำได้สมประดีกำย 
  ถึงเรำยักษ์เป็นศักดิ์กรุงกระษัตริย์  ศรีสวัสดิ์จะไม่รักอย่ำพักหมำย 
  แล้วขุนมำรอ่ำนมนตร์ให้เคลื่อนคลำย  ประโลมสำยสุดที่รักด้วยค ำวอน 
  ทรำมสวำทไสยำสน์อยู่ไยเล่ำ  ขอเชิญเจ้ำฟื้นกำยเถิดสำยสมร 
  พี่จะรับนิ่มน้องไปครองนคร   ประคองกรรับขวัญนำงกัลยำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 
 

ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ท้ำววิรุฬมำตย์เป็นตัวละคร
มิติเดียว ท้ำววิรุฬมำตย์เป็นพญำยักษ์ครองเมืองมยูรำ วันหนึ่งท้ำววิรุฬมำตย์เสด็จประพำสป่ำ 
แล้วได้มำพบนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์นอนหลับอยู่ใต้ต้นไทรขอบสระ ท้ำววิรุฬมำตย์
จึงเสกมนต์ใส่นำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ให้หลับ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำมำใกล้ ๆ  
ก็หลงรักนำงสุวัณณ์อัมพำจึงปลุกให้นำงตื่นแล้วพยำยำมลวงโลมให้นำงไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวัณณ์อัมพำ 
ไม่สนใจท้ำววิรุฬมำตย์จึงโกรธจึงยกพระแสงหมำยจะสังหำรพระลักขณ์สินนวงส์ เมื่อนำงสุวัณณ์อัมพำ
เห็นเช่นนั้นก็เกรงว่ำบุตรจะได้รับอันตรำยจึงยอมตำมท้ำววิรุฬมำตย์กลับเมืองมยูรำไป เมื่อมำถึงเมือง 
มยูรำท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำอีกแต่ก็ไม่สำมำรถล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำได้
จึงเลี้ยงดูนำงสุวัณณ์อัมพำไว้ในปรำสำท ต่อมำพระลักขณ์สินนวงส์เข้ำมำช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำแล้วได้
เขียนสำรท้ำรบกับท้ำววิรุฬมำตย์ ท้ำววิรุฬมำตย์จึงจะออกไปรบกับพระลักขณ์สินนวงส์ตำมค ำท้ำแต่
โหรท ำนำยว่ำดวงชะตำถึงฆำต ท้ำววิรุฬมำตย์จึงลังเลที่จะออกไปรบแต่ในที่สุดก็ออกไปรบกับ 
พระลักขณ์สินนวงส์และเสียทีให้กับพระลักขณ์สินนวงส์ ตัวละครท้ำววิรุฬมำตย์ไม่ปรำกฏควำมคิด  
กำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทที่หลงรักและ
ต้องกำรนำงสุวัณณ์อัมพำมำเป็นมเหสีจึงเป็นตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
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 205  អូនកអីយនាង្ក្ស ាំខ្ឹង្នឹង្រង្  មាស្ស្នង្ព្ស្ីកស្នែន៍ឹង្ករៀមដលល 
  រង្លាមក្សកលង្ហតព្រឹក្សដព្រ   ារ់ដចរនជួ្រនឹង្ក្សនិដឋា ។ 
 206  ករៀមរង្នាមក ែ្ ះវមារុឡមាតយ  ស្ាិតកលីព្រស្ទព្ក្ស ង្មយូរា៉ា  
  កស្យរាជ្យជ្ាធាំកលីកស្នា   ស្មបតតិកព្ចីនកព្តៀរព្ាឥតខ្េះអេី ។ 
 207  រង្នឹង្យក្សអូនកទៅនគរ   រវរកលីក្សនាង្ជ្ាមកែស្ី 
  កមន ាំកមនាង្រកព្មីព្ស្ី    ស្ូមអូនព្រណីកទៅាមរង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
 205  น้องเอยนำงอย่ำโกรธพี่  เนื้อทองสนองศรีเสน่ห์กับพี่ 
  พี่ว่ำมำเที่ยวในพฤกษ์ไพร   ถูกใจได้พบกับขนิษฐำ ฯ 
 206  เรียมพี่นำมชื่อวิรุฬมำตย ์  สถิตเหนือปรำสำทกรุงมยุรำ 
  เสวยรำชย์เปน็ใหญ่เหนือเสนำ  สมบัติมำกมำยเรียงรำยไม่ขำดอะไร ฯ 
 207  พี่จะเอำน้องไปนคร  บวรยกนำงเป็นมเหส ี
  แม่นมแม่นำงบ ำเรอศรี   ขอน้องปรำนีไปตำมพี่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 4.2.4  พระฤๅษี 
ในเรื่องลักษณวงศ์ฤๅษีมหำเมฆเป็นตัวละครมิติเดียว ฤๅษีมหำเมฆเป็นผู้

บ ำเพ็ญพรตอยู่ในป่ำ วันหนึ่งไปพบทำรกอยู่ในดอกบัวจึงน ำมำเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่ำทิพเกสร ต่อมำเมื่อ
พระลักษณวงศ์หลงทำงมำถึงยังอำศรมของฤๅษีมหำเมฆ จึงได้เลี้ยงดูและสั่งสอนวิชำอำคมต่ำง ๆ ให้แก่
พระลักษณวงศ์ และได้เสกอำวุธคือพระขรรค์และธนูให้พระลักษณวงศ์ไว้เพ่ือใช้ป้องกันตัว ต่อมำเมื่อ 
พระลักษณวงศ์จะออกเดินทำงไปช่วยเหลือมำรดำ พระฤๅษีมหำเมฆจึงเสกม้ำวิเศษให้พระลักษณวงศ์ 
และฝำกให้พระลักษณวงศ์ดูแลนำงทิพเกสรต่อไปในภำยภำคหน้ำ ตัวละครพระฤๅษีมหำเมฆไม่ปรำกฏ
บทบำทในฐำนะอ่ืน ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของ 
กำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทที่ เป็นอำจำรย์ของพระลักษณวงศ์จึง เป็นตัวละครมิติ เดียว  
ดังบทประพันธ์ 
 
  ทั้งคำถำอำคมอันเลิศแล้ว   ให้คลำดแคล้วสำตรำเป็นห่ำฝน 
  นฤมิตบิดเบือนในกำยตน   ถึงอับจนจวนตัวไม่กลัวตำย 
  หน่อกระษัตริย์สังวัธยำยเวท  ซึ่งวิเศษจ ำได้ดังใจหมำย 
  ทั้งเวทมนตร์บ่นคล่องไม่เคลื่อนคลำย  แสนสบำยอยู่ในบรรณศำลำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 51) 
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ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ฤๅษีมหำเมฆเป็นตัวละคร
มิติเดียว ฤๅษีมหำเมฆเป็นผู้บ ำเพ็ญพรตถือศีลอยู่ในป่ำ คืนหนึ่งพระฤๅษีไปสรงน้ ำและได้พบทำรกอยู่ใน
ดอกบัวจึงน ำมำเลี้ยงจนอำยุได้ 8 ปี จึงตั้งชื่อให้ว่ำนำงเทพเกสสร พระฤๅษีรู้ว่ำนำงเทพเกสสรคือเนื้อคู่
ของพระลักขณ์สินนวงส์จึงเลี้ยงดูนำงเพ่ือรอคอยพระลักขณ์สินนวงส์ ต่อมำเมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ 
หลงทำงมำถึงยังอำศรม พระฤๅษีมหำเมฆจึงสั่งสอนวิชำอำคมต่ำง ๆ ให้แก่พระลักขณ์สินนวงส์และได้
เสกอำวุธให้พระลักขณ์สินนวงส์ไว้เพ่ือใช้ป้องกันตัว เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์จะออกเดินทำงไปช่วยเหลือ
มำรดำ พระฤๅษีมหำเมฆจึงเสกม้ำวิเศษให้พระลักขณ์สินนวงส์ใช้เป็นพำหนะในกำรเดินทำงและฝำกให้
พระลักขณ์สินนวงส์ดูแลนำงเทพเกสสร ตัวละครพระฤๅษีมหำเมฆไม่ปรำกฏควำมคิด กำรกระท ำ 
ที่ เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทที่ เป็นอำจำรย์ของ  
พระลักขณ์สินนวงส์จึงเป็นตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
 367  ោលកនាះព្រះម នីព្ទង្់ស្ណដ ារ់  ស្ស្រទស្ាំដីស្ួរកៅក ៉ា  
  កទីរមានស្ង្ឃដីោលាកអីកៅ   ចង្់កនៅក៏្សកនៅាមរាំណង្ ។ 
 368  ឥស្ីព្ររ់ករឿង្រីរិា   ឲ្យរាជ្ក្ស មារដឹង្ទាំនង្ 
  រិាព្តូវក្សលយក្សខយង្់ឃនង្   ឲ្យកស្ដចចរ់ចង្មាដ យរិោដ ។ 
 369  កតជ្ះក្ស ស្លមិនឲ្យក្ស្័យ  នាាំាន កដីរដព្រមិនឲ្យោល ត 
  ជ្ួនកដក្សរីរនាក្ស់យក្សខែិនជ្ាតិ   វាលរលួចមាាអនក្សកទៅ ។ 
 370  ទ ក្សក្សនុង្នគរមយូរា៉ា    នាង្ហតង្កស្ោហរង្ក្សដួលកដដ  
  នឹក្សរាែ នកភ្លចជ្ានិចចកនៅ   យូរលង្់តិចកទៅរនជ្ួរាន  ។ 
 371  ដបិតខ្លួនាចស្ជ់្រាកែីយ  កៅកអីយកនៅច ះក្ស ាំក ល្ ះាន  
  អស្ឱ់នស្កនដាស្ាែ នកវរា   ទ ក្សជ្ារអូនភាៃ ស្ៃួនកស្ែីព្រណ ។ 
 372  ែដា ាំកព្ស្ចកែីយកទីរឯារស្  ករីស្អស្ហ់ែលក ីមក្សព្រទាន 
  ែ ចហចក្សក្ស មារទាាំង្រីរព្រណ   ឲ្យរនររិកភាគជ្ារាលដ់លៃ ។ 
 373  ឥស្ីព្រកដៅក្ស មារា   ឲ្យករៀនាលាស្ិលបស្ព្ស្តស្័យ 
  ស្ិលបមនតអាគមរាលហ់តដលៃ   ក្ស មារដលលាែ នកទីលទាលព់្តង្់ណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 44-45) 
 
 367  กำลนัน้พระมุนทีรงสดบั  ถ้อยค ำกล่ำวถำมหลำนพลนั 
  จึงมีสังฆฎีกำวำ่เออหลำน   อยำกอยู่ก็อยู่เลยตำมประสงค์ ฯ 
 368  ฤๅษีบอกเรื่องของบิดำ  ให้รำชกุมำรรู้เรื่องรำว 
  บิดำต้องกลยักษ์คะนอง   ให้เสด็จจับผูกแม่ไปพิฆำต ฯ 
 369  เดชะกุศลไม่กษัยตำย  พำกันเดินไพรไม่คลำด 
  คร้ันนอนทั้งสองคนยักษ์หินชำติ  มันลอบลักมำรดำเจ้ำไป ฯ 
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 370  ไว้ในนครมยูรำ   นำงมีแตโ่ศกำรุ่มร้อน 
  นึกถึงเจ้ำไม่มีลืมเปน็นจิอยู่   นำนสักนิดจะได้พบกัน ฯ 
 371  เพรำะตัวตำแก่ชรำแล้ว  หลำนเอ๋ยอยู่ด้วยกันอย่ำทะเลำะกัน 
  อ่อนโอนเต็มใจไม่มีเวรำ   ไว้เป็นน้องพะงำสงวนเสมอชีวิต ฯ 
 372  สั่งเสร็จแล้วฝำ่ยดำบส  เลือกเหล่ำผลไม้มำประทำน 
  ยื่นแจกกุมำรทั้งสององค ์   ให้ได้บริโภคทุกวัน ฯ 
 373  ฤๅษีสั่งสอนกุมำรำ   ให้เรียนคำถำศิลปศำสตร์ไสย์ 
  ศิลป์มนตร์อำคมทุกวนั   กุมำรไชยไม่มีขำดตรงไหน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 4.2.5  ตัวละครเอกฝ่ำยหญิง 
ในเรื่องลักษณวงศ์นำงทิพเกสรเป็นตัวละครมิติเดียว นำงทิพเกสรถือ

ก ำเนิดจำกดอกบัว เมื่อพระฤๅษีมหำเมฆไปพบจึงน ำมำเลี้ยงให้อยู่ในอำศรม วันหนึ่ง ในขณะที่ 
พระลักษณวงศ์ออกตำมหำมำรดำจนหลงมำยังอำศรมและได้พบกับนำงทิพเกสร นำงทิพเกสรจึงถำมไถ่
ถึงควำมเป็นมำเมื่อพระลักษณวงศ์ได้เล่ำเรื่องรำวให้ฟังนำงทิพเกสรจึงชวนให้พระลักษณวงศ์ 
อยู่ด้วยกันที่อำศรม หลังจำกนั้นนำงทิพเกสรกับพระลักษณวงศ์ก็ได้เป็นเพ่ือนเล่นกันและอยู่ด้วยกัน  
ที่อำศรมของพระฤๅษีมหำเมฆ ตัวละครนำงทิพเกสรไม่ปรำกฏควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลง
หรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทที่เป็นน้องสำวของพระลักษณวงศ์จึงเป็น  
ตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
  นำงโฉมยงองค์ทิพเกสร   เฝ้ำวิงวอนชักชวนพระเชษฐำ 
  พ่อตำไปไกลลับไม่กลับมำ   เล่นชิงช้ำเถิดอย่ำบ่นพระมนตร์เลย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 
 

ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร นำงเทพเกสสรเป็นตัวละคร
มิติเดียว นำงเทพเกสสรถือก ำเนิดจำกดอกบัว เมื่อพระฤๅษีมหำเมฆไปพบจึงน ำมำเลี้ยงจนอำยุได้ 8 ปี 
วันหนึ่งในขณะที่พระลักขณ์สินนวงส์ออกตำมหำมำรดำจนหลงมำยังอำศรมและได้พบกับนำงเทพเกสสร 
นำงเทพเกสสรจึงถำมไถ่ถึงควำมเป็นมำเมื่อพระลักขณ์สินนวงส์ได้เล่ำเรื่องรำวให้ฟังนำงเทพเกสสรจึง
ชวนให้พระลักขณ์สินนวงส์อยู่ด้วยกันที่อำศรม หลังจำกนั้นนำงเทพเกสสรกับพระลักขณ์สินนวงส์ก็ได้
เป็นเพ่ือนเล่นกันและอยู่ด้วยกันที่อำศรมของพระฤๅษีมหำเมฆ แม้ทั้งคู่จะยังเป็นเด็กแต่ก็ยังมีกำร
แสดงออกถึงควำมรักซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ตัวละครนำงเทพเกสสรไม่ปรำกฏควำมคิดและ
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กำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำปรำกฏแต่บทบำทที่เป็นคนรักของ  
พระลักขณ์สินนวงส์จึงเป็นตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
 306  មានមួយទិវាព្រះឥស្ី   ករីស្រាជ្ក្ស មារីមួយអង្គារ 
  នាង្កក្សីតអាំរីរូទ មាែ     ក្សនុង្នាទីទឹក្សព្ស្ះព្ស្ង្់ព្ស្ី ។ 
 307  មក្សទ ក្សចិញ្ចឹមក្សនុង្អាព្ស្ម  ឥស្ីឱតដមព្ទង្់ព្រណី 
  នាង្មានរូរលអព្ស្ស្ព់្រិមព្រីយ ៍   ស្មបុរកលឿង្ខ្ចីភ្ន្តក្សតែ រែង្់ ។ 
 308  ព្ក្សអូរក្សលិនោល យធាំស្យស្រេ   ៃុយ ៃុររិកដារអរ់អស្អ់ង្គ 
  កព្ាះនាង្ព្រលនាស្ាំកដៅចាំ   ជ្ួរល័ក្សខណស៍្ ីននវង្្ជ្ាស្េ មី ។ 
 309  នាង្ហតង្រីភ្ក្សដិកនៅអាព្ស្ម  ល ះធាំរនព្រាំរីោន ាំខ្ែី 
  កទីរាស្នែតនាមក្ស មារី    ជ្ាកទរកក្សស្្រកោមធីា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 37) 
 
 306  คืนหนึ่งพระฤๅษ ี   รับรำชกุมำรีองค์หนึ่ง 
  นำงเกิดจำกดอกบัวปทุมมำ   ในนทีน้ ำสระสรงศรี ฯ 
 307  มำไว้เลี้ยงดูในอำศรม  ฤๅษีอุดมทรงปรำน ี
  นำงมีรูปงดงำมสวยสดเปรมปรยี์  ผิวพรรณเหลืองอ่อนใบหน้ำผุดผ่อง ฯ 
 308  หอมกลิ่นกลำยกระจำยทัว่  กลิ่นหอมฟุ้งอบอวลทั้งองค์ 
  เพรำะนำงปรำรถนำที่จะรอ   พบลักขณ์สีนนวงส์เป็นสวำมี ฯ 
 309  นำงเฝำ้ภักดีอยู่ที่อำศรม  คร้ันเติบใหญ่ได้แปดปพีลัน 
  ตำจึงสมมุตนิำมกุมำรี   เป็นเทพเกสสรโฉมธิดำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 4.2.6  ม้ำเสก 
ในเรื่องลักษณวงศ์ม้ำเสกเป็นตัวละครมิติเดียว ม้ำเสกเป็นพำหนะที่ 

พระฤๅษีมหำเมฆเสกให้พระลักษณวงศ์ไว้ส ำหรับเดินทำง ตัวละครม้ำเสกไม่ปรำกฏบทบำทในฐำนะอ่ืน 
ไม่เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงหรือควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำท
ที่เป็นที่ปรึกษำและผู้ชี้แนะของพระลักษณวงศ์จึงเป็นตัวละครมิติเดียว ซึ่งบทบำทกำรเป็นที่ปรึกษำ
และผู้ชี้แนะของม้ำเสกเป็นบทบำทที่คอยให้ค ำปรึกษำและชี้แนะพระลักษณวงศ์ในกำรที่จะตัดสินใจ
หรือขอข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ปรำกฏในตอนที่พระลักษณวงศ์ได้รับผ้ำสไบจำกวำนรแล้วคร่ ำครวญถึง 
นำงสุวรรณอ ำภำจนสลบไป เมื่อฟ้ืนขึ้นมำม้ำเสกจึงได้กล่ำวค ำประโลมพระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  ฝ่ำยพญำม้ำทรงกโ็ลมเล้ำ   อย่ำโศกเศร้ำเลยหนำพ่อโฉมฉำย 
  เรำได้ควำมแล้วจะตำมไปแก้อำย  ลุยทลำยให้เป็นภัสม์ธุลลีง 
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  ถึงร้องไห้ไหนจะพบพระแม่เจ้ำ  จะช้ำเปล่ำอยูไ่ยในไพรระหง 
  เร่งตรึกกำรที่จะรำญรณรงค์   เรำก็คงจะได้พบพระมำรดร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 62) 
 

จำกบทประพันธ์ ม้ำเสกได้ปลอบประโลมพระลักษณวงศ์ให้คลำยจำก
ควำมเศร้ำโศกเพ่ือจะเร่งเดินทำงไปช่วยนำงสุวรรณอ ำภำ เมื่อพระลักษณวงศ์ได้ฟังค ำปลอบประโลม
ของม้ำเสกก็จึงคลำยจำกควำมโศกเศร้ำแล้วเร่งออกเดินทำงเพ่ือไปช่วยเหลือนำงสุวรรณอ ำภำ  
อีกตอนหนึ่งเมื่อมำถึงยังนครมยุรำแล้วม้ำเสกจึงได้ชี้แนะพระลักษณวงศ์ถึงแนวทำงในกำรช่วย 
นำงสุวรรณอ ำภำออกจำกเมืองยักษ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  อัสดรสอนสั่งพระทรงฤทธิ ์   พระจงคิดตรองควำมตำมประสงค์ 
  เที่ยวแสวงแปลงปลอมให้แปลกองค์  เห็นมั่นคงพบแม่แล้วพำมำ 
  ให้พ้นมือขุนมำรส ำรำญจติ   จึงค่อยคิดฆ่ำโคตรไอ้ยักษำ 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 65) 
 

จำกบทประพันธ์ ม้ำเสกได้ชี้แนะแนวทำงในกำรช่วยนำงสุวรรณอ ำภำออกจำก
เมืองมยุรำให้กับพระลักษณวงศ์โดยให้พระลักษณวงศ์ปลอมตัวเข้ำไปสืบข่ำวในเมือง เมื่อทรำบว่ำ  
นำงสุวรรณอ ำภำอยู่ที่ใดก็ให้ไปพำนำงออกมำจำกเมืองมยุรำแล้วจึงค่อยไปสังหำรท้ำววิรุญมำศ  
พระลักษณวงศ์เห็นด้วยและได้ท ำตำมค ำแนะน ำของม้ำเสก อีกตอนหนึ่งในตอนที่ท้ำววิรุญมำศให้ทหำร 
แกล้งท ำเป็นถอยทัพหนี พระลักษณวงศ์จึงปรึกษำม้ำเสกว่ำที่พวกเสนำยักษ์พำกันถอยทัพหนีนี้ 
เหล่ำยักษ์ยอมแพ้หรืออย่ำงไร ม้ำเสกก็จึงตอบไป ดังบทประพันธ์ 
 
  อัสดรสอนองค์พระทรงฤทธิ์   อย่ำวำงจิตกลศึกไอ้ยักษำ 
  ประเดี๋ยวยักษ์มันจะหนักกว่ำก่อนมำ  พ่ออุตส่ำห์ตรึกกำรจะรำญรอน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 84) 
 

จำกบทประพันธ์ ม้ำเสกเตือนพระลักษณวงศ์มิให้หลงกลศึกของกองทัพ
ยักษ์แต่ให้เตรียมรับมือกับกองทัพที่จะกลับมำโจมตีอีกครั้ง อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็น  
ที่ปรึกษำและชี้แนะแนวทำงให้พระลักษณวงศ์คือในตอนที่ท้ำววิรุญมำศแปลงเป็นกองทัพของ  
พระอินทร์เข้ำมำหำพระลักษณวงศ์ ซึ่งพระลักษณวงศ์ก็คิดว่ำเป็นพระอินทร์และเหล่ำเทวดำจริง ๆ 
แต่ม้ำเสกไม่เชื่อจึงเตือนสติพะลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
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  ...     แต่พำชีแสนฉลำดประหลำดใจ 
  ไม่วำงจิตพิศดูหมู่เทเวศ   ก็แจ้งเหตุกลศึกไม่สงสัย 
  เห็นเข้ียวแก้วแวววำวรำวกับไฟ  ก็ตกใจทูลเตือนกุมำรำ 
  อย่ำแลหลงมิใช่องค์พระอินทร์ดอก  เข้ียวมันงอกอยู่ในโอษฐ์ของยักษำ 
  มันกลับแกล้งแปลงกำยเป็นกลมำ  อย่ำนิ่งช้ำเชิญแผลงพระแสงทรง ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 85) 
 

จำกบทประพันธ์ ม้ำเสกได้เตือนพระลักษณวงศ์ว่ำนี่ไม่ใช่พระอินทร์แต่เป็น
ยักษ์แปลงมำเพรำะสังเกตที่ปำกแล้วยังมีเขี้ยวอยู่ ม้ำเสกจึงได้ชี้แนะให้พระลักษณวงศ์แผลงศรใส่ 
พระอินทร์แปลงจนท ำให้ในที่สุดท้ำววิรุญมำศก็ต้องสิ้นชีพลง เรื่องรำวทั้งหมดจึงจบลงเพรำะ  
พระลักษณวงศ์ได้ม้ำเสกคอยเป็นที่ปรึกษำและผู้ชี้แนะในกำรศึกครั้งนี้ 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ม้ำเสกเป็นตัวละคร 

มิติเดียว ม้ำเสกเป็นพำหนะที่พระฤๅษีมหำเมฆเสกให้พระลักขณ์สินนวงส์ไว้ส ำหรับเดินทำง ตัวละคร
ม้ำเสกไม่ปรำกฏบทบำทในฐำนะอ่ืน ไม่ เห็นควำมคิดและกำรกระท ำที่ เปลี่ ยนแปลงหรือ 
ควำมหลำกหลำยของกำรกระท ำ ปรำกฏแต่บทบำทท่ีเป็นที่ปรึกษำและผู้ชี้แนะของพระลักขณส์ินนวงส์
จึงเป็นตัวละครมิติเดียว ดังบทประพันธ์ 
 
 426  លាកព្ស្ចកទីរឯព្រះឥស្ី   យក្សព្ក្សមួនលែីស្ូនកធេីជ្ា 
  រូរកស្ះយា ង្លអស្មកស្ភា   អស្្ាែណកកី្សតរីមនតរលី ។ 
 427  កទីរាព្រគលល់េាយក្ស្ព្ា  ឲ្យហលរក្សាស្រេរាព្តី 
  ព្ាន់ក្សាំដរខ្លួនក្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ   កដក្សក្សដីកដីរក្សដីក្ស ាំោល តោៃ យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 52) 
 
 426  ว่ำเสร็จจึงฝำ่ยพระฤๅษ ี  เอำสีผึ้งใหม่ปั้นท ำเป็น 
  รูปม้ำอย่ำงสวยสมโสภำ   อัศวพำหน์เกิดจำกมนต์บำลี ฯ 
 427  จึงตำมอบถวำยกษัตรำ  ให้ดูแลรักษำทุกรำตรี 
  เพื่อให้ติดตำมตัวในพฤกษ์ไพร  นอนก็ดีเดินก็ดีอย่ำให้คลำดไกล ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

ตัวละครในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ส่วนใหญ่เป็นตัวละครมิติเดียวคือเป็นตัวละครที่แสดงควำมคิดหรือกำรกระท ำเพียงด้ำนเดียวไม่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดหรือลักษณะนิสัย ลักษณะที่แสดงออกของแต่ละตัวละครนั้นส่งผลให้เรื่อง
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เกิดปมปัญหำและน ำมำสู่จุดสูงสุดในภำยหลัง ส่วนตัวละครเอกฝ่ำยชำย คือ พระลักษณวงศ์ และ  
พระลักขณ์สินนวงส์เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวละครหลำยมิติ เนื่องจำกเป็นตัวละครเอกจึงมี
กำรน ำเสนอในหลำยแง่มุม ทั้งควำมคิดและกำรกระท ำที่หลำกหลำย ทั้งยังมีกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะ
เป็นตัวหลักในกำรด ำเนินเรื่องและคลำยปมปัญหำซึ่งท ำให้เรื่องมำสู่จุดจบหรือกำรปิดเรื่อง 
 

5  ฉำก 
 ฉำก คือ ส่วนประกอบหนึ่งที่มีควำมส ำคัญของเนื้อเรื่อง ฉำกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่

สิ่งแวดล้อมภำยนอกของตัวละคร แต่ฉำกยังมีควำมสัมพันธ์และควำมหมำยต่อภำวะจิตใจของ 
ตัวละครอีกด้วย1 เคลลี กริฟฟิธ แบ่งฉำกออกเป็น 3 ประเภท คือ 1)  ฉำกที่มีลักษณะทำงกำยภำพ
เป็นธรรมชำติ สถำนที่ บรรยำกำศที่เกิดจำกประสำทสัมผัส 2)  ฉำกที่เป็นเวลำ แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ ช่วงเวลำกับระยะเวลำ และ 3)  ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรม2 

 เรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏฉำกผ่ำนกำรบรรยำย
ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหำช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพ อำรมณ์ และควำมรู้สึกตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำร
น ำเสนอแก่ผู้อ่ำน ในกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งฉำกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 5.1  ฉำกที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ 
ฉำกประเภทนี้เป็นกำรใช้ถ้อยค ำพรรณนำเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพ อำรมณ์

และควำมรู้สึกตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอ ฉำกที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ 
ที่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ ได้แก่ ฉำกสระน้ ำกลำงป่ำเป็นสถำนที่ที่ท ำให้เรื่องเกิดควำมตึงเครียด
ยิ่งขึ้น ดังบทประพันธ์ 
 
  บรรลุถึงสระหนึ่งในกลำงเถ่ือน  มีบัวเผื่อนสัตตบุษยผ์ุดไสว 
  จอกกระจับขึ้นสลับสลอนไป  คงคำใสดั่งกระจกกระจ่ำงด ี
  มัจฉำว่ำยรำยเรียงมำเคียงคู่   บ้ำงผุดฟู่พ่นน้ ำแล้วด ำหน ี
  หมู่กุ้งก้ำมลำกก้ำมร่ำมวำรี   ดุกกระดี่ด ำกระเดือกลงเสือกดิน 
  กระโห้ใหญ่ไล่ลัดสกัดกุ้ง   ดิ้นสะดุง้โดดดดีกระแสสนิธุ์ 
  สองกระษัตริย์ทัศนำในวำรนิ  ตรลบกลิ่นเกสรขจรไกล 
 

                                                           
1 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 190. 
2 Griffith, K, Narrative Fiction: An Introduction and Anthology, (Fort Worth: Hartcourt 

Brace College, 1994), 12-15. อ้ำงถึงใน สรณัฐ ไตลังคะ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง , พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2560), 98. 
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  รื่นรื่นร่มรังน่ำนั่งเล่น   พระพำยพัดเย็นเยน็ริมสระใหญ่ 
  นำงชวนองค์โอรสยศไกร   เข้ำนั่งใต้ร่มรังริมฝั่งชล 
  ฟังส ำเนียงเสียงนกวิหคหงส์   พิศวงวังเวงในไพรสณฑ ์
  เร่ือยเรื่อยเฉ่ือยวำยุโบกบน   นฤมลเอนองค์ลงไสยำ 
  เสนำะเสียงจักจั่นสนัน่แจ้ว   ประคองกอดลูกแก้วเสน่หำ 
  สองกระษัตริย์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำมำ ก็นิทรำหลับลงในดงดอน ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 
 

จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์พรรณนำฉำกท่ีมีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ 
โดยพรรณนำถึงควำมงำมของธรรมชำติที่เป็นฉำกหลัก คือ บรรยำยถึงสระน้ ำสระหนึ่งในกลำงป่ำลึก 
มีน้ ำใสสะอำด มีดอกบัวหลวงขึ้นอยู่อย่ำงงดงำม นอกจำกนั้นยังบรรยำยถึงรำยละเอียดของฉำก คือ 
บรรยำยถึงสัตว์น้ ำชนิดต่ำง ๆ เช่น ปลำดุก ปลำกระดี่ กุ้งก้ำม เป็นต้น แต่เนื่องด้วยฉำกนี้เป็นฉำกที่จะ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของเรื่อง ผู้ประพันธ์จึงบรรยำยรำยละเอียดของฉำกให้มีนัยแฝง  
(แสดงควำมหมำยเชิงสัญลักษณ์) เพ่ือแสดงถึงเรื่องรำวที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่นบทประพันธ์ “ดุกกระดี่
ด ากระเดือกลงเสือกดิน” มีนัยแฝงถึงกำรหลบหนีภัยที่เข้ำมำรุกรำนจึงให้สัตว์ที่มีสัญชำติญำณในกำร
เอำตัวรอดต้องหลบซ่อนตัว 

อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นนัยแฝงของผู้ประพันธ์ เช่นบทประพันธ์ “กระโห้
ใหญ่ไล่ลัดสกัดกุ้ง” มีนัยแฝงถึงกำรถูกรุกรำนหรือท ำร้ำยเนื่องจำกกระโห้ซึ่งเป็นปลำน้ ำจืดขนำดใหญ่
ดังที่รำชบัณฑิตยสถำนได้อธิบำยว่ำ “กระโห้เป็นชื่อปลำน้ ำจืด มีหัวโต มีเกล็ดใหญ่ ล ำตัวด้ำนหลัง 
สีเทำด ำ หำงและครีบสีแดงคล้ ำหรือส้ม ขนำดยำวได้ถึง ๓ เมตร จัดเป็นปลำน้ ำจืดในกลุ่มปลำ
ตะเพียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก1” จำกค ำอธิบำยนั้นแสดงให้เห็นถึงนัยแฝงที่หมำยถึงผู้ที่ทรงพลัง  
มีอ ำนำจ ยิ่งใหญ่ รูปร่ำงน่ำกลัว สันนิษฐำนว่ำผู้ประพันธ์ใช้ปลำกระโห้เป็นสัญลักษณ์แทนท้ำววิรุญมำศ
ซึ่งเป็นพญำยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่น่ำเกรงขำม ส่วนกุ้งซึ่งเป็นสัตว์น้ ำขนำดเล็กเม่ือเทียบขนำดกับกระโห้แล้วนั้น 
กุ้งจึงเป็นผู้ที่อ่อนแอไร้ทำงหลีกหนีจำกปลำกระโห้ได้ กุ้งจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนำงสุวรรณอ ำภำ 

ฉำกนี้แม้จะพรรณนำถึงธรรมชำติแต่ก็ยังแสดงนัยถึงกำรถูกคุมคำมและกำร
พลัดพรำกจำกกันโดยใช้ฉำกเป็นสื่อเบื้องต้น ก่อนจะเข้ำสู่เนื้อหำที่ตัวละครท้ำววิรุญมำศมำพบนำง
สุวรรณอ ำภำและพรำกนำงสุวรรณอ ำภำกับพระลักษณวงศ์ ส่งผลให้เนื้อเรื่องมีปมปัญหำเพ่ิมขึ้นและ
ด ำเนินเรื่องต่อไป 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 63. 



  163 

นอกจำกนี้ยังมีกำรพรรณนำฉำกที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติแต่ 
ไม่ส่งผลต่อกำรด ำเนินเรื่องเพียงแต่เป็นกำรพรรณนำเกี่ยวกับฉำกที่เป็นธรรมชำติ ดังบทประพันธ์ 
 
  มะเดื่อดกตกเกลื่อนระดำดำษ  ก็โอภำสผลแดงดั่งแสงเสน 
  วำยุโบกโยกโยนโอนระเนน   ในบริเวณหว่ำงสิขรินทร์เรียง 
  แก้วกระทุ่มกุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝำง  กระโดนพะยอมยำงยูงพะยูงเหียง 
  เรียบเสลำเถำสลิดสลับเรียง   นกเขำเคียงคู่คูบนยอดแค 
  กิ่งมะไฟไก่ฟ้ำเข้ำแฝงกิ่ง   นำงนวลนิ่งแนบนำงไม่ห่ำงแห 
  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล   รอกกระแตเต้นตื่นออกร่ืนเริง 
  จิกมะดันจันมะดูกกระดึงหอม  เลียบกระดอมก่ิงกระโดดโลดเถลิง 
  ชะลูดสอดสลอดแทรกเป็นซุ้มเชิง  แลละเลิงโลดลิ่วละลิบบน 
  ม่วงละมุดมูกมันแมงเม่ำโมก   กระสังโศกสักขีสีเสียดสน 
  ตำตุ่มเตงเปงปีบตีนเป็ดปน   เสำวคนธ์ฟูฟุ้งจรุงใจ 
  แล้วชมสัตว์จัตุบำทอันกลำดป่ำ  มฤคำโคกระทิงวิ่งไสว 
  โคเถลิงเริงร้องคะนองไพร   กิเลนไล่นำงกิเลนตลบซอน 
  ฝูงจิ้งจอกออกจำกชะวำกผำ   บ้ำงเห่ำหำเห็ดแหกกระหึ่มหอน 
  คชสีห์มีงวงสองงำงอน   ทั้งไกรสรโตเต้นมำตำมกัน 
  บ้ำงยืนหยัดดัดกำยแล้วเกำขน  ลงเกลือกตนกลำงเตียนแล้วเหียนหัน 
  คชสำรร่ำนเริงก ำเริบมัน   ก็ยืนยันซึมโยกเผยอตำ 
  พงศ์กระษัตริย์ทัศนำในป่ำสูง  เพลินด้วยฝูงนกเนื้อในเชิงผำ 
  ชมสิงขรชะง่อนง้ ำเงื้อมสุธำ   ล้วนศิลำเลื่อมเลื่อมเป็นลำยลำย 
  ดูกระจ่ำงดั่งกระจกแอร่มแจ่ม  วะวำบแวมวำววับระยับฉำย 
  ดูพร่ำงพร่ำงลำงก้อนเป็นทรำยพรำย  ชะโงกหงำยแหงนตระหง่ำนเป็นธำรกลำง 
  เสียงน้ ำโถมโครมกระแทกสะท้ำนเสียว ดูกลิ้งเกลียวพุ่งพลั่งดังผำงผำง 
  ศิลำพังดังกระทบกระเทือนทำง  กะกังกำงโกงก้องลงดินกึง 
  ที่ลำงแห่งแสงใสค่อยไหลเชื่อม  เงำกระเพื่อมแลเห็นแผ่นผำผึง 
  ที่เห็นโปร่งน้ ำปรุเป็นผลุพรึง   บ้ำงลึกซึ้งแซกซอกในตรอกทรำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60-61) 
 

จำกบทประพันธ์ เป็นกำรพรรณนำถึงฉำกที่เป็นธรรมชำติ สำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นกำรพรรณนำถึงต้นไม้เป็นหลัก เช่น มะเดื่อ กระทุ่ม พะยอม เสลำ ฯลฯ  
โดยเป็นกำรรวบรวมชื่อพรรณพืชเข้ำไว้ด้วยกันด้วยเสียงกลมกลืนกันของสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ 
เช่น “แก้วกระทุ่มกุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝำง” ในวรรคเดียวมีชื่อพรรณไม้ถึง 6 ชนิด คือ ต้นแก้ว ต้นกระทุ่ม 
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ต้นกระถิน ต้นฝิ่น และต้นฝำง ส่วนต่อมำพรรณนำถึงสัตว์สี่เท้ำเป็นหลักทั้งสัตว์ที่มีอยู่จริงในธรรมชำติ 
เช่น กระทิง จิ้งจอก ฯลฯ และสัตว์ในจินตนำกำร เช่น กิเลน คชสีห์ ฯลฯ โดยพรรณนำถึงสัตว์แต่ละ
ชนิดแสดงกิริยำที่แตกต่ำงกันออกไป และในส่วนสุดท้ำยพรรณนำถึงธรรมชำติ คือ น้ ำตก 
ที่ไหลลัดเลำะตกลงตำมหน้ำผำ 

กำรพรรณนำถึงฉำกที่เป็นธรรมชำติทั้งสำมส่วนข้ำงต้นนั้นไม่ได้ส่งผลต่อ 
กำรด ำเนินเรื่องให้มีควำมตึงเครียดหรือส่งผลต่อกำรด ำเนินเรื่องต่อไปแต่เป็นกำรพรรณนำเพ่ือผ่อน
อำรมณ์ของผู้ อ่ำนและแสดงควำมสำมำรถของผู้ประพันธ์ที่สรรค ำมำเรียงร้อยเป็นเรื่องรำว 
ได้อย่ำงไพเรำะ 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏฉำกที่มีลักษณะ 

ทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติได้แก่ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เดินทำงไปเมืองมยูรำเพ่ือช่วยมำรดำ 
มีกำรบรรยำยฉำกธรรมชำติ ดังบทประพันธ์ 
 
 482  វលង្កព្ជ្ាះវលង្អូរកព្ជ្ៅរនលឹក្ស  មានទឹក្សព្តជ្ាក្ស់ធាល ក្ស់រង្លលា 
  កចញរីព្ក្សហែង្ព្ចក្សស្ីលា   ែូរែូស្កទៅោន់ទីកព្ជ្ៅ ។ 
 483  ស្ូរស្រទស្នធឹក្សទឹក្សែូរវ   លាន់ឮស្ូរវ៉ារ ះការកខ្ែៅ 
  រំជ្ ំរំកជ្ក្ស1ក្សួចវមាលកៅែ     កោមកលល វលង្ែួស្ដលក់ព្តីយព្ាណ ។ 
 484  ដព្រកព្ស្ង្មលរ់ក ីង្ង្ឹតស្ ង្  ព្រឹព្រ ង្ករាមាអស្អ់ង្គព្រណ 
  ស្ៃរ់ស្ៃ ត់ហតនឹង្អាស្ូរយាន   ព្ាច់ក្សនុង្រកែាស្ា នហតឯក្សអង្គ ។ 
 485  ររាមហក្សបរព្ចក្សកជី្ង្គីរី  ភ្ូមីកទៀង្ទតស្ាំកដៅព្តង្់ 
  ដ ំលែមានរណ៌ាព្ស្ស្ព់្តយង្់   គួរឲ្យចិតតចង្់ភ្លឺកព្ាង្ព្ាត ។ 
 486  លែស្ព្ក្សែមកែលក្សភ្លឺកលអ    លែនិលរណ៌ាកខ្ែៅភ្លឺព្ចវា៉ា ត់ 
  រាលតបូង្ត័រន៍2មានកព្ចីនោដ ត់   ស្ង្កាត់មានហររតបូង្ម ោដ  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 60) 
 
 482  ข้ำมซอกข้ำมห้วยลึกน่ำกลัว  มีน้ ำเย็นตกลงมำใส 
  ออกจำกซอกศิลำ    ไหลหลั่งไปสู่ทีล่ึก ฯ 
 483  สุรเสียงดังลัน่น้ ำไหลฉำ่  ลั่นลือสุรลัน่พลุง่พลำ่นกระทบดนิด ำ 
  ต้นรุมเจกสอดเข้ำหำกันกับหญ้ำ  โฉมเฉลำข้ำมพ้นถึงฝั่ง ฯ 
 484  ไพรสูงเงำไม้มืดสนิท  รู้สึกกลัวขนลุกทั้งองค์ปรำณ 
  สงบสงัดแต่จะพำอำสูร   เดินในรโหสถำนแต่องค์เดียว ฯ 

                                                           
1 រំកជ្ក្ស /rum-ceek/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រំហជ្ក្ស /rum-cɛɛk/ หมำยถึง ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง 
2 ត័រន ៍สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រ័តន៍ /rŏət/ หมำยถึง รตัน,์ แก้ว, อัญมณ ี
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 485  ขี่ตำมข้ำงซอกเชิงคีรี  ภูมีทอดมองมุ่งตรง 
  ก้อนหินมีสีสดสวย    ควรให้จิตอยำกสว่ำงไสว ฯ 
 486  หินขำวแดงผลึกสว่ำงจ้ำ  หินนิลสีด ำสะท้อนแสง 
  หินอ่อนพลอยรัตน์มีมำกยิ่ง   ขึ้นอยู่มีแบบพลอยมุกดำ ฯ  

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์พรรณนำฉำกท่ีมีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ 
โดยพรรณนำถึงควำมงำมของธรรมชำติที่เป็นฉำกหลัก คือ บรรยำยถึงหน้ำผำที่มีน้ ำไหลตกลงมำ
กระทบยังพ้ืนดินส่งเสียงดังสนั่น ต้นไม้บริเวณนั้นปกคลุมแผ่นร่มเงำมืดไปทั่ว ผู้ประพันธ์บรรยำย
รำยละเอียดของฉำกให้เข้ำกับอำรมณ์ของตัวละครโดยใช้ฉำกธรรมชำติเป็นตัวช่วยใช้ควำมกว้ำงใหญ่
ของธรรมชำติเป็นสื่อให้อำรมณ์อ้ำงว้ำงโดดเดี่ยว ใช้ลักษณะกำรตกจำกที่สูงของน้ ำและควำมมืดสลัว
ของป่ำสื่ออำรมณ์ถึงควำมน่ำหวำดกลัว ฉำกนี้ท ำให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรได้ถึงควำมรู้สึกของตัวละครเอก
ที่ต้องโดดเดี่ยวเดินทำงเพียงล ำพังเพ่ือผจญกับอันตรำย 

 
 5.2  ฉำกที่เป็นเวลำ 

ฉำกประเภทนี้เป็นกำรใช้ถ้อยค ำพรรณนำเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพ อำรมณ์
และควำมรู้สึกตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอโดยใช้ฉำกเป็นตัวแสดงอำรมณ์หรือสื่อถึงควำมคิด
ภำยในจิตใจของตัวละคร ฉำกที่เป็นเวลำที่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ เช่น ในตอนที่พระลักษณวงศ์
คลำยจำกมนต์สะกดของท้ำววิรุญมำศแล้วไม่พบนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ขอยกบทงดเร่ืองในเมืองยักษ์ กล่ำวถึงลักษณวงศ์โอรสำ 
  เย็นระยับอับแสงพระสุริยำ   ที่มนตรำตรึงกำยก็คลำยองค์ 
  วิเวกเสียงปักษีชะนีโหย   พฤกษำโบยโกญจนำป่ำระหง 
  ผวำตื่นฟื้นสมประดีคง   ไม่เห็นองค์ชนนีที่เคียงนอน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45) 
 

จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์พรรณนำฉำกที่เป็นเวลำ โดยพรรณนำถึงช่วงเวลำ
พลบค่ ำซึ่งเป็นรอยต่อระหว่ำงกลำงวันกับกลำงคืนเป็นช่วงที่มีแสงสลัว ๆ ไม่ถึงกับมืดจนมองไม่เห็น 
แต่ก็ไม่มีแสงสว่ำงพอที่จะรู้สึกปลอดภัย ส่งผลให้ตัวละครรู้สึกหวำดหวั่นภำยในจิตใจ ประกอบกับกำร
พรรณนำถึงเสียงสัตว์ที่ส่งเสียงน่ำกลัวในยำมเย็น คือ เสียงร้องของชะนี ซึ่งชะนีนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ควำมพลัดพรำกจำกบุคคลอันเป็นที่รักในวรรณคดีไทยหลำยเรื่อง เช่น กำกี พิกุลทอง จันทโครบ  
เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ประพันธ์ยังใช้ค ำที่สื่อถึงควำมเปล่ำเปลี่ยว คือ ค ำว่ำโหยซึ่งหมำยถึงกำรครวญถึง 
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ท ำให้เกิดมโนภำพที่รู้สึกถึงควำมพลัดพรำกจำกบุคคลอันเป็นที่รัก ยิ่งท ำให้เกิดควำมหวั่นวิตก ฉำกนี้
จึงส่งอำรมณ์ให้ผู้อ่ำนรู้สึกถึงบรรยำกำศที่วังเวงก่อนที่จะพรรณนำถึงตัวละครพระลักษณวงศ์ที่ตื่นขึ้น
มำแล้วไม่พบนำงสุวรรณอ ำภำและด ำเนินเรื่องต่อไปด้วยอำรมณ์ของตัวละครที่หวำดหวั่น  
และเศร้ำโศก 

 
ส่วนฉำกที่เป็นเวลำที่ปรำกฏในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เช่น ในตอนที่

พระลักขณ์สินนวงส์คลำยจำกมนต์สะกดแล้วไม่พบนำงสุวัณณ์อัมพำจึงออกตำมหำจนค่ ำ   
ดังบทประพันธ์ 

 
 297  ល ះព្រះស្ រិយាអស្ដង្គត   រលត់ែ តហដនមែាព្រិលរី 

  ព្រះចនទរះហភ្លតយាង្ចរលី   រាំភ្លឺទិស្ទីទា ាំង្ព្ររ1ី ។ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 36) 

 
 297  คร้ันพระสุริยำอัสดงคต  ลับหำยแดนมหำปฐพี 
  พระจันทร์ขึ้นครู่หนึ่งยำ่งจรลี  ส่องแสงทิศที่ทัง้แปด ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ผู้ประพันธ์พรรณนำฉำกที่ เป็นเวลำ โดยพรรณนำถึง 
พระลักขณ์สินนวงส์ซึ่งเป็นตัวละครเด็กที่ต้องพลัดพรำกจำกมำรดำซ้ ำยังต้องออกตำมหำมำรดำตั้งแต่
กลำงวันจนกระทั่งถึงกลำงคืน ฉำกนี้เป็นช่วงเวลำค่ ำไร้แสงจำกดวงอำทิตย์ที่สว่ำงจ้ำมีเพียงแสงจันทร์
ที่มีเพียงแสงสลัว ๆ แสดงให้เห็นถึงอำรมณ์ของตัวละครที่รู้สึกไม่ปลอดภัย หวำดหวั่นภำยในจิตใจ 
ฉำกนี้ช่วยส่งอำรมณ์ให้ผู้อ่ำนรับรู้อำรมณ์ของตัวละครผ่ำนกำรใช้ฉำกที่เป็นเวลำเข้ำมำช่วยเสริมให้
อำรมณข์องเรื่องเด่นชัดยิ่งขึ้น 
 

 5.3  ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรม 
ฉำกประเภทนี้เป็นกำรใช้ถ้อยค ำพรรณนำเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพ อำรมณ์

และควำมรู้สึกตำมที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอโดยใช้ฉำกเป็นตัวแสดงค่ำนิยมหรือสภำพแวดล้อมที่
ส่งผลให้เกิดกำรด ำเนินเรื่องหรือเป็นพ้ืนฐำนของลักษณะนิสัยของตัวละคร ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อม

                                                           
1 เนื่องจำกเอกสำรต้นฉบับไม่ชัดเจนพบอักษรเพียง ព្ររី จำกข้อมูลจึงสันนิษฐำนว่ำน่ำจะหมำยถึง ព្រាំរី 

หมำยถึงแปด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทชัดเจน คือ ทิศท้ังแปด 
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ทำงวัฒนธรรมที่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 

5.3.1  ฉำกสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมของชนชั้นสูง 
 ฉำกสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมของชนชั้นสูงนี้แสดงถึงควำมเป็นอยู่

และค่ำนิยมของชนชั้นสูงซึ่งแสดงออกผ่ำนกำรพรรณนำฉำกอันน ำไปสู่ลักษณะนิสัยและค่ำนิยมของ 
ตัวละคร ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมของชนชั้นสูงที่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ เช่น  
กำรออกเดินทำงไปเที่ยวชมธรรมชำติ ดังบทประพันธ์ 
 

... 
  วันหนึ่งท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พระไสยำบนปัจถรณ์ให้ร้อนทรวง 
  นึกจะพำลูกรักอัคเรศ   ไปเที่ยวชมหิมเวศภูเขำหลวง 
  พอภำณุมำศผำดเผ่นขึ้นเด่นดวง  สั่งกระทรวงเสนำมิช้ำนำน 
  ให้ผูกช้ำงพระที่นั่งบัลลังก์รถ  กับทั้งทศโยธำอันกล้ำหำญ 
  ทั้งอำชำม้ำทรงยงทะยำน   ทั้งขนำนนำงขนัดให้จัดจร 
  มนตรีกรำบกรุงกระษัตริย์มำจัดทัพ  เลือกสลับเกณฑ์แห่แลสลอน 
  ธนูง้ำวหลำวโล่แลโตมร   ผูกกุญชรพระที่นั่งบัลลังก์รถ 
  มำประเทียบเรียบคอยอยู่เกยแก้ว  ก็พร้อมแล้วสรรพเสร็จส ำเร็จหมด 
  พรหมทัตขัตติยวงศ์พระทรงยศ  กับโอรสอัคเรศเข้ำสรงชล 
  ฝักบัวแก้วปรูปรำยดั่งทรำยสำด  กระจำยฟำดฟูมฟองละอองฝน 
  น้ ำกุหลำบอำบองค์ทรงสุคนธ์  ทรงเคร่ืองต้นตำมศักดิ์จักรพรรดิ 
  นำงเถ้ำแก่แห่ห้อมล้อมไสว   เครื่องส ำอำงนำงในเป็นขนัด 
  นำงโฉมยงทรงรถบัลลังก์รัตน์  พรหมทัตทรงพญำคเชนทร 
  ที่นั่งพังหลังสัปคับคร่อม   แต่ล้วนหม่อมชำววังนั่งสลอน 
  ให้เลิกพลโยธำพลำกร   จำกนครเข้ำป่ำพนำวัน 
  พอเบี่ยงบ่ำยชำยแสงสุริยใส   ถึงรำวไพรพฤกษำวนำสัณฑ์ 
  สำมกระษัตริย์ชมเพลินเจริญครัน  พลขันธ์รื่นเริงบันเทิงนัก 
  นำงชำววังแหวกม่ำนประสำนเสียง  เห็นข้ำงเคียงฉวยคว้ำพฤกษำหัก 
  เห็นอะไรก็ให้ก ำเริบรัก   ไม่รู้จักหมำมุ้ยเอำมือทึ้ง 
  ละอองลูกถูกเนื้อมันเหลือเล่ห์  สมคะเนเกำสนุกลุกทะลึ่ง 
  พวกขอเฝ้ำเหล่ำโขลนตะโกนอึง  ใบต ำลึงหม่อมจ๋ำแก้หมำมุ้ย 
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  ระยะหลังยังพวกนำงทำสำ   เดนขี้ข้ำชำววังรังกะตุ๋ย 
  ถูกส ำรับกับพวกเจ้ำรุกรุย   ท ำใบ้บุ้ยขอหมำกฝำกอำลัย 
  ทั้งกองทัพเพลิดเพลินเจริญจิต  ชวนกันพิศเนื้อนกวิหคไสว 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21-22) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นค่ำนิยมของกำรออกเดินทำงเข้ำป่ำ 
เพ่ือพักผ่อนของชนชั้นสูงโดยมีกำรจัดเตรียมกระบวนในกำรออกเดินทำงอย่ำงยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ยังสะท้อน
วิถีชีวิตของชนชั้นสูง เช่น มีคนรับใช้ มีทหำรคอยดูแลควำมปลอดภัย กำรอำบน้ ำจำกฝักบัว กำรใช้
น้ ำหอม เป็นต้น นอกจำกค่ำนิยมในกำรเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนของมนุษย์แล้ว ฝ่ำยชนชั้นสูงของยักษ์ก็ยังมี
ค่ำนิยมเช่นเดียวกัน ดังบทประพันธ์ 

 
   ๏ จะกลับกล่ำวถึงท้ำววิรุญมำศ เป็นเชื้อชำติขุนมำรชำญสมร 
  ครองบุรีมยุรำสถำวร   วันนั้นจรออกเล่นพนำลัย 
  มำถึงที่ร่มรังริมฝั่งสระ   ก็พอปะสองกระษัตริย์ซึ่งหลับใหล 
  ค่อยหมอบมองแล้วย่องขยับไป  แอบต้นไม้มุ่งดูไม่เต็มตำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 
 

 จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุญมำศก็เดินทำงเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนเช่นเดียวกัน
กับท้ำวพรหมทัต แต่เป็นกำรเดินทำงมำพักผ่อนเป็นกำรส่วนตัวเนื่องจำกมำเพียงตนเดียวไม่มีผู้ติดตำม 
ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะท้ำววิรุญมำศเป็นพญำยักษ์จึงไม่กลัวต่อควำมอันตรำยและมีอิทธิฤทธิ์สำมำรถ  
เหำะเหนิเดินอำกำศได้จึงท ำให้กำรเดินทำงเข้ำป่ำสะดวกและรวดเร็วกว่ำมนุษย์ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสรปรำกฏฉำกที่มี

สภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมของชนชั้นสูงเช่น กำรออกเดินทำงไปเที่ยวชมธรรมชำติของพระบำท
พรหมทัตต ์ดังบทประพันธ์ 
 
 7  មានមួយកទវាព្រះមែាក្ស្ព្ត  កចញច ង្ករាង្រតនករាង្អស្ន  
  មានម ខ្មន្តនតីាលក់ព្តៀរព្ា   រ ាំក្សានតចិនដាមែាក្ស្ព្តដលល ។ 
 8  គឹតនឹង្នាាំអគគវរជ្ាយា   នូវរ ព្តរ ាំង្ារចរោល ដឃល 
  ចង្់កចញព្រាតទតព្រឹក្សដព្រ   ព្ាស្ដវរង្គារ់អស្ក់ស្នា ។ 
 9  ឲ្យករៀររកទះកស្ះដំរី   នូវអស្ក់ស្នីរលកយាធា 
  ឲ្យមានកព្គឿង្ព្គរ់ព្ាន់រាលា់ន    រិលាព្រឹក្សកនះកចញកទៅដព្រ ។ 
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 10  កស្នាទទួលព្រះតព្មាស្   ព្ោរលេាយស្ាំរះលាកជ្ៀស្ឋជ្័យ 
  ចរកចញព្ស្ូតតូខ្ាំោែ តខ្ែី    កចញដវកទៅចត់កក្សណឌ កយាធា ។ 
 11  ករីស្ករៀររង្គារ់ទ័រទាែាន  ឲ្យមានរលព្គរ់កព្គឿង្ក្ស្ព្ា 
  នាយកស្ះទីនាាំង្ទាាំង្គ ជ្ា   ចង្កព្គឿង្រចនាលអករក្សរន់ ។ 
 12  មានរលហែរកព្ោយឱរស្ា  ោន់ទួន ក កក្សលៀវោល 1ខ្លួនមួនមាាំ 
  លីចាំរ ះទ ង្ព្រ ង្កវេង្ស្ដ ាំ    ព្រក្សួតរួតចាំោរក្ស្ព្ា ។ 
 13  ក្សង្កព្ោយាក្ស់អាវកស្នាយ តត  ចិតតែ ានកមាះម តចបាំង្កព្ចីនព្ា 
  ោន់ដាវលាំហរង្កស្លៀក្សកខ្ាជ្េា   ព្រ ង្ចាំព្រះមែាក្ស្ព្តកជ្ៀស្ឋជ្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1-2) 
 
 7  ครำหนึ่งทิวำพระมหำกษัตริย ์ ออกจำกโรงรัตนโรงอัสนำ2 
  มีมุขมนตรีเฝ้ำแน่นขนัด   ไม่กสำนติ์จินดำมหำกษัตริยไ์ชย ฯ 
 8  คิดจะน ำอัคคะวรชำยำ  และบุตรพะงำจรคลำไคล 
  อยำกออกประพำสทอดพฤกษ์ไพร  ตรัสฉับไวสั่งเหล่ำเสนำ ฯ 
 9  ให้เตรียมเกวียนแสะด ำร ี  ทั้งเหล่ำเสนีพลโยธำ 
  ให้มีเครื่องครบครันทั่วทุกคณำ  เพลำเช้ำนี้ออกไปไพร ฯ 
 10  เสนำรับพระด ำรัส   กรำบถวำยบงัคมลำเชษฐ์ชยั 
  จรออกพลันขมันขมี   ออกไวไปจัดเกณฑ์โยธำ ฯ 
 11  เลือกจัดบังคับทัพทหำร  ให้มำนพลครบเครื่องกษัตรำ 
  นำยแสะที่นัง่ทั้งคชำ   ผูกเครื่องรจนำลออเลิศล้น ฯ 
 12  มีพลแหนแห่ตำมหลังโอรสำ  ถือทวนแกล้วกล้ำตัวแข็งขัน 
  แบกจ็อมปุห์ทุง3เตรียมซ้ำยขวำ  แข่งขันกันวิ่งประจ ำกำรกษัตรำ ฯ 
 13  กองหลังสวมเสื้อเสนำยุทธ ์  จิตหำญมุมำนะกำรศึกหลำยครำ 
  ถือดำบหอกนุ่งกำงเกงชวำ   แต่งรอพระมหำกษัตริย์เชษฐ์ชัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นค่ำนิยมของกำรออกเดินทำงเข้ำป่ำ 
เพ่ือพักผ่อนของชนชั้นสูงโดยมีกำรจัดเตรียมกระบวนในกำรออกเดินทำงอย่ำงยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ยังสะท้อน
วิถีชีวิตของชนชั้นสูง เช่น มีคนรับใช้ มีทหำรคอยดูแลควำมปลอดภัย กำรแต่งกำยของทหำร อำวุธ 

                                                           
1 ក កក្សលៀវោល  สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ កក្សលៀវោល  /kliəw-klaa/ หมำยถึง แกล้วกล้ำ, องอำจ 
2 โรงรัตนโรงอัสนำ หมำยถึง ท้องพระโรง 
3 ช่ืออำวุธชนิดหนึ่งปลำยแหลมเหมือนยอดธงเอำไว้ใส่ปลำยกระบอกปืน, ลักษณะคล้ำยดำบปลำยปืน 
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เป็นต้น นอกจำกค่ำนิยมในกำรเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนของมนุษย์แล้ว ฝ่ำยชนชั้นสูงของยักษ์ก็ยังมีค่ำนิยม
เช่นเดียวกัน ดังบทประพันธ์ 
 
 194  ស្ូមកស្លះរ  កណណ ាះដលលង្តកទៅ  យក្សខមួយកនាះក្សូវធាំករក្សដព្ក្ស 
  ក ែ្ ះវមារុឡមាតយឥស្ូរដលល   កស្យរាជ្យស្រេដលៃព្គង្រដឋា ។ 
 195  នគរមយូរារាជ្រ រី   អាស្ រីនឹក្សព្រួចក្សនុង្ចិនដារ 
  ចង្់កទៅកលង្ដព្រទតព្រឹក្សា   គិតកព្ស្ចយាព្ាកទៅមនីមាន  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 23-24) 
 
 194  ขอหยุดเพียงนั้นจักกล่ำวต่อไป ยักษ์หนึ่งนั้นไซร้ใหญ่ยิ่ง 
  ชื่อวุรุฬมำตย์อิศวรไชย   เสวยรำชทุกวนัครองรัฐ ฯ 
 195  นครมยูรำรำชบุรี   อสุรีย์นึกหน่ำยในควำมคิด 
  อยำกไปเที่ยวป่ำมองพฤกษำ  คิดเสร็จยำตรำไปทันที ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ กล่ำวถึงท้ำววิรุฬมำตย์ที่เดินทำงเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อน
เช่นเดียวกับพระบำทพรหมทัตต์ แต่ท้ำววิรุฬมำตย์เดินทำงมำเพียงล ำพังไม่มีกำรบรรยำยถึงกระบวน
กองทัพแม้ว่ำทั้งสองจะมีสถำนะเป็นชนชั้นปกครองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะท้ำววิรุฬมำตย์ 
เป็นพญำยักษ์จึงไม่กลัวต่อควำมอันตรำยและมีอิทธิฤทธิ์สำมำรถเหำะเหินเดินอำกำศได้จึงท ำให้  
กำรเดินทำงเข้ำป่ำสะดวกและรวดเร็วกว่ำมนุษย์ 

 
 
 ในเรื่องลักษณวงศ์ฉำกกำรออกเดินทำงเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนของชนชั้นสูง

นี้ส่งผลให้เรื่องเกิดควำมตึงเครียดยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ในตอนแรกที่ท้ำวพรหมทัตเดินทำงเข้ำป่ำท ำให้  
พบกับนำงยักษ์และหลงเชื่อค ำนำงยักษ์จนสั่งประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำกับพระลักษณวงศ์ ในตอน
ต่อมำกำรเดินทำงเข้ำป่ำของท้ำววิรุญมำศท ำให้พบกับนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์และได้  
พำตัวนำงสุวรรณอ ำภำกลับเมืองมยุรำทิ้งพระลักษณวงศ์ไว้ในป่ำ ฉำกกำรเดินทำงเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อน
ของชนชั้นสูงจึงเป็นฉำกหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินเนื้อเรื่องให้มีควำมเข้มข้นยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเรื่ อง
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรฉำกกำรเดินทำงเข้ำป่ำเพ่ือพักผ่อนนี้เป็นกำรแสดงถึงวัฒนธรรมของชน
ชั้นสูงแสดงให้เห็นค่ำนิยมของชนชั้นกษัตริย์ที่นิยมกำรเข้ำป่ำเพ่ือผ่อนคลำยจำกภำระกิจต่ำง ๆ 
ผู้ประพันธ์ได้น ำวัฒนธรรมนี้เข้ำมำเป็นฉำกที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินเรื่องก่อให้เกิดควำมตึงเครียดเพ่ิมมำกขึ้น 
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5.3.2  ฉำกสภำพสังคมชำวบ้ำน 
ในเรื่องลักษณวงศ์ฉำกสภำพสังคมชำวบ้ำนนี้เป็นสภำพสังคมชำวเมือง

มยุรำผู้ประพันธ์ได้พรรณนำสภำพสังคมของชำวเมืองที่ได้พบกับพระลักษณวงศ์ที่แปลงตัวเป็นโยคี  
ดังบทประพันธ์ 
 

... 
  จะกล่ำวถึงยักษ์มำรในบำ้นเมือง  ที่เดินเนื่องตำมแนวถนนใน 
  คร้ันแลเห็นโยคีมุนีน้อย   ดูแช่มช้อยผิวพักตร์ก็ผ่องใส 
  ทั้งสำวแก่แลดทูุกคนไป   บ้ำงกรำบไหว้ต้อนรับด้วยศรัทธำ 
 
  บ้ำงบอกเพื่อนเกลื่อนกลำดมำลอ้มกลุ้ม ฤๅษีหนุ่มน่ำรักเปน็หนักหนำ 
  ที่ลำงคนก็นิมนต์เข้ำพูดจำ   เจ้ำคุณจ๋ำเข้ำมำไยในบุรี ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 65) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ ประพันธ์พรรณนำถึงชำวเมืองยั กษ์ที่ เห็น 
คนแปลกหน้ำ ซ้ ำยังเป็นโยคีหนุ่มน้อยเข้ำมำยังเมืองท ำให้เกิดควำมตื่นเต้นที่ได้พบ จึงพำกันเข้ำมำ
กรำบไหว้และนิมนต์เข้ำมำพักในบ้ำนของตนเพ่ือถำมไถ่ควำมเป็นมำ ฉำกนี้ส่งผลต่อกำรด ำเนิน  
เนื้อเรื่องเนื่องจำกพลเมืองเหล่ำนี้ไม่รู้ว่ำโยคีนี้เข้ำมำเพ่ือสืบข่ำวนำงสุวรรณอ ำภำจึงเล่ำเรื่องรำวให้โยคี
หนุ่มฟังจนสิ้น ท ำให้พระลักษณวงศ์ซึ่งแปลงองค์เป็นโยคีหนุ่มได้ทรำบที่อยู่ของพระมำรดำและเตรียม
แผนส ำหรับลอบเข้ำไปช่วยพระมำรดำได้ในที่สุด ฉำกนี้จึงส่งผลต่อกำรด ำเนินเนื้อเรื่องท ำให้เรื่อง
ด ำเนินต่อไปและเพ่ิมควำมตึงเครียดให้กับเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรฉำกสภำพสังคมชำวบ้ำนนี้ 

เป็นสภำพสังคมชำวเมืองมยูรำผู้ประพันธ์ได้พรรณนำสภำพสังคมของชำวเมืองที่ ได้พบกับ 
พระลักขณ์สินนวงส์ที่แปลงตัวเป็นฤๅษี ดังบทประพันธ์ 
 
 551  ឥស្ីហរលង្កដីរកទៅចាំកាះ   ស្រង្ួមកដាយកស្ែ ះោន់ចរិយា 
  ាែ នកែអៀង្កមៀង្កមីលរួក្សអនក្សែារ   ព្រ ង្ស្ដ រ់កិ្សចចោរចង្់ដឹង្ដាន ។ 
 552  ព្ាកនាះឯអស្រ់ួក្សអនក្សព្ស្ ក្ស  ខ្លះក្ស ក្សនិតយកនៅក្សនុង្ព្គឹះស្ា ន 
  ខ្លះកដីរកទៅមក្សឥតព្ស្ក្សព្ស្នត   ល ះរនកមីលកឃីញព្រះឥស្ី ។ 
 553  កយាគីព្រះម នីក្ស មារា   ភ្ន្តោត ហស្នលអព្ស្ស្ព់្រិមព្រីយ ៍
  រូររាង្ក្សិរិយាឫក្សរាស្ី    លអហរលក្សរក្សអេីកព្រៀរែទឹមាែ ន ។ 
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 554  អស្យ់ក្សខព្រ ស្ព្ស្ីកឃីញរ ាំលង្់  ទាញទង្់រត់មក្សស្ួរាន ស្ ន 
  ខ្លះកែៅក្សូនកៅកែៅស្នដាន   មក្សកវីយកមីលព្រណារស្ហក្សែង្ ។ 
 555  យក្សខព្ស្ីយក្សខព្រ ស្ព្ស្ ះាន កែីយ  ហព្ស្ក្សលាវុីកយីយោរ់កឡីង្ឯង្ 
  ែន៎កមីលឥសី្ក្ស មារហរលង្    កលាក្សហស្េង្កដីមបីនឹក្សមក្សកព្រស្ ។ 
 556  អស្ក់យីង្ឲ្យរស្ម់ដង្កនះណា  ាាំង្រីដូនាាែ នកឃីញកស្ះ 
  យក្សខខ្លះមានចិតតជ្ាស្របុរស្   ទូលស្ួរារស្កដាយកមព្តី ។ 
 557  កលាក្សមាច ស្ន់ិមនតមក្សរីណា  មានករីក្សកិ្សចចោរព្រលនាអេី 
  ករីខ្េះចង្ែាន់ស្ល ររី    ព្រណីរិណឌ រតកយីង្រាលោ់យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 69-70) 
 
 551  ฤๅษีแปลงเดนิไปมุ่งไป  ส ำรวมโดยเหมำะสมจริยำ 
  ไม่เหลือบเมียงมองพวกชำวตลำด  คอยฟังกิจกำรอยำกรู้เร่ืองรำว ฯ 
 552  ครำนั้นฝำ่ยเหล่ำพวกชำวเมือง บ้ำงชะโงกมองอยู่ในคฤหสถำน 
  บ้ำงเดินไปมำไม่หยุดหย่อน   คร้ันได้มองเห็นพระฤๅษี ฯ 
 553  โยคีพระมุนีกุมำรำ   พักตรำแสนงำมสดเปรมปรีดิ์ 
  รูปร่ำงกิริยำทำ่ทำงรำศ ี   งำมแปลกหำอะไรเปรียบเทียบไม่มี ฯ 
 554  เหล่ำยักษ์ชำยหญิงเห็นไม่ผิดสงัเกต ดึงรั้งกันวิ่งมำถำมกันลัน่ 
  บ้ำงเรียกลูกหลำนเผ่ำสนัดำน  มำเวยดูรูปร่ำงดำบสหนุ่ม ฯ 
 555  ยักษ์หญิงยักษ์ชำยพร้อมเพียงกนัแล้ว ร้องว่ำเว้ยเร็วเข้ำเอ็ง 
  หน๋อดูฤๅษีกุมำรแปลง   ท่ำนแสวงเพื่อจะมำโปรด ฯ 
 556  เหล่ำเรำให้รอดในคร้ังนี้หนำ  ตั้งแต่ปู่ตำมำไม่เคยเห็นเลย 
  ยักษ์บำงตนมีจิตเปน็สปัปุรุษ  ทูลถำมดำบสโดยไมตรี ฯ 
 557  พระคุณท่ำนนิมนต์มำจำกไหน มีกิจปรำรถนำอะไร 
  ถ้ำขำดจังหันหมำกบุหรี ่   ปรำนบีิณฑบำตเรำทุกตน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ ประพันธ์พรรณนำถึงชำวเมืองยั กษ์ที่ เห็น 
คนแปลกหน้ำ ซึ่งเป็นฤๅษีหนุ่มเดินเข้ำมำในเมืองท ำให้เกิดควำมตื่นเต้นที่ได้พบ จึงพำกันเข้ำมำกรำบไหว้
และถำมไถ่ควำมเป็นมำ แสดงให้เห็นถึงสภำพแวดล้อมทำงสังคมชำวบ้ำนที่มีลักษณะเป็นตลำด 
เป็นสถำนที่ชุมนุมของฝูงชน ชำวบ้ำนต่ำงมีกิริยำอำกำรที่สนใจใคร่รู้ในสิ่งที่ผิดแผกไปกว่ำปกติ ฉำกนี้
ส่งผลต่อกำรด ำเนินเนื้อเรื่องเนื่องจำกพลเมืองเหล่ำนี้ไม่รู้ว่ำฤๅษีนี้คือพระลักขณ์สินนวงส์ที่แปลงตน 
เข้ำมำเพ่ือสืบข่ำว ชำวบ้ำนจึงได้ตอบข้อสงสัยของฤๅษีแปลงจนหมดสิ้น ส่งผลให้พระลักขณ์สินนวงส์ 
รู้ว่ำมำรดำอยู่ที่ไหนและวำงแผนลอบเข้ำไปช่วยจนส ำเร็จ ฉำกนี้จึงส่งผลต่อกำรด ำเนินเนื้อเรื่องท ำให้
เรื่องด ำเนินต่อไปและเพ่ิมควำมตึงเครียดให้กับเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น 
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5.3.3  ฉำกกำรสู้รบ  
ฉำกกำรสู้รบในเรื่องลักษณวงศ์เป็นฉำกที่ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงกำรสู้รบ

ระหว่ำงพระลักษณวงศ์กับท้ำววิรุญมำศซ่ึงมำขอนำงสุวรรณอ ำภำคืน ดังบทประพันธ์ 
 
  ได้ฤกษ์ดีตีฆ้องพิชัยฤกษ ์   ท้ำวก็เลิกกองทัพขึ้นเวหำ 
  อำกำศกลุ้มคลุ้มมืดในเมฆำ   ทั้งดินฟำ้เลื่อนลัน่สนั่นบน 
  ยมนำสำครบรรเลงคลืน่   มัจฉำตื่นกลอกกลับอยู่สบัสน 
  พญำยักษ์ทรงช้ำงมำกลำงพล  ก็เกลื่อนกล่นกลำดกลุ้มในเมฆ ี
  ออกจำกเมืองมยุรำถึงป่ำชัฏ   ทุกสิงสัตว์ซอกซอนสัญจรหน ี
  ต้นยูงยำงกลำงดงเปน็ผงคลี   พวกยักษีแผลงฤทธิน์ิมิตกำย 
  บ้ำงเข่นเข้ียวเคี้ยวกรำมค ำรำมเสียง  ดังเปรี้ยงเปรี้ยงเหมือนอสนีคะนองสำย 
  สำตรำแกว่งแสงปลำบวะวำบพรำย  พลนิกำยรบีไปในอัมพร 
  เที่ยวค้นคว้ำหำไปในไพรสัณฑ์  มำเกือบใกล้เขำประจันตสงิขร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79-80) 
 

 จำกบทประพันธ์ พรรณนำถึงควำมยิ่งใหญ่และควำมน่ำเกรงขำมของ
กองทัพของท้ำววิรุญมำศที่ยกทัพไปรบกับพระลักษณวงศ์ ฉำกกำรสู้รบนี้ช่วยท ำให้เนื้อเรื่อง 
มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจำกก่อให้เกิดจุดสูงสุดของเรื่องอันน ำมำสู่กำรปิดเรื่องในที่สุด 

 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์พรรณนำถึง 
กำรสู้รบระหว่ำงพระลักขณ์สินนวงส์กับท้ำววิรุฬมำตย์ซึ่งตำมมำรบตำมสำรท้ำรบ ดังบทประพันธ์ 
 
 619  មន្តនតីឮកែីយរង្គំលា   រត់កចញមនីមាន រ ាំមានកស្បីយ 
  ព្រជ្ ំរួក្សរលរ ាំក្សកនតីយ    រនស្រេព្គរ់កែីយាែ នរុញរា ។ 
 620  កព្ជី្ស្ករីស្ស្ ទធហតកជ្ីង្រូហក្ស  លបីលបញណាស្ហ់ដរធាំព្ក្សទា 
  ធាល រ់រនកធេីស្ិក្សជ្ាកព្ចីនព្ា   ស្ព្មាាំង្ទ ក្សជ្ានាយទាែាន ។ 
 621  ចាំហណក្សឯរួក្សអនក្សនគរ   មក្ស រាស្ករញម ខ្ព្រលាន 
  ោន់កព្គឿង្ព្គរ់ដដទាាំង្រាំាន   ស្ ទធហតអនក្សែ ានយក្សលេីដដ ។ 
 622  កែីយចត់ទ័រព្ស្ួច1ឲ្យកនៅម ខ្  ាក្ស់ភ្លុក្សហលមទាាំង្ោន់ទង្់ជ្័យ 
  ស្ឹង្កចះអាគមរន់ករក្សដព្ក្ស   ឥតគិតខ្លាចក្ស្័យដនជ្នែា ។ 
 
 

                                                           
1 ចត់ទ័រព្ស្ួច สันนิษฐำนว่ำหมำยถึงรูปแบบกำรจดักองทัพอย่ำงหนึ่งโดยกำรจดักองทัพให้เป็นรูป

สำมเหลี่ยม 
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 623  រួក្សដាវោន់ដាវោន់ហខ្លព្ស្ាំង្  ស្ព្មាាំង្ស្ ទធហតអនក្សខ្លា ាំង្ោល  
  កចះគ ណហខ្លស្ទ ត់ធាត់ព្ក្សទា   អួតអាង្ដាក់្សាន ខ្ាាំមាត់ព្ក្សឺត ។ 
 624  ចាំហណក្សឯរួក្សដំរីស្ឹក្ស   មែិង្ារនលឹក្សឥតញកញីត 
  រលកស្ះជ្ិះកស្ះាក្ស់មួក្សវកឺត   រាជ្ស្ីែក៍ចះវុ៉ឺតហព្ស្ក្សរាំារ ។ 
 625  ខ្លះជ្ិះរមាាំង្រមាស្ព្ទាយ   ជ្ិះកាស្ិង្ែលាយនឹង្ស្តេខ្លា 
  ជ្ិះកាឧស្ ភ្កព្ចីនកព្តៀរព្ា   មិនអាចគណនារនកឡីយដន ។ 
 626  ចត់ករៀរកវេង្ស្ដ ាំរង្់ចាំកស្ដច  រួចកព្ស្ចរ ាំលង្់ទូលកស្ចក្សដី 
  ស្ូមព្ទង្់ព្ជ្ារក្សនុង្ព្រះែឫទ័យ   ករៀរទ័រកព្ស្ចខ្ែីររិរូរណណ៍ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 78-79) 
 
 619  มนตรีได้ฟังแล้วบังคมลำ  วิ่งออกเร็วพลันไม่มีสบำย 
  ประชุมพวกพลไม่ละเลย   นำมสรรพครบแล้วไม่มีท้อถอย ฯ 
 620  เลือกล้วนแต่ชั้นเชงิฉลำด  เลื่องลือมำกที่ใหญ่ล่ ำสนั 
  เคยได้ท ำศึกเป็นหลำยครั้ง   คัดเลือกไว้เป็นนำยทหำร ฯ 
 621  ส่วนพวกเหล่ำชำวนคร  มำยืนออกันเต็มหน้ำพระลำน 
  ถือเครื่องครบมือทั้งขึงขัง   ล้วนแต่ตนกล้ำเอำฝีมือ ฯ 
 622  แล้วจัดทัพแหลมให้อยู่หน้ำ  สวมงำแถมทั้งถือธงชัย 
  ย่อมรู้อำคมยิ่งล้นพ้น   ไม่คิดกลัวกษัยในชนมำ ฯ 
 623  พวกดำบถือดำบถือเขนเลือก คัดสรรล้วนแต่ตนแรงกลำ้ 
  รู้วิธีใช้เขนสันทัดอ้วนล่ ำสัน   อวดอ้ำงใส่กันกัดปำกกึด ฯ 
 624  ส่วนพวกชำ้งศึก   มหิงสำนำ่กลัวไม่หวัน่ไหว 
  พลม้ำขี่ม้ำสวมหมวกตั้งตรง   รำชสีห์รู้ค ำรำมร้องรุกรำน ฯ 
 625  บ้ำงขี่ละมั่งแรดทรำย  ขี่สิงโตสิงห์ผสมกับเสือ 
  ขี่โคอุสุภำมำกเรียงรำย   ไม่อำจประมำณได้เลย ฯ 
 626  จัดเตรียมซ้ำยขวำคอยรอเสด็จ แล้วเสร็จแน่แท้ทูลควำม 
  ขอทรงทรำบในพระหฤทัย   เตรียมทัพเสร็จพลันบรบิูรณ์นำ ฯ  

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงกองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์ที่ยกทัพ
ไปรบกับพระลักขณ์สินนวงส์ ซึ่งมีกำรคัดเลือกทหำร กำรจัดทัพ อำวุธ กำรใช้สัตว์พำหนะที่เป็น 
สัตว์ร้ำย ฯลฯ สร้ำงภำพควำมยิ่งใหญ่และควำมน่ำเกรงขำมของกองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์ ฉำกกำร 
สู้รบของท้ำววิรุฬมำตย์กับพระลักขณ์สินนวงส์นี้ช่วยท ำให้เนื้อเรื่องมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจำก
ก่อให้เกิดจุดสูงสุดของเรื่อง 
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 ฉำกในเรื่องลักษณวงศ์มีส่วนในกำรสร้ำงอำรมณ์ให้กับผู้ อ่ำน โดย 
ปูพ้ืนฐำนอำรมณ์ของผู้ อ่ำนก่อนน ำไปสู่จุดสูงสุดของเรื่อง ท ำให้ผู้ อ่ำนเกิดควำมรู้สึกร่วมกับ 
เนื้อเรื่อง เช่น ตื่นเต้น ชวนติดตำม เร้ำใจ ฯลฯ ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรถึงเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ยังมีฉำกที่ช่วยในกำรผ่อนอำรมณ์เมื่อเนื้อเรื่องมีควำมตึงเครียดที่มำกขึ้นเพ่ือลดอำรมณ์  
ของผู้อ่ำนก่อนน ำไปสู่ เหตุกำรณ์หรือปมปัญหำใหม่ เช่นเดียวกับฉำกในเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรที่มีส่วนช่วยในกำรกระตุ้นอำรมณ์และจินตนำกำรให้กับผู้อ่ำน โดยเป็นส่วนที่ ช่วยเสริม
เนื้อหำของเรื่องให้เกิดควำมสมจริง ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้สึกร่วมกับเนื้อหำท ำให้เข้ำใจอำรมณ์ของตัวละคร
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้บำงฉำกยังช่วยเสริมให้ตัวละครมีควำมโดดเด่นยิ่งขึ้น บำงฉำกยังแสดงถึง
ควำมสำมำรถของผู้ประพันธ์ที่สรรค ำมำสร้ำงฉำกได้อย่ำงงดงำมและเหมำะสมกับเนื้อเรื่อง และ 
ที่ส ำคัญฉำกที่ผู้ประพันธ์บรรยำยยังส่งผลต่อควำมตึงเครียดและช่วยในกำรผูกปมปัญหำจนก่อให้เกิด
จุดสูงสุดของเรื่องในที่สุด 
 
 
วิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์ 

กำรวิเครำะห์กลวิธีกำรประพันธ์เป็นกำรศึกษำด้ำนกำรน ำเสนองำนประพันธ์นั้น  
มีควำมน่ำสนใจ น่ำติดตำม และสอดคล้องหรือส่งผลต่อเรื่องรำวรำวอย่ำงไร อีกท้ังกลวิธีกำรประพันธ์
ยังเป็นลักษณะเด่นเฉพำะตัวของนักประพันธ์ ซึ่งแตกต่ำงกันออกไปท ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถทรำบได้ว่ำ
งำนประพันธ์นี้เป็นของนักประพันธ์ท่ำนใดจึงเป็นส่วนส ำคัญที่ต้องศึกษำวิเครำะห์เพ่ือให้เห็นกลวิธี  
กำรประพันธ์ของเรื่องนั้น ๆ โดยผู้วิจัยจะศึกษำในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 
 ชื่อเรื่องเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส ำคัญของงำนประพันธ์ เพรำะกำรตั้งชื่อเรื่องที่มี

ควำมโดดเด่นสะดุดตำ นอกจำกจะเป็นกำรบอกเล่ำเรื่องรำวโดยรวมแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสนใจ
เบื้องต้นให้แก่ผู้อ่ำน1 กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่องสำมำรถตั้งได้หลำยวิธี เช่น กำรใช้ชื่อตัวละครเอก กำรใช้ชื่อ
สถำนที่ส ำคัญ กำรใช้แนวคิดหลักของเรื่อง เป็นต้น 

 เรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่องโดยกำรใช้ชื่อตัวละครเอกที่มี
บทบำทเด่นในกำรด ำเนินเรื่องมำเป็นชื่อเรื่อง ตัวละครดังกล่ำว คือ พระลักษณวงศ์ เป็นตัวละครเอกที่
ด ำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีบทบำทส ำคัญก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 
ภำยในเรื่อง ซึ่งผู้ประพันธ์จะบรรยำยเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่เกิดข้ึนกับพระลักษณวงศ์เป็นหลักท ำให้
ผู้อ่ำนรับรู้เรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยในเรื่องจำกกำรกระท ำของพระลักษณวงศ์เป็นหลัก 

                                                           
1 สำยทิพย์ นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: เอส อำร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2543), 121. 



  176 

 กำรตั้งชื่อโดยกำรใช้ตัวละครเอกมำเป็นชื่อเรื่องเป็นที่นิยมในวรรณคดีไทย เช่น  
ขุนช้ำงขุนแผน ไกรทอง พิกุลทอง ฯลฯ กำรตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้ท ำให้ผู้อ่ำนจดจ ำชื่อเรื่องได้ง่ำย 
เนื่องจำกเป็นชื่อของตัวละครเอกที่เป็นตัวด ำเนินเรื่องหลักภำยในเรื่อง อีกทั้งนิทำนค ำกลอนของ  
สุนทรภู่ล้วนแต่ใช้ชื่อตัวละครเอกตั้งเป็นชื่อเรื่องท้ังสิ้น เช่น โคบุตร พระอภัยมณี สิงหไกรภพ ฯลฯ 

 
 ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่องโดยกำรใช้

ชื่อตัวละครที่เป็นพระเอกและนำงเองมำเป็นชื่อเรื่อง ตัวละครดังกล่ำว คือ พระลักขณ์สินนวงส์  
ซึ่งเป็นตัวละครเอกที่ด ำเนินเรื่องตั้งแต่ต้น ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีบทบำทส ำคัญก่อให้เกิด 
ควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ภำยในเรื่อง ผู้ประพันธ์บรรยำยเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่เกิดขึ้นกับ 
พระลักขณ์สินนวงส์เป็นหลักท ำให้ผู้ อ่ำนรับรู้ เรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยในเรื่องจำก 
กำรกระท ำของพระลักขณ์สินนวงส์เป็นหลัก แต่ชื่อเรื่องนั้นผู้ประพันธ์เขียนชื่อตัวละครตัวนี้ต่ำงจำก 
ในเรื่อง คือ ตัวละครในเรื่องชื่อ ลักขณ์สินนวงส์ (លក្សខណ៍ស្ិននវង្្) แต่ชื่อเรื่องเขียนเป็น ลักสมณวงส์  
(លក្ស ម្ណវង្្) ทั้งนี้น่ำจะมำจำกชื่อตัวละครเขียนตำมเสียงในภำษำไทย ส่วนชื่อเรื่องนั้นสันนิษฐำนว่ำ
เขียนตำมอักขรวิธีในภำษำเขมร เนื่องจำกหน้ำปกทั้ง 2 เล่มมีกำรระบุค ำอ่ำนของชื่อเรื่องไว้ว่ำ  
“ព្រះលក្ស ម្ណវង្្ (អានលាព្រះលក្សខណ៍ស្ ីននវង្្)” แปลเป็นไทยว่ำ “พระลักสมณวงส์ (อ่านว่าพระลักขณ์สีนน
วงส์)” แสดงให้เห็นว่ำผู้พระพันธ์ต้องกำรเขียนชื่อเรื่องว่ำ ลักสมณวงส์ (លក្ស ម្ណវង្្) โดยอำจจะมี
จุดประสงค์เพ่ือเขียนค ำว่ำ “ลกฺษฺมณ” ที่หมำยถึงพระลักษณ์ ตัวละครหนึ่งในเรื่องรำมเกียรติ์  
ตำมอักขรวิธีในภำษำเขมร ซึ่งชื่อนี้มีควำมหมำยว่ำวงศ์ของพระลักษณ์เช่นเดียวกันกับในภำษำไทย  
แต่ผู้ประพันธ์ระบุค ำอ่ำนไว้เพ่ือต้องกำรให้ผู้อ่ำนอ่ำนออกเสียงตรงกัน โดยที่ค ำอ่ำนนี้น่ำจะได้รับ
อิทธิพลมำจำกภำษำไทยค ำว่ำ ลักษณวงศ์ อ่ำนว่ำ ลัก -สะ-นะ-วง ในภำษำเขมรผู้ประพันธ์จึง
ก ำหนดให้อ่ำนออกเสียงว่ำ ลัก-สิน-นะ-วง ในส่วนของชื่อตัวละครเพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถออกเสียงได้
ตรงตำมเจตนำของผู้ประพันธ์จึงเขียนตำมเสียงอ่ำนเป็น ลักขณ์สินนวงส์ (លក្សខណ៍ស្ិនន វង្្ ) แทน  
อีกตัวละครหนึ่งที่ผู้ประพันธ์ใช้เป็นชื่อเรื่องคู่กับพระเอกคือนำงเทพเกสสรซึ่ งเป็นคู่รักของ 
พระลักขณ์สินนวงส์ ชื่อของตัวละครที่ถูกน ำมำตั้งเป็นชื่อเรื่องนั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่ำนำงเทพเกสสรแต่ใช้ว่ำ 
“พรำมเกสสร” ซึ่งชื่อนี้ไม่ได้ปรำกฏอยู่ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ทั้ง 2 เล่ม เนื่องจำก
ต้นฉบับขำดหำยไม่ครบถ้วน แต่เมื่อน ำเนื้อเรื่องลักษณวงศ์มำเปรียบเทียบแล้วพบว่ำชื่อ พรำมเกสสรนี้
คือชื่อของนำงทิพเกสรหรือนำงเทพเกสสร ซึ่งปรำกฏในตอนที่นำงทิพเกสรพลัดหลงกับพระลักษณวงศ์
ในป่ำเทวดำจึงลงมำแปลงนำงทิพเกสรให้เป็นพรำหมณ์หนุ่ม ดังบทประพันธ์ 
 
  อันเพศพระยุพินก็สิ้นสูญ   โฉมอดูลดวงพักตร์ดั่งเพ็งฉำย 
  ประไพพริ้มเพรำเพริศประเสริฐชำย  เทพไทจึ่งภิปรำยแก่งำมงอน 
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  ถึงใครทักว่ำเป็นหญิงอย่ำเกรงขำม  จะแปลงนำมยอดเสน่ห์พรำหมณ์เกสร 
  แม้นจะตำมภัสดำพะงำงอน   เฉียงอุดรบูรพำจะพบพำน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 164) 
 

 จำกบทประพันธ์ เทวดำช่วยแปลงกำยให้นำงทิพเกสรจำกสตรีเพศให้กลำยเป็นบุรุษ
และเปลี่ยนชื่อจำกทิพเกสรเป็นพรำหมณ์เกสร ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐำนว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรเนื้อควำมต่อไปน่ำจะด ำเนินเรื่องตรงกันกับเรื่องลักษณวงศ์และจึงได้ใช้ชื่อพรำหมณ์เกสร
เป็นชื่อเรื่อง นอกจำกนี้เหตุที่ใช้ชื่อนำงเอกของเรื่องตอนที่แปลงเพศเป็นบุรุษสันนิษฐำนโดยใช้
เนื้อควำมจำกเรื่องลักษณวงศ์เป็นตัวเปรียบเทียบพบว่ำในตอนนี้เกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นสุดสูงสุดของเรื่อง
อันน ำมำสู่ควำมสะเทือนอำรมณ์ของผู้ อ่ำน เนื่องจำกในตอนนี้พระลักษณวงศ์เข้ำใจผิดคิดว่ำ 
พรำหมณ์เกสรลวนลำมนำงยี่สุ่นจึงสั่งประหำรพรำหมณ์เกสร ซึ่งวรรณคดีที่พระเอกสั่งประหำร
นำงเอกจนนำงเอกสิ้นชีวิตนั้นน่ำจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่เพรำะขนบวรรณคดีเรื่องรำวมั กจบลง 
แบบสุขนำฏกรรม แต่เรื่องลักษณวงศ์นั้นจบแบบโศกนำฏกรรม ผู้ประพันธ์จึงใช้ชื่อของนำงเอกตอนที่
สร้ำงควำมสะเทือนอำรมณ์ให้กับผู้อ่ำนซึ่งเป็นตอนที่แปลงร่ำงเป็นบุรุษ เรื่องนี้จึงใช้ชื่อเรื่องโดยใช้ชื่อ
ของตัวละครเอกที่เป็นบุรุษทั้งสองชื่อ คือ พระลักขณ์สินนวงส์และพรำหมณ์เกสสร ตั้งเป็นชื่อเรื่องว่ำ 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 กำรตั้งชื่อโดยกำรใช้ตัวละครเอกมำเป็นชื่อเรื่องเป็นที่นิยมในวรรณคดี เขมร เช่น  
กำกี (ោក្សី) พุทธิเสน นำงกงรี (រ ទធិកស្ន នាង្ក្សរង្ី) พระสุธน (ព្រះស្ ធន) ฯลฯ กำรใช้ชื่อของตัวละคร 
ที่เป็นตัวด ำเนินเรื่องหลักภำยในเรื่องเนื่องจำกตัวละครดังกล่ำวเป็นผู้กระท ำหรือถูกกระท ำก่อให้เกิด
ปมปัญหำ จุดสูงสุด และคลี่คลำยปัญหำกับตัวละครดังกล่ำว ท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกสะเทือนอำรมณ์ร่วมกับ
ตัวละครนั้น ๆ จึงน ำมำตั้งเป็นชื่อเรื่อง ซึ่งกำรตั้งชื่อเรื่องลักษณะนี้ท ำให้ผู้อ่ำนจดจ ำชื่อเรื่องและ 
เนื้อเรื่องได้ง่ำย 
 

2.  กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง (Point of view) 
 กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง คือ กลวิธีที่ผู้ประพันธ์ใช้ในกำรเล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้น กลวิธีกำร  

เล่ำเรื่องนั้นจะเป็นกำรก ำหนดสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรจะน ำเสนอ และควบคุมให้ด ำเนินเรื่องไปตำม
ควำมต้องกำรของผู้ประพันธ์ รวมทั้งก ำหนดว่ำผู้อ่ำนควรจะรับรู้เรื่องรำวในตอนนั้นมำกน้อยเพียงใด1 
กลวิธีกำรเล่ำเรื่องนั้นมีหลำยแบบ เช่น ผู้ประพันธ์เป็นผู้เล่ำเรื่องเอง ตัวละครในเรื่องเป็นผู้เล่ำ เป็นต้น 

 กลวิธีกำรเล่ำเรื่องในวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรเล่ำเรื่องแบบ  
ผู้แต่งเป็นผู้เล่ำเรื่องเอง (Omniscient point of view) เป็นกำรเล่ำเรื่องโดยที่ผู้เล่ำเป็นผู้รู้แจ้ง  

                                                           
1 สำยทิพย์ นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: เอส อำร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2543), 121-123. 
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(All Knowing) คือ เป็นกำรเล่ำผ่ำนมุมมองของผู้เล่ำโดยไม่ปรำกฏตัวตนในเรื่องในฐำนะตัวละคร  
แต่มีกำรแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก หรือทรรศนะผ่ำนกำรบรรยำย ผู้ประพันธ์จะเป็นผู้รู้แจ้งทุกอย่ำง
ภำยในเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเหตุกำรณ์ กำรกระท ำ ควำมคิดภำยในจิตใจของตัวละคร ซึ่งผู้ประพันธ์มักจะ
พรรณนำผ่ำนกำรใช้สรรพนำมบุรุษที่ 3 (Third person) ท ำให้ผู้อ่ำนทรำบถึงอำรมณ์ ควำมนึกคิด 
ในจิตใจของตัวละครได้ ดังตัวอย่ำงบทประพันธ์ 
 
  จะกล่ำวถึงอสุรีขินไีพร   เป็นเมียไอ้เงำะป่ำพนำลี 
  วันนัน้ออกจำกศำลำเที่ยวหำปู  พอปะงูขบเงำะนัน้เป็นผี 
  คร้ันสิ้นบญุผัวรักยักขิน ี   ก็โศกีมำในอรัญวำ 
  พอประสบพบพวกโยธำทัพ   ยืนขยับเยี่ยมมองตำมช่องผำ 
  จึงเห็นท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พำคณำสำวสนมออกชมดง 
  กับลูกรักอัคเรศบนรถแก้ว   ให้ผ่องแผ้วชื่นชมสมประสงค ์
  จะแปลงเป็นนำงกระษตัริย์ให้หยัดยง  ไปด้วยองค์กระษัตรำในธำนี 
  ยุให้ฆ่ำลูกรักกับอัคเรศ   ไปนิเวศน์จะได้เป็นมเหสี 
  ให้ลืมไอ้เงำะปำ่ผู้สำม ี   ยักขินีเนรมิตด้วยฤทธำ 
  เป็นกวำงทองย่องหยัดสะบดัย่ำง  เอ่ียมส ำอำงออกจำกชะวำกผำ 
  โผนทะยำนผำ่นช้ำงกระษัตรำ  กิริยำผันผกเหมือนตกใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 22-23) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ประพันธ์ ได้บรรยำยถึงควำมคิดของนำงยักขินีที่ ได้พบ 
ท้ำวพรหมทัตแล้วเกิดหลงรักจึงวำงแผนที่จะลวงท้ำวพรหมทัตให้ฆ่ำมเหสีกับโอรสเพ่ือที่นำงจะได้เป็น
มเหสีแทน จำกกำรบรรยำยท ำให้ผู้อ่ำนทรำบถึงควำมคิดของนำงยักขินี นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงควำมรู้สึก
ของผู้ประพันธ์ปรำกฏอยู่ในเรื่อง ดังตัวอย่ำงบทประพันธ์ 
 
   ๏ สงสำรนชุสุดแสนอำลัยนัก เมื่อขุนยักษ์พำไปในไพรระหง 
  เจ้ำเหลียวหลังยั้งยืนด ำรงองค ์  เห็นลูกรักลักษณวงศ์สนิทนอน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 39) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้แสดงควำมรู้สึกของตนเองลงไปในส่วนกำรบรรยำย
เนื้อหำว่ำมีควำมรู้สึกสงสำรนำงสุวรรณอ ำภำที่ถูกท้ำววิรุญมำศพรำกนำงไปจำกพระลักษณวงศ์  
เป็นกำรแสดงตัวตนของผู้ประพันธ์เข้ำไปในเรื่องแต่ไม่ได้อยู่ในฐำนะของตัวละคร แต่เป็นส่วนที่ 
แสดงอำรมณ์ท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกคล้อยตำมผู้ประพันธ์ 
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 ส่วนกลวิธีกำรเล่ำเรื่องในวรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้ประพันธ์ใช้
กลวิธีกำรเล่ำเรื่องแบบผู้แต่งเป็นผู้เล่ำเรื่องเอง (Omniscient point of view) เป็นกำรเล่ำเรื่องโดยที่
ผู้เล่ำเป็นผู้รู้แจ้ง (All Knowing) คือ เป็นกำรเล่ำผ่ำนมุมมองของผู้เล่ำโดยไม่ปรำกฏตัวตนในเรื่อง 
ในฐำนะตัวละคร แต่มีกำรแสดงควำมคิด ควำมรู้สึก หรือทรรศนะผ่ำนกำรบรรยำย ผู้ประพันธ์จะเป็น
ผู้รู้แจ้งทุกอย่ำงภำยในเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเหตุกำรณ์ กำรกระท ำ ควำมคิดภำยในจิตใจของตัวละคร  
ซึ่งผู้ประพันธ์มักจะพรรณนำผ่ำนกำรใช้สรรพนำมบุรุษที่ 3 (Third person) ท ำให้ผู้อ่ำนทรำบถึง
อำรมณ์ ควำมนึกคิดในจิตใจของตัวละครได้ ดังตัวอย่ำงบทประพันธ์ 

 
 24  កទីរហលលង្រីនាង្យក្សខិនី   ព្ររនធកង្ាះដព្រកនៅស្លា 

  នាាំាន កទៅរក្សោដ មកភាោដ     កាះ1វាចឹក្សកង្ាះរដីកនាះស្ល រ់ ។ 
 25  កចះហតអែ្ុក្សកក្សីតទ ក្សខធាំ   ព្ទូង្ព្ក្សាំយាំហព្ស្ក្សទឹក្សហភ្នក្សព្ជ្ារ 
  ស្គ ាំង្ស្គមព្ទមខ្លួនកែៀរនឹង្ស្ល រ់   កភ្លចចរ់អព្មិគររិកភាោត  ។ 
 26  ដលៃមួយនាង្យក្សខចង្់កទៅដព្រ  កដីរហស្េង្រក្សរដីកដាយររេា 
  គិតកែីយយក្សខច ះរីស្លា   យាព្ារួស្រាន់កទៅោរ់ខ្ែី ។ 
 27  ល ះយក្សខកទៅដលក់្សនុង្ដព្រព្រឹក្ស្  ឮស្រទស្នធឹក្សរលកស្នីយ ៍
  កស្ីចលាន់អឹង្ក្សង្ក្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ   យក្សខលាក្ស់រួនខ្ែីក្សនុង្ព្រឹក្សា ។ 
 28  កែយីយក្សខកវែៀង្លរលូនកទៅលេាត់  កឃីញព្រះព្រែែទតតនឹង្រ ព្ា 
  នាាំនាង្កលង្កដាយអរញ្ាវា   កឃីញកោមោយាករញចិតតដព្ក្ស ។ 
 29  យក្សខព្ស្ីគិតដវនលាអនក្សកនះ  រូរលអកមល ះរន់ករក្សដព្ក្ស 
  លអព្ទង្់ទា ាំង្វង្្័ភ្ន្តក្សតរ ដព្រ    រនមក្សកធេីរដីអញកែៅស្ម ។ 
 30  គួរអញគិតហក្សលង្ជ្ាព្ស្តី   ព្ក្សម ាំព្ស្ស្ព់្ស្ីលអឧតដម 
  នឹង្នាាំកស្ដចកទៅរ រីរមយ    កធេីឲ្យស្មាល រ់រាជ្កទវី ។ 
 31  នូវក្សូនព្រ ស្កនាះកចញឲ្យោរ់  មែាក្ស្ព្តកលីក្សអញជ្ាមកែស្ី 
  គិតកព្ស្ចរ ាំលង្់យក្សខិនី    និមែិតខ្លួនខ្ែីកដាយឫទធា ។ 
 32  កកី្សតជ្ាកព្រីស្មាស្មួយលអដព្ក្ស  ព្រដរកលីស្កព្រីស្ែង្នានា 
  កែីយករលកចញរីដព្រព្រឹក្សា   ោត់ចាំម ខ្ធាល ព្រះទីនាាំង្ ។ 
 33  កធេីឫក្សក្សិរិយាដូចភាក្ស់កែអីល  នឹង្ទ័ររកង្អីលកដញកដាយខ្លា ាំង្ 
  កព្រីស្មាស្ស្ទុះកលាតកដាយក្សាំឡាាំង្   ភ្័នភាាំង្កធេីែាក់្សខ្លាចមន ស្្ដន ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 3-5) 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ កាះ /pŭəh/ สันนิษฐำนว่ำเป็นค ำเดียวกับค ำว่ำ រស្ ់/pŭəh/ ในปัจจุบัน หมำยถึง งู 
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 24  จักแถลงถึงนำงยักขิน ี  เมียเงำะไพรเนำศำลำ 
  พำกันไปหำปบูริโภค   งูมันฉกเงำะผวันัน้ตำย ฯ 
 25  รู้แต่อผำสุกเกิดทุกข์ใหญ่  ทรวงเกรียมร้องไห้น้ ำตำไหล 
  ผ่ำยผอมโทรมตัวเกือบจะตำย  ลืมจับอมฤคบริโภค ฯ 
 26  วันหนึ่งนำงยักษ์อยำกไปป่ำ  เดินแสวงหำสำมีตำมบรรพตำ 
  คิดแล้วยักษ์ลงออกจำกศำลำ  ยำตรำออกไปโดยฉับพลนั ฯ 
 27  คร้ันยักษ์ไปถึงในไพรพฤกษ ์ ได้ยินเสียงอึกทึกของพลเสนีย ์
  หัวเรำะลั่นอึงก้องในพฤกษ์ไพร  ยักษ์ซ่อนตัวพลันในพฤกษำ ฯ 
 28  แล้วยักษ์ลอบมองซ่อนกำยพลัน เห็นพระพรหมทัตต์และบุตรำ 
  พำนำงเที่ยวเล่นตำมอรัญวำ   เห็นโฉมฉำยำต้องใจยิ่งนัก ฯ 
 29  ยักษ์ศรีคิดไฉนว่ำองค์นี ้  รูปลออยิ่งล้นถึงเพียงนี ้
  ลออทรงทั้งวงศ์พักตร์ประไพ  ได้มำท ำสำมีกูว่ำสม ฯ 
 30  ควรกูคิดแปลงเป็นสตรี  แรกรุ่นสำวลอออุตดม 
  แล้วตำมเสด็จไปบุรีรมย์   ท ำให้สิ้นรำชเทวี ฯ 
 31  และลูกชำยนัน้ออกไปให้ไว  มหำกษัตริย์ยกกูเป็นมเหสี 
  คิดเสร็จไม่ช้ำยักขิน ี   นิมิตตัวพลนัด้วยฤทธำ ฯ 
 32  เกิดเป็นกวำงทองตัวหนึ่งลออไกร ประไพเลิศเหล่ำกวำงนำนำ 
  แล้วโดดออกจำกไพรพฤกษำ  ตัดหน้ำพลบัพลำพระทีน่ั่ง ฯ 
 33  ท ำท่ำทำงกิริยำดุจตกใจ  ต่อกองทัพที่ท ำให้ตกใจอย่ำงมำก 
  กวำงทองโดดโลดด้วยก ำลัง   ตกใจท ำประหนึ่งกลัวมนุษย์ใน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงภูมิหลังและควำมคิดของนำงยักขินีที่หลงรัก
พระบำทพรหมทัตต์ แล้วจึงวำงแผนก ำจัดนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ที่ ท ำให้ผู้อ่ำน
ทรำบถึงควำมคิดของนำงยักขินีจำกกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงควำมรู้สึก
ของผู้ประพันธ์ปรำกฏอยู่ในเรื่อง ดังตัวอย่ำงบทประพันธ์ 
 
 300  កតីររត់រក្សកទៀតរ ាំ រ់ រ   វឹក្សវរវមាលវលក់្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ 
  រ ាំកឃីញមាាកស្ះកឡីយដន   កនឿយដព្ក្សគួរឲ្យអាណតិករក្ស ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 36) 
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 300  จึงวิ่งหำอีกไม่หยุดหย่อน  วิ่งวนในพฤกษไ์พร 
  ไม่เห็นมำรดำเสียเลย   เหนื่อยยิ่งควรให้สงสำรนัก ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ประพันธ์ ได้แสดงควำมรู้สึกของตนเองลงไปในเนื้ อหำ 
โดยแสดงควำมรู้สึกสงสำรพระลักขณ์สินนวงส์ที่ออกตำมหำมำรดำแต่กลับไม่พบ เป็นกำรแสดงตัวตน
ของผู้ประพันธ์เข้ำไปในเรื่องแต่ไม่ได้อยู่ในฐำนะของตัวละคร แต่เป็นส่วนที่แสดงอำรมณ์ท ำให้ผู้อ่ำน
รู้สึกคล้อยตำมผู้ประพันธ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงตนของผู้ประพันธ์ในฐำนะผู้เล่ำเรื่องโดยกำรสื่อสำร
กับผู้อ่ำน ดังตัวอย่ำงบทประพันธ์ 
 
 194  ស្ូមកស្លះរ  កណណ ាះដលលង្តកទៅ  យក្សខមួយកនាះក្សូវធាំករក្សដព្ក្ស 
  ក ែ្ ះវមារុឡមាតយឥស្ូរដលល   កស្យរាជ្យស្រេដលៃព្គង្រដឋា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 23) 
 
 194  ขอหยุดเพียงเท่ำนั้นจักกล่ำวตอ่ไป ยักษ์หนึ่งนั้นไซร้ใหญ่ยิ่ง 
  ชื่อวุรุฬมำตย์อิศวรไชย   เสวยรำชทุกวนัครองรัฐ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้สื่อสำรกับผู้อ่ำนโดยกล่ำวว่ำ “ขอหยุดเรื่องรำว 
ที่ผ่ำนมำไว้เพียงเท่ำนี้” และกล่ำวต่อไปว่ำ “จะเล่ำเรื่องรำวต่อไปถึงยักษ์ตนหนึ่ง” ซึ่งเป็นกำรสื่อสำร
กับผู้อ่ำนว่ำผู้ประพันธ์จะยุติเรื่องรำวเหตุกำรณ์ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นไว้ก่อน แล้วจะเริ่มเล่ำเหตุกำรณ์ใหม่
ต่อไป กำรสื่อสำรในลักษณะนี้เป็นกำรแสดงตัวตนของผู้ประพันธ์เข้ำไปในเนื้อเรื่องโดยแสดงตัวตน  
ในฐำนะผู้เล่ำเรื่องแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรืออยู่ในฐำนะของตัวละคร กำรแสดงตัวตน 
ของผู้ประพันธ์ในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเนื้อเรื่องที่มีกำรตัดสลับฉำกหรือเหตุกำรณ์ได้ง่ำยขึ้น 
 

3.  กลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 
 กลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง คือ ล ำดับของกำรด ำเนินเนื้อหำตั้งแต่เปิดเรื่องไปจนกระทั่ง  

จบเรื่อง กลวิธีกำรด ำเนินเรื่องมีหลำยวิธี เช่น กำรเล่ำแบบย้อนต้น กำรเล่ำตำมล ำดับปฏิทิน  
กำรเล่ำสลับไปมำ เป็นต้น 

 วรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องแบบเล่ำเรื่องตำมล ำดับ
ปฏิทิน (chronological order) กลวิธีกำรด ำเนินเรื่องแบบนี้เป็นกำรเล่ำเรื่องไปตำมล ำดับเหตุกำรณ์
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จำกจุดเริ่มต้นไปตำมล ำดับจนปมปัญหำหรือข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ทวีควำมเข้มข้นยิ่งขึ้น แล้วค่อย 
คลำยเรื่องไปสู่จุดจบ1 โดยผู้ประพันธ์เปิดเรื่องด้วยกำรบอกวัตถุประสงค์ในกำรประพันธ์ ดังบทประพันธ์ 
 
             ๏ จะริเริ่มเรื่องร้ำงปำงประถม 
  สุดเสียดำยด้วยนิยำยจะจ่อมจม  จึ่งนิยมแต่งบทพจนำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรแต่งว่ำต้องกำรที่จะรักษำ
นิทำนซึ่งมีมำเนิ่นนำนแต่เสื่อควำมนิยมลงจึงเกรงว่ำนิทำนเรื่องนี้จะสูญหำยจึงได้น ำเรื่องนี้ 
มำแต่งเป็นบทกลอน ลักษณะกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรบอกวัตถุประสงค์ในกำรแต่งก่อนเข้ำสู่เนื้อเรื่อง
ยังปรำกกฎในกำรประพันธ์นิทำนเรื่องอ่ืน ๆ ของสุนทรภู่ เช่น โคบุตร กำพย์พระไชยสุริยำ จันทโครบ 
นอกจำกนี้ยังมีกวีท่ำนอ่ืนที่ขึ้นต้นเรื่องด้วยลักษณะเดียวกัน เช่น กำกีกลอนสุภำพ ของเจ้ำพระยำ 
พระคลัง (หน) 

 หลังจำกกำรกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรประพันธ์แล้ว ผู้ประพันธ์ได้ด ำเนินเรื่องต่อไป
ตำมล ำดับปฏิทินโดยผู้แต่งเปิดเรื่องด้วยกำรบรรยำยตัวละคร คือ ท้ำวพรหมทัต นำงสุวรรณอ ำภำ และ
พระลักษณวงศ์ จำกนั้นจึงบรรยำยเหตุกำรณ์กำรประพำสป่ำ ได้พบนำงยักขินีจนกระทั่งท้ำวพรหมทัตสั่ง
ประหำรนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ โดยเนื้อเรื่องได้ด ำเนินไปตำมล ำดับเวลำอย่ำงต่อเนื่อง 

 กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องนอกจำกกำรด ำเนินเรื่องตำมล ำดับปฏิทินโดยใช้ระยะเวลำ
เป็นตัวด ำเนินเรื่องซึ่งด ำเนินเรื่องไปตำมระยะเวลำและปฏิทิน แต่กำรด ำเนินเรื่องโดยใช้ระยะเวลำนี้
ผู้ประพันธ์มีกำรใช้กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องเพ่ือให้กระชับขึ้นโดยกำรเล่ำย่อ (Summary) เป็นกำรที่
ผู้ประพันธ์ย่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวละครเพ่ือให้เรื่องด ำเนินเร็วขึ้น2 ท ำให้ระยะเวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว
และเน้นที่เหตุกำรณ์ส ำคัญเป็นหลัก แต่ยังมีกำรบรรยำยเพ่ือบอกระยะเวลำว่ำผ่ำนไปนำนเท่ำใด  
ดังบทประพันธ์ 
 
  พระหลงรักยักษ์ร้ำยไม่วำยสวำท  ลืมสนมนำงนำฏทั้งซ้ำยขวำ 
  เฝ้ำเคล้ำคลึงนำงมำรจนนำนมำ  อสุรำมีครรภ์ขึ้นตันทรวง 
  เห็นมนุษย์สุดอยำกด้วยชำติยักษ์  แต่ลักหักคอกินในเรือนหลวง 
  นำงส ำหรับขับกล่อมทุกกระทรวง  คนทั้งปวงมิได้แจง้แห่งคดี 

                                                           
1 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 166. 
2 สรณัฐ ไตลังคะ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ

ลิชช่ิง, 2560), 29. 
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  ไม่รู้ว่ำอสุรินมนักินเล่น   หำไม่เห็นแล้วก็ลงบัญชีหนี 
  ส ำรำญจิตอสุรำอยู่ธำน ี   ด้วยภูมีรักใคร่มิใคร่คลำย 
  ก ำหนดครรภ์คร้ันถ้วนทศมำส  ก็คลอดรำชบุตรีอันเฉิดฉำย 
  เป็นมนุษยโ์ฉมงำมอร่ำมพรำย  พรหมทัตมิได้วำยสวำทชม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 32) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงท้ำวพรหมทัตที่อยู่กับนำงยักษ์แปลง 
จนนำงยักษ์ตั้งท้อง แต่ด้วยสัญชำติญำณของยักษ์นำงจึงลอบกินผู้คนในวังอย่ำงสบำยโดยไม่มีใคร
สงสัย จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้เล่ำย่อโดยกำรตัดไปที่ 10 เดือนต่อมำ ว่ำนำงยักษ์แปลงได้ให้ก ำเนิดธิดำ
เป็นมนุษย์มีรูปโฉมงดงำม ท ำให้เนื้อเรื่องด ำเนินต่อไปอย่ำงรวดเร็ว อีกตอนหนึ่งที่ แสดงให้เห็นถึง 
กำรด ำเนินเรื่องโดยกำรเล่ำย่อ เช่น ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำกับพระลักษณวงศ์เดินอยู่ในป่ำ  
ดังบทประพันธ์ 
 
  โอ้ยำมสิ้นวำสนำนิจจำเอ๋ย   ควำมเสบยเคยสบำยก็หำยสูญ 
  มำนอนเหนือแผ่นผำให้อำดูร  มีแต่พูนควำมทุกข์ระทมทน 
  พระกรกอดลูกน้อยไว้กับอก   น้ ำตำตกพรั่งพรำยดั่งสำยฝน 
  จนฟ้ำแจ้งแสงสสีุริยน   นฤมลพำลูกลินลำมำ 
  สงสำรสองกระษัตริย์ขัตติยวงศ ์  เมื่อเดินดงได้เสวยแต่พฤกษำ 
  ได้สำมเดือนดน้ดัน้อรัญวำ   ไม่รู้ว่ำจะไปหนต ำบลใด 
  บรรลุถึงสระหนึ่งในกลำงเถ่ือน  มีบัวเผื่อนสัตตบุษยผ์ุดไสว 
  จอกกระจับขึ้นสลับสลอนไป  คงคำใสดั่งกระจกกระจ่ำงด ี

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 
 

 จำกบทประพันธ์ เป็นตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำร ำพึงร ำพันถึงควำมทุกข์ยำกที่ต้อง
ระหกระเหินมำในป่ำ จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้เล่ำย่อโดยกำรตัดภำพไปที่ 3 เดือนต่อมำ แล้วจึงบรรยำยควำม
ต่อไป ท ำให้ผู้อ่ำนทรำบระยะเวลำว่ำนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์เดินทำงอยู่ในป่ำเป็นเวลำ  
3 เดือน จนได้มำพบกับท้ำววิรุญมำศ 

 นอกจำกกำรเล่ำย่อแล้ว ยังพบกลวิธีกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรล ำดับเวลำในเรื่อง  
ลักษณวงศ์อีกลักษณะหนึ่ง คือ กำรเกริ่นกำรณ์ (Foreshadowing) เป็นกำรแสดงเหตุกำรณ์ที่จะเกิด
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ต่อไปในเรื่องโดยนัย1 เป็นลักษณะกำรด ำเนินเรื่องทำงอ้อมก่อนเข้ำสู่เนื้อเรื่องท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึง
อำรมณ์ของเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไป ดังบทประพันธ์ 
 
  พอดำวเดือนเลื่อนลับลงอับหมอง  กระเหว่ำร้องเสียงไก่สนั่นขนั 
  เทพเจ้ำซึ่งเป็นเจ้ำแห่งเทวัญ   ถนอมขวัญดลดวงพระทัยนำง 
  ให้นิมิตว่ำได้ทรงซึง่แหวนเพชร  แล้วเสด็จองค์เดียวให้อำงขนำง 
  เที่ยวด ำเนินเดนิดงจนหลงทำง  แล้วโศกำมำกลำงพนำลี 
  ยังมีเหลือบหินชำติฉกำจสัตว์  บินมำกัดนิ้วก้อยนำงโฉมศรี 
  นำงสะบดัหัตถำไปทันท ี   ธ ำมรงค์วงนี้กระเด็นไป 
  เที่ยวแหวกหญ้ำหำแหวนไม่เห็นแหวน ก็ยิ่งแสนโศกำน้ ำตำไหล 
  เที่ยวเดินดงหลงทำงมำกลำงไพร  เข้ำอำศัยบรรพตำเอกำกำย 
  นำงเพ่งดูพระพำยในพื้นฟำ้   ให้โหยหำแหวนก้อยที่ลอยหำย 
  ตั้งพระเนตรคอยวงธ ำมรงค์พรำย  พอพระพำยพัดธ ำมรงค์มำ 
  ดูลอยลมลิบลิบมำลิ่วลิ่ว   เข้ำสอดสวมเอำนิ้วพระหัตถำ 
  ดีพระทัยเหลือที่จะปรีดำ   แล้วลินลำมำพบหนทำงตรง 
  เสด็จเข้ำธำนบีุรีรำช   ขึ้นปรำสำทนพรัตน์จ ำรัสระหง 
  พร้อมด้วยเหล่ำสำวสนมบรมวงศ์  บ ำเรอองค์บ ำรุงรักษ์อยู่เรียงรำย 
  สุดสุบนิพระยุพนิสะดุ้งตืน่   ผวำฟืน้หวำดหวั่นพระขวัญหำย 
  ทรงสังเกตเหตุผลแต่ต้นปลำย  เห็นเชิงชำยช่องลำภจะเกิดครัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 63-64) 
 

 จำกบทประพันธ์ กล่ำวถึงควำมฝันของนำงสุวรรณอ ำภำว่ำฝันว่ำนำงหลงทำง 
อยู่ในกลำงป่ำ ในตอนนั้นมีเหลือบบินมำกัดที่นิ้วก้อย นำงจึงสะบัดมือท ำให้แหวนเพชรที่นำงสวมนั้น
หล่นหำยไป นำงพยำยำมค้นหำแต่ก็ไม่พบ แต่ในที่สุดลมก็พัดแหวนนั้นกลับคืนมำ นำงสุวรรณอ ำภำ  
จึงได้แหวนเพชรคืนแล้วกลับสู่วังดังเดิม ควำมฝันของนำงสุวรรณอ ำภำนี้เป็นกำรเกริ่นกำรณ์ คือ  
เป็นลำงบอกเหตุที่แฝงนัยของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบโดยท ำให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำเนื้อเรื่องจะน ำเนินต่อไป
อย่ำงไร 

 
 ในส่วนของวรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีในกำร

ด ำเนินเรื่องแบบเล่ำเรื่องตำมล ำดับปฏิทิน (chronological order) กลวิธีกำรด ำเนินเรื่องแบบนี้ 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่  

8-15 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-32. 
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เป็นกำรเล่ำเรื่องไปตำมล ำดับเหตุกำรณ์จำกจุดเริ่มต้นไปตำมล ำดับจนปมปัญหำหรือข้อขัดแย้งต่ำง ๆ  
ทวีควำมเข้มข้นยิ่งขึ้น แล้วค่อยคลำยเรื่องไปสู่จุดจบ1 โดยผู้ประพันธ์เปิดเรื่องด้วยกำรบรรยำยตัวละคร 
ดังบทประพันธ ์
 
 1  កទីរហលលង្ាមករឿង្មាននិទាន  ម នមានរូជ្រង្ាវង្្ក្ស្ព្ា 
  ព្រះរទព្រែែទតតព្ទង្់រិទធា   កស្យរាជ្ភារាារាណស្ី ។ 
 2  កស្ដចមានអគគឯក្សកោមោយា  នាមនាង្អមាព ចមមកែស្ី 
  ជ្ាធាំកលីស្អស្ស់្នាំកៅព្ស្ី   ព្រាំរីម ឹនមូលជ្ាររិារ ។ 
 3  អក្សយាយចស្ទ់ ាំនឹង្រួក្សស្នាំ  កៅឡឹក្សកមនាំព្ស្ីព្ស្ឹង្គារ 
  មានរាជ្ចត រង្គរលកយាធារ   ព្រជ្ារាព្ស្ដកព្ចីនរន់ព្រមាណ ។ 
 4  រួមឯក្សកមន ាំនឹង្ជ្ាយា   ស្ វណណអមាព កោមក្សលាណ 
  ជ្ាយូរល ង្កទៅកទីរក្ស្ព្តក្សានត   កស្ដចព្រះរាជ្ទានឱរស្ា ។ 
 5  មួយអង្គព្ទង្់កោមលអព្តយង្់  ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
  ល ះធាំរនព្រាំរីព្រះវស្ា   ក្សយព្ាាាំង្នាមឲ្យរ ព្តដលល ។ 
 6  ក ែ្ ះលក្សខណស៍្ិននវង្្ក្ស មារា  ចកព្មីនកចស្ត ឫទធកជ្ាគជ័្យ 
  ឮលបីអាំណាចកលីភ្រដព្ត    ក្ស្ព្តដលលរីររង្្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 
 1  จักแถลงตำมเร่ืองมีนิทำน  ก่อนมำนเผ่ำพงศ์วงศ์กษัตรำ 
  พระบำทพรหมทัตต์ทรงฤทธำ  เสวยรำชย์พำรำพำรำณสี ฯ 
 2  เสด็จมีองค์เอกโฉมชำยำ  นำมนำงอัมพำจอมมเหสี 
  เป็นใหญ่เลิศเหนือเหล่ำสนมสำวศรี  แปดหมื่นมวลเป็นบริวำร ฯ 
 3  ออกยำยเฒ่ำแก่กับพวกสนม สำวเล็กแม่นมศรีศฤงคำร 
  มีรำชจตุรงค์พลโยธำ   ประชำรำษฎร์มำกพ้นประมำณ ฯ 
 4  รวมเอกแม่นมกับชำยำ  สุวัณณ์อัมพำโฉมกัลยำณ ์
  เป็นยั่งยนืนำนไปจึ่งกษตัริย์กสำนติ ์  เสด็จพระรำชทำนโอรสำ ฯ 
 5  หนึ่งองค์ทรงโฉมลออองค์  ดั่งองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
  ลุใหญ่ได้แปดพระวสัสำ   กษัตรำตั้งนำมให้บุตรไชย ฯ 
 6  ชื่อลักขณ์สินวงส์กุมำรำ  จ ำเริญเจษฎำฤทธิ์โชคชัย 
   เลื่องลืออ ำนำจเหนือภพไตร   กษัตริย์ไชยสองพงศ์ทรงกรุณำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

                                                           
1 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 166. 
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 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันกล่ำวในค ำประพันธ์บทแรกว่ำจะเล่ำเรื่องรำวที่เป็นนิทำน 
จำกนั้นจึงบรรยำยตัวละคร คือ พระบำทพรหมทัตต์ นำงสุวัณณ์อัมพำ และพระลักขณ์สินนวงส์ เป็น
กำรแนะน ำตัวละครและควำมสัมพันธ์ของตัวละครให้ผู้ อ่ำนรับรู้แล้วจึงด ำเนินเรื่องรำวต่อไป  
โดยเนื้อเรื่องได้ด ำเนินไปตำมล ำดับเวลำอย่ำงต่อเนื่อง 

 กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องนอกจำกกำรด ำเนินเรื่องตำมล ำดับปฏิทินโดยด ำเนินเรื่องไป
ตำมระยะเวลำและปฏิทิน ผู้ประพันธ์มีกำรใช้กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องเพ่ือให้กระชับขึ้นโดยกำรเล่ำย่อ 
(Summary) เป็นกำรที่ผู้ประพันธ์ย่อเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวละครเพ่ือให้เรื่องด ำเนินเร็วขึ้น 1 ท ำให้
ระยะเวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วและเน้นที่เหตุกำรณ์ส ำคัญเป็นหลัก แต่ยังมีกำรบรรยำยเพ่ือบอก
ระยะเวลำว่ำผ่ำนไปนำนเท่ำใด ดังบทประพันธ์ 

 
 182  កស្ដចស្រេព្រះទ័យរន់ករក្សរិព្ត  កភ្លចអស្ស់្នាំស្និទធកៅដជ្ព្ស្ី 
  កភ្លចកស្យកភ្លចព្ទង្់ព្រះរ័ស្តលែី   ហនរនិតយយក្សខព្ស្ីរ ាំោល តោល  ។ 
 183  រនរួមរនទាំនឹង្នាង្យក្សខ   ជ្ាយូរោន ាំជ្ាក្ស់ស្រេមាស្ 
  យក្សខព្ស្ីមានគរិកព្ស្ចកែីយណា   ស្រមាត់កមាែារ ាំែ ានស្ដី ។ 
 184  កចះហតលួចចរ់មន ស្្ក្សនុង្វាាំង្  ព្រ ស្ព្ស្ីស្ ីាាំង្យរ់រាព្តី 
  មិនឲ្យនរណាដឹង្កឡីយដន   ស្នាំព្រ ស្ស្នាំព្ស្ីកចះហតរត់ ។ 
 185  ល ះព្គរហ់ខ្១០កវលាណា   ខ្ិនីព្រស្ូតរ ព្តក្ស្ព្តី 
  មានព្ទង្់ព្ទាយព្ស្ស្ា់ន នខ្េះអេី   កស្ដចស្រេព្រះទ័យព្ទង្់ហចង្ចត់ ។ 
 186  ឲ្យអស្ក់មនាង្នឹង្កមនាំ   ជ្ួរដ ំហលរក្សារាជ្រ ព្តី 
  ក្ស ាំឲ្យមានខ្ ស្កដាយកែត អេី   គរបីព្ទង្់ាាំង្ព្រះនាមា ។ 
 187  ព្រះនាង្កោស្ ិនរាជ្ក្ស មារី  កៅឡិក្សកៅព្ស្ីហលាាំារ 
  ស្ឹង្ហតរនស្ ខ្ស្រេកវលា   ព្គរ់ាន ឥតទ ក្សខស្ ខ្កក្ស្មក្សានត ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 22-23) 
 
 182  เสด็จสบพระทัยมำกพน้ประมำณ ลืมเหล่ำสนมสนิทสำวใช้ศรี 
  ลืมเสวยลืมทรงพระพัสตรำใหม ่  แนบนิตย์นำงยักษ์ศรีไม่คลำดคลำ ฯ 
 183  ได้ร่วมบรรทมกับนำงยักษ ์  เป็นนำนปีติดทุกเดือน 
  ยักษ์ศรีมีคติเสร็จแล้วนำ   เปรี้ยวปำกโมหำไม่กล้ำกล่ำว ฯ 
 184  คอยแต่แอบจับมนุษย์ในวงั  ชำยหญิงกินทั้งคืนรำตรี 
  ไม่ให้คนไหนรู้เลย    สนมชำยสนมหญิงหำยไป ฯ 
 185  คร้ันครบสิบเดือนเวลำนั้น  ขินีประสูตบิุตรกษัตร ี
  มีทรงเป็นเนื้อทรำยสดใสไม่มีขำดอะไรเลย เสด็จสบพระทัยทรงแจงจัด ฯ 
                                                           

1 สรณัฐ ไตลังคะ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 
พับลิชช่ิง, 2560), 29. 
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 186  ให้เหล่ำแม่นำงกับแม่นม  ร่วมกันดูแลรักษำรำชบุตร ี
  อย่ำให้มีผิดด้วยเหตุอะไร   ควรทรงตั้งพระนำมำ ฯ 
 187  พระนำงโกสินรำชกุมำร ี  สำวเล็กสำวศรีช่วยรักษำ 
  ล้วนแต่มีสุขทุกเวลำ   พร้อมกันไม่มีทุกข์สุขเกษมกศำนต์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระบำทพรหมทัตต์ที่ลุ่มหลงอยู่กับ 
นำงยักษ์จนนำงยักษ์ตั้งครรภ์ จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้เล่ำย่อโดยกำรตัดฉำกไปที่ 10 เดือนถัดมำ แล้วจึง
บรรยำยว่ำนำงยักษ์ได้ให้ก ำเนิดธิดำนำมว่ำนำงโกสิน ท ำให้เนื้อเรื่องด ำเนินต่อไปอย่ำงรวดเร็ว  
อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรเล่ำย่อ เช่น ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ 
เรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษี ดังบทประพันธ์ 
 
 411  ឥស្ីរនស្ដ រ់ហស្នកព្តក្សអរ  កស្ែ ះស្រក៏្សជ្រព្រះខ្័នជ្័យ 
  ធនូស្រជ្ាកព្គឿង្ក្សាំដរដដ    ដលក់្ស មារដលលាមគនលង្ ។ 
 412  ោលកនាះក្ស មារអរឱនអង្គ  ែចិតែចង្់ទទួលព្រះខ្័នែង្ 
  កស្មនស្្កព្តក្សអរករក្សក្សនលង្   វនូស្រខ្័នែង្ឥតឧរមា ។ 
 413  ល ះកនៅរនព្គរក់រញមយួោន ាំ  អនក្សខ្ាំស្ង្កត់អត់ចិនតា 
  ក្ស មាររលឹក្សនឹក្សមាា    ឱរាហស្នកដដ រន់ករក្សដព្ក្ស ។ 
 414  ឱព្រះជ្ីនីកលាក្សមានគ ណ  ធៃន់ដព្ក្សកលីស្លន់ាែ នឧរកមឃយ 
  នឹក្សរក្សអេីកព្រៀរាែ នកឡីយដន   រ ាំគួរចដរង្ឲ្យោល តោល  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 50-51) 
 
 411  ฤๅษีได้ฟังแสนยนิด ี  สโมสรก็เสกพระขันธ์ชยั 
  ธนูศรเป็นเครื่องอำวุธประจ ำมือ  ถึงกุมำรไชยตำมครรลอง ฯ 
 412  กำลนัน้กุมำรโอนองค ์  บรรจงรับพระขรรค์ด้วย 
  โสมนสัยินดียิง่ล้ ำ    ธนูศรพระขันธ์ด้วยไม่อุปมำฯ 
 413  คร้ันอยู่ได้ครบหนึ่งปีเต็ม  เธอพยำยำมอดกลั้นจนิดำ 
  กุมำรระลึกนึกถึงมำรดำ   อุรำแสนลุ่มร้อนยิ่งนัก ฯ 
 414  โอ้พระชนนีท่ำนมีคุณ  หนักเลิศล้นพ้นประมำณไม่มีอุปไมย 
  นึกหำอะไรเปรียบไม่มีเลย   ไม่ควรจังไรให้คลำดคลำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เป็นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษี พระฤๅษีจึง
เสกอำวุธให้พระพระลักขณ์สินนวงส์ จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้เล่ำย่อโดยกำรตัดฉำกไปที่ 1 ปีต่อมำ 
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หลังจำกนั้นแล้วจึงบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป ท ำให้ผู้อ่ำนทรำบระยะเวลำที่พระลักขณ์สินนวงส์ 
มำเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษี 

 นอกจำกกำรเล่ำย่อแล้ว ยังพบกลวิธีกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรล ำดับเวลำในเรื่อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรอีกลักษณะหนึ่ง คือ กำรเกริ่นกำรณ์ (Foreshadowing) เป็นกำร 
แสดงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดต่อไปในเรื่องโดยนัย1 เป็นลักษณะกำรด ำเนินเรื่องทำงอ้อมก่อนเข้ำสู่เนื้อเรื่อง
ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงอำรมณ์ของเหตุที่จะเกิดข้ึนต่อไป ดังบทประพันธ์ 
 
 522  កយីង្នឹង្លលាហលលង្រីក្ស្ព្តីយ ៍  អមាព រីស្ីជ្ាមាា 
  គង្់កនៅព្រស្ទអាស្ូរា    នាង្កក្សីតទ ោខ កដដ ាែ នព្ស្ល 
 523  មិនហដលរនែទំឲ្យករញកនព្ត  កដាយនឹក្សស្កង្កតក្សដីកស្នែា 
  អារមែណធ៍ ញលរ់ហរង្កខ្លាចែា   នឹក្សឱរស្ាកូ្សនរីស្ី ។ 
 524  ព្រះនាង្ព្ទង្់ែទំហស្នវមាតក្សក  អែ្ុក្សក្សនុង្ព្រណរ ាំកចញស្ដី 
  នាង្កឃីញនិមែិតលអករក្សដព្ក្ស   ដូចជ្ាក្សូនដលលឱរស្ា ។ 
 525  យលែ់ាក់្សដូចអង្គនាង្រនព្ទង្់  ចិកញ្ជៀនទព្មង្់តបូង្ករព្ជ្លលា 
  កែីយកចញរីវាាំង្ចរយាព្ា   វកង្េង្មាា៌ា ក្សណដ ាលដព្រ ។ 
 526  យលដ់ូចអង្គនាង្ហតង្កស្ោ  មាន ក្ស់ឯង្ក្សាំព្ាក្សនុង្ទួលទី 
  មានមូស្រករមអនយតិរ ាយ   កែីរមក្សចរ់ខ្ែីខ្ា ាំមនីមាន  ។ 
 527  ខ្ាាំក្សូនព្រែស្ដរលាលភ់ាល ម  ទព្មង្់ាក់្សព្មាមព្រះែាា  
  ររូតរត់កទៅក្សនុង្កៅែ ណា   នាង្ភាៃ រហវក្សរក្សទព្មង្់កនាះ ។ 
 528  មិនកឃីញកកី្សតទ ក្សខមួយរំករច  ាែ នកភ្លចព្រឹង្រក្សកស្ក្សព្ស្កណាះ 
  វកង្េង្មាន ក្ស់ឯង្ក្សនុង្ស្នតកព្ាះ   ចរកោព ះកឡីង្កលីខ្នង្ររេា ។ 
 529  កង្ីរកមីលព្រះាយក្សនុង្ដែទកមឃ   រឹង្គិតស្កង្េគទព្មង្់ណា 
  ហស្េង្រក្សាែ នកធេស្រីចិនដា   អនិចច ព្រះាយែាត់ចរ ។ 
 530  អហណដ តទព្មង្៏2កដាយខ្យលរ់ក្ស់  ដូចតព្មង្់ែតក់្សក្សនុង្ព្រះក្សរ 
  ក្សនុង្ព្មាមព្រះែស្តនាង្រវរ   កែីយកទីរស្ញ្ចរវមាលនគរា ។ 
 531  ដូចនាង្គង្់កលីព្រង្គស្ វណណ  មានស្នាំក្សាំណាន់ាលក់ព្តៀរព្ា 
  ល ះចរ់ស្ រិនកព្ស្ចោលណា   ធីានាង្ភាៃ ក្ស់ដឹង្ស្ែ រតី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 65-66) 
 
 
 
 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่  

8-15 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-32. 
2 ទព្មង្៏ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ ទព្មង្់ /tŭəm-rŭəŋ/ หมำยถึง แหวน, ธ ำมรงค์ 
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 522  เรำจะกล่ำวถึงกษัตร ี  อัมพำประเสริฐเป็นมำรดำ 
  ประทับอยูป่รำสำทอสุรำ   นำงเกิดทุกขำเดือดร้อนไม่มีสุขสบำย 
 523  ไม่ได้เคยนอนให้เต็มเนตร  โดยนึกสังเกตควำมเสน่หำ 
  อำรมณ์หน่ำยหำยใจขัดย่อมเจ็บแสบ  นึกถึงโอรสำลูกประเสริฐ ฯ 
 524  พระนำงทรงบรรทมแสนวิตก ไม่มีควำมสุขในปรำณไม่เอ่ยคดี 
  นำงเห็นนิมติดียิ่งลน้   เหมือนเป็นลูกรักโอรสำ ฯ 
 525  เห็นประหนึ่งองค์นำงไดท้รง  แหวนธ ำมรงค์หัวเพชรใส 
  แล้วออกจำกวังจรยำตรำ   หลงทำงมรรคำกลำงไพร ฯ 
 526  เห็นดุจองค์นำงย่อมโศกำ  คนเดียวเองก ำพร้ำในเนินที ่
  มียุงเหลือบชั่วร้ำย    บินมำจับพลันกัดทนัที ฯ 
 527  กัดลูกเอำมือปัดทันท ี  ธ ำมรงค์สวมนิว้พระหัตถำ 
  สูญหำยไปในพงหญำ้   นำงพะงำแหวกหำธ ำมรงค์นั้น ฯ 
 528  ไม่เห็นเกิดทุกข์ครู่หนึ่ง  ไม่ลืมพยำยำมหำโศกสงสำร 
  หลงคนเดียวในที่เครำะห์   จรมุ่งขึ้นบนหลงับรรพตำ ฯ 
 529  แหงนมองพระพำยในแผ่นฟำ้ ยิ่งคิดเสียดำยธ ำมรงค์นัน้ 
  แสวงหำไม่หลงลืมจำกควำมคิด  อนิจจำพระพำยพัดจร ฯ 
 530  ล่องลอยธ ำมรงค์ก็ตำมลมโบก ดั่งด ำรงตกลงในพระกร 
  ในนิ้วพระหัตถ์นำงบวร   แล้วจึงสัญจรกลบันครำ ฯ 
 531  ดุจนำงประทบัเหนือปรำงค์สวุรรณ มีสนมก ำนัลเข้ำเฝ้ำคบัคั่ง 
  คร้ันจบสุบินเสร็จกำลนั้น   ธิดำนำงตื่นรู้สึกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ กล่ำวถึงควำมฝันของนำงสุวัณณ์อัมพำ นำงฝันว่ำหลงอยู่ในป่ำ 
ในตอนนั้นนำงถูกเหลือบบินมำกัดจึงเอำมือปัด แหวนเพชรที่นำงสวมจึงหลุดหำยไป นำงพยำยำม 
ตำมหำแหวนแต่ก็ไม่พบจนในที่สุดลมก็พัดแหวนคืนมำให้นำง จำกนั้นนำงก็จึงสะดุ้งตื่น ควำมฝันของ 
นำงสุวัณณ์อัมพำนี้เป็นกำรเกริ่นกำรณ์ คือ เป็นลำงบอกเหตุที่แฝงนัยของเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นนอกจำกนี้
ยังแฝงเนื้อเรื่องในตอนต่อไปท ำให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำเนื้อเรื่องจะน ำเนินต่อไปอย่ำงไร 

 
 
 กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องลักษณวงศ์เป็นกลวิธีที่ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเนื้อเรื่องได้ง่ำยเพรำะ

เป็นกำรด ำเนินเรื่องไปตำมล ำดับปฏิทิน เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ด ำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ไม่สลับซับซ้อน มีกำร
ใช้กลวิธีกำรเล่ำย่อเพ่ือให้กำรด ำเนินเรื่องเข้มข้นขึ้น ท ำให้ล ำดับเวลำในเรื่องมีควำมสมจริงยิ่งขึ้น 
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นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้กลวิธีกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรเกริ่นกำรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่ำนรับรู้เหตุกำรณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยใช้กำรเล่ำเรื่องอ่ืน เช่น ควำมฝันที่แฝงนัยถึงเนื้อหำต่อไปของเรื่อง กลวิธีต่ำง ๆ  
ที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้นี้ส่งผลให้เนื้อหำมีควำมสนุก เข้มข้น ช่วยให้โครงเรื่องเด่นชัดขึ้น เช่นเดียวกับ
กลวิธีในกำรด ำเนินเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นกลวิธีที่ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเนื้อเรื่องได้ง่ำย
เพรำะเป็นกำรด ำเนินเรื่องไปตำมล ำดับปฏิทิน เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ด ำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ไม่สลับซับซ้อน 
มีกำรใช้กลวิธีกำรเล่ำย่อเพ่ือให้กำรด ำเนินเรื่องที่รวดเร็วและเข้มข้นขึ้น ท ำให้ล ำดับเวลำในเรื่องมี
ควำมสมจริงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้กลวิธีกำรด ำเนินเรื่องโดยกำรเกริ่นกำรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่ำนรับรู้
เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยใช้กำรเล่ำเรื่องควำมฝันที่แฝงนัยถึงเนื้อหำต่อไปของเรื่อง กลวิธีต่ำง ๆ 
ที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้นี้ส่งผลให้เนื้อหำมีควำมสนุก เข้มข้น ช่วยให้โครงเรื่องเด่นชัดขึ้น 
 

4.  กลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร (Characterization) 
 กลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร คือ กลวิธีที่ผู้ประพันธ์น ำเสนอตัวละครให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบถึง

ลักษณะทั้งภำยนอกและภำยในจิตใจของตัวละคร กลวิธีกำรสร้ำงตัวละครมีหลำยวิธี เช่น กำรบรรยำย
ลักษณะทำงกำยภำพ กำรน ำเสนอควำมคิดหรือทัศนคติของตัวละคร กำรน ำเสนอภูมิหลังของตัวละคร 
เป็นต้น 

 กลวิธีกำรสร้ำงตัวละครเป็นกำรแนะน ำตัวละครให้ผู้อ่ำนรู้จัก เนื่องจำกตัวละคร  
เป็นองค์ประกอบของบันเทิงคดีที่มีเสน่ห์ที่สุด กำรที่ตัวละครจะมีลักษณะอย่ำงไรจึงขึ้นอยู่กับกลวิธี
กำรสร้ำงตัวละคร1 ทั้งนี้ตัวละครยังเป็นจุดดึงดูดควำมสนใจและสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้อ่ำน 
อีกอย่ำงหนึ่ง2 ในเรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีในกำรสร้ำงและน ำเสนอตัวละครแต่ละตัวแตกต่ำง
กันออกไปตำมควำมเหมำะสม โดยเน้นตัวละครเอกเป็นหลัก ดังนี้ 

 4.1  กำรแนะน ำตัวละครทำงตรง (Direct Presentation) 
 กลวิธีกำรแนะน ำตัวตัวละครทำงตรงเป็นกลวิธีที่ผู้ประพันธ์เป็นผู้บรรยำยลักษณะ

นิสัยของตัวละคร หรือให้ตัวละครอ่ืนในเรื่องเป็นผู้บรรยำยลักษณะนิสัยของตัวละครอีกตัวหนึ่งแทน 
 ในเรื่องลักษณวงศ์มีฉำกท่ีแสดงให้เห็นลักษณะนิสัย ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของ

ตัวละครเอก คือ พระลักษณวงศ์โดยกำรแนะน ำตัวละครทำงตรง ดังบทประพันธ์ 
 
  เสำวคนธ์หลน่โรยมำรืน่รื่น   เจ้ำพลิกฟื้นวรองค์นำ่สงสำร 
  ไม่เห็นองค์มำรดำยุพำพำล   ยิ่งแดดำลเดือดดิ้นอยูโ่ดยเดียว 

                                                           
1 สรณัฐ ไตลังคะ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

พับลิชช่ิง, 2560), 89. 
2 วนิดำ บ ำรุงไทย, ศำสตร์และศิลป์แห่งนวนิยำย, (กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำส์น, 2544), 130. 
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  เห็นสิ้นบุญแลว้พระทูลกระหม่อมแม่  ลูกแลแลก็ยิ่งสุดนัยน์ตำเหลียว 
  จะอยู่ไยในดงแต่องค์เดียว   จะท่องเที่ยวติดตำมไปตำมบุญ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 46) 
 

 และอีกตอนหนึ่ง ดังบทประพันธ์ 
 
  ...     พระกุมำรทรงโศกโศกำลัย 
  สะอึกสะอ้ืนก ำสรดระทดจิต   สุขุมคิดคั่งแค้นไม่หลับใหล 
  จนไก่แก้วแจ้วขันสนั่นไป   วิหคไพรตื่นจำกรังอยู่พรั่งพร้อม 
  น ้ำค้ำงร่วงปทุมมำลย์ก็บำนชื่น  รื่นรื่นลมเชยระเหยหอม 
  สงสำรหน่อกระษัตรำอุรำกรอม  แล้วอดออมกลั้นไว้ในอำรมณ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 54) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพระลักษณวงศ์ที่แสดงควำมรัก
ต่อมำรดำที่ต้องพลัดพรำกจำกกันไป เป็นกำรแสดงลักษณะนิสัย ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของตัวละคร
ผ่ำนกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีฉำกที่แสดงให้เห็นลักษณะนิสัย 

ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของตัวละครเอก คือ พระลักขณ์สินนวงส์โดยกำรแนะน ำตัวละครทำงตรง  
ดังบทประพันธ์ 
 
 374  ោលកនាះព្រះល័ក្សខណស៍្ិននវង្្  ឱនអង្គទទួលរ ទធដីោ 
  ព្រឹង្ករៀនអាគមមនតាលា   រាលទ់ិនទិវាព្គរ់រាព្តី ។ 
 375  ស្មៃាំកនៅហតក្សនុង្អាព្ស្ម   ក្ស មារខ្ះខ្ាំករៀនរលី 
  ស្ិក្សាាលានិមិតតដន    រាំរាំង្ឥន្តនទីយម៍ែាស្ង្គម ។ 
 376  ស្ាំហដង្រិទធី វមាលព្រចក្ស្   ាែ នទាក់្សាែ នកទីស្ព្ស្ឡាយធាំ 
  ទកនទញរត់មាត់ស្ទ ត់អាគម   រិតរ ាំាែ នកភ្លចមួយាលា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 45-46) 
 
 374  กำลนัน้พระลักขณ์สนินวงส์  โอนองค์รับพุทธฎีกำ 
  พยำยำมเรียนอำคมมนตร์คำถำ  ทุกทินทิวำทุกรำตรี ฯ 
 375  หมกตัวอยู่แต่ในอำศรม  กุมำรพยำยำมเรียนบำลี 
  ศึกษำคำถำนิมติ    บดบังอินทรีย์มหำสังคม ฯ 
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 376  ส ำแดงฤทธิ์ให้ประจักษ ์  ไม่มีติดขัดไม่วำ่จะยำกเท่ำไหร ่
  ท่องบ่นคล่องปำกอำคม   จริงแท้ไม่มีลืมสักหนึง่คำถำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 และอีกตอนหนึ่ง ดังบทประพันธ์ 
 
 414  ឱព្រះជ្ីនីកលាក្សមានគ ណ  ធៃន់ដព្ក្សកលីស្លន់ាែ នឧរកមឃយ 
  នឹក្សរក្សអេីកព្រៀរាែ នកឡីយដន   រ ាំគួរចដរង្ឲ្យោល តោល  ។ 
 415  កមល ះស្មអនក្សែទំែទំទា ាំង្ទ ក្សខ    ឺច ក្សតឹង្ហណនែឫទយា 
  ទនទឹង្កមីលែលូវក្សូនស្ៃួនភាៃ    ព្គរ់ទិនទិវាហស្នទ ោខ  ។ 
 416  ឱះឱអនិចច មាច ស្ក់្សូនកអីយ  កមល ះកែីយម ខ្ជ្ាអាស្ូរា 
  កធេីទ ក្សខរ ក្សកមនញព្រះមាា   ក្សតូលកដដ ឱរារ ាំមានកស្បីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 51) 
 
 414  โอ้พระชนนีท่ำนมีคุณ  หนักเลิศล้นพ้นประมำณไม่มีอุปไมย 
  นึกหำอะไรเปรียบไม่มีเลย   ไม่ควรจังไรให้คลำดคลำ ฯ 
 415  เพียงนี้สมทำ่นบรรทมบรรทมทัง้ทุกข์ เจ็บจุกตึงแน่นให้หฤทัยำ 
  คอยมองทำงลูกสงวนพะงำ   ทุกทินทิวำแสนทุกขำ ฯ 
 416  โอ้โอ๋อนิจจำทลูกระหม่อมแม่ของลูกเอ๋ย เพียงนี้คงจะอำสูรำ 
  ท ำทุกข์ตอกย้ ำกังวลถึงพระมำรดำ  โกรธเดือดอุรำไม่มีสบำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพระลักษณวงศ์ที่แสดงถึง
ขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำเล่ำเรียนวิชำจนเก่งกล้ำสำมำรถ และควำมกตัญญูรู้คุณต่อมำรดำ  
รักมำรดำท่ีต้องพลัดพรำกจำกกันไป เป็นกำรแสดงลักษณะนิสัย ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของตัวละคร
ผ่ำนกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ 
 

 4.2  กำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม (Indirect Presentation) 
 กลวิธีกำรแนะน ำตัวตัวละครทำงอ้อมเป็นกลวิธีที่ผู้ประพันธ์ไม่ได้บรรยำย

ลักษณะนิสัยของตัวละครโดยตรงแต่ผู้อ่ำนสำมำรถรับรู้ถึงลักษณะนิสัยของตัวละครผ่ำนกำรแสดงออก
หรือบทสนทนำในเรื่อง 

 ในเรื่องลักษณวงศ์มีฉำกที่แสดงลักษณะนิสัย ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของ 
ตัวละครเอก คือ พระลักษณวงศ์โดยกำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม ดังบทประพันธ์ 
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  สะอ้ืนพลำงทำงถำมพระบิตุรงค์  ด้วยพระองค์ยังอ่อนพระชนัษำ 
  จะให้เขำสังหำรพระมำรดำ   พระแม่ข้ำผิดพลัง้เป็นอย่ำงไร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 
 

 และอีกตอนหนึ่ง ดังบทประพันธ์ 
 
  ลูกขอโทษโปรดชนนีไว้   อย่ำฆ่ำให้แม่ม้วยเป็นผุยผง 
  แม้นแม่ตำยลูกจะวำยชีวำลง  พระบิตุรงค์จงโปรดซึ่งโทษทัณฑ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพระลักษณวงศ์ที่แสดงควำมรัก 
ต่อมำรดำที่พยำยำมหำหนทำงในกำรช่วยเหลือนำงสุวรรณอ ำภำเพ่ือไม่ให้ถูกน ำไปประหำรชีวิต  
เป็นกำรแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครทำงอ้อมโดยผ่ำนบทสนทนำของตัวละครเอง 

 
 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีฉำกที่แสดงลักษณะนิสัย ควำมคิด 

หรือควำมรู้สึกของตัวละครเอก คือ พระลักขณ์สินนวงส์ โดยกำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม  
ดังบทประพันธ์ 
 
 120  ហលលង្រីឯអង្គលក្សខណស៍្ ីននវង្្  ចមរង្្កឃីញរួក្សទាញជ្ីនី 
  ដួលែការ់ដួលែៃារដួលដលទ់ី   កទៅែដាច់ជ្ីវីក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រ ។ 
 121  អនក្សរត់កទៅាមឱរព្រះអង្គ  ទួញយាំខ្្ឹក្សខ្្ួលរន់ករក្សដព្ក្ស 
  រារ់រីដំកណីរស្ូមកទាស្ដររ៍   កស្ដចរ ាំព្រណីហលង្កទាស្ា ។ 
 122  ខ្ញុំស្ូមកទៅស្ល រ់ែង្ជ្ាមួយ  រស្ក់នៅនាាំព្រួយទ ក្សខកខ្លាចែារ 
  រត់កឃីញព្រះភ្ន្តក្សតព្រះមាា   ឯោក្សហណដ ង្មាន ក្ស់ឯង្កស្ះ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 15) 
 
 120  กล่ำวฝำ่ยองค์ลักขณ์สีนนวงส ์ จอมพงศ์เห็นพวกดึงฉุดชนน ี
  ล้มคว่ ำล้มหงำยล้มลงกับที ่   ไปเผด็จชีวีในพฤกษ์ไพร ฯ 
 121  เธอวิ่งไปตำมโอบพระองค ์  ดึงร้องไห้ก ำสรดก ำสรวลพ้นประมำณ 
  นับจำกด ำเนนิขอโทษพยำบำท  เสด็จไม่ปรำนีหยุดโทษำ ฯ 
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 122  ฉันขอไปตำยด้วย   มีชีวิตอยู่จะน ำทุกข์เจ็บแสบ 
  ไม่เห็นพระพักตร์พระมำรดำ  เอกำว้ำเหว่ผู้เดียวเองเลย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 และอีกตอนหนึ่ง ดังบทประพันธ์ 
 
 445  ព្តក្សង្ឱនឱរព្ស្ស្ក់្សនិដឋា  ហស្នកស្យកស្ោកនព្តព្ក្សែម 
  អហង្អលលួង្កលាមកលីរភ្ន្តក្សតលនម   នួនលអង្រង្ស្ូមលាជ្ីវា៉ា  ។ 
 446  រង្នឹង្យាព្ាោត់ស្ាំកដៅ  ហស្េង្រក្សលាំកនៅព្រះមាា 
  ចិតតរង្កែញីទ ក្សឲ្យរក្សា    ជ្ួរកែីយយព្ាវមាលវមាញលកាន ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 55) 
 
 445  ตระกองโอนโอบสำวขนิษฐำ  แสนเสวยโศกำเนตรแดง 
  ลูบปลอบประโลมจบูพักตร์ถนอม  นวลละอองพี่ขอลำชีวำ ฯ 
 446  พี่จะยำตรำข้ำมมุ่งไป  แสวงหำที่อยู่พระมำรดำ 
  จิตพี่ฝำกไว้ให้รักษำ   พบแล้วยำตรำกลบัมำหำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพระลักขณ์สินนวงส์ที่แสดง 
ควำมรักต่อมำรดำโดยผ่ำนกำรกระท ำของตัวละครที่พยำยำมเข้ำไปช่วยเหลือมำรดำ และควำมรักของ
พระลักขณ์สินนวงส์ที่มีต่อนำงเทพเกสสรโดยกำรแสดงออกผ่ำนกำรกระท ำที่แสดงถึงควำมรักของ
หนุ่มสำว ทั้งสองตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นกำรแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครทำงอ้อมโดยผ่ำนกำรกระท ำ
ของตัวละครเอง 

 
 
 กลวิธีกำรสร้ำงตัวละครในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรใช้กลวิธีต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำง  

ตัวละครที่ช่วยในกำรด ำเนินเรื่องและท ำให้โครงเรื่องเด่นชัดขึ้น ผู้ประพันธ์ใช้วิธีกำรแนะน ำตัวละคร 
ที่หลำกหลำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ถึงลักษณะนิสัย ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของ
ตัวละครนั้น ๆ โดยเฉพำะตัวละครเอกอย่ำงพระลักษณวงศ์ ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงเหตุผลของกำรกระท ำ
ของพระลักษณวงศ์ที่หำหนทำงที่จะช่วยเหลือมำรดำจนช่วยเหลือได้ในที่สุด กำรใช้กลวิธีแนะน ำ  
ตัวละครที่หลำกหลำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ผู้อ่ำนเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องและเข้ำใจโครงเรื่อง 
ได้เป็นอย่ำงดี เช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรซึ่งผู้ประพันธ์ใช้วิธีกำรแนะน ำตัวละครที่
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หลำกหลำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ถึงลักษณะนิสัย ควำมคิด ควำมรู้สึก หรือ  
กำรกระท ำของตัวละครนั้น ๆ โดยเฉพำะตัวละครเอกอย่ำงพระลักขณ์สินนวงส์ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึง
ลักษณะนิสัย ควำมคิด ควำมรู้สึก หรือเหตุผลกำรกระท ำของพระลักขณ์สินนวงส์ กำรใช้กลวิธีแนะน ำ
ตัวละครที่หลำกหลำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ผู้อ่ำนเพลิดเพลินและเข้ำใจกับเนื้อเรื่อง โครงเรื่องและ 
กำรกระท ำของตัวละครได้เป็นอย่ำงดี 
 

5.  กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและเสนอฉำก 
 กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและเสนอฉำก คือ กลวิธีที่ผู้ประพันธ์สร้ำงมโนภำพให้แก่ผู้อ่ำน

ผ่ำนกำรบรรยำย ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดจินตนำกำรเห็นมโนภำพตำมที่ผู้อ่ำนบรรยำยซึ่งต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหำ กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและน ำเสนอฉำกมีหลำยวิธี เช่น ฉำกสมจริง ฉำกจินตนำกำร เป็นต้น 

 กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและเสนอฉำกเป็นกำรสร้ำงจินตนำกำรให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพ
เพ่ือที่จะรับรู้ถึงบรรยำกำศของเรื่อง เนื่องจำกตัวละครในบันเทิงคดีมักมีตัวตนอยู่ในสถำนที่แห่งใด 
แห่งหนึ่งเสมอ1 ฉำกจึงเป็นกำรให้ควำมกระจ่ำงในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้อ่ำน2 ในเรื่องลักษณวงศ์และ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรสร้ำงฉำกและน ำเสนอฉำก 2 กลวิธี ดังนี้ 

 5.1  ฉำกจินตนำกำรที่สมจริง 
 กลวิธีกำรสร้ำงฉำกจินตนำกำรที่สมจริงเป็นกำรสร้ำงฉำกโดยกำรใช้สิ่งที่มีอยู่จริง

ตำมธรรมชำติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำเสริมจินตนำกำรท ำให้ฉำกนั้นมีควำมสวยงำมเกินควำม  
เป็นจริง แต่ช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพ อำรมณ์ และควำมรู้สึกตำมที่ผู้ประพันธ์บรรยำย ตัวอย่ำงฉำกที่
เป็นจินตนำกำรที่สมจริงในเรื่องลักษณวงศ์ เช่น ฉำกธรรมชำติ ดังบทประพันธ์ 
 
  มะเดื่อดกตกเกลื่อนระดำดำษ  ก็โอภำสผลแดงดั่งแสงเสน 
  วำยุโบกโยกโยนโอนระเนน   ในบริเวณหว่ำงสิขรินทร์เรียง 
  แก้วกระทุ่มกุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝำง  กระโดนพะยอมยำงยูงพะยูงเหียง 
  เรียบเสลำเถำสลิดสลับเรียง   นกเขำเคียงคู่คูบนยอดแค 
  กิ่งมะไฟไก่ฟ้ำเข้ำแฝงกิ่ง   นำงนวลนิ่งแนบนำงไม่ห่ำงแห 
  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล   รอกกระแตเต้นตื่นออกร่ืนเริง 
  จิกมะดันจันมะดูกกระดึงหอม  เลียบกระดอมก่ิงกระโดดโลดเถลิง 
  ชะลูดสอดสลอดแทรกเป็นซุ้มเชิง  แลละเลิงโลดลิ่วละลิบบน 

                                                           
1 สรณัฐ ไตลังคะ, ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรเล่ำเร่ือง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

พับลิชช่ิง, 2560), 98. 
2 ธัญญำ สังขพันธำนนท์, วรรณกรรมวิจำรณ์, (ปทุมธำนี: นำคร, 2539), 189-190. 
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  ม่วงละมุดมูกมันแมงเม่ำโมก   กระสังโศกสักขีสีเสียดสน 
  ตำตุ่มเตงเปงปีบตีนเป็ดปน   เสำวคนธ์ฟูฟุ้งจรุงใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้ใช้ถ้อยค ำที่แสดงให้เห็นฉำกที่ เป็นธรรมชำติ ซึ่ง
พรรณไม้แต่ละชนิดที่ผู้ประพันธ์บรรยำยเป็นพรรณไม้ที่มีอยู่จริงตำมธรรมชำติ เช่น มะเดื่อ กระถิน 
ละมุด ฯลฯ แต่กวีได้เสริมจินตนำกำรเข้ำไปเพ่ือท ำให้ฉำกนี้งดงำมเป็นพิเศษโดยบรรยำยพืชเป็นกลุ่ม
ลักษณะคล้ำยสวนที่จะมีพรรณไม้นำนำชนิดปลูกอยู่ด้วยกันหลำกหลำยพันธุ์ เช่น “แก้วกระทุ่ม 
กุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝาง  กระโดนพะยอมยางยูงพะยูงเหียง” ทั้งนี้เป็นกำรเน้นที่เสียงสัมผัสเพ่ือให้เกิด
ควำมไพเรำะแต่ไม่เน้นควำมสมจริง เนื่องจำกในธรรมชำติพืชบำงชนิดไม่สำมำรถขึ้นอยู่ในสภำพแวดล้อม
เดียวกันกับพืชบำงชนิดได้ นอกจำกนี้ยังบรรยำยสภำพที่งดงำม เช่น “...  นกเขาเคียงคู่คูบนยอดแค  
กิ่งมะไฟไก่ฟ้าเข้าแฝงกิ่ง  นางนวลนิ่งแนบนางไม่ห่างแห  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล  รอกกระแต 
เต้นตื่นออกรื่นเริง” เป็นกำรพรรณนำควำมงำมของสัตว์กับพรรณ์ไม้ต่ำง ๆ ที่แสดงอำกำรกิริยำต่ำง ๆ กัน 
แต่เป็นกำรเน้นที่เสียงสัมผัส เช่น นกเขำ เคียง คู่ คู แค เน้นเสียง [kh-], มะไฟ ไก่ฟ้ำ เน้นเสียง [f-], 
นำงนวล นิ่ง แนบ นำง เน้นเสียง [n-], กระลิง1 เลียบ แกแล เน้นเสียง [l-], กระแต เต้น ตื่น  
เน้นเสียง [t-] เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประพันธ์ไม่ได้เน้นควำมสมจริงเนื่องจำกสัตว์กับพืชบำงชนิดเป็นไปได้ยำก
ที่จะอยู่ด้วยกัน เช่น นกกะลิงกับต้นแกแล เนื่องจำกต้นแกแลเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยมีหนำม2 ส่วนนกกะลิง
เป็นนกปำกขอชนิดหนึ่งขนำดไล่เลี่ยกับนกแขกเต้ำ3 จำกขนำดตัวของนกกะลิงและลักษณะของ 
ต้นแกแลจึงท ำให้สันนิฐำนว่ำนกกะลิงไม่น่ำจะลงมำเลียบกับไม้พุ่มซ้ ำยังมีหนำมซึ่งอำจก่อให้เกิด
อันตรำยได้ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏฉำกที่เป็นจินตนำกำรที่

สมจริง เช่น ฉำกธรรมชำติ ดังบทประพันธ์ 
 
 482  វលង្កព្ជ្ាះវលង្អូរកព្ជ្ៅរនលឹក្ស  មានទឹក្សព្តជ្ាក្ស់ធាល ក្ស់រង្លលា 
  កចញរីព្ក្សហែង្ព្ចក្សស្ីលា   ែូរែូស្កទៅោន់ទីកព្ជ្ៅ ។ 
 
                                                           

1 กระลิง สันนิษฐำนว่ำคือ กะลิง หมำยถึง นกปำกขอชนิดหนึ่ง 
2 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 155. 

3 เรื่องเดียวกัน, 99. 
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 483  ស្ូរស្រទស្នធឹក្សទឹក្សែូរវ   លាន់ឮស្ូរវ៉ារ ះការកខ្ែៅ 

  រំជ្ ំរំកជ្ក្ស1ក្សួចវមាលកៅែ     កោមកលល វលង្ែួស្ដលក់ព្តីយព្ាណ ។ 

 484  ដព្រកព្ស្ង្មលរ់ក ីង្ង្ឹតស្ ង្  ព្រឹព្រ ង្ករាមាអស្អ់ង្គព្រណ 
  ស្ៃរ់ស្ៃ ត់ហតនឹង្អាស្ូរយាន   ព្ាច់ក្សនុង្រកែាស្ា នហតឯក្សអង្គ ។ 
 485  ររាមហក្សបរព្ចក្សកជី្ង្គីរី  ភ្ូមីកទៀង្ទតស្ាំកដៅព្តង្់ 
  ដ ំលែមានរណ៌ាព្ស្ស្ព់្តយង្់   គួរឲ្យចិតតចង្់ភ្លឺកព្ាង្ព្ាត ។ 
 486  លែស្ព្ក្សែមកែលក្សភ្លឺកលអ    លែនិលរណ៌ាកខ្ែៅភ្លឺព្ចវា៉ា ត់ 

  រាលតបូង្ត័រន៍2មានកព្ចីនោដ ត់   ស្ង្កាត់មានហររតបូង្ម ោដ  ។ 

 487  មានភ្នាំព្រាំរីរជ្ាន់ជ្ ំជ្ិត   ង្ង្ឹតអារ់ហែ្ង្ហស្ង្ស្ូរិយា 
  ខ្ពស្ក់ស្ែីអាោស្ជ្ារ់អជ្ជា   ររក្សរាំង្មែាកមឃខ្ែួលកខ្ែៅ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 60) 
 
 482  ข้ำมซอกข้ำมห้วยลึกน่ำกลัว  มีน้ ำเย็นตกลงมำใส 
  ออกจำกซอกศิลำ    ไหลหลั่งไปสู่ทีล่ึก ฯ 
 483  สุรเสียงดังลัน่น้ ำไหลฉำ่  ลั่นลือสุรลัน่พลุง่พลำ่นกระทบดนิด ำ 
  ต้นรุมเจกสอดเข้ำหำกันกับหญ้ำ  โฉมเฉลำข้ำมพ้นถึงฝั่ง ฯ 
 484  ไพรสูงเงำไม้มืดสนิท  รู้สึกกลัวขนลุกทั้งองค์ปรำณ 
  สงบสงัดแต่จะพำอำสูร   เดินในรโหสถำนแต่องค์เดียว ฯ 
 485  ขี่ตำมข้ำงซอกเชิงคีรี  ภูมทีอดมองมุ่งตรง 
  ก้อนหินมีสีสดสวย    ควรให้จิตอยำกสว่ำงไสว ฯ 
 486  หินขำวแดงผลึกสว่ำงจ้ำ  หินนิลสีด ำสะท้อนแสง 
  หินอ่อนพลอยรัตน์มีมำกยิ่ง   ขึ้นอยู่มีแบบพลอยมุกดำ ฯ 
 487  มีพนมเจ็ดชั้นล้อมรอบ  มืดอับแสงสุริยำ 
  สูงเสมออำกำศติดอัชชตำ   เมฆบังผืนฟำ้มืดมน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้ใช้ถ้อยค ำที่แสดงให้เห็นฉำกที่เป็นธรรมชำติ  
ผู้ประพันธ์ใช้กำรประพันธ์โดยกำรใช้สิ่งที่มีอยู่จริงเข้ำมำบรรยำยเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพ เช่น  
กำรบรรยำยลักษณะน้ ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมำจำกหน้ำผำ พรรณไม้ที่ให้ร่มเงำอยู่ริมธำรน้ ำตก 
ลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงฉำกที่สมจริงเนื่องจำกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชำติ แต่หลังจำกนั้น
ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงลักษณะควำมงดงำมที่เป็นสิ่งที่จินตนำกำรโดยกำรพรรณนำควำมงดงำมของ

                                                           
1 រំកជ្ក្ស /rum-ceek/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រំហជ្ក្ស /rum-cɛɛk/ หมำยถึง ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง 
2 ត័រន ៍สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រ័តន៍ /rŏət/ หมำยถึง รัตน์, แก้ว, อัญมณี 
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หินสีต่ำง ๆ ที่อยู่รำยเรียงกัน เช่น อัญมณีสีแดง สีด ำ พลอยชนิดต่ำง ๆ เป็นกำรน ำสิ่งที่มีอยู่จริง 
ในธรรมชำติ คือ อัญมณีมำจัดเรียงหรือสร้ำงลักษณะพิเศษอันแสดงถึงควำมงดงำมที่ต่ำงจำกควำมเป็นจริง
ในธรรมชำติโดยใช้จินตนำกำรของผู้ประพันธ์มำบรรยำยเสริมควำมงำม นอกจำกนี้ยังมีกำรบรรยำยถึง
ลักษณะของฉำกธรรมชำติที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เขำสูงจรดฟ้ำเจ็ดชั้น ซึ่งลักษณะนี้ผู้ประพันธ์น่ำจะ
ได้รับอิทธิพลมำจำกเขำสัตบริภัณฑ์จำกไตรภูมิกถำ ซึ่งหมำยถึง ภูเขำที่ล้อมรอบเขำพระสุเมรุเป็นชั้น ๆ 
7 ชั้น มีชื่อว่ำ ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินตกะ และอัสกัณ1 ลักษณะพิเศษท่ีเพ่ิมเข้ำมำนี้
เป็นกำรบรรยำยโดยใช้สิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชำติมำเสริมควำมงำมตำมควำมนิยมของผู้ประพันธ์เพ่ือให้
ผู้อ่ำนจินตนำกำรฉำกที่งดงำมและยิ่งใหญ่ตำมจินตนำกำรของผู้แต่ง 

 
 
 ฉำกจินตนำกำรที่สมจริงในเรื่องลักษณวงศ์เป็นฉำกที่สร้ำงขึ้นเพ่ือควำมไพเรำะ

ของเสียงและจินตภำพที่งดงำมโดยเทียบเคียงจำกสิ่งที่มีอยู่จริงเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพตำมที่
ผู้ประพันธ์บรรยำย แต่ไม่ได้เน้นถึงควำมสมจริงที่ เกิดขึ้นตำมปกติวิสัย ท ำให้ฉำกลักษณะนี้มี  
ควำมงดงำมที่เหนือไปกว่ำควำมเป็นจริงแต่ผู้อ่ำนได้อรรถรสจำกเสียงและมโนภำพ ส่วนในเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นฉำกที่สร้ำงขึ้นเพ่ือควำมงดงำมโดยเทียบเคียงจำกสิ่งที่มีอยู่จริง
เพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพตำมที่ผู้ประพันธ์บรรยำยหรือกำรอ้ำงถึงในสิ่งที่ผู้ประพันธ์หรือผู้อ่ำนน่ำจะ
เป็นที่รู้จักเป็นอย่ำงดีมำช่วยเสริมในกำรบรรยำยฉำกเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพตำม แต่ไม่ได้เน้นถึง
ควำมสมจริงที่เกิดขึ้นตำมในธรรมชำติ ท ำให้ฉำกลักษณะนี้มีควำมงดงำมที่เหนือไปกว่ำควำมเป็นจริง
แต่ผู้อ่ำนได้อรรถรสจำกมโนภำพอันงดงำม 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 1204. 
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 5.2  ฉำกจินตนำกำร 
 กลวิธีกำรสร้ำงฉำกจินตนำกำรเป็นกลวิธีกำรสร้ำงฉำกท่ีผู้ประพันธ์ใช้จินตนำกำร

ในกำรบรรยำยให้เหนือกว่ำควำมเป็นจริง เป็นฉำกที่ไม่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์ ไม่สำมำรถสัมผัสหรือ
มองเห็นได้ในชีวิตจริง ฉำกในลักษณะนี้มักได้รับควำมสนใจจำกผู้อ่ำนเพรำะเป็นเรื่องปำฏิหำริย์ 
ตัวอย่ำงฉำกที่ เป็นจินตนำกำรในเรื่องลักษณวงศ์ เช่น ฉำกท้ำววิรุญมำศรบกับพระลักษณวงศ์   
ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  จะกล่ำวถึงหน่อกระษัตริย์กับอัสดร  ขึ้นหยุดหย่อนอยู่บนยอดคิรีวัน 
  เห็นมืดกลุ้มคลุ้มมำในอำกำศ  ดูเกลื่อนกลำดกลบแสงพระสุริย์ฉัน 
  กระห่ึมเสียงเพียงลมสลำตัน   ก็หมำยมั่นแม่นแท้ว่ำทัพชัย 
  บอกพญำม้ำทรงอันองอำจ   วิรุญมำศยกมำหรือไฉน 
  ม้ำที่นั่งฟังสำรแล้วแลไป   เห็นธงชัยริ้วริ้วเป็นทิวมำ 
  จึงทูลลักษณวงศ์ผู้ทรงโฉม   กลำงโพยมโน่นยักษ์มำหนักหนำ 
  ริ้วริ้วทิวธงมันตรงมำ   อสุรำนับแสนแน่นอัมพร 
  จงเตรียมองค์ทรงเครื่องอำวุธไว้  ประเดี๋ยวใจมันจะมำถึงสิงขร 
  พระฟังเตือนเยื้อนยิ้มกับอัสดร  แล้วทรงศรพระขรรค์อันฤทธี 
  ขึ้นพญำม้ำทรงอันองอำจ   เผ่นผงำดยืนยอดคิรีศรี 
  ไม่หวำดหวั่นพรั่นใจด้วยไพรี  จะต่อตีกุมภัณฑ์ประจัญบำน ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 80) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงเหตุกำรณ์ตอนที่พระลักษณวงศ์ 
รอกองทัพของท้ำววิรุญมำศ ทันใดก็เห็นกลุ่มเมฆคลุ้งมำในอำกำศกลบแสงพระอำทิศย์ เสียงดังกระหึ่ม 
พระลักษณวงศ์เห็นเช่นนั้นก็จึงได้ถำมม้ำทรงว่ำนั่นคือทัพของท้ำววิรุญมำศใช่หรือไม่ ม้ำทรงเมื่อมอง
ไปเห็นริ้วธงชัยและเหล่ำอสูรนับแสนที่เนืองแน่นบนท้องฟ้ำจึงท ำให้แน่ใจว่ำนั่นคือกองทัพของ 
ท้ำววิรุญมำศ จึงเตือนพระลักษณวงศ์ให้เตรียมตัวสู้รบกับท้ำววิรุญมำศ ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อได้ยิน
ดังนั้นจึงเตรียมพระขรรค์และข้ึนขี่ม้ำทรงไปรอท้ำววิรุญมำศอยู่บนยอดเขำ 

 ฉำกนี้เป็นฉำกจินตนำกำรเนื่องจำกกองทัพที่เหำะมำจำกบนท้องฟ้ำนั้นไม่
สำมำรถเป็นไปได้จริง แต่ฉำกนี้ได้บรรยำยเพ่ือให้เห็นควำมยิ่งใหญ่ของกำรสู้รบระหว่ำงมนุษย์กับ
อมนุษย์ กำรสู้รบจึงไม่ได้เกิดขึ้นบนพ้ืนดินแต่เกิดขึ้นกลำงอำกำศ แสดงให้เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่และ
อิทธิฤทธิ์ของกองทัพท้ำววิรุญมำศ 
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 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสร พบฉำกที่ เป็นจินตนำกำร 
ในเรื่อง เช่น ฉำกพระลักขณ์สินนวงส์แผลงศรใส่กองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์จนท้ำววิรุญมำศรบกับ 
พระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 686  ព្ាកនាះាជ្ីហព្ស្ក្សស្នធារ់  ឯអស្ក់្សង្ទ័ររលកយាធា 
  កលីក្សទ័ររត់ាមចមព្ក្ស ង្មារ   កែាះហព្ជ្ក្សកដាយនាព្ស្ទារ់កមឃ ។ 
 687  ខ្លះរួនែទារ់ខ្លួននឹង្ររក្ស   ដក្សក្សកមីលមក្សខ្លាចរន់ករក្ស 
  កទៅជួ្រព្ក្ស ង្យក្ស្កលីដែទកមឃ   ហព្ស្ភ្យាំខ្លា ាំង្ហរក្សញ័រកជ្ីង្ដដ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 77-78) 
 
 686  ครำนั้นพำชีร้องค ำรำม  ฝ่ำยเหล่ำกองทัพพลโยธำ 
  ยกทัพวิ่งตำมจอมกรุงมำร   เหำะแทรกตำมผืนแผน่ท้องฟำ้ ฯ 
 687  บ้ำงซ่อนตวักับก้อนเมฆ  แอบมองดูมำกลัวยิ่งลน้ 
  ไปพบกรุงยักษ์เหนือแผ่นฟ้ำ   ค ำรำมร้องไห้ดังยิ่งนักสั่นตนีมือ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงเหตุกำรณ์ตอนที่กองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์
ถูกพระลักขณ์สินนวงส์แผลงศรใส่จึงพำกันหลบหนีกระจัดกระจำย พำกันหลบหนีซ่อนตัวในที่ต่ำง ๆ 
บ้ำงก็ซ่อนตำมท้องฟ้ำ บ้ำงก็ซ่อนตัวในก้อนเมฆ แสดงให้เห็นกำรสู้รบที่เกิดขึ้นอยู่บนท้องฟ้ำซึ่งเป็น
เรื่องที่ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในควำมเป็นจริง แต่ฉำกนี้ได้สร้ำงให้เห็นควำมยิ่งใหญ่ของกำรสู้รบระหว่ำง
มนุษย์กับอมนุษย์ จึงใช้จินตนำกำรในกำรสร้ำงสนำมรบที่เกิดขึ้นกลำงอำกำศ แสดงให้เห็นถึง 
ควำมยิ่งใหญ่และอิทธิฤทธิ์ของพระลักขณ์สินนวงส์และท้ำววิรุฬมำตย์ 

 
 
 ฉำกจินตนำกำรในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นฉำก

ที่สร้ำงควำมสนุก เร้ำใจ และเสริมจินตนำกำรให้แก่ผู้อ่ำน นอกจำกนี้ฉำกจินตนำกำรยังเป็นส่วนที่ช่วย
เสริมและท ำให้ผู้ อ่ำนเข้ำใจ มีมโนภำพ อันแสดงถึงควำมยิ่ งใหญ่เหนือมนุษย์ของตัวละคร 
ในเรื่อง เพรำะสำมำรถท ำในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดำไม่สำมำรถกระท ำได้ในชีวิตปกติ และยังช่วยส่งให้ 
เนื้อเรื่องมีควำมแปลกใหม่และน่ำสนใจเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
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6.  กลวิธีกำรใช้ภำษำ 
 กลวิธีกำรใช้ภำษำ คือ กลวิธีที่ผู้ประพันธ์ใช้ถ้อยค ำหรือภำษำอย่ำงเป็นศิลปะ 

ในกำรเล่ำเรื่อง กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้ประพันธ์แต่ละคนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึ่งผู้อ่ำน  
อำจสำมำรถบอกได้ว่ำกำรใช้ภำษำส ำนวนเช่นนี้เป็นของนักประพันธ์คนใด 1 บทประพันธ์นอกจำก 
จะสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนควำมคิดแล้ว ยังมีควำมงำมทำงด้ำนวรรณศิลป์ด้วย กลวิธีกำรใช้ภำษำ 
มีหลำยกลวิธีเช่น กำรใช้โวหำรภำพพจน์ กำรหลำกค ำ เป็นต้น 

 ในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ใช้กลวิธี 
ในกำรสรรค์สร้ำงภำษำที่โดดเด่นและน่ำสนใจ ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนตัวอักษร ผู้วิจั ยได้แบ่ง 
กลวิธีกำรใช้ภำษำในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ดังต่อไปนี้ 

 6.1  กำรใช้ค ำซ้ ำ 
 กำรใช้ค ำซ้ ำเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรเน้นย้ ำข้อควำมเพ่ือให้เกิดควำมหนักแน่นและ 

สื่ออำรมณ์ไปยังผู้อ่ำน ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพตำมที่ผู้ประพันธ์ได้พรรณนำ ลักษณะกำรใช้ค ำซ้ ำ
ปรำกฏหลำยลักษณะ เช่น กำรวำงค ำซ้ ำชิดกัน กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งที่ใกล้กัน  กำรวำงค ำซ้ ำ 
ในต ำแหน่งเดิม ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำซ้ ำในเรื่องลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  บ้ำงละเมอเพ้อพูดถึงชำยชู้   น่ำอดสูที่มันฉวยผ้ำห่มฉัน 
  บ้ำงหลงกอดสอดคล ำขย ำกัน  จนผ้ำพันหลุดเลื่อนออกจำกตัว 
  บ้ำงละเมอเพ้อคว้ำเที่ยวหำหวี  ไปเที่ยวลี้เพื่อนกันแล้วสั่นหัว 
  บ้ำงละเมอตื่นนอนใส่กลอนครัว  จะแต่งตัวลำยช่อไปล้อชำย 
  บ้ำงจับผ้ำคล ำคลี่แล้วตีอก   เอะกระจกวำงไว้ไปไหนหำย 
  บ้ำงละเมอเพ้อว่ำกับผู้ชำย   ซัดแต่ลำยแล้วจะล่อให้ใครตำม 
  บ้ำงนอนยิ้มริมฉำกท ำปำกจุ   ที่นอนดุป่ำยปีนเอำตีนข้ำม 
  บ้ำงกัดฟันกรอดเกรียวแล้วเค้ียวกรำม ที่รูปงำมหลงกล่ำวเพลงยำวกลอน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 68) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยใช้ค ำว่ำ “บ้ำง” เป็นกลวิธีซ้ ำค ำ
โดยกำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิม ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยซ้ ำในต ำแหน่งหน้ำสุดของวรรคแรก  
ในบำทเอก (วรรคสดับ) และบำทโท (วรรครอง) เป็นกำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิมเพ่ือเป็นกำรย้ ำ 
ถึงลักษณะของนำงสนมแต่ละนำงที่นอนหลับโดยมีกิริยำอำกำรที่แตกต่ำงกันออกไป ผู้ประพันธ์ 
ใช้ค ำว่ำ “บ้ำง” เพ่ือแสดงให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพถึงลักษณะของนำงสนมที่มีจ ำนวนมำกและแยกส่วน

                                                           
1 สำยทิพย์ นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ: เอส อำร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2543), 139. 
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ไปว่ำแต่ละนำงนอนโดยมีท่ำทำงอย่ำงไร นอกจำกเสริมให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพแล้วยังช่วยให้เกิด 
ควำมไพเรำะทำงด้ำนเสียงอีกด้วย อีกตัวอย่ำงท่ีแสดงถึงกำรใช้ค ำซ้ ำ ดังบทประพันธ์ 
 
  รืน่รื่นร่มรังน่ำนั่งเล่น   พระพำยพัดเย็นเย็นริมสระใหญ่ 
  นำงชวนองค์โอรสยศไกร   เข้ำนั่งใต้ร่มรังริมฝั่งชล 
  ฟังส ำเนียงเสียงนกวิหคหงส์   พิศวงวังเวงในไพรสณฑ์ 
  เรื่อยเร่ือยเฉ่ือยวำยุโบกบน   นฤมลเอนองค์ลงไสยำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยใช้ค ำว่ำ “รื่น” และ “เรื่อย”  
เป็นกลวิธีซ้ ำค ำโดยกำรวำงค ำซ้ ำชิดกัน เพ่ือแสดงกำรเน้นย้ ำควำมหมำยของค ำให้มีน้ ำหนักมำกยิ่งข้ึน 
ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้อำรมณ์หรือสถำนกำรณ์ในเรื่องได้ชัดยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังช่วยในเรื่องของเสียง อ่ำน
ก่อให้เกิดควำมไพเรำะในด้ำนเสียง อีกตัวอย่ำงท่ีแสดงถึงกำรใช้ค ำซ้ ำ ดังบทประพันธ์ 
 
  ดกูระจ่ำงดั่งกระจกแอร่มแจ่ม  วะวำบแวมวำววับระยับฉำย 
  ดูพร่ำงพร่ำงลำงก้อนเป็นทรำยพรำย  ชะโงกหงำยแหงนตระหง่ำนเป็นธำรกลำง 
  เสียงน้ ำโถมโครมกระแทกสะท้ำนเสียว ดูกลิ้งเกลียวพุ่งพลั่งดังผำงผำง 
  ศิลำพังดังกระทบกระเทือนทำง  กะกังกำงโกงก้องลงดินกึง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยใช้ค ำว่ำ “กระ” เป็นกลวิธีซ้ ำค ำ
โดยกำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งที่ใกล้กัน โดยบทแรกผู้ประพันธ์เว้นระยะห่ำงของค ำซ้ ำ โดยใช้ค ำว่ำ 
“จ่ำง” และ “ดั่ง” จ ำนวน 2 พยำงค์ มำคั่น บทต่อมำผู้ประพันธ์เว้นระยะห่ำงของค ำซ้ ำดังกล่ำว  
1 พยำงค์ โดยมีค ำว่ำ “ทบ” มำคั่น แม้ว่ำค ำดังกล่ำวจะเป็นค ำสองพยำงค์แต่ผู้ประพันธ์ใช้เสียงของ
พยำงค์หน้ำที่ซ้ ำกันมำช่วยเสริมเพ่ือให้เกิดควำมไพเรำะ กลวิธีนี้ เน้นเรื่องเสียงอ่ำนท ำให้เกิด 
ควำมไพเรำะเป็นส ำคัญแต่ก็ยังให้จินตภำพที่งดงำมและเข้ำกับเนื้อเรื่อง 
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 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบกำรใช้ค ำซ้ ำเพ่ือสร้ำงควำม
น่ำสนใจให้กับค ำประพันธ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 507  ខ្លះែិតខ្លះលូក្សស្ទ រអង្គព្ាណ  ខ្លះស្ាំដីរនកលាមមែាក្ស្ព្ត 
  ខ្លះរក់្សខ្លះករយកដាយព្រតិរ័ទធ   ទួញលៃូររាលម់ាត់រន់ករក្សដព្ក្ស ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 63) 
 
 507  บ้ำงให้ดมกลิ่นบ้ำงแตะองค์ปรำณ บ้ำงได้พูดปลอบมหำกษัตริย ์
  บ้ำงโบกบำ้งโบยโดยปฏิพัทธ์  ร้องไห้ครวญครำงทุกตัวยิ่งล้น ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยใช้ค ำว่ำ “ខ្លះ” /klah/ แปลว่ำ บ้ำง 
เป็นกลวิธีซ้ ำค ำโดยกำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิมเพ่ือเป็นกำรจ ำแนกกำรกระท ำของฝูงลิงว่ำแต่ละตัว  
มีกำรกระท ำที่แตกต่ำงกันออกไปอย่ำงไรบ้ำง ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพถึงลักษณะกำรกระท ำ  
ที่หลำกหลำยของฝูงลิงที่พยำยำมเข้ำมำช่วยดูแลพระลักขณ์สินนวงส์ที่สลบอยู่ นอกจำกนี้ยังช่วยให้
เกิดควำมไพเรำะทำงด้ำนเสียงอีกด้วย อีกตัวอย่ำงท่ีแสดงถึงกำรใช้ค ำซ้ ำ ดังบทประพันธ์ 
 
 408  ដលក់ព្ស្ចកទីរាក្ស៏ហរង្ហចក្ស  ឲ្យជ្ាចាំហណក្សយា ង្ឱតតម 
  ហែលក ីលអៗស្ ទធទ ាៗំ     ឲ្យកៅព្ក្សម ាំក្សាំកឡាះកស្យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 50) 
 
 408  ถึงเสร็จจึงตำก็แบ่งแจก  ให้เป็นส่วนอย่ำงอุดม 
  ผลไม้สวย ๆ ล้วนสุก ๆ   ให้หลำนสำววันรุ่นเต็มวัยเสวย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยกำรวำงค ำซ้ ำชิดกัน โดยใช้ค ำว่ำ 
“លអៗ” /lqɑɑ-lqɑɑ/ แปลว่ำ สวย ๆ และ “ទ ាំៗ” /tum-tum/ แปลว่ำสุก ๆ กำรซ้ ำค ำโดยกำรวำงค ำซ้ ำ
ชิดกันในภำษำเขมรนั้นจะใช้เครื่องหมำยเลขโท (ស្ញ្ញា កលខ្កទា /sañ-ñaa-leek-tou/) เพ่ือซ้ ำค ำหน้ำ
ลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมำยไม้ยมกในภำษำไทย กลวิธีนี้เป็นกำรเน้นย้ ำข้อควำมเพ่ือเพ่ิมน้ ำหนัก
ของค ำให้มำกขึ้น ก่อให้เกิดควำมหนักแน่นและสื่ออำรมณ์ไปยังผู้อ่ำน ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพตำม 
ที่ผู้ประพันธ์ได้พรรณนำ นอกจำกนี้ยังช่วยให้เกิดควำมไพเรำะทำงด้ำนเสียงอีกด้วย นอกจำกนี้ยังพบ
ลักษณะกำรวำงค ำซ้ ำชิดกันอีกลักษณะหนึ่ง ดังบทประพันธ์ 
 



  204 

 265  កោមកអីយកោមកវីតដូចែកាយព្រឹក្ស  រង្នឹក្សព្រឹព្រួចដួចកស្នែស៍្នង្ 
  រអូនលអកលីស្ព្ស្ីអរ្រែង្   មាស្រង្ៗស្ ាំកនៅហនរនិតយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 
 
 265  โฉมเอยโฉมเฉิดดุจประกำยพรึก พี่นึกหวั่นไหวเข้ำใกล้เสน่ห์สนอง 
  น้องลออเลิศศรีอัปสรทั้งหลำย  เนื้อทองพี่พี่ขออยู่แนบนิตย์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีซ้ ำค ำโดยกำรวำงค ำซ้ ำชิดกันในค ำว่ำ  
“រង្ៗ” /bɑɑŋ-bɑɑŋ/ แปลว่ำ พ่ี ค ำว่ำ “រង្” ค ำแรกมำจำกค ำว่ำ “មាស្រង្” /miəh-bɑɑŋ/ แปลว่ำ 
เนื้อทองของพ่ี ส่วนค ำว่ำ “រង្” ค ำที่สองมำจำกค ำว่ำ “រង្ស្ ាំកនៅហនរនិតយ” /bɑɑŋ-soum-nɨw-nɛɛp-

nɨt/ แปลว่ำ พ่ีขออยู่แนบนิตย์ กำรซ้ ำค ำลักษณะนี้ไม่ใช่กำรเน้นย้ ำข้อควำมเพ่ือเพ่ิมน้ ำหนักของค ำ 
ให้มำกขึ้นแต่เป็นกำรใช้เครื่องหมำยเลขโทเพ่ือซ้ ำกรรมของประโยคก่อนหน้ำให้เป็นประธำนของ
ประโยคถัดไป 
 

 6.2  กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 
 กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อเป็นกำรสร้ำงค ำที่สื่อควำมหมำยไปถึงตัวละครนั้น ๆ 

โดยเฉพำะ โดยกำรดึงเอำลักษณะเด่น ค ำที่มีควำมหมำยไพเรำะ หรือใช้โวหำรเปรียบเทียบ ซึ่งมักจะ
ใช้เรียกแทนชื่อของละครเอกหรือตัวละครที่มีบทบำทส ำคัญในเรื่อง โดยในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรใช้
ค ำเรียกแทนชื่อ ตัวอย่ำงเช่น 
 
พระลักษณวงศ์ 
กุมำรกระษัตรำ   กุมำรน้อย  แก้วตำ   แก้วตำของแม่ 
เจ้ำหัวใจ   พระกุมำรโอรสำ  พระโฉมยง  พระโฉมศรี 
พระทรงลักษณ ์  พระพ่ียำ  พระลูกแก้ว  พระลูกน้อย 
พ่องำมชื่น   พ่อทรำมเชย  มำนะหน่อกระษัตริย์ปรีชำชำย 
ยอดสร้อย   ลูกแก้วแววตำ  ลูกแก้วเสน่หำ  ลูกน้อย 
ลูกรัก   ลูกรักอัคเรศ  สุดสวำท   หน่อกระษัตริย์ 
องค์กษัตริย์   องค์โอรส  องค์โอรสยศไกร  องค์โอรสรำช 
โอรส   โอรสอัคเรศ 
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นำงสุวรรณอ ำภำ 
แก้วกัลยำพังงำงอน แก้วตำ   แก้วนพเก้ำสำวสวรรค์ ขวัญนัยนำ 
จอมขวัญ   โฉมเฉลำ  โฉมตร ู   โฉมยง 
โฉมศรี   ทรำมสวำท  ทูลกระหม่อม  ทูลกระหม่อมแก้ว 
นงครำญ   นงนุช   นงนุชสุดสัตรี  นงลักษณ์อัคเรศ 
นฤมล   นำงกัลยำ  นำงแจ่มจันทร์  นำงโฉมงำม 
นำงโฉมฉำย   นำงโฉมยง  นำงโฉมศรี  นำงเทวี 
นำงนงลักษณ์   นำงแน่งน้อยนวลหง นำฏน้อง  นิ่มน้อง 
นุช   นุชนำฏ   พระโฉมฉำย  พระเทวี 
พระแม่นำงนงลักษณ์ แม่ขวัญเมือง  แม่คุณทูลเกล้ำ  แม่ดวงจิต 
ยอดรัก   ยุพยง   ยุพเยำว์ยอดสกุลดรุณหงส์  เยำวมำลย์ 
เยำวลักษณ์   ร้อยชั่ง   สำยสมร   สำยสุดที่รัก 
สำวสวรรค ์   หญิงกำลี  หญิงใจกำลีลำม  อัคเรศ 
เอกองค์วิไลละไมโฉม 
 
นำงทิพเกสร 
กัลยำ   กำนดำ   กุมำรี   เกสรสำวสวรรค์ 
แก้วกัลยำยุพำพำล โฉมงำมทรำมสงวนนวลหง  โฉมตรู   โฉมยง 
โฉมศรี   ดวงจิตขนิษฐำ  ทรำมชม  ทรำมเชย 
ทิพเกสรสำวสวรรค์ ทิพย์เกสรบวรนำฏ ธิดำดวง   ธิดำวิลำวัณย์ 
นำงกัลยำ   นำงแก้ว   นำงจอมขวัญ  นำงแจ่มจันทร์ 
นำงโฉมงำม   นำงโฉมยง  แม่นิ่มนวล  แม่ยอดนัยนำ 
เยำวมำลย์   ศรีสวัสดิ์   สมรมิ่ง   สำยสมร 
สำวสวรรค ์
 

 จำกตัวอย่ำง พบว่ำมีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) กำรใช้ค ำ 
เรียกแทนชื่อโดยกำรใช้ลักษณะเด่น เช่น ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงควำมงดงำม เช่น ทรำมชม   
พระโฉมศรี สำวสวรรค์ เอกองค์วิไลละไมโฉม, ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงอ ำนำจ บำรมี หรือยศศักดิ์ 
เช่น กุมำรกระษัตรำ นงนุชสุดสัตรี  แม่ขวัญเมือง องค์โอรสยศไกร, ค ำเรียกชื่อที่แสดงถึง 
ควำมเก่งกำจหรือกล้ำหำญ เช่น มำนะหน่อกระษัตริย์ปรีชำชำย 2) กำรใช้อำรมณ์หรือควำมรู้สึก 
ของตัวละคร เช่น ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงอำรมณ์รัก เช่น แก้วตำของแม่ แม่คุณทูลเกล้ำ  
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ลูกแก้วเสน่หำ สำยสุดที่รัก, ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงอำรมณ์โกรธ เช่น หญิงกำลี หญิงใจกำลีลำม 
เป็นต้น 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อเป็นกำร

สร้ำงค ำที่สื่อควำมหมำยไปถึงตัวละครนั้น ๆ โดยเฉพำะ โดยกำรดึงเอำลักษณะเด่น ค ำที่มีควำมหมำย
ไพเรำะหรือใช้โวหำรเปรียบเทียบ ซึ่ งมักจะใช้ เรียกแทนชื่อของละครเอกหรือตัวละครที่มี 
บทบำทส ำคัญ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบค ำเรียกแทนชื่อ ดังตัวอย่ำง 
 
พระลักขณ์สินนวงส์ 
จอมพงศ์ (ចមរង្្)    จักรี (ចព្ក្ស)ី 
โฉมยง (កោមយង្់)     เนื้อทอง (មាស្) 
เนื้อทองของแม่ (មាស្មាដ យ)    บุตรไชย (រ ព្តដលល) 
บุตรที่พึ่ง (រ ព្តព្ាណកព្តីយ)    บุตรพะงำ (រ ព្តរ ាំង្ារ) 
บุตรยอดดวงใจ (រ ព្តកលលីមដលល)   บุตรอวตำร (រ ព្តអវាន) 
บุตรโอรสสงวนล้ ำค่ำ (រ ព្តឱរស្ស្ៃួនលលាដលល)  บุรุษน้อย (ព្រ ស្កៅ) 
เผ่ำพงศ์หน่อวงศ์กษัตรำ (ស្មបូណ៌ារូជ្រង្្វង្្ក្ស្ព្ា) พระจอมพงศ์ (ព្រះចមមរង្្) 
พระจอมพักตร์ (ព្រះចមភ្ន្តក្សត)   รำชบุตร (រាជ្រ ព្ត) 
ลูกชำยวรลักษณ์ (ក្សូនព្រ ស្វរលក្សខណ)៍   ลูกสงวน (ក្សូនស្ៃួន) 
ลูกเนื้อทองล้ ำค่ำเสมอดวงเนตรำ (ក្សូនមាស្ដលលកស្ែីកនព្ា) วรรำชกุมำรำ (វររាជ្ក្ស មារា) 
หน่อบุตร (រ ព្តរនលក្ស)    โอรสรัก (ឱរស្ដលល) 
โอรสำ (ឱរស្ា) 
 
นำงสุวัณณ์อัมพำ 
กษัตรี (ក្ស្ព្ត)ី     กษัตรีศรีรัตน์ไชย (ក្ស្ព្តីព្ស្ីរតនដលល) 
กษัตรีศรีอัมพำพะงำเฉิด (ក្ស្ព្តីព្ស្ីអមាព រ ាំង្ាកវីត) แก้วเสน่ห์สนิท (ហក្សវកស្នែស៍្និទធ) 
แก้วเฉิดศรีโฉมรูปกัลยำณ (ហក្សវកវីតព្ស្ីកោមរូរក្សលាណ) ขนิษฐำโฉมยง (ក្សនិដឋាកោមយ ង្) 
โฉมเฉลำ (កោមកលល )    โฉมยงวงศ์เยำวมำลย์ (កោមយង្់វង្្ក  មាណ) 
ดวงแก้ว (ហក្សវរនលក្ស)    น้องหญิง (រអូនព្ស្ី) 
นำงโฉมยง (នាង្កោមយង្់)    นำงนำฏรัตนกษัตรี (នាង្នាដរ័តនក្ស្ព្ត)ី 
นำงนำถ (នាង្នាដ)    นำงรำชเทวี (នាង្រាជ្កទ វី) 
เนื้อทอง (មាស្រង្)    เนื้อทองสนองศรีเสน่ห์ (មាស្ស្នង្ព្ស្ីកស្នែ)៍ 



  207 

เนื้อทองเสน่ห์สนอง (មាស្កស្នែស៍្នង្)   ผู้มีคุณ (អនក្សមានគ ណ) 
พระโฉม (ព្រះកោម)    พระนำงพงศ์ขัตติยำ (ព្រះនាង្រង្្ខ្តតិយា) 
พระแม่ (ព្រះកម)     พระสุวัณณำ (ព្រះស្ វណណ ា) 
พะงำ (រ ាំង្ារ)     พะงำเฉิดโฉมพงศ์กษัตรี (រ ាំង្ារកវីតកោមរង្្ក្ស្ព្តី) 
แม่เจ้ำสตรี (មាច ស្ព់្ស្តី)    รัตนกษัตรีศรีอัมพำ (រតនក្ស្ព្តីព្ស្ីអមាព ) 
รำชกษัตรี (រាជ្ក្ស្ព្តី)    รำชเทวี (រាជ្កទវី) 
วรกษัตรี (វរក្ស្ព្តី)     วรมิตร (វរមិព្ត) 
วรมิตรผู้สดใส (ព្ស្ស្វ់រមិតត)    ศรีวรมิตร (ព្ស្ីវរមពិ្ត) 
ศรีวรลักษณ์ (ព្ស្ីវរលក្សខណ)៍    องค์อัครมเหสี (អង្គអង្គមកែស្ី) 
อัคคะวรชำยำ (អគគវរជ្ាយា)    อัมพำกษัตรี (អមាព ក្ស្ព្ត)ី 
อีจังไร (កមចដរង្) 
 
นำงเทพเกสสร 
กษัตรีศรีโฉมยง (ក្ស្ព្តីព្ស្ីកោមយង្់)   กษัตรีศรีบวร (ក្ស្ព្តីយព៍្ស្ីរវរ) 
กุมำรีศรีโฉมยง (ក្ស មារីព្ស្ីកោមយង្់)   เกสสรนวลละออง (កក្សស្្រនួនលអង្) 
แก้วกัลยำ (ហក្សវក្សលាណ)    แก้วขนิษฐำสำวพะงำ (ហក្សវក្សនិដឋាព្ស្ស្រ់ ាំង្ា) 
โฉมฉำย (កោមោយ)    นวลละออง (នួនលអង្) 
น้องนงพะงำ (រអូនភាៃ )    น้องพะงำสงวนเสมอชีวิต (រអូនភាៃ ស្ៃួនកស្ែីព្រណ) 
น้องศรีสงวนพะงำ (រអូនព្ស្ីស្ៃួនភាៃ )   น้องสำวแก้วมิ่งศิริ (ព្ស្ីព្ស្ស្ហ់ក្សវព្រលឹង្) 
นำงนำถ (នាង្នាដ)    เนื้อทองของพ่ี (មាស្រង្) 
พุ่มพำน (ភ្ ាំែាន1)     ยอดดวงใจ (កលលីមដលល) 
วรลักษณ์แก้วกัลยำ (វរលក្សខណហក្សវក្សលាណ)  ศรีกัลยำณ์ (ព្ស្ីក្សលាណ) 
ศรีไชย (ព្ស្ីដលល)      ศรีเทพเกสสร (ព្ស្ីកទរកក្សស្្រ) 
ศรีพะงำ (ព្ស្ីរ ាំង្ា)     ศรีรัตน์ (ព្ស្ីរតន) 
สงวน (ស្ៃួន)      สงวนคู่รัก (ស្ៃួនស្ង្ារ) 
สดใสเทวี (ព្ស្ស្ក់ទវី)    สำวขนิษฐำ (ព្ស្ស្ក់្សនិដឋា) 
สำวสดใสขนิษฐำ (ព្ស្ីព្ស្ស្ក់្សនិដឋា) 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ ភ្ ាំែាន /phum-phaan/ น่ำจะเลื่อนมำจำกค ำว่ำ ភ្ ាំកភ្ឿន /phum-phɨən/ หมำยถึงเพื่อนสนิท ในที่น้ี

สันนิษฐำนว่ำเป็นค ำแทนตัวผู้หญิงจึงเขียนทับศัพท์โดยเสียงว่ำ “พุ่มพำน” 
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 จำกตัวอย่ำง พบว่ำมีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) กำรใช้ค ำเรียก
แทนชื่อโดยกำรใช้ลักษณะเด่น เช่น ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงควำมงดงำม เช่น พระจอมพักตร์  
(ព្រះចមភ្ន្តក្សត) พระโฉม (ព្រះកោម) สดใสเทวี (ព្ស្ស្់កទវី), ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงอ ำนำจ บำรมี หรือ 
ยศศักดิ์ เช่น พระจอมพงศ์ (ព្រះចមមរង្្) อัคคะวรชำยำ (អគគវរជ្ាយា) กษัตรีศรีบวร (ក្ស្ព្តីយ៍ព្ស្ីរវរ)  
2) กำรใช้อำรมณ์หรือควำมรู้สึกของตัวละคร เช่น ค ำเรียกแทนชื่อที่แสดงถึงอำรมณ์รัก เช่น  
ลูกเนื้อทองล้ ำค่ำเสมอดวงเนตรำ (ក្សូនមាស្ដលលកស្ែីកនព្ា) น้องพะงำสงวนเสมอชีวิต (រអូនភាៃ ស្ៃួនកស្ែីព្រណ) 
สงวนคู่รัก (ស្ៃួនស្ង្ារ), ค ำเรียกแทนชื่อท่ีแสดงถึงอำรมณ์โกรธ เช่น อีจังไร (កមចដរង្) เป็นต้น 

 
 
 ลักษณะกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อในเรื่องลักษณวงศ์เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถ

ของผู้ประพันธ์ที่เลือกสรรค์ค ำส ำหรับใช้แทนชื่อของตัวละครเพ่ือไม่ให้ใช้ค ำซ้ ำมำกจนเกินไปเป็นกำร
หลำกค ำ อีกทั้งค ำใช้เรียกแทนชื่อนี้ยังสำมำรถสื่อควำมหมำยไปถึงตัวละครนั้น ๆ ว่ำมีลักษณะเด่น
อย่ำงไร หรือแสดงอำรมณ์ของตัวละครที่แสดงต่อตัวละครอีกตัวหนึ่งว่ำมีอำรมณ์และควำมรู้สึก
อย่ำงไร กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อนี้มักปรำกฏใช้กับตัวละครที่มีบทบำทส ำคัญโดยเฉพำะตัวละครเอก  
ฝ่ำยหญิงจะปรำกฏกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำกกว่ำตัวละครเอกฝ่ำยชำย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้ประพันธ์
ให้ควำมส ำคัญกับควำมงำมและกำรแสดงอำรมณ์กับตัวละครเอกฝ่ำยหญิงมำกกว่ำ ส่วนตัวละครเอก
ฝ่ำยชำยผู้ประพันธ์เน้นไปที่ควำมเก่งกำจและควำมกล้ำหำญ เช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร ที่ลักษณะกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อเป็นกำรแสดงควำมสำมำรถของผู้ประพันธ์ที่เลือกสรรค์
ค ำส ำหรับใช้แทนชื่อของตัวละคร ค ำใช้เรียกแทนชื่อนี้ยังสื่อควำมหมำยไปถึงลักษณะเด่น หรือแสดง
อำรมณ์ของตัวละครตัวละครนั้น ๆ กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อนี้มักปรำกฏใช้กับตัวละครที่มีบทบำทส ำคัญ
โดยเฉพำะตัวละครเอกฝ่ำยหญิงจะปรำกฏกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำกกว่ำตัวละครเอกฝ่ำยชำย ทั้งนี้
อำจเป็นเพรำะผู้ประพันธ์ให้ควำมส ำคัญกับควำมงำมและกำรแสดงอำรมณ์กับตัวละครเอกฝ่ำยหญิง
มำกกว่ำ ส่วนตัวละครเอกฝ่ำยชำยผู้ประพันธ์เน้นไปที่ควำมเก่งกำจและควำมกล้ำหำญ 
 

 6.3  กำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม 
 กำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำมเป็นกำรใช้ค ำสรรพนำมแทนค ำนำมที่หมำยถึง  ผู้พูด 

ผู้ฟัง หรือบุคคลที่ถูกกล่ำวถึง ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม ดังบทประพันธ์ 
 
  หญิงกำลีดีแต่จะล้ำงผัว   นี่บุญตัวจงึได้รอดไม่ตักษยั 
  มึงเชื้อชำติอุสรีขินีไพร   จะว่ำไปเลำ่ก็อำยแก่เสนำ 
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  เสียแรงหวังตั้งจิตพิศวำส   ไม่รู้ว่ำชำติมึงเปน็หญิงแพศยำ 
  ให้ยักษ์แกล้งแปลงเพศเป็นกวำงมำ  อสุรำบอกกูจึ่งรู้ควำม 
  นี่บุญช่วยจึงได้ม้วยแต่มำ้แก้ว  กูรู้แล้วมึงอย่ำพักมำท ำถำม 
  เลี้ยงไว้ไยหญิงใจกำลีลำม   จะเกิดควำมครหำทั้งธำน ี

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25-26) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำสรรพนำมบุรุษท่ี 1 ว่ำ “กู” แทนตัวละคร
ท้ำวพรหมทัต และใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 2 ว่ำ “มึง” แทนตัวละครนำงสุวรรณอ ำภำ เป็นกำรใช้ 
ค ำสรรพนำมเพ่ือแสดงอำรมณ์ของตัวละครที่มีอำรมณ์โกรธในขณะนั้น แม้ว่ำค ำว่ำ มึง และ กู จะเป็น
ค ำหยำบ และไม่สมควรที่จะใช้กับตัวละครที่มีฐำนะกษัตริย์ แต่เพ่ือเป็นกำรแสดงอำรมณ์ของมนุษย์
ปุถุชนที่ยังมีอำรมณ์โกรธอยู่นั้นถือว่ำเป็นกำรเลือกใช้ค ำที่สื่ออำรมณ์ได้ชัดเจนและ เหมำะสม  
อีกตัวอย่ำงท่ีแสดงกำรใช้ค ำสรรพนำม ดังบทประพันธ์ 
 
  พีเ่ที่ยวเล่นเป็นลำภของพี่แล้ว  มำพบแก้วนพเก้ำสำวสวรรค์ 
  แสนสวำทนำฏน้องดัง่ชีวนั   ขอเชิญขวัญนัยนำไปธำน ี
  จะอภิเษกให้เป็นเอกสนมอ่ืน  ทั้งแปดหมื่นสีพ่ันในกรุงศรี 
  พีม่ิใช่ไพร่พลกฎุมพ ี   ครองบุรีมยุรำสถำพร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 35) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 1 ว่ำ “พ่ี” แทน 
ตัวละครท้ำววิรุญมำศ เป็นกำรใช้สรรพนำมที่แสดงควำมใกล้ชิดสนิทสนมระหว่ำงท้ำววิรุญมำศกับ  
นำงสุวรรณอ ำภำ ซึ่งตำมเนื้อเรื่องนั้นทั้งสองเพ่ิงได้พบกันและท้ำววิรุญมำศต้องกำรเข้ำไปเกี้ยวพำน
นำงสุวรรณอ ำภำ กวีจึงเลือกใช้ส ำบุรุษสรรพนำมที่สื่ออำรมณ์ของท้ำววิรุญมำศที่ต้องกำรเข้ำไปตีสนิท
และใกล้ชิดกับนำงสุวรรณอ ำภำ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม  

ดังบทประพันธ์ 
 
 84  ោលកនាះស្កមដចព្រះព្រែែទតត  រនស្ដ រ់នាង្ទូលកទីរមែាក្ស្ព្ត 
  ព្ទង្ព្រះរិករាធរលក់រក្សោដ ត់   កដដ កលលីមព្រមាត់ករក្សក្សនលង្ ។ 
 85  កដដ  ួលោរកវះក្សនុង្ឱរា  ទន្តនតាំរទាព្ាស្់រឹង្ស្នង្ 
  ដែកមអមាព រកចរដក្ស់ទង្    ចិតតែង្ឫស្ាោឡក្សិណណ ី ។ 
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 86  ជ្ាព្ស្ីអរបល័ក្សខណជ៍្ាតិឥតចបរ់  ែង្ចង្់ស្មាល រអ់ញជ្ារដ ី
  ឲ្យអញចរ់កព្រីស្យក្សខិនី   កែត រ ណយររមីអង្គអញមាន ។ 
 87  រនរួចរីយក្សខវាមិនស្ ី   ស្ល រ់ហតាជ្ីរាជ្ស្ូរយាន 
  អញរនដឹង្អស្រ់តិមាន   រីយក្សខស្មានយវាស្ដីព្ររ់ ។ 
 88  ែង្ែ ានមក្សស្ដីចាំអក្សឲ្យ   ករីកដាយកទាស្ែង្លែមស្មាល រ់ 
  អញនឹង្ឲ្យករជ្ោតវាចរ់   ែង្កទៅស្មាល រ់ឥឡូរខ្ែី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 10-11) 
 
 84  กำลนัน้สมเด็จพระพรหมทัตต ์ ได้สดบันำงทูลจึงมหำกษัตริย์ 
  ทรงพระพิโรธลน้พ้นประมำณ  เดือดดำลใจยิ่งนัก ฯ 
 85  ร้อนฉุนลุกโพลงในอุรำ  กระทืบบำทำตรสัอึงสนอง 
  ไห้อีอัมพำโจรดอกทอง   จิตมึงจองหองริษยำกำลกิณี ฯ 
 86  เป็นหญิงอัปลักษณช์ำตไิม่มีใครสอน เอ็งอยำกฆ่ำกูผู้เป็นสำม ี
  ให้กูจับกวำงยักขินี    เหตุตัวกูมีบุญบำรมี ฯ 
 87  ได้รอดจำกยักษ์มันไม่กิน  สิ้นแต่พำชีรำชสุรยำน 
  กูได้รู้ควำมสิ้นทุกสิ่งม ี   จำกยักษ์สำมำนย์มนับอกกล่ำว ฯ 
 88  เอ็งกล้ำมำพูดสร้ำงเร่ืองโกหกให้ ว่ำด้วยโทษเอ็งสมควรฆ่ำให้ตำย 
  กูจะให้เพชฌฆำตมันจบั   เอ็งไปฆ่ำเดี๋ยวนี้ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 1 ว่ำ “អញ” แปลว่ำ กู 
แทนตัวละครพระบำทพรหมทัตต์ และใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 2 ว่ำ “ែង្” แปลว่ำ มึง และ “កម” 
แปลว่ำ อี แทนตัวละครนำงสุวัณณ์อัมพำ เป็นกำรใช้ค ำสรรพนำมเพ่ือแสดงอำรมณ์ของตัวละครที่มี
อำรมณ์โกรธในขณะนั้น แม้ว่ำค ำว่ำ มึง กู และ อี จะเป็นค ำไม่สุภำพ (ាក្សយឥតគួរស្ម) แต่เพ่ือเป็น 
กำรแสดงอำรมณ์โกรธ เพ่ือให้ผู้อ่ำนรับรู้อำรมณ์ของตัวละครค ำดังกล่ำวจึงเหมำะสมกับบริบทของเนื้อ
เรื่องเป็นกำรเลือกใช้ค ำที่สื่ออำรมณ์ได้ชัดเจนและเหมำะสม และอีกตัวอย่ำงที่ใช้ค ำเพ่ือแสดงอำรมณ์
โกรธหรือแสดงควำมไม่พอใจของตัวละคร เช่นในตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำกล่ำวบริภำษท้ำววิรุฬมำตย์  
ดังบทประพันธ์ 
 
 267  នាង្ស្ដ រ់ាក្សយយក្សខស្ដីលួង្កលាម  ព្រកលាមនាង្ទាត់ព្ចនក្សដិចខ្ញា ាំ 
  នាង្កគចនាង្រត់កែីយកវលីយវលង្   កជ្រែង្ស្ស្ង្តិះកដៀលលា ។ 
 268  ហនកវីយអាកចរចិតតអព្រីយ  តិរ ាីយចដរង្អេីអស្ច រយ 
  ម ខ្កនះករៀង្កនះជ្ិនកស្នែា   អញមិនព្តូវោរព្រ ស្អក្ស ស្ល ។ 
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 269  អញស្ូមស្ែ លាព្រ ស្យា ង្កនះ  ហនអាស្ាំគិស្អញមិនខ្េល ់
  កែីយនាង្ច ះកចញមិនកយាគយល ់   មិនឲ្យអាំរលអ់ហង្អលព្រណ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 
 
 267  นำงฟงัค ำยักษ์กลำ่วลวงโลม  ประโลมนำงเตะผลักหยิกขย ำ 
  นำงหลีกนำงวิง่แล้วเฉลยฉลอง  ด่ำตอบด้วยต ำหนิวำ่ ฯ 
 268  แน่ะเอยไอ้โจรจิตอัปรีย ์  เดียรถีย์จังไรอะไรขนำดนี้ 
  หน้ำนี้เรียงนีไ้ม่อยำกเสน่หำ   กูไม่ต้องกำรชำยอกุศล ฯ 
 269  กูขอลำผู้ชำยอยำ่งนี ้  แน่ะไอ้สกปรกกูไม่ต้องกำร 
  แล้วนำงลุกออกไม่อยำกเห็นหน้ำ  ไม่ให้กังวลปัดออกจำกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 1 ว่ำ “អញ” แปลว่ำ กู 
แทนตัวละครนำงสุวัณณ์อัมพำ และใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 2 ว่ำ “អា” แปลว่ำ ไอ้ แทนตัวละคร 
ท้ำววิรุฬมำตย์ เป็นกำรใช้ค ำสรรพนำมเพ่ือแสดงอำรมณ์ของตัวละครที่มีอำรมณ์โกรธและควำม 
ไม่พอใจของนำงสุวัณณ์อัมพำในขณะนั้น กำรใช้ค ำว่ำ “អញ” และ “អា” เป็นกำรใช้ค ำเพ่ือแสดง 
ควำมไม่พอใจที่ท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำมำลวงโลม ทั้งนี้มีกำรใช้ค ำว่ำ “អា” ประกอบกับค ำอ่ืน เช่น អាកចរ

ចិតតអព្រីយ (ไอ้โจรจิตอัปรีย์) អាស្ាំគិស្ (ไอ้สกปรก) เพ่ือแสดงควำมรังเกียจเหยียดหยำมแต่เพ่ือเป็นกำร
แสดงอำรมณ์โกรธและกดให้อีกฝ่ำยดูไร้ค่ำต้อยต่ ำลงกว่ำตน ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้อำรมณ์ของตัวละคร 
ค ำดังกล่ำวนอกจำกนี้มีกำรช้ ำบุรุษสรรพนำมเพ่ือแสดงควำมใกล้ชิดสนิดสนมของตัวละคร เช่น ตอนที่
ท้ำววิรุฬมำตย์ลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 207  រង្នឹង្យក្សអូនកទៅនគរ   រវរកលីក្សនាង្ជ្ាមកែស្ី 
  កមន ាំកមនាង្រកព្មីព្ស្ី    ស្ូមអូនព្រណីកទៅាមរង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
 207  พี่จะเอำน้องไปนคร  บวรยกนำงเป็นมเหส ี
  แม่นมแม่นำงบ ำเรอศรี   ขอน้องปรำนีไปตำมพี่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่ 1 ว่ำ “រង្” แปลว่ำ พ่ี 
แทนตัวละครท้ำววิรุฬมำตย์  และใช้ค ำสรรพนำมบุรุษที่  2 ว่ำ “អូ ន” แปลว่ำ น้อง แทน 
นำงสุวัณณ์อัมพำ เป็นกำรใช้สรรพนำมเพ่ือแสดงควำมควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมใกล้ชิด 
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สนิทสนมของท้ำววิรุฬมำตย์ที่พยำยำมเข้ำไปลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ 
ค ำบุรุษสรรพนำมที่สื่ออำรมณ์ของตัวละคร ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจอำรมณ์ของตัวละครได้ง่ำยขึ้นว่ำ  
กำรกระท ำของตัวละครนั้นมีจุดประสงค์อย่ำงไร 

 
 
 กำรใช้ค ำบุ รุษสรรพนำมในเรื่ องลักษณวงศ์นั้ น  นอกจำกจะเป็นกำร 

หลำกค ำและใช้ค ำเรียกแทนชื่อของตัวละครแล้ว ยังสำมำรถช่วยสื่ออำรมณ์ของตัวละครได้อีกด้วยว่ำ
ตัวละครนั้นมีควำมรู้สึกหรือมีอำรมณ์อย่ำงไรในขณะนั้น ซึ่งผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ค ำสรรพนำมได้เข้ำ
กับบริบทจึงช่วยให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงอำรมณ์ของเรื่องในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ที่กำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำมเพ่ือเป็นกำรหลำกค ำส ำหรับใช้เรียกแทนชื่อของตัวละคร 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถช่วยแสดงอำรมณ์ ควำมคิดและน้ ำเสียงของตัวละครได้อีกด้วย ท ำให้ผู้อ่ำน
สำมำรถเข้ำใจถึงพฤติกรรมของตัวละครได้ง่ำยขึ้น 
 

 6.4  กำรหลำกค ำ 
 กำรหลำกค ำ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำค ำไวพจน์ เป็นกำรใช้ค ำที่ออกเสียงต่ำงกัน 

แต่มีควำมหมำยเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันหรือสื่อควำมหมำยถึง  
สิ่งสิ่งเดียวกัน ซึ่งกำรหลำกค ำนั้นแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรเลือกใช้ค ำศัพท์ของผู้ประพันธ์ให้มี
ควำมหลำกหลำยไม่ใช้ค ำศัพท์เดิมซ้ ำมำกจนเกินไปในบทที่ต้องพูดถึงสิ่งนั้น ๆ อย่ำงซ้ ำ ๆ และยังช่วย
ให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเพลินเพลินไม่รู้สึกว่ำอ่ำนวกวนจนเกินไป ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรหลำกค ำ  
ดังบทประพันธ์ 
 
  คร้ันรุ่งเช้ำดำวบสบรรทมตื่น  ส ำรำญรื่นนั่งหน้ำพระอำศรม 
  ลักษณวงศ์ตรงเข้ำมำบังคม   แล้วทรำมชมทูลลำสิทธำจำรย์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 55) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “ดำวบส” ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกับค ำว่ำ 
ดำบส หมำยถึง ผู้บ ำเพ็ญตบะคือกำรเผำกิเลส1 และค ำว่ำ “สิทธำจำรย์” ซ่ึงหมำยถึง อำจำรย์ผู้ส ำเร็จ2 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 430. 

2 เรื่องเดียวกัน, 1232. 
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โดยทั้งสองค ำล้วนหมำยถึงพระฤๅษี เป็นกำรสรรค ำมำใช้แทนกำรซ้ ำค ำเดิมไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้ผู้อ่ำน
เพลิดเพลินยิ่งขึ้น อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกำรหลำกค ำของผู้ประพันธ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  อัสดรอ่อนเศียรลงจบบำท   พระนำงนำฏยิ้มแย้มอยู่แจ่มใส 
  ให้ลูกน้อยนั่งหน้ำอำชำไนย   นำงทรำมวัยนั่งหลังพระลูกยำ 
  สินธพทรงเหำะตรงขึ้นกลำงหำว  พอเดือนดำวบ่ำยคล้อยพระเวหำ 
  คว้ำงคว้ำงดั่งวำยุพัดพำ   อำชำม้ำลับเมืองกุมภัณฑ์พลัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 73) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “อัสดร” “อำชำไนย” “สินธพ” “อำชำ” 
และ “ม้ำ” ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกัน คือ ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus caballus (Linn.)  
ในวงศ์ Equidae มีกีบเดี่ยว รูปร่ำงสูงใหญ่ ขำยำว หำงเป็นพู่ มีขนแผงคอยำววิ่งได้เร็ว ใช้เป็นพำหนะ
ขับข่ีและเทียมรถ1 โดย 4 ค ำแรกเป็นค ำยืมจำกภำษำบำลี และค ำสุดท้ำยเป็นค ำไทย 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรหลำกค ำ ดังบทประพันธ์ 

 
 497  ព្ាកនាះអស្រ់ួក្សរង្ានរា  នាាំាន រិនិតយរ ព្តកទវី 
  ស្គ លជ់្ាក្ស់ជ្ារ ព្តនាង្នារី   ព្ររ់ទីដំរន់ទូលលេាយលេាត់ ។ 
 498  កទីរស្េ ព្ោរទូលព្រះចមភ្ន្តក្សត  ជ្ីនីអនក្សយក្ស្វានាាំកទៅរត់ 
  មក្សដលក់ជ្ីង្ភ្នាំកនះយាំោដ ត់   ែដា ាំឲ្យមែាក្ស្ព្តោរ់ាមកទៅ ។ 
 499  ព្រះចមមរង្្ព្ទង្់ស្ដ រ់ស្រទានរ   វឹក្សវរក្សនុង្ចិតតហស្នក្សដួលកដដ  
  ដឹង្ស្រេក្សិចចោរអារយរាក្ស់កព្ជ្ៅ   ហលង្មានមនទិលកនៅស្ង្កា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 62) 
 
 497  ครำนั้นเหล่ำพวกพี่พำนรำ  พำกันพินจิบุตรเทว ี
  รู้ชัดว่ำเปน็บุตรนำงนำร ี   บอกที่ต ำบลทูลถวำย ฯ 
 498  จึงลิงกรำบทูลพระจอมพักตร ์ ชนนที่ำนยักษ์มันลักตัวไป 
  มำถึงเชิงเขำนี้ร้องไห้ยิ่งนัก   สั่งให้มหำกษัตริย์ตำมไปโดยเร็ว ฯ 
 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 900. 
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 499  พระจอมพงศ์ทรงสดับค ำวำนร เสียกำรในจิตแสนเดือดดำล 
  รู้สรรพกิจกำรอำรยตื้นลึก   หมดไม่มีมลทินอยู่ให้สงสยั ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “ានរា” /piə-nĕəq-riə/ “ានរ” /piə-

nɔɔ/ และ “ស្េ ” /swaa/ ซึ่งทั้งสำมค ำข้ำงต้นมีควำมหมำยว่ำ ลิง ในภำษำไทย โดยค ำที่ 1 และ 2 
เป็นค ำยืมจำกภำษำบำลี และค ำสุดท้ำยเป็นค ำในภำษำเขมร โดยที่ผู้ประพันธ์สรรค ำมำใช้หลำกหลำย
เพ่ือสื่อควำมหมำยถึงสิ่งเดียวกันแทนกำรซ้ ำค ำเดิมไปเรื่อย ๆ ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเพลิดเพลินยิ่งขึ้น 
อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกำรหลำกค ำของผู้ประพันธ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 545  ោលកនាះស្កមដចព្រះព្ទង្់រិទធិ  ព្រកស្ីររិតកលីព្រែែកលីស្កលាោ 
  កស្ដចព្ទង្់ស្ណដ ារ់រាជ្អស្យាែ ៍   មនីមាន រញ្ឈរ់រាជ្អាជ្ាកនយយ ។ 
 546  កទីរកស្ដចយាង្ចូលកទៅស្ព្មាក្ស  និតយកនៅរីរនាក្ស់រាជ្មកនាមយ័ 
  អាព្ស្័យកព្ោមមលរ់កដីមព្រះដព្ជ្   កដីមបីនឹង្ហព្រោល យខ្លួនលេាត់ ។ 
 547  កស្ះតូចដូចរុយមួយរំករច  យក្សជ្ាយដស្បវមាចកស្ៀតលាក់្សរត់ 
  កែីយហស្ក្សធនូស្រព្រះខ្័នរតន   កកី្សតជ្ាក ីព្ចត់រំករចខ្ែី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 68) 
 
 545  กำลนัน้สมเด็จพระทรงฤทธิ ์ ประเสริฐแท้เหนือพรหมเลิศโลกำ 
  เสด็จทรงได้ฟังรำชอัศวพำห์   รีบหยุดรำชอำชำไนย ฯ 
 546  จึงเสด็จย่ำงเข้ำไปพัก  อยู่สององค์กับรำชมโนมัย 
  อำศัยใต้เงำต้นพระไทร   เพื่อจะแปลงกลำยตัวพลนั ฯ 
 547  ม้ำเล็กดุจแมลงวนัในทนัที  เอำชำยสไบเหน็บซ่อน 
  แล้วเสกธนูศรพระขรรค์รัตน์  เกิดเป็นไม้เท้ำพลัน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ ประพันธ์ ใช้ค ำว่ ำ  “ម ក ន ា ម័ យ ” /mĕəq-noo-may/ 
“អាជ្ាកនយយ” /qaa-ciə-nəy/ “អស្យាែ”៍ /qah-saq-piə/ และ “កស្ះ” /seh/ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ม้ำ 
ในภำษำไทย โดย 3 ค ำแรกเป็นค ำยืมจำกภำษำบำลี-สันสกฤต และค ำสุดท้ำยเป็นค ำภำษำเขมร 

 
 
 กำรหลำกค ำในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรนี้ช่วยให้

ผู้อ่ำนได้รับรสด้ำนเสียงของค ำที่หลำกหลำยยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นกำรแสดงควำมรู้ด้ำนคลังค ำศัพท์ของ
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ผู้ประพันธ์ที่ได้เลือกสรรค ำมำใช้ในกำรประพันธ์อย่ำงเหมำะสมท ำให้บทประพันธ์มีควำมน่ำสนใจ
ยิ่งขึ้นไม่วกวนเนื่องจำกกำรใช้ค ำซ้ ำเยอะจนเกินไป แต่เป็นกำรใช้ค ำที่ออกเสียงต่ำงกัน แต่มี
ควำมหมำยเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันหรือสื่อควำมหมำยถึง  
สิ่งสิ่งเดียวกัน 

 
 6.5  กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ 

 กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ หรือ ขนบวรรณคดี คือ แบบแผนในกำร
พรรณนำที่มักปรำกฏในวรรณคดี เป็นควำมนิยมของกำรแต่งวรรณคดีอย่ำงหนึ่งเพ่ือแสดง
ควำมสำมำรถของกวี ทั้งยังมีควำมสัมพันธ์กับบริบททำงสังคม ควำมนิยมของยุคสมัย และ 
มีควำมสัมพันธ์กับตัวละครอย่ำงแยบคำย1 ในเรื่องลักษณวงศ์พบกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ 
8 ลักษณะ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ  
9 ลักษณะ ดังนี้ 

 6.5.1  บทเกี้ยวพำรำสี 
บทเกี้ยวพำรำสี เป็นขนบหนึ่งในกำรพรรณนำอำกำรของตัวละคร 

ที่แสดงออกในลักษณะของกำรพูดให้อีกตัวละครหนึ่งหลงรักในเชิงชู้สำว ในเรื่องลักษณวงศ์  
พบบทเกี้ยวพำรำสี เช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศเก้ียวนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ พญำมำรฟังสำรนำงกันแสง จึงกล่ำวแกล้งเลำ้โลมนำงโฉมฉำย 
  แม่ขวัญเมืองอย่ำเพ่อเคืองระคำยชำย  ใช่จะหมำยมุ่งมำดมำกนิกัน 
  พี่เที่ยวเล่นเป็นลำภของพี่แล้ว  มำพบแก้วนพเก้ำสำวสวรรค์ 
  แสนสวำทนำฏน้องดัง่ชีวนั   ขอเชิญขวัญนัยนำไปธำน ี
  จะอภิเษกให้เป็นเอกสนมอ่ืน  ทั้งแปดหมื่นสีพ่ันในกรุงศรี 
  พี่มิใช่ไพร่พลกฎุมพ ี   ครองบุรีมยุรำสถำพร 
  อันเรียมหรือคือองค์วิรุญมำศ  กระษัตริย์ชำติพงศ์พรหมอดิศร 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 35) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณถึงท้ำววิรุญมำศท่ีพยำยำมเกี้ยวพำรำสี
นำงสุวรรณอ ำภำแต่นำงสุวรรณอ ำภำกลับไม่สนใจท้ำววิรุญมำศ เนื่องจำกนำงตกใจกลัวที่ตื่นมำ 

                                                           
1 คณะกรรมกำรกลุ่มปรับปรุงชุดวิชำวรรณคดีไทย, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ วรรณคดีไทย หน่วยที่ 8-15 

(ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1), พิมพ์ครั้งท่ี 3 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556), 14-10. 
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แล้วพบกับยักษ์ ท้ำววิรุญมำศจึงพยำยำมเข้ำใจปลอบนำงโดยใช้วิธีกำรพูดในเชิงโอ้โลมปฏิโลมหรือพูด
เกลี้ยกล่อมเอำใจนำงเพ่ือให้นำงรับรักและตำมท้ำววิรุญมำศกลับไปยังเมืองมยุรำ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบบทเกี้ยวพำรำสี เช่น 

ตอนท้ำววิรุฬมำตย์เกี้ยวนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 205  អូនកអីយនាង្ក្ស ាំខ្ឹង្នឹង្រង្  មាស្ស្នង្ព្ស្ីកស្នែន៍ឹង្ករៀមដលល 
  រង្លាមក្សកលង្ហតព្រឹក្សដព្រ   ារ់ដចរនជួ្រនឹង្ក្សនិដឋា ។ 
 206  ករៀមរង្នាមក ែ្ ះវមារុឡមាតយ  ស្ាិតកលីព្រស្ទព្ក្ស ង្មយូរា៉ា  
  កស្យរាជ្យជ្ាធាំកលីកស្នា   ស្មបតតិកព្ចីនកព្តៀរព្ាឥតខ្េះអេី ។ 
 207  រង្នឹង្យក្សអូនកទៅនគរ   រវរកលីក្សនាង្ជ្ាមកែស្ី 
  កមន ាំកមនាង្រកព្មីព្ស្ី    ស្ូមអូនព្រណីកទៅាមរង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
 205  น้องเอยนำงอย่ำโกรธพี่  เนื้อทองสนองศรีเสน่ห์กับพี่ 
  พี่ว่ำมำเที่ยวในพฤกษ์ไพร   ถูกใจได้พบกับขนิษฐำ ฯ 
 206  เรียมพี่นำมชื่อวิรุฬมำตย ์  สถิตเหนือปรำสำทกรุงมยูรำ 
  เสวยรำชย์เปน็ใหญ่เหนือเสนำ  สมบัติมำกมำยเรียงรำยไม่ขำดอะไร ฯ 
 207  พี่จะเอำน้องไปนคร  บวรยกนำงเป็นมเหส ี
  แม่นมแม่นำงบ ำเรอศรี   ขอน้องปรำนีไปตำมพี่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์กล่ำวถึงท้ำววิรุฬมำตย์ที่พยำยำมเกี้ยว 
นำงสุวัณณ์อัมพำ ท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำมำปลอบประโลมนำงสุวัณณ์อัมพำที่ก ำลังหวำดกลัวอยู่   
โดยใช้วิธีกำรพูดเกลี้ยกล่อมว่ำจะน ำนำงไปเป็นมเหสีให้อยู่สุขสบำยมีคนคอยรับใช้ดูแล เพ่ือหวังจะให้
นำงสุวัณณ์อัมพำจะยอมตำมกลับไปยังเมืองมยูรำกับตน นอกจำกนี้ยังมีกำรเกี้ยวพำรำสีของตัวละคร
ที่เป็นคู่พระนำงของเรื่อง คือ พระลักขณ์สินนวงส์และนำงเทพเกสสร แม้ว่ำทั้งคู่จะยังเป็นเด็ก  
ดังบทประพันธ์ 
 
 343  លាកព្ស្ចក្ស មារទាាំង្ព្រ ស្ព្ស្ី  កក្សៀក្សក្សោន់ដដកដីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកដៅកទៅទីកទាង្ហតមដង្    ហដលកលាក្សាចង្កព្ោយស្លា ។ 
 344  ដលក់ែីយកឡីង្ជ្ិះជិ្តរ ាំលង្់  ទនទឹមរីររង្្ក្ស មារា 
  កយាលកែីយហព្ស្ក្សកព្ចៀង្ព្ជ្ួចោន់ាន   ោល ស្ក់វលីយភាស្ស្ូរស្រទកភ្លង្ ។ 
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 345  កទីរនាង្កព្ចៀង្លាឱរាជ្ែង្្  ែិចកែីរព្ាច់ព្តង្់ឮស្ាំកឡង្ 
  ទាំកលីមែាែង្្ព្រ ង្កលាតកលង្   ច ះហស្េង្រក្សចិក្សរ រា ែង្ ។ 
 346  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាព្ស្កណាះករក្ស  ស្តេរីយាំហព្ស្ក្សកែីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកឡង្រ រា យាំកវលីយវលង្    ដូចរង្កឃីញស្ៃួននួនលអោដ ត់ ។ 
 347  ក្ស្ព្តីកព្ចៀង្លាឱព្រ ស្ព្រជ្ញ  អនក្សមានអាំណាចជ្ាតិមែាក្ស្ព្តយ ៍
  រអូនកឃីញអនក្សរង្ហស្នអាណិត   ខ្េលខ់្េាយក្សនុង្ចិតតាែ នរស្យ ។ 
 348  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱព្ស្ីរតន   ែារមាត់ក កស្ីច1កលង្ញញឹមព្ាយ 
  រង្រនចូលចិតតគង្់គិតស្ដ យ   មិនទាន់រួមោយកនៅកក្សែង្ណាស្ ់។ 
 349  ស្ាំកឡង្ទាាំង្រីរឮព្ក្សលួច   កព្ចៀង្ព្ចួចកែដាះែដង្វលង្កវលីយោល ស្ ់
  កលង្កស្ីចរីរព្រណក្សានតទ ក្សខចបស្ ់  អរណាស្ក់ព្ស្ីរព្ស្ួលជ្ាមួយាន  ។ 
 350  ខ្លួនរង្ដូចស្តេភ្ូមករត   ស្កង្កតច ះចរ់ចិក្សមាលា 
  រិកដារហែអមហលែមែឫទ័យា   រ ាំចង្់ោល តោល ហររកចញចរ ។ 
 351  នាង្កព្ចៀង្ខ្លួនរអូនដូចមាលី  ភ្ូមរីចិក្សហតរ រា លអ 
  កព្ក្សរកែីយក្ស៏កគចហររកែីរចរ   ហលង្ខ្ចីអរអរកចលទាំកនរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 41-42) 
 
 343  ว่ำเสร็จกุมำรทั้งชำยหญิง  เดินกอดคอจูงมือเดินไปด้วยกัน 
  มุ่งไปทีช่ิงช้ำคร้ังหนึ่ง   ที่ท่ำนตำผูกไว้หลังศำลำ ฯ 
 344  ถึงแล้วขึ้นขี่ชิดไมล่ง  นั่งเคียงสองพงศ์กุมำรำ 
  แกว่งแล้วร้องเพลงตอบกัน   โต้ตอบกันด้วยเสียงเพลง ฯ 
 345  จึงนำงร้องว่ำโอ้รำชหงส ์  เหำะเหินตรงได้ยินเสียง 
  เกำะบนมหำหงส์เตรียมโลดเลน่  ลงแสวงหำจิกเหล่ำบุปผำ ฯ 
 346  กุมำรำร้องว่ำเพรำะมำก  สัตว์อันว่ำร้องตะโกนบินด้วยกนั 
  เสียงบุปผำร้องโต้ตอบ   ดั่งพี่เห็นสงวนนวลลออยิ่งนัก ฯ 
 347  กษัตรีร้องว่ำโอ้ชำยปรำชญ ์  ท่ำนมีอ ำนำจชำติมหำกษัตริย์ 
  น้องเห็นท่ำนพี่แสนสงสำร   กระวนกระวำยในจติไม่มีอะไรเหลือ ฯ 
 348  กุมำรำร้องว่ำโอ้ศรีรัตน ์  อ้ำปำกหัวเรำะเล่นยิ้มพริ้มพรำย 
  พี่ได้ชอบใจคิดเสียดำย   ไม่ทันร่วมกำยอยู่ยงัเด็กนัก ฯ 
 349  เสียงทั้งสองได้ยินแหลมก้อง  ร้องเพลงแฝงนัยโต้ตอบกัน 
  เล่นหัวเรำะสองคนกสำนตท์ุกข์  ยินดีมำกหัวเรำะด้วยกนั ฯ 
 350  ตัวพี่ดั่งสัตว์ภุมเรศ   สังเกตลงจะจิกมำลำ 
  กลิ่นหอมหวำนหฤทยำ   ไม่อยำกจำกออกไปไหนเลย ฯ 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ ក កស្ីច สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ កស្ីច หมำยควำมว่ำ หัวเรำะ 
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 351  นำงร้องตัวน้องดุจมำล ี  ภุมรีจิกแต่บุปผำสวย 
  ดูดแล้วก็ถอยหนีบินจำก   เล่นดอกอ่อนแล้วทิ้งให้เดียวดำย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 
 352  ក្ស មារកព្ចៀង្លាឯចិតតរង្  រដូរស្ល រ់រដូររស្ន់ឹង្ក្សលាណ ៍
  មិនចង្់ឲ្យោល តនាង្ឧរមា   ស្ ូោដ រ់ែាា ាមស្មាា រ ។ 
 353  កក្សស្្ររ រា ក្ស មារី   កព្ចៀង្តរស្ាំដីកវលីយវលង្ាន  
  ឱកស្ក្សកស្មកអីយកគកនៅជ្ា   រនស្ ខ្គូាន ាែ នទ ក្សខកឡីយ ។ 
 354  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱលលក្ស  កែីរកទៅកែីរមក្សមានគូកែីយ 
  ព្រចិក្សាន កលង្ឱនកក្សៀក្សកកី្សយ   មិនកចះខ្ជិលកឡីយកលីព្រឹក្សា ។ 
 355  កក្សស្្រកព្ចៀង្លាករ លកាក្សទាំ  កលទីីព្ទនាំព្ទកនីលណា 
  កចះហតស្ាំក្ស ក្សរ ាំកភាោដ     អនិចច អាណិភាស្ស្តេ ។ 
 356  ក្ស មារស្រកស្ីរក្សនិដឋា   ហក្សវមានព្រជ្ញារន់ករក្សោដ ត់ 
  ក្ស ាំកលង្យូរករក្សអាព្ស្មស្ៃ ត់   កព្ក្សង្កលាមានរត់ព្ទរយកលាក្សា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 43) 
 
 352  กุมำรร้องว่ำอันจิตพี ่  ให้พี่ตำยเสียยังดีกว่ำจะให้กัลยำ 
  ไม่อยำกให้คลำดจำกนำงอุปมำ  ดั่งกุมหัตถำกันสร้ำงสมบุญ ฯ 
 353  เกสสรบุปผำกุมำร ี  ร้องตอบควำมเฉลยฉลองกัน 
  โอ้นกแก้วเอ๋ยเขำอยู่ดี   มีสุขคู่กันไม่มีทุกข์เลย ฯ 
 354  กุมำรำร้องว่ำโอ้นกเขำ  เหินไปเหินมำมีคู่แล้ว 
  จิกกันเล่นโอนโอบเกย   ไม่สนใจเลยเหนือพฤกษำ ฯ 
 355  เกสสรร้องว่ำโพระดกเกำะ  เหนือที่บนคอนไหน 
  รู้แต่ก้มหน้ำนิ่งไม่หำอำหำร   อนิจจำนำ่สงสำรภำษำสัตว์ ฯ 
 356  กุมำรสรรเสริญขนิษฐำ  แก้วมีปรำชญ์เหลือล้น 
  อย่ำเล่นนำนเกินอำศรมสงดั   เกรงทรัพย์สมบัติท่ำนตำจะหำยไป ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงพระลักขณ์สินนวงส์ และ 
นำงเทพเกสสรร้องเพลงโต้ตอบกัน แต่เนื้อหำของเพลงนี้มีนัยของกำรเกี้ยวพำรำสีกัน เช่น 
นำงเทพเกสสรร้องเพลงว่ำ “នាង្កព្ចៀង្ខ្លួនរអូនដូចមាលី  ភ្ូមរីចិក្សហតរ រា លអ  កព្ក្សរកែីយក្ស៏កគចហររកែីរចរ  ហលង្ខ្ចី
អរអរកចលទាំកនរ” แปลว่ำ “นำงเทพเกสสรร้องว่ำ ‘ตัวน้องดุจมาลีที่ภุมรีเข้ามาจิกดูดน้ าหวานแล้วก็ 
บินหนีไป ปล่อยให้ดอกไม้ต้องอยู่เดียวดาย’ ” เป็นกำรพูดเพ่ือเปรียบเทียบในเชิงลองใจฝ่ำยชำยว่ำ 
มำเกี้ยวพำรำสีเมื่อนำงเทพเกสสรหลงรักแล้วก็คงทิ้งนำงไป ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์ก็ร้องตอบไปว่ำ 
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“ក្ស មារកព្ចៀង្លាឯចិតតរង្  រដូរស្ល រ់រដូររស្់នឹង្ក្សលាណ ៍ មិនចង្់ឲ្យោល តនាង្ឧរមា  ស្ ូោដ រ់ែាា ាមស្មាា រ” แปลว่ำ 
“พระลักขณ์สินนวงส์ร้องว่ำ ‘อันใจพ่ีนี้ให้ตายเสียยังดีกว่าจะให้คลาดจากนาง อุปมาดั่งเคยกุมหัตถ์
สร้างบุญร่วมกันมา’ ” เป็นกำรเกี้ยวพำรำสีโดยกำรใช้ชีวิตของตนเป็นประกันเพ่ือแสดงควำมรัก 
ต่ออีกฝ่ำยหนึ่งและยังมีกำรอ้ำงถึงอดีตชำติเพ่ือยืนยันว่ำควำมรักที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง  
เพรำะเคยสร้ำงบุญร่วมกันมำจึงต้องมำรักกันในชำตินี้เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 

 6.5.2  บทคร่ ำครวญ 
บทคร่ ำครวญ เป็นขนบในกำรพรรณนำควำมเศร้ำโศกเสียใจของตัว

ละคร ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทคร่ ำครวญ เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์ฟ้ืนสติขึ้นมำแล้วไม่พบนำง
สุวรรณอ ำภำจึงคร่ ำครวญถึงนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  เจ้ำกู่ก้องร้องเรียกตะโกนหำ   พระมำรดำจรดลไปหนไหน 
  ยิ่งเรียกเรียกก็ยิ่งเงียบสงัดไป  แสงอุทัยมืดมืดเข้ำหมอกมัว 
  พระสุรเสียงส ำเนียงสนั่นแจว้  ลูกตื่นแล้วมำเถิดแม่ทูนหัว 
  แม่ไปไหนให้ลูกอยู่แต่ตัว   ลูกเกรงกลัวเสือสิงห์มันวิ่งมำ 
  เจ้ำครวญคร่ ำร่ ำเรียกจนสุดเสียง  เที่ยวมองเมียงตำมสุมทุมพุ่มพฤกษำ 
  ยิ่งแลเหลียวเปลี่ยวเปล่ำในหิมวำ  เจ้ำโศกำกัมปนำทเพียงขำดใจ 
  ทูลกระหม่อมจอมโลกของลูกเอ๋ย  ลูกแลไม่เห็นเลยไปอยู่ไหน 
  หรือเกิดเหตุเภทพำลประกำรใด  แม่บรรลัยจำกลูกเมื่อนิทรำ 
  หรือเสือสิงห์ผีสำงที่กลำงชัฏ   มำขบกัดกินเล่นเปน็ภักษำ 
  แม้นมอดม้วยด้วยสัตว์มนับฑีำ  พระมังสำเลือดเนื้อจะเร่ียรำย 
  หรือหัสดินอินทรีมำโฉบฉำบ   พิฆำตคำบซำกศพไปสูญหำย 
  จึงทอดทิ้งลูกไว้ให้ไกลกำย   ไม่วอดวำยหรือพระแม่จะจำกจร 
  โอ้สงสำรผ่ำนเกล้ำเจ้ำประคุณ  มำสิ้นบุญเสียจริงริมสงิขร 
  อุตส่ำห์เซซังมำในปำ่ดอน   พอหยุดนอนลงวันนี้ก็มีภัย 
  เมื่อแรกหยุดไสยำเวลำเช้ำ   จนตรำบเทำ่สิน้แสงพระสุริย์ใส 
  ไม่พลิกฟื้นตืน่เลยประหลำดใจ  แล้วร่ ำไรกลิ้งเกลือกลงโศกำ 
  เจ้ำประคุณทูลเกศของลูกเอ๋ย  มำละเลยลูกไว้ให้โหยหำ 
  จะตำยเปน็มิได้เห็นพระมำรดำ  นี่เนื้อว่ำกองกรรมมำจ ำเป็น 
  พระสุริยงก็ลงไปลบัแล้ว   พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วไม่แลเห็น 
  ยิ่งพลบค่ ำก็ยิ่งย่ ำยะเยือกเย็น  ยิ่งเขม้นก็ยิ่งมืดลงมัวดง 
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  วังวังสังเวชริมเวิ้งเขำ   สงัดเหงำหิมวำปำ่ระหง 
  สะอ้ืนอ้ันรันทดระทวยองค ์   สลบลงแนน่ิ่งไมต่ิงกำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45-46) 
 

 จำกบทประพันธ์ พระลักษณะวงศ์เมื่อฟ้ืนสติจำกมนต์ของท้ำววิรุญมำศ
แล้วไม่พบนำงสุวรรณอ ำภำผู้เป็นมำรดำจึงได้ร้องเรียกตะโกนหำแต่ก็ไม่พบ จึงคร่ ำครวญถึงมำรดำว่ำ
ถ้ำแม้นว่ำมำรดำถูเสือ สิงห์ ผีสำง ที่ในป่ำมำจับไปกินก็น่ำจะเหลือซำกศพให้เห็น หรือเป็นเพรำะ 
ศพนั้นถูกนกหัสดีลิงค์มำโฉบไปจึงไม่หลงเหลือซำกศพให้พระองค์เห็น แล้วจึงคร่ ำครวญถึงมำรดำ 
จนสลบลงไป 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบบทคร่ ำครวญ เช่น  

ตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ฟ้ืนสติขึ้นมำแล้วไม่พบนำงสุวัณณ์อัมพำจึงคร่ ำครวญ ดังบทประพันธ์ 
 
 289  ឯមនដស្ណដ ាំព្ក្ស ង្យក្សា   កស្បីយរីោយាកឡីង្ឡឺនឡង្់ 
  រាវរក្សមាាកដាយកស្ែ ះព្តង្់   មិនមានរង្អង្់ព្គរ់ទិស្ទី ។ 
 290  រ ាំកឃីញជី្នីក្ស្ព្តឱតតម   ភ្ិតភ្័យកព្ក្សៀមអស្ឥ់ន្តនទីយ ៍
  កព្ោក្សរត់រក្សស្រេព្គរ់ទិស្ទី   រ ាំកឃីញជី្នីក្សនុង្ព្រឹក្សា ។ 
 291  អស្ច់ិតតគន់គិតស្ង្្័យជ្ាក្ស់  រ ាំភាញ ក្ស់ស្ែ រតីដឹង្កឡីយណា 
  កទីរហព្ស្ក្សែាកែៅរក្សមាា   ក្សនុង្ដព្រព្រឹក្សាទូរគមស្ៃ ត់ ។ 
 292  ទួញព្រះក្សហន្ង្ហលលង្កស្ោ  លាឱមាាកទៅណារត់ 
  ក្សូនខ្ាំហព្ស្ក្សកែៅកែាក្សព្រមាត់   កមតចស្ៃ ត់រ ាំកវលីយព្ររ់ក្សូនែង្ ។ 
 293  ឥឡូវកែត កមតចកលាក្សកចលក្សូន  រត់ស្ូនយរ ាំព្ររ់កវលីយស្ស្ង្ 
  ទិស្ទីដំរន់កព្ជ្ាះព្ជ្លង្   ទង្វង្កលាក្សទីស្ា នណា ។ 
 294  ឱកមល ះស្មក្សូនកនៅក្សាំព្ា   រង្ារក្សកណដ ាចអានាលា 
  ឬមួយនាគព្គ ឌស្តេរក្សា   ឬជ្ាអាស្ រាយក្សខយង្់ឃនង្ ។ 
 295  មក្សចរ់ស្មាល រ់ឬកនៅជ្នែ  ស្ យស្  នឲ្យព្ាត់ាន ជ្ាមដង្ 
  ព្ាត់ព្រះរិាកស្ីមៗែង្   ឥឡូវក្សមែចង្ឲ្យព្ាត់កទៀត ។ 
 296  ឱះឱអនិចច អនក្សមានគ ណ  កមដចក៏្សអស្រ់ ណយកគអាោត 
  កនៅក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រាែ នទាាំង្ញតិ   គឺោល តរីព្រះរាជ្ធានី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 35) 
 
 289  ส่วนมนตร์สะดมกรุงยักษำ  คลำยจำกกำยำลืมตำขึ้น 
  ควำนหำมำรดำโดยตรง   ไม่มีหยุดรอทุกทิศที่ ฯ 
 290  ไม่เห็นชนนีกษัตริย์อุดม  หวำดกลัวหม่นทั่วอินทรีย ์
  ลุกขึ้นวิ่งหำทั่วทุกทิศที ่   ไม่เห็นชนนีในพฤกษำ ฯ 
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 291  หมดใจค้นคิดสงสัยแนช่ัด  ไม่มีสติรู้เลยนำ 
  จึงร้องหำเรียกหำมำรดำ   ในไพรพฤกษำทุรคมสงดั ฯ 
 292  ร้องไห้พระกันแสงแถลงโศกำ ว่ำโอ้มำรดำหำยไปไหน 
  ลูกพยำยำมร้องเรียกตะโกนสุดใจ  ไฉนเงียบไม่เฉลยตอบลูกด้วย ฯ 
 293  เดี๋ยวนี้เหตุใดท่ำนทิ้งลูก  หำยสูญไม่เฉลยตอบกลับเลย 
  ทิศที่ต ำบลซอกธำร   แม่ที่รักอยู่ที่สถำนไหน ฯ 
 294  โอ้คงลูกอยู่ก ำพร้ำ   หนำวเยือกเย็นอยู่ล ำพังอนำถำ 
  หรือหนึ่งนำคครุฑสัตว์ปักษำ  หรือเป็นอสุรำยักษ์ร้ำยกำจ ฯ 
 295  มำจับฆำ่หรือยังมีพระชนม ์  ซวยมำกให้พลัดกันอีกครั้ง 
  พลัดพระบิดำได้ไมน่ำน   เดี๋ยวนี้กรรมอยำกให้พลัดพรำกอีก ฯ 
 296  โอ๊ะโออนิจจำผู้มีคุณ  ไฉนก็หมดบุญเขำอำฆำต 
  อยู่ในพฤกษ์ไพรไม่มีทั้งญำต ิ  คือคลำดจำกพระรำชธำนี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์  พระลักขณ์สินนวงส์ เมื่ อ ฟ้ืนสติจำกมนต์ของ 
ท้ำววิรุฬมำตย์แล้วไม่พบมำรดำจึงออกตำมหำแต่ก็ไม่พบ จึงคร่ ำครวญว่ำเหตุอะไรจึงท ำให้มำรดำ 
มำทิ้งพระลักขณ์สินนวงส์ไป หรือเป็นเพรำะนำค ครุฑ อสูร มำจับมำรดำไปฆ่ำปล่อยให้พระลักขณ์สินนวงส์
ต้องก ำพร้ำอยู่เดียวดำย แล้วก็คร่ ำครวญถึงกำรที่ต้องมำพลัดพรำกจำกบิดำ บ้ำนเมือง จนต้ อง 
มำเร่ร่อนอยู่คนเดียวในป่ำ 
 

 6.5.3  บทชมโฉม 
บทชมโฉม เป็นบทที่ใช้ในกำรพรรณนำรูปร่ำงลักษณะควำมงดงำมของ

ตัวละครอันเป็นที่น่ำพึงพอใจ ซึ่งบทชมโฉมมักจะพรรณนำถึงควำมงำมของตัวละครฝ่ำยหญิงเป็นหลัก 
ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทชมโฉม ดังเช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศเก้ียวนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  ...     พินิจนำงแนง่น้อยนวลหง 
  ขนงเนตรเกศกรฉะอ้อนองค์   งำมวงพระวลิำศดัง่ดวงเดือน 
  ทั้งสองถันสนัทัดสัตตบษุย์   ประเสริฐสุดสตรไีม่มีเหมือน 
  จะชมไหนงำมนั่นให้ฟั่นเฟือน  โอษฐ์เจ้ำเยื้อนเหมือนจะยิ้มให้ชำยเชย 
  ทั้งสองแก้มแจ่มดังลูกจันหำ่ม  ชะชำ่งงำมสุดดีเจำ้พี่เอ๋ย 
      ... 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 
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จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำควำมงำมของนำงสุวรรณอ ำภำผ่ำน
ควำมคิดของท้ำววิรุญมำศ โดยพรรณนำชมควำมงำมแต่ละส่วนเปรียบเทียบกับธรรมชำติ เช่น  
วงหน้ำผำกงำมดั่งดวงเดือน นมทั้งสองเต้ำงำมดั่งดอกบัว แก้มงำมดั่งลูกจันห่ำม เป็นต้น 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบบทชมโฉม ดังเช่น 

ตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์เกี้ยวพบนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 199  កស្ដចយក្សខគិតលាកអះនាង្កនះ  រូរលអអីកមល ះករក្សណាស្ា 
  អញមក្សដលៃកនះហស្នលាភា   ករលាានកលីមាស្កស្នែស៍្នង្ ។ 
 200  កចនះគួរអញនឹង្ចូលកទៅដាស្ ់  នាង្ឲ្យដឹង្ចបស្ស់្ួរទាំនង្ 
  ជ្ាមន ស្្កទាដ ស្ួា៌ា ែង្   យា ង្កនះអញរ ង្យក្សឲ្យរន ។ 
 201  លាកព្ស្ចយក្សខចូលកទៅអរង្ន់  ស្ច់នាង្ទនភ្លន់ាស្ករញព្រណ 
  ភ្ន្តក្សតស្ែូរែង្់យា ង្ចាំណាន   គួរឲ្យចង្់រនរន់ករក្សដព្ក្ស ។ 
 202  ចកង្កះរាវមូលក្សលាំកដាះក្សបាំហណន  ដូចហែលមាក្ស់ហរ នទនលារ់ដន 
  ដូកចនះអញកលង្គិតស្ង្្័យ   រតូរជ្ីវា៉ា ស្ ូក្ស្័យយក្សឲ្យរន ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
 199  เสด็จยักษ์คิดว่ำเอ๊ะนำงนี ้  รูปลอออะไรถึงเพียงนี ้
  กูมำวันนี้แสนโชคด ี   เพลำนี้พบเนื้อทองเสน่ห์สนอง ฯ 
 200  ดั่งนี้ควรเรำจะเข้ำไปปลุก  นำงให้รู้ชัดถำมเหต ุ
  เป็นมนุษย์เทพยดำสวรรค์   อย่ำงนี้เรำปองเอำให้ได้ ฯ 
 201  กล่ำวเสร็จยักษ์เข้ำไปเขย่ำ  เนื้อนำงอ่อนนุ่มเปล่งปลั่งทั่วทั้งตัว 
  พักตร์ขำวผุดผ่องอย่ำงงดงำม  ควรให้อยำกได้พ้นประมำณ ฯ 
 202  เอวกลมนมเป็นพุ่มแนน่  ดุจผลลูกจนัลูกพลบั 
  ดั่งนี้เรำคิดสงสัย    แลกชีวิตสู้กษัยเอำให้ได้ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์  ผู้ประพันธ์พรรณนำควำมงำมของนำงสุวัณณ์ อัมพำ 
ผ่ำนควำมคิดของท้ำววิรุฬมำตย์ โดยพบกำรพรรณนำชมควำมงำมแต่ละส่วนเปรียบเทียบกับธรรมชำติ 
เช่น “កដាះក្សបាំហណនដូចហែលមាក្ស់ហរ នទនលារ់” แปลว่ำ นมเป็นพุ่มดุจลูกจัน เป็นกำรชมควำมงำมแบบแยกส่วน
แต่เน้นที่บำงส่วนเท่ำนั้นไม่ได้ชมควำมงำมทุกส่วนในร่ำงกำยเน้นเป็นส่วนส ำคัญหรือจุดเด่นเท่ำนั้น 
ทั้งนี้กลวิธีชมโฉมควำมงำมที่พบในเรื่องอีกลักษณะที่ผู้ประพันธ์ใช้คือกลวิธีแบบอุปลักษณ์ เป็นกำร
พรรณนำควำมงำมของรูปโดยรวม คือ กำรเปรียบเทียบควำมงำมทั่วทั้งสรรพำงค์กำยว่ำมองโดยรวม
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แล้วเหมือนสิ่งใด1 เช่น “ជ្ាមន ស្្កទាដ ស្ួា៌ា ែង្” แปลว่ำ “เป็นมนุษย์หรือเทพสวรรค์” เป็นลักษณะ 
กำรเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบควำมงดงำมว่ำงำมเหมือนเทพสวรรค์ เป็นต้น 
 

 6.5.4  บทชมธรรมชำติ 
บทชมธรรมชำติ เป็นขนบหนึ่งในกำรพรรณนำควำมงำมของธรรมชำติ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรพรรณนำถึงพันธุ์ไม้ พรรณนำถึงพันธุ์สัตว์หรือพรรณนำถึงธรรมชำติ โดยพรรณนำถึง
ควำมงดงำมและอำกัปกิริยำอันงดงำม ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทชมธรรมชำติ ดังเช่นในตอนที่  
พระลักษณวงศ์ออกเดินทำงตำมหำนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  มะเดื่อดกตกเกลื่อนระดำดำษ  ก็โอภำสผลแดงดั่งแสงเสน 
  วำยุโบกโยกโยนโอนระเนน   ในบริเวณหว่ำงสิขรินทร์เรียง 
  แก้วกระทุ่มกุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝำง  กระโดนพะยอมยำงยูงพะยูงเหียง 
  เรียบเสลำเถำสลดิสลบัเรียง   นกเขำเคียงคู่คูบนยอดแค 
  กิ่งมะไฟไก่ฟำ้เข้ำแฝงกิ่ง   นำงนวลนิ่งแนบนำงไม่ห่ำงแห 
  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล   รอกกระแตเต้นตื่นออกร่ืนเริง 
  จิกมะดันจันมะดูกกระดึงหอม  เลียบกระดอมก่ิงกระโดดโลดเถลิง 
  ชะลูดสอดสลอดแทรกเป็นซุ้มเชงิ  แลละเลิงโลดลิว่ละลิบบน 
  ม่วงละมุดมูกมันแมงเม่ำโมก   กระสังโศกสักขีสีเสียดสน 
  ตำตุ่มเตงเปงปีบตนีเป็ดปน   เสำวคนธ์ฟูฟุง้จรุงใจ 
  แล้วชมสัตวจ์ัตุบำทอันกลำดปำ่  มฤคำโคกระทิงวิ่งไสว 
  โคเถลิงเริงร้องคะนองไพร   กิเลนไลน่ำงกิเลนตลบซอน 
  ฝูงจิ้งจอกออกจำกชะวำกผำ   บ้ำงเห่ำหำเห็ดแหกกระหึ่มหอน 
  คชสีห์มีงวงสองงำงอน   ทั้งไกรสรโตเต้นมำตำมกนั 
  บ้ำงยนืหยัดดัดกำยแล้วเกำขน  ลงเกลือกตนกลำงเตียนแล้วเหียนหัน 
  คชสำรร่ำนเริงก ำเริบมัน   ก็ยืนยันซึมโยกเผยอตำ 
  พงศ์กระษัตริย์ทัศนำในปำ่สูง  เพลินด้วยฝงูนกเนื้อในเชิงผำ 
  ชมสิงขรชะง่อนง ำ้เงื้อมสุธำ   ล้วนศิลำเลื่อมเลื่อมเป็นลำยลำย 
  ดูกระจ่ำงดั่งกระจกแอร่มแจ่ม  วะวำบแวมวำววบัระยบัฉำย 
  ดูพร่ำงพร่ำงลำงก้อนเปน็ทรำยพรำย  ชะโงกหงำยแหงนตระหงำ่นเปน็ธำรกลำง 
 

                                                           
1 ชำญชัย คงเพียรธรรม, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครุมรรคำ : กำรศึกษำขนบกำรใช้ภำพพจน์และ

สัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร, (อุบลรำชธำน:ี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2550), 13. 
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  เสียงน้ ำโถมโครมกระแทกสะทำ้นเสียว ดูกลิ้งเกลียวพุ่งพลัง่ดังผำงผำง 
  ศิลำพังดังกระทบกระเทือนทำง  กะกังกำงโกงก้องลงดนิกึง 
  ที่ลำงแห่งแสงใสค่อยไหลเชื่อม  เงำกระเพื่อมแลเห็นแผ่นผำผึง 
  ที่เห็นโปร่งน้ ำปรุเปน็ผลพุรึง   บ้ำงลึกซึ้งแซกซอกในตรอกทรำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60-61) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำบทชมธรรมชำติโดยเริ่มจำก 
บทชมไม้ เช่น มะเดื่อ แก้ว พะยอม เป็นต้น จำกนั้นจึงพรรณนำอำกัปกิริยำของสัตว์ป่ำกับพรรณไม้ 
เช่น ไก่ฟ้ำเข้ำแฝงกิ่งมะไฟ นกนำงนวลเข้ำจับกิ่งแกแล เป็นต้น แล้วจึงพรรณนำชมสัตว์สี่เท้ำ เช่น โค 
กวำง จิ้งจอก เป็นต้น สุดท้ำยแล้วจึงชมควำมงำมของน้ ำตก 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบบทชมธรรมชำติ 

ดังเช่นในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ออกเดินทำงตำมหำนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 

 479  កស្ដចទតអស្ស់្តេចត រទ  កក្សៀង្គូខ្ែីោែ តាមកដាយដង្ 

  ព្ក្សរីស្តេទីង្1រមាស្ែង្   ោលញី់ព្តស្ង្កដាយែេូង្វា ។ 

 480  កចញរី ូង្វក្សចកនលាះភ្នាំ  ករៀមហរង្កព្ក្សៀមព្ក្សាំក្សនទះរា 
  រមាស្រមាាំង្ែ ំគែីាែ     ចចក្សស្េ នស្េ ស្ឹង្គជ្ស្ីែ ៍។ 
 481  កក្សៀង្គូកចញវាលឬទាាំង្ក ែ្ លញី  រក្សវីលបះកព្រច2កលចលាស្ខ់្ចី 
  កស្ដចខ្ាំព្រឹង្កតឿនរាជ្មកនាម័យ   ចរចូលក្សនុង្ដព្រទីររេា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 59-60) 
 
 479  เสด็จมองเหล่ำสัตว์จตุบำท เคียงคู่ขมีขมันตำมกันมำตำม 
  กระบือกระทิงแรด   หวงตัวเมียเป็นกลุ่มตำมฝูงมัน ฯ 
 480  ออกจำกช่องซอกเขำ  พ่ีล้วนแต่เกรียมกรมตัดไม่ขำด 
  แรดละมั่งชุมกัน    จิ้งจอกหมำลิงสิงคชสีห์ ฯ 
 481  เคียงคู่ออกทุ่งหรือทั้งตัวผู้ตัวเมีย หำกินหญ้ำหน่ออ่อนโผล่ 
  เสด็จพยำยำมเตือนรำชมโนมัย  จรเข้ำในไพรที่บรรพต ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

                                                           
1 ទីង្ /tiiŋ/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ ខ្ទងី្ /ktiiŋ/ หมำยถึง กระทิง 
2 កព្រច /prɨc/ หมำยถึง ไม้พุ่มขนิดหนึ่งขนำดไม่สูงมำก รวมทั้งหญ้ำด้วย 
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จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำบทชมธรรมชำติโดยพรรณนำ
อำกัปกิริยำของสัตว์ป่ำนำนำพันธุ์ เช่น กระบือ กระทิง แรด ละมั่ง เป็นต้น 
 

 6.5.5  บทชมบ้ำนเมือง 
บทชมบ้ำนเมือง เป็นขนบในกำรพรรณนำควำมงำม ควำมแปลกใหม่ของ

บ้ำนเมืองที่ตัวละครไปพบ โดยมักพรรณนำถึงลักษณะของบ้ำนเมืองและผู้คนที่อำศัยอยู่ ในเรื่อง
ลักษณะวงศ์พบบทชมบ้ำนเมือง เช่นในตอนท่ีพระลักษณวงศ์เข้ำเมืองมยุรำ ดังบทประพันธ์ 
 
  สินธพพำคว้ำงควำ้งมำกลำงเมฆ  แลวิเวกข้ำมสมุทรไทแลไพรสำณฑ์ 
  มำถึงเมืองมยุรำพญำมำร   เห็นสถำนปรำงค์มำศปรำสำทไชย 
  แต่ล้วนแก้วแววไวอยู่พรำยพร้อย  ละลิ่วลอยแลเทียมพระสุริย์ใส 
  เด่นสง่ำผ่ำเมฆอยู่ไรไร   พระบอกให้อัสดรดูพำรำ 
  บุรีเรืองเมืองยักษ์นั้นใหญ่กว้ำง  คนข้ำงลำ่งแลล้วนแต่ยักษำ 
  ปรำงค์ปรำสำทรำชวังอลังกำร์  ชะรอยเมืองมยุรำเป็นมั่นคง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 65) 
 

จำกบทประพันธ ์ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงลักษณะบ้ำนเมืองที่พระลักษณวงศ์
เดินทำงมำถึงว่ำเป็นเมืองที่มีปรำสำทแก้วงดงำมดั่งแสงอำทิตย์ตั้งเด่นสง่ำ มีปรำงค์ ปรำสำทที่ยิ่งใหญ่ 
ผู้คนในเมืองล้วนแต่เป็นยักษ์ พระลักษณวงศ์จึงสันนิฐำนว่ำคงจะเดินทำงมำถึงยังเมืองมยุรำแล้ว 
ต่อจำกนั้นพระลักษณวงศ์จึงแปลงกำยเข้ำไปในเมืองเพ่ือสืบข่ำวอีกทีหนึ่งแล้ว 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบบทชมบ้ำนเมือง เช่น

ในตอนทีพ่ระลักขณ์สินนวงส์เข้ำเมืองมยูรำ ดังบทประพันธ์ 
 

 537  ហលលង្រីឯអង្គលក្សខណស៍្ ីននវង្្  រូជ្រង្្ែទំនឹង្រាជ្មកនាម័យ 
  ល ះដលព់្រឹក្សព្ាង្ព្រះអរុកណាទ័យ   កឡីង្គង្់មកនាម័យកចញមនីមាន  ។ 
 538  ព្ទង្់ររាជ្ីកែៀវរែាះធាន  អាស្ូរយានកែលក្សកែលាះកលីកវែាស្ ៍
  ចក្សកចញរីដព្រព្រឹក្ស្ររេា   ដលហ់ដនមយូរា៉ា និកវស្ា ន ។ 
 539  ទតយលក់្សាំហែង្ព្រះរាជ្វាាំង្  ព្រមទាាំង្ព្រស្ទរាជ្ភ្ិមាន 
  ស្ ទធស្ឹង្ហតតបូង្រតនស្ូរិោនត   ភ្លឺកែដក្សចាំណានហស្ង្ស្ូរិយា ។ 
 540  ករាង្ាលក់រាង្កឹ្សង្ព្រះដំណាក្ស់  ករាង្ទង្ព្រទាក្ស់មានចនទចឆ យា 
  កស្ដចររមកនាម័យទតភារ   មន ស្្ក្សនុង្នគរាស្ ទធស្ឹង្យក្ស្ ។ 
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 541  កមីលមានព្រស្ទព្រះរាជ្វាាំង្  ស្ឹង្កព្គឿង្អាលង្ការអនគឃ 
  យលជ់្ាមយូរា៉ា នគរយក្ស្    ហមនជ្ាក្ស់កទីរធួនមួនមាាំណាស្ ់។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 67-68) 
 
 537  กล่ำวฝำ่ยองค์พระลักขณ์สนีนวงส์ หน่อพงศ์บรรทมกับรำชมโนมัย 
  คร้ันถึงรุ่งเช้ำพระอรุโณทัย   ขึ้นประทบัมโนมยัออกเร็วพลัน ฯ 
 538  ทรงขี่พำชีเหินเหำะทะยำน  อำสูรยำนว่องไวบนเวหำสน์ 
  ออกจำกไพรพฤกษ์บรรพตำ   ถึงแดนมยุรำนิเวสถำน ฯ 
 539  ทอดมองก ำแพงพระรำชวงั  พร้อมทั้งปรำสำทรำชพิมำน 
  ล้วนแล้วแต่รัตนสุริกำนต ์   แสงสว่ำงเทียบเทำ่แสงสุริยำ ฯ 
 540  โรงคัลพระต ำหนัก   วิหำรคดเชื่อมติดกันมีจันทร์ฉำยำ 
  เสด็จขี่มโนมัยทอดมองภำพ   ผู้คนในนครำล้วนแต่ยักษ์ ฯ 
 541  ดูมีปรำสำทพระรำชวัง  ล้วนแต่เคร่ืองประดับล้ ำคำ่ 
  มองเป็นมยูรำนครยักษ ์   แน่แท้จึงครบครันมัน่คงมำก ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระลักขณ์สินนวงส์ที่เดินทำง
มำถึงยังเมืองมยูรำ พระลักขณ์สินนวงส์ทอดมองไปยังเมืองพบปรำสำทที่ล้วนแต่เป็นแก้วสุริยกำนต์
สว่ำงดั่งแสงพระอำทิตย์ มีโรงคัล มีต ำหนัก มีปรำสำทงดงำมมำกมำย เป็นกำรชมบ้ำนเมืองที่มี 
ควำมงดงำมผ่ำนมุมมองของพระลักขณ์สินนวงส์ 
 

 6.5.6  บทสระสรงทรงเครื่อง 
บทสระสรงทรงเครื่อง เป็นบทที่ใช้ในกำรพรรณนำกำรเตรียมตัวที่จะ 

ออกเดินทำงหรือออกรบของตัวละส ำคัญในฉำกนั้น ๆ โดยมักบรรยำยถึงกำรอำบน้ ำ กำรแต่งตัว และ
กำรประพรมเครื่องหอมต่ำง ๆ ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทสระสรงทรงเครื่อง เช่นตอนที่ท้ำวพรหมทัต
ประพำสไพร ดังบทประพันธ์ 
 
      ... 
  พรหมทัตขัตติยวงศ์พระทรงยศ  กับโอรสอัคเรศเข้ำสรงชล 
  ฝักบัวแก้วปรูปรำยดั่งทรำยสำด  กระจำยฟำดฟูมฟองละอองฝน 
  น้ ำกุหลำบอำบองค์ทรงสุคนธ ์  ทรงเคร่ืองต้นตำมศักดิ์จักรพรรดิ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21-22) 
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จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงท้ำงพรหมทัตและพระลักษณวงศ์
เข้ำสรงน้ ำจำกฝักบัวหลักจำกน้ ำจึงประพรมน้ ำหอม แล้วจึงแต่งองค์ตำมอย่ำงกษัตริย์ อีกตอนหนึ่ง  
ที่ผู้ประพันธ์ได้พรรณนำบทสระสรงทรงเครื่อง เช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศแต่งตัวเพ่ือจะออกไปรบกับ
พระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  ...     แล้วขุนยักษ์ทรงเครื่องอันเรืองพรำย 
  ทั้งเกรำะนวมสวมใส่สังวำลรัตน์  พำหุรัดทับทรวงประดับสำย 
  มงกุฎเก็จเพชรแจ่มแวมกระจำย  ดูแพรวพรำยพร่ำงพร่ำงกระจ่ำงตำ 
  พระหัตถ์ซ้ำยกรำยแกว่งพระแสงศร  คทำธรทรงข้ำงพระหัตถ์ขวำ 
  พระขรรค์ขัดรัดองค์อลงกำร์   ออกยืนหน้ำเกยแก้วกุญชรชัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 78) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยเครื่องทรงของท้ำววิรุญมำศที่สวมใส่
ส ำหรับออกรบ นอกจำกนี้ยังบรรยำยถึงอำวุธประจ ำกำย เช่น พระแสงศร คทำ พระขรรค์ เป็นต้น 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบบทสระสรงทรงเครื่อง 

เช่นตอนท้ำววิรุฬมำตย์เตรียมทัพออกรบ ดังบทประพันธ์ 
 
 636  កទីរកស្ដចច ះព្ស្ង្់ព្រះវារី  ជ្ព្មះឥន្តនទីយព៍្ក្ស ង្យក្សខមារ 
  លារកមៅព្ក្សកចះកព្គឿង្គនធា   ែាត់ភ្ន្តក្សតរាជ្ាព្ទង្់កព្គឿង្ែចង្់ ។ 
 637  ព្ទង្់កខ្ាស្ន រ់កលល នូវព្រះរព្ស្ត  ព្រះភ្ូស្ព្ស្ស្ល់អរញ្ចង្់ 
  ស្ង្េារភ្លឺកែលក្សតបូង្ករព្ជ្ខ្ញង្់   លិចភ្លឺរែង្់កដាយរចនា ។ 
 638  ព្ទង្់ព្រះមក្ស ដហក្សវយា ង្លែី  ដាាំតបូង្ព្រិមព្រីយហ៍ក្សវម ោដ  
  ព្រះទព្មង្់ករព្ជ្កលចភ្លឺលលា   អស្អ់ង្គអាស្ រាលអកវីតោយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 80-81) 
 
 636  จึงเสด็จลงสรงพระวำร ี  ช ำระอินทรีย์กรุงยักษ์มำร 
  ทำแป้งกระแจะเครื่องคนธำ   ผัดพักตร์รำชำทรงเคร่ืองผจง ฯ 
 637  ทรงกำงเกงสนบัเพลำกบัพระพสัตร์ พระภูสำสวยสดบรรจง 
  สังวำลสวำ่งหัวเพชรแวววับ   ตกแสงระหงโดยรจนำ ฯ 
 638  ทรงพระมกุฎแก้วอย่ำงใหม่  ฝังพลอยเปรมปรีดิ์แก้วมุกดำ 
  พระธ ำมรงค์เพชรส่องแสงสว่ำง  ทั้งองค์อสุรำงำมเฉิดฉำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำสรงน้ ำช ำระ
ล้ำงร่ำงกำย จำกนั้นจึงทำแป้ง ทำเครื่องหอมต่ำง ๆ แล้วจึงแต่งตัว สวมเครื่องประดับอย่ำงงดงำม 
 

 6.5.7  บทสั่งลำ 
บทสั่งลำ เป็นขนบหนึ่งในกำรพรรณนำควำมอำลัยอำวรณ์ที่จะต้อง 

จำกถิ่น จำกสถำน หรือจำกบุคคลอันเป็นที่รัก โดยมักมีกำรฝำกควำมหรือฝำกถ้อยค ำกับสิ่งของ 
ธรรมชำติ สถำนที่ หรือบุคคล ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทสั่งลำ เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์มำลำ 
พระฤๅษีมหำเมฆและนำงทิพเกสร ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ พระรับพรอ่อนเกศลงกรำบไหว้ ให้อำลัยพระมุนีผู้มีศักดิ ์
  สะอึกสะอ้ืนขืนข่มอำรมณ์รัก  แล้วผินพักตร์ตรัสสั่งนำงกัลยำ 
  แม่เกสรอยู่ก่อนเถิดนะน้อง   อย่ำหม่นหมองมิ่งแม่จงสุขำ 
  พี่ร ำลึกตรึกถึงพระมำรดำ   จ ำจะลำพลดัพรำกไปจำกกัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 56) 
 

จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เมื่อได้รับอำวุธและพรจำกพระฤๅษี
มหำเมฆแล้วจึงหันมำสั่งนำงทิพเกสรว่ำอย่ำเศร้ำเสียใจ ตัวพระลักษณวงศ์จ ำเป็นที่จะต้องไปช่วย
มำรดำเสียก่อน เป็นกำรสั่งลำจำกบุคคลอันเป็นที่รัก 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบบทสั่งลำ เช่น ตอนที่

พระลักขณ์สินนวงส์ลำนำงเทพเกสสร ดังบทประพันธ์ 
 
 444  ក្ស្ិណកនាះព្រះលក្សខណស៍្ ិននវង្្  រូជ្រង្្ជ្ាមែារាជ្ក្ស្ព្តដលល 
  ស្ដ រ់កែីយស្កង្េគក្សនុង្ែឫទ័យ   អាណិតព្ស្ីដលលភ្ន្តក្សតកព្ក្សៀមព្ក្សាំ ។ 
 445  ព្តក្សង្ឱនឱរព្ស្ស្ក់្សនិដឋា  ហស្នកស្យកស្ោកនព្តព្ក្សែម 
  អហង្អលលួង្កលាមកលីរភ្ន្តក្សតលនម   នួនលអង្រង្ស្ូមលាជ្ីវា៉ា  ។ 
 446  រង្នឹង្យាព្ាោត់ស្ាំកដៅ  ហស្េង្រក្សលាំកនៅព្រះមាា 
  ចិតតរង្កែញីទ ក្សឲ្យរក្សា    ជ្ួរកែីយយព្ាវមាលវមាញលកាន ។ 
 447  មក្សយក្សព្ស្ីព្ស្ស្ហ់ក្សវព្រលឹង្  ចូរស្ៃួនក្ស ាំខ្ឹង្ណាក្សលាណ 
  ករីរង្មិនកទៅកនៅ រ់ខ្ាន   កទាដ រ  នែានកលាក្សកដៀលលា ។ 
 448  រង្នឹង្លះរង្់កចលជ្ីនី  ស្ាំភ្ីគិតហតនឹក្សស្ង្ារ 
  ឥនទព្រែែយក្សខយង្់នឹង្កទាដ    កលាក្សលាក្សូនព្រ ស្ជ្ួអព្រីយ ៍។ 
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 449  យា ង្កនះរង្ខ្ែាស្កែៅហស្នខ្ែាស្  នាាំឲ្យអាមា ស្ព់្រ ស្កលាកិ្សយ 
  ចូររអូននាង្កនៅក្សនុង្ក្ស ដី    អូនព្ស្ីក្ស ាំព្រួយគង្់ជ្ួរាន  ។ 
 450  មិនគួរព្រស្ព្ាត់រីក្សលាណ  កនៅក្សនុង្ទីស្ា នមាន ក្ស់ក្សាំព្ា 
  កនះកែត ហតក្សមែឲ្យោល តោល    កណែ ីយក្ស ាំកស្ោហព្ក្សង្ ឺលកាត់ ។ 
 451  កក្សស្្រនួនលអង្នាង្យាំកស្ក្ស  អាកមាឃគគក់្សឱរាលេាត់ 
  ាែ នគិតនឹក្សលាហរក្សព្រមាត់   នាង្ោត់រ ាំរួចរីព្រ ស្កៅ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 55-56) 
 
 444  ขณะนั้นพระลักขณ์สินนวงส์  หน่อพงศ์เป็นมหำรำชกษตัริย์ยิ่งใหญ่ 
  ฟังแล้วสังเวชในหฤทัย   สงสำรศรีไชยพักตร์เกรียมกรม ฯ 
 445  ตระกองโอนโอบสำวขนิษฐำ  แสนเสวยโศกำเนตรแดง 
  ลูบปลอบประโลมจบูพักตร์ถนอม  นวลละอองพี่ขอลำชีวำ ฯ 
 446  พี่จะยำตรำข้ำมมุ่งไป  แสวงหำที่อยู่พระมำรดำ 
  จิตพี่ฝำกไว้ให้รักษำ   พบแล้วยำตรำกลบัมำหำ ฯ 
 447  มำเอำน้องสำวแก้วมิ่งศิริ  จงสงวนอย่ำโกรธกัลยำ 
  ถ้ำพี่ไม่ไปอยู่หยุดคิดจะไป   เหล่ำเทพดำท่ำนนนิทำว่ำ ฯ 
 448  พี่จะละทิ้งชนน ี   มัวคิดแต่นึกถึงแฟน 
  อินทร์พรหมณ์ยักษ์และเทพดำ  ท่ำนวำ่ลูกชำยชั่วอัปรีย์ ฯ 
 449  อย่ำงนี้พี่อับอำยเรียกว่ำแสนอับอำย น ำให้อับอำยชำยโลกีย์ 
  จงน้องนำงอยู่ในกุฏี   น้องสำวศรีอย่ำทุกข์อยู่คอยพบกัน ฯ 
 450  ไม่ควรปรำศพลัดจำกกัลยำ  อยู่ในที่สถำนคนเดียวก ำพร้ำ 
  นี้เหตุแต่กรรมให้คลำดคลำ   อย่ำเลยอย่ำโศกำเกรงจะเจ็บป่วย ฯ 
 451  เกสสรนวลละอองนำงร้องโศก อโมฆะข้อนทุบอุรำถวัด 
  ไม่คิดนึกว่ำแยกแบง่ใจออกจำกกัน  นำงตัดใจไม่ขำดจำกชำยน้อย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์สั่งลำ 
นำงเทพเกสสร โดยพรรณนำถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจำกกัน แล้วสั่งเสียให้นำงรออยู่ที่อำศรม
อย่ำเศร้ำเสียใจที่ต้องพรัดพรำกจำกกัน 
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 6.5.8  บทตัดพ้อต่อว่ำ 
บทตัดพ้อต่อว่ำ เป็นบทที่ใช้ในกำรพรรณนำกำรแสดงอำรมณ์ไม่พอใจ

ของตัวละคร ในเรื่องลักษณะวงศ์พบบทตัดพ้อต่อว่ำ ดังเช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศเกี้ยวนำงสุวรรณอ ำภำ 
ดังบทประพันธ์ 
 
  พระทรงภพจบพืน้ชมพทูวีป   อย่ำด่วนรีบจำบจว้งจงหน่วงหนกั 
  เป็นเจ้ำนำยใช่จะไร้นำรีรัก   จะเสียศักดิ์สุริยวงศ์พระทรงชัย 
  อันนำรีมีคู่ประคองแล้ว   ไม่ผ่องแผ้วมลทินปัดไถม 
  ถึงเพชรนิลจินดำดวงวิไล   เมื่อหม่นไหม้เศร้ำหมองรำคีมัว 
  ถึงเฉิดฉำยก็สลำยสลดส ี   เหมือนน้องนี้ได้ร่วมภิรมย์ผัว 
  เสียสกุลพูนกรรมในกำยตัว   ด้วยลูกผัวเขำยังผูกอำลัยลำน 
  จะทนทุกขเวทนำอยู่ชำ้นัก   ด้วยเปลวอัคนิรุทรประหำรผลำญ 
  งิ้วนรกถึงสิบหกองคุลีกำร   เป็นหนำมกร้ำนคมกริบดั่งกรดตรึง 
  จงตรึกตรองน้องนี้ก็มีผัว   จะเกลือกกลั้วเวรำนั้นมำถึง 
  จงรอรั้งยั้งจิตคิดร ำพึง   จะตรำกตรึงบำปกรรมไปท ำไม ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 36-37) 
 

จำกบทประพันธ์  นำงสุวรรณอ ำภำได้ตัดพ้อต่อว่ำท้ำววิรุญมำศที่
พยำยำมเกี้ยวพำรำสีนำง เพ่ือจะให้นำงยอมไปเป็นมเหสี แต่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ยอมจึงต่อว่ำ 
ท้ำววิรุญมำศว่ำจะมำยุ่งเกี่ยวกับหญิงที่มีสำมีแล้วให้ตนหม่นหมองท ำไมให้เสียสกุล ซ้ ำยังผิดศีลจะต้อง
ตกนรกหมกไหม้ ขอให้ท้ำววิรุญมำศจงตรึกตรองดูให้ดีเสียก่อน 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบบทตัดพ้อต่อว่ำ ดังเช่น 

ตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์เกี้ยวนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 267  នាង្ស្ដ រ់ាក្សយយក្សខស្ដីលួង្កលាម  ព្រកលាមនាង្ទាត់ព្ចនក្សដិចខ្ញា ាំ 
  នាង្កគចនាង្រត់កែីយកវលីយវលង្   កជ្រែង្ស្ស្ង្តិះកដៀលលា ។ 
 268  ហនកវីយអាកចរចិតតអព្រីយ  តិរ ាីយចដរង្អេីអស្ច រយ 
  ម ខ្កនះករៀង្កនះជ្ិនកស្នែា   អញមិនព្តូវោរព្រ ស្អក្ស ស្ល ។ 
 269  អញស្ូមស្ែ លាព្រ ស្យា ង្កនះ  ហនអាស្ាំគិស្អញមិនខ្េល ់
  កែីយនាង្ច ះកចញមិនកយាគយល ់   មិនឲ្យអាំរលអ់ហង្អលព្រណ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 
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 267  นำงฟงัค ำยักษ์กลำ่วลวงโลม  ประโลมนำงเตะผลักหยิกขย ำ 
  นำงหลีกนำงวิง่แล้วเฉลยฉลอง  ด่ำตอบด้วยต ำหนิวำ่ ฯ 
 268  แน่ะเอยไอ้โจรจิตอัปรีย ์  เดียรถีย์จังไรอะไรขนำดนี้ 
  หน้ำนี้เรียงนีไ้ม่อยำกเสน่หำ   กูไม่ต้องกำรชำยอกุศล ฯ 
 269  กูขอลำผู้ชำยอยำ่งนี ้  แน่ะไอ้สกปรกกูไม่ต้องกำร 
  แล้วนำงลุกออกไม่อยำกเห็นหน้ำ  ไม่ให้กังวลปัดออกจำกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำได้ตัดพ้อต่อว่ำท้ำววิรุฬมำตย์ที่
พยำยำมลวงโลมนำงเพ่ือให้ยอมเป็นมเหสี แต่นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยอมจึงกล่ำวค ำบริภำษว่ำเป็น 
คนไม่ดี นำงไม่ต้องกำรที่จะคบกับคนเช่นนี้ 
 

 6.5.9  กำรพรรณนำแบบนิรำศ 
กำรพรรณนำแบบนิรำศ เป็นกำรพรรณนำโดยกำรบรรยำยกำร 

พลัดพรำกจำกบุคคลอันเป็นที่รักโดยเปรียบเทียบกับสัตว์หรือธรรมชำติ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรพบกำรพรรณนำแบบนิรำศ ดังเช่นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ออกตำมหำนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ดังบทประพันธ์ 
 
 465  ព្រះាយករក្សរក្ស់ក្សលិនភ្ញីែកា  ព្ក្សអូរណាស្ស់្ទិរេគនធា 
  ភ្នក្សនឹក្សរលឹក្សរីោលព្ា    នាាំព្ស្ីរ ាំង្ាករះរ រា  
 466  ទតយលច់មប៉ា ែកាចាំរ ី   ចព្ក្សីព្ស្យ តអស្ោ់យា 
  ែកាកអីយោលរង្នឹង្ក្សនិដឋា   ករះព្ក្សង្មាលាជ្ាស្រេដលៃ ។ 
 467  ែកាកអីយកយីង្ធាល រ់រួមោយា  មិនហដលោល តោល ណាចរដណ 
  នួនព្ស្ីកចក្សកទស្រីកស្ស្ដលល   ក្សលិនព្ក្សអូរដព្ក្សគួរករតតីី្ ។ 
 468  រិកដារក្សលិនហក្សលរែការំដួល   ករៀម ួលក្សនុង្ចិតតនឹក្សដលព់្ស្ី 
  មលិះលាដូចរង្លាព្រិមព្រីយ ៍   ោែ តខ្ែីចរកចញមក្សោៃ យោដ ត់ ។ 
 469  មលិះរួតរួតរឹង្និក្សដលស់្ៃួន   រ ាំគួរកចលនួនកនៅស្ៃរ់ស្ៃ ត់ 
  កក្សស្្រដូចរង្ចរព្ាច់ោត់   ាមែលូវោៃ យោដ ត់ហរង្អាល័យ ។ 
 470  កស្ដចយាង្ទាាំង្ទ ក្សខកដាយអស្្ាែ ៍ កទៀង្ទតរ រា រិតព្ស្ដម 
  ែកាចបដូចដ ះហក្សបរក្ស ដី    ហតង្នាាំរអូនព្ស្ីព្រហឡង្កលង្ ។ 
 471  ឥឡូវមក្សហព្រព្រស្ោៃ យនាង្  ព្រស្ហក្សវក្សលាណព្រស្ទីហលបង្ 
  កែត ក្សមែនាយនាាំឲ្យចហមបង្   តបិតរង្ស្េះហស្េង្រក្សជ្ីនី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 57-58) 
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 465  พระพำยโบกพัดกลิ่นเกสรผกำ หอมมำกกลิ่นทิพย์คนธำ 
  นึกถึงครั้งเมื่อครำ    น ำศรีพะงำเก็บบปุผำ 
 466  ทอดเห็นจ ำปำผกำจ ำป ี  จักรีอ่อนแรงทั้งกำยำ 
  ผกำเอยครั้งพี่กับขนิษฐำ   เด็ดร้อยมำลำเป็นทุกวัน ฯ 
 467  ผกำเอยเรำเคยร่วมกำยำ  ไม่เคยคลำดคลำแก้วเจียระไน 
  นวลศรีกล้วยเทศพิเศษยิ่ง   กลิ่นหอมยิ่งควรปีติ ฯ 
 468  หอมกลิ่นกลีบผกำล ำดวล  พี่ร้อนในจิตนึกถึงศรี 
  มะลิลำดุจดังพีล่ำเปรมปรีดิ์   พลันจรออกมำไกลยิ่ง ฯ 
 469  มะลิลำลำนึกถึงสงวน  ไม่ควรทิ้งนวลอยู่สงบสงัด 
  เกสสรดุจพี่จรเดินตัด   ตำมทำงยำวไกลอำลยัเสมอ ฯ 
 470  เสด็จย่ำงทัง้ทุกข์โดยอัศวพำห์ มองทอดบุปผำยิ่งคิดถึง 
  ผกำชบำดุจดงัที่ขึ้นอยู่ข้ำงกุฏิ  ย่อมน ำน้องศรีเล่นด้วยกัน ฯ 
 471  เดี๋ยวนี้มำแปรพลัดพรำกไกลนำง ปรำศแก้วกัลยำปรำศจำกที่เลน่ 
  เหตุกรรมน ำให้เศร้ำ   เพรำะพี่เสำะแสวงหำชนนี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระลักขณ์สินนวงส์ที่พ่ึงพรำก
จำกนำงเทพเกสสร จึงมีจิตอำวรณ์ถึงนำงเทพเกสสร เมื่อได้พบเห็นสิ่งใดก็ท ำให้นึกถึงนำงเทพเกสสร 
เช่น เห็นดอกจ ำปำ จ ำปี ก็นึกถึงตอนที่ไปเก็บดอกไม้มำร้อยพวงมำลัยกับนำงเทพเกสสร เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ชื่อดอกไม้ที่ พ้องเสียงกับค ำที่มีควำมหมำยว่ำจำกลำมำเล่นค ำ เช่น  
“មលិះលាដូចរង្លាព្រិមព្រីយ៍” แปลว่ำ “มะลิลำดุจดังพ่ีลำเปรมปรีดิ์” ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “មលិះលា” /mlih-

liə/ หมำยถึงดอกมะลิลำ มำเล่นค ำกับค ำว่ำ “លា” /liə/ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ลำ ท ำให้เกิดสัมผัส 
ด้ำนกำรซ้ ำเสียงท ำให้ไพเรำะยิ่งข้ึน 
 

 6.6  กำรใช้ภำพพจน์ 
 กำรใช้ภำพพจน์เป็นกำรใช้ถ้อยค ำที่เป็นโวหำรท ำให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพและ

อำรมณ์ตำมเรื่องรำวที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่ำกำรใช้ถ้อยค ำแบบตรงไปตรงมำ 
ในเรื่องลักษณวงศแ์ละเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบกำรใช้ภำพพจน์หลำยลักษณะ ดังนี้ 

 6.6.1  อุปมำ 
อุปมำ (Simile)  คือกำรเปรียบเทียบสิ่ งสองสิ่ งที่ มีลั กษณะหรือ

คุณลักษณะที่คล้ำยกัน เพ่ือแสดงให้เห็นควำมกระจ่ำงชัดยิ่งขึ้น กำรเปรียบเทียบแบบอุปมำมักใช้
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ค ำเชื่อมที่มีควำมหมำยว่ำ เหมือน หรือคล้ำย เช่นค ำว่ำ ดุจ ดัง ดูรำว เหมือน ปำน รำวกับ 1 เป็นต้น 
ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ เช่นในตอนเริ่มเรื่องผู้ประพันธ์ได้พรรณนำถึง  
ควำมงำมของพระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  เกิดรำชบุตรชำยสำยกระษัตริย์  จ ำเริญรูปเทียมทัดทำ้วโกสีย ์
  คร้ันบุตรำชนัษำได้แปดปี   พระภูมีเฉลิมนำมพระลูกยำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “ท้ำวโกสีย์” เป็นค ำอุปมำ และ 
ใช้ค ำว่ำ “รำชบุตรชำยสำยกระษัตริย์” เป็นอุปไมย โดยใช้ค ำว่ำ “เทียมทัด” เป็นค ำเชื่อม ในวรรณคดี
ไทยมักเปรียบเทียบควำมงำมของตัวละครเอกฝ่ำยชำยกับพระอินทร์ เช่น ในวรรณคดีเรื่อง ลิลิต
พระลอ ควำมว่ำ “รอยรูปอินทรหยาดฟ้า  มาอ่าองค์ในหล้า  แหล่งให้คนชม  แลฤๅ ฯ2” ในส่วน 
ควำมงำมของพระอินทร์นั้นไม่พบกำรกล่ำวถึงหรือพรรณนำโดยตรง ปรำกฏกำรชมควำมงำมของ 
พระอินทร์โดยอ้อมเช่นในเรื่องรำมเกียรติ์ฉบับพระรำชนิพนธ์ในพระบำมสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำ 
จุฬำโลกมหำรำช ในตอนที่นำงกำลอัจนำที่ลักลอบเสพสมกับพระอินทร์เมื่อคลอดบุตรออกมำ
ผู้ประพันธ์ได้พรรณนำควำมงำมของทำรกทั้งสอง ควำมว่ำ “เป็นชายแช่มช้อยอรชร  สีกายเขียวอ่อน
ดั่งมรกต  เสิศล้ าเทวาในโสฬส  งามหมดเหมือนองค์พระบิดา3” จำกบทประพันธ์ข้ำงต้นจึงสำมำรถ
อนุมำนควำมงำมของพระอินทร์ได้ว่ำงดงำมเหนือเหล่ำเทวดำ ดังนั้นเมื่อกล่ำวว่ำพระลักษณวงศ์งำม  
ดั่งพระอินทร์จึงเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ำงดงำมเหนือมนุษย์และเหล่ำเทพทั้งปวง 

 
ในส่วนของภำษำเขมรเรียกภำพพจน์แบบอุปมำว่ำ อุปมำนวิธี (ឧរមាន វមាធី 

/quq-paq-maan-viq-thii/) คือ กำรเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีลักษณะหรือคุณลักษณะที่คล้ำยกัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นควำมกระจ่ำงชัดยิ่งขึ้น โวหำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบกับสิ่ง 
ที่น ำมำเปรียบเทียบโดยใช้ค ำเชื่อม คือ ดุจ (ដូច) ดุจเป็น (ដូចជ្ា) ประดุจ (ព្រដូច) เหมือน (រូ) เหมือน 
(រូែាន) เหมือน (ែាក្ស់) เสมอ (កស្ែី)4 เป็นต้น ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์

                                                           
1 วรำภรณ์ บ ำรุงกุล, ร้อยกรอง, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, 2537), 352. 
2 กรมศิลปำกร, ลิลิตพระลอ, พิมพ์ครั้งท่ี 15 (กรุงเทพฯ: คลังวิทยำ, 2517), 5. 
3 พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก, พระบำทสมเด็จพระ, บทละครเ ร่ืองรำมเกียรต์ิ พระรำชนิพนธ์ ใน

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เล่ม 1, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2554), 66. 
4 ชำญชัย คงเพียรธรรม, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครุมรรคำ : กำรศึกษำขนบกำรใช้ภำพพจน์และ

สัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร, (อุบลรำชธำน:ี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2550), 13. 
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แบบอุปมำ เช่นในตอนเริ่มเรื่องผู้ประพันธ์ ได้พรรณนำถึงควำมงำมของพระลักขณ์สินนวงส์   
ดังบทประพันธ์ 
 
 4  រួមឯក្សកមន ាំនឹង្ជ្ាយា   ស្ វណណអមាព កោមក្សលាណ 
  ជ្ាយូរល ង្កទៅកទីរក្ស្ព្តក្សានត   កស្ដចព្រះរាជ្ទានឱរស្ា ។ 
 5  មួយអង្គព្ទង្់កោមលអព្តយង្់  ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
  ល ះធាំរនព្រាំរីព្រះវស្ា   ក្សយព្ាាាំង្នាមឲ្យរ ព្តដលល ។ 
 6  ក ែ្ ះលក្សខណស៍្ិននវង្្ក្ស មារា  ចកព្មីនកចស្ត ឫទធកជ្ាគជ័្យ 
  ឮលបីអាំណាចកលីភ្រដព្ត    ក្ស្ព្តដលលរីររង្្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
 
 4  รวมเอกแม่นมกับชำยำ  สุวัณณ์อัมพำโฉมกัลยำณ ์
  เป็นยั่งยนืนำนไปจึ่งกษตัริย์กสำนติ์  เสด็จพระรำชทำนโอรสำ ฯ 
 5  หนึ่งองค์ทรงโฉมลออองค์  ดุจองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
  ลุใหญ่ได้แปดพระวสัสำ   กษัตรำตั้งนำมให้บุตรไชย ฯ 
 6  ชื่อลักขณ์สินวงส์กุมำรำ  จ ำเริญเจษฎำฤทธิ์โชคชัย 
  เลื่องลืออ ำนำจเหนือภพไตร   กษัตริย์ไชยสองพงศ์ทรงกรุณำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “អង្គគអព្មិនទ” แปลว่ำ องค์อัมรินทร์
เป็นค ำอุปมำ และใช้ค ำว่ำ “ឱរស្ា” แปลว่ำโอรสำเป็นอุปไมย โดยใช้ค ำว่ำ “ដូច” แปลว่ำดุจเป็น
ค ำเชื่อม ในวรรณคดี เขมรพบขนบกำรเปรียบเทียบควำมงำมของตัวละครเอกฝ่ำยชำยกับ 
พระอินทร์ เช่น ในวรรณคดีเรื่อง รำมเกรฺติ์ (រាមកក្សរ តិិ៍) สุบินกุมำร (ស្ រិនក្ស មារ) มรณมำตำ (មរណមាា)1” 
เป็นต้น 
 

 6.6.2  อุปลักษณ์ 
อุปลักษณ์ (Metaphore) หรือในภำษำเขมรเรียกว่ำ อุปมำนวิธีแบบ

พิเศษ (ឧរមានវមាធីកព្រីចាំណង្កទៀររិកស្ស្ /quq-paq-maan-viq-thii-praə-cɑm-nɑɑŋ-tiəp-piq-seh/) คือ 
กำรเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่ำเป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกัน โดยเป็นกำรน ำคุณสมบัติมำเปรียบกัน 2  

                                                           
1 ชำญชัย คงเพียรธรรม, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครุมรรคำ : กำรศึกษำขนบกำรใช้ภำพพจน์และ

สัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร, (อุบลรำชธำน:ี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2550), 13. 
2 วรำภรณ์ บ ำรุงกุล, ร้อยกรอง, 354. 
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ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วไม่สำมำรถเป็นไปได้หรือไม่เป็นควำมจริง กำรเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์มี  
2 ลักษณะ คือ 

6.6.2.1  อุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม คือกำรเปรียบเทียบโดยกำร 
ละค ำเชื่อมระหว่ำงสิ่งที่น ำมำเปรียบเทียบกัน ซึ่งสองสิ่งที่น ำมำเปรียบเทียบกันมักจะไม่อยู่ติดกัน  
(อยู่คนละวรรค) ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์อุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม เช่นตอนที่  
นำงสุวรรณอ ำภำถูกเพชฌฆำตน ำไปประหำรชีวิตแล้วพระลักษณวงศ์ตำมไปขัดขวำง นำงสุวรรณอ ำภำ
จึงปลอบพระลักษณวงศ์ให้กลับไปหำท้ำวพรหมทัต ดังบทประพันธ์ 
 
  เป็นกรรมแล้วแก้วตำของแม่เอ๋ย  ไม่เหลียวเห็นใครเลยจะแก้ไข 
  ชีวิตแม่นี้จะวำงอยู่กลำงไพร   เจ้ำกลับไปเมืองเถิดนะลูกน้อย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “แก้วตา” หมำยถึงส่วนส ำคัญของตำที่ท ำให้ 
แลเห็น1 เปรียบเทียบกับค ำว่ำ “ลูกน้อย” หมำยถึงพระลักษณวงศ์ โดยไม่ปรำกฏค ำเชื่อม  
ซึ่งควำมหมำยโดยรวมของข้อควำมนี้คือพระลักษณวงศ์ผู้เป็นที่รักของนำงสุวรรณอ ำภำ โดยกำรน ำเอำ
สิ่งที่ส ำคัญในร่ำงกำยและชีวิตทั้งสองอย่ำง คือ แก้วตำ ซึ่งเป็นส่วนที่ท ำให้มนุษย์มองเห็น และลูก  
ซึ่งเป็นควำมผูกพันของแม่ มำเป็นเทียบกันเพ่ือให้เห็นว่ำพระลักษณวงศ์มีควำมส ำคัญและเป็นที่รักยิ่ง
ของนำงสุวรรณอ ำภำ 

 
 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์อุปลักษณ์แบบไม่มี

ค ำเชื่อม เช่นตอนที่พระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำ นำงจึงเข้ำไปอ้อนวอนอธิบำย
เรื่องรำวให้พระบำทพรหมทัตต์ฟัง ดังบทประพันธ์ 
 
 91     ... 
    ...   ស្ូមព្រះរទរង្ព្ទង្់ក្សរុណា ។ 
 92  រីដួចមក្សព្ជ្ក្សកព្ោមព្រះរទ  ស្កមដចភ្វូនាលមាច ស្ក់ស្រសិ្ 
  ជ្ាយូរោន ាំកែីយរ ាំស្កុនោរ   កចញចក្សោល តោល កទៅោៃ យឋាន ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 11) 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 155. 
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 91     ... 
    ...   ขอพระบำทพี่ทรงกรุณำ ฯ 
 92  ดุจมำพึ่งใต้พระบำท  สมเด็จภูวนำถเจ้ำศิรสำ 
  เป็นนำนปีแล้วไม่เคยให้เสียกำร ์  ออกจำกคลำดคลำไปไกลสถำน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อมในค ำว่ำ “ស្កមដចភ្ូវនាល
មាច ស្់កស្រិស្” แปลว่ำ สมเด็จภูวนำถเจ้ำศิรสำ โดยใช้ค ำว่ำ “ស្កមដចភ្ូវនាល” แทนพระบำทพรหมทัตต์  
โดยต้องกำรสื่อควำมหมำยว่ำพระบำทพรหมทัตต์เปรียบเป็นเจ้ำเหนือหัวของนำงสุวัณณ์อัมพำ ซึ่ง 
จำกบทประพันธ์แม้จะไม่มีค ำเชื่อมระหว่ำงสิ่งสองสิ่งที่น ำมำเปรียบเทียบกัน แต่ก็สำมำรถ  
สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 
 

6.6.2.2  อุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม คือกำรเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มี
ลักษณะหรือคุณลักษณะที่คล้ำยกันว่ำสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้ค ำเชื่อมว่ำ “เป็น” หรือ “คือ”  
ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์อุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม เช่นตอนที่ท้ำมพรหมทัตกล่ำว
บริภำษนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็นผู้ที่หลอกพระองค์ไปให้นำงยักษ์ฆ่ำ ดังบทประพันธ์ 
 
  เสียแรงหวังตั้งจิตพิศวำส   ไม่รู้ว่ำชำติมึงเป็นหญิงแพศยำ 
  ให้ยักษ์แกล้งแปลงเพศเป็นกวำงมำ  อสุรำบอกกูจึ่งรู้ควำม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “มึง” เป็นค ำสรรพนำมแทนนำงสุวรรณอ ำภำ 
เปรียบเทียบกับค ำว่ำ “หญิงแพศยา” หมำยถึง หญิงถ่อย1 โดยใช้ค ำว่ำ “เป็น” เป็นค ำเชื่อม ซึ่งเป็น
กำรเปรียบเทียบโดยระบุลักษณะของนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็นหญิงชั่วที่วำงแผนจะฆ่ำสำมีของตนเอง
เปรียบได้ว่ำเป็นหญิงแพศยำ 

 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 851. 
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 อุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อ ในวรรณคดีเขมรมักใช้ค ำว่ำ เป็น (ជ្ា ) เป็นค ำเชื่อมใน 
กำรเปรียบเทียบ1 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์อุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม 
เช่น ตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เล่นกับนำงเทพเกสสรโดยทั้งคู่ร้องเพลงจีบกัน ดังบทประพันธ์ 
 
 396  កោមកស្ទីតកវីតស្ទួយកក្សស្្រា  ស្ួរព្រះក្ស មារាជ្ាដំរួយ 
  រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ជ្ាព្តលូព្តយួ   រអូនមួយរង្ព្ស្ឡាញរ់  ណណ ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48) 
 
 396  โฉมเอยเฉิดฉำยเกสสรำ  ถำมพระกุมำรำเปน็ควำมนัย 
  น้องรักพี่เป็นยอดชีวิต   น้องคนนี้พี่รักมำกเท่ำไหร่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “រង្” แปลว่ำ พี่ เปรียบเทียบกับค ำว่ำ “ព្តូលព្តួយ” 
แปลว่ำ ยอดชีวิต โดยใช้ค ำว่ำ “ជ្ា” แปลว่ำ เป็น เป็นค ำเชื่อม ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบควำมรักของ
นำงเทพเกสสรที่มีต่อพระลักขณ์สินนวงส์โดยเปรียบเทียบว่ำพระลักขณ์สินนวงส์นั้นเป็นยอดชีวิตของ
นำงเทพเกสสรเพ่ือแสดงอำรมณ์และควำมรู้สึกของตัวละครว่ำมีควำมรู้สึกมำกเพียงใด ช่วยท ำให้
ผู้อ่ำนเข้ำใจอำรมณ์และควำมรู้สึกของตัวละครดียิ่งขึ้น 
 

 6.6.3  อติพจน์ 
อติพจน์ (Hyperbole) คือกำรพรรณนำที่กล่ำวเกินจริง โดยมุ่งเน้นไปที่

กำรสร้ำงอำรมณ์ที่สะเทือนใจแก่ผู้อ่ำนเป็นหลัก ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 
เช่นตอนที่เพชฌฆำตน ำตัวนำงสุวรรณอ ำภำไปประหำรชีวิตแล้วพระลักษณวงศ์ ตำมไปขัดขวำง  
นำงสุวรรณอ ำภำจึงปลอบพระลักษณวงศ์ให้กลับไปหำท้ำวพรหมทัต แต่พระลักษณวงศ์ ไม่ยอมกลับ
และคร่ ำครวญ ดังบทประพันธ์ 
 
  พระฟังสำรมำรดำร ำพนัสัง่   ให้แค้นคั่งกลุ้มกลัดเพียงตัดษัย 
  จะสู้ม้วยด้วยมำรดำไม่อำลัย   มิขอคืนกรุงไกรด้วยบิดำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 
 

                                                           
1 ชำญชัย คงเพียรธรรม, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครุมรรคำ : กำรศึกษำขนบกำรใช้ภำพพจน์และ

สัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร, (อุบลรำชธำน:ี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2550), 40. 
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จำกบทประพันธ์ พระลักษณวงศ์เมื่อได้ฟังค ำร ำพันของมำรดำยิ่งท ำให้
โกรธเคืองภำยในจิตใจยิ่งขึ้น ผู้ประพันธ์ได้ใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์หรื อกำรกล่ำวเกินจริง 
เข้ำมำช่วยในกำรพรรณนำควำมโกรธเคืองของพระลักษณวงศ์ที่มีต่อบิดำในควำมว่ำ “ให้แค้นคั่ง 
กลุ้มกลัดเพียงตัดษัย” ซึ่งในควำมเป็นจริงควำมแค้นหรือควำมโกรธเคืองนั้นไม่สำมำรถท ำให้สิ้นชีวิตได้ 
แต่กวีน ำว่ำว่ำ “ตัดษัย” มำขยำยควำมโกรธเคืองที่คับแค้นอยู่ภำยในจิตใจของตัวละครที่ไม่สำมำรถ
ต่อสู้หรือช่วยเหลือบุคคลอันเป็นที่รักให้พ้นจำกอันตรำยได้ กลวิธีกำรกล่ำวเกินจริงนี้จึงช่วยให้ผู้อ่ำน
เข้ำใจอำรมณ์และควำมรู้สึกของตัวละครได้มำกยิ่งข้ึน 

 
ในส่วนของภำษำเขมรเรียกภำพพจน์แบบอติพจน์ว่ำ บ็อมเผฺลอส์ (រាំកែលីស្ 

/bɑm-plaəh/) คือ กำรพรรณนำที่กล่ำวเกินจริง เพ่ือมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงอำรมณ์ที่สะเทือนใจแก่ผู้อ่ำน
เป็นหลัก ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ เช่นตอนที่เพชฌฆำต
น ำตัวนำงสุวัณณ์อัมพำไปประหำรชีวิตแล้วพระลักขณ์สินนวงส์ขอตำมไปด้วย นำงสุวัณณ์อัมพำ
พยำยำมปลอบประโลมให้พระลักขณ์สินนวงส์กลับเมืองแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมกลับด้วยควำม
สงสำรบุตรนำงจึงคร่ ำครวญ ดังบทประพันธ์ 
 
 131  ោលកនាះរតនក្ស្ព្តីព្ស្ីអមាព   ព្ទង្់ព្រះស្ វណណ ាកដដ រ ាំក្សានត 
  កដលរួក្សករជ្ឈោដអមបលមា ណ   វារនទូលស្រេដូកចន ះដន ។ 
 132  នាង្យក្សព្រះែស្តឱររ ព្ត  គគក្សឱ់រាកែៀរក្ស្ណិក្ស្យ័ 
  ទួញភាល មែដា ាំរ ព្តក្សាំស្ត់ដព្ក្ស   ឱក្សូនមាស្ដលលកស្ែីកនព្ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16) 
 
 131  กำลนัน้รัตนกษัตรีศรีอัมพำ  ทรงพระสุวัณณำเร่ำร้อนไม่กสำนติ์ 
  ที่พวกเพชฌฆำตอย่ำงนัน้   มันได้ทลูสรรพดังนั้น ฯ 
 132  นำงเอำพระหัตถ์โอบบุตร  ค่อนอุรำแทบกษิณกษัย 
  ดึงทันทสีั่งสอนบุตรก ำสรดยิง่  โอ้ลูกทองล้ ำค่ำเสมอดวงเนตรำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำคร่ ำครวญเนื่องจำกสงสำรบุตรที่
จะต้องมำตำยกับนำง ผู้ประพันธ์ได้ใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เข้ำมำช่วยในกำรพรรณนำควำมทุก ข์ 
ของนำงโดยแสดงอำกำรทุกข์โดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง ควำมว่ำ “គគក្ស់ឱរាកែៀរក្ស្ិណក្ស្័យ” แปลว่ำ 
ทุบอกจนแทบจะตำย กำรท ำร้ำยตัวเองของนำงสุวัณณ์อัมพำนั้นแสดงออกถึงควำมทุกข์ของนำง  
แต่ผู้ประพันธ์ได้ใช้กลวิธีแบบอติพจน์โดยใช้ค ำว่ำ “แทบจะตำย” เสริมเข้ำไปเพื่อแสดงน้ ำหนักอำรมณ์
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ควำมเจ็บปวดที่อยู่ภำยใต้จิตใจของตัวละคร เพ่ือสื่ออำรมณ์ของตัวละครท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 6.6.4  บุคลำธิษฐำน 
บุคลำธิษฐำน (Personification) คือกำรพรรณนำธรรมชำติให้แสดง

อำกัปกิริยำหรือมีควำมรู้สึกนึกคิดเหมือนเช่นมนุษย์ ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบ
บุคลำธิษฐำน เช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศพำนำงสุวรรณอ ำภำกลับเมืองมยุรำ ระหว่ำงทำงนำงสุวรรณอ ำภำ
ได้พบกับฝูงลิง นำงจึงเปลื้องผ้ำสไบฝำกลิงไว้เพ่ือให้พระลักษณวงศ์ เหล่ำบรรดำลิงเมื่อรับผ้ำสไบไว้
แล้วต่ำงก็สงสำรนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  ฝูงกระบี่มีจติคิดสงสำร   ก็ลนลำนรับผ้ำนำงจอมขวัญ 
  แล้วหลีกตัวกลัวภัยท้ำวกุมภัณฑ์  ให้โศกศัลย์สังเวชนำงเทวี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 40) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยควำมรู้สึกของฝูงลิงว่ำสงสำรนำง
สุวรรณอ ำภำที่ถูกท้ำววิรุญมำศพรำกมำจำกลูก ซึ่งควำมสงสำร ควำมเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตกทุกข์ได้ยำก
นี้ เป็นควำมรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่ผู้ประพันธ์น ำไปถ่ำยทอดโดยใช้ลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่มีควำมรู้สึกนึกคิด
หรือจิตใจไม่เหมือนมนุษย์ท ำให้ลิงมีควำมรู้สึกสงสำรและแสดงอำกำรเหมือนมนุษย์ 

 
ในส่วนของภำษำเขมรเรียกภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำนว่ำ ชีววิธี (ជ្ីវវមាធី 

/cii-vĕəq-viq-thii/) ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำน เช่น 
ตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์พำนำงสุวัณณ์อัมพำกลับเมืองมยูรำ ระหว่ำงทำงนำงสุวัณณ์อัมพำได้พบกับฝูงลิง 
นำงจึงถอดผ้ำสไบฝำกลิงไว้ให้พระลักขณ์สินนวงส์ เหล่ำบรรดำฝูงลิงต่ำงก็สงสำรนำงสุวัณณ์อัมพำ  
ดังบทประพันธ์ 
 
 241  ព្ាកនាះស្តេស្េ រនហស្ដង្ស្ដ រ់  ក្ស្ព្តីនាង្ព្ររ់ហស្នអាកឡាះ 
  អាល័យដព្ក្សករក្សមិនង្ាយកដាះ   មិនគួរកស្ះកធេីឲ្យនាង្ោល តោល  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 29) 
 
 241  ครำนั้นสตัว์สวำได้แสดงสดบั กษัตรีนำงบอกแสนอำวรณ ์
  อำลัยยิ่งลน้ไมง่่ำยทีจ่ะถอน   ไม่ควรเลยท ำให้นำงคลำดคลำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยควำมรู้สึกของฝูงลิงที่เมื่อได้รับรู้
เรื่องรำวของนำงสุวัณณ์อัมพำที่ต้องพรัดพรำกจำกบุตร จึงพำกันแสดงควำมสงสำรนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ซึ่งลักษณะอำกำรดังกล่ำวนั้นเป็นลักษณะอำกำรของมนุษย์ ซึ่งผู้ประพันธ์น ำลักษณะอำกำรของมนุษย์
ดังกล่ำวมำพรรณนำโดยใช้ลิงซึ่งเป็นสัตว์มำแสดงอำกำรของมนุษย์แทน 
 

 6.6.5  นำมนัย 
นำมนัย (Metonymy)  คือกำรใช้ ค ำที่ สื่ อควำมหมำยไม่ ตร งตั ว  

มีควำมหมำยสื่อเป็นอย่ำงอ่ืน ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย เช่นตอนที่ 
ท้ำววิรุญมำศพยำยำมเล้ำโลมนำงสุวรรณอ ำภำ ดังบทประพันธ์ 
 
  เปรียบมหำรำหูอันใหญ่หลวง  ขยอกดวงสุริยำในรำศรี 
  เดชะสัตย์อธิษฐำนของเทวี   ประเวณีสูญหำจำกกำยนำง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 43) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยกิริยำอำกำรของท้ำววิรุญมำศที่เข้ำไป
เล้ำโลมนำงสุวรรณอ ำภำ โดยพรรณนำว่ำ “เปรียบมหาราหูอันใหญ่หลวง  ขยอกดวงสุริยาในราศรี” 
ควำมนี้มีควำมหมำยโดยตรงคือ สุริยครำส หรือ รำหูอมดวงอำทิตย์ แต่ผู้ประพันธ์ใช้ควำมนี้ใน
ควำมหมำยโดยนัยหมำยถึง กำรร่วมเพศโดยถูกคุกคำม อีกค ำหนึ่งที่เป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบ 
นำมนัยคือค ำว่ำ “ประเวณี” ซึ่งควำมหมำยโดยตรงหมำยถึง กำรเสพสังวำส1 แต่ผู้ประพันธ์ใช้ค ำนี้ 
ในควำมหมำยโดยนัยหมำยถึง อวัยวะเพศของนำงสุวรรณอ ำภำ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 
ของผู้ประพันธ์เป็นกำรใช้ค ำที่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ตำมเจตนำและเลี่ยงค ำที่ตรงเกินไปซึ่งอำจเป็น
ค ำหยำบหรือขำดวรรณศิลป์ที่งดงำมอีกด้วย 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์แบบ

นำมนัย เช่นพระลักขณ์สินนวงส์ออกตำมหำนำงสุวัณณ์อัมพำเมื่อพบผลไม้ต่ำง ๆ ก็จึงระลึกถึง 
นำงเทพเกสสร ดังบทประพันธ์ 
 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 712. 
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 473  ព្រីង្ព្រ ស្ចនលុស្នឹង្គ ហលន  រង្ហស្នរលឹក្សនឹក្សកលលីមដលល 
  មា ក្ស់ហរ នមង្ឃុតលែុតមានដព្រ   ធាល រ់នាាំរអូនដលលករះកភាោដ  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 58) 
 
 473  หว้ำ มังคุดป่ำ มะหวดและลิ้นจี่ พี่แสนระลึกนึกถึงยอดดวงใจ 
  ลูกจันมังคุดละมุดมีในไพร   เคยพำน้องรักเก็บมำกิน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระลักขณ์สินนวงส์ที่เห็นผลไม้
นำนำชนิดแล้วนึกถึงนำงเทพเกสสร ผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำ “រលឹក្សនឹក្សកលលីមដលល” แปลว่ำ ระลึกนึกถึง 
ยอดดวงใจ แม้ค ำว่ำ “កលលីម” จะหมำยถึง ตับ ซึ่งเป็นอวัยวะแต่ผู้ประพันธ์ใช้สื่อควำมหมำยโดยนัย
หมำยถึงบุคคลอันเป็นที่รัก เช่นเดียวกับค ำว่ำดวงใจในภำษำไทยที่ไม่ได้หมำยถึงอวัยวะ แต่หมำยถึง
บุคคลอันเป็นที่รักไม่ว่ำจะเป็นผู้หญิงหรือลูก1 นอกจำกนี้ยังพบกำรใช้อวัยวะอ่ืน ๆ เช่น “ព្រមាត់” 
แปลว่ำ น้ ำดี “កាះ” แปลว่ำ ท้อง เป็นต้น ค ำเหล่ำนี้ในวรรณคดีเขมรมักใช้ในควำมหมำยที่หมำยถึง
ชีวิตหรือร่ำงกำย2 
 

 6.6.6  กำรกล่ำวประชดประชัน 
กำรกล่ำวประชดประชัน (Irony) คือกำรใช้ถ้อยค ำเชิงกระทบกระแทก 

โดยมีเจตนำสื่อควำมที่ตรงกันข้ำมกับสิ่งที่พูดออกมำ3 ในเรื่องลักษณะวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำร
กล่ำวประชดประชัน เช่นตอนที่นำงทิพเกสรมำชวนพระลักษณวงศ์ออกไปเล่นด้วยกัน แต่พระลักษณวงศ์
ไม่ออกไปเล่นด้วย นำงทิพเกสรจึงกล่ำวถ้อยค ำประชดประชันพระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
  นำงเกสรค้อนควักแล้วผนิผนั  ได้เห็นกันดีแล้วพระเชษฐำ 
  แต่นี้ไปใครอย่ำได้มำพูดจำ   ไม่ปรำรถนำเรียกพี่แต่นี้ไป 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 422. 

2 ชำญชัย คงเพียรธรรม, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครุมรรคำ : กำรศึกษำขนบกำรใช้ภำพพจน์และ
สัญลักษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองเขมรสมัยหลังเมืองพระนคร, (อุบลรำชธำน:ี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี, 2550), 62. 

3 ใจปอง ส้มลิ้ม, “กำรใช้ถ้อยค ำแบบกวีนิพนธ์ในเรื่องกำมนิต.” (วิทยำนิพนธ์ ปริญญำอักษรศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2532), 66. 
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จำกบทประพันธ์ นำงทิพเกสรไม่พอใจที่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมออกไป
เล่นกับนำง เพรำะมัวแต่ท่องสวดมนต์คำถำตำมที่พระฤๅษีได้สั่งไว้ก่อนออกไปหำผลไม้ นำงจึงกล่ำว
ถ้อยค ำประชดประชันพระลักษณวงศ์ว่ำ “จะไม่พูดคุยและจะไม่มำเรียกพระลักษณวงศ์ไปเล่นด้วยอีก” 
ซึ่งเป็นสิ่งตรงกันข้ำมกับควำมต้องกำรของนำง เพียงแต่เป็นกำรยื่นค ำขำดหวังให้พระลักษณวงศ์  
มำเล่นด้วยเท่ำนั้นไม่ได้มีเจตนำที่จะไม่พูดคุยและเล่นกับพระลักษณวงศ์ดังที่นำงได้กล่ำววำจำออกไป 
กำรใช้ภำพพจน์โดยกำรกล่ำวประชดประชันนี้เป็นกำรเร้ำอำรมณ์ของผู้อ่ำน ท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกคล้อยตำม
และมีอำรมณ์ร่วมกับบทประพันธ์ยิ่งขึ้น 

 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์ 

แบบกำรกล่ำวประชดประชัน เช่นตอนที่นำงเทพเกสสรชวนพระลักขณ์สินนวงส์ออกไปเล่นด้วยกัน 
แต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมออกไปเล่นด้วย นำงเทพเกสสรจึงกล่ำวถ้อยค ำประชดประชัน 
พระลักขณ์สินนวงส์ ดังบทประพันธ์ 
 
 384  ស្ វណណ កក្សស្្រព្ស្ីក្សលាណ  ទ ញទាលក់្សនុង្ព្រណហរង្ធ ញលរ់ 
  រង្ករៀនកធេីអេីឥតមាន រ់   ម ខ្ជ្ាស្មលរខ់្ានករៀនកែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 47) 
 
 384  สุวัณณ์เกสสรศรีกัลยำณ ์  ขัดแย้งในปรำณย่อมเหนื่อยหนำ่ย 
  พี่เรียนท ำไมไม่มีหยุด   คงจะสลบหำกขำดเรียนแล้ว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ นำงเทพเกสสรพยำยำมชวนพระลักขณ์สินนวงส์ออกไปเล่น 
แต่พระลักขณ์สินนวงส์ท่องมนต์คำถำตำมที่พระฤๅษีได้สั่งไว้จึงไม่ยอมออกไปเล่นด้วย นำงพยำยำม
ชักชวนแต่ก็ไม่เป็นผล นำงนำงเทพเกสสรจึงกล่ำวถ้อยค ำประชดประชันพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำ “រង្ករៀន
កធេីអេីឥតមាន រ់  ម ខ្ជ្ាស្មលរ់ខ្ានករៀនកែីយ” แปลว่ำ พ่ีเรียนไม่ยอมหยุดอย่ำงนี้ ถ้ำหำกหยุดเรียนก็คงจะ
สลบ ซึ่งเป็นกำรแสดงน้ ำเสียงที่ไม่พึงพอใจที่มัวแต่ท่องมนต์ไม่ยอมหยุดจนไม่ได้ออกไปเล่นด้วยกัน
ลักษณะกำรใช้ภำพพจน์เช่นนี้ท ำให้ผู้อ่ำนรับรู้ถึงอำรมณ์และควำมคิดของตัวละครได้ดียิ่งขึ้น 
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 6.7  รสวรรณคดี 
 รสวรรณคดี คือ ปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่ำนเมื่อได้รับรู้อำรมณ์

ที่ผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดไว้ในวรรณคดี1 ในเรื่องลักษณวงศ์พบรสวรรณคดีหลำยลักษณะ ดังนี้ 
 6.7.1  ศฤงคำรรส 

ศฤงคำรรส คือ รสแห่งควำมรัก เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำกกำร
รับรู้ควำมรักของตัวละคร2 ไม่ว่ำจะเป็นควำมรักเชิงชู้สำวหรือควำมรักในครอบครัว ในเรื่องลักษณะวงศ์
พบศฤงคำรรส เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์ออกตำมหำมำรดำจนมำพบนำงทิพเกสรจึงเข้ำไปถำมว่ำ
ท ำไมจึงมำอยู่ในอำศรมเพียงล ำพัง นำงทิพเกสรจึงตอบพระลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ปำงทิพเกสรบวรนำฏ  เห็นองค์รำชกุมำรมำปรำศรัย 
  เป็นกุศลคู่สร้ำงแตป่ำงไกล   ให้มีใจโสมนัสสวสัด ี
      … 
  นี่อำศรมพ่อตำข้ำสร้ำงไว้   ท่ำนยังไปเที่ยวเก็บพฤกษำฉัน 
  มำนั่งนี่เถิดพี่ได้พูดกัน   ทั้งเผือกมันของข้ำยังถมไป 
  หน่อกระษัตริย์ฟังสำรส ำรำญจิต  เข้ำนั่งชิดกัลยำแล้วปรำศรัย 
  แม่อำรีดีจริงพี่ขอบใจ   จะเล่ำให้แจ้งควำมแต่ตำมตรง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 49) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยควำมรู้สึกของนำงทิพเกสร 
เมื่อแรกพบกับพระลักษณวงศ์ ซึ่งทั้งสองนั้นเคยสร้ำงกุศลร่วมกันมำท ำให้เมื่อได้มำพบกันจึงมีไมตรีจิต
ต่อกัน เป็นกำรให้เหตุผลเกี่ยวกับควำมรักของเด็กทั้งสองที่มีต่อกัน ท ำให้ผู้อ่ำนได้ทรำบถึงภูมิหลัง  
ของไมตรีจิตที่เกิดขึ้นของเด็กทั้งสอง ทั้งยังบรรยำยต่อไปว่ำนำงทิพเกสรได้หยิบยื่นไมตรีด้วยกำรมอบ
อำหำรให้พระลักษณวงศ์ซึ่งรอนแรมมำหลำยวัน พระลักษณวงศ์ก็จึงมีไมตรีจิตต่อนำงทิพเกสรเช่นกัน 
ดังเช่น บทประพันธ์ที่ว่ำ “หน่อกระษัตริย์ฟังสารส าราญจิต   เข้านั่งชิดกัลยาแล้วปราศรัย” แสดงให้เห็น
ถึงควำมรักควำมไว้วำงใจกัน แม้จะเป็นกำรพบเจอครั้งแรก แต่ด้วยบุพกรรมที่ เคยสร้ำงร่วมกัน 
แต่ปำงก่อนจึงท ำให้ทั้งสองมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันอย่ำงรวดเร็ว ในตอนนี้ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสแห่งควำมรัก 
คือ รู้สึกถึงควำมรักซึ่งเป็นควำมรักแบบมิตรภำพที่ดีต่อกันของเด็กท้ังสอง 

 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 24. 
2 เรื่องเดียวกัน, 150. 
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ในส่วนของภำษำเขมรรสศฤงคำรรสเรียกว่ำ สิงคำร (ស្ិង្គារ) คือรสแห่ง
ควำมรักเช่นเดียวกัน ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบศฤงคำรรส เช่นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ 
ออกตำมหำมำรดำจนมำพบกับนำงเทพเกสสร ทั้งคู่จึงสนทนำกัน ดังบทประพันธ์ 
 

 339  ោលកនាះវររាជ្ក្ស មារា   រនស្ដ រ់វាចអររកណដ ាយ 
  ចរ់យក្សហែលក ីមក្សរីនឹង្កស្យ   ព្ាន់ស្ល លទ ក្សខកស្បីយកដាយកស្នែា ។ 
 340  កស្យភាល មញញឹមកែៅកទៅលកាន  មក្សហក្សវក្សលាណរនែង្ាន  
  រួចកែីយស្ ាំកយីង្កយាលកទាង្រា៉ា    នាង្ស្ដ រ់មនីមាន ចូលកស្យែង្ ។ 
 341  កស្យហវអតស្ករ់ស្កលក់ព្ស្ចកែីយណា កទីរព្រះក្ស មារស្ួរស្ស្ង្ 
  ឯកទាង្ហដលនាង្លាាចង្   ព្តង្់ណាមាស្រង្កទៅកយាលកលង្ ។ 
 342  ោលកនាះស្ វណណ កក្សស្្រនាង្  រនស្ដ រ់រត៌ាមានអរឥតហព្ក្សង្ 
  នាង្ញញឹមកស្ីចហតមាន ក្ស់ឯង្   លលាហលលង្ព្រយព្ររ់ស្រេកដីមទង្ ។ 
 343  លាកព្ស្ចក្ស មារទាាំង្ព្រ ស្ព្ស្ី  កក្សៀក្សក្សោន់ដដកដីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកដៅកទៅទីកទាង្ហតមដង្    ហដលកលាក្សាចង្កព្ោយស្លា ។ 
 344  ដលក់ែីយកឡីង្ជ្ិះជិ្តរ ាំលង្់  ទនទឹមរីររង្្ក្ស មារា 
  កយាលកែីយហព្ស្ក្សកព្ចៀង្ព្ជ្ួចោន់ាន   ោល ស្ក់វលីយភាស្ស្ូរស្រទកភ្លង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 41) 
 
 339  กำลนัน้วรรำชกุมำรำ  ได้ฟังวำจำมีควำมสุขตำม 
  จับเอำผลไม้มำเสวย   คร้ันหำยทุกมีสุขสบำยเสน่หำ ฯ 
 340  เสวยพลันแย้มยิ้มเรียกไป  มำแก้วกัลยำมำเสวยด้วยกัน 
  แล้วขอเรำเล่นแกว่งชิงชำ้   นำงฟงัแล้วเข้ำเสวยด้วย ฯ 
 341  เสวยอิ่มหมีพีมันเสร็จแล้ว  จึงพระกุมำรถำมตอบ 
  ไหนชิงช้ำที่นำงว่ำตำผูก   ตรงไหนเนื้อทองพี่ไปแกว่งเล่น ฯ 
 342  กำลนัน้สุวัณณ์เกสสรนำง  ได้ฟังสำรมีควำมยนิดีไม่เกรง 
  นำงยิ้มหัวเรำะแต่เพียงคนเดียว  กล่ำวเร่ืองรำวแต่ต้นจนปลำย ฯ 
 343  ว่ำเสร็จกุมำรทั้งชำยหญิง  เดินกอดคอจูงมือเดินไปด้วยกัน 
  มุ่งไปทีช่ิงช้ำคร้ังหนึ่ง   ที่ท่ำนตำผูกไว้หลังศำลำ ฯ 
 344  ถึงแล้วขึ้นขี่ชิดไมล่ง  นั่งเคียงสองพงศ์กุมำรำ 
  แกว่งแล้วร้องเพลงตอบกัน   โต้ตอบกันด้วยเสียงเพลง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยควำมรู้สึกของพระลักขณ์สินนวงส์
และนำงเทพเกสสรเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็มีไมตรีจิตต่อกัน โดยผู้ประพันธ์บรรยำยกำรกระท ำของตัวละคร
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ทั้งสองที่แสดงออกต่อกันช่วยให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้สึกของกำรแสดงควำมรักของตัวละครทั้งสอง เช่น 
พระลักขณ์สินนวงส์เมื่อได้อำหำรจำกนำงเทพเกสสรก็ชวนนำงกินด้วยกัน ครั้นกินอำหำรจนอ่ิมก็ชวน
กันไปเล่น แสดงถึงไมตรีจิตที่ดีต่อกันของตัวละครทั้งสอง นอกจำกนี้ผู้ประพันธ์ยังบรรยำยกำรกระท ำ
ของตัวละครที่แสดงถึงควำมรัก เช่น “កក្សៀក្សក្សោន់ដដកដីរព្តស្ង្” แปลว่ำ เดินกอดจูงมือกันไป “ទនទឹមរីររង្្
ក្ស មារា” กุมำรทั้งสองนั่งแนบเคียงกัน ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มีต่อกันของ  
ตัวละครทั้งสองท่ีผู้ประพันธ์ถ่ำยทอดออกมำท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสแห่งควำมรัก 
 

 6.7.2  เรำทรรส 
เรำทรรส คือ รสแห่งควำมโกรธ ควำมแค้นเคือง เป็นปฏิกิริยำ 

ทำงอำรมณ์ที่เกิดจำกกำรรับรู้ควำมโกรธหรือกำรกระท ำที่รุนแรงของตัวละคร1 ในเรื่องลักษณะวงศ์
พบเรำทรรส เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์มำชิงนำงสุวรรณอ ำภำ แล้วเขียนสำรท้ำรบไว้ เมื่อท้ำววิรุญมำศ
ได้อ่ำนสำรจึงโกรธ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ พอจบสำรอ่ำนสิ้นให้แสนแค้น กระทืบแท่นดั่งฟ้ำคะนองสำย 
  โอ้ลูกเท่ำขี้ตำมำท้ำทำย   กูนี้หมำยว่ำใครที่ไหนมำ 
  จะตำมล้ำงเสียให้วำงชีวำวำตม์  แล้วจำกอำสน์ออกพระโรงท้ำวยักษำ 
  สิงหนำทประกำศสั่งแก่เสนำ  จงกรีธำพลมำรชำญสงครำม 
  ให้เร่งรัดจัดกันให้ทันแค้น   สักสิบแสนที่ช ำนำญชำญสนำม 
      … 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 
 

จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุญมำศเม่ืออ่ำนสำรท้ำรบเสร็จก็โกรธ จึงให้ทหำร
จัดเตรียมพลที่มีควำมช ำนำญในกำรรบเพ่ือที่จะไปฆ่ำพระลักษณวงศ์และชิงตัวนำงสุวรรณอ ำภำคืน 
ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยอำกำรโกรธของท้ำววิรุญมำศที่แสดออกมำ คือ กำรกระทืบเท้ำเสียงดัง ดังบท
ประพันธ์ว่ำ “กระทืบแท่นดั่งฟ้าคะนองสาย” ซึ่งเป็นแรงขับทำงอำรมณ์ของผู้ที่มีควำมโกรธที่ต้องกำร
แสดงออก อีกท้ังยังเย้ยหยันว่ำพระลักษณวงศ์เป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็ก ๆ เปรียบดั่งขี้ตำช่ำงกล้ำที่จะมำ
ท้ำรบกับพญำยักษ์ ดังบทประพันธ์ว่ำ “โอ้ลูกเท่าข้ีตามาท้าทาย” ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงแรงขับควำม
โกรธที่ต้องกำรกดอีกฝ่ำยหนึ่งให้ต่ ำต้อยหรือยกตนให้เหนือกว่ำอีกฝ่ำยเพ่ือบรรเทำควำมโกรธที่มีใน

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 157. 
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ขณะนั้น ในตอนนี้ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสของควำมโกรธ ควำมแค้นเคือง ของตัวละครฝ่ำยร้ำยที่มีต่อตัว
ละครอีกฝ่ำยหนึ่ง 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสเรำทรรสเรียกว่ำ วุทธ์ (រុទធ) คือ รสแห่งควำมโกรธ 

ควำมแค้นเคือง ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบเรำทรรส เช่น ตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์มำช่วย
นำงสุวัณณ์อัมพำ แล้วเขียนสำรท้ำรบไว้ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์ได้อ่ำนสำรก็โกรธ ดังบทประพันธ์ 
 
 614  ទតចរ់ទន្តនតាំរទាខ្លា ាំង្   លាន់ឮែាាំង្ៗរន់ករក្សដព្ក្ស 
  កយីអាមន ស្ាាលចដរង្   ខ្លួនតូចរ  នដចែ ានមរណា ។ 
 615  ជ្ាតិជ្ាមន ស្ាអារ់ស្ក្សតិយស្  ស្ាំដីវាខ្ពស្ក់លីកវែាស្ ៍
  មានគិតែដាច់ដលជ់្នែា    យក្សនគរាអញជ្ាហលបង្ ។ 
 616  នឹក្សកឡីង្កដដ ណាស្ព់្ក្ស ង្អាស្ រី  វាយស្គរព្គរ់រីឮហក្សដង្ៗ 
  ហព្ស្ក្សកែៅកស្នាឥតគិតហព្ក្សង្   កស្ដចហស្ដង្ចរចូលក្សនុង្ករាង្ជ្័យ ។ 
 617  កឡីង្គង្់កលីហទនរតនអាស្នា  ជ្ួរជ្ ំកស្នាម ខ្មន្តនតី 
  ព្ាស្ល់ាហនកវីយរួក្សកស្នី   ោែ តខ្ែីកក្សណឌ រលឲ្យព្គរ់ាន  ។ 
 618  អញនឹង្កលីទ័រចរ់កចរខ្ែា ាំង្  វាលរចូលវាាំង្ទាាំង្ស្នធយា 
  លួចនាាំស្ វណណនាង្អមាព     កចញរីភារាកទៅរត់កែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 77-78) 
 
 614  ทอดจบกระทืบบำทำดังลั่น  ส่งเสียงลัน่ยิ่งล้นพน้ 
  เหวยไอ้มนุษย์พำลจังไร   ตัวเล็กเท่ำเหำหำญมรณำ ฯ 
 615  ชำติเปน็มนุษย์อัปเกียรติยศ  ค ำพูดมันสงูเหนือเวหำสน ์
  มีควำมคิดมำตัดถึงชนมำ   เอำนครำกูเป็นเล่น ฯ 
 616  นึกข้ึนเดือดมำกกรุงอสุรี  ตีกลองครบสำมได้ยินเสียงดังลัน่ 
  ร้องเรียกเสนำไม่คิดเกรง   เสด็จแสดงจรเข้ำในโรงชัย ฯ 
 617  ขึ้นประทบัเหนือแท่นรัตนอำสนำ ประชุมเสนำมุขมนตร ี
  ตรัสว่ำแนะ่เวยพวกเสน ี   รีบเกณฑ์รี้พลให้ครบกัน ฯ 
 618  กูจะยกทัพจับโจรร้ำย  มันลอบเข้ำวังทัง้สนธยำ 
  ขโมยน ำสุวัณณ์นำงอัมพำ   ออกจำกพำรำไปหำยเลย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์  ท้ำววิรุฬมำตย์ เมื่ออ่ำนสำรท้ำรบเสร็จก็ โกรธ 
ผู้ประพันธ์บรรยำยกิริยำอำกำรของท้ำววิรุฬมำตย์ว่ำ “ទន្តនតាំរទាខ្លា ាំង្  លាន់ឮែាាំង្ៗរន់ករក្សដព្ក្ស” แปลว่ำ 
กระทืบเท้ำอย่ำงแรงดังลั่นสั่นสะเทือนยิ่งนัก เป็นกำรแสดงอำกำรโกรธแค้นของตัวละครที่ท ำให้ผู้อ่ำน



  247 

จินตนำกำรภำพตำมได้อย่ำงกระจ่ำงชัด นอกจำกนี้ยังมีกำรข่มขวัญหรือดูหมิ่นอีกฝ่ำยหนึ่ง เช่น “កយីអា
មន ស្ាាលចដរង្  ខ្លួនតូចរ  នដចែ ានមរណា  ជ្ាតិជ្ាមន ស្ាអារ់ស្ក្សតិយស្  ស្ាំដីវាខ្ពស្ក់លីកវែាស្៍” แปลว่ำ เหวยไอ้
มนุษย์พำลจังไรตัวเล็กเพียงเท่ำเหำช่ำงไม่กลัวตำย เป็นเพียงมนุษย์ไร้ซึ่งเกียรติ แต่ค ำพูดช่ำงสำมหำว
ยิ่งนัก บทประพันธ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำตัวละครท้ำววิรุฬมำตย์แสดงอำรมณ์โกรธโดยกำรยกตน 
ข่มพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำเป็นเพียงมนุษย์ไม่มีทำงที่จะสำมำรถต่อสู้กับพญำยักษ์อย่ำงตนได้ จำกนั้น
ผู้ประพันธ์จึงบรรยำยกำรกระท ำของท้ำววิรุฬมำตย์ที่จัดเตรียมกองทัพไปสู้รบกับพระลักขณ์สินนวงส์
ต่อไป กำรบรรยำยของผู้ประพันธ์แสดงให้เห็นถึงควำมโกรธ ควำมแค้นเคือง ของตัวละครที่มีต่อ  
ตัวละครอีกตัวหนึ่งได้อย่ำงชัดเจน 
 

 6.7.3  วีรรส 
วีรรส คือ รสแห่งควำมกล้ำหำญ เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำกกำร

รับรู้ควำมมุ่งมั่นในกำรต่อสู้ของตัวละครเอก อำจเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรสู้รบ 1 ในเรื่อง 
ลักษณะวงศ์พบวีรรส เช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศรบกับพระลักษณวงศ์แล้วพระลักษณวงศ์แผลงศร 
ฆ่ำทหำรของท้ำววิรุญมำศจนตำยกันเกลือน ท้ำววิรุญมำศโกรธมำกจึงไสช้ำงเข้ำไปหำพระลักษณวงศ์
แต่พระลักษณวงศ์ไม่รู้สึกเกรงกลัวชักม้ำเข้ำไปหำท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ 
 
  พญำยักษ์คั่งแค้นแสนพิโรธ   เห็นรำกโษสพลขันธ์นั้นตักษัย 
  กระทืบไสคชสำรอันชำญชัย   เข้ำโลดไล่บุกบั่นประจัญบำน 
  หน่อกระษัตริย์ชักอัสดรรับ   ยืนขยับเหยียบงำคชสำร 
  ชักพระขรรค์ฟันฟำดเจ้ำกรุงมำร  ดังสะท้ำนตกสะท้อนธรณี 
  พญำมำรปำนปิ้มจะม้วยมิด   ค่อยแข็งจิตอ่ำนเวทของยักษี 
  ที่เจ็บกำยหำยสิ้นทั้งอินทรีย์   อสุรีกลับเหำะขึ้นเมฆำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 82) 
 

จำกบทประพันธ์ เมื่อพระลักษณวงศ์เห็นท้ำววิรุญมำศไสช้ำงเข้ำมำ
หมำยจะเข่นฆ่ำแต่พระลักษณวงศ์ไม่กลัวเกรงกลับควบม้ำเข้ำไปหำ แล้วให้พระขรรค์ฟันท้ำววิรุญมำศ
จนบำดเจ็บ ท้ำววิรุญมำศจึงท่องมนต์รักษำตนเองแล้วจึงเหำะหนีขึ้นไปบนท้องฟ้ำ ผู้ประพันธ์ได้
บรรยำยควำมกล้ำหำญของพระลักษณวงศ์ที่ เป็นเพียงเด็กที่ต่อสู้กับพญำยักษ์ผู้มีฤทธิ์มำกแต่ 
พระลักษณวงศ์ไม่มีควำมเกรงกลัวท้ำววิรุญมำศ ควบม้ำเข้ำไปหำท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์  

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 161. 
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“หน่อกระษัตริย์ชักอัสดรรับ   ยืนขยับเหยียบงาคชสาร” ผู้ประพันธ์ใช้ภำพสิ่งเล็กเทียบกับสิ่งใหญ่ คือ 
มนุษย์ที่เป็นเด็กกับพญำยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ ม้ำทรงของพระลักษณวงศ์กับช้ำงทรงของท้ำววิรุญมำศ  
ซึ่งดูเหมือนจะไม่สำมำรถสู้กับได้แต่ในที่สุดพระลักษณวงศ์ก็เป็นผู้ที่ท ำร้ำยท้ำววิรุญมำศจนบำดเจ็บ 
และยังให้ภำพที่น่ำประทับใจในฉำกต่อสู้คือตัวละครเอกควบม้ำขึ้นไปยืนบนงำช้ำงแล้วใช้พระขรรค์ฟัน
ตัวร้ำย ในตอนนี้ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสควำมกล้ำหำญของตัวละครที่มีควำมอุตสำหะพยำยำมที่จะต่อสู้
กับมำรร้ำยที่น่ำกลัวโดยไม่หวำดหวั่นจนได้รับชัยชนะในที่สุด 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสวีรรสเรียกว่ำ วีร ( វីរ) คือ รสแห่งควำมกล้ำหำญ  

ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบวีรรส เช่น ตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์รบกับท้ำววิรุฬมำตย์  
ซึ่งท้ำววิรุฬมำตย์สั่งทหำรให้เข้ำไปจับตัวพระลักขณ์สินนวงส์ แต่พระลักขณ์สินนวงส์ใช้พระขรรค์ฟำดฟัน
เหล่ำทหำรจนท้ำววิรุฬมำตย์ต้องถอยทับ ดังบทประพันธ์ 
 
 652  ោលកនាះព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្  កព្ទីស្ព្ទង្់អាំណាចរិទធីោល  
  ព្រះអង្គព្គវីព្រះខ្័នលលា    ោរ់រលកស្នាយក្សខស្ល រ់គរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 82-83) 
 
 652  กำลนัน้พระลักขณ์สนีนวงส์  ทรงอ ำนำจฤทธิ์กล้ำ 
  พระองค์ส่ำยพระขรรค์ถลำ   ฆ่ำพลเสนำยักษ์ตำยเป็นกอง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยท่ำทีของพระลักขณ์สีนนวงส์เมื่อเห็น
เหล่ำกองทัพยักษ์ลุมล้อมเข้ำมำหมำยจะจับตัว แต่พระลักขณ์สีนนวงส์ก็ไม่ได้เกรงกลัวใช้พระขรรค์
ฟำดฟันจนเหล่ำกองทัพยักษ์ล้มตำย ในตอนนี้แสดงให้เห็นควำมเป็นวีรบุรุษของตัวละครเอกอย่ำง  
พระลักขณ์สีนนวงส์ที่ไม่หวั่นเกรงต่อภยันตรำย อีกทั้งยังสำมำรถจัดกำรกับศรัตรูได้อย่ำงสมเกียรติ 
ในตอนนี้จึงแสดงภำพควำมเป็นวีรบุรุษของพระลักขณ์สีนนวงส์ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสควำมกล้ำหำญ  
ของตัวละครที่ต่อสู้กับศัตรูโดยไม่หวำดหวั่น 
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 6.7.4  พีภัตสรส 
พีภัตสรส คือ รสแห่งควำมเกลียดชัง ควำมเบื่อระอำ เป็นปฏิกิริยำทำง

อำรมณ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรรับรู้ควำมน่ำรังเกียจหรือเบื่อระอำ1 ไม่ว่ำจะเป็นจำกนิสัย ชำติก ำเนิดหรือ
รูปลักษณ์ของตัวละคร ในเรื่องลักษณะวงศ์พบพีภัตสรส เช่นตอนที่ท้ำววิรุญมำศพำตัวนำงสุวรรณอ ำภำ
มำอยู่ในเมืองมยุรำ พวกเหล่ำนำงสนมจึงพำกันปลอบประโลมนำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงเล่ำเรื่องรำวที่
ท้ำววิรุญมำศพรำกนำงจำกลูกให้เหล่ำสนมฟัง พร้อมทั้งกล่ำวค ำที่แสดงควำมเกลียดชังท้ำววิรุญมำศ 
ดังบทประพันธ์ 
 

  ไม่หมำยรักศักดิ์แสงของยักษำ  มิวันนี้ก็วันหน้ำจะตักษัย 
  ที่จะเชยสองชำยอย่ำหมำยใจ  เจ้ำกลับไปทูลเถิดเหมือนถ้อยค ำ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 41) 
 

จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำได้กล่ำวค ำที่แสดงให้เห็นว่ำนำงนั้นไม่
ต้องกำรที่จะเป็นมเหสีของท้ำววิรุญมำศ ดังบทประพันธ์ที่ว่ำ “ไม่หมายรักศักดิ์แสงของยักษา”  
แสดงให้เห็นว่ำนำงสุวรรณอ ำภำไม่ได้มีจิตปฏิพัทธ์ต่อท้ำววิรุญมำศ ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำว่ำ  
“ศักดิ์แสง” ซึ่งหมำยถึง ฐำนะสูงส่ง แต่ใช้ค ำนี้ เป็นค ำพูดในเชิงเย้ยหยัน ชี้ให้ผู้ อ่ำนเข้ำใจว่ำ  
นำงสุวรรณอ ำภำนั้นรู้สึกเกลียดชังท้ำววิรุญมำศ ในตอนนี้จึงท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสของควำมเกลียดชัง
ของนำงสุวรรณอ ำภำมีต่อท้ำววิรุญมำศ 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสพีภัตสรสเรียกว่ำ วิภัจฉ์ ( វមាភ្ចឆ) คือ รสแห่งควำม

เกลียดชัง ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบพีภัตสรส เช่นตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมเข้ำมำ
ลวงโลมนำงสุวัณณ์อัมพำแต่นำงสุวัณณ์อัมพำไม่ยอมพร้อมทั้งกล่ำวค ำบริภำษท้ำววิรุฬมำตย์  
ดังบทประพันธ์ 
 

 267  នាង្ស្ដ រ់ាក្សយយក្សខស្ដីលួង្កលាម  ព្រកលាមនាង្ទាត់ព្ចនក្សដិចខ្ញា ាំ 
  នាង្កគចនាង្រត់កែីយកវលីយវលង្   កជ្រែង្ស្ស្ង្តិះកដៀលលា ។ 
 268  ហនកវីយអាកចរចិតតអព្រីយ  តិរ ាីយចដរង្អេីអស្ច រយ 
  ម ខ្កនះករៀង្កនះជ្ិនកស្នែា   អញមិនព្តូវោរព្រ ស្អក្ស ស្ល ។ 
 269  អញស្ូមស្ែ លាព្រ ស្យា ង្កនះ  ហនអាស្ាំគិស្អញមិនខ្េល ់
  កែីយនាង្ច ះកចញមិនកយាគយល ់   មិនឲ្យអាំរលអ់ហង្អលព្រណ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 165. 
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 267  นำงฟงัค ำยักษ์กลำ่วลวงโลม  ประโลมนำงเตะผลักหยิกขย ำ 
  นำงหลีกนำงวิง่แล้วเฉลยฉลอง  ด่ำตอบด้วยต ำหนิวำ่ ฯ 
 268  แน่ะเอยไอ้โจรจิตอัปรีย ์  เดียรถีย์จังไรอะไรขนำดนี้ 
  หน้ำนี้เรียงนีไ้ม่อยำกเสน่หำ   กูไม่ต้องกำรชำยอกุศล ฯ 
 269  กูขอลำผู้ชำยอยำ่งนี ้  แน่ะไอ้สกปรกกูไม่ต้องกำร 
  แล้วนำงลุกออกไม่อยำกเห็นหน้ำ  ไม่ให้กังวลปัดออกจำกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรกระท ำของนำงสุวัณณ์อัมพำที่ถูกท้ำว
วิรุฬมำตย์เข้ำมำลวงโลม โดยนำงกล่ำวค ำบริภำษท้ำววิรุฬมำตย์ต่ำง ๆ นำนำ เช่น “ហនក វីយអាកចរ 
ចិតតអព្រីយ” แปลว่ำ แน่ะไอ้โจรจิตอัปรีย์, “អញមិនព្តូវោរព្រ ស្អក្ស ស្ល” แปลว่ำ กูไม่ต้องกำรผู้ชำยอกุศล, 
“ហនអាស្ាំគិស្អញមិនខ្េល់” แปลว่ำ แน่ะไอ้สกปรกกูไม่สนใจ เป็นต้น ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวของตัวละคร
แสดงให้เห็นถึงควำมรังเกลียด เกลียดชัง ของนำงสุวัณณ์อัมพำที่มีต่อท้ำววิรุฬมำตย์ ในตอนนี้จึงแสดง
ให้เห็นถึงควำมเกลียดชังที่แสดงออกผ่ำนกำรกระท ำของตัวละคร 
 

 6.7.5  ศำนตรส 
ศำนตรส คือ รสแห่งควำมสงบใจ เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำก 

กำรรับรู้ภำวะควำมสงบ1 รู้สึกสมใจ อ่ิมเอมใจ เป็นต้น ในเรื่องลักษณะวงศ์พบศำนตรส เช่นตอนที่
กล่ำวถึงพระฤๅษีที่บวชอยู่ในป่ำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ขอยกเรื่องกล่ำวเนื่องถึงดำวบส อันทรงพรตอยู่ในไพรระหง 
  ตบะกิจฤทธิ์เรืองจ ำเริญองค์   หนังเสือทรงผูกชฎำประค ำคล้อง 
  พระมุนีมีนำมมหำเมฆ   อดิเรกฤทธีไม่มีสอง 
  ส ำรวมฌำนมัสกำรพระเพลิงกอง  อยู่ในห้องหิมวำพนำลี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 47) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงฤๅษีตนหนึ่งมีนำมว่ำ มหำเมฆ ซึ่ง
บวชเป็นฤๅษีเป็นเพ็ญฌำนอยู่ในป่ำ ในฉำกนี้ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยรูปลักษณ์ของฤๅษีว่ำแต่งกำยด้วย
หนังเสือ สวมชฎำ และคล้องลูปประค ำ และยังบรรยำยถึงกิจของฤๅษีตนนี้ที่หมั่นกระท ำ เช่น  

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 168. 



  251 

กำรบ ำเพ็ญตบะ คือ กำรข่มกิเลสโดยกำรทรมำนตัว1 และกำรบ ำเพ็ญฌำน คือ กำรเพ่งอำรมณ์จน 
จิตแน่วแน่เป็นสมำธิ2 ท ำให้ผู้อ่ำนจิตนำกำรถึงนักบวชที่หมั่นฝึกฝน ปฏิบัติและภำวนำเป็นกิจวัตร  
น่ำเลื่อมใสศรัทธำ ในตอนนี้จึงท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสของควำมสงบใจจำกกำรบรรยำยรูปลักษณ์และ
กิจวัตรตัวละคร 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสศำนตรสเรียกว่ำ สันติ (ស្នតិ) คือ รสแห่งควำม

สงบใจ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบศำนตรส เช่นตอนที่ บรรยำยถึงพระมหำเมฆ  
ดังบทประพันธ์ 
 

 304  កនះនឹង្ស្ាំហដង្ហលលង្កទៅព្តង្់  រីអង្គមែាកមឃមួយអង្គដន 
  គង្់កនៅអាព្ស្មក្សនុង្ក្ស ដី    ហតង្ព្ទង្់ររមីស្ង្ស្ីលស្ិទធ ។ 
 305  ព្ររខ្ាង្ចកនលាះកជី្ង្គីរី   ឫស្្ីម នីអនក្សព្ទង្់ព្រឹតត 
  ព្ទង្់ាក្ស់ហស្បក្សខ្លាស្បូវព្ក្សង្់ជិ្ត   ោន់ព្ក្សិតយាមកភ្ទឥស្ីលា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 36-37) 
 
 304  บัดนี้จะส ำแดงแถลงไปถึง  เก่ียวกับองค์มหำเมฆองค์ใน 
  ประทับอยู่อำศรมในกุฏิ   บ ำเพ็ญบำรมีถือศีล ฯ 
 305  อำศัยอยู่ข้ำงเชิงคีรี  ฤๅษีมุนีทำ่นทรงพรต 
  ทรงสวมใส่หนังเสือหญ้ำคำกรองชิด  ถือกิจตำมเพศฤๅษี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงฤๅษีมหำเมฆที่บ ำเพ็ญบำรมีถือ
ศีลอยู่ในป่ำ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงวัตรปฏิบัติของฤๅษี กำรแต่งกำย สถำนที่อยู่อำศัย ซึ่งจำกกำร
บรรยำยท ำให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพอันสงบสบำยใจ เนื่องจำกกล่ำวถึงลักษณะของผู้ทรงศีลที่น่ำเลื่อมใส
ศรัทธำ ในตอนนี้จึงท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสของควำมสงบใจจำกกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 455. 

2 เรื่องเดียวกัน, 410. 
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 6.7.6  หำสยรส 
หำสยรส คือ รสแห่งควำมสนุกสนำน เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ท่ีเกิดจำก

กำรรับรู้ภำวะขบขัน1 ในเรื่องลักษณะวงศ์พบหำสยรส เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์ลอบเข้ำไปในเมือง
มยุรำเพ่ือชิงตัวนำงสุวรรณอ ำภำในตอนกลำงคืนแล้วพบเหล่ำนำงสนมนอนหลับอยู่ ซึ่งผู้ประพันธ์ 
ได้บรรยำยอำกัปกิริยำท่ำนอนต่ำง ๆ ดังบทประพันธ์ 
 
  แกว่งพระขรรค์ฟันสำยวิสูตรขำด  เห็นนำงนำฏนักสนมนอนไสว 
  ระเนนหลับทับกันเป็นหลั่นไป  แสงโคมไฟส่องหน้ำเป็นนวลคม 
  ขวดน้ ำมันคันฉ่องกระเหม่ำไต้  เจ้ำเสี้ยมไม้น้อยน้อยไว้สอยผม 
  ที่ลำงนำงนอนสนิทลืมปิดนม  ทัดยำดมหลับอยู่กับหูนำง 
  บ้ำงเล่นเพื่อนเบือนกำยให้เพื่อนกอด  ประสำนสอดกรเก่ียวไม่ไกลข้ำง 
  นำสิกเสียดเบียดชิดอยู่ติดปรำง  จับนมนำงบ้ำงหลับประทับกัน 
  บ้ำงละเมอเพ้อพูดถึงชำยชู้   น่ำอดสูที่มันฉวยผ้ำห่มฉัน 
  บ้ำงหลงกอดสอดคล ำขย ำกัน  จนผ้ำพันหลุดเลื่อนออกจำกตัว 
  บ้ำงละเมอเพ้อคว้ำเที่ยวหำหวี  ไปเที่ยวลี้เพื่อนกันแล้วสั่นหัว 
  บ้ำงละเมอตื่นนอนใส่กลอนครัว  จะแต่งตัวลำยช่อไปล้อชำย 
      ... 
  ลำงอนงค์หลงอยำกเล่นหมำกเก็บ  ละเมอเปำะเคำะเลบ็อยู่ไหวไหว 
  สบถทีว่ำพี่เล่นอะไร   ไม่รักให้ดอกขี้ฉ้อเอำต่อตำ 
  บ้ำงหลงชักจ้องหน่องน้องถนอม  ท ำปำกรอมมือชักพยักหน้ำ 
  ที่นักเลงเล่นสะแกแลสกำ   เสมอท้ำเบี้ยรับแล้วกลบัรุน 
  บ้ำงละเมอเล่นสนุกหมำกรุกรบ  ยกสินธพลงประพำดพิฆำตขุน 
  ก็ยกโคนขึ้นกระแทกแตกเป็นจณุ  ท ำมือวุ่นเลิกหลกหัวอกกัน 
  ฝูงอนงค์หลงละเมออยู่เกลื่อนกลำด  พระหน่อนำถทัศนำเกษมสันต์ 
  พระยิ้มพลำงแย้มเพลินด ำเนินพลัน  เข้ำสุวรรณห้องแก้วอันแพรวพรำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 67-69) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยท่ำทำงกำรนอนของเหล่ำนำงสนมที่
คอยดูแลรับใช้นำงสุวรรณอ ำภำว่ำมีลักษณะท่ำทำงต่ำง ๆ กันไป เช่น บำงนำงนอนเปิดหน้ำอกจนเห็น
ทรวงอก บำงนำงนอนละเมอถึงชำยอันเป็นที่รัก บำงนำงนอนเล่นเพ่ือนกัน ฯลฯ อำกำรเหล่ำนี้ 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 172. 
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เป็นกิริยำอำกำรที่ไม่น่ำดูของเหล่ำสตรีที่อยู่ในวัง ซึ่งผู้ประพันธ์ได้พรรณนำไว้โดยละเอียด ในท ำนอง
หยอกล้อแกมเสียดสีผู้หญิงที่ในตอนกลำงวันเรียบร้อยสวยงำมแต่เวลำนอนกลับตรงกันข้ำม  
พระลักษณวงศ์เมื่อได้เห็นท่ำทำงของนำงเหล่ำนั้นก็รู้สึกขบขัน ดังบทประพันธ์ที่ว่ำ “... พระหน่อนาถ
ทัศนาเกษมสันต์   พระยิ้มพลางแย้มเพลินด าเนินพลัน ...” นอกจำกสร้ำงควำมขบขันให้แก่ตัวละคร
ภำยในเรื่องแล้ว ฉำกนี้ยังสร้ำงควำมขบขันให้แก่ผู้อ่ำนอีกด้วย 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสหำสยรสเรียกว่ำ หัสส์ (ែស្្) คือ รสแห่งควำม

สนุกสนำน ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบหำสยรส เช่นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์มำพบกับ
นำงเทพเกสสร ทั้งสองจึงร้องเพลงโต้ตอบกัน ดังบทประพันธ์ 
 
 345  កទីរនាង្កព្ចៀង្លាឱរាជ្ែង្្  ែិចកែីរព្ាច់ព្តង្់ឮស្ាំកឡង្ 
  ទាំកលីមែាែង្្ព្រ ង្កលាតកលង្   ច ះហស្េង្រក្សចិក្សរ រា ែង្ ។ 
 346  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាព្ស្កណាះករក្ស  ស្តេរីយាំហព្ស្ក្សកែីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកឡង្រ រា យាំកវលីយវលង្    ដូចរង្កឃីញស្ៃួននួនលអោដ ត់ ។ 
 347  ក្ស្ព្តីកព្ចៀង្លាឱព្រ ស្ព្រជ្ញ  អនក្សមានអាំណាចជ្ាតិមែាក្ស្ព្តយ ៍
  រអូនកឃីញអនក្សរង្ហស្នអាណិត   ខ្េលខ់្េាយក្សនុង្ចិតតាែ នរស្យ ។ 
 348  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱព្ស្ីរតន   ែារមាត់ក កស្ីច1កលង្ញញឹមព្ាយ 
  រង្រនចូលចិតតគង្់គិតស្ដ យ   មិនទាន់រួមោយកនៅកក្សែង្ណាស្ ់។ 
 349  ស្ាំកឡង្ទាាំង្រីរឮព្ក្សលួច   កព្ចៀង្ព្ចួចកែដាះែដង្វលង្កវលីយោល ស្ ់
  កលង្កស្ីចរីរព្រណក្សានតទ ក្សខចបស្ ់  អរណាស្ក់ព្ស្ីរព្ស្ួលជ្ាមួយាន  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 41-42) 
 
 345  จึงนำงร้องว่ำโอ้รำชหงส ์  เหำะเหินตรงได้ยินเสียง 
  เกำะบนมหำหงส์เตรียมโลดเลน่  ลงแสวงหำจิกเหล่ำบุปผำ ฯ 
 346  กุมำรำร้องว่ำเพรำะมำก  สัตว์อันว่ำร้องตะโกนบินด้วยกนั 
  เสียงบุปผำร้องโต้ตอบ   ดั่งพี่เห็นสงวนนวลลออยิ่งนัก ฯ 
 347  กษัตรีร้องว่ำโอ้ชำยปรำชญ ์  ท่ำนมีอ ำนำจชำติมหำกษัตริย ์
  น้องเห็นท่ำนพี่แสนสงสำร   กระวนกระวำยในจติไม่มีอะไรเหลือ ฯ 
 348  กุมำรำร้องว่ำโอ้ศรีรัตน ์  อ้ำปำกหัวเรำะเล่นยิ้มพริ้มพรำย 
  พี่ได้ชอบใจคิดเสียดำย   ไม่ทันร่วมกำยอยู่ยงัเด็กนัก ฯ 
 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ ក កស្ីច สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ កស្ីច หมำยควำมว่ำ หัวเรำะ 
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 349  เสียงทั้งสองได้ยินแหลมก้อง  ร้องเพลงแฝงนัยโต้ตอบกัน 
  เล่นหัวเรำะสองคนกสำนต์ทุกข์  ยินดีมำกหัวเรำะด้วยกัน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรกระท ำของพระลักขณ์สินนวงส์กับ 
นำงเทพเกสสร ที่ทั้งคู่ได้มำพบกันและเล่นด้วยกันเพ่ือรอพระฤๅษีมหำเมฆกลับจำกป่ำ ระหว่ำงนั้นทั้งคู่
ร้องเพลงโต้ตอบกันโดยมีกำรแฝงนัยถึงควำมรัก ซึ่งผู้ประพันธ์ได้บรรยำยถึงกำรแสดงออกถึงควำม
สนุกสนำนของเด็กทั้งสอง เช่น “កលង្កស្ីចរីរព្រណក្សានតទ ក្សខចបស្់  អរណាស្់កព្ស្ីរព្ស្ួលជ្ាមួយាន ” แปลว่ำ  
ทั้งสององค์เล่นหัวเรำะสนุกสนำนต่ำงยินดีต่อกัน แสดงให้เห็นถึงควำมสนุกสนำนของตัวละครเด็ก  
ทั้งสองที่ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรตำม ในตอนนี้จึงสร้ำงภำพควำมสนุกสนำนของ  
ตัวละครให้ผู้อ่ำนรับทรำบ 
 

 6.7.7  กรุณำรส 
กรุณำรส คือ รสแห่งควำมสงสำร เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำก 

กำรรับรู้ควำมทุกข์โศกของตัวละคร1 ก่อให้เกิดควำมหดหู่ เห็นใจ หรือสงสำร เป็นต้น ในเรื่องลักษณะวงศ์
พบกรุณำรส เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์ฟ้ืนสติขึ้นมำแล้วไม่พบมำรดำจึงร้องเรียกหำ ดังบทประพันธ์ 
 
  เจ้ำกู่ก้องร้องเรียกตะโกนหำ   พระมำรดำจรดลไปหนไหน 
  ยิ่งเรียกเรียกก็ยิ่งเงียบสงัดไป  แสงอุทัยมืดมืดเข้ำหมอกมัว 
  พระสุรเสียงส ำเนียงสนั่นแจ้ว  ลูกตื่นแล้วมำเถิดแม่ทูนหัว 
  แม่ไปไหนให้ลูกอยู่แต่ตัว   ลูกเกรงกลัวเสือสิงห์มันวิ่งมำ 
  เจ้ำครวญคร่ ำร่ ำเรียกจนสุดเสียง  เที่ยวมองเมียงตำมสุมทุมพุ่มพฤกษำ 
  ยิ่งแลเหลียวเปลี่ยวเปล่ำในหิมวำ  เจ้ำโศกำกัมปนำทเพียงขำดใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระลักษณวงศ์ที่ตื่นขึ้นแล้วไม่
พบมำรดำ จึงร้องเรียกหำมำรดำแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมำยิ่งร้องเรียกหำก็ยิ่งเงียบสงัด พระลักษณวงศ์
จึงร้องออกไปเพ่ือหวังบอกให้มำรดำรู้ว่ำพระองค์ตื่นแล้ว เพ่ือหวังให้มำรดำกลับมำหำ ในตอนนี้ท ำให้
ผู้อ่ำนรู้สึกสงสำรพระลักษณวงศ์เนื่องจำกพระลักษณวงศ์เป็นเด็กอำยุเพียง 8 ขวบ ที่ตื่นขึ้นมำแล้ว 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 176. 
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ไม่พบมำรดำต้องโดดเดี่ยวอยู่ในป่ำ ซ้ ำยังต้องมำพลัดจำกมำรดำซึ่งเป็นดั่งที่พ่ึงเดียวของพระองค์ท ำให้
พระลักษณวงศ์โศกเศร้ำเสียใจ ดังบทประพันธ์ที่ว่ำ “เจ้าโศกากัมปนาทเพียงขาดใจ” แสดงให้เห็นถึง
ควำมทุกข์ ควำมเสียใจของตัวละคร จึงส่งผลให้ผู้อ่ำนเกิดรสแห่งควำมสงสำรตัวละครพระลักษณวงศ์ 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสกรุณำรสเรียกว่ำ กรุณำ (ក្សរុណា) คือ รสแห่ง

ควำมสงสำร ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกรุณำรส เช่นตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ ฟ้ืนสติ
ขึ้นมำแล้วไม่พบมำรดำจึงออกตำมหำ ดังบทประพันธ์ 

 
 288  ទ ក្សកស្លះព្តង្់កនះក្ស ាំចហចង្  ស្ូមហលលង្រីរ ព្តកទៅវមាញខ្ែី 
  ព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្ចព្កី្ស    រាព្តីព្តជ្ាក្ស់ភាញ ក្ស់ដឹង្អង្គ ។ 
 289  ឯមនដស្ណដ ាំព្ក្ស ង្យក្សា   កស្បីយរីោយាកឡីង្ឡឺនឡង្់ 
  រាវរក្សមាាកដាយកស្ែ ះព្តង្់   មិនមានរង្អង្់ព្គរ់ទិស្ទី ។ 
 290  រ ាំកឃីញជី្នីក្ស្ព្តឱតតម   ភ្ិតភ្័យកព្ក្សៀមអស្ឥ់ន្តនទីយ ៍
  កព្ោក្សរត់រក្សស្រេព្គរ់ទិស្ទី   រ ាំកឃីញជី្នីក្សនុង្ព្រឹក្សា ។ 

... 
 292  ទួញព្រះក្សហន្ង្ហលលង្កស្ោ  លាឱមាាកទៅណារត់ 
  ក្សូនខ្ាំហព្ស្ក្សកែៅកែាក្សព្រមាត់   កមតចស្ៃ ត់រ ាំកវលីយព្ររ់ក្សូនែង្ ។ 
 293  ឥឡូវកែត កមតចកលាក្សកចលក្សូន  រត់ស្ូនយរ ាំព្ររ់កវលីយស្ស្ង្ 
  ទិស្ទីដំរន់កព្ជ្ាះព្ជ្លង្   ទង្វង្កលាក្សទីស្ា នណា ។ 

... 
 297  ល ះព្រះស្  រិយាអស្ដង្គត   រលត់ែ តហដនមែាព្រិលរី 
  ព្រះចនទរះហភ្លតយាង្ចរលី   រាំភ្លឺទិស្ទីទា ាំង្ព្ររី1 ។ 
 298  ព្ទង្់ព្ាច់រត់រក្សព្រះមាា  កនៅក្សនុង្អរញ្ាវាាែ នខ្លាចអេី 
  កនឿយណាយខ្លា ាំង្ករក្សកក្សែង្កស្ចក្សដី   ដួលរត់ស្ែ រតីាែ នដឹង្ព្រណ ។ 

... 
 300  កតីររត់រក្សកទៀតរ ាំ រ់ រ   វឹក្សវរវមាលវលក់្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ 
  រ ាំកឃីញមាាកស្ះកឡីយដន   កនឿយដព្ក្សគួរឲ្យអាណិតករក្ស ។ 
 301  ទួញកស្ក្សព្ាច់រក្សកដាយទួលទី  អញ្ជលីកលីក្សក្សរគួរស្កង្េគ 
  រួង្ស្ួង្រន់ព្ស្ន់កទៅកលីកមឃ   កែីយហព្ស្ក្សឲ្យកទាត ជ្ួយនាាំ ។ 
 302  រង្ែាញមាា៌ា ស្រេទិស្ទី   ឲ្យជ្ួរជ្ិនីក្ស ាំស្ យស្ាំ 
  កទាះកនៅទីណាជួ្យឱរតាមក   ទាំរាាំកយីង្រនក្សានតទ ោខ  ។ 
 
 

                                                           
1 เนื่องจำกเอกสำรต้นฉบับไม่ชัดเจนพบอักษรเพียง ព្ររី จำกข้อมูลจึงสันนิษฐำนว่ำน่ำจะหมำยถึง ព្រាំរី 

หมำยถึงแปด ซึ่งสอดคล้องกับบริบทชัดเจน คือ ทิศท้ังแปด 
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 303  កទីរកស្ដចកចញចក្សកជី្ង្គិរី  ចរលីាមកដាយដព្រររេា 
  កឃីញអស្ស់្រេស្តេមីរកព្តៀរព្ា   ហរលក្សហតអាាែ ព្ាត់ព្រស្កម ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 34-36) 
 
 288  ยุติเร่ืองตรงนี้ไม่แถลงควำม  ขอแถลงเก่ียวกับบุตรไปทนัที 
  พระลักขณ์สีนนวงศ์จักรี   รำตรีหนำวฟื้นรูส้ึกองค์ ฯ 
 289  ส่วนมนตร์สะดมกรุงยักษำ  คลำยจำกกำยำลืมตำขึ้น 
  ควำนหำมำรดำโดยตรง   ไม่มีหยุดรอทุกทิศที่ ฯ 
 290  ไม่เห็นชนนีกษัตริย์อุดม  หวำดกลัวหม่นทั่วอินทรีย ์
  ลุกขึ้นวิ่งหำทั่วทุกทิศที ่   ไม่เห็นชนนีในพฤกษำ ฯ 

... 
 292  ร้องไห้พระกันแสงแถลงโศกำ ว่ำโอ้มำรดำหำยไปไหน 
  ลูกพยำยำมร้องเรียกตะโกนสุดใจ  ไฉนเงียบไม่เฉลยตอบลูกด้วย ฯ 
 293  เดี๋ยวนี้เหตุใดท่ำนทิ้งลูก  หำยสูญไม่เฉลยตอบกลับเลย 
  ทิศที่ต ำบลซอกธำร   แม่ที่รักอยู่ที่สถำนไหน ฯ 

... 
 297  คร้ันพระสุริยำอัสดงคต  ลับหำยแดนมหำปฐพี 
  พระจันทร์ขึ้นครู่หนึ่งยำ่งจรลี  ส่องแสงทิศที่ทัง้แปด ฯ 
 298  ทรงเที่ยววิ่งหำพระมำรดำ  อยู่ในอรัญวำไม่กลัวอะไร 
  เหนื่อยมำกล้นด้วยควำมเป็นเดก็  ล้มสิ้นสติไม่รู้สึกตัว ฯ 

... 
 300  จึงวิ่งหำอีกไม่หยุดหย่อน  วิ่งวนในพฤกษไ์พร 
  ไม่เห็นมำรดำเสียเลย   เหนื่อยยิ่งควรให้สงสำรนัก ฯ 
 301  ร้องไห้โศกเที่ยวหำตำมเนินดนิ อัญชลียกกรควรให้สังเวช 
  บวงสรวงบนบำนไปบนฟ้ำ   แล้วร้องให้เทพยดำช่วยน ำ ฯ 
 302  แสดงมรรคำทุกทิศที ่  ให้พบชนนีอยำ่ซวย 
  ถึงแม้อยู่ที่ไหนช่วยอุปถัมภ์   ค้ ำจุนเรำได้กสำนติ์ทุกขำ ฯ 
 303  จึงเสด็จออกจำกเชิงคีรี  จรลีตำมโดยไพรบรรพตำ 
  เห็นเหล่ำสรรพสัตว์มำกมำยเรียงรำย  แปลกแต่ตัวฉันพลัดพรำกแม่ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงพระลักขณ์สินนวงส์ที่ ฟ้ืนสติ
ขึ้นมำแล้วแต่ไม่พบมำรดำจึงพยำยำมตำมหำจนค่ ำก็ยังตำมแล้ว แล้วก็คร่ ำครวญถึงมำรดำจนสิ้นสติ 
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ลงไปอีกครั้ง เมื่อฟ้ืนขึ้นมำอีกก็ออกตำมหำมำรดำต่อ ซึ่งงเป็นกำรแสดงควำมเศร้ำโศกเสียใจของ  
ตัวละครที่ต้องพลัดพรำกจำกบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น “ព្ទង្់ព្ាច់រត់រក្សព្រះមាា  កនៅក្សនុង្អរញ្ាវាាែ នខ្លាចអេី  
កនឿយណាយខ្លាាំង្ករក្សកក្សែង្កស្ចក្សដី  ដួលរត់ស្ែ រតីាែ នដឹង្ព្រណ” แปลว่ำ พระลักขณ์สินนวงส์วิ่งตำมหำรมำรดำ
อยู่ในป่ำโดยมิได้นึกถึงอันตรำย แต่ด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและเป็นเด็กจึงสลบลงไป, “កឃីញអស្ស់្រេស្តេ
មីរកព្តៀរព្ា  ហរលក្សហតអាាែ ព្ាត់ព្រស្កម” แปลว่ำ เห็นสัตว์มำกมำยแต่แปลกใจที่ไม่พบมำรดำ เป็นต้น  
จำกกำรบรรยำยของผู้ประพันธ์ท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสังเวชสงสำรตัวละครอย่ำงพระลักขณ์สินนวงส์ 
ที่เป็นเด็กแต่กลับต้องมำพรัดพรำกจำกมำรดำในกลำงป่ำ ส่งผลให้ผู้อ่ำนเกิดรสแห่งควำมสงสำร 
กับตัวละคร 

 
 6.7.8  ภยำนกรส 

ภยำนกรส คือ รสแห่งควำมหวำดกลัว เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำก
กำรรับรู้ควำมน่ำกลัว1 ในเรื่องลักษณะวงศ์พบภยำนกรส เช่นตอนที่พระลักษณวงศ์ฟ้ืนสติขึ้นมำแล้ว 
ไม่พบมำรดำจึงร้องเรียกหำ ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ขอยกบทงดเร่ืองในเมืองยักษ์ กล่ำวถึงลักษณวงศ์โอรสำ 
  เย็นระยับอับแสงพระสุริยำ   ที่มนตรำตรึงกำยก็คลำยองค ์
  วิเวกเสียงปักษีชะนีโหย   พฤกษำโบยโกญจนำปำ่ระหง 
  ผวำตื่นฟื้นสมประดีคง   ไม่เห็นองค์ชนนีที่เคียงนอน 
  ให้เสียวเสียวเหลียวหำในป่ำใหญ่  เสียงเรไรหริ่งหริ่งริมสิงขร 
  ยะเยือกเย็นเส้นหญ้ำวนำดร   ยิ่งอำวรณ์หวั่นหวั่นพรั่นพระทัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำบรรยำกำศรอบข้ำงในขณะที่ 
พระลักษณวงศ์พ่ึงฟ้ืนคืนสติขึ้นมำในช่วงเวลำจวนค่ ำแสงสว่ำงเริ่มเลือนลำง ชะนีส่งเสียงร้องโหยหวน 
ใบไม้เริ่มไหวสะเทือนด้วยเสียงของสัตว์ พระลักษณวงศ์เมื่อฟ้ืนสติขึ้นมำแล้วไม่เห็นมำรดำ 
จึงท ำให้หวำดกลัว บรรยำกำศในขณะนั้นอำกำศก็เริ่มเย็นลงกอปรกับเรไรเริ่มส่งเสียงร้อง ยิ่งท ำให้
พระลักษณวงศ์รู้สึกหวำดกลัว ดังบทประพันธ์ “ยิ่งอาวรณ์หวั่นหวั่นพรั่นพระทัย” ในตอนนี้ผู้ประพันธ์
ใช้ฉำกที่เป็นธรรมชำติและเวลำในกำรสร้ำงภำพควำมหวำดกลัวให้กับตัวละคร ในขณะเดียวกันผู้อ่ำน
ก็ได้รับรสของควำมน่ำกลัวนั้นผ่ำนกำรพรรณนำฉำกและอำรมณ์ของตัวละครในขณะนั้นด้วย 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ธรรมสำร, 2549), 185. 
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ในส่วนของภำษำเขมรรสภยำนกรสเรียกว่ำ ภัย (ភ្យ) คือ รสแห่งควำม
หวำดกลัว ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบภยำนกรส เช่นตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำ ฟ้ืนสติ
ขึ้นมำพบกับท้ำววิรุฬมำตย์ ดังบทประพันธ์ 
 
   ...    នាង្ព្ចនកែីយភ្ិតភ្័យតក្សកមា ។ 
 204  ហព្ស្ក្សជ្ាអាយក្សខអាកចរដព្រ  ឯង្ែ ានករក្សដព្ក្សមក្សរីណា 
  មក្សដាស្អ់ង្គអញនឹង្រ ព្ា   កមាែាហស្នកភ្លីរន់ករក្សដព្ក្ស ។ 

... 
 208  នាង្នាដនាង្ភ្័យញ័រក្សនុង្ព្រណ  កស្ទីរត់វមាញ្ាណក្ស្័យជ្ាមដង្ 
  នាង្ខ្ាំព្រហក្សក្សកែីយយាំែង្   ទង្វង្នាង្ព្ទង្់កស្យកស្ោ ។ 
 209  ព្ររ់លាខ្ញុំកនះជ្ាមកែស្ី  ហលមទាាំង្ជ្ាព្ស្ីមានរ ព្ា 
  ស្េ មីដនកយីង្ជ្ាក្ស្ព្ា    ព្ាត់ក្សនុង្ព្រឹក្សាហរក្សទីដទ ។ 
 210  ខ្ញុំនាាំឱរស្កដីរព្ាច់រក្ស   ព្ជ្ លរក្សកឃីញព្ស្ះ រ់អាព្ស្័យ 
  ស្ព្មាក្សឲ្យក្សានតនឹង្វឹលដវ   កចញរក្សស្េ មីហព្ក្សង្ជ្ួរាន  ។ 
 211  កទីរនាង្ដាស្រ់ ព្តព្ទង្់វមាកយាគ  ក្សូនកអីយក្សូនកព្ោក្សកឡីង្មនីមាន  
  ដបិតមានយក្សខយង្់មក្សាធា   ចូរក្សូនក្សាំព្ាអនក្សភាញ ក្ស់កឡីង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 25) 
 
   ...    นำงผลักไสแล้วหวำดกลวัตกประหม่ำ ฯ 
 204  ร้องว่ำไอ้ยักษ์ไอ้โจรไพร  เอ็งกล้ำมำกมำจำกไหน 
  มำถูกตัวฉันกับบุตรำ   โมหำแสนเสียสติพ้นประมำณ ฯ 

... 
 208  นำงนำถนำงกลัวสั่นในตัว  เกือบจะสิ้นวิญญำณกษัยเปน็คร้ังหนึ่ง 
  นำงพยำยำมตะโกนแล้วร้องด้วย  เนื้อทองนำงทรงเสวยโศกำ ฯ 
 209  บอกว่ำฉันนี้เปน็มเหส ี  แถมทั้งเป็นหญิงมีบุตรำ 
  สวำมีของเรำเป็นกษัตรำ   พลัดหลงในพฤกษำ ฯ 
 210  ฉันน ำโอรสเดินเที่ยวหำ  เกินที่จะกลับเมื่อเห็นสระจึงหยดุอำศัย 
  พักให้กศำนต์จะกลับไป   ออกหำสวำมีเกรงพบกัน ฯ 
 211  จึงนำงปลุกบุตรทรงวิโยค  ลูกเอ๋ยลูกตื่นขึ้นโดยเร็ว 
  เพรำะมียักษ์ยิ่งยงมำเบียดเบียน  ลูกก ำพร้ำจงตื่นขึ้น ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์พรรณนำถึงตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์คลำยมนต์
สะกดนำงสุวัณณ์อัมพำ เมื่อนำงตื่นขึ้นมำพบยักษ์ที่ก ำลังลวนลำมนำงอยู่จึงตกใจหวำดกลัว โดย 
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แสดงอำกำร เช่น “នាង្ព្ចនកែីយភ្ិតភ្័យតក្សកមា” แปลว่ำ นำงผลักไสหวำดกลัวตกประหม่ำ จำกนั้นนำงจึง
กล่ำวค ำบริภำษท้ำววิรุฬมำตย์ แม้ว่ำท้ำววิรุฬมำตย์จะพยำยำมปลอบประโลมนำงแต่นำงก็ยัง
หวำดกลัวดังที่แสดงอำกำร “នាង្នាដនាង្ភ្័យញ័រក្សនុង្ព្រណ” แปลว่ำ นำงนำถหวำดกลัวตัวสั่น นำงสุวัณณ์อัมพำ
พยำยำมพูดให้ท้ำววิรุฬมำตย์เลิกยุ่งด้วยและพยำยำมจะหนีแต่ก็ไม่สำมำรถท ำได้เนื่องจำกพระลักขณ์สินนวงส์
สลบอยู่จึงท ำให้ไม่สำมำรถหนีไปได้ ในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงควำมหวำดกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
และบุตรของนำงสุวัณณ์อัมพำที่ไม่สำมำรถท ำอะไรได้ ในฉำกนี้ท ำให้ผู้ อ่ำนจินตนำกำรตำม 
บทประพันธ์ของผู้ประพันธ์รับรู้ถึงควำมหวำดกลัวของตัวละครที่ไม่สำมำรถปกป้องตนเองหรือหลีกหนี
จำกอันตรำยได้ 
 

 6.7.9  อัทภุตรส 
อัทภุตรส คือ รสแห่งควำมอัศจรรย์ใจ เป็นปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำก

กำรรับรู้ภำวะน่ำพิศวง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรเห็นหรือได้ยินสิ่งที่เป็นทิพย์ กำรไปเที่ยวสถำนที่งดงำม กำร
เห็นอภินิหำร กำรได้รับสิ่งที่ปรำรถนำ 1 เป็นต้น ในเรื่องลักษณะวงศ์พบอัทภุตรส เช่นตอนที่ 
ท้ำววิรุญมำศพยำยำมเข้ำมำล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงอธิษฐำนให้อวัยวะเพศของนำงหำยไป 
ดังบทประพันธ์ 
 
  พลำงถนอมอุ้มนำงขึ้นวำงตัก  นำงข่วนหยิกพลิกผลักแล้วกันแสง 
  ยักษ์กระหวัดรัดรวบเอำโดยแรง  ดั่งครุฑแย่งจับพญำวำสุกรี 
  เปรียบมหำรำหูอันใหญ่หลวง  ขยอกดวงสุริยำในรำศี 
  เดชะสัตย์อธิษฐำนของเทวี   ประเวณีสูญหำยจำกกำยนำง 
  พญำยักษ์ขวยเขินแล้วเมินพักตร์  ประหลำดนักนิ่งนึกอำงขนำง 
  กระถดถอยปล่อยปละสละวำง  ประหลำดนำงนี้มำเป็นอย่ำงไรไป 
  หมำยจะพำมำเลี้ยงเป็นเคียงคู่  เอออกกูเป็นกรรมท ำไฉน 
  แม้นใครรู้ดูน่ำละอำยใจ   ท ำกระไรกระนี้นะอกกู 
  จะบอกใครให้แจ้งก็อำยจิต   จ ำจะปิดอย่ำให้แซ่ถึงสองหู 
  ด ำริพลำงทำงตรัสแก่โฉมตรู   เจ้ำเรียนรู้เป็นไฉนนำงไฉยำ 
  เจ้ำมีผัวตัวนำงก็มีบุตร   ไยมำสุดสิ้นควำมเสน่หำ 
  ไม่เคยเห็นเหมือนเช่นกัลยำ   แม่เมตตำบอกควำมแต่ตำมจริง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45) 
 
                                                           

1 กุสุมำ รักษมณี, กำรวิเครำะห์วรรณคดีไทยตำมทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
ธรรมสำร, 2549), 188. 
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จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุญมำศพยำยำมเข้ำไปปลุกปล้ ำนำงสุวรรณอ ำภำ 
แต่ด้วยสัจอธิษฐำนของนำงจึงท ำให้อวัยวะเพศของนำงหำยไป ท้ำววิรุญมำศที่ก ำลังปลุกปล้ ำนำงอยู่
เมื่อเห็นดังนั้นจึงรู้สึกประหลำดใจว่ำเหตุใด นำงสุวรรณอ ำภำที่เคยมีสำมีมีลูกแต่กลับไม่มีอวัยวะเพศ 
เป็นกำรแสดงอำรมณ์ประหลำดใจ แปลกใจ ของตัวละครที่ได้พบกับสิ่งที่ผิดจำกธรรมชำติ ในตอนนี้จึง
ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรสของควำมอัศจรรย์ใจของตัวละครและผู้อ่ำนยังรู้สึกประหลำดใจกับกำรประพันธ์
เนื้อเรื่องที่แตกต่ำงจำกวรรณคดีไทยเรื่องอ่ืนในกำรเอำตัวรอดของนำงเอกจำกตัวร้ำย ซึ่งมักจะให้ตัว
ร้ำยไม่สำมำรถแตะต้องนำงเอกได้เนื่องจำกเกิดควำมร้อน เช่น เรื่องรำมเกียรติ์ เป็นต้น 

 
ในส่วนของภำษำเขมรรสอัทภุตรสเรียกว่ำ อัตภูต (អរាូត) คือ รสแห่ง

ควำมอัศจรรย์ใจ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบอัทภุตรส เช่นตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำม
เข้ำมำล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังบทประพันธ์ 
 
 270  យក្សខស្ដ រ់យក្សខកវលីយកដាយព្រកលាម  ដែព្ស្ីមានកោមរូរក្សលាណ 
  រង្ស្ ូស្ ខ្ចិតតហតក្ស្័យព្រណ   ឲ្យរនក  មា ណកនៅរួមរក្ស្ ។ 
 271  នួនកអីយនួនលអអស្ទ់ាាំង្ព្ទរ់  ាែ នខ្េះកលីស្ល រករញព្គរ់លក្សខណ ៍
  នឹង្រក្សស្នាំណាក្សនុង្ដំណាក់្ស   មក្សែទឹមកស្ែីស្ក្សដិាែ នកឡីយណា ។ 
 272  លាភាល មកលាឱរព្ក្សកស្រចរ់  ដដោដ រ់ោន់ខ្ជារ់រិទធីោល  
  យក្សខព្រឹង្ឱររឹតខ្លា ាំង្អស្ច រយ   ក្សនិដឋានាង្ករីរ ាំរួចកឡីយ ។ 
 273  កដាយកែត កតជ្ះនាង្ស្ចច   មិនឲ្យអាស្ូរារនរួមកឡីយ 
  រត់កភ្ទព្ស្តីោល យព្រ ស្កែីយ   យក្សខខ្ឹង្ឥតកស្បីយស្ង្្័យលា ។ 
 274  កែត កមដចកដីមកឡីយជ្ាព្ស្តី  ឥឡូវព្រ ស្ខ្ែីដូចកចនះណា 
  អញស្ែ នជ្ាព្ស្ីចង្់កស្នែា   ព្ស្វាយក្សមក្សក្សនុង្រាជ្ស្ា ន ។ 
 275  ក្សមែអេីឲ្យអញមានកមព្តី   កលីព្រ ស្ព្រិមព្រីយខ្ែាស្ក់អៀនព្រណ 
  នឹក្សកែីយមិនឲ្យកគដឹង្ដាន   ករញស្រេភ្ូមិឋានខ្លាចនិនទា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32-33) 
 
 270  ยักษ์ฟังยักษ์ตอบโดยประโลม ดูก่อนศรีมีโฉมรูปกัลป์ยำณ ์
  พี่สู้สุดใจเพียงชวีิต    ให้ได้เยำวมำลย์เนำร่วมรัก ฯ 
 271  นวลเอยนวลลออทั่วร่ำง  ไม่มีบกพร่องครบทุกลักษณ ์
  จะหำสนมไหนในต ำหนัก   มำเทียบเสมอศักดิ์ไม่มีเลยนำ ฯ 
 272  ว่ำพลนัรวบจบัโอบ  มือถือติดแน่นฤทธิ์กล้ำ 
  ยักษ์พยำยำมโอบรัดแนน่อัศจรรย์  ขนิษฐำนำงดิน้ไม่หลดุเลย ฯ 
 273  ด้วยเหตุเดชะนำงตั้งสัจจำ  ไม่ให้อสุรำได้ร่วมเลย 
  สูญเพศสตรีกลำยเปน็บุรุษ   ยักษ์โกรธไม่สบำยสงสัยวำ่ ฯ 
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 274  เหตุไฉนเริ่มต้นเป็นหญิง  เดี๋ยวนี้เป็นชำยพลันดัง่นีน้ำ 
  กูคำดว่ำนำงอยำกเสน่หำ   โอบอุ้มเอำมำในรำชสถำน ฯ 
 275  กรรมอะไรให้ฉันมีไมตรี  ยังบุรุษเปรมปรีย์อับอำยตัวเอง 
  นึกแล้วไม่ให้เขำรู้ร่องรอยเร่ืองรำว  ทั่วทั้งแผ่นดินเกรงจะนินทำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

จำกบทประพันธ์ ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมเข้ำไปล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำ 
แต่ด้วยสัจอธิษฐำนของนำงจึงท ำให้นำงสุวัณณ์อัมพำกลำยเพศเป็นชำย ท้ำววิรุฬมำตย์เมื่อเห็นดังนั้นก็
ตกใจ ว่ำเหตุใดจำกเดิมเป็นหญิงแต่ตอนนี้กลับกลำยเป็นชำย ในตอนนี้เป็นกำรแสดงอำรมณ์ประหลำด
ใจของตัวละครที่ได้พบกับสิ่งที่ผิดไปจำกปกติ ผ่ำนกำรบรรยำยควำมรู้สึกประหลำดใจของตัวละคร 
ท ำให้ผู้อ่ำนได้เข้ำใจถึงควำมคิดและอำรมณ์ของตัวละครที่รู้สึก 
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บทที่ 6 
เปรียบเทียบลักษณวงศ์กับและพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 
วรรณคดีไทยเรื่องลักษณวงศ์และวรรณคดีเขมรเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  

เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหำ มีตัวละคร และมีกำรด ำเนินเรื่องที่เหมือนกัน แต่ทั้งสองเรื่องถูกประพันธ์ขึ้น
ในภำษำที่แตกต่ำงกัน แม้ว่ำจะมีควำมคล้ำยคลึงกันแต่กำรที่ถูกแต่งขึ้นโดยมีปัจจัยภำยนอก  
เช่นภำษำเป็นตัวแปรจึงท ำให้ทั้งสองเรื่องมีควำมแตกต่ำงกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำเพ่ือเปรียบเทียบ
วรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์กับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เพ่ือให้เห็นถึงควำมเหมือนและ 
ควำมแตกต่ำง หรืออิทธิพลที่อำจส่งผลให้วรรณคดีทั้งสองเรื่องมีควำมคล้ำยคลึงกัน โดยผู้วิจัย 
จะเปรียบเทียบใน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.  รูปแบบกำรประพันธ์ 
  1)  ลักษณะค ำประพันธ์ 
  2)  กำรวำงสัมผัส 
 
2.  เนื้อหำ 
  1)  ล ำดับเนื้อหำ 
  2)  โครงเรื่อง 
  3)  แก่นเรื่อง 
  4)  ตัวละคร 
  5)  ฉำก 
 
3.  กลวิธีกำรประพันธ์ 
  1)  กลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 
  2)  กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง 
  3)  กลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 
  4)  กลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร 
  5)  กลวิธีกำรสร้ำงฉำกและน ำเสนอฉำก 
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4.  กำรใช้ภำษำ 
  1)  กลวิธีกำรใช้ค ำซ้ ำ 
  2)  กลวิธีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 
  3)  กลวิธีกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม 
  4)  กลวิธีกำรหลำกค ำ 
  5)  กลวิธีกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ 
  6)  กลวิธีกำรใช้ภำพพจน์ 
 

รูปแบบกำรประพันธ์ 
รูปแบบกำรประพันธ์หรือลักษณะค ำประพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญของงำนวรรณกรรม

ซึ่งอำจแสดงให้เห็นอิทธิพลที่ส่งต่อกันของงำนวรรณกรรมนั้น ๆ ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญของรูปแบบ
กำรประพันธ์ จึงได้น ำรูปแบบกำรประพันธ์ของวรรณคดีทั้งสองเรื่องมำเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูลักษณะ
ควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร ซึ่งอำจท ำให้เห็นกำรเชื่อมโยงกันของวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง 
โดยผู้วิจัยได้แสดงกำรเปรียบเทียบ ดังตำรำงต่อไปนี้ 

1.  เปรียบเทียบลักษณะค ำประพันธ์ 
ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบลักษณะค ำประพันธ์ 

 
 จำกรูปแบบค ำประพันธ์ของวรรณคดีทั้งสองเรื่องจะพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และเรื่อง  

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดร้อยกรองเช่นเดียวกัน แต่ต่ำงกันที่ลักษณะ
ของบทร้อยกรอง เรื่องพระลักษณวงศ์ใช้ลักษณะค ำประพันธ์แบบกลอน ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ใช้ลักษณะค ำประพันธ์แบบบทพำกย์ ทั้งนี้แม้ว่ำชื่อเรียกของลักษณะค ำประพันธ์ทั้ง 2 ชนิด
จะแตกต่ำงกัน แต่หำกพิจำรณำที่รูปแบบฉันทลักษณ์แล้วจะพบว่ำมีควำมคล้ำยคลึงกันมำกทั้งจ ำนวนค ำ
และกำรวำงสัมผัส ซึ่งลักษณะที่คล้ำยคลึงกันนี้เนื่องจำกจำกเขมรได้รับเอำลักษณะค ำประพันธ์นี้  
ไปจำกไทย ดังที่ ศำนติ ภักดีค ำ1 ได้กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมรในด้ำนรูปแบบ 
ค ำประพันธ์สรุปได้ว่ำ “ไทยและเขมรมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในรูปแบบค าประพันธ์ประเภท 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, ควำมสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 82-83. 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ร้อยกรอง 
     กลอน 
          -  กลอนนิทำน 

ร้อยกรอง 
     บทพำกย ์
          -  บทพำกย์ 7 
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‘กลอน’ ซึ่งพัฒนาไปเป็นรูปแบบค าประพันธ์เขมรประเภท ‘บทพากย์’” วรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร จึงช่วยชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์กันด้ำนรูปแบบค ำประพันธ์ที่เขมรได้รับไปจำกไทยชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจำกนี้เมื่อเปรียบเทียบลักษณะค ำประพันธ์แบบแยกชนิดพบว่ำเรื่องพระลักษณวงศ์  
ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ที่เรียกว่ำ “กลอนนิทำน” ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่ำงจำกกลอนชนิดอ่ืน ๆ คือ 
เริ่มเปิดเรื่องด้วยวรรครับหรือวรรคที่ 2 โดยแต่ละวรรคมีจ ำนวนค ำไม่แน่นอน ปกติแล้ว 1 วรรคจะมีค ำ 
7-9 ค ำโดยประมำณ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ใช้รูปแบบค ำประพันธ์ที่เรียกว่ำ  
“บทพำกย์ 7” มีลักษณะเหมือนบทกลอนทั่วไป ขึ้นต้นด้วยวรรคแรกตำมปกติ แต่มีลักษณะพิเศษที่
บังคับจ ำนวนค ำแน่นอน คือ ในวรรคหนึ่ง ๆ จะมีค ำ 7 ค ำเท่ำนั้น 

 จำกข้ำงต้นเมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร มีรูปแบบกำรประพันธ์ที่คล้ำยคลึงกันมำก ซึ่งควำมคล้ำยคลึงกันนี้เป็นอิทธิพลจำก
รูปแบบค ำประพันธ์ประเภทกลอนของไทยที่ส่งผลต่อรูปแบบค ำประพันธ์ของเขมรท ำให้เกิดรูปแบบ  
ค ำประพันธ์ชนิดใหม่ที่เรียกว่ำ บทพำกย์ และได้รับควำมนิยมเรื่อยมำ 
 

2.  เปรียบเทียบกำรวำงสัมผัส 
ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบกำรวำงสัมผัส 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

กำรก ำหนดสัมผัสสระ   

     -  ค ำเคียง   
     -  ค ำเทียบเคียง   
     -  ค ำทบเคียง   
     -  ค ำแทรกเคียง   
     -  ค ำแทรกแอก   
กำรก ำหนดสัมผัสอักษร   

     -  ค ำคู ่   
     -  ค ำเทียบคู ่   
     -  ค ำเทียมรถ   
     -  ค ำเทียบรถ   
     -  ค ำทบคู ่   
     -  ค ำแทรกคู่   
     -  ค ำแทรกรถ   
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 จำกกำรเปรียบเทียบกำรวำงสัมผัสของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์มีกำรก ำหนดสัมผัสสระทั้งหมด  
5 ลักษณะ เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ 4 ลักษณะ โดยลักษณะกำรก ำหนดสัมผัสสระ 
ที่เหมือนกัน 4 ลักษณะ คือ ค ำเคียง ค ำเทียบเคียง ค ำแทรกเคียง และค ำแทรกแอก และต่ำงกัน  
1 ลักษณะ คือ ค ำทบเคียง ซึ่งไม่พบในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ส่วนกำรก ำหนดสัมผัสอักษร
เรื่องลักษณวงศ์มีกำรก ำหนดสัมผัสอักษรทั้งหมด 7 ลักษณะ เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ  
5 ลักษณะ โดยลักษณะกำรก ำหนดสัมผัสสระที่เหมือนกัน 5 ลักษณะ คือ ค ำคู่ เทียบคู่ ค ำทบคู่  
ค ำแทรกคู่ และค ำแทรกรถ โดยมีกำรก ำหนดสัมผัสสระต่ำงกัน 2 ลักษณะ คือ ค ำเทียมรถ และ 
ค ำเทียบรถ ซึ่งไม่พบในเรื่องพระลักสมณวงส์ 
 
เนื้อหำ 

ในกำรศึกษำเนื้อหำของเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีรำยละเอียด
ในส่วนต่ำง ๆ ที่ต้องพิจำรณำถึงควำมเหมือนและควำมต่ำงที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท ำตำรำง 
เพ่ือเปรียบเทียบแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ล ำดับเนื้อหำ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละครและฉำก ดังนี้ 

1.  เปรียบเทียบล ำดับเนื้อหำ 
ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบล ำดับเนื้อหำ 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  ขึ้นต้นเร่ืองด้วยกำรบอกวัตถุประสงค์ของกำร
ประพันธ์เพื่อรักษำนทิำนที่มีมำแต่โบรำณให้คงอยู่
สืบไป 

1.  - 

2.  เริ่มเร่ืองด้วยกำรกล่ำวถึงกษัตริย์นำมวำ่ท้ำว
พรหมทัต มีมเหสีชื่อนำงสุวรรณอ ำภำ และมีโอรส
อำยุ 8 ปี ชื่อลักษณวงศ ์

2.  เร่ิมเร่ืองด้วยกำรกล่ำวถึงพระบำทพรหมทัตต์
ครองเมืองพำรำณสี มีชำยำเอกชื่อนำงสุวัณณ์
อัมพำ และมีโอรสอำยุ 8 ปี ชื่อลักขณ์สินนวงส ์

3.  วันหนึ่งท้ำวพรหมทัตอยำกไปเที่ยวปำ่ พอรุ่ง
เช้ำจึ่งสัง่กำรให้ทหำรเตรียมกระบวน ทำ้วพรหมทัต
และพระลักษณวงศ์อำบน้ ำและแต่งตัว ครั้นเวลำ
บ่ำยทำ้วพรหมทัต นำงสวุรรณอ ำภำ พระลักษณ
วงศ์และเหล่ำทหำรก็เดินทำงออกมำยังปำ่ 

3.  วันหนึ่งพระบำทพรหมทัตตอ์ยำกไปเที่ยวป่ำ จึ่ง
สั่งกำรให้ทหำรเตรียมกระบวน พระบำท
พรหมทัตต์พำนำงสุวัณณ์อัมพำอำบน้ ำและแต่งตัว 
คร้ันเวลำบำ่ยพระบำทพรหมทตัต์ นำงสุวัณณ์
อัมพำ พระลักขณ์สินนวงส์และเหล่ำทหำรก็
เดินทำงออกมำยังป่ำ 

4.  มีนำงยักษ์ตนหนึ่งอยู่กินกับเงำะป่ำ วนัหนึ่ง
เงำะปำ่ออกไปหำปูและถูกงูกัดตำย นำงยักษ์เสียใจ
จึงร่อนเร่มำตำมปำ่ 

4.  มีนำงยักษ์ออกไปหำปูกบัเงำะปำ่ผู้เปน็สำมี แต่
เงำะปำ่ถูกงูฉกตำย นำงยักษ์เสยีใจจนผ่ำยผอม 
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ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบล ำดับเนื้อหำ (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

5.  นำงยักษ์มำพบทำ้วพรหมทตัแล้วหลงรัก จึง
วำงแผนจะแปลงร่ำงเป็นหญิงงำมแล้วตำมเข้ำไปอยู่
ในวัง และจะยุให้ท้ำวพรหมทัตฆ่ำนำงสุวรรณอ ำภำ 
และพระลักษณวงศ ์

5.  วันหนึ่งนำงยักษ์นึกถึงสำมีจงึออกไปเที่ยวป่ำ 
ในขณะนั้นได้เสียงเหลำ่ทหำรจึงไปแอบดูเมื่อเห็น
พระบำทพรหมทัตต์ก็หลงรัก จึงวำงแผนจะแปลง
ร่ำงเป็นหญิงงำมแล้วตำมเข้ำไปอยู่ในวัง และจะยุ
ให้ฆ่ำนำงสวุัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส ์

6.  นำงยักษ์แปลงร่ำงเปน็กวำงทองกระโดดผ่ำน
กระบวนประพำส เมื่อท้ำวพรหมทัตเห็นก็รู้สึก
อยำกได้จึงสัง่ทหำรให้ตำมจับ สว่นท้ำวพรหมทัตก็
ขี่ม้ำตำมไป 

6.  นำงยักษ์แปลงร่ำงเปน็กวำงทองกระโดดผ่ำน
พลับพลำทีป่ระทบั เม่ือนำงสวุณัณ์อัมพำเห็นก็นึก
อยำกได้ พระบำทพรหมทัตต์จึงขี่ม้ำตำมไปจับ
กวำงทองแต่เพียงคนเดียว 

7.  ท้ำวพรหมทัตตำมมำจนถึงปำ่ลึก กวำงทองก็
กลำยร่ำงเปน็นำงยักษ์ดงัเดิม แล้วบอกท้ำว
พรหมทัตว่ำนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์
ให้นำงยักษ์หลอกท้ำวพรหมทัตมำฆ่ำ ด้วยควำม
กลัวและแค้นเคืองท้ำวพรหมทัตจึงสลบลงบนหลัง
ม้ำ นำงยักษ์จึงจบัม้ำกนิ 

7.  พระบำทพรหมทัตต์ตำมมำจนถึงปำ่ลึก 
กวำงทองก็กลำยร่ำงเป็นนำงยักษ์ดังเดิม แล้วบอก
พระบำทพรหมทัตต์ว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำและพระ
ลักขณ์สินนวงส์ให้นำงยักษ์หลอกพระบำท
พรหมทัตต์มำฆ่ำ ด้วยควำมกลัวพระบำท
พรหมทัตต์จึงสลบลงบนหลังมำ้ นำงยักษ์จงึจับมำ้
กินและเลียเลือดกินจนหมดสิ้น 

8.  นำงยักษ์แปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแลทำ้ว
พรหมทัต เมื่อท้ำวพรหมทัตฟื้นขึ้นมำพบนำงจึง
ถำมไถ่ว่ำเปน็ใครมำจำกไหน นำงยักษ์จึงโกหกว่ำ
ตนเกิดจำกดอกไม้นำงมีพรจำกเทพท ำให้ยักษ์ร้ำย
กลัวนำง ท้ำวพรหมทัตหลงเชื่อว่ำงนำงยักษ์แปลง
เป็นผู้ชว่ยชีวิตจึงชวนให้ตำมไปอยู่ในวังและจะ
ประหำรนำงสุวรรณอ ำภำ 

8.  นำงยักษ์แปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำดูแลพระบำท
พรหมทัตต์ เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ฟื้นขึ้นมำพบ
นำงก็หลงรักจึงได้ถำมไถ่เรื่องรำว นำงยักษจ์ึงโกหก
ว่ำตนก ำพร้ำเกิดจำกดอกบัวนำงมีพรจำกเทพท ำให้
ยักษ์ร้ำยกลัวนำง เม่ือนำงมำถึงยักษ์จึงหนีไปนำงจึง
เข้ำมำดูแลพระบำทพรหมทัตตจ์นฟื้น พระบำท
พรหมทัตต์จึงชวนให้ตำมไปอยู่ในวังเพื่อจะตอบ
แทนบุญคุณและจะประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำ 
จำกนั้นพระบำทพรหมทัตต์ก็เกี้ยวพำรำสนีำงยักษ์
แปลง 

9.  ท้ำวพรหมทัตพำนำงยังแปลงกลับมำยงั
พลับพลำ นำงสุววรรณอ ำภำเห็นท้ำวพรหมทัตมำ
กับหญิงงำมจึงเข้ำไปถำมจึงท ำให้ท้ำวพรหมทัตยิ่ง
โกรธจึงสั่งให้เพชฌฆำตน ำนำงสวุรรณอ ำภำไป
ประหำรชีวิต 

9.  พระบำทพรหมทัตต์พำนำงยังแปลงกลบัมำยัง
พลับพลำ นำงสุวัณณ์อัมพำดงันัน้จึงเข้ำไปถำมจึง
ท ำให้พระบำทพรหมทัตต์ยิ่งโกรธจึงกล่ำวบริภำษ
และขู่ว่ำจะให้เพชฌฆำตน ำไปประหำรชีวิต 
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10.  นำงสุวรรณอ ำภำเข้ำไปขอร้องให้ท้ำว
พรหมทัตสืบสวนควำมจริงก่อน แต่ท้ำวพรหมทัต
ไม่ยอม เพรำะหลงเชื่อในค ำลวงของนำงยักษ์ นำง
สุวรรณอ ำภำจึงขอลุยไฟเพื่อพิสจูน์ควำมบริสุทธิ์
และกล่ำวค ำประชดวำ่หำกยักษม์ันบอกว่ำมีมณีอยู่
ในท้องนำงก็คงผ่ำท้องนำงโดยไม่สงสัย ฝำ่ยทำ้ว
พรหมทัตเมื่อได้ฟังก็ไม่สนใจในค ำพูดของนำง 

10.  นำงสุวัณณ์อัมพำหวำดกลวัจึงเข้ำไปขอโทษ
เพรำะไม่รู้ว่ำกวำงนัน้คือยักษ์แปลงมำ แต่พระบำท
พรหมทัตต์บอกว่ำเป็นเพียงข้ออ้ำง นำงสุวณัณ์
อัมพำจึงของลุยไฟเพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ แต่พระ
บำทพรหมทัตต์ก็ไมส่นใจสั่งเพชฌฆำตให้น ำนำงไป
ประหำรชีวิต 

11.  พระลักษณวงศ์เห็นบดิำสัง่ประหำรมำรดำจงึ
เข้ำไปถำมวำ่มำรดำมีควำมผดิอะไรท ำไมต้อง
ประหำรชีวิต แต่ทำ้วพรหมทัตไม่ยอมตอบ นำง
สุวรรณอ ำภำเข้ำไปกอดพระลักษณวงศ์ พรำงฝำก
ท้ำวพรหมทัตให้ดูแลลูกแทนตน พระลักษณวงศ์จึง
ขอให้ท้ำวพรหมทัตยกโทษให้มำรดำ แต่ท้ำว
พรหมทัตก็ไม่สนใจเพชฌฆำตจึงน ำตัวนำงสุวรรณ
อ ำภำไปยังเชิงเขำ 

11.  พระลักขณ์สินนวงส์เห็นบดิำสั่งประหำร
มำรดำจึงเข้ำไปขอให้ยกโทษให้มำรดำและถำมหำ
ควำมผิดของมำรดำ เหลำ่ทหำรและเพชฌฆำตเห็น
พระบำทพรหมทัตต์ไม่ตอบจงึเกรงจะมีควำมผิดจงึ
จะน ำตัวนำงสุวณัณ์อัมพำไปลำนประหำรพลำง
ปลอบประโลมนำง นำงสุวัณณอั์มพำจึงสั่งเสียพระ
ลักขณ์สินนวงส์ให้อยู่กับบิดำ พระลักขณ์สินนวงส์
พยำยำมขอร้องให้บิดำยกโทษให้มำรดำแต่ก็ไม่เป็น
ผลจึงขู่ว่ำจะขอตำยตำมมำรดำไป แต่พระบำท
พรหมทัตต์ก็ไม่สนใจเหล่ำเพชรฆำตจึงน ำตัวนำงสุ
วัณณ์อัมพำไปยังเชิงเขำ 

12.  พระลักษณวงศ์ตำมไปยังลำนประหำรนำง
สุวรรณอ ำภำจึงบอกให้พระลักษณวงศ์กลับไปยงั
เมืองแต่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมกลับ ทั้งสองกอดกัน
ร้องไห้จนสลบลงไป เพชฌฆำตจึงเข้ำมำดูแลและ
ปลอบประโลมทั้งสอง แต่พระลกัษณวงศ์ไม่ยอมที่
จะกลับไปอยู่กับบิดำ เพชฌฆำตจึงน ำเร่ืองมำทลู
ท้ำวพรหมทัต ท้ำวพรหมทัตเมื่อรู้เช่นนั้นก็โกรธ
มำกจึงสั่งให้ประหำรชีวิตทั้งสองพร้อมกัน 

12.  พระลักขณ์สินนวงส์ตำมมำรดำไปยงัลำน
ประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำจึงปลอบประโลมแตพ่ระ
ลักขณ์สินนวงสไ์ม่ยอมจะขอตำยก่อนมำรดำแล้ว
เข้ำไปกอดมำรดำด้วยควำมเสียใจจึงสลบลงไป 
เหล่ำทหำรเห็นเช่นนัน้จึงเข้ำไปดูแลจนพระลักขณ์
สินนวงส์ฟืน้ขึ้นมำจึงพำกนัปลอบประโลม ฝำ่นนำง
สุวัณณ์อัมพำจึงเข้ำไปปลอบประโลมพระลักขณ์
สินนวงส์ให้กลับไปอยู่กับบิดำ แต่พระลักขณ์
สินนวงสไ์ม่ยอมกลับพร้อมสั่งทหำรให้ประหำรชีวิต
ของตนพร้อมมำรดำ เหล่ำเพชฌฆำตก็ไม่กลำ้ที่จะ
ประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมพำเพรำะเกรงจะถูก
พระลักขณ์สินนวงส์จงึพำกนัไปทูลพระบำท 
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 พรหมทัตต์ เม่ือพระบำทพรหทัตต์ได้ฟังก็โกรธมำก
จึงสั่งให้ประหำรชีวติทั้งสองพรอ้มกัน 

13.  เพชฌฆำตกลบัมำบอกว่ำทำ้วพรหมทัตสั่งให้
ประหำรนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ นำง
สุวรรณอ ำภำเสียใจมำกจึงตัง้จิตอธิฐำนว่ำนำงและ
ลูกต้องมำตำยโดยไม่มีควำมผิดขอให้เทพเทวำ
ทั้งหลำยมำช่วยเหลือ แล้วจึงหลับตำรอให้
เพชฌฆำตประหำร 

13.  เพชฌฆำตกลบัมำลำนประหำรไม่กล้ำพูดอะไร
นำงสุวัณณ์อัมพำจงึถำมจนรู้ควำมว่ำพระบำท
พรหทัตต์สั่งประหำรนำงและบตุร นำงสวุัณณ์
อัมพำเสียใจมำก พระลักขณ์สนินวงส์เห็นเชน่นัน้จึง
ปลอบประโลมมำรดำและให้มำรดำตั้งสัตย์อธิฐำน
เพื่อขอให้เทพเทวำทั้งหลำยมำชว่ยเหลือ 

14.  กล่ำวถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ 
ก็เกิดทิพอำสน์ร้อนและแข็ง จึงเปิดหน้ำตำ่งมองดูก็
ได้รู้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จึงรีบลงมำช่วยนำงสุวรรณอ ำ
ภำและพระลักษณวงศ์ท ำให้เพชฌฆำตไม่สำมำรถ
ประหำรชีวิตทัง้สองได้ เพชฌฆำตจึงรู้ว่ำนำง
สุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ไม่มีควำมผิดจงึ
ปล่อยตัวเข้ำปำ่และกลบัไปบอกท้ำวพรหมทัตว่ำ
ประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์
ไปแล้ว 

14.  กล่ำวถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ 
เกิดอำสนะร้อน จึงเบิกทิพเนตรมองดูก็ได้รู้
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จึงรีบลงมำช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำ
และพระลักขณ์สนิวงสท์ ำให้เพชฌฆำตไมส่ำมำรถ
ประหำรชีวิตทัง้สองได้ เพชฌฆำตจึงปรึกษำกันและ
ตกลงว่ำจะปล่อยนำงและบุตรไป นำงสุวัณณ์อัมพำ
จึงน ำพระลักขณ์สินนวงส์เข้ำปำ่ไปส่วนเพชฌฆำตก็
ไปทลูพระบำทพรหมทัตต์วำ่ประหำรชีวิตนำงสุ
วัณณ์อัมพำแลพระลักขณ์สนินวงส์ไปแล้ว 

15.  ฝ่ำยทำ้วพรหมทัตเมื่อสั่งประหำรนำงสุวรรณ
อ ำภำและพระลักษณวงศ์แล้วกพ็ำนำงยักษ์แปลง
กลับเข้ำยังเมือง อยู่ด้วยกันจนนำงยักษ์ตั้งครรภ์ 
นำงยักษ์ก็ลอบจับมนุษย์ในวงักินอยู่เร่ือยมำ จน
ครบสิบเดือนนำงก็คลอดลูกสำวนำมวำ่ ทัศโกสุม 

15.  ฝ่ำยพระบำทพรหมทัตต์เมื่อรู้เช่นนั้นก็ไมส่นใจ
อะไรนอกจำกนำงยักษ์แปลงอยูก่ินด้วยกันไมส่นใจ
ใคร ฝ่ำยนำงยักษ์ก็ลอบจบัมนุษย์ในวังกินจนเวลำ
ผ่ำนไปครบสิบเดือนนำงก็คลอดลูกสำวนำมวำ่ โก
สิน 

16.  ฝ่ำยนำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์เมื่อ
เพชฌฆำตปล่อยตัวเข้ำปำ่ก็พำกนัเดินด้นดัน้มำจน
ได้ 3 เดือน วันหนึ่งเดินมำจนถึงกลำงปำ่มีสระบัว
ทั้งสองจึงนอนลงพักผ่อนอยู่ใต้ต้นรังจนหลบัไป 

16.  ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์และนำงสุวณัณ์อัมภำ
เดินดั้นด้นยำกล ำบำกมำในป่ำจนพลบค่ ำนำงสุ
วัณณ์อัมพำจึงพำบุตรพักอยู่ใต้ตน้ไทร ตกดึกนำงก็
คร่ ำครวญถึงอดีตที่เคยอยู่ร่วมกับพระบ่ทพรหทัตต์ 

17.  กล่ำวถึงพญำยักษ์นำมว่ำทำ้ววิรุญมำศ ครอง
เมืองมยุรำ วันหนึ่งออกมำเที่ยวป่ำจึงได้มำพบกับ
นำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ จึงร่ำยมนต์
สะกดทั้งคู่ไว้แล้วจึงค่อยเข้ำไปดใูกล้ ๆ เมื่อท้ำววิ
รุญมำศเห็นนำงสุวรรณอ ำภำก็เกิดหลงรักจึงคลำย 

17.  กล่ำวถึงพญำยักษ์นำมว่ำวริุฬมำตย์ครองเมือ
งมยูรำ วันหนึง่ออกมำเที่ยวป่ำจนมำถึงตน้ไทรอยู่
ริมขอบสระจึงได้พบกับนำงสุวณัณ์อัมพำและพระ
ลักขณ์สินนวงศ์จึงร่ำยมนต์สะกดทั้งคู๋ไว้แล้วจึงค่อย
เข้ำไปดูใกล้ ๆ เมื่อทำ้ววิรฬุมำตย์เห็นนำงสวุัณณ์อัมพำ 
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มนต์สะกดให้นำงฟื้น เมื่อนำงสวุรรณอ ำภำฟื้นคืน
สติเห็นยักษ์ก็ตกใจกลัวพยำยำมปลุกพระลักษณ
วงศ์แต่ก็ไม่ตื่น ทำ้ววิรุญมำศจงึพยำยำมเข้ำไปลวง
โลมนำงวำ่จะขอเชิญนำงไปเปน็มเหสีอยู่ในเมือง 
แล้วก็จึงถำมว่ำพระลักษณวงศน์ี้เป็นลูกของนำงใช่
หรือไม่ นำงสุวรรณอ ำภำได้ยนิเช่นนัน้ก็จึงตอบวำ่
ว่ำนำงและลูกพลัดหลงกบัสำมีในป่ำตอนนี้ก ำลัง
ตำมหำกันและขอให้ท้ำววิรุญมำศอย่ำท ำอันตรำย
นำงและลูก จำกนั้นนำงก็พยำยำมปลุกพระลักษณ
วงศ์แต่ก็ไม่ตื่น ทำ้ววิรุญมำศจงึบอกว่ำตนสะกดไว้
ปลุกอย่ำงไรก็ไม่ตื่น แลว้ก็พยำยำมลวงโลมให้นำง
สุวรรณอ ำภำยอมไปเปน็มเหสีแต่นำงไม่ยินยอม 
ท้ำววิรุญมำศจงึขู่จะฆ่ำพระลักษณวงศ์นำงสุวรรณ
อ ำภำจึงยอมไปกับทำ้ววิรุญมำศ 

ก็เกิดหลงรักจึงคลำยมนต์สะกดให้นำงฟื้น เม่ือนำง
สุวัณณ์อัมพำฟืน้คืนสติเห็นยักษก์็ตกใจกลัวและ
โกรธจึงกล่ำวค ำบริภำษท้ำววิรฬุมำตย์ ทำ้ววิรุฬ
มำตย์พยำยำมพูดจำปลอบประโลมและเชญิให้ไป
เป็นมเหสีในเมืองแต่นำงไม่ยอมพร้อมบอกว่ำนำงมี
สำมีและลูกแล้วตอนนี้พลัดหลงกันอยู่จึงออกตำม
หำพลำงพยำยำมปลุกพระลักขณ์สินนวงศ์ ท้ำววิรุฬ
มำตย์ตะคอกนำงสุวัณณ์อัมพำวำ่บุตรของนำงถูก
มนต์สะกดไว้ปลุกอย่ำงไรก็ไมต่ืน่ นำงสุวัณณ์อัมพำ
ได้ยินเชน่นัน้ก็เศร้ำเสียใจพยำยำมปลุกบุตรและ
กล่ำวค ำบริภำษทำ้ววิรุฬมำตย์จนท้ำววิรุฬมำตย์
โกรธจึงขู่จะฆ่ำพระลักขณ์สินนวงส์ นำงสุวัณณ์
อัมพำจึงยอมไปกบัท้ำววิรุฬมำตย์แต่ก็ยิ่งเศร้ำโศก
เสียใจอำลัยอำวรต่อบุตร และได้ขอให้เทพเทวำ
ทั้งหลำยช่วยดูแลพระลักขณ์สินนวงส์ 

18.  ระหว่ำงทำงนำงสวุรรณอ ำภำเห็นฝูงลิงนำงจึง
เรียกให้มำหำแล้วถอดผ้ำสไบยืน่ให้ฝูงลิงแล้วสั่งเสีย
ว่ำถ้ำหำกพระลักษณวงศ์ตำมมำให้ฝูงลิงช่วยบอก
ทำงแก่พระลักษณวงศ ์

18.  ระหว่ำงทำงนำงสวุัณณ์อัมพำเห็นฝูงลงินำงจึง
เรียกให้มำหำแล้วถอดผ้ำสไบยืน่ให้ฝูงลิงแล้วสั่งเสีย
ว่ำถ้ำหำกพระลักขณ์สนินวงส์ตำมมำให้ฝูงลงิช่วย
บอกทำงแก่พระลักขณ์สนินวงส์ 

19.  เมื่อมำถึงยังเมืองท้ำววิรุญมำศก็น ำนำงไปไว้
ในปรำสำมทองปดิม่ำนมิดชิด แล้วเรียกให้เหล่ำนำง
สนมเข้ำไปดูแล เมื่อเหล่ำนำงสนมเห็นนำงสุวรรณ
อ ำภำก็พำกับปลอบประโลมนำง แต่นำงสุวรรณอ ำ
ภำกลับร้องไห้คร่ ำครวญแล้วเลำ่เร่ืองรำวให้เหล่ำ
นำงสนมฟังเมื่อเหล่ำนำงสนมไดฟ้ังต่ำงก็สงสำรนำง
สุวรรณอ ำภำ นำงสุวรรณอ ำภำเห็นทีว่ำจะต้องตก
เป็นของท้ำววิรุญมำศนำงจึงตั้งสัตย์อธิฐำนถำ้หำก
ท้ำววิรุญมำศจะล่วงเกินนำงก็ของให้ประเวณีจง
หำยไปจำกกำยนำง 

19.  เมื่อมำถึงยังเมืองท้ำววิรุฬมำตย์น ำนำงไปไว้ใน
ต ำหนักแล้วเรียกเหล่ำนำงสนมเข้ำไปดูแล เหล่ำ
นำงสนมก็พำกบัปลอบประโลมนำงสุวัณณ์อัมพำ 
แต่นำงกลบัร้องไห้คร่ ำครวญแลว้เล่ำเร่ืองรำวให้
เหล่ำนำงสนมฟงัเมื่อเหล่ำนำงสนมได้ฟังต่ำงก็
สงสำรนำงสุวัณณ์อัมพำและกลำ่วว่ำนำงไม่สนใจใน
ทรัพย์สมบัติของยักษ์ ฝำ่ยทำ้ววริุฬมำตย์อยำกร่วม
เสน่หำจึงแต่งตัวและลอบเข้ำไปแอบฟังนำงสุวัณณ์
อัมพำ ในตอนนัน้นำงสุวณัณ์อัมพำจึงตั้งสัตย์อธิ
ฐำนถ้ำหำกทำ้ววิรุฬมำตย์จะล่วงเกินนำงก็ของให้
นำงกลำยเพศเป็นบุรุษเพื่อให้ท้ำววิรุฬมำตย์คลำย 
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 จำกควำมเสน่หำอธิษฐำนเสร็จนำงก็คร่ ำครวญถึง
บุตร 

20.  ท้ำววิรุญมำศแอบมองนำงสุวรรณอ ำภำทำง
ช่องฉำกด้วยอำรมณ์รำคะจงึเข้ำไปหำนำง 
สุวรรณอ ำภำและพยำยำมที่จะล่วงเกินนำง แต่ด้วย
เดชแห่งสัตย์อธิฐำนของนำงท ำให้ประเวณีของนำง
นั้นสูญหำยไป ท ำให้ทำ้ววิรุญมำศรู้สึกอับอำย จึง
เข้ำไปถำมเหตุที่เกิดขึ้นกับนำงสวุรรณอ ำภำ นำง
สุวรรณอ ำภำจึงตอบไปตำมควำมจริงแล้วปลอบ
ประโลมท้ำววิรุญมำศให้อยู่ด้วยกันอย่ำงถ้อยทีถ้อย
อำศัยซึ่งกันและกัน หลงัจำกนั้นท้ำววิรุญมำศจงึไม่
ล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำอีกและให้เหล่ำสนมดูแล
นำงอยู่ในปรำสำทเปน็อย่ำงดี ฝำ่ยนำงสุวรรณอ ำ
ภำอยู่ในปรำสำทก็ไม่มีควำมสุขเนื่องจำกเป็นห่วง
พระลักษณวงศ ์

20.  ท้ำววิรุฬมำตย์ที่แอบอยู่ออกมำกอด 
นำงสุวัณณ์อัมพำแลว้พูดจำปลอบประโลม แตน่ำง
สุวัณณ์อัมพำไมส่นใจกลำ่วค ำบริภำษท้ำววิรุฬ
มำตย์ ฝำ่ยท้ำววิรุฬมำตยไ์ด้ฟังก็พยำยำมปลุกปล้ ำ
จนนำงสุวัณณ์อัมพำดิ้นหนีไมไ่ดแ้ต่ด้วยเดชแห่งค ำ
อธิษฐำนนำงจงึสูญเพศสตรีกลำยเป็นบุรุษ ท ำให้
ท้ำววิรุฬมำตย์ตกใจและอับอำย นำงสุวัณณ์อัมพำ
จึงพูดปลอบประโลมทำ้ววิรุฬมำตย์ขอไม่ให้ล่วงเกิน
นำงอีก ท้ำววิรุฬมำตย์รบัค ำและขอร้องไม่ให้นำง
เล่ำเร่ืองที่เกิดขึ้นให้ใครฟัง หลังจำกนั้นท้ำววิรุฬ
มำตย์ก็ไม่มำล่วงเกินนำงอีกและให้เหล่ำสนมดูแล
นำงอย่ำงดี ฝำ่ยนำงสวุัณณ์อัมพำก็เอำแต่เศร้ำโศก
นึกถึงบุตรอยู่ทุกวัน 

21.  ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เมื่อฟื้นขึ้นมำไม่พบมำรดำ
ก็คร่ ำครำญและออกตำมหำมำรดำจนพลบค่ ำแล้ว
สลบลงไปพอฟื้นคนืสติขึ้นมำก็ออกตำมหำต่อ 

21.  ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เมื่อฟื้นขึ้นมำไมพ่บ
มำรดำก็ร้องไห้คร่ ำครวญและออกตำมหำมำรดำจน
พลบค่ ำ 

22.  กล่ำวถึงพระฤๅษีมหำเมฆบ ำเพ็ญพรตอยู่ในป่ำ 
วันหนึ่งพระฤๅษีได้ทำรกจำกดอกบัวหลวง จึงน ำมำ
เลี้ยงไว้ในอำศรมจนอำยุได้ 8 ป ีจึงตั้งชื่อให้ว่ำนำง
ทิพเกสร วันหนึ่งพระฤๅษจีะเข้ำป้ำไปหำผลไม้จงึสั่ง
ให้นำงทิพเกสรรออยู่ที่อำศรม 

22.  กล่ำวถึงพระฤๅษีมหำเมฆบ ำเพ็ญพรตอยู่ในป่ำ 
คืนหนึ่งมีทำรกเกิดขึ้นในดอกบัว ทำรกนี้เป็นหญิง
งำมมีกลิ่นกำยหอม พระฤๅษีจึงน ำมำเลีย้งไว้ใน
อำศรมจนอำยุได้ 8 ปี จึงตั้งชื่อให้ว่ำนำงเทพเกสสร 
วันหนึ่งพระฤๅษีจะเข้ำปำ้ไปหำผลไม้จงึสั่งให้นำง
เทพเกสสรรออยู่ที่อำศรม 

23.  กล่ำวฝำ่ยพระลักษณวงศ์เที่ยวออกเดินทำง
ตำมหำมำรดำได้ 7 วัน ก็เดินทำงมำถึงอำศรมได้
พบกับนำงทิพเกสรซึ่งอยู่คนเดียวจึงเข้ำไปถำมไถ่ 
ฝ่ำยนำงทพิเกสรเมื่อพบพระลักษณสงศ์ก็รู้ว่ำเปน็
เนื้อคู่จึงตอบค ำถำมของพระลักษณวงศ์ และเชิญ
ชวนให้เข้ำมำกินผลไม้ในอำศรมแล้วจึงพำไปเลน่
ชิงชำ้ ทั้งคู่จึงชักชิงช้ำและร้องเพลงชำ้เจ้ำหงส์ จน 

23.  กล่ำวฝำ่ยพระลักขณ์สินนวงส์เที่ยวออก
เดินทำงตำมหำมำรดำได้ 7 วัน ก็เดินทำงมำถึง
อำศรมได้พบกับนำงเทพเกสสรซึ่งอยู่คนเดียวจึงเข้ำ
ไปถำมไถ่ ฝ่ำยนำงเทพเกสสรเมื่อพบพระลักขณ์
สินนวงส์ก็เกิดควำมรักจึงตอบค ำถำมของพระ
ลักขณ์สินนวงส์ เม่ือพระลักขณส์ินนวงสไ์ด้ยิน
เช่นนัน้ก็จึงเข้ำไปนั่งชิดและเล่ำเรื่องรำวของตนเอง 
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บ่ำยก็พำกนัอำบน้ ำและไปเก็บดอกไม้มำร้อยรอ
คอยพระฤๅษี 

ให้นำงฟังและขออำศัยอยู่ด้วย ฝ่ำยนำงเทพเกสสร
ได้ฟังดังนั้นก็ยนิดีจึงน ำผลไม้มำให้พระลักขณ์
สินนวงส์กินแล้วจึงชวนไปเลน่ชงิช้ำและร้องเพลง
จีบกัน จำกนั้นพำกันไปอำบน้ ำและเก็บดอกไม้มำ
รอพระฤๅษี 

24.  ฝ่ำยพระฤๅษีเมื่อกลับมำยงัอำศรมพบพระ
ลักษณวงศ์ก็จึงถำมไถ่ พระลักษณวงศ์จึงเล่ำ
เร่ืองรำวให้พระฤๅษีฟัง เมื่อพระฤๅษีทรำบ
เหตุกำรณ์ก็สงสำร จึงเล็งญำณดูจึงได้รู้ว่ำพระ
ลักษณวงศ์และนำงทิพเกสรเป็นเนื้อคู่กัน แล้วจึง
เล่ำเร่ืองบิดำของพระลักษณวงศ์ว่ำถูกยักษ์ลวงส่วน
มำรดำถูกพญำยักษ์จบัไปเมืองมยุรำแต่ไม่นำนก็จะ
ได้พบกัน และได้ให้พระลักษณวงศ์อยู่เรียนวิชำด้วย 

24.  เมื่อพระฤๅษีกลับมำยงัอำศรมพระลักขณ์
สินนวงส์จึงเลำ่เร่ืองรำวให้พระฤๅษีฟังจำกนั้นจงึขอ
อำศัยและเรียนวิชำอยู่ด้วย ฝำ่ยพระฤๅษีได้ฟงั
เช่นนัน้ก็ยินดี แล้วจึงเล่ำเร่ืองบดิำของพระลักขณ์
สินนวงส์วำ่ถูกยักษ์ลวงสว่นมำรดำถูกพญำยักษ์จบั
ไปเมืองมยูรำแต่ไมน่ำนนักก็จะได้พบกัน จำกนั้น
พระฤๅษีก็ฝำกให้พระลักขณ์สินนวงสช์่วยดูแลนำง
เทพเกสสร หลังจำกนั้นพระลักขณ์สินนวงส์ก็ได้
เรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีจนเก่งกล้ำ 

25.  วันหนึ่งผลไม้ในอำศรมหมด พระฤๅษีจึงจะอก
ไปหำผลไม้จงึไดส้ั่งให้อยู่แต่ในอำศรมอย่ำออกไป
ไหนไกล แลว้จึงเข้ำปำ่ไป พระลกัษณวงศ์เมื่อพระ
ฤๅษีออกไปหำผลไม้แล้วพระลักษณวงศ์พร่ ำเรียน
วิชำตำ่ง ๆ ที่พระฤๅษีสอน ส่วนนำงทพิเกสรก็เข้ำ
มำชวนออกไปเล่นแต่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมไปนำง
จึงเข้ำไปก่อกวนจนพระลักษณวงศ์ยอมออกไปเล่น
ด้วย 

25.  วันหนึ่งฤๅษีเห็นผลไม้หมดจึงจะออกไปหำ
ผลไม้จงึไดส้ั่งให้อยู่แต่ในอำศรมอย่ำออกไปไหนไกล 
แล้วจึงเข้ำปำ่ไป พระลักขณ์สนินวงส์เมื่อพระฤๅษี
ออกไปหำผลไม้ก็ท ำตำมค ำสั่งของพระฤๅษีตั้งใจ
ฝึกฝนวชิำ สว่นนำงเทพเกสสรก็เข้ำมำชวนออกไป
เล่นแต่พระลักขณ์สนินวงส์ไม่ยอมไปนำงจึงเข้ำไป
ก่อกวนจนพระลักขณ์สินนวงส์ยอมออกไปเล่นด้วย 
พอตกดึกกุมำรทั้งสองก็กลับมำนอนด้วยกันใน
อำศรม พอรุ่งเช้ำก็ไปเล่นกนัต่อ ครั้นฤๅษีกลับมำไม่
พบกุมำรทั้งสองจงึออกตำมหำจนมำพบกุมำรทั้ง
สองร้องเพลงจีบกัน เมื่อกุมำรทัง้สองเห็นฤๅษีด้วย
ควำมกลัวจึงวิ่งเข้ำไปหมอบกรำบฤๅษีจึงสั่งสอน
แล้วแบ่งผลไม้ให้ จำกนัน้จึงถำมพระลักขณ์
สินนวงส์วำ่คำถำอำคมตำ่ง ๆ ทอ่งจ ำจนคล่องหรือ
ยัง พระลักขณ์สินนวงส์จึงตอบวำ่จ ำได้คล่องทั้ง
หมดแล้วพระฤๅษีจึงพระขรรค์และธนูให้พระลักขณ์
สินนวงส ์
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26.  หลังจำกนัน้ประมำณ 1 ปี พระลักษณวงศ์มี
ควำมช ำนำญในเวทต่ำง ๆ แล้ว พระฤๅษีจึงมอบธนู
และพระขรรค์ไว้ใช้ป้องกันตัว คนืหนึ่งพระลักษณ
วงศ์นึกถึงมำรดำขึน้มำเกรงว่ำจะได้รับควำมล ำบำก 
คร้ันรุ่งเช้ำจึงมำลำพระฤๅษีเพื่อจะไปช่วยเหลือ
มำรดำ พระฤๅษจีึงสั่งสอนพระลกัษณวงศ์แล้วเอำ
ขี้ผึ้งมำปัน้แล้วเสกเปน็ม้ำไว้ส ำหรับขี่เดินทำง 

26.  หลังจำกนัน้ประมำณ 1 ปี คืนหนึ่งพระลักขณ์
สินนวงสน์ึกถึงมำรดำขึ้นมำเกรงว่ำจะได้รับควำม
ล ำบำก ครั้นรุ่งเช้ำจงึมำลำพระฤๅษีเพื่อจะไป
ช่วยเหลือมำรดำ พระฤๅษจีึงสั่งสอนพระลักษณวงศ์
แล้วเอำขี้ผึ้งมำปัน้แล้วเสกเปน็มำ้ไว้ส ำหรับขี่
เดินทำง 

27.  พระลักษณวงศ์กรำบลำพระฤๅษีแล้วหันมำสั่ง
ลำนำงทิพเกสร นำงทพิเกสรคร่ ำครวญขอตำมไป
ด้วย พระลักษณวงศ์และพระฤๅษีจึงช่วยกนัปลอบ
ประโลมนำงทิพเกสรให้รอพระลักษณวงศ์อยู่กับ
พระฤๅษี พระฤๅษชีี้ทำงไปเมืองมยุรำจำกนั้นพระ
ลักษณวงศ์จึงขี่ม้ำและออกเดินทำงด้วยควำมอำลัย
จึงชมปำ่ นก และสัตวป์่ำ แล้วหยุดพักผ่อนริมล ำ
ธำร 

27.  พระลักขณ์สินนวงส์กรำบลำพระฤๅษีแล้วหัน
มำสั่งลำนำงเทพเกสสร นำงเทพเกสสรคร่ ำครวญ
ขอตำมไปด้วย พระลักขณ์สินนวงส์และพระฤๅษีจึง
ช่วยกันปลอบประโลมนำงเทพเกสสรให้รอพระ
ลักขณ์สินนวงส์อยู่กับพระฤๅษี พระฤๅษีชี้ทำงไปเมือ
งมยูรำจำกนัน้พระลักขณ์สินนวงส์จึงขี่ม้ำและออก
เดินทำงด้วยควำมอำลัยพบดอกไม้ ต้นไม้ นก ก็นึก
ถึงนำงเทพเกสสร จำกนั้นจึงชมควำมงำมของ
ธรรมชำต ิ

28.  กล่ำวถึงฝงูลิงที่รบัฝำกผ้ำสไบไว้ แลเห็นพระ
ลักษณวงศ์มีหน้ำตำคลำ้ยนำงสวุรรณอ ำภำจึงพำ
กันเข้ำมำสอบถำม พระลักษณวงศ์จึงตอบควำมแก่
เหล่ำฝูงลิง เหล่ำฝูงลงิจึงน ำผำ้สไบของนำงสุวรรณ
อ ำภำมำให้พระลักษณวงศ์ พระลักษณวงศ์จ ำผ้ำ
สไบได้และนึกถึงมำรดำจนสลบไป ฝำ่ยม้ำวิเศษ
และฝูงลิงเห็นดังนัน้จึงพำกันเข้ำมำดูแลจนพระ
ลักษณวงศ์ฟื้นขึน้มำ ฝงูลิงจงึชี้ทำงไปเมืองมยุรำแก่
พระลักษณวงศ์ จำกนั้นพระลักษณวงศ์จึงเดินทำง
ต่อ 

28.  กล่ำวถึงฝงูลิงที่รบัฝำกผ้ำสไบไว้ แลเห็นพระ
ลักขณ์สินนวงส์รูปรำ่งคลำ้ยนำงสุวัณณ์อัมพำจึงพำ
กันเข้ำมำสอบถำม พระลักขณ์สนินวงส์จึงตอบ
ควำมแก่เหล่ำฝูงลิง เม่ือเหล่ำลิงรู้เช่นนั้นจงึเล่ำให้
พระลักขณ์สินนวงส์ฟงัว่ำนำงสุวณัณ์อัมพำถูกยัก
พำตัวไปและฝำกควำมกับพวกตนให้ชี้ทำงแก่บตุร
ของนำง พระลักขณ์สนินวงสไ์ดฟ้ังเช่นนัน้ก็คร่ ำ
ครวญถึงมำรดำจนสลบลงไป ฝงูลิงเห็นดังนัน้จึงพำ
กันเข้ำมำดูแลจนพระลักข์สนินวงส์ฟื้นขึ้นมำจึงพำ
กับปลอบประโลมและอวยพรให้พระลักขณ์
สินนวงส์ จำกนั้นพระลักขณ์สนินวงส์จงึเดินทำงต่อ
จนมำถึงเขำชื่อโยคนธำจึงหยุดพัก 

29.  กล่ำวฝำ่ยนำงสุวรรณอ ำภำคืนหนึ่งนำงฝนัว่ำ
ได้สวมแหวนเพชรเดินมำกลำงป่ำแล้วถูกเหลือบิน
มำกัดนิ้วก้อย นำงตกใจสะบัดมอืจึงท ำให้แหวนนั้น 

29.  กล่ำวฝำ่ยนำงสุวัณณ์อัมพำคืนหนึ่งนำงฝันวำ่
ได้สวมแหวนเพชรเดินออกจำกวังมำหลงทำงอยู่ใน
ป่ำแล้วถูกเหลือบินมำกัด นำงจงึปัดท ำให้แหวนนั้น 
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หลุดหำยไป นำงจึงพยำยำมหำแหวนแต่ก็หำไม่พบ 
นำงตัง้ตำรอคอยจนลมพัดแหวนกลับมำสวมคืนยัง
นิ้วของนำง นำงแสนดีใจแล้วจึงกลับเข้ำยังเมือง 
จำกนั้นนำงก็ตื่นและรู้ว่ำฝนันัน้เป็นลำงบอกเหตุที่
นำงจะได้พบกับลูก 

หลุดหำยไป นำงจึงพยำยำมหำแหวนจนมำถึงหลัง
เขำนำงจึงร ำพึงร ำพนักับพระพำย ไม่นำนลมก็พัด
แหวนกลับมำสวมคืนยังนิ้วของนำง นำจงึกลับเข้ำ
ยังเมือง จำกนั้นนำงก็ตืน่และรู้วำ่ฝันนั้นเปน็ลำง
บอกเหตุที่นำงจะได้พบกบัลูก 

30.  ฝ่ำยพระลักษณวงศ์เดินทำงมำถึงยังเมืองมยุรำ 
ม้ำเสกแนะน ำให้พระลักษณวงศแ์ปลงตัวเข้ำไปสบื
ข่ำวและชว่ยนำงสุวรรณอ ำภำออกมำก่อนแล้วจึง
สังหำรท้ำววิรุญมำศ พระลักษณวงศ์จึงเข้ำไปใต้ต้น
ไทรแล้วเสกให้ม้ำเล็กลงแปลงกำยเป็นโยคีแล้วจึง
เดินเข้ำไปในเมืองมยุรำ 

30.  ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์เดินทำงมำถึงยังเมือ
งมยูรำ ม้ำเสกแนะน ำให้พระลักษณวงศ์แปลงตัว
เข้ำไปสบืข่ำวและช่วยนำงสุวรรณอ ำภำออกมำก่อน
แล้วจึงสังหำรทำ้ววิรุฬมำตย์ พระลักขณ์สินนวงสจ์ึง
เข้ำไปใต้ต้นไทรแล้วเสกให้ม้ำเลก็ลงแปลงกำยเป็น
ฤๅษีแล้วจึงเดินเข้ำไปในเมืองมยรูำ 

31.  ชำวเมืองมยุรำเมื่อเห็นโยคหีนุ่มก็เลื่อมใส พำ
กันมำกรำบไหว้และสอบถำม ฝำ่ยพระลักษณวงศ์
จึงสอบถำมเก่ียวกับทำ้ววิรุญมำศและสืบขำ่วนำง
สุวรรณอ ำภำเมื่อทรำบแล้วก็จึงออกมำจำกเมือง 

31.  ชำวเมืองมยูรำเมื่อเห็นโยคหีนุ่มก็เลื่อมใส พำ
กันมำกรำบไหว้และสอบถำม ฝำ่ยพระลักขณ์
สินนวงส์จึงสอบถำมเก่ียวกับทำ้ววิรุฬมำตย์และสืบ
ข่ำวนำงสุววัณณ์อัมพำเมื่อทรำบแล้วก็จึงออกมำ
จำกเมือง 

32.  พอพลบค่ ำพระลักษณวงศก์็ข่ีม้ำเสกเหำะขึ้น
ไปเหนือปรำสำทแลว้ร่ำยมนต์สะกดให้บรรดำยักษ์
หลับใหล แล้วลงจำกม้ำเข้ำไปในปรำงทองเห็น
เหล่ำนำงสนมนอนระเกะระกะจนมำพบนำง
สุวรรณอ ำภำ จึงเข้ำไปสะกิดเท้ำให้นำงรู้ตัว ฝำ่ย
นำงสุวรรณอ ำภำตื่นขึน้มำเห็นพระลักษณวงศ์ก็ดีใจ
จนสลบลงไป ฝ่ำยพระลักษณวงศ์ตกใจนึกว่ำมำรดำ
สิ้นชีพจึงคร่ ำครวญแล้วก็สลบตำมไป เทวดำประจ ำ
ปรำสำทจึงบันดำลฝนให้ตกลงมำทั้งสองจงึฟื้นขึ้น 
ทั้งสองถำมไถ่เรื่องรำวจนรู้ทัว่ เมื่อนำงสุวรรณอ ำ
ภำรู้ว่ำพระลักษณวงศ์จะสังหำรท้ำววิรุญมำศจงึ
ห้ำม พระลักษณวงศไ์ม่พอใจแต่ไม่พูดอะไรขอให้
นำงสุวรรณอ ำภำไปแต่งตัวระหว่ำงนัน้จึงเขียนสำร
ท้ำรบไว ้

32.  พอพลบค่ ำพระลักขณ์สินนวงส์ก็ข่ีม้ำเสกเหำะ
ขึ้นไปเหนือปรำสำทแล้วร่ำยมนต์สะกดให้บรรดำ
ยักษ์หลับใหล แล้วลงจำกม้ำเข้ำไปในปรำสำทเห็น
ท้ำววิรุฬมำตย์นอนอยู่จึงอยำกจะฆ่ำแต่นึกได้ว่ำ
ควรช่วยมำรดำก่อนจงึค้นหำนำงสุวัณณ์อัมพำต่อ 
เมื่อมำถึงงยังห้องหนึ่งพบนำงสวุัณณ์อัมพำจึงเข้ำไป
กรำบ ฝ่ำยนำงสุวัณณ์อัมพำตื่นขึ้นมำก็ยินดีและรื่
องรำวต่ำง ๆ ให้บุตรฟัง พระลักขณ์สินนวงส์จึงเชญิ
มำรดำให้ตำมออกไปแล้วจงึเขียนสำรทำ้รบไว้ที่
บำนประตปูรำสำท 
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33.  นำงสุวรรณอ ำภำนำงอำลัยเหล่ำสนมที่เคยรับ
ใช้ที่จะต้องจำกกัน พระลักษณวงศ์เห็นดังนั้นก็
เข้ำใจว่ำนำงสุวรรณอ ำภำหลงรกัยักษ์จึงกล่ำวค ำ
ประชด นำงสุวรรณอ ำภำจึงรบีแต่งตัวและตำมพระ
ลักษณวงศ์ออกไป จนมำถึงเขำประจันตคิรีพระ
ลักษณวงศ์เห็นว่ำเปน็ชัยภูมิทีด่ี พระลักษณวงศ์จึง
น ำนำงสุวรรณอ ำภำไปซ่อนไว้ในถ้ ำเสกมนตป์ิดปำก
ถ้ ำแล้วออกมำรอท้ำววิรุญมำศอยู่บนยอดเขำ 

33.  พระลักขณ์สินนวงส์พำนำงสุวัณณ์อัมพำมำถึง
เขำพระจันทร์คีรีพระลักขณ์สินวงส์จึงน ำนำงสุ
วัณณ์อ ำพำไปซ่อนไว้ในถ้ ำ พอรุ่งเช้ำพระลักขณ์
สินนวงส์จึงลำมำรดำเตรียมออกมำรบ นำงสุวณัณ์
อัมพำจึงเตือนว่ำกองทัพยักษน์ัน้มีจ ำนวนมำกและ
น่ำกลัวแต่พระลักขณ์สินนวงส์ก็ไม่เกรงกลัวเพรำะมี
วิชำป้องกันตัว จำกนั้นจงึไปยกหินและเสกมนตป์ิด
ปำกถ้ ำไว้ แล้วออกมำรอรับทัพของท้ำววิรุฬมำตย์ 

34.  ฝ่ำยทำ้ววิรุญมำศตื่นขึ้นมำในตอนเช้ำรู้สึก
แปลกใจเห็นม่ำนมีรอยฟัน จงึมำหำนำงสุวรรณอ ำ
ภำที่ห้องแต่ไม่พบเห็นแต่สำรท้ำรบแขวนไว้ที่
หน้ำต่ำง เมื่ออ่ำนจบทำ้วิรุญมำศโกรธมำกจึ่งสั่งให้
จัดทัพ เมื่อจัดทัพเสร็จแล้วท้ำววิรุญมำศจึงออกมำ
แต่กลับเซล้มเหล่ำนนำงสนมก็พำกันร้องไห้คร่ ำ
ครวญท้ำววิรุญมำศจึงเข้ำไปปลอบประโลมว่ำอย่ำ
ร้องจะเป็นลำง จำกนั้นจงึไปแต่งองค์เตรียมยกทัพ 
ก่อนเคลื่อนทัพจึงให้โหรท ำนำย โหรท ำนำยว่ำ
ชะตำจะขำดท ำให้ท้ำววิรุญมำศเกิดวิตกแต่ก็ยังยก
ทัพออกไป 

34.  ฝ่ำยทำ้ววิรุฬมำตย์ตืน่ขึ้นมำในตอนเชำ้รู้สึก
แปลกใจเห็นมีรอยเท้ำมนุษย์ จึงรีบไปหำนำงสุ
วัณณ์อัมพำแต่ไม่พบเห็นแต่สำรท้ำรบแขวนไว้ที่
ประตู เมื่ออ่ำนจบทำ้วิรุฬมำตยโ์กรธมำกจึงสั่งให้จัด
ทัพ เม่ือเตรียมทัพเสร็จจึงให้โหรท ำนำย โหร
ท ำนำยว่ำชะตำจะขำดท ำให้ท้ำววิรุญมำศเกิดวิตก
แต่คิดว่ำถ้ำไม่ยกทพัไปก็จะเสียศักดิ์ศรีท้ำววิรุฬ
มำตย์จึงไปแต่งตวัและยกทัพออกไปรบ 

35.  ท้ำววิรุญมำศยกทัพมำถึงเขำประจันตคิรีพบ
พระลักษณวงศ์จึงแกลง้พูดปลอบประโลมให้พระ
ลักษณวงศ์ยอมคืนนำงสวุรรณอ ำภำ แต่พระลักษณ
วงศ์ไม่หลงเชื่อและกลำ่วค ำบริภำษกลับไปท ำให้
ท้ำววิรุญมำศโกรธจึงสั่งให้ทหำรลุมจับแต่พระ
ลักษณวงศ์ก็สังหำรเหล่ำทหำรยกัษ์จนทัพแตก ท้ำว
วิรุญมำศจึงแผลงศรสู้กับพระลักษณวงศ์จนพลำด
ท่ำถูกศรยิง ท้ำววิรุญมำศจึงแปลงเป็นพระอนิทร์ขี่
ช้ำงเอรำวัณมำ มำ้เสกเตือนพระลักษณ์วงศ์วำ่คือ
กลลวง พระลักษณวงศ์จึงเสี่ยงศรยิงไปถูกท้ำววิรุญ
มำศสิ้นชีพ เหล่ำเสนำอ ำมำตย์ยกัจึงมำเชิญให้พระ
ลักษณวงศ์ไปครองเมืองมยุรำ 

35.  ท้ำววิรุฬมำตย์ยกทัพมำถึงเขำลูกหนึ่งทอดมอง
ไปพบพระลักขณ์สินนวงส์ จึงแกล้งพูดปลอบประโลม 
แต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่หลงเชื่อและกล่ำวค ำ
บริภำษกลับไปท ำให้ท้ำววิรุฬมำตย์โกรธจึงสั่งให้
ทหำรลุมจับแต่พระลักขณ์สินนวงส์ใช้พระขรรค์
สังหำรทหำรจนเกือบหมด ท้ำววิรุฬมำตย์จึงแผลงศร
สู้กับพระลักษณวงศ์จนพลำดท่ำถูกศรยิงตกลงจำก
หลังช้ำง ท้ำววิรุฬมำตย์จึงแปลงเป็นนำงอัปสรมำร่ำย
ร ำล่อหลอกพระลักขณ์สินนวงส์ พระลักขณ์สินนวงส์
หลงเชื่อแต่ม้ำเสกเตือนไว้พระลักขณ์สินนวงส์จึงแผลง
ศรใส่ ท้ำววิรุฬมำตย์ตกใจวิ่งหนีไปซ่อนตัว จำกนนั้น
ท้ำววิรุฬมำตย์จึงคิดกลศึกจะแปลงตนเป็นพระอินทร์ 



  275 

 จำกกำรเปรียบเทียบล ำดับเนื้อหำของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ
พระลักสมณวงส์  พรำมเกสสร เล่มที่  1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์มี เหตุกำรณ์ทั้ งหมด  
35 เหตุกำรณ์ เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีเหตุกำรณ์ท้ังหมด 34 เหตุกำรณ์ เนื่องจำกตอนต้นเรื่อง
เรื่องลักษณวงศ์มีกำรบอกที่มำของเรื่องส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรไม่ได้บอกที่มำแต่  
เริ่มเล่ำเนื้อเรื่องไปตำมล ำดับ โดยทั้งสองเรื่องมีล ำดับเหตุกำรณ์และเค้ำโครงของเรื่องใกล้เคียงกันมำก
แตกต่ำงกันเพียงรำยละเอียดเท่ำนั้น เช่น ในเรื่องลักษณวงศ์ เหตุกำรณ์ที่ 2 (ในตำรำง) เป็นกำร
แนะน ำตัวละครเอกเช่นเดียวกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร แต่ต่ำงกันที่รำยละเอียดในเรื่อง
ลักษณวงศ์กล่ำวว่ำนำงสุวรรณอ ำภำเป็นจอมสนม แต่ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกล่ำวว่ำ
นำงสุวัณณ์อัมพำเป็นจอมมเหสีเหนือเหล่ำนำงสนมทั้งแปดหมื่นนำง เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมี 
บำงเหตุกำรณ์ที่มีกำรสลับล ำดับเหตุกำรณ์กัน เช่น ในเรื่องลักษณวงศ์ ในเหตุกำรณ์ล ำดับที่ 26  
(ในตำรำง) พระลักษณวงศ์อำศัยอยู่กับพระฤๅษีได้ 1 ปี ร่ ำเรียนวิชำจนเก่งกล้ำแล้วพระฤๅษีจึงมอบธนู
และพระขรรค์ให้ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่ในเหตุกำรณ์ล ำดับที่ 
25 (ในตำรำง) คือ เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์อยู่เรียนวิชำกับพระฤๅษีจนคล่องแคล่วแล้วพระฤๅษีจึง 
มอบธนูและพระขรรค์ให้โดยระยะเวลำดังกล่ำวเกิดขึ้นก่อนพระลักขณ์สินนวงส์อยู่กับพระฤๅษี 1 ปี 
กล่ำวคือในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเกิดเหตุกำรณ์ที่พระฤๅษีมอบธนูและพระขรรค์ให้ 
พระลักขณ์สินนวงศ์ก่อนเรื่องลักษณวงศ์ 
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2.  เปรียบเทียบโครงเรื่อง 
ตำรำงที่ 9 เปรียบเทียบโครงเรื่อง 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กำรเปิดเรื่อง บอกจุดประสงค์ของกำรแต่ง บรรยำยตัวละคร 
กำรผูกปมปัญหำ ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกบั 

ตัวละคร 
     -  ท้ำวพรหมทัตกับนำงสุวรรณอ ำภำ 
 
     -  พระลักษณวงศ์กับท้ำวพรหมทัต 
 
     -  นำงสุวรรณอ ำภำกบัทำ้ววริุญมำศ 
 
     -  พระลักษณวงศ์กับท้ำววิรุญมำศ 
 
ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกบั
ตนเอง 
     -  ท้ำววิรุญมำศ 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกบั 
ตัวละคร 
     -  พระบำทพรหมทัตต์กับ 
นำงสุวัณณ์อัมพำ 
     -  พระลักขณ์สินนวงส์กบั 
พระบำทพรหมทัตต์ 
     -  นำงสุวัณณ์อัมพำกับ 
ท้ำววิรุฬมำตย ์
     -  พระลักขณ์สินนวงส์กบั 
ท้ำววิรุฬมำตย ์
ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกบั
ตนเอง 
     -  ท้ำววิรุฬมำตย ์

จุดสูงสุดของเรื่อง ท้ำววิรุญมำศต้องศรสิน้ชีพ ท้ำววิรุฬมำตย์รบกบัพระลักขณ์สนินวงส ์
กำรคลำยปมปัญหำ พระลักษณวงศ์ชว่ยนำงสุวรรณอ ำภำ พระลักขณ์สินนวงส์ช่วยนำงสุวัณณ์อัมพำ 
กำรปิดเรื่อง พระลักษณวงศ์ได้รับค ำเชิญให้กลับไป

ครองเมืองมยุรำ 
ตัดจบระหว่ำงสู้รบ 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบโครงเรื่องของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 ใน 5 หัวข้อ คือ กำรเปิดเรื่อง กำรผูกปมปัญหำ 
จุดสูงสุดของเรื่อง กำรคลำยปมปัญหำ และกำรเปิดเรื่อง พบว่ำ มีเพียง 2 หัวข้อที่ตรงกัน คือ  
กำรผูกปมปัญหำ และกำรคลำยปมปัญหำ กำรผูกปมปัญหำพบชุดควำมขัดแย้งแบ่งออกเป็น  
2 ประเด็น คือ ควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตัวละครและควำมขัดแย้งระหว่ำงตัวละครกับตนเอง 
ซึ่งทั้งสองเรื่องมีควำมขัดแย้งตรงกันเกิดขึ้นกับตัวละครชุดเดียวกัน ส่วนกำรคล ำยปมปัญหำ 
ทั้งสองเรื่องยังไม่คลำยปมปัญหำทั้งหมดมีเพียงปมปัญหำเดียวที่ถูกคลี่คลำย คือ ปมปัญหำที่พญำยักษ์
ไปลักพำตัวมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย ตัวละครเอกฝ่ำยชำยจึงไปช่วยมำรดำของตนออกมำ  
ส่วนปมปัญหำอื่นนั้นยังไม่ถูกคลี่คลำยเช่นเดียวกัน ส่วนอีก 3 หัวข้อที่เหลือ คือ กำรเปิดเรื่อง จุดสูงสุด
ของเรื่อง และกำรปิดเรื่อง มีควำมแตกต่ำงกันดังนี้ 
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 กำรเปิดเรื่อง ในเรื่องลักษณวงศ์เปิดเรื่องโดยกำรบอกจุดประสงค์ของกำรแต่งแล้วจึง
บรรยำยตัวละคร แต่เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเปิดเรื่องโดยกำรบรรยำยตัวละครเลยโดยไม่มี
กำรบอกท่ีมำหรือวัตถุประสงค์ของกำรแต่ง 

 จุดสูงสุดของเรื่อง ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 7 มีจุดสูงสุดของเรื่องคือตอนที่ 
ท้ำววิรุญมำศถูกศรของพระลักษณวงศ์จนสิ้นชีพ เนื่องจำกตอนนี้เป็นตอนส ำคัญที่ ก่อให้เกิดกำร 
คลำยปมปัญหำที่ถูกสร้ำงขึ้นมำในตอนต้นเรื่องนั่นคือควำมขัดแย้งระหว่ำงพระลักษณวงศ์กับท้ำววิรุญมำศ 
ซึ่งกำรตำยของท้ำววิรุญมำศก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องคือพระลักษณวงศ์และนำงสุวรรณอ ำภำ
หมดศัตรูหรือคู่ขัดแย้งและยังท ำให้พระลักษณวงศ์ได้ถูกเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์แทนท้ำววิรุญมำศอีกด้วย 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร จุดสูงสุดของเรื่องคือตอนที่ท้ำววุรุฬมำตย์ยกทัพมำรบ
กับพระลักขณ์สินนวงส์ เนื่องจำกผลกำรรบยังไม่เป็นที่รู้แพ้รู้ชนะจุดวิกฤตของเรื่องนี้จึงเป็นฉำกที่ 
ตัวละครทั้งสองสู้รบกันซึ่งผลของกำรสู้รบนี้จึงจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเนื่องจำกยังไม่รู้ผล
ของกำรสู้รบจึงท ำให้จุดสูงสุดของทั้งสองเรื่องต่ำงกัน 

 กำรปิดเรื่อง ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 7 มีกำรปิดเรื่องแบบตัดจบท ำให้ผู้อ่ำน
ต้องจินตนำกำรเรื่องต่อไปว่ำเหตุกำรณ์หลังจำกเสนำยักษ์มำเชิญให้พระลักษณวงศ์ข้ึนครองเมืองมยุรำ
แทนท้ำววิรุญมำศแล้วพระลักษณวงศ์จะยอมรับไหม เหตุผลที่ตัดจบเพียงเท่ำนี้เพรำะว่ำผู้วิจัยต้องกำร
จ ำกัดเนื้อหำให้เท่ำกันกับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกำรปิดเรื่องของเรื่องลักษณวงศ์จึงปิด
แบบตัดจบในตอนที่เสนำยักษ์มำเชิญให้ครองเมือง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 
และ 2 ก็มีกำรปิดเรื่องแบบตัดจบเช่นเดียวกันท ำให้ผู้อ่ำนต้องจินตนำกำรว่ำหลังจำกที่ท้ำววิรุฬมำตย์
เสียทีให้พระลักขณ์สินนวงส์แล้ววำงกลศึกใหม่โดยแปลงเป็นพระอินทร์มำหลอก พระลักขณ์สินนวงส์
จะหลงเชื่อหรือไม่เรื่องรำวจะเป็นอย่ำงไรต่อไป เรื่องรำวก็จบลงเพียงเท่ำนี้ เนื่องมำจำกหนังสือ
ดังกล่ำวพิมพ์เป็นตอนจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องทิ้งท้ำยไว้เพ่ือให้ผู้อ่ำนติดตำม ดังค ำโปรยท้ำยเล่มที่ว่ำ 
“ចរ់ហខ្្ទី ២ កដាយស្កង្ខរ  ស្ូមចាំអានហខ្្ទី ៣ កទៀត1” แปลเป็นภำษำไทยว่ำ จบตอนที่ 2 โดยสังเขป กรุณำ
รออ่ำนตอนที่ 3 อีก จึงสันนิษฐำนว่ำอำจจะมีเล่มถัดไปแต่จำกกำรสืบหำต้นฉบับพบเพียง 2 เล่ม
เท่ำนั้น 
 
 
 
 

                                                           
1 ស្ ជី្វមាត, ព្រះលក្ស្មណវ្ ព្ាមកក្សស្្រ, (ភ្នាំករញ: រណណ ាារស្ ជ្ីវមាត), 88. 
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3.  เปรียบเทียบแก่นเรื่อง 
ตำรำงที่ 10 เปรียบเทียบแก่นเรื่อง 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กำรรู้จักกตัญญูต่อมำรดำ กำรรู้จักกตัญญูต่อมำรดำ 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบแก่นเรื่องของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำทั้งสองเรื่องมีแก่นเรื่องตรงกัน คือ “กำรรู้จัก
กตัญญูต่อมำรดำ” ซึ่งทั้งสองเรื่องเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอกฝ่ำยชำยนั้นเป็นกำรเหตุกำรณ์ที่
ชี้ให้เห็นถึงควำมกตัญญูที่มีต่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำยทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นปมปัญหำที่ถูกผูกขึ้น
ในต้นเรื่อง เช่น บิดำสั่งประหำรมำรดำ ตัวละครเอกฝ่ำยชำยก็พยำยำมหำหนทำงในกำรช่วยเหลือ
มำรดำจนตนเองต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับมำรดำ มำรดำถูกพญำยักษ์ลักตัวไป ตัวละครเอกฝ่ำยชำยก็
พยำยำมออกตำมหำจนสมำรถช่วยมำรดำได้ในที่สุด ซึ่งเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง 
ควำมกตัญญูรู้คุณมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 
 

4.  เปรียบเทียบตัวละคร 
ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบตัวละครหลัก 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระลักษณวงศ์ ตัวละครหลำยมิติ 

     -  บทบำทบตุรที่
กตัญญูต่อมำรดำ 
     -  บทบำทลูกศิษย ์
     -  บทบำทนักรบ 

พระลักขณ์สินนวงส์ ตัวละครหลำยมิติ 
     -  บทบำทบตุรที่
กตัญญูต่อมำรดำ 
     -  บทบำทลูกศิษย ์
     -  บทบำทนักรบ 

นำงสุวรรณอ ำภำ ตัวละครมิติเดียว 
     -  บทบำทภรรยำที่
ซื่อสัตย์ต่อสำม ี
     -  บทบำทมำรดำ 

นำงสุวัณณ์อัมพำ ตัวละครมิติเดียว 
     -  บทบำทภรรยำที่
ซื่อสัตย์ต่อสำม ี
     -  บทบำทมำรดำ 
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ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบตัวละครประกอบ 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ท้ำวพรหมทัต ตัวละครมิติเดียว พระบำทพรหมทัตต์ ตัวละครมิติเดียว 
นำงยักขิน ี ตัวละครมิติเดียว นำงยักขิน ี ตัวละครมิติเดียว 
ท้ำววิรุญมำศ ตัวละครมิติเดียว ท้ำววิรุฬมำตย ์ ตัวละครมิติเดียว 
ฤๅษีมหำเมฆ ตัวละครมิติเดียว ฤๅษีมหำเมฆ ตัวละครมิติเดียว 
นำงทพิเกสร ตัวละครมิติเดียว นำงเทพเกสสร ตัวละครมิติเดียว 
ม้ำเสก ตัวละครมิติเดียว ม้ำเสก ตัวละครมิติเดียว 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบตัวละครของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 ในด้ำนลักษณะนิสัยและบทบำทของตัวละครพบว่ำ
ทั้งตัวละครเอกและตัวละครประกอบมีลักษณะนิสัยและบทบำทเช่นเดียวกันทั้งสองเรื่อง นอกจำกนี้
ชื่อตัวละครที่ปรำกฏในเรื่องยังมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน ดังตำรำง 
 
ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบชื่อตัวละครส ำคัญ 

บทบำท ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ตัวละครเอกฝ่ำยชำย พระลักษณวงศ ์ พระลักขณ์สินนวงศ์ (ព្រះលក្សខណស៍្ិននវង្្) 
ตัวละครเอกฝ่ำยหญิง นำงทพิเกสร นำงเทพเกสสร (នាង្កទរកក្សស្្រ) 
บิดำตัวละครเอกฝ่ำยชำย ท้ำวพรหมทัต พระบำทพรหมทัตต์ (ព្រះរទព្រែែទតត) 
มำรดำตัวละครเอกฝ่ำยชำย นำงสุวรรณอ ำภำ นำงสุวัณณ์อัมพำ (នាង្ស្ វណណអមាព ) 
นำงยักษ์หม้ำย - - 
พญำยักษ ์ ท้ำววิรุญมำศ ท้ำววิรุฬมำตย์ ( វមារុឡមាតយ) 
พระฤๅษ ี มหำเมฆ มหำเมฆ (មែាកមឃ) 
ม้ำ - - 
ลูกของนำงยักขิน ี นำงทัศโกสุม นำงโกสิน (នាង្កោស្ ិន) 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบชื่อตัวละครส ำคัญของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 

และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำชื่อตัวละครทั้งสองเรื่องมีควำมใกล้เคียงกันมำก
แตกต่ำงเพียงเล็กน้อยในด้ำนเสียงอ่ำนและอักขรวิธีกำรเขียนเท่ำนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมทั้งสองเรื่องยังมี
เค้ำโครงของชื่อตัวละครที่สำมำรถเทียบได้จำกชื่อว่ำเป็นตัวละครเดียวกัน ซึ่งจำกตัวละครส ำคัญทั้ง  
9 ตัวละคร พบ 7 ตัวละครที่มีชื่อ และ 2 ตัวละครที่ไม่มีชื่อเช่นเดียวกันทั้งสองเรื่อง 
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5.  เปรียบเทียบฉำก 
ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบฉำก 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฉำกที่มีลักษณทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ ฉำกที่มีลักษณทำงกำยภำพเป็นธรรมชำต ิ
ฉำกที่เป็นเวลำ ฉำกที่เป็นเวลำ 
ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวฒันธรรม 
     -  ฉำกสภำพวฒันธรรมของชนชัน้สงู 
     -  ฉำกสภำพสงัคมชำวบำ้น 
     -  ฉำกกำรสู้รบ 

ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวฒันธรรม 
     -  ฉำกสภำพวฒันธรรมของชนชัน้สงู 
     -  ฉำกสภำพสงัคมชำวบำ้น 
     -  ฉำกกำรสู้รบ 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบฉำกของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่  1 ถึง 7 และ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำลักษณะของฉำกทั้งสองเรื่องมีลักษณะที่ตรงกัน
แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียดของกำรบรรยำยฉำกเท่ำนั้น เช่น กำรบรรยำยฉำกที่มีลักษณะ 
ทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ ดังตำรำง 

 
ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบรำยชื่อพืชในตอนที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ 

ลักษณวงศ ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  กระดอม 1.  ขจร (ព្ស្ឡិត) 
2.  กระดึงหอม 2.  จ ำปำ (ែកាចមប៉ា ) 
3.  กระโดน 3.  จ ำปี (ែកាចាំរ ី) 
4.  กระถิน 4.  ชบำ (ែកាចប) 
5.  กระทุ่ม 5.  นวนสร1ี (នួនព្ស្)ី 
6.  กระสัง 6.  มะปรำง (មា ក្ស់ព្រាំង្) 
7.  กุ่ม 7.  มะปริง (មា ក្ស់កព្រង្) 
8.  แกแล 8.  มะไฟ (កភ្ញៀវ) 
9.  แก้ว 9.  มะลิรวต2 (មលិះរួត) 
10.  แค 10.  มะลิลำ (មលិះលា) 
11.  จัน 11.  มะหวด (ចនលុស្) 
12.  จิก 12.  มังคุด (មង្ឃុត) 
13.  ตำตุ่ม 13.  มังคุดป่ำ (ព្រ ស្) 

                                                           
1 ดอกพุดชนิดหนึ่ง 
2 ดอกมะลิชนิดหนึ่ง 
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบรำยชื่อพืชในตอนที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

14.  ตีนเป็ด 14.  ละมุด (លែុត) 
15.  เตง (เต็ง) 15.  ลำงสำด (លាាំង្ស្ត) 
16.  ปีบ 16.  ล ำดวน (រំដួល) 
17.  เปง (เป้ง) 17.  ลิ้นจี่ (គ ហលន) 
18.  ฝำง 18.  ลูกจัน (មា ក្ស់ហរ ន) 
19.  ฝิ่น 19.  สร้อยกัทลี (កចក្សកទស្) 
20.  พะยอม 20.  สรอฬี1 (ព្ស្ឡី) 
21.  พะยูง 21.  สะตือ (ស្ដ)ី 
22.  มะดัน 22.  หว้ำ (ព្រីង្) 
23.  มะดูก  
24.  มะเดื่อ  
25.  มะไฟ  
26.  มะม่วง  
27.  มูกมัน  
28.  โมก  
29.  ยำงยูง  
30.  ละมุด  
31.  โศก  
32.  สน  
33.  สลิด  
34.  สักข ี  
35.  สีเสียด  
36.  เสลำ  
37.  เหียง  

 
 จำกกำรเปรียบเทียบรำยชื่อพืชในฉำกที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ 

ของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์พบรำยชื่อพืช
ทั้งหมด 37 ชนิด เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบรำยชื่อพืชทั้งหมด 22 ชนิด โดยทั้งสองเรื่อง 
มีกำรเลือกใช้พืชที่แตกต่ำงกัน ในเรื่องลักษณวงศเ์น้นกำรบรรยำยพืชที่เป็นไม้ยืนต้น เช่น พะยอม ยำง 
                                                           

1 สันนิษฐำนว่ำหมำยถึงต้นโมกชนิดหนึ่ง 



  282 

มะม่วง เป็นต้น ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเลือกใช้พืชชนิดต่ำง ๆ กันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ไม้ดอก เช่น ล ำดวน ชบำ จ ำปี เป็นต้น และไม้ผล เช่น ลำงสำด มะปรำง มังคุด เป็นต้น  
กำรเลือกใช้พืชที่ต่ำงกันนี้เนื่องจำกลักษณะกำรบรรยำยฉำกของทั้งสองเรื่องมีลักษณะต่ำงกัน ในเรื่อง
ลักษณวงศ์เป็นกำรบรรยำยโดยเน้นควำมงำมของธรรมชำติที่เป็นป่ำ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรเป็นกำรบรรยำยโดยเน้นกำรพรรณนำแบบนิรำศ แต่ทั้งนี้ทั้งสองเรื่องมีลักษณะ 
กำรเลือกใช้รำยชื่อพืชที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ กำรใช้พืชที่มีชื่อคล้องจองสัมผัสกัน เช่น ตาตุ่มเตง 
เปงปีบตีนเป็ดปน1 ในเรื่องลักษณวงศ์ โดยเล่นสัมผัสเสียงพยัญชนะ ต /t-/ ในค ำว่ำ ตำ ตุ่ม เตง ตีน 
และเสียงพยัญชนะ ป /p-/ ในค ำว่ำ เปง ปีบ เป็ด ปน และเล่นเสียงสัมผัสสระ เอ /eː/ ในค ำว่ำ เตง 
เปง และ ព្រីង្ព្រ ស្ចនលុស្នឹង្គ ហលន2 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร โดยเล่นสัมผัสเสียงพยัญชนะ 
/pr-/ ในค ำว่ำ ព្រីង្ /priiŋ/ ព្រ ស្ /pruh/ และเล่นเสียงสัมผัสสระและตัวสะกด /-uh/ ในค ำว่ำ ព្រ ស្ 
/pruh/ ចនលុស្ /cɑn-luh/ เป็นต้น นอกจำกพืชแล้วยังกำรบรรยำยถึงสัตว์ชนิดต่ำง ๆ ดังตำรำง 
 
ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบรำยชื่อสัตว์ในตอนที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  กระแต 1.  กระทำ (ទទា) 
2.  กระทิง 2.  กระทิง (ទីង្3) 
3.  กระรอก 3.  กระบือ (ព្ក្សរ)ី 
4.  กระลิง (กะลิง) 4.  กระสำ (ននាល4) 
5.  กิเลน 5.  แก้ว (កស្ក្ស) 
6.  ไก่ฟ้ำ 6.  ไก่ป่ำ (មាន់ដព្រ) 
7.  ไกรสร 7.  คชสีห์ (គជ្ស្ីែ)៍ 
8.  คชสำร 8.  จิ้งจอก (ចចក្ស) 
9.  คชสีห์ 9.  นกเงือก (ភ្ូវាាំង្) 
10.  โค 10.  โนรี (នារ)ី 
11.  จิ้งจอก 11.  โพระดก (ករ លកាក្ស) 
12.  โต 12.  ยูง (កោៃ ក្ស) 
13.  นกเขำ 13.  แรด (រមាស្) 

                                                           
1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร ์กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 

4), (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), 60. 
2 ស្ ជី្វមាត, ព្រះលក្ស្មណវ្ ព្ាមកក្សស្្រ, (ភ្នាំករញ: រណណ ាារស្ ជ្ីវមាត), 58. 
3 ទីង្ /tiiŋ/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ ខ្ទងី្ /ktiiŋ/ หมำยถึง กระทิง 
4 ននាល /nɔ-niəl/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រនាល /rɔ-niəl/ หมำยถึง นกกระสำคอด ำ 
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ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบรำยชื่อสัตว์ในตอนที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

14.  นำงนวล 14.  ละมั่ง (រមាាំង្) 
15.  มฤคำ 15.  ลิง (ស្េ ) 
 16.  สัตวำ (ស្ាេ ) 
 17.  สำลิกำ (ស្រិោ) 
 18.  สิง (ស្ឹង្) 
 19.  หมำป่ำ (ស្េ ន) 
 20.  ห่ำน (ោៃ ន) 
 21.  เหยี่ยว (ស្ទ ាំង្) 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบรำยชื่อสัตว์ในฉำกที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำ  

ของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์พบรำยชื่อสัตว์
ทั้งหมด 15 ชนิด เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบรำยชื่อสัตว์ทั้งหมด 21 ชนิด โดยทั้งสองเรื่อง 
มีกำรเลือกใช้สัตว์ที่แตกต่ำงกัน ในเรื่องลักษณวงศ์เลือกใช้กำรบรรยำยสัตว์ชนิดต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น  
2 ลักษณะ คือ 1)  สัตว์ที่แสดงกิริยำต่ำง ๆ ร่วมกับพืช เช่น “...  นกเขาเคียงคู่คบูนยอดแค  กิ่งมะไฟ
ไก่ฟ้าเข้าแฝงกิ่ง  นางนวลนิ่งแนบนางไม่ห่างแห  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล รอกกระแตเต้นตื่นออก
รื่นเริง1” 2)  บรรยำยโดยเน้นควำมงดงำมของสัตว์สี่เท้ำ เช่น “แล้วชมสัตว์จัตุบาทอันกลาดป่า  มฤคา
โคกระทิงวิ่งไสว  โคเถลิงเริงร้องคะนองไพร  กิเลนไล่นางกิเลนตลบซอน2” ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรเลือกใช้กำรบรรยำยสัตว์ชนิดต่ำง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1)  กำรบรรยำยสัตว์ปีก 
เช่น “ស្រិោនារីកស្ក្សស្ាេ   ហែរែង្់ទទាននាល3ែង្  ទាំរក្សចាំណីយាំរំរង្  ដូចរង្ព្ស្ឡាញ់នឹង្រអូនភាៃ 4” แปลเป็น
ภำษำไทยว่ำ “สำลิกำโนรีแก้วสัตวำ  แห่ห้อมนกกระทำนกกระสำทั้งผอง  เกำะหำอำหำรร้องก้อง  
ดั่งพ่ีรักน้องนงพะงำ” 2)  กำรบรรยำยควำมงดงำมของสัตว์สี่เท้ำ เช่น “កស្ដចទតអស្ស់្តេចត រទ  កក្សៀង្គូ
ខ្ែីោែ តាមកដាយដង្  ព្ក្សរីស្តេទីង្5រមាស្ែង្  ោលញី់ព្តស្ង្កដាយែេូង្វា6” แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “เสด็จทอด
มองเหล่ำสัตว์จตุบำท  เคียงคู่ขมีขมันตำมกันมำ  กระบือกระทิงแรด  หวงตัวเมียเป็นกลุ่มตำมฝูงมัน” 

                                                           
1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร ์กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 

4), (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), 60. 
2 เรื่องเดียวกัน. 
3 ននាល /nɔ-niəl/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រនាល /rɔ-niəl/ หมำยถึง นกกระสำคอด ำ 
4 ស្ ជី្វមាត, ព្រះលក្ស្មណវ្ ព្ាមកក្សស្្រ, (ភ្នាំករញ: រណណ ាារស្ ជ្ីវមាត), 59. 
5 ទីង្ /tiiŋ/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ ខ្ទងី្ /ktiiŋ/ หมำยถึง กระทิง 
6 ស្ ជី្វមាត, ព្រះលក្ស្មណវ្ ព្ាមកក្សស្្រ, 59. 
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เป็นต้น กำรเลือกใช้สัตว์ที่ต่ำงกันนี้เนื่องจำกลักษณะกำรบรรยำยฉำกของทั้งสองเรื่องมีลักษณะต่ำงกัน
เช่นเดียวกับกำรบรรยำยพืช โดยในเรื่องลักษณวงศ์เป็นกำรบรรยำยแบบเน้นควำมงำมของธรรมชำติ
กำรแสดงกิริยำอำกำรต่ำง ๆ ของสัตว์ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเป็นกำรบรรยำย  
โดยเน้นกำรพรรณนำแบบนิรำศโดยพรรณนำถึงสัตว์แล้วโยงไปถึงบุคคลอันเป็นที่รัก 

 นอกจำกกำรบรรยำยลักษณะของฉำกที่มีควำมใกล้เคียงกันแล้วในล ำดับต่อไปผู้วิจัย
จะเปรียบเทียบชื่อสถำนที่ที่ปรำกฏภำยในเรื่อง ดังตำรำง 

 
ตำรำงที่ 17 เปรียบเทียบชื่อสถำนที่ 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ชื่อเมือง (ตัวละครเอก) - พำรำณสี (ារាណស្ី) 
ชื่อเมือง (พญำยักษ์) มยุรำ มยูรำ (មយូរា, មយូរា៉ា ) 
ชื่อภูเขำ (ก่อนถึงเมืองยักษ์) - โยคนธำ (កយាគនធា) 
ชื่อภูเขำ (สนำมรบ) เขำประจันตคิร ี เขำพระจันทร์คิรี (ភ្នាំព្រះចនទគិរ)ី 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบชื่อสถำนที่ของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และ 

พระลักสมณวงส์  พรำมเกสสร เล่มที่  1 และ 2 พบว่ำชื่อสถำนที่ของวรรณคดีทั้ งสองเรื่อง 
มีควำมใกล้เคียงกันต่ำงกันเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ดังนี้ 1)  ชื่อเมืองของตัวละครเอกฝ่ำยชำยในเรื่อง
ลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 ไม่ปรำกฏชื่อแต่ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏชื่อว่ำ 
“พาราณสี” (ារាណស្ី ) ออกเสียงว่ำ /piə-riə-naq-səy/ จึงท ำให้ชื่อเมืองจำกทั้งสองเรื่องมี 
ควำมแตกต่ำงกัน แต่เมื่อศึกษำเรื่องลักษณวงศ์ในตอนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมพบว่ำชื่อเมืองของตัวละครเอกนี้
ปรำกฏในตอนที่ 10 ซึ่งเป็นตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำขอให้พระลักษณวงศ์ไปช่วยท้ำวพรหมทัตจำก 
นำงยักขินี ปรำกฏชื่อเมืองดังบทประพันธ์ “จะยกพลขึ้นพ้ืนโพยมเมฆ   ไปเมืองเอกนคราพาราณสี”1 
จำกบทประพันธ์จึงท ำให้ทรำบว่ำเมืองของตัวละครเอกมีชื่อว่ำ “พาราณสี” ซึ่งชื่อดังกล่ำวเขียน 
ตรงกับชื่อเมืองของตัวละครเอกในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร แต่ต่ำงเพียงเสียงอ่ำนเท่ำนั้น  
2)  ชื่อเมืองของพญำยักษ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ชื่อว่ำ “มยุรา” หมำยถึง นกยูง2 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรชื่อว่ำ “มยูรา” (មយូរា៉ា ) ออกเสียงว่ำ /mĕəq-yuu-raa/ ซึ่งค ำว่ำ មយូរា៉ា  หรือ មយូរ นี้ 

                                                           
1 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์ (พิมพ์

ครั้งท่ี 4), (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), 104. 
2 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 
2554, (กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 880. 
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หมำยถึง นกยูง1 เมื่อพิจำรณำชื่อเมืองจำกทั้งสองเรื่องแล้วพบว่ำมำจำกภำษำสันสกฤตเช่นเดียวกัน
และมีควำมหมำยเช่นเดียวกันด้วย แตกต่ำงกันเพียงเสียงอ่ำนและอักขรวิธีกำรเขียนเท่ำนั้น ทั้งนี้
เนื่องมำจำกภำษำไทยและภำษำเขมรอยู่คนละตระกูลภำษำกันจึงท ำให้กำรเขียนและออกเสียงต่ำงกัน
แต่ก็ยังมีควำมใกล้เคียงกันอยู่มำกเนื่องจำกเป็นค ำยืมที่มีที่มำจำกที่เดียวกัน 3)  ชื่อภูเขำก่อนถึง 
เมืองยักษ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ไม่ปำกฎชื่อ กล่ำวเพียงว่ำ “เห็นเขาหนึ่งยอดเยี่ยมเป็นเหลี่ยมย่อ ดั่งทรงศอ
ปักษาพญาหงส์”2 ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏชื่อว่ำ “โยคนธำ” (កយាគនធា) และ 
4)  ชื่อภูเขำที่เป็นสนำมรบ ในเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏชื่อว่ำ “เขาประจันตคิรี” เมื่อพิจำรณำแล้วชื่อนี้
น่ำจะมำจำกค ำว่ำ “ประจัญ” แปลว่ำ ปะทะต่อสู้3 และค ำว่ำ “คิรี” แปลว่ำ ภูเขำ4 ซึ่งควำมหมำย
โดยรวมน่ำจะหมำยถึง ภูเขำที่เป็นสถำนที่ต่อสู้กัน โดยอำจหมำยถึงสถำนที่สู้รบกันระหว่ำงพระลักษณวงศ์
กับท้ำววิรุญมำศ ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรชื่อว่ำ “ភ្នាំព្រះចនទគិ រី” แปลเป็นภำไทยว่ำ  
เขำพระจันทร์คิรี ค ำว่ำ “ព្រះចនទ” หรือ “ចនទ” แปลว่ำ ดวงจันทร์5 ส่วนค ำว่ำ “គិរី” แปลว่ำ ภูเขำ6 ซึ่ง
ควำมหมำยโดยรวมหมำยถึง เขำพระจันทร์ เมื่อดูควำมหมำยของค ำทั้งสองค ำนั้นพบว่ำไม่มี 
ควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน แต่หำกพิจำรณำที่เสียงอ่ำนของค ำว่ำ เขำประจันตคิรี และ ភ្នាំព្រះចនទគិ រី 
/pnum-prĕəh-can-kiq-rii/ พบว่ำมีควำมใกล้เคียงกันด้ำนเสียง เช่นค ำว่ำ ประจันต กับค ำว่ำ ព្រះចនទ 
ค ำว่ำ ประ /praq/ กับ ព្រះ /prĕəh/ มีเสียงพยัญชนะต้น /pr-/ เช่นเดียวกัน ส่วนค ำว่ำ จันต /can/ 
กับ ចនទ /can/ ออกเสียงตรงกัน ดังนั้นชื่อดังกล่ำวแม้ว่ำในด้ำนควำมหมำยจะไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 
แต่ในส่วนของเสียงอ่ำนพบว่ำมีควำมใกล้เคียงกันมำก ซึ่งน่ำจะเป็นลักษณะของกำรลำกเข้ำควำม 
 
 
 
 
 

                                                           
1 រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 855. 
2 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์, 63. 
3 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, 702. 
4 เรื่องเดียวกัน, 261. 
5 រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 183. 
6 ក្សនុង្កស្ៀវកលដហដល, 134. 
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กลวิธีกำรประพันธ์ 
ในกำรศึกษำเปรียบเทียบกลวิธีกำรประพันธ์ของเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ 

พรำมเกสสรมีรำยละเอียดในส่วนต่ำง ๆ ที่ต้องพิจำรณำถึงควำมเหมือนและควำมต่ำงที่เกิดขึ้น ผู้วิจัย
จึงได้จัดท ำตำรำงเพ่ือเปรียบเทียบแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ กำรตั้งชื่อเรื่อง กำรเล่ำเรื่อง กำรด ำเนินเรื่อง 
กำรสร้ำงตัวละคร และกำรสร้ำงฉำก ดังนี้ 

1.  เปรียบเทียบกลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 
ตำรำงที่ 18 เปรียบเทียบกลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ใช้ชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย ใช้ชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกลวิธีกำรตั้งชื่อเรื่องพบว่ำทั้งสองเรื่องมีกลวิธีกำรตั้งชื่อ 

ที่เหมือนกัน คือ ใช้ชื่อของตัวละครเอกเป็นชื่อเรื่อง ซึ่งเป็นกลวิธีที่ท ำให้ผู้อ่ำนจดจ ำและเข้ำใจได้ง่ำย
ว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องรำวที่เกิดขึ้นกับใครหรือเป็นเรื่องรำวของใคร ลักษณะกำรตั้งชื่อเช่นนี้ปรำกฏ
อยู่ในวรรณคดีหลำย ๆ เรื่องทั้งไทยและเขมร ซึ่งน่ำจะได้รับอิทธิพลมำจำกวรรณ กรรมทำง 
พุทธศำสนำ ถึงแม้ว่ำทั้งสองเรื่องจะตั้งชื่อเรื่องตำมตัวละครเอกเช่นเดียวกันแต่ทั้งสองเรื่องมี  
ข้อแตกต่ำงกันที่ตัวละครเอกในแต่ละฉบับที่ถูกน ำมำใช้เป็นชื่อเรื่องต่ำงกัน คือ ฉบับภำษำไทยใช้  
ตัวละครเอกฝ่ำยชำยเป็นชื่อเรื่อง ในขณะที่ฉบับภำษำเขมรใช้ตัวละครเอกฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง 
เป็นชื่อเรื่อง แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอในเนื้อเรื่องว่ำผู้ประพันธ์ต้องกำรน ำเสนอ 

 เรื่องลักษณะวงศ์ผู้ประพันธ์เน้นกำรแสดงกำรกระท ำ อำรมณ์ ควำมคิด และ 
กำรน ำเสนอเรื่องรำวของพระลักษณวงศ์เป็นหลัก ในขณะที่เรื่องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสร
ผู้ประพันธ์ให้ควำมส ำคัญกับกำรแสดงกำรกระท ำ อำรมณ์ ควำมคิด และกำรน ำเสนอเรื่องรำวของ  
พระลักขณ์สินนวงส์เช่นเดียวกัน แต่เพ่ิมเติมที่กำรแสดงควำมรักของชำยหญิงระหว่ำงพระลักขณ์สินนวงส์
และนำงเทพเกสสร 
 

2.  เปรียบเทียบกลวิธีกำรเล่ำเรื่อง 
ตำรำงที่ 19 เปรียบเทียบกลวิธีกำรเล่ำเรื่อง 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ก ำหนดให้ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรเล่ำเรื่องแบบผู้
แต่งเป็นผู้เล่ำเรื่องเอง เป็นกำรเล่ำเรื่องโดยที่ผู้เล่ำ
เป็นผู้รู้แจ้ง 

ก ำหนดให้ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรเล่ำเรื่องแบบผู้
แต่งเป็นผู้เล่ำเรื่องเอง เป็นกำรเล่ำเรื่องโดยที่ผู้เล่ำ
เป็นผู้รู้แจ้ง 
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 จำกกำรเปรียบเทียบกลวิธีกำรเล่ำเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรเล่ำเรื่องเหมือนกัน คือ ผู้ประพันธ์เล่ำเรื่องแบบเป็นผู้เล่ำเรื่องเองโดยท ำหน้ำที่
เป็นผู้ รู้แจ้ง ล่วงรู้ถึงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นและควำมคิดภำยใต้จิตใจของตัวละครแต่ละตัว  
แต่ผู้ประพันธ์ไม่ได้ปรำกฏตัวในฐำนะของตัวละคร ในบำงครั้งผู้ประพันธ์มีกำรแสดงควำมรู้สึกของตน
หรือสื่อสำรกับผู้อ่ำนผ่ำนบทประพันธ์ด้วย 
 

3.  เปรียบเทียบกลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 
ตำรำงที่ 20 เปรียบเทียบกลวิธีกำรด ำเนินเรื่อง 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
มีกำรด ำเนินเร่ืองโดยเล่ำเร่ืองตำมล ำดับปฏิทิน 
     -  กำรเล่ำย่อ 
     -  กำรเกริ่นกำรณ์ 

มีกำรด ำเนินเร่ืองโดยเล่ำเร่ืองตำมล ำดับปฏิทิน 
     -  กำรเล่ำย่อ 
     -  กำรเกริ่นกำรณ์ 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกลวิธีกำรด ำเนินเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 

พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรด ำเนินเรื่องเหมือนกัน คือ กำรเล่ำเรื่องไปตำมล ำดับปฏิทินโดยเล่ำเรื่อง 
ไปทีละล ำดับเหตุกำรณ์ตำมล ำดับปฏิทิน นอกจำกนี้เพ่ือให้เนื้อเรื่องมีควำมเข้มข้นขึ้นผู้ประพันธ์ 
ใช้วิธีกำรเล่ำย่อโดยกำรรวบรัดวันเวลำให้เร็วขึ้นเพ่ือที่จะได้บรรยำยเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกิดขึ้นภำยหลัง 
และยังมีกำรเล่ำแบบเกริ่นกำรณ์ท ำให้ผู้รับสำมำรถจินตนำกำรล่วงหน้ำได้ว่ำเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปจะเป็นอย่ำงไร 
 

4.  เปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร 
ตำรำงที่ 21 เปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงตัวละคร 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  กำรแนะน ำตัวละครทำงตรง 1.  กำรแนะน ำตัวละครทำงตรง 
2.  กำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม 2.  กำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงตัวละครในเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรสร้ำงตัวละครเหมือนกัน คือ กำรแนะน ำตัวละครทำงตรง
และกำรกำรแนะน ำตัวละครทำงอ้อม โดยกลวิธีทั้งสองช่วยในกำรด ำเนินเรื่องและท ำให้โครงเรื่อง
เด่นชัดขึ้น ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีแนะน ำตัวละครที่หลำกหลำยท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ถึงลักษณะนิสัย 
ควำมคิด หรือควำมรู้สึกของตัวละครโดยเฉพำะตัวละครเอก 
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5.  เปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงฉำกและกำรน ำเสนอฉำก 
ตำรำงที่ 22 เปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงฉำกและกำรน ำเสนอฉำก 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
1.  ฉำกจินตนำกำรที่สมจริง 1.  ฉำกจินตนำกำรที่สมจริง 
2.  ฉำกจินตนำกำร 2.  ฉำกจินตนำกำร 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกลวิธีกำรสร้ำงฉำกและกำรน ำเสนอฉำกในเรื่องพบว่ำเรื่อง

ลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรสร้ำงฉำกและกำรน ำเสนอฉำกเหมือนกัน คือ 
ใช้ฉำกจินตนำกำรที่สมจริงโดยเทียบเคียงจำกสิ่งที่มีอยู่จริงเพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดมโนภำพตำมที่ผู้ประพันธ์
บรรยำยโดยเน้นให้มีควำมงดงำมที่เหนือไปกว่ำควำมเป็นจริง และฉำกที่เป็นจินตนำกำรโดยเน้น  
สร้ำงควำมสนุก เร้ำใจ และเสริมจินตนำกำรให้แก่ผู้ อ่ำน นอกจำกนี้ยังแสดงถึงค วำมยิ่งใหญ่ 
เหนือมนุษย์ของตัวละครในเรื่องช่วยให้เนื้อเรื่องมีควำมแปลกใหม่และน่ำสนใจ 
 
กำรใช้ภำษำ 

ในกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรใช้ภำษำในเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรมีรำยละเอียดในส่วนต่ำง ๆ ที่ต้องพิจำรณำถึงควำมเหมือนและควำมต่ำงที่เกิดขึ้น ผู้วิ จัย
จึงได้จัดท ำตำรำงเพ่ือเปรียบเทียบแบ่งเป็น 6 หัวข้อ คือ กำรใช้ค ำซ้ ำ กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ กำรใช้ 
ค ำบุรุษสรรพนำม กำรหลำกค ำ กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ และกำรใช้ภำพพจน์ ดังนี้ 

1.  เปรียบเทียบกำรใช้ค ำซ้ ำ 
ตำรำงที่ 23 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำซ้ ำ 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กำรวำงค ำซ้ ำชิดกนั กำรวำงค ำซ้ ำชิดกนั 
กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งที่ใกล้กนั กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งที่ใกล้กนั 
กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิม กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิม 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำซ้ ำในเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 

พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรใช้ค ำซ้ ำเหมือนกัน คือ กำรวำงค ำซ้ ำชิดกัน กำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งที่ใกล้กัน 
และกำรวำงค ำซ้ ำในต ำแหน่งเดิม แม้ว่ำทั้งสองเรื่องจะมีกลวิธีกำรใช้ค ำซ้ ำที่ เหมือนกันแต่ก็มี
รำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน โดยในกลวิธีกำรวำงค ำซ้ ำชิดกันในเรื่องลักษณวงศ์เป็นกำรวำงค ำซ้ ำชิดกัน
เพ่ือแสดงกำรเน้นย้ ำควำมหมำยของค ำให้มีน้ ำหนักมำกยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร
ใช้กำรวำงค ำซ้ ำชิดกันเพ่ือเป็นกำรเน้นย้ ำข้อควำมให้น้ ำหนักของค ำให้มำกข้ึน ก่อให้เกิดควำมหนักแน่น
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และสื่ออำรมณ์ไปยังผู้อ่ำนเช่นเดียวกับเรื่องลักษณวงศ์ แต่ปรำกฏอีกลักษณะหนึ่งที่ต่ำงจำกเรื่อง
ลักษณวงศ์ คือ มีกำรวำงค ำซ้ ำชิดกันเพ่ือซ้ ำกรรมของประโยคหรือวลีด้ำนหน้ำมำใช้เป็นประธำนของ
ประโยคหรือวลีหลัง ซึ่งลักษณะกำรใช้ค ำซ้ ำแบบกำรวำงค ำซ้ ำชิดกันเพ่ือซ้ ำค ำในลักษณะดังกล่ำว  
ไม่พบในเรื่องลักษณวงศ์ 
 

2.  เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 
ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฐำนะลูก/กษัตริย ์ 1.  กุมำรกระษัตรำ 1.  จอมพงศ์ (ចមរង្្) 
 2.  กุมำรน้อย 2.  จักรี (ចព្ក្ស)ី 
 3.  พระกุมำรโอรสำ 3.  บุตรไชย (រ ព្តដលល) 
 4.  พระลูกแก้ว 4.  บุตรที่พึ่ง (រ ព្តព្ាណកព្តីយ) 
 5.  พระลูกน้อย 5.  บุตรพะงำ (រ ព្តរ ាំង្ារ) 
 6.  ลูกน้อย 6.  บุตรยอดดวงใจ (រ ព្តកលលីមដលល) 
 7.  ลูกรัก 7.  บุตรอวตำร (រ ព្តអវាន) 
 8.  ลูกรักอัคเรศ 8.  บุตรโอรสสงวนล้ ำคำ่ (រ ព្តឱរស្ស្ៃួនលលាដលល) 
 9.  หน่อกระษัตริย์ 9.  บุรุษน้อย (ព្រ ស្កៅ) 
 10.  องค์กษัตริย์ 10.  เผ่ำพงศ์หน่อวงศ์กษัตรำ (ស្មបូណ៌ា

រូជ្រង្្វង្្ក្ស្ព្ា) 
 11.  องค์โอรส 11.  พระจอมพงศ์ (ព្រះចមមរង្្) 
 12.  องค์โอรสยศไกร 12.  รำชบตุร (រាជ្រ ព្ត) 
 13.  องค์โอรสรำช 13.  ลูกชำยวรลักษณ์ (ក្សូនព្រ ស្វរលក្សខណ)៍ 
 14.  โอรส 14.  ลูกสงวน (ក្សូនស្ៃួន) 
 15.  โอรสอัคเรศ 15.  วรรำชกุมำรำ (វររាជ្ក្ស មារា) 
 16.  มำนะหน่อกระษัตริย์ปรีชำชำย 16.  หน่อบุตร (រ ព្តរនលក្ស) 
  17.  โอรสรัก (ឱរស្ដលល) 
  18.  โอรสำ (ឱរស្ា) 
สิ่งมีค่ำ 1.  แก้วตำ 1.  ลูกเนื้อทองล้ ำคำ่เสมอดวงเนตรำ 

(ក្សូនមាស្ដលលកស្ែីកនព្ា) 
 2.  แก้วตำของแม่  
 3.  ยอดสร้อย  
 4.  ลูกแก้วแววตำ  
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ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย (ต่อ) 
 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

รูปร่ำง 1.  พระโฉมยง 1.  โฉมยง (កោមយង្់) 
 2.  พระโฉมศรี 2.  เนื้อทอง (មាស្) 
 3.  พระทรงลักษณ ์ 3.  พระจอมพักตร์ (ព្រះចមភ្ន្តក្សត) 
 4.  พ่องำมชืน่  
 5.  พ่อทรำมเชย  
ฐำนะคนรัก 1.  เจ้ำหัวใจ 1.  เนื้อทองของแม่ (មាស្មាដ យ) 
 2.  ลูกแก้วเสน่หำ  
 3.  สุดสวำท  
ฐำนะพี่ชำย 1.  พระพี่ยำ - 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย 

 
 จำกแผนภูมิพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย 5 ลักษณะ 

โดยใช้ค ำท่ีมีควำมหมำยถึงลูกหรือกษัตริย์จ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้รูปร่ำงหรือลักษณะเด่น  
กำรเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ กำรใช้ค ำที่แสดงถึงคนรัก และกำรใช้ค ำที่แสดงถึงฐำนะพ่ีชำย ส่วนเรื่อง
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำย 4 ลักษณะ โดยใช้ค ำที่มี
ควำมหมำยถึงลูกหรือกษัตริย์จ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้รูปร่ำงหรือลักษณะเด่น กำรใช้ค ำที่
แสดงถึงคนรัก และกำรเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ 
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ฐำนะลูก/กษัตริย์ สิ่งมีค่ำ รูปร่ำง ฐำนะคนรัก ฐำนะพี่ชำย

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร
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 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำยในเรื่องพบว่ำเรื่อง
ลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครของทั้งสองเรื่อง
โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงควำมเป็นลูกหรือเป็นรัชทำยำทของกษัตริย์มำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้ประพันธ์ทั้งสองเรื่องเน้นกำรกล่ำวถึงตัวละครเอกฝ่ำยชำยในฐำนะลูกหรือเป็นรัชทำยำทของกษัตริย์ 
เนื่องจำกตัวละครดังกล่ำวเป็นตัวละครที่ยังเป็นเด็กอำยุเพียง 8 ขวบ ผู้ประพันธ์จึงเลือกใช้ค ำที่ 
แสดงถึงควำมเป็นเด็ก 

 นอกจำกกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงควำมเป็นลูกหรือเป็นรัชทำยำทของกษัตริย์แล้ว
ในเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรยังพบค ำเรียกแทนชื่อของตัวละครเอก
ฝ่ำยชำยที่แสดงถึงบทบำทหรือสถำนะอ่ืน ๆ ที่เหมือนกัน คือ เปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ ใช้รูปร่ำงหรือ
ลักษณะเด่น และแสดงฐำนะของคนรัก ส่วนค ำเรียกแทนชื่อของตัวละครเอกฝ่ำยชำยที่แสดงฐำนะ
พ่ีชำยพบเฉพำะในเรื่องลักษณวงศ์เท่ำนั้น ทั้งนี้อำจะเป็นเพรำะในเรื่องลักษณวงศ์ พระลักษณวงศ์กับ
นำงทิพเกสรในตอนเด็กมีควำมผูกพันธ์กันในฐำนะพ่ีน้องส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรมีควำมผูกพันธ์และรักกันในฐำนะเนื้อคู่ 
 
ตำรำงที่ 25 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิง 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฐำนะเด็ก 1.  กุมำรี - 
สิ่งมีค่ำ 1.  ธิดำดวง 1.  กษัตรีศรีบวร (ក្ស្ព្តីយព៍្ស្ីរវរ) 
 2.  นำงแก้ว 2.  น้องสำวแก้วมิ่งศิริ (ព្ស្ីព្ស្ស្ហ់ក្សវព្រលឹង្) 
 3.  ศรีสวัสดิ ์ 3.  นำงนำถ (នាង្នាដ) 
  4.  ศรีไชย (ព្ស្ីដលល) 
  5.  ศรีรัตน์ (ព្ស្ីរតន) 
รูปร่ำง/ควำมงำม 1.  กัลยำ 1.  กษัตรีศรีโฉมยง (ក្ស្ព្តីព្ស្ីកោមយង្់) 
 2.  เกสรสำวสวรรค์ 2.  กุมำรีศรีโฉมยง (ក្ស មារីព្ស្ីកោមយង្់) 
 3.  แก้วกัลยำยุพำพำล 3.  เกสสรนวลละออง (កក្សស្្រនួនលអង្) 
 4.  โฉมงำมทรำมสงวนนวลหง 4.  แก้วกัลยำ (ហក្សវក្សលាណ) 
 5.  โฉมตร ู 5.  แก้วขนิษฐำสำวพะงำ (ហក្សវក្សនិដឋាព្ស្ស្់

រ ាំង្ា) 
 6.  โฉมยง 6.  โฉมฉำย (កោមោយ) 
 7.  โฉมศรี 7.  นวลละออง (នួនលអង្) 
 8.  ทรำมชม 8.  น้องนงพะงำ (រអូនភាៃ ) 
 9.  ทรำมเชย 9.  น้องศรีสงวนพะงำ (រអូនព្ស្ីស្ៃួនភាៃ ) 
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ตำรำงที่ 25 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิง (ต่อ) 
 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 10.  ทิพเกสรสำวสวรรค์ 10.  วรลักษณ์แก้วกัลยำ (វរលក្សខណហក្សវ

ក្សលាណ) 
 11.  ทิพย์เกสรบวรนำฏ 11.  ศรีกัลยำณ์ (ព្ស្ីក្សលាណ) 
 12.  ธิดำวิลำวัณย ์ 12.  ศรีเทพเกสสร (ព្ស្ីកទរកក្សស្្រ) 
 13.  นำงกลัยำ 13.  ศรีพะงำ (ព្ស្ីរ ាំង្ា) 
 14.  นำงแจ่มจันทร ์ 14.  สดใสเทวี (ព្ស្ស្ក់ទវី) 
 15.  นำงโฉมงำม 15.  สำวสดใสขนิษฐำ (ព្ស្ីព្ស្ស្ក់្សនិដឋា) 
 16.  นำงโฉมยง  
 17.  แม่นิ่มนวล  
 18.  เยำวมำลย ์  
 19.  สำวสวรรค์  
ฐำนะคนรัก 1.  กำนดำ 1.  น้องพะงำสงวนเสมอชวีิต (រអនូភាៃ ស្ៃួន

កស្ែីព្រណ) 
 2.  ดวงจิตขนษิฐำ 2.  เนื้อทองของพี่ (មាស្រង្) 
 3.  นำงจอมขวัญ 3.  พุ่มพำน (ភ្ ាំែាន1) 
 4.  แม่ยอดนัยนำ 4.  ยอดดวงใจ (កលលីមដលល) 
 5.  สมรมิ่ง 5.  สงวน (ស្ៃួន) 
 6.  สำยสมร 6.  สงวนคู่รัก (ស្ៃួនស្ង្ារ) 
ฐำนะน้องสำว - 7.  สำวขนิษฐำ (ព្ស្ស្ក់្សនិដឋា) 

 

                                                           
1 ค ำว่ำ ភ្ ាំែាន /phum-phaan/ น่ำจะเลื่อนมำจำกค ำว่ำ ភ្ ាំកភ្ឿន /phum-phɨən/ หมำยถึงเพื่อนสนิท ในที่น้ี

สันนิษฐำนว่ำเป็นค ำแทนตัวผู้หญิงจึงเขียนทับศัพท์โดยเสียงว่ำ “พุ่มพำน” 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิง 

 
 จำกแผนภูมิพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิง 4 ลักษณะ 

โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงรูปร่ำงและควำมงำมจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้ค ำที่แสดงถึง  
คนรัก กำรเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ และกำรใช้ค ำที่แสดงถึงฐำนะเด็ก ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรพบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิง 3 ลักษณะ โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำย 
ถึงรูปร่ำงและควำมงำมจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้ค ำที่แสดงถึงคนรัก และกำรเปรียบเทียบ
กับสิ่งมีค่ำ 

 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครเอกฝ่ำยหญิงในเรื่องพบว่ำเรื่อง
ลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกลวิธีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อตัวละครของทั้งสองเรื่อง 
โดยกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงควำมถึงรูปร่ำงหรือควำมงำมของตัวละครมำกที่สุดเช่นเดียวกัน  
อำจเป็นเพรำะตัวละครเป็นฝ่ำยหญิงจึงนิยมในกำรชื่นชูควำมงำมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่งดงำม 

 นอกจำกกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงควำมรูปร่ำงหรือควำมงำมของตัวละครแล้ว 
ในเรื่องพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรยังพบค ำเรียกแทนชื่อของตัวละครเอก
ฝ่ำยหญิงที่แสดงถึงบทบำทหรือสถำนะอ่ืน ๆ ที่เหมือนกัน คือ กำรใช้ค ำท่ีสื่อถึงคนรักและเปรียบเทียบ
กับสิ่งมีค่ำ แสดงให้เห็นถึงควำมนิยมในกำรใช้ค ำเรียกแทนตัวละครเอกฝ่ำยหญิงที่นิยมเหมือนกัน 
ในวรรณคดีทั้งสองเรื่อง นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ค ำเรียกแทนตัวละครเอกฝ่ำยหญิงที่ทั้งสองเรื่อง 
ใช้ต่ำงกัน คือ ในเรื่องลักษณะพบกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงเด็กใช้เรียกแทนนำงทิพเกสร เนื่องจำก  
ตัวละครดังกล่ำวเป็นตัวละครเด็กซึ่งไม่มีบิดำและมำรดำคอยเลี้ยงดูจึงไม่ปรำกฏค ำเรียกแทนที่สื่อ
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ควำมหมำยถึงลูกเหมือนพระลักษณวงศ์แต่ปรำกฏค ำเรียกที่มีควำมหมำยถึงเด็กหญิงแทน ในส่วนของ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรไม่พบลักษณะดังกล่ำว 
 
ตำรำงที่ 26 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฐำนะมำรดำ 1.  ทูลกระหม่อม 1.  ผู้มีคุณ (អនក្សមានគ ណ) 
 2.  ทูลกระหม่อมแก้ว 2.  พระแม่ (ព្រះកម) 
ฐำนะกษตัรีย์ 1.  นงนุชสุดสัตร ี 1.  กษัตรี (ក្ស្ព្តី) 
 2.  นำงเทว ี 2.  กษัตรีศรีรัตน์ไชย (ក្ស្ព្តីព្ស្ីរតនដលល) 
 3.  พระเทว ี 3.  นำงรำชเทวี (នាង្រាជ្កទវី) 
  4.  พระนำงพงศ์ขัตติยำ (ព្រះនាង្រង្្ខ្តតិយា) 
  5.  แม่เจ้ำสตรี (មាច ស្ព់្ស្តី) 
  6.  รำชกษัตรี (រាជ្ក្ស្ព្តី) 
  7.  รำชเทวี (រាជ្កទវ)ី 
  8.  วรกษัตรี (វរក្ស្ព្តី) 
  9.  อัมพำกษัตรี (អមាព ក្ស្ព្តី) 
ฐำนะภรรยำ - 1.  องค์อัครมเหสี (អង្គអង្គមកែស្ី) 
  2.  อัคคะวรชำยำ (អគគវរជ្ាយា) 
สิ่งมีค่ำ 1.  แก้วตำ 1.  ดวงแก้ว (ហក្សវរនលក្ស) 
 2.  ขวัญนัยนำ 2.  นำงนำฏรัตนกษัตรี (នាង្នាដរ័តនក្ស្ព្តី) 
 3.  จอมขวัญ 3.  นำงนำถ (នាង្នាដ) 
 4.  แม่ขวัญเมือง 4.  เนื้อทอง (មាស្រង្) 
 5.  แม่คุณทูลเกล้ำ 5.  พระสุวัณณำ (ព្រះស្ វណណ ា) 
 6.  แม่ดวงจิต 6.  รัตนกษัตรีศรีอัมพำ (រតនក្ស្ព្តីព្ស្ីអមាព ) 
 7.  อัคเรศ  
 8.  ร้อยชั่ง  
รูปร่ำง/ควำมงำม 1.  แก้วกัลยำพังงำงอน 1.  กษัตรีศรีอัมพำพะงำเฉิด (ក្ស្ព្តីព្ស្ី

អមាព រ ាំង្ាកវីត) 
 2.  แก้วนพเก้ำสำวสวรรค์ 2.  แก้วเฉิดศรีโฉมรูปกัลยำณ (ហក្សវកវីត

ព្ស្ីកោមរូរក្សលាណ) 
 3.  โฉมเฉลำ 3.  ขนิษฐำโฉมยง (ក្សនិដឋាកោមយ ង្) 
 4.  โฉมตร ู 4.  โฉมเฉลำ (កោមកលល ) 
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ตำรำงที่ 26 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย (ต่อ) 
 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 5.  โฉมยง 5.  โฉมยงวงศ์เยำวมำลย์ (កោមយង្់វង្្

ក  មាណ) 
 6.  โฉมศรี 6.  นำงโฉมยง (នាង្កោមយង្់) 
 7.  ทรำมสวำท 7.  พระโฉม (ព្រះកោម) 
 8.  นงครำญ 8.  พะงำ (រ ាំង្ារ) 
 9.  นงลักษณ์อัคเรศ 9.  พะงำเฉิดโฉมพงศ์กษัตรี (រ ាំង្ារកវីត

កោមរង្្ក្ស្ព្តី) 
 10.  นฤมล 10.  ศรีวรลักษณ์ (ព្ស្ីវរលក្សខណ)៍ 
 11.  นำงกลัยำ  
 12.  นำงแจ่มจันทร ์  
 13.  นำงโฉมงำม  
 14.  นำงโฉมฉำย  
 15.  นำงโฉมยง  
 16.  นำงโฉมศรี  
 17.  นำงนงลักษณ ์  
 18.  นำงแน่งน้อยนวลหง  
 19.  นำฏน้อง  
 20.  นิ่มน้อง  
 21.  นุชนำฏ  
 22.  พระโฉมฉำย  
 23.  พระแม่นำงนงลักษณ ์  
 24.  ยุพยง  
 25.  ยุพเยำว์ยอดสกุลดรุณหงส ์  
 26.  เยำวมำลย ์  
 27.  เยำวลักษณ ์  
 28.  สำยสมร  
 29.  สำวสวรรค์  
 30.  เอกองค์วิไลละไมโฉม  
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ตำรำงที่ 26 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย (ต่อ) 
 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ฐำนะคนรัก 1.  นงนุช 1.  แก้วเสน่ห์สนิท (ហក្សវកស្នែស៍្និទធ) 
 2.  นุช 2.  น้องหญิง (រអូនព្ស្ី) 
 3.  ยอดรัก 3.  เนื้อทองสนองศรีเสน่ห์ (មាស្ស្នង្ព្ស្ី

កស្នែ)៍ 
 4.  ร้อยชั่ง 4.  เนื้อทองเสน่ห์สนอง (មាស្កស្នែស៍្នង្) 
 5.  สำยสุดที่รัก 5.  วรมิตร (វរមិព្ត) 
  6.  วรมิตรผู้สดใส (ព្ស្ស្វ់រមិតត) 
  7.  ศรีวรมิตร (ព្ស្ីវរមិព្ត) 
ฐำนะคนเลวทรำม 1.  หญิงกำล ี 1.  อีจังไร (កមចដរង្) 
 2.  หญิงใจกำลีลำม  

 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 

 
 จำกแผนภูมิพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 

6 ลักษณะ โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงรูปร่ำงและควำมงำมจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ  
กำรเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ กำรใช้ค ำที่แสดงถึงคนรัก กำรใช้ค ำที่แสดงฐำนะกษัตริย์ และกำรใช้ค ำ 
ที่แสดงฐำนะมำรดำและคนเลวทรำมเท่ำกัน ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ 
ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 7 ลักษณะ โดยใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงรูปร่ำงและ
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ควำมงำมจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรใช้ค ำที่แสดงฐำนะกษัตริย์ กำรใช้ค ำที่แสดงถึงคนรัก  
กำรเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่ำ กำรใช้ค ำที่แสดงฐำนะมำรดำและภรรยำเท่ำกัน และสุดท้ำยคือกำรใช้ค ำ  
ที่แสดงฐำนะที่เป็นคนเลวทรำม 

 กำรจำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำย 
ในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบว่ำทั้งสองเรื่องมีกลวิธีกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ
ตัวละครโดยกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึงควำมถึงรูปร่ำงหรือควำมงำมของตัวละครมำกที่สุด
เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมนิยมในกำรกล่ำวถึงตัวละครฝ่ำยหญิงโดยกำรยกเอำควำมงดงำม
มำเป็นค ำใช้เรียกแทนชื่อตัวละครของผู้ประพันธ์ทั้งสองเรื่อง ลักษณะเช่นนี้ปรำกฏเช่นเดียวกับกำร  
ใช้ค ำเรียกแทนชื่อของตัวละครเอกฝ่ำยหญิง (นำงเอก) โดยในเรื่องลักษณวงศ์เน้นกำรชมควำมงำม  
นำงสุวรรณอ ำภำโดยใช้ค ำเรียกแทนชื่อเป็นจ ำนวนมำกกว่ำลักษณะอ่ืน ๆ ถึง 61.22% ในส่วนของ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ควำมงำมของนำงสุวัณณ์อัมพำมำกกว่ำลักษณะอ่ืน 
เพียงเล็กน้อย คือ 27.03% แสดงให้เห็นว่ำผู้ประพันธ์นิยมกำรใช้ค ำในลักษณะอ่ืน ๆ มำเรียกแทนชื่อ
เช่นกันจึงไม่ได้เน้นส่วนใดเป็นพิเศษ 

 ในส่วนของกำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมำรดำของตัวละครเอกฝ่ำยชำยในเรื่องลักษณวงศ์
และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบว่ำในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีลักษณะกำรใช้ค ำเรียก
นำงสุวัณณ์อัมพำในฐำนะภรรยำซึ่งลักษณะดังกล่ำวไม่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ 
 

3.  เปรียบเทียบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม  

โดยสำมำรถแบ่งเป็นสรรพนำมบุรุษที่ 1 และสรรพนำมบุรุษที่ 2 ได้ดังนี ้
ตำรำงที่ 27 เปรียบเทียบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม 

 ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
สรรพนำมบุรุษที่ 1 1.  กู 1.  กู (អញ) 
 2.  พี ่ 2.  พี่ (រង្) 
 3.  เรำ 3.  พี่ (ករៀមរង្) 
 4.  เรียม 4.  พ่ี (ករៀម) 
สรรพนำมบุรุษที่ 2 1.  มึง 1.  มึง (ែង្) 
 2.  น้อง 2.  อี (កម) 
 3.  เจ้ำ 3.  ไอ้ (អា) 
  4.  น้อง (អូន) 
  5.  น้อง (រអូន) 
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 กำรจำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำมในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรพบว่ำทั้งสองเรื่องมีกำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำมในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้เพ่ือแสดงอำรมณ์
ของตัวละคร ท ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจถึงพฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิดและน้ ำเสียงของตัวละคร  
ได้อีกด้วย ในด้ำนของจ ำนวนค ำบุรุษสรรพนำมที่เลือกใช้พบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
มีกำรสรรค ำที่หลำกหลำยกว่ำเรื่องลักษณะวงศ์ แต่ค ำเหล่ำนั้นมีควำมหมำยเช่นเดียวกัน 
 

4.  เปรียบเทียบกำรหลำกค ำ 
ตำรำงที่ 28 เปรียบเทียบกำรหลำกค ำ 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กำรหลำกค ำ 
     -  เลี่ยงกำรใช้ค ำซ้ ำ 

กำรหลำกค ำ 
     -  เลี่ยงกำรใช้ค ำซ้ ำ 

 
 กำรจำกกำรเปรียบเทียบกำรหลำกค ำในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรพบว่ำทั้งสองเรื่องมีลักษณะกำรหลำกค ำเช่นเดียวกัน คือ กำรหลำกค ำเพ่ือเลี่ยงกำรใช้  
ค ำซ้ ำค ำเดิมบ่อย ๆ ในวรรคหรือบทเดียวกันโดยกำรเลือกใช้ค ำไวพจน์ที่มีควำมหมำยเดียวกันมำแทน
ในวรรคหรือบทที่ต้องกล่ำวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ ำ ๆ เช่นค ำว่ำที่หมำยถึงม้ำแทนที่จะใช้ค ำว่ำ “ม้ำ” ซ้ ำ ๆ 
ทุกบทในเรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำว่ำ “อัสดร” “อำชำไนย” “สินธพ” และ “อำชำ” ส่วน
ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์เลือกใช้ค ำว่ำ “មកនាម័យ” /mĕəq-noo-may/ 
“អាជ្ាកនយយ” /qaa-ciə-nəy/ “អស្យាែ”៍ /qah-saq-piə/ และ “កស្ះ” /seh/ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้
เป็นกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้อ่ำน ท ำให้ไม่รู้สึกเบื่อยหน่ำยกับค ำเดิมซ้ ำ ๆ และนอกจำกนี้ยังเป็นกำร
แสดงภูมิรู้ของผู้ประพันธ์ในด้ำนคลังศัพท์อีกด้วย 
 

5.  กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ 
ตำรำงที่ 29 เปรียบเทียบกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
บทเก้ียวพำรำส ี บทเก้ียวพำรำส ี
บทคร่ ำครวญ บทคร่ ำครวญ 
บทชมโฉม บทชมโฉม 
บทชมธรรมชำต ิ บทชมธรรมชำต ิ
บทชมบ้ำนเมือง บทชมบ้ำนเมือง 
บทสระสรงทรงเคร่ือง บทสระสรงทรงเคร่ือง 
บทสั่งลำ บทสั่งลำ 
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ตำรำงที่ 29 เปรียบเทียบกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

บทตัดพ้อต่อว่ำ บทตัดพ้อต่อว่ำ 
 กำรพรรณนำอย่ำงนิรำศ 

 
 กำรจำกกำรเปรียบเทียบกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับในเรื่องลักษณวงศ์และ

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ  
8 ลักษณะ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ  
9 ลักษณะ โดยทั้งสองเรื่องมีลักษณะกำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับตรงกัน 8 ลักษณะ คือ  
บทเกี้ยวพำรำสี บทคร่ ำครวญ บทชมโฉม บทชมธรรมชำติ บทชมบ้ำนเมือง บทสระสรงทรงเครื่อง  
บทสั่งลำ และบทตัดพ้อต่อว่ำ ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏกำรพรรณนำ 
อย่ำงวรรณคดีแบบฉบับอีก 1 ลักษณะ ที่ไม่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ คือ กำรพรรณนำอย่ำงนิรำศ 
ซึ่งเป็นกำรพรรณนำอำรมณ์ของตัวละครที่ต้องจำกบุคคลอันเป็นที่รักโดยกำรเปรียบเทียบอำรมณ์ 
ของตัวละครกับสิ่งที่พบเห็นหรือฝำกถ้อยค ำควำมรู้สึกไปกับสิ่งที่ตัวละครได้พบเจอ ถือว่ำเป็นลักษณะเด่น
ที่พบเฉพำะในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรเท่ำนั้น ในส่วนของเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่ต้องมี
กำรจำกลำมีเพียงบทคร่ ำครวญ บทสั่งลำ และบทชมธรรมชำติเท่ำนั้น ไม่มีกำรใช้กำรพรรณนำ  
อย่ำงนิรำศในกำรบรรยำย อำจเป็นเพรำะขนบกำรแต่งค ำประพันธ์ของไทยแยกกันอย่ำงชัดเจน
ระหว่ำงนิรำศกับนิทำนจึงท ำให้ไม่พบกำรพรรณนำอย่ำงนิรำศในเรื่องลักษณวงศ์ 
 

6.  เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์ 
 กำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์ผู้วิจัยได้วิเครำะห์กำรใช้ภำพพจน์ประเภทต่ำง ๆ 

จ ำนวน 6 ประเภทได้แก่ อุปมำ อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลำธิษฐำน นำมนัย และกำรกล่ำวประชด
ประชัน ซึ่งภำพพจน์ดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  
โดยจะน ำภำพพจน์มำเปรียบเทียบตำมล ำดับเนื้อหำ โดยแบ่งตำมประเภท ดังนี้ 

 6.1  เปรียบเทียบกำรใช้อุปมำ 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์อุปมำ 

ที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 ในตอนเริ่มเรื่องผู้ประพันธ์กล่ำงถึงถึงตัวละครโดยบรรยำยสถำนะของตัวละคร

ต่ำง ๆ โดยในตอนหนึ่งผู้ประพันธ์ได้บรรยำยควำมงำมของตัวละครเอกฝ่ำยชำยว่ำงำมดั่งพระอินทร์  
ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำโดยชมควำมงำมเปรียบเทียบกับพระอินทร์ปรำกฏทั้งเรื่องลักษณวงศ์
และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 30 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 1 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

จ ำเริญรูปเทียมทัดทำ้วโกสีย ์
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 

5ដូចអង្គគអព្មិនទដព្តព្តឹង្ា 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 

5ดุจองค์อัมรินทร์ไตรตรึงษำ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือชมควำมงำม ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่นำงยักขินีแปลงเป็นหญิงงำมเข้ำมำปรนนิบัติ
ท้ำวพรหมทัตที่สลบอยู่จนฟ้ืนคืนสติ เมื่อท้ำวพรหมทัตฟ้ืนขึ้นมำพบนำงยักษ์แปลงที่ดูแลตนอยู่นั้น  
จึงชมควำมงำมว่ำผิวของนำงนั้นงำมเหมือนกับเอำทองมำทำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 31 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เห็นอนงค์นวลละอองดั่งทองทำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 24) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำรมณ์โกรธแค้น ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตพำนำงยักษ์แปลง
กลับมำยังพลับพลำที่พัก เมื่อนำงสุวรรณอ ำภำเห็นจึงเข้ำไปถำมว่ำเหตุใดท้ำวพรหมทัตตำมกวำงทอง
ไปแต่กลับไปหญิงงำมกลับมำ เมื่อท้ำวพรหมทัตได้ยินก็ยิ่งโกรธเพรำะหลงเชื่อค ำลวงของนำงยักขินี  
ว่ำนำงสุวรรณอ ำภำหวังจะฆ่ำตน ซ้ ำเมื่อกลับมำแล้วยังกลับมำถำมถึงคนอ่ืนก่อนที่จะถำมถึงตน  
โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบควำมโกรธแค้นของท้ำวพรหมทัตเหมือนกับถูกปืนยิงเข้ำไปที่ทรวงอก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 32 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 3 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระฟังถำมควำมแคน้ให้แน่นจติ 
ดังปนืพิษปักทรวงให้สังขำร ์

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือเปรียบเทียบควำมซึ่งสัตย์ ซึ่ง 

กำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระบำท
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พรหมทัตต์สั่งประหำรชีวิตนำงสุวัณณ์อัมภำ นำงพยำยำมอธิบำยควำมบริสุทธิ์ของนำงโดยเปรียบเทียบ
แบบอุปมำว่ำนำงนั้นเปรียบเหมือนมำพ่ึงใต้พระบำทของท้ำวพรหมทัตต์ไม่เคยจำกไกลไปไหนแล้วจะไป
สั่งให้ยักษ์มำหลอกพระบำทพรหมทัตต์ไปฆ่ำได้อย่ำงไร ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 33 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 4 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 92រីដួចមក្សព្ជ្ក្សកព្ោមព្រះរទ 

ស្កមដចភ្ូវនាលមាច ស្ក់ស្រិស្ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 11) 

92เปรียบประดุจมำพึ่งใต้พระบำท 
สมเด็จภูวนำถเจ้ำศิรสำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือเปรียบเทียบควำมรักของแม่ที่มี

ต่อลูก ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่
พระลักขณ์สินนวงส์ตำมนำงสุวัณณ์อัมพำมำยังลำนประหำรแล้วสลบลงไปนำงเสียใจเข้ำไป  
โอบกอดบุตร โดยพรรณนำเปรียบลูกเหมือนดวงตำของนำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 34 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 5 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

132ឱក្សូនមាស្ដលលកស្ែីកនព្ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16) 
132โอ้ลูกทองล้ ำค่ำเสมอดวงเนตรำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำรมณ์โกรธแค้น ซึ่งกำรใช้
ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่เพชฌฆำตกลับไปทูลท้ำวพรหมทัต
ว่ำพระลักษณวงศ์ตำมนำงสุวรรณอ ำภำไปเพชฌฆำตจึงไม่กล้ำประหำรนำงสุวรรณอ ำภำเพรำะเกรงว่ำ
พระลักษณวงศ์จะได้รับอันตรำยไปด้วย เมื่อท้ำวพรหมทัตได้ฟังก็โกรธพระลักษณวงศ์โดยพรรณนำ
ควำมโกรธนั้นเหมือนกับไฟประลัยกัลป์ที่แผดเผำ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 35 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 6 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ยิ่งโกรธำตะละไฟประลัยกัลป ์
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำรมณ์โศกเศร้ำเสียใจ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  
โดยในเรื่องลักษณวงศ์เปรียบควำมเสียใจของนำงสุวรรณอ ำภำที่รู้ว่ำท้ำวพรหมทัตสั่งให้ประหำร 
พระลักษณวงศ์ว่ำเสียใจเหมือนหัวจะขำดและแทบจะสิ้นชีวิต ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร เปรียบควำมเสียใจของนำงสุวัณณ์อัมพำที่รู้ว่ำพระบำทพรหมทัตต์สั่งให้ประหำร  
พระลักขณ์สินนวงส์ว่ำเสียใจเหมือนถูกตัดหัว ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 36 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 7 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
นำงทรงฟังดังเศียรจะขำดสูญ 
ยิ่งเพิ่มพูนโศกเพียงจะผุยผง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 29) 

154ែាក់្សដូចកគោត់ព្រះស្ រង្ 
រំករជ្កចញែង្ធាល ក្ស់កស្រិស្ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 19) 
154ดั่งเขำตัดพระสุรงนี ้
ออกทันทีพร้อมพระศิรษำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงปำฏิหำริย์ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำตั้งสัตย์อธิษฐำนว่ำ
ถ้ำตนไม่มีควำมผิดก็ขอให้เทวดำมำช่วย ด้วยค ำอธิษฐำนของนำงจึงท ำให้ทิพอำสน์ของพระอินทร์ร้อน
โดยเปรียบเทียบควำมร้อนว่ำเหมือนไฟ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 37 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 8 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ทิพอำสน์ร้อนนักดั่งอัคค ี

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 30) 

- 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำรมณ์ดีใจ ซึ่งกำรใช้
ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่เพชฌฆำต 
ปล่อยนำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์ นำงดีใจมำกที่นำงและบุตรไม่ถูกประหำรชีวิต  
โดยผู้ประพันธ์พรรณนำควำมดีใจของนำงเปรียบเหมือนกับได้เกิดใหม่ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 38 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 9 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 177កព្តក្សអរព្រឺព្រួចដូចរនចរ់ 

ក្សាំកណីតលែីោរ់កដាយក្សដីែ្ង្ ។ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 21) 

177ยินดีขนลุกเหมือนได้เร่ิม 
ก ำเนิดใหม่ด้วยควำมหวัง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมรักของพ่อที่มีต่อลูก 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตอยู่ร่วมกับ
นำงยักษ์แปลงจนมีธิดำด้วยกัน ท้ำวพรหมทัตรักธิดำนั้นเปรียบดั่งดวงใจ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 39 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 10 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ถนอมเลี้ยงเพียงดวงหทัยท้ำว 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 32) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำรมณ์คร่ ำครวญ ซึ่ง 

กำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่อง
ลักษณวงศ์ตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำและพระลักษณวงศ์ต้องเดินทำงร่อนเร่อยู่ในป่ำ นำงจึงได้ร ำพึง
ร ำพันเปรียบเทียบพระจันทร์นั้นเหมือนกับท้ำวพรหมทัต และเปรียบเทียบดำวกับนำงสนม  
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำและพระลักขณ์สินนวงส์
เดินทำงร่อนเร่อยู่ ในป่ำ นำงจึงได้ร ำพึงร ำพันเปรียบเทียบพระจันทร์นั้นเหมือนกับนำงและ 
พระบำทพรหมทัตต์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 40 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 11 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

อันดวงเดือนเหมือนองค์พระทรงฤทธิ์ 
เมื่อสถิตปรำงค์ทองอันผ่องใส 
ดำวกระจ่ำงเหมือนนำงสนมใน 
บ ำเรอไทขับกล่อมอยู่พร้อมมูล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 

192ហខ្ដចូអង្គអញនឹង្កជ្ដឋា ។ 
193ោលស្ាិតកលីព្រង្គមាស្ស្ូរិោន 
ហតង្រួមមូលព្រណក្សដីកស្នែា 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 23) 
192พระจันทร์เหมือนตัวฉันและเชษฐำ ฯ 
193คร้ังสถิตเหนือปรำงมำศสุริยกำล 
ย่อมรวมดวงปรำณควำมเสน่หำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงปริมำณอีก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำพร่ ำพรรณนำถึง
ควำมทุกนำงจึงร้องไห้ออกมำผู้ประพันธ์เปรียบเทียบว่ำร้องไห้มำกจนน้ ำตำไหลดั่งสำยฝน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 41 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 12 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
น้ ำตำตกพรั่งพรำยดัง่สำยฝน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือชมควำมงำม ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณวงศ์ 
ท้ำววิรุญมำศชมโฉมนำงสุวรรณอ ำภำว่ำหน้ำผำกงำมเหมือนกับพระจันทร์ ปำกงำมเหมือนกับยิ้ม  
อยู่เสมอ และแก้มงำมเหมือนสีของลูกจันที่จวนจะสุก ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ท้ำววิรุฬมำตย์ชมโฉมนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำเต้ำนมเป็นพุ่มสวยเหมือนลูกจันและลูกพลับจีน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 42 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 13 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

งำมวงพระวลิำศดั่งดวงเดือน 
... 
โอษฐ์เจ้ำเยื้อนเหมือนจะยิ้มให้ชำยเชย 
ทั้งสองแก้มแจ่มดังลูกจนัห่ำม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 

202ចកង្កះរាវមូលក្សលាំកដាះក្សបាំហណន 
ដូចហែលមាក្ស់ហរ នទនលារ់ដន 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 24) 
202เอวกลมนมเป็นพุ่มแน่น 
ดุจผลลูกจันลูกพลับ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมหวำดกลัว  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศคลำยมนต์
สะกดให้นำงสุวรรณอ ำภำฟ้ืนขึ้นมำ เมื่อนำงฟ้ืนขึ้นมำพบยักษ์ก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นโดยเปรียบเทียบ
อำกำรหวำดกลัวนั้นโดยเปรียบเทียบอำกำรสั่นเหมือนกับปลำที่ถูกตี ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 43 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 14 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระทัยหำยกำยสั่นดัง่ตีปลำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมรักของชำยหญิง 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำม 
กล่ำวโอ้โลมปฏิโลมนำงสุวรรณอ ำภำให้ยอมไปเป็นมเหสีโดยเปรียบว่ำรักนำงเหมือนกับชีวิตของตนเอง 
ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 44 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 15 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แสนสวำทนำฏน้องดั่งชีวนั 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 35) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมหวำดกลัว  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำได้ฟัง 
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ค ำโอ้โลมปฏิโลมของท้ำววิรุญมำศ ซึ่ งนำงไม่ได้ยินดีแต่กลับยิ่ งหวำดกลัวโดยเปรียบเทียบ 
ควำมหวำดกลัวนี้ดั่งจะท ำให้ชีวิตสิ้นลง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 45 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 16 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ยิ่งอำดูรดั่งชวีำจะอำสัญ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 35) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรที่แน่นิ่ง 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำพยำยำม
ปลุกพระลักษณวงศ์แต่พระลักษณวงศ์กลับไม่ฟ้ืน ท้ำววิรุญมำศจึงบอกนำงว่ำพระลักษณวงศ์นั้น  
ถูกมนต์สะกดอยู่ไม่ว่ำจะปลุกอย่ำงไรก็ไม่มีทำงฟ้ืนขึ้นมำ โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบกิริยำอำกำร  
ที่แน่นิ่งของพระลักษณวงศ์ว่ำเหมือนกับซำกศพ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 46 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 17 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อันลูกนำงดั่งหนึ่งกเฬวรำก 
เปรียบเหมือนซำกศพผีที่ตักษัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 36) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือชมควำมงำม ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำเข้ำมำอยู่
ที่เมืองมยูรำ ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมพูดโอ้โลมปฏิโลมนำงโดยกำรชมโฉมนำงเพ่ือหวังจะให้นำง  
ร่วมรักด้วย โดยชมควำมงำมของสุวัณณ์อัมพำเปรียบเทียบว่ำงำมเหมือนกันดำวประกำยพรึก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 47 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 18 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

265កោមកអីយកោមកវីតដូចែកាយព្រឹក្ស 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 32) 
265โฉมเอยโฉมเฉิดดุจประกำยพรึก 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรดีใจ  
ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำพยำยำม
พูดจำปลอบประโลมท้ำววิรุญมำศเพ่ือไม่ให้ล่วงเกินนำง เมื่อท้ำววิรุญมำศได้ฟังค ำปลอบประโลม  
ด้วยควำมหลงรักจึงเชื่อค ำพูดของนำง และยินดีกับค ำพูดโดยเปรียบเทียบว่ำดีใจเหมือนกับจะกลืน  
เอำค ำพูดของนำงสุวรรณอ ำภำนั้นลงไปเก็บไว้ในทรวงอก ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 48 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 19 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เจ้ำกรุงมำรฟังสำรยิง่แสนชื่น 
เพียงจะกลืนไว้ในทรวงทำ้วยักษี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 44) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือชมควำมงำมของตัวละครเอก

ฝ่ำยหญิง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร  
ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์มำพบนำงเทพเกสสรจึงชมควำมงำมของนำงเทพเกสสร โดยเปรียบเทียบ
ควำมงำมของนำงเทพเกสสรเหมือนกับนำงกินนร ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 49 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 20 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 320ស្ង្្័យក្សនុង្ចិតតលាករីស្ា ន 

ឥស្ីហតង្មានស្ីលៈធម៌ា 
ចិញ្ចឹមក្ស្ព្តីយព៍្ស្ីរវរ 
ដូចកទរកិ្សននរឬរ ព្តក្ស្ព្ត ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 38) 
320สงสยัในจิตวำ่ถ้ำสถำน 
ฤๅษีสร้ำงมีศีลธรรม 
เลี้ยงดูกษัตรีศรีบวร 
ดั่งเทพกินนรหรือบุตรกษัตริย์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกำรเกี้ยวพำรำสีของ 

ตัวละครเอกฝ่ำยชำย ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์  
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พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรร้องเพลงโต้ตอบกัน โดยพระลักขณ์สินนวงส์
เปรียบตัวเองเหมือนกับแมลงภู่ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 50 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 21 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 350ខ្លួនរង្ដូចស្តេភ្ូមករត 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 42) 
350ตัวพี่ดั่งสัตว์ภุมเรศ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกำรเกี้ยวพำรำสี 

ของตัวละครเอกฝ่ำยหญิง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เปรียบตัวเองว่ำเหมือนแมลงภู่นำงเทพเกสสรจึงร้องเพลง
โต้ตอบ โดยเปรียบตัวเองเหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 51 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 22 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 351នាង្កព្ចៀង្ខ្លួនរអូនដូចមាលី 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 42) 
351นำงร้องตัวน้องดจุมำล ี

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกำรเกี้ยวพำรำสี 

ของตัวละครเอกฝ่ำยชำย ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรร้องเพลงเกี้ยวพำรำสีกัน โดยพระลักขณ์สินนวงส์
เปรียบเทียบว่ำที่ทั้งสองได้มำพบกันนั้นเหมือนเป็นเพรำะได้สร้ำงบุญร่วมกันมำแต่ปำงก่ อนจึงได้ 
มำพบกันอีกในชำตินี้ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 52 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 23 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 352មិនចង្់ឲ្យោល តនាង្ឧរមា 
ស្ ូោដ រ់ែាា ាមស្មាា រ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 43) 
352ไม่อยำกให้คลำดจำกนำงอุปมำ 
ดั่งกุมหัตถำกันสร้ำงสมบุญ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมรัก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระฤๅษีรับ 
พระลักขณ์สินนวงส์ให้อยู่เรียนวิชำด้วยโดยฝำกให้ช่วยดูแลนำงเทพเกสสร โดยเปรียบว่ำให้ดูแลนำง  
ให้ดีเหมือนกับดูแลชีวิตของตนเอง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 53 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 24 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 371ទ ក្សជ្ារអូនភាៃ ស្ៃួនកស្ែីព្រណ ។ 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 45 
371ไว้เปน็น้องพะงำสงวนเสมอชวีิต ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมรัก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระฤๅษีออกไป
หำผลไม้ ฝ่ำยพระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรจึงแอบไปเล่นชิงช้ำด้วยกัน ผู้ประพันธ์พรรณนำ
ควำมรักของนำงเทพเกสสรที่มีต่อพระลักขณ์สินนวงส์โดยเปรียบเทียบว่ำเท่ำกับชีวิตของนำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 54 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 25 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 395ព្រគលោ់យកស្ែីចិតតជ្ីវមាតមួយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48) 
395มอบกำยเสมอจิตชวีิตหนึ่ง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรกลัวของ 
ตัวละครที่แสดงออกทำงสีหน้ำท่ำทำง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระฤๅษีกลับจำกออกไปหำผลไม้ เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์กับ
นำงเทพเกสสรที่แอบบออกไปเล่นด้วยกันอยู่เมื่อเห็นพระฤๅษีกลับมำก็ตกใจกลัว โดยพรรณนำ  
อำกำรกลัวทีแ่สดงออกมำเปรียบเทียบว่ำหน้ำตำของทั้งสองด ำเหมือนคนตำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 55 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 26 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 406កស្លក្សស្ល ាំង្ម ខ្មាត់កខ្ែៅដូចមរ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 50) 
406หน้ำซีดปำกด ำดุจคนตำย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงถึงโทษจำกำรไม่ปฏิบัติตำม

ค ำเตือน ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ในเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่พระลักษณวงศ์ลำพระฤๅษีเพ่ือจะไปช่วยมำรดำ พระฤๅษีจึงสั่งสอน 
พระลักษณวงศ์ว่ำแม้ยำมนอนก็ไม่ให้ห่ำงจำกอำวุธ เพรำะหำกไม่มีอำวุธก็เปรียบเหมือนสิ้นชีวิต  
ในส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ลำพระฤๅษีเพ่ือจะไปช่วย
มำรดำ พระฤๅษีจึงสั่งสอนพระลักขณสินนวงส์ว่ำอย่ำท ำธนูและม้ำหำย เพรำะถ้ำไม่มีทั้งสองสิ่งนี้  
ก็เปรียบเหมือนสิ้นชีวิต ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 56 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 27 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
สิ้นอำวุธแลว้เหมือนสุดชีวำวำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 56) 

428ករីកៅរត់ធនូនឹង្អស្្ាែ ៍
ដូចក្ស្័យជ្នែារង្់រូរោយ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 52) 
428ถ้ำหลำนพลัดธนูและอัสพำห์ 
ดุจกษัยชนมำทิง้รูปกำย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอำกำรคร่ ำครวญ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
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พระลักสินขณ์สินนวงส์จะออกไปตำมหำมำรดำหลังจำกลำพระฤๅษีเสร็จ จึงไปลำนำงเทพเกสสร  
แต่นำงก็คร่ ำครวญไม่อยำกจำกพระลักขณ์สินนวงส์ โดยเปรียบเทียบว่ำตนทั้งสองเหมือนลูกสัตว์ 
ที่พลัดแม่ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 57 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 28 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 437មាច ស្រ់ង្ស្ូមក្ស ាំកទៅកចលអអូន 

រីរនាក្សដ់ូចក្សូនស្រេព្ាត់មាដ យ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 54) 

437ทูลกระหม่อมพี่ขออย่ำไปจำกน้อง 
สองคนดุจลูกสัตว์พลดัพรำกแม ่

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกำรปลอบประโลม 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงทิพเกสรคร่ ำครวญ
ขอร้องไม่ให้พระลักษณวงศ์ออกไปตำมมำรดำ พระฤๅษีจึงเข้ำมำปลอบประโลมนำงว่ำพระลักษณวงศ์
นั้นก็รักนำงทิพเกสรเหมือนกับดวงใจของตนเอง และกำรที่พระลักษณวงศ์ออกไปครั้งนี้เปรียบดั่ง  
ไปหำสมบัติมำไว้ให้นำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 58 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 29 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
สังหำรมำรย่อยยับจะกลับมำ 
เขำก็รักนัดดำดั่งดวงใจ 
พี่เจ้ำไปคร้ังนี้นะศรีสวัสดิ์ 
เหมือนไปหำสมบัติมำไว้ให้ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 58) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรอำลัยของ 

คนรักที่พลัดพรำกจำกกัน ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ออกจำกอำศรมพระฤๅษีก็นึกถึงนำงเทพเกสสรเมื่อเจอ
ดอกไม้ โดยใช้เสียงของค ำที่พ้องกันในค ำว่ำ “ลำ” จำกค ำว่ำ “มะลิลำ” เปรียบเทียบกับกำรจำกลำ 
ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 59 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 30 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 
 

468មលិះលាដូចរង្លាព្រិមព្រីយ ៍
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 58) 

468มะลลิำดจุดังพีล่ำเปรมปรีดิ ์
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรอำลัย

ของคนรักที่พลัดพรำกจำกกัน ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เจอนกต่ำง ๆ ที่ห้อมล้อมกันอยู่ก็นึกถึงนำงเทพเกสสร  
โดยเปรียบเทียบนกที่อยู่ด้วยกันนั้นเหมือนที่ตนรักนำงเทพเกสสร ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 60 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 31 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

476ស្រិោនារីកស្ក្សស្ាេ  
ហែរែង្់ទទាននាលែង្ 
ទាំរក្សចាំណីយាំរំរង្ 
ដូចរង្ព្ស្ឡាញន់ឹង្រអូនភាៃ  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 59) 
476สำลิกำโนรีนกแก้วสัตวำ 
แห่ห้อมนกกระทำกระสำทั้งผอง 
เกำะหำอำหำรร้องสนั่นก้อง 
ดั่งพี่รักน้องนงพะงำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงกิริยำอำกำรอำลัย

ของกำรที่ต้องพลัดพรำกจำกกัน ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ออกตำมหำมำรดำ ระหว่ำงทำงได้เจอแม่ไก่กกลูกก็นึกถึง
มำรดำ โดยเปรียบเทียบว่ำเหมือนตนกับมำรดำเมื่อครั้งยังอยู่ด้วยกัน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 61 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 32 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 
 

477កស្ដចយលម់ាន់ដព្រព្ក្ស ង្ក្សូនទ ក្ស 
ព្ោរកនៅស្មបុក្សមិនោល តោល  
ដូចោលអង្គអញនឹង្មាា 
ធាល រ់ែទំកនៅនាទីព្រឹក្ស្ដព្រ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 59) 
477เสด็จเห็นไก่ปำ่กกลูกไว ้
แนบในรังไม่คลำดคลำ 
เหมือนคร้ังองค์ข้ำกับมำรดำ  
เคยบรรทมนิทรำที่พฤกษ์ไพร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมรัก ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ 
ได้มำพบกับฝูงลิ งและได้รับผ้ำสไบที่นำงสุวัณณ์ อัมพำฝำกไว้ ให้ก็จึ งระลึกคุณของมำรดำ  
โดยเปรียบเทียบควำมรักของมำรดำที่มีให้ตนนั้นเทียบเท่ำชีวิตของตัวมำรดำเอง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 62 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 33 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

501ព្ស្ឡាញក់្សូនដព្ក្សកស្ែីជ្ីវា៉ា  ។ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 62) 

501รักลูกยิ่งเสมอดวงชีวำ ฯ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมดีใจ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำฝันเป็นลำง 
ว่ำจะได้พบกับพระลักษณวงศ์ก็มีควำมยินดี โดยเปรียบสีหน้ำของนำงนั้นว่ำผ่องใสเหมือนกับ
พระจันทร์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 63 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 34 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

วรพักตร์ผ่องเพียงพระจันทรี 
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 64) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงแสดงขนำด ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่
พระลักษณวงศ์เดินทำงมำถึงเมืองมยุรำ แล้วแปลงตนเป็นโยคีเพ่ือจะเข้ำไปสืบข่ำวในเมืองจึงเสก  
ม้ำเสกให้เล็กลง โดยเปรียบเทียบขนำดของม้ำที่เล็กลงนั้นมีขนำดเท่ำกับแมลงวัน ส่วนในเรื่อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เดินทำงมำถึงเมืองมยูรำ แล้วแปลงตน 
เป็นฤๅษีเพ่ือจะเข้ำไปสืบข่ำวในเมืองจึงเสกม้ำเสกให้เล็กลง โดยเปรียบเทียบขนำดของม้ำที่เล็กลงนั้น  
มีขนำดเท่ำกับแมลงวันเช่นกัน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 64 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 35 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
รูปพำชีเล็กเท่ำแมลงวัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 65) 

547កស្ះតូចដូចរុយមួយរំករច 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 68) 

547ม้ำเล็กดุจแมลงวันในทันท ี
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมเสียใจ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์แปลงตนเป็นโยคีเข้ำ
มำสืบข่ำวของมำรดำในเมืองมยุรำ แล้วได้ข่ำวจำกชำวบ้ำนว่ำนำงสุวรรณอ ำภำอยู่ในวังกับท้ำววิรุญ
มำศจึงคิดว่ำมำรดำนั้นหลงรักยักษ์ โดยเปรียบเทียบควำมรู้สึกเสียใจเหมือนกับถูกท้ำววิรุญมำศมำตัด
เศียรของตน เนื่องจำกกำรที่มำรดำไปหลงรักกับยักษ์นั้นท ำให้เสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 65 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 36 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

แต่ชำวเมืองเลื่องลือระบือข่ำว 
ว่ำแม่เจ้ำหลงรักไอยักษำ 
เหมือนกุมภัณฑ์บั่นเศียรลูกมำรณำ 
ด้วยแม่มำปนศักดิ์กับยักษ์มำร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 66) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะอำกำร 

นอนหลับของตัวละคร ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ 
พระลักษณวงศ์ลอบเข้ำไปในเมืองมยุรำเพ่ือจะไปตำมหำมำรดำ จึงสะกดเหล่ำยักษ์ให้หลับใหล  
โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบกำรหลับของเหล่ำยักษ์ที่ถูกสะกดว่ำเหมือนกับซำกศพ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 66 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 37 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ทั้งวังเวียงเสียงกรนออกโครกครำก 
เหมือนศพซำกกลิ้งแข็งดั่งท่อนขอน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 67) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมเศร้ำโศกเสียใจ 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์มำพบ  
นำงสุวรรณอ ำภำ ด้วยควำมดีใจนำงจึงสลบลงไปแต่พระลักษณวงศ์เข้ำใจว่ำนำงสิ้นชีพจึงคร่ ำครวญ
เสียใจ โดยเปรียบเทียบว่ำกำรท่ีตนมำพบมำรดำนั้นเหมือนกับเป็นกำรท ำให้มำรดำต้องสิ้นชีพ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 67 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 38 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
บังเกิดเหตุเพรำะลูกนี้มำเฝำ้ 
ดูดั่งแกล้งทลูเกล้ำให้ผุยผง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 69) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือบรรยำยฉำก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์พำนำงสุวรรณอ ำภำ
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ออกจำกเมืองมยุรำเหำะขึ้นกลำงฟ้ำ โดยบรรยำยลักษณะของกำรล่องลอยอยู่บนอำกำศว่ำลอยคว้ำง
เหมือนถูกลมพัด ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 68 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 39 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
คว้ำงคว้ำงดั่งวำยุพัดพำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 73) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงอ ำนำจและควำมยิ่งใหญ่

ของตน ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ 
จะออกไปรบกับท้ำววิรุญมำศ นำงสุวรรณอ ำภำจึงเตือนว่ำเหล่ำกองทัพยักษ์นั้นมีจ ำนวนมำกมหำศำล
แต่พระลักษณวงศ์นั้นไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวโดยเปรียบเทียบเหล่ำกองทัพยักษ์นั้นเหมือนกับแมงเม่ำที่ 
บินเข้ำกองไฟ คือ รนมำหำที่ตำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 69 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 40 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อย่ำหวำดหวั่นพรั่นพวกไอ้รำกโษส 
ถึงแสนโกฏิมันจะมำให้กึกก้อง 
เหมือนแมงเม่ำเข้ำกลำงอัคคีกอง 
ให้เลือดนองลงเหมือนน้ ำในล ำธำร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 75) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมโกรธ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศอ่ำนสำรท้ำรบของ 
พระลักษณวงศ์จบก็โกรธมำกจึงกระทืบเท้ำเพ่ือแสดงอำกำรโกรธ โดยเปรียบเทียบเสียงกระทืบเท้ำ
ของท้ำววิรุญมำศนั้นดังเหมือนกับเสียงฟ้ำผ่ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 70 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 41 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พอจบสำรอ่ำนสิ้นให้แสนแค้น 
กระทืบแท่นดั่งฟ้ำคะนองสำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

- 
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 ในตอนเดียวกันยังพบยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงขนำด ซึ่งกำรใช้
ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่อง 
ลักษณวงศ์ปรำกฏในตอนที่ท้ำววิรุญมำศอ่ำนสำรท้ำรบของพระลักษณวงศ์จบก็โกรธและ  
กล่ำวเปรียบเทียบว่ำพระลักษณวงศ์เป็นเด็กตัวเท่ำขี้ตำกล้ำมำท้ำทำยตนซึ่งเป็นพญำยักษ์ ในส่วนของ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เปรียบเทียบพระลักข์สินนวงส์ว่ำตัวเล็กเท่ำเหำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 71 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 42 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ไอ้ลูกเท่ำขี้ตำมำท้ำทำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

614ខ្លួនតូចរ  នដចែ ានមរណា ។ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 77) 

614ตัวเล็กเท่ำเหำหำญมรณำ ฯ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงปริมำณของเสียง 

ที่ดังมำก ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ 
สั่งให้เหล่ำเสนำเตรียมทัพ เหล่ำทหำรจึงไปตีกลองและกังสดำลเพ่ือส่งสัญญำณให้เหล่ำทหำรเตียมตัว 
โดยเปรียบเทียบเสียงของกลองและกังสดำลนั้นว่ำดังมำกจนท ำให้คนที่ได้ยินถึงกับขนลุก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 72 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 43 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เภรีดังกังสดำลสะท้ำนเสียง 
สนั่นเพียงโลมหังส์หนังสยอง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงจ ำนวนของกองทัพ 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่เหล่ำทหำรของท้ำววิรุญมำศ
เตรียมทัพ โดยผู้ประพันธ์บรรยำยจ ำนวนทหำรของท้ำววิรุญมำศนั้นว่ำมีมำกเหมือนกับห่ำฝน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 73 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 44 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

เกณฑ์สลับทัพหลวงแลทัพหน้ำ 
ทั้งปีกซ้ำยปีกขวำดงัห่ำฝน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 77) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมวิตกกังวลและ 

ควำมกลัว ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ 
สั่งให้เหล่ำเสนำเตรียมทัพเสร็จก็กลับเข้ำมำยังปรำสำทแต่กลับเซล้มจึงคิดว่ำเป็นลำงร้ำยจึงสั่นกลัว 
โดยเปรียบเทียบอำกำรสั่นกลัสนี้ว่ำเหมือนกับปลำที่ถูกตี ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 74 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 45 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ท้ำวกุมภัณฑ์พรั่นกำยเพียงวำยวำง 
สำรพำงคส์ั่นระรัวดังตีปลำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 77) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเ พ่ือเปรียบเทียบควำมงำม 

ของสถำนที่ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ
ให้โหรท ำนำยก่อนจะไปออกรบ แต่โหรท ำนำยว่ำชะตำขำดท้ำววิรุญมำศจึงอำลัยทรัพย์สมบัติต่ำง ๆ 
รวมทั้งปรำสำทรำชวัง โดยเปรียบเทียบควำมงำมของปรำงค์ปรำสำทว่ำงำมเหมือนปรำงค์ปรำสำท  
ที่อยู่ในเมืองสวรรค์ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 75 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 46 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ซ้ ำเสียดำยปรำงค์มำศรำชฐำน 
ดูละม้ำยเมืองแมนแดนวิมำน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือชมควำมไพเรำะ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศรู้อำลัยต่อทรัพย์สมบัติ 
โดยเปรียบเทียบเสียงดนตรีในวังของตนนั้นไพเรำะเหมืองเพลงที่อยู่บนสวรรค์ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 76 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 47 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ดุริยำงค์วังเวงดงัเพลงสวรรค์ 
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงขนำด ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์รู้ค ำท ำนำยของโหร 
จึงพยำยำมปลอบใจตัวเองว่ำอย่ำไปกลัวแค่เด็ก โดยเปรียบเทียบขนำดของพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำ  
ตัวเล็กเท่ำเหำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 77 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 48 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

635កទៅខ្លាចឯកក្សែង្តូចរ  នដច 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 80) 

635ไปกลัวฝำ่ยเด็กเล็กเท่ำเหำ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมดังของเสียงกองทัพ

ยักษ์ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศยกทัพ
ออกจำกเมือง โดยเปรียบเทียบเสียงของเหล่ำยักษ์ที่เดินทำงมำในกองทัพนี้ว่ำดังมำกเหมือนกับ 
เสียงฟ้ำผ่ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 78 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 49 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
บ้ำงเข่นเข้ียวเคี้ยวกรำมค ำรำมเสียง 
ดังเปรี้ยงเปรี้ยงเหมือนอสนีคะนองสำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 80) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมดังของเสียงกองทัพ

ยักษ์ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์รอทัพ
ของท้ำววิรุญมำศพอได้ยินเสียงดังจึงรู้ว่ำมีกองทัพมำ โดยเปรียบเทียบเสียงของกองทัพยักษ์ว่ำดังมำก
เหมือนกับเสียงของลมสลำตัน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 79 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 50 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

กระห่ึมเสียงเพียงลมสลำตนั 
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 80) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือต่อว่ำ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์ 

แบบอุปมำในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณวงศ์
ปรำกฏในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำมปลอบประโลมพระลักษณวงศ์โดยยกตนเป็นพ่อของ 
พระลักษณวงศ์จึงท ำให้พระลักษณวงศ์โกรธ โดยเปรียบเทียบว่ำนำงสุวรรณอ ำภำนั้นเปรียบดั่งหงส์
ส่วนท้ำววิรุญมำศนั้นเปรียบดั่งกำไม่คู่ควรกัน ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
ท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมปลอบประโลทพระลักขณ์สินนวงส์ พระลักขณ์สินนวงส์เปรียบเทียบว่ำ 
ท้ำววิรุญมำตย์นั้นเป็นคนไม่ดีเปรียบเหมือนสัตว์เดรัจฉำนจึงไม่คู่ควรกับนำงสุวัณณ์อัมพำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 80 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 51 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระชนนีมีศักดิ์ดั่งเหมรำช 
มึงเหมือนชำติเชน่กำอย่ำมำหมำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

648ទ ចចរិតចិតតធាំដូចតិរលឆាន 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 82) 

648ทุจริตจิตใหญ่ดุจเดียรัจฉำน 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมโกรธ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศได้ฟังค ำต่อว่ำจำก 
พระลักษณวงศ์ก็โกรธ โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบควำมโกรธของท้ำววิรุญมำศเหมือนกับไฟที่เผำไหม้
ดวงใจ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 81 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 52 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ให้เจ็บช้ ำหฤทัยดั่งไฟผลำญ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือบอกขนำดและเปรียบเทียบ 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศได้ฟังค ำต่อว่ำ
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จำกพระลักษณวงศ์ก็โกรธ โดยกล่ำวต่อว่ำพระลักษณวงศ์กลับว่ำตัวเล็กเท่ำเล็นเรี่ยวแรงก ำลังก็มีน้อย
เปรียบเหมือนแมลงวันไม่สำมำรถจะท ำอันตรำยต่อตนได้ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 82 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 53 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เมื่อเล็กเล็กสักเท่ำเล็นท ำเข่นเข้ียว 
ดูแรงเร่ียวเหมือนแมงวันไม่คันขน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือบอกปริมำณ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ทหำรของท้ำววิรุญมำศเข้ำไปรุมจับ
พระลักษณวงศ์ โดยเปรียบเทียบจ ำนวนทหำรที่มีจ ำนวนมำกเหมือนกับห่ำฝน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 83 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 54 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เข้ำพรั่งพร้อมสำตรำดั่งห่ำฝน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือบอกอธิบำยลักษณะ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
ท้ำววิรุฬมำตย์แผลงศรเป็นพญำนำคไปจับพระลักษณวงศ์ โดยเปรียบเทียบควำมร้ำยกำจของศรนำคนี้
ว่ำมีพิษร้ำยเหมือนกับไฟ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 84 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 55 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 659ព្រួស្រិស្កចញជ្ាដចូអគគី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 84) 
659พ่นพิษออกมำเป็นดั่งอัคคี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำเพ่ือแสดงควำมดัง ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอุปมำในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศเสียทีถูกศรของ 
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พระลักษณวงศ์จนตกลงจำกช้ำงที่นั่ง จึงให้ทหำรแปลงเป็นตนออกไปรบกับพระลักษณวงศ์ แต่ก็ไม่
สำมำรถรับมือกับพระลักษณวงศ์ได้ พระลักษณวงศ์จึงแผลงศรใส่ โดยเปรียบเทียบเสียงศรของ  
พระลักษณวงศ์ว่ำเสียงดังเหมือนกับฟ้ำผ่ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 85 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 56 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เสียงศรแผลงแครงโครงโพยมมำศ 
ดั่งฟ้ำฟำดเปรี้ยงปร้ำงสว่ำงแสง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 83) 

- 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 7 

และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏภำพพจน์แบบอุปมำ
ทั้งหมด 37 แห่ง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ 26 แห่ง และพบกำรใช้ภำพพจน์ 
แบบอุปมำในตอนเดียวกัน 8 แห่ง ซึ่งทั้ง 8 แห่งนี้มีเพียงตอนเดียวที่พบกำรใช้แบบอุปมำเหมือนกัน 
(ดังตำรำงที่ 30 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำ 1) นอกนั้นเป็นกำรใช้ภำพพจน์อุปมำ
เปรียบเทียบโดยใช้ค ำอุปมำและอุปไมยต่ำงกัน เช่น ตำรำงที่ 36, ตำรำงที่ 40, ตำรำงที่ 42 ฯลฯ  
ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของกำรแปลที่แปลแบบตรงตัวเพียงตอนเริ่มเรื่องเท่ำนั้น จำกนั้นผู้ประพันธ์  
ใช้เพียงโครงเรื่องในกำรด ำเนินเนื้อหำตำมต้นฉบับและใช้จินตนำกำรของตนในกำรแต่งจึงท ำให้พบ
กำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำต่ำงกัน 

 จำกกำรศึกษำชนิดและองค์ประกอบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปมำในเรื่องลักษณวงศ์
ตอนที่ 1 ถึง 7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำด้ำนชนิดของภำพพจน์ 
แบบอุปมำพบว่ำทั้งสองเรื่องมีกำรใช้ที่เหมือนกัน คือ ใช้ภำพพจน์เพ่ือเปรียบเทียบและใช้ภำพพจน์ 
เพ่ือเน้นควำม1 ในส่วนของชนิดของภำพพจน์พบทั้งหมด 8 ชนิด โดยทั้งสองเรื่องมีองค์ประกอบของ
ภำพพจน์ เหมือนกัน 6 ชนิด คือ เทวดำ อวัยวะ ชีวิต ธรรมชำติ พืช และสัตว์ ส่วนทองค ำและ 
เทหวัตถุพบเฉพำะในเรื่องลักษณวงศ์2 

 

                                                           
1 พชร ล ำเจียก, “กำรเปรียบเทียบภำพพจน์อุปมำในเรื่องลักษณวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร,” 

ใน เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษำ” คร้ังที่ 3 “สั่งสม หล่อ
หลอม สร้ำงสรรค์ มรดกทำงวัฒนธรรมเพ่ือลูกหลำน”, อัจฉรี จันทมูล , บรรณำธิกำร (มหำสำรคำม: อภิชำติกำร
พิมพ์, 2563), 157-168. 

2 เรื่องเดียวกัน. 



  323 

 6.2  เปรียบเทียบกำรใช้อุปลักษณ์ 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์อุปลักษณ์

ที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ตอนที่พระบำทพรหมทัตต์เกี้ยวนำงยักขินีแปลง 

พบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม ในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์เปรียบเทียบตัวเอง
เป็นทรัพย์สินเพ่ือใช้ส ำหรับทดแทนบุญคุณที่นำงยักขินีแปลงได้ช่วยชีวิตของตน โดยเปรียบเทียบ  
นำงยักษ์แปลงว่ำเป็นดวงตำของตน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 86 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 1 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

78ហក្សវកអីយដួង្កនព្តដលលជី្វមាត 
រង្គិតយក្សខ្លួនារ់ព្ទរា 
ស្ង្គ ណឲ្យធួនចិតតស្ៃួនភាៃ  
ក្ស ាំឲ្យស្ង្កាចិតតករៀមរក្ស្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 10) 
78แก้วเอ๋ยดวงเนตรยอดชีวิต 
พี่คิดถูกแล้วที่เอำตัวเป็นทรัพยำ 
สนองคุณให้สมจิตสงวนพะงำ 
อย่ำให้สงกำจิตเรียมรักษ์ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตกล่ำวค ำผรุสวำทนำงสุวรรณอ ำภำ โดยอุปลักษณ์
เปรียบเทียบว่ำนำงสุวรรณอ ำภำเป็นหญิงแพศยำ คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 87 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เสียแรงหวังตั้งจิตพิศวำส 

ไม่รู้ว่ำชำติมึงเป็นหญิงแพศยำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสุวรรณอ ำภำ พระลักษณวงศ์จึง 
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เข้ำมำขอร้องให้ท้ำวพรหมทัตผู้เป็นบิดำยกโทษให้มำรดำ โดยเปรียบเทียบกำรถูกประหำรชีวิตว่ำ  
เป็นผุยผง คือ กำรสูญสลำยไป ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 88 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 3 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อย่ำฆ่ำให้แม่ม้วยเป็นผุยผง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่เพชฌฆำตเข้ำมำปลอบประโลมนำงสุวัณณ์อัมพำ
ให้ท ำใจ นำงจึงเปรียบว่ำโทษที่นำงได้รับโดยที่ไม่มีควำมผิดนี้เป็นกรรมเก่ำที่เคยท ำมำในอดีตชำติ  
จึงท ำให้พระบำทพรหมทัตต์สั่งประหำรนำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 89 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 4 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

110នាង្លាទាលក់ចះទូលកមតចរន 
គឺក្សមែរ រាណឲ្យក្ស្ព្ា 
ព្ទង្់កព្ោធយក្សកទាស្ដលជ់្ីវា៉ា  

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 14) 
110นำงว่ำหมดทำงจะทูลอย่ำงใดได้ 
คือกรรมเก่ำให้กษัตรำ 
ทรงโกรธเอำโทษถึงชีวำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่เพชฌฆำตจะประหำรนำงสุวัณณ์อัมพำแต่ 
พระลักขณ์สินนวงส์ตำมไปด้วย เพชฌฆำติจึงไม่กล้ำประหำรจึงไปทูลต่อพระบำทพรหมทัตต์โดย
เปรียบพระลักขณ์สินนวงส์เป็นยอดดวงใจของพระบำทพรหมทัตต์ ดังนี้ 
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ตำรำงที ่90 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 5 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 
 

143រង្់ទាាំង្ជ្ីវមាតរ ព្តកលលីមដលល 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 17) 
143สิ้นทั้งชีวติบุตรยอดดวงใจ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์มำพบนำงสุวัณณ์อัมพำแล้ว 
หลงรัก จึงชมโฉมนำงสุวัณณ์อัมพำ โดยเปรียบเทียบลักษณะของเต้ำนมนำงสุวรรณอ ำภำว่ำเป็น  
ทรงพุ่มและแน่น ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 91 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 6 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

202ចកង្កះរាវមូលក្សលាំកដាះក្សបាំហណន 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 24) 

202เอวกลมนมเป็นพุ่มแน่น 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้

พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศเชิญชวนนำงสุวรรณอ ำภำให้ไปอยู่กับตนในเมืองและ
จะยกให้เป็นมเหสีเหนือนำงสนมทั้งหลำย โดยเปรียบเทียบว่ำจะยกให้นำงสุวรรณอ ำภำนั้นเป็นปิ่นและ
อยู่เหนือนำงสนมทั้งหลำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 92 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 7 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พี่จะเชิญยอดรักไปนคเรศ 
เป็นปิ่นเกศแสนสุรำงค์นำงสนม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้

พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่นำงสุวัณณ์อัมพำถูกท้ำววิรุฬมำตย์บังคับ 
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ให้ไปกับตนและทิ้งบุตรไว้กลำงป่ำนำงจึง คร่ ำครวญกับบุตรโดยเปรียบเทียบว่ำพระลักขณ์สินนวงส์
เป็นสิ่งมีค่ำของตนโดยใช้ค ำว่ำเนื้อทองเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเปรียบเป็นของมีค่ำของนำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 93 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 8 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

229ឱលក្សខណស៍្ ីននវង្្មាស្មាដ យកអីយ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 28) 
229โอ้ลักขณ์สีนนวงส์เนื้อทองของแม่เอย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรไปเล่น
ชิงช้ำด้วยกัน ในขณะที่เล่นกันนำงเทพเกสสรได้บอกพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำนำงรักพระลักขณ์สินนวงส์
เหมือนกับเป็นชีวิตของนำงเอง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 94 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 9 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

396រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ជ្ាព្តូលព្តួយ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48) 

396น้องรักพี่เป็นดั่งชีวิต 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบไม่มีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำฝันเป็นลำงว่ำจะได้พบพระลักษณวงศ์นำงจึงยินดี
และร ำพันถึงบุตร โดยเปรียบเทียบบุตรของนำงว่ำเป็นแก้วตำของนำง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 95 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 10 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ขอเชิญแก้วแววตำแม่มำพลัน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 64) 

- 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 
พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ลอบเข้ำวังของท้ำววิรุญมำศแล้วเห็นหน้ำเหล่ำ 
นำงสนมที่ถูกแสงของโคมไฟส่องท ำให้เห็นควำมงำม โดยเปรียบเทียบควำมงำมของใบหน้ำว่ำเป็นนวล
และคม คือมีใบหน้ำผุดผ่องเป็นยองใย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 96 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 11 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แสงโคมไฟส่องหน้ำเป็นนวลคม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 67) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์แบบมีค ำเชื่อม ซึ่งในตอนนี้ 

พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์รบกับท้ำววิรุญมำศ โดยผู้ประพันธ์บรรยำยว่ำ 
พระลักษณวงศ์นั้นสำมำรถสังหำรเหล่ำทหำรของท้ำววิรุญมำศจนสิ้นชีพ โดยเปรียบเทียบกำรสิ้นชีพ
ว่ำเป็นผุยผง คือ สลำยหำยไป ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 97 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ 12 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ผลำญกุมภัณฑพ์ลมำรเป็นผุยผง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 82) 

- 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 

ถึง 7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏภำพพจน์แบบ
อุปลักษณ์ทั้งหมด 6 แห่ง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ 6 แห่ง เช่นเดียวกัน โดยทั้งสอง
เรื่องใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ต่ำงกันในตอนต่ำงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของกำรประพันธ์ที่ใช้
เพียงโครงเรื่องในกำรด ำเนินเนื้อหำตำมกันแต่ผู้ประพันธ์ในแต่ละภำษำต่ำงใช้จินตนำกำรของตน  
ในกำรแต่งจึงท ำให้พบกำรใช้ภำพพจน์แบบอุปลักษณ์ต่ำงกัน 
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 6.3  เปรียบเทียบกำรใช้อติพจน์ 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์อติพจน์ 

ที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 ในตอนเปิดเรื่อง เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกล่ำวถึงพระบำทพรหมทัตต์

มีนำงสุวัณณ์อัมพำว่ำเป็นมเหสีเอกเหนือนำงสนมทั้งปวง โดยผู้ประพันธ์บรรยำยจ ำนวนนำงสนมว่ำมี
แปดหมื่นนำงซึ่งเป็นลักษณะกำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือให้เห็นภำพควำมยิ่งใหญ่ของพระบำทพรหมทัตต์ 
ส่วนเรื่องลักษณะวงศ์ไม่พบกำรใช้อติพจน์ในตอนดังกล่ำว ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 98 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 1 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

2ជ្ាធាំកលីស្អស្ស់្នាំកៅព្ស្ី 
ព្រាំរីម ឹនមូលជ្ាររិារ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1) 
2เป็นใหญ่เลิศเหนือเหล่ำสนมสำวศรี 
แปดหมื่นมวลเปน็บริวำร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ ซึ่งในตอนนี้พบเฉพำะเรื่อง 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ผู้ประพันธ์บรรยำยถึงนำงยักขินี ผู้ประพันธ์ได้พรรณนำ 
ถึงควำมทุกข์ของนำงที่ต้องสูญเสียสำมีไป นำงจึงโศกเศร้ำเสียใจร้องไห้จนลืมออกไปจับสัตว์กิน 
จนตัวนำงผ่ำยผอมจนแทบจะตำย โดยในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏกำรใช้ภำพพจน์
แบอติพจน์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมโศกเศร้ำของนำงยักขินีว่ำทรวงอกไหม้และไม่ยอมกินอะไรจนผอม
เกือบจะตำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 99 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 25កចះហតអែ្ុក្សកក្សីតទ ក្សខធាំ 

ព្ទូង្ព្ក្សាំយាំហព្ស្ក្សទឹក្សហភ្នក្សព្ជ្ារ 
ស្គ ាំង្ស្គមព្ទមខ្លួនកែៀរនឹង្ស្ល រ់ 
កភ្លចចរ់អព្មិគររិកភាោត  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 4) 
25รู้แต่อผำสุกเกิดทุกข์ใหญ่ 
ทรวงเกรียมร้องไห้น้ ำตำไหลหลัง่ 
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ตำรำงที่ 99 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 2 (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 ผ่ำยผอมโทรมตัวเกือบจะสิ้นชีวงั 
ลืมจับทั้งมฤคบริโภค ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ ซึ่งในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ 

ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตเชิญชวนนำงยักขินีแปลงให้ไปเป็นมเหสีในเมืองโดยจะยกให้นำงอยู่เหนือ  
นำงสนมทั้งหลำย โดยผู้ประพันธ์บรรยำยจ ำนวนนำงสนมว่ำมีแปดหมื่นนำงซึ่งเป็นลักษณะกำร  
กล่ำวเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นจ ำนวนที่มำก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 100 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 3 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ทั้งแปดหมื่นพืน้สนมนำงก ำนัล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 25) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ ซึ่งในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ 

ในตอนที่เพชฌฆำตเข้ำมำปลอบประโลมนำงสุวรรณอ ำภำเพ่ือจะน ำตัวไปประหำรชีวิต เมื่อนำงได้ฟัง
ค ำปลอบประโลมยิ่งเสียใจโดยเปรียบควำมเศร้ำเสียใจนั้นกับใจจะขำดหรือสิ้นชีวิต โดยเป็นกำร  
กล่ำวเกินจริงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงปริมำณควำมเสียใจที่มีมำก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 101 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 4 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
นำงฟงัเพชฌฆำตเพียงขำดจิต 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ ซึ่งในตอนนี้พบเฉพำะ 

เรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรนำงสุวรรณอ ำภำ พระลักษณวงศ์จึงเข้ำมำขอร้อง
ให้บิดำยกโทษให้มำรดำโดยกล่ำวว่ำหำกมำรดำต้องตำยตนก็จะตำยตำมไปด้วย โดยเป็นกำร  
กล่ำวเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมรักท่ีมีต่อมำรดำ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 102 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 5 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

แม้นแม่ตำยลูกจะวำยชีวำลง 
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 27) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงอำรมณ์โกรธแค้น 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่เพชฌฆำตจะประหำร 
นำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงสั่งเสียพระลักษณวงศ์ให้กลับไปอยู่กับบิดำแต่พระลักษณวงศ์ไม่กลับและ 
ยิ่งโกรธบิดำ โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบควำมโกรธของพระลักษณวงศ์เหมือนกับจะท ำสิ้นสิ้นชีวิต 
โดยเป็นกำรกล่ำวเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมโกรธแค้น ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 103 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 6 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ให้แค้นคั่งกลุ้มกลัดเพียงตัดษัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 28) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงอำรมณ์โศกเศร้ำ

เสียใจ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่
พระลักขณ์สินนวงส์ตำมนำงสุวัณณ์อัมพำมำยังลำนประหำรแล้วสลบลงไปนำงเสียใจจึงทุบที่ทรวงอก
จนแทบจะสิ้นชีวิต ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 104 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 7 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

132នាង្យក្សព្រះែស្តឱររ ព្ត 
គគក្ស់ឱរាកែៀរក្ស្ិណក្ស្័យ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 16) 
132นำงเอำพระหัตถ์โอบบุตร 
ค้อนอุรำแทบกษิณกษัย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 ล ำดับต่อมำต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงอำรมณ์โกรธ  
ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
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ในเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏในตอนที่เพชฌฆำตไปทูลท้ำวพรหมทัตว่ำพระลักษณวงศ์ตำมนำงสุวรรณอ ำภำไป 
เพชฌฆำตจึงไม่กล้ำปะหำรนำงสุวรรณอ ำภำเพรำะเกรงจะมีภัย เมื่อท้ำวพรหมทัตได้ฟังก็โกรธจึง
กระทืบเท้ำเสียงดังสนั่นไปทั้งแผ่นดินและป่ำ ในส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เทื่อพระบำท
หรพมทัตต์ได้ฟังก็โกรธธกระทืบเท้ำและตะคอกเสียงดังไปทั้งทั้ง 3 ภพ คือ กำมภูมิ รูปภูมิ และ 
อรูปภูมิ โดยผู้ประพันธ์เปรียบเทียบกำรแสดงออกทำงกิริยำเนื่องจำกควำมโกรธที่ส่งเสียงดังไปไกล  
เกินควำมเป็นจริงที่จะสำมำรถเกิดขึ้นได้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงปริมำณควำมโกรธที่มีมำก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 105 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 8 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กระทืบบำทสิงหนำทสนัน่ก้อง 
สะเทือนท้องพสุธำพนำสณัฑ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 29) 

145ទន្តនទាំព្រះរទហព្ស្ក្សស្នធារ់ 
លារ់ឮអឹង្អារ់ទាាំង្ភ្រដព្ត 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 18) 
145กระทืบพระบำทตะคอกเอ็ด 
สนั่นเสียงอึงเอ็ดทั้งภพไตร 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงจ ำนวน ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศคิดจะเชิญชวน 
นำงสุวรรณอ ำภำให้ไปอยู่กับตนในเมืองมยุรำและจะยกให้เป็นมเหสีเหนือนำงสนมทั้งแสนนำงและ
ล้วนแต่เป็นนำงฟ้ำหรือนำงงำมทั้งสิ้น โดยเป็นกำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มอบให้
นำงสุวรรณอ ำภำนั้นมีมำกเหนือกว่ำนำงใด ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 106 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 9 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เป็นปิน่เกศแสนสุรำงคน์ำงสนม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 34) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงจ ำนวน ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำมพูด
โอ้โลมปฏิโลมนำงสุวรรณอ ำภำให้ยอมไปอยู่กับตนโดยจะยกให้เป็นมเหสีเหนือนำงสนมทั้งแปดหมื่น  
สี่พันนำง โดยเป็นกำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มอบให้นำงสุวรรณอ ำภำนั้นมีมำก
เหนือกว่ำนำงใดเช่นเดียวกัน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 107 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 10 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ทั้งแปดหมื่นสีพ่ันในกรุงศรี 
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 35) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโศกเศร้ำเสียใจ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ฟ้ืนขึ้นมำ 
แล้วไม่พบนำงสุวรรณอ ำภำก็ร้องไห้คร่ ำครวญถึงมำรดำ โดยเปรียบว่ำเสียงร้องไห้ของพระลักษณวงศ์
นั้นดังเหมือนจะขำดใจหรือสิ้นชีวิต โดยเป็นกำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมโศกเศร้ำเสียใจ
ที่พลัดหลงจำกบุคคลอันเป็นที่รัก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 108 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 11 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เจ้ำโศกำกัมปนำทเพียงขำดใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 45) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมหวำดกลัว  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ออกตำมหำ
นำงสุวรรณอ ำภำในป่ำจนค่ ำก็ไม่พบ พระลักษณวงศ์ได้ยินเสียงสัตว์ป่ำและผีสำงก็รู้สึกกลัวร้องไห้  
คร่ ำครวญถึงมำรดำ โดยเปรียบว่ำเสียงร้องไห้ของพระลักษณวงศ์นั้นดังเหมือนจะขำดใจ โดยเป็น 
กำรกล่ำวเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมหวำดกลัวภัยอันตรำยที่ต้องหลงอยู่ในป่ำเพียงล ำพัง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 109 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 12 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กุมำรำกัมปนำทเพียงขำดใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 47) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโศกเศร้ำเสียใจ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
พระลักขณ์สินนวงส์เล่ำเรื่องรำวของตนให้พระฤๅษีฟัง โดยอธิบำยว่ำตนทุกข์จนแทบจะสิ้นชีวิต  
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โดยเป็นกำรกล่ำวเกินจริงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมเศร้ำโศกเสียใจที่พลัดพรำกจำกมำรดำและต้องอยู่
ในป่ำแต่เพียงล ำพัง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 110 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 13 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 364រីរក្សទ លទ ក្សខហតមាន ក្ស់ឯង្ 

កដីរហស្េង្រក្សមាដ យក្សនុង្ព្រឹក្សដព្រ 
រ ាំកឃីញអស្ច់ិតតទ ក្សខកស្ទីរក្ស្័យ 
ព្ទូង្ព្ក្សាំស្រេដលៃាែ នហលែកលែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 44) 
364ล ำบำกทนทุกข์แต่ล ำพัง 
เดินแสวงหวังหำแม่ในพฤกษ์ไพร 
ไม่เห็นหมดใจทุกข์แทบจะกษัย 
ทรวงตรมไซรทุ้กวันไม่มีผ่อนคลำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพื่อแสดงควำมโกรธเคือง ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงทิพเกสรชวนพระลักษณวงศ์
ออกไปเล่นด้วยกัน แต่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมออกไปนำงทิพเกสรจึงโกรธ โดยเป็นกำรเปรียบเทียบ
แบบกล่ำวเกินจริงว่ำโกรธเหมือนเลือดจะไหลออกตำเพ่ือแสดงให้เห็นถึงอำรมณ์ของตัวละครที่มี  
ควำมโกรธมำก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 111 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 14 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กัลยำแค้นเพียงเลือดตำไหล 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมรัก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักสินนวงส์
ยอมออกไปเล่นกับนำงเกสสร นำงจึงถำมพระลักขณ์สินนวงส์ว่ำรักนำงเท่ำใด พระลักขณ์สินนวงส์  
ก็ตอบว่ำรักนำงเท่ำฟ้ำ ส่วนนำงเทพเกสสรบอกว่ำยังสู้ควำมรักของนำงไม่ได้เพรำะนำงรักเท่ำจ ำนวน
ดวงดำวทั่วทั้งโลก ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 112 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 15 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 
 

397កស្ដចលាព្ស្ឡាញហ់ក្សវក្សលាណ 
អរបមាណអាកខ្ាហស្នស្ាំខ្ា 
ទាំែាំរ  នកមឃករញទេីរ  
នាង្កវលីយលាស្ ូរអូនរ ាំរន ។ 
398រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ដូចែកាយព្រឹក្ស 
រ  នទាាំង្ដីទឹក្សភ្លឺស្រេឋាន 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48-49) 
397เสด็จว่ำรักแก้วกัลยำณ 
ประมำณไม่ได้แสนจะสังขยำ 
ภำระหนักดั่งฟ้ำเต็มทวปีำ 
นำงตอบว่ำสูน้้องไมไ่ด้ ฯ 
398น้องรักพี่ดุจดำวประกำยพรึก 
ดุจทั้งทึกแผ่นดินสว่ำงทั่วถิ่นไผท 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโศกเศร้ำเสียใจ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์
มำลำพระฤๅษีเพ่ืออกไปตำมหำมำรดำ จำกนั้นจึงไปลำนำงเทพเกสสรเมื่อนำงรู้ เรื่องก็เสียใจ  
โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำเหมือนกับนำงจะสิ้นชีวิต ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 113 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 16 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 435កស្ទីរនឹង្ព្ស្យ តែ តវមាញ្ញា ណ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 53) 
435ดั่งจะสิ้นหวังสิ้นวิญญำณ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโศกเศร้ำเสียใจ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์มำพบ 
นำงสุวรรณอ ำภำ ด้วยควำมดีใจนำงจึงสลบลงไปแต่พระลักษณวงศ์เข้ำใจว่ำมำรดำนั้นสิ้นชีพ  
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จึงคร่ ำครวญโศกเศร้ำเสียใจว่ำเป็นเพรำะตนจึงท ำให้มำดำต้องสิ้นชีพ โดยเปรียบเทียบแบบกำร  
กล่ำวเกินจริงว่ำจะไม่อยู่ให้หนักแผ่นดิน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 114 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 17 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ลูกไม่อยู่ยืนนำนให้หนักดิน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 69) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมสงสำร 

เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์
และนำงสุวรรณอ ำภำต่ำงสลบลงไป เทวดำที่อยู่ในปรำสำทจึงเกิดควำมสงสำร โดยเปรียบเทียบแบบ
กำรกล่ำวเกินจริงว่ำเทวดำสงสำรทั้งสองจนเหมือนจะขำดใจหรือสิ้นชีพลงไป ดังนี้ 

 
ตำรำงที ่115 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 18 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แสนสงสำรขัตติยำวรำพงศ ์
ให้พิศวงสวำทเพียงขำดใจ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 70) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมทุกข์ ซึ่ง 

กำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์และ  
นำงสุวรรณอ ำภำฟ้ืนคืนสติขึ้นมำ นำงจึงเล่ำเรื่องรำวในตอนที่ท้ำววิรุญมำศลักนำงมำอยู่เมืองมยุรำให้
พระลักษณวงศ์ฟัง โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำควำมทุกข์ที่นำงต้องจำกลูกมำนั้น 
แทบท ำให้นำงนั้นสิ้นชีวิตลงไป ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 116 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 19 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ยักษ์มันพำแม่มำในดงดำน 
แม่ปิ้มปำนตำยลงในพงพ ี

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 70) 

- 
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 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมทุกข์ ซึ่ง 
กำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์และ  
นำงสุวรรณอ ำภำฟ้ืนคืนสติขึ้นมำ นำงได้เล่ำเรื่องรำวในตอนที่ท้ำววิรุญมำศลักนำงมำอยู่เมืองมยุรำให้
พระลักษณวงศ์ฟัง โดยนอกจำกจะเปรียบเทียบควำมทุกข์ที่นำงต้องจำกลูกมำแทบท ำให้นำงสิ้นชีวิต
ลงยังเปรียบเทียบว่ำนำงนั้นทรวงอกแทบหัก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 117 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 20 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระลูกเอ๋ยแม่วิตกเพียงอกหัก 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 70) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโกรธ ซึ่ง 

กำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ได้รู้เรื่องรำว
จำกมำรดำจึงโกรธแค้นหมำยจะฆ่ำท้ำววิรุญมำศเพ่ือแก้แค้น โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริง
ว่ำจะแก้แค้นด้วยกำรฆ่ำท้ำววิรุญมำศและวงศ์ตระกูลทั้งหมด ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 118 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 21 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ล้ำงชีวิตเสียทั้งโคตรไอ้ยักษำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 71) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงปริมำณ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์หมำยจะฆ่ำ 
ท้ำววิรุญมำศเพ่ือแก้แค้น แต่นำงสุวรรณอ ำภำห้ำมไว้ โดยกล่ำวเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำ
ยักษ์นั้นมีมำกถึงโกฏิแสน ซึ่ง 1 โกฏิเท่ำกับจ ำนวน 10 ล้ำน1 ดังนี้ 

 
 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 157. 
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ตำรำงที่ 119 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 22 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

อันรำกโษสโกฏิแสนทั้งกรุงศร ี
(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 71) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมกล้ำหำญ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำจึงห้ำม
ไม่ให้พระลักษณวงศ์ไปแก้แค้นท้ำววิรุญมำศ แต่พระลักษณวงศ์ไม่กลัวจึงอธิบำยต่อมำรดำ  
โดยเปรียบเทียบแบบกล่ำวเกินจริงว่ำแม้เหล่ำยักษ์จะมำเป็นโกฏิแสนก็ไม่กลัว ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 120 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 23 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ถึงมำสักโกฏิแสนไม่เข็ดขำม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 71) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงปริมำณ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่อง
ลักษณวงศ์ตอนที่พระลักษณวงศ์พำนำงสุวรรณอ ำภำไปซ่อนไว้ภำยในถ้ ำแล้วจะออกไปรอรับกองทัพ
ของท้ำววิรุญมำศ นำงสุวรรณอ ำภำจึงเตือนพระลักษณวงศ์ โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำ
กองทัพของท้ำววิรุญมำศนั้นมีจ ำนวนมำกถึงแสนอสงไขยซึ่งเป็นจ ำนวนที่มำกเกินควำมเป็นจริง 
เนื่องจำก 1 อสงไขยเท่ำกับโกฏิยกก ำลัง 20 1 หรือ 10,000,00020 ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร นำงสุวัณณ์อัมพำเตือนพระลักสินนวงส์ว่ำกองทัพของท้ำววิรุฬมำตย์มีจ ำนวนมำกกว่ำ
แสนโกฏิซึ่งเป็นจ ำนวนที่มำกเกินจริงเช่นเดียวกัน เนื่องจำก 1 โกฏิเท่ำกับ 10,000,000 2 ดังนี้ 

 
 
 
 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่ัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 1381-1382. 

2 រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 51. 
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ตำรำงที่ 121 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 24 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

อันกุมภัณฑ์มันมำไม่มีน้อย 
ล้วนนบัร้อยหมื่นแสนอสงไขย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 74) 

600ក្សូនកអីយរលយក្សខស្លហ់ស្នកោដិ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 75) 

600ลูกเอ๋ยพลยักษ์เกินแสนโกฏิ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมกล้ำหำญ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำจึงเตือนพระลักษณวงศ์เรื่องจ ำนวนกองทัพยักษ์นั้นมีจ ำนวน
มำก แต่พระลักษณวงศ์ก็ไม่เกรงกลัว โดยเปรียบเทียบแบบกล่ำวเกินจริงว่ำถ้ำหำกมีเป็นโกฏิแสนก็จะ
ฆ่ำทิ้งให้หมด ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร พระลักขณ์สินนวงส์กล่ำวโดย
เปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำหำกแม้มีมำสิบโกฏิก็จะฆ่ำให้สิ้น ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 122 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 25 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
สักโกฏิแสนแม้นมีให้มันมำ 
ลูกจะฆ่ำเสียให้ยับระย ำลง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 74) 

602កទាះយក្សខកលីក្សទ័រកដាយចិតតកព្ោធ 
ដរ់កោដិកូ្សនោរ់ស្ល រ់កព្តៀរព្ា 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 76) 
602ถ้ำแม้ยักษ์ยกทัพโดยจิตโกรธ 
สิบโกฏิลูกฟนัตำยทุกตัวตน 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโกรธแค้น  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์จะออกไป
รบกับท้ำววิรุญมำศโดยให้เหตุผลกับมำรดำว่ำควำมโกรธแค้นในครั้งนี้นั้นแทบท ำให้ทรวงอกของตน  
พังลงไปซึ่งเป็นกำรกล่ำวเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 123 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 26 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แค้นครำวนี้พำ่งเพียงหัวอกพัง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 74) 

- 
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 ในตอนเดียวกันยังกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมกล้ำหำญ  
ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์ปลอบ 
นำงสุวรรณอ ำภำ โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำถึงแม้กองทัพยักษ์จะมำสักแสนโกฏิ 
ก็ไม่กลัว ซ้ ำยังจะจัดกำรให้สิ้น ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 124 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 27 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อย่ำหวำดหวั่นพรั่นพวกไอ้รำกโษส 
ถึงแสนโกฏิมันจะมำให้กึกก้อง 
เหมือนแมงเม่ำเข้ำกลำงอัคคีกอง 
ให้เลือดนองลงเหมือนน้ ำในล ำธำร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 75) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมยิ่งใหญ่กล้ำหำญ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศอ่ำนสำร 
ท้ำรบของพระลักษณวงศ์ โดยเนื้อควำมกล่ำวว่ำจะมำฆ้ำล้ำงโคตรท้ำววิรุญมำศ ซึ่งเป็นกำรกล่ำว  
แบบเกินจริงเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมกล้ำหำญชำญชัยและควำมเก่งกำจที่มีเหนือกว่ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 125 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 28 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ให้ยักษีเร่งยกโยธำตำม 
ไปทำงทิศบูรพำปำ่ระหง 
ให้สิ้นโคตรญำติวงศไ์ม่เข็ดขำม 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงสภำพควำมโกลำหล

ของฉำก ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ
อ่ำนสำรท้ำรบเสร็จจึงสั่งเสนำให้เตรียมทัพ เมื่อเหล่ำเสนำรับค ำสั่งจึงพำกันไปเตรียมกองทัพ  
จนโกลำหล โดยเปรียบเทียบลักษณะดังกล่ำวว่ำพ้ืนดินท้องฟ้ำสั่นสะเทือนแสงแดดก็พลันอ่อนแสงลง
ซึ่งเป็นกำรกล่ำวแบบเกินจริง ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 126 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 29 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ธรณินดินฟำ้โกลำหล 
สุริยนอ่อนอับพยับแสง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมยิ่งใหญ่น่ำเกรงขำม

ของกองทัพยักษ์ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ 
ท้ำววิรุญมำศยกทัพออกมำจำกเมือง โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำขบวนกองทัพยักษ์ 
ที่ยิ่งใหญ่มีมำกจนบดบังแสงท ำให้มืดครึ้ม แผ่นดินท้องฟ้ำสนั่นหวั่นไหว ในห้วงน้ ำต่ำง ๆ ก็เกิดคลื่นซัด
จนเหล่ำปลำในน้ ำแตกตื่น ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 127 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 30 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อำกำศกลุ้มคลุ้มมืดในเมฆำ 
ทั้งดินฟำ้เลื่อนลัน่สนั่นบน 
ยมนำสำครบรรเลงคลืน่ 
มัจฉำตื่นกลอกกลับอยู่สบัสน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 79) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมยิ่งใหญ่น่ำเกรงขำม

ของกองทัพยักษ์ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ 
พระลักษณวงศ์รอทัพของท้ำววิรุญมำศ ก็เห็นกองทัพท้ำววิรุญมำศเคลื่อนเข้ำมำโดยเปรียบเทียบ  
แบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำยักษ์นั้นมำนับแสนตนจนแน่นท้องฟ้ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 128 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 31 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อสุรำนับแสนแนน่อัมพร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 80) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมเก่งกล้ำสำมำรถ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำม
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พูดจำลวงโลมพระลักษณวงศ์ให้ยอมคืนนำงสุวรรณอ ำภำและกลับไปสู่เมืองมยุรำ แต่พระลักษณวงศ์
ยิ่งโกรธและกล่ำวค ำผรุสวำทท้ำววิรุญมำศ โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำแม้ยักษ์จะมำอีก
นับแสนโกฏิก็จะฆ่ำให้หมดไม่ให้เหลือรอด ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 129 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 32 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
อีกแสนโกฎิโคตรมึงเร่งขับมำ 
อสุรำมิได้รอดไปเมืองมำร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงปริมำณ ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่อง
ลักษณวงศ์ตอนที่ทหำรของท้ำววิรุญมำศเข้ำไปรุมจับพระลักษณวงศ์แต่ถูกะระลักษณวงศ์ฆ่ำ  
โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำจ ำนวนของทหำรที่ถูกฆ่ำนั้นมีจ ำนวนนับแสนตน ส่วนเรื่อง
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำทหำรของยักษ์นั้นถูกพระลักขณ์สินนวงส์
ฆ่ำตำยเป็นกอง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 130 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 33 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
บ้ำงเจ็บจุกถูกตำยลงนับแสน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 81) 

652ោរ់រលកស្នាយក្សខស្ល រ់គរ ។ 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 83) 

652ฆ่ำพลเสนำยักษ์ตำยเปน็กอง ฯ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมเก่งกล้ำและปริมำณ 

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์รบกับ 
ท้ำววิรุญมำศ พระลักษณวงศ์แผลงศรออกมำ โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำเสียงแผลงศรนั้น
ดังสนั่นไปทั้งโลก และเปรียบเทียบแบบกล่ำวเกินจริงว่ำศรที่แผลงออกไปนั้นกลำยเป็นพญำนำค  
นับแสนตัวจนเต็มท้องฟ้ำ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 131 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 34 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

แผลงสนั่นลั่นโลกด้วยฤทธำ 
เป็นนำคำนบัแสนแนน่อัมพร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 82) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมโกลำหล ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่พระลักษณวงศ์รบกับท้ำววิรุญมำศ 
เมื่อยักษ์ที่แปลงเป็นท้ำววิรุญมำศเสียทีจึงสั่งเลิกทัพ โดยเปรียบเทียบแบบกำรกล่ำวเกินจริงว่ำเสียง
ทหำรของท้ำววิรุญมำศท่ีถอยทัพนั้นดังลั่นสนั่นไปทั่วแผ่นดิน ท้องฟ้ำ และผืนป่ำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 132 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 35 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ก็เอิกเกริกเลิกทัพให้กลับพลัน 
เสียงสนัน่ดินฟำ้พนำลี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 83) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมเก่งกล้ำสำมำรถ  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
ท้ำววิรุฬมำตย์ถูกศรระลักขณ์สินนวงส์แล้วหนีไป พระลักขณ์สินนวงส์จึงถำมม้ำเสกว่ำท้ำววิรุฬมำตย์ 
จะกลับมำอีกไหม ม้ำเสกจึงแนะน ำให้ระวังตัวไว้ก่อน พระลักสินนวงส์จึงกล่ำวโดยเปรียบเทียบ  
แบบกล่ำวเกินจริงว่ำแม้กองทัพยักษ์จะกลับมำอีกสิบแสน (ล้ำนตน) ก็จะฆ่ำให้สิ้นซึ่งเป็นกำรแสดง
ควำมเก่งกล้ำสำมำรถและองค์อำจของพระลักขณ์สินนวงส์ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 133 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ 36 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 675ដរ់ហស្ននឹង្ោរ់ឲ្យមរណា 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 86) 
675สิบแสนจะฆ่ำให้มรณำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 
7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏภำพพจน์แบบ 
อติพจน์ทั้งหมด 29 แห่ง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ 11 แห่ง โดยทั้งสองเรื่องปรำกฏ
กำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนเดียวกัน 4 ตอน แต่เป็นกำรใช้ที่ต่ำงกันไม่ใช่ลักษณะกำรแปล 
แต่เป็นกำรแสดงปริมำณที่มำก ทั้งนี้แสดงให้เห็นลักษณะของกำรประพันธ์ที่ใช้เพียงโครงเรื่อง 
ในกำรด ำเนินเนื้อหำตำมกันแต่ผู้ประพันธ์ใช้จินตนำกำรของตนในกำรแต่งจึงท ำให้พบกำรใช้ภำพพจน์
แบบอติพจน์ต่ำงกัน 
 

 6.4  เปรียบเทียบกำรใช้บุคลำธิษฐำน 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์แบบ

บุคลำธิษฐำนที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 กำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำนเพ่ือแสดงควำมสงสำร ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์

แบบบุคลำธิษฐำนในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่อง
ลักษณวงศ์พบกำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำนในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพำนำงสุวรรณอ ำภำไปยัง  
เมืองมยุรำระหว่ำงทำงพบฝูงลิงนำงจึงฝำกสไบไว้กับลิงและฝำกให้ลิงช่วยชี้ทำงไปเมืองยักษ์ให้กับ  
พระลักษณวงศ์ เหล่ำฝูงลิงเมื่อทรำบเรื่องรำวก็รู้สึกสงสำรนำงสุวรรณอ ำภำ ในส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร เมื่อฝูงลิงได้ฟังเรื่องรำวของนำงสุวัณณ์อัมพำก็สงสำรนำงเช่นกัน ซึ่งควำมรู้สึกสงสำรนี้
เป็นลักษณะอำกำรของมนุษย์ที่ผู้ประพันธ์น ำไปแสดงออกผ่ำนตัวละครที่เป็นสัตว์ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 134 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำน 1 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฝูงกระบี่มีจิตคิดสงสำร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 40) 

241ព្ាកនាះស្តេស្េ រនហស្ដង្ស្ដ រ់ 
ក្ស្ព្តីនាង្ព្ររ់ហស្នអាកឡាះ 
អាល័យដព្ក្សករក្សមិនង្ាយកដាះ 
មិនគួរកស្ះកធេីឲ្យនាង្ោល តោល  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 29) 
241ครำนัน้สัตวส์วำได้แสดงสดับ 
กษัตรีนำงบอกแสนอำวรณ ์
อำลัยยิ่งลน้ไมง่่ำยทีจ่ะถอน 
ไม่ควรเลยท ำให้นำงคลำดคลำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์เพ่ือแสดงควำมเก่งกล้ำสำมำรถ  
ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบอติพจน์ในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ฝูงลิงน ำผ้ำสไบที่นำงสุวรรณอ ำภำฝำกไว้มำให้พระลักษณวงศ์ เมื่อพระลักษณวงศ์
เห็นก็นึกถึงมำรดำจนสลบลงไป ม้ำวิเศษและฝูงลิงจึงเข้ำไปช่วยกันดูแลพระลักษณวงศ์ ในส่วนเรื่อง
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์สลบลงไปฝูงลิงก็รีบเข้ำไปประคองไว้ โดย
ลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรบรรยำยแบบบุคลำธิษฐำนโดยใช้ตัวละครที่เป็นสัตว์มำแสดงกิริยำ  
เลียนแบบมนุษย์ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 135 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำน 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ฝ่ำยอำชำวำนรเห็นแนน่ิ่ง 
ต่ำงก็วิ่งเข้ำพยุงพระโฉมศรี 
บ้ำงหักกิ่งบปุผำสุมำล ี
มำพัดวีหอมรื่นค่อยฟื้นกำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 62) 

505ព្ាកនាះអស្្ាែែ៍េូង្ានរ 
កឃីញកស្ដចស្នលរ់រត់ស្ែ រតី 
ស្េ ព្ជួ្លព្ចរលហ់ស្នភ្ិតភ្័យ 
ខ្លះចូលោរ់ខ្ែីព្ទោយា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 63) 
505ครำนัน้อัศวพำห์ฝูงพำนร 
เห็นเสด็จสลบสิ้นสต ิ
ลิงแตกตื่นอลหม่ำนแสนหวำดกลัว 
บ้ำงเข้ำพลันเข้ำรับกำยำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบบุคลำธิษฐำนในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 

1 ถึง 7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำทั้งสองเรื่องใช้ภำพพจน์แบบ
บุคลำธิษฐำนในตอนเดียวกันทั้ง 2 ตอน เพ่ือแสดงอำกำรของสัตว์ที่แสดงอำกำรกิริยำแบบมนุษย์  
ซึ่งภำพพจน์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำทั้งสองเรื่องน่ำจะได้รับอิทธิพลหรือแปลไปจำกกันจึงพบกำรใช้
ภำพพจน์ชนิดเดียวกันและเหมือนกัน 
 

 6.5  เปรียบเทียบกำรใช้นำมนัย 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์นำมนัยที่

เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 กำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงสื่อถึงเหตุกำรณ์ร้ำยล่วงหน้ำที่เกิดขึ้น

ภำยหลัง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้เฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำ
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และพระลักษณวงศ์เดินทำงเข้ำมำในป่ำผู้ประพันธ์บรรยำยถึงธรรมชำติโดยกล่ำวถึงสัตว์น้ ำที่มี  
ขนำดใหญ่อย่ำงปลำกระโห้ไล่จับกุ้งซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนำดเล็กมำก โดยบทประพันธ์ดังกล่ำวมีนัยสื่อถึง
ควำมอันตรำยที่ก ำลังจะมำถึงโดยใช้ปลำกระโห้ซึ่งเป็นปลำน้ ำจืดขนำดใหญ่1 แทนควำมชั่วร้ำยหรือ
ท้ำววิรุญมำศ และใช้กุ้งซึ่งเป็นสัตว์น้ ำขนำดเล็กเม่ือเทียบกับปลำกระโห้แทนผู้ที่ถูกควำมชั่วร้ำยท ำร้ำย
หรือนำงสุวรรณอ ำภำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 136 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 1 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
กระโห้ใหญ่ไล่ลัดสกัดกุ้ง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 33) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพื่อแสดงควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำ

ในควำมรัก ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำ
พยำยำมหว่ำนล้อมให้ท้ำววิรุญมำศเกรงกลัวต่อบำปที่ประพฤติผิดในกำม แต่ท้ำววิรุญมำศกลับตอบว่ำ
หำกต้องต้นตกนรกแต่ได้นำงก็ยอม โดยผู้ประพันธ์ใช้ค ำว่ำขึ้นงิ้วเพ่ือสื่อควำมหมำยโดยนัยถึงกำร  
ตกนรก เนื่องจำกมีนรกขุมหนึ่งในไตรภูมิกถำชื่อว่ำโลหสัมพลีนรกกล่ำวถึงกำรประพฤติผิดในกำม 
โดยเป็นชู้กับหญิงที่มีสำมีแล้วจะต้องตกนรกและปีนขึ้นต้นงิ้วดังควำมว่ำ “โลหสัมพลีนรก ผู้ที่อยู่ใน
นรกขุมนี้แต่ก่อนคือชายที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อ่ืน ... ในนรกนี้มีป่าไม้งิ้ว ... เหล่ายมบาลก็จะเอาหอกดาบ
หลาวแหลนที่เป็นเหล็กแดงคมแทงเท้าผู้ชายบังคับให้ขึ้นไปหาผู้หญิง ... ผู้ชายเหล่านั้นทนเจ็บไม่ได้  
จ าใจต้องปีนขึ้นไปบนต้นงิ้วนั้น2” ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 137 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
จะขึ้นงิ้วเสียเพรำะงำมก็ตำมที 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 37) 

- 

 

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 63. 

2 กรมศิลปำกร, ไตรภูมิกถำฉบับถอดควำม ของโครงกำรวรรณกรรมอำเซียน, (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส 
โพรดักส์, 2555), 78. 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงเหตุอัศจรรย์ ซึ่งกำรใช้
ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพำนำงเข้ำมำอยู่ใน
เมืองมยุรำแล้ว นำงสุวรรณอ ำภำรู้ว่ำตนจะต้องตนเป็นของยักษ์จึงตั้งจิตอธิษฐำนถ้ำหำกท้ำววิรุญมำศ
จะมำร่วมรักกับนำงขอให้ประเวณีของนำงนั้นหำยไป โดยค ำว่ำ “ประเวณี” หมำยควำมว่ำ กำรเสพสังวำส1 
แต่ในบทประพันธ์นี้มีนัยหมำยถึงอวัยวะเพศของนำงสุวรรณอ ำภำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 138 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 3 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แม้นกุมภัณฑ์มันจะมำท ำยำยี 
ประเวณีที่ในกำยจงหำยไป 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 42) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงกำรร่วมรักของ 

ตัวละคร ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ
พยำยำมจะร่วมรักกับนำงสุวรรณอ ำภำผู้ประพันธ์ได้พรรณนำโดยใช้ค ำที่มีนัยสื่อถึงกำรร่วมเพศ โดย
เปรียบกำรเกิดสุริยครำสมีนัยถึงกำรร่วมเพศ พระรำหูหมำยถึงถึงท้ำววิรุญมำศและพระอำทิตย์
หมำยถึงนำงสุวรรณอ ำภำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 139 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 4 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
เปรียบมหำรำหูอันใหญ่หลวง 
ขยอกดวงสุริยำในรำศ ี
เดชะสัตย์อธิษฐำนของเทวี 
ประเวณีสูญหำยจำกกำยนำง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 43) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงถึงควำมรัก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์

                                                           
1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษำ 7 รอบ 5 ธันวำคม 2554, (กรุงเทพฯ: 
ศิริวัฒนำอินเตอร์พริ้นท์, 2556), 712. 
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ได้มำพบกับนำงเทพเกสสรแล้วจึงขออำศัยอยู่ด้วย ระหว่ำงรอพระฤๅษีทั้งคู่จึงเล่นชิงช้ำและร้องเพลง
โต้ตอบกัน โดยเนื้อหำของเพลงเป็นกำรกล่ำวถึงสิ่งต่ำง ๆ เช่น แมลงภู่ ดอกไม้ เป็นต้น โดยกำร
กล่ำวถึงสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีนัยหมำยถึงตนเองที่แสดงควำมรักต่ออีกฝ่ำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 140 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 5 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 345កទីរនាង្កព្ចៀង្លាឱរាជ្ែង្្ 

ែិចកែីរព្ាច់ព្តង្់ឮស្ាំកឡង្ 
ទាំកលីមែាែង្្ព្រ ង្កលាតកលង្ 
ច ះហស្េង្រក្សចិក្សរ រា ែង្ ។ 
346ក្ស មារាកព្ចៀង្លាព្ស្កណាះករក្ស 
ស្តេរីយាំហព្ស្ក្សកែីរព្តស្ង្ 
ស្ាំកឡង្រ រា យាំកវលីយវលង្  
ដូចរង្កឃីញស្ៃួននួនលអោដ ត់ ។ 
347ក្ស្ព្តីកព្ចៀង្លាឱព្រ ស្ព្រជ្ញ 
អនក្សមានអាំណាចជ្ាតិមែាក្ស្ព្តយ ៍
រអូនកឃីញអនក្សរង្ហស្នអាណិត 
ខ្េលខ់្េាយក្សនុង្ចិតតាែ នរស្យ ។ 
348ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱព្ស្ីរតន 
ែារមាត់ក កស្ីច1កលង្ញញឹមព្ាយ 
រង្រនចូលចិតតគង្់គិតស្ដ យ 
មិនទាន់រួមោយកនៅកក្សែង្ណាស្ ់។ 

349ស្ាំកឡង្ទាាំង្រីរឮព្ក្សលួច 
កព្ចៀង្ព្ចួចកែដាះែដង្វលង្កវលីយោល ស្ ់
កលង្កស្ីចរីរព្រណក្សានតទ ក្សខចបស្ ់
អរណាស្ក់ព្ស្ីរព្ស្ួលជ្ាមួយាន  ។ 
350ខ្លួនរង្ដូចស្តេភ្ូមករត 
ស្កង្កតច ះចរ់ចិក្សមាលា 
រិកដារហែអមហលែមែឫទ័យា 
រ ាំចង្់ោល តោល ហររកចញចរ ។ 
351នាង្កព្ចៀង្ខ្លួនរអូនដូចមាលី 
ភ្ូមរីចិក្សហតរ រា លអ 
កព្ក្សរកែីយក្ស៏កគចហររកែីរចរ 
ហលង្ខ្ចីអរអរកចលទាំកនរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 41-42) 
 
 
                                                           

1 ค ำว่ำ ក កស្ីច สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ កស្ីច หมำยควำมว่ำ หัวเรำะ 
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ตำรำงที่ 140 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 5 (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 345จึงนำงร้องว่ำโอ้รำชหงส ์
เหำะเหินตรงได้ยินเสียง 
เกำะบนมหำหงส์เตรียมโลดเลน่เพียง 
ลงแสวงเมียงหำจิกเหล่ำบุปผำ ฯ 
346กุมำรำร้องว่ำไพเรำะยิ่ง 
สัตว์สิ่งร้องตะโกนบนิถลำ 
เสียงบุปผำร้องโต้ตอบวำจำ 
ดั่งพี่เห็นสงวนพะงำนวลลออจริง ฯ 
347กษัตรีร้องว่ำโอ้ชำยปรำชญ ์
ท่ำนมีอ ำนำจชำติมหำกษัตริย์ยิ่ง 
น้องเห็นท่ำนพี่แสนสงสำรจริง 
กระวนกระวำยยิ่งในจิตสลดใจ ฯ 
348กุมำรำร้องว่ำโอ้ศรีรัตน์น้อง 
อ้ำปำกร้องหัวเรำะเล่นยิ้มพริ้มพรำย 
พี่ได้ชอบใจคิดเสียดำย 
ไม่ทันร่วมกำยอยู่ยงัเด็กนัก ฯ 
349เสียงทั้งสองได้ยนิแหลมก้อง 
เพลงร้องแฝงนัยโต้ตอบกันแหลมหลัก 
เล่นหัวเรำะสองคนกสำนต์คลำยทุกขห์นัก 
ยินดีนักหัวเรำะเล่นด้วยกันมำ ฯ 
350ตัวพี่ดั่งสัตว์ภุมเรศ 
สังเกตลงจะจิกมำลำ 
กลิ่นหอมหวำนหฤทยำ 
ไม่อยำกจำกคลำดคลำไปจำกจร ฯ 
351นำงร้องตัวน้องดุจมำลี 
ภุมรีจิกแต่บุปผำสวยสลอน 
ดูดแล้วก็ถอยหนีบินจำกแน่นอน 
เล่นดอกอ่อนแล้วทิ้งให้เดียวดำย 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงถึงควำมรัก ซึ่ง 
กำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรร้องเพลงโต้ตอบกัน โดยกล่ำวถึงนกชนิดต่ำง ๆ ที่แสดงควำมรัก
ต่อกันโดยมีนัยหมำยถึงตนเองทั้งสองคน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 141 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 6 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 353កក្សស្្ររ រា ក្ស មារី 

កព្ចៀង្តរស្ាំដីកវលីយវលង្ាន  
ឱកស្ក្សកស្មកអីយកគកនៅជ្ា 
រនស្ ខ្គូាន ាែ នទ ក្សខកឡីយ ។ 
354ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱលលក្ស 
កែីរកទៅកែីរមក្សមានគូកែីយ 
ព្រចិក្សាន កលង្ឱនកក្សៀក្សកកី្សយ 
មិនកចះខ្ជិលកឡីយកលីព្រឹក្សា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 43) 
353เกสสรบุปผำกุมำร ี
ร้องตอบวจีเฉลยฉลองกัน 
โอ้นกแก้วเอ๋ยเขำอยู่สุขสันต์ 
มีสุขคู่กันไม่มีทุกข์เลย ฯ 
354กุมำรำร้องว่ำโอ้นกเขำ 
เหินไปเหินมำมีคู่แล้วเอ๋ย 
จิกกันเล่นโอนโอบกกเกย 
ไม่สนใจเลยเหนือเหล่ำพฤกษำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือแสดงถึงควำมรัก ซึ่งกำรใช้

ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์
กับนำงเทพเกสสรร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่ำงที่พระฤๅษีออกไปหำผลไม้ โดยผู้ประพันธ์กล่ำวว่ำทั้งสอง
ร้องเพลง “ែាត់ជ្ាយ” หรือเพลงพัดชำย ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในงำนมงคลสมรส1 กำรที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้
เพลงดังกล่ำวเป็นเพลงที่ให้ตัวละครร้องจึงสื่อควำมหมำยไปถึงกำรมีควำมรักและกำรเป็นคู่ค รองกัน
ของตัวละครทั้งสอง ดังนี้ 

                                                           
1 រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម. (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 696. 
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ตำรำงที่ 142 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 7 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

- 
 

401កព្ចៀង្រទែាត់ជ្ាយរីករាះស្យ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 49) 
401ร้องบทผัดชำยไพเรำะทั่ว 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือหมำยถึงนำงอันเป็นที่รัก  

ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่ 
พระลักขณ์สินนวงส์ออกจำกอำศรมพระฤๅษีเพ่ือไปช่วยมำรดำระหว่ำงทำงได้มำพบดอกไม้จึงนึกถึง
นำงเทพเกสสร โดยผู้ประพันธ์ใช้ดอกไม้เป็นนัยสื่อถึงนำงอันเป็นที่รัก ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 143 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 8 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

467ែកាកអីយកយីង្ធាល រ់រួមោយា 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 58) 

467ผกำเอยเรำเคยร่วมกำยำ 
(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือหมำยถึงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น

ต่อไปภำยภำคหน้ำในเนื้อเรื่อง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบทั้งเรื่องลักษณวงศ์และ 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณะวงศ์ตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำฝันเป็นลำงว่ำจะได้พบกับ
พระลักษณวงศ์ โดยผู้ประพันธ์ใช้ควำมฝันของนำงเป็นกำรเล่ำเรื่องโดยแฝงนัย เช่น แหวนเพชรมีนัย
หมำยถึงพระลักษณวงศ์ เหลือบมีนัยหมำยถึงท้ำววิรุญมำศ แหวนหำยมีนัยหมำยถึงกำรพลัดพรำก  
จำกบุตร เป็นต้น ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร มีกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรใช้นำมนัย
เช่นเดียวกัน ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 144 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 9 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ให้นิมิตว่ำได้ทรงซึง่แหวนเพชร 
แล้วเสด็จองค์เดียวให้อำงขนำง 
เที่ยวด ำเนินเดนิดงจนหลงทำง 
แล้วโศกำมำกลำงพนำลี 
ยังมีเหลือบหินชำติฉกำจสัตว์ 
บินมำกัดนิ้วก้อยนำงโฉมศรี 
นำงสะบดัหัตถำไปทันที 
ธ ำมรงค์วงนี้กระเด็นไป 
เที่ยวแหวกหญ้ำหำแหวนไม่เห็นแหวน 
ก็ยิ่งแสนโศกำน้ ำตำไหล 
เที่ยวเดินดงหลงทำงมำกลำงไพร 
เข้ำอำศัยบรรพตำเอกำกำย 
นำงเพ่งดูพระพำยในพื้นฟำ้ 
ให้โหยหำแหวนก้อยที่ลอยหำย 
ตั้งพระเนตรคอยวงธ ำมรงค์พรำย 
พอพระพำยพัดธ ำมรงค์มำ 
ดูลอยลมลิบลิบมำลิ่วลิ่ว 
เข้ำสอดสวมเอำนิ้วพระหัตถำ 
ดีพระทัยเหลือที่จะปรีดำ 
แล้วลินลำมำพบหนทำงตรง 
เสด็จเข้ำธำนบีุรีรำช 
ขึ้นปรำสำทนพรัตน์จ ำรัสระหง 
พร้อมด้วยเหล่ำสำวสนมบรมวงศ์ 
บ ำเรอองค์บ ำรุงรักษ์อยู่เรียงรำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 63-64) 

524ព្រះនាង្ព្ទង្់ែទំហស្នវមាតក្សក 
អែ្ុក្សក្សនុង្ព្រណរ ាំកចញស្ដី 
នាង្កឃីញនិមែិតលអករក្សដព្ក្ស 
ដូចជ្ាក្សូនដលលឱរស្ា ។ 
525យលែ់ាក់្សដូចអង្គនាង្រនព្ទង្់ 
ចិកញ្ជៀនទព្មង្់តបូង្ករព្ជ្លលា 
កែីយកចញរីវាាំង្ចរយាព្ា 
វកង្េង្មាា៌ា ក្សណដ ាលដព្រ ។ 
526យលដ់ូចអង្គនាង្ហតង្កស្ោ 
មាន ក្ស់ឯង្ក្សាំព្ាក្សនុង្ទួលទី 
មានមូស្រករមអនយតិរ ាយ 
កែីរមក្សចរ់ខ្ែីខ្ា ាំមនីមាន  ។ 
527ខ្ាាំក្សូនព្រែស្ដរលាលភ់ាល ម 
ទព្មង្់ាក់្សព្មាមព្រះែាា  
ររូតរត់កទៅក្សនុង្កៅែ ណា 
នាង្ភាៃ រហវក្សរក្សទព្មង្់កនាះ ។ 
528មិនកឃីញកកី្សតទ ក្សខមួយរំករច 
ាែ នកភ្លចព្រឹង្រក្សកស្ក្សព្ស្កណាះ 
វកង្េង្មាន ក្ស់ឯង្ក្សនុង្ស្នតកព្ាះ 
ចរកោព ះកឡីង្កលីខ្នង្ររេា ។ 
529កង្ីរកមីលព្រះាយក្សនុង្ដែទកមឃ 
 រឹង្គិតស្កង្េគទព្មង្់ណា 
ហស្េង្រក្សាែ នកធេស្រីចិនដា 
អនិចច ព្រះាយែាត់ចរ ។ 
530អហណដ តទព្មង្៏កដាយខ្យលរ់ក់្ស 
ដូចតព្មង្់ែតក់្សក្សនុង្ព្រះក្សរ 
ក្សនុង្ព្មាមព្រះែស្តនាង្រវរ 
កែីយកទីរស្ញ្ចរវមាលនគរា ។ 
531ដូចនាង្គង្់កលីព្រង្គស្ វណណ  
មានស្នាំក្សាំណាន់ាលក់ព្តៀរព្ា 
ល ះចរ់ស្ រិនកព្ស្ចោលណា 
ធីានាង្ភាៃ ក្ស់ដឹង្ស្ែ រតី ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 65-66) 
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ตำรำงที่ 144 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 9 (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 524พระนำงทรงบรรทมแสนวิตก 
อผำสุกในอกไม่เอ่ยควำม 
นำงเห็นนิมติดียิ่งลน้หลำม 
ดูจเป็นลูกพ่อทรำมเชยโอรสำ ฯ 

525เห็นประหนึ่งองค์นำงได้ทรง 
แหวนธ ำมรงค์หัวเพชรแสงจ้ำ 
แล้วออกจำกวังจรยำตรำ 
หลงทำงมรรคำมำกลำงไพร ฯ 
526เห็นดุจองค์นำงย่อมโศกำ 
คนเดียวเองก ำพร้ำในเนินที่ไถล 
มียุงเหลือบชั่วร้ำยอันตรำย 
บินมำใกล้จบัพลนักัดมนีมนำ ฯ 
527กัดนิ้วมือปัดทิง้ทันท ี
ธ ำมรงค์ที่สวมนิ้วพระหัตถำ 
พลันสูญหำยไปในพงป่ำหญำ้ 
นำงพะงำแหวกหำธ ำมรงค์นั้น ฯ 
528ไม่เห็นเกิดทุกข์ขึ้นทันใด 
แต่ยังไม่ลืมพยำยำมหำโศกศัลย ์
หลงคนเดียวในที่เครำะห์นัน้ 
จรมุ่งมั่นขึ้นบนหลังบรรพตำ ฯ 
529แหงนมองพระพำยในผนืฟ้ำ 
ยิ่งคิดว่ำเสียดำยธ ำมรงค์หนักหนำ 
แสวงค้นไม่หลงลืมจำกควำมจนิตนำ 
อนิจจำพระพำยพัดจร ฯ 
530ล่องลอยธ ำมรงค์ก็ตำมลมโบก 
ดุจดั่งด ำรงตกลงในพระกร 
ในนิ้วพระหัตถ์นำงบวร 
แล้วจึงสัญจรกลบันครำ ฯ 
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ตำรำงที่ 144 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 9 (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

 531ดุจนำงประทับเหนือปรำงค์สวุรรณ  
มีสนมก ำนัลเข้ำเฝ้ำแน่นหนำ 
คร้ันจบสบุินเสร็จกำลนัน้นำ 
นำงธิดำตืน่รู้สึกตัว ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยเพ่ือหมำยถึงกำรหมำยจะฆ่ำ 

เพ่ือเอำชีวิต ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ
ได้อ่ำนสำรท้ำรบของพระลักษณวงศ์ โดยในสำรมีเนื้อควำมว่ำพระกำลมำเอำชีวิตของยักษ์ ซึ่งพระกำล
นี้มีนัยหมำยถึงพระลักษณวงศ์ที่จะมำเอำฆ่ำท้ำววิรุญมำศ โดยค ำว่ำพระกำลในที่นี้สันนิษฐำนว่ำ
หมำยถึง “พระกำฬ” ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมตำย ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 145 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 10 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ในสำรำวำ่พระกำลมำผลำญยักษ์ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 76) 

- 

 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 

7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ปรำกฏภำพพจน์แบบ 
นำมนัยทั้งหมด 6 แห่ง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบ 5 แห่ง และพบกำรใช้ภำพพจน์ 
แบบนำมนัยในตอนเดียวกัน 1 แห่ง ซึ่งภำพพจน์แบบนำมนัยที่เหมือนกันนี้แสดงให้เห็นถึงกำรแปล
จำกฉบับหนึ่งไปยังฉบับหนึ่ง (ดังตำรำงที่ 144 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัย 9) นอกนั้น
เป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบนำมนัยที่ต่ำงกัน ซึ่งในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ำทั้งสองฉบับมีกำรแปลแบบ 
ตรงตัวและแบบเอำควำมจึงท ำให้ปรำกฏภำพพจน์ที่เหมือนและแตกต่ำงกัน 
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 6.6  เปรียบเทียบกำรกล่ำวประชดประชัน 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบกำรใช้ภำพพจน์แบบ 

กำรกล่ำวประชดประชันที่เหมือนกันและแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
 กำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดงสื่อควำมน้อยเนื้อต่ ำใจ

ของตัวละคร ปรำกฏกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้เฉพำะเรื่องลักษณวงศ์  
ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งประหำรชีวิตนำงสุวรรณอ ำภำ นำงจึงขอให้ท้ำวพรหมทัตสืบสวนเรื่องรำว 
ให้ชัดเจนก่อน แต่ท้ำวพรหมทัตไม่สนใจกลับยิ่งโกรธแค้น นำงสุวรรณอ ำภำจึงขอพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์
ด้วยกำรลุยไฟ พร้อมทั้งกล่ำวประชดประชันท้ำวพรหมทัตที่หลงเชื่อค ำของนำงยักษ์แปลง ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 146 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 1 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แม้นยักษีว่ำมณีอยู่ในท้อง 
จะฟันน้องเอำมณีไม่มีแหนง 
นิจจำเอ๋ยพระไม่เคยระแวงแคลง 
เป็นกรรมแกล้งจะมำลำ้งให้วำงวำย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 26) 

 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือยื่นค ำขำด 

หวังจะให้ได้รับควำมเมตตำ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้ พบเฉพำะ 
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์เข้ำไปขอให้บิดำยกโทษให้มำรดำ  
โดยกล่ำวค ำประชดบิดำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 147 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 2 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
- 

 

117ករីកស្ដចរ ាំព្ទង្់ព្រះកមាត  
ខ្ញុំស្ូមព្ោរលាលអង្ធូលី 
កទៅស្ល រ់ជ្ាមួយែង្ជ្ីនី 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 14) 
117ถ้ำเสด็จไมท่รงพระเมตตำ 
ฉันขอกรำบลำละอองธุล ี
ไปตำยด้วยกันกบัชนน ี

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดง 
ควำมโกรธเคือง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ 
ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งให้เพชฌฆำตประหำรนำงสุวรรณอ ำภำกับพระลักษณวงศ์ พระลักษณวงศ์จึง
ปลอบประโลมมำรดำและกล่ำวค ำประชดบิดำ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 148 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 3 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ไม่ผิดพลัง้ครั้งนี้ให้ฆ่ำฟนั 
ก็ขำดกันเถิดอย่ำได้อำลัยลำน 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 29) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือต่อว่ำ ซึ่งกำร

ใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้พบทั้งในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำมพูดเกี้ยวพำรำสีนำงสุวรรณอ ำภำ  
นำงจึงกล่ำวถ้อยค ำเพ่ือให้ท้ำววิรุญมำศคิดใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนโดยกล่ำวประชดประชันว่ำท้ำววิรุญมำศ
เป็นถึงพญำยักษ์มีนำงสนมมำกมำยจะมำยุ่งเกี่ยวกับนำงที่มีลูกมีสำมีแล้วให้เสื่อมเสียเกียรติไปท ำไม 
ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงศ์ พรำมเกสสร นำงสุวัณณ์อัมพำก็กล่ำวประชดประชันเพ่ือต่อว่ำ  
ท้ำววิรุฬมำตย์ว่ำเป็นถึงพญำยักษ์จะมำน ำนำงในป่ำไปเป็นมเหสีให้เสียเกียรติท ำไม ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 149 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 4 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
พระทรงภพจบพืน้ชมพทูวีป 
อย่ำด่วนรีบจำบจว้งจงหน่วงหนกั 
เป็นเจ้ำนำยใช่จะไร้นำรีรัก 
จะเสียศักดิ์สุริยวงศ์พระทรงชัย 
อันนำรีมีคู่ประคองแล้ว 
ไม่ผ่องแผ้วมลทินปัดไถม 
ถึงเพชรนิลจินดำดวงวิไล 
เมื่อหม่นไหม้เศร้ำหมองรำคีมัว 
ถึงเฉิดฉำยก็สลำยสลดส ี
เหมือนน้องนี้ได้ร่วมภิรมย์ผัว 
เสียสกุลพูนกรรมในกำยตัว 

218ក្ស ាំអាលមក្សកធេីក្សាំហែង្ខ្ញុំ 
អនក្សជ្ាកស្ដចធាំព្គង្ភារា 
កដីរមក្សចង្់ព្ស្ីក្សនុង្ព្រឹក្សា 
មិនគិតរង្ាខ្ូចកក្សរ តិិ៍យស្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 26) 
218อย่ำได้มำท ำก ำแหงข่มเหงฉัน 
ท่ำนเปน็ชัน้เจ้ำใหญ่ครองพำรำ 
เดินมำอยำกไดน้ำงในพฤกษำ 
ช่ำงไม่คิดถึงพงศำเสยีเกียรติ์ยศ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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ตำรำงที่ 149 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 4 (ต่อ) 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

ด้วยลูกผัวเขำยังผูกอำลัยลำน 
จะทนทุกขเวทนำอยู่ชำ้นัก 
ด้วยเปลวอัคนิรุทรประหำรผลำญ 
งิ้วนรกถึงสิบหกองคุลีกำร 
เป็นหนำมกร้ำนคมกริบดั่งกรดตรึง 
จงตรึกตรองน้องนี้ก็มีผัว 
จะเกลือกกลั้วเวรำนั้นมำถึง 
จงรอรั้งยั้งจิตคิดร ำพึง 
จะตรำกตรึงบำปกรรมไปท ำไม ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 36-37) 

 

 
ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดงอำรมณ์

โกรธเคืองโดยหวังจะได้รับกำรง้อ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้ พบทั้ง 
ในเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในเรื่องลักษณวงศ์ตอนที่พระลักษณวงศ์มำเรียน
เวทย์อยู่กับพระฤๅษี วันหนึ่งขณะพระฤๅษีเข้ำป่ำหำผลไม้ ฝ่ำยพระลักษณวงศ์พยำยำมท่องมนต์คำถำ
ต่ำง ๆ ส่วนนำงทิพเกสรพยำยำมมำชวนพระลักษณวงศ์ออกไปเล่นแต่พระลักษณวงศ์ไม่ไปนำงจึง
กล่ำวค ำประชดประชันว่ำต่อแต่นี้จะไม่พูดด้วยและจะไม่ขอเรียกพระลักษณวงศ์ว่ำพ่ีอีกต่อไป ในส่วน
ของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ก ำลังพยำยำมท่องมนต์ 
คำถำต่ำง ๆ นำงเทพเกสสรเข้ำมำชวนออกไปเล่นแต่พระลักขณ์สินนวงส์ไม่ยอมออกไปนำงจึงกล่ำว
ประชดประชันว่ำหำกไม่ได้เรียนมนต์คำถำแล้วคงจะสลบ ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 150 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 5 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แต่นี้ไปใครอย่ำได้มำพูดจำ 
ไม่ปรำรถนำเรียกพี่แต่นี้ไป 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 52) 

384រង្ករៀនកធេីអេីឥតមាន រ់ 
ម ខ្ជ្ាស្មលរ់ខ្ានករៀនកែីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 47) 
384พี่เรียนท ำไมไม่มีหยุด 
คงจะทรุดสลบหำกขำดเรียนแลว้ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดง 
ควำมโกรธเคือง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ 
ในตอนที่พระลักษณวงศ์พยำยำมท่องมนต์นำงทิพเกสรเข้ำมำก่อกวนให้พระลักษณวงศ์เลิกท่องคำถำ
แล้วออกไปเล่นกับนำง แต่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมออกไปและขู่ว่ำจะฟ้องพระฤๅษี นำงทิพเกสรจึง  
กล่ำวค ำประชดประชัน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 151 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 6 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ไยมิฟ้องข้ำจะร้องกระนัน้แหละ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 53) 

- 

 
 ล ำดับต่อมำเป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดง 

ควำมเป็นห่วงโดยหวังจะให้ท ำตำมสิ่งที่ตนหวัง ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน
ในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำห้ำมไม่ให้พระลักษณวงศ์ไปรบกับยักษ์
แต่พระลักษณวงศ์ไม่ฟังควำมนำงจึงกล่ำวค ำประชดประชัน ดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 152 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 7 

ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
แม้นแม่ห้ำมเจ้ำไม่ตำมอำรมณ์แม่ 
เห็นเที่ยงแท้มำรดำจะตักษัย 
แม้นเอ็นดูมำรดำจงพำไป 
ให้พ้นภัยอสุรีมันบีฑำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 72) 

- 

 
 ในตอนเดียวกันยังพบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันเพ่ือแสดง

ควำมไม่พอใจ ซึ่งกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนนี้พบเฉพำะเรื่องลักษณวงศ์  
ในตอนที่พระลักษณวงศ์มำพำนำงสุวรรณอ ำภำอกจำกเมืองมยุรำ แต่ในขณะนั้นนำงอำลัยที่ต้องจำก
เหล่ำนำงสนม พระลักษณวงศ์จึงกล่ำวค ำประชดประชัน ดังนี้ 

 
 
 
 



  358 

ตำรำงที่ 153 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 8 
ลักษณวงศ์ พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 

พระทูนเกล้ำเลำ่ลูกนีทุ้กสิ่ง 
ก็เห็นจริงแล้วที่ทรงกันแสงศัลย ์
หรือเคยเสวยสุขสว่ำงปรำงค์สวุรรณ 
จะไม่ครรไลแลว้ลูกขอลำ 
ลูกจะคิดสงครำมก็ห้ำมไว ้
เห็นพระทัยแล้วที่ชงัท้ำวยักษำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 72) 

- 

 
จำกกำรเปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในเรื่อง  

ลักษณวงศ์ตอนที่ 1 ถึง 7 และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำเรื่องลักษณวงศ์
ปรำกฏภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันทั้งหมด 7 แห่ง ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร
พบ 3 แห่ง และพบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันในตอนเดียวกัน 2 แห่ง ซึ่งเหมือนกัน
เพียง 1 ตอน (ดังตำรำงที่ 149 เปรียบเทียบกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชัน 4) นอกนั้น
เป็นกำรใช้ภำพพจน์แบบกำรกล่ำวประชดประชันต่ำงกัน แสดงให้เห็นว่ำทั้งสองฉบับมีกำรแปลแบบ
ตรงตัวและแบบเอำควำมจึงท ำให้ปรำกฏภำพพจน์ที่เหมือนและแตกต่ำงกัน 
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บทที่ 7 
ลักษณะเด่นของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร 

 
วรรณคดีเขมรเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหำ ตัวละคร และ 

กำรด ำเนินเรื่องที่ตรงกับเรื่องลักษณวงศ์ แสดงให้เห็นว่ำมีกำรแปลไปจำกเรื่องลักษณวงศ์แต่ถึงแม้ว่ำ
เรื่องนี้จะมีกำรแปลมำจำกฉบับภำษำไทยวรรณคดีเรื่องนี้ก็ปรำกฏลักษณะเด่นเฉพำะตัวหลำยประกำร 
โดยลักษณะดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดต่ำง ๆ ในเรื่องให้มีควำมเหมำะสม  
และสอดคล้องกับขนบควำมนิยมของวรรณคดีเขมร ทั้งยังสะท้อนภำพสังคมและวัฒนธรรมตลอดจน
วรรณศิลป์ได้อย่ำงงดงำม 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบเรื่องลักษณวงศ์กับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร แสดงให้เห็น
ว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีลักษณะเด่นเฉพำะตัว 4 ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ลักษณะเด่นด้ำนตัวละคร 
  1)  กำรขยำยบทบำทของพระลักขณ์สินนวงส์ 
  2)  กำรขยำยบทบำทของนำงสุวัณณ์อัมพำ 
  3)  กำรขยำยบทบำทของท้ำววิรุฬมำตย์ 
2.  ลักษณะเด่นด้ำนกำรพรรณนำ 
  1)  กำรขยำยบทพรรณนำขบวนเสด็จของพระบำทพรหมทัตต์ 
  2)  กำรเพ่ิมบทพรรณนำธรรมชำติแบบนิรำศ 
  3)  กำรพรรณนำชมบ้ำนเมืองให้ละเอียดขึ้น 
  4)  กำรขยำยบทสระสรงทรงเครื่อง 
  5)  กำรตัดกำรพรรณนำบทสังวำส 
  6)  กำรเพ่ิมบทพรรณนำเกี้ยวพำรำสี 
3.  ลักษณะเด่นด้ำนภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเขมร 
  1)  เครื่องแต่งกำย 
  2)  โชคชะตำ 
  3)  เพลงเขมร 
4.  ลักษณะเด่นด้ำนควำมงำมทำงวรรณศิลป์ 
  1)  กำรใช้ค ำบริวำรศัพท์ (ค ำเสริมสร้อย) 
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ลักษณะเด่นด้ำนตัวละคร 
จำกกำรเปรียบเทียบตัวละครของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และเรื่อง 

พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 ในด้ำนลักษณะนิสัยและบทบำทของตัวละครพบว่ำ
ทั้งตัวละครเอกและตัวละครประกอบมีลักษณะนิสัยและบทบำทเช่นเดียวกันทั้งสองเรื่อง ถึงแม้
ภำพรวมจะมีลักษณะนิสัยและบทบำทที่เหมือนกันแต่ในเรื่องลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรปรับแต่ง
บทบำทของตัวละครบำงตัวให้มีควำมโดดเด่นบำงประกำรที่ ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงเฉพำะตัว 
ของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ดังนี้ 

1.  กำรขยำยบทบำทของพระลักขณ์สินนวงส์ 
 จำกกำรศึกษำลักษณะนิสัยและบทบำทของพระลักขณ์สินนวงส์ในเรื่องพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรพบว่ำยังคงลักษณะนิสัยและบทบำทเช่นเดียวกับตัวละครพระลักษณวงศ์ในเรื่ อง 
ลักษณวงส์ แต่มีกำรเพ่ิมบทบำทให้มีลักษณะเด่นที่เฉพำะตัวและแตกต่ำงไปจำกเรื่องลักษณวงศ์  
มำกขึ้นโดยกำรเ พ่ิมบทบำทควำมเป็นนักรักเข้ำไป ซึ่ งในเรื่องลักษณวงศ์ ในตอนดังกล่ ำว  
พระลักษณวงศ์กับนำงทิพเกสรมีควำมรักและผูกพันกันในลักษณะของเ พ่ือนแต่ ในเรื่ อง  
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรมีควำมรักกันในทำงชู้สำว  
โดยผู้ประพันธ์ได้เริ่มแสดงบทบำทดังกล่ำวของพระลักขณ์สินนวงส์ตั้งแต่ตอนที่ได้พบกันในครั้งแรก 
ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรไปเล่นชิ งช้ำด้วยกันระหว่ำงรอพระฤๅษี  
กลับจำกเก็บผลไม้ โดยทั้งคู่ ได้ร้องเพลงโต้ตอบกัน ซึ่งเนื้อหำในเพลงดังกล่ำวเป็นควำมเปรียบ 
เพ่ือแสดงควำมรัก ดังบทประพันธ์ 
 
 350  ខ្លួនរង្ដូចស្តេភ្ូមករត   ស្កង្កតច ះចរ់ចិក្សមាលា 
  រិកដារហែអមហលែមែឫទ័យា   រ ាំចង្់ោល តោល ហររកចញចរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 42) 
 
 350  ตัวพี่ดั่งสัตว์ภุมเรศ   สังเกตลงจะจิกมำลำ 
  กลิ่นหอมหวำนหฤทยำ   ไม่อยำกจำกคลำดคลำไปจำกจร ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เป็นกำรแสดงควำมรักของตัวละครพระลักขณ์สินนวงส์ในเชิงชู้สำว
โดยกำรใช้ควำมเปรียบแบบอุปมำ โดยเปรียบเทียบตัวเองเป็นแมลงภู่และเปรียบเทียบนำงเทพเกสสร 
เป็นดอกไม้ ซึ่งเป็นลักษณะของกำรใช้สัญลักษณ์ทำงเพศระหว่ำงชำยหญิงผ่ำนควำมเปรียบ  
เพ่ือแสดงควำมรัก ในส่วนเรื่องลักษณวงศ์ในตอนเดียวกันนี้ไม่ปรำกฏบทบำทดังกล่ำว โดยกล่ำวเพียง
ว่ำพระลักษณวงศ์กับนำงเทพเกสสรไปเล่นชิงช้ำและร้องเพลงด้วยกันเท่ำนั้น ดังบทประพันธ์ 
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   ขึ้นชิงช้ำหำเชือกท ำสำยชัก  ทั้งพระลักษณวงศ์สำวสวรรค์ 
  ช้ำเจ้ำหงส์ส่งเสียงประสำนกัน  ดังจักจั่นแจ้วแจ้วในดงดอน 
  ไม่ขวยเขินด้วยสองยังเด็กนัก  อำรมณ์รักเหมือนเพื่อนสโมสร 
  จนบ่ำยแสงสุริย์ศรีวรีวร   ชวนกันจรลงสรงพระคงคำ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 50) 
 

2.  กำรปรับเปลี่ยนบทบำทของนำงสุวัณณ์อัมพำ 
 จำกกำรศึกษำลักษณะนิสัยและบทบำทของนำงสุวัณณ์อัมพำในเรื่องพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรพบว่ำยังคงลักษณะนิสัยและบทบำทเช่นเดียวกับตัวละครนำงสุวรรณอ ำภำในเรื่อง  
ลักษณวงส์ แต่มีกำรปรับเปลี่ยนบทบำทบำงตอนให้มีลักษณะเด่นที่เฉพำะตัวและแตกต่ำงไปจำกเรื่อง
ลักษณวงศ์มำกข้ึนโดยกำรเปลี่ยนบทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำเป็นผู้ที่อยำกได้กวำงทองและกำรเปลี่ยน
บทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำขอพรเปลี่ยนเป็นเพศชำย ดังนี้ 

 2.1  กำรเปลี่ยนบทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำเป็นผู้ที่อยำกได้กวำงทอง 
 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรได้ปรับเปลี่ยนบทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำ

เป็นผู้ที่อยำกได้กวำงทอง ซึ่งในเรื่องลักษณวงศ์ตอนดังกล่ำวท้ำวพรหมทัตเป็นผู้อยำกได้กวำงทอง  
จึงตำมไปเอง แต่ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนบทบำทของผู้ที่ 
อยำกได้กวำงทองเป็นนำงสุวัณณ์อัมพำแทน โดยในตอนที่นำงยักษ์หม้ำยแปลงเป็นกวำงทอง  
วิ่งตัดหน้ำขบวนเสด็จประพำสป่ำของพระบำทพรหมทัตต์ เมื่อนำงสุวัณณ์อัมพำเห็นกวำงทอง 
ก็นึกอยำกได้พระบำทพรหมทัตต์จึงไปตำมจับมำให้ ดังบทประพันธ์ 
 
 34  ោលកនាះស្ វណណនាង្អមាព   រ ាំង្ារគង្់កលីដទនរង្្ី 
  ជ្ូនជ្ាព្ក្សកឡក្សព្រះកនព្តដលល   ក្ស្ព្តីទតកទៅកឃីញកព្រីស្កនាះ ។ 
 35  ករលមក្សរួស្រាន់រនាាន់ខ្ែី   ស្ក ត់ភ្័ន្តក្សតក្ស្ព្តីនាង្យលក់ស្ែ ះ 
  ព្រះទ័យអាល័យនឹក្សអាកឡាះ   ចង្់រនកព្រីស្កនាះចិញ្ចឹមកលង្ ។ 
 36  ោលកនាះព្រះរទព្រែែទតត  ចព្ក្សរ័ព្តកស្ដចរ ាំទាន់យលក់ េង្ 
  ព្ជ្ារលាយក្សខិនីវាដំហណង្   កទីរហលលង្តព្មាស្ព់្ររ់នាង្លា ។ 
 37  ក្ស ាំតូចចិតតកឡីយណាវរមិព្ត  រង្គិតកដញចរ់អព្មិាគ  
  ឲ្យរនទាាំង្រស្ជ់្ូនរអូនភាៃ រ   ព្ាស្ក់ព្ស្ចក្ស្ព្ាយាង្ោែ តខ្ែី ។ 
 38  ច ះចក្សទីនាាំង្រាជ្គកជ្នទ  កឡីង្ហែលគង្់កលីខ្នង្មកនាម័យ 
  រាំែាយករលកដញចរ់កព្រីស្ខ្ែី   ចូលកទៅក្សនុង្ដព្រហតឯោ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 5) 
 
 34  กำลนัน้สุวัณณน์ำงอัมพำ  พะงำประทบัเหนือแท่นรังส ี
  ให้ทรงเหลือบพระเนตรทันท ี  กษัตรีทอดไปเห็นกวำงนั้น ฯ 
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 35  เข้ำมำเร็วพลันขมันขม ี  สกัดพักตร์กษัตรีเห็นส ำคัญ 
  พระทัยอำลัยนึกอำวรณ์ฉับพลนั  อยำกได้กวำงนั้นมำเลี้ยงเลน่ ฯ 
 36  กำลนัน้พระบำทพรหมทัตต ์ จักพรรดิ์เสด็จไม่ทันรู้เช่น 
  ว่ำยักขินีมันแปลงท ำเปน็   จึงแถลงด ำรัสเนน้บอกนำงวำ่ ฯ 
 37  อย่ำน้อยใจเลยหนำวรมิตร  พี่คิดจะจับมฤคำ 
  ให้ได้ทั้งเป็นมำให้แก่น้องชื่นจนิดำ  ตรัสเสร็จกษัตรำย่ำงขมนัขมี ฯ 
 38  ลงจำกทีน่ั่งรำชคเชนทร ์  ขึ้นอำนเผ่นประทบัเหนือหลังพำช ี
  สง่ำควบออกจับกวำงทนัท ี   เข้ำไปในไพรพงพีแต่เอกำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อนำงสุวัณณ์อัมพำเห็นกวำงทองก็อยำกได้มำเลี้ยง พระบำท
พรหมทัตต์จึงไปตำมจับกวำงทองนั้นมำให้นำงสุวัณณ์อัมพำ ภำยหลังเมื่อพระบำทพรหมทัตต์  
ตำมเข้ำไปจนถึงป่ำลึกกวำงทองนั้นจึงกลับคืนร่ำงเป็นยักษ์ดังเดิมแล้วใส่ควำมว่ำนำงสุวัณณ์อัมพำ  
ให้ตนมำฆ่ำพระบำทพรหมทัตต์ เมื่อพระบำทพรหมทัตต์ได้ฟังดังนั้นก็โกรธนำงสุวัณณ์อ ำพำ  
เมื่อกลับมำยังที่ประทับจึงสั่งประหำรชีวิตนำง ในส่วนเรื่องลักษณวงศ์ผู้ที่อยำกได้กวำงทองนั้นคือ 
ท้ำวพรหมทัต ดังบทประพันธ์ 
 
   จักรพงศ์ทรงคชสำรกล้ำ  เห็นพญำกวำงทองอันผ่องใส 
  ให้มีจิตพิศวำสเพียงขำดใจ   จะสั่งใช้โยธำจะช้ำกำร 
  พระโจนจำกไอยรำผวำวิ่ง   มำขึ้นมิ่งมโนมัยด้วยใจหำญ 
  ขยับองค์ลงแส้อำชำชำญ   ม้ำทะยำนตำมกวำงมำกลำงไพร 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 23) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อท้ำวพรหมทัตเห็นกวำงทองก็อยำกได้ จึงลงจำกช้ำง 
แล้วขี่ม้ำตำมไป ภำยหลังเมื่อท้ำวพรหมทัตตำมเข้ำไปจนถึงป่ำลึกกวำงทองกลับคืนร่ำงเป็นยักษ์ดังเดิม
แล้วใส่ควำมว่ำนำงสุวรรณอ ำภำให้ตนมำฆ่ำท้ำวพรหมทัต เมื่อท้ำวพรหมทัตได้ฟังดังนั้นก็โกรธ  
นำงสุวรรณอ ำภำเมื่อกลับมำยังที่ประทับจึงสั่งประหำรชีวิตนำง 

 จำกตัวอย่ำงทั้งสองเรื่องข้ำงต้น เหตุในกำรณ์สั่งประหำรชีวิตในเรื่องลักษณวงศ์
เป็นเหตุที่สมเหตุสมผลน้อยกว่ำในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เนื่องจำกในเรื่องลักษณวงศ์  
ท้ำวพรหมทัตเป็นผู้อยำกได้กวำงทองนั้นเองโดยที่นำงสุวรรณอ ำภำไม่ได้แสดงควำมต้องกำร แต่เมื่อ
ถูกยักษ์ใส่ควำมก็หลงเชื่อ ผู้ประพันธ์เรื่องลักสมณวงส์ พรำมเกสสรจึงอำจปรับควำมเป็นเหตุเป็นผล
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ให้สมเหตุสมผลยิ่งขึ้นจึงปรับเปลี่ยนจำกพระบำทพรหมทัตต์อยำกได้เป็นนำงสุวัณณ์อัมภำอยำกได้  
จึงท ำให้เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นเหตุเป็นผลกันมำกขึ้น 
 

 2.2  กำรเปลี่ยนบทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำขอพรเปลี่ยนเป็นเพศชำย 
 ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรได้ปรับเปลี่ยนบทบำทให้นำงสุวัณณ์อัมพำ

ขอพรเปลี่ยนเป็นเพศชำย ซึ่งในเรื่องลักษณวงศ์ตอนดังกล่ำวเป็นตอนที่นำงสุวรรณอ ำภำเข้ำมำอยู่  
ในเมืองมยุรำนำงหวั่นเกรงว่ำท้ำววิรุญมำศจะล่วงเกินจึงขอพรให้อวัยวะเพศของนำงนั้นหำยไป แต่ใน
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนบทบำทโดยให้นำงสุวัณณ์อัมพำขอพร  
ให้เปลี่ยนเป็นเพศชำยแทน ดังบทประพันธ์ 
 
 260  ោលកនាះកោមយង្់វង្្ក  មាណ  ក្សលាននាង្កលីក្សក្សរស្ាំរះ 
  រួង្ស្ួង្កទាត ក្សនុង្ដក្សលាស្   ហលមទាាំង្អាោស្កទាត ែង្ ។ 
 261  ដបិតខ្ញុំកស្ែ ះព្តង្់នឹង្ស្េ មី  ស្ូមឲ្យព្រណីជ្ួយរ  នរ ង្ 
  ឲ្យខ្ញុំហព្រកភ្ទជ្ាព្រ ស្មដង្   ក្ស ាំឲ្យយក្សខក្សនលង្ខ្លួនខ្ញុំរន ។ 
 262  ឲ្យជ្ួយរាំរត់ក្សដីកស្នែា   នឹង្អាស្ូរាកចរស្មានយ 
  ក្ស ាំឲ្យវាមក្សយាយីព្រណ    ព្រក្សដ់ជ្ាក្ស់ស្បនដូចរាំណង្ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 31) 
 
 260  กำลนัน้โฉมยงวงศ์เยำวมำลย ์ กัลป์ยำณนำงยกกรวอนไหว้ 
  บวงสรวงเทพยดำในไกรลำศไศล  แถมทั้งในอำกำศเทพยดำทั้งผอง ฯ 
 261  เพรำะฉันซื่อตรงต่อสวำม ี  ขอให้ปรำนีช่วยสนอง 
  ให้ฉันแปรเพศเป็นบุรุษตำมครรลอง  อย่ำให้ยักษ์กันลองตัวฉันได้ ฯ 
 262  ให้ช่วยบ ำบัดควำมเสน่หำ  ต่ออสุรำโจรสำมำนย์ร้ำย 
  อย่ำให้มันมำย่ ำยีปรำณกำย   ให้สมหมำยดั่งควำมที่หมำยปอง ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวัณณ์อัมพำนึกเกรงว่ำจะถูกท้ำววิรุฬมำตย์ล่วงเกิน 
จึงอธิษฐำนขอพรว่ำถ้ำหำกท้ำววิรุฬมำตย์จะล่วงเกินนำงขอนำงนั้นกลำยเป็นบุรุษ ในล ำดับต่อมำ  
เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมเข้ำมำล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำจนหลบหนีไม่ได้ ด้วยเดชแห่งค ำอธิษฐำน
นำงจึงกลำยเพศจำกหญิงเป็นชำย ดังบทประพันธ์ 
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 273  កដាយកែត កតជ្ះនាង្ស្ចច   មិនឲ្យអាស្ូរារនរួមកឡីយ 
  រត់កភ្ទព្ស្តីោល យព្រ ស្កែីយ   យក្សខខ្ឹង្ឥតកស្បីយស្ង្្័យលា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 33) 
 
 273  ด้วยเหตุเดชะนำงตั้งสัจจำ  ไม่ให้อสุรำได้ร่วมเลย 
  สูญเพศสตรีกลำยเป็นบุรุษเผย  ยักษ์ขึ้นไม่สบำยสงสัยว่ำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ เมื่อท้ำววิรุฬมำตย์พยำยำมเข้ำมำล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ด้วยเดชของค ำอธิษฐำนนำงสุวัณณ์อัมพำกลำยเพศจำกหญิงเป็นชำยท ำให้ท้ำววิรุฬมำตย์ไม่สำมำรถ
ล่วงเกินนำงได้ ในส่วนของเรื่องลักษณวงศ์ในตอนเดียวกันนี้นำงสุวรรณอ ำภำได้ขอพรให้เครื่องเพศ
ของนำงหำยไป ดังบทประพันธ์ 
 
   ๏ ปำงสุวรรณอ ำภำสุดำแม่  เจ้ำตั้งแต่โศกเศร้ำน่ำสงสำร 
  ระก ำอกด้วยมำตกในมือมำร  จะรุกรำนร่วมรักภิรมยำ 
  กรรมเอ๋ยกรรมจะท ำอย่ำงไรได้  เห็นจะไม่พ้นมือเจ้ำยักษำ 
  จึงตั้งจิตพิษถำนด้วยสัจจำ   เดชะข้ำซื่อสัตย์ต่อสำมี 
  ขอพรหมินทร์อินทร์จันทร์ทุกชั้นฟ้ำ  อย่ำให้ข้ำเสียตัวด้วยยักษี 
  แม้นกุมภัณฑ์มันจะมำท ำยำยี  ประเวณีที่ในกำยจงหำยไป 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 41-42) 
 

 จำกบทประพันธ์ นำงสุวรรณอ ำภำนึกเกรงว่ำจะถูกท้ำววิรุญมำศล่วงเกิน 
จึงอธิษฐำนขอพรว่ำถ้ำหำกท้ำววิรุญมำศจะล่วงเกินนำงขอให้ประเวณี หรือ เครื่องเพศของนำง 
นั้นหำยไป ในล ำดับต่อมำเมื่อท้ำววิรุญมำศพยำยำมเข้ำมำล่วงเกินนำง ด้วยเดชแห่งค ำอธิษฐำน 
เครื่องเพศของนำงจึงหำยไป ดังบทประพันธ์ 

 
   เปรียบมหำรำหูอันใหญ่หลวง ขยอกดวงสุริยำในรำศี 
  เดชะสัตย์อธิษฐำนของเทวี   ประเวณีสูญหำยจำกกำยนำง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 43) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในขณะที่ท้ำววิรุญมำศพยำยำมล่วงเกินนำงสุวรรณอ ำภำ  
ด้วยเดชของค ำอธิษฐำนเครื่องเพศของนำงจึงหำยไปท ำให้ท้ำววิรุญมำตย์ไม่สำมำรถล่วงเกินนำงได้ 
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 อนุภำคกำรเอำตัวรอดของตัวละครหญิงเมื่อถูกล่วงเกินในเรื่องพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสรถือเป็นลักษณะเด่นที่ยังไม่พบในวรรณคดีเขมรเรื่องอ่ืน ๆ เนื่องจำกส่วนใหญ่อนุภำค  
กำรเอำตัวรอดในลักษณะนี้มักแสดงปำฏิหำริย์ให้เกิดควำมร้อน เช่น เรื่องสรรพสิทธิ์ (ស្រេស្ិទធិ៍) ตอนที่ 
พ่ีเลี้ยงของพระสรรพสิทธิ์ซึ่งถอดดวงใจไว้ในร่ำงของพระสรรพสิทธิ์จะล่วงเกินนำงสุวรรณเกสรก็เกิด
ควำมร้อนเหมือนดังจับถ่ำนไฟจนต้องถอยห่ำงจำกนำง1 ซึ่งจำกกำรเปรียบเทียบทั้งสองเรื่องพบว่ำ
อนุภำคกำรเอำตัวรอดจำกกำรถูกล่วงเกินของตัวละครหญิงทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นว่ำผู้ประพันธ์เน้น
ไปที่จุดส ำคัญในกำรถูกล่วงเกินนั่นคือเครื่องเพศ จึงท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจนสำมำรถเอำตัวรอด  
ได้ในที่สุด ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกำรกลำยเพศจำกหญิงเป็นชำยผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำ
น่ำจะกลำยเฉพำะอวัยวะเพศหรือเครื่องเพศของนำงสุวัณณ์อัมพำ เนื่องจำกไม่มีกำรบรรยำยลักษณะ
หรือรูปร่ำงที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังไม่มีกำรบรรยำยกำรคืนเพศดังเดิม ดังนั้นถ้ำหำกนำงสุวัณณ์อัมพำ
กลำยเพศจำกหญิงเป็นชำยโดยที่กลำยทั้งรูปร่ำงจะต้องมีกำรกล่ำวถึงกำรกลับร่ำงเดิมเพรำะในตอนที่
พระลักขณ์สินนวงส์มำพบก็พบนำงสุวัณณ์อัมพำในร่ำงเดิม ซึ่ งลักษณะเช่นนี้ตรงกับเรื่องลักษณวงศ์ 
ที่เครื่องเพศของนำงสุวรรณอ ำภำหำยไปเท่ำนั้น แต่สภำพร่ำงกำยยังคงเดิม ในประเด็นนี้ผู้ประพันธ์
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรได้ปรับจำกเครื่องเพศหำยเปลี่ยนเป็นเครื่องเพศกลำยจำกหญิง  
เป็นชำยแทน ซึ่งอำจจะท ำให้ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพได้ชัดเจนว่ำเหตุใดท้ำววิรุฬมำตย์จึงไม่สำมำรถ
ล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำได้ 
 

3.  กำรเพิ่มบทบำทของท้ำววิรุฬมำตย์ 
 จำกกำรศึกษำบทบำทของท้ำววิรุฬมำตย์ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรพบว่ำ

มีบทบำทตรงกับท้ำววิรุญมำศในเรื่องลักษณวงศ์แต่มีกำรเพ่ิมบทบำทที่ท ำให้เรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรมีควำมแตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์โดยกำรเพ่ิมรำยละเอียดของท้ำววิรุฬมำตย์ในตอนที่
รบกับพระลักขณ์สินนวงส์ซึ่งตอนดังกล่ำวนี้ไม่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 670  ហស្ក្សមនតហរលង្ខ្លួនអាស្ រា  ជ្ាកទរក្សញ្ញា លអចាំហឡក្ស 
  កររារាាំកលង្កលីដែទកមឃ    ស្ាំកឡង្ស្ូរហព្ស្ក្សកព្ចៀង្រីករាះ ។ 

... 
 676  ព្ក្ស ង្យក្ស្ហរលង្ោយជ្ាក្ស្ព្តី  កព្ចីនតួឥតរីនឹង្គណនា 
  ជ្ាព្ស្ីអរ្រទាាំង្អស្ា់ន     កែាះច ះកររាដលក់្ស មារ ។ 

                                                           
1 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “บทอัศจรรย์ในวรรณคดีเขมร : อิทธิพลที่ได้รับจำกวรรณคดีไทย,” วำรสำร

อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 33, 1 (2554): 97. 
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 678  ដលក់ព្ស្ចកររាាំចូលព្តស្ង្  ព្ជួ្ចកព្ចៀង្កែដាះែដង្កដាយកស្នែា 
  ហញ ង្ញ ង្កែអៀង្ែអង្លួង្កលាមលា   កធេីក្សលកិ្សរិយាែាក់្សកមព្តី ។ 
 679  ខ្លះកព្ចៀង្ទាំនួញទួញរិលារ  លូនចូលកទៅព្ោរឱរស្ិរស្ី 
  មានរ ណយែូរែង្់ព្ទង្់ព្រិមព្រីយ ៍   ែាមាត់កឡីង្ស្ដីញញឹមព្ាយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 85-86) 
 
 670  เสกมนตร์แปลงตัวอสุรำ  เป็นเทพกัญญำสวยนำ่อัศจรรย์ 
  ลีลำร ำเลน่เหนือแผ่นฟำ้   เสียงร้องเพลงไพเรำะ ฯ 

... 
 676  กรุงยักษ์แปลงกำยเปน็กษัตร ี หลำยตนเหลือจะคณนำ 
  เป็นสำวอัปสรทั้งเหล่ำด้วยกัน  เหำะลงลีลำถึงกุมำร ฯ 
 678  ถึงเสร็จลีลำร ำเข้ำเปน็กลุ่ม  แล้วร้องแฝงควำมนยัโดยเสน่หำ 
  สุภำพเรียบร้อยเอียงอำยลวงโลมว่ำ  ท ำกลกิริยำดังมไีมตรี ฯ 
 679  บ้ำงร้องสะอึกสะอ้ืนพิลำป  คลำนเข้ำไปกรำบโอบศิรสี 
  มีบุญผุดผ่องทรงเปรมปรีดิ ์   เปิดปำกข้ึนพูดยิ้มพรำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกตัวอย่ำง เป็นตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์รบกับพระลักขณ์สินนวงส์ผู้ประพันธ์บรรยำย
ถึงท้ำววิรุฬมำตย์ที่แปลงเป็นนำงฟ้ำมำหลอกล่อพระลักขณ์สินนวงส์หลังจำกที่พระลักขณ์สินนวงส์  
สังหำรช้ำงทรงของท้ำววิรุฬมำตย์ แต่ในที่สุดพระลักขณ์สินนวงส์ก็รู้ทันและแผลงศรใส่จน  
ท้ำววิรุฬมำตย์ต้องหนีไป 

 บทบำทดังกล่ำวที่เพ่ิมเข้ำมำนั้นท ำให้ท้ำววิรุฬมำตย์อยู่ในบทบำทของผู้ร้ำยที่เจ้ำเล่ห์ 
แต่อุบำยที่ผู้ประพันธ์เลือกมำใช้บรรยำยกับตัวละครนี้แสดงให้เห็นถึงควำมขลำดเขลำซึ่งตรงข้ำมกับ
ควำมเป็นวีรบุรุษ ผู้ประพันธ์ใช้ค่ำนิยมเรื่องเพศสถำนะซึ่งเป็นตัวก ำหนดบทบำทและศักดิ์ศรีของ 
ตัวละครตำมเพศ1 โดยที่ให้วิรุฬมำตย์แปลงร่ำงเป็นสตรีมำหลอกล่อฝ่ำยตรงข้ำมแต่ถูกจับได้ซ้ ำยังต้อง
หลบหนีอย่ำงน่ำอับอำย บทบำทดังกล่ำวนี้ยังแสดงให้เห็นว่ำตัวละครดังกล่ำวเป็นตัวละครที่ 
ขำดควำมสำมำรถในกำรต่อสู้ซึ่งเป็นคุณลักษณะส ำคัญประกำรหนึ่งของบุรุษเพศ2 โดยบทบำทที่เพ่ิม
เข้ำมำนี้ถือว่ำเป็นกำรขำดควำมสำมำรถของบุคคลอันเป็นที่คำดหวังก่อให้เกิดควำมอับอำย  

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, เสำวณิต จุลวงศ์ และสำยวรุณ น้อยนิมิต, ศักด์ิศรีและควำมอับอำยในวรรณกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: แม่ค ำผำง, 2550), 120. 
2 เรื่องเดียวกัน, 130-131. 
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แก่ตัวละคร1 ทั้งนี้บทบำทดังกล่ำวนอกจำกจะท ำให้ท้ำววิรุฬมำตย์กลำยเป็นผู้ร้ำยแล้วยังช่วยเสริมให้
พระลักขณ์สินนวงส์ตัวละเอกของเรื่องกลำยเป็นวีรบุรุษอีกด้วย 
 
 
ลักษณะเด่นด้ำนกำรพรรณนำ 

จำกกำรเปรียบเทียบกำรพรรณนำของวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำทั้งสองเรื่องมีกลวิธีกำรพรรณนำที่คล้ำยกัน 
ในภำพรวม แต่เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดแล้วพบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกลวิธี  
กำรพรรณนำที่โดดเด่นและต่ำงไปจำกเรื่องลักษณวงศ์ ดังนี้ 

1.  กำรขยำยบทพรรณนำขบวนเสด็จของพระบำทพรหมทัตต์ 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรพรรณนำขบวนเสด็จของพระบำทพรหมทัตต์ของวรรณคดี

เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำปรำกฏในล ำดับเดียวกันกับเรื่องลักษณวงศ์ 
แต่ในพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำที่แสดงรำยละเอียดที่โดดเด่นและต่ำงจำกเรื่อง 
ลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
   ...    ... 
  วันหนึ่งท้ำวพรหมทัตกระษัตรำ  พระไสยำบนปัจถรณ์ให้ร้อนทรวง 
  นึกจะพำลูกรักอัคเรศ   ไปเที่ยวชมหิมเวศภูเขำหลวง 
  พอภำณุมำศผำดเผ่นขึ้นเด่นดวง  สั่งกระทรวงเสนำมิช้ำนำน 
  ให้ผูกช้ำงพระที่นั่งบัลลังก์รถ  กับทั้งทศโยธำอันกล้ำหำญ 
  ทั้งอำชำม้ำทรงยงทะยำน   ทั้งขนำนนำงขนัด[๑]ให้จัดจร 
  มนตรีกรำบกรุงกระษัตริย์มำจัดทัพ  เลือกสลับเกณฑ์แห่แลสลอน 
  ธนูง้ำวหลำวโล่แลโตมร   ผูกกุญชรพระที่นั่งบัลลังก์รถ 
  มำประเทียบเรียบคอยอยู่เกยแก้ว  ก็พร้อมแล้วสรรพเสร็จส ำเร็จหมด 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่ท้ำวพรหมทัตสั่งให้ทหำรเตรียม 
ขบวนเสด็จโดยผู้ประพันธ์บรรยำยกำรเตรียมขบวนเสด็จซึ่งมีรำยละเอียดกำรเตรียมขบวนโดยมี ช้ำง
ทรง ม้ำทรง ทศโยธำ (ทหำรเอกทั้งสิบ) นำงสนม และอำวุธ (ธนู ง้ำว หลำว โล่ และโตมร) แต่ในเรื่อง 

                                                           
1 กุสุมำ รักษมณี, เสำวณิต จุลวงศ์ และสำยวรุณ น้อยนิมิต, ศักด์ิศรีและควำมอับอำยในวรรณกรรมไทย 

(กรุงเทพฯ: แม่ค ำผำง, 2550), 249. 
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พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำโดยแสดงรำยละเอียดที่แตกต่ำงออกไป เช่น กองก ำลั ง
ทหำรต่ำง ๆ มีกำรแบ่งหน้ำที่ชัดเจน อำวุธ เครื่องแต่งกำยของทหำร ฯลฯ ดังบทประพันธ์ 
 
 7  មានមួយកទវាព្រះមែាក្ស្ព្ត  កចញច ង្ករាង្រតនករាង្អស្ន  
  មានម ខ្មន្តនតីាលក់ព្តៀរព្ា   រ ាំក្សានតចិនដាមែាក្ស្ព្តដលល ។ 
 8  គឹតនឹង្នាាំអគគវរជ្ាយា   នូវរ ព្តរ ាំង្ារចរោល ដឃល 
  ចង្់កចញព្រាតទតព្រឹក្សដព្រ   ព្ាស្ដវរង្គារ់អស្ក់ស្នា ។ 
 9  ឲ្យករៀររកទះកស្ះដំរី   នូវអស្ក់ស្នីរលកយាធា 
  ឲ្យមានកព្គឿង្ព្គរ់ព្ាន់រាលា់ន    រិលាព្រឹក្សកនះកចញកទៅដព្រ ។ 
 10  កស្នាទទួលព្រះតព្មាស្   ព្ោរលេាយស្ាំរះលាកជ្ៀស្ឋជ្័យ 
  ចរកចញព្ស្ូតតូខ្ាំោែ តខ្ែី    កចញដវកទៅចត់កក្សណឌ កយាធា ។ 
 11  ករីស្ករៀររង្គារ់ទ័រទាែាន  ឲ្យមានរលព្គរ់កព្គឿង្ក្ស្ព្ា 
  នាយកស្ះទីនាាំង្ទាាំង្គ ជ្ា   ចង្កព្គឿង្រចនាលអករក្សរន់ ។ 
 12  មានរលហែរកព្ោយឱរស្ា  ោន់ទួន ក កក្សលៀវោល 1ខ្លួនមួនមាាំ 
  លីចាំរ ះទ ង្ព្រ ង្កវេង្ស្ដ ាំ    ព្រក្សួតរួតចាំោរក្ស្ព្ា ។ 
 13  ក្សង្កព្ោយាក្ស់អាវកស្នាយ តត  ចិតតែ ានកមាះម តចបាំង្កព្ចីនព្ា 
  ោន់ដាវលាំហរង្កស្លៀក្សកខ្ាជ្េា   ព្រ ង្ចាំព្រះមែាក្ស្ព្តកជ្ៀស្ឋជ្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 1-2) 
 
 7  ครำหนึ่งทิวำพระมหำกษัตริย ์ ออกจำกโรงรัตนโรงอัสนำ2 
  มีมุขมนตรีเฝ้ำแน่นเตรียบตรำ  ไม่กสำนติ์จินดำมหำกษัตริยไ์ชย ฯ 
 8  คิดจะน ำอัคคะวรชำยำ  และบุตรพะงำจรคลำไคล 
  อยำกออกประพำสทอดพฤกษ์ไพร  ตรัสฉับไวสั่งเหล่ำเสนำ ฯ 
 9  ให้เตรียมเกวียนแสะด ำร ี  ทั้งเหล่ำเสนีพลโยธำ 
  ให้มีเครื่องครบครันทั่วทุกคณำ  เพลำเช้ำนี้ออกไปไพร ฯ 
 10  เสนำรับพระด ำรัส   กรำบถวำยชดับังคมลำเชษฐ์ชัย 
  จรออกพลันขมันขมีไว   ออกเร็วไปจัดเกณฑ์โยธำ ฯ 
 11  เลือกจัดบังคับทัพทหำร  ให้มำนพลครบเครื่องกษัตรำ 
  นำยแสะที่นัง่ทั้งคชำ   ผูกเครื่องรจนำลออเลิศล้น ฯ 
 12  มีพลแหนแห่ตำมหลังโอรสำ  ถือทวนแกล้วกล้ำแข็งขันลน้ทน้ 
  แบกจ็อมปุห์ทุง3เตรียมซ้ำยขวำสำกล  แข่งขันปนวิ่งกนัประจ ำกำรกษัตรำ ฯ 

                                                           
1 ក កក្សលៀវោល  สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ កក្សលៀវោល  /kliəw-klaa/ หมำยถึง แกล้วกล้ำ, องอำจ 
2 โรงรัตนโรงอัสนำ หมำยถึง ท้องพระโรง 
3 ช่ืออำวุธชนิดหนึ่งปลำยแหลมเหมือนยอดธงเอำไว้ใส่ปลำยกระบอกปืน, ลักษณะคล้ำยดำบปลำยปืน 
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 13  กองหลังสวมเสื้อเสนำยุทธ ์  จิตหำญมุมำนะกำรศึกหลำยครำ 
  ถือดำบหอกนุ่งกำงเกงชวำ   แต่งรอพระมหำกษัตริย์เชษฐ์ชัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 
 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์

สั่งให้ทหำรเตรียมขบวนเสด็จ ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรเตรียมขบวนเสด็จซึ่งมีรำยละเอียดกำรเตรียม
ขบวนโดยมีกำรเตรียมพำหนะ คือ เกวียน ม้ำทรง และช้ำงทรง ซึ่งตกแต่งอย่ำงงดงำม ในส่วนของ  
กองทหำรผู้ประพันธ์พรรณนำต ำแหน่งหน้ำที่ของทหำร คือ นำยม้ำ นำยช้ำง ทหำรฝ่ำยดูแลรักษำ
พระโอรสมีอำวุธ คือ ทวนและปืนปลำยมีด ทหำรกองหลังมีกำรบรรยำยเครื่องแต่งกำยโดยสวมเสื้อ
เสนำยุทธ์และกำงเกงชวำ มีอำวุธ คือ หอกและดำบ 

 จำกบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีควำมแตกต่ำง
และโดดเด่นจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำฉำกเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์มีกำรเลือกสรรและ
น ำเสนอข้อมูลที่แตกต่ำง โดยสันนิษฐำนว่ำจะน่ำเทียบเคียงจำกประสบกำรของผู้ประพันธ์เอง ทั้งจำก
กำรพบเห็นและกำรแต่งตำมขนบของวรรณคดีเขมรจึงท ำให้ฉำกนี้มีควำมโดดเด่นเฉพำะตน 
 

2.  กำรเพิ่มบทพรรณนำธรรมชำติแบบนิรำศ 
 จำกกำรเปรียบเทียบกำรพรรณนำบทชมธรรมชำติของวรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์  

พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำปรำกฏในล ำดับเดียวกันกับเรื่องลักษณวงศ์ แต่ในพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำที่แสดงรำยละเอียดที่โดดเด่นและต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์ โดยในเรื่อง
ลักษณวงศ์เป็นกำรชมควำมงำมของธรรมชำติแบบปกติ คือ กำรบรรยำยสัตว์ พืช ผลไม้ โดยใช้เสียงที่
สัมผัสคล้องจองกันมำร้อยเรียงกัน กำรแสดงอำกำรท่ำทำงที่งดงำม กำรแสดงภำพที่วิจิตรตระกำรตำ 
ดังบทประพันธ์ 
 
   พระชลนัยน์ไหลหลั่งลงผ็อยผ็อย ยิ่งละห้อยโหยไห้มิใคร่หำย 
  ขืนอำรมณ์ชมรุกขะเรียงรำย  ริมเชิงชำยสิงขรดูอ่อนเอน 
  มะเดื่อดกตกเกลื่อนระดำดำษ  ก็โอภำสผลแดงดั่งแสงเสน 
  วำยุโบกโยกโยนโอนระเนน   ในบริเวณหว่ำงสิขรินทร์เรียง 
  แก้วกระทุ่มกุ่มกระถินทั้งฝิ่นฝำง  กระโดนพะยอมยำงยูงพะยูงเหียง 
  เรียบเสลำเถำสลิดสลับเรียง   นกเขำเคียงคู่คูบนยอดแค 
  กิ่งมะไฟไก่ฟ้ำเข้ำแฝงกิ่ง   นำงนวลนิ่งแนบนำงไม่ห่ำงแห 
  ฝูงกระลิงเลียบกิ่งต้นแกแล   รอกกระแตเต้นตื่นออกร่ืนเริง 
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  จิกมะดันจันมะดูกกระดึงหอม  เลียบกระดอมก่ิงกระโดดโลดเถลิง 
  ชะลูดสอดสลอดแทรกเป็นซุ้มเชิง  แลละเลิงโลดลิ่วละลิบบน 
  ม่วงละมุดมูกมันแมงเม่ำโมก   กระสังโศกสักขีสีเสียดสน 
  ตำตุ่มเตงเปงปีบตีนเป็ดปน   เสำวคนธ์ฟูฟุ้งจรุงใจ 
  แล้วชมสัตว์จัตุบำทอันกลำดป่ำ  มฤคำโคกระทิงวิ่งไสว 
  โคเถลิงเริงร้องคะนองไพร   กิเลนไล่นำงกิเลนตลบซอน 
  ฝูงจิ้งจอกออกจำกชะวำกผำ   บ้ำงเห่ำหำเห็ดแหกกระหึ่มหอน 
  คชสีห์มีงวงสองงำงอน   ทั้งไกรสรโตเต้นมำตำมกัน 
  บ้ำงยืนหยัดดัดกำยแล้วเกำขน  ลงเกลือกตนกลำงเตียนแล้วเหียนหัน 
  คชสำรร่ำนเริงก ำเริบมัน   ก็ยืนยันซึมโยกเผยอตำ 
  พงศ์กระษัตริย์ทัศนำในป่ำสูง  เพลินด้วยฝูงนกเนื้อในเชิงผำ 
  ชมสิงขรชะง่อนง้ ำเงื้อมสุธำ   ล้วนศิลำเลื่อมเลื่อมเป็นลำยลำย 
  ดูกระจ่ำงดั่งกระจกแอร่มแจ่ม  วะวำบแวมวำววับระยับฉำย 
  ดูพร่ำงพร่ำงลำงก้อนเป็นทรำยพรำย  ชะโงกหงำยแหงนตระหง่ำนเป็นธำรกลำง 
  เสียงน้ ำโถมโครมกระแทกสะท้ำนเสียว ดูกลิ้งเกลียวพุ่งพลั่งดังผำงผำง 
  ศิลำพังดังกระทบกระเทือนทำง  กะกังกำงโกงก้องลงดินกึง 
  ที่ลำงแห่งแสงใสค่อยไหลเชื่อม  เงำกระเพื่อมแลเห็นแผ่นผำผึง 
  ที่เห็นโปร่งน้ ำปรุเป็นผลุพรึง   บ้ำงลึกซึ้งแซกซอกในตรอกทรำย 
  พระชมพลำงทำงรออัศวรำช  ยุรยำตรลงสรงกระแสสำย 
  ทั้งม้ำทรงลงธำรส ำรำญกำย   แสนสบำยขึ้นมำนั่งยังคิรี 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 60-61) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่พระลักษณวงศ์เดินทำงออกจำกอำศรม
พระฤๅษีเพ่ือที่จะออกตำมหำมำรดำ ระหว่ำงทำงผู้ประพันธ์ได้บรรยำยบทชมธรรมชำติเพ่ือสลับกับ
อำรมณ์ของเรื่องก่อนหน้ำ โดยผู้ประพันธ์เริ่มจำกกำรชมพรรณไม้ เช่น มะเดื่อ กระทุ่ม พะยอม ฯลฯ 
ล ำดับถัดมำจึงชมสัตว์ปีก เช่น นกเขำ ไก่ฟ้ำ นกนำงนวล ฯลฯ และล ำดับสุดท้ำยจึงชมสัตว์สี่เท้ำ 
(รวมถึงสัตว์ในจินตนำกำร) เช่น โค กระทิง คชสีห์ ฯลฯ จำกนั้นจึงบรรยำยฉำกต่อไป ในส่วนของเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในตอนดังกล่ำวเป็นกำรชมควำมงำมของธรรมชำติเช่นเดียวกัน แต่  
กำรชมธรรมชำติในเรื่องนี้เป็นลักษณะแบบนิรำศ คือ กำรชมธรรมชำติโดยเปรียบเทียบถึงบุคคล  
อันเป็นที่รัก ดังบทประพันธ์ 
 
 464  ជ្ួនជ្ាព្រលរ់អារ់រស្ែី   ចព្ក្សីញក្ស់កស្ះច ះហស្នទេី 
  រ ាំយលទ់ីទួលស្រេទិស្ទី    ភ្ូមីកស្ដចយាង្ាមមាា៌ា  ។ 
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 465  ព្រះាយករក្សរក្ស់ក្សលិនភ្ញីែកា  ព្ក្សអូរណាស្ស់្ទិរេគនធា 
  ភ្នក្សនឹក្សរលឹក្សរីោលព្ា    នាាំព្ស្ីរ ាំង្ាករះរ រា  
 466  ទតយលច់មប៉ា ែកាចាំរ ី   ចព្ក្សីព្ស្យ តអស្ោ់យា 
  ែកាកអីយោលរង្នឹង្ក្សនិដឋា   ករះព្ក្សង្មាលាជ្ាស្រេដលៃ ។ 
 467  ែកាកអីយកយីង្ធាល រ់រួមោយា  មិនហដលោល តោល ណាចរដណ 
  នួនព្ស្ីកចក្សកទស្រីកស្ស្ដលល   ក្សលិនព្ក្សអូរដព្ក្សគួរករតតីី្ ។ 
 468  រិកដារក្សលិនហក្សលរែការំដួល   ករៀម ួលក្សនុង្ចិតតនឹក្សដលព់្ស្ី 
  មលិះលាដូចរង្លាព្រិមព្រីយ ៍   ោែ តខ្ែីចរកចញមក្សោៃ យោដ ត់ ។ 
 469  មលិះរួតរួតរឹង្និក្សដលស់្ៃួន   រ ាំគួរកចលនួនកនៅស្ៃរ់ស្ៃ ត់ 
  កក្សស្្រដូចរង្ចរព្ាច់ោត់   ាមែលូវោៃ យោដ ត់ហរង្អាល័យ ។ 
 470  កស្ដចយាង្ទាាំង្ទ ក្សខកដាយអស្្ាែ ៍ កទៀង្ទតរ រា រិតព្ស្ដម 
  ែកាចបដូចដ ះហក្សបរក្ស ដី    ហតង្នាាំរអូនព្ស្ីព្រហឡង្កលង្ ។ 
 471  ឥឡូវមក្សហព្រព្រស្ោៃ យនាង្  ព្រស្ហក្សវក្សលាណព្រស្ទីហលបង្ 
  កែត ក្សមែនាយនាាំឲ្យចហមបង្   តបិតរង្ស្េះហស្េង្រក្សជ្ីនី ។ 
 472  ឱកដីមព្ស្ឡីស្ដីព្ស្ឡិត   រង្ធាល រ់កែដក្សែដិតព្ស្ស្ក់ទវី 
  ធាល រ់កព្ចៀង្កែដាះែដង្ស្ង្ស្ាំភ្ី   កយាលកទាង្វក្ស់វីទីអាព្ស្យ័1 ។ 
 473  ព្រីង្ព្រ ស្ចនលុស្នឹង្គ ហលន  រង្ហស្នរលឹក្សនឹក្សកលលីមដលល 
  មា ក្ស់ហរ នមង្ឃុតលែុតមានដព្រ   ធាល រ់នាាំរអូនដលលករះកភាោដ  ។ 
 474  មា ក្ស់កព្រង្មា ក្ស់ព្រាំង្កភ្ញៀវលាាំង្ស្ត  ឲ្យរង្រត់ោល តស្ៃួនស្ង្ារ 
  មានស្តេចរ់ទាំកព្ចីនកព្តៀរព្ា   ដូចោលកលាក្សាចក្សរីព្រណ ។ 
 475  ករ លកាក្សចរ់ច ង្មា ក្ស់ហរ នទ ាំ  កវៀង្រក្សព្ទនាំយាំស្រេស្ ន 
  កោៃ ក្សភ្ូវាាំង្ស្ទ ាំង្ោៃ ន    ចរទាំស្ព្មាាំង្កជ្ីង្ស្ាំរុង្ ។ 
 476  ស្រិោនារីកស្ក្សស្ាេ    ហែរែង្់ទទាននាល2ែង្ 
  ទាំរក្សចាំណីយាំរំរង្    ដូចរង្ព្ស្ឡាញន់ឹង្រអូនភាៃ  ។ 
 477  កស្ដចយលម់ាន់ដព្រព្ក្ស ង្ក្សូនទ ក្ស  ព្ោរកនៅស្មបុក្សមិនោល តោល  
  ដូចោលអង្គអញនឹង្មាា   ធាល រ់ែទំកនៅនាទីព្រឹក្ស្ដព្រ ។ 
 478  ឥឡូវកមដចមក្សព្រស្កចលក្សូន  ឱកមល ះស្មស្ូនយកស្ះស្ដនធ 
  ទនទឹង្កមីលែលូវក្សូនស្រេដលៃ   ព្រះជ្លកនព្តន័យព្ស្ក្សក្សនលង្ ។ 
 479  កស្ដចទតអស្ស់្តេចត រទ  កក្សៀង្គូខ្ែីោែ តាមកដាយដង្ 
  ព្ក្សរីស្តេទីង្3រមាស្ែង្    ោលញ់ីព្តស្ង្កដាយែេូង្វា ។ 
 480  កចញរី ូង្វក្សចកនលាះភ្នាំ  ករៀមហរង្កព្ក្សៀមព្ក្សាំក្សនទះរា 
  រមាស្រមាាំង្ែ ំគែីាែ     ចចក្សស្េ នស្េ ស្ឹង្គជ្ស្ីែ ៍។ 

                                                           
1 អាព្ស្យ័ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ អាព្ស្័យ /qaa-sray/ หมำยถึง พ่ึง, พักพิง, อำศรัย 
2 ននាល /nɔ-niəl/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រនាល /rɔ-niəl/ หมำยถึง นกกระสำคอด ำ 
3 ទីង្ /tiiŋ/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ ខ្ទងី្ /ktiiŋ/ หมำยถึง กระทิง 
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 481  កក្សៀង្គូកចញវាលឬទាាំង្ក ែ្ លញី  រក្សវីលបះកព្រច1កលចលាស្ខ់្ចី 
  កស្ដចខ្ាំព្រឹង្កតឿនរាជ្មកនាម័យ   ចរចូលក្សនុង្ដព្រទីររេា ។ 
 482  វលង្កព្ជ្ាះវលង្អូរកព្ជ្ៅរនលឹក្ស  មានទឹក្សព្តជ្ាក្ស់ធាល ក្ស់រង្លលា 
  កចញរីព្ក្សហែង្ព្ចក្សស្ីលា   ែូរែូស្កទៅោន់ទីកព្ជ្ៅ ។ 
 483  ស្ូរស្រទស្នធឹក្សទឹក្សែូរវ   លាន់ឮស្ូរវ៉ារ ះការកខ្ែៅ 
  រំជ្ ំរំកជ្ក្ស2ក្សួចវមាលកៅែ     កោមកលល វលង្ែួស្ដលក់ព្តីយព្ាណ ។ 
 484  ដព្រកព្ស្ង្មលរ់ក ីង្ង្ឹតស្ ង្  ព្រឹព្រ ង្ករាមាអស្អ់ង្គព្រណ 
  ស្ៃរ់ស្ៃ ត់ហតនឹង្អាស្ូរយាន   ព្ាច់ក្សនុង្រកែាស្ា នហតឯក្សអង្គ ។ 
 485  ររាមហក្សបរព្ចក្សកជី្ង្គីរី  ភ្ូមីកទៀង្ទតស្ាំកដៅព្តង្់ 
  ដ ំលែមានរណ៌ាព្ស្ស្ព់្តយង្់   គួរឲ្យចិតតចង្់ភ្លឺកព្ាង្ព្ាត ។ 
 486  លែស្ព្ក្សែមកែលក្សភ្លឺកលអ    លែនិលរណ៌ាកខ្ែៅភ្លឺព្ចវា៉ា ត់ 
  រាលតបូង្ត័រន៍3មានកព្ចីនោដ ត់   ស្ង្កាត់មានហររតបូង្ម ោដ  ។ 
 487  មានភ្នាំព្រាំរីរជ្ាន់ជ្ ំជ្ិត   ង្ង្ឹតអារ់ហែ្ង្ហស្ង្ស្ូរិយា 
  ខ្ពស្ក់ស្ែីអាោស្ជ្ារអ់ជ្ជា   ររក្សរាំង្មែាកមឃខ្ែួលកខ្ែៅ ។ 
 488  ទតភាល មកស្ដចយាង្ញក្ស់អស្្ាែ ៍ កដាយដង្ររេាលីលាកទៅ 
  រញ្បរ់ាជ្ីកទីរចមកៅ    ច ះគង្់កលង្កនៅឲ្យស្របយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 57-60) 
 
 464  เกือบจะพลบสิน้รัศมี  จักรีชักม้ำลงแสนทว ี
  ไม่รู้จักเนินสรรพทิศที ่   ภูมีเสด็จย่ำงตำมมรรคำ ฯ 
 465  พระพำยโบกพัดกลิ่นเกสรผกำ หอมมำกหนักหนำกลิ่นทิพย์คนธำ 
  นึกถึงครั้งเมื่อครำ    น ำศรีพะงำเก็บบปุผำ 
 466  ทอดเห็นจ ำปำผกำจ ำป ี  จักรีอ่อนแรงทั้งกำยำ 
  ผกำเอยครั้งพี่กับขนิษฐำ   เด็ดร้อยมำลำเป็นทุกไถง ฯ 
 467  ผกำเอยเรำเคยร่วมกำยำ  ไม่เคยคลำดคลำแก้วเจียระไน 
  นวลศรีกล้วยเทศพิเศษไกร   กลิ่นหอมยงนใจยิ่งควรปีตี ฯ 
 468  หอมกลิ่นกลีบผกำล ำดวล  พี่กระอักกระอ่วนในจิตนึกถึงศรี 
  มะลิลำดุจดังพีล่ำเปรมปรีดิ์   พลันจรลอีอกมำไกลฉงำย ฯ 
 469  มะลิลำลำนึกถึงสงวน  ไม่ควรทิ้งนวลอยู่สงบสงัดดำย 
  เกสสรดุจพี่จรเดินตัดไถล   ตำมทำงยำวไกลแสนอำลัย ฯ 
 470  เสด็จย่ำงทัง้ทุกข์โดยอัศวพำห์ มองทอดบุปผำยิ่งคิดถึงทนัใด 
  ผกำชบำดุจดงัที่ขึ้นอยู่ข้ำงกุฏิไซร ้  เคยพำน้องศรีไปเลน่ด้วยกัน ฯ 

                                                           
1 កព្រច /prɨc/ หมำยถึง ไม้พุ่มขนิดหนึ่งขนำดไม่สูงมำก รวมทั้งหญ้ำด้วย 
2 រំកជ្ក្ស /rum-ceek/ สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រំហជ្ក្ស /rum-cɛɛk/ หมำยถึง ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง 
3 ត័រន ៍สันนิษฐำนว่ำคือค ำว่ำ រ័តន៍ /rŏət/ หมำยถึง รัตน์, แก้ว, อัญมณี 
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 471  เดี๋ยวนี้มำแปรพลัดพรำกไกลนำง ปรำศแก้วกัลยำนำงปรำศจำกทีเ่ล่นส ำคัญ 
  เหตุกรรมน ำให้เศร้ำโศกศัลย์  เพรำะพี่นั้นเสำะแสวงหำชนนี ฯ 
 472  โอ้ต้นสรอฬ1ีต้นสะตือต้นขจร พี่เคยแนบชิดบังอรเทวี 
  เคยร้องเพลงแฝงควำมนัยตอบวจี  ไกวชิงช้ำที่แกว่งไกวอำศรัย 
 473  หว้ำ มังคุดป่ำ มะหวดและลิ้นจี่ พี่แสนระลึกนึกถึงยอดดวงใจ 
  ลูกจันมังคุดละมุดมีในไพร   เคยพำน้องรักไปเก็บมำกนิ ฯ 
 474  มะปริงมะปรำงมะไฟลำงสำด ให้พี่ชำยชำติพลัดพรำกคู่สงวนพะงำ 
  มีสัตว์จับคอนเตรียบตรำ   ดุจครั้งท่ำนตำจำกปรำณ ฯ 
 475  โพระดกจับปลำยลูกจันสุก  เฉียงลุกหำคอนร้องก้องสรรพสำร 
  นกยูงนกภูวังเหยี่ยวห่ำน   จับเกำะเลือกเฟ้นเชิงเคลียเคล้ำครอง ฯ 
 476  นกสำลิกำนกโนรีนกแก้วนกสัตวำ แห่ห้อมนกกระทำทั้งนกกระสำทั้งผอง 
  เกำะหำอำหำรร้องก้อง   ดั่งพี่รักน้องนงพะงำ 
 477  เสด็จเห็นไก่ป่ำกกลูกไว ้  แนบในรังไม่คลำดคลำ 
  เหมือนคร้ังองค์ข้ำกับมำรดำ   เคยบรรทมอยู่ ณ ที่พฤกษ์ไพร ฯ 
 478  เดี๋ยวนี้ไฉนมำพลัดพรำกทิ้งลูก โอ้คงจะสูญสิน้ไป 
  คอยมองทำงลูกทุกไทง   พระชลเนตรชลนยันไ์หลหลั่งกอง ฯ 
 479  เสด็จมองเหล่ำสัตว์จตบุำท  เคียงคู่พำสขมีขมันตำมกนัสอง 
  กระบือกระทิงแรดทั้งผอง   หวงตัวเมียมองเป็นกลุ่มตำมฝูงมัน ฯ 
 480  ออกจำกช่องซอกพนม  พี่ล้วนแต่เกรียมกรมลังเลพลัน 
  แรดละมั่งชุมกัน    จิ้งจอกสุวันลิงสิงคชสีห์ ฯ 
 481  เคียงคู่ออกทุ่งหรือทั้งตัวผู้ตัวเมีย คลอเคลียหำกินหญ้ำหน่อขจ ี
  เสด็จพยำยำมเตือนรำชมโนมัยพำช ี  จรลเีข้ำในไพรที่บรรพตำ ฯ 
 482  ข้ำมซอกข้ำมห้วยลึกน่ำหวั่น  มีน้ ำเย็นตกลัน่ลงถลำ 
  ออกจำกซอกศิลำ    ไหลหลั่งมำไปสู่ที่เชรำ ฯ 
 483  สุรเสียงดังลัน่น้ ำไหลฉำ่  ลั่นลือสุรลัน่พลุง่พลำ่นกระทบดนิเขม่ำ 
  ต้นรุมเจกสอดเข้ำหำกันกับเสมำ  โฉมเฉลำข้ำมพ้นถึงฝั่งสถำน ฯ 
 484  ไพรสูงเงำไม้มืดสนิท  รู้สึกคิดกลัวขนลุกทั้งองค์ปรำณ 
  สงบสงัดแต่จะพำอำสูรยำน   เดินในรโหสถำนแต่เอกองค์ ฯ 
 485  ขี่ตำมข้ำงซอกเชิงคีรี  ภูมีทอดมองมุ่งตรง 
  ก้อนหินมีสีสดสวยตรอยง   ควรให้จิตจงอยำกสว่ำงไสว ฯ 
 486  หินขำวแดงผลึกสว่ำงจ้ำ  หินนิลสีด ำสะท้อนแสงร ำไพ 
  หินอ่อนพลอยรัตน์มีมำกยิ่งไซร ้  ขึ้นอยู่ไปมีแบบพลอยมุกดำ ฯ 
                                                           

1 สันนิษฐำนว่ำคือต้นโมกชนิดหนึ่ง 
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 487  มีพนมเจ็ดชั้นชุมชดิ  มืดมิดอับแสงสุริยำ 
  สูงเสมออำกำศติดอัชตำ   ก้อนเมฆำบังมหำเมฆเขมำ ฯ 
 488  ทอดมองพลันเสด็จยำ่งชักอัศวพำห์ ตำมแนวบรรพตำลลีำเทำ 
  หยุดพำชีจึงจอมเจ้ำ   ลงประทบัเนำอยู่ให้สบำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในตอนที่พระลักษณวงศ์
เดินทำงออกจำกอำศมพระฤๅษีเพ่ือที่จะออกตำมหำมำรดำ ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยบทชมธรรมชำติ
เช่นเดียวกับเรื่องลักษณวงศ์ แต่กำรชมธรรมชำติในเรื่องนี้เป็นลักษณะของนิรำศโดยผู้ประพันธ์  
เริ่มจำกกำรชมดอกไม้ เช่น เห็นดอกจ ำปีก็นึกถึงนำงเทพเกสสรเมื่อครั้งเคยไปเก็บมำร้อยมำลัยด้วยกัน  
เห็นดอกมะลิลำก็นึกถึงตอนที่ต้องจำกลำนำงเทพพเกสสร เห็นดอกชบำก็นึกถึงดอกชบำที่อยู่ข้ำงกุฏิ  
ที่เคยเล่นกับนำงเทพเกสสร ฯลฯ ถัดมำจึงชมพรรณไม้ เช่น เห็นต้นสะตือ ต้นขจร ฯลฯ ก็นึกถึงตอนที่
เคยเล่นชิงช้ำกับนำงเทพเกสสร ล ำดับถัดมำจึงชมผลไม้ เช่น เห็นลูกหว้ำ มะหวด ลิ้นจี่ ฯลฯ ก็นึกถึง
ตอนที่ไปเก็บผลไม้กับนำงเทพเกสสร ล ำดับถัดมำจึงชมนก เช่น สำลิกำ โนรี นกแก้ว ฯลฯ ที่มีคู่ 
ก็เหมือนกับตนที่รักนำงเทพเกสสร และล ำดับสุดท้ำยจึงชมสัตว์สี่เท้ำ เช่น กระทิง แรดละมั่ ง ฯลฯ  
ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ก็นึกสงสำรตัวเองที่ต้องพลัดพรำกจำกนำงเทพเกสสรจำกนั้นจึงบรรยำยฉำกต่อไป 

 จำกบทประพันธ์ทั้ งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมี 
ควำมแตกต่ำงและโดดเด่นจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำฉำกเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์มีกำร
เลือกสรรและน ำเสนอข้อมูลที่แตกต่ำง ในกำรชมธรรมชำตินี้เรื่องลักษณวงศ์ชมเพียง 3 ลักษณะ คือ 
กำรชมพรรณไม้ กำรชมสัตว์ปีก และกำรชมสัตว์สี่เท้ำ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมี 
กำรชมธรรมชำติที่หลำกหลำยกว่ำโดยชมทั้งหมด 5 ลักษณะ คือ กำรชมดอกไม้ กำรชมพรรณไม้  
กำรชมผลไม้ กำรชมนก และกำรชมสัตว์สี่ เท้ำ นอกจำกกำรชมธรรมชำติที่หลำกหลำยกว่ำแล้ว 
อีกลักษณะหนึ่งที่เด่นและเป็นลักษณะเฉพำะที่ปรำกฏในเรื่องพระลักสมณวงส์พรำมเกสสรคือกำรชม
ธรรมชำติโดยพรรณนำแบบนิรำศ ซึ่งกำรพรรณนำในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจอำรมณ์ตัวละคร  
ที่ต้องเดินทำงโดดเดี่ยวห่ำงไกลจำกนำงอันเป็นที่รักได้เป็นอย่ำงดี 
 

3.  กำรขยำยบทพรรณนำชมบ้ำนเมืองให้ละเอียดขึ้น 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีบทพรรณนำชมบ้ำนเมืองตรงกัน 

1 ตอน คือ ตอนที่ตัวละครเอกฝ่ำยชำยออกตำมหำมำรดำจนมำถึงเมืองยักษ์ โดยผู้ประพันธ์ได้  
พรรณนำควำมงำมของเมืองยักษ์โดยในเรื่องลักษณวงศ์พรรณนำควำมงำมโดยภำพรวมส่วนในเรื่อง
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พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรให้รำยละเอียดของเมืองและชมควำมงำมที่ต่ำงไปจำกเรื่อง  
ลักษณวงศ์ ดังนี้ 
 
   ๏ จะกล่ำวหน่อหริรักษ์จักรพงศ์ โฉมพระลักษณวงศ์ผู้เรืองศรี 
  คร้ังรุ่งแจ้งแสงทองส่องปฐพี   ก็เผ่นขึ้นพำชีเหำะทะยำน 
  สินธพพำคว้ำงคว้ำงมำกลำงเมฆ  แลวิเวกข้ำมสมุทรไทแลไพรสำณฑ์ 
  มำถึงเมืองมยุรำพญำมำร   เห็นสถำนปรำงค์มำศปรำสำทไชย 
  แต่ล้วนแก้วแววไวอยู่พรำยพร้อย  ละลิ่วลอยแลเทียมพระสุริย์ใส 
  เด่นสง่ำผ่ำเมฆอยู่ไรไร   พระบอกให้อัสดรดูพำรำ 
  บุรีเรืองเมืองยักษ์นั้นใหญ่กว้ำง  คนข้ำงล่ำงแลล้วนแต่ยักษำ 
  ปรำงค์ปรำสำทรำชวังอลังกำร์  ชะรอยเมืองมยุรำเป็นมั่นคง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 64-65) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์ที่บรรยำยลักษณะของเมืองยักษ์ว่ำมี
ปรำงค์ ปรำสำทเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเป็นพระรำชวังโดยไม่ได้กล่ำวถึงรำยละเอียดของวัง จำกนั้นจึง
พรรณนำถึงควำมงำมของปรำงค์และปรำสำทว่ำประดับด้วยทองและแก้ว (อัญมณี) เมื่อกระทบกับ
แสงท ำให้สวยงำม ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในตอนเดียวกันนี้มีกำรพรรณนำ
รำยละเอียดของเมืองยักษ์มำกกว่ำเรื่องลักษณวงศ์ ดังบทประพันธ์ 
 
 537  ហលលង្រីឯអង្គលក្សខណស៍្ ីននវង្្  រូជ្រង្្ែទំនឹង្រាជ្មកនាម័យ 
  ល ះដលព់្រឹក្សព្ាង្ព្រះអរុកណាទ័យ   កឡីង្គង្់មកនាម័យកចញមនីមាន  ។ 
 538  ព្ទង្់ររាជ្ីកែៀវរែាះធាន  អាស្ូរយានកែលក្សកែលាះកលីកវែាស្ ៍
  ចក្សកចញរីដព្រព្រឹក្ស្ររេា   ដលហ់ដនមយូរា៉ា និកវស្ា ន ។ 
 539  ទតយលក់្សាំហែង្ព្រះរាជ្វាាំង្  ព្រមទាាំង្ព្រស្ទរាជ្ភ្ិមាន 
  ស្ ទធស្ឹង្ហតតបូង្រតនស្ូរិោនត   ភ្លឺកែដក្សចាំណានហស្ង្ស្ូរិយា ។ 
 540  ករាង្ាលក់រាង្កឹ្សង្ព្រះដំណាក្ស់  ករាង្ទង្ព្រទាក្ស់មានចនទចឆ យា 
  កស្ដចររមកនាម័យទតភារ   មន ស្្ក្សនុង្នគរាស្ ទធស្ឹង្យក្ស្ ។ 
 541  កមីលមានព្រស្ទព្រះរាជ្វាាំង្  ស្ឹង្កព្គឿង្អាលង្ការអនគឃ 
  យលជ់្ាមយូរា៉ា នគរយក្ស្    ហមនជ្ាក្ស់កទីរធួនមួនមាាំណាស្ ់។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 67-68) 
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 537  กล่ำวฝำ่ยองค์พระลักขณ์สนีนวงส์ หน่อพงศ์บรรทมกับรำชมโนมัย 
  คร้ันถึงรุ่งเช้ำพระอรุโณทัย   ขึ้นประทบัมโนมยัออกเร็วพลัน ฯ 
 538  ทรงขี่พำชีเหินเหำะทะยำน  อำสูรยำนว่องไวบนเวหำสน์ 
  ออกจำกไพรพฤกษ์บรรพตำ   ถึงแดนมยุรำนิเวสถำน ฯ 
 539  ทอดมองก ำแพงพระรำชวงั  พร้อมทั้งปรำสำทรำชพิมำน 
  ล้วนแล้วแต่รัตนสุริกำนต ์   แสงสว่ำงเทียบเทำ่แสงสุริยำ ฯ 
 540  โรงคัลพระต ำหนัก   วิหำรคดเชื่อมติดกันมีจันทร์ฉำยำ 
  เสด็จขี่มโนมัยทอดมองภำพ   ผู้คนในนครำล้วนแต่ยักษ์ ฯ 
 541  ดูมีปรำสำทพระรำชวัง  ล้วนแต่เคร่ืองประดับล้ ำคำ่ 
  มองเป็นมยูรำนครยักษ ์   แน่แท้จึงครบครันมัน่คงมำก ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้ประพันธ์บรรยำย
รำยละเอียดของเมืองยักษ์ว่ำเมืองยักษ์นั้นมีก ำแพงล้อมรอบพระรำชวัง ภำยในมีปรำสำทประดับด้วย
แก้วสุริยกำนต์ มีโรงคัล ต ำหนัก และมีวิหำรคดเชื่อมกับปรำสำทจันทรฉำยำ1 จำกนั้นจึงชมควำมงำม
ว่ำพระรำชวังประดับประดำไปด้วยเครื่องประดับอันล้ ำค่ำงดงำมยิ่งนัก 

 จำกบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีควำม
แตกต่ำงและโดดเด่นจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำฉำกเดียวกันแต่ผู้ ประพันธ์บรรยำย
ฉำกพระรำชวังที่มีรำยละเอียดองค์ประกอบของพระรำชวังละเอียดกว่ำเรื่องลักษณวงศ์   
โดยสันนิษฐำนว่ำผู้ประพันธ์ได้พรรณนำตำมสิ่งที่ตนได้พบเจอและคุ้นเคย คือ พระบรมมหำรำชวัง  
จตุมุขสิริมงคล (ព្រះររមរាជ្វាាំង្ចត ម ខ្ស្ិ រីមង្គល) ในรำชอำณำจักรกัมพูชำ ดังปรำกฏชื่อปรำสำทภำยใน 
เมืองมยูรำมีชื่อตรงกับพระที่นั่งภำยในพระบรมมหำรำชวังว่ำ “ปรำสำทจันทรฉำยำ” ซึ่งเป็นพระที่นั่ง
แห่งหนึ่งในพระบรมหำรำชวังของกัมพูชำ ดังปรำกฏในนิรำศนครวัดควำมว่ำ “... ต่อออกไปถึง 
ริมก าแพงหน้าวังมีปราสาทพลับพลาสูง อย่างพระท่ีนั่งสุทไธศวรรย์ เรียกว่าพระท่ีนั่งจันทฉายา ...”2 
 

                                                           
1 ช่ือพระที่น่ังหนึ่งในพระบรมรำชวังจตุมุขสิริมงคล 
2 ด ำรงรำชำนุภำพ, สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ, นิรำศนครวัด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 44. 
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ภำพที่ 21 แสดงภำพพระท่ีนั่งจันทรฉำยำ1 

 

 
ภำพที่ 22 แสดงภำพพระท่ีนั่งจันทรฉำยำ (ปัจจุบัน)2 

 
 จำกบทพรรณนำชมบ้ำนเมืองข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร

น่ำจะประพันธ์ขึ้นภำยหลังจำกกำรสร้ำงปรำสำทจันทรฉำยำ เนื่องจำกในบทประพันธ์ปรำกฏ  
ชื่อปรำสำทดังกล่ำวซึ่งสร้ำงเมื่อปี ค.ศ. 18853 ตรงกับปี พ.ศ. 2428 และมีกำรปรับปรุงเมื่อปี  

                                                           
1 วิกิพีเดีย, พระบรมรำชวังจตุมุขสิริมงคล, 26 สิงหำคม 2563, จำก https://th.wikipedia.org/wiki/

ไฟล์:Royal_Palace,_Phnom_Penh,_1885.jpg 
2  វមា គី ភ្ី ឌ ា ,  ព្ រ ស្ ទ ច័ នទ ោ យា ,  26 ស្ី ែ ា  2020,  រី  https://km.wikipedia.org/wiki/ឯ ក្ស ស្ រ :

Royal_Palace_complex,_Phnom_Penh.jpg 
3 วิกิพีเดีย, พระบรมรำชวังจตุมุขสิริมงคล, 4 พฤศจิกำยน 2563, จำก ttps://th.wikipedia.org/wiki/

พระบรมรำชวังจตุมุขสิริมงคล 
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ค.ศ. 19131 ตรงกับปี พ.ศ. 2456 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวตรงกับ 
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  (รัชกำลที่ 5) จำกข้อมูลข้ำงต้นสอดคล้องกับ  
ลี ธำมเตง (លី ធាមកតង្) ที่กล่ำวถึงวรรณคดีเขมรสมัยอำณำนิคม (អក្ស្រស្ព្ស្តស្ម័យអាណារារល) ว่ำเรื่อง
พระลักสิณวงส์ (ព្រះលក្ស្ិណវង្្) ประพันธ์โดยเจ้ำอธิกำรวัดแพรกปรอณำก (កៅអធិោរវតតហព្រក្សព្រណាក្ស)  
เมื่อปี ค.ศ. 18902 ตรงกับปี พ.ศ. 2433 อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำช่วงเวลำจะพอดีกันแต่ชื่อของผู้ประพันธ์ 
ยังเป็นที่ขัดแย้งเนื่องจำก Judith M. Jacob3 และ Seng Sovanndara (កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា )4 กล่ำวว่ำ
ผู้ประพันธ์เรื่องนี้คือ ข้ำรำชกำรผู้หนึ่งรำชทินนำมว่ำ ออกญำปรำชญำธิบดี (ឧក្សញ ព្រជ្ញាធិរតី) ซึ่งไม่ว่ำ
ผู้ประพันธ์จะเป็นผู้ใดแต่กำรปรำกฏชื่อปรำสำทจันทรฉำยำข้ำงต้นถือเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรประพันธ์ขึ้นหลังเรื่องลักษณวงศ์ของสุนทรภู่ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงรัช
สมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว5 (รัชกำลที่ 3) ประมำณปี พ.ศ. 2367-2394 

 อย่ำงไรก็ดีกำรพรรณนำบทชมควำมงำมของบ้ำนเมืองที่ปรำกฏในเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร โดยมีกำรบรรยำยรำยละเอียดควำมงดงำมมำกกว่ำในเรื่องลักษณะวงศ์ เพรำะ  
บทพรรณนำชมบ้ำนเมืองน่ำจะเป็นขนบหนึ่งที่ส ำคัญในวรรณคดีเขมรดังปรำกฏบทพรรณนำ 
ชมบ้ำนเมืองในวรรณคดีเขมรหลำยเรื่อง เช่น เรื่องมรณมำตำ (មរណមាា) แต่งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 18776 
ควำมว่ำ “ឯនាមនគករ  ក ែ្ ះ វមាកទែ៍រដឋរាជ្រមយ  ជ្ាកស្ដចឯក្សរាជ្យធាំ  កលីស្ទាាំង្កស្ដចរយឯោ ។  កស្ដចគង្់កលីព្រស្ទ   
ហក្សវស្អ ង្ស្អ តហចង្ព្ជ្ះលលា  ទាាំង្ព្រាំស្ វណណ ា  ករៀង្រយាន យា ង្ព្រណិត ។7 ... អស្់រាព្ស្តកស្ភ្ិនី  កដាយររមីរ ណយក្ស្ព្ា   
ឥតទ ក្សខឥតកទាស្  ឥតស្ព្តូវករៀតករៀនព្រណ ។8” แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “ส่วนนามนคเร ชื่อวิเทห์รัฐราชรมย์ 

                                                           
1  វមាគីភ្ីឌា, ព្រះររមរាជ្វាាំង្, 4  វមាចឆិោ 2020, រី https://km.wikipedia.org/wiki/ព្រះររមរាជ្វាាំង្ 
2 លី ធាមកតង្, អក្ស្រស្ព្ស្តហខ្ែរ, ករះរ មពកលីក្សទ ី2 (ភ្នាំករញ: កស្ង្ ង្ួន ែ ួត, 1960), 163. 
3 Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia, (New York: Oxford University 

Press, 1996) 87. อ้ำงถึงใน ศำนติ ภักดีค ำ, ศำสตรำแลบง วัฒนธรรมทำงวรรณศิลป์ พัฒนำกำร และ
ควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร (กรุงเทพฯ: กระทรงกำรต่ำงประเทศ, 2554), 147. 

4 កស្ង្ ស្ វណណធារា៉ា , ឧក្សញ ព្រជ្ញាធិរត ីកអៀម (ជ្ីវព្រវតតិ និង្ស្ែ ដដ) (ភ្នាំករញ), 1-2. 
5 ส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร, นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เร่ือง ลักษณวงศ์, พิมพ์ครั้งท่ี 

4 (กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2558), ค ำน ำ. 
6 บัญญัติ สำลี, วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน (มหำสำรคำม: อภิชำติกำรพิมพ์, 2551), 13. 
7 រ ី ស្ វណណ , មរណមាា ១.PDF, 6  វមាចឆិោ 2020, រី https://sites.google.com/site/russeykeohigh school 

/khmer/kh-story/moranakmeda?fbclid=IwAR1 apOeK5 vsBdnZOGT8 9 zP8 H5 ycicXeMtDgqi5 q1 Mmh 
HfnU77Z8bT9hHs3Y, 11. 

8 រ ី ស្ វណណ , មរណមាា ២.PDF, 6  វមាចឆិោ 2020, រី https://sites.google.com/site/russeykeohigh school 
/khmer/kh-story/moranakmeda?fbclid=IwAR1 apOeK5 vsBdnZOGT8 9 zP8 H5 ycicXeMtDgqi5 q1 Mmh 
HfnU77Z8bT9hHs3Y, 1. 
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เป็นเสด็จเอกราชธม เลิศทั้งกลมเสด็จร้อยเอกา ฯ เสด็จประทับเหนือปราสาท แก้วสะอางสะอาดสดใส
ถลา ทั้งห้าสุวรรณา เรียงร้อยกันมาอย่างประณีตฯ ... เหล่าราษฎรล้วนยินดี ด้วยบารมีบุญกษัตรา  
ไม่มีทุกข์ไร้โทษา ไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตปราณ ฯ”(แปลโดยผู้วิจัย) และเรื่องกำกี (ោក្សី) แต่งขึ้นเมื่อ 
ปี ค.ศ. 18151 ควำมว่ำ “... នគរារា-  ណស្ីឧតតម ។  ហមនមានរនទាយ  កព្ដព្ោស្់ទូលាយ  ខ្ពង្់ខ់្ពស្់រូភ្នាំ  ស្ិលា 
ដាស្ដិត  ព្រក្សិតជ្ិតជ្ ំ  គូគង្គទឹក្សទ ាំ  រាក្ស់កព្ជ្ៅធាំធារ ។  វាាំង្ខ្ាាំង្វាាំង្ខ័្ណឌ   ស្ីមាជ្ាជ្ាន់  ជ្ាជ្ួរដាស្ដា  ដាស្ដិតព្រស្រេ  
មណឌ រកដាយទេារ  រូរយក្ស្មែិមា  គន់គួរស្ៃរ់ហស្ៃង្ ។  ហរ ក្សរ មព្ជ្ ង្កព្ជ្ាយ  រហណដ តរកណដ ាយ  រណដ ាក្ស់ខ្េាត់ហខ្េង្  រញ្ចង្់
រញ្ញច   រចនាាក្ស់ហតង្  ខ្ពង្់ខ្ពស្់ចិហញ្ចង្  ចិញ្ញច ជ្ាជ្ួរ ។2” แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “... นครพารา- ณสีอุดม ฯ  
แม่นมานบันทาย นอกหนากว้างหลาย สูงดุจพนม ศิลาดาษติด ประกิดชิดชุม คูคงคาน้ า ตื้นลึกธมธาร 
ฯ วังขังวังขัณฑ์ สีมาเป็นชั้น เป็นแถวดาษดา ดาษติดประสบ มณฑปโดยทวาร รูปยักษ์มหึมา ดูแล้วน่า
สยบแสยง ฯ ส่วนป้อมหัวมุม ไม่ตรวจตรา เรียงรายขวักไขว่ บรรจงเบญจา รจนาตกแต่ง สูงตระหง่าน 
แพรวพราวเป็นแนว” (แปลโดยผู้วิจัย) จำกตัวอย่ำงทั้งสองเรื่องข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมนิยม 
ในกำรพรรณนำชมบ้ำนเมืองของวรรณคดีเขมรโดยให้รำยละเอียดของฉำกโดยละเอียด ในกำรแปล
จำกเรื่องลักษณวงศ์ไปเป็นเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้ประพันธ์จึงใช้กลวิธีแปลแบบเอำควำม
เพ่ือเสริมกำรพรรณนำฉำกบ้ำนเมืองตำมขนบนิยมของวรรณคดีเขมร 
 

4.  กำรขยำยบทพรรณนำสระสรงทรงเครื่อง 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำบทสระสรง

ทรงเครื่องหรือกำรอำบน้ ำแต่งตัวของตัวละครปรำกฏทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนประพำสป่ำและ 
ตอนออกรบ โดยผู้ประพันธ์บรรยำยลักษณะกำรอำบน้ ำแต่งตัวของตัวละครโดยมีรำยละเอียด 
ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

 4.1.  ตอนประพำสป่ำ 
  เรื่องลักษณวงศ์บรรยำยกำรอำบน้ ำแต่งตัวของตัวละครโดยกล่ำวเพียงว่ำ 

ก่อนออกประพำสป่ำท้ำวพรหมทัตกับพระลักษณวงศ์ไปอำบน้ ำแต่งตัว ดังบทประพันธ์ 
 
   ...    ... 
  พรหมทัตขัตติยวงศ์พระทรงยศ  กับโอรสอัคเรศเข้ำสรงชล 
  ฝักบัวแก้วปรูปรำยดั่งทรำยสำด  กระจำยฟำดฟูมฟองละอองฝน 
  น ้ำกุหลำบอำบองค์ทรงสุคนธ์  ทรงเคร่ืองต้นตำมศักดิ์จักรพรรดิ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 21-22) 
                                                           

1 លាង្ ែារ់អាន, ស្ិក្សាព្រវតតិអក្សាស្ព្ស្តហខ្ែរ ស្ម័យនគរភ្នាំដលស់្ម័យឧដ ង្គ (ស្តវត្ទ1ីដល1់859), (ភ្នាំករញ: រណណ ាារគិម-កអង្, 
1967), 269. 

2 ែរិរក្សខរាមាឥស្្រាធិរតី, ព្រះរទស្កមដចព្រះ, ករឿង្ោក្សី (ករះរ មពកលីក្សទ ី6), (ភ្នាំករញ: រ ទធស្ស្នរណដ ិតយ, 2517), 2. 
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  จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์มีกำรบรรยำยกำรเตรียมตัวก่อนออกไป
ประพำสป่ำ โดยท้ำวพรหมทัตกับพระลักษณวงศ์เข้ำไปอำบน้ ำจำกฝักบัว จำกนั้นจึงมำพรมด้วย 
เครื่องหอม แล้วจึงไปแต่งตัวโดยผู้ประพันธ์ไม่ได้บรรยำยถึงเครื่องแต่งตัวโดยกล่ำวแต่เพียงว่ำแต่งตัว
แบบกษัตริย์ ในส่วนของเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้ประพันธ์ได้มีกำรปรับบทบำทและ
เพ่ิมเติมรำยละเอียดในกำรอำบน้ ำแต่งตัว ดังบทประพันธ์ 
 
 14  ោលកណាះព្រះរទព្រែែទតត  ចព្ក្សរ័ព្តល ះដលព់្រះឧទ័យ 
  កតីនចក្សស្នធយាព្រះចព្ក្សី   នាាំព្រះមកែស្ីព្ស្ង្់គង្គា ។ 
 15  ជ្ព្មះព្រះអង្គព្ទង្់ព្រះខ្ាត់  រាំរត់មនទិលកទីររាជ្ា 
  ែាត់កមៅព្ក្សកចះកព្គឿង្គនឋា   ែាត់ភ្ន្តក្សតក្ស្ព្ាព្ទង្់មនីរ័តន៍ ។ 
 16  ព្រះក្សរព្ទង្់ខ្នធរិទធីោល    យាព្ាកចញគង្់ច ង្ករាង្រតត 

  ...     ... 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 2) 

 
 14  กำลนัน้พระบำทพรหมทัตต ์ จักรพรรดิลุดลพระอุทัย 
  ตื่นจำกสนธยำพระจักรีไซร ้   น ำพระมเหสีไปสรงคงคำ ฯ 
 15  ช ำระพระองค์ทรงพระขัด  บ ำบดัมลทนิจึงรำชำ 
  ผัดแป้งกระแจะเครื่องคนธำ   ผัดภักตร์กษัตรำทรงมณีรัตน์ ฯ 
 16  พระกรทรงขันธ์ฤทธีกล้ำ  ยำตรำออกประทับยอดโรงรัตน์ 
  ...     ... 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

  จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์บรรยำย 
กำรอำบน้ ำแต่งตัวก่อนออกไปประพำสป่ำ โดยกล่ำวถึงพระบำทพรหมทัตต์น ำนำงสุวัณณ์อัมพำ 
ไปอำบน้ ำช ำระร่ำงกำย ทำแป้ง เครื่อง และผัดหน้ำ จำกนั้นผู้ประพันธ์ได้บรรยำยรำยละเอียด  
กำรแต่งตัวว่ำมีกำรสวมเครื่องประดับและอำวุธก่อนจะออกไปสู่ขบวนประพำส 

  จำกบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมี
ควำมแตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำในตอนเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์บรรยำยโดย
ปรับเปลี่ยนบทบำท จำกอำบน้ ำกับลูกเปลี่ยนเป็นอำบน้ ำกับภรรยำ นอกจำกนี้ยังมีกำรเพ่ิมเติม
รำยละเอียดของกำรแต่งตัวที่นอกจำกจะมีกำรปะพรมเครื่องหอมแล้ว ในเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรยังมีกำรผัดหน้ำอีกด้วย และรำยละเอียดที่ปรำกฏเฉพำะในเรื่องนี้คือกำรสวม
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เครื่องประดับและอำวุธ โดยที่รำยละเอียดดังกล่ำวไม่ปรำกฏในเรื่องลักษณวงศ์ ซึ่งถือว่ำเป็นลักษณะ
เด่นเฉพำะที่ผู้ประพันธ์ได้เพ่ิมเข้ำมำในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
 

 4.2.  ตอนออกรบ 
  เรื่องลักษณวงศ์บรรยำยกำรอำบน้ ำแต่งตัวของตัวละครในตอนที่ท้ำววิรุญมำศ

จะออกไปรบกับพระลักษณวงศ์โดยบรรยำยเฉพำะกำรแต่งตัว ดังบทประพันธ์ 
 
   ...    ... 
  อยู่รักษำปรำงค์ทองเถิดน้องรัก  แล้วขุนยักษ์ทรงเครื่องอันเรืองพรำย 
  ทั้งเกรำะนวมสวมใส่สังวำลรัตน์  พำหุรัดทับทรวงประดับสำย 
  มงกุฎเก็จเพชรแจ่มแวมกระจำย  ดูแพรวพรำยพร่ำงพร่ำงกระจ่ำงตำ 
  พระหัตถ์ซ้ำยกรำยแกว่งพระแสงศร  คทำธรทรงข้ำงพระหัตถ์ขวำ 
  พระขรรค์ขัดรัดองค์อลงกำร์   ออกยืนหน้ำเกยแก้วกุญชรชัย 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 78) 
 
  จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์บรรยำยกำรเตรียมตัวก่อนออกไปรบ  

โดยท้ำววิรุญมำศแต่งตัวออกรบด้วยกำรสวมชุดเกรำะ สังวำล พำหุรัด ทับทรวง และสวมมงกุฎ  
อย่ำงงดงำม และยังมีกำรกล่ำวถึงอำวุธด้วย คือ ธนู กระบอง และพระขรรค์ ในส่วนของเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ผู้ประพันธ์ได้มีกำรปรับบทบำทและเพ่ิมเติมรำยละเอียดในตอนดังกล่ำว
ที่แตกต่ำงออกไป ดังบทประพันธ์ 
 
 636  កទីរកស្ដចច ះព្ស្ង្់ព្រះវារី  ជ្ព្មះឥន្តនទីយព៍្ក្ស ង្យក្សខមារ 
  លារកមៅព្ក្សកចះកព្គឿង្គនធា   ែាត់ភ្ន្តក្សតរាជ្ាព្ទង្់កព្គឿង្ែចង្់ ។ 
 637  ព្ទង្់កខ្ាស្ន រ់កលល នូវព្រះរព្ស្ត  ព្រះភ្ូស្ព្ស្ស្ល់អរញ្ចង្់ 
  ស្ង្េារភ្លឺកែលក្សតបូង្ករព្ជ្ខ្ញង្់   លិចភ្លឺរែង្់កដាយរចនា ។ 
 638  ព្ទង្់ព្រះមក្ស ដហក្សវយា ង្លែី  ដាាំតបូង្ព្រិមព្រីយហ៍ក្សវម ោដ  
  ព្រះទព្មង្់ករព្ជ្កលចភ្លឺលលា   អស្អ់ង្គអាស្ រាលអកវីតោយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 80-81) 
 
 636  จึงเสด็จลงสรงพระวำร ี  ช ำระอินทรีย์กรุงยักษ์มำร์ 
  ทำแป้งกระแจะเครื่องคนธำ   ผัดพักตร์รำชำทรงเคร่ืองผจง ฯ 
 637  ทรงกำงเกงสนบัเพลำกบัพระพสัตร์ พระภูสำสวยจัดบรรจง 
  สังวำลสวำ่งหัวเพชรแวววับพิศวง  ตกแสงระหงโดยรจนำ ฯ 
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 638  ทรงพระมกุฎแก้วอย่ำงใหม่  ฝังพลอยไว้เปรมปรีดิ์แก้วมุกดำ 
  พระธ ำมรงค์เพชรส่องแสงสว่ำงจ้ำ  ทั้งองค์อสุรำงำมเฉิดฉำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

  จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์บรรยำย 
กำรอำบน้ ำแต่งตัวก่อนออกไปรบของท้ำววิรุฬมำตย์โดยผู้ประพันธ์บรรยำยตั้งแต่กำรอำบช ำระ
ร่ำงกำย ทำแป้ง ประพรมเครื่องหอม จำกนั้นจึงบรรยำยกำรแต่งตัวโดยให้รำยละเอียดของ  
เครื่องแต่งตัวว่ำประกอบไปด้วย สนับเพลำ (กำงเกงด้ำนใน) ผ้ำนุ่ง และสวมเครื่องประดับโดยมีสังวำล
ประดับเพชร มงกุฎประดับด้วยพลอยและไข่มุก และสวมแหวนเพชร 

  จำกบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมี
ควำมแตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำในตอนเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์บรรยำย  
โดยปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมรำยละเอียดบำงประกำรเข้ำไป เช่น เพ่ิมกำรบรรยำยฉำกอำบน้ ำ  
เพ่ิมรำยละเอียดของกำรแต่งตัวและเครื่องประดับ และตัดกำรพกอำวุธออกไป จึงท ำให้ฉำกสระสรง
ทรงเครื่องในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีควำมโดดเด่นเฉพำะของตนเอง 
 

5.  กำรตัดกำรพรรณนำบทสังวำส 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีบทพรรณนำบทสังวำสตรงกัน  

1 ตอน คือ ตอนที่พญำยักษ์พยำยำมจะสังวำสกับมำรดำของตัวละครเอก โดยผู้ประพันธ์ได้พรรณนำ
บทสังวำสโดยในเรื่องลักษณวงศ์พรรณนำโดยใช้ควำมเปรียบส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ใช้กำรพรรณนำกำรกระท ำโดยตรงจึงท ำให้มีลักษณะที่ต่ำงไปจำกกัน ดังนี้ 
 
   พลำงถนอมอุ้มนำงขึ้นวำงตัก นำงข่วนหยิกพลิกผลักแล้วกันแสง 
  ยักษ์กระหวัดรัดรวบเอำโดยแรง  ดั่งครุฑแย่งจับพญำวำสุกรี 
  เปรียบมหำรำหูอันใหญ่หลวง  ขยอกดวงสุริยำในรำศี 
  เดชะสัตย์อธิษฐำนของเทวี   ประเวณีสูญหำยจำกกำยนำง 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 43) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์บรรยำยบทสังวำสโดยใช้ควำมเปรียบ ผู้ประพันธ์ 
ใช้ควำมหมำยโดยนัยโดยกล่ำวถึงครุฑจับพญำนำคและกำรเกิดสุริยุปรำคำ โดยใช้พญำครุฑและ  
พระรำหูมีควำมหมำยถึงท้ำววิรุญมำศ ส่วนพญำนำคและพระอำทิตย์มีควำมหมำยถึงนำงสุวรรณอ ำภำ 
เป็นกำรบรรยำยกำรวังวำสโดยใช้ควำมหมำยโดยอ้อม ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
ตัดกำรพรรณนำบทสังวำสโดยกล่ำวเพียงกำรพยำยำมจะล่วงเกินเท่ำนั้น ดังบทประพันธ์ 
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 272  លាភាល មកលាឱរព្ក្សកស្រចរ់  ដដោដ រ់ោន់ខ្ជារ់រិទធីោល  
  យក្សខព្រឹង្ឱររឹតខ្លា ាំង្អស្ច រយ   ក្សនិដឋានាង្ករីរ ាំរួចកឡីយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 33) 
 
   ว่ำพลนัรวบจบัโอบจบั  มือรับถือติดแน่นฤทธิ์กล้ำ 
  ยักษ์พยำยำมโอบรัดแนน่อัศจรรยำ  ขนิษฐำนำงดิน้ไม่หลดุเลย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์บรรยำยกำรพยำยำม 
จะเข้ำไปล่วงเกินนำงสุวัณณ์อัมพำโดยกำรกล่ำวโดยตรง โดยท้ำววิรุฬมำตย์เข้ำไปโอบกอด 
นำงสุวัณณ์อัมพำไว้แน่นจนนำงดิ้นไม่หลุด จำกนั้นจึงด ำเนินเรื่องต่อไป 

 จำกบทประพันธ์ทั้ งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมี 
ควำมแตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำในตอนเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์บรรยำย 
โดยกำรตัดบทสังวำสหรือบทอัศจรรย์ออกไปและปรับเป็นกำรบรรยำยกำรกระท ำของตัวละครโดยตรง 
กำรตัดบทสังวำสออกไปนี้ยังพบในเรื่อง กำกี (ោក្ស)ី ซึ่งเป็นวรรณคดีที่แปลไปจำกภำษำไทย โดยเชื่อว่ำ
แปลจำกกำกีค ำกลอนฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน)1 ซึ่งเรื่องนี้มีบทสังวำสหลำยบทแต่เมื่อแปลเป็น 
ภำษำเขมรก็ถูกตัดออกไปเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ำขนบวรรณคดีเขมรนั้นที่ไม่นิยมกำรพรรณนำบท
สังวำส ดังเช่นวรรณคดีเรื่องรำมเกียรติ์ (រាមកក្សរ តិិ៍) ซึ่งเป็นวรรณคดีเก่ำแก่ของเขมรก็ไม่พบกำรพรรณนำ 
บทสังวำสเช่นเดียวกัน ในเรื่ องของบทสังวำสหรือบทอัศจรรย์ในวรรณคดีเขมรนั้น ชำญชัย  
คงเพียรธรรมกล่ำวว่ำบทดังกล่ำวไม่เป็นที่นิยมในวรรณคดีเขมร เนื่องจำกสังคมเขมรปิดกั้น  
เรื่องทำงเพศโดยมักจะไม่น ำมำพูดถึงอย่ำงเปิดเผย บทอัศจรรย์ในวรรณคดีเขมรเริ่มปรำกฏในสมัย
อำณำนิคมฝรั่งเศสโดยได้รับอิทธิพลจำกไทย2 ซึ่งแม้ว่ำจะเริ่มปรำกฏบทอัศจรรย์แต่บทดังกล่ำวก็ยัง 
ไม่เป็นที่นิยมมำกนัก ดังปรำกฏบทอัศจรรย์ในวรรณคดีเขมรยุคกลำงเพียง 3 เรื่อง คือ เรื่อง 
เจ้ำกำบกล้วย (កៅព្ស្ទរកចក្ស), เรื่องทิพย์สังวำร (ទិរេស្ង្េារ) และเรื่องสรรพสิทธิ์ (ស្រេស្ិទធិ)3 วรรณคดีในยุค
นี้หำกจ ำเป็นต้องกล่ำวถึงบทสังวำสก็มักจะใช้กำรบรรยำยแบบรวบรัดแทน เช่น เรื่อง มรณมำตำ 

                                                           
1 ศำนติ ภักดีค ำ, “กำรศึกษำเปรียบเทียบกำกีเขมรฉบับพระหริรักษ์รำมำ (พระองค์ด้วง) และกำกีค ำกลอน

ฉบับเจ้ำพระยำพระคลัง (หน).” (สำรนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
2541), 123. 

2 ชำญชัย คงเพียรธรรม, “บทอัศจรรย์ในวรรณคดีเขมร : อิทธิพลที่ได้รับจำกวรรณคดีไทย,” วำรสำร
อักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 33, 1 (2554): 81. 

3 เรื่องเดียวกัน, 84. 
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(មរណមាា) ในตอนที่กุฎุมพีได้นำงเกสี ดังควำมว่ำ “ក្ស ដ មពីក្ស៏កស្តរន  រួមស្ ខ្រួមព្រណ  នឹង្កក្សស្ីណា  កព្ស្ច
កែីយភ្ីកលៀង្  នាាំនាង្ធីា   វមាលកទៅព្គឹែា  ដូចកដីមព្រព្ក្សតី ។  ភ្ីកលៀង្ធីា  រ ាំែ ានចរច  ាក្សយករចន៍អេីៗ  ក្ស ដ មពីក្ស៍ហតង្
កទៅ  ស្និទធកនៅកក្សស្ី  រាល់ៗ រាព្តី  រ ាំខ្ានទិវា ។1” แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “กุฎุมเมื่อครั้งได้ ร่วมสุขร่วมปราณ 
กับนางเกีนั้น เสร็จแล้วพ่ีเลี้ยง น านางธิดา กลับไปเคหา ดังเดิมปกติ ฯ พี่เลี้ยงธิดา ไม่กล้าเจรจา พากย์
พจน์อะไร กุฎุมพีมักไป สนิทอยู่กับนางเกสี ทุกทุกราตรี ไม่ขาดแม้สักวัน” (แปลโดยผู้วิจัย) ต่อมำ 
ในยุคที่เริ่มมีพัฒนำกำรในกำรสร้ำงสรรค์งำนนิยำยในยุคแรกยังพบกำรใช้บทอัศจรรย์เพ่ือแสดง 
ควำมรักระหว่ำงชำยหญิงที่ก ำลังจะบรรลุกำรเป็นคู่ชีวิตเช่นเรื่อง น้ ำทะเลสำบ (ទឹក្សទកនលស្រ) นวนิยำยที่
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1939 ดังควำมว่ำ “ោលកណាះមានមែាភ្ ជ្ង្គនាគរាជ្មួយធាំស្កមបីយក្សកដដ ព្ក្សែាយ ក្សនុង្
ព្រះចិនតាព្រឺង្លូនកចញមនីមាន រីក្សនុង្ព្រះធរណី ច ះមក្សព្រាតកលង្ក្សនុង្មែាស្ម ព្ទ រកង្អារនូវកភ្ៃៀង្ធាល ក្ស់ករញកលីរស្ ធា 2”  
แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “กาลนั้นมีมหาภุชงนาคราชตนหนึ่งเกิดความร้อนรุ่มในจิต จึงเลื้อยออกมาจาก
พระธรณี แล้วจึงประพาสเล่นในมหาสมุทร สายฝนจึงทะลักเต็มผืนพสุธา” (แปลโดยผู้วิจัย) แต่ 
อย่ำงไรก็ตำมบทดังกล่ำวก็เป็นเพียงกำรบรรยำยเพียงสั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับขนบบทอัศจรรย์ของ
วรรณคดีไทย ลักษณะดังกล่ำวนี้ชี้ให้เห็นว่ำบทอัศจรรย์หรือบทสังวำสนั้นไม่เป็นที่นิยมในงำน
วรรณกรรมเขมรเมื่อมีกำรแปลวรรณคดีไทยไปเป็นภำษำเขมรจึงมีกำรตัดหรือลดบทดังกล่ำวลง 
เพ่ือให้รสของวรรณคดีเข้ำกับควำมนิยมของชำวเขมร 
 

6.  กำรเพิ่มบทพรรณนำเกี้ยวพำรำสี 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีบทพรรณนำบทเกี้ยวพำรำสี

ตรงกันหลำยตอน นอกจำกนี้ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรเพ่ิมกำรกำรพรรณนำ  
บทเก้ียวพำรำสีเข้ำมำในบำงตอนจึงท ำให้ตอนดังกล่ำวมีเนื้อควำมที่ต่ำงไปจำกเรื่องลักษณวงศ์ ดังนี้ 
 
   ๏ พระฟังนำงค่อยสว่ำงที่ควำมทุกข์ พลอยสนุกยิ้มแย้มอยู่แจ่มใส 
  มำกินของด้วยกันหน่อยจึงค่อยไป  แล้วทรำมวัยเจ้ำเสวยทั้งสององค์ 
  จนอ่ิมหน ำส ำเร็จส ำรวลสรวล  พระเชิญชวนจูงนำงนวลหง 
  ไหนชิงช้ำพำไปเถิดโฉมยง   แล้วสององค์เดินเรียงมำเคียงกัน 
  ขึ้นชิงช้ำหำเชือกท ำสำยชัก   ทั้งพระลักษณวงศ์สำวสวรรค์ 
  ช้ำเจ้ำหงส์ส่งเสียงประสำนกัน  ดังจักจั่นแจ้วแจ้วในดงดอน 
 
                                                           

1 រ ី ស្ វណណ , មរណមាា ២.PDF, 6  វមាចឆិោ 2020, រី https://sites.google.com/site/russeykeohigh school 
/khmer/kh-story/moranakmeda?fbclid=IwAR1 apOeK5 vsBdnZOGT8 9 zP8 H5 ycicXeMtDgqi5 q1 Mmh 
HfnU77Z8bT9hHs3Y, 6-7. 

2 គីម ែាក្ស,់ ទឹក្សទកនលស្រ, (ភ្នាំករញ: អង្គរធាំ, 2003), 18. 
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  ไม่ขวยเขินด้วยสองยังเด็กนัก  อำรมณ์รักเหมือนเพื่อนสโมสร 
  จนบ่ำยแสงสุริย์ศรีวรีวร   ชวนกันจรลงสรงพระคงคำ 
  แล้วโฉมงำมทรำมสงวนนวลหง  ชวนพระลักษณวงศ์เก็บบุปผำ 
  ที่ปลูกไว้ใกล้บรรพศำลำ   เก็บจ ำปำพุทธชำดอัญชันปน 
  ยี่สุ่นแซมแกมกับชมพูเทศ   กำระเกดชุมแสงทั้งสร้อยสน 
  บ้ำงหล่นกลำดดำษกลำงแผ่นดินดล  เสำวคนธ์รื่นรสเรณู 
  พระเก็บพุดหยุดยื่นให้โฉมศรี  กุมำรีรับจำกหัตถ์แล้วทัดหู 
  เก็บสุกรมชมชื่นแล้วยื่นชู   ส ำรวลเรียงเคียงคู่กันสองรำ 
  แล้วชวนกันผันผำยมำอำศรม  สองภิรมย์นั่งร้อยพวงบุปผำ 
  เวลำด่วนจวนเจ้ำพ่อตำมำ   ทั้งสองรำเล็งแลชะแง้คอย ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 49-50) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ในตอนที่พระลักษณวงศ์มำพบนำงทิพเกสร  
แล้วอำศัยอยู่ด้วย เมื่อพระลักษณวงศ์กินผลไม้ที่นำงทิพเกสรน ำมำให้จนอ่ิม จึงชวนนำงไปเล่นชิงช้ำ
ด้วยกัน ในตอนนี้ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยกำรเล่นชิงช้ำของทั้งสอง จำกนั้นทั้งคู่จึงไปเก็บดอกไม้ส ำหรับไว้
ให้พระฤๅษีไหว้พระ ในตอนนี้ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรกระท ำของทั้งสองให้เห็นถึงควำมเป็นเด็กที่ยังคง
ต้องกำรอำหำรและควำมเพลิดเพลินแต่ก็มีกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มีต่อกัน เช่น ตอนที่ไปเก็บ
ดอกไม้ พระลักษณวงศ์เก็บดอกพุดแล้วยื่นให้นำงทิพเกสสร ส่วนนำงทิพเกสสรเมื่อรับดอกพุดมำแล้วก็
น ำไปทัดหู ดังควำมว่ำ “พระเก็บพุดหยุดยื่นให้โฉมศรี กุมารีรับจากหัตถ์แล้วทัดหู” ซึ่งข้อควำม
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมรักที่มีต่อกันของทั้งสอง แต่ก็ยังไม่ใช่ลักษณะกำรแสดงควำมรักซึ่งกัน
และกันของหนุ่มสำว ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ได้บรรยำยเนื้อควำม
เดียวกันกับเรื่องลักษณวงศ์แต่เพ่ิมบทเก้ียวพำรำสีเข้ำมำด้วย ดังบทประพันธ์ 

 
 341  កស្យហវអតស្ករ់ស្កលក់ព្ស្ចកែីយណា កទីរព្រះក្ស មារស្ួរស្ស្ង្ 
  ឯកទាង្ហដលនាង្លាាចង្   ព្តង្់ណាមាស្រង្កទៅកយាលកលង្ ។ 
 342  ោលកនាះស្ វណណ កក្សស្្រនាង្  រនស្ដ រ់រត៌ាមានអរឥតហព្ក្សង្ 
  នាង្ញញឹមកស្ីចហតមាន ក្ស់ឯង្   លលាហលលង្ព្រយព្ររ់ស្រេកដីមទង្ ។ 
 343  លាកព្ស្ចក្ស មារទាាំង្ព្រ ស្ព្ស្ី  កក្សៀក្សក្សោន់ដដកដីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកដៅកទៅទីកទាង្ហតមដង្    ហដលកលាក្សាចង្កព្ោយស្លា ។ 
 344  ដលក់ែីយកឡីង្ជ្ិះជិ្តរ ាំលង្់  ទនទឹមរីររង្្ក្ស មារា 
  កយាលកែីយហព្ស្ក្សកព្ចៀង្ព្ជ្ួចោន់ាន   ោល ស្ក់វលីយភាស្ស្ូរស្រទកភ្លង្ ។ 
 345  កទីរនាង្កព្ចៀង្លាឱរាជ្ែង្្  ែិចកែីរព្ាច់ព្តង្់ឮស្ាំកឡង្ 
  ទាំកលីមែាែង្្ព្រ ង្កលាតកលង្   ច ះហស្េង្រក្សចិក្សរ រា ែង្ ។ 
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 346  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាព្ស្កណាះករក្ស  ស្តេរីយាំហព្ស្ក្សកែីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកឡង្រ រា យាំកវលីយវលង្    ដូចរង្កឃីញស្ៃួននួនលអោដ ត់ ។ 
 347  ក្ស្ព្តីកព្ចៀង្លាឱព្រ ស្ព្រជ្ញ  អនក្សមានអាំណាចជ្ាតិមែាក្ស្ព្តយ ៍
  រអូនកឃីញអនក្សរង្ហស្នអាណិត   ខ្េលខ់្េាយក្សនុង្ចិតតាែ នរស្យ ។ 
 348  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱព្ស្ីរតន   ែារមាត់ក កស្ីច1កលង្ញញឹមព្ាយ 
  រង្រនចូលចិតតគង្់គិតស្ដ យ   មិនទាន់រួមោយកនៅកក្សែង្ណាស្ ់។ 
 349  ស្ាំកឡង្ទាាំង្រីរឮព្ក្សលួច   កព្ចៀង្ព្ចួចកែដាះែដង្វលង្កវលីយោល ស្ ់
  កលង្កស្ីចរីរព្រណក្សានតទ ក្សខចបស្ ់  អរណាស្ក់ព្ស្ីរព្ស្ួលជ្ាមួយាន  ។ 
 350  ខ្លួនរង្ដូចស្តេភ្ូមករត   ស្កង្កតច ះចរ់ចិក្សមាលា 
  រិកដារហែអមហលែមែឫទ័យា   រ ាំចង្់ោល តោល ហររកចញចរ ។ 
 351  នាង្កព្ចៀង្ខ្លួនរអូនដូចមាលី  ភ្ូមរីចិក្សហតរ រា លអ 
  កព្ក្សរកែីយក្ស៏កគចហររកែីរចរ   ហលង្ខ្ចីអរអរកចលទាំកនរ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 41-42) 
 
 341  เสวยอิ่มหมีพีมันเสร็จแล้วหนำ จึงพระกุมำรำถำมไป 
  ชิงชำ้ที่นำงวำ่ตำผูกอยู่ไหน   ที่ใดเนื้อทองพี่ไปแกว่งเลน่ ฯ 
 342  กำลนัน้สุวัณณ์เกสสรนำง  ได้ฟังสำรมีควำมยนิดีไม่เกรง 
  นำงยิ้มหัวเรำะแต่เพียงคนเดียวเอง  กล่ำวแจ้งเร่ืองรำวแต่ต้นจนปลำย ฯ 
 343  ว่ำเสร็จกุมำรทั้งชำยสำว  กอดคอก้ำวจูงมือไปด้วยหมำย 
  มุ่งไปทีช่ิงช้ำคร้ังหนึ่งไซร ้   ที่ท่ำนตำผูกไว้หลังศำลำ ฯ 
 344  ถึงแล้วขึ้นขี่ชิดไมล่ง  นั่งเคียงสองพงศ์กุมำรำ 
  แกว่งแล้วร้องเพลงตอบกันไปมำ  โต้ตอบภำษำด้วยเพลงส ำเนียง ฯ 
 345  จึงนำงร้องว่ำโอ้รำชหงส ์  เหำะเหินตรงได้ยินเสียง 
  เกำะบนมหำหงส์เตรียมโลดเรียง  ลงแสวงหำเพียงจิกบุปผำ ฯ 
 346  กุมำรำร้องว่ำเพรำะยิ่ง  สัตว์สิ่งร้องค ำรำมบินด้วยกันมำ 
  เสียงร้องโต้ตอบของบุปผำ   ดั่งพี่เห็นพะงำสงวนนวลจ ำรัส ฯ 
 347  กษัตรีร้องว่ำโอ้ชำยปรำชญ ์  ท่ำนมีอ ำนำจชำติมหำกษัตริย์ 
  น้องเห็นท่ำนพี่แสนสงสำรถนัด  กระวนกระวำยจิตชัดกระสบักระส่ำย ฯ 
 348  กุมำรำร้องว่ำโอ้ศรีรัตน ์  อ้ำปำกหัวเรำะชัดยิ้มพริ้มพรำย 
  พี่ได้ชอบใจคิดเสียดำย   ไม่ทันร่วมกำยอยู่ยงัเด็กนัก ฯ 
 349  เสียงทั้งสองได้ยินแหลมก้อง  เพลงร้องแฝงนัยโต้ตอบกันหนำหนัก 
  เล่นหัวเรำะสองคนกสำนตท์ุกข์นัก  ยินดีมำกหัวเรำะรักด้วยคณำ ฯ 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ ក កស្ីច สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ កស្ីច หมำยควำมว่ำ หัวเรำะ 
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 350  ตัวพี่ดั่งสัตว์ภุมเรศ   สังเกตลงจะจิกมำลำ 
  กลิ่นหอมหวำนหฤทยำ   ไม่อยำกคลำดคลำแยกจำกจร ฯ 
 351  นำงร้องตัวน้องดุจมำล ี  ภุมรีจิกแต่บุปผำสวยอ่อน 
  ดูดแล้วก็ถอยหนีบินจำกจร   เล่นดอกอ่อนแล้วทิ้งให้เอกำ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 
 352  ក្ស មារកព្ចៀង្លាឯចិតតរង្  រដូរស្ល រ់រដូររស្ន់ឹង្ក្សលាណ ៍
  មិនចង្់ឲ្យោល តនាង្ឧរមា   ស្ ូោដ រ់ែាា ាមស្មាា រ ។ 
 353  កក្សស្្ររ រា ក្ស មារី   កព្ចៀង្តរស្ាំដីកវលីយវលង្ាន  
  ឱកស្ក្សកស្មកអីយកគកនៅជ្ា   រនស្ ខ្គូាន ាែ នទ ក្សខកឡីយ ។ 
 354  ក្ស មារាកព្ចៀង្លាឱលលក្ស  កែីរកទៅកែីរមក្សមានគូកែីយ 
  ព្រចិក្សាន កលង្ឱនកក្សៀក្សកកី្សយ   មិនកចះខ្ជិលកឡីយកលីព្រឹក្សា ។ 
 355  កក្សស្្រកព្ចៀង្លាករ លកាក្សទាំ  កលីទីព្ទនាំព្ទកនីលណា 
  កចះហតស្ាំក្ស ក្សរ ាំកភាោដ     អនិចច អាណិភាស្ស្តេ ។ 
 356  ក្ស មារស្រកស្ីរក្សនិដឋា   ហក្សវមានព្រជ្ញារន់ករក្សោដ ត់ 
  ក្ស ាំកលង្យូរករក្សអាព្ស្មស្ៃ ត់   កព្ក្សង្កលាមានរត់ព្ទរយកលាក្សា ។ 
 357  កទីរច ះរីកទាង្ទាាំង្រីររង្្  នាាំាន ព្ាច់ព្តង្់ចរយាព្ា 
  កទៅឯព្ស្ះព្ស្ីព្ស្ង្់គង្គា    យាស្យាង្មនីមាន រួស្រាន់ខ្ែី ។ 
 358  ដលក់ព្ស្ចែលាស្អ់ស្រ់ររព្ស្ត   ច ះព្ស្ង្់គង្គាលលាយលដ់ី 
  ដ ះខ្ាត់ោយាក្ស មារី    រួចកព្ស្ចោែ តខ្ែីែលាស្ព្រះរព្ស្ត ។ 
 359  ក្ស មារានូវរាជ្ក្ស មារី   ព្ទង្់រព្ស្ត លែីដលលយា ង្ខ្ពស្ ់
  នាាំាន កដីរកដាយក្សនុង្រករះ   ហែលែកាក ីព្ស្ស្ស់្ួនឥស្ី ។ 
 360  ក្ស មារករះរនែកាចមប៉ា    កចក្សកទស្ោដ ាំង្ង្ានូវមាលតី 
  នាង្ករះែកាចបនូវចាំរ ី    រ ះនាគនួនព្ស្ីែកាមនទា ។ 
 361  ក្ស មារាករះរននូវលហណដ   ោរហក្ស1មាក្ស់ហរ នព្ស្ស្រ់ ាំង្ា 
  ក្ស្ព្តីយក៍រះរនែកាចមប៉ា    រំកចក្សមលិះលានូវនួនព្ស្ី ។ 
 362  ារ់ជួ្នឥស្ីក្ស៏វមាលមក្ស   ចូលព្ជ្ក្សស្មៃាំក្សនុង្ក្ស ដី 
  ព្រះលក្សខណស៍្ ីននវង្្ព្ទង្់រស្ែី   វនទាឥស្ីយាំទូលស្រេ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 43-44) 
 
 352  กุมำรร้องว่ำอันจิตพี ่  ให้พี่ตำยเสียยังดีกว่ำไร้กัลยำ 
  ไม่อยำกให้คลำดจำกนำงอุปมำ  ดั่งกุมหัตถำกันสร้ำงสมบุญสมภำร ์ฯ 
 353  เกสสรบุปผำกุมำร ี  ร้องตอบคดีเฉลยฉลองกันไปมำ 
  โอ้นกแก้วเอ๋ยเขำอยู่ดีหนักหนำ  มีสุขคู่กันมำไม่มีทุกข์เลย ฯ 

                                                           
1 ค ำว่ำ ោរហក្ស สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ ោរកក្សត หมำยควำมว่ำ กำระเกด 
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 354  กุมำรำร้องว่ำโอ้นกเขำ  เจ้ำเหินไปเหินมำมีคู่แล้วเอ๋ย 
  จิกกันเล่นโอนโอบเกย   ไม่สนใจเลยเหนือพฤกษำ ฯ 
 355  เกสสรร้องว่ำโพระดกเกำะ  เหนือที่เฉพำะบนคอนไหนหนำ 
  รู้แต่ก้มหน้ำนิ่งไม่หำโภชนำ   อนิจจำนำ่สงสำรภำษำสัตว์ ฯ 
 356  กุมำรสรรเสริญขนิษฐำ  แก้วมีปรำชญำล้นเหลือชัด 
  อย่ำเล่นนำนเกินอำศรมสงดั   เกรงจะพลัดทรัพย์สมบัติของท่ำนตำ ฯ 
 357  จึงลงจำกชิงช้ำทัง้สองพงศ์  น ำกันเดินตรงจรยำตรำ 
  ไปทีส่ระศรีสรงคงคำ   ยุรยำตร์ยำ่งไปขมีขมัน ฯ 
 358  ถึงเสร็จผลัดหมดทั้งพัสตรำ  ลงสรงคงคำถลำถึงดนิพลนั 
  ถูขัดกำยำกุมำรีนั้น   แล้วเสร็จพลันก็เปลีย่นพระพสัตรำ ฯ 
 359  กุมำรำกับรำชกุมำรี  ทรงพัสตรีใหม่ค่ำล้ ำหนักหนำ 
  พำกันเดินตำมในทำงมรรคำ   ผลดอกไม้นำนำสดสวนฤๅษี ฯ 
 360  กุมำรเด็ดได้ดอกจ ำปำ  กล้วยเทศกระดังงำกับมำลต ี
  นำงเด็ดดอกชบำจ ำป ี   บุนนำคนวนศรีผกำมณฑำ ฯ 
 361  กุมำรำเด็ดได้ลัณแฎ1  กำระเกดลูกจันสดพะงำ 
  กษัตรีย์เด็ดได้ดอกจ ำปำ   ล ำเจียกมะลลิำกับนวลศรี ฯ 
 362  คร้ันใกล้เวลำฤๅษีก็กลับ  เช้ำซอกลับซ่อนตัวเงียบในกุฏ ี
  พระลักขณ์สีนนวงสท์รงรัศมี  วันทำฤๅษีร้องไห้ทูลสรรพ ฯ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 43-44) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์ 
มำพบนำงเทพเกสสรแล้วอำศัยอยู่ด้วย เมื่อพระลักขณ์สินนวงส์กินผลไม้ให้จนอ่ิมแล้ว จึงชวน 
นำงเทพเกสสรไปเล่นชิงช้ำด้วยกัน ในตอนนี้ผู้ประพันธ์ได้บรรยำยกำรเล่นชิงช้ำของทั้งสอง  
โดยในตอนนี้ผู้ประพันธ์ได้เพ่ิมกำรเกี้ยวพำรำสีของตัวละครทั้งสอง เช่น กำรเปรียบเทียบตนเอง 
เป็นสิ่งต่ำง ๆ คู่กัน กำรบอกรักกัน เป็นต้น จำกนั้นทั้งคู่จึงไปเก็บดอกไม้ส ำหรับไว้ให้พระฤๅษีไหว้พระ 

 อีกตอนหนึ่งที่มีกำรเพ่ิมบทเกี้ยวพำรำสีในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร คือ 
ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์มำเรียนวิชำอยู่กับพระฤๅษีวันหนึ่งผลไม้ในอำศรมหมด พระฤๅษีจึง
ออกไปหำผลไม้โดยสั่งให้พระลักขณ์สินนวงส์ท่องวิชำอำคมส่วนนำงเทพเกสสรให้ไปเก็บดอกไม้ไว้ รอ
พระฤๅษี ตอนนี้ในเรื่องลักษณวงศ์กล่ำวเพียงว่ำนำงเทพเกสสรเข้ำมำชวนพระลักษณวงศ์ออกไปเล่น
ด้วยกัน แต่พระลักษณวงศ์ไม่ยอมไปนำงจึงเข้ำมำก่อกวนพระลักษณวงศ์ที่ก ำลังท่องมนต์จนท้ำยที่สุด 
พระลักษณวงศ์จึงยอมออกไปเล่นกับนำง ดังบทประพันธ์ 

                                                           
1  ค ำว่ำ លហណដ  สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ លហនត หมำยควำมว่ำ ช่ือดอกไม้ชนิดหนึ่ง 
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   แล้วกอดจูบพูดจำประสำเด็ก ด้วยเล็กเล็กอยู่ทั้งสองไม่ถือศักดิ์ 
  นำงเกสรวอนชวนพระทรงลักษณ์  ไปขึ้นชักชิงช้ำเล่นให้เย็นใจ 
  พระฟังค ำซ ้ำชวนเป็นหลำยครั้ง  มิตำมมั่งก็จะขัดอัชฌำสัย 
  จะจู้จี้ขี้คร้ำนร ำคำญใจ   จึงว่ำไปซีไปเล่นเสียเห็นวัน 
  กุมำรีดีใจเข้ำกอดรัด   หน่อกระษัตริย์พำนำงทำงผำยผัน 
  พระแกล้งเมินเดินไปมิใคร่ทัน  นำงแจ่มจันทร์วิ่งไปจนลับตำ 
  พระแกล้งร้องเวยวำยตะกำยวิ่ง  สมรมิ่งตกใจเป็นหนักหนำ 
  ร้องกรำดกรีดหวีดวิ่งผวำมำ   ถึงเชษฐำกอดไว้ไม่วำงมือ 
  ท ำเป็นกลัวตัวสั่นร ำพันบอก   ผีมันหลอกข้ำน้อยไปแล้วหรือ 
  ไอ้ปำกอ้ำตำกลวงเท่ำก ำมือ   ร้องหือหืออยู่ตรงข้ำงหนทำงไป 
  นำงฟังควำมคร้ำมจิตด้วยใจหญิง  หมำยว่ำจริงมั่นคงไม่สงสัย 
  ก็พำกันกลับมำศำลำลัย   เก็บดอกไม้ไว้ท่ำพระอำจำรย์ ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 53-54) 
 

 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องลักษณวงศ์ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรเล่นกันของทั้งสอง 
มีกำรแกล้ง หยอกล้อกัน และกำรกอดหอมกัน แต่กำรกระท ำดังกล่ำวผู้ประพันธ์ก็ยังบรรยำยว่ำ 
เป็นกำรกระท ำของเด็กที่ไร้เดียงสำไม่ใช่กำรกระท ำเพ่ือแสดงควำมรักของหนุ่มสำว ดังควำมว่ำ  
“ด้วยเล็กเล็กอยู่ทั้งสองไม่ถือศักดิ์” ส่วนในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรผู้ประพันธ์ได้บรรยำย
เนื้อควำมเดียวกันกับเรื่องลักษณวงศ์แต่เพ่ิมบทเก้ียวพำรำสีเข้ำมำด้วย ดังบทประพันธ์ 
 
 392  ចាំអន់រួចកព្ស្ចចូលដឹក្សដដ  នាាំកចញកទៅខ្ែីកដីរព្តស្ង្ 
  ស្ាំកដៅកទៅកទាង្កព្ស្ចជ្ាមដង្   ស្ស្ង្ចាំអក្សចាំអន់លា ។ 
 393  ហក្សវកអីយហក្សវព្ស្ស្ល់អយា ង្ឯក្ស  ចាំហឡក្សកលីស្ព្ស្ីាវតឹង្ា 
  រ ាំដឹង្ស្រកស្ីរដលព់្តឹមណា   ព្រះឱស្ឋកែីយលាកលីររអូនព្ស្ី ។ 
 394  ក្ស មារីនឹង្អង្គក្ស មារា   មិនហដលោល តោល មដង្កឡីយដន 
  នាាំាន កយាលកទាង្ក្សនុង្ព្រឹក្ស្ដព្រ   កព្ោមដព្ជ្ស្ខ្ាក្សាំស្នតោយ ។ 
 395  ហតអង្គក្ស្ព្តីយព៍្ស្ីក្សនិដឋា  ធីារហអង្កអៀនអមបយ 
  ខ្លួនព្ស្ីកជ្ដឋាជ្ាព្រ ស្ព្រយ   ព្រគលោ់យកស្ែីចិតតជី្វមាតមួយ ។ 
 396  កោមកស្ទីតកវីតស្ទួយកក្សស្្រា  ស្ួរព្រះក្ស មារាជ្ាដំរួយ 
  រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ជ្ាព្តូលព្តួយ   រអូនមួយរង្ព្ស្ឡាញរ់  ណណ ា ។ 
 397  កស្ដចលាព្ស្ឡាញហ់ក្សវក្សលាណ  អរបមាណអាកខ្ាហស្នស្ាំខ្ា 
  ទាំែាំរ  នកមឃករញទេីរ     នាង្កវលីយលាស្ ូរអូនរ ាំរន ។ 
 398  រអូនព្ស្ឡាញរ់ង្ដូចែកាយព្រឹក្ស  រ  នទាាំង្ដីទឹក្សភ្លឺស្រេឋាន 
  ស្ ិននវង្្ស្រកស្ីរហក្សវក្សលាណ   ភ្ ាំែានព្រជ្ញណាស្ព់្ស្ស្ព់្ស្ី ។ 
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 399  រាព្តីចូលែទំជ្ិតកក្សៀក្សកក្សីយ  ទាាំង្រីររួមកខ្នីយក្សនុង្ហលេង្ព្ស្ី 
  ព្រឹក្សព្ាង្ស្េ ង្ព្រះអរុកណាទ័យ   ព្រ ស្ព្ស្ីនាាំាន កយាលកទាង្ត ។ 
 400  ក្សនិដឋាកព្ចៀង្ជ្ារទដក្សស្យ  រនាយព្ោរទូលកដាយកស្ែ ះស្រ 
  ចូរករៀមកព្ចៀង្ម នណារវរ   រអូនតកព្ចៀង្កព្ោយអនក្សព្រជ្ញព្រយ ។ 
 401  ក្ស្ព្ាកព្ចៀង្លាឱភ្ួង្ស្ួគ៌ា  ព្ក្សអូរម ខ្គួរឲ្យស្របយ 
  កព្ចៀង្រទែាត់ជ្ាយរីករាះស្យ   ចិតតាែ នណាយចង្់កទៅឋានស្ួា៌ា  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 48-49) 
 
 392  หยอกล้อเสร็จแล้วเข้ำจูงได  น ำออกไปพลนัเดินตระกองกอมำด 
  มุ่งตรงไปยงัชิงช้ำหนึ่งครำ   โต้ตอบวำจำหัวเรำะหยอกล้อว่ำ ฯ 
 393  แก้วเอ๋ยแก้วสดสวยเพียงหนึ่ง แตกต่ำงซึ่งเหนือกว่ำสำวดำวดงึสำ 
  ไม่รู้จะสรรเสริญอย่ำงไรเลยนำ  พระโอษฐ์ว่ำจบูน้องสำววไิล ฯ 
 394  กุมำรีกับองค์กุมำรำ  ไม่ได้คลำดคลำแม้สักหนไป 
  พำกันแกว่งชงิชำ้ในพฤกษ์ไพร  ใต้ต้นไทรสำขำกสำนติ์กำย ฯ 
 395  แต่องค์กษัตรีย์ศรีขนิษฐำ  ธิดำเขินยิ่งนักแสนอำย 
  ตัวสำวเชษฐำเปน็ชำญชำย   มอบกำยเสมอจิตชีวิตหนึ่ง ฯ 
 396  โฉมเอยเฉิดฉำยเกสสรำ  ถำมพระกุมำรำเปน็ควำมนัยถึง 
  น้องรักพี่เป็นดั่งชวีิตหนึ่ง   น้องคนนี้พี่จงึรักมำกเท่ำไร ฯ 
 397  เสด็จว่ำรักแก้วกัลยำ  ประมำณมำแสนจะสงัขยำได ้
  ภำระหนักดั่งฟ้ำเต็มทวปีไซร ้  นำงตอบไววำ่ไมสู่้น้อง ฯ 
 398  น้องรักพี่ดุจดำวประกำยพรึก ดุจทั้งดินทึกสว่ำงทั่วถิ่นท้อง 
  สินวงส์สรรเสริญแก้วกัลยำน้อง  พุ่มพำน1ปรำชญ์เนื้อทองสดศรี ฯ 
 399  รำตรีเข้ำบรรทมชิดเกียกเกย ทั้งสองร่วมเขนยในห้องศรี 
  เช้ำตรู่สว่ำงพระอรุโณทัยรุจ ี  ทั้งชำยศรีพำกันแกว่งชิงชำ้ต่อ ฯ 
 400  ขนิษฐำร้องเป็นบทดอกสร้อย ถอยกรำบทูลโดยสโมสร์ 
  จงเรียมร้องก่อนนำบวร ์   น้องต่อเพลงหลังนักปรำชญป์รำย ฯ 
 401  กษัตรำร้องว่ำโอ้พวงสวรรค์  กลิ่นหอมหน้ำควรให้สบำย 
  ร้องบทผัดชำย2ไพเรำะระสำย  จิตไม่หน่ำยอยำกไปที่สวรรคำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

                                                           
1 ค ำว่ำ ភ្ ាំែាន /phum-phaan/ น่ำจะเลื่อนมำจำกค ำว่ำ ភ្ ាំកភ្ឿន /phum-phɨən/ หมำยถึงเพื่อนสนิท ในที่น้ี

สันนิษฐำนว่ำเป็นค ำแทนตัวผู้หญิงจึงเขียนทับศัพท์โดยเสียงว่ำ “พุ่มพำน” 
2 ែាត់ជ្ាយ /phat-cɨəy/ หมำยถึง ช่ือบทเพลงโบรำณของเขมรใช้ส ำหรับงำนมงคล เช่น งำนแต่ง 
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 จำกบทประพันธ์ ในตอนเดียวกันเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ฉำกที่พระลักขณ์สินนวงส์
กับนำงเทพเกสสรไปเล่นด้วยกัน ระหว่ำงเล่นชิงช้ำมีกำรเกี้ยวพำรำสีกันโดยกำรร้องเพลงพัดชำยและ
ดอกสร้อยโต้ตอบกันระหว่ำงพระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสร โดยเนื้อหำของเพลงที่ทั้งสอง  
ร้องโต้ตอบกันเป็นกำรแสดงควำมรักต่อกันแบบชำยหนุ่มกับหญิงสำว เช่น กำรบอกรัก  กำรชื่นชม 
เป็นต้น 

 จำกบทประพันธ์ทั้งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีควำม
แตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำในตอนเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์บรรยำยโดยกำร  
เพ่ิมบทพรรณนำเกี้ยวพำรำสีของตัวละครเอกท้ังสองโดยกำรแสดงควำมรักซ่ึงกันและกันแบบหนุ่มสำว 
ซึ่งต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์ที่ไม่มีบทเกี้ยวพำรำสีในตอนดังกล่ำวและมุ่งเน้นแสดงควำมรักแบบเด็ก
มำกกว่ำ 
 
ลักษณะเด่นด้ำนภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเขมร 

จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่ 1 ถึง 7 และเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 พบว่ำ เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรเพ่ิมเติมรำยละเอียด 
บำงประกำรเข้ำไปท ำให้เกิดเป็นลักษณะเด่นเฉพำะ ซึ่งรำยละเอียดที่เพ่ิมเติมเข้ำมำนี้สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขมร โดยผู้ประพันธ์สอดแทรกเข้ำไปในเรื่องได้อย่ำงกลมกลืนและ  
สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับเนื้อเรื่อง โดยภำพสะท้อนด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรำกฏในเรื่อง ได้แก่ 

1.  เครื่องแต่งกำย 
 เรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏภำพสะท้อนวัฒนธรรม

เครื่องแต่งกำย ซึ่งผู้ประพันธ์สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องโดยกำรบรรยำยฉำกและตัวละคร เครื่องแต่งกำย
ที่ปรำกฏในเรื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องแต่งกำยของพระมหำกษัตริย์และเครื่องแต่งกำย
ของทหำร ดังนี้ 

 1.1  เครื่องแต่งกำยของกษัตริย์ 
 เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำกำรแต่งกำยของกษัตริย์ 

ในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์ประพำสป่ำและตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์ออกรบ โดยผู้ประพันธ์ได้สอดแทรก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์ประพำสป่ำมีกำรกล่ำวถึงกำรแต่งตัวของพระบำท
พรหมทัตต์ ดังบทประพันธ์ 
 
 14  ោលកណាះព្រះរទព្រែែទតត  ចព្ក្សរ័ព្តល ះដលព់្រះឧទ័យ 
  កតីនចក្សស្នធយាព្រះចព្ក្សី   នាាំព្រះមកែស្ីព្ស្ង្់គង្គា ។ 
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 15  ជ្ព្មះព្រះអង្គព្ទង្់ព្រះខ្ាត់  រាំរត់មនទិលកទីររាជ្ា 
  ែាត់កមៅព្ក្សកចះកព្គឿង្គនឋា   ែាត់ភ្ន្តក្សតក្ស្ព្ាព្ទង្់មនីរ័តន៍ ។ 
 16  ព្រះក្សរព្ទង្់ខ្នធរិទធីោល    យាព្ាកចញគង្់ច ង្ករាង្រតត 

  ...     ... 
(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 2) 

 
 14  กำลนัน้พระบำทพรหมทัตต ์ จักรพรรดิลุดลพระอุทัย 
  ตื่นจำกสนธยำพระจักรีไซร ้   น ำพระมเหสีไปสรงคงคำ ฯ 
 15  ช ำระพระองค์ทรงพระขัด  บ ำบดัมลทนิจึงรำชำ 
  ผัดแป้งกระแจะเครื่องคนธำ   ผัดภักตร์กษัตรำทรงมณีรัตน์ ฯ 
 16  พระกรทรงขันธ์ฤทธีกล้ำ  ยำตรำออกประทับยอดโรงรัตน์ 
  ...     ... 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ แสดงให้เห็นถึงค่ำนิยมในกำรแต่งตัวของกษัตริย์โดยจะมีกำร
ผัดแป้งและประพรมด้วยเครื่องหอม เช่น กระแจะ จำกนั้นจึงสวมเครื่องประดับที่ท ำด้วยแก้วหิน  
ที่มีค่ำต่ำง ๆ นอกจำกนี้ในตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์ออกรบก็มีกำรบรรยำยกำรแต่ตัวของชนชั้นกษั ตริย์
เช่นกัน โดยผู้ประพันธ์บรรยำยรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 636  កទីរកស្ដចច ះព្ស្ង្់ព្រះវារី  ជ្ព្មះឥន្តនទីយព៍្ក្ស ង្យក្សខមារ 
  លារកមៅព្ក្សកចះកព្គឿង្គនធា   ែាត់ភ្ន្តក្សតរាជ្ាព្ទង្់កព្គឿង្ែចង្់ ។ 
 637  ព្ទង្់កខ្ាស្ន រ់កលល នូវព្រះរព្ស្ត  ព្រះភ្ូស្ព្ស្ស្ល់អរញ្ចង្់ 
  ស្ង្េារភ្លឺកែលក្សតបូង្ករព្ជ្ខ្ញង្់   លិចភ្លឺរែង្់កដាយរចនា ។ 
 638  ព្ទង្់ព្រះមក្ស ដហក្សវយា ង្លែី  ដាាំតបូង្ព្រិមព្រីយហ៍ក្សវម ោដ  
  ព្រះទព្មង្់ករព្ជ្កលចភ្លឺលលា   អស្អ់ង្គអាស្ រាលអកវីតោយ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 80-81) 
 
 636  จึงเสด็จลงสรงพระวำร ี  ช ำระอินทรีย์กรุงยักษ์มำร์ 
  ทำแป้งกระแจะเครื่องคนธำ   ผัดพักตร์รำชำทรงเคร่ืองผจง ฯ 
 637  ทรงกำงเกงสนบัเพลำกบัพระพสัตร์ พระภูสำสวยจัดบรรจง 
  สังวำลสวำ่งหัวเพชรแวววับพิศวง  ตกแสงระหงโดยรจนำ ฯ 
 638  ทรงพระมกุฎแก้วอย่ำงใหม่  ฝังพลอยไว้เปรมปรีดิ์แก้วมุกดำ 
  พระธ ำมรงค์เพชรส่องแสงสว่ำงจ้ำ  ทั้งองค์อสุรำงำมเฉิดฉำย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ กล่ำวถึงท้ำววิรุฐมำตย์ที่แต่งตัวเพ่ือเตรียมออกรบโดย
ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรแต่งตัวว่ำท้ำววิรุฬมำตย์นั้นมีกำรผัดแป้งและประพรมด้วยเครื่องหอม คือ 
กระแจะ เช่นเดียวกับพระบำทพรหมทัต ถัดมำมีกำรกล่ำวถึงกำรสวมเครื่องประดับเช่นเดียวกัน 
แต่ในตอนนี้ให้รำยละเอียดมำกกว่ำโดยบรรยำยว่ำท้ำววิรุฬมำตย์สวมสังวำลที่ประดับด้วยเพชร  
สวมมงกุฎที่ประดับด้วยพลอยและไข่มุก และสวมแหวนเพชร และนอกจำกนี้ในตอนนี้ยังบรรยำยถึง
เสื้อผ้ำที่ท้ำววิรุฬมำตย์สวมใส่โดยให้รำยละเอียดว่ำสวมสนับเพลำ (กำงเกงข้ำงใน) และสวมภูษำหรือ
ผ้ำนุ่งอยู่ด้ำนนอก 

 จำกกำรศึกษำกำรแต่งกำยของกษัตริย์เขมรในช่วงปี ค.ศ.1860-1941 พบว่ำ 
มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรำกฏในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร คือ สวมสนับเพลำและสวมภูษำ 
ทับด้ำนนอก สวมเครื่องประดับ เช่น มงกุฎ สังวำล และธ ำมรงค์ดังภำพ 
 

 
ภำพที่ 23 แสดงภำพกำรแต่งกำยของกษัตริย์เขมร 

(ก) พระบำทสมเด็จพระนโรดม1 
(ข) พระบำทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์2 

 

                                                           
1 วิกิพีเดีย, พระบำทสมเด็จพระนโรดม , 31 สิงหำคม 2563, จำก https://th.wikipedia.org/wiki/

พระบำทสมเด็จพระนโรดม_บรมรำมเทวำวตำร 
2  វមាគីភ្ីឌា, ព្រះរទស្កមតចព្រះស្ ីស្ វតាិ, ៣១ ស្ីែា ២០២០, រី https://km.wikipedia.org/wiki/ព្រះ%E2%80%8B

រទ%E2%80%8Bស្កមតច%E2%80%8Bព្រះ_ស្ ីស្ វតា ិ

 

(ก)   (ข) 
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 จำกข้อมูลข้ำงต้นผู้วิจัยจึงสันนิษฐำนว่ำรำยละเอียดที่สอดแทรกเข้ำมำนั้น 
เป็นข้อมูลที่ผู้ประพันธ์ได้จำกกำรรับรู้ หรือพบเห็น จึงน ำมำสอดแทรกเข้ำในไปในเนื้อเรื่องโดยท ำให้
ผู้อ่ำนเกิดจินตภำพตำมเนื่องจำกลักษณะดังกล่ำวน่ำจะเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของชำวเขมรซึ่งคือผู้อ่ำน 
ผู้ประพันธ์จึงใช้วิธีกำรบรรยำยในสิ่งที่ เป็นที่รับรู้ โดยทั่วเพ่ือให้ ผู้ อ่ำนสำมำรถจินตนำกำรได้ 
ตำมท่ีบรรยำย 
 

 1.2  เครื่องแต่งกำยของทหำร 
 เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรพรรณนำกำรแต่งกำยของทหำรในตอนที่

พระบำทพรหมทัตต์ประพำสป่ำและตอนที่ท้ำววิรุฬมำตย์ออกรบ โดยผู้ประพันธ์ได้สอดแทรก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ในตอนที่พระบำทพรหมทัตต์ประพำสป่ำมีกำรกล่ำวถึงกำรแต่ตัวของทหำร  
ดังบทประพันธ์ 
 
 13  ក្សង្កព្ោយាក្ស់អាវកស្នាយ តត  ចិតតែ ានកមាះម តចបាំង្កព្ចីនព្ា 
  ោន់ដាវលាំហរង្កស្លៀក្សកខ្ាជ្េា   ព្រ ង្ចាំព្រះមែាក្ស្ព្តកជ្ៀស្ឋជ្័យ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 1, 2) 
 

 13  กองหลังสวมเสื้อเสนำยุทธ ์  จิตหำญมุมำนะกำรศึกหลำยครำ 
  ถือดำบหอกนุ่งกำงเกงชวำ   แต่งรอพระมหำกษัตริย์เชษฐ์ชัย ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยลักษณะกำรแต่งตัวของทหำรกองหลัง 
โดยบรรยำยกำรแต่งตัวว่ำสวมเสื้อแบบเสนำยุทธ์ คือ เสื้อที่ใส่ส ำหรับกำรออกรบ และสวมกำงเกงชวำ 
โดยสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นกำงเกงแบบหนึ่งใช้ส ำหรับสวมใส่ของทหำร นอกจำกนี้ในตอนที่  
ท้ำววิรุฬมำตย์ออกรบมีกำรบรรยำยกำรแต่งกำยของทหำรและอำวุธ ดังบทประพันธ์ 
 
 624  ចាំហណក្សឯរួក្សដំរីស្ឹក្ស   មែិង្ារនលឹក្សឥតញកញីត 
  រលកស្ះជ្ិះកស្ះាក្ស់មួក្សវកឺត   រាជ្ស្ីែក៍ចះវុ៉ឺតហព្ស្ក្សរាំារ ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 79) 
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 624  ส่วนพวกชำ้งศึก   มหิงสำนำ่กลัวไม่หวัน่ไหว 
  พลม้ำขี่ม้ำสวมหมวกตั้งตรง   รำชสีห์รู้ค ำรำมร้องรุกรำน ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยลักษณะกำรแต่งตัวของทหำรม้ำที่มี 
กำรสวมหมวก แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของทหำรฝ่ำยนี้ที่สันนิษฐำนว่ำน่ำจะแต่งตัวโดดเด่นและ
แปลกไปกว่ำทหำรฝ่ำยอ่ืน ๆ คือ มีกำรสวมหมวกที่มีลักษณะเชิดขึ้น ผู้ประพันธ์จึงน ำลักษณะดังกล่ำว
มำบรรยำยในเนื้อเรื่อง 

 จำกข้อมูลทั้ งสองตอนแสดงให้ เห็นว่ำกำรแต่งกำยของทหำรมีกำรแยก 
ตำมประเภทและหน้ำที่ เช่น ทหำรกองหลังรักษำพระองค์แต่งกำยด้วยเสื้อและสวมกำงเกง ทหำรม้ำ
แต่งกำยแตกต่ำงจำกทหำรกองอ่ืนคือกำรสวมหมวก กำรแต่งกำยของทหำรนี้สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะเด่นของทหำรเขมรในอดีตที่ผู้ประพันธ์ได้น ำมำบันทึกไว้ ในเรื่องนี้ตำมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ของผู้ประพันธ์ 
 

2.  โชคชะตำ 
 จำกกำรเปรียบเทียบเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏ 

ภำพสะท้อนควำมเชื่อเรื่องดวงชะตำ ซึ่งผู้ประพันธ์สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องโดยกำรบรรยำย 
กำรท ำนำยดวงชะตำก่อนออกไปรบ โดยในเรื่องลักษณวงศ์บรรยำยถึงดวงชะตำของท้ำววิรุญมำศ 
ดังนี้ 
 
   จะขัดข้องหรือจะคล่องไม่แคล้วคลำด โหรำรำชจงแสดงให้แจ้งจิต 
  โหรบังคมก้มกรำบพระทรงฤทธิ์  แล้วคูณคิดตำมโชคโฉลกวัน 
  ปีมะเส็งเดือนเก้ำเป็นครำวเครำะห์  ถูกจ ำเพำะทิพมำสจะโศกศัลย์ 
  แรมสบสำมค่ ำสงัดพฤหัสวัน   แจ้งส ำคัญเครำะห์กรุงกระษัตรำ 
  จึ่งยอกรอ่อนอุตมำงค์เกล้ำ   พระเครำะห์ท้ำวถึงสิ้นพระชันษำ 
  ด้วยตกศูนย์คูณต้องชำดชะตำ  จงรอรำหยุดยั้งระวังองค์ 
  อันไพรีมีฤทธิ์เขำคอยรบ   ตำมจะพบกันที่ในไพรระหง 
  จะเสียทัพอัปรำกลำงณรงค์   เป็นมั่นคงค ำข้ำโหรำทำย ฯ 

(นิทำนค ำกลอนสุนทรภู่เรื่อง ลักษณวงศ์, 78) 
 

 จำกบทประพันธ์แสดงให้เห็นควำมเชื่อเรื่องดวงชะตำโดยกล่ำวว่ำดวงชะตำของ  
ท้ำววิรุญมำศ ในวันพฤหัสบดี แรม 3 ค่ ำ เดือนเก้ำ ปีมะเส็ง นี้เป็นฤกษ์ไม่ดีถึงครำวเครำะห์เนื่องจำก
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ค ำนวณทำงโหรำศำสตร์แล้วเลขตกที่ 0 เนื่องจำกวันพฤหัสบดีเท่ำกับ 5 เดือนเก้ำเท่ำกับ 9 ปีมะเส็ง
เท่ำกับ 6 เมื่อน ำมำรวมกันผลลัพธ์เท่ำกับ 20 จำกนั้นจึงลบผลลัพธ์ดังกล่ำวด้วย 10 ไปเรื่อย ๆ  
จึงเหลือเศษ 0 ซึ่งถือว่ำดวงชะตำขำด ในส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏควำมเชื่อ 
เรื่องดังกล่ำวโดยมีกำรน ำไปดัดแปลงให้เข้ำกับควำมเชื่อของชำวเขมร ดังบทประพันธ์ 
 
 627  កទីរកស្ដចឲ្យកែៅាព្គូកែារ  កលខ្កឡាឲ្យទាយកមីលក្សលោរ 
  ដលៃកនះដលៃជ្ាលអកទណា៎    ស្ូមព្ររ់ោរអញឲ្យោរ់ៗ ។ 
 628  កព្ាះអញោល រ់កធេីស្ឹក្សកព្ចីនព្ា  មិនហដលកចនះណាភ្័យខ្លាចស្ល រ់ 
  ចូរកែារគន់គូររូក្សឡូក្សឡារ់   ព្តូវចរ់កមីលកព្ាះឲ្យកទៀង្ព្តង្់ ។ 
 629  កែារវាយកលខ្កឃីញរ ាំែ ានទូល  កព្ាះកលខ្រ ាំព្ស្ួលចាំកាះអង្គ 
  គ ណកលីាាំង្ែារែដាច់កស្ររង្់   កឃីញព្តង្់អាស្ រាមានកព្ាះធៃន ។ 
 630  អង្គារចូលហព្ជ្ក្សរីហខ្ចស្ ់  កៅែលាស្ម់ក្សកស្យែដាច់ជ្នែ 

  ជ្ាាស្ូនយកស្ះអាព្ក្សក់្សស្  ន   គិតគន់រង្គំព្ោរទូលលា ។ 
 631  ររិព្តស្ូមកស្ដចរង្អង្់ស្ិន  ករីាមក្សបួនចិនក្ស ាំយាព្ា 
  ព្តូវព្តង្់កព្ាះធាំក្ស្័យជ្ីវា៉ា    ស្ូមក្ស ាំក្ស្ព្ាកទៅចបាំង្កឡីយ ។ 
 632  កជី្ង្ស្ឹក្សខ្ាង្កគស្ ទធស្ឹង្កលកីង្  ឯទ័រខ្ាង្កយីង្ចបាំង្ោរ់កស្បីយ 
  ករីខ្ាំកចញកទៅចញក់គកែីយ   មាច ស្ក់អីយ រ់ខ្ានរនលអជ្ា ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 79-80) 
 
 627  จึงเสด็จให้เรียกตำครูโหร  ค ำนวณให้ทำยดูกลกำร 
  วันนี้วนัดีงำมไหมหนำ   ขอบอกกำรเรำให้เร็วไว ฯ 
 628  เพรำะกูเคยท ำศึกหลำยครั้ง  ไม่เคยดังนี้กลัวตำย 
  จงโหรค ำนวณบวกเลขตำมวิธโีหรำ  ต้องจับดูเครำะห์ให้เที่ยงตรง ฯ 
 629  โหรตีเลขเห็นไม่กล้ำทูล  เพรำะเลขไม่ดีเฉพำะองค ์
  คุณเหนือตั้งหำรตัดใส่พินำศ   เห็นตรงอสุรำมีเครำะห์หนัก ฯ. 
 630  อังคำรเข้ำแทรกจำกเดือนก่อน เสำร์เปลี่ยนมำเสวยตัดชนมำ 
  ชะตำสูญสิน้ชั่วรำ้ยยิ่ง   คิดค ำนวณบังคมกรำบทลูว่ำ ฯ 
 631  บพิตรขอเสด็จหยุดก่อน  ถ้ำตำมกระบวนแม่ทัพไม่ยำตรำ 
  ต้องถูกเครำะห์ใหญ่กษัยชีวำ  ขออย่ำกษัตรำไปรบเลย 
 632  เชิงศึกข้ำงเขำล้วนเถกิง  ฝ่ำยทัพขำ้งเรำรบเร็วสบำย 
  ถ้ำพยำยำมออกไปแพ้เขำแล้ว  พระองค์เอยหยุดกอ่นได้เป็นดี ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
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 จำกบทประพันธ์ ในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อเรื่อง
ดวงชะตำโดยกล่ำวถึงกำรเคลื่อนของดวงดำวที่มีผลต่อดวงชะตำของท้ำววิรุฬมำตย์ โดยบรรยำยว่ำ
พระเสำร์เข้ำมำแทรกพระอังคำรจึงท ำให้ชะตำขำด ซึ่งควำมเชื่อนี้ปรำกฏในมหำทักษำมหำภูติกำลโยค
และอังควิชำว่ำ “พระอังคารเสวยอายุพระเสาร์แทรกจะเกิดความถูกเสี้ยนหนามเลือดตกยางออก  
ถ้าเป็นความมักแพ้เขา”1 

 จำกบทประพันธ์ทั้ งสองเรื่องจะเห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์  พรำมเกสสร 
มีควำมแตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์แม้จะเป็นกำรพรรณนำในตอนเดียวกันแต่ผู้ประพันธ์บรรยำย 
โดยกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดควำมเชื่อของผู้ประพันธ์เข้ำไปแทนจำกกำรค ำนวณเศษเลข
เปลี่ยนเป็นกำรเสวยอำยุของดำวพระเครำะห์แทน เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ำในสังคมเขมรมีควำมเชื่อ
เกี่ยวกับกำรเสวยดำวพระเครำะห์ที่จะส่งผลต่อชีวิตและกำรกระท ำ ดังที่อรวรรณ บุญยฤทธิ์ กล่ำวว่ำ
คนเขมรมีควำมเชื่อเรื่องหมอดูและกำรท ำนำยโชคชะตำ โดยทั่วไปก่อนจะท ำกิจกรรมหรือ 
งำนส ำคัญ ๆ มักจะมีกำรท ำนำยเรื่องต่ำง ๆ ก่อน2 ซึ่งถือว่ำเป็นควำมโดดเด่นของเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสร 
 

3.  เพลงเขมร 
 วรรณคดีเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรปรำกฏภำพสะท้อนวัฒนธรรมเขมร คือ 

กำรใช้เพลงเขมร ในตอนที่พระลักขณ์สินนวงส์กับนำงเทพเกสสรร้องเพลงโต้ตอบกัน โดย  
ในตอนดังกล่ำวปรำกกฎชื่อบทเพลงที่ใช้ในกำรร้องโต้ตอบระหว่ำงกัน ดังนี้ 
 
 400  ក្សនិដឋាកព្ចៀង្ជ្ារទដក្សស្យ  រនាយព្ោរទូលកដាយកស្ែ ះស្រ 
  ចូរករៀមកព្ចៀង្ម នណារវរ   រអូនតកព្ចៀង្កព្ោយអនក្សព្រជ្ញព្រយ ។ 
 401  ក្ស្ព្ាកព្ចៀង្លាឱភ្ួង្ស្ួគ៌ា  ព្ក្សអូរម ខ្គួរឲ្យស្របយ 
  កព្ចៀង្រទែាត់ជ្ាយរីករាះស្យ   ចិតតាែ នណាយចង្់កទៅឋានស្ួា៌ា  ។ 

(พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่ม 2, 49) 
 
 
 
 

                                                           
1 เทพย์ สำริกบุตร, หนังสืออนุสรณ์พระรำชทำนเพลิงศพ พ.ต.ท.ฑีฆำยุ ชินะนำวิน, (กรุงเทพฯ: วิทยำกร

, 2514), 30. 
2 คณะกรรมกำรกลุ่มผลิตชุดวิชำภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ ภำษำเขมรเพ่ือกำร

สื่อสำร หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งท่ี 8), (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช, 2559), 4-36. 
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 400  ขนิษฐำร้องเป็นบทดอกสร้อย ถอยกรำบทูลโดยสโมสร์ 
  จงเรียมร้องก่อนนำบวร ์   น้องต่อเพลงหลังนักปรำชญป์รำย ฯ 
 401  กษัตรำร้องว่ำโอ้พวงสวรรค์  กลิ่นหอมหน้ำควรให้สบำย 
  ร้องบทผัดชำย1ไพเรำะระสำย  จิตไม่หน่ำยอยำกไปที่สวรรคำ ฯ 

(แปลโดยผู้วิจัย) 
 

 จำกบทประพันธ์ ผู้ประพันธ์บรรยำยกำรร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่ำงพระลักขณ์สินนวงส์
กับนำงเทพเกสสรโดยเนื้อหำที่ทั้งคู่ร้องเป็นเนื้อหำที่มีนัยแฝงถึงเรื่องควำมรัก โดยผู้ประพันธ์กล่ำวถึง
เพลงที่ทั้งคู่ร้องโดยกว่ำว่ำนำงเทพเกสสรร้องเพลงดอกสร้อยจำกกำรศึกษำผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำน่ำจะ
หมำยถึงกลอนดอกสร้อย คือ กลอนชนิดหนึ่งหนึ่งบทมี 8 วรรค วรรคแรกค ำที่ 2 เป็นค ำว่ำ เอ๋ย  
วรรคสุดท้ำยลงท้ำยวรรคด้วยค ำว่ำ เอย2 ส่วนพระลักขณ์สินนวงส์ร้องเพลงผัดชำย (ែាត់ជ្ាយ) คือ  
เพลงโบรำณชนิดหนึ่งของเขมรมักใช้ในงำนมงคลต่ำง ๆ เช่น งำนแต่ง เป็นต้น 3 โดยบทเพลงทั้งสอง 
ที่ผู้ประพันธ์เลือกมำนั้นเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเขมรที่มีกำรใช้เพลงเฉพำะเจำะจง 
กับเรื่อง ดังเช่นเพลงพัดชำยซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ส ำหรับงำนแต่งงำน ผู้ประพันธ์ได้เลือกเพลงดังกล่ำว  
เป็นเพลงที่ตัวละครร้องเพ่ือแสดงควำมรักต่อกันซึ่งนอกจำกเนื้อหำจะแสดงควำมรักแล้วชนิดของเพลง
ก็ยังสำมำรถแสดงออกถึงควำมรักได้เช่นเดียวกัน 

 
 
 จำกกำรศึกษำลักษณะเด่นด้ำนภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเขมร พบทั้งหมด  

3 ลักษณะ คือ ภำพสะท้อนด้ำนเครื่องแต่งกำย ภำพสะท้อนด้ำนควำมเชื่อเรื่องโชคชะตำ และ  
ภำพสะท้อนด้ำนกำรใช้เพลงเขมร พบว่ำภำพสะท้อนด้ำนเครื่องแต่งกำยและภำพสะท้อนด้ำน 
ควำมเชื่อเรื่องโชคชะตำเป็นภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันของกัมพูชำและไทยซึ่งปรำกฏ
เช่นเดียวกันแต่มีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันออกไป โดยผู้ประพันธ์ได้ประแทรกรำยละเอียดของตน  
ลงไปท ำให้แม้ว่ำจะปรำกฎควำมเชื่อในเรื่องเดียวกันแต่มีรำยละเอียดแตกต่ำงกัน แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของกำรแปลวรรณกรรมจำกภำษำไทยสู่ภำษำเขมรแบบกำรแปลเอำควำม ในส่วนของ 
ภำพสะท้อนด้ำนกำรใช้เพลงเขมรในกำรพรรณนำเกี้ยวพำรำสีของตัวละครเอกฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง
เป็นลักษณะของกำรเพ่ิมลักษณะเด่นพิเศษซึ่งน่ำจะเป็นที่นิยมของชำวกัมพูชำที่ตัวละครเอกทั้งสอง

                                                           
1 ែាត់ជ្ាយ /phat-cɨəy/ หมำยถึง ช่ือบทเพลงโบรำณของเขมรใช้ส ำหรับงำนมงคล เช่น งำนแต่ง 
2 วิเชียร เกษประทุม, ลักษณะค ำประพันธ์ไทย, (กรุงเทพฯ: เรืองแสงกำรพิมพ์, 2554), 43-44. 
3 រ ទធស្ស្នរណឌ ិតយ, វចនាន ព្ក្សមហខ្ែរ ភាគទី 1 ក្ស-ម (ករះរ មពព្ាទី 5), (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ករាង្រ មពក្សមពុជ្ា, 1967), 696. 
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ต้องมีกำรแสดงควำมรักซึ่งกันและกันดังที่ Peng Phat1 และ Seng Sovanndara2 กล่ำวโดยสรุป 
ได้ว่ำขนบวรรณคดีเขมรสมัยกลำงนิยมกำรพรรณนำบทเกี้ยวพำรำสีเพ่ือแสดงควำมรักของหนุ่มสำว 
นอกจำกนี้ในตอนเดียวกันในฉบับภำษำเขมรยังมีกำรกล่ำวถึงบทเพลงที่ใช้ในงำนแต่ง คือ เพลงผัดชำย 
เพ่ือช่วยแสดงถึงอำรมณ์ควำมรักของตัวละครทั้งสอง 
 
ลักษณะเด่นด้ำนควำมงำมทำงวรรณศิลป์ 

 จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องลักษณวงศ์ ตอนที่  1 ถึง 7 และเรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มที่ 1 และ 2 ในด้ำนควำมงำมทำงวรรณศิลป์พบว่ำทั้งสองเรื่อง 
มีกำรใช้กลวิธีสร้ำงควำมงำมทำงวรรณศิลป์เช่นเดียวกัน คือ กำรใช้ค ำซ้ ำ กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดี
แบบฉบับ กำรใช้ภำพพจน์ ฯลฯ นอกจำกนี้ เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรยังพบกลวิธี 
กำรสร้ำงควำมงำมทำงวรรณศิลป์ที่มีควำมโด่ดเด่นและพบเฉพำะในเรื่องดังกล่ำว คือ กำรใช้  
ค ำบริวำรศัพท์ ดังนี้ 

1.  กำรใช้ค ำบริวำรศัพท์ 
 ค ำบริวำรศัพท์ (ររិវារស្័រទ) หมำยถึง ค ำที่ง่ำยต่อกำรออกเสียงและมีน้ ำเสียงที่ไพเรำะ  

น้ ำเสียงเปลี่ยนไปตำมค ำศัพท์เดิม เพ่ือให้มีควำมหมำยที่มำกขึ้นโดยมีเค้ำของควำมหมำยเดิมคงอยู่ 3 
ซึ่งตรงกับค ำเสริมสร้อย4ในภำษำไทย เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรมีกำรใช้ค ำบริวำรศัพท์ 
เพ่ือเพ่ิมควำมงำมทำงวรรณศิลป์ ซึ่งค ำเสริมสร้อยนี้ช่วยให้เสียงของค ำในบทพำกย์ 7 มีควำมไพเรำะ
ยิ่งขึ้น เนื่องจำกมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน โดยในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอเก่ียวกับลักษณะควำมหมำย
ของค ำบริวำรศัพท์ที่ปรำกฏในเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ดังนี้ 

 1.1  มีควำมหมำยเฉพำะค ำแรก 
 ค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำแรก หมำยถึง ค ำบริวำรศัพท์ที่มี

ควำมหมำยเฉพำะค ำแรกส่วนค ำที่ 2 ไม่มีควำมหมำย โดยเป็นเพียงส่วนขยำยค ำแรกให้มีควำมหมำย 
ที่บ่งบอกถึงปริมำณท่ีมำกขึ้นกว่ำเดิม หนักแน่นและช่วยให้ออกเสียงได้เพรำะยิ่งขึ้น เช่น 

 

                                                           
1 Interview with Peng Phat, Lecturer of Thai literature at institute of foreign language (IFL), 

Royal University of Phnom Penh, October 6, 2020. 
2 Interview with Seng Sovanndara, president department of Foreign literature, Cambodia 

Literati Association, October 8, 2020. 
3 ស្ ីស្ វតា ិរ ូរក្សខស្ ,ី ររិវារស្័រទក្សនុង្ភាស្ហខ្ែរ, (ព្ក្ស ង្ភ្នាំករញ: ស្មាគមស្កមដច ជួ្ន ណាត, 1972), ណ. 
4 กำญจนำ นำคสกุล. “แบบกำรเสริมสร้อยในภำษำไทยและเขมร.” วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย, 

ฉบับท่ี 24 (ธันวำคม 2550): 154. 
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ตำรำงที่ 154 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำแรก 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ខ្ែីខ្ែាត (ខ្ែីោែ ត)់ ขมีขมัน ខ្ែី เร็ว ខ្ែាត - 
ព្ជ្ លព្ជ្ រ ถลำ ព្ជ្ ល พลั้ง ព្ជ្ រ - 
កលកីង្លកាន เจริญรุ่งเรือง កលកីង្ รุ่งเรือง លកាន ค ำส ำหรับประกอบกับ កលកីង្ 
លេាយលេាត ់ ถวำย លេាយ ถวำย លេាត ់ ค ำส ำหรับประกอบกับ លេាយ 
កព្ទតកព្ទាត โงกเงก កព្ទត เอียง កព្ទាត - 
ែគារ់ែគន ់ เอำอกเอำใจ ែគារ ់ เอำใจ ែគន់ - 
លបីលបញ เลื่องลือ លប ី ระบือ លបញ ค ำส ำหรับประกอบกับ លប ី

 
 จำกตัวอย่ำงพบว่ำค ำบริวำรศัพท์ข้ำงต้นเป็นค ำที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำแรก

เท่ำนั้น โดยเมื่อเพ่ิมค ำที่สองเข้ำมำแล้วจะท ำให้ควำมหมำยของค ำแรกมีน้ ำหนักของค ำหรือ
ควำมหมำยขยำยกว้ำงมำกขึ้นซึ่งควำมหมำยดังกล่ำวนั้นยังคงเค้ำควำมหมำยเดิมอยู่ 
 

 1.2  มีควำมหมำยเฉพำะค ำที่ 2 
 ค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำที่ 2 หมำยถึง ค ำบริวำรศัพท์ที่ค ำแรก 

ไม่มีควำมหมำยแต่เป็นค ำที่ขยำยค ำที่ 2 ให้มีควำมหมำยหนักแน่นขึ้นและช่วยให้ออกเสียงได้เพรำะ เช่น 
 

ตำรำงที่ 155 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ក្សហណដ ង្ក្សកណដ ាច วังเวง ក្សហណដ ង្ - ក្សកណដ ាច โดดเดี่ยว 
ខ្ែួលកខ្ែៅ มืดมน ខ្ែួល ค ำส ำหรับประกอบกับ កខ្ែៅ កខ្ែៅ ด ำ 
គនីាន  เหล่ำพวก, คณะ គន ី ค ำส ำหรับประกอบกับ ាន  ាន  หมู่, พวก 
កវលោល  เดินพล่ำน កវល - ោល  พล่ำน 
កជ្ៀង្ជ្ាក់្ស แน่แท้ កជ្ៀង្ - ជ្ាក្ស ់ ชัด 
ព្តូលព្តួយ ยอดดวงใจ ព្តូល ค ำส ำหรับประกอบกับ ព្តួយ ព្តួយ ยอด 
កទីលទាល ់ ขำดตกบกพร่อง កទីល - ទាល ់ ไม่ครบ 
ែគត់ែគង្ ់ เลี้ยงดูอย่ำงด ี ែគត់ ค ำส ำหรับประกอบกับ ែគង្ ់ ែគង្់ เลี้ยงดู 
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 จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นพบว่ำเป็นค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยเฉพำะค ำที่สองหรือ
ค ำหลังเท่ำนั้น ส่วนค ำแรกเป็นค ำที่น ำมำประกอบกันเมื่อแยกค ำออกแล้วจะไม่มีควำมหมำย เมื่อ  
เพ่ิมค ำแรกเข้ำมำแล้วจะท ำให้ควำมหมำยของค ำที่สองมีควำมหมำยกว้ำงมำกขึ้นซึ่งควำมหมำย
ดังกล่ำวนั้นยังคงเค้ำควำมหมำยเดิมของค ำที่สองอยู่ 
 

 1.3  มีควำมหมำยท้ังสองค ำ 
 ค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ หมำยถึง ค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำย

ทั้งค ำแรกและค ำที่ 2 โดยเมื่อรวมกันแล้วท ำให้มีควำมหมำยหนักแน่นขึ้นและช่วยให้ออกเสียง 
ได้เพรำะ โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ เน้นควำมหมำยที่ค ำพยำงค์แรก เน้นควำมหมำยพยำงค์สอง 
เน้นควำมหมำยทั้งสองพยำงค์ และควำมหมำยเปลี่ยนทั้งสองพยำงค์ ดังนี้ 

 1.3.1  เน้นควำมหมำยท่ีค ำพยำงค์แรก 
ตำรำงที่ 156 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยเน้นควำมหมำยที่ค ำพยำงค์แรก 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ក្សដួលកដដ  เดือดดำล ក្សដួល รุ่มร้อน កដដ  ร้อน 
ហព្ក្សលព្ោស្ ់ เกลื่อนกลำด ហព្ក្សល มำกพอควร ព្ោស្ ់ หนำ 
ព្ជ្រ់ព្ជ្ ល ล้มลงซบ ព្ជ្រ ់ ก้มหน้ำงุด ព្ជ្ ល เกิน 
ព្ាណកព្តីយ ทะนุถนอม ព្ាណ ดูแล កព្តីយ ฝั่ง 
ព្រ ង្កព្រៀរ จัดเตรียม ព្រ ង្ เตรียม កព្រៀរ เปรียบ 
ព្រឺព្រួច ขุนลุก ព្រឺ ขนลุก ព្រួច พรวด 
កព្ាង្ព្ាត สว่ำงไสว កព្ាង្ สว่ำง ព្ាត รวม 
ស្ករ់ស្កល ់ อ่ิมอกอ่ิมใจ ស្ករ ់ อ่ิมใจ ស្កល ់ อ่ิม 
ស្ែ័ព្គកស្ែ ះ สมัครใจ ស្ែ័ព្គ เต็มใจ កស្ែ ះ ซื่อตรง 
      

 
จำกตัวอย่ำงพบว่ำค ำบริวำรศัพท์ดังกล่ำวเป็นค ำที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ 

โดยทั้งสองค ำอำจจะเป็นค ำที่มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันหรือมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน  
เมื่อน ำมำประกอบกันแล้วควำมหมำยของค ำจะเน้นที่ค ำแรก ส่วนค ำที่สองเป็นส่วนขยำยที่ท ำให้มี
ควำมหมำยกว้ำงขึ้นมำกกว่ำเดิม 
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 1.3.2  เน้นควำมหมำยพยำงค์สอง 
ตำรำงที่ 157 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยเน้นควำมหมำยที่ค ำพยำงค์สอง 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 
ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

ក្សដុក្សក្សដួល กลัดกลุ้ม ក្សដុក្ស ตกใจ ក្សដួល ร้อนรุ่ม 
កព្ក្សៀមព្ក្សាំ ระทมใจ កព្ក្សៀម แห้ง ព្ក្សាំ เศร้ำหมอง 
ក្ស្ិណក្ស្័យ สูญสิ้น ក្ស្ិណ ครำว ក្ស្័យ สิ้น 
ាន ន់កគនរ ตริตรอง ាន ន ់ หมำงใจ កគនរ พิจำรณำ 
ចបស្ច់បង្ คุณพี่ ចបស្ ់ ชัดเจน ចបង្ พี่ใหญ่ 
លនាក្ស់លនម ทะนุถนอม លនាក្ស ់ ชั้น លនម ถนอม 
លលាហលលង្ บรรยำย លលា ใส ហលលង្ บอก 
ហររហរក្ស แยกทำง ហររ กลับ ហរក្ស แยก 
កែលក្សកែលាះ ทะยำน កែលក្ស ผลึก កែលាះ กระโดดข้ำม 
ភាន់ភាាំង្ งวยงง ភាន់ หลง ភាាំង្ งง 
កមដចមដង្ สักครั้ง កមដច อย่ำงไร មដង្ คร้ังหนึ่ง 

 
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น พบว่ำค ำบริวำรศัพท์ดังกล่ำวเป็นค ำที่มีควำมหมำย

ทั้งสองค ำ โดยทั้งสองค ำอำจจะเป็นค ำที่มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน 
หรือมีควำมหมำยที่ต่ำงกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อน ำมำประกอบกันแล้วควำมหมำยของค ำจะเน้นที่ 
ค ำท่ีสอง ส่วนค ำแรกเป็นส่วนขยำยที่ท ำให้มีควำมหมำยกว้ำงขึ้นมำกกว่ำเดิม 
 

 1.3.3  เน้นควำมหมำยท้ังสองพยำงค์ 
ตำรำงที่ 158 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยเน้นควำมหมำยทั้งสองพยำงค์ 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ោល ស្ក់វលីយ โต้ตอบ ោល ស្ ់ สลับ កវលីយ ตอบ 
 ៃុយ ៃុរ หอมจับใจ  ៃុយ หอม  ៃុរ1 หอมอบอวล 
 លីក លច บดขยี้  លី ขยี ้ ក លច บี้ 
កទាស្ទាស្ ់ ควำมผิด កទាស្ โทษ ទាស្ ់ ผิดใจ 
ព្ទព្ទង្់ ทรงไว ้ ព្ទ ประคอง ព្ទង្់ ทรง 

                                                           
1 ค ำว่ำ  ៃុរ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ  ៃរ หมำยควำมว่ำ หอมอบอวล 
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ตำรำงที่ 158 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยเน้นควำมหมำยทั้งสองพยำงค ์(ต่อ) 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
កព្ទតកព្ទាម ล้มรำบ កព្ទត เอียง កព្ទាម รำบลง 
ព្រយព្ររ ់ บอกโดยทั่ว ព្រយ สำด ព្ររ ់ บอก 
រ ះការ พลุ่งพลำ่น រ ះ เดือด ការ ล้น 
ភ្លឺកែលក្ស สว่ำงแวววำว ភ្លឺ สว่ำง កែលក្ស แวววำว 
ម ឺង្មា ត ់ ค ำมั่น ម ឺង្ แน่น មា ត ់ ค ำ 
យរ់យន ់ ดึกดื่น យរ ់ กลำงคืน យន ់ เกิน 
លិចលង្់ ล่มจม លិច จม លង្់ จม 
លអិតកលាអ ច ป่นปี้, แหลกลำญ លអិត ละเอียด កលាអ ច แหลก 
ព្ស្ក្សព្ស្នត สร่ำงเซำ ព្ស្ក្ស ทุเลำ ព្ស្នត อ่อน, ทุเลำ 
កព្ស្ចព្ស្រ់ หลั่งริน កព្ស្ច รด ព្ស្រ់1 พรม 
កស្លក្សស្ល ាំង្ ซีดเซียว កស្លក្ស ซีด ស្ល ាំង្ ซีด 
ស្េះហស្េង្ เสำะแสวง ស្េះ เสำะหำ ហស្េង្ หำ 
អាកឡាះអាល័យ อำลัยอำวรณ ์ អាកឡាះ ห่วงใย អាល័យ ห่วงใย 

 
จำกตัวอย่ำงค ำบริวำรศัพท์ดังกล่ำว พบว่ำเป็นค ำที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ 

โดยทั้งสองค ำเป็นค ำที่มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันหรือมีควำมหมำยใกล้เคียงกัน เมื่อน ำมำ 
ประกอบกันแล้วควำมหมำยของค ำทั้งสองจะเสริมและเน้นควำมหมำยซึ่งกันและกันท ำให้ได้ค ำ  
ที่มีควำมหมำยที่เน้นย ำควำมหรือขยำยควำมหมำยกว้ำงข้ึนกว่ำเดิม 
 

 1.3.4  ควำมหมำยเปลี่ยนทั้งสองพยำงค์ 
ตำรำงที่ 159 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยควำมหมำยเปลี่ยนทั้งสองพยำงค์ 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 
ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

ខ្ពង្់ខ្ពស្ ់ ประเสริฐ ខ្ពង្់ สันเขำ ខ្ពស្ ់ สูง 
លនា ាំង្លនាក់្ស กลัดกลุ้ม លនា ាំង្ ข้อ លនាក្ស ់ ชั้น 
កែដក្សែដិត รักใคร่ កែដក្ស เอนลงนอน ែដិត ซับ 
ករៀររារ់ เล่ำเร่ืองรำว ករៀរ จัด រារ់ นับ 

                                                           
1 ค ำว่ำ ព្ស្រ់ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นค ำว่ำ ព្ស្រ หมำยควำมว่ำ พรมน้ ำ 
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ตำรำงที่ 159 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่มีควำมหมำยทั้งสองค ำโดยควำมหมำยเปลี่ยนทั้งสองพยำงค์ (ต่อ) 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 
ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

ស្នធឹក្សស្ដនធ ทุกข์ระทม ស្នធឹក្ស มำกมำย ស្ដនធ คร้ึม 
ស្ៃួតស្ៃរ ់ แห้งโหย ស្ៃួត แห้ง ស្ៃរ ់ หยุดนิ่ง 
អាក់្សអន់ น้อยใจ អាក់្ស ติดขัด អន់ อ่อน 

 
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น พบว่ำค ำบริวำรศัพท์ดังกล่ำวเป็นค ำที่มีควำมหมำย

ทั้งสองค ำ โดยทั้งสองค ำอำจจะเป็นค ำที่มีควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน  
หรือมีควำมหมำยที่ต่ำงกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อน ำมำประกอบกันแล้วควำมหมำยของค ำจะไม่เน้นที่ 
ค ำใดค ำหนึ่งแต่จะเกิดเป็นค ำที่มีควำมหมำยใหม่โดยควำมหมำยใหม่ของค ำดังกล่ำวอำจดเกิดจำก  
กำรใช้ควำมหมำยโดยเปรียบเทียบ เช่น ខ្ពង្់ หมำยถึง สันเขำ, ខ្ពស្់ หมำยถึง สูง เมื่อน ำสองค ำ 
มำประกอบกันเป็นค ำว่ำ ខ្ពង្់ខ្ពស្ ់แปลว่ำ ประเสริฐซึ่งเป็นค ำที่เกิดควำมหมำยใหม่โดยกำรเปรียบเทียบ
จำกค ำเดิม เป็นต้น 
 

 1.4  ไม่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ 
 ค ำบริวำรศัพท์ที่ไม่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ หมำยถึง ค ำบริวำรศัพท์ที่ทั้งค ำแรก

และค ำที่สองเมื่อแยกจำกกันแล้วจะไม่มีควำมหมำยโดยเฉพำะต้องประกอบกันทั้งสองค ำจึงจะ  
มีควำมหมำย ดังนี้ 
ตำรำงที่ 160 แสดงค ำบริวำรศัพท์ที่ไม่มีควำมหมำยทั้งสองค ำ 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ค ำที่ 1 ค ำที่ 2 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
ខ្្ឹក្សខ្្ួល สะอึกสะอ้ืน ខ្្ឹក្ស - ខ្្ួល ค ำส ำหรับประกอบกับ ខ្្ឹក្ស 
កព្ចៀវដព្ច เร็วพลัน កព្ចៀវ - ដព្ច - 
កែដាះែដង្ พูดเป็นนัย កែដាះ - ែដង្ - 
មនីមាន  ขมีขมัน មន ី - មាន  - 

 
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น พบว่ำค ำบริวำรศัพท์ดังกล่ำวเป็นค ำที่ ไม่มี

ควำมหมำยทั้งสองค ำ โดยเมื่อแยกกันแล้วไม่เป็นค ำที่ไม่มีควำมหมำยเฉพำะแต่เมื่อประกอบกันจะได้
ค ำสองพยำงค์ท่ีมีควำมหมำยและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน 
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บทที่ 8 
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ 

กำรศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณะวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
(ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเปรียบเทียบวรรณคดีทั้งสองเรื่องเพ่ือหำค ำตอบว่ำ  
ทั้งสองเรื่องมีควำมสัมพันธ์กันหรือไม่อย่ำงไร โดยศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ด้ำนองค์ประกอบของ
วรรณกรรมและกลวิธีกำรประพันธ์ แล้วน ำข้อมูลที่พบมำเปรียบเทียบใน 4 ประเด็น คือ รูปแบบ 
กำรประพันธ์ เนื้อหำ กลวิธีกำรประพันธ์ และกำรใช้ภำษำ ซึ่งผลกำรศึกษำพบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ 
พรำมเกสสรน่ำจะแปลไปจำกเรื่องลักษณะวงศ์ของสุนทรภู่เนื่องจำกมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน ดังนี้ 

ด้ำนลักษณะเด่นด้ำนกำรแปล พบ 2 ลักษณะ คือ กำรแปลแบบตรงตัวและกำรแปล 
แบบเอำควำม โดยกำรแปลแบบตรงตัวพบว่ำเป็นรูปแบบที่นิยมของผู้ประพันธ์ชำวกัมพูชำที่แปล
วรรณกรรมภำษำไทยไปเป็นภำษำเขมรโดยใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  
ส่วนกำรแปลแบบเอำควำมมักพบในกำรแปลโดยใช้รูปแบบค ำประพันธ์ต่ำงชนิดกัน แต่เรื่อง 
พระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกับเรื่องลักษณะวงศ์แม้จะใช้รูปแบบค ำประพันธ์ที่ใกล้เคียงกัน คือ  
บทพำกย์และกลอน แต่ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีกำรแปลทั้งสองแบบโดยแปลแบบตรงตัวในตอนเริ่มเรื่อง
หลังจำกนั้นจึงใช้กำรแปลแบบเอำควำมโดยเสริมรำยละเอียดและพรรณนำที่มีเอกลักษณ์เฉำะตนลงไป 

ด้ำนรูปแบบค ำประพันธ์ ผู้วิจัยเปรียบเทียบ 2 ประเด็น คือ ลักษณะค ำประพันธ์ และ 
กำรวำงสัมผัส ผลกำรเปรียบเทียบพบว่ำลักษณะค ำประพันธ์ของทั้งสองเรื่องมีควำมใกล้เคียงกัน 
โดยทั้งสองเรื่องใช้รูปแบบค ำประพันธ์ชนิดร้อยกรองเช่นเดียวกัน โดยเรื่องลักษณวงศ์ใช้ค ำประพันธ์
แบบกลอนนิทำน ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรใช้ค ำประพันธ์แบบบทพำกย์ 7 (រទាក្សយ 7) 
ซึ่งค ำประพันธ์ทั้งสองชนิดมีควำมใกล้ เคียงกันในเรื่องของจ ำนวนค ำและเหมือนกันในเรื่องของ 
กำรวำงสัมผัส อีกทั้งค ำประพันธ์แบบบทพำกย์ 7 ยังเป็นหลักฐำนประกำรหนึ่งที่สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรแต่งขึ้นภำยหลังเรื่องลักษณวงศ์เนื่องจำกค ำประพันธ์รูปแบบนี้ 
นิยมใช้ในกำรแต่งวรรณคดีเขมรในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระหริรักษ์รำมมหำอิศรำธิบดี (นักองค์ด้วง) 
เป็นต้นมำ ซึ่งช่วงดังกล่ำวเป็นระยะเวลำหลังจำกที่สุนทรภู่แต่งเรื่องลักษณวงศ์ ส่วนกำรเปรียบเทียบ
ในด้ำนกำรวำงสัมผัสพบว่ำทั้งสองเรื่องมีกลวิธีกำรวำงสัมผัสใกล้เคียงกัน โดยกำรก ำหนดสัมผัสสระ  
ทั้งสองเรื่องใช้กลวิธีเหมือนกัน 4 กลวิธี คือ ค ำเคียง ค ำเทียบเคียง ค ำแทรกเคียง และค ำแทรกแอก 
ส่วนค ำทบเคียงพบเฉพำะในเรื่องลักษณวงศ์ ในด้ำนกำรก ำหนดสัมผัสอักษรทั้งสองเรื่องใช้กลวิธี
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เหมือนกัน 5 กลวิธี คือ ค ำคู่ ค ำเทียบคู่ ค ำทบคู่ ค ำแทรกคู่ และค ำแทรกรถ ส่วนค ำเทียมรถและ 
ค ำเทียบรถพบเฉพำะในเรื่องลักษณวงศ์ ซึ่งแม้จะใช้กลวิธีวำงสัมผัสเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะของ  
กำรแปลแบบค ำต่อค ำหรือวรรคต่อวรรค แต่เป็นลักษณะของกำรได้รับอิทธิพลของกำรวำงสัมผัส
มำกกว่ำเพรำะค ำท่ีปรำกฏกำรใช้สัมผัสดังกล่ำวเป็นคนละค ำและต่ำงตอนกัน 

ด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยเปรียบเทียบ 5 ประเด็น คือ ล ำดับเนื้อหำ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร 
และฉำก ผลกำรเปรียบเทียบพบว่ำทั้งสองเรื่องมีล ำดับเนื้อเรื่องตรงตำมกันเป็นส่วนใหญ่แตกต่ำงกัน
เพียงรำยละเอียดของเนื้อหำ โดยเรื่องลักษณวงศ์มี 35 เหตุกำรณ์ ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์  
พรำมเกสสรมี 34 เหตุกำรณ์ เนื่องจำกเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรไม่ได้กล่ำวถึงที่มำในตอนต้น
เรื่องจำกนั้นทั้งสองเรื่องด ำเนินเหตุกำรณ์ตรงกันตลอดจนถึงเหตุกำรณ์ล ำดับที่ 25 ทั้งสองเรื่องมีกำร
สลับล ำดับเหตุกำรณ์ที่พระฤๅษีมอบอำวุธให้ตัวละครเอก ซึ่งตอนดังกล่ำวในเรื่องลักษณวงศ์อยู่ ใน
เหตุกำรณ์ล ำดับที่ 26 ส่วนเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรอยู่ในเหตุกำรณ์ล ำดับที่ 25 จำกนั้น 
ทั้งสองเรื่องก็ด ำเนินเหตุกำรณ์ตรงกันโดยตลอด ล ำดับต่อมำในส่วนของโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และ 
ตัวละคร ทั้งสองเรื่องมีโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และตัวละครที่เหมือนกัน แตกต่ำงกันในรำยละเอียด
เล็กน้อย เช่น กำรออกเสียงชื่อตัวละคร เป็นต้น ล ำดับสุดท้ำยกำรเปรียบเทียบฉำกบทว่ำทั้งสองเรื่อง
ใช้ฉำกที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ฉำกที่มีลักษณะทำงกำยภำพเป็นธรรมชำติ ฉำกที่เป็นเวลำ และ
ฉำกที่เป็นสภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (สภำพวัฒนธรรมของชนชั้นสูง สภำพสังคมชำวบ้ำน และ 
ฉำกกำรสู้รบ) แต่แตกต่ำงกันในรำยละเอียด เช่นกำรเปรียบเทียบชื่อพืชหรือสัตว์ในตอนเดียวกันพบว่ำ
เป็นชื่อของพืชหรือสัตว์คนละชนิดกัน ในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์กันของเรื่องลักษณวงศ์
และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ที่ทั้งสองเรื่องมีควำมเหมือนกันทั้งล ำดับเนื้อหำ โครงเรื่อง  
แก่นเรื่อง ตัวละครและฉำก แต่ต่ำงกันเพียงรำยละเอียดเท่ำนั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ส่งต่อกัน 

ด้ำนกลวิธีกำรประพันธ์ ผู้วิจัยเปรียบเทียบ 5 ประเด็น คือ กำรตั้งชื่อเรื่อง กำรเล่ำเรื่อง 
กำรด ำเนินเรื่อง กำรสร้ำงตัวละคร และกำรสร้ำงฉำก ผลกำรเปรียบเทียบในประเด็นด้ำนกำร 
ตั้งชื่อเรื่องพบว่ำทั้งสองเรื่องใช้กลวิธีเดียวกัน คือ กำรใช้ชื่อตัวละครเอก แต่ต่ำงกันที่เรื่องลักษณวงศ์  
ใช้ชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำยส่วนเรื่องพระลักษณวงศ์ใช้ชื่อตัวละครเอกฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิง ส่วนนี้
แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นและค่ำนิยมที่ต่ำงกันระหว่ำงไทยและกัมพูชำ ล ำดับถัดมำในประเด็น 
ด้ำนกำรเล่ำเรื่อง กำรด ำเนินเรื่อง กำรสร้ำงตัวละครและกำรสร้ำงฉำก พบว่ำทั้งสองเรื่องใช้กลวิธี
เดียวกันและเหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ส่งต่อกัน 

ด้ำนกำรใช้ภำษำ ผู้วิจัยเปรียบเทียบ 6 ประเด็น คือ กำรใช้ค ำซ้ ำ กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อ 
กำรใช้ค ำบุรุษสรรพนำม กำรหลำกค ำ กำรพรรณนำอย่ำงวรรณคดีแบบฉบับ และกำรใช้ภำพพจน์  
ผลกำรเปรียบเทียบในประเด็นทั้ง 6 พบว่ำมีลักษณะคล้ำยกันแตกต่ำงกันเพียงรำยละเอียด เช่น  
กำรใช้ค ำเรียกแทนชื่อมีลักษณะกำรใช้ค ำเช่นเดียวกัน เช่น กำรใช้ค ำที่แสดงถึงฐำนะลูกหรือกษัตริย์ 
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กำรใช้ค ำท่ีแสดงถึงสิ่งมี กำรใช้ค ำท่ีแสดงถึงรูปร่ำง ฯลฯ แต่กำรใช้ค ำลักษณะดังกล่ำวเป็นคนละค ำกัน
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนขึ้นเองโดยไม่ใช่กำรแปลค ำศัพท์จำกภำษำหนึ่ง  
ไปเป็นอีกภำษำหนึ่ง 

จำกกำรเปรียบเทียบทั้ง 4 ประเด็นพบว่ำเรื่องลักษณวงศ์ของสุนทรภู่น่ำจะแต่งก่อน 
เรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เนื่องจำกรูปแบบค ำประพันธ์ที่ใช้เป็นรูปแบบที่นิยมในช่วงหลัง
รัชกำลของสมเด็จพระหริรักษ์รำมมหำอิศรำธิบดี  (นักองค์ด้วง) ซึ่งตรงกับกับประมำณช่วง 
ปลำยรัชกำลพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 3) และต้นรัชกำลพระบำทสมเด็จพระ
จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 4) ซึ่งสุนทรภู่ได้แต่งเรื่องลักษณวงศ์ในช่วงรัชกำลพระบำทสมเด็จพระ
นั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำด้ำนเนื้อหำซึ่งทั้งสองเรื่องมีล ำดับเหตุกำรณ์ตรงกัน 
เป็นส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร น่ำจะแปลไปจำกเรื่องลักษณะวงศ์ 
และจำกกำรศึกษำในด้ำนกลวิธีกำรประพันธ์และกำรใช้ภำษำแสดงให้เห็นถึงลักษณะกำรแปล  
ของผู้ประพันธ์ชำวกัมพูชำที่แปลโดยใช้เฉพำะโครงเรื่องตำมเรื่องลักษณวงศ์ส่วนรำยละเอียดต่ำง ๆ  
ในเรื่องมีกำรแต่งตำมจินตนำกำรของตน เพ่ือให้เหมำะสมกับควำมนิยมตำมอย่ำงขนบวรรณคดีเขมร 

นอกจำกนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในฐำนะวรรณคดีเขมร  
เพ่ือศึกษำถึงลักษณะเด่นที่แตกต่ำงไปจำกวรรณคดีไทยโดยเปรียบเทียบกันเรื่องลักษณวงศ์ ซึ่ง  
ผลกำรศึกษำพบว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร มีลักษณะเด่นเฉพำะตัวที่แตกต่ำงจำกเรื่อง
ลักษณวงศ์ 4 ด้ำน คือ 1) ลักษณะเด่นด้ำนตัวละคร พบทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ กำรขยำยบทบำท 
ของพระลักขณ์สินนวงส์ กำรขยำยบำทบำทของนำงสุวรรณอ ำภำ และกำรขยำยบำบำทของ 
ท้ำววิรุฬมำตย์ 2) ลักษณะเด่นด้ำนกำรพรรณนำ พบทั้งหมด 6 ลักษณะ คือ กำรขยำยบทพรรณนำ
ขบวนเสด็จของพระบำทพรหมทัตต์ กำรเพ่ิมบทพรรณนำธรรมชำติแบบนิรำศ กำรขยำยบทพรรณนำ
ชมบ้ำนเมืองให้ละเอียดขึ้น กำรขยำยบทสระสรงทรงเครื่อง กำรตัดกำรพรรณนำบทสังวำส และ  
กำรเพ่ิมบทพรรณนำเกี้ยวพำรำสี 3) ลักษณะเด่นด้ำนภำพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมเขมร  
พบทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ เครื่องแต่งกำย โชคชะตำ และเพลงเขมร 4) ลักษณะเด่นด้ำนควำมงำม
ทำงวรรณศิลป์ พบเพียงลักษณะเดียว คือ กำรใช้ค ำบริวำรศัพท์ 

จำกกำรศึกษำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร ในฐำนะวรรณคดีเขมรแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะเด่นซึ่งเป็นรำยละเอียดที่แตกต่ำงจำกเรื่องลักษณวงศ์ โดยในบทนี้ยังพบหลักฐำนที่ช่วยยืนยัน
ว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร แต่งขึ้นหลังเรื่องลักษณวงศ์ คือ บทพรรณนำชมบ้ำนเมือง  
ที่ปรำกฏชื่อพระที่นั่งจันทรฉำยำซึ่งเป็นสถำนที่ที่สร้ำงขึ้นรัชกำลพระบำทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

จำกข้อมูลควำมสัมพันธ์ของเรื่องลักษณวงศ์และพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร แสดง 
ให้เห็นว่ำเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรน่ำจะแปลไปจำกเรื่องลักษณวงศ์ของสุนทรภู่อย่ำงชัดเจน 



  408 

แต่ลักษณะกำรแปลมีทั้งกำรแปลแบบตรงตัวและกำรแปลแบบเอำควำม โดยแสดงรำยละเอียด  
ที่เป็นขนบของวรรณคดีเขมร มีกำรปรับเปลี่ยน ตัด และเพ่ิมเติมรำยละเอียดบำงประกำรเพ่ือให้ตรง
กับควำมนิยมของชำวเขมร สะท้อนถึงรูปแบบและแบบแผนนิยมของวรรณคดีเขมรที่ต่ำงจำกวรรณคดี
ไทยแม้ว่ำจะมีควำมคล้ำยกันบ้ำงแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่งดงำมซึ่งถือว่ำเป็นผลงำน  
ที่ทรงคุณค่ำชิ้นหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณะวงศ์กับพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร 
(ลักษณวงศ์ ฉบับภำษำเขมร) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ศึกษำเปรียบเทียบเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรในด้ำนขนบวรรณคดีเขมรกับ
วรรณคดีเขมรเรื่องอ่ืน ๆ ในยุคสมัยเดียวกัน เช่น โพธิวงส์ (កាធិវង្្) สรรพสิทธิ (ស្រេស្ិទធិ) ฯลฯ 

2. ศึกษำเปรียบเทียบเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสรกับเรื่องลักษณวงศ์ส ำนวนอ่ืน ๆ 
ของไทย เช่น เรื่องบัวระวงไกลสอน เรื่องท้ำวสุริวงศ์ เรื่องพระลัคนำวงศ ์เป็นต้น 

3. ศึกษำต้นฉบับเรื่องพระลักสมณวงส์ พรำมเกสสร เล่มอ่ืน ๆ ที่ยังขำดหำยไป เนื่องจำก
ท้ำยเล่มที่ 2 ระบุว่ำมีตอนต่อไปอีก 
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