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เรื องเล่ าทีดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช: การศึกษาในฐานะวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
Narratives Adapted from the Story of Mahajanaka
of King Bhumibol: A Study as Panegyric Literature
รัชนีกร รัชตกรตระกูล (Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon)1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่ ปรากฏในเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิ พนธ์ พระมหาชนก และศึกษาบทบาทของ
เรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผลการวิ จัย พบว่ า เรื่ อ งเล่ า จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกปรากฏ
ลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างเด่นชัด 2 ประการ ประการแรก คือ
เนือ้ หาที่แสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
ตามองค์ ป ระกอบของวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ อัน ได้ แ ก่ บทประณามพจน์
การแสดงจุดมุ่งหมายว่าแต่งขึ ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ การบรรยายพระราชกรณียกิจ
และบทสรุ ป ประการที่ สอง คือการปรั บเนื อ้ เรื่ องพระมหาชนกให้ มีองค์ ประกอบ
ที่แสดงการเฉลิมพระเกียรติ ทังการปรั
้
บเนื ้อหา การสร้ างองค์ประกอบของเรื่ อง และ
บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง “เรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก:
พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่ วมสมัย” ซึ่งได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั มุ่งเป้า สาขา
มนุษยศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
1
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การสร้ างองค์ประกอบศิลป์ บทบาทของเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงให้ เห็นพลวัตของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่น�ำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ที่สามารถสื่อแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติไปยังผู้เสพ
จ�ำนวนมากได้
ค�ำส�ำคัญ: เรื่ องเล่า, บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก, วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Abstract
This article aims to study the characteristics of panegyric literature
that appear in the narratives from the story of Mahajanaka and to study
the role of narratives from the story of Mahajanaka as panegyric literature.
The study reveals that two characteristics of panegyric literature
appear in the narratives from the story of Mahajanaka. The first is content
used to glorify King Bhumibol that conforms to the composition of traditional
panegyric literature, such as the invocation, the purpose of glorification,
the description of royal duties, as well as the conclusion. The second is
the adaptation of the story of Mahajanaka using features of glorification,
namely: the adjustment of content, creation of the story elements and creation
of aesthetic elements. The role of the narratives from the story of Mahajanaka
as panegyric literature indicates the dynamics of panegyric literature in
that the message of glorification is now conveyed through the new media
to mass audiences.
Keywords: Narratives, the Story of Mahajanaka of King Bhumibol, Panegyric Literature
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บทน�ำ
การสร้ างและการเสพชาดกด� ำ รงอยู่ม าช้ า นานในสัง คมวัฒ นธรรมไทย
โดยสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ด�ำรงบทบาทส�ำคัญในการสร้ างวรรณคดีชาดก เช่น
การโปรดให้ แต่งมหาชาติสำ� นวนต่าง ๆ ในหลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิ พ ลอดุล ยเดชทรงด� ำ เนิ น ตามรอยบูร พกษั ต ริ ย์ ใ นอดี ต ทรงน� ำ ชาดกเรื่ อ งที่ 2
ในทศชาติ ช าดก คื อ มหาชนกชาดก มาดัด แปลงเป็ นบทพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง
พระมหาชนก พระราชนิพนธ์ เรื่ องพระมหาชนกเผยแพร่ ออกสู่สาธารณะครั ง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2539 อันเป็ นปี กาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล และในปี พ.ศ. 2542 อันเป็ น
ปี เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้ ตีพิมพ์พระมหาชนกฉบับการ์ ตูน (2542, หน้ า (3),
เน้ นข้ อความโดยผู้วิจยั )
		 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
(พ.ศ. 2542) ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ พิ ม พ์
พระราชนิ พ นธ์ เ รื ่ อ งพระมหาชนกฉบับ การ์ ตู น โดยโปรดเกล้ า ฯ
ให้ศิลปิ นผู้ช�ำนาญการที ่สุดเป็ นผู้วาดรู ป และโปรดฯ ให้พิมพ์ ด้วย
กระดาษไทยเพือ่ ความประหยัด ให้ทกุ คนมี โอกาสได้อ่าน
หลังจากการเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2539 เกิดการผลิตซ� ้ำเรื่ องเล่าพระมหาชนก
หลายส�ำนวน หลากรู ปแบบ เช่น ลิเก ละครเวที กล่าวได้ ว่าพระราชนิพนธ์ เรื่ อง
พระมหาชนกมีการผลิตซ� ้ำมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชนิพนธ์ เรื่ องอื่น ๆ
ทัง้ นีอ้ าจจะเป็ นปั จจัยจากที่มาของบทพระราชนิพนธ์ ที่เป็ นทศชาติชาดก อันเป็ น
เรื่ องเล่าทางพุทธศาสนาที่รับรู้อย่างกว้ างขวางในสังคมวัฒนธรรมไทย
แม้ จะไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้ อย่างแน่ชดั ว่าตังแต่
้ พ.ศ. 2539 เป็ นต้ นมา
มีเรื่ องเล่าที่ผลิตซ� ้ำจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกทังสิ
้ ้นกี่ส�ำนวน แต่ก็อาจจะ
กล่าวได้ วา่ เรื่ องเล่าเกือบทุกเรื่ องมีวตั ถุประสงค์ในการผลิตซ� ้ำเหมือนครัง้ แรกที่ตพี มิ พ์
บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี ้ทังฉบั
้ บดังเดิ
้ มและฉบับการ์ตนู คือ ผลิตซ� ้ำเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช โดยเลือกบริบทเชิงเวลาในการผลิตซ� ้ำ
เป็ นช่วงเวลาที่ใกล้ วนั เฉลิมพระชนมพรรษา หรื อวันครบรอบการครองสิริราชสมบัติ
ด้ วยจุดประสงค์ และบริ บทเชิงเวลาในการผลิตซ�ำ้ เรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์
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พระมหาชนกเหล่านี ้จึงเป็ นตัวบทที่น่าสนใจศึกษาว่า นอกเหนือจากการด�ำเนินเรื่ อง
ตามบทพระราชนิ พ นธ์ แ ล้ ว เรื่ อ งเล่ า เหล่ า นี ย้ ัง ปรากฏลัก ษณะของวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติลกั ษณะใดบ้ าง และในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่ องเล่า
ที่ดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีบทบาทอย่างไร

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในเรื่ องเล่า
ที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่ อ ศึก ษาบทบาทในฐานะวรรณกรรมเฉลิม พระเกี ย รติ ข องเรื่ อ งเล่า
ที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช

การทบทวนวรรณกรรม
เนื่ อ งจากบทความนี ม้ ุ่ง ศึก ษาเรื่ อ งเล่า ที่ ดัด แปลงจากบทพระราชนิ พ นธ์
พระมหาชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ จึงมีงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง 2 กลุม่ คือ
1. งานวิจยั ทีศ กึ ษาเรือ งเล่าทีส บื เนือ งจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
แม้ ว่ า เรื่ อ งเล่ า จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกจะปรากฏการผลิ ต ซ� ำ้ ในสื่ อ
หลายประเภท แต่กลับปรากฏงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์จำ� นวน
ไม่ม ากนัก เช่น กิ ต ติ ศัก ดิ์ เกิ ด อรุ ณ สุข ศรี (2552) อัก ษราวดี เสี ย งดัง (2554)
รุจภิ าส ภูธนัญณฤภัทร (2555) สุภคั มหาวรากร (2556) และคมชวัชร์ พสูริจนั ทร์ แดง
(2558) นอกจากนี ้งานวิจยั เหล่านี ้มีประเด็นในการศึกษาที่คล้ ายคลึงกัน คือ ศึกษา
การปรับตัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกให้ เข้ ากับสื่อประเภทใหม่ อาทิ ละครเวที
การ์ ตนู
2. งานวิจยั ทีศ กึ ษาวรรณคดีประเภทอืน ในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
งานวิจยั ในกลุม่ นี ้มีไม่มากนัก ได้ แก่ ค�ำยวง วราสิทธิชยั (2549) วรางคณา ศรีก�ำเนิด
(2558)
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จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ วา่ ยังไม่มีงานวิจยั ชิ ้นใดที่ศกึ ษาเรื่ องเล่า
ที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วิธีการด�ำเนินการวิจยั
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เอกสาร มีกลุม่ ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา 7 เรื่ อง โดยใช้
เกณฑ์ ใ นการคัด เลือ ก คื อ เรื่ อ งเล่าที่ เกิ ด จากการผลิต ซ�ำ้ จากบทพระราชนิ พนธ์
จะต้ องบันทึกไว้ และสามารถรับชมซ�ำ้ ได้ รายชื่อขอบเขตข้ อมูลที่คดั เลือกมาศึกษา
ปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที 1 แสดงรายชือ เรือ งเล่ าอันสืบเนือ งจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
ทีค ดั เลือกมาศึกษา
ล�ำดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5

บทส�ำหรั บแสดงและบทส�ำหรั บอ่ าน
เรื่ องพระมหาชนก
ลิเกการกุศลเรื่ องพระมหาชนก
พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก
ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก

6

พระมหาชนกเดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์

7

การ์ ตนู แอนิเมชันมหาชนก

ประเภทของสื่อ
บทอ่าน
ลิเก
ละครเวที
สื่อผสม
การแสดงวงออเคสตรา
ประกอบการวาดทราย
การแสดงประกอบแสง
สี เสียง
การ์ ตนู แอนิเมชัน

ปี พ.ศ.
ที่เผยแพร่
2541
2543
2549
2556
2556
2557
2557
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ผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั จะแบ่งเป็ น 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็ นการแสดง
ลัก ษณะของวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ป รากฏในเรื่ อ งเล่ า ที่ ดัด แปลงจาก
บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก และประเด็นทีส่ องเป็ นการอภิปรายบทบาทของเรื่องเล่า
ที่ดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในฐานะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติทีปรากฏในเรื่ องเล่ าทีดัดแปลงจาก
บทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
จากการศึกษาพบว่าเรื่ องเล่าที่ดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
ทัง้ 7 เรื่ อง แม้ จะน�ำเสนอในสื่อต่างประเภทกัน แต่ก็ปรากฏลักษณะของวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติอย่างเด่นชัด โดยลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. เนือ้ หาทีแสดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดชตามองค์ ประกอบของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เสาวณิต วิงวอน (2530, หน้ า 69) และยุพร แสงทักษิณ (2537, หน้ า 174)
ได้ สรุ ปองค์ ประกอบของวรรณกรรมยอพระเกี ยรติว่า วรรณกรรมยอพระเกี ยรติมี
องค์ประกอบคล้ ายกับวรรณกรรมประเภทอื่น กล่าวคือมีส่วนน�ำหรื อส่วนเปิ ดเรื่ อง
มีเนือ้ เรื่ อง และมีส่วนสรุ ปหรื อลงท้ าย อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากองค์ ประกอบ
ทัง้ 3 ประการแล้ ว ยังมีลกั ษณะอื่น ๆ อีกที่สามารถน�ำมาใช้ พิจารณาได้ ตวั บทนัน้ ๆ
มีลกั ษณะเป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ ได้ แก่การแสดงจุดมุ่งหมายว่าแต่งขึน้
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ และการบรรยายพระราชกรณี ย กิ จ โดยในเรื่ อ งเล่ า จาก
บทพระราชนิ พนธ์ พระมหาชนกปรากฏลักษณะของวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ
ที่กล่าวไป ดังนี ้
		 1.1 ส่ ว นน� ำ หรื อ บทประณามพจน์ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ แ สดงให้
เห็น ว่า การแต่ง หนังสือ หรื อ วรรณคดี เป็ นพิ ธีก รรมศักดิ์สิท ธิ์ อย่า งหนึ่ง ที่ ต้องการ
ให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทงหลายอ�
ั้
ำนวยพรให้ การกระท�ำนัน้ ส�ำเร็ จลุล่วง บทประณามพจน์
เป็ นองค์ ประกอบส�ำคัญของวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ ที่ ปรากฏสืบมาจนเป็ น
ขนบในการสร้ างวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ปั ทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2556, หน้ า 241)
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ในเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก บทประณามพจน์ปรากฏในรู ปแบบ
ของ “บทอาศิรวาทหรื ออาเศียรวาท” ตอนต้ นเรื่ อง เช่นใน บทส�ำหรั บแสดงและ
บทส�ำหรั บอ่ านเรื่ องพระมหาชนก บทอาเศียรวาทปรากฏตอนต้ นของเรื่ องชื่อ
นวมินทรมหาราชสดุดี
					 นวมินทรมหาราชสดุดี
				 สรวมชีพประณตน้ อม		 อภิวนั ท์
			 เทียนธูปบุปผาพรรณ				 เพริ ศแพร้ ว
			 น้ อมถวายแด่ราชัน				 ขวัญชาติ ไทยนา
			 พระจริ ยาวัตรแผ้ ว					 ผ่องด้ วยทศธรรม์
				 (ฐะปะนีย์ นาครทรรพ: ประพันธ์, ใน จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2541, หน้ า ช)
		 1.2 การแสดงจุดมุ่งหมายว่ าแต่ งขึน้ เพือ เฉลิมพระเกียรติ เป็ นขนบ
ของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏมาตังแต่
้ ยวนพ่ายโคลงดัน้ เรื่ องเล่าจาก
บทพระราชนิ พนธ์ พระมหาชนกนอกจากปรากฏการแสดงจุดมุ่งหมายว่าผลิตซ� ้ำ
เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติในบทอาเศียรวาทแล้ ว ยังปรากฏการกล่าวถึงวัตถุประสงค์
ในการจัด แสดงดัง เช่ น ใน พระมหาชนกเดอะฟี โนมี น อลไลฟ์ โชว์ ที่ ก่ อ นเริ่ ม
การแสดงพิธีกรก็เสนอวัตถุประสงค์ ของการจัดงานว่าจัดขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557
... พระมหาชนกเดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์ ซึ่งการแสดง
ครั ง้ นี ม้ าจากบทพระราชนิ พ นธ์ อัน ทรงคุณ ค่ า ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่หัว ที่แฝงไปด้ วยปรั ชญาแห่งคุณธรรม ความวิริยะและ
อุตสาหะ ซึง่ ถูกรังสรรค์ขึ ้นอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
									 (พระมหาชนกเดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์ นาทีที่ 1-2)
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		 1.3 การบรรยายพระราชกรณียกิจ การพรรณนาถึงพระราชกรณียกิจ
เป็ นใจความส� ำ คั ญ ของวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ เป็ นการสรรเสริ ญ
พระเกี ยรติคุณของพระมหากษั ตริ ย์ว่า ได้ ประกอบพระราชกรณี ยกิ จใดบ้ างที่ก่อ
ให้ เกิดคุณูปการแก่บ้านเมือง ใน พระมหาชนกเดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์ แสดง
พระราชกรณียกิจเรื่องการปลูกป่ าทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ใหญ่บ้าน
ทีส่ อนให้ เด็ก ๆ ในหมูบ่ ้ านได้ ร้ ูวา่ ป่ าไม้ ในหมูบ่ ้ านเกิดขึ ้นจากโครงการตามพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะเห็นได้ ว่า พระมหาชนก
เดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์ สามารถน�ำพระราชกรณียกิจเรื่ องการปลูกป่ า มาแทรก
ในเรื่ องเพื่อเทิดพระเกียรติได้ อย่างกลมกลืน ทังยั
้ งน�ำพระราชด�ำรัสเรื่ องป่ ามาแสดง
ด้ วยกัน ทังนี
้ ้ก็เพื่อขับเน้ นการเทิดพระเกียรติและการสื่อปณิธานเรื่ องการอนุรักษ์ ป่า
ไปยังผู้ชม
		 1.4 เนื อ้ เรื อ งเป็ นโครงสร้ างส่วนที่ ส� ำคัญ ส่ว นหนึ่ง ของวรรณกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เพราะเป็ นโครงสร้ างที่ จ ะท� ำ ให้ ว รรณกรรมบรรลุวัต ถุป ระสงค์
ในการแต่ง ยุพร แสงทักษิ ณ (2537, หน้ า 177-181) ได้ อธิบายความส�ำคัญของ
เนื อ้ เรื่ อ ง และกลวิ ธี ก ารน� ำ เสนอเนื อ้ เรื่ อ งของวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ว่ า
เนื่ อ งจากกวี มี จุด มุ่งหมายที่ จะยอพระเกี ย รติพ ระมหากษั ตริ ย์ ดัง นัน้ กวี จึง ต้ อง
พยายามเลือกเนื อ้ หาที่จะแสดงให้ เห็นถึงพระบรมเดชานุภาพ พระบุญญาบารมี
พระเกียรติคณ
ุ แห่งพระมหากษัตริ ย์พระองค์นนั ้ ๆ ให้ มากที่สดุ และเมื่อได้ เนื ้อหา
แล้ วก็จะต้ องสรรหากลวิธีที่กวีคิดว่าเหมาะสมในการน�ำเสนอให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการแต่ ง ...ซึ่ ง อาจจะแบ่ ง ได้ เ ป็ น 4 ลัก ษณะส� ำ คัญ ๆ คื อ 1) การน� ำ เสนอ
ในลักษณะเป็ นบันทึกหรื อจดหมายเหตุ 2) การน�ำเสนอโดยกวีเล่าถึงพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร ฯลฯ รวมทังสภาพเหตุ
้
การณ์บ้านเมืองโดยทัว่ ไป
3) การน� ำ เสนอในลัก ษณะเป็ นเรื่ อ งเล่ า แบบมี โ ครงเรื่ อ ง ตัว ละคร บทสนทนา
ฉาก ฯลฯ 4) การสรรเสริ ญพระเกียรติในเรื่ องทัว่ ๆ ไป โดยกวีได้ แทรกชีวประวัติ
ของพระมหากษัตริ ย์ หรื อข้ อคิดเห็นส่วนตัวของกวีไว้ ด้วย
		 จากกลวิ ธี น� ำ เสนอเนื อ้ เรื่ อ งข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เรื่ อ งเล่ า จากบท
พระราชนิพนธ์ พระมหาชนกมีการน�ำเสนอเนื อ้ เรื่ องเพื่อการเฉลิมพระเกี ยรติตาม
ลักษณะที่ 3 คือน�ำเสนอในลักษณะเรื่ องเล่า โดยผสานรายละเอียดในการสรรเสริ ญ
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พระเกี ย รติผ่า นเนื อ้ เรื่ อง ดังจะอภิ ปรายโดยละเอี ย ดในหัว ข้ อ การปรั บเนื อ้ เรื่ อง
พระมหาชนกให้ มีองค์ประกอบที่แสดงการเฉลิมพระเกียรติตอ่ ไป
		 1.5 บทสรุป เนื ้อหาของส่วนสรุป มีทงการถวายพระพรพระมหากษั
ั้
ตริย์
ขอให้ พระเกี ยรติยศคงอยู่ตลอดไป ให้ มีพระชนมพรรษายืนนานเป็ นที่พึ่งของโลก
ทรงหวังสิ่งใดก็ขอให้ ได้ ดงั พระราชประสงค์ และทรงคลาดจากภัยอันตรายทังปวง
้
โดยการอ้ างอ�ำนาจของสิง่ ควรเคารพ (เสาวณิต วิงวอน, 2530 หน้ า 170, 176-177)
ใน ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ปิ ดการแสดงองก์ที่ 4 ทศพิธราชธรรมด้ วยบท
ขับร้ องประสานกับแสดงดนตรี ของวงออเคสตรา เนื ้อบทขับร้ องความว่า
		 อยูใ่ นแดนแห่งนี ้ แสงสีทองน�ำส่องไกล
เหล่าประชาชนชาวไทยทัว่ ฟ้า น้ อมน�ำท�ำความดี
ทรงในทศพิธราชธรรม บ้ านเมืองเราร่มเย็นเพราะพระบารมีจนวันนี ้
ทรงในทศพิธราชธรรม บ้ านเมืองเราร่มเย็น มาถึงทุกวันจนวันนี ้
...แม้ จะเหนื่อยก็เพียงแต่คดิ สัมฤทธิ์ก็เพราะมัน่ ท�ำ
ขอน�ำความเพียรที่เคยเห็นมาจากพ่อเป็ นแบบน�ำ
											 (รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร, 2555, หน้ า 26-27)
		 จะเห็ น ได้ ว่ า เนื อ้ หาของเพลงมี ทัง้ ลัก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกับ บทสรุ ป
ในวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติที่ปรากฏการสดุดีพระบารมี ของพระมหากษั ตริ ย์
ที่ทรงปกครองบ้ านเมืองให้ สงบสุขร่ มเย็น และลักษณะใหม่ที่แสดงการตังปณิ
้ ธาน
ที่ จะน� ำค� ำสอนเรื่ อง “ความเพี ยร” ซึ่งเป็ นสารั ตถะส�ำคัญของบทพระราชนิ พนธ์
เรื่ องพระมหาชนก และเป็ นหนึ่งในทศพิธราชธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงประพฤติ ต ลอดรั ช สมั ย ของพระองค์ ม าเป็ นแนวทางใน
การด�ำเนินชีวิต
2. การปรั บเนื ้อ เรื  อ งพระมหาชนกให้ มี อ งค์ ประกอบที แ สดง
การเฉลิมพระเกียรติ
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2554, หน้ า 122) ได้ วเิ คราะห์ความคล้ ายคลึงระหว่าง
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชกับพระมหาชนก
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ว่ า “...และชี วิ ต ของพระมหาชนกก็ ไ ม่ แ ตกต่า งไปจากชี วิ ต ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ ทรงก� ำพร้ าพระราชบิดาตัง้ แต่ยังทรงพระเยาว์ ต้ องอยู่
กับพระมารดาในต่างถิน่ และได้ รับการทูลเชิญให้ เป็ นพระมหากษัตริย์เฉกเช่นเดียวกับ
พระมหาชนก และเมื่อทรงเป็ นกษัตริ ย์แล้ วยังคงด�ำรงอยูใ่ นความเพียรสืบต่อไป”
จากบทวิเคราะห์ ข้างต้ น จะเห็นได้ ว่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พลอดุล ยเดชกับพระมหาชนกคล้ า ยคลึง กัน การปรั บเนื อ้ เรื่ อง
พระมหาชนกเพื่อเฉลิมพระเกี ยรติ จึงเป็ นกลวิธีที่ท�ำให้ เนือ้ เรื่ องหลักน�ำเสนอสาร
เรื่องความเพียร และในขณะเดียวกันก็น�ำเสนอการเฉลิมพระเกียรติด้วย จากการศึกษา
พบการใช้ กลวิธีการปรับเนื ้อเรื่ องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 3 ประการ ได้ แก่ 1) การปรับ
เนื ้อหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2) การสร้ างองค์ประกอบของเรื่ องเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และ 3) การสร้ างองค์ประกอบศิลป์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
		 2.1 การปรั บเนือ้ หาเพือเฉลิมพระเกียรติ คือการเพิ่มรายละเอียด
ของเหตุการณ์ในเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ โดยพบ 2 กลวิธีที่ใช้ เฉลิมพระเกียรติ
ได้ แก่ การจ�ำลองภาพเหตุการณ์ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพล
อดุ ล ยเดช และการใช้ พ ระราชด� ำ รั ส หรื อ พระบรมราโชวาทมาประกอบ
การด�ำเนินเรื่ อง
			 2.1.1 การจ� ำ ลองภาพเหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วกั บ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดชเป็ นสิ่ ง ที่ ป ระชาชนชาวไทย
คุ้นเคยเป็ นอย่างดี เพราะน�ำมาเผยแพร่ ในสื่อต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ในเรื่ องเล่าจาก
บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกปรากฏการจ�ำลองภาพเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่ประชาชน
คุ้ นเคยและจ� ำ ได้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยงระหว่ า งตัว ละครพระมหาชนกกั บ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสรรเสริ ญพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชผ่านตัวละครพระมหาชนก
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ภาพที 1 เปรียบเทียบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชรับดอกบัว
จากแม่เฒ่าตุ้มกับเหตุการณ์ พระมหาชนกรั บดอกบัวจากหญิ งชราใน พระมหาชนก
มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ การ์ ตนู แอนิเมชันพระมหาชนก
ที่มา:ภาพกลาง: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%
E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%
B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C#/media/File:The_mercy_king.jpg

			 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ วา่ เหตุการณ์ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรม
เฉลิมพระเกียรติ และ การ์ ตนู แอนิเมชันพระมหาชนก คล้ายคลึงกับภาพแม่เฒ่าตุ้ม
ถวายดอกบัว ใน พระมหาชนกมหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจ�ำลองภาพ
เหตุการณ์ นีป้ รากฏในองก์ ที่ 5 มิถิลา หลังจากที่พระมหาชนกประทับบนผุสสรถ
เพื่ อ จะเสด็ จ กลับ ไปครองราชสมบัติ เ มื อ งมิ ถิ ล า ประชาชนมารั บ เสด็ จ กษั ต ริ ย์
พระองค์ ใ หม่ แม่ เ ฒ่ า ผู้ หนึ่ ง พยายามถวายดอกบัว แต่ ข บวนผุ ส สรถไม่ ห ยุ ด
พระมหาชนกเห็ น ดัง นัน้ ก็ เรี ยกให้ ขบวนหยุดแล้ วลงมารั บ ดอกไม้ จ ากมื อ แม่เ ฒ่า
ในขณะที่ การ์ ตู น แอนิ เ มชั น พระมหาชนก ปรากฏภาพนี ใ้ นองก์ ที่ 3 ตอนที่
อุทิจจพราหมณ์อธิบายความหมายของทศพิธราชธรรม โดยภาพรับดอกบัวปรากฏ
เมื่ออธิบายธรรมข้ อมัทวะ อันหมายถึง ความอ่อนโยนของพระมหาชนกที่รับดอกบัว
อัน เหี่ ย วเฉาจากมื อ หญิ ง ชรา อาจกล่ า วได้ ว่ า เรื่ อ งเล่ า จากบทพระราชนิ พ นธ์
พระมหาชนกทัง้ สองเรื่ องจ� ำลองภาพเหตุการณ์ การถวายดอกบัวของแม่เฒ่าตุ้ม
มาประกอบกับเหตุการณ์ ของเรื่ องเล่าได้ อย่างกลมกลืน เอือ้ ให้ เกิ ดการเชื่ อมโยง
ตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชอย่างสมบูรณ์
เพราะทังภาพและบริ
้
บทของเหตุการณ์ทปี่ รากฏในเรื่องเล่าต่างเชือ่ มโยงได้ กบั ภาพและ
บริบทของเหตุการณ์จริง อันเป็ นการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชว่าทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่มีพระจริ ยวัตรอ่อนโยนงดงาม
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			 2.1.2 การใช้ พระราชด�ำรั สหรื อพระบรมราโชวาทมาประกอบ
การด�ำเนินเรื่อง พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชเป็ นสิ่งประชาชนชาวไทยคุ้นเคยเป็ นอย่างดี เมื่อปรากฏในเรื่ องเล่า
ที่ ดัด แปลงจากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนก ก็ ย่ อ มเอื อ้ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยง
ตัวละครพระมหาชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่นใน
ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก ที่น�ำพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ภูมิ พ ลอดุล ยเดชมาประกอบการด� ำ เนิ น เรื่ อ งทัง้ ในองก์ ที่ 2 ความศรั ท ธาแห่ ง
พระมหาชนก และองก์ที่ 4 ทศพิธราชธรรม
			 ในองก์ที่ 2 ความศรัทธาแห่งองค์พระมหาชนก ปรากฏการอัญเชิญ
พระราชด�ำรั สเรื่ องความเพียรของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมือ่ เสด็จมหาสมาคม วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2539 ซึง่ เป็ นปี ทที่ รงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี และเป็ นปี ที่ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เผยแพร่ บทพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกเป็ นครัง้ แรก
ความเพียรที่ถกู ต้ องเป็ นธรรมและพึงประสงค์นนั ้ ...ความเพียร
ทังสองประการนี
้
้เป็ นอุปการะอย่างส�ำคัญแก่การปฏิบตั ติ นปฏิบตั งิ าน
ถ้ าทุกคนในชาติจะได้ ตงตนตั
ั ้ งใจอยู
้
ใ่ นความเพียรดังกล่าว ประโยชน์
และความสุขก็จะบังเกิดขึ ้นพร้ อมทังแก่
้ สว่ นตัวและส่วนรวม
			 หลังจากการน� ำเสนอพระราชด�ำรั สบนจอภาพประกอบการแสดง
และการอ่านออกเสียงของผู้ด�ำเนินรายงานแล้ ว คณะขับร้ องประสานเสียงได้ ร้อง
เพลงประกอบการแสดงดนตรี ของวงออเคสตรา เนื ้อเพลงที่ร้องความว่า
ด้ วยศรัทธาของฉันขอก้ าวเดินต่อไป แม้ จะยังห่างไกลแต่ใจขอยืนยัน
ด้ วยศรัทธาที่มีด้วยความเพียรที่ท�ำ		 เพือ่ ตังใจจะน�
้
ำตัวของฉันไปยังถึงปลายฝั่ งนัน้
															 (รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร, 2555, หน้ า 26)
พระราชด� ำ รั ส เรื่ อ งความเพี ย รและบทขับ ร้ องประสานเสี ย งข้ า งต้ น ปรากฏเมื่ อ
พระมหาชนกก�ำลังเพียรว่ายน� ้ำในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืนหลังจากเรื อแตก การน�ำ
พระราชด� ำ รั ส เรื่ อ งความเพี ย รซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานในปี เดียวกับที่ ทรงพระราชทานบทพระราชนิ พนธ์ พระมหาชนก
เพื่อเป็ นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทย ก็เพื่อเน้ นย� ้ำพระเจตนารมณ์ ที่แน่วแน่ของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระราชประสงค์ให้ ประชาชนของ
พระองค์เห็นคุณค่าของความเพียร และใช้ ความเพียรเป็ นคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต
ในขณะเดียวกันการน� ำพระราชด�ำรั สเรื่ องความเพี ยรมาด�ำเนิ นเหตุการณ์ ตอนที่
พระมหาชนกเพียรว่ายน�ำ้ ข้ ามมหาสมุทร ก็ให้ เกิดการเชื่อมโยงว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชคือพระมหาชนก ดังเช่นเหรียญพระมหาชนกทีด่ ้ านหนึง่
เป็ นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชหัวทรงงาน และด้ านหนึ่ง
เป็ นเหตุการณ์ พระมหาชนกว่ายน�ำ้ ข้ ามน�ำ้ มหาสมุทร ทัง้ นีเ้ พื่อสรรเสริ ญพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริ ย์ผ้ เู ปี่ ยมความเพียร
เพราะทรงเพียรประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างไม่ยอ่ ท้ อ
		 2.2 การสร้ างองค์ ประกอบของเรื  อ งเพื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
“องค์ประกอบของเรื่ องเล่าที่เป็ นบันเทิงคดีประกอบด้ วย โครงเรื่ อง กลวิธีเล่าเรื่ อง
ตัวละคร ฉาก และแนวคิด” (อิราวดี ไตลังคะ, 2546, หน้ า 2) ในเรื่ องเล่าที่ดดั แปลง
จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนก องค์ ป ระกอบของเรื่ อ งที่ ส ร้ างขึ น้ เพื่ อ
เฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ แก่ การสร้ าง
บทสนทนาให้ ค ล้ ายคลึ ง พระราชด� ำ รั ส และการใช้ เสี ย งของผู้ เล่ าเรื่ อ ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
			 2.2.1 การสร้ างบทสนทนาให้ คล้ ายคลึงพระราชด�ำรั ส ใน ละคร
เทิดพระเกียรติพระมหาชนก ปรากฏบทสนทนาของพระมหาชนกที่กล่าวร�ำพึงถึง
โชคชะตาของพระองค์ ว่า “ตัวเรานัน้ เป็ นถึงลูกกษั ตริ ย์ แต่ต้องพลัดพรากมาอยู่
ดินแดนอันห่างไกล เหมือนกับเราทอดทิง้ ประชาชนของเรา ถึงเวลาแล้ วที่เรา
จะต้ องกลับไปดูแลประชาชนของเราให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุขสืบไป” (ละครเทิดพระเกียรติ
พระมหาชนก ตอนที่ 3 นาทีที่ 10 )
			 จะเห็ น ได้ ว่ า บทสนทนาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ พระราชด� ำ รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทีว่ า่ “ถ้าประชาชนไม่ “ทิง”้ ข้าพเจ้าแล้ว
ข้ าพเจ้ าจะ “ละทิง้ ” อย่ างไรได้ ” (ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ,
2539, หน้ า 12-13) เพราะในบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกพระมหาชนกมา
เมื อ งมิ ถิ ล าด้ ว ยความมุ่ง หมายที่ ว่า “เราจัก เอาราชสมบัติ ข องพระราชบิ ด าคื น ”
การดัด แปลงบทสนทนานี ้ มิ ไ ด้ ส่ง ผลต่อ การเชื่ อ มโยงตัว ละครพระมหาชนกกับ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชเท่านัน้ หากแต่ยงั แสดงให้ เห็นปณิธาน
อัน แน่ ว แน่ ข องพระมหาชนก หรื อ อี ก นัย หนึ่ง ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชที่จะดูแลประชาชนของพระองค์ให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
			 2.2.2 การใช้ เสียงของผู้เล่ าเรื่ อง “ผู้เล่าเรื่ องไม่ใช่ผ้ เู ขียน...ผู้เขียน
อยู่นอกเรื่ อง แต่เรื่ องแต่ผ้ ูเล่าเรื่ องอยู่ในเรื่ อง ...ผู้เล่าเรื่ องมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือผู้เล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ อง (internal narrator) กับผู้เล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละคร
ในเรื่อง (external narrator)” (อิราวดี ไตลังคะ, 2546, หน้า 31) ใน ละครเทิดพระเกียรติ
พระมหาชนก ได้ ใช้ เสียงของผู้เล่าเรื่ องกล่าวเป็ นกลอนสรุปตอนท้ ายเรื่ อง ความว่า
มหาชนก มหาสัตว์ อุบตั สิ 		
ู่ เพื่อชี ้ชู มรรคา อดิสยั
ว่าความเพียรพิริยะมหาชัย		 คือมรรคาพาให้ ได้ สมั ฤทธิ์
พรพระโอษฐ์ คือพรโพธิญาณ ผลภิญโญโอฬารประสานประสิทธิ์
สาธุชนคนใดได้ ใช้ ชิด				 ย่อมส�ำเร็จเสร็ จกิจเป็ นนิตย์เทอญ
								 (ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก, ตอนที่ 7 นาทีที่ 33)
			 เสี ย งของผู้ เล่ า เรื่ อ งใน ละครเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระมหาชนก
เป็ นกลอนที่สามารถสรุ ปเหตุการณ์ ในเรื่ องได้ อย่างกระชับและครบถ้ วน กล่าวคือ
แสดงสถานภาพของพระมหาชนกที่ เ ป็ น “มหาสัต ว์ ” อัน หมายถึ ง พระโพธิ สัต ว์
รวมถึงการเน้ นย� ำ้ ความหมายของ “มรรคา” เพื่ อเชื่ อมโยงกับความเพี ยรซึ่งเป็ น
หลักธรรมของเรื่อง อันเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการประกอบกิจใดใดให้ ประสบความส�ำเร็จ
ทังนี
้ ้เพื่อเน้ นย� ้ำแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพล
อดุล ยเดชว่า ทรงเป็ นพระมหากษั ต ริ ย์ ผ้ ูเ ปี่ ยมความเพี ย รและสอนให้ ป ระชาชน
ใต้ ปกครองของพระองค์ใช้ ความเพียรเป็ นคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต
		 2.3 การสร้ างองค์ ประกอบศิลป์เพือ เฉลิมพระเกียรติ องค์ประกอบ
ศิลป์หมายถึง “ความงาม ความพอดี ลงตัว อันเป็ นรากฐานเนื ้อหาของศิลปะ อีกทัง้
ยังเป็ นเครื่ องมือที่ส�ำคัญทางศิลปะให้ ผ้ สู ร้ างสรรค์ได้ สื่อสารความคิดของตนเองไปสู่
บุคคลอืน่ ” (สุชาติ เถาทอง, สังคม ทองมี, ธ�ำรงศักดิ์ ธ�ำรงเลิศฤทธิ์, รอง ทองดาดาษ,
2551, หน้ า 3) ในเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกองค์ประกอบศิลป์
อาทิ เพลงประกอบ เครื่องแต่งกายของผู้แสดง มีบทบาทส�ำคัญในการเฉลิมพระเกียรติ
ดังมีรายะเอียดดังต่อไปนี ้
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			 2.3.1 การใช้ บ ทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ใน ซิ ม โฟนี อุ ป รากร
พระมหาชนก อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเราบางส่วน มาประกอบ
ในช่วงโหมโรงที่มีการอ่านบทอาเศียรวาท
						 อาศิรวาทราชสดุดี
			 จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี 		 ชุม่ ชื่นชีวี
ด้ วยเพลงพระราชนิพนธ์
			 ถึงอยู่แคว้ นใด						 ไม่ สุขส�ำราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา							 ชื่นฉ�่ำค�ำ่ เช้ าสุขทวี
			 รั กชาติของเรา						 ไว้ เถิดผองไทย
ผืนแผ่ นแหลมทอง							 รวมพี่รวมน้ องด้ วยกัน
											 (ซิมโฟนีอุปรากรพระมหาชนก, นาทีที่ 8-10)
			 จากการตัดตอนบทเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา มาประกอบ
บทอาเศี ย รวาทข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า เป็ นกลวิ ธี เ ฉลิม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่แยบคายยิ่ง เพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา
เป็ นตัว อย่ า งของ “บทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ” ที่ ก� ำ ลัง กล่า วถึ ง ในบทอาเศี ย รวาท
นอกจากนี ก้ ็ การตัดทอนเนื อ้ หาของเพลงพระราชนิ พนธ์ แผ่นดินของเราโดยเลือก
มาเฉพาะเนื ้อหาทีก่ ล่าวถึงความสุขทีไ่ ด้ อยูใ่ นแผ่นดินไทย แสดงให้ เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างบทอาเศียรวาทกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ กล่าวคือเมือ่ ประเทศไทยอยูภ่ ายใต้
การปกครองของพระมหากษั ตริ ย์ผ้ ูมีพระปรี ชาสามารถรอบด้ าน ก็ย่อมยังผลให้
ประชาชนชาวไทยทีอ่ ยูใ่ นแผ่นดินมีความสุขทุกคืนวัน และย่อมรักบ้ านแห่งความสุขนี ้
			 2.3.2 การใช้ เครื่ อ งแต่ งกายของผู้ แสดงบนเวที ในการแสดง
เรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ หลายเรื่ องก�ำหนดให้ ผ้ แู สดงบทเวทีสวมเสื ้อสีเหลือง
ซึง่ เป็ นสีประจ�ำวันจันทร์ ซึง่ เป็ นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพที 2 แสดงการแต่งกายของวงปี่ พาทย์ ในลิเกการกุศลพระมหาชนกและผู้แสดงบนเวที
ในพระมหาชนกเดอะฟี โนมีนอลไลฟ์โชว์

			 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ ว่าผู้แสดงบนเวทีแต่งกายด้ วยเสื ้อสีเหลือง
ซึง่ เป็ นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ และประชาชนชาวไทยก็พร้ อมใจกันใส่เสื ้อสีเหลือง
ในวันที่มีพระราชพิธีเกี่ ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อาทิ
วันฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา แสดงให้ เห็นความพิถีพิถนั
ของผู้จดั การแสดงที่ต้องการให้ องค์ประกอบของการแสดงสื่อการเฉลิมพระเกียรติ
ให้ มากที่สดุ จากการอภิปราย จะพบว่าเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ปรับโครงสร้ างของเรื่ องเล่าให้ มีลกั ษณะเหมือนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวคือ
มีบทประณามพจน์ การแสดงจุดมุ่งมายว่าแต่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ การบรรยาย
พระราชกรณียกิจและบทสรุป รวมทังการปรั
้
บเนื ้อเรื่องพระมหาชนกให้ มอี งค์ประกอบ
ที่แสดงการเฉลิมพระเกียรติ ดังจะแสดงการสังเคราะห์ลกั ษณะความเป็ นวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติของเรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกในรูปแผนภาพได้ ดงั นี ้
บทพระณามพจน์
การแสดงจุดมุง่ หมายว่าแต่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
การบรรยายพระราชกรณียกิจ
เนื ้อเรื่ องพระมหาชนก
การสร้ าง
การสร้ าง
การปรับเนื ้อหา องค์ประกอบของเรื่ อง
องค์ประกอบศิลป์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
บทสรุป

แผนภาพที 1 แสดงโครงสร้ างของลักษณะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจาก
บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
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จากแผนภาพ จะเห็ น ได้ ว่ า พื น้ ที่ ส่ว นนอกแสดงลัก ษณะของวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติที่ผ้ สู ร้ างเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกได้ เพิม่ เติมเข้ าไป
ในตัวบทเพื่อให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายในการแต่ง ส่วนพืน้ ที่ในกรอบสี่เหลี่ยม
แสดงเนื ้อเรื่ องพระมหาชนกที่ปรับองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้ องค์ประกอบที่ปรับนัน้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการปรับเนื ้อเรื่ องนี ้เองเป็ นกลวิธีส�ำคัญที่ท�ำให้ เรื่ องเล่าจาก
บทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกมีทวิลกั ษณะ กล่าวคือยังคงลักษณะของวรรณคดี
ชาดก ที่ แ สดงการบ� ำ เพ็ ญ บารมี ข องพระมหาชนก และในขณะเดี ย วกัน ก็ แ สดง
การเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชในฐานะ
พระมหากษั ต ริ ย์ ผ้ ูเ ปี่ ยมความเพี ย รผ่ า นการเชื่ อ มโยงตัว ละครพระมหาชนกกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
บทบาทของเรื องเล่ าทีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกในฐานะ
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ความเป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติของเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์
พระมหาชนกแสดงให้ เห็ น สายธารอั น สื บ เนื่ อ งและยาวนานของวรรณกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวัฒ นธรรมวรรณศิ ล ป์ ของไทย อย่ า งไรก็ ต ามวรรณกรรม
เฉลิม พระเกี ย รติ บ างส่ว นปรากฏการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและสื่ อ ในการน� ำ เสนอ
ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทสัง คมปั จจุ บั น ดั ง เช่ น การสร้ างสรรค์ เ รื่ อ งเล่ า จากบท
พระราชนิพนธ์ พระมหาชนกในสื่อสมัยใหม่ ซึง่ บันทึกไว้ เป็ นไฟล์ดิจิทลั ท�ำให้ ตวั บท
มีบทบาทในการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ ้นหลายประการดังต่อไป
ประการแรก การเผยแพร่ เรื องเล่ าทีดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์
พระมหาชนก คือการเผยแพร่ วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในสือ สมัยใหม่ ทเี อือ้
ให้ผ้ เู สพจ�ำนวนมากเข้าถึง เช่น การออกอากาศ ละครเทิดพระเกียรติพระมหาชนก
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมเดิร์นไนน์ การเผยแพร่ การ์ ตูนแอนิเมชันพระมหาชนก
ทางโรงภาพยนตร์ และสถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง 3 ท� ำ ให้ แนวคิ ด ทั ง้ ในแง่ ข อง
การเฉลิมพระเกียรติและความเพียรจากเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
สามารถสื่ อ สารไปยัง ผู้ชมจ� ำนวนมากในการฉายเพี ย งครั ง้ เดี ยว อี กทัง้ เป็ นผู้ชม
หรื อผู้เสพที่มีความหลากหลายทังเพศ
้ วัย ระดับการศึกษา
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ประการที ส อง เรื  อ งเล่ า ที จ ากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกคื อ
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติท่รี ับชมซ�ำ้ ได้ อย่ างไม่ จำ� กัด ด้ วยการบันทึกการแสดง
ของเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกไว้ ในรู ปไฟล์ดิจิทลั ท�ำให้ เรื่ องเล่า
จากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสามารถรับชมซ� ้ำได้ บอ่ ยครัง้ และสามารถน�ำไฟล์
การแสดงมาเผยแพร่ ซ� ำ้ ในสื่ อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า งเว็ บ ไซต์ YouTube ได้ ท� ำ ให้
บริ บ ทในการเสพเรื่ อ งเล่า จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกไม่ไ ด้ จ� ำ กัด อยู่แ ค่
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา แต่เ ป็ นการรั บ ชมที่ ไ ม่ จ� ำ กัด เวลาขึน้ อยู่กับ การเข้ า ถึ ง
อินเทอร์ เน็ตและการเข้ าชมของผู้เสพ นอกจากนีก้ ารน� ำไฟล์การแสดงมาเผยแพร่
ในสื่อสังคมออนไลน์ยงั ช่วยเก็บรักษาตัวบทให้ ผ้ เู สพสามารถสืบค้ นย้ อนหลังได้ ง่าย
ท�ำให้ เรื่ องเล่ายังได้ รับการเสพซ� ้ำอยู่ แม้ จะผ่านช่วงเวลาแห่งการเผยแพร่แล้ วก็ตาม
ประการทีสาม เรื องเล่ าทีดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
คือวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติทสี ามารถน�ำมาเฉลิมพระเกียรติในบริบทอืน ๆ
ด้ วยรูปแบบของไฟล์ดจิ ทิ ลั ท�ำให้ เรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสามารถ
น�ำมาเผยแพร่ ซ� ้ำในบริ บทอื่น ๆ ได้ เช่น การน�ำ การ์ ตูนแอเนิเมชันพระมหาชนก
มาเผยแพร่ซ� ้ำในช่วงการแสดงความอาลัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต เมื่อพฤหัสบดีวนั ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยปรากฏการเผยแพร่ซ� ้ำ
ทังทางสถานี
้
โทรทัศน์และตามห้ างสรรพสินค้ าที่มีการจัดนิทรรศการแสดงความอาลัย

บทสรุ ป
จากการอภิปรายข้ างต้น จะเห็นได้วา่ เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชปรากฏลักษณะของวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติอย่างชัดเจน ทังเนื
้ ้อหาที่แสดงการเฉลิมพระเกียรติตามองค์ประกอบ
ของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการปรับเนื ้อเรื่ องพระมหาชนกให้ มีองค์ประกอบ
ทีแ่ สดงการเฉลิมพระเกียรติ โดยเรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกมีบทบาท
เป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกี ยรติในยุคปั จจุบันที่น�ำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ที่เข้ าถึง
ผู้เสพจ�ำนวนมาก
การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นสถานภาพ การด�ำรงอยู่ และบทบาทของวรรณคดี
ชาดกซึง่ เป็ นวรรณคดีพทุ ธศาสนาในสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยเน้ นย� ้ำถึงบทบาท
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ของพระมหากษัตริ ย์ตอ่ การสร้ างและการเสพวรรณคดีชาดกในสังคมไทย นอกจากนี ้
ความส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ยงั ท�ำให้ เกิดการผลิตซ� ้ำบทพระราชนิพนธ์
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ อัน ท� ำ ให้ เ กิ ด การเพิ่ ม บทบาทของวรรณคดี ช าดกในฐานะ
วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัดผ่านลักษณะของวรรณคดี
เฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในเรื่ องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
ทวิ ลัก ษณะของเรื่ อ งเล่ า ที่ ดัด แปลงจากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนก
ที่เป็ นทังวรรณคดี
้
พทุ ธศาสนาตามที่มาของเรื่ อง และเป็ นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ตามวัตถุประสงค์ในการผลิตซ� ้ำสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์อนั แนบแน่นของสถาบัน
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ที่เป็ นแกนกลางของสังคมและวัฒนธรรมไทย
กล่าวคือ ปรากฏการใช้ แนวคิดทางพุทธศาสนาคือธรรมะเรื่ องความเพียรอันเป็ น
สาระส�ำคัญในชาดกเรื่ องพระมหาชนก เพื่อสรรเสริ ญพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และในขณะเดียวกันก็สะท้ อนให้ เห็นภาพกษัตริ ย์
ในอุดมคติของไทยที่ต้องมี “ธรรมะ” เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการปกครอง

ข้ อเสนอแนะ
การผลิ ต ซ� ำ้ เรื่ อ งเล่ า จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกในสื่ อ สมัย ใหม่
แสดงให้ เห็นเห็นพลวัตของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบและสื่อ
ในการน�ำเสนอให้ เหมาะสมกับบริบทสังคมปั จจุบนั เป็ นประจักษ์พยานถึงการด�ำรงอยู่
ของวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นสัง คมไทย อัน มี แ ง่ มุม น่ า สนใจให้ ศึก ษาอี ก
หลายประการ กล่าวคือ
ประการแรก หากไม่มี บ ริ บ ทในการเผยแพร่ คื อ วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา
หรื อช่วงแสดงความอาลัยเป็ นตัวก�ำกับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ จุดมุ่งหมาย
ในการเสพเรื่ องเล่าที่ดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนกจะเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่ และเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรื อบริ บทเชิงเวลาที่เปลี่ยนไปกอปรกับการปรากฏ
ในสื่อสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา อาจจะส่งผลต่อการเสพและ
การรั บ รู้ เรื่ อ งเล่ า ที่ ผ ลิ ต ซ� ำ้ จากบทพระราชนิ พ นธ์ พ ระมหาชนกหรื อ ไม่ อย่ า งไร
ค�ำถามเหล่านี ้สามารถน�ำไปต่อยอดผลการศึกษาให้ ลกึ ซึ ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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ประการที่ ส อง นอกเหนื อ จากเรื่ อ งเล่า ที่ ดัด แปลงจากบทพระราชนิ พ นธ์
พระมหาชนกแล้ ว ในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ยัง ปรากฏวรรณกรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ อี ก เป็ นจ� ำ นวนมาก อาทิ การ์ ตูน เทิ ด ไท้
องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 หากมีการน�ำตัวบทเหล่านี ้มาศึกษา พร้ อมทังเปรี
้ ยบเทียบ
ผลการศึกษากับงานวิจยั นี ้ ก็จะท�ำให้ เห็นภาพรวมของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในรัชสมัยนี ้ได้ เด่นชัดยิ่งขึ ้น
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