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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแสดงร่วมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก” 
ซึง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจดัแสดงเนือ่งในงานวนัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๔ ผลการศึกษาพบว่า นาฏยลีลาร่วมสมัยเรื่อง
“พระมหาชนก” ดำาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช แบ่งการแสดงเป็น ๓ องก์ องก์ที่ ๑ มิถิลานคร องก์ที่ ๒ 
ความเพียรอันบริสุทธิ์ และองก์ที่ ๓ ศรัทธาแห่งปัญญาธรรม มีการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อ 
ไดแ้ก ่การขบับทเสภา การแสดงหุน่ละครเลก็ การเลน่ภาพเงาเคลือ่นไหว การบรรเลง
เพลงประกอบวงดุริยางค์ออเคสตรา และการใช้แอนิเมชั่น การแสดงนาฏยลีลาร่วม
สมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ในครั้งนี้แสดงถึงการรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัยเพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อเรื่องชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎก โดยยังคงเสนอบทบาทสำาคัญของ
พระโพธิสัตว์ ผู้ยังคง “เพียรบำาเพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น” ท่ามกลางสังคมไทย ที่
เปลี่ยนแปลง 

 * บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสืบทอด
และการสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย” ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี ๒๕๕๕
 ** อาจารยป์ระจำาภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ
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The Performance of Mahājanaka Creativity
of Jatakas in Thai society

      Supak Mahavarakorn1

Abstract

 This research aims to study the contemporary performance 
‘Mahājanaka’ produced by Srinakharinwirote University in the occasion of 
the 24th HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Day. The study finds that 
the performance is narrated sequentially according to HM King Bhumibol’s 
book ‘Mahājanaka’. The performance is divided into 3 acts; the first 
act- Mithilā Nagara, the second act – Perseverance, and the third 
act – Faith of Wisdom. Many performing techniques are used to narrate 
the story, for example, traditional Sepha recitation, puppets, shadow play, 
symphony orchestra music, and animation. ‘Mahājanaka’ reflects the 
creativity of a contemporary performance to convey the content of a 
jātaka, which is rooted from the Tipiāaka. It still represents a significance 
role of the bodhisatta who ‘determinedly fulfils the perfection’ in the 
changing Thai Society. 

 1 Lecturer of Department of Thai and Oriental Language, Faculty of 
Humanities, Srinakharinwirot University. s_mahavarakorn@hotmail.com
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บทนำา

 พระมหาชนกชาดกเป็นชาดกเรื่องสำาคัญที่คนไทยนิยมมานาน นิยมนำามา
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมดังพบหลักฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ดังเช่น ภาพปูนปั้น ภาพลายรดน้ำา ภาพประดับกระจกสี และภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ตัวอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบได้แก่ ที่กรุปรางค์
ประธาน วดัราชบรูณะสมยัอยธุยาตอนตน้ ในสมยัอยธุยาตอนปลายพบหลกัฐานทีพ่ระ
อุโบสถวัดช่องนนทรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบหลักฐานที่วัดสุวรรณารามและ
ที่พระอุโบสถวัดคงคาราม ในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗ พบหลักฐานที่วัดระฆังโฆสิตาราม๑ 
นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วปรากฏว่ามีการนำาเรื่องพระมหาชนกชาดกมา
นำาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีทั้งบทสำาหรับแสดง 
บทสำาหรับอ่าน การแสดงละครเวที และหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ การนำาเสนอ
ในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนันีแ้สดงใหเ้หน็วา่คนไทยนยิมเรือ่งพระมหาชนกชาดก โดยมกีาร
รังสรรค์ในลักษณะที่หลากหลาย 

 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำาเสนอ
เรื่องพระมหาชนกในการแสดงนาฏยลีลาพระมหาชนก

 ๒ อลงกรณ์ จันทร์สุข. (๒๕๔๖). พัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกตั้งแต่สมัย
อยุธยาถึงปัจจุบัน. สารนิพนธ์หลักสูตร ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า ๑.

จิตรกรรมฝาผนังมหาชนกชาดก วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
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พระมหาชนก : ต้นเรื่องในพระไตรปิฎก 

 มหาชนกชาดกเป็นชาดกในนิบาตชาดก หมวดขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก 
Cannonical Books๓ มหาชนกชาดกมีจำานวนคาถามากกว่า ๘๐ คาถาขึ้นไปจึงเป็น
มหานิบาต มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง เรียกว่า ทศชาติชาดก พระมหาชนกเป็นชาดกเรื่อง
ที่สองในทศชาติชาดก นับเป็นต้นเรื่องของมหาชนกชาดกในรูปแบบต่างๆ ในสมัย
ต่อมา 

 มหาชนกชาดกเริ่มเรื่องด้วยคาถาสนทนาธรรมระหว่าง พระมหาชนกกับ
นางมณีเมขลาในมหาสมุทร เนื้อความในคาถาแสดงวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ 
ดังนี้

จิตรกรรมฝาผนังมหาชนกชาดก 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 ๓ ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (๒๕๔๓). วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า ๑.
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 [๔๔๒] นีใ้คร เมือ่แลไมเ่หน็ฝัง่กอ็ตุสาหะพยายามวา่ยอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทร ท่านรู้อำานาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่าย
อยู่อย่างนี้นักหนา.

 [๔๔๓] ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก 
และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้น ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง 
เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในกลางมหาสมุทร.

 [๔๔๔] ฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏ
แก่ท่าน ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ 
ท่านไม่ถึงฝั่งก็จักตาย.

 [๔๔๕] บุคคลเมื่อกระทำาความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่า
ไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและบิดามารดา อนึ่ง บุคคล
เมื่อทำากิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง.

 [๔๔๖] การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม 
การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความลำาบากเกิดขึ้น การทำาความพยายาม
ในฐานะอันไม่สมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามใน
ฐานะอันไม่สมควรนั้น จะมีประโยชน์อะไร.

 [๔๔๗] ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่า การงานที่ทำาจะไม่
ลุล่วงไปได้จริงๆ ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียร
ในฐานะเชน่นัน้เสยี กจ็ะพงึรูผ้ลแหง่ความเกยีจครา้น ดกูอ่นเทวดา 
คนบางพวกในโลกนี ้เหน็ผลแหง่ความประสงคข์องตน จงึประกอบ
การงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะสำาเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อน
เทวดา ทา่นกเ็หน็ผลแหง่กรรมประจกัษแ์กต่นแลว้มใิชห่รอื คนอืน่ๆ 
จมในมหาสมทุรหมด เราคนเดยีวยงัวา่ยขา้มอยู ่และไดเ้หน็ทา่นมา
สถิตอยู่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำาลัง จักทำาความ
เพียรที่บุรุษควรทำา ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร.
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 [๔๔๘] ทา่นใดถงึพรอ้มดว้ยความพยายามโดยธรรมไมจ่ม
ลงในหว้งมหรรณพ ซึง่ประมาณมไิดเ้หน็ปานนีด้ว้ยกจิคอืความเพยีร
ของบุรุษ ท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด.๔

 มหาชนกในนบิาตชาดกเริม่ดว้ยการแสดงวริยิบารมขีองพระมหาชนกโพธสิตัว ์
อันเป็นแนวคิดสำาคัญของชาดกเรื่องนี้ ต่อจากนั้นจึงแสดงความตั้งพระทัยแน่วแน่
ที่จะออกบวชของพระมหาชนก จบเรื่องด้วยบทสนทนาระหว่างพระมหาชนกกับ 
นางสีวลีเทวี เพื่อแสดงว่าพระมหาชนกได้ออกบวชตามความประสงค์

 [๔๘๑] ดูก่อนนางสีวลี เธอได้ยินคาถาที่ช่างศรกล่าว
หรือยัง ช่างศรเป็นเพียงคนใช้ยังติเตียนเราได้ ความที่เราทั้งสอง
ประพฤตินั้นเป็นเหตุแห่งความครหา ดูก่อนนางผู้เจริญ ทางสอง
แพร่งนีอ้นัเราทั้งสองผูเ้ดินทางมา จงแยกกันไป เธอจงถอืเอาทาง
หนึ่งไป อาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธออย่าเรียก
อาตมาวา่เปน็พระสวามขีองเธอ และอาตมากจ็ะไมเ่รยีกเธอวา่เปน็
มเหสีของอาตมาอีก.๕

อรรถกถามหาชนกชาดก : การรับรู้มหาชนกชาดกในสังคมไทยในอดีต

 อรรถกถามหาชนกชาดกแต่งขึ้นเพื่ออธิบายขยายความเรื่อง พระมหาชนก
ในพระไตรปิฎก อรรถกถาชาดกหรือที่เรียกกันว่า “ชาตกัฏฐกถา” มีโครงสร้าง ๕ ส่วน 
ไดแ้ก ่ปจัจบุนัวตัถ ุเปน็เหตกุารณป์จัจบุนัทีเ่ปน็สาเหตใุหพ้ระพทุธเจา้ตรสัเลา่เรือ่งชาดก 
อดีตวัตถุ เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่า คาถา เป็นส่วนหนึ่งในอดีตวัตถุ 

 ๔ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๗๕ – ๗๖.
 ๕ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๙๒.
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แต่บางทีก็เป็นส่วนของปัจจุบันวัตถุ เป็นร้อยกรองที่กำากับชาดกแต่ละเรื่อง นำามาจาก
พระไตรปฎิก ไวยากรณะ หรอืไวยากรณ ์เปน็การอธบิายไวยากรณแ์ละถอ้ยคำาในคาถา 
และสโมธาน เป็นส่วนสุดท้ายของชาดกแต่ละเรื่อง เป็นการเชื่อมเรื่องในปัจจุบันและ
อนาคตเข้าด้วยกัน โดยระบุตัวละครในอดีตว่าเป็นใครในสมัยของพระพุทธเจ้า๖ การ
เล่าเรื่องพระมหาชนกสำานวนนี้ดำาเนินเรื่องตามโครงสร้างทั้ง ๕ ส่วน ดังนั้นจึงมีการ
เล่าเรื่องเพิ่มเติมจากในพระไตรปิฎก 

 อรรถกถามหาชนกชาดกเริ่มเรื่องด้วยการที่พระพุทธเจ้า “ทรงพระปรารภ
มหาภเินกขมัมบารม”ี เปน็การปรารภเรือ่งแลว้จงึทรงเลา่อดตีนทิานถงึการไดอ้อกบวช
ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ต่อจากนัน้จึงเล่าเรื่องพระมหาชนกซึง่
แตกตา่งจากในพระไตรปฎิก เริม่เรือ่งในกรงุมถิลิานคร แควน้วเิทหะ พระเจา้มหาชนก
ราชมีพระราชโอรส ๒ พระองค์คือ พระอริฏฐชนกกับพระเจ้าโปลชนก ทรงแต่งตั้ง
พระอรฏิฐชนกเปน็อปุราช และพระโปลชนกเปน็เสนาบด ีเมือ่พระมหาชนกราชสวรรคต 
พระอรฏิฐชนกจงึไดค้รองราชสมบตั ิตอ่มาพระอรฏิฐชนกทรงเชือ่คำายแุยงของอำามาตย์
จึงให้จองจำาพระโปลชนก พระโปลชนกทรงตั้งสัตยาธิษฐานให้เครื่องจองจำาหลุดแล้ว
เสดจ็ไปชายแดน มผีูจ้งรกัภกัดมีาขอพึง่พระบารม ีพระโปลชนกทรงคดิเอา ราชสมบตัิ
คนื พระอรฏิฐชนกสิน้พระชนมใ์นสงคราม พระมเหส ีซึง่ทรงครรภจ์งึปลอมตวัหนอีอก
จากวัง ด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ ท้าวสักกเทวราชเสด็จมาช่วยพระมเหสีโดย
เนรมิตตนเป็นคนแก่ขับเกวียนพาไปนครจัมปากะ ด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว์ ทำา
ใหอ้ทุจิจพราหมณร์บัพระมเหสเีปน็นอ้งสาว พระมเหสปีระสตูมิหาชนกกมุารทรงศกึษา
ไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้งปวงสำาเร็จเมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ต่อมาทรงต้องการ
ค้าขายให้เกิดทรัพย์เพื่อชิงราชสมบัติของพระบิดาคืน พระมเหสีทรงทัดทาน
พระมหาชนกแต่ไม่สำาเร็จจึงประทานแก้วมณี แก้วมุกดา และแก้ววิเชียรแก่พระมหา
ชนก เหตกุารณท์ัง้หมดนีเ้ปน็สว่นทีอ่รรถกถาชาดกแตง่อธบิายขยายความเพิม่เตมิจาก
ในพระไตรปิฎก แล้วจึงดำาเนินเรื่องเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในมหาสมุทร พระมหาชนก
พร้อมพาณิช ๗๐๐ คน เดินทางไปสุวรรณภูมิ วันที่ พระมหาชนกออกเดินทาง 

 ๖ ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์. (๒๕๓๘). ความรู้เรื่องชาดก ใน อายุบวร. บรรณาธิการโดย 
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน). หน้า ๕๔ – ๕๕.
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พระโปลชนกประชวรบรรทมแล้วเสด็จ ลุกขึ้นอีกไม่ได้เรือแล่นไปได้ ๗๐๐ โยชน์ 
ใช้เวลา ๗ วัน เรือจึงอัปปางทุกคนในเรือตายหมด พระมหาชนกไม่ทรงหวาดกลัว 
ทรงคลุกน้ำาตาลกรวดกับเนยเสวยเต็มท้อง ชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำามันแล้ว
ทรงนุ่ง ประทับยืนเกาะยอดเสากระโดง ทรงกำาหนดทิศทางเมืองมิถิลาแล้วกระโดด
ล่วงพ้นฝูงปลาและเต่า พระเจ้าโปลชนกสวรรคตในวันเดียวกันนี้ พระมหาชนกทรง
ว่ายน้ำา ๗ วัน ๗ คืน ทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถฝ่ายนางมณีเมขลาผู้ดูแล
มหาสมุทรไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทร ๗ วัน นางมณีเมขลาสนทนาธรรมกับพระมหา
ชนกแลว้อุม้ไปยงัแผน่ศลิาในสวนมะมว่งเมอืงมถิลิานคร กอ่นสวรรคตพระเจา้โปลชนก
ทรงตั้งเงื่อนไขว่าจะมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถทำาให้พระราชธิดาสีวลียินดี หรือ
รูห้วันอนแหง่บลัลงักส์ีเ่หลีย่ม หรอืยกสหสัสถามธนไูด ้หรอืนำาขมุทรพัยใ์หญส่บิหกแหง่
ออกมาได้ แต่ไม่มีใครปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เหล่าอำามาตย์จึงทำาพิธีปล่อยผุสสรถเพื่อ
เชิญพระราชามาครองราชย์สมบัติ ผุสสรถหยุดที่แผ่นศิลาที่พระมหาชนกบรรทม พระ
มหาชนกจงึไดค้รองราชยส์มบตั ิพระมหาชนกทรงทำาตามเงือ่นไขของพระเจา้ โปลชนก
ได้แล้วให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์มาจากกาลจัมปากนคร พระมหาชนกทรงปก
ครองมิถิลานคร ต่อมาพระนางสีวลีประสูติ ทีฆาวุราชกุมาร

 ๗,๐๐๐ ปีผ่านไป พระมหาชนกเสด็จพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรมะม่วง
สองต้น ทรงเสวยมะม่วงรสเลิศ มหาชนแย่งกันเก็บมะม่วงรสเลิศทำาให้ต้นมะม่วง
ถูกทำาลาย ต้นที่ไม่มีผลยังคงตั้งอยู่งดงาม พระมหาชนกทอดพระเนตรต้นมะม่วง
ทัง้สองแลว้เกดิความสงัเวช ทรงตอ้งการสละราชสมบตัอิอกบวช ทรงเจรญิสมณธรรม
ในปราสาท ๔ เดือน ทรงบวชด้วยพระองค์เองแล้วเสด็จลงจากปราสาทพระนางสีวลี
พร้อมเหล่านางสนม ๗๐๐ นางและประชาชนต่างร้องไห้คร่ำาครวญตามเสด็จ
พระมหาชนก พระนางสีวลีทรงทำาอุบายเพื่อทัดทานพระมหาชนก พระมหาชนกทรง
พบดาบสนารทะซึง่ถวายโอวาทแกพ่ระองคต์อ่มาทรงพบดาบสมคิาชนิะและแจง้ถงึเหตุ
ที่ออกบวช นางสีวลีทรงตำาหนิที่พระมหาชนกเสวยก้อนเนื้อคลุกฝุ่นซึ่งสุนัขทิ้งแล้ว 
กษัตริย์ทั้งสองพบนางกุมาริกาสวมกำาไลมือ ข้างที่สวมกำาไลสองอันมีเสียงข้างที่สวม
อันเดียวไม่มีเสียง พระมหาชนกทรงกล่าวว่านางสีวลีเป็นเหตุให้นางกุมาริกาติเตียน
พระองค์ กษัตริย์ทั้งสองพบช่างศรหลับตาข้างเดียวเล็งศร ช่างศรกล่าวเปรียบเทียบ
กับการที่พระมหาชนกมีนาง สีวลีตามเสด็จ พระมหาชนกกล่าวว่านางสีวลีเป็นเหตุให้
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ชา่งศรตเิตยีนพระองค ์พระมหาชนกทรงถอนหญา้มงุกระตา่ยแลว้ประทาน พระโอวาท
แก่นางสีวลี นางสีวลีร่ำาไห้คร่ำาครวญและถึงวิสัญญีภาพ พระมหาชนกเสด็จเข้าสู่ป่า
หิมวันต์ ทรงเจริญภาวนาและบรรลุอภิญญาใน ๗ วัน ไม่ได้เสด็จกลับมาอีกเลย 
พระนางสีวลีโปรดให้สร้างพระเจดีย์ ณ สถานที่สำาคัญที่สองพระองค์เสด็จผ่าน แล้ว
ทรงผนวชเป็นดาบสินีตลอดพระชนม์ชีพ

 การดำาเนินเรื่องพระมหาชนกในอรรถกถาชาดกมีทั้งส่วนที่เป็นคาถาและ
อธิบายคาถา จบเรื่องด้วยสโมธานหรือประชุมชาดกว่าใครกลับชาติมาเกิดเป็นใคร 

 พระศาสดาครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว 
ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ออกมหาภิเนษ
กรมณ์ แม้ในกาลก่อนตถาคต ก็ออกมหาภิเนษกรมณ์เหมือนกัน 
แล้วทรงประชุมชาดกว่า ท้าวสักกเทวราชในครั้งนั้น ได้มาเป็น
พระ อนุรุทธะในบัดนี้ พราหมณ์ทิศาปาโมกข์ได้มาเป็นพระกัสสปะ 
นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทร ได้มาเป็นอุบลวรรณาภิกษุณี 
นารทดาบสไดม้าเปน็ พระสารบีตุร มคิาชนิดาบสไดม้าเปน็พระโมค
คัลลานะ นางกุมาริกาได้มาเป็นนางเขมาภิกษุณี ช่างศรได้มาเป็น
พระอานนท์ ราชบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัท สีวลีเทวีได้มา
เป็นราหุลมารดา ฑีฆาวุกุมารได้มาเป็นราหุล พระชนกพระชนนีได้
มาเป็นมหาราช ศักยสกุล ส่วนพระมหาชนกนรินทรราช คือเราผู้
เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เอง๗

 อรรถกถาชาดกเป็นต้นเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังจะเห็นได้จากการเริ่มต้นเรื่องในกรุงมิถิลานคร 
แคว้นวิเทหะ

 ๗ มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๑๕๔.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖148

พระราชนิพนธ์พระมหาชนก : การรับรู้ เรื่องพระมหาชนกในสังคมไทย
ร่วมสมัย 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ฯ ทรง
สดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติ
การาม เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา ทรงสน
พระทัยจึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสน พระราชหฤทัย 
จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกายชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒) และทรงแปลเป็นภาษา
อังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลง
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น.

 พระมหาชนกบำาเพ็ญวิริยบารมีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ 
จนกระทั่งได้ครองราชสมบัติ และนำาความเจริญมั่งคั่งแก่กรุง
มิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ.

 มาถงึตอนเรือ่งตน้มะมว่ง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ทรงพระราชดำาริว่า การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมก
ขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะว่าได้ทรงสร้างความ
เจรญิแกม่ถิลิายงัไมค่รบถว้น กลา่วคอืขา้ราชบรพิาร “นบัแตอ่ปุราช
จนถงึคนรกัษาชา้งคนรกัษามา้ และนบัแตค่นรกัษามา้จนถงึอปุราช 
และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. ไม่มีความ
รู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญา ยังไม่เห็นความสำาคัญของผล
ประโยชน์แท้แม้แต่ของตนเอง จึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้
เบ็ดเสร็จ.” อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาล
ต้นมะม่วงตามวิธีสมัยใหม่ เก้าวิธีอีกด้วย.

 ด้วยประการเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรง
ดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดก ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
โดยที่พระราชดำาริว่า พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่า



นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์รูปแบบการนำาเสนอชาดกในสังคมไทย 149

 หากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน.”๘ 

 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกมีคาถาประกอบ ๑๐ บท ทรงนำามาจาก
ขุททกนิกายชาดก ๙ บทคือ คาถาบทที่ [๔๔๒] ถึงบทที่ [๔๕๐] ทรงเติมคาถาหลัง
บทที่ [๔๔๘] เป็นอดิเรกคาถา มีเนื้อความว่า

 “ข้าแต่บัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปใน
อากาศ. ท่านต้องให้สาธุชน ได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของ
ท่าน. ถึงกาลอันสมควร ท่านจงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่า

โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย. ในการนั้นท่านจึงจะสำาเร็จกิจที่แท้.”๙

 คาถาสุดท้ายคือคาถาที่ [๔๕๐] นั้น ทรงตัดตอนให้สั้นลง ทรงนำามาเพียง
ตอนตน้ของคาถาเทา่นัน้ ปรากฏในตอนทีพ่ระมหาชนกทรงระลกึถงึผลแหง่ความเพยีร

 “...สิ่งที่มิได้คิดไว้ จะมีก็ได้ สิ่งที่คิดไว้ จะพินาศไปก็ได้ 
โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตาม มิได้สำาเร็จด้วยเพียง
คิดเท่านั้น”๑๐

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องเพิ่มเติมในตอนจบ
เมื่อพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นมหาชนทำาลายต้นมะม่วงที่มีผลรสเลิศ ทรงระลึก
ถงึถอ้ยคำาทีต่รสักบันางมณเีมขลาวา่จะตัง้สถาบนัการศกึษาชือ่ “ปทูะเลยม์หาวชิชาลยั” 
ทรงแนะนำาวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี และมีพระราชดำาริให้ตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”

 พระราชาตรัสต่อ : “เมื่อนางมณีเมขลาอุ้มเราขึ้นจาก
ทะเลนางกล่าวว่า : ‘ท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจาก
โอษฐ์ของท่าน. ถึงกาลอันสมควรท่านจงตั้งมหาวิชชาลัย.’ 
คราวนั้นเราเศร้าหมองด้วยน้ำาเค็มตลอดเจ็ดวัน จึงฟังว่า เรา
สมควรตั้งชื่อสถาบันตามปูซึ่งชาวสุวรรณภูมิเรียกว่า ‘ปูทะเล’.

 ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. (๒๕๔๐). พระมหาชนก. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน). หน้า (๖) – (๘).
 ๙ แหล่งเดิม. หน้า ๙๖.
 ๑๐ แหล่งเดิม. หน้า ๑๑๓. 
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บัดนี้เราลังเลสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่. ท่านอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 
จงเผยมนสิการ.” พราหมณ์สนองพระราชโองการว่า : “พระราช
อาชญามิพ้นเกล้า เทวดาน่าจะได้กล่าวว่า ‘โพธิยาลัย’ อันเป็นนาม
ของสถาบันฤษีดัดตนที่ วัดพระเชตุพน ในเทวมหานคร เมือง
สุวรรณภูมิ. แต่หากจะเรียกว่า ‘ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย’ ก็น่าจะ
เหมาะสมเหมือนกัน.” พระราชาตรัสว่า : “เป็นพระคุณของท่าน
อาจารย์. เราแน่ใจว่าถึงกาลที่จะตั้งสถาบันแล้ว. เป็นสัจจะว่าควร
ตัง้มานานแลว้. เหตกุารณใ์นวนันีแ้สดงความจำาเปน็. นบัแตอ่ปุราช 
จนถงึคนรกัษาชา้งคนรกัษามา้ และนบัแตค่นรกัษามา้จนถงึอปุราช 
และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. พวกนี้ขาด
ทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความรู้ทั่วไป คือความสำานึกธรรมดา : พวก
นี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน. พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็ทำาลาย
ตน้มะมว่ง.” พราหมณม์หาศาลเหน็พอ้งกบัพระราชดำาร ิและกลา่ว
ว่า : “พระราชาผู้เป็นบัณฑิต ข้าพระองค์ยังมีศิษย์ที่ดีไว้ใจได้ และ
จะประดิษฐาน ‘ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย’ ได้แน่นอน. มิถิลายังไม่สิ้น
คนดี”๑๑ 

 ๑๑ แหล่งเดิม. หน้า ๑๔๐.
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นาฏยลีลาพระมหาชนก : การรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัย

การแสดงนาฏยลีลาพระมหาชนก

 การแสดงนาฏยลีลาเรื่องพระมหาชนกในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จัดขึ้นในงาน
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๒๔ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๔ 
กมุภาพนัธ ์พทุธศกัราช ๒๕๕๔ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
จัดแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัยประกอบวงดุริยางค์ออเครสตรา บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 นาฏยลีลาร่วมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ดำาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น ๓ องก์ ได้แก่ มิถิลานคร ความเพียรอัน
บริสุทธิ์ และศรัทธาแห่งปัญญาธรรม

 นาฏยลีลาพระมหาชนกเป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัย โดยบูรณาการศิลปะ
หลายอย่างเข้าด้วยกัน นับเป็นการรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัยโดยยังคงอนุรักษ์
อนภุาคสำาคญัของชาดกเรือ่งนีไ้ว ้แกนหลกัของการแสดงชดุนีค้อืงานนาฏศลิป ์ซึง่ไมม่ี
บทพูด ไม่มีคำาบรรยาย ผู้ชมจึงต้องใช้จินตนาการร่วมกับการดู อย่างไรก็ดี การแสดง
ชุดนี้มีส่วนที่ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด นั่นคือการเริ่มเรื่องด้วยบทสดุดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทเสภา “พระมหาชนก”
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อาศิรวาทสดุดี

 ข้าแต่มหาราชนวมินทร์ องค์อัครศิลปิน
ทรงศิลป์ทรงศาสตร์วิศิษฎ์
 เปรื่องปราชญ์ซึ่งศาสตร์พิพิธ ประยุกต์ผองวิชช์
เลิศด้วยพระราชปฏิภาณ
 เกิดประโยชน์หลายหลากมากประมาณ อวยสุขทุกสถาน
นำาราษฎร์นำารัฐพัฒนา
 ด้านศิลป์เชี่ยวชินนานา ในทุกสาขา
เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี
 จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี ชุ่มชื่นชีวี
ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์
 ผองนิพนธ์วรรณกรรมนำาชน ดำาเนินโดยดล
ลุแหล่งแห่งปรีชญาญาณ
 คาบนี้ศุภมงคลกาล ข้าฯ ขอพระราชทาน
อัญเชิญพระราชนิพนธ์
 “พระมหาชนก” ยุบล จำานองโดยกล
ตระการด้วยนาฏยลีลา
 ขอเดชะพระธรรมิกราชา อธิกปัญญา
พระราชทานพระเมตตาคุ้มครอง
 แก่การทุกการสำานอง เที่ยงในครรลอง
สัมฤทธิ์ที่จิตมุ่งหมาย
 เฉลิมพระเกียรติองค์พระฦๅสาย พูนพระยศแผ่ผาย
จบสกลด้าวแดนไพศาล
 ทรงพระเกษมสำาราญ ไร้ผองพิษพาน
จตุรพิพรชัยไพบูลย์ เทอญ ๚๑๒

 ๑๒ อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์เป็นผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทสดุดี
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 อาจกลา่วไดว้า่บทอาศริวาทสดดุ ีเปน็การเริม่การแสดง นาฏยลลีาพระมหา-
ชนกตามขนบวรรณคดีไทย ซึ่งจะอยู่ในตอนต้นเรื่อง เพื่อเป็นการยอพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ในที่นี้คือพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น “องค์อัครศิลปิน” 
ในด้านจิตรกรรม วรรณกรรม และดนตรี ต่อจากนั้นจึงเป็นการขับเสภา “พระมหา-
ชนก”

แม้นโลกหล้าอวิชชาโมหจริต
ดวงจิตจักมืดดับและสับสน

โลภ โกรธ หลง ชีวิตจิตผจญ
วิกฤตคน วิกฤตโลก โศกนิรันดร์

ทุกข์ลำาบากยากแค้นแสนเข็ญ
เพียรบำาเพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น
กล้าแกร่งวิริยะอเนกอนันต์

จากความฝันสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่

แสงสีทองส่องสาดฟากฟ้ากว้าง
มาร่วมสร้างความดีมิหวั่นไหว
สู้ สู้ สู้ เพื่อคุณธรรมประจำาใจ

โลกเกรียงไกรด้วยวิชชาฟ้าสีทอง๑๓

 บทเสภาเริ่มการแสดงนี้มีลักษณะเหมือน “สูตรสถานี” ในวรรณคดีไทย
กลา่วคอืกลา่วถงึแนวคดิสำาคญัของเรือ่ง เปน็การถา่ยทอดความคดิผา่นภาษาเพือ่แสดง
ว่าความเพียรอันบริสุทธิ์จะทำาให้ประสบความสำาเร็จได้ ต่อจากนั้นจึงเริ่มการแสดง
องก์ที่ ๑ 

 ๑๓ บทเสภา “พระมหาชนก” ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ขับบทเสภา
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์
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องก์ที่ ๑ มิถิลานคร 

 พระเจ้ามหาชนกแห่งมิถิลานคร มีพระราชโอรสสองพระองค์ พระนามว่า
พระอริฏฐชนกและพระโปลชนก เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระอริฏฐชนกได้
ครองราชสมบตัแิละทรงตัง้พระโปลชนกเปน็อปุราช อมาตยผ์ูใ้กลช้ดิไดก้ราบทลูใสร่า้ย
ว่าพระอุปราชโปลชนกคิดขบถ พระอริฏฐชนกหลงเชื่อจึงสั่งจองจำาพระโปลชนก แต่
พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้ ภายหลังได้รวบรวมพลมาท้ารบและ
เอาชนะไดใ้นทีส่ดุ พระอรฏิฐชนกสิน้พระชนมใ์นทีร่บ พระเทวทีีก่ำาลงัทรงครรภจ์งึปลอม
ตัวหนีออกนอกเมือง ท้าวสักกะเทวราชทรงช่วยเหลือให้เสด็จหนีไปจนถึงเมือง
กาลจัมปากะ ได้พราหมณ์ผู้หนึ่งอุปการะไว้ในฐานะน้องสาว ต่อมาทรงมีพระประสูติ
กาล ตั้งพระนามพระโอรสตามพระอัยยิกาว่า “มหาชนก” 

 องก์ที่ ๑ เล่าเรื่องโดยใช้ละครเงา (shadow dance) เป็นการเล่าเรื่องที่
กระชับ เข้าใจง่าย มีการบรรเลงดนตรีประกอบ การเล่นแสงเล่นเงานี้นับเป็นวิธีการ
แสดงที่แปลก มีการแปรรูปเป็นม้า เป็นวัว แสดงศักยภาพของมนุษย์ โดยใช้มนุษย์
พัฒนาไปสู่รูปทรงต่างๆ นับเป็นการเริ่มฉากแรกของการแสดงซึ่งเล่าเรื่องได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นการสื่อสารผ่านร่างกายมนุษย์ ซึ่งผู้แสดงต้องมีความเชื่อและความเข้าใจ
ก่อน จึงจะถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามได้๑๔ นับเป็นการรังสรรค์สื่อการแสดงได้
อย่างแปลกใหม่และน่าสนใจ

 ๑๔ สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ชำานาญหมอ ผู้กำากับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.

การเล่าเรื่องพระมหาชนกโดยใช้ละครเงา (shadow dance)
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องก์ที่ ๑ นี้มีเนื้อร้องที่เป็นแก่นความคิดหลัก คือ

“ดั่งเปลวเทียนแสงธรรม
ที่คอยน้อมนำาจิตใจ เดินมุ่งไปสู่ฝันสีทอง

จดจำาในถ้อยคำาเพื่อมาน้อมนำาจิตใจ
โลกสดใสด้วยใจงดงาม
โลกสดใสสู่ฟ้าสีทอง”๑๕

 การแสดงนีจ้บฉากดว้ยเพลงและภาพประสตูกิาลของพระมหาชนก เปน็การ
เชื่อมโยงไปสู่องก์ที่ ๒ พร้อมกับการนำาเสนอเรื่องราวชีวิตของพระมหาชนกผู้พร้อมสู่ 
“โลกสดใสสู่ฟ้าสีทอง” อันหมายถึงการเริ่มชีวิตใหม่ในเมืองใหม่

องก์ที่ ๒ ความเพียรอันบริสุทธิ์

 เมือ่มหาชนกกมุารทรงเตบิใหญแ่ละไดท้ราบความจรงิกค็ดิจะไปคา้ขายตัง้ตวั 
ตั้งพระทัยว่าจะได้เสด็จไปเอาราชสมบัติมิถิลานครคืนมา พระมารดาจึงทรงนำาเอา
ทรัพย์สินมีค่าไปขายเพื่อเป็นทุนไปสุวรรณภูมิ ระหว่างทางเกิดพายุใหญ่โหมกระหน่ำา
จนเรือจมลง เหล่าพ่อค้ากลาสีเรือทั้งปวงจมน้ำา ส่วนมหาชนกกุมารทรงแหวกว่ายอยู่
ในมหาสมุทรถึง ๗ วัน ๗ คืน นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นมหาชนก
กุมารว่ายน้ำาอยู่เช่นนั้นจึงสนทนากัน นางมณีเมขลาเข้าใจในปรัชญาของการบำาเพ็ญ
วิริยบารมี จึงช่วยอุ้มพามหาชนกกุมารไปจนถึงฝั่ง มิถิลานคร

 การแสดงองก์นี้มีการผสมผสานสื่อการแสดงหลายประเภท เริ่มด้วยการ
แสดงนาฏศลิปบ์นเวทโีดยใหผู้แ้สดงออกมาแสดงการละเลน่ตา่งๆ เพือ่สือ่ถงึบรรยากาศ
ความสนุกสนาน ต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ในตอน
พระมหาชนกทรงลาพระเทวเีพือ่ไปคา้ขายยงัสวุรรณภมู ิดนตรเีปลีย่นเปน็ทำานองเศรา้
เพือ่แสดงถงึการพลดัพรากของแมล่กู ภาพบนเวทเีนน้ทีก่ารแสดงหุน่ละครเลก็โจหลยุส ์
ต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนท่วงทำานองเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่น การเดินทางไปข้างหน้า 
โดยมีเนื้อเพลงการเดินทางประกอบการแสดง

 ๑๕ ผู้ประพันธ์คือ ปิติ ลิ้มเจริญ และกมลศักดิ์ สุนทานนท์
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 “การเดินทาง ทางที่แสนยาวไกล
 ออกเดินไปสู่ยังโพ้นดินแดนกว้างใหญ่
 จุดหมายนั้นยังไม่เห็นเท่าไร 
 แต่มีใจเป็นเหมือนเข็มทิศนำาทางไปสู่
 ด้วยศรัทธาของฉันขอก้าวเดินต่อไป  
 แม้จะยังห่างไกลแต่ใจขอยืนยัน
 ด้วยศรัทธาที่มีด้วยความเพียรที่ทำา   
 เพื่อตั้งใจจะนำาตัวของฉันไปยังถึงปลายฝั่งนั้น
 ดวงตะวันส่องแสงธรรมนำาไป   
 เหนื่อยเพียงใดใจของฉันจะยังยืนหยัด
 อธิษฐานวอนฟ้าช่วยบันดาล   
 ส่องนำาทางให้ฉันได้พบใจตน
 การเดินทาง เพื่อค้นหาใจตน   
 จิตใจคนหากว่าตั้งใจจริงไม่หวั่น
 สิ่งใดใดที่เห็นแสงเลือนราง   
 แต่สักวันจะเพิ่มความชัดเจนขึ้นมาดังที่ใฝ่”๑๖

 เนื้อร้องตอนนี้แสดงถึง “ศรัทธา” ของมนุษย์ เป็นการเดินทางโดยมีศรัทธา
และมี “ความเพียร” เพื่อจะทำาให้ความฝันและความหวังของตนประสบผลสำาเร็จ “ดัง
ทีใ่ฝ”่ การแสดงในตอนนีม้กีารเคลือ่นไหวทีเ่นบิชา้เพือ่สือ่ถงึการเดนิทางทีย่าวนานและ
ยากลำาบาก อริยิาบถและการเคลือ่นไหวของนกัแสดงทกุทา่จงึปรากฏเปน็ภาพชา้ นาน 
เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่านาน ซึ่งเป็นความจงใจของผู้กำากับการแสดงที่เน้นให้รู้สึกว่านาน๑๗ 
ต่อจากนั้นดนตรีจึงเปลี่ยนท่วงทำานองเมื่อเรือประสบคลื่นลมและมรสุม โทนสีบนเวที
เปลี่ยนเป็นสีมืดครึ้มเพื่อสื่อถึงอุปสรรคที่มนุษย์กำาลังเผชิญ เน้นภาพนักแสดงบนเวที
กำาลังว่ายน้ำา ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้า (slow motion) คือเวลาผ่านไปช้าๆ 
“ทุกคนยังคงวนเวียนอยู่ เพื่อต้องการให้ผู้ชมรู้สึกว่านาน ต้องใช้เวลากว่าที่จะสำาเร็จ”๑๘

 ๑๖ ผู้ประพันธ์คือพงศธร แก้วสุข และณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ
 ๑๗ สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ชำานาญหมอ ผู้กำากับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.
 ๑๘ สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ชำานาญหมอ ผู้กำากับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.



นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์รูปแบบการนำาเสนอชาดกในสังคมไทย 157

ภาพแสงสีบนเวทีเน้นความต่อเนื่องในการว่ายน้ำา มีสัตว์น้ำาในทะเลแต่งกายด้วย
สีอันฉูดฉาด คือสีแดง ส้ม น้ำาเงิน

ฉากสำาคัญที่แสดงถึง “ศรัทธา” ของพระมหาชนก
อันมี “ความเพียร” เป็นเครื่องชี้นำาทาง

 ๑๙ ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการแต่งเพลงนี้ด้วยการให้ศิลปินชายหญิงร้องสลับไปมา วิธีการ
เช่นนี้เปรียบได้กับคาถาในพระไตรปิฎกคาถาที่ [๔๔๒] – [๔๔๘] ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่าง
นางมณีเมขลากับพระมหาชนก

 ดนตรีเปลี่ยนท่วงทำานองใหม่เมื่อนางมณีเมขลาปรากฏตัวค่อยๆ โรยตัวลง
มาจากเบื้องบนเพื่ออุ้มพระมหาชนกขึ้นไป ช่วงเวลานี้ดนตรีบรรเลงเพลง “ปริศนา
ธรรม” ซึ่งเป็นเสียงโต้ตอบของนางมณีเมขลากับพระมหาชนก๑๙ โดยมีเนื้อร้องดังนี้

 “ก็ในผลย่อมมีเหตุ ไม่ว่าทุกข์หรือว่าสุข  
 สิ่งเหล่านั้นย่อมมีเหตุมีที่มา
 เปรียบก็คล้ายดั่งคำาบอก ว่าในผองชีวิตคน
 หลุดไม่พ้นไปจากห่วงกรรม
 รู้ รู้สิ่งใดนั้นที่ทำาไว้ดีร้ายก็ตามแต่ ผลนั้นไม่ไปไหน
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 และสุดท้ายนั้นคงหวนกลับคืน
 ฝันถึงความสำาเร็จนั้นต้องเริ่มกระทำา   
 เพราะสิ่งใดก็ตามไม่ได้มาจากวิงวอน
 ขอคิดดีไว้ก่อนและเชื่อที่จะทำา
 เพราะสิ่งที่ได้ทำานั้นต้องสำาเร็จแน่นอน” ๒๐

 เพลงนี้เป็นการสนทนาธรรมระหว่างนางมณีเมขลากับพระมหาชนก ผู้ร้อง
เป็นผู้ชายและผู้หญิงร้องสลับกันเพื่อสื่อถึงการสนทนาธรรม ทำาให้เห็นว่าหากมีความ
เพียรที่บริสุทธิ์ ชีวิตก็จะประสบความสำาเร็จงดงาม จบองก์นี้ด้วยภาพของนางมณี
เมขลาอุม้พระมหาชนกขึน้ไปขา้งบน นบัเปน็ฉากทีป่ระทบัใจผูช้มและผูก้ำากบัการแสดง
มาก

ฉากจบองก์ที่ ๒ ความเพียรอันบริสุทธิ์
นางมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นไปข้างบน 

 ๒๐ ผู้ประพันธ์คือพงศธร แก้วสุข และณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ 
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 การแสดงองก์ที่ ๒ ใช้เวลาในการแสดงนานที่สุด เพื่อสื่อแนวคิดหลักที่มีมา
ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกคือวิริยบารมี ผู้กำากับการแสดงได้ศึกษาแล้วสร้างการแสดงชุดนี้
โดยคงโครงเรื่องเดิม แก่นเรื่องเดิม นั่นคือ “ความเพียร” จึงตั้งใจให้ความสำาคัญกับ
องก์ที่ ๒๒๑

องก์ที่ ๓ ศรัทธาแห่งปัญญาธรรม

 พระมหาชนกทรงครองราชย์สมบัติเมืองมิถิลานครโดยธรรมสืบมา วันหนึ่ง
ทรงประทับบนคอช้างเพื่อทอดพระเนตรอุทยาน บริเวณใกล้ประตูอุทยานมีต้นมะม่วง 
๒ ต้น ต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล พระมหาชนกได้เสวยผลหนึ่ง ตรัสชมว่าผลนั้นมี
รสหวานเหลือเกิน แล้วเสด็จเข้าอุทยาน คนอื่นๆตั้งแต่พระอุปราชลงมาต่างก็แย่งเก็บ
ผลมะม่วง จนมะม่วงต้นนั้นโค่นลง พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็เกิดความ
สังเวชที่คนทั้งหลายหวังแต่ประโยชน์อย่างขาดปัญญา พระมหาชนกนึกถึงคำาของ
นางมณีเมขลาที่ให้ตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ในที่สุดจึงได้ตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัยขึ้น
เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญา โดยรำาลึกว่าขณะที่ทรงว่ายน้ำาในมหาสมุทร มีปูทะเล
ยักษ์มาช่วยหนุนพระบาท

 การแสดงในองกน์ีใ้ชอ้นเิมชัน่เลา่เรือ่งผสมกบัการแสดงหุน่ละครเลก็โจหลยุส ์
เริ่มเรื่องด้วยเมืองมิถิลานครมีต้นมะม่วง ๒ ต้น เป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก 
พระมหาชนกเสด็จพระพาสอุทยานโดยประทับบนคอช้าง มีนักแสดงละเล่นแต่งกาย
ชุดไทย จากนั้นเป็นฉากการแย่งมะม่วง แสดงความชุลมุนวุ่นวาย การทะเลาะกันเพื่อ
แย่งมะม่วง แสงสีร้อนแรง เป็นสีส้มและสีแดง ต่อจากนั้นพระมหาชนกเสด็จทอด
พระเนตรผลจากการแย่งมะม่วง แล้วทรงแสดงวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี โดยใช้
อนิเมชั่น ซึ่งสื่อได้เข้าใจง่ายและชัดเจน เป็นการดำาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ 
จบองก์นี้ด้วยเพลง “ทศพิธราชธรรม”

 ๒๑ สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ชำานาญหมอ ผู้กำากับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.
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“ถ้าเชื่อในคุณความดี 
แบ่งรักให้กันและกัน  
ดอกไม้ก็คงจะบานในจิตใจ
โลกนี้คงงามกว่าเก่า 
บนฟ้ามีดาวประกาย  
หัวใจก็ใสสว่าง
ฟ้ามืดหม่นเพราะคนชั่ว 
โลกมืดมัวเพราะคนเมา  
หลงทางผิดชีวิตหมองเศร้า
ปวดร้าวและสับสน 
ขอให้ความรักคืนกลับมา  
อยากให้น้ำาตาเหือดหาย
มีแต่น้ำาใจให้กัน  
ขอให้ความหลงพลันสลาย  
ให้ความโลภอันชั่วร้าย
จงวอดวายไปให้สิ้น 
รักยิ่งใหญ่ที่ใดมีรักย่อมมีสุข
ใต้ร่มเงาแสงธรรมส่องทาง” ๒๒

 ๒๒ ผู้ประพันธ์คือพงศธร แก้วสุข และณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ
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 องก์นี้ถ่ายทอดเป็นการแสดงค่อนข้างยาก เพราะเป็นการถ่ายทอดเรื่อง
มะม่วงและจุดเริ่มต้นในการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ ดังนั้น
หากสื่อสารเป็นละครก็จะน่าเบื่อเพราะต้องนำาเสนอวิธีการปักชำากิ่งมะม่วง การทาบ
กิ่งมะม่วง เป็นต้น การเลือกใช้อนิเมชั่นในการถ่ายทอดโดยใช้นักแสดงเป็นภาพเพื่อ
สร้างองค์ประกอบให้อยู่ร่วมกันในฉาก จึงเป็นการผสมผสานสื่อการแสดงอย่าง
หลากหลาย เพือ่แสดงถงึจดุเริม่ตน้ของการศกึษาเลา่เรยีนเพือ่พฒันาไปสูก่ารตัง้สถาบนั
การศึกษา

การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์ 
พระมหาชนกเสด็จพระพาสอุทยานโดยประทับบนคอช้าง

การแสดงวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี โดยใช้อนิเมชั่น
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สรุปและอภิปรายผล

 นาฏยลีลาพระมหาชนกดำาเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นการนำาเสนอเรื่องชาดกในสังคมไทยปัจจุบัน โดย
ยงัคงสบืทอดแนวคดิสำาคญัเรือ่งการบำาเพญ็วริยิบารมขีองพระมหาชนกโพธสิตัวท์ีม่มีา
แต่พระไตรปิฎก เมื่อนำามาสร้างสรรค์ใหม่ในปัจจุบันได้มีการบูรณาการศิลปะสมัยใหม่
เข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากดนตรีเป็นหลัก หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ละครเงา กายกรรม
แอนิเมชั่น และการเต้นรำา ศิลปะการแสดงที่หลากหลายเหล่านี้มีการผสมผสานเพื่อ
เล่าเรื่องชาดกให้เข้าใจง่าย โดยยังคงแนวคิดสำาคัญคือการบำาเพ็ญวิริยบารมีของพระ
โพธิสัตว์ ดังนั้นผู้ชมจึงยังคงรับสารสำาคัญของชาดกเรื่องนี้คือ “ความเพียร” การนำา
เสนอชาดกในรูปแบบนี้จึงมีข้อจำากัดหลายประการ ที่สำาคัญคือระยะเวลาในการแสดง
บนเวทีคือประมาณ ๕๐ นาที และการนำาเสนอโดยไม่มีบทพูด นอกจากเนื้อร้องของ
เพลงในแต่ละองก์ อย่างไรก็ดี ผู้ชมได้รับรู้เรื่องมหาชนกชาดกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนำาเสนอที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่

 “ความเพียร” ซึ่งเป็นสาระสำาคัญของชาดกเรื่องนี้ ยังคงเป็นสาระสำาคัญที่
สือ่สารผา่นการแสดงในองกท์ี ่๒ ความเพยีรอนับรสิทุธิ ์ซึง่จะมกีารตคีวามผา่นรปูแบบ
การแสดงใดก็ยังคงต้องสื่อนัยของการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เนิ่นนาน แต่แม้จะใช้
เวลานานเพยีงใดหากมนษุยย์งัคงศรทัธาใน “ความเพยีรอนับรสิทุธิ”์ เมือ่นัน้ความสำาเรจ็
ย่อมงดงาม เช่นเดียวกับที่พระมหาชนกที่เพียรพยายามว่ายน้ำาทั้งที่ยัง ไม่เห็นฝั่ง

 นาฏยลีลาพระมหาชนกแสดงให้เห็นการดำารงอยู่ของชาดกในสังคมไทย
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำาเสนอใหม่เพื่อให้ผู้ชมสนใจและเข้าใจง่าย แสดงให้เห็น
ความนิยมเรื่องชาดกในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยยังคงสาระสำาคัญของชาดกคือ
การบำาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหนทางที่นำาไปสู่การบรรลุนิพพาน 
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