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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่อง
รามเกี ย รติ์ ในฐานะโคลงที่ ใ ช้ ป ระกอบศิ ล าจ� ำ หลั ก เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ที่ พ นั ก รอบ
พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน   ผลการศึกษาพบว่า โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ใช้ศิลปะ
การประพันธ์อย่างหลากหลายเพื่อบรรยายภาพศิลาจ�ำหลัก ได้แก่ การน�ำเสนอ
รายละเอียดเนื้อหาให้เข้าใจภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ การน�ำเสนอตัวละครให้มี
ชีวิตโดยใช้ภาษาจินตภาพและภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการใช้ภาษาที่ไพเราะ
งดงามจากการเล่นเสียงเล่นค�ำ  ผลจากการใช้ศิลปะการประพันธ์ดังกล่าวท�ำให้
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีความเหมาะสมในการใช้บรรยายภาพ เนื่องจากช่วย
เสริมความเข้าใจเรือ่ งราวในภาพให้ชดั เจนขึน้ ช่วยสร้างจินตนาการอันกว้างไกลแก่ผชู้ ม
รวมทั้งมีรสแห่งเสียงและค�ำที่ไพเราะด้วย
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Khlong Phab Rueng Ramakien at
Phra Chetuphon Temple:
Literary Techniques for Visual Art
Thaneerat Jatuthasri

Abstract
This paper aims to analyze the dominant literary techniques of
Khlong Phab Rueng Ramakien, the verse describing of the Ramakien
bas-reliefs, at Phra Chetuphon Temple. The study reveals that there are many
literary techniques used in Khlong Phab Rueng Ramakien in order to describe
the pictures of the bas-reliefs: presenting the details of the circumstances of
the pictures concisely and systematically, characterizing the characters in the
pictures to be lively by using the language of imagery as well as the language
expressing emotion, and using the beautiful language by playing with the
sounds in words. As a result, Khlong Phab Rueng Ramakien is suitable to
convey the story in the pictures in which it enables readers to better understand
the pictures, helps arousing imagination to visualize the pictures and contains
literary beauty.   
Keywords: Ramakien, literary techniques, visual art
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บทน�ำ
ตั้งแต่โบราณกาล วรรณคดีมักมีความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่นๆ อยู่เสมอ
เช่น การขับร้องวรรณคดีเป็นล�ำน�ำต่างๆ การน�ำวรรณคดีมาใช้ในการแสดง การน�ำ
เรือ่ งราวจากวรรณคดีไปวาดเป็นจิตรกรรม หรือการประพันธ์วรรณคดีเพือ่ ใช้ประกอบ
กับทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม การน�ำวรรณคดีมาใช้ประกอบหรือ
ถ่ายทอดผ่านศิลปะแขนงต่างๆ นี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของวรรณคดีที่ปรากฏทั้งใน
สังคมไทยและสังคมต่างๆ ทั่วโลกมาช้านาน
กล่าวเฉพาะวรรณคดีทใี่ ช้ประกอบกับทัศนศิลป์ ในสังคมไทยปรากฏวรรณคดี
ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นจ�ำนวนไม่น้อย เช่น โคลงภาพคนต่างภาษา เป็นโคลง
ประกอบรูปหล่อคนต่างภาษา ๓๒ รูปซึ่งตั้งอยู่ที่คูหาผนังศาลาราย วัดพระเชตุพน
โคลงจารึกติดไว้ที่ผนัง อธิบายรูปละ ๒ บท โคลงภาพฤๅษีดดั ตน เป็นโคลงประกอบรูป
ปั้นฤๅษีดัดตน วัดพระเชตุพ น จารึ ก ประดั บ ไว้ บ นผนั ง ในศาลารายทั้ ง ๑๖ หลั ง
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ เป็นโคลงประกอบศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับ
อยู ่ ที่ พ นั ก รอบพระอุ โ บสถ วั ด พระเชตุพน จารึกความเรียงเรื่องรามเกียรติ์ เป็น
ความเรียงเล่าเรือ่ งจิตรกรรมฝาผนังเรือ่ งรามเกียรติ์ ประดับอยูใ่ นศาลาทิศพระมณฑป
๔ หลัง วัดพระเชตุพน โคลงเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นโคลง
ประกอบจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ จารึกประดับอยู่บนเสารอบพระระเบียง
โคลงสุภาษิตประจ�ำภาพ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เป็นโคลงประกอบจิตรกรรมทีว่ าด
จากสุภาษิตไทยต่างๆ จารึกใต้ภาพซึง่ วาดบนบานแผละประตูและหน้าต่างในพระอุโบสถ
และโคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นโคลงประกอบภาพวาดเหตุการณ์ส�ำคัญใน
พระราชพงศาวดาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกสรร
เหตุการณ์ให้ช่างวาดขึ้น และมีพระราชด�ำริให้กวีราชส�ำนักและพระบรมวงศานุวงศ์
ที่มีฝีมือช่วยกันแต่งโคลงประกอบภาพ ซึ่งพระองค์ก็ทรงร่วมพระราชนิพนธ์ด้วย
ในบรรดาวรรณคดีทใี่ ช้ประกอบกับทัศนศิลป์ดงั กล่าวนี้ เรือ่ งหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะ
เด่นทีน่ า่ สนใจน�ำมาศึกษา คือ โคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ ซึง่ ประพันธ์ขนึ้ เพือ่ จารึกก�ำกับ
ใต้ภาพศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ที่พนักรอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน
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ศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อ
ครั้งมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ลักษณะเด่นของศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพ
เรื่องรามเกียรติ์ชุดนี้มีหลายประการ ประการแรก หากพิจารณาบริบทการสร้างสรรค์
งานชุดนี้จะเห็นได้ว่า ศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์นี้เป็นผลงานศิลปะ
ทีส่ ำ� คัญชุดหนึง่ ของยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะสร้างขึน้ ในโอกาสส�ำคัญของยุคสมัย
คือ การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่ และเกิดขึ้นจากพระราชด�ำริและ
พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประการที่สอง เนื้อหาของ
เรื่องรามเกียรติ์ที่เลือกมาน�ำเสนอในภาพศิลาจ�ำหลักและโคลงมีรายละเอียดเนื้อหา
ค่อนข้างยาว คือ มีเนือ้ หาเริม่ ตัง้ แต่ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนถึงตอนพระราม
รบชนะศึกสหัสเดชะ โดยน�ำเสนอผ่านศิลาจ�ำหลัก ๑๕๒ ภาพ แต่ละภาพมีโคลงประกอบ ๑
บท ประการทีส่ าม การน�ำเสนอศิลาจ�ำหลักประกอบคู่กับโคลงท�ำให้ศิลปะชุดนี้มีความ
โดดเด่น เนื่องจากท�ำให้ผู้ชมได้รับรสจากศิลปะ ๒ แขนงพร้อมกัน คือ รสจากทัศนศิลป์
และวรรณศิลป์ และเห็นได้ชัดว่ามีความจงใจที่จะให้ศิลปะทั้ง ๒ แขนงดังกล่าวเกาะ
เกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่ภาพ ๑ ภาพ มีโคลงก�ำกับ ๑ บท การ
ประกอบเข้าคู่กันแบบ ๑ ต่อ ๑ ระหว่างภาพกับโคลงนี้ ท�ำให้เห็นว่าโคลงแต่ละบทมี
ความส�ำคัญมาก เพราะจะต้องสามารถเล่าและอธิบายภาพได้อย่างครบถ้วน
ด้วยเหตุทศี่ ลิ าจ�ำหลักและโคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน มีลักษณะ
เด่นทั้งด้านสถานภาพ เนื้อหา และวิธีการน�ำเสนอดังกล่าวข้างต้น จึงน่าจะมีการศึกษา
พิจารณาคุณค่าของผลงานศิลปะดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคลงภาพ
เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษ คือรังสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบ
ทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรมอย่างเฉพาะเจาะจง
จากการส�ำรวจงานวิจัยและงานวิชาการที่ผ่านมาพบว่า มีการศึกษาโคลงภาพ
เรือ่ งรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน อยูพ่ อสมควร เช่น นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๓๙) ได้สอบ
ค้นและศึกษาโคลงเรื่องนี้จากต้นฉบับตัวเขียน จนพบโคลงบางบทที่ขาดหายไปในฉบับ
ที่ตีพิมพ์ก่อนนี้ และได้น�ำโคลงมาเรียงล�ำดับให้ประกอบกับภาพอย่างถูกต้องสมบูรณ์
เสาวณิต วิงวอน (๒๕๓๔) ศึกษาลักษณะส�ำคัญของศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์และ
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน พบว่าองค์ประกอบของศิลาจ�ำหลักเรื่อง
รามเกียรติ์มีลักษณะตามแนวคตินิยมของประติมากรรมไทย และมีคุณค่าทั้งในด้าน
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ประติมากรรมและวรรณคดี ส่วนโคลงภาพมีเนือ้ เรือ่ งและการด�ำเนินเรือ่ งตรงกับเรือ่ ง
รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นบางตอนที่ต่างออกไป
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ วิทยานิพนธ์ของปวีณา ร่าเริง (๒๕๓๙) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์เรื่องรามเกียรติ์ โดยเปรียบเทียบข้อมูล
หลากหลายกลุ่ม เช่น เปรียบเทียบเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ กับ
จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์
วัดพระเชตุพน เปรียบเทียบจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับ
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่จารึกในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเปรียบเทียบศิลาจ�ำหลักเรื่อง
รามเกียรติ์กับโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน ในส่วนที่ศึกษาโคลงภาพเรื่อง
รามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน พบว่า ลักษณะของโคลงส่วนใหญ่เป็นการอธิบายแบบภาพ
ต่อภาพที่แยกส่วนกัน และมีโคลงบางส่วนที่บรรยายเป็นภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
มากกว่า ๑ บทเนือ่ งจากภาพแสดงเหตุการณ์ตอ่ กัน มิได้แยกส่วนกัน ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างศิลาจ�ำหลักกับโคลงเรื่องนี้พบว่าเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลกัน คือ ภาพช่วยให้
เข้าใจสาระส�ำคัญในโคลง และโคลงก็ช่วยให้เข้าใจสาระส�ำคัญในภาพ นอกจากนี้ภาพ
และโคลงยังเสริมรายละเอียดให้แก่กันด้วย
จากการศึกษาศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน ในเบือ้ งต้น
ควบคู่กับการศึกษางานวิชาการต่างๆ ดังกล่าว ท�ำให้เห็นว่ามิติหนึ่งที่น่าสนใจของ
วรรณคดีเรือ่ งนีท้ นี่ า่ จะศึกษาให้ละเอียดชัดเจน คือ ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์
ของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะโคลงที่ใช้ประกอบประติมากรรม ซึ่งยังมีการ
ศึกษาอธิบายไม่มากนัก แม้วิทยานิพนธ์ของปวีณา ร่าเริง (๒๕๓๙) จะมีโคลงเรื่องนี้
เป็นข้อมูลหนึ่งในการศึกษาดังสรุปไว้ข้างต้น แต่ก็เน้นศึกษามิติบทบาทที่สัมพันธ์กัน
ระหว่างโคลงกับภาพ มิได้เน้นเรื่องวิธีการประพันธ์หรือวรรณศิลป์ในโคลง ด้วยเหตุนี้
บทความนี้จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพ
เรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน ในฐานะที่โคลงเรื่องนี้มิใช่โคลงเล่าเรื่องรามเกียรติ์

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน:
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โดยทั่วไป แต่เป็นโคลงส�ำหรับเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในภาพศิลาจ�ำหลักซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้
โคลง ๑ บทประกอบภาพ ๑ ภาพ

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
บทความนีจ้ ะศึกษาศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน
จากหนังสือ ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฉบับที่วัด
พระเชตุพน จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นฉบับที่รูปศิลาจ�ำหลักและโคลง
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยรูปศิลาจ�ำหลักในหนังสือเล่มนี้เป็นฝีมือการถ่ายภาพ
ของนายระบิล บุนนาค ส่วนโคลงซึง่ รวบรวมและจัดเรียงประกอบภาพไว้อย่างสมบูรณ์
ในหนังสือเล่มนี้ เกิดจากการสอบค้นต้นฉบับตัวเขียนของ ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร

ภูมิหลังความส�ำคัญของวัดพระเชตุพน
สถานที่ประดับศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม เป็ น พระอารามหลวงชั้ น เอก ชนิ ด
ราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่าวัดโพธารามหรือมักเรียกกันว่า วัดโพธิ์ สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในสมัยอยุธยาราวรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖)๑
ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ ๑ เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรเห็นวัดมีความช�ำรุดทรุดโทรมมาก จึงมี
พระราชศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามสมบูรณ์ การบูรณปฏิสังขรณ์เริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๓๓๖ ใช้เวลา ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน จึงแล้วเสร็จ๒ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชด�ำริให้จารึกเหตุการณ์การบูรณปฏิสังขรณ์
ไว้เป็นหลักฐานด้วยเรียกว่า “จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ ๑”๓
อรวรรณ ทรัพย์พรอย (บรรณาธิการ), จารึกวัดโพธิ์: มรดกความทรงจ�ำแห่งโลก
(กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ๒๕๕๔), หน้า ๒
๒
เรื่องเดียวกัน หน้า ๗.
๓
นิยะดา เหล่าสุนทร (บรรณาธิการ), ประชุมจากรึกวัดพระเชตุพน พิมพ์ครั้งที่หก
(กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), หน้า ๕๑.
๑
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นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ จ ารึ ก ต� ำ รายาและปั ้ น รู ป ฤๅษี แ สดงท่ า ดั ด ตน
ประดิ ษ ฐานไว้ ที่ ศ าลารายด้ ว ย ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ แ สดงถึ ง พระราชประสงค์
ที่จะให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงสรรพความรู้ต่างๆ เมื่อการปฏิสังขรณ์
แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีงานฉลองสมโภชในปี พ.ศ. ๒๓๔๔ และพระราชทานนามวัดว่า “วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาวาศ” ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทรงแปลงสร้ อ ยนามใหม่ เ ป็ น “วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม” วั ด พระเชตุ พ น
วิมลมังคลารามนี้มีความส�ำคัญในฐานะเป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๑
ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทอดพระเนตร
เห็นความช�ำรุดทรุดโทรมของวัดซึ่งว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มาช้านาน จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๗๕
การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้นับว่าส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะ “นอกจากจะมีการซ่อมแซมในส่วน
ที่ช�ำรุดทรุดโทรมแล้ว ปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้เกิดขึ้น นั่นก็คือ การเผยแพร่วิทยาการ
ทั้งปวงไปสู่มวลชน โดยกระท�ำในรูปของการจารึกลงในแผ่นศิลา ปวงชนชาวไทยจึงมี
โอกาสได้เรียนรู้สรรพวิชาตามความสนใจของแต่ละคน”๔
สรรพวิ ท ยาการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันตรวจสอบช�ำระและรวบรวมเพื่อ
จารึกลงในแผ่นศิลานั้นมีหลากหลายแขนง เช่น พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เวชศาสตร์ อักษรศาสตร์ และประวัติศาสตร์ จารึกดังกล่าวประดับอยู่
ตามอาคารและสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ทัว่ ทัง้ พระอาราม เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ระเบียง
คด และศาลารายต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณูปการที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย คือ ท�ำให้
ภูมิปัญญาความรู้ที่ส�ำคัญและได้รับการสั่งสมมาช้านานของชาติได้รับการจารึกและ
เผยแพร่ สู ่ ส าธารณชนในวงกว้ า ง สมกั บ ที่ วั ด แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์
นิยะดา เหล่าสุนทร, ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(กรุงเทพฯ: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐.
๔
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เป็นมรดกความทรงจ�ำแห่งโลกในระดับนานาชาติ ซึ่งนับเป็นการประกาศเกียรติคุณให้
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ จารึกวัดโพธิน์ มี้ คี ณ
ุ ค่าและความส�ำคัญทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก

ภูมิหลังและลักษณะของศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
วัดพระเชตุพน
๑. ภูมิหลังและลักษณะของศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์
ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์สลักลงบนแผ่นหินอ่อน ประดับอยู่ที่พนักรอบ
พระอุโบสถของวัดพระเชตุพน เริม่ ตัง้ แต่ทศิ ตะวันออกของพระอุโบสถ และเรียงล�ำดับ
แบบเวียนขวาหรือทักษิณาวรรตไปจนจบที่ทิศเหนือของพระอุโบสถ
เนื้อหาของศิลาจ�ำหลักเริ่มตั้งแต่ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนจบลงที่
ตอนพระรามรบชนะศึกสหัสเดชะ การเลือกเนือ้ หาช่วงดังกล่าวมาน�ำเสนอนับว่ามีความ
เหมาะสมอย่างยิง่ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีแ่ สดงจุดเริม่ ต้นความขัดแย้งระหว่างพระรามกับ
ทศกัณฐ์ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยตอนย่อยต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทย
กล่าวคือ เนื้อหาของภาพเริ่มต้นจากเหตุการณ์พระรามกลับจากตามกวางและสังหาร
มารีศซึ่งเปิดช่องให้ทศกัณฐ์เข้าลักนางสีดา อันเป็นชนวนให้เกิดสงคราม ส่วนเนื้อหา
หลังจากนั้นก็ประกอบไปด้วยตอนย่อยๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น
ตอนหนุ ม านถวายแหวน ตอนหนุ ม านเผาลงกา ตอนนางลอย ตอนจองถนน
ตอนศึกไมยราพ ตอนนาคบาศ และตอนศึกสหัสเดชะ นอกจากนี้ การที่ภาพจบลง
ที่ตอนพระรามรบชนะศึกสหัสเดชะโดยหนุมานเป็นผู้ใช้ตรีตัดเศียรสหัสเดชะ ก็ถือ
เป็นการเลือกจบการน�ำเสนอภาพได้ดี เนื่องจากเป็นศึกใหญ่ที่พระรามน�ำทัพออกรบ
ด้วยตนเอง และเพียงทหารเอกก็สามารถสังหารยักษ์ซึ่งมีฤทธิ์มากได้
ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์นี้มีทั้งหมด ๑๕๒ ภาพ แบ่งเป็นทิศตะวันออก
๓๒ ภาพ ทิศใต้ ๔๔ ภาพ ทิศตะวันตก ๓๒ ภาพ และทิศเหนือ ๔๔ ภาพ๕
สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเห็นว่าศิลาจ�ำหลักทั้ง ๑๕๒
ภาพนี้เป็นผลงานของ “อาจารย์ใจ” หรือ หลวงพรหมพิจิตร (ใจ) ช่างเขียนคนส�ำคัญ
๕
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ในสมัยรัชกาลที่ ๓ - รัชกาลที่ ๔ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการ “เขียนหนัง” และเป็นผู้เขียน
หนังชุด “พระนครไหว” ที่งดงามเป็นที่เลื่องลือ พระองค์ทรงสันนิษฐานว่าในการ
ท�ำภาพศิลาจ�ำหลักนี้ “เข้าใจว่าตัวอาจารย์ใจเป็นผู้เขียนให้ช่างสลัก”๖
ศิลาจ�ำหลักแต่ละภาพได้เลือกอนุภาคที่เป็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมส�ำคัญ
มาน�ำเสนอต่อกันไปตามล�ำดับก่อนหลัง เช่น ภาพทศกัณฐ์ลักนางสีดา (ภาพที่ ๒)
ภาพพระรามขึ้นศรหมายพิฆาตพาลี (ภาพที่ ๖) ภาพนางสีดาผูกคอ (ภาพที่ ๒๘)
ภาพหนุมานถวายแหวน (ภาพที่ ๒๙) ภาพหนุมานเผากรุงลงกา (ภาพที่ ๔๑) ภาพ
เบญกายเข้าเฝ้านางสีดา (ภาพที่ ๗๒) ภาพไมยราพหุงยา (ภาพที่ ๑๐๖) ภาพพระลักษมณ์
ต้องศรนาคบาศ (ภาพที่ ๑๒๑) และภาพพระรามออกศึก (ภาพที่ ๑๔๕)
การเลือกอนุภาคจากเรื่องรามเกียรติ์ในช่วงตอนดังกล่าวมาน�ำเสนอเป็น
ภาพศิลาจ�ำหลักพบว่า ช่างได้เลือกเฉพาะอนุภาคที่โดดเด่นหรือมีผลส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินเรื่องมาร้อยเรียงอย่างกระชับ โดยอาจข้ามเนื้อหาหรืออนุภาคบางตอนไป เช่น
หลั ง จากตอนพระรามแผลงศรท� ำ ลายเศี ย รอิ น ทรชิ ต แล้ ว ในเรื่ อ งรามเกี ย รติ์
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ ได้กล่าวถึงการเผาศพอินทรชิตที่เขานิลกาลา จากนั้นเป็น
ตอนทศกัณฐ์น�ำทัพออกรบพร้อมด้วยสิบรถ เมื่อสิบรถสิ้นชีวิต ทศกัณฐ์จึงหย่าทัพ และ
ขอให้สหัสเดชะและมูลพลัมช่วยออกรบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตอนศึกสหัสเดชะ แต่ใน
ศิ ล าจ� ำ หลั ก หลั ง จากน�ำเสนอภาพอิ น ทรชิ ต ถู ก ท�ำลายเศี ย รในภาพที่ ๑๓๖ แล้ ว
ภาพที่ ๑๓๗ ซึ่งอยู่ถัดไป ก็น�ำเสนอตอนศึกสหัสเดชะทันที โดยแสดงภาพสหัสเดชะ
และมูลพล�ำเข้าเฝ้าทศกัณฐ์เพื่อ “ด�ำริราชการ” ท�ำศึกกับฝ่ายพระราม จะเห็นว่าภาพ
ศิลาจ�ำหลักได้ข้ามเหตุการณ์ตอนเผาศพอินทรชิตและตอนทศกัณฐ์กับสิบรถยกทัพ
ออกรบ
ในด้านการน�ำเสนอภาพศิลาจ�ำหลัก มีข้อสังเกตว่า ศิลาจ�ำหลักบางภาพ
มี ก ารใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื่ อ สื่ อ ความหมายของเหตุ ก ารณ์ ไ ด้ อ ย่ า งชาญฉลาด เช่ น
ภาพที่ ๒๗ ภาพทศกัณฐ์พยายามเกี้ยวพาราสีนางสีดา ในภาพนี้ ช่างได้สลักรูปเทียน
ติดไฟตั้งไว้อยู่ระหว่างทศกัณฐ์กับนางสีดา เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมทราบว่าเกิด
ความ “ร้อน” ขึ้น อันท�ำให้ทศกัณฐ์ไม่สามารถเข้าใกล้นางได้ หรือบางภาพมีการ
๖

สาส์นสมเด็จ ภาค ๒(กรุงเทพฯ: คลังวิทยา ๒๔๔๙), หน้า ๔๒๒

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน:
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์
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วาดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน ๒ เหตุการณ์ซ้อนกันอยู่ในภาพเดียวได้อย่างกลมกลืน
ได้แก่ ภาพที่ ๑๓ ภาพยักษ์ปักหลั่นพ้นค�ำสาปกลับเป็นเทวดา ในภาพนี้มีภาพองคต
ก�ำลังลูบตัวยักษ์ปักหลั่นให้พ้นค�ำสาปและภาพเทวบุตรซึ่งอยู่ถัดออกไปจากตัวยักษ์
ปรากฏอยู่ร่วมกันในภาพเดียว ภาพเทวบุตรนั้นก็คือยักษ์ปักหลั่นที่คืนกลับเป็นเทวบุตร
แล้ว

รูปที่ ๑: ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๒๗ ทศกัณฐ์พยายามเกี้ยวพาราสีนางสีดา
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๗๒)
๒. ภูมิหลังและลักษณะของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์จารึกติดอยู่ใต้ศิลาจ�ำหลักแต่ละภาพที่พนักรอบ
พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน เริ่มต้นแผ่นแรกทางทิศตะวันออกและเรียงล�ำดับแบบ
เวียนขวาตามภาพศิลาจ�ำหลักไปสิน้ สุดทีท่ ศิ เหนือของพระอุโบสถ การเรียงศิลาจ�ำหลัก
และโคลงเป็นแบบทักษิณาวรรตนี้ ท�ำให้ “การเดินดูภาพจึงเป็นการเดินเวียนขวาหรือ
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ประทักษิณรอบพระอุโบสถ ซึ่งถือว่าเป็นมงคล”๗
โคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติแ์ ต่งด้วยโคลงสีส่ ภุ าพ จารึกก�ำกับใต้ภาพศิลาจ�ำหลัก
๑๕๒ ภาพ ภาพละ ๑ บท รวมเป็น๑๕๒ บท มีข้อสังเกตว่า ในต้นฉบับตัวเขียนของ
โคลงเรื่องนี้ตามที่นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๓๙) ได้สอบค้นไว้ มีโคลงปิดท้ายเพิ่ม
เข้ามาอีก ๒ บท๘
กวีผู้นิพนธ์โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ กรมหมื่นไกรสรวิชิต หลวงชาญ
ภูเบศร์ หลวงสุวรรณอักษร ขุนมหาสิทธิโวหาร และนายนุช มหาดเล็ก ดังมีนามปรากฏ
อยู่ช่วงท้ายของโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ดังนี้
โคลงรามเรื่องรูปฉลัก ผู้เชลงลักษณคารม กรมไกรขุนมหาสิทธิ์
หลวงสุวรรณรจิตก็หลาย นายนุชชาญภูเบศร์ รอบเขตต์จาฤก
เรียง เฉลียงอุโบสถด�ำบล ปราชญ์ยลลักษณสารสร้อย๙
อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏนามกวีผู้นิพนธ์โคลงเรื่องนี้ แต่ไม่พบหลักฐานว่า
โคลงแต่ละบทเป็นผลงานของกวีคนใด
คณะกวีผนู้ พิ นธ์โคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติน์ ลี้ ว้ นแต่เป็นกวีผมู้ ฝี มี อื ดังปรากฏ
ว่าได้มีส่วนร่วมในการแต่งจารึกวัดพระเชตุพนหลายเรื่อง และจากหลักฐานผลงาน
ที่ปรากฏ แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าคณะกวีชุดนี้ต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแต่ง
โคลงอย่างยิ่ง ดังจะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้
๗

เสาวณิต วิงวอน, “รามเกียรติภ์ าพสลักเงินทีว่ ดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน กตัญชลี:
ที่ระลึกในงานเกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มรดกความทรงจ�ำแห่งโลก
(กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๖.
๗
นิยะดา เหล่าสุนทร, ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หน้า ๑๕.
โคลง ๒ บทสุดท้ายในต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้ ไม่มีภาพสลักปรากฏ เข้าใจว่าคงจะมิได้
น�ำไปใช้ประกอบภาพ เนื่องจากภาพสลักจบลงที่ภาพที่ ๑๕๒ ซึ่งมีโคลงบทที่ ๑๕๒ ประกอบ ถัดจาก
นั้นไม่ปรากฏภาพหรือแผ่นจารึกของโคลง ๒ บทสุดท้ายดังกล่าว
๙
นิยะดา เหล่าสุนทร, ประชุมจากรึกวัดพระเชตุพน หน้า ๓๕๔.
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- กรมหมื่นไกรสรวิชิต ทรงพระนิพนธ์โคลงจารึกไว้เป็นจ�ำนวนมาก เช่น
โคลงฤๅษีดัดตน โคลงภาพคนต่างภาษา และโคลงกลบทต่างๆ เช่น กลโคลงแยกทาง
กลโคลงกบเต้นต่ายระยาง และกลโคลงพรางขะบวน
- หลวงชาญภูเบศร์ เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงฤๅษีดัดตน โคลงภาพคนต่าง
ภาษา และโคลงกลบทหลายบทที่จารึกบนศิลารอบพระอุโบสถ เช่น กลโคลงจาตุรทิศ
และกลโคลงช้างประสานงา
- หลวงสุวรรณอักษร เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงฤๅษีดัดตน
- ขุนมหาสิทธิโวหาร เป็นกวีผรู้ ว่ มแต่งโคลงภาพคนต่างภาษา และโคลงกลบท
หลายบทรอบเสาพระระเบียงพระอุโบสถชั้นใน เช่น กลโคลงนาคโสณฑิก และ
กลโคลงจักรราศี
- นายนุช มหาดเล็ก เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงกลบท
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีเนื้อหาอธิบายศิลาจ�ำหลักแต่ละภาพ เริ่มตั้งแต่
ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนถึงตอนพระรามรบชนะศึกสหัสเดชะ ดังจะยก
ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑ และบทที่ ๑๕๒ มาแสดง ดังนี้
ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑ จารึกประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑ ภาพพระราม
กลับจากตามกวาง
รงงเรขราเมศร์ตั้ง เดอมแสดง เรื่องฤๅ
รอนมฤคมารีศแปลง ล่อไท้
คอนคานผ่าพนัศแขวง ประสบพระ นุชนา
เสนอเหตุอัคเรศใช้
ติดเต้าตามองค์
(นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๑)

รูปที่ ๒: ศิลาจำ�หลักภาพที่ ๑
พระรามกลับจากตามกวาง
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๐)
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ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑๕๒ จารึกประกอบศิลาจ�ำหลักภาพสุดท้าย ภาพหนุมาน
สังหารสหัสเดชะ
วายุบุตรองอาจเชื้อ ชาญชนะ
เข้าจับสหัสเดชะ
เหยียบไว้
ชักตรีที่อุระ
ฟันฟาด
ตัดเกศตัดกรให้
พินาศด้วยเดชา
(นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๓๒๓)

รูปที่ ๓: ศิลาจำ�หลักภาพที่ ๑๕๒
หนุมานสังหารสหัสเดชะ
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๓๒๒)
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่แสดงในภาพศิลาจ�ำหลักและโคลงมีความสอดคล้องกับ
เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ แต่บางช่วงมีเนื้อหาต่างออกไป เช่น ตอน
อินทรชิตถูกศรของพระลักษมณ์๑๐ ในฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวว่าอินทรชิตร่ายมนตร์
๗ คาบแล้วลูบทั่วตน ศรก็หลุด แต่ในภาพศิลาจ�ำหลักและโคลงน�ำเสนอว่า อินทรชิต
ต้องดื่มนมของนางมณโฑผู้เป็นมารดา จึงแก้พิษให้ศรหลุดได้ เนื้อหาอีกตอนหนึ่ง
ที่โคลงน�ำเสนอรายละเอียดต่างจากเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ คือ
ตอนที่หนุมานลอบเข้าไปในปราสาททศกัณฐ์และเห็นทศกัณฐ์บรรทมอยู่กับนางมณโฑ
ในฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวว่า ตอนแรกหนุมานเข้าใจผิดคิดว่านางมณโฑคือนางสีดา
จึงโกรธแค้นแทนพระราม และชักตรีขนึ้ หมายจะตัดเศียรนาง แต่เมือ่ เข้าไปใกล้ จึงเห็นว่า
นางผู้นี้คือนางมณโฑ ในตอนเดียวกันนี้ โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีรายละเอียด
ต่างไปจากฉบับพระราชนิพนธ์เล็กน้อย คือ กล่าวว่าหลังจากหนุมานจับตรียกขึ้น
๑๐

เสาวณิต วิงวอน, จารึกเรื่องรามเกียรติ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ใน อรวรรณ
ทรัพย์พลอย (บรรณาธิการ) จารึกวัดโพธิ์ มรดกในควาททรงจ�ำแห่งโลก หน้า ๙๑
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กวัดแกว่งหมายจะตัดเศียรนาง ก็ได้ยินเสียงจิ้งจกร้องทัก จึงยั้งมือไว้
ปัจจุบัน ตัวอักษรที่จารึกโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ได้ลบเลือนไปมากแล้ว
การอ่านโคลงจึงต้องอาศัยหนังสือที่เคยบันทึกรวบรวมไว้ หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์นี้มีหลายฉบับ เช่น โคลงทวาทศมาศ โคลงรามเกียรติ์ จารึก
ที่ศิลาสลักเปนภาพรามเกียรติ์ ที่พนักรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพน (๒๔๔๘) และ
ประชุมจารึกวัดโพธิ์ (๒๔๗๒) ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งโคลงที่รวบรวมไว้ยังไม่ครบถ้วน
ขาดหายไปบางบท ต่อมา นิยะดา เหล่าสุนทร (๒๕๓๙) ได้สอบค้นจนพบต้นฉบับตัวเขียน
ของโคลงเรือ่ งนีท้ มี่ โี คลงครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ต้นฉบับตัวเขียนเลขที่ ๖๐๓ ซึง่ เก็บรักษา
ไว้ที่ส่วนภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ จึงได้น�ำมาตรวจสอบรวมทั้งเรียงล�ำดับ
โคลงให้ตรงกับภาพ และตีพิมพ์ในหนังสือ ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม (๒๕๓๙) ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาบทความนี้

ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
วัดพระเชตุพน: วรรณศิลป์ที่ใช้ประกอบทัศนศิลป์
จากการศึกษาศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์พบว่า ใน
ภาพรวม แม้โคลงเรื่องนี้จะมีกวีร่วมกันแต่งหลายคน แต่ลีลาการประพันธ์มีความ
ราบรืน่ กลมกลืนตลอดเรือ่ งประหนึง่ เป็นผลงานของกวีคนเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า
ศิ ล ปะการประพั น ธ์ ที่ โ ดดเด่ น ในโคลงภาพเรื่ อ งรามเกียรติ์ในฐานะวรรณคดีท่ีใช้
ประกอบทัศนศิลป์มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ การน� ำ เสนอรายละเอี ย ดเนื้ อ หาให้ เ ข้ า ใจ
ภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ การน�ำเสนอตัวละครให้มีชีวิต และการใช้ภาษาที่
ไพเราะงดงาม ดังนี้
๑. ศิลปะในการน�ำเสนอรายละเอียดเนื้อหาให้เข้าใจภาพอย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ
ปวีณา ร่าเริง๑๑ ศึกษาโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์พบว่าวิธีการหลักที่โคลง
ปวีณา ร่าเริง, รามเกียรติ์: ความสัมพันธ์ระหว่างรรณกรรมกับทัศนศิลป์ วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๙,
หน้า ๑๑๙-๑๒๑.
๑๑
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ใช้อธิบายเนื้อหาในภาพ คือการชี้แจงให้ทราบว่าภาพแสดงเรื่องราวอะไรและผนวก
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพเข้าไปด้วยเพื่อให้ทราบที่มาก่อนจะถึงเหตุการณ์ในภาพ
หรือเหตุการณ์ต่อไปจากภาพ
ผลการศึกษาในบทความนีพ้ บว่า นอกจากวิธกี ารดังกล่าวแล้ว โคลงเรือ่ งนีย้ งั
มีศิลปะในการน�ำเสนอรายละเอียดเนื้อหาในลักษณะอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นวิธีการที่แสดง
ให้เห็นว่ากวีสามารถใช้โคลงแต่ละบทเล่าเรื่องราวในภาพแต่ละภาพได้อย่างชัดเจน
และเป็นระบบ
จากการศึกษาพบว่า วิธีการน�ำเสนอรายละเอียดเนื้อหาในโคลงเรื่องนี้มี
ด้วยกัน ๕ ลักษณะ ได้แก่ แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งที่ตรงกับภาพและมากกว่า
ที่ปรากฏในภาพ แสดงรายละเอียดค�ำพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ แสดง
รายละเอี ย ดเวลาในภาพ แสดงรายละเอียดที่เ ป็นชื่ อสถานที่ ใ นภาพ และแสดง
รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละบาทของโคลงอย่างเป็นระบบ ดังนี้
		
๑.๑ แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ที่ตรงกับภาพและมากกว่าที่ปรากฏ
ในภาพ
จากการศึกษาพบว่าวิธีการส�ำคัญที่โคลงแต่ละบทใช้ในการเล่าเรื่องใน
ภาพศิลาจ�ำหลัก คือการแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ตรงกับ
ภาพควบคู่กับการเสริมรายละเอียดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ภาพมิได้แสดงไว้ รายละเอียด
ที่ ต รงกั บ ภาพ คื อ การระบุ ว ่ า ตั ว ละครในภาพเป็ น ใครและก� ำลั ง ท� ำ อะไร ส่ ว น
รายละเอียดที่เสริมเข้ามามากกว่าที่ปรากฏในภาพ มักเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ช่วยเสริม
ให้เข้าใจเหตุการณ์หรือการกระท�ำของตัวละครในภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ที่มาที่ไปหรือ
สาเหตุของการกระท�ำในภาพ เหตุการณ์ก่อนหน้าภาพ เหตุการณ์หลังจากภาพ และ
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับเหตุการณ์ในภาพ ดังจะยกตัวอย่างโคลง
บางบทมาแสดง ดังนี้

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 15
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑๐๘ ตอนไมยราพสะกดทัพและอุ้มพระรามไป
ริภาพไมยราพเข้า ถึงองค์
บ่าแบกพระหริวงศ์
รีบเต้า
ชำ�แรกแผ่นดินลง
ยังภพ ตนนา
กรงใส่ไว้ยักษ์เฝ้า
ห่อนให้ ใครปลอม
(นิยะดา เหล่าสุนทร ๒๕๓๙, : ๒๓๕)

รูปที่ ๔: ศิลาจำ�หลักภาพที่ ๑๐๘
ไมยราพสะกดทัพและอุ้มพระรามไป
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๓๔)
ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๐๘ แสดงภาพไมยราพก�ำลังอุ้มพระราม หากพิจารณา
การน�ำเสนอเนื้อหาในโคลงบทที่ ๑๐๘ ดังที่ยกมาข้างต้น จะเห็นว่ามีทั้งรายละเอียดที่
ตรงกันกับภาพและรายละเอียดอื่นๆ ที่ภาพมิได้แสดงไว้ ส่วนที่เล่าตรงกับภาพ คือ
บาทที่ ๒ ทีก่ ล่าวว่า “บ่าแบกพระหริวงศ์ รีบเต้า” ขณะทีบ่ าทที่ ๑ เป็นการเล่าเหตุการณ์
ก่อนหน้าภาพว่า ไมยราพสามารถ “เข้าถึงองค์” พระรามได้ ส่วนบาทที่ ๓ และ ๔ เป็นการ
เล่าเหตุการณ์หลังจากภาพว่า ไมยราพอุ้มพระราม “ช�ำแรกแผ่นดิน” กลับไปยังบาดาล
และน�ำพระรามใส่กรงขังให้ “ยักษ์เฝ้า” ไว้
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ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑๒๑ ตอนศึกอินทรชิต
อินทรชิตฤทธิรุทขึ้น ศรสาตร มาฤๅ
กลายกลับเป็นนาคบาศ พ่านพื้น
ไล่รัดเหล่าลิงดาษดาอยู่
ทั้งพระลักษมณ์ฤๅฟื้น สลบสิ้นสมประดี
(นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๖๑)

รูปที่ ๕: ศิลาจำ�หลักภาพที่ ๑๒๑
อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๖๑)
ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๒๑ แสดงภาพอินทรชิตแผลงศรนาคบาศ โคลงที่ใช้
บรรยายภาพนี้เล่าเหตุการณ์ตรงกับภาพในบาทแรกที่กล่าวว่า “อินทรชิตฤทธิรุทขึ้น
ศรสาตร มาฤๅ” ขณะที่อีก ๓ บาทต่อมาบรรยายให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการ
แผลงศรดังกล่าวซึ่งไม่ปรากฏในภาพ กล่าวคือ บาทที่ ๒ กล่าวว่าศรของอินทรชิต
“กลายกลับเป็นนาคบาศ” บาทที่ ๓ กล่าวว่านาคพากันเลื้อย “ไล่รัด” เหล่าพลวานร
บาทที่ ๔ กล่าวว่านาคได้เลื้อยเข้ารัดพระลักษมณ์จน “สลบสิ้นสมประดี” จะเห็นว่า
แต่ละบาทดังกล่าวท�ำให้ผู้ชมภาพเข้าใจอานุภาพของศรนาคบาศและผลที่เกิดขึ้น
จากการแผลงศรดังกล่าวอย่างชัดเจน

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 17
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

ตัวอย่างโคลงบทที่ ๙๘ ตอนหนุมานถวายศีรษะของภาณุราช
ชูเศียรภาณุราชน้อม นำ�ถวาย
พร้อมหมู่พานรนาย
แน่นน้อม
สมเด็จพระนารายณ์ เลอโลกย์
ยกชอบหณุมานย้อม ยศเยื้อนสรรเสริญ
(นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๑๕)

รูปที่ ๖: ศิลาจำ�หลักภาพที่ ๙๘
หนุมานถวายศีรษะของภาณุราช
(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๑๔)
ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๙๘ แสดงภาพหนุมานพร้อมหมู่วานร ๓ นายก�ำลังเข้าเฝ้า
พระราม เพื่อน�ำศีรษะของภาณุราชมาถวาย ในภาพปรากฏเฉพาะรูปหนุมานกับวานร
๓ นาย ไม่ปรากฏรูปพระราม โคลงที่ใช้ประกอบภาพนี้น�ำเสนอเนื้อหาตรงกับภาพใน
๒ บาทแรก ดังที่กล่าวว่าหนุมานและหมู่วานรน�ำศีรษะของภาณุราชมา “น�ำถวาย”
แต่ ๒ บาทสุดท้ายของโคลงน�ำเสนอรายละเอียดที่ไม่ปรากฏในภาพ คือกล่าวว่า
พระรามสรรเสริญชื่นชมวีรกรรมของหนุมาน ซึ่งเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ในภาพ แต่ภาพมิได้แสดงไว้
ในการน�ำเสนอรายละเอียดเหตุการณ์ในโคลง ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์กอ่ นหน้า
ภาพ เหตุการณ์ในภาพ เหตุการณ์หลังจากภาพ หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
กับภาพ พบว่าเป็นการน�ำเสนออย่างกระชับรวบรัด เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนค�ำใน
โคลงและเงือ่ นไขทีต่ อ้ งบรรยายภาพให้จบความภายใน ๑ บท ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณีจงึ
อาจต้องอาศัยพืน้ ความรูเ้ ดิมของผูช้ มประกอบด้วยจึงจะเข้าใจภาพและโคลงได้ชดั เจน
ขึ้น เช่น โคลงบทที่ ๑๑๑ ตอนหนุมานสังหารไมยราพ
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หนุมานหารหักเข้า
โจมจับไมยราพยัน
มือขวาแกว่งขรรค์ฟัน
ซ้ายบีบแมลงภู่ให้

โรมรัน
เหยียบไว้
เศียรขาด
ยักษ์ร้ายวายวาง๑๒

โคลงบทดังกล่าวใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๑๑ ซึ่งแสดงภาพหนุมาน
ก�ำลังเงื้อมือจะสังหารไมยราพซึ่งล้มลงอยู่ที่พื้นและถูกหนุมานเหยียบไว้ รายละเอียด
ใน ๒ บาทแรกเป็นการบรรยายภาพที่ปรากฏในศิลาจ�ำหลัก คือ กล่าวว่าหนุมานเข้า
“โรมรัน” “โจมจับ” และ “เหยียบ” ไมยราพไว้ ส่วน ๒ บาทสุดท้ายบรรยายเหตุการณ์
ต่อเนือ่ งจากภาพ คือ หนุมาน “ฟันเศียร” ไมยราพขาด และมือซ้าย “บีบแมลงภู่” ท�ำให้
ไมยราพสิ้นชีวิต การกล่าวว่าหนุมานสังหารไมยราพโดยการ “บีบแมลงภู่” ในบาท
สุ ด ท้ า ยดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น การกล่ า วอย่ า งกระชั บ รวบรั ด มิ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่ า เหตุ ใ ดการ
“บีบแมลงภู่” จึงท�ำให้ไมยราพ “วายวาง” กรณีนี้ ผู้ชมอาจต้องมีพื้นความรู้มาก่อนว่า
ไมยราพได้ถอดดวงใจเป็นแมลงภู่ทองตามการท�ำพิธีของ “พระสุเมธมหาฤๅษี”๑๓
วิธีสังหารไมยราพ จึงต้องท�ำลายแมลงภู่นั้น
		
๑.๒ แสดงรายละเอียดค�ำพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ
วิธกี ารหนึง่ ทีโ่ คลงภาพเรือ่ งรามเกียรติม์ กั ใช้ในการเล่าเรือ่ ง คือ การแสดง
รายละเอียดที่เป็นค�ำพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ ซึ่งมักใช้ประกอบภาพที่
ตัวละครแสดงท่าทางพูดคุยกันหรือภาพที่ตัวละครบริวารก�ำลังเข้าเฝ้าตัวละครผู้เป็น
นาย วิธีการนี้อาจเรียกได้ว่าโคลงได้ท�ำหน้าที่ “พูด” แทนตัวละครในภาพ ท�ำให้ผู้ชม
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวละครในภาพก�ำลัง “พูด” อะไร ซึ่งค�ำพูดที่ถ่ายทอดผ่านโคลงนี้
มักเป็นค�ำพูดส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อเหตุการณ์หรือตัวละคร และช่วยเสริมให้เข้าใจเรือ่ งราว
ในภาพต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑๒

นิยะดา เหล่าสุนทร, ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หน้า

๒๔๑.

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๓
(กรุงเทพฯ:, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗๑.
๑๓

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 19
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

ตัวอย่างโคลงบทที่ ๘๖ และ ๘๗ ตอนพระรามให้สุครีพพิจารณาโทษ
ของหนุมานกับนิลพัท โคลงทั้ง ๒ บทแสดงรายละเอียดค�ำพูดของพระรามและ
สุครีพ ดังนี้
จักรีพิโรธแล้ว
บรรหาร
นิลพัทหณุมานพาล
พวกนี้
ท�ำการบ่เป็นการ
เกิดก่อ กวนนา
สุครีพจงปรึกษาชี้
ชอบใช้เยียไฉน๑๔
สุครีพทูลท่านไท้
ขีดขินชอบนิลพัท
เกณฑ์ผลพฤกษาจัด
หณุมานมอบพลทั้ง

โดยชบัด
อยู่รั้ง
มาส่ง
หมดให้ท�ำถนน๑๕

ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๘๖ แสดงภาพพระรามประทับอยูใ่ นพลับพลา มีพระลักษมณ์
นั่งอยู่ด้านล่าง ท�ำท่าทางพูดคุยกัน โคลงบทที่ ๘๖ ที่ยกมาข้างต้นแสดงค�ำพูดของ
พระรามซึ่งกล่าวแก่สุครีพว่า ให้สุครีพเป็นผู้พิจารณาตัดสินโทษนิลพัทและหนุมาน
ซึ่งวิวาทกันขณะท�ำภารกิจจองถนน แม้ในภาพนีจ้ ะไม่มสี คุ รีพปรากฏอยู่ แต่เนือ่ งจาก
ภาพถัดไปเป็นภาพสุครีพก�ำลังเข้าเฝ้าพระราม จึงท�ำให้คำ� พูดของพระรามในโคลงบทนีม้ ี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปยังภาพถัดไปได้
ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๘๗ ซึ่งอยู่ถัดมา แสดงภาพสุครีพพาหนุมานและนิลพัท
เข้าเฝ้าพระราม แต่ไม่มรี ปู พระรามในภาพ โคลงบทที่ ๘๗ นีไ้ ด้นำ� เสนอค�ำกราบทูลของ
สุครีพว่า เห็นควรให้ส่งนิลพัทกลับไปรั้งเมืองขีดขิน คอยส่งเสบียงอาหารมาให้กองทัพ
ส่วนหนุมานให้คุมพลไปจองถนนต่อให้ส�ำเร็จ

๑๔

นิยะดา เหล่าสุนทร, ศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,

๑๕

เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙๓.

หน้า ๑๙๑.
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บทสนทนาระหว่างพระรามกับสุครีพทีแ่ สดงในโคลงทัง้ ๒ บทดังกล่าวนี้ ส่งผล
ส�ำคัญต่อหนุมานและนิลพัท เนื่องจากเป็นค�ำตัดสินโทษของตัวละครทั้งคู่ และส่งผล
ต่อเหตุการณ์ต่อไป คือ หนุมานรับหน้าที่หลักในการคุมพลจองถนน ขณะที่นิลพัทหมด
บทบาทส�ำคัญลง
		
๑.๓ แสดงรายละเอียดเวลาในภาพ
วิธีการเล่าเรื่องอีกลักษณะหนึ่งที่พบในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ คือ
การระบุรายละเอียดของช่วงเวลาขณะที่เกิดเหตุการณ์ในภาพ ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดที่ภาพ
ศิลาจ�ำหลักไม่อาจน�ำเสนอได้ เช่น โคลงบทที่ ๑๘ ตอนหนุมานเหาะเกินกรุงลงกา
ไปถึงอาศรมของพระดาบส โคลงระบุวา่ ช่วงเวลาทีห่ นุมานเหาะไปถึงอาศรมพระดาบส
เป็นช่วง “สายัณห์” หรือเวลาเย็น หรือโคลงบทที่ ๒๘ ตอนนางสีดาผูกคอ โคลงระบุว่า
นางสีดา “ขึ้นผูกพระสอ” กับกิ่งไม้ตอน “สามยามย�่ำฆ้อง” ดังตัวอย่าง
พอสามยามย�่ำฆ้อง
ขึ้นผูกพระสอกับ
หณุมานมุ่งมองขยับ
พอโลดรองรับได้

คนหลับ
กิ่งไม้
คอยอยู่
ตัดผ้าวางลง๑๖

		
๑.๔ แสดงรายละเอียดที่เป็นชื่อสถานที่ในภาพ
		 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์บางบทแสดงรายละเอียดที่เป็นชื่อของฉาก
สถานที่ในภาพด้วย ซึ่งช่วยเสริมให้ผู้ชมเข้าใจแจ่มชัดขึ้นว่าเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้น
ที่ใด เช่น ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๔ แสดงภาพสุครีพทูลเชิญพระรามให้ปราบพาลี มีฉาก
หลังเป็นต้นไม้ โคลงที่ใช้ประกอบภาพนี้ระบุรายละเอียดว่าพระรามประทับอยู่ที่ป่า
“กัทลี” หรือศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๖๓ แสดงภาพชมพูพานและพลวานร มีฉากหลัง
เป็นต้นไม้ โคลงที่ใช้ประกอบภาพนี้ระบุว่าชมพูพานพาพลวานรมารอเข้าเฝ้าพระราม
ซึ่งประทับอยู่ที่เขา “คันธกาลา” อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๙๙ แสดง
๑๖

เรื่องเดียวกัน หน้า ๗๕.

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 21
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

ภาพพระรามประทับอยู่ท่ามกลางพระลักษมณ์และพลวานร มีฉากหลังเป็นต้นไม้
โคลงทีใ่ ช้ประกอบภาพนีร้ ะบุวา่ พระรามประทับอยูท่ ี่ “เขามรกต” และมีบญ
ั ชาให้องคต
เป็นทูตถือสารไปกรุงลงกา ดังตัวอย่าง
แสดงองค์ราเมศเรื้อง
ออกอาศน์เขามรกต
บัญชาสั่งองคต
โดยเยี่ยงสงครามได้

เรืองยศ
ที่ใกล้
ไปสื่อ สารแฮ
เหยียบชั้นชานเมือง

		
๑.๕ แสดงรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละบาทของโคลงอย่างเป็นระบบ
		 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ไม่เพียงแต่แสดงรายละเอียดของเหตุการณ์
ค�ำพูด ช่วงเวลา และสถานที่เพื่อให้เข้าใจภาพอย่างแจ่มชัดเท่านั้น แต่ยังน�ำเสนอ
รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ย กล่ า วคื อ โคลงแต่ ล ะบทมั กน�ำเสนอ
รายละเอียดเหตุการณ์ ๔ เหตุการณ์ โดยแต่ละบาทแสดงเหตุการณ์ ๑ เหตุการณ์
เช่น โคลงบทที่ ๑๓๒ ตอนอินทรชิตดืม่ นมนางมณโฑเพื่อให้ศรหลุด
ขึ้นเฝ้าชนนิศไท้
เสวยกษิรสินธุ์ศร
ทูลลาบาทบิดร
เตรียมหมู่มารทวยแกล้ว

ทูลวอน
หลุดแล้ว
มาตุเรศ
ออกร้ารณรงค์๑๘

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า แต่ละบาทของโคลงแสดงเหตุการณ์ ๑
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน บาทที่ ๑ กล่าวว่าอินทรชิตขึ้นเฝ้านางมณโฑผู้เป็นมารดา
บาทที่ ๒ กล่าวว่าอินทรชิตดื่มน�้ำนมจากอกนางมณโฑท�ำให้ศรหลุด บาทที่ ๓ กล่าวว่า
อินทรชิตจึงทูลลาทศกัณฐ์และนางมณโฑออกรบ และบาทที่ ๔ กล่าวว่าอินทรชิต
เตรียมทัพเพื่อออกรบ
ในโคลงบางบท บาทแรกอาจมิได้แสดงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมตัวละคร
ทันที แต่เป็นการแนะน�ำหรือกล่าวถึงชื่อตัวละคร จากนั้นจึงพรรณนาภาพเหตุการณ์
๑๗
๑๘
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เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๑๗.
เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๘๓.
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หรือพฤติกรรมของตัวละครในอีก ๓ บาทถัดไป โดยแต่ละบาทแสดงภาพเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่องกัน เช่น โคลงบทที่ ๖๓ ตอนชมพูพานและพลวานรรอเข้าเฝ้าพระราม ดังนี้
จักรกฤษณ์พิศณุไท้
สถิตย์อาศน์คันธกาลา
ชมพูขีดขินพาคอยราชด�ำริเฝ้า

ทิวา วงศ์เฮย
เมื่อเช้า
นรนบ บาทแฮ
นับร้อยคอยฟัง๑๙

โคลงที่ยกมาข้างต้น บาทแรกกล่าวถึงตัวละครพระรามโดยมิได้แสดง
พฤติกรรม บาทที่ ๒ กล่าวว่า พระรามประทับอยู่ที่เขาคันธกาลาในเวลาเช้า บาทที่ ๓
กล่าวว่าชมพูพานพาพลวานรนับร้อยมารอเข้าเฝ้าพระราม และบาทที่ ๔ กล่าวว่า
ชมพูพานและพลวานรรอฟังพระด�ำริของพระรามอย่างใจจดใจจ่อ
มีข้อสังเกตว่า โคลงส่วนใหญ่มักขึ้นต้นค�ำแรกในลักษณะเดียวกัน คือ ใช้
ค�ำที่หมายถึงการตั้งต้นอธิบายภาพ หรือหมายถึงการตั้งต้นเล่าเรื่อง เช่น ค�ำว่า
“แสดงภาพ” “แสดงรูป” “ริรูป” “ริภาพ” “ปาง” “แถลงปาง” “แถลงความ” และ
“จ�ำหลัก”
กล่าวโดยสรุป วิธีการน�ำเสนอรายละเอียดเนื้อหาในโคลงทั้ง ๕ ลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นศิลปะการประพันธ์ที่ประกอบเข้ากันแล้ว ช่วยเสริมให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องราวในภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าการชมภาพเพียงอย่างเดียว
๒. ศิลปะในการน�ำเสนอตัวละครให้มีชีวิต
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ไม่เพียงน�ำเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจนเป็นระบบ แต่
ยังน�ำเสนอตัวละครในภาพศิลาจ�ำหลักให้มี “ชีวิตจิตใจ” ด้วย โดยการใช้ภาษาจินตภาพ
น�ำเสนอกิริยาท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างชัดเจน และใช้ภาษาแสดง
อารมณ์ความรู้สึกมิติต่างๆ ของตัวละคร อันช่วยเสริมให้ผู้ชมเกิดจินตนาการที่กว้าง
ไกลยิ่งขึ้นในการชมภาพ ดังนี้

๑๙

เรื่องเดียวกัน หน้า ๘๕.

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 23
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

		
๒.๑ น�ำเสนอตัวละครให้มีชีวิตโดยใช้ภาษาจินตภาพ
การใช้ภาษาจินตภาพหรือถ้อยค�ำทีส่ อื่ ให้เห็นภาพเป็นลักษณะเด่นประการ
หนึ่งของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ และเป็นวิธีการส�ำคัญที่ท�ำให้ตัวละครในภาพ
ศิลาจ�ำหลักซึ่งเป็นภาพนิ่ง สามารถเคลื่อนไหวและแสดงกิริยาท่าทางได้ในจินตนาการ
ของผู้ชม
จากการศึกษา พบว่า ศิลาจ�ำหลักส่วนใหญ่มักแสดงภาพการต่อสู้ระหว่าง
ตัวละคร โคลงส่วนใหญ่จึงมักใช้ถ้อยค�ำพรรณนาภาพท่าทางการต่อสู้ของตัวละครใน
ภาพ เช่น ภาพท่าทางการเคลือ่ นไหวในการต่อสู้ ภาพการใช้อาวุธ ภาพท่าทางการท�ำร้าย
หรือสังหารศัตรู ภาพการตายของไพร่พล และภาพการยกทัพเคลื่อนพล ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงภาพท่าทางการเคลือ่ นไหวในการต่อสู้ เช่น โฉบชิง เฉวียนฉวัด
ฉวัดเฉวียน โจมจับ โจนจับจ้อง กลอกกลับรับกลางพล วางวิ่งเข้าโหมหัก โผนเผ่น
เข้า ผันเผ่นขึ้น ล้อมไล่เลี้ยว เวียนวิ่งร้องเป็นโกลา วิ่งเตลิดเปิดเปิง ถลันแล่นเข้า
ไล่เลี้ยวจับ โรมรุม เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีรับ
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงภาพการใช้อาวุธ เช่น กวัดแกว่งตระบอง แกว่งขรรค์
พุ่งหอก กวัดแกว่งอาวุธค้าง ชักตรี จับศรพาดสาย แผลงผาด (ศร) หน่วงน้าว (ศร)
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงภาพท่าทางการท�ำร้ายหรือสังหารศัตรู เช่น ตีต้อง โถมถีบ
แขวะแหวะท้อง ฉุดฉีกแขนขาขว้าง ชักขาฉีก ฟันหัวหิ้ว ฟัดฟาด โจมจิกเกล้า
จิกเกศ ฟันเศียรขาด ยันเหยียบไว้ หวดซ้ายป่ายขวา ฟาดฟัดตัดหัวขว้าง
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงภาพการตายของไพร่พล เช่น เกลื่อนกลิ้งกลางดิน ตายกลาด
ตายกลาดดาษดิน เกลื่อนกลางแปลง กลิ้งเกลื่อนล้ม
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงภาพการยกทัพเคลื่อนพล เช่น แห่ซ้ายแซงขวา หลายหมู่
หลายพวกหลายพัน เสียงโห่โกลาล้น
โคลงทีใ่ ช้ภาษาพรรณนาภาพท่าทางการเคลือ่ นไหวของตัวละครอย่างโดดเด่น
มีหลายบท เช่น โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๑๗ ศิลาจ�ำหลักดังกล่าว
แสดงภาพองคตก�ำลังท�ำร้ายพลยักษ์โดยการเหยียบไว้และเงือ้ มือขึน้ โคลงทีใ่ ช้ประกอบ
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ภาพนี้ใช้ถ้อยค�ำที่สร้างจินตนาการให้ภาพการต่อสู้ขององคตมีชีวิต ดังนี้
องคตวางวิ่งเข้า
รบรับทัพหน้ายักษ์
หวดซ้ายป่ายขวาชัก
ฟาดฟัดตัดหัวขว้าง

โหมหัก
ควั่งคว้าง
ขาฉีก
เกลื่อนกลิ้งกลางดิน๒๐

โคลงดังกล่าวใช้ถ้อยค�ำที่แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหวและภาพการต่อสู้ที่
ทรงพลังและรุนแรงน่ากลัว เช่น กล่าวว่าองคต “วางวิ่งเข้า” ไป “รบรับ” กับเหล่า
พลยักษ์ โดยใช้อาวุธ “หวดซ้ายป่ายขวา” และ “ชักขา” ยักษ์มา “ฉีก” ทิ้ง อีกทั้งยัง
“ฟาดฟัดตัดหัว” และ “ขว้าง” หัวยักษ์นั้นไป “เกลื่อนกลิ้งกลางดิน”
อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ โคลงประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๔๗ ซึง่ แสดงภาพ
พระลักษมณ์กำ� ลังต่อสูก้ บั มูลพล�ำ  โคลงที่ใช้ประกอบภาพนี้ใช้ถ้อยค�ำที่แสดงภาพกิริยา
ท่าทางการต่อสู้ของตัวละครอย่างชัดเจน ดังนี้
มูลพล�ำพระลักษณ์เข้า
เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีรับ
ต่างมุ่งต่างหมายขยับ
พระยายักษ์ได้ทีผุ้ง

โจมจับ กันนา
ยะหยุ้ง
ผลาญชีพ
หอกให้สังหาร๒๑

โคลงดังกล่าวใช้ถ้อยค�ำแสดงให้เห็นภาพที่มูลพล�ำและพระลักษมณ์ต่าง
“เข้าโจมจับกัน” และต่อสู้โดย “เปลี่ยนท่าเปลี่ยนที” ไปมาอย่าง “ยะหยุ้ง” พัลวัน
ต่างฝ่ายต่างมุ่งชิงจังหวะที่จะสังหารอีกฝ่าย และเมื่อได้ที มูลพล�ำก็ “ผุ้ง (พุ่ง) หอก”
ใส่พระลักษมณ์ทันที
		
๒.๒ น�ำเสนอตัวละครให้มีชีวิตโดยการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก
อย่างชัดเจน
การใช้ถ้อยค�ำพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นลักษณะเด่น
๒๐
๒๑

เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๕๓.
เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๑๓.
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อีกประการหนึ่งของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ ที่ช่วยท�ำให้ตัวละครในภาพมี “ชีวิต
จิตใจ” และท�ำให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในศิลาจ�ำหลักอย่างแจ่มชัด
เนื่องจากบางครั้งภาพไม่สามารถสื่ออารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจน
ผลการศึกษาพบว่า ถ้อยค�ำแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏโดดเด่นใน
โคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ มักเป็นถ้อยค�ำแสดงอารมณ์โกรธแค้นและอารมณ์โศกเศร้า
เสียใจ ซึ่งกวีมีการหลากค�ำอย่างหลากหลาย เนื่องจากศิลาจ�ำหลักส่วนใหญ่มัก
แสดงภาพการปะทะต่อสู้ของตัวละคร และมีการสูญเสียชีวิตหรือพ่ายแพ้ในการรบ
ท�ำให้ตัวละครมักอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นหรือเศร้าเสียใจ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงอารมณ์โกรธแค้น เช่น โกรธเกรี้ยว คุมเคียดแค้น สุดแค้น
พิโรธ เคืองเคียดแค้น เคืองขัดแค้น สุดจิตรคิดแก้แค้น
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงอารมณ์เศร้าโศก เช่น สุดเทวษเศร้า โศกเศร้า โศกซัน้ อักอ่วน
เทวษ ก�ำสรด ก�ำสรดเศร้า ต่างโศกก�ำสรด แสนศัลย์ เศร้าแสนศัลย์ โศกแสน
สงสาร เศร้าสงสาร
ตัวอย่างถ้อยค�ำแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ อืน่ ๆ เช่น จนจิตรจ�ำใจ ใจเหิม เร่งร้อนใจถวิล
รักรุม่ เร้า
โคลงที่ใช้ภาษาพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกตัวละครอย่างโดดเด่นมีหลายบท
เช่น โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๒ ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดา
แสดงภาพทศพักตร์อุ้ม
รีบออกนอกกุฎี
ขึ้นรถเลื่อนลอยลี
นงนุชสุดเทวษเศร้า

อรษี ดาเอย
ด่วนเต้า
เลอลาศ มาแฮ
สวาทร้างห่างเกษม๒๒

ศิลาจ�ำหลักดังกล่าวแสดงภาพทศกัณฐ์อมุ้ นางสีดา มือหนึง่ ของนางจับยึดเสา
ของบรรณศาลาไว้ ส่วนอีกมือหนึ่งวางประทับบนทรวงอก อันเป็นสัญลักษณ์สื่อว่า
นางไม่ปรารถนาจะไปกับทศกัณฐ์ แม้ภาพจะใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าวเพือ่ สือ่ อารมณ์ความ
๒๒
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รู้สึกของนางสีดาไปแล้ว แต่ถ้อยค�ำในโคลงก็มีส่วนช่วยเสริมให้เข้าใจความรู้สึกของ
นางสีดาเด่นชัดขึ้น โดยใช้ถ้อยค�ำพรรณนาว่านางสีดานั้น “สุดเทวษเศร้า” และ
“ห่างเกษม” คือโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งที่ต้องพรากจากพระรามไป
ตัวอย่างโคลงอีกบทหนึ่งที่พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกตัวละครได้อย่าง
โดดเด่น คือ โคลงประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๑๑๙ ตอนกุมภกรรณล้ม
ศรศักดิ์ปักอกท้าว
เจ็บปวดสุดร�ำพรรณ
พิเภกตกใจถลัน
ต่างโศกก�ำสรดร้อง

กุมภกัณฐ์
เรียกน้อง
กรกอด พี่นา
สั่งเศร้าสงสาร๒๓

ศิลาจ�ำหลักดังกล่าวแสดงภาพกุมภกรรณถูกศรปักอก และพิเภกเข้าประคอง
ไว้ โคลงที่ ใ ช้ ป ระกอบภาพนี้ พ รรณนาความเจ็ บ ปวดของกุ ม ภกรรณ รวมทั้ง
ความรักและความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ระหว่างกุมภกรรณและพิเภกไว้อย่างชัดเจน คือ
กล่าวว่ากุมภกรรณรู้สึก “เจ็บปวดสุดร�ำพัน” จากการถูกศรปักอก ฝ่ายพิเภกเมื่อ
เห็ น พี่ ช ายต้ อ งศรก็ “ตกใจ” รี บ ถลั น เข้ า ไปประคองกุ ม ภกรรณ ต่างฝ่ายต่างก็
“โศกก�ำสรด” และสั่งลากันด้วยความ “เศร้าสงสาร” นอกจากนี้ การที่โคลงพรรณนา
ภาพพิเภกวิ่ง “ถลัน” เข้าไปใช้ “กรกอด” กุมภกรรณ ยังเป็นการใช้ถ้อยค�ำแสดงภาพที่
ช่วยเสริมให้เข้าใจความรักและความเป็นห่วงทีพ่ เิ ภกมีตอ่ ผูเ้ ป็นพีช่ ายได้อย่างชัดเจนด้วย
๓. ศิลปะในการใช้ภาษาสร้างเสียงเสนาะไพเราะ
ศิลปะในการเล่าเรื่องรามเกียรติ์อีกลักษณะหนึ่งในโคลงเรื่องนี้ คือ การใช้
ภาษาได้อย่างไพเราะงดงาม สร้างเสียงเสนาะให้แก่บทประพันธ์ สมกับที่เป็นผลงาน
ของกวีผู้เชี่ยวชาญในการแต่งโคลง เช่น การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
ซึ่งปรากฏแทบทุกบท การเล่นเสียงวรรณยุกต์ และการซ�้ำค�ำ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ เช่น โคลงที่ใช้ประกอบ
ศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๔๐ ตอนหนุมานท�ำอุบายบอกวิธีสังหารตนเองแก่ทศกัณฐ์ มีการ
๒๓

เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๕๗.

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 27
ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

เล่นเสียงสัมผัสหลายจุดดังนี้
มัดลิงเอาหนุ้นคลุก
พระยายักษ์เห็นหยุกหยุย
จับหอกแกว่งควันฉุย
เพลิงวับจับจุดจิ้ม

ปุกปุย
เยี่ยมยิ้ม
เปลวปลาบ
นุ่นไหม้ไฟโพลง๒๔

เนือ้ หาของโคลงข้างต้นเป็นตอนทีห่ นุมานท�ำอุบายบอกทศกัณฐ์ให้นำ� นุน่ และ
ผ้าชุบน�้ำมันพันร่างหนุมานให้ทั่วแล้วเอาไฟจุด ซึ่งทศกัณฐ์ก็หลงเชื่อท�ำตามนั้นและใช้
หอกแก้วสุรกานต์จดุ ไฟทีต่ วั หนุมาน หนุมานจึงใช้รา่ งตนเองเป็นเชือ้ เพลิงเผาเมืองลงกา
โคลงบทดังกล่าวนีม้ กี ารเล่นเสียงสัมผัสในหลายชุด เช่น เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�ำว่า
“ปุกปุย” เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�ำว่า “(พระ) ยายักษ์” “หยุกหยุย” และ “เยี่ยมยิ้ม”
เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�ำว่า “เปลวปลาบ” และเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�ำว่า
“จับจุดจิ้ม” รวมทั้งเล่นเสียงสัมผัสสระค�ำว่า “คลุก ปุก” “วับจับ” และ “ไหม้ไฟ”
การเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างเสียงเสนาะเท่านัน้ แต่คำ� ทีม่ เี สียง
สัมผัสกันเหล่านั้นยังช่วยสื่อภาพอีกด้วย เช่น ค�ำว่า “ปุกปุย” สื่อให้เห็นภาพที่หนุมาน
ถูกมัดและมีนุ่นห่อหุ้มตัวจนพองฟู หรือค�ำว่า “เยี่ยมยิ้ม” ก็แสดงให้เห็นภาพการยิ้ม
อย่างกระหยิ่มใจของทศกัณฐ์ที่หลงคิดว่าจะสังหารหนุมานได้ หรือที่กล่าวว่าทศกัณฐ์
กวัดแกว่งหอกที่มี “เปลวปลาบ” ก็สื่อภาพของหอกที่มีเปลวไฟวาบน่ากลัว ซึ่งเมื่อ
ประกอบเข้ากับค�ำจินตภาพ “แกว่งควันฉุย” ก็ยิ่งเสริมให้เห็นภาพควันไฟพวยพุ่งจาก
หอกอย่างชัดเจน หรือถ้อยค�ำที่ว่า “จับจุดจิ้ม” ก็สื่อให้เห็นภาพท่าทางการจุดไฟของ
ทศกัณฐ์ที่นำ� หอกไปจิ้มจุดไฟที่นุ่นซึ่งห่อตัวหนุมาน ท�ำให้ “นุ่นไหม้ไฟโพลง” คือนุ่นที่
หุ้มตัวหนุมานลุกไหม้และเกิดเปลวไฟลุกโชติช่วง
ตัวอย่างการเล่นเสียงวรรณยุกต์ เช่น โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพ
ที่ ๑๘ ตอนหนุมานเหาะไปถึงอาศรมของพระนารทดาบส ดังนี้

๒๔
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สายัณห์บรรลุด้าว
นาทบรมนารท
หณุมานมาดหมายทด
วอนว่ามายาย้อม

ดาบส
หง่อมง้อม
ลองฤทธิ ท่านนา
อยู่ยั้งยังสถาน๒๕

โคลงข้างต้นเล่นเสียงวรรณยุกต์ค�ำว่า “หง่อมง้อม” ซึ่งไม่เพียงแต่มีเสียง
สูงต�่ำที่ไพเราะเท่านั้น แต่ยังเด่นด้านความหมายอีกด้วย กล่าวคือ ค�ำว่า “หง่อม”
สื่อให้เห็นภาพของพระดาบสที่แก่ชรามาก ส่วนค�ำว่า “ง้อม” ซึ่งแปลว่า ค้อมหรือ
น้อมลง ก็สื่อให้เห็นภาพความชราของพระดาบสที่มีหลังโก่งหรือค้อมลง
อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๓๖ ตอนหนุมาน
ไล่ฆ่าพลยักษ์ของอินทรชิต ดังนี้
ลูกลมเรืองฤทธิร้าย
ขึ้นกลุ่มกุมกาจผจญ		
กลอกกลับรับกลางพล		
บ้างหั่นฟันหัวหิ้ว			

แรงรณ
จับพลิ้ว
มารพ่าย หนีนา
คว่างคว้างกลางแปลง๒๖

โคลงข้างต้นเล่นเสียงวรรณยุกต์ค�ำว่า “คว่างคว้าง” ซึ่งเป็นค�ำที่ช่วยสื่อภาพ
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ค�ำว่า “คว่าง” ซึง่ เป็นค�ำเอกโทษของค�ำว่า “ขว้าง” สือ่ ให้เห็นภาพ
ของหนุมานที่ไล่ “หั่นฟันหัว” เหล่าพลยักษ์และขว้างศีรษะยักษ์ไปกลางสนามรบ ส่วน
ค�ำว่า “คว้าง” ก็แสดงให้เห็นภาพที่ศีรษะของยักษ์เหล่านั้นลิ่วลอยไปในอากาศ
ตัวอย่างการซ�้ำค�ำ เช่น โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๔๕ ตอน
เหล่านางสนมเมืองลงกาพากันหนีไฟไหม้อย่างอลหม่าน โคลงบทนี้มีการซ�้ำค�ำว่า
“ต่าง” และ “ร้อง” ซึ่งนอกจากสร้างเสียงและจังหวะที่ไพเราะแล้ว ยังช่วยเน้นย�้ำ
ความหมายและสือ่ ให้เห็นภาพทีเ่ หล่านางสนมพากันหนีไฟพร้อมกับส่งเสียงร้องเรียกหา
กันด้วยความสับสนวุ่นวาย ดังนี้
๒๕
๒๖

เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๘.
เรื่องเดียวกัน หน้า ๙๑.
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พระสนมรมอบร้อน
วิ่งเตลิดเปิดเปิง
ไปยังที่ชายเชิง
ต่างร�่ำต่างเรียกร้อง

เปลวเพลิง
ป่าวพ้อง
เขาสัต นานา
ร�่ำร้องหากัน๒๗

อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลักภาพที่ ๗๙ ตอนสุครีพ
หนุมาน และนิลพัท แบ่งพลช่วยจองถนน โคลงบทนีซ้ ำ�้ ค�ำว่า “ผลัด” ซึง่ ช่วยเน้นย�ำ้
ให้เห็นภาพของไพร่พลที่ผลัดเปลี่ยนกันช่วยขนหินและรับหินมาจองถนน ดังนี้
สุครีพนิลพัททั้ง
พาพวกพลถึงสถาน
ร่วมคิดแบ่งบริวาร
ผลัดรับผลัดขนปล�้ำ	

หณุมาน
ท่าน�้ำ
สองพวก
เปลี่ยนครั้งคราวแรง๒๘

ตัวอย่างโคลงที่มีการซ�้ำค�ำอีกบทหนึ่ง ได้แก่ โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�ำหลัก
ภาพที่ ๑๔๔ ตอนพลยักษ์ของมูลพล�ำเคลื่อนทัพ โคลงบทนีม้ กี ารซ�ำ้ ค�ำว่า “นับ” ซึง่
ช่วยเน้นย�ำ้ ถึงจ�ำนวนอันมหาศาลของกองทัพยักษ์ ดังนี้
พลมารทัพหน้าหมู่
โตเติบก�ำย�ำด�ำ	
ขี่โตตะกวดน�ำ	
นับโกฎินับแสนอื้อ

มูลพล�ำ
ดุดื้อ
พลพวก มาฤๅ
กาจกล้ากลางสมร๒๙

จากตัวอย่างทีย่ กมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและ
สัมผัสสระ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ และการซ�ำ้ ค�ำในโคลงภาพเรือ่ งรามเกียรติ์ ไม่เพียง
แต่มคี วามส�ำคัญในการสร้างความไพเราะเท่านัน้ แต่ยงั ดีเด่นด้านความหมายทีช่ ว่ ยสือ่

เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๐๙.
เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๗๗.
๒๙
เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๐๗.
๒๗
๒๘
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ภาพและสร้างจินตนาการแก่ผู้ชมภาพศิลาจ�ำหลักอีกด้วย อันสะท้อนให้เห็นถึงความ
สามารถทางวรรณศิลป์ของกวีอย่างชัดเจน
กล่าวโดยสรุป ในการเล่าเรือ่ งรามเกียรติป์ ระกอบภาพศิลาจ�ำหลัก โคลงภาพ
เรื่องรามเกียรติ์สามารถใช้ศิลปะการประพันธ์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากวิธีการ
ประพันธ์ทงั้ ๓ ลักษณะข้างต้นล้วนเป็นไปเพือ่ มุง่ ให้ผชู้ มเกิดความเข้าใจเรือ่ งราวในภาพ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดจินตนาการเห็นภาพท่าทางและการเคลื่อนไหวของตัวละคร และ
เข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละครได้มากกว่าการชมภาพเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ ได้
รับรสไพเราะจากบทประพันธ์ด้วยในเวลาเดียวกัน

บทสรุปและอภิปรายผล
ศิลาจ�ำหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน เป็นทัศนศิลป์
และวรรณศิลป์เรื่องรามเกียรติ์ที่ส�ำคัญชุดหนึ่งของยุคสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
พระราชด�ำริและพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นประดับไว้รอบพระอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อ
เล่าเรื่องรามเกียรติ์สู่สาธารณชนในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ ผลงานชุดนี้ยังถือเป็น
เครื่องแสดงฝีมือของศิลปินแห่งยุคสมัยด้วย เนื่องจากรังสรรค์ขึ้นจากการประชุม
ช่างฝีมือเอกและกวีเอกผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งโคลงในยุคสมัยนั้น
ในฐานะวรรณคดีที่ใช้ประกอบกับทัศนศิลป์ โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
มีการใช้ศลิ ปะการประพันธ์หลากหลายลักษณะเพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายในการบรรยาย
ภาพศิลาจ�ำหลักเรื่องรามเกียรติ์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ศิ ล ปะการประพั น ธ์ ที่ โ ดดเด่ น ของโคลงภาพเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ คือ การใช้วิธีการเล่าเรื่องที่เน้นแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การเข้าใจเรือ่ งราวในภาพอย่างกระชับ ทัง้ รายละเอียดทีเ่ ป็นการบรรยายภาพโดยตรง
และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ สริมเพิม่ เติมมากกว่าทีป่ รากฏในภาพ เช่น สาเหตุของเหตุการณ์
ในภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาพ เหตุการณ์ที่เป็นผลจากภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันกับภาพ ค�ำพูดของตัวละครในภาพ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในภาพ
และสถานที่ที่ปรากฏในภาพ นอกจากนี้ วิธีการสื่อความในโคลงแต่ละบทยังมีความ
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 31
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เป็นระบบด้วย คือ ส่วนใหญ่จะน�ำเสนอบาทละ ๑ เหตุการณ์หรือ ๑ พฤติกรรม ท�ำให้
เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน ผลการศึกษายังพบว่า โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ใช้ภาษาได้
เหมาะแก่การเล่าเรื่องในภาพด้วย คือ ใช้ถ้อยค�ำที่สื่อให้เห็นภาพท่าทางการเคลื่อนไหว
และถ้อยค�ำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดที่ภาพศิลาจ�ำหลัก
ไม่อาจน�ำเสนอได้ชัดเจน โคลงจึงมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้ภาพมีชีวิตในจินตนาการ
ของผู ้ ช ม นอกจากนี้ โคลงเรื่ อ งนี้ ยั ง มี ก ารเล่ น เสี ย งเล่ น ค� ำอย่ า งไพเราะสร้ า ง
เสียงเสนาะอีกด้วย
โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน จึงเป็นวรรณคดีที่ไม่เพียงแต่
มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจเรื่องรามเกียรติ์ในภาพศิลาจ�ำหลัก
เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการสร้างสุนทรียรสหรืออารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ชมด้วยใน
เวลาเดียวกัน นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า วรรณศิลป์มีส่วนช่วยเสริมให้
การรับรสจากทัศนศิลป์มีความงดงามสมบูรณ์
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ความทรงจ�ำแห่งโลก. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔, หน้า ๑๘๓๒๐๑.
อรวรรณ  ทรัพย์พลอย. “โอ้วดั โพธิเ์ ป็นวัดกษัตริยส์ ร้าง ไม่โรยร้างรุง่ เรืองดังเมืองสวรรค์”.
ใน อรวรรณ ทรัพย์พลอย. (บรรณาธิการ). จารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจ�ำ
แห่งโลก. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน),
๒๕๕๔, หน้า ๒-๗.
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