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บทคัดย่อ

  ผู้รจนา/นักประพันธ์/กวี หรือผู้แต่งวรรณกรรมทักษิณสร้างสรรค์วรรณกรรมต่อเนื่อง

มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนการพิมพ์จนกระทั่งถึงสมัยเริ่มต้นการพิมพ์ สมัยก่อนการพิมพ์

ผลงานวรรณกรรมบันทึกลงในหนังสือบุด หรือสมุดข่อย และใบลาน มีวรรณกรรมจ�านวนมากไม่มี

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูแ้ต่ง บางเล่มระบชุือ่ผูเ้ขยีน  ซึง่อาจหมายถงึผูแ้ต่งหรอืผูค้ดัลอก บางเล่มกล่าว

ถงึผูส้ร้างซึง่มนียัให้คดิว่าอาจจะเป็นผูแ้ต่งหรอืผูค้ดัลอก บางเล่มกล่าวถงึผูส้ร้างซึง่อาจจะเป็นผูแ้ต่ง

หรือผู้ออกทุนทรัพย์ให้แต่งหรือคัดลอก บางเล่มบอกชื่อผู้แต่งแต่ไม่มีรายละเอียดว่าเป็นใครและมี

ชีวิตอยู่ในสมัยใด ผู้แต่งวรรณกรรมทักษิณมักเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้านที่คงแก่เรียน รอบรู้ทั้ง

คดีโลกคดีธรรม ผลงานที่สร้างมุ่งเป็นวิทยาทาน และเพื่อให้ผู้แต่งได้รับอานิสงส์ คือ ความสุขและ

นิพพาน มีผู้แต่งอยู่บ้างที่เกี่ยวข้องกับราชส�านัก จึงได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของภาคกลาง ทั้ง

ด้านเนื้อหาสาระและค�าประพันธ์ที่ใช้แต่ง ส่วนผู้แต่งในสมัยเริ่มต้นการพิมพ์ นอกจากแต่งด้วยจุด

มุง่หมายเพือ่การกศุลหรอืประโยชน์ส่วนรวมของสงัคมแล้วยงัแต่งเพือ่หารายได้อกีด้วย เนือ้หาสาระ

และค�าประพนัธ์ทีใ่ช้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยเนือ้หาหลากหลายขึน้ ส่วนค�าประพนัธ์มกัแต่งด้วย

ค�าประพันธ์ประเภทกลอน ผู้แต่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นพระภิกษุและชาวบ้านที่มีความรู้ นอกจากนี้ยัง

มีนักแสดงมหรสพพื้นบ้านและนักเล่นเพลงบอกเป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมด้วย

 ค�ำส�ำคัญ : วรรณกรรมทักษิณ

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรมเมื่อวันที่		๑๘	สิงหาคม		พ.ศ.	๒๕๕๔

ความน�า

การศึกษางานด้านวรรณกรรมนอกเหนือจากจะต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรม

แล้ว	ผู้ศึกษาจ�าเป็นจะต้องทราบประวัติของผู้รจนา	หรือผู้ประพันธ์	หรือกวีควบคู่ไปด้วย	หากการศึกษา

วรรณกรรมขาดการศึกษาผู้แต่ง	 หรือไม่รู้จักผู้แต่งก็เปรียบเสมือนฟังดนตรีจากแผ่นเสียง	 หรือการรับ

ชวน เพชรแก้ว
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม
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ประทานแกงเผ็ดที่ไม่ใส่พริกย่อมไม่ได้รสชาติครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น	 ทั้งนี้เพราะว่าการศึกษาเรื่องราว

ของผู้แต่งช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้ความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น	 เฉพาะส่วนตัวของผู้แต่งเองนอกจากผู้อ่านได้

รู้ว่าเขาคือใคร	มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรแล้วยังช่วยให้ทราบว่า	อะไรคือสาเหตุให้เขาแต่งเรื่องนั้น	และมี

ความสัมพันธ์อยู่กับสิ่งใด	อย่างไรอีกด้วย	สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้ผู้สนใจศึกษารู้จักวรรณกรรมและสังคมใน

แง่มุมต่าง	ๆ	ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การทีภ่าคใต้เป็นแหล่งวฒันธรรมทีส่�าคญัมายาวนาน	การสร้างสรรค์วรรณกรรมจงึมมีาอย่างต่อ

เนื่อง	หากพิจารณาหลักฐานวรรณกรรมรุ่นเก่าซึ่งบันทึกในหนังสือบุด	(สมุดข่อย)	และใบลาน	วรรณกรรม

ท้องถิ่นภาคใต้ปรากฏแน่ชัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	การเก็บรวบรวมวรรณกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมต่าง	ๆ	ใน

ภาคใต้๑	ตามวัดวาอาราม	และที่บ้านของผู้ใฝ่รู้ซึ่งหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอย่างมหาศาล	ท�าให้ภาคใต้เป็น

ขุมทรัพย์หรือคลังทางปัญญาอันยิ่งใหญ่	จากการศึกษาวรรณกรรมภาคใต้จ�านวน	๔๓๕	เรื่อง	พบว่าแบ่ง

ออกได้เป็น	๑๕	กลุม่	คอื	วรรณกรรมจารกึ	ต�านานพงศาวดารและประวตัศิาสตร์	บนัทกึเหตกุารณ์ส�าคญัใน

ท้องถิ่น	ความเชื่อคตินิยม	หลักศาสนาปรัชญา	ชาดกและอิงชาดกและคติอื่น	ๆ 	ทางพุทธศาสนา	กฎหมาย

และระบลิเมอืงของภาคใต้	ประเพณแีละพธิกีรรม	ค�าสัง่สอนและสภุาษติ	ต�าราและคมัภร์ีการแพทย์	นทิาน

ประโลมโลก	นิราศ	วรรณกรรมเฉพาะกิจ	บุคคลและสถานที่และปกิณกะ	วรรณกรรมดังกล่าว	ส่วนหนึ่ง

เป็นผลงานรุ่นเก่ายุคก่อนการพิมพ์แพร่หลาย	อีกส่วนหนึ่งเป็นวรรณกรรมยุคเริ่มต้นการพิมพ์

ผู้รจนา/นักประพันธ์/กวียุคก่อนการพิมพ์

วรรณกรรมภาคใต้ยคุก่อนการพมิพ์ส่วนใหญ่บนัทกึลงในหนงัสอืบดุ	(สมดุข่อย)	และใบลาน	โดย 

ที่ผู้แต่งหรือผู้รจนาเป็นผู้เขียนหรือให้ผู้อื่นเขียนแทน	 เมื่อใครต้องการอ่านก็หยิบยืมหรือไม่ก็ขอคัดลอก 

จากเจ้าของ	วรรณกรรมยคุก่อนการพมิพ์แต่ละเรือ่งจงึมต้ีนฉบบัหลงเหลอืมากน้อยขึน้อยูก่บัความนยิมของ 

ผู้อ่าน	และผู้สวดหนังสือหรือการน�าเนื้อหาสาระของหนังสือไปใช้ประโยชน์	วรรณกรรมบางเรื่องซึ่งเป็นที่

นิยมและใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั่วไปในภาคใต้	พบต้นฉบับลายมือเขียนมากกว่า	๒๐	ฉบับก็มี	เช่น 

พระนพิพานสตูร พระมาลยัค�ากาพย์ สบุนิค�ากาพย์ พระปรมตัถธรรมค�ากาพย์ เสอืโค ก.กา	และต�าราต่าง	ๆ

๑	 สถาบันทักษิณคดีศึกษา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ,	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,	 มหาวิทยาลัย 

	 ราชภัฏภูเก็ต	และโรงเรียนสตรีพัทลุง
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ผู้แต่ง	 หรือผู้รจนาวรรณกรรมยุคนี้พบว่า	 มีหนังสือเป็นจ�านวนมากไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้แต่ง 

การไม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่งดเูหมอืนว่าเป็นการจงใจไม่บอก	เพราะเหน็ได้ชดัว่าบางเรือ่งทีม่เีนือ้หาสมบรูณ์กไ็ม่มี

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูแ้ต่งแต่ประการใด	เช่น	เรือ่งทวสัตงิสาการค�ากาพย์ฉบบัจงัหวดัพทัลงุ	กล่าวถงึผูแ้ต่ง

แต่เพียงว่า	“ข้าพระขอกล่าว ไว้เป็นเรื่องราว ในพระคาถา ขออย่ามีโทษ เกิดกรรมเวรา ข้าผู้รจนา แปลไว้

ให้วิถาน ตามค�าโอวาท พระเจ้าประสาท ลึกล�้าพิสดาร มีพระนามชื่อ ทะวะตึงสาการ ผู้ใดช�านาญ ต่อจะ

รู้เหตุผล”	 ในเรื่อง	ปรมัตถธรรมค�ากาพย์ ฉบับที่ท่านพุทธทาสภิกขุน�ามาพิมพ์เผยแพร่ก็ไม่มีรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้แต่ง	ในค�าชี้แจงการพิมพ์ครั้งที่	๑	ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า	“ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งกันแน่ 

ทราบแต่เพยีงว่าอาจารย์ผูเ้ฒ่าท่านหนึง่แถวน�า้รอบหรอืครีรีฐันคิมแต่ง...”	ต�านานสร้างโลกฉบบับ้านป่าลาม	

อ�าเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	ซึ่งพิชัย	แก้วขาวน�ามาศึกษาก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งเช่นเดียวกัน	

ราดชะเนดค�ากาพย์ ฉบับอ�าเภอสะบ้าย้อย	 จังหวัดสงขลา	 มีข้อความบอกไว้ตอนท้ายเรื่องแต่เพียงว่า 

“ราดชะเนดท่านแต่ง ให้เขียนเอาไว้เป็นล�าเนา ผู้ใดร�่าเรียนเอา นบนอบไหว้เจ้าต�ารา” สุภาษิตร้อยแปด

ค�ากาพย์ของจังหวัดพัทลุง	ซึ่งนายเทพ	บุณยประสาท	ปริวรรตจากสมุดข่อยเป็นภาษาปัจจุบัน	และพิมพ์

เผยแพร่เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๔	ก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่ง	ผู้ปริวรรตเขียนค�าน�าว่า	“เป็นส�านวนปักษ์ใต้ 

แต่เป็นของท่านผู้ใดแต่งไว้ ก็ยากที่จะทราบได้” การที่ไม่มีรายละเอียดของลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ใน

หนังสือโบราณหรือหนังสือบุดของภาคใต้เป็นจ�านวนมากนั้น	 จึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นไปตามคตินิยม

คือ	แต่เดิมการสร้างหนังสือของชาวภาคใต้ท�าเพื่อเป็นวิทยาทาน	จึงไม่จ�าเป็นจะต้องระบุว่าใครคือผู้แต่ง

ในงานวรรณกรรมของภาคใต้นอกจากมีลักษณะดังที่ว่าแล้ว	 ยังระบุเกี่ยวกับการเขียนไว้ซึ่ง 

มีนัย	 คือ	 อาจจะเป็นผู้แต่งหรือผู้รจนาหรือเป็นผู้คัดลอก	 โดยที่ผู้แต่งกับผู้คัดลอกอาจจะเป็นคนเดียวกัน	

หรือคนละคนกันก็ได้	 เรื่องนางอุทัยค�ากาพย์ฉบับของสถาบันทักษิณคดีศึกษา	มีข้อความตอนต้นกล่าวว่า 

“ต้นคิดหมุดบุดขาวยาวสักศอก ฉันเขียนบอกตามกลอนสอนผู้หญิง”	 และข้อความอีกตอนหนึ่งว่า 

“...ผูกขึ้นไว้ตามบาลี...” และในตอนท้ายยังกล่าวว่า	 “ข้าภอเจ้าเขียนหนังสือเสร็จ ในปีฉลู เดือน ๔ 

แรม ๑๔ ค�่า วัน ๔ สาดพระพุทศาสนา ๒๔๖๒ ภวสา...”	จากข้อความดังกล่าว	วรรณกรรมเรื่องนี้ผู้แต่ง 

น่าจะเป็นพระภกิษซุึง่อาจจะแต่งและเขยีนขึน้เอง	หรอืมผีูค้ดัลอกภายหลงักอ็าจจะเป็นได้	วรรณกรรมเรือ่ง 

เต่าทองค�ากาพย์ ซึง่พบต้นฉบบัทีอ่�าเภอครีรีฐันคิม	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีมข้ีอความปรากฏในตอนท้ายเล่มว่า 

“น�า้หมกึลกูยอ เขยีนไม่สูด้ ีผูห้นึง่คนใด หยบิไปหนาพี ่ระวงัจงด ีน�้าหมากน�า้พล”ู	และ	“ตวัฉานปล�้าเขยีน 

วันวันเหมือนจะตาย นอนคว�่านอนหงาย เจ็บกายกายา เจ็บหลังเจ็บหน้า ราวกับถูกถอง เพลาหวันเที่ยง 

เสยีงเดก็ตกีลอง...ฉวยเอาหนงัสอืพา เขยีนพลนัทนัใด”	ผูเ้ขยีนในวรรณกรรมเรือ่งนีก้ไ็ม่แน่ชดัว่า	หมายถงึ

ผู้แต่งหรือเป็นแต่เพียงผู้คัดลอกกันแน่	
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อีกลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับผู้แต่ง	 หรือผู้รจนา	 คือ	 มีวรรณกรรมจ�านวนไม่น้อยกล่าวถึง 

ผู้สร้าง	 และเวลาที่เขียนจบ	 ค�าว่าสร้างในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้	 มีนัยให้คิดว่า	 หมายถึงผู้แต่งหรือ 

ผูร้จนากไ็ด้	การใช้ทนุทรพัย์และการจดัการให้มกีารแต่งหรอืให้คดัลอกวรรณกรรมกไ็ด้	หมายถงึการจารหรอื 

การเขียน	หรือการคัดลอกก็ได้	ซึ่งจะสรุปได้ว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ยาก	แต่ก็ท�าให้ทราบรายละเอียด

เกีย่วกบัวรรณกรรมในแง่มมุทีช่่วยเสรมิความเข้าใจด้านอืน่ให้กระจ่างชดัได้	บนุทนาวงศ์ วรรณกรรมหนงัสอื

บุดซึ่งพบที่อ�าเภอคีรีรัฐนิคม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีข้อความว่า	“หนังสือบุนทนาวงศ์ ท่านคุณคงสร้างไว้ 

และเขียนจบ ณ วัน ๒ ฯ ๖ ค�่า ปีม่แม้น่ศก พุทศักระราดได้สองพันสามรอยแปดสิบพระว่สา เสดดิอน 

ในสบีเบ้เดยีน เสดวนัใดยสีบิสองวนั”	เรือ่งพระสมทุรค�ากาพย์ วรรณกรรมหนงัสอืบดุซึง่เกบ็ไว้ทีส่�านกัศลิป

วฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	มข้ีอความว่า “แปะยสูนิสร้างไว้ในพระศาสนาเขยีนไว้ในวดัล�าป�า” 

และ	“เขยีนจบในพระหดั เดอืนสบิเอด็แรมแปดค�า่ ปีวอกจตัวาศก ตกอยูใ่นวสนัตา พระพทุธศกัราชนัน้หนา

ล่วงแล้วสองพันสี่ร้อยปี กลาย...”	เรื่องเจ้าพุทโทค�ากาพย์ วรรณกรรมหนังสือบุดจากอ�าเภอไชยา	จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 มีข้อความว่า	 “หนังสือพุทโทของคูนบุนคง สร้างไวยใหน่พุดทะสาศ่นา ถาข่าเกีดมาใหน 

ช้าดตใิด ๆ  กด็ ีขอให้สมเรดพระอ่ระหนัตราขณีาสบนบีภารบดัจะโยโหด”ี	เรือ่งพระเจ้าห้าพระองค์ค�ากาพย์ 

วรรณกรรมหนงัสอืบดุซึง่เกบ็อยูท่ีห่อพทุธทาสธรรมโฆษณ์	สถาบนัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน	ีมข้ีอความตอนท้าย

เรื่องว่า	“ข้าพเจ้าได้สร้างหนังสือพระเจ้าห้าพระองค์ไว้ในพุทะศาสนาในชั่วนี้และชั่วหน้าเทิญ ได้เขียนจบ

เมื่อเดือน ๗ ขึ้น ๙ ค�่า ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๔๔๙ เมื่อไปอยู่เฝ้าทางเข้า...”	สาระเกี่ยวกับผู้สร้างและ 

วนัเดอืนปีทีเ่ขยีนจบในวรรณกรรมต่าง	ๆ 	ดงักล่าวแล้ว	แม้จะเป็นข้อเทจ็จรงิในนยัใดนยัหนึง่ไม่ได้แน่ชดั	แต่

ได้เหน็เจตนาทีช่ดัเจนว่าเป็นการกระท�าเพือ่พระศาสนา	จารตีนยิมอนันีเ้ป็นการให้วทิยาทานอนัมอีานสิงส์

มากกว่าการให้วัตถุทาน	 คตินี้ท�าให้การสร้างวรรณกรรมบูชาพระธรรมขยายเนื้อหาสาระจากคดีธรรม 

หรอืพระธรรมไปยงัคดโีลกมากขึน้	นบัเป็นภมูปัิญญาทีส่่งผลให้เกดิการสร้างหนงัสอืถวายวดัมเีนือ้หาสาระ

หลากหลายออกไป	วรรณกรรมเรื่องอื่น	ๆ	ที่มีสาระดังที่ว่านี้ยังมีอีกมากมาย	เช่น	พระมหาชาดกค�ากาพย์ 

กล่าวถึงประสกเต้าสีกาปราง	และหลานว่าเป็นผู้สร้างเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๕	คัมภีร์มหาวิบาก	กล่าวถึงชีต้นศุก

ผู้สร้างเขียน	โดยเขียนจบใน	พ.ศ.	๒๔๒๔	พระยาชมพูค�ากาพย์ กล่าวถึงพระเรืองผู้สร้าง	และเขียนจบใน	

พ.ศ.	๒๔๔๔	และพระปรมัตถธรรมค�ากาพย์กล่าวถึงนางเนี่ยวผู้สร้างไว้เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๙	จึงเห็นได้ว่าคติ

การสร้างหนังสือดังกล่าวนี้สืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง	 แต่ในระยะหลังลดน้อยลงเมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์

เข้ามามีบทบาท	 อย่างไรก็ตาม	 เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งกรณีของผู้แต่งหากพิจารณาจากที่กล่าวมาแล้วก็

คอื	ผูแ้ต่งมไิด้มุง่เกยีรตยิศชือ่เสยีงใด	ๆ 	จากการแต่งหรอืรจนาหนงัสอื	ค�าว่ากวทีีบ่่งบอกถงึฐานะความเป็น

ปราชญ์	และเป็นการยกย่องในระดับสูงมิได้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเล่มใด	ๆ	ที่บันทึกในหนังสือบุดจะมี

ก็เพียง “นิพพาน� ปจฺจโย โหติ” ที่ปรากฏอยู่ตอนท้ายเรื่อง	อันบ่งบอกว่าหวังความสุขใจ	หวังนิพพานหรือ

ความสงบเย็นจากวิทยาทานที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสติให้แก่สังคม



๒๕ชวน เพชรแก้ว

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการแต่งวรรณกรรมด้วยก็คือ	การ	“ซ่อมแปลง”	และ	

“การแต่งต่อ”	แม้ว่าทั้ง	๒	ประการนี้มิใช่เป็นผู้แต่งโดยตรงแต่นับได้ว่าเป็นการแต่งสร้างวรรณกรรมด้วย	

มีวรรณกรรมภาคใต้บางเรื่องที่มีลักษณะเช่นนี้	 อาทิ	สุทธิกรรมค�ากาพย์ ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา	มี

ข้อความตอนหนึ่งว่า	“ข้าผู้ช่วยซ่อมแปลงเรื่องสุทธิก�า เป็นมาค�าพิสดาร สร้างไว้สืบแก่นสาร แก่กุลบุตร

อันแสวงผล”	 การซ่อมแปลงดังกล่าวเห็นได้ชัดจากการปรับแก้ค�าให้ต่างกันออกไปบ้าง	 แต่งเติมข้อความ

เข้ามาบ้าง	ด้วยอาจจะเหน็ว่าท�าให้เข้าใจง่ายขึน้	หรอืท�าให้มสีาระลกึซึง้หรอืถกูต้องกว่าเดมิยิง่ขึน้	หรอือาจ

ไพเราะขึน้กว่าเดมิ	เรือ่งสบุนิส�านวนเก่ากเ็ช่นเดยีวกนั	ผูเ้ขยีนบอกไว้ตอนท้ายเรือ่งว่า	“ตขู้าผูป้ระดษิฐ์ คดิ

แต่งต่อเรื่องสุภา คินีแหละท่านอา ได้เรื่องมาแต่นอกเขา ตูข้านั่งคิดท�า ค�าซ่อมใส่แอบส�าเนา ปรีชาของข้า

เบา เอาแต่ได้ไม่สู้ดี”	จากข้อความนี้เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนคัดลอกจากต้นฉบับเดิมคือ	ฉบับนอกเขา	(อ�าเภอ

ฉวาง)	มกีารซ่อมค�าเคยีงส�านวนเดมิ	มไิด้ถอืตามส�านวนเดมิทกุประการ	การซ่อมแปลง	และการแต่งต่อจงึ

มีส่วนท�าให้วรรณกรรมเรื่องเดียวกันมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปบ้างเท่านั้น	แต่ที่ส�าคัญคือ	ท�าให้ทราบว่า

วรรณกรรมดังกล่าวมีผู้แต่งมาก่อนหน้านั้นแล้ว

มีวรรณกรรมหนังสือบุดบางเล่มที่บ่งบอกเกี่ยวกับผู ้แต่ง	 หรือผู ้รจนาไว้ชัดแจ้ง	 แต่ก็ไม่มี 

รายละเอียดมากมายให้รู้แน่ชัดว่าคือใคร	 มีชีวิตในสมัยใด	 เช่น	 เรื่องนายดันค�ากาพย์บ่งไว้ว่าผู้แต่ง	 คือ 

“ฉานสทิธิค์ดิจกัแจ้ง  แต่งเรือ่งราวกล่าวให้ขนั”	เรือ่งเสอืโค ก.กา	บอกไว้ว่าผูแ้ต่งคอื	“ข้าชือ่พระม ีขอไหว้

พระศรี รตนไตรย มาอยู่เกศา ขออย่ามีภัย...”	เรื่องแตงอ่อนค�ากาพย์ กล่าวถึงผู้แต่งไว้ว่า	“อะหังตั้งโส มุนี

ชื่อโว หัสนัยน์โรปา เรื่องรัตน์หัตถี ชนนีมารดา เจ้าประติมา กายาแห่งตน... ข้าไหว้ได้ผูก เรื่องราวกล่าว

ปลูก มีนามต�ารา ครูพักชักน�า ขีดเขียนเวียนมา คุ้มเติบเสิบหา สรรพนามจ�าใจ”	แต่วรรณกรรมดังกล่าว

มิได้มีรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับผู้แต่งมากกว่านี	้ และมีเพียงน้อยเรื่องที่กล่าวไว้เช่นนี	้ อย่างไรก็ตาม	 ท�าให้

ทราบชือ่ผูแ้ต่งเป็นทีแ่น่ชดัขึน้	และบางคราวกส็ามารถสบืค้นได้แน่ชดัว่ามตีวัตนอยูจ่รงิ	เช่น	ในเรือ่งนายดนั 

ค�ากาพย์ เนื้อเรื่องตอนนายดันแต่งงานได้กล่าวถึงนายเรือง	 นาในว่า	“นายเรืองบ้านนาใน ร้องสู่ขอก็น่า

ฟัง” ซึง่เมือ่ตรวจสอบกบัค�าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่	เช่น	ขนุเอาเทศคด	ี(กลอน	มลัลกิะมาส)	และพระภกิษดุ�า 

วดัหวัอฐิทีบ่อกว่านายเรอืง	นาใน	ผูแ้ต่งพระรถค�ากาพย์ เป็นชาวนครศรธีรรมราช	ซึง่มคีวามสามารถอย่าง

ยิง่เรือ่ง	“กลอนแปดบท”๒	เล่าสบืต่อกนัมาว่าท่านผูน้ีเ้คยตดิตามเจ้าพระยานคร	(น้อย)	ในคราวทีย่กทพัไป

ตีเมืองไทรบุรี	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๖๔	ท�าให้ได้ทราบว่านายเรือง	นาใน	มีตัวตนอยู่จริงในสมัยรัชกาลที่	๑	ถึงต้น

รัชกาลที่	 ๓	 และขณะเดียวกันก็ท�าให้ทราบว่าเรื่องนายดันค�ากาพย์น่าจะแต่งขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

กับพระรถค�ากาพย์คือน่าจะมีอายุเกินกว่า	๑๗๐	ปี

๒	 กลอนชนิดหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราช	คล้ายกลอนสุภาพ	เป็นลักษณะกลอนปฏิพากย์
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ในส่วนของผู้แต่ง	 หรือผู้รจนาวรรณกรรมภาคใต้ยุคก่อนการพิมพ์หากพิจารณาจากข้อมูลทาง 

มขุปาฐะทีเ่ล่าสบืต่อกนัมา	โดยเฉพาะผูแ้ต่งวรรณกรรมชาวเมอืงนครศรธีรรมราช	นอกจากนายเรอืง	นาใน 

แล้ว	 ยังช่วยให้ทราบถึงบุคคลอื่น	 ๆ	 ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันกับนายเรือง	 นาใน	 คือ	 ชูปราชญ์	 สุขปราชญ์	

และพระครูวินัยธร	เป็นต้น	ผู้แต่งหรือผู้รจนาที่มีหลักฐานชัดเจนในยุคนี้คือ	พระภิกษุอินท์	ผู้แต่งกฤษณา 

สอนน้องค�าฉันท์ร่วมกับพระยาราชสุภาวดีในสมัยธนบุรี	 และพระยาตรังผู้แต่งนิราศตามเสด็จล�าน�้า

น้อย นิราศถลาง โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โคลงกระทู้เบ็ดเตล็ด	เป็นต้น 

โดยที่ท่านผู้นี้มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ผู้แต่งวรรณกรรมยุคก่อนการพิมพ์แพร่หลายในภาคใต้ยังมีอยู่

หลายท่าน	เช่น	พระครูวิจารณ์ศีลคุณ	(ชู)	ผู้แต่งเรื่องลุงสอนหลานค�ากาพย์และเรื่องพระพุทธโฆษาจารย์ 

พระรัตนธัชมุนี	 (ม่วง)	 ผู้แต่งโคลงรับเสด็จรัชกาลที่ ๕	 และกลอนเพลงบอกสัจจศาลา พระสมุห์หนู 

ผู้แต่งลิลิตโสฬศนิมิต	และอุเทนค�าฉันท์ พระเลี่ยมอาสโย	ผู้แต่งพลายจ�าเริญ	และทิดปาน	พระยาโสภณ

พัทลุงกุล	 (สว่าง	 ณ	 พัทลุง)	 ผู้แต่งนิราศเมืองทลุง	 และนิราศเมืองปะเหลียน	 พระเนียม	 ผู้แต่งนิราศ 

เมืองร่างกุ้ง	และขุนสมานนรกิจ	ผู้แต่งนิราศเมืองกระบี่ เป็นต้น	

จากที่กล่าวถึงผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมยุคก่อนการพิมพ์ในภาคใต้มาแล้ว	 หากพิจารณา

จากเนื้อหาวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า	 ผู ้แต่งส่วนใหญ่เป็นผู ้มีความรู ้กว้างทั้งทางโลกและทางธรรม 

เป็นผู้คงแก่เรียน	 แหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญคือ	 วัด	 นอกจากนั้นต้องรู้จักเสวนากับบัณฑิตเป็นเนืองนิตย์ 

ผู้แต่งจ�านวนไม่น้อยคือพระภิกษุ	 หรือไม่ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องอยู่กับวัด	 ผู้แต่งกลุ่มนี้จึงได้รับอิทธิพลจาก 

พุทธศาสนาและวิถีชีวิตชาวบ้านไม่น้อย	 ด้วยเหตุนี้เองผลงานส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นจึงเกี่ยวพันกับศาสนา 

และวถิชีวีติชาวบ้าน	และในการสร้างสรรค์ผลงานกม็ุง่ให้เป็นวทิยาทาน	อย่างไรกต็าม	ผูแ้ต่งในยคุดงักล่าว

ที่เกี่ยวข้องอยู่กับราชส�านัก	เห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลจากภาคกลางทั้งด้านเนื้อหาสาระ	และค�าประพันธ์

ที่ใช้แต่งอีกทั้งการแต่งก็มุ่งตอบสนองความต้องการของราชส�านักเป็นส�าคัญ

ผู้รจนา/นักประพันธ์/กวียุคเริ่มต้นการพิมพ์

การที่เทคโนโลยีการพิมพ์แพร่หลายในภาคใต้อย่างกว้างขวาง	 ประมาณปลายสมัยรัชกาลที่	 ๖	

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในวงวรรณกรรมภาคใต	้ กล่าวคือ	 การถ่ายทอดวรรณกรรม

แบบยุคเก่าโดยใช้หนังสือบุด	(สมุดข่อย)	และใบลาน	บันทึกเนื้อหาเริ่มลดน้อยลง	เพราะใช้การพิมพ์แทน	

เนื่องจากสะดวกกว่า	รวดเร็วกว่า	ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมเริ่มมีค่าเป็นเงินเป็นทอง	ระยะแรก	ๆ	อาจจะมี

อยู่บ้างที่ยังมีการคัดลอกสืบต่อกันมาโดยเฉพาะตามวัดวาอารามต่าง	ๆ	ครั้นต่อมาก็หมดความนิยมอย่าง

เห็นได้ชัด	หนังสือบุดหรือสมุดข่อย	 และใบลาน	ส่วนใหญ่ในระยะหลังที่บอกเวลาในการบันทึกไว้ชัดเจน

มักอยู่ในช่วง	พ.ศ.	๒๔๖๐-๒๔๗๐	แทบทั้งสิ้น
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ผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมในช่วงนี้	ส่วนหนึ่งคาบเกี่ยวกับผู้แต่งยุคก่อนการพิมพ์	เช่น	พระครู

วิจารณ์ศีลคุณ	 (ชู)	พระสมุห์หนู	พระรัตนธัชมุนี	 (ม่วง)	และพระเลี่ยม	อาสโย	ซึ่งท่านเหล่านี้มีชีวิตมาถึง

ช่วงเวลานี้	 ผลงานวรรณกรรมของพระครูวิจารณ์ศีลคุณ	 (ชู)	 เรื่องลุงสอนหลานค�ากาพย์ พิมพ์เผยแพร่ 

ครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๐	และครัง้ต่อมาเมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๖	หลงัจากนัน้ผลงานวรรณกรรมอืน่	ๆ 	ทีส่ร้างสรรค์

ในช่วงนี้ก็มีการพิมพ์เผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง	 โดยนอกจากพิมพ์เผยแพร่เพื่อกิจการสาธารณกุศลแล้ว 

ผู้แต่งบางท่านจ�าหน่ายให้แก่ผู้สนใจเพื่อหาเงินเป็นค่าพิมพ์ด้วย

ในส่วนของผู ้แต่ง	 หรือผู ้รจนาวรรณกรรมคนอื่น	 ๆ	 ซึ่งมีชีวิตและผลิตงานในช่วงเวลานี้ 

จนกระทัง่ถงึ	พ.ศ.	๒๕๐๐	โดยมผีลงานพมิพ์เผยแพร่	เท่าทีส่บืค้นได้	ได้แก่	พระธรรมโมล	ี(เกต	ุธรรมรชัชะ) 

นายเพียร	 นะมาตร์	 นายแดง	 สุวรรณบัณฑิต	 นายทอง	 หนองถ้วย	 นายปาน	 ชีช้าง	 นายชื่น	 เกื้อสกุล 

นายจี	่ปฐมนพุงศ์	นายกราย	พฒัน์จนัทร์	นายเปลือ้ง	นาควานชิ	นายเสอื	ช�านาญภกัดี	นายสนีวล	มากนวล 

พระมหาเรือง	 วุฑาติญาโณ	 พระอรรถโมลี	 (ก.ศรนรินท์)	 	 นายสีนุ่ม	 ไชยเศรษฐ์	 นายฟอง	 เรืองจันทร์ 

นายเนตร	ชลารัตน์	พระเทพปัญญากวี	(บุญสงค์	อ่อนน้อม)	พระครูพจนกวี	(ฟุ้ง	โกวิโท)	พระเทพรัตนกวี	

(เกต	ุธมมฺวโร)	นายนิม่	ล่องพรหม	นายสร้าง	บวัทอง	และนายพร้อม	ศรสีมัพทุธ	เป็นต้น	ผลงานวรรณกรรม

ในช่วงนีม้เีนือ้หาหลากหลาย	คอื	มทีัง้นริาศ	สภุาษติค�าสอน	บนัทกึเหตกุารณ์	ศาสนา	ฯลฯ	ส่วนค�าประพนัธ์

ที่ใช้ผู้แต่งนิยมใช้กลอนแต่งมากที่สุด	 นอกจากนั้นก็แต่งเป็นโคลงบ้าง	 ในขณะที่กาพย์ซึ่งเป็นค�าประพันธ์ 

ที่นิยมก่อนยุคการพิมพ์มีผู้น�ามาใช้แต่งน้อยมาก	 อย่างไรก็ตาม	 กลอนพื้นบ้าน	 เช่น	 กลอนเพลงบอกได้มี

ผู้น�ามาแต่งกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้นมากระทั่งถึง	พ.ศ.	๒๕๒๐	ผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมภาคใต้ส่วน

หนึ่งก็เป็นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมที่ต่อเนื่องมาจากก่อน	พ.ศ.	๒๕๐๐	ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

ในระยะนี้	ได้แก่	พระเทพรัตนกวี	(เกตุ	ธมฺมวโร)	พระครูพจนกวี	(ฟุ้ง	โกวิโท)	พระอรรถโมลี	(ก.ศรนรินทร์)	

และนายเนตร	ชลารัตน์	 เป็นต้น	ผู้สร้างผลงานใหม่ในช่วงนี้ได้แก่	พระสมุห์ฤกษ์	 โอภาโส	 ได้แต่งต�านาน 

พระทนต์ธาตุด้วยค�าประพันธ์ประเภทกาพย์	นายวิจิตร	 เสืออินโท	แต่งเสือลายพาดกวาดบ้าน	นายนุกูล	

ล้อมเขต	แต่งกลอนค�าตกั	นายเจมิ	จติต์ประณตีได้บนัทกึประสบการณ์เกาะตะรเุตา	นายสร้อย	เสยีงเสนาะ	

แต่งพายุโหมนครศรีธรรมราชค�ากลอน	 นายชม	 แก้วประจุ	 แต่งนิราศถูกจับปอ	 นายเจริญ	 ทองประสม 

แต่งพายโุหมแปดจงัหวดัภาคใต้	นายกตญัญ	ู(นามแฝง)	แต่งประวตัหินงัปานบอดค�ากลอน	นายตรกึ	พฤกษศรี 

แต่งนิราศปีนัง	 และพระหลาก	 เอกธมฺโม	 แต่งคัมภีร์มหาวิบากค�ากลอน	 เป็นต้น	 ผู้แต่งวรรณกรรมใน 

ช่วงเวลาดังกล่าวแท้ที่จริงแล้วยังมีอยู่อีกหลายท่าน	 แต่บางท่านสร้างผลงานเพียงชิ้นเดียวก็เลิกราไป 

บางท่านผลงานที่พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กก็สูญหายไป	 จึงยากแก่การสืบค้นศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 อย่างไร

ก็ตาม	 ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้	 ภาคใต้มีผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายใน 
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ภาคใต้อยู่หลายท่าน	เช่น	พระเทพรัตนกวี	(เกตุ	ธมฺมวโร)	พระธรรมโมลี	(เกตุ	ธรรมรัชชะ)	พระครูพจนกวี	

(ฟุ้ง	โกวิโท)	นายเนตร	ชลารัตน์	และนายสร้อย	เสียงเสนาะ	

จากที่กล่าวมาแล้วเห็นได้ชัดว่าผู้แต่ง	หรือผู้รจนาวรรณกรรมของภาคใต้ในยุคการพิมพ์เริ่มแพร่

หลายนั้นหาผู้แต่งที่เป็นเจ้านายได้ยาก	ส่วนใหญ่ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมคือ	พระภิกษุสงฆ์	และชาวบ้าน

ที่มีความรู้	หรือไม่ก็เป็นนักเล่นเพลง	หรือมหรสพพื้นบ้าน	กิจการพิมพ์ที่มีขึ้นอย่างแพร่หลายในภาคใต้ได้

ท�าให้ผูแ้ต่งหรอืผูร้จนา	นอกจากมุง่สร้างผลงานเพือ่การกศุลสาธารณะแล้วยงัจ�าหน่ายให้แก่ผูส้นใจอกีด้วย

บทสรุป  

ผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมภาคใต้ได้สร้างสรรค์วรรณกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน

ตั้งแต่ยุคก่อนการพิมพ์	 จนกระทั่งถึงยุคการพิมพ์แพร่หลาย	 ยุคก่อนการพิมพ์ส่วนใหญ่ผลงานวรรณกรรม

บันทึกลงในหนังสือบุดหรือสมุดข่อยและใบลาน	 ผู้แต่งมักไม่บอกชื่อ	 และรายละเอียดส่วนตัว	 ไม่ว่าผู้แต่ง 

จะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้าน	 ส่วนใหญ่เป็นผู้คงแก่เรียน	 มีความรอบรู้เรื่องราวทั้งทางโลกและ 

ทางธรรมอย่างกว้างขวาง	ผลงานที่สร้างขึ้นมุ่งให้เป็นวิทยาทาน	และมุ่งให้ผู้แต่งได้รับอานิสงส์คือ	ความสุข	

และนิพพาน	 มีผู้แต่งหรือผู้รจนาอยู่บ้างที่มีความเกี่ยวข้องอยู่กับราชส�านัก	 จึงได้รับอิทธิพลจากภาคกลาง 

ทั้งด้านเนื้อหาสาระและค�าประพันธ์ที่ใช้แต่ง	 ผู้แต่งหรือผู้รจนาวรรณกรรมในยุคการพิมพ์	 เนื่องจากการ 

พิมพ์ที่แพร่หลาย	 ท�าให้ผู้แต่งนอกจากแต่งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการกุศล	 หรือประโยชน์ร่วมของสังคม 

แล้วยังแต่งขึ้นเพื่อหารายได้อีกด้วย	 ในด้านเนื้อหาสาระและค�าประพันธ์ที่ใช้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

โดยมีเนื้อหาหลากหลายอย่างเห็นได้ชัด	 ส่วนค�าประพันธ์ส่วนใหญ่แต่งด้วยค�ากลอน	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้แต่ง 

หรือผู้รจนาวรรณกรรมภาคใต้ในยุคนี้ก็ยังคงเป็นพระภิกษุ	 ชาวบ้านที่มีความรู้และนักเล่นเพลงหรือ 

นักแสดงมหรสพพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่	 แม้ว่าผู้มีความรู้ในระบบโรงเรียนได้ให้ความสนใจสร้างสรรค์

วรรณกรรมกันมากขึ้นก็ตาม

การศึกษาเรื่องราวของผู้แต่ง	 หรือผู้รจนาวรรณกรรมทักษิณแม้ว่ายังไม่ครอบคลุมข้อมูลผลงาน

วรรณกรรมที่มีอยู่เป็นจ�านวนมหาศาลก็ตาม	 แต่อย่างน้อยการศึกษาช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 ความ

เป็นภาคใต้สามารถมองผ่านผูแ้ต่งหรอืผูร้จนาทีก่ล่าวถงึได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้สามารถใช้เป็นฐานในการศกึษา

เกี่ยวกับวรรณกรรมภาคใต้ในระดับลึกในโอกาสต่อไปส�าหรับผู้สนใจด้านนี้อีกด้วย	 อนึ่ง	 ประวัติผู้รจนา/ 

นักประพันธ์/กวีทักษิณ	 เท่าที่สามารถสืบค้นประวัติและผลงานได้แน่ชัดในระดับหนึ่ง	 มีอยู่หลายท่าน	 

ได้แก่	พระภกิษอุนิท์	พระยาตรงั	พระครวูนิยัธร	ชปูราชญ์	นายเรอืงนาใน	หมืน่สนทิ	สขุปราชญ์	พระครวูจิารณ์ 

ศลีคณุ	(ช)ู	พระสมห์ุ	หน	ูพระรตันธชัมนุ	ี(ม่วง)	เสอื	ช�านาญภกัด	ีพระปลดัเลีย่ม	อาสโย	เพลงบอกปานบอด 

แดงนักปราชญ์	 เพลงบอกเนตร	 ชลารัตน์	 พระธรรมโมลี	 ติสฺสโร	 (เกตุ	 ธรรมวัชระ)	 พระเทพรัตนกวี 

(เกตุ	แสงหิรัญ)	กราย	พัฒนจันทร์	และทอง	หนองถ้วย
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  Phu Rotchana/Author/Poet/Creator of Thaksin (Southern) Literature Chuan  
Petkaew existed since before the start of mass publication. In the old days, literary 
works were recorded in a kind of homemade book known as Nangsue Bud or Samut 
Khoi, which is made from dried leaves.  Most works bare no record of their authors.  
Sometimes, there are names of the copier (a person who copies the work onto the 
book but not the composer himself). Sometimes the name appearing on the book is 
that of the patron who provides financial sponsorship for the creation of the book.  
Most creators of Thaksin literature are monks or religious laymen since they are well 
learned in both Dhamma and the secular world.  The works are meant to be like an 
educational charity which the creators believe would bring them enlightenment and 
happiness.  In the Central Region, the content and the language used are sometimes 
influenced by the Royal Court if the authors have a personal link to it.  Though most 
works are being distributed free of charge, some aren’t.  Those that are composed for 
financial gain are, however, written in Klon with more variety in content.  Besides the 
monks and the learned laymen, sometimes performers and singers would participate 
in writing the literary works as well. 
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