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	 *	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตเรื่อง	 “เรื่องเล่า 

ทศชาติชาดก: การสบืทอดในสงัคมไทยร่วมสมัย”	โดยมรีองศาสตราจารย์	ดร.สุจิตรา	จงสถติย์วัฒนา	

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์	ดร.น�า้ผ้ึง	ปัทมะลางคลุเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์

ร่วม	ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณส�าหรับค�าแนะน�าอันมีค่ายิ่งไว้	ณ	โอกาสนี้

	 **	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีศกึษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมพิลอดลุยเดชในฐานะเรือ่งเล่าทศชาตชิาดกในสังคมไทยร่วมสมยั	 โดยมวัีตถปุระสงค์

การวิจยัเพื่อศึกษาการสบืทอดและการสร้างสรรค์	 ทั้งดา้นเนือ้หา	 แนวคิด	 กลวธิีการ

เล่าเรื่อง	 และรูปแบบการน�าเสนอ	 ผลการศึกษาพบว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

แสดงให้เหน็การสืบทอดเน้ือหาและแนวคดิทัง้จากวรรณคดชีาดก	วรรณคดพีระพทุธศาสนา	

และวรรณคดีค�าสอน	 โดยน�าขนบวรรณคดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมและ

ผู้เสพ	 มกีารสร้างสรรค์กลวิธกีารเล่าเรือ่งด้วยการดดัแปลงและเปล่ียนเน้ือหาตอนจบ	

โดยใช้รูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องในการน�าเสนอ	 กล่าวได้ว่า	 พระราชนิพนธ์

พระมหาชนกแสดงให้เหน็กระบวนการการสืบทอดและสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมทศชาติ

ชาดก	 เป็นชาดกประจ�ารชัสมยัในรชักาลที	่ ๙	 และเป็นวรรณคดชีาดกสมยัใหม่อันยนืยนั

การด�ารงอยูข่องเรือ่งเล่าทศชาตชิาดกได้อย่างชัดเจน

ค�าส�าคญั:	พระมหาชนก;	วรรณคดชีาดก;	วรรณคดชีาดกสมยัใหม่



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐74

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 

 * This article is part of dissertation for the degree of Doctor of Philosophy and 

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.	

Suchitra	Chongstivatana	and	Dr.	Namphueng	Padamalangkula	for	suggestions	and	support

	 **	A	lecture	at	Faculty	of	Liberal	Arts,	Mahidol	University.
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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�า

	 ทศชาติชาดกมีความส�าคัญในสังคมไทยมาช้านานด้วยนัยยะทางความหมาย

ของการเป็นสิบพระชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เน้ือหาของทศชาติ

ชาดกกล่าวถงึการบ�าเพญ็บารมขีองพระโพธสิตัว์	อันเป็นกระบวนการหน่ึงของการสอน

ธรรมะ	 เพื่อสืบทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนา	 โดยสอนให้เข้าใจวิถีแห่งการบ�าเพ็ญ

บารมีของพระโพธิสัตว	์ น�าสู่การปฏิบัติตามตามสมควรได	้ แต่เดิมคนไทยรู้จักและคุ้น

เคยกับทศชาติชาดกผ่านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ	เช่น	

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ	ประเพณีเทศน์มหาชาติ	เป็นต้น	นอกจากนี้	ความ

ส�าคัญของทศชาติชาดกในสังคมไทยปรากฏเป็นหลักฐานผ่านงานศิลปะ	 คติความเชื่อ	

ประเพณีและวิถีชีวิตไทย	 กล่าวได้ว่า	 เรื่องเล่าทศชาติชาดกด�ารงอยู่ในกระบวนการ

สืบทอดและสร้างสรรค์วรรณคดชีาดกมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน	ทัง้การสืบทอดใน

วัฒนธรรมวรรณศิลป์และในสังคมไทย

	 ผู้วิจัยสงัเกตพบว่า	ในบรบิทสังคมไทยร่วมสมยั	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้นมา

มกีารสร้างสรรค์เรือ่งเล่าทศชาตชิาดกอย่างต่อเน่ืองด้วยรปูแบบทีห่ลากหลาย	ทัง้เรือ่ง

เล่าที่เป็นร้อยกรองขนาดยาว	 ร้อยแก้ว	 ละครโทรทัศน	์ การ์ตูน	 และการ์ตูนอนิเมชัน	

และจากการศึกษาพบว่า	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกพระชาติที่สองของพระโพธิสัตว์ในเรื่อง

เล่าทศชาติชาดก	 ตีพิมพ์เผยแพร่และจ�าหน่ายใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ความนิยมสร้างสรรค์

เรื่องเล่าทศชาติชาดกในงานประเภทร้อยแก้วและการน�าเรื่อง	 “พระมหาชนก”	

มาสร้างสรรค์ในรปูแบบต่าง	ๆ 	ปรากฏอย่างเด่นชัด	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๓๙	เป็นต้นมามกีาร

ใช้เนื้อหาจากชาดกเรื่องต่าง	ๆ	สร้างสรรค์เป็นหนังสือภาพประกอบเรื่อง	การ์ตูนและ

การ์ตูนอนิเมชันเป็นจ�านวนมาก

	 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นการน�าเสนอวรรณคดีชาดกในรูปแบบใหม่

ที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนน�าเน้ือหาและค�าสอน

จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกไปเผยแพร่และปรับใช้กับศาสตร์สาขาอื่น	ๆ	 เกิดเป็น

ความนิยมในวงกว้าง	เช่น	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ	ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมในชั้นเรียน	 รวมถึงการศึกษาพระราชนิพนธ ์
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พระมหาชนกโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง	 ๆ	 เป็นต้นดังปรากฏบทความและ

งานวิจัยที่ศึกษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	อาทิ	

	 การศึกษาด้านอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ศึกษาเน้ือหาพระราชนิพนธ์

พระมหาชนก แสดงให้เห็นว่าพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 เป็นวรรณคดีพุทธศาสนา

ร่วมสมัยที่มีเน้ือหาและแนวคิดเหมาะสมกับยุคสมัย	 ทั้งมีคุณค่าในฐานะวรรณกรรม

ค�าสอน	มกีารน�าไปดดัแปลงเป็นส่ือการแสดง	รวมถงึการศกึษาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ระหว่างผู้แต่งกบัเน้ือหาเช่น	บทความเรือ่ง	“พระมหาชนก:	โมกขธรรมแห่งปัจจุบนัสมยั”

ของ	สุจิตรา	จงสถิตย์วัฒนา	(๒๕๔๒)	บทความเรื่อง	“พระมหาชนก:	ค�าสอนจากพ่อ”

ของรื่นฤทัย	สัจจพันธุ์	 (๒๕๕๒)	งานวิจัยเรื่อง	 “การอภิปรายความบทพระราชนิพนธ์:	

พระมหาชนก”	 ของสุรพงษ์	 โสธนะเสถียร	 (๒๕๕๔)	 บทความเรื่อง	 “นาฏยลีลา

พระมหาชนก:	 การสร้างสรรค์รูปแบบการน�าเสนอชาดกในสังคมไทย”	 ของสุภัค

มหาวรากร	 (๒๕๕๖)	 บทความเรื่อง“พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:

ของขวัญพระราชทานส�าหรับปวงชนชาวไทย”	ของกุสุมา	รักษมณี	(๒๕๕๙)	

	 การศึกษาด้านรัฐศาสตร์แสดงให้เห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบท

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก	 กับบทบาทและสถานภาพพระมหากษัตริย์	 เช่น	

วิทยานิพนธ์ของสุจิตรา	ศรีมูล	ศึกษาเรื่องภาวะผู้น�าแบบ “ตะวันออก”: ศึกษาผ่าน

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก	(๒๕๔๘)	วิทยานิพนธ์ของปริญญวัฒน์	วัชรอาภากร	

ศึกษาเรื่องพระมหาชนก: การพัฒนาประเทศในกระบวนทัศน์โครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ (๒๕๔๙)	 วิทยานิพนธ์ของวิชุตา	 เกิดมณี	 ศึกษาเรื่องแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผู้น�าจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชเรื่องพระมหาชนก (๒๕๕๐)	

	 งานวิจัยด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์	 ส่วนใหญ่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

ทีใ่ช้บทพระราชนิพนธ์เรือ่งพระมหาชนก	เป็นส่ือในการเรยีนการสอน	เช่น	วิทยานิพนธ์

ของสุดารัตน์	 พลแพงพา	 ศึกษาเรื่องผลของการสอนนิทานชาดกเร่ืองพระมหาชนก

โดยใช้การสอนแบบโครงการท่ีมีต่อความเพยีรของเด็กวยัอนุบาล (๒๕๔๔)	วิทยานิพนธ์

ของกอปรพร	 ค�าศรีสุข	 ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเร่ืองพระมหาชนก ตอน
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ปรศินามะม่วงสองต้น ส�าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖	(๒๕๔๖)	วิทยานิพนธ์ของ

ณัฏฐินีจันทระ	 ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และเจตคติต่อ

การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้พระราชนิพนธ์เร่ือง “พระมหาชนก”

ฉบับการ์ตูนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนฝาง

ชนูปถัมภ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓	(๒๕๕๑)	เป็นต้น

	 การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เหน็ว่า	การศกึษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมุ่งศึกษาด้านการดัดแปลงเน้ือหา	

คุณค่าจากเน้ือหาแนวคิด	 และการน�าพระราชนิพนธ์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	

ซึ่งในบทความวิจัยนี้จะอภิปรายในประเด็นที่ต่างไป	โดยจะกล่าวถึงการสืบทอดเนื้อหา

และแนวคิดจากวรรณคดีชาดก	 การสร้างสรรค์เป็นหนังสือภาพประกอบ	 รวมถึง

กระบวนการสร้างเรื่องเล่าทศชาติในวัฒนธรรมทศชาติชาดกของไทย

พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”กับการสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก

 พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้จัดท�าพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องลายเส้นจิตรกรรม

ไทยพิมพ์สี่สี	พิมพ์จ�าหน่ายครั้งแรกเป็นฉบับปกแข็งในปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	“พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญพระมหาชนก

ควบคู่กับพระราชนิพนธ์	เรื่อง	“พระมหาชนก”	ฉบับปกแข็ง”	ส่วนฉบับปกอ่อนจัดท�า

เฉพาะหนังสือ	 พิมพ์จ�าหน่ายครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดท�าเป็นหนังสือการ์ตูนแบบนิยายภาพมีทั้งที่เป็นภาพ

สี่สีและภาพขาวด�า	ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับอายุและระดับสติปัญญา	ในบท

พระราชปรารภ	 ทรงกล่าวถึงการพระราชนิพนธ์โดยดัดแปลงเน้ือเรื่องตอนท้ายให้

เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันรูปที่ประกอบเรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย	 เพื่อถ่ายทอด

ความงามของเรื่องน้ีให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พิมพ์

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตแก่สาธุชนทั้งหลาย	ดังนี้
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงแปลมหาชนกชาดก

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก

แห ่งรัชกาล	 ให ้ เป ็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน ์ในการ

ด�าเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย.

	 ขอจงมีความเพียรที่ บริ สุทธิ์ 	 ป ัญญาที่ เ ฉียบแหลม	

ก�าลังกายที่สมบูรณ์.

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช,	๒๕๔๐:(๘))

 การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	“ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล”	 เมื่อเดือน

มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 น้ัน	 ถือเป็นวาระพิเศษอันเป็นมงคลที่พระมหากษัตริย์ทรง

พระราชทานบทพระราชนิพนธ์เป็น	 “ของขวัญ”	 อันล�้าค่าแก่ปวงชนชาวไทย	 โดย

ในบริบทการสร้างสรรค์ทศชาติชาดก	 พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การ

สร้างสรรค์ทศชาติชาดกมาแต่โบราณ	 ในมิติน้ีแสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการ

สร้างวรรณคดีชาดกในสังคมไทย	 ทั้งยังแสดงให้เห็นการใช้ทศชาติชาดกเฉลิมฉลอง

ในวาระมงคลของพระมหากษัตริย์	นอกจากนี้	การสร้างเหรียญพระมหาชนกควบคู่กับ

พระราชนิพนธ์	 โดยด้านหน้าเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ก�าลังทรงงาน	ภาพด้านหลังเป็นภาพพระมหาชนกว่ายน�า้อยูก่ลางมหาสมทุรและก�าลัง

สนทนากับนางมณีเมขลาแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของวิริยะบารมีอันเป็นแนวคิด

ส�าคัญของพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 เหรียญพระมหาชนกจึงเป็นทั้งเครื่องบูชา

และเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงความส�าคัญของความเพียร	 โดยมีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่าง	 เป็นกลวิธีการส่ือแนวคิดและสอนผ่าน

เหรยีญพระมหาชนก	ซ่ึงการสร้างเหรยีญประกอบกบัการสร้างสรรค์บทพระราชนิพนธ์

ไม่เคยปรากฏในกระบวนการสร้างสรรค์ทศชาติชาดก
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 นอกจากน้ัน	 บทพระราชปรารภที่ว่า	 “ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์

ในการด�าเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย”.สอดคล้องกับเน้ือหาพระราชนิพนธ์พระมหา-

ชนกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ใหม่	ความว่า	

“เทวดากล่าวช้ีว่าพระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่งความสุขไม่ได้	 หากไม่กล่าวธรรมให้

สาธชุนได้สดบั”	การเน้นย�า้ค�าว่า	“สาธชุน”	ส่ือถงึประชาชนและกลุ่มผู้อ่าน	แสดงความ

จงใจของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ในการสร้างสรรค์วรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีพันธกิจ

ในฐานะวรรณคดีค�าสอน	ช่วยขัดเกลาจิตใจประชาชน	นอกจากนี้ยังมีนัยยะสื่อถึงการ

แสดงบทบาทหน้าที่ของ	 “พระมหาชนก”	 ในฐานะ	 “พระมหากษัตริย์”	 ผู้ทรงทศพิธ-

ราชธรรมกับ	“พระโพธิสัตว์”	ผู้ชี้น�าทางปัญญาน�าพามวลมนุษย์ก้าวข้ามวัฏสงสาร

 การสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก

 พระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช

มกีารดดัแปลงเน้ือหา	ทัง้ในส่วนคาถาและส่วนเน้ือความ	เป็นการน�าเรือ่งทศชาตชิาดก

มา	 “เล่าใหม่”	 โดยน�าค�าสอนจากเน้ือหาและแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

การรับสารของคนในสังคมไทยร่วมสมัย	 ทั้งน้ี	 การแต่งเรื่องเดิมเป็นส�านวนใหม่เป็น

ขนบการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก	เช่น	การแต่งมหาชาติหลากหลายส�านวนในแต่ละ

ยุคสมัย	

ภาพที่ ๑: ภาพเหรียญพระมหาชนก
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	 การดัดแปลงเนือ้หาอนัถือเป็นลักษณะใหม่และไม่เคยปรากฏในกระบวนการ

ดัดแปลงวรรณคดีชาดก	 ได้แก่	 การเปล่ียนเน้ือหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์

พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เน่ืองจากการ

เปล่ียนเน้ือหาตอนจบเป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนินเรื่อง	 การเปล่ียนเน้ือหาใน

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกท�าให้การจบเรื่องต่างไปจากอรรถกถาชาดก	 และส่งผล

ต่อการน�าเสนอแนวคิด	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่เปล่ียนไป	 ลักษณะ

ดังกล่าวเป็นกลวิธีส�าคัญอันแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกสมัยใหม	่

เป็นการเปล่ียนเน้ือหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์และเพื่อส่ือสาร

กับกลุ่มผู้อ่านในสังคมไทยร่วมสมัย	 นอกจากน้ันในบริบทของการเล่าใหม่	 ผู้แต่ง

ในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงใช้ชาดกเป็นเครื่องมือสื่อสารกับประชาชน	 ใช้สอน

ประชาชนโดยที่มิติของเนื้อหาการสอนมิได้สอนเพียงหลักธรรมะ	 แต่ทรงแสดงให้เห็น

การน�าหลักธรรมะมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต	 การน�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อส่ือสารกับประชาชนหลายระดับ	 สัมพันธ์กับธรรมชาติของชาดกที่ท�าให้เกิดการ

ตีความหลายระดับได้	 ทั้งยังสร้างสรรค์ในรูปแบบหลากหลาย	 ท�าให้พระราชนิพนธ์ 

พระมหาชนกเป็นชาดกประจ�ารัชสมัย

	 การเปล่ียนเน้ือหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นการเปล่ียน

เพือ่น�าเสนอแนวคดิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในสงัคม	โดยเฉพาะบรบิททีป่ระชาชน

ในสังคมไทยต้องเผชิญภาวะปัญหา	 จากเดิมที่จบเรื่องด้วยพระโพธิสัตว์ออกบวช	

เปล่ียนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ให้	 “ปัญญา”	 แก่ประชาชน	 การเปล่ียนเน้ือหาช่วงท้าย

จนจบเรื่องเปล่ียนจุดเน้นจากเนกขัมมบารมีเป็นปัญญาบารมี	 ซ่ึงในทศชาติชาดก	

พระโพธิสัตว์ที่แสดงปัญญาบารมีเด่นชัด	 ได้แก่	 มโหสถกับวิธูรบัณฑิต	 การน�าเสนอ

วิริยะบารมีควบคู ่กับปัญญาบารมีรวมถึงความเสียสละของพระมหาชนก	 ใน

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกน�าเสนอบารมขีองพระโพธสัิตว์ผ่านตวัละครให้เป็นตวัอย่าง

แบบรปูธรรม	โดยเฉพาะความวิรยิะและการใช้สตปัิญญาแก้ไขปัญหาของพระโพธสัิตว์

ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ในขณะเดียวกัน	 การด�าเนินเรื่องได้สร้างเอกภาพของเรื่อง

ตัง้แต่ต้นจนจบ	โดยยงัคงน�าเสนอแนวคดิเรือ่งพระโพธิสัตว์กบัการบ�าเพญ็บารมภีายใต้

ขนบเน้ือหาของชาดก	 ในมิติน้ีพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสืบทอดพันธกิจวรรณคดี

ชาดกด้วยการน�าชาดกมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอน	 การปลูกฝังอุดมคติและ
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อุดมการณ์ในสังคมไทย	 ดังน้ันแล้ว	 การเปล่ียนเน้ือหานิทานชาดกในพระราชนิพนธ์

พระมหาชนกจึงมีความส�าคัญทั้งในแง่กระบวนการสร้างสรรค์และการน�าวรรณคดี

ชาดกมาใช้ในบริบทสังคม

	 พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกแบ่งเนื้อหาเป็น	๓๗	บท	แต่ละบทน�าเสนอ

เน้ือหาเป็นตอนส้ัน	 ๆ	 ใช้ภาษากระชับเพื่อผู้อ่านจะเข้าใจได้ง่าย	 การด�าเนินเรื่องตอน

ต้นตั้งแต่ตอนที่	 ๑	 –	 ตอนที่	 ๒๖	 ด�าเนินความเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ส่วนการ

ดัดแปลงด้วยการเพิ่มเติมและตัดทอนเนื้อหา	ได้แก่	การเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยการแทรก

อดิเรกคาถาในตอนที่	๒๗	การสรุปความเนื้อหาในตอนที่	๒๙	โดยตัดทอนเนื้อหาส่วนที่

อรรถกถาชาดกบรรยายถึงการทดสอบบุคคลที่จะรับราชสมบัติ	วิธีการแก้ปริศนาของ

พระมหาชนกและการปล่อยผุสสรถเสี่ยงทาย

	 การเปล่ียนเน้ือหาตอนท้ายเรื่องอยู่ในตอนที่	 ๓๔-๓๗	 เป็นเน้ือหาส่วนที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่	 โดยน�าเสนอ

บทบาทหน้าทีท่ีเ่ปล่ียนไปของตวัละครพระมหาชนก	ส่งผลต่อแนวคดิอันเป็นสารส�าคญั

ของเรื่องเปล่ียนจากในอรรถกถาชาดกที่เมื่อพระมหาชนกทรงเห็นว่าราชสมบัติ

เป็นภัยก็ตัดสินพระทัยออกบวช	 ส่วนพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกหลังจาก

พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลถูกท�าลาย	 ก็ทรงเห็นว่าการท�าลาย

ต้นมะม่วงแสดงถึง	 “ความไม่รู้”	 หรือ	 “อวิชชา”	 ของประชาชน	 พระมหาชนกจึง

ยังคงท�าหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ยังไม่ออกบวช	 ด้วยทรงห่วงใยทุกข์สุข

และความเป็นไปของประชาชน	 การจบเรื่องที่พระมหาชนกตั้งปูทะเลย์วิชชาลัย	 

เกดิจากทรงนึกย้อนถงึเหตกุารณ์ทีท่รงสนทนากบันางมณเีมขลา	ประกอบกบัพจิารณา

เหน็ว่าประชาชนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในการด�าเนินชีวิต	จึงต้องตัง้สถาบนั

การศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชน	

	 พระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงถูกท�าลายแล้วเกิดความสังเวชใจ

และเกิดปัญญาตระหนักรู้ว่าการมีผลของต้นไม้เทียบได้กับการครองราชย์และการ

ครอบครองราชสมบัติ	 ในมิตินี้จึงมิได้หมายถึงเฉพาะราชสมบัติของกษัตริย์	 แต่หมาย

ถึงทรัพย์สมบัติหรือส่ิงมีค่าที่เป็นสมบัติและอยู่ในความครอบครองของแต่ละคน	 เมื่อ

ประชาชนไม่รู้จักวิธีใช้หรือถนอมรักษาก็จะท�าลายทรัพย์สมบัติน้ัน	 สอดคล้องกับการ
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ปูเน้ือหาตอนกลางเรื่องที่นางมณีเมขลากล่าวกับพระมหาชนกเรื่องการตั้งปูทะเลย์

มหาวิชชาลัย	ตอนอุ้มพระองค์ขึ้นจากมหาสมุทรเหาะไปส่งยังเมืองมิถิลา	

	 พร้อมกันนั้น	เทวดาก็ได้กล่าวอดิเรกคาถาว่า	:

 ข้าแต่บัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปในอากาศ. 

ท่านต้องให้สาธชุนได้รบัพรแห่งโพธญิาณจากโอษฐ์ของท่าน. ถงึกาล

อันสมควร ท่านจงตั้งสถาบันการศึกษาให้ช่ือว่า โพธิยาลัยมหา

วิชชาลัย. ในกาลนั้นท่านจึงจะส�าเร็จกิจแท้.

	 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช,	๒๕๔๐:๙๖)

	 เน้ือหาพระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ	์ ได้แทรกการกล่าว	 “อดิเรกคาถา”	

อันหมายถึง	 คาถาพิเศษ	 เป็นคาถาที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะและสัมพันธ์กับการเปลี่ยน

เนื้อหาตอนจบเรื่อง	 นั่นคือ	 “วาจาอันมีปาฏิหาริย์มิบังควรหายไปในอากาศ.	 ท่านต้อง

ให้สาธุชนได้รับพรแห่งโพธิญาณจากโอษฐ์ของท่าน”	 และพระมหาชนกจะยัง	 “ไม่

ส�าเร็จกิจที่แท้”	 จนกว่าจะตั้งสถาบันการศึกษาโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย	 การให้ความรู้

แก่ประชาชนจึงเป็นหน้าทีห่น่ึงของพระมหาชนกทีไ่ด้รบัมอบหมายจากเทวดา	“กจิทีแ่ท้”	

จึงเป็นการสร้างบารมีทั้งปัญญาบารมีและทานบารมีอันนอกเหนือไปจากวิริยบารมี

ที่พระองค์ได้กระท�าไปแล้วในการว่ายน�้าแม้มองไม่เห็นฝั่ง	 นอกจากน้ี	 การที่นางมณี-

เมขลาเรียกพระมหาชนกว่า	 “บัณฑิต”	 ก็แสดงถึงความยกย่องและชื่นชม	 “ปัญญา”	

ของพระมหาชนก	รวมถึงการใช้ค�าว่า	“วาจาอันมีปาฏิหาริย์”	และ	“พรแห่งโพธิญาณ”	

ก็ล้วนแสดงให้เห็นว่าความเพียรและประโยชน์ของความเพียรที่พระมหาชนกกล่าวแก่

นางมณเีมขลาเป็นเรือ่งส�าคญั	เป็นสมบัตทิางปัญญาทีค่วรถ่ายทอดต่อเพือ่สร้างปัญญา

ให้แก่ประชาชนต่อไป	 ในมิติน้ีความตระหนักรู้อันเกิดจากปัญญาของพระโพธิสัตว์จึง

เป็นปัญญาทีส่ามารถน�าไปสู่การสร้างบารมอ่ืีน	ๆ 	และสามารถสร้างประโยชน์ต่อเพือ่น

มนุษย์ต่อไปได้	ความตอนนี้เน้นย�้าอีกครั้งในเนื้อหาส่วนท้าย	กล่าวคือ

	 	 ...เทวดากล่าวชี้ว่าพระองค์จะยังเข้ามรรคาแห่งความสุข

ไม่ได้	หากไม่กล่าวธรรมให้สาธชุนได้สดบั.	นางมณีเมขลาให้พระองค์

ตั้งสถาบันการศึกษา	ให้ชื่อว่า	ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย.	แม้ในกาลนั้น

ก็จะส�าเร็จกิจและได้มรรคาแห่งบรมสุข.	

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช,	๒๕๔๐:๑๒๙)
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	 การ	 “กล่าวธรรมให้สาธุชนได้สดับ”	 เป็นภารกิจส�าคัญของพระโพธิสัตว์

เป็นการบ�าเพญ็สัจจบารมทีีไ่ด้ให้ไว้กบันางมณเีมขลา	และท�าให้	“ส�าเรจ็กจิและได้มรรคา

แห่งบรมสุข”	 ในลักษณะน้ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 พระโพธิสัตว์จะต้องส่ังสม

บุญบารมีด้วยการสร้างปัญญาบารมีและทานบารมี	 แนวคิดการส่ังสมบารมีด้วย

ความเพียรและการออกบวชจงึมุ่งเน้นไปที่บารมีอนัเกิดจากความเพียรและการเผยแผ่

ปัญญาของพระมหาชนก	 ในแง่น้ีการตั้ง	 “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”	 จึงเป็นการจบเรื่อง

ที่เปล่ียนบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์	 จากการออกบวชเพื่อส่ังสมบุญบารมีแบบ

พระปัจเจกพุทธเจ้า	 เป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ในมิติของผู้น�าพา

มวลมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสาร	ตวัละครพระมหาชนกทีส่ร้างสรรค์ในพระราชนิพนธ์

แสดงบทบาทหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ที่ต่างไปจากอรรถกถาชาดก	 แต่ยังคงอยู่ในมิติ

ความหมายของค�าว่า	 “พระโพธิสัตว์”	 ที่ว่า	 “ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ไม่เพียงแต่จะมีญาณ

ความรู	้เข้าใจความเป็นไปของธรรมชาตแิห่งสรรพส่ิง	แต่ยงัต้องมพีระกรณุากว้างขวาง

ไม่ส้ินสุดจ�านงจะช่วยเหลือสรรพสัตว์	เป็นบาทแห่งปณิธานอันจะท�าให้เป็นพระโพธสัิตว์

ผู้เต็มบริบูรณ์ด้วยความคิดที่จะช่วยผู้อื่น”	(ประพจน์	อัศววิรุฬหการ,	๒๕๔๖:	๔-๕)

	 การเปลี่ยนเนื้อหาตอนจบชาดกในพระราชนิพนธพ์ระมหาชนก	แสดงให้เห็น

กลวิธกีารเล่าเรือ่งทีแ่ยบยล	โดยใช้ทัง้การเพิม่เตมิและตดัทอนเน้ือหาในการด�าเนินเรือ่ง	

เพือ่ให้เกดิความต่อเน่ืองของเหตกุารณ์อย่างสมเหตสุมผล	ส่งผลต่อการน�าเสนอแนวคดิ

อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถส่ือสารกับผู้อ่านได้ชัดเจน	 นอกจากน้ี	 เน้ือหาที่เปล่ียน

ตอนท้ายเมื่อน�ามาเช่ือมโยงกับพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชในฐานะผู้ทรงพระราชนิพนธ์แล้ว	 จะเห็นได้ว่าการเปล่ียนเน้ือหาท้าย

เรื่องพระมหาชนกเป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านอย่างชัดเจน	กล่าวคือ

	 หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยส่วนที่เป็น

ภาษาไทย	 ที่มาจากพระไตรปิฎก	 ซ่ึงเอามาตรงจากพระไตรปิฎก

ที่แปลเป ็นภาษาไทย	 ค�าพูดหรือค�าที่มีอยู ่ ในน้ันเอามาตรง	

ส่วนที่สองเอามาดัดแปลง	 เพื่อให้ตัวหนังสือบางอย่างหรือค�า

บางค�าที่ไม่ตรงกับความคิดในสมัยน้ี	 ก็ได้ดัดแปลงบ้าง	 ในที่สุด

กม็คีวามคดิบางอย่างทีอ่าจจะไม่เป็นประโยชน์กบับุคคลในปัจจุบันน้ี	

ก็ได้เว้น	 และได้มีการตกแต่งส่วนใหม่ที่เข้าใจว่าไม่ได้เรียนใน
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โรงเรียน	 เป็นภาษาที่อาจจะดูแปลกไปหน่อย	 บางส่วน	 เพราะว่า

จะต้องให้เข้าใจว่าเรื่องเป็นเรื่องเก่าโบราณ	 นับเวลาไม่ได้	 ภาษา

ก็จะต้องให้โบราณหรืออาจจะเป็นปริศนาบ้าง...นอกจากน้ีก็ได้

เขียนเป็นตัวอักษรโบราณ	 คืออักษรเทวนาครี	 ซ่ึงเป็นส่ิงที่ล�าบาก

มาก	เพราะว่าผู้ที่รู้ภาษาโบราณก็มีน้อยคน	ทั้งหมดนี้จะต้องอาศัย

ความละเอียดในการจัดให้ถูกต้อง	และพอเป็นที่พอใจ

 การแสดงออกมาซึ่งเป็นความคิดหลักของชาดกน้ี คือให้

เห็นว่าความเพียรต้องมี และส�าคัญที่สุดว่าคนเราท�าอะไรต้องมี

ความเพียร	 แม้จะไม่เห็นอย่างในเรื่องน้ี	 คือแม้จะไม่เห็นฝั่งต้อง

ว่ายน�้าต่อไป	 และมีค�าตอบอยู่ว่าท�าไมต้องว่ายน�้า	 ไม่เห็นฝั่งมี

ประโยชน์อะไร	มปีระโยชน์	เพราะหากไม่เพยีรทีจ่ะว่ายน�า้เป็นเวลา

เจ็ดวันเจ็ดคืน	ก็จะไม่ได้พบเทวดา

	 ...

	 ฉะน้ันในที่น้ีจะต้องขอบใจท่านทั้งหลายทุกคนที่มาชุมนุมกัน

ในที่น้ีเพื่อที่จะรับรู้ว่าหนังสือน้ีมีข้ึนแล้ว	 ท่ีต้องขอบใจเพราะว่า

หนังสือเรื่องนี้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งท่ีเห็นว่ามีความ

ส�าคัญ และโดยที่เป็นผู้ที่ได้ก่อขึ้นมา เป็นตัวการ รู้ว่าตัวเองเป็น

ผูท่ี้ท�าขึน้มาถ้าไม่มตีวัเราเองมแีต่ชาดก	แล้วกม็แีต่ชาดกภาษาไทย

ที่แปลมาจากภาษาบาลี	 มีแต่ชาดกอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่เขา

แปลมาจากภาษาบาลี	 ใครไปอ่านก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีความหมาย

อะไรมากนัก

	 ...และเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน	 และเป็นประโยชน์

กับประชาชนทั้งไทยและเทศ	

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช,	๒๕๓๙:	๗-๙)

	 พระราชด�ารสัทีย่กมาข้างต้นเน้นข้อความโดยผู้วิจัย	แสดงให้เหน็กระบวนการ

สร้างสรรค์ชาดก	 ทั้งการคงเน้ือหาจากพระไตรปิฎก	 การคงภาษาโบราณและการ

ดัดแปลง	 การเปล่ียนเน้ือหาในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีจุดประสงค์ส�าคัญเพื่อ
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ประโยชน์กบัคนในสังคมปัจจุบัน	ดงัทีว่่า	“ความคดิบางอย่างทีอ่าจจะไม่เป็นประโยชน์กบั

บคุคลในปัจจุบนัน้ี	กไ็ด้เว้น	และได้มกีารตกแต่งส่วนใหม่ทีเ่ข้าใจว่าไม่ได้เรยีนในโรงเรยีน”	

โดยเฉพาะการตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้และปัญญา	เป็นการย�้าเน้นว่าความรู้

และปัญญาเป็นเรือ่งส�าคญัและจ�าเป็นทีจ่ะน�ามาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบนั	ทัง้น้ี	

การเปล่ียนเน้ือหาชาดกยังคงการน�าเสนอแนวคิด	 คือ	 “ส�าคัญที่สุดว่าคนเราท�าอะไร

ต้องมีความเพียร”	และประโยชน์ของความเพียรที่จะต้องเพียรพยายามแม้มองไม่เห็น

ฝ่ังซ่ึงเป็น	“ความเพยีรอันบรสุิทธิ”์	ทัง้น้ี	“เพราะหากไม่เพยีรทีจ่ะว่ายน�า้เป็นเวลาเจ็ดวัน

เจ็ดคืน	 ก็จะไม่ได้พบเทวดา”	 การเลือกเน้นย�้าผลของความเพียรผนวกกับความเชื่อ

เรื่องเทวดา	เป็นอีกมิติหนึ่งในการน�าเสนอแนวคิดว่าเทวดาจะให้คุณแก่คนที่ช่วยเหลือ

ตนเอง	เทวดาอยูใ่นฐานะผู้ช่วยเหลือและเป็นสัญลักษณ์ของความส�าเรจ็สมดงัปรารถนา

อันเกิดจากการกระท�าความเพียรมิได้เกิดจากเทวดาบันดาล	 แนวคิดส�าคัญที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะผู้ทรงพระราชนิพนธ์ต้องการส่ือสารกับ

ผู้อ่าน	คือ	“ความเพียรอันบริสุทธิ์”	อันเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับ	 “วิริยบารมี”	แนวคิด

ส�าคัญของชาดกเรื่องนี้

	 กล่าวได้ว่า	พระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นการสืบทอดขนบเนื้อหา	

ด้วยการน�าเน้ือหาจากวรรณคดีชาดกมาดัดแปลงและเปลี่ยนตอนจบเพื่อสืบทอด

แนวคิดวิริยบารมี	 โดยการดัดแปลงเน้ือหาท�าให้บารมีข้อน้ีชัดเจนมากข้ึน	 นอกจากน้ี	

การเปล่ียนตอนจบเน้ือหาได้เพิม่แนวคดิเรือ่งปัญญา	อันเป็นปัญญาบารมขีองตวัละคร

พระมหาชนก	ทีแ่สดงให้เหน็จากบทสนทนาโต้ตอบกบันางมณเีมขลา	การใคร่ครวญและ

ความตระหนักรู้จากเหตุการณ์ต้นมะม่วงถูกท�าลาย	 รวมถึงการตั้งสถาบันการศึกษา

เพื่อสร้างปัญญาให้กับประชาชน	 กลวิธีดังกล่าวน้ีเป็นการดัดแปลงและเปล่ียนเน้ือหา

เพื่อน�าเสนอแนวคิดอันสอดคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมไทย	พระราชนิพนธ์พระมหา

ชนกจึงแสดงให้เห็นการด�ารงอยู่ของเรื่องเล่าทศชาติชาดกในฐานะวรรณคดีชาดก

สมัยใหม่	 การสืบทอดแนวคิดทศบารมีอันเป็นหลักธรรมส�าคัญในวรรณคดีพระพุทธ

ศาสนา	 ทั้งยังแสดงพันธกิจในฐานะวรรณคดีค�าสอนเช่นเดียวกับการที่พระพุทธเจ้า

เลือกเล่าอดีตชาติของพระองค์เพื่อการสอนพระภิกษุสาวกในบริบทต่าง	ๆ

	 นอกจากน้ี	 ส่วนที่กล่าวว่า	 “ต้องอาศัยความละเอียดในการจัดให้ถูกต้อง”	

และ	 “หนังสือเร่ืองน้ีเป็นท่ีรักของข้าพเจ้าเอง เป็นสิ่งท่ีเห็นว่ามีความส�าคัญ ...ถ้า
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ไม่มีตัวเราเองมีแต่ชาดก	 ใครไปอ่านก็ไม่รู ้เรื่องและไม่มีความหมายอะไรมากนัก”	

เป็นการย�้าถึงคุณค่าความส�าคัญของการสืบทอดและการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดก	

ทั้งยังแสดงถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	

“...เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน	 และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งไทยและเทศ”	

พระราชด�ารัสที่กล่าวถึงประโยชน์ของชาดก	 และกล่าวถึงในฐานะ	 “หนังสือเรื่องน้ี

เป็นที่รัก”	 น�าไปสู่การตีความเชื่อมโยงตัวบทพระราชนิพนธ์กับพระราชกรณียกิจ

ในมิติที่หลากหลาย	 นอกจากน้ัน	 การผลิตซ�้าวาทกรรม	 ดังเช่น	 การน�าเสนอ 

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรปูแบบหนังสือภาพประกอบ	๒	ขนาดกบัรปูแบบการ์ตนู	

การคัดเอาข้อความบางส่วนจากเนื้อหาและภาพประกอบไปใช้ใน	ส.ค.ส.	พระราชทาน

ปีต่าง	ๆ	เพื่อเน้นย�้าความส�าคัญของวิริยบารมีก็เป็นมิติการสอนลักษณะหนึ่ง	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]

 กลวิธดีงักล่าวท�าให้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเผยแพร่ไปในวงกว้าง	มพีลัง

ในการส่ือสาร	และเป็นทีจ่ดจ�า	ประกอบกบัชือ่เรือ่ง	“พระมหาชนก”	มนัียยะความหมาย

สัมพันธ์กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ประชาชนยกย่องเทิดทูน

พระองค์ไว้ในฐานะ	 “พ่อของแผ่นดิน”	 ในมิติน้ีเมื่อผนวกรวมกับความคิดที่ว ่า
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พระมหากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ผู้บ�าเพ็ญบารมี	 การน�าเสนอภาพเชื่อมโยงระหว่าง

พระโพธิสัตว์กับพระมหากษัตริย์	ตัวละคร	และชื่อ	“พระมหาชนก”	กับพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชในฐานะผู้ทรงพระราชนิพนธ์	พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

จึงเป็นทศชาตชิาดกประจ�ารชักาลทีก่่อให้เกดิกระแสความนิยมและใช้เป็นตวับททีน่�าไป

สร้างสรรค์	ผลิตซ�้า	หรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง	ๆ

	 กล่าวได้ว่า	 การดัดแปลงและเปล่ียนเน้ือหาตอนท้ายไปจนจบเรื่องใน

พระราชนิพนธ์พระมหาชนก แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการสร้างสรรค์วรรณคดี

ชาดก	 และเป็นการสืบทอดพันธกิจในด้านการสอน	 โดยเฉพาะมิติที่พระมหากษัตริย์

ใช้เรือ่งชาดกสอนประชาชน	การผลิตซ�า้วาทกรรมเป็นการสอนซ�า้เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ

กระจ่างชัดและปฏบิตัติามได้	ส่วนการน�าเสนอในหลายรปูแบบเป็นการสอนให้เหมาะสม

กับประชาชนทุกระดับความรู้และทุกวัยโดยใช้ส่ือในกระบวนการส่ือสารเป็นเครื่องมือ	

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกจึงเป็นชาดกประจ�ารชัสมยัในรชักาลที	่๙	และเป็นวรรณคดี

ชาดกสมัยใหม่อันยืนยันการด�ารงอยู่ของทศชาติชาดกที่สืบทอดผ่านมิติเวลา	 ทั้งยัง

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้สร้าง	 ผู้เสพ	 และบริบทสังคมในวัฒนธรรมการ

สร้างสรรค์ทศชาติชาดก

การน�าเสนอในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง

	 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช

สร้างสรรค์และน�าเสนอในรปูแบบหนังสือภาพประกอบเรือ่งหรอื	Picture-Story	Book	

ภาพประกอบทีใ่ช้เป็นภาพลายเส้นจิตรกรรมไทยวาดใหม่โดยศลิปินไทย	“รปูทีป่ระกอบ

เรื่องเป็นฝีมือของศิลปินไทย	 ซ่ึงได้ทุ่มเททั้งก�าลังกายและก�าลังความคิดอย่างเต็มที่	

เพือ่ถ่ายทอดความงามของเรือ่งน้ีให้ครบถ้วนสมบรูณ์.”	(พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภูมพิลอดลุยเดช,	๒๕๔๐:(๘))	จากบทพระราชปรารภทีก่ล่าวว่า	“เพือ่ถ่ายทอดความงาม

ของเรือ่งน้ีให้ครบถ้วนสมบูรณ์”	น้ัน	ในมติวิรรณคด	ีการรงัสรรค์	“ความงาม”	และ	“ความ

สมบูรณ์”	 แสดงให้เห็นความส�าคัญของพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะงาน

พระราชนิพนธ์ที่มีความเป็นเลิศและใช้เป็นต้นแบบในการสร้างงานต่อไปได้	
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	 ความประณีตในการสร้างงานและกระบวนการสร้างสรรค์ตามพระราช

ประสงค์ของพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิด	 “ความงาม”	 และ	 “ความสมบูรณ์”	 น้ัน

หัวหน้าโครงการจัดท�าหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	กล่าวไว้ดังนี้

	 ใช้ศิลปิน	๘	ท่าน	เลือกคนที่มีฝีมือจริง	ๆ	มีพื้นฐานทั้งที่เป็น

ศลิปะไทยและพืน้ฐานร่วมสมยัด้วย	พระเจ้าอยูห่วัพดูว่า	อยากจะได้

ศลิปะทีเ่ป็นสมยัรชักาลที	่๙	พระองค์ท่านเคยเอาบทพระราชนิพนธ์

ให้ศิลปินท�ามาแล้ว	แต่ท�าออกมาเหมือนจิตรกรรมฝาผนัง	ท่านไม่

โปรด	 ผมเตรียมผลงานและประวัติทุกคนให้ท่านทอดพระเนตร

ก่อนเข้าเฝ้าฯ	 ท่านรับให้ทั้ง	 ๘	 ท่านมาช่วยงานน้ี	 ตอนเข้าเฝ้าฯ

ครั้งแรก	 ให้คณะท�างานเข้าเฝ้าฯ	 เป็นกลุ่มสุดท้ายของวัน	 น่ันคือ

พระองค์ท่านให้เวลากับกลุ่มน้ีมาก	 และเมื่อไปถึงท้องพระโรง	

ในหลวงประทับอยู่ก่อนแล้ว	 มาน่ังรอ	 แสดงว่าพระองค์ท่าน

เอาพระทัยใส่มาก	ๆ

	 ...

	 ทรงแนะน�าศิลปินทั้ง	๘	ท่านในการปรับแก้งาน	ทุกคนยอม

แก้เพราะท่านมีเหตุผล	 อย่าลืมว่าในหลวงท่านผ่านการเป็นศิลปิน

มาแล้ว	ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	เพราะฉะนั้นทรงเข้าใจศิลปิน	

	 ...

	 ศลิปินทกุคนสัญญากนัตัง้แต่ต้นว่า	ท�างานถวายพระเจ้าอยูห่วั	

จะไม่มีท้อ	ไม่มีการถอนตัวกลางคัน	ท�างานกันด้วยความเพียร	

(พิษณุ	ศุภนิมิตร,	รายการต่างคนต่างคิด)

	 นอกจากน้ี	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน

เหรียญพระมหาชนกทองค�าแท้	และสลักพิเศษว่า	“พระราชทาน”	ให้คณะท�างาน	และ

ทรงเสด็จไปเททองสร้างเหรียญพระมหาชนกที่วัดบวรนิเวศด้วยพระองค์เอง	

	 ดังน้ันแล้ว	 การสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรูปแบบหนังสือ

ภาพประกอบเรือ่ง	เป็นการสืบทอดขนบการสร้างศลิปะและวรรณคดใีห้เป็นสมบตัขิอง

แผ่นดิน	 ทั้งน้ี	 การใช้กลุ่มศิลปินวาดภาพประกอบเรื่องร่วมกันเป็นคณะ	 สืบทอด
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ขนบการสร้างงานด้วยการระดมปัญญาเพื่อสร้างงานตามพระราชประสงค์ของ

พระมหากษัตริย์	พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วรรณคดีและพระพุทธศาสนา	ทั้ง

ยังแสดงให้เห็นความคิดเรื่องกุศลกับศรัทธาในการสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนา	

การสร้างงานถวายพระมหากษัตริย์	รวมถึงการใช้วรรณคดีชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 หนังสือภาพประกอบเรื่องกับการสร้างสรรค์ภาพประกอบ

 พระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใช้วิธีการแบ่งเน้ือหาเป็นตอนย่อยและจัดวาง

เนื้อหาเป็นสัดส่วน	 โดยใช้หนึ่งคาถากับหนึ่งตอน	 ใช้ภาพประกอบขนาดเล็ก	 ๆ	 แทรก

ในเน้ือหา	 และใช้สีสันสวยงาม	 การใช้ตัวอักษรมีทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษและ

อักษรเทวนาครท้ีายค�าแปลคาถา	ลักษณะเหล่าน้ีช่วยสร้างความน่าสนใจในการน�าเสนอ

เน้ือหาและแนวคิด	 ทั้งยังสามารถใช้ส่ือสารกับบุคคลหลายระดับได้	 การใช้ภาษาไทย

ควบคู่กับภาษาอังกฤษแสดงความเป็นไทยและเป็นสากล	 การใช้คาถาแสดงให้เห็น

ความส�าคัญของการ	 “บันทึก”	 เรื่องพระมหาชนกในฐานะเรื่องเล่าส�าคัญในพระพุทธ

ศาสนา	 เป็นการสืบทอดการใช้ภาษาบาลีบันทึกพระไตรปิฎก	 รวมถึงการใช้ตัวอักษร

เทวนาครีมีที่มาจากอินเดียอันเป็นแหล่งก�าเนิดเรื่องชาดก	ดังนั้นแล้ว	การสร้างสรรค์

พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นหนังสือภาพประกอบเรื่องจึงมีนัยยะทางความหมาย	

ทั้งยังแสดง	 “ความงาม”	 และ	 “ความสมบูรณ์”	 อันเกิดจากการความประณีตในการ

สร้างสรรค์	ดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๓: ภาพรูปแบบการน�าเสนอและการจัดวางเนื้อหา
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 การน�าเสนอในรปูแบบหนังสือภาพประกอบเรือ่งโดยแบ่งเน้ือหาเป็นตอนย่อย

สั้น	 ๆ	 เป็นกลวิธีที่ส่งผลดีต่อการย�้าเน้นเนื้อหาในแต่ละตอนให้ชัดเจนมากขึ้น	 ส�าหรับ

ผู้อ่านท�าให้ง่ายต่อการอ่าน	ติดตามและท�าความเข้าใจ	นอกจากนั้น	การใช้เทคนิคของ

ส่ือส่ิงพิมพ์ในการสร้างสรรค์ภาพประกอบ	 ท�าเป็นหนังสือเล่มขนาดกะทัดรัด	 ก็ท�าให้

น่าสนใจและสามารถเข้าถึงผู้อ่านทุกกลุ่มทุกวัย	 รวมทั้งการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และ

จ�าหน่ายท�าให้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นที่รู้จักและเผยแพร่ไปในวงกว้าง

	 พระราชนิพนธ์พระมหาชนก ใช้ภาพประกอบเรือ่งเป็นภาพลายเส้นจิตรกรรม

ไทยที่วาดใหม่โดยศิลปินไทย	มีการระบุชื่อศิลปินกับภาพที่วาดไว้ท้ายเล่ม	การรวบรวม

ศิลปินที่มีช่ือเสียง	 ที่สร้างงานในสมัยรัชกาลที่	 ๙	 มาสร้างสรรค์ภาพประกอบ

ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นการรวบรวมลีลาการวาดภาพแบบต่าง	 ๆ	ซึ่งเป็น

ลักษณะเด่นของศิลปินแต่ละคน	 บันทึกไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน	 เช่นตัวอย่างความวิจิตร

งดงามของภาพเหล่านี้

ภาพที่ ๔: ภาพพระโปลชนกหนี
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ภาพที่ ๕: ภาพพระโพธิสัตว์บังเกิดในครรภ์ ภาพพระเทวีขึ้นเกวียน

ภาพที่ ๖: ภาพพระมหาชนกถวายบังคมลาพระมารดา ภาพพระมหาชนกกับเทวดา

ภาพที่ ๗: ภาพพระมหาชนกมนสิการถึงนางมณีเมขลา
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 การสร้างสรรค์ภาพในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและน�าเสนอในรูปแบบ

หนังสือภาพประกอบเรือ่ง	แสดงให้เหน็การสืบทอดขนบความสมัพนัธ์ระหว่างจิตรกรรม

กับทศชาติชาดก	ดังเช่นการใช้ภาพเล่าเรื่องแบบจิตรกรรมฝาผนัง	และการเล่าทศชาติ

ชาดกด้วยภาพกับเน้ือหาในสมุดไทย	 ในบริบทหน่ึงสมุดไทยได้เก็บรักษาและบันทึก

เรื่องเล่าทศชาติชาดกสืบทอดไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน	 การสร้างสรรค์หนังสือภาพ

ประกอบเรื่องเป็นรูปแบบการน�าเสนอในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยที่มีปัจจัยเรื่อง

การพิมพ์เข้ามาแทนที่การจารจารึกลงบนวัสดุจากธรรมชาติแบบสมุดไทย	 นอกจากน้ี	

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการสืบทอดศาสนา	การถ่ายทอดเรื่องราว

ทางพุทธศาสนาในงานศิลปะ	 การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นพุทธบูชา	 เหล่าน้ีเป็น

กระบวนการสร้างเสพที่มีมายาวนานในการสืบทอดและสร้างสรรค์ทศชาติชาดก

บทสรุป

	 การศกึษาพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล

อดุลยเดช	แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบวรรณคดีชาดก	ได้แก่	การสืบทอดขนบเนื้อหา

ด้วยการน�าเรื่องทศชาติชาดกมาสร้างสรรค์ใหม่	การสืบทอดขนบแนวคิดทศบารมีผ่าน

ตวัละครพระมหาชนก	การสืบทอดขนบเน้ือหาและแนวคดิดงักล่าวใช้กลวิธกีารดดัแปลง

และการเปล่ียนเน้ือหาตอนจบเรื่อง	 เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดวิริยบารมีและปัญญา

บารมีของพระโพธิสัตว์อย่างเด่นชัด	 กล่าวคือ	 การย�้าเน้นปัญญาของพระมหาชนก

ภาพที่ ๘: ภาพการฟื้นฟูต้นมะม่วง
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ปรากฏในการด�าเนินเรื่องแต่ละล�าดับเหตุการณ์ทั้งตอนเรือแตก	 ตอนสนทนาโต้ตอบ

กบันางมณีเมขลา	ตอนต้นมะม่วงถกูท�าลาย	และตอนสร้างสถาบนัการศกึษาโพธยิาลยั	

เน้ือหาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าวิริยะน�าสู่ปัญญา	 และปัญญาน�าสู่ความหลุดพ้น	 น่ันคือ	

ปัญญาตระหนักรูข้องพระมหาชนกเกดิในขณะกระท�าความเพยีร	และประสบการณ์ทาง

ปัญญาน้ันน�ามาใช้สร้างปัญญาให้แก่มวลมนุษย์	พระมหาชนกจึงเป็นพระโพธสัิตว์ทีส่ั่งสม

บารมเีพือ่บรรลุพทุธะด้วยวิรยิะและปัญญา	ในมติน้ีิพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสืบทอด

พันธกิจส�าคัญคือ	 การสืบทอดแนวคิดเรื่องทศบารมีอันน�าไปสู่ปัญญาซ่ึงเป็นอุดมคติ

สูงสุดของพระพุทธศาสนา	ดังนั้นแล้ว	การดัดแปลงและเปลี่ยนเนื้อหาตอนท้ายไปจน

จบเรื่องในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก แสดงให้เห็นการสืบทอดขนบการสร้างสรรค์

วรรณคดีชาดก	และเป็นการสืบทอดพันธกิจในด้านการสอน	โดยเฉพาะมิติที่พระมหา-

กษัตริย์ใช้เรื่องชาดกสอนประชาชน	 การผลิตซ�้าวาทกรรมเป็นการสอนซ�้าเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจกระจ่างชัดและปฏิบัติตามได้

	 การใช้รูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง	และการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม

ให้เป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหา	 สืบทอดขนบเรื่องภาพจิตรกรรมกับการน�าเสนอแนวคิด

และการบันทึกเรื่อง	 นอกจากน้ี	 การน�าเสนอทั้งในรูปแบบหนังสือภาพประกอบเรื่อง

และหนังสือการ์ตูนเป็นการสอนให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับความรู้และทุกวัย

โดยใช้ส่ือในกระบวนการส่ือสารเป็นเครื่องมือ	 การน�าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

ท�าให้เกดิการตคีวามหลายระดบัและเป็นบ่อเกดิแห่งปัญญา	ดงัปรากฏในพระราชปรารภ

พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน)	 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า	“แต่หนังสือพระราชนิพนธ์นี้	ก็ยังอ่านค่อนข้างยาก

ด้วยความซับซ้อนของข้อความและภาพ	ท�าให้มกีารวิจารณ์และตคีวามกนัในทางต่าง	ๆ 	

นานา.”	 และ	 “ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 ๖	 รอบ	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๒)	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์	 พระราชนิพนธ์เรื่อง	พระมหาชนก 

ฉบบัการ์ตนู	โดยโปรดเกล้าฯ	ให้ศลิปินผู้ช�านาญการทีสุ่ดเป็นผู้วาดรปู	และโปรดฯ	ให้พมิพ์

ด้วยกระดาษไทย	 เพื่อความประหยัดให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่าน.”	 พระราชนิพนธ์เรื่อง

พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน) น�าเนื้อหามาจากหนังสือภาพประกอบเรื่อง	กระบวนการ

สร้างสรรค์ในลักษณะน้ีแสดงความส�าคัญของตัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก

ทัง้ในฐานะการสืบทอดขนบจากทศชาตชิาดกและการเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ต่อ
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ความส�าคัญของตัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก	ในฐานะต้นแบบของการสร้างงาน	

อาทิเช่น	 ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระมหาชนก	 (จากพระมหาชนกฉบับการ์ตูน	 ๔	 สี)	

ใช้เป็นส่ือในการสอนของโครงการโทรทัศน์เน่ืองมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 (พ.ศ.๒๕๔๒)	 ต่อมาน�ามาออกอากาศในรายการ

โทรทัศน์	“เพื่อนแก้ว”	ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	๙	อ.ส.ม.ท.	และละครแอนิเมชัน

เฉลิมพระเกียรติเรื่องพระมหาชนก	ของกรุงเทพมหานคร	เผยแพร่ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี	 

(พ.ศ.๒๕๕๖)	 ละครแอนิเมชันเรื่องน้ีน�าเสนอในลักษณะการผสมผสานระหว่างเทคนิค

แอนิเมชันกับละครโทรทัศน์	 โดยน�าพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมาสร้างสรรค์เป็น

บทโทรทศัน์	เป็นโครงการของกรงุเทพมหานครทีจั่ดท�าขึน้เพือ่เฉลิมพระเกยีรตพิระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

๘๖	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖	 การใช้พระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นต้นแบบใน

การสร้างสรรค์นอกจากจะแสดงการผสมผสานรูปแบบและกลวิธีการน�าเสนอแล้ว	 

ยังแสดงให้เห็นการผลิตซ�้าผ่านส่ือสมัยใหม่อันแสดงความส�าคัญของพระราชนิพนธ์

พระมหาชนกในฐานะทศชาติชาดกประจ�ารัชกาลที่	๙

	 พระราชนิพนธ์พระมหาชนก	 สร้างสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ในวโรกาส

พิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทั้งยังผลิตซ�้าเป็นฉบับ

การ์ตูนในวาระพิเศษแห่งการเฉลิมฉลอง	 เป็นวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบ	

“ปัญญา”	 ให้แก่ประชาชน	 อีกประเด็นหน่ึง	 เมื่อมีการใช้พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์	 และสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของสถาบันพระมหากษตัรย์ิ

กับพระพุทธศาสนา	 อันเป็นความคิดที่มีรากฐานมายาวนานในสังคมไทย	 กล่าวคือ	

การสร้างงานเพือ่เฉลิมพระเกยีรตแิสดงถงึความจงรกัภกัดแีละความส�านึกในพระมหา-

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์	 ขนบการสร้างงานถวายกษัตริย์ด้วยความประณีต	

ประกอบกับความคิดเรื่องกษัตริย์คือสมมุติเทวราชา	 พุทธราชา	 และธรรมราชา-	

นอกจากน้ียังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีพระพุทธศาสนากับวรรณคดีเฉลิม

พระเกียรติ	 ดังปรากฏการสรรเสริญพระมหากษัตริย์ทั้งในฐานะธรรมราชาและ

พุทธราชาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหลาย	 ๆ	 เรื่อง	 การใช้แหล่มหาชาติหรือเทศน์

มหาชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์	 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์	
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ก็เป็นขนบที่นิยมน�ามาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 สะท้อนศรัทธาและความคิดเรื่อง

อานิสงส์ของการสร้างสรรค์งานพระพทุธศาสนาก่อให้เกดิบุญกศุลสูงสุด	จึงสร้างสรรค์

งานเพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละความส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุต่อพระมหากษัตรย์ิ

	 กล่าวได้ว่า	 พระราชนิพนธ์พระมหาชนกแสดงให้เห็นความส�าคัญของเรื่อง

เล่าทศชาติชาดกในสังคมไทยสมัยใหม่	 บทบาทหน้าที่ในฐานะวรรณคดีพุทธศาสนา

ของไทย	 รวมถึงแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์	 การปรับเปลี่ยนวิธีการสืบทอด

และการเผยแพร่ทศชาติชาดกให้ด�ารงอยู่ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของยุคสมัยได้

แสดงให้เห็นพันธกิจของวรรณคดีชาดกในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	 ทั้งใน

กระบวนการการให้ความรู้	 การอบรมส่ังสอน	 รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความคิด

ทางพระพทุธศาสนาผ่านกระบวนการผลิตซ�า้ของส่ือและสถาบนัทางสังคม	อันจะน�าไปสู่

อุดมคตสูิงสดุของสังคม	ทัง้ยงัจะแสดงให้เหน็ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดกีบัสงัคม	

วรรณคดีกับจิตรกรรม	รวมถึงคุณูปการในแง่ของการเก็บรักษาและส่งต่อองค์ความรู้

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันเป็นกระบวนการที่ส�าคัญยิ่งในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์

ของไทย	แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการด�ารงอยูข่องขนบด้านเน้ือหาทีม่กีารสืบทอดต่อ	ๆ 	

กนัมาจากรุน่หน่ึงมาสู่อีกรุน่หน่ึง	เป็นการเกบ็รกัษาองค์ความรูท้างพระพทุธศาสนาและ

วรรณคดีให้เป็นสมบัติส�าคัญของชาติสืบไป
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