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จาก “ชาดก”สู่ “เพลง” : การรับรู้ความหมาย
และบทบาทของสื่อเวสสันดรชาดกในสังคมไทยร่วมสมัย*

นิธิอร พรอ�ำไพสกุล**

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่วิเคราะห์การรบัรูค้วามหมายเวสสันดรชาดก
จากพระไตรปิฎกสู่ส่ือเพลงร่วมสมยั	และบทบาทของส่ือเพลงร่วมสมยัเวสสันดรชาดก
ในสังคมไทย	 ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความหมายของเวสสันดรชาดกเกิดจากการ	
“สืบทอด”	 เหตุการณ์หลักและตัวละครส�าคัญจากเวสสันดรชาดกในพระไตรปิฎก
และอรรถกถาเวสสันตรชาดก	 อนุภาคดังกล่าวส่งผลต่อการรับรู้ความหมายที่ท�าให้
เกิดภาพในใจ	นอกจากนี้ยังใช้มิวสิควีดิโอเน้นย�้าความหมายด้วย	“ภาพ”	การบ�าเพ็ญ	
ทานบารมขีองพระเวสสันดร	ความเป็นนางแก้วของพระนางมทัร	ีและการปรบัเปล่ียน
ให้ชูชกเป็นทั้ง	“พระเอก”	และ	“ผู้ร้าย”	ซึ่งเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้ตัวละคร	
ส่วนบทบาทของส่ือเพลงร่วมสมัยเวสสันดรชาดกพบว่ามีบทบาท	 ๓	 ประการ	 ได้แก	่
บทบาทในการให้ความบันเทิง	 หรือสร้างความเพลิดเพลิน	 บทบาทในการรักษาและ
สืบทอดความส�าคัญของประเพณีบุญผะเหวด	 และบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือ
เผยแพร่	ค�าสอนพุทธศาสนา	

	 *	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตเรื่อง	 “เวสสันดร
ชาดก: การสร้างสรรค์ “ส่ือ” ศิลปวัฒนธรรมและบทบาทในสังคมไทยร่วมสมัย”	 โดยมีรอง
ศาสตราจารย์พฤทธิ์	 ศุภเศรษฐศิริ	 รองศาสตราจารย์สุภา	 ปานเจริญ	 และผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.สุภคั	มหาวรากร	เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์	ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุส�าหรบัค�าแนะน�า
อันมีค่ายิ่ง	 ปริญญานิพนธ์น้ีได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ประจ�าปี	๒๕๕๗
	 **	 นิสิตระดบัดษุฎบัีณฑิต	สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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From “Jataka” to “Songs”: The Semantic 
Perception and the roles of media in Thai society

Nition Pornumpaisakul

Abstracts
 The research study was aimed at analyzing the semantic perception 
of Vessantara Jataka from Tipitaka to media of contemporary songs and 
the	roles	of	such	media	in	the	Thai	society.

 Findings showed that the semantic perception of Vessantara Jataka 
was	derived	from	“inheritance”	events	and	the	main	characters	of	Vessantara	
Jataka	in	Tipitaka	and	Atthakatha	Vessantara	Jataka.	The	motif	resulted	in	
semantic	perception	bringing	about	images	or	pictures	in	mind.	In	addition,	
the	use	of	music	video	confirmed	the	meaning	through	“picture”	of	merit	
making of Pra-vessantara and the excellent woman of Maddi. The role of 
Jujaka representing both hero and villain is a way of constructing new 
meaning	for	characters.	Regarding	the	roles	of	media	of	contemporary	songs,	
results	showed	that	the	media	has	three	roles:	to	entertain,	to	keep	the	
whole view of merit-making of Bun Phawet (Buddhist festival celebrated 
in the fourth month in Isan)	and	to	propagate	the	teaching	of	Buddha.
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บทน�า

	 เวสสันดรชาดกเป็นชาดกที่มีความส�าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมไทย	 และเป็นที่
รู ้จักแพร่หลายตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออาจก่อนหน้าน้ันว่า	 “มหาชาติ”	 ดังปรากฏ
หลักฐานในศิลาจารึกหลักที่	๓	จารึกนครชุม	กล่าวถึงสัทธรรมอันตรธาน	๕	เพื่อให้
สัตบุรุษท�าบุญสร้างกุศลเมื่อพระพุทธศาสนายังมีอยู่

 ศาสนาพระเป็นเจ้ายังเท่าใดจักส้ินอ้ัน ให้แก้ว่าดังน้ี แต่ปีอันสถาปนา
พระมหาธาตุนี้เมือหน้า ได้สามพันเก้าสิบเก้าปีจักสิ้นศาสนา พระเป็นเจ้า 0 อันหนึ่ง
โสดนับแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุน้ีไปเมือหน้า ได้เก้าสิบเก้าปีเถิงในปีกุน อันว่า
พระปิฎกไตรน้ีจักหายแล หาคนจักรู้แท้แลมิได้เลย ยังมีคนรู้คันสเล็กสน้อยไซร้ 
ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่า พระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้เลย ธรรมชาดกอันอ่ืนไซร้ 
มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย๑

	 การได้รับยกย่องเป็น	 “มหาชาติ”	 ส่งผลให้เกิดประเพณีการแต่ง	 การสวด	
การเทศน์มหาชาติ	 และการสร้างวรรณคดีเรื่องต่างๆ	 แตกแขนงจากเรื่องมหาชาติ	
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชาดกเรื่องน้ีอย่างแพร่หลาย๒	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ความส�าคัญต่อพุทธศิลป์ที่แสดงภาพพระโพธิสัตว์ในการบ�าเพ็ญทานอันประเสริฐ๓ 

 ๑ กรมศิลปากร.	 (๒๕๔๘).	 ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย.	 กรุงเทพฯ:	 กรม
ศลิปากร.	คณะอนุกรรมการจัดท�าหนังสือทีร่ะลึก	ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในโอกาสวันที่พระบรมราชสมภพครบ	๒๐๐	ปี.	 วันที่	 ๑๘	
ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๗.	หน้า	๖๖.
 ๒	 อาทติย์	ชีรวณชิย์กลุ.	(๒๕๕๒).	ทานและทานบารมี : ความส�าคัญท่ีมีต่อการรังสรรค์
วรรณคดีไทยพุทธศาสนา.	วิทยานิพนธ์	อ.ด.	(ภาษาไทย).	กรุงเทพฯ	:	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.	
 ๓	 Gerhard	 Jaiser.	 (2009).	 Thai Mural Painting Volume 1: Iconography, 
Analysis&Guide. Bangkok:	White	Lotus	Co.,	Ltd.	P.2.
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	 ปัจจุบันความนิยมเรื่องเวสสันดรชาดก	มิได้สูญหายไปจากสังคมไทย	ยังคง
สร้างสรรค์ใหม่โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมร่วมสมัย	ดังมีการน�าเสนอ
เรื่องพระเวสสันดรผ่านสื่อหลากหลาย	เช่น	นิทาน	การ์ตูน	เพลง	เป็นต้น	

	 การน�าเวสสันดรชาดกมา	 “สืบทอด”	 และ “สร้างสรรค์”	 สะท้อนให้เห็น
การรบัรูค้วามหมายและความแพร่หลายเรือ่งเวสสันดรชาดกทีม่อิีทธพิลต่อส่ือรปูแบบ
ต่างๆ	 ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในสังคมไทยร่วมสมัย	 ส่ิงน้ีเป็นเครื่องยืนยันว่าเวสสันดร
ชาดกเป็น	“ข้อมูลทางวัฒนธรรม”	ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการน�าเรื่องราวมาสร้างสรรค์
ใน	“สื่อ”	รูปแบบต่างๆ

	 บทความวิจัยน้ีผู้วิจัยมุ ่งศึกษาวิเคราะห์การรับรู ้ความหมายและบทบาท
ของสื่อเพลงร่วมสมัยเวสสันดรชาดกในสังคมไทย	

ขอบเขตของการวิจัย

	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยศึกษาเวสสันดรชาดกจากส่ือเพลงร่วมสมัยที่
เกี่ยวข้องกับเวสสันดรชาดกจ�านวน	 ๙	 เพลง	 ได้แก่	 เพลงพระเวสสันดรชาดก

ภาพที่ ๑	จิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก	กัณฑ์กุมาร
พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม	กรุงเทพฯ	ฝั่งธนบุรี
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เพลงแห่พระเวส	 เพลงสี่กษัตริย์เดินดง	 เพลงชูชก	 กัณหาชาลี	 เพลงชูชกสองกุมาร	
เพลงมัทรีโศก	เพลงแหล่มัทรี	เพลงชูชกตลกของฉัน	และเพลงบุญมหาชาติขาดอ้าย

๑. เวสสันตรชาดก: จาก “พระไตรปิฎก” สู่ “ชาดก” ในสื่อ

	 เวสสันตรชาดกเป็นชาดกเรื่องสุดท้ายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
มหานิบาตชาดก ชาดกเรื่องนี้แสดงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์	เมื่อครั้งเสวยพระชาติ
เป็นพระเวสสันดร	พระองค์ทรงบ�าเพ็ญทานบารมีอันใหญ่ยิ่ง	คือการบริจาคบุตรทาน๔

และทารทาน๕	 ชาดกเรื่องน้ีได้รับความนิยมแพร่หลายมากในสังคมไทย๖	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฉากการบริจาคสองกุมาร	 ซ่ึงเป็นฉากที่สร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้ที่
ได้รับรู้ชาดกเรื่องนี้

	 เวสสันดรชาดกในพระไตรปิฎกเริ่มต้นด้วยทศพรคาถาที่ท้าวสักกเทวราช
ทรงให้พร	 ๑๐	 ประการแก่พระผุสดีเทพกัญญา	 ในคาถาที่	 [๑๐๔๕]	 ถึง	 [๑๐๕๐]	
ดังนี้		

 ...ท้าวสักกเทวราช ตรัสว่า

 [๑๐๔๕] ดูก่อนผุสดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพรรณอันประเสริฐ ผู้มีอวัยวะส่วน
เบือ้งหน้างาม เธอจงเลือกเอาพร ๑๐ ประการ ในปฐพซ่ึีงเป็นทีร่กัแห่งหฤทยัของเธอ...

 พระผุสดีเทพกัญญากราบทูลว่า

 [๑๐๔๘] ข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวง ถ้าฝ่าพระบาทจะ
ประทานพรแก่ข้าพระบาทไซร้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอให้ข้าพระบาทพึงเกิดใน
พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสีวิราช ข้าแต่ท้าวปุรินททะ ขอให้ข้าพระบาท (๑) พึงเป็น
ผู้มีจักษุด�าเหมือนตาลูกมฤคี (มีอายุ ๑ ขวบปี) ซึ่งมีดวงตาด�า (๒) พึงมีขนคิ้วด�า (๓) 
พึงเกิดในราชนิเวศน์น้ันมีนามว่าผุสดี (๔) พึงได้พระราชโอรสผู้ให้สิ่งอันประเสริฐ

 ๔	 การบริจาคบุตรเป็นทาน	ในชาดกเรื่องนี้หมายถึงพระชาลี	และพระกัณหาชินา
 ๕	 การบริจาคภรรยาเป็นทาน	ในชาดกเรื่องนี้หมายถึงพระนางมัทรี	
 ๖	 สมบัติ	 จันทรวงศ์.	 (๒๕๔๗).	 “มหาชาติค�าหลวง	 :	 ความหมายทางการเมือง”.	 ใน	
บทพิจารณ์ว่าด้วยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์.	กรุงเทพฯ	:	โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
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ผู้ประกอบเกื้อกูลในยาจก มิได้ตระหนี่ ผู้อันพระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติยศ๗ 
(๕) เมื่อข้าพระบาททรงครรภ์ขออย่าให้อุทรนูนขึ้น พึงมีอุทรไม่นูน เสมอดังคันศรที่
นายช่างเหลาเกลี้ยงเกลา (๖) ถันทั้งคู่ของข้าพระบาทอย่าย้อยยาน ข้าแต่ท้าววาสวะ 
(๗) ผมหงอกก็อย่าได้มี (๘) ธุลีก็อย่าได้ติดในกาย (๙) ข้าพระบาทพึงปล่อยนักโทษ
ที่ถึงประหารได้ (๑๐) ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าพระบาทพึงได้เป็นอัครมเหสี
ที่โปรดปรานของพระราชาในแว่นแคว้นสีพี ใน พระราชนิเวศน์อันกึกก้องด้วยเสียง
ร้องของนกยูงและนกกระเรียน พรั่งพร้อมด้วยวรนารี เกลื่อนกล่นไปด้วยคนเตี้ยและ
คนค่อม อันพ่อครัวชาวมคธเลี้ยงดู กึกก้องไปด้วยเสียงกลอน และเสียงบานประตู
อันวิจิตรมีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้ม.

 ท้าวสักกเทวราช ตรัสว่า

 [๑๐๔๙] ดูก่อนนางผู้งามทั่วสรรพางค์กาย พร ๑๐ ประการเหล่าใด ที่เรา
ให้แก่เธอ เธอจักได้พร ๑๐ ประการเหล่านั้น ในแว่นแคว้นของพระเจ้าสีวิราช.

 [๑๐๕๐] ครัน้ท้าววาสวะมฆวาสุชัมบดเีทวราชตรสัอย่างน้ีแล้ว กโ็ปรดประทาน
พรแก่พระนางผุสดีเทพอัปสร

(นี้) ชื่อว่าทศพรคาถา๘

	 เน้ือความในคาถาที่	 [๑๐๔๘]	 พร	 ๑๐	 ประการที่พระนางผุสดีเทพกัญญา
ได้รับจากท้าวสักเทวราชน้ัน	 แสดงให้เห็นลักษณะส�าคัญของ	 พระเวสสันดรโพธิสัตว์
ที่ทรงเป็น	“ผู้ให้สิ่งอันประเสริฐ	ผู้ประกอบเกื้อกูลในยาจก	มิได้ตระหนี่	ผู้อันพระราชา
ทกุประเทศบชูามเีกยีรตยิศ”	จากน้ันแสดงแนวคดิส�าคญัของชาดกเรือ่งน้ีคอืการบ�าเพญ็
ทานบารมีของ	พระโพธิสัตว์เวสสันดรเป็นล�าดับขั้น	ดังคาถาที่	[๑๐๕๑]	พระเวสสันดร
ทรงมุ่งมั่นจะบริจาคทานภายใน	 คาถาที่	 [๑๐๕๔	 ]	 และ	 [๑๐๕๕]	 พระเวสสันดร
พระราชทานช้างแก่พราหมณ์	๘	คน	คาถาที่	[๑๐๙๓]	ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน	

 ๗	 เน้นโดยผู้เขียน
 ๘	 มหามกฏุราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก	ใน	พระสตูรและอรรถกถา 
แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.	
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	 ปี	 แห่งพระราชวงศ์
จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๔๘๔	–	๔๘๖.



การสร้างสรรค์ชาดกเรื่องพระมหาชนกในรูปแบบการ์ตูนโทรทัศน์ 61

คาถาที่	 [๑๑๐๒]	 ทรงพระราชทานม้า	 ๔	 ตัวแก่พราหมณ์	 ๔	 คน	คาถาที่	 [๑๑๐๔]	
พระราชทานราชรถแก่พราหมณ์	คนที่	๕	จากนั้นจึงเป็นการบริจาคทานที่บุคคลทั่วไป
ท�าได้ยากยิง่	และเป็นฉากทีส่ะเทอืนอารมณ์คอืการบรจิาคบุตรทานในคาถาที	่[๑๑๗๐]	
และ	 [๑๑๗๑]	 การบริจาคทารทานในคาถาที่	 [๑๒๐๗]	 และจบเรื่องเวสสันตรชาดก
ในมหานิบาตชาดกด้วยคาถาที่กล่าวถึงพระเวสสันดรโพธิสัตว์เสด็จกลับนครสีพี	
ท้าวสักกเทวราชบันดาลฝนเงินให้ตกลงมา	 พระเวสสันดรบ�าเพ็ญทาน	 ครั้นสวรรคต
พระองค์ก็ได้เสด็จสู่สวรรค์ในคาถาที่	[๑๒๖๙]

	 ต่อมามีการขยายความเวสสันดรชาดกในมหานิบาตชาดกอีกช้ันหน่ึง
เรียกกันว่าเป็นคัมภีร์ช้ันอรรถกถา๙	 ซ่ึงเป็นหนังสือแต่งขึ้นเพื่ออธิบายหลักธรรม
ค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกให้มีความสมบูรณ์ด้วยการ
ขยายความให้ชัดเจน	 อรรถกถาเวสสันตรชาดก	 ขึ้นต้นชาดกด้วย	 “ปัจจุบันวัตถุ”
กล่าวถึง	 “พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ นิโครธาราม อาศัยกรุงกบิลพัสดุ์
ราชธานี ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า ผุสฺสตี วรวณฺณาเภ
ดังน้ีเป็นต้น”๑๐	 จากน้ันจึงตรัสเล่าเรื่องเวสสันดรชาดก	 ทศพรคาถากล่าวถึงใน
อดีตกาลสมัยพระศาสดา	“วิปัสสี”	พระนางผุสดีได้บ�าเพ็ญบุญด้วยการบูชาพระวิปัสสี
ด้วยแก่นจันทน์	 ท�าให้นางเป็นผู้มีสรีระดุจประพรมด้วยแก่นจันทน์แดง	 ต่อมาได้เกิด
เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกเทวราช	 ทรงให้พรแก่พระนางผุสดี	 ๑๐	 ประการ	
เมื่อจะสิ้นอายุ

 อรรถกถาเวสสันตรชาดก	 ยังสืบทอดลักษณะส�าคัญคือความมุ ่งมั่น
ในการบ�าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรโพธิสัตว์	 โดยอธิบายขยายความให้เห็น
การบ�าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์อย่างเด่นชัด	 ด�าเนินเรื่องอย่างเป็นล�าดับ
ขั้นตอน	ดังนี้

 ๙	 ศักดิ์ศรี	แย้มนัดดา.	(2543).	วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	
 ๑๐	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก.	ใน	พระสูตรและอรรถ
กถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.	
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่งพระราชวงศ์
จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๕๙๙.
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	 ๑.	 เมื่อพระมหาสัตว์เสด็จอยู่ในพระครรภ์พระมารดา	 พระนาง	 ผุสดีทรง
ใคร่จะสร้างโรงทาน	๖	แห่ง	และทรงบริจาคทรัพย์หกแสนกหาปณะทุกวัน
	 ๒.	 เมื่อพระมหาสัตว์ประสูติจากพระครรภ์แห่งพระมารดา	 เป็นผู้บริสุทธิ์	
ลืมพระเนตรทั้งสอง	 เหยียดพระหัตถ์ต่อพระมารดาตรัสว่า	 “ข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อม
ฉันจักบริจาคทานมีทรัพย์อะไรๆ บ้าง”
	 ๓.	 พระมหาสัตว์เปล้ืองเครือ่งประดบัราคาแสนหน่ึงประทานแก่นางนม	เมือ่
มีพระชนมพรรษา	๔	–	๕	ปี	และประทานเครื่องประดับแก่เหล่านางนมถึง	๙	ครั้ง
	 ๔.	 เมื่อพระชนมพรรษา	๘	ปี	ทรงคิดบริจาคทานภายใน
	 ๕.	 พระเวสสันดรโพธิสัตว์เสด็จทอดพระเนตรโรงทานทั้งหก	 เดือนละ	
๖	ครั้ง
	 ๖.	 พระเวสสันดรโพธิสัตว์พระราชทานช้างอันประดับแล้วแก่พราหมณ์ทั้ง
๘	คน
	 ๗.	 พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน
	 ๘.	 พระเวสสันดรทรงเปล้ืองเครื่องประดับพระราชทานแก่เหล่ายาจก
๑๘	ครั้ง
	 ๙.	 พระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้ง	๔	ตัวแก่พราหมณ์	๔	คน
	 ๑๐.	พระเวสสันดรพระราชทานรถแก่พราหมณ์
	 ๑๑.	พระเวสสันดรบริจาคสองกุมารแก่ชูชก
	 ๑๒.	พระเวสสันดรบริจาคพระนางมัทรีแก่ท้าวสักกเทวราชแปลง
	 ๑๓.	พระเวสสันดรโปรดพระราชทานทรัพย์ในพระราชนิเวศน์

	 การเน้นย�้าเรื่องทานบารมีของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ตั้งแต่ในพระไตรปิฎก
จนมาถึงช้ันอรรถกถาอย่างเป็นล�าดับข้ัน	 อาจถือเป็นการเน้นย�้าความหมายเพื่อให้
แนวคิดเรื่องทานบารมีอันเป็นแนวคิดส�าคัญของชาดกเรื่องน้ีโดดเด่น	 ส่งผลต่อ
การรับรู้ความหมายเรื่องทานบารมี	 และเน้นย�้าอารมณ์ความรู้สึกด้วยเหตุการณ์หลัก
ที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจได้แก่การบริจาคสองกุมารของพระเวสสันดรที่เมื่อชูชก
ได้สองกมุารแล้วน้ัน “เอาฟันกดัเถาวัลย์ถอืมาผูกพระหตัถ์เบือ้งขวาแห่งพระชาลีกมุาร
รวมกันกับพระหัตถ์เบ้ืองซ้ายแห่งพระกัณหาชินากุมารี ถือปลายเถาวัลย์น้ันไว้ โบย
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ตีพาไป”๑๑	 พระนางมัทรีกลับจากป่าแล้วไม่พบสองกุมาร	 พระนาง	 “เสด็จเที่ยวไป
ยังสถานที่น้ันๆ ด้วยความเร็วดุจลมถึง ๓ วาระ ได้ยินว่าสถานที่พระนางเจ้าเสด็จ
เที่ยวไปตลอดราตรีหนึ่ง ประมาณระยะทางราว ๑๕ โยชน์”๑๒	และเมื่อไม่พบพระชาลี
และพระกัณหาชินาทรงคร�่าครวญว่า	 “ลูกทั้งสองจักตายเสียแน่แล้ว ดังน้ี แล้ว
ล้มลง ณ ภูมิภาคแทบพระยุคลบาทแห่งพระเวสสันดรน้ันเอง”๑๓	 เหตุการณ์
ดงักล่าวมคีวามส�าคญัในฐานะทีส่ร้างการรบัรูค้วามหมาย	และสร้างอารมณ์สะเทอืนใจ
การรับรู้ความหมายนี้ได้รับการสืบทอดต่อมาในสื่อเพลงร่วมสมัย	

๒. การรับรู้ความหมายเรื่องเวสสันดรชาดกผ่านสื่อเพลงร่วมสมัย

	 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกวันน้ีล้วนสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรม
ที่เปล่ียนไป	 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
กรอบความคิดในการแสดงออกทางศิลปะที่ต้องตั้งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรม	
ภูมิปัญญา	 ประสบการณ์	 และความแตกต่างในการแสดงออก	 ซ่ึงล้วนมีผลต่อการ
รับรู้ที่เหมือนหรือแตกต่างกัน	ดังที่วิรุณ	ตั้งเจริญ	กล่าวว่า

 “ศิลปะทุกประเภทมีแนวคิด มีความงาม มีแรงบันดาลใจ การตีความใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูชาดกมาน�าเสนอใหม่ ท�าให้ชาดกเป็น “อกาลิโก” เพราะมกีาร
ตีความโดยปัจเจก โดยกาลเทศะที่ต่างกัน เกิดประเด็นใหม่ ซ่ึงเราต้องยอมรับ
เพราะลักษณะเช่นน้ีเป็นศลิปะยคุหลังสมยัใหม่ มคีณุค่าในชมุชน สังคม ผู้คน ในแต่ละ
บรบิท เมือ่ศลิปินสร้างสรรค์งานศลิปะเรยีบร้อยแล้วถอืว่าหมดหน้าทีผู้่สร้าง ต่อไปเป็น
หน้าที่ผู้ชมที่ต้องรับรู้และจินตนาการ เป็นเช่นนี้จึงจะท�าให้ผู้ชม ผู้เสพงานศิลปะรู้สึก
มีความสุขและรู้สึกเป็นเจ้าของ”๑๔

	 เวสสันดรชาดกเป็นหลักฐานหน่ึงที่แสดงให้เห็นความส�าคัญของวรรณคดี
พุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คน	 ด้วยบริบททางสังคม

 ๑๑ แหล่งเดิม. หน้า	๗๒๓.
 ๑๒ แหล่งเดิม.	หน้า	๗๕๕	–	๗๕๖.
 ๑๓	 แหล่งเดิม. หน้า	๗๕๗.
 ๑๔	 สัมภาษณ์ศาสตราจารย์	ดร.วิรุณ	ตั้งเจริญ,	วันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
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และวัฒนธรรมที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด�ารงชีวิต	 ส่งผลให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงต่อการสร้างสรรค์งานศลิปะ	ดงัเกดิการสร้างสรรค์เพลงร่วมสมยัทีเ่กีย่ว
เนื่องกับพระเวสสันดร	การสร้างสรรค์ที่นิยมอย่างหนึ่งคือการน�าเหตุการณ์หลัก	และ
ตัวละครส�าคัญไป	“ผลิตซ�้า”	ในสื่อเพลงร่วมสมัย

 ๒.๑ การแสดงเรื่องราวของพระเวสสันดรโพธิสัตว์โดยใช้เหตุการณ์หลัก
และตัวละครส�าคัญ 

  ๒.๑.๑ การบ�าเพ็ญทาน

	 	 การบ�าเพ็ญ	 “มหาทาน”	ของพระเวสสันดรนั้น	ปรากฏใน	พระสุตตัน
ตปิฎก	เวสสันตรชาดก๑๕	ในอรรถกถาเวสสันตรชาดกกล่าวถึง	“สัตตสดกมหาทาน” 
ไว้ว่า	

  พระมหาสัตว์ส่งนักการน้ันไปแล้ว จึงให้เรียกมหาเสนาคุตมาเฝ้าด�ารัส
ให้จัดสัตตสดกมหาทานว่า พรุ่งนี้เราจักบริจาคสัตตสดกมหาทาน ท่านจงจัดช้าง ๗๐๐ 
เชือก ม้า ๗๐๐ ตัว รถ ๗๐๐ คัน สตรี ๗๐๐ คน โคนม ๗๐๐ ตัว ทาส ๗๐๐ คน 
ทาสี ๗๐๐ คน จงตั้งไว้ซึ่งข้าวย�้าเป็นต้นมีประการต่างๆ สิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้สุรา
ซ่ึงเป็นส่ิงไม่ควรให้ แล้วส่งอ�ามาตย์ทั้งหลายให้กลับ แล้วเสด็จไปที่ประทับพระนาง
มัทรีแต่พระองค์เดียว ประทับนั่งข้างพระยี่ภู่อันเป็นสิริ ตรัสกับพระนางนั้น.๑๖

	 นอกจากนี้	“ทาน”	อันยิ่งใหญ่ที่ท�าให้เวสสันดรชาดกเป็นที่นิยมแพร่หลายนั้น
คอืการบ�าเพญ็บุตรทานปรากฏในพระสุตตนัตปิฎกคาถาที	่[๑๑๗๐]	และคาถาที	่[๑๑๗๑]	
และในอรรถกถาเวสสันตรชาดกกล่าวว่า

 พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงก�าหนดราคาพระราชกุมารกุมารีอย่างน้ีแล้ว
ทรงปลอบโยนแล้วเสดจ็ไปสู่อาศรม จับพระเต้าน�า้ เรยีกชูชกมาตรสัว่า ดกู่อนพราหมณ์
ผู้เจริญ จงมาน่ี แล้วทรงหล่ังน�้าลงในมือชูชก ท�าให้เน่ืองด้วยพระสัพพัญญุตญาณ 

 ๑๕	 คาถาที่	[๑๐๘๓]	
 ๑๖	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก.	ใน	พระสูตรและอรรถ
กถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.	
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่งพระราชวงศ์
จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๖๒๕	–	๖๒๖.
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ตรสัว่า ดกู่อนพราหมณ์ผู้เจรญิ พระสพัพญัญุตญาณย่อมเป็นทีร่กัยิง่กว่าบุตรและบุตรี
ผู้เป็นที่รักกว่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่า เมื่อจะทรงยังปฐพีให้บันลือล่ันได้พระราชทาน 
ปิยบุตรทานแก่พราหมณ์ชูชก.๑๗

	 ลักษณะเด่นของส่ือเพลงร่วมสมัยพระเวสสันดรประการส�าคัญคือการ
สืบทอดเหตุการณ์หลักจากเวสสันดรชาดกเพื่อแสดงเรื่องราวของพระเวสสันดร
โดยเน้นความมุ่งมั่นในการบ�าเพ็ญทานบารมีของ	 พระเวสสันดร	 ซ่ึงได้รับการเน้นย�า้
ในเพลงให้เห็นว่าพระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญ	“มหาทาน”	คือทานที่ใหญ่ยิ่งเพื่อ
พระโพธิญาณ	 ปรากฏทั้งส้ินจ�านวน	 ๓	 เพลง	 ได้แก่	 เพลงพระเวสสันดรชาดก
เพลงชูชกสองกุมาร	 และเพลงแหล่มัทรี	 ดังตัวอย่างเพลงพระเวสสันดรชาดก
ที่แสดงให้เห็นว่าในพระชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระเวสสันดรน้ันทรงบ�าเพ็ญ
มหาทาน	

 บญุผะเหวดมหาเวสสนัดร ชาดกบทตอนเล่าขานกนัมา องค์พทุธาพระสัมมา
สัมมา พระโพธิญาศาสดาศาสดา ร่มโพธิ์ชายคาศาสนิกชน ปางชาติประสูติตน
มหาทาน มหาทาน ปางชาติประสูติตน มหาทาน มหาทาน...๑๘

	 พระเวสสันดรทรงบ�าเพ็ญบุตรทานอันเป็นทานยิ่งใหญ่เพราะทรงมุ่งหวัง
พระโพธิญาณเป็นส�าคัญ	นับเป็นฉากที่สร้างความตรึงใจ	และถือเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่ท�าให้รู้ว่าเป็นเรื่องเวสสันดรชาดก	ดังปรากฏในเพลงชูชกสองกุมาร	

 แม่จ๋าโอ้แม่มัทรี ลูกขอให้ช่วยปราณีมาช่วยหนูทีแม่คุณทูนหัว พ่อไม่เอ็นดู
ทิ้งให้หนูไปกับคนชั่ว เพราะมันมาทูลขอตัวหากแม้นไม่ไปมันก็เฆี่ยนตี...๑๙

	 นอกจากน้ีในเพลงแหล่มัทรียังพบการน�าเสนอเหตุผลส�าคัญที่พระเวสสันดร
ทรงบ�าเพญ็ทานผ่านพระนางมทัรว่ีาเป็นเพราะพระเวสสนัดรทรงมุง่หวังพระโพธญิาณ
เป็นส�าคัญ	ดังตัวอย่าง

	 ๑๗	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๗๒๑.
 ๑๘	 ดวง	มรกต.	(๒๕๔๗).	เพลงพระเวสสันดร.	พระเวสสนัดรชาดก.	(วีดโิอซีด)ี.	กรงุเทพฯ:	
บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.
 ๑๙	 สุรพล	 สมบัติเจริญ.	 (๒๕๕๑).	 เพลงชูชกสองกุมาร.	 ราชาเพลงลูกทุ่ง ๕.	 (ซีดี).	
กรุงเทพฯ:	บริษัท	แม่ไม้เพลงไทย	(บางกอกคาสเสท)	จ�ากัด.
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 ...ตัวฉันมัทรีมาอยู่ป่า ทั้งส่ีกษัตราด้วยความตั้งใจ หวังสลัดตัดกิเลส ว่า
เป็นต้นเหตุให้มาอยู่ไพร พระเวสสันดรเมื่อตอนท�าทาน หวังโพธิญานอันยิ่งใหญ่ 
จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา กราบไหว้บูชา สัมพุทธเจ้า...๒๐

	 การบ�าเพ็ญทานดังปรากฏในส่ือเพลงร่วมสมัยข้างต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบรจิาคสองกมุารให้แก่ชูชก	เป็นลักษณะเด่นของเวสสันดรชาดก	และเป็นเหตกุารณ์
หลักที่ท�าให้คน	 “จ�าได้”	 ดังน้ันแม้ว่าส่ือเพลงร่วมสมัยจะเลือกหยิบเพียงเหตุการณ์น้ี
ตอนเดียวมาน�าเสนอเรื่องราว	เพราะข้อจ�ากัดรูปแบบของสื่อเพลงที่ใช้เวลาสั้นในการ
น�าเสนอเรื่องราว	แต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็รับรู้ได้ว่ามาจากเรื่องเวสสันดรชาดก

  ๒.๑.๒ การเดินป่า

	 	 การเดินป่าเป็นเหตุการณ์หลักจากชาดกที่ศิลปินน�ามาเสนอในส่ือเพลง
รว่มสมยั	การเดินป่าเข้าสู่เขาวงกตปรากฏในพระสตุตันตปิฎก	เวสสันตรชาดก๒๑	และ
ในอรรถกถาเวสสันตรชาดกกล่าวถึงการเดินป่าเข้าสู่เขาวงกตของสี่กษัตริย์	ดังนี้
  

...จ�าเดมิแต่น้ัน กษตัรย์ิเหล่าน้ันทัง้หมดกเ็สดจ็ด�าเนินด้วยพระบาท. 
ล�าดับนั้น พระมหาสัตว์ได้มีพระด�ารัสแก่พระนางมัทรีว่า

 แน่ะแม่มัทรี แม่จงอุ้มกัณหาชินา เพราะเธอเป็นน้อง 
เบา พี่จักอุ้มพ่อชาลี เพราะเธอเป็นพี่ หนัก.
กแ็ลครัน้ตรสัฉะน้ีแล้ว กษัตรย์ิทัง้สองกอุ้็มพระโอรสพระธดิาเสดจ็
ไป พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้น จึงตรัสว่า

 พระราชาเวสสันดรทรงอุ้มพระกุมารชาลี พระมัทรี
ราชบตุรีทรงอุม้พระกุมารีกัณหาชนิา ต่างทรงบนัเทิงตรสัปิยวาจา
กะกันและกันเสด็จไป.

 ๒๐	 อุทัยรัตน์	เกิดสุวรรณ.	(๒๕๕๕).	เพลงแหล่มัทรี.	สมบัติไทย.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	
บริษัท	อีกแล้วครับท่าน	จ�ากัด.
 ๒๑	 คาถาที่	[๑๐๙๘]	–	[๑๑๐๗]	
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กษัตริย์ทั้ง ๔ พระองค์ มีพระเวสสันดรเป็นต้นทอดพระเนตร
เหน็คนทัง้หลายทีเ่ดนิสวนทางมา จึงตรสัถามว่า เขาวงกตอยูท่ีไ่หน 
คนทั้งหลายตอบว่ายังไกล...๒๒

	 การเดินป่าของกษัตริย์ทั้งส่ีพระองค์ที่ปรากฏในส่ือเพลงร่วมสมัยน้ัน	 เป็น
การแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หลักน้ีมีความส�าคัญในฐานะเป็นเหตุการณ์ที่แสดง
ความเป็นวีรบุรุษของพระเวสสันดร	 ซ่ึงต้องออกเดินทางผจญภัยไปในสถานที่ที่ไม่
คุ้นเคย	ต้องเผชิญความยากล�าบาก	เป็นการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตที่เลือกด้วยตนเอง
เพื่อเน้นย�้าว่าพระเวสสันดรยินดีและเต็มใจบริจาคทาน	 การเดินป่าจึงเป็นเหตุการณ์
ส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า	มนุษย์จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	แสดงความ
มุง่มัน่กล้าหาญของพระเวสสันดรการเดนิป่าจึงเป็นเหตกุารณ์หลักทีไ่ด้รบัการ	“สืบทอด” 
ในสื่อเพลงร่วมสมัย	ปรากฏจ�านวนทั้งสิ้น	๕	เพลง	ได้แก่	เพลงพระเวสสันดรชาดก	
เพลงแห่พระเวส	เพลง	ส่ีกษตัรย์ิเดนิดง	เพลงมทัรโีศก	และเพลงแหล่มทัร	ีดงัตวัอย่าง

 ...พระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาชาลีบุตรีโอราชา จากบ้านจากเมือง
สู่เขาวงกต ปักกลดศาลาภาวนาบ�าเพ็ญ...๒๓

 ...แห่โพธิสัตว์ใช้ชาติ บ่มอ�านาจบุญบารมี มุ ่งสละโลกีย์ ตามวิถีของ
พุทธองค์...๒๔

 ...จะกล่าวถึงองค์สี่กษัตรา ออกจากพาราเข้าเดินดง พระเวสสันดรสุริยวงค์
ท้าวเธออุ้มองค์พ่อชาลี โฉมนางมัทรีแม่กัลยา อุ้มแก้วกัณหากุมารี ออกตามเสด็จ

 ๒๒	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก.	ใน	พระสูตรและอรรถ
กถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๔.	กรุงเทพฯ	 :	มหามกุฏราช
วิทยาลัย.	 (มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	 ๒๐๐	 ปี	 แห่ง
พระราชวงศ์จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๖๕๘	–	๖๕๙.
 ๒๓	 ดวง	มรกต.	(๒๕๔๗).	เพลงพระเวสสันดร.	พระเวสสนัดรชาดก.	(วีดโิอซีด)ี.	กรงุเทพฯ:	
บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.
 ๒๔	 ปฤษณา	วงศ์ศิริ.	(๒๕๕๔).	เพลง	แห่พระเวส.	รวมเพลงละครชุดมนต์รักแม่น�้ามูล. 
(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	จ๊ะทิงจา	จ�ากัด	จัดจ�าหน่าย.
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พระสามีเดินจรลีมาในไพร...สี่กษัตราก็คลาไคล เข้าสู่พงไพรพนาดอน...๒๕

 ...ตั้งแต่จากบุรีย์เรา มาอยู่เขาวงกตสิงขรเขา ภูมิล�าเนาเอาแนวพนามา
ทิ้งโฉมไว้เหลือแต่ชื่อ พี่นี้หรืออยู่เอกา ต้องอ้างว้างหวาดผวา เจ้ามาตายในเขาวงกต 
ทิ้งลาภยศก็หามีไม่...๒๖

 ...ว่าจึงร้องส่ังแม่ชะนีจ๋า ถ้าลูกฉันมาช่วยบอกให้ได้ ตัวฉันมัทรีมาอยู่ป่า
ทัง้ส่ีกษตัราด้วยความตัง้ใจ หวังสลัดตดักเิลส ว่าเป็นต้นเหตใุห้มาอยูไ่พร พระเวสสันดร
เมื่อตอนท�าทาน หวังโพธิญาณอันยิ่งใหญ่ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา กราบไหว้บูชา
สัมพุทธเจ้า ว่ากราบเอ๋ยกราบก้มพนมหัตถ์อิทธิฤทธิ์และอ�านาจจงคุ้มภัย...๒๗

	 การเดินป่าเป็นเหตุการณ์ส�าคัญในเรื่องเวสสันดรชาดก	 พระเวสสันดร
พระนางมัทรี	 พระชาลี	 และพระกัณหาชินา	 เดินทางออกจากนครสีพีเข้าสู่เขาวงกต	
จนกระทั่งพระเวสสันดรได้บ�าเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่คือการบริจาคบุตรทาน
การเดนิป่าครัง้น้ีจึงมคีวามหมายส�าคญัในฐานะทีแ่สดงความกล้าหาญของพระเวสสันดร
ในฐานะวีรบุรุษ	 เหตุการณ์หลักน้ียังได้รับการสืบทอดต่อมาในส่ือเพลงร่วมสมัย
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนิยมเล่าขานเรื่องราวอันเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ตน
ประทับใจ

  ๒.๑.๓ ตัวละครส�าคัญ

	 	 การสร้างสรรค์โดยใช้ตัวละครส�าคัญเป็นลักษณะที่เห็นได้อย่าง
เด่นชดัในส่ือเพลงร่วมสมยั	โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นการใช้ตวัละครทีม่ลัีกษณะเด่นส�าคญั
ที่	“จ�าได้”	ได้แก่	ชูชกกับสองกุมาร	และพระนางมัทรี

 ๒๕	 ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	สี่กษัตริย์เดินดง.	สีกาสั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	
บริษัท	โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.
 ๒๖	 ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	มัทรีโศก.	สีกาสั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	
โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.
 ๒๗	 อุทัยรัตน์	เกิดสุวรรณ.	(๒๕๕๕).	เพลงแหล่มัทรี. สมบัติไทย.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	
บริษัท	อีกแล้วครับท่าน	จ�ากัด.
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  ๒.๑.๓.๑ ชูชกกับสองกุมาร

	 	 ชูชกเป็นตวัละครส�าคญัในเวสสนัตรชาดก	เป็นพราหมณ์อาศยัอยูห่มูบ้่าน
พราหมณ์ทุนนวิฏฐะ	แคว้นกาลิงครัฐ	ชูชกเป็นภิกขาจารเที่ยว	หาทรัพย์	เมื่อได้ทรัพย์
มา	๑๐๐	กหาปณะได้น�าไปฝากเพื่อนพราหมณ์ไว้	แต่เพื่อนพราหมณ์กลับน�าทรัพย์ของ
ชูชกไปใช้จึงไม่มีทรัพย์คืนให้ชูชก	 จ�าต้องยกลูกสาวคือนางอมิตตตาปนาให้แก่ชูชก
การรับรู้ความหมาย	 ตัวละครชูชกผ่านส่ือเพลงร่วมสมัยปรากฏจ�านวน	 ๒	 เพลง
ได้แก่	เพลง	ชูชกกัณหาชาลี	และเพลงชูชกตลกของฉัน	ดังตัวอย่าง

  ต�านานชาดกชูชกกัณหาชาลี เริ่มเรื่องก็มีเฒ่าภิกขาจาร ชีวิตเริ่มต้น
เคยเป็นคนขอทาน เที่ยวไปทุกบ้านหาคนใจบุญ ทั้งเหนือใต้แกไปทั่วแกล้งท�าตัวเหมือน
เต่าตุ่น เที่ยวขอทานไว้เป็นทุน พบคนใจบุญแกก็สบายการออดอ้อนแกยอดเยี่ยม ดู
เล่ห์เหลี่ยมแกเหลือร้าย ทั้งคารมก็คมคาย หลงงมงายต้องจ่ายเงิน ใครเลื่องลือชื่อ
ชูชก ท�าตลกงกๆ เงิน่ๆ ดดู๊องแด๊งแกล้งท�าเดนิ พอได้เงนิเอาไว้เกบ็ง�า ว่าป่าเขาล�าเนา
ไพร หากินไปเช้ายันค�่าแสนล�าบากทนตรากตร�า เดินหน้าด�าแต่ได้เงินดี แกยอมให้ใคร
นั้นถางถางแต่หลังฉากแกเป็นเศรษฐี๒๘

	 การสร้างสรรค์เพลงด้วยการใช้ตัวละครชูชกมักปรากฏร่วมกับ	 สองกุมาร	
ดังในเพลงชูชกสองกุมาร

 แม่จ๋าโอ้แม่มัทรี ลูกขอให้ช่วยปราณีมาช่วยหนูทีแม่คุณทูนหัว พ่อไม่เอ็นดู
ทิ้งให้หนูไปกับคนชั่ว เพราะมันมาทูลขอตัวหากแม้นไม่ไปมันก็เฆี่ยนตี ปากร้องเรียกหา
แม่จ๋าอยู่ไหน มาช่วยเร็วไวเพราะหนูก�าลังโดนเฆี่ยนตี โอ้ย แม่จ๋า แม่จ้ะ แม่จ๋า 
แม่มัทรี สิ้นรักแล้วหรือนี่ถึงปล่อยเขาตีหนูแทบตาย
 ชิชะ เจ้าเด็กน้อย อย่าท�าส�าออยเดี๋ยวจะโดนรอยหวาน หึ
 โอ๊ย โอย แทบว่าจะสิ้นใจตายลุงจ๋าอย่าท�าหนูเลย โธ่ลุงเอ๋ยจงปล่อยหนูไป
 นี่แน่ะ หึ อ้ายวายร้าย เดี๋ยวตีเสียตายแล้วยังมาท�าส�าออย
 โธ่ลุงจ๋า อย่าเตะตีด่าแล้วว่าลูกน้อย ป่านน้ีแม่หนูคงคอย โอ้พ่อผมน้อย
จงปล่อยหนูไป

 ๒๘	 ไวพจน์	 เพชรสุพรรณ.	 (๒๕๕๒).	 เพลง	ชูชกกัณหาชาลี.	ชุด มันมากับความแค้น. 
(ซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	กรุงไทยออดิโอ	จ�ากัด.
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 หน็อยแน่ อ้ายตัวดี มาว่ากูนี้หัวล้านได้ มานี่ อึ๊ อื้อ ตีให้ตาย จะเอาไว้ไย
ไอ้เด็กสันดาน ๆ อึ๊๒๙

	 การใช้ตัวละครชูชกร่วมกับสองกุมารในส่ือเพลงร่วมสมัยแสดงให้เห็นว่า
ฉากการบริจาคสองกุมารเป็นฉากที่ได้รับความนิยม	 และเป็นที่ประทับใจจน	 “จ�าได้” 
เพราะแสดงให้เห็น	“ความร้ายกาจ”	และการเป็นตัวร้ายของชูชก	ซึ่งท�าให้สงสารสอง
กุมารมากขึ้น	 การที่ชูชกทารุณสองกุมารจึงสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้รับสาร	 ท�าให้
จดจ�าตัวละครทั้งสามตัวน้ีได้	 อาจกล่าวได้ว่าชูชกเป็นตัวละครฝ่ายร้ายและสองกุมาร
เป็นตัวละครฝ่ายดี	ชูชกเป็นผู้ท�าทารุณกรรมสองกุมารซึ่งอ่อนแอและน่าสงสาร	ท�าให้
ผู้รับสารสงสารสองกุมารและรังเกียจชูกชกในขณะรับรู้เหตุการณ์ตอนน้ี	 เหตุการณ์
การบรจิาคสองกมุารจึงได้รบัการสืบทอดต่อมาจากเวสสันตรชาดกในพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาเวสสันตรชาดก 

	 นอกจากความร้ายกาจของชูชกแล้ว	 ส่ือเพลงข้างต้นยังสะท้อนการรับรู้
ความหมายตัวละครชูชกผ่านส่ือเพลงร่วมสมัย	 โดยแสดงเหตุผลที่ท�าให้ผู้ฟังเข้าใจว่า
เหตใุดชูชกจึงมทีรพัย์มาก	เน่ืองจากชูชกเป็นผู้ทีม่	ี“วาทศลิป์”	ดงัเหน็ได้จาก	“กำรออด
อ้อนแกยอดเยี่ยม” “ทั้งคารมก็คมคาย”	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้ตัวละครชูชกยังได้รับการสร้างสรรค์ใหม่	 โดยเปลี่ยนความหมาย
จากชูชกในชาดกให้เป็นชูชก	“สมัยใหม่”	ที่มีลักษณะ	“อ้วนพี”	แต่ยังคงลักษณะเดิมที่
ส�าคัญของชูชกคือเป็นผู้ที่	“งก” “ข้าวของไม่มี ติดมือ” “ซื้อสร้อยทองให้เท่าหนวดกุ้ง” 
ทั้งนี้ชูชกได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่	“เที่ยวภิกขาจารได้กหาปณะ”	ดังในเพลงปรากฏค�าว่า	“มีเงิน
เป็นตัน”	และยังคงลักษณะของชูชกที่เป็นผู้มี	“วาทศิลป์”	ในทางการใช้วาจา	มีคารม
คมคาย	 และมีอารมณ์ขัน	 ดังปรากฏในเพลงว่า	 “พูดตลกทุกครั้งที่เหงา” “อารมณ์
ขบขัน” “หัวเราะยิ้มได้ทั้งวัน” “รับมุกไม่ทันข�ากันทั้งน้ัน” “พูดตลกนกตกมาตาย” 
ดังในเพลงชูชกตลกของฉัน	

 ...ถงึพีไ่ม่ได้เป็นนายก แต่เป็นชูชกอยูใ่นใจฉัน รปูร่างถงึดอู้วนพ ีถ้าดดูดีกีเ็ท่ห์
เหมือนกัน พูดตลกทุกครั้งที่เหงา ชอบหอมแก้มขาวนั้นเป็นรางวัล

 ๒๙	 สุรพล	 สมบัติเจริญ.	 (๒๕๕๑).	 เพลงชูชกสองกุมาร.	 ราชาเพลงลูกทุ่ง ๕.	 (ซีดี).	
กรุงเทพฯ:	บริษัท	แม่ไม้เพลงไทย	(บางกอกคาสเสท)	จ�ากัด.
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 ถึงพี่ไม่ได้เป็นชูชก แต่ก็ยังงกยามมาหาฉัน ข้าวของไม่มีติดมือ ท�าตีหน้าซื่อ
รอดไปวันวัน ซื้อสร้อยทองให้เท่าหนวดกุ้ง ท�าเป็นสะดุ้งยัก คิ้วขบฟัน

 ชูชก ตลกในใจ ใครจะว่าไง ฉันรักของฉัน ชอบพี่ตรงที่จริงใจ ฉลาดหัวไว 
ผู้ชายในฝัน อบอุ่นทุกครั้งที่กอด ท�าดีตลอด มีเงินเป็นตัน

 ถึงพี่ไม่ได้เป็นชูชก แต่ก็ชอบพกอารมณ์ขบขัน หัวเราะยิ้มได้ทั้งวัน รับมุก
ไม่ทันข�ากันทั้งนั้น พูดตลกนกตกมาตาย หาไม่ได้ง่ายนี่แหละ แฟนฉัน...๓๐ 

 นอกจากน้ีการเทียบว่า	 “ถึงพี่ไม่ได้เป็นนายก แต่เป็นชูชกอยู่ในใจฉัน” 
แสดงให้เห็นอ�านาจของผู้ชายคนนี้	(ชูชก)	ที่เทียบเท่ากับ	“นายก”	หมายถึงผู้เป็นนาย	
ซึ่งแม้จะมีรูปร่างอ้วน	พูดตลก	และตระหนี่	แต่การที่	“มีเงินเป็นตัน”	ก็ท�าให้ผู้หญิง
ยอมรับชูชกได้	 การเปล่ียนแปลงความหมายชูชกในชาดกให้เป็นชูชกสมัยใหม่สะท้อน
ให้เห็นความเปล่ียนแปลงของคติเรื่องชูชกในสังคมไทยยุคทุนนิยมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม	
ช่ืนชมคนมีเงิน	 แม้จะอัปลักษณ์เพียงใดแต่หากมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เอาชนะใจ
ผู้หญิงได้	รูปลักษณ์ภายนอกจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามได้หากมีฐานะดี	

  ๒.๑.๓.๒ พระนางมัทรี

	 	 พระนางมทัรเีป็นตวัละครส�าคญัอีกตวัหน่ึงทีนิ่ยมน�ามาสร้างสรรค์ในส่ือ
เพลงร่วมสมยั	เน่ืองจากพระนางมทัรทีรงเป็นมารดาทีห่่วงใยและรกัพระโอรสพระธดิา	
เมือ่ทรงหาสองกมุารไม่พบจึงเป็นลมหมดสตไิป	พระนางมทัรเีป็นตวัละครทีไ่ด้รบัความ
สงสารเหน็ใจ	โดยเฉพาะฉากทีพ่ระนางตามหาสองกมุาร	ในอรรถกถาเวสสนัตรชาดก
พรรณนาความรู้สึกของพระนางมัทรีเมื่อขณะทรงตามหาสองกุมาร	ดังนี้

 ...พระนางมัทรีก็หว่ันพระหฤทัยเสด็จเที่ยวค้นหาพระโอรสพระธิดาของ
พระองค์ด้วยอาศัยแสงจันทร์ เสด็จถึงสถานที่ทั้งปวงนั้นๆ มีต้นหว้าเป็นต้น ซึ่งเป็นที่
พระโอรสพระธิดาเคยเล่น ทรงคร�่าครวญ...พระนางมัทรีทรงค้นหาพระโอรสพระธิดา
บนภูเขา ไม่เห็นก็ทรงคร�่าครวญเสด็จลงจากภูเขามาสู่อาศรมบทอีก ทรงคร�่าครวญ
ถงึพระโอรสพระธดิา...พระนางเจ้ากเ็ตม็แน่นไปด้วยลูกศรคอืความโศก พระกายส่ันดจุ

 ๓๐	 โบ	อมิตตดา.	(๒๕๕๕).	เพลง	ชูชกตลกของฉัน.	อัลบั้ม หนวดมหาเสน่ห์.	กรุงเทพฯ:	
บริษัท	ลูกทุ่งอินเตอร์เน็ต	จ�ากัด.
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แม่ไก่ถกูต ีเสดจ็เทีย่วค้นหาตามทีเ่คยค้นหาครัง้แรกแล้ว...เสดจ็เทีย่วไปยงัสถานทีน้ั่นๆ 
ด้วยความเร็วดุจลมถึง ๓ วาระได้ยินว่าสถานที่พระนางเจ้าเสด็จเที่ยวไปตลอดราตรี
หนึ่ง ประมาณระยะทางราว ๑๕ โยชน์ ล�าดับนั้น ราตรีสว่าง อรุณขึ้น พระนางเจ้า
เสด็จมาประทับยืนคร�่าครวญอยู่ ณที่ใกล้ พระมหาสัตว์อีก.๓๑

	 การสร้างสรรค์ตัวละครพระนางมัทรีในส่ือเพลงร่วมสมัย	 มีจ�านวนทั้งส้ิน
๒	เพลง	ได้แก่	เพลงแหล่มัทรี	และเพลงมัทรีโศก	ดังตัวอย่าง

 ...โอ้แสนสงสารแม่มัทรี โศกเศร้าโศกีลูกมาจากไป เจ้าเคยว่ิงเล่นกันอยู่
แถวน้ี มองหาไม่มีแล้วใจหาย เคยว่ิงมารับเอาหาบคอน เมื่อตะวันรอนๆ แม่จ�าได้ 
แม่เคยกอดรัดลูกไว้ในอ้อม เจ้าเอียงแก้มให้หอมทั้ง ขวาซ้าย ว่ามาบัดน้ีไม่มีว่ีแวว
แม้แต่เสียงเจ้ือยแจ้วกห็ายไป กณัหาชาลีของแม่เอ๋ย หนีแม่ไปเลยนะทรามวัย เมือ่ยาม
จะกินแม่เคยป้อน เมื่อยามจะนอนแม่ก็กล่อมไกว ว่าโอละเห่ ว่าโอละชา หลับเสีย
เถิดหนาอย่าร้องไห้ หวนคิดถึงลูกด้วยใจพันผูก ใจแม่เป็นทุกข์แทบจะวางวาย
ตอ้งมาเดินดงพงป่า วงัเวงเหว่ว้าน่าใจหาย แว่วเสียงวิหคนกการ้องลั่น ทั้งเสยีงจั๊กจัน่
และเรไร ว่าจึงร้องถามวิหคจ๋า เห็นลูกฉันมาทางน้ีไหม ชะนีน้อยห้อยโหนโยนตัว
ส่งเสียงระรัวอยู่ก้องไพร ว่าจึงร้องส่ังแม่ชะนีจ๋า ถ้าลูกฉันมาช่วยบอกให้ได้ ตัว
ฉันมัทรีมาอยู่ป่า ทั้งสี่กษัตราด้วยความตั้งใจ หวังสลัดตัดกิเลส ว่าเป็นต้นเหตุให้มา
อยู่ไพร พระเวสสันดรเมื่อตอนท�าทาน หวังโพธิญาณอันยิ่งใหญ่...๓๒

	 ผู้วิจัยพบว่าเพลงมัทรีโศกพรรณนาความโศกของพระนางมัทรีที่ทรงหมดสติ
เน่ืองจากทรงตามหาสองกุมารไม่พบ	 โดยเล่าผ่านตัวละครส�าคัญคือพระเวสสันดร
ดังนี้

 ๓๑	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก.	ใน	พระสูตรและอรรถ
กถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.	
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่งพระราชวงศ์
จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๗๕๓	–	๗๕๖.
 ๓๒	 อุทัยรัตน์	เกิดสุวรรณ.	(๒๕๕๕).	เพลงแหล่มัทรี.	สมบัติไทย.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	
บริษัท	อีกแล้วครับท่าน	จ�ากัด.
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 ...ปางนรินทร์ปิ่นนเรศ องค์พระเวสสันดร เห็นมัทรีศรีสมร มานิ่งนอนที่หน้า
ศาลา พระทรงศกัดิ ์พระพกัตร์เธอเผือด ดงัใครมาเชือดเอาดวงชีวา เสียดายนุชสุดสุดา 
อนิจจาว่าแสนเสียดาย ส�าคัญแน่แม่มัทรี มาสิ้นชีวีลงวางวาย ประคองกรขึ้นช้อนกาย 
มัทรีผู้สายสวาททรวง ก็ยกเศียรนางน้ันมาวางบนตัก แล้วพิศพักตร์แม่พุ ่มพวง
ว่างามดังจันทร์บุหลันหลวง ก็มาลอยร่วงให้เลือนลอย ว่าโอโอ้มัทรีแม่ยอดสร้อย
พกัดหูน้าพีสั่กหน่อยหมอบชม้อยมาลอยเลอืน กนั็บแต่วันบรรพชา จะนับมาได้เจ็ดเดอืน 
ไม่เคยต้องกายแม่งามเหมือน มัทรีแม่เพื่อนโพธิญาณ สงสารองค์ผู้ทรงยศโศกกรรม
สลดโอ้น่าสงสาร พลางยกเศียรยุพาพาน ประทับทานอยู่บนเพลา ส�าออยเอ่ือน
แม่เพื่อนยาก ตั้งแต่จากบุรีย์เรา มาอยู่เขาวงกตสิงขรเขาภูมิล�าเนาเอาแนวพนา มา
ทิ้งโฉมไว้เหลือแต่ชื่อ พี่นี้หรืออยู่เอกา ต้องอ้างว้างหวาดผวา เจ้ามาตายในเขาวงกต 
ทิ้งลาภยศก็หามีไม่ เจ้าสลบนิ่งลงไปหวนนึกว่าตายแม่มัทรี จะท�าอย่างไรเล่าพระเวสฯ 
เอ๊ยมัทรีทรามเชยต้องมาม้วยเป็นผี เพื่อนสักคนก็หาไม่มี ถ้าขาดมัทรีจะขอลาตาย...๓๓

	 การพรรณนาความโศกของพระนางมัทรีผ่านความนึกคิดและอารมณ์ของ
พระเวสสันดรในส่ือเพลงร่วมสมัยข้างต้นมีลักษณะการ	 “สืบทอด”	 จากอรรถกถา
เวสสันตรชาดก	ดังนี้

 ...ล�าดับน้ัน พระมหาสัตว์เจ้าพระองค์ส่ันด้วยทรงส�าคัญว่า พระนางมัทรี
ส้ินพระชนม์เสียแล้ว ทรงร�าพึงว่า มัทรีมาส้ินพระชนม์ในที่ต่างด้าวอันไม่ใช่ฐานะ
หากว่าเธอท�ากาลกิริยาในเชตุดรราชธานี การบริหารก็จักเป็นการใหญ่ รัฐทั้งสอง
ก็สะเทือนถึงกัน ก็ตัวเราอยู่ในอรัญญประเทศแต่ผู้เดียวเท่าน้ัน จักท�าอย่างไรดีหนอ 
ทรงค�านึงดังน้ีแล้ว แม้เป็นผู้มีความโศกมีก�าลัง ก็ทรงตั้งพระสติให้มั่น เสด็จลุกขึ้น
ด้วยทรงส�าคัญว่า เราจักต้องรู้ให้แน่ก่อน จึงวางพระหัตถ์เบ้ืองขวาตรงพระหทัย
วัตถุแห่งพระนางเจ้า ก็ทรงทราบว่ายังมีความอบอุ่นเป็นไปอยู่ จึงทรงน�าน�้ามาด้วย
พระเต้า แม้มิได้ทรงถูกต้องพระกายตลอด ๗ เดือน แต่ไม่อาจจะทรงก�าหนด
ความที่พระองค์เป็นบรรพชิต เพราะความโศกมีก�าลัง มีพระนัยนาเต็มไปด้วย
พระอัสสุชล ช้อนพระเศียรของพระนางเจ้าข้ึนวางบนพระเพลา พรมด้วยน�้า 

 ๓๓	 ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	มัทรีโศก.	สีกาสั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	
โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.
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ลูบพระพักตร์และที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่...๓๔

	 การสืบทอดความโศกของพระนางมัทรีซ่ึงเป็นตัวละครส�าคัญจากเวสสันตร
ชาดกสู่สือ่เพลงร่วมสมัยช่วยเน้นย�้าความยิ่งใหญ่ในการบ�าเพ็ญทานของพระเวสสนัดร	
ซึ่งแนวคิดเรื่องทานบารมีเป็นแนวคิดส�าคัญของชาดกเรื่องนี้	 การสืบทอดเช่นนี้ยังคง
แสดงให้เห็นลักษณะเด่นของภาวะอารมณ์ของตัวละครที่น�าเสนอสู่สื่อเพลงร่วมสมัย

๒.๒ “คิด เห็น เป็น ภาพ”: การให้ความหมายตัวละครผ่านมิวสิควีดิโอ

	 การรบัรูเ้ป็นปฏกิริยิาของอวัยวะสัมผัสในตวัเราทีต่อบสนองต่อส่ิงเร้าทกุเวลา	
เป็นความรู้	 ความคิดของมนุษย์	 เมื่อผสมผสานการรับรู้กับรูปแบบเข้าด้วยกันจึงก่อ
ให้เกิดการเห็น	 ความคิด	 และการปรับตัวของมนุษย์	 อันเป็นผลมาจากอารมณ์คือ
ความรู้	ความเชื่อ	ความตั้งใจ	ความหวัง	และความกังขา	เป็นต้น๓๕

	 การรับรู้ที่สามารถเกิดข้ึนได้น้ันอาจเกิดจากการใช้	 “ส่ือ”	 เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน	 มิวสิควีดิโอเพลงที่เกี่ยวเน่ืองกับเวสสันดรชาดก	 เป็นส่ือรูปแบบหน่ึงที่
สร้างความเข้าใจร่วมกันด้วยการใช้เสียง	 และด้วยการแสดงให้เห็น	 ซึ่งศิลปะที่สร้าง
ส่ือร่วมกันทางการเห็นน้ันเรียกว่า	 ทัศนศิลป์	 เป็นการรับรู้ทางสายตาหรือที่เรียกว่า	
Visual	Perception๓๖

	 มิวสิควีดิโอเพลงที่เกี่ยวข้องกับพระเวสสันดรชาดกในรูปแบบ	“สื่อ”	ด้วยวิธี
การสร้าง	“ความหมาย”	ให้เกิดเป็น	“ภาพ”	ซึ่งหากพิจารณาเพลงร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง
กับเวสสันดรชาดกที่เป็นมิวสิควีดิโอน้ัน	 สามารถพิจารณาจากเน้ือหาของเพลง	 และ
การพิจารณาจาก	“ภาพ”	ประกอบเนื้อหา	หรือมิวสิควีดิโอ

 ๓๔	 มหามกุฏราชวิทยาลัย.	(๒๕๔๓).	อรรถกถาเวสสันตรชาดก.	ใน	พระสูตรและอรรถ
กถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ ๔ ภาคที่ ๓.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.	
(มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่งพระราชวงศ์
จักรี	กรุงรัตนโกสินทร์	พุทธศักราช	๒๕๒๕).	หน้า	๗๕๗.
 ๓๕	 อารี	สุทธิพันธุ์.	(๒๕๕๑).	ผลึกความคิดศิลปะ.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ.	หน้า	๘๐.
 ๓๖	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๙๒.
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 พระเวสสันดร: ผู้ท�าทานยิ่งใหญ่

	 ส่ือเพลงร่วมสมยัทีเ่กีย่วข้องกบัเวสสันดรชาดกพบการส่ือความหมายให้ผู้ฟัง
รบัรูว่้าพระเวสสันดรเป็นผู้ทีม่จิีตใจน้อมน�าในการบ�าเพญ็ทาน	ดงัตวัอย่างค�าทีใ่ช้ในเพลง	
เช่น	“มหาทาน”	“บุญทาน”	“บุญใหญ่”	ค�าดังกล่าวแสดงพฤติกรรมของพระเวสสันดร
โพธิสัตว์ส่งผลต่อการสร้างภาพและสร้างความหมายให้แก่ตัวละคร	ดังตัวอย่าง

 ...บญุผะเหวดมหาเวสสนัดร ชาดกบทตอนเล่าขานกนัมา องค์พทุธาพระสัมมา
สัมมา พระโพธิญาศาสดาศาสดา ร่มโพธิ์ชายคา ศาสนิกชน ปางชาติประสูติตน
มหาทาน มหาทาน.... 

 ถึงเดือนสี่บุญนี้โฮมงาน บุญใหญ่สะท้านองค์พระราชา ลูกหลานนอบน้อม
สักการบูชา บุญงานมหา มหาเวสสันดร ชาดกบทตอนขององค์พระสัมมา เชิญ
พระราชา มหาเวสสันดร...๓๗ 

ภาพที่ ๒	พระเวสสันดรทรงบ�าเพ็ญบุตรทาน	ชูชกโบยตีสองกุมาร๓๘

 ๓๗	 ดวง	มรกต.	(๒๕๔๗).	เพลงพระเวสสันดร.	พระเวสสนัดรชาดก.	(วีดโิอซีด)ี.	กรงุเทพฯ:	
บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.
 ๓๘	 ภาพจากมิวสิควิดีโอเพลงพระเวสสันดรชาดก	 (ดวง	 มรกต.	 (๒๕๔๗).	 เพลง
พระเวสสันดร.	พระเวสสันดรชาดก.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.)
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	 การแสดงภาพมิวสิควีดิโอตอนพระเวสสันดรทรงบ�าเพ็ญบุตรทานข้างต้นนั้น	
ช่วยเน้นย�้าความหมาย	“มหาทาน”	ให้เกิดเป็นภาพ

 พระนางมัทรี: นางแก้วคู่บารมี

	 ในส่ือเพลงร่วมสมัยพบการส่ือความหมายให้ผู้ฟังรับรู้ว่าพระนางมัทรีเป็น
ตัวละครผู้มีจิตใจงาม	เป็นมารดาที่ดี	 เป็นภรรยาที่ดี	ดังปรากฏค�าเรียกพระนางมัทรี
หลากหลาย	ได้แก่	“นางมัทรีแม่กัลยา” “แม่คุณทูนหัว” “มัทรีศรีสมร” “นุชสุดสุดา” 
“มัทรีผู้สายสวาททรวง” “แม่พุ่มพวง” “มัทรีแม่ยอดสร้อย” “แม่งามเหมือน” “มัทรี
แม่เพื่อนโพธิญาณ” “ยุพาพาน” “แม่เพื่อนยาก” “มัทรีทรามเชย”	ดังในเพลงมัทรีโศก

 มัทรีศรีสมร มานิ่งนอนที่หน้าศาลา พระทรงศักดิ์ เออ พระพักตร์เธอเผือด
ดังใครมาเชือดเอาดวงชีวา เสียดายนุชสุดสุดา อนิจจาว่าแสนเสียดาย ส�าคัญแน่
แม่มทัร ีมาส้ินชีวีลงวางวาย ประคองกรข้ึนช้อนกาย มัทรผีูส้ายสวาททรวง กย็กเศยีร
นางน้ันมาวางบนตัก แล้วพิศพักตร์แม่ พุ่มพวง ว่างามดังจันทร์บุหลันหลวง ก็มา
ลอยร่วงให้เลือนลอย ว่าโอโอ้มัทรีแม่ยอดสร้อย...มัทรีแม่เพื่อนโพธิญาณ สงสำร
องค์ผู้ทรงยศ โศกกรรมสลดโอ้น่าสงสาร พลางยกเศียรยุพาพาน ประทับทานอยู่บน
เพลา ส�าออยเอื่อนแม่เพื่อนยาก๓๙

ภาพที่ ๓ และ ๔	พระนางมัทรี	พระชาลี	พระกัณหาชินา
และสองกุมารถูกชูชกโบยตีพาไป๔๐

 ๓๙	 ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	มัทรีโศก.	สีกาสั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	
โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.
 ๔๐	 ภาพจากมิวสิควิดีโอ	เพลง	มัทรีโศก	(ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	มัทรีโศก.	สีกา 
สั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.).
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	 นอกจากน้ี	 เมื่อสองกุมารเรียกพระนางมัทรีในส่ือเพลงร่วมสมัยใช้ค�าว่า
“แม่คนที่เคยปราณี”	อันแสดงให้เห็นน�้าพระทัยของพระนางให้เด่นชัดขึ้น

 แม่จ๋าโอ้แม่มัทรี ลูกขอให้ช่วยปราณีมาช่วยหนูทีแม่คุณทูนหัวพ่อไม่เอ็นดู
ทิ้งให้หนูไปกับคนชั่ว เพราะมันมาทูลขอตัวหากแม้นไม่ไปมันก็เฆี่ยนตี ปากร้องเรียกหา
แม่จ๋าอยู่ไหน มาช่วยเร็วไวเพราะหนูก�าลังโดนเฆี่ยนตี๔๒ 

	 การแสดงภาพของพระนางมทัรผ่ีานมวิสิควีดโิอข้างต้นช่วยเน้นย�า้ความหมาย
ความเป็นนางแก้ว	และเน้นบทบาทความเป็นแม่ของพระนางทีเ่มือ่ไม่พบสองกมุารแล้ว
ทรงเป็นลมหมดสติไป

 ชูชก: พระเอก หรือ ผู้ร้าย

	 ส่ือเพลงร่วมสมัยที่เกี่ยวกับเวสสันดรชาดกพบการส่ือความหมายให้ผู้ฟัง
รับรู้ว่า	 ชูชกเป็นตัวละครที่มีจิตใจทราม	 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของการ
ประกอบอาชีพแบบ	 “สัมมาอาชีพ”	 คือซ่ือตรงในอาชีพของตนเอง	 ขยันหมั่นเพียร
ในการเที่ยว	 “ภิกขาจาร”	 ดังในเพลงชูชกกัณหาชาลี	 ซ่ึงเป็นการเปล่ียนภาพลักษณ์
ของชูชกให้ผู้เสพเห็น	 “มุมดี”	 ต่างจากการรับรู้ความหมายเดิมว่าชูชกเป็นตัวละคร
ปฏปัิกษ์ทีม่ลัีกษณะอัปลักษณ์ทัง้กายใจ	เพราะชชูกในเพลงน้ีขยนัท�ามาหากนิ	อดทนต่อ
การดูหมิ่นดูแคลน	ไม่ไปรีดไถหรือขโมยใคร	ดังในเพลงชูชกกัณหาชาลี

ภาพที่ ๕	พระนางมัทรีทรงตามหาสองกุมารไม่พบจึงทรงหมดสติ๔๑

 ๔๑	 ภาพจากมิวสิควิดีโอ	เพลง	มัทรีโศก	(ยิปซี	ศรีสาคร.	(๒๕๕๔).	เพลง	มัทรีโศก.	สีกา 
สั่งนาค.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	โฟร์เอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด.).
 ๔๒	 เพลง ชูชกสองกุมาร	ของ	สุรพล	สมบัติเจริญ
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 ต�านานชาดกชูชกกัณหาชาลี เริ่มเรื่องก็มีเฒ่าภิกขาจาร ชีวิตเริ่มต้นเคยเป็น
คนขอทาน เที่ยวไปทุกบ้านหาคนใจบุญ ทั้งเหนือใต้แกไปทั่วแกล้งท�าตัวเหมือนเต่าตุ่น 
เทีย่วขอทานไว้เป็นทนุ พบคนใจบุญแกกส็บาย การออดอ้อนแกยอดเยีย่ม ดเูล่ห์เหล่ียม
แกเหลือร้าย ทั้งคารมก็ คมคาย หลงงมงายต้องจ่ายเงิน ใครเลื่องลือชื่อชูชก ท�า
ตลกงกๆ เงิ่นๆ ดูด๊องแด๊งแกล้งท�าเดิน พอได้เงินเอาไว้เก็บง�า ว่าป่าเขาล�าเนาไพร 
หากินไปเช้ายันค�่าแสนล�าบากทนตรากตร�า เดินหน้าด�าแต่ได้เงินดี แกยอมให้ใครนั้น
ถางถางแต่หลงัฉากแกเป็นเศรษฐ ีใครดดุ่าว่าไม่ดี แกไม่ไปจ่ีเหมือนโจรปล้นไพรให้ก็เอา
ไม่ให้ไม่เอา ชูชกเฒ่าไม่เคยรีดไถ คนปราณีก็มีเยื่อใย มีน�้าใจเขาก็ให้ทาน๔๓

	 การสื่อความหมายให้ผู้ฟังรับรู้ว่า	 ชูชกเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยโหดร้าย	
มีลักษณะอัปลักษณ์	 “ผมน้อย” “หัวล้าน”	 และในทรรศนะของผู้แต่งเพลงน้ันชูชก
เป็น	 “คนชั่ว”	โดยแสดงผ่านค�าพูดของสองกุมารว่าถูกชูชกเฆี่ยนตีจนเจ็บปวดทรมาน	
แม้จะวิงวอนร้องขอเพียงใดชูชกก็ไม่ยอมปล่อยสองกุมาร	กลับยิ่งท�าร้าย	 “ตีให้ตาย” 
และด่าว่าสองกุมารว่าเป็น	 “ไอ้เด็กสันดาน”	 ลักษณะเช่นน้ีจึงเน้นย�้าความโหดร้าย
ทารุณของชูชกได้เป็นอย่างดี	ดังในเพลงชูชกสองกุมาร

 แม่จ๋าโอ้แม่มัทรี ลูกขอให้ช่วยปราณีมาช่วยหนูทีแม่คุณทูนหัว พ่อไม่เอ็นดูทิ้ง
ให้หนูไปกับคนช่ัว เพราะมันมาทูลขอตัวหากแม้นไม่ไปมันก็เฆี่ยนตี ปากร้องเรียกหา
แม่จ๋าอยู่ไหน มาช่วยเร็วไวเพราะหนูก�าลังโดนเฆี่ยนตี โอ้ย แม่จ๋า แม่จ้ะ แม่จ๋า 
แม่มัทรี สิ้นรักแล้วหรือนี่ถึงปล่อยเขาตีหนูแทบตาย

 ชิชะ เจ้าเด็กน้อย อย่าท�าส�าออยเดี๋ยวจะโดนรอยหวาน หึ
 โอ๊ย โอย แทบว่าจะสิ้นใจตายลุงจ๋าอย่าท�าหนูเลย โธ่ลุงเอ๋ยจงปล่อยหนูไป
 นี่แน่ะ หึ อ้ายวายร้าย เดี๋ยวตีเสียตายแล้วยังมาท�าส�าออย
 โธ่ลุงจ๋า อย่าเตะตีด่าแล้วว่าลูกน้อย ป่านนี้แม่หนูคงคอย โอ้พ่อ ผมน้อยจง
ปล่อยหนูไป

 ๔๓	 ไวพจน์	 เพชรสุพรรณ.	 (๒๕๕๒).	 เพลง	ชูชกกัณหาชาลี.	 ชุด	มันมากับความแค้น. 
(ซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	กรุงไทยออดิโอ	จ�ากัด.
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 หน็อยแน่ อ้ายตัวดี มาว่ากูนี้หัวล้านได้ มานี่ อึ๊ อื้อ ตีให้ตาย จะเอาไว้ไย
ไอ้เด็กสันดาน ๆ อึ๊๔๔

	 นอกจากน้ีในเพลงยังพบการใช้ค�าอุทานแสดงอารมณ์	 เพื่อให้เห็นภาพ
ความโหดร้ายของชูชก	และท�าให้สงสารสองกุมารมากขึ้น	ดังเช่น	ค�าว่า	“โอ๊ย” “โอย” 
แสดงอาการเจ็บปวดอันเน่ืองมาจากการถูกเฆี่ยนตี	 และ “อึ๊ อื้อ”	 แสดงให้เห็น
การใช้แรงตีสองกุมารอย่างแรง	 ค�าอุทานแสดงอารมณ์น้ีท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพความ
น่ารังเกียจของชูชก	และเกิดความสงสารสองกุมาร

๓. เพลงร่วมสมัย: บทบาทของสื่อเวสสันดรชาดกในสังคมไทยร่วมสมัย

	 เวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องหน่ึงที่มีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นวัตถุดิบที่
น�ามาสร้างสรรค์ในส่ือเพลงร่วมสมัย	 จากการวิเคราะห์บทบาทของส่ือเพลงร่วมสมัย
พบว่ามีบทบาท	๓	ประการ	ได้แก่	การให้ความบันเทิง	ความเพลิดเพลิน	การรักษา
และสืบทอดความส�าคัญของประเพณี	 บุญผะเหวด	 และการเป็นเครื่องมือเผยแพร่
ค�าสอนพุทธศาสนา

 ๓.๑ การให้ความบันเทิง หรือสร้างความเพลิดเพลิน

	 เพลงร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเวสสันดรชาดกมีบทบาทในการให้ความบันเทิง	
และสร้างความเพลิดเพลินแก่คนในสังคม	 เน่ืองจากรูปแบบสื่อที่เปล่ียนไปจากเดิม
ที่ต้องฟังเทศน์	 –	 สวดเรื่องเวสสันดรชาดก	 ปรับเปล่ียนมาเป็นการรับรู้ชาดกด้วย
ส่ือประเภทเพลง	 ซ่ึงมิวสิควีดิโอแสดงเรื่องราวชาดกน้ันเป็นการปรับเปล่ียนวิธีการ
รับรู้สารจากส่ือ	 ซ่ึงมีดนตรี	 และภาพประกอบอันมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ
บันเทิง	ความเพลิดเพลินใจ	เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการมีประสบการณ์ตรงจากที่ต้อง
น่ังฟังเทศน์ชาดกที่วัดมาเป็นการมีประสบการณ์ทางศาสนาผ่านส่ือ	 ซ่ึงสามารถสร้าง
ประสบการณ์ทางสุนทรียะได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง	

	 ๔๔	 สุรพล	 สมบัติเจริญ.	 (๒๕๕๑).	 เพลงชูชกสองกุมาร.	 ราชาเพลงลูกทุ่ง ๕.	 (ซีดี).	
กรุงเทพฯ:	บริษัท	แม่ไม้เพลงไทย	(บางกอกคาสเสท)	จ�ากัด.
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	 นอกจากนี้สื่อเพลงร่วมสมัยยังเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างจินตนาการบาง
อย่างเพื่อปลดปล่อยตนเองจากความเป็นจริง	 อันเป็นการเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึก
ของมนุษย์

 ๓.๒ การรักษาและสืบทอดความส�าคัญของประเพณีบุญผะเหวด

	 งานบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือนสี่	 ซ่ึงเป็นงานประจ�าปีของชาวภาคอีสาน	
จัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างออกพรรษา	 เรียกกันว่างานบุญ	 เดือนส่ี	 หรือบุญผะเหวด	
จะจัดติดต่อกัน	๓	 วันเป็นอย่างน้อย	 วันแรกเป็นวันเตรียมงานเรียกกันว่า “มื่อโฮม” 
หมายถึงการร่วมแรงร่วมใจกันมาท�างาน	 ช่วยกันตกแต่งศาลาที่จะเทศน์มหาชาติให้มี
บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเขาวงกต	 วันที่	 ๒	 จะมีแห่พระเวสสันดร	 พระนางมัทร	ี
พระชาลี	 พระกัณหา	 ชินามายังศาลาวัด	 การแห่น้ีจะมีดนตรีพื้นเมืองและการเซ้ิง	
ส่วนวันที	่๓	จะฟังเทศน์มหาชาตแิละมกีารท�าบญุอ่ืนๆ	อย่างเช่น	การเทศน์กณัฑ์หลอน	
การแห่ข้าวพันก้อน	การแห่ผ้าพระเวส	ซึ่งใช้ผ้าขาวเขียนเป็นเรื่องราวเวสสันดรชาดก	
เป็นต้น	ส่ือเพลงร่วมสมยัเวสสนัดรชาดกมบีทบาทในการรกัษาและสืบทอดความส�าคญั
ของงานบุญผะเหวด	ดังปรากฏการบรรยายในสื่อเพลงร่วมสมัย	 และภาพจากมิวสิค
วีดิโออันสะท้อนให้เห็นประเพณีงานบุญผะเหวด	 ดังในเพลงพระเวสสันดรชาดก
เพลงแห่พระเวส	และเพลงบุญมหาชาติขาดอ้าย

 บุญผะเหวดมหาเวสสันดร ชาดกบทตอนเล่าขานกันมา...มาแห่ กัณฑ์หลอน
หวัใจชืน่มืน่ ฟังเทศน์มาลัยหมืน่มาลยัแสนส�าราญ แห่ข้าว พนัก้อน กนิข้าวปุ้นคาวหวาน 
ศาสนสถาน จัดงานปฏิมาพี่น้องชาวประชาแห่แหนท�าบุญ ขบวนกองบุญแห่พระเวส
เข้าเมอืง...เดนิกนัเป็นสายแห่แหนเรือ่งราว ผ้าขาวแต่งแต้มพระชาตสัินดร...แห่ผะเหวด
เข้าเมือง๔๕

 ๔๕ดวง	มรกต.	(๒๕๔๗).	เพลงพระเวสสันดร.	พระเวสสนัดรชาดก. (วีดโิอซีด)ี.	กรงุเทพฯ:	
บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.
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 เชิญองค์เจ้าพระเวสสันดร กลับนครคีรีนคเรศ ไปปกเกศชาวพระนครน้ัน
เทอญ บุญพระเวสบ้านเฮา หนุ่มๆ สาวๆ ผู้เฒ่าผู้ใหญ่โบราณสืบประเพณีไว้ ตกเดือน
สี่ไทยจะมีงานทุกปี บุญบ้านนี้ถิ่นอีสานบ้านเฮาเรียกว่าบุญมหาชาติ แห่โพธิสัตว์ใช้ชาติ 
บ่มอ�านาจบุญบารมี มุ่งสละโลกีย์ ตามวิถีของพุทธองค์ พวกเฮาหมู่ลูกเหลนหลาน
สร้างบญุทานร่วมจิตจ�านง มาแห่องค์มหาเวส รุง่ข้ึนแห่กนัหลอน สาวหนุ่มฟ้อนร่วมกนั 
แห่มา ถวายกัณฑ์ให้กับหลวงตา ชาวบ้านทั่วหน้าร่วมบุญกุศล หนุ่มหน้ามนสาวน้อย
หน้าหวาน ร่วมบุญทานฮักกันม่วนกัน บุญพระเวสม่วนล้นบ้านชาวอุบลร่วมใจ
สัมพันธ์...๔๗

ภาพที่ ๖ และ ๗	งานบุญผะเหวดมีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง๔๖

	 ๔๖	 ภาพจากมิวสิควิดีโอเพลงพระเวสสันดรชาดก	 (ดวง	 มรกต.	 (๒๕๔๗).	 เพลง
พระเวสสันดร.	พระเวสสันดรชาดก.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	เอ็ม.ดี.เทป	จ�ากัด.)	
 ๔๗	 ปฤษณา	วงศ์ศิริ.	(๒๕๕๔).	เพลง	แห่พระเวส.	รวมเพลงละครชุดมนต์รักแม่น�้ามูล. 
(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	จ๊ะทิงจา	จ�ากัด.
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	 การแห่ผ้าพระบฏ	และการฟังเทศน์มหาชาติ๔๘	

 ส่ือเพลงร่วมสมยัข้างต้นสะท้อนให้เหน็ว่างานบญุผะเหวด	เป็นงานบญุส�าคญั
ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน	 ผู้คนศรัทธาเข้าร่วมฟังเทศน์	 โดยเฉพาะงานบุญผะเหวดที่มี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวคือ	จ.ร้อยเอ็ด	ได้แก่	เทศกาลงานประเพณี	“ไปกินข้าวปุ้น 
ร่วมบุญผะเหวด”	ในงานมีฟ้อนร�า	แห่กลองยาว	และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือคือ	
“ปู่พลาญชัย”	ดังตัวอย่าง

 ล่ะดอกสะแบงแดงเต็มต้น คนเมืองเกินเอาบุญใหญ่ โฮมกันบึงพลาญชัย 
บุญผะเหวดฮอดแล้วไกลใกล้กะหลั่งไหล ละคิดเห็นเด้คนที่ นัดน้องไว้ เดือนสี่สิเคียง
หมอน บุญกันหลอนแล้วพอดี สิสู่ขอน้องรอมื้อ

ภาพที่ ๘ – ๑๑	งานบุญผะเหวดมีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง	

 ๔๘	 ภาพจากมิวสิควิดีโอเพลงแห่พระเวส	(ปฤษณา	วงศ์ศิริ.	(๒๕๕๔).	เพลง	แห่พระเวส.	
รวมเพลงละครชุดมนต์รักแม่น�้ามูล.	(วีดิโอซีดี).	กรุงเทพฯ:	บริษัท	จ๊ะทิงจา	จ�ากัด.)
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 ๔๙	 จินตหรา	 พูนลาภ.	 (๒๕๕๑).	 เพลง	 บุญมหาชาติขาดอ้าย.	 อัลบั้ม จินตะหรา
ครบเครื่อง ชุดที่ ๒. กรุงเทพฯ:	บริษัท	อาร์สยาม	จ�ากัด.
 ๕๐	 ภาพจากมิวสิควีดิโอเพลงบุญมหาชาติขาดอ้าย	(จินตหรา	พูนลาภ.	(๒๕๕๑).	 เพลง 
บุญมหาชาติขาดอ้าย. อัลบั้ม	จินตะหราครบเครื่อง	ชุดที่	๒

 เสียงกลองยาวแห่กนัหลอนฟ้อนเซ้ิงงาม คนล้นหลามแน่นถนนทกุสาย คูห่นุ่ม
สาวควงคู่เรียงราย แต่บ่มีอ้ายคือขาดอันใด๋จักอย่าง บุญฟังเทศน์ บุญผะเหวดแห่กัน
หลอน เหงาแน่นอนบ่มีอ้ายน่ังข้าง ยิ่งค�่าลงยิ่งคิดไปหลายอย่าง คิดไปเหมิดต่าง 
ต่าง ฮอดความสัญญากัน เหลือแฮงหมั่นเคยสัญญากัน เคยเว้าอ่อม อ่อม อ่อม อ่อม 
หรืออ้ายบ่พร้อม บ่เห็นแจ้งข่าวคราว โอ๋ยน้อพี่ความเจ็บปวดรวดร้าว มันสิอยู่กับไผ 
คิดเห็นใจแน่บ่น้อคนคอย สิจ่อยตายน�าเจ้า จนไปเว้ามเหศักดิ์หลักเมือง ให้เพิ่นเตื้อง
เพิ่นส่อย เพิ่นส่อย จุดธูปเรียบร้อยใจตั้งอธิษฐาน

 วานปู่พลาญชัยมิ่งเมืองยิ่งใหญ่ บอกคนเขาไกลให้คืนถิ่น บอกว่าหลานคอย
ห่วงหาเป็นอาจิน  หรือเขาลืมสิ้นให้เจ้าปู่ดลใจ ปู่จ๋าไปดลให้เขาฮู้ตอนนี้เขามีคู่หรือว่า
เขาอยู่กับใคร ปู่จงบอกกับเขาด้วยหนา ทุกเวลาหลานลืมไม่ได้ ขาดเขาหลานเหมือน
ขาดใจ ปู่พลาญชัยช่วยบอกเขาที๔๙ 

ภาพที่ ๑๒ และ ๑๓	งานบุญผะเหวดมีฟ้อนร�า	และแห่กลองยาว๕๐
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	 การกล่าวถึงงานบุญผะเหวดในส่ือเพลงร่วมสมัยจึงแสดงให้เห็นว่าชาวบ้าน
ยงัคงรูจั้กและให้ความส�าคญักบัประเพณีน้ี	ดงัจะเหน็ได้จากการอนุรกัษ์พธิกีรรมต่างๆ	
ในงาน	เช่น	การแก่	การฟ้อนร�า	การท�าบุญ	เป็นต้น	โดยเน้นให้เห็นว่างานบุญผะเหวด
นี้เป็น	 “ชาดกบทตอนเล่าขานกันมา”	และ “แห่โพธิสัตว์ใช้ชาติ บ่มอ�านาจบุญบารมี” 
ทัง้หมดน้ีจึงเป็นการรกัษาและสืบทอดงานบญุผะเหวดในส่ือรปูแบบใหม่	เป็นการด�ารง
อยู่ของงานบุญผะเหวดในสังคมไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง

 ๓.๓ การเป็นเครื่องมือเผยแพร่ค�าสอนทางพุทธศาสนา

	 เพลงร่วมสมยัเวสสนัดรชาดกได้ท�าหน้าทีส่�าคญัในฐานะเป็นเครือ่งมอืเผยแพร่
ค�าสอนศาสนาที่ให้คุณค่าในการด�าเนินชีวิตโดยน�าเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนาเรื่อง
การท�าทาน	การเผยแพร่ค�าสอน	ช่วยอบรมระเบียบสังคม	ปลูกฝังค่านิยม	และรักษา
บรรทัดฐานทางพฤติกรรมให้สังคมผ่านส่ือร่วมสมัย	 ซ่ึงเป็นหน้าที่ส�าคัญของศาสนา
ที่สอนให้คนท�าความดีละกิเลส	 โดยน�าเสนอแบบคู่ตรงข้ามอย่างเด่นชัด	 คือมีฝ่ายดี
และฝ่ายไม่ดี	 แต่สุดท้ายความดีจะชนะความช่ัว	 ส่ือเพลงร่วมสมัยเวสสันดรชาดก
ยังให้แนวคิดส�าคัญเรื่องการบ�าเพ็ญทาน	อันถือเป็นหลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนพึงมี	

	 การน�าเรื่องของพระเวสสันดรมา	 “เล่า”	 ในเพลงร่วมสมัย	 จึงเป็นการน�า
วัตถุดิบทางศาสนามาน�าเสนอใหม่ผ่านส่ือเพลงซ่ึงเน้นความเพลิดเพลินใจเป็นหลัก
ผู้ฟังจะได้เรียนรู้ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านส่ือ	 โดยปรับเปล่ียนรูปแบบจากการ
มีประสบการณ์ตรงที่ต้องไปฟังเทศน์มหาชาติที่วัดมาเป็นการรับรู้ผ่านเสียงเพลง
เพลงร่วมสมัยพระเวสสันดรจึงท�าหน้าที่เผยแพร่ค�าสอนทางศาสนาเรื่องทานจาก
เวสสันดรชาดก

สรุปและอภิปรายผล

	 เวสสันดรชาดกเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญและเป็นที่นิยมน�ามา
“ผลิตซ�้า”	 ในส่ือรูปแบบต่างๆ	 แสดงให้เห็นการรับรู้ความหมายเวสสันดรชาดกที่น�า
เหตกุารณ์ส�าคญัและตวัละครส�าคญัจากเวสสันตรชาดกในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
เวสสันตรชาดกมาสร้างสรรค์ในสื่อเพลงร่วมสมัย	 สื่อเพลงร่วมสมัยเวสสันดรชาดกมี
บทบาทส�าคญัในการให้ความบนัเทงิ	และสร้างความเพลิดเพลิน	การรกัษาและสืบทอด
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ความส�าคัญของประเพณีบุญผะเหวด	และเป็นเครื่องมือเผยแพร่ค�าสอนพุทธศาสนา	

	 การรับรู้ความหมายเวสสันดรชาดกจึงเป็นการเรียนรู้ธรรมะ	 ผ่านส่ือ	 ซ่ึง
มีความเป็นปัจเจกมากกว่าการน่ังฟังสวดหรือฟังเทศน์ในรูปแบบเดิม	 การรับรู ้
ความหมายจากเวสสันตรชาดกผ่านส่ือน้ีแสดงให้เหน็ความส�าคญัของการน�าหลักธรรม
ทางพทุธศาสนามาปรบัเปล่ียนวิธกีารน�าเสนอให้เข้ากบัยคุสมยั	แม้ว่ารปูแบบของส่ือจะ
เปล่ียนไปตามบริบทสังคมร่วมสมัย	 แต่ชาดกยังคงท�าหน้าที่ส�าคัญคือการแสดง
เรื่องราวของพระโพธิสัตว์	 เพื่อเป็นตัวอย่างในการบ�าเพ็ญธรรม	 เป็นการรับรู ้
ความหมายจากชาดกเรือ่งน้ี	ซ่ึงจะยงัคงด�ารงอยูใ่นสังคมไทย	เพือ่แสดงให้เหน็แนวคดิ
ส�าคัญเรื่องการบ�าเพ็ญทานในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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