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บทคัดย่อ
บทความนีศ้ กึ ษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชในฐานะเรือ่ งเล่าทศชาติชาดกในสังคมไทยร่วมสมัย โดยมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั เพื่อศึกษาการสืบทอดและการสร้างสรรค์ ทั้งด้านเนือ้ หา แนวคิด กลวิธีการ
เล่าเรื่อง และรูปแบบการน�ำเสนอ ผลการศึกษาพบว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
แสดงให้เห็นการสืบทอดเนือ้ หาและแนวคิดทัง้ จากวรรณคดีชาดก วรรณคดีพระพุทธศาสนา
และวรรณคดีค�ำสอน โดยน�ำขนบวรรณคดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมและ
ผูเ้ สพ มีการสร้างสรรค์กลวิธกี ารเล่าเรือ่ งด้วยการดัดแปลงและเปลีย่ นเนือ้ หาตอนจบ
โดยใช้รูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องในการน�ำเสนอ กล่าวได้ว่า พระราชนิพนธ์
พระมหาชนกแสดงให้เห็นกระบวนการการสืบทอดและสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมทศชาติ
ชาดก เป็นชาดกประจ�ำรัชสมัยในรัชกาลที่ ๙ และเป็นวรรณคดีชาดกสมัยใหม่อนั ยืนยัน
การด�ำรงอยูข่ องเรือ่ งเล่าทศชาติชาดกได้อย่างชัดเจน
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The Story of Mahajanaka by His Majesty King
Bhumibol Adulyadej: The Transmission and
Creativity of Jataka Literature in Contemporary
Thai Society*
Natthakarn Naknuan**

Abstract
The Story of Mahajanaka is a literary work composed in 1996 by His
Majesty King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX of Thailand. This paper aims
at studying this text as a narrative of Thotsachat Jatakas in contemporary Thai
society in terms of transmission and creativity of content, concept, storytelling
technique, and presentation format. The study reveals that not only was The Story
of Mahajanaka transmitted in both content and concept from Jataka, Buddhist
and didactic literature, but also some literary conventions were adapted to suit
Thai readers in contemporary Thai society. Moreover, the creative aspects that
can be found in this text are presented through various storytelling techniques:
the adaptation and changing of the ending and the presentation in illustrated
book format. According to its significance in many aspects, the text can firmly
establish itself as the Jataka of King Rama IX’s reign and also as a narrative of
Thotsachat Jatakas in contemporary Thai Society which illustrates the existence of
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part of the research project entitled The Narratives of Thosachat Jatakas: Transmission in
Contemporary Thai Society”. I would like to express my gratitude to my advisor, Assoc.Dr.
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the process of transmission and creativity of Jataka literature in Thai Thotsachat
Jatakas culture up to the present day.
Keywords: Mahajanaka Jataka; Jataka literature; Modern Jataka Literature
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บทน�ำ
ทศชาติชาดกมีความส�ำคัญในสังคมไทยมาช้านานด้วยนัยยะทางความหมาย
ของการเป็นสิบพระชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาของทศชาติ
ชาดกกล่าวถึงการบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์ อันเป็นกระบวนการหนึง่ ของการสอน
ธรรมะ เพื่อสืบทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยสอนให้เข้าใจวิถีแห่งการบ�ำเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์ น�ำสู่การปฏิบัติตามตามสมควรได้ แต่เดิมคนไทยรู้จักและคุ้น
เคยกับทศชาติชาดกผ่านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เช่น
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ความ
ส�ำคัญของทศชาติชาดกในสังคมไทยปรากฏเป็นหลักฐานผ่านงานศิลปะ คติความเชื่อ
ประเพณีและวิถีชีวิตไทย กล่าวได้ว่า เรื่องเล่าทศชาติชาดกด�ำรงอยู่ในกระบวนการ
สืบทอดและสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน ทัง้ การสืบทอดใน
วัฒนธรรมวรรณศิลป์และในสังคมไทย
ผูว้ จิ ยั สังเกตพบว่า ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา
มีการสร้างสรรค์เรือ่ งเล่าทศชาติชาดกอย่างต่อเนือ่ งด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ เรือ่ ง
เล่าที่เป็นร้อยกรองขนาดยาว ร้อยแก้ว ละครโทรทัศน์ การ์ตูน และการ์ตูนอนิเมชัน
และจากการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ งพระมหาชนกพระชาติ ที่ ส องของพระโพธิ สั ต ว์ ใ นเรื่ อ ง
เล่าทศชาติชาดก ตีพิมพ์เผยแพร่และจ�ำหน่ายใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ความนิยมสร้างสรรค์
เรื่ อ งเล่ า ทศชาติ ช าดกในงานประเภทร้ อ ยแก้ ว และการน� ำเรื่ อ ง “พระมหาชนก”
มาสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ปรากฏอย่างเด่นชัด ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมามีการ
ใช้เนื้อหาจากชาดกเรื่องต่าง ๆ สร้างสรรค์เป็นหนังสือภาพประกอบเรื่อง การ์ตูนและ
การ์ตูนอนิเมชันเป็นจ�ำนวนมาก
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นการน�ำเสนอวรรณคดีชาดกในรูปแบบใหม่
ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนน�ำเนื้อหาและค�ำสอน
จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกไปเผยแพร่และปรับใช้กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ เกิดเป็น
ความนิยมในวงกว้าง เช่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน รวมถึงการศึกษาพระราชนิพนธ์
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พระมหาชนกโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นต้นดังปรากฏบทความและ
งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาพระมหาชนกพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช อาทิ
การศึกษาด้านอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ศึกษาเนื้อหาพระราชนิพนธ์
พระมหาชนก แสดงให้เห็นว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นวรรณคดีพุทธศาสนา
ร่วมสมัยที่มีเนื้อหาและแนวคิดเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งมีคุณค่าในฐานะวรรณกรรม
ค�ำสอน มีการน�ำไปดัดแปลงเป็นสือ่ การแสดง รวมถึงการศึกษาเชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ระหว่างผูแ้ ต่งกับเนือ้ หาเช่น บทความเรือ่ ง “พระมหาชนก: โมกขธรรมแห่งปัจจุบนั สมัย”
ของ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (๒๕๔๒) บทความเรื่อง “พระมหาชนก: ค�ำสอนจากพ่อ”
ของรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (๒๕๕๒) งานวิจัยเรื่อง “การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์:
พระมหาชนก” ของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (๒๕๕๔) บทความเรื่อง “นาฏยลีลา
พระมหาชนก: การสร้างสรรค์รูปแบบการน�ำเสนอชาดกในสังคมไทย” ของสุภัค
มหาวรากร (๒๕๕๖) บทความเรื่อง“พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:
ของขวัญพระราชทานส�ำหรับปวงชนชาวไทย” ของกุสุมา รักษมณี (๒๕๕๙)
การศึกษาด้านรัฐศาสตร์แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบท
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก กับบทบาทและสถานภาพพระมหากษัตริย์ เช่น
วิทยานิพนธ์ของสุจิตรา ศรีมูล ศึกษาเรื่องภาวะผู้น�ำแบบ “ตะวันออก”: ศึกษาผ่าน
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (๒๕๔๘) วิทยานิพนธ์ของปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
ศึกษาเรื่องพระมหาชนก: การพัฒนาประเทศในกระบวนทัศน์โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ (๒๕๔๙) วิทยานิพนธ์ของวิชุตา เกิดมณี ศึกษาเรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชเรื่องพระมหาชนก (๒๕๕๐)
งานวิจัยด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้บทพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก เป็นสือ่ ในการเรียนการสอน เช่น วิทยานิพนธ์
ของสุดารัตน์ พลแพงพา ศึกษาเรื่องผลของการสอนนิทานชาดกเรื่องพระมหาชนก
โดยใช้การสอนแบบโครงการทีม่ ตี อ่ ความเพียรของเด็กวัยอนุบาล (๒๕๔๔) วิทยานิพนธ์
ของกอปรพร ค�ำศรีสุข ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องพระมหาชนก ตอน
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ปริศนามะม่วงสองต้น ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๕๔๖) วิทยานิพนธ์ของ
ณัฏฐินีจันทระ ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเจตคติต่อ
การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”
ฉบับการ์ตูนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนฝาง
ชนูปถัมภ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ (๒๕๕๑) เป็นต้น
การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า การศึกษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมุ่งศึกษาด้านการดัดแปลงเนื้อหา
คุณค่าจากเนื้อหาแนวคิด และการน�ำพระราชนิพนธ์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ซึ่งในบทความวิจัยนี้จะอภิปรายในประเด็นที่ต่างไป โดยจะกล่าวถึงการสืบทอดเนื้อหา
และแนวคิดจากวรรณคดีชาดก การสร้างสรรค์เป็นหนังสือภาพประกอบ รวมถึง
กระบวนการสร้างเรื่องเล่าทศชาติในวัฒนธรรมทศชาติชาดกของไทย

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”กับการสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดท�ำพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องลายเส้นจิตรกรรม
ไทยพิมพ์สี่สี พิมพ์จ�ำหน่ายครั้งแรกเป็นฉบับปกแข็งในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญพระมหาชนก
ควบคู่กับพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับปกแข็ง” ส่วนฉบับปกอ่อนจัดท�ำ
เฉพาะหนังสือ พิมพ์จ�ำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดท�ำเป็นหนังสือการ์ตูนแบบนิยายภาพมีทั้งที่เป็นภาพ
สี่สีและภาพขาวด�ำ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับอายุและระดับสติปัญญา ในบท
พระราชปรารภ ทรงกล่าวถึงการพระราชนิพนธ์โดยดัดแปลงเนื้อเรื่องตอนท้ายให้
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันรูปที่ประกอบเรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย เพื่อถ่ายทอด
ความงามของเรื่องนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตแก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงแปลมหาชนกชาดก
เสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ พิ ม พ์ ใ นโอกาสเฉลิ ม ฉลองกาญจนาภิ เ ษก
แห่ ง รั ช กาล ให้ เ ป็ น เครื่ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ด�ำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย.
ขอจงมี ค วามเพี ย รที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ปั ญ ญาที่ เ ฉี ย บแหลม
ก�ำลังกายที่สมบูรณ์.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๐:(๘))
การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล” เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ถือเป็นวาระพิเศษอันเป็นมงคลที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระราชทานบทพระราชนิพนธ์เป็น “ของขวัญ” อันล�้ำค่าแก่ปวงชนชาวไทย โดย
ในบริบทการสร้างสรรค์ทศชาติชาดก พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การ
สร้างสรรค์ทศชาติชาดกมาแต่โบราณ ในมิตินี้แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการ
สร้างวรรณคดีชาดกในสังคมไทย ทั้งยังแสดงให้เห็นการใช้ทศชาติชาดกเฉลิมฉลอง
ในวาระมงคลของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ การสร้างเหรียญพระมหาชนกควบคู่กับ
พระราชนิพนธ์ โดยด้านหน้าเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ก�ำลังทรงงาน ภาพด้านหลังเป็นภาพพระมหาชนกว่ายน�ำ้ อยูก่ ลางมหาสมุทรและก�ำลัง
สนทนากับนางมณีเมขลาแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของวิริยะบารมีอันเป็นแนวคิด
ส�ำคัญของพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เหรียญพระมหาชนกจึงเป็นทั้งเครื่องบูชา
และเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของความเพียร โดยมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่าง เป็นกลวิธีการสื่อแนวคิดและสอนผ่าน
เหรียญพระมหาชนก ซึง่ การสร้างเหรียญประกอบกับการสร้างสรรค์บทพระราชนิพนธ์
ไม่เคยปรากฏในกระบวนการสร้างสรรค์ทศชาติชาดก
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ภาพที่ ๑: ภาพเหรียญพระมหาชนก
นอกจากนั้น บทพระราชปรารภที่ว่า “ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย”.สอดคล้องกับเนื้อหาพระราชนิพนธ์พระมหาชนกทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ขน้ึ ใหม่ ความว่า
“เทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่งความสุขไม่ได้ หากไม่กล่าวธรรมให้
สาธุชนได้สดับ” การเน้นย�ำ้ ค�ำว่า “สาธุชน” สือ่ ถึงประชาชนและกลุม่ ผูอ้ า่ น แสดงความ
จงใจของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ในการสร้างสรรค์วรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีพันธกิจ
ในฐานะวรรณคดีค�ำสอน ช่วยขัดเกลาจิตใจประชาชน นอกจากนี้ยังมีนัยยะสื่อถึงการ
แสดงบทบาทหน้าที่ของ “พระมหาชนก” ในฐานะ “พระมหากษัตริย์” ผู้ทรงทศพิธราชธรรมกับ “พระโพธิสัตว์” ผู้ชี้น�ำทางปัญญาน�ำพามวลมนุษย์ก้าวข้ามวัฏสงสาร
การสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก
พระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
มีการดัดแปลงเนือ้ หา ทัง้ ในส่วนคาถาและส่วนเนือ้ ความ เป็นการน�ำเรือ่ งทศชาติชาดก
มา “เล่าใหม่” โดยน�ำค�ำสอนจากเนื้อหาและแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
การรับสารของคนในสังคมไทยร่วมสมัย ทั้งนี้ การแต่งเรื่องเดิมเป็นส�ำนวนใหม่เป็น
ขนบการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก เช่น การแต่งมหาชาติหลากหลายส�ำนวนในแต่ละ
ยุคสมัย
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การดัดแปลงเนือ้ หาอันถือเป็นลักษณะใหม่และไม่เคยปรากฏในกระบวนการ
ดัดแปลงวรรณคดีชาดก ได้แก่ การเปลี่ยนเนื้อหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุ ลยเดช เนื่ องจากการ
เปลี่ ย นเนื้ อ หาตอนจบเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น เรื่ อ ง การเปลี่ ย นเนื้ อ หาใน
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกท�ำให้การจบเรื่องต่างไปจากอรรถกถาชาดก และส่งผล
ต่อการน�ำเสนอแนวคิด รวมถึงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่เปลี่ยนไป ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นกลวิธีส�ำคัญอันแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกสมัยใหม่
เป็นการเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์และเพื่อสื่อสาร
กับกลุ่มผู้อ่านในสังคมไทยร่วมสมัย นอกจากนั้นในบริบทของการเล่าใหม่ ผู้แต่ง
ในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงใช้ชาดกเป็นเครื่องมือสื่อสารกับประชาชน ใช้สอน
ประชาชนโดยที่มิติของเนื้อหาการสอนมิได้สอนเพียงหลักธรรมะ แต่ทรงแสดงให้เห็น
การน�ำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต การน�ำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อสื่อสารกับประชาชนหลายระดับ สัมพันธ์กับธรรมชาติของชาดกที่ท�ำให้เกิดการ
ตีความหลายระดับได้ ทั้งยังสร้างสรรค์ในรูปแบบหลากหลาย ท�ำให้พระราชนิพนธ์
พระมหาชนกเป็นชาดกประจ�ำรัชสมัย
การเปลี่ยนเนื้อหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นการเปลี่ยน
เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคม โดยเฉพาะบริบททีป่ ระชาชน
ในสังคมไทยต้องเผชิญภาวะปัญหา จากเดิมที่จบเรื่องด้วยพระโพธิสัตว์ออกบวช
เปลี่ยนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ให้ “ปัญญา” แก่ประชาชน การเปลี่ยนเนื้อหาช่วงท้าย
จนจบเรื่องเปลี่ยนจุดเน้นจากเนกขัมมบารมีเป็นปัญญาบารมี ซึ่งในทศชาติชาดก
พระโพธิสัตว์ที่แสดงปัญญาบารมีเด่นชัด ได้แก่ มโหสถกับวิธูรบัณฑิต การน�ำเสนอ
วิ ริ ย ะบารมี ค วบคู ่ กั บ ปั ญ ญาบารมี ร วมถึ ง ความเสี ย สละของพระมหาชนก ใน
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกน�ำเสนอบารมีของพระโพธิสตั ว์ผา่ นตัวละครให้เป็นตัวอย่าง
แบบรูปธรรม โดยเฉพาะความวิรยิ ะและการใช้สติปญ
ั ญาแก้ไขปัญหาของพระโพธิสตั ว์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน การด�ำเนินเรื่องได้สร้างเอกภาพของเรื่อง
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ โดยยังคงน�ำเสนอแนวคิดเรือ่ งพระโพธิสตั ว์กบั การบ�ำเพ็ญบารมีภายใต้
ขนบเนื้อหาของชาดก ในมิตินี้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกสืบทอดพันธกิจวรรณคดี
ชาดกด้ ว ยการน� ำ ชาดกมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสอน การปลู ก ฝั ง อุ ด มคติ แ ละ
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อุดมการณ์ในสังคมไทย ดังนั้นแล้ว การเปลี่ยนเนื้อหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกจึงมีความส�ำคัญทั้งในแง่กระบวนการสร้างสรรค์และการน�ำวรรณคดี
ชาดกมาใช้ในบริบทสังคม
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกแบ่งเนื้อหาเป็น ๓๗ บท แต่ละบทน�ำเสนอ
เนื้อหาเป็นตอนสั้น ๆ ใช้ภาษากระชับเพื่อผู้อ่านจะเข้าใจได้ง่าย การด�ำเนินเรื่องตอน
ต้นตั้งแต่ตอนที่ ๑ – ตอนที่ ๒๖ ด�ำเนินความเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ส่วนการ
ดัดแปลงด้วยการเพิ่มเติมและตัดทอนเนื้อหา ได้แก่ การเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยการแทรก
อดิเรกคาถาในตอนที่ ๒๗ การสรุปความเนื้อหาในตอนที่ ๒๙ โดยตัดทอนเนื้อหาส่วนที่
อรรถกถาชาดกบรรยายถึงการทดสอบบุคคลที่จะรับราชสมบัติ วิธีการแก้ปริศนาของ
พระมหาชนกและการปล่อยผุสสรถเสี่ยงทาย
การเปลี่ยนเนื้อหาตอนท้ายเรื่องอยู่ในตอนที่ ๓๔-๓๗ เป็นเนื้อหาส่วนที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ โดยน�ำเสนอ
บทบาทหน้าทีท่ เี่ ปลีย่ นไปของตัวละครพระมหาชนก ส่งผลต่อแนวคิดอันเป็นสารส�ำคัญ
ของเรื่ องเปลี่ ย นจากในอรรถกถาชาดกที่เ มื่อพระมหาชนกทรงเห็ นว่ า ราชสมบั ติ
เป็นภัยก็ตัดสินพระทัยออกบวช ส่วนพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกหลังจาก
พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกท�ำลาย ก็ทรงเห็นว่าการท�ำลาย
ต้นมะม่วงแสดงถึง “ความไม่รู้” หรือ “อวิชชา” ของประชาชน พระมหาชนกจึง
ยั ง คงท� ำ หน้ า ที่ ใ นฐานะพระมหากษั ต ริ ย ์ ยั ง ไม่ อ อกบวช ด้ ว ยทรงห่ ว งใยทุ ก ข์ สุ ข
และความเป็นไปของประชาชน การจบเรื่องที่พระมหาชนกตั้งปูทะเลย์วิชชาลัย
เกิดจากทรงนึกย้อนถึงเหตุการณ์ทที่ รงสนทนากับนางมณีเมขลา ประกอบกับพิจารณา
เห็นว่าประชาชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการด�ำเนินชีวติ จึงต้องตัง้ สถาบัน
การศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชน
พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงถูกท�ำลายแล้วเกิดความสังเวชใจ
และเกิดปัญญาตระหนักรู้ว่าการมีผลของต้นไม้เทียบได้กับการครองราชย์และการ
ครอบครองราชสมบัติ ในมิตินี้จึงมิได้หมายถึงเฉพาะราชสมบัติของกษัตริย์ แต่หมาย
ถึงทรัพย์สมบัติหรือสิ่งมีค่าที่เป็นสมบัติและอยู่ในความครอบครองของแต่ละคน เมื่อ
ประชาชนไม่รู้จักวิธีใช้หรือถนอมรักษาก็จะท�ำลายทรัพย์สมบัตินั้น สอดคล้องกับการ
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ปูเนื้อหาตอนกลางเรื่องที่นางมณีเมขลากล่าวกับพระมหาชนกเรื่องการตั้งปูทะเลย์
มหาวิชชาลัย ตอนอุ้มพระองค์ขึ้นจากมหาสมุทรเหาะไปส่งยังเมืองมิถิลา
พร้อมกันนั้น เทวดาก็ได้กล่าวอดิเรกคาถาว่า :
ข้าแต่บัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปในอากาศ.
ท่านต้องให้สาธุชนได้รบั พรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของท่าน. ถึงกาล
อันสมควร ท่านจงตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่า โพธิยาลัยมหา
วิชชาลัย. ในกาลนั้นท่านจึงจะส�ำเร็จกิจแท้.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๐:๙๖)
เนื้อหาพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ์ ได้แทรกการกล่าว “อดิเรกคาถา”
อันหมายถึง คาถาพิเศษ เป็นคาถาที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะและสัมพันธ์กับการเปลี่ยน
เนื้อหาตอนจบเรื่อง นั่นคือ “วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปในอากาศ. ท่านต้อง
ให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของท่าน” และพระมหาชนกจะยัง “ไม่
ส�ำเร็จกิจที่แท้” จนกว่าจะตั้งสถาบันการศึกษาโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย การให้ความรู้
แก่ประชาชนจึงเป็นหน้าทีห่ นึง่ ของพระมหาชนกทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเทวดา “กิจทีแ่ ท้”
จึงเป็นการสร้างบารมีทั้งปัญญาบารมีและทานบารมีอันนอกเหนือไปจากวิริยบารมี
ที่พระองค์ได้กระท�ำไปแล้วในการว่ายน�้ำแม้มองไม่เห็นฝั่ง นอกจากนี้ การที่นางมณีเมขลาเรียกพระมหาชนกว่า “บัณฑิต” ก็แสดงถึงความยกย่องและชื่นชม “ปัญญา”
ของพระมหาชนก รวมถึงการใช้ค�ำว่า “วาจาอันมีปาฏิหาริย์” และ “พรแห่งโพธิญาณ”
ก็ล้วนแสดงให้เห็นว่าความเพียรและประโยชน์ของความเพียรที่พระมหาชนกกล่าวแก่
นางมณีเมขลาเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เป็นสมบัตทิ างปัญญาทีค่ วรถ่ายทอดต่อเพือ่ สร้างปัญญา
ให้แก่ประชาชนต่อไป ในมิตินี้ความตระหนักรู้อันเกิดจากปัญญาของพระโพธิสัตว์จึง
เป็นปัญญาทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารสร้างบารมีอนื่ ๆ และสามารถสร้างประโยชน์ตอ่ เพือ่ น
มนุษย์ต่อไปได้ ความตอนนี้เน้นย�้ำอีกครั้งในเนื้อหาส่วนท้าย กล่าวคือ
...เทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่งความสุข
ไม่ได้ หากไม่กล่าวธรรมให้สาธุชนได้สดับ. นางมณีเมขลาให้พระองค์
ตั้งสถาบันการศึกษา ให้ชื่อว่า ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย. แม้ในกาลนั้น
ก็จะส�ำเร็จกิจและได้มรรคาแห่งบรมสุข.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๔๐:๑๒๙)
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก
ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
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การ “กล่าวธรรมให้สาธุชนได้สดับ” เป็นภารกิจส�ำคัญของพระโพธิสัตว์
เป็นการบ�ำเพ็ญสัจจบารมีทไี่ ด้ให้ไว้กบั นางมณีเมขลา และท�ำให้ “ส�ำเร็จกิจและได้มรรคา
แห่งบรมสุข” ในลักษณะนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระโพธิสัตว์จะต้องสั่งสม
บุญบารมีด้วยการสร้างปัญญาบารมีและทานบารมี แนวคิดการสั่งสมบารมีด้วย
ความเพียรและการออกบวชจึงมุ่งเน้นไปที่บารมีอนั เกิดจากความเพียรและการเผยแผ่
ปัญญาของพระมหาชนก ในแง่นี้การตั้ง “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” จึงเป็นการจบเรื่อง
ที่เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ จากการออกบวชเพื่อสั่งสมบุญบารมีแบบ
พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ในมิติของผู้น�ำพา
มวลมนุษย์ให้ขา้ มพ้นจากวัฏสงสาร ตัวละครพระมหาชนกทีส่ ร้างสรรค์ในพระราชนิพนธ์
แสดงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่ต่างไปจากอรรถกถาชาดก แต่ยังคงอยู่ในมิติ
ความหมายของค�ำว่า “พระโพธิสัตว์” ที่ว่า “ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ไม่เพียงแต่จะมีญาณ
ความรู้ เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติแห่งสรรพสิง่ แต่ยงั ต้องมีพระกรุณากว้างขวาง
ไม่สนิ้ สุดจ�ำนงจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ เป็นบาทแห่งปณิธานอันจะท�ำให้เป็นพระโพธิสตั ว์
ผู้เต็มบริบูรณ์ด้วยความคิดที่จะช่วยผู้อื่น” (ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, ๒๕๔๖: ๔-๕)
การเปลี่ยนเนื้อหาตอนจบชาดกในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก แสดงให้เห็น
กลวิธกี ารเล่าเรือ่ งทีแ่ ยบยล โดยใช้ทงั้ การเพิม่ เติมและตัดทอนเนือ้ หาในการด�ำเนินเรือ่ ง
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของเหตุการณ์อย่างสมเหตุสมผล ส่งผลต่อการน�ำเสนอแนวคิด
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ชัดเจน นอกจากนี้ เนื้อหาที่เปลี่ยน
ตอนท้ า ยเมื่ อ น� ำ มาเชื่ อ มโยงกั บ พระราชด� ำ รั ส ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชในฐานะผู้ทรงพระราชนิพนธ์แล้ว จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนเนื้อหาท้าย
เรื่องพระมหาชนกเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านอย่างชัดเจน กล่าวคือ
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยส่วนที่เป็น
ภาษาไทย ที่มาจากพระไตรปิฎก ซึ่งเอามาตรงจากพระไตรปิฎก
ที่ แ ปลเป็ น ภาษาไทย ค� ำ พู ด หรื อ ค� ำ ที่ มี อ ยู ่ ใ นนั้ น เอามาตรง
ส่วนที่สองเอามาดัดแปลง เพื่อให้ตัวหนังสือบางอย่างหรือค�ำ
บางค�ำที่ไม่ตรงกับความคิดในสมัยนี้ ก็ได้ดัดแปลงบ้าง ในที่สุด
ก็มคี วามคิดบางอย่างทีอ่ าจจะไม่เป็นประโยชน์กบั บุคคลในปัจจุบนั นี้
ก็ได้เว้น และได้มีการตกแต่งส่วนใหม่ที่เข้าใจว่าไม่ได้เรียนใน
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โรงเรียน เป็นภาษาที่อาจจะดูแปลกไปหน่อย บางส่วน เพราะว่า
จะต้องให้เข้าใจว่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าโบราณ นับเวลาไม่ได้ ภาษา
ก็จะต้องให้โบราณหรืออาจจะเป็นปริศนาบ้าง...นอกจากนี้ก็ได้
เขียนเป็นตัวอักษรโบราณ คืออักษรเทวนาครี ซึ่งเป็นสิ่งที่ล�ำบาก
มาก เพราะว่าผู้ที่รู้ภาษาโบราณก็มีน้อยคน ทั้งหมดนี้จะต้องอาศัย
ความละเอียดในการจัดให้ถูกต้อง และพอเป็นที่พอใจ
การแสดงออกมาซึ่งเป็นความคิดหลักของชาดกนี้ คือให้
เห็นว่าความเพียรต้องมี และส�ำคัญที่สุดว่าคนเราท�ำอะไรต้องมี
ความเพียร แม้จะไม่เห็นอย่างในเรื่องนี้ คือแม้จะไม่เห็นฝั่งต้อง
ว่ายน�้ำต่อไป และมีค�ำตอบอยู่ว่าท�ำไมต้องว่ายน�้ำ  ไม่เห็นฝั่งมี
ประโยชน์อะไร มีประโยชน์ เพราะหากไม่เพียรทีจ่ ะว่ายน�ำ้ เป็นเวลา
เจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไม่ได้พบเทวดา
...
ฉะนั้นในที่นี้จะต้องขอบใจท่านทั้งหลายทุกคนที่มาชุมนุมกัน
ในที่นี้เพื่อที่จะรับรู้ว่าหนังสือนี้มีขึ้นแล้ว ที่ต้องขอบใจเพราะว่า
หนังสือเรื่องนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งที่เห็นว่ามีความ
ส�ำคัญ และโดยที่เป็นผู้ที่ได้ก่อขึ้นมา เป็นตัวการ รู้ว่าตัวเองเป็น
ผูท้ ที่ ำ� ขึน้ มาถ้าไม่มตี วั เราเองมีแต่ชาดก แล้วก็มแี ต่ชาดกภาษาไทย
ที่แปลมาจากภาษาบาลี มีแต่ชาดกอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่เขา
แปลมาจากภาษาบาลี ใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีความหมาย
อะไรมากนัก
...และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และเป็นประโยชน์
กับประชาชนทั้งไทยและเทศ
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ๒๕๓๙: ๗-๙)
พระราชด�ำรัสทีย่ กมาข้างต้นเน้นข้อความโดยผูว้ จิ ยั แสดงให้เห็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ชาดก ทั้งการคงเนื้อหาจากพระไตรปิฎก การคงภาษาโบราณและการ
ดัดแปลง การเปลี่ยนเนื้อหาในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีจุดประสงค์ส�ำคัญเพื่อ
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก
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ประโยชน์กบั คนในสังคมปัจจุบนั ดังทีว่ า่ “ความคิดบางอย่างทีอ่ าจจะไม่เป็นประโยชน์กบั
บุคคลในปัจจุบนั นี้ ก็ได้เว้น และได้มกี ารตกแต่งส่วนใหม่ทเี่ ข้าใจว่าไม่ได้เรียนในโรงเรียน”
โดยเฉพาะการตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้และปัญญา เป็นการย�้ำเน้นว่าความรู้
และปัญญาเป็นเรือ่ งส�ำคัญและจ�ำเป็นทีจ่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ นี้
การเปลี่ยนเนื้อหาชาดกยังคงการน�ำเสนอแนวคิด คือ “ส�ำคัญที่สุดว่าคนเราท�ำอะไร
ต้องมีความเพียร” และประโยชน์ของความเพียรที่จะต้องเพียรพยายามแม้มองไม่เห็น
ฝัง่ ซึง่ เป็น “ความเพียรอันบริสทุ ธิ”์ ทัง้ นี้ “เพราะหากไม่เพียรทีจ่ ะว่ายน�ำ้ เป็นเวลาเจ็ดวัน
เจ็ดคืน ก็จะไม่ได้พบเทวดา” การเลือกเน้นย�้ำผลของความเพียรผนวกกับความเชื่อ
เรื่องเทวดา เป็นอีกมิติหนึ่งในการน�ำเสนอแนวคิดว่าเทวดาจะให้คุณแก่คนที่ช่วยเหลือ
ตนเอง เทวดาอยูใ่ นฐานะผูช้ ว่ ยเหลือและเป็นสัญลักษณ์ของความส�ำเร็จสมดังปรารถนา
อันเกิดจากการกระท�ำความเพียรมิได้เกิดจากเทวดาบันดาล แนวคิดส�ำคัญที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะผู้ทรงพระราชนิพนธ์ต้องการสื่อสารกับ
ผู้อ่าน คือ “ความเพียรอันบริสุทธิ์” อันเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับ “วิริยบารมี” แนวคิด
ส�ำคัญของชาดกเรื่องนี้
กล่าวได้ว่า พระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นการสืบทอดขนบเนื้อหา
ด้วยการน�ำเนื้อหาจากวรรณคดีชาดกมาดัดแปลงและเปลี่ยนตอนจบเพื่อสืบทอด
แนวคิดวิริยบารมี โดยการดัดแปลงเนื้อหาท�ำให้บารมีข้อนี้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้
การเปลีย่ นตอนจบเนือ้ หาได้เพิม่ แนวคิดเรือ่ งปัญญา อันเป็นปัญญาบารมีของตัวละคร
พระมหาชนก ทีแ่ สดงให้เห็นจากบทสนทนาโต้ตอบกับนางมณีเมขลา การใคร่ครวญและ
ความตระหนักรู้จากเหตุการณ์ต้นมะม่วงถูกท�ำลาย รวมถึงการตั้งสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างปัญญาให้กับประชาชน กลวิธีดังกล่าวนี้เป็นการดัดแปลงและเปลี่ยนเนื้อหา
เพื่อน�ำเสนอแนวคิดอันสอดคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมไทย พระราชนิพนธ์พระมหา
ชนกจึงแสดงให้เห็นการด�ำรงอยู่ของเรื่องเล่าทศชาติชาดกในฐานะวรรณคดีชาดก
สมัยใหม่ การสืบทอดแนวคิดทศบารมีอันเป็นหลักธรรมส�ำคัญในวรรณคดีพระพุทธ
ศาสนา ทั้งยังแสดงพันธกิจในฐานะวรรณคดีค�ำสอนเช่นเดียวกับการที่พระพุทธเจ้า
เลือกเล่าอดีตชาติของพระองค์เพื่อการสอนพระภิกษุสาวกในบริบทต่าง ๆ
นอกจากนี้ ส่วนที่กล่าวว่า “ต้องอาศัยความละเอียดในการจัดให้ถูกต้อง”
และ “หนังสือเรื่องนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งที่เห็นว่ามีความส�ำคัญ ...ถ้า
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ไม่มีตัวเราเองมีแต่ชาดก ใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีความหมายอะไรมากนัก”
เป็นการย�้ำถึงคุณค่าความส�ำคัญของการสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก
ทั้งยังแสดงถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
“...เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งไทยและเทศ”
พระราชด�ำรัสที่กล่าวถึงประโยชน์ของชาดก และกล่าวถึงในฐานะ “หนังสือเรื่องนี้
เป็นที่รัก” น�ำไปสู่การตีความเชื่อมโยงตัวบทพระราชนิพนธ์กับพระราชกรณียกิจ
ในมิ ติ ที่ ห ลากหลาย นอกจากนั้ น การผลิ ต ซ�้ ำ วาทกรรม ดั ง เช่ น การน� ำ เสนอ
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรูปแบบหนังสือภาพประกอบ ๒ ขนาดกับรูปแบบการ์ตนู
การคัดเอาข้อความบางส่วนจากเนื้อหาและภาพประกอบไปใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทาน
ปีต่าง ๆ เพื่อเน้นย�้ำความส�ำคัญของวิริยบารมีก็เป็นมิติการสอนลักษณะหนึ่ง เช่น

ภาพที่ ๒: ภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน
http://kanchanapisek.or.th/kp๔/book๓๔๔/card-๑๓.html [๒๐๑๖, Dec ๗]
http://www.tlcthai.com/newyear/wp-content/uploads/๒๐๑๑/๑๒.jpg
[๒๐๑๖, Dec ๗]
กลวิธดี งั กล่าวท�ำให้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเผยแพร่ไปในวงกว้าง มีพลัง
ในการสือ่ สาร และเป็นทีจ่ ดจ�ำ ประกอบกับชือ่ เรือ่ ง “พระมหาชนก” มีนยั ยะความหมาย
สัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชาชนยกย่องเทิดทูน
พระองค์ ไ ว้ ใ นฐานะ “พ่ อ ของแผ่ น ดิ น ” ในมิ ติ นี้ เ มื่ อ ผนวกรวมกั บ ความคิ ด ที่ ว ่ า
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พระมหากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ผู้บ�ำเพ็ญบารมี การน�ำเสนอภาพเชื่อมโยงระหว่าง
พระโพธิสัตว์กับพระมหากษัตริย์ ตัวละคร และชื่อ “พระมหาชนก” กับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชในฐานะผูท้ รงพระราชนิพนธ์ พระราชนิพนธ์พระมหาชนก
จึงเป็นทศชาติชาดกประจ�ำรัชกาลทีก่ อ่ ให้เกิดกระแสความนิยมและใช้เป็นตัวบททีน่ ำ� ไป
สร้างสรรค์ ผลิตซ�้ำ หรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
กล่ า วได้ ว ่ า การดั ด แปลงและเปลี่ ย นเนื้ อ หาตอนท้ า ยไปจนจบเรื่ อ งใน
พระราชนิพนธ์พระมหาชนก แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการสร้างสรรค์วรรณคดี
ชาดก และเป็นการสืบทอดพันธกิจในด้านการสอน โดยเฉพาะมิติที่พระมหากษัตริย์
ใช้เรือ่ งชาดกสอนประชาชน การผลิตซ�ำ้ วาทกรรมเป็นการสอนซ�ำ้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
กระจ่างชัดและปฏิบตั ติ ามได้ ส่วนการน�ำเสนอในหลายรูปแบบเป็นการสอนให้เหมาะสม
กับประชาชนทุกระดับความรู้และทุกวัยโดยใช้สื่อในกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกจึงเป็นชาดกประจ�ำรัชสมัยในรัชกาลที่ ๙ และเป็นวรรณคดี
ชาดกสมัยใหม่อันยืนยันการด�ำรงอยู่ของทศชาติชาดกที่สืบทอดผ่านมิติเวลา ทั้งยัง
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้สร้าง ผู้เสพ และบริบทสังคมในวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์ทศชาติชาดก

การน�ำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
สร้างสรรค์และน�ำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรือ่ งหรือ Picture-Story Book
ภาพประกอบทีใ่ ช้เป็นภาพลายเส้นจิตรกรรมไทยวาดใหม่โดยศิลปินไทย “รูปทีป่ ระกอบ
เรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย ซึ่งได้ทุ่มเททั้งก�ำลังกายและก�ำลังความคิดอย่างเต็มที่
เพือ่ ถ่ายทอดความงามของเรือ่ งนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์.” (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช, ๒๕๔๐:(๘)) จากบทพระราชปรารภทีก่ ล่าวว่า “เพือ่ ถ่ายทอดความงาม
ของเรือ่ งนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์” นัน้ ในมิตวิ รรณคดี การรังสรรค์ “ความงาม” และ “ความ
สมบูรณ์” แสดงให้เห็นความส�ำคัญของพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะงาน
พระราชนิพนธ์ที่มีความเป็นเลิศและใช้เป็นต้นแบบในการสร้างงานต่อไปได้

88

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ความประณีตในการสร้างงานและกระบวนการสร้างสรรค์ตามพระราช
ประสงค์ของพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิด “ความงาม” และ “ความสมบูรณ์” นั้น
หัวหน้าโครงการจัดท�ำหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนก กล่าวไว้ดังนี้
ใช้ศิลปิน ๘ ท่าน เลือกคนที่มีฝีมือจริง ๆ มีพื้นฐานทั้งที่เป็น
ศิลปะไทยและพืน้ ฐานร่วมสมัยด้วย พระเจ้าอยูห่ วั พูดว่า อยากจะได้
ศิลปะทีเ่ ป็นสมัยรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทา่ นเคยเอาบทพระราชนิพนธ์
ให้ศิลปินท�ำมาแล้ว แต่ท�ำออกมาเหมือนจิตรกรรมฝาผนัง ท่านไม่
โปรด ผมเตรียมผลงานและประวัติทุกคนให้ท่านทอดพระเนตร
ก่อนเข้าเฝ้าฯ ท่านรับให้ทั้ง ๘ ท่านมาช่วยงานนี้ ตอนเข้าเฝ้าฯ
ครั้งแรก ให้คณะท�ำงานเข้าเฝ้าฯ เป็นกลุ่มสุดท้ายของวัน นั่นคือ
พระองค์ท่านให้เวลากับกลุ่มนี้มาก และเมื่อไปถึงท้องพระโรง
ในหลวงประทับอยู่ก่อนแล้ว มานั่งรอ แสดงว่าพระองค์ท่าน
เอาพระทัยใส่มาก ๆ
...
ทรงแนะน�ำศิลปินทั้ง ๘ ท่านในการปรับแก้งาน ทุกคนยอม
แก้เพราะท่านมีเหตุผล อย่าลืมว่าในหลวงท่านผ่านการเป็นศิลปิน
มาแล้ว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เพราะฉะนั้นทรงเข้าใจศิลปิน
...
ศิลปินทุกคนสัญญากันตัง้ แต่ตน้ ว่า ท�ำงานถวายพระเจ้าอยูห่ วั
จะไม่มีท้อ ไม่มีการถอนตัวกลางคัน ท�ำงานกันด้วยความเพียร
(พิษณุ ศุภนิมิตร, รายการต่างคนต่างคิด)
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน
เหรียญพระมหาชนกทองค�ำแท้ และสลักพิเศษว่า “พระราชทาน” ให้คณะท�ำงาน และ
ทรงเสด็จไปเททองสร้างเหรียญพระมหาชนกที่วัดบวรนิเวศด้วยพระองค์เอง
ดังนั้นแล้ว การสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรูปแบบหนังสือ
ภาพประกอบเรือ่ ง เป็นการสืบทอดขนบการสร้างศิลปะและวรรณคดีให้เป็นสมบัตขิ อง
แผ่นดิน ทั้งนี้ การใช้กลุ่มศิลปินวาดภาพประกอบเรื่องร่วมกันเป็นคณะ สืบทอด
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ขนบการสร้างงานด้วยการระดมปัญญาเพื่อสร้างงานตามพระราชประสงค์ของ
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วรรณคดีและพระพุทธศาสนา ทั้ง
ยังแสดงให้เห็นความคิดเรื่องกุศลกับศรัทธาในการสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนา
การสร้างงานถวายพระมหากษัตริย์ รวมถึงการใช้วรรณคดีชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือภาพประกอบเรื่องกับการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
พระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใช้วิธีการแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อยและจัดวาง
เนื้อหาเป็นสัดส่วน โดยใช้หนึ่งคาถากับหนึ่งตอน ใช้ภาพประกอบขนาดเล็ก ๆ แทรก
ในเนื้อหา และใช้สีสันสวยงาม การใช้ตัวอักษรมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
อักษรเทวนาครีทา้ ยค�ำแปลคาถา ลักษณะเหล่านีช้ ว่ ยสร้างความน่าสนใจในการน�ำเสนอ
เนื้อหาและแนวคิด ทั้งยังสามารถใช้สื่อสารกับบุคคลหลายระดับได้ การใช้ภาษาไทย
ควบคู่กับภาษาอังกฤษแสดงความเป็นไทยและเป็นสากล การใช้คาถาแสดงให้เห็น
ความส�ำคัญของการ “บันทึก” เรื่องพระมหาชนกในฐานะเรื่องเล่าส�ำคัญในพระพุทธ
ศาสนา เป็นการสืบทอดการใช้ภาษาบาลีบันทึกพระไตรปิฎก รวมถึงการใช้ตัวอักษร
เทวนาครีมีที่มาจากอินเดียอันเป็นแหล่งก�ำเนิดเรื่องชาดก ดังนั้นแล้ว การสร้างสรรค์
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องจึงมีนัยยะทางความหมาย
ทั้งยังแสดง “ความงาม” และ “ความสมบูรณ์” อันเกิดจากการความประณีตในการ
สร้างสรรค์ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๓: ภาพรูปแบบการน�ำเสนอและการจัดวางเนื้อหา
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การน�ำเสนอในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรือ่ งโดยแบ่งเนือ้ หาเป็นตอนย่อย
สั้น ๆ เป็นกลวิธีที่ส่งผลดีต่อการย�้ำเน้นเนื้อหาในแต่ละตอนให้ชัดเจนมากขึ้น ส�ำหรับ
ผู้อ่านท�ำให้ง่ายต่อการอ่าน ติดตามและท�ำความเข้าใจ นอกจากนั้น การใช้เทคนิคของ
สื่อสิ่งพิมพ์ในการสร้างสรรค์ภาพประกอบ ท�ำเป็นหนังสือเล่มขนาดกะทัดรัด ก็ท�ำให้
น่าสนใจและสามารถเข้าถึงผู้อ่านทุกกลุ่มทุกวัย รวมทั้งการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และ
จ�ำหน่ายท�ำให้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปในวงกว้าง
พระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใช้ภาพประกอบเรือ่ งเป็นภาพลายเส้นจิตรกรรม
ไทยที่วาดใหม่โดยศิลปินไทย มีการระบุชื่อศิลปินกับภาพที่วาดไว้ท้ายเล่ม การรวบรวม
ศิ ล ปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ ส ร้ า งงานในสมั ย รั ช กาลที่ ๙ มาสร้ า งสรรค์ ภ าพประกอบ
ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นการรวบรวมลีลาการวาดภาพแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นของศิลปินแต่ละคน บันทึกไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน เช่นตัวอย่างความวิจิตร
งดงามของภาพเหล่านี้

ภาพที่ ๔: ภาพพระโปลชนกหนี

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก
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ภาพที่ ๕: ภาพพระโพธิสัตว์บังเกิดในครรภ์ ภาพพระเทวีขึ้นเกวียน

ภาพที่ ๖: ภาพพระมหาชนกถวายบังคมลาพระมารดา ภาพพระมหาชนกกับเทวดา

ภาพที่ ๗: ภาพพระมหาชนกมนสิการถึงนางมณีเมขลา
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ภาพที่ ๘: ภาพการฟื้นฟูต้นมะม่วง
การสร้างสรรค์ภาพในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและน�ำเสนอในรูปแบบ
หนังสือภาพประกอบเรือ่ ง แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรม
กับทศชาติชาดก ดังเช่นการใช้ภาพเล่าเรื่องแบบจิตรกรรมฝาผนัง และการเล่าทศชาติ
ชาดกด้วยภาพกับเนื้อหาในสมุดไทย ในบริบทหนึ่งสมุดไทยได้เก็บรักษาและบันทึก
เรื่องเล่าทศชาติชาดกสืบทอดไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน การสร้างสรรค์หนังสือภาพ
ประกอบเรื่องเป็นรูปแบบการน�ำเสนอในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยที่มีปัจจัยเรื่อง
การพิมพ์เข้ามาแทนที่การจารจารึกลงบนวัสดุจากธรรมชาติแบบสมุดไทย นอกจากนี้
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการสืบทอดศาสนา การถ่ายทอดเรื่องราว
ทางพุทธศาสนาในงานศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นพุทธบูชา เหล่านี้เป็น
กระบวนการสร้างเสพที่มีมายาวนานในการสืบทอดและสร้างสรรค์ทศชาติชาดก

บทสรุป
การศึกษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก ได้แก่ การสืบทอดขนบเนื้อหา
ด้วยการน�ำเรื่องทศชาติชาดกมาสร้างสรรค์ใหม่ การสืบทอดขนบแนวคิดทศบารมีผ่าน
ตัวละครพระมหาชนก การสืบทอดขนบเนือ้ หาและแนวคิดดังกล่าวใช้กลวิธกี ารดัดแปลง
และการเปลี่ยนเนื้อหาตอนจบเรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดวิริยบารมีและปัญญา
บารมีของพระโพธิสัตว์อย่างเด่นชัด กล่าวคือ การย�้ำเน้นปัญญาของพระมหาชนก
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” : การสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก
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ปรากฏในการด�ำเนินเรื่องแต่ละล�ำดับเหตุการณ์ทั้งตอนเรือแตก ตอนสนทนาโต้ตอบ
กับนางมณีเมขลา ตอนต้นมะม่วงถูกท�ำลาย และตอนสร้างสถาบันการศึกษาโพธิยาลัย
เนื้อหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวิริยะน�ำสู่ปัญญา และปัญญาน�ำสู่ความหลุดพ้น นั่นคือ
ปัญญาตระหนักรูข้ องพระมหาชนกเกิดในขณะกระท�ำความเพียร และประสบการณ์ทาง
ปัญญานัน้ น�ำมาใช้สร้างปัญญาให้แก่มวลมนุษย์ พระมหาชนกจึงเป็นพระโพธิสตั ว์ทสี่ งั่ สม
บารมีเพือ่ บรรลุพทุ ธะด้วยวิรยิ ะและปัญญา ในมิตนิ พี้ ระราชนิพนธ์พระมหาชนกสืบทอด
พันธกิจส�ำคัญคือ การสืบทอดแนวคิดเรื่องทศบารมีอันน�ำไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นอุดมคติ
สูงสุดของพระพุทธศาสนา ดังนั้นแล้ว การดัดแปลงและเปลี่ยนเนื้อหาตอนท้ายไปจน
จบเรื่องในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการสร้างสรรค์
วรรณคดีชาดก และเป็นการสืบทอดพันธกิจในด้านการสอน โดยเฉพาะมิติที่พระมหากษัตริย์ใช้เรื่องชาดกสอนประชาชน การผลิตซ�้ำวาทกรรมเป็นการสอนซ�้ำเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระจ่างชัดและปฏิบัติตามได้
การใช้รูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง และการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา สืบทอดขนบเรื่องภาพจิตรกรรมกับการน�ำเสนอแนวคิด
และการบันทึกเรื่อง นอกจากนี้ การน�ำเสนอทั้งในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง
และหนังสือการ์ตูนเป็นการสอนให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับความรู้และทุกวัย
โดยใช้สื่อในกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือ การน�ำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย
ท�ำให้เกิดการตีความหลายระดับและเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา ดังปรากฏในพระราชปรารภ
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน) พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “แต่หนังสือพระราชนิพนธ์นี้ ก็ยังอ่านค่อนข้างยาก
ด้วยความซับซ้อนของข้อความและภาพ ท�ำให้มกี ารวิจารณ์และตีความกันในทางต่าง ๆ
นานา.” และ “ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
ฉบับการ์ตนู โดยโปรดเกล้าฯ ให้ศลิ ปินผูช้ ำ� นาญการทีส่ ดุ เป็นผูว้ าดรูป และโปรดฯ ให้พมิ พ์
ด้วยกระดาษไทย เพื่อความประหยัดให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่าน.” พระราชนิพนธ์เรื่อง
พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน) น�ำเนื้อหามาจากหนังสือภาพประกอบเรื่อง กระบวนการ
สร้างสรรค์ในลักษณะนี้แสดงความส�ำคัญของตัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ทัง้ ในฐานะการสืบทอดขนบจากทศชาติชาดกและการเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ตอ่
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ความส�ำคัญของตัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ในฐานะต้นแบบของการสร้างงาน
อาทิเช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระมหาชนก (จากพระมหาชนกฉบับการ์ตูน ๔ สี)
ใช้เป็นสื่อในการสอนของโครงการโทรทัศน์เนื่องมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.๒๕๔๒) ต่อมาน�ำมาออกอากาศในรายการ
โทรทัศน์ “เพื่อนแก้ว” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. และละครแอนิเมชัน
เฉลิมพระเกียรติเรื่องพระมหาชนก ของกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
(พ.ศ.๒๕๕๖) ละครแอนิเมชันเรื่องนี้น�ำเสนอในลักษณะการผสมผสานระหว่างเทคนิค
แอนิเมชันกับละครโทรทัศน์ โดยน�ำพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมาสร้างสรรค์เป็น
บทโทรทัศน์ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ การใช้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นต้นแบบใน
การสร้างสรรค์นอกจากจะแสดงการผสมผสานรูปแบบและกลวิธีการน�ำเสนอแล้ว
ยังแสดงให้เห็นการผลิตซ�้ำผ่านสื่อสมัยใหม่อันแสดงความส�ำคัญของพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกในฐานะทศชาติชาดกประจ�ำรัชกาลที่ ๙
พระราชนิพนธ์พระมหาชนก สร้างสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ในวโรกาส
พิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังผลิตซ�้ำเป็นฉบับ
การ์ตูนในวาระพิเศษแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบ
“ปัญญา” ให้แก่ประชาชน อีกประเด็นหนึ่ง เมื่อมีการใช้พระราชนิพนธ์พระมหาชนก
เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
กับพระพุทธศาสนา อันเป็นความคิดที่มีรากฐานมายาวนานในสังคมไทย กล่าวคือ
การสร้างงานเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีและความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ขนบการสร้างงานถวายกษัตริย์ด้วยความประณีต
ประกอบกับความคิดเรื่องกษัตริย์คือสมมุติเทวราชา พุทธราชา และธรรมราชานอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีพระพุทธศาสนากับวรรณคดีเฉลิม
พระเกียรติ ดังปรากฏการสรรเสริญพระมหากษัตริย์ทั้งในฐานะธรรมราชาและ
พุทธราชาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลาย ๆ เรื่อง การใช้แหล่มหาชาติหรือเทศน์
มหาชาติ เ พื่ อ การเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ รวมถึ ง พระบรมวงศานุ ว งศ์
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ก็เป็นขนบที่นิยมน�ำมาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สะท้อนศรัทธาและความคิดเรื่อง
อานิสงส์ของการสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดบุญกุศลสูงสุด จึงสร้างสรรค์
งานเพือ่ แสดงความจงรักภักดีและความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพระมหากษัตริย์
กล่าวได้ว่า พระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นความส�ำคัญของเรื่อง
เล่าทศชาติชาดกในสังคมไทยสมัยใหม่ บทบาทหน้าที่ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา
ของไทย รวมถึงแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนวิธีการสืบทอด
และการเผยแพร่ทศชาติชาดกให้ด�ำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้
แสดงให้เห็นพันธกิจของวรรณคดีชาดกในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทั้งใน
กระบวนการการให้ความรู้ การอบรมสั่งสอน รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความคิด
ทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการผลิตซ�ำ้ ของสือ่ และสถาบันทางสังคม อันจะน�ำไปสู่
อุดมคติสงู สุดของสังคม ทัง้ ยังจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกบั สังคม
วรรณคดีกับจิตรกรรม รวมถึงคุณูปการในแง่ของการเก็บรักษาและส่งต่อองค์ความรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญยิ่งในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์
ของไทย แสดงให้เห็นถึงกระบวนการด�ำรงอยูข่ องขนบด้านเนือ้ หาทีม่ กี ารสืบทอดต่อ ๆ
กันมาจากรุน่ หนึง่ มาสูอ่ กี รุน่ หนึง่ เป็นการเก็บรักษาองค์ความรูท้ างพระพุทธศาสนาและ
วรรณคดีให้เป็นสมบัติส�ำคัญของชาติสืบไป
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