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คาํนํา 
 

สารนิพนธ์น้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชา ๓๑๕ ๔๐๗ : SEMINAR AND STUDY 

REPORT  ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ผู ้
ศึกษาไดน้าํเสนอหวัขอ้การศึกษาคน้ควา้เฉพาะบุคคลเร่ือง การศึกษาวเิคราะห์ศฤงคารรสในบท
ละครสนัสกฤตเร่ืองปรียทรรศิกาของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ซ่ึงถอดความแปลเป็นภาษาไทยโดย
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ศฤงคารรส 
ซ่ึงเป็นรสเด่นท่ีสุดของบทละครเร่ืองน้ี และเพื่อท่ีจะทราบถึงความหมาย  ลกัษณะ องคป์ระกอบ 
ประเภท อารมณ์พื้นฐาน รสท่ีเกิดคลอ้ยตาม ของศฤงคารรส  วา่มีอะไรบา้งเป็นตน้ การศึกษา
วิเคราะห์ในคร้ังน้ี ทาํโดยวิธีการยกหรืออา้งขอ้ความหน่ึง ๆ ในหนงัสือบทละครสนัสกฤตเร่ือง
ปรียทรรศิกา ซ่ึงปริวรรตและแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแลว้นั้น มาดาํเนินการศึกษาวิเคราะห์หา
ความเป็นศฤงคารรสตามวิธีการศึกษาวิเคราะห์ของทฤษฎีวรรณคดีสนัสกฤต 

จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้นั้นกพ็บวา่ ศฤงคารรสในบทละครสนัสกฤต
เร่ืองปรียทรรศิกาน้ี ประกอบดว้ยลกัษณะท่ีสาํคญัคือมีการกล่าวถึงกนัและกนั ความห่วงหาอาทรซ่ึง
กนัและกนัของตวัละครท่ีเป็นตวัเอก ๒ ตวั จนเกิดมีความซาบซ้ึงข้ึนในความรัก โดยมีองคป์ระกอบ 
๒ อยา่ง อยา่งแรกคือ สมัโภคะ เป็นความซาบซ้ึงในความรักของผูท่ี้ไดอ้ยูด่ว้ยกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ี
รัก อยา่งท่ีสองคือ วิประลมัภะ เป็นความซาบซ้ึงในความรักของผูท่ี้อยูห่่างกนัหรือพลดัพรากจากกนั
ของบุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก ความรักแบบสมัโภคะนั้นมีเหตุของภาวะคือการไดอ้ยูด่ว้ยกนักบัผูท่ี้ตอ้งตา
ตอ้งใจ การอยูใ่นบา้นเรือนหรือสถานท่ีท่ีสวยงามร่ืนรมย ์ เป็นตน้ การแสดงผลของภาวะไดแ้ก่การ
พดูจาอ่อนหวาน จริตกิริยาแช่มชอ้ย เป็นตน้ ส่วนความรักแบบวิประลมัภะ มีเหตุของภาวะคือการ
พลดัพรากจากกนั การแสดงผลของภาวะไดแ้ก่ ท่าทางหมดอาลยัตายอยาก การร่ําไรรําพนั การมี
ความรู้สึกเป็นทุกขเ์พราะความรัก เป็นตน้  

ฉะนั้น ผูศึ้กษาหวงัวา่สารนิพนธ์เร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์ศฤงคารรส ในบทละคร
สนัสกฤตเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี คงจกัอาํนวยประโยชน์แก่ผูท่ี้มีความสนใจใคร่ศึกษาเก่ียวกบั   
ศฤงคารรส และเกบ็เก่ียวประโยชนจ์ากการศึกษาน้ี 

 
                                          พระมหากาํธร  ทองประดู่ 

                                             รหสั ๔๖๑๐๕๒๐๑ 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์น้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษารายวิชา ๓๑๕ ๔๐๗ : SEMINAR AND STUDY 

REPORT  ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูศึ้กษาไดใ้ชค้วามเพียรพยายามเป็นท่ีสุด จนกระทัง่งานการศึกษาในคร้ังน้ี
สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหง้านการศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จ กคื็อไดรั้บความอนุเคราะห์
ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยทุ์ก ๆ ท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจารย ์ ดร.ชยัณรงค ์ กล่ินนอ้ย  ผูใ้ห้
คาํแนะนาํช่วยช้ีแนะวิธีการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนช่วยแกไ้ขเน้ือหาในบทความน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ดา้นสาขาวิชาภาษาสนัสกฤต
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูศึ้กษา โดยมี  ศ.(พิเศษ) ดร.จาํลอง สารพดันึก, ผศ.ดร.จิรพฒัน ์
ประพนัธ์วิทยา,   ผศ. ดร. สาํเนียง เล่ือมใส, ผศ. ดร. บาํรุง คาํเอก, และ อ. ดร. สมบติั มัง่มีสุขศิริ ผู ้
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ตลอดถึงคณาอาจารยค์ณะพทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยัทุกท่านท่ีจุดประกายความรู้ดา้นภาษาสนัสกฤตใหแ้ก่ขา้พเจา้ผูศึ้กษา 

ขอขอบคุณอาจารย ์ ศ.ดร.กสุุมา รักษมณี,  ศ.วิสุทธ์ิ บุษยกลุ,  อ. สยาม ภทัรานุประวติั        
ท่ีไดม้าบรรยายพิเศษใหค้าํแนะนาํเร่ืองการวิเคราะห์และศึกษาวจิยั อาตมภาพผูศึ้กษาตอ้ง
ขอขอบคุณท่านเหล่าน้ีเป็นอยา่งสูง ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่านท่ีคอยใหก้าํลงัใจแก่ผูศึ้กษา อนัเป็น
สาเหตุใหผู้ศึ้กษามีกาํลงัใจในการศึกษา ผูศึ้กษาขอขอบคุณในความกรุณาของทุก ๆ ท่านตลอดไป  

ขอขอบพระคุณ หลวงพอ่พระมหาสุวฒัน์ ทีปสาโร เจา้อาวาสวดันครอินทร์ ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ในทุก ๆ เร่ือง เห็นความสาํคญัของการศึกษา ส่งเสริมในเร่ืองการศึกษาเล่าเรียน อนุโลม
เร่ืองกิจกรรมทางวดั ผูศึ้กษากต็อ้งขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงยิง่ 

ขอขอบคุณวดัราษฎร์บูรณะ (วดัชา้งให)้ จงัหวดัปัตตานี ท่ีใหค้วามเมตตาทุนการศึกษา
ขอขอบคุณพระศรีปริยติัมุนี (อาจารยใ์หญ่สาํนกัเรียนวดัราษฎร์บูรณะ) พระครูปริยติักิจโสภณ (เจา้
อาวาสวดัราษฎร์บูรณะ) พระมหาชรัช อุชุจาโร (รองเจา้อาวาสวดัราษฎร์บูรณะและรอง จจ.ปัตตานี) 
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม (ผูบ้ริหาร ม.มจร. หอ้งเรียนปัตตานี) ผูเ้ป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ตลอดจน
เพื่อนสหธรรมิกทุกท่าน ท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจใหผู้ศึ้กษาเสมอมา 

สุดทา้ยขอขอบพระคุณยิง่สาํหรับคุณพอ่คุณแม่ผูใ้หก้าํเนิด ครูอาจารยทุ์กท่านตลอดจน
บูรพาจารยเ์จา้ของตาํราท่ีผูศึ้กษานาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ขออุทิศส่วนกศุลและคุณความดี
ท่ีเกิดจากงานการศึกษาในคร้ังน้ีแด่ผูมี้พระคุณดงักล่าวและบูรพาจารยทุ์กท่าน. 
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บทที ่๑  บทนํา 
 

๑.๑   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
นกัวรรณคดีสนัสกฤตไดจ้าํแนกประเภทของวรรณคดีสนัสกฤต ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ 

ตามวตัถุประสงคข์องเร่ือง คือวรรณคดีท่ีใหค้วามเพลิดเพลิน โดยการอ่านหรือการฟัง เรียกวา่ ศรฺวย 

กาวฺย (śravya kāvya) ไดแ้ก่กาวยะเร่ืองต่าง ๆ  และวรรณคดีท่ีใหค้วามเพลิดเพลิน โดยการชม       

หรื อ การมอง เรียกวา่ ทฤศยกาวฺย (dr�śaya kāvya) ไดแ้ก่บทละครเร่ืองต่าง ๆ ๑ 
เป็นท่ีเช่ือกนัวา่ การละครสนัสกฤตอยา่งมีมาตรฐาน ไดเ้กิดข้ึน  เม่ือราวศตวรรษท่ี ๓  ก่อน 

คริสตศกัราช ในภาษาสนัสกฤต คาํวา่ละคร คือ นาฏก ซ่ึงมาจากธาตุ นฏฺ หรือ นฤตฺ ๒   แปลวา่     
เตน้หรือรํา  ละครของอินเดียแต่เดิมกค็งเป็นการเตน้รํา เพื่อแสดงท่าทางและอารมณ์ต่าง ๆ กนั 
ต่อมา จากการเตน้รํากพ็ฒันาไปเป็นการแสดงท่าทางประกอบดนตรี และบางคร้ังกมี็การขบัร้อง
สลบักนั จนในท่ีสุดการแสดงท่าทางกก็ลายเป็นเพยีงส่วนประกอบสาํหรับเนน้บทสนทนาแบบ
ละคร แต่อยา่งไรกต็ามการเตน้รํา เคล่ือนไหวร่างกาย ประกอบการแสดงท่าทางดว้ยหนา้ตาและมือ
กเ็ป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นละครสนัสกฤต๓ 

 บทละครสนัสกฤต มีอยู ่ ๒ ชนิด คือรูปกะกบัอุปรูปกะ และจดัเป็นละครประเภท ทฺฤศย
กาวฺย  ละครรูปกะจะมีลกัษณะภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาของคนชั้นสูง เช่น ภาษาสนัสกฤต เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัประเภทของตวัละคร การท่ีปราชญใ์นสมยัหลงัใหค้าํอธิบายวา่ละครรูปกะเป็นละคร
ชั้นสูงกค็งจะมีความมุ่งหมายใหแ้ตกต่างกบัละครอรูปกะ ซ่ึงจดัวา่เป็นละครชั้นตํ่า ๔  และบทละคร
ปรียทรรศิกาน้ี กจ็ดัอยูใ่นบทละครชนิดหลงั คือ อรูปกะหรืออุปรูปกะ ชนิดนาฏิกา ๕ บทละคร
ประเภทนาฏิกาท่ีเป็นละครประเภทอรูปกะหรืออุปรูปกะ มีลกัษณะเหมือนละครนาฏกะทุกประการ 

                                                  
๑คณะโบราณคดี,  ดาํรงวชิาการ  รวมบทความทางวชิาการ  คณะโบราณคด,ี  ปีท่ี ๓  ฉบบัท่ี ๕  (มกราคม-มิถุนายน), 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗)  หนา้ ๑๙๑. 

๒Arthur A. Macdonell,   A  Practical  Sanskrit  Dictionary ,( Reprinted Lithographically at the  University  Press, 
Oxford, ๑๙๕๔)  P. ๑๓๕. 

๓เสาวภา เจริญขวญั. วรรณคดสัีนสกฤต, (ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๖)หนา้ 
๑๓๙. 

๔นิยะดา เหล่าสุนทร. ความสัมพนัธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ, (กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพแ์ม่คาํผาง,๒๕๔๓) หนา้ 
๕๑. 

๕จาํลอง สารพดันึก. ประวตัิวรรณคดสัีนสกฤต, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, ๒๕๔๗) หนา้ ๙๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒

ต่างกนัแค่จาํนวนองกเ์ท่านั้น กล่าวคือนาฏกะไม่บงัคบัเร่ืองจาํนวนองก ์แต่นาฏิกาบงัคบัจาํนวนองก์
เพียง ๔ องกเ์ท่านั้น ซ่ึงเน้ือเร่ืองกไ็ดม้าจากการจินตนาการของกวีท่ีวางคุณสมบติัของตวัพระเอกให้
เป็นกษตัริยท่ี์กลา้หาญ ร่ืนเริง และรักสนุก นางเอกกจ็ะเป็นนางกษตัริยท่ี์ประสบเคราะห์กรรมตกตํ่า 
จึงตอ้งถูกส่งตวัมาเป็นนางกาํนลัในราชสาํนกัของพระเอกโดยไม่มีใครจาํได ้ ต่อมาไดผ้กูสมคัรรัก
ใคร่กบัพระเอกและในท่ีสุดกไ็ดอ้ภิเษกสมรสกนั บทละครประเภทน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพชีวติ
ท่ีสนุกสนานในราชสาํนกั มีการฟ้อนรําท่ีงดงาม และการขบัร้องท่ีทาํใหผู้ช้มเพลิดเพลิน๖ จะเห็นได้
จากบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาท่ีผูศึ้กษาตอ้งการทาํการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  

บทละครเร่ืองปรียทรรศิกา เคา้โครงเร่ืองคือ ทา้วทฤฒวรมนั ไดใ้หอ้าํมาตยก์ญัจุกินนาํธิดา
คือเจา้หญิงปรียทรรศิกาไปถวายทา้ววตัสราช ทั้งน้ีกเ็พราะทา้วกลิงคย์กกองทพัมาตีองัคราษฏร์  
ดว้ยความแคน้ท่ีทา้วทฤฒวรมนัไม่ยอมยกธิดาให ้ จนทา้วทฤฒวรมนัถูกจบัเป็นเชลย ในระหวา่ง
เดินทางไปเกาศามพี อาํมาตยก์ญัจุกินไดฝ้ากปรียทรรศิกาไวก้บัทา้ววนิธยเกตุสหายทา้วทฤฒวรมนั 
แต่กองทพัของทา้ววนิธยเกตุถูกขา้ศึกโจมตียอ่ยยบั อาํมาตยก์ญัจุกินเขา้ใจวา่ปรียทรรศิกาส้ินชีวิต
แลว้ ทา้ววตัสราชตกเป็นเชลยของทา้วมหาเสนประโทฺยต แห่งกรุงอุชชยนีิ ไดห้ลบหนีจากท่ีคุมขงั
พร้อมกบันาํเจา้หญิงวาสวทตัตาธิดาของทา้วมหาเสนมาอภิเษกเป็นมเหสี  ต่อมากองทพัท่ีทา้ว
วตัสราชส่งไปปราบทา้ววินธยเกตุไดช้ยัชนะนาํนางอรัณยกา (ความจริงคือปรียทรรศิกา) ธิดาของ
ทา้ววนิธยเกตุ  มาถวายทา้ววตัสราช และพระองคท์รงฝากพระนางวาสวทตัตาเล้ียงไวจ้นกระทัง่นาง
จะมีอายถึุงคราวมีครอบครัว ต่อมาทา้ววตัสราชทรงรักนางอรัณยกา    วนัหน่ึงพระนางวาสวทตัตา
ทรงใหแ้สดงละครตอนทา้ววตัสราชตกเป็นแชลยของทา้วมหาเสนประโทฺยต และใหน้างอรัณยกา
แสดงเป็นพระนางวาสวทตัตา ทา้ววตัสราชไดป้ลอมพระองคเ์ป็นทา้ววตัสราชในละครท่ีเล่น ใน
ระหวา่งการแสดงละครพระนางวาสวทตัตาทราบความจริง ทาํใหท้รงหึงหวงจึงใหน้าํตวัอารัณยกา
ไปขงัไว ้คร้ันภายหลงัทราบวา่อารัณยกาคือปรียทรรศิกา ธิดาของทา้วทฤฒวรมนั จึงใหพ้น้จากการ
คุมขงั และทา้ววตัสราชไดส่้งกองทพัไปปราบทา้วกลิงคช่์วยทา้วทฤฒวรมนัใหก้ลบัคืนบา้นเมือง 
ในท่ีสุดปรียทรรศิกากไ็ดอ้ภิเษกกบัทา้ววตัสราชตามท่ีทา้วทฤฒวรมนัยกใหแ้ต่เดิม   

บทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี เป็นบทละครประเภทรัก ๆ ใคร่ ๆ ท่ีมีศฤงคารรสเป็นรสท่ี
โดดเด่นกจ็ริง แต่กย็งัมีรสอ่ืน ๆ ดว้ย แมว้า่ลกัษณะของเร่ืองจะเป็นบรรยากาศแห่งความรักของ
พระเอกและนางเอก แต่กย็งัมีรสอ่ืนอีก  เช่น ในองกท่ี์ ๑ ตอนท่ี วิชยัเสน ยกกองทพัเขา้โจมตี   

                                                  
๖นิยะดา เหล่าสุนทร. ความสัมพนัธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ,  หนา้ ๖๙. 
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วินธยเกตุ ทาํใหเ้ห็นถึงความกลา้หาญชาญชยั  (วีรรส)  จนทาํใหว้ินธยเกตุโกรธมาก (เราทรรส)  ใน
ท่ีสุดวินธยเกตุ กส้ิ็นชีพไป ขณะนั้นกไ็ดย้นิเสียงร้องคร่ําครวญของหญิงสาวในเรือนของวินธยเกตุ     
วิชยัเสนเขา้ใจวา่คงเป็นธิดาของวินธยเกตุ เกิดความสงสาร (กรุณารส) และไดพ้ามาฝากพระเทวี
วาสวทตัตา เป็นตน้ และท่ีจาํเป็นตอ้งมีรสต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ย กเ็พื่อเป็นการทาํใหบ้ทละครมี
หลากหลายรส และสะดวกต่อการดาํเนินเร่ือง แต่ในการศึกษาในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี ผู ้
ศึกษาจะทาํการศึกษาเพยีงทฤษฎีรส (ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูอ่้าน) ในส่วนของศฤงคารรส เพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น  

เหตุผลท่ีเลือกศึกษาวเิคราะห์ศฤงคารรสเพียงอยา่งเดียวกเ็พราะวา่ ศฤงคารรสในบทละคร
เร่ืองปรียทรรศิกาน้ี เป็นรสท่ีเด่นท่ีสุดและยงัไม่ปรากฏวา่มีการศึกษามาก่อน กเ็ห็นเป็นการ
เหมาะสมอยา่งยิง่  และประการสาํคญักเ็พื่อท่ีจะทราบคาํตอบวา่ ศฤงคารรสคืออะไร มีลกัษณะเป็น
อยา่งไร องคป์ระกอบ และอุปสรรคมีอะไรบา้ง มีก่ีประเภท อารมณ์แบบไหนคืออารมณ์ท่ีเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงในความรัก  การศึกษาวเิคราะห์ศฤงคารรสในคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
จะใชห้นงัสือปรียทรรศิกาฉบบัแปลเป็นภาษาไทย โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
จดัพิมพโ์ดยโรงพิมพคุ์รุสภา พ.ศ.๒๕๐๕ มาเป็นหลกัในการศึกษาวิเคราะห์  

 
๑.๒  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑.๒.๑ เพื่อใหรู้้และเขา้ใจ ประวติัความเป็นมา และเร่ืองราวของบทละครท่ีศึกษา 

๑.๒.๒ เพื่อใหรู้้และเขา้ใจ ลกัษณะและแบบแผนการแต่งบทละครสนัสกฤต 
๑.๒.๓ เพื่อใหรู้้และเขา้ใจเร่ืองศฤงคารรส  องคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรส อุปสรรค

ในการเกิดศฤงคารรส ตลอดจนภาวะต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรส ในบทละครเร่ืองน้ี 
 
๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี ขอบเขตการศึกษาดงัน้ี- 

จะศึกษาบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา ซ่ึงแต่งโดยพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ และทรงแปลเป็น
ภาษาไทยโดยพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชิราวธุ พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัโดยเฉพาะ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔ 

๑.๔  วธีิการดําเนินการศึกษา 
๑.๔.๑ ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทละครเร่ืองปรียทรรศิกา

ฉบบัแปล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํรายงานการคน้ควา้เฉพาะบุคคล 
๑.๔.๒  เกบ็รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
๑.๔.๓  เรียบเรียงขอ้มูลและทาํการศึกษาวิเคราะห์แลว้เสนอผลการศึกษา 
๑.๔.๔  สรุปผลการศึกษา 

 
๑.๕  แหล่งข้อมูล 

๑.๕.๑ หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ 
 ๑.๕.๒ หอ้งสมุดศูนยส์นัสกฤตศึกษา ตล่ิงชนั 
 ๑.๕.๓ หอสมุดแห่งชาติ 
 ๑.๕.๔ หอสมุด และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ  
 
๑.๖  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาบทละครเร่ืองน้ี คาดหวงัวา่คงจะเกิดประโยชนแ์ก่ผูส้นใจ ดงัน้ี- 
 ๑.๖.๑ ทาํใหไ้ดรู้้และเขา้ใจประวติัความเป็นมา และเร่ืองราวของบทละครท่ีศึกษา 

๑.๖.๒ ทาํใหไ้ดรู้้และเขา้ใจลกัษณะ และแบบแผนการแต่งบทละครสนัสกฤต 
๑.๖.๓ ทาํใหไ้ดรู้้และเขา้ใจเร่ืองศฤงคารรส  องคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรส อุปสรรค

ในการเกิดศฤงคารรส ตลอดจนภาวะต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรส ในบทละครเร่ืองน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕ 

บทที ่๒ 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบับทละครเร่ืองปรียทรรศิกา 

 
๒.๑ ประวตัผู้ิแต่งบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา 

 บทละครเร่ืองปรียทรรศิกา ผูแ้ต่งคือพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ (Hars�a Vardhana)  
พระองคท์รงเป็นกษตัริยผ์ูพ้ชิิตท่ียิง่ใหญ่ ทาํสงครามอยู ่๓๖ ปี ก่อนท่ีจะทรงสามารถรวบรวมอินเดีย
เขา้เป็นปึกแผน่ภายใตก้ารปกครองของกษตัริยพ์ระองคเ์ดียว สาํเร็จแลว้กท็รงใฝ่พระทยัในสนัติภาพ 
พระองคท์รงเป็นผูอุ้ปถมัภก์ารศึกษาท่ีสาํคญัพระองคห์น่ึง ทรงมีจินตกวีผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงช่ือ 
พาณะเป็นท่ีประดบัราชสาํนกั พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะเองกท็รงเป็นทั้งนกัประพนัธ์นามอุโฆษ
และยงัเป็นผูอุ้ปถมัภก์วีอีกดว้ย ดงันั้นผูศึ้กษาจะกล่าวถึงชีวประวติัตลอดจนผลงานของพระเจา้ศรี
หรรษวรรธนะ โดยลาํดบัดงัน้ี  
 

ชาตภูิมิของพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ 
พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ เป็นเช้ือสายกษตัริยสื์บสนัตติวงศต่์อเน่ืองกนัมาหลายชั้นแลว้ 

พระอยัยกิาฝ่ายบิดาเป็นเจา้หญิงราชตระกลูคุปตะ กษตัริยแ์ห่งราชวงศข์องพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ
นั้นใชน้าม “วรรธนะ” เป็นนามสาํหรับตระกลู พระบิดาทรงพระนามวา่ พระเจา้ประภากรวรรธนะ

และพระนางยโสมตี ผูเ้ป็นพระมารดา มีพระเชษฐภาดาคือราชยวรรธนะ (Rājya Vardhana) และมี

พระกนิษฐภคินีคือพระนางราชยศรี (Rājyaśrī) พระบิดาของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะครองราชย์
ประมาณตั้งแต่ พ.ศ.๑๑๒๗-๑๑๔๘ (ค.ศ.๕๘๔-๖๐๕) พระองคเ์ป็นพระราชาผูใ้ฝ่สูงในทางอาํนาจ 
เสวยราชย ์ ณ กรุงสถาเนศวร ไดท้าํศึกชนะกษตัริยผ์ูค้รองแควน้ใกลเ้คียงในดินแดนประจิมและ
พายพัหลายคราว ซ่ึงเป็นเหมือนการสถาปนาราชอาณาจกัรข้ึนใหม่ แทนท่ีราชอาณาจกัรคุปตะ ราช
ภารกิจสุดทา้ยของพระเจา้ประภากรวรรธนะในทางสงครามคือ ไดส่้งพระโอรสองคใ์หญ่ทรงพระ
นามวา่ราชยวรรธนะไปปราบพวกหูนะท่ียงัหลงเหลืออยู ่และไดเ้สดจ็ทิวงคตในปลายปี พ.ศ.๑๑๔๘ 
(ค.ศ.๖๐๕)๗ 

 
 

                                                  
๗พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา,  หนา้ ๓.  
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ชีวติสมัยทรงพระเยาว์ของพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ  
ในสมยัยงัทรงพระเยาว ์พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะไดท้รงเห็นความทุกขใ์นพระราชสกลุของ

พระองค ์ พระมารดาของพระองคน์ั้น เม่ือพระสวามีสวรรคตแลว้ กไ็ดท้รงเผาพระนางเอง

ส้ินพระชนมต์ามเสดจ็พระสวามี ณ ฝ่ังแม่นํ้าสรัสดี ราชยวรรธนะ (Rājya Vardhana) เชษฐภาดา

ของพระองค ์ กถู็กพระเจา้ศศางกะ (śaśāngka) กษตัริยแ์ห่งเคาฑะ (Gaud�a) ปลงพระชนม ์

นอกจากน้ีพระนางราชยศรี (Rājyaśrī) กนิษฐภคินีของพระองคท์รงประสพความทุกขท์รมานอยา่ง
แสนสาหสั กล่าวคือพระเจา้คฤหวรมา (Gr�havaramā) พระสวามีของพระนาง ถูกกษตัริยแ์ห่ง   

มาลวา (Mālavā) ปลงพระชนม ์ พระนางกาํลงัจะเผาตวัเองใหส้ิ้นพระชนมต์ามพระสวามีอยูแ่ลว้ 
แต่พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะไดท้รงช่วยพระนางไวท้นั ความทุกข ์ ความทรมานเหล่าน้ี ยอ่ม
กระทบกระเทือนถึงพระหฤทยั ของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ พระองคย์งัทรง

เตรียมตวัไม่พร้อมท่ีจะทรงรับราชอาณาจกัรตนัเนสวาร์ (Tanneswār) หลงัจากพระเจา้ราชยะ

วรรธนะส้ินพระชนม ์กท็รงรับราชอาณาจกัรกะเนาช (Kanauj) เม่ือพระเจา้คฤหวรมาส้ินพระชนม ์
ทั้งสองราชอาณาจกัรน้ีไม่มีรัชทายาทอ่ืนอีกแลว้ นอกจากพระองคผ์ูเ้ดียว ความจริงพระองคท์รง
ประสงคจ์ะเสดจ็ออกผนวชประพฤติพรตพรหมจรรยเ์ป็นฤษี แต่ส่ิงแวดลอ้มและความจาํเป็นได้
บงัคบัใหพ้ระองคจ์าํเป็นตอ้งทรงรับราชอาณาจกัรตนัเนสวาร์ และราชอาณาจกัรกะเนาช ใช่แต่
เท่านั้น ยงัคงบงัคบัใหพ้ระองคจ์าํตอ้งทาํสงครามทัว่อินเดีย เพื่อรวบรวมอาณาจกัรต่าง ๆ ใหเ้ป็นเอก
ราชอนัเดียวกนั น้ีเป็นความจาํเป็นทางการเมืองและวฒันธรรมแห่งยคุท่ีพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ
ทรงพระชนมอ์ยู ่ พระองคจ์าํตอ้งทรงรับภาระหนกัอนัน้ีไว ้ เพื่อไม่ใหเ้สียราชประเพณี  นกัจาริก
แสวงบุญชาวจีนท่านหน่ึงช่ือ ยวนฉ่าง๘ กล่าววา่ เม่ือพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะถูกคณะมนตรีอญัเชิญ
ใหเ้สวยราชย ์ หลงัจากพระเจา้ราชยวรรธนะส้ินพระชนม ์ พระองคท์รงรู้สึกลาํบากพระหฤทยั และ
ไม่สามารถจะทรงตดัสินไดว้า่จะทรงทาํอยา่งไร พระองคก์ไ็ดเ้สดจ็ไปท่ีรูปของพระอวโลกิเตศวร
โพธิสตัว ์ ณ ริมฝ่ังแม่นํ้าคงคา เพื่อทรงขอคาํแนะนาํ พระองคท์รงรู้สึกวา่เป็นเจตจาํนงของ     
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว ์ ท่ีใหพ้ระองคท์รงรับภารกิจของประเทศ  รับใชพ้ระพทุธศาสนา แต่ไม่
ควรตั้งพระองคเ์องเป็นมหาราชา ดว้ยเหตุน้ีเอง ทั้ง ๆ ท่ีไม่เตม็พระทยั พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะก็
                                                  

๘ยวนฉ่าง เป็นสมณะชาวจีน  เมืองโลยาง  รัฐโฮนาน  ท่านอุปสมบทท่ีเมืองเฉนตู ใน ค.ศ. ๖๒๒  ดว้ยความอุปถมัภข์อง
กษตัริยร์าชวงศจ้ิ์นตะวนัออก ท่านยวนฉ่างเป็นนกัปราชญท่ี์โดดเด่นท่ีสุดท่านหน่ึง เป็นทั้งนกับนัทึกจดหมายเหตุและนกัแปลคมัภีร์
สนัสกฤต ...(ดู ภรัต ซิงห์ อุปัธยายะ เรียบเรียง,  อมร โสภณวเิชฏฐวงศ ์แปล. นักปราชญ์พุทธ,   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หามกฏุราช
วทิยาลยั , ๒๕๔๒) หนา้ ๑๑๕. 
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ทรงรับเป็นผูป้กครองประเทศ แต่ไม่ทรงพระนามวา่มหาราชา กลบัเรียกพระองคเ์องเพียงวา่       
ราชบุตร หรือ ศีลาทิตย์๙  

 
ราชภารกจิของพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ  
ราชภารกิจแรกของพระเจา้ศีลาทิตย ์  คือออกติดตามหาตวัพระภคินีท่ีหนีไปซ่อนตวัอยูใ่น

ภูเขาวนิธยะใหก้ลบัคืนมาสู่สถาเนศวรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นพระนางกป็ฏิบติัต่อพระอนุชาดว้ย
ความภกัดียิง่ และยงัไดโ้นม้นา้วพระอนุชาใหเ้ล่ือมใสพระพทุธศาสนา ๑๐  ซ่ึงพระนางเองกถื็อมัน่อยู่
แลว้ แต่สิริวฒัน์ คาํวนัสา๑๑  กล่าวไวว้า่ พระองคท์รงเป็นนบัถือพทุธมาแต่กาํเนิด ทรงรักใคร่คนดี 
ดาํเนินรอยตามพระเจา้อโศก เอ้ือเฝ้ือต่อทุกคนทุกศาสนา ทรงสร้างบา้นพกั สร้างโรงพยาบาลตาม
สถานท่ีต่าง ๆ สร้างวิหารและธรรมศาลา ในท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางดา้นศาสนามากมาย ทั้งยงัทรง
ตระเตรียมอาหารและยาไวต้ามสถานท่ีเหล่านั้นเพื่อคนยากจนดว้ย และอีกภารกิจหน่ึงท่ีพระองคย์งั
ไม่ไดก้ระทาํคือ ตามล่าทา้วศศางกะ ผูป้ลงพระชนมพ์ระเชษฐา แต่ทา้วศศางกะ กป็กครองแควน้ท่ี
อยูใ่นความปกครองของพระองคอ์ยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตน จึงรอดชีวิตมาได ้  จากนั้นพระองคก์ไ็ดแ้ผ่
อาํนาจขยายไปทางเหนือของอินเดีย ดว้ยการทาํศึกหลายคร้ัง จนนกัประพนัธ์จีนผูห้น่ึงช่ือ               
ฮ่วนจวง๑๒ท่ีไปกราบไหวพ้ระบรมธาตุของพระพทุธเจา้ในท่ีต่าง ๆ ไดก้ล่าววา่ พระองคไ์ดเ้สดจ็ผา่น
ตะวนัออกไปตะวนัตก ทรงปราบปรามผูไ้ม่อ่อนนอ้ม ความชนะอนัยิง่ใหญ่ของพระองคน์ั้นใหผ้ล
ภายใน ๖ ปี นบัตั้งแต่ข้ึนครองราชย ์และประกาศพระองคเ์ป็นสมเดจ็พระมหาราชาธิราชทรงอาํนาจ
บริบูรณ์เม่ือ พ.ศ.๑๑๕๕ (ค.ศ.๖๑๒) ตลอดระยะเวลายาวนาน ๓๐ ปีเศษ กมี็การรบ การจดัการ
บา้นเมือง การรักษาความสงบ และมุ่งหมายจะแผร่าชอาณาจกัรไปทางทิศทกัษิณอีกดว้ย แต่ความ
พยายามอนัน้ีไม่ประสบความสาํเร็จ เพราะพระองคพ์ลาดท่าเสียทีแก่พระเจา้ปุลเกศินท่ี ๒ กษตัริย์
แห่งจาลุกยะ แควน้มหาราษฎร์ และเป็นคร้ังเดียวท่ีพระองคต์อ้งปราชยั จากนั้นพระองคก์ ็            

                                                  
๙ เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๑. 
๑๐ เดิมทีนั้นพระราชบิดาของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะคือพระเจา้ประภากรวรรธนะ ทรงนบัถือพระอาทิตย ์ แต่พระเชษฐ

ภาดา และเชษฐภคินี ของพระองคท์รงเป็นพทุธศาสนิก   พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะจึงทรงนบัถือ ทั้งเทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์
พระพทุธศาสนา และพระศิวะ พระองคท์รงสร้างวดัถวายแก่นกับวชพวกไศวะ  และแก่ภิกษุในพระพทุธศาสนา จนบางคร้ัง
นกัปราชญท์ั้งหลาย กต็ดัสินไม่ถูกวา่ พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะนบัถือศาสนาใดแน่ ตามหลกัฐานทางโบราณคดี ดร. อาร์. ซี. มะชุม
ดาร์ (Dr.R.C. Majumdār) ถือวา่พระเจา้หรรษวรรธนะทรงนบัถือศาสนาไศวะอยา่งเคร่งครัด…(ดูนกัปราชญพ์ทุธ หนา้ ๒๑)  

๑๑ สิริวฒัน์ คาํวนัสา. พุทธศาสนาในอนิเดยี, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ิทกัษอ์กัษร, ๒๕๔๕) หนา้ ๑๒๙. 
๑๒ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา,  หนา้ ๖. 
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จดัระเบียบการปกครองโดยการยา้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงกนัยากพุชะ ตลอดจนไดบ้าํรุงการศึกษา
ทัว่ราชอาณาจกัร พระองคท์ราบดีวา่พระเกียรติยศของพระองคจ์ะปรากฏอยูไ่ดน้าน กต็อ้งมีกวี
ประดิษฐานกวีนิพนธ์ข้ึนแทนอนุสาวรีย ์ดีกวา่คาํจารึกยอพระเกียรติในแผน่โลหะหรือแผน่ศิลา  
 พระเจา้หรรษวรรธนะทรงเป็นทั้งกวแีละเป็นผูบ้าํรุงอุปถมัภก์ว ี มีคาํกล่าววา่พระเจา้
แผน่ดินท่ีทรงบาํรุงอุปถมัภก์วีและผูป้ระพนัธ์นั้นหาไม่ยาก แต่พระเจา้แผน่ดินท่ีทรงเป็นทั้งกวแีละ
เป็นผูป้ระพนัธ์เองดว้ยนั้นหายากยิง่  พระองคท์รงเป็นอจัฉริยบุคคลท่ีเป็นทั้งผูท้รงเดชานุภาพ
ยิง่ใหญ่ ทั้งเป็นผูอุ้ปถมัภก์วี และทรงเป็นกวเีอง กล่าวคือพระราชาธิบดีท่ีเป็นกวกีเ็คยมีมาหลาย
พระองค ์ ทั้งก่อนและหลงัพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ดงันั้นจึงไม่น่าสงสยัวา่พระองคก์เ็ป็นกวีได้
เช่นกนั โดยมีพาณะเป็นพยาน เพราะพาณะเป็นกวีท่ีอยูใ่นราชูปถมัภป์ระจาํในราชสาํนกัของ
พระองค ์ และยงัมีพยานอ่ืนๆ อีกท่ีเป็นหลกัฐานยนืยนัถึงความเป็นกวีของพระองค ์ นัน่คือขอ้ความ
ในจดหมายเหตุของนกัประพนัธ์ชาวจีนช่ือ อ้ีเช็ง๑๓ กล่าวไวว้า่ “ พระเจา้ศีลาทิตยโ์ปรดหนงัสือเป็น
ยิง่นกั  พระองคมี์พระดาํรัสสัง่ใหร้วบรวมกาพยไ์วเ้ป็นจาํนวนมาก” 
 

เหตุการณ์สําคญั ๆ ในสมัยพระเจ้าศรีหรรษวรรธนะ 
 เหตุการณ์สาํคญัในรัชสมยัของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ กคื็อ การท่ีนกัจาริกแสวงบุญ   
ชาวจีนช่ือยวนฉ่าง ไดไ้ปประเทศอินเดีย ระหวา่ง ค.ศ.๖๓๐-๖๔๔ พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะพบท่าน

คร้ังแรกท่ี กชงัคละ (Kajangala) ใกลร้าชมหลั (Rājmahal) ขณะท่ีพระองคเ์สดจ็กลบัจากสงคราม
ท่ีแควน้โอริสสา (Orissā) พระองคท์รงปฏิบติัต่อนกัจาริกแสวงบุญชาวจีนผูน้ี้ดว้ยความเคารพนบั

ถืออยา่งสูง และไดท้รงอญัเชิญท่านไปยงัแควน้กะเนาช หรือกนัยากพุชะ (Kanyākubja) ซ่ึงไดจ้ดั
ใหมี้การประชุมพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่แขกผูมี้เกียรติท่านน้ี ในท่ีประชุมน้ีมีผูเ้ขา้ประชุมกนัเป็นอนั

มาก เช่น พระเจา้ภาสกรวรมา (Bhāsakaravaramā) ราชาแห่งกมัรุพ (Kamrup) และกษตัริยอ่ื์น ๆ 
ท่ีเป็นประเทศราชของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ และยงัมีพระภิกษุเขา้ร่วมประชุม ๔,๐๐๐ รูป ใน
บรรดาพระภิกษุเหล่าน้ี ๑,๐๐๐ รูป มาจากมหาวิทยาลยันาลนัทา และมีนกับวชเชนตลอดจน

พราหมณ์เขา้ร่วม ๓,๐๐๐ คน ยวนฉ่างไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น เจา้แห่งการโตว้าที (Lord of the 
Discussion) ในหอคอยสูง ๑๐๐ ฟุต ในท่ีประชุมน้ีมีพระพทุธรูปทองคาํ ขนาดเท่าองคพ์ระเจา้    
ศรีหรรษวรรธนะ ไดมี้การบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ดว้ยความเคารพยิง่  

                                                  
๑๓เร่ืองเดียวกนั , หนา้ ๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙ 

หลงัจากเสร็จการประชุมแลว้ พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ทรงเชิญแขกผูมี้เกียรติไปท่ี ประยคั 

(Prayag) ซ่ึงเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่นํ้าคงคา (Gańgā) และยมุนา (Yamunā)  เพื่อประกอบ
พิธีกรรม นกัแสวงบุญชาวจีนผูน้ี้ไดบ้รรยายพิธีกรรมคร้ังน้ีอยา่งละเอียด ในพิธีกรรมน้ีพระราชา     

ผูเ้ป็นประเทศราช (Vassal) ของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ตลอดจนนกัปราชญข์องทุกศาสนาใน
อินเดีย เขา้ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั พิธีในคร้ังน้ีใชเ้วลาถึง ๗๕ วนั  วนัแรกทาํการบูชา
พระพทุธเจา้ วนัท่ี ๒ และวนัท่ี ๓ บูชาเทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์ และพระศิวะตามลาํดบั พระเจา้      
ศรีหรรษวรรธนะทรงสละทุกอยา่งของพระองค ์จนยวนฉ่าง กล่าววา่ เม่ือพระองคท์รงสละหมดแลว้ 
พระองคท์รงขอฉลองพระองคเ์ก่า ๆ คือจากพระนางราชยศรีกนิษฐภคินีของพระองค ์แลว้พระองค์
กท็รงฉลองพระองคน้ี์ไปบูชาพระพทุธเจา้ในสถานท่ีต่าง ๆ  พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะครองราชยอ์ยู ่ 
๓๘ ปี  และเสดจ็ทิวงคตในปี พ.ศ. ๑๑๙๐ (ค.ศ.๖๔๗) 

 
ความสัมพนัธ์ทางการทูต  
พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ทรงรักษาความสมัพนัธ์ทางการทูตกบัจกัรพรรดิจีนไวเ้ป็นอยา่งดี 

พระองคท์รงส่งราชทูต และราชสาส์นไปยงัพระเจา้จกัรพรรดิจีน ๆ กท็รงส่งราชสาส์นตอบมาเป็น
การแลกเปล่ียนกนั ระหวา่งอินเดียกบัจีนในสมยัพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ อนัเป็นผลมาจาก
มิตรภาพระหวา่งพระองคก์บัยวนฉ่าง ความสมัพนัธ์คร้ังนั้นถือเป็นจุดเด่นในประวติัศาสตร์ แห่ง
มิตรภาพระหวา่งจีนกบัอินเดีย บนพื้นฐานแห่งความรักและความนบัถือกนัและกนั 
 หลงัจากไดช้มพิธีท่ีประยคัแลว้ ยวนฉ่างไดพ้าํนกัอยูก่บัพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะเป็นเวลา 
๑๐ วนั จากนั้นกเ็ดินทางกลบัประเทศจีน ภายใตก้ารคุม้กนัทางทหารโดยพระเจา้ภาสกรวรมา         
ผูไ้ดรั้บบรมราชโองการจากพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ใหไ้ปส่งยวนฉ่างจนพน้เขตแดน ๑๔     

 
งานด้านมนุษยธรรม 

 งานดา้นมนุษยธรรม พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะทรงบาํเพญ็ทาน ดว้ยการทรงหา้มการฆ่า
สตัวเ์ป็นอาหาร ทรงสร้างโรงทานเพื่อเป็นท่ีแจกอาหาร นํ้าด่ืม และยา แก่คนจนและคนเจบ็ไข ้กล่าว
กนัวา่พระองคท์รงสนพระทยัในการทาํบุญเหล่าน้ีจนทรงลืมบรรทมและเสวย๑๕ 

                                                  
๑๔ภรัต ซิงห์ อุปัธยายะ เรียบเรียง, อมร โสภณวเิชฏฐวงศ ์แปล.นักปราชญ์พุทธ, หนา้ ๑๙-๒๗. 
๑๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๕. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐

ผลงานบทละคร 
พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ นอกจากจะเป็นผูอุ้ปถมัภก์วแีลว้พระองคย์งัไดเ้ป็นนกัประพนัธ์

ดว้ยพระองคเ์องอีกดว้ย จนมีกวีหลาย ๆ ท่านไดอ้อกนามของพระองคไ์วเ้ป็นคาํฉนัทต่์าง ๆ มากมาย
ดงักวี ช่ือมธุสูทนะ ออกนามพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะองคน้ี์วา่  

 
“ มาลวราชสฺโยชฺชยนีิราชธานีกสฺย  กวชินมูรฺธนฺยสฺย   
รตฺนาวลฺยาขยฺนาฏิกากรฺตุรฺ  มหาราชศฺรีหรฺษสฺย /   
แปลวา่ พระมหาราชศรีหรรษะ เป็นผูใ้หญ่ในกวทีั้งหลาย ผูท้รงแต่งนาฏิกาเร่ืองรัตนาวลี         
ผูเ้ป็นมาลวราช มีกรุงอุชชยนีิเป็นราชธานี ” //๑๖  

 
นอกจากนั้น กย็งัมีขอ้ความท่ีจารึกบนแผน่ทองแดงอีกสองแผน่ ไดแ้ก่ พนัสเขระบฏั ท่ีมี

ลายพระหตัถข์องพระองคเ์อง และมธุพนับฏั มีขอ้ความแสดงไวช้ดัเจนวา่  
 

“ สฺวหสฺโต  มม  มหาราชาธิราชศฺรีหรฺษสฺย /  
แปลวา่ ลายมือของเราเอง มหาราชาธิราชศรีหรรษะ” //๑๗   

 
และลายพระหตัถน์ั้นงดงามมากแสดงวา่พระองคไ์ดท้รงการศึกษาอยา่งดีจริง ๆ นอกจากน้ี

ยงัมีหลกัฐานสาํคญัยิง่ในเชิงประพนัธ์ของพระองค ์คือบทละคร ๓ เร่ืองไดแ้ก่ รัตนาวล ีนาคานันทะ 
และปรียทรรศิกา มีเน้ือเร่ืองโดยยอ่ดงัน้ี 
  

๑. รัตนาวล ี ๑๘ เป็นละครประเภทนาฏิกามี ๔ องก ์ เน้ือเร่ืองเก่ียวความรักของพระราชา
อุทยัน์ แห่งวตัสะ กบันางสาคริกา หรือเจา้หญิงรัตนาวลีแห่งลงักา นางขา้หลวงของพระมเหสี
วาสวทตัตา โครงเร่ืองไม่เก่ียวขอ้งกบัเทพนิยาย แต่เป็นประวติัศาสตร์ ในเร่ืองน้ีทา้วอุทยัน์มีมเหสี
ช่ือวาสวทตัตา แต่มารักกบันางสาคริกาหรือรัตนาวลีเจา้หญิงแห่งลงักา ซ่ึงบงัเอิญถูกนาํมาอยูใ่นราช
สาํนกัของทา้วอุทยัน์เพราะเรือแตก นางสาคริกาเองกห็ลงรักทา้วอุทยัน์และวาดรูปพระองค ์      
พระนางวาสวทตัตาอิจฉา เม่ือพบภาพนั้นจึงไดล้งโทษนางสาคริกา และขู่ใหเ้ลิกรักทา้วอุทยัน ์ เม่ือ

                                                  
๑๖พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา,  หนา้ ๑๙. 
๑๗เร่ืองเดียวกนั  
๑๘เสาวภา เจริญขวญั. วรรณคดสัีนสกฤต, หนา้ ๑๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑

อุปสรรคต่าง ๆ ผา่นพน้ไป ละครกจ็บลงดว้ยการประณีประนอมกนัระหวา่งมเหสีทั้งสององค ์     
คือ พระนางวาสวทตัตา และเจา้หญิงรัตนาวลี   
 บทละครเร่ืองน้ีสะทอ้นชีวติในราชสาํนกัสมยันั้น มีหลายประเดน็ท่ีคลา้ยกบับทละครเร่ือง
มาลวิภาคนิมิตร ของกาลิทาส๑๙ และนบัวา่เป็นบทละครท่ีมีความงดงามในดา้นกวีนิพนธ์ดว้ย 
 

๒. นาคานนท์ หรือ นาคานนัทะ๒๐ เป็นบทละครประเภทนาฏกะมี ๕ องก ์เน้ือเร่ืองเก่ียวกบั
พทุธศาสนาและศาสนาฮินดู พระเอกเป็นชาวพทุธเนน้ทางศานตรส รจนาเม่ือพทุธศตวรรษท่ี ๑๒๒๑ 
ในบทขอพรตอนตน้เร่ืองมีการสรรเสริญพระพทุธเจา้  บทละครเร่ืองน้ีกล่าวถึงชีวิตของเจา้ชาย  
ชีมูตวาหนะ ซ่ึงไดย้อมสละร่างกายของพระองคแ์ทนนาคตวัหน่ึง เพื่อยติุการบวงสรวงนาคแก่   
พญาครุฑ  

บทละครเร่ืองน้ี ต่างจากละครเร่ืองอ่ืน ๆ คือใชแ้สดงในวนัเฉลิมฉลองพระอินทร์และฤดู
ใบไมร่้วง เป็นละครท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะบรรยายถึงความรักของ
พระเจา้วตัสราช แต่เปล่ียนเน้ือเร่ืองมาเป็น การเสียสละตนเองของชีมูตวาหนะ ซ่ึงพระเอกเป็นชาว
พทุธ โดยนาํเคา้เร่ืองมาจากนิทานเวตาล ๒๕ เร่ือง (นิทานเวตาลปญฺจวึศติ) ชีมูตวาหนะเป็นโอรส
ของวิทยาธร และเป็นผูท้าํใหพ้ระบิดาของเขาสละสมบติั แลว้มาใชชี้วิตอยา่งสงบสุข ชีมูตวาหนะ
สนิทสนมกบัมิตราวสุ โอรสของสิทธสั นาง (นอ้งสาวของมิตราวสุ) ออ้นวอนต่อพระแม่เคารี
เปิดเผยสามีในอนาคต ชีมูตวาหนะอยูท่ี่พุม่ไม ้ไดย้นิเสียงของนางโดยบงัเอิญ และไดท้าํใหส่ิ้งท่ีนาง
ออ้นวอนเป็นจริงข้ึนมา พอดีมีนกัพรตคนหน่ึงมาถึงอาศรม นางกอ็อกไป 

ณ บริเวณอุทยาน มลยวตี (นอ้งสาวของมิตราวสุ) นัง่เล่นอยู ่ พระราชาเขา้มาและประกาศ
ความรักของพระองคต์ามท่ีนางออ้นวอน มิตราวสุกย็กใหท้นัที แต่พระราชาถูกปฏิเสธ เพราะนาง
ไม่รู้วา่พระองครั์ก นางมีความรู้สึกเหมือนถูกหยาม จึงตอ้งสาํรวจตวัเองแต่กมี็เพือ่น ๆ คอยให้
กาํลงัใจ  ชีมูตวาหนะออกมาบอกวา่ นางรักพระองค ์ ดว้ยการแสดงรูปภาพ และในท่ีสุดทั้งสอง      
กไ็ดแ้ต่งงานกนั 

                                                  
๑๙Arthur A. Macdonell,  A History of Sanskrit Literature, ๒nd ed. (Delhi:Motital Banarsidass, ๑๙๗๑) p. ๓๐๕.  
๒๐ A. Berriedale  Keith.  The  Sanskrit  Drama.  ( Delhi  :  Motilal   Banarsidass  Publishers   PVT.  LTD, ๑๙๗๓),  

pp. ๑๗๔-๑๗๕. 
๒๑จาํลอง สารพดันึก. ประวตัิวรรณคดสัีนสกฤต,หนา้ ๑๐๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒

ฝ่ายชีมูตวาหนะขณะเดินเล่นกบัมิตราวสุ เขาไดเ้ห็นกองกระดูกมากมาย และคิดวา่คงเป็น
กระดูกงู (นาค) ท่ีมาใหค้รุฑกินทุกวนั เขาจึงตดัสินใจท่ีจะช่วยงู (นาค) เหล่าน้ี ดว้ยการเสียสละชีวิต
ของพระองคแ์ทนนาค อยูม่าวนัหน่ึงพระองคก์เ็ดินไปท่ีนั้นตามลาํพงั และไดย้นิเสียงแม่ของ      
ศงัขจูฑะร้องห่มร้องไหท่ี้จะตอ้งสูญเสียลูกชายของตนไป ชีมูตวาหนะกป็ลอบใจดว้ยการสละชีวิต
ของตนแทน นางช่ืนชมในความกลา้หาญท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยการสละชีวิตของตนเอง แต่ก็
ปฏิเสธไปวา่ ท่านเป็นผูมี้นํ้ าใจอนัประเสริฐ แต่ขา้ไม่เห็นดว้ยท่ีท่านจะช่วยดว้ยการเสียสละชีวิตของ
ท่านเช่นน้ี  จากนั้นชีมูตวาหนะกไ็ปท่ีเทวาลยัสวดมนตอ์ธิษฐานก่อนท่ีจะสละชีวิตใหค้รุฑกิน 

สุดทา้ยกส็ร้างความห่วงใยใหก้บัครอบครัวชีมูตวาหนะและภรรยา เม่ือไดเ้ห็นมงกฎุเพชร
หล่นลงมา ศงัขจูฑะออกมาจากเทวาลยัเผยการกระทาํของตนวา่ผดิร้ายแรงต่อครุฑ  ต่อมาพระแม่
เคารีกม็ายติุปัญหาน้ี ดว้ยการชุบชีวิตชีมูตวาหนะแลว้คืนใหก้บัมลยวตีไป แลว้กม็อบอาหารอนัเป็น
ทิพยท่ี์อร่อยใหแ้ก่ครุฑ แทนการฆ่าสตัวอ่ื์นอนัเป็นความโหดร้ายของเขา 

    
๓. ปรียทรรศิกา๒๒ เป็นบทละครประเภทนาฏิกา มี ๔ องก ์เคา้โครงเร่ืองมาจากประวติัของ

ทา้วอุทยันเ์ช่นเดียวกบัเร่ืองรัตนาวลี แต่เป็นเร่ืองรักระหวา่งทา้วอุทยัน ์ ซ่ึงในบทละครเร่ืองน้ีช่ือวา่ 
ทา้ววตัสราช แห่งกรุงเกาศามพี กบัเจา้หญิงปรียทรรศิกา ธิดาทา้วทฤฒวรมนั แห่งองัคราษฏร์ 

ทา้วทฤฒวรมนั ไดใ้หอ้าํมาตยก์ญัจุกินนาํธิดาคือเจา้หญิงปรียทรรศิกา ไปถวายทา้ววตัสราช 
ทั้งน้ีเพราะทา้วกลิงคย์กกองทพัมาตีองัคราษฏร์ เพราะความแคน้ท่ีทา้วทฤฒวรมนัไม่ยอมยกธิดาให ้
จนทา้วทฤฒวรมนัถูกจบัเป็นเชลย ในระหวา่งเดินทางไปเกาศามพี อาํมาตยก์ญัจุกินไดฝ้าก
ปรียทรรศิกาไวก้บัทา้ววนิธยเกตุสหายทา้วทฤฒวรมนั แต่กองทพัของทา้ววนิธยเกตุถูกขา้ศึกโจมตี
ยอ่ยยบั อาํมาตยก์ญัจุกินเขา้ใจวา่ปรียทรรศิกาส้ินชีวิตแลว้ 

ทา้ววตัสราชซ่ึงตกเป็นเชลยของทา้วมหาเสนประโทยต แห่งอุชชยนีิ ไดห้ลบหนีจากท่ีคุม
ขงัพร้อมกบันาํเจา้หญิงวาสวทตัตา ธิดาของทา้วมหาเสนมาอภิเษกเป็นมเหสี ต่อมากองทพัท่ีทา้ว
วตัสราชส่งไปปราบทา้ววินธยเกตุไดช้ยัชนะนาํนางอรัณยกา (ความจริงคือปรียทรรศิกา)  ธิดาของ
ทา้ววนิธยเกตุ  มาถวายทา้ววตัสราช ทรงฝากใหพ้ระนางวาสวทตัตาเล้ียงไวจ้นกวา่นางจะมีอายุ
สมควรแก่การมีคู่ครอง ต่อมาทา้ววตัสราชทรงรักนางอรัณยกา วนัหน่ึงพระนางวาสวทตัตาใหแ้สดง
ละครตอนทา้ววตัสราชตกเป็นเชลยของทา้วมหาเสนประโทยต และใหน้างอรัณยกาแสดงเป็น   
พระนางวาสวทตัตา ทา้ววตัสราชไดป้ลอมพระองคเ์ป็นทา้ววตัสราชในละครท่ีเล่น ในระหวา่งการ

                                                  
๒๒เสาวภา เจริญขวญั. วรรณคดสัีนสกฤต, หนา้ ๑๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓ 

แสดงละครพระนางวาสวทตัตาทราบความจริง ทาํใหท้รงหึงหวงจึงใหน้าํตวัอารัณยกาไปขงัไว ้
คร้ันภายหลงัทราบวา่อารัณยกาคือปรียทรรศิกา ธิดาทา้วทฤฒวรมนั จึงใหพ้น้จากการคุมขงั และ
ทา้ววตัสราชไดส่้งกองทพัไปปราบทา้วกลิงคช่์วยทา้วทฤฒวรมนัใหก้ลบัคืนบา้นเมือง ในท่ีสุด
ปรียทรรศิกากไ็ดอ้ภิเษกกบัทา้ววตัสราชตามท่ีทา้วทฤฒวรมนัยกใหแ้ต่เดิม 

ในบทละครเร่ืองน้ี ส่วนใหญ่ใชล้กัษณะการสนทนาดว้ยถอ้ยคาํง่าย ๆ คาํพดูโดยมากเป็น
ร้อยแกว้ธรรมดา ๆ แต่กมี็บางตอนเป็นสมาสยาว ๆ ลกัษณะท่ีน่าสนใจประการหน่ึงของเร่ืองน้ีคือ 
เป็นบทละครสนัสกฤตเร่ืองแรกท่ีมีละครซอ้นอยูภ่ายในเร่ือง ซ่ึงช่วยในการดาํเนินเร่ืองไดอ้ยา่งดี 
การมีเร่ืองละครภายในเช่นน้ี นกัประพนัธ์ยโุรปกใ็ชอ้ยูห่ลายราย และถือกนัวา่เป็นวิธีช่วยดาํเนิน
เร่ืองหรือแสดงลกัษณะของตวัละครใหแ้จ่มแจง้ข้ึน    
 
๒.๒ ความหมายของช่ือเร่ืองและผู้แต่ง 

คาํวา่ปรียทรรศิกาน้ี พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๖ ทรงปริวรรตเป็น

ภาษาไทย จากรูปศพัทศ์พัทเ์ดิมวา่ ปฺริยทรฺศิกา (Priyadarśikā) ซ่ึงมีความหมายวา่ เพลินตา,          
แลเพลิน ๒๓  ความหมายน้ีดูแลว้กน่็าจะเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองของบทละคร อน่ึงคาํวา่ ปรียทรรศิกา 
สามารถแยกรูปคาํไดเ้ป็น ปฺริย+ทรฺศ +อิก มีความหมายไดห้ลายนยั ดว้ยกนั ดงัเช่น  

ปฺริย แปลวา่ อนัเป็นท่ีรักใคร่ (beloved,dear,desired)  คู่รัก,กามิน (a lover) สวามิน      

(a husband) เภสชัชนิดหน่ึงช่ือวา่ “ฤทธิ” (a sort of drug called ‘Riddhi’) ช่ือของมฤคชนิด
หน่ึง (a sort of dear) สตรี (a woman) เมีย (a wife or mistress) กระวานอยา่งเลก็ (small 
cardamoms) ข่าว (news) มะลิอาหรับ(Arabian jusmine) สุรา (spiritnons liquor) สุประดิษฐา
ฉนัทช์นิดหน่ึง (a supratishtha metre) ๒๔   

ทรฺศ แปลวา่ ดู (to see) สงัเกตตรวจดู (to observe) หวงัเห็นล่วงหนา้ (to foresee) สงสยั 

(to doubt) หรือจะใหค้วามหมายอีกแนวหน่ึงกไ็ดคื้อแปลวา่  ผูดู้ (a seer) ผูเ้ห็น (a looker) จกัษุสฺ 

(eyes) จกัษุ (sight) การเห็น (seeing) ถา้เป็นคุณศพัท ์ adj. กแ็ปลวา่ ฉลาด (wise) มีความรู้ 

(possessed of knowledge) ๒๕   

                                                  
๒๓ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา,  หนา้ ๒๐๗. 
๒๔A.A. Macdonell,   A  Practical  Sanskrit  Dictionary ,   P. ๑๘๗. 
๒๕เร่ืองเดียวกนั , หนา้ ๑๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔

ส่วน อิกฺ เป็นปัจจยัในตทัธิต๒๖ ท่ีแปลวา่ ผู,้ ความ, การ  
และเม่ือนาํคาํทั้งหมดมารวมกนัแลว้ ปรียทรรศิกากไ็ดค้วามหมายวา่ ผูเ้ห็นนางอนัเป็นท่ีรัก 

ซ่ึงเป็นช่ือของบทละครเร่ืองน้ี นัน่กห็มายถึงการท่ีพระเจา้วตัสราชไดเ้ห็นนางปรียทรรศิกาแลว้ทรง
พอใจรักใคร่ในท่ีสุดกไ็ดอ้ภิเษกสมรสกนั 

พระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ ความหมายตามรูปคาํกแ็ปลวา่ อนัเพิ่มพนูความปรีติ ซ่ึงตรงกบั

ภาษาองักฤษวา่  Increasing  joy  แต่เม่ือแยกรูปคาํไดเ้ป็นคาํวา่ ศรีหรรษวรรธนะ กม็าจากคาํวา่    
ศฺริ+หรฺษ+วรฺธน จะมีความหมายไดห้ลายนยัดงัน้ี  

ศฺริ หรือ ศรี แปลวา่ ส่ิงท่ีเป็นมงคล, ความสวยสดงดงาม ใชน้าํหนา้ช่ือเพ่ือความนอบนอ้ม
และความเป็นสิริมงคล๒๗  

หรฺษ แปลวา่ ปรีติ (joy) ความยนิดี (pleasure) ความสุข (happiness) ส่ิงท่ีทาํใหต่ื้นเตน้  

เร้าใจ (thrill) การร่ืนเริงมาก,ดีอกดีใจมาก,ยนิดีปรีดามาก (exultation) ความยนิดี,ความปีติยนิดี 

(delight)๒๘ 

วรฺธน แปลวา่ งอกงามเจริญข้ึน (growing or thriving) การตดั (cutting) การแบ่ง 

(dividing) ไห,โอ่ง,ลูกนํ้ายอ่มๆ (a small water-jar) แปรง (a brush) ๒๙  
อีกนยัหน่ึง คาํวา่ “วรรธนะ” เป็นช่ือ นามและโคตร ของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ 
และเม่ือนาํคาํทั้งหมดมารวมกนัแลว้ ศรีหรรษวรรธนะ กไ็ดค้วามหมายวา่ อนัเพิ่มพนูความ

ปรีติ อีกนยัหน่ึงพระจา้ศรีหรรษะ เป็นเหล่ากอหรือเป็นโคตรแห่งตระกลูวรรธนะ เป็นท่ีช่ืนชมยนิดี
แห่งตระกลู เพราะคนอินเดียถือวา่ลูกชายสาํคญัยิง่  และเป็นช่ือของผูป้ระพนัธ์บทละครเร่ือง
ปรียทรรศิกาน้ี 

 
๒.๓ ลกัษณะและแบบแผนการแต่งของบทละครสันสกฤต 

บทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี ถือไดว้า่เป็นบทละครสนัสกฤตท่ีแต่งไดถู้กตอ้งตามลกัษณะ
และแบบแผนของบทละครสนัสกฤต ดงัท่ีทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ ๓๐  กล่าวถึงลกัษณะแบบแผน
ของการแต่งบทละครสนัสกฤตไวด้งัน้ีวา่ 
                                                  

๒๖ จาํลอง สารพดันึก. สังเขปไวยากรณ์สันสกฤต, หนา้ ๓๒๓. 
๒๗ พทุธทาสภิกข.ุ พระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ, ๒๕๔๓) หนา้ ๒๖. 
๒๘A.A. Macdonell,   A  Practical  Sanskrit  Dictionary,    P. ๓๗๕.  
๒๙เร่ืองเดียวกนั , หนา้ ๒๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕ 

๑) จํานวนองก์และเนือ้เร่ือง จะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของประเภทละคร เช่น บทละคร
ประเภทนาฏกะ จะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ ๕ องกแ์ต่ไม่เกิน ๑๐ องก ์(ถา้ถึง ๑๐ องก ์เรียกวา่ มหานาฏกะ) 
ส่วนบทละครประเภทนาฏิกา จะตอ้งมีเพยีง ๔ องกเ์ท่านั้น บทละครประเภทนาฏกะนั้นเป็นเร่ือง
ใหญ่ มกัเล่นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก ความกลา้หาญของตวัละคร ตวัละครจะเป็นคนชั้นสูง เช่น      
เทพเจา้  กษตัริย ์  หรือนกัพรต นาํเร่ืองมาจากเทพปกรณมั หรือปุราณะต่างๆ เช่น เร่ืองรามายณะ 
มหาภารตะ เป็นตน้ ส่วนละครนาฏิกา มกัเล่นเร่ืองท่ีสนุกสนาน เน้ือเร่ืองไดม้าจากตาํนานหรือ
จินตนาการ 

ในส่วนของบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี จดัเป็นบทละครประเภทนาฏิกา ซ่ึงมีจาํนวน      
๔ องค ์ เน้ือเร่ืองไดม้าจากตาํนาน ผสมผสานกบัจินตนาการของกว ี คือ พระเอกเป็นกษตัริยท่ี์กลา้
หาญ ร่ืนเริงและรักสนุก นางเอกเป็นนางกษตัริยท่ี์ประสบเคราะห์กรรมตกตํ่าตอ้งถูกส่งตวัมาเป็น
นางกาํนลัในราชสาํนกัของพระเอกโดยไม่มีใครจาํได ้ ต่อมาไดผ้กูสมคัรรักใคร่กบัพระเอก และใน
ท่ีสุดกไ็ดอ้ภิเษกสมรสกนั๓๑                 

๒) การเร่ิมเร่ือง เร่ิมตน้ดว้ยการขอพร เรียกวา่บทนานที มีลกัษณะเหมือนกบัการไหวค้รู 
ต่อจากนั้นจะมีนายโรงหรือผูจ้ดัการโรงออกมาพดูโตต้อบกบัคนดู หรือตวัละครตวัใดตวัหน่ึงใน
เร่ืองท่ีจะเล่น เป็นทาํนองวา่จะเล่นเร่ืองอะไร ใครแต่ง จะมีการยกยอ่งชมเชยคนดูวา่ฉลาดท่ีรู้จกั
เลือกดูละครท่ีดี แลว้จะเร่ิมตน้แสดงตามเน้ือเร่ืองต่อไป 

ในส่วนของบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ีจะเห็นไดว้า่ มีการเร่ิมตน้ดว้ยการขอพร ต่อพระ
ศิวะ เพราะถือวา่พระศิวะเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทตาํนานการฟ้อนรํา ใหป้รากฏต่อสายตาประชาชน
เป็นคร้ังแรก ๓๒  บทละครเร้ืองน้ีผูแ้ต่งกแ็ต่งไดถู้กตอ้งตามทฤษฏีการแสดง โดยการยกยอ่งพระศิวะ
ตามพระนามท่ีพระองคไ์ดรั้บคือ “นาฏราช” หรือราชาแห่งการฟ้อนรํา โดยกล่าวโศลกสั้น ๆ เพื่อขอ
ความเป็นสวสัดิมงคลในการแสดงละครคร้ังน้ี ดงับทวา่  

 
“ ธูมวฺยากลุทฤษฺฎิรินฺทุกิรไณราหฺลาทิตากฺษี   ปุนะ  
ปศฺยนฺตี   วรมุตฺสุกานตมุขี   ภโูย   หฺริยา   พรฺหมณะ  /      

                                                                                                                                               
๓๐ทรงศกัด์ิ ปรางคว์ฒันากลุ. การละครไทย ,  (ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๒๖) 

หนา้ ๑๘-๑๙. 
๓๑นิยะดา เหล่าสุนทร.ความสัมพนัธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ, (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ม่คาํผาง, ๒๕๔๓) หนา้ 

๖๙. 
๓๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๔-๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖

เสรฺษฺยา    ปาทนเขนฺทุทรฺปณคเต    คงฺคาํ   ทธาเน    หเร  
สฺปรฺศาทุตฺปุลกา   กรคฺรหวเิธา   เคารี   ศิวายาสฺตุ   วะ  //๓๓  

อปิ จ 
ไกลาสาทฺราวทุสฺเต  ปริจลติ  คเณษลฺูลสตฺเกาตุเกษุ  
โกฺรฑมฺ  มาตุะ  กมุาเร  วศิติ  วษิมุจิ  เปฺรกฺษมาเณ  สโรษมฺ / 
ปาทาวษฺฏมฺภสีททฺวปุษิ  ทศมุเข  ยาติ  ปาตาลมูล ํ
กฺรุทฺโธปฺยาศฺลิษฺฏมูรฺติรฺ  ภยฆนมุมนา  ปาตุ  ตุษฺฏะ  ศิโว  นะ // ๓๔ 

   แมเ้นตรนางจะขยบิเพราะควนัขณะชาํเลือง ยงัแพรวเพราะแสงเรือง พระจนัทร์  
แลดว้ยรัก  ณ  พระพกัตร์พระสามิละมิพลนั  กม้พกัตร์เพราะขวยครัน พรหมา  
เคืองเห็นเงาหรชดั    ณ  ผิวบทนขา   วา่ทูลพระคงคา   สมร   แต่ยิม้ยามศิวะ 
ทรงกระชบัพระวรกร  ขอเคาริบงัอร ธ โปรด  // ๓๕ 

อน่ึง- 
เขาไกรลาสลัน่สนัน่โฆษ อมรคณะกโ็ลด ต่างกก็ล่าวโจษ เพราะตกใจ องคม์ารดาอุม้กมุารไว ้

วษิมุจิกจุ็ดไฟ ตากโ็รจน์ใหญ่ เพราะโกรธนกั เทพกดดว้ยน้ิวพระบาทหนกัและอสุรทศพกัตร์   จมถลาํ
อกั ณ บาดาล ยามโกรธเม่ือตอ้งอุมาท่าน กปิ็ยหทยบาน ศีวะชยัชาญ ประสาทพร” //๓๖  

  
เม่ือจบคาํขอพรแลว้ ต่อจากนั้นจะมีสูตรธาร นายโรง หรือผูจ้ดัการโรง ออกมาพดูโตต้อบ

กบัคนดู หรือตวัละครตวัใดตวัหน่ึงในเร่ืองท่ีจะเล่น เป็นทาํนองวา่จะเล่นเร่ืองอะไร ใครแต่ง จะมี
การยกยอ่งชมเชยคนดูวา่ฉลาดท่ีรู้จกัเลือกดูละครท่ีดี  ดงับทวา่ 

 
  “ อทฺยาห ํ วสนฺโตตฺสเว  สพหุมานมาหูย  นานาทิคฺเทศาทาคเตน   

ราชฺญะ  ศฺรีหรฺษเทวสฺย  ปาทปทฺโมปชีวนิา  ราชสมูเหโนกฺตะ   
ยถาสฺมตฺสฺวามินา  ศฺรีหรฺษเทเวนาปูรฺววสฺตุรจนาลกํฤตา  ปฺริยทรฺศิกา  นาม   
นาฏิกา  กฤเตตฺยสฺมาภิะ  โศฺรตฺรปรมฺปรยา  ศฺรุตมฺ  /    
น  ตุ  ปฺรโยคโต  ทฤษฺฏา  /  
ตตฺ  ตสฺไยว  ราชฺญะ  สรฺวชนหฤทยาหฺลาทิโน   
พหุมานาทสฺมาสุ  จานุคฺรหพทฺุธยา  ยถาวตฺปฺรโยเคณ  ตฺวยา  นาฏยติวฺเยติ /  

                                                  
๓๓พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา, หนา้ ๕๓. 
๓๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้  ๕๓. 
๓๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๕. 
๓๖เร่ืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗ 

ตทฺ  ยาวนฺ  เนปถฺยรจนาํ  กฤตฺวา  ยถาภิลษิต ํ สมฺปาทยามิ /  
(ปริโตวโลกฺย) อาวรฺชิตานิ  สามาชิกมนาํสีติ  เม  นิศฺจยะ /  กุตะ / 
ศฺรีหรโษ  นิปุณะ  กวะิ  ปริษทปฺเยษา  คุณคฺราหิณี 
โลเก  หาริ  จ  วตฺสราชจริต ํ นาฏเย  จ  ทกฺษา  วยมฺ / 
วสฺตฺเว  ไกกมปีห  วาญฉิตผลปฺราปฺเตะ  ปท ํ กิมฺ  ปุนรฺ 
มทฺภาคฺโยปจยาทย ํ สมุทิตะ  สรฺโว  คุณานาํ  คณะ //๓๗  
(เนปถฺยาภิมุขมวโลกฺย)  อเย  กถมฺ  ปฺรสฺตาวนาภฺยทฺุยเต  มย ิ  วิทิตาสฺมทภิปฺราโยงฺคาธิปเตรฺ  

ทฤฒวรมฺณะ  กญฺจุกิโน  ภมิูกาํ  กฤตฺวาสฺมทฺภฺราเตต  เอวาภิวรฺตเต / ตทฺ  ยาวทหมปฺยนนฺตรภมิูกาํ   สมฺ
ปาทยามิ  // (อิติ นิษฺกฺรานฺตะ)๓๘  

  สูตรธาร (เดินวนไปวนมา) ในพิธีวสันโตตสวะวนัน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปยงัท่ีประชุมทา้ว
พระยา ผูไ้ดม้าจากนานาทิศ เพ่ือเฝ้าพระบวับาท สมเดจ็พระศรีหรรษเทพ และไดฟั้งถอ้ยคาํดงัน้ี เราไดท้ราบข่าว
เล่าระบือต่อ ๆ กนัมาวา่ สมเดจ็พระศรีหรรษเทพ ผูเ้ป็นเจา้นายของเรา ไดท้รงพระนิพนธ์นาฏิกาเร่ืองหน่ึง ช่ือ
ปรียทรรศิกา ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองอนัแปลก แต่เรายงัหาไดเ้ห็นเร่ืองละครนั้นออกโรงไม่ ฉะนั้น ท่านควรท่ีจะ
จดัใหเ้ล่นละครเร่ืองนั้นอยา่งดีเลิศเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระเจา้แผน่ดิน ผูท้รงบนัดาลความช่ืนบานใหบ้งัเกิดมี
ในใจคนทัว่ไป และดว้ยความตั้งใจ กระทาํคุณใหแ้ก่เราทั้งหลายดว้ย / เหตุฉะน้ี เม่ือไดผ้จงจดัเนปัถยไ์วพ้ร่ังพร้อม
แลว้ ขา้พเจา้กก็ระทาํตามคาํท่ีของร้อง (เหลียวแลทัว่ไป) ขา้พเจา้แน่ใจวา่ ใจของคนดูตั้งดีอยูแ่ลว้ เพราะวา่ 
  ศรีหรรษาธิบดีสิเป็นกวผีูป้ระเสริฐ   คนดูกรู้็เลิศ  ณ  คุณ 
  ชนรู้เร่ืองวรวตัสราชะสุวบุิล  ฝ่ายพวกละครคุน้   แสดง 
  เหตุเหล่าน้ีสิประหน่ึงพยานวจะแถลง   ผลดีสมิทธ์ิแห่ง  ละคร 
  แต่รวมปวงคุณะถว้นประมวลสุคุณะซอ้น เสริมส่งคุณากร  ถนดั //  
  (แลดูไปทางในโรง) ออ้  นอ้งชายของขา้พเจา้จะมาอยูแ่ลว้ ในขณะท่ีขา้พเจา้กาํลงักล่าวคาํเบิก
โรง เขาไดท้ราบความประสงคข์องขา้พเจา้ แลว้จะเลือกตวักญัจุกินของทา้วทฤฒวรมนัราชาแห่งแควน้องคราษฏร์ 
ฉะนั้น ขา้พเจา้กจ็ะไดเ้ล่นละคร ตอนต่อน้ีไปทีเดียว” //๓๙ 
 

๓) ภาษา จะพดูต่างกนัตามศกัด์ิของตวัละคร เช่น ตวัละครท่ีเป็นเทพเจา้ กษตัริย ์พราหมณ์ 
มหาอาํมาตย ์ นกัปราชญ ์ มเหสี นกับวชหญิง ใชภ้าษาสนัสกฤต นางเอกและผูช้ายท่ีมีศกัด์ิต ํ่าลงมา
ใชภ้าษาปรากฤต เป็นตน้ ส่วนในตอนบรรยายสงคราม การเจรจาสงบศึก การประกาศชยัชนะ จะใช้
ภาษาสนัสกฤต (เพราะถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญั)   

                                                  
๓๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๖. 
๓๘เร่ืองเดียวกนั. 
๓๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘ 

ตวัละครนอกจากจะมีพระเอก นางเอก และผูร้้ายแลว้ยงัมีตวัละครท่ีน่าสนใจมากคือ     
วิทูษกะ  อนัเป็นตวัละครตลก เป็นเพื่อนพระเอก วิทูษกจะตอ้งเป็นพราหมณ์ มีความเฉลียวฉลาด แต่
มีรูปร่างอปัลกัษณ์ เป็นผูท่ี้สามารถพดูอะไรกไ็ด ้ และทาํใหเ้ร่ืองผอ่นคลายหายตึงเครียด  ตวัละคร
ต่าง ๆ พดูภาษาต่างกนัตามฐานะทางสงัคม คือตวัละครท่ีเป็นคนชั้นสูง พดูภาษาสนัสกฤต ส่วนตวั
ละครท่ีเป็นคนชั้นตํ่าและผูห้ญิงพดูภาษาปรากฤต แบบต่าง ๆ เช่นผูห้ญิงท่ีมีฐานะสูงใชภ้าษา     
มหาราษฎี สาํหรับบทขบัร้อง แต่บทเจรจาใชภ้าษาเศารเสนีเช่นเดียวกบัเดก็ และคนรับใชท่ี้มี
ตาํแหน่งดี ส่วนคนรับใชใ้นพระราชวงัใชภ้าษามาคธี พวกนกัการพนนัและนกัเลง ใชภ้าษาอวนัตี 
คนเล้ียงววัใชภ้าษาอภิรี คนเผาถ่านใชภ้าษาไปศาจี ส่วนคนชั้นตํ่าสุด และพวกท่ีถูกเหยยีดหยาม เช่น
พวกป่าเถ่ือนใชภ้าษา    อปภรังศะ๔๐ 

ส่วนในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา ตวัละครจะพดูสองภาษา แต่กเ็ป็นภาษาท่ีฟังเขา้ใจกนั
ได ้ ตวัละครท่ีเป็นผูช้ายพดูภาษาสนัสกฤต เวน้แต่วิทูษกะ พดูภาษาปรากฤตเพราะเป็นตวัตลก ตวั
ละครท่ีเป็นผูห้ญิงพดูภาษาปรากฤตทั้งหมด เวน้แต่นางกฤตยายนี (เป็นนกับวชปริพพาชิกาท่ีนาง
วาสวทตัตาใหค้วามเคารพนบัถือ) ท่ีพดูภาสนัสกฤต เช่น ในองกท่ี์ ๒ ตอนท่ี พระราชาวตัสราช 
วิทูษกะ อินทีวริกา และอรัณยกา ชวนกนัไปท่ีอุทยานสระนํ้าบวั เพือ่ทาํพิธีโสตถิวาอณะของพระ
เทวีวาสวทตัตาเป็นพิธีบาํเพญ็บุญ บาํเพญ็ตบะแบบนางกษตัริย ์ตวัละครแต่ละตวักพ็ดูตามภาษาของ
ตน ๆ เม่ือพากนัเดินไปถึงอุทยานสระนํ้าบวัแลว้ วิทูษกะ กล่าวชมความงามแห่งสวนนั้น ดอกไม้
และตน้ไม่ท่ีวทูิษกะกล่าว ถึงในท่ีน้ี ออกช่ือเป็นภาษาปรากฤต  ดงัท่ียกมาเปรียบเทียบ ทั้งภาษา
ปรากฤต สนัสกฤต และภาษาไทย ดงัน้ี 

ภาษาปรากฤตวา่   พอุล   ภาษาสนัสกฤตวา่   พกลุ        ภาษาไทยวา่ พิกลุ 
ภาษาปรากฤตวา่   มาลที   ภาษาสนัสกฤตวา่   มาลตี      ภาษาไทยวา่มะลิซอ้น 
ภาษาปรากฤตวา่   กมล   ภาษาสนัสกฤตวา่   กมล        ภาษาไทยวา่ บวัหลวง 
ภาษาปรากฤตวา่   พนฺธูอ   ภาษาสนัสกฤตวา่   พนฺธูก     ภาษาไทยวา่ ชบา๔๑ เป็นตน้ 
๔) เวลา ในละครองกห์น่ึงๆ จะตอ้งกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีเดียว และในเวลา

เดียว ถา้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีหรือเวลาจะตอ้งข้ึนองกใ์หม่ ดงันั้น ถา้มีเร่ืองราวดาํเนินต่อไป แต่
ไม่มีความสาํคญัพอท่ีจะจดัเป็นองกห์น่ึง กใ็ชว้ิธีกาํหนดฉากแทรกท่ีนิยมกนัในบทละครสนัสกฤต 
ไดแ้ก่ วษิกมัภะ และประเวศกะ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ครรภนาฏกะ คือละครอนัเป็นลูก 

                                                  
๔๐เสาวภา เจริญขวญั. วรรณคดสัีนสกฤต , หนา้ ๑๔๑. 
๔๑พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั. ปรียทรรศิกา , หนา้ ๑๙๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙ 

วษิกมัภะ เป็นฉากแทรกท่ีปรากฏไดท้ั้งตอนตน้ ตอนกลาง และทา้ยเร่ือง โดยตวัละครซ่ึงมี
บทบาทไม่สาํคญันกัจาํนวน ๑ หรือ ๒ คน ออกมาเล่าหรือสนทนาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือจะ
เกิดข้ึนใหผู้รั้บฟังโดยใชภ้าษาปรากฤต   

ตวัอยา่ง เช่น ตอนท่ี ๑ ตน้เร่ือง โดยมีกญัจุกิน (เสนาบดีวงั) ออกมาเล่าเร่ืองถึงคราวเคราะห์
ร้ายของพระเจา้ทฤฒวรมนัท่ีตอ้งสูญเสียราชบลัลงักแ์ก่ทา้วกลิงค ์ มิหนาํซํ้าพระราชธิดาคือ 
ปรียทรรศิกา ซ่ึงพระเจา้ทฤฒวรมนัไดม้อบหมายใหก้ญัจุกินพาหลบหนีภยัมาพึ่งบารมีทา้ววนิธยเกตุ 
กก็ลบัสูญหายไปซ่ึงกญัจุกินเขา้ใจวา่ปรียทรรศิกาคงเสียชีวิตบนกองเพลิง 

ประเวศกะ เป็นฉากแทรกระหวา่งองก ์ จะมีตวัละครตวัหน่ึงออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์
ระหวา่งองกท่ี์ขา้มไป หรือบางคร้ังกท็าํหนา้ท่ีประกาศการปรากฏตวัของตวัละครตวัอ่ืน ประเวศกะ
จึงเป็นฉากนาํขององกต่์อไปกไ็ด ้ 

ตวัอยา่ง เช่น ในระหวา่งองกท่ี์ ๓ และองกท่ี์ ๔ มโนรมาเพ่ือนสนิทของอรัณยกา 
(ปรียทรรศิกา) ออกมาพรรณาถึงความทุกขย์ากของอรัญยกา ซ่ึงถูกคุมขงัโดยบญัชาของพระนาง
วาสวทตัตา ระหวา่งน้ีมีนางกาํนลัอีกคนหน่ึงออกมาแจง้ใหม้โนรมาทราบวา่ ขณะน้ีพระนาง
วาสวทตัตากาํลงัไม่สบายพระทยั เพราะไดข่้าววา่พระปิตุลาถูกขา้ศึกช่วงชิงราชบลัลงักไ์ปได ้

๕) การแสดง จะไม่แสดงส่ิงท่ีหวาดเสียวน่ากลวับนเวที แต่จะสมมุติใหเ้หตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนแลว้มีตวัละครออกมาพดูถึง หรือไม่กส่็งเสียงดงัเขา้หลงัโรง ถา้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ร้ายแรง
กบัพระเอกหรือนางเอกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เช่น ส้ินชีวติ หรือถูกสาบ กใ็หด้าํเนินเหตุการณ์ไปชัว่
ระยะหน่ึง แลว้ใหก้ลบัดีตามเดิม 

ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ีไม่มีส่ิงท่ีหวาดเสียวและน่ากลวับนเวที เพราะเป็นละคร
ประเภทรัก ๆ ใคร่ ตอนจบพระเอกและนางเอกไดอ้ภิเษกสมรสอยูร่่วมกนั จึงจบลงดว้ยความรักท่ี
สมหวงั ดงับทวา่ 

 
“(ราชาน ํ นิรฺ  ทิศย  สสฺมิตมฺ) โวทิอ  ปสาเรหิ  หตฺถ ํ ภอิณีเอ  อคฺคหตฺถ ํ เท  ปาริโตลิอ ํ 
 ทาวสฺิส ํ/ (ราชา  หสฺตมฺ  ปฺรสารยติ /  วาสวทตฺตา  ปฺริยทรฺศิกาหสฺตมรฺปยติ) 

วทิูษกะยิม้พลางพดูกบัพระราชา วา่ แพทย ์ ยืน่พระหตัถม์า  ขา้พเจา้จะใหไ้ดท้รงรับ     
พระหตัถข์องนางภคินีเป็นกาํนล พระราชากย็ืน่มือไป  วาสวทตัตากเ็อามือปรียทรรศิกา 
วางในมือพระราชา”// ๔๒ 

                                                  
๔๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๘๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐ 

๖) ตัววทูิษกะ บทละครสนัสกฤตจะมีตวัตลกท่ีขาดไม่ไดคื้อ วิทูษกะ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งตลก
หลวงคอยติดตามพระเอก มกัจะมีบทบาทเป็นสหายสนิทหรือคนรับใชท่ี้ซ่ือสตัยข์องพระเอก จะ
คอยสอดแทรกบทตลก เยา้แหยใ่หเ้กิดความสนุกสนาน บางทีกเ็ป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองความรักและจะ
เป็นพอ่ส่ือใหพ้ระเอก ภาษาท่ีตวัวิทูษกะใชเ้ป็นภาษาปรากฤต ดงัตวัอยา่งเช่น ตอนท่ีพระราชายืน่มือ
ไปใหว้าสวทตัตาเอาไปวางในมือปรียทรรศิกา พระราชากห็ดมือดว้ยความขวยเขินวา่เพิ่งจะดีกบัเธอ
เมือก้ีน้ีเอง วิทูษกะ กพ็ดูข้ึนวา่ เจา้ประคุณ ตอ้งทาํตามท่ีเทวีรับสัง่ อยา่ขดัพระทยัท่าน ดงับทวา่ 

 
“(หสฺตมุปสหํฤตฺย) กิมนยา  สมฺปฺรตฺเยว  กถมฺปิ  ปฺรสาทิตาสิ / 
 โก  ตุม ํ อเคณฺหิทุงฺ  / ปฒม ํ เชวฺว  ตาเทณ  อิอ ํ ทิณฺณา / 

  โภ  มาณณีอา  ข ุ เทว ี/ มา  เส  ปฑิอลู ํ กเรหิ / 
ราชา. (หดมือไป) ฉนัเก่ียวขอ้งอะไรกบัแม่คนน้ี / ฉนัเพ่ิงจะดีกบัเธอดว้ยความ

ลาํบากเม่ือก้ีน้ีเอง / 
วาสวทตัตา. ทูลกระหม่อมแกว้จะไม่ทรงรับอยา่งไรได ้ / พระพอ่ของเธอน้ีไดย้กเธอ

ถวายแต่เดิมทีมาแลว้ /  
วทิูษก. เจา้ประคุณ ตอ้งทาํตามเทวสีั่ง / อยา่ขดัพระทยัท่าน // ๔๓ 

 

๗) โรงแสดง นิยมแสดงในวงัของเจา้นายหรือชนชั้นสูง ไม่ปลูกโรงแสดงประจาํ มีฉาก  
กั้น ๑ ผนื แบ่งระหวา่งหนา้และหลงัโรง หลงัฉากจะเป็นบริเวณท่ีตวัละครแต่งตวั หรือนัง่พกัเรียกวา่ 
เนปัถย ์หนา้ฉากมีเคร่ืองโรงคือเตียงไมแ้ละรถทรงเป็นสาํคญั 

ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี โรงแสดง องกท่ี์ ๑ สถานท่ีเป็นพระท่ีนัง่ริมอุทยานเขต
พระราชวงัของพระเจา้วตัสราช  นครเกาศามพี   องกท่ี์ ๒ สถานท่ีเป็นบริเวณสวนโรงนํ้าบวั ในเขต
พระราชอุทยาน มีดอกบวั แมลงภู่ และดอกไมต่้าง ๆ แสดงบรรยากาศอนัร่ืนรมยข์องหนา้ฝนใน  
ฤดูสารท องกท่ี์ ๓ เป็นละครภายในเรียกวา่ครรภนาฏกะ แสดงในเขตพระราชวงัของวตัสราช      
องกท่ี์ ๔ กเ็ป็นสถานท่ี ณ พระท่ีนัง่ริมอุทยานเขตพระราชวงัวตัสราช 

๘) การจบเร่ือง ตอ้งจบลงดว้ยความสุขเสมอ กล่าวคือจะตอ้งจบลงท่ีศานตรส คือรสแห่ง
ความสงบ (อนัเป็นรสสุดทา้ยท่ีรวมรสทั้ง ๙ แห่งศิลปะการละคร คือ นวรส เขา้ไวด้ว้ยกนั) กรณีท่ีมี
เหตุการณ์ร้ายแรงต่อพระเอกและนางเอกเช่นถูกสาบ การส้ินชีวิตกอ็นุโลมไปตามนั้น (โดยไม่แสดง

                                                  
๔๓เร่ืองเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑

บนเวที) แต่เหตุการณ์จะดาํเนินไประยะหน่ึงแลว้ จะใหก้ลบัฟ้ืนคืนชีวิต หรือกลบัคืนดีตามสภาพ
เดิม คือตอ้งจบลงดว้ยดีเสมอ   
 
๒.๔ เร่ืองย่อของบทละครปรียทรรศิกา 

บทละครปรียทรรศิกา น้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นตอน ๆ ดงัน้ีคือ  ตอนท่ี ๑ วา่ดว้ยประวติั
และรัชสมยัของพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ  ตอนท่ี ๒ วา่ดว้ยพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะทรงเป็นกวี
และทรงเป็นผูบ้าํรุงกว ี  ตอนท่ี ๓ วา่ดว้ยเร่ืองของกาลเวลาในเร่ืองปรียทรรศิกา  ตอนท่ี ๔ วา่ดว้ย
เร่ืองราวของทา้วอุทยัน์ซ่ึงเป็นพระเอกในเร่ืองน้ี  ตอนท่ี ๕ วา่ดว้ยภาษาท่ีใชใ้นเร่ืองตลอดจนถึง
ฉนัทท่ี์ใชแ้ละวิธีแต่งคาํพดู  ตอนท่ี ๖ วา่ดว้ยดอกไมแ้ละพรรณไมต่้าง ๆ ท่ีไดอ้อกนามในเร่ือง  ตอน
ท่ี ๗ วา่ดว้ยละครภายในเร่ือง 

มีเร่ืองโดยยอ่คือ ทา้วทฤฒวรมนัแห่งแควน้องัคราษฏร์ไดย้กพระธิดาคือปรียทรรศิกาใหแ้ก่
ทา้วอุทยันห์รือวตัสราชแห่งกรุงเกาศามพี แควน้วตัสราษฏร์ แต่ยงัมิทนัไดส้ยมุพร และในระหวา่งท่ี
วตัสราชถูกอุบายจนตกเป็นเชลยอยูใ่นกรุงอุชชยนีินั้น ทา้วกลิงคซ่ึ์งโกรธแคน้ทา้วทฤฒวรมนัเพราะ
สู่ขอปรียทรรศิกาแลว้ไม่ได ้จึงไดย้กทพัมาโจมตี จนทา้วทฤฒวรมนัและพระมเหสีถูกจบัไป 

ทา้วอุทยันว์ตัสราชเป็นกษตัริยห์นุ่มผูส้ามารถในราชวงศโ์ปรพ โปรดการล่าสตัว ์ อาทิ     
ล่อชา้งโดยดีดพิณท่ีมีนามวา่โฆษวดี ฝ่ายทา้วมหาเสนประโทยตแห่งแควน้อวนัตีราษฏร์ คิด         
กลอุบายท่ีจะจบัทา้วอุทยันเ์ป็นเชลย จึงใหส้ร้างชา้งยนตข้ึ์นแลว้เอาทหารซ่อนไวใ้นทอ้งชา้ง ทา้ว
อุทยัน์ดีดพิณล่อชา้งลึกเขา้ไปในภูเขาวินธยะแต่ผูเ้ดียว จึงถูกจบัไปยงักรุงอุชชยนีิ และทา้วมหาเสน
ประโทฺยตกต็อ้นรับแต่โดยดี 

ทางกรุงเกาศามพี พระพ่ีเล้ียงทั้งสามซ่ึงเจริญวยัเป็นมหาอาํมาตยเ์สนาบดีและพระสหาย 
เม่ือทราบวา่เจา้นายของตนถูกจบัไปกห็าทางช่วยเหลือ โดยใหรุ้มณัวนัตอ์ยูรั่กษาพระนคร ส่วน    
เยาคนัธรายณะ และวสนัตกะปลอมตวัเป็นคนบา้ คนค่อมเขา้ไปถึงในวงั วสนัตกะกช่็วยเล่านิทาน    
ต่าง ๆ พอใหเ้จา้นายทรงเพลิดเพลินในระหวา่งถูกกกัขงั เยาคนัธรายณะทาํอุบายจนชา้งนฑาคิริ
อาละวาด ทา้วอุทยัน์อาสาจบัและกาํราบชา้งนั้นโดยดีดพิณโฆษวดี ไดบ้าํเหน็จรางวลัเป็นอนัมาก 
ทา้วประโทฺยตปรารถนาจะไดว้ิชาดีดพณิอนัวิเศษนั้น จึงขอใหท้า้วอุทยัน์สอนดีดพณิใหแ้ก่พระธิดา
วาสวทตัตา ทั้งสองจึงไดมี้โอกาสรักใคร่กนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒

เม่ือพระธิดาวาสวทตัตายนิยอมพร้อมใจดว้ย ทา้วอุทยันจึ์งพาเจา้หญิงนั้นพร้อมดว้ย       
นางกาจนมาลาผูเ้ป็นขา้หลวง หนีจากกรุงอุชชยนีิ สมทบกบักองทพัซ่ึงรุมณัวนัตน์าํออกไปรับ และ
เม่ือกลบัถึงเกาศามพีแลว้ จึงทาํพิธีราชาภิเษกสมรสโดยความยนิยอมของทา้วมหาเสนประโทฺยต 

ฝ่ายราชบุตรีปรียทรรศิกา เม่ือแควน้องัคราษฏร์ถูกย ํา่ยนีั้น วินยัวสุซ่ึงเป็นกรมวงัของ
ทา้วทฤฒวรมนัไดรี้บพาล้ีภยัสงคราม เพื่อไปเฝ้าทา้วอุทยันวสัตสราช ระหวา่งเดินทางไดไ้ปพกัอยู่
กบัทา้ววินธยเกตุในภูเขาวินธยะและเปล่ียนช่ือเป็นอรัณยกา บงัเอิญวิชยัเสนแม่ทพัของทา้วอุทยัน
วตัสราช ซ่ึงยกทพัไปสูร้บและมีชยัชนะทา้ววินธยเกตุ เขา้ใจวา่อรัณยกาเป็นพระธิดาของทา้ว    
วินธยเกตุ จึงพานางกลบัมายงักรุงเกาศามพี  พระเจา้วตัสราชทรงใหน้าํไปฝากพระนางวาสวทตัตา
เล้ียงไว ้  ต่อมาจึงไดท้รงพบและรักนาง  ทาํใหพ้ระนางวาสวทตัตาหึงหวงและเอาตวัอรัณยกาไปขงั
ไว ้  ภายหลงัปรากฏวา่นางอรัณยกาคือปรียทรรศิการาชบุตรีของทา้วทฤฒวรมนั ซ่ึงพระเจา้วตัสราช
ไดส่้งกองทพัไปปราบทา้วกลิงคแ์ละช่วยพระองคใ์หไ้ดก้ลบัสู่บา้นเมือง เม่ือความจริงปรากฏข้ึน
เช่นน้ี  ปรียทรรศิกากไ็ดเ้ป็นมเหสีของพระเจา้อุทยันวตัสราชตามท่ีไดห้มั้นหมายกนัไวแ้ต่เดิม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓

บทที ่๓ 
ศึกษาวเิคราะห์ศฤงคารรสในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา 

 
๓.๑ ความหมายและความสําคญัของศฤงคารรส 

ในบรรดาส่วนประกอบของวรรณคดี อนัไดแ้ก่ วสัดุ อลงัการ และรส  รสนบัวา่เป็นส่ิง
สาํคญัท่ีสุด และถือเป็นหวัใจของนกัประพนัธ์๔๔ รสในวรรณคดีตามท่ีปรากฏในนาฏยศาสตร์ มีอยู่
ดว้ยกนั ๘ อยา่ง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก รสท่ีเป็นเหตุของรสอ่ืน มี ๔ คือ ศฤงคารรส 
(รสแห่งความรัก)  เราทรรส (รสแห่งความแคน้เคือง)  วีรรส (รสแห่งความกลา้หาญ) และพีภตัสรส 
(รสแห่งความชิงชงัเบ่ือระอา)  กลุ่มท่ี ๒ คือรสท่ีเกิดคลอ้ยตาม มี ๔ รส ไดแ้ก่ หาสยรส (รสแห่ง
ความสนุกสนาน)  กรุณารส (รสแห่งความสงสาร)  อทัภูตรส (รสแห่งความอศัจรรยใ์จ)  และ 
ภยานกรส (รสแห่งความกลวั)๔๕   

คาํวา่ รส น้ีเม่ือพดูถึงแลว้กอ็าจสืบสาวถอยหลงัไปไดจ้นถึงยคุพระเวทเลยทีเดียว ดงัท่ี
ปรากฏในหนงัสือสุนทรียศาสตร์ปัญหาและทฤษฏีเก่ียวกบัความงามและศิลปะของ ดร.จี ศรีนิวาสนั 
ซ่ึงสุเชาว ์ พลอยชุม แปลและเรียบเรียง๔๖ ไดก้ล่าวไวว้า่ ในฤคเวท คาํวา่ รส หมายถึง นํ้าโสม ใน
อถรรพเวท คาํวา่ รส หมายถึง นํ้าจากสมุนไพร นํ้าจากเมลด็ธญัญพืช และท่ีปรากฏมากกคื็อคาํวา่
รสชาติ  ต่อมาในยคุอุปนิษทั คาํวา่ รส ในความหมายวา่ นํ้าจากสมุนไพรหรือจากเมลด็ธญัญพืช ไม่
ปรากฏท่ีใช ้ แต่ความหมายวา่ รสชาติ นั้น ยงัมีใชอ้ยู ่ เช่นในคาํวา่ รู้รสดว้ยล้ิน และในคมัภีร์        
ไตตตีริยะ คาํวา่ รส มีความหมายเจาะจงข้ึน เพราะเป็นรสชาติท่ีมาพร้อมกบัปีติสูงสุด อนัเป็น       
อนัติมสจัจะ  นกัทฤษฏีละครสนัสกฤต อาศยัความหมายวา่รสชาติจากคมัภีร์อุปนิษทัน้ี มาใชก้บัรส
ท่ีผูช้มไดจ้ากการชมละครท่ีมีจิตเป็นสหฤทยัอยูแ่ลว้ ในท่ีสุดกจ็ะไดรั้บรสชาติเหมือนกบันกัพรตผู ้
เพง่สมาธิ 

อน่ึงคาํวา่ รส กคื็อปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจของผูอ่้าน เม่ือไดรั้บรู้อารมณ์ท่ีกวี
ถ่ายทอดไวใ้นวรรณคดี นกัวรรณคดีตามทฤษฏีรส มีความเห็นวา่ วรรณคดีเกิดข้ึนเม่ือกวีมีอารมณ์
สะเทือนใจ แลว้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาในบทประพนัธ์  อารมณ์นั้นจะกระทบใจผูอ่้าน  ทาํ

                                                  
๔๔กสุุมา รักษมณี.  การวเิคราะห์วรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดสัีนสกฤต, หนา้ ๑๐๙. 
๔๕เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๗. 
๔๖สุเชาว ์พลอยชุม , แปลและเรียบเรียง ,  สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฏีเกีย่วกบัความงามและศิลปะ ,  ( นครปฐม  :   

โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั ,  ๒๕๔๕ )  หนา้ ๑๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔

ใหเ้กิดการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์เป็นการตอบสนองส่ิงท่ีกวีเสนอมา รสจึงเป็นความรู้สึก
ท่ีเกิดข้ึนในใจของผูอ่้าน มิใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นวรรณคดีซ่ึงเป็นเพียงอารมณ์ท่ีกวีถ่ายทอดลงไวแ้ละเป็นตวั
ทาํใหเ้กิดรสเท่านั้น  และเพื่อใหผู้อ่้านสามารถรับรู้วา่มีภาวะหน่ึงท่ีเกิดแก่ตวัละคร กวีจะตอ้งแสดง
เหตุของภาวะ (วิภาวะ) ไวใ้นเบ้ืองตน้ วภิาวะอาจเป็นตวัละครท่ีทาํใหเ้กิดภาวะนั้น เช่น ชายและ
หญิงผูท้าํใหเ้กิดภาวะรัก อาจเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทสมัพนัธ์กบัตวัละครท่ีแสดงภาวะ เช่นเพื่อน 
แม่ส่ือ หรืออาจเป็นฉาก หรือการเกร่ินเร่ือง และการทา้วความในระหวา่งการดาํเนินเร่ือง  
ต่อจากนั้นตวัละครตอ้งแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ใหรู้้วา่เกิดภาวะหน่ึงข้ึนในใจของตวัละคร
แลว้ อนุภาวะอาจเป็น คาํพดู เช่น พดูหยาบคาย หรืออาจเป็นอากปักิริยา เช่นกระทืบเทา้ 
นอกจากนั้นยงัมีการแสดงอีกอยา่งหน่ึงเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (สาตตวิกภาวะ) เช่นเหง่ือ
ออก ตวัสัน่ นํ้าตาไหล สาตตวิกภาวะ จึงทาํหนา้ท่ีช่วยอนุภาวะใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ภาวะในใจตวัละคร
ไดง่้ายข้ึน  

นอกจากภาวะหลกัแลว้ กวีอาจแสดงภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) ไวด้ว้ย เช่น ความไม่แยแส 
ความสงสยั ความยนิดี ความวิตก เป็นตน้ วยภิจาริภาวะ อาจเป็นตวัหนุนใหภ้าวะหลกัเด่นชดัข้ึน 
เช่น ความรุนแรงทาํใหภ้าวะโกรธเด่นชดั หรืออาจเป็นตวัแปรท่ีทาํใหร้สท่ีควรเกิดตามภาวะนั้น
เปล่ียนไป เช่น ความมวัเมา อาจทาํใหรั้กไม่สมหวงั รสท่ีเกิด จึงแปรจากศฤงคารรส เป็นกรุณารส  
ตามทฤษฏีรสของละคร การท่ีผูดู้จะไดรั้บรสมากนอ้ยเพยีงใดนั้น ข้ึนอยูก่บักวีผูป้ระพนัธ์ท่ีเป็น
เจา้ของอารมณ์ ความสามารถของผูแ้สดง ซ่ึงจาํลองอารมณ์ของกวีมาแสดงและสภาพจิตใจของผูดู้
ละคร การเกิดรสในการอ่านวรรณคดีกเ็ช่นกนั นอกจากกวีผูป้ระพนัธ์งานแลว้ ตวับทประพนัธ์
จะตอ้งสามารถจาํลองอารมณ์ของกวีออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน ภาษาซ่ึงเป็นส่ืออารมณ์จึงมีความสาํคญั
มาก และผูอ่้านกจ็ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจพร้อมท่ีจะรับรู้อารมณ์ เรียกวา่ เป็นสหฤทยั ทฤษฏีรสจึงเป็น
ทฤษฏีท่ีถือวา่ทั้งกวี ผลงานของกวี และผูอ่้าน จึงมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั๔๗  

คาํวา่ ศฤงคารรส ประกอบข้ึนมาจากศพัท ์ ๒ ศพัท ์ คือ ศฤงคาร กบั รส  คาํวา่ ศฤงคาร 
แปลวา่ความรัก๔๘ และคาํวา่ รส แปลวา่ วิสยัแห่งการรับรู้ของล้ิน๔๙อนัหมายถึงส่ิงท่ีเรารับรู้ได ้ เช่น 
มะนาวมีรสเปร้ียว นํ้าตาลมีรสหวาน เป็นตน้ แต่ในทางวรรณคดีนั้น รสหมายถึง ส่ิงท่ีเรารับรู้ได้

                                                  
๔๗กสุุมา รักษมณี. การวเิคราะห์วรรณคดไีทย ตามทฤษฎวีรรณคดสัีนสกฤต, หนา้ ๑๙. 
๔๘มหามกฏุราชวทิยาลยั. พจนานุกรมสันสกฤต-บาล-ีอภิธาน ,  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั,๒๕๒๘) หนา้ 

๑๖๕.  
๔๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕

ดว้ยใจ ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของวรรณคดีท่ีทาํใหเ้กิดรส เช่นเดียวกบัลกัษณะพิเศษของมะนาวและ
นํ้าตาล กมี็รสหน่ึง ๆ ข้ึนอยูก่บัประสาทล้ินของผูชิ้มเป็นตวัรับรู้ การรับรู้รสวรรณคดีนั้น กอ็ยูท่ี่
ผูอ่้าน ใจของผูอ่้านกท็าํหนา้ท่ีเหมือนประสาทล้ินท่ีรับรู้รสนัน่เอง 

 เม่ือนาํศพัทท์ั้งสองมารวมกนัแลว้ กจ็ะไดค้าํวา่ ศฤงคารรส มีความหมายวา่ รสท่ีเกิดจาก
ความรัก, รสท่ีซาบซ้ึงในความรัก, หรือประสาทรับรู้ท่ีเป็นความซาบซ้ึงในความรัก   

 
ศฤงคารรส มีรูปวิเคราะห์วา่ 
 

“ สุขปฺราเยษฺฏสมฺปนฺน  ฤตุมาลฺยาทิเสวกะ / ปุรุษปฺรมทายกฺุตะ  ศฺฤงฺคาร อิติ สชฺํญิตะ //   
รสใด มากไปดว้ยความสุข ถึงพร้อมดว้ยส่ิงท่ีรัก ซ่องเสพฤดู (หมายถึงฤดูฝน) 

 และพวงมาลยัเป็นตน้ ชายกบัหญิงร่วมกนั รสนั้นไดช่ื้อวา่ ศฤงคารรส” //๕๐ 
 

ศฤงคารรสน้ี เป็นความรู้สึกซาบซ้ึงในความรักท่ีเกิดข้ึนในใจของผูอ่้าน หลงัจากท่ีกวี
ถ่ายทอดความรู้สึกและความสะเทือนใจในเร่ืองของความรัก แลว้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาใน
บทประพนัธ์ท่ีตนกาํลงัเขียนอยู ่ เรียกวา่กวนีั้นใชอ้ารมณ์ร่วมหรือเขา้ถึงตวัละคร นึกวา่ตวัเองเป็นตวั
ละครตวันั้นท่ีตนกาํลงัเขียนอยูจ่ริง ๆ  อารมณ์ท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษรนั้นจึงไปกระทบใจ
ผูอ่้านเป็นอยา่งยิง่ จนทาํใหผู้อ่้านเกิดการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรักและความห่วงหา
อาทรเป็นการตอบสนองส่ิงท่ีกวีประสงคจ์ะเสนอใหผู้อ่้านเขา้ถึงจุดนั้นไปดว้ย ฉะนั้น ศฤงคารรสจึง
เป็นรสท่ีวา่ดว้ยความรู้สึกซาบซ้ึงในความรักท่ีเกิดข้ึนในใจของผูอ่้านหรือผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง จึงมิใช่
เป็นแต่ส่ิงท่ีอยูใ่นวรรณคดี ซ่ึงเป็นเพยีงอารมณ์ท่ีกวีถ่ายทอดลงไวแ้ละเป็นตวัทาํใหเ้กิดศฤงคารรส
เท่านั้น๕๑ 

ความสาํคญัของศฤงคารรสนั้น จะเห็นไดว้า่ในบทประพนัธ์เร่ืองหน่ึง ๆ ของกวีท่ีพรรณนา
เร่ืองราวเก่ียวกบัความรักนั้น นอกเสียจากอาศยัเพียงตวัอกัษรเขียนพรรณนาเร่ืองราวความรักไปตาม
เร่ืองราว โดยไม่มีภาวะเสริมหรือบ่งบอกความละเอียดในบทประพนัธ์ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนแลว้ ยงัมี
ส่ิงจาํเป็นอยา่งมากท่ีกวจีะตอ้งคาํนึงถึงดว้ย คือตอ้งมีการเพิ่มความชดัเจนในทางอารมณ์รักของตวั
ละครเขา้ไปดว้ย เรียกวา่ตอ้งพรรณนาถึงตวัละครท่ีกาํลงัซาบซ้ึงอยูใ่นความรักใหผู้อ่้านมองเห็นภาพ
ชดัเจนตามไปดว้ย บทละครช่วงไหนท่ีเหมาะแก่การพรรณนาเร่ืองราวความรักของตวัละคร กค็วร
                                                  

๕๐แสง มนวทิูร แปล.นาฏยศาสตร์ของภรตมุนี.  พิมพค์ร้ังท่ี ๒,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๐) หนา้ ๒๙๙. 
๕๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๒๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖ 

พรรณนาบทตรงนั้นใหผู้อ่้าน เม่ือไดอ่้านแลว้เขา้ใจทนัทีและเกิดการจินตนาการนึกมองเห็นภาพนั้น
ชดัเจนตามไปดว้ย วิธีการท่ีจะใหผู้อ่้านนึกมองเห็นภาพชดัเจนนั้นมีหลายวิธี  เช่น อาจกระทาํได้
โดยการยกส่ิงอ่ืนมาเปรียบเทียบใหเ้ห็นกไ็ด ้ เม่ือทาํไดเ้ช่นน้ีแลว้ กจ็ะทาํใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งมีอารมณ์
ความรู้สึกรัก มีความรู้สึกซาบซ้ึงในความรัก คลอ้ยตามตวัละครตวันั้นไปดว้ย และในท่ีสุดท่ีสาํคญั
ยิง่กคื็อผูอ่้านหรือผูฟั้งนั้นกจ็ะไดรั้บอรรถรสแห่งศฤงคารรสจากวรรณคดีตามไปดว้ยเช่นกนั   
 
๓.๒ ลกัษณะและองค์ประกอบทีท่าํให้เกดิศฤงคารรส 

ลกัษณะของศฤงคารรสนั้น ส่วนมากแลว้จะพบในวรรณคดีสนัสกฤตประเภทบทละครท่ีมี
การดาํเนินเร่ือง อยา่งเช่นบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี และมกัไม่พบในวรรณคดีประเภท
ประวติัศาสตร์ พงศาวดาร และจดหมายเหตุเป็นตน้ ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นเพยีงการบนัทึกขอ้มูลไว้
เท่านั้น ไม่ไดมี้ความมุ่งหมายทางอารมณ์และความรู้สึก ตลอดจนวรรณคดีสุภาษิตท่ีไม่มีการดาํเนิน
เร่ือง กถื็อวา่ไม่ไดมี้ความมุ่งหมายใหเ้กิดศฤงคารรสเช่นกนั 

องคป์ระกอบของศฤงคารรส ในตาํรานาฏยศาสาตร์ของภรตมุนี กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีทาํ
ใหเ้กิดศฤงคารรสไวว้า่ ศฤงคารรสน้ี มีความยนิดีเป็นแดนเกิด และตั้งอยูใ่นฐานะ ๑๐ อยา่ง           
ดงัขอ้ความวา่ 

 
“อตฺราห- ยทฺยย ํ รติปฺรภาวะ  ศฺฤงฺคาระ  กถมสฺย  กรุณาศฺยโิณ  ภาวา  ภวนฺติ / 
อโตฺรจฺยเต- ปูรฺวเมวาภิหิต ํ สมโภควปิฺรลมฺภกฺฤตะ  ศฺฤงฺคาร  อิติ / 
ไวศิกศาสฺตฺรกาไรศฺจ  ทศาวสฺโถ’ ภิหิตะ // 

ในขอ้น้ี ท่านโบราณาจารยก์ล่าวไวว้า่ ทวา่ ศฤงคารรสน้ี มีความยนิดีเป็นแดนเกิด
ไซร้ เหตุไฉนภาวะของศฤงคารรส (สภาพของศฤงคารรส) จึงตอ้งอาศยัความกรุณาดว้ยเล่า 
แลว้ท่านกเ็ฉลยปัญหาน้ีข้ึนวา่ ศฤงคารรสกระทาํข้ึนโดยสัมโภคะและวปิระลมัภะ อาจารยผ์ู ้
แต่งตาํราไวเศษิกะทั้งหลายกล่าวไวว้า่ ศฤงคารรสนั้น ตั้งอยูใ่นฐานะ ๑๐ อยา่ง 

(ท่านวาตฺสฺยายน ผูแ้ต่งตาํรากามสูตร ไดแ้สดงฐานะไวใ้นคมัภีร์กามสูตรวา่มี ๑๐ อยา่งคือ  
๑.  นยนปรีติ ชอบกนัดว้ยนยัน์ตา  
๒.  จิตตสังคตา เกิดความรักสุมอยูใ่นใจ   
๓.  สังกลัปะ มีความมุ่งหมายจะใหไ้ดต้ามความคิด   
๔.  นิทรา นอนคิด   
๕.  อาจเฉทะ ตดัอาหารไม่เป็นอนักิน   
๖.  ตนุตา ผอมลงจนตวัเบา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗

๗.  วษิยนิวฤตติ ไม่เอาใจใส่ในเร่ืองใด ๆ   
๘.  ลชัชานาศ ส้ินอาย   
๙.  อุนมาทะ เพอ้คลัง่   
๑๐. มูรฉา สลบไม่รู้สึกตวัหรือมรณะ)”๕๒ 

 
๓.๓ ประเภทของศฤงคารรส 
 ศฤงคารรสในวรรณคดีสนั สกฤตนั้นมี ๒ ประเภท   ไดแ้ก่ สัมโภคะ และวปิระลมัภะ   

ประเภทแรกคือ สมัโภคะ คือความรักของผูไ้ดท่ี้อยูด่ว้ยกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก เป็นความ
รักของชายหญิงเม่ือไดอ้ยูร่่วมกนั เป็นความรักท่ีสมความปรารถนาเพราะเขา้ใจกนั หรือผา่นพน้
อุปสรรคมาแลว้๕๓ มีเหตุของภาวะ (วภิาวะ) คือ การอยูก่บัผูท่ี้ถูกตาตอ้งใจ การอยูใ่นบา้นเรือนหรือ
สถานท่ีท่ีสวยงาม การอยูใ่นฤดูกาลท่ีเอ้ือต่อการแสดงความรัก การแต่งตวังดงาม การลูบทาดว้ยของ
หอมและประดบัดว้ยมาลยั การเท่ียวชมสวนหรือเล่นสนุกสนาน การดูหรือฟังส่ิงท่ีเจริญหูเจริญตา 
เป็นตน้ การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแ้ก่พดูจาอ่อนหวาน จริตกิริยาแช่มชอ้ย ชมา้ยชายตา 
ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นตน้ ดงัเช่นความรักของพระเจา้วตัสราช กบัเจา้หญิงปรียทรรศิกา ท่ีลงเอยกนั
ดว้ยการอภิเษกสมรส ความรักประเภทน้ีเป็นภาวะของความรักท่ีเกิดตามหลงัวิประลมัภะ   

ส่วนวิประลมัภะ คือ ความรักของผูท่ี้อยูห่่างจากกนัหรือพลดัพรากจากกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ี
รัก เป็นความรักของชายหญิงท่ีอยูห่่างกนั มีความคนึงหาซ่ึงกนัและกนั วิประลมัภะน้ีแบ่งออกเป็น 
๒ ลกัษณะ คือตอนแรกรักกนัแต่ไม่สมหวงั เม่ือสมหวงัแลว้แต่ตอ้งพลดัพรากจากกนัเพราะ
อุปสรรค และการพลดัพรากจากกนัน้ี ในตอนอวสานตอ้งมีความหวงัท่ีจะไดก้ลบัมาพบกนัและอยู่
ร่วมกนั และท่ีสาํคญัจะตอ้งไม่มีการพรรณนาถึงการตายของตวัละคร๕๔ มีเหตุของภาวะคือ การพลดั
พรากจากกนั การแสดงผลของภาวะไดแ้ก่ ท่าทางหมดอาลยัตายอยาก สงสยั วิตกกงัวล 
กระสบักระส่าย พร่ํารําพนั เป็นตน้ ๕๕ 

 
 
 

                                                  
๕๒แสง มนวทิูร แปล.นาฏยศาสตร์ของภรตมุนี.  หนา้ ๒๙๗. 
๕๓กสุุมา รักษมณี. การวเิคราะห์วรรณคดไีทย ตามทฤษฎวีรรณคดสัีนสกฤต, หนา้ ๙๓.   
๕๔เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๘. 
๕๕เร่ืองเดียวกนั.   
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๓.๔ อารมณ์และปัจจัยพืน้ฐานทีก่่อให้เกดิศฤงคารรส 
 ภาวะรัก (รติ) เป็นอารมณ์พื้นฐาน (สถายภีาวะ) ทาํใหเ้กิดความซาบซ้ึงในความรัก 
(ศฤงคารรส) ๕๖ ในบทละครปรียทรรศิกา ตอนท่ีทา้วทฤฒวรมนัไดย้กพระธิดาปรียทรรศิกาใหก้บั
ทา้ววตัสราชแต่ยงัไม่ทนัไดส้ยมุพร ถูกทา้วกลิงคจ์บัเอาตวัไป อนัเป็นเน้ือหา (วสัดุ) ของเร่ือง  มีเหตุ
ของภาวะ (วภิาวะ) คือ ทั้งพระมเหสีและธิดาท่ีถูกจบัไปขงัไวท่ี้ภูเขาวนิธยะ  ผลของภาวะ            
(อนุภาวะ) คือ ดว้ยความอาลยัรักต่อเจา้นายเม่ือทราบวา่ถูกจบักห็าทางช่วยเหลือ โดยมีวสนัตกะ
ปลอมตวัเขา้ไปเล่านิทานต่าง ๆ เพื่อใหเ้จา้นายไดรั้บความเพลิดเพลิน เยาคนัธราช กคิ็ดออกอุบาย
ดว้ยวิธีต่าง ๆ มีการทาํชา้งยนต ์เป็นตน้           และมีภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) คือ ความวิตกกงัวล 
(จินตา) ความหวัน่ไหว (จปลตา) ความโหยหา    (เอาตสุกยะ) เป็นตน้  

ส่วนปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดศฤงคารรสนั้น ไดแ้ก่ ผู้อ่าน กว ี และตัววรรณคดี คือผูอ่้านจะตอ้ง
เป็นสหฤทยัและมีวาสนา กวีจะตอ้งมีปฏิภาและศกัติ ตวัวรรณคดี จะตอ้งแสดงวสัดุ อลงัการ และ
รส โดยใชธ้วนิ การท่ีจะเขา้ใจความหมายของวรรณคดีไดเ้พียงใดนั้น นกัธวนิคือพวกนกัประพนัธ์ท่ี
ถือตามทฤษฏีพลงัความหมายของคาํ ถือวา่ทั้งผูอ่้าน กวี และตวัวรรณคดี มีความสาํคญัพอ ๆ กนัเช่น  

ผู้อ่าน ท่ีจะเขา้ถึงวรรณคดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอินทรีย ์ ๖ และบรรดาอินทรียท์ั้ง ๖ ใจเป็น
ประสาทพิเศษท่ีจะรับรู้ลกัษณะดงักล่าวได ้อานนัทวรรธนะเรียกผูอ่้านเหล่าน้ีวา่ สหฤทยั (ผูมี้หวัใจ) 
อนัหมายถึงผูมี้หวัใจท่ีเปิดกวา้งพร้อมท่ีจะรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ๕๗ สหฤทยัจะตอ้งมีใจพอ้ง (หฤทยั
สงัวาส) กบัผูอ่ื้น สามารถปรับใจใหรั้บรู้ภาวะต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมดาของโลกได ้ เม่ือมีอารมณ์ท่ีเป็น
วาสนาตรงกนั 

กว ี ในฐานะท่ีเป็นผูส่้งสารอารมณ์ไปยงัผูอ่้าน กวีจึงมีบทบาทสาํคญัมากต่อการเกิดรสของ
วรรณคดี นกัธวนิถือวา่ กวีจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ข้ึนอยูก่บัปฏิภาและศกัติของตน เพราะ
ปฏิภา เป็นจินตนาการแห่งพลงัการสร้างสรรค ์ เป็นพรสวรรคท่ี์ติดตวัมากบักวี ศกัติ เป็น
ความสามารถทั้งฝีมือในการประพนัธ์และและอจัฉริยปัญญาของตวักวีเอง  

ตัววรรณคดี จะตอ้งมีองคป์ระกอบ คือ วสัดุ อลงัการและรส วสัดุหมายถึง แนวคิด โครง
เร่ือง เน้ือหา การดาํเนินเร่ือง เป็นตน้ อลงัการหมายถึงถอ้ยคาํท่ีตกแต่งแลว้อยา่งดี และรสหมายถึง
การรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีกวส่ืีออกมาใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ 

องคป์ระกอบท้ีง ๓ ประการน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดศฤงคารรส 

                                                  
๕๖เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๒๒. 
๕๗เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๐๕. 
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๓.๕ อุปสรรคของการเกดิศฤงคารรส 
การกล่าวถึงอุปสรรคในการเกิดศฤงคารรสนั้น กเ็หมือนกบัอุปสรรคของการเกิดรสทัว่ ๆ 

ไป ในส่วนของศฤงคารรสกเ็ช่นเดียวกนั คือศฤงคารรสจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย หากมีอุปสรรคประการ
ใดประการหน่ึง๕๘ดงัต่อไปน้ี  

๑) เม่ือผูอ่้านไม่เช่ือวา่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้ จึงเสนอวิธีการขจดัอุปสรรคไว ้๒ แนวทางคือ 
แนวทางแรก ถา้เป็นเหตุการณ์ท่ีอยูใ่นโลกวิสยั (โลกสามานยะ) คือผูอ่้านตอ้งทาํใจใหพ้อ้งกบักว ี
แลว้กย็อมรับเหตุการณ์ในเร่ืองแต่การเกิดสภาพหฤทยัสงัวาท (มีใจพอ้งกบักว)ี นั้น มิไดเ้กิดแก่
ผูอ่้านทุกคน เพราะสภาพจิตของมนุษยแ์ต่ละคนต่างกนั บางคนอ่อนไหวง่าย มีความรู้สึกรุนแรง
มากเกินไป แต่บางคนใจแขง็ไม่ยอมรับรู้อารมณ์ใดเลย ส่วนแนวทางท่ี ๒ คือถา้เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่
อยูใ่นโลกวิสยั (อโลกสมานยะ) เช่นการแสดงอิทธิฤทธ์ิเหาะเหินเดินอากาศ ท่ีเกินวิสยัมนุษยท่ี์จะทาํ
ได ้จึงตอ้งขจดัส่ิงเหล่าน้ีออกไป 

๒) เม่ือผูอ่้านรู้สึกวา่ กาละ เทศะ บุคคลและเหตุการณ์ในเร่ืองสมัพนัธ์กบัตนเองโดยตรง 
หรือห่างจากตนจนเกินไป รสในส่วนของศฤงคารรสกจ็ะไม่เกิด เม่ือผูอ่้านรู้สึกวา่เร่ืองนั้น
เหมือนกบัเร่ืองของตนหรือของผูใ้กลชิ้ด ผูอ่้านกจ็ะเกิดความรู้สึกอาลยัและกงัวล เม่ือรับรู้ภาวะรักก็
จะเกิดความอาลยัอยากใหค้วามรู้สึกนั้นอยูก่บัตนต่อไปนาน ๆ หรือเม่ือรับรู้ภาวะทุกขโ์ศกกจ็ะเกิด
ความกงัวล อยากใหค้วามรู้สึกนั้นหายไปโดยเร็วท่ีสุด เพื่อขจดัส่ิงเหล่าน้ีผูอ่้านตอ้งทาํใจใหอิ้สระ
จากตนเอง โดยลบความเป็นตนเองออกไปก่อน และทาํประหน่ึงวา่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นโลกหน่ึงกบั
ตวัละคร เพื่อจะบอกใหผู้อ่้านรับรู้เร่ืองราวและความรู้สึกต่าง ๆ  อนัเป็นหนา้ท่ีของผูอ่้านท่ีจะตอ้ง
รับฟังเร่ืองเหล่านั้น  แต่การท่ีผูอ่้านจะรู้สึกเช่นนั้นไดก้ข้ึ็นอยูก่บัความสามารถของกวีเป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีจะตอ้งสรรคถ์อ้ยคาํเพื่อสร้างโลกมายาข้ึนมาใหผู้อ่้านไดอ้ยูก่บัตวัละครโดยเฉพาะ 

๓) เม่ือผูอ่้านหมกมุ่นอยูก่บัความรู้สึกของตวัเองจนมากเกินไป ใจกจ็ะไม่มีท่ีวา่ง ท่ีจะรับรู้
ภาวะใด ๆ ทั้งส้ิน รสในส่วนของศฤงคารรสจึงไม่เกิด ขอ้น้ีข้ึนอยูก่บัผูอ่้านเป็นสาํคญั ผูอ่้านจะตอ้ง
ทาํใจของตนเองใหเ้ป็นสหฤทยั คือราบเรียบ น่ิงสนิท หากหมกมุ่นอยูก่บัความรู้สึกของตน เม่ืออยู่
ในท่ามกลางบรรยากาศมายาของละคร สกัพกัหน่ึงกจ็ะถูกโนน้นา้วใหห่้างออกจากอารมณ์ของ
ตนเอง ท่ีติดคา้งอยูไ่ด ้ รสในส่วนของศฤงคารรสกจ็ะเกิด กลวิธีเหล่าน้ีอาจโนม้นา้วใจของผูอ่้านได ้
แต่ถา้ผูอ่้านมีสภาพจิตไม่เป็นสหฤทยั กลวิธีใด ๆ กไ็ม่ไดผ้ล  

                                                  
๕๘เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๑๒. 
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๔) เม่ือผูอ่้านมิไดรั้บรู้ภาวะต่าง ๆ ดว้ยการประจกัษ ์ เพียงแต่ใชก้ารคาดหมายซ่ึงเรียกวา่
อนุมาน และการฟังคาํบอกเล่าซ่ึงเรียกวา่ศพัทะ ท่ีไม่สามารถส่ือความหมายไดเ้ท่ียงตรงและชดัเจน
เท่ากบัวิธีประจกัษ ์ อนัเป็นพื้นฐานความเช่ือของนยายะท่ีวา่ “ความรู้ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัการประจกัษ์
โดยตรง” การท่ีเราจะรับภาวะทุกขโ์ศกของตวัละครได ้ ไม่เพียงแต่รู้วา่มีสาเหตุ เช่นการพลดัพราก
จากครอบครัว แลว้มาอนุมานเอาวา่เหตุเช่นนั้นคงทาํใหเ้กิดความทุกขโ์ศก หรือมิใช่เพียงคาํบอกเล่า 
วา่เขาพลดัพรากจากครอบครัวเขาจึงทุกขโ์ศก เราตอ้งรับรู้ดว้ยตนเองวา่ เม่ือมีสาเหตุเช่นนั้น ตวั
ละครมีพฤติกรรมหรืออากปักริยา ผดิไปอยา่งไร เช่นเศร้าซึม ร้องไห ้ถอดถอนใจ เรากรู้็อารมณ์ของ
ตวัละครได ้ ส่ิงบ่งบอกอารมณ์ท่ีช่วยใหเ้ราประจกัษ ์ ไดแ้ก่ วิธีการแสดง คาํพดู ท่าทาง เป็นตน้ แต่
บางคร้ังกวีกมิ็อาจแสดงภาวะตรง ๆ ได ้ แต่แสดงดว้ยธวนิ ผูท่ี้จะรับสารของกวีไดจึ้งมิใช่ใครกไ็ด ้
แต่จะตอ้งเป็นผูมี้สหฤทยัเท่านั้น ฉะนั้นขอ้น้ีอุปสรรคอยูท่ี่ผูอ่้านเป็นสาํคญั 

๕) เม่ือผลงานช้ินนั้นมิไดแ้สดงภาวะหลกั (สถายภีาวะ) มีแต่ภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) 
เช่น ความสงสยั ความอาย เป็นตน้ เท่านั้น ภาวะเสริมต่าง ๆ จะไม่กระทบใจผูอ่้านมากพอท่ีจะทาํให้
เกิดรสในส่วนของศฤงคารรสได ้ เพราะเป็นความรู้สึกเพียงผวิเผนิและแผว่เบา เหมาะท่ีจะเป็นตวั
เสริมภาวะหลกั เช่นความรัก ความทุกข ์เป็นตน้ มากกวา่ ฉะนั้นบทละครกต็อ้งมีภาวะหลกัเป็นแกน
ของเร่ืองจงจะทาํใหเ้กิดรสนั้น ๆ ได ้

๖) เม่ือวภิาวะ อนุภาวะ และวยภิจาริภาวะ ไม่สอดคลอ้งกนัและไม่สมัพนัธ์กบัภาวะหลกัท่ี
เป็นแกนของเร่ือง รสในส่วนของศฤงคารรสกย็อ่มไม่เกิด การปรากฏตวัของโจรผูร้้าย อาจเป็น       
วิภาวะของความรุนแรงหรือความกลวักไ็ด ้ หากไม่มีอนุภาวะหรือวยภิจาริภาวะท่ีสอดคลองกนั 
ผูอ่้านกจ็ะสงสยัวา่ภาวะท่ีกวตีอ้งการส่ือนั้นคือส่ิงใดกนัแน่ การหลัง่นํ้ าตาอาจเป็นอนุภาวะของ
ความทุกขห์รือความสนุกสนานกไ็ด ้หากไม่มีวิภาวะหรือวยภิจาริภาวะท่ีสอดคลอ้งกนั ฉะนั้น ภาวะ
ทั้ง ๓ จึงตอ้งสอดคลอ้งกนั เช่นความตายของเพื่อนรักเป็นวภิาวะ การหลัง่นํ้ าตาเป็นอนุภาวะ ความ
วิตกกงัวลเป็นวยภิจาริภาวะ ทั้งหมดสอดคลอ้งกนักบัการส่ือภาวะหลกัคือทุกขโ์ศก เม่ือนั้นกรุณารส
กจ็ะเกิดแก่ผูอ่้าน หากกระบวนการน้ีมีอนุภาวะท่ีแปลกปลอมเขา้มาเป็นการยิม้ หรือเสียงหวัเราะ 
ทุกอยา่งกจ็ะเปล่ียนไป เพราะผูอ่้านเกิดความรู้สึกวา่ ความตายของเพือ่นอาจไม่ใช่วภิาวะของความ
ทุกขโ์ศกเสียแลว้รสกรุณาจึงไม่เกิด เป็นตน้  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑ 

๓.๖ รสทีเ่กดิคล้อยตามศฤงคารรส 
 รสทั้ง ๘ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้นั้น แบ่งตามความสาํคญัเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกคือ รส
ท่ีเป็นตน้เหตุของรสอ่ืนมี ๔ รส ไดแ้ก่ ศฤงคารรส  เราทรรส  วีรรส  และพีภตัสรส  กลุ่มท่ี ๒ เป็น
กลุ่มของรสท่ีเกิดคลอ้ยตาม มี ๔ รส ไดแ้ก่ หาสยรส  กรุณารส  อทัภูตรส  และภยานกรส  ท่ีเป็น
เช่นนั้นกเ็พราะเป็นปกติอารมณ์ของมนุษย ์ เม่ือเกิดความซาบซ้ึงในความรัก (ศฤงคารรส) กอ็าจเกิด
ความสนุกสนาน (หาสยรส) เม่ือเกิดความแคน้เคือง (เราทรรส) กอ็าจเกิดความสงสาร (กรุณารส) ผู ้
ท่ีเสียเปรียบ เม่ือเกิดความช่ืนชมในวีรกรรม (วีรรส) กอ็าจเกิดความอศัจรรยใ์จ (อทัภูตรส) และเม่ือ
เกิดความรําคาญขยะแขยง (พีภตัสรส) กอ็าจเกิดความเกรงกลวั (ภยานกรส) ๕๙  
  
๓.๗ ศฤงคารรสในบทละครปรียทรรศิกา 

ศฤงคารรสในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา มีประเภทและภาวะต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
ความรักในวรรณคดีสนัสกฤต มี ๒ ประเภท ไดแ้ก่ วปิระลมัภะ คือความรักของผูท่ี้อยูห่่าง

จากกนั และสัมโภคะ คือความรักของผูท่ี้ไดอ้ยูด่ว้ยกนั  
 
วปิระลมัภะ คือความรักของผูท่ี้อยูห่่างจากกนั แบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือเม่ือแรกรักกนั

แต่ยงัไม่สมหวงั และเม่ือสมหวงัแลว้ตอ้งพลดัพรากกนัเพราะอุปสรรค 
ลกัษณะแรก คือเม่ือแรกรักกนัแต่ยงัไม่สมหวงั หมายถึง ความรุ่มร้อนทุรนทุรายใจ 

ของผูท่ี้พบรักแลว้ยงัไม่สมประสงคเ์พราะยงัไม่รู้ความในใจของกนัและกนั  
ตวัอยา่งเช่น ตอนท่ีทา้วทฤฒวรมนัไดย้กพระธิดาปรียทรรศิกา      ใหแ้ก่ทา้วอุทยัน 

วตัสราช แต่ยงัไม่ทนัไดส้ยมุพร กถู็กทา้วกลิงคม์าโจมตีแลว้จบัตวัไป  ดงัขอ้ความวา่ 

   
“ราชฺโญ  วปิทฺ  พนฺธุวโิยคทุะข ํ

   เทศจฺยติุรฺ  ทุรฺคมมารฺคเขทะ / 
   อาสฺวาทฺยเตสฺยาะ  กฏุนิษฺผลายาะ 
   ผลมฺ  มไยตจฺ  จิรชีวติายาะ // 

พระราชะตกยาก ดนุพรากสพนัธ์ุเหิน 
จาํจากประเทศเดิน ทุรถ่ินระอาใจ 

                                                  
๕๙เร่ืองเดียวกนั , หนา้ ๙๗.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒

อา้กรรมซินาํผล ณ ชีวจิีรังไซร้ 
เพราะกรรมกระทาํให ้ผลชวดและช่ืนชม” (ปรียทรรศิกา:๕๘-๕๙) 
 

  ในตวัอยา่งท่ียกมาน้ี  เป็นความรักท่ีพบคร้ังแรกแต่ไม่สมหวงัของทา้วอุทยัน์
วตัสราชกบันางปรียทรรศิกา เพราะทา้วกลิงคไ์ปโจมตีแลว้จบัตวัไป จึงทาํใหท้า้วอุทยัน์         
วตัสราชเกิดความร้อนรุ่มใจ และลกัษณะของความรุ่มร้อนใจน้ีจดัเป็นศฤงคารรส ชนิดวิประลมัภะ
ของผูท่ี้อยูห่่างจากกนั 

ลกัษณะท่ีสอง คือ เม่ือสมหวงัแลว้        ตอ้งพลดัพรากกนัเพราะอุปสรรค หมายถึง 
ความทุกขร์ะทมเพราะตอ้งพลดัพรากจากผูเ้ป็นท่ีรัก 

ตวัอยา่งเช่น ภาวะรักท่ีเกิดจากการพลดัพรากนั้น    จะเป็นศฤงคารรสไดก้จ็ะตอ้งมี 
ความหวงัท่ีจะไดก้ลบัมาอยูด่ว้ยกนั ความหวงัในท่ีน้ีกคื็อ ความโหยหาและเกิดความทุกขร์ะทมท่ี
ตอ้งสูญเสียนางผูเ้ป็นท่ีรักไป แต่ถึงอยา่งไรกมี็ความหวงัท่ีจะไดต้วันางผูเ้ป็นท่ีรักกลบัคืนมาดว้ย
วิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัคาํพดูท่ีวา่ 
 

“ เยน   สาปิ   ราชปุตฺรี   ยถา   กถจิํเทนาํ   วตฺสราชาโยปนีย  
 สฺวามินมนฤณ ํ กริษฺยามิ // 

ขา้พเจา้จะรักษาพระวาจาของเจา้นาย โดยเชิญพระราชบุตรี 
มาถวายพระเจา้วตัสราช ใหจ้งได ้โดยทางใดทางหน่ึง ” (ปรียทรรศิกา:๖๐-๖๑) 

  
ขอ้ความดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่   ในเบ้ืองตน้นั้นเกิดการพลดัพรากจากกนัโดยท่ี 

นางถูกจบัตวัไป แต่พระองคก์มี็ความหวงัท่ีจะไดน้างกลบัคือมาเป็นแน่ในท่ีสุดกไ็ดต้วันางกลบัคืน
มา จึงจดัเป็นศฤงคารรส ชนิดวิประลมัภะในลกัษณะท่ีสอง 

 
สัมโภคะ คือ ความรักของผูท่ี้ไดอ้ยูด่ว้ยกนั เป็นความรักของชายและหญิงเม่ือไดอ้ยูด่ว้ยกนั 

เป็นรักท่ีสมปรารถนา เพราะเขา้ใจกนั หรือผา่นพน้อุปสรรคมาแลว้ และเป็นภาวะรักท่ีเกิดตามหลงั
วิประลมัภะ 

ดงัตวัอยา่งเช่น เม่ือความจริงทุกอยา่งปรากฏข้ึนมาตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ กผ็า่นพน้ไป 
ปรียทรรศิกากไ็ดเ้ป็นมเหสีของทา้วอุทยันว์ตัสราช  ดงับทวา่ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓

“ กิมตะ  ปรมฺ  ปฺริยมฺ  ปศฺย / 
  นิะเศย ํ ทฤฒวรฺมณา  ปุนรปิ  สฺว ํ ราชฺยมธฺยาสิตมฺ 
  ตฺว ํ โกเปน  สุทูรมปฺยปหฤตา  สทฺยะ  ปฺรสนฺนา  มม / 
  ชีวนฺตี  ปฺริยทรฺศนา  จ  ภคินี  ภยูสฺ  ตฺวยา  สคํตา 
  กึ  ตตฺ  สฺยาทปรมฺ  ปฺริยมฺ  ปฺริยตเม  ยตฺ  สามฺปฺรตมฺ  ปฺรารฺถฺยเต // 
   ฉนัจะประสงคอ์ะไรยิง่ไปกวา่น้ีอีกเล่า ?   ดูเถิด   
  อนัองคท์า้วทฤฒวรรมะไสร้กบ็ริบูรณ์  ในราชะ 

ไอศนูย ์    สุขี         ฝ่ายเธอผูบ่้มิสุขเพราะโกรธ 
กข็ณะน้ี    หายโกรธ  และกลบัดี  กะฉนั  
ฝ่ายนวลนางปริยทรรศิกา        ภคินีนั้น  คืนชีพ 
และพบกนั  กะเธอ  อนัตวัฉนัจะประสงคอ์ะไรล่ะ 
จะเสมอ  เหมือนรัก ณ ตวัเธอ วมิล”(ปรียทรรศิกา:๑๘๖-๑๘๗) 

 

ตวัอยา่งท่ียกมาน้ี   เป็นความรักประเภทสมัโภคะกเ็พราะวา่ ทั้งทา้วอุทยัน์วตัสราช 
และปรียทรรศิกาไดอ้ยูด่ว้ยกนั เป็นความรักท่ีสมปรารถนา เขา้ใจกนั ผา่นพน้อุปสรรคทุกอยา่ง
มาแลว้ และเป็นภาวะรักท่ีเกิดตามหลงัวปิระลมัภะ เป็นภาวะรักท่ีเกิดจากการพลดัพรากและเป็น
ศฤงคารรสไดก้เ็พราะไดก้ลบัมาอยูด่ว้ยกนัและอภิเษกสมรสกนัในท่ีสุด  

อากปักิริยาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงศฤงคารรสของทา้วอุทยันแ์ละปรียทรรศิกาท่ีไดพ้บกนัอนัเป็น
ความหวงัของพระองค ์ และในท่ีสุดกส็มประสงคใ์นการไดอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจเห็นไดจ้าก
การท่ีพระนางวาสวทตัตาดึงพระหตัถพ์ระราชาไปใหป้รียทรรศิกา  

 
ส่วนภาวะต่าง ๆ นั้นกไ็ดแ้ก่ วิภาวะ อนุภาวะ  และภาวะเสริมชนิดต่าง ๆ  เป็นตน้นั้น กจ็ะ

กล่าวโดยลาํดบั 
วภิาวะ คือ เหตุของภาวะ ในส่วนของภาวะนั้นการท่ีผูช้มละครรับรู้วา่มีภาวะต่าง ๆ เกิดข้ึน

นั้นกวีจะตอ้งแสดงเหตุของภาวะ (วภิาวะ) ไวใ้นเบ้ืองตน้ วิภาวะอาจเป็นตวัละครท่ีทาํใหเ้กิดภาวะ
นั้น เช่น ชายและหญิงผูท้าํใหเ้กิดภาวะรัก อาจเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทสมัพนัธ์กบัตวัละครท่ีแสดง
ภาวะ เช่นเพือ่น แม่ส่ือ หรืออาจเป็นฉาก หรือการเกร่ินเร่ือง และการทา้วความในระหวา่งการ
ดาํเนินเร่ือง   

วิภาวะ แบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ คือตน้เหตุ (อาลมัพนะ) และเหตุเสริม (อุททปีนะ) 
วภิาวะชนิดอาลมัพนะ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔ 

วิภาวะชนิดอาลมัพนะคือ สาเหตุของภาวะท่ีเป็นตน้เหตุ 
ตวัอยา่งเช่น ความรักระหวา่งชายหนุ่มกบัหญิงสาว ตวัตน้เหตุสาํคญักคื็อชายหนุ่มและ 

หญิงสาวเอง ทั้งสองจึงเป็นวิภาวะท่ีเรียกอาลมัพนะ ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี กคื็อความรัก
ของทา้วอุทยัน์วตัสราช กบัเจา้หญิงปรียทรรศิกาเป็นตน้เหตุใหเ้กิดความรัก 

สาเหตุท่ีเป็นตน้เหตุใหเ้กิดความรัก กคื็อการท่ีทา้วทฤฒวรมนัยกลูกสาวคือปรียทรรศิกา
ใหแ้ก่ทา้วอุทยัน์ ตวัละครทั้งสองน้ีเป็นตน้เหตุใหเ้กิดภาวะรักในเบ้ืองตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวั    
แม่ส่ือ ท่ีเป็นสหายสนิทของตวัละครทั้งสอง กคื็อวทูิษกะหรือวสนัตกะ เป็นสหายสนิทของ
พระราชาวตัสราช  ตลอดจนอินทีวริกาท่ีเป็นนางขา้หลวงของพระมเหสีวาสวทตัตา และมโนรมา
เป็นเพื่อนสนิทของปรียทรรศิกา ท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีประสานความรักของตวัละครทั้งสอง ดงัเช่น    
วิทูษกะ ชวนทา้วอุทยันไ์ม่ท่ีสวนโรงนํ้าบวั เพื่อใหไ้ปดูความงดงามแห่งสวนซ่ึงมีทั้งดอกไมน้านา
พนัธ์ุ มีแมลงภู่ดอมดมอยูเ่ป็นอนัมาก ดงับทวา่ 

 
“ คจฺฉาคฺรตะ /  เดินหนา้ไปสิ / 
โภ, เอหิ, คจฺฉมฺห / (ปริกฺรมฺยาวโลกฺย จ)  
วอสฺส, เปกฺข เปกฺข อวริทปฑนฺตววิหิกสุุมสุอุมารสิลาทลุจฺฉงฺคสฺสปริมลณิ  
ลีณมหุอรภรภคฺคพอุลมาลทีลทาชาลอสฺส  กมลคนฺธคหณุทฺทาม- 
มารุทปชฺชวพทฺุธพนฺธูอพนฺธรสฺส  อวริลตมาลตรุปิหิทาตวปฺปอาสสฺส  
อสฺสธาราฆรุชฺชาณสฺส สสฺสีรีอท ํ//  
เจา้ประคุณ, ไปกไ็ปเถิด /  (เดินไปมาและเหลียวแล) 

เออ, พอ่เจา้ประคุณ, ดู ดูความงามแห่งสวนโรงนํ้าบวัน้ีเถิด,  
หนา้ศิลาน้ีละมุนไปดว้ยดอกไมต่้าง ๆ   ท่ีร่วงลงบนน้ีมิไดข้าด,   
มีดอกพอุลและดอกมะลิเล้ือยหล่นลง เพราะความหนกัแห่งแมลงภู่  
เป็นอนัมากซ่ึงกลั้วกล่ินเกษร,   มีกา้นดอกพนัธูอะถกูลม 
อนัอมกล่ินบวัหลวงมาเขยา่อยู,่    และมีตน้ตมาลอนัหนาทึบ  
เป็นเคร่ืองกาํบงัแดดและความร้อน” (ปรียทรรศิกา:๘๐-๘๑)  

 

สาเหตุท่ีเป็นตน้เหตุดว้ยการทาํหนา้ท่ีพอ่ส่ือ        ท่ีมีบทบาทสมัพนัธ์กบัตวัละครท่ี 
แสดงภาวะเป็นสหายสนิท เป็นแม่ส่ือพอ่ส่ือ ชกัจูงใหต้วัละครทั้งสองไดเ้จอและแสดงภาวะรักต่อ
กนั รวมทั้งบรรยากาศของฉาก กเ็ป็นตน้เหตุจูงใจไดเ้ช่นกนั   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕ 

วภิาวะชนิดอุททปีนะ 
วิภาวะชนิดอุททีปนะคือ สาเหตุของภาวะท่ีเป็นเหตุเสริม อนัไดแ้ก่ บุคคลหรือส่ิงแวดลอ้ม

และสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น พี่เล้ียงผูเ้ป็นส่ือ ฉากในสวนดอกไม ้การนดัพบกนัในคืนเดือนเพญ็ ฯลฯ 
เป็นเหตุเสริมใหค้วามรักของทั้งสองเพ่ิมพนูข้ึน จึงเป็นวภิาวะท่ีเรียกวา่อุททีปนะ  

พี่เล้ียงผูเ้ป็นส่ือ ท่ีทาํใหท้า้วอุทยันว์ตัสราชกบัเจา้หญิงปรียทรรศิกามีความรักกนั คือ   
มโนรมา ซ่ึงเป็นพนกังานฝ่ายใน เป็นเพื่อนสนิทของเจา้หญิงปรียทรรศิกา และอินทีวริกา กเ็ป็นนาง
ขา้หลวงของพระนางวาสวทตัตา เป็นพีเ่ล้ียงและเป็นส่ือใหก้บัฝ่ายเจา้หญิงปรียทรรศิกา ส่วน   
วสนัตกะหรือวิทูษกะ ผูเ้ป็นสหายรักของทา้วอุทยันว์ตัสราช เป็นพี่เล้ียงและเป็นส่ือฝ่ายทา้วอุทยัน์
วตัสราช  ซ่ึงทั้งสองฝ่ายกมี็บทบาทเป็นอยา่งมากท่ีทาํใหท้า้วอุทยันว์ตัสราชและเจา้หญิง
ปรียทรรศิกาทั้งสองมีความรักกนั 

ตวัอยา่งเช่น ในองกท่ี์สอง วิทูษกะออกมา บอกวา่เพือ่นรักของขา้พเจา้เสดจ็มาแลว้ และ
กาํลงัจะไปท่ีโรงสวนนํ้าบวั เพื่อบรรเทาความเหงาและวา้เหวพ่ระหทยั เพราะท่ีนัน่มีบรรยากาศ      
ท่ีเป็นอุทยานสวนดอกไม ้จนทา้วอุทยัน์วตัสราชถึงกบัออกปากชมถึงความงดงาม ดงัขอ้ความวา่ 

 
“ วฤนฺไตะ   กฺษทฺรปฺวาลสฺถคิตมิว   ตลมฺ   ภาติ  เศผาลิกานาํ  คนฺธะ  
สปฺตจฺฉทานาํ  สปทิ  คชมธาโมทโมห ํ กโรติ / เอเต  โจนฺนิรฺรปทฺม- 
จฺยตุพหลรชะปุญชะปิงฺคางฺคราคา   คายนฺตฺววฺตวาจะ  กิมปิ  มธุลิโห   
วารูณีปานมตฺตาะ //    

กา้นดอกเศผาลิกาพร่ัง   อวนิประดุจดัง่   แปงปะการัง   ประดบัลาน 
หอมกล่ินสัปตจัฉทาหวาน  ดุจะคชะมทะซ่าน ทราบจมูกดาล  ฤดีเยน็ 
ท่ีน้ีผึ้งซ่ึงระคนเล่น ณ ปทุมละกเ็ห็น  กายะเหลืองเปน  ประหลาดชม 
อีกร้องราวเมาเพราะดูดดม  มธุรสะอภิรม  เมาธูสม  หทยัปอง”  
(ปรียทรรศิกา:๘๐-๘๑) 

 

ทั้งบุคคล   ส่ิงแวดลอ้ม   และสถานการณ์ต่าง ๆ  พี่เล้ียงท่ีเป็นส่ือ  ตลอดจนฉากใน 
สวนดอกไม ้  เป็นเหตุเสริมใหค้วามรักของทั้งสองเพ่ิมพนูข้ึน เพราะวา่บรรยากาศของสวนท่ี
สวยงามร่ืนรมย ์ ช่วยทาํหนา้ท่ีภาวะเสริมใหค้วามรักของทา้วอุทยันว์ตัสราช  และในสวนน้ีเอง      
อินทีวริกาและปรียทรรศิกา กอ็อกมาเกบ็ดอกบวัตามรับสัง่ของพระนางวาสวทตัตาวา่  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖

“ ตา   คจฺฉ   ตุม ํ เสหาลิอากสุุมมาล ํ ลหุ  เคณฺหิอ  อาอจฺฉ /  
เอสา  ว ิ   อารณฺณิอา  ธาราฆรุชฺชาณทิคฺฆิอาเอ  ชาวชฺเชวฺว 
วอิสิทาอึ  กมลาอึ  ณ  อตฺถาหิลาสิณา  สุชฺเชณ  มอุลาวอีนฺติ  
ตาวชฺเชวฺว  ลหุอ ํ อวจิณิอ  อาอจฺฉทุตฺติ / เอสา  ตวสฺสิณี  ต ํ 
ทิคฺฆิอ ํ ณ  ชาณาทิ /    ตา   เคณฺหิอ   ต ํ  คมิสฺส ํ/  
อิโท  อิโท อารณฺณิเอ  เอหิ // 

      เจา้จงไปหาพวงมาลยัดอกเสหาลิอา    แลว้กใ็หป้รียทรรศิกา 
ไปเกบ็ดอกบวัท่ีบานแลว้มาจากในอ่างสวนโรงนํ้าบวัโดยเร็วก่อนท่ีมนั 
จะหุบเสียหมด เพราะส้ินแสงตะวนั, แม่คนนั้นหรือกไ็ม่รู้จกัอ่างบวันัน่  
ทางน้ี ทางน้ี มาเถอะ” (ปรียทรรศิกา:๘๒-๘๓) 

 
อนุภาวะ คือ ผลของภาวะ ท่ีตวัละครตอ้งแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) กเ็พื่อใหรู้้วา่เกิด

ภาวะหน่ึงข้ึนในใจของตวัละครแลว้ อนุภาวะหรือผลของภาวะ หมายถึงการแสดงออกของตวัละคร
ดว้ยคาํพดูหรืออากปักิริยาใหรู้้วา่เกิดภาวะอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนแก่ตวัละครนั้น และอนุภาวะก็
สามารถเกิดข้ึนไดใ้น ๒ กรณี คือทั้งในความรักแบบ สัมโภคะ และในความรักแบบวปิระลมัภะ  

 
อนุภาวะทีเ่กดิจากสัมโภคะ  
อนุภาวะท่ีเกิดจากสมัโภคะ คือผลของภาวะ (อนุภาวะ) ท่ีเกิดจากการไดอ้ยูร่่วมกนั เช่น มี

การเก้ียวพาราสี  พดูจาอ่อนหวาน จริตกิริยาแช่มชอ้ย ชมา้ยชายตา ยิม้แยม้แจ่มใส   แสร้งตดัพอ้    
ต่อวา่ เอียงอาย เป็นตน้  

 ในบทละครเร่ืองน้ี ผลของภาวะท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครทั้งสองท่ีไดอ้ยูร่่วมกนั คือทา้วอุทยัน์
วตัสราชกบัปรียทรรศิกา คือตอนท่ี ปรียทรรศิกาถูกแมลงภู่ตอม วสนัตกะกแ็นะนาํใหท้า้วอุทยัน์
วตัสราชเขา้ไปหาปรียทรรศิกา นางกต็กใจเพราะไม่ใช่อินทีวริกาแต่เป็นพระราชา นางกม็อง
พระราชาดว้ยความรักและสงบเสง่ียมดว้ยความเอียงอาย ดงับทวา่ 

 
“ ออ ํข ุโส  มหาราโอ  ชสฺส อห ํ ตาเทณ  ทิณฺณา / 
 ฐาเณกฺข ุ ตาทลฺส  ปกฺขวาโท //  

ออ้น่ีเองแหละ พระมหาราชเจา้ท่ีบิดาของเรายกตวัเราถวาย  
พระบิดาของเราช่างเลือกเหมาะฐานะจริง ๆ นะ” (ปรียทรรศิกา:๙๖-๙๗) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗

คาํพดูดงักล่าวน้ีหรือกิริยาอาการท่ีเปล่ียนไปกดี็ ลว้นเป็นอนุภาวะของความรักแบบ        
สมัโภคะทั้งส้ิน  

อนุภาวะทีเ่กดิจากวปิระลมัภะ 
อนุภาวะท่ีเกิดจากวิประลมัภะ คือผลของภาวะ ท่ีเกิดจากการพลดัพรากจากกนั ไดแ้ก่ 

ท่าทางหมดอาลยัตายอยาก สงสยั วิตกกงัวล กระสบักระส่าย พร่ํารําพนั เป็นตน้  อนุภาวะท่ีเกิดจาก
ความพลดัพรากจากกนัน้ี เป็นความพลดัพรากท่ีมีความหวงัวา่ตอ้งไดพ้บกนัอีก อาจไม่ถึงกบัหมด
อาลยัตายอยาก สงสยั วิตกกงัวล แต่กเ็ป็นความโศกเศร้าท่ีพร่ํารําพนัออกมาวา่คิดถึงนาง พระองคจึ์ง
เปรียบกบันกจกัรวาก ท่ียนืเศร้าอยูริ่มบึง ในยามพลบคํ่า  กย็งัเป็นอนุภาวะของความรักเช่นกนั      
ดงัขอ้ความท่ี พระองครํ์าพนัวา่  

 
“ สมฺปฺรติ    หิหฤตฺวา   ปทฺมวนทฺยติุมฺ   ปฺริยตเมเวย ํทินศฺรีรฺ  
 คตา   ราโคสฺมินฺ   มม  เจตสีว  สวตุิรฺ  พิมฺเพธิก ํ ลกฺษฺยนฺเต /  
จกฺราหฺโวหมิว   สฺถิตะ   สหจารี   ธฺยายนฺ   นลินฺยาสฺ   ตเฏ  
สชําตาะ  สหสา  มเมว  ภุวนสฺยาปฺยนฺธการา  ทิศะ //   

ความงามแห่งทิวะผา่นเพราะโฉมปิยนารี รึงช่อปทุมศรี จรัล    
แสงแดงเร่ือกร็ะยบั ณ ดวงสุริยานั้น เช่นในอุราฉนั เฉลา 
นกจกัรวะกะยนื ณ บึงประดุจเรา คิดถึงวธูเศร้า กมล 
ทัว่แดนดิน ฤ กส้ิ็นสุรังสิสุริยน เยีย่งจิตต ์ดนู อน-ธการ”(ปรียทรรศิกา:๑๐๐-๑๐๑) 
 

 ตวัอยา่งท่ียกมาน้ีเป็นผลของภาวะท่ีเกิดจากการพลดัพรากจากกนั แต่เป็นความพลดัพรากท่ี
มีความหวงัวา่ตอ้งไดพ้บกนัอีก อาจไม่ถึงกบัหมดอาลยัตายอยาก สงสยั วิตกกงัวล แต่กเ็ป็นความ
โศกเศร้าท่ีรําพนัออกมาวา่คิดถึงนาง พระองคจึ์งเปรียบกบันกจกัรวาก ท่ียนืเศร้าอยูริ่มบึง ในยาม
พลบคํ่า ในขณะท่ีคู่ของมนัอยูห่่างไกล เป็นการเสริมภาวะท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน ท่ี
พระองคเ์ปรียบกบันกจกัรวากดงัน้ีกเ็พราะวา่ ในขณะท่ีพระองคร์อความหวงันั้นไม่ต่างอะไรกบันก
จกัรวากท่ีต่างกค็อยคู่เพื่อการกลบัไปท่ีพกัพร้อมกนั อนัเป็นการตกอยูใ่นสภาพเดียวกนักบัท่ี
พระองคก์รํ็าพนัถึงคนรักคือปรียทรรศิกา  

 
สาตตวกิภาวะ 
สาตตวิกภาวะ คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติท่ีหา้มไม่ได ้  เช่น เม่ือโกรธจดั ตวัจะสัน่ หรือหนา้จะแดง ปฏิกิริยาตวัสัน่ หรือหนา้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘ 

แดงน้ี เป็นส่ิงท่ีเราควบคุมมิใหเ้กิดไม่ได ้สาตตวิกภาวะน้ี จึงทาํหนา้ท่ีช่วยอนุภาวะใหผู้อ่้านไดรั้บรู้
ภาวะในตวัละครไดง่้ายข้ึน สาตตวิกภาวะน้ี มี ๘ ลกัษณะ คือ ตะลึงงนัขยบัเขยื้อนไม่ได ้  เหง่ือออก 
ขนลุก เสียงเปล่ียน ตวัสัน่ สีหนา้เปล่ียน นํ้าตาไหล และเป็นลม ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี
กิริยาอาการดงักล่าวมาอาจไม่ปรากฏทุกอาการ แต่จะยกตวัอยา่งเท่าท่ีปรากฏดงัน้ี 

อาการตะลงึงนัขยบัเขยือ้นไม่ได้ เป็นกิริยาท่ีเกิดจากสถายภีาวะท่ีเป็นภาวะหลกั หรือ      
วยภิจาริภาวะท่ีเป็นภาวะเสริมต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความยนิดี ความน่ากลวั ความป่วยไข ้ ความน่าพิศวง 
ความส้ินหวงั ความโกรธ เป็นตน้ 

ภาวะรักท่ีมีกิริยาอาการอยา่งน้ี ยกตวัอยา่งความยนิดี ในบทละครปรียทรรศิกา  จะเห็นได้
ในตอนท่ีพระเจา้วตัสราชกบัวสนัตกะ สนทนากนัเร่ืองการหาอุบายท่ีจะช่วยนางอรัณยกาใหร้อด
จากท่ีคุมขงัมาได ้พอวสนัตกะสหายคู่ใจบอกอุบายใหพ้ระองคก์แ็สดงอาการยนิดี ดงัขอ้ความวา่  

 
“ วยสฺส   ก   อิทานีมภฺยปุายะ  ปฺริยามฺ โมจยตุิมฺ /  
โภ,  วอสฺส  มุญฺจ  วสิาท ํ อห ํ เท อุวาอ ํกธอิสฺส ํ/ 
(สหรฺษมฺ) วยสฺส, ตฺวริตตรมภิธียตามฺ / 
โภ  ตุม ํ ทาว  อเณอสมรสฆํฎฺฎปฺปหาวพาหุสาลี  ปุโณวิ 
อเณอคอตุรอปาอิกฺกทุวฺวสิหพลสมุทิโท ตา สวฺวพลสโํท 
เหณอนฺเตอุรํา สุปีฑิท ํกทุอ อิทาณึ เชวฺว อารณฺณิอ ํโม อาเวหิ// 

เกลอเอ๋ย, มีอุบายอยา่งไรบา้ง บดัน้ีท่ีจะใหแ้ม่ท่ีรักไดร้อด 
ออกมาไดพ้อ่เจา้พระคุณ, คลายความเห่ียวพระทยัเสียเถิด ขา้พเจา้จะ 
บอกอุบายให ้ 

(ยนิดี) เออเกลอ, บอกมาซิ เร็ว ๆ เขา้  
เจา้ประคุณ,    พระองคเ์อง    กมี็พระพาหาอยูส่องขา้ง    
ท่ีไดเ้คยสาํแดงเร่ียวแรงมาแลว้ในเวลารบเป็นหลายคร้ัง, นอกจากนั้น  
พระองคย์งัทรงมีกองทพั อนัหาใคร ๆ  สู้มิได,้   พร้อมดว้ยชา้ง มา้  
และพลเดินเทา้ ฉะนั้น   จงทรงยกกาํลงัพลทั้งหมดเขา้โจมตีวงัใน  
และช่วยใหอ้ารัณยการอดออกาจงไดบ้ดัน้ีเทียว (ปรียทรรศิกา:๑๕๘-๑๕๙)   

 

และขอ้ความอีกตอนหน่ึงท่ีพระเจา้วตัสราชพดูถึงปรียทรรศิกาดว้ยความต่ืนเตน้วา่ นางน้ี
ใครหนอ, มีแมลงภู่ตอมอยูท่ี่ผมอนัหอมไปดว้ยกล่ินดอกไม,้และมือคลา้ยดอกบวัตูมแดงร่ือราว และ
แขนงาม, อ่อน, และน่ิมนวล ดูราวกบัวา่นางฟ้ารักษาสวน มาเดินอยูใ่หเ้ราเห็นเทียวแหละ พระเจา้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙ 

วตัสราชกห็นัไปดูนางดว้ยความตะลึงหลง และหนัไปพดูกบั วสนัตกะ วา่ โฉมของหล่อนอนังาม 
หาท่ีเปรียบมิได ้ทาํใหนึ้กเดาไปหลายอยา่ง ดงัขอ้ความวา่  

  
“ ปาตาลาทฺ  ภุวนาวโลกนปรา  กึ  นาคกนฺโยตฺถิตา  มิถฺยา 

   ตตฺ  ขลุ  ทฤษฺฏเมว  หิ  มยา  ตสฺมึนฺ  กโุตสฺตีทฤศี / 
 มูรฺตา  สฺยาทิห  เกามุที  น  ฆฏเต  ตสฺยา  ทิวา  ทรฺศน ํ 
 เกย ํ หสฺตตลสฺถิเตน  กมเลนา โลกฺยเต  ศฺรีริว //     

ฤานางเป็นวรนาคกนัยะจรจาก  บาดาลเพราะอยากเยีย่ม  พิภพ 
ไม่ใช่แน่เพราะดนูกเ็คยจริกะจบ  ถ่ินนั้นบ่พบใคร  เสมอ 
ฤาแสงจนัทร์จะประชุมและส่งสิริละออ  เห็นผดิละเหนอน่ี  ทิวา 
ใครหนองามตะละองคพ์ระศรีวรศุภา  ถือบวัสง่างาม ณ หตัถ”์ 
(ปรียทรรศิกา:๘๘-๘๙) 

 

ท่ียกมาเป็นตวัอยา่งน้ีเป็นปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อนัเป็นปฏิกิริยาท่ีหา้มไม่ได ้ จึง
ทาํหนา้ท่ีช่วยอนุภาวะใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ภาวะในใจตวัละครไดง่้าย และทาํหนา้ท่ีเหมือนอนุภาวะ คือ
เป็นการแสดงออกใหผู้ดู้เขา้ใจผลของภาวะท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัละคร คือพระเจา้วตัสราชเกิดอาการตะลึง
งนัข้ึนมาทนัที ท่ีไดเ้ห็นความงามของปรียทรรศิกาอยา่งน่าพิศวง   

อาการตัวส่ัน เกิดจากความน่ากลวั ความโกรธ ความยนิดี ความพร่ันพรึง ความต่ืนตระหนก 
เป็นตน้  อาการตวัสัน่ท่ีมีสาเหตุมาจากส่ิงต่าง ๆ ในบทละครเร่ืองน้ีกคื็อตอนท่ีมโนรมาแสดงละคร
ตอนท่ีพระเจา้วตัสราชตกเป็นเชลยของพระเจา้มหาเสนประโทยต ปรียทรรศิกาแสดงเป็นพระนาง
วาสวทตัตาและพระเจา้วตัสราชปลอมพระองคม์าเป็นพระเจา้วตัสราชในละครท่ีเล่น พอพระนาง
วาสวทตัตาทราบความจริง  กส็ัง่ใหเ้ลิกแสดง และเอาตวัปรียทรรศิกาไปขงัไว ้ สาเหตุท่ีตัว่สัน่ก็
เพราะนางวาสวทตัตาจบัไดว้า่ไม่ใช่มโนรมา แต่เป็นพระเจา้วตัสราช มโนรมากเ็กิดอาการกลวั
จนตัว่สัน่ตกใจหมอบลงแทบพระบาท แลว้กล่าววา่ 

 
“ (สภย ํ กมฺปมานา ปาทโยรฺ นิปตฺย ) ภฏฺฏิณี, ณ  หุ  อห ํ เอตฺถ  อวรชฺฌามิ /  
 เอเทณกฺข ุ หทาเสณ  พลาโท  อลกํรณาอึ  เคณฺหิอ  ทุวารฏฺฐิเทณ  อิธ  ณิรุทฺธา /   
ณ  อุณมห  อกฺกนฺทนฺตีเอ  สทฺโท  มุกฺขนิคฺโฆสนฺตริโท  เกณ  ว ิ สุโท //  

(ตวัสั่นดว้ยความตกใจ และหมอบลงแทบพระบาท) ภฏัฏิณี, หม่อมฉนั 
ไม่มีความผิดเลยในเร่ืองน้ี  ตาขรัวน้ีแยง่เอาอาภรณ์ไปดว้ยกาํลงั และจบัหม่อมฉนั 
ขงัไวใ้นน้ี , แลว้นัง่อยูท่ี่ประต ู/   หม่อมฉนัไดร้้องข้ึน,   แต่ไม่มีใครไดย้นิเสียง, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐ 

เพราะตาบา้น่ีแกร้องกลบเสียงเสียหมด ”(ปรียทรรศิกา:๑๔๔-๑๔๕) 
 

จากตวัอยา่งน้ีจะเห็นไดว้า่ อาการตวัสัน่นั้นท่ีเกิดจากความกลวัจะมีความผดิ ท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติอนัเป็นภาวะของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนไดเ้องเม่ือตกอยูใ่นสภาวะเช่นนั้น 

อาการนํา้ตาไหล เกิดจากความยนิดี ความโกรธ ความทุกขโ์ศก เป็นตน้ เป็นอนุภาวะท่ีเกิด
จากพระราชาวตัสราชเขา้ไปใกล ้ ๆ แลว้วางพระหตัถไ์ปท่ีตวัของปรียทรรศิกา แสดงท่าเล่ามนต ์
พรมนํ้าและเป่ามนตป์รียทรรศิกาลุกข้ึนชา้ ๆ แลว้พดูพร่ําออกมาดว้ยอาการละเห่ียและไม่ค่อยชดัวา่ 

 
 “ มโณรเม, จิรํ ข ุสุตฺตมฺหิ //   
มโนรมา  ฉนัหลบัไปเสียนาน” (ปรียทรรศิกา:๑๘๒-๑๘๓) 

 

 และหนัไปมองพระราชาดว้ยความรัก แลว้กม้หนา้นํ้าตาไหลดว้ยความเจียมเน้ือเจียมตวั 
อนัเป็นกิริยาอาการท่ีเกิดเองตามธรรมชาติท่ีเน่ืองมาจากความปีติยนิดี  

จากนั้นพระเจา้วตัสราชกย็ืน่มือไปใหพ้ระนางวาสวทตัตา  และเอามือปรียทรรศิกาวางลง
บนมือของพระราชาและเร่ืองกจ็บลงดว้ยอาการท่ีทั้งสามคนเขา้ใจกนัจนพระเจา้วตัสราชกไ็ดอ้ภิเษก
สมรสกบัปรียทรรศิกาตามพระประสงคข์องพระองคท่ี์มีมาแต่เดิม  
 ปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติน้ี เป็นปฏิกิริยาท่ีหา้มไม่ได ้ เช่น เม่ือโกรธจดั ตวัจะสัน่ 
หรือหนา้จะแดง ปฏิกิริยาตวัสัน่ หรือหนา้แดงน้ี เป็นส่ิงท่ีเราควบคุมมิใหเ้กิดไม่ได ้ สาตตวิกภาวะ 
จึงทาํหนา้ท่ีช่วยอนุภาวะใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ภาวะในใจตวัละครไดง่้ายข้ึน 

 
รสทีเ่กดิคล้อยตามศฤงคารรส 
อยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ รสทั้ง ๘ แบ่งตามความสาํคญัเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกคือ รสท่ีเป็น

ตน้เหตุของรสอ่ืนมี ๔ รส ไดแ้ก่ ศฤงคารรส  เราทรรส  วีรรส  และพภีตัสรส  กลุ่มท่ี ๒ เป็นกลุ่ม
ของรสท่ีเกิดคลอ้ยตาม มี ๔ รส ไดแ้ก่ หาสยรส  กรุณารส  อทัภูตรส  และภยานกรส  

 ท่ีเป็นเช่นนั้นกเ็พราะเป็นปกติอารมณ์ของมนุษย ์ เม่ือเกิดความซาบซ้ึงในความรัก  
(ศฤงคารรส) กอ็าจเกิดความสนุกสนาน (หาสยรส) เช่นตอนท่ี มโนรมากบัอารัณยกาแสดงละคร
เน่ืองในงานวนันกัขตัฤกษ ์ กมี็การหยอกเยา้กนัวา่ หล่อนมีความรักกบัลน้เกลา้ลน้กระหม่อมหรือน่ี 
เราคงจะมีหนทางช่วยหล่อนไดน้ะ เพราะพระองคก์ก็าํลงัหาหนทางท่ีจะพบหล่อนอยูเ่หมือนกนั ซ่ึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑

อารัณยกากบ็อกวา่เป็นไปไม่ได ้ เพราะพระองคก์ท็รงมัน่คงอยูก่บัความงามของพระเทวีอยูแ่ลว้ 
ความซ่ือและไร้เดียงสาต่อความรักเช่นน้ีทาํใหม้โนรมากล่าวออกมาดว้ยความขบขนัวา่ 

 
“ (วหิสฺย)    หลา   อปณฺฑิเท,  กมลิณีพทฺธาณุรา  โอว ิ มหุอโร  
 มาลทึ   เปกฺขิอ  อหิณวรสาสารทลมฺปโฑ  กโุท  ต ํ อณาสาทิอ 
  ฐิทึ  กเรทิ  // 

(หวัเราะ) อุย๊, แม่คนซ่ือ แมลงภู่นะ ถึงแมจ้ะรักดอกบวัหลวง 
สักเพียงใด แต่เม่ือมนัแลเห็นดอกมะลิเล้ือยและอยากดอมกล่ินหอมใหม่,  
มนัจะยอมน่ิงทนไม่บินไปหาละหรือ,ขอใหส้บายใจเถิดเพ่ือนรัก” 
(ปรียทรรศิกา:๑๐๘-๑๐๙) 

 

กรุณารส คือความสงสารอาจเกิดจากความแคน้เคือง ดว้ยความเคืองแคน้ท่ีทา้วกลิงคจ์บัตวั
ทา้วทฤฒวรมนัและปรียทรรศิกาไป ทาํใหท้ั้งสองพระองคต์อ้งไปตกระกาํลาํบาก ประสบเคราะห์
กรรม ตกทุกขไ์ดย้าก กเ็กิดความสงสาร พี่เล้ียงตลอดจนเสนาบดีมหาอาํมาตย ์ ทราบข่าวการถูกจบั
ตวัไปของเจา้นายกห็าหนทางช่วยเหลือ จนในท่ีสุดทา้วอุทยัน์กย็กทพัมาแกแ้คน้ไดส้าํเร็จและนาํ
ปรียทรรศิกาไปดว้ย ทุกคนเขา้ใจวา่ปรียทรรศิกาคงหายสาบสูญ จึงทาํใหทุ้กคนเป็นห่วงสงสารนาง 
ดงัคาํพดูวา่  

 
“ ...นิรฺมานุษีกฤเต  ทคฺเธ  สฺถาเน  น  ชฺญายเต  กสฺยามวสฺถายาํ 
วรฺตต   อิติ /   นิปุณ ํ  จ   วจิิตเมตนฺ   มยา   สรฺว ํ สฺถานมฺ /  น จ  
 ชฺญาต ํ กึ  ไตเรว  ทสฺยภิุรฺ  นีตาถ  วา  ทคฺเธติ // 

 บดัน้ี ขา้พเจา้จึงหารู้ไม่เลยวา่พระองคห์ญิงเป็นอยา่งไร, 
 และ แมเ้ม่ือขา้พเจา้ไดค้น้ดู ณ ท่ีนั้นโดยทัว่แลว้ ขา้พเจา้กย็งัหาทราบไม่วา่ 
 เธอไดถ้กูไอค้นป่านั้นๆ มนัพาไปหรือวา่ถกูไฟคลอกเสียแลว้”  
(ปรียทรรศิกา:๖๐-๖๑) 

 

และอีกบทวา่ 
 

 “ ราชฺโญ  วปิทฺ  พนฺธุวโิยคทุะข ํ เทศจฺยติุรฺ  ทุรฺคมมารฺคเขทะ /  
อาสฺวาทฺยเตสฺยาะ  กฎุนิษฺ  ผลายาะ  ผลมฺ  มไยตจฺ  จิรชีวติายาะ // 

พระราชาตกยาก  ดนุพรากสพนัธ์เหิน  จาํจากประเทศเดิน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒

 ทุรถ่ินระอาใจ  อา้กรรมซินาํผล  ณ ชีวจิีรัง ไซร้ เพราะกรรมกระทาํให ้ 
 ผลชวดและช่ืนชม”(ปรียทรรศิกา:๕๘-๕๙) 

 

ในบทท่ีไดย้กมาเป็นตวัอยา่งน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาวะทุกขโ์ศกของพระราชาม่ีตอ้งมีการพลดั
พราก ท่ีมีความส้ินหวงั ทุกขย์าก ระอาใจ เป็นภาวะท่ีเสริมเขา้มา ตลอดถึงความโศกเศร้าอนั
เน่ืองมาจากไม่ไดเ้จอคนท่ีเรารัก จึงทาํใหเ้กิดความเมตตาสงสารมากยิง่ข้ึน แมก้ระทัง่ตอนท่ีทฤฒวร
มนัถูกจบัไปเป็นเชลย และถูกประหตัประหารจนบอบชํ้า ท่ีเกิดจากความไม่ยติุธรรม จนทาํใหเ้กิด
ความเมตตาสงสารอีกเช่นกนั ซ่ึงรสเหล่าน้ี ลว้นมีสาเหตุมาจากความรัก (ศฤงคารส) 

ส่วนผูท่ี้เสียเปรียบเม่ือเกิดความช่ืนชมในวรีกรรม (วรีรส) กอ็าจเกิดความอศัจรรยใ์จ      
(อทัภูตรส) ท่ีอาจเกิดจากความบา้คลัง่ของผูค้นในสงคราม แลว้เกิดความอศัจรรยใ์จ หรือแมแ้ต่การ
ไดเ้ห็น การไดอ้ยูใ่นสถานท่ีอนัน่าร่ืนรมย ์ กเ็ป็นภาวะท่ีทาํใหอ้ารมณ์ของมนุษยค์ลอ้ยตามไปดว้ย
เช่นกนั  และเม่ือเกิดความรําคาญขยะแขยง (พภีตัสรส) กอ็าจเกิดความเกรงกลวั (ภยานกรส) เหล่าน้ี
ลว้นเป็นธรรมชาติของมนุษยท์ั้งส้ิน เช่นเห็นเลือด หรือส่ิงท่ีน่ารังเกียจ มีหนอน อุจจาระ ฯลฯ กจ็ะ
ทาํใหเ้กิดความกลวัอยัเป็นวสิยัท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์

 
ผลจากการศึกษาไดพ้บวา่ในส่วนของศฤงคารรส คือความซาบซ้ึงในความรัก อนัเป็น

ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ความรักของตวัละคร เป็นรสเด่นท่ีสุดในวรรณคดีสนัสกฤต
ประการหน่ึงเพราะเก่ียวเน่ืองกบัความรัก ท่ีมีเน้ือหาแสดงเป้าหมายของชีวิต (ปุรุษารถะ) และการ
ดาํเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามนั้น ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัของศฤงคารรสคือ มีการกล่าวถึงกนั
ของตวัละครเอกสองตวั จนเกิดมีความรู้สึกซาบซ้ึงในความรัก อนัมีองคป์ระกอบดว้ยกนั สอง
ประการ ประการแรกกคื็อความรักของตะวละครเอกทั้งสอง ไดอ้ยูร่่วมกนั (สมัโภคะ) และประการ
ท่ีสอง คือ ความรักของตวัละครเอกทั้งสองอยูห่่างกนัหรือพลดัพรากจากกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก    
(วิประลมัภะ) ความรักแบบสมัโภคะนั้น กมี็เหตุของภาวะ (วภิาวะ) คือการอยูก่บัผูท่ี้ถูกตาตอ้งใจ 
การอยูใ่นบา้นเรือนและสถานท่ีท่ีสวยงาม เป็นตน้ การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแ้ก่การ
พดูจาอ่อนหวาน มีจริตกิริยาแช่มชอ้ย เป็นตน้ ส่วนความรักแบบวิประลมัภะนั้น มีเหตุของภาวะ คือ
การพลดัพรากจากกนั การแสดงผลของภาวะกไ็ดแ้ก่มีท่าทางหมดอาลยัตายอยาก การร่ําไรรําพนั 
การมีความรู้สึกเป็นทุกขเ์พราะความรัก เป็นตน้  และประการสาํคญัท่ีจะเกิดศฤงคารรสไดน้ั้น 
จะตอ้งข้ึนกบัใจและอารมณ์ของผูอ่้าน เป็นตน้วา่ผูอ่้านนั้นมีอารมณ์ร่วมในการอ่านนั้นหรือไม่ หรือ
วา่ผูอ่้านในช่วงขณะนั้นเป็นผูมี้สภาพจิตใจเป็นปกติหรือไม่ เป็นตน้ดว้ย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓ 

จะเห็นไดว้า่การศึกษาบทละครสนัสกฤตร่ืองปรียทรรศิกาน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฏี ไม่
วา่ทฤษฏีการละคร หรือทฤษฏีรส บทละครเร่ืองน้ีกส็อดคลอ้งกนัทุกประการ กล่าวคือทฤษฏีการ
ละครตามประเภทของละครภารตะ ชนิดอรูปกะ ประเภทนาฏิกา มี ๔ องค ์ลกัษณะการดาํเนินเร่ือง 
กต็รงตามแบบแผนการแต่งทุกประการ เช่นจาํนวนองกแ์ละเน้ือเร่ือง จะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของประเภทละคร เน้ือเร่ืองไดม้าจากตาํนาน ผสมผสานกบัจินตนาการของกวี คือ พระเอกเป็น
กษตัริยท่ี์กลา้หาญ ร่ืนเริงและรักสนุก นางเอกเป็นนางกษตัริยท่ี์ประสบเคราะห์กรรมตกตํ่าตอ้งถูก
ส่งตวัมาเป็นนางกาํนลัในราชสาํนกัของพระเอกโดยไม่มีใครจาํได ้ ต่อมาไดผ้กูสมคัรรักใคร่กบั
พระเอก และในท่ีสุดกไ็ดอ้ภิเษกสมรสกนั การเร่ิมเร่ืองดว้ยการขอพร ภาษา เวลา ฉากแทรกระหวา่ง
องค ์ (วิษกมัภะและประเวศกะ) การแสดง ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ีไม่มีส่ิงท่ีหวาดเสียวและ
น่ากลวับนเวที เพราะเป็นละครประเภทรัก ๆ ใคร่ ตวัวิทูษกะ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งตลกหลวงคอยติดตาม
พระเอก  โรงแสดง และฉาก กต็รงตามลกัษณะการแต่ง การจบเร่ืองกจ็บลงดว้ยความสุข ฉะนั้น
การศึกษาวิเคราะห์ตั้งแต่เบ้ืองตน้มานั้น ทั้งบทละครและทฤษฏีมีความสอดคลอ้งกนัดี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔

บทที ่๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑ บทสรุป  

การศึกษาวิเคราะห์ศฤงคารรส ในบทละครสนัสกฤตเร่ืองปรียทรรศิกาของพระเจา้ศรีหรรษ
วรรธนะน้ี นบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากมายทางดา้นวรรณคดี เพราะวา่เราจะไดเ้ขา้ถึงอรรถรส
แห่งศฤงคารรสท่ีกวีมีความประสงคใ์หผู้อ่้านเขา้ถึงนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเขา้ใจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศฤงคารรสนั้นใหดี้เสียก่อน จึงจะเขา้ถึงอรรถรสนั้นได ้ การศึกษาวเิคราะห์ศฤงคารรสใน
วรรณคดีเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี ในเบ้ืองตน้นั้นไดอ้ธิบายส่วนสาํคญัต่าง ๆ ของศฤงคารรส ลกัษณะ
และองคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรสอนัไดแ้ก่วภิาวะ อนุภาวะ และภาวะเสริม ประเภทของ
ศฤงคารรส กไ็ดแ้ก่ศฤงคารรสชนิดสมัโภคะ คือการไดอ้ยูร่่วมกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก การไดอ้ยู่
ร่วมกนักบับุคคลท่ีตอ้งตาตอ้งใจ  และวิประลมัภะ คือการตอ้งพลดัพรากจากบุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก หรือ
การอยูห่่างจากบุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก  จากการศึกษาวิเคราะห์กไ็ดย้กขอ้ความบางช่วงบางตอนเท่านั้นมา
เป็นตวัอยา่งประกอบการอธิบาย ซ่ึงกพ็บวา่แต่ละขอ้ความนั้นกจ็ะประกอบไปดว้ยวิภาวะหรือเหตุ
แห่งการเกิดศฤงคารรส  อนุภาวะหรือผลแห่วภิาวะนัน่เอง สถานการณ์เสริมหรือเหตุเสริมและภาวะ
อารมณ์พื้นฐานท่ีท่ีก่อใหเ้กิดศฤงคารรส และในการศึกษาคร้ังน้ียงัไดศึ้กษาถึงประวติัผูแ้ต่งบทละคร
เร่ืองปรียทรรศิกาคือพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ วา่พระองคมี์ชาติภูมิเป็นเช้ือสายกษตัริย ์ เป็นโอรส
ของพระเจา้ประภากรวรรธนะและพระนางยโสมตี มีพระเชษฐภาดาคือราชยวรรธนะ และมีพระ
กนิษฐภคินีคือพระนางราชยศรี ต่อมาพระองคท์รงรับภารกิจสาํคญัของประเทศดว้ยความไม่เตม็
พระทยั ดว้ยเหตุน้ีจึงใหเ้รียกพระองคเ์พยีงวา่ราชบุตร หรือศีลาทิตย ์พระองคเ์ป็นทั้งกวีเองและเป็น
ผูบ้าํรุงอุปถมัภก์วี โดยมีพาณะเป็นกวีท่ีอยูใ่นราชูปถมัภ ์ ประจาํในราชสาํนกัของพระองค ์             
ผลงาสาํคญัท่ีมีช่ือเสียงของพระองค ์๓ เร่ือง คือรัตนาวลี นาคานนัทะ และปรียทรรศิกา  

การศึกษาบทละครสนัสกฤตร่ืองปรียทรรศิกาน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฏี ไม่วา่ทฤษฏีการ
ละคร หรือทฤษฏีรส บทละครเร่ืองน้ีกส็อดคลอ้งกนัทุกประการ กล่าวคือทฤษฏีการละครตาม
ประเภทของละครภารตะ ชนิดอรูปกะ ประเภทนาฏิกา มี ๔ องค ์ลกัษณะการดาํเนินเร่ือง กต็รงตาม
แบบแผนการแต่งทุกประการ เช่นจาํนวนองกแ์ละเน้ือเร่ือง จะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของประเภท
ละคร เน้ือเร่ืองไดม้าจากตาํนาน ผสมผสานกบัจินตนาการของกวี คือ พระเอกเป็นกษตัริยท่ี์กลา้
หาญ ร่ืนเริงและรักสนุก นางเอกเป็นนางกษตัริยท่ี์ประสบเคราะห์กรรมตกตํ่าตอ้งถูกส่งตวัมาเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕

นางกาํนลัในราชสาํนกัของพระเอกโดยไม่มีใครจาํได ้ ต่อมาไดผ้กูสมคัรรักใคร่กบัพระเอก และใน
ท่ีสุดกไ็ดอ้ภิเษกสมรสกนั การเร่ิมเร่ืองดว้ยการขอพร ภาษา เวลา ฉากแทรกระหวา่งองค ์ (วษิกมัภะ
และประเวศกะ) การแสดง ในบทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ีไม่มีส่ิงท่ีหวาดเสียวและน่ากลวับนเวที 
เพราะเป็นละครประเภทรัก ๆ ใคร่ ตวัวิทูษกะ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งตลกหลวงคอยติดตามพระเอก  โรง
แสดง และฉาก กต็รงตามลกัษณะการแต่ง การจบเร่ืองกจ็บลงดว้ยความสุข ฉะนั้นการศึกษา
วิเคราะห์ตั้งแต่เบ้ืองตน้มานั้น ทั้งบทละครและทฤษฏีกส็อดคลอ้งกนัดี ผลการศึกษาบทละครเร่ือง
ปรียทรรศิกาน้ีตลอดทั้งเร่ือง กท็าํใหผ้◌ู◌้ศึกษาไดรู้้และเขา้ใจประวติัความเป็นมา และเร่ืองราวของ
บทละครท่ีศึกษา ลกัษณะ และแบบแผนการแต่งบทละครสนัสกฤต ศฤงคารรส องคป์ระกอบท่ีทาํ
ใหเ้กิดศฤงคารรส อุปสรรคในการเกิดศฤงคารรส ตลอดจนภาวะต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดศฤงคารรส ใน
บทละครเร่ืองน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 

 ผลจากการศึกษาไดพ้บวา่ในส่วนของศฤงคารรส คือความซาบซ้ึงในความรัก อนัเป็น
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ความรักของตวัละคร เป็นรสเด่นท่ีสุดในวรรณคดีสนัสกฤต
ประการหน่ึงเพราะเก่ียวเน่ืองกบัความรัก ท่ีมีเน้ือหาแสดงเป้าหมายของชีวิต (ปุรุษารถะ) และการ
ดาํเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจ ชวนติดตามนั้น ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัของศฤงคารรสคือ มีการกล่าวถึงกนั
ของตวัละครเอกสองตวั จนเกิดมีความรู้สึกซาบซ้ึงในความรัก อนัมีองคป์ระกอบดว้ยกนั สอง
ประการ ประการแรกกคื็อความรักของตะวละครเอกทั้งสอง ไดอ้ยูร่่วมกนั (สมัโภคะ) และประการ
ท่ีสอง คือ ความรักของตวัละครเอกทั้งสองอยูห่่างกนัหรือพลดัพรากจากกนักบับุคคลผูเ้ป็นท่ีรัก    
(วิประลมัภะ) ความรักแบบสมัโภคะนั้น กมี็เหตุของภาวะ (วภิาวะ) คือการอยูก่บัผูท่ี้ถูกตาตอ้งใจ 
การอยูใ่นบา้นเรือนและสถานท่ีท่ีสวยงาม เป็นตน้ การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแ้ก่การ
พดูจาอ่อนหวาน มีจริตกิริยาแช่มชอ้ย เป็นตน้ ส่วนความรักแบบวิประลมัภะนั้น มีเหตุของภาวะ คือ
การพลดัพรากจากกนั การแสดงผลของภาวะกไ็ดแ้ก่มีท่าทางหมดอาลยัตายอยาก การร่ําไรรําพนั 
การมีความรู้สึกเป็นทุกขเ์พราะความรัก เป็นตน้  และประการสาํคญัท่ีจะเกิดศฤงคารรสไดน้ั้น 
จะตอ้งข้ึนกบัใจและอารมณ์ของผูอ่้าน เป็นตน้วา่ผูอ่้านนั้นมีอารมณ์ร่วมในการอ่านนั้นหรือไม่ หรือ
วา่ผูอ่้านในช่วงขณะนั้นเป็นผูมี้สภาพจิตใจเป็นปกติหรือไม่ เป็นตน้ดว้ย  

 
ขอ้ดีของการศึกษาวเิคราะห์บทละครเร่ืองน้ี กไ็ดท้ราบวา่ผูแ้ต่งคือพระเจา้ศรีหรรษวรรธนะ

นั้น มีความเป็นนกัประพนัธ์จริง ๆ เพราะบทละครเร่ืองน้ีเป็นผลงานละครสาํคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖ 

ส่วนขอ้เสียของการศึกษาบทละครเร่ืองน้ีไม่มีปรากฏ แมว้า่บทละครเร่ืองปรียทรรศิกาน้ี จะ
มีการแต่งก่อนแต่จะมีทฤษฏีของอภินวคุปตะ แต่ผูแ้ต่งกอ็าจใชแ้นวทางนาฏยศาสตร์ของภรตมุนี 
เพราะบรรดาคมัภีร์การละครตอ้งถือวา่ นาฏาศาสตร์ตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก และพระเจา้ศรีหรรษ
วรรธนะจึงอาศยัตาํรานาฏยศาสตร์น้ีในการแต่งบทละครเร่ืองปรียทรรศิกา ขอ้เสียหากจะมีบา้งก็
ตรงท่ีภาษาท่ีเป็นทั้งสนัสกฤตและปรากฤตผสมกนั เพราะมีตวัละครท่ีมีฐานนัดรศกัด์ิท่ีต่างกนั  
ตลอดจนการท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงนิพนธ์เป็นภาษาไทยแลว้ กย็งัเป็นการ
ยากอยูพ่อสมควร แต่กเ็ป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งใชล้กัษณะการแต่งแบบน้ี และกถู็กตอ้งตามแบบแผน 
แต่สาํหรับคนรุ่นหลงัแลว้กถื็อเป็นการยากเช่นเดียวกนั 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิเคราะห์ศฤงคารรสในบทละครสนัสกฤตเร่ืองปรียทรรศิกาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาวิเคราะห์แลว้พบวา่ นอกจากการศึกษาเร่ืองรสในส่วนของศฤงคารรสแลว้นั้น ยงัมีเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทละครเร่ืองน้ี เช่น อลงัการ ธวนิ หรือทฤษฏีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏี
วรรณคดีสนัสกฤต  ลว้นเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและควรศึกษาอยา่งยิง่  ดงัตวัอยา่งท่ีไดศึ้กษามานั้น ผู ้
ศึกษาไดท้าํการศึกษาศฤงคารรสเพียงอยา่งเดียว และจากหนงัสือบทละครสนัสกฤตเร่ือง
ปรียทรรศิกาเพียงเล่มเดียวเท่านั้น หากแต่ยงัมีบทละครสนัสกฤตเร่ืองอ่ืน ๆ และยงัมีรสอ่ืน ๆ ท่ี
น่าสนใจ ตลอดจนทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น อนัควรแก่การหยบิยกนาํมาศึกษาวิเคราะห์อีก
มากมาย โดยใชว้ิธีการศึกษาแนวทางเดียวกนัน้ี เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ท่านท่ีมีความสนใจใน
วรรณคดีสนัสกฤตสืบต่อไป     
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