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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาลักษณะข้อมูลคติชนที่ปรากฏและวิเคราะห์กลวิธีการน�ำ
ข้อมูลคติชนมาสร้างเป็นวรรณคดีในบทละครเรื่องเงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาพบว่า เงาะป่า รวบรวมข้อมูลคติชน
ของชาวก็อยไว้หลายด้านผ่านบทความขนาดสัน้ ตอนต้นบทละคร ก่อนทีข่ อ้ มูลดังกล่าว
จะถูกน�ำเสนอสอดแทรกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรื่องราวอย่างแนบเนียน ข้อมูล
คติชนของชาวก็อยดังกล่าวนับว่าสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางวรรณคดีทุกส่วน ทั้ง
การผู ก ปมขั ด แย้ ง หลั ก ที่ เ กิ ด จากประเพณี เ กี่ ย วกั บ การมี คู ่ ค รองของก็ อ ย ข้ อ มู ล
คติชนอย่างเครื่องแต่งกาย อาวุธ ความเป็นอยู่ตลอดจนความคิดที่กล่าวไว้ตอนต้น
มาน�ำเสนอผ่านตัวละคร การท�ำให้ฉากป่ามีสีสันของท้องถิ่น ที่ส�ำคัญคือ การน�ำเสนอ
ฉากแต่งงานที่นับว่าได้ประมวลคติชนของชาวก็อยแทบทุกด้านไว้ องค์ประกอบต่าง ๆ
ได้น�ำไปสู่แนวคิดเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครเอกซึ่งเป็นแนวคิดสากลให้เห็น
ว่าคนกลุ่มนี้มีความเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากคนกลุ่มอื่น ส่วนในแง่การแสดง สถานภาพ
ของชาวก็อยท�ำให้บทละครมีรูปแบบและเนื้อหาแปลกใหม่ไปจากละครไทยดั้งเดิม
๑

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจัดท�ำต้นฉบับหนังสือเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: นักคติชนวิทยารุ่นบุกเบิกของสยาม” ภายใต้โครงการ
ร�ำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การบรรจุเพลงและเครือ่ งแต่งกายก็มลี กั ษณะเปลีย่ นแปลงไปให้สอดคล้องกับชาวก็อย
จึงกล่าวได้ว่า ข้อมูลคติชนนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์วรรณคดี
เรื่องนี้บนพื้นฐานความสมจริง
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The Play “Ngo Pa”: From Folklore to Literature
Saranpat Boonhok1

Abstract
The article aims at exploring information regarding folklore and
at analyzing the application of folklore in “Ngo Pa,” a play composed by
King Chulalongkorn (King Rama V). It was found that information on
various aspects of Koy people and their beliefs is portrayed throughout the
play Ngo Pa, particularly in a short prelude at the beginning of the play.
It is evident that information was deliberately asserted in various parts of
the play. Furthermore, Koy people’s folklore is shown in relation to every
literature element, including the main conflict caused by Koy’s belief in
married life. Koy people’s folklore regarding clothes, weapons, lifestyles and
beliefs mentioned in the first part of the play is also reflected through
characters and forest setting with the vivid hint of the locals. It cannot be
denied that the most important scene is the marriage scene, which conveys
every aspect of Koy people’s folklore. These elements lead to the theme of
powerful love between the main characters, an international theme
highlighting the fact that these people are humans just like other groups of
people. Regarding performance, Koy people’s status results in new and
different patterns and content compared to traditional Thai plays. Music and
clothing are furthermore adapted to correspond with the portrayal of the
Koy people. In conclusion, information regarding folklore is considered
important for this literature based on facts.
Keywords: Ngo Pa, King Chulalongkorn (Rama V), Folklore  
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๑. บทน�ำ
ข้อมูลคติชนสัมพันธ์กบั วรรณคดีไทยมาเป็นเวลายาวนานและมีความสัมพันธ์
หลายลักษณะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกวีพระองค์หนึ่งซึ่ง
น�ำเอาข้อมูลคติชนมาสร้างสรรค์เป็นวรรณคดี ดังเช่นพระองค์ทรงน�ำนิทานต่างชาติ
มาสร้างเป็นเรื่อง ลิลิตนิทราชาคริต และยังมีการน�ำนิทานอีสปมาพระราชนิพนธ์เป็น
โคลงสุภาษิตชื่อว่า โคลงสุภาษิตอิศปกรณัมน�ำ ไม่เพียงแต่ข้อมูลคติชนจากต่างชาติ
หากการที่พระองค์เสด็จประพาสภายในและภายนอกสยาม ยังท�ำให้ได้ทรงบันทึกและ
รวบรวมข้อมูลคติชนจากกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ เช่นกัน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ “ก็อย” หรือ “เงาะ”
ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย
อย่ า งยิ่ ง 3 สั ง เกตได้ จ ากพระองค์ ท รงรวบรวมข้ อ มู ล ของชนกลุ ่ ม นี้ ทั้ ง การลง
ภาคสนามด้วยพระองค์ ประกอบกับข้อมูลจากคนใกล้ชิด คือ คนัง เด็กชายชาวก็อย
ที่พระองค์ทรงชุบเลี้ยง จากนั้นได้ผูกโยงเป็นเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งในรูปแบบ
บทละครเรื่องเงาะป่า
บทละครเรื่องเงาะป่า เล่าถึงชีวิตของชาวก็อยซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพัทลุง
ผ่านรักสามเส้าระหว่างซมพลา ล�ำหับและฮเนา เพราะฮเนาได้สู่ขอล�ำหับไว้ก่อน
แต่ซมพลาหลงรักล�ำหับเช่นกัน ซมพลาจึงวางอุบายเพื่อลอบพบล�ำหับและในครั้งนั้น
มีงูรัดแขนล�ำหับ ซมพลาได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ทัน แต่กลายเป็นปมปัญหาตามมา
เนื่องจากหากชายแตะต้องตัวหญิงเท่ากับตกเป็นสามีภรรยากัน ปมขัดแย้งได้ทวีขึ้น
เมือ่ ฮเนาขอให้ผใู้ หญ่ไปด�ำเนินงานแต่งกับล�ำหับ ล�ำหับตกในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
และต้องจ�ำยอมเข้าพิธีแต่งงานกับฮเนา ฝ่ายซมพลาวางแผนเพื่อลักพาตัวนางล�ำหับ
จนเมื่อพิธีแต่งงานผ่านพ้นไป ซมพลาได้ลักพาตัวล�ำหับไปซ่อนในถ�้ำกลางป่า เรื่องนี้
สร้างความแค้นให้ฝ่ายฮเนาและติดตามเข้าไปตามหาและเกิดการต่อสู้กัน เมื่อพี่ของ
ฮเนาซึ่งติดตามฮเนามาได้เป่าลูกดอกอาบยาพิษใส่ซมพลา ก่อนซมพลาจะตาย ล�ำหับ
เข้ามาพบพอดี ทั้งสองได้ร�่ำลาและฆ่าตัวตายตามเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสามี
๓

กลุ่มชาติพันธุ์นี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ทั้ง เงาะ  ซาไก มันนิและก็อย โดยในบทความนี้จะ
ขอเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ “ก็อย” ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกไว้ในบท
พระราชนิพนธ์
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ฝ่ายฮเนาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นได้เกิดความรู้สึกผิดและมองเห็นว่าความรักของทั้งคู่
เป็นเรื่องยิ่งใหญ่จึงฆ่าตัวตายตาม เรื่องราวของทั้งสามจึงจบลงด้วยความตายเพื่อ
บูชาความรัก
บทละครเรื่องนี้โดดเด่นด้วยความแปลกใหม่หลายด้าน จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในด้านสังคมและวัฒนธรรม Thiapthiam
(1977) ชี้ให้เห็นว่าเงาะป่าน�ำข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวก็อยมาน�ำเสนอ
อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างชาติ เพราะแสดงถึงการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชาติที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ในงานของ Pupaka (2010)
ด้านแนวคิด เงาะป่า เปลี่ยนจากเดิมซึ่งมองว่ารักเป็นความหลงและการฆ่า
ตัวตายเป็นบาปหนักตามคติทางพุทธศาสนา ไปสูก่ ารมองความรักแบบสากลและเชิดชู
การตายเพื่อบูชาความรัก (Chongstitvatana, 2003) นอกจากนี้ ในแง่กลวิธี เงาะป่า
ยังมีองค์ประกอบของวรรณกรรมที่ดียิ่ง ดังที่โครงเรื่องสมเหตุสมผล ตัวละครสมจริง
คล้ายกับนวนิยายเรื่องหนึ่ง (Sangtaksin, 2008) ขณะเดียวกันก็ยังคงสืบทอด
ขนบวรรณคดีไทยโบราณไว้หลายลักษณะ โดยเฉพาะอิทธิพลที่มาจากเรื่อง อิเหนา
ตามที่ Rueangraklikhit,   (2016) เสนอไว้ ในแง่วรรณคดีการแสดง Kiranandana
(2003) กล่ า วว่ า เงาะป่ า เป็ น บทละครที่ แ สดงพระอั จ ริ ย ภาพด้ า นวรรณคดี
การแสดงได้อย่างดี เพราะได้ประสานระหว่างขนบการแต่งเดิมและการสร้างสรรค์ใหม่
อย่างลงตัว มีคณ
ุ ค่าทัง้ ทางวรรณคดี คีตศิลป์ และนาฏศิลป์อย่างพร้อมมูล Wingwon
(2012) ยั ง เสนออี ก ว่ า การสร้ า งสรรค์ ข องพระองค์ นั บ ว่ า เป็ น หั ว เลี้ ย วส� ำ คั ญ
การละครสมัยใหม่ ซึ่ง เงาะป่า ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมเพลงที่มีความไพเราะเหนือ
บทละครเรื่องใดๆ (Sikkhakosol, 2016) หากภาษาในเนื้อเพลงยังมีวรรณศิลป์
หลายด้านด้วย (Pukbhasuk, 2003)
จากงานศึกษาข้างต้นพบว่า ยังไม่มีงานใดที่พิจารณาบทละครเรื่องนี้ว่า
เป็นบทละครที่สร้างสรรค์จากข้อมูลคติชน รวมถึงยังไม่ได้พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลคติชนกับการสร้างสรรค์งานวรรณคดีอย่างละเอียด ดังนัน้ ในบทความนี้
จึงจะมุง่ ศึกษา ๒ ประการ ประการแรก ศึกษาลักษณะข้อมูลคติชนทีป่ รากฏในบทละคร
เรื่อง เงาะป่า ว่าข้อมูลคติชนที่พระองค์เก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง และ
บทละครเรื่อง เงาะป่า: จากข้อมูลคติชนสู่การสร้างสรรค์วรรณคดี

109

ปรากฏในบทละครอย่างไร อีกประการหนึง่ วิเคราะห์การน�ำข้อมูลคติชนมาสร้างสรรค์
เป็นวรรณคดี ทั้งในแง่กลวิธีการสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของวรรณคดี และในแง่
วรรณคดีการแสดง เพือ่ ท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลคติชนและการสร้างสรรค์
วรรณคดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เด่นชัด

๒. ข้อมูลคติชนในบทละครเรื่อง เงาะป่า
ข้อมูลคติชนเป็นค�ำที่มีความหมายกว้างขวาง Sujachaya (2013, p. 4-16)
ได้รวบรวมความหมายของค�ำว่า คติชน (folklore) ไว้จากนักวิชาการหลายคนสรุปได้วา่
เป็นข้อมูลทีแ่ สดงวัฒนธรรมของกลุม่ ชนพืน้ บ้านซึง่ อาจเป็นกลุม่ ทีถ่ า่ ยทอดผ่านถ้อยค�ำ 
อย่างนิทาน ต�ำนาน ภาษาถิ่น หรือเป็นสิง่ ที่เป็นนามธรรม อย่างความคิดหรือความเชือ่
กระทัง่ การแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ทีเ่ ป็นการแสดง ประเพณีพธิ กี รรม ไปจนถึง
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อนึ่ง แม้ค�ำว่า “ชน” ในค�ำนี้ต่อมาได้รับการขยายขอบเขตไป
จากชาวบ้านไปสู่ชาวเมือง และข้อมูลหรือ “คติ” ก็เป็นข้อมูลใดก็ได้ที่เพียงแต่แสดง
อัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น (Nathalang, 2008, p. 12) หากในบทความนี้จะขอใช้
คติชนในความหมายเดิมซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มข้อมูลพื้นบ้าน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยข้อมูลคติชน
อย่างยิ่ง ดังที่ Sujachaya (2003, p. 115-118) ได้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้อมูล
คติชนที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ และชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงบันทึกวัฒนธรรม
นิทาน วรรณกรรม ความเชื่อของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่พระองค์พบ เมื่อพระองค์เสด็จฯ
ไปที่ใด พระองค์มักสอบถามจากคนแถวนัน้ มีนทิ านใดบ้าง และจะมีการสอบทานข้อมูล
จากหลาย ๆ ส�ำนวนเสมือนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของนักคติชน โดยนัยนี้ พระองค์จึง
เหมือนเป็นนักคติชนรุ่นบุกเบิก และกลุ่มข้อมูลคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในพระราชนิพนธ์ คือ ชาวกะเหรี่ยงและชาวก็อย ในประเด็นชาวกะเหรี่ยง
สุกัญญา สุจฉายาพบว่า พระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงอย่างละเอียด
และสันนิษฐานว่า การทีพ่ ระองค์ทรงบันทึกข้อมูลกลุม่ นีไ้ ว้หลากหลายด้านก็เป็นไปได้วา่
พระองค์อาจต้องการน�ำข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการต่อก็เป็นได้ แต่ยังไม่ปรากฏเป็น
บทละครที่ชัดเจนเหมือนของชาวก็อย (Sujachaya, 2003, p. 118)
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ส�ำหรับข้อมูลคติชนของชาวก็อย พระองค์มิได้เพียงบันทึกข้อมูลเท่านั้น
หากยังน�ำข้อมูลต่าง ๆ มาบูรณาการเป็นงานวรรณคดีในเรื่องเงาะป่า ชาวก็อยนี้เป็น
ชนเผ่าในกลุ่มเนกริโต (Negrito) กลุ่มมนุษย์ผิวด�ำ  ชนกลุ่มนี้มีหลายชื่อเรียกบ้างว่า
“เงาะ” “ซาไก” หรือ “มันนิ” ปัจจุบันกระจายตัวอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย ภาคใต้ของประเทศไทยและน่าจะอาศัยมาตั้งแต่สมัยยุคหินกลาง ใน
ประเทศไทย คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในป่าเขาบริเวณเทือกเขาสันกลาคีรีแถบจังหวัดยะลา
นราธิวาส และเทือกเขาบรรทัดแถบจังหวัดพัทลุง ตรังและสตูล (Duangchan,
1998, p. 85-86)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ข้อมูลเกี่ยวกับก็อยไว้อย่าง
ละเอียดในตอนต้นของบทพระราชนิพนธ์ เริ่มจาก “พระราชนิพนธ์ค�ำน�ำ” กล่าวถึง
ภูมหิ ลังการประพันธ์วา่ เรือ่ งนีเ้ กิดจากความตัง้ พระทัยเพือ่ รวบรวมข้อมูลของชาวก็อย
จาก “คนัง” เด็กชายชาวก็อยทีพ่ ระองค์ทรงน�ำตัวมาจากพัทลุงเพือ่ ชุบเลีย้ ง ข้อมูลหลาย
อย่างพระองค์ได้จากคนังนี้เองดังว่า “ส่วนศัพท์ภาษาก็อยไล่เลียงจากอ้ายคนังทั้งนั้น
แต่ไม่ใช่ไล่เลียงขึน้ ส�ำหรับหนังสือนี้ ได้ชำ� ระกันแต่แรกมา เพือ่ จะอยากรูร้ ปู ภาษาว่ามัน
เป็นอย่างไร” (Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 48)
ส่วนถัดมาและเป็นส่วนส�ำคัญในการให้ข้อมูลคติชนของชาวก็อย คือ “บอก
รูปพวกเงาะโดยสังเขป” มีลักษณะเป็นบทความซึ่งให้ข้อมูลรูปพรรณ ความคิด
ลักษณะที่อยู่อาศัย ภาษา อาหาร ยา การแต่งกาย การแต่งงาน อาวุธ การละเล่น
ความเชื่อและการท�ำศพ   โดยพระองค์แบ่งหมวดหมู่การอธิบายเป็นระบบ หมายถึง
พระองค์จะใช้ลักษณะการเขียนเป็นย่อหน้า แต่ละย่อหน้าจะกล่าวถึงเพียงประเด็น
เดียว   มักขึ้นด้วยสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้อมูลจากนั้นจะขยายความภายในย่อหน้า
อย่างกระชับ แต่เห็นภาพชัดเจน ประกอบกับแต่ละย่อหน้าก็ได้เชื่อมโยงกันอย่างดี
ตัวอย่างเช่นส่วนที่กล่าวถึงที่อยู่อาศัย
ทีอ่ ยูต่ ามปรกติอยูใ่ นทับ ซึง่ ท�ำสูงจากพืน้ ดิน โดยใช้กงิ่ ไม้งา่ มเป็นตอม่อ หลังคา
ทับนัน้ มุงด้วยใบไม้มปี าล์มอย่างต้นตาลเป็นต้น ซึง่ ไม่สมู่ ดิ ฝนนัก หน้าฝนกันฝนไม่ใคร่จะ
ได้ ย่อมเข้าไปอยู่อาศัยถ�้ำโดยมาก ทับที่อยู่นั้นมักจะปลูกเป็นหมู่รายๆ กันตามพวก
คงมีต้นไม้ใหญ่ที่เหลือไว้ มีลานที่ตัดตอไม้เป็นที่แจ้งส�ำหรับเล่น (Chulalongkorn
(Rama V), 2016, p. 51)
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หลังจากจบส่วน “บอกรูปเงาะอย่างสังเขป” พระองค์ได้ให้อภิธานศัพท์ “ภาษา
ก็อยซึ่งลงไว้ในบทกลอนนี้” คือ การจัดเรียงค�ำภาษาก็อยพร้อมค�ำแปลเป็นภาษาไทย
ตามล�ำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก ถึง ฮ ก่อนจะเป็น “ชื่อคนที่มีในเรื่อง” อันคล้ายขนบของ
การละครตะวันตกที่มีการใส่ชื่อตัวละครในเรื่องไว้ตอนต้นก่อนเริ่มเรื่อง ชื่อตัวละคร
ก็อยมีทั้งที่เป็นชื่อไทยและชื่อก็อย พร้อมบอกความสัมพันธ์ของตัวละครไว้พร้อม
แล้วจึงเริ่มเรื่อง  
องค์ประกอบก่อนเริม่ เรือ่ งดังกล่าวนับว่าเป็นข้อมูลทีพ่ ร้อมให้ผอู้ า่ นได้รจู้ กั กับ
กลุ่มชาติพันธุ์ก็อยอย่างละเอียด เหตุที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะพระองค์เล็งเห็นแล้วว่า  
เรือ่ งทีพ่ ระองค์กำ� ลังพระราชนิพนธ์เรือ่ งที่ “แปลกใหม่” ไม่เพียงเท่านัน้ การเข้าใจข้อมูล
คติชนของก็อยเป็นเบื้องต้นจะน�ำไปสู่ความเข้าใจเรื่องราวและมองเห็นภาพเหตุการณ์
ภายในเรือ่ งราวได้แจ่มชัดมากยิง่ ขึน้ เพราะข้อมูลดังกล่าวนีไ้ ด้ปรากฏตามส่วนต่างๆ ใน
บทละคร ทั้งแบบตรงไปตรงมาและแบบเปรียบเทียบ ดังยกตัวอย่างต่อไปนี้
ประการแรก ข้อมูลด้านความเชื่อ พระองค์ได้กล่าวไว้ใน “บอกรูปพวกเงาะ
โดยสังเขป” ว่า ชาวก็อยนับถือความเชื่อดั้งเดิม (animism) ทั้งเจ้าป่าที่ให้คุณและ
เกรงกลัวผี ยักษ์ที่ให้โทษ พระองค์ได้แจกแจงความเชื่อเรื่องผีเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑ เรียกว่า “ญา” เป็นชีวิตหรือวิญญาณที่ออกจากคนตายแล้วไปลอยอยู่จน
มีที่เกิดอีก เมื่อจะมาเกิดเป็นคน ย่อมเข้าสิงสู่ในรูปอันตั้งอยู่ในครรภ์ เมื่อเวลาได้
หกเดือน ถ้าหากว่าไม่ได้มาเกิด ที่ไปลอยอยู่นั้นอาจให้โทษหลอกหลอนท�ำอันตรายได้
พวกที่ ๒ เรียกว่า “โรบ” คือที่เราเรียกว่า เจตภูติ เวลาคนนอนหลับออกไปเที่ยว เผลอ
เพลินหลงใหลจนเกิดอันตรายบ้าง ๓ เรียกว่า “เซมังงัด” คือ เป็นพวกพรายหรือ
ผีจ�ำพวกหนึ่งซึ่งส�ำหรับผู้มีวิชาใช้ได้ ท�ำให้ไปเข้าในตัวผู้อื่น ให้คลั่งเป็นบ้าให้หลงรักเป็น
พวกผีคุณผีเวท ที่ปล่อยทิ้งเสียหรือปล่อยไปเข้าผู้หนึ่งผู้ใดได้ พวกที่ ๔ นั้นเรียกว่า
“บาดี” ตรงกับที่เราเรียกว่าปรางควาน อันเกิดจากสัตว์ต่าง ๆ แต่เขามีมากอย่างกว่า
ของเรา จัดเป็นจ�ำพวกของสัตว์ สัตว์พวกนัน้ ปรางควานแรง ปรางควานอ่อน เช่นไก่ปา่
ที่มีปรางควานแรง เมื่อเข้าอาจให้ขันไก่วิ่งไปในป่าในดงเป็นต้น (Chulalongkorn
(Rama V), 2016, p. 56)
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ความเชื่อข้างต้นปรากฏในบทละครตอนฮเนาพบว่านางล�ำหับถูกลักพาตัวไป
ฮเนาเศร้าใจจนเสียสติท�ำให้คนในหมู่บ้านเข้าใจว่าโดนผีเข้า จึงต้องอาศัยหมอผีท�ำ
พิธีกรรมเพื่อแก้ไขและมีการไล่ผี ดังนี้
โอมพระพนัสบดี
เจ้าป่าพนาลี
อันมีตบะเกรียงไกร
สั่งข้ามาขับมึงไคล
ปิศาจหมู่ใด
ดังกูจะร�่ำพรรณนา
หมู่หนึ่งนั้นเรียกว่าญา
คือดวงชีวา
มนุษย์อันสุดชีพกษัย
หมู่สองเรียกโรบภายใน
คือเจตภูตไป
ประจากไม่ประจ�ำตน
หมู่สามเซมังงัดเวทมนตร์ ใช้ผีเข้าดล
ได้เคลิ้มให้คลุ้มกลุ้มใจ
หมู่สี่บาดีท่านไข
คือพิษภายใน
แห่งสัตว์นานาสาธารณ์
      
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 134)
ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าป่าและผียังปรากฏอีกในท้ายเรื่อง รัชกาลที่ ๕ ทรง
อธิบายไว้วา่ “ในการท�ำศพของพวกนีใ้ ช้ฝงั แต่ฝงั นัน้ ตืน้ เหลือเกิน เพราะฝังแล้วทิง้ ย้าย
ทับทีเดียว ซึ่งต้องย้ายทับนั้นด้วยเหตุผลสองประการ คือ กลัวผีอย่างหนึ่ง กลัวเสือ
มาคุ ้ ย ศพและท� ำ อั น ตรายอี ก อย่ า งหนึ่ ง ” (Chulalongkorn (Rama V), 2016,
p. 57) ข้อมูลนี้พบในบทละครที่กล่าวถึงเมื่อล�ำหับ ซมพลาและฮเนาเสียชีวิตลง
พร้อมกัน ผู้พบศพรีบฝั่งศพคนทั้งสามอย่างรวดเร็ว เพราะ “เวลาพลบค�่ำเข้าราตรี
จะเป็นเหยือเสือสีห์สังเวชใจ” (Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 164-165)
ส่วนการย้ายถิน่ ฐานเพราะกลัววิญญาณปรากฏเมือ่ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นทราบว่าตัวละครเอก
ทั้งสามเสียชีวิต
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โอ้พวกเราเหล่าเงาะล้วนเคราะห์ร้าย
เพราะคนตายร้ายเช่นนี้ไม่ดีเจียว
มาชวนกันคุกเข่ากราบเจ้าป่า
ให้พวกข้าพ้นภัยใจโสภณ

จะต้องย้ายทับหาที่ป่าเปลี่ยว
ญาจะเที่ยวเร่ร่อนควรผ่อนปรน
ราธนาช่วยระงับดับนิศลผล
ทั่วทุกคนสามัคคีมีชัยเทอญ

(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p.171)
ประการต่อมา ด้านการแต่งกาย จาก “บอกรูปเงาะโดยสังเขป” ได้ให้ข้อมูล
เครื่องแต่งกายของก็อยทั้งชายและหญิงไว้อย่างละเอียด ดังตัวอย่างการบรรยายถึง
เครื่องแต่งกายหญิงชาวก็อยไว้ว่า
ผู้หญิงนุ่งเตี่ยวชั้นในเรียกว่า “จะวัด” คือมีสายรัดบั้นเอวและ
ผ้าทาบหว่างขา แล้วนุ่งหุ้มรอบเอวข้างนอกตามแต่จะมี เมื่อไม่มี
ผ้าก็ใช้ใบไม้ เมื่อมีผ้าก็ใช้ผ้า เรียกว่า “ฮอลี” กว้างและแคบก็ตามมี
อย่างแคบก็ปกลงมาเหนือเข่า ผู้หญิงมีผ้าห่มเรียกว่า “ซิไบ” นี่เห็น
จะเติมขึ้นใหม่เมื่อใกล้เคียงกับชาวบ้านเข้า ผู้หญิงเมื่อยังไม่มี
สามีสอดตุ้มหูใช้ดอกไม้โดยมาก ดอกจ�ำปูนเป็นที่พึงใจกว่าอื่น
เครื่องประดับนอกนั้น มีหวีท�ำด้วยไม้ไผ่ปล้องขนาดใหญ่ ผ่ากลาง
จักเป็นซี่ แล้วแต่งลายด้วยเอาตะกั่วนาบและย้อมสีบ้างก�ำไล
ร้อยด้วยเม็ดมะกล�่ำ  ของเครื่องแต่งตัวเหล่านี้อาจจะฝากมาแลก
ของซึ่งต้องการจากชาวบ้านได้
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 54)
พระองค์กล่าวอีกว่าพวกก็อยนั้น “ชอบสีแดงไม่ว่าอะไร เช่นผ้านุ่งห่ม ถ้าได้
สีแดงเป็นดีกว่าอย่างอืน่ ดอกไม้ทปี่ ระดับกายมีเสียบในผมเป็นต้น ชอบใช้ดอกไม้สแี ดง
เช่นที่เรียกตามภาษาก็อยว่า ฮาปอง ไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่สีแดงนั้นชอบกันมาก”
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 54) การที่พระองค์ให้ข้อมูลด้านการแต่งกาย
ไว้ ต อนต้ น นั้ น ย่ อ มท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นเข้ า ใจว่ า เครื่ อ งแต่ ง กายของล� ำ หั บ นั้ น เป็ น เช่ น ใด
ข้อมูลการแต่งกายได้ปรากฏตอนที่ก่อนนางล�ำหับจะเข้าแต่งงาน ดังนี้
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ให้อาบน�้ำช�ำระกายหมดจด
หอมชื่นรื่นรวยสวยกายา
ห่มซิไบไว้รอบอุระรัด
สวมก�ำไลมะกล�่ำน้อยร้อยพลิกแพลง
วงกระหวัดรัดเอวแล้วโอบบ่า
หวีไม้ไผ่ลายช่องไม่หมองมัว
ฮาปองป่าจัดมาสอดแซมผม
ดอกจ�ำปูนเป็นตุ้มหูดูรื่นรวย

ขมิ้นสดปรุงประทิ่นกลิ่นบุปผา
นุ่งผ้าฮอลีสีแดง
สาวก�ำดัดรัดเคร่งเปล่งปลาบแสง
แล้วตกแต่งมาลัยใส่สวมตัว
ล้วนบุปผากลิ่นกลบกระลบทั่ว
สอดแซมหัวส�ำหรับรับผมมวย
ของนิยมแดงเด่นเห็นสะสวย
แล้วทอดกรอ่อนระทวยด�ำเนินมา                 

(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 109)
เห็นได้ว่า   บทนี้คล้ายกับขนบสระสรงทรงเครื่องในบทละครไทยแต่เดิม
หากเปลีย่ นเป็นเครือ่ งแต่งกายของก็อย  แต่กลับใช้เครือ่ งแต่งกายทีส่ อดคล้องกับข้อมูล
ที่พระองค์ให้ไว้อย่างชัดเจน และที่น่าสังเกต คือ การที่พระองค์อธิบายว่า “ผู้หญิงเมื่อ
ยังไม่มสี ามีสอดตุม้ หูใช้ดอกไม้โดยมาก ดอกจ�ำปูนเป็นทีพ่ งึ ใจกว่าอืน่ ” นัน้ สอดคล้องกับ
“ดอกจ�ำปูนเป็นตุ้มหูดูรื่นรวย” ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของตัวละครซึ่งขณะนั้น
ยังมิได้เข้าพิธีแต่งงาน จึงยังใช้ดอกไม้สอดเป็นตุ้มหูอยู่นั่นเอง
จุดที่น่าสนใจ คือ สีแดงยังกลายเป็นการเปรียบเทียบถึงสิ่งที่มีค่ายิ่งของ
ตัวละคร ดังตอนหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ ฉากแต่งตัวของนางล�ำหับในพิธีแต่งงาน
ความชืน่ ชอบสีแดงนีย้ งั ถูกใช้เป็นความเปรียบเพือ่ แสดงความดีใจอย่างล้นเหลือเมือ่ นาง
ล�ำหับรู้ว่า ซมพลาจะมาพาตนหนี ดังว่า “เมื่อนั้น นวลนางล�ำหับพิสมัย ฟังสิ้นยินดีเป็น
พ้นไป ดังได้ผ้าแดงสักร้อยพับ” (Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 108)
เห็นได้ว่า ข้อมูลคติชนมิได้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว
แต่ยังผ่านความเปรียบที่มีลักษณะแปลกใหม่ให้สอดรับกับความคิดของก็อยด้วย
ตัวอย่างอีกประการหนึง่ ของการน�ำข้อมูลคติชนมาสร้างความเปรียบปรากฏ
ผ่านการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับฤดูกาล กล่าวคือ ฤดูร้อนเป็นเวลาที่ดีของชาวก็อย
มีการแสดงร�ำฟ้อน อาหารสมบูรณ์ ส่วนช่วงฤดูหนาว กลางวันจะเป็นเวลาทีด่ ี หากกลาง
คืนมักล�ำบาก ต้องคอยผิงไฟ แต่ฤดูฝนจะเป็นช่วงยุ่งยาก เพราะต้องไปอยู่อาศัย
ตามถ�้ำแทนบ้านเรือน และมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ยิ่งหากเป็นช่วงฝนร้อน คือ ฝนตก
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พร้อมกับอากาศร้อนด้วยแล้วยิง่ เป็นเวลาทีก่ อ็ ยไม่ชอบยิง่ (Chulalongkorn (Rama V),
2016, p. 52) ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ นอกจากเสนอเป็ น ฉากในเรื่ อ งตรงกั บ ฤดู ร ้ อ นแล้ ว
พระองค์ยังเสนอผ่านความเปรียบตอนหนึ่ง คือ ตอนนางวังคอนและนางมือซังซึ่ง
ชอบพอฮเนา แต่ฮเนามิได้สนใจและได้ตัดพ้อโดยใช้ความเปรียบเกี่ยวกับฤดูดาล จาก
ความสุขในฤดูร้อนไปสู่ความเหน็บหนาวในฤดูหนาวและความเศร้าในฤดูฝน ความว่า
(วังคอน) หน้าร้อน
ประหลาดแท้แปรไปเป็นเหมันต์
……………………………
(มือซัง) หน้าร้อน
ฝนตกพร�่ำคร�่ำหน้าจนตาปรือ

เราเคยสุขสโมสรเกษมสันต์
ให้หนาวครั่นสั่นสะทกหัวอกเรา
…………………………………
แต่ปางก่อนเช่นนี้เคยมีหรือ
เสียงฮือฮือพยุหวนป่วนอารมณ์

(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 140-141)
ข้อมูลคติชนอีกกลุม่ ทีโ่ ดดเด่นอย่างมาก คือ ภาษาของก็อย เพราะในเงาะป่า
มีการแทรกภาษาของก็อยไว้ตลอดเรื่อง ตามที่มีพระราชประสงค์ “ที่แต่งไว้หวังจะให้
เป็นค�ำเงาะ เห็นหมดเหมาะงดงามตามวิสยั ” ทัง้ การตัง้ ชือ่ ตัวละคร การกล่าวถึงเครือ่ ง
แต่งกาย อาวุธและอื่นๆ ซึ่งคล้ายกับเรื่องอิเหนา ที่แทรกและใช้ค�ำภาษาชวามลายู
ในบทละครเพื่อให้สอดรับกับเรื่องที่มาจากต่างชาติต่างวัฒนธรรม แต่แตกต่างตรงที่
ภาษาก็อยในเรื่องเงาะป่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบถามความถูกต้อง ขณะที่
ในเรื่ อ งอิ เ หนา จะเน้ น การฟั ง เสี ย ง (Rueangraklikhit, 2016, p. 110-111)
การท�ำอภิธานศัพท์ภาษาก็อยไว้ตอนเริ่มต้นนับเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดถึงการ
ค้นคว้าและสอบทานความถูกต้องของภาษาก็อย ตัวอย่างตอนหนึ่งที่ทรงใช้ภาษาก็อย
ในบทพระราชนิพนธ์ได้อย่างเหมาะเจาะ คือ ฉากหนึ่งในการแต่งงาน
เงาะน้อยเงาะใหญ่ไปคึกคึก
อึกทึกเลื่อนลั่นสนั่นป่า
เต้นโลดลากเลือกเหลือกตา
ตบขาเขย่งเก็งกอย
จั๊บจั๊บปังปังประดังเสียง
ดังแผ่นดินจะเอียงทรุดด้อย
กวัดแกว่งบอเลาเป่าลูกลอย
ถูกนกตกผ็อยแย่งกันพรู
ตีกลองปะตุงตุ้งตุ้งผลง
อีแนะส่งเสียงเพราะเสนาะหู
ค่างลิงยิงฟันหูชันชู
ตุ่นอ้นอุดอู้อยู่โพรง
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 104)
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บทประพันธ์ที่ยกมาเป็นการเคลื่อนขบวนในงานแต่งงานซึ่งมีทั้งการให้ภาพ
การเคลื่อนไหวและการให้เสียงประกอบกัน อย่างค�ำว่า “จั๊บจั๊บปังปัง” ซึ่งเป็นค�ำเลียน
เสียงของการเต้นตบขาในการสนุกรื่นเริงของก็อย แทรกไว้เพื่อให้สอดรับกับอาการ
“ตบขาเขย่งเก็งกอย” บทประพันธ์นี้ได้แทรกค�ำของชาวก็อยดังที่ขีดเส้นใต้แล้วน�ำมา
สอดประสานกับการให้ภาพและเสียงอย่างกลมกลืน ดังค�ำว่า “ปะตุง” ซึง่ เป็นชือ่ กลอง
ชนิดของก็อยก็มาปรากฏในวรรค “ตีกลองปะตุงตุง้ ตุง้ ผลง” เห็นได้วา่ ค�ำนีเ้ ป็นทั้งส่วน
ขยายชื่อกลอง ทั้งยังเป็นการท�ำให้เกิดการเล่นเสียงสัมผัสภายในวรรค “ตุงตุ้งตุ้ง”
ให้เกิดเสียงได้ชัดเจน หรือในส่วน “บอเลา” ก็น�ำมาให้ภาพ “บอเลาเป่าลูกลอย”
อีกด้วย ลักษณะดังกล่าวนับว่าต้องเลือกค�ำก็อยให้สอดคล้องกับเรื่องราว ตลอดจน
ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของเสียง ค�ำและความอีกด้วย โดยพระองค์
ก็สามารถพระราชนิพนธ์ออกมาได้อย่างดี
สรุปได้วา่ บทละครเรือ่ งเงาะป่า เป็นงานเขียนทีร่ วบรวมข้อมูลคติชนชาวก็อย
เพื่อการเข้าใจเรื่องราวอย่างครบถ้วน ด้วยการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ไว้
เบื้องต้น จากนั้นข้อมูลดังกล่าวได้น�ำมาปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของบทละคร
ทัง้ แบบบรรยายอย่างตรงไปตรงมา และการน�ำมาใช้เป็นความเปรียบ ลักษณะดังกล่าว
นับเป็นการเอื้อกันระหว่างข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (fact) กับเนื้อหาและองค์ประกอบ
ของบทละครที่พระองค์จินตนาการขึ้น เพราะเมื่อผู้อ่านทราบภูมิหลังของชาวก็อยนั้น
ก็จะท�ำให้เสพบทละครอย่างแจ่มชัด จึงนับว่าเป็นจุดเด่นประการหนึ่งของเงาะป่า
เพราะแม้ในอดีตจะมีการน�ำเอาเรื่องราวของชนต่างชาติต่างภาษาหรือชาติพันธุ์มา
สร้างเป็นวรรณคดี เช่น อิเหนา ราชาธิราช สามก๊ก ฯลฯ เรื่องราวที่เป็นข้อมูลนี้
มิได้ปรากฏลักษณะเป็นข้อมูลทางวิชาการควบคู่กันไปเช่นนี้ โดยนัยนี้ ลักษณะข้อมูล
คติชนที่ปรากฏในบทละครเรื่องเงาะป่าได้แสดงการให้ความส�ำคัญต่อการรวบรวม
ข้อมูลคติชน

๓. การสร้างสรรค์วรรณคดีจากข้อมูลคติชนในบทละครเรื่อง เงาะป่า
ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงน�ำข้อมูลคติชน
ของชาวก็อยมาน�ำเสนอเป็นสารคดี (non-fiction) แต่ทรงสร้างเป็นบันเทิงคดี (fiction)
การประสานระหว่างข้อเท็จจริงกับจินตนาการจึงเป็นสิ่งพึงพิจารณา ไม่เพียงเท่านั้น
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ในฐานะที่เป็นบทละคร เงาะป่ายังมีพันธกิจด้านการแสดงอีกด้วย การศึกษาทั้งในแง่
วรรณคดีเพื่อการอ่านและแง่การแสดงจะท�ำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลคติชน
กับบทละครเรื่องนี้ได้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ข้อมูลคติชนกับกลวิธีการสร้างองค์ประกอบของวรรณคดี
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และ
แนวคิดนับเป็นสิง่ ที่นา่ ขบคิดว่า ข้อมูลคติชนนัน้ สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรื่อง
เงาะป่าอย่างไรบ้าง เพื่อให้มองเห็นว่ามิติการผสมผสานระหว่างข้อมูลคติชนกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่
๓.๑.๑ ด้านการสร้างโครงเรือ่ ง เงาะป่า มีโครงเรือ่ งหลักเกีย่ วกับรักสามเส้า
ระหว่างซมพลา ฮเนาและล�ำหับ โดยจุดที่สร้างความขัดแย้ง (conflict) ในโครง
เรื่อง มาจากการสวนทางกันระหว่างความรักกับการแต่งงาน กล่าวคือ ซมพลาหลง
รักล�ำหับ หากพ่อแม่ของฮเนาได้สู่ขอนางแก่ซมพลาก่อนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ซมพลา
จึงไม่สามารถขอนางได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ซมพลาต้องวางอุบายทั้งเข้าหา
นางและลักตัวนางไป กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความรักเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของ
ฝ่ายตัวละครเอก ขณะที่การแต่งงานเป็นประเพณีที่ฝ่ายพ่อแม่จัดการ การสู่ขอและ
การแต่งงานระหว่างฮเนากับล�ำหับจึงเป็นความขัดแย้งใหญ่ของเรื่อง ปมขัดแย้งนี้
สอดคล้องกับข้อมูลที่รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า “การสู่ขอภรรยาเป็นหน้าที่
ของผู้ชายที่จะต้องหาผ้าให้ได้สองผืนไปให้แก่บิดามารดาของหญิง เมื่อบิดามารดา
ของหญิงรับไว้แล้วเป็นอันตกลงว่ายอมให้” (Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 54)
ความขัดแย้งข้างต้นถูกเร้าให้สูงขึ้น เมื่องูรัดแขนล�ำหับและซมพลาแตะเนื้อ
ต้องตัวนาง เพราะค่านิยมของชาวก็อยนัน้ หากได้แตะเนือ้ ต้องตัวกันแล้วก็นบั เป็นสามี
ภรรยากัน (Thiapthiam, 1977, p. 23) เท่ากับว่านางได้ตกเป็นภรรยาของซมพลา
แล้ว  ยิง่ เมือ่ ฮเนาได้ยกขบวนมาสูข่ อนางจึงได้สร้างปมขัดแย้งในจิตใจ (inner conflict)
แก่ลำ� หับอย่างมาก จากความรูส้ กึ ผิดทีป่ ระหนึง่ ว่านางจะมีสามีสองคน ดังว่า “แต่จะให้
ร่วมรักสมัครหมาย ก็เหลืออายเหลือทนเป็นคนชั่ว โอ้สงสารซมพลาหน้าจะมัว ได้ต้อง
ตัวนับว่าเหมือนสามี” (Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 107)
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ความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครน�ำพาล�ำหับให้เลือกหนีไปกับซมพลาซึ่งได้
ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของตน ในทางหนึ่ง เพราะการแตะเนื้อต้องตัวกันก่อนสมรส ส่วนอีก
สาเหตุ ห นึ่ ง ก็ ค งเป็ น ตามที่ Thiapthiam (1977, p. 23-24) อธิ บ ายว่ า
ภายหลังจากทีซ่ มพลาได้ชว่ ยล�ำหับ ซมพลาได้แสดงความรักอันบริสทุ ธิแ์ ก่นางและมอบ
“นาคพต” ซึ่งชาวก็อยเชื่อว่าเป็นของขลังกันงูแก่ฝ่ายหญิง การมอบของขลังดังกล่าว
แสดงถึงการยอมให้ตนเองเสี่ยงภัยเพื่อปกป้องคุ้มครองนางด้วย นาคพรตนี้นับเป็น
อีกองค์ประกอบหนึ่งจากความเชื่อของชาวก็อยที่ถูกใช้เพื่อสื่อนัยอารมณ์ความรู้สึก
ของทั้งสอง
กล่าวได้ว่า ปมขัดแย้งของเรื่องไม่ได้เกิดจากการความต้องการของตัวละคร
แต่ละตัวเพียงอย่างเดียว หากมาจากกรอบการด�ำเนินชีวติ ของชาวก็อยซึง่ การแต่งงาน
มาจากความเห็นชอบของผู้ใหญ่ การแตะเนื้อต้องตัว รวมถึงการน�ำความเชื่อเรื่อง
เครื่องรางของขลังมาเสริม กรอบดังกล่าวนี้มีผลต่อการตัดสินใจของล�ำหับอย่างมาก
และน�ำให้ลำ� หับเลือกไปกับซมพลา อันน�ำไปสูจ่ ดุ สูงสุดของเรือ่ ง (climax) เมือ่ ตัวละคร
คู่ขัดแย้ง คือ ฮเนากับซมพลาเกิดการปะทะกันก่อนลงเอยด้วยความตายของตัวละคร
ทั้งสาม โดยนัยนี้ การสร้างความขัดแย้งในเรื่องทั้งความขัดแย้งระหว่างบุคคลจน
น�ำมาสู่ความตายของตัวละครทั้งสาม และความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครให้เลือก
ท�ำหรือไม่ท�ำการใดอาศัยข้อมูลคติชนของก็อยมาสร้าง
๓.๑.๒ ด้านการสร้างตัวละคร ตัวละครนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
เรื่องเล่า บางเรื่องผู้อ่านมักจดจ�ำตัวละครได้ดีกว่าองค์ประกอบอื่น ยิ่งในเรื่องที่มีการ
พรรณนาความรูส้ กึ นึกคิดของตัวละครอย่างละเอียดด้วยแล้ว ผูอ้ า่ นจะรูส้ กึ ว่าตัวละคร
เสมือนมีตัวตนให้ผู้อ่านทั้งรัก เกลียด สงสาร ชื่นชม ฯลฯ (Tailanga, 2017, p. 83)
ในเงาะป่า ชาวก็อยเป็นตัวละครเอกของเรื่องและเป็นจุดเด่นให้บทละครเรื่องนี้เป็นที่
จดจ�ำของคนส่วนใหญ่ เพราะเป็นบทละครเรือ่ งแรกทีต่ วั ละครทัง้ เรือ่ งเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่างจากเดิมทีต่ วั ละครเอกในบทละครร�ำมักเป็นท้าวพญามหากษัตริย์ แม้เป็นคนสามัญ
แต่ต้องมีอาวุธหรือการช่วยเหลือจากสิ่งเหนือธรรมชาติ (Wingwon, 2012, p. 253)
ความโดดเด่นที่ท�ำให้ตัวละครธรรมดาสามัญ ไม่ได้มีอ�ำนาจวิเศษใด ซ�้ำยัง
เป็นชาวก็อยที่อยู่นอกเหนือความรับรู้ของคนทั่วไปน่าจดจ�ำ เพราะลักษณะเฉพาะอันมี
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ที่มาจากข้อมูลคติชนของคนกลุ่มนี้ ทั้งที่เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การน�ำเสนอคติชน
เกี่ยวกับอาวุธ การท�ำมาหากินด้วยการล่าสัตว์ และวิถีชีวิตของก็อยผู้ชายน�ำเสนอ
ผ่านซมพลาอย่างชัดเจน เนื่องจากตัวละครนี้มีบทบาทเทียบเคียงได้คล้ายพระเอก
นักรบ ภาพของซมพลาทีน่ ำ� เสนอเปิดด้วยการล่าสัตว์ และยังมีภาพการต่อสูก้ บั สัตว์รา้ ย
ซมพลายังมีบุคลิกผาดโผนด้วยการลักตัวนางล�ำหับเข้าไปในป่าด้วย ภาพดังกล่าวของ
ซมพลาที่เกี่ยวกับอาวุธและการต่อสู้ จึงท�ำให้ซมพลาเป็นตัวกลางถ่ายทอดคติชน
ประเภทนี้ออกมา ดังเช่น
ว่าพลางทางแก้ตอกนุกออก
เปิดฮอนเล็ตเห็นบิลาลูกก�ำลัง
อันบิลานี้ทายางอิโปะ
เป็นยาพิษโลหิตสูบซ่านไป
อันนกใหญ่ใช้ดินไม่อยู่ดอก
ถึงกาวับตาโก๊ะกูก็เคย

เอากระบอกมันนึนั้นมาตั้ง
แล้วก็นั่งชี้แจงให้แจ้งใจ
แม้นเป่าโผละถูกเนื้อที่ตรงไหน
ไม่มีใครรอดพ้นสักคนเลย
กูจะบอกวิธีให้มึงเหวย
ถูกไม่เงยล้มผับดับชีวา
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 77)

บทประพันธ์ข้างต้นซึ่งขีดเส้นใต้โดยผู้เขียน คือ ภาษาก็อยอันกล่าวถึงอาวุธ
กระบอกลูกดอกทีป่ รากฏแทบทุกวรรค ได้แก่ กระบอกลูกดอก (มันนึ) สายแล่งลูกดอก
(ตอกนุก) กระบอกบรรจุลูกดอก (ฮอนเล็ต) ลูกดอก (บิลา) ยางน่อง (อิโปะ) ซึ่งอาวุธ
เหล่านี้เมื่อต้องกับสัตว์ใหญ่ขนาดที่หมี (กาวับ) กับเสือ (ตาโก๊ะ) ก็ตายได้ และอาวุธ
นี้เองได้กลายเป็นเครื่องสังหารซมพลา เมื่อร�ำแก้ว (พี่ชายของฮเนา) เห็นว่าซมพลาจะ
เข้ามาท�ำร้ายฮเนาจึงได้หยิบบอเลานี้เป่าใส่ซมพลาจนเสียชีวิต
อาวุ ธ นี้ นั บ เป็ น สั ญ ลั ก ษณของชาวก็ อ ยและมี คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจอย่ า งมาก
Chulalongkorn (Rama V) (2016, p. 54-55) อธิบายไว้ว่า “กล้องลูกดอก ส�ำหรับ
เป่ากล้องนี้ใช้ไม้สีเหลืองและกวดขันกันเป็นของส�ำคัญที่จะต้องท�ำและรักษาให้งดงาม
หมดจดวิเศษ เพราะเป็นของคู่ชีวิตประจ�ำวันในการที่จะลงโทษหรือจะเอาความมั่นคง
แน่นอนแก่พวกเงาะ” อาวุธชนิดนีจ้ งึ ถูกน�ำเสนอไว้หลายตอน โดยมีซมพลาเป็นสือ่ กลาง
ส�ำคัญในการถ่ายทอด เพราะเป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการน�ำเสนอให้เห็นภาพ
ความเป็นนักรบ กล้าหาญและสู้กับสัตว์ร้ายต่าง ๆ หากกลับตายด้วยอาวุธที่ตนคุ้นเคย
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ตัวละครอื่นก็มีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลคติชนต่าง ๆ ของชาวก็อย
เช่นกัน ได้แก่ ฮเนา ตัวละครชายที่เป็นตัวละครปฏิปักษ์ ซึ่งแม้เป็นตัวละครชายเช่น
ซมพลา แต่ตวั ละครนีม้ กั น�ำในมิตคิ วามเป็นลูกกับภาพชายหนุม่ ทีห่ ล่อเหลาและท�ำให้รกั
หญิงสาวคลุ้มคลั่งค่อนข้างปรากฏชัดมากกว่าบทบาทนักรบเช่นซมพลา ในแง่นี้ ฮเนา
เป็นตัวละครที่ช่วยถ่ายทอดวิถีชีวิตของก็อยที่ผูกพันภายในครอบครัวและธรรมเนียม
การแต่งงานเสียมากกว่า ดังตอนที่ฮเนาให้พ่อกับแม่ตนเข้าหาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงซึ่ง
แตกต่างจากวิธีการของซมพลา และเมื่อล�ำหับถูกลักพาตัวไป ฮเนาได้กลับบ้านด้วย
อาการคลุ้มคลั่งแล้วทุบตีพ่อแม่ จนพ่อแม่ต้องพาไปท�ำพิธีเพื่อแก้อาการดังกล่าว ฯลฯ
เช่นเดียวกันกับนางล�ำหับ นางมีบทบาทถ่ายทอดคติชนทีเ่ กีย่ วข้องกับหญิงก็อยซึง่ ผูกพัน
กับครอบครัวและบ้าน ทั้งบทบาทของลูกสาวที่ต้องฟังค�ำบิดามารดาเรื่องคู่ครอง จะ
เห็นได้วา่ ตัวละครทัง้ สองเป็นสือ่ กลางถ่ายทอดข้อมูลคติชนทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีบ่ า้ นและ
ครอบครัว โดยเฉพาะมิติที่เป็นนามธรรม คือ ความคิด วิถีปฏิบัติของคนในครอบครัว
ชาวก็อย กระทั่งเครื่องแต่งกายของชาวก็อยยังเป็นจุดเด่นที่ท�ำให้เกิดความน่าจดจ�ำ
ซึ่งถ่ายทอดผ่านตัวละครเอกทุกตัว
ลักษณะตัวละครประกอบอื่น ๆ ยังช่วยเสริมภาพของชาวก็อยให้เด่นชัดขึ้น
โดยเฉพาะการเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวละครตาวางซองกับยายถิ่ง สองก็อยเฒ่าที่เป็น
บทขบขันแทรกอยู่ตอนต้นเรื่อง ทั้งคู่ได้เข้ามาพลอดรักกันในป่าและมีบทเกี้ยวพารา
สีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเข้ามาพักเรื่องไว้ไม่ให้เรื่องมีความตึงเครียดเกินไปแล้ว ตัว
ละครสองตัวนี้ยังได้สะท้อนวิถีปฏิบัติของชาวก็อยประการหนึ่งที่เรียกว่า “ขุดมัน”
Thiapthiam (1997, p.39)  อธิบายว่า เป็นส�ำนวนภาษาก็อย หมายถึง การร่วมประเวณีของ
คู่สามีภรรยา เพราะก็อยจะไม่กระท�ำกันในบ้าน แต่จะชวนกันออกไปขุดมันในป่า ได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน และส�ำนวนขุดมันนี้ปรากฏในคู่ของตาวางซองและยายถิ่งที่
เกี้ยวพาราสีและร่วมประเวณีในป่าตอนกลางวัน
ตัวละครจึงเป็นสือ่ กลางในการน�ำเสนอข้อมูลคติชน ลักษณะและบทบาทของ
ตัวละครทีแ่ ตกต่างเอือ้ ให้มองเห็นภาพคติชนได้อย่างหลากหลายประเภท และในอีกแง่
หนึ่ง ข้อมูลคติชนเหล่านี้ยังย้อนกลับไปสร้างความจริงให้แก่ตัวละครในเรื่องด้วย
กล่าวคือ การสร้างตัวละครเรื่องนี้เกิดจากความตั้งใจน�ำเสนอข้อมูลชาวชาวก็อย
อย่างตรงไปตรงมา ข้อมูลคติชนทีผ่ า่ นการสืบค้นและสอบทานของรัชกาลที่ ๕ ท�ำให้ตวั
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ละครก็อยในเรือ่ งนีเ้ หมือนการจ�ำลองภาพชาวก็อยจริง ๆ มาไว้ในบทละคร การใช้ขอ้ มูล
คติชนอย่างถูกต้องและน�ำเสนออย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ท�ำให้ชาวก็อยในบทละคร
เรือ่ งนีด้ สู มจริง คือ ท�ำให้ผอู้ า่ นคล้อยตามว่า เรือ่ งราวทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไปเรือ่ งเป็นวิถขี อง
ชาวก็อย ไม่ใช่การสมมติหรือแต่งเติมจากจินตนาการขึ้นใหม่ กระทั่งปัจจุบัน ตัวละคร
ชาวก็อยจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้กลายเป็น “ภาพจ�ำ” ของคนกลุ่มนี้
๓.๑.๓ ด้านการสร้างฉาก ตัวละครและเรื่องราวต้องโลดแล่นในสถานที่ใด
เวลาใดและมีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยูท่ างวัฒนธรรมปรากฏอยูซ่ งึ่ เรียกรวมว่า ฉาก
(setting) แบ่งได้เป็นฉากทางกายภาพ ฉากเวลาและฉากทางวัฒนธรรม (Tailanga
2017, p.98) ในแง่ฉากที่เป็นกายภาพหรือสถานที่ บทพระราชนิพนธ์เริ่มต้นด้วยว่า
จะเริ่มร่างต่างว่าไปเที่ยวป่า
ขึ้นสงขลาตามใจคิดหมายมุ่ง
แล้วลงเรือมาดใหญ่ไปพัทลุง
ตามเขตคุ้งทะเลสาบคลื่นราบดี
……………………………………
………………………………
พบยายลมุดเล่าความตามเหตุการณ์    คล้ายนิทานเก่งเหลือไม่เบื่อเลย
จึงจดจ�ำมาท�ำเป็นกลอนไว้
หวังมิให้ลืมค�ำร�่ำเฉลย
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 69)
พระองค์ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์ท�ำนองสารคดีท่องเที่ยว สมมติว่าพระองค์
ไปเทีย่ วป่าแล้วไปพบกับยายลมุดเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับชาวก็อยถวายเพือ่ บอกทีม่ าของเรือ่ ง
ก่อนตามขนบแต่งตามขนบวรรณคดีไทย (Rueangraklikhit, 2012, p. 108-109)
การเริ่มต้นดังกล่าวเป็นการก�ำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์อย่างคร่าว ๆ ไว้ที่จังหวัดพัทลุง
ให้ผู้อ่านได้ก�ำหนดต�ำแหน่งแห่งที่ได้ชัดเจน จากนั้นฉากต่อมาเรื่องราวจะเกิดขึ้นในป่า
นับเป็นฉากสถานที่ส�ำคัญ ดังที่ Sangtaksin (2008, p. 95) กล่าวว่าเหตุการณ์
ทั้งปวงในเงาะป่า เกิดขึ้นในป่าช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาดีของชาวเงาะเพื่อให้เห็น
ความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ป่าเป็นศูนย์รวมของชีวิตทั้งสุขและทุกข์ ตั้งแต่
เกิดจนตาย เป็นทัง้ พืน้ ทีป่ ระกอบพิธกี รรมต่าง ๆ มีขนบธรรมเนียม ค่านิยมและปรัชญา
ไว้ วิถีชีวิตของก็อยจึงวนเวียนอยู่ในป่าอย่างครบวงจร
การสร้างฉากทางกายภาพที่แม้จะเป็นป่า หากข้อมูลคติชนที่น�ำมาใช้ท�ำให้
ฉากป่ากลับมีชีวิตชีวาหรือมีลักษณะที่เรียกว่า “สีสันท้องถิ่น” (local colour) หมายถึง
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ฉากที่ใช้รายละเอียดหรือลักษณะพิเศษของภูมิภาคหรือสิ่งแวดล้อมแห่งใดแห่งหนึ่ง
โดยเฉพาะการแต่งกาย ประเพณี ดนตรี ฯลฯ เพื่อความน่าสนใจและความสมจริงให้
แก่เรื่อง (The Royal Institute of Thailand, 2002, p. 243) การสร้างสีสันท้องถิ่น
ท�ำให้ฉากป่าแวดล้อมด้วยฉากทางวัฒนธรรมที่ท�ำให้เห็นว่า แม้ก็อยมี “ป่าเป็นเรือน
ยากไร้” แต่มิได้ไร้ซึ่งวัฒนธรรม และมีความพิเศษ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ ฉากการ
แต่งงาน ซึ่งนอกจากเป็นการเร้าความขัดแย้งของเรื่องให้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นฉากที่
น�ำเสนอวัฒนธรรมของก็อยอย่างหลากหลาย พระองค์บรรยายรายละเอียดเห็นชัด
ว่า แม้พิธีแต่งงานได้จัดขึ้นกลางป่า แต่ภาพที่น�ำเสนอออกมาจึงไม่ได้บ่งบอกว่า
ชนกลุม่ นีแ้ ต่งงานอย่างไร้วฒ
ั นธรรม ในทางตรงข้าม พวกเขามีความประณีตในการจัด
พิธีอย่างมาก ดังที่ปรากฏว่า
อันที่วิวาหมงคล
โคนเติบแปดอ้อมมหิมา
ช่วยกันทุบปราบราบรื่น
แต่งไม้รอบขอบเขตแนบเนียน
บ้างปลูกแค่แม่พ่อและบ่าวสาว
ช่วยกันมากมายหลายสิบคน

จัดไว้ใต้ต้นตะเคียนป่า
ร่มรุกขฉายาเป็นลานเตียน
โรยทรายรายพื้นให้แลเลี่ยน
ตัดทางอ้อมเวียนไม่วงวน
เกรียวกราวขนรับกันสับสน
บัดดลก็เสร็จดังจินดา
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 100)

เหตุทที่ รงเลือกใช้ฉากแต่งงาน เหตุผลหนึง่ คงเป็นเพราะการแต่งงานนัน้ ย่อม
มีพธิ ที ลี่ ะเอียดแต่ละขัน้ ตอน อีกทัง้ การแต่งงานของตัวละครคูน่ ยี้ งั ท�ำให้คนในชุมชนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งการเข้าร่วมพิธี การเฉลิมฉลอง การแสดง การร้องร�ำ ฯลฯ ถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างดี เช่น การถ่ายทอดด้านอาหารการกิน
บัดนั้น
ต่างแล่เถือเนื้อหนังตับไต
บ้างหุงข้าวต้มแกงปิ้งย่าง
อีกกระแตกระรอกปูปลา

พวกชาวครัวตัวดีน้อยใหญ่
ท�ำครัววุ่นไปเป็นโกลา
เนื้อค่างมีรสเป็นหนักหนา
เผือกมันนานาพร้อมไว้
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ครั้นเสร็จก็ช่วยกันยกมา
ตั้งใต้ร่มรุกข์เรียงกันไป

ทั้งสุราหลายหลากมากไห
ส�ำหรับจะได้เลี้ยงชัยบาน
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 119)

กล่าวได้วา่ เงาะป่าได้องิ พืน้ ทีจ่ ากความเป็นจริงคือจังหวัดพัทลุง หากพืน้ ทีป่ า่
ซึ่ ง เป็ น ฉากหลั ก ของเรื่ อ งได้ ส ร้ า งจากจิ น ตนาการที่ ไ ด้ ป ระสานข้ อ มู ล คติ ช นของ
ชาวก็อยลงไปอย่างหลากหลาย ท�ำให้ปา่ ไม่ได้เป็นเพียงป่ารกชัฏ แต่วฒ
ั นธรรมของก็อย
ท�ำให้ป่าเกิดเรื่องราวและสีสันที่มีลักษณะพิเศษไป โดยข้อมูลคติชนเป็นส่วนส�ำคัญใน
การสนับสนุนฉากให้สมจริง
๓.๒.๔ ด้านการน�ำเสนอแนวคิด แนวคิด (theme) ส�ำคัญของเงาะป่า สัมพันธ์
กับความรักอย่างชัดเจน เพราะปมขัดแย้งต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์กับความรักระหว่างหนึ่ง
หญิงสองชาย ก่อนจบลงโดยการฆ่าตัวตายของคนทั้งสาม ที่น่าสนใจคือ แนวคิดเรื่อง
ความรักในเรื่องนี้มีความเป็นสากลที่เป็นลักษณะร่วมของวรรณกรรมทุกชาติทุกภาษา
ลักษณะเช่นนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ชาวก็อยก็มีความรักได้ไม่ต่างจากใคร ๆ ทั้งนี้
ความรักของตัวละครเอกจะดูยงิ่ ใหญ่และงดงามไปไม่ได้เลย หากองค์ประกอบในเรือ่ ง
ไม่เอื้อ  ในแง่นี้ การใช้ข้อมูลคติชนของชาวก็อยที่กล่าวมาทั้งสร้างวางปมขัดแย้งอย่าง
มีเหตุผล การสร้างตัวละครและฉากต่าง ๆ นั้นท�ำให้เรื่องราวความรักของชาวป่าเป็น
ความรักที่ไม่ต่างจากชาวเมือง หรือตัวละครชนชั้นสูงอื่น ๆ เพราะ การสร้างตัวละคร
เป็นชาวก็อยที่ทั้งเป็นคนนอกเหนือการรับรู้ อยู่ในฉากป่าที่ห่างไกลแต่ไม่ไร้วัฒนธรรม
ข้อมูลคติชนที่ได้ถูกสร้างเป็นปมขัดแย้งเพื่อให้สอดรับกับโครงเรื่องรักสามเส้าให้ตัว
ละครมีการคิดและการตัดสินใจอย่างที่มนุษย์ใด ๆ ก็อาจกระท�ำได้ ลักษณะเช่นนี้จึง
สามารถแสดงความรักยิ่งใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยนัยนี้ องค์ประกอบนี้ท�ำให้ “คนตัว
เล็ก ๆ” สามารถแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ได้ เงาะป่าจึงแฝงนัยที่ส�ำคัญ คือ “การมอง
คนอย่างเสมอกัน”
การน�ำวัฒนธรรมของชาวก็อยมาน�ำเสนอยังช่วยแสดงให้เห็นว่า แม้เป็น
ชาวป่า แต่กไ็ ม่ไร้ซงึ่ วัฒนธรรม เพราะพวกเขากลับมีความเป็นอยูท่ สี่ ามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ มีระเบียบแบบแผนเฉพาะที่แตกต่างไปบ้าง หากวัฒนธรรมเหล่านี้มิได้ถูกมองว่า
ด้อยกว่า แต่กลับช่วยส่งเสริมภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคนชาวก็อยให้มองว่า พวกเขา
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เป็นคนที่เป็นคนเสมอกัน เพราะมีการพึ่งพาตนเอง ระบบวิธีคิดและการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ไม่ต่างจากคนกลุ่มอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ตอนท้ายความขัดแย้ง
ระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยความรักจนน�ำไปสู่ความตายของตัวละครทั้งสาม น่าจะ
กลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างครอบครัวของทัง้ สามจนกลายเป็นความแตกแยก
ในหมู่ชาวก็อย หากเรื่องกลับจบด้วยการที่ “ทั่วทุกคนสามัคคีมีชัยเทอญ” เหตุที่เป็น
เช่นนี้เพราะการตระหนักได้ว่า
อันล�ำหับกับฮเนาเราไม่รู้
กลับระคายไปข้างฝ่ายนายซมพลา
ครั้นผู้ใหญ่จัดให้ได้ผิดคู่
ถึงผิดร้ายก็ได้ตายวายชีวัน
ฝ่ายฮเนาเล่าก็ตายเพราะหมายผิด
พวกเรายังอย่าคิดจองจิตจง

ว่าเป็นคู่รักใคร่ได้สบหน้า
น่าจะได้ลอบลักรักใคร่กัน
จึงจู่ลู่ลักไปในไพรสัณฑ์
ใช้โทษทัณฑ์ถึงที่สุดยุติลง
คลั่งคลุ้มคิดรักใคร่จนใหลหลง
เร่งเปลื้องปลงอาฆาตให้ขาดพันธุ์   

(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 167)
บทประพันธ์ข้างต้นสะท้อนถึงการมองทุกอย่างอย่างเป็นกลางที่เห็นถึง
ปมปัญหาจากความไม่รขู้ องผูใ้ หญ่ทั้งสองฝ่ายที่ท�ำให้เกิดการแต่งงานแบบผิดฝาผิดตัว
ขึน้ เมือ่ มองเห็นเช่นนีย้ อ่ มท�ำให้เห็นว่า การอาฆาตระหว่างกันไม่มปี ระโยชน์เท่ากับการ
ยอมรับและก้าวต่อไป ไม่ใช่นั้นชาวก็อยอาจ “ขาดพันธุ์” ก็เป็นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
การจบเรื่องเช่นนี้สะท้อนนัยให้เห็นถึงการมีสติไตร่ตรอง ไม่น�ำความขัดแย้งส่วนตัว
มาท�ำลายความยึดเหนี่ยวของสังคมโดยรวมลง อันแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาและการ
มีเหตุผลได้ไตร่ตรองไม่ต่างจากคนกลุ่มอื่น ๆ
๓.๒ ข้อมูลคติชนกับการแสดง
บทละครเรื่องเงาะป่า มิได้มีจุดประสงค์เริ่มแรกเพื่อจัดแสดง ดังที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้ว่า “หนังสือที่แต่งนี้ไม่ได้ตั้งใจส�ำหรับ
ที่จะเล่นละคร และไม่รู้ว่าจะดี เพราะแต่งเรื่องชาวป่าซึ่งกันดารเหลือประมาณ”
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 47) แต่ตอ่ มาบทละครเรือ่ งนีก้ ไ็ ด้รบั การฝึกซ้อม
และแสดงทัง้ ทีเ่ ป็นบทร้องและละคร สมัยรัชกาลที่ ๕ บทร้องนัน้ ได้จดั แสดงเป็นคอนเสิรต์
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ตอนนางมือซังวังคอนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ในคราวที่กรมสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร
เลื่อนจากกรมหมื่นเป็นกรมขุน ส่วนการแสดงครั้งส�ำคัญจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อเก็บเงินคนดูพระราชทานเป็นทุนแก่คนัง
(Wingwon, 2012, p. 242-243)
แม้บทละครเรื่องนี้จะไม่ได้มีพันธกิจเพื่อการแสดงแต่ต้น แต่กลายเป็นว่า
บทละครเรื่องนี้กลับมีความโดดเด่นอย่างยิ่ง Wingwon (2012) ได้ระบุว่า เงาะป่า
นี้เป็น “บทละครร�ำระยะหัวเลี้ยวสู่สมัยใหม่” เป็นละครที่มีทั้งลักษณะตามขนบ และ
แตกต่างจากขนบเดิมอยู่พร้อมกัน มีลักษณะทั้งแบบละครนอกและละครในผสมผสาน
กันอยู่ ความน่าสนใจคือ ข้อมูลคติชนของชาวก็อยมีบทบาทต่อการสร้างบทละคร
เพื่อการแสดงอย่างไรบ้าง ซึ่งพบค�ำตอบว่า “สถานภาพของชาวก็อย” มีบทบาท
อย่างยิ่งต่อการสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทละคร ดังนี้
๓.๒.๑ รูปแบบและเนื้อหาของบทละคร รูปแบบ (form) ของบทละคร
เรื่องนี้แตกต่างไปจากบทละครดั้งเดิม กล่าวคือ บทละครมีการบอกรายละเอียดก่อน
เริ่มบทแสดง ซึ่งคล้ายกับบทละครตะวันตก ที่ให้รายละเอียดตัวละครในเรื่อง เหตุที่
เป็นเช่นนี้คาดว่า คงเป็นเพราะชื่อตัวละครในเรื่องนี้เป็นภาษาก็อย ยิ่งประกอบกับการ
ใช้ค�ำภาษาก็อยที่บรรจุลงในเรื่องด้วยแล้วอาจท�ำให้ผู้อ่านสับสนว่าค�ำนี้หมายถึงสิ่งใด
เมื่อเป็นเช่นนี้ การใส่รายละเอียดเช่นนี้ไว้ตอนต้นก็นับว่าช่วยผู้อ่านให้เข้าใจเรื่องราว
ภายในบทละคร
ด้านเนื้อหา เงาะป่านับว่า “แหวกขนบ” เนื้อหาบทละครดั้งเดิม เพราะจบลง
ด้วยการตายของตัวละครเอกทัง้ สามซึง่ ไม่เป็นทีน่ ยิ ม ซึง่ ในอดีตมีเพียงเรือ่ งลิลติ พระลอ
ที่ตัวละครทั้งสามเสียชีวิตพร้อมกัน ลักษณะเช่นนี้อาจนับว่าคล้ายคลึงกับบทละคร
โศกนาฏกรรม (tragedy) ของตะวันตกตามแนวคิดของอริสโตเติล (Aristotle) คือ
ตัวละครเอกเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกิดความพลิกผันในชะตาชีวิต (reversal) อันท�ำให้เกิด
ภาวะความน่าสมเพชเวทนา (pity) และความหวาดกลัว (fear) ซึ่งโน้มน�ำผู้ชมไปสู่
การช�ำระล้างทางอารมณ์ (the purgation of such emotion) ก่อนจบเรื่องด้วย
ความตายของตัวละครเอก (Dorsch, 1965, p. 37-41)
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แม้ไม่อาจกล่าวได้ว่า เงาะป่าเป็นละครโศกนาฏกรรมเต็มรูป เพราะไม่เป็นไป
ตามแบบแผนข้างต้นทุกประการ แต่บทละครเรื่องนี้กลับมีองค์ประกอบของบทละคร
โศกนาฏกรรม (tragic element) อยู่หลายจุด ได้แก่ เงาะป่าแสดงถึงความพลิกผัน
ของชะตาชีวิตของตัวละครที่น�ำมาสู่ความน่าเวทนาและความหวาดกลัว ก่อนจบชีวิต
ไปด้วยความตายที่ตัวละครต่างใช้ความกล้าชนะความหวาดกลัวตนเอง ดังที่ชีวิต
ล�ำหับนั้นถูกหมายมั่นให้แต่งงานกับฮเนาอยู่ แต่การพลิกผันเกิดขึ้นเมื่อซมพลาได้
เข้ามาท�ำให้เส้นทางชีวติ เปลีย่ นแปลงไป และยิง่ ไปกว่านัน้ การเลือกหนีจากเส้นทางเดิม
ด้วยการลักพาตัวของซมพลายิ่งท�ำให้เรื่องทวีความขัดแย้ง กระทั่งจุดที่แสดงถึงภาวะ
ทั้งความน่าเวทนาและความน่าหวาดกลัวเกิดขึ้นเมื่อซมพลาถูกลูกดอกอาบยาพิษ
จนล�ำหับเลือกฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นฮเนาก็ได้แสดงความกล้าด้วยการฆ่าตัวตายตาม
เป็นสามศพเคียงกัน จุดนี้นับเป็นจุดสูงสุดของเรื่องที่โน้มน�ำอารมณ์ของผู้เสพให้
มองเห็นทั้งความน่าเวทนาในชะตาชีวิตของคนทั้งสาม ก่อนจะย้อนกลับมาเชิดชูถึง
ความกล้าหาญของทั้งสาม ดังปรากฏจากค�ำพูดของตัวละครที่มาพบศพทั้งสาม ดังนี้
โอ้ซมพลาช่างกล้าเหลือ
เข้าแย่งเหยื่อจากปากพยัคฆ์ใหญ่
ใจเขาเด็ดใจเขาเด็ดน่าเข็ดใจ
เราพึ่งได้เคยเห็นคนเช่นนี้
………………………………
โอ้ล�ำหับดับชีวิตจิตมั่นคง
ไม่พะวงแต่ความสุขสนุกสบาย
ใจนางเด็ดใจนางเด็ดไม่เข็ดขาม
ช่างตอบความดียิ่งหญิงทั้งหลาย
ใช่แต่พูดลวงล่อพอห่วงคลาย
ฆ่าตัวตายมิให้มิตรคิดประวิง
.......................................
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 170)
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ส่ ว นองค์ ป ระกอบที่ ไ ม่ อ าจกล่ า วว่ า เป็ น บทละครโศกนาฏกรรมเต็ ม รู ป
เนื่องจากหากพิจารณาตามแนวคิดของอริสโตเติล ตัวละครในบทละครโศกนาฏกรรม
ต้องเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” ที่พบกับหายนะ ดังที่บทละครเรื่องเอดิปัส (Oedipus) พระราชา
โอดิปัสต้องพบกับชะตากรรมพลิกผัน เมื่อทราบว่าตนฆ่าบิดาโดยไม่ตั้งใจ และทราบว่า
ภรรยาคือแม่ของตนเอง จนน�ำมาสู่จุดจบชีวิตที่น่าสังเวชใจ การที่ตัวละครเอกเป็น
ผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็เพื่อสร้างให้ผู้ชมเห็นเกิดการช�ำระล้างจิตใจว่า แม้กระทั่งผู้ที่ยิ่งใหญ่ยัง
พบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายและน่าเศร้าได้เช่นนี้ก็ไม่ต่างกับคนธรรมดาทั่วไป ตัวละคร
ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบชะตาชีวิตพลิกผันจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการเร้าให้เกิดอารมณ์เวทนา
และหวาดกลัวจนน�ำไปสูก่ ารช�ำระล้างจิตใจ จุดนีบ้ ทละครเรือ่ งเงาะป่า ต่างออกไปตรง
ที่น�ำเอาตัวละครชาติพันธุ์ที่นอกจากจะไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของคนทั่วไปแล้ว ยังมิได้มี
ความยิ่งใหญ่ในแง่สถานภาพ ตัวละครทั้งสามมิได้มีอิทธิปาฏิหาริย์ใดเป็นตัวละครเอก
หากจุดต่างตรงนี้กลับท�ำให้บทละครเรื่องเงาะป่าโดดเด่น เพราะเป็นการชี้
ให้เห็นว่า แม้ตวั ละครดังกล่าวจะมิใช่ผยู้ งิ่ ใหญ่ แต่คนเหล่านีก้ ส็ ามารถพบเจอชะตากรรม
ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากที่ท้าวพญามหากษัตริย์ประสบ พวกเขามีความนึกคิด มีจิตใจ
สามารถเผชิญชะตาพลิกผัน และมีเหตุผลในการตัดสินต่าง ๆ ไม่ต่างจากคนกลุ่มใด
โดยเฉพาะในแง่ความรัก เมื่อชาวก็อยทั้งสามเผชิญชะตาพลิกผัน เขากลับแสดงความ
กล้าหาญกระท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อบูชาความรัก การน�ำตัวละครก็อยมาใช้ยิ่งแสดง
ให้เห็นว่า ความรักของตัวละครดูมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นได้เช่นกัน โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
กับตัวละครเอกนี้เองที่ท�ำให้ไม่ว่าจะสูงต�่ำเพียงใดก็ต่างเป็นคนและแม้มี “ป่าเป็น
เรือนยากไร้ ย่อมรู้รักเป็น”
๓.๒.๒ เครือ่ งแต่งกาย บทละครร�ำแบบดัง้ เดิมซึง่ จัดแสดงในเขตพระราชฐาน
มักใช้เครื่องแต่งกายเลียนแบบกษัตริย์แบบไทย น่าสังเกตว่า แม้แต่อิเหนา ซึ่งเป็น
เรื่องจากชวา แต่เครื่องแต่งกายจะใช้เครื่องทรงแบบไทย แต่สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไป
ในการแสดงเรื่องเงาะป่า คือ การแต่งกายที่จะใช้เครื่องแต่งกายตามสถานภาพของ
ตัวละคร สังเกตได้จากบทชมโฉมนางล�ำหับตามที่ได้ยกไปแล้ว และอีกตอนหนึ่งคือ
บทอาบน�้ำแต่งตัวของซมพลา
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อาบน�้ำช�ำระสระสาง
แล้วนุ่งเลาะเตี๊ยะใยยอง
ไว้ไกพ็อกกอเลาะดูเหมาะเหมง
มาลัยฮาปองยาวราวสักวา
คาดมันนึลายนาบอาบสี
จับบอเลาเหลืองอร่ามงามบรรจง

ล้างละอองธุลีที่ติดต้อง
สดแดงแสงส่องเพียงบาดตา
เชิงนักเลงกลีบตกป้องปกขา
กระหวัดชายซ้ายขวาเวี่ยวง
เป็นนาคีกระหนกวิหคหงส์
อาจองยุรยาตรนาดกราย

(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 102)
กล่าวได้ว่า การบรรยายการแต่งกายของตัวละครที่จะใช้ในการแสดงนั้น
ถูกก�ำหนดไว้ในบทละครแล้ว โดยพระองค์ได้น�ำเอาข้อมูลของก็อยบรรยายไว้ส�ำหรับ
การแต่งกาย เมื่อเป็นเช่นนี้ท�ำให้การแสดงต้องด�ำเนินตามตัวบทเพื่อไม่ให้ขัดกับภาพ
ของการแสดง จึงท�ำให้เกิดการแสดงที่สมจริงสอดคล้องกับสถานภาพของตัวละคร
ประเด็นนี้ ผู้เขียนขอตั้งข้อสังเกตว่า หากพิจารณาเฉพาะเครื่องแต่งกาย ละครเรื่องนี้
จึงมีลักษณะคล้ายละครพันทาง เพราะละครพันทางเป็นละครที่ผู้แสดงแต่งกายตาม
ชาติพันธุ์และสถานภาพของตนแตกต่างจากขนบการ “ละครของหลวง” แต่เดิม
๓.๒.๓ การบรรจุเพลง บทละครเรื่องเงาะป่ารวมเพลงส�ำคัญของการแสดง
ละครและเพลงขับล�ำ  ซึ่งมีทั้งความไพเราะและแปลกใหม่ไว้มากที่สุดเหนือบทละคร
ทุกเรื่องของไทย (Sikkhakosol, 2016, p. 40)   ความแปลกใหม่ประการหนึ่ง คือ
การน�ำเอาการร้องเล่นของชาวก็อยมาใส่เป็นเนื้อร้องประกอบเพลง ตัวอย่างที่เห็นคือ
การใช้เพลงเซ่นเหล้า คือเพลงให้อารมณ์สนุกสนาน ประกอบบท “เลเลเอเลลา” ซึ่ง
รัชกาลที่ ๕ ได้อธิบายความหมายของค�ำนี้ไว้ว่า พวกก็อยเล่นสนุกหรือกินอร่อยร้อง
เช่นนี้ ดังนี้
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
ฮาในเฮาซิวา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
ฮังวิชเบแบมฮา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
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ตากบลอเกียนนา
เลเลเอเลลา
ฮอเง็ดกาเคี้ยดบ๊า
เลเลเอเลลา
กาเบอะกอเฮ็ดต๋า
เลเลเอเลลา
ปะเยอเจาะโนรา
เลเลเอเลลา
เหปะเยอวา

เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
(Chulalongkorn (Rama V), 2016, p. 74)

จังหวะเพลงเซ่นเหล้าที่เน้นความสนุกสนานได้น�ำมาประสานเข้ากับบท
ร้องเล่นของชาวก็อยได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ เงาะป่า ยังมีเพลงอีกเพลงทีร่ จู้ กั และ
มักเรียกกันว่า “เพลงกราวเงาะ” หากเพลงนีพ้ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงบรรจุไว้ในบทละครเพียงว่า “เพลงกราว” ซึง่ เป็นเพลงทีใ่ ช้บรรเลงในโขนละครโดย
ทั่วไป แต่ในเงาะป่า เป็นการน�ำเพลงดั้งเดิมมาใช้กับตัวละครชาติพันธุ์อย่างลงตัว
จนกลายเป็นชื่อเพลงกราวเงาะดังที่เรียกกัน และแม้ไม่เล่นเป็นละคร ฟังอย่างเดียว
ก็มีความไพเราะ จุดนี้เองที่กล่าวได้ว่า ข้อมูลคติชนของก็อยนี้ได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญ
ในเกิดความแปลกใหม่ในการบรรจุเพลงประกอบการแสดงละคร
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นชัดว่า ข้อมูลคติชนมีส่วนส�ำคัญในการสร้างสรรค์
บทละครเรื่องเงาะป่า ทั้งในฐานะวรรณคดีส�ำหรับอ่านและในฐานะวรรณคดีส�ำหรับ
จัดแสดง ข้อมูลคติชนเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความขัดแย้ง การท�ำให้ตัวละครโดด
เด่นน่าจดจ�ำ ท�ำให้ฉากต่าง ๆ แวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้อันมีส่วนส�ำคัญ
ต่อการเสนอแนวคิดเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมาพร้อมความเท่าเทียม ส่วนการแสดง
สถานภาพของตัวละครท�ำให้การรูปแบบของบทละคร เนือ้ หาเปลีย่ นแปลงไป ตลอดจน
การจัดองค์ประกอบทั้งเครื่องแต่งกายและเพลง ด้วยเหตุนี้คงไม่เป็นการเกินเลยนัก
หากจะกล่าวว่า ข้อมูลคติชนนับเป็นองค์ประกอบที่หากขาดหายไปแล้ว บทละคร
เรื่องเงาะป่า คงอาจมิได้น�ำเสนอในรูปแบบที่เรารู้จักกันก็เป็นได้ และยังแสดงให้เห็น
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พระอัจริยภาพในฐานะกวีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สามารถ
บูรณาการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับจินตนการได้อย่างกลมกลืน

4. บทสรุปและอภิปรายผล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในพระราชอาณาจักร การสร้างสรรค์บทละคร
เรือ่ งเงาะป่านับเป็นหลักฐานทีแ่ สดงความสนพระราชหฤทัยในด้านคติชนของพระองค์
ได้อย่างดี การศึกษาในบทความนี้แสดงให้เห็นว่า เงาะป่า เป็นบทพระราชนิพนธ์ซึ่ง
น�ำเอาวัฒนธรรมก็อยมาใช้อย่างถูกต้อง มีการผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงและ
จินตนาการของพระองค์อย่างลงตัว ดังที่บทพระราชนิพนธ์นี้ประกอบด้วยการสืบค้น
และสอบทานข้อมูลไว้ตอนต้นก่อนเริ่มเรื่อง และข้อมูลดังกล่าวก็ได้ปรากฏตามส่วน
ต่าง ๆ ของบทละคร โดยมีทั้งสอดแทรกข้อมูลลงไปในบางตอนที่เกี่ยวข้องและอาจใช้
เป็นความเปรียบเทียบเชือ่ มโยงกับความรูส้ กึ ของตัวละคร ยิง่ เมือ่ พิจารณาการน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาสร้างเป็นวรรณคดีพบว่า ข้อมูลคติชนยึดโยงกับทุกส่วน ทั้งปมขัดแย้งอัน
เกิดจากวัฒนธรรมของชาวก็อยเรื่องการสมรส การสร้างตัวละครซึ่งใช้ข้อมูลคติชน
สร้างตัวละครก็อยเป็นตัวละครเอกอย่างสมจริง มีชีวิตจิตใจและมีมิติ อีกทั้งลักษณะ
และบทบาทของตัวละครแต่ละที่แตกต่างออกไป ท�ำให้สามารถฉายภาพข้อมูลคติชน
ได้อย่างหลากหลาย การสร้างฉากซึ่งเกิดขึ้นในป่า ข้อมูลคติชนท�ำให้ป่าในที่นี้ไม่ใช่ที่ไร้
วัฒนธรรมและท�ำให้ฉากมีสีสันของท้องถิ่นชัดเจน องค์ประกอบต่าง ๆ น�ำไปสู่การน�ำ
เสนอแนวคิดหลักเรื่องความรักที่ยิ่งใหญ่ อันสะท้อนว่าแม้ก็อยจะเป็นคนป่า แต่ก็รัก
เป็นและมีความมนุษย์ไม่ตา่ งจากคนกลุม่ อืน่ ข้อมูลคติชนทีป่ รากฏอยูต่ ามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ มีสว่ นท�ำให้ความรักของคนป่าดูยงิ่ ใหญ่ขนึ้ ได้ ส่วนด้านการแสดง ข้อมูลคติชนได้
สร้างความแปลกใหม่ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาของบทละคร ด้านการแต่งกายและ
ด้านการบรรจุเพลง ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้บทละครเรื่องนี้โดดเด่น
ผลการศึกษาข้างต้นสามารถอภิปรายผลต่อได้ว่า เงาะป่าเป็นตัวอย่างที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ การมองโลกด้วยเหตุผลนิยมและ
มนุษยนิยมกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จึงท�ำให้กระบวนการสร้างสรรค์
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เงาะป่า ตั้งอยู่บน “ความสมจริง” (convincing) ทั้งสิ้น ตั้งแต่ความสมจริงในแง่
ข้อมูลคติชน ดังที่พระองค์สนพระราชหฤทัย พร้อมรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
เกี่ยวกับชาวก็อยอย่างจริงจัง มิได้เพียงหยิบข้อมูลมาใช้หรือกล่าวถึงคนกลุ่มนี้อย่าง
ผิวเผิน หากล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนเหตุผล ตัวละครมีความสมจริง แนวคิดก็มีความเป็น
สากล ฯลฯ และเมื่อมองในประเด็นนี้ ย่อมท�ำให้เห็นอีกว่า การน�ำคติชนมาสร้างสรรค์
ตัง้ อยูบ่ นฐานข้อมูลเป็นหลักซึง่ นับว่าเป็นจุดเปลีย่ นทีน่ า่ สนใจในแง่การน�ำคติชนมาสร้าง
วรรณคดีไทยอีกสมัยหนึ่ง
ท้ า ยที่ สุ ด คติ ช นของกลุ ่ ม ชนชาวก็ อ ยในเงาะป่ า นอกจากแสดงความ
สนพระราชหฤทัยด้านคติชนแล้ว อาจยังแสดงถึงความส�ำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ
ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
ถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวออกสู่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นน�ำได้รับรู้ นัยหนึ่งก็
เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากอิทธิพลตะวันตกและลัทธิ
อาณานิคม การรูจ้ กั และเท่าทันโลกเป็นสิง่ ทีผ่ คู้ นพึงรู้ ดังเช่นการน�ำข้อมูลของชาวก็อย
มาน�ำเสนอก็เพือ่ กระตุน้ ให้ผคู้ น โดยเฉพาะคนในศูนย์กลางตระหนักว่า แท้จริงแล้วโลก
มิได้มเี พียงแค่พวกเขา แต่ยงั มีคนทีแ่ ตกต่างจากเราอีกมากอยูร่ ว่ มกันในชาติ การเรียนรู้
และเข้าใจความเป็นไปของคนเป็นเหมือนการ “เปิดโลกทัศน์” ของผู้คนให้กว้างขวาง
มากยิ่ ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เราไม่ สามารถอยู ่ อย่ า ง
โดดเดี่ยวได้ และอาจเป็นกุศโลบายหนึ่งในการเตรียมพร้อมกับคนในชาติเพื่อพร้อม
รับการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมอืน่ ๆ ซึง่ เทียบเคียงได้จากบทพระราชนิพนธ์หลายเรือ่ ง
อันน�ำเอาวัฒนธรรมของคนหลายกลุ่มมากล่าวไว้ ทั้งจากชาวตะวันออกกลางอย่าง
ลิลติ นิทราชาคริต หรือตัวละครต่างวัฒนธรรมทัง้ ไทย มลายู จีน ตะวันตกในวงศ์เทวราช
จึงไม่น่าแปลกใจว่า   ในโคลงบทสุดท้ายของเงาะป่าซึ่งเป็นความมุ่งหมายของบท
พระราชนิพนธ์ได้กล่าวถึงความรักและการมองความรักอย่างเสมอกันไว้ เพื่อให้คน
ในชาติของพระองค์ทำ� ความรูค้ นอืน่ และมองคนเหล่านัน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังความว่า
จบ บทประดิษฐ์แกล้ง
เรื่อง หลากเล่นละคร
เงาะ ก็อยเกิดในดอน
ป่า เป็นเรือนยากไร้
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