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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแสดงร่วมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก”
ซึง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดแสดงเนือ่ งในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๔ ผลการศึกษาพบว่า นาฏยลีลาร่วมสมัยเรื่อง
“พระมหาชนก” ดำ�เนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช แบ่งการแสดงเป็น ๓ องก์ องก์ที่ ๑ มิถิลานคร องก์ที่ ๒
ความเพียรอันบริสุทธิ์ และองก์ที่ ๓ ศรัทธาแห่งปัญญาธรรม มีการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อ
ได้แก่ การขับบทเสภา การแสดงหุน่ ละครเล็ก การเล่นภาพเงาเคลือ่ นไหว การบรรเลง
เพลงประกอบวงดุริยางค์ออเคสตรา และการใช้แอนิเมชั่น การแสดงนาฏยลีลาร่วม
สมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ในครั้งนี้แสดงถึงการรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัยเพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อเรื่องชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎก โดยยังคงเสนอบทบาทสำ�คัญของ
พระโพธิสัตว์ ผู้ยังคง “เพียรบำ�เพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น” ท่ามกลางสังคมไทย ที่
เปลี่ยนแปลง

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสืบทอด
และการสร้างสรรค์ชาดกในสังคมไทย” ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
** อาจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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.
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บทนำ�
พระมหาชนกชาดกเป็นชาดกเรื่องสำ�คัญที่คนไทยนิยมมานาน นิยมนำ�มา
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมดังพบหลักฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน ดังเช่น ภาพปูนปั้น ภาพลายรดน้ำ� ภาพประดับกระจกสี และภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ตัวอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบได้แก่ ที่กรุปรางค์
ประธาน วัดราชบูรณะสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยอยุธยาตอนปลายพบหลักฐานทีพ่ ระ
อุโบสถวัดช่องนนทรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบหลักฐานที่วัดสุวรรณารามและ
ที่พระอุโบสถวัดคงคาราม ในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗ พบหลักฐานที่วัดระฆังโฆสิตาราม๑
นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วปรากฏว่ามีการนำ�เรื่องพระมหาชนกชาดกมา
นำ�เสนอในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีทั้งบทสำ�หรับแสดง
บทสำ�หรับอ่าน การแสดงละครเวที และหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ การนำ�เสนอ
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันนีแ้ สดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมเรือ่ งพระมหาชนกชาดก โดยมีการ
รังสรรค์ในลักษณะที่หลากหลาย
บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำ�เสนอ
เรื่องพระมหาชนกในการแสดงนาฏยลีลาพระมหาชนก

จิตรกรรมฝาผนังมหาชนกชาดก วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพฯ
๒

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

พระมหาชนก : ต้นเรื่องในพระไตรปิฎก
มหาชนกชาดกเป็นชาดกในนิบาตชาดก หมวดขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก
Cannonical Books๓ มหาชนกชาดกมีจำ�นวนคาถามากกว่า ๘๐ คาถาขึ้นไปจึงเป็น
มหานิบาต มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง เรียกว่า ทศชาติชาดก พระมหาชนกเป็นชาดกเรื่อง
ที่สองในทศชาติชาดก นับเป็นต้นเรื่องของมหาชนกชาดกในรูปแบบต่างๆ ในสมัย
ต่อมา
มหาชนกชาดกเริ่มเรื่องด้วยคาถาสนทนาธรรมระหว่าง พระมหาชนกกับ
นางมณีเมขลาในมหาสมุทร เนื้อความในคาถาแสดงวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์
ดังนี้
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (๒๕๔๓). วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า ๑.
๓

142

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

[๔๔๒] นีใ้ คร เมือ่ แลไม่เห็นฝัง่ ก็อตุ สาหะพยายามว่ายอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทร ท่านรู้อำ�นาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่าย
อยู่อย่างนี้นักหนา.
[๔๔๓] ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก
และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้น ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง
เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในกลางมหาสมุทร.
[๔๔๔] ฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏ
แก่ท่าน ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์
ท่านไม่ถึงฝั่งก็จักตาย.
[๔๔๕] บุคคลเมื่อกระทำ�ความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่า
ไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและบิดามารดา อนึ่ง บุคคล
เมื่อทำ�กิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง.
[๔๔๖] การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม
การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความลำ�บากเกิดขึ้น การทำ�ความพยายาม
ในฐานะอันไม่สมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามใน
ฐานะอันไม่สมควรนั้น จะมีประโยชน์อะไร.
[๔๔๗] ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่า การงานที่ทำ�จะไม่
ลุล่วงไปได้จริงๆ ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียร
ในฐานะเช่นนัน้ เสีย ก็จะพึงรูผ้ ลแห่งความเกียจคร้าน ดูกอ่ นเทวดา
คนบางพวกในโลกนี้ เห็นผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบ
การงานทั้งหลาย การงานเหล่านั้นจะสำ�เร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อน
เทวดา ท่านก็เห็นผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือ คนอืน่ ๆ
จมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่านมา
สถิตอยู่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติกำ�ลัง จักทำ�ความ
เพียรที่บุรุษควรทำ� ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร.
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[๔๔๘] ท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จม
ลงในห้วงมหรรณพ ซึง่ ประมาณมิได้เห็นปานนีด้ ว้ ยกิจคือความเพียร
ของบุรุษ ท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด.๔
มหาชนกในนิบาตชาดกเริม่ ด้วยการแสดงวิรยิ บารมีของพระมหาชนกโพธิสตั ว์
อันเป็นแนวคิดสำ�คัญของชาดกเรื่องนี้ ต่อจากนั้นจึงแสดงความตั้งพระทัยแน่วแน่
ที่จะออกบวชของพระมหาชนก จบเรื่องด้วยบทสนทนาระหว่างพระมหาชนกกับ
นางสีวลีเทวี เพื่อแสดงว่าพระมหาชนกได้ออกบวชตามความประสงค์
[๔๘๑] ดูก่อนนางสีวลี เธอได้ยินคาถาที่ช่างศรกล่าว
หรือยัง ช่างศรเป็นเพียงคนใช้ยังติเตียนเราได้ ความที่เราทั้งสอง
ประพฤตินั้นเป็นเหตุแห่งความครหา ดูก่อนนางผู้เจริญ ทางสอง
แพร่งนีอ้ นั เราทั้งสองผูเ้ ดินทางมา จงแยกกันไป เธอจงถือเอาทาง
หนึ่งไป อาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไป เธออย่าเรียก
อาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอ และอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็น
มเหสีของอาตมาอีก.๕

อรรถกถามหาชนกชาดก : การรับรู้มหาชนกชาดกในสังคมไทยในอดีต
อรรถกถามหาชนกชาดกแต่งขึ้นเพื่ออธิบายขยายความเรื่อง พระมหาชนก
ในพระไตรปิฎก อรรถกถาชาดกหรือที่เรียกกันว่า “ชาตกัฏฐกถา” มีโครงสร้าง ๕ ส่วน
ได้แก่ ปัจจุบนั วัตถุ เป็นเหตุการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ป็นสาเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรือ่ งชาดก
อดีตวัตถุ เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่า คาถา เป็นส่วนหนึ่งในอดีตวัตถุ
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.
๔
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แต่บางทีก็เป็นส่วนของปัจจุบันวัตถุ เป็นร้อยกรองที่กำ�กับชาดกแต่ละเรื่อง นำ�มาจาก
พระไตรปิฎก ไวยากรณะ หรือไวยากรณ์ เป็นการอธิบายไวยากรณ์และถ้อยคำ�ในคาถา
และสโมธาน เป็นส่วนสุดท้ายของชาดกแต่ละเรื่อง เป็นการเชื่อมเรื่องในปัจจุบันและ
อนาคตเข้าด้วยกัน โดยระบุตัวละครในอดีตว่าเป็นใครในสมัยของพระพุทธเจ้า๖ การ
เล่าเรื่องพระมหาชนกสำ�นวนนี้ดำ�เนินเรื่องตามโครงสร้างทั้ง ๕ ส่วน ดังนั้นจึงมีการ
เล่าเรื่องเพิ่มเติมจากในพระไตรปิฎก
อรรถกถามหาชนกชาดกเริ่มเรื่องด้วยการที่พระพุทธเจ้า “ทรงพระปรารภ
มหาภิเนกขัมมบารมี” เป็นการปรารภเรือ่ งแล้วจึงทรงเล่าอดีตนิทานถึงการได้ออกบวช
ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก ต่อจากนัน้ จึงเล่าเรื่องพระมหาชนกซึง่
แตกต่างจากในพระไตรปิฎก เริม่ เรือ่ งในกรุงมิถลิ านคร แคว้นวิเทหะ พระเจ้ามหาชนก
ราชมีพระราชโอรส ๒ พระองค์คือ พระอริฏฐชนกกับพระเจ้าโปลชนก ทรงแต่งตั้ง
พระอริฏฐชนกเป็นอุปราช และพระโปลชนกเป็นเสนาบดี เมือ่ พระมหาชนกราชสวรรคต
พระอริฏฐชนกจึงได้ครองราชสมบัติ ต่อมาพระอริฏฐชนกทรงเชือ่ คำ�ยุแยงของอำ�มาตย์
จึงให้จองจำ�พระโปลชนก พระโปลชนกทรงตั้งสัตยาธิษฐานให้เครื่องจองจำ�หลุดแล้ว
เสด็จไปชายแดน มีผจู้ งรักภักดีมาขอพึง่ พระบารมี พระโปลชนกทรงคิดเอา ราชสมบัติ
คืน พระอริฏฐชนกสิน้ พระชนม์ในสงคราม พระมเหสี ซึง่ ทรงครรภ์จงึ ปลอมตัวหนีออก
จากวัง ด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ ท้าวสักกเทวราชเสด็จมาช่วยพระมเหสีโดย
เนรมิตตนเป็นคนแก่ขับเกวียนพาไปนครจัมปากะ ด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว์ ทำ�
ให้อทุ จิ จพราหมณ์รบั พระมเหสีเป็นน้องสาว พระมเหสีประสูตมิ หาชนกกุมารทรงศึกษา
ไตรเพทและศิลปศาสตร์ทั้งปวงสำ�เร็จเมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ต่อมาทรงต้องการ
ค้ า ขายให้ เ กิ ด ทรั พ ย์ เ พื่ อ ชิ ง ราชสมบั ติ ข องพระบิ ด าคื น พระมเหสี ท รงทั ด ทาน
พระมหาชนกแต่ไม่สำ�เร็จจึงประทานแก้วมณี แก้วมุกดา และแก้ววิเชียรแก่พระมหา
ชนก เหตุการณ์ทงั้ หมดนีเ้ ป็นส่วนทีอ่ รรถกถาชาดกแต่งอธิบายขยายความเพิม่ เติมจาก
ในพระไตรปิฎก แล้วจึงดำ�เนินเรื่องเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในมหาสมุทร พระมหาชนก
พร้อมพาณิช ๗๐๐ คน เดินทางไปสุวรรณภูมิ วันที่ พระมหาชนกออกเดินทาง
ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์. (๒๕๓๘). ความรู้เรื่องชาดก ใน อายุบวร. บรรณาธิการโดย
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน). หน้า ๕๔ – ๕๕.
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พระโปลชนกประชวรบรรทมแล้วเสด็จ ลุกขึ้นอีกไม่ได้เรือแล่นไปได้ ๗๐๐ โยชน์
ใช้เวลา ๗ วัน เรือจึงอัปปางทุกคนในเรือตายหมด พระมหาชนกไม่ทรงหวาดกลัว
ทรงคลุกน้ำ�ตาลกรวดกับเนยเสวยเต็มท้อง ชุบผ้าเนื้อเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำ�มันแล้ว
ทรงนุ่ง ประทับยืนเกาะยอดเสากระโดง ทรงกำ�หนดทิศทางเมืองมิถิลาแล้วกระโดด
ล่วงพ้นฝูงปลาและเต่า พระเจ้าโปลชนกสวรรคตในวันเดียวกันนี้ พระมหาชนกทรง
ว่ายน้ำ� ๗ วัน ๗ คืน ทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถฝ่ายนางมณีเมขลาผู้ดูแล
มหาสมุทรไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทร ๗ วัน นางมณีเมขลาสนทนาธรรมกับพระมหา
ชนกแล้วอุม้ ไปยังแผ่นศิลาในสวนมะม่วงเมืองมิถลิ านคร ก่อนสวรรคตพระเจ้าโปลชนก
ทรงตั้งเงื่อนไขว่าจะมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถทำ�ให้พระราชธิดาสีวลียินดี หรือ
รูห้ วั นอนแห่งบัลลังก์สเี่ หลีย่ ม หรือยกสหัสสถามธนูได้ หรือนำ�ขุมทรัพย์ใหญ่สบิ หกแห่ง
ออกมาได้ แต่ไม่มีใครปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เหล่าอำ�มาตย์จึงทำ�พิธีปล่อยผุสสรถเพื่อ
เชิญพระราชามาครองราชย์สมบัติ ผุสสรถหยุดที่แผ่นศิลาที่พระมหาชนกบรรทม พระ
มหาชนกจึงได้ครองราชย์สมบัติ พระมหาชนกทรงทำ�ตามเงือ่ นไขของพระเจ้า โปลชนก
ได้แล้วให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์มาจากกาลจัมปากนคร พระมหาชนกทรงปก
ครองมิถิลานคร ต่อมาพระนางสีวลีประสูติ ทีฆาวุราชกุมาร
๗,๐๐๐ ปีผ่านไป พระมหาชนกเสด็จพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรมะม่วง
สองต้น ทรงเสวยมะม่วงรสเลิศ มหาชนแย่งกันเก็บมะม่วงรสเลิศทำ�ให้ต้นมะม่วง
ถูกทำ�ลาย ต้นที่ไม่มีผลยังคงตั้งอยู่งดงาม พระมหาชนกทอดพระเนตรต้นมะม่วง
ทัง้ สองแล้วเกิดความสังเวช ทรงต้องการสละราชสมบัตอิ อกบวช ทรงเจริญสมณธรรม
ในปราสาท ๔ เดือน ทรงบวชด้วยพระองค์เองแล้วเสด็จลงจากปราสาทพระนางสีวลี
พร้ อ มเหล่ า นางสนม ๗๐๐ นางและประชาชนต่ า งร้ อ งไห้ ค ร่ำ � ครวญตามเสด็ จ
พระมหาชนก พระนางสีวลีทรงทำ�อุบายเพื่อทัดทานพระมหาชนก พระมหาชนกทรง
พบดาบสนารทะซึง่ ถวายโอวาทแก่พระองค์ตอ่ มาทรงพบดาบสมิคาชินะและแจ้งถึงเหตุ
ที่ออกบวช นางสีวลีทรงตำ�หนิที่พระมหาชนกเสวยก้อนเนื้อคลุกฝุ่นซึ่งสุนัขทิ้งแล้ว
กษัตริย์ทั้งสองพบนางกุมาริกาสวมกำ�ไลมือ ข้างที่สวมกำ�ไลสองอันมีเสียงข้างที่สวม
อันเดียวไม่มีเสียง พระมหาชนกทรงกล่าวว่านางสีวลีเป็นเหตุให้นางกุมาริกาติเตียน
พระองค์ กษัตริย์ทั้งสองพบช่างศรหลับตาข้างเดียวเล็งศร ช่างศรกล่าวเปรียบเทียบ
กับการที่พระมหาชนกมีนาง สีวลีตามเสด็จ พระมหาชนกกล่าวว่านางสีวลีเป็นเหตุให้
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ช่างศรติเตียนพระองค์ พระมหาชนกทรงถอนหญ้ามุงกระต่ายแล้วประทาน พระโอวาท
แก่นางสีวลี นางสีวลีร่ำ�ไห้คร่ำ�ครวญและถึงวิสัญญีภาพ พระมหาชนกเสด็จเข้าสู่ป่า
หิมวันต์ ทรงเจริญภาวนาและบรรลุอภิญญาใน ๗ วัน ไม่ได้เสด็จกลับมาอีกเลย
พระนางสีวลีโปรดให้สร้างพระเจดีย์ ณ สถานที่สำ�คัญที่สองพระองค์เสด็จผ่าน แล้ว
ทรงผนวชเป็นดาบสินีตลอดพระชนม์ชีพ
การดำ�เนินเรื่องพระมหาชนกในอรรถกถาชาดกมีทั้งส่วนที่เป็นคาถาและ
อธิบายคาถา จบเรื่องด้วยสโมธานหรือประชุมชาดกว่าใครกลับชาติมาเกิดเป็นใคร
พระศาสดาครั้นทรงนำ�พระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว
ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ออกมหาภิเนษ
กรมณ์ แม้ในกาลก่อนตถาคต ก็ออกมหาภิเนษกรมณ์เหมือนกัน
แล้วทรงประชุมชาดกว่า ท้าวสักกเทวราชในครั้งนั้น ได้มาเป็น
พระ อนุรุทธะในบัดนี้ พราหมณ์ทิศาปาโมกข์ได้มาเป็นพระกัสสปะ
นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทร ได้มาเป็นอุบลวรรณาภิกษุณี
นารทดาบสได้มาเป็น พระสารีบตุ ร มิคาชินดาบสได้มาเป็นพระโมค
คัลลานะ นางกุมาริกาได้มาเป็นนางเขมาภิกษุณี ช่างศรได้มาเป็น
พระอานนท์ ราชบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัท สีวลีเทวีได้มา
เป็นราหุลมารดา ฑีฆาวุกุมารได้มาเป็นราหุล พระชนกพระชนนีได้
มาเป็นมหาราช ศักยสกุล ส่วนพระมหาชนกนรินทรราช คือเราผู้
เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เอง๗
อรรถกถาชาดกเป็นต้นเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังจะเห็นได้จากการเริ่มต้นเรื่องในกรุงมิถิลานคร
แคว้นวิเทหะ

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.
๗
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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.
พระมหาชนกบำ�เพ็ญวิริยบารมีที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
จนกระทั่งได้ครองราชสมบัติ และนำ�ความเจริญมั่งคั่งแก่กรุง
มิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ.
มาถึงตอนเรือ่ งต้นมะม่วง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระราชดำ�ริว่า การที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมก
ขธรรม ยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะว่าได้ทรงสร้างความ
เจริญแก่มถิ ลิ ายังไม่ครบถ้วน กล่าวคือข้าราชบริพาร “นับแต่อปุ ราช
จนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช
และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. ไม่มีความ
รู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญา ยังไม่เห็นความสำ�คัญของผล
ประโยชน์แท้แม้แต่ของตนเอง จึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้
เบ็ดเสร็จ.” อนึ่ง พระมหาชนกยังต้องทรงปรารภเรื่องการอนุบาล
ต้นมะม่วงตามวิธีสมัยใหม่ เก้าวิธีอีกด้วย.
ด้วยประการเช่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรง
ดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดก ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
โดยที่พระราชดำ�ริว่า พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมได้ง่ายกว่า
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หากได้ประกอบพระราชกรณียกิจในโลกให้ครบถ้วนก่อน.”๘
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกมีคาถาประกอบ ๑๐ บท ทรงนำ�มาจาก
ขุททกนิกายชาดก ๙ บทคือ คาถาบทที่ [๔๔๒] ถึงบทที่ [๔๕๐] ทรงเติมคาถาหลัง
บทที่ [๔๔๘] เป็นอดิเรกคาถา มีเนื้อความว่า
“ข้าแต่บัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปใน
อากาศ. ท่านต้องให้สาธุชน ได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของ
ท่าน. ถึงกาลอันสมควร ท่านจงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่า
โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย. ในการนั้นท่านจึงจะสำ�เร็จกิจที่แท้.”๙
คาถาสุดท้ายคือคาถาที่ [๔๕๐] นั้น ทรงตัดตอนให้สั้นลง ทรงนำ�มาเพียง
ตอนต้นของคาถาเท่านัน้ ปรากฏในตอนทีพ่ ระมหาชนกทรงระลึกถึงผลแห่งความเพียร
“...สิ่งที่มิได้คิดไว้ จะมีก็ได้ สิ่งที่คิดไว้ จะพินาศไปก็ได้
โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตาม มิได้สำ�เร็จด้วยเพียง
คิดเท่านั้น”๑๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องเพิ่มเติมในตอนจบ
เมื่อพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นมหาชนทำ�ลายต้นมะม่วงที่มีผลรสเลิศ ทรงระลึก
ถึงถ้อยคำ�ทีต่ รัสกับนางมณีเมขลาว่าจะตัง้ สถาบันการศึกษาชือ่ “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”
ทรงแนะนำ�วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี และมีพระราชดำ�ริให้ตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”
พระราชาตรัสต่อ : “เมื่อนางมณีเมขลาอุ้มเราขึ้นจาก
ทะเลนางกล่าวว่า : ‘ท่านต้องให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจาก
โอษฐ์ ข องท่ า น. ถึ ง กาลอั น สมควรท่ า นจงตั้ ง มหาวิ ช ชาลั ย .’
คราวนั้นเราเศร้าหมองด้วยน้ำ�เค็มตลอดเจ็ดวัน จึงฟังว่า เรา
สมควรตั้งชื่อสถาบันตามปูซึ่งชาวสุวรรณภูมิเรียกว่า ‘ปูทะเล’.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. (๒๕๔๐). พระมหาชนก. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน). หน้า (๖) – (๘).
๙
แหล่งเดิม. หน้า ๙๖.
๑๐
แหล่งเดิม. หน้า ๑๑๓.
๘
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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
ตัง้ มานานแล้ว. เหตุการณ์ในวันนีแ้ สดงความจำ�เป็น. นับแต่อปุ ราช
จนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้า และนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราช
และโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. พวกนี้ขาด
ทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความรู้ทั่วไป คือความสำ�นึกธรรมดา : พวก
นี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตน. พวกนี้ชอบผลมะม่วง แต่ก็ท�ำ ลาย
ต้นมะม่วง.” พราหมณ์มหาศาลเห็นพ้องกับพระราชดำ�ริ และกล่าว
ว่า : “พระราชาผู้เป็นบัณฑิต ข้าพระองค์ยังมีศิษย์ที่ดีไว้ใจได้ และ
จะประดิษฐาน ‘ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย’ ได้แน่นอน. มิถิลายังไม่สิ้น
คนดี”๑๑

๑๑
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นาฏยลีลาพระมหาชนก : การรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัย

การแสดงนาฏยลีลาพระมหาชนก
การแสดงนาฏยลีลาเรื่องพระมหาชนกในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ จัดขึ้นในงาน
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๒๔ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๔
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัยประกอบวงดุริยางค์ออเครสตรา บทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นาฏยลีลาร่วมสมัยเรื่อง “พระมหาชนก” ดำ�เนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น ๓ องก์ ได้แก่ มิถิลานคร ความเพียรอัน
บริสุทธิ์ และศรัทธาแห่งปัญญาธรรม
นาฏยลีลาพระมหาชนกเป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัย โดยบูรณาการศิลปะ
หลายอย่างเข้าด้วยกัน นับเป็นการรังสรรค์สื่อการแสดงร่วมสมัยโดยยังคงอนุรักษ์
อนุภาคสำ�คัญของชาดกเรือ่ งนีไ้ ว้ แกนหลักของการแสดงชุดนีค้ อื งานนาฏศิลป์ ซึง่ ไม่มี
บทพูด ไม่มีคำ�บรรยาย ผู้ชมจึงต้องใช้จินตนาการร่วมกับการดู อย่างไรก็ดี การแสดง
ชุ ด นี้ มี ส่ ว นที่ ใ ช้ ภ าษาในการถ่ า ยทอดความคิ ด นั่ น คื อ การเริ่ ม เรื่ อ งด้ ว ยบทสดุ ดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทเสภา “พระมหาชนก”
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อาศิรวาทสดุดี
ข้าแต่มหาราชนวมินทร์
ทรงศิลป์ทรงศาสตร์วิศิษฎ์
เปรื่องปราชญ์ซึ่งศาสตร์พิพิธ
เลิศด้วยพระราชปฏิภาณ
เกิดประโยชน์หลายหลากมากประมาณ
นำ�ราษฎร์นำ�รัฐพัฒนา
ด้านศิลป์เชี่ยวชินนานา
เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี
จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี
ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์
ผองนิพนธ์วรรณกรรมนำ�ชน
ลุแหล่งแห่งปรีชญาญาณ
คาบนี้ศุภมงคลกาล
อัญเชิญพระราชนิพนธ์
“พระมหาชนก” ยุบล
ตระการด้วยนาฏยลีลา
ขอเดชะพระธรรมิกราชา
พระราชทานพระเมตตาคุ้มครอง
แก่การทุกการสำ�นอง
สัมฤทธิ์ที่จิตมุ่งหมาย
เฉลิมพระเกียรติองค์พระฦๅสาย
จบสกลด้าวแดนไพศาล
ทรงพระเกษมสำ�ราญ
จตุรพิพรชัยไพบูลย์ เทอญ ๚๑๒
๑๒
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องค์อัครศิลปิน
ประยุกต์ผองวิชช์
อวยสุขทุกสถาน
ในทุกสาขา
ชุ่มชื่นชีวี
ดำ�เนินโดยดล
ข้าฯ ขอพระราชทาน
จำ�นองโดยกล
อธิกปัญญา
เที่ยงในครรลอง
พูนพระยศแผ่ผาย
ไร้ผองพิษพาน

อาจารย์วินัย ภู่ระหงษ์เป็นผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทสดุดี
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อาจกล่าวได้วา่ บทอาศิรวาทสดุดี เป็นการเริม่ การแสดง นาฏยลีลาพระมหาชนกตามขนบวรรณคดีไทย ซึ่งจะอยู่ในตอนต้นเรื่อง เพื่อเป็นการยอพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ ในที่นี้คือพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น “องค์อัครศิลปิน”
ในด้านจิตรกรรม วรรณกรรม และดนตรี ต่อจากนั้นจึงเป็นการขับเสภา “พระมหาชนก”
แม้นโลกหล้าอวิชชาโมหจริต
ดวงจิตจักมืดดับและสับสน
โลภ โกรธ หลง ชีวิตจิตผจญ
วิกฤตคน วิกฤตโลก โศกนิรันดร์
ทุกข์ลำ�บากยากแค้นแสนเข็ญ
เพียรบำ�เพ็ญบารมีมิหวาดหวั่น
กล้าแกร่งวิริยะอเนกอนันต์
จากความฝันสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่
แสงสีทองส่องสาดฟากฟ้ากว้าง
มาร่วมสร้างความดีมิหวั่นไหว
สู้ สู้ สู้ เพื่อคุณธรรมประจำ�ใจ
โลกเกรียงไกรด้วยวิชชาฟ้าสีทอง๑๓
บทเสภาเริ่มการแสดงนี้มีลักษณะเหมือน “สูตรสถานี” ในวรรณคดีไทย
กล่าวคือกล่าวถึงแนวคิดสำ�คัญของเรือ่ ง เป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านภาษาเพือ่ แสดง
ว่าความเพียรอันบริสุทธิ์จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้ 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
ครองราชสมบัตแิ ละทรงตัง้ พระโปลชนกเป็นอุปราช อมาตย์ผใู้ กล้ชดิ ได้กราบทูลใส่รา้ ย
ว่าพระอุปราชโปลชนกคิดขบถ พระอริฏฐชนกหลงเชื่อจึงสั่งจองจำ�พระโปลชนก แต่
พระโปลชนกตั้งจิตอธิษฐานและหลบหนีไปได้ ภายหลังได้รวบรวมพลมาท้ารบและ
เอาชนะได้ในทีส่ ดุ พระอริฏฐชนกสิน้ พระชนม์ในทีร่ บ พระเทวีทกี่ ำ�ลังทรงครรภ์จงึ ปลอม
ตั ว หนี อ อกนอกเมื อ ง ท้ า วสั ก กะเทวราชทรงช่ ว ยเหลื อให้ เ สด็ จ หนี ไ ปจนถึ ง เมื อ ง
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

การเล่าเรื่องพระมหาชนกโดยใช้ละครเงา (shadow dance)

๑๔
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สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ช�ำนาญหมอ ผู้ก�ำกับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.
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องก์ที่ ๑ นี้มีเนื้อร้องที่เป็นแก่นความคิดหลัก คือ
“ดั่งเปลวเทียนแสงธรรม
ที่คอยน้อมนำ�จิตใจ เดินมุ่งไปสู่ฝันสีทอง
จดจำ�ในถ้อยคำ�เพื่อมาน้อมนำ�จิตใจ
โลกสดใสด้วยใจงดงาม
โลกสดใสสู่ฟ้าสีทอง”๑๕
การแสดงนีจ้ บฉากด้วยเพลงและภาพประสูตกิ าลของพระมหาชนก เป็นการ
เชื่อมโยงไปสู่องก์ที่ ๒ พร้อมกับการนำ�เสนอเรื่องราวชีวิตของพระมหาชนกผู้พร้อมสู่
“โลกสดใสสู่ฟ้าสีทอง” อันหมายถึงการเริ่มชีวิตใหม่ในเมืองใหม่
องก์ที่ ๒ ความเพียรอันบริสุทธิ์
เมือ่ มหาชนกกุมารทรงเติบใหญ่และได้ทราบความจริงก็คดิ จะไปค้าขายตัง้ ตัว
ตั้งพระทัยว่าจะได้เสด็จไปเอาราชสมบัติมิถิลานครคืนมา พระมารดาจึงทรงนำ�เอา
ทรัพย์สินมีค่าไปขายเพื่อเป็นทุนไปสุวรรณภูมิ ระหว่างทางเกิดพายุใหญ่โหมกระหน่ำ�
จนเรือจมลง เหล่าพ่อค้ากลาสีเรือทั้งปวงจมน้ำ� ส่วนมหาชนกกุมารทรงแหวกว่ายอยู่
ในมหาสมุทรถึง ๗ วัน ๗ คืน นางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นมหาชนก
กุมารว่ายน้ำ�อยู่เช่นนั้นจึงสนทนากัน นางมณีเมขลาเข้าใจในปรัชญาของการบำ�เพ็ญ
วิริยบารมี จึงช่วยอุ้มพามหาชนกกุมารไปจนถึงฝั่ง มิถิลานคร
การแสดงองก์นี้มีการผสมผสานสื่อการแสดงหลายประเภท เริ่มด้วยการ
แสดงนาฏศิลป์บนเวทีโดยให้ผแู้ สดงออกมาแสดงการละเล่นต่างๆ เพือ่ สือ่ ถึงบรรยากาศ
ความสนุกสนาน ต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ในตอน
พระมหาชนกทรงลาพระเทวีเพือ่ ไปค้าขายยังสุวรรณภูมิ ดนตรีเปลีย่ นเป็นทำ�นองเศร้า
เพือ่ แสดงถึงการพลัดพรากของแม่ลกู ภาพบนเวทีเน้นทีก่ ารแสดงหุน่ ละครเล็กโจหลุยส์
ต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนท่วงทำ�นองเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่น การเดินทางไปข้างหน้า
โดยมีเนื้อเพลงการเดินทางประกอบการแสดง
๑๕
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“การเดินทาง ทางที่แสนยาวไกล
ออกเดินไปสู่ยังโพ้นดินแดนกว้างใหญ่
จุดหมายนั้นยังไม่เห็นเท่าไร
แต่มีใจเป็นเหมือนเข็มทิศนำ�ทางไปสู่
ด้วยศรัทธาของฉันขอก้าวเดินต่อไป		
แม้จะยังห่างไกลแต่ใจขอยืนยัน
ด้วยศรัทธาที่มีด้วยความเพียรที่ทำ�			
เพื่อตั้งใจจะนำ�ตัวของฉันไปยังถึงปลายฝั่งนั้น
ดวงตะวันส่องแสงธรรมนำ�ไป			
เหนื่อยเพียงใดใจของฉันจะยังยืนหยัด
อธิษฐานวอนฟ้าช่วยบันดาล			
ส่องนำ�ทางให้ฉันได้พบใจตน
การเดินทาง เพื่อค้นหาใจตน			
จิตใจคนหากว่าตั้งใจจริงไม่หวั่น
สิ่งใดใดที่เห็นแสงเลือนราง			
แต่สักวันจะเพิ่มความชัดเจนขึ้นมาดังที่ใฝ่”๑๖
เนื้อร้องตอนนี้แสดงถึง “ศรัทธา” ของมนุษย์ เป็นการเดินทางโดยมีศรัทธา
และมี “ความเพียร” เพื่อจะทำ�ให้ความฝันและความหวังของตนประสบผลสำ�เร็จ “ดัง
ทีใ่ ฝ่” การแสดงในตอนนีม้ กี ารเคลือ่ นไหวทีเ่ นิบช้าเพือ่ สือ่ ถึงการเดินทางทีย่ าวนานและ
ยากลำ�บาก อิรยิ าบถและการเคลือ่ นไหวของนักแสดงทุกท่าจึงปรากฏเป็นภาพช้า นาน
เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่านาน ซึ่งเป็นความจงใจของผู้กำ�กับการแสดงที่เน้นให้รู้สึกว่านาน๑๗
ต่อจากนั้นดนตรีจึงเปลี่ยนท่วงทำ�นองเมื่อเรือประสบคลื่นลมและมรสุม โทนสีบนเวที
เปลี่ยนเป็นสีมืดครึ้มเพื่อสื่อถึงอุปสรรคที่มนุษย์กำ�ลังเผชิญ เน้นภาพนักแสดงบนเวที
กำ�ลังว่ายน้ำ� ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้า (slow motion) คือเวลาผ่านไปช้าๆ
“ทุกคนยังคงวนเวียนอยู่ เพื่อต้องการให้ผู้ชมรู้สึกว่านาน ต้องใช้เวลากว่าที่จะสำ�เร็จ”๑๘
๑๖
๑๗
๑๘
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ภาพแสงสีบนเวทีเน้นความต่อเนื่องในการว่ายน้ำ� มีสัตว์น้ำ�ในทะเลแต่งกายด้วย
สีอันฉูดฉาด คือสีแดง ส้ม น้ำ�เงิน

ฉากสำ�คัญที่แสดงถึง “ศรัทธา” ของพระมหาชนก
อันมี “ความเพียร” เป็นเครื่องชี้นำ�ทาง
ดนตรีเปลี่ยนท่วงทำ�นองใหม่เมื่อนางมณีเมขลาปรากฏตัวค่อยๆ โรยตัวลง
มาจากเบื้องบนเพื่ออุ้มพระมหาชนกขึ้นไป ช่วงเวลานี้ดนตรีบรรเลงเพลง “ปริศนา
ธรรม” ซึ่งเป็นเสียงโต้ตอบของนางมณีเมขลากับพระมหาชนก๑๙ โดยมีเนื้อร้องดังนี้
“ก็ในผลย่อมมีเหตุ ไม่ว่าทุกข์หรือว่าสุข		
สิ่งเหล่านั้นย่อมมีเหตุมีที่มา
เปรียบก็คล้ายดั่งคำ�บอก ว่าในผองชีวิตคน
หลุดไม่พ้นไปจากห่วงกรรม
รู้ รู้สิ่งใดนั้นที่ทำ�ไว้ดีร้ายก็ตามแต่ ผลนั้นไม่ไปไหน
๑๙

ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการแต่งเพลงนี้ด้วยการให้ศิลปินชายหญิงร้องสลับไปมา วิธีการ
เช่นนี้เปรียบได้กับคาถาในพระไตรปิฎกคาถาที่ [๔๔๒] – [๔๔๘] ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมระหว่าง
นางมณีเมขลากับพระมหาชนก
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และสุดท้ายนั้นคงหวนกลับคืน
ฝันถึงความสำ�เร็จนั้นต้องเริ่มกระทำ�			
เพราะสิ่งใดก็ตามไม่ได้มาจากวิงวอน
ขอคิดดีไว้ก่อนและเชื่อที่จะทำ�
เพราะสิ่งที่ได้ทำ�นั้นต้องสำ�เร็จแน่นอน” ๒๐
เพลงนี้เป็นการสนทนาธรรมระหว่างนางมณีเมขลากับพระมหาชนก ผู้ร้อง
เป็นผู้ชายและผู้หญิงร้องสลับกันเพื่อสื่อถึงการสนทนาธรรม ทำ�ให้เห็นว่าหากมีความ
เพียรที่บริสุทธิ์ ชีวิตก็จะประสบความสำ�เร็จงดงาม จบองก์นี้ด้วยภาพของนางมณี
เมขลาอุม้ พระมหาชนกขึน้ ไปข้างบน นับเป็นฉากทีป่ ระทับใจผูช้ มและผูก้ ำ�กับการแสดง
มาก

ฉากจบองก์ที่ ๒ ความเพียรอันบริสุทธิ์
นางมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นไปข้างบน

๒๐
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การแสดงองก์ที่ ๒ ใช้เวลาในการแสดงนานที่สุด เพื่อสื่อแนวคิดหลักที่มีมา
ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกคือวิริยบารมี ผู้กำ�กับการแสดงได้ศึกษาแล้วสร้างการแสดงชุดนี้
โดยคงโครงเรื่องเดิม แก่นเรื่องเดิม นั่นคือ “ความเพียร” จึงตั้งใจให้ความสำ�คัญกับ
องก์ที่ ๒๒๑
องก์ที่ ๓ ศรัทธาแห่งปัญญาธรรม
พระมหาชนกทรงครองราชย์สมบัติเมืองมิถิลานครโดยธรรมสืบมา วันหนึ่ง
ทรงประทับบนคอช้างเพื่อทอดพระเนตรอุทยาน บริเวณใกล้ประตูอุทยานมีต้นมะม่วง
๒ ต้น ต้นหนึ่งมีผล ต้นหนึ่งไม่มีผล พระมหาชนกได้เสวยผลหนึ่ง ตรัสชมว่าผลนั้นมี
รสหวานเหลือเกิน แล้วเสด็จเข้าอุทยาน คนอื่นๆตั้งแต่พระอุปราชลงมาต่างก็แย่งเก็บ
ผลมะม่วง จนมะม่วงต้นนั้นโค่นลง พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็เกิดความ
สังเวชที่คนทั้งหลายหวังแต่ประโยชน์อย่างขาดปัญญา พระมหาชนกนึกถึงคำ�ของ
นางมณีเมขลาที่ให้ตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ในที่สุดจึงได้ตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัยขึ้น
เพื่อให้คนเป็นคนดีมีสติปัญญา โดยรำ�ลึกว่าขณะที่ทรงว่ายน้�ำ ในมหาสมุทร มีปูทะเล
ยักษ์มาช่วยหนุนพระบาท
การแสดงในองก์นใี้ ช้อนิเมชัน่ เล่าเรือ่ งผสมกับการแสดงหุน่ ละครเล็กโจหลุยส์
เริ่ ม เรื่ อ งด้ ว ยเมื อ งมิ ถิ ล านครมี ต้ น มะม่ ว ง ๒ ต้ น เป็ น การแสดงหุ่ น ละครเล็ ก
พระมหาชนกเสด็จพระพาสอุทยานโดยประทับบนคอช้าง มีนักแสดงละเล่นแต่งกาย
ชุดไทย จากนั้นเป็นฉากการแย่งมะม่วง แสดงความชุลมุนวุ่นวาย การทะเลาะกันเพื่อ
แย่งมะม่วง แสงสีร้อนแรง เป็นสีส้มและสีแดง ต่อจากนั้นพระมหาชนกเสด็จทอด
พระเนตรผลจากการแย่งมะม่วง แล้วทรงแสดงวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี โดยใช้
อนิเมชั่น ซึ่งสื่อได้เข้าใจง่ายและชัดเจน เป็นการดำ�เนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์
จบองก์นี้ด้วยเพลง “ทศพิธราชธรรม”

๒๑
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“ถ้าเชื่อในคุณความดี
แบ่งรักให้กันและกัน		
ดอกไม้ก็คงจะบานในจิตใจ
โลกนี้คงงามกว่าเก่า
บนฟ้ามีดาวประกาย		
หัวใจก็ใสสว่าง
ฟ้ามืดหม่นเพราะคนชั่ว
โลกมืดมัวเพราะคนเมา		
หลงทางผิดชีวิตหมองเศร้า
ปวดร้าวและสับสน
ขอให้ความรักคืนกลับมา		
อยากให้น้ำ�ตาเหือดหาย
มีแต่น้ำ�ใจให้กัน		
ขอให้ความหลงพลันสลาย		
ให้ความโลภอันชั่วร้าย
จงวอดวายไปให้สิ้น
รักยิ่งใหญ่ที่ใดมีรักย่อมมีสุข
ใต้ร่มเงาแสงธรรมส่องทาง” ๒๒

๒๒
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การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์
พระมหาชนกเสด็จพระพาสอุทยานโดยประทับบนคอช้าง

การแสดงวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง ๙ วิธี โดยใช้อนิเมชั่น
องก์นี้ถ่ายทอดเป็นการแสดงค่อนข้างยาก เพราะเป็นการถ่ายทอดเรื่อง
มะม่วงและจุดเริ่มต้นในการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ ดังนั้น
หากสื่อสารเป็นละครก็จะน่าเบื่อเพราะต้องนำ�เสนอวิธีการปักชำ�กิ่งมะม่วง การทาบ
กิ่งมะม่วง เป็นต้น การเลือกใช้อนิเมชั่นในการถ่ายทอดโดยใช้นักแสดงเป็นภาพเพื่อ
สร้างองค์ประกอบให้อยู่ร่วมกันในฉาก จึงเป็นการผสมผสานสื่อการแสดงอย่าง
หลากหลาย เพือ่ แสดงถึงจุดเริม่ ต้นของการศึกษาเล่าเรียนเพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารตัง้ สถาบัน
การศึกษา
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สรุปและอภิปรายผล
นาฏยลีลาพระมหาชนกดำ�เนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นการนำ�เสนอเรื่องชาดกในสังคมไทยปัจจุบัน โดย
ยังคงสืบทอดแนวคิดสำ�คัญเรือ่ งการบำ�เพ็ญวิรยิ บารมีของพระมหาชนกโพธิสตั ว์ทมี่ มี า
แต่พระไตรปิฎก เมื่อนำ�มาสร้างสรรค์ใหม่ในปัจจุบันได้มีการบูรณาการศิลปะสมัยใหม่
เข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากดนตรีเป็นหลัก หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ละครเงา กายกรรม
แอนิเมชั่น และการเต้นรำ� ศิลปะการแสดงที่หลากหลายเหล่านี้มีการผสมผสานเพื่อ
เล่าเรื่องชาดกให้เข้าใจง่าย โดยยังคงแนวคิดสำ�คัญคือการบำ�เพ็ญวิริยบารมีของพระ
โพธิสัตว์ ดังนั้นผู้ชมจึงยังคงรับสารสำ�คัญของชาดกเรื่องนี้คือ “ความเพียร” การนำ�
เสนอชาดกในรูปแบบนี้จึงมีข้อจำ�กัดหลายประการ ที่สำ�คัญคือระยะเวลาในการแสดง
บนเวทีคือประมาณ ๕๐ นาที และการนำ�เสนอโดยไม่มีบทพูด นอกจากเนื้อร้องของ
เพลงในแต่ละองก์ อย่างไรก็ดี ผู้ชมได้รับรู้เรื่องมหาชนกชาดกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนำ�เสนอที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่
“ความเพียร” ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญของชาดกเรื่องนี้ ยังคงเป็นสาระสำ�คัญที่
สือ่ สารผ่านการแสดงในองก์ที่ ๒ ความเพียรอันบริสทุ ธิ์ ซึง่ จะมีการตีความผ่านรูปแบบ
การแสดงใดก็ยังคงต้องสื่อนัยของการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เนิ่นนาน แต่แม้จะใช้
เวลานานเพียงใดหากมนุษย์ยงั คงศรัทธาใน “ความเพียรอันบริสทุ ธิ”์ เมือ่ นัน้ ความสำ�เร็จ
ย่อมงดงาม เช่นเดียวกับที่พระมหาชนกที่เพียรพยายามว่ายน้ำ�ทั้งที่ยัง ไม่เห็นฝั่ง
นาฏยลีลาพระมหาชนกแสดงให้เห็นการดำ�รงอยู่ของชาดกในสังคมไทย
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำ�เสนอใหม่เพื่อให้ผู้ชมสนใจและเข้าใจง่าย แสดงให้เห็น
ความนิยมเรื่องชาดกในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยยังคงสาระสำ�คัญของชาดกคือ
การบำ�เพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นหนทางที่นำ�ไปสู่การบรรลุนิพพาน

162

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๖

บรรณานุกรม
ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์. (๒๕๓๘). ความรู้เรื่องชาดก ใน อายุบวร. บรรณาธิการโดย
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล. กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ ลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน).
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. (๒๕๔๐). พระมหาชนก. พิมพ์ครั้งที่
๒. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน).
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกายชาดก
เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครัง้ ที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.
มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลั ยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พิ ม พ์ เ นื่ อ งในวโรกาสครบ
๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕.
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา. (๒๕๔๓). วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกรณ์ จันทร์สขุ . (๒๕๔๖). พัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกตัง้ แต่สมัยอยุธยา
ถึงปัจจุบัน. สารนิพนธ์หลักสูตร ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์อาจารย์ดาริณี ชำ�นาญหมอ ผู้กำ�กับการแสดง, วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕.

นาฏยลีลาพระมหาชนก : การสร้างสรรค์รูปแบบการนำ�เสนอชาดกในสังคมไทย

163

