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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งศึกษาลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่อง

รามเกียรติ์	 ในฐานะโคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ที่พนักรอบ

พระอุโบสถ	 วัดพระเชตุพน	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ใช้ศิลปะ

การประพันธ์อย่างหลากหลายเพื่อบรรยายภาพศิลาจ�าหลัก	 ได้แก่	 การน�าเสนอ

รายละเอียดเนื้อหาให้เข้าใจภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ	 การน�าเสนอตัวละครให้มี

ชีวิตโดยใช้ภาษาจินตภาพและภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก	และการใช้ภาษาที่ไพเราะ

งดงามจากการเล่นเสียงเล่นค�า	 ผลจากการใช้ศิลปะการประพันธ์ดังกล่าวท�าให้

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีความเหมาะสมในการใช้บรรยายภาพ	 เน่ืองจากช่วย

เสรมิความเข้าใจเรือ่งราวในภาพให้ชัดเจนข้ึน	ช่วยสร้างจินตนาการอันกว้างไกลแก่ผู้ชม	

รวมทั้งมีรสแห่งเสียงและค�าที่ไพเราะด้วย
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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�า

	 ตั้งแต่โบราณกาล	วรรณคดีมักมีความสัมพันธ์กับศิลปะแขนงอื่นๆ	อยู่เสมอ	

เช่น	 การขับร้องวรรณคดีเป็นล�าน�าต่างๆ	 การน�าวรรณคดีมาใช้ในการแสดง	 การน�า

เรือ่งราวจากวรรณคดไีปวาดเป็นจิตรกรรม	หรอืการประพนัธ์วรรณคดเีพือ่ใช้ประกอบ

กับทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม	การน�าวรรณคดีมาใช้ประกอบหรือ

ถ่ายทอดผ่านศิลปะแขนงต่างๆ	นี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของวรรณคดีที่ปรากฏทั้งใน

สังคมไทยและสังคมต่างๆ	ทั่วโลกมาช้านาน	

	 กล่าวเฉพาะวรรณคดทีีใ่ช้ประกอบกบัทศันศลิป์	ในสังคมไทยปรากฏวรรณคดี

ที่มีลักษณะดังกล่าวน้ีอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย	 เช่น	 โคลงภาพคนต่างภาษา เป็นโคลง

ประกอบรูปหล่อคนต่างภาษา	 ๓๒	 รูปซ่ึงตั้งอยู่ที่คูหาผนังศาลาราย	 วัดพระเชตุพน	

โคลงจารึกติดไว้ที่ผนัง	อธิบายรูปละ	๒	บท	โคลงภาพฤๅษดีดัตน	เป็นโคลงประกอบรปู

ปั้นฤๅษีดัดตน	 วัดพระเชตุพน จารึกประดับไว้บนผนังในศาลารายทั้ง	 ๑๖	 หลัง

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	 เป็นโคลงประกอบศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับ

อยู ่ที่พนักรอบพระอุโบสถ	 วัดพระเชตุพน	 จารึกความเรียงเรื่องรามเกียรติ์	 เป็น

ความเรยีงเล่าเรือ่งจิตรกรรมฝาผนังเรือ่งรามเกยีรติ	์ประดบัอยูใ่นศาลาทศิพระมณฑป	

๔	 หลัง	 วัดพระเชตุพน	 โคลงเรื่องรามเกียรต์ิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เป็นโคลง

ประกอบจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์	 จารึกประดับอยู่บนเสารอบพระระเบียง	

โคลงสุภาษิตประจ�าภาพ	วัดพระศรรีตันศาสดาราม	เป็นโคลงประกอบจิตรกรรมทีว่าด

จากสุภาษิตไทยต่างๆ	จารกึใต้ภาพซ่ึงวาดบนบานแผละประตแูละหน้าต่างในพระอุโบสถ	

และโคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นโคลงประกอบภาพวาดเหตุการณ์ส�าคัญใน

พระราชพงศาวดาร	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกสรร

เหตุการณ์ให้ช่างวาดข้ึน	 และมีพระราชด�าริให้กวีราชส�านักและพระบรมวงศานุวงศ์

ที่มีฝีมือช่วยกันแต่งโคลงประกอบภาพ	ซึ่งพระองค์ก็ทรงร่วมพระราชนิพนธ์ด้วย

	 ในบรรดาวรรณคดทีีใ่ช้ประกอบกบัทศันศลิป์ดงักล่าวน้ี	เรือ่งหน่ึงทีม่ลัีกษณะ

เด่นทีน่่าสนใจน�ามาศกึษา	คอื	โคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ ์ซ่ึงประพนัธ์ขึน้เพือ่จารกึก�ากบั

ใต้ภาพศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ที่พนักรอบพระอุโบสถ	วัดพระเชตุพน
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	 ศิลาจ�าหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 เมื่อ

ครั้งมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน	 ลักษณะเด่นของศิลาจ�าหลักและโคลงภาพ

เรื่องรามเกียรติ์ชุดนี้มีหลายประการ	ประการแรก	หากพิจารณาบริบทการสร้างสรรค์

งานชุดน้ีจะเห็นได้ว่า	 ศิลาจ�าหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์น้ีเป็นผลงานศิลปะ

ทีส่�าคญัชุดหน่ึงของยคุรตันโกสินทร์ตอนต้น	เพราะสร้างข้ึนในโอกาสส�าคญัของยคุสมยั	

คือ	 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่	 และเกิดขึ้นจากพระราชด�าริและ

พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	ประการที่สอง เนื้อหาของ

เรื่องรามเกียรติ์ที่เลือกมาน�าเสนอในภาพศิลาจ�าหลักและโคลงมีรายละเอียดเน้ือหา

ค่อนข้างยาว	คอื	มเีน้ือหาเริม่ตัง้แต่ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนถงึตอนพระราม

รบชนะศกึสหสัเดชะ	โดยน�าเสนอผ่านศลิาจ�าหลัก	๑๕๒	ภาพ	แต่ละภาพมโีคลงประกอบ	๑	

บท	ประการทีส่าม การน�าเสนอศิลาจ�าหลักประกอบคู่กับโคลงท�าให้ศิลปะชุดนี้มีความ

โดดเด่น	เนื่องจากท�าให้ผู้ชมได้รับรสจากศิลปะ	๒	แขนงพร้อมกัน	คือ	รสจากทัศนศิลป์

และวรรณศิลป์	 และเห็นได้ชัดว่ามีความจงใจที่จะให้ศิลปะทั้ง	 ๒	 แขนงดังกล่าวเกาะ

เกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างมาก	ดังเห็นได้จากการที่ภาพ	๑	ภาพ	มีโคลงก�ากับ	๑	บท	การ

ประกอบเข้าคู่กันแบบ	๑	ต่อ	 ๑	 ระหว่างภาพกับโคลงนี้	 ท�าให้เห็นว่าโคลงแต่ละบทมี

ความส�าคัญมาก	เพราะจะต้องสามารถเล่าและอธิบายภาพได้อย่างครบถ้วน	

	 ด้วยเหตทุีศ่ลิาจ�าหลักและโคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ	์วดัพระเชตพุน	มีลักษณะ

เด่นทั้งด้านสถานภาพ	เนื้อหา	และวิธีการน�าเสนอดังกล่าวข้างต้น	จึงน่าจะมีการศึกษา

พิจารณาคุณค่าของผลงานศิลปะดังกล่าวอย่างลึกซ้ึง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคลงภาพ

เรื่องรามเกียรติ์ซ่ึงเป็นวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษ	 คือรังสรรค์ข้ึนเพื่อใช้ประกอบ

ทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรมอย่างเฉพาะเจาะจง	

	 จากการส�ารวจงานวิจัยและงานวิชาการที่ผ่านมาพบว่า	มีการศกึษาโคลงภาพ

เรือ่งรามเกยีรติ ์ วัดพระเชตพุน	อยูพ่อสมควร	เช่น	นิยะดา	เหล่าสุนทร	 (๒๕๓๙)	 ได้สอบ

ค้นและศึกษาโคลงเรื่องนี้จากต้นฉบับตัวเขียน	จนพบโคลงบางบทที่ขาดหายไปในฉบับ

ที่ตีพิมพ์ก่อนน้ี	 และได้น�าโคลงมาเรียงล�าดับให้ประกอบกับภาพอย่างถูกต้องสมบูรณ์	

เสาวณิต	 วิงวอน	 (๒๕๓๔)	 ศึกษาลักษณะส�าคัญของศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์และ

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	 วัดพระเชตุพน	 พบว่าองค์ประกอบของศิลาจ�าหลักเรื่อง

รามเกียรติ์มีลักษณะตามแนวคตินิยมของประติมากรรมไทย	 และมีคุณค่าทั้งในด้าน
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ประตมิากรรมและวรรณคด	ีส่วนโคลงภาพมเีน้ือเรือ่งและการด�าเนินเรือ่งตรงกบัเรือ่ง

รามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่	 ๑	 เป็นส่วนใหญ่	 ยกเว้นบางตอนที่ต่างออกไป

งานวิจัยอีกเรื่องหน่ึงที่ส�าคัญคือ	 วิทยานิพนธ์ของปวีณา	 ร่าเริง	 (๒๕๓๙)	 ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์เรื่องรามเกียรติ์	โดยเปรียบเทียบข้อมูล

หลากหลายกลุ่ม	 เช่น	 เปรียบเทียบเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 กับ

จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	และศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์	

วัดพระเชตุพน	เปรียบเทียบจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	กับ

โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่จารึกในสมัยรัชกาลที่	๕	และเปรียบเทียบศิลาจ�าหลักเรื่อง

รามเกียรติ์กับโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	วัดพระเชตุพน	ในส่วนที่ศึกษาโคลงภาพเรื่อง

รามเกียรติ์	วัดพระเชตุพน	พบว่า	ลักษณะของโคลงส่วนใหญ่เป็นการอธิบายแบบภาพ

ต่อภาพที่แยกส่วนกัน	 และมีโคลงบางส่วนที่บรรยายเป็นภาพเหตุการณ์ต่อเน่ืองกัน

มากกว่า	๑	บทเน่ืองจากภาพแสดงเหตกุารณ์ต่อกนั	มไิด้แยกส่วนกนั	ส่วนความสัมพนัธ์

ระหว่างศิลาจ�าหลักกับโคลงเรื่องน้ีพบว่าเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลกัน	 คือ	 ภาพช่วยให้

เข้าใจสาระส�าคัญในโคลง	และโคลงก็ช่วยให้เข้าใจสาระส�าคัญในภาพ	นอกจากนี้ภาพ

และโคลงยังเสริมรายละเอียดให้แก่กันด้วย

	 จากการศกึษาศลิาจ�าหลักและโคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ	์วัดพระเชตพุน	ในเบือ้งต้น

ควบคู่กับการศึกษางานวิชาการต่างๆ	 ดังกล่าว	 ท�าให้เห็นว่ามิติหน่ึงที่น่าสนใจของ

วรรณคดเีรือ่งน้ีทีน่่าจะศกึษาให้ละเอียดชดัเจน	คอื	ลักษณะเด่นด้านศลิปะการประพนัธ์

ของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะโคลงที่ใช้ประกอบประติมากรรม	 ซ่ึงยังมีการ

ศึกษาอธิบายไม่มากนัก	 แม้วิทยานิพนธ์ของปวีณา	 ร่าเริง	 (๒๕๓๙)	 จะมีโคลงเรื่องน้ี

เป็นข้อมูลหน่ึงในการศึกษาดังสรุปไว้ข้างต้น	 แต่ก็เน้นศึกษามิติบทบาทที่สัมพันธ์กัน

ระหว่างโคลงกับภาพ	มิได้เน้นเรื่องวิธีการประพันธ์หรือวรรณศิลป์ในโคลง	ด้วยเหตุนี้	

บทความนี้จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวนี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 บทความน้ีมุ่งวิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพ

เรื่องรามเกียรติ์	 วัดพระเชตุพน	 ในฐานะที่โคลงเรื่องน้ีมิใช่โคลงเล่าเรื่องรามเกียรติ์
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โดยทั่วไป	แต่เป็นโคลงส�าหรับเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในภาพศิลาจ�าหลักซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้

โคลง	๑	บทประกอบภาพ	๑	ภาพ	

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

	 บทความน้ีจะศกึษาศลิาจ�าหลักและโคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ	์วัดพระเชตุพน	

จากหนังสือ	 ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ฉบับที่วัด

พระเชตุพน	 จัดพิมพ์เมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๓๙	 เน่ืองจากเป็นฉบับที่รูปศิลาจ�าหลักและโคลง

มีความสมบูรณ์ครบถ้วน	 โดยรูปศิลาจ�าหลักในหนังสือเล่มน้ีเป็นฝีมือการถ่ายภาพ

ของนายระบลิ	บุนนาค	ส่วนโคลงซ่ึงรวบรวมและจัดเรยีงประกอบภาพไว้อย่างสมบูรณ์

ในหนังสือเล่มนี้	เกิดจากการสอบค้นต้นฉบับตัวเขียนของ	ศ.ดร.นิยะดา	เหล่าสุนทร

ภูมิหลังความส�าคัญของวัดพระเชตุพน 
สถานที่ประดับศิลาจ�าหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์

	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เป ็นพระอารามหลวงช้ันเอก	 ชนิด

ราชวรมหาวิหาร	เดิมชื่อว่าวัดโพธารามหรือมักเรียกกันว่า	วัดโพธิ์	สันนิษฐานว่าสร้าง

ขึ้นในสมัยอยุธยาราวรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๒๔๖)
๑

	 ในปี	พ.ศ.	๒๓๓๑	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รัชกาล

ที่	 ๑	 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรเห็นวัดมีความช�ารุดทรุดโทรมมาก	 จึงมี

พระราชศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามสมบูรณ์	 การบูรณปฏิสังขรณ์เริ่มตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	๒๓๓๖	ใช้เวลา	๗	ปี	๕	เดือน	๒๘	วัน	จึงแล้วเสร็จ
๒
	ในครั้งนั้น	พระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมพีระราชด�ารใิห้จารกึเหตกุารณ์การบูรณปฏิสังขรณ์

ไว้เป็นหลักฐานด้วยเรียกว่า	 “จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน	 ครั้งรัชกาลที่	 ๑”
๓
 

 
๑	
อรวรรณ	 ทรัพย์พรอย	 (บรรณาธิการ),	 จารึกวัดโพธ์ิ: มรดกความทรงจ�าแห่งโลก 

(กรุงเทพฯ:	บริษัท	อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง	จ�ากัด	(มหาชน)	๒๕๕๔),	หน้า	๒

 
๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๗.

 
๓	
นิยะดา	 เหล่าสุนทร	 (บรรณาธิการ),	 ประชุมจากรึกวัดพระเชตุพน พิมพ์ครั้งที่หก	

(กรุงเทพฯ:	คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน,	๒๕๔๔),	หน้า	๕๑.
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นอกจากน้ี	 ยังมีพระราชด�าริให ้จารึกต�ารายาและปั ้นรูปฤๅษีแสดงท่าดัดตน

ประดิษฐานไว้ที่ศาลารายด้วย	 ซ่ึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงถึงพระราชประสงค์

ที่จะให้วัดแห่งน้ีเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงสรรพความรู้ต่างๆ	 เมื่อการปฏิสังขรณ์

แล้วเสรจ็	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ

ให้มีงานฉลองสมโภชในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๔๔	 และพระราชทานนามวัดว่า	 “วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาวาศ”	 ซ่ึงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	

ทรงแปลงสร้อยนามใหม่เป็น	 “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”	 วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามนี้มีความส�าคัญในฐานะเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่	๑

	 ในเวลาต่อมา	พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	ทอดพระเนตร

เห็นความช�ารุดทรุดโทรมของวัดซ่ึงว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มาช้านาน	 จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๕	

การปฏิสังขรณ์ครั้งน้ีนับว่าส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพราะ	 “นอกจากจะมีการซ่อมแซมในส่วน

ที่ช�ารุดทรุดโทรมแล้ว	 ปรากฏการณ์ใหม่ก็ได้เกิดขึ้น	 น่ันก็คือ	 การเผยแพร่วิทยาการ

ทั้งปวงไปสู่มวลชน	 โดยกระท�าในรูปของการจารึกลงในแผ่นศิลา	 ปวงชนชาวไทยจึงมี

โอกาสได้เรียนรู้สรรพวิชาตามความสนใจของแต่ละคน”
๔

	 สรรพวิทยาการที่พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันตรวจสอบช�าระและรวบรวมเพื่อ

จารึกลงในแผ่นศิลาน้ันมีหลากหลายแขนง	 เช่น	 พระพุทธศาสนา	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 เวชศาสตร์	 อักษรศาสตร์	 และประวัติศาสตร์	 จารึกดังกล่าวประดับอยู่

ตามอาคารและสิง่ก่อสร้างต่างๆ	ทัว่ทัง้พระอาราม	เช่น	พระอุโบสถ	พระวิหาร	ระเบยีง

คด	 และศาลารายต่างๆ	 อันก่อให้เกิดคุณูปการที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย	 คือ	 ท�าให้

ภูมิปัญญาความรู้ที่ส�าคัญและได้รับการส่ังสมมาช้านานของชาติได้รับการจารึกและ

เผยแพร่สู ่สาธารณชนในวงกว้าง	 สมกับที่วัดแห่งน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย	และเมือ่ปี	พ.ศ.๒๕๕๔	องค์การศกึษา	วิทยาศาสตร์	และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (ยูเนสโก)	 ได้ประกาศรับรองข้ึนทะเบียนจารึกวัดโพธิ์

 
๔	
นิยะดา	 เหล่าสุนทร,	 ศิลาจ�าหลักเร่ืองรามเกียรต์ิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

(กรุงเทพฯ:	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,	๒๕๓๙),	หน้า	๑๐.
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เป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลกในระดับนานาชาติ	ซึ่งนับเป็นการประกาศเกียรติคุณให้

เป็นทีป่ระจักษ์ว่า	จารกึวัดโพธิน้ี์มคีณุค่าและความส�าคญัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัโลก	

ภูมิหลังและลักษณะของศิลาจ�าหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ ์

วัดพระเชตุพน 

 ๑. ภูมิหลังและลักษณะของศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ 

	 ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรต์ิสลักลงบนแผ่นหินอ่อน	 ประดับอยู่ที่พนักรอบ

พระอุโบสถของวัดพระเชตพุน	เริม่ตัง้แต่ทศิตะวันออกของพระอุโบสถ	และเรยีงล�าดบั

แบบเวียนขวาหรือทักษิณาวรรตไปจนจบที่ทิศเหนือของพระอุโบสถ	

	 เน้ือหาของศิลาจ�าหลักเริ่มตั้งแต่ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนจบลงที่

ตอนพระรามรบชนะศกึสหสัเดชะ	การเลือกเน้ือหาช่วงดงักล่าวมาน�าเสนอนับว่ามคีวาม

เหมาะสมอย่างยิง่	เน่ืองจากเป็นช่วงทีแ่สดงจุดเริม่ต้นความขดัแย้งระหว่างพระรามกบั

ทศกัณฐ์	 อีกทั้งยังประกอบไปด้วยตอนย่อยต่างๆ	 ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทย	

กล่าวคือ	 เนื้อหาของภาพเริ่มต้นจากเหตุการณ์พระรามกลับจากตามกวางและสังหาร

มารีศซ่ึงเปิดช่องให้ทศกัณฐ์เข้าลักนางสีดา	 อันเป็นชนวนให้เกิดสงคราม	 ส่วนเน้ือหา

หลังจากน้ันก็ประกอบไปด้วยตอนย่อยๆ	 ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี	 เช่น	

ตอนหนุมานถวายแหวน	 ตอนหนุมานเผาลงกา	 ตอนนางลอย	 ตอนจองถนน

ตอนศึกไมยราพ	 ตอนนาคบาศ	 และตอนศึกสหัสเดชะ	 นอกจากน้ี	 การที่ภาพจบลง

ที่ตอนพระรามรบชนะศึกสหัสเดชะโดยหนุมานเป็นผู้ใช้ตรีตัดเศียรสหัสเดชะ	 ก็ถือ

เป็นการเลือกจบการน�าเสนอภาพได้ดี	 เน่ืองจากเป็นศึกใหญ่ที่พระรามน�าทัพออกรบ

ด้วยตนเอง	และเพียงทหารเอกก็สามารถสังหารยักษ์ซ่ึงมีฤทธิ์มากได้

	 ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์น้ีมีทั้งหมด	 ๑๕๒	 ภาพ	 แบ่งเป็นทิศตะวันออก	

๓๒	ภาพ	ทิศใต้	๔๔	ภาพ	ทิศตะวันตก	๓๒	ภาพ	และทิศเหนือ	๔๔	ภาพ
๕
 

	 สมเด็จเจ้าฟ้า	กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	ทรงเห็นว่าศิลาจ�าหลักทั้ง	๑๕๒

ภาพนี้เป็นผลงานของ	“อาจารย์ใจ”	หรือ	หลวงพรหมพิจิตร	(ใจ)	ช่างเขียนคนส�าคัญ

 
๕	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๐-๑๒.
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ในสมัยรัชกาลที่	๓	 -	รัชกาลที่	๔	ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการ	“เขียนหนัง”	และเป็นผู้เขียน

หนังชุด	 “พระนครไหว”	 ที่งดงามเป็นที่เล่ืองลือ	 พระองค์ทรงสันนิษฐานว่าในการ

ท�าภาพศิลาจ�าหลักนี้	“เข้าใจว่าตัวอาจารย์ใจเป็นผู้เขียนให้ช่างสลัก”
๖

	 ศิลาจ�าหลักแต่ละภาพได้เลือกอนุภาคที่เป็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมส�าคัญ

มาน�าเสนอต่อกันไปตามล�าดับก่อนหลัง	 เช่น	 ภาพทศกัณฐ์ลักนางสีดา	 (ภาพที่	 ๒)

ภาพพระรามขึ้นศรหมายพิฆาตพาลี	 (ภาพที่	 ๖)	 ภาพนางสีดาผูกคอ	 (ภาพที่	 ๒๘)

ภาพหนุมานถวายแหวน	 (ภาพที่	 ๒๙)	 ภาพหนุมานเผากรุงลงกา	 (ภาพที่	 ๔๑)	 ภาพ

เบญกายเข้าเฝ้านางสีดา	(ภาพที	่๗๒)	ภาพไมยราพหงุยา	(ภาพที	่๑๐๖)	ภาพพระลกัษมณ์

ต้องศรนาคบาศ	(ภาพที่	๑๒๑)	และภาพพระรามออกศึก	(ภาพที่	๑๔๕)	

	 การเลือกอนุภาคจากเรื่องรามเกียรติ์ในช่วงตอนดังกล่าวมาน�าเสนอเป็น

ภาพศิลาจ�าหลักพบว่า	 ช่างได้เลือกเฉพาะอนุภาคที่โดดเด่นหรือมีผลส�าคัญต่อการ

ด�าเนินเรื่องมาร้อยเรียงอย่างกระชับ	โดยอาจข้ามเนื้อหาหรืออนุภาคบางตอนไป	เช่น	

หลังจากตอนพระรามแผลงศรท�าลายเศียรอินทรชิตแล้ว	 ในเรื่องรามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์รัชกาลที	่ ๑	 ได้กล่าวถึงการเผาศพอินทรชิตที่เขานิลกาลา	 จากน้ันเป็น

ตอนทศกัณฐ์น�าทัพออกรบพร้อมด้วยสิบรถ	เมื่อสิบรถสิ้นชีวิต	ทศกัณฐ์จึงหย่าทัพ	และ

ขอให้สหัสเดชะและมูลพลัมช่วยออกรบซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของตอนศึกสหัสเดชะ	 แต่ใน

ศิลาจ�าหลัก	 หลังจากน�าเสนอภาพอินทรชิตถูกท�าลายเศียรในภาพที่	 ๑๓๖	 แล้ว

ภาพที่	 ๑๓๗	 ซ่ึงอยู่ถัดไป	 ก็น�าเสนอตอนศึกสหัสเดชะทันที	 โดยแสดงภาพสหัสเดชะ

และมูลพล�าเข้าเฝ้าทศกัณฐ์เพื่อ	 “ด�าริราชการ”	 ท�าศึกกับฝ่ายพระราม	 จะเห็นว่าภาพ

ศิลาจ�าหลักได้ข้ามเหตุการณ์ตอนเผาศพอินทรชิตและตอนทศกัณฐ์กับสิบรถยกทัพ

ออกรบ

	 ในด้านการน�าเสนอภาพศิลาจ�าหลัก	 มีข้อสังเกตว่า	 ศิลาจ�าหลักบางภาพ

มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อส่ือความหมายของเหตุการณ์ได้อย่างชาญฉลาด	 เช่น

ภาพที่	 ๒๗	 ภาพทศกัณฐ์พยายามเกี้ยวพาราสีนางสีดา	 ในภาพนี้	 ช่างได้สลักรูปเทียน

ติดไฟตั้งไว้อยู่ระหว่างทศกัณฐ์กับนางสีดา	 เพื่อส่ือความหมายให้ผู้ชมทราบว่าเกิด

ความ	 “ร้อน”	 ขึ้น	 อันท�าให้ทศกัณฐ์ไม่สามารถเข้าใกล้นางได้	 หรือบางภาพมีการ

 
๖
 สาส์นสมเด็จ ภาค ๒ 	(กรุงเทพฯ:	คลังวิทยา	๒๔๔๙),	หน้า	๔๒๒
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วาดเหตุการณ์ที่ต่อเน่ืองกัน	 ๒	 เหตุการณ์ซ้อนกันอยู่ในภาพเดียวได้อย่างกลมกลืน

ได้แก่	 ภาพที่	 ๑๓	 ภาพยักษ์ปักหล่ันพ้นค�าสาปกลับเป็นเทวดา	 ในภาพน้ีมีภาพองคต

ก�าลังลูบตัวยักษ์ปักหล่ันให้พ้นค�าสาปและภาพเทวบุตรซ่ึงอยู่ถัดออกไปจากตัวยักษ์

ปรากฏอยู่ร่วมกันในภาพเดียว	ภาพเทวบุตรนั้นก็คือยักษ์ปักหลั่นที่คืนกลับเป็นเทวบุตร

แล้ว	

รูปที่ ๑: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๒๗ ทศกัณฐ์พยายามเกี้ยวพาราสีนางสีดา 

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๗๒)

 ๒. ภูมิหลังและลักษณะของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์

 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์จารึกติดอยู่ใต้ศิลาจ�าหลักแต่ละภาพที่พนักรอบ

พระอุโบสถ	 วัดพระเชตุพน	 เริ่มต้นแผ่นแรกทางทิศตะวันออกและเรียงล�าดับแบบ

เวียนขวาตามภาพศลิาจ�าหลักไปส้ินสุดทีท่ศิเหนือของพระอุโบสถ	การเรยีงศลิาจ�าหลัก

และโคลงเป็นแบบทักษิณาวรรตนี้	 ท�าให้	 “การเดินดูภาพจึงเป็นการเดินเวียนขวาหรือ



โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: 

ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์

11

ประทักษิณรอบพระอุโบสถ	ซึ่งถือว่าเป็นมงคล”
๗
 

 โคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติแ์ต่งด้วยโคลงส่ีสุภาพ	จารกึก�ากบัใต้ภาพศลิาจ�าหลัก	

๑๕๒	ภาพ	ภาพละ	๑	บท	 รวมเป็น๑๕๒	บท	มีข้อสังเกตว่า	 ในต้นฉบับตัวเขียนของ

โคลงเรื่องน้ีตามที่นิยะดา	 เหล่าสุนทร	 (๒๕๓๙)	 ได้สอบค้นไว้	 มีโคลงปิดท้ายเพิ่ม

เข้ามาอีก	๒	บท
๘
 

	 กวีผู้นิพนธ์โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	ได้แก่	กรมหมื่นไกรสรวิชิต	หลวงชาญ

ภเูบศร์	หลวงสุวรรณอักษร	ขนุมหาสิทธโิวหาร	และนายนุช	มหาดเล็ก	ดงัมนีามปรากฏ

อยู่ช่วงท้ายของโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน	 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระ

มหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	ดังนี้

โคลงรามเรื่องรูปฉลัก ผู้เชลงลักษณคารม กรมไกรขุนมหาสิทธิ์ 

หลวงสุวรรณรจิตก็หลาย นายนุชชาญภูเบศร์ รอบเขตต์จาฤก

เรียง เฉลียงอุโบสถด�าบล ปราชญ์ยลลักษณสารสร้อย
๙

	 อย่างไรก็ตาม	แม้จะปรากฏนามกวีผู้นิพนธ์โคลงเรื่องนี้	แต่ไม่พบหลักฐานว่า

โคลงแต่ละบทเป็นผลงานของกวีคนใด	

	 คณะกวีผู้นิพนธ์โคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติน้ี์ล้วนแต่เป็นกวีผู้มฝีีมอื	ดงัปรากฏ

ว่าได้มีส่วนร่วมในการแต่งจารึกวัดพระเชตุพนหลายเรื่อง	 และจากหลักฐานผลงาน

ที่ปรากฏ	 แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าคณะกวีชุดน้ีต่างมีความรู้ความเช่ียวชาญในการแต่ง

โคลงอย่างยิ่ง	ดังจะขอยกตัวอย่างต่อไปนี้

 
๗	
เสาวณติ	วิงวอน,	“รามเกยีรติภ์าพสลักเงนิทีวั่ดพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม	ใน	กตญัชลี:	

ที่ระลึกในงานเกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา มรดกความทรงจ�าแห่งโลก

(กรุงเทพฯ:	บริษัท	อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง	จ�ากัด	(มหาชน)	๒๕๓๘),	หน้า	๑๘๖.

 
๗	
นิยะดา	 เหล่าสุนทร,	 ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

หน้า	๑๕.

	 โคลง	๒	บทสุดท้ายในต้นฉบับตัวเขียนดังกล่าวนี้	ไม่มีภาพสลักปรากฏ	เข้าใจว่าคงจะมิได้

น�าไปใช้ประกอบภาพ	เนื่องจากภาพสลักจบลงที่ภาพที่	๑๕๒	ซึ่งมีโคลงบทที่	๑๕๒	ประกอบ	ถัดจาก

นั้นไม่ปรากฏภาพหรือแผ่นจารึกของโคลง	๒	บทสุดท้ายดังกล่าว

	 ๙	
นิยะดา	เหล่าสุนทร,	ประชุมจากรึกวัดพระเชตุพน	หน้า	๓๕๔.
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	 -	 กรมหมื่นไกรสรวิชิต	 ทรงพระนิพนธ์โคลงจารึกไว้เป็นจ�านวนมาก	 เช่น

โคลงฤๅษีดัดตน โคลงภาพคนต่างภาษา และโคลงกลบทต่างๆ	เช่น	กลโคลงแยกทาง	

กลโคลงกบเต้นต่ายระยาง	และกลโคลงพรางขะบวน	

	 -	 หลวงชาญภูเบศร์	 เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงฤๅษีดัดตน โคลงภาพคนต่าง

ภาษา	และโคลงกลบทหลายบทที่จารึกบนศิลารอบพระอุโบสถ	เช่น	กลโคลงจาตุรทิศ	

และกลโคลงช้างประสานงา	

	 -	 หลวงสุวรรณอักษร	เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงฤๅษีดัดตน 

	 -	 ขุนมหาสิทธโิวหาร	เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงภาพคนต่างภาษา	และโคลงกลบท

หลายบทรอบเสาพระระเบียงพระอุโบสถช้ันใน	 เช่น	 กลโคลงนาคโสณฑิก	 และ

กลโคลงจักรราศี	

	 -	 นายนุช	มหาดเล็ก	เป็นกวีผู้ร่วมแต่งโคลงกลบท

 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีเน้ือหาอธิบายศิลาจ�าหลักแต่ละภาพ	 เริ่มตั้งแต่

ตอนพระรามกลับจากตามกวางจนถึงตอนพระรามรบชนะศึกสหัสเดชะ	 ดังจะยก

ตัวอย่างโคลงบทที่	๑	และบทที่	๑๕๒	มาแสดง	ดังน้ี

	 ตัวอย่างโคลงบทที่	 ๑	 จารึกประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๑	 ภาพพระราม

กลับจากตามกวาง	

	 รงงเรขราเมศร์ตั้ง	 เดอมแสดง	เรื่องฤๅ

รอนมฤคมารีศแปลง	 ล่อไท้

คอนคานผ่าพนัศแขวง	 ประสบพระ	นุชนา

เสนอเหตุอัคเรศใช้	 ติดเต้าตามองค์	

(นิยะดา	เหล่าสุนทร,	๒๕๓๙:	๒๑)

รูปที่ ๒: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๑ 

พระรามกลับจากตามกวาง

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๐)
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	 ตัวอย่างโคลงบทที่	๑๕๒	จารึกประกอบศิลาจ�าหลักภาพสุดท้าย	ภาพหนุมาน

สังหารสหัสเดชะ	

	 วายุบุตรองอาจเชื้อ	 ชาญชนะ

เข้าจับสหัสเดชะ	 เหยียบไว้

ชักตรีที่อุระ		 ฟันฟาด

ตัดเกศตัดกรให้	 พนิาศดว้ยเดชา	

(นิยะดา	เหล่าสุนทร,	๒๕๓๙:	๓๒๓)

รูปที่ ๓: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๑๕๒ 

หนุมานสังหารสหัสเดชะ

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๓๒๒)

	 เน้ือหาส่วนใหญ่ที่แสดงในภาพศิลาจ�าหลักและโคลงมีความสอดคล้องกับ

เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑	แต่บางช่วงมีเนื้อหาต่างออกไป	 เช่น	ตอน

อินทรชิตถูกศรของพระลักษมณ์
๑๐
	 ในฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวว่าอินทรชิตร่ายมนตร	์

๗	คาบแล้วลูบทั่วตน	ศรก็หลุด	 แต่ในภาพศิลาจ�าหลักและโคลงน�าเสนอว่า	 อินทรชิต

ต้องดื่มนมของนางมณโฑผู้เป็นมารดา	 จึงแก้พิษให้ศรหลุดได้	 เน้ือหาอีกตอนหน่ึง

ที่โคลงน�าเสนอรายละเอียดต่างจากเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 คือ	

ตอนที่หนุมานลอบเข้าไปในปราสาททศกัณฐ์และเห็นทศกัณฐ์บรรทมอยู่กับนางมณโฑ	

ในฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวว่า	 ตอนแรกหนุมานเข้าใจผิดคิดว่านางมณโฑคือนางสีดา	

จึงโกรธแค้นแทนพระราม	และชกัตรขีึน้หมายจะตดัเศยีรนาง	แต่เมือ่เข้าไปใกล้	จึงเหน็ว่า

นางผู้น้ีคือนางมณโฑ	 ในตอนเดียวกันน้ี	 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์มีรายละเอียด

ต่างไปจากฉบับพระราชนิพนธ์เล็กน้อย	 คือ	 กล่าวว่าหลังจากหนุมานจับตรียกข้ึน

 
๑๐	
เสาวณิต	 วิงวอน,	 จารึกเรื่องรามเกียรติ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ใน	 อรวรรณ	

ทรัพย์พลอย	(บรรณาธิการ)	จารึกวัดโพธิ์ มรดกในควาททรงจ�าแห่งโลก 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)	ได้สอบค้นจนพบต้นฉบบัตวัเขยีน

ของโคลงเรือ่งน้ีทีม่โีคลงครบถ้วนสมบูรณ์	คอื	ต้นฉบับตวัเขยีนเลขที	่๖๐๓	ซ่ึงเกบ็รกัษา

ไว้ที่ส่วนภาษาโบราณ	 กองหอสมุดแห่งชาติ	 จึงได้น�ามาตรวจสอบรวมทั้งเรียงล�าดับ

โคลงให้ตรงกับภาพ	และตีพิมพ์ในหนังสือ	ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม	(๒๕๓๙)	ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาบทความนี้

ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ ์

วัดพระเชตุพน: วรรณศิลป์ที่ใช้ประกอบทัศนศิลป์ 

	 จากการศึกษาศิลปะการประพันธ์ในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์พบว่า	 ใน

ภาพรวม	 แม้โคลงเรื่องน้ีจะมีกวีร่วมกันแต่งหลายคน	 แต่ลีลาการประพันธ์มีความ

ราบรืน่กลมกลืนตลอดเรือ่งประหน่ึงเป็นผลงานของกวีคนเดยีวกนั	ผลการศกึษาพบว่า	

ศิลปะการประพันธ์ที่โดดเด่นในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ในฐานะวรรณคดีที่ใช้

ประกอบทัศนศิลป์มี	 ๓	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหาให้เข้าใจ

ภาพอย่างชัดเจนและเป็นระบบ	การน�าเสนอตัวละครให้มีชีวิต	และการใช้ภาษาที่

ไพเราะงดงาม	ดังน้ี

 ๑. ศิลปะในการน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหาให้เข้าใจภาพอย่างชัดเจนและ

เป็นระบบ

	 ปวีณา	 ร่าเริง
๑๑
	 ศึกษาโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์พบว่าวิธีการหลักที่โคลง

 
๑๑	
ปวีณา	ร่าเริง,	รามเกียรติ์: ความสัมพันธ์ระหว่างรรณกรรมกับทัศนศิลป์	วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบณัฑิต	วิชาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๒๕๓๙,	

หน้า	๑๑๙-๑๒๑.
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ใช้อธิบายเน้ือหาในภาพ	 คือการช้ีแจงให้ทราบว่าภาพแสดงเรื่องราวอะไรและผนวก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพเข้าไปด้วยเพื่อให้ทราบที่มาก่อนจะถึงเหตุการณ์ในภาพ

หรือเหตุการณ์ต่อไปจากภาพ	

	 ผลการศกึษาในบทความน้ีพบว่า	นอกจากวิธกีารดงักล่าวแล้ว	โคลงเรือ่งน้ียงั

มีศิลปะในการน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหาในลักษณะอ่ืนๆ	 ด้วย	 ซ่ึงเป็นวิธีการที่แสดง

ให้เห็นว่ากวีสามารถใช้โคลงแต่ละบทเล่าเรื่องราวในภาพแต่ละภาพได้อย่างชัดเจน

และเป็นระบบ	

	 จากการศึกษาพบว่า	 วิธีการน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหาในโคลงเรื่องน้ีมี

ด้วยกัน	๕	ลักษณะ	ได้แก่	แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งที่ตรงกับภาพและมากกว่า

ที่ปรากฏในภาพ	 แสดงรายละเอียดค�าพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ	 แสดง

รายละเอียดเวลาในภาพ	 แสดงรายละเอียดที่เป็นช่ือสถานที่ในภาพ	 และแสดง

รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละบาทของโคลงอย่างเป็นระบบ	ดังนี้

  ๑.๑ แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ท่ีตรงกับภาพและมากกว่าท่ีปรากฏ

ในภาพ

	 	 จากการศึกษาพบว่าวิธีการส�าคัญที่โคลงแต่ละบทใช้ในการเล่าเรื่องใน

ภาพศิลาจ�าหลัก	 คือการแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ตรงกับ

ภาพควบคู่กับการเสริมรายละเอียดเหตุการณ์อ่ืนๆ	 ที่ภาพมิได้แสดงไว้	 รายละเอียด

ที่ตรงกับภาพ	 คือ	 การระบุว่าตัวละครในภาพเป็นใครและก�าลังท�าอะไร	 ส่วน

รายละเอียดที่เสริมเข้ามามากกว่าที่ปรากฏในภาพ	 มักเป็นข้อมูลส�าคัญที่ช่วยเสริม

ให้เข้าใจเหตุการณ์หรือการกระท�าของตัวละครในภาพมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 ที่มาที่ไปหรือ

สาเหตุของการกระท�าในภาพ	 เหตุการณ์ก่อนหน้าภาพ	 เหตุการณ์หลังจากภาพ	 และ

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ	กับเหตุการณ์ในภาพ	ดังจะยกตัวอย่างโคลง

บางบทมาแสดง	ดังนี้



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘16

	 ตัวอย่างโคลงบทที่	๑๐๘	ตอนไมยราพสะกดทัพและอุ้มพระรามไป	

	 ศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๑๐๘	แสดงภาพไมยราพก�าลังอุ้มพระราม	หากพิจารณา

การน�าเสนอเนื้อหาในโคลงบทที่	๑๐๘	ดังที่ยกมาข้างต้น	จะเห็นว่ามีทั้งรายละเอียดที่

ตรงกันกับภาพและรายละเอียดอ่ืนๆ	 ที่ภาพมิได้แสดงไว้	 ส่วนที่เล่าตรงกับภาพ	 คือ

บาทที	่๒	ทีก่ล่าวว่า	“บ่าแบกพระหรวิงศ์	รบีเต้า”	ขณะทีบ่าทที	่๑	เป็นการเล่าเหตกุารณ์

ก่อนหน้าภาพว่า	ไมยราพสามารถ	“เข้าถงึองค์”	พระรามได้	ส่วนบาทที	่๓	และ	๔	เป็นการ

เล่าเหตุการณ์หลังจากภาพว่า	ไมยราพอุ้มพระราม	“ช�าแรกแผ่นดิน”	กลับไปยังบาดาล	

และน�าพระรามใส่กรงขังให้	“ยักษ์เฝ้า”	ไว้

	 ริภาพไมยราพเข้า	 ถึงองค์

บ่าแบกพระหริวงศ์	 รีบเต้า

ช�าแรกแผ่นดินลง	 ยังภพ	ตนนา

กรงใส่ไว้ยักษ์เฝ้า	 ห่อนให้ใครปลอม	

(นิยะดา	เหล่าสุนทร	๒๕๓๙,	:	๒๓๕)

รูปที่ ๔: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๑๐๘ 

ไมยราพสะกดทัพและอุ้มพระรามไป

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๓๔)
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	 ตัวอย่างโคลงบทที่	๑๒๑	ตอนศึกอินทรชิต

 อินทรชิตฤทธิรุทขึ้น	ศรสาตร	มาฤๅ 

กลายกลับเป็นนาคบาศ	 พ่านพื้น	

ไล่รัดเหล่าลิงดาษ-		 ดาอยู่	

ทั้งพระลักษมณ์ฤๅฟื้น		 สลบสิ้นสมประดี	

(นิยะดา	เหล่าสุนทร,	๒๕๓๙:	๒๖๑)

รูปที่ ๕: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๑๒๑ 

อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๖๑)

	 ศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๑๒๑	 แสดงภาพอินทรชิตแผลงศรนาคบาศ	 โคลงที่ใช้

บรรยายภาพน้ีเล่าเหตุการณ์ตรงกับภาพในบาทแรกที่กล่าวว่า	 “อินทรชิตฤทธิรุทขึ้น	

ศรสาตร	มาฤๅ”	ขณะที่อีก	๓	บาทต่อมาบรรยายให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการ

แผลงศรดังกล่าวซ่ึงไม่ปรากฏในภาพ	 กล่าวคือ	 บาทที่	 ๒	 กล่าวว่าศรของอินทรชิต

“กลายกลับเป็นนาคบาศ”	 บาทที่	 ๓	 กล่าวว่านาคพากันเล้ือย	 “ไล่รัด”	 เหล่าพลวานร

บาทที่	 ๔	 กล่าวว่านาคได้เล้ือยเข้ารัดพระลักษมณ์จน	 “สลบสิ้นสมประดี”	 จะเห็นว่า

แต่ละบาทดังกล่าวท�าให้ผู้ชมภาพเข้าใจอานุภาพของศรนาคบาศและผลที่เกิดขึ้น

จากการแผลงศรดังกล่าวอย่างชัดเจน	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘18

	 ตัวอย่างโคลงบทที่	๙๘	ตอนหนุมานถวายศีรษะของภาณุราช

	 ศิลาจ�าหลักภาพที่	๙๘	แสดงภาพหนุมานพร้อมหมู่วานร	๓	นายก�าลังเข้าเฝ้า

พระราม	 เพื่อน�าศีรษะของภาณุราชมาถวาย	 ในภาพปรากฏเฉพาะรูปหนุมานกับวานร	

๓	 นาย	 ไม่ปรากฏรูปพระราม	 โคลงที่ใช้ประกอบภาพน้ีน�าเสนอเน้ือหาตรงกับภาพใน	

๒	 บาทแรก	 ดังที่กล่าวว่าหนุมานและหมู่วานรน�าศีรษะของภาณุราชมา	 “น�าถวาย”

แต่	 ๒	 บาทสุดท้ายของโคลงน�าเสนอรายละเอียดที่ไม่ปรากฏในภาพ	 คือกล่าวว่า

พระรามสรรเสริญชื่นชมวีรกรรมของหนุมาน	 ซ่ึงเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมหรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์ในภาพ	แต่ภาพมิได้แสดงไว้

	 ในการน�าเสนอรายละเอียดเหตกุารณ์ในโคลง	ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์ก่อนหน้า

ภาพ	เหตกุารณ์ในภาพ	เหตกุารณ์หลังจากภาพ	หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั

กบัภาพ	พบว่าเป็นการน�าเสนออย่างกระชบัรวบรดั	เน่ืองด้วยข้อจ�ากดัด้านจ�านวนค�าใน

โคลงและเงือ่นไขทีต้่องบรรยายภาพให้จบความภายใน	๑	บท	ด้วยเหตน้ีุ	ในบางกรณีจึง

อาจต้องอาศยัพืน้ความรูเ้ดมิของผู้ชมประกอบด้วยจึงจะเข้าใจภาพและโคลงได้ชดัเจน

ขึ้น	เช่น	โคลงบทที่	๑๑๑	ตอนหนุมานสังหารไมยราพ	

 ชูเศียรภาณุราชน้อม	 น�าถวาย

พร้อมหมู่พานรนาย	 แน่นน้อม

สมเด็จพระนารายณ์	 เลอโลกย์

ยกชอบหณุมานย้อม		 ยศเยื้อนสรรเสริญ

(นิยะดา	เหล่าสุนทร,	๒๕๓๙:	๒๑๕)

รูปที่ ๖: ศิลาจ�าหลักภาพที่ ๙๘ 

หนุมานถวายศีรษะของภาณุราช

(ที่มา: นิยะดา เหล่าสุนทร, ๒๕๓๙: ๒๑๔)
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 หนุมานหารหักเข้า โรมรัน

โจมจับไมยราพยัน เหยียบไว้

มือขวาแกว่งขรรค์ฟัน เศียรขาด

ซ้ายบีบแมลงภู่ให้ ยักษ์ร้ายวายวาง
๑๒

	 โคลงบทดังกล่าวใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๑๑๑	 ซ่ึงแสดงภาพหนุมาน

ก�าลังเงื้อมือจะสังหารไมยราพซ่ึงล้มลงอยู่ที่พื้นและถูกหนุมานเหยียบไว้	 รายละเอียด

ใน	 ๒	 บาทแรกเป็นการบรรยายภาพที่ปรากฏในศิลาจ�าหลัก	 คือ	 กล่าวว่าหนุมานเข้า	

“โรมรัน”	 “โจมจับ”	 และ	 “เหยียบ”	 ไมยราพไว้	 ส่วน	๒	บาทสดุท้ายบรรยายเหตกุารณ์

ต่อเนือ่งจากภาพ	คอื	หนมุาน	“ฟันเศียร”	ไมยราพขาด	และมือซ้าย	“บีบแมลงภู่”	ท�าให้

ไมยราพส้ินชีวิต	 การกล่าวว่าหนุมานสังหารไมยราพโดยการ	 “บีบแมลงภู่”	 ในบาท

สุดท้ายดังกล่าวน้ีเป็นการกล่าวอย่างกระชับรวบรัด	 มิได้อธิบายว่าเหตุใดการ

“บีบแมลงภู่”	จึงท�าให้ไมยราพ	“วายวาง”	กรณีนี้	ผู้ชมอาจต้องมีพื้นความรู้มาก่อนว่า

ไมยราพได้ถอดดวงใจเป็นแมลงภู่ทองตามการท�าพิธีของ	 “พระสุเมธมหาฤๅษี”
๑๓

วิธีสังหารไมยราพ	จึงต้องท�าลายแมลงภู่นั้น

  ๑.๒ แสดงรายละเอียดค�าพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ

	 	 วิธกีารหน่ึงทีโ่คลงภาพเรือ่งรามเกยีรติม์กัใช้ในการเล่าเรือ่ง	คอื	การแสดง

รายละเอียดที่เป็นค�าพูดหรือบทสนทนาของตัวละครในภาพ	 ซ่ึงมักใช้ประกอบภาพที่

ตัวละครแสดงท่าทางพูดคุยกันหรือภาพที่ตัวละครบริวารก�าลังเข้าเฝ้าตัวละครผู้เป็น

นาย	 วิธีการน้ีอาจเรียกได้ว่าโคลงได้ท�าหน้าที่	 “พูด”	 แทนตัวละครในภาพ	 ท�าให้ผู้ชม

เข้าใจอย่างชัดเจนว่าตัวละครในภาพก�าลัง	“พูด”	อะไร	ซึ่งค�าพูดที่ถ่ายทอดผ่านโคลงนี้	

มกัเป็นค�าพดูส�าคญัทีส่่งผลต่อเหตกุารณ์หรอืตวัละคร	และช่วยเสรมิให้เข้าใจเรือ่งราว

ในภาพต่อไป	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 
๑๒	
นยิะดา	เหล่าสุนทร,	ศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หน้า	

๒๔๑.

 
๑๓	
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,	บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๓ 

(กรุงเทพฯ:,	๒๕๔๐),	หน้า	๑๗๑.
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	 	 ตัวอย่างโคลงบทที่	 ๘๖	 และ	 ๘๗	 ตอนพระรามให้สุครีพพิจารณาโทษ

ของหนุมานกับนิลพัท	 โคลงทั้ง	 ๒	 บทแสดงรายละเอียดค�าพูดของพระรามและ

สุครีพ	ดังนี้

 จักรีพิโรธแล้ว บรรหาร

นิลพัทหณุมานพาล พวกนี้

ท�าการบ่เป็นการ เกิดก่อ กวนนา

สุครีพจงปรึกษาชี้ ชอบใช้เยียไฉน
๑๔
 

 สุครีพทูลท่านไท้ โดยชบัด

ขีดขินชอบนิลพัท อยู่รั้ง

เกณฑ์ผลพฤกษาจัด มาส่ง

หณุมานมอบพลทั้ง หมดให้ท�าถนน
๑๕
 

	 ศลิาจ�าหลักภาพที	่๘๖	แสดงภาพพระรามประทบัอยูใ่นพลับพลา	มพีระลักษมณ์

น่ังอยู่ด้านล่าง	 ท�าท่าทางพูดคุยกัน	 โคลงบทที่	 ๘๖	 ที่ยกมาข้างต้นแสดงค�าพูดของ

พระรามซ่ึงกล่าวแก่สุครีพว่า	 ให้สุครีพเป็นผู้พิจารณาตัดสินโทษนิลพัทและหนุมาน

ซ่ึงวิวาทกันขณะท�าภารกิจจองถนน	 แม้ในภาพน้ีจะไม่มสุีครพีปรากฏอยู	่ แต่เน่ืองจาก

ภาพถดัไปเป็นภาพสุครพีก�าลังเข้าเฝ้าพระราม	จึงท�าให้ค�าพดูของพระรามในโคลงบทน้ีมี

ความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปยังภาพถัดไปได้

	 ศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๘๗	 ซ่ึงอยู่ถัดมา	 แสดงภาพสุครีพพาหนุมานและนิลพัท

เข้าเฝ้าพระราม	แต่ไม่มรีปูพระรามในภาพ	โคลงบทที	่๘๗	น้ีได้น�าเสนอค�ากราบทลูของ

สุครีพว่า	เห็นควรให้ส่งนิลพัทกลับไปรั้งเมืองขีดขิน	คอยส่งเสบียงอาหารมาให้กองทัพ	

ส่วนหนุมานให้คุมพลไปจองถนนต่อให้ส�าเร็จ	

 
๑๔	
นิยะดา	 เหล่าสุนทร,	 ศิลาจ�าหลักเร่ืองรามเกียรติ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, 

หน้า ๑๙๑.

 
๑๕	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๙๓.
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	 บทสนทนาระหว่างพระรามกบัสคุรพีทีแ่สดงในโคลงทัง้	๒	บทดงักล่าวน้ี	ส่งผล

ส�าคญัต่อหนุมานและนิลพัท	 เน่ืองจากเป็นค�าตัดสินโทษของตัวละครทั้งคู่	 และส่งผล

ต่อเหตุการณ์ต่อไป	คือ	หนุมานรับหน้าที่หลักในการคุมพลจองถนน	ขณะที่นิลพัทหมด

บทบาทส�าคัญลง

  ๑.๓ แสดงรายละเอียดเวลาในภาพ 

	 	 วิธีการเล่าเรื่องอีกลักษณะหน่ึงที่พบในโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	 คือ

การระบุรายละเอียดของช่วงเวลาขณะที่เกิดเหตุการณ์ในภาพ	ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดที่ภาพ

ศิลาจ�าหลักไม่อาจน�าเสนอได้	 เช่น	 โคลงบทที่	๑๘	ตอนหนุมานเหาะเกินกรุงลงกา

ไปถงึอาศรมของพระดาบส	โคลงระบุว่าช่วงเวลาทีห่นุมานเหาะไปถงึอาศรมพระดาบส

เป็นช่วง	“สายัณห์”	หรือเวลาเย็น	หรือโคลงบทที่	๒๘	ตอนนางสีดาผูกคอ	โคลงระบุว่า

นางสีดา	“ขึ้นผูกพระสอ”	กับกิ่งไม้ตอน	“สามยามย�่าฆ้อง”	ดังตัวอย่าง

 พอสามยามย�่าฆ้อง คนหลับ

ขึ้นผูกพระสอกับ กิ่งไม้

หณุมานมุ่งมองขยับ คอยอยู่

พอโลดรองรับได้ ตัดผ้าวางลง
๑๖
 

  ๑.๔ แสดงรายละเอียดที่เป็นชื่อสถานที่ในภาพ

  โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์บางบทแสดงรายละเอียดที่เป็นชื่อของฉาก

สถานที่ในภาพด้วย	 ซ่ึงช่วยเสริมให้ผู้ชมเข้าใจแจ่มชัดขึ้นว่าเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้น

ที่ใด	 เช่น	 ศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๔	 แสดงภาพสุครีพทูลเชิญพระรามให้ปราบพาลี	 มีฉาก

หลังเป็นต้นไม้	 โคลงที่ใช้ประกอบภาพน้ีระบุรายละเอียดว่าพระรามประทับอยู่ที่ป่า	

“กัทลี”	 หรือศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๖๓	 แสดงภาพชมพูพานและพลวานร	 มีฉากหลัง

เป็นต้นไม้	 โคลงที่ใช้ประกอบภาพน้ีระบุว่าชมพูพานพาพลวานรมารอเข้าเฝ้าพระราม

ซ่ึงประทับอยู่ที่เขา	 “คันธกาลา”	 อีกตัวอย่างหน่ึง	 คือ	 ศิลาจ�าหลักภาพที	่ ๙๙	 แสดง

 
๑๖	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๗๕.
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ภาพพระรามประทับอยู่ท่ามกลางพระลักษมณ์และพลวานร	 มีฉากหลังเป็นต้นไม	้

โคลงทีใ่ช้ประกอบภาพน้ีระบุว่าพระรามประทบัอยูท่ี	่“เขามรกต”	และมบัีญชาให้องคต

เป็นทูตถือสารไปกรุงลงกา	ดังตัวอย่าง

 แสดงองค์ราเมศเรื้อง เรืองยศ

ออกอาศน์เขามรกต ที่ใกล้

บัญชาสั่งองคต ไปสื่อ สารแฮ

โดยเยี่ยงสงครามได้ เหยียบชั้นชานเมือง 

  ๑.๕ แสดงรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละบาทของโคลงอย่างเป็นระบบ

  โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ไม่เพียงแต่แสดงรายละเอียดของเหตุการณ	์

ค�าพูด	 ช่วงเวลา	 และสถานที่เพื่อให้เข้าใจภาพอย่างแจ่มชัดเท่าน้ัน	 แต่ยังน�าเสนอ

รายละเอียดดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วย	 กล่าวคือ	 โคลงแต่ละบทมักน�าเสนอ

รายละเอียดเหตุการณ์	 ๔	 เหตุการณ์	 โดยแต่ละบาทแสดงเหตกุารณ์	 ๑	 เหตกุารณ์	

เช่น	โคลงบทที	่๑๓๒	ตอนอินทรชติดืม่นมนางมณโฑเพื่อให้ศรหลุด

	 	ขึ้นเฝ้าชนนิศไท้	 ทูลวอน	

เสวยกษิรสินธุ์ศร	 หลุดแล้ว	

ทูลลาบาทบิดร	 มาตุเรศ	

เตรียมหมู่มารทวยแกล้ว	 ออกร้ารณรงค์
๑๘

	 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า	 แต่ละบาทของโคลงแสดงเหตุการณ์	 ๑	

เหตุการณ์ที่ต่อเน่ืองกัน	 บาทที่	 ๑	 กล่าวว่าอินทรชิตข้ึนเฝ้านางมณโฑผู้เป็นมารดา

บาทที่	๒	กล่าวว่าอินทรชิตดื่มน�้านมจากอกนางมณโฑท�าให้ศรหลุด	บาทที่	๓	กล่าวว่า

อินทรชิตจึงทูลลาทศกัณฐ์และนางมณโฑออกรบ	 และบาทที่	 ๔	 กล่าวว่าอินทรชิต

เตรียมทัพเพื่อออกรบ

	 ในโคลงบางบท	 บาทแรกอาจมิได้แสดงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมตัวละคร

ทันที	 แต่เป็นการแนะน�าหรือกล่าวถึงช่ือตัวละคร	 จากน้ันจึงพรรณนาภาพเหตุการณ์

 
๑๗	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๑๗.

 
๑๘	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๘๓.
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หรือพฤติกรรมของตัวละครในอีก	๓	บาทถัดไป	โดยแต่ละบาทแสดงภาพเหตุการณ์ที่

ต่อเนื่องกัน	เช่น	โคลงบทที่	๖๓	ตอนชมพูพานและพลวานรรอเข้าเฝ้าพระราม	ดังนี้

 จักรกฤษณ์พิศณุไท้ ทิวา วงศ์เฮย

สถิตย์อาศน์คันธกาลา เมื่อเช้า

ชมพูขีดขินพา- นรนบ บาทแฮ

คอยราชด�าริเฝ้า นับร้อยคอยฟัง
๑๙	

	 โคลงที่ยกมาข้างต้น	 บาทแรกกล่าวถึงตัวละครพระรามโดยมิได้แสดง

พฤติกรรม	บาทที่	๒	กล่าวว่า	พระรามประทับอยู่ที่เขาคันธกาลาในเวลาเช้า	บาทที่	๓	

กล่าวว่าชมพูพานพาพลวานรนับร้อยมารอเข้าเฝ้าพระราม	 และบาทที่	 ๔	 กล่าวว่า

ชมพูพานและพลวานรรอฟังพระด�าริของพระรามอย่างใจจดใจจ่อ

	 มีข้อสังเกตว่า	 โคลงส่วนใหญ่มักขึ้นต้นค�าแรกในลักษณะเดียวกัน	 คือ	 ใช้

ค�าที่หมายถึงการตั้งต้นอธิบายภาพ	 หรือหมายถึงการตั้งต้นเล่าเรื่อง	 เช่น	 ค�าว่า

“แสดงภาพ”	 “แสดงรูป”	 “ริรูป”	 “ริภาพ”	 “ปาง”	 “แถลงปาง”	 “แถลงความ”	 และ	

“จ�าหลัก”	

	 กล่าวโดยสรุป	 วิธีการน�าเสนอรายละเอียดเน้ือหาในโคลงทั้ง	 ๕	 ลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้นน้ี	 เป็นศิลปะการประพันธ์ที่ประกอบเข้ากันแล้ว	 ช่วยเสริมให้ผู้ชม

เข้าใจเรื่องราวในภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าการชมภาพเพียงอย่างเดียว

 ๒. ศิลปะในการน�าเสนอตัวละครให้มีชีวิต

 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ไม่เพียงน�าเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจนเป็นระบบ	แต่

ยังน�าเสนอตัวละครในภาพศิลาจ�าหลักให้มี	“ชีวิตจิตใจ”	ด้วย	โดยการใช้ภาษาจินตภาพ

น�าเสนอกิริยาท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างชัดเจน	และใช้ภาษาแสดง

อารมณ์ความรู้สึกมิติต่างๆ	 ของตัวละคร	 อันช่วยเสริมให้ผู้ชมเกิดจินตนาการที่กว้าง

ไกลยิ่งขึ้นในการชมภาพ	ดังนี้

 
๑๙	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๘๕.
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  ๒.๑ น�าเสนอตัวละครให้มีชีวิตโดยใช้ภาษาจินตภาพ

	 	 การใช้ภาษาจินตภาพหรอืถ้อยค�าทีส่ื่อให้เหน็ภาพเป็นลักษณะเด่นประการ

หน่ึงของโคลงภาพเรื่องรามเกียรต์ิ	 และเป็นวิธีการส�าคัญที่ท�าให้ตัวละครในภาพ

ศิลาจ�าหลักซึ่งเป็นภาพนิ่ง	สามารถเคลื่อนไหวและแสดงกิริยาท่าทางได้ในจินตนาการ

ของผู้ชม	

	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ศิลาจ�าหลักส่วนใหญ่มักแสดงภาพการต่อสู้ระหว่าง

ตัวละคร	 โคลงส่วนใหญ่จึงมักใช้ถ้อยค�าพรรณนาภาพท่าทางการต่อสู้ของตัวละครใน

ภาพ	เช่น	ภาพท่าทางการเคลือ่นไหวในการต่อสู้	ภาพการใช้อาวุธ	ภาพท่าทางการท�าร้าย

หรอืสังหารศตัร	ู ภาพการตายของไพร่พล	 และภาพการยกทัพเคล่ือนพล	 ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

ตวัอย่างถ้อยค�าแสดงภาพท่าทางการเคล่ือนไหวในการต่อสู้	เช่น	โฉบชงิ	เฉวียนฉวัด	

ฉวัดเฉวียน	โจมจับ	โจนจับจ้อง	กลอกกลับรับกลางพล	วางวิ่งเข้าโหมหัก	โผนเผ่น

เข้า	ผันเผ่นขึ้น	ล้อมไล่เลี้ยว	 เวียนวิ่งร้องเป็นโกลา	วิ่งเตลิดเปิดเปิง	ถลันแล่นเข้า	

ไล่เลี้ยวจับ	โรมรุม	เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีรับ

ตัวอย่างถ้อยค�าแสดงภาพการใช้อาวุธ	 เช่น	 กวัดแกว่งตระบอง	 แกว่งขรรค์

พุ่งหอก	กวัดแกว่งอาวุธค้าง	ชักตรี	จับศรพาดสาย	แผลงผาด	(ศร)	หน่วงน้าว	(ศร)	

ตัวอย่างถ้อยค�าแสดงภาพท่าทางการท�าร้ายหรือสังหารศัตรู	 เช่น	 ตีต้อง	 โถมถีบ	

แขวะแหวะท้อง	 ฉุดฉีกแขนขาขว้าง	 ชักขาฉีก	 ฟันหัวหิ้ว	 ฟัดฟาด	 โจมจิกเกล้า	

จิกเกศ	ฟันเศียรขาด	ยันเหยียบไว้	หวดซ้ายป่ายขวา	ฟาดฟัดตัดหัวขว้าง

ตัวอย่างถ้อยค�าแสดงภาพการตายของไพร่พล	เช่น	เกลื่อนกลิ้งกลางดิน	ตายกลาด	

ตายกลาดดาษดิน	เกลื่อนกลางแปลง	กลิ้งเกลื่อนล้ม

ตัวอย่างถ้อยค�าแสดงภาพการยกทัพเคลื่อนพล	 เช่น	 แห่ซ้ายแซงขวา	 หลายหมู	่

หลายพวกหลายพัน	เสียงโห่โกลาล้น	

	 โคลงทีใ่ช้ภาษาพรรณนาภาพท่าทางการเคล่ือนไหวของตวัละครอย่างโดดเด่น

มีหลายบท	 เช่น	 โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๑๑๗	 ศิลาจ�าหลักดังกล่าว

แสดงภาพองคตก�าลังท�าร้ายพลยกัษ์โดยการเหยยีบไว้และเงือ้มอืขึน้	โคลงทีใ่ช้ประกอบ
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ภาพนี้ใช้ถ้อยค�าที่สร้างจินตนาการให้ภาพการต่อสู้ขององคตมีชีวิต	ดังนี้

 องคตวางวิ่งเข้า โหมหัก

รบรับทัพหน้ายักษ์ ควั่งคว้าง

หวดซ้ายป่ายขวาชัก ขาฉีก

ฟาดฟัดตัดหัวขว้าง เกลื่อนกลิ้งกลางดิน
๒๐

 

	 โคลงดังกล่าวใช้ถ้อยค�าที่แสดงให้เห็นภาพเคล่ือนไหวและภาพการต่อสู้ที่

ทรงพลังและรุนแรงน่ากลัว	 เช่น	 กล่าวว่าองคต	 “วางว่ิงเข้า”	 ไป	 “รบรับ”	 กับเหล่า

พลยักษ์	 โดยใช้อาวุธ	 “หวดซ้ายป่ายขวา”	และ	 “ชักขา”	ยักษ์มา	 “ฉีก”	ทิ้ง	อีกทั้งยัง	

“ฟาดฟัดตัดหัว”	และ	“ขว้าง”	หัวยักษ์นั้นไป	“เกลื่อนกลิ้งกลางดิน”	

	 อีกตัวอย่างหน่ึง	 คือ	 โคลงประกอบศลิาจ�าหลักภาพที	่ ๑๔๗	 ซ่ึงแสดงภาพ

พระลกัษมณ์ก�าลงัต่อสูก้บัมลูพล�า	 โคลงที่ใช้ประกอบภาพนี้ใช้ถ้อยค�าที่แสดงภาพกิริยา

ท่าทางการต่อสู้ของตัวละครอย่างชัดเจน	ดังนี้	

 มูลพล�าพระลักษณ์เข้า โจมจับ กันนา

เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีรับ ยะหยุ้ง

ต่างมุ่งต่างหมายขยับ ผลาญชีพ

พระยายักษ์ได้ทีผุ้ง หอกให้สังหาร
๒๑

 

	 โคลงดังกล่าวใช้ถ้อยค�าแสดงให้เห็นภาพที่มูลพล�าและพระลักษมณ์ต่าง

“เข้าโจมจับกัน”	 และต่อสู้โดย	 “เปล่ียนท่าเปล่ียนที”	 ไปมาอย่าง	 “ยะหยุ้ง”	 พัลวัน	

ต่างฝ่ายต่างมุ่งชิงจังหวะที่จะสังหารอีกฝ่าย	และเมื่อได้ที	มูลพล�าก็	“ผุ้ง	(พุ่ง)	หอก”	

ใส่พระลักษมณ์ทันที

  ๒.๒ น�าเสนอตัวละครให้มีชีวิตโดยการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึก

อย่างชัดเจน

	 	 การใช้ถ้อยค�าพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเป็นลักษณะเด่น

 
๒๐	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๕๓.

 
๒๑	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๑๓.
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อีกประการหน่ึงของโคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	 ที่ช่วยท�าให้ตัวละครในภาพมี	 “ชีวิต

จิตใจ”	และท�าให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในศิลาจ�าหลักอย่างแจ่มชัด	

เนื่องจากบางครั้งภาพไม่สามารถสื่ออารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ถ้อยค�าแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏโดดเด่นใน

โคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ	์มกัเป็นถ้อยค�าแสดงอารมณ์โกรธแค้นและอารมณ์โศกเศร้า

เสียใจ	 ซ่ึงกวีมีการหลากค�าอย่างหลากหลาย	 เน่ืองจากศิลาจ�าหลักส่วนใหญ่มัก

แสดงภาพการปะทะต่อสู้ของตัวละคร	 และมีการสูญเสียชีวิตหรือพ่ายแพ้ในการรบ	

ท�าให้ตัวละครมักอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นหรือเศร้าเสียใจ	ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างถ้อยค�าแสดงอารมณ์โกรธแค้น	 เช่น	 โกรธเกรี้ยว	 คุมเคียดแค้น	 สุดแค้น	

พิโรธ	เคืองเคียดแค้น	เคืองขัดแค้น	สุดจิตรคิดแก้แค้น	

ตวัอย่างถ้อยค�าแสดงอารมณ์เศร้าโศก	เช่น	สุดเทวษเศร้า	โศกเศร้า	โศกซ้ัน	อักอ่วน

เทวษ	 ก�าสรด	 ก�าสรดเศร้า	 ต่างโศกก�าสรด	 แสนศัลย์	 เศร้าแสนศัลย์	 โศกแสน

สงสาร	เศร้าสงสาร	

ตวัอย่างถ้อยค�าแสดงอารมณ์ความรูสึ้กอ่ืนๆ	เช่น	จนจิตรจ�าใจ	ใจเหมิ	เร่งร้อนใจถวิล	

รกัรุม่เร้า	

	 โคลงที่ใช้ภาษาพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกตัวละครอย่างโดดเด่นมีหลายบท	

เช่น	โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	๒	ตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดา

 แสดงภาพทศพักตร์อุ้ม อรษี ดาเอย

รีบออกนอกกุฎี ด่วนเต้า

ขึ้นรถเลื่อนลอยลี เลอลาศ มาแฮ

นงนุชสุดเทวษเศร้า สวาทร้างห่างเกษม
๒๒	

	 ศลิาจ�าหลักดงักล่าวแสดงภาพทศกณัฐ์อุ้มนางสีดา	มอืหน่ึงของนางจับยดึเสา

ของบรรณศาลาไว้	 ส่วนอีกมือหน่ึงวางประทับบนทรวงอก	 อันเป็นสัญลักษณ์ส่ือว่า

นางไม่ปรารถนาจะไปกบัทศกณัฐ์	แม้ภาพจะใช้สัญลักษณ์ดงักล่าวเพือ่ส่ืออารมณ์ความ

 
๒๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๓.
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รู้สึกของนางสีดาไปแล้ว	 แต่ถ้อยค�าในโคลงก็มีส่วนช่วยเสริมให้เข้าใจความรู้สึกของ

นางสีดาเด่นชัดขึ้น	 โดยใช้ถ้อยค�าพรรณนาว่านางสีดาน้ัน	 “สุดเทวษเศร้า”	 และ	

“ห่างเกษม”	คือโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งที่ต้องพรากจากพระรามไป

	 ตัวอย่างโคลงอีกบทหน่ึงที่พรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกตัวละครได้อย่าง

โดดเด่น	คือ	โคลงประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	๑๑๙	ตอนกุมภกรรณล้ม

 ศรศักดิ์ปักอกท้าว กุมภกัณฐ์

เจ็บปวดสุดร�าพรรณ เรียกน้อง

พิเภกตกใจถลัน กรกอด พี่นา

ต่างโศกก�าสรดร้อง สั่งเศร้าสงสาร
๒๓	

	 ศลิาจ�าหลักดงักล่าวแสดงภาพกมุภกรรณถกูศรปักอก	และพเิภกเข้าประคอง

ไว ้	 โคลงที่ ใช ้ประกอบภาพน้ีพรรณนาความเจ็บปวดของกุมภกรรณ	 รวมทั้ง

ความรกัและความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ระหว่างกมุภกรรณและพิเภกไว้อย่างชัดเจน	คือ	

กล่าวว่ากุมภกรรณรู้สึก	 “เจ็บปวดสุดร�าพัน”	 จากการถูกศรปักอก	 ฝ่ายพิเภกเมื่อ

เห็นพี่ชายต้องศรก็	 “ตกใจ”	 รีบถลันเข้าไปประคองกุมภกรรณ	 ต่างฝ่ายต่างก็	

“โศกก�าสรด”	และสั่งลากันด้วยความ	“เศร้าสงสาร”	นอกจากนี้	การที่โคลงพรรณนา

ภาพพิเภกวิ่ง	“ถลัน”	เข้าไปใช้	“กรกอด”	กุมภกรรณ	ยังเป็นการใช้ถ้อยค�าแสดงภาพที่

ช่วยเสรมิให้เข้าใจความรกัและความเป็นห่วงทีพ่เิภกมต่ีอผู้เป็นพีช่ายได้อย่างชัดเจนด้วย

 ๓. ศิลปะในการใช้ภาษาสร้างเสียงเสนาะไพเราะ

	 ศิลปะในการเล่าเรื่องรามเกียรต์ิอีกลักษณะหน่ึงในโคลงเรื่องน้ี	 คือ	 การใช้

ภาษาได้อย่างไพเราะงดงาม	 สร้างเสียงเสนาะให้แก่บทประพันธ์	 สมกับที่เป็นผลงาน

ของกวีผู้เชี่ยวชาญในการแต่งโคลง	 เช่น	การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ

ซึ่งปรากฏแทบทุกบท	การเล่นเสียงวรรณยุกต์	และการซ�้าค�า	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ	 เช่น	 โคลงที่ใช้ประกอบ

ศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๔๐	 ตอนหนุมานท�าอุบายบอกวิธีสังหารตนเองแก่ทศกัณฐ์	 มีการ

 
๒๓	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๕๗.
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เล่นเสียงสัมผัสหลายจุดดังนี้

	 มัดลิงเอาหนุ้นคลุก ปุกปุย

พระยายักษ์เห็นหยุกหยุย	 เยี่ยมยิ้ม

จับหอกแกว่งควันฉุย	 เปลวปลาบ

เพลิงวับจับจุดจิ้ม	 นุ่นไหม้ไฟโพลง
๒๔ 

 เนือ้หาของโคลงข้างต้นเป็นตอนทีห่นมุานท�าอบุายบอกทศกณัฐ์ให้น�านุน่และ

ผ้าชุบน�้ามันพันร่างหนุมานให้ทั่วแล้วเอาไฟจุด ซึ่งทศกัณฐ์ก็หลงเชื่อท�าตามนั้นและใช้

หอกแก้วสรุกานต์จดุไฟทีต่วัหนมุาน หนมุานจงึใช้ร่างตนเองเป็นเชือ้เพลงิเผาเมอืงลงกา 

โคลงบทดงักล่าวนีม้กีารเล่นเสยีงสมัผสัในหลายชดุ เช่น เล่นเสยีงสมัผสัพยญัชนะค�าว่า 

“ปุกปุย” เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�าว่า “(พระ) ยายักษ์” “หยุกหยุย” และ “เยี่ยมยิ้ม” 

เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�าว่า “เปลวปลาบ” และเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค�าว่า 

“จับจุดจิ้ม” รวมทั้งเล่นเสียงสัมผัสสระค�าว่า “คลุก ปุก” “วับจับ” และ “ไหม้ไฟ” 

 การเล่นเสยีงสมัผสัดงักล่าวไม่เพยีงแต่สร้างเสยีงเสนาะเท่านัน้ แต่ค�าทีม่เีสยีง

สัมผัสกันเหล่านั้นยังช่วยสื่อภาพอีกด้วย เช่น ค�าว่า “ปุกปุย” สื่อให้เห็นภาพที่หนุมาน

ถูกมัดและมีนุ่นห่อหุ้มตัวจนพองฟู หรือค�าว่า “เยี่ยมยิ้ม” ก็แสดงให้เห็นภาพการยิ้ม

อย่างกระหยิ่มใจของทศกัณฐ์ที่หลงคิดว่าจะสังหารหนุมานได้ หรือที่กล่าวว่าทศกัณฐ์

กวัดแกว่งหอกที่มี “เปลวปลาบ” ก็ส่ือภาพของหอกที่มีเปลวไฟวาบน่ากลัว ซึ่งเมื่อ

ประกอบเข้ากับค�าจินตภาพ “แกว่งควันฉุย” ก็ยิ่งเสริมให้เห็นภาพควันไฟพวยพุ่งจาก

หอกอย่างชัดเจน หรือถ้อยค�าที่ว่า “จับจุดจ้ิม” ก็ส่ือให้เห็นภาพท่าทางการจดุไฟของ

ทศกัณฐ์ที่น�าหอกไปจิ้มจุดไฟที่นุ่นซึ่งห่อตัวหนุมาน ท�าให้ “นุ่นไหม้ไฟโพลง” คือนุ่นท่ี

หุ้มตัวหนุมานลุกไหม้และเกิดเปลวไฟลุกโชติช่วง 

 ตัวอย่างการเล่นเสียงวรรณยุกต์ เช่น โคลงท่ีใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพ

ที่ ๑๘ ตอนหนุมานเหาะไปถึงอาศรมของพระนารทดาบส ดังนี้

 
๒๔ 
เรื่องเดียวกัน หน้า ๙๙.
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 สายัณห์บรรลุด้าว ดาบส

นาทบรมนารท หง่อมง้อม 

หณุมานมาดหมายทด ลองฤทธิ ท่านนา

วอนว่ามายาย้อม อยู่ยั้งยังสถาน
๒๕

 

	 โคลงข้างต้นเล่นเสียงวรรณยุกต์ค�าว่า	 “หง่อมง้อม”	 ซ่ึงไม่เพียงแต่มีเสียง

สูงต�่าที่ไพเราะเท่าน้ัน	 แต่ยังเด่นด้านความหมายอีกด้วย	 กล่าวคือ	 ค�าว่า	 “หง่อม”	

ส่ือให้เห็นภาพของพระดาบสที่แก่ชรามาก	 ส่วนค�าว่า	 “ง้อม”	 ซ่ึงแปลว่า	 ค้อมหรือ

น้อมลง	ก็สื่อให้เห็นภาพความชราของพระดาบสที่มีหลังโก่งหรือค้อมลง

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	ได้แก่	โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	๓๖	ตอนหนุมาน

ไล่ฆ่าพลยักษ์ของอินทรชิต	ดังนี้

  ลูกลมเรืองฤทธิร้าย แรงรณ

 ขึ้นกลุ่มกุมกาจผจญ  จับพลิ้ว

 กลอกกลับรับกลางพล  มารพ่าย หนีนา

 บ้างหั่นฟันหัวหิ้ว   คว่างคว้างกลางแปลง
๒๖

	 โคลงข้างต้นเล่นเสียงวรรณยุกต์ค�าว่า	“คว่างคว้าง”	ซึ่งเป็นค�าที่ช่วยสื่อภาพ

ดว้ยเช่นกัน	กล่าวคอื	ค�าว่า	“คว่าง”	ซึง่เป็นค�าเอกโทษของค�าว่า	“ขว้าง”	สือ่ให้เห็นภาพ

ของหนุมานที่ไล่	 “หั่นฟันหัว”	 เหล่าพลยักษ์และขว้างศีรษะยักษ์ไปกลางสนามรบ	ส่วน

ค�าว่า	“คว้าง”	ก็แสดงให้เห็นภาพที่ศีรษะของยักษ์เหล่านั้นลิ่วลอยไปในอากาศ

 ตัวอย่างการซ�้าค�า เช่น	 โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	 ๔๕	 ตอน

เหล่านางสนมเมืองลงกาพากันหนีไฟไหม้อย่างอลหม่าน	 โคลงบทน้ีมีการซ�้าค�าว่า

“ต่าง”	 และ	 “ร้อง”	 ซ่ึงนอกจากสร้างเสียงและจังหวะที่ไพเราะแล้ว	 ยังช่วยเน้นย�้า

ความหมายและส่ือให้เหน็ภาพทีเ่หล่านางสนมพากนัหนีไฟพร้อมกบัส่งเสียงร้องเรยีกหา

กันด้วยความสับสนวุ่นวาย	ดังนี้

 
๒๕	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๘.

 
๒๖	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๙๑.
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 พระสนมรมอบร้อน เปลวเพลิง

วิ่งเตลิดเปิดเปิง ป่าวพ้อง

ไปยังที่ชายเชิง เขาสัต นานา

ต่างร�่าต่างเรียกร้อง ร�่าร้องหากัน
๒๗

 

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	ได้แก่	โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลักภาพที่	๗๙	ตอนสุครีพ	

หนุมาน	 และนิลพัท	 แบ่งพลช่วยจองถนน	 โคลงบทน้ีซ�า้ค�าว่า	 “ผลัด”	 ซ่ึงช่วยเน้นย�า้

ให้เหน็ภาพของไพร่พลที่ผลัดเปลี่ยนกันช่วยขนหินและรับหินมาจองถนน	ดังนี้

 สุครีพนิลพัททั้ง หณุมาน

พาพวกพลถึงสถาน ท่าน�้า

ร่วมคิดแบ่งบริวาร สองพวก 

ผลัดรับผลัดขนปล�้า เปลี่ยนครั้งคราวแรง
๒๘

	 ตัวอย่างโคลงที่มีการซ�้าค�าอีกบทหนึ่ง	 ได้แก่	 โคลงที่ใช้ประกอบศิลาจ�าหลัก

ภาพที่	 ๑๔๔	 ตอนพลยักษ์ของมูลพล�าเคล่ือนทัพ	 โคลงบทน้ีมกีารซ�า้ค�าว่า	 “นับ”	 ซ่ึง

ช่วยเน้นย�า้ถงึจ�านวนอันมหาศาลของกองทพัยกัษ์	ดังนี้

 พลมารทัพหน้าหมู่ มูลพล�า

โตเติบก�าย�าด�า ดุดื้อ

ขี่โตตะกวดน�า พลพวก มาฤๅ

นับโกฎินับแสนอื้อ กาจกล้ากลางสมร
๒๙

 

 จากตวัอย่างทีย่กมาข้างต้น	แสดงให้เหน็ว่าการเล่นเสียงสัมผัสพยญัชนะและ

สัมผัสสระ	การเล่นเสียงวรรณยกุต์	และการซ�า้ค�าในโคลงภาพเรือ่งรามเกยีรติ ์ไม่เพยีง

แต่มคีวามส�าคญัในการสร้างความไพเราะเท่าน้ัน	แต่ยงัดเีด่นด้านความหมายทีช่่วยสือ่

 
๒๗	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๐๙.

 
๒๘	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๑๗๗.

 
๒๙	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๐๗.
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ภาพและสร้างจินตนาการแก่ผู้ชมภาพศิลาจ�าหลักอีกด้วย	 อันสะท้อนให้เห็นถึงความ

สามารถทางวรรณศิลป์ของกวีอย่างชัดเจน

	 กล่าวโดยสรปุ	ในการเล่าเรือ่งรามเกยีรติป์ระกอบภาพศลิาจ�าหลัก	โคลงภาพ

เรื่องรามเกียรติ์สามารถใช้ศิลปะการประพันธ์ได้อย่างเหมาะสม	 เน่ืองจากวิธีการ

ประพนัธ์ทัง้	๓	ลักษณะข้างต้นล้วนเป็นไปเพือ่มุง่ให้ผู้ชมเกดิความเข้าใจเรือ่งราวในภาพ

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 เกิดจินตนาการเห็นภาพท่าทางและการเคลื่อนไหวของตัวละคร	 และ

เข้าถงึอารมณ์ความรูส้กึของตวัละครได้มากกว่าการชมภาพเพยีงอย่างเดยีว	รวมทัง้ได้

รับรสไพเราะจากบทประพันธ์ด้วยในเวลาเดียวกัน	

บทสรุปและอภิปรายผล

	 ศิลาจ�าหลักและโคลงภาพเรื่องรามเกียรต์ิ	 วัดพระเชตุพน	 เป็นทัศนศิลป์

และวรรณศิลป์เรื่องรามเกียรติ์ที่ส�าคัญชุดหนึ่งของยุคสมัยรัชกาลที่	๓	ซึ่งเกิดขึ้นจาก

พระราชด�าริและพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นประดับไว้รอบพระอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อ

เล่าเรื่องรามเกียรติ์สู่สาธารณชนในอีกรูปแบบหนึ่ง	 นอกจากนี้	 ผลงานชุดนี้ยังถือเป็น

เครื่องแสดงฝีมือของศิลปินแห่งยุคสมัยด้วย	 เน่ืองจากรังสรรค์ขึ้นจากการประชุม

ช่างฝีมือเอกและกวีเอกผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งโคลงในยุคสมัยนั้น	

	 ในฐานะวรรณคดีที่ใช้ประกอบกับทัศนศิลป์	 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์

มกีารใช้ศลิปะการประพนัธ์หลากหลายลักษณะเพือ่ให้บรรลุจุดมุง่หมายในการบรรยาย

ภาพศิลาจ�าหลักเรื่องรามเกียรติ์	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ศิลปะการประพันธ์ที่โดดเด่นของโคลงภาพเรื่อง

รามเกียรติ์ คือ	 การใช้วิธีการเล่าเรื่องที่เน้นแสดงรายละเอียดต่างๆ	 ที่จ�าเป็นส�าหรับ

การเข้าใจเรือ่งราวในภาพอย่างกระชบั	ทัง้รายละเอียดทีเ่ป็นการบรรยายภาพโดยตรง	

และรายละเอียดอ่ืนๆ	ทีเ่สรมิเพิม่เตมิมากกว่าทีป่รากฏในภาพ	เช่น	สาเหตขุองเหตกุารณ์

ในภาพ	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาพ	เหตุการณ์ที่เป็นผลจากภาพ	เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ในเวลาเดียวกันกับภาพ	 ค�าพูดของตัวละครในภาพ	 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในภาพ	

และสถานที่ที่ปรากฏในภาพ	 นอกจากน้ี	 วิธีการส่ือความในโคลงแต่ละบทยังมีความ
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เป็นระบบด้วย	คือ	ส่วนใหญ่จะน�าเสนอบาทละ	๑	เหตุการณ์หรือ	๑	พฤติกรรม	ท�าให้

เข้าใจได้ง่ายไม่สับสน	 ผลการศึกษายังพบว่า	 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ใช้ภาษาได้

เหมาะแก่การเล่าเรื่องในภาพด้วย	คือ	ใช้ถ้อยค�าที่สื่อให้เห็นภาพท่าทางการเคลื่อนไหว

และถ้อยค�าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร	 ซ่ึงเป็นข้อจ�ากัดที่ภาพศิลาจ�าหลัก

ไม่อาจน�าเสนอได้ชัดเจน	 โคลงจึงมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ภาพมีชีวิตในจินตนาการ

ของผู้ชม	 นอกจากน้ี	 โคลงเรื่องน้ียังมีการเล่นเสียงเล่นค�าอย่างไพเราะสร้าง

เสียงเสนาะอีกด้วย	

 โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์	 วัดพระเชตุพน	 จึงเป็นวรรณคดีที่ไม่เพียงแต่

มีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจเรื่องรามเกียรติ์ในภาพศิลาจ�าหลัก

เท่าน้ัน	 แต่ยังมีบทบาทในการสร้างสุนทรียรสหรืออารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ชมด้วยใน

เวลาเดียวกัน	 นับเป็นตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่า	 วรรณศิลป์มีส่วนช่วยเสริมให้

การรับรสจากทัศนศิลป์มีความงดงามสมบูรณ์	
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