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บทคัดย่อ

  กาพย์พระไชยสุริยา เป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นกลอนสวด มีเนื้อหา

มุ่งสั่งสอนให้ผู้คนในสังคมตั้งอยู่ในธรรม ผู้บ�าเพ็ญพรตจะได้ไปสวรรค์ บ้านเมืองที่ผู้คนที่ไม่ตั้งอยู่

ในธรรมจะประสบความวิบัติ โดยอ�านาจเหนือธรรมชาติจะบันดาลให้ประสบภัยพิบัติมีอุทกภัย

เป็นต้น ดังเช่นเมืองสาวัตถีที่กล่าวถึงในเรื่อง แม้ผู้แต่งจะระบุจุดประสงค์ให้ กาพย์พระไชยสุริยา 

เป็นหนังสือเพื่อประโยชน์ในการเรียนภาษาไทย ส�าหรับเด็กใช้อ่านเทียบแม่ตัวสะกดต่าง ๆ แต่

ที่น่าสนใจคือผลงานเรื่องนี้ของสุนทรภู่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นหนังสือวิพากษ์วิจารณ์สังคมใน 

รูปแบบของหนังสือประกอบการเรียนการสอน

 ค�าส�าคัญ : กาพย์พระไชยสุริยา  สุนทรภู่
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บทน�า

ปลายพุทธศักราช	 ๒๕๕๔	 เกิดมหาอุทกภัยครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ราบภาคกลางได้รับความเสียหายอย่างหนัก	 หลายจังหวัดประสบภัยรุนแรง

ถึงขั้นวิกฤต	 เนื่องจากระดับน�้าท่วมสูงเป็นอาณาบริเวณกว้าง	กินระยะเวลานาน	ส่งผลกระทบต่อวิถีการ

ด�าเนินชีวิตของผู้คนนับล้าน	 และแสดงอานุภาพให้ประจักษ์ว่าน�า้ท่วมนั้นเป็นมหันตภัยที่อาจท�าลายล้าง

สรรพสิ่ง	เป็นพลังของธรรมชาติอันมนุษย์ไม่อาจต่อต้าน

ปรากฏการณ์ดงักล่าวตอกย�า้ความเชือ่ว่าธรรมชาตไิด้แสดงพลงัเช่นนีใ้ห้ประจกัษ์เป็นคาบเป็นครา 

ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์	 โลก	และจักรวาล	ส่งผลให้เกิดหายนะต่อชีวิตผู้คนและอารยธรรม	ดังมี

เรื่องน�้าท่วมโลก	 (The	 Deluge)	 ปรากฏอยู่ในต�านานของหลายชาติ	 เช่น	 ต�านานของชาวเมโสโปเตเมีย	

ชาวกรีก	 ชาวยิว	 ชาวอินเดีย	 ชาวจีน	 เรื่องน�้าท่วมโลกในต�านานต่าง	 ๆ	 เหล่านี้คล้ายคลึงกันแต่แตกต่าง 

กันในรายละเอียด	 ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของบันทึกเหตุการณ์ว่าเคยมีน�้าท่วมโลกครั้งใหญ่โดยการ
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บันดาลของพระเจ้าหรือเทพเจ้าเพื่อลงโทษ	แต่จะมีมนุษย์ผู้หนึ่ง	 (ซึ่งเป็นคนดี)	พร้อมครอบครัวและสัตว์ 

จ�านวนหนึ่งรอดชีวิต	 เพราะได้รับการเตือนล่วงหน้าให้จัดหาพาหนะประเภทเรือหรือแพส�าหรับอยู่อาศัย

ในระหว่างที่เกิดน�้าท่วม	 ครั้นน�้าลดมีการส่งนกไปส�ารวจแผ่นดิน	 เมื่อแผ่นดินแห้งแล้วมนุษย์และสัตว์ 

เหล่านี้ก็สืบเผ่าพันธุ์ต่อมา๑ 

เรื่องน�้าท่วมโลกและสาเหตุที่ว่าเป็นเพราะผู้มีอ�านาจเหนือมนุษย์ต้องการลงโทษมนุษย์ที่

พากันประพฤติบาปตามที่เล่าขานกันในต�านานสากลนั้นปรากฏในวรรณคดีไทยเช่นกัน	 นั่นคือ	 กาพย์ 

พระไชยสรุยิา	ของสนุทรภู	่ทีม่เีนือ้เรือ่งกล่าวถงึเมอืงสาวตัถขีองพระไชยสรุยิาประสบอทุกภยัพนิาศล่มจม 

เพราะผู้คนในเมืองพากันประพฤติผิดบาปเบียดเบียนกัน	 ผู้แต่งน�าเรื่องน�้าท่วมโลกผสานกับพุทธท�านาย 

อันมีมาในนิบาตชาดกเรื่องมหาสุบิน	 แต่งเป็นหนังสือเทียบส�าหรับการเรียนเรื่องแม่ตัวสะกดในวิชา 

ภาษาไทย	อย่างไรก็ดี	กาพย์พระไชยสุริยา	มีแง่มุมน่าพินิจหลายประการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตีความ

ตัวบทเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมจะช่วยเพิ่มมิติความลึกซึ้งน่าใส่ใจพิจารณามากกว่าที่เคยศึกษากันมา

ความเป็นมาของหนังสือเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา

กาพย์พระไชยสุริยา เป็นวรรณคดีค�ากาพย์ที่สุนทรภู่แต่งขึ้นระหว่างบวชอยู่ที่วัดเทพธิดา๒ 

(ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๓๘๓-๒๓๘๕)	 ระบุจุดประสงค์เพื่อให้กุลบุตรใช้ส�าหรับอ่านเทียบแม่ตัวสะกดต่าง	 ๆ 

ดังที่กล่าวไว้ตอนท้ายว่า

	 	 	 ภมุราการญุสนุทร	ไว้หวงัสัง่สอน	เดก็อ่อนอนัเยาว์เล่าเรยีน	ก	ข	ก	กาว่าเวยีน	หนู 

	 	 	 	 น้อยค่อยเพียร	อ่านเฃียนผสมกมเกย๓ 

หนังสืออ่านเทียบที่กล่าวหมายถึงหนังสือที่แต่งเป็นค�าประพันธ์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน

การสอนหนังสือไทยเฉพาะหัวข้อ	 เช่น	กาพย์พระไชยสุริยา	 แต่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหัวข้อ

เรื่องการแจกแม่ตัวสะกด	มี	แม่	ก	กา	เป็นต้นไปจนจบแม่เกย	ตามแนวการเรียนการสอนหนังสือไทยแต่

โบราณ	 (ดังเห็นได้ในจินดามณี)	 ที่นิยมสอนอักขรวิธีควบคู่กับกวีนิพนธ์ท�านองใช้เป็นสื่อให้เข้าใจและให้

เห็นแบบอย่าง

๑	 มาลิทัต	 พรหมทัตตเวที	 ใน	 “น�้าท่วม	 ปัญหาโลกแตก”	 เอกสารประกอบการบรรยายในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม	 ราชบัณฑิตยสถาน 

	 วันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๔
๒	 ใน	 “ประวัติสุนทรภู่”	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงอ้างถึงค�าบอกเล่าของ	 พระยาธรรมปรีชา	 (บุญ) 

	 ซึ่งบวชอยู่วัดเทพธิดาว่า	 สุนทรภู่แต่งค�าเทียบเรื่องพระไชยสุริยา	 และนิราศเมืองสุพรรณ ทรงมีความเห็นว่าสุนทรภู่อาจถูกปรามาสว่า 

	 แต่งเป็นแต่กลอนเพลงยาว	จึงได้แต่งเรื่องทั้งสองด้วยค�าประพันธ์ชนิดอื่นเพื่อพิสูจน์ความสามารถ
๓		 การอ้างอิงตัวบทเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาในที่นี้จะใช้หนังสือมูลบทบรรพกิจ	 เพื่อให้เห็นอักขรวิธีซึ่งมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาว่าด้วย 

	 ตัวสะกด	เข้าใจว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวบทสมัยที่แต่งมากกว่าฉบับที่ปรับอักขรวิธีเป็นปัจจุบัน
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ผู้เขียนเคยศึกษาและตั้งข้อสันนิษฐานว่า	พระศรีมโหสถอาจจะแต่ง	 โคลงอักษรสามหมู่ เพื่อใช้

อ่านเทียบเรื่องการผันอักษรสามหมู่ในจินดามณี แม้ไม่ปรากฏข้อมูลระบุชัดเจน	แต่เข้าใจว่าในทางปฏิบัติ	

โคลงอักษรสามหมู่	 น่าจะเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ใช้เป็นแบบอย่างศึกษาสืบทอดกันมา	 และสุนทรภู่ 

ก็คงจะได้ศึกษาแล้ว	ดังที่	โคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่	ปรากฏโคลงกลบทชื่อ	อักษรสามซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับโคลงอักษรสามหมู่ของพระศรีมโหสถ	 นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าการที่สุนทรภู่แต่ง	กาพย์ 

พระไชยสรุยิา	เพือ่เป็นหนงัสอือ่านเทยีบ	โดยใช้ศลิปะการประพนัธ์ประเภทกลบทนัน้	น่าจะได้ความคดิจาก 

โคลงอักษรสามหมู่ ของพระศรีมโหสถนี่เอง๔	กล่าวให้ชัดเจนก็คือ	 ขณะที่	 โคลงอักษรสามหมู่ ใช้ส�าหรับ 

อ่านเทียบเรื่องการผันอักษร	 กาพย์พระไชยสุริยา	 ก็ใช้ส�าหรับอ่านเทียบเรื่องแม่ตัวสะกด	 และขณะที่ 

โคลงอักษรสามหมู่ ใช้ศิลปะการประพันธ์ประเภทกลบทบังคับเสียงวรรณยุกต์	 กาพย์พระไชยสุริยา 

ใช้กลบทบังคับแม่ตัวสะกด	ซึ่งมีแบบอย่างอยู่วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย	เรื่อง	ศิริวิบุลกิตติ์

สุนทรภู่แต่ง	กาพย์พระไชยสุริยา	โดยใช้กาพย์	๓	ชนิด	ได้แก่	กาพย์ยานี	กาพย์ฉบังและกาพย์

สุรางคนางค์	 การแต่งวรรณคดีด้วยกาพย์ทั้ง	 ๓	 ชนิดนี้นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 โดยใช้กับ 

เรื่องที่มีเนื้อหาในเชิงสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม	 วรรณคดีประเภทนี้เรียกว่า	 กลอนสวด	 นับว่าสุนทรภู่

เลอืกใช้ค�าประพนัธ์ได้สอดคล้องกบัลกัษณะของประเภทวรรณคด	ี(genre)	เนือ่งจาก	กาพย์พระไชยสรุยิา 

นัน้มลีกัษณะเนือ้หาซึง่อาจจดัเป็นวรรณคดคี�าสอน	เพราะกล่าวว่าหากผูค้นไร้คณุธรรมจรยิธรรมบ้านเมอืง

จะวิบัติ	ผู้คนจะประสบทุกข์ภัยใหญ่หลวง	และแนะวิธีปฏิบัติตนให้ประสบความสุข	

กาพย์พระไชยสุริยาในฐานะสื่อการเรียนการสอน

สอนอักขรวิธี

การสอนหนังสือไทยเริ่มที่	นะโม	คือ	นโมพุทธายสิทธ�	แล้วเริ่มเรียนรู้สระ	๒0	ตัว	เป็นหัวข้อแรก 

ต่อมาคือเรียนรู้พยัญชนะ	 ก	 ข	 การผันอักษร	 การแจกแม่ตัวสะกด	 ตามล�าดับ๕	หนังสือ	กาพย์พระไชย

สุริยา ที่สุนทรภู่ระบุว่าแต่งขึ้นเพื่อใช้อ่านเทียบเรื่องการแจกแม่ตัวสะกดนั้นได้บรรลุจุดประสงค์ของผู้แต่ง

อย่างเป็นทางการในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเมือ่พระองค์โปรดเกล้าฯ	ให้พระยา 

ศรีสุนทรโวหาร	 (น้อย	อาจารยางกูร)	แต่งหนังสือแบบเรียนชุด	ภาษาไทย	 เพื่อใช้ในโรงเรียนหลวงที่ทรง 

ตัง้ขึน้	(พ.ศ.	๒๔๑๔)	พระยาศรสีนุทรโวหารได้น�า	กาพย์พระไชยสรุยิา	ไปใช้ส�าหรบัอ่านเทยีบเรือ่งการแจก

แม่ตัวสะกด	โดยปรากฏอยู่ใน	มูลบทบรรพกิจ	ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของแบบเรียนชุดนี้

๔	 โชษิตา	มณีใส,	“โคลงอักษรสามหมู่ของพระศรีมโหสถ	:	ฉันทลักษณ์วินิจ,”		วารสารราชบัณฑิตยสถาน,	๓0	(มกราคม-	มีนาคม	๒๕๔๘),	 

	 หน้า	๑๗6-๑๘6.
๕		 พระยาศรีสุนทรโวหาร	(น้อย	อาจารยางกูร),	“วิธีสอนหนังสือไทย”	ใน	มูลบทบรรพกิจ	ชุดหนังสือ	ภาษาไทย.
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แม่ตัวสะกดของไทยมี	๘	แม่	ได้แก่	แม่	ก	กา	แม่	กน	แม่	กง	แม่	กก	แม่	กด	แม่	กบ	แม่	กม	และ 

แม่	เกย	ใน	กาพย์พระไชยสรุยิา	สนุทรภูไ่ด้แบ่งเนือ้เรือ่งเป็น	๘	ตอน	ส�าหรบัอ่านเทยีบแม่ตวัสะกดทัง้หมด	

ได้แก่

๑.	 ตอนเริ่มเรื่องกล่าวถึงสภาพและความเป็นไปของผู้คนในเมืองสาวัตถีของพระไชยสุริยา	การ

เกดิอทุกภยัในเมอืง	พระไชยสรุยิาพาพระมเหสพีร้อมข้าราชบรพิารลงเรอืส�าเภาไป	และเกดิพบิตัภิยักลาง

มหาสมุทร	ตอนนี้ส�าหรับอ่านเทียบแม่	ก	กา	เน้นการใช้ค�าที่สะกดแม่ก	กา	ดังนี้

	 	 	 จะร�่าค�าต่ไป	ภฬ่ใจกุมารา	ธระณีมีราชา	เจ้าภาราสาวะถี	ชื่พระไชยสุริยา	มีสุดา 

มะเหษี	 ชื่ว่าสุมาลี	 อยู่บุรีไม่มีไภย	 ข้าเฝ้าเหล่าเสนา	 มีกิริยาอะฌาไศรย	 พ่ค้ามาแต่ไกล 

ได้อาไศรยในภารา	ไพร่ฟ้าประชาชี	เชาบุรีก็ปรีดา	ท�าไร่เขาไถนา	ได้เข้าปลาแลสาลี	ฯลฯ

	 	 	 ผีน�้าซ�้าไต่ใบเสา	เจ้าก�าม์ซ�้าเอา	ส�าเภาระย�าคว�่าไป	ราชาคว้ามือรไทย	เอาผ้าสไบ	

ต่ไว้ไม่ไกลกายา	 เถ้าแก่เชาแม่เสนา	 น�้าเข้าหูตา	 จระเข้เหราคร่าไป	 ราชานารีร�่าไร	 มีก�าม์ 

จ�าใจ	จ�าไปภปะพะสุธา	มีไม้ไทรใหญ่ใบหนา	เข้าไปไสยา	ภเวลาค�่าร�าไรฯ

๒.	 ตอนพระไชยสุริยาและพระมเหสีขึ้นบก	เดินป่า	ใช้อ่านเทียบแม่	กน	ดังนี้

	 	 	 วันนั้นจันทร	 มีดารากร	 เป็นบริวาร	 เห็นสิ้นดินฟ้า	 ในป่าท่าธาร	 มาลีคลี่บาน 

ใบก้านอรชร	 เย็นฉ�่าน�้าฟ้า	 ชื่นชะผะกา	 วายุพาขจร	 สาระพรรณ์จันอิน	 รื่นกลิ่นเกสร 

แตนต่คล้ร่อน	ว้าว่อนเวียนระวัน	ฯลฯ

๓.	 ตอนชมป่า	ใช้อ่านเทียบแม่	กง	ดังนี้

	 	 	 เห็นกวางย่างเยื้องช�าเลืองเดิน	 เหมือนอย่างนางเชิญ	 พระแสงส�าอางข้างเคียง 

เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง	เริงร้องซ้องเสียง	ส�าเนียงน่าฟังวังเวง	กลางไพรไก่ขันบรรเลง	ฟังเสียง

เพียงเพลง	ซเจ้งจ�าเรียงเวียงวัง	ฯลฯ

๔.	 ตอนเผชิญความทุกข์ยากในป่า	ใช้อ่านเทียบแม่	กก	ดังนี้

	 	 	 ลิงค่างครางโครกครอก	 ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน	 ชะนีวิเวกวอน	 นกหกร่อนนอน 

รงัเรยีง	ลกูนกยกปีกป้อง	อ้าปากร้องซ้องแซ่เสยีง	แม่นกปกปีกเคยีง	เลีย้งลกูอ่อนป้อนอาหาร	

ฯลฯ

๕.	 ตอนแสดงบทอัศจรรย์	ใช้อ่านเทียบแม่	กด	ดังนี้

	 	 	 ขึ้นกดบทอัศจรรย์	เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง	นกหกตกรังรวง	สัตว์ทั้งปวงง่วงงุน

โงง	แดนดนิถิน่มนษุย์	เสยีงดงัดจุเพลงิโพลง	ตกึกว้านบ้านเรอืนโรง	โคลงคลอนเคลือ่นขะเยือ่น 

โยน	ฯลฯ
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6.	 ตอนพระดาบสเข้าฌานทราบความเป็นไปในโลก	ใช้อ่านเทียบแม่	กบ	ดังนี้

	 	 	 ขึ้นกบจบแม่กด	พระดาบศบูชากูณฑ์	ผาศุกรุกขมูล	ภูลสวัสดิสัถาวร	ระงับหลับ

เนตรนิ่ง	เอนองค์อิงพิงสิงฃร	เหมือนกับหลับสนิทนอน	สังวรศีลอภิญญาณ	ฯลฯ

๗.	 ตอนพระดาบสเทศน์โปรดพระไชยสุริยา	ใช้อ่านเทียบแม่	กม	ดังนี้

	 	 	 ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์	เอ็นดูภูบาล	ผู้ผ่านภาราสาวัดถี	ซื่ตรงหลงเล่ห์เสนี	กลอก

กลับอัปรี	บุรีจึงล่มจมไป	ประโยชน์จะโปรดภูวไนย์	นิ่งนั่งตั้งใจ	เลื่อมใสส�าเร็จเมตตา	ฯลฯ

๘.	 ตอนพระไชยสุริยาบ�าเพ็ญเพียรจนได้ไปสวรรค์	ใช้อ่านเทียบแม่	เกย	ดังนี้

	 	 	 ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไทย์	 ฟังธรรมน�้าใจ	 เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ	 เห็นไภยใน 

ขนัธสนัดาน	ตดัห่วงบ่วงมาร	ส�าราญส�าเรจ็เมตตา	สององค์ทรงหนงัพยคัฆา	จดัจบีกลบีชะฎา	

รักษาศีลถือฤๅษี	เช้าค�่าท�ากิจพิธี	กองกูณฑ์อัคคี	เป็นที่บูชาถาวร	ฯลฯ

อย่างไรก็ดี	แม้ตัวบทแต่ละตอนจะมีจุดประสงค์ใช้อ่านเทียบค�าที่มีตัวสะกดเฉพาะแม่ใดแม่หนึ่ง	

แต่แท้จริงแล้วส่วนใหญ่มิได้เปล่าปลอดจากการใช้ค�าที่มีตัวสะกดแม่อื่น	ทว่าแสดงค�าที่ใช้แม่ตัวสะกดตาม 

ทีก่�าหนดไว้มากบ้างน้อยบ้าง	ทีแ่สดงไว้มากจนเหน็ได้ชดั	ได้แก่	ตอนทีใ่ช้อ่านเทยีบแม่	ก	กา	แม่	กน	แม่	กง 

ส่วนที่แสดงไว้น้อยที่สุดได้แก่ตอนที่ใช้อ่านเทียบแม่	 กด	 ซึ่งดูจะเน้นเนื้อหามากกว่าแสดงค�าที่ใช้ตัวสะกด

แม่ดงักล่าว	หากใช้วรรณคดเีรือ่งนีอ่้านเทยีบแม่ตวัสะกด	ผูส้อนจะต้องมบีทบาทในการชีแ้นะอย่างมากเพือ่

แยกแยะให้เห็น	เพราะวิธีแต่งของสุนทรภู่ต่างจากกลบทบังคับแม่ตัวสะกดใน ศิริวิบุลกิตติ์	คือไม่เคร่งครัด

ว่าแต่ละตอนจะต้องแสดงเฉพาะค�าที่มีตัวสะกดตามแม่ที่ก�าหนดไว้เท่านั้น	 แต่	 กาพย์พระไชยสุริยา	 มี

ข้อดีได้แก่ความสมบูรณ์	กล่าวคือสุนทรภู่แสดงไว้ครบทุกแม่ตัวสะกด	ตั้งแต่แม่	ก	กา	ถึงแม่	เกย	ขณะที่ 

ศิริวิบุลกิตติ์ ไม่มีบังคับตัวสะกดแม่	เกย

สอนลักษณะค�าประพันธ์

เรื่อง	 กาพย์พระไชยสุริยา	 แต่งด้วยกาพย์ยานี	 กาพย์ฉบัง	 และกาพย์สุรางคนางค์	 ซึ่งเป็นค�า

ประพันธ์ที่แต่งได้ง่าย	 หากจะให้เด็กซึมซับสุนทรียภาพของบทร้อยกรองและหัดแต่ง	 ก็ควรเริ่มที่กาพย์ 

๓	ชนิดนี้ก่อน	

ในวรรณคดีเรื่องนี้	 สุนทรภู่ได้เสนอลักษณะไพเราะของกาพย์ไว้เป็นแบบอย่างทั้ง	 ๓	 ชนิด	

ลกัษณะไพเราะตามแบบสนุทรภูค่อืการโยงสมัผสัเชือ่มตรงจงัหวะตก	(ซึง่ส่วนมากเป็นสมัผสัสระ)	ในวรรค 

นอกวรรคทุกแห่ง	ท�าให้เกิดเสียงสัมผัสลื่นไหลต่อเนื่อง	และการรับส่งสัมผัสในต�าแหน่งที่แน่นอนทุกแห่ง	

ท�าให้ค�าประพันธ์มีจังหวะราบรื่นคงที่สม�่าเสมอ	ดังนี้
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	 	 ๑.	กาพย์ยานี	

	 	 	 	 	 ภาราสาวะถี		 ใครไม่มีปรานีใคร

	 	 	 	 					ดุดื้ถืแต่ใจ			 ที่ใครได้ใส่เอาภ

	 จะเหน็ได้ว่าทกุแห่งตรงทีเ่ป็นจงัหวะตก/จงัหวะหยดุ	ในวรรคหน้าและวรรคหลงัของทกุบาท 

จะมีสัมผัสสระเชื่อม	 ส่วนนอกวรรคนั้น	 ยังเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคในบาทที่	 ๒	 ด้วยลักษณะนี้มีในกาพย์

ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร	แต่ไม่สม�่าเสมอทุกบทเหมือนของสุนทรภู่

	 	 ๒.	กาพย์ฉบัง

	 	 ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง	เพียงฆ้องกลองระฆัง	แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง

	 กาพย์ชนิดนี้สุนทรภู่เพิ่มสัมผัสที่จังหวะตกในทุกวรรค	 และเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคที่	 ๒ 

และ	๓	ให้เนื่องกันด้วย

	 	 ๓.	กาพย์สุรางคนางค์

	 	 	 จันทราคลาเคลื่อน		กระเวนไพรไก่เถื่อน		เตือนเพื่อนขานขัน

														ปู่เจ้าเขาเขิน					กู่เกริ่นหากัน					สินธุพุลั่น				ครื้นครั่นหวั่นไหว

	 กาพย์สรุางคนางค์ของสนุทรภูน่อกจากจะมสีมัผสัเชือ่มจงัหวะตกในวรรคทกุวรรคแล้ว	ทีเ่ด่น

คือมีการเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคที่	๑	กับ	๒	และ	วรรคที่	๓	กับ	๔	ในบาทโท
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กาพย์ของสุนทรภู่มีลีลาอ่อนหวานไพเราะ	เป็นแบบแผนสืบมาถึงปัจจุบัน	เมื่อครั้งพระยาอุปกิต

ศิลปสารแต่งหนังสือ	หลักภาษาไทย ภาคฉันทลักษณ์	ได้ยกค�าประพันธ์จากเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา	เป็น

ตัวอย่างตอนที่กล่าวถึงกาพย์ทั้ง	๓	ชนิดนี้

สอนวิธีการประพันธ์

วรรณคดสีมยัอยธุยาประเภทนยิายนทิานได้สถาปนาขนบการแต่งหนงัสอืสบืมา	โดยจะปรากฏบท

สญันยิม	เช่น	บทไหว้ครู	บทพรรณนาสภาพบ้านเมอืง	บทพรรณนาธรรมชาติ	ได้แก่	พรรณไม้	สงิสาราสตัว์

ต่าง	ๆ	บทรบ	บทรัก	มีการสร้างสรรค์อรรถรสหลากหลายทั้งรสรัก	สงสาร	ตื่นเต้น	โกรธ	เกลียด	อัศจรรย์	

และสงบสุขศานต์

กาพย์พระไชยสรุยิา	เป็นเรือ่งเล่าสัน้	ๆ 	มโีครงเรือ่งเดีย่ว	ปมเรือ่งอยูต่รงการทีผู่ค้นในเมอืงพากนั

ประพฤตผิดิจงึถกูธรรมชาตลิงโทษให้ประสบความวบิตั	ิตวัละครเอกเป็นคนดจีงึรอดชวีติ	บ�าเพญ็พรตแล้ว

ได้ไปเกิดในสวรรค์	เมื่อแต่งเป็นเรื่องหนังสือ	ผู้แต่งได้แทรกบทสัญนิยมต่าง	ๆ	ลงไว้ตามที่ควรแก่เนื้อเรื่อง	

ให้อรรถรสหลากหลาย	เช่น	ความน่าหวั่นกลัว	น่าสลดใจของสภาพสังคมที่ใกล้หายนะ	ความตื่นตระหนก

ของผูค้นทีป่ระสบมรณภยั	ความว้าเหว่ไม่รูช้ะตากรรมของผูค้นทีป่ระสบภยั	ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ

ทีเ่ป็นมติร	ความอศัจรรย์ปาฏหิารย์ิ	ความร่มเยน็ใจจากการทีไ่ด้รบัค�าชีแ้นะให้ปฏบิตัตินจนประสบความสขุ 

อรรถรสเหล่านี้สร้างเสริมคุณค่าความเป็นวรรณคดีให้	กาพย์พระไชยสุริยา

ในการประกอบสร้างเรื่องราว	 เพื่อให้หนังสือมีคุณค่าสาระน่าอ่าน	 น่าสนใจ	 ผู้แต่งมีความรู้

กว้างขวาง	สามารถน�าข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง	ๆ	มาประสานและสอดแทรกเป็นรายละเอียดได้อย่าง

สอดคล้องกลมกลนื	ดงัเช่นในเรือ่งนี	้สนุทรภูน่�าเรือ่งน�า้ท่วมโลก	จากคมัภร์ีปรุาณะของอนิเดยีและต�านาน

ของน�า้ท่วมโลกของชาวตะวนัตกมาเสนอในเนือ้เรือ่งช่วงต้น	และน�าเค้าความจากมหาสบุนิชาดก	ในอรรถ

กถาชาดกขทุทกนกิาย	เอกกนบิาต	วรณุวรรค	มาใช้ในเนือ้เรือ่งส่วนทีเ่หลอืคอื	พระดาบสกล่าวถงึความเสือ่ม 

ของโลก	 พระดาบสเทศน์โปรดตัวเอกของเรื่อง6	 ในแง่รายละเอียด	 ตอนแรกเริ่มที่กล่าวถึงเมืองสาวัตถี 

6 มหาสบุนิชาดกมเีนือ้หาในปรารภกถาว่าด้วยเรือ่งของพระเจ้าปเสนทแิห่งแคว้นโกศลทรงพระสบุนิ	๑6	ประการ	ตรสัเล่าให้ปโุรหติ	อมาตย์

ราชเสวกฟัง	 คนเหล่านั้นเป็นพวกทุจริต	 เห็นเป็นช่องทางที่จะกอบโกยผลประโยชน์จึงทูลว่าพระสุบินนิมิตจะเป็นอันตรายแก่พระองค์ 

ให้แก้ไขด้วยการท�ามหายัญกรรม	 คราวนั้นสัตว์ทั้งหลายถูกท�าลายชีวิตเป็นอันมาก	พระนางมัลลิกาทูลแนะน�าให้พระเจ้าปเสนทิเสด็จไป

เฝ้าพระบรมศาสดา	ทูลเล่าพระสุบินให้ทรงท�านาย	พระพุทธองค์ทรงท�านายพระสุบิน	๑6	ประการ	และตรัสว่าสิ่งต่าง	ๆ	ที่ทรงท�านาย 

จะเกดิขึน้ภายหน้าเมือ่โลกถงึจดุเสือ่ม	ในรชักาลของพระราชาทีม่ไิด้ตัง้มัน่ในธรรม	มใิช่เกดิขึน้ในรชักาลของพระเจ้าปเสนท	ิและตรสัเทศนา

เรือ่งมหาสบุนิชาดกว่า	ในอดตีกาลมพีระราชาทรงพระสบุนิเช่นนีเ้หมอืนกนั	ได้ไปเฝ้าพระโพธสิตัว์ซึง่เป็นดาบส	พระดาบสโพธสิตัว์ได้กล่าว

ถ้อยค�าท�านายเช่นเดยีวกนักบัพระพทุธองค์	และขอให้เลกิการท�ายญัพธิ	ี(ปสฆุาตยญั)	เพราะผลแห่งสบุนิจะยงัมไิด้มใีนกาลนัน้	พทุธท�านาย

ในมหาสุบินชาดกมีผู้น�าไปแต่งเป็น เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา	ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง	
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ยามบ้านดีเมืองดี	 น�าเค้าความมาจากตอนต้นของ	 เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา	 ต่อมาตอน

ที่กล่าวถึงผู ้คนพากันประพฤติบาปน�าเค้าความมาจากพุทธท�านายในปรารภกถามหาสุบินชาดก 

ในตอนที่กล่าวถึงเหตุการณ์ระหว่างน�้าท่วม	 มีการสอดแทรกเรื่องนกที่อยากทราบความกว้างใหญ่ของ

ทะเล	คล้ายได้ข้อมลูจากต�านานของชาวตะวนัตกทีว่่าระหว่างน�า้ลดมกีารส่งนกไปส�ารวจว่าพืน้ดนิแห้งแล้ว 

หรือยัง	แต่นกที่สุนทรภู่กล่าวถึงชื่อ	พระยาส�าภาที	นั้นน่าจะได้เค้ามาจาก	สัมพาที	พระยานกในบทละคร

เรือ่ง รามเกยีรติ ์(พระยานกนีเ้ป็นผูบ้นิพาหนมุานไปดทูีต่ัง้กรงุลงกาซึง่อยูก่ลางทะเล)	นอกจากนี	้ยงัก�าหนด

ให้อมาตย์ตอบข้อซักถามของพระไชยสุริยาเกี่ยวกับที่มาของทะเล	 อมาตย์ทูลว่า	 น�้าในทะเลนี้ไหลมาแต่ 

คอโค	อันเป็นความรู้ที่มาจากคัมภีร์ศาสนา	หนังสือ ไตรภูมิพระร่วง	กล่าวว่า	น�้าในอัณพดาปสระไหลออก

จากสระ	๔	ทิศ	ทิศหนึ่งหน้าดังสิงห์	ทิศหนึ่งหน้าดังช้าง	ทิศหนึ่งหน้าดังม้า	และทิศหนึ่งหน้าดังวัว	น�้านั้น

ไหลออกจากสระทั้ง	๔	ทิศ	 เมื่อเวียนรอบอัณพดาปสระแล้วไหลต่อไปลงมหาสมุทรในที่สุด	 เหล่านี้แสดง

ความรู้อันกว้างขวาง	 และภูมิปัญญาของผู้แต่งในการประกอบสร้างเรื่องราวโดยผสานข้อมูลจากแหล่ง 

ต่าง	ๆ	เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

ใน	กาพย์พระไชยสุริยา	สุนทรภู่แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวแต่เท่านี้ผู้แต่งที่มีฝีมือก็สามารถท�าให้มี

เสน่ห์นา่อา่นได้ดว้ยถ้อยค�า	ดว้ยศลิปะการประพันธ์	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์

กาพย์พระไชยสุริยาในฐานะวรรณกรรมค�าสอน

ความอันเด่นของเรื่อง	กาพย์พระไชยสุริยา	 ที่ท�าให้ผู้อ่านจดจ�ากันได้มาก	 คือ	 ความเป็นไปใน	

“พาราสาวัตถี”	ในวาระที่สังคมก้าวสู่จุดเสื่อมจนถึงที่สุด	ได้แก่

๑.	 จริยธรรมเสื่อมถอยในหมู่ข้าราชการ	คือ	

	 ก.	 ความหมกมุ่นในกาม	ลุแก่มาตุคาม	ดังที่ว่า

	 	 	 	 	 อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า	 ก็หาเยาวนารี	 ที่หน้าตาดีดี	 ท�ามะโหรีที่เคหา	 ค�่าเช้าเฝ้าสีซ 

	 	 	 	 เข้าแต่หฬ่กามา	หาได้ให้ภะริยา	โลโภพาให้บ้าใจ	

	 	 	 ข.	 การทุจริตในหน้าที่ราชการ	รังแกประชาชน	ดังที่ว่า	

	 	 	 	 	 ถืดีมีข้าไท	ฉ้แต่ไพร่ใส่ขื่คา	คะดีที่มีคู่	คืไก่หมูเจ้าสูภา	ใครหาเข้าปลามา	ให้สุภา 

	 	 	 	 ก็ว่าดี	ที่แพ้แก้ชนะ	ไม่ถืพระประเวณี	ขี้ฉ้ก็ได้ดี	ไล่ด่าตีมีอาญา	หาได้ใครหาเอา	ไพร่ฟ้า 

	 	 	 	 เศร้าเปล่าอุรา	ผู้ที่มีอาญา	ไล่ตีด่าไม่ปรานี

	 	 	 ค.	 ความไม่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระราชา	ดังที่ว่า

	 	 	 	 ข้าเฝ้าเหล่าเสนา	มิได้ว่าหมู่ข้าไทย์	ถืน�้าร�่าเข้าไป	แต่น�้าใจไม่น�าภา
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	 	 ๒.	 จริยธรรมเสื่อมถอยในหมู่สงฆ์	คือ

	 	 	 	 ภิก์ษุสะมะณะ	เล่าก็ละพระสะธ�าม์	คาถาว่าล�าน�า	ไปเร่ร�่าท�าเฉโก

	 	 ๓.	 จริยธรรมเสื่อมถอยในหมู่ประชาชน	คือ	

	 	 	 ก.	 ความมีมิจฉาทิฏฐิ	ดังที่ว่า

	 	 	 	 	 ไม่จ�าค�าพระเจ้า	เหไปเข้าภาษาไสย	

	 	 	 	 	 ที่ซ่ถืพระเจ้า	ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา	ผู้เถ้าเหล่าเมธา	ว่าใบ้บ้าสาระย�า	

	 	 	 	 	 ไม่จ�าค�าผู้ใหญ่	ศีศะไม้ใจโยโส	

	 	 	 ข.	 ความไร้ศีลธรรม	ดังที่ว่า

	 	 	 	 	 ลูกศิษย์คิดล้างครู	ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน

	 	 	 	 	 ภาราสาวะถ	ีใครไม่มปีรานใีคร	ดดุืถ้แืต่ใจ	ทีใ่ครได้ใส่เอาภ	ผูท้ีม่ฝีีมอื	ท�าดดุืไ้ม่ซืข้	 

	 	 	 	 	 ไล่คว้าผ้าที่ค	อะไรฬ่ก็เอาไป	

พฤติกรรมของผู้คนใน	 “พาราสาวัตถี”	 ตามที่ปรากฏใน	 กาพย์พระไชยสุริยา	 ได้เค้ามาจาก 

มหาสุบินชาดก โดยมีเนื้อความตรงกับพุทธท�านายพระสุบิน	 ๑6	ประการของพระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้น

โกศลหลายประการ	ดังนี้

๑.	 พระสบุนิข้อ	๓	แม่โคดืม่นมของลกูโค	มพีทุธท�านายว่า	คนทัง้หลายจะไม่ย�าเกรงบดิา	มารดา

๒.	 พระสุบินข้อ	 ๔	 ผู ้คนใช้โครุ ่นเทียมแอก	 ไม่ใช้โคใหญ่	 ท�าให้เกวียนทั้งหลายไปไม่ได้ 

มีพุทธท�านายว่า	ผู้ใหญ่จะไม่มอบหมายงานให้แก่ผู้ที่มีความสามารถเหมาะสม	ท�าให้งานเสียหาย

๓.	 พระสุบินข้อ	 ๕	 ม้ามี	 ๒	 ปาก	 เคี้ยวกินหญ้าที่ผู้คนพากันให้	 มีพุทธท�านายว่า	 ผู้วินิจฉัยคดี 

จะทุจริตรับสินบน	๒	ฝ่าย

๔.	 พระสุบินข้อ	 ๙	 น�้ากลางสระขุ ่น	 ขณะที่น�้าริมสระที่ฝูงสัตว์ลงย�่าเหยียบกับใสสะอาด 

มีพุทธท�านายว่า	ผู้ปกครองจะเบียดเบียนประชาชนอย่างไร้เมตตา

๕.	 พระสุบินข้อ	 ๑๑	 ผู้คนน�าแก่นจันทน์ขายแลกเปรียงเน่า	 มีพุทธท�านายว่า	 พระภิกษุอลัชชี 

จะน�าพระธรรมไปแสดงแลกปัจจัย

6.	 พระสุบินข้อ	๑๔	ฝูงเขียดตัวเล็ก	ๆ	วิ่งไล่กัดกินงูเห่าตัวใหญ่	ๆ	มีพุทธท�านายว่า	ฝูงมนุษย์ 

มีราคะแรงกล้า	ตกอยู่ใต้อ�านาจภรรยาเด็ก	ๆ	ของตน
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กาพย์พระไชยสุริยา	กล่าวว่า	ความวิปริตทั้งฝ่ายอาณาจักรพุทธจักรใน	“พาราสาวัตถี”	เป็นเหตุ

ให้เกิดน�้าท่วมบ้านเมืองจนเป็นเมืองร้าง	ดังที่ว่า

	 	 ผป่ีามากระท�า	มระณะก�าม์เชาว์บรุ	ีน�า้ป่าเข้าธาน	ีกไ็ม่มทีีอ่าศยั	ข้าเฝ้าเหล่าเสนา	หนไีปหา 

	 	 	 ภาราไกล	ชีบาล่าลี้ไป	ไม่มีใครในธานี

ความคดิเรือ่งความวบิตัขิองบ้านเมอืงจากน�้าท่วมมาจากการกระท�าของผูค้นในเรือ่งนีส้อดคล้อง

กบัความเชือ่สากลเรือ่งน�้าท่วมโลก	โดย	“พาราสาวตัถ”ี	เป็นตวัแทนของสงัคมโลกอนัไพศาล	ผูค้นในเมอืง

คือมนุษย์ทั้งหลายในโลก	ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมของมนุษย์น�าไปสู่ความสิ้นสุดของโลก	ดังที่ว่า

	 	 เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพ	ี เล็งดูรู้คะด	ี กาลกิณีสี่ประการ	 ประกอบชอบเป็นผิด	 กลับจริต 

	 	 ผิดโบราณ	 สามัญอันธพาล	 ผลาญคนซื่ถืสัตย์ธรรม	 ลูกศิษย์คิดล้างครู	 ลูกไม่รู้คุณพ่มัน	 ส่เสียด 

	 	 เบียดเบียนกัน	ลอบฆ่าฟันคือตัณหา	โลภลาภบาปบคิด	โจทย์จับผิดฤษยา	อุระพะสุธา	ป่วนเป็น 

	 	 บ้าฟ้าบดบัง	บันดาสามัญสัตว์	เกิดวิบัติปัติปาปัง	ไตรยุคทุกขตะรัง	สังวัจฉะระอะวะสาน

การสิ้นสุดของโลกในการรับรู้ของคนไทยทั่วไปเป็นตอนสิ้นกัลป์ที่เกิดไฟล้างโลก	 ดังที่ปรากฏ 

ในไตรภูมิพระร่วง โองการแช่งน�้า แต่การที่โลกวิบัติและเกิดน�้าท่วมโลกมีในต�านานศาสนาอื่น	โดยเฉพาะ

ฮินดูนั้น	 เป็นตอนสิ้นมหายุค	 ดังปรากฏในคัมภีร์ปุราณะ	 และในนารายณ์สิบปาง ตอน	 มัตสยาวตาร	

การน�าเรื่องนี้มาเสนอแสดงถึงความฉลาดของสุนทรภู่ในการเลือกหยิบยกเรื่องราวใหม่	ๆ	 โดยได้แสดงถึง

ความรู้เกี่ยวกับต�านานที่เชื่อถือกันในชาติอื่น	 ศาสนาอื่น	 และความรู้ฝ่ายฮินดูในระดับหนึ่ง	 ดังที่กล่าวถึง 

“ไตรยุคทุกขตะรัง”	ซึ่งน่าจะหมายถึงยุคที่	๓	คือ	ทวาบรยุค

ความรู้เกี่ยวกับทวาบรยุคนี้	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์อธิบาย

ไว้ว่า

	 	 เมื่อชนเสื่อมถอยลงในทางสัตยธรรมเช่นนั้น,	 พยาธิหลายประการ,	 ตัณหาทั้ง	 ๓	 (คือ 

	 	 กามะตัณหา,	ภวตัณหา,	วิภวตัณหา),	และภัยนานา,	ซึ่งล้วนเปนผลกรรม,	ก็ได้บังเกิดเบียดเบียน 

	 	 นรชน,	คนที่ประสงค์สุขในภพนี้และภพน่าก็ท�าพลีกรรมต่าง	ๆ.	

        (ลิลิตนารายณ์สิบปาง หน้า [๖])

ใน	กาพย์พระไชยสรุยิา สนุทรภูก่ไ็ด้ก�าหนดให้พระดาบสเทศน์โปรดพระไชยสรุยิาให้บ�าเพญ็เพยีร	

ตั้งมั่นอยู่ในธรรม	เพื่อจะได้พบความสุขในสวรรค์	โดยชี้ให้เห็นว่า

	 	 สมบัติสัตว์มนุษย์ครุธา	 กลอกกลับอัปรา	 เทวาสมบัติชัชวาล	 ศุขเกษมเปรมปรีวิมาน 

	 	 อิ่มหน�าส�าราญ	ศฤงฆารห้อมล้อมพร้อมเพรียง	กระจับปี่สีซท่เสียง	ขับร�าจ�าเรียง	ส�าเนียงนางฟ้า 

	 	 น่าฟัง
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การมุ่งความสุขในทิพยสมบัติสอดคล้องกับคติฮินดู	 ไม่ใช่คติพุทธ ไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่า 

ทพิยสมบตัใินสวรรค์กย็งั	“กลอกกลบัอปัรา”	ไม่ทรงคณุค่าเท่านพิพานสมบตัิ	สนุทรภูจ่�าเป็นต้องปรบัความ

ตรงนีใ้ห้ต่างจากมหาสบุนิชาดกซึง่ไม่ได้กล่าวถงึการบ�าเพญ็เพยีรเพือ่ไปสวรรค์	แต่ให้ด�ารงมัน่ในศลี	และเลกิ

การบชูายญั	เนือ่งจากเรือ่งราวแต่แรกของ	กาพย์พระไชยสรุยิา	ไม่ได้ปรากฏประเดน็ส�าคญัเรือ่งการบชูายญั

อย่างไรก็ดี	ไม่ว่า กาพย์พระไชยสุริยา	จะแสดงคติฝ่ายพุทธหรือฝ่ายฮินดู	แต่ยังคงมีลักษณะเป็น

วรรณคดีค�าสอน	 เพราะมีเนื้อหาสั่งสอนจริยธรรม	 ชี้ให้เห็นว่าหากผู้คนในสังคมไม่ตั้งอยู่ในธรรม	 ย่อมน�า

ตนเองและบ้านเมืองไปสู่ความพินาศ

กาพย์พระไชยสุริยาบางแง่มุมที่น่าพินิจ

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งจากตอนที่เด่นใน	 กาพย์พระไชยสุริยา	 คือตอนที่บรรยายสภาพ 

“พาราสาวัตถี”	ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเมืองพุทธ	 เพราะกล่าวถึงภิกษุสมณะ	ดูเป็นสังคมที่ไม่ไกลตัวผู้แต่งผู้อ่าน	

ความประพฤตขิองข้าราชการทีท่จุรติกนิสนิบน	และรงัแกประชาชน	โดยเฉพาะข้าราชการทีม่หีน้าทีต่ดัสนิ

คดคีวาม	ท�าให้เกดิความคดิเชือ่มโยงถงึเพลงยาวบตัรสนเท่ห์เรือ่งหนึง่ซึง่มผีูน้�าไปปิดไว้ทีท่มิต�ารวจ	มเีนือ้หา 

กล่าวถึงพฤติกรรมไม่ดีไม่งามของข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับวรรณคดีเรื่องนี้ 

นั่นคือ	 เพลงยาวว่าพระยามหาเทพ (ทองปาน)	 เจ้ากรมพระต�ารวจในซ้าย	 เชื่อกันว่าผู้แต่งเพลงยาวนี้

คือ	 พระมหามนตรี	 (ทรัพย์)	 ซึ่งเป็นเจ้ากรมพระต�ารวจในขวา	 พฤติกรรมทุจริตทารุณ	 กินสินบนของ 

พระยามหาเทพ	ปรากฏในความตอนหนึ่งว่า

	 	 พวกหัวไม้เหนกลัวหนังหัวพอง	 ยกสองมือกราบอกราบดิน

	 	 ด้วยอ�านาจราชศักดินั้นนักหนา	 ถ้าเข้าคาแล้วแต่ล้วนเปนสัตย์สิ้น

	 	 มีทหารชาญไชยใจทมิน	 ดั่งจะกินเนื้อมนุษย์สุดพิภพ

	 	 ไชยภักดีว่าที่ขุนต่างใจ		 ทั้งนอกในไว้เวรก็เจนจบ

	 	 ศรีสังหารพนักงานการจ�าครบ	 แสนใจรบรับเรียกค่าฤชา

เป็นไปได้ว่า	 ใน กาพย์พระไชยสุริยา	 สุนทรภู่จะน�าเหตุการณ์ในยุคสมัยมาเสนอ	 โดยเฉพาะใน 

บทชมพรรณไม้กล่าวถงึ	ฝ่ิน	ในตอนทีว่่า	“คนัทรงส่งกลิน่ฝ่ินฝาง”	ฝ่ินไม่เคยเป็นพรรณไม้ทีก่วผีูใ้ดกล่าวถงึ

ไว้เลย	 และเป็นที่ทราบว่าในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบาย 

ให้ก�าจัดฝิ่น	 แต่พระยามหาเทพฯ	 ผู้นี้ติดต่อรับสินบนจีนเผียวนักค้าฝิ่นรายใหญ	่ จับแล้วปล่อยหลายครั้ง	

แสดงให้เห็นพฤติกรรมความไม่ย�าเกรงพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัว
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๗	 ในมหาสุบินชาดก	 พระดาบสโพธิสัตว์กล่าวถึงจุดเสื่อมของโลกว่า	 ในกาลนั้นผู้คนถือเอาข้อที่ใช่เหตุว่าเป็นเหต	ุ ข้อที่เป็นเหตุว่าไม่ใช่เหตุ 

	 ข้อไม่จริงว่าจริง	ข้อที่จริงว่าไม่จริง	และมีพวกอลัชชีมากขึ้น

ที่ท่านผู้นี้ประพฤติเช่นนี้ได้อาจเป็นด้วยถือตนว่าไม่มีใครท�าอะไรได้เพราะธิดาคนหนึ่งของท่าน

รับราชการฝ่ายในต�าแหน่งเจ้าจอม	 เรื่องราวของท่านน่าจะเอิกเกริกเลื่องลือในยุคสมัย	 แม้แต่	พระราช-

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓	 ซึ่งเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดีเป็นผู้แต่งยังบันทึกไว้	

การทีท่า่นผู้นีไ้มไ่ดร้ับการ	“ก�าราบ”	(อาจจะเปน็ดว้ยสาเหตุพระเมตตาที่มต่ีอราชเสวกทั่วไป)	น่าจะท�าให้

หลายคนไม่สบายใจ	 และบางคนนึกถึงเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งเคยเกิดขึ้นในภาวะบ้านเมือง 

ที่ผู้คนเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจ	 จึงเป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้มีการน�า	 “พาราสาวัตถี”	 มาประกอบสร้าง

เป็นวรรณคดเีรือ่งนี	้กล่าวคอืบรบิททางสงัคมเป็นปัจจยัให้วาทกรรมพยากรณ์นีไ้ด้รบัการผลติซ�้า	เท่ากบัว่า 

กาพย์พระไชยสุริยา	 ก็คือ	 การแปรรูปของเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาโดยน�ามาเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของตัวบทเรื่องใหม่นั่นเอง

“พาราสาวตัถ”ี	สะท้อนภาพบ้านเมอืงไม่มขีือ่ไม่มแีป	ผูม้อี�านาจในบ้านเมอืงไม่อาจเป็นทีพ่ึง่ของ

ประชาชนได้	ถ้อยค�าที่ว่า	“ขี้ฉ้ก็ได้ดี”	“ประกอบชอบเป็นผิด	กลับจริตผิดโบราณ	สามัญอันธพาล	ผลาญ

คนซืถ่สืตัย์ธรรม”	อาจพจิารณาได้ว่าเป็นการวจิารณ์บ้านเมอืงในสมยัของผูแ้ต่ง	โดยให้รายละเอยีดชดัเจน

และเจาะจง	เป็นการสรปุเน้นย�า้	ต่างจากในมหาสบุนิชาดกทีก่ล่าวอย่างกว้าง	ๆ 	ว่า	ถอืเอาข้อใช่เหตวุ่าเป็น

เหตุ	ถือเอาข้อเป็นเหตุว่ามิใช่เหตุ๗	ผู้ที่ถูกวิจารณ์นั้นเป็นบุคคลหลายเหล่าต่างฐานะ	ไปจนถึงผู้ทรงอ�านาจ

สงูสดุดงัจะเหน็ได้จากถ้อยค�าทีว่่า	“ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอรุา”	ซึง่หมายถงึประชาชนอยูใ่นสภาพสิน้หวงั	ค�าว่า	

“ไพร่ฟ้า”	มนียัเชือ่มโยงถงึพระเจ้าแผ่นดนิ	ตามพทุธท�านายในมหาสบุนิชาดกซึง่มว่ีา	ความเสือ่มของสงัคม	

เกิดขึ้นในยามที่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ตั้งมั่นในธรรม

ข้อน่าสงัเกตกค็อื	หลงัจากทีไ่ด้กล่าวถงึพฤตกิรรมแง่ลบของผูค้นในสงัคม	มถ้ีอยค�ากล่าวว่า	“ทีด่ี

มอีะโข	ข้าขอโมทะนาไป”	ไม่ว่าผูแ้ต่งจะเจตนาหรอืไม่กต็าม	ข้อความนีม้คีวามส�าคญัในฐานะค�าออกตวั	มี

ผลให้การกล่าวถงึพฤตกิรรมของผูค้นทีด่�าเนนิอยูใ่นมติปิกรณมัแปรมติเิป็นความจรงิปัจจบุนัขึน้ทนัใด	และ

ส่งผลให้ตัวบทปรากฏแง่มุมความเป็นงานวิพากษ์วิจารณ์สังคมชัดเจนขึ้น	

ความเป็นไปในทีส่ดุของ	“พาราสาวตัถ”ี	คอื	หายนะของบ้านเมอืงนัน้อาจเปิดเผยความคดิลกึ	ๆ 	

ในยามที่รู้สึกคับแค้นสิ้นหวังถึงที่สุดของสุนทรภู่ซึ่งเชื่อว่าตนเป็นเหยื่อที่ถูกกระท�าอย่างไร้ความเป็นธรรม 

ในสังคม	สังคมที่ด�าเนินมาจนถึงจุดเสื่อมอย่างที่สุด

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งใน กาพย์พระไชยสุริยา	 คือ	 บทอัศจรรย์	 ซึ่งกล่าวถึงในตอนที่ 

พระไชยสุริยาและมเหสีเดินทางในป่า	 พระไชยสุริยาสงสารมเหสีที่ต้องตกระก�าล�าบาก	 จึงแสดงความ

เมตตากรุณา	ดังที่ว่า



๗๑โชษติา มณใีส

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

	 	 เพื่อนทุกข์สุขโศกเศร้า	 จะรักเจ้าเฝ้าสงวน	 มิ่งขวัญอย่ารัญจวน	 นวลภักตร์น้องจะ 

	 	 หมองศรี	ชวนชื่นกลืนกล�้ากลิ่น	มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี	คลึงเคล้าเย้ายวนยี	ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง

“บทอัศจรรย์”	นี้นับว่าเป็นเครื่องหมายแทนการมอบความรักของสามีแด่ภรรยา

ประเด็นที่น่าพินิจก็คือ	 ตัวบทตอนที่เป็นบทอัศจรรย์นี้ยาวมากพอสมควร	 กล่าวถึงเหตุการณ์

อลวนอลเวง	น่าตื่นเต้น	เช่น

	 	 แดนดินถิ่นมนุษย์	 เสียงดังดุจเพลิงโพลง	 ตึกกว้านบ้านเรือนโรง	 โคลงคลอนเคลื่อน 

ขะเยื่อนโยน	 บ้านช่องคลองเล็กใหญ่	 บ้างตื่นไฟตกใจโจน	 ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน	 ลุกโลดโผน 

โดนกันเอง	 พิณพาทย์ระนาดฆ้อง	 ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง	 ระฆังดังวังเวง	 โหง่งหง่างเหง่ง 

เก่งก่างดัง	 ขุนนางต่างลุกวิ่ง	 ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง	 พันละวันดันตึงตัง	 พลั้งพลัดตกหกคะเมน 

พระสงฆ์ลงจากกุฎิ	วิ่งอุดตลุดฉุดมือเณร	หลวงชีหนีหลวงเถร	ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน	ฯลฯ

แม้ผู้แต่งจะซ่อนความหมายลึกซึ้งของ	“บทอัศจรรย์”	ไว้อย่างแนบเนียน	แต่บางแห่งก็ค่อนข้าง

แจ่มแจ้งจนน่าจะเป็นภาระแก่ผู้สอนในการอธิบาย	เช่น	ตอนท้าย	ที่ว่า

	 	 พวกผทีีป้ั่นลกู	ตดิจมกูลกูตาพลนั	ขกิขกิรรกิกนั	ป้ันไม่ทนัมนัเดอืดใจ	สององค์ทรงสงัวาส	 

	 	 โลกธาตุหวาดหวั่นไหว	ตื่นนอนอ่อนอกใจ	เดินไม่ได้ให้อาดูร

น่าสงสัยว่าเมื่อผู้แต่งมีจุดประสงค์จะแต่งให้เด็กอ่านเหตุใดจึงมีบทนี้เต็ม	 ๆ	 แม้จะมีค�าตอบว่า 

เป็นส่วนหนึ่งของบทสัญนิยม	 แต่บทนี้อาจละไปก็ได้หรือกล่าวโดยย่นย่อก็ได้	 เมื่อปรากฏเป็นบทเต็มมี 

ขนาดยาว	 ย่อมมีผลต่อความสนใจ	 เด็กที่อ่านจะปราศจากข้อกังขาทีเดียวหรือว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เป็น

เหตุการณ์อะไร	 สัมพันธ์กับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อย่างไร	 ค�ากลบเกลื่อนว่า	 “วันนั้นครั้นดินไหว	 เกิดเหตุ

ใหญ่ในปะถะพ	ีเลง็ดรููค้ะด	ีกาลกณิสีีป่ระการ”	เป็นค�าตอบให้หายสงสยัหรอืไม่	ในเมือ่	“กาลกณิสีีป่ระการ” 

ไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในบทอัศจรรย์

น่าขบคิดว่าเหตุใดจึงมีการปรากฏและให้น�้าหนักแก่บทอัศจรรย์ในหนังสือส�าหรับเด็ก	 ทั้งเสนอ

แนวคดิทีว่่าการมอบบทรกัคอืการมอบความรกั	การแสดงบทรกั	ตลอดจนความเชือ่เรือ่งผป้ัีนลกูในระหว่าง

ทีห่ญงิชายแสดงบทรกั	การเสนอสิง่เหล่านีใ้นหนงัสอืสอนเดก็เหมาะสมหรอืไม่	หากว่าไม่เหมาะสม	เหตใุด

พระยาศรีสุนทรโวหารจึงน�าเรื่องนี้ไปไว้ใน	มูลบทบรรพกิจ	หากว่าเหมาะสม	จะพิจารณาว่าบทอัศจรรย์นี้

ใช้สอนเพศศกึษาแก่เดก็ใช่หรอืไม่	หากว่าใช่กน็บัว่าเป็นความคดิก้าวหน้ามาก	หากว่าไม่ใช่กน็บัว่าวรรณคดี

เรื่องนี้มีลักษณะเหมือนวรรณคดีไทยแต่เดิมมาที่มักไม่สู้ให้ความส�าคัญอย่างแท้จริงแก่เด็กในฐานะผู้เสพ	

คือ	ยังคงสื่อสารกับผู้ใหญ่
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กล่าวได้ว่า	แม้วรรณคดเีรือ่งนีจ้ะระบวุ่าเป็นหนงัสอืส�าหรบัเดก็	แต่กย็งัคงมลีกัษณะหลายประการ

ทีแ่สดงเจตจ�านงว่ามไิด้สือ่สารกบัเดก็เท่านัน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็การวพิากษ์วจิารณ์	น่าจะถอืว่า	

กาพย์พระไชยสรุยิา เป็นเครือ่งมอือย่างหนึง่ของผูแ้ต่งในการแสดงความคดิวพิากษ์วจิารณ์สภาพบ้านเมอืง

ในรปูแบบของหนงัสอืแบบเรยีนส�าหรบัเดก็	และเป็นการผลติซ�า้ด้วยวธิแีปรรปูของเพลงยาวพยากรณ์กรงุ

ศรีอยุธยา

สรุป

กาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรภู่ตามที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นวรรณคดีทรงคุณค่าอีกเรื่องหนึ่ง 

ของสุนทรภู่ที่ไม่เพียงประกอบด้วยสุนทรียภาพการประพันธ์	สร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา

ของเยาวชน	คณุสมบตัสิ�าคญัของวรรณคดเีรือ่งนีไ้ด้แก่ลกัษณะอเนกประสงค์ในฐานะสือ่การเรยีนการสอน	

วรรณคดคี�าสอน	วรรณคดทีีส่ร้างความเพลดิเพลนิใจ	และอาจพจิารณาได้ว่าเป็นวรรณคดทีีแ่สดงความคดิ

วิพากษ์วิจารณ์อันเกิดจากการน�าวาทกรรมเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยามาผลิตซ�้าในรูปใหม่	ส่งผลให้

วรรณคดีเรื่องนี้มีลักษณะอเนกนัย	อ่านได้หลายระดับขึ้นกับประสบการณ์ของผู้อ่าน	ผู้อ่านที่เป็นเด็กอาจ

ได้รับรู้ความหมาย	 ได้อรรถรสจากเรื่องแตกต่างจากผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ	่ นับว่าตัวบทเอื้อให้เกิดกิจกรรม 

ทางปัญญาอย่างส�าคัญ	
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Abstract A study of Sunthonphu’s Kaab Phra Chaisuriya
 Chosita  Maneesai
 Associate Fellow of the Academy of Arts,
 The Royal Institute, Thailand

  Kaab Phra Chaisuriya is just the only a poetical work of Sunthonphu writ-
ten in Klon Suad, a thai literary genre in which Kaab Yanee, Kaab Chabang and Kaab 
Suranganang are composed together. This work is mean to be useful for children in 
learning thai syllable. Also the destruction of Sawatthi city by flood narrated in the 
story reveals the morality aspect. It is to tell that the country in which people conduct 
improperly will be destroyed by the natural diaster. On the other hand, people who 
have faith in Dharma and do the panence will finally go to heaven. However, Kaab 
Phra Chaisuriya has got numerous aspects. It could be considered as a social critical 
work in the form of educational media for children.   

 Keywords: Kaab Phra Chaisuriya, Sunthonphu


