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บทคัดย่อ

 การขอพรเป็นเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ซึ่งปรากฏรวมอยู่

ในเน้ือหาส่วนใดส่วนหน่ึงของวรรณคด ีเช่น ประณามพจน์ และปณิธานของกวี โดยนิยม

ขอพรให้แก่ตัวกวีหรือบทประพันธ์เป็นส่วนใหญ่ การขอพรในวรรณคดีไทยมักปรากฏ

ในวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติ ซ่ึงเป็นขนบการประพันธ์หน่ึงที่มีลักษณะน่าสนใจ

และสืบทอดต่อเน่ืองกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เน้ือหาการขอพรใน

วรรณคดียอพระเกียรติจะกล่าวถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับ

ประชาชน โดยมวิีธกีารขอพรใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การขอพรแบบกล่าวแยกรายละเอียด

ขอพร และการขอพรแบบรวมส่ิงศักดิ์สิทธิ์และค�าขอพร การขอพรในวรรณคดียอ

พระเกียรติมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา กล่าวคือ การขอพรในวรรณคดี

ยอพระเกียรติสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่ ๑ กวีจะให้ความส�าคัญในการให้รายละเอียด

ถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์และพระมหากษัตริย์ผู ้รับพรอย่างมาก การขอพรในวรรณคดียอ

พระเกยีรตสิมยัรชักาลที ่๒ ถงึรชักาลที ่๓ กวีจะให้รายละเอียดพระมหากษัตรย์ิมากกว่า

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่จะกล่าวถึงช่ือเท่าน้ัน ส่วนการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติสมัย

รัชกาลที่ ๕ ถึงปัจจุบัน กวีจะขยายผู้รับพรจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวมาเป็น

พระบรมวงศานุวงศ์และบ้านเมืองประชาชนมากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การขอพร, วรรณคดียอพระเกียรติ, ขนบการประพันธ์
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Blessing in Thai Panegyric Literature 

Pattama Theekapraserlkul
๑

Abstract

 A blessing is one of contents in Thai literature which appears in 

some parts of a story such as invocation and intension of poet. It can be 

generally seen that the poet or the story are often blessed. A blessing in Thai 

literature often appears in panegyric literature which is a literary convention 

that is interesting as well as has been continued from Ayutthaya period to 

contemporary time. Contents of blessings in panegyric literature are composed 

of the holy thing, the king and the country with individuals. There are two 

attributes of blessings: the first is to describe the blessing in details, and the 

second is to include the holy thing and benediction in the blessing. Blessings 

in panegyric literature gradually change. That is to say, blessings in panegyric 

literature during Ayutthaya and Rama I period were focused on the details 

of the holy thing and the king is blessed. On the one hand, blessings in 

panegyric literature during Rama II and III period were emphasized on the 

king more than on the holy thing which was just mentioned only a name. 

Lastly, blessings in panegyric literature from Rama V to contemporary time 

have expanded the person who was blessed from the king to the royal family, 

country and individuals.

Keywords: blessing panegyric, literature literary, convention 
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บทน�า

 การขอพรเป็นวิถปีฏบัิตหิน่ึงในการสร้างขวัญก�าลังใจและความหวังให้แก่ชีวิต

ผู้คน การขอพรผูกตดิอยูก่บัส่ิงศกัดิสิ์ทธิท์ีเ่ช่ือกนัว่าสามารถอ�านวยพรให้เกดิส่ิงทีด่งีาม

และส่ิงที่ประสงค์ได้ ซ่ึงในศาสนาต่าง ๆ ก็มีการประกอบกิจเกี่ยวกับการสรรเสริญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมการขอพร เช่น ในศาสนาคริสต์มีเพลงสดุดีของดาวิด เมื่อเสด็จหนี

จากอิบซาโลมโอรสของพระองค์ ซ่ึงเป็นบทสวดสรรเสรญิพระเจ้าและขอพรจากพระเจ้า

ให้ตนรอดพ้นจากภยัและท�าลายศตัร ู(พระครสิตธรรมคัมภร์ีไทย ฉบบัอมตธรรมร่วม

สมัย, ๒๕๕๑, น.๖๖๕) ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีการแสดงความภักดีต่อเทพเจ้า

ด้วยการสวดบูชาและท�าพลีกรรม เพื่อให้เทพเจ้าพึงพอใจและบันดาลผลตามที่ร้องขอ 

ในศาสนาพุทธก็มีการขอพรในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพระปริตตะ การ

ขอพรจึงเป็นการตั้งจิตอธิษฐานขอพรและมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส�าคัญ

 นอกจากน้ัน การขอพรยังปรากฏร่วมกับการปฏิบัติกิจใดกิจหน่ึงที่ส�าคัญ

ในอดีตการประพันธ์วรรณคดีถือเป็นกิจที่ส�าคัญและต้องทุ่มเทก�าลังและสติปัญญา

ร้อยกรองเรือ่งราวออกมา กวีจึงประพนัธ์เน้ือความทีเ่ป็นการขอพรแทรกเป็นส่วนหน่ึง

ในการประพันธ์วรรณคดีไทย และยึดถือเป็นขนบหรือธรรมเนียมการแต่งสืบเน่ือง

ต่อกันมา การขอพรในวรรณคดีไทยไม่ได้ปรากฏในวรรณคดีทุกประเภท แต่ปรากฏใน

วรรณคดีประเภทยอพระเกียรติมากที่สุด ทั้งน้ีคงเป็นเพราะวรรณคดียอพระเกียรติ

มีเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับการสรรเสริญและสัมพันธ์กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์คล้ายการสรรเสริญ

ในศาสนาต่าง ๆ รวมถึงวรรณคดียอพระเกียรติก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ผู้อยู่

ในฐานะสูงสุดของบ้านเมือง การประพันธ์วรรณคดียอพระเกียรติจึงเป็นกิจอันส�าคัญ

ที่ต้องท�าให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อย 

 วรรณคดีประเภทยอพระเกียรติเป็นวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์

เพื่อสรรเสริญและยกย่องพระเกียรติของพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ เนื้อหาใน

วรรณคดีประเภทยอพระเกียรติของไทยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ประณามพจน์ 

เน้ือเรื่อง และสรุป ทั้งน้ีเน้ือหาในส่วนประณามพจน์น้ันเป็นค�าไหว้ครูในตอนต้นเรื่อง

ซ่ึงจะกล่าวบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ส่วนเน้ือเรื่องจะน�าเสนอพระราชประวัติและพระราช-

กรณยีกจิ และส่วนสรปุจะเป็นการถวายพระพรกษัตรย์ิ ขอพรให้ผู้แต่ง และรายละเอียด
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ในการแต่ง (เสาวณิต วิงวอน, ๒๕๓๐, น. ๖๙-๑๘๓) การขอพรในวรรณคดียอ

พระเกียรติของไทยเป็นเน้ือหารวมอยู่ในส่วนสรุป ซ่ึงมีรายละเอียดการประพันธ์

วรรณคดีเรื่องนั้นรวมอยู่ด้วย 

 จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติมี

ลักษณะที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และมีการคล่ีคลายทางเน้ือหาจากที่เข้มข้นมา

เป็นเนื้อหาที่มีเพื่อด�าเนินตามขนบการประพันธ์ บทความนี้จึงมุ่งจะศึกษาการขอพรใน

วรรณคดียอพระเกียรติของไทย โดยจะศึกษาวรรณคดียอพระเกียรติของไทยตั้งแต่

สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นลักษณะเนื้อหา วิธีการแต่ง และพัฒนาการของ

การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 ๑. เพื่อศึกษาลักษณะเน้ือหาและวิธีการแต่งของการขอพรในวรรณคดียอ

พระเกียรติของไทย

 ๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย

สมมติฐานของการศึกษา

 การขอพรเป็นขนบการประพันธ์หน่ึงในวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติ

ของไทยที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีเน้ือหาและมีวิธีการขอพรเกี่ยวข้องกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับประชาชน นอกจากน้ียังมีพัฒนาการเปล่ียนแปลง

ไปตามยุคสมัยอีกด้วย

ขอบเขตของการศึกษา

 บทความนี้จะศึกษาวรรณคดียอพระเกียรติของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง

ปัจจุบันที่มีปรากฏเนื้อหาการขอพร จ�านวน ๒๘ เรื่อง ได้แก่

 สมัยอยุธยา

 ๑.	 ยวนพ่ายโคลงดั้น   



การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย 77

 ๒.	 ค�าฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง

 ๓.	 โคลงสรรเสริญสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

 ๔.	 โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์

 สมัยธนบุรี

 ๑.	 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี

 สมัยรัตนโกสินทร์

 ๑.	 โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย	์

ของพระช�านิโวหาร

 ๒. โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย	ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๓. กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ของ 

นายมี มหาดเล็ก

 ๔. ยอพระเกียรติ	๓	รัชกาล ของพระยาไชยวิชิต (เผือก)

 ๕. โคลงหม่อมสุวรรณ

 ๖. ลิลิตของพระองค์เจ้าคัคณางยุคล (กรมหลวงพิชิตปรีชากร)

 ๗. โคลงของพระยามหาอ�ามาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ)

 ๘. กลอนสุภาพสรรเสริญพระเกียรติ แต่งราวปี พ.ศ. ๒๔๒๐

 ๙. โคลงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

 ๑๐. ร่ายดั้นของกรมหลวงพิชิตปรีชากร

 ๑๑. ฉันท์และกาพย์ห่อโคลงของหม่อมเจ้าเพิ่ม แต่งส�าหรับโรงเล้ียงเด็ก

ของพระอรรคชายาเธอฯ

 ๑๒. กลอนสุภาพของกรมพระนราธิปประพันธพงศ์

 ๑๓. โคลงของนายชิณ	รายะเลข

 ๑๔. กลอนกาพย์ของ	“เอกชน”	กล่าวเรื่องสวรรคต

 ๑๕. ฉันท์ของ	“เอกชน”

 ๑๖. โคลงสรรเสริญพระเกียรติเสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต	้

พ.ศ. ๒๔๖๐ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร
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 ๑๗. โคลงสรรเสรญิพระเกยีรตพิระเจ้ากรงุสยาม ของพระยาศรสุีนทรโวหาร

 ๑๘. ลิลิตสดุดีเรือพระร่วง ของพระยาศรีสุนทรโวหาร

 ๑๙. ค�าฉันท์ราชสดดุ	ีแลเฉลิมพระเกยีรตพิระวรกญัญาปะทาน	พระองค์เจ้า

วัลลภาเทวี	ของพระยาศรีสุนทรโวหาร

 ๒๐. พระภัทรมหาราชค�าฉันท์ ของสุวิทย์ พวงสุวรรณ

 ๒๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

 ๒๒. สองร้อยปีจักรีวงศ์	ของณรงค์ อิ่มเย็น และพีรพัฒน์ คงเพชร

 ๒๓. กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑. ท�าให้เห็นลักษณะการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย

 ๒. ท�าให้เห็นพัฒนาการของการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย

ขนบการประพันธ์การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย

 การขอพรเป็นธรรมเนียมทีม่ปีรากฏร่วมกบัการสรรเสรญิ และมปีรากฏอยูใ่น

คัมภีร์ศาสนา พระมหาสายัญ ศรีอ่อน (๒๕๕๐, น. ๘) อธิบายการขอพรในพระไตรปิฎก

ไว้ว่า

 นอกจากจะพบว่าในพระไตรปิฎกมธีรรมเนียมสรรเสรญิแล้ว 

ยังมีธรรมเนียมหรือคติการขอพร หรือสรรเสริญพร้อมทั้งแสดง

ความเคารพและขอพรปรากฏด้วยเช่นกัน เช่น ในขันธปริตตชาดก 

(ขุ.ชา. ๒๗/ ๒๕๕-๖/ ๗๔-๕) โมรปริตตชาดก (ขุ.ชา. ๒๗/ ๑๖๗/ 

๕๓) อาฏานาฏิยปริตตะ (ที.ปา. ๑๑/ ๒๐๙-๑๒/ ๒๐๙-๑๓) อังคุลิ

มาลปริตตะ (ม.ม. ๑๓/ ๕๓๑/ ๔๘๕) และวัฏฏกปริตตะ (ขุ.อ. ๓๓/ 

๒๙-๓๐/ ๕๘๘-๙) เป็นต้น ข้อความที่ปรากฏในบทเหล่านี้เป็นการ

สรรเสริญความดีความงาม จากน้ันก็อ้างเอาความดีงามของส่ิง

ทีส่รรเสรญิมาใช้ร้องขอให้ส่ิงดงีามอย่างใดอย่างหน่ึงเกดิขึน้ มกีาร

ขอความคุ้มครอง เป็นต้น อน่ึง ค�าว่าปริตตะ มีความหมายว่า
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ป้องกันหรือคุ้มครอง ดังน้ัน บทเหล่าน้ีจึงได้พัฒนาเป็นบทสวด

ที่ใช้ในพิธีกรรมสมัยหลัง

 นอกจากน้ี การขอพรยงัพบในยญัชพธิสีมยัพระเวททีเ่รยีกว่า “อาศสฺิ” ซ่ึงเป็น

ทั้งบทสรรเสริญและขอพร โดยจะใช้ขึ้นต้นและปิดท้ายยัญชพิธีสมัยพระเวท ในคัมภีร์

ฤคเวท บทสวดที่เป็นอาศิสจะต้องกล่าวหลังจากค�าสรรเสริญในพิธีกรรมเสมอ เช่น

ค�าสรรเสริญในคัมภีร์ฤคเวท “ท่านเทพอัศวินทั้งสอง ผู้มีความสว่างไสว ขอท่านจง

ช่วยชีวิตพวกเราให้ผ่านพ้นความมืด ขอท่านจงมอบความแข็งแกร่งให้พวกเราด้วย

เถิด” (พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, ๒๕๕๐, น. ๙) การขอพรในยัญชพิธีและพระไตรปิฎก

จะประกอบรวมอยู่กับการสรรเสริญเทพเจ้าและพระรัตนตรัย การขอพรจึงเป็นส่วน

ที่มาพร้อมกับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนา 

 ในวรรณคดียอพระเกียรติของเขมรประเภทจารึกสดุดีพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีมาก่อนวรรณคดียอพระเกียรติของไทยน้ันมีขนบการประพันธ์

อยู่ ๔ ประการ ได้แก่ การใช้ภาษาสันสกฤตและเป็นบทร้อยกรอง การเปิดเรื่องด้วย

บทประณามพจน์ การด�าเนินเนื้อเรื่องทั้งการกล่าวถึงสายตระกูลกษัตริย์และพระราช

กรณยีกจิ และการปิดท้ายเรือ่งด้วยการฝากสารของพระมหากษตัรย์ิ (นิพทัธ์ แย้มเดช, 

๒๕๕๙, น. ๑๐-๒๑) ทั้งน้ีไม่ปรากฏเน้ือหาการขอพรในจารึกสดุดีพระเกียรติพระมหา

กษัตริย์ แต่ในวรรณคดีเขมรทั่วไป (ประมาณปี พ.ศ. ๒๒๗๒ – ๒๕๒๑) มีขนบการแต่ง

ประณามพจน์ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ ๙ ประการ ได้แก่ ๑) ประณามพจน์ภาษาบาลี 

๒) บทไหว้หรือการประณาม ซึ่งประกอบด้วย บทนมัสการพระรัตนตรัย บทไหว้เทวดา

และเทพเจ้า บทไหว้ครูอาจารย์ บทไหว้มารดาบิดา บทยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

๓) การบอกนามผู้แต่ง ๔) การบอกประวัติโดยย่อของผู้แต่ง ๕) การบอกวัตถุประสงค์

ในการแต่ง ๖) การบอกที่มาของเรื่องที่แต่ง ๗) บอกระยะเวลาที่แต่ง ๘) ค�าอธิษฐาน 

๙) ค�าร้องขอของกวีให้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในงาน (ชาญชัย คงเพยีรธรรม, ๒๕๕๔, น. 

๓๙) ค�าอธิษฐานในประณามพจน์วรรณคดีเขมรทั่วไปจะเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับการขอพร

ให้กวีมีความสุขสวัสดี และขอเชิญให้ผู้รู้ช่วยแก้ไขบทประพันธ์ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมที่

คล้ายกับวรรณคดีไทยทั่วไป อาจเป็นการถ่ายทอดขนบการประพันธ์ระหว่างกันใน

ช่วงยุคหลัง
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 วรรณคดีไทยก็มีการประพันธ์บทขอพรรวมในเน้ือหาด้วย ซ่ึงน่าจะน�า

ธรรมเนียมการสรรเสริญและขอพรจากคัมภีร์ศาสนา ทั้งในพระไตรปิฎกของศาสนา

พุทธและยัญชพิธีของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาปรับเป็นขนบการประพันธ์วรรณคดีไทย 

คือ บทประณามพจน์ วรรณคดีไทยส่วนใหญ่จะเริ่มเรื่องด้วยบทประณามพจน์ เพื่อไหว้

บูชาสรรเสริญส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มประพันธ์

เรื่องราว การขอพรในวรรณคดีไทยจึงผูกพันอยู ่กับการสรรเสริญเทพเจ้าและ

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์เช่น บุณโณวาทค�าฉันท์ ตอนต้นเรือ่งมปีระณามพจน์กราบบูชาสิง่ศกัดิสิ์ทธิ์

จ�านวนมากและพระมหากษัตริย์จากน้ันก็เป็นถ้อยค�าอธิษฐานขอพรว่าให้กวีปราศจาก

ทุกข์โศก โรคภัย และสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ดังตัวอย่างที่ว่า

  หนึ่งข้อก็นบนิกรเทพ สถิตทั่วทิศาผลู

 ขอจงเจริญยศวตู นฤราศพาธา

  หนึ่งข้าก็นบบวรบง- กชบาทกระษัตร

 ผู้เฉลิมอยุธภิรมยา ยศโยคกรุงไกร

  ขอจงนฤทุกข์และนฤโศก นฤโรคนฤไภย

 สรรพสรรพโทษและจัญไร จงนิราศโภยพาล

(บุณโณวาทค�าฉันท ์ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๓, ๒๕๔๕, น. ๓๒๐) 

 อย่างไรก็ตาม วรรณคดีไทยบางเรื่องก็มีการขอพรอยู่ตอนท้ายเรื่องไม่ได้

อยู่ร่วมกับการสรรเสริญส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในบทประณามพจน์ โดยมีเน้ือหาเป็นการขอพร

ให้ส�าหรับตัวกวีที่ได้ประพันธ์งานส�าเร็จแล้ว เช่น อนิรุทธค�าฉันท์ มีเน้ือความขอพร

ในตอนท้ายเรื่องว่าขอให้กวีปราศจากโรคภัย ทุกข์โศก ขอให้ตั้งในศีลธรรม เจริญ

รุง่เรอืง อายยุนื และและท�ากจิตามทีต่ัง้ใจได้ส�าเรจ็ตราบจนกว่าจะนิพพาน ดงัตวัอย่าง

ค�าประพันธ์

  จงเผด็จเกลศรา คธิกสาลจงกษัย

 นฤพยาธินฤภัย นิราลัยนิรันดร

  นฤทุกขนฤโศก นฤโรคอาวรณ์

 เปนสวัสดิสุนทร มิศศกโสภา
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  แม้นไปบได้ดล อสังขัตยธรรมา

 บัญญาธิการา ขออุดหนุนในสันดาน

  ขอสถิตในสัจ จพิพัฒนโอฬาร

 นั้นข้าจงใสสานต์ ในคุณศีลทานา

  ขอจงเจริญสวัส ดิพิพัฒนเมธา

 ขอจงเจริญอา ยุสมอาตมยืนยง

  อรอรรถอาคม กิจใดอันใจจง

 ขอธารจ�านง สิทธิตราบนฤพาน ฯ

(อนิรุทธค�าฉันท์ ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๔๕, น. ๖๑๔-๖๑๕) 

 ส่วนวรรณคดีไทยประเภทยอพระเกียรติมีปรากฏการขอพรมากที่สุด

วรรณคดียอพระเกียรติของไทยในยุคแรกจะมีการขอพรประกอบเข้ากับเน้ือหา

ในส่วนปณิธานของกวีที่แสดงจุดมุ่งหมายของกวีในการประพันธ์วรรณคดีเรื่องน้ัน ๆ 

ดังปรากฏในเรื่องยวนพ่ายโคลงดั้น กวีอธิษฐานขอพรให้แก่บทประพันธ์และตัวกวีเอง

ว่าให้บทประพันธ์อยู่คู่กัลป์ แผ่นดินฟ้ามลายหายไปก็ขออย่าให้บทประพันธ์น้ีหายไป 

และขอให้กวีปราศจากโรคภัยและความเดือดร้อน ขอให้ประสบแต่ความสิริมงคล

ดังเนื้อความที่ว่า

  จงคงคู่กัลป์ปา ยืนโยค

 หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย ฯ

  ขอข้าแรมโรคร้อน อย่ามี หนึ่งเลย

 ขอข้ารสายพิฆน นาศม้วย

 ขอส�สิ่งศรีส� ศุขสาธุ เสวยแฮ

 แรงร�่ายศไท้ด้วย หึ่งรหรรษ ฯ

(ยวนพ่ายโคลงดั้น ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๑, ๒๕๔๐, น. ๓๔๕)

 ธรรมเนียมการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติในช่วงแรกน้ันยังคงคล้าย

กับวรรณคดีไทยทั่วไป ๒ ลักษณะ คือ ต�าแหน่งการขอพรจะยังปรากฏรวมอยู่กับ

เน้ือหาส่วนอ่ืนของวรรณคดี และเป้าหมายการขอพรยังอยู่ที่ตัวกวีและบทประพันธ์

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง วรรณคดีเรื่องค�าฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
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พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง มีการขอพรคล้ายกับการขอพรในยวนพ่ายโคลงดั้น	

คือต�าแหน่งของเน้ือหายังรวมอยู่กับเน้ือหาส่วนอ่ืน ซ่ึงในวรรณคดีเรื่องน้ีรวมอยู่ใน

ประณามพจน์ แต่สิ่งที่แตกต่างไป คือ ในค�าฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า

หลวงปราสาททอง มีเป้าหมายของพรที่แตกต่างไปจากยวนพ่ายโคลงดั้น คือ ไม่ได้

เพื่อบทประพันธ์และตัวกวี แต่ขอพรให้แก่พระมหากษัตริย์ คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปราสาททอง ให้มีความสุขส�าราญ และให้กษัตริย์ทั้งสามโลกมาบังคมนอบน้อมต่อ

พระองค์ ดังเนื้อความว่า

  ขอจงจ�าเริญสุขแลศาน - ติภิรมรมยา

 แด่จอมสุรินทร์วรนรา - ธิบดินทร์เสวยรมย์

  ท้าวทั่วทังไตรภพจงมา สดุดิภาพบังคม

 ก้มเกล้าบ�าบวงบทบรม - บพิตรโปรดปราน ฯ

 (ค�าฉนัทส์รรเสริญพระเกียรตสิมเด็จพระพทุธเจ้าหลวงปราสาททอง	

 ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๓, ๒๕๔๕, น. ๑๙)

 หลังจากวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องโคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติมีรูปแบบเฉพาะตัวอย่าง

ชัดเจนและมลัีกษณะเฉพาะทีต่่างไปจากวรรณคดทีัว่ไปมากข้ึน คอื ต�าแหน่งของเน้ือหา

การขอพรทีจ่ะวางไว้ในตอนท้ายเรือ่งชดัเจนมากข้ึน และเป้าหมายของการขอพรกไ็ม่ได้

มุ่งขอพรเพื่อตัวกวีอีกต่อไป แต่เป็นการขอพรให้แก่พระมหากษัตริย์และบ้านเมืองกับ

ประชาชน นอกจากนี้ลักษณะเนื้อหาการขอพรก็มีรูปแบบวิธีการขอพรที่ชัดเจนมากขึ้น

ด้วย คอื มกีารกล่าวถงึส่ิงศกัดิสิ์ทธิก่์อน แล้วค่อยโยงถงึค�าขอพรให้แก่พระมหากษัตรย์ิ

และบ้านเมืองกับประชาชน เช่น

  ขอพรพันเนตรท้าว ไพจิตร

 ทรงวิเชียรชาญชิต แกว่นแกล้ว

 ขอจงจ�าเริญฤทธิ์	 จอมโลก

	 ราญราชไพรีแผ้ว	 ผ่าท้าวทุกแดน	ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๔๕, น. ๖๖๔)
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 ทั้งนี้ในยวนพ่ายโคลงด้ันและค�าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธ-

เจ้าหลวงปราสาททองไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใดก่อนขอพร ดังน้ัน

การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทยจึงมีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่

โคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา

ลักษณะการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย

 วรรณคดียอพระเกียรติของไทยเป็นวรรณคดีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรรเสริญ

พระเกยีรตยิศของพระมหากษตัรย์ิและพระราชวงศ์ วรรณคดปีระเภทน้ีมเีน้ือหาหลักที่

มุง่แสดงพระราชประวัตแิละพระราชกรณียกจิของพระมหากษตัรย์ิพร้อมกล่าวถ้อยค�า

สรรเสรญิพระเกยีรตยิศของพระมหากษตัรย์ิ การขอพรอาจจะไม่ใช่เน้ือหาหลัก แต่เป็น

องค์ประกอบหน่ึงของวรรณคดียอพระเกียรติที่ยึดถือและสืบทอดกันมาจนเป็นขนบ

หน่ึงในการแต่งวรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดียอพระเกียรติหลังจากสมัยสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวปราสาททองเริ่มมีลักษณะของการขอพรที่เป็นลักษณะเฉพาะชัดเจน

มากขึ้น กล่าวคือ มีการแยกส่วนการขอพรเฉพาะ ไม่ได้น�าไปรวมเข้ากับส่วนประณาม

พจน์และปณิธานของกวี โดยนิยมเขียนไว้ตอนท้ายของวรรณคดีเรื่องน้ัน ๆ รวมทั้ง

เนื้อหาและรูปแบบวิธีการขอพรก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

 ๑. เนื้อหาการขอพร

 เน้ือหาการขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตยิคุหลังจากยวนพ่ายโคลงดัน้และ

ค�าฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง จะมีเน้ือหาเกี่ยวข้อง

กับรายละเอียด ๓ ประการนี้ ได้แก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับ

ประชาชน ทั้งน้ีวรรณคดียอพระเกียรติบางเรื่องอาจไม่ได้กล่าวถึงเรื่องบ้านเมืองกับ

ประชาชนไว้ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระมหากษัตริย์จะมีปรากฏเสมอ

  ๑.๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

  คนไทยเคารพบูชาและศรทัธาส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์เพราะเชือ่ว่าส่ิงศกัดิสิ์ทธิม์พีลัง

อ�านาจที่จะบันดาลค�าอธิษฐานขอพรให้แก่ผู้ขอพรเป็นจริงได้ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏใน

วรรณคดยีอพระเกยีรตขิองไทยเป็นความเช่ือทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมไทย ได้แก่ ความเช่ือ
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ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู ความเชื่อทางศาสนาพุทธ และความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา

 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ปรากฏในการขอพรของวรรณคดี

ยอพระเกยีรตขิองไทยเป็นเทพเจ้าทีส่�าคญัของศาสนา เทพเจ้าทีป่รากฏอยูใ่นการขอพร

ในวรรณคดียอพระเกียรติทุกยุคสมัยมี ๗ องค์ ได้แก่ พระพรหม	พระวิษณุ	พระอิศวร	

พระพิฆเนศ	 พระอินทร์	 พระมารุต และพระวรุณ เทพเจ้าทั้ง ๗ องค์ เป็นเทพเจ้าที่

ยิ่งใหญ่และมีอ�านาจในการบันดาลความสงบสุขให้แก่ผู้คนและแผ่นดินได้ กล่าวคือ

เทพเจ้าตรีมูรติ (พระพรหม พระวิษณุ และพระอิศวร) เป็นเทพเจ้าส�าคัญสูงสุดของ

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ดังน้ันในการขอพรจากเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงมักจะ

เริ่มจากเทพเจ้าทั้งสามน้ีก่อนเสมอ เทพเจ้าตรีมูรติต่างก็มีอ�านาจในเรื่องต่างกันไป

เช่น พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างและให้ก�าเนิดสรรพส่ิง พระวิษณุเป็นผู้ดูแลรักษาและ

ปกป้องโลก และพระอิศวรเป็นเทพผู้ท�าลายส่ิงช่ัวร้าย ดงัตวัอย่างโคลงเฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่กล่าวถึงเทพเจ้าทั้งสามไว้ว่า

  ขอพรพรหเมศเรื้อง รังสรรค์

 รังแรกสงสารกัลป์ ก่อเกื้อ

 ขอจงปิ่นธรธรร มิกราช

 ราวเรื่องสมมุติเชื้อ ชื่นด้วยไอสูรย์

  ขอพรพิษณุนาถจ้วง จรายจักร

 บี้บาปบานบุญรักษ์ ท่วนหน้า

 ขอจงผ่านพ�านัก นรโลก

 เผาเผ่าพาลเลี้ยงหล้า โลกให้คงตรงฯ

  ขอพรพระบาทเกล้า ไกพัล

 ตรีเนตรสังหารสรรค์ ใฝ่ให้

 ขอจงปิ่นไอศวรรย์ ยืนยิ่ง

 พระจ�านงใดได้ ดุจนั้นจงมี ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๔๕, น. ๖๖๓)
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 ส่วนเทพเจ้าอีก ๔ องค์ คือ พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระมารุต และพระวรุณ 

กม็อี�านาจและคณุวิเศษทีแ่ตกต่างกนัไป กล่าวคอื พระพฆิเนศเป็นเทพแห่งความส�าเรจ็ 

ขจัดอุปสรรค พระอินทร์เป็นเทพนักรบ พระมารุตเป็นเจ้าแห่งลม และพระวรุณเป็น

เทพบันดาลฝน นอกจากเทพเจ้าทั้ง ๗ องค์ นี้แล้ว ก็ยังมีการกล่าวขอพรจากเทพเจ้า

อื่น ๆ  ด้วย แต่ไม่ได้ปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติทุกสมัย ได้แก่ พระยม พระกรรม

บดี พระอัคนี พระจันทร์ พระวิษณุกรรม พระอุมา พระแม่คงคา และพระลักษมี 

 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธที่ปรากฏในการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติ

ของไทยมากที่สุด ก็คือ พระรัตนตรัย ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ  ปรากฏเพียงบางเรื่อง ซึ่ง

จะกล่าวขอพรจากพระพุทธรูปที่ส�าคัญ เช่น พระพุทธปางร�าพึง พระพุทธรูปปางห้าม

แก่นจันท์ และมีการขอพรจากพุทธสาวก เช่น พระสารีบุตร พระอานนท์ และพระ

อุปคุต รวมถึงเทวดาในฉกามาพจร เช่น โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ขอพรให้แก่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระว่า

  ขอพรพระพุทธรูปเรื้อง รัมพึง

 ตฤกไตรในทวดึงษ ถ่องถ้วน

 ขอจงศักดิค�านึง ในน่าน

 เสลขสลัดสัจธรรมล้วน เลอศเนื้อในผล ฯ

  ขอพรพระพุทธห้าม แก่นจันท์

 ห้ามสิ่งสรรพอาธรรม์ ผ่องแผ้ว

 ขอจงพระองค์ถลัน เถลองโลกย

 ห้ามหายขยายประทุษฐ์แล้ว เฟื่องฟุ้งผดุงดี ฯ

 (โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์	

 ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๓, ๒๕๔๕, น. ๗๑)

 นอกจากน้ี ส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นความเชือ่ดัง้เดมิของสังคมไทย คอื ผีสางเทวดา

ตามธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าเมือง และผีบรรพบุรุษ ก็มีปรากฏในการขอพรของ

วรรณคดยีอพระเกยีรตด้ิวย เช่น เทวดาดแูลป่าน�า้ล�าธาร พระเส้ือเมอืง เจ้าป่า เจ้าเขา 

ดงัตวัอย่างในร่ายดัน้ของกรมหลวงพชิติปรชีากรทีข่อพรจากพระแก้วมรกต พระสยาม

เทวาธิราช และบรรพกษัตริย์ว่า
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 เจ็ดจงศรีสิทธิบุญ คุณพระรัตนปฏิมากร อิกอมรรัฐอารักษ์ 

อาทิอัครสยาม เทวาธิราช ทั้งอ�านาจอดีตมหากษัตริย์ สยามรัฐ

บรมนาถ อิกบรรพราชกุศล ผลผดุงพุทธสาสน์ แลนครราษฎร์

อารักษ์ สุจริตธรรมอัครวรคุณ อดุลยเดชาภินิหาร อิกสมภาร

พระกรุณา อารีรักชาติมนุษย์ โดยบริสุทธสบสากล ...

(ร่ายดั้นของกรมหลวงพิชิตปรีชากร ในค�ากลอนสรรเสริญพระบารมี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๖, น. ๑๔๑ - ๑๔๒)

  ๑.๒ พระมหากษัตริย์ 

  การขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตขิองไทยตัง้แต่วรรณคดเีรือ่ง ค�าฉนัท์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง มีเน้ือหาเกี่ยวกับพระมหา

กษัตริย์อย่างชัดเจน ส่ิงที่กวีร้องขอจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระมหากษัตริย์ท�าให้เห็น

ภาพของพระมหากษัตริย์ที่กวีปรารถนา ภาพพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในการขอพรใน

วรรณคดียอพระเกียรติของไทยมีหลากหลาย เช่น การได้สิ่งตามพระประสงค์ การได้

ช้างเผือก และการบรรลุนิพพาน แต่ส่ิงทีว่รรณคดยีอพระเกยีรตทิกุสมยัจะขอพรให้แก่

พระมหากษัตรย์ิเสมอม ี๖ ประการ ได้แก่ การมเีกยีรตยิศ การมฤีทธิแ์ละพระราชอ�านาจ 

การมีความเกษมส�าราญ การมีพระชนมายุยืนนาน ปราศจากโรคภัย การปกป้องดูแล

แผ่นดินและประชาชน และการปราบศัตรูให้แพ้พ่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 	 -	การมีเกียรติยศ	 ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช กวีขอพรพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างทั่วทั้งแผ่นดิน ช่วยอ�านวยพรให้พระเจ้า

แผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่มีพระเกียรติยศที่รุ่งเรืองแผ่ไปทั่วทั้งสากล ดังว่า

  ขอพรไพโรจน์เร้า รังสี

 แสงส่องเรืองธรณี ทั่วหน้า

 ขอจงแผ่นภูมี ศวรราช

 เรืองรุ่งพระยศหล้า ซ่านสิ้นสากล ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๔๕, น. ๖๖๔)
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	 	 	 -	 การมีฤทธ์ิและพระราชอ�านาจ	 ในโคลงปราบดาภิเษกเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขอพรพระนารายณ์ให้พระมหา

กษัตริย์มีฤทธิ์อ�านาจเสมอพระองค์ และล�้าเลิศกว่าพระมหากษัตริย์ประเทศอ่ืน ๆ 

ดังเน้ือความที่ว่า “ขอพรนารายณ์สินธุอาสน์ ให้ฤทธิราชเทียมเธอ เลอล�้ากษัตริย์ทัด

ประเทศ” (โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย, ๒๕๑๖, น. ๔๕)

	 	 	 -	 การมีความเกษมส�าราญ	 เรื่องกลอนเพลงยาวสรรเสริญ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว กวีขอให้พระมหากษัตริย์ทรงไม่มี

เหตุอันตรายใด และมีความสุขในทุกพระอิริยาบถ ดังเนื้อความว่า “อุปัทวันตรายอย่า

ได้มี บรมสุขทุกพระอิริยาบถ” (กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๗, น. ๖๓)

	 	 	 -	 การมีพระชนมายุยืนนานและปราศจากโรคภัย	 ในโคลงยอ

พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี	กวีขอพรพระพรหมให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระชนมายุ

พันปี ดังว่า

  ขอพรกมลาส์นท้าว ทรงหงส์

 ให้พระศรีกายจง อย่าเศร้า

 พระชนม์ยืดยาวคง พันขวบ

 ให้อัปสรสนมเฝ้า นับร้อยพันทวี ฯ

 (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี	

 ในวรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม ๑, ๒๕๓๒, น. ๒๙๓)

	 	 	 -	 การปกป้องดูแลแผ่นดินและประชาชน	 ในพระภัทรมหาราช

ค�าฉันท์ กวีขอพรให้พระมหากษัตริย์ทรงปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมและ

ท�าให้บ้านเมืองสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ ดังว่า
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  เพ็ญเพียบธรรมทศพิธพิสิษฐ์จริยวัตร

 บ�ารุงประชารัฐ พิสัย

  น�าไทยปลอดทุรยุคลุสุขศตสมัย

 สมบูรณ์อุดมชัย พิพัฒน์

(พระภัทรมหาราชค�าฉันท์, ๒๕๔๘, น. ๘๗)

	 	 	 -	 การปราบศัตรูให้แพ้พ่าย เน้ือหาน้ีกวีจะขอให้พระมหากษัตริย์

สามารถปราบศัตรูให้พ่ายแพ้ไป หรือเป็นลักษณะขอให้ศัตรูพ่ายแพ้หรือกลายมาเป็น

มิตร ดังในกลอนสุภาพของกรมพระนราธิปประพันธพงศ์	 ว่า “ผองไพรีผิวมีไพรีน้ัน 

จงหวนครั่นคร้ามพระฤทธิ์คิดไมตรี” (กลอนสุภาพของกรมพระนราธิปประพันธพงศ์	

ในค�ากลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๖, 

น. ๑๗๘)

   จะเห็นได้ว่าพรที่ขอให้แก่พระมหากษัตริย์ในวรรณคดียอพระเกียรติ

แสดงให้เห็นภาพพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ คือ มีทั้งพระคุณสมบัติ ได้แก่ มีเกียรติยศ 

มีฤทธิ์อ�านาจ มีความสุข และมีพระชนมายุยืนนาน และหน้าที่ที่ส�าคัญ ได้แก่ ปกป้อง

แผ่นดินประชาชน และปราบศัตรูให้แพ้พ่าย สิ่งที่น่าสังเกต คือ การขอพรจะไม่กล่าว

ถงึพระก�าเนิดและความมบุีญญาธกิารของพระมหากษตัรย์ิ ซ่ึงมกัปรากฏในเน้ือหาหลัก

ของวรรณคดียอพระเกียรติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องพระก�าเนิดและบุญญาธิการเป็น

เรื่องที่ติดตัวมาจากในอดีตของพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องพระก�าเนิดนั้น

เป็นเรื่องที่เปล่ียนแปลงไม่ได้ ดังน้ันในการขอพรน้ีจึงเน้นภาพกษัตริย์ในอุดมคติที่เป็น

และมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

  ๑.๓ บ้านเมืองกับประชาชน

  การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติหลายเรื่องมีเน้ือหาที่กวีขอพรให้แก่

บ้านเมืองกับประชาชน สภาพบ้านเมืองกับประชาชนที่ปรากฏในการขอพรมากที่สุด ก็

คือ บ้านเมืองกับประชาชนที่มีความสุขสงบและร่มเย็น ปราศจากอันตรายต่าง ๆ รวม

ทัง้ขอให้ฝนตกตามฤดกูาล เพือ่ให้มอีาหารทีบ่รบูิรณ์ ดงัตวัอย่างในโคลงยอพระเกยีรติ

พระเจ้ากรงุธนบรุ	ีกวีขอพรให้ฤดกูาลไม่ผิดฤด ูประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข ขอให้มลีมและ
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น�้าบริบูรณ์ เพื่อจะได้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ดังเนื้อความว่า

  ขอพรพลาหกไท้ เทวบุตร

 ให้ตกตามระดูยุต- ติต้อง

 อย่าให้ผิดระดูดุจ เดือนแดด

 ให้ราษฎรอยู่ซร้อง แซ่ซร้องเย็นเขษม ฯ

  ขอพรเทวท่านท้าว วาตา

 พาพัดร�าเพยพา ชื่นไท้

 ขอพรพระคงคา กระแสสมุทร

 อย่ามากอย่าน้อยให้ โภชน์นั้นพองาม ฯ

 (โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี	

 ในวรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม ๑, ๒๕๓๒, น. ๒๙๔)

 ในโคลงสรรเสริญพระเกียรติเสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต้	 พ.ศ.	

๒๔๖๐ ของพระยาศรีสุนทรโวหาร ขอให้พระรัตนตรัยและเทวดาดูแลรักษาบ้านเมือง

ให้เจริญ ปราศจากสิ่งร้าย 

  ขอเดชไตรรัตน์เรื้อง โลกา

 เทเวศร์สุรเดชมหา นุภาพถ้วน

 อภิรักษ์รัฐเสมา บรมราช สยามเทอญ

 เจริญยิ่งสิ่งร้ายล้วน หลีกพ้นฤๅพาน ฯ

 (โคลงสรรเสริญพระเกียรติเสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต้	พ.ศ.	๒๔๖๐

 ในกาพย์สดุดี, ๒๔๖๓, น. ๒๖)

 กวีเห็นความส�าคัญของบ้านเมืองกับประชาชน ซ่ึงเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับ

ความมัน่คงในราชบัลลังก์ของพระมหากษตัรย์ิโดยตรง เพราะเป็นพระราชกจิหลักของ

พระมหากษัตรย์ิทีจ่ะต้องด�ารงและดแูลบ้านเมอืงกบัประชาชนให้สุขสงบ เมือ่บ้านเมอืง

กับประชาชนมีอยู่ดีแล้วย่อมท�าให้พระมหากษัตริย์ทรงเหน็ดเหน่ือยและทุกข์ร้อน

น้อยลง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ว่าทรงปกครอง

บ้านเมืองได้อย่างดี บ้านเมืองและประชาชนจึงเป็นสุข 
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 ๒. วิธีการขอพร

 เน้ือหาส่วนใหญ่ในวรรณคดียอพระเกียรติเป็นการแสดงความคิดและความ

รู้สึกจงรักภักดีของกวีที่ส่ือสารถึงพระมหากษัตริย์โดยตรง แต่การขอพรในวรรณคดี

ยอพระเกียรติจะเป็นการส่ือสารระหว่างกวีและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระมหากษัตริย์ 

และบ้านเมอืงกบัประชาชน เป็นเป้าหมายส�าคญัของการขอพรน้ัน กวีมวิีธกีารขอพรใน

วรรณคดียอพระเกียรติใน ๒ ลักษณะ คือ การขอพรแบบกล่าวแยกรายละเอียดขอพร 

และการขอพรแบบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และค�าขอพร

  ๒.๑ การขอพรแบบกล่าวแยกรายละเอียดขอพร

  การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติลักษณะน้ีจะให้รายละเอียดของ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และค�าขอพรทีละข้อไป ล�าดับการขอพรจะเริ่มต้นจากการกล่าวอัญเชิญ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์พร้อมสรรเสริญอ�านาจคุณวิเศษของส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ันทีละส่ิงศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะกล่าวแสดงคุณวิเศษไว้อย่างชัดเจน 

จากน้ันจึงเป็นค�าขอพรให้แก่พระมหากษัตริย์ หรือบ้านเมืองกับประชาชนว่าให้ได้รับ

พรใดจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ัน ดังตัวอย่างโคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช

  ขอพรจัตุโลกเลี้ยง บริบาล

 รักษ์นิกรนรสถาน สี่ด้าว

 ขอจงปิ่นทรงธาร ภพโลก

 เป็นพ�่านักไทท้าว ทั่วพื้นภูวดล ฯ

 (โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

 ในวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๔๕, น. ๖๖๕)

  การขอพรในลักษณะน้ีจะใช้พื้นที่ในวรรณคดียอพระเกียรติค่อนข้างมาก 

เพราะกวีจะขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทีละประการ ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นฤทธานุภาพของ

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ต่ละองค์ไว้ด้วย และค�าขอพรเกีย่วกบัพระมหากษัตรย์ิกจ็ะสอดคล้องกนั

ไปกบัอ�านาจของส่ิงศกัดิสิ์ทธิน้ั์น ซ่ึงท�าให้เหน็ภาพของส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ละพระมหากษตัรย์ิ

ได้อย่างชัดเจน
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  ๒.๒ การขอพรแบบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และค�าขอพร

  วรรณคดยีอพระเกยีรตบิางเรือ่งไม่ได้เน้นการให้รายละเอียดส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

และค�าขอพร แต่จะใช้วิธกีารขอพรแบบกล่าวถงึช่ือส่ิงศกัดิสิ์ทธิห์ลายองค์มารวมกนัและ

ไม่กล่าวแสดงคุณวิเศษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงเป็นค�าขอพรแบบรวมกัน ดังตัวอย่าง

ในกลอนสุภาพสรรเสริญพระเกียรติ	 แต่งราวปี พ.ศ. ๒๔๒๐ มีเน้ือความกล่าวเชิญ

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิจ์�านวนมากรวมกนัในตอนต้นก่อน แล้วจึงกล่าวขอพรให้แก่พระมหากษัตรย์ิ

และบ้านเมืองแบบรวมต่อ ดังค�าประพันธ์ที่ว่า

  ควรข้าท�าค�านับรับสนอง ขอประคองคุณใส่ในเกศา

 ถวายพระพรให้บวรวัฒนา ขอสุราสุรแมนทั้งแดนดิน

  คือธาดาอาทิพระพิฆเนศร์ พระอิศเรศฤทธิรงค์ผู้ทรงศิลป์

 พระจักรกฤษณ์วิสสุกรรมอัมรินทร์ ทั้งเทวินทร์ยศโยคโลกบาล

  หกสวรรค์ชั้นฟ้าแลอากาศ พิมานมาศภุมมาพฤกษาสาร

 นทีแถวแนวน�้าแลถ�้าธาร ห้วยละหานเหวผาพนาลี

  อีกอ�านาจสาสนาสุรารักษ์ เทพนิกรจรจักรราศี

 พระเสื้อเมืองทรงเมืองเรืองฤทธี ทุกถิ่นที่เทพพิทักษ์หลักนคร

  รักษาคลังวังนิเวศน์เศวตฉัตร ทัง้ปรางรตัน์เรอืนสุวรรณแท่นบรรจฐรณ์

 จงถนอมจอมบดินทร์นรินทร ให้ถาพรภิญโญเดโชไชย

  พระเคราะห์โศกโรคไภยอย่าได้ปะ ให้ยืนพระชนมายุกว่าไขย

 ทั้งศัตรูหมู่กลีให้หนีไกล เป็นสุกใสโสมนัสสวัสดี

 (กลอนสุภาพสรรเสริญพระเกียรติ	แต่งเมื่อราว	พ.ศ.	๒๔๒๐ ในค�ากลอน

 สรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๖, น. ๑๐๔)

 วิธีการขอพรแบบน้ีจะไม่ให้รายละเอียดของส่ิงศักดิ์สิทธิ์มากนัก จะปรากฏ

เพียงช่ือเท่าน้ัน ซ่ึงจะไม่เห็นภาพของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ว่ามีฤทธานุภาพด้านใด และไม่เห็น

ความเชื่อมโยงความคิดเรื่องอ�านาจของส่ิงศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์ต่อค�าขอพรให้แก่พระ

มหากษัตริย์ นอกจากน้ีค�าขอพรให้แก่พระมหากษัตริย์ก็จะเป็นค�าขอที่ค่อนข้างกว้าง 

ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนการขอพรแบบละเอียด



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐92

พัฒนาการการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทย 

 ในเน้ือหาหลักของวรรณคดียอพระเกียรติมีจุดมุ ่งหมายส�าคัญคือ การ

สรรเสริญพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ กวีจะใช้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการเปรียบเทียบคุณสมบัติและพระปรีชาสามารถต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ 

เช่น เมื่อจะเปรียบเทียบพระสิริโฉมที่งดงามของพระมหากษัตริย์ก็จะเปรียบกับ

พระกามเทพ หรอืจะเปรยีบเทยีบพระปรชีาสามารถในการปราบศตัรกูม็กัจะเปรยีบกบั

พระนารายณ์ ซ่ึงเป็นการยกสถานภาพของพระมหากษัตริย์ให้เท่ากับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

ส่วนเน้ือหาเกี่ยวกับบ้านเมืองหรือสังคมจะเป็นข้อมูลส�าคัญที่กวีน�ามาใช้แสดงให้เห็น

พระปรีชาสามารถในการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ ส�าหรับการขอพรใน

วรรณคดยีอพระเกยีรต ิส่ิงศกัดิสิ์ทธิไ์ม่ใช่ส่ือเปรยีบของพระมหากษัตรย์ิ แต่ส่ิงศกัดิสิ์ทธิ์

ในการขอพรจะอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่าพระมหากษัตริย์ ไม่มีการยกสถานะของ

พระมหากษัตริย์ให้สูงทัดเทียมกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แต่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในฐานะสูงกว่าที่

สามารถดลบันดาลสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดแก่พระมหากษัตริย์ได้ 

 เน้ือหาในการขอพรของวรรณคดยีอพระเกยีรตอิาจมส่ีวนคล้ายคลึงกบัเน้ือหา

หลัก คือ กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับประชาชน ซึ่งเป็นไป

เพือ่ด�ารงความเป็นเอกภาพของเน้ือหาทัง้หมด แต่ลักษณะและหน้าทีข่องเน้ือหามคีวาม

แตกต่างกัน นอกจากน้ัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับประชาชน 

ในเน้ือหาการขอพรยังปรับเปล่ียนความคิดไปตามสภาพสังคมการเมืองในแต่ละช่วง

เวลาด้วย ทั้งน้ีสามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ช่วง คือ การขอพรสมัยอยุธยาถึง

สมัยรัชกาลที่ ๑ การขอพรสมัยรัชกาลที่ ๒ จนถึงรัชกาลที่ ๓ และการขอพรสมัย

รัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน

 ๑. การขอพรสมัยอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ 

 การขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตขิองไทยสมยัอยธุยาช่วงแรก ปรากฏการ

ขอพรที่ไม่มีการระบุถึงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และเป็นการขอพรให้แก่ตัวกวีและบทประพันธ์ 

ดังปรากฏในเรื่องยวนพ่ายโคลงดั้น ต่อมาในค�าฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวปราสาททองยังคงมีการขอพรคล้ายกับยวนพ่ายโคลงดั้น คือ ไม่มีการ
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ระบุถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แต่เป้าหมายของการขอพรเปล่ียนมาเป็นการขอให้แก่พระมหา

กษัตรย์ิ ทัง้น้ีการขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตทิัง้ ๒ เรือ่งน้ี ยงัไม่เป็นรปูแบบเฉพาะ

ส่วนการขอพรที่ชัดเจนมากนัก

 การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติเริ่มมีรูปแบบที่เฉพาะและสืบทอดกันมา

ตั้งแต่วรรณคดีเรื่องโคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ มี

การกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การขอพรให้แก่พระมหากษัตริย์ และบ้านเมืองกับประชาชน

พัฒนาการการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติต้ังแต่โคลงสรรเสริญพระเกียรติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช น้ีมีรายละเอียดเน้ือหามาก กวีให้ความส�าคัญกับการ

ขอพร โดยจะแยกกล่าวขอพรส่ิงศักดิ์สิทธิ์กับพรที่ต้องการขอทีละข้อ ดังที่ปรากฏใน

โคลงสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 โคลงชะลอพระพุทธยาสน์	

โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี	 และโคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ เช่น 

  พระสูรย์สางเสริดม้า แมนจรัล รวดแฮ

 รี่รถกวัดกงผัน เผ่นด้าว

 ร�าไพบพิตรพรรณ ไพโรจน์

 ขอแบ่งโอภาสท้าว เพิ่มไท้ไผทไท ฯ

 (โคลงสรรเสรญิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกย์, 

 ๒๕๔๖: หน้า ๗๐)

 วรรณคดียอพระเกียรติของไทยยุคแรก ๆ จะให้พื้นที่ของการขอพรค่อนข้าง

มากประมาณ ๑๐ – ๑๕ บท ในแต่ละบทก็จะกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ

ขอพร ๑ พร ซึ่งจะมีส่วนขยายความให้เห็นพลังอ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยกมา และ

ขยายความลักษณะของพระมหากษัตริย์ที่กวีปรารถนาให้ได้รับพรน้ัน ดังในตัวอย่าง

ข้างต้น เมื่อกล่าวถึงพระอาทิตย์ก็จะแสดงให้เห็นลักษณะของพระอาทิตย์ที่มีรถ

ทรงม้าขับผ่านไปทั่วแผ่นดินและส่องแสงสว่างไปทั่ว ซ่ึงเป็นการกล่าวขยายความ

คุณลักษณะส�าคัญของพระอาทิตย์ให้เด่นชัดขึ้น เมื่อกวีจะขอให้ประทานพรให้แก่

พระมหากษัตริย์ก็จะกล่าวชัดเจนว่าขอให้พระมหากษัตริย์มีความรุ่งเรืองดังเช่นแสง

พระอาทิตย์ 
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 การขอพรของวรรณคดียอพระเกียรติในช่วงนี้จะให้ความส�าคัญในการกล่าว

ถึงส่ิงศักดิ์สิทธิ์และพระมหากษัตริย์เสมอกัน และเปิดพื้นที่ของเน้ือหาส่วนน้ีในตัวบท

วรรณคดีอย่างมาก นอกจากน้ีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในบทขอพรก็มีทั้งศาสนาพุทธและศาสนา

พราหมณ์ฮินด ูเพราะสังคมอยธุยารบัอิทธพิลของศาสนาพราหมณ์เข้ามาเสรมิพระราช

อ�านาจของพระมหากษตัรย์ิ โดยเลือกส่ิงทีไ่ม่ขัดต่อระบบความรู ้ค่านิยม พฤตกิรรมบญุ 

และระบบความเชื่อไทยที่มีรากฐานจากพุทธศาสนา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ๒๕๓๕, 

น. ๕๗ – ๕๘) สังคมสมัยธนบุรีและรัชกาลที่ ๑ ก็ยึดถือและด�าเนินตามขนบธรรมเนียม 

จารีต และความเชื่อเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นส่ิงที่

สัมพันธ์และค�้าจุนกันอย่างแน่นแฟ้น การขอพรของวรรณคดียอพระเกียรติในช่วงนี้จึง

แสดงให้เหน็ถงึความเล่ือมใสศรทัธาในอ�านาจส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ละพระมหากษัตรย์ิในสังคม

ที่ส�าคัญร่วมกันอย่างแนบแน่น

 ๒. การขอพรสมัยรัชกาลที่ ๒ จนถึงรัชกาลที่ ๓ 

 การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติช่วงรัชกาลที่ ๒ จนถึงรัชกาลที่ ๓ น้ี 

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีความส�าคัญน้อยลง กวีจะกล่าวถึงชื่อของส่ิงศักดิ์สิทธิ์เท่าน้ัน ไม่ได้

ขยายความถึงคุณลักษณะส�าคัญของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ัน แต่ส่วนที่ขอพรใดให้แก่

พระมหากษัตรย์ิ กวียงัคงระบรุายละเอียดมากเช่นเดมิ ดงัตวัอย่างโคลงปราบดาภเิษก

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า

 ... ขอพรกมเลสให้อยู่หัว มัวในธรรมอันเป็นประโยชน์ บ�าบัด

โทษนรราษฎร์ ขอพรเมรุมาศบรรพต ให้ได้คชเผือกเพิม่ เหมิหฤทยั

ในสมบัติ ขอพรวรรษวลาหก ให้วรุณตกต้องระดูกาล ธัญญาหาร

จงมองมูล บริบูรณทุกหมู่ไม้...

 (โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๖, น. ๔๕)

 นอกจากน้ียังมีเน้ือหาที่กวีก็ไม่ได้ขอพรจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์ แต่ขอจากอานิสงส์

ผลบุญที่พระมหากษัตริย์ทรงท�าบุญมาให้ได้รับผลแห่งบุญน้ัน ซ่ึงกวีก็จะเน้นเน้ือหา
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ส่วนขอพรให้พระมหากษัตริย์อย่างมาก ดังในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า

  ขออนุโมทนาอานิสงส์ ที่พระองค์ทรงสร้างสว่างสวรรค์

 ให้ภิญโญยศยิ่งทุกสิ่งอัน อุปัทวันตรายอย่าได้มี

  บรมสุขทุกพระอิริยาบถ ใครคิดคดให้พ่ายกระจายหนี

 ให้พระชนม์ยาวยืนอยู่หมื่นปี ให้เปรื่องปรีชาฤทธิมหิทธิญาณ

  พระโรคาอย่าแผ้วให้แคล้วคลาด จงผุดผาดผ่องศรีเพียงสุริยฉาน

 พระเกียรติยศปรากฏทั่วจักรวาล ดังอวตารผ่านโลกเป็นโจกจอม

 กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๑๗, น. ๖๓ - ๖๔)

 การขอพรในช่วงน้ีจะให้ความส�าคัญที่พระมหากษัตริย์มากกว่าส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

โดยจะกล่าวถึงเพียงช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์เท่าน้ัน ไม่มีการขยายความคุณลักษณะของ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นการกล่าวอ้างถึงอานิสงส์บุญของพระมหากษัตริย์เอง แต่

รายละเอียดของพรที่จะขอให้แก่พระมหากษัตริย์กลับมีละเอียดมากกว่า ทั้งน้ีในช่วง

รตันโกสินทร์ตอนต้น พระมหากษตัรย์ิมพีระราชอ�านาจและพระบรมเดชานุภาพทีผู่กพนั

กับพระราชภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประชาราษฎร์ในทางพระมหากรุณาธิคุณ 

เพื่อให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุข จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องตอบแทนพระเดช

พระคุณของพระมหากษัตริย์ (อัจฉราพร กมุทพิสมัย, ๒๕๒๕, น. ๑๖) พระมหากษัตริย์

อยู่ในฐานะที่มีความส�าคัญในการเป็นผู้น�าที่มีความส�าคัญต่อศาสนาและบ้านเมือง ซ่ึง

ท�าให้เกิดความสุขสงบในแผ่นดินได้ ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงมีความส�าคัญทางสังคม

อย่างยิ่ง การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติจึงมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของพระมหา

กษัตริย์เป็นส�าคัญ 

 ๓. บทขอพรสมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน

 บทขอพรสมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบันยังคงไม่เน้นรายละเอียดของ

ส่ิงศกัดิสิ์ทธิเ์หมอืนช่วงสมยัรชักาลที ่๒ ถงึรชักาลที ่๓ แต่กม็ส่ีวนทีเ่ปล่ียนแปลงไปจาก

ใน ๒ ช่วงแรก กล่าวคือ ไม่ได้ขอพรให้เพียงเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่จะขอพร
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ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และบ้านเมืองกับประชาชน เช่น โคลงของสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า	กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ว่า

  ขอทวยเทพท้าวช่วย รักษา

 สมเด็จกษัตริยา หน่อไท้

 ให้ทรงพระชนมา ยุยิ่ง เจริญแฮ

 เป็นสุขส�าราญไร้ โรคร้างหลีกหนี ฯ

  อนึ่งช่วยพิทักษ์ป้อง กันภัย

 ชนบทภายใน แว่นแคว้น

 ราษฎรทุกเมืองไป เป็นสุข เกษมแฮ

 สมบัติสมบูรณ์แม้น เทพเจ้าเมืองสวรรค์ ฯ

  บรมบพิตรเจ้า จอมไทย

 เรืองพระเดชแผ่ไป ทั่วหล้า

 เกษมสุขนิราสไกล ปรปักษ์

 ปรินายกเลิศฟ้า สืบสร้างถวัลยวงศ์ ฯ

  พระวงศ์จงสืบเชื้อ ยืนนาน

 พระนครไพศาล มั่นตั้ง

 พระธรรมกล่าวนฤพาน จงส่อง สว่างแฮ

 หมู่พระสงฆ์ทั่วทั้ง หมดพร้อมด�ารงศีล ฯ

 (โคลงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	 ใน

 ค�ากลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 

 ๒๕๑๖, น. ๑๑๐-๑๑๑)

 การขอพรในช่วงหลังน้ีคงจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เปล่ียนไป 

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ไทยได้เปิดสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันตก วิทยาการตะวันตก

หล่ังไหลเข้ามาท�าให้รปูแบบและบทบาทของพระมหากษัตรย์ิแปรเปลีย่นไป ทีส่�าคญัคอื 

พระมหากษัตริย์มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น แม้ว่าบุญบารมียังคงอยู่ แต่ไม่ใช่เรื่องของ

เทวราชา (อัจฉราพร กมุทพิสมัย, ๒๕๒๕, น. ๑) นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ

รัชกาลที่ ๖ เกิดการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้อย่างเข้มข้น การด�ารงอยู่ของพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่อาจต้าน

ภาวะการคุกคามภัยจากต่างชาติได้ ความเป็นพระมหากษัตริย์จึงไม่ได้ด�ารงอยู่เพียง

เอกเทศพระองค์เดยีวแต่เป็นสถาบันกษตัรย์ิ ซ่ึงประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทีค่�า้ชู

ให้สถาบันกษัตริย์เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงการด�ารงอยู่ของชาติ นอกจากน้ี สิ่งที่จะหลอม

รวมและด�ารงความเป็นชาตไิว้ได้ กค็อื ดนิแดนและประชาชน ทีต้่องพร้อมใจกนัเป็นหน่ึง

เดียวที่จะส�านึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นในการขอพรวรรณคดียอ

พระเกียรติสมัยนี้ กวีจึงเน้นไปที่บ้านเมืองประชาชนให้อยู่อย่างเป็นสุขสถาพรมากกว่า

ความยิ่งใหญ่ของเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น 

 ส่วนบทขอพรในสมัยรัชกาลที่ ๙ มีเนื้อหาค่อนข้างสั้น ทั้งนี้กวีจะเน้นเนื้อหา

หลักที่สรรเสริญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มากกว่า เน้ือหาในบทขอพรกม็ทีัง้การขอพรให้พระมหากษัตรย์ิ พระบรมวงศานุวงศ์ และ

บ้านเมืองประชาชนเช่นกัน เพราะบ้านเมืองเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตย สถานภาพของพระมหากษัตรย์ิกอ็ยูภ่ายใต้รฐัธรรมนูญ รวมทัง้พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบ้านเมืองและ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส�าคัญ ดังน้ันบทขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติ

ของพระองค์จึงเน้นไปที่บ้านเมืองและประชาชนที่มีความสุขสงบและอยู่ดีกินดี เพราะ

เป็นสิ่งแสดงความดีงามและยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์

บทสรุป

 ในสมัยก่อนเชื่อว่าการแต่งค�าประพันธ์หรือวรรณคดีเป็นภารกิจที่ส�าคัญของ

กวี เพราะต้องใช้สติปัญญา ความมุ่งมั่น และความสามารถชั้นสูงในการร้อยเรียง การ

ขอพรเพื่อให้เกิดความสิริมงคลจึงเป็นเน้ือหาส�าคัญส่วนหน่ึงของวรรณคดีโดยเฉพาะ

วรรณคดียอพระเกียรติ การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทยในยุคแรกจะ

ปรากฏร่วมกับเน้ือหาส่วนอ่ืนๆ คือ ประณามพจน์ และปณิธานของกวี แต่วรรณคดี

ยอพระเกียรติสมัยอยุธยาตอนกลางจะก�าหนดการขอพรไว้เป็นเน้ือหาส่วนท้ายของ

เรื่อง ทั้งน้ีเน้ือหาในการขอพรจะประกอบด้วยส่ิงศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และ

บ้านเมืองประชาชน และมีวิธีการขอพร ๒ ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การขอพรแบบ

กล่าวแยกรายละเอียด ซ่ึงจะให้รายละเอียดของคุณลักษณะของส่ิงศักดิ์สิทธิ์แต่ละ
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สิ่ง และพรที่ขอให้แก่พระมหากษัตริย์อย่างละเอียด ลักษณะที่สอง คือ การขอพรแบบ

รวมส่ิงศักดิ์สิทธิ์และค�าขอพร ซ่ึงจะกล่าวถึงชื่อของส่ิงศักดิ์สิทธิ์รวมกันทั้งหมดใน

คราวเดียวก่อน แล้วจึงกล่าวถึงพรที่ปรารถนาจะขอรวมกันอีกต่อไป 

 นอกจากนี้ การขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติของไทยยังมีพัฒนาการปรับ

เปล่ียนไปช่วงเวลาต่าง ๆ  ได้แก่ การขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตสิมยัอยธุยาถงึสมยั

รชักาลที ่๑ กวีจะให้รายละเอียดของส่ิงศกัดิสิ์ทธิแ์ละพระมหากษตัรย์ิผู้รบัพรอย่างมาก 

ทั้งน้ีเพราะสังคมไทยในสมัยน้ียังคงยึดมั่นเช่ือถือในอ�านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มแข็ง

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีบทบาทส�าคัญในพระราชพิธีต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงศักดิ์สิทธิ์

และพระมหากษัตริย์ค่อนข้างแน่นแฟ้น ส่วนการขอพรในวรรณคดียอพระเกียรติสมัย

รัชกาลที่ ๒ ถึงรัชกาลที่ ๓ รายละเอียดของพรที่จะให้แก่พระมหากษัตริย์มีมากกว่า 

ส่วนส่ิงศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเพียงการกล่าวถึงชื่อเท่าน้ัน อ�านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีบทบาท

เป็นเพยีงส่วนสนับสนุนพระมหากษตัรย์ิ แต่พระมหากษตัรย์ิคอืบคุคลส�าคญัทีสุ่ดทีท่�าให้

บ้านเมืองประชาชนมีความสุขสงบ การขอพรจึงเน้นรายละเอียดของพระมหากษัตริย์ 

ส่วนการขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตสิมยัรชักาลที ่๕ ถงึปัจจุบัน กวีขยายผู้รบัพรจาก

พระมหากษตัรย์ิเพยีงพระองค์เดยีวมาเป็นพระบรมวงศานุวงศ์และบ้านเมอืงประชาชน

มากขึ้น ส่วนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ยังคงเป็นเพียงการเอ่ยนามเหมือนช่วงก่อนหน้า เน่ืองจาก

สังคมเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งบ้านเมืองต้องเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของชาติ

ตะวันตก การด�ารงอยู่ของชาติไม่ได้มีเพียงพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่าน้ัน แต่

พระบรมวงศานุวงศ์และบ้านเมอืงประชาชนเป็นเครือ่งแสดงความมัน่คงให้แก่ชาตด้ิวย 

การขอพรในวรรณคดยีอพระเกยีรตขิองไทยจึงเป็นขนบการประพนัธ์หน่ึงทีส่�าคญัของ

วรรณคดีประเภทนี้ที่มีพัฒนาการเปลี่ยนไปตามสังคมในแต่ละช่วงเวลา
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