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สารบัญ 
 

  
 
บทที่ ๑  บทนาํ                      

ความสําคัญของปญหา         
วัตถุประสงคของการวิจยั      
ประโยชนของการวิจยั 
สมมติฐาน            
ขอตกลงเบื้องตน       
ขอบเขตการวจิัย                  
วิธีการวิจยั                    
เวลาที่ใชในการวิจัย  
นิยามศัพท                    

บทที่ ๒  การตรวจเอกสาร  
เอกสารที่เกี่ยวกับวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร 
เอกสารที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในสังคม 
งานวิจยัที่เกี่ยวของ                        

                  งานวิจยัที่ศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงบางคนหรือบางเรื่อง  
                  งานวิจยัที่ศึกษาสถานภาพสตรีไทยที่สะทอนจากวรรณกรรม 
                  งานวิจยัที่ศึกษามโนทัศนของกวีสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจาก   

วรรณกรรม              
บทที่ ๓  กวีหญิงไทยกับการสรางสรรควรรณกรรม     

วรรณกรรมของกวีหญิงไทย  
                 กวหีญิงสมัยสุโขทัย 
                 กวหีญิงสมัยอยุธยาตอนตน   
                          กวีหญิงสมยัอยุธยาตอนปลาย 
               กวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร  
                         พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร   
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                    ความสัมพันธระหวางเนื้อหาและรูปแบบ  

การเลาเรื่อง  
                                โครงเรื่อง  
                                วิธีเลาเรื่อง 
                                ตัวละคร 

ฉากและบรรยากาศ    
 ขนบนิยมในวรรณกรรม  
                                การดําเนนิรอยตามขนบนิยม   
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บทที่ ๖  อัตลักษณของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร               
อัตลักษณดานเนื้อหา                  

ชีวิตในราชสํานักฝายใน  
                                ความผูกพันกับกษัตริยและเจานาย                 

ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 
                                ความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา 
                              ความคิดเห็นตอเหตุการณและพฤติกรรมของบุคคล 
      อัตลักษณดานการนําเสนอ 
                             การปรากฏของตัวตนกว ี
                                ความคิดสรางสรรค 
บทที่ ๗  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
 คํากลาวที่วาในวัฒนธรรมไทย โลกนอกบานเปนภารกิจของผูชาย สวนโลกของผูหญิง 
มีศูนยกลางอยูที่เหยาเรือน (นิธิ  เอียวศรวีงศ, ๒๕๓๘: ๑๑๔) นัน้  แสดงใหเห็นวาผูหญิงไมอาจ         
เขาไปมีสวนรวมในเรื่องของรัฐ ซ่ึงถือเปนโลกนอกบานและ/หรือหมูบานไดเชนเดยีวกับผูชาย                 
เพราะผูหญิงมกัจะถูกกําหนดใหเปนผูตาม เปนเพศที่มีความสําคัญในการผลิตและรับผิดชอบใน           
เร่ืองเศรษฐกิจของครัวเรือนเปนหลัก ไมมโีอกาสไดศึกษาหาความรู ตลอดจนแสดงความคิดเห็น                  
ไดเทาเทยีมกบัผูชาย  อยางไรก็ดี การที่พบวามีวรรณกรรมจํานวนหนึง่เกิดจากการสรางสรรคของ 
ผูหญิง ช้ีใหเหน็ชัดวาผูหญิงก็มีความรูความสามารถ กลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา           
ใหสังคมไดรับรู ตลอดจนสื่อความตองการของตัวเองผานวรรณกรรมเชนเดียวกับผูชาย 
  
 การแสดงความคิดเห็นของผูหญิงโดยใชวรรณกรรมเปนสื่อนี้  พบหลักฐานในชวงสมยั         
ตนรัตนโกสินทร (ในสมัยอยุธยา แมวาจะมีกวีหญิงแลว แตก็เปนวรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากการฟง          
นิทานนยิาย แลวนํามาแตงเปนวรรณกรรมเทานั้น) อาท ินิพานวังนา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจากมัพุชฉัตร จดหมายเหตุความทรงจํา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง               
นรินทรเทวี  คาํอธิษฐานของคุณพุม เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค และเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ือง      
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรของคุณสุวรรณ เปนตน  วรรณกรรมดงักลาวนี้เปนเครื่องแสดงให   
เห็นวาสังคมไมอาจปดกั้นผูหญิงได ถาผูหญิงคนนั้นมีความรูความสามารถและมีสถานภาพอันเปน               
ที่ยอมรับของสังคม  
 

กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรไดแสดงความเปนตวัตนของผูหญิงในยุคสมัยโดยการใช
วรรณกรรมเปนสื่อ  จึงนาสนใจที่จะศึกษาวาวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรไดแสดง            
ใหเห็นถึงมโนทัศนของกวหีญิงเหลานี้อยางไรบาง  นอกจากนีย้ังนาสนใจศึกษาดวยวากวีหญิง
เหลานี้เลือกทีจ่ะสื่อความคิดและความเปนตัวตนโดยใชกลวิธีการนําเสนอในลักษณะใด  
 



 ๒ 

 จากการสํารวจพบวาในแวดวงวิชาการทางวรรณคดีนั้น  มกีารศึกษาวรรณกรรมของ           
นักเขียนหญิงในหลายประเดน็ดวยกนั เชน “สถานภาพทางสังคมของผูหญิง (ในชวงป ๒๔๗๕-
๒๔๙๓)  ในนวนิยายของดอกไมสด และก. สุรางคนางค” ของสายสมร  เฉยตรองการ                      
“การวิเคราะหตัวละครผูหญิงและตัวละครเอกฝายชายในนวนยิายของ ว.วนิิจฉัยกุล” ของศรีจันทร  
พันธุพานิช  “การศึกษาแนวคิดสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋น” ของวรีวัฒน  อินทรพร “พฤติกรรม
ทางเพศของตัวละครเอกหญิงในนวนยิายของกฤษณา  อโศกสิน” ของรัชนี  กลอมเกลีย้ง “ภาษาใน
วรรณกรรมของสุวรรณี  สุคนธา: ความสัมพันธระหวางแนวคดิกับจนิตภาพ” ของสุวัฒนา              
วรรณรังษี หรือ  “การศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงของไทยตามแนวคิดสตรีนิยม พ.ศ.๒๕๑๖-
๒๕๔๓” ของกวาชื่น  บางคมบาง  ซ่ึงการศึกษาดังกลาวมาขางตนไดพยายามชีใ้หเหน็วานกัเขียน
หญิงมีมุมมองในเรื่องสังคมที่มีชายเปนใหญอยางไร  โดยผูศึกษาพยายามชี้ใหเห็นวาเสียงสะทอน
ของนักเขียนหญิงเหลานี้อาจถือเปนตัวแทนของผูหญิงในภาพรวมวาตองการบอกอะไรแกสังคม 
และปรารถนาที่จะกําหนดแนวทางของผูหญิงวาควรจะเปนไปเชนไร  แตเปนทีน่าสังเกตวา
การศึกษาดังกลาวเปนการศกึษาจากวรรณกรรมปจจุบันของนักเขียนหญิงรวมสมัย  สวนในแวดวง
วรรณคดีศึกษาของไทย ยังมกีารศึกษาเรื่องมุมมองและกระแสความคดิตลอดจนมโนทศันและ              
อัตลักษณของกวีหญิงในอดตีนอยมาก 
 
 แมจะพบวามกีารศึกษามุมมองสงัคมของกวีหญิงอยูบาง แตก็ศึกษาเฉพาะกวีคนใด           
คนหนึ่งเทานัน้ อาทิ “พระราชวิจารณจดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาปยยกิาเธอ กรมหลวง         
นรินทรเทว”ี ซ่ึงเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “การวิเคราะห
วรรณกรรมของคุณสุวรรณ” ของยุพิน  ธชาศรี หรือ “ชีวิตและงานกวนีิพนธของคุณพุม จินตกว”ี 
ของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม เปนตน ยังไมพบวามกีารศึกษาภาพรวมดานความคิดตอสังคมของ                 
กวีหญิง 
  
 นอกจากนี้ยังพบวาการศกึษาในเรื่องของผูหญิงจากวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้น สวนใหญ         
จะเปนเพียงการศึกษาภาพและบทบาทของผูหญิงในสังคมชวงใดชวงหนึ่ง หรือภาพสะทอนบทบาท
ของตัวละครหญิงในวรรณคดี โดยศึกษาจากตัวบทวรรณคดี เชน “วิเคราะหตวัละครอจิฉาฝายหญิง         
เชิงจิตวิทยาในนวนิยายไทยในปจจุบัน ชวง พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๒” ของอุษณีย  พงศประยูร         
“วิเคราะหสาเหตุของการเกดิพฤติกรรมทางเพศที่ไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทยของนางวันทอง               
นางโมราและนางกากใีนเชิงจิตวิทยา” ของพวงทอง  คงอาช  “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัย   
อยุธยาและสมยัรัตนโกสินทรตอนตน” ของรื่นฤทัย  สัจจพันธุ  หรือ “สถานภาพของสตรีไทย        
ในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร ชวงป พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔ (รัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๓)” ของ           



 ๓ 

บุญยงค  เกศเทศ  ซ่ึงการศึกษาดังกลาวไดเสนอมุมมองทางสตรีศึกษาทีน่าสนใจ แตยงัไมพบวามี
การศึกษาคนควาถึงมโนทัศนและอัตลักษณของกวหีญิงในอดีตแตอยางใด  
 
 ผูวิจัยมีความเห็นวายุคสมัยที่นาสนใจในการศึกษามโนทัศนและอัตลักษณของกวหีญิง          
คือ สมัยตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๓) เพราะเปนชวงเวลาที่เชื่อมตอระหวางสมัย         
อยุธยาและธนบุรีกบัสมัยรัชกาลที่ ๔  คือ สมัยอยุธยาและธนบุรีเปนสังคมยุคเกาทีย่ังไมเปดโอกาส          
ใหผูหญิงแสดงความสามารถไดอยางชัดเจน ในขณะที่สมัยรัชกาลที่ ๔ เปนจุดเริ่มตนของสังคม         
ยุคใหมที่รับอทิธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องการเปดโอกาสและใหเกยีรติสตรี การศึกษา    
ระหวางชวงเวลาดังกลาวจะทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากสังคมยดุเกามาสูสังคมยุคใหม           
อยางชัดเจน  
 

ผูวิจัยคิดวาการศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรนาจะชวยใหเห็น
ความสัมพันธระหวางกวหีญิงกับสังคมในสมัยตนรัตนโกสินทรวา  ผูหญิงในสมัยนัน้ใช             
วรรณกรรมเปนสื่อในการแสดงใหเห็นวากวีหญิงมีมโนทัศนตอบุคคลและสังคมในสมัยนั้นอยางไร
ตลอดจนมีการแสดงความคดิเห็นและแสดงออกถึงอัตลักษณของตนอยางไรอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

๑.  ศึกษาวิเคราะหมโนทัศนที่ปรากฏในวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทร 
๒.  ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทร 
๓.  ศึกษาวเิคราะหอัตลักษณของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร  
 

ประโยชนของการวิจัย 
 

๑.  งานวจิัยนีจ้ะชวยใหเหน็มโนทัศนที่ปรากฏในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัย                             
ตนรัตนโกสินทร ซ่ึงถือไดวาเปนสวนหนึง่ของมโนทัศนแหงยุคสมัย 

 
๒.  งานวจิัยนีจ้ะแสดงใหเหน็ถึงกลวิธีการนําเสนอวรรณกรรมของกวีหญิงสมัย 

ตนรัตนโกสินทร 
 



 ๔ 

๓.  งานวิจยันีจ้ะชี้ใหเหน็อัตลักษณของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร อันจะเปนประโยชน
ในการศึกษาเรือ่งอัตลักษณของกวีและนักเขียนหญิงในยคุตอมา  

 
สมมติฐาน 

  
 วรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรเปนกลุมงานที่มีลักษณะรวมและลักษณะ
เฉพาะที่นาสนใจ กลาวคือ นอกจากจะสะทอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นพรอมกบัมโนทัศนของคนในยุค           
สมัยนั้นไวแลว วรรณกรรมกลุมนี้ยังมีกลวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ ตลอดจนไดนําเสนออัตลักษณ            
ของกวีหญิงในสมัยนั้นไวอีกดวย  
 

ขอตกลงเบื้องตน 
  
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ผูวจิัยใชช่ือเร่ืองวา “วรรณกรรมกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร:               
ศึกษาดาน มโนทัศน กลวิธีการนําเสนอ และอัตลักษณ”  เพราะมุงศึกษาถึงวรรณกรรมของกวีหญิง         
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  เนื่องจากตองการเห็นมโนทัศนของกวหีญิง กลวิธีการนําเสนอ
วรรณกรรมเหลานี้ รวมทั้งอัตลักษณของกวีหญิงดวย  
 

เมื่อไดศึกษาคนควาแลวพบวามีวรรณกรรมบางสวนของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทร                    
ที่แตงขึ้นหลังจากสมัยรัชกาลที่ ๓ คือ อาจเปนชวงสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ดวย ดังนัน้ 
ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้จะนับรวมวรรณกรรมดังกลาวไวดวย  เพราะถือวากวีหญิงเปนผูที่มชีีวิตอยู             
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและยังคงมีมโนทัศนเปนยคุเดียวกันกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน             
ดวย ผูเขยีนไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงทั้งหมด  ๖ คน คือ  
 

๑. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร ๑ 
๒. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา   
๓. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล   
๔. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี  

 

                                                 
๑
  ในการพิมพนิพานวังนา  พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรนั้น  สุจิตต  วงษเทศ (๒๕๔๓) 

ซึ่งเปนบรรณาธิการใชพระนามวา “พระองคเจาหญิงกัมพุชฉัตร”  



 ๕ 

๕. คุณพุม   
๖. คุณสุวรรณ 

 
ขอบเขตการวจัิย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัจะศกึษาวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร  

ดังตอไปนี ้ 
 

๑.  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร 

 

๑.๑  นิพานวังนา   

 

๒.  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา  และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอบุล 

 
๒.๑ กุมารคําฉันท 

 

๓.  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว ี

 
๓.๑  จดหมายเหตุความทรงจํา 

 

๔.  คุณพุม 
 

๔.๑   เพลงยาวสามชาย 
๔.๒ คําอธิษฐานของคุณพุม 
๔.๓  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  
๔.๔  บทสักวาตาง ๆ  
๔.๕  เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ  
๔.๖  นิราศวังบางยี่ขัน  

 

 



 ๖ 

       ๕.  คุณสุวรรณ  
 

๕.๑   เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค 
๕.๒  เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร 
๕.๓  บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  
๕.๔  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  

  
วิธีการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพรรณนา โดยใชรูปแบบการศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร ซ่ึงมี

ขั้นตอนการศกึษาวจิัยดังนี ้
 
 ๑.  สํารวจและศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
๒.  เก็บรวบรวมเอกสาร คือตัวบทวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรที่ไดรับ          

การชําระและรวมพิมพเปนรูปเลมแลว 
  ๓.  จําแนกและจัดระบบขอมูล 

๔.  วิเคราะหขอมูล 

๕.  สรุปผลการวิจัยและและนํามาเรียบเรยีงเพื่อนําเสนอเปนรูปเลมวิทยานิพนธที่สมบูรณ 
 

เวลาท่ีใชในการวิจัย 
 

๑.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล           พฤศจิกายน ๒๕๔๘ - กุมภาพนัธ ๒๕๔๙                    
๒.  ขั้นตอนการศึกษาวเิคราะหขอมูล          มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๔๙                                
๓.  ขั้นตอนการเรียบเรียงขอมูลและสรุปผล        สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๔๙                                       
๔.  ขั้นตอนการพิมพและนําเสนอเปนรูปเลม      มกราคม - มีนาคม  ๒๕๕๐                                             
๕.  รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด            ๑  ป ๕ เดือน 

 
 

 
 
 



 ๗ 

นิยามศัพท 
 
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดกําหนดความหมายของศพัทเฉพาะไวดงันี้ 
 
๑.  มโนทัศน (concept) 
 
 พลตรี พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นนราธปิพงศประพันธ (๒๕๐๖: ๓๕๘) ทรงอธิบายถึง        
คําวา concept และ conception ไวใน “วิทยาวรรณกรรม” วา  
 

การที่เอาภาพประกอบเขาดวยกันตั้งเปนความคิดขึ้นนัน้ ฝร่ังเรียกวา conception ไทยจะใช  
“สมภาวนะ”  หรือ  “สัมภาวนะ”  ก็จะไดความตรงกัน … ความคิดตรงกับใน ภาษาฝรั่ง      
เพราะ  “สม”  หรือ  “สัม”  ไดแก  “con”  แปลวาประกอบเขาดวยกัน  “ภาวนะ”  ไดแก            
(มิใชแปลตรงตามศัพท) caption  ซ่ึงภาษาฝรั่งแปลวา  “การเอา”  สวน “ภาวนะ” นั้น               
แปลวา “การกระทําใหเปนขึน้”  ถาจะแปลตามศัพทแลวกินความกวางกวาการประกอบ
ความคิดแตความนิยมใชในจติวิทยาหมายถงึการประกอบความคิดซึ่งประกอบขึ้นแลวนั้น        
ฝร่ังเรียกวา concept ซ่ึงไทยเรียกวา “สมภาพ”  หรือ “สัมภาพ” ก็ได 

 
สวนพระยาอนุมานราชธน (๒๕๐๗: ๑๐๐-๑๐๑) กลาวถึงคําวา conception ไวใน          

“การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป” โดยแปลวา “ความนึก” และยังนยิามไวดวยวา ความนึกนี้   
หมายความถึง  

 
. . . ความนึกทีผู่สรางศิลปกรรมนึกเปนรูปภาพขึ้นในใจ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา  
conception หรือ imagination”  นอกจากนีย้ังอธิบายไววา “conception  คือการนําเอา            
การคิดเห็น หลายลักษณะมาประกอบควบกันใหเกดิขึน้เปนรูปในใจ เชน เมื่อนึกถึง             
คนทั่ว ๆ ไป ไมเจาะจงคนใดเปนเฉพาะ  กน็ําเอาการคิดเห็นถึงคนนั้นคนนี้ที่เคยหมายรูไว
มาประกอบควบกันใหเปนรูปเปนภาพขึน้ในใจ หรือเชนนึกเห็นนางเงือกก็คือ คน + ผูหญิง
ทอนบน + ทอนลางของปลา + ทะเล ซ่ึงแตละลักษณะเคยหมายรูมากอน เอามาประกอบ
ควบกันเปนมโนภาพนางเงอืก  จะแปลคํา conception เปนภาษาไทยวา (การ)นกึเหน็เปน
มโนภาพ 

  



 ๘ 

พจนานกุรมศพัทปรัชญา  อังกฤษ-ไทย  ฉบับราชบัณฑติยสถาน  (๒๕๓๔: ๒๐) ได
บัญญัติศัพทคําวา concept เปนภาษาไทยวา “มโนทัศน, มโนภาพ” และนิยามไววา  

 
. . . ภาพที่เกดิในใจ  ซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งหลายส่ิงที่ตางกัน  แตมีลักษณะบางอยาง
คลายกัน เชน  แมว เปนมโนทัศนทั่วไปสําหรับแมวทั้งหมด ถึงแมแมวแตละตวัอาจจะ            
ไมเหมอืนกัน หรือ ดํา เปนมโนทัศนของสีดําหรือความดาํทั่วไป ไมวาจะปรากฏเปน
คุณลักษณะของสิ่งใดในโอกาสไหน 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัใชความหมายของคาํวา มโนทัศน (concept) ใกลเคียงกับความหมาย          

ที่พระยาอนุมานราชธนและพจนานกุรมศพัทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบบัราชบัณฑิตยสถานไดนิยาม         
ไว  ซ่ึงหมายถึง ความคิดสําคัญ ความคิดรวบยอด หรือความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
 
๒.  อัตลักษณ (identity) 
 

พจนานกุรมศพัทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  (๒๕๓๔: ๕๒) ได    
บัญญัติศัพทคําวา identity เปนภาษาไทยวา “เอกลักษณ”  และนยิามไววา  “ลักษณะเฉพาะตัวหรือ
ลักษณะที่แสดงถึงความเปนอยางเดยีวกันของสิ่งหรือบุคคล” 
 

อภิญญา  เฟองฟูสกุล (๒๕๔๓: ๑,๕) กลาวถึงคําวา อัตลักษณ (identity) ไวใน “รายงาน      
การวิจยัเร่ือง อัตลักษณ (identity): การทบทวนทฤษฎแีละแนวคิด” วา โดยทั่วไปแลวมักจะเขาใจวา 

 
. . . อัตลักษณของใครหรืออะไรบางอยางนาจะหมายถึงคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะ        
ของบุคคลหรือส่ิงนั้น ... คําแปลของ identity  คือคําวา เอกลักษณ ... นั่นก็คือ ส่ิงที่เปน              
คุณสมบัติของคนหรือส่ิงหนึง่ และมีนยัขยายตอไปวาเปนคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนัน้ที่         
ทําใหส่ิงนั้นโดดเดนขึ้นมาหรือแตกตางจากสิ่งอื่น 

 
ทั้งยังไดกลาวไวดวยวา “ในปจจุบัน ความเปนปจเจกเปนเรื่องของการนิยามความหมาย           

ซ่ึงสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปรไปไดตามบริบท ทําใหคําวา identity ไมไดหมายถึงคุณสมบัติ
เฉพาะตวัอีกตอไป ดังนั้น คําวา “อัตลักษณ” ดูจะมีความเหมาะสมกวา” และนอกจากนี้อภิญญายัง            



 ๙ 

ไดกลาวถึงการแบงประเภทของอัตลักษณเปน ๒ ระดับ คือ อัตลักษณสวนบุคคล (personal               
identity) และอัตลักษณทางสังคม (social identity)  
 

สวนประสิทธิ์  ลีปรีชา  (๒๕๔๗: ๓๒-๓๓) กลาวถึงคําวา อัตลักษณ (identity) ไวใน          
บทความเรื่อง “การสรางและสืบทอดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมง”   ซ่ึงรวมอยูในหนังสือ  
“วาทกรรมอัตลักษณ”  วา  
 

. . . อัตลักษณ (identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน คอื identitas เดิมใชคําวา  idem  ซ่ึงมี
ความหมายวาเหมือนกนั  (the same)  อยางไรก็ตาม  โดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแลว                     
อัตลักษณมีความหมายสองนยัยะดวยกัน คอื ความเหมือนและความเปนลักษณะเฉพาะที่
แตกตางออกไป  นั่นคือ  การตีความหมายความเหมือนกนับนพื้นฐานของความสัมพันธ          
และการเปรียบเทียบกนัระหวางคนหรือส่ิงของในสองแงมุมมอง คือ ความคลายคลึงและ        
ความแตกตาง 

 
นอกจากนี้ประสิทธิ์ยังไดกลาวไวดวยวา “อัตลักษณมีทั้งที่เปนระดับปจเจก (individual) 

และอัตลักษณรวมของกลุม (collective)” 
 
 ความหมายของคําวาอัตลักษณ (identity) ทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ตรงกับความหมายของ
นักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตนทั้งสิ้น  ผูวจิัยจึงนิยามศัพทนี้ไวเพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันวา                   
อัตลักษณ (identity) หมายถึง ความเหมือนและความเปนลักษณะเฉพาะของกลุม ซ่ึงแตกตางจาก          
อีกกลุมหนึ่ง  การเห็นความเปนลักษณะเฉพาะดังกลาวนีจ้ะทําไดโดยการเทียบกันระหวางของ          
สองสิ่งหรือสองกลุม  ในการวิจัยคร้ังนีจ้ะใชอัตลักษณในประเดน็ที่เปนอัตลักษณรวมของกลุม 
(collective) เชน อัตลักษณของกลุมกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรก็คือ  ความเปนลักษณะเฉพาะ 
รวมกันของกลุมกวีหญิง ซ่ึงยอมมีความเหมือนและความแตกตางกับกลุมผูหญิงที่ไมไดเปนกวี  
 
 
  
 
 
 
 



 ๑๐ 

บทที่ ๒ 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของดังนี ้
 
 ๑.  เอกสารที่เกี่ยวกับวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร 
๒.  เอกสารที่เกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในสังคม 
๓.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
เอกสารที่เก่ียวกับวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร 

 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงอธิบายถึงบทละครเรื่อง             

พระมะเหลเถไถของคุณสุวรรณไวใน พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ึงพระนิพนธอธิบายนี้พิมพอยูในหนังสือ             

“รวมวรรณคด ี๕ เร่ือง” (๒๕๔๕) วา บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถเปนบทละครที่ไมใชบทละคร             

อยางปกติ เพราะคุณสุวรรณแตงเปนภาษาบาง ไมเปนภาษาบาง ปะปนกันไปตั้งแตตนจนจบ          

ความขบขันจึงอยูตรงจุดนี้  อยางไรก็ตามผูอานก็สามารถเขาใจความไดตลอดเรื่อง  นอกจากนี้                     

ยังไดทรงนพินธไวดวยวาบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของคุณสุวรรณนั้น  คณุสุวรรณนําตัวละคร           

ในละครเรื่องตาง ๆ มารวมกันอยูในเรื่องเดียว  ถาดูในดานกระบวนความคงจะไมดนีัก แตไปดี         

ในทางสํานวนกลอนกับการแสดงความรูเร่ืองละครตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  เพราะในสมัยนัน้         

บทละครยังไมไดพิมพ  คณุสุวรรณคงตองใชความพยายามเปนอยางมาก จึงไดรูเร่ืองละครตาง ๆ            

มากขนาดนัน้ ซ่ึงควรสรรเสริญในกระบวนความวาเปนความคิดที่แปลกดี  

 

สวนเรื่องเพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพนั้น  สมเด็จพระเจา      

บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงนิพนธไววา  เพลงยาวนี้เปนสํานวนผูหญิงชาววัง

แตง  เจาของเรียกวานิราศ  แตที่แทเปนเรือ่งจดหมายเหตุคร้ังพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่น              

อัปสรสุดาเทพ  พระเจาลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวประชวร  ผูแตงเพลงยาว          

เปนขาหลวงอยูในตําหนกัพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  จึงไดเขยีนจดหมาย       



 ๑๑ 

เหตุการณคร้ังนั้นไวเปนกลอนเพลงยาว  แมวาสํานวนที่แตงมีลักษณะตามนิสัยใจคอของผูหญิง             

แตเมื่ออานพจิารณาดูก็เห็นไดวามีความรูเร่ืองโบราณคดีอยูมาก จึงควรรักษาไวมิใหสูญหาย       

นอกจากนี้ยังทรงสันนิษฐานวาเพลงยาวเรื่องนี้เปนสํานวนของ คุณสวุรรณอยางแนนอน แมจะ          

ไมไดบอกชื่อผูแตงไวก็ตาม   

  

นอกจากนี้สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพยังไดทรงคนควา              

และทรงอธิบายถึงเรื่องกุมารคาํฉันทไวใน พ.ศ.๒๔๖๖ ซ่ึงตอมานํามาพมิพไวในหนังสือ                 

“กุมารคําฉันท” (๒๕๓๙) วา กุมารคําฉันทเปนหนังสือทีพ่ระเจาบรมวงศเธอชั้น ๑ พระองคเจา            

มณฑา กับพระองคเจาอุบล ชวยกันทรงนพินธขึ้น แตจะทรงนิพนธในสมัยรัชกาลที่ ๑ หรือมา            

ทรงนิพนธตอในรัชกาลที่ ๒ หรือรัชกาลที่ ๓ ยังไมทราบอยางแนชัด  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ                   

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวดวยวาคําฉันทกัณฑกุมารนี้เปนเรื่องที่แตงไดดีมาก                 

แมผูชายก็อาจจะแตงเทียมไดยากและยังสามารถเปนตัวอยางที่ช้ีใหเหน็ดวยวา  การศึกษาของ           

สตรีไทยโดยเฉพาะที่เปนสตรีราชสกุลรุงเรืองมาแตโบราณ 

 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงวินิจฉยัผูแตงวรรณกรรมเรื่อง  

จดหมายเหตุความทรงจํา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวไีวใน พ.ศ.๒๔๗๑         

ซ่ึงพระนิพนธนี้ ตอมานํามาพิมพไวในหนงัสือ “จดหมายเหตุความทรงจํา” (๒๕๒๖) วา ทรงเห็น          

วามีเหตุผล ๓ ประการที่ช้ีใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่องนี้นาจะเปนพระนพินธพระเจาบรมวงศเธอ         

กรมหลวงนรนิทรเทวี เพราะ ๑) เปนสํานวนของผูหญิง  ๒) จดเรื่องราวตามที่ไดรูเหน็มาดวยตนเอง 

ตั้งแตคร้ังกรุงธนบุรีจนรัชกาลที่ ๒ แตเปนหนังสือแตงเมื่อรัชกาลที่ ๓  และ ๓) ตามโวหารใน

หนังสือเห็นไดวาเปนพระญาติวงศที่อยูใกลชิด  อยางไรก็ตามสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ              

กรมพระยาดํารงราชานุภาพก็ไมไดทรงสรปุวาจดหมายเหตุความทรงจาํสํานวนหลัง (มีทั้งหมด                  

๒ สํานวน) เปนพระนพินธของเจานายพระองคใด แตไดทรงสันนิษฐานไววาอาจเปนเจานายใน              

วังหนา  

 

 เปลื้อง  ณ นคร (๒๔๙๕: ๓๙๑-๓๙๒) ไดกลาวถึงคุณพุมไวในหนงัสือประวัตวิรรณคดี             

ไทย สําหรับนกัศึกษาวา คุณพุมเปนหญิงทีส่นใจในทางกวี แตงานที่แตงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดเสีย         

 



 ๑๒ 

สวนมาก สํานวนกลอนก็ดูธรรมดา แตอยางไรก็ตามก็ถือวาคุณพุมเปนผูมีไหวพริบ เพราะเปนหนึ่ง        

ในนกัเลน สักวา ซ่ึงเปนที่นยิมอยางมากในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ และยังกลาวไวดวยวา             

คุณพุมเปน คูโตตอบสักวากบักรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ์   

 

ณัฐวฒุิ  สุทธิสงคราม (๒๕๑๗) ศึกษาคนควาเรื่องชีวิตและผลงานกวนีพินธของคุณพุม 

ไวใน “ชีวิตและงานกวีนิพนธของคุณพุม จินตกวีสตรี” ความสรุปไดวา  คุณพุมมีวรรณคดีที ่

แตงไวทัง้หมด ๖ เร่ือง คือ เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด คําอธิษฐานของคุณพุม 
 เพลงยาวสามชาย เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว นิราศวังบางยี่ขนัและบทสักวาตางๆ ณัฐวุฒไิดเลาถึง             

ชีวประวัติและประวัติของวรรณคดีเร่ืองตางๆ ของคุณพุม รวมทั้งตีความวรรณคดีเหลานั้นไว           

และกลาววาคณุพุมเปนกวีมช่ืีอที่เรียกกนัในสมัยรัชกาลที่ ๓ วาบุษบาทาเรือจาง 

 

ส. ธรรมยศ (๒๕๒๖: ๒๔-๓๕) กลาวถึงคุณพุมไวในบทความ “คุณพุม-บุษบาทาเรอืจาง”            

ซ่ึงลงพิมพในนิตยสารวิทยาจารย ฉบับปที ่๓๔ ตอนที่ ๕ ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ และ 

มีการนํามาพิมพอีกครั้งในวารสารโลกหนังสือ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖  

วา จากเดิมที่เปนหญิงสามัญ คุณพุมไดกลายมาเปนยอดกวหีญิง เพราะสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว  

ในขณะนัน้เตม็ไปดวยนกัปราชญและจอมกวี อาทิ  สุนทรภู  นายนรินทรธิเบศ  สมเด็จพระ               

มหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เจาพระยาพระคลัง  พระยาตรัง  พระเทพโมฬี  รวมทั้ง

พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัดวย  คุณพุมคงไดอานงานของกวทีั้งหลายและในที่สุดก็มี            

ความรูทางวรรณคดีกวางขวางพอที่จะประพันธวรรณคดไีด  นอกจากนีส้.ธรรมยศ ยังกลาวไวดวย           

วา คุณพุมไดเปนศิษยของสนุทรภูเชนเดียวกับคณุสุวรรณ 

 

วัชรี  รมยะนันทน (๒๕๓๒: ๖๓) ไดศึกษาเรื่อง “กวีหญิงของไทย” ไวในวารสารภาษา          

และวรรณคดไีทยวา กวหีญิงในวงวรรณคดีไทยมี ๕ คน ไดแก  ๑) นางนพมาศ หรือทาว                

ศรีจุฬาลักษณ  ผูแตงเรื่องนางนพมาศ หรือตําหรับทาวศรจีุฬาลักษณ  ๒) เจาฟาหญิงกณุฑล ที่มีงาน   

พระนิพนธบทละครเรื่องดาหลัง  ๓) เจาฟาหญิงมงกุฎ ทีม่ีงานพระนพินธบทละครเรื่องอิเหนา                  

๔) คุณพุม  ผูแตงเพลงยาวกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร นิราศบางยี่ขัน และบทสักวาตาง ๆ         

และ๕) คณุสุวรรณ ซ่ึงแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ และอุณรุทรอยเร่ือง  



 ๑๓ 

ผลสรุปของการศึกษาของวัชรี  รมยะนันทนพบวากวหีญิงของไทยมีจํานวนนอยมากเมื่อ          

เทียบจํานวนกบักวีชาย  คงเปนเพราะการศึกษาของผูหญิงไมไดเนนการศึกษาทางวชิาการหนังสือ

เทากับผูชาย  และผูศึกษาไดกลาววาผลงานของกวหีญิงสวนใหญจะถนัดทางการแตงรอยแกว                 

และกลอนมากกวาคําประพนัธชนิดอื่น  ผูหญิงไดศึกษาเพียงแคพออานออกเขียนได  ถามีอัจฉริยะ

ในทางกวีก็คงจะแตงไดเพียงแคคําประพนัธที่งายที่สุดคือกลอนเทานัน้ จะแตงชนดิที่เปนโคลง             

ฉันทและกาพยไมไดเลย  นอกจากนี้ผูศกึษายังกลาวถึงการศึกษาคนควาที่มีการสันนิษฐานวา               

กวีหญิงเปนผูแตงวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอวานาจะเปนขอสรุปที่ยอมรับไดยาก  เพราะผูศึกษาเชือ่           

วาเหตุผลทางการศึกษาของสตรีไทยอาจมสีวนสนับสนนุใหขอสันนษิฐานนี้ตกไป  ประกอบกับ            

ในปจจุบนัวิธีการศึกษาทีใ่ชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคนหาขอมูลของผูแตงก็นาจะเปน           

การปอนขอมูลโดยผูศึกษาเอง  ทําใหผลการศึกษานีย้ังคงเปนปญหาตอไป 

 

 นิยะดา  เหลาสุนทร (๒๕๓๕: ๑๕๓-๑๖๙) ศึกษาบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของ 

คุณสุวรรณไวในบท “อุณรุทรอยเร่ืองจริงหรือ ?”  ซ่ึงเปนบทหนึ่งในหนังสือพินิจวรรณกรรม                     

วา  ในทรรศนะของผูเขียน  บทละครเรื่องนี้เปนที่รวมของความรูทางอักษรศาสตร  โดยเฉพาะดาน

วรรณคดี  และกลาวไวดวยวาบทละครเรื่องนี้มีลักษณะพเิศษซึ่งตางจากบทละครเรื่องอื่น ๆ ก็คือ             

การนําเอาตัวละครจากวรรณคดีหลาย ๆ เร่ืองมาประสมกันเปนเรื่องใหม  ซ่ึงผูศึกษาไดกลาวถึง                

ตัวละครแตละตัวไวดวยวาอยูในวรรณคดเีร่ืองใด มีความสําคัญกับเรื่องอยางไร  นอกจากนี้ผูศึกษา           

ยังไดสรุปไววาในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของคุณสุวรรณนั้น  มตีัวละครเทาทีร่วบรวมได        

จํานวน ๑๔๕ ตัว  และปรากฏในวรรณคดเีร่ืองตางๆ ถึง ๕๑ เร่ือง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคุณสุวรรณ 

คงเปนผูเชี่ยวชาญและคุนเคยกับวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ เหลานี้เปนอยางดยีิ่ง  

 

กุสุมา  รักษมณี (๒๕๓๗: ๑๔๖-๑๔๙)  กลาวถึงวรรณกรรมของกวีสตรีไวในบท                 

“โดยสําคัญปญญาของนารี” ซ่ึงเปนบทหนึง่ในสีสันวรรณคดีชุดดั่งรัตนะแหงโกสินทรวา คํากลาว        

ที่วา “โดยสําคัญปญญาของนารี” ที่คุณพุมกลาวไวในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ            

นั่งเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวันั้น  เปนคําพูดที่แสดงความมั่นใจใน

ความคิดและความสามารถของตนเปนอยางยิ่ง  และนอกจากนี้คณุพุมยงัเปนกวีที่มีปฏิภาณเพราะ

สามารถแตงบทสักวาโตตอบฝายชายดวยสํานวนโวหารที่คมคายอีกดวย  สวนปฏิภาณกวีอีกคนที ่



 ๑๔ 

ผูเขียนกลาวถึงคือคุณสุวรรณ  เพราะเปนกวีที่มีความคิดริเร่ิมที่ “บุรุษคงทึ่ง” กลาวไดวากวีสตรี           

ทั้งสอง แมจะมีผลงานโดดเดนในสมยัรัชกาลที่ ๔ แตกน็ับวามีความสามารถเปนที่ประจักษมาตั้งแต

สมัยรัชกาลที่ ๓   

 

 นอกจากนี้ผูเขยีนยังกลาวถึงกวีสตรีสมัยอยุธยา คือ เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎวา 

เปนกวีสตรีที่ประพันธวรรณคดีตามเนื้อเร่ืองที่ไดยินไดฟงมา  ซ่ึงตางจากคุณพุมและคุณสุวรรณ    

ผูเขียนไดสรุปลักษณะเฉพาะของวรรณคดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวัไว  

๔ ลักษณะ ซ่ึงหนึ่งในจํานวนนั้นคือ  วรรณคดีในยุคนีเ้ปนภาพสะทอนของสตรีที่มีบทบาทเปน 

ที่ยอมรับในสงัคมเพราะภูมปิญญาของตน 

 

 ยุพร  แสงทักษิณ (๒๕๓๗: ๕๑, ๕๕) กลาวถึงเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติของคุณพุมไวใน  

หนังสือ “วรรณคดียอพระเกยีรติ” วา เปนเรื่องยอพระเกยีรติที่มีเนื้อหาที่ตางจากในอดีต  เพราะมี           

การกลาวถึงประวัติของกวีไวมากกวาวรรณคดียอพระเกยีรติเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงสงผลใหเร่ืองขาดเอกภาพ 

และนอกจากนี้ผูเขียนยังไดกลาวไวดวยวาเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติของคุณพุมนี้กลาวถึงเหตุการณ           

การเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริยเปนเรื่องแรก  ซ่ึงในสมัยกอนหนานี้จะกลาวถึงแตเพยีงวา            

เสด็จสวรรคตแลวเทานัน้  ดงันั้นเพลงยาวเรื่องนี้จึงเอื้อแกการพรรณนาสรรเสริญพระเกยีรติให

ประทับใจไดเปนอยางด ี

  

 ในเรื่องการใชภาษานัน้ ผูเขียนไดกลาวถึงภาษาในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติของคุณพุม 

วามีคําที่เรียกวา “ซึมซาบ” อยูมาก โดยอางถึงการอธิบายของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพที่ทรงอธิบายไววา คําวา “ซึมซาบ” หมายถึง การแตงโดยไมรูจกัถอยคําหรืออักษร        

รูแตกลอนกแ็ตงไป แตกย็ังมีผูพอใจอานกัน ซ่ึงผูเขียนกลาววาการใชภาษาเชนนี้ทําใหดแูปลกและ             

ยังไดยกตวัอยางของภาษาลกัษณะนีไ้วดวย 

 

ฐะปะนีย  นาครทรรพ (๒๕๓๘-๒๕๓๙: ๖๓-๘๓) ศึกษาวิเคราะหเร่ืองกุมารคําฉันทไว          

ในบทความเรื่อง “กุมารคําฉันท วรรณคดีศรีรัตนโกสินทรที่พึ่งคนพบ พระนิพนธเจานายสตรี            

สมัยรัชกาลที่ ๑”  ซ่ึงเปนพระนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและ                                

 



 ๑๕ 

 

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบลวา ทัง้สองพระองคไดประสูติในสมัยรัชกาลที่ ๑  และคงได         

ทรงศึกษาอักขรวิธีไดเชี่ยวชาญจนแตงฉันทไดในสมยัรัชกาลที่ ๒  จากนั้นจึงสรุปวาการศึกษาของ          

ไทยโดยเฉพาะในราชสกุลวงศไดรุงเรืองมาแตโบราณ  นอกจากนี้ผูเขยีนยังไดวิเคราะหเร่ือง             

กุมารคําฉันทนี้ในดานฉันทลักษณ ความรูเร่ืองศัพท ศิลปะการประพนัธ รวมทั้งแนวคิดเรื่องกระแส

ธรรมในเรื่องไวดวย 

 

สมพันธุ  เลขะพันธุ (๒๕๔๑: ๗๓, ๑๕๗-๑๖๑) ไดกลาวถึงกวีหญิงสมยัรัตนโกสินทร            
ตอนตนไวในหนังสือ “วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” วา คุณพุมนับเปนสตรีที่มีความ
ประพฤติลํ้ายุค เพราะมีฝปากคมคาย คารมกลาและมั่นใจในตัวเองอยางไมยอมลดราใหแกผูใด           
ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมที่ตางจากหญิงทั่วไปในสมัยนัน้  ผูเขียนยังไดกลาววาคณุพุมมีช่ือเสียงในดาน          
การแตงกลอนสักวามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีชีวิตอยูจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  และสวนกวีหญิง     
อีกคนคือคุณสวุรรณนัน้  ผูเขียนอภิปรายวาเปนกวหีญิงที่เคยเปนศิษยของสุนทรภู และมีชีวิตมา           
จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เชนกนั  งานของคุณสุวรรณที่ผูเขียนทําการศึกษามีทั้งหมด ๔ เร่ืองดวยกนัคือ             
เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร กลอนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค           
บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ และบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง 
 

 เอนก  นาวิกมลู (๒๕๔๒: ๒๕-๒๙) กลาวไวในบทความเรื่อง “หญิงเกา หนังสือ” ซ่ึงเปน         

บทหนึ่งในหนงัสือ “หญิงชาวสยาม” วา สังคมไทยบันทกึเรื่องผูหญิงไวไมมากนัก อาจเปนเพราะ        

สวนใหญแลวผูชายมักเปนผูบันทึก  สวนผูหญิงมักไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ  เพราะไมอาจ             

ใกลชิดกับพระภกิษุ ซ่ึงเปนผูสอนหนังสือในสมัยนัน้  แตเมื่อสํารวจกจ็ะพบวามีหญิงบางสวนที่                

รูหนังสือคือเจานายหรือหญิงชาววัง  ซ่ึงจะเขียนเพยีงบทกลอนบทกวเีปนหลักมากกวาที่จะเขียน

อัตชีวประวัติและพงศาวดารโดยตรง ผูเขียนไดกลาวถึงกวีหญิง โดยเรียกวา “กลุมกวชีาววัง” วา               

มีตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เจาฟาหญิงกุณฑลและเจาฟาหญิงมงกฎุ  สวนกวหีญิงในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร ไดแก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอบุล        

คุณพุมและคณุสุวรรณ นอกจากนี้ผูเขียนยังกลาวถึงวรรณกรรมของกวีหญิงทั้ง ๖ ไวโดยยอ  และ        

กลาวอีกวากวีเหลานี้เปนหญิงสมัยเกาที่เปนผูรูหนังสือและพอแตงหนงัสือไดเปนชิ้นเปนอันดวย 

 

 



 ๑๖ 

บุญเตือน  ศรีวรพจน (๒๕๔๗ก: ๕๖-๕๗) เขียนถึงประวตัิและผลงานของคุณพุม  เจาของ

ฉายาบุษบาทาเรือจางไวในบทความเรื่อง “ทอม ๆ ดี้ ๆ จ้ําจี้ประสาชาววงั” แลววนิิจฉยัวรรณกรรม        

เร่ืองเพลงยาวชาววังวาเปนฝปากของคุณพุม จากการพจิารณาสํานวนทีค่มคายประกอบกับ

เหตุการณในเรื่องที่สอดคลองกับเหตกุารณทางประวัตศิาสตรในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดวย  ผูเขียนได

กลาวถึงเนื้อหาของเพลงยาวชาววังวาเกีย่วกับพฤติกรรมของนางขาหลวงและเจานายสตรีในวัง                   

ในเรื่องการเลนเพื่อน และในตอนทายยังกลาววาเพลงยาวชาววังนี้เปนงานที่คุณพุมประพันธไว           

ไมจบเรื่อง 

 

นอกจากนี้บุญเตือน  ศรีวรพจน (๒๕๔๗ข: ๕๖-๕๗) ยังศึกษาวรรณกรรมเรื่องเหกลอม           

พระบรรทมไวในบทความเรื่อง “เหกลอมพระบรรทม สํานวนคณุพุม” โดยสันนิษฐานไววาเปน     

สํานวนของคณุพุมที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  และใชเปนบทเหกลอมพระองคเจานารีรัตนา             

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ประสูติแตเจาจอมมารดาดวงคํา  ผูเขียน

สรุปวาบทเหกลอมพระบรรทมเรื่องนี้นับเปนผลงานกวนีิพนธของคุณพุมที่เพิ่งมีการคนพบอีกดวย 

 
เอกสารที่เก่ียวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในสงัคม 

 
 นิธิ  เอียวศรวีงศ (๒๕๓๘: ๑๑๔-๑๑๕) ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “ที่นี่หามกรางแบบ 

นิ่ม ๆ” ซ่ึงเปนบทหนึ่งในหนงัสอื “ผาขาวมา, ผาซิ่น, กางเกงใน, และฯลฯ” วา  รัฐไทยในสมัย

โบราณสัมพันธกับผูชายไมใชผูหญิง และโลกของผูหญิงมีศูนยกลางอยูที่เหยาเรือน ไมไดสัมพันธ         

กับโลกภายนอกเหมือนผูชาย  สวนในดานการเมืองการปกครอง  ผูชายก็ไดผูกขาดการมีบทบาทใน

สถาบันการเมืองอยางเปนทางการและไมเปนทางการมาเปนเวลานาน  ผูหญิงจํานวนนอยเพิ่งจะได        

เขาไปมีสวนรวมบางเมื่อไมนานมานี้  แตบทบาทและอทิธิพลของผูหญิงที่มีตอการเมืองอยางเปน

ทางการในสังคมไทยกด็ูจะยงัไมมีมากนกั 

 

ลักษณวัต  เจรญิพงศ (๒๕๔๔: ๑๖๗-๑๘๗) ศึกษาสถานภาพ (status) ของหญิงไทย 

ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทรตอนตนไวในหนังสือเร่ือง “ปรัชญาภาวะสตร”ี  

วาโดยทัว่ไปแลวสถานภาพของผูหญิงไทยต่ํากวาผูชายมาก  ผูหญิงมีความสําคัญนอยกวาและ              

มีสิทธิไมเทาเทียมผูชาย  ผูหญิงอยูในฐานะที่ดอยและเสียเปรียบผูชายในทุก ๆ ดาน และโดย     



 ๑๗ 

สวนใหญแลวผูหญิงก็ยอมรบัการกดขี่โดยกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ            

ศาสนา  สวนในเรื่องการศึกษานั้น  ผูเขียนกลาววาแตเดมิผูชายในสังคมไทยไดรับการปลูกฝงและ

คาดหวังใหเลาเรียนเพื่อทีจ่ะหาความกาวหนาโดยการทําราชการ  ในขณะที่ผูหญิงมหีนาที่หลักใน

การทํางานบาน และทํามาหากินเพื่อจุนเจอืครอบครัวในกรณีที่ยากจน  

 

 นอกจากนี้ผูเขยีนยังอภิปรายวาในสังคมไทยผูหญิงและผูชายมีบทบาทและการแบงงานกัน           

ทําระหวางเพศที่แตกตางกนัอยางชัดเจน  โดยแบงพืน้ทีสํ่าหรับงานหรือบทบาทของคนทั้งสองเพศ

ออกเปนโลกในบานและโลกนอกบาน (private and public spheres)  โดยที่ผูชายเปนผูผูกขาดโลก             

นอกบาน ซ่ึงเปนโลกสาธารณะมาเปนเวลานาน  และเทาที่ผานมาสังคมก็ดูจะยอมรบัระบบผูชาย         

เปนใหญ (patriarchy) ที่ดํารงอยูในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนานโดยไมไดตั้งคําถามกับภาวการณ

ดังกลาวสักเทาไรนัก 

 

 จิรานุช  โสภา (๒๕๔๖: ๑๙๙-๒๑๖) ศึกษาวิเคราะหในประเด็นเรื่องผูหญิง ไวในบทความ    

เร่ืองบันทึกเรือ่งผูหญิงในประวัติศาสตรนพินธไทย ซ่ึงเปนบทหนึ่งใน ผูหญิงกับความรู ๑ (ภาค๒)     

แลวสรุปวา การบันทึกเรื่องผูหญิงในประวัติศาสตรนิพนธแบบจารีตเดิม  คือ  จารึก  ตํานาน  

พงศาวดาร จะปรากฏบทบาทของผูหญิงในเรื่องศาสนามากที่สุด สวนในตํานานจะบนัทึกเรื่องราว         

ของผูหญิงระดับผูปกครองที่มีบทบาททางการเมืองและศาสนา บทบาททางการเมืองโดยตรง 

จะเห็นไดจากการมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดนิ สวนบทบาทในทางออมนั้นเหน็ไดจาก              

การมีสวนชวยสรางสัมพันธทางเครือญาติ นอกจากนี้ผูเขยีนยังกลาวถึงบทบาททางดานเศรษฐกจิ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พระราชพิธีและบทบาทของความเปนเพศหญิง เชนความเปนแม เมีย และ          

ลูกที่ตองทําหนาที่ดังกลาวตามความคาดหวังของสังคมดวย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 งานวิจยัที่ศึกษาวรรณกรรมของกวีสตรีบางคน บางเรื่อง และงานวจิัยที่ศกึษาภาพสะทอน         
ของสถานภาพสตรีไทยจากตัวบทวรรณกรรม หรืองานที่ศึกษามโนทศันของสมัยรัตนโกสินทร  
ตอนตนจากวรรณกรรมมีดงัตอไปนี้  
 
 



 ๑๘ 

๑.  งานวิจัยท่ีศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงบางคนหรอืบางเรื่อง 

 

ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗) ศกึษาวิจยัเร่ือง “วิเคราะหวรรณกรรมของคุณสุวรรณ” โดยศึกษา 

จากวรรณกรรมทั้งหมด ๔ เร่ือง คือ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง           

เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค 

โดยผูศึกษาไดศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเนือ้หาประกอบกับการใชสถิตใินการวิเคราะหการใชภาษา 

ซ่ึงจะใชวิธีการทางภาษาศาสตรเพื่อหาความหมายของคาํที่ไรความหมายตามพจนานกุรม แตคิดวา

นาจะมีความหมายระดับลึกแฝงอยูที่ปรากฏในงานวรรณกรรมของคุณสุวรรณดวยการสรางแบบ 

ทดสอบแลวทาํการสํารวจ  จากนั้นจึงสรุปผลการทดสอบดวยการใชความรูในเรื่องเกณฑกําหนด              

ในการสรางคําของภาษาไทยเปนแนวทาง  นอกจากนี้ผูศกึษายังทําการศึกษาวเิคราะหวรรณกรรม           

ของคุณสุวรรณในแงวรรณศิลป  รวมทั้งวเิคราะหลักษณะบุคลิกภาพของคุณสุวรรณที่ปรากฏใน

วรรณกรรมดวย  

 
ผลการศึกษาพบวาผูศึกษาและคนทั่วไปสามารถทราบความหมายของคาํที่ไรความหมาย             

ตามพจนานกุรมได  เพราะคําสวนใหญมคีวามหมายระดับลึกแฝงอยูและเปนความหมายที่ไดมา 

จากเสียงของคาํที่ไปสัมพันธดานเสียงกับคําอื่นที่มีความหมายในพจนานุกรม สามารถสรุปไดวา 

คุณสุวรรณเปนกวีทีเ่ร่ิมใชรูปแบบและกลวิธีในการเขียนกลอนในแนวใหมคือ คุณสุวรรณใชเกณฑ

กําหนดในการสรางคําตามหลักภาษาไทย ไดแก เร่ืองอุปสรรค วิภัตติ คําผวน คําแผลง คําไวพจน 

ตลอดจนฉันทลักษณพเิศษของกลอนคือกลบทประเภทกลอักษรดวย และจากผลการศกึษาดังกลาว           

ผูศึกษาสรุปวาคุณสุวรรณเปนกวีที่มีความคิดแปลก กาวหนา และกลาเสี่ยงแสดงแนวความคิดนั้น

ออกมาในลักษณะการเขียนที่มีรูปแบบแปลกจากกวีอ่ืนในสมัยเดยีวกัน  แตคนทั่วไปไมเขาใจและ           

ไมเคยชินตอรูปแบบหรือกลวิธีแตงเชนนั้น  จึงคิดวาคณุสุวรรณสรางวรรณกรรมขึ้นเพราะสติ           

ฟนเฟอน 

 
 อรธิรา  บัวพิมพ (๒๕๒๓) ศกึษาวจิัยเร่ือง “วิเคราะหวรรณกรรมรอยกรองประเภท            
ลอเลียนในสมยัรัตนโกสินทร ระหวาง พ.ศ.๒๓๖๗-๒๔๖๘”  โดยศึกษาลักษณะของวรรณกรรม
ลอเลียน ภูมิหลังของวรรณกรรมรอยกรองประเภทลอเลียน  รวมทั้งวิเคราะหวรรณกรรมรอยกรอง
ประเภทลอเลียนในสมัยรัชกาลที่ ๓ -รัชกาลที่ ๕ ไปทีละเรื่องโดยละเอียด  ซ่ึงจะวิเคราะหเร่ือง 
 



 ๑๙ 

จุดมุงหมายในการแตง  กลวธีิการแตง  ลักษณะเดนของวรรณกรรมรอยกรองประเภทลอเลียน และ
ยังศึกษาถึงสภาพสังคมไทยที่ถูกลอเลียนดวย  ในการศกึษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดกลาวถึงวรรณกรรม        
ลอเลียนของกวีหญิงไวดวย คือคุณสุวรรณ โดยกลาวไววาวรรณกรรมลอเลียนของคุณสุวรรณเปน          
งานที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง               
ผูศึกษาสรุปไววาการแตงวรรณกรรมลอเลียนของคุณสุวรรณนั้น  อาจเปนเพราะเพื่อเปนการระบาย
ความรูสึกที่ถูกเก็บกด เนื่องมาจากคุณสวุรรณเปนกุลสตรีที่ไดรับการอบรมอยางเครงครัดในรั้วใน          
วังแลวระบายความรูสึกเก็บกดของจิตใตสํานึกออกมาโดยวิธีการแหงศลิปะ  
 

ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษาคนควาวากวีผูแตงวรรณกรรมรอยกรองประเภทลอเลียน                     
มีจุดมุงหมายการแตงคือ เพื่อแกความคับของใจ (frustration) ของผูแตงเองในเรื่องของความ          
ปรารถนาทางเพศและเรื่องของจิตกังวล  เพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ  เพื่อสรางสรรคแนวทาง              
ใหมแหงวรรณกรรม และเพื่อบันทึกเหตกุารณและสภาพสังคมในเวลานั้น  สวนกลวิธีที่กวใีช            
ในการดําเนินเรื่องนั้น  ผูศึกษากลาววากวใีชวิธีการดําเนนิเรื่องใหขําขนั ดําเนนิเรื่องใหผูอาน       
เพลิดเพลิน เพื่อใหผูอานไดติดตามเรื่องโดยตลอด  นอกจากนี้ยังกลาวอีกวากวีไดสะทอนสภาพ              
สังคมออกมาในรูปของการลอเลียนเสียดสคีวามเสื่อมโทรมทางดานจิตใจหรือวัฒนธรรมของบคุคล        
อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมอีกดวย 
 

๒.  งานวิจัยท่ีศึกษาสถานภาพสตรีไทยท่ีสะทอนจากวรรณกรรม 

 

บุญยงค  เกศเทศ (๒๕๓๒) คนควาเรื่อง “สถานภาพของสตรีไทย” โดยแบงประเด็น          

การศึกษาเปน ๒ สวน  ประเด็นแรกคือความรูเบื้องตนของสถานภาพของสตรีไทย  ซ่ึงแบงเปน         

สภาพชีวิตความเปนอยูโดยท่ัวไปของสตรีไทยในอดีต  คานิยมเกี่ยวกับสตรีไทย และอทิธิพล         

สําคัญที่มีตอสภาพชีวติของสตรีไทย  สวนประเดน็ที่สองไดศึกษาสถานภาพของสตรีไทยใน

วรรณกรรม   โดยศึกษาจากวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร ชวงป พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔ (รัชกาล           

ที่ ๑-รัชกาลที่ ๓) ทั้งสิ้นจํานวน  ๘ เร่ืองดวยกัน คือ   

 

๑) เสภาเรื่องขนุชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ    

๒) พระอภยัมณี ฉบับของสุนทรภู   

๓) บทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย   



 ๒๐ 

๔) บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย    

๕) บทละครนอกเรื่องไกรทอง พระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย            

๖) กากกีลอนสุภาพ ฉบับของเจาพระยาพระคลัง (หน)    

๗) กฤษณาสอนนองคําฉันท ฉบับพระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต

ชิโนรส   

๘) สุภาษิตสอนสตรี ฉบับของนายภู กวใีนสมัยรัชกาลที่ ๓ ผูแตงนิทานคํากลอนเรือ่งนก

กระจาบ   

โดยที่ผูวิจยัทําการศึกษาในดานการฝกอบรม ดานครอบครัว ดานกฎหมาย ดานสังคม                

และดานการประกอบอาชีพ  

 

 ผลการศึกษาพบวาสตรีช้ันสูงไดรับการศึกษาอบรมในราชสํานัก  สวนสตรีพนักงานชาววัง

ตลอดจนพระสนมกํานัลจะไดรับการศึกษาอบรมจากบานขุนนางผูใหญ วังเจานายและราชสํานัก   

สวนในเรื่องวชิาหนังสือนั้น สตรีช้ันสูงจะไดรับการศึกษาอบรมใหสามารถอานออกเขียนได มกีาร

ฝกหัดใหแตงคําประพันธรอยกรองขั้นพืน้ฐาน แตก็พบวามีเจานายสตรีหลายพระองคเปนกวีทีม่ี

ความสามารถนิพนธบทรอยกรองไดดีไมนอยกวาผูชาย อาทิ  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา            

มณฑา  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอบุล  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตร  และ

พระองคเจาดาราวดี (มีเพลงยาวโตตอบกับสมเด็จพระบวรราชเจามหาศกัดิพลเสพย เมือ่คร้ังเปน           

กรมหมื่นมหาศักดิพลเสพย) เปนตน  สวนสตรีพนักงานชาววังจะไดรับการฝกอบรมใหอานออก             

เขียนไดเชนกนั บางรายมคีวามสามารถในเชิงการประพันธที่เปนเยีย่ม อาทิ  คุณพุมและคุณสุวรรณ  

สวนสตรีชาวบานมักไมไดรับโอกาสเชนเดียวกับสตรีช้ันสูงและสตรีพนักงานชาววงั ฉะนั้นสวน           

ใหญจึงไมสามารถจะอานออกเขียนได  มีบางรายสามารถอานออกเขียนได แตมักเปนบุตรหรือ          

ภรรยาขุนนางขาราชการทั้งในกรุงและหัวเมือง  

 

 พิพาดา  ยังเจรญิ และ สุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา (๒๕๒๙) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาและ        

ผลกระทบตอสังคมไทยสมัยตนรัตนโกสนิทร (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔)” แลวกลาวถึงการศึกษาของ       

สตรีไทยในสงัคมสมัย ตนรัตนโกสินทรวา จากความคลีค่ลายทางโลกทัศนของสังคมเปนผลให

การศึกษาสําหรับสตรีในสมัยตนรัตนโกสนิทรมีแนวโนมที่ใหคุณคาแกการศึกษาดานหนังสือ    



 ๒๑ 

มากขึ้น โดยเฉพาะในหมูสตรีชนชั้นนํา  แมวาคานิยมเดมิซึ่งเนนการศกึษาเพื่อเปนแมบานแมเรือน           

จะยังคงมีบทบาทอยูมากก็ตาม  นอกจากนีผู้วิจัยยังกลาวถึงกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรและ

วรรณกรรมของกวีหญิงแลวใหขอสังเกตไววา  วรรณกรรมไมเพียงแตแสดงถึงความรูในเชิง           

อักษรศาสตรของกวีหญิงเหลานี้เทานั้น แตยังแสดงถึงความคิดอานที่เฉยีบแหลมเทยีบเทากับ              

กวีผูชายในสมยัเดยีวกันดวย 

 

๓.  งานวิจัยท่ีศึกษามโนทัศนของกวีสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากวรรณกรรม 

 

 ดวงมน  จิตรจาํนงค (๒๕๔๔) ศึกษาวจิัยเร่ือง “คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทย 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน” แลวอภิปรายถึงความสําคัญของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

วาเปนสวนหนึ่งของการฟนฟูวัฒนธรรมในการสถาปนาราชอาณาจักรใหม  แตวรรณคดีสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนก็มใิชงานลอกเลียนของเกา  เพราะแมวามีเคาโครงเรื่องไมตางจากเดิม 

แตก็มีการศกึษาที่ยืนยันไดวากวีสมัยรัตนโกสินทรสรางสรรคผลงานขึ้นตามทัศนะและเนื้อหา 

ทางอารมณของตนเอง  สวนงานประพันธที่เคยดํารงอยูในสมัยอยุธยากไ็ดรับการแตงซอมโดย   

ครบถวน  นอกจากนี้ยังมีงานที่ไมไดแตงขึ้นจากเคาโครงเรื่องของงานประพันธเดิม  ซ่ึงชี้ใหเหน็วา

ความหลากหลายและลักษณะรวมของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร  มีความสําคัญที่ผูกโยงกับการ            

ฟนฟวูฒันธรรมและการดํารงอยูในยุคที่เชือ่มตอระหวางสมัยเกากับสมยัใหม  ซ่ึงถือวายุคนี้มี         

วรรณคดีที่มีคณุคาเปนอยางมาก 

 

 ผูศึกษาไดอภปิรายวาการเนนความสําคัญของอักษรนับเปนเครื่องบงชี้ความเติบโตของ

วรรณคดีลายลักษณในหมูประชาชนในสมัยรัตนโกสินทรไดอยางชัดเจน  แมแตกวหีญิงเชนคุณพุม 

ก็ยังชี้ความสําคัญของปญญาและงานวรรณศิลปที่ประกอบขึ้นดวยอักษรเชนกัน  ซ่ึงจะเหน็ไดจาก 

การที่คุณพุมไดแสดงความภมูิใจที่ตนแตงกลอนอักษรได จนถึงขั้นเรียกงานของตนวาเปนการ   

“เขียนคํารําพนั...ใหดํารงแทนพงศาวดาร” โดยไมตองเปนอาลักษณ  นอกจากนี้ผูศกึษาสรุปวา 

ความเชื่อมโยงของปญญาและภาษาในสื่ออักษรนี้นาจะเปนอิทธิพลสวนหนึ่งจากตะวันตกดวย 

 

 

 



 ๒๒ 

 นิธิ  เอียวศรวีงศ (๒๕๔๓) ศึกษาประวัติศาสตรและวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร ไวใน 

หนังสือเร่ือง “ปากไกและใบเรือ วาดวยการประวัติศาสตร-วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร” โดย        

กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงดานวรรณกรรมในตนรัตนโกสินทรวา  ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 

ดานวรรณกรรมนั้นเริ่มมีมาตัง้แตชวงปลายอยุธยา  และความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเติบโตจน

กลายเปนแนวทางใหมของวรรณกรรมราชสํานักหรือชนชั้นสูง ซ่ึงลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่              

ผูศึกษาสรปุไวมี ๒ ทิศทาง กลาวคือ ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมประชาชนและวรรณกรรม          

ราชสํานักมีเพิม่มากขึ้น  โดยเฉพาะที่ทางราชสํานักนําเอาสมบัติทางวรรณกรรมของประชาชน           

หลายอยางไปดัดแปลงใชเปนของตนเอง  สวนทิศทางอกีอยางคือ การลดลักษณะทางพิธีกรรมของ

วรรณกรรมราชสํานักลงจนทําใหลักษณะศักดิ์สิทธิ์ล้ีลับของวรรณกรรมราชสํานักอยธุยาเลือนราง             

ไปเปนอันมาก 

 

 นอกจากนี้ผูศกึษายังอภิปรายถึงวัฒนธรรมกระฎมพใีนวรรณกรรมตนรัตนโกสินทรไว 
ดวยวาระบบคานิยมของพวกกระฎมพี  ซ่ึงเปนชนชั้นนําของสังคมไทยนับตั้งแตตนรัตนโกสินทร          
เปนตนมา  ไดแสดงออกไวในงานวรรณกรรมและอาศัยวรรณกรรมเปนสื่อสงผานคานิยมเหลานั้น    
มายังชนชั้นเบือ้งลางในสมัยตอมาดวย  ผูศึกษากลาวไวอีกดวยวาความเฟองฟูของกระฎมพีทําให   
ผูหญิงกระฎมพีเขาไปมีบทบาทในสังคมมากขึ้นดวย  สวนในเรื่องวรรณกรรมผูศึกษากลาววา
วัฒนธรรมกระฎมพีไดมีสวนกําหนดความเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพวรรณกรรมจากเดิมที่ฟงการอาน            
(มีผูอานหรือขบัวรรณกรรมใหฟง จึงเรยีกวาอานดวยห)ู มาเปนการอานดวยตามากขึ้น และกวีที่ถือ         
วาเปนคนแรก ๆ ที่เร่ิมแตงกวีนิพนธดวยตา (มุงใหอานดวยตา) นาจะเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา            
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เชนที่เห็นไดวาทรงเครงครัดรูปของครุ-ลหุในการทรงพระนิพนธฉันท           
ซ่ึงตางจากการแตงฉันทที่นยิมแตงกันในสมัยอยุธยานั่นเอง 
 
  อยางไรก็ตาม ผูศึกษายังไดกลาวถึงวรรณกรรมในสมัยตนรัตนโกสินทรที่ยังแตงเพื่ออาน           
ดวยหูไวดวย  โดยกลาวถึงวรรณกรรมของคุณสุวรรณเรือ่งพระมะเหลเถไถวานับเปนการพัฒนาขัน้
สูงสุดของวรรณกรรมที่อานดวยหู  เพราะหากปราศจากการรับรูความหมายจากเสียงแลว  ถอยคําที ่       
ใชจะไมมีความหมายจนอานไมรูเร่ืองเลย  ผูศึกษาสรุปวาไมวาผูนิพนธเร่ืองนี้จะวิกลจริตหรือไม          
ก็ยังสามารถจบัประเด็นหลักของวรรณกรรมรวมสมัยที่เปนวรรณกรรมเพื่อการอานไดและทดลอง             
งานเขยีนที่มีความหมายในลกัษณะที่ไรความหมายไดสําเร็จ 
 



 ๒๓ 

บทที่ ๓ 

 
กวีหญิงไทยกับการสรางสรรควรรณกรรม 

 
ในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรม เพศหญิงมีความสําคัญเพราะไดรับการยกยองใน          

ฐานะผูใหกําเนิด และเปนสญัลักษณแหงความอุดมสมบูรณ โดยจะแสดงผานทางความเชื่อตาง ๆ           
ที่ปรากฏในสังคม เชนความเชื่อที่วาเทพผูสิงสถิตอยูในไรนาและเปนเทพแหงความอุดมสมบูรณ           
ของการเพาะปลูกคือแมโพสพ  ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาดานคติความเชื่อทางพทุธศาสนา           
ผูหญิงมีสถานภาพต่ํากวาผูชายเปนอยางมาก ดังจะเหน็วาผูชายสามารถบวชเรียนได แตมีความเชื่อ           
วาเพศหญิงมีอํานาจในทางลบถึงขั้นทําลายพรตของนักบวช  ในพุทธศาสนาจึงยกยองเพศชายและ             
กีดกนัเพศหญงิ โดยเฉพาะในหมูชนชัน้สูง ปรากฏวาผูหญิงจะตกอยูในอํานาจของผูชายโดยสื่อมา         
ทางความเชื่อเร่ืองการเปนกลุสตรี และความเขมงวดเรื่องความประพฤติดังปรากฏอยูในวรรณกรรม   
ตาง ๆ เชนในเรื่องกฤษณาสอนนองคําฉันท สุภาษิตสอนหญิง เปนตน  
 
 จะเห็นวาในอดีต อุดมคติและคานิยมของสงัคมในเรื่องอํานาจในครวัเรือนและที่ดนิในการ
ประกอบอาชพี รวมทั้งการศึกษาไมเอื้อตอผูหญิง เนื่องจากศูนยกลางการศึกษาสําคญัแหลงหนึ่งคอื          
วัด  การตองศกึษากับพระ ทาํใหความรูทางหนังสือของผูหญิงในสังคมไทยมีนอยกวาผูชาย  สวน           
ชนชั้นสูงในราชสํานักนั้น แมผูหญิงจะมีโอกาสไดรับการศึกษาวิชาหนงัสือในวัง  แตก็มักจํากัดอยู            
ที่งานศิลปหัตถกรรมและการบานการเรือนเปนสวนใหญ ดังนั้นผูหญิงที่มีความรู ถึงขั้นสามารถ
สรางสรรควรรณกรรมไดจึงมีไมมากนกั สงผลใหวรรณกรรมที่แตงโดยกวีหญิงมีจํานวนนอยกวา
วรรณกรรมทีแ่ตงโดยกวีชาย 
 

วรรณกรรมของกวีหญิงไทย 

 

 ในแวดวงการศึกษาวรรณคดีไทยที่เกี่ยวกบัการสรางสรรควรรณกรรมของหญิงไทยมีการ          

สรุปไววาหญงิไทยในอดีตที่มีความสามารถถึงขั้นแตงคําประพันธไดและถือวาเปนกวีมีอยู                        

ไมมากนกั  อยางไรก็ตามพบวาไดเคยมีการสันนิษฐานวาไทยมีกวีหญิงมาตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง             

สมัยตนรัตนโกสินทร  แมวาในปจจุบัน ขอสันนิษฐานและขอสรุปของการศึกษาเกี่ยวกับกวีหญิง           

และสมัยที่แตงดังกลาวยังไมเปนที่ยุติ แตผูวิจัยมีความเห็นวาเมื่อจะศกึษาเรื่องวรรณกรรมของ      



 ๒๔ 

กวีหญิงของไทย ก็ควรจะนาํขอสันนิษฐานและขอสรุปเหลานั้นมากลาวถึงไวดวยเปนเบื้องแรก   

สําหรับวรรณกรรมที่เคยเชื่อวาเปนเรื่องที่สรางสรรคโดยกวีหญิงตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัย                  

ตนรัตนโกสินทรมีหลายเรื่องดวยกัน  มีรายละเอียดตามลําดับระยะเวลาในการแตง (ตามการ 

สันนิษฐานเดมิ) ดังนี ้

 
๑.  กวีหญิงสมยัสุโขทัย 

 

๑.๑  นางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณ  ผูแตงวรรณคดีเร่ืองนางนพมาศหรือตํารับ                         

ทาวศรีจุฬาลักษณ 

 

วรรณคดีเร่ืองนางนพมาศหรือตําหรับทาวศรีจุฬาลักษณเปนเรื่องที่เคยเชื่อกันวาเปน

วรรณคดีสมัยสุโขทัยและนางนพมาศผูแตงเปนกวีในสมยัพระรวงแหงกรุงสุโขทัย  แตตอมา                  

ไดมีผูศึกษาวรรณคดีเร่ืองนางนพมาศหลายคน อาทิ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา                

ดํารงราชานุภาพ  นิธิ  เอียวศรีวงศ  สุจิตต  วงษเทศ และสุพจน  แจงเรว็ ตางลงความเห็นพองกันวา

วรรณคดีเร่ืองนี้แตงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรราวรัชกาลที่ ๒ หรือรัชกาลที่ ๓  และนาจะมีผูแตง

มากกวาหนึ่งคน  เพราะอยางนอยก็มีเหตุผลที่นาเชื่อถือไดวามีพระราชนพินธพระบาทสมเด็จพระ        

นั่งเกลาเจาอยูหัวปนอยูดวย หรือไมก็เชื่อวานาจะทรงมีสวนเกี่ยวของอยางสําคัญในการพระราช             

นิพนธเร่ืองนี้อยูบาง  จากขอสันนิษฐานของนักวิชาการขางตน  สรุปไดวาวรรณคดีเร่ืองนางนพมาศ            

ไมนาจะเปนวรรณคดีที่แตงขึ้นในสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังไมนาจะเปนเรือ่งที่แตงโดยกวีหญิงที่มีช่ือวา 

นางนพมาศ  

 
๒.  กวีหญิงสมัยอยุธยาตอนตน 

 

๒.๑  เจานายสตรีฝายในชั้นผูใหญ  ผูแตงยวนพายโคลงดัน้  

 

นักวรรณคดีศกึษาตั้งขอสันนิษฐานและใหขอสรุปในเรือ่งผูแตงและสมัยที่แตง            

ยวนพายโคลงดั้นไวดงันี ้



 ๒๕ 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๔๖๕ อางถงึใน        

วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๑, ๒๕๔๐: คํานํา) ทรงสันนษิฐานเรื่องสมยัที่แตงและผูแตงวรรณคดี          

เร่ืองยวนพายโคลงดั้น๒  ไววา นาจะแตงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (ครองราชยตั้งแต พ.ศ.

๒๐๓๒-พ.ศ.๒๐๗๒) ซ่ึงเปนพระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ผูแตงนาจะเปนผูมีความรู

เชี่ยวชาญทั้งในทางภาษาและขนบธรรมเนยีมราชการ และคงจะเปนกวคีนสําคัญในชวงสมัยที่มีการ 

แตงวรรณคดีเร่ืองนี้ดวย 

 

เปลื้อง  ณ  นคร (๒๕๒๗: ๖๘) แสดงความเห็นเกี่ยวกับสมัยที่แตงยวนพายโคลงดัน้๓           

ไววานักคนความีความเหน็ตางกันไปสองทางคือ แตงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และแตง        

ในสมัยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซ่ึงครองราชยตั้งแต พ.ศ.๒๐๓๔-พ.ศ.๒๐๗๒  สวนในเรื่อง          

ผูแตงนั้น เปลือ้ง  ณ  นครไมยืนยนัวาผูแตงยวนพายโคลงดั้นคือใคร 

 

พระบริหารเทพธานี (อางถึงใน ชลดา  เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔: ๖๒) สันนิษฐานวา         

ผูแตงยวนพายโคลงดั้นเปนพระภกิษุช่ือ “พระสุริยวงษ” ซ่ึงก็คือ พระเยาวราชเจาผูเปนโอรสใน          

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและเปนพระเชษฐาในสมเดจ็พระรามาธิบดีที่ ๒ ที่ประสูติแตพระสนม 

นอกจากนี้พระบริหารเทพธานียังกลาววาผูแตงเรื่องยวนพายโคลงดัน้เปนกวีคนเดยีวกันกับทีแ่ตง           

เร่ืองทวาทศมาสโคลงดั้น ในรัชสมัยสมเดจ็พระรามาธิบดีที่ ๒ ดวย 

 

ฉันทิชย  กระแสสินธุ (๒๕๑๓ อางถงึใน ชลดา  เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔: ๕๙)             

กลาวถึง ผูแตงไววาไมทราบแนชัดวาผูแตงวรรณคดีเร่ืองยวนพายโคลงดั้นเปนใคร  แตแตงหลัง         

พ.ศ.๒๐๔๖ ในรัชสมัยสมเดจ็พระรามาธิบดีที่ ๒ 

 

 

 

                                                 
๒  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเรียกช่ือวรรณคดีวา ลิลิตยวนพาย 
๓  เปลื้อง  ณ นคร เรียกช่ือวรรณคดีวา ลิลิตยวนพาย 



 ๒๖ 

วิภา  กงกะนันท (๒๕๓๘) ไดศึกษาวรรณคดีเร่ืองยวนพายโคลงดั้น ๔ แลวสรุปวา         

ยวนพายโคลงดั้น เปนวรรณคดีที่แตงขึ้นในแผนดนิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หลังศึกเชลียง           

ใน พ.ศ.๒๐๑๗ และกอน พ.ศ.๒๐๒๕  กวีคือ “เจานายสตรีฝายในชั้นผูใหญ”  ผูศึกษากลาววา              

เจานายสตรีพระองคนี้ ถามิใชภรรยาของหมื่นนคร ผูซ่ึงกวีใชคําเรียกแทนชื่อวา “นางเมือง” คือ         

เปนนางพญาแหงเมืองเชียงชืน่  กวกี็อาจเปนญาติสนิทของภรรยาของหมื่นนคร  นอกจากนีว้ิภา            

ยังกลาวไวดวยวา  กวีผูนี้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศสุโขทัยในเมืองเชลียง และเปนพระญาติ               

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อีกทั้งยังอาจเปนพระญาติผูใหญหรือพระราชมารดาของสมเด็จ            

พระรามาธิบดทีี่ ๒  

 

พลตรี ม.ร.ว.ศุภวัฒน  เกษมศรี (อางถึงใน ชลดา  เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔: ๖๑)               

ไดเสนอ ความเห็นไววา ผูแตงเรื่องยวนพายโคลงดั้นนาจะไดแกพระภิกษุผูมีนามวา “พระปญญา    

พิศาล”  และสันนิษฐานไววายวนพายโคลงดั้นนาจะแตงขึ้นกอนชวงเวลาที่มีการแตงมหาชาติ             

คําหลวงหรือระหวาง พ.ศ.๒๐๑๖- พ.ศ.๒๐๒๕ ซ่ึงตรงกบัสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

นิยะดา  เหลาสุนทร (๒๕๓๕ ข: ๓๔-๔๑.) มีความเห็นสอดคลองกับพลตรี ม.ร.ว. 

ศุภวัฒน เกษมศรีที่วาผูแตงเรือ่งยวนพายโคลงดั้นนาจะไดแกพระภิกษุผูมีนามวา “พระปญญา          

พิศาล”  แตก็ไดใหขอเสนอวาสมัยที่แตงวรรณกรรมเรื่องนี้นาจะเปนในสมัยสมเด็จพระราชาธิราช       

ที่ ๓  

 

ชลดา  เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๔: ๖๓) ไดแสดงความคิดเหน็ไววา ผูแตงเรื่องยวนพาย 

โคลงดั้นนาจะเปนพระภิกษุ ซ่ึงก็คือพระเยาวราชเจา ผูเปนพระโอรสในสมเด็จพระบรมไตร           

โลกนาถ  

 
ในปจจุบนันีก้ารศึกษาเรื่องผูแตงวรรณคดีเร่ืองยวนพายโคลงดั้นถือวายงัไมเปนที่          

ส้ินสุด นักวรรณคดีศึกษาสวนใหญคงใหขอสรุปไววายังไมทราบแนชัดวาผูแตงคือใคร 

 

 
                                                 
๔

  วิภา  กงกะนันท เรียกช่ือวรรณคดีวา กวีนิพนธเรื่องยวนพาย 



 ๒๗ 

๒.๒  เจานายสตรีฝายในชั้นผูใหญ  ผูแตงลิลิตพระลอ  

 

นักวรรณคดีศกึษาตั้งขอสันนิษฐานและใหขอสรุปในเรือ่งผูแตงลิลิตพระลอไวดังนี ้

 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๔๖๕ อางถงึใน            

วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๑, ๒๕๔๐: คํานํา) ประทานคําอธิบายเกี่ยวกับผูแตงลิลิตพระลอวา           

ไมใชทั้ง “มหาราช” และ “เยาวราช” แตนาจะเปนบุคคลชั้นสูงในราชสํานักแตงเพื่อถวายพระเจา

แผนดิน  และยังทรงสันนิษฐานวาผูแตงนาจะแตงวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้นตั้งแตเมื่อคร้ังยังเปน               

พระราชโอรส  และตอมาไดรับแตงตั้งใหเปนพระมหากษัตริย แตตอมาเมื่อมีรวบรวมฉบับชําระ

หนังสือเร่ืองลิลิตพระลอ (อาจเปนเมื่อแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร)  สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ             

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมีมติวา “เยาวราช” และ “มหาราช” คือบุคคลคนเดียวกัน  โดยได

แตงลิลิตพระลอไวกอนหนาที่จะขึ้นเปนพระมหากษัตริย  อาจจะเปนพระมหากษตัริยพระองคใด         

พระองคหนึ่ง หรืออาจเปนสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธางกูรก็เปนได  สวนสมัยทีแ่ตงลิลิต             

พระลอนั้น ทรงสรุปวาแตงขึน้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ราวป พ.ศ.๑๙๙๑ จนถึง พ.ศ.๒๐๒๖ 

 

เปลื้อง  ณ  นคร (๒๕๒๗: ๑๔๐-๑๔๑) แสดงความเห็นเกีย่วกับผูแตงลิลิตพระลอวา          
มีการสันนิษฐานที่แตกตางกนัไป โดยกลาวถึงหนังสือช่ือ ตํานานเรื่องพระลอ ๕ วาเปนหนังสือที่    
เชื่อวาผูแตงอาจเปนสมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ ๓ (สมเด็จพระอนิทราชาที่ ๒) หรือ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ หรือ สมเด็จพระบรมราชามหาพุทธางกูรกไ็ด  และตามทีเ่ขาใจกนัมานัน้  ผูเขียน         
กลาววาอาจเปนพระราชนิพนธในสมเด็จพระนารายณมหาราช  แตเปลื้อง  ณ นครคิดวานาจะเปน         
พระยาแสนหลวง เจาเมืองเชียงใหม  

 
พระบริหารเทพธานีกลาววา ผูแตงลิลิตพระลอเปนพระราชโอรสสมเด็จพระ               

บรมไตรโลกนาถ  และตอมาไดเปนพระมหากษัตริย คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (๒๕๑๔               

อางถึงใน ชลดา  เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔: ๑๖๖) 

 

                                                 
๕ เปนหนังสือที่พิมพโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ 



 ๒๘ 

ม.ร.ว.สุมนชาติ  สวัสดิกุล (ม.ป.ป. อางถึงใน วภิา  กงกะนันท, ๒๕๓๘) สรุปวา                    

ผูแตงลิลิตพระลอคือสมเด็จพระรามาธิบดทีี่ ๒ และพระเยาวราช  สวนผูคัดเขียนคือสมเด็จพระ            

บรมราชาที่ ๔ หรือสมเด็จพระหนอพุทธางกูร  

 

ฉันทิชย  กระแสสินธุ (ม.ป.ป. อางถึงใน วภิา  กงกะนนัท, ๒๕๓๘) กลาวไววา ผูแตง

ลิลิตพระลอคือพระมหาราชครูในแผนดนิสมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงพระนิพนธซอม            

 

วิภา  กงกะนันท (๒๕๓๘) ไดศึกษาวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ แลวใหขอสรุปไววา            
ลิลิตพระลอแตงในสมัยสมเด็จพระรามาธบิดีที่ ๒ แหงกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงครองราชยระหวาง               
พ.ศ.๒๐๓๔ ถึง พ.ศ.๒๐๗๒  และแตงโดยกวีที่เปนเจานายสตรีฝายในชัน้ผูใหญ ซ่ึงนาจะเปน           
พระราชมารดาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีบรรดาศักดิ์และอาวุโสสูง และสืบเชื้อสาย          
มาจากราชวงศสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แหงกรุงศรีอยธุยา  

 
นอกจากนี้วภิา  กงกะนันทยังไดเสนอสมมตุิฐานเกีย่วกับผูแตงยวนพายโคลงดั้นและ           

ลิลิตพระลอเอาไววานาจะเปนบุคคลคนเดยีวกัน  และอาจจะเปน “นางพญา” แหงเมอืงเชียงชื่น          
หรือเปนพระราชมารดาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แหงกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเปนเชื้อพระวงศสุโขทัย         
อีกดวย แตขอสรุปดังกลาวนีย้ังไมเปนทีย่อมรับในแวดวงวิชาการทางวรรณคดีไทย  
 

ชลดา  เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๔: ๑๖๙) กลาวไววา ผูแตงลิลิตพระลอนาจะเปนกวใีน        

ราชสํานัก และแตงลิลิตพระลอในสมัยสมเด็จพระรามาธบิดีที่ ๒ พระราชโอรสในสมเด็จพระ          

บรมไตรโลกนาถ ซ่ึงนาจะแตงหลังจากทีม่ีการหลอพระพุทธรูปศรีสรรเพชญขึ้นแลว คือประมาณ        

พ.ศ.๒๐๔๖ 

 

อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องผูแตงวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอถือวายังไมเปนที่ส้ินสุด            

นักวรรณคดีศกึษาสวนใหญคงใหขอสรุปไววายังไมทราบแนชัดวาผูแตงคือใคร 

 
 
 



 ๒๙ 

 
๓.  กวีหญิงสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

๓.๑  เจาฟาหญิงกุณฑล  ผูทรงนิพนธบทละครเรื่องดาหลัง (อิเหนาใหญ) 

 

๓.๒  เจาฟาหญิงมงกุฎ  ผูทรงนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา (อิเหนาเล็ก) ๖ 

 

ขอสรุปที่วาบทละครเรื่องดาหลังเปนพระนิพนธของเจาฟาหญิงกณุฑล และบทละคร

เร่ืองอิเหนาเปนพระนพินธของเจาฟาหญิงมงกุฎนั้น  เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในวงวิชาการ            

ทางวรรณคดีไทย  มีนักวิชาการหลายทานกลาวถึงงานนพินธทั้ง ๒ เร่ืองนี้ไว แตไมพบตนฉบับ           

แตอยางใด  

 

แมจะไมพบตนฉบับของบทละครเรื่องดาหลังและบทละครเรื่องอิเหนา แตก็มี          

หลักฐานวาอิเหนาเปนเรื่องที่ปรากฏในสมัยอยธุยาตอนปลายจริง เชนที่มีการกลาวถึงเรื่องนี้ไวใน              

บุณโณวาทคําฉันทของพระมหานาควดัทาทรายวา 

 

        รองเรื่องระเดนโดย  บุษบาตุนาหงนั 

        พาพักคุหาบรร-  พตรวมฤดีโฉม 

(พระมหานาควัดทาทราย, ๒๕๔๕: ๓๓๔) 

 

นอกจากนี้ยังมบีทละครอิเหนาครั้งกรุงเกา ซ่ึงไดตนฉบบัมาจากเมือง               

นครศรีธรรมราชที่เคยเขาใจกันวาเปนพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก          

มหาราช แตตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงพระราชดําริวานาจะเปนเรื่อง            

อิเหนาครั้งกรงุเกา  (สมัยอยธุยาตอนปลาย) เสียมากกวา  

 

                                                 
๖ ที่เรียกวา อิเหนาใหญและอิเหนาเล็กนั้น เพราะมีเนื้อความตางกันและนาจะเปนเพราะในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

มีความหมายวาเปนอิเหนาของพระองคใหญและอิเหนาของพระองคเล็ก 

 



 ๓๐ 

สวนหลักฐานที่สามารถเปนเครื่องยืนยนัวาบทละครเรื่องดาหลังและบทละครเรื่อง  

อิเหนาเปนพระนิพนธของเจาฟาหญิงทั้ง ๒ พระองค คือ มีการกลาวถึงไวในเพลงยาวทายบทละคร 

เร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัยวา  

 

 อันอิเหนาเอามาทําเปนคํารอง สําหรับงานการฉลองกองกุศล 

 คร้ังกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ แตเร่ืองตนตกหายพลัดพรายไป 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, ๒๕๔๓: ๑๑๔๙) 

 

กลอนขางตนนี้สามารถยืนยนัไดวาบทละครทั้ง ๒ เร่ืองเปนพระนพินธของ           

เจาฟาหญิงทั้ง ๒ พระองคจริง เพราะยุคสมยัที่ทรงนิพนธงานเปนสมัยอยุธยาตอนปลาย และนาจะ          

อยูในชวงรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ (ครองราชยระหวาง พ.ศ.๒๒๗๕-พ.ศ.๒๓๐๑) ซ่ึงมี        

ระยะเวลาหางจากสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยประมาณ ๗๐-๘๐ ป            

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยัทรงครองราชยระหวาง พ.ศ.๒๓๕๒- พ.ศ.๒๓๖๗) และ            

การที่ระยะเวลาที่แตงเรื่องหางกันราว ๗๐-๘๐ ป ซ่ึงไมเกนิ ๒ ช่ัวอายุคน จึงเชื่อไดวาประวัติความ

เปนมาตลอดจนเรื่องราวและตัวบทของพระนิพนธบทละครทั้ง ๒ เร่ืองของเจาฟาหญงิทั้ง ๒          

พระองคคงนาจะยังคงปรากฏอยูในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทาํใหสรุปไดวา             

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผูหญิงที่มีความสามารถถึงขั้นเปนกวีคือ เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ 

 

นอกจากนี้ยังพบวาในหนังสือเพลงยาวคารมเกาไดกลาวถึงผูหญิงชื่อยายจนัอุษาวาได    

แตงเพลงยาวไว ๒ บท แมวาเพลงยาวดังกลาวจะมีความยาวไมมากนัก คือ ๒๘ คํากลอน และ ๑๖              

คํากลอน และไมสามารถระบุระยะเวลาในการแตงได ทั้งยังไมมีประวัตใินการแตงและประวัติของ          

กวีผูแตง แตเพลงยาวทั้ง ๒ บทนี้ไดแสดงใหเห็นความสามารถของหญิงไทยในการสรางสรรค  

วรรณคดี  

 

อยางไรก็ตามในการศึกษาครัง้นี้ ผูวิจยัจะศกึษาวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตน
รัตนโกสินทรเปนหลัก เพราะการศึกษาเกีย่วกับผูแตงวรรณกรรมในสมยักอนหนานีย้งัไมเปนที่ยตุิ
เพราะบางกรณีก็เชื่อวาไมใชวรรณกรรมที่กวีหญิงแตง เชน เร่ืองนางนพมาศ หรือบางกรณีกไ็มเปน      
ที่ยอมรับอยางแพรหลาย เชน วรรณคดเีร่ืองยวนพายโคลงดั้นและลิลิตพระลอ ในบางกรณีกไ็มพบ         



 ๓๑ 

ตัวบทที่จะใชในการศึกษา  เชน บทละครเรื่องดาหลังและบทละครเรื่องอิเหนา  และในบางกรณีก็          
ระบุระยะเวลาในการแตงได เชน เพลงยาวของยายจนัอุษา จึงจะไมนับวรรณกรรมและกวหีญิง           
เหลานี้รวมไวในการศึกษา   
 

กวีหญิงในสมัยตนรตันโกสนิทร 
 

 จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในสมัยตนรัตนโกสินทรมีวรรณกรรมที่แตงโดยกวีหญิงอยู            

จํานวนหนึ่ง ซ่ึงมากพอที่จะนํามาศึกษามโนทัศน กลวิธีการนําเสนอ และอัตลักษณของกวีเหลานี้ได 

ตอไปนี้จึงจะกลาวถึงกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรพรอมทั้ง วรรณกรรมที่กวีหญิงเหลานี้   

สรางสรรคไวโดยละเอยีดเพือ่เปนพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะหบทตอ ๆ ไป 

 
๑.  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร ผูทรงนิพนธเร่ืองนิพานวังนา ๗    

 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรเปนพระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจา               

มหาสุรสิงหนาท (วังหนา) ประสูติแตนักองคอี พระธิดาของสมเด็จพระอุไทยราชา เจากรุงกัมพูชา            
ไดดํารงพระยศเปนพระเจาวรวงษเธอชั้น ๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ๘  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
กัมพุชฉัตรทรงนิพนธกลอนเพลงยาวเรื่องนิพานวังนาขึน้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา          
จุฬาโลกมหาราช เพื่อกลาวถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท              
ทรงนิพนธเลาถึงเหตุการณตาง ๆ ในพระราชวังที่เกดิขึ้นในระหวางนั้น  รวมทั้งเหตกุารณหลังจากที่
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเสดจ็ทิวงคตแลววามีอะไรเกดิขึ้นบาง  ไดทรงคร่ําครวญ              
และยกยองพระเกยีรติยศและพระเดชานภุาพ  ตลอดจนพระปรีชาสามารถในสมเด็จพระบวรราชเจา
มหาสุรสิงหนาทสลับกันไปมาดวย  

 
 

 

 

                                                 
๗ พบวามีการเขียนช่ือเรื่องตางจากนี้ คือ นิพพานวังนา หรือ นิพพานวังหนา แตในที่นี้จะใชวา นิพานวังนา ตาม  

    ฉบับที่จะใชในการอางอิง 
๘

 สะกดตามตนฉบับที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงใช 



 ๓๒ 

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรไดทรงนิพนธถึงความทุกขในพระทยัของ            

พระองควา นอกจากเกิดการเคลือบแคลงกันระหวางวังหนากับวังหลวงแลว  ยังมเีหตกุารณที่ทําให            

วังหลวงตองขดัแยงกับขุนนางในราชสํานกัที่มีเชื้อสายมาจากเขมร ซ่ึงถือเปนฝายพระมารดาของ           

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรอีกดวย  แตภายหลังเรื่องราวกย็ุติลงไดดวยดี  ตอมาทรง           

เลาถึงเรื่องเมืองเขมรและพงศาวดารเขมร  

 

จากนั้นพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรไดทรงแสดงความสงสัยของพระองค         

ที่มีตอพระอัฐิ ของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวาเหตใุดจึงมีสีดํา ทรงกลาวถึงความ              

เสื่อมเกียรติเสือ่มยศภายหลังจากที่สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเสด็จทิวงคต  และยังทรง           

ตัดพอตอวาพระโอรสธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ซ่ึงประสูติแตพระสนมวา             

เคืองแคนกนัเอง ไมมีความสามัคคี พยาบาทปองรายกัน  

  

จะเห็นไดวานพิานวังนาเปนเรื่องที่กวีหญิงแตงขึ้นดวยอารมณที่หลากหลาย ทั้งโศกเศรา          

เสียใจ เคลือบแคลงสงสัย ติเตียนเหน็บแนม สรรเสริญและถวายพระพร ในตอนทายไดทรง             

สาปแชงไวดวย วรรณคดีเร่ืองนี้จึงแสดงถึงความสับสนในอารมณของกวีไดเปนอยางดี 

 

นิพานวังนา เร่ิมเรื่องดวยโคลงสี่สุภาพจํานวน ๑๒ บท ๙  ๒ บทแรกแตงเปนโคลงกระทู นํา

เร่ืองวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๙ ในการพิมพคราวแรกไดนําโคลงทั้งหมด ๑๒ บทมารวมไวตอนตนเรื่อง แตในตนฉบับตัวเขียนบางฉบับ              

   โคลงดังกลาวปรากฏแทรกอยูกลางเรื่อง 



 ๓๓ 

   นิ   ราศบาทเบื้องโอ  โมฬี 

  พาน   จะโสกทั้งศรี   อยุทธเยศ 

  วัง   เย็นสงัดต ี    อกรํ่า ก่ําเอย 

  นา   มุขพิมานเมศร   เมื้อมิ่งแรมหมอง 

   แต   พระจอมมงกุฎโลกย  แรมวัง 

  แผน   พิภพเพยีงพัง   มวยไหม 

  ดิน   โดยอดูรหวัง   หวั่นเทวศ 

  ตน   แตตีทรวงไห   หอนเวนวนัเสบย 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๐) 

 

จากนั้นดําเนนิเรื่องดวยกลอนสุภาพ โดยข้ึนตนดวยวรรครับและลงทายดวยเอย ตามขนบ             

นิยมของการแตงกลอนเพลงยาว ในตอนทายเรื่องแตงดวยกาพยยานี ๑๑ และรายสภุาพ 

 

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเปนกวหีญิงที่มีพระปรีชาสามารถในดาน           

การกวดีังเชนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชวจิารณไววา “. . . นาชมที่            

ผูแตงหนังสือนี้อยางหนึ่งวา หนังสือก็ไมรู เรียงขอความก็ไมเปน แตไดวากลอนดี ๆ ออกมาเปน           

หลายแหง . . . ” (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๔๖๑ อางถึงใน สุจิตต         

วงษเทศ, ๒๕๔๓) 

 
๒.  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล ผูทรงนิพนธ
กุมารคําฉันทรวมกัน  

  
พระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจาอุบลทรง         

รวมกันนิพนธเร่ืองกุมารคําฉันทขึ้นโดยนําเนื้อหาของกณัฑกุมารในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมาเปน 

เนื้อเร่ือง  เร่ิมเรื่องดวยการกลาวถึงพระเวสสันดรเสด็จไปประทับ ณ เขาวงกต พรอมดวยพระมัทรี                 

พระชาลีและพระกณัหา  จากนั้นจึงกลาวถึงชูชก ซ่ึงกําลังเดินทางไปเขาวงกต แลวกลาวถึงพระมัทรี    

ทรงพระสุบินในตอนใกลรุง  

 



 ๓๔ 

ตอมาเรื่องดําเนินไปถึงตอนพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินมาแตไกล ก็ทรงยินดยีิ่งเพราะจะได

บริจาคบุตรทาน  รับสั่งใหพระชาลีออกไปตอนรับชูชก  พระชาลีเมื่อทราบวาชูชกจะมาขอพระองค       

และพระกัณหาก็ทรงหวาดกลัวพากันหนีไปหลบในสระบัว ทําใหชูชกกลาวติเตยีนพระเวสสันดร                 

พระเวสสันดรทรงคะเนวาพระชาลีและพระกณัหาคงจะกลัวภยัจากชูชกจึงเสด็จหลบไปเสีย                   

จึงตรัสเรียกพระโอรสธิดาทั้งสองขึ้นมาจากสระ แลวทรงหลั่งน้ําจากพระเตาทักษิโณทกลงบนมือ        

ชูชกเพื่อเปนเครื่องหมายวาทรงยกพระโอรสธิดาใหเปนบุตรทาน  

 

คร้ันเสร็จสิ้นการบริจาคบุตรทานแลว ก็เกดิเหตุอัศจรรยขึ้น  ดวยเทพยดาบนสรวงสวรรค               

ตางแซซองอนุโมทนาสาธุการ  ฝายชูชกเมือ่ไดกุมารทั้งสองมาแลวก็ฉุดคราทุบตีโดยไมเกรงพระทยั

พระเวสสันดรแมแตนอย ยังผลใหพระเวสสันดรกริ้วและสลดพระทัยยิ่ง แตก็ขมพระทัยไวได              

หาไดถือโทษโกรธชูชกไม  

 

กุมารคําฉันทเปนเรื่องที่แตงขึ้นสมัยใดยังไมเปนที่ยนืยันแนชัด  ไดมีนกัวรรณคดีศกึษา           

หลายคนศึกษาเรื่องสมัยที่แตงและประวัตผูิแตง อาทิ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง             

ราชานุภาพ (๒๔๖๖ อางถึงใน กุมารคําฉนัท, ๒๕๓๙: คํานํา),  ฐะปะนีย  นาครทรรพ (๒๕๓๙)            

และเอนก  นาวิกมูล (๒๕๔๒)  ซ่ึงมีผลการศึกษาในทาํนองเดียวกัน คือ พระเจาบรมวงศเธอ              

พระองคเจามณฑา กับพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาหญิงอุบลเปนพระราชธิดาพระบาทสมเด็จ        

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ดํารงพระยศพระเจาบรมวงศเธอชั้น ๑ พระเจาบรมวงศเธอ         

พระองคเจามณฑา มีเจาจอมมารดานิ่มเปนพระมารดา  สวนพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล              

มีเจาจอมมารดาทอง เปนพระมารดา ทั้งสองพระองคประสูติหลังจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธ         

ยอดฟาจฬุาโลกมหาราชเสดจ็ปราบดาภิเษกแลว คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา                            

เปนองคที่ ๒๔ ประสูติเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๓ ส้ินพระชนมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๐๔                         

ในสมัยรัชกาลที่ ๔  สวนพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล เปนองคที่ ๓๑ ประสูติเมื่อวันศกุรที่           

๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๓๔ ส้ินพระชนมในรัชกาลที่ ๓ ไมทราบปที่แนนอน  

 
 สวนในเรื่องสมัยที่แตงกุมารคําฉันทนั้น  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง              
ราชานุภาพ (๒๔๖๖ อางถึงใน กุมารคําฉนัท, ๒๕๓๙: คํานํา) ทรงสันนิษฐานวาอาจจะแตงขึ้นใน          
สมัยรัชกาลที่ ๑ แลวมาแตงตอในรัชกาลที ่๒ หรือรัชกาลที่ ๓ ก็เปนได  แตกน็าสันนิษฐานอกีวา   



 ๓๕ 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให        
แตง (ซอม) มหาชาติคําหลวง ซ่ึงสูญหายไปบางสวนมาตั้งแตการเสียกรุงศรีอยุธยาใหบริบูรณ               
ครบทั้ง ๑๓ กัณฑนาจะเปนมูลเหตุชวนใหพระองคเจาหญิงทั้งสองพระองคทรงแตงกุมารคําฉันท           
ก็เปนได  และถากุมารคําฉันทแตงในสมยัรัชกาลที่ ๒ จริง  ก็กลาวไดวากวีหญิงในสมัย                      
ตนรัตนโกสินทรไดเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางวรรณศิลปของราชสํานักในสมัยนั้นและ                
ทําไดดีไมแพกวีชาย 

  
 เร่ืองกุมารคําฉันทแตงดวยคําประพันธประเภทฉันท ๖ ชนดิ คือ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑               
โตฎกฉันท ๑๒ วสันตดิลกฉันท ๑๔ มาลนิีฉันท ๑๕ สัททุลวิกกฬีิตฉนัท ๑๙ และสัทธราฉันท ๒๑ 
 และกาพยอีก ๒ ชนิด ไดแก กาพยฉบัง ๑๖ และกาพยสุรางคนางค ๒๘ สวนโคลงสี่สุภาพนั้น              
ใชแตงตอนไหวพระรัตนตรัย ไหวครูและพระชนกชนนี 

 
๓.  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ผูทรงนิพนธจดหมายเหตุความทรงจํา 
 

จดหมายเหตุความทรงจํา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวีเปน

วรรณกรรมทีบ่ันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรในลักษณะของจดหมายเหตุ  แตตางกันตรงที่               

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงนิพนธวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้นจากความทรงจาํ              

คาดวานาจะทรงนิพนธในตอนที่ทรงพระชราแลว  แตจากลักษณะการบันทึกเหตุการณที่เกดิขึ้นนับ          

ไดวาทรงมีความทรงจําแมนยํามาก  

 

เนื้อหากลาวถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลาวถึงเหตุการณ             

ในทางประวัตศิาสตร อาทิ สงครามกับพมาในสมัยกรุงธนบุรี การตีเมืองตาง ๆ เพื่อรวมใหเปน            

ปกแผนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช การทําสงครามกับกัมพูชา                 

การเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจากรุงปกกิง่แหงเมืองจีน เปนตน 

 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงเหตุการณที่เกดิขึ้นในราชสํานักวามกีารพระราชทานรางวัล และ          

ปูนบําเหนจ็แกใคร ในโอกาสใด และเมื่อใด  กลาวถึงการประชวรและสิ้นพระชนมของเจานาย             

ในราชสํานัก  รวมทั้งการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช และ 

 



 ๓๖ 

กลาวถึงพิธีพระเมรุของเจานายหลายพระองคที่จัดขึ้นในวัดตาง ๆ ในพระนคร  นอกจากนี้ยังได      

กลาวถึงการลงโทษและการประหารผูกระทําผิดในราชสํานักไวดวย 

 

ในจดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวียังมกีารกลาวถึง

พระราชพิธีทางศาสนาที่ทําขึ้นในสมัยนั้น รวมทั้งกลาวถึงการสังคายนาพระไตรปฏกในรัชกาล  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช  กลาวถึงการสรางและปฏิสังขรณวัดในและ         

นอกพระนคร รวมทั้งการรับและสมโภชพระบรมธาตุ  นอกจากนีย้ังมีการกลาวถึงเหตกุารณทั่วไป          

ในพระนคร อาทิ เหตุการณไฟไหมกลางพระนคร เปนตน 

 

 ดังนั้นจึงกลาวไดวาจดหมายเหตุความทรงจํา พระนพินธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง 

นรินทรเทวีเปนวรรณกรรมที่แสดงใหเหน็วาผูหญิงไดมีสวนในการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ทาง

ประวัติศาสตรของชาติไวดวย  ในขณะสวนใหญวรรณกรรมประวัติศาสตร เอกสารตาง ๆ รวมทั้ง

บันทึกทางประวัติศาสตรจะเปนผลงานของผูชายทั้งสิ้น 

 

จดหมายเหตุความทรงจาํ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวีแตงขึ้นใน   

สมัยใดและใครเปนผูแตงนั้น มีการศึกษาและยืนยันไวอยางแนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนังสือ          

พระราชวิจารณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัที่พระราชนิพนธไววา เมื่อทรงพิจารณา

โวหารรวมทั้งการดําเนนิความในเรื่องแลว  สันนิษฐานไดวาเปนเรื่องทีแ่ตงตั้งแตจุลศักราช ๑๑๒๙            

ถึง จุลศักราช  ๑๑๘๒ เปนเวลา ๕๓ ป ๑๐ และไดเขยีนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ดวยสํานวนผูหญิง            

ซ่ึงผูแตงนาจะเปนเจานาย  และทรงสรุปไวดวยวาจดหมายเหตุความทรงจําเรื่องนี้เปนของพระเจา 

ปยยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจาครอกวัดโพ)  

 

สวนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงวินิจฉยัเร่ืองผูแตงจดหมาย 

เหตุความทรงจําไวใน พ.ศ.๒๔๗๑ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชวินจิฉัยขางตน แตมีขอขัดแยงอยูบาง

ประเด็นคือ จดหมายเหตุความทรงจํานาจะมีผูแตง ๒ คน เพราะมี ๒ สํานวน แตกย็งัเชื่อไดวาใน

                                                 
๑๐ ตอมามีการคนพบจดหมายเหตุความทรงจําสํานวนใหม ซึ่งบันทึกเรื่องราวตั้งแตจุลศักราช ๑๑๘๓ ถึง                 

    จุลศักราช  ๑๒๐๐  



 ๓๗ 

ตอนตนนัน้พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงนิพนธ แตในตอนหลังยังไมทราบวาเปน

สํานวนของใคร 

 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันนกัวรรณคดีศึกษาสวนใหญก็ถือวาจดหมายเหตคุวามทรงจําเรือ่งนี้           
เปนพระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี และถึงแมวาจดหมายเหตุความทรงจํา          
เร่ืองนี้แตงเปนรอยแกว แตก็พบวามีบางตอนที่มีทวงทํานองการแตงคลายราย เชนในตอนที่วา  

 
 . . . หล่ังน้ําษโิณทกอุทิศ ชวยชีวิตไวไดเกือบกึ่ง พระทยัพึ่งแผกุศลสง ดํารงสุธาธรณินทร  
ระงับสิ้นความวิโยค ซ่ึงกําจดัพลัดพราก จากบิดามารดา ภรรยามิ่งมิตร บุตรญาติสนิทเชื้อ           
สาย อนิจกรรมทําลายขันธ กวาหมื่นพันจะคณา ที่ไดรอดมาครั้งนั้น บารมีทรงธรรม           
ธเรศตรี จะดํารงธรณีลําดับมา  

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓๑) 
 
หรือในตอนทีว่า “แลนทุงพระเมรุ เกณฑน้ําดับเพลิง เปนเชิงใหแผนดนิชื้น ที่รอนใหคืนสุขสบาย            
ดวยชลสายกระแสเหตุ บารเมศโพธิญาณ แลวบันดาลใหแหงหาย” (๒๕๒๖: ๓๗) เปนตน 
 
๔.  คุณพุม  ผูแตง   ๑.  เพลงยาวสามชาย  

   ๒.  คําอธิษฐานของคุณพุม 
                              ๓. เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด 

   ๔.  บทสักวาตาง ๆ 
                               ๕.  เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ๑๑ 

    ๖.  นิราศวังบางยี่ขัน  
 ๗.  เพลงยาวชาววัง  

 

 

 

                                                 
๑๑

 พบวามีการเรียกช่ือเรื่องตางกัน คือ เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, กลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ, เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๓  
และรัชกาลที่ ๔, เพลงยาวคุณพุมแตงเฉลิมพระเกียรติ หรือบางที่ก็เรียกวา ยอพระเกียรติพระจอมเกลาฯ ซึ่งในที่นี้
จะใชวา “เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ” 



 ๓๘ 

    ๘. บทเหกลอมพระบรรทม ๑๒      

 

คุณพุมเปนผูหญิงที่มีความสามารถในการกวีถึงกับไดรับการขนานนามวาเปนจินตกวี,                   
เจาแหงสักวาหญิง และจนิตกวีสตรี ๑๓ ในสวนประวัติของคุณพุมนั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ        
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อางถึงใน ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๐๗ค: ๓๙๗-  
๔๐๔) ทรงนพินธไววา คุณพุมเปนธิดาของพระยาราชมนตรี (ภู) ขาหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จ          
พระนั่งเกลาเจาอยูหวั เดิมถวายตัวทําราชการฝายใน ตําแหนงพนักงานพระแสง  แตตอมาไมสบาย           
ทูลลากลับออกไปอยูบานบดิา  คุณพุมนาจะชอบแตงกลอนมากอน แตมามีช่ือเสียงเมื่อกลับออกมา           
อยูนอกวัง  
 

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการเลนเพลงยาวและดอกสรอยสักวาอยางแพรหลาย  คุณพุม             
อาศัยอยูบานบดิา ซ่ึงอยูทางทิศเหนือของทาพระ มีแพทีท่าน้ําใชเปนสถานที่สําหรับเลนสักวา                   
พระบาทสมเดจ็พระปนเกลาเจาอยูหวั เมื่อยังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมขุน        
อิศเรศรังสรรค พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ และ สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เมื่อยังเปน      
หลวงนายสิทธิ์ จนไดเล่ือนตําแหนงเปนพระนายไวย มักไปเลนสักวากับคุณพุม ไดมีผูเรียกคณุพุม            
วา “บุษบาทาเรือจาง” เพราะจอดแพอยูใกลทาเรือจางที่ทาพระ  

 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔  คุณพุมไดไปพึ่งพํานักอยูกับกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศและ           

กรมหมื่นวิศณนุาถนิภาธร ซ่ึงเปนชวงเวลาที่คุณพุมไดมีโอกาสเดินทางไปพระพุทธบาท แลวได           
แตงเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดขึ้น  จากนั้นในปลายสมยัรัชกาลที่ ๔ คุณพุมมีชีวิตที่          
อัตคัดขัดสนมาก จนถึงกับตองแตงกลอนขายเพื่อเล้ียงชพี  ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวัเสดจ็สวรรคต เจาจอมมารดาดวงคํา เจาจอมในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว          
ไดชวนใหคณุพุมแตงกลอนเฉลิมพระเกียรติ คุณพุมจึงไดแตงเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติขึ้น  ตอมา                 
คุณพุมไดเปนผูบอกสักวาในสมัยรัชกาลที่ ๕ และมีโอกาสไดเลนสักวาถวายพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัอยูหลายครั้ง  ในชวงนี้คุณพุมไดอาศัยอยูกับสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ              
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร และอยูจนสิ้นอายุขัย 

                                                 
๑๒

 วรรณกรรมเรื่องเพลงยาวชาววังและบทเหกลอมพระบรรทมสํานวนคุณพุมนี ้เปนการสันนิษฐานของบุญเตือน   

      ศรีวรพจน ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 
๑๓

  ผูที่ขนานนามคุณพุมเชนนี้ คือ ส. ธรรมยศ (๒๕๒๖), ประพัฒน  ตรีณรงค (๒๔๙๙) และณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม  

      (๒๕๑๗) ตามลําดับ 



 ๓๙ 

นอกจากนี้ยังมนีักวรรณคดีศกึษากลาวถึงประวัติของคุณพุมอีกหลายคนแตสวนใหญก็อาง        

พระนิพนธของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนหลัก  มีรายละเอียด       

บางสวนเทานัน้ที่แตกตางกนั อาทิ ส. ธรรมยศ (๒๕๒๖) กลาวไววา คุณพุมไดเปนศษิยของสุนทรภู 

โดยอางขอความจากเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ๑๔ ที่วา “เกิดอาจารยทานครูภูสุนทร”  และยังกลาววา        

คุณพุมไดเปนตนวงสักวาหลวง เปนผูกําหนดตวัละครใหผูเลนสักวาแตละคน  

  

 ในสวนวรรณกรรมของคุณพุมนั้น  เทาทีพ่บและมีการศึกษาจนเปนที่ยอมรับในเวลานี้มีอยู

ทั้งสิ้น ๖ เร่ือง ดังมีรายละเอยีดดังนี ้

 

๔.๑  เพลงยาวสามชาย  

 

คุณพุมแตงเพลงยาวสามชายขึ้นในโอกาสการเลนเพลงยาววาความตามทองเรื่อง            

อิเหนาโตตอบกับชาย ๓ คน คือ 

 

ชายคนที่ ๑ ไดแก พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว คร้ังยังดํารงพระยศเปน          

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๒ เปนตัวอิเหนา   

 

ชายคนที่ ๒ ไดแก กรมหลวงวงศาธิราชสนิท คร้ังดํารงพระยศเปนกรมหมื่น              

วงศาสนิทเปนตัวสังคามาระตา  

 

ชายคนที่ ๓ ไดแก พระสุริยภักดี (สนิท) บตุรสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ            

เปนตัวประสันตา ๑๕ 

 

 

                                                 
๑๔

  ส. ธรรมยศ เรียกวา “ยอพระเกียรติพระจอมเกลาฯ” 
๑๕

 คําอธิบายขางตนคัดมาจากพระนิพนธอธิบายเพลงยาวสามชายในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพที่ทรงอธิบายไวใน “ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ” (๒๕๐๗ก)   
 



 ๔๐ 

สวนคุณพุมเปนตัวมะเดหวี เนื้อความของเรื่องโตตอบกันเกี่ยวกับนางบุษบา เหมือน           

เร่ืองอิเหนาบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเพียงแตตัดตอนมาแตง            

เปนบทโตตอบกันในการเลนเพลงยาวเทานั้น เพลงยาวเรื่องนี้แสดงใหเห็นปฏิภาณของคุณพุมวามี

ความสามารถในการแตงบทกวีโตตอบกับชายได 

 

เพลงยาวสามชายใชคําประพันธประเภทกลอนเพลงยาว ขึ้นตนดวยวรรครับและลง             

ทายดวยคําวา “เอย” โดยเริ่มจากชายคนที่ ๑ เมื่อชายคนที่ ๑ ที่เปนตวัอิเหนา จบบทของตนที่คําวา        

“เอย” แลว ก็จะเปลี่ยนไปเปนตัวละครตวัตอไป โดยเริ่มขึ้นตนดวยวรรครับและจบที่คําวา “เอย”       

เชนกัน เลนวนเวยีนกนัไปเชนนี้ตามบทในเรื่องอิเหนา  

  

๔.๒  คําอธิษฐานของคุณพุม 

 

คําอธิษฐานของคุณพุมเปนกวีบทสั้น ๆ ที่คุณพุมแตงขึน้เพื่อลอเลียนเสียดสี           

พฤติกรรมของพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการในราชสํานักและบุคคลสําคัญในสังคมในสมัยนัน้           

โดยคุณพุมจะขึ้นตนคําอธิษฐานทุกวรรควา  “ขออยาให . . .”  ตนตองเปนเชนพฤติกรรมเหลานั้น           

เชนตัวอยางทีว่า ขออยาใหเปนคนชิดของเจาคุณผูใหญ (คือคนใกลชิดของเจาพระยาบดินทรเดชา  

(สิงห สิงหเสนี) เพราะมักถูกเฆี่ยนหลังลาย) หรือ  ขออยาใหเปนคนตมน้ํารอนของพระยาศรี              

(คือ คนตมน้ํารอนของพระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) เพราะพระยาศรีนัน้มีแขกไปพบไมขาด จนคนตมน้ํา 

รอนเล้ียงแขกไมไหว) ๑๖ เปนตน 

 

คุณพุมแตงคําอธิษฐานของคุณพุมแลวถายทอดดวยมุขปาฐะ แตตอมากรมหลวง 

ประจักษศิลปาคมทรงจําไวได  และไดบนัทึกเปนลายลักษณถายทอดสืบมา  มีคําอธิษฐานทั้งสิ้น             

๑๒ ขอ แตงดวยกลอนสุภาพ ๑๒ วรรค สงสัมผัสระหวางวรรคโดยตลอด ซ่ึงวรรณกรรมเรื่องนี้            

แสดงความเปนหญิงที่เชื่อมัน่ในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวและบุคคลในสังคมให           

เปนที่ประจกัษโดยไมเกรงกลัวใคร  ทั้งยงัมีฝปากดีในทางกวีของคณุพุมอยางชดัเจน 

 
                                                 
๑๖

 คําอธิบายในวงเล็บคัดมาจากพระนิพนธอธิบายเรื่องคําอธิษฐานของคุณพุมในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ           

    กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ทรงอธิบายไวใน “ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ” (๒๕๐๗ค)   



 ๔๑ 

๔.๓  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  

 

คุณพุมแตงเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  เมื่อคร้ังที่มี          

จิตศรัทธาจัดใหมีการสรางสระน้ําชื่อวา “สระกระสตร”ี ไวเพื่อเปนสาธารณประโยชน ที่บริเวณ           

ตําบลบางโขมด ซ่ึงเปนบริเวณทางที่จะขึ้นไปพระพุทธบาทที่จังหวดัสระบุรี โดยเขียนไวที่ศาลา         

ริมสระนั้น  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดมีความยาวไมมากนกั  เปนขอความเกี่ยวกับการ

บวงสรวง การอัญเชิญเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาชวยปกปกรักษาสระน้ําไวเสยีสวนใหญ  

 

สวนในดานการแตงนั้น จะเห็นไดวาทั้ง ๆ ที่เปนเพลงยาว แตไมไดขึ้นตนดวย            

วรรครับ กลับขึ้นดวยวรรคสดับเชนเดียวกบักลอนสุภาพ  การที่เรียกกนัวรรณกรรมเรื่องนี้วา           

“เพลงยาว” นาจะเปนเพราะลงทายดวย “เอย”  และในตอนทายเรื่องพบวามีโคลงสี่สุภาพลงทายอยู             

๓ บท โดยที่ ๒ บทเปนโคลงกระทูวา  

 

สระ   สําเร็จเสร็จสราง  สามป 
 น้ํา   สะอาดดจุมณ ี   ผองแผว 
 ทํา   ไวหวางวถีิ    ทางโลก อุดรแฮ 
 ทาน   นี่จงขจดัแรว   รอดหวงบวงมาร 
  ศา   ลาทาหยุดรอน  รับลม เร่ือยแฮ 
 ลา   เลิศดูทรงสม    เทริดฟา 
 นา   นานิกรชม    เชิญชื่น พักพอ 
 รี   รักพอผอนลา    เล่ือยแลวจึงจร 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 
 

สวนโคลงอีก ๑ บทเปนโคลงสี่สุภาพ  แตในหนังสือ “ชีวิตและงานกวนีพินธของ         

คุณพุมจินตกวสีตรี” ของณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม (๒๕๑๗) พิมพโคลงทั้ง ๓ บทนี้ไวตอนตนเรื่อง  

นอกจากนี้ยังมขีอโตแยงดวยวาโคลงทั้ง ๓ บทนี้อาจไมใชสํานวนของคุณพุม  แตเพลงยาวนัน้เปนที่

ยอมรับกันทัว่ไปวาเปนสํานวนของคุณพุมอยางแนนอน  

 

 



 ๔๒ 

๔.๔  บทสักวาตาง ๆ  

 

คุณพุมเปนกวหีญิงที่ไดช่ือวาเปนผูบอกบทสักวาที่มีความสามารถ ทั้งยังเปนปฏิภาณ         

กวีที่มีความรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถบอกบทสักวาไดอยางไพเราะและรวดเร็ว                      

มีช่ือเสียงโดงดังในรัชกาลที ่๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ จนไดนามเรียกยกยองกันวา “พุมสักรวา” ๑๗ (ณัฐวุฒิ 

สุทธิสงคราม, ๒๕๑๗: ๑๒๙) 

 

สําหรับบทสักวาตางๆ ของคุณพุมนัน้ เลนตางวาระกันดงันี้ 

 

๑.  สักวาเลนถวายที่พระที่นั่งสนามจันทร คร้ังที่ ๑ เลนในงานเฉลิมพระชันษา เมื่อ                    

เดือน ๑๐ ปวอก จัตวาศก พ.ศ.๒๔๑๕ เลน ๔ คืน 

 

คืนที่ ๑  เลนเรื่องพระอภัยมณี ตอนเกี้ยวนางสุวรรณมาลี  

คืนที่ ๒  เลนเรื่องอิเหนา ตอนเสี่ยงเทียน 

คืนที่ ๓  เลนซอนหา 

คืนที่ ๔  เลนเรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึง 

 

๒.  สักวาเลนถวายที่พระทีน่ั่งสนามจันทร คร้ังที่ ๒ เลนกลางเดือน ๑๑ ปวอก             

จัตวาศก เลน ๓ คืน  

 

 คืนที่ ๑  เลนคลุมไก 

 คืนที่ ๒  เลนหวย 

 คืนที่ ๓  เลนปดตา  

 

๓.  สักวาเลนที่ทองพรหมาศ (ทเลพรหมาศ) เมืองลพบุรี เดือน ๑๒ ปวอก จัตวาศก  

เลน ๒ คืน 

                                                 
๑๗

 สะกดตามที่ณัฐวุฒิ  สุทธิสงครามใช 



 ๔๓ 

 

 คืนที่ ๑  เลนปดตา 

 คืนที่ ๒  เลนทอดผาปา 

 

๔.  สักวาเลนในสระพระราชวังบางปะอนิ ในงานเฉลิมพระที่นั่งวโรภาสพิมาน เมื่อ 

เดือน ๑๒ ปชวด พ.ศ.๒๔๑๙ (บทการเลนสักวาคราวนีห้าตนฉบับไดไมครบ)  คืนที่ ๒ เลนเรื่อง              

สังขทอง ตอนเลือกคู 

 

๕.  สักวาเลนในสระพระราชวังบางปะอนิ คร้ังที่ ๒ เลนเมื่อเดือน ๑๒ ปฉลู นพศก           

พ.ศ.๒๔๒๐ เลน ๒ คืน 

 

 คืนที่ ๑  เลนถวายเปนไปรเวท 

 คืนที่ ๒  เลนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนทาวมาลีวราชวาความ 

 

๖.  สักวาเลนในงานฉลองวัดบรมวงษอิศรวราราม ที่กรุงเกา กลางเดือนอาย ปฉลู     

นพศก เลน ๓ คืน 

 

 คืนที่ ๑  เลนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามงอนางสีดา (ไมมีบทของคุณพุม) 

 คืนที่ ๒  เลนเรื่องอิเหนา ตอนชนไก 

 คืนที่ ๓  เลนเรื่องอิเหนา ตอนสึกชี 

 

บทสักวาตาง ๆ ดังกลาวขางตนมีเนื้อหาทีห่ลากหลาย และแสดงถึงความสามารถใน         

การกวีของคณุพุมไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 

๔.๕  เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

คุณพุมแตงเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเรื่องแบงเปน ๓ ตอน          

คือ ตอนที่ ๑ แตงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ตอนที่ ๒ แตงเฉลิม             

พระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั และตอนที่ ๓ แตงเพือ่กลาวถึงประวัติของตัว             

คุณพุมเอง 

 

เนื้อหาของเรื่องกลาวถึงการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั

จากนั้นจึงกลาวถึงเหตุการณกอนวนัสวรรคต  กลาวถึงนมิิตลางรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทีพ่ระปฐมเจดีย  

จังหวดันครปฐมไวดวย  ในชวงนี้คุณพุมไดพรรณนาเรื่องราวตาง ๆ ตั้งแตปที่พระบาทสมเด็จพระ            

จอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนถึงการเสด็จสวรรคต กลาวถึงพระราชโอรสและ              

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั  รวมทั้งกลาวถึงการเจริญพระราชไมตรีกับ

ชาวตางชาติ  และพระปรีชาสามารถในทางภาษาตางประเทศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา          

เจาอยูหวัอีกดวย 

 

ตอมาคุณพุมไดเลาประวัติของตนและของบิดา คือ พระยาราชมนตรีบริรักษ (ภู) และ               

ไดยอพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัววามีพระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนาโดย           

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางและปฏิสังขรณวัดในพระนครถึง ๖๕ แหงและ                

ยังกลาวไวดวยวา  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระราชกุศลมากจนเปนเหตุให           

เกิดเหตุอัศจรรยขึ้นหลายครั้ง  มีการกลาวถึงการตั้งโรงทานและการจารึกความรูไวที่วดัพระเชตพุน 

กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัเมื่อคร้ังยงัทรงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศวิหารดวยวา          

ทรงเปนประธานในการตั้งคณะสงฆฝายธรรมยุติกนิกาย 

 

เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติเร่ืองนี้ไดสะทอนถึงความผูกพนัและความเคารพศรัทธาที่             

กวีหญิงผูหนึ่งมีตอพระมหากษัตริยไทย  และแสดงใหเหน็วาในสมัยนัน้ผูหญิงในฐานะที่เปน            

สวนหนึ่งของสังคมก็สามารถใชบทกวีส่ือถึงอารมณและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาไดเชนกัน 

 

 



 ๔๕ 

เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติแตงดวยกลอนเพลงยาวซึ่งเปนฉันทลักษณทีคุ่ณพุมนยิมใช               

สวนในดานสาํนวนกลอนนัน้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อางถึงใน 

ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๐๗: ๓๙๗-๔๐๔) ไดทรงนิพนธวจิารณไววา ในทาง         

กลอนนับวาดี แตในทางภาษาถอยคํามักชอบใชเปนกลอนตลาด หรือทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ     

จุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงเรียกวา “อยางซึมซาบ” แตเมื่อพิจารณาดูทั้งเรื่องแลว นับวาเปนหนังสือ           

แตงดี ซ่ึงคําวา “ซึมซาบ” ในที่นี้หมายถึง การแตงโดยไมรูจักถอยคําหรืออักษร รูแตกลอนก็แตงไป         

แตกย็ังมีผูพอใจอานกัน 

 

๔.๖  นิราศวังบางยีข่ัน  

 

คุณพุมแตงนิราศวังบางยี่ขนัขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อคร้ังตามเสด็จพระเจาบรมวงศ

เธอ พระองคเจานารีรัตนา ไปเยี่ยมพระญาติ คือ เจาจันทรเทพสุริยวงศ เจาเมืองมุกดาหารซึ่งปวยไข           

อยูที่วังบางยี่ขนั ในปมะเส็ง พ.ศ.๒๔๑๒ (ตรงกับชวงตนสมัยรัชกาลที่ ๕)  และคณุพุมไดแตงนิราศ

เร่ืองนี้ขึ้นตามคําขอรองของเจาจอมมารดาดวงคํา  คุณพุมนาจะมีความคุนเคยกับเจานายฝาย          

เวียงจันทนมาตั้งแตยังอยูกับบิดาที่บานเดิม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณตําบลบางยีข่ัน  และวังบางยี่ขันนี้ถือ         

เปนที่พํานกัของเจานายวงศเวียงจนัทนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๒  คร้ังเจาอนุวงศซ่ึงเปนปูของ                

เจาจอมมารดาดวงคํายังอยูในกรุงเทพฯ กพ็ํานักอยูทีว่ังบางยี่ขัน   

  

เนื้อหาของนิราศวังบางยี่ขนัเหมือนกับนิราศโดยทั่วไป คอื มีการพรรณนาการ            

เดินทางจากพระบรมมหาราชวังไปวังบางยี่ขัน  แมวาสถานที่ทั้งสองจะมีระยะทางไมหางกัน             

มากนัก  แตคณุพุมกไ็ดบรรยายถึงถานที่ตาง ๆ ที่เดินทางผานไวโดยละเอียด  กลาวถึงโรงเรือ                

ทาขุนนาง ทาพระ (บานเดิมของคุณพุม)  วดัระฆังโฆษิตาราม  วังกรมขุนราชสีวิกรม  โรงสี                

วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษดิ์  วังหนา  บานทานพระยาอินทราเกา  วดัดุสิดาราม (วดัเสาประโคน   

หรือวัดประโคน) คลองขวางบางลําภู  คลองยานบานพระยามหาเทพ  หนาแพ  จนถงึวังบางยี่ขัน 

 

จากนั้นจึงกลาวถึงเรือนที่ประทับในวังบางยี่ขัน  พรรณนาความงามของสวนในวัง 

กลาวถึงพระองคเจานารีรัตนาและพระญาตทิั้งหลาย  นอกจากนีย้ังกลาวถึงขนบธรรมเนียมลาวกับ



 ๔๖ 

เจานายลาวและเจานายไทย  ในตอนทายเรือ่งกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัดวย         

ความจงรักภักดีและความอาลัยเปนอยางยิ่งอีกดวย 

 

แมเร่ืองนิราศวังบางยี่ขันเปนวรรณคดีทีแ่ตงตามขนบของการแตงนิราศ  แตเนื้อหา          

สวนหนึ่งกลาวถึงเจานายหลายพระองคในราชสํานักไว  ซ่ึงไมเคยปรากฏในผลงานของกวีชาย             

จึงเปนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงคุณคานาสนใจ  ในสวนของรูปแบบการประพนัธนั้น  คุณพุม         

แตงนิราศวังบางยี่ขันดวยคาํประพันธประเภทกลอนเพลงยาว  แตที่นยิมเรียกเรื่องนีว้าเปนนิราศ           

นาจะเปนเพราะแตงขึ้นขณะเดินทาง  มีการบรรยายสถานที่ที่เดินทางผาน  ซ่ึงตรงกับลักษณะของ         

นิราศ 

 
นอกจากวรรณกรรมของคุณพุมทั้ง ๖ เร่ืองที่ไดกลาวถึงไปแลว  พบวาบุญเตือน               

ศรีวรพจน (๒๕๔๗ก และ ๒๕๔๗ข)  ไดสันนิษฐานวายังมีวรรณกรรมอีก ๒ เร่ืองทีแ่ตงโดย                  

คุณพุม ไดแก เพลงยาวชาววงั และบทเหกลอมพระบรรทม 

 
๔.๗  เพลงยาวชาววัง  

 

บุญเตือน  ศรีวรพจน (๒๕๔๗ก: ๕๖-๕๗) เขียนถึงประวตัิและผลงานของคุณพุม 

เจาของฉายาบษุบาทาเรือจางไวในบทความ “เร่ืองทอม ๆ ดี้ ๆ จ้ําจี้ประสาชาววัง”  แลววินิจฉยั

วรรณกรรมเรือ่งเพลงยาวชาววังวาเปนฝปากของคุณพุม  จากการพจิารณาสํานวนที่คมคายประกอบ             

กับเหตกุารณในเรื่องที่สอดคลองกับเหตุการณทางประวตัศิาสตรในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดวย               

นอกจากนี้ผูเขยีนยังกลาวถึงเนื้อหาของเพลงยาวชาววังวาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางขาหลวงและ

เจานายสตรีในวังในเรื่องการเลนเพื่อน  และยังกลาววาวรรณกรรมนี้เปนงานที่คุณพุมประพันธไว               

ไมจบเรื่อง 

  

๔.๘  บทเหกลอมพระบรรทม 
 

บุญเตือน  ศรีวรพจน (๒๕๔๗ข: ๕๖-๕๗) ไดศึกษาวรรณกรรมเรื่องบทเหกลอม                 

พระบรรทมไวในบทความเรื่อง “เหกลอมพระบรรทม สํานวนคณุพุม”  โดยสันนิษฐานไววาเปน 



 ๔๗ 

สํานวนของคณุพุมที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ และใชเปนบทเหกลอมพระองคเจาหญิงนารีรัตนา            

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ประสูติแตเจาจอมมารดาดวงคํา  ผูเขียน              

สรุปวาบทเหกลอมพระบรรทมเรื่องนี้นับเปนผลงานกวนีิพนธของคุณพุมที่เพิ่งมีการคนพบ 

  

สวนในประชมุเพลงยาวภาคพิเศษ (๒๕๔๙) ซ่ึงไดพิมพตนฉบับของเพลงยาวชาววงั         
และบทเหกลอมพระบรรทมไวนัน้  อารักษ  สังหิตกลุ (๒๕๔๙: คํานํา) ไดกลาวถึงเพลงยาวชาววงั          
วา สันนิษฐานวาคุณพุมแตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  สํานวนกลอนจัดวาดีแตใชถอยคํารุนแรงเนื้อหา           
เปนการตอวาสตรีชาววังที่มพีฤติกรรมเลนเพื่อน แตแตงไวไมจบ  นอกจากนี้ยังกลาวไวดวยวา  
บทเหกลอมพระบรรทมนี้สันนิษฐานวาเปนผลงานของคุณพุม  ซ่ึงใชเปนบทเหกลอมพระบรรทม           

พระราชโอรสหรือพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 

 
อยางไรก็ตามแมวาจะมีผูศึกษาและสันนิษฐานวาเพลงยาวชาววังและบทเหกลอม            

พระบรรทมเปนวรรณกรรมของคุณพุม แตความเขาใจดงักลาวยังไมเปนที่แพรหลาย ผูวิจัยจึงจะยัง      

ไมนําวรรณกรรมทั้ง ๒ เร่ืองมาใชในการศกึษาในการวจิยัคร้ังนี ้

 

๕.  คุณสุวรรณ  ผูแตง  ๑.  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค 
          ๒.  เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร ๑๘  

                ๓.  บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  
           ๔.  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  

             ๕.  บทละครเรื่องพระเอ็ดยง ๑๙ 
 
 คุณสุวรรณเปนกวหีญิงที่มีความสามารถในดานการแตงคําประพันธจนเปนที่กลาวขาน           
กุสุมา  รักษมณี (๒๕๓๗: ๑๔๖-๑๔๙) กลาวไววา คณุสุวรรณเปนกวทีี่มีความคิดริเร่ิมที่ “บุรุษ            
คงทึ่ง” 

                                                 
๑๘

 พบวามีการเรียกช่ือเรื่องตางกัน คือ เพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมหมื่นอัปสรสดุาเทพประชวร หรือเพลงยาว 

    เรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสดุาเทพ ซึ่งในที่นี้จะใชวา เพลงยาวจดหมายเหตุเรื่อง  กรมหมื่น   
    อัปสรสุดาเทพประชวร 
๑๙

 ความเชื่อที่วาบทละครเรื่องพระเอ็ดยงเปนวรรณกรรมของคุณสุวรรณนี ้เปนการสันนิษฐานของ  

     ชูดาว (นามแฝง) ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 



 ๔๘ 

สวนในดานประวัติของคุณสุวรรณนั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา                      
ดํารงราชานุภาพ (อางถึงใน ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๐๗ก: ๙๑-๙๒) เคยทรง       
นิพนธ เลาไววา คุณสุวรรณเปนธิดาพระยาอุไทยธรรม (กลาง) ราชนิกูลบางชาง เคยถวายตวัอยู           
ในพระบรมมหาราชวัง  แตตอมาในปฉลู พ.ศ.๒๑๘๔ ไดออกไปพํานกัอยูกับพระเจาบรมวงศเธอ            
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธดิาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั  คุณสวุรรณนาจะ            
ชอบแตงกลอนมาตั้งแตสมยัยังสาว  แตมามีช่ือเสียงในเรื่องกระบวนกลอนในรัชกาลที่ ๔                  
และถึงแกกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔  แตในภายหลังสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา                          
ดํารงราชานุภาพไดทรงสรุปวาคุณสุวรรณถึงแกกรรมในสมัยตนรัชกาลที่ ๕  การที่ทรงวา                 
คุณสุวรรณ ถึงแกกรรมในรัชกาลที่ ๔ นั้น เปนการเขาพระทัยผิด 

 
  อรธิรา  บัวพิมพ (๒๕๒๓) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง “วิเคราะหวรรณกรรมรอยกรองประเภท   
ลอเลียนในสมยัรัตนโกสินทร ระหวาง พ.ศ.๒๓๖๗-๒๔๖๘”  กลาววา คุณสุวรรณไดเขาไปรับ         
การอบรมในพระบรมมหาราชวังและไดถวายตวัทําราชการอยูที่ตําหนักของพระเจาบรมวงศเธอ              
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  คุณสุวรรณคงไดรูจักและฝากตัวเปนศิษยของสุนทรภูดวย เนือ่งจาก                      
สุนทรภูเปนทีโ่ปรดปรานของกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพ  คุณสุวรรณไมไดแตงงาน  เร่ิมเปนที่รูจัก        
ในฐานะคนมช่ืีอเสียงโดงดังในสมัยรัชกาลที่ ๔ ดวยผลงานเรื่องพระมะเหลเถไถและอณุรุทรอย
เร่ือง และ มักกลาวกันวาคณุสุวรรณเสยีจริตขณะทีแ่ตงวรรณกรรมสองเรื่องนี้  นอกจากนี้อรธิรา                      
บัวพิมพยังอางถึงการศึกษาของอุษณา กาญจนทัตที่กลาวไวในบทความเรื่อง ”บทละครเรื่อง                
พระมะเหลเถไถเปนเรื่องตลกชวนขนัเทานัน้หรือ” ที่วา  คุณสุวรรณเขยีนเรื่องนี้เพื่อเปนการระบาย
ความรูสึกเก็บกด เนื่องมาจากคุณสุวรรณเปนกุลสตรีที่ไดรับการอบรมอยางเครงครัดในรั้วในวัง             
ทําใหตองเก็บกดความรูสึกตาง ๆ ไวในใจ  โดยเฉพาะในเรื่องเพศ  

  
ในสวนวรรณคดีของคุณสุวรรณนั้น  เทาทีน่ักวิชาการทางวรรณคดีไดศกึษาและมีการ               

ยืนยนัเปนขอสรุปที่ไดรับการยอมรับแลวในเวลานี้  มีอยูทั้งสิ้น ๔ เร่ือง  ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 



 ๔๙ 

๕.๑  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค 

 

คุณสุวรรณแตงเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคขึ้นเพื่อลอกิริยาของหมอมขําซึ่งเปน           

หมอมหามในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศกัดิพลเสพ  หมอมขํามีฉายาวาหมอมเปด                         

หมอมเปดสวรรค  หมอมเปดขํา  และหมอมขําเปด  

 

เร่ืองราวกิริยาของหมอมเปดสวรรคที่คุณสุวรรณลอนั้น ไดแก การเลนเพื่อนกับ             

คุณโมง หรือหมอมสุด (หมอมหามในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศกัดพิลเสพ)  การกินอาหารมาก              

การถายไมเปนเวลา  ความเปนคนอารมณรอน  เปนคนแพฟน ตองใสฟนปลอมที่ทําดวยกะลา           

เปนตน เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคเปนวรรณคดีเสียดสีที่มีสีสันและมีชีวิตชีวา  เพราะสวนใหญ           

คุณสุวรรณจะเลือกกลาวถึงพฤติกรรมที่นาขบขันและนาสมเพชของหมอมเปด 

 

นอกจากการเสียดสีลอเลียนหมอมเปดสวรรค  คุณสุวรรณยังไดกลาวถึง            

ความสัมพันธของตนและหมอมเปดกับบคุคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในพระตําหนกัที่ประทับของ             

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพอีกดวย  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคจึงเปน             

เพลงยาวทีแ่สดงถึงความ รูสึก  ตลอดจนชวีิตความเปนอยูของนางในราชสํานักไดอยางละเอียด              

ถ่ีถวน  อีกทั้งยงัมีมุมมองที่แทรกความขบขันไวดวยโดยตลอด 

 

คุณสุวรรณนาจะแตงเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคในชวง พ.ศ.๒๓๘๔-พ.ศ.           

๒๓๘๕ (ตรงกับปฉลูถึงปขาล)  กอนหนาที่จะแตงเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดา            

เทพประชวร ซ่ึงแตงขึ้นในเดือน ๔ ปเถาะ พ.ศ.๒๓๘๖  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคแตงดวย            

คําประพันธประเภทกลอนเพลงยาว  แตตางจากเพลงยาวของคุณพุมตรงที่ไมไดลงทายดวยคําวา           

“เอย”  ทําใหไมอาจสรุปไดวาเพลงยาวเรื่องนี้จบลงเทาที่พบหรือตนฉบบัขาดหายไป 

   

 

 

 

 



 ๕๐ 

๕.๒  เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร  

 

คุณสุวรรณแตงเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรขึ้นเพื่อ

กลาวถึงพระอาการประชวรของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาใน           

พระบาท สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  นอกจากนี้ยังกลาวถึงขาราชการ นางในตาง ๆ ที่เวียนมา            

เฝาคอยดูพระอาการ  ไดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางทรงพระประชวร คือ เลาถึง               

การรักษาพยาบาล ระบุช่ือบุคคลที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล  และบุคคลอื่น ๆ ในตําหนกัของ          

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพวามีบทบาทอยางไรในขณะนั้น กวีไดแสดงความรูสึก

ผูกพันของตนที่มีตอพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพไวดวย 

 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อางถึงใน ประชุมเพลงยาว            

ฉบับหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๐๗ข: ๙๑-๙๒) ทรงเลาถึงการประชวรของพระเจาบรมวงศเธอ                

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพไววา เวลาที่คุณสวุรรณแตงเพลงยาวเรื่องนีน้ั้นเปนคราวที่ประชวรในป            

เถาะเบญจศก จุลศักราช ๑๒๐๕ (ตรงกับป พ.ศ.๒๓๘๖)  ประชวรเปนพระโรคเรื้อรังตั้งแตเดือน          

๔ ปเถาะไปจนถึงปมะเส็ง  มาประชวรหนักในระยะ ๖ เดือนหลัง  และสิ้นพระชนมในสมัยรัชกาล        

ที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๔ ค่ํา ปมะเส็ง ป พ.ศ.๒๓๘๘ พระชันษา ๓๕ ป  วรรณกรรม        

เร่ืองนี้กวหีญิงไดแตงขึ้นเพื่อแสดงความรูสึกของตนที่มีความรักและผูกพันกับเจานายที่มีพระคุณ                  

ตอตนเองไดอยางลึกซึ้งกินใจยิ่ง 

 

คุณสุวรรณแตงเพลงยาวเรื่องนี้เปน ”ทํานองจดหมายเหตุ” (ยุพนิ  ธชาศรี, ๒๕๑๗)                

คือ ดําเนินเรื่องโดยการเขยีนเลาเรื่องเรียงไปตามลําดับเหตุการณที่เกิดขัน้  คําประพันธที่ใช คือ           

กลอนเพลงยาว แตไมลงทายดวยคําวา “เอย”  ทําใหไมอาจสรุปไดเชนกันวาเพลงยาวเรื่องนี้จบลง               

เทาที่พบหรือตนฉบับขาดหายไป 

 

 

 

 

 



 ๕๑ 

๕.๓  บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  

 

คุณสุวรรณแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  โดยกวีตั้งใจจะ             

แตงขึ้นเพื่อเสยีดสีลอเลียนการแตงกลอนจกัร ๆ วงศ ๆ ซ่ึงนิยมกนัในขณะนั้น  โดยเสียดสีในเรื่อง           

ฝปากออน  ใชคําฟุมเฟอยจนบางทีเมื่อตัดคาํบางสวนออกไปก็ยังอาจไดความครบถวนเทาเดิม               

คุณสุวรรณจึงเลือกแตงบทละครที่มีการใชคําแปลก ๆ  ไมมีความหมายปนอยูดวยเปนสวนมาก              

ซ่ึงถือเปนจุดเดนของเรื่อง เพราะอยางไรก็ตามผูอานกส็ามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดโดยตลอด  

 

กวีเร่ิมเรื่องโดยกลาวถึงพระมะเหลเถไถ ซ่ึงเปนตัวละครเอกวาอยูในพระราชวังจน                 

เบื่อหนาย  จึงคิดออกไปประพาสปา  ขณะที่พระมะเหลเถไถพักอยูในปา  พระอินทรก็อุมสม               

นางตะแลงแกงมาใหเปนมเหสี  จากนัน้พระมะเหลเถไถจึงเดินทางกลับบานเมือง  ระหวางทาง           

ไดชพบยกัษ (ตนฉบับมีเหลือถึงเพียงตอนนี้)  

 

ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗) ไดกลาวถึงกลวิธีการแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถไวใน

วิทยานิพนธเร่ือง “วิเคราะหวรรณกรรมของคุณสุวรรณ” วาคุณสุวรรณใชประดิษฐการเริ่มแรก 

(originative invention) ดวยการเลือกใชคําที่ไรความหมายตามพจนานกุรมและใชลักษณะของ            

กลบทชวยบอกความหมายของคํา  นอกจากนี้ยังมกีารใชประดิษฐการตามแบบ (reproductive 

invention) ในการแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถดวย กลาวคือ  การใชอนุภาค “อุมสม” ที่เคย              

มีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษคําฉันทและอนิรุทธิค์ําฉันท  ซ่ึงเปนวรรณคดีสมยัอยุธยา 

  

สวนคําประพนัธที่ใชแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถนั้น  คุณสุวรรณเลือกใช           

กลอนบทละคร  โดยกําหนดเพลงหนาพาทยไวดวย  เร่ืองนี้จึงเปนบทละครที่สมบูรณ  สามารถ     

นําไปใชในการแสดงละครได  คุณสุวรรณจัดวาเปนกวีหญิงอีกคนหนึ่งที่มีปฏิภาณและมีความคิด

สรางสรรค ในการนําเอาวรรณกรรมจักร ๆ วงศ ๆ มาแตงลอเลียน  แสดงใหเห็นวาคุณสุวรรณเปน           

สตรีหัวคิดกาวหนา  แหวกแนวกวายุคสมัยเพราะไมเลือกทําตามในสิ่งทีสั่งคมในสมัยนั้นกําลัง          

สนใจและนิยม 

 

 



 ๕๒ 

๕.๔  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง 

  

คุณสุวรรณแตงบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  บทละครเรื่องนี้                

เปนวรรณคดทีี่แสดงถึงความคิดสรางสรรค  ความกาวหนาลํ้ายุค  รวมทั้งแสดงถึงความรูทาง              

วรรณคดีของคุณสุวรรณไดเปนอยางดี  เพราะคุณสุวรรณไดนําเอาชื่อตัวละครตาง ๆ ในวรรณคดมีา   

รอยเรียงเขาดวยกัน  โดยนํามาจากบทละครนอก ๑๙ เร่ือง  ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา  และจากบท

ละครใน สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ๓ เร่ือง  จากนิทานคํากลอน จากบทเสภาจากชาดกตาง ๆ มา         

เขียนดําเนินเรือ่งใหมโดยใหตัวละครเหลานั้นมีบทบาทไมเหมือนเดิม (ยุพิน  ธชาศรี, ๒๕๑๗)                 

บทละครที่คุณสุวรรณนําตวัละครมาใชแตง เชน เร่ืองอุณรุท อิเหนา  รามเกียรติ์ การเกด  คาวี  กากี      

สังขทอง  สุวรรณหงษ  ไกรทอง  ขุนชางขุนแผน  พระอภัยมณี  ลักษณวงศ  ไชยเชษฐ  โสวัตร               

สังขศิลปไชย มณีพิไชย  พระสุธน-มโนราห  เพชรมงกุฎ  พระรถเสน  พิมพสวรรค  และโคบุตร            

เปนตน  สวนนิยะดา  เหลาสุนทร (๒๕๓๕ก) สรุปวาในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของ                     

คุณสุวรรณ มตีัวละครเทาทีร่วบรวมไดจํานวน ๑๔๕ ตวั  และปรากฏในวรรณคดเีร่ืองตาง ๆ ถึง           

๕๑ เร่ือง  

 

เนื้อเร่ืองของบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองมีลักษณะเปนเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ทั่วไป คือ               
มีการผจญภัย  ไดพบนาง  ตอสูกับยักษหรือศัตรูอ่ืน ๆ  แลวจึงกลับคืนเมือง  แตดวยการกลาวถึงชื่อ          
ตัวละครจํานวนมากปะปนกนัไปมา  ทําใหผูอานไมสามารถจับความของเนื้อเร่ืองไดวาตัวละครใด          
มีบทบาทเกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร  ทั้งนี้เพราะผูแตงไมตองการเนนดานเนื้อหาของเรื่อง                
หากแตตองการแสดงความสามารถในการแตงและแสดงความรูในทางวรรณคดี  รวมทั้งตองการ              
สรางวรรณกรรมที่ตางจากความนยิมของยคุสมัย 
 

ในเรื่องกลวิธีในการแตงบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองนั้น  ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗)            
ไดกลาวสรุปวา  คุณสุวรรณใชประดษิฐการเริ่มแรก (originative invention) ดวยกลวิธีการผูกเรื่อง            
ใหเกิดมุขตลก  สวนการใชประดิษฐการตามแบบ (reproductive invention) นั้น  คณุสุวรรณใช             
บทคร่ําครวญและอนภุาคเรื่องการแปลงตัวหรือวิธีแปลงกายของตัวละครดวย 

 
สวนรูปแบบคาํประพันธ  คณุสุวรรณใชกลอนบทละครที่มีการกําหนดเพลง               

หนาพาทยไวเชนเดียวกับบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ แตผูวิจยัสันนษิฐานวาคงจะไมเคยมี         



 ๕๓ 

การนําเอาบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองไปใชในการแสดงละครแตอยางใด  เนื่องจากเปนเรื่องที่มี             
ตัวละครมากอาจทําใหคนดสัูบสนกับเนื้อเร่ืองได  อยางไรก็ตาม  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองเปน
วรรณกรรมของกวีหญิงอกีเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความเปนผูหญิงที่มีความคิดสรางสรรค  กลา
นําเสนอสิ่งที่แตกตางจากยุคสมัยอยางนาสนใจ 
 

นอกจากวรรณกรรมทั้ง ๔ เร่ืองที่เปนที่ยอมรับกันวาเปนผลงานของคุณสุวรรณแลว             

ยังพบวาชดูาว (นามแฝง) (๒๕๓๙: ๒๑๔-๒๑๕) ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “พระเอด็ยง:  

หัสเดียมคดีของคุณสุวรรณ” วาบทละครเรือ่งพระเอ็ดยงเปนวรรณกรรมของคุณสุวรรณอีกเรื่อง       

ที่ถูกบันทึกไวในสมุดไทยเลมเดียวกันกับบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถและบทละครเรื่อง             

อุณรุทรอยเร่ือง  และชูดาวยงักลาวไวดวยวาในหนาตนของหนังสือสมุดไทยเลมนัน้  มีขอความระบุ

ไววาเปนบทละครของคุณสุวรรณ  และเมือ่ประกอบกับการวิเคราะหดถูอยคําสํานวน  ลีลา                

การประพันธแลวทําใหชูดาวสรุปวาบทละครเรื่องนี้เปนวรรณกรรมของคุณสุวรรณที่ยังไมได        

รับการเผยแพร 

 

อยางไรก็ตามผูวิจัยไมสามารถอานบทละครเรื่องพระเอ็ดยงจากตนฉบบัได              

เนื่องจากเปนเอกสารหามบริการตามระเบียบของหอสมุดแหงชาติ  ดังนัน้ผูวิจยัจึงไมอาจนําเอา

วรรณกรรมเรือ่งดังกลาวมาใชในการวิจยัในครั้งนี้ได 

 

จะเห็นไดวาการสรางสรรควรรณกรรมของผูหญิงไทยนั้นมีมาอยางชานานเทาที่มี

หลักฐานทีย่ืนยันไดแนชัด  ก็คือตั้งแตสมยัอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร  วรรณกรรมที่กวีหญิง   

เหลานี้แตงนั้น แมวาจะมีระยะเวลาในการแตง  ที่มาของเรื่อง  จุดประสงคหรือมูลเหตุในการแตง  

ประเภทของเรือ่ง  และรูปแบบคําประพันธที่ใชแตกตางกนัไป  แตก็กลาวไดวา  กวีหญิงสวนใหญ            

ลวนเปนหญิงที่มีชาติตระกลูและไดรับการศึกษาอยูในราชสํานัก  รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในตนเอง            

และกลาที่จะแสดงความสามารถของตนใหเปนที่ประจกัษ  

 

แมสังคมไทยในอดีตเปนสังคมแบบชายเปนใหญ  (patriarchy society) กําหนดให         

ผูหญิงมีลักษณะออนแอและจําเปนตองพึง่พิงผูชาย  ผูหญิงมักไดรับการคาดหวังจากสังคมใหมี           



 ๕๔ 

หนาที่ทํางานบานและดแูลเรื่องอาหารการกินของคนในครอบครัว  พื้นที่สําหรับผูหญิงจึงเปนพืน้ที่

แบบโลกในบาน (private sphere) ไมเปดโอกาสใหผูหญิงแสดงความสามารถหรือแสดงความ           

คิดเห็นของตนเทาที่ควร  การที่กวีหญิงเหลานี้แสดงความสามารถของตนใหปรากฏเปนที่ยอมรับ          

ของสังคมได  นาจะเปนเพราะมีความรูความสามารถโดดเดนกวาหญิงทัว่ไปในสังคม  จึงนาสนใจ            

เปนอยางยิ่งทีจ่ะศึกษามโนทัศน  กลวิธีการนําเสนอ  รวมถึงความเหมอืนและความเปน            

ลักษณะเฉพาะของกลุมกวีหญิง  ซ่ึงมลัีกษณะที่ตางกับกลุมผูหญิงที่ไมไดเปนกวใีนบทตอ ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕ 

บทที่ ๔ 

 
มโนทัศนของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร 

 
ศิลปะเปนการแสดงออกอันเนื่องมาจากอารมณ  เมื่อศิลปนไดพบหรือสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง           

แลวเกดิอารมณสะเทือนใจก็จะแสดงอารมณเหลานัน้ออกมาเปนศิลปะ  ดังนัน้การแสดงออกยอม         
เปนสาระสําคัญของศิลปะและเปนสิ่งนําเอาความรูสึกทางอารมณสะเทือนใจที่ศิลปนถายทอด           
ออกมาไปสูผูรับ  ซ่ึงตรงกับคํากลาวที่วา “ศิลปะคืออารมณสะเทือนใจ ผานสูความคิดและกําหนด          
ขึ้นเปนรูป” (กสุุมา  รักษมณี, ๒๕๔๗: ๑๘) 

 
วรรณคดีกเ็กิดจากการแสดงออกของอารมณสะเทือนใจของกวีเชนเดียวกันกับศิลปน 

แขนงอื่น  เมื่อกวีเกิดอารมณสะเทือนใจ  กวีจะแสดงอารมณเหลานัน้ออกมาโดยเขยีนไวเปน           
ตัวหนังสือ เชนที่  พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ (๒๕๑๔: ๓) ทรงนิพนธไววา 
“วรรณคดีโดยแทเปนศิลปกรรมหรือส่ิงสุนทร ซ่ึงนักประพันธมีความรูสึกนึกคิดอยางใดแลวก็          
ระบายภาพใหผูอานไดชมความงามตามทีน่ักประพนัธรูสึกนึกคิดไวดวย”  ความงามของวรรณคดี               
เปนความงามทางสุนทรียภาพ  เพราะงามตามความรูสึกของกวีที่เห็นเปนอุดมคติอยูในใจและ        
ความงามนี้ยงัสัมพันธกับความคิดหรือปญญาอันลึกซึ้งของกวี ซ่ึงตามความคิดของตะวนัตกใน            
ยุคคลาสสิค  คุณคาของศิลปะและวรรณคดีนอกจากจะตัง้อยูบนพื้นฐานของความงามแลว ยังตอง
คํานึงถึงความจริงดวย  หมายความวา  ศิลปะและวรรณคดีตองมีคุณคาในการใหความจริง และ            
ความจริงนั้นยอมขึ้นอยูกับความลุมลึกของอารมณและปญญาของกวีวาสามารถถายถอดความจริง              
ที่ตนพบเหน็และเขาใจไปสูผูรับไดหรือไม มากนอยเพยีงใด  ในทางตรงกันขาม  วรรณคดีมิได          
เพียงแตแสดงถึงความจริงเทานั้น  หากยังแสดงความใฝฝน  ส่ิงที่พึงปรารถนาและทัศนะของกวี          
ไวอีกดวย  และทัศนะของกวีนี้เองคือความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ของกวี  สําหรับทัศนะของ              
กวีในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจะใชคําวา “มโนทศัน (concept)” ซ่ึงหมายถึง “ความคิดสําคัญ ความคิด         
รวบยอด หรือความคิดเหน็ในประเดน็ตาง ๆ ของบุคคลใด  บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง”          
ดังนั้น มโนทศันของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร จึงหมายถึงความคดิเห็นของกวหีญิงในยุคสมัยนี้
ที่วาดวยเรื่องสังคมและชีวติ  ตลอดจนสิง่ที่พบเห็น 

 
 
 



 ๕๖ 

มโนทัศนตอมนุษย 
 
 การที่กวีถายทอดอารมณของตนโดยผานความรูสึกนึกคดิจนเกิดเปนวรรณคดีขึ้นไดนั้น 
นอกจากจินตนาการของกวแีลว  วัตถุดิบที่กวีนํามาใชมกันํามาจากชีวติจริงในสังคมรวมสมัยหรือ
เหตุการณที่เกดิขึ้นจริง ๆ หรือเหตุการณจากถ่ินที่ซ่ึงเปนที่รูจักกันในชวีิตจริงมากลาวถึงไวดวย           
ดังนั้นวรรณคดีจึงมีทั้งสวนที่เปนประสบการณจากชีวิตจริงและสวนที่สรางสรรคดวยจนิตนาการ 
(เจตนา  นาควชัระ, ๒๕๔๒: ๓๖-๓๗)  แมในวรรณคดีจะมีสวนที่เปนจินตนาการปนอยูดวย                 
แตกย็ังนับไดวา  วรรณคดีเปนเสมือนกระจกเงาบานใหญที่สะทอนใหเห็นภาพชีวติของมนุษยจริง       
ตั้งอยูบนรากฐานของประสบการณชีวติ  ดังนั้นวรรณคดีจึง “เปนสวนหนึ่งของชวีติมนุษยจริง             
เมื่อวรรณคดีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยและเราสนใจกับชีวิตมนษุย ก็ตองศึกษาวรรณคด”ี               
(ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, ๒๕๔๓: ๒)  
  
๑.  ความเปนชายและความเปนหญิง  
  
 โดยทั่วไป มักมีความเขาใจในลักษณะที่เปนสากลวา เร่ืองเพศเปนเรื่องที่เปนไปตาม          
กลไกของธรรมชาติ ลักษณะทางเพศของคนเปนเรื่องของชีวปจจยัเปนตัวกําหนด (biological 
determinism)  การกําหนดบคุลิกความเปนเพศหรือเพศสภาพที่เปนธรรมชาติของแตละเพศจะถูก
กําหนดมาแบบตายตัว กลาวคือ  เพศชายจะตองมีลักษณะของ “ความเปนชาย” (masculine) ซ่ึงเปน           
เพศที่มีความหนักแนน แนนอนตายตวั เขมแข็ง กาวราว มีความรูในการใชเหตุผล มีความสามารถ           
ในการคิดอยางเปนระบบและมีความสามารถในการวิเคราะหและเขาถึงเรื่องที่เปนนามธรรม             
รวมทั้งมีความสามารถในการควบคุมอารมณไดดี  สวนเพศหญิงจะตองมีลักษณะของ                        
“ความเปนหญงิ” (feminine) ซ่ึงจะมีความนยิมในการใชอารมณความรูสึก ถอมตน ออนแอ                
บอบบาง เอาใจใสและเปนหวงเปนใยในผูอ่ืน พรอมที่จะใหความชวยเหลือในทุกเรื่อง ออนโยน 
ออนไหว ไมแนนอนและไมเห็นแกตัว  ซ่ึงลักษณะดังกลาวของแตละเพศนั้น  เปนสิ่งที่สังคม               
พยายามในทกุวิถีทางเพื่อที่จะทําใหเพศชายดํารงลักษณะของ “ความเปนชาย” ไว  สวนเพศหญิง            
ก็จะตองดํารงลักษณะของ “ความเปนหญิง” เชนกัน เพือ่ที่จะรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดขึน้          
ในสังคมตาม “ระเบียบของธรรมชาติ” ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปรากฏการณที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง                
(สุธรรม  ธรรมดํารงควิทย,  ๒๕๔๖: ๒๔๗-๒๔๘) 
 
 



 ๕๗ 

 ในความเปนจริง  ลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิงดังกลาวไมไดเปนสิ่งที่
ธรรมชาติกําหนดมาแตอยางใด  หากแตเปนสิ่งที่สังคมกําหนดสรางขึน้และสืบทอดกันมา             
นอกจากนี้สังคมยังกําหนดบทบาททางเพศและถายทอดบทบาทที่แตละเพศควรจะเปนมา               
อยางตอเนื่อง  สงผลใหเด็กชายเรียนรูและเลียนแบบบทบาททางเพศและลักษณะของความเปนชาย              
จากพอ  สวนเด็กหญิงกจ็ะเรียนรูและเลียนแบบบทบาททางเพศและลักษณะของความเปนหญิง                 
จากแม  ดังนั้นลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิงจึงถูกสืบทอดและฝงรากลึกลงใน   
ความรูสึกนึกคดิหรือมโนทศันของคนมาโดยตลอด  สวนความรูสึกนกึคิดหรือมโนทัศนของ              
กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรในเรื่องความเปนชายและความเปนหญิงนั้นสังเกตไดวาเปนไป         
ในแนวทางเดยีวกันกับคนทัว่ ๆ ไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

๑.๑  ความเปนชาย  
 

กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรสวนใหญจะกลาวถึงความเปนชายไววาตองเปนผูมี           
ความสามารถในทางกวี  ไดรับการยกยองใหเปนนักปราชญหรือบัณฑติ เชนที่ปรากฏในเรื่อง                   
นิพานวังนาวา  
 

ปญญาหญิงไหนจะพริ้งไมคลองเคลา นี่โดยเดานึกคะเนอยาเสสรวล 
ถาผูชํานาญอานเลนเหน็สํานวน  ปราชญชวยปรวนเติมแตงใหงามคํา 
เราใชราชกระวีที่เฉลียว   ก็เสียวใจจะไมคมเหมือนลมขํา 
ออนหัดไมสันทัดพึงลองทํา  จะริรํ่ารางลงก็งงนาน  

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๔) 
  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการกลาววา “ปญญาหญิงไหนจะพริง้ไมคลองเคลา”             
นั้น แสดงวา กวียอมรับวาการเปนผูหญิงอาจเปนสาเหตหุนึ่งที่ทําใหไมสามารถประพันธกวีไดดี             
มากนัก และยงักลาวไวอีกวาหากม ี“ผูชํานาญ” หรือ “ปราชญ” เห็นในขอบกพรองของผลงานตน ก็
สามารถชวยแกไขเติมแตงงานใหดียิ่งขึ้นไปได ซ่ึง “ผูชํานาญ” หรือ “ปราชญ” ในทีน่ีก้็อนมุานไดวา        
กวีหมายถึงผูชาย เพราะกวกีลาวในลักษณะเทียบเคียงกบั “ความเปนหญิง” ของตน ดังนั้น              
“ความเปนชาย” ในความรูสึกของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรจึงเปนผูมี            
ความสามารถในทางกวีมากกวาหญิงที่ “ออนหัด” และ “ไมสันทัด” เชนพระองค 
 
 



 ๕๘ 

นอกจากนี้ยังมกีารกลาวถึงความเปนผูมีความสามารถในทางกวีของชายไวใน 
วรรณกรรมเรือ่งอื่นของกวหีญิงอีก  เชนในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคที่กลาวไววา คุณโมง 
หรือหมอมขํา ซ่ึงเปนหมอมหามในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพ  เปนผูหญิงที่รูหนังสือ 
เปนอยางดีถึงขั้นเขียนอานบทกวีได “คลองทํานองชาย” (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ค: ๖๘)  การกลาว 
เชนนี้เทากับวากวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรมีมโนทัศนในเรื่องความเปนชายวามักจะมีความรู
ความสามารถในทางหนังสือหรือทางกวีมากกวาหญิง และเปนความรูในลักษณะของความรู 
มาตรฐาน ซ่ึงใชเปนบรรทัดฐานของสังคม เมื่อมีผูหญิงคนหนึ่งมีความรูเชนนี้จึงยกยองวาทําไดดี
เทียบเทยีมผูชาย  ขอสรุปเชนนี้ตรงกับทัศนะในเรื่อง “ผูหญิงกับความรู” ของไชยันต  ไชยพร  
(๒๕๔๖: ๑๑๙) ที่วา “ภายใตการประเมินความหมายของความรูโดยเอาบรรทัดฐานของผูชาย             
เปนเกณฑ  ทําใหเห็นวาผูหญิงมีสถานะที่ออนดอยในเรือ่งของความรู”  มากกวาผูชาย 
 

ลักษณะของความเปนชายอกีประการที่กวหีญิงเห็นวาเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในสังคมสมัย 
นั้นคือการเปนผูมีความสามารถในการรบ  เปนชายชาตรีทีม่ีเกียรตแิละศกัดิ์ศรี  เชนในนิพานวังนา   
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเลาถึงสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวา 
ทรงเปนนักรบที่เกงกลาจนเหลาขาศึกหวาดเกรง ทรงเลื่องชื่อลือนามไปถึงนานาประเทศ และ         
ความเลื่องชื่อนี้เองที่ถือไดวาเปนยอดของความเปนชาย เชนในตอนทีว่า 
  
 พระเดชสยองพองเศียรทั้งสามภพ  มาเคารพไมอาจประมาทหยาม  
 เกรงพระยศปรากฎพระเกยีรดิงาม  เปนอุปราชฦๅนามมงกุฎชาย 
 เสี้ยนสงบหลบคลาศอํานาจขึง  ไมดันดึงกลาสูศัตรูหาย 

     (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๙) 
 

นอกจากนี้ยังมตีอนที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตร (๒๕๔๓: ๑๓)             
ไดทรงกลาวถึงสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวาสามารถปราบประเทศที่มารุกรานได              
“ดวยพระฤทธิเดชาชาย” ซ่ึงแสดงวาในความคิดของกวหีญิงเชนพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา 
กัมพุชฉัตรนั้น ชายชาตรีตองมีพระฤทธิพระเดชของ “ความเปนชาย” อยูดวย ซ่ึงก็สอดคลองกับ 
ทัศนะที่คนสวนใหญทั้งในอดีตและปจจุบนั (อาจรวมไปถึงอนาคต) ที่เขาใจวาความเปนชายบงชี้  
ไดดวยความเขมแข็ง เด็ดเดีย่ว และหนักแนน 
 
 



 ๕๙ 

สําหรับความเขมแข็งนั้นมักจะมาควบคูกนักับความกาวราวเนื่องจากเมื่อตองการแสดง
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเขมแข็งแลว  ชายก็มักแสดงความกาวราวควบคูกันมาดวย สงผลให           
กวีหญิงเห็นวาเพศชายเปนเพศที่นิยมการใชกําลัง ซ่ึงจะเหน็ไดจากคําอธิษฐานของคุณพุม (คุณพุม
,๒๕๐๗ข: ๓๙๘)  ที่มักจะขอใหพนจากการไดอยูในความเสี่ยงที่จะไดรับโทษจากการนิยมการใช 
กําลังของชาย เชนที่วา “ขออยาใหเปนคนชดิของเจาคุณผูใหญ” เพราะเจาคุณผูใหญ หรือ 
เจาพระยาบดนิทรเดชา (สิงหเสนี) มกัจะเฆี่ยนคนใกลชิดจนหลังลาย เหตุเพราะกระทําในสิ่งที่ตน 
ไมพอใจ  หรือที่วา “ขออยาใหเปนคนใชของเจาพระยานคร” เพราะคนใชของเจาพระยานครนอย 
มักจะถูกทําโทษ นอกรีตตาง ๆ เชน ถาเรือชาไปก็จะใหฝพายถองเรือ เปนตน  และยงัมีวา “ขออยา 
ใหเปนสวาทของพระองคชุมสาย” เพราะมหาดเล็กคนโปรดของกรมขุนราชสีหวิกรมมักถูกจํา            
โซตรวนในเวลาที่ทรงใชไมไดดังพระทัย  จากที่กลาวมานี้แสดงใหเหน็วาในมโนทศันของกวหีญิง 
เชนคุณพุมแลว ลักษณะของความเปนชายอีกประการหนึ่งคือการนิยมใชกําลัง  และใชความรุนแรง 
ในการตัดสนิปญหา 

 
การที่ผูชายไดสิทธิในการใชกําลังและความรุนแรงเชนนี ้ นาจะเปนเพราะในระบบ

การเมืองการปกครองของสังคมไทย  มีลักษณะความเหลื่อมลํ้าทางเพศที่เห็นไดชัดเจน  หัวหนา 
หมูบาน  หวัหนากลุม  หวัหนาเผา  กลุมขาราชบริพารชั้นสูง  รวมทั้งกษตัริยและผูนําประเทศลวน  
เปนชายทั้งสิ้น  สงผลใหอํานาจในการตัดสนิใจและอํานาจในการจัดการกับปญหาตาง ๆ อยูในมือ 
ของเพศชายมากกวาหญิง  เมื่อเปนเชนนี้  อํานาจในการใชกําลังและความรุนแรงในการลงโทษ 
ผูกระทําความผิดตาง ๆ จึงอยูในมือของผูชาย 

  
นอกจากลกัษณะของความเปนชายเปนสิ่งที่สังคมยอบรับดังกลาวแลว  กวหีญิงสมยั               

ตนรัตนโกสินทรยังกลาวถึงลักษณะของความเปนชายทีสั่งคมไมยอมรับคือการเปนคนลักเพศ             
ดังเชนที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (๒๕๒๖: ๒๑) ทรงกลาวไวในจดหมายเหต ุ
ความทรงจําวา “อายมาลักเพศเขาวังหลวง จับตัวได ประหารชีวติที่วดัตะเคียน” ซ่ึงคําวา “ลักเพศ”  
ในที่นี้นาจะหมายความถึงชายคนหนึ่งที่มช่ืีอวา “มา” ทําทาหรือแตงตวัผิดเพศ คือ แตงตัวเปนผูหญิง 
ทั้ง ๆ ที่ตนเปนผูชายหรืออาจแตงตวัเปนสมณะทั้ง ๆ ที่ตนเปนคฤหัสถ  ดังนั้นการเปนคนลักเพศจึง 
เปนลักษณะทีไ่มเปนที่ยอมรบัของสังคมเปนอยางมากถึงขั้นตองโทษประหาร  

 
 
 
 



 ๖๐ 

 ๑.๒  ความเปนหญิง  
 

กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรสวนใหญจะมีมโนทัศนตอความเปนหญิงวาดอยกวา
ความเปนชายในทุก ๆ ดาน  มายาคติเชนนีป้รากฏชัดเจน อาทิ การเกิดเปนหญิงดอยกวาการเกดิเปน        
ชาย  ชาติหนาจึงขอใหไดเกดิเปนชาย  ดังเชนที่คุณพุมกลาวไวในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติวา 

 
ศีลอะพรหมสมหวังฉันทั้งชาติ  ยังไมขาดเปนวิสุทธิราศี 
บทอาบัติอัสธรรมกรรมไมมี  ในชาตินี้เปนผูหญิงนึกชิงชัง 
ชาติหนานัน้ฉนัหมายเปนชายโฉม  ใหเสร็จโสมนสัสมอารมณหวัง 
ถึงสพัญบรรพชาปญญาพลัง  พบพระนั่งเกลากษัตริยลัทยา 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๒๓) 
 

ความนอยเนื้อต่ําใจในความเปนหญิงของคุณพุมจนอยากเกิดเปนชายในชาติหนานัน้  
เปนเพราะการเกิดมาเปนผูหญิงทําใหตนเขาถึงธรรมะไดนอยกวาและไมมีโอกาสไดบวชเรียนเชน    
ผูชาย เนื่องจาก “ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ผูชายไทยเกือบทกุคนมักจะบวชอยางนอยช่ัวระยะ       
หนึ่ง ซ่ึงนับวาเปนสวนหนึ่งของวัฏจักรชีวติชายไทย” (ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุขและพรรณี               
สรุงบุญมี, ๒๕๑๘: ๓๒)  

 
นอกจากนี้ยังมมีโนทัศนที่แสดงตอความเปนหญิงวาดอยกวาความเปนชายอีก      

ประการหนึ่ง คือความคิดที่เชื่อถือวาผูหญิงเปรียบไดเพียงเครื่องประดบัของผูชายเทานั้น เชนที่                               
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงนิพนธไวในจดหมายเหตุความทรงจําวา 

 
…บุตรเจานครเกาเปนสนมเอก มารดาเจาทัศพงศเจาไดขวบเศษ โปรดรับสั่งใหเจาตาไป           
เปนเจาแผนดนิเมืองนครศรีธรรมราชใหรับพระโองการ เมียรับพระเสาวนยีใหฝกละคร          
ผูหญิงเปนเครื่องประดับ    

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๖) 
 

ขอความที่วา “ฝกละครผูหญิงเปนเครื่องประดับ” นาจะแสดงใหเห็นวาในสมัยที่           
บันทึกจดหมายเหตุความทรงจําเรื่องนี้ คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ชวงเวลา            
พ.ศ. ๒๓๘๑  และสมัยที่กลาวถึงเหตุการณในเรื่อง คือสมัยพระเจากรุงธนบุรี  ชวงหลัง       



 ๖๑ 

พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น  สังคมมีความคิดทีว่าการจัดใหผูหญิงมาฝกละครและมีคณะละครเปนของตนเอง        
ถือเปนเครื่องประดับที่สรางความเชิดหนาชูตาใหแกเหลาขุนนางและขาราชบริพารชั้นผูใหญ                
เปนอยางมาก  ขุนนางและขาราชบริพารในสมัยนั้นจึงนยิมฝกและมีละครเปนของตน ซ่ึงความ           
ในจดหมายเหตุความทรงจําขางตน  กลาวถึงคณะละครผูหญิงของเจาเมืองนครศรีธรรมราช                     
ในสมัยกรุงธนบุรี 

 
สําหรับตํานานละครของเจาเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยกรุงธนบุรีนั้น สมเด็จพระ        

เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (๒๕๔๖ก) ทรงนิพนธไวในหนังสือ “ละครฟอนรํา 
ประชุมเรื่องละครฟอนรํากบัระบํารําเตน ตําราฟอนรํา ตํานานเรื่องละครอิเหนา ตํานานละคร                
ดึกดําบรรพ” วา  ใน พ.ศ.๒๓๑๒ พระเจากรุงธนบุรีทรงตีเมืองนครศรีธรรมราชได จึงไดละคร             
ผูหญิงของเจานครฯ มาดวย  แลวผูหญิงในคณะละครเหลานี้ก็มาสมทบกับครูละครของหลวง              
จึงหัดละครหลวงขึ้นใหม  ตอมาเมื่อพระเจากรุงธนบุรีโปรดใหเจานครฯกลับไปครองเมือง
นครศรีธรรมราช พระองคจึงพระราชทานละครผูหญิงคืนใหเจานครฯไปเลนตามเดิม  ดวยทรงยก
ยองเกยีรติยศเปน“พระเจาประเทศราช”  ดงันั้นจากพระนิพนธขางตนนี้แสดงใหเหน็วาละครผูหญิง           
และผูหญิงนาจะเปนสวนหนึ่งที่บงบอกถึงเกียรตยิศและบรรดาศักดิ์ของผูชาย  สอดคลองกับ             
มโนทัศนของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีี่ทรงเห็นวาผูหญิงเปรียบดังเครื่องประดับ     
ของผูชายนั่นเอง 
 

มโนทัศนของกวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรที่เห็นวาความเปนหญิงวาดอยกวา             
ความเปนชาย  ยังปรากฏใหเห็นไดจากจดหมายเหตุความทรงจําที่กลาวถึงการรับโทษในสมัยนั้นวา 
หากจับคนรายที่เปนชายไมได หรือยังมีราชกิจใหชายปฏบิัติอยู หญิงทีม่ีความสัมพันธใกลชิดกับ           
ชายผูนั้น ทั้งมารดา ภรรยาและบุตรก็จะตองรับโทษแทน  ดังที่วา “เสด็จออกหนาวนิิจฉัย ทราบวา          
พระยาสรรคมาปลนตีเมือง ใหจําภรรยากับบุตรไว” (๒๕๒๖: ๑๑) หรือในตอนทีว่า 
 

. . .พอสายงายถึงพรอมกันที่ประทับ ทราบวาเรือพระทีน่ัง่พระองคเจาคนัธวงศ                             
เรือขาราชการสวรเรือเจาลม พี่เล้ียงทั้ง ๔ รับเสด็จไวได กร้ิวบโทนพันทีน่ั่ง ใหลง               
พระราชอาญาคนละ ๑๐๐ ฝพายคนละ ๕๐ ขุนนางบรรดาตามเสด็จใหลงพระราชอาญา              
ภรรยาแทน ผัว ๆ จะไดแหพระแกว  

 (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี, ๒๕๒๖: ๙) 
 
 



 ๖๒ 

และตอนทีว่า  
 

. . .แลวกร้ิวขางในนางอยูงาน ลูกขุนนางไมใช  ใหเก็บลูกพลเรือนชาวตลาด ญวนงานกลาง
ยกขึ้นไปเปนนางอยูงาน มารดาเจาอยูงานเกาใหเปนเข็ญใจโทษ นุงตาเล็ดงาผาหมผาละวา 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๑) 
 

การกลาวถึงหญิงที่จําตองรับโทษแทนชายไวในจดหมายเหตุความทรงจํานั้น แสดง         
วาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีมุงพระทยัไปที่ประเด็นความเปนหญิงและความเปน             
ชาย อยางชดัเจน  แมไมไดแสดงอารมณหรือความคิดเหน็ในลักษณะของการแสดงมโนทัศนที่             
ชัดเจนมากนัก  แตก็อนุมานไดวาเพราะตองการใหจดหมายเหตุความทรงจําเปนเรื่องที่ใชในการ         
บันทึกประวัตศิาสตร  จึงไมไดแสดงความคิดเห็นแทรกไวในเรื่อง  แตการบันทึกประวัติศาสตรของ          
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวนีั้น  แตกตางจากการบันทึกประวัติศาสตรโดยทั่วไป             
เนื่องจากกลาวถึงบางสวนบางเสี้ยวของประวัติศาสตรที่ไมไดรับการบนัทึกไวในทีใ่ดอีก เชน            
การรับโทษของผูหญิงแทนโทษที่ผูชายตองไดรับ ดังนัน้ การกลาวถึงเรื่องนี้หลายครั้ง  ชวนใหคิด         
ไดวาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีนาจะมีพระดําริเกีย่วกับสถานะของหญิงที่ดูดอย         
กวาชายอยูบาง 

 
การที่หญิงตองรับโทษแทนชายทั้ง ๆ ที่ตนไมไดกระทําความผิด  สะทอนใหเห็นวา 

สังคมสมัยนั้น  ผูหญิงไมไดรับเกียรติและไรสิทธิที่จะตัดสิน หรือดําเนินชีวิตดวยตนเอง  ดังนัน้                  
การดํารงชีพของผูหญิงลวนขึ้นอยูกับผูชาย  ทั้งที่เปนบดิา สามี หรือบุตร ดังที่พระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงนิพนธไวในนพิานวังนาวาเมื่อส้ินพระบิดาแลว  พระองคคงตองดําเนนิ             
ชีวิตตอไปดวยความยากลําบาก ดังที่วา  
 
 พระคุณเอยตัวลูกก็เปนหญิง  นิราศมิ่งโมฬทีี่อุปถัมภ 
 มาซ้ําแสนอัประภาควิบากกรรม  กลืนแตน้ําตาตกในนาภ ี

    (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๘) 
  

นอกจากพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรแลว  ยังมีคณุพุมที่กลาวถึง         
ความจําเปนของหญิงที่ตองพึ่งพิงชายในการดําเนินชวีิต โดยจะกลาวไวในนิราศวังบางยี่ขันวาตน
เปนคนโสด ไดฝากตัวเปนนางในจึงไรคูครองและยามชราก็ไรที่พึ่ง  และคุณพุมไดเปรยีบเทียบ
ชะตากรรมของตนกับคุณนอยหรือหมอมนอยในกรมขุนราชสีหฯ ผูเปนนองสาวของตนดวยวา  



 ๖๓ 

แมวาพระสวามีของคุณนอยจะสิ้นชีพไป  แตคุณนอยกย็งัมีบุตรคอยอยูเคียงขางและมทีรัพยที่จะใช
ในการดํารงชพี ซ่ึงตางกับตนที่ไรคนเหลยีวแลและไรทรัพยสิน  จึงตองฝากตัวเปนนางในตอไป 
เชนที่วา  

 
ทราบวาพระภวูนาถบาทบพติร  เสด็จดุสิตก็อุตสาหคลาดคลาไคล 
คอยคํานับรับเสด็จเสร็จปะทะ  ไปสรางพระปรางคทองอันผองใส 
ทิ้งคุณนอยสรอยเศราเปลี่ยวเปลาใจ ใหรองไหโหยหาทุกราตร ี
เคยเปรื่องโปรดโสดทรวงจะงวงเหงา แตลูกเตาเลายงัอยูกะจูกะจี ๋
คอยสบายคลายคลั่งเพราะมั่งมี  ไมเหมือนพี่คุณพุมซุมซุกซน 
พอแมนาตายายตายเหมือนถ่ัว  ยังแตตวัเต็มทีอ่อกปปน 
มายอมยากฝากชีวิตดวยฤทธิ์จน  อยูเปนคนชดิใชหมั่นไปมา 

(คุณพุม, ๒๕๔๓: ๘๑) 
 

ความกังวลในชะตาชีวิตของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรและคุณพุม
สะทอนถึงความตระหนกัในความดอยคาของความเปนหญิงของตน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ       
ไชยันต  ไชยพร (๒๕๔๖: ๖๑-๖๗) ที่อางถึงการศึกษาของสุวรรณา  สถาอานันท ในบทความเรื่อง 
“Madsi: A Female Bodhisattava Denied?” ที่กลาวถึงสถานะของนางมทัรี ในพระเวสสันดรชาดก         
โดยไชยนัตสรุปวา “ความมีตัวตน คณุคาและความหมายของผูหญิงนั้น  ผูกติดอยูกับความสัมพันธ             
ที่เธอมีกับผูชาย หรือกลาวอกีนัยหนึ่งคือ  ผูหญิงจะมีคาหรือความหมายอยางไรไดนัน้ขึ้นอยูกับวา          
เธอเปนบุตรสาวของใครหรอืเปนภริยาของใคร และเธอปฏิบัติอยางไรกับเจาชวีิตของเธอ โดยลําพัง
ตัวตนของเธอเองนั้น แทบจะไมมีความหมายใดได เพราะเธอไมมีอิสระเสรีไมวาจะเปนเจตจํานง          
หรือความปรารถนาใด ๆ ของเธอ”  ดังนั้นมโนทัศนของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรจึงสะทอนถึง             
ความเปนหญิงที่ดอยกวาชายเพราะตองมชีีวิตที่ขึ้นอยูกบัชายผูเปนดั่งเจาชีวิตนัน่เอง 
 

นอกจากกวหีญิงจะเหน็วาความเปนหญิงดอยกวาความเปนชายในเรื่องการดําเนนิ
ชีวิตแลว ยังเหน็วาหญิงมีความสามารถดานการประพนัธดอยกวากวีชาย  เพราะสังคมเห็นวาผูชาย                
เทานั้นที่มีปญญาสามารถชวยแกไขเติมแตงงานประพันธของหญิงใหดยีิ่งขึ้น ดังเชนที่ปรากฏใน
นิพพานวังนา ที่กลาวถึงความเปนชายในเรือ่ง “ปญญาหญิง” ที่ “ออนหัด” และ “ไมสันทัด” ในดาน
หนังสือเทียบเทาชาย 

 



 ๖๔ 

อยางไรก็ตามใชวากวีหญิงจะยอมรับในความดอยคาของตนทั้งหมด เพราะยังมี             
กวีหญิงทีแ่สดงความภูมใิจในความมีปญญาของตนเชนกนั  ดังที่คุณพุมกลาวถึง “ปญญานารี” ไว            
ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรตวิา 

 
อันเรื่องราวกลาวขอยอพระเดช  วิรัตเจตนาจิตดําฤษณา 

 ใหครึกครื้นยนือยูคูสุธา   โดยสําคัญปญญาของนารี 
(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๒๒) 

 
“ปญญานารี” นี้ คือปญญาในการแตงคําประพันธ และคณุพุมยังเชื่อมัน่ในสติปญญา        

ของตนเองจนกลายืนยันวาวรรณกรรมของตนควรคาแกการอยูคูฟาดินอกีดวย  นัน่แสดงใหเห็นวา 
แมวาสังคมจะยกยองและยึดมั่นในมายาคตทิี่วา ผูมีปญญาคือชายเพียงเทานั้น  แตกวหีญิงเชนคุณพุม     
ก็หาญกลาแสดงจุดยืนในความสามารถของตน นอกจากนี้ยังแสดงความภูมิใจในปญญาของตนไว        
ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรตอีิกวาตนเปนหญิงฉลาด และเปนผูรักใน“กิจการอักขระ” รวมทั้งยัง         
กลาวดวยวาหญิงก็มีความรูในทางธรรม สามารถอานคัมภีรทางศาสนาที่เปนภาษาบาลีและภาษา            
มคธ ซ่ึงเปนภาษาที่ใชในการศึกษาธรรมะไดดวย เชนทีก่ลาวไววา 

 
เราอาศัยในแผนดินนรนิทรฤทธิ์  ประกอบกิจการรักอักขระ 
ฉลาดเฉลิมเสริมพระยศจดระยะ  สมเด็จพระจอมเกลาเจาแผนดิน 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๒) 
 

และตอนทีว่า 
 

อนึ่งอุบาสิกาศรัทธาเที่ยง   รูหลีกเลี่ยงโลภลาภทราบสังขาร 
 แตหลังหลังฟงเรื่องเบื้องโบราณ  ประกอบการศาสนาก็ถาวร 
 แตไมสูโดงดังเหมือนครั้งนี ้  พระบารมีเมตตาศึกษาสอน 
 สงฆสมมุติวิสุทธิสังวร   ไดนามกรธรรมยุติสุดปรีชา 
 หมแหวกคลุมอุมบาตรราตคต  ชิโนรสงดงามตามภาษา 
 หนึ่งโปรงปรุแมอุบาสิกา   รูพูดจามคธบทบาลี 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๒-๔๑๓) 
 



 ๖๕ 

นอกจากคณุพุมแลว ยังมีคณุสุวรรณที่แสดงความภูมใิจในความมีปญญาของหญิงใน            
ราชสํานักฝายในไวในวรรณกรรมของตน โดยกลาวถึงนางในในตําหนกัของพระเจาบรมวงศเธอ             
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพวามคีวามรูในการอานการเขียนจนสามารถ “ประดิษฐประดับเรื่องนิยาย           
ถวาย” พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพได และยังแสดงความรูสึกไวดวยวาการแตง 
“นิยาย” ของเหลานางใน ชวยสรางความ สนุกสนานใหเกิดขึ้นในตําหนักขณะที่พระเจาบรมวงศเธอ               
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงประชวรอยูไดมากดวย เชนที่คุณสุวรรณไดกลาวไวในเพลงยาว              
จดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวรวา  
 
 ประชวรจับนบัแนนนั่งจนลน  พอคลายคนหายแนนไมแกนสาร 
 เห็นยังคงอยูแตหมอมเชิญอาการ  ประจําบานประตูอยูไมรูวาย 
 กับคุณบวัพระสมุดนั้นสุจริต  คอยประดษิฐประดับเรื่องนยิายถวาย 

อิกคุณสุดหมอมกิ่งผูพร้ิงพราย  เลานิยายตางตางอวดอางกนั 
(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๐๙-๑๑๐) 

 
แมวาคณุสุวรรณไมไดกลาวถึงความสามารถทางการประพันธของตนไว แตการ          

กลาวถึงบุคคลในตําหนักที่มคีวามสามารถในลักษณะนี้ ยอมแสดงใหเห็นไดวาในทศันะของ              
คุณสุวรรณ ความเปนหญิงกไ็มไดเปนเรื่องต่ําตอยหรือนาอับอายแตอยางใด  ในทางตรงกันขาม               
เมื่อพิจารณาจากน้ําเสียง จะเห็นวาคณุสุวรรณรูสึกพอใจในความเปนหญิงและเหน็วาหญงิที่รู             
หนังสือจนสามารถสรางสรรควรรณกรรมไดนั้นนาภูมใิจเปนอยางยิ่ง  
 

ความภูมใิจในความเปนหญิงของกวีหญิงไมไดมีเพยีงเรื่องความรูความสามารถ               
ในทางหนังสือหรือทางกวีเทานั้น  เพราะคุณพุมไดกลาวถึงการที่ตนตัง้ใจและสนับสนุนการสราง            
สระน้ําและศาลาสาธารณะที่บริเวณทางขึน้พระพุทธบาทที่จังหวดัสระบุรีไวในเพลงยาวบวงสรวง
ฉลองสระบางโขมดไววา 

 
ขอฝากน้ําฝากนามตามอักขระ  ใหเรียกสระกระสัตรีวารีใส 
ฤดูแลงก็อยาแหงเชนแหงใด  ถาใครไดวดิวกัเหมือนตกัเตมิ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 
 

และตอนที่เปนโคลงกระทูวา 
 



 ๖๖ 

  สระ  สําเร็จเสร็จสราง  สามป 
 น้ํา  สะอาดดจุมณ ี   ผองแผว 
 ทํา  ไวหวางวถีิ    ทางโลก อุดรแฮ 
 ทาน  นี่จงขจดัแรว   รอดหวงบวงมาร 
  ศา  ลาทาหยุดรอน  รับลม เร่ือยแฮ 
 ลา  เลิศดูทรงสม    เทริดฟา 
 นา  นานิกรชม    เชิญชื่น พักพอ 
 รี  รักพอผอนลา    เล่ือยแลวจึงจร 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 
 

การกลาววาตนเปนผูมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่เปนสาธารณะประโยชนใหแกสังคม    
ของตนนั้น  เปนขอสนับสนุนอีกสวนหนึ่งที่นําไปสูขอสรุปที่วา แมในสมัยนั้นความเปนหญิงไมได       
รับการยกยองและใหคุณคาเฉกเชนความเปนชาย  แตผูหญิงก็มีความรูความสามารถและมีกําลังใน       
การสรางประโยชนใหเกดิแกสวนรวมไดเชนกัน  

 
“ความเปนหญงิ” อีกประเดน็หนึ่งที่นาสนใจไมแพประเดน็เรื่องคุณคาของความเปน 

หญิง ไดแก เร่ืองความคาดหวังของสังคมตอความเปนหญิง จากการศกึษาวรรณกรรมของกวีหญิง         
สมัยตนรัตนโกสินทรพบวาสิ่งที่สังคมคาดหวังจะใหผูหญิงเปนก็คือการเปนผูมีกิริยามารยาทที่         
งดงามและมีความประพฤตทิี่ดีงามในเรื่องคูครอง คุณพุมไดกลาวไวในนิราศวังบางยี่ขันวา  

 
คุณจอมเดนิเขนิขวยระทวยทอด  ดูงามยอดยิ่งทรงองคอัปสร 
แลวคณุนองสองนาฏลีลาศจร  สลับสลอนหลานสาวทั้งเจาอา 

(คุณพุม, ๒๕๔๓: ๘๕) 
 

นั่นคือการเดนิที่งดงามนั้น ตองเดิน “ระทวยทอด” ตามแบบอยางกุลสตรีไทย  
 

นอกจากนี้ยังมพีฤติกรรมที่สังคมคาดหวังจากหญิงอีกประการหนึ่งคือ การมีความ
ประพฤติที่ดีงามในเรื่องคูครอง  หากผูใดแสดงพฤติกรรมผิดจากคานยิมของสังคมที่วา “ผูหญิงเกิด             
มาเพื่อเปนคูครองของผูชาย” แลว  ผูนั้นกจ็ะตกเปนที่ครหานินทา เชนกรณีหมอมขํา (หมอมหามใน
สมเด็จพระบวรราชเจามหาศกัดิพลเสพ) มพีฤติกรรมเลนเพื่อนกับคณุโมงหรือหมอมสุด (หมอม               



 ๖๗ 

หามในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ)  ไดถูกคุณสุวรรณนําเอาพฤติกรรมดังกลาวมา                
ตําหนิลอเลียนไวในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคดังกลอนที่วา 

   
หมอมเปดนอยคอยเตือนใหเพื่อนนอน เฝาเคืองคอนแคนขัดสะบัดหนา 
ยังไมทรงพระบรรทมตรมอุรา  แตชายตาดูพักตรพยักกนั 
เห็นพระองคทรงนิ่งไมติงพระกาย  เดือนก็ชายดกึดวนใหปวนปน 
หับสมุดหยุดยัง้ฟงสําคัญ   ดวยกระสันเสียวซานราํคาญใจ 
พระแกลงทรงพระกรรสะจะใหรู  วาตื่นบรรทมอยูหาหลับไม 
คุณโมงก็ชะงากกระดากใจ  ก็แข็งจิตอานไปใจประวิง 
คร้ันพระองคทรงพลิกพระกายกลับ หมายวาพระบรรทมหลับสนิทนิ่ง 
ก็สมจิตคิดไวใจประวิง   ก็คลานชิงกันขยับดับเทยีนชัย 
เขาชุลมุนวุนวายอยูปลายพระบาท  ก็คิดคาดเอาวาคนหาเหน็ไม 
จึ่งกระทําเอาแตอําเภอใจ   ดวยแสงไฟมดืมิดไมมีโพลง 
กระซุบกระซบิซุมกายอยูปลายพระบาท อุตลุดอุดจาดทําอาจโถง 

 เอาเพลาะหอมกรอมหุมกันคลุมโปง จึ่งตรัสเรียกวาคุณโมงแตนัน้มา 
(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ค: ๖๘-๖๙) 

 
อยางไรก็ตามแมสังคมจะคาดหวังใหหญิงเกิดมาเพื่อเคยีงคูกับชาย  และเมื่อมีผูกระทํา

พฤติกรรมที่เรียกไดวา “วิปริตผิดเพศ”  แตเปนที่นาสังเกตวาไมบันทกึวาผูมีพฤติกรรมดังกลาวจะ          
ไดรับโทษ  เพยีงแตตองถูกตฉิินนินทาจากกลุมคนที่รูเร่ืองเทานั้น  ซ่ึงตางกับผูชายที่เมื่อมีพฤติกรรม          
ลักเพศตองไดรับโทษประหารชีวิต  

 
จะเห็นไดวากวีหญิงไดยึดถืออยูในมายาคติที่สังคมสรางขึ้นมาอยางเครงครัดวา                             

“ความสัมพันธทางเพศที่ “ปกต”ิ และ “เปนธรรมชาติ” นั้นจะตองเปนความสัมพันธแบบตางเพศ 
(heterosexuality) ซ่ึงมีจุดมุงหมายหลักคือการสืบพันธุ” (สุธรรม  ธรรมดํารงควิทย, ๒๕๔๖: ๒๔๗) 
เทานั้น  เมื่อกวีหญิงพบพฤตกิรรมที่ตางจากมายาคตินัน้  จึงนํามากลาวถึงในทํานองวพิากษไววา            
เปนการกระทาํที่ “อุจาด” เปนอยางยิ่ง แสดงใหเห็นวาในสมัยตนรัตนโกสินทร “ความเปนหญิง”            
ที่สังคมสรางและกําหนดใหผูหญิงยึดถือนัน้  มีอิทธิพลตอมโนทัศนของกวีหญิงอยางชัดเจน 
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มโนทัศนของกวีหญิงประการสุดทายที่พบจากวรรณกรรมก็คือ การกลาวถึง               
พฤติกรรมของหญิงที่สังคมไมยอมรับหรือไมยกยอง  ไดแกการเปนผูมีอุปนิสัยคดโกง เจาเลห           
เพทุบายและทาํตัวเปนนักเลง  ซ่ึงความคิดเห็นในเรื่องนี้  คุณพุมไดกลาวไวในคําอธิษฐานของตนวา 
“ขออยาใหเปนนักเลงอยางทานผูหญิงฟก” (๒๕๐๗ข: ๓๙๙) เพราะไมช่ืนชมการเปนนักเลงที่นยิม          
การเลนเบี้ยและชอบใชอุบายนอกรีตของทาน เมื่อเวลาเขาไปอยูในบอนเบี้ย ทานมักทํากิริยาใหนาย
บอนมัวหลงมอง จนเปนชองใหพรรคพวกลักเปดโปดไูด  และกลาวกนัวาทานผูหญิงฟกเปนนักเลง          
ที่รวยดวยอุบายเชนนัน้  พฤติกรรมเชนนี้คงจะไมเปนที่ยอมรับของสังคมมากนัก  คณุพุมจึงนํามา        
กลาวเสียดสแีละอธิษฐานขอใหตนอยาเปนเชนทีว่า  

 
โดยภาพรวม  ลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิงในมโนทัศนของกวหีญิง 

สมัยตนรัตนโกสินทรสอดคลองกับความเขาใจตอลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิงของ
บุคคลทั่วไปในปจจุบัน  กลาวคือ เขาใจวาเพศชายตองเปนเพศที่มีความรูมากกวาเพศหญิง ทั้ง ๆ ที่           
ในความเปนจริงผูหญิงบางคนอาจมีความรูมากกวาผูชายก็เปนได  เชน ผูหญิงที่ไดรับการศึกษา           
ยอมมีความรูมากกวาผูชายไรการศึกษา  แตโดยภาพรวมแลวมักเขาใจวาความเปนชายตองมาควบคู        
กันกับการเปนผูมีความรูความสามารถ  ซ่ึงความรูในที่นีค้ือความรูในทางหนังสือหรือทางกวีและ
ความสามารถก็คือสามารถในการรบ  สวนความเปนหญิงจะตองมีลักษณะเปนกุลสตรี  ทั้งทวงทา       
และการปฏิบตัิตน  หากผูหญิงคนใดไมเปนไปตามคานยิมที่สังคมกําหนดและคาดหวังกจ็ะไมเปน         
ที่ยอมรับและถูกติฉินนินทาดวย  แตถามีหญิงที่มีความสามารถในทางหนังสือหรือทางกวี รวมทัง้        
เปนหญิงที่สามารถสรางประโยชนใหแกสังคมสวนรวมได  กวีหญิงก็จะแสดงความยกยองชืน่ชม                
ไวอยางภูมิใจ  ซ่ึงจะเหน็ไดวาความภูมใิจในความเปนหญิงที่มีความรูความสามารถนั้นเทาที่พบจะ           
เปนความภูมิในความรูของตนหรือคนในกลุมที่สามารถสรางสรรควรรณกรรมหรือมีความรูจน  
สามารถอานคัมภีรทางศาสนาได  อยางไรกต็าม  ก็ยังมกีวหีญิงที่ยอมรับความคิดที่วาชายยอมเกง             
กวาหญิงเสมออยูดวย  เนื่องจากคานยิมที่สังคมสรางขึ้นนั้น  ยังคงมีอิทธิพลเหนือความคิดของ            
กวีหญิงนั่นเอง 

 
มโนทัศนตอความเปนชายและความเปนหญิงของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรที่        

กลาวมาแลวนัน้แสดงใหเหน็วาในสังคมสมัยดังกลาวผูหญิงจะตกอยูภายใตการครอบงําทางความรู
ความคิดของผูชาย ในสังคมแบบชายเปนใหญ (patriarchy)  ผูหญิงจะตองยกยองและเชื่อมั่นใน              
ความรูความสามารถของผูชาย  คุณคาของผูหญิงก็จะผูกติดอยูกับความสัมพันธที่มีกับผูชายเชนบดิา
หรือสามี ผูเปนดั่งเจาชวีิต  ที่มีสิทธิกําหนดบทบาทและการดําเนนิชีวติของผูหญิงมากกวาทีเ่ธอจะ 
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กําหนดเองได  นอกจากนี้ดวยระบบสังคมแบบชายเปนใหญนี้เอง  ที่สงผลถึงความยากลําบากที่           
ผูหญิงตองไดรับอันเนื่องมาจากการกระทาํของผูชาย  เชนที่มีปรากฏวาหญิงตองรับโทษแทนชาย        
หรือลดคุณคาในตัวหญิงลงเหลือแคการเปนเพียง “เครื่องประดับ” แหงยศฐาบรรดาศกัดิ์                       
ของผูชายเทานั้น  และแมแตการตั้งชื่อวรรณกรรมของกวีหญิง  ก็ยังใชผูชายเปนจดุเนนหรือให
ความสําคัญมากกวาการแสดงตัวตนของตน  เชน “เพลงยาวสามชาย”  ทั้ง ๆ ที่วรรณกรรมเรื่องนี้          
ถูกนํามารวมไวในผลงานของคุณพุม กย็ังตัง้ชื่อ “สามชาย” หรือ “นิพานวังนา” ก็เปนชือ่              
วรรณกรรมทีแ่สดงใหเห็นวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเอาตัวเองไปผูกติดไว       
กับความสัมพนัธ ระหวางพระองคกับพระบิดา ซ่ึงแสดงวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา              
กัมพุชฉัตรเหน็วาคุณคาของพระองคนั้น อยูที่การเปนพระธิดาในสมเดจ็พระบวรราชเจา                    
มหาสุรสิงหนาทนั่นเอง  สรุปแลวประเด็นเรื่อง  ความเปนชายและความเปนหญิงนี้  กวีหญิงยอมรบั       
วามีอยูจริง  และเพราะสังคมกําหนดไวเชนนี้  กวีเหลานีจ้ึงปฏิบัติตามและไมสามารถทําอะไรได           
มากไปกวาการแสดงทัศนะไววาความเปนชายและความเปนหญิง ในสมัยนี้ “ไมเทาเทียมกนั”  

 
๒.  พฤติกรรมของมนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษย 
 

สําหรับมโนทัศนของกวหีญิงสมัยตันรัตนโกสินทรที่มีตอพฤตกิรรมของมนุษยและ
ความสัมพันธระหวางมนุษยนั้น  ผูวิจยัศึกษาจากทัศนคติของกวีหญิงที่มีตอผูคนชนชั้นตาง ๆ               
ในสังคมไทย  ไดแก พระมหากษัตริย  พระบรมวงศานุวงศและเจานาย  ขาราชสํานักหรือขุนนาง            
และบาวไพร  วามีพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางกนัในฐานะมนษุยที่อาศัยอยูในสังคม               
เดียวกันทาํนองใด  นอกจากนี้จะศกึษาถึงทัศนะของกวหีญิงที่มีตอชาวตางประเทศที่อพยพ                             
เขามาอยูในประเทศไทยดวย 

  
๒.๑  กลุมคนชนชัน้ตาง ๆ ในสังคมไทย 

 
สังคมไทยเปนสังคมที่แบงชนชั้น  แมวาจะไมไดเปนการแบงอยางเครงครัดเหมือน         

การแบงวรรณะของอินเดยีกต็าม  แตก็เห็นไดชัดเจนวา  คนในสังคมมบีทบาททางสังคม ฐานะ           
และศักดิ์ศรี รวมทั้งชีวิตความเปนอยูทีแ่ตกตางกันไปตามแตละชนชัน้  ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน             
กลาวไวในหนงัสือ “สังคมไทยในสมยัตนรัตนโกสินทร พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๑๖”  ซ่ึงแปลโดย                      
ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุขและพรรณี  สรุงบุญมี (๒๕๑๘) วาตามกฏหมายแลว สังคมไทยจัด             
ชนชั้นออกเปน ๔ กลุมใหญ ๆ ไดแก เจา ขนุนาง ไพร และทาส  ชนชั้นเจาประกอบดวยบรรดา             



 ๗๐ 

เจานายที่เปนผูสืบเชื้อสายใกลชิดของพระมหากษัตริย  ตาํแหนงของเจานายจะคอย ๆ ลดหล่ัน       
กันลงมา ตามหลักการสืบสายราชสกุล  ชนชั้นเจานายนีไ้ดรวมเอาเจานายฝายใน เชน พระมเหสี                  
เจาจอม  พระสนมกํานัล  พระราชโอรสและพระราชธิดาไวดวย 
 

สวนชนชั้นขนุนางหมายถึงขาราชการที่ทํางานสนองราชกิจของเจานาย  และมใิช            
เจานาย (มีเจานายบางคนที่รับตําแหนงเปนขุนนางหรือขาราชการ)  ขุนนางมีส่ิงบงชี้ที่แสดงถึง               
อํานาจและเกยีรติยศอยู ๔ ประการดวยกนั คือ ศักดินา ยศ ราชทินนาม และตําแหนง  ซ่ึงจะสัมพันธ      
กันในลักษณะที่สอดคลองกัน กลาวคือ ขนุนางที่มียศสงูก็จะมีศกัดนิาหรือที่นาในความครอบครอง         
ตามศักดิ์มาก  สวนราชทินนามจะบอกถึงตาํแหนงทางราชการที่ขุนนางคนนั้น ๆ ไดปฏิบัติ  อาทิ              
ผูมียศเจาพระยา เปนขุนนางที่มีศกัดินาถึง ๑๐,๐๐๐-๓,๐๐๐ ไร  จึงมีราชกิจใหตองปฏิบัติใหเกดิ
ประโยชนแกแผนดินและพระมหากษัตริยมากกวาผูมยีศขุน ซ่ึงมีศักดนิาเพียง ๑,๐๐๐-๒๐๐ ไร           
เทานั้น 
 

ชนชั้นที่ ๓ ไดแก ไพร  ซ่ึงในสมัยตนรัตนโกสินทรนี้มีไพรอยู ๒ ประเภท คือ               
ไพรหลวงและไพรสม  ไพรหลวงเปนไพรของพระมหากษัตริยจะตองเขามาทําราชการใหแกหลวง  
หรือเกณฑแรงงานตามระยะเวลาที่กาํหนด คือ ๖ เดือนตอป  อยางไรก็ตามพระมหากษัตริยไดทรง
แจกจายไพรเหลานี้ใหไปอยูใตการปกครองดูแลของขุนนางกรมตาง ๆ  สวนไพรสมเปนไพรที่             
สังกัดอยูกับนาย หรือที่เรียกวา “มูลนาย” โดยจะมีหนาทีรั่บใชเจานายของตนและดําเนินการตามที่
เจานายสั่ง 
 

สวนทาสนั้น ตามกฏหมายลกัษณะทาส ไดแบงทาสตามวธีิการที่ไดมาออกเปน ๗
ประเภท ไดแก  ๑) ทาสไถมาดวยทรัพย (ทาสสินไถ)  ๒) ลูกทาสเกดิในเรือนเบี้ย  ๓) ทาสไดมา                
แตฝายบิดามารดา  ๔) ทาสมีผูให (ทาสทานให)  ๕) ทาสอันไดดวยชวยกังวล แหงคนอันตอง             
ทัณฑโทษ  ๖) ทาสอันไดเล้ียงไวในกาลเมือ่ขาวยากหมากแพง (เมื่อกาลทุพภิกขะ)  และ ๗) ทาส          
เมื่อนําธงชัย ไปรบศึกแลวไดมาเปนทาส (ทาสอันไดดวยเชลย)  สวนการปฏิบัติตัวของทาสนั้น           
จะกําหนดใหชายที่เปนหัวหนาครอบครัวมีสิทธิในตนเอง ภรรยาและบุตร และจะขายตนเอง ภรรยา
หรือบุตรใหคนอื่นได  ซ่ึงการซื้อทาสในที่นี้ นาจะมีลักษณะของการชวยไถทาสหรือใหยืมเงนิแลว           
ใหทาสใชแรงเปนดอกเบีย้เสยีมากกวา  
   
 



 ๗๑ 

ตอไปนี้จะกลาวถึงความคิดเห็นของกวีหญิงตอกลุมคนชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทย             
โดยจะแบงประเด็นการศึกษาออกเปน ๔ กลุมคือ ๑) พระมหากษัตริย  ๒) พระบรมวงศานุวงศ ซ่ึงก ็       
คือ ชนชั้น “เจา”  ๓) ขาราชสํานัก ไดแก เหลาขุนนางตาง ๆ  และ ๔) บาวไพร  ซ่ึงในที่นี้จะหมายถึง   
ชนชั้นไพรและทาสที่คอยรับใชเจานาย 
 

๒.๑.๑  พระมหากษัตริย  
 

ความคิดเหน็ของกวีหญิงตอพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนชนชั้นสูงสุดในสงัคม           
ที่มีหนาที่ปกครองบานเมืองนั้น  กวีหญิงจะเทิดทนูพระมหากษัตริยดจุ “เจาชีวิต”  เพราะในสมยั          
ตนรัตนโกสินทรนั้น  มีแนวความคิดที่วาพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของแผนดินภายในพระราช 
อาณาจักรและเปน “เจา” ของราษฎรทุกคน  ดวยแนวความคิดนี้เองที่กวีหญิงไดซึมซบัรับรูและ            
สงผลใหแสดงความจงรักภกัดีตอพระมหากษัตริยออกมาทางวรรณกรรมที่ตนแตงขึน้ เชนที่คุณพุม
กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไวในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติโดยกลาววาการที่
ประเทศชาติอุดมสมบูรณ  ประชาชนมีอยูมกีินกด็วยพระบุญญาธิการของพระองค ดงักลอนที่วา 
 
 สืบสยามสามทั้งพระนั่งเกลา   เปนจอมเจาจักรพรรดิบําเพ็ญผล 
 ประชาชีมีทั่วทุกตัวคน   ไดลาภผลพฤกษาเนื้อนาปรงั 
 ถึงสุธาหากนิถ่ินประเทศ   คุมภัยเพศโจรขโมยไดโดยหวัง 

  (คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๐) 
  

คุณพุมยังกลาวถึงพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา             
อยูหวั  รวมทั้งพระราชกรณยีกิจในระหวางที่นทรงผนวชและระหวางทีท่รงครองราชย  ซ่ึงเปน               
การกลาวถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น  อาทิ การตัดสินคดีความดวยความซื่อตรง  การตั้ง            
คณะสงฆธรรมยุติกนกิายขึน้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร  และการเสด็จออกวาราชการทุกวันพระ                    
จะสังเกตไดวาคุณพุมไมไดแสดงความคิดเห็นตอองคพระมหากษัตริยมากนัก  นอกจากกลาวถึงไว                
ดวยความจงรกัภักดีและเทิดทูนบูชา  เชนในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติตอนที่วา 
   
 
 
 
 



 ๗๒ 

 เปนยอดอยางปางกษัตริยฉัตรเฉลิม บําเพ็ญเพิ่มบารมีทวีถวิล 
 บํารุงใจไพรฟาไมราคิน   คือตัดสินความเมืองไมเยื้องยัก 
 พระเปนครูผูสอนสรรพสัตว  จงไดจดัจดไวใหประจักษ  
 เมื่อพระองคทรงบรรพชาเพศ  ประเทืองเทศนธรรมทานเปนการสอน 
 กับศิษยสงฆทีใ่นวงวัดบวร  โดยสุนทรธรรมะพระวินัย 
 . . .  
 แตไมสูโดงดังเหมือนครั้งนี ้  พระบารมีเมตตาศึกษาสอน 
 สงฆสมมุติมีวสุิทธิสังวร   ไดนามกรธรรมยุติสุดปรีชา 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๒-๔๑๓) 
 
และ 
 
 ก็ทรงธรรมกรุณาประชานาถ  ตรัสประภาษไปทุกตัวถวนทัว่หนา 
 เสร็จประทับรับรายถวายฎกีา  ออกสุทธาไอศวรรยทุกวันพระ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๓) 
 

การกลาวถึงพระมหากษัตริยดวยความเทดิทูนบูชาเชนนี้  จะพบไดทั่วไป               
ในวรรณกรรมประเภทยอพระเกยีรติ  ซ่ึงความคิดเห็นของกวีหญิงที่มีตอองคพระมหากษัตริยนั้นจะ
เปนไปในแนวทางเดียวกนั  โดยที่กวีหญิงแสดงความจงรักภักดีดวยการกลาวถึงพระราชกรณียกิจ          
ที่สําคัญของพระมหากษัตริยพระองคที่ตองการยอพระเกียรติ  เชน ทรงพระปรีชาทางการรบ              
ทรงฝกใฝในทางหนังสือและวรรณกรรม  หรือเปนองคอุปถัมภพระพุทธศาสนา  รวมทั้งเปน
พระมหากษัตริยที่ปกครองบานเมืองดวยความเปนธรรม  สงผลใหประชาชนอยูดีมสุีขภายใต              
พระบรมโพธิสมภาร เปนตน  นอกจากการกลาวถึงพระราชกรณียกิจแลว  กวยีังนยิมกลาวถึง
เหตุการณที่เกดิขึ้นจริงในสมัยของพระมหากษัตริยแตละพระองคอีกดวย  ซ่ึงการกลาวเชนนีจ้ะเปน
มโนทัศนในลกัษณะเดียวกนักับมโนทัศนของกวี (ชาย) โดยทั่วไปที่กลาวไวในวรรณกรรมประเภท                         
ยอพระเกียรต ิ

 
นอกจากนี้ยังพบวา  กวีหญิงนิยมกลาวถึงพระบุญญาธิการของ

พระมหากษัตริยที่สงผลใหเกิดเหตุการณอัศจรรยที่มิไดเกิดขึ้นไดในเวลาปกติ  เปนอกีลักษณะหนึ่ง          
ที่กวีหญิงนิยมนํามาใชในการแสดงความจงรักภักด ี การกลาวเชนนี้ปรากฏอยูหลายครั้งในงานของ          



 ๗๓ 

 กวีหญิงหลายคน เชน  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาวถึงเหตุอัศจรรยเมื่อ          
คร้ังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหง           
บรมราชจักรีวงศและโปรดใหยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยูที่กรุงเทพมหานครไวใน           
จดหมายเหตุความทรงจําวา 

 
…ณ วนัเสาร เดือน ๕ แรม ๙ ค่ํา ลุศักราช ๑๑๔๔ ปขาล จตัวาศก เพลา ๒ โมงเศษ                     
สุขสวัสดิฤกษ เสด็จเขาพระนคร ปราบดาภิเษก อดิเรกเฉกชมสมบัติจักรพรรตราพรอม               
ถวาย ๑๒ พระกํานัล ๑๒ พระคลัง แลวมพีระราชโองการรับสั่งใหตั้งกรุงเทพมหานครยัง           
ฝงบุรพทิศ พระสุริยทรงกลด ๗ วัน  

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๕) 
 

เหตุอัศจรรยที่เกิด “พระสุริยทรงกลด ๗ วนั” อันเนื่องมาจาก                          
พระบุญญาธิการในพระบาท สมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชเมื่อคร้ังปราบดาภิเษกนั้น         
ไมพบวาบนัทกึไวในพระราชพงศาวดารแตอยางใด  ไมวาจะเปนในพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ (๒๕๔๕) ซ่ึงเรียบเรียงโดยเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา  บุนนาค) ที่สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงตรวจชําระและทรงนิพนธอธิบาย  หรือใน     
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๖) ที่เปนพระนิพนธสมเดจ็พระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  และถาเหตุการณเชนนี้เกดิขึ้นจริงตามที่พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมหลวงนรนิทรเทวีทรงบนัทึก  กน็าจะเปนเครื่องยืนยนัถึงความคิดเห็นตลอดจนความรูสึกของ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีี่ทรงเห็นวาเหตุการณเกิดขึน้ไดดวยพระบารมีของ               
พระมหากษัตริย นอกเหนือไปจากการเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ 
 

นอกจากพระบุญญาธิการของพระมหากษัตริยจะเปนเหตุใหเกิดเหตกุารณ
อัศจรรยขึ้นแลวการปราบเมอืงเล็กเมืองนอยที่กระดางกระเดื่องทําใหบรรดาหัวเมืองตาง ๆ และ             
เมืองประเทศราช เขามาสูพระบรมโพธิสมภาร  รวมทั้งการถวายเครื่องราชบรรณาการแก
พระมหากษัตริยนั้น  ในความคิดของกวหีญิงแลวนาจะเกิดจากพระบญุญาธิการเชนกัน ดังพระเจา          
บรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาวถึงพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระพุทธ            
เลิศหลานภาลยั (รัชกาลที่ ๒) วาเปนเหตใุหเมืองตาง ๆ นําชางเผือกมาถวายหลายชาง  จนรัชกาล            
ที่ ๒ ไดรับพระราชสมัญญาวา “พระเจาชางเผือก” เชนทีว่า 
 



 ๗๔ 

 . . .ณ วนัศุกร เดือน ๕ แรม ๗ ค่ํา เจาฟากณุฑลประสูติเจาฟาอัมพร ไดจัตุรงคโชค                  
ชัยชนะสิ้นเสร็จ พระยาปลัดทวาย พระโองการปราบราบเลี่ยน ส้ินเสี้ยนหนามแผนดิน             
ยิ่งดวยพระบารมีที่สุด ยังสมบัติมนุษยยังใหเห็นแกตา วามีพระคชาธารเผือกผูคูควร ไมได 
บาศซัดคลอง เมืองปตบอง เมืองเชียงใหม เมืองแพร (บางฉบับวา เมืองนาน) ถวายเปน 
เครื่องบรรณาการ ดวยบารมบีุญฤทธิ์พระพุทธเจาหลวงสมเด็จพระอัยกา  
พระเจาชางเผอืก 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๒๙) 
 

นอกจากความคิดเรื่องการไดชางเผือกมาดวย “พระบารมบีุญฤทธิ์” แลว         
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวยีังทรงเห็นวาชางเผือกกับพระบุญญาบารมีของ
พระมหากษัตริยเปนของ คูกนั  เมื่อพระมหากษัตริยใกลจะหมดบุญ ชางเผือก (รวมทั้งสัตวอ่ืน ๆ             
ที่เชื่อวาเปนสตัวคูบุญบารมี เชน มาและโคอุศุภราช)  กจ็ะแสดงอาการตาง ๆ ที่เชื่อไดวาเปน                      
ลางบอกเหตุไวเชนทีว่า 
 
      พระคชาธารเผือกผูทั้งคูลม 

     ณ วนัศุกร เดือน ๘ แรม ๖ ค่ํา ยังเสด็จออกประดับภูเขาเพชร มรกต ทับทิม นิล  ไพฑูริย 
แลวเสด็จขึน้ สมเด็จพระพทุธเจาหลวงในพระโกศแผนดินกลางประชวรแตวันนัน้  
     ณ วนัศุกร เดือน ๘ แรม ๗ ค่ํา เสด็จออกถวายทรงประเคน เสดจ็ขึ้น วันนัน้                             
พระยาปราบไตรจักรกอดเสาเบญพาดรองกองสนั่นไมจบัหญา ยกงวงฟาดงาน้ําตาไหล           
ทั้งพระยาสินธพชาติกับโคอุศุภราชสโมสรสังวาสกัน ที่ศาลาสารบาญชี คนดูอ้ืออึงเสียงแซ    
กับเจาพระยาปราบรองเพลาเดียวกัน แตพระยาปราบรองอยูจนวันเดือน ๘ แรม ๑๐ ค่ํา               
เพลาค่ําเสด็จสวรรคต อยูในราชสมบัติ ๑๔ ปกับ ๑๐ เดือน 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓๑-๓๒) 
 

ความเชื่อเร่ืองลางบอกเหตุจากสัตวคูบุญทีพ่ระเจาบรมวงศเธอ                    
กรมหลวงนรนิทรเทวีทรงกลาวไวนี้ มีความสอดคลองกับในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๖ข: ๒๐๘) ที่กลาวไวในตอน “เร่ืองพระยาชางเผือกลม” วา 

 
. . .ถึงเดือน ๗ ปวอกฉศก เมือ่ขึ้น ๗ ค่ํา พระยาเศวตไอยราลมชาง ๑ คร้ันถึงแรม ๘ ค่ํา           
ในเดือนเดยีวกันนั้น พระยาเศวตคชลักษณลมอีกชาง ๑ เหตุที่พระยาชางเผือกอันเปนศรี 



 ๗๕ 

พระนคร นับวาเปนคูพระบารมีในสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๒ ลมไปใน                       
คราวเดียวกนัถึง ๒ ชางเชนนั้น เปนเหตุใหเกิดรูสึกกันทั่วไปวาเปนอปุทวเหตุอันสําคัญ             
มีขึ้น จนถึงไมสบายพระทัยในสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 

สวนความเชื่อเร่ืองชางเผือกคูพระบารมีของพระมหากษัตริยนี้  พบวามีมา
ตั้งแตอดีตและยังคงเชื่อสืบมาจนถึงปจจุบนั  ทั้งยังเปนความเชื่อที่มีอยูในกลุมประเทศทางอุษาคเนย   
ดวยดังที่ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไวในพระราช               
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๖ข: ๑๑๙) วา  

 
. . .ประเพณีทีถื่อกันในประเทศไทย มอญ พมา มีเหมือนกันมาแตโบราณ ถาพระเจา          
แผนดินพระองคใด ไดชางเผือกมาสูพระบารมี ถือวาเปนมิ่งมงคลเพิ่มพูนพระเกียรตยิศ              
ถึงถวายพระนามพิเศษแกพระเจาแผนดินพระองคนั้น วาพระเจาชางเผอืก. . .  

 
จากคํากลาวขางตน  จะเห็นไดวาความคิดความเชื่อของ “ประเพณแีต 

โบราณ” และของ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีเปนไปในทํานองเดยีวกัน  ซ่ึงแสดงวา
ความคิดของกวีหญิงมีความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยีวกันกับความคิดของคนในสังคม
โดยทั่วไป เหตุนาจะเปนเพราะกวกี็เปนสวนหนึ่งของสังคม  เมื่อสังคมมีความคิดความเชื่ออยางไร         
กวีกต็องไดรับการซึมซับสิ่งนั้นมาจากสังคม  เทากับวากวีหญิงกย็ังคงมีแนวคดิที่อยูในกรอบของ        
สังคม 

 
นอกจากความเชื่อเร่ืองชางเผือกคูพระบารมีของพระมหากษัตริย  ซ่ึงถือ           

เปน “บารมี” ที่พระมหากษตัริยทรงมีมาแตอดีตชาติที่ไดกลาวไปแลว  พบวากวีหญิงยังกลาวถึง               
พระบุญญาบารมีของพระมหากษัตริยที่เกดิอันเนื่องมาจากทรงสรางสม “บุญ” ดวยการเปนองค
ศาสนูปถัมภกดวย เชนทีว่า 

 
. . .พระโองการใหตั้งการพระเมรุ มีศึกพมาแทรกกลางมาลอมประชดิเมอืงถลาง  สมเด็จ
พระบิตุจฉา กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จไปปราบพมาที่ลอมถลางไว  เดชะพระ               
บารมีที่ไดยกพระไตรปฎกขึ้นไวใหพระพุทธศาสนาเรียบเรียง (บางฉบับวารุงเรือง) พมาได              
ยินเสียงคลื่นกระทบฝง ดังดัง่กําลังเสียงปนใหญ พมาหนีเลิกทัพกลับไป  มีชัยชนะดวยพระ
บารมี กลับคืนเขาพระนคร ณ วนัเสาร เดอืน ๖ ขึ้น ๕ ค่าํ 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๒๗) 



 ๗๖ 

เมื่อไดตรวจสอบเหตุการณศกึพมาที่มาตีเมอืงถลางในชวงตนสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัยจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ 
(๒๕๔๖ข: ๔๑)  พบวามีการกลาวถึงเหตกุารณในทํานองเดียวกันวา  “ในคืนวนั ๑ พมาไดยนิเสียง             
คล่ืนในทะเลสาํคัญวาเสียงปนใหญกองทพัไทย ก็รีบกวาดตอนผูคนแลเก็บทรัพยสมบัติลงเรือหนี
ไป”  ซ่ึงเรื่องพมาหนีไปจากเมืองถลางนี้  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ                  
ทรงอธิบายไววาเปนเหตุการณที่มีกลาวไวในจดหมายเหตหุนังสือพระราชวิจารณและกระแสรับสั่ง
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั รวมทั้งในหนังสือจดหมายหลวงอุดมสมบัติและหนังสืออ่ืน ๆ  
อีกหลายเรื่อง ทําใหทรงสรุปวานาจะเชื่อไดวาเปนความจริง  อยางไรก็ตามในพระราชพงศาวดาร
ดังกลาวไมบนัทึกไววาเหตุเกดิเพราะพระบญุญาธิการของพระมหากษตัริยเชนที่พระเจาบรมวงศ          
เธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงนพินธไว  แสดงวาในทศันะของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง             
นรินทรเทวแีลวกองทัพไทยชนะศึกในครั้งนี้ไดดวย “พระบารมีที่ไดยกพระไตรปฎกขึ้นไวให
พระพุทธศาสนารุงเรือง”  ซ่ึงหมายถึงพระบุญญาบารมีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก
มหาราชที่ไดส่ังสมมาตั้งแตคร้ังสังคายนาพระไตรปฎกนัน่เอง 

 
สวนสาเหตุทีท่ําใหกวีหญิงมีความคิดความเชื่อเชนนี้  นาจะเปนเพราะ

ประชาชนในสมัยตนรัตนโกสินทรนับถือพุทธศาสนาเปนสวนมาก  หลักธรรมสําคัญประการหนึง่
ในศาสนพุทธ ไดแก หลักเรือ่ง “กรรม” ที่เชื่อวา  ผูใดทํากรรมใดเอาไว ผูนั้นก็จะไดรับผลแหงกรรม         
นั้น  หากผูใดทํากรรมดีก็จะไดรับผลดี  ผูใดทํากรรมชั่วกย็อมไดรับผลชั่ว และกรรมดีนี้เองที่เรียกวา 
“บุญ”  สวนกรรมชั่วนั้น เรียกวา “บาป”  การกลาวถึงพระบุญญาบารมีของพระมหากษัตริยที่เกิด
เนื่องมาจากการทํากรรมดี หรือบุญที่อาจเปนกรรมดีที่ทรงกระทําในปจจุบันชาติ หรือกรรมดีที่สราง         
สมมาแตอดีตชาตินั้น  ลวนเปนการแสดงถึงมโนทัศนที่กวีหญิงมีตอพทุธศาสนาไดดวยวากวีหญิง            
ไดยดึเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนสรณะ ซ่ึงรายละเอียดของมโนทัศนดานนีจ้ะอภิปรายใน          
ตอนตอไป 
   

ความคิดความเชื่อเร่ืองพระบญุญาบารมีของพระมหากษตัริยอีกดานที่           
กวีหญิงไดแสดงไวคือทรงเปนผูรูอนาคตลวงหนาและมพีระปรีชาสามารถในการทํานายวัน
สวรรคตของพระองคเองได เชนที่คุณพุมกลาวไวในเพลงยาวเฉลมิพระเกยีรติวา 

 
 
 

 



 ๗๗ 

ทรงประชวรจวนจะค่ําย่ําระฆัง  มีรับสั่งกระษตัราสมาพระ 
เปนมคธพจนารถศาสนา   ทางอนุสาสนีวิสาสะ 
คร้ังทรงเพศเนษขําสํามณะ  ไดทรงพระสตัยาบัญชาการ 
วาถาทรงอาสัญวันพฤหัส   โดยพิบัติเดือนสิบเอ็ดเสร็จวสาน 
มิใหขาดอุโบสถทศญาณ   ไดทรงตรัสอธิษฐานนานฉะนี้ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๐๖) 
 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเคยมีพระราชดาํรัสไววา            
พระองคจะสวรรคตในวันพฤหัส เดือน ๑๑ และในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล           
ที่ ๒ (๒๕๔๖: ๒๑๙-๒๓๔) ซ่ึงกลาวถึงรายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาใน               
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย  ไดกลาวถึง “เจาฟาชายมงกุฎ สมมุติเทวาวงศ พงศาอิศวร
กษัตริยขัตตยิราชกุมาร” (ตอมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ซ่ึงเปนพระราชโอรส
พระองคที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัยวา ทรงพระราชสมภพเมือ่วันพฤหัสบดี
เดือน ๑๑ ขึน้ ๑๔ ค่ํา ปชวด ฉศก  จ.ศ.๑๑๖๖ และสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ํา               
ปมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ.๑๒๓๐ พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเหตุการณที่
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเคยมีพระราชดาํรัสไวเกิดขึน้จริงตามที่คุณพุมกลาวไวใน  
เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรต ิ

 
ความคิดและความเชื่อมั่นในพระบุญญาบารมีของพระมหากษัตริยของ        

กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรนั้นปรากฏใหเหน็ไดอยางเดนชัดจากตัวอยางขางตน  ซ่ึงจะเห็นได           

วากวีหญิงจะกลาวถึงพระบญุญาบารมีของพระมหากษตัริยในทํานองเดียวกันกับวรรณกรรม                

ยอพระเกียรติ แมวาวรรณกรรมบางเรื่องจะเปนประเภทบนัทึกเหตุการณทางประวัตศิาสตร เชน 

จดหมายเหตุความทรงจํา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวีก็ตาม  กวีกจ็ะ     

แสดงอารมณความรูสึกนึกคิดและทัศนะของตนไวในการบันทึกดวย  ซ่ึงความเชื่อในเรื่อง                

พระบุญญาธิการนี้ ปรากฏวามีบันทึกอยูในเอกสารชนิดอืน่นอกเหนือจากในวรรณกรรม                         

ยอพระเกียรตดิวย  ดังที่พบ ในพระราชพงศาวดารตามทีย่กตวัอยางไปแลวขางตน  

 

อยางไรก็ตามเปนที่นาสนใจวามีทัศนะของกวีหญิงบางประการที่ไม          

กลาวถึงไวในวรรณกรรมยอพระเกยีรติ  และในพระราชพงศาวดารก็ไมไดกลาวถึงอยางชัดเจนนกั            

นั่นอาจเปนเพราะเรื่องที่กลาวถึงนั้นจะสงผลตอความศรัทธาและจงรักภักดีของผูคนตอองค



 ๗๘ 

พระมหากษัตริยก็เปนได  เชนที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาวถึงพระอาการ           

สติฟนเฟอนของพระเจากรุงธนบุรีไวในจดหมายเหตุความทรงจําวา 

 
. . .วิบัติหนกูัดพระวิสูตร รับสั่งใหชิดภูบาล ชาญภูเบศร ฝร่ังคนโปรดทั้งคู ใหมาไลจับหนู           
ใตที่เสวยในทีด่วย เจาประทมุทูลวาฝรั่งเปนชูกับหมอมฉิม หมอมอุบล กับคนรํา ๔ คน             
เปน ๖ คนดวยกัน รับสั่งถามหมอมอุบลไมรับ หมอมฉิมวายังจะอยูเปนมเหสีขี้ซอนหรือ           
มาตายตามเจาพอเถิด รับเปนสัตยหมด ใหเฆี่ยนน้ําเกลือรด ทําประจานดวยแสนสาหัส 
ประหารชีวิตผาอกเอาเกลือทา ตัดมือตัดเทา 
     สําเร็จโทษเสร็จแลวไมสบายพระทยั คดิถึงหมอมอุบลวามีครรภอยู ๒ เดือน ตรัสวาจะ            
ตายตามหมอมอุบล วาใครจะตายกับกบูาง เสมเมียกรมหมืน่เทพพิพิธวาจะตามเสดจ็ หมอม
ทองจันทร หมอมเกศ ส่ังบุษบา จะตามเสดจ็ดวย ประทานเงินคนละ ๑ ช่ัง ใหบังสุกุลตัว           
ทองคนละ ๑ บาท ใหทําพระแลวใหนั่งในแพหยวก นิมนตพระเขามาบังสุกุล แลวจะ          
ประหารชีวิตคนที่ยอมตามเสด็จนั้นกอน แลวทานจะแทงพระองคทานตามไปอยูดวยกัน                     
เจาขา พระสตฟินเฟอน 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓) 
 

เร่ืองพระอาการสติฟนเฟอนของพระเจากรงุธนบุรีนี้  ในพระราชวิจารณ         
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (๒๕๒๖: ๘๗) ทรงกลาวไววา “เปนการปรากฏครั้ง          
แรกในหนังสอืนี้รับวาพระสติอยูขางจะฟนเฟอน”  สวนในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
รัชกาลที่ ๒ (๒๕๔๙ข: ๙-๑๐) ไดกลาวถึงเหตุการณ “วปิริต” ในชวงปลายแผนดินสมเด็จพระเจา       
กรุงธนบุรีไววานาจะเปนเพราะพระเจากรุงธนบุรีไมไดทรงเขาพระราชพิธีราชาภิเษกหรืออาจจะทํา
อยางสังเขปและไมถูกตองตามตํารา  ไมไดกลาวถึงรายละเอียดเชนทีพ่ระเจาบรมวงศเธอ                   
กรมหลวงนรนิทรเทวีทรงกลาวไวในจดหมายเหตุความทรงจําแตอยางใด  แสดงใหเห็นวาการ   
บันทึกของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีเปนการบันทึกถึงพระมหากษตัริยดวยทัศนะ            
แบบตรงไปตรงมาตามที่ตนไดพบเห็นและรับรู  โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอความศรัทธา       
ตอองคพระมหากษัตริยเชนในเอกสารอื่น ๆ 

 
กลาวโดยสรุปไดวาทัศนะของกวีหญิงตอพระมหากษัตริยเปนทัศนะที่มี         

ตอความมีบุญญาบารมีและบุญญาธิการของพระมหากษัตริยเสียสวนมาก ซ่ึงเหตุผลนาจะเปนเพราะ 
สังคมไทยเปนสังคมที่ยึดถืออยูในคติเร่ืองบุญ กลาวคือ ฐานะที่สูงสงที่สุดในราชอาณาจักรของ
พระมหากษัตริย เปนฐานะสําหรับบุคคลที่สรางสมบุญอยางมากมาแตอดีต นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ  



 ๗๙ 

ที่วาความทกุขสุขของประชาชนพลเมืองนัน้ ก็ขึ้นอยูกับการสรางสมพระบารมีของพระมหากษัตริย      
อีกดวย และคติความเชื่อเร่ืองพระบารมีนี้ ยังเปนเหตุใหเกิดการโยงเอาการเกิดปรากฏการณทาง
ธรรมชาติรวมทั้งเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึน้ไปขึ้นอยูกับพระบารมีของพระมหากษัตริยดวย 

 
นอกจากความเชื่อเร่ืองคติการสรางสมบุญแลว กวีหญิงยงักลาวถึงความ            

เปนธรรมราชา คือการปกครองแผนดินดวยความเปนธรรมของพระมหากษัตริยไวดวย อาทิ              
การกลาวถึงการตัดสินคดีความดวยความเปนธรรมของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวไวใน
เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติของคุณพุมก็สอดคลองกับหลักธรรมในทศพิธราชธรรมที่พระมหากษัตริย  
ทรงยึดถือ คือ ทรงมีความซื่อตรงทั้งกาย วาจาและใจ แสดงวากวีหญิงเหน็วาพระมหากษัตริยทรง            
เปน “ธรรมราชา”  
 

ทัศนะของกวหีญิงตอพระมหากษัตริยอีกประการที่ควรกลาวถึงคือ
พระมหากษัตริยทรงเปนองคศาสนูปถัมภก ไมวาจะเปนการสรางวัด ทาํนบุํารุงศาสนสถาน หรือ          
การสนับสนุนในกจิกรรมที่เกี่ยวของกับพระศาสนา อาทิเชน การสังคายนาพระไตรปฎกที่พระเจา          
บรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงนิพนธไววาเปนเหตุใหบานเมืองรอดพนจากภยันตรายจาก         
ศึกพมาที่เมืองถลาง ดวยพระบารมีที่พระมหากษัตริยทรงสั่งสมในครั้งอุปถัมภและทําใหพระ                  
ศาสนารุงเรือง 
 

๒.๑.๒  พระบรมวงศานุวงศ 
  

สวนทัศนะตอพระบรมวงศานุวงศนัน้  จะปรากฏอยูในวรรณกรรมของ        
กวีหญิงอยูเสมอ  อาจเปนเพราะกวีหญิงสวนใหญเปนชนชั้นนี้  คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา 
มณฑา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอบุล และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรทวี พระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตร หรือเปนขาราชบริพารที่อยูรับใชใกลชิดกับคนในชนชั้นนี้          
ซ่ึงไดแก คณุพุมและคุณสวุรรณ 

 
กวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางเจานายกับ

พระมหากษัตริยไวอยางนาสนใจ แมวาเรือ่งที่กลาวถึงจะเปนเรื่องที่เปนที่รับรูกันอยูแลวในสังคม               
แตพบวาใน วรรณกรรมของกวีหญิงมกีารแสดงอารมณความรูสึกตอเร่ืองราวที่เกิดขึ้นดวย  เชน             
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเลาถึงความผูกพันและเปนหวงเปนใยซึ่งกันและกัน
ระหวางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชกับสมเด็จพระบวรราชเจามหา                



 ๘๐ 

สุรสิงหนาทไวในนิพานวังนาวาสมเดจ็พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงสั่งเสียกับ              
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชวาพระองคขอฝากบานเมือง พระโอรสและ           
พระธิดาดวย สวนพระบาทสมเด็จพระพทุธ ยอดฟาจฬุาโลกมหาราช ก็ทรงรับคําและตรัสวาขอให
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเสดจ็ไปสบายอยากังวลใด ๆ เชนที่วา 

 
แตหนกัหนวงหวงหลังยังเกรงกรม ประนมหดัถรํ่าวาฝาละออง 
บุญนอยมิไดครองยุคลคืน  ยิ่งทรงสอื้นโศกกันทั้งสอง 
จึงทูลฝากพระนิเวศนที่เคยครอง  ประสิทธิปองมอบไวใตธุลี 
ฝากหนอขัติยานุชาดวย   จงเชิญชวยโอบออมถนอมศรี 
แตพื้นพงษจงพึ่งพระบารม ี  จงปรานีนัดดาอยาราคิน 
เหมือนเห็นแกนุชหมายถวายมอบ  จะนกึตอบแตบุญการุญถวิล 
ก็จะงามฝายุคลไมมลทิน   ก็เชิญผินนึกนองเมื่อยามยัง 
อนึ่งหนอวรนาถผูสืบสนอง  โปรดใหครองพระนิเวศนเหมือนปางหลัง 
อยาบําราศใหนิราแรมวัง   ก็รับสั่งอวยเออพระโองการ 
จึงตรัสปลอบพระบัณฑูรอาดูรดวย วาจะชวยเอาธรุะแสนสงสาร 
เปนหวงไปไยพอใหทรมาน  จะอุมหลานจูงลูกไมลืมคํา 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๑-๒๒) 
 

จากนั้นสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทก็ทรงสั่งเสียพระโอรส              
และพระธิดา รวมทั้งขาราชบริพารใหจงรกัภักดีตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก             
มหาราช หลังจากที่พระองคเสด็จทิวงคตแลว เชนที่กลาววา 

 
จึงออกโอษฐเรียกโอปโยรส  ทรงกําสรดซ้ําสั่งอนุสนธิ์ 
อยูหลังนะจงเจียมเสงี่ยมตน  ฝากชนมพระบิตุลาอยาอาวรณ 
อยาประมาทเกรงราชไภยผดิ  ระวังจิตนะจงจําคําสอน 
สุจริตคิดพระคุณดังบิดร   พอจะจรจากแลวประโลมลา 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๒) 
 

 และ  
 
 



 ๘๑ 

 จึงดํารัสสั่งเสวกามาตย   เคยรองบาทเปนศุขเถิดทุกหนา 
 เราจะลวงทวิงคตครรไลลา  จงชีพใตฝาธุลีลออง 
 อยาคิดคดทรยศไมจงรัก   จงตั้งภักดีตอยคุลสนอง 
 อาสาอยาไดคดิชีวิตรปอง   ฉลองพระเดชกวาจะสิ้นชวีนิปลง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๑) 
 

จากพระนิพนธของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรขางตนนี้   
แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเจานายคือสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทกับ
พระมหากษัตริยเชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชเปนไปดวยด ี และยังแสดง           
ใหเห็นวาในทศันะของพระบรมวงศานุวงศเชนพระองคแลว ขาราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ 
ควรจงรักภกัดตีอพระมหากษัตริย  พระองคจึงทรงกลาวย้ําคําสั่งเสียของพระบิดาไว  นอกจากนี้                  
การที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาวถึงความผูกพันระหวางพระบาทสมเดจ็         
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท นาจะเปนความ               
ภูมิพระทยัในพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงมีตอพระบิดาของ 
พระองค รวมทั้งคงจะภูมพิระทัยที่พระองคเปนพระบรมวงศานวุงศ เพราะทรงกลาวถึงพระองคเอง 
และบรรดาพระธิดาในสมเดจ็พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทไววาเปน “พระธิดาปรากฏมงกุฏ         
หงษ” และทรงเลาวาสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงเตือนพระธิดาทุกพระองคไววา                 
“เจาเปนวงษ” ซ่ึง “วงษ” ในที่นี้ก็คือ “เชื้อพระวงศ” นั่นเอง   

 
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตรไดทรงแสดงทัศนะเกี่ยวกับ            

ความจงรักภักดีที่พระบรมวงศานุวงศพึงมตีอพระมหากษัตริยไวดวยคอื ถาผูใดเปนกบฎก็จะไมเปน         
ที่ยอมรับและตองไดรับโทษถึงชีวิตดังกรณีของพระองคเจาลําดวนและพระองคเจาอินทปต              
พระเชษฐาของพระองคโดยไดทรงนิพนธไวในนิพานวังนาวา “คร้ันรูแนวากระบถหมดทั้งวัง            
ชวนกนัชังไมมีภักดีปอง” (๒๕๔๓: ๓๔) และไดทรงตําหนิพระเชษฐาทั้งสองที่เคยรับใชในราชกจิ           
มาเปนอยางดแีตกลับคิดกบฏ ในตอนที่วา  
 

ควรเคืองเบื้องบรมจักรพรรดิ     ไมคิดวาฉัตรแกวกัน้เกษสนอง 
จะไดพึ่งเดชาฝาลออง   ฉลองบาทบิตุเรศนิราไป 
พระบิดาบัญชากําชับสั่ง   คําหลังลืมพระคุณไมคดิได  
เพราะทะนงนกึประมาทราชไภย  ไมอาไลยถึงถวายพระเพลิงปลง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๔)  



 ๘๒ 

และตอนทีว่า “เสียชีวิตรผิดแพพระบารมี   เสียทีทางกตญัุตาจริง”  
(๒๕๔๓: ๓๕) ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงมีความ                                  
จงรักภกัดีตอพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชเปนอยางมาก 

 
เมื่อไดศึกษาเรือ่งพฤติกรรมการเปนกบฏของพระองคเจาลําดวนและ            

พระองคเจาอนิทปตในจดหมายเหตุความทรงจําแลว จะเห็นไดชัดวาพระเจาบรมวงศเธอ                  
กรมหลวงนรนิทรเทวีทรงบนัทึกไวอยางชดัเจนวา “กบฏ” ถือเปน “ศึกเสี้ยนแผนดนิ” และทรง           
บันทึกอยางตรงไปตรงมาวาหลังถูกตัดสินประหารชีวิต มีการนําพระเศียรไปเสียบประจาน เชนที่วา  

 
. . .เจาลําดวน เจาอินทปต คบคิดกับอินกลาโหมพินาศอคัคีสกลนิกร จะทําศึกเสี้ยนแผนดิน
สมเด็จพระพทุธเจาหลวงพระอัยกา นายเวร นายปลัดเวร ฟองกราบทูล ไตถามรับเปนสัตย              
ลงพระราชอาญาคนละรอย ใหสําเร็จโทษ ณ วดัปทุมคงคา ทั้งนั้นใหประหารชีวิต ศรีษะ                 
เสียบไวที่สําเหร 

(จดหมายเหตคุวามทรงจํา, ๒๕๒๖: ๒๓) 
 

สรุปไดวาในมโนทัศนของกวีหญิงนัน้ พระบรมวงศานวุงศควรจะมีความ
จงรักภกัดีตอพระมหากษัตริย  ชวยเหลือราชกิจและไมควรเปนกบฏ  นอกจากกวหีญิงจะกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางเจานายกับพระมหากษัตริยแลว  ยงักลาวถึงความสัมพันธระหวางเจานายกับ
เจานายดวยวามีความแตกแยกกันในหมูพระบรมวงศานวุงศ เชนที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
กัมพุชฉัตรทรงนิพนธไวในนิพานวังนาถึงการแตกแยกกนัของบรรดาพระโอรสพระธิดาในสมเดจ็          
พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวา  
 

โอพี่นองควรประคองเคียงบํารุง     มีแตยุงหยิบความไมงามเลย 
วังบวรใครหอนนิยมหวัง   ก็จะชังกันถึงไหนนะอกเอย 
ที่ความดีนัน้ไมยินรบิลเปรย  มีแตเฉยกับจะชั่วทุกตวัคน 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๗) 
 

คําวา “ความไมงาม” ขางตนนั้น เปนน้ําเสยีงที่บงชี้ใหเหน็ไดวาพระเจา          
บรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรไมคอยพอพระทยักับความแตกแยกเชนนี้  รวมท้ังยังทรงแสดง
ทัศนะไวดวยวา การแตกแยกเปนเหตใุห “คนชัง” และเสื่อมเสียพระเกียรติ 

 



 ๘๓ 

นอกจากนี้กวหีญิงยังไดแสดงทัศนะตอพระบรมวงศานวุงศหรือเจานาย          
ของประเทศเพื่อนบานไวดวย  โดยท่ีเจานายกลุมนี้จะเขามามีความสัมพันธกับพระมหา กษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศของไทยในฐานะเจานายชั้นผูใหญ  พระสนม หรือขาราชบริพาร  ที่นาสังเกต           
คือเจานายฝายไทยกย็กยองใหเกยีรติเจานายเหลานัน้เปนอยางด ี
 

กลุมเจานายของประเทศเพือ่นบานที่เขามามีบทบาทปรากฏอยูใน          
สังคมไทยจะพบวามี ๒ กลุมใหญ คือ ลาวและเขมร เจานายทั้งสองกลุมนี้เขามาพึ่งพระบรม              
โพธิสมภารพระมหากษัตริยไทยในลักษณะมิตรประเทศ  ดวยความที่กวีหญิงสวนใหญเปนบุคคล            
ในราชสํานักจงึกลาวถึงเรื่องราวของเจานายเหลานัน้ไวไมนอย  อาทิ คณุพุม ซ่ึงไดรูจกัคุนเคยกับ         
เจาจอมมารดาดวงคํา ซ่ึงเปนเจานายฝายลาว หรือ “วงศเวยีงจันทน” ที่เขามารับราชการใน
พระบรมมหาราชวังจนในทีสุ่ดไดเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คณุพุม            
ก็เอยถึงหลายครั้งเชน คร้ังหนึ่งคุณพุมไดตามเสด็จเจาจอมมารดาดวงคาํรวมทั้งเจานายฝายลาวคน        
อ่ืน ๆ คือ เจาจอมประทุม เจาจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และพระองคเจา             
นารีรัตนา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัไปเยีย่มอาการปวยของเจา              
จันทรเทพสุริยวงศ เจาเมืองมกุดาหาร ผูเปนบิดาของเจาจอมประทุมและเปนเจานาของเจาจอม
มารดาดวงคํา ที่วงับางยี่ขัน ในครั้งนั้น  คณุพุมไดกลาวถึงเจานายชัน้ผูใหญในพระราชวงศจักรีทีม่ี
พระมารดาเปนเจานายวงศเวียงจนัทนไว  และยังแสดงทศันะตอความเปนมาและความเปนไปของ
เจานายตางแดนกลุมนี้ไวดวย เชนทีก่ลาวไวในนิราศวังบางยี่ขันวา “เมือ่เดิมทีมีบุญสกุลสูง   กลาย
เปนยูงแลวขยบักลับเปนหงส” (๒๕๔๕: ๘๗)  ซ่ึงจากคํากลาวเชนนี้  แสดงใหเห็นวาคุณพุมยกยอง
เจานายของประเทศเพื่อนบานวาเดิมทีก็มีฐานะสูงศักดิ์อยูแลว  และเมื่อไดเขามาอยูในประเทศไทย
ในฐานะ  “แอบอิงพิงพระเดชประเทศไทย” (๒๕๔๕: ๘๘)  แลวก็ไดเปนเจานายชั้นผูใหญในไทย
และได “ขยับ” ฐานะสูงขึ้นมาอีก  แสดงมโนทัศนของคุณพุมที่มีตอเจานายกลุมนี้คือลึก ๆ แลว           
เห็นวาแมเปนเจานายผูสูงศักดิ์  แตเจานายตางแดนก็ยังไมเทียมเทาเจานายของฝายไทย เพราะมา                     
“พิงพระเดช” นั่นเอง นอกจากนี้คุณพุมยังกลาวถึงความเสื่อมถอยในยศฐาบรรดาศักดิ์ของเจานาย              
ฝายลาวไวดวยวา  
 
 นึกอนาถวาสนาไมนาชื่น   ไมยืดยืนยศอยางที่หางโหย 
 หมดบุรินทรส้ินสูญอาดูรโดย  เวียงจันทโรยรางราเปนปาไป 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๘) 
 



 ๘๔ 

นอกจากกลุมเจานายลาวแลว ยังมีเจานายเขมรเขามามีบทบาทปรากฏอยู              
ในสังคมไทยเชนกัน สวนใหญกวจีะกลาวถึงบทบาทของเจานายฝายเขมรไววาไมคอยกลมกลืน               
หรือซ่ือสัตยตอพระมหากษตัริยไทยมากนกั เชนที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวีทรง             
กลาวไวในจดหมายเหตุความทรงจําวา 

  
. . .เจาพระยาบดินทรเดชาเปนแมทัพใหญ ไปตีเมืองพนมเพ็ญเดนิพลตามสถลมารค องค                    
จันทรไดขาวหนี ผลอกตัญูลบหลูพระคุณสมเด็จพระพุทธเจาหลวงพระอัยกา เล้ียงองค                
เองแตชันษาได ๙ ป จนไดบวชแหทรงเครื่องกษัตริยอยางวาเกดิแตสายอุทร จนถึง                      
องคจันทรเหมอืนกับราชนัดดา หาเขามาถวายพระเพลิงไม เปนคนอกตญัูตอสมเด็จ
พระพุทธเจาหลวง แผนดนิกลาง หาเขามาถวายพระเพลงิไม 

  (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓๘) 
 

เหตุการณขางตนนี้เกดิในชวง พ.ศ.๒๓๗๗ ซ่ึงตรงกับรัชสมัย   
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาวถึง                      
การไปปราบเขมรที่คิดแข็งเมืองขึ้น  โดยมเีจาพระยาบดนิทรเดชาเปนแมทัพใหญ แลวกลาวยอน           
ไปถึงเหตุการณเมื่อคร้ังถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยวา  
 “องคจันทร”  ๒๐ หรือ นักองคจัน ซ่ึงเปนเจานายที่มีเชื้อสายมาจากเขมรไมยอมไปรวมงานถวาย
พระเพลิงในครั้งนั้น ถือไดวาเปน  “คนอกตัญู”  เพราะพระมหากษัตริยของไทยไดชุบเลี้ยงและ  
ใหเกียรติเจานายฝายเขมรแทบจะเทาเทยีมกับเจานายฝายไทยมาตั้งแตนกัองคเอง เจานายเขมร           
รุนกอนหนานกัองคจัน เห็นไดจากคํากลาวที่วา “ทรงเครื่องกษัตริยอยางวาเกดิแตสายอุทร”            
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรนิทรเทวจีึงทรงตัดสินการกระทําของนักองคจันทีห่นีศึก ไมไป
ชวยรบ และไมไปรวมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยวา
เปนพฤติกรรมของ “คนอกตัญู”  
 

กวีหญิงอกีคนหนึ่งที่กลาวถึงเจานายเขมร คือพระเจาบรมวงศเธอ                    
พระองคเจากมัพุชฉัตรซึ่งประสูติแตนักองคอี พระธิดาในสมเด็จพระอุไทยราชา เจากรุงกัมพูชา                  
โดยที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาวถึงความสัมพันธระหวางวังหนากับ           
วังหลวงในสมยัรัชกาลที่ ๑ ไวในนิพานวังนา (๒๕๔๓: ๓๗-๓๘) วามเีร่ืองราวผิดของหมองใจกัน               
เพราะมีพลเขมรลากปนขึ้นปอมเปนเหตใุหวังหลวงเกดิความไมพอใจและไมไวใจเจานายฝายเขมร            

                                                 
๒๐

  สะกดตามที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงใชใน “จดหมายเหตุความทรงจํา” 



 ๘๕ 

ในไทย  จนพระมารดาของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรเกือบจะตองโทษประหาร                   
แตในที่สุดก็ผานพนทุกขไปได  อยางไรกด็ีเหตกุารณทีพ่ระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร           
ทรงนิพนธไวนี้  นาจะเปนเครื่องยืนยันไดดวยวาความสัมพันธระหวางเจานายฝายไทยกับเจานาย           
ฝายเขมรในสมัยตนรัตนโกสินทรไมไดเปนไปดวยดีนัก  ซ่ึงเปนทัศนะที่สอดคลองกับทัศนะของ            
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวจีะตางกนัตรงที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา               
กัมพุชฉัตรเหมือนจะเขาพระทัยและอยูขางเจานายฝายเขมร ในขณะทีพ่ระเจาบรมวงศเธอ                  
กรมหลวงนรนิทรเทวีทรงอยูขางเจานายฝายไทย 
 

นอกจากนี้ ยังพบวากวีหญิงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางเจานายกบั        
ผูอยูใตอุปถัมภไวดวย ซ่ึงสรุปไดวากวหีญิงจะมีทัศนะเปนไปในแนวทางเดียวกนั กลาวคือ เห็นวา         
ผูอยูใตอุปถัมภตองมีความกตัญูกตเวทแีละระลึกถึงบุญคุณของเจานายผูใหความอปุถัมภ              
นอกจากนี้แลวผูอยูใตอุปถัมภยังตองพยายามที่จะกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนการตอบแทนบุญคุณ         
เจานายผูใหความอุปถัมภดวย  

 
กวีหญิงทีแ่สดงมโนทัศนในเรื่องความสัมพันธระหวางเจานายกับผูอยูใต

อุปถัมภ ไดแก คุณสุวรรณ ซ่ึงไดแสดงทัศนะของตนไวในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรควา                
เจานายเปนผูมพีระคณุและเมือ่ผูอยูใตอุปถัมภได “ฝากตัว” เปนขาราชบริพารคอยรับใชเจานายแลว  
เจานายจะมีอํานาจในการลงโทษผูอยูใตอุปถัมภได เชนที่วา  
 
 หมอมเปดไดฟงรับสั่งกริ้ว  ทําหนาจิว๋รอนจิตคิดพร่ัน 
 ใจระเริ่มรัวกลัวราชทัณฑ   อภิวันทสารภาพกราบกราน 
 ไดพล้ังพลาดขอพระราชทานโทษ  ขอพระองคจงโปรดกระหมอมฉาน 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ค: ๘๙) 
 

“ราชทัณฑ” ที่คุณสุวรรณกลาววาหมอมเปดเกรงกลัวนั้น เปนเครื่อง                 
ยืนยนัไดวาเจานายมีสิทธิและอํานาจในการลงโทษผูอยูใตอุปถัมภ  นอกจากนี้คุณสุวรรณยังกลาว            
ดวยทัศนะเดยีวกันนี้ ไวดวยวา เจานายเปน “เจาของ” ชีวติของผูอยูใตอุปถัมภ ซ่ึงนาจะหมายถึง          
เจานายสามารถ “ใชสอย” มอบหมายงานและสั่งใหผูอยูใตอุปถัมภทําตามที่ตนตองการได  ดังที่          
ปรากฏในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรวา “ทูลกระหมอมจอมเกลา           
คือเจาของ    ตามทํานองสงวนไวไดใชสอย” (๒๕๔๕ง: ๑๑๖)  ซ่ึงโดยสรุปแลวความสัมพันธ            
ระหวางเจานายกับผูอยูใตอุปถัมภนั้น จะเปนความสัมพนัธแบบพึ่งพา โดยที่ผูอยูใตอุปถัมภจะ                 



 ๘๖ 

พึ่งความคุมครองจากเจานาย  สวนเจานายจะไดความกตญัูและการปฏิบัติตามคําสั่งจากผูอยูใต
อุปถัมภเปนการตอบแทน 

 
๒.๑.๓  ขาราชสํานัก  

 
คําวา “ขาราชสํานัก” ในที่นีใ้ชเพื่อหมายถึง  เหลาขุนนาง ขาราชการฝาย               

ใน และนางในที่เขามารับราชการอยูกับพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และเจานายของไทย              
ซ่ึงชนชั้นใน กลุมนี้รวมไปถึงกวีหญิง ๒ คนดวยกนั คือ คุณพุมและคณุสุวรรณ  มโนทัศนของ            
กวีหญิงที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมจะมีความสอดคลองกับทัศนะทีก่วหีญิงมีตอพระมหากษัตริย               
พระบรมวงศานุวงศดังกลาวมาแลวขางตน คือขาราชสํานัก เหลาขุนนาง ขาราชการฝายใน และ            
นางในควรตองเทินทูนและแสดงความจงรกัภักดี ความกตัญู รวมทั้งหาทางตอบแทนบุญคุณ  

 
ในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร                      

คุณสุวรรณกลาวถึงหนาที่ของเหลาขาราชการฝายในและนางในที่เวยีนกันมาเฝาพระอาการอยู              
ตลอดไววา “ทุกเชาเยน็เปนไปมิไดขาด   สนองบาททูลกระหมอมจอมเกศา” (๒๕๔๕ง: ๑๐๘)                
ซ่ึงนอกจากการแสดงความกตัญู ความจงรักภักดีตอเจานายดวยการเฝาพระอาการในยามประชวร   
แลว  ยังพบวาเมื่อเจานายสิ้นพระชนมไปแลว  ขาราชการเหลานี้ก็จะสะเทือนใจโศกเศรา                        
เปนอยางยิ่ง เชนที่  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตรทรงนิพนธไวในนิพานวังนาวา             
“ขาทูลบาทมาตยาประชากร   ก็อาวรณมแีตทุกขระทมโทม” (๒๕๔๓: ๔๐) 

 
ในสวนของขาราชการหรือขาราชการฝายใน และนางในบางคนที่มี

ความสามารถในทางกวีกจ็ะแสดงความจงรักภักดีและกตัญูกตเวทีตอเจานายดวยการแตงกลอน            
ถวายตามพระประสงคของเจานายนั้น  เชนที่คุณพุมแตงเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติขึ้น  เพื่อ                       
ยอพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั              
ดังกลอนที่วา  

 
จอมหาในไดอานมาวานฉนั  สมกตัญูหวงัดังแสวง 
เดิมก็นกึจะประณตจดจดัแจง  แตระแวงวาสนาไมกลาทํา 
เหมือนมีผูชูช้ีมณีชัด   วิเชียรรัตนวัชราเลขาขํา 
ก็แตงตอยอพระเดชแทนเทศนธรรม ดวยถอยคําคัดคิดกิจคณุ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๐๘) 



 ๘๗ 

คําวา “กตัญ”ู ที่คุณพุมกลาวไวในเพลงยาวาตอนทีย่กมาขางตนนี้เปน           
ความกตัญูของคุณพุมตอพระมหากษัตริย ผูเปนดั่ง “เจาชีวิต” คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหวั และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว  สวนที่คุณพุมกลาวไววา “เดิมกน็ึกจะประณต          
จดจัดแจง   แตระแวงวาสนาไมกลาทํา”  แสดงวาแทจริงแลว  คุณพุมเองก็มีความคิดทีจ่ะแตง
วรรณกรรมยอพระเกยีรติเชนกัน แตเกรงวาจะเปนการเกนิวาสนาของตน  ดังนั้นเมื่อเจาจอมมารดา         
ดวงคํา เจาจอมในรัชกาลที่ ๔ ขอใหคณุพุมแตง  คุณพุมจึงแตงวรรณกรรมเรื่องนี้ขึ้น เพื่อแสดง          
ความจงรักภักดีที่มีตอพระมหากษัตริยตามความตั้งใจแตเดิมและเปนการตอบแทนคุณของ                 
“เจาจอมหาใน” ดวย 

 
 

นอกจากนี้ยังพบวามีทัศนะที่นาสนใจของกวีหญิงอกีดานหนึ่ง คือ การ
กลาวถึงพฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติของขาราชสํานัก เหลาขุนนางและขาราชการ เชนทีคุ่ณพุมกลาวไว        
ในคําอธิษฐานของคุณพุม (๒๕๐๗ข: ๓๙๘) วา “ขออยาใหเปนคนชิดของเจาคุณผูใหญ” (เพราะเจา     
คุณผูใหญ หรือเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงหเสนี) มกัจะเฆี่ยนคนใกลชิดจนหลังลาย เหตุเพราะ         
กระทําในสิ่งที่ตนไมพอใจ)  หรือที่วา “ขออยาใหเปนคนใชของเจาพระยานคร” (เพราะคนใชของ
เจาพระยานครนอย มักจะถูกทําโทษนอกรตีตาง ๆ เชน ถาเรือชาไปก็จะใหฝพายถองเรือ)               
นอกจากนี้ยัง “ขออยาใหเปนสวาทของพระองคชุมสาย” (เพราะมหาดเล็กคนโปรดของกรมขุน             
ราชสีหวิกรม มักถูกจําโซตรวนในเวลาใชไมไดดังพระทัย) ๒๑  

 
จากทัศนะของคุณพุมในคําอธิษฐานขางตน  แสดงใหเห็นวาพฤติกรรม         

ของขาราชการ อาทิ  เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงหเสนี)  เจาพระยานครนอย  และกรมขุน                  
ราชสีหวิกรมที่มักจะลงโทษผูอยูใตอุปถัมภ  ไมวาจะเปนคนใกลชิด คนใช หรือแมแตมหาดเล็กนัน้  
เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเหลาขาราชสํานัก คุณพุมเองก็ไดอธิษฐานวาขออยาใหตนตอง            
ตกอยูในสถานการณเชนนัน้เลย 

 
ในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรไดทรง             

กลาวถึงพฤติกรรมที่นาเคลือบแคลงสงสัยของเหลาสนมในสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท              
ในเรื่องการลอบวางยาพษิ เพราะปรากฏวาพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเปนสีคลํ้า       
                                                 
๒๑

 คําอธิบายในวงเล็บคัดมาจากพระนิพนธอธิบายเรื่องคําอธิษฐานของคุณพุมในสมเด็จพระเจา  บรมวงศเธอ    

     กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ทรงอธิบายไวใน “ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแหงชาติ” (๒๕๐๗)   
 



 ๘๘ 

ดําผิดปกติไววา “สงสัยในสุรางคบําเรอประคอง   พระไทยหมองทุกยุพาเปนราคิน” (๒๕๔๓: ๔๔) 
และ “พระอัฐิคลํ้าสีฉวีวร   จึงเคียดคอนสนมบรมวงษ” (๒๕๔๓: ๔๕) ทั้งนี้เปนเพราะในสมยันั้น            
เกิดเหตุการณเชนนี้อยูเสมอ สงผลใหพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรไมวางพระทยัใน
พฤติกรรมของเหลาสนมและนางใน 

 
โดยสรุปแลวมโนทัศนของกวีหญิงที่มีตอขาราชสํานัก เหลาขุนนาง 

ขาราชการฝายในและนางในนั้น  จะเหน็วาขาราชสํานักที่ดีจะตองเทิดทนูเจานาย แสดงความ               
กตัญู หาทางตอบแทนบุญคุณ และแสดงความจงรักภักดีตอเจานายจนวาระสุดทาย  นอกจากนี ้
ขาราชการที่ดีจะตองมีความซื่อสัตยและไมคิดรายตอเจานาย  รวมทั้งยงัตองเห็นอกเห็นใจผูที่อยูใต        
การปกครอง อาทิ เหลาขาราชบริพารชั้นต่ํา คนใกลชิด คนใชและผูอยูใตอุปถัมภอีกดวย 

 
๒.๑.๔  บาวไพร 

 
“บาวไพร” ในที่นี้หมายถึง ชนชั้นไพรและทาสที่คอยรับใชเจานายตามที่

เจานายประสงคชนชั้นนี้แทบจะไมมีสิทธใินการตัดสนิใจใด ๆ ในชีวิตของตนมากนกั  เพราะทกุสิ่ง
ลวนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเจานายทั้งสิน้  สวนบทบาทที่สังคมกําหนดใหคนในชนชั้นนี้ปฏิบัติ          
นั้น  ก็มแีตทําตามคําสั่งของเจานายเทานั้น  ซ่ึงก็เหมือนจะไมตางจากการปฏิบัติตนของเหลา                  
ขาราชสํานัก ขุนนาง ขาราชการฝายใน รวมท้ังนางในแตอยางใด  เพียงแตบาวไพรและทาสจะ            
ดอยกวาในเรือ่งการแสดงความคิดเห็น และการดําเนนิชีวิตที่ไมสุขสบายเทากับชนชั้นอื่น 

 
ในวรรณกรรมของกวีหญิงทีม่ีการกลาวถึงบาวไพร เปนไปในทํานองวา             

บาวไพรจะตองเปนผูรองรับอารมณของเจานายแมตนมิไดทําผิด เชนทีคุ่ณสุวรรณเลาถึงหมอมเปด 
“โกรธบาว” ไวในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรควา 

  
เดก็มันตําไมสูแหลกแตกสองซีก    เคี้ยวก็หลีกกระเด็นกระดากจากปากฉัน 
ทําพิโรธโกรธบาวคนตะบัน  แลวหยิบเอาฟนกะลามาสวมไว 

  (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ค: ๗๓) 
 

เหตุการณในตวัอยางขางตนนี้เปนการลอเลียนหมอมเปด (หมอมหาม          
ในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดพิลเสพ) วาเปนคนแพฟนจนตองใสฟนปลอมที่ทําดวยกะลา          
วันหนึ่งหมอมเปดเผลอใชล้ินดันฟนจนฟนหลุดออกมา เมื่อหลวงนายศักดิ์ซ่ึงเปนขาราชการฝายใน        



 ๘๙ 

เห็นเขา หมอมเปดจึงเกิดอาการเขินอายแลวตอบวา ส่ิงที่หลุดออกมาจากปากตนนัน้คือหมากที่              
“เด็ก” หรือ “บาว” ตําไมแหลกและแสดงทาทีโกรธบาว  บาวซึ่งไมไดกระทําความผิดแตอยางใด            
ก็จําเปนตองยอมรับสมอางในความผิดนัน้โดยไมมีปากเสียง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในสงัคมในสมัยนัน้  
รวมทั้งในทัศนะของกวีหญิงเชนคุณสุวรรณ  บาวจําเปนตองรับในสิ่งที่เจานายตองการใหรับ และ                
ทําในสิ่งที่เจานายตองการใหทํา 
 
 ๒.๒  ชาวตางประเทศ  
 

 มโนทัศนของกวีหญิงที่มีตอชาวตางประเทศนั้นมีปรากฏอยูในวรรณกรรมของ            
กวีหญิงนอย กลาวถึงไมมากนัก  ชาวตางชาติสวนใหญที่กลาวถึงไดแก  ชาวจีน  ชาวลาว  และ                
ชาวแขกที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในไทย  
 

กวีหญิงจะกลาวถึงชาวจนีที่เขามารับราชการในราชสํานักฝายในดวยน้าํเสียงที่เปน           
มิตร เชนที่คุณสุวรรณเขียนไวในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวรวา         
“ถึงเปนเจกเลาก็หมายฝายทีด่ี” (๒๕๔๕ง: ๑๓๑)  และในตอนที่วา “ไดเปนสี่มีเพยีรเจกเหลยีนดวย   
คอยหยิบฉวยอยูงานพัดไมขดัของ” (๒๕๔๕ง: ๑๒๕)  ซ่ึงเปนการกลาวดวยความชื่นชม                     
“เจกเหลียน” ชาวจีนทีเ่ขามาเปนขาราชการฝายในของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ       
วาเปนคนขยันและคอยอยูปรนนิบัติในยามที่เจานายประชวร 
 

นอกจากนี้คุณสุวรรณยังกลาวถึงชาวจนีวามักเปนคนมีปญญาไว เชนทีว่า “แตวา          
ไวปญญาคลองไมหมองศร”ี (๒๕๔๕ง: ๑๓๑)  และ “กบัเจกเหลียนเพยีรไมขัดสันทดัคลอง            
ปญญาวองแกไวไดขันขัน” (๒๕๔๕ง: ๑๑๐)  แตก็ไดกลาวถึงความฉลาดเกมโกงของชาวจีนไวดวย        
ในตอนทีว่า “ชาติไอเจกเซีย่งไฮแลวไมโง   มันเฉโกพูดเปนไทยไปทกุสิ่ง” (๒๕๔๕ง: ๑๓๒) ซ่ึง          
การแสดงความคิดเห็นตออุปนิสัยของชาวจีนของคณุสุวรรณนัน้จะเห็นไดวาเปนทีรู่ ๆกันอยูแลว       
เพราะเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของความเปนชาวจนี  นอกจากนีคุ้ณสุวรรณยังกลาวถึงการใช             
ชีวิตอยางกลมกลืนของชาวจนี กับชาวไทยไวดวยวาตางพากันไปทําบญุฟงเทศนฟงธรรมในวัน       
ธรรมะสวนะตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  สรุปไดวาในมโนทศันของกวหีญิงเชนคุณสุวรรณ        
นั้น  เหน็วาชาวจีนเปนมติรที่จะคบหาสมาคมได  เพราะมีขอดีอยูหลายประการและยังนับถือ
พระพุทธศาสนาเชนเดียวกบัไทยอีกดวย  แตในสวนที่เปนขอเสียของอุปนิสัยของชาวจีนนั้น              
คุณสุวรรณกลาวถึงดวยน้ําเสยีงเชิงตําหนิเทานั้น  ไมไดแสดงความเหน็วาเปนขอเสียที่รุนแรงจน        
ถือวาเปนคนทีค่บไมไดแตอยางใด 
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ในสวนความคิดเห็นตอชาวตางชาติอ่ืนนัน้  จะเห็นไดวากวีหญิงทีแ่สดงความ                  
คิดเห็นไวในวรรณกรรมของตนคือคุณพุม  ในนิราศวังบางยี่ขันคุณพุมกลาวถึงพฤติกรรมของ          
ชาวลาวที่เปนขาราชบริพารของเจานายฝายลาวที่เขามามคีวามสัมพันธกับเจานายฝายไทย และ       
 ยังไดกลาวถึงอุปนิสัยชาวลาวที่ใหความเคารพยกยองเจานาย  เมื่อเจานายเสด็จมาเยี่ยมเยือนกจ็ะ              
ออกมาตอนรับและหาของมาถวาย เชนทีว่า  
  
 วิสัยลาวจาวนายมาถึงที่      ยอมยินดีไปคํานับเหมือนรับขวัญ 
 จึงรีบรัดจัดทําของกํานัล   ที่สุดชั้นผลฝกขาวเถาตําลึง 
 ช้ันแกเฒาเอาหนามาถวาย  ตะเกยีกตะกายกราบกรานคลานจนถึง 
 เห็นซุมซามหามฤๅก็ดื้อดึง  คนทะลึ่งลนลานคลานเขาไป 
 แตกระษัตริยองครัตนาเรศ  ทอดพระเนตรนึกวาซื่อหาถือไม 
 เห็นหมอบดื่นชื่นชอบดวยขอบใจ  ทรงปราศรัยโปรดกระทรวงขาหลวงลาว 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๙-๙๐) 
 

จะเห็นไดวาอปุนิสัยของชาวลาวที่คุณพุมยกยองนอกจากการเปนคนใหความเคารพ           
ยกยองเจานายแลว  ยังเปนคน “ซ่ือ” ดวย  นอกจากนี้คุณพุมยังกลาวถึงอุปนิสัยที่ไมพงึประสงคของ         
ชาวลาวไวดวยวาเปนคน “ซุมซาม”  แตอยางไรก็ตามก็ไมไดตําหนิความเปนคนซุมซามของชาวลาว        
แตอยางใด  เพราะเจานาย ซ่ึงในที่นี้คือพระองคเจานารีรัตนามิไดทรงถือสาเอาความกบักิริยาที่              
ไมเหมาะไมงามเชนนี ้
  

นอกจากชาวจนีและชาวลาวแลว  กวีหญิงยังกลาวถึงแขกที่อพยพเขามาประกอบ          
อาชีพคาขายในไทย  โดยไดแสดงความรูสึกรังเกียจแขกที่มีอาชีพตัดฟนขายไวในนิราศวังบางยี่ขนั              
วา  

 
ไมนาดูสูสีมีแตแขก   เอาบาแบกฟนตองมากองขาย 
นึกสะเทิน้เมินหนาระอาอาย  ชําเลืองชายชมวัดนมัสการ 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๒) 
  

ความรูสึก “ระอาอาย” จนตอง “เมินหนา” ของคุณพุมนัน้  เปนเครื่องแสดงใหเห็น           
ไดอยางชัดเจนวาในมโนทศันของคุณพุม  ชาวแขกมีบุคลิกภาพเปนไปในทางลบคือ “ไมนาด”ู               
จนไมอยากเขาไปของเกี่ยวดวย 
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โดยสรุปแลวมโนทัศนของกวีหญิงสมยัตนัรัตนโกสินทรที่มีตอพฤติกรรมของ              
มนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษยนัน้  จะเห็นไดจากทัศนะและทัศนคติของกวหีญิงที่มีตอ              
ผูคนชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทย  อาทิ เหน็วาทุกคนในทกุชนชั้น ควรตองจงรักภักดีตอ               
พระมหากษัตริย  พระบรมวงศานุวงศและเจานาย สวนขาราชสํานักหรือขุนนาง รวมทัง้บาวไพรก็            
ตองทํางานเพือ่ฉลองคุณผูอุปถัมภ  ไมวาผูอุปถัมภนั้นเปนพระมหากษตัริย พระบรมวงศานวุงศและ
เจานายก็ตาม นอกจากนี้พวกบาวไพรตกอยูในภาวะจํายอมใหการตดัสินใจในการดาํรงชีวิตของตน          
เปนอํานาจของเจานาย  สวนผูใหความอุปถัมภ ทั้งพระมหากษัตริย พระบรมวงศานวุงศหรือเจานาย                 
ขาราชสํานักหรือขุนนางจะใหความคุมครองดูแลแกผูอยูใตความอุปถัมภเปนการตอบแทน 

 
ตามมโนทัศนของกวีหญิงจะเหน็วาผูคนชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทยตางอาศัยอยูได           

ดวยระบบอุปถัมภเปนหลัก ตัวกวีหญิงเองก็ถือวาตนเปนสวนหนึ่งของระบบนี้ดวย  จะเห็นไดจาก       
การที่คุณพุมกลาวถึงมูลเหตุในการแตงวรรณกรรมเรื่องเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติและนิราศ                 
วังบางยี่ขันของตนวาทําเพื่อฉลองคุณพระมหากษัตริยและเจานาย สวนในเพลงยาวจดหมายเหตุ              
เร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรคุณสวุรรณกก็ลาวถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของขาราชสํานัก             
ฝายใน  ขาราชบริพารที่อยูในวังของเจานาย  รวมทั้งตัวคุณสุวรรณเองดวยวาทกุคนตางแสดงความ 
จงรักภกัดีและตอบแทนพระคุณของเจานายดวยความจรงิใจ  นอกจากนี้ในมุมมองของเจานาย             
เชนพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรและพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีนั้น          
จะเห็นวาพระบรมวงศานุวงศควรแสดงความจงรักภกัดีตอพระมหากษตัริยและยึดเอา            
พระมหากษัตริยเปน “เจาชีวติ” อยางชัดเจน  ซ่ึงเห็นไดจากการกลาวถึงพระมหากษตัริยอยูเสมอ            
ในนิพานวังนาของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตรและการใชพระมหากษัตริยเปน
ศูนยกลางการดําเนินเรื่องของการบันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตรของพระเจาบรมวงศเธอ                
กรมหลวงนรนิทรเทวีในจดหมายเหตุความทรงจํา 

 
สวนชาวตางชาติที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยนัน้  กวีหญิงจะกลาวถึงเพียงบาง

มุมมองเทานั้น  ไมไดใหภาพที่ชัดเจนของชาวตางชาติแตละชาติแตอยางใด  อาจเปนเพราะกวีหญิง
เหลานี้ไมไดพบเห็นและติดตอกับชาวตางชาติมากนัก การที่กวีหญิงตองอยูในสวนที่เรียกวาเปน          
“ฝายใน” เสียสวนมาก  โลกทัศนของกวหีญิงจึงวนเวียนอยูแตเร่ืองในราชสํานัก  อยางไรก็ตามกวี       
หญิงก็ไดกลาวถึงอุปนิสัยของชาวตางชาติ บางชาติคือชาวจีนและชาวลาวไว  รวมทั้งยังกลาวถึงและ
แสดงทัศนะตอวิถีชีวิตของชาวแขกทีเ่ดินทางเขามาทํามาหากินอยูในไทยดวย  ถึงแมมโนทัศนของ    
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กวีหญิงในประเด็นนี้จะไมเห็นเดนชัด แตก็เปนเครื่องยนืยันไดวาในสมัยนั้น  ผูหญิงไดแสดง           
ความสนใจของตนใหนอกเหนือไปจากการเปนคนที่ตองอยูในกรอบของ “ฝายใน” นั่นเอง 
 

มโนทัศนตอสงัคมและสิ่งแวดลอม 
 
 วรรณคดีกับสงัคมมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะนอกจากสังคมจะมีอิทธิพล              
ตอความคิดของกวีแลว  ในบางครั้งกวีก็อาจสรางสิ่งที่สงอิทธิพลตอสังคมได  ดงันัน้เมื่อศึกษา            
วรรณคดี  ผูศกึษากจ็ะไดเหน็ความคิดของกวี เพราะ “กวถึีงจะคนเดยีวก็เปรียบเหมือนสามคน คือ 
นอกจากเปนนกัประพันธ  ชางแตงหนังสือแลว  ยังเปนหนวยหนึ่งของคนรุนนั้น สมยันั้น และเปน
พลเมืองอีกดวย” (วิทย   ศวิะศริยานนท, ๒๕๔๑: ๑๓๖)  ดังนั้นเมื่อกวีเปน “หนวยหนึ่ง” หรือสวน        
หนึ่งของสังคมและเปนพลเมืองของสังคมแลว  วรรณกรรมของกวีก็จะตองมีสวนที่กลาวถึงสังคม        
อยูอยางแนนอน ไมวาจะเปนการกลาวถึงสภาพที่มีปรากฏอยูจริงในสังคม หรือสวนที่กวแีสดง         
ทัศนะของตนก็ตาม ซ่ึงในทีน่ี้จะศกึษาเฉพาะสวนที่เปนความคิดเห็นหรือที่เรียกวา “มโนทัศน” ของ           
กวีหญิงเปนหลัก  
  
๑.  ศาสนาและความเชื่อ 

 
คํากลาวที่วา “มนุษยเปนแกนและบอเกิดของมโนทัศนทัง้มวล  แตไมมมีนุษยทีไ่มอยูใน             

สังคม มนุษยสรางศาสนาและสังคม  สังคมก็สรางมนุษยและศาสนา และศาสนากใ็หความหมาย        
แกมนษุยและสังคมดวย  ความสัมพันธทางการเมืองของทั้งหมดคือ วฒันธรรม” (มุกหอม  วงษเทศ, 
๒๕๔๕: คํานาํเสนอ)  ดังนัน้เมื่อมนุษยในสังคมนับถือศาสนา ก็ยอมตองมีมโนทัศนตอส่ิงที่ตน         
นับถือ  ซ่ึงมโนทศันนี้ถือไดวาเปน “ความหมาย” ตอการดํารงชีวิตในสังคมของมนุษย 

 
สังคมไทยเปนสังคมที่นับถือศาสนาและยดึถือความเชื่อควบคูกันไป  จนอาจเรียกวาเปน          

สังคมที่มีระบบความเชื่อแบบ “พหุลักษณ”  กลาวคือ มีความเชื่อที่หลากหลายปะปนอยูดวยกนั            
ในสังคม  อาทิ การมีความเชือ่และศรัทธาในพระพุทธศาสนา  แตกย็ังแฝงไปดวยความเชื่อตาม              
คติพราหมณ  เชื่อในเรื่องภูตผี  และเชื่อเร่ืองอื่น ๆ อีกมาก  กวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรได                 
แสดงทัศนะตอศาสนาและความเชื่อไวดังนี้  
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๑.๑  ความเชื่อทางศาสนา 
 

ทุกศาสนายอมประกอบดวยหลักคําสอนและพิธีกรรม ในสวนของหลักคําสอนนั้นผู            
นับถือจะยดึถือและปฏิบัติตาม  แตความเขมขนเครงครัดของวัตรปฏิบัติจะมีรายละเอยีดแตกตางกนั        
ไปในแตละบคุคล  ในสวนของพิธีกรรมนั้น  ก็มีเพื่อใหผูนับถือยึดถือปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องชวยให 
เขาถึงหลักคําสอนไดดียิง่ขึ้น  สําหรับในสังคมไทยแลวมีศาสนาหลักที่คนไทยนับถือตั้งแตอดีตมา 
จนถึงปจจุบันคือพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีหลักธรรมคําสอนอยูมากมาย หากแตหวัใจหลักของพระ          
พุทธ ศาสนาคือหลัก “อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปปาโท” หรือหลักแหงความเขาใจถึงสิ่งที่เกิดตาม   
เหตุปจจยั อันจะทําใหไมเกดิการยึดมั่นถือมั่นในตวัตน  สวนพิธีกรรมที่เหลาพุทธศาสนิกชนยดึถือ          
ปฏิบัติก็พบวามีอยูหลายพิธีดวยกัน  แตในที่นี้จะกลาวถึงพระพุทธศาสนาในสวนของหลักธรรม          
คําสอนเปนสําคัญ  เพราะสวนพิธีกรรมจะกลาวรวมอยูกบัขนบธรรมเนียมประเพณใีนตอนตอไป 

 
จากการศึกษาพบวากวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรกลาวถึงหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาในเรื่อง “กรรม” เปนสวนใหญ  หลักของเรื่องกรรมนี้มีอยูวา ผูใดทํากรรมดี                         
ก็ยอมไดรับผลดี  หากผูใดทาํกรรมชั่วกย็อมไดรับผลชั่ว  เร่ืองกรรมนี้มักอธิบายควบคูกันไปกับ              
เร่ือง “บาปบุญ” กลาวคือ บุญเปนผลของกรรมดี จึงเรียกการทํากรรมดีวา ทําบุญ และเชื่อวาเมื่อทําดี              
ก็จะไดบุญไดกุศล  สวนบาปเปนผลของกรรมชั่ว จึงเรียกการทําชั่ววาทําบาป 
 

ในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงการกระทํา            
กรรมดีเพื่อ “เพิ่มโพธิญาณ” หรือเพิ่มผลบุญวา 

  
เคยฉลองกองกอพระทรายพลาง  ดวยเหน็ทางเวยีนวงในสงสาร 
แลวเสร็จปลอยมัศยาในทาธาร  หวังจะเพิ่มโพธิญาณบําเพ็ญภูล 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๓) 
 

การกอกองทรายและการปลอยปลาที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรง
กลาวถึงนั้น  ตรงกับหลักการ “ทําบุญ-ทําทาน” ของพระพุทธศาสนา  ในอดีตถือวาการกอกองทราย  
เปนการชวยกนัขนทรายเขาวัด ซ่ึงพระสงฆอาจจะนําทรายเหลานีไ้ปใชในการกอสรางศาสนสถาน        
หรือไปใชซอมแซมในสถานที่ที่ชํารุด  อาทิ ถนน หนทาง เปนตน  สวนการปลอยปลาถือเปน            
การใหทานชีวติแกสัตว ซ่ึงตรงกับหลักบุญกิริยาวัตถุ ที่ประกอบดวยทาน ศีล ภาวนาดวย  ใน                             



 ๙๔ 

นิพานวังนายงักลาวถึงการสรางบุญบารมีดวยทัศนะที่เปยมไปดวยความเชื่อถือ ศรัทธา เชนใน          
ตอนที่วา  

 
ถึงทวารวดีบุรีราง   ก็ทรงสรางพระอารามงามเฉลิม 
ที่วัดคางโรยราปจจาเจิม   จะรื้อเพิ่มบารมินภิญโญปอง 
ประสงคสรอยสรรเพ็ชญใหเสร็จสม โดยนยิมโพธิญาณการฉลอง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๘) 
 

การสรางพระอารามและทํานุบํารุงศาสนสถานของสมเด็จพระบวรราชเจา                    
มหาสุรสิงหนาทที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตรทรงกลาวถึงนั้น เปนการกลาวจาก             
มโนทัศนที่เชือ่มั่นในผลบุญวาจะชวยเพิ่ม “บารมิน” นั่นเอง  นอกจากนีก้ารกลาวดวยทัศนะที่มี              
ความเชื่อเร่ืองการเพิ่มพูนผลบุญนี้ ยังปรากฏอยูในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดของ                     
คุณพุมดวย ดังตอนที่วา 

 
  สระ  สําเร็จเสร็จสราง  สามป 
 น้ํา  สะอาดดจุมณ ี   ผองแผว 
 ทํา  ไวหวางวถีิ    ทางโลก อุดรแฮ 
 ทาน  นี่จงขจดัแรว   รอดหวงบวงมาร 

 (คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 
 

จะเห็นวาในทศันะของคุณพุม คุณพุมเชื่อวาผลบุญที่ไดจากการทํา “ทาน” ในครั้งนี้               
จะสงผลใหตน “รอดหวงบวงมาร” ซ่ึงคือ บวงแหงความทุกขยากไปได และนอกจากจะกลาวถึง   
ผลบุญที่เกิดแกตนแลว  คุณพุมยังไดกลาวถึงผลบุญที่เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวัทรงพระกรุณาปรานีตอเหลาประชาชนและเปนเหตุใหพระองคทรงพระปรีชาสามารถ          
ดังที่วา “ดวยกศุลผลบุญการุญราษฎร   ทรงสามารถใหเห็นเปนทิฏฐะ” (๒๕๐๗ง: ๔๑๓)  

 
ในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงกลาวถึง             

เร่ืองพระบุญญาบารมีของพระมหากษัตริยอยูหลายครัง้ เชน ทรงกลาวถึงการทําศกึกับพมาที่เมอืง           
ถลางในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยวา  กองทัพพมาไดยนิเสียงคลืน่ดังสนั่น             
แตกลับคิดวาเปนเสียงปนใหญ  จึงถอยทพักลับไป เปนเหตุใหฝายไทยชนะศกึ  ฝายไทยจึงคิดวา 



 ๙๕ 

การชนะศกึครั้งนี้เปนเพราะพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย  เชนที่              
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงกลาววา “มีชัยชนะดวยพระบารมี” (๒๕๒๖: ๒๗)  
นอกจากนี้กรมหลวงนรินทรเทวียังทรงกลาวถึงการถวายเครื่องราชบรรณาการดวย “ชางเผือก” ของ
เมืองประเทศราชวาเปนเพราะ “บารมีบุญฤทธิ์พระพุทธเจาหลวงพระอยักา พระเจาชางเผือก” ซ่ึงก็               
คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลยั  ดังนัน้ทัศนะของกวหีญิงที่กลาวถึงพระบุญญาธกิาร
พระมหากษัตริยนี้  เปนทัศนะที่เกิดขึ้นจากการยดึถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องกรรมและ         
ผลบุญที่สนับสนุนใหเชื่อวาพระมหากษัตริย เปนผูสูงสงที่สุดในราชอาณาจักร  เพราะเปนบุคคลที่  
สรางสมบุญอยางอเนกอนันตมาแตอดีต  

 
นอกจากนี้ยังพบวากวีหญิงไดกลาวถึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา คือ           

หลักเรื่องไตรลักษณ ไดแก  อนิจจัง (ความไมเที่ยง)  ทกุขงั (ความทุกข)  อนัตตา (ความไมมีตัวตน)           
ไวดวย โดยจะเห็นไดวาในทศันะของกวีหญิงแลว  จะยึดเอาหลักธรรมนี้ในการดําเนนิชีวิตและเปน      
เหตุของการทาํความเขาใจความเปนไปและความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตดวย เชนที่คุณพุม
กลาวถึงชะตากรรมของบรรดาพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัทีต่องมีฐานะตก 
ต่ําลงหลังจากที่เสด็จสวรรคตไวในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติวา “ของไมเที่ยงไมแทรูแปรเปน”              
และ  “ช่ัวแลวดีมีมากแลวยากเย็น   คดิกเ็ปนอนิจจังเสียทัง้นั้น” (๒๕๐๗ง: ๔๒๐) สวนใน                  
นิราศวังบางยีข่ัน คุณพุมไดกลาวถึงความไมเที่ยงแทของยศถาบรรดาศักดิ์ไวดวยวา “ยศมนุษยสุด
คะเนปรวนเปรแปร  มันไมแนนิ่งอยูกับผูใด” (๒๕๔๕: ๘๐) 

 
นอกจากนี้ในเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร คุณสุวรรณ                

ยังกลาวถึงความทุกข-สุขวาเกิดขึ้นไดแกทกุผูทุกคน ไมเที่ยงแทแนนอนและไมมีตวัตนไววา            
“นิสัยทุกขสุขในโลกโศกโศกา   ผูดีขาเหมอืนทั่วทุกตวัตน” (๒๕๔๕ง: ๑๔๓) และ 

 
เมื่อคราวดีมีใจก็ไดเลน   เมื่อยามเข็ญแลวก็หมองดังตองฝน 
โอทุกขสุขเหมือนกันทัว่ทุกตัวตน  เขาระคนเปนวิบัติอนัตตา 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๑๗) 
 

หลักเรื่องไตรลักษณทีก่วหีญิงมักกลาวถึงอยูเสมอเปนเครื่องยืนยันไดวากวีหญิงได   
ยึดหลักธรรมนี้เปนสรณะในการดําเนินชวีิต  และหลักธรรมนี้ไดสงผลตอโลกทัศนและชีวทัศนของ                     
กวีหญิงดวย 



 ๙๖ 

นอกจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กวีหญิงยังมีทศันะวาจุดหมายสูงสุดของชีวิต           
คือนิพพาน ซ่ึงมีความหมายถึงภาวะความสิ้นราคะ โทสะ และโมหะ ภาวะความดับแหงภพ ภาวะ           
ความสิ้นตัณหา และเปนภาวะแหงจุดจบของทุกข รวมทัง้ยังหมายถึงการหลุดพนจากวัฏฏะหรือ             
การเวยีนวายตายเกดิ  ดังคุณพุมกลาวถึงนพิพานดวยความเขาใจทีว่า “นิพพานคือการสิ้นสุดของ               
ชีวิต” ไวในนริาศวังบางยี่ขนัวา 
 
 หมายเปนหนึ่งพึงเขตพระเดชเด็จ  เปนสิ้นเสร็จครองสัตยอธิษฐาน 
 ขอเปนขากวาจะถึงซึ่งนิพพาน  ไมโปรดปรานเปรียบเปนเพียงเอ็นด ู

  (คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๑) 
 

จะเห็นวาคุณพุมมีความจงรกัภักดีตอพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัจึงขอเปน             
ขารองพระบาทคอยรับใชพระองคไปจนกวาตนจะสิ้นชวีิต  ซ่ึงนิพพานในความหมายที่คุณพุม         
กลาวถึงนี้จะหมายถึงภาวะความดับแหงภพนั่นเอง  นอกจากนี้ในนิราศวังบางยี่ขันคณุพุมยังกลาวถึง
นพิพานไวอีกครั้งดวยความหมายเดียวกนันี้คือ  การกลาวถึงการสิ้นชพีของขาราชการชั้นผูใหญคน 
หนึ่งคือ “กรมราชสีห” วา “เห็นวังกรมราชสีหที่นิพพาน   แสนสงสารพงศกระษัตริยวบิัติเปน” 
(๒๕๔๕: ๘๑)  สวนในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรก็ทรงกลาวถึง             
นิพพานในความหมายใกลเคียงกับคุณพุมดวย กลาวคือ เปนเรื่องที่ตองการกลาวถึงการเสด็จทิวงคต 
ของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเปนหลัก จึงใชช่ือวานพิาน (นิพพาน) วังนา (วังหนา)  
 

โดยสรุปแลวความเขาใจในเรื่องนิพพานซึง่ถือเปนจุดหมายสูงสุดของชีวิตในทาง             
พระ พุทธศาสนาของกวหีญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรนัน้  เปนความเขาใจที่เหน็วานิพพานคือภาวะ
ของความดับแหงภพหรือการสิ้นสุดของชีวิต มากกวาจะเปนนิพพานในความหมายของการหลุด                
พน จากวัฏฏะหรือการเวยีนวายตายเกดิ 
 

อยางไรก็ตาม ยังมีกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรบางทานไดกลาวถึงความเชื่อเร่ือง           
การหลุดพนจากวัฏสังสารหรือสังสารวัฏ ซ่ึงก็คือการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกดิไวดวย เชน          
ที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวไวในนิพานวังนาวา  พระบาทสมเด็จพระ        
พุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชมีพระราชดํารัสกับสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทซึ่งกําลัง
ประชวรหนักวาเปนผูสรางคุณประโยชนแกบานเมือง เมื่อเสด็จทิวงคตก็ขอใหหลุดพนจาก               
วัฏสังสาร ดังที่วา 

 



 ๙๗ 

 พระโองการร่ําวานิจจาจอม  ถนอมขวัญตรัสพระอนุชา 
 วาพอผูกูภพทัง้เมืองพึ่ง   จงขามถึงพนโอฆสงสาร 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๑) 
  

ความเชื่อเร่ืองการหลุดพนจากการเวยีนวายตายเกิดนี้ยังมีปรากฏในนพิานวังนาอีก 
เชนที่ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาวไววา 
 

. . .คงจะไดนําสัตว  ใหลวงวฏัสงสาร  พนบวงมารเปนเที่ยงแท  บารมแีผเผ่ือทั่วโลกย             
ขอขามโอฆกันดาร  พระโพธิญาณยิ่งแลว  ทรงดวงแกวกมุกรกํา  อันเทวทําบลืมหลง           
พระไทยจงเจรญิผล  สรางพระกุศลกอเกื้อ  ปางหลังเหลือมามาก  ยังภายภาคอนาคต   

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๕๔) 
 

จากตัวอยางดงักลาวขางตน  จะเห็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาของกวีหญิง         
ปรากฏอยูหลายประการดวยกัน  ทั้งความเชื่อเร่ืองวัฏสงสารและการ “ขามโอฆกันดาร”  ความเชื่อ         
เร่ืองบารมแีละกุศลความเชือ่เร่ืองอนาคตกาล  รวมทั้งความเชื่อเร่ือง “เทวะ” หรือเทพ  ซ่ึงถือไดวา              
เปนความเชื่อที่ไมไดเกิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแตกวีหญิงก็ยังใหความเชื่อถือศรัทธา               
อยูมาก 
 

นอกจากนี้กวหีญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรยังแสดงทัศนะตอความเชื่อในทาง
พระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งคือความเชื่อเร่ืองชาติ-ภพดวยวาเรื่องชาติ-ภพมีอยูจริง  ซ่ึงตาม
ความหมายแลว ชาต-ิภพจะเปนความเชื่อทีเ่กิดเนื่องมาจากแนวคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่เชื่อวา           
ภพ (process of becoming) คอื ภาวะชีวิตทีป่รากฏเปนอยางใดอยางหนึง่  สวนชาติ (birth)  ก็คือ                 
การเขาครอบครองภาวะชวีตินั้น (พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), ๒๕๓๒: ๑๑๐)  หรือจะกลาวให
เขาใจงายก็คือความเชื่อในเรื่องการเกิดในอดีตชาติ  ปจจบุันชาติและอนาคตชาตินั่นเอง  
  

ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ  ปรากฏความเชื่อของคุณพุมในเรื่องชาต-ิภพวาชาตินี้              
ไมพอใจทีไ่ดเกิดเปนหญิง  จงึขอเกิดเปนชายในชาตหินา เชนที่วา “ในชาตินี้เปนผูหญิงนึกชิงชัง              
ชาติหนานัน้ฉนัหมายเปนชายโฉม” (๒๕๐๗: ๔๒๓)  สวนในนพิานวังนา พระเจาหญิงกัมพุชฉัตร             
ก็ทรงกลาวถึงความเชื่อเร่ืองชาติ-ภพไวเชนกัน  โดยกลาววาพระเชษฐาทั้งสองพระองคที่ตองโทษ 

 



 ๙๘ 

ประหารนั้น  อาจเปนเพราะพระบิดาเสดจ็มาทรงนําไปเสวยสุขดวยกนัในโลกหนาหรือ “สวรรยา”         
ดังกลอนที่วา 
 
 ฤๅชะรอยทูลกระหมอมจะตรอมถึง   นึกคะนึงนําสองโอรสา 
 ไปตามเสด็จเสวยศุขสวรรยา  ประเสริฐกวานองยังอยูวังตรอม 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๕) 
 

นอกจากทีไ่ดกลาวไปแลว  กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรยังแสดงทัศนะไววา               
ตนเชื่อในพุทธานุภาพวามีอยูจริง กลาวคือ  เมื่อเกิดเหตุการณที่หาเหตุผลอธิบายไมได  กวีหญิงจะ
สรุปวาเหตุการณเปนเชนนี้ไดดวยพุทธานภุาพหรืออานภุาพของพระพุทธศาสนา เชนที่พระเจา                
บรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงนิพนธไวในจดหมายเหตุความทรงจําวา 

 
. . . แตสมเด็จพระอัยกาปฐม ไดยกพระไตรปฏกเสร็จแลว ฉลองหอไตร ออกโรงละครเล็ก         
เลิกแลว เพลาค่ําจุดดอกไม ตกลงหลังคาหอไตรไหม แตพระไตรปฏกร้ือขนไดส้ิน                   
ที่อุโบสถพระแกวลูกไฟไมถึง ยังบริบูรณดีอยู พระโองการตรัสวาเทวดารักษาบํารุง                
พระศาสนา เหน็วาหอไตรยังต่ําอยู จึงจําเพาะใหไหมแตหอไตร ลูกไฟไมตกถึง                             
พระอุโบสถ จะชํารุดมัวหมองนั้นหาไม จะใหทรงสรางพระมณฑปขึ้นทรงพระไตรปฏก 

 (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๗-๑๘) 
 

ในขอความขางตน พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาววา
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชมีพระราชดํารัสถึงเหตุการณคร้ังนีด้วยความเชื่อ         
ที่วาการที่ไฟไมไหมพระไตรปฏกและไฟไปไมถึงพระอโุบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัด          
พระแกวนัน้ เหตุเพราะมี “เทวดารักษาบํารุงพระศาสนา” คอยปกปองคุมครองพระศาสนา หรือ                 
อีกนัยหนึ่งก็คอื เหตุการณเปนไดดวยดีก็เพราะพุทธานุภาพ  ซ่ึงเมื่อตรวจสอบกับพระราช               
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๑ (๒๕๔๕) แลวไดความในลักษณะเดยีวกัน ดังขอความ          
ที่วา 
  

 
 
 



 ๙๙ 

. . . คร้ันเวลาค่ําจุดดอกไมเพลิง ลูกพลุไปตกหลังคาหอพระมณเทยีรธรรมเพลิงติดไหมขึ้น 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัดํารัสสั่งขาราชการทั้งปวงใหเขาไปยกตูประดับมุข และขน          
พระไตรปฏกออกมาไดส้ินเพลิงมิไดไหม ไหมแตหอพระมณเทยีรธรรมแหงเดียวเทานั้น            
และที่อุโบสถพระแกวนัน้ลูกไฟไปไมถึง บริบูรณดีอยู จงึมีพระราชโองการตรัสวาเทพยดา         
ผูบํารุงรักษาพระพุทธศาสนาเห็นวาหอพระไตรปฏกยังต่าํอยู จึงบันดาลใหเพลิงไหมแต             
เฉพาะหอไตรมิใหไหมพระอุโบสถ  

 
จะเห็นไดวาการกลาวถึงเหตกุารณเพลิงไหมในครั้งนี้ดวยความเชื่อเร่ือง “เทพยดาผู

บํารุงรักษาพระพุทธศาสนา” และ “พุทธานุภาพ” ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล             
ที่ ๑ เปนการกลาวดวยทัศนะเดียวกันกับพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี แสดงวาใน             
สมัยนั้นมีความเชื่อเร่ืองนี้อยูจริงและกวีหญิงก็ไดรับเอาความเชื่อในเรื่องนี้ดวย  นอกจากนี้กวีหญิง          
ยังกลาวดวยทศันะที่ไดยึดพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางใจดวย ดังในนิราศวังบางยีข่ันตอนหนึ่ง         
คุณพุมกลาววา 
 
 ดูวัดระฆังฝงซายรายระยะ  ขอคุณพระพุทธรูปสถูปรัตน 
 เปนที่พึ่งซึ่งภยัในมนษุย   หนึ่งสิ่งสุดเสนหารักษาสัตย 

     (คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๐-๘๑) 
 

สรุปไดวากวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรรับเอาหลักธรรมคําสอนและความเชื่อ  
ในทางพระพทุธศาสนามายึดถือเปนสรณะ  ทั้งหลักเรื่องกรรม บุญ-บาป ผลบุญและบุญญาบารมี                                 
หลักเรื่องไตรลักษณ นพิพาน สังสารวัฏ การเวียนวายตายเกดิ ชาต-ิภพ  รวมไปถึงความเชื่อเร่ือง             
พุทธานุภาพ ซ่ึงการยึดถือนี้ไดสะทอนออกมาทางทัศนะดวยการนํามาใชเปนเครื่องอธิบายเรื่องราว             
ตาง ๆ ที่ไดพบเห็น  ยึดเอาพระพุทธศาสนาเปนที่พึ่งทางจิตใจ  และกลาวถึงพระพุทธศาสนาดวย  
น้ําเสียงแหงความเลื่อมใสศรัทธาอีกดวย  

 
๑.๒  ความเชื่อเร่ืองอ่ืน ๆ   
 

ดวยความที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีระบบความเชื่อแบบพหุลักษณ  นอกจากจะยดึถือ
เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาแลว  ยังปรากฏความเชื่อในเรื่องอื่น ๆ ในสังคมดวย  ซ่ึงความเชื่อนี้จะ   
             



 ๑๐๐ 

 เปนเรื่องทางไสยศาสตร  ความเชื่อเร่ืองการพยากรณ  การเสี่ยงทาย  การอธิษฐาน ลางบอกเหตุ            
ส่ิงล้ีลับตาง ๆ รวมทั้งความเชื่อเร่ืองเทพยดา อารักษ เทพที่สิงสถิตอยูตามที่ตาง ๆ ดวย  

 
การกลาวถึงความเชื่อที่นอกเหนือจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของกวีหญิง                    

จะกลาวดวยความยดึถือเชื่อมั่นเชนเดียวกบัการกลาวถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เชน ใน           
จดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงกลาวถึงการพยากรณของ               
“พระโหรา” วาเปนการพยากรณที่นาเชื่อถือในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา          
จุฬาโลกมหาราชและพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีเองดวย เชนที่วา 

 
     ณ วนัอาทิตย เดือน ๗ ขึ้น ๑ ค่ํา ประกา เอกศก เพลาบาย ๓ โมง ๖ บาท อสนีบาตพาด            
สายตก ติดหนาบันมุขเด็จเบือ้งทิศอุดร ไหมตลอดทรงบนปราสาท ปลายหักฟดฟาดลง              
พระปรางค ซายเปน ๒ ซํ้าลงซุมพระทวารแตจําเพาะไหม พระโองการตรัสวาเราไดยก             
พระไตรปฏก เทวดาใหโอกาสแกเรา ตอเสียเมืองจึงจะเสียปราสาท ดวยชะตาเมืองคอดกิ่ว          
ใน ๗ ป ๗ เดอืน เสร็จสิ้นพระเคราะหเมือง จะถาวรลําดบักษัตริยถึง ๑๕๐ ป แลวพระยา 
ราชวังเมืองสมุหคชบาลกราบทูลวา คร้ังพระเจาปราสาททอง เพลิงฟาผาปราสาท ๓ ป ได          
เมืองทวายมาเปนเมืองขึ้นแตคร้ังนั้น พระราชทานเงินพระยาราชวังเมอืง ๑ ช่ัง ตองกบัคํา               
พระโหราทูล  

 (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๘) 
 

ในจดหมายเหตุความทรงจําขางตนนี้ นอกจากจะกลาวถึงการพยากรณของ                 
“พระโหรา” แลว ยังปรากฏความเชื่อเร่ือง “ชะตา” เมือง และ “เคราะห” เมือง รวมทั้งความเชื่อเร่ือง
เทพ เทวดาดวย ซ่ึงในประเดน็เรื่องเทพนี้จะกลาวถึงในตอนตอไป   นอกจากนี้ยังพบวามีกลาวถึง
ความเชื่อเร่ืองการเสี่ยงทายดวยทัศนะที่เชื่อถือในการเสี่ยงทายไวในนิพานวังนา ซ่ึงพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงการเสี่ยงทายของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท
เมื่อคร้ังประชวรวาถาจะดํารงพระชนมตอไปไดนัน้ขอใหเสวยน้ําได ดงัตอนที่วา 

 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑ 

จึงเรียกรศอมฤตยวิเชยีรชล  เสี่ยงกุศลซึ่งสรางพระโพธิญาณ 
แมนชนมจะอยูชวยบํารุงทวปี  ขอใหรีบรับน้าํรศาหาร 
ถาชีวิตรนี้จะปลิดไมเนานาน  อยาใหพานสอคลองนิยมยิน 
เทวศวาตอพระภกัตรพระชินศรี  แลวทวีทรงพระวิตกถวิล 
พิศฐานเสร็จเสวยวารีริน   แตช้ันกลิ่นกลืนกลับวิบัติเปน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๕) 
 

สังเกตไดวาการเสี่ยงทายในครั้งนี้ สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงตั้ง                 
สัตยธิษฐานตอหนา “พระชินศรี” ซ่ึงเปนพระพุทธรูปดวย แสดงใหเหน็วานอกจากความเชื่อในเรื่อง 
การเสี่ยงทายแลว  ความขางตนยังแสดงถึงความเชื่อในเรื่องพุทธานุภาพและเชื่อเร่ืองการอธิษฐาน           
อีกดวย  นอกจากในนิพานวังนาแลว  การแสดงทัศนะตอความเชื่อเร่ืองการอธิษฐานยงัปรากฏอยู         
ในคําอธิษฐานของคุณพุม ซ่ึงกอนที่จะแตงวรรณกรรมเรือ่งนี้ขึ้นนั้น คณุพุมจะตองมคีวามเชื่อและ
ศรัทธาในเรื่องการอธิษฐานนีเ้ปนพื้นฐานในใจอยูแลว  และถึงแมวาเรื่องนี้จะเปนเรื่องที่คุณพุม             
ตองการเสียดสีพฤติกรรมของเจานายและขาราชการก็ตาม  แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาคุณพุม               
ไมไดรับรูและสนใจในความเชื่อเร่ืองการอธิษฐาน 
 

สวนในจดหมายเหตุความทรงจําก็มีกลาวถึงความเชื่อในเรื่องลางบอกเหตุ ดังที่            
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงนิพนธไวตอนหนึ่งวา  

 
. . . พอสวางเรือประพาสขางในถึงหนาวัดชัยชนะสงคราม ดวงพระสุริยเยีย่มเพยีงปลายไม 
ฤกษบนนัน้วปิริต รูปเมฆเปนอาวุธผากลางดวงพระอาทิตยเปนอัศจรรย พอสายงายถึง                
พรอมกันที่ประทับ ทราบวาพระองคเจาคนัธวงศ เรือขาราชการสวนเรอืเจาลม 

 (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๙) 
 

“ฤกษบนวิปริต” ตามที่พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงนิพนธไวนั้น              
เปนการแสดงความเชื่อที่วาการที่เมฆมีรูปเปนอาวุธผากลางดวงอาทิตยเปนลางบอกวาจะเกดิ              
เหตุราย  ซ่ึงในที่นี้คือเหตกุารณเรือลมนั่นเอง  ในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ คุณพุมกก็ลาวถึง                    
ลางบอกเหตุในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัวา 
  
  
 



 ๑๐๒ 

ยามหนึ่งยกหกนิมิตดวงลิดา  ยังดาราพฤหัสบดิ์สวัสด ี
 เขาเคียงชวงดวงริมเรือนรถ  เห็นปรากฏเกดิลางทางดิถี 
 พระจันทรหมองทองฟาเมื่อราตรี  ก็เศราศรีแสงสงบในนภา 
 หนึ่งคําลืออ้ือฉาววาดาวหาง  ขึ้นมาทางเบื้องบูรพทิศา 
 แลสวางหางยาวราวสักวา   ดาวพระราหูสถิตขางทิศมิน 
 ดูเดนดวงชวงโชติปราโมทยเมฆ  เรืองดิเรกรัศมศีรีกสิณ 
 เทาอาทิตยพิศพรางเหมือนอยางนิล วันจะสิ้นซึ่งพระชนมจึงบนฟา 
 แสดงลางอยางสมเด็จสรรเพชญพุทธ ส่ังมนุษยนรชาติศาสนา 
 โดยพระพงศโพธิสัตวฉัตรสุธา  ตั้งเมตตาตออํามาตยราษฎร 
 จะหายหางรางบุรินไปสิ้นชื่น  พระยศยืนอยูในลักษณอักษร 
 บางพวกเห็นเชนกันกับจันทร  ขึ้นซับซอนแสงศรีฉวีวรรณ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๐๕) 
 

ความเชื่ออีกประการหนึ่งทีก่วีหญิงกลาวถึงอยูเสมอคือ ความเชื่อเร่ืองเทพ ซ่ึงบางครั้ง            
กวีหญิงก็กลาวถึงเทพโดยไมไดใหรายละเอียดหรือช้ีเฉพาะวาเปนเทพองคใด แตบางครั้งก็กลาวถึง             
ช่ือและรายละเอียดของเทพเหลานั้นไว ดังในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา                   
กัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงพระบารมีของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวามีมากจนเทพยดา             
ก็ยังรวมแซซองสรรเสริญไววา 
  
 อาณาราษฎรรองถวายพระพรชม  จนประถมลวงพระชนมนรินทร 
 รอนอาศนเทวราชอมรเมศ  เทพเทวศทกุวมิานรังสิน 
 สิบหกชั้นชอฟาดุสิตอินทร  ประชุมผินผันยายราษจีร 
 . . . 
 วายุพาพัดปารกิชาต ิ   ก็พินาศพังรเนนไมตั้งตน 
 เสวตรฉัตรหักยับระยํายล   ฤๅเทพดลบันดาลฟามาเชิญ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๗) 
 

 สวนในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีก็ทรง
กลาวถึงเทพดวยความเชื่อมัน่ในอํานาจของเทพไวในตอนที่ทรงกลาวถึงพระบุญญาบารมีใน  
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัที่สูงสง จนบรรดาเทพยดาอารักษ ทาวจตุโลกบาล รวมทั้ง            
พระอินทรพากันสรรเสริญพระบารมี ดังตอนวา 



 ๑๐๓ 

. . .พระโองการตรัสไหดูปราสาทวัดพระแกวเปนเหมือนกัน ดวยพระบารมีแกกลา               
นางพระธรณพีระคงคา ทั้งทาวจัตุโลกบาลทั้ง ๔ สุชัมบดี เทวสโมสรนุโมทนาทานเจาฟา      
เหลือแล 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓๗) 
 

นอกจากนี้ในนิพานวังนายงัมีตอนที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรง
นิพนธถึงการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชเขาพระทัยผิดวาพระมารดาของ              
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงแข็งขอและตั้งตนเปนศตัรูตอพระองค จนพระ           
มารดาตองตั้งสัตยอธิษฐานตอเทพยดาทั้งหลายเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์และซื่อสัตยของตน โดย              
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวดวยความเชื่อมัน่ในอํานาจอนัศกัดิ์สิทธิ์ของ            
เทพเหลานี้ ซ่ึงเทพที่กลาวถึงในที่นี้เปนเทพตามความเชื่อของพราหมณฮินดูที่ประจาํอยูทั้ง ๑๒ ราศ ี 
และเทพยดาอารักษคือพระแมธรณี ดังที่วา 
 
 จึงยกพาหาวันทนาสนอง   ขอเทเวศรทั้งสิบสองราษี 
 อินทรพรหมยมเรศพระศุลี  นางเทพธรณีเปนพยาน 
 อิกบรมสมมุติเทวโลกย   ขอบารเมศทราบโศกอธิฐาน 
 จะเปนตราชูเที่ยงดั่งนาฬิกาล  เชิญเทพบันดาลดลพระไทย 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๘) 
 

ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ คุณพุมไดกลาวถึงการอธิษฐานดวยความศรัทธาเชื่อมั่น         
ไวเชนกัน  แตเปนการอธิษฐานตอพระแมธรณี เทพผูสิงสถิตอยูในผืนแผนดิน วาขอใหมารับรูการ           
สรางกุศลของตนและนําบุญกุศลในครั้งนี้ไปถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ดังทีว่า 
 
 ถวายหวังสั่งความตามอุทิศ  ประจงจิตแจงจัดอธิษฐาน 
 พระธรณีที่อางอยางพยาน  ใหนําการบุญกมบังคมทูล 

 (คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๔) 
 

สวนในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  คุณพุมไดกลาวถึงเทพยดาอารักษที่         
สิงสถิตอยูในที่ตาง ๆ ดวยความเชื่อที่วาเทพเหลานี้มีตวัตนอยูจริง  สามารถรับรูในสิ่งที่ตนบอก               
กลาวและยังอาํนวยพรใหตนไดดวย เชนที่วา 

 



 ๑๐๔ 

ยอกรประนมกมเกศ   อภิวันทเทเวศรทุกสถาน 
 เสวยสุขในรกุขพิมาน   หวยละหานชลธีที่ใกลไกล 
 ทั้งเทพาอารักษศักดาฤทธิ ์  สิงสถิตโขดเขินเนินไศล 
 ตั้งแตพื้นภูมานภาลัย   อีกพระไพรเจาปาพนาลี 
 ทุกพระองคจงรับสวนกุศล  ซ่ึงมาฉลองมงคลสระศรี 
 ขออาศัยในทวิาแลราตรี   อยาใหมีโรคันอันตราย 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๑) 
 

จากตัวอยางทัง้หลายที่ยกมาขางตนนี้แสดงใหเห็นไดชัดเจนวามโนทัศนของกวี              
หญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรมีปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนดานความเชื่อ            
ตาง ๆ ทั้งการพยากรณ การเสี่ยงทาย การอธิษฐาน ลางบอกเหตุ และความเชื่อเร่ืองเทพยดาอารักษ 
เทพที่สิงสถิตอยูตามสถานที่วา เปนสิ่งทีม่ีอยูและนายึดถือ  กวีหญิงจงึกลาวถึงดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาและยึดเอาสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเชื่อเหลานีเ้ปนที่พึ่ง   

 
๒.  ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม 
  
 สังคมไทยเปนสังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันดีงามมาแตโบราณ 
ขนบธรรมเนียมคือ แบบอยางที่นิยมกนัมา  ถึงแมวาประชาชนสวนใหญจะนยิมปฏิบัติตาม              
ธรรมเนียมมาแตอดีตก็ตาม  แตถามีผูใดไมปฏิบัติก็ไมถือวาเปนเรื่องผิด เพราะธรรมเนียม                            
ถือเปนแบบแผนและแบบอยางเทานัน้  จึงไมมีการกําหนดวาตองปฏิบตัิตามอยางเครงครัด                
สวนขนบประเพณีก็คือ จารีตประเพณีที่วางไวอยางเปนระเบียบแบบแผน ประเพณีจะมีความหมาย
ใกลเคียงกับธรรมเนียมคือ หมายถึงสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงนิยมใชคําวา 
“ขนบธรรมเนียมประเพณ”ี ควบคูกันไป  สวนพิธีกรรมนั้นจะใชในความหมายของการปฏิบัติ            
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนการบูชาและเปนแบบแผนหรือแบบอยางที่ปฏิบัติกนั ซ่ึงจะใชในเรื่องในทาง             
ศาสนา 
 

ในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรมีการกลาวถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรมอยูหลายครั้ง และกวีหญิงยังไดแสดงทัศนะของตนที่มีตอขนบธรรมเนียมประเพณี               
พิธีกรรมดังกลาวไวดวย  

 



 ๑๐๕ 

ในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงธรรมเนียม                  
การสืบสกุล ซ่ึงถือวาเพศชายเปนเพศที่สามารถสืบสกุลได  นอกจากนีย้งัตองคํานึงถึงยศศักดิ์ของ
บิดาและมารดาดวยวาตองมยีศเทาเทยีมกนั  บุตรจึงจะคูควรแกการเปนผูสืบสกุล เชนที่ทรงกลาวถึง               
พระโอรสพระธิดาของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทวาไมมพีระองคใดทีป่ระสูติแต           
พระอรรคชายา  มีเพียงพระโอรสพระธิดาที่ประสูติแตพระสนม เชนทีว่า 

 
โอพระคุณบุญนอยไมมีบุตร  เปนมงกุฏสืบสายไปภายนา 
จะสนองแทนลอองอิศรา   กับพระอรรคชายาไมเล็งผล 
มีแตหนอพระสนมไมสมยศ  สวรรคตวาเหวระเหระหน 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๗) 
 
ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องทายาทผูสืบสกุลเชนนี้  นอกจากจะเปนธรรมเนียมที่สอดคลอง              

กับความคิดเรือ่งการจัดลําดบัผูคนในแตละชนชั้นของสงัคมไทยแลว  ยังแสดงใหเหน็ถึงทัศนะของ       
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรและคนในสังคมสมัยนั้นดวยวาถือวาเพศชายเปนหลัก         
ของครอบครัวและสังคมตามลักษณะของสังคมแบบชายเปนใหญ (patriarchy) อีกดวย 

 
สวนประเพณพีิธีกรรมนั้น กวีหญิงกไ็ดกลาวถึงรายละเอยีดของประเพณีพิธีกรรมที่นยิม         

ปฏิบัติในสมัยนั้นรวมทั้งแสดงทัศนะตอการกระทําประเพณีพิธีกรรมนัน้ ๆ ไวดวย เชนใน                      
นิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาวถึงพิธี ๑๒ เดือนไววา 

 
มหาชาติไตรมาสประจวบจวน  เคยประมวญดวงมาลยประทานทํา 
. . .  
ติกมาสกาฬปกษจะชักโคม  เคยชวนโฉมสุเรศในราษ ี
สนมนอมพรอมพระราชบุตรี  ดังศุลีพานางสุรางคจร 
ลวนอนงคทรงลักษณละลานโฉม  ลอยโพยมมาดวยเทพอับศร 
จุดพระเทียนกระทงลอยชโลธร  ถวายกรพระคงคาในสาชล 
ฤดูวสันตอาสุชมาศา   เปนนากระฐินทานการกุศล 
พลแหโหกระหึมเสียงคํารน  กระสินธุวนเวยีนละลอกกระฉอกโครม 
อันพระที่นั่งกิง่แกวนําเสด็จ  บรรทกุเสร็จไตรเพทวิเศษโสม 
พยุพยับมืดเมฆมัวโพยม   เสียงประโคมครื้นครั่นสนั่นวัง 
เสด็จตรงลงพระตําหนกัแพ  ประสานแตรพิณพาทยดีดสสัีงข 



 ๑๐๖ 

กระทุงสาวกลองชนะสําเนยีงดัง  ทรงที่นั่งโคมเพ็ชรเพียงนารายณ 
ประชาราษฎรก็ขยาดพระเดชรอบ  ประนมหมอบโอษฐอวยพระพรถวาย 

  (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๗-๒๘) 
 
 พิธี ๑๒ เดือนที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงนั้น ไดแก การกุศล
เทศนมหาชาต ิพิธีลอยพระประทีป และพิธีพระกฐนิ ซ่ึงพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร   
ทรงแสดงทัศนะไวดวยวา ในการกระทําพธีิเชนนี้ เมื่อกระทําใหมีความยิ่งใหญ มีผูเขารวมพิธี        
จํานวนมาก มดีนตรีที่ใชในการประกอบพิธีที่ดังกึกกอง ก็จะสงผลใหประชาชนเหน็ในพระบารมี      
ของผูเปนเจาภาพพิธี ซ่ึงก็คือสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท สงผลตอความรูสึก               
“ขยาดพระเดช” ของประชาชน  ทั้งประชาชนเหลานีย้ังรวมกันถวายพระพรใหสมเด็จพระ                   
บวรราชเจามหาสุรสิงหนาทดวย 
 
 นอกจากนี้ยังกลาวถึงพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไวใน                    
เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ซ่ึงคุณพุมกลาวไวดวยความเลือ่มใสศรัทธาในอํานาจ             
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้วา  
 
 เชิญเสด็จมาสดับรับบวรสรวง   เอานามพุมแทนพวงทิพบปุผา 
 ดวยจากแดนแสนกันดารดวงมาลา  ไมทันหาบายศรีพลีสังเวย 
 สวนกุศลตางสุคนธรสรื่น   อันหอมชื่นไมส้ินกลิ่นระเหย 
 ไมตรีจิตอุทิศแทนนมเนย   บูชาเชยอารักษดวยภักด ี

 (คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 
 
 โดยสรุปแลว กลาวไดวามโนทัศนของกวหีญิงตอขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะ     
สอดคลองกับมโนทัศนของคนสวนใหญในสังคม กวีเหน็วาเมื่อมีขนบธรรมเนียมประเพณีใด                
เปนแบบแผนดีงามอยูแลว ก็ควรยดึถือและปฏิบัติตอไป  
 
๓.  ความสัมพนัธกับตางประเทศ 
   
 การกลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศของกวีหญิงนั้นสะทอนถึงมโนทัศน         
ของกวีหญิงทีม่ีตอความสัมพนัธดังกลาว ซ่ึงสามารถแบงออกเปน ๒ กลุมคือ ความสัมพันธระหวาง



 ๑๐๗ 

ไทยกับประเทศในภูมภิาค  และความสัมพนัธระหวางไทยกับประเทศนอกภูมภิาค ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
 
 ๓.๑  ความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค 
 

ประเทศในภูมภิาคในทีน่ี้ ผูวจิัยหมายถึง ประเทศตาง ๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก           
เฉียงใต (South-East Asia) ซ่ึงเปนภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู 

 
ประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ที่กวีหญิงกลาวถึงและแสดงความคิดเหน็      

ตอความสัมพนัธระหวางไทยกับประเทศเหลานั้น ไดแก พมา (รวมไปถึงเมืองตาง ๆ ที่ขึ้นอยูกับ              
พมาดวย เชน มฤท ทวาย และตะนาว) นอกจากนี้ยังมีลาว เขมร (กัมพชูา) และญวน  
 

กวีหญิงกลาวถึงประเทศพมา ซ่ึงเปนประเทศที่มีชายแดนติดตอกับทางดานทิศ           
ตะวนัตก ของไทยในฐานะศตัรูของประเทศของตนอยูหลายแหง สวนใหญเปนเรื่องการทําศึก          
สงคราม อาทิ ในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงการศึก             
ระหวางไทยกบัพมาเมื่อคร้ังที่สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงเปนแมทัพไปปราบพมา 
ที่เมืองเถินวา 

 
พระคุณเอยคราวหลังเมื่อคร้ังเถิน  พมาเกินเกือบจวนจะขัดสน 
ชนากรรอนร่ําเสียดายชนม  ตองเสด็จไปประจญจึงเมื้อมรณ 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๕) 
 

และตอนที่พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเรียกพมาวาเปน “ปจจามิตร” เมื่อคร้ังที่             
พมายกทัพมารุกรานหัวเมืองทางใตของไทยไววา 

 
คร้ังพมาตีสงขลาถลางได   แลวลุกไลตะกัว่ทุงตะกั่วปา 
ถึงปาตลีบุตแตกยับอัปรา   ก็หนีลาทัพถอยไมตอกร 
. . .  
ส่ังใหลุยลางพมาปจจามิตร  รักชีวิตรแพพายกระจายหน ี
ใหผูร้ังตั้งมั่นทุกธานี   เสร็จคืนกรุงศรีอยุทธยา  

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๖) 



 ๑๐๘ 

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรยังทรงกลาวถึงการศึกระหวางไทยกับ            
พมาเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาไวดวย  โดยจะเรียกพมาวาเปน “ไพริน” ที่มา “ลุยลามตามทําลาย”        
ไทย แสดงใหเห็นวาความเปนศัตรูของพมาปรากฏอยูในความรูสึกของพระเจาบรมวงศเธอ                 
พระองคเจากมัพุชฉัตร และคําวา “ตาม” ใน“ลุยลามตามทําลาย” ส่ือวา คนไทย (ซ่ึงในที่นี้คือ                 
กวีหญิง) ถือวาพมาเปนประเทศศัตรูมาแตอดีตกาลสืบมาจนถึงปจจุบนั (คือสมัยที่แตงวรรณกรรม)               
ดังคําประพันธที่วา 

 
เมื่อปางหลังที่นั่งสุรามรินทร  อยุทธสิ้นยอยยับประหารหาย 
เพราะไพรินลุยลามตามทําลาย  กระหมอมหมายเมืองลมไมเล็งคืน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๓) 
 

สวนคุณพุมไดกลาวถึงพมาในฐานะศัตรูของไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาไว               
เชนกัน โดยแสดงความรังเกยีจพมาดวยการเรียกวา “มัน”  ตอนหนึ่งในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติวา  

 
เดิมกรุงเกาเลาวิบัติปถพิน   เปนราคินครั้งพมามันมากวน 
สมบัติกรุงยุงยบันับอเนก   อภิเษกกระษัตรารักษาสงวน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๐๗: ๔๑๐) 
 

ในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวกี็ทรงกลาวถึง
พมาในฐานะประเทศที่เปนศัตรูของไทย โดยใหรายละเอียดเกีย่วกับการทําศึกระหวางไทยกับพมา         
ในสมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อคร้ังเสียกรุง ตลอดจนการกอบกูเอกราชจากพมา และการตั้งกรุงธนบุรี           
วา  

 
      กรุงเกาพมายกมา ๕,๐๐๐ ลอมประชิดตั้งคายหนาบานระจัน โพสามตน คายใหญ            
ลอมรอบ เกาะเมืองอยูกลาง พลในเมืองขึ้นหนาที่ประจําชองเสมาเมืองถึง ๗๐๐,๐๐๐ ประจุ          
ปนทุกหนาที่ มิใหยิงสูขาศกึ แผนดินตนอยูที่หนาวัดแกว ไดยิงสูพมาครั้งหนึ่ง . . . 
      ณ วนัเสาร เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา หนีออกจากเมือง พมาขุดอุโมงคเขาเผาเมือง ไดดานหนา          
วังกอน 
 



 ๑๐๙ 

      ณ วนัเสาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ลุศักราช ๑๑๒๙ ปกุน นพศก เพลายามเศษเขาเมืองได            
. . . ตั้งใหนายทองสุกเปนเจาอยูโพสามตน ใหนายกองบญุสงเปนเจาเมอืงธนบุรี พมาเลิก              
ทัพกลับไป 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑) 
 

นอกจากนี้พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวยีังทรงกลาวถึงการศึกระหวาง          
ไทยกับพมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชไวดวยวา 

  
      ลุศักราช ๑๑๔๘ ปมะเมีย อัฐศก ขาวยังแพงเสมอ ไดขาวพมามาทํานาปลายแดน  
ณ เดือน ๑๒ พมาตั้งฉางขาวฉางเกลือมาถึงสามสบลาดหญา เจาอังวะยกแยกทางเหนือ 
ทางใต เปนทพักษัตริยทั้ง ๕ ทาง สมเด็จพระพุทธเจาหลวงพระอัยกาธิราชทั้ง ๒ พระองค              
เสด็จพระราชดําเนินพลทัพ ๒๐ หมื่น ออกตัดศึกที่ฮึกหาญ ไมตานทานพระบารมี เจาอังวะ           
หนี ณ วันเดือน ๓ แรม ๑๔ ค่ํา เสด็จกลับมาถึงกรุง ณ เดือน ๔ 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๗) 
 

และยังมีตอนที่ทรงกลาวถึงการแผอํานาจและการทํากลศึกของไทยและพมาที่ตางก็
ตองการเมืองทวายเปนเมืองขึ้นดวยกันทั้ง ๒ ประเทศ  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี              
ทรงเห็นวาเมืองทวายตองการอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารของไทยมากกวาพมา จงึมานอบนอม         
ถวายเครื่องบรรณาการ เปนเหตุใหฝายพมาไมพอใจ ยกทพัมาที่เมืองทวายจนฝายไทยตองไปปราบ         
พมาเพื่อปกปองเมืองทวาย ดังตอนที่วา 

 
      ลุศักราช ๑๑๕๔ ปชวด จตัวาศก พระยาทวายแตงเครื่องบรรณาการ กับนางเขามาถวาย           
ยังกรุงเทพมหานคร พมารูฆาบิดามารดาพระยาทวาย แลวแตงคนลงมาผลัดใหพระยาทวาย          
ขึ้นไปอังวะ พระยาทวายฆาพมาที่ลงมาผลัดเปนเจาเมืองนั้นเสีย แข็งเมอืงอยู ฝายเจาองัวะรู 
แตงกองทัพมาปองกันเมืองทวายไว พระยาทวายแตงศุภอักษรถวายมา วาพระยาทวายกับ  
สรรพสัตวในเมืองทวาย ใหสมเด็จพระเจาปราสาททองทรงพระเมตตาแกสัตวในเมอืง
ทวายเหมือนเกิดแตสายพระอุทร ดวยพระราชนัดดาของพระองค แตคร้ังกรุงเกาแตกมาอยู              
ณ เมืองทวาย จะขอพระบารมีแผไปชวยครั้งนี้ จะไดเชิญพระราชนัดดาออกมาถวาย แลวจะ         
ถือน้ําพระพิพฒันสัตยาถวายตอสมเด็จพระเจาปราสาททอง ใหไทยผูมีช่ือถือมา  เปน         
หนังสือลับของพระราชนัดดา ไดทราบในศภุอักษรแนวาพระราชนัดดาจริง ยกพยุหทัพ             



 ๑๑๐ 

หลวงเสด็จไปเหยยีบเมืองทวาย ไดพระราชนัดดา กบัพระยาทวาย ไทยทวาย มาเปน                      
ฝุนเมือง กรุงเทพมหานครพนูสุขเกษมมา 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๙) 
 

เร่ืองสงครามการแยงชิงเมืองเล็กเมืองนอยระหวางไทยกับพมานี้ กวีหญิงไดกลาวไว        
ในที่อ่ืนอีก  ในนิพานวังนา  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงสงคราม           
ระหวางไทยกบั “มฤท ทวาย และตะนาว” ซ่ึงในอดีตเปนเมืองที่ไทยกับพมา ซ่ึงเปรียบไดกับ            
“เสี้ยน” ศึกของไทย แยงชิงกนัเพื่อขยายอาณาเขตและเปนการแผพระบรมโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริยดวย (แตในที่นี้เห็นไดวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรมีพระประสงค         
จะกลาวชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทมากกวาการกลาวถึงพระบารมีของ
พระมหากษัตริย) ปจจุบนัเมอืงเหลานี้เปนเมืองภายใตการปกครองของพมาทั้งสิ้น ดังตอนที่วา 

 
เสี้ยนสงบหลบคลาศอํานาจขึง  ไมดันดึงกลาสูศัตรูหาย 
แตปางหลังครั้งมฤทผิดทวาย  แทบจะหมายตะนาวไดไววงกร 
. . . 
เคยเสด็จออกตั้งพิไชยยุทธ  ทีนี้สุดสิ้นแลวไมคืนสนอง 
จะมิเคืองถึงเบือ้งยุคลลออง  เห็นจะตองเปนธุระดําริหราญ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๙) 
 

อาจกลาวสรุปไดวากวหีญิงสวนใหญยังรูสึกบอบช้ําจากเหตกุารณการเสียกรุงศรี
อยุธยา คร้ังที่ ๒ ใหแกพมาและฝงใจในความเปนศัตรูตัวฉกาจและถาวรของพมา จึงสื่อความรูสึก              
เหลานี้ อยูไวในวรรณกรรมของตนอยางชดัเจน และถึงแมวาการแสดงความรูสึกวาพมาเปน                  
ประเทศศัตรูของไทยของกวหีญิงแตละคนจะมีน้ําหนกัมากนอยแตกตางกันไป แตกย็งัสามารถเห็น           
ไดชัดวา ในมโนทัศนของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรนั้น พมาไมใชมิตรประเทศของไทย 
 

นอกจากการกลาวถึงพมาในฐานะศัตรูในภมูิภาคแลว  กวหีญิงยงักลาวถึงประเทศใน     
ภูมิภาคนี้อีกประเทศหนึ่งคือลาว  แตในการกลาวถึงประเทศลาวตางกับการกลาวถึงประเทศพมา           
ตรงที่กวีหญิงเห็นวาลาวเปนประเทศเพื่อนบานที่ดอยกวาไทย เพราะตองเขามาพึ่งพระบรม              
โพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทยอยูเสมอ และเปนประเทศที่ไทยทําสงครามดวยเพื่อ                          
การแผพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไทย  ดังตอนที่ใหรายละเอยีดเหตุการณในรัชสมัย               
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัที่กบฏเจาอนุวงศของลาวแผอาณาเขตขามมาฝงไทยถึงเมือง



 ๑๑๑ 

นครราชสีมา สระบุรี และอยุธยา จนฝายไทยตองไปขับไล  เหตุการณในคราวนีเ้ปนศึกยืดเยื้ออยู         
นาน ซ่ึงในที่สุดฝายไทยก็สามารถปราบฝายลาวได  เจาอนุวงศจึงตองลาถอยกลับกรุงเวียงจันทนไป            
ดังขอความที่วา 

 
      ณ วนัเดือน ๓ แรม ๑๒ ค่ํา ปจอ อัฐศก ไดขาวกรุงศรีสัตนาคนหุต ดึงดุประมาทหมิ่น                
ตอแผนดินยอนแยง จะปนแบงอาณาเขตใหแคบเขา เวียงจันทนเลาเชลยเดิม ไมควรฮึกเหิม
บังอาจ ทํามาเหยยีบย่ําเมืองนครราชสีมาเลย ลวงมากวาดครัวถึงสระบุรี ถึงแขวง กรุงเกาทํา
ใหญเยีย่ม พระบัณฑูรทราบเตรียมพยหุทพัขันธ . . . กรมพระราชวังเปนทัพกษตัริย ออกตัด          
ตนโคนรากแกนเวียง พืน้แผนดินเวียงลมแลว พระกาลแผวผองอักตญัู อนุหนีไมตอสู               
ถอยหลบหลีกลัด . . . พระบารมีจักรฤทธิไกร บํารุงงานสูสงครามมีชัย ลาวเห็นคนใสเสื้อ             
แดงหมวกแดงอยูบนตนไม ลาวสําคัญวาทัพไทย ระดมยิงถูกกิ่งไมลวงหลน เดชผลพระ         
บารมีบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ พระกาลเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง บํารุงเรืองเดชอิศรศักดา        
เดช ขามเขตขนุเขาเสด็จเขาเมืองได ณ เดือน ๖ ปกุน นพศก พระบณัฑรูใหถอนหลักชัยมิ              
ใหลําดับเรื่อง เผาเมืองไหมหมด สมที่กําหนดอัศจรรย พระเสื้อเมืองผันหนี อกธรณี                   
แตกแยกแลง จึงคิดกบฏแบงพวกเชลยเดิม ฮึกเหิมกระหยิ่มยิ่งใหญ สูบารมีไมไดกลับหนี             
กรมพระราชวงัรับพระบางคืนกรุงเทพพระมหานคร เสดจ็ถึงกรุง ณ เดอืน ๑๐ ปกุน นพศก  
      เดือน ๕ ปชวด สัมฤทธิศก . . . ฟาผาพระเมรุทิศประจมิ สําแดงพระเดชานุภาพ กลับ            
ปราบไดลาวเขมรเชลยเกากลับคืนเดิม ดวยพระบารมี อนุกลับคืนเวยีง 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๓๓-๓๕) 
 

การกลาววาฝายลาวไมควร “ฮึกเหิมบังอาจ” แข็งขอตอไทยโดยการรุกรานหัวเมือง             
ทางภาคอีสานของไทยนั้น เปนการแสดงใหเห็นวาในทัศนะของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนริ
นทรเทวีทรงเห็นวาฝายลาวในสมัยนัน้ก็ถือวาเปนศัตรูทีไ่ทยตองปราบใหอยูใตอํานาจจนไมอาจเขา                 
มารบกวนหัวเมืองของไทยไดอีก 

 
นอกจากนี้กวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรยงักลาวถึงความสัมพันธอันดรีะหวางไทย           

กับลาวในระดบัราชสํานัก เพราะเจานายฝายลาวเขามาพึง่พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย   
ไทยดวย เชนในนิราศวังบางยี่ขัน คุณพุมกลาวถึงรายพระนามเจานายที่มีพระมารดาเปนเจานายฝาย          
ลาว ซ่ึงถือวาสืบเชื้อสายมาจากวงศเวียงจันทนไวหลายพระองคดวยกัน เชนที่วา  

 
 



 ๑๑๒ 

แตเจาเมืองมกุดาไดมาปะ   องคพระดนยันาถเสนหา 
คือพระสายสุดกระษัตริยรัตนา  เปนนัดดาเนื้อนพคุณนาม 
เฉลิมวงศเวยีงจันทนโดยอันดับ  สืบสลับในจังหวัดกระษัตริยสยาม 
พระนองนอยนงนุชนั้นสุดงาม  ทรงพระนามประดิษฐาสรอยสารี 
มิไดตามบาทบงสุพระองคใหญ  เสด็จอยูในตําหนักเปนศักดิศ์รี 
ไดมาชมสมถวิลก็ยนิด ี   จดบาญชีช่ือเสียงชาวเวยีงวงศ 
เมื่อเดิมทีมีบุญสกุลสูง   กลายเปนยูงแลวขยับกลบัเปนหงส 
อันชาวศรีสัตนหุตสมมุติพงศ  รวมพระวงศสมเด็จฟามาลากร 
คือกรมขุนบําราบปรปกษ   เฉลิมหลักโมลิศอดิศร 
เปนวงศเวยีงเรยีงลําดับไมซับซอน  กับสมรเสมอทรวงแมดวงคาํ 
แลนับเนื่องเบือ้งยุคลกุณฑลฟา  วงศจังหวัดสัตนาเลขาขํา 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๗) 
 

เจานายฝายลาวและเจานายฝายไทยที่สืบเชือ้สายมาจากวงศเวียงจันทนที่คุณพุม          
กลาวถึงขางตน ไดแก เจาจอมมารดาดวงคํา ซ่ึงเปนเจานายฝายลาว ทีไ่ดเปนเจาจอมใน          
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคเจานารีรัตนาและพระองคเจาประดษิฐาสารี             
พระราชธิดาในพระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัประสูติแตเจาจอมมารดาดวงคาํ  เจาฟา          
กุณฑลทิพยวดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช ประสูติแต                      
เจาจอมมารดาทองสุก ซ่ึงเปนบุตรีเจาเมืองเวียงจันทน  และสมเด็จเจาฟามหามาลา กรมพระยา             
บําราบปรปกษ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ประสูติแตเจาฟา           
กุณฑลทิพยวดี การกลาวถึงในทํานองนีแ้สดงวาคุณพุมยกยองและ “ยนิด”ี ที่ตนไดใกลชิดกับ
เจานายฝายลาวที่คุณพุมเห็นวามี “สกุลสูง” และแสดงวาเจานายฝายลาวไมนาจะมีความขัดแยงกับ
เจานายฝายไทย 

  
สวนในนิพานวังนา พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรไดทรงกลาวถึง

ความสัมพันธระหวางไทยกบัลาววาสมเดจ็พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาททรงชวยชีวิตเจาของ              
ฝายลาวไว ดังที่วา 

 
 
 

 



 ๑๑๓ 

พระยอดมิ่งยุทธยาไมหาเหมอืน  ดังดวงเดือนสิน้ศรีมณีไข 
เจากรุงสัตนาคนหุตไกร   จะประไลยลวงชีพดวยอาญา 
พระบิตุรงคทรงสัตยดังฉัตรแกว  พระไทยแผวผองโพธิญาหา 
ชวยชีวิตรที่จะปลงคงชีวา   ตั้งเมตตาปรากฎพระทศพล 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๒) 
 

นั่นคือกวีหญิงเห็นวาฝายไทยเปนฝายที่มเีกียรติและศักดิศ์รีเหนือฝายลาว ทั้งยังให        
ความชวยเหลืออุปถัมภเจานายฝายลาวที่เขามาพํานักอยูในไทยและเจาของฝายลาวดวย ลาวจึงอยูใน
ฐานะมิตรประเทศที่ดอยกวาไทย เพราะตองเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหา กษัตริยไทย            
อยูเสมอ อีกทัง้เปนประเทศที่ไทยจะทําสงครามดวยก็เพือ่ตองการแผพระราชอํานาจในบางสมัย 

 
นอกจากทีไ่ดกลาวมาแลว ยงัพบวากวีหญิงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับ

ประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคไวอีกคือ เขมร (กมัพูชา) และญวน 
  

ในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรนั้น สวนใหญจะกลาวถึงการเปน
เมืองขึ้นของเขมร  และความสัมพันธระหวางไทยกับเขมรในระดับราชสํานัก  เชนในนิพานวังนา       
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงการที่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา           
จุฬาโลกมหาราชเขาพระทัยผิดวาพระมารดาของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตร                 
ซ่ึงเปนเจานายจากราชสํานักฝายเขมร รวมทั้งเหลาไพร “พลกัมพูชา” แข็งขอและตั้งตนเปนศัตรู          
ตอพระองค เชนที่วา 

 
คร้ันทรงทราบวาจอมบิตุลา  ใหพลกัมพูชาลากปนขัน 
ประจุปอมลอมราชวังจันทร  จึงมีบันฑูรส่ังใหสืบความ 
ตรัสใชมาตุรงคตรงรับสั่ง   มิไปฟงราชกิจก็คิดขาม 
มาสืบเรื่องพระไมปลงจะสงคราม  ก็ประณามทูลบาทไมพาดพงิ 
. . . 
จึงหาคหบดีกรุงธิปต   กําลังขัดเคืองเชษฐราร่ํา 
แทขยาดเกรงพระราชทัณฑทํา  ปดซ้ําเสียที่อางเปนอิงความ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๗) 
 



 ๑๑๔ 

ในทัศนะของกวี  ความหวาดระแวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเจานายฝายไทยกับเจานายฝายเขมรไมราบรื่นนัก    
อยางไรก็ตาม  ราชสํานักไทยก็ไมไดถือวาเจานายเขมรและไพรพลเขมรเปนศัตรูแตอยางใด  เพราะ       
การเขามาอยูในไทยภายใตพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริยไทย แสดงวาฝายไทยมีอํานาจ
เหนือกวาเขมร ซ่ึงเปน “เมืองขึ้น” อยางชัดเจนอยูแลว  
 

การกลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับเขมรในระดับราชสํานักของกวีหญิงขางตน 
แสดงใหเห็นวาในทัศนะของกวีหญิง เขมรเปนมิตรประเทศของไทย แตเมื่อใดที่เขมรพยายาม           
แข็งขอและตั้งตนเปนศัตรูตอกษัตริยของไทย เมื่อนั้นไทยก็ไมไววางใจเขมรในฐานะของมิตร         
ประเทศอีกตอไป 

 
นอกจากกวหีญิงจะแสดงทศันะตอความสัมพันธระหวางไทยกับเขมรในระดับ           

ราชสํานักแลว  ยังพบวามกีารกลาวถึงเขมรในฐานะประเทศเพื่อนบานที่ไทยจะทําศึกสงครามดวย      
เพื่อการแผพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย  เชนในจดหมายเหตุความทรงจําที่พระเจาบรม           
วงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวทีรงกลาวถึง “เจาฟากษัตริยศึก” (ตอมาคือพระบาทสมเดจ็พระพุทธ        
ยอดฟาจฬุาโลกมหาราช) ไป “ปราบ” กัมพูชาที่แข็งเมืองขึ้นวา 

 
. . . จนกลางปฉลู ไดยินขาวราชการกัมพูชา วาเขมรดงยกมาลอมพุทไธเพชร ยังแตลูกองค       
โตนองคเองได ๙ ขวบวาราชการอยู เจาฟากษัตริยศกึเสด็จไปปราบกมัพูชา ทัพหวัเมือง       
พรอม กรมอินทรพิทักษลาผนวชเสดจ็กบัทัพหัวเมือง 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๑) 
 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวไีดทรงกลาวถึงการไปปราบเขมรที่คิดแข็ง
เมืองขึ้น  โดยมีเจาพระยา บดินทรเดชาเปนแมทัพใหญ ในชวง พ.ศ.๒๓๗๗ ซ่ึงตรงกับสมัย
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัไวดวยวา “เจาพระยาบดินทรเดชาเปนแมทัพใหญ ไปตีเมือง        
พนมเพ็ญเดนิพลตามสถลมารค” (๒๕๒๖: ๓๘) 

 
จะเห็นไดวาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกถึงการปราบเขมร 

(กัมพูชา)  ซ่ึงขณะนัน้เปนเมืองขึ้นของไทยอยูหลายครั้ง  และนาจะเปนการกลาวถึงเหตุการณที่        
เกิดขึ้นจริง  เมือ่กวีรูเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจึงไดบันทึกไว 

 



 ๑๑๕ 

นอกจากนี้ยังพบวาในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง            
นรินทรเทวีทรงกลาวถึงเขมรและญวนควบคูกันไปเสมอ  เพราะทรงเหน็วาเปนกลุมหรือพวก        
เดียวกัน โดยทรงกลาววาเขมรและญวนเปน “กบฏ” ตอไทย เชนทีว่า  

 
. . . สงพระราชสาสนไปแลว เขาฟองวาญวนเขมรรูกันคดิกบฏตอแผนดิน รับสั่งให             
ประหารชีวิตนํากกเลาเอีย๋ลูกชาย บรรดาพวกญวนฆาเสียคร้ังนั้นมาก 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๑๑) 
 

เชนเดยีวกันกบัลาว  มโนทัศนของกวหีญิงที่วาประเทศไทยมีอํานาจเหนือกวาเขมร       
และญวนเกิดจากเจานายฝายเขมรเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทย และไทยยังตอง         
ปราบเขมรและญวนเมื่อกบฏหรือแข็งเมือง 

 
 ๓.๒  ความสมัพันธระหวางไทยกับประเทศนอกภูมิภาค 
 

ประเทศนอกภมูิภาคในทีน่ี้หมายถึงประเทศตาง ๆ นอกภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีง       
ใต  จากการศกึษาพบวากวหีญิงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศนอกภมูภิาคไวดวย 
คุณพุมไดกลาวถึงความสัมพันธทางการทตูระหวางไทยกับประเทศแถบตะวนัตกไวในเพลงยาว             
เฉลิมพระเกยีรติวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถทางภาษาตาง           
ประเทศมาก ซ่ึงเปนปจจยัหนึ่งที่สงผลใหไทยไดเปนมิตรประเทศกับประเทศทางตะวันตก                          
อาทิ อังกฤษ ฝร่ังเศส โปรตุเกส และอเมรกิา เปนตน ดังกลอนที่วา 

 
ทรงรูจักอักขรฝายฝรั่ง   เปนพระคลังไตรเพททุกเขตขัณฑ 
ทราบภาษาอกัษรมอญรามัญ  เสวยสวรรยาเพงบําเพ็งทาน 
ทุกเขตแดนแสนสวาทบาทบพิตร  จนอังกฤษพะรุชาสุธาสถาน 
คือทวีปเซ็นตอรอบริวาร   พรมแดนดานโดยนครอุดรกา 
โรทีเคียงเวยีงวังฝร่ังเศส   พุทธเกตอเมรกิันคั่นมหา 
รณพน้ําตําบลชลชลา   ขามสุธากรุงไทยไปไกลครัน 
โดยปญญาบารมินนรินทรฤทธิ์  บาทบพิตรภูวเรศครองเขตขัณฑ 
แผไมตรีมีพระทัยรักใครกัน  จนกําปนกลไฟไดไปมา 
 
 



 ๑๑๖ 

คือแผนดินปนสมมุติอยุธเยศ  อดุลยเดชดวงกษัตริยมนัสสา 
เปนเมืองมิตรกับพระวิศตอริยา  ไทยสุธาชื่นแชมแจมจําเริญ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๕) 
 

จะเห็นวาคุณพุมไดแสดงทศันะตอความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศนอกภูมิภาค            
ไวในทางบวกคือ เปนความสัมพันธอันดทีี่ทําให “ไทยสุธาชื่นแชมแจมจําเริญ”  ซ่ึงผูอานจะรูสึกได           
ถึงน้ําเสียงแหงความยินดีดังกลาวของคณุพุม 

 
โดยสรุปกลาวไดวาวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ของกวีหญิงสะทอนมโนทัศนของกวีที่มี           

ตอความสัมพนัธระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ แตกตางกันออกไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้นใน              
ชวงเวลาทีแ่ตงวรรณกรรมแตละเรื่อง กลาวคือ ถาในชวงนั้นไทยมีความสัมพันธกับตางประเทศ            
ในทางลบ  คือเปนประเทศคูสงครามหรือเปนเมืองขึ้นทีแ่ข็งเมืองและตอตานการปกครองของไทย            
กวีหญิงก็จะเหน็วาประเทศนัน้ ๆ เปนศัตรู นอกจากนี้กวหีญิงยังมีทัศนะที่วาการเขามาอยูในราช          
สํานักของไทยของเจานายจากประเทศเพื่อนบาน  เปนการเขามาพึ่งพิงฝายไทยดวย  ในทางกลับกนั       
ถาไทยมีนโยบายอันดกีับประเทศใด  กวีหญิงก็จะมีทัศนคติที่ดีตอประเทศเหลานั้นตามไปดวย  
 

จะเห็นวามโนทัศนของกวหีญิงที่ปรากฏอยูในวรรมกรรมมีหลายประเด็นดวยกัน                    
ทั้งมโนทัศนทีม่ีตอมนุษย  ซ่ึงประกอบดวยการแสดงทัศนะตอความเปนชายและความเปนหญิง   
รวมทั้งทัศนะตอพฤติกรรมของมนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษยที่สามารถแบงไดเปน                
๒ กลุมใหญ ๆ คือกลุมคนชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทยและชาวตางประเทศ  นอกจากนี้กวีหญิง                    
ยังแสดงทัศนะที่มีตอสังคมและสิ่งที่แวดลอม  ซ่ึงประกอบดวยประเด็นเรื่องศาสนาและความเชือ่  
ขนบธรรมเนียมประเพณพีิธีกรรม  และความสัมพันธของไทยกับประเทศตาง ๆ ดวย  
 

มโนทัศนของกวีหญิงสวนใหญนาสนใจ อาจมีบางประเด็นที่แตกตางจากความคดิ         

ของคนในสมยันั้น อาทิ การเห็นในคุณคาของความเปนหญิง ทั้ง ๆ ที่ในสมัยนั้นเปนสังคมแบบ          

ชายเปนใหญ (patriarchy) ซ่ึงใหความสําคญัแกความสามารถของชายและใหคุณคาในความเปนชาย       

เปนอยางยิ่ง  สวนทัศนะของกวีหญิงที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยและความสัมพันธระหวาง  

มนุษยนั้น  จะเห็นไดวากวหีญิงสวนใหญจะคิดเหน็ในทํานองเดียวกนัและเปนทัศนะที่สอดคลอง          

กับคนสวนใหญในสังคมในสมัยนั้นดวย อาทิ เห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูมีบุญญาธิการ                   

พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ รวมทั้งประชาชนจึงตองถวายความจงรกัภักดีใหมากที่สุด               



 ๑๑๗ 

นอกจากนี้กวหีญิงยังไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไทยดวยพืน้ฐาน           

ของแนวคดิทีว่าสังคมไทยเปนสังคมที่อยูไดดวยระบบอุปถัมภ  

 
ดานทัศนะที่กวีหญิงมีตอสังคมและสิ่งที่แวดลอมนั้น สวนใหญจะเปนไปในทํานอง

เดียวกับความคิดของคนสวนใหญในสังคมเชนกัน  อาท ิทัศนะในเรื่องศาสนาและความเชื่อที่กลาว  
ดวยความเลื่อมใสศรัทธาจนยึดเอามาเปนสรณะที่พึ่ง  และเชื่อกระทั่งวาอาจมีพลังพิเศษบางอยางที่        
จะดลใหเกดิเหตุอัศจรรยได  และถึงแมวากวีจะเปนผูหญิง ซ่ึงถือเปนเพศที่ไมสามารถกลมกลืนกับ       
เร่ืองตาง ๆ ในศาสนาไดเชนเดียวกับผูชาย แตกวีหญิงเหลานี้ก็ไดแสดงความสนใจเรื่อง                         
พระพุทธ ศาสนาไวไมนอย  สวนทัศนะที่มตีอขนบธรรมเนียมประเพณแีละพิธีกรรมนั้น  กวีหญิง            
ก็จะเห็นวาเรื่องเหลานี้เปนสิง่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัตมิานานและควรยึดถือปฏิบัติสืบไป  
 

ในเรื่องความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ กวีหญิงก็ไดกลาวถึงทั้งประเทศที ่       
เปนมิตรและประเทศที่เปนศตัรู  รวมทั้งใหรายละเอียดความสัมพันธทั้งในเรื่องการทําศึกสงคราม           
และการเจริญสัมพันธไมตรีไวดวย  
 

นักวจิารณช่ือ René  Wellek และ Austin  Warren ไดกลาววา “วรรณคดีเปนระบบ
บรรทัดฐานของมโนทัศนทางอุดมคติ ซ่ึงเปนอัตวิสัยรวมของสังคม” (ดวงมน  จิตรจาํนงค,       
๒๕๔๔: ๕) ดงันั้นเรื่องราวในวรรณคด/ีวรรณกรรมจึงเกดิจากประสบการณที่ส่ังสมทางสังคม           
ในแตละยุคสมัย และเมื่อกวเีปนสวนหนึ่งของสังคม  ยอมแสดงทัศนะตอส่ิงตาง ๆ ในสังคมใน          
ทํานองเดียวกนักับทัศนะของคนสวนใหญในสังคม  จึงนาที่จะกลาวสรุปไดวามโนทศันของ              
กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรสอดคลองหรือเปนไปในแนวเดยีวกันกับมโนทัศนของยุคสมัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 

บทที่ ๕ 
 

กลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร 
           

 ในการแตงวรรณกรรมนั้น นอกจากกวีมุงที่จะเสนอเนื้อหาของเรื่องแลว  กวยีังเลือกใช           

กลวิธี (technique) ในการนาํเสนอ (presentation) ดวย  ซ่ึงกลวิธีหรือเทคนิคนี้  นักวรรณคดีศึกษา          

ไดใหความหมายที่แตกตางกันไป ดังนี ้

  

 พระยาอนุมานราชธน (๒๕๓๑: ๕๕-๕๗) ไดอธิบายถึงคําวา “เทคนิค (technique)” วา 

หมายถึง กรรมวิธีที่ทําใหไดผลเรียบรอยงดงาม  เพราะฉะนั้น จึงรวมทั้งฝมอืและความรูความ          

ชํานาญในวิธีทํา . . .  เทคนิคเปนอุบายทีท่ําหรือแสดงความนึกนั้น  ใหปรากฏออกมาภายนอกใจ          

ใหเปนรูปขึน้ 

 

 สวนพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๕: ๔๓๐)            

ไดใหคําจํากดัความ “กลวิธี (technique)” วา  กรรมวิธีที่ทําใหไดผลเรียบรอยงดงาม ซ่ึงรวมทั้งฝมือ           

และความรูความชํานาญในวธีิทํา . . . กลวิธีจะเปนการอธิบายวาทํา “อยางไร” มากกวาที่จะอธิบาย          

วาทํา “อะไร”  กลวิธี  รูปแบบ  ลีลาการเขียน  และวิธีการนําเสนอนั้น มคีวามหมายเหลื่อมซอนกัน            

อยูบาง  โดยทีก่ลวิธีมักจะหมายถึงการกระทําใหเกิดผลในเชิงถอยคํา  เชิงกลไก  หรือขั้นตอน 

 

 โดยสรุปแลวกลวิธี (technique) จึงหมายถึง ช้ันเชิงที่กวใีชในการแตงวรรณกรรม และ            

สงผลใหวรรณกรรมมีความ “เรียบรอยงดงาม”  และกลวิธีนี้เองที่ทําใหเห็นถึงฝมือและความรู  

ความชํานาญในทางการประพันธของกวี  และการศึกษาเรื่อง “กลวิธีการนําเสนอ (presentation)”  

นั้น สามารถศึกษาไดจากกลวิธี (technique) ในการแตงของกวี  ซ่ึงจะแบงประเด็นการศึกษา

ออกเปนการใชรูปแบบ (form) ภาษาและสํานวนโวหาร  รวมไปถึงขนบนิยมในการแตงวรรณกรรม

ดวย  

 

 

  



 ๑๑๙ 

รูปแบบ 

 

รูปแบบ (form) ในวรรณกรรม  นอกจากจะหมายถึงลักษณะการวางโครงสรางและลีลา           

การเขียนแลว  ยังหมายถึงประเภทของวรรณกรรม เชน รอยกรอง เร่ืองสั้น หรือความเรียงดวย

(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕: ๑๘๘)  เมื่อศึกษารูปแบบในวรรณกรรมของกวีหญิงจะพบวามี             

รูปแบบที่กวหีญิงใชแตงวรรณกรรมอยู ๒ ประเภท คือ รอยแกวและรอยกรอง 

 

๑.  รอยแกว  

 

  รอยแกว (prose) หมายถึง ขอความที่เขียนหรือพูดทุกรูปแบบที่ไมมีฉันทลักษณบังคับ                   

รอยแกวมักหมายถึงงานเขียนที่เรียบเรียงถอยคําอยางมีจดุมุงหมาย  ไมใชเพียงแตนําคํา ขอคิด                 

หรือส่ิงตาง ๆ มารวมกันเขาเทานั้น . . . คุณสมบัติบางประการของรอยแกว ไดแก  

 

     ๑) รอยแกวไมมีแบบแผนฉันทลักษณบงัคับ 

     ๒) รอยแกวมีระเบียบทางไวยากรณและเหตุผล และในรอยแกวจะนําขอคิดมากลาวให

เกี่ยวเนื่องกัน ไมใชเพยีงแตนําขอคิดมาเรียงลําดับกันโดยไมมีความเกีย่วเนื่อง 

     ๓) รอยแกวมีลีลาการเขียนซึ่งแตกตางไปตามนักเขยีนแตละคน 

              ๔) รอยแกวมีการแสดงออกอยางหลากหลายโดยอาศัยการใชคําและโครงสรางของ               

ประโยค (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕: ๓๔๑) 

 

  เมื่อศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรแลว  พบวามีวรรณกรรมที่แตงดวย 

รอยแกวเพยีงเรื่องเดียว คือ จดหมายเหตุความทรงจํา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง   

นรินทรเทวี ซ่ึงถือเปนความเรียงเชิงประวัตศิาสตร ที่เสนอเรื่องราวในอดีตที่เปนเรื่องจริง โดยมี        

วิธีการเรียบเรยีงเรื่องราวตาง ๆ ตามลําดับเวลา (chronological order) ที่เกิดเหตุการณ เพื่อใหผูอาน          

รับรูขอเท็จจริง ตลอดจนเหน็สภาพความเปนอยูและเหตกุารณตาง ๆ ดงัที่วา  “ณ วันเสาร เดือน ๕         

ขึ้น ๔ ค่ํา หนอีอกจากเมือง พมาขุดอุโมงคเขาเผาเมือง ไดดานหนาวังกอน” (๒๕๒๖: ๑)  

 



 ๑๒๐ 

  การเรียบเรียงจดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาบรมวงศเธอ พระเจาบรมวงศเธอ               

กรมหลวงนรนิทรเทวีจะมีลักษณะตรงตามที่ นาฏวิภา  ชลิตานนท (๒๕๒๔: ๒๗๔-๒๗๕)                

กลาวถึงการบนัทึกจดหมายเหตุวา ผูบันทกึจะจดวนั เดือน ป และฤกษยามลงกอน  แลวจึงจด       

เหตุการณที่เหน็วาสําคัญลงไว  ซ่ึงโดยมากจะจดในวัน เวลา ที่มีเหตุการณเกดิขึ้น  หรือในวนัเวลาที่

ใกลเคียงกันกบัที่ผูจดบันทึกไดพบเห็นเหตกุารณนัน้ ๆ เอกสารประเภทนี้จึงมักใหรายละเอียดและ    

ความถูกตองในเรื่องเวลา  แตในจดหมายเหตุความทรงจาํเรื่องนี้มีบางตอนที่ พระเจาบรมวงศเธอ            

กรมหลวง นรินทรเทวี ผูบันทึก ไมไดจดวนั เดือน ป และฤกษยามไว  หากแตกลาวถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นไวเทานั้น เชนตอนทีว่า “อยูภายหลังกรุงธนบุรีเกดิโกลี พันศร ีพันลาเปนตนฟองวาขุนนาง          

และราษฎรขายขาวเกลือลงสําเภา . . .” (๒๕๒๖: ๑๑)  แตผูอานก็สามารถรับรูไดวาเหตุการณนี้         

เกิดขึ้นในชวงปใด เพราะกอนหนาขอความตอนนี้จะมีการกลาวถึงเหตกุารณอ่ืน  แลวบันทึกวัน         

เดือน ปไวดวย และหลังจากขอความตอนนี้ก็มีการบันทกึปไวเชนกนั  ผูอานจึงนาจะอนุมานไดวา

เหตุการณ “กรุงธนบุรีเกิดโกล”ี นี้เกิดขึ้นในชวงปใด 

 

นอกจากนี้จะเห็นไดวาจดหมายเหตุความทรงจําเรื่องนี้มีลักษณะการนําเสนอเหมือนกับ              

การบันทึกพงศาวดาร  เพราะไดคัดเลือกรวบรวมและเรยีบเรียงเฉพาะเหตุการณ (mere events)              

ที่ผูบันทึกคิดวาสําคัญไว  การคัดเลือกเชนนี้สงผลใหภาพเหตุการณไมสูสมบูรณ  แตเนื้อความ          

ของบันทึกจะมีความตอเนื่องของเวลาชวยใหผูอานเขาใจเรื่องราวและเหตุการณทีเ่กดิขึ้นได                

แตจดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี มีความแตกตางจาก

พงศาวดารทัว่ ๆ ไปตรงที่พงศาวดารไมไดเกิดจากการบันทึกรวมสมัย  แตกลับเปนการคัดเลือก             

ขอมูลเกา ๆ จากอดีตมาเรียบเรียงรวบรวมใหม  เร่ืองสวนใหญในพงศาวดารมักเปนเรื่องที่เกิดกอน

ผูเขียน  ทําใหพงศาวดารมีลักษณะเปนเอกสารชั้นรอง (secondary sources)  สวนจดหมายเหตุความ   

ทรงจําเปนการบันทึกของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ผูมีชีวิตอยูรวมสมัยกับ       

เหตุการณที่กลาวไวในเรื่อง  ซ่ึงลักษณะดังกลาวนาจะใกลเคียงกับลักษณะการนําเสนอของจดหมาย 

เหตุโหรหรือปูมโหรที่จดบนัทึกไวในเวลาที่เกิดเหตุการณขึ้นโดยทันท ี และมีลักษณะเปนเอกสาร

ช้ันตน (primary sources)   

 

 

 



 ๑๒๑ 

นอกจากจดหมายเหตุความทรงจํา พระนพินธพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี         

เรียบเรียงดวยรอยแกวแบบความเรียงแลว  ยังพบวาวรรณกรรมเรื่องนีย้ังมีลักษณะการเขียน               

บางตอนที่คลายรายยาวแทรกอยูดวย ดังตอนที่วา 

       

ณ เดือน ๖ ระกา ตรีนิศก ฉลองวัดพระเชตพุน๒๒ ผลทานมาก ทิ้งฉลากพระราช           

โอรส พระราชนัดดา นักสนม สินธพคชานาเวศ เปนยอดยิ่งบารเมศจําหนายทาน ฉลากละ        

๕ ช่ัง ๔ ช่ัง ๓ ช่ัง ตนกัลปพฤกษ ๘ ตน ทรงโปรยหนาพลับพลา ดอกไมเงินทอง แตทรง

สราง   จนฉลอง    จารึกไว ณ แผนศิลา อยูในพระศาสนา ๕๐๐ ส้ินเสร็จ   มีโขนโรงใหญ     

ดอกไมพุมพลุไฟพะเนียงกรวด เสียงประโคมฉลองเสร็จ 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๒๒) 

  

  ในตอนทายของจดหมายเหตุความทรงจําพบวามีการใชรายยาวแทรกอยูถ่ีมากขึ้นซึง่สงผล

ใหเกิดจังหวะของเสียงมากกวาการบนัทึกเปนรอยแกว ดังตัวอยางที่วา 

 

  ณ วนัเดือน ๔ ขึ้น ๔ ค่ํา ปมะแม นพศก ยกเครื่องบนวัดพระเชตุพน บนัดาลดวย 

อํานาจผลอธิษฐาน ใหยืนนานถวน ๕๐๐๐ เผอิญตัวไมพลัดผันฟดฟาด กัมปนาทหวาดหวั่น 

เสียงสนั่นดังฟาฟาดสาย อิฐปูนแตกกระจายเปนควันละอองตองตา มวัไมรูจักหนากนั 

คร้ืนคร่ันธรณี คนถึงวิสัญญีพินาศ ที่เจ็บปวดขาเขาคลาดศีรษะแตกบาดเจ็บอยูมาก บริจาค

พระราชทรัพยแจกจาย . . . 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๔๓) 

 

และ 

 

 

 

                                                 
๒๒ การเนนในที่นี้และที่อื่น ๆ ตอไปเนนโดยผูวิจัย  



 ๑๒๒ 

  ณ วนัพฤหัสบดี เดือน ๑ แรม ๒ ค่ํา ชักพระพุทธรูปทรงเลื่อนชักแหประโคมฆอง 

กลองชัยชนะครื้นคร่ัน สนัน่เสียงมโหรีจนีไทยแขกมอญ มีโรงโขนละคร งิ้วมอญรําหุน          

ฝุนเมืองเหนือหนุนมานมัสการ ทั้งไดดงูานสมโภช สมเด็จพระเจารามาธิบดินทรบรมบาท  

เสด็จทรงพระราชยาน เสด็จตามชินาจารยพระพุทธองค ประทับทรงเสด็จยังพลับพลา แลว

ชะลอตะพานมาตลอดพน ราษฎรกลนเกลือ่นกวาหมื่นพนั ชวนกันมาวนัทา เขาชักพรอม 

หนาจนถึงที่ สถิตสถานพระอุโบสถ ปรากฏการมหรสพสมโภช สําเนยีงเสียงเสนาะโสต 

ปราโมทยโมทนา พิณพาทยทําบูชาสัก ๑๐๐ วง ฉลองพระพุทธองคชินวร สโมสรแสน               

เกษม เปยมเปรมอ่ิมดวยศรทัธา ถวนหนาประชาชน . . . 

(พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทว,ี ๒๕๒๖: ๔๕-๔๖) 

 

อยางไรก็ตามการใชรายยาวในจดหมายเหตุความทรงจําไมพบวามกีารลงทายดวยคําสรอย           

วา “แล” “นั้นแล” “นี้แล” “นี้เถิด” และ “ดั่งนี”้ ตามฉันทลักษณของการแตงรายยาวแตอยางใด  

 

โดยสรุปแลว การใชรอยแกวในจดหมายเหตุความทรงจาํนาจะมีความใกลเคียงกับการใช         

รอยแกวในการบันทึกเรื่องราวและเหตกุารณในพงศาวดารและจดหมายเหตุโหรหรือปูมโหร                

แตอาจมีความแตกตางตรงทีจ่ดหมายเหตุความทรงจําเรื่องนี้มีการใชรายยาวแทรกอยูดวย 

 

๒.  รอยกรอง 

 

  รอยกรอง (poem) หมายถึง โคลง ฉันท กาพยกลอน ซ่ึงมถีอยคําที่นํามาประกอบประพันธ       

กัน  มีขนาดมาตรา เสียงสูงต่ํา หนักเบาและสั้นยาว ตามแบบรูป (pattern) ที่กําหนดไว แบบรูปที ่         

กลาวนี้มีมากดวยกัน ไมจําเปนจะตองมเีฉพาะแตทีก่ําหนดไวในตํารา ซ่ึงวาดวยการแตงโคลงฉันท 

กาพยกลอน หรือฉันทลักษณ (พระยาอนมุานราชธน, ๒๕๓๑: ๕) 

 

 

 

 

 



 ๑๒๓ 

  บทรอยกรอง (verse) ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๕: ๔๖๕) หมายถงึ  

 

  ๑) หนวยหนึ่งของกวีนิพนธ ในกรณีนี้มีความหมายเหมือนกับบท 

  ๒) งานเขียนทีม่ีจังหวะลีลา (metrical composition) โดยทัว่ไป          

                            

  ในความหมายที่ ๒ นี้ บทรอยกรองเปนคําทั่วไปซึ่งใชกบัขอเขียนที่มีจงัหวะ หรือที่มกัมี  

จังหวะลีลาและมีสัมผัสดวยโดยมิไดประเมินวาขอเขียนนั้น ๆ มีคุณคามากนอยเพียงไร ตางกับ            

คํากวีนพินธ และบทกวี ซ่ึงหมายถึงบทรอยกรองที่มีคุณคาทางวรรณศิลปดีเดนดวยศิลปะการ           

ประพันธ 

 

 จากคําจํากดัความขางตน จะเห็นไดวาทั้งรอยกรอง (poem) และบทรอยกรอง (verse)                 

มีความหมายใกลเคียงกันมาก  ผูวิจยัเหน็วา “รอยกรอง” ที่จะศึกษาในที่นี้จึงหมายความรวมกนั          

ระหวางรอยกรอง (poem) และบทรอยกรอง (verse) นั่นคือ  งานเขียนที่มีจังหวะลีลา สัมผัส                    

มีการกําหนดรปูแบบคําประพันธและฉันทลักษณ  

 

 รูปแบบคําประพันธที่กวีหญิงใชในการนาํเสนอวรรณกรรมมีมากมายหลายประเภทดวยกัน 

ไดแก กลอน โคลง ฉันท กาพย ราย และกลบท ซ่ึงรูปแบบคําประพันธแตละประเภทมีลักษณะดังนี ้

 

๒.๑  กลอน     

 

เมื่อศึกษารูปแบบคําประพันธในวรรณกรรมพบวากวีหญิงนิยมใชคําประพันธ         
ประเภท “กลอนเพลงยาว” นําเสนอมากที่สุด ดังจะเหน็ไดจากวรรณกรรมเรื่องนพิานวงันา               
เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค  เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร             
เพลงยาว สามชาย  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ และ             
นิราศวังบางยีข่ัน  
 

ลักษณะของกลอนเพลงยาวที่ใชนั้น สวนใหญจะเริ่มตนดวยวรรครับ และลงทายดวย     
คําวา “เอย” ซ่ึงเปนขนบนยิมในการแตงกลอนเพลงยาว ลักษณะของกลอนเพลงยาวเชนนี้จะเหน็ได     
จากเพลงยาวสามชายที่คุณพุมเลนเพลงยาววาความตามทองเรื่องอิเหนา เปนตัวมะเดหวีโตตอบกับ     



 ๑๒๔ 

 ชาย ๓ คน โดยเรื่องเริ่มจากชายคนที่ ๑ ที่เปนตัวอิเหนา หลังจบบทดวยคําวา “เอย” แลว  ก็จะ  
เปลี่ยนไปเปนตัวละครตัวตอไป  โดยเริ่มขึน้ตนดวยวรรครับและจบทีค่ําวา “เอย”  สวนในเพลงยาว
เฉลิมพระเกยีรติ  นิราศวังบางยี่ขัน  และนพิานวังนาก็เร่ิมตนกลอนเพลงยาวดวยวรรครับและลงทาย 
ดวยคําวา “เอย” เชนกัน 
 

อยางไรก็ตามมีวรรณกรรมของกวีหญิงบางเรื่องที่ไมไดมีลักษณะของกลอนเพลงยาว
ตามที่กลาวมาขางตน กลาวคือ เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดเริ่มตนดวยวรรคสดับ แต           
ลงทายดวยคําวา “เอย”  สวนในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค และเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ือง               
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรของคุณสุวรรณก็เร่ิมตนเรื่องดวยวรรครับ ตอนจบไมไดลงทาย          
ดวยคําวา “เอย” เชนกัน แตไมอาจสรุปไดวา  เพลงยาวทั้ง ๒ เร่ืองนี้จบลงเทาที่พบหรือตนฉบับ          
ขาดหายไป  และหากเพลงยาวเรื่องนี้จบลงเทาที่พบ คุณสวุรรณก็คงตั้งใจจะจบเพลงยาวโดยไม            
ลงทายดวยคําวา “เอย”  แตหากตนฉบับขาดหายไป คุณสุวรรณอาจจะตั้งใจจบเรื่องดวยคําวา            
“เอย” ก็เปนได 
 

นอกจากนี้กวหีญิงยังใชกลอนแตงบทละครดวย ดังปรากฏในบทละครเรื่อง                          
พระมะเหลเถไถและบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง ผูวิจยัสันนิษฐานวาบทละครทั้ง ๒ เร่ืองนี้                
คงจะไมเคยนาํไปใชในการแสดงละครแตอยางใด  นาจะเปนเรื่องที่แตงไวเพื่ออานและฟงการอาน 
(ทองหรือขับ) เพื่อความบันเทิง  ดังที่สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ              
ทรงกลาวไวใน “อธิบายเรื่องบทละคอนของคุณสุวรรณ” วา  “คุณสุวรรณอยูเรือนทีแ่ถวนอก              
ใครไปหา  บอกวาอยากจะฟงบทละครที่แตงใหม  คณุสุวรรณกว็าบทละคอน ๒ เร่ืองนี้ใหฟงโดย       
จําไวไดแมนยาํ ผูที่ไดฟงเหน็ขบขันก็พากนัชอบ” (๒๕๐๗: คํานํา)  
 

อยางไรก็ตามคุณสุวรรณไดกําหนดเพลงรองและเพลงหนาพาทยตามลกัษณะของ    
การแตง กลอนบทละครทั่วไปไวดวย แตละเพลงใชไดสอดคลองกับเนื้อหาของเรื่อง อาทิ ใช            
เพลงรายเปนเพลงรองยืนพืน้ตลอดเรื่อง ใชเพลงชาปเมื่อมีการเริ่มตนตอนใหม  ใชเพลงโทนเมื่อ          
ชมเครื่องแตงกาย ใชเพลงชมดงในชวงทีพ่ระมะเหลเถไถเดินทางอยูในปา ใชเพลงชมโฉมชม          
นางตะแลงแกง  ใชเพลงโอโลมในบทของตัวพระกอนการเขาพระเขานาง และใชเพลงโอตอนที่
เกี่ยวกับการรําพัน ครํ่าครวญ หรือมีอารมณโศกเศรา  ทั้งยงัมีเพลงเกร็ดอืน่ ๆ เชน  เพลงสมิงทอง  
เพลงชาตรี  เพลงปนตลิ่ง  เพลงสับไทย  เพลงยานี  เพลงเยย ปรากฏอยูดวย  สวนเพลงหนาพาทยนัน้ 
ใชเพลงเชิดฉิ่งและเพลงเชิดเปนเพลงยืนพืน้  ใชเพลงกราวตอนที่มีเนื้อหาตื่นเตน  ใชเพลงเหาะตอน
ที่ตัวละครเหาะเหนิเดนิอากาศ  ใชเพลงโลมตอนเขาพระเขานาง  ใชเพลงโอดในชวงที่เนื้อเร่ือง



 ๑๒๕ 

ดําเนินถึงตอนเศราหมองสะเทือนใจ เปนตน  การกําหนดเพลงรองและเพลงหนาพาทยเชนนี้สงผล
ใหบทละครเรือ่งพระมะเหลเถไถและบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของคุณสุวรรณเปนวรรณกรรม         
การแสดงไดอีกดวย 
 

ลักษณะอีกประการหนึ่งของวรรณกรรมการแสดงที่พบในบทละครเรื่อง                           
พระมะเหลเถไถและบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของคุณสุวรรณคือการใช “เมื่อนั้น” “บัดนั้น”           
และ “มาจะกลาวบทไป”  ในตอนเริ่มตนกลาวถึงตัวละครตัวใหม โดยจะใช “เมื่อนั้น” กับตัวละคร          
สูงศักดิ์ เชน กษตัริย ใช “บัดนั้น” กับตัวละครต่ําศักดิ์ และใช “มาจะกลาวบทไป” กับการกลาวถึง             
ตัวละครเปนครั้งแรกในเรื่อง 
 

ในการนําเสนอบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองของคุณสุวรรณยังมีกลอนดอกสรอย             
แทรกอยูดวย เพราะกลอนดอกสรอยนิยมใชในตอนที่มกีารทะเลาะววิาท มีปากเสียงหรือตบตี                      
ไลตีกัน เพื่อใหสมบรรยากาศของเรื่องขณะนั้น  ดังตัวอยางที่วา 
 
   อีเอยอีเถา  กูจะบัน่เกลาเกษา 
  อวดวาตัวด ี   วิ่งหนีไยนา 
  โบยตีศรีมาลา   ลูกขาทําไม 
   ทรงเอยทรงเดช  นารายณธิเบศรไปอยูไหน 
  พระมาโบยต ี   ทรงประศรีทําไม 
  ขุนแผนวิ่งไป   หมื่นไวยวิ่งมา   
  . . . 
   ทรงเอยพระทรงฤทธิ์ ขาจะมีผดิกห็าไม 
  ทานทาวกาหลัง   ผลักสังขศิลปไชย 
  ตกเหวลงไป   มไิดกลับมา 
  . . . 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

   ภูเอยภูมินทร  พระอภยันุสินอยาสงสัย 
  อันองควิยดา   จรกาลักไป 
  มโนราหจึงให   แกไชยสุริวงศ 
  ทูลพลางทางจร   นี่ศรพระองค 
  ดั้นดัดลัดพง   วิ่งตรงเขาไพร 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ข: ๓๓-๓๕) 
  

ลักษณะของกลอนดอกสรอยขางตนตรงกบัลักษณะฉันทลักษณของกลอนในบท
ดอกสรอยสวรรคคร้ังกรุงเกาที่บุญเตือน ศรีวรพจน (๒๕๔๑: ๑-๑๔) ศกึษาไวตรงที ่
 

๑)  การใชคําขึน้ตน คําวา “เอย” ในคําที่ ๒ ซํ้ารูปและเสียงคําแรกกับคําที่ ๓ เชน           
“ทรงเอยทรงเดช ” ซ่ึงในสมัยตอมามีการแปลงเสียงวรรณยกุตของคําขึ้นตนเปน “เอย” เชน                        
“อีเอยอีเถา” และในบางครั้งคําในวรรคแรกอาจเปน ๕ คาํก็เปนได เชน “ทรงเอยพระทรงฤทธิ์” 

๒)  คําลงทายเมื่อจบในแตละบทไมลงดวยดวยคําวา “เอย” 
๓)  การสงสัมผัสระหวางวรรคจากคําทายวรรคแรกไปยงัวรรคที่ ๒ และจากปลาย         

วรรคที่ ๓ ไปยังวรรคที่ ๔ คอืสงไปยังคําที่ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ ซ่ึงมีลักษณะอิสระคลายกับ            
กลอนเสภา นอกจากนีย้ังมีการสงสัมผัสระหวางทายวรรคที่ ๒ กับวรรคที่ ๔ ดวย 

๔)  เสียงวรรณยกุตทายวรรคของคําที่สงสัมผัสถึงกันเหมือนกับที่นยิมใชในกลอน              
สุภาพ เพราะนิยมใชระดับเสียงวรรณยุกตเดียวกัน 
 

อยางไรก็ตามลักษณะของกลอนดอกสรอยในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองตางจาก
ลักษณะของบทดอกสรอยสวรรคคร้ังกรุงเกาตรงที่จํานวนคํากลอนในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง
หนึ่งบท มี ๓ หรือ ๕ คํากลอน  ในขณะทีบ่ทดอกสรอยสวรรคคร้ังกรุงเกามี ๔ หรือ ๖ หรือ ๘ คํา
กลอนนอกจากนี้ยังพบวาจํานวนคําในแตละวรรคในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองในแตละวรรคจะ              
ไมสม่ําเสมอ แตในบทดอกสรอยสวรรคคร้ังกรุงเกามี ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ คําในหนึ่งวรรค 
 

จะเห็นไดวาลักษณะของกลอนดอกสรอยในบทละครเรือ่งอุณรุทรอยเรื่องที่                 
คุณสุวรรณใชในการนําเสนอวรรณกรรมมีความใกลเคยีงกับลักษณะของกลอนดอกสรอยใน             
บทดอกสรอยสวรรค คร้ังกรุงเกาเปนอยางมาก อยางไรกต็ามบุญเตือน  ศรีวรพจน (๒๕๔๑: ๑-๑๔)            
ไดใหขอสังเกตไววาบทดอกสรอยสวรรคคร้ังกรุงเกานี้อาจจะไมใชคําประพันธที่มีอายุเกาถึงสมัย



 ๑๒๗ 

อยุธยา และหากเปนเชนนั้นจริง อาจสรุปไดวาคุณสุวรรณคงจะใชลักษณะฉันทลักษณที่มีอยูในสมยั                   
ตนรัตนโกสินทรก็เปนได          
 

นอกจากกวหีญิงจะใชกลอนบทละครแลว  ยังใชกลอนสุภาพดวย เชนในบทสักวา           
ทั้งจํานวนคําในแตละวรรค  จํานวนบาทในแตละบท  รวมทั้งการสงสัมผัสระหวางวรรค มีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลอนสุภาพเปนอยางมาก  แตบทสักวาจะตางจากกลอนสุภาพตรงที่เร่ิมตนดวยคําวา 
“สักวา” และลงทายดวยคําวา “เอย” นอกจากนี้ผูเลนสักวาจะวาสักวาจํานวน ๑ บท หลังจบลงดวย       
คําวา “เอย” แลว ผูเลนคนตอไปจึงวาสักวาตอไป  บทสักวาแตละบทไมมีการสงสัมผัสระหวาง             
ผูเลนแตอยางใด ดังตัวอยางบทสักวาที่คุณพุมเลนถวายที่พระท่ีนั่งสนามจันทร คืนที่ ๑ ในงาน             
เฉลิมพระชันษา เมื่อเดือน ๑๐ ปวอก จัตวาศก พ.ศ.๒๔๑๕ ทีว่า 
 
  สักรวาเปรียบเทียบใหเรียบราบ ทํากลัวบาปฤๅกะไรจึงไมสู 
 ไมควรฦๅอื้ออึงถึงพระครู   ถูกตับหมูเขากระมังจึงลังเล 
 ปากคารมกรมอาลักษณเปนหลักโลก อยายายโยกอยางใหญพูดไขวเขว 
 ไมควรจะฎีกาการฮาเฮ   อยาโหยกเหยกเฉกเฉไปเลย  เอย 

(คุณพุม, ๒๕๓๔: ๒๔) 
 

ดานลีลาจังหวะของการประพันธกวหีญิงใชจังหวะกลอนใกลเคียงกับสุนทรภู คือ                
แบงจังหวะเปน ๓/๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ ดังตวัอยางจากนิพานวังนาตอนที่วา  
 
  ทั้งโพยม / ก็พยับ / พยุฝน  ดูฤกษบน / เทเวศร / ถวายเสียง 
 สุนีพาด / อากาศ / กองสําเนยีง  ดังเปรื่องเปรี้ยง / ฟาล่ัน / คํารามรน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๗) 
 

และในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดของคุณพุมก็มีลักษณะไมตางกัน ดังนี ้
 
  ใหขุนเคือง / เบื้องบาท / เทวเรศ อยาถือโทษ / โปรดเกศ / กระหมอมฉัน 
 ชวยปราบมาร / อยาใหพาล / มากีดกนั สารพัน / ไพรี / อยาบีฑา 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๑-๔๐๒) 
 



 ๑๒๘ 

อยางไรก็ดพีบวาคุณสุวรรณนิยมใชจังหวะกลอนตางออกไป  ดังจะเหน็ไดจาก            
เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรวรรคที่วา “หมอมแยม/หมอมโหมด/        
หมอมขํา/ อยูทั้งมวล” (๒๕๔๕ง: ๑๑๘)  จึงมีจังหวะเปน ๒/๒/๒/๓ หรือ ๔/๒/๓ เพราะเปน              
การอานชื่อเฉพาะ  ทั้งยังใชจํานวนคําไมคงที่ในแตละวรรค  เชนใชคําจํานวน ๑๐ คําในวรรค              
อยูบอยครั้งในเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรและเพลงยาวเรื่อง          
หมอมเปดสวรรค ดังกลอนที่วา “เปนเปดสุวรรณปกหางเหมือนอยางยนต” (๒๕๔๕ค: ๑๑๐) 
“กระซุบกระซบิซุมกายอยูปลายพระบาท” (๒๕๔๕ค: ๖๙) “ผอนธาตุในออกเสียหมดอดไมได           
นาน” (๒๕๔๕ค: ๗๑) และ “เคี้ยวก็หลีกกระเด็นกระดากจากปากฉัน” เปนตน ซ่ึงการใชคําจํานวน             
มากในวรรคกส็งผลใหจังหวะกลอนไมลงตามจังหวะทีน่ิยมกนัอีกดวย 
   

นอกจากนี้กวหีญิงสวนใหญมักสงสัมผัสระหวางวรรคตรงตามแบบแผนฉันทลักษณ              
ซ่ึงจะมีบังคับฉันทลักษณดังนี้ 

    0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 
 เชนกลอนในนิพานวังนาตอนที่วา  
 

  แสนวิตกอกเอยจะเลยลับ   ไมเสร็จกลับคืนแลวละหอยหน 

  พอบุษบกประทับพระเมรุบน  ก็หมายยลเยีย่มภักตรประนมชม 

(พระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๑) 
 

อยางไรก็ดีมีบางสวนที่กวีหญิงยังสงสัมผัสระหวางวรรคไดไมดนีัก เพราะเปนสัมผัส              
เสียงซ้ําและลงทายดวยสระเสียงสั้น เชนตวัอยางในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติตอนในตอนที่วา                                   
“เมื่อพระองคทรงพิภพจากครรภะ   ก็วันพฤหัสบดิ์สิบหาหนาวสันต” (๒๕๐๗ง: ๔๑๕)  
 
 



 ๑๒๙ 

สวนในเรื่องการสงสัมผัสระหวางบทนัน้พบวากวีหญิงใชไดตรงตามแบบแผน           
ฉันทลักษณ ดงัตัวอยางจากนิราศวังบางยีข่ันของคุณพุมที่วา 
 
 จงเจียมองคทรงตรึกใหลึกซึง้  ขาดที่พึ่งโพธ์ิทองของสําคัญ 
 จงฝากกายในพระสายกระษตัริยหญิง องคใหญยิ่งอยาไดคิดใหผิดผนั 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๖) 
 

มีบางสวนที่การสงสัมผัสระหวางบทของกวีหญิงยังทําไดไมดนีัก เพราะใชพยางค

เดียวกันและเปนเสียงวรรณยุกตเสียงตรี  ในขณะที่ทัว่ไปนิยมใชเสียงสามัญ  เอก  โท  และจัตวา     

ดังเชนในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติตอนทีว่า 

 

  ไมทันกราบบงกชบทมาลย  สมเด็จพระผานจุลาเกลาเอาธุระ 

  เปนพระคณุจนุเจิมเฉลิมหลา  พระวงศาสรางเศราเบาอุระ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๐๙) 
 

บางครั้งกวีหญิงยังหาคําสงสัมผัสไดไมดีนัก ทําใหคํารับ-สงสัมผัสเปนคําเดียวกนั             

เชน เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวรตอนที่วา 

 

  คุณกาบใหญนอนขวางทางเทารี ก็ยังดแีจมใสในดวงตา 

  ขางพะยอมอยูในหองก็ผองแผว เสียงยังแจวสะทานรองขานจา 

  คุณขําเลาก็ยังในดวงนัยนตา ก็แตวานอนเลนเหมือนเชนเคย 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๒๖) 

  

และ 

 

 

 

 



 ๑๓๐ 

  ขางชั้นบนกรมหมอกับขุนนาง  พานหมากวางเรียงงามตามทาํนอง 

  ทานพระยาพพิัฒตนรับสั่ง  เขาในวงักับหลวงนายไดเปนสอง 

  ทั้งเย็นเชาเขาประจําตามทํานอง  คอยสนองโอษฐรับพระโองการ   

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๐๘) 

 

นอกจากนี้ กวหีญิงยังใชจังหวะกลอนแบบ ๓/๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ โดยสัมผัสใน            

(วรรค) ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ  สัมผัสสระสวนใหญเปนแบบ “สัมผัสชิด” ดังจะเหน็                  

ไดจากเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรที่วา “กรมหมอขอเฝาเจา

ตําแหนง” (๒๕๔๕ง: ๑๐๘) และในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติที่วา “ขึ้นค่ําจันทรวันสุดตรุษเดือน

หา” (๒๕๐๗ง: ๔๑๑)  สวนสัมผัสสระแบบ“สัมผัสคั่น” ดังตัวอยางจากนิพานวังนาที่วา “พระคุณ

เอยผันพักตรมาสักหนอย” (๒๕๔๓: ๒๓) และในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคตอนที่วา“น้ําตา

ไหลจามไอศีรษะฟด” (๒๕๔๕ค: ๗๘)         

     

สวนการใชสัมผัสพยัญชนะก็เปนที่นยิมใชในวรรณกรรมของกวีหญิงเชนกัน                 
ดังตัวอยางในนิราศวังบางยีข่ันตอนที่กลาววา  
 

  เห็นเกงทองของประทานมีมานกั้น สะอื้นอั้นโออายสายกระแส 

  ยศมนุษยสุดคะเนปรวนเปรแปร  มันไมแนนิ่งอยูกับผูใด 

(คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๐) 

 

และในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคของคุณสุวรรณตอนที่วา 

 

  สูติดสอยมาใหใชใตฝาพระบาท  ก็เปร่ืองปราดโปรดปรานประทานที่ 

  ช่ือคุณโมงโดงดังฝปากด ี   จะพาทกีลางสนามไมขามใคร 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ค: ๖๘) 

 

 



 ๑๓๑ 

กวีหญิงสวนใหญใชคําประพันธประเภทกลอนไดตรงตามแบบแผนฉันทลักษณ             

ทั้งที่เปนกลอนเพลงยาว กลอนสุภาพ กลอนบทละคร กลอนดอกสรอย และกลอนสักวา แมวาจะมี

บางสวนของกลอนที่บกพรองไปบางก็ตาม อาทิ การใชจังหวะลีลาที่ไมลงตัว จํานวนคําเกินในแต          

ละวรรค  การสงสัมผัสระหวางวรรคและระหวางบทใชคํารับ-สงสัมผัสไดไมดี เพราะเปนคําสระ          

เสียงสั้นหรือเปนคําเสียงวรรณยุกตเสียงตรี และบางครั้งมีพยางคหรือคาํรับ-สงสัมผัสเปนพยางค               

หรือคํา เดียวกนั เปนตน 

 

กลาวไดวากวหีญิงนิยมใชคาํประพันธประเภทกลอนในการนําเสนอวรรณกรรมมาก 

ที่สุด ซ่ึงก็สอดคลองกับความนิยมของยุคตนรัตนโกสินทรที่กวีสวนใหญ (ซ่ึงเปนกวีชาย) นิยมใช 

กลอนในการแตงวรรณกรรม 

 

๒.๒  โคลง 

 

รูปแบบคําประพันธอีกชนิดหนึ่งที่กวีหญิงในมัยตนรัตนโกสินทรใชในการนําเสนอ

วรรณกรรม ไดแก โคลง มีทัง้โคลงสี่สุภาพและโคลงกระทูซ่ึงถือวาเปนลักษณะพิเศษของ                     

การแตงโคลงดวยโคลงกระทูดังกลาว เปนโคลงกระทูเดีย่วทีแ่ตงเปนโคลงสี่สุภาพ  

 

โคลงกระทูเดีย่วแตละบทจะบังคับพยางคหรือคําขึ้นตนพยางคหรือคําแรก เมื่ออาน

พยางคหรือคําแรกของแตละบาทเรียงกันลงมาครบทั้ง ๔ บาท ก็จะไดขอความที่แสดงถึง               

วัตถุประสงคของกวี  ดังโคลงกระทูเดีย่วในนิพานวังนา ที่วา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๒ 

   นิ   ราศบาทเบื้องโอ  โมฬี 

  พาน   จะโสกทั้งศรี   อยุทธเยศ 

  วัง   เย็นสงัดต ี    อกรํ่า ก่ําเอย 

  นา   มุขพิมานเมศร   เมื้อมิ่งแรมหมอง 

   แต   พระจอมมงกุฎโลกย  แรมวัง 

  แผน   พภิพเพยีงพัง   มวยไหม 

  ดิน   โดยอดูรหวัง   หวั่นเทวศ 

  ตน   แตตีทรวงไห   หอนเวนวนัเสบย 

(พระเจาบรมวงศเธอ  พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๐) 

 

กระทูเดีย่วที่ปรากฏในโคลง ๒ โคลงขางตน คือ “นิพานวังนา แตแผนดินตน”            

สวนในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด คุณพุมกไ็ดใชโคลงกระทูเดีย่วในการนําเสนอ

วรรณกรรมของตนเชนกนั โดยใชกระทูเดี่ยวที่วา “สระน้ําทําทาน ศาลานารี” ดังโคลงที่วา 

 

สระ   สําเร็จเสร็จสราง  สามป 
 น้ํา   สะอาดดจุมณ ี   ผองแผว 
 ทํา   ไวหวางวถีิ    ทางโลก อุดรแฮ 
 ทาน   นี่จงขจดัแรว   รอดหวงบวงมาร 
  ศา   ลาทาหยุดรอน  รับลม เร่ือยแฮ 
 ลา   เลิศดูทรงสม    เทริดฟา 
 นา   นานกิรชม    เชิญชื่น พักพอ 
 รี   รักพอผอนลา    เล่ือยแลวจึงจร 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 

 

การใชโคลงกระทูเดี่ยวของกวีหญิงทั้งสองคนจากตวัอยางที่ยกมาชวยเนนใจความ            

สําคัญของโคลงใหเดนชดัขึน้ เพราะการแยกอานกระทูกอนจะชวยใหผูอานจับประเดน็ของเรื่องได

ชัดเจนกวาการอานโคลงสี่สุภาพธรรมดาเทานั้น 



 ๑๓๓ 

การศึกษาเกี่ยวกับฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพนั้น โดยทั่วไปพบวามกัมีการศึกษา       

ในดานการใชบังคับเอก-โท การสงสัมผัส การใชคําสรอย และการใชคาํในวรรค  ซ่ึงในการวิจัย     

คร้ังนี้ ผูวิจัยศกึษาถึงประเดน็ตาง ๆ ดังกลาวดวย 

 

การใชบังคับเอก-โทในคําประพันธประเภทโคลงที่พบในวรรณกรรมของกวีหญิงนัน้ 

พบวาสวนใหญใชบังคับเอก-โทไดตรงตามกําหนดทางฉันทลักษณ คอื มีเอก ๗ แหง โท ๔ แหง              

ตามบังคับทางฉันทลักษณดังนี้ 
 

0  0  0  0   0     0  0  (0  0)   
0  0   0  0  0     0   0    
0  0  0   0  0     0  0   
0  0   0  0  0     0   0   0  0   

 

 เชนโคลงในกมุารคําฉันทบทที่วา  

 

   ขอแถลงมธุรกลาวเกลี้ยง  กลอนฉันท 

  โดยเร่ืองกุมารบรรพ   บอกถอย 

  ชาดกพระเวสสัน   ดรแจม ใจนา 

  เพียรแตงตามรูนอย   อานแจงใจเกษม 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๒) 

 

จากตัวอยางขางตน นอกจากใชคําเอก-โทที่คอนขางตรงตามฉันทลกัษณแลว ยังใช         

โทคูในบาทสุดทายของโคลง คือคําวา “รูนอย” ซ่ึงการใชโทคูนี้มักปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่อง           

อ่ืนดวย อาทิ ในลิลิตพระลอมีการใชโทคูปรากฏอยูถึง ๑๑๖ บท เปนตน (สุภาพร มากแจง, ๒๕๓๕: 

๒๓๔)   

 

 



 ๑๓๔ 

สวนโคลงที่แตงแลวมีจํานวนเอก-โทไมตรงตามกําหนดฉันทลักษณมากกวาใน

วรรณกรรมเรือ่งอื่น ๆ ไดแก โคลงในเรื่องนิพานวังนา ดงัโคลงบทที่วา 

 

   พระรมโพธ์ิเกษม่ิง  กระหมอมเฮย 

  ยามกระเษมแสนเสวย   ศุขภาพ 

  สุรางคบําเรอเคย    สพรั่ง พรอมแฮ 

  เรียงรอบศิโรราบ    ราชรางแรมโฉม  

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๒) 

 

จะเห็นวาจากตัวอยางขางตนมีเพียงคําวา “พร่ัง” และ “ราง” ที่พระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจากมัพุชฉัตรใชไดถูกตองตรงตามการใชบังคบัเอก-โทในโคลงสี่สุภาพ 

 

สวนการสงสัมผัสในโคลงสี่สุภาพนั้น กวีหญิงสวนใหญจะสงสัมผัสระหวางบาท 

ตรงตามแบบแผนฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ ซ่ึงมีการสงสัมผัสดังนี้ 

 

0  0  0  0   0     0  0  (0  0)   
0  0   0  0  0     0   0    
0  0  0   0  0     0  0   
0  0   0  0  0     0   0   0  0   

 

ดังโคลงในนพิานวังนาบทที่วา 

 

 

 

 

 



 ๑๓๕ 

    โอจอมมงกุฎเกลา  จากจร 

   กรมพระราชวงับวร   แรมราง 

   ลูกทุมทรวงอาทร   เทวศไห 

   แสนทุกขบวายหวาง   กี่เมื้อจักเห็น 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๒) 

 

สวนการใชคําสรอยในโคลงสี่สุภาพนั้น กวีหญิงมักใชคาํสรอยที่ทายบาทที่ ๓ เปน

สวนมาก  และไมพบคําสรอยทายบาทที่ ๔ แตอยางใด สวนการใชคําสรอยทายบาทแรก พบใน          

โคลงจากเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดเพียงบทเดียวเทานัน้ ดงัที่วา 

 
  ศา  ลาทาหยุดรอน  รับลม  เร่ือยแฮ 
 ลา  เลิศดูทรงสม    เทริดฟา 
 นา  นานิกรชม    เชิญชื่น  พักพอ 
 รี  รักพอผอนลา    เล่ือยแลวจึงจร 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๒) 

 

อยางไรก็ตามยังพบวาในโคลงสี่สุภาพบางบทไมมีการใชคําสรอยเลย ดงัโคลงจาก         

เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดบทที่วา 

 

   ผูใดจรจวบตอง   สุริยง 

  เชิญหยุดศาลาปลง   ปลูกไว 

  ผอนพักตักเสพสรง   น้ําสระ 

  แลวชวยอวยผลให   แกผูรังสรรค  

(คุณพุม, ๒๕๐๗ค: ๔๐๓) 

 

 

 

 



 ๑๓๖ 

สวนความหมายของคําสรอยนั้น โดยท่ัวไปคําสรอยมักไมมีความหมายแตก็มีบางที่      

ใชคําสรอยที่มีความหมายอยูดวย เชนในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดตอนที่วา                                

“ทํา  ไวหวางวถีิ    ทางโลก  อุดรแฮ” (๒๕๐๗ค: ๔๐๒)  และในกุมารคาํฉันทตอนที่วา                              

“ยิ่งรสอมฤตยสรรค    สรงโสจ  ใจนา” (๒๕๓๙: ๑) เปนตน 

 

การใชจํานวนคําในแตละวรรคในโคลงนั้น กุมารคําฉันทและเพลงยาวบวงสรวง           

ฉลองสระบางโขมดใชจํานวนคําตามฉันทลกัษณ แตในนิพานวังนานัน้  แตละวรรคยังใชคําเกิน           

อยูบางดังตวัอยางที่วา  

 

   วงษอินทกรุงธิปตเอก  อิศรา 

  หนอมงกุฎอยทุธยา   เล่ืองโลกย 

  สืบสายกรมฝายนา   แรมนิราศ 

  ทรงคิดคราววโิยค   พระบิดุรางสูสวรรค 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๑) 

 

อาจกลาวโดยสรุปไดวากวีหญิงยังมีขอบกพรองในการแตงโคลงอยูบาง อาจเปน            

เพราะในสมัยนั้นมีความนิยมแตงกลอนเปนสวนใหญ กวีหญิงเองกน็าจะถนัดแตงกลอนมากกวา        

โคลง  

 

๒.๓  ฉันท 

 

วรรณกรรมทีก่วีหญิงแตงดวยคําประพันธประเภทฉันทในการนําเสนอมีเพียง             

เร่ืองเดียวเทานั้น คือ กุมารคําฉันท อยางไรก็ตามแมวาจะมีการใชฉันทเพียงเรื่องเดยีวก็ใชฉันท          

จํานวนมากถึง ๖ ชนิดดวยกนั คือ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑  โตฎกฉันท ๑๒  วสันตดิลกฉันท ๑๔                    

มาลินีฉันท ๑๕ สัททุลวิกกฬีิตฉันท ๑๙  และสัทธราฉันท ๒๑ 

 

 

 



 ๑๓๗ 

การใชอินทรวเิชียรฉันท ๑๑ ในกุมารคําฉันทสวนใหญใชไดตรงตามบังคับ                 
ฉันทลักษณ กลาวคือ หนึ่งบทมี ๒ บาท บาทละ ๑๑ คํา แบงเปน ๒ วรรค วรรคแรก ๕ คํา                
วรรคหลัง  ๖ คํา ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 

 
 

มีบางแหงที่การสงสัมผัสระหวางวรรคบางสวนจะไมตรงตามบังคับของฉันทลักษณ 
เพราะขาดการสงสัมผัสระหวางวรรคที่ ๑ กับวรรคที่ ๒ แตการสงสัมผัสระหวางบทตรงตาม            
ฉันทลักษณ โดยสงสัมผัสจากคําทายวรรคที่ ๒ ไปยังคําทายวรรคที่ ๓ และสงสัมผัสระหวางบท             
โดยใหคําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกสัมผัสกับคําทายวรรคที่ ๒ ของบทตอไป ดังตัวอยางตอนทีว่า 

 

   ใครใดชะไรหนอ  แลประเวศพนาราม 

  เคาะสั่นสลักความ   ธุระมีคดีใด 

   ชายากย็อกร   อภิวันทขานไข  

  ขาทูลธุลีไท    สุรราชภูบาล 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๑๕) 

 

สวนโตฎกฉันท ๑๒ กวีใชไดตรงตามบังคับฉันทลักษณ คือหนึ่งบทมี ๒ บาท             
บาทละ ๑๒ คาํ แบงเปน ๒ วรรค วรรคละ ๖ คํา ดังนี ้
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 ๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 

แตในการสงสัมผัสระหวางวรรคบางสวนจะไมตรงตามบงัคับของฉันทลักษณ เพราะ 
ขาดสัมผัสระหวางวรรคที่ ๑ กับวรรคที่ ๒ แตยังสงสัมผัสระหวางวรรคจากคําทายของวรรคที่ ๒       
ไปยังคําทายวรรคที่ ๓ และสงสัมผัสระหวางบทจากคําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกไปยังคําทายวรรค          
ที่ ๒ ของบทตอไป ซ่ึงถือวาตรงตามบังคับฉันทลักษณ ดงัตัวอยางทีว่า 

 
  นรสิงหขนัด   อดิเรกดําเกิง 
 แลมฤคเถลิง    หฤทัยก็คลา 
  คชสารจรนํา   กิริณีภริยา 
 คณะฝูงมหึมา    จรสูมุจลินท 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๖๘) 

 

นอกจากนี้วสันตดิลกฉันท ๑๔ ในกุมารคาํฉันทนั้นกวีกใ็ชไดตรงตามบังคับ              
ฉันทลักษณเชนกัน คือหนึ่งบทมี ๒ บาท บาทละ ๑๔ คาํ แบงเปน ๒ วรรค วรรคแรก ๘ คํา               
วรรคหลัง ๖ คําดังนี ้
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 ๑๓๙ 

บางบทการสงสัมผัสระหวางวรรคบางที่ไมตรงตามบังคับของฉันทลักษณ เพราะ 
ขาดสัมผัสระหวางวรรคที่ ๑ กับวรรคที่ ๒ แตมีสัมผัสระหวางวรรคจากคําทายวรรคที่ ๒ กับคําทาย               
วรรคที่ ๓ และสงสัมผัสระหวางบทจากคาํทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกไปยังคําทายวรรคที่ ๒                                
ของบทตอไป ดังตัวอยางที่วา 

 

   เพียรพิศสิขานลวิโรจ  กระอุอกระบมใน 

  ปวยปมจะเมือจรคระไล   มรณาศชีวา 

   พอดวงมโนบวรบุตร  วรราชลีลา 

  มาเปนชลังคทิพสุธา   อมฤตยรดกาย 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๔๕) 

 
สวนมาลินีฉันท ๑๕ นั้น สวนใหญใชไดตรงตามบังคับฉันทลักษณ ซ่ึงกําหนดให            

หนึ่งบทมี ๑๕ คํา แบงเปน ๓ วรรค วรรคแรก ๘ คํา วรรคสอง ๔ คําและวรรคสุดทาย ๓ คํา ดังนี ้
 
  
  

 
 

 

  
  
  

 
 

 

บางบทมีสัมผัสระหวางวรรคของคําทายวรรคแรกกับคําทายวรรคที่ ๒ และสัมผัส
ระหวางบทจากคําทายวรรคที่ ๓ ของบทแรกไปยังคําทายวรรคแรกของบทตอไป ดังตัวอยางทีว่า 
 

    ทศนบรมฤๅษี  อวยดนัยมี 

   กมลจง 

    วรพุทธภูมิมั่นคง  จึงจะอาจอง 

   อุทิศทาน  

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๖๐) 
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 ๑๔๐ 

นอกจากนี้ยังใชสัททุลวิกกีฬติฉันท ๑๙ ในการนําเสนอวรรณกรรมเรื่องกุมารคําฉันท       
ดวย ซ่ึงสวนใหญแลวกวีใชไดตรงตามบังคับฉันทลักษณ โดยหนึ่งบทมี ๑๙ คํา แบง เปน ๓ วรรค          
วรรคแรก ๑๒ คํา วรรคสอง ๕ คําและวรรคสุดทาย ๒ คาํ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 

กวีแตงใหมีสัมผัสไดตรงตามบังคับฉันทลักษณ ทั้งสัมผัสระหวางวรรค ของคําทาย          
วรรคแรกกับคาํทายวรรคที่ ๒ และสัมผัสระหวางบท ของคําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกกับคําทาย          
วรรคแรกของบทตอไป ดังตอนที่วา 

 

    เบื้องบนองคพระบาทธิราชมหิศร 

   นามเพศยนัดร   บพิตร 

    เพลาทาวธเสดจ็สําเร็จวรนุกิจ 

   นั่งหนาพิมุขทศิ  เฉวียง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๒๖) 

 

ฉันทชนิดสุดทายที่กวีหญิงใชนําเสนอวรรณกรรมคือ สัทธราฉันท ๒๑ หนึ่งบทมี           

๒๑ คํา แบงเปน ๔ วรรค วรรคแรก ๗ คํา วรรคสอง ๗ คํา วรรคสาม ๔ คําและวรรคสุดทาย ๓ คํา            

ดังนี้  
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 ๑๔๑ 

 

 

 

 
 

กวีสงสัมผัสไดตรงตามบังคับฉันทลักษณ ทั้งสัมผัสระหวางวรรคและระหวางบท       

เชนสัมผัสระหวางคําทายวรรคแรกกับคําทายวรรคที่ ๒ กับคําทายวรรคที่ ๓  สวนสัมผัสระหวาง            

บท คือคําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกกับคําทายวรรคแรกของบทตอไป ดังตอนที่วา 

 

   แสนสัตววารินก็มากมาย  กลกมลจะหมาย 

  อัญชลีตราย    ก็ทุกตน 

   โกมุทในสระก็โสภณ  ปทุมกุสุมปน 

  นิลลุบลพน    ตระบัดใบ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๖๔) 

 

การใชคําประพันธประเภทฉันทของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและ        

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบลในการนําเสนอเรื่องกุมารคําฉันท  สวนใหญจะใชไดตรงตาม

แผนบังคับของฉันทลักษณ  ทั้งในเรื่องจํานวนคําในวรรค การใชครุ-ลหุ และการสงสัมผัส  มีบางที่             

การสงสัมผัสไมเปนไปตามบังคับฉันทลักษณ 

 
๒.๔  กาพย 

 

กาพยทีใ่ชในวรรณกรรมของกวีหญิงมี ๓ ชนิด คือ กาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง ๑๖ และ

กาพยสุรางคนางค ๒๘ ซ่ึงปรากฏในวรรณกรรม ๒ เร่ือง คือ นิพานวังนา และกุมารคําฉันท    
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 ๑๔๒ 

กาพยยานี ๑๑ ซ่ึงมีแบบแผนบังคับฉันทลักษณ คือ หนึ่งบทมี ๒ บาท บาทละ ๑๑ คํา                

วรรคแรก ๕ คาํและวรรคหลงั ๖ คํา สงสัมผัสจะระหวางคําทายวรรคที่ ๑ กับคําที่สามของวรรคที่ ๒ 

และคําทายวรรคที่ ๒ กับคําทายวรรคที่ ๓  มีสัมผัสระหวางบทที่คําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกกับ                

คําทายวรรคที่ ๒ ของบทตอไป ดังนี ้

  

0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0    
0  0  0  0  0     0  0  0  0  0  0    

0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0    
0  0  0  0  0     0  0  0  0  0  0    

 

กาพยยานี ๑๑ ในนิพานวังนามีลักษณะตรงตามแบบแผนบังคับฉันทลักษณ ดังตอน          

ที่วา 

 

   ประนมนอมศโิรราบ  บังคมกราบพระบาทา 

  บพิตรพระบิดา    อันเปนที่นมัสการ 

   ลูกรฤกถึงฝายุคล   จึงนิพนธประกอบสาร 

  หวังพระยศในบทมาลย   ใหปรากฎพระเกียรดิระบือ 

(นิพานวังนา, ๒๕๔๓: ๕๒) 

 

สวนในเรื่องการใชคําในวรรคนั้น สวนใหญใชคําเกินแตสามารถอานรวบคําได                

จํานวนคําที่เกนิมาในแตละวรรค จึงไมทําใหทวงทํานองของกาพยเสียไปแตอยางใด ดังตัวอยาง          

ตอไปนี ้

 

 

 

 

 



 ๑๔๓ 

   ราษฎรสนอง / มโนปรีดิ ์  ก็ยินดี / ดวยปราบดา 

  หมายพึ่ง / พระเดชา   ใหเปนศุข / สถาผล 

   ทุกประเทศ / ก็เกรงฤทธิ์  ไมอาจคิด / จะโจมผจญ 

  รักกาย / เสยีดายชนม   ถวายเครื่อง / บรรณาการ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๕๓) 

 

กาพยฉบัง ๑๖ เปนกาพยอีกชนิดหนึ่งที่พบในวรรณกรรมของกวีหญิง ซ่ึงมีบังคับ           

ทางฉันทลักษณ เปนหนึ่งบทมี ๑๖ คํา แบงเปน ๓ วรรค วรรคแรก ๖ คาํ วรรคสอง ๔ คําและ                    

วรรคสุดทาย ๖ คํา  สัมผัสระหวางวรรคสงสัมผัสระหวางคําทายวรรคที่ ๑ กับคําทายวรรคที่ ๒            

สวนสัมผัสระหวางบทคือคําทายวรรคที่ ๔ ของบทแรกกบัคําทายวรรคแรกของบทตอไป ดังผัง 

 

0  0  0  0  0  0      0  0  0  0    
0  0  0  0  0  0     

0  0  0  0  0  0      0  0  0  0    
0  0  0  0  0  0     

 

กาพยฉบัง ๑๖ ในกุมารคําฉนัทมีลักษณะตรงตามฉันทลักษณ ดังตอนที่วา 

 

   จักรอดฤๅมวยบรรไล  ยากเย็นเปนไฉน 

  ก็ตามแตบุญสองรา  

   กมพักตรใชกรรมกอนมา  เปนทาสพฤฒา 

  ที่ทางอรัญกันดาร 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๗๙) 

 

 



 ๑๔๔ 

สวนจํานวนคาํในกาพยฉบัง ๑๖ สวนใหญจะมวีรรคแรก ๖ คํา วรรคสอง ๔ คําและ          

วรรคสาม ๖ คํา บางวรรคใชคําเกินอยูบาง แตสามารถอานรวบคําได และไมทําใหเสียทวงทํานอง          

ของกาพยฉบัง ๑๖ แตอยางใด เชนทีว่า 

 

   เคร่ืองเลนสองเสนหเสมอใจ จงจิตรถวายไท 

  พธูดูตางพักตรา 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๘๑) 

 

นอกจากนี้กาพยฉบัง ๑๖ ในกุมารคําฉันทยังเลนเสียงพยัญชนะในลกัษณะของสัมผัส

พยัญชนะในวรรคดวย ซ่ึงการเลนเสียงเชนนี้ชวยใหบทกวีมีความไพเราะยิ่งขึ้น ดังตัวอยางวา 

 

   ปรกประปรูปรงปริงปราง  จิกจันทนแจงจาง 

  สมักสมอยอยม 

   สนโศกแสงสักสูงสม  รักเรียงรังรม 

  กทุมมะทรางกรางไกร 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๖๕) 

 

กาพยชนิดสุดทายที่พบในวรรณกรรมของกวีหญิงไดแก กาพยสุรางคนางค ๒๘ ซ่ึง         

หนึ่งบทมี ๒๘ คํา แบงเปน ๗ วรรค วรรคละ ๔ คํา มีทั้งสัมผัสระหวางวรรคและระหวางบท         

เหมือนกับการสงสัมผัสของกาพยในยุคแรก ๆ คือ คําทายวรรคที่ ๑ สัมผัสกับคําทายวรรคที่ ๒ และ         

คําทายวรรคที่ ๓ สัมผัสกบัคําทายวรรคที่ ๕ และคําทายวรรคที่ ๖  สวนสัมผัสระหวางบทคือคําทาย

วรรค ที่ ๗ ของบทแรกไปยังคําทายวรรคที่ ๓ ของบทตอไป โดยมีแบบแผนฉันทลักษณดังนี ้

 

 

 

 

 



 ๑๔๕ 

0  0  0  0      0  0  0  0    0  0  0  0                   
0  0  0  0   0  0  0  0    0  0  0  0    
0  0  0  0      

0  0  0  0      0  0  0  0    0  0  0  0                   
0  0  0  0   0  0  0  0    0  0  0  0    
0  0  0  0      
 

กาพยสุรางคนางค ๒๘ ในกมุารคําฉันทมีลักษณะตรงตามฉันทลักษณ เชนตอนทีว่า 

 

  ขามหวยเหวเขา  เถินเถื่อนทางเทา  ลําบากจิตรกาย 

เสียแรงถอราง   มาเจียนจักวาย  ชีพเพราะมุงหมาย 

ขอสองทรามวัย 

  แรกเราออกปาก  คําเดียวบยาก  เอออวยดไนย 

เห็นสมคําขาว   ฦๅเลาเกรียงไกร  วาทาวเลื่อมใส 

ศรัทธาทําทาน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๔๒) 

 

สวนจํานวนคาํในวรรคในกาพยสุรางคนางค ๒๘ นั้น จะพบวาสวนใหญใชไดถูกตอง              

มีบางที่ยังใชคาํเกินในวรรค แตก็สามารถอานรวบได จึงไมสงผลตอทวงทํานองของกาพย                  

แตอยางใด ดังตัวอยางทีว่า 

 

  เถาแทอาธรรม  กลาวคําฉกรรจ  ปรวาทวาท ี

ดูราพระเวส   สันดรฤๅษี  จักบมบารมี 

มุงภูมิโพธิญาณ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๔๒) 



 ๑๔๖ 

กลาวสรุปไดวาการใชกาพยทั้ง ๓ ชนิดในวรรณกรรมเรือ่งกุมารคําฉันทและ                       

นิพานวังนาใชไดตรงตามแบบแผนของฉันทลักษณทั้งในเรื่องจํานวนคําและการสงสัมผัส 

 

  ๒.๕  ราย 

 

การนําเสนอวรรณกรรมดวยการใชคําประพันธประเภทรายมีอยูในวรรณกรรมเพยีง                

๒ เร่ือง คือ นพิานวังนา และคําอธิษฐานของคุณพุม เปนรายชนิดรายสภุาพและรายยาว 

 
รายสุภาพมีแบบแผนของฉันทลกัษณ คือ มวีรรคละ ๕ คํา  สงสัมผัสระหวางวรรค               

ตอ ๆ กันไปทกุวรรคจนจบเนื้อความ โดยที่คําสุดทายของวรรคหนาจะสงไปยังคําที ่๑, ๒ หรือ ๓            
ของวรรคตอไป โดยไมกําหนดจํานวนของวรรค ดังนี ้
 

0  0  0  0  0         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     
0  0  0  0  0          0  0  0  0  0          0  0  0  0  0    
0  0  0  0  0           0  0  0  0  0           0  0  0  0  0           

 
รายสุภาพที่ปรากฏในนิพานวังนาแตงไดตรงตามแบบแผนของฉันทลักษณ ดังตอน

ที่วา 

 

 ปางปนธรณี   โมฬีโลกยฦๅพระเดช   ดั่งอศิเรศวโรฤทธิ์   ชายชาญชิตเลิศภพ              

ทุกกรุงนบนอมเกลา   เปนจอมเจามงกุฎหลา   พระเกยีรดิขจรเฟองฟา   หมื่นนครา           

รอนรีบ   ทั้งสี่ทวีปพงษจกัรพรรดิ   รอยเอด็กระษตัริยโอนเศียร   บังคมเวียนบรรณา         

ถวาย ดังนารายณมาปราบดา   จอมอยุทธยาลํ้าโลกย   ดบัวิโยคเมื่อยามยุค ราษฎรเปนศุข

สรรเสริญ ขอจําเริญพระชัณษา . . . 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๕๓) 

 

 



 ๑๔๗ 

มีขอสังเกตวา การลงทายของรายสุภาพในนิพานวังนาไมตรงตามแบบแผน               

ฉันทลักษณของคําประพันธชนิดนี้ เพราะไมไดลงทายดวยโคลงสองสุภาพ แตวรรคสุดทายจบดวย

วรรคที่มี ๔ คําคลายในโคลงสองสุภาพ แตไมมีคําสรอยเหมือนในโคลงสองสุภาพแตอยางใด              

ดังตอนที่วา 

 

  . . . ปางหลังเหลือมามาก   ยังภายภาคอนาคต   กําหนดสี่อสงไขย   มีกําไรยิ่ง           

แสนกัป   อเนกนับคณนา   จงึสําเร็จปรมาภเิศกสราง   จะนําทางมนษุยสวรรค   องคพระ

สัพพัญูเจา   เลิศแลวใครเสมอ  

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๕๔) 

 

สวนจํานวนคาํของรายสุภาพแตละวรรคนั้น สวนใหญใชไดถูกตองคอืมีวรรคละ             

๕ คํา แตก็มีบางวรรคที่ใชคําเกินกวากําหนด คือ มีวรรคละ ๖ คํา อยางไรก็ตามสามารถอานรวบ        

คําได จึงไมสงผลตอทวงทํานองของรายแตอยางใด ดังตวัอยางทีว่า 

 

  วิไลยลักษณ / ลออโฉม   งามประโลม / ลวนอนงค   แทบเทียมองค / เทพกัญญา             

ดังนางฟา / จากสวรรค   ผาดผายผัน / เยี่ยมเมฆ   สําอางเอก / เอี่ยมลออง   สุรางครอง /            

บทเรศ   มงกุฎเกษ / ปนพระสนม   เคยชดิชม / สําราญรื่น . . . 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๕๔) 

 

โดยสรุปแลวลักษณะของรายสุภาพในนิพานวังนาแตงไดตามแบบแผนของ                 

ฉันทลักษณทัว่ไป ตางกนัเพยีงตอนทายของรายสุภาพที่ไมไดลงทายดวยโคลงสองสุภาพเทานั้น 

  
สวนในคําอธษิฐานของคุณพุม คําประพันธที่ใชมีลักษณะคลายกลอนสุภาพแต              

ตางกันตรงที่มเีพียงการสงสมัผัสระหวางวรรคตอ ๆ กันไปคลายรายยาว ไมมีการสงสัมผัส            
ระหวางบทจึงมีสัมผัสคลายกับรายยาว เชนที่วา  

 
 
 

 



 ๑๔๘ 

 
 ขออยาใหเปนคนชิดของเจาคุณผูใหญ ขออยาใหเปนคนใชของเจาพระยานคร    

 ขออยาใหเปนคนตมน้ํารอนของพระยาศร ี ขออยาใหเปนมโหรีของพระยาโคราช 

 ขออยาใหเปนสวาทของพระองคชุมสาย  ขออยาใหเปนฝพายของเจาฟาอาภรณ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ข: ๓๙๙) 
  

คําอธิษฐานของคุณพุมนี้มกีารใชคําในวรรคที่เกินจากขอกําหนดทางฉนัทลักษณ            

อยูแทบทุกวรรค คือ มีวรรคละ ๑๑-๑๒ คํา เชน “ขออยาใหเปนนกัเลงอยางทานผูหญิงฟก”  และ                    

“ขออยาใหเปนระฆังวดับวรนิเวศ” เปนตน (๒๕๐๗ข: ๓๙๙) แตก็ไมสงผลลบแตอยางใด 

 

๒.๖  กลบท 

 

พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖: ๗๓) ใหคําจํากัดความ        

ของ “กลบท” วาเปน “คําประพันธบัญญัตใิหใชคําหรือสัมผัสเปนชั้นเชงิยิ่งกวาธรรมดา” 

 

ในที่นี้ผูวจิัยใชในความหมายวา กลบท คือการประดิษฐคิดแตงคําประพนัธใหมี          

ลักษณะ แปลกไปจากเดิม โดยลักษณะบังคับเดิมของคําประพันธนั้นยงัคงใชอยูครบถวน แตแตง

เพิ่มขึ้นใหมีการใชคําหรือสัมผัสเปนชั้นเชิงพิเศษ หรือซอนเงื่อนไวใหอานฉงน ตามลักษณะของกล              

คําประพันธทีแ่ตงเปนกลไดมีทั้งโคลง ฉันท กาพย กลอน และราย 

 

วรรณกรรมของกวีหญิงทีใ่ชกลบทมีอยู ๓ เร่ืองดวยกนั คือ นิพานวงันา กุมารคําฉันท         

และบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  กลบทที่ใชมีทั้งสิ้น ๖ ชนิด ไดแก กลบทชางประสานงา  กลบท

สรอยสน  กลบทสารถีชักรถ  กลบทกินนรเก็บบัว  กลบทรักรอย  และกลบทตรีประดับ 

 

 

 

 



 ๑๔๙ 

การใชกลบทชางประสานงาในการนําเสนอวรรณกรรมจะปรากฏอยูในนิพานวังนา         

และบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถของคุณสุวรรณ คือมีการซ้ําเสียงพยญัชนะขามวรรค ๓ คําทาย         

วรรคแรกกับ ๓ คําแรกของวรรคตอไป เปนเชนนี้ทกุวรรค เชนตัวอยางในนิพานวังนาตอนที่วา 

    

   อุราเกรียมเทียมแทบไศลทับ ศิลาทุมทรวงคับดวยทุกขถม 
 ทุกขปะทะถึงบดินทรสุรินทรรมย  สุเรศรางจะระบมอารมณโรย 
  อารามร่ําจําจากจอมนิเวศน จึงนิวรณออนเกษถวิลโหย 
 ถวิลหาถึงฝาละอองโอย   ลอายอาบเนตรโกยแตกองชล 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๙) 

 

อยางไรก็ตามพบวาการใชกลบทชางประสานงาในนิพานวังนายังไมมคีวามสม่ําเสมอ         

นัก เพราะในบางวรรคการซ้ําเสียงพยัญชนะไมเปนไปตามแบบแผนฉันทลักษณของกลบทชนิดนี้                              

เชนตอนทีว่า 

 

   นิเวศนเวยีงยนิแตเสียงสนมโศก เสนหแสนสุดวิโยคไมวายหวัง 
 ไมเวนวางนางในไหประดัง  ประดาหวลครวญตั้งตลอดป 
  แตปางหลังคร้ังเบื้องบรเมศร บรมบาททุกเรศนิราหน ี
 นิราศรางแสนสุรางคเทพี   เทพินมีแตตีอุรากรม 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๙) 

 

สวนการใชกลบทชางประสานงาในการแตงบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถของ               

คุณสุวรรณมีความสม่ําเสมอและเปนไปตามแบบแผนของฉันทลักษณอยูมาก ดังตอนที่วา 

 

  มาลีดวงพวงชอมะลอชร  มาลีชาดมาดซอนมะรอนฉา 
 มะรินชิงจิงจอมะยอตา   มะยมเต็มเข็มลามะกาโล 
  มะกาลิงปงปุมกะทุมทอน  กะทิงถินกล่ินขจรมะลอนโหว 
 มลิวันมันโมกกะโหลกโก   กุหลาบแกมแนมโยทกาล ี 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๑๑) 



 ๑๕๐ 

จะสังเกตวาคําที่มีการซ้ําเสียงพยัญชนะในกลบทชางประสานงาขางตนนี้สวนใหญ         

เปนคําที่ไรความหมาย ซ่ึงเปนลักษณะเดนของบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถที่ปรากฏอยูตลอดเรื่อง 

 

นอกจากนี้กวหีญิงยังใชกลบทสรอยสนดวย ดงัจะเห็นไดจากนพิานวังนาที่กําหนดให            

ซํ้าคําในวรรค ๑ คู คือคําที่ ๒ และคําที่ ๓ และกําหนดใหซํ้าคําทายของวรรคแรกกับคาํแรกของ             

วรรคตอไป ดงัตัวอยางทีว่า 

 

  ครางครุน ๆ ยงัหวลรําจวนหา หาองค ๆ อิศราขนาง 
 ขนางนึก ๆ เสยีดายไมวายวาง  วางโศก ๆ ไมสรางอดูรตรม 
  ตรมตรอม ๆ จติรพระบิตุราช ราษฎรรํ่า ๆ อนาถราคินขม 
 ขมก็กลืน ๆ เฝอนฝาดระทม  ระทมแทบ ๆ ระบมอุระราน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๓) 

  

ในนิพานวังนามีการใชกลบท ๒ ชนิดสลบักัน คือ ใชกลบทจักรวาฬหรือ             

ครอบจักรวาลสลับกับกลบทสารถีชักรถ ซ่ึงลักษณะของกลบทครอบจักรวาลกําหนดใหซํ้าคําที่ ๑          

กับคําที่ ๘ ในทุกวรรค สวนกลบทสารถีชักรถกําหนดใหคําตนวรรคกับคําทายวรรคเปนคําเดียวกนั  

โดยจะเปนคําที่มีพยางคมากกวา ๑ พยางคก็ได  ซ่ึงตางจากกลบทครอบจักรวาลเพราะกลบท

ครอบจักรวาลกําหนดใหซํ้าเฉพาะคําที่ ๑ กบัคําที่ ๘ เทานัน้ ตัวอยางของกลบทดังกลาวพบในทีว่า 

 

  เจาพี่เพียงจะจากกําจดัเจา  กําสรวญโศกสุดเศราแสนกําสรวญ 
 ครวญครุน ๆ ไมเวนทวิาครวญ  เคยสงวนเสงี่ยมงามไมตามเคย 
  ถนอมนองยิ่งหมองเมื่อยามถนอม ระเหยหอมกลิ่นผาบุหราระเหย 
 เลยจะลับสายใจไฉนเลย   อนิจจาเอยโอมิตรอนิจจา 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๙) 

 

การใชกลบท ๒ ชนิดขางตนสลับกันไปนั้น ไมพบวามหีลักเกณฑในการ สลับชนิด           

ของกลบทแตอยางใด และยงัพบวานิพานวังนาใชกลบทกินนรเก็บบัวดวย ซ่ึงซ้ําคําที่ ๓ กับคําที่ ๕            

ในทุก ๆ วรรค ดังที่วา 

 



 ๑๕๑ 

  คณานางลวนนางอนงคแนน ประดับแสนนบัแสนพระสนม 
 สําราญร่ืนเริงร่ืนช่ืนอารมณ  ถวายลมโบกลมอยูงานงาม 
  เห็นกาหลงเพลินหลงประสงคหอม   ลูกจนัทนนอมกิ่งนอมเหลืองอราม 
 ระยาแกวแสงแกวออกแวววาม      กุหลาบหนามหลีกหนามเด็ดดอกดม 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๙) 

 

กลบทอีกชนิดหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องนี้คือ กลบทรักรอย ซ่ึงกําหนดใหซํ้าคําที่ ๓              

กับคําที่ ๔ ในทุก ๆ วรรค ดังกลอนตอนทีว่า 

  

  ใหหนักจิตรจติรหวลรัญจวนโหย   ฤดีโดย ๆ ดิ้นถวิลหวัง 
 เหมือนอกเรา ๆ จะรางนิราศวัง    จึงโศกสั่ง ๆ สวนอยุทธยา 
  เทวศโอ ๆ สอื้นไมคืนกลับ   จะแลลับ ๆ แลนิราศา 
 จะแรมเวียง ๆ เอยไปเอกา     มาเห็นหนา ๆ นุชสุดอาไลย 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๙) 

  

นอกจากนี้ยังใชกลบทตรีประดับ ซ่ึงกําหนดใหผันรูปวรรณยุกต สามญั เอก โท             

ทุกวรรค ดังเชนในนพิานวังนาตอนที่วา 

 

  แขยงแยงแยงเยายวนนยิม  เนื้อออนออนออนระทมบาบมใจ 
 เหน็กระแหแหแหโบกหางเหนิ  แกวลองลองลองเดินสายชลไหล 
  แมลงภูทองทองทองมากนิไคล สวายหวายหวายไปแสวงรอย 
 จะหาเหยื่อเผือเผื่อเผื้อภักษา  เหลาเทพาพาพาส่ือสนสรอย 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๔๘-๔๙) 

  

สวนในกุมารคําฉันทก็พบวามีการใชกลบทตรีประดับในการแตงกาพยฉบัง ๑๖ 

เชนกัน ดังตอนที่วา 

 

 

 



 ๑๕๒ 

   เขาขันคูคูคูบน   กิ่งไมไซขน 
  ก็สงสําเนียงเสยีงหวาน 
   ยูงทองทองทองคัคณานต  เรงเรียกบริวาร 
  ตระบัดก็บนิจบัไศล 
   รวังรองรองรองรวังไพร  จับรุกขรมใบ 
  ก็จิกผลาผลพวง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๖๗) 
 

จากตัวอยาง จะเหน็วากลบทตรีประดับขางตนมีลักษณะคลายกับกลบทตรีประดับที่       

ใชในโคลงอักษรสามหมูของพระศรีมโหสถ ซ่ึงเปนวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง อีกทั้งกลบท    

ชนิดนีย้ังปรากฏในกลบทศริิวิบุลกิตติ์ ซ่ึงเปนวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายดวย  ผูวิจัยคาดวา

วรรณกรรมทั้งสองเรื่องอาจเปนแรงบันดาลใจใหกวหีญิงทั้งสามใชกลบทชนิดนี้กเ็ปนได ทั้งยังอาจ

กลาวไดวากลบทตรีประดับนี้  นาจะเปนลักษณะที่นยิมใชมาตั้งแตอดีตจนถึงสมัยตนรัตนโกสินทร         

ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร 

 

นอกจากกลบทชนิดตาง ๆ แลว ยังมีคําประพันธที่มีลักษณะคลายกลบทปรากฏอยูใน

วรรณกรรมดวย ดังตอนหนึ่งในนิพานวังนา ดังตอนที่วา 

 

  เสียเชิงที่เปนชาติชายกําแหง หาญเสียแรงรูรบสยบสยอน 

 เสียพระเกยีรดมิงกุฎโลกยฦๅขจร  เสียแรงรอนอรินราบทุกบุรี 

  เสียดายเดชเยาวเรศปโยรส เสียยศบุตรพระยาไกรสรสีห 

 เสียชีวิตรผิดแพพระบารม ี  เสียทีทางกตัญุตาจริง 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๓๕) 

 

การซ้ําคําที่ ๑ ในทุก ๆ วรรคนั้นเปนลักษณะที่ตรงกับขอกําหนดของกลบท              

บุษบงแยมผกา แตกลอนในนิพานวังนามวีรรคที่วา “หาญเสียแรงรูรบสยบสยอน” ไมไดซํ้าคําวา       

“เสีย” ในตําแหนงคําที่ ๑ ของวรรค อยางไรก็ตามพบวาในวรรคนี้มีคําวา “เสีย”  อยูที่คําที่ ๒ จึง        

อาจอนุมานไดวาพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรนาจะทรงตัง้พระทัยทีจ่ะใชกลบท       



 ๑๕๓ 

บุษบงแยมผกาในการนําเสนอวรรณกรรมในตอนนี้ก็เปนได  แตอาจเกิดขอผิดพลาดในการคัดลอก  

เพราะเมื่อยายคําวา “หาญ” ไปแทรก ไวกอนหนาคําวา “กําแหง” ในวรรคกอนหนานี้ก็จะไดกลอนที่      

มีลักษณะตรงกับลักษณะของกลบทบุษบงแยมผกาทีว่า “เสียเชิงที่เปนชาติชายหาญกําแหง   เสียแรง          

รูรบสยบสยอน” นั่นเอง  ซ่ึงลักษณะของกลบทบุษบงแยมผกานี้  อาจเรยีกวาเปนการเลนคําที่ใชคํา

เดียวกันอยูตนบาททุกบาทกไ็ด 

 

ในนิพานวังนาก็มีการแตงคลายกับกลบท คือตอนที่วา 

 

 พลปน ๆ พลประจําหดัถ   ใหจัดทวน ๆ จัดประจําหมาย 
 ที่ชักกฤช ๆ ชกัจากฝกกราย  สพายดาบ ๆ สพายเงื้อกรคอย 
 งากระบี่ ๆ งาจะถาโถม   กระโจมงาว ๆ กระโจมไมราถอย 
 บางซัดหอก ๆ ซัดตัดเศียรลอย  ตะบองพลอย ๆ ตะบองลงลองมือ 
 แลวโบกธง ๆ โบกเอาโชคศึก  ลวนฮึกเหิม ๆ ฮึกกระหึมหือ 
 ที่โลหถือ ๆ โลหโหกระพือ  คือท่ีฤทธิ ๆ คือทหารราม 

 (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๙) 

 

จะเห็นวากลอนขางตนมีลักษณะกลบท ๒ ชนิดและกลโคลงอีก ๑ ชนิด กลาวคือ            

คลายกับกลบทคุลาซอนลูก กลบทคมในฝก และกลโคลงพรางขบวน เพราะกลบทคลุาซอนลูกนั้น                

กําหนดใหมีการซ้ําคําที่ ๓ กับคําที่ ๖ และแทรกกระทู ๒ คําไปตลอดทุกวรรค  ดังตวัอยางทีว่า  

 

      พี่รักษเจานอยหฤๅเจาเฝาหนายหนี    
 ไมควรเปน ๆ ไดเชนนี ้   ไมพอท่ี ๆ ทํามารยา 

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, ๒๕๔๔: ๕๓๘)  

  

กลบทคุลาซอนลูกขางตนอานไดวา 

 

      พี่รักษเจานอยหฤๅเจาเฝาหนายหนี    
 ไมควรเปนนอยหฤๅเปนไดเชนนี ้  ไมพอท่ีนอยหฤๅท่ีทํามารยา 
 



 ๑๕๔ 

สวนกลบทในนิพานวังนาในตัวอยางที่ยกมาขางตนพบวาสวนใหญซํ้าคําที่ ๒ กับ           

คําที่ ๕ แตไมแทรกกระทู ๒ คําในแตละวรรคไปดังเชนกลบทคุลาซอนลูกแตอยางใด  

 

สวนลักษณะของกลบทคมในฝกนั้น กําหนดใหซํ้าคําถอยหลัง ๓ คําแรกของวรรคกับ             

คําที่ ๔, ๕ และ ๖ ในวรรคไปโดยตลอดทกุวรรค  เชนตวัอยางทีว่า   

 

      ปางเริ่มรักษจะหางเหิร                 

 สองใจเปนตองหมองเมิล   เขินขามคดิสเทินอาย 

(พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, ๒๕๔๔: ๕๔๑)  

 

ซ่ึงอานไดเปน 

 

       ปางเริ่มรักษรกัษเริ่มปางจะหางเหิร     
 สองใจเปนเปนใจสองตองหมองเมิล เขินขามคดิคิดขามเขินสเทินอาย 
 
แตวาในกลอนขางตนในนิพานวังนาจะมกีารซ้ําคําถอยหลัง ๒ คํา คือ คําที่ ๒ และ คําที ่๓ กับคําที่          

๔ และ คําที่ ๕ 

 

นอกจากนี้ลักษณะของกลอนในนพิานวังนาในตวัอยางที่ยกมาขางตนยังมีสวนคลาย       

กับลักษณะบังคับในกลโคลงพรางขบวนคอื ซํ้าคําถอยหลัง ๒ คูแรกในทุกบาท ดังตวัอยางทีว่า 

 

   เพี้ยง       ผองพักตร      จันทร 

    ศร  เนตรคม  บาดซ้ํา 

    งอน  แงงาม  มารยาตร 

    ลํ้า  ศักดิงาม เลอศดวย 

(กรมหมื่นไกรสรวิชิต, ๒๕๔๔: ๕๔๑) 

 

 



 ๑๕๕ 

กลโคลงพรางขบวนขางตนสามารถอานไดเปน 

 

    ผองพักตรพักตรผองเพี้ยง จันทร 
   เนตรคม คมเนตรศร   บาดซ้ํา 
   แงงามงามแงงอน   มารยาตร 
   ศักดิงามงามศกัดิลํ้า   เลอศดวยศกัดงิาม  
  

การซ้ําคําถอยหลัง ๒ คูแรกในทุกบาทของกลโคลงพรางขบวนจึงมีลักษณะคลายกบั          

การซ้ําคําถอยหลัง ๒ คําในกลอนในนพิานวังนาขางตน ตางกันที่รูปแบบคําประพันธที่ใชใน                    

การนําเสนอเทานั้น 

 

จะเห็นไดวากวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรใชทั้งรอยแกวและรอยกรองนําเสนอ

วรรณกรรม รอยแกวมีลักษณะคลายกับรอยแกวในการเขียนพงศาวดารปนกับการเขยีนจดหมายเหตุ

โหร สวนรอยกรองมีรูปแบบคําประพันธหลากหลายประเภท ทั้งกลอน โคลง ฉันท กาพย ราย และ      

กลบท คําประพันธแตละประเภทก็ยังมีชนดิของคําประพนัธที่ใชแยกยอยไปอีก  

  

แมวรรณกรรมของกวีหญิงจะใชคําประพนัธอยางหลากหลาย กย็ังมีขอบกพรองใน          

การใชรูปแบบคําประพันธชนิดตาง ๆ อยูบาง เพราะบางครั้งยังใชไมตรงตามบังคับฉันทลักษณของ              

คําประพันธชนิดนั้น ๆ  เมื่อนําเรื่องการใชรูปแบบคําประพันธของกวหีญิงไปเทียบเคียงกับของ           

กวีชายในสมยัตนรัตนโกสินทรแลวพบวาไมมีความแตกตางกันมากนักในเรื่องการใชรูปแบบ            

คําประพันธ  เพียงแตการนําเสนอของกวีหญิงอาจมีขอดอยอยูบาง  

 

ความสัมพันธระหวางเนื้อหาและรูปแบบ 

 

  เมื่อแบงประเภทของวรรณกรรมของกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรตามเนื้อหาของเรื่อง 

พบวาวรรณกรรมของกวีหญิงมีอยู ๒ ประเภท คือ สารคดีและบันเทิงคดี 

 

 



 ๑๕๖ 

 สารคดี (non-fiction) ตามความหมายในพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทยฉบบั

ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๕: ๒๘๖) หมายถึง “วรรณกรรมหรือส่ิงตีพิมพเกี่ยวกับขอเท็จจริง ไมใช        

นวนยิาย นิทาน บทละครหรอืกวีนพินธ สารคดีรวมไปถึงชีวประวัติ หนงัสืออางอิง ตํารา หนังสือ      

นําเที่ยว และหนังสือแนะนําวิธีการตาง ๆ (guide-books) หนังสือมีภาพประกอบสวยงามที่วางไว     

บนโตะกาแฟ (coffee-table books) ใหคนอาน ฯลฯ”  

 

 สวนกหุลาบ  มัลลิกะมาส (๒๕๑๗: ๑๗๖-๑๗๗) ไดกลาวถึงวรรณกรรมประเภทสารคดีวา 

“สารคดีคือเร่ืองที่มีเนื้อหาสาระอันที่จะใหความรู และความคิด บางเรือ่งก็ใหความบนัเทิงไปดวย       

(แตถือวาเปนความบันเทิงดานภูมิปญญา)” 

 

 นอกจากนี้ยพุร  แสงทักษิณ (๒๕๔๔: ๑๖) ไดแบงประเภทของวรรณกรรมตามลักษณะ      

เนื้อหา แลวกลาววา “สารคดีเปนวรรณกรรมที่มเีนื้อหามุงใหเกิดความรู หรือความคิดเปนสําคัญ        

สวนความบนัเทิงเพลิดเพลินเปนอันดับรองลงมา” 

 

 ตามคําจํากัดความขางตน จะเห็นไดวาวรรณกรรมประเภทสารคดีจะเนนที่ขอเท็จจริง           

หรือความจริง รวมทั้งความมสีาระเปนหลัก และเมื่อพิจารณาวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตน

รัตนโกสินทรที่ถือไดวาเปนสารคดีพบวามเีพียงเรื่องเดียวเทานั้น คือ จดหมายเหตุความทรงจํา            

แตเมื่อพิจารณาวามีวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรเร่ืองใดบางที่มีการกลาวถึง 

“ขอเท็จจริง” หรือ บันทึก “สาระ” ไว กจ็ะเหน็ไดวามีวรรณกรรมที่ตรงกับลักษณะของสารคดี             

ในขอนี้อยูอีกหลายเรื่องคือ นิพานวังนา  คําอธิษฐานของคุณพุม  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระ               

บางโขมด  เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ  นิราศวังบางยี่ขัน  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค และ              

เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร 

 

 มีขอสังเกตวาวรรณกรรมบางเรื่องมีลักษณะเปนวรรณกรรมแสดงอารมณความรูสึก และ

วรรณกรรมนริาศ ซ่ึงนาจะไปรวมอยูในประเภทบนัเทิงคดีมากกวาสารคดี  เพราะสวนใหญจะเปน        

เร่ืองที่กวีแสดงความรูสึกของตนที่มีตอคนรัก หรือเปนเรือ่งที่นิยมแตงขึ้นเพื่อกลาวถึงความรักและ 

ความโศกเศราอาลัยในระหวางการเดินทางจากคนรัก  แตวรรณกรรมประเภทแสดงอารมณ         

 



 ๑๕๗ 

ความรูสึก  ทั้งเพลงยาวและนิราศของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร มิไดเปนเรื่องที่กวีแสดงอารมณ

ความรูสึกของตนไวเทานั้น  หากยังเปนเรื่องที่กวีใชในการบันทึกเหตกุารณที่เกิดขึน้ ยอพระเกยีรติ

พระมหากษัตริยหรือยกยองบุคคลที่ตนเคารพนับถือศรัทธา รวมทั้งเพื่อกลาวลอเลียนเสียดสีบุคคล        

จริงในสังคมดวย  ลักษณะเชนนี้ตรงกับผลสรุปของสุภา ทิวถนอมที่ศึกษาวิจยัเร่ือง “วิเคราะห

วรรณกรรมกลอนเพลงยาว” แลวไดขอสรุปวา “เพลงยาวสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไมใชเปน

จดหมายรักเพยีงอยางเดียว แตเพื่อประโยชนอ่ืน ๆ ดวย เชน เปนการบนัทึกเหตุการณ สรรเสริญ            

พระเกยีรติยศพระมหากษัตริย ส่ังสอน หรือลอเลียนเสียดสีผูอ่ืนดวย” (อางใน ยุพิน  ธชาศรี,  

๒๕๑๗: ๔๗)  

 

 สวนบันเทิงคดี (fiction) ตามความหมายในพจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๕: ๑๘๑) หมายถึง “วรรณกรรมประเภทจินตนาการที่แตงขึน้ โดยปรกติ        

จะเปนรอยแกว บันเทิงคดไีมครอบคลุมถึงกวีนพินธและบทละคร ถึงแมวางานทั้ง ๒ ประเภทนี้จะมี

รูปแบบเปนบนัเทิงคดีเพราะวาจะตองสรางขึ้นหรือประดิษฐขึ้น แตในปจจุบันคําวา บันเทิงคด ี

โดยทั่วไปหมายถึงนวนิยาย เร่ืองสั้น และเรื่องที่แตงขึ้นทํานองเดียวกนันี”้  

  

 กุหลาบ  มัลลิกะมาส (๒๕๑๗: ๑๘๑) กลาวถึงวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีวาหมายถึง        

“เร่ืองที่แตงขึ้นโดยอาศยัเคาความจริงของชีวิตมนษุย แตไมใชเร่ืองจริงแททีเดยีว” และยังไดกลาว          

ไวดวยวา  

  

      ถาพิจารณาดูบันเทิงคดี จะเห็นวาประกอบดวยเหตุการณ (events หรือ incidences หรือ 

plot) + บุคคล (characters) หรือโครงเรื่อง (plot) คนที่อยูในโครงเรื่อง ฉะนั้นในการอาน 

บันเทิงคดีเรากต็องดู 

        ๑. เหตุการณ (events) โครงเรื่อง (plot) 

      ๒. ตัวบุคคล (characters) หรือตัวละครในเรื่องรวมตลอดถึงการสนทนา (dialoque) 

ของบุคคลเหลานั้น 

      ๓. การกลาวถึงลักษณะหรือสถานภาพธรรมดาของชีวิต หรือการแสดงทัศนะ อยางใด  

อยางหนึ่งเกี่ยวกับมนษุย = สารัตถะ (theme) ของเรื่อง 

      ๔. สถานที่และเวลา (setting) ที่เปนฉากและชวงระยะเวลาในการดาํเนินเรื่อง 



 ๑๕๘ 

 สวนเอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย (๒๕๓๕) ของมหาวิทยาลัย                  

สุโขทัยธรรมาธิราชไดอธิบายความหมายของบันเทิงคดีไววา “บันเทิงคดี (fiction) คือ เร่ืองที่เขียน            

หรือแตงขึ้นโดยมุงใหความบันเทิงแกผูอาน วรรณกรรมประเภทนี้แตเดิมเรียกวา เร่ืองอานเลนหรือ

หนังสือประโลมโลก” 

 

 นอกจากนี้ยพุร  แสงทักษิณ (๒๕๔๔: ๑๖) ไดแบงประเภทของวรรณกรรมตามลักษณะ          

เนื้อหา แลวกลาววา “บันเทิงคดีเปนวรรณกรรมที่มเีนื้อหามุงใหเกิดความบันเทิงเพลิดเพลินเปน           

สําคัญ สวนความรูเปนอันดับรองลงมา” 

 

แมคําจํากดัความของคําวา “บันเทิงคด”ี ของนักวิชาการบางทานที่วา “บันเทิงคดีไม            
ครอบคลุมถึงกวีนพินธและบทละคร”  แตผูวิจัยเห็นวาประเด็นหลักของความเปนบนัเทิงคดีคือเปน 
เร่ืองที่สรางหรือประดิษฐขึน้เพื่อมุงใหความบันเทิงแกผูอานเปนสําคัญ โดยอาจอาศัยเคาความจริง        
ของชีวิตมนุษย แตไมใชเร่ืองจริง เปนเพยีงเร่ืองเลาที่แตงขึ้นมาเทานั้น  จึงนาจะนับวรรณกรรมของ           
กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรที่เปนกวนีิพนธและบทละครที่แตงขึ้นโดยมีจดุประสงคเพื่อความ
บันเทิงเปนหลัก หรือเปนเรื่องที่แตงขึ้นโดยมีการเลาเรื่องเปนแกนของเรื่อง รวมไวเปนวรรณกรรม
ประเภทบนัเทงิคดีดวย ดังนัน้วรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรที่นาจะถือไดวาเปน
วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีมี ๕ เร่ืองดวยกัน กลาวคือ กุมารคําฉันท  บทละครเรื่อง                              
พระมะเหลเถไถ  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  เพลงยาวสามชาย  และบทสักวาตาง ๆ ดวย  
  

 เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเนื้อหาและรูปแบบแลวพบวา กวีหญิงนํารอยแกวมาใชกับ

เนื้อหาของเรื่องประเภทสารคดี ในที่นี้คือ จดหมายเหตุความทรงจํา  ซ่ึงมีจุดประสงคในการแตงเพือ่

บันทึกเหตุการณทางประวัตศิาสตร วรรณกรรมเรื่องนี้จงึมีรายละเอียดของเรื่องราวและเหตุการณ          

วัน เวลา และสถานที่ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ในสังคมในสมัยนั้นปรากฏเปนจํานวน          

มาก กลาวไดวาผูประพันธใชรูปแบบไดเหมาะแกเนื้อหาที่จะนําเสนอ เพราะรอยแกวมีรายละเอียด

มากกวาและมกีารนําเสนออยางตรงไปตรงมา ทําใหเร่ืองกระจางชดัมากกวารอยกรองที่มี               

รายละเอียดนอยกวาจึงตองตีความทําความเขาใจ  จดหมายเหตุความทรงจําจึงเปนวรรณกรรม                    

ที่ยังคงขอเท็จจริงทางประวตัิศาสตรไวไดอยางชัดเจน 

 



 ๑๕๙ 

  สวนรอยกรองนั้น พบวาสามารถนําไปใชกบัเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งที่เปนสารคดีและ          

บันเทิงคดี  สารคดีที่ประพันธดวยรอยกรองนั้น มักเปนเรือ่งที่กวีบันทกึเหตุการณทีเ่กดิขึ้น หรือ           

ยอพระเกียรตพิระมหากษัตริยหรือยกยองบุคคลที่ตนเคารพนับถือศรัทธา หรือลอเลียนเสียดสี               

บุคคลอื่นปะปนไปกับการแสดงอารมณความรูสึกของกวี  การที่กวีหญิงเลือกใชรอยกรองจึงนับวา

เหมาะสม  นอกจากจะแสดงฝมอืทางวรรณศิลปแลว ยังสามารถสรางอารมณความรูสึกและ             

กอใหเกิดความสะเทือนใจมากกวาการใชรอยแกวที่มีลักษณะการเขียนที่ตรงไปตรงมาอีกดวย 

 

 สวนวรรณกรรมรอยกรองที่มีเนื้อหาประเภทบันเทิงคดนีั้น กวีหญิงดําเนินตามความนิยม            

ของสมัยตนรัตนโกสินทรทีน่ิยมนําเสนอวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีดวยรอยกรอง  ในยุคนี้เร่ิมมี       

การแปลบันเทงิคดีรอยแกว เชน วรรณกรรมเรื่องสามกก และราชาธิราช  ยังไมมีวรรณกรรม               

บันเทงิคดีที่แตงเปนรอยแกว เพราะเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกในสมยั           

รัชกาลที่ ๕  

  

  เมื่อพิจารณาจากภาพรวม จึงกลาวไดวาเนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมของกวีหญิงใน          

สมัยตนรัตนโกสินทรมีความสอดคลองกัน 

 

การเลาเรื่อง 

  

จากที่ไดกลาวมาขางตนวา “นาจะนับวรรณกรรมของกวีหญิงที่เปนกวีนิพนธและบทละคร           

ที่แตงขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อความบันเทิงเปนหลัก หรือเปนเรื่องที่แตงขึ้น โดยมีการเลาเรื่องเปน         

แกนของเรื่องรวมไวเปนวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดดีวย” นั้น ผูวจิยัเหน็วามวีรรณกรรมของ                      

กวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรที่จัดวาเปนวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีทั้งสิ้น ๕ เร่ืองดวยกัน คือ            

กุมารคําฉันท  บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  เพลงยาวสามชาย  และ         

บทสักวาตาง ๆ ดวย  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิัยจะศึกษาประเด็นของการเลาเรื่องในวรรณกรรม             

ประเภทบนัเทงิคดีของกวหีญิงในสมัยตนรัตนโกสินทร เพื่อแสดงใหเห็นวากวหีญิงมีความสามารถ

สรางสรรควรรณกรรมประเภทนี้มากนอยเพียงใด โดยจะศึกษาในดานโครงเรื่อง  วิธีเลาเรื่อง                

ตัวละคร  และฉากและบรรยากาศ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 



 ๑๖๐ 

๑.  โครงเรื่อง 

  

 โครงเรื่อง (plot) ของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรนั้น              

มีที่มาจาก ๒ แหลง คือจากวรรณกรรมเรือ่งเดิมที่มีโครงเรื่องอยูแลว และจากจินตนาการของกว ี

 

 วรรณกรรมทีก่วีหญิงดําเนนิตามโครงเรื่องเดิมซึ่งมีอยูแลวในอดีต ไดแก กุมารคําฉันท                

ที่มีเคาโครงเรื่องมาจากเวสสันดรชาดก ซ่ึงเปนเรื่องในขทุทกนิกาย ที่รวมอยูในพระสุตตันตปฎก            

หรือพระสูตรในพระไตรปฎก  สวนเพลงยาวสามชายกต็ัดตอนเอาวรรณคดีเร่ืองอิเหนามาใชใน          

การโตตอบเพลงยาว  นอกจากนี้ยังมีบทสกัวาตาง ๆ ของคุณพุม ซ่ึงไดตัดตอนวรรณคดีเร่ืองตาง ๆ          

มาใชเปนเรื่องในการเลนสักวาโตตอบเชนกัน คือ  เร่ืองอิเหนา เลนตอนเสี่ยงเทียน ตอนชนไก และ             

ตอนสึกชี  เร่ืองพระอภยัมณี เลนตอนเกีย้วนางสุวรรณมาลี  เร่ืองรามเกียรติ์ เลนตอนทาวมาลีวราช         

วาความ  สวนเร่ืองคาว ีเลนตอนนางคันธมาลีหึง และเรือ่งสังขทอง เลนตอนเลือกคู  

 

 แมวาวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีที่นํามาจากเรื่องที่มีอยูแลวจะมิไดแสดงใหเห็น

ความสามารถในการผูกเรื่องหรือสรางสรรคโครงเรื่องใหมของกวีหญิง แตจะเหน็ไดวากวีหญิง            

ทั้งพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล และคุณพุม            

ตางก็มีความสามารถในการนําเสนอใหเร่ืองดําเนินไปตามโครงเรื่องเดิมไดเปนอยางดี 

 

 สวนวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีที่กวหีญิงใชจินตนาการในการผกูเรื่องขึ้นมาใหม ไดแก   

บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ และบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง ซ่ึงเปนผลงานของคุณสุวรรณทั้ง         

สองเรื่องนั้น จะเหน็ไดวาคุณสุวรรณไดใชความคิดสรางสรรคในการผูกเรื่องใหมีความแปลกใหม 

กลาวคือ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถเปนเรื่องที่คุณสวุรรณนําเคาเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ มาใชใน             

การผูกเรื่อง โดยกําหนดใหตัวเอกของเรื่องตองออกไปผจญภัยในปา จากนั้นจึงไดนางในระหวางที่          

พานางเดนิทางกลับเมืองก็ตองเผชิญกับศัตรูคือยักษ  

 

 สวนในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองคุณสุวรรณก็ไดนําเอาชื่อตัวละครตาง ๆ ในวรรณคดี

มารอยเรียงเขาดวยกัน โดยใหตัวละครเหลานั้นมีบทบาทไมเหมือนตนเรื่องเดิม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถและความคิดสรางสรรคในการผูกเรื่องของคุณสุวรรณไดเปนอยางดี  



 ๑๖๑ 

๒.  วิธีเลาเรื่อง  

  

 วิธีเลาเรื่องในวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรสวนใหญ          

เลาเรื่องโดยผูเลาเรื่อง (narrator) ไมปรากฏอยูในเรื่อง หรือผูเลาเรื่องเปนผูรูรอบ หรือผูเลาเรื่องแบบ         

ผูรู (omniscient) ซ่ึงหมายถึงผูเลาเรื่องที่สามารถรู การกระทําและความคิดของตัวละครทุกตัว  เชน          

วิธีเลาเรื่องในเรื่องกุมารคําฉันทที่ใชวิธีเลาเรื่องในลักษณะนี้  อาทิ มีการกลาวถึงการครุนคิดของ             

ชูชก ในระหวางการขอพระชาลีและพระกณัหาจากพระเวสสันดรวาหากตนไดพระกมุารทั้งสอง   

มาแลว ตนตองขมขูใหพระกุมารทั้งสองหวาดกลวั เพราะพระกุมารทั้งสองเปนหนอเนื้อเชื้อกษัตริย 

โดยเฉพาะเดก็ชายเชนพระชาลียอมมีความถือตัวอยูมาก อาจเปนเหตุใหยากแกการปกครองใน             

ภายหนาได เชนที่วา 

 

   ปางเถายินถอยที่แถลง  โวหารกําแหง 

  ก็คิดเฉลียวเฉียวฉุน 

   ชรอยชาลีลูกขุน   แตยงัดรุณ 

  จะพรองสามารถอาจอง 

   มยุเรศฤๅจะสญูเสียพงศ  ยอมมีแวววง 

  ที่หางบหอนหายลาย 

   หนึ่งหนามแหลมใครเกลาปลาย เอออันเชื้อชาย 

   กระษัตริยประเสริฐมหาศาล 

    มักมีทิษฐิมากมาน  ดื้อดึงสันดาน 

   บถอมบถอยถือกาย  

    แมนกูขอไดดงัหมาย  เปนทาสเห็นชาย 

   จะพานเกะโกงโฉงเฉง 

    ปากกลาหนาสดเสียงเครง บมิใครกลัวเกรง 

   แลใชจะเกยีจการงาน 

    จํากูสําทับพจมาน  แตแรกพบพาน 

   จักดูช้ันเชิงฉันใด 

 



 ๑๖๒ 

    ตรึกพลางชีชาติเข็ญใจ  พูดพองแอมไอ 

   ตระคอกตระคัน้คําราม 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๒๙) 

 

 สวนในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถคุณสุวรรณก็ไดใชวิธีเลาเรื่องที่มีผูเลาเรื่องแบบผูรู        

เชนกัน กลาวคือ คุณสุวรรณจะเลาเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตลอด รูถึงความรูสึกนึกคิดของตัวละคร          

เชนเมื่อเลาถึงตัวละครเอกคอื พระมะเหลเถไถ คุณสุวรรณก็เลาแบบรูถึงความคิดของ                       

พระมะเหล เถไถวาจะออกไปเที่ยวปาเพื่อหาความบันเทงิ ดังตอนที่วา 

 

 วันหนึ่งพระจงึมะหลึกตกึ   มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข 

 แลวจะไปเทีย่วชมมะลมเต  มะโลโตโปเปมะลูตู 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๗) 

 

 สวนในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง คุณสุวรรณก็เลาเรื่องดวยวิธีเดยีวกนักับบทละครเรื่อง

พระมะเหลเถไถ เชนตอนทีก่ลาวถึงความคิดของพระอณุรุทที่จะแกแคนอิเหนากบันางสุวรรณมาลี

วา 

 

  เมื่อนั้น    พระอุณรุทผูรุงรัศมี 

 สมสูอยูดวยนางจันท ี   ภูมีตรีตรึกนกึใน 

 แคนดวยอิเหนากุเรปน   กับสุวรรณมาลีศรีใส 

 เอานางจันสุดายาใจ   ไปยกใหพระสมุทบุตรระตู 

 เสียดายวงศอสัญแดหวา   พระราชาเคืองแคนแสนอดสู 

 เหมเหมสุรินดหูมิ่นก ู   จะไดดูฤทธิ์กนัในวันนี ้

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ข: ๒๗) 

 

 จากตัวอยางทีย่กมาขางตนนีก้ลาวไดวากวหีญิงนิยมใชวธีิเลาเรื่องแบบผูเลาเรื่องที่เปนผูรู         

คือรูเร่ืองราวทั้งหลายที่เกดิขึน้โดยละเอยีด รูแมกระทั่งความคิดของตัวละคร  การที่กวใีชวิธีเลาเรื่อง



 ๑๖๓ 

เชนนี้  นาจะเปนเพราะเปนวิธีที่งาย ไมซับซอน ประกอบกับในสมัยตนรัตนโกสินทรก็นิยมใชวธีินี้      

อีกทั้งยังไมปรากฏวิธีเลาเรื่องในลักษณะดวย 

  

๓.  ตัวละคร  

  

 ตัวละครในวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดขีองกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรสวนใหญจะ        

เปนตัวละครที่เรียกวา “ตัวละครมิติเดียว (flat character)” ซ่ึงหมายถึงตวัละครที่มีลักษณะนิสัยหรือ

พฤติกรรมที่มีลักษณะเดยีว และคงลักษณะเชนนีต้ลอดเรื่องโดยไมเปลี่ยนแปลง ทําใหผูอานเขาใจ          

และจดจําลักษณะของตวัละครแตละตัวไดงาย  บางครั้งมีผูเรียกตัวละครที่มีลักษณะนสัิยที่ไม         

ซับซอนและเขาใจงายนี้วาตวัละครเชิงเดีย่ว (simple character)  เชน “พระมะเหลเถไถ” ในบทละคร

เร่ืองพระมะเหลเถไถ ทั้ง ๆ ที่เปนกษตัริยแตก็ไมทิ้งกิริยานาขัน อาจเปนเพราะคุณสุวรรณแตง

วรรณกรรมเรือ่งนี้ขึ้นเพื่อลอเลียนเสียดสวีรรณกรรมประเภทบทละคร ตัวละครเอกของเรื่องจึงตอง     

เปนกษตัริยทีม่ีพฤติกรรมตลกขบขัน เชนในตอนทีก่ลาวถึงบทลงสรงที่โดยทั่วไปแลวบทลงสรง         

ของตัวละครที่เปนกษตัริยจะเนนที่ความงดงามในกิริยาทาทาง แตบทลงสรงของพระมะเหลเถไถ           

นั้น  ผูแตงกลาวถึงกิริยาของพระมะเหลเถไถไวอยางนาขันวา 

 

 สระสรงทรงสุคนธปนตลึก  ลูบไลไปปกกะโงโก 

 สนับเพลาเชิงไชกะไรโจ   ภูษาสีสะโรกะโปลัน 

 . . . 

 ธํามรงคจนิดากะราชอน   ตลุดฉุดอรชรมะลอนชัน 

 ดูเลือบเชือบเหลือบแลกะโปงโลง  งามดังปงโปงกํางั๋นกัน๋ 

 กะงวยกวยฉวยพระแสงมะแรงตัน  มอระตอก็รันขึ้นอาชา 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๙-๑๐) 

 

 นอกจากนี้ตวัละครอื่น ๆ ในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถก็มีพฤติกรรมแสดงถึงความ          

นาขันเชนกัน อาทิ เหลาเสนาของพระมะเหลเถไถ คุณสุวรรณกก็ําหนดใหแสดงกิริยาตาง ๆ ดวย         

ทาทางไมอาจหาญผิดกับกิริยาของทหารหาญทั่วไป เชนตอนที่กลาวถึงทหารออกเดนิทางกลับ   

บานเมืองวา 



 ๑๖๔ 

 ออกจากพลับพลามะลาโท  ทวยหาญขานโหตะลุยปุย 

 ดัดดั้นบัน่บุกปุกปุย   อีหลุกขลุกขลุยมะลุยปอย 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๒๒) 

  

 ดานพฤติกรรมของนางตะแลงแกงนั้น แมวาคุณสุวรรณจะตั้งใจใหวรรณกรรมเรื่องนี้เปน       

เร่ืองลอเลียนเสียดสี  แตไมไดสรางตัวละคร “นางตะแลงแกง” ซ่ึงเปนนางกษัตริย ใหมีพฤติกรรม         

ตลกขบขันมากนัก ยังคงมีกริิยามารยาททีง่ดงามอยูบาง เชนในตอนทีน่างถูกเทพอุมสมมาพบกับ             

พระมะเหลเถไถ นางก็แสดงอาการถือตัว ดังกลอนที่วา 

 

   เมื่อนั้น    โฉมนางตะแลงแกงมะแลงเกา 

 ลืมเนตรเห็นองคมะลงเทา  นงเยาวเคืองขดัปดกร 

 เออไฉนไยทํากะลํากัก   มาหาญหักไมเกรงมะเลงฉอน 

 ขาอยูถึงภารากะลาตอน   ไปลักพามาชอนมะลอนไช 

 (คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๑๘) 

 

 สวนในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองนั้น ความที่คุณสุวรรณแตงตองการนําเอาชื่อตัวละคร         

ตาง ๆ ในวรรณคดีมารอยเรียงเขาดวยกัน  โดยดําเนินเรื่องใหมใหตวัละครเหลานั้นมบีทบาทไม

เหมือนเดิม แตดวยการที่มีการกลาวถึงชื่อตัวละครจํานวนมากปะปนกนัไปมา  ทําใหผูอานไม          

สามารถจับเนื้อความของเรื่องไดวาตวัละครใดมีบทบาทเกี่ยวของสัมพันธกันอยางไร  ตลอดจน          

ไมสามารถจับประเด็นเรื่องพฤติกรรมของตัวละครแตละตัวและลักษณะของตวัละครแตละตัวมา

วิเคราะหได  แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลว  จะเห็นไดวาพฤติกรรมของตัวละครตาง ๆ ในเรื่องจะ          

เปนไปตามบทบาทของตัวละครที่นิยมแตงกันอยูแลวในวรรณคดแีบบจักร ๆ วงศ ๆ คือ ตัวละคร       

ชายเปนกษัตริยที่มีความกลาหาญ รบเกงและมีความมุงมัน่ สวนตวัละครหญิงก็เปนกลุสตรีผูมี

กิริยามารยาทงดงาม  สวนตวัละครอื่น ๆ ก็จะมีบทบาทแตกตางกันไปตามทองเรื่อง 

  

 สําหรับตัวละครในวรรณกรรมที่ตัดตอนมาจากโครงเรื่องเดิม เชนเรื่องกุมารคําฉันท                  

ผูทรงนิพนธกไ็ดกําหนดใหตัวละครตาง ๆ ในเรื่องมีลักษณะและพฤติกรรมตามโครงเรื่องที่มีมา                     

แตเดิม โดยใหพระเวสสันดรเปนผูมีความเมตตาและปรารถนาจะบริจาคทานเพื่อหวังบรรลุ                   



 ๑๖๕ 

พระโพธิญาณจึงละทิ้งความกังวลใด ๆ  สวนพระนางมทัรีก็เปนสตรีที่มีกิริยามารยาทงดงาม รักและ       

เปนหวงพระโอรสและพระธิดา  ฝายพระชาลีและพระกณัหาก็เปนตวัละครเด็กที่หวาดกลัวภัยทีจ่ะ         

มาถึงตน สวนชูชกนั้นเปนตวัละครที่เหน็แกตัว มกีิริยาเลวทรามตามทองเรื่องนั่นเอง  

 

 นอกจากนี้การบอกบทเปนตวัละครตาง ๆ ของคุณพุมในวรรณกรรมเรือ่งเพลงยาวสามชาย            

และบทสักวาตาง ๆ นั้น ความเปนตัวตนของคุณพุมปรากฏอยูในตวัละครเหลานั้นดวย  เพราะ              

การกําหนดตวัละครใหแกผูบอกบทแตละคนนั้น ไดมีการคํานึงถึงตัวตนของผูบอกบท อาทิ                        

ในเพลงยาวสามชาย คุณพุมไดบทเปนมะเดหวี เพราะเปนผูหญิงคนเดียวในหมูผูบอกบทสักวา                

ในบทสักวาเรือ่งสังขทอง ตอนเลือกคูที่คุณพุมไดเปนนางมณฑา เพราะมีอายุมากแลว  เชนเดียวกับ

สักวาเรื่องพระอภยัมณี ตอนเกี้ยวนางสวุรรณมาลี คุณพุมก็ไดบทเปนนางสุวรรณมาลี เพราะมีอายุ

มากกวาคนอืน่ ๆ ที่รวมเลนสักวาอีกเชนกนั 

 

 กลาวโดยสรุปคือลักษณะของตัวละครในวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทร           

เปนตัวละครแบบมิติเดียว เพราะมีลักษณะนิสัยที่ไมซับซอนและเขาใจงาย ไมมีความหลากหลายใน 

พฤติกรรมมากนัก นาจะเปนเพราะในสมยัตนรัตนโกสนิทร  การกําหนดบทบาทและลักษณะของ         

ตัวละครในเรื่องเลายังไมหลากหลาย  ยังไมมีการพัฒนาตัวละครในลกัษณะของตวัละครแบบ        

หลายมิติ (round character) แตอยางใด จึงทําใหวรรณกรรมของกวีหญิงดําเนินไปตามขนบการแตง       

ในสมัยนัน้ 

 

๔.  ฉากและบรรยากาศ 

  

 การบรรยายหรือพรรณนาฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีของกวีหญิง

สมัยตนรัตนโกสินทรนั้นเปนไปเพื่อกอใหเกิดภาพอารมณและความรูสึกตามทองเรื่อง  และยังเปน          

การแตงตามขนบนิยม (convention) ของการแตงวรรณกรรมอีกดวย ดังในกุมารคําฉันท พระเจา             

บรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล ทรงพรรณนาฉากและ

บรรยากาศในเวลาเย็นขณะทีชู่ชกพาพระชาลีและพระกณัหาเดินทางออกจากปาไววาในปามีความ 

วังเวงและนาหวาดกลัว เพราะมีบรรดาสัตวรายตาง ๆ รวมทั้งอาจมีผีปาที่สถิตอยูในปาดวย            

นอกจากนี้ ยังทรงกลาวถึงลมในปาที่พัดเหลาพืชพรรณตาง ๆ ใหหกัโคนไปดวย ดังคําประพันธทีว่า  



 ๑๖๖ 

   โปงปาสงัดพจนผี  ชนิครวญครหวนโหย 

 หอยโหนตระโงนสทวโวย  ววิไหวทิรุกขครึม 

   เสือสิงหกระทงิมฤคราย  คชพลายกระหึมหึม 

 แรดหมีบมีพจนงึม   สงัดเงียบยเยยีบเย็น 

 . . . 

   พฤกษาที่ทรงผลแลดอก  ระยะงอกผกาบาน 

 หักโคนพกิลสหสดาล   ดลดูมหัศจรรย 

   ลมพัดรบัดรุกขก็โบก  ปรตโยกกระทัง่กัน 

 ขุนเขาถเกิงสุจทงัน   ธฤจิตรจะปรานี 

   วาตาฉะฉากระชะกระฉิว  ใบไมปลิวสุวารี 

 มืดคลุมชอุมมรควิถี   จรเงียบยะเยียบดง 

   รอนรอนพระสูริยจะดับ  จรลับไศลลง 

 พราหมณพาธสองวรนุวงศ  ประตูพงวนาสัณฑ 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๙๕) 

 

 สวนในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ คุณสุวรรณก็กลาวถึงฉากและบรรยากาศของเรือ่งไว            

แตมีไมมากนกั เชนตอนทีก่ลาวถึงฉากตอนตนเรื่องในเมืองของพระมะเหลเถไถวา 

 

   เมื่อนั้น    พระมะเหลเถไถมะไหลถา 

 สถิตยังแทนทองกะโปลา   ศุขาปาลากะเปเล 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๗) 

  

 สวนฉากชมธรรมชาติของพระมะเหลเถไถใหอารมณตางจากฉากชมธรรมชาติของ                

ตัวละครในวรรณกรรมไทยเรื่องอื่น ๆ เพราะเนนไปที่ความขบขันมากกวาความรูสึกอื่น ๆ  เชน          

ตัวอยางในตอนที่วา 

 

 พระชมปกษากะลาชอน   กะลาฉินบินวอนกะลอนโฉ 

 กะลิงเฉียบเหยยีบแตวเคาแมวโม  เคาเมงหมิ่นผินโผพะโวตา 



 ๑๖๗ 

 พะวาติบจิบจาบคาบไข   ขาบเคียงเขาไฟไถลถา 

 ถลาโถมโจมจับมารับกา   รับกันจําพนัจากะสาลม 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ก: ๑๑-๑๒) 

 

 ในบทละครเรือ่งอุณรุทรอยเรื่องไมปรากฏวากลาวถึงฉากและบรรยากาศของเรื่องไว             

แตอยางใด ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณสุวรรณตองการนําเสนอตัวละครที่หลากหลายเปนหลัก                 

การกลาวถึงฉากและบรรยากาศของเรื่องจงึเปนประเด็นที่คุณสุวรรณไมไดใหความสาํคัญ 

 

 การที่เพลงยาวสามชายและบทสักวาตาง ๆ ไมปรากฏวามกีารกลาวถึงฉากและบรรยากาศ         

ของเรื่อง  อาจเปนเพราะเปนเรื่องที่กวีแตงขึ้นดวยวิธีการโตตอบสด ๆ  ผูรับสารซึ่งก็คือผูที่รับฟง         

การบอกบทในแตละครั้งจึงจําเปนตองจนิตนาการฉากและบรรยากาศของเรื่องเอง  โดยไมมี                         

ผูบอกบทกลาวถึงฉากและบรรยากาศ  อยางไรก็ตามมีผูบอกบทบางคนบอกบทในลักษณะของ          

การเทาความถงึวรรณกรรมตอนที่กําลังจะเลนและกลาวถึงฉากในตอนนั้น ๆ ไวเพียงเล็กนอย เชนที่                 

คุณพุมเทาความถึงเหตุการณในเรื่องอิเหนา ตอนเสี่ยงเทยีนไววา 

 

   สักรวามะเดหวีทวงทีสวย  ตรัสอยูดวยสองยุพานางบาหยัน 

 องคอิเหนาเลาก็คิดมาติดพนั  จะไปเสีย่งเทียนสําคัญรูแยบคาย 

 จึงตรัสชวนพระธิดายุพาภักตร  จากตําหนักจรจรัลรีบผันผาย 

 พรอมเหลาสาวสุรางคเจาขรัวนาย  มาถึงทายที่สถานลานวัด  เอย 

(คุณพุม, ๒๕๓๔: ๒๕) 

 

 สวนการเทาความในการเลนเรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึงนั้น คุณพุมไดกลาวไววา 

 

   สักรวาวันนี้ปลอยใหลอยเมฆ เปนองคเอกอคัเรศมเหษ ี

 แจงวานางผมหอมยอมยนิด ี  อยูในทีก่ับองคพระทรงฤทธิ์ 

 ใหสุดแสนแคนขัดอัดอั้น   มิไดทันแตงองคทรงภูษิต  

 จากตําหนักภกัตรแดงเดินแผลงฤทธิ์ ถึงบัลลังกไมนั่งชิดยนืพิศ  เอย 

(คุณพุม, ๒๕๓๔: ๓๕) 



 ๑๖๘ 

 นอกจากนี้ยังมกีารเทาความและการแจกบทตัวละครใหแกผูบอกบทแตละคนในการเลน              

เร่ืองพระอภยัมณี ตอนเกี้ยวนางสุวรรณมาลี ดังตอนที่คุณพุมกลาวไววา 

 

   สักรวามาภวิาทบาทบงกช ถวายบทบรมกรมพยัญชนะ 

 เปนอไภยภวูเรศวิเศษกลอน  บทสมรมาลีลํานี้นะ 

 พระมหาสงครามวาตามที ่  เปนอรุณรัศมทีีเถิดนะ 

 สินสมุทกุมารานั้นหนาจะ  พระองคประเสริฐเปนฉันเหน็ด ี

 เมื่อรวมลํากําปนสุวรรณมาศ  ทรงซอนเรนเลนพะรราชสารศรี 

 ทรงโศกเศราเขาหานางมาล ี  จบบทนี้พระอไภยวาไป  เอย 

(คุณพุม, ๒๕๓๔: ๑๙) 

  

 การบรรยายและพรรณนาฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัย                           

ตนรัตนโกสินทรนั้นพบวามอียูไมมากนัก สวนใหญจะเปนการกลาวถึงเพียงเล็กนอยเพื่อสราง           

ภาพและอารมณความรูสึกตามทองเรื่องเทานั้น เพราะวรรณกรรมของกวีหญิงลวนเปนบทรอยกรอง     

และบทละครที่ไมไดเนนในเรื่องการบรรยายและพรรณนาฉากและบรรยากาศของเรือ่งดังเชนใน

วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีที่เปนรอยแกว 

 

 โดยสรุปแลวการวิเคราะหวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร         

ในดานโครงเรื่อง วิธีเลาเรื่อง ตัวละคร รวมทั้งฉากและบรรยากาศในเรื่องนั้น จะชวยใหเห็นไดวา           

กวีหญิงในสมยันั้นไดสรางสรรคเร่ืองเหลานี้ขึ้นดวยความคิดและจนิตนาการ สงผลใหเกิด           

วรรณกรรมทีม่ีความแปลกใหมในขณะนัน้  แตอยางไรก็ตามยังมีบางสวนในวรรณกรรมที่กวหีญิง        

ไดดําเนินรอยตามขนบในการแตง  เหตุเพราะกวีคงไมสามารถหลีกหนีความนยิมของยุคสมัยไปได 

ตราบใดที่กวียงัเปนสวนหนึง่ของสังคมและยุคสมัย กวีคงจะคิดนอกกรอบที่มีอยูไดเพยีงบางสวน        

แตอีกสวนหนึง่จะยังคงอยูในกรอบของสังคม ซ่ึงไมแตกตางจากวรรณกรรมของกวีชายในสมัยนัน้ 

 

 

 

 



 ๑๖๙ 

ขนบนิยมในวรรณกรรม 

 

 ขนบนิยม (convention) ในวรรณกรรม หรือที่มีการเรียกตางกันไปเปน “ธรรมเนียมนยิม” 

(กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๗: ๑๙๖) หรือ “สัญนิยม” (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕: ๑๑๕-๑๑๖)         

คือ ลักษณะที่เปนแบบแผนที่มักปรากฏขึ้นในวรรณกรรมของไทย โดยทัว่ไปแลวขนบนิยมใน 

วรรณกรรมไทยมีอยูหลายประการดวยกนั คือ บทไหวครู (ประณามพจน)  บทชมเมือง บทชมนก          

บทชมไม บทชมโฉม บทแตงองคทรงเครื่อง บทชมรถ บทคร่ําครวญ และบทอัศจรรย รวมทั้ง            

อนุภาคตาง ๆ ที่มักปรากฏในวรรณกรรมไทย อาทิ อนภุาคอุมสม อนุภาคการแปลงกาย การลําดับ           

เร่ืองโดยเริ่มจากการประพาสปาหรือผจญภัยของตวัละครเอก จากนัน้จงึไดนาง ตองตอสูกับศัตรู         

แลวจึงคืนเมือง เปนตน นอกจากนี้พบวากวนีิยมบอกชื่อของตนไวตอนตนเรื่องหรือทายเรื่องและ              

นิยมกลาวถอมตนไวดวย 

 

 นอกจากนี้  ยงัพบวามีขนบนยิมในทางฉนัทลักษณดวย กลาวคือ กลอนบางประเภทจะ           

ขึ้นตนดวยวรรครับ เชน กลอนเพลงยาว สวนกาพยหอโคลงจะขึ้นตนดวยกาพยยานี ๑๑ สลับกับ            

โคลงสี่สุภาพบทตอบท โดยมีเนื้อความเหมือนกนั และกาพยเหเรือกจ็ะขึ้นตนดวยโคลงสี่สุภาพ ๑            

บทแลวตามดวยกาพยยานี ๑๑ ไมจํากัดจํานวนบท เปนตน 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสนิทรพบวามวีรรณกรรมบางดาน            

ที่กวีหญิงแตงแบบดําเนนิรอยตามขนบนยิมและบางดานก็แตงใหตางไปจากขนบนยิม ซ่ึงมี             

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

๑.  การดําเนนิรอยตามขนบนิยม  

 

 ขนบนิยมทีก่วหีญิงมักจะดําเนินรอยตามไดแกการเริ่มเรือ่งดวยบทไหวครู หรือ                       

บทประณามพจน เชนในเรื่องกุมารคําฉันทใชโคลงสี่สุภาพบูชาพระรัตนตรัย  ไหวพระชนกชนนี           

และครูบาอาจารย  สวนในเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวรเริ่มดวย            

บทประณามพจนทํานองเดียวกันกับกุมารคําฉันท  ตางกนัตรงที่มีการสรรเสริญเทพยดา และ             

เทพที่ส่ิงสถิตอยูในปาเขาลําเนาไพร  ไหวพระอาทิตย  พระจันทร  และสดุดีพระมหากษัตริยดวย          



 ๑๗๐ 

สวนในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมดมีการไหวเทพยดาและเทพที่ส่ิงสถิตอยูในปาเขา              

ลําเนาไพรเชนกัน  

 

 แมจะมวีรรณกรรมของกวีหญิงเพียงไมกี่เร่ืองที่มีบทประณามพจน แตก็ทําใหเห็นไดวา          

กวีหญิงยังคงดาํเนินรอยตามขนบนิยมในลกัษณะนี้อยู ซ่ึงนาจะเปนเพราะความเชื่อทีว่าการไหวครู           

และสิ่งศักดิ์สิทธ กอนลงมือกระทําสิ่งใดสิง่หนึ่งจะสงผลใหกจิการนัน้ ๆ ดําเนินไปไดดวยดี  

  

 นอกจากนี้ยังพบวามีการใชขนบนิยมอีกลักษณะหนึ่ง คอื การบอกชื่อผูแตงไว ดังใน              

กุมารคําฉันทตอนตนเรื่องทีว่า  

 

   ขาผูประพฤติพรอง  คํากล 

  ลิขิตวิจิตรนิพนธ    พจนไว 

  สมญาอุบลมณ    ฑามาศ 

  แตงกุมารกลอนให   ตอตองมหาพน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๓) 

 

 ขนบนิยมทีก่วหีญิงดําเนนิรอยตามอีกประการหนึ่งไดแก การกลาวถอมตน เชนใน                          

นิพานวังนาวา  

 

 ใครยลอยาเพอเยยพึ่งศึกษา  ใชเมธาเจนจิตรบัณฑิตยสอน 

 . . .  

 ถาผูชํานาญอานเลนเหน็สํานวน  ปราชญชวยปรวนเติมแตมใหงามคํา 

 เราใชราชกระวีที่เฉลียว   ก็เสียวใจจะไมคมเหมือนลมขํา 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๔) 

 

   ในกุมารคําฉันท พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและพระเจาบรมวงศเธอ พระองค            

เจาอุบล ทรงนิพนธไววา “เพียรแตงตามรูนอย   อานแจงใจเกษม” (๒๕๓๙: ๒)  สวนในเพลงยาว          

สามชาย คุณพุมกลาวถอมตนวา 



 ๑๗๑ 

 อันสารสนองรองเบื้องบทรัช  ไมสันทัดทูลความไปตามเรือ่ง 

 ที่ขอไหนไมประจักษยังยักเยือ้ง  ประทานโปรดอยาเคืองเบื้องบาทเอย 

        (คุณพุม, ๒๕๐๗ก: ๗๓) 

  

 นอกจากนี้ยังพบวาบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ บทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  และ             

กุมารคําฉันทใชขนบตาง ๆ เชนเดียวกับวรรณกรรมประเภทนิทานนิยายเชน บทชมธรรมชาติ             

บทชมนก บทชมไม บทชมสัตวปา บทชมสัตวปา บทชมโฉม บทแตงองคทรงเครื่อง และบทสั่งลา          

ในกุมารคําฉันท ใชบทชมธรรมชาติชวงที่เร่ืองดําเนินถึงตอนที่พระชาลีและพระกณัหาตองเดิน 

ทางผานปาเขาลําเนาไพรไปกับชูชก มีทั้งบทชมสัตวน้ํา บทชมไมน้ํา บทชมไม บทชมนก และ            

บทชมสัตวปา  สวนบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถก็มีบทชมไม บทชมนก และบทชมสัตวปา             

เชนกัน แตตางจากบทชมธรรมชาติโดยทั่วไปที่ใหบรรยากาศความงามของธรรมชาติ  คือให           

บรรยากาศตลกขบขันอันเนือ่งมาจากการใชคําไรความหมายบรรยายธรรมชาติดังกลาว 

 

  นอกจากนี้บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถยงัมีบทชมโฉมชมโฉมนางตะแลงแกง                         

บทแตงองคทรงเครื่องของพระมะเหลเถไถ และบทอัศจรรยของพระมะเหลเถไถกบันางตะแลงแกง  

ดวย  สวนบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง มีบทคร่ําครวญ-ส่ังลาของสัตวในเรื่อง แตตางจาก              

วรรณกรรมเรือ่งอื่น ๆ ตรงที่เปนการสั่งลาของคูศัตรูกัน เชน สิงหราชกบัมหิงสา  หัศรังกับไอยรา 

สุบรรณกับนาคา และพยัคฆกับมฤคิน หรือเปนการลาถิ่นที่อยูซ่ึงตรงกันขามกับถ่ินที่อาศัยอยูจริง         

ดังที่วา “สกุณยีังรูส่ังยมนา” (๒๕๔๕ข: ๔๑) “จระเขยังรูส่ังอากาศ” (๒๕๔๕ข: ๔๑) และ “แตมัจฉา                 

ยังรูส่ังซึ่งไพรสิณฑ” (๒๕๔๕ข: ๔๒) เปนตน 

 

  นอกจากการพรรณนาตามขนบนิยมในการแตงวรรณกรรมไทยแลว วรรณกรรมของ              

กวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรยังมีอนุภาคอุมสมที่นิยมใชในวรรณกรรมประเภทนิทายนิยาย จะเห็น

ไดวาการอุมสมในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถเปนการอุมสมตัวนางมาหาตัวพระ ตางจาก        

วรรณกรรมไทยเรื่องอื่น ๆ ที่อุมสมตัวพระไปหาตวันาง และยังใชอนภุาคการแปลงกายในบทละคร

เร่ืองอุณรุทรอยเร่ือง  หรือที่ ยุพิน ธชาศรี (๒๕๑๗: ๖๑) เรียกวา “บทแปลงตัว” แตตางจาก      

วรรณกรรมไทยเรื่องอื่น ๆ ตรงที่มิไดเปนการแปลงกายจากอีกอยางหนึ่งไปเปนอกีอยางหนึ่ง  

 



 ๑๗๒ 

แตเปนการแปลงกายดวยการแปลงรูปคําโดยการใชคําไวพจนที่มีความหมายตรงกนั อาทิ “ไอยรา        

แปลงเปนคชสาร  พาชีแปลงเปนอาชาชาญ” (๒๕๔๕ข: ๔๒) และทีว่า  “พระสุริยันนั้นเปนทนิกร   

ศศิธรเปนดวงแขไข” (๒๕๔๕ข: ๔๓) เปนตน  ซ่ึงในการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหวรรณกรรมของ            

คุณสุวรรณ” ยุพิน ธชาศรี (๒๕๑๗) ไดสรุปวาการใชบทคร่ําครวญและบทแปลงตวัในบทละคร         

เร่ืองอุณรุทรอยเร่ือง รวมทั้งการใชอนภุาคอุมสมในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถของคุณสุวรรณ          

ถือเปน “ประดิษฐการตามแบบ” (reproductive invention) ซ่ึงหมายถึง การนําแนวความคิดที่เคยมี           

ผูอ่ืนทําไวมาดดัแปลงเปนรูปใหม ทําใหสวยงามขึ้น ชัดเจนและ เขาใจงายขึ้น ซ่ึงผูวิจยัเหน็วา  

“ประดิษฐการตามแบบ” นี้ก็คือ “ขนบนิยม” ที่กวีหญิงดําเนินรอยตาม 

 

 สวนการใชอนุภาคการผจญภัยของตัวละครเอกปรากฏในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ            

ตอนที่กลาวถึงการเดินปาและการผจญภัยของพระมะเหลเถไถ จากนั้นจึงไดนางและตอมาก็ไดสูรบ           

กับศัตรู  เร่ืองจบลงเพียงนี้  ซ่ึงถาจะอนุมานเนื้อเร่ืองตอ  ก็นาจะเปนการกลับคืนเมืองของ                        

พระมะเหลเถไถและนางตะแลงแกง 

  

 นอกจากนี้ในนิราศวังบางยีข่ันของคุณพุมยังดําเนนิตามขนบนิยมของการแตงวรรณกรรม  

นิราศ ดวยการพรรณนาสิ่งทีก่วีพบเห็นขณะเดินทางเชื่อมโยงกับอารมณของกวี ดังตอนที่วา 

  

  เห็นโศกออกดอกโศกโบกสะบัด  พระพายพัดพากิ่งประวิงไหว 

 แตโศกทรวงดวงจิตนี้ผิดใจ  ลมชางไมพัดพานสงสารทรวง 

 โอโศกออกดอกงามเมื่อยามโศก  แตลมโลกโบกโบยก็โรยรวง 

 อันโศกในใจเราโศกเศราทรวง  ถาลมดวงใจจดัชวยพัดพาน 

 (คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๔) 

 

 สวนขนบนยิมในทางฉันทลกัษณที่ปรากฏในวรรณกรรมของกวีหญิงนัน้ จะเห็นไดวาใน          

การแตงกลอนเพลงยาวสวนใหญจะขึ้นตนดวย “วรรครับ” และลงทายดวยคําวา “เอย” ดังปรากฏใน         

นิพานวังนา  เพลงยาวสามชาย  เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ  และนิราศวงับางยี่ขัน แตมีวรรณกรรม              

ของกวีหญิงบางเรื่องที่ไมไดขึ้นตนดวยวรรครับ แตขึ้นดวยวรรคสดับ เชนเดียวกับกลอนสุภาพแลว    

 



 ๑๗๓ 

 ลงทายดวยคําวา “เอย”  ดังปรากฏในเพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด สวนเพลงยาวเรื่อง           

หมอมเปดสวรรคและเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวรนัน้กวจีะขึ้นตน

ดวย “วรรครับ” แตไมไดลงทายดวยคําวา “เอย”  สําหรับการแตงบทสกัวาตาง ๆ กวดีําเนินตาม                   

ขนบนิยม คือขึ้นตนดวยคําวา“สักวา” ลงทายดวยคําวา “เอย” 

 

  จะเห็นไดวากวีหญิงสมัยตนรัตนโกสนิทรดําเนินตามขนบนิยมในการแตงวรรณกรรม            

ทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ  แมบางเรื่องจะแตกตางจากขนบนิยมไปบาง แตก็ไมไดแตกตางไป           

โดยส้ินเชิง  เชนในการแตงเพลงยาว  แมจะไมไดขึน้ตนดวยวรรครับ แตก็ลงทายดวยคําวา “เอย”         

ตามที่นิยมปฏบิัติกันมา จึงกลาวไดวาสวนใหญแลวกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรไมไดสรางสรรค

วรรณกรรมทีอ่อกนอกกรอบของวรรณกรรมไทยแตอยางใด  

 

๒.  ความแตกตางจากขนบนิยม  

 

 ส่ิงที่แตกตางจากขนบนยิมทีป่รากฏในวรรณกรรมของกวีหญิง ไดแก การใชบทตลกขบขัน 

และการใชคําไรความหมาย 

  

 คุณสุวรรณใชกลวิธีการแตงที่ตางไปจากปกติจึงทําใหวรรณกรรมของทานมีลักษณะ

สรางสรรค ดังจะเห็นวาบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถแตกตางจากบทละครทั่ว ๆ ไปในสมัยนัน้           

เพราะบทละครทั่วไปนยิมความงามของกระบวนกลอน และกระบวนกลอนที่ดีจะตองเหมาะสม        

แกทารายรําทีง่ดงามเมื่อนําไปใชในการแสดงละคร  แตคณุสุวรรณกลับแตงบทละครที่มีกระบวน 

กลอนตลกขบขันและมทีวงทํานองที่เนนความแปลกของเสียง  นอกจากนี้ตวัละครในเรื่อง                 

พระมะเหลเถไถยังมีบทบาททาทางที่ตลกขบขันอีกดวย อาทิ พระมะเหลเถไถ ตัวละครเอกของเรือ่ง 

เปนถึงโอรสกษัตริย แตคุณสุวรรณกลับกาํหนดใหตวัพระมะเหลเถไถมีบุคลิกที่ไมสงางาม เชน          

ตอนทูลลาพระบิดาและพระมารดาไปประพาสปาคุณสุวรรณก็บรรยายวา “เมื่อนั้น  มะเหลไถ             

ทูลลามาหงองกอง” (๒๕๔๕ก: ๘) เปนตน  นอกจากพระมะเหลเถไถแลว ตัวละครในเรื่อง เชน                     

ทาวโบลากะปาหงนั  นางตาลากะปาลัน  นางตะแลงแกง เปนตน ก็ลวนมีกิริยาทาทางที่ตลกขบขัน         

ตางไปจากตวัละครในวรรณกรรมประเภทบทละครเรื่องอื่น ๆ  



 ๑๗๔ 

 โดยเฉพาะในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง  คุณสุวรรณใชกลวิธีการผกูเรื่องที่ตางไปจาก

วรรณกรรมในอดีตคือ นําเอาตัวละครเอกจากวรรณกรรมหลาย ๆ เร่ืองมาแตงปะปนกันไป  โดยให      

ตัวละครเหลานี้มีบทบาทแตกตางไปจากบทบาทเดิมในวรรณกรรมเรื่องเดิมดวย  ลักษณะเชนนี้           

ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗: ๕๔-๕๕) เรียกวาเปน “กลวิธีผูกเรื่องใหเกดิมุขตลก” และอธิบายวา                

ความขบขันที่เกิดขึ้นในใจของผูอานบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ืองนั้น เกดิจากการทีคุ่ณสุวรรณ

สรางลักษณะนิสัยและความเกี่ยวของของตัวละครแตละเร่ืองที่ตนเองเคยศึกษามากอนในสภาพ             

ที่ผิดแปลกไปจากเดิม 

 

 ความแตกตางจากขนบนยิมอีกประการหนึ่งคือ คุณสุวรรณใชคําไรความหมายตาม  

พจนานกุรมแตกลับมีความหมายไดในบทละคร เพราะผูอานสามารถเขาใจไดจากประสบการณ            

และความรูพืน้ฐานที่มีอยูแลว ประกอบกบัคําไรความหมายที่คุณสุวรรณใชก็มีเสยีงที่ส่ือความหมาย       

ไดดี โดยยุพนิ  ธชาศรี (๒๕๑๗: ๕๑-๕๒) เรียกกลวิธีการใชคําไรความหมายตามพจนานุกรมนี้วา        

เปนสวนหนึ่งของ “ประดิษฐการเริ่มแรก” (originative invention) ที่ไมเคยมีในวรรณกรรมใด                    

มากอน 

 

 คําไรความหมายนี้ เจตนา  นาควัชระ (๒๕๔๒: ๖๗) ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “อารมณ    

ขันในวรรณคดี” วา คุณสวุรรณสามารถนําเสียงในภาษาไทยมาใชใหตลกขบขันไดอยางมีระบบ        

กลาที่จะทิ้ง “ความ” เพื่อให “คํา” อยูไดดวย “เสียง”  และสิ่งที่นาทึ่งมากสําหรับบทละครเรื่องนี้ก็คือ 

การที่ผูแตงดําเนินเรื่องไปโดยใหผูอานติดตามเนื้อเร่ืองไดอยางเลา ๆ แตไดรับความหฤหรรษ            

สวนใหญจากเสียง  

 

 กลวิธีการประพันธของคุณสุวรรณนัน้ ผูวิจยัคิดวานาจะเปนเพราะกวีมคีวามคิดสรางสรรค        

ในการเลาเรื่อง การผูกเรื่อง การใชคํา และกวีคงจงใจจะใหเปนวรรณกรรมขบขัน ซ่ึงจะทําใหเดน

แตกตางจากเรือ่งอื่น ๆ ในสมัยนั้นมากกวาจะเปนลักษณะของการแตงอยางไมตั้งใจ ขอคิดเห็นใน

ประเด็นเรื่องความคิดสรางสรรคนี้ ตรงกับที่ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗) เรียกวา “ประดษิฐการ”   

(invention) ซ่ึงก็คือ “การคิดสรางสรรคส่ิงที่ไมเคยปรากฏมีมากอน”  สงผลใหการนาํเสนอบันเทิง            

คดีของกวหีญิงมีลักษณะตางไปจากอดีตอกีดวย 

 



 ๑๗๕ 

 นอกจากนี้ยังพบวาวรรณกรรมของคุณพุมเรื่องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ มีลักษณะตางไป        

จากขนบนยิมในการแตงวรรณกรรมยอพระเกยีรติคือกวีจงใจกลาวถึงประวัติของตนไวดวย ทั้ง ๆ ที่         

ในอดีตไมพบวามีการกลาวถึงประวัติของกวีแทรกไวแตอยางใด เพราะวรรณกรรม ประเภทนี้เนน      

ไปที่การสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษตัริยเปนสําคัญ จึงกลาวไดวาเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติเปน

วรรณกรรมยอพระเกยีรติที่ตางจากขนบนยิมในการแตงวรรณกรรมประเภทนี ้

 

 โดยสรปุแลวความแตกตางจากขนบนยิมที่ปรากฏในวรรณกรรมของกวีหญิงนั้น แสดง           

ใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคและความตองการแหวกขนบอยางตั้งใจมากกวาเกิดจากการนําเสนอ         

ดวยความผิดพลาดหรือโดยไมตั้งใจแตอยางใด 

 

 จะเห็นไดวาวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรสวนใหญดาํเนินตามขนบนยิม                
ในการประพนัธทั้งในดานรูปแบบการนําเสนอ คําประพันธที่ใช  วิธีการเลาเรื่อง และการใชภาษา               
แตก็มีลักษณะเปนที่เปนตวัของตัวเอง แสดงถึงอัตลักษณของกวีกลุมนี้ สงผลใหวรรณกรรมมีความ   
โดดเดน นาสนใจและทรงคณุคา ไมแพวรรณกรรมที่เคยมีมาแตเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 

บทที่ ๖ 

 
อัตลักษณของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร 

 

บุคคลหนึ่งคนอาจจะมีลักษณะเฉพาะในหลายมิติ ซ่ึงลักษณะเฉพาะในมิติตาง ๆ สามารถ        
เห็นไดจากเพศสภาพ ๒๓ กลุมชาติพันธุ ชวงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เปนตน และ               
ลักษณะเฉพาะเชนนี้เองที่เรียกวา “เอกลักษณ” ของแตละบุคคล หรือ “อัตลักษณในระดับปจเจก” 
(individual identity) และอัตลักษณในระดบัปจเจกนี ้อาจเรียกไดวาเปน “อัตลักษณสวนบุคคล” 
(personal identity) อีกดวย 
 

สวน“เอกลักษณ” หรือ “อัตลักษณ” อีกระดับหนึ่งกค็ือ “อัตลักษณรวมของกลุม”             
(collective identity) นั้น คือ ความเปนอัตลักษณรวมที่ถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกนั           
ของสมาชิกในกลุม อยางไรกต็ามบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุมนั้น ยอมมคีวามแตกตาง              
กับกลุมอื่นเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของตนดวย อัตลักษณรวมของกลุมจึง            
ถือเปน “อัตลักษณทางสังคม” (social or public identity) ของกลุมนั้น ๆ  

 
คําวา “อัตลักษณ” (identity) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตนิ คือ identitas เดิมใชคําวา idem              

ซ่ึงมีความหมายวาเหมือนกัน (the same) อยางไรก็ตาม โดยพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษแลว อัตลักษณ        
มีความหมายสองนัยยะดวยกนั คือ  

๑)  ความเหมอืนและความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป นั่นคอื การตีความหมาย           
ความเหมือนกนับนพื้นฐานของความสัมพันธ 

๒)  การเปรยีบเทียบกนัระหวางคนหรือส่ิงของในสองแงมุมมอง คือ ความคลายคลึงและ          
ความแตกตาง (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, ๒๕๔๗: ๓๒-๓๓) 

 
 

                                                 
๒๓

 อัตลักษณทางเพศสภาพ (sexual or gender identity) หมายถึงการนิยามตนเองบนพื้นฐานของการยอมรับการ

จัดการ การปฏิเสธ หรือการสรางนิยามใหมเกี่ยวกับความคาดหวังในเรื่องบทบาททางเพศใหกับตนเอง นอกจากนี้
ยังหมายรวมไปถึงความพึงพอใจทางเพศ อารมณความปรารถนา และปฏิบัติการทางเพศดวย อยางไรก็ตาม   อัต
ลักษณทางเพศสภาพอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับความพึงพอใจทางเพศก็ได (ดูรายละเอียดเพิ่มใน สุชาดา ทวี
สิทธิ์, ๒๕๔๗) 



 ๑๗๗ 

ดังนั้นอัตลักษณจึงเปนลักษณะเฉพาะและ “เปนเรื่องของความเขาใจและความรับรูวาเรา             
เปนใครและคนอื่นเปนใคร นั่นคือ เปนการกอปรขึ้นและดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตัวเองอยางไร  
และคนอื่นรับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ”           
(ประสิทธิ์  ลีปรีชา, ๒๕๔๗: ๓๓) เมื่อการวิจัยในครั้งนีจ้ะศึกษาอัตลักษณของกวีหญิงสมัยตน
รัตนโกสินทร ผูวิจัยจึงเหน็วาคําตอบที่นาจะไดจากการศกึษาในประเดน็นี้คงเปนความเขาใจและ           
ความรับรูวากวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรเปนใคร และเรารับรูเกี่ยวกับกวีหญิงเหลานีอ้ยางไรบาง 

 
 ความหมายของคําวา อัตลักษณ (identity) ทีผู่วิจัยใชในการวิจัยคร้ังนี้ หมายถึงความเหมือน
และความเปนลักษณะเฉพาะของกลุม ซ่ึงจะเปนลักษณะที่แตกตางออกไปจากอีกกลุมหนึ่ง การเห็น 
ความเปนลักษณะเฉพาะดังกลาวนั้นจะทําไดโดยการเทียบกันระหวางของสองสิ่งหรือสองกลุม                 
ในการวิจยัคร้ังนี้ใชอัตลักษณในประเดน็ที่เปนอัตลักษณรวมของกลุม (collective identity) เชน            
อัตลักษณของกลุมกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร ก็คือความเปนลักษณะเฉพาะรวมกนัของกลุม            
กวีหญิง ซ่ึงยอมมีความเหมือนและความแตกตางกับกลุมผูหญิงที่ไมไดเปนกวี  

 

 สําหรับประเดน็ที่จะศกึษาอตัลักษณของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรนั้น ผูวิจยัแบง             

ออกเปน ๒ ประเด็น คือ อัตลักษณดานเนือ้หา และอัตลักษณดานกลวธีิการนําเสนอ 

 

อัตลักษณดานเนื้อหา 

 

  วรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสนิทรมีอัตลักษณดานเนื้อหาหลายมิติดวยกนั                    

ซ่ึงชวยใหเหน็ถึงความเขาใจและความรับรูเกี่ยวกับกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทร รวมทั้งทราบถึง        

ความเหมือนและความเปนลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวรรณกรรมของกลุมกวีหญิงดวย อัตลักษณ          

ดานเนื้อหาที่พบในวรรณกรรมของกวีหญิงมีดังนี้  

 

๑.  ชีวิตในราชสํานักฝายใน 

  

 จากการศึกษาประวัติของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรพบวา กวีหญิงมชีีวิตความเปนอยู             

อยูในราชสํานกัฝายในเสียเปนสวนใหญ อาทิ พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงดํารง             

ชีวิตอยูในวังหนา ในสมัยรัชกาลที่ ๑  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีดํารง     



 ๑๗๘ 

พระชนมในราชสํานักฝายในตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓ สวนคุณพุมและคณุสุวรรณก็ได           

ถวายตวัทําราชการฝายในและไดอาศัยอยูกับเจานายฝายในจนสิน้ชีวิต การไดมีชีวติอยูในราชสํานกั          

ฝายในนีเ้องทีส่งผลใหกวีหญิงสะทอนตัวตนและลักษณะเฉพาะไวในเนื้อหาวรรณกรรมจนผูอาน

สามารถรับรูไดถึงอัตลักษณในความเปนผูมีวิถีชีวิตในราชสํานักฝายในคอนขางชัดเจน 

 

 วรรณกรรมทีป่รากฏเรื่องราวในราชสํานกัฝายใน ไดแก เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ือง                 

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค  นิพานวังนา จดหมายเหตุ              

ความทรงจํา และนิราศวังบางยี่ขัน  

 

 ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวรรณกรรมขางตนคือกวหีญิงจะกลาวถึงบุคคลในราชสํานัก          

ฝายในอยางสนิทสนมเมื่อเลาถึงเรื่องซึ่งเปนที่รับรูกันในกลุม อาทิ  ในเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ือง           

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร  คุณสุวรรณกลาวเปรยีบบุคคลในราชสํานักกับสิ่งตาง ๆ ใน           

ธรรมชาติบริเวณบึงซึ่งมีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอปัสรสุดาเทพทรงเปน “เจาของ”            

นอกจากนี้ยังพบวาในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค  คุณสุวรรณเรยีกหมอมสุดและหมอมขํา ซ่ึง           

เปนหมอมหามในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดพิลเสพดวยฉายาที่เกิดจากพฤติกรรมของคนทั้ง          

สองวาคุณโมงและหมอมเปดตามลําดับ  สวนในนิราศวังบางยี่ขัน  คุณพุมไดกลาวเปรียบผลอินและ         

นกกับ “เชษฐา” และ “ประทมุ” ซ่ึงเปนการเปรียบที่นาจะรับรูและตีความกันไดเฉพาะคนวงในที่มี      

ความสนิทสนมกันเทานัน้  

 

 นอกจากนี้ผูวจิัยพบวามีการเลาถึงพฤติกรรมที่ไมควรเอยถึงของบุคคลในราชสํานักใน           

ทํานองซุบซิบนินทาดวย อาทิ ในเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค คุณสุวรรณจะเลาถึงพฤติกรรม          

การเลนเพื่อนของคุณโมงกบัหมอมเปด รวมทั้งพฤติกรรมดานลบของหมอมเปดในดานการกนิ              

การถาย การเปนคนอารมณรอน การเปนคนแพฟน ซ่ีงตองใสฟนปลอมที่ทําดวยกะลา เปนตน 

 

 กวีหญิงยังกลาวถึงวิถีชีวิตโดยทั่วไปของสตรีในราชสํานกัไวในวรรณกรรมของตนดวย           

อาทิ กลาวถึงขาวของเครื่องใช เชน ไมสอยสน หมึกหอม น้ํามัน แปงหนิ ฝางเสน ปูน กานพลู           

กระวาน ฯลฯ กลาวถึงเรื่องอาหารการกิน ความนยิมในการกินหมาก การขับถายที่ตองกระทําใน 

 



 ๑๗๙ 

สถานที่เฉพาะที่เรียกวาสรีรสําราญ ทั้งยังกลาวถึงทรงผมที่คนในราชสํานักฝายในนยิมไว ทั้งไว             

ผมทรงปก ผมยาว ผมทรงหางหนูไหม และผมประบา  เร่ืองงานฝมือและการบานการเรือน                    

ตั้งแตการรอยมาลัย การทํากระเชาใสบุหงา และการประดิษฐประดับดอกไม  นอกจากนี้ยังพบวามี          

การกลาวถึงการละเลนในราชสํานักฝายในที่นิยมการเลนไพ การเลนสกา รวมไปถึงการขับเสภา              

การรองบท และการซอมและเลนละครรําดวย  ในเนื้อหาบางชวงของวรรณกรรม  กวีหญิงกไ็ด         

กลาวถึงการรักษาโรคที่มีคณะแพทยเขามารักษาถึงในราชสํานักฝายในในกรณีที่คนไขอาการหนกั              

ทั้งยังกลาวถึงการแพทยพื้นบาน และการปฐมพยาบาลสําหรับคนไขที่มีอาการเบา ๆ เชน เปนลม               

เวียนศีรษะ เปนตน 

 

 นอกจากนี้ยังเลาถึงความรูสึกของคนในราชสํานักฝายในไวดวย เชน ในเพลงยาวจดหมาย              

เหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร คุณสุวรรณเลาถึงความกังวลใจของเหลาขาราชบริพาร               

ทุกคนตอพระอาการประชวรของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ  สวนในนิพานวังนา  

พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรกท็รงเลาถึงความโศกเศราใจของเหลาสนมนางในและขา

บริพารที่มีตอเหตุการณการเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท รวมไปถึงการ          

ที่ทรงเลาถึงความไมไววางใจกันระหวางคนในวังหลวงและวังหนาหลังการเสด็จทิวงคตของ               

สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทดวย  สวนในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ               

กรมหลวงนรนิทรเทวีก็ทรงกลาวถึงการสิ้นพระชนมของเจานายสตรีพระองคตาง ๆ ในราชสํานัก            

ฝายในและพิธีพระศพของเจานายแตละพระองค ทั้งทรงกลาวถึงการลงโทษคนในราชสํานักฝายใน           

ที่ไดกระทําความผิดไวดวย 

 

 จะเห็นไดวาการเลาถึงชีวิตในราชสํานักฝายในของกวหีญิงนั้น สวนใหญจะเปน                      

การเลาเรื่องราวที่ตนไดพบเห็นและมีลักษณะเฉพาะ จึงถือเปนอัตลักษณดานเนื้อหาวรรณกรรม      

ของกวีหญิง  เปนการเขียนถึงเรื่องเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกหรือสถานที่ที่มีขอบเขตจํากดัที่หนึ่ง                      

สวนเหตุผลทีก่วีหญิงถายทอดเรื่องราวออกมาในลักษณะนี้ นาจะเปนเพราะตางก็มีชีวิตอยูแต                 

ในราชสํานักฝายใน  ซ่ึงเปนเพียงโลกแคบ ๆ ซ่ึงตางจากโลกหรือพื้นที่ของผูชาย ที่มีโอกาสไดรับรู

เร่ืองราวและประสบการณตาง ๆ จนสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแตงวรรณกรรมได              

กวางขวางหลากหลายกวา อาทิ เร่ืองราวของการสูรบ เหตุการณบานเมอืงตาง ๆ รวมไปถึงการ              

ติดตอกับตางประเทศ เปนตน 



 ๑๘๐ 

๒.  ความผูกพนักับกษัตริยและเจานาย  

 

 เนื่องจากกวหีญิงสวนใหญเปนผูมีวิถีชีวิตอยูในราชสํานกั จึงสัมพันธกบัพระมหากษตัริย           

และเจานายโดยตรง การที่ไดรับใชใกลชิดพระมหากษัตริยและเจานายทําใหกวีหญิงเกิดความผูกพนั          

จึงไดถายทอดออกมาเปนเนือ้หาวรรณกรรม  ซ่ึงถือไดวาเปนลักษณะเฉพาะอีกลักษณะหนึ่งที่              

ปรากฏในวรรณกรรมของกวีหญิง 

 

 ลักษณะรวมของเนื้อหาที่กลาวถึงความผูกพันกับกษัตริยและเจานายปรากฏใน เพลงยาว          

เฉลิมพระเกยีรติ นิราศวังบางยี่ขัน บทสักวาตาง ๆ และคําอธิษฐานของคุณพุม เพลงยาวจดหมายเหตุ

เร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร นิพานวังนา และจดหมายเหตุความทรงจํา โดยเฉพาะในกรณ ี       

ที่พระมหากษตัริยเสด็จสวรรคตหรือเจานายสิ้นพระชนม  กวีหญิงจะแสดงความโศกเศราคร่ําครวญ      

ถึง  ดังจะเห็นไดจากในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติที่คุณพุมแสดงความเสียใจและอาลัยอาวรณในการ

เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวอยางสดุซึ้ง  ยิง่ไปกวานั้นคณุพุมยังไดแสดง

ความโศกเศราในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไวในเพลงยาวเฉลิม            

พระเกยีรติและนิราศวังบางยี่ขัน  สวนในเพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ             

ประชวร คุณสวุรรณกก็ลาวถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวัไวเชนกนั  

 

 ในนิพานวังนา พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงคร่ําครวญถึงการเสด็จทวิงคต             

ของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  สวนในจดหมายเหตุความทรงจํา พระเจาบรมวงศเธอ   

กรมหลวงนรนิทรเทวีก็ทรงบันทึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย  ทั้งสมเด็จพระเจา            

กรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย รวมทัง้ยังทรงกลาวถึงการทิวงคตและสิ้นพระชนมของเจานาย อาทิ กรมพระราชวังบวร

สถานมงคล สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  กรมหลวงพิทักษมนตรี  กรมหลวงประภาวดี               

กรมหมื่นจติรภักดี  เปนตน แมพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีมิไดทรงแสดงความ

โศกเศรา เสียใจและคร่ําครวญถึงการเสด็จสวรรคต ทิวงคตและสิ้นพระชนมของกษตัริยและเจานาย

เหลานี้ แตการที่ทรงบันทึกถึงเรื่องราวในครั้งนั้น ๆ รวมทั้งกลาวถึงพิธีพระเมรุไวอยางละเอียดจึง

นาจะสรุปไดวา พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวียอมทรงผูกพันกับพระมหากษัตริยและ

เจานายไมนอยเชนกนั 



 ๑๘๑ 

 การแสดงความผูกพันกับพระมหากษัตริยและเจานายในเนื้อหาวรรณกรรมของกวีหญิงอีก

ลักษณะหนึง่กค็ือ การที่กวหีญิงเลาถึงความหลังที่พระมหากษัตริยและเจานายทรงอุปถัมภค้ําชูตน         

ดังจะพบไดในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติทีคุ่ณพุมกลาวถึงประวัติของตนควบคูกันไปกับการเลาถึง              

พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระราชทานใหแกตนและบิดา สวนใน 

เพลงยาวจดหมายเหตเุร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร คุณสุวรรณก็กลาวถึงพระกรุณาธคิุณ           

ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพที่ทรงเมตตาชุบเลี้ยงและเปนทีพ่ึ่งใหแกตน  

 

 นอกจากนี้ ยังพบวากวีหญิงไดเลาถึงพฤติกรรมของพระมหากษัตริยและเจานายแตละ         

พระองค เชนคําอธิษฐานของคุณพุมที่กลาวถึงพฤติกรรมที่โดดเดนของพระบรมวงศานุวงศและ         

ขาราชบริพารจนเปนที่รับรูกันในสังคมสมัยนั้น สวนในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ คณุพุมกไ็ด           

กลาวถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อคร้ังที่ตรัสอธษิฐานวาจะเสด็จสวรรคตใน             

วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ และเมื่อคร้ังที่พระราชทานแนวทางในการบําเพญ็กุศลแบบจีน ทั้งสวด          

กงเตกและแซยิด นอกจากนีย้ังกลาวถึงพระปรีชาสามารถทางการทูตของพระบาทสมเด็จพระ                  

จอมเกลาเจาอยูหวัที่โปรดใหเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทางตะวนัตกนานาประเทศดวย           

สวนในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมืน่อัปสรสุดาเทพประชวร คณุสุวรรณก็ไดเลาถึง                  

พระจริยวัตรของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เชน โปรดใหขาราชบริพารใน                    

พระตําหนักอานวรรณคดเีร่ืองเกา ๆ ถวาย เปนตน  

 

 ในเรื่องนิพานวังนา พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงเลาถึงพระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชวาโปรดใหสอบสวนกรณวีงัหนาใหพลทหารกัมพูชายกปนใหญขึ้น          

ปอม  และใหสอบพระมารดาของพระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร  เนื่องจากทรง                

เคลือบแคลงสงสัยวาฝายวังหนาจะเปนกบฏ รวมทั้งยังกลาวถึงพฤติกรรมการเปนกบฏของ    

 พระเชษฐาของพระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรไวดวย ซ่ึงพฤติกรรมการเปนกบฏของ          

พระองคเจาลําดวนและพระองคเจาอินทปตนั้นก็มกีลาวไวในจดหมายเหตุความทรงจําพระนพินธ          

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงนรินทรเทวเีชนกัน นอกจากนี้พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง              

นรินทรเทวยีังทรงเลาถึงพระอาการสติฟนเฟอนในสมเดจ็พระเจากรุงธนบุรี พระราชกรณียกิจ          

ตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา



 ๑๘๒ 

นภาลัยไวดวย  รวมทั้งพฤติกรรมของพระบรมวงศานุวงศ  พฤติกรรมของเจานายฝายไทยและ

เจานายจากประเทศเพื่อนบาน ทั้งเขมร (กมัพูชา) และลาว 

 

 ลักษณะรวมของเนื้อหาวรรณกรรมของกวีหญิงที่เกี่ยวกบัความผูกพันกับพระมหากษัตริย         

และเจานายอกีประการหนึ่งคอื การเลาถึงเหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงใหระลึกถึง

กษัตริยและเจานายแตละพระองค ดังจะเหน็ไดจากในจดหมายเหตุความทรงจํากลาวถึงเหตุการณ           

ในรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให          

อัญเชิญพระแกวมรกตมาจากเวยีงจันทน ใหบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรรัีตนศาสดาราม และ              

สังคายนาพระไตรปฎกขึ้น นอกจากนีย้ังมีการกลาวถึงเหตกุารณชางเผือกลมวาเปนลางบอกเหตุ           

ใหทราบถึงเหตุการณการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 สวนในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ คุณพุมไดเลาถึงเหตุอัศจรรยที่เกิดขึ้นเมื่อคร้ังพระบาท           

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัใกลจะเสดจ็สวรรคต กลาวถึงการตั้งธรรมยุติกนกิาย รวมทั้งกลาวถึง          

การบูรณปฏิสังขรณวัดทั้ง ๖๕ แหงในสมัยรัชกาลที่ ๓  สวนในนิพานวงันา  พระบรมวงศเธอ         

พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาวถึงเหตกุารณการตอนิว้พระหัตถพระพุทธสิหิงค  การบําเพ็ญ             

พระราชกุศล และการสูศึกครั้งตาง ๆ ของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เหตุการณเหลานี ้

ลวนแตทําใหนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธคิุณและพระกรุณาธิคณุในพระมหากษตัริยและเจานาย 

 

 ยิ่งไปกวานัน้วรรณกรรมของกวีหญิงยังมีลักษณะรวมกันอีกประการหนึ่งคือการแสดง         

ความผูกพันกบัพระมหากษตัริยและเจานายดวย การแสดงความหวงใยตอเจานายของกวี เชนใน          

นิราศวังบางยีข่ัน คุณพุมไดแสดงความหวงใยในชะตากรรมที่ผกผันของเจาจอมมารดาดวงคํา เจา

จอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระองคเจานารีรัตนาพระราชธิดา รวมทั้งยัง            

หวงใยในชะตากรรมของเจานายฝายลาวทีพ่ํานักอยูทีว่ังบางยี่ขันอีกดวย  สวนในเพลงยาวจดหมาย

เหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร คุณสุวรรณกแ็สดงความหวงใยในพระอาการประชวร

ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพไวโดยตลอดทั้งเรื่อง  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรม             

ของกวีหญิงหลายเรื่องที่แสดงถึงความผูกพันและความจงรักภกัดีตอพระมหากษัตริยและเจานาย         

ดวยการถวายพระพรและขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครอง อาทิ เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ                           

นิราศวังบางยีข่ัน บทสักวาตาง ๆ เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร และ   



 ๑๘๓ 

นิพานวังนา เปนตน จึงอาจกลาวไดวา การแสดงความผกูพันที่กวีมีตอพระมหากษัตริยและเจานาย

จัดเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในวรรณกรรมของกวีหญิง 

 

๓.  ความสนใจตอเหตุการณบานเมือง 

 

 แมวิถีชีวิตสวนใหญของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรจะอยูในราชสํานักฝายในโดยตลอด            

แตกวีหญิงคงมีโอกาสรับรูเร่ืองราวของความเปนไปของบานเมืองอยูบาง เพราะพบวากวีหญิงได

ถายทอดเรื่องราวและเหตกุารณตาง  ๆ ที่เกดิขึ้นในบานเมอืงไวในวรรณกรรมของตน วรรณกรรม              

ของกวีหญิงทีม่ีลักษณะรวมของเนื้อหาที่แสดงถึงความสนใจตอเหตุการณบานเมืองของกวีหญิง              

ไดแก นิพานวงันา จดหมายเหตุความทรงจาํ และเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ  

 

 โดยภาพรวมกวีหญิงจะกลาวถึงเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในบานเมืองในชวงเวลาที่แตง           

วรรณกรรม ยกเวนในจดหมายเหตุความทรงจําที่กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนการแตง          

วรรณกรรม อาทิ การกลาวถึงสงครามระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้งในอดตีและในขณะที่     

แตงวรรณกรรม  เหตุการณการปราบดาภิเษกของพระมหากษัตริยตั้งแตสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและ

พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั  เหตกุารณที่พระมหากษัตริยไทยโปรดใหราชทตูไปเจริญ    

สัมพันธไมตรีกับพระเจากรงุปกกิ่งแหงประเทศจนี  เหตกุารณเพลิงไหมกลางพระนครในสมัย       

รัชกาลที่ ๑  เหตุการณทุพภิกขภัย เกิดขาวยากหมากแพงจนบรรดาราษฎรตางเดือดรอนโดยทัว่กัน 

ฯลฯ   

 

 สวนในนิพานวังนา  พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรทรงกลาวถึงเฉพาะเหตกุารณ         

ที่มีความเกีย่วของกับพระองคเองและสมเดจ็พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเทานัน้ ไดแก               

เหตุการณสงครามเมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒  การกอบกูบานเมอืง  การสูรบเพื่อขับไลพมา        

และเหตกุารณที่กรมพระราชวังบวรฯ ทรงชวยชีวิตเจาลาว รวมทั้งเหตุการณที่พลทหารกัมพูชา              

ยกปน ขึน้ปอมจนเปนเหตุใหเกิดความระแวงสงสัยจากวังหลวง 

 



 ๑๘๔ 

 สวนในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ  กวีหญิงไดแสดงความสนใจตอเหตุการณในบานเมืองดวย         

การเลาถึงเหตกุารณที่เกดิขึ้นในขณะที่แตงวรรณกรรม เชน ในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ คุณพุม      

กลาวถึงเหตกุารณเมื่อคร้ังที่เกิด “ดาวหาง” ขึ้นทางทิศตะวันออกซึ่งทําใหประชาชนร่ําลือกันวา             

เปนลางราย และเหตุการณทีม่ีผีปามาเขาสิงหญิงสาวชาวมอญที่พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

นอกจากนี้ยังกลาวถึงเหตุการณที่เกีย่วของกบัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั อาทิ เหตุการณ        

ที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหตั้งคณะสงฆธรรมยุติกนิกาย  เหตุการณการเจริญสัมพันธไมตรีกบั

ประเทศทางตะวนัตก เปนตน 

  

 แมกวีหญิงบางคนจะกลาวถึงเหตุการณตาง ๆ ในบานเมอืงไวในวรรณกรรม  แตเมื่อเปรียบ         

กับเนื้อหาทีก่ลาวถึงชีวิตในราชสํานักฝายใน พระมหากษัตริยและเจานายแลว  จะเห็นวากวหีญิงจะ

กลาวถึง ๒ ประเด็นหลังนี้มากกวา ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวากวีหญิงมวีิถีชีวิตสวนใหญอยูในราช

สํานักฝายในนัน่เอง 

 

๔.  ความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนา 

 

   การแสดงความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรเปน           

ลักษณะรวมอกีลักษณะหนึ่งที่มักปรากฏในเนื้อหาวรรณกรรมของกวีหญิง ดังจะเห็นไดจากเรื่อง        

กุมารคําฉันท  นิพานวังนา  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด  เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ              

คําอธิษฐานของคุณพุม  เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร  กวีไดกลาวถึง

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา แสดงความเชื่อในพทุธานุภาพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนา 

รวมทั้งยังเลาถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงและเปนไปในทางศาสนาดวย 

 

   ความสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาของกวหีญิงนั้น เห็นไดชัดจากการทีพ่ระเจา                         

บรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบลทรงนําตอนหนึ่งใน           

ชาดกเรื่องเวสสันดรชาดกในพระไตรปฎกมาแตงเปนวรรณกรรมเรื่องกุมารคําฉันท สมเด็จพระเจา              

บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนษิฐานวาวรรณกรรมเรื่องนี้นาจะแตงในสมัย            

รัชกาลที่ ๒ ซ่ึงมีการชําระเรือ่งมหาชาติคําหลวง และอาจเปนแรงบนัดาลพระทัยใหพระเจาบรมวงศ

เธอ พระองคเจามณฑาและพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบลทรงนิพนธกุมารคาํฉันท  ถาการ  



 ๑๘๕ 

สันนิษฐานของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพถูกตอง แสดงวากวีหญิง           

ทั้ง ๒ ทรงสนพระทัยเร่ืองพระพุทธศาสนาตามที่คนในสังคมสมัยนั้นกําลังสนใจ  นอกจากนี้               

ยังพบวาในกุมารคําฉันทมีการกลาวถึงหลักธรรมและความเชื่อในทางพทุธศาสนาอยูดวย เชน              

การทําทาน หลักเรื่องหิริโอตตัปปะ  หลักเรื่องมรรค หลักเรื่องโพชฌงค ความเชื่อเร่ืองบุญ ความเชื่อ

เร่ืองโอฆสังสารวัฏ เปนตน 

 

  สวนในวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ กวีหญิงแสดงความสนใจในเรื่องพระพทุธศาสนาดวย            

การกลาวถึงหลักธรรมตาง ๆ ในทางศาสนา อาทิ หลักเรื่องบุญ-กรรม การทําบุญ-ทาํทาน นิพพาน            

การหลุดพนจากวัฏสังสาร ความเชื่อเร่ืองชาติ-ภพ การตัง้สัตยอธิษฐาน รวมทั้งยังแสดงความเชื่อ

และเลื่อมใสในพุทธานุภาพอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวากวีหญิงไดเลาถึงเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

ความเปลี่ยนแปลงและเปนไปในทางศาสนาดวย เชนทีใ่น เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ คุณพุมได

กลาวถึง การสรางและปฏิสังขรณวัดในพระนครถึง ๖๕ แหง การตั้งโรงทานและการจารึกความรู        

ไวที่วดัพระเชตุพนในสมยัรัชกาลที่ ๓  รวมทั้งการตั้งคณะสงฆธรรมยุติกนกิายเมื่อคร้ัง

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงผนวชอยูทีว่ดับวรนิเวศวิหารดวย  สวนใน 

จดหมายเหตุความทรงจําก็มกีารกลาวถึงพระราชพิธีทางศาสนาที่ทําขึ้นในสมัยนั้น การสังคายนา

พระไตรปฏกในรัชกาลที่ ๑ การสรางและปฏิสังขรณวัดในและนอกพระนคร รวมทัง้การรับและ

สมโภชพระบรมธาตุและการอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานในพระนครดวย 

 

 แมวาในสังคมไทยจะมีคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ยกยองเพศชายและกีดกันเพศหญิง                

โดยถือวาผูหญิงมีสถานภาพที่ต่ํากวาผูชาย เพราะผูชายสามารถบวชเรียนได แตเพศหญิงกลับมี             

อํานาจในทางลบถึงขั้นทําลายพรตของนักบวชก็ตาม แตคติความเชื่อเชนนี้ก็ไมไดสงผลใหผูหญิง      

 เชนกวีหญิงปฏิเสธและไมสนใจเรื่องในพระพุทธศาสนา เพราะกวีหญิงไดแสดงใหเห็นผานทาง

วรรณกรรมวาตางก็มีความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาอยูไมนอย อาทิ การมีความรูในเรื่องชาดก          

มีความรูหลักธรรมตาง ๆ มีความเชื่อและเลื่อมใสในพุทธานุภาพ ตลอดจนไดนําหลักธรรมและ                

ความเชื่อเหลานั้นมาใชเปนสรณะในฐานคิดและการดําเนินชีวิต รวมทัง้ยังสนใจเหตกุารณตาง ๆ 

ในทางศาสนาดวย จึงสรุปไดวาการแสดงความสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาของกวหีญิง นับวา 

เปนอัตลักษณอีกอยางหนึ่งทีป่รากฏในวรรณกรรมของกวีหญิง 

 



 ๑๘๖ 

๕.  ความคดิเห็นตอเหตุการณและพฤติกรรมของบุคคล 

 

 กวีหญิงในสมยัตนรัตนโกสนิทรไดใชวรรณกรรมเปนสือ่ในการแสดงความคิดเหน็ของตน  

สวนใหญเปนความคิดเหน็ตอเหตุการณและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  ความคิดเห็นที่ปรากฏ  

เชนนี้ถือเปนลักษณะรวมอกีลักษณะหนึง่ในวรรณกรรมของกวีหญิง  วรรณกรรมเรือ่งที่แสดงให            

เห็นวากวีหญิงมีความกลาแสดงความคิดเหน็ ไดแก เร่ืองนิพานวังนา  คาํอธิษฐานของคุณพุม            

เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ บทสักวาตาง ๆ ของคุณพุม เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค และเพลงยาว

จดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร 

 

ในคําอธิษฐานของคุณพุม ผูแตงไดแสดงความคิดเห็นตอพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ              

พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการในราชสํานักและบุคคลสําคัญในสังคมสมัยนั้น อาทิ การลงโทษ                 

ขาราชสํานักของพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ เชน การที่กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค         

ชุมสาย) ทรงสั่งใหจําโซตรวนมหาดเลก็คนโปรดในเวลาที่ทรงใชไมไดดังพระทยั  หรือการลงโทษ

แบบนอกรีตของเจาพระยานครนอยที่ลงโทษฝพายใหถองเรือถาพายเรือชาไป และไดแสดง         

ความคิดเหน็วาการเปนผูมีอุปนิสัยคดโกง เจาเลหเพทุบายและทําตวัเปนนักเลงของทานผูหญิงฟก

เปนกิริยามารยาทที่ไมดีไมงาม  นอกจากนีคุ้ณพุมไดกลาวถึงนิสัยความชอบเอาหนาและ

ประจบประแจงของผูคนในสังคมไวในเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ และแสดงความเหน็ไวใน                

บทสักวา ซ่ึงเลนที่พระราชวังบางปะอนิ คร้ังที่ ๒ ในเดอืน ๑๒ ปฉลู นพศก  พ.ศ.๒๔๒๐               

ในคืนแรกวา เปนการเลนตามรับสั่ง ซ่ึงคุณพุมถือวาเปนการ “โปรดบังคับจับเรื่อง” อีกดวย 

 

  สวนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรคเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการเสียดสีลอเลียน

วิพากษวจิารณกิริยาของหมอมเปดเปนหลัก  คุณสุวรรณยงัไดแสดงความคิดเห็นเรื่องการเลนเพื่อน       

ของหมอมเปดกับคุณโมงดวยวาเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ดังที่กลาววา “อุตลุดอุดจาดทํา               

อาจโถง” (๒๕๔๕ค: ๖๙)  สวนในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมืน่อัปสรสุดาเทพประชวร                 

ผูอานจะเห็นทศันะของกวีตอพฤติกรรมของขาราชบริพารและเหลานางในที่เวียนมาเฝาคอยดู            

พระอาการประชวรของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นอปัสรสุดาเทพวามีบางครั้งที่ขาราชบริพาร              

และนางในเหลานี้ตางแสดงความจํานงวาจะชวยเฝาพระอาการตลอดทั้งคืน แตแลวกห็ลับไปใน            

ที่สุด คุณสุวรรณเห็นวาเปนพฤติกรรมที่นาขําและถือเปนการพูดปด ดงัตอนที่คุณสุวรรณกลาวไววา 



 ๑๘๗ 

“นาใครสรวลลวนแตวาจะอยูเพื่อน   กลับแชเชือนไปเสยีหมดปดฤๅไม” (๒๕๔๕ง: ๑๓๕)               

นอกจากนี้ยังพบวาในนิพานวังนา พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพชุฉัตรก็ทรงแสดงความคิดเห็น              

ตอพฤติกรรมของกษัตริยเขมรในอดีตที่ไรสัจจะและกลาวมุสาวาทจนถูกฤๅษีสาปใหวิบัติ                       

สวนพระองคเองนั้นทรงกลาสาปแชงคนที่เคยกลาวมุสาพระองคไวในตอนทายเรื่องวา 

 

  แมนผูใดใสโทษออกโจทยหา  มุสาขาพเจาเหมือนคราวกอน 

  สรรพทุกขสารพัดอธิกรณ  ขอเทพยอนใหทานผูนั้น  เอย 

(นิพานวังนา, ๒๕๔๓: ๕๒) 

 

   แมวาในความเขาใจโดยทัว่ไปกวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรจะไมใครมีโอกาสใน           

การแสดงความคิดเห็นมากนัก แตกวหีญิงเหลานี้กย็ังมวีรรณกรรมเปนพื้นที่ที่จะแสดงความคิดเหน็         

ของตน  ซ่ึงกลาวไดวาเปนอัตลักษณทีก่วหีญิงมีอยูรวมกัน 

 
อัตลักษณดานการนําเสนอ 

  

  จากการศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสนิทรพบวามีอัตลักษณดานการ             

นําเสนอหลายลักษณะดวยกนั ซ่ึงลวนแตชวยใหเห็นถึงความเขาใจและความรับรูเกี่ยวกับกวีหญิง           

สมัยตนรัตนโกสินทร ทั้งชวยใหเห็นลักษณะรวมและลกัษณะเฉพาะของการนําเสนอวรรณกรรม             

ของกลุมกวีหญิงดวย อัตลักษณดานการนาํเสนอที่พบในวรรณกรรมของกวีหญิงมดีังนี้  

 

๑.  การปรากฏของตัวตนกว ี

 

   ในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรพบวาการที่กวีเอยถึงความเปนหญิง             

เอยถึงนามและประวัติของตน ทั้งยังแสดงความภูมใิจในผลงานดวยการประกาศคุณคาของผลงาน

ไว ถือไดวาเปนการปรากฏของตัวตนกวใีนวรรณกรรม และเปนลักษณะรวมหนึ่งทีแ่สดงถึง                

อัตลักษณของกวีกลุมนี้  วรรณกรรมที่มีการปรากฏของตัวตนกวี ไดแก กุมารคําฉันท  นิพานวังนา  

เพลงยาว เฉลมิพระเกยีรติ  เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด เพลงยาวสามชาย  



 ๑๘๘ 

นิราศวังบางยีข่ัน บทสักวาตาง ๆ ของคุณพุม  เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค และเพลงยาว

จดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร 

  

   การปรากฏของตัวตนกวใีนวรรณกรรมของกวีหญิงจะพบไดเปน ๔ ลักษณะ คือ                    

การบอกวาตนเปนหญิง  การเอยนามของตนไวในวรรณกรรม การกลาวถึงประวัติของตน และ       

การประกาศคณุคาของผลงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 

   ๑.๑  การบอกวาตนเปนหญิง  

  

ตัวตนของกวหีญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมลักษณะแรกคอืการที่กวีบอกวาตนเปน               
ผูหญิงนั้น จะพบไดไมมากนัก   มีเพยีงนพิานวังนาและเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติที่กวีกลาวไว               
ดังตอนที่พระบรมวงศเธอ พระองคเจากมัพุชฉัตรทรงกลาววา “พระคุณเอยตวัลูกกเ็ปนหญิง”            
(๒๕๔๓: ๔๘) และ “ปญญาหญิงไหนจะพริ้งไมคลองเคลา” (๒๕๔๓: ๑๔) สวนคุณพุมนั้น กไ็ด         
กลาวไววา “ในชาตินี้ เปนผูหญิงนึกชิงชัง” (๒๕๐๗ง: ๔๒๓) ซ่ึงการกลาวเชนนี้เปนสิ่งยืนยนั              
ใหเห็นวากวีหญิงตระหนกัรูอยูตลอดวาการเปนผูหญิงนัน้ดูหมือนจะดอยกวาผูชายในความรูสึก          
ของคนโดยทัว่ไป 
 

   ๑.๒  การเอยนามของกว ี

 

การที่กวีเอยนามของตนไวในวรรณกรรมที่แตงทําใหทราบวาวรรณกรรมเรื่องนั้น            

แตงโดยผูใด  แตการเอยนามของกวีหญิงยังนาเปนเครื่องยืนยนัดวยวากวหีญิงในสมยั            

ตนรัตนโกสินทรไดใหความสําคัญกับความมีอยูของตัวตนและรูสึกภมูิใจในตนเองแฝงอยูดวย            

จากการศึกษาพบวากวีหญิงสวนใหญไดเอยนามของตนไวในวรรณกรรม เวนแตพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหลวงนรินทรเทวีมิไดทรงเอยพระนามไวในจดหมายเหตุความทรงจํา และพระบรมวงศ

เธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรที่มิไดเอยพระนามไวในนพิานวังนา 

 

คุณพุมไดเอยถึงนามของตนไวในวรรณกรรมถึง ๔ เร่ือง คือ ในเพลงยาวบวงสรวง         

ฉลองสระบางโขมด คุณพุมกลาววา “เอานามพุมแทนพวงทิพบุปผา” (๒๕๐๗ค: ๔๐๒)  ใน            

เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรต ิคุณพุมกลาววา “แตพุมพวงทรวงทิพประทิน่” (๒๕๐๗ง: ๔๒๑)  ใน 



 ๑๘๙ 

นิราศวังบางยีข่ันนั้นพบวาคณุพุมไดกลาวถึงนามของตนไวหลายแหง เชนในกลอนที่วา “ไมเหมือน

พี่คุณพุมซุมซุกซน” (๒๕๔๕: ๘๑) “เห็นคุณพี่พุมพกัตรก็รักแทน” (๒๕๔๕: ๘๓) และ “ไมของอ        

คุณพุมใหคุมเหง” (๒๕๔๕: ๘๙) ฯลฯ 

 

สวนในการเลนสักวาในโอกาสตาง ๆ พบวาคุณพุมไดกลาวถึงนามของตนไวใน               

บทสักวาดวย ดังจะเห็นไดในการเลนสักวาถวายพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ณ              

พระที่นั่งสนามจันทร คร้ังที่ ๑  ซ่ึงเลนในงานเฉลิมพระชนัษาเมื่อเดือน ๑๐ ปวอก จัตวาศก                     

พ.ศ.๒๔๑๕  ดังในคืนที่ ๓ ที่เลนซอนหานั้น คุณพุมแตงวา “สักวาคุณพุมมาซุมซอน” (๒๕๓๔:           

๓๓)  สวนในการรองบทสักวาถวายทีพ่ระที่นั่งสนามจันทร คร้ังที่ ๒ เลนกลางเดือน ๑๑ ปวอก                 

จัตวาศก ในคนืแรก ซ่ึงเลนคลุมไก คุณพุมเอยถึงนามของตนไวในบทสักวาวา “วงในวังคณุพุมคน         

คลุมไก” (๒๕๓๔: ๔๓) นอกจากนี้ยังพบไดในการเลนสักวาที่ทองพรหมาศ (ทเลพรหมาศ) เมือง     

ลพบุรี เมื่อเดือน ๑๒ ปวอก จัตวาศก ในคนืแรก ซ่ึงเลนปดตา ดังตอนที่วา “ถาแมนจับยายพุมจะรุม

ตอย” (๒๕๓๔: ๖๗)  

 

สวนในกุมารคําฉันท พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑาและพระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอบุล ไดเอยถึงพระนามไวเชนกัน ดังในตอนที่วา “สมญาอุบลมณ   ฑามาศ” (๒๕๓๙: 

๓) และนอกจากนี้ยังพบวาคณุสุวรรณก็ไดเอยถึงนามของตนไวในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ือง                       

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร ดังกลอนที่วา “ไดยินออกวาสุวรรณกข็วัญหาย” และ “โอสงสาร           

คุณสุวรรณมิ่งขวัญหาย” (๒๕๔๕ง: ๑๔๗) อีกดวย 

 

 

การเอยนามของตนไวในวรรณกรรมชวยใหผูอานสมัยตอ ๆ มาสามารถสืบคนและ

สันนิษฐานเกีย่วกับเรื่องผูแตงไดดยีิ่งขึ้น ดงัที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง                          

ราชานุภาพทรงใชกลอนตอนที่วา “ไดยินออกวาสุวรรณก็ขวัญหาย” และ “โอสงสารคุณสุวรรณ                 

มิ่งขวัญหาย” ใน เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวรมาเปนขอมูลใน            

การศึกษาและทรงสรุปวาวรรณกรรมเรื่องนี้เปนผลงานของคุณสุวรรณ ดังทรงอธิบายไวใน                

เชิงอรรถของการพิมพวรรณกรรมของคุณสุวรรณขึ้นใน พ.ศ.๒๔๖๓ ตอนหนึ่งวา “ไดความตรงนี ้           



 ๑๙๐ 

วา คุณสุวรรณเปนผูแตงทั้งแกลงเกลื่อนในที่ตอมา เพราะคุณสุวรรณนี้ช่ือปรากฏมาวาเปนผูชํานาญ

กลอน” นั่นเอง 

 

ที่สําคัญการที่กวีเอยถึงนามของตนไวในวรรณกรรมยังถือเปนการแสดงความภูมใิจ         

ในตนเองและผลงานวรรณกรรมของตนไวดวย เพราะหากกวไีมภูมใิจ ไมมั่นใจในความสามารถ             

ของตนเองแลว คงจะกลาไมเอยนามของตนไวใหเปนที่รูโดยทั่วไปอยางแนนอน 

 

   ๑.๓  การกลาวถึงประวัติของตน 

 

การปรากฏของตวัตนกวใีนวรรณกรรมนั้นยังพบไดจากการที่กวีกลาวถึงประวัติ          

ของตนแทรกไวในเรื่องโดยตรง กวีหญิงทีเ่ลาประวัติของตนแทรกไวไดแก คณุพุม และพระบรม            

วงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉตัร  

 

ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิคุณพุมไดเลาประวัติของตนและของบิดา คือ พระยา        

ราชมนตรีบริรักษ (ภู) ไว วาตนและบดิาเปนขาราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

ซ่ึงทรงพระเมตตาและไววางพระราชหฤทยัใหคณุพุมทําราชการในตําแหนงพนักงานพระแสง  

สวนพระยาราชมนตรีบริรักษ (ภู) ผูเปนบดิาของคุณพุมก็ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหเปนอธิบดี

กรมพระคลังมหาสมบัติ นอกจากนีย้ังพบวาในการเลนสักวาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา           

เจาอยูหวัที่พระที่นั่งสนามจนัทร คร้ังที่ ๒ เมื่อกลางเดือน ๑๑ ปวอก จัตวาศก พ.ศ.๒๔๑๕ ในคืน            

ที่ ๒ คุณพุมกไ็ดกลาวไววา “สักรวาชาววังนิ่งนั่งคิด” (๒๕๓๔: ๕๒) ซ่ึงถือเปนการบอกตัวตนของ              

คุณพุมอยางชดัเจนวาเปน “ชาววัง” นั่นเอง 

 

คุณพุมยังกลาวถึงประวัติของตนดวยความภูมิใจทีต่นไดเปนขาราชบริพารผูใกลชิด         

ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไวในตอนที่วา “ดวยพระองคทรงเลี้ยงไวเพยีงบุตร   เปน            

สุขสุดสมบัติพัสถาน” (๒๕๐๗ง: ๔๐๙) และตอนที่วา “พระนั่งเกลาเจาจังหวดัชัชวาล    ทรงโปรด

ปรานเปนพระแสงตําแหนงใน” (๒๕๐๗ง: ๔๒๑) สวนในบทสักวา ซ่ึงเลนถวายที่พระที่นั่ง           

สนามจันทร คร้ังที่ ๑ เลนในงานเฉลิมพระชันษา ในเดือน ๑๐ ปวอก จตัวาศก พ.ศ.๒๔๑๕            



 ๑๙๑ 

ในคืนที่ ๔ ที่เลนเรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึง คุณพุมไดกลาวไววา “สักรวาพูดสับปลับตอง         

ปรับโทษ   ฉันคนโปรดหมอบกานาที่นั่ง” (๒๕๓๔: ๔๑)  

 

สวนพระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรไดทรงเลาประวัติของพระองคไวใน           

นิพานวังนาวาเปนพระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทกับนักองคอี พระธิดาของ              

สมเด็จพระอุไทยราชาเจากรงุกัมพูชา ไวในโคลงที่วา 

 

     วงษอินทกรุงธิปตเอก  อิศรา 

    หนอมงกุฎอยทุธยา   เล่ืองโลกย 

    สืบสายกรมฝายนา   แรมนิราศ 

    ทรงคิดคราววโิยค   พระบิดุรางสูสวรรค 

(พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๑๑) 

 

   ๑.๔  การประกาศคุณคาของผลงาน 

 
ในดานการนําเสนอวรรณกรรมจะพบวากวหีญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรไดแสดง             

ความภูมใิจในตนเองไวในวรรณกรรมของตนทั้งอยางเปดเผยตรง ๆ และดวยน้ําเสยีงที่ตนได  

สรางสรรคผลงานวรรณกรรมอันมีคุณคา ซ่ึงกลาวไดวาเปนอัตลักษณดานหนึ่งที่ปรากฏใน              

วรรณกรรมของกวีหญิงดวย  วรรณกรรมของกวีหญิงทีแ่สดงใหเห็นถึงความภูมใิจในตนเอง ไดแก 

กุมารคําฉันท  นิพานวังนา  เพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติ  นริาศวังบางยี่ขนั  บทสักวาตาง ๆ ของคุณพุม 

และเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอปัสรสุดาเทพประชวร 

 

ในกุมารคําฉันท พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ               

พระองคเจาอบุลทรงนิพนธวาเรื่องกุมารคาํฉันทเปนเรื่องที่แตงไดอยาง “วิจิตร”  โดยประกาศ          

พระนามวาทรงเปนผูแตง  แสดงใหเห็นวาทรงภูมิพระทยัในพระปรีชาสามารถของพระองคเปน             

อยางยิ่ง ดังโคลงที่วา   

 

  



 ๑๙๒ 

     ขาผูประพฤติพรอง  คํากล 

    ลิขิตวิจิตรนิพนธ    พจนไว 

    สมญาอุบลมณ    ฑามาศ 

    แตงกุมารกลอนให   ตอตองมหาพน 

(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจามณฑา และพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุบล, ๒๕๓๙: ๓) 

 

สวนในนิพานวังนา พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตรก็ทรงนิพนธไวใน           

ทํานองวาถาผูใดไดอานไดฟงวรรณกรรมเรื่องนิพานวังนา ซ่ึงเปนเรื่องที่มีพระประสงคจะ                         

ยอพระเกียรตสิมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทอยางตรงไปตรงมาและจริงใจแลวไมแสดง          

ความเคารพ แตกลับหมิ่นประมาทวารายกข็อใหผูนั้นตองเปนอันวิบตัิไป ดังกลอนที่วา 

 

  ผูใดสดับอยาหมิ่นประมาทแหนง  ถาใครแคลงจงสืบสําเนาถาม 

  ใชจะยกพระยศยอแตพองาม  เราแตงตามจรงิใจในนิพนธ 

  มาดถาใครฟงอานนิพานนี ้  ไมนอมศีโรราบกราบสามหน 

  ใหวบิัติอุบาทวอยาขาดสกนธ  แตยลเรงประนมนมัสการ 

(พระบรมวงศเธอ พระองคเจากัมพุชฉัตร, ๒๕๔๓: ๒๓) 

 

สวนคุณพุมนัน้ไดแสดงความอหังการและความภูมใิจในความสามารถของตนในการ  

แตงวรรณกรรมไวหลายเรื่องดวยกัน กลาวคือ ในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ คุณพุมไดกลาววาเรื่องนี ้         

มีคาควรที่จะอยูคูฟาดิน ดังกลอนที่วา “จงยนือยูคูฟาสุธาธาร” (๒๕๐๗ง: ๔๐๗) และตอนที่วา 

     

   อันเรื่องราวกลาวขอยอพระเดช  วิรัตเจตนาจิตดําฤษณา 

   ใหครึกครื้นยนือยูคูสุธา   โดยสําคัญปญญาของนารี 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๒๒) 

 

นอกจากนี้คุณพุมยังยกยองใหวรรณกรรมของตนมีคาควรดํารงอยูยืนนานเฉกเชน

พงศาวดาร ดังกลอนที่วา “ใหดํารงแทนพงศาวดาร แมนใครอานอักขราจงถาวร” (๒๕๐๗ง: ๔๑๘)  

และกลาววาวรรณกรรมของตนควรคาแกการบูชา ผูคนควรอานโดยทัว่กัน ดังกลอนที่วา “ควรที่จกั



 ๑๙๓ 

สักการบูชา   เปนมหายศยิ่งมิ่งมงคล” (๒๕๐๗ง: ๔๒๑) และ“ควรจะเอาไวอานทกุบานชอง”          

(๒๕๐๗ง: ๔๒๑) ซ่ึงในการกลาว ทํานองนี้ของคุณพุมก็มีปรากฏอยูในนิราศวังบางยี่ขันดวยเชนกนั          

วา 

 

   นี่แตงตอยอยศรสระรื่น   หวังชมชื่นชอบจิตเหมือนพศิโฉม 

   อันสุนทรกลอนบรรเลงดังเพลงโลม ควรจะโสมนสัแสนแทนละคร 

   ถึงรําเตนเห็นกายรายฤๅเชดิ  ก็ไมเลิศเหมือนหนึ่งลักษณในอกัษร 

   ไดระเบยีบเรียบรสแบบบทกลอน  ไวใหนอนอานแอบแนบอุรา 

   (คุณพุม, ๒๕๔๕: ๙๑) 

 

การแสดงความอหังการและความภูมใิจในผลงานของตน ยังพบไดในวรรณกรรม              

เร่ืองอื่น ๆ เชนในเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ คุณพุมเลาวาบรรดาผูคนหลากชนชั้นตางมาขอคัดลอก            

และซื้อวรรณกรรมของตนไปอานและเชดิชูวาสูงคา ดังตอนที่วา “หนังสือฉันนั้นขายถวายไว                

รับสั่งใหวางบนแทนทองแวนฟา” (๒๕๐๗ง: ๔๒๓) และ 

 

   อันรายเรื่องเบือ้งบาทนิราศราง  พวกขุนนางนอยใหญพอใจอาน 

   ถึงเจานายฝายพระโกศก็โปรดปราน ซ้ือไวอานหลายตําหนกัอักขรา 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๙-๔๒๐) 

 

และ 

  

  คนที่ผูรูพระเดชเกศกระหมอม  เขาก็ยอมนับถือมักซื้อหา 

   เอาอานเอิ้นเชญิชูขึ้นบูชา   เดี๋ยวนี้ก็มาขอลอกฉันออกเตม็ 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๒๑) 

    

นอกจากคณุพุมจะกลาวแสดงความภูมใิจในผลงานของตนแลว คณุพุมยังกลาวดวย             

ความภูมใิจในความรูความสามารถและความมีสติปญญาของตนไวอยางชัดเจนในเพลงยาวเฉลิม            

พระเกยีรติตอนที่วา “มิใชคืบศอกวาปญญาฉัน” (๒๕๐๗ง: ๔๑๖) และ 



 ๑๙๔ 

   เราอาศัยในแผนดินนรนิทรฤทธิ์  ประกอบกิจการรักอักขระ 

   ฉลาดเฉลิมเสริมพระยศจดระยะ  สมเด็จพระจอมเกลาเจาแผนดิน 

(คุณพุม, ๒๕๐๗ง: ๔๑๒) 

 

สวนในนิราศวังบางยี่ขันคณุพุมกเ็ลาถึงความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของเจาจอมมารดา          

ดวงคําที่ไมรูหนังสือเชนคุณพุม จึงตองมาขอรองคุณพุมใหแตงวรรณกรรมแทนความรูสึกของตน            

ซ่ึงการกลาวเชนนี้ของคุณพุมสะทอนใหเห็นวาลึก ๆ แลวคุณพุมภูมิใจที่ตนมีความรู ดังในกลอน               

ที่วา  

 

   จะเขยีนขาวตอบสนองก็ของขัด  ไมสันทัดเชิงลิขิตประดิษฐถอย 

   แสนนอยจิตทีไ่มคิดเรียนแตนอย  ถาคอยคอยโผยกผยอกคงออกเอง 

   ตั้งแตนี้จะเพยีรเรียนกอขอ  ไมของอคุณพุมใหคุมเหง 

   คงอานไดใจเราเหลานักเลง  จะทําเพลงยาวหนอไมงอใคร 

  (คุณพุม, ๒๕๔๕: ๘๙) 

 

นอกจากคณุพุมแลว  ในเพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร               

คุณสุวรรณกแ็สดงความภูมใิจในตนเองและผลงานไวชัดเจนวาตนเคยไดตามเสด็จพระเจา                        

บรมวงศเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพเขาไปในพระบรมมหาราชวังและไดเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัวดวย เชนกลอนทีว่า   

 

   ตัวของเราเลาก็ตามเสด็จจร   ไมนิ่งนอนระวังอรรถที่ตรัสการ 

   จึงไดเฝาเจาแผนดินพภิพราช  ไดตามพระบาทติดเขาไปดวยใจหาญ 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๑๒) 

 

คุณสุวรรณกลาววาเมื่อเวลาลวงไปวรรณกรรมของตนก็จะมีคุณคาและเปนหลักฐาน              

วาไดมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นจริง จนคนรุนหลังตองถือเปน “ตํารา” เชนที่วา 

 

 



 ๑๙๕ 

   ตามนิสัยไดสดับคํารับสั่ง   จึงตองตั้งเรื่องนิราไววาขาน 

   จึงกลาวคํารํ่าไวพอเปนพยาน  ถึงเนิ่นนานจะไดจําเปนตํารา 

(คุณสุวรรณ, ๒๕๔๕ง: ๑๓๔) 

 

จะเห็นไดวากวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรมักจะแสดงความอหังการและ              

ความภูมใิจในตนเองและวรรณกรรมของตนไวชัดเจน ทําใหเห็นวาแมสังคมไทยในอดีตจะไมได

ใหความสําคญัแกความรูความสามารถของผูหญิงมากเทากับผูชายดังเชนที่ทราบกนัดีอยู  แตเมื่อ              

กวีหญิงเห็นวาตนเปนผูหนึ่งที่มีความสําคัญ มีความรูความสามารถ ทั้งยังสามารถแตงวรรณกรรม         

ที่มีคุณคาจนเปนที่ยอมรับของคนในสังคมในวงกวางได  ก็สะทอนความรูสึกดังกลาวออกมาใน

วรรณกรรม ลักษณะนีจ้ึงนาจะนับไดวาเปนลักษณะรวมที่แสดงใหเหน็ถึงอัตลักษณดาน                   

การนําเสนอของวรรณกรรมของกวีหญิงไดอีกดานหนึ่ง 
 

๒.  ความคิดสรางสรรค 

 

 ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติสําคัญในการแตงวรรณกรรม เพราะจะทําใหวรรณกรรม

แปลกใหมนาสนใจ  จากการศึกษาพบวากวีหญิงในสมัยตนรัตนโกสินทรไดใชความคิดสรางสรรค        

ในการแตงวรรณกรรมอยูไมนอย ที่เดน ๆ คือ คําอธิษฐานของคุณพุม บทละครเรื่อง                                

พระมะเหลเถไถ บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง และเพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 ในคําอธิษฐานของคุณพุม  คุณพุมไดนําเอาความเชื่อเร่ืองการอธิษฐานมาเปนกรอบหรอื

เปนโครงในการแตงเรื่อง เพือ่ลอเลียนเสียดสีพฤติกรรมของพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการใน           

ราชสํานักและบุคคลสําคัญในสังคมสมัยนัน้  การเลือกเอาความเชื่อเร่ืองการอธิษฐานมาใชนี้ถือเปน

ความคิดสรางสรรคดานหนึง่ในวรรณกรรมของคุณพุม  โดยอธิษฐานขอใหตนไมแสดงพฤติกรรม

อันไมพึงประสงค เชน ขอใหตนไมเปนนกัเลงเชนทานผูหญิงฟก เปนตน 

 

 สวนในบทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ  คณุสุวรรณไดเลือกใชคําที่มีเสียงแปลกและ                

ไรความหมายเปนสวนใหญ  แตผูอานก็สามารถเขาใจเนือ้เร่ืองไดโดยตลอด ซ่ึงลักษณะเชนนี้                 

ยุพิน  ธชาศรี (๒๕๑๗) เรียกวาเปน “ประดษิฐการเริ่มแรก” (originative invention)  สําหรับ



 ๑๙๖ 

จุดประสงคในการแตงบทละครเรื่องนี้ขึ้นนัน้ คุณสุวรรณตองการเสียดสีลอเลียนการแตงกลอน 

จักร ๆ วงศ ๆ ซ่ึงนิยมแตงกนัมากในสมัยนั้น โดยเสียดสีในเรื่องฝปากออน ใชคําฟุมเฟอยจน

บางครั้งเมื่อตัดคําบางสวนออกไปกย็ังไดความครบถวนเทาเดิม  

 

นอกจากนี้บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถยงัแตกตางจากบทละครทั่ว ๆ ไปที่นิยมมุงเนน          

ที่ความงามของกระบวนกลอน และกระบวนกลอนทีด่ีจะตองเหมาะแกทารําที่งดงามเมื่อนําไปใช

แสดงละครดวย แตคณุสุวรรณกลับแตงบทละครเรื่องนี้ใหมีสํานวนกลอนขบขันและมีทวงทํานอง

ที่เนนความแปลกของเสียงเปนสําคัญ นอกจากนี้คณุสุวรรณยังกําหนดใหตวัละครในเรื่องลวนแตมี

กิริยาที่ตลกขบขันซึ่งตางจากที่นิยมแตงกนัดวย  การแตงวรรณกรรมในลักษณะเชนนี้แสดงถึง

ความคิดสรางสรรคของคุณสุวรรณในการนําเสนอเปนอยางยิ่ง 

 

  สวนในบทละครเรื่องอุณรุทรอยเร่ือง คุณสุวรรณก็มีความคิดสรางสรรคอยางชัดเจน              

โดยนําเอาตวัละครหลากหลายที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ มารอยเรียงเขาดวยกันใหเปน

วรรณกรรมเรือ่งเดียว  ซ่ึงไมเคยมีปรากฏเชนนี้มากอน นอกจากนี้คณุสวุรรณยังใชวิธีการผูกเรื่องที่

ตางจากวรรณกรรมที่แตงตามขนบนิยมโดยทั่วไป โดยผูกเรื่องดวยการนําเอาตัวละครหลากหลาย

จากวรรณกรรมหลาย ๆ เร่ืองมาแตงปะปนกันไป และตัวละครดังกลาวมีบทบาทที่แตกตางไปจาก

บทบาทในวรรณกรรมเรื่องเดิม ทําใหมีความแปลกใหมนาสนใจและทําใหบทละครเรื่องนี้ส่ือถึง

ความเปนผูมีความคิดกาวหนาลํ้ายุคแตกตางจากบุคคลทั่วไปในยคุสมัยของตนไดเปนอยางด ี

 

  นอกจากนี้ในการแตงเพลงยาวเฉลิมพระเกยีรติของคุณพุมยังมีลักษณะที่แตกตางไปจาก

วรรณกรรมยอพระเกยีรติที่แตงตามขนบนยิมคือมีการกลาวถึงประวัติของกวีในแงมุมที่เกี่ยวของกับ

พระมหากษัตริยไวดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองการจะแสดงถึงความสํานึกตระหนักถึง                             

พระมหากรุณาธิคุณที่ตนไดรับเปนพิเศษอยางนาประทับใจโดยสวนตวั  ซ่ึงกอนหนานี้ไมพบวามี

วรรณกรรมยอพระเกยีรติเร่ืองใดที่กวีจะกลาวถึงประวัติของตนรวมอยูกบัการยอพระเกียรติดวย 

 

   จากตัวอยางทีก่ลาวมาทําใหสรุปไดวาการใชความคิดสรางสรรคในการแตงวรรณกรรม

เปนอัตลักษณหนึ่งของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร เพราะเปนการแสดงถึงความเปนตัวของตวัเอง

ของกวีอยางชดัเจน 



 ๑๙๗ 

 การศึกษาวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรทําใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะและ

ลักษณะรวมของเนื้อหาและการนําเสนออนันําไปสูความเขาใจถึงอัตลักษณของกวหีญิงไดเปน              

อยางดี ลักษณะเชนนีเ้องที่สงผลใหวรรณกรรมของกวีหญิงมีความโดดเดนและ นาสนใจตางจาก

วรรณกรรมในอดีตและวรรณกรรมรวมสมัยอยางเห็นไดชัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 

บทที่ ๗ 

 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยวรรณกรรม ๑๓ เร่ืองของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรทั้ง ๖ คน ทําให
สามารถเห็นถึงมโนทัศน  กลวิธีการนําเสนอ  และอัตลักษณของกวหีญิงดังนี ้
 

๑.  มโนทัศนของกวีหญิงสมัยตนรตันโกสนิทร  
 

มโนทัศนของกวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมของตนโดย
ภาพรวมจะเปนไปในทํานองเดียวกันกับมโนทัศนของชนชั้นสูงในสมยันั้น  ทั้งมโนทัศนตอมนุษย
และมโนทัศนตอสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวคือ ในดานมโนทัศนตอมนุษยกวหีญิงจะเขาใจ
ลักษณะของความเปนชายและความเปนหญิงวาความเปนชายตองควบคูกันกับการเปนผูมีความรู
ความสามารถ  ซ่ึงความรูในที่นี้คือความรูในทางหนังสือหรือทางกวี สวนความสามารถคือ
ความสามารถในการรบ  สวนความเปนหญิงจะตองมีลักษณะเปนกุลสตรีทั้งทวงทากิริยาและ          
ความประพฤติ  ถาหญิงใดไมมีคุณสมบัติตามคานิยมทีสั่งคมกําหนดและคาดหวังกจ็ะไมเปนที่
ยอมรับและถกูติฉินนินทา  นอกจากนี้กวหีญิงบางคนยงัผูกติดคุณคาของตนไวกับผูชายที่ใกลชิด   
ซ่ึงเปนลักษณะของผูหญิงที่ถูกผูชายครอบงําทางความรูความคิดในสังคมแบบชายเปนใหญ  
อยางไรก็ตามกวีหญิงไดแสดงความภูมิใจในความเปนหญิงไวบางแตกน็ับวายังเปนสวนนอย                
มีบางครั้งที่กวหีญิงใชวรรณกรรมเปนสื่อในการแสดงทศันะวาผูหญิงไมมีความเทาเทียมกับผูชาย 

 
สวนมโนทัศนตอพฤตกิรรมของมนุษยและความสัมพันธระหวางมนุษยนั้น  กวหีญิง         

มีทัศนคติตอกลุมคนชนชั้นตาง ๆ  ในสังคมไทยวามีความสัมพันธกันในระบบอุปถัมภเปนหลัก          
และตัวกวหีญิงเองก็เปนสวนหนึ่งของระบบนี้ดวย  โดยเหน็วาประชาชนทุกคนทุกชนชั้นตอง
จงรักภกัดีตอพระมหากษัตริย  พระบรมวงศานุวงศและเจานาย  สวนขาราชสํานักหรือขุนนาง 
รวมทั้งบาวไพรก็ตองทํางานเพื่อฉลองคุณผูอุปถัมภ  สวนผูใหความอุปถัมภจะใหความคุมครอง
ดูแลแกผูอยูใตความอุปถัมภเปนการตอบแทน 

 



 ๑๙๙ 

มโนทัศนของกวีหญิงที่มีตอชาวตางชาติทีอ่พยพเขามาอยูในประเทศไทยที่ปรากฏอยู
ในวรรณกรรมมีเพียงบางมุมมองเทานั้น  ไมไดใหภาพทีชั่ดเจนแตอยางใด  อาจเปนเพราะกวีหญิงมี
ชีวิตอยูในราชสํานักจึงไมไดพบเห็นและตดิตอกับชาวตางชาติมากนัก  และแมมโนทศันในประเด็น
นี้จะไมเดนชดัแตก็เปนเครื่องยืนยนัไดวากวีหญิงไดแสดงความสนใจนอกเหนือไปจากการเปน              
ผูถูกกําหนดใหอยูในกรอบของ “ฝายใน”  สวนมโนทศันของกวหีญิงที่มีตอศาสนาและความเชื่อ          
ซ่ึงมีปรากฏอยูหลากหลายในวรรณกรรมนัน้ เปนเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธาจนยึดเอามาเปน
สรณะ และเหน็วาขนบธรรมเนียมปฏิบัตใิดเปนแบบแผนที่ดีงามอยูแลว ก็ควรยดึถือและกระทํา
ตอไป  
 

สวนมโนทัศนของกวีหญิงตอความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ ตางกัน
ออกไปตามเหตุการณที่เกิดขึน้ในชวงเวลาที่แตงวรรณกรรมแตละเรื่อง กลาวคือ ถาในชวงเวลาที่
แตงวรรณกรรม ไทยมคีวามสัมพันธกับตางประเทศในทางลบ กวีหญิงก็จะเห็นวาประเทศนัน้ ๆ             
เปนศัตรู  ในทางกลับกันถาไทยมีนโยบายอนัดีกับประเทศใด กวีหญิงกจ็ะมีทัศนคติทีด่ีตอ          
ประเทศนั้นไปดวย  

 
๒.  กลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร 

 

กวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทรนําเสนอวรรณกรรมโดยใชรอยแกวและรอยกรอง ที่ใช             

รอยแกวมีเพยีงเร่ืองจดหมายเหตุความทรงจําเพียงเรื่องเดยีว ซ่ึงใชในการบันทึกเรื่องราวและ

เหตุการณคลายกับพงศาวดารและจดหมายเหตุโหรหรือปูมโหร แตตางกันตรงที่เร่ืองนี้มีการใช          

รายยาวแทรกอยูดวย 

  

สวนรอยกรองนั้น กวีหญิงใชคําประพันธหลากหลายชนิดทั้ง กลอน โคลง  กาพย  

ฉันท  ราย และกลบท คําประพันธที่กวีหญิงนิยมใชมากที่สุดคือกลอน  สวนการแตงโคลงของ            

กวีหญิงยังไมสมบูรณแบบนัก  วรรณกรรมที่ใชฉันทและกาพยแตงมเีพียงเรื่องเดยีวคือ                  

กุมารคําฉันท นอกจากนี้ยังมกีารใชกลบทชนิดตาง ๆ และใชคําประพันธที่คลายกับกลบทดวย 

 

สวนความสัมพันธระหวางเนื้อหาและรูปแบบนั้น กวหีญิงใชรูปแบบไดเหมาะแก

เนื้อหาที่นําเสนอ  คือนํารอยแกวซ่ึงสามารถใหรายละเอยีดไดกระจางชดัและเสนอไดอยาง



 ๒๐๐ 

ตรงไปตรงมามาใชกับเรื่องประเภทสารคดีที่มีจุดประสงคเพื่อบันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตร  

ตลอดจนพฤตกิรรมของบุคคลตาง ๆ ในสังคมสมัยนั้น  สวนรอยกรองนั้น พบวากวีใชกับเนื้อหา  

ทั้งที่เปนสารคดีและบันเทิงคดี  การที่กวีเลือกใชรอยกรองเพราะเห็นวาเหมาะแกเร่ืองที่จะสราง

อารมณความรูสึกสะเทือนใจ ไมวาจะเปนการยอพระเกยีรติพระมหากษตัริยหรือสรรเสริญบุคคลที่

ตนเคารพนับถือศรัทธา หรือลอเลียนเสียดสี  

 

ในวรรณกรรมประเภทบนัเทงิคดีกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรสรางโครงเรื่อง (plot) 

ทั้งจากวรรณกรรมที่มีอยูเดิมในอดีตและจากจินตนาการสรางเรื่องขึ้นใหม  สวนใหญกวีเลาเรื่อง

โดยผูเลาเรื่อง (narrator) ไมปรากฏอยูในเรื่อง หรือเปนผูเลาเรื่องที่เปนผูรูรอบ หรือผูเลาเรื่องแบบ

ผูรู (omniscient) ซ่ึงสาเหตุของการใชกลวธีินี้เพราะเปนวิธีที่ทําไดงาย ไมซับซอนสับสน ประกอบ

กับเปนวิธีที่นยิมกันในสมัยตนรัตนโกสินทร และยงัไมปรากฏกลวิธีการเลาเรื่องในลักษณะอื่น 

 

ตัวละครในวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดขีองกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทรสวน

ใหญเปนตวัละครที่เรียกวา “ตัวละครมิติเดียว (flat character)”  หรือ “ตัวละครเชิงเดีย่ว (simple 

character)” ซ่ึงมีลักษณะนิสัยที่ไมซับซอนและเขาใจงาย ไมมีความหลากหลายในพฤติกรรมมากนกั 

ทําใหผูอานเขาใจและจดจําลักษณะของตวัละครแตละตวัไดงาย  และเหตุที่กวีหญิงนาํเสนอตัว

ละครในลักษณะนี้เพราะในสมยัตนรัตนโกสินทรนั้น  การกําหนดบทบาทและลักษณะของตวัละคร

ในเรื่องเลายังไมหลากหลาย  ยังไมมีการพฒันาตัวละครในลักษณะของตัวละครแบบหลายมิติ 

(round character) แตอยางใด  ในดานการบรรยายและการพรรณนาฉากและบรรยากาศนั้นพบวา           

มีอยูไมมากนกั สวนใหญเปนการกลาวถึงเพียงเพื่อใหเหน็ภาพและชวยสรางอารมณความรูสึก           

ตามทองเรื่องเทานั้น  

 

กวีหญิงสวนใหญในสมัยตนรัตนโกสินทรไดดําเนินรอยตามขนบในการแตง

วรรณกรรม ทัง้ในเรื่องบทไหวครู (ประณามพจน) บทชมเมือง บทชมนก บทชมไม บทชมโฉม  

บทแตงองคทรงเครื่อง บทชมรถ บทคร่ําครวญ และบทอศัจรรย  การใชอนุภาคอุมสม อนุภาคการ

แปลงกาย การลําดับเรื่อง  การบอกชื่อของกวี  รวมทั้งการกลาวถอมตน  ซ่ึงเปนไปตามความนิยม

ของยุคสมัย อยางไรก็ตามกวียังไดสรางสรรควรรณกรรมขึ้นดวยความคิดและจนิตนาการ สงผลให



 ๒๐๑ 

เกิดวรรณกรรมที่มีความแปลกใหมในขณะนั้น อาทิ การกลาวถึงประวตัิของตนไวในวรรณกรรม

ประเภทยอพระเกยีรติ เปนตน  

 

๓.  อัตลักษณของกวีหญิงสมัยตนรตันโกสินทร  
 

ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของเนื้อหาและกลวิธีการนําเสนอในวรรณกรรมของ              

กวีหญิงสมยัตนรัตนโกสินทร ที่นําไปสูความเขาใจอัตลักษณของกวีหญิงคือ  กวีหญิงสวนใหญ 

เปนชาววังที่มชีีวิตผูกพันกับราชสํานักฝายใน พระมหากษัตริยและเจานาย  จึงไดเลาถึงชีวิตใน          

ราชสํานักฝายในไวโดยตลอด  แตสวนใหญจะเลาเฉพาะเรื่องที่กวีรับรูหรือพบเห็น  นอกจากนี้           

กวีหญิงยังไดแสดงความสนใจตอเหตกุารณบานเมือง และเรื่องในทางพระพุทธศาสนาไวดวย  

แมวาการรับรูในเรื่องขอมูล เร่ืองราวและประสบการณตาง ๆ ที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแตง

วรรณกรรมจะจํากัดอยูบางกต็าม  และแมคติความเชื่อทางพุทธศาสนาอาจเปนเครื่องกีดกัน้หรือ

กําหนดบทบาทของเพศหญงิตอเร่ืองในทางพระพุทธศาสนาแตกวีก็ไมไดละเลยทีจ่ะสนใจเรื่อง         

ทางพุทธศาสนาแตอยางใด 

 

เปนที่สังเกตเห็นไดชัดวากวีหญิงใชวรรณกรรมเปนสือ่ในการแสดงความคิดเหน็ 

แสดงความภูมใิจในตนเอง ในผลงานวรรณกรรมของตน  แมวาสังคมไมไดใหโอกาสมากนัก  

นอกจากนี้กวหีญิงยังใชวรรณกรรมเปนสือ่ในการกลาวถึงตนเองอยางเปดเผยวาเปนผูหญิง รวมทั้ง

เอยนามของตน กลาวถึงประวัติของตน และยังใชสรรพนามบุรุษที่ ๑ กลาวแทนตัวของกวีหญิงดวย 

 

สวนอัตลักษณอันเดนชดัของกวีหญิงก็คือ กวีหญิงเปนกลุมผูหญิงที่มีความคิด

สรางสรรคและมีความตองการที่จะการแตงวรรณกรรมใหแตกตางหรอืแหวกขนบนยิมที่มีอยูซ่ึง

สงผลใหวรรณกรรมของกวีหญิงมีความโดดเดน นาสนใจ และทรงคุณคา  

 

 

 

 

 



 ๒๐๒ 

ขอเสนอแนะ 

   

  งานวิจยันี้ตองการนําเสนอมโนทัศนของกวีหญิงสมัยตนรัตนโกสินทร ซ่ึงถือไดวาเปน 

สวนหนึ่งของมโนทัศนแหงยุคสมัย  แสดงใหเห็นถึงกลวธีิการนําเสนอวรรณกรรมของกวีหญิง 

รวมทั้งชี้ใหเหน็อัตลักษณของกวีหญิง อันจะเปนประโยชนในการศึกษาเรื่องอัตลักษณของกวีและ

นักเขียนหญิงในยุคตอมา  

 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัมุงศกึษาเพยีงวรรณกรรมของกวหีญิงสมัยตนรัตนโกสินทรเทานั้น 

ถาผูศึกษาตองการเห็นความตอเนื่องทางมโนทัศน กลวิธีการนําเสนอ และอัตลักษณของกวีหรือ

นักเขียนหญิงไทยทุกยุคสมัย ก็อาจศกึษาไดจากวรรณกรรมของกวีและนักเขียนหญิงในสมัย              

ตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน
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_______.  ๒๕๔๗.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๓.  พิมพคร้ังที่ ๗.  กรุงเทพฯ: 

สํานักวรรณกรรมและประวตัิศาสตร กรมศิลปากร.  

 

ธเนศ  เวศรภาดา.  ๒๕๔๔.  “ทวงทํานองรอยกรองไทยภาคกลาง.” สรุปผลการสัมมนาทางวชิาการ

ระดับอนุภูมิภาคเอเชียอาคเนย เร่ือง “ทวงทํานองรอยกรองไทในอุษาคเนย”.  กรุงเทพฯ: 

กองวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร. 

 

นรินทรเทวี, พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง.  ๒๕๒๖.  จดหมายเหตุความทรงจํา.  พมิพคร้ังที่ ๖.  

กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ.  (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาป

บุษบากร ม.จ.ก., ป.จ. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วดัเทพศิรินทราวาส  ๒๖ มีนาคม 

๒๕๒๖). 

 



 ๒๐๘ 

นราธิปพงศประพันธ, พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่น.  ๒๕๑๔.  วิทยาวรรณกรรม.  พิมพคร้ังที่ ๒.               

พระนคร: แพรพิทยา. 

 

นั่งเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จพระ.  ๒๕๔๔.  ประชมุจารึกวัดพระเชตุพน.  พิมพคร้ังที่ ๖.  

กรุงเทพฯ: คณะสงฆวัดพระเชตุพน จัดพิมพเปนที่ระลึกสมโภชหิรัญบัฏและฉลองอายุ

วัฒนมงคล ๘๕ ป พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) ๒๖-๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๔๔. 

 

นิธิ  เอียวศรวีงศ.  ๒๕๓๘.  ผาขาวมา, ผาซิ่น, กางเกงใน, และฯลฯ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

_______.  ๒๕๔๓.  ปากไกและใบเรือ: วาดวยการศึกษาประวัติศาสตร-วรรณกรรม 

ตนรัตนโกสินทร.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ:  แพรวสํานกัพิมพ. 

 

_______.  ๒๕๔๕ก.  กอนยุคพระศรีอาริย วาดวยศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม.  ใน มุกหอม             

วงษเทศ. (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

_______.  ๒๕๔๕ข.  วาดวย “เพศ” ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผูหญิง เกย เพศศึกษา และ

กามารมณ.  พมิพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

นิยะดา  เหลาสุนทร.  ๒๕๓๕ก. “อุณรุทรอยเร่ือง จริงหรือ?.” พินิจวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ:  

สํานักพิมพแมคําผาง, ๑๕๒-๑๗๑. 

 

_______.  ๒๕๓๕ข. “ยวนพายโคลงดั้น: ขอเสนอใหม.” พินิจวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

แมคําผาง, ๓๔-๔๑. 

 

_______.  (บรรณาธิการ).  ๒๕๔๔. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน.  พิมพคร้ังที่ ๖.  กรุงเทพฯ: คณะ

สงฆวัดพระเชตุพน จัดพิมพเปนที่ระลึกสมโภชหิรัญบัฏและฉลองอายุวฒันมงคล ๘๕ ป 

พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔. 



 ๒๐๙ 

นาฏวิภา  ชลิตานนท.  ๒๕๒๔.  ประวัติศาสตรนิพนธไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร. 

 

บุญเตือน  ศรีวรพจน.  (บรรณาธิการ).  ๒๕๔๑.  บทดอกสรอยสวรรค คร้ังกรุงเกา.  พิมพคร้ังที่ ๒. 

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

 

_______.  ๒๕๔๗ก.  “ทอม ๆ ดี้ ๆ จ้ําจี้ประสาชาววัง.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  ๕๑ (๔๓):  

๕๖-๕๗. 

 

_______.  ๒๕๔๗ข.  “เหกลอมพระบรรทม สํานวนคณุพุม.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ.  ๕๑ (๔๔):  

๕๖-๕๗. 

 

บุญยงค  เกศเทศ.  ๒๕๓๒.  สถานภาพสตรีไทย.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.  

 

บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ.  ๒๕๔๓.  วิเคราะหรสวรรณคดีไทย.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพศยาม. 

 

ประกายทอง  สิริสุข, ม.ร.ว. และพรรณี  สรุงบญุมี.  ๒๕๑๘.  สังคมไทยในสมัยตนรตันโกสินทร                 

พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๑๖.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิฆเณศ.  แปลจาก Akin  Rabibhadana.  

๑๙๖๙. The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period, ๑๗๘๒-

๑๘๗๓.  Ithaca: Cornell University.  

 

ประชุมบทสักวา เลนถวายในรัชกาลท่ี ๕ และสักวากลอนสด พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  ๒๕๓๔. พมิพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ 

(สมาคมศิษยเกาคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภฯ จัดพิมพ

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 

๓๖ พรรษา) 

 



 ๒๑๐ 

ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมดุแหงชาติ.  ๒๕๐๗.  พระนคร: สํานักพิมพคลังวิทยา. 

 

ประชุมเพลงยาวภาคพิเศษ.  ๒๕๔๙.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

 

ประพัฒน  ตรีณรงค.  ๒๔๙๙.  ชีวประวัตกิวีไทย.  พระนคร: สํานักพมิพคลังวิทยา.   

 

ประสิทธิ์  ลีปรีชา.  ๒๕๔๗.  “การสรางและสืบทอดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมง.”                              

วาทกรรมอัตลักษณ.  กรุงเทพฯ: ศูนยมานษุยวทิยาสิรินธร, ๓๑-๗๒. 

 

เปลื้อง  ณ นคร.  ๒๕๒๗.  ประวัติวรรณคดีไทย สําหรบันักศึกษา.  พมิพคร้ังที่ ๙.  กรุงเทพฯ:  

ไทยวัฒนาพานิช. 

 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโฺต).  ๒๕๓๒.  พุทธธรรม.  พิมพคร้ังที่ ๕.  กรุงเทพฯ:  

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 

พระมหานาควดัทาทราย.  ๒๕๔๕.  “บุณโณวาทคําฉันท.”  วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๓.                

พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัตศิาสตร กรมศิลปากร. 

 

พิพาดา  ยังเจรญิ และ สุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา.  ๒๕๒๙.  การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทย

สมัยตนรตันโกสินทร (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๔).  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

 

พุทธเลิศหลานภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.  ๒๕๔๓.  บทละครเรื่องอิเหนา.  พิมพคร้ังที่ ๑๔.   

 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณาคาร. 

 

มณฑา, พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา และอุบล, พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา.  ๒๕๓๙.   

กุมารคําฉันท.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

 



 ๒๑๑ 

มุกหอม  วงษเทศ.  (บรรณาธิการ).   ๒๕๔๕.  กอนยุคพระศรีอาริย วาดวยศาสนา ความเชื่อ และ

ศีลธรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

ยุพร  แสงทักษิณ.  ๒๕๓๗.  วรรณคดียอพระเกียรติ.  กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา. 

 

_______.  ๒๕๔๔.  วรรณกรรมปจจุบัน.  พิมพคร้ังที่ ๑๑.  กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา. 

 

ยุพิน  ธชาศรี.  ๒๕๑๗. วิเคราะหวรรณกรรมของคุณสุวรรณ. วิทยานิพนธการศึกษามาหบัณฑติ 

สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๓๔.  พจนานุกรมศัพทปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน. 
กรุงเทพฯ:  โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย.  (อนุสรณในงานพระราชทานเพลงิศพ
คุณหญิงรัตนา กาญจนดุล ต.จ., ต.ม. ณ เมรวุัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร             
วันอาทิตยที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๔). 

 
_______.  ๒๕๔๕.  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.    

 

_______.  ๒๕๔๖.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ: นานมีบุค

พับลิเคชั่นส.    

 

รวมวรรณคดี ๕ เร่ือง.  ๒๕๔๕.  พิมพคร้ังที่ ๑๐.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศิลปบรรณาคาร. 

 

ลักษณวัต  เจรญิพงศ.  ๒๕๔๔.  ปรัชญาภาวะสตรี.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

 

วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๑.  ๒๕๔๐.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

 



 ๒๑๒ 

วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๒.  ๒๕๔๕.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

 

วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม ๓.  ๒๕๔๕.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

 

วัชรี  รมยะนันทน.  ๒๕๓๒. “กวีหญิงของไทย.” ภาษาและวรรณคดีไทย.  ๖ (๓): ๖๓-๖๗. 
 
_______.  ๒๕๔๐.  วิวัฒนาการวรรณคดไีทย.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
 
วารุณี  ภูริสินสิทธิ์.  ๒๕๔๕.  สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสงัคมแหงศตวรรษที่ ๒๐.             

กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 
 
วิทย  ศวิะศรยิานนท.  ๒๕๔๑.  วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ.   พิมพคร้ังที่ ๕.  กรุงเทพฯ: 

 สํานักพิมพธรรมชาติ. 

 

วิภา  กงกะนันท.  ๒๕๓๘.  ขอมูล สมมุตฐิาน และทฤษฎีใหม เก่ียวกับกวีนิพนธเร่ืองยวนพายและ 
ลิลิตพระลอ. (อัดสําเนา). 

 

ศิลปากร, กรม.  สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร.  ๒๕๔๗.  สตรีสาํคัญในประวตัิศาสตรไทย.             

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

 

ศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล.  ๒๕๔๔.  หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร

ตอนตน.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

ส.ธรรมยศ.  ๒๕๒๖.  “คุณพุม-บุษบาทาเรือจาง.” โลกหนังสือ.  ๖ (๖): ๒๔-๓๕. 

 



 ๒๑๓ 

สมพันธุ  เลขะพันธุ.  ๒๕๔๑.  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน.  พิมพคร้ังที่ ๙.  กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  สาขาวชิาศิลปศาสตร.  ๒๕๓๕.  เอกสารการสอนชุดวิชา

พัฒนาการวรรณคดีไทย หนวยท่ี ๑-๗.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

 

สุจิตต  วงษเทศ. (บรรณาธิการ).  ๒๕๔๓.  นิพานวงันา พระนิพนธของพระองคเจาหญิง  

กัมพุชฉตัร.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 

 

_______.  ๒๕๔๔.  แมน้ําลําคลองสายประวัติศาสตร.   พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ:  
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