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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอ
ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์และบทบาทของส่ือการ์ตูนโทรทัศน์
เรื่องพระมหาชนกในสังคมไทย	 ผลการวิจัยพบว่า	 การ์ตูนโทรทัศน์เรื่องพระมหาชนก
ที่แพร่ภาพในสื่อโทรทัศน์และน�ามาผลิตซ�้าในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ได้ปรับเปล่ียน
รายละเอียดให้เหมาะสมกบัผู้เสพคอืเดก็ๆ	ในสังคมไทย	๔	ประการ	ได้แก่	การอธบิาย
ขยายความ	 “วิริยบารมี”	 ให้เข้าใจง่าย	 การน�าเสนอภาพตัวละครพระมหาชนกและ
เพื่อนๆ	 ในนครกาลจัมปากะ	 การสร้างเหตุการณ์เพิ่มเติมคือพระมหาชนกถูกเพื่อน
กล่ันแกล้ง	 การหนีออกจากบ้าน	 ด่านทดสอบบารมี	 และการสร้างฉากและเครื่อง
แต่งกายตัวละคร	ทั้งหมดนี้ท�าให้เด็กๆ	รับรู้และเข้าใจชาดกเรื่องนี้ง่ายขึ้น	งานวิจัยนี้
ท�าให้เหน็บทบาทของการ์ตนูอนิเมช่ันเรือ่งพระมหาชนกในสังคมไทย	๒	ประการ	ได้แก่	
การสอนธรรมะและการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช	
นับเป็นการรับรู ้และเรียนรู ้หลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านส่ือสารมวลชนที่นับวัน
ยิ่งมีอิทธิพลในสังคมไทย
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Abstract

 This research aimed to study the change of presenting Pramahajanaka 
in the form of television animation and its role in the media of the 
Thai	society.	F indings revealed that the detail story of Pramahajanaka in 
television animation which was broadcast through television media and 
remade in the form of video media (DVD) has been changed and adapted 
to	suit	 the	audience	who	are	children	 in	 the	Thai	society.	The	change	
involves	four	aspects.	F irst,	the	term	“Viriya	Parami”	was	clearly	def ined 
and	explained.	Second,	the	characterization	of	the	main	characters	focused	
on	Pramahajanaka	and	his	friends	in	the	City	of	Kalajambaka.	Third,	the	
plotting of main events included Pramahajanaka’s being badly treated by 
friends, his f leeing	from	home,	and	being	tested	of	his	incarnated	power.	
Fourth,	screen	and	costume	were	well-designed.	All	changes	facilitated	the	
perception	and	understanding	of	children.	Obviously,	this	study	ref lected 
the	role	of	Pramahajanaka	Animation	in	the	Thai	society	in	two	ways:	the	
teaching of Dhamma and the glorif ication of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej	Indeed,	it	is	an	effective	way	of	learning	Buddhist	teaching	of	
Dhamma through the increaslying inf luential	mass	media	in	the	Thai	society.
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บทน�า

 ปัจจุบันน้ีวิถทีางได้มาซ่ึงความรูข้องคนไทยปัจจุบัน และรปูแบบความสัมพนัธ์
ของคนไทยได้เปล่ียนแปลงไป ถ้าเราถามเด็กๆ ถึงภูมิความรู้ทั้งหมดที่เขามีอยู่และ
ตรวจสอบกลับไปถึงแหล่งที่มาของความรู้น้ัน เราจะพบว่าความรู้เกินกว่าครึ่งล้วน
มาจากส่ือมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โทรทัศน์” (เช่น ภาษาและถ้อยค�าที่เด็กๆ
ใช้พูดจากันก็เลียนแบบมาจากโทรทัศน์เกือบทั้งหมด) แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็เช่นเดียวกัน 
ปัจจุบันน้ีคนไทยจะเคยเห็นปะการังใต้ทะเลลึก เคยปีนยอดเขาหิมาลัย เคยเห็น
แปลงดอกทิวลิปในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ประสบการณ์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็น
ประสบการณ์ผ่านสื่อ (Mediated Experience)๓

	 การรบัรูแ้ละเรยีนรูเ้รือ่งราวผ่านส่ือนับเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของคนไทย	ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่งเศรษฐกจิ	การเมอืง	หรอืสังคม	แม้กระทัง่เรือ่งราวทางพทุธศาสนา	ดงัจะ
เห็นได้จากมีรายการธรรมะแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หลายรายการ	มีทั้งการน�า
เสนอธรรมะโดยตรง	และการใช้การ์ตูนเพื่อสอนธรรมะ

	 สถาบันศาสนาและส่ือมวลชนมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันในโลกยุค
โลกาภวัิตน์	ทัง้ความสัมพนัธ์ด้านสังคมและความสัมพนัธ์ส่วนตวั	ดงัจะเหน็ปรากฏการณ์
การแปรรปูชาดกในพระไตรปิฎกเป็นนิทาน	การ์ตนู	เพราะศาสนามองว่าการปรบัเปลีย่น
รูปแบบเน้ือหาทางศาสนาโดยน�าเสนอผ่านส่ือน้ันเป็นเครื่องมือ	 หรือช่องทางหน่ึงใน
การเผยแพร่ค�าสอนศาสนา๔	ในปัจจุบนัจึงมกีารน�านิทานชาดกมาน�าเสนอในรปูแบบส่ือ	
โดยคงแก่นเรื่องของค�าสอนทางศาสนาคือ	“ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว”	หรือ	“ธรรมะย่อม
ชนะอธรรม”	เป็นต้น

	 ปัจจุบันการ์ตูนแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์น�าเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย
มีทั้งการน�าเน้ือหามาจากต่างประเทศ	 การน�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย	
การน�าเสนอชีวิตของนักแสดงเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนไทย	 และการสอนธรรมะ	

 ๓ กาญจนา	แก้วเทพ.	(2545).	เม่ือสือ่ส่องและสร้างวฒันธรรม.	พมิพ์ครัง้ที	่2.	กรงุเทพฯ:	
บริษัท	โรงพิมพ์ศาลาแดง	จ�ากัด.	หน้า	50-51.
 ๔	 กาญจนา	แก้วเทพ.	(๒๕๕๔).	การสื่อสารกับศาสนา.	ใน	การสื่อสาร ศาสนา กีฬา.	
กรุงเทพฯ:	โครงการเมธีวิจัยอาวุโส	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	หน้า	๒๖.	
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ซ่ึงมีทั้งการตอบปัญหาธรรมและการน�าเสนอเรื่องราวของพระสงฆ์หรือสามเณร	
นอกจากน้ียังมีการน�าเสนอเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผ่านการ์ตูน	 เช่น	 มโหสถชาดก	
และการน�าเรื่อง	“พระมหาชนก”	มาแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	๗

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 ๑.	เพื่อศึกษาการปรับเปล่ียนรูปแบบการน�าเสนอชาดกเรื่องพระมหาชนกใน
รูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์
	 ๒.	เพื่อศึกษาบทบาทของการ์ตูนโทรทัศน์เรื่องพระมหาชนกในสังคมไทย	

จาก “มหาชนกชาดก” สู่การ์ตูนโทรทัศน์ “พระมหาชนก” 

 ชาดกเรื่องส�าคัญที่คนไทยรู้จักคือ	“พระมหาชนก”	มีการน�ามาผลิตซ�้าหลาก
หลายรปูแบบ	เช่น	จิตรกรรมฝาผนัง	บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช	นิทานประกอบภาพ	และการแสดงนาฏยลีลา	 เป็นต้น	นับเป็นการ	
“สร้างสรรค์”	 ชาดกเรื่องน้ีใหม่ตามบริบทของสังคมในช่วงเวลาต่างๆ	 อันแสดงถึง
ความนิยมชาดกเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี	

	 การน�าเสนอมหาชนกชาดกในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่นเผยแพร่ทางสถานี
โทรทศัน์สีกองทพับกช่อง	๗	ผลติโดยบรษิทัโอเช่ียน	มเีดยี	จ�ากดั	นับเป็นการสร้างสรรค์
ชาดกเรื่องน้ีเพื่อเยาวชนไทยโดยเฉพาะ	 แพร่ภาพช่วงเวลา	 ๑๘.๐๐	 น	 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม	–	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	ต่อมามีการบันทึกรวบรวมเป็นแผ่นวีดิโอซีดี	 โดย
บริษัท	โอเชี่ยน	มีเดีย	จ�ากัด	

ภาพที่ ๑	มหาชนกชาดกในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่น
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	 มหาชนกชาดกเป็นชาดกเรือ่งที	่๒	ในทศชาตชิาดกในพระไตรปิฎก	เริม่คาถา
ด้วยบทสนทนาธรรมระหว่างพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา

 [๔๔๒] น้ีใคร เมือ่แลไม่เหน็ฝ่ังกอุ็ตสาหะพยายามว่ายอยู่
ท่ามกลางมหาสมุทร ท่านรู้อ�านาจประโยชน์อะไร จึงพยายามว่าย
อยู่อย่างนี้นักหนา.

 [๔๔๓] ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก 
และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะน้ัน ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง
เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในกลางมหาสมุทร.

 [๔๔๔] ฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณไม่ได้ย่อมไม่ปรากฏ
แก่ท่าน ความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านก็เปล่าประโยชน์ 
ท่านไม่ถึงฝั่งก็จักตาย.

 [๔๔๕] บุคคลเมื่อกระท�าความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่า
ไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและบิดามารดา อนึ่ง บุคคล
เมื่อท�ากิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง.

 [๔๔๖] การงานอันใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม 
การงานอันนั้นก็ไร้ผล มีความล�าบากเกิดขึ้น การท�าความพยายาม
ในฐานะอันไม่สมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามใน
ฐานะอันไม่สมควรนั้น จะมีประโยชน์อะไร.

 [๔๔๗] ดูก่อนเทวดา ผู้ใดรู้แจ้งว่า การงานที่ท�าจะไม่
ลุล่วงไปได้จริงๆ ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตน ถ้าผู้นั้นละความเพียร
ในฐานะเช่นน้ันเสีย กจ็ะพงึรูผ้ลแห่งความเกยีจคร้าน ดกู่อนเทวดา 
คนบางพวกในโลกน้ี เหน็ผลแห่งความประสงค์ของตน จึงประกอบ
การงานทั้งหลาย การงานเหล่าน้ันจะส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม ดูก่อน
เทวดา ท่านกเ็หน็ผลแห่งกรรมประจักษ์แก่ตนแล้วมใิช่หรอื คนอ่ืนๆ 
จมในมหาสมุทรหมด เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่ และได้เห็นท่าน
มาสถิตอยู่ใกล้ๆ เรา เรานั้นจักพยายามตามสติก�าลัง จักท�าความ
เพียรที่บุรุษควรท�า ไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทร.
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 [๔๔๘] ท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่
จมลงในห้วงมหรรณพ ซึ่งประมาณมิได้เห็นปานนี้ด้วยกิจคือความ
เพียรของบุรุษ ท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด.๕

	 จบเรื่องด้วยบทสนทนาระหว่างพระมหาชนกกับพระนางสีวลีเทวี	เพื่อแสดง
ว่าพระมหาชนกได้ออกบวชตามความประสงค์

 [๔๘๑] ดูก่อนนางสีวลี เธอได้ยินคาถาที่ช่างศรกล่าว
หรือยัง ช่างศรเป็นเพียงคนใช้ยังติเตียนเราได้ ความที่เราทั้งสอง
ประพฤตินั้นเป็นเหตุแห่งความครหา ดูก่อนนางผู้เจริญ ทางสอง
แพร่งน้ีอันเราทัง้สองผู้เดนิทางมา จงแยกกนัไป เธอจงถอืเอาทาง
หน่ึงไป อาตมาก็จะถือเอาทางอ่ืนอีกทางหน่ึงไป เธออย่าเรียก
อาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอ และอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่า
เป็นมเหสีของอาตมาอีก.๖

	 เมือ่น�า	“มหาชนกชาดก”	มาสร้างสรรค์ในสงัคมไทยพบว่าส�านวนทีแ่พร่หลาย
และคนไทยรู ้จักมากที่สุดคือ	 มหาชนกชาดกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	นับเป็นมหาชนกชาดกทีม่อิีทธพิลในสังคมไทยเพราะเป็น
ส�านวนที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดและสร้างสรรค์ชาดกเรื่องน้ีในช่วงเวลาต่อมา	 และ
เป็นต้นแบบของการ์ตนูอนิเมช่ันพระมหาชนกทีแ่พร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก
ช่อง	๗	

	 การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนกเริ่มเรื่องเล่าเป็นนิทานว่า	 “กาลครั้งหน่ึง
ณ	 เมืองมิถิลา	 เกิดศึกสงครามแห่งการแย่งชิงบัลลังก์กันขึ้น”	 พระอริฏฐชนกกับ
พระโปลชนกท�าสงครามกัน	 พระอริฏฐชนกส้ินพระชนม์ในสงคราม	 พระมเหสีซ่ึง
ทรงครรภ์จึงปลอมตัวหนีออกจากวัง	 ท้าวสักกเทวราชเสด็จมาช่วยพระมเหสีโดย

 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	๗๕	–	๗๖.
 ๖	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๙๒.
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เนรมิตตนเป็นคนแก่ขับเกวียนพาไปนครจัมปากะ	 ด้วยอานุภาพของพระโพธิสัตว	์
อุทิจจพราหมณ์จึงรับพระมเหสีเป็นน้องสาว	 พระมเหสีประสูติมหาชนกกุมาร	 ต่อมา
เมื่อพระชนมายุ	 ๑๖	 พรรษาทรงต้องการค้าขายให้เกิดทรัพย์เพื่อชิงราชสมบัติของ
พระบดิาคนื	พระมหาชนกพร้อมพาณิช	๗๐๐	คน	เดนิทางไปสุวรรณภมู	ิวันทีพ่ระมหาชน
กออกเดินทาง	 พระโปลชนกประชวรบรรทมแล้วเสด็จลุกขึ้นอีกไม่ได้	 ก่อนสวรรคต
พระเจ้าโปลชนกทรงตั้งเงื่อนไขว่าจะมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถท�าให้พระราชธิดา
สีวลียินดี	หรือรู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยม	หรือยกสหัสสถามธนูได้	หรือน�าขุมทรัพย์
ใหญ่สิบหกแห่งออกมาได้	เรือแล่นไปได้	๗๐๐	โยชน์	ใช้เวลา	๗	วัน	เรือจึงอัปปาง
ทุกคนในเรือตายหมด	 พระมหาชนกไม่ทรงหวาดกลัว	 เสวยอาหาร	 ชุบผ้าเนื้อเกลี้ยง
สองผืนด้วยน�้ามันแล้วทรงนุ่ง	 ประทับยืนเกาะยอดเสากระโดง	 ทรงก�าหนดทิศทาง
เมอืงมถิลิาแล้วกระโดดล่วงพ้นฝูงปลาและเต่า	พระเจ้าโปลชนกสวรรคตในวันเดยีวกนัน้ี	
พระมหาชนกทรงว่ายน�้า	๗	วัน	๗	คืน	นางมณีเมขลาผู้ดูแลมหาสมุทรไม่ได้ตรวจตรา
มหาสมุทร	 ๗	 วันมาพบพระมหาชนก	 สนทนาธรรมกับพระมหาชนกแล้วอุ้มไปเมือง
มิถิลานคร	 เหล่าอ�ามาตย์ท�าพิธีปล่อยผุสสรถเพื่อเชิญพระราชามาครองราชย์สมบัติ	
พระมหาชนกได้ครองราชย์สมบัติ	 ทรงท�าตามเงื่อนไขของพระเจ้าโปลชนกได้แล้ว
ให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์มาจากกาลจัมปากะนคร	 พระมหาชนกทรงปกครอง	
มิถิลานคร	

	 ต่อมาเสด็จพระราชอุทยาน	ทอดพระเนตรมะม่วงสองต้น	ทรงเสวยมะม่วง
รสเลิศ	มหาชนแย่งกันเก็บมะม่วงรสเลิศท�าให้ต้นมะม่วงถูกท�าลาย	ต้นที่ไม่มีผลยังคง
ตั้งอยู่งดงาม	 พระมหาชนกทรงหาวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วง	 ทรงระลึกถึงนางมณีเมขลา
ทรงพบว่าตั้งแต่เหล่าอ�ามาตย์ทหาร	 และประชาชนต่างตกอยู่ในโมหะภูมิจึงทรง
ตั้งสถาบันการศึกษาชื่อ	“ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”

	 การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนก	ด�าเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	โดยปรบัเปล่ียนเน้ือเรือ่งบางเหตกุารณ์ให้เหมาะ
กับผู้ชมคือเด็กๆ
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอชาดกเร่ืองพระมหาชนกในรูปแบบ
การ์ตูนโทรทัศน์

	 พระมหาชนกเป็นชาดกที่มีการผลิตซ�้าหลากหลายรูปแบบ	 แต่ละครั้งมีการ
เล่าเรื่องและล�าดับเหตุการณ์แตกต่างกันไป	ขึ้นอยู่กับการตีความของ	“ผู้สร้าง”	และ
การรับรู้ของ	“ผู้เสพ”	การน�าเสนอการ์ตูนอนิเมชั่นเรื่องพระ	มหาชนกในสื่อโทรทัศน์
ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	๗	ในช่วงเวลา	๑๘.๐๐	น.	ระยะเวลา
การออกอากาศครั้งละประมาณ	 ๗	 นาที	 นับเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆรับชมโทรทัศน	์ มี
ทั้งหมด	๒๖	ตอน	ล�าดับเหตุการณ์ดังนี้

	 ตอนที่	๑	 เหตุแห่งสงคราม
	 ตอนที่	๒	 สู่เมืองจัมปากะ
	 ตอนที่	๓	 ก�าเนิดพระมหาชนก
	 ตอนที่	๔	 หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
	 ตอนที่	๕	 บุตรหญิงหม้าย
	 ตอนที่	๖	 ความจริงที่ถูกปกปิด
	 ตอนที่	๗	 ความจริงที่ถูกเปิดเผย
	 ตอนที่	๘	 มหาชนก...กรีฑาทัพ
	 ตอนที่	๙	 ด่านทดสอบบารมี	บทที่	๑	(สมาธิ)
	 ตอนที่	๑๐	 ด่านทดสอบบารมี	บทที่	๒	(ศีล)
	 ตอนที่	๑๑	 ด่านทดสอบบารมี	บทที่	๓	(ปัญญา)
	 ตอนที่	๑๒	 มหาบุรุษ
	 ตอนที่	๑๓	 ปณิธานอันแรงกล้า
	 ตอนที่	๑๔	 หนทางสู่มิถิลา
	 ตอนที่	๑๕	 สู่การเป็นพ่อค้าวานิช
	 ตอนที่	๑๖	 ชะตากรรมกลางทะเล
	 ตอนที่	๑๗	 มุ่งหน้าสู่มิถิลา
	 ตอนที่	๑๘	 โดดเดี่ยวกลางทะเล
	 ตอนที่	๑๙	 มณีเมขลากับมหาชนก
	 ตอนที่	๒๐	 ผลแห่งความเพียร
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	 ตอนที่	๒๑	 บารมีแห่งการเสี่ยงทาย
	 ตอนที่	๒๒	 กษัตริย์องค์ใหม่แห่งเมืองมิถิลา
	 ตอนที่	๒๓	 พระมหาชนก
	 ตอนที่	๒๔	 โมหะภูมิ
	 ตอนที่	๒๕	 หนทางดับโมหะภูมิ
	 ตอนที่	๒๖	 รู้แจ้งแห่งธรรมแห่งความเพียร

	 การล�าดับเหตุการณ์ทั้ง	 ๒๖	 ตอนด�าเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เป็นการสรุปเรื่องสั้นๆ	โดยแบ่งเนื้อหา
ได้	๔	ช่วงคือ	

	 ช่วงที่	๑	ก่อนก�าเนิดพระมหาชนก	ได้แก่	ตอนที่	๑-๒	
	 ช่วงที่	๒	พระมหาชนกเป็นเด็ก	ได้แก่ตอนที่	๓-๑๑
	 ช่วงที่	๓	พระมหาชนกคิดเอาสมบัติเมืองมิถิลานคร	ได้แก่ตอนที่	๑๒-๒๑
	 ช่วงที่	๔	พระมหาชนกครองเมืองมิถิลานคร	ได้แก่ตอนที่	๒๒-๒๖

	 การน�าเสนอมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนอนิเมช่ันเป็นการ	 “ปรับเปล่ียน”
รูปแบบการน�าเสนอนิทานธรรมะในพระไตรปิฎกเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย	โดยสร้างสรรค์
เน้ือหาเป็นภาพ	 ผู้วิจัยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด	 ๔	 ประการในการ์ตูน
อนิเมช่ันพระมหาชนก	 ได้แก่	 การอธิบาย	 “วิริยบารมี”	 การน�าเสนอภาพตัวละคร
พระมหาชนก	 การสร้างเหตุการณ์เพิ่มเติม	 และการสร้างฉากและเครื่องแต่งกาย
ตัวละคร	มีรายละเอียดดังนี้

 การอธิบาย “วิริยบารมี” 

	 แม้จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการน�าเสนอชาดกเรื่องน้ีอย่างไรแต่แนวคิด
ส�าคัญของเรื่องต้องด�ารงอยู่	นั่นคือ	“วิริยบารมี”	หรือความเพียร	ซึ่งเป็นธรรมะข้อ
หน่ึงที่จะน�าไปสู่การบรรลุนิพพาน	 พระพรหมคุณาภรณ์	 [ป.อ.ปยุตฺโต]	 อธิบาย
ความหมายค�าว่า	“วิริยะ”	ไว้ดังนี้
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 วิริยะ ความเพียร, ความบากบั่น, ความเพียรเพื่อจะละความชั่ว ประพฤติ
ความดี, ความพยายามท�ากิจ ไม่ท้อถอย (ข้อ ๕ ในบารมี ๑๐, ข้อ ๓ ในโพชฌงค์ ๗, 
ข้อ ๒ ในอิทธิบาท ๔)๗

	 “วิรยิะ”	เป็นธรรมข้อหน่ึงใน	“อิทธบิาท	๔”	คอื	“คณุเครือ่งให้ถงึความส�าเรจ็,	
คุณธรรมที่น�าไปสู่ความส�าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย”๘	ได้แก่	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	
“วิริยะ	ความเพียร	คือ	ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม	เข้มแข็ง	อดทน	
เอาธุระ	ไม่ท้อถอย	–	Viriya:	energy;	effort;	exertion;	perseverance”	นอกจากนี้
ยังเป็น	๑	ในโพชฌงค์	๗	ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้	ได้แก่	สติ	ธัมมวิจยะ	วิริยะ	
ปีติ	 ปัสสัทธิ	 สมาธิ	 และอุเบกขา๙	 การ์ตูนอนิเมช่ันพระมหาชนกได้อธิบายธรรมะ
ข้อนี้ให้เด็กๆ	เข้าใจง่ายขึ้น	โดยแสดงถึงความเพียรที่จะละความชั่ว	ประพฤติความดี	
ปรากฏในเพลงน�าดังนี้	

 พระมหาชนก คือตัวแทนของความดี
 พระมหาชนก คือพ่อที่ยิ่งใหญ่
 พยายาม พยายาม มีความเพียรที่บริสุทธิ์
 จงท�าดี จงท�าดี เดินตามทางที่พ่อสอนไว้
 จงชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน และใช้ปัญญา
 ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ และสามัคคี
 ตั้งใจ ตั้งใจ ตั้งใจ ในการท�าดี
 ทุกอย่างต้องมีความอดทน

 ๗	 พระพรหมคุณาภรณ์	 [ป.อ.ปยุตฺโต].	 (๒๕๕๑).	 พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์	[ช�าระ	–	เพิ่มเติม	ช่วงที่	๑].	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.	หน้า	๓๗๙.
 ๘	 พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต).	(๒๕๔๖).	พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ธรรม.	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	หน้า	๑๖๐.
 ๙	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๒๐๕–๒๐๖.
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 “ความเพียรที่บริสุทธิ์”	ในการ์ตูนอนิเมชั่นคือ	ความอดทนที่จะท�าความดีซึ่ง
ต้องได้รับการอบรมส่ังสอนและปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก	 ดังที่มหาชนกกุมารได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูจากแม่และอุทิจพราหมณ์ผู้เป็นดัง	“ครู”	การที่เพลงน�าระบุว่า “ทุกอย่าง
ต้องมีความอดทน”	 จึงเป็นการน�าเสนอผ่านพฤติกรรมของมหาชนกกุมารที่ถูกเพื่อนๆ	
รังแกโดยแกล้งให้ช้างตกมันว่ิงชน	 มหาชนกกุมารกลับช่วยเพื่อนและยินดีรับผิดแทน
เพื่อนๆ	ซึ่งคือการท�าสิ่งที่ถูกต้องดังค�ากล่าวของพระมเหสีว่า	“ลูกท�าในสิ่งที่ถูกต้องก็
ต้องอดทน”	 เมื่อถูกเพื่อนๆ	 ล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ	 มหาชนกกุมารโกรธมากจึงหนี
ออกจากบ้าน	 ท�าให้แม่เป็นทุกข์	 ความโกรธนี้ท�าให้ใช้ก�าลังท�าลายสิ่งของ	พระอินทร์
จึงแปลงเป็นชายชรามาสอนให้มหาชนกกุมารใช้ปัญญาแก้ปัญหาไม่ให้ใช้อารมณ์	
จึงใช้ปัญญาถามแม่ว่าพ่อเป็นใครจนได้ค�าตอบ	 ตั้งแต่น้ันมาแม้เพื่อนๆ	 จะล้อว่าเป็น
เด็กไม่มีพ่อก็ไม่โกรธ	 ไม่ใช้ก�าลังเพราะ	 “คนมีปัญญาเค้าไม่ใช้ก�าลังกันหรอก”
นับเป็นวิธีการสอนเรื่องความอดทนว่าต้องอดทนต่อการดูถูกดูหมิ่น	 อดทนต่อการ
ถูกรังแก	ซึ่งเด็กๆ	อาจพบเจอในชีวิตประจ�าวัน

	 การอธิบาย	“วิริยบารมี”	ปรากฏอย่างเด่นชัดเมื่อพระมหาชนกเผชิญมรสุม
ในมหาสมุทร	ดังค�ากล่าวของพระมหาชนกว่า	“เราจะตายโดยไร้ซึ่งความเพียร ความ
พยายามแบบน้ีไม่ได้”	พระมหาชนกจึงเสวยอาหารและทรงนุ่งผ้าชุบน�า้มนัเพือ่ให้ว่ายน�า้
ได้เร็วขึ้น	ทรงปีนขึ้นไปที่เสากระโดงเรือแล้วก�าหนดทิศทางเมืองมิถิลานคร	ทรงเพียร
พยายามว่ายน�า้	๗	วัน	๗	คนื	ทัง้ทีไ่ม่เหน็ฝ่ัง	เพราะเช่ือมัน่ว่าตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตนแม้ต้อง

ภาพที่ ๒	พระมหาชนกกับช้างตกมัน
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ต่อสู้กับปลาฉลามและแทบไร้เรี่ยวแรงในวันที่	๗	แต่พระมหาชนกก็ยังบอกกับตนเอง
ว่า “ป่วยการที่จะถาม ว่ายน�้าต่อไป”	แสดง	“วิริยบารมี”	อย่างเด่นชัดซึ่งเป็นแนวคิด
ส�าคัญที่สืบทอดมาจาก	 “คาถา”	 ในพระไตรปิฎก	 นางมณีเมขลาพบพระมหาชนกได้
สนทนาธรรม	และน�าพระมหาชนกไปสู่มิถิลานคร	ซึ่ง	“เป็นเพราะความเพียรของเจ้า” 

ภาพที่ ๓	พระมหาชนกก่อนเรืออัปปาง

	 การอธิบาย	 “วิริยบารมี”	 ในการ์ตูนอนิเมช่ันพระมหาชนกเพื่อให้เยาวชน
เข้าใจง่ายจึงน�าเสนอผ่านพฤติกรรมของพระมหาชนกตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพบ
นางมณีเมขลา	และถงึเมอืงมถิลิานคร	อันเป็นผลจาก	“ความอดทน”	และ “ความเพยีร”
นั่นเอง

 การน�าเสนอภาพตัวละครพระมหาชนก

	 ในบทความวิจัยน้ีจะกล่าวถงึตวัละครส�าคญัในการ์ตนูอนิเมช่ัน	พระมหาชนก
ที่มีการปรับเปล่ียนให้เหมาะแก่ผู้ชมคือเยาวชน	 ได้แก่	 มหาชนกกุมารและเพื่อนๆ
ในนครกาลจัมปากะ	 น�าเสนอด้วยภาพมหาชนกกุมารตั้งแต่ตอนที	่ ๔	 ถึงตอนที่	 ๑๑	
นับเป็นการ	 “เล่าเรื่อง”	 พระมหาชนกตอนเป็นเด็กที่ยาวนานกว่าส�านวนอ่ืนเพื่อผู้ชม
คือ	เด็กๆ	นั่นเอง	
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	 มีการปรับเปล่ียนบทบาทของมหาชนกกุมารโดยเพิ่มรายละเอียดให้เห็นว่า	
มหาชนกกุมารคือเด็กคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเสมอแต่ก็ยังเล่นด้วยกัน	ช่วยเหลือ
กัน	 การที่มหาชนกกุมารต้องการรู ้ว ่าพ่อเป็นใคร	 หรือการที่มหาชนกกุมารหนี
ออกจากบ้านเพราะโกรธแม่	 ทั้งหมดน้ีแสดงว่ามหาชนกกุมารมีอารมณ์ความรู้สึก
เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

การเพิ่มตัวละครเพื่อนๆ พระมหาชนก

	 การสร้างบทบาทเพือ่นๆ	ของมหาชนกกมุารแสดงให้เหน็ธรรมชาตขิองเดก็ๆ	
ว่ารักความสนุกสนานโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา	ชอบเล่นซุกซน	ชอบแกล้ง
ผู้อ่ืน	 การสร้างรายละเอียดตัวละครเด็กเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนมาจึงท�าให้มหาชนกกุมาร
มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้น	 กล่าวคือ	 มีความอดทน	 ช่วยเหลือผู้อ่ืนแม้จะถูกรังแก
มีสติปัญญา	ขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นเด็กที่ชอบความสนุกสนาน	ไม่โกรธใครนาน

ภาพที่ ๔	มหาชนกกุมารกับเพื่อนๆ

ภาพที่ ๕	มหาชนกกุมารเที่ยวป่าหิมพานต์กับเพื่อนๆ
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 การสร้างเหตุการณ์เพิ่มเติม

	 บทพระราชนิพนธ์เรื่อง	 “พระมหาชนก”	 ด�าเนินเรื่องตอน	 มหาชนกกุมาร
ครั้งเยาว์วัยไว้ดังนี้	

๑๓

 พราหมณ์ได้ปรนนิบัติพระนางในนิเวศของตน. ไม่นานนักพระนางก็ประสูติ
พระโอรส มีวรรณะดังทอง. พระเทวีขนานพระนามพระโอรส เหมือนพระอัยกาว่า 
มหาชนกกุมาร. พระกุมารนั้น ทรงเจริญวัยก็เล่นกับพวกเด็ก. เด็กพวกใดรังแกท�าให้
พระกมุารขดัเคอืง พระกมุารกจั็บเดก็พวกน้ันให้มัน่แล้วต.ี ความทีพ่ระองค์มพีระก�าลัง
มาก และด้วยความที่เป็นผู้เข้มงวดเพราะมานะ โดยที่พระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์
ที่ไม่เจือปน ท�าให้พวกเด็กเหล่านั้น ทั้งเจ็บ ทั้งกลัว จึงร้องไห้เสียงดัง. เมื่อถูกถามว่า: 
“ใครตี.” ก็บอกว่า: “บุตรหญิงหม้ายตี.” พระกุมารทรงคิดว่า: “พวกเด็กว่า เราเป็น
บุตรหญิงหม้ายอยู่เนืองๆ ช่างเถอะ เราจักถามมารดาของเรา.”

ภาพที่ ๖	มหาชนกกุมารร้องไห้คิดถึงแม่
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๑๔

 วันหน่ึง พระกุมารจึงทูลถาม พระมารดาว่า: “ข้าแต่พระมารดา ใครเป็น
บิดาของฉัน.” พระนางตรัสลวงพระกุมารว่า: “พราหมณ์เป็นบิดาของลูก.” วันรุ่งขึ้น
พระกุมารตีเด็กทั้งหลาย เมื่อเด็กทั้งหลายกล่าวว่า: “บุตรหญิงหม้ายตี.” จึงตรัสว่า: 
“พราหมณ์เป็นบิดาของเรา มิใช่หรือ.” ครั้นพวกเด็กถามว่า: “พราหมณ์เป็นอะไรกับ
เธอ.” จึงทรงคิดว่า: “เด็กเหล่านี้กล่าวว่า: ‘พราหมณ์เป็นอะไรกับเธอ’ มารดาของเรา
ไม่บอกเหตุการณ์นี้ตามจริง ท่านไม่บอกแก่เรา ตามใจของท่าน ยกไว้เถิด เราจักให้
ท่านบอกความจริงให้ได้”๑๐ 

๑๕

 เมื่อพระกุมารดื่มน�้านมพระมารดา จึงกัดพระถันพระมารดาไว้ตรัสว่า : “ข้า
แต่แม่ แม่จงบอกบิดาแก่ฉัน ถ้าแม่ไม่บอก ฉันจักกัดพระถันของแม่ให้ขาด.” พระนาง
ไม่อาจตรัสลวงพระโอรส จึงตรัสบอกว่า: “พ่อเป็นโอรสของพระเจ้าอริฏฐมหาชนกใน
กรุงมิถิลา. พระบิดาของพ่อถูกพระโปลชนกปลงพระชนม์ แม่ตั้งใจรักษาตัวพ่อ จึงมา
สู่นครนี้ พราหมณ์นี้ตั้งแม่ไว้ในที่เป็นน้องสาว ปฏิบัติดูแลแม่.” ตั้งแต่นั้นมา แม้ใครว่า
เป็นบุตรหญิงหม้าย พระกุมารก็ไม่กริ้ว.๑๑

	 เมื่อน�าเสนอในรูปแบบการ์ตูนอนิเมชั่นแบ่งเนื้อหาตอนนี้ได้	 ๘	ตอน	ตั้งแต่
ตอนที่	๔	ถึงตอนที่	๑๑	เพื่ออธิบาย “วิริยบารมี”	และแสดงเนื้อหาให้เด็กๆ	เข้าใจง่าย
ดังนี้

 ตอนท่ี ๔ หน่อเน้ือเชือ้กษตัรย์ิ เป็นเหตกุารณ์ทีเ่พิม่เตมิจากบทพระราชนิพนธ์
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาชนกกุมารถูกเพื่อนกล่ันแกล้งแต่กลับช่วยเหลือเพื่อนๆ	 และ
ยอมรับผิดแทนเพื่อนจึงถูกพราหมณ์โบยตี

 ตอนท่ี ๕ บุตรหญิงหม้าย	 ไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ีในบทพระราชนิพนธ์	
เล่าเรื่อง	 “วันพ่อ”	 ของเมืองกาลจัมปากะ	 กล่าวถึงพระราชาเมืองกาลจัมปากะว่า

 ๑๐	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ.	(๒๕๔๐).	พระมหาชนก.	พมิพ์ครัง้ที	่๒.	
กรุงเทพฯ	:	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).	หน้า	๓๘-๔๓.
 ๑๑ เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๔๓.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๗42

คือพ่อหลวง	 เป็นพ่อของประชาชนเมืองกาลจัมปากะ	 และเป็นพ่อของแผ่นดิน
“วันพ่อ”	เป็นวันทีเ่ดก็จะน�าพวงมาลยัไปกราบพ่อ	มหาชนกกมุารจึงรูว่้าตนไม่มพ่ีอ	และ
มีค�าถามว่า	“ใครคือพ่อของเรา” 

 ตอนท่ี ๖ ความจริงท่ีถูกปกปิด	 เพิ่มเหตุการณ์มหาชนกกุมารเสียใจที่แม่
ไม่บอกความจริงว่าพ่อคือใครจึงหนีออกจากบ้าน	 มีงูตัวใหญ่แผ่แม่เบ้ียป้องกันฝนให้	
และเพิ่มเหตุการณ์ให้มหาชนกกุมารฝันเห็นพ่อ	 ซ่ึงมาเตือนให้มหาชนกกุมารดูแลแม่	
เพราะ	“มีแม่ท�าไมไม่ดูแลแม่ รู้แค่ว่ามีพ่อก็พอแล้ว”

 ตอนที่ ๗ ความจริงที่ถูกเปิดเผย	เพิ่มเหตุการณ์เพื่อนๆ	ล้อมหาชนกกุมาร
ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ	 มหาชนกกุมารโกรธจึงใช้ก�าลังท�าร้ายเพื่อนๆ	 เทวดาแปลงเป็นชาย
ชราสอนมหาชนกกุมารให้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์	 มหาชนกกุมารใช้ปัญญา
จึงรู้ความจริงจากแม่	แต่นั้นมาแม้เพื่อนจะล้ออย่างไรมหาชนกกุมารก็ไม่โกรธ

 ตอนท่ี ๘ มหาชนก…กรีฑาทัพ	 เหตุการณ์ตอนน้ีเป็นการเน้นเรื่องการใช้
ปัญญาแก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์	มหาชนกกุมารกับเพื่อนๆ	ทดสอบเรื่อง	“ขี่ม้าพยศ” 
ซึ่งต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองว่าท�าอย่างไรจึงจะชนะม้าพยศ

 ตอนที่ ๙ ด่านทดสอบบารมี บทที่ ๑ (สมาธิ)	เหตุการณ์ตอนนี้เพิ่มขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามหาชนกกุมารต้องผ่าน	“ด่านทดสอบบารมี”	ทั้ง	๓	ด้าน	ได้แก่	สมาธิ	
ศีล	และปัญญา	กล่าวถึงมหาชนกกุมารสู้กับผีเสื้อน�้า	มหาชนกกุมารสู้ฤทธิ์ของผีเสื้อ
น�า้ไม่ได้	พราหมณ์จึงสอนให้มหาชนกกมุารมสีมาธ	ิ“ใช้ความสงบสยบความเคล่ือนไหว” 
จึงชนะผีเสื้อน�้า	มหาชนกกุมารแผ่บุญให้ผีเสื้อน�้า	จบตอนด้วยค�ากล่าวว่า	“เราหยุดสิ่ง
ที่เลวร้ายบนโลกนี้ได้ด้วยจิตใจของเราเองเท่านั้น”

 ตอนที่ ๑๐ ด่านทดสอบบารมี บทที่ ๒ (ศีล)	 เพิ่มเหตุการณ์ทั้งตอนคือ
พราหมณ์พามหาชนกกุมารและเพื่อนๆ	 ไปป่าหิมพานต์เพื่อบ�าเพ็ญศีล	 ๓	 วัน	 ตอนนี้
สอนเรื่องการรักษาศีล	๕	ได้แก่	ไม่ฆ่าสัตว์	ไม่ขโมย	ไม่แอบดูผู้หญิงอาบน�้า	ไม่พูดเท็จ	
และไม่ดื่มสุรา	ซึ่งเป็นการสอนเรื่องศีล	๕	ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 ตอนที่ ๑๑ ด่านทดสอบบารมี บทที่ ๓ (ปัญญา)	 เพิ่มเหตุการณ์ทั้งตอน
เพื่อแสดงว่ามหาชนกกุมารมีปัญญา	 พราหมณ์ขอให้พระราชาทดสอบปัญญากุมาร
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ทั้งหลาย	พระราชาจึงตั้งค�าถาม	๓	ข้อให้กุมารตอบ	 ไม่มีใครตอบปัญหาได้นอกจาก
มหาชนกกุมาร

	 การสร้างเหตุการณ์ส�าคัญทั้ง	 ๘	 ตอนมีเพื่อให้เด็กเข้าใจหลักธรรมในชาดก
เรื่องน้ีง่ายขึ้น	 และเน้นย�้าเรื่องการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์หรือก�าลัง	
และการสอนให้เด็กๆ	รู้หน้าที่ของตนเอง	เหตุการณ์ส�าคัญที่เพิ่มเข้ามาทั้งที่ไม่มีในบท
พระราชนิพนธ์คือการกล่าวถึง	“วันพ่อ”	ของนคร	จัมปากะซึ่งเป็นภาพสะท้อนสังคม
ไทยที่มี	 “วันพ่อ”	 เป็นวันเฉลิม	 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช	การสร้างเหตุการณ์ส�าคัญคือ	ด่านทดสอบบารมี	บทที่	๑	 (สมาธิ)	ด่าน
ทดสอบบารม	ีบทที	่๒	(ศลี)	และด่านทดสอบบารม	ีบทที	่๓	(ปัญญา)	กค็อืการอธบิาย
ไตรสิกขา	“ไตรสิกขา สิกขาสาม, ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ อธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา”๑๒

	 สมาธิ	 หมายถึง	 “ความมีใจตั้งมั่น, ความตั้งมั่นแห่งจิต, การท�าให้ใจสงบ
แน่วแน่ ไม่ฟุ ้งซ่าน, ภาวะที่จิตต้ังเรียบแน่วอยู่ในอารมณ์คือส่ิงอันหน่ึงอันเดียว,
มักใช้เป็นค�าเรียกง่ายๆ, ส�าหรับอธิจิตตสิกขา”๑๓	จากความหมายนี้มีการน�ามาอธิบาย
ให้เด็กเข้าใจง่าย	 โดยให้มหาชนกกุมารตั้งจิตแผ่บุญไปให้ผีเส้ือน�้า	 ท�าให้ผีเส้ือน�้าสงบ	
ไม่ดุร้าย	ตัวละครผีเสื้อน�้าเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันแก่เรื่อง

	 ศีล	 หมายถึง “ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและ
วาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติส�าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม,
การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัด
ด้วยกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ; มักใช้เป็นค�าเรียก
อย่างง่ายส�าหรับค�าว่า อธิศีลสิกขา”๑๔

 ๑๒	 พระพรหมคุณาภรณ์	 [ป.อ.ปยุตฺโต].	 (๒๕๕๑).	 พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ [ช�าระ	–	เพิ่มเติม	ช่วงที่	๑].	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.	หน้า	๑๒๑.
 ๑๓ เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๔๐๑.
 ๑๔	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๓๙๑.
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	 ศีล	๕	เป็นศีลส�าหรับทุกคน	คือ
	 ๑.	เว้นจากการท�าลายชีวิต
	 ๒.	เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้
	 ๓.	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
	 ๔.	เว้นจากการพูดเท็จ
	 ๕.	เว้นจากของเมา	คือ	สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท๑๕

	 ศีลทั้ง	 ๕	 ข้อนี้มีการอธิบายให้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะศีล	 ข้อ	 ๓	 คือ	 การห้าม
แอบดูผู้หญิงอาบน�า้	 ซ่ึงเป็นการอธิบายให้เด็กๆ	 เข้าใจว่า	 “เว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม”	คืออะไร

	 ปัญญา	 หมายถึง	 “ความรู้ทั่ว, ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล, ความรู้เข้าใจชัดเจน,
ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และ
รู้ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ด�าเนินการ ท�าให้ลุผล ล่วงพ้นปัญหา, ความรอบรู้ใน
กองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง…”๑๖	จากความหมายนี้น�ามาอธิบาย	“ปัญญา”	ในสื่อ
การ์ตูนโทรทัศน์เรื่องนี้	โดยให้มหาชนกกุมารตอบปัญหาธรรม	๓	ข้อ	ดังนี้	

 ข้อ ๑ ปัญหาเรื่องวัว	 ชาย	 ๒	 คนทะเลาะกันเรื่องแย่งวัว	 ต่างฝ่ายต่าง
อ้างว่าตนเป็นเจ้าของ	 มหาชนกกุมารพิสูจน์โดยถามชายทั้งสองคนว่าให้วัวกินอะไร
แล้วจึงท�าให้วัวอาเจียนออกมา	ผู้ตอบถูกคือเจ้าของวัว

ภาพที่ ๗	ชายสองคนทะเลาะกันเพื่อแย่งวัว

 ๑๕	 เรื่องเดียวกัน.	หน้าเดิม.
 ๑๖	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๒๓๑	–	๒๓๒.
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 ข้อ ๒ ปัญหาเรื่องบุตร	หญิง	๒	คนยื้อแย่งเด็ก	ต่างอ้างว่าตนเป็นแม่	มหา
ชนกกมุารขีดเส้นบนพืน้ดนิแล้วให้หญงิทัง้สองคนดงึตวัเดก็ให้ได้	ผู้เป็นแม่จะปล่อยเดก็
ก่อนเพราะรักและสงสารลูก

ภาพที่ ๘	หญิง	๒	คนยื้อแย่งเด็ก

 ข้อ ๓ ปัญหาเรื่องไก่ พระราชาให้มหาชนกกุมารและเพื่อนๆ	 หาวัวเผือก
มีเขาที่เท้า	 มีโหนกที่ศีรษะและส่งเสียงร้องไม่เกิน	 ๓	 เวลา	 ไม่มีใครหาได้เพราะเป็น
ปริศนา	ยกเว้นมหาชนกกุมารซึ่งอธิบายว่าคือไก่สีขาว	เพราะมีเขาที่เท้าคือมีเดือย	มี
โหนกที่ศีรษะคือมีหงอน	ร้องไม่เกิน	๓	เวลาคือขัน	๓	เวลา

ภาพที่ ๙	มหาชนกกุมารแก้ปัญหาเรื่องไก่
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	 การทดสอบปัญญาโดยใช้ปัญหา	๓	ข้อเพื่อแสดงว่ามหาชนกกุมารผ่านด่าน
ทดสอบบารมีบทที่	๓	(ปัญญา)	โดยใช้ปัญหาที่น�ามาจากมโหสถชาดก	ซึ่งเป็นชาดกที่
แสดงปัญญาบารมขีองพระโพธสัิตว์	จึงแสดงว่ามหาชนกกมุารม	ี“ปัญญาบารม”ี	เหมอืน
พระโพธิสัตว์มโหสถ

 การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายตัวละคร

	 ฉากและเครื่องแต่งกายตัวละครเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้ผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลิน
และติดตามชมการ์ตูนชาดกเรื่องนี้	การแต่งกายของตัวละครมีความสัมพันธ์กับฉากที่
เป็นองค์ประกอบในการด�าเนินเรือ่ง	ผู้วิจัยพบว่าการ์ตนูอนิเมชัน่เรือ่งน้ีมกีารออกแบบ
ฉากและเครื่องแต่งกายตัวละครตามบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน	
ซึ่ง	ชัย	ราชวัตร	เป็นผู้เขียนการ์ตูนประกอบ	ดังจะยกตัวอย่างฉากการสู้รบระหว่าง
พระอริฏฐชนกกับพระโปลชนก

ภาพที่ ๑๑ และ ๑๒	การท�าสงคราม
การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนก

ภาพที่ ๑๐	การท�าสงคราม
พระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนก

ฉบับการ์ตูน



การสร้างสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์ 47

	 การท�าสงครามยุทธหัตถีเป็นภาพที่ผู้วาดสร้างขึ้นมาจากจินตนาการว่าการ
สู้รบของทัง้สองพระองค์เป็นการสู้รบในลักษณะใด	การแต่งกายของทหารเมือ่ออกศกึ
เป็นอย่างไร

	 ฉากในมหาสมุทรเป็นภาพนางมณีเมขลาลอยอยู่บนท้องฟ้ามีพระจันทร์
เต็มดวง	พระมหาชนกว่ายน�้าในมหาสมุทร

ภาพท่ี ๑๔	พระมหาชนกว่ายน�า้ในมหาสมทุร
การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนก

ภาพท่ี ๑๓	พระมหาชนกว่ายน�า้ในมหาสมทุร
พระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกฉบับการ์ตูน

	 ภาพทีป่รากฏมรีายละเอียดเหมอืนบทพระราชนิพนธ์เรือ่ง	พระมหาชนกฉบับ
การ์ตูน	ภาพพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญลักษณ์ในวรรณคดีพุทธศาสนาหมายถึงปัญญา	
ดังนั้นนอกจากจะเป็นฉากที่ท�าให้องค์ประกอบของภาพงดงามแล้วยังมีความส�าคัญใน
การสื่อความหมายด้วย

	 อุทิจพราหมณ์เป็นตัวละครส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินเรื่องมีการสร้างภาพ
ตัวละครน้ีและออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับอิทธิพลจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง
มหาชนกฉบับการ์ตูน	ดังนี้
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	 จากการวิจัยพบว่าการออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายตัวละครส่วนใหญ่
ในการ์ตูนอนิเมช่ันพระมหาชนก	 มีลักษณะคล้ายบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ฉบับการ์ตูน	 แสดงว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูนมีอิทธิพล
ต่อการ์ตูนอนิเมช่ันพระมหาชนกอาจเป็นเพราะภาพลายเส้นที่ปรากฏเอ้ือต่อการน�ามา
สร้างเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ ๑๖	อุทิจจพราหมณ์
การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนก

ภาพที่ ๑๕	อุทิจจพราหมณ์
พระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกฉบับการ์ตูน

ภาพที่ ๑๗	การแต่งกายของอุทิจพราหมณ์	การ์ตูนอนิเมชั่นพระมหาชนก
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บทบาทของการ์ตูนโทรทัศน์เรื่องพระมหาชนกในสังคมไทย

	 การ์ตูนโทรทัศน์มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม	เพราะ
ท�าให้ผู้ชมอยู่ในโลกจินตนาการ	 รู้สึกสนุกสนาน	 และมีความสุข	 ซ่ึงการ์ตูนอนิเมช่ัน
พระมหาชนกได้ท�าหน้าที่น้ีอย่างชัดเจน	 งานวิจัยน้ีพบว่านอกเหนือจากการสร้าง
ความเพลิดเพลินแล้ว	การ์ตนูเรือ่งน้ีมบีทบาทส�าคญั	๒	ประการ	ได้แก่	การสอนธรรมะ
และการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 บทบาทในการสอนธรรมะ

	 ชาดกเป็นการแสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์	 เน้ือเรื่องแสดงการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์โดยมีจุดหมายส�าคัญ
คือ	 การข้ามพ้นสังสารวัฏเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อน�าชาดกมา
ปรบัเปล่ียนรปูแบบการน�าเสนอเป็นการ์ตนูโทรทศัน์เพือ่ให้เดก็ๆชมจึงมกีารปรบัเปล่ียน
เน้ือหาหรอืค�าสอนบางประการให้เหมาะสมกบัเดก็ๆ	ได้แก่	การสอนธรรมะให้เดก็เข้าใจ
ง่าย	 โดยอธิบาย	 “วิริยบารมี”	 ว่าคือความอดทนในการท�าความดี	 ละเว้นความช่ัว
การใช้สตปัิญญาแก้ไขปัญหา	ผู้วิจัยพบว่าเมือ่น�ามหาชนกมาน�าเสนอเป็นการ์ตนูโทรทศัน์
ได้สอนธรรมะ	๒	ข้อที่โดดเด่นคือ	“ความเพียร”	และ	“ปัญญา”	ซึ่งเป็นการบ�าเพ็ญ
บารมีของพระมหาชนกกับมโหสถบัณฑิต	ได้แก่	“มหาชนกชาดก ว่าด้วยพระมหาชนก
ทรงบ�าเพญ็วิรยิบารม”ี	และ	“มโหสถชาดก ว่าด้วยพระมโหสถบัณฑิตทรงบ�าเพญ็ปัญญา
บารม”ี	ลักษณะน้ีปรากฏตัง้แต่ต้นเรือ่งจนจบ	ซ่ึงเป็นพระราชปรารภในพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชในการพระราชนิพนธ์เรือ่งพระมหาชนกว่า	“ขอจงมคีวาม
เพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก�าลังกายที่สมบูรณ์”๑๗

 บทบาทในการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภมิูพลอดุลยเดช

	 การ์ตนูอนิเมชัน่พระมหาชนกแสดงภาพพระบาทสมเดจ็	พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล
อดุลยเดช	ดังปรากฏในเพลงน�าว่า	“พระมหาชนกคือพ่อที่ยิ่งใหญ่”	กล่าวคือ	ทรงเป็น

 ๑๗	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.	(๒๕๔๐).	พระมหาชนก.	พิมพ์ครั้งที่	
๒.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).	หน้า	(๘).
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พระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม	 ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรชาวไทยที่
เป็นแนวทางในการด�าเนินให้มีความสุขดังน้ันประชาชนชาวไทยจึงควร	 “เดินตามทาง
ที่พ่อสอนไว้” 

	 มหาชนกกุมารผ่านด่านทดสอบบารมีทั้ง	 ๓	 ได้แก่	 สมาธิ	 ศีล	 และปัญญา	
เมื่อต้องว่ายน�้าในมหาสมุทร	 นางมณีเมขลาช่ืนชมพระมหาชนกว่าเป็นผู้มีปัญญา
หลกัแหลม	การหาวิธฟ้ืีนฟตู้นมะม่วงด้วยตนเองท�าให้อุทจิพราหมณ์ยกย่องพระมหาชน
กว่าเป็น	 “มหาบัณฑิต”	 ที่ส�าคัญคือการตั้ง	 “มหาวิชชาลัย ปูทะเลย์”	 ซ่ึงหมายถึง
ทีอ่าศยัของวิชาความรู	้เพือ่ให้ชาวมถิลิานครหลดุพ้นจากโมหะภมู	ิซ่ึงท�าให้	“มองอะไร
ในระยะส้ันๆ คิดหวังอยากได้ในระยะส้ันๆ ขาดความรู้ ขาดสามัญส�านึก”	 ดังนั้น
การตั้งสถาบันการศึกษาจึงจะท�าให้หลุดพ้นจากโมหะภูมิ	อันเป็นความเพียรสูงสุดของ
พระมหาชนก	“ใช่แล้ว ทีข้่าบอกว่าความเพยีรของข้ายงัส้ินสุดไม่ได้ น่ันกค็อืความเพยีร
ในการสร้างคน สร้าง องค์ความรู้ให้กับชาวมิถิลาทุกช้ันวรรณะ ตั้งแต่คนเล้ียงช้าง
เล้ียงม้าจนถึง มหาอุปราช”	 พระมหาชนกจึงทรงมุ่งมั่น	 “พัฒนาจิตใจ”	 ของชาว
มิถิลานคร	 ปรากฏในการ์ตูนตอนจบซ่ึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพระมหาชน
กว่า	“ชาวมิถิลาทั้งหลาย ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยแห่งนี้แปลว่า ที่อาศัยของวิชาความรู้
ก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นที่เล่าเรียนวิชาส�าหรับทุกคนทุกช้ันวรรณะ เพื่อน�าแสงสว่างมาสู่
จิตใจชาวมิถิลาทุกคนให้หลุดพ้นจากโมหะภูมิ เป็นสถานที่ก่อเกิดปัญญา มีสติ
และมีสามัญส�านึกที่ดีเพื่อความสุขความเจริญของชาวมิถิลาทุกคนตลอดไป” 
จากเนื้อหาทั้งหมดท�าให้เห็นว่าพระมหาชนกเป็น “พระราชาผู้เป็นบัณฑิต”	 ซึ่งมีความ
สัมพนัธ์เชือ่มโยงไปสู่ภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	นับเป็นการยอพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีความเพียรใน
การ	“พัฒนาคน”	ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า

 การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปน้ัน ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน
เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวม
จะเจริญมั่นคงได้ยากยิ่ง๑๘

 ๑๘	 ส�านักราชเลขาธิการ.	 (๒๕๔๑).	 ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทท่ี
พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐.	กรุงเทพฯ:	อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
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สรุปและอภิปรายผล

	 มหาชนกชาดกเป็นชาดกเรือ่งส�าคญัทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด	ีอันเน่ืองมาจาก
ในปี	พ.ศ.๒๕๓๑	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปล	มหาชนกเสร็จสมบูรณ์	และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก
แห่งรัชกาล “ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตของสาธุชนทั้ง
หลาย” ทรงให้แง่คิดว่า “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก�าลังกาย
ที่สมบูรณ์”	กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้ท�าให้มหาชนกชาดกแพร่หลายในสังคมไทย	ดังจะเห็น
ได้จากการน�าชาดกเรื่องนี้มา “เล่าเรื่อง”	ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๒	 ได้น�ามหาชนกชาดกมา	 “เล่าเรื่อง”	 ในรูปแบบ
การ์ตูนอนิเมช่ันเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์	 การปรับเปล่ียนรูปแบบการน�าเสนอ
ในครัง้น้ีได้ปรบัเปล่ียนเน้ือหาบางประการเพือ่ให้เหมาะแก่เดก็ๆ	ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ชมส�าคญั	
และได้สะท้อนภาพสังคมไทยในขณะนั้น	“ผ่าน”	เรื่องราวในการ์ตูน	ทั้งนี้ยังคงมีหน้าที่
ส�าคญัคอื	การสร้างความเพลิดเพลินแก่เดก็ๆ	มหาชนกชาดกในรปูแบบการ์ตนูโทรทศัน์
แสดงแนวคิดส�าคัญผ่านเพลงน�าว่าทุกคนควรมีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต	ได้แก่	การ
ใช้ปัญญา	ซื่อสัตย์	สามัคคี	และตั้งใจท�าความดี	โดยต้องมีความอดทน	แนวคิดส�าคัญ
เหล่านี้เป็นธรรมะที่เด็กเข้าใจง่ายและพบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน

	 การ “เล่าเรือ่ง”	ชาดกในรปูแบบการ์ตนู	นับเป็นวิธกีารหน่ึงในการสอนธรรมะ
แก่เดก็ๆ	ในสังคมปัจจุบัน	เป็นการ	“ปรบัเปล่ียน”	รปูแบบการน�าเสนอเพือ่เอ้ือต่อผู้เสพ
ในยคุทีส่ือ่มบีทบาทส�าคญัยิง่	ความเพลดิเพลนิสนกุสนานยงัคงเป็นบทบาทหลกัในการ	
“เสพ”	สื่อการ์ตูน	ในขณะเดียวกันการอบรมปลูกฝังธรรมะแก่เด็กๆ	ก็ยังคงมีอิทธิพล
ส�าคัญในการสร้างเยาวชนไทยให้พร้อมเผชิญปัญหาต่างๆ	 อย่างมีสติ	 มีความอดทน
ที่จะใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ใช้อารมณ์	เช่นเดียวกับพระมหาชนกในการ์ตูนโทรทัศน์
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