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Abstract
The purpose of this research was to analyze the relationship
between the way of living and nature in four Ayutthaya classical literatures:
Mahachat Kham Luang, Lilit Phra Lo, Samutthakhot Khamchan, and Suea
Kho Khamchan. The analysis showed that there were three types of
relationship between nature and way of living. The first one was nature-human
relationship, which consisted of two modes. The first mode was between
nature and human appearance while the second mode was nature and
human nature. The second type was nature-cultural context relationship.
Here, it showed that nature performs an important role on human life; and
that nature can represent the belief and value of human. Lastly, the third
type was of nature-social context. Nature can represent the social status of
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a person. It emphasized how gender, as assigned by society, dictated the
social status, social space, and sexuality of the individuals. Overall, the
relationship between the way of living and nature in the four Ayutthaya
classical literatures emphasized the interdependent relationship between
nature and human. The being of human was conditioned by nature
while nature can exist only through human consciousness and thought.
Keywords: Relationship, Way of Living, Nature, Ayutthaya Classical Literature

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี ชี วิ ต กั บ
ไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกสมัยกรุงศรีอยุธยา จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ มหาชาติค�ำหลวง
ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษค�ำฉันท์ และ เสือโคค�ำฉันท์ ผลการศึกษา พบความสัมพันธ์ของวิถี
ชีวติ กับไพรพฤกษา 3 ประเด็น คือ 1. ไพรพฤกษากับชีวติ มนุษย์ พบ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
แรก ความสัมพันธ์ดา้ นคุณลักษณะของธรรมชาติกบั รูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์ ลักษณะ
ที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติภายในของมนุษย์ 2. ไพรพฤกษากับ
บริบททางวัฒนธรรมพบว่า ธรรมชาติเป็นปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
นอกจากนี้ธรรมชาติยังแสดงให้เห็นความเชื่อและค่านิยมของมนุษย์ 3. ไพรพฤกษากับ
บริบททางสังคม ปรากฏว่า ธรรมชาติสอื่ ถึงสถานภาพและเพศสภาพของความเป็นชายและ
ความเป็ น หญิ ง ที่ สั ง คมก� ำ หนด ทั้ ง ด้ า นชนชั้ น ด้ า นการก� ำ หนดพื้ น ที่ ข องความ
เป็ น ชายและความเป็ น หญิ ง และด้ า นเพศวิ ถี ความสั ม พั น ธ์ ข องธรรมชาติ กั บ วิ ถี
ชี วิ ต ในวรรณคดี เ อกสมั ย อยุ ธ ยาทั้ ง 4 เรื่ อ งเน้ น ย�้ ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ธรรมชาติ กั บ มนุ ษ ย์
ต่ า งเกื้ อ หนุ น กั น ในขณะที่ ม นุ ษ ย์ ด� ำ รงชี พ อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยธรรมชาติ ในท� ำ นองเดี ย วกั น
ธรรมชาติ ด�ำรงอยู่ได้ก็เพราะมนุษย์ตระหนักและส�ำนึกในคุณค่าของธรรมชาติเช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ: ความสัมพันธ์, วิถีชีวิต, ไพรพฤกษา, วรรณคดีเอกสมัยอยุธยา
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บทน�ำ
ในตะวันตกความคิดเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ เริ่มมีมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 นักวิจารณ์เริ่มให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
สภาพดินฟ้าอากาศและลักษณะทางเชื้อชาติ โดยมีความเห็นว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องม
พืน้ ฐานจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ภูมศิ าสตร์ สภาพดินฟ้าอากาศ และสถาบันทางสังคม
(Boonkachorn, 2010, pp.101-104) กวีของตะวันตกในยุคโรแมนติกต่างก็ให้ความส�ำคัญ
ของธรรมชาติทมี่ อี ำ� นาจในการบันดาลใจ เป็นพลังขับเคลือ่ นให้กวีเรียงร้อยวรรณคดีออกมา
ดังเช่น วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท (William Wordworth) จินตกวีชาวอังกฤษ เป็นต้น
ในส่วนของกวีและวรรณคดีไทยนั้น เมื่อพิจารณาจากวรรณคดีไทยสมัยโบราณ
พบว่า วรรณคดีเกือบทุกเรื่อง มักมีการกล่าวถึงธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของ
ธรรมชาติ ได้แก่ สภาพน�้ำ ดิน ฟ้า อากาศ ป่า เขา พรรณพฤกษา และสรรพสัตว์ ทั้งเพื่อ
ใช้ในการด�ำเนินเรื่อง และการพรรณนา การเปรียบเทียบกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคล ตลอดจนการกระท�ำต่าง ๆ ของตัวละคร วรรณคดีทมี่ กั กล่าวถึงธรรมชาติ คือวรรณคดี
นิราศซึ่งสาระหลักของเรื่อง คือ การพรรณนาคร�่ำครวญอาลัยถึงหญิงคนรัก เมื่อกวีพบเห็น
ธรรมชาติรอบตัวขณะเดินทาง ก็จะหวนระลึกคุณลักษณะของหญิงคนรัก และความสุขทีเ่ คย
อยู่ร่วมกัน ดังบทร้อยกรองในกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
		

ล�ำดวนเจ้าเคยร้อย
กรองเปนสร้อยล�ำดวนถวาย
    เรียมชมดมสบาย
พี่เอาสร้อยห้อยคอนาง
ล�ำดวนปลิดกิ่งก้าน
สนสาย
            กรองสร้อยล�ำดวนถวาย
ค�่ำเช้า
            ชูชมดมกลิ่นสบาย
ใจพี่
            เอาสร้อยห้อยคอเจ้า
แนบหน้าชมโฉม  
				
(Fine Arts Department, 2002a, p. 383)
บทพรรณนาในกาพย์ห่อโคลงนิราศข้างต้นนี้ นอกจากแสดงถึงขนบในการแต่ง
นิราศแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กัน ธรรมชาติ
นอกจากแสดงถึงคุณสมบัติของกุลสตรีด้านงานฝีมือการร้อยดอกไม้ได้งดงามแล้ว ยัง
แสดงถึงความประณีตในการคัดสรรดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งให้ความรื่นรมย์แก่ผู้ร้อยและ
ผู้รับอันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกุลสตรี อีกทั้งยังท�ำให้หญิงชายเกิดความรักความเสน่หา

28

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2564

และความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเมื่อชายต้องพรากจากหญิงคนรัก ขณะเดินทาง
หากพบเห็นธรรมชาติ หรือ ดอกไม้ใด ก็ย่อมคะนึงถึงความสุข ความรักและกิจกรรม
ที่ชายและหญิงคนรักเคยท�ำร่วมกัน ซึ่งเป็นการตอกย�้ำให้ชายคิดถึงหญิงคนรักยิ่งขึ้น
กรณีตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติและมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น ฉะนั้นเมื่อกวีพบเห็นธรรมชาติรอบตัวจึงน�ำมาเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ตน นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีสมั พันธ์กบั ธรรมชาติและบริบทสิง่ ทีแ่ วดล้อมตน ดังนัน้
วรรณคดีจึงย่อมสร้างจากชีวิต จากความคิดความรู้สึกของมนุษย์ที่รังสรรค์จากบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงธรรมชาติทแี่ วดล้อมตัวกวีดว้ ย ดังที่ Shivasariyananda (2001,
pp. 105-106) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์ไว้ว่า
... เมือ่ คนตัดฟืนเห็นป่าทีม่ ตี น้ ไม้สงู เขียวสะพรัง่ ก็จะคิดถึงว่า ต้นไม้
เหล่านีจ้ ะตัดไปท�ำฟืนขายได้เท่าไร คนขุดเรือเมือ่ เข้าป่าก็คงครุน่ คิดอยูแ่ ต่วา ่ ไม้
ชนิดใดท�ำเรือดีชนิดใดไม่ดี เจ้าของป่า ในขณะทีเ่ ทีย่ วชมป่าของตนก็จะรูส้ กึ ภูมใิ จ
ว่า  ทีด่ นิ อันกว้างใหญ่และราคาของต้นไม้ทข่ี นึ้ อยูใ่ นทีน่ นั้ เมือ่ ประมวลได้แล้ว
คงมีมูลค่าหาน้อยไม่ อาจจะเป็นเงินเลี้ยงตัวไปจนสิ้นอายุ หญิงชายคู่หนึ่งที่
ก�ำลังรักกัน เมือ่ ได้มาในป่านัน้ คงจะรูส้ กึ เบิกบานทีไ่ ด้มาอยูด่ ว้ ยกันโดยล�ำพัง
ในท่ามกลางธรรมชาติอันงามเช่นนั้น และด้วยอ�ำนาจความเสน่หาที่มีต่อกัน
อาจท�ำให้เห็นธรรมชาติงามยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า...  
จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริบทแวดล้อม รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่
อาชีพ และห้วงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ย่อมท�ำให้มนุษย์มีมุมมองต่อธรรมชาติ
และสิ่งที่แวดล้อมแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งป่าเขาล�ำเนาไพร พืช
สัตว์และสายน�้ำ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อจินตนาการของกวีในการสร้างสรรค์วรรณคดี
ดังที่ Chitchamnong (1989, p. 68) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า
นอกจากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจ้าฟ้าธรรมา
ธิเบศรซึ่งแสดงความรื่นรมย์ของป่าแล้ว กวีอยุธยามักใช้ธรรมชาติเป็นวัสดุ
ของการแสดงอารมณ์หลักอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือความเทวษถวิลหา  ซึ่ง
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เป็นแก่นของนิราศ และเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีนิยาย หรือที่มีตัวละคร
โดยเฉพาะเมื่อตัวละครอยู่โดดเดี่ยว หรือพรากจากคนรัก
จากข้อความดังกล่าวนีจ้ ะเห็นได้วา่ กวีซงึ่ เป็นมนุษย์ยอ่ มมีความผูกพันกับธรรมชาติ
จึงมักนิยมน�ำธรรมชาติมาสื่อและการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอารมณ์รักทั้ง
ยามสมหวังและผิดหวัง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า นอกเหนือจากความผูกพันกับ
ธรรมชาติด้วยการน�ำธรรมชาติมาเป็นสื่อถ่ายทอดอารมณ์ เพื่อโน้มน�ำให้ผู้อ่านเกิดภาพ
และอารมณ์ความรู้สึกให้คล้อยตามแล้ว ธรรมชาติที่พบในวรรณคดี ยังมีความสัมพันธ์และ
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วิธีคิด และการด�ำรงตนในสังคมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยอีก
ด้วย เช่น ความสัมพันธ์ของน�้ำกับพิธีกรรม การด�ำรงชีวิตและประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวรรณคดีในสมัยอยุธยาที่ส่งอิทธิพลต่อกวีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งในด้าน
การฟืน้ ฟูวรรณคดีสมัยอยุธยา และการเลียนแบบโวหาร โดยถือว่าวรรณคดีสมัยอยุธยาเป็น
แบบฉบับและเป็นโวหารครู ดังที่ Chitchamnong, Ruengruglikit, and Sujjapun, (1989,
pp. 23-25) กล่าวว่า บทละครเรือ่ งอุณรุท ตอนพระไทรชมโฉมของพระอุณรุทนัน้ พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเลียนแบบโวหาร ตอนพระโพธิช์ มโฉมพระสมุทรโฆษจาก
วรรณคดีเรือ่ งสมุทรโฆษค�ำฉันท์ หรือ บทฝากนางในนิราศนรินทร์ทเี่ ลียนแบบโวหารฝากนาง
ของวรรณคดีเรื่องก�ำสรวลโคลงดั้น เป็นต้น บทชมโฉมและบทฝากนางล้วนแสดงให้เห็นถึง
การน�ำธรรมชาติมาสื่อถึงความงามและความทุกข์เทวษของตัวละคร
		 วรรณคดีสมัยอยุธยานั้น นอกจากวรรณคดีนิราศที่นิยมการน�ำธรรมชาติมา
เป็นองค์ประกอบในการแต่งวรรณคดีแล้ว วรรณคดีที่เป็นเรื่องเล่าหลากหลายเรื่องก็ได้น�ำ
ธรรมชาติมาพรรณนาเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ และใช้ในความเปรียบ ดังเช่น
บทพรรณนาการเคลื่อนพลของพระลอจากเมืองสรวงเพื่อไปหาพระเพื่อนพระแพงที่เมือง
สรอง ตอนหนึ่งว่า
พระองค์โอภาสเพี้ยง
            เสด็จดุจเดือนเขจร
ดวงดาวดาษอัมพร
            ดูดุจพลเจ้าหล้า

ศศิธร
แจ่มฟ้า
เรียงเรียบ
รอบล้อมเสด็จโดย
(Fine Arts Department, 1997, p. 426)
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การใช้โวหารภาพพจน์แบบอุปมาอุปไมยที่น�ำพระจันทร์เปรียบกับพระลอ และ
น�ำดวงดาวในท้องฟ้าเปรียบได้กบั กองทัพทหารทีร่ ายล้อมพระลอนัน้ นอกจากให้ภาพความ
ยิ่งใหญ่ของพระลอในฐานะกษัตริย์แล้ว ยังสื่อว่าพระลอโดดเด่นกว่าผู้อื่นและเป็นเพียง
หนึ่งเดียวเฉกเช่นพระจันทร์ที่มีเพียงหนึ่งดวงบนท้องฟ้า ในขณะที่กองทัพทหารเปรียบ
ได้กับดวงดาวที่มีจ�ำนวนมาก และรายล้อมพระจันทร์นั้น ช่วยเสริมให้พระจันทร์เด่นยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ พระจันทร์และดวงดาว ยังแสดงถึงความแตกต่างทางสถานภาพของชนชั้น
กษัตริยก์ บั ทหารอีกด้วย ทัง้ นีเ้ พราะท้องฟ้าในยามราตรี ดวงจันทร์หรือเดือนจะปรากฏเพียง
ดวงเดียว ประกอบกับมีขนาดใหญ่กว่าและเจิดจ้ากว่า จึงย่อมโดดเด่นกว่าดวงดาวทีป่ รากฏ
อยู่ดาษดื่นทั่วท้องฟ้า ฉะนั้นดวงดาวจึงสื่อถึงความเป็นธรรมดาและพบเห็นอยู่โดยทั่วไป
ในขณะทีด่ วงจันทร์นนั้ สือ่ ถึงผูท้ มี่ สี ถานภาพและชัน้ ทางสังคมทีส่ งู ส่งกว่าดวงดาว สถานภาพ
ของดวงดาวจึงมักเป็นรองพระจันทร์ ดังส�ำนวนที่ใช้ว่า “ดาวล้อมเดือน”
ตัวอย่างบทพรรณนาในเรื่องลิลิตพระลอ แสดงให้เห็นว่า นอกจากกวีใช้ธรรมชาติ
เพื่อโน้มน�ำคุณค่าความงามทางภาพและอารมณ์ความรู้สึกแล้ว ธรรมชาติท่ีน�ำเสนอใน
วรรณคดี ยังแสดงถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ค่านิยมของสังคมในช่วงนั้น ๆ อีกด้วย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวรรณคดีเอกสมัยอยุธยา โดยเน้นวรรณคดีที่เป็นเรื่องเล่า
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของเรื่อง ได้แก่ ตัวละคร ฉากเหตุการณ์ และโครงเรื่อง เป็นต้น
โดยมุ่งวิเคราะห์ให้เห็นว่า ไพรพฤกษา หรือ ธรรมชาติที่แวดล้อมตัวละครหรือกวี มีความ
สัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงวิถีการด�ำเนินชีวิต ความคิด ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนใน
ยุคสมัยนั้น
อนึ่งในบทความวิจัยนี้จะใช้ค�ำว่า “ไพรพฤกษา” แทนค�ำว่า “ธรรมชาติ” ซึ่งใน
ภาษาอังกฤษ คือ “nature” ทั้งนี้เพราะเมื่อพิจารณาจากวรรณคดีที่ใช้เป็นข้อมูลในการ
ศึกษาจะพบว่า ตัวบททั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ มหาชาติค�ำหลวง ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษค�ำฉันท์
และเสือโคค�ำฉันท์ ล้วนเน้นชีวติ ของตัวละครในบริบทของป่าเขาล�ำเนาไพร ดังนัน้ จึงมุง่ ศึกษา
ธรรมชาติในขอบเขตนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกสมัย
กรุงศรีอยุธยา
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ขอบเขตการวิจัย
แนวคิด

ขอบเขตในการวิจัย มี 2 ประเด็น คือ ขอบเขตด้านข้อมูลและขอบเขตด้านกรอบ

1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
จะศึกษาเฉพาะวรรณคดีเอกสมัยอยุธยาที่เป็นเรื่องเล่า กล่าวคือ มีโครงเรื่อง
ตัวละคร และฉาก เป็นองค์ประกอบหลักของเรื่อง จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ วรรณคดีเรื่อง
มหาชาติค�ำหลวง ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษค�ำฉันท์ และเสือโคค�ำฉันท์
		
2. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
		 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษาใน
วรรณคดีเอกสมัยอยุธยา ใช้การวิจารณ์วรรณคดีในแนวสังคม และแนวคิดเพศสภาพ ซึ่ง
สามารถสังเขปการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี้ คือ
การศึกษาวรรณคดีกับสังคมเป็นการวิเคราะห์วรรณคดีจากองค์ประกอบ
ภายนอกของวรรณคดี โดยพิจารณาบริบทสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมที่ปรากฏในวรรณคดี ณ ช่วงเวลานั้น แม้การวิจารณ์วรรณคดีในแนวสังคมจะมีมา
เป็นเวลานาน แต่กย็ งั เป็นแนวความคิดทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ เพราะมนุษย์ยอ่ มต้องอยูใ่ นสังคม
และมีความสัมพันธ์กับสังคม ทั้งในด้านวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
ธรรมชาติทแี่ วดล้อมมนุษย์ Wellek and Warren (1949, p. 89) กล่าวว่า วรรณคดีคอื สถาบัน
หนึง่ ของสังคม โดยใช้ภาษาเป็นสือ่ ในการสร้างสรรค์สงั คม และถ่ายทอดชีวติ ของคนในสังคม
ฉะนั้นวรรณคดีจึงแสดงถึงความจริงในสังคม ทั้งธรรมชาติ สภาพแวดล้อม เหตุการณ์
ต่าง ๆ และชีวติ ของคนในสังคม รวมทัง้ ธรรมชาติภายในของมนุษย์แต่ละคน ดังนัน้ วรรณคดี
จึงย่อมสัมพันธ์กับชีวิตและสังคม
		 กวีกับสังคมมีความสัมพันธ์กันอยู่ 3 ประการ คือ นอกจากกวีจะเป็นผู้ประพันธ์
วรรณคดีแล้ว กวียังเป็นหน่วยหนึ่งของคนในสมัยนั้น ๆ และเป็นพลเมืองของสังคมอีกด้วย
(Shivasariyananda, 2001, p. 196) ฉะนัน้ ในการแต่งวรรณคดี กวีจงึ ย่อมต้องได้รบั อิทธิพล
จากสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่แวดล้อมตัว ณ ขณะนั้น โดยน�ำมาเป็นสาระในการ
สร้างสรรค์งาน ทัง้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับกลุ่มคนในสังคม ส่วนความสัมพันธ์กับธรรมชาติภายนอกที่แวดล้อมตัวมนุษย์
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ทั้งพันธุ์พืช สัตว์ ป่าเขา ดินฟ้าอากาศนั้น กวีน�ำมาเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นความดื่มด�่ำกับความงดงามของธรรมชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกด้านอื่น ๆ
		 วรรณคดี เป็นบันทึกประสบการณ์ของชีวติ มนุษย์ในด้านอารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิด
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะสมาชิกของสังคม อันเกี่ยวข้องกับสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ครอบครัว การเมือง รัฐ รวมทั้งบทบาทสถานะต่าง ๆ ในสังคม Boonkachorn (2010,
pp.92-112) ได้กล่าวถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับสังคมว่า ในด้านวรรณคดี
กับภาพสะท้อนทางสังคมนั้น กวีได้สร้างให้วิถีชีวิตของตัวละครว่าตกอยู่ภายใต้กรอบของ
บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม รวมทั้งธรรมชาติที่แวดล้อม อย่างไรก็ตามภาพของสังคม
ที่ถูกน�ำเสนออาจถูกบิดเบือนด้วยอคติส่วนตัวของกวี (Sarttre, 1983, p. 132) ดังนั้นการ
ศึกษาวรรณคดีในแนวสังคม จึงควรศึกษาโครงสร้างทางความรูส้ กึ ของยุคสมัยและสังคมด้วย
		 ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับชีวิตย่อมเกี่ยวเนื่องกับสังคม
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นบริบททางธรรมชาติ และที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้น เพื่อให้คนประพฤติ
ปฏิบัติตามกรอบ ดังปรากฏจากค่านิยม ความเชื่อ ชนชั้น สถานภาพและบทบาททาง
สังคม อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ย่อมแตกต่างไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ทางสังคม การศึกษาเพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อและค่านิยมของแต่ละยุค
สมัยและแต่ละชาติย่อมเกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา ซึ่ง Suphap (2002) ได้กล่าวถึงว่าเป็น
การศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม ทีต่ อ้ งมีการจัดระเบียบและ
การควบคุมทางสังคม โดยมีบรรทัดฐาน (norm) เป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติตนไปตามสถานภาพ (status) ทั้ง
สถานภาพที่ติดตัวมาและสถานภาพที่ได้มาภายหลัง อันเป็นต�ำแหน่งของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในสังคม และบทบาท (role) คือการปฏิบัติตน การท�ำหน้าที่ไปตามสถานภาพ
ซึง่ ใน แต่ละสังคมย่อมมีวฒ
ั นธรรมทีแ่ สดงถึงวิถชี วี ติ ของสังคมนัน้ ๆ อันประกอบด้วยความรู้
ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตของกลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ ในสังคมต้องมี
สถาบันทางสังคมเพือ่ ให้คนอยูร่ ว่ มกันอย่างมัน่ คง อย่างเป็นระเบียบและระบบ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการปกครอง และสถาบันเศรษฐกิจ เป็นต้น ในสังคมนอกจากประกอบ
ด้วยกลุ่มคนแล้วยังประกอบด้วยชนชั้นต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้เกิดระดับชั้นทางสังคมที่แตกต่างไป
ตามสถานภาพ
		 ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ สั ม พั น ธ์ ใ นการก� ำ หนดสถานภาพและบทบาททางสั ง คมคื อ
เพศสภาพ Phatthranukrom (2006, pp. 1-11) กล่าวถึงเพศสภาพว่ามาจากภาษา
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อังกฤษว่า “Gender” ซึ่งในภาษาไทยมีหลากหลายค�ำ เช่น บทบาทชายหญิง บทบาท
หญิงบทบาทชาย เพศวิถี เพศสภาพ เพศภาวะ หรือ เพศสภาวะ เพศสภาพแตกต่างจากค�ำ
ว่า “เพศ” (sex) ที่ก�ำหนดขึ้นโดยธรรมชาติตามสภาวะทางชีววิทยาเกี่ยวกับสรีระโดยตรง
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีเพียง 2 เพศ คือ เพศหญิงและเพศชายซึ่งแทนสถานภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่วนเพศสภาพเป็นเพศที่ถูกก�ำหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือทาง
วัฒนธรรม สังคมก�ำหนดให้เพศหญิงและเพศชายแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสมในความ
เป็นหญิงในความเป็นชาย การแสดงออกสามารถเรียนรู้ได้จากสังคมรอบข้างและสถาบัน
ทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง
ก�ำหนดการแสดงออกทางเพศวิถี (sexuality) เพศสภาพสามารถแปรเปลีย่ นไปตามเงือ่ นไข
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
จากการสังเขปการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ธรรมชาติยอ่ มสัมพันธ์
กับชีวิตและสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�ำมาปรับเป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
วิถีชีวิตกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกสมัยอยุธยา ดังนี้ คือ
1. ไพรพฤกษากับชีวิตมนุษย์
2. ไพรพฤกษากับบริบททางวัฒนธรรม
3. ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม

วิธีการวิจัย
1. รวบรวมวรรณคดีเอกสมัยอยุธยาตอนต้นที่ใช้เป็นตัวบทในการวิเคราะห์ จ�ำนวน
4 เรื่อง ได้แก่
			 1.1 วรรณคดีเรื่อง มหาชาติค�ำหลวง
			 1.2 วรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ
		 1.3 วรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์
		 1.4 วรรณคดีเรื่อง เสือโคค�ำฉันท์
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านตัวบททีน่ ำ� มาวิเคราะห์ และกรอบ
แนวคิดด้านวรรณคดีกับสังคม
3. ขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิถชี วี ติ กับไพรพฤกษาในวรรณคดี
เอกสมัยอยุธยา โดยใช้การพิจารณาตีความจากตัวบทเป็นเรื่อง ๆ ไป
4. ขั้นสรุปอภิปรายผลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
			วิถีชีวิตในบทความวิจัยนี้ หมายถึง แนวทางการด�ำเนินชีวิตไปตามบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ส่วนไพรพฤกษา หมายถึง ธรรมชาติที่แวดล้อมมนุษย์ ได้แก่ น�้ำ ดิน
ฟ้า อากาศ ป่า เขา พรรณไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีเอกสมัยอยุธยาที่เป็น
เรื่องเล่าทั้ง 4 เรื่อง จากการวิเคราะห์วรรณคดีแต่ละเรื่อง พบความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับ
ไพรพฤกษา ดังนี้ คือ
			1. ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกเรื่องมหาชาติ
ค�ำหลวง จากการวิเคราะห์พบความสัมพันธ์ในด้านต่อไปนี้ คือ
			1.1 ไพรพฤกษากับชีวิตมนุษย์ ในมหาชาติค�ำหลวงพบการเชื่อมโยงธรรมชาติ
เข้ากับรูปลักษณ์ภายนอกและธรรมชาติภายในของมนุษย์ ในส่วนของการเสนอรูปลักษณ์
ภายนอกของมนุษย์นั้น มักเป็นการน�ำธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของตัวละคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตัวละครต้องพลัดพรากจากวังอันถือว่าเป็นที่อยู่ที่สุขสบายทั้ง
กายใจ โดยต้องเผชิญกับความล�ำบากในพงไพร เช่น ในกัณฑ์ทานกัณฑ์ เมื่อพระนาง
ผุสดีครวญอาลัยรักและสงสารพระนางมัทรีที่จะต้องเข้าป่าไปกับพระเวสสันดรว่า “นางใด
ดาลไดบางอ่อนลอยด   ลักษณะลายลมยดมาลยศุข   อยู่ยังฉุกกระฉ่อนไหว   คือใบกล้วย
ทองต้องลมพาล” (Fine Arts Department, 1997, p. 81) บทพรรณนาดังกล่าว สือ่ ให้เห็น
ภาพที่แตกต่างด้านรูปลักษณ์ของพระนางมัทรีเมื่ออยู่ในวังกับในป่า โดยพรรณนาลักษณะ
ฝ่ามือของพระนางมัทรีทอี่ อ่ นนุม่ และแบบบางนัน้ เมือ่ ต้องได้รบั ความล�ำบากและตรากตร�ำ
งานในป่า ฝ่ามือก็จะแตกและหยาบกร้านโดยเปรียบกับใบตองที่บอบบางซึ่งแตกยับเพราะ
แรงลม หรือพระนางผุสดีครวญถึงความทุกข์ของแม่ที่ต้องพรากจากลูกว่า “เหมือนแม่จัก
มิเห็น   ณ พ่อ  ลูกสรเล็นบุญฦๅ   ณ พ่อ   ผอมเหลืองคือใบไม้   ณ พ่อ   เหตุบ่เห็นหน้าไท้   
หน่อท้าวฉนนน้นน” (Fina Arts Department, 1997, p. 83) บทพรรณนานี้ กวีเปรียบ
รูปร่างทีซ่ บู ผอมกับลักษณะของใบไม้ทบี่ างและใบแก่ ซึง่ นอกจากมีสเี หลืองทีแ่ สดงถึงความ
ร่วงโรยแล้ว ความแกร่งยังลดลงจึงท�ำให้รว่ งหล่นได้โดยง่าย ทัง้ นีเ้ พือ่ สือ่ ถึงรูปร่างทีผ่ า่ ยผอม
และผิวพรรณที่ซูบซีดเพราะความยากล�ำบาก เมื่อต้องอาศัยอยู่ในป่าเช่นกัน
			 ในขณะเดียวกันธรรมชาติ ยังสื่อให้เห็นรูปลักษณ์ที่งดงามน่ารักของมนุษย์
ดังปรากฏในกัณฑ์มหาราช เมือ่ พระเจ้ากรุงสญไชย ทอดพระเนตรเห็นสองกุมารทีค่ ล้ายคลึง
กับชาลีและกัณหาว่า “พิศด�ำเนินลีลา  เมื่อสองราลีลาศ  ดุจสีหราชร้างคูหา  หาภักษาน้นน
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... มีรูปโฉมโนมพรรณ   สองเสมอกนนช้าซ่อน... ดุจรูปทอง   ท้งงแท่ง   ภักตราแบ่งบงกช   
ใสสดอยู่รองรอง” (Fine Arts Department, 1997, p. 265) บทพรรณนานี้แสดงให้
เห็นถึงลักษณะการเดินของ “สีหราช” หรือ สิงโตที่มีท่วงท่าสง่างาม โดยกวีน�ำมาเปรียบ
กับท่วงท่าการเดินของสองกุมาร แม้ว่าสองกุมารจะเป็นทาสของชูชก แต่การเยื้องกรายก็
สง่างาม ส่วนดอกบัวทีก่ ำ� ลังแบ่งบานนัน้ ให้ภาพใบหน้าทีส่ ดใสของสองกุมาร การใช้ราชสีห์
และดอกบัวบาน ล้วนสื่อภาพความงามของลูกกษัตริย์ที่แม้ว่าจะถูกลดทอนสถานภาพ
ก็มิอาจบดบังชาติก�ำเนิดอันสูงส่งได้
		 ธรรมชาติยงั มีอำ� นาจโน้มน�ำอารมณ์ซงึ่ ถือเป็นธรรมชาติภายในของมนุษย์อกี ด้วย
กล่าวคือ ความงามของธรรมชาติโน้มน�ำตัวละครให้มีอารมณ์รื่นรมย์ไปกับความงดงาม
ของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ดังเช่น ในกัณฑ์จุลพน เมื่อพรานเจตบุตรพรรณนาความงามของ
เส้นทางไปเขาวงกตที่พระเวสสันดรพ�ำนักอยู่ ว่า “นกหคเหินเหลือแหล่   จับไม้แซ่ขันขาน   
สัตว์บันสารเสียงศรี   ดุจดนตรีสารสวรรค์...คนมาไกลแกล่ใกล้   อยุดอยู่ได้แรงรมย์ เย็น
เฉื่อยฉํสังวาส   ห่อนใคร่คลาศคลาคืน” (Fine Arts Department, 1997, pp. 151-152)
บทพรรณนานี้ สื่อถึงความงดงามของธรรมชาติที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เต็มไป
ด้วยนกนานาชนิดซึง่ งดงามและมีเสียงร้องอันไพเราะ รวมทัง้ ความร่มรืน่ ของไม้นานาพรรณ
ล้วนดึงดูดมนุษย์ให้ปรารถนาพ�ำนักอยู่ในป่า
		 นอกจากนี้ธรรมชาติภายในของมนุษย์ ยังมีผลให้ธรรมชาติรอบตัวแปรเปลี่ยนไป
ตามความรูส้ กึ ของตัวละครในช่วงเวลานัน้ เช่น ในกัณฑ์กมุ าร เมือ่ ชาลีและกัณหาครวญด้วย
ความทุกข์ เพราะต้องพรากจากบิดามารดาและที่พ�ำนักว่า “ไม้เห็นลูกเหลือแหล่    บัดนี้
ออกท้าวแม่บมิเห็น   ลูกเลอย    ไม้ทรสุมสมกิ่งวนนนี้   ราบมีสมออกท้าวมิ่งมาดา   โสด
เลอย   โพเพลดขนุนขนรรอยู่   บัดนี้เราร้อนคู่ใครขนรร  รอดเลอย  ไซรขวิดขวาดบงงใบ
บัดนี้เราพี่น้องจะสดุ้งตกใจวงวาดแล  นานาพฤกษผลชาติ ชาตินิราศร้างอาวาสบมิเห็น  แล
แม่ฮา” (Fine Arts Department, 1997, pp. 212-213) บทครวญนี้ แสดงถึงความทุกข์
ความโศกเศร้าของตัวละครทั้งสองที่ต้องพลัดพรากจากมารดาและที่อยู่อาศัยนั้น ส่งผลให้
เห็นธรรมชาติรอบตัวที่น่าอภิรมย์นั้น ได้สร้างความหม่นเศร้าแก่ตัวละคร ดังภาพผลไม้ที่
ดกดาษดื่น และต้นโพธิ์ต้นไทรที่มีกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาซึ่งเป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์ แต่กลับ
ยิ่งเพิ่มความห่วงหาอาวรณ์บุคคลอันเป็นที่รักและที่พ�ำนักที่แสนสุข
ในขณะเดี ย วกั น ธรรมชาติ ร อบตั ว ก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์
ด้วยเช่นกัน ดังเช่นบทพรรณนาในกัณฑ์ฉกษัตริย์ เมื่อกษัตริย์ทั้งหกองค์สิ้นสติ นอกจาก
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เหล่าอ�ำมาตย์ ทหารและราษฎรก็พลอยโศกเศร้าจนสิน้ สติตามแล้ว ธรรมชาติยงั เศร้าก�ำสรด
ไปด้วย “พ้นภูเขาท้งงหลายแลนที   อนนมีในไพรพระหารญ   ก็วิจลอัศจรรย์ดาลดูแปลก   
แผกกว่าธรรมดาในบัดดยวน้นน   อันว่ามหาปรัถพีผืนผไทแท่นแผ่นผเทศมณฑล ดุจครวี
ไหวหว่นน   ป่นนไปมาเมื่อน้นน  อันว่ามหาพิศาล  สมุทผุดเปนคลื่น  ตื่นตีฟองฟุ้งฟัดฝ่งง  
ดงงจะตีทวงททาย   ร�่ำรักราชท้งงหลายสลบแล   อันว่าพระญาสิเนรุบรรพตาก็บรรดลดา
ลประตยนประตยักษ์   โอนมิเอียงอรรคจุฬาลันโทนโอนโอนต   พยงจะก�ำศรดสงสารท่าน
น้นน” (Fine Arts Department, 1997, p. 299) กวีสื่อให้เห็นว่า ความเศร้าโศกของ
หกกษัตริยน์ นั้ มากมายและยิง่ ใหญ่นกั แม้ธรรมชาติกห็ วัน่ ไหวโศกเศร้าตามจนเกิดมหันตภัย
ทัง้ เกิดแผ่นดินไหว เกิดอุทกภัยทัง้ แม่นำ�้ ในป่า และมหาสมุทรสีทนั ดร ส่งผลให้เขาพระสุเมรุ
อันเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต้องเอนเอียง เพราะได้รับผลกระทบแห่งความโศกเศร้า
เหตุการณ์นี้แสดงถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ผู้ยึดมั่นในคุณธรรม
1.2 ไพรพฤกษากั บ บริ บ ททางวั ฒ นธรรม ในวรรณคดี เ อกเรื่ อ งมหาชาติ
ค�ำหลวง แสดงถึงความส�ำคัญของธรรมชาติที่มีต่อพื้นฐานการด�ำรงชีวิตในด้านปัจจัยสี่
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ดังตัวอย่างในกัณฑ์หิมพานต์
พระนางมัทรีได้พรรณนาถึงป่าหิมพานต์ไว้ตอนหนึ่งว่า “จักรื่นชื่นพระไทย   วนาไลย
ประเทศในรมเมศหิมวา  ท้าวธจักทรงไพรต่างไอสวรรย์” (Fine Arts Department, 1997,
pp. 66-67) จากบทพรรณนานี้ พระนางมัทรีเห็นว่า “ไพร” หรือป่าที่พระเวสสันดรต้องไป
อยู่นั้น คือที่อยู่อาศัยซึ่งให้ความสุขและความสบายเหมือนกับการอาศัยอยู่ในวัง
นอกจากนี้ธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์และให้ความสุขไม่น้อยกว่าในวัง
ดังเช่นในมุมมองของพระเจ้ากรุงสญไชยทรงเห็นถึงความล�ำบากทีช่ าลีและกัณหาต้องเผชิญ
หากไปอยู่ป่ากับพระเวสสันดร สองกุมารต้องบริโภคผลไม้ที่ไม่มีภาชนะสวยงามรองรับ
ว่า “อาจิณกินพลับพลอง  ใบไม้รองตองปะปู” (Fine Arts Department, 1997, p. 99)
หรือต้องนุ่งห่มด้วยเปลือกไม้ เชือกปอ และหญ้าคา ดังความว่า “ยะยุ่งนุ่งปอป่า    เปลือก
ไม้หญ้าคาเคือง” (Fine Arts Department, 1997, p. 99) แทนการนุ่งห่มเครื่องทรงอย่าง
วงศ์กษัตริย์ แม้ในทัศนะของพระเจ้ากรุงสญไชย จะเห็นว่าการอาศัยในป่าเป็นความล�ำบาก
ทั้งอาหารที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มที่เรียบง่ายนั้นลดความยิ่งใหญ่ของชนชั้นกษัตริย์
แต่หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่า ป่ามีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง
นุ่งห่ม และปัจจัยอื่น ๆ แก่มนุษย์ และเป็นแหล่งรวมทุกสรรพสิ่ง ที่สามารถแสวงหาได้
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โดยง่าย ดังปรากฏอย่างชัดแจ้งในมุมมองของพรานเจตบุตรผู้คุ้นเคยกับป่า จะตระหนักใน
คุณค่าของป่าว่าคือขุมคลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารอันเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพ ดังพบได้ในตอนที่พรานเจตบุตรพรรณนาความอุดมสมบูรณ์
ของผลไม้ในป่าหิมพานต์ให้ชูชกฟังว่า “หลายหลั่นปลูกบปูนปาน อ่อนแก่ห่ามดิบสุก   
ช่อช้อยชรุกระโยงยาน    กบขนองสองสัณฐาน    ปานปรยบม่วงสุกใสขจี    ชายใดเดอน
แหบให้   นั่งภายใต้เปรมปรีดิ์   เลือกกินโดยอิษฏ์  ม่วงกิ่งแปล้ปลิดถึงมือ  สุกดิบดกกิ่งก้อม   
พกค่าค้อมคู่ใบถือ   คือรศฟ้าไล้ลูกงาม” (Fine Arts Department, 1997, p. 152) ต้นไม้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นมะม่วงล้วนมีผลดกสามารถเป็นอาหารได้ตลอดเวลา เพราะมีทั้ง
ผลที่อ่อน แก่ สุก ห่ามและดิบ กวีพรรณนาให้เห็นภาพของมะม่วงที่มีผลดกจนกิ่งเรี่ยพื้น
คนสามารถเลือกเก็บได้ตามใจชอบ บทพรรณนานี้แสดงถึงคุณประโยชน์ของต้นไม้ที่ให้ท้ัง
ร่มเงาพักพิง และผลไม้เป็นอาหารที่เลิศรส
		 ในมหาชาติค�ำหลวง กวีพรรณนาให้เห็นว่าน�้ำนั้น นอกจากใช้อาบซักล้างแล้ว
ยังใช้ดื่มหุงต้มอาหาร และเป็นยารักษาได้อีกด้วย ดังปรากฏในกัณฑ์ฉกษัตริย์ เมื่อกษัตริย์
ทั้งหกพระองค์ได้พบกันก็โศกเศร้าจนสิ้นสติ พระอินทร์เล็งญาณเห็นว่าไม่มียาใดรักษา
ได้นอกจากฝนโบษขรพรรษ ดังความว่า “โอ้เอนดูอนาถหนักหนา  บารนี้   ชื่อว่าใครก็ไป่
อาจที่จะอุฏฐา   แลจะให้ซึ่งยาเยียกล�้ำ หล่อซึ่งน�้ำลงเหนือตน แห่งบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั้นก็
มิเนดเลอย   ผิด่งงน้นน  อาตมจะยงงห่าฝนโบษขรพรรษ  ให้ปรวัตนาตกลง  เพื่อประสงค์
จะสงเคราะห์ เฉพาะแก่ชนท้งงหลายในบัดนี้เทอด” (Fine Arts Department, 1997,
p. 299) ด้วยคุณลักษณะพิเศษของฝนโบกขรพรรษซึ่งเป็นฝนประทานจากเทพ เมื่อตก
ต้องร่างของหกกษัตริย์และเหล่าอ�ำมาตย์ก็ฟื้นคืนสติ ฉะนั้นนอกจากน�้ำจะเป็นสิ่งส�ำคัญต่อ
มนุษย์แล้ว น�้ำยังสื่อถึงความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองผู้มีคุณความดีและบารมี
อีกด้วย
		 ความเชื่อที่สัมพันธ์กับธรรมชาติในมหาชาติค�ำหลวง ยังแสดงจากความเชื่อ
เรื่องป่าหิมพานต์ที่กว้างใหญ่ ซึ่งมีภูเขา 84,00 ลูก และสระ 7 สระ อันเป็นที่อยู่ของพรรณ
พฤกษา สัตว์ มนุษย์ และอมนุษย์ ดังการพรรณนาเขานาลึกไศลเลน ในกัณฑ์วนประเวศน์วา่
“นานาทิชคณานิณฺณํ   ปักษีเสนนาเนก   ทงงครุธเวกเวหา   แท่งเดียวตราตึงแผ่น   กินนรี
แอ่นกินนราการ   โดยอิสานนาลึก  ทางเท้าทึกอนุจร   มีสระษรโสถลา  สํญาชื่อมุจลินทร์   
อันประดับด้วยอรพินธุเนานึก   บุณฑรึกจงกล   อีกอุบลพนนฦกนิ์   เสาวคนธึกพนนฦๅ”
(Fine Arts Department, 1997, p. 121) บทพรรณนานี้สื่อความได้ว่า ป่าในเขานี้ มีสระ
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ซึ่งเต็มไปด้วยบัวชนิดต่าง ๆ นกนานาชนิดที่พบโดยทั่วไป รวมทั้งสัตว์และอมนุษย์ที่มีแต่ใน
ป่าหิมพานต์เท่านั้น เช่น ครุฑ กินนร และกินรี เป็นต้น ร้อยกรองตอนนี้ นอกจากแสดงถึง
ความเชือ่ ในเรือ่ งป่าหิมพานต์ซงึ่ เป็นความเชือ่ ทีป่ รากฏในศาสนาพุทธและฮินดูแล้ว ยังสือ่ ว่า
มนุษย์ อมนุษย์ พืช และสัตว์ต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความแปลกแยก
นอกจากนี้ ธรรมชาติยังสื่อให้เห็นถึงค่านิยมของคนในยุคนั้นอีกด้วย Royal
Institute (2003, p. 242) ได้ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ
เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก�ำหนดการกระท�ำของตนเอง” ค่านิยม อาจจะสัมพันธ์กับ
ความเชื่อซึ่งเกิดจากการปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์เชื่อว่า เป็นการ
บันดาลให้เกิดขึ้นจากอ�ำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติ ฉะนั้นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึง
พยายามคิดหาวิธีการที่จะท�ำให้ธรรมชาติส่งผลดีกับตน
ธรรมชาติในมหาชาติค�ำหลวง สื่อถึงค่านิยมที่ยกย่องว่า ชนชั้นกษัตริย์คือผู้มี
บุญบารมี นอกจากกองก�ำลังทหารแล้ว สัตว์กเ็ ป็นส่วนเสริมบุญบารมีของกษัตริย์ โดยเฉพาะ
ช้างและม้า ดังในกัณฑ์มหาราชที่พระเจ้ากรุงสญไชย จัดทัพไปรับพระเวสสันดรเข้าครอง
เมือง “คือหมู่ช้างช�ำนินิช�ำนน  ชนช�ำนาญชาญช�ำนะ  ลางหมู่ ดูสรดะสรดื่น  ลางหมู่ดูร
ยืนรย่งง   งาสรพร่งงสรพราด... คือฝ่ายม้าอัสวดร  หมู่นิกรอัศวเดช  แลม้านเรศ  ต่างต่าง  
มีหมูด่ า่ งหมูแ่ ดง   ย่อมม้าแรงม้าเร้า” (Fine Arts Department, 1997, p. 274) ความตอนนี้
แสดงให้เห็นภาพของกองทัพช้างทีล่ ว้ นแต่กล้าแกร่งและมีประสบการณ์ในการท�ำศึกสงคราม
แล้ว ยังมีมา้ ทีม่ พี ละก�ำลังและปราดเปรียวซึง่ มีจำ� นวนมาก ช้างและม้าแสดงถึงแสนยานุภาพ
ของพระเจ้ากรุงสญไชย
		 ช้างนัน้ นอกจากเป็นพาหนะในการเดินทาง และในการท�ำศึกสงครามของกษัตริย์
แล้ว ช้างยังเสริมบุญบารมีของชนชัน้ กษัตริย์ ดังตัวอย่างในกัณฑ์หมิ พานต์ เมือ่ พระเวสสันดร
ประสูติ แม่ช้างฉัททันต์ได้ถวายลูกช้างพลายเผือกแด่พระองค์ ว่า “ยังมีแม่ช้างตัวหนึ่ง
พลัน   พาเอาลูกนั้นมา   โดยเวหาบมินาน   จึงพระมหาบุรุษ   ให้ฝูงชนสมมุติว่าช้างแก้ว
ปรตยนาท” (Fine Arts Department, 1997, p. 57) นอกจากช้างปัจจัยคนาคจะแสดง
ถึงบารมีของพระเวสสันดรแล้ว ชาวเมืองสีพีและกลิงคราษฎร์ต่างเชื่อว่า ช้างปัจจัยคนาค
เป็นช้างศักดิส์ ทิ ธิ์ น�ำความอุดมสมบูรณ์ และท�ำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ดังนัน้ เมือ่ เมือง
กลิงคราษฎร์เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล พราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์ จึงทูล
ขอช้างปัจจัยคนาคจากพระเวสสันดร
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ธรรมชาติอื่น ๆ ก็มีส่วนแสดงถึงบุญบารมีของพระเวสสันดร เช่น ในกัณฑ์
จุลพน พรานเจตบุตรบรรยายให้ชูชกฟังว่า นกนานาชนิดต่างอ�ำนวยพรแด่พระเวสสันดร
เมือ่ พระองค์เสด็จผ่าน “อืน้ อวยพระพร แด่พระแพศยันดรซะแซ่” (Fine Arts department,
1997, p. 155) หรือในกัณฑ์วนประเวศน์ เมื่อสองกุมารเห็นผลไม้ก็รบเร้าพระเวสสันดรให้
เด็ดผลไม้ให้ “ด้วยอานุภาพพระศรีสรรเพ็ชญ์   สมเด็จไท้ทศพล   อันว่าไม้มีผลค่าค้อม  ก็
น้อมนวยทวยทอดมาเอง   เมื่อน้นน   มาบให้ห่างพ่างพระหัตถ์   พระโพธิสัตว์ผู้มีสํภารโสด
แล” (Fine Arts Department, 1997, p. 111) ธรรมชาติทเี่ อือ้ อ�ำนวยความสะดวกแก่พระ
เวสสันดรนี้ สื่อว่าธรรมชาติต่างนบนอบและแสดงความจงรักภักดีต่อผู้มีบารมี ซึ่งเท่ากับ
เป็นการยกย่องว่ามีสถานภาพสูงส่งกว่าอีกด้วย
ธรรมชาติยังร่วมยินดีและอวยพรต่อการบ�ำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร โดยจะ
เกิดปรากฏการณ์อันอัศจรรย์ทุกครั้งเมื่อพระเวสสันดรบริจาคทาน ดังเช่นในกัณฑ์กุมาร
เมื่อพระองค์ยกชาลีและกัณหาผู้เป็นบุตรให้ชูชก ก็เกิดปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ “อันว่าฟ้า
แมลบเมลืองเนือง   ก็อือบนนฦๅสยงสับท  ประดับด้วยเมฆทลา  เวหาเห็นกระช่าง  แสง
ใสสว่างทุกทิศ   โสดแล   อันว่าสัตว์สี่ตีนท้งงหลายเปนต้นว่าสีหก็ลืมอาหาร   สารลืมหญ้า
แลน�้ำ  เนื้อก็บกล�้ำกลืนกลยง   สยงเสือโคร่งก็บค�ำราม   บด้อมดามเอาทราย   ตื่นตนตาย
ตรดก   ครุฑก็ลืมฉกฉวยนาค   ประจากใจรันทด   หัศดีลึงค์ก็ลืมคาบคชเปนเหยื่อ   เมื่อ
ธให้พระราชทานกุมารเปนทาน” (Fine Arts Department, 1997, p.200) ภาพความ
มหัศจรรย์ของท้องฟ้า และกิริยาของสัตว์ต่าง ๆ ที่เกิดจากความปีตินั้น ล้วนสื่อถึงความ
ยิ่งใหญ่ในการบริจาคทานของพระเวสสันดรซึ่งนับเป็นความดีความงามอันเป็นคุณค่า
ประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์
ในการเสีย่ งทาย หรืออธิษฐานขอสิง่ ต่าง ๆ มนุษย์ได้ใช้ธรรมชาติเป็นจุดก�ำหนดสือ่
กลางของความตัง้ ใจเจตนาอันบริสทุ ธิด์ งี าม เช่น การใช้ความงามและกลิน่ หอมของพืช เป็น
เครื่องแสดงการสักการะบูชาและเจตนารมณ์ของตน ดังพบในกัณฑ์ทศพรที่กล่าวถึงอดีต
ชาติของพระนางผุสดี เมื่อครั้งเกิดเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้ากรุงพันธุมดี พระนาง
ได้ถวายผงแก่นจันทน์แด่พระพุทธพิบรรษี เพื่อเป็นพุทธบูชา พร้อมน้อมจิตอธิษฐานว่า
“นางจึ่งปรารถนาด่งงนี้ ข้าแด่พระชินศรี ข้าขอเปนชนนีแด่พระพุทธ อันอุดดมด่งงเจ้าข้า  
ในกาลอนนจะมาภายภาคหน้า   ด้วยผลตูข้าอนรรต์   แห่งบูชาจันทนจูรณนี้” (Fine Arts
Department, 1997, p. 39) การใช้แก่นจันทน์ซึ่งเป็นเครื่องหอมในการสักการะ บูชา
ผู้มีบุญบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น นอกจากจะแสดงถึงความเคารพนบนอบแล้ว ยังแสดงถึง
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ความเชือ่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และค่านิยมในการพึง่ บุญบารมี เพือ่ ให้บรรลุพรตามความปรารถนา
		 นอกจากนี้ ธรรมชาติยังเป็นสัญญาณของลางบอกเหตุร้ายดีที่มนุษย์จะประสบใน
อนาคต อันเป็นความเชื่อในสิ่งเหนือการควบคุม โดยใช้ธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น
ในกัณฑ์กมุ าร พระมัทรีฝนั เห็นชายรูปร่างก�ำย�ำกายสีดำ� “นุง่ ผ้าแดงเพียงเข่า  เกีย้ วเหนือเล่า
ดูแดง  เห็นสยบแสยงกว่าชื่นแล  มันทัดดอกไม้แดงแฝงสองหู   เห็นอดสูกว่าชืน่ แล” (Fine
Arts Department, 1997, p. 183) ตามความเชือ่ พญายมมีกายสีแดง สวมเครื่องประดับ
สีแดง ส่วนดอกไม้สีแดง สื่อถึงความเชื่อในทางร้าย ดังที่ Siripat (2002) กล่าวถึงดอกชบา
สีแดงว่า ดอกชบาสีแดงที่ชาวอินเดียตอนใต้ใช้ดอกชบาบูชาเจ้าแม่กาลี ในกฎหมายสมัย
อยุธยาและในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ระบุถึงการลงโทษหญิงที่ประพฤติผิดในกามไว้ตอนหนึ่ง
ว่า “ทัดดอกชบาแดงทั้ง 2 หู ร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใส่ศีรษะใส่คอ” ดังนั้นสีแดงของ
เครือ่ งแต่งกายและดอกไม้ทปี่ รากฏในความฝัน จึงเป็นลางบอกเหตุวา่ จะเกิดเหตุรา้ ยขึน้ กับ
พระนางมัทรีและบุคคลอันเป็นที่รัก
		 ลางบอกเหตุของธรรมชาติอีกลักษณะหนึ่ง คือความแปรปรวนและผิดปกติของ
ธรรมชาติ ดังตัวอย่างในกัณฑ์มัทรี เมื่อพระนางมัทรีออกหาอาหาร พบธรรมชาติปรวนแปร
แปลกกว่าทุกวันว่า “ผลไม้เห็นตรหนัก อัศจรรย์ประจักษ์ดงงนิราศ ฝ่ายรุกขชาติบมีผล   
กดาลดลบั ง เกอดมี    สรรพทิศวิถีทางท่าว ก็ช รอุ่ม มววพิ ปริ ต โสดแล” (Fine Arts
Department, 1997, p. 225) ความดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงลางที่มาจากความผิดปกติ
ของผลไม้ทที่ กุ วันมีอยูม่ ากมาย วันนีก้ ลับไม่มผี ล ท้องฟ้าทีเ่ คยสว่างไสวกลับมืดมัว ประกอบ
กับความฝันดังกล่าวมาข้างต้น ท�ำให้พระมัทรีเชื่อว่าเป็นลางที่แสดงว่าอาจจะเกิดเหตุร้าย
กับสองกุมาร
		 อย่างไรก็ตามธรรมชาติยังเป็นลางบอกเหตุในทางดีอีกด้วย ดังพบในกัณฑ์
มหาราช เมื่อพระเจ้ากรุงสญไชยฝันว่า “อันว่ากระไทยชายผู้หนึ่งด�ำคมึกลคึก  ถือดอกบวว
หลวง   ท้งงสองดวงมาในที่น้นน   ก็มาประดิษฐานในพระกร   แห่งพระภูธรบพิตรน้นน”
(Fine Arts Department, 1997, p. 264) ดอกบัวเป็นไม้มงคล นอกจากใช้เปรียบถึง
ความงามของใบหน้าและรูปลักษณ์แล้ว ในเรื่องความฝัน หากใครฝันเห็นดอกบัวและถือ
ดอกบัวในมือ หมายถึงจะได้ลาภ ได้ข้าทาสบริวาร และได้ข่าวอันเป็นมงคลจากเครือญาติ
(Water Lily Museum, n.d.) บริวารในทีน่ ี้ คือชาลีและกัณหาซึง่ เป็นหลานของพระเจ้ากรุง
สญไชย จึงเป็นของอันมีคุณค่าและเป็นที่รัก
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1.3 ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม ในมหาชาติค�ำหลวง กวีใช้ธรรมชาติสื่อ
ถึงสถานภาพทางสังคมและเพศสภาพที่บ่งชี้ก�ำกับความเป็นหญิง และความเป็นชายตามที่
สังคมก�ำหนดหรือคาดหวัง
		 ในด้านการใช้ธรรมชาติเป็นบริบทที่แสดงถึงสถานภาพและชนชั้นทางสังคม
พบในกัณฑ์ทานกัณฑ์ เมื่อพระนางผุสดีคร�่ำครวญถึงความล�ำบากของพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรีที่ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ป่าว่า “เมื่อเจ้าแพศยนนดรดวงใจ   ธประเวศยงงไพร
พระหารญ   ซึ่งสังวาศตรมวลไววิต   การณฤๅคนผู้คิดคุณขอบ จึ่งมีวิริยะความชอบให้ใช้
แรงต่อ  ช่วยก่ยวก่อก้ยวกรองคา  อ้าเยียไฉน  นานุ่งได้   ผ้าเปลือกไม้คากรอง  ครองผ้า
แฝดผ้าฝาด   สบกษัตริย์เสีมารยาตรเสื่อมยศ” และครวญถึงพระนางมัทรีว่า “ยงงโสดไส้ธ
สาวศรี มัทรีนางนักนิ่น  ฤๅจะทรงสทิ่นผ้าปอทอด้วยแฝกคาคาย  ธเคยทรงสบายสไบเบา”
(Fine Arts Department, 1997, p. 81) พระนางผุสดีคร�่ำครวญเรื่องการแต่งกายของ
พระเวสสันดรและพระนางมัทรีที่ต้องนุ่งห่มผ้าที่ทอจากเปลือกไม้ หญ้าคา และปอ เยี่ยง
สามัญชนแทนเครื่องนุ่งห่มด้วยอาภรณ์สมฐานะของวงศ์กษัตริย์นั้น สื่อถึงการแต่งกาย
ของสามัญชนและคนเร่ร่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระเวสสันดรและพระนางมัทรีถูกลดทอน
สถานภาพจากชนชัน้ กษัตริยเ์ ป็นชาวป่าไพร่สามัญชน ซึง่ ถือเป็นความอับอาย และน�ำความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงสู่ตนเองและวงศ์ตระกูล
		 นอกจากนี้ ธ รรมชาติ ยั ง ใช้ แ สดงข้ อ จ� ำ กั ด ตามเพศสภาพที่ สั ง คมก� ำ หนดว่ า
หญิงชายควรประพฤติปฏิบัติตนตามที่สังคมคาดหวัง ดังที่พระเจ้ากรุงสญไชย ห้ามปราม
พระมัทรีไม่ให้ออกป่าไปกับพระเวสสันดร “กูเตือนแต่แม่มัทรี  ศรีสใภ้ให้หูฟงง  ยงงพจพ่อ
ต่อความบอก   รักอรออกดอกจึงพร้อง ยงงเถื่อนท้องห้องป่าชัฏ   สัตว์ใดคนทนมนนยาก   
เปนหมู่มากหลากหลากหลาย   แมลงเหลือบลายคายบุ้งร่าน   จรเข้บพ่าน ซ่านพิศมสุม  
ยุงริ้นยุงชุมตอด  แม่บร้างรอดปลอดไปล่ปละ   แม้นมนนปะพะพึงบยฬ... ปางเมื่อเจ้าเข้า
ดงด่าน   ตววก่านกาจชาติชัฏขน  สัตวตนสื่อชื่อมนนหมี   ได้ทีท�ำน�ำความเข็ญ   ผู้เห็น
พบหลบบได้” (Fine Arts Department, 1997, p. 95) การพรรณนาถึงความน่ากลัว
และอันตรายที่พระมัทรีจะต้องเผชิญจากแมลง สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายที่กินมนุษย์ ซึ่ง
พระนางมัทรีไม่สามารถปกป้องตนเองได้นั้น แสดงให้เห็นว่า ป่าคือพื้นที่ของชาย และพื้นที่
ป่าแสดงถึงความเป็นชายประการหนึง่ คือความกล้าหาญ ความสามารถปกป้องตนเอง และ
การเผชิญอันตรายอันน่ากลัวทั้งสัตว์และภูติผีปิศาจ สภาพที่น่ากลัวของป่าจึงไม่เหมาะ
กับหญิงซึ่งถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ พื้นที่ที่ถูกก�ำหนดส�ำหรับหญิง คือในรั้วในวัง และบ้าน
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เพราะหญิงต้อง “เป็นแม่บ้านแม่เรือน” เท่านั้น
เมื่อพระเวสสันดรและพระนางมัทรีบวชเป็นดาบสและอาศัยอยู่ในเขาวงกต
แม้พระเวสสันดรสั่งห้ามพระมัทรีไม่ให้เข้าในอาศรมของตน แต่พระนางมัทรีก็ยังปรนนิบัติ
สามีและลูกในฐานะแม่บ้านแม่เรือน โดยเป็นผู้หาผลไม้เป็นอาหาร ดูแลปรนนิบัติกิจวัตร
ส่วนตัวทั้งอุปกรณ์ในการแปรงฟัน และหาน�้ำให้พระเวสสันดรกับสองกุมารได้อาบและดื่ม
ดังบทพรรณนาในกัณฑ์วนประเวศน์ตอนหนึ่งว่า “นางก็ถวายไม้เสวอยพระทนต์เปนบังคล
แก่ทา่ นแล   นางก็ตกแต่งพระทึกเสวอยเสร็จสรรพ  ล�ำดับพระทึกสรง บนนจงอบโอช  ด้วย
คนโธสธุบาบุษปน้นน   เจ้าก็เอาน�ำ้ ช�ำระสระพระภักตร  ปรักฏพระลาลาด  มาถวายแด่พระ
ราชฤๅษีสิทธิ์แล   เจ้าก็ช�ำระอังกรกราด   สถานาวาศอาศรมบทน้นน   แล้วนางก็ไว้วางพระ
เอารส   ในส�ำนักนิพระดาบศบพิตรน้นน   แลมีมอื กุกํ ณ
ุ แี ลขอขุดธงง   ก็ทอ่ งยงงไพรกันดาร   
เอามูลผลาหารในพนาลี    เต็มกุณีนางนารถน้นน  ... เจ้าก็ด�ำกลผลาผลอนนหาได้    ไว้ใน
บรรณศาลาน้นนแล” (Fine Arts Department, 1997, pp. 126-127) บทร้อยกรองซึ่ง
กล่าวถึงการปรนนิบัติลูกและสามีของพระนางมัทรีนี้ แสดงถึงบทบาทของหญิงว่าต้องเป็น
ผู้ดูแลด้านปัจจัยสี่แก่สมาชิกในครอบครัว
2. ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกเรื่องลิลิตพระลอ
พบดังนี้ คือ
2.1 ไพรพฤกษากับชีวติ มนุษย์ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกบั รูปลักษณ์ภายนอก
ในลิลติ พระลอ ท�ำให้เห็นถึงความนิยมในการน�ำธรรมชาติไปเปรียบกับความงามของตัวละคร
เอกชายและหญิง ซึง่ มักเน้นการเปรียบความงดงามของใบหน้ากับธรรมชาติทคี่ นคุน้ เคย เช่น
เปรียบความงามของพระลอ ดังที่กวีพรรณนาไว้อย่างละเอียดว่า
เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า
ผิบได้เห็นหน้า
            ลอราชไซร้ดูเดือน  ดุจแล ฯ
ตาเหมือนตามฤคมาศ ...  พิศกรรณงามเพริศแพร้ว กลกลีบบงกชแก้ว   
อีกแก้มปรางทอง   เทียบนา ฯ  ...  พระโอษฐ์งามยิ่งแต้ม   ศศิอยู่เยียวยะแย้ม   พระโอษฐ์
โอ้งามตรู  บารนี ฯ ...  อกงามเงื่อนไกรสร   พระกรกลวงคช” (Fine Arts Department,
1997, pp. 389-390)
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บทชมความงามดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติที่น�ำมาเปรียบความงามของ
พระลอนั้น ให้ภาพความงามที่อ่อนโยนและอ่อนช้อย ท�ำให้ผู้พบเห็นทั้งหลงใหลและทั้ง
เมตตา รูปลักษณ์ของพระลองามอ่อนหวานแต่ก็มีลักษณะน่าเกรงขาม ดังเช่นการเปรียบ
ตาว่าเหมือน “มฤคมาศ”นั้น ลักษณะนัยน์ตามฤคมาศหรือตากวางทอง จะมีรูปตากลมโต
มีความแวววาว ดูมีชีวิตชีวา แต่ก็ระแวดระวังไพร จึงเป็นความงามที่น่าทะนุถนอม แต่ขณะ
เดียวกันพระลอก็มี “อกงามเงือ่ นไกรสร” ซึง่ ให้ภาพของความองอาจสง่างามและน่าเกรงขาม
สมชายชาตรี ฉะนั้นความงามดังกล่าวจึงสามารถโน้มน้าวให้ท้าวพิชัยพิษณุกรพระราชบิดา
ของพระเพื่อนพระแพงพึงใจ “หายฟุน” และให้อภัยพระลอเพราะเห็นว่า “รอยบุญเขาส่ง
ให้   ไกลกว่าไกลเป็นใกล้   ยิ่งใกล้อัศจรรย์ ฯ” (Fine Arts department, 1997, p. 482)
ส่วนความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับธรรมชาติภายในของมนุษย์ จะสื่อถึงอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น อารมณ์เศร้าหมองของพระลอเพราะคิดถึงลักษณวดีและ
เหล่าสนมอันเป็นที่รัก ดังบทครวญว่า
เห็นเดือนดุจดั่งหน้า
            เรียมเรียกนงนุชมา
			
...
                   เห็นดาวเดียรดาษห้อง
            เหมือนหมู่สาวสนมมา
					

เพาพงา
พี่ถ้า
เวหา
ใฝ่เฝ้า
(Fine Arts Department, 1997, p. 427)

เดือนและดาวแทนหญิงสาวทีม่ ใี บหน้าและรูปร่างงดงาม แต่มสี ถานภาพทางชนชัน้
ที่ต่างกัน เดือนแทนมเหสีที่มีสถานภาพทางชนชั้นสูงกว่าดาว ซึ่งหมายถึงเหล่าสนมก�ำนัลที่
ท�ำหน้าทีค่ อยปรนนิบตั ริ บั ใช้มเหสี ซึง่ เป็นผูส้ งู ศักดิ์ และมีอำ� นาจในการสัง่ การ อย่างไรก็ตาม
เมือ่ เข้าเขตอุทยานของเมืองสรองความหวนหาถึงผูอ้ ยูห่ ลังก็เลือนรางไป แต่กลับเปลีย่ นเป็น
ความรู้สึกทุกข์ทรมาน เพราะถวิลหาพระเพื่อนพระแพงผู้อยู่ข้างหน้า ยิ่งใกล้เมืองสรอง
ความกระวนกระวายใจเพราะต้องการพบพระเพือ่ นพระแพงก็ยงิ่ ทวี โดยมีธรรมชาติรอบตัว
เร่งเร้าให้พระลอยิ่งทุรนทุรายใจ ดังบทพรรณนา
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มะลิวัลย์
หื่นห้า
ขวัญพี่  พระเอย
ใคร่กลั้นใจตาย ฯ
(Fine Arts Department, 1997, p. 444)

กวีพรรณนาความงามและความเย้ายวนใจของกลิน่ หอมทัง้ กรุน่ และฟุง้ ของดอกไม้
ว่าได้กระตุ้นความปรารถนาของพระลอที่จะได้เชยชมพระเพื่อนพระแพงมากยิ่งขึ้น
ความงดงามของธรรมชาติ ส่งเสริมให้ตัวละครมีอารมณ์เริงรื่นไปตามธรรมชาติ
แวดล้อมด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ของกวีที่จับคู่นกและไม้ที่ชื่อพ้องกัน ดังเช่น ตอน
พระลอชมธรรมชาติระหว่างทางว่า “ชมพฤกษาหลายหลาก   สองปลากข้างแถวทาง   ยาง
จับยางชมฝูง   ยูงจับยูงยั่วเย้า   เปล้าจับเปล้าแปลกหมู่   กระสาสู่กระสัง   รังเรียงรังรังนาน   
ไก่ครานไต่หงอนไก่   ไผ่จับไผ่คู่คลอ   ตอดตอจับไม้ตอด   ตับคาลอดพงคา   คล้าคลาจงจับ
คล้า   หว้าจับหว้าลอดแล   คับแคจับแคป่า   ดอกบัวล่าชมบัว” (Fine Arts Department,
1997, p. 430) ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์นี้ นอกจากแสดงถึงฝีมือทางการประพันธ์ของกวีแล้ว
ยังแสดงถึงทัศนะของกวีต่อธรรมชาติในเชิงบวก และแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์และป่าเขา
นอกจากนี้ อารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์ ยังมีผลให้เห็นธรรมชาติวา่ งดงาม หรือโศก
เศร้าตามห้วงอารมณ์ของตัวละคร ณ ขณะนั้น ดังเช่นในตอนที่นางรื่นนางโรยชมธรรมชาติ
เมื่อเดินทางกลับวัง หลังจากปู่เจ้าสมิงพรายให้ค�ำมั่นว่าจะช่วยท�ำเสน่ห์ “เหลียวหลังพลาง
จะไจ้   ชมไม้ไล่สะอาด ...  ภาคใบเขียวสรด  คือมรกตรุง่ เรือง  ดอกเหลืองเพียงทองสุก   ขาว
ดุจมุกดาดาษ ...   งามเอาใจใช่น้อย” (Fine Arts Department, 1997, p. 401) ดอกไม้
หลากชนิด และสีสันเหล่านี้ ล้วนมีความงดงามตามอารมณ์อันรื่นรมย์ของนางรื่น นางโรย
เพราะสามารถด�ำเนินกิจธุระให้พระเพื่อนพระแพงได้ลุล่วง
2.2 ไพรพฤกษากับบริบททางวัฒนธรรม ธรรมชาติในลิลิตพระลอ จะ
สัมพันธ์กับความเชื่อและค่านิยมด้านการยกย่องชนชั้นกษัตริย์ว่า คือผู้มีบุญบารมี โดย
แสดงจากสัตว์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่และสง่างาม ได้แก่ ม้าและช้างที่เป็นพาหนะในการเดินทาง
และท�ำศึก เช่น พระลอทรงช้างเป็นพาหนะในการเดินทางไปเมืองสรอง “บัดถึงเกยบมินาน  
ขุนช้างชายควายขับ   ประทับเทียบเกยแก้ว   ทรงคอคชสารแล้ว   เคลื่อนแคล้วพลพฤนท์”
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(Fine Arts Department, 1997, p. 424) โดยมีกระบวนทัพม้าอันยิ่งใหญ่ติดตาม “อัศว
ชาติสินธพ   แลเลิศลบเผ่นผยอง   ลองเชิงร้องเครงครืน   สู้ศึกยืนบมิพ่าย” (Fine Arts
Department, 1997, p. 445) ช้างและม้าล้วนเสริมความยิง่ ใหญ่ของพระลอในฐานะกษัตริย์
ทั้งยังแสดงถึงความสามารถด้านการทรงช้างและทรงม้าของกษัตริย์อีกด้วย
ด้านความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และค่านิยมเคารพนบนอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก�ำกับ
ธรรมชาตินั้น แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ดังกรณีปู่เจ้าสมิงพราย กล่าวกับพระเพื่อนพระ
แพง เพื่อปฏิเสธสินบนว่า “เรานี้เราเทพเจ้า  จอมผา ไส้นา  เขาใส่สมญาเรา  ปู่เจ้า” (Fine
Arts Department, 1997, p. 404) ปู่เจ้าสมิงพรายคือเทพแห่งป่าเขามีหน้าที่ดูแลควบคุม
ทุกสรรพสิ่งในไพรพฤกษา จึงย่อมมีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาล “ธว่าให้ตายก็ตายทันเห็น
ธ ว่าให้เป็นก็เป็นทันใจ   จะลองใครใครก็มา   จะหาใครใครก็บอยู่   จะไปสู่ท่านไส้”
(Fine Arts Department, 1997, p. 395) ด้วยอ�ำนาจเหนือธรรมชาติและมนุษย์ทั่วไป ทุก
คนจึงเกิดความย�ำเกรงและเคารพนบนอบ ดังที่พระเพื่อนพระแพงตั้งเตียงทองและเครื่อง
บูชาด้วย “สรรพของหอมหาได้ สรรพดอกไม้หาถ้วน  ล้วนแก้วต่างข้าวตอก  ช่อดอกไม้เงิน
ทอง   ของกินสรรพอาหาร” (Fine Arts Department, 1997, pp. 401-402) การบ�ำบวง
บูชาด้วยดอกไม้ เครือ่ งหอม รวมทัง้ อาหารดังกล่าวนี้ เพราะพระเพือ่ นพระแพงปรารถนาให้
เทพเจ้าพึงใจ และให้พรตามปรารถนา
ปู่เจ้า ใช้อ�ำนาจเวทมนตร์ควบคุมเทพ ปิศาจ สัตว์ และต้นไม้ในการท�ำเสน่ห์พระ
ลอถึงสามครั้ง คือ ครั้งแรกใช้ต้น “ยางใหญ่ได้เจ็ดอ้อม” เพื่อ “ปู่ครั้นยางยินค�ำปู่ ...  เอา
ลูกลมปักปลายยาง   วางมือบัดเดี๋ยวดาย   ปลายไม้ผายยยัน   ใบไม้ผันยย้าย   คล้ายลุก
ตรงตระบัด   ลมพัดลูกลมผัน   กลกังหันคคว้าง   ลอบพิตรเจ้าช้าง  ปั่นเพี้ยงลมผันฯ”
(Fine Arts Department, 1997, p. 405) ครั้งที่สองปู่เพิ่มแรงมนตร์โดยใช้ “แล้วปู่เป่า
ตะเคียนใหญ่   เก้าอ้อมใช่สามาญ   ปลายไม้กรานก้มลง” (Fine Arts Department, 1997, p. 408)
ครั้งที่สามปู่เรียกทั้งเทวดาที่สิงสถิตในธรรมชาติทุกอย่าง รวมทั้งอมนุษย์และภูติผีปิศาจ
ซึ่งล้วนมีอิทธิฤทธิ์ “ตัวขุนให้ขี่ช้าง   บ้างขี่เสือขี่สิงห์   บ้างขี่หมีขี่หมู   บ้างขี่งูขี่เงือก   ขี่ม้า
เผือกผันผาย   บ้างขี่ควายขี่แรด” (Fine Arts Department, 1997, p. 410) เมื่อเหล่าทัพ
เทพทัพปิศาจของปู่เจ้ารบชนะทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสรวง และเข้าครอบครอง
เมืองแล้ว “ปู่จึ่งใช้สลาเหิน   แลนา   เดินเวหาไปสู่   แลนา   ตกลงอยู่ระคน   แลนา  ปน
หมากเสวยท่านไท้    แลนา” (Fine Arts Department, 1997, p. 413) แม้ครั้งที่สามจะ
ท�ำเสน่ห์ส�ำเร็จ แต่พระลอยังเดินทางไม่ถึงเมืองสรอง ปู่เจ้าจึงใช้สิ่งเหนือธรรมชาติก�ำกับ
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ธรรมชาติ “ปู่ก็ใช้ผีลงแก่ไก่” (Fine Arts Department, 1997, p. 440) เพื่อลวงและเร่งให้
พระลอเดินทางถึงเมือสรองเร็วขึน้ การท�ำเสน่หข์ องปูเ่ จ้าแสดงถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
และสิง่ เหนือธรรมชาติทที่ รงพลังในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความปรารถนาทางเพศรส
เหตุการณ์ดังกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปู่เจ้าควบคุมได้ทั้งพืช สัตว์ มนุษย์
เทวดา ภูติผีปิศาจและอมนุษย์ให้กระท�ำตามค�ำสั่ง ฉะนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาติ สามารถควบคุมธรรมชาติ และก�ำกับจิตใจอารมณ์ของมนุษย์ได้
ลิลิตพระลอ ยังแสดงถึงความเชื่อจากการเสี่ยงทาย โดยพระลอใช้น�้ำเพื่อ
เสี่ยงทายว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายในอนาคต อันถือเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าประการ
หนึ่ง ดังที่ตอนพระลอลงแพข้ามแม่น�้ำกาหลง พระองค์ลังเลใจว่าจะกลับเมืองสรวงหรือมุ่ง
ไปเมืองสรอง จึงเสี่ยงน�้ำว่า
		
“ผิวกูจะคลาไคล
    น�้ำจุ่งเวียนวนแม้
“ครั้นวางพระโอษฐ์น�้ำ
            เห็นแก่ตาแดงกล
					

บ รอด  คืนนา
รอดไส้จงไหล” และ
เวียนวน  อยู่นา
เลือดย้อม”
(Fine Arts Department, 1997, p. 437)

		 ปรากฏการณ์ของกระแสน�ำ้ ทีไ่ หลวนเชีย่ วและมีสแี ดงเหมือนสีเลือดสือ่ ว่าหากพระ
ลอไปเมืองสรองพระลอจะต้องเสียชีวติ แม้พระลอจะหวัน่ ไหว แต่ดว้ ยขัตติยะมานะ ประกอบ
กับถูกแรงมนตร์เสน่ห์ครอบง�ำ พระองค์จึงจ�ำต้องเดินทางไปเมืองสรองต่อไป
		 นอกจากใช้ธรรมชาติเสี่ยงทายเพื่อท�ำนายเหตุร้ายดีในอนาคตแล้ว ธรรมชาติที่
ปรากฏในความฝันก็เป็นลางบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ดังที่พระลอฝันว่า
		
หัตถ์ขวาฝันเคล้นดอก
โกมล
            กรกอดดอกจงกล
ฝ่ายซ้าย
(Fine Arts Department, 1997, p. 447)
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เสด็จมา
กึ่งเกล้า
(Fine Arts Department, 1997, p. 450)

		 ธรรมชาติจากความฝันทีเ่ ป็นสัญลักษณ์วา่ หญิงชายจะได้ประสบและสมรักนัน้ เห็น
ได้จากนายแก้วนายขวัญท�ำนายฝันว่า พระลอจะได้พบกับพระเพือ่ นพระแพง ดอกบัวทัง้ บัว
หลวงและบัวสายเป็นสัญลักษณ์แทนผูห้ ญิง ส่วนนางรืน่ นางโรยท�ำนายฝันของพระเพือ่ นพระ
แพงว่าจะได้พบกับพระลอ เพราะดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แทนผูช้ ายทีม่ พี ลังอ�ำนาจและสูง
ศักดิ์ ส่วนศีรษะนั้นถือเป็นส่วนที่สูงที่สุดของร่างกาย
		 2.3 ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม ในลิลิตพระลอ กวีใช้ธรรมชาติแสดงถึงเพศ
สภาพของสตรีซึ่งด้านหนึง่ คือการขลาดกลัวเมื่อต้องเข้าป่าเขา ดังเช่น อารมณ์ความรู้สึก
ของนางรื่นนางโรย เมื่อขึ้นช้างเดินทางไปพบปู่เจ้าสมิงพรายที่สถิตเขาเขียว ในระหว่างทาง
สองนางตกใจและหวาดกลัวสัตว์ร้ายนานาชนิด “เอ็นดูสองนางตกใจกลัว   รรัวหัวอกสั่น  
ลั่นททึกททาว  สราวตามหมอผะผ�้ำ  เห็นแนวน�้ำบางบึง  ชรทึกธารห้วยหนอง จระเข้มอง
แฝงฝั่ง   สรพรั่งหัวขึ้นขวักไขว่   ช้างน�้ำไล่แทงเงา   เงือกเอาคนไต้น�้ำ  กล�่ำตากระเหลือก  
กระเกลือกกลอกตากลม   ผมกระหวัดจ�ำตาย” (Fine Arts Department, 1997, p. 398)
หรือพระนางลักษณวดีทูลทัดทานพระลอไม่ให้เดินทางไปเมือสรองก็อ้างถึงความน่ากลัว
ของป่าไว้ตอนหนึ่งว่า “ทางไกลเปลี่ยวสัตว์ร้าย   ผีคะนองหลอนคล้าย   ท�ำเล่ห์ให้เห็น
ตัว ฯ” (Fine Arts Department, 1997, p. 422) ความรูส้ กึ และทัศนะของสตรีทมี่ ตี อ่ ป่าเขา
และสรรพสิง่ ในป่าเขา สือ่ ให้เห็นถึงความเป็นหญิงทีถ่ กู ก�ำหนดให้อยู่ “กับเหย้าเฝ้ากับเรือน”
ดังนั้นป่าที่เป็นพื้นที่นอกบ้านจึงเต็มไปด้วยความน่ากลัว
วรรณคดี เ อกเรื่ อ งลิ ลิ ต พระลอ เสนออารมณ์ รั ก อั น เป็ น อารมณ์ พื้ น ฐานของ
มนุษย์ ทั้งความรักระหว่างบุพการีกับบุตร และความรักระหว่างหญิงชายซึ่งเน้นเรื่องของ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่มาจากความรักใคร่และความเสน่หา อันน�ำมาสู่การสังวาสอันเป็น
สัญชาตญาณของมนุษย์ที่วรรณคดีไทยเรียกว่าบทอัศจรรย์ กวีใช้ธรรมชาติเป็นสิ่งแทนเพศ
สรีระของชายหญิงและการสังวาส เช่น บทอัศจรรย์ของสี่พี่เลี้ยง
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สนุกบัวซ้อนดอก
            ปลาช่อนปลาไส้สระ
            สลิดโพตะเพียนพะ
            พรวนเพรียกแนมหลิ่งไส้
					

บัวพระ  พี่นา
ดอกไม้
กันชื่น  ชมนา
เหยื่อหย้ามฟูมฟอง
(Fine Arts Department, 1997, 456)

		 บทอัศจรรย์ดงั กล่าวนี้ กวีใช้ดอกบัวและรูปลักษณ์ของปลาแทนเพศสรีระของชาย
หญิง เช่น ปลาสลิด ปลาตะเพียนแทนเพศสรีระของหญิง ปลาช่อน ปลาเทโพ แทนเพศสรีระ
ของชาย ซึ่งเป็นขนบนิยมอย่างหนึ่งในการประพันธ์วรรณคดีไทย
		 กวีใช้ธรรมชาติแสดงถึงระดับของอารมณ์พิศวาส หรือความรู้สึกทางเพศรสที่
รุนแรงของพระลอ ดังบทพรรณนา
ดุจอัสดรหื่นห้า
            เร่งเร้งฤๅเยาว์ ฯ
งาไล่แทงงวงคว้า
				

แรงเร่งเริงฤทธิ์กล้า
ดุจสารเมามันบ้า
            อยู่เคล้าคลุกเอา ฯ  
(Fine Arts Department, 1997, pp. 473-474)

การเทียบพลังทางเพศรสของพระลอกับม้าเปลีย่ วและช้างตกมัน สือ่ ภาวะอารมณ์
และการแสดงออกของภาวะพิศวาสที่รุนแรง และขาดสติยับยั้ง ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็น
เพราะความลุ่มหลงมัวเมาด้วยแรงกระตุ้นจากมนตร์เสน่ห์และสัญชาตญาณทางเพศของ
มนุษย์ ภาวะพิศวาสอันรุนแรงของพระลอส่งผลต่อภาวะอารมณ์ของพระเพื่อนพระแพง
ผู้อ่อนเยาว์ และอ่อนประสบการณ์ ดังบทพรรณนา
ทินกรกรก่ายเกี้ยว
            บัวบ่บานหุบกลัว
            ภุมรีภมรมัว
            ซอนนอกในกลีบกล�้ำ
					

เมียงบัว
ภู่ย�้ำ
เมาซราบ  บัวนา
กลิ่นกลั้วเกสร
(Fine Arts Department, 1997, p. 475)

บัวแทนหญิงและเพศสรีระของหญิง ส่วนภุมรี ภมรแทนชายและเพศสรีระของชาย
กวีใช้ธรรมชาติแสดงถึงพลังทางเพศและประสบการณ์ทางเพศของสามกษัตริยท์ ตี่ รงข้ามกัน
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างพระลอกับพระเพือ่ นพระแพง เป็นความสัมพันธ์แบบลักลอบ
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เพราะเป็นรักต้องห้าม หากเปิดเผยจะได้รับอันตราย เนื่องจากสองเมืองเป็นศัตรูกัน
โฆษค�ำฉันท์

3. ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกเรื่อง สมุทร

		 3.1 ไพรพฤกษากับชีวิตมนุษย์ ด้านรูปลักษณ์ภายนอกนั้น กวีใช้ธรรมชาติ
เปรียบรูปลักษณ์ และบุคลิกภาพของตัวละคร ดังการพรรณนารูปลักษณ์ความงามของ
พระนางพินทุมดีที่พระสมุทรโฆษรับรู้จากค�ำกล่าวขาน ซึ่งกวีพรรณนาไว้อย่างละเอียด
โดยเปรียบผม “ประเหลหางมยุรทอง” ใบหน้า “ดุจจันทรโสฬสกลา    และนะแน่งนะ
นวลอนงค์” ใบหู “กรรณาคือกลีบกมลโก-   มลกามแกล้งผจง” และเปรียบแขน “กรแก้ว
อันงามประดุจดัง  คชงวงพระไอยรา” (Fine Arts Department, 2002b, pp. 170-171)
ขนหางนกยูงให้ภาพของผมทีส่ ลวยและเงางาม ส่วนพระจันทร์สอื่ ถึงความนวลกระจ่างของ
ใบหน้า กลีบบัวสือ่ ถึงความชดช้อยของใบหู และลักษณะของงวงช้างให้ภาพของแขนทีอ่ อ่ น
ช้อย ลักษณะของธรรมชาติท่ีใช้เปรียบความงามล้วนสื่อถึง ความงดงามที่อ่อนโยนละมุน
ละไม ซึง่ เป็นขนบนิยมการเปรียบความงามนางอันเป็นทีร่ กั ทัง้ มนุษย์และอมนุษย์ เช่น ตอน
พระสมุทรโฆษคนึงถึงพระนางสุรสุดาว่า “ศศิธรจรจรัสสว่างใส  คล้ายเห็นท้าวไท ว่าพักตร์
สุรสุดา” (Fine Arts Department, 2002b, p. 159) และรณาภิมุขซึ่งเป็นวิทยาธรครวญ
ถึงชายา โดยพรรณนาความงามก็เป็นขนบนิยมเช่นเดียวกับเมื่อชมความงามพระนาง
พิ น ทุ ม ดี แต่ จ ะมี ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม คื อ ชมตา “คิ ด พระเนตรคื อ นิ ล นิ ลุ บ ลอั น บาน”
กลิ่นแก้ม “คิดกลิ่นแก้มรสคนะกลบุษปอันซาม” น�้ำเสียง “คิดสุรเสียงคือส�ำเนียงกุณาล
นิตยอันไพ-   เราะหฤๅไกลกรร-   ณเรียม” ความงามของคอ คางและอก “คอคือคอ
มฤคคางก็คอื คางสีหธรรมนียม  ทรวงสมรศศิเทียม  อนงค์” (Fine Arts Department, 2002b,
p. 227) ความงามของชายาของรณภิมุข สื่อถึงความงามที่ชวนพิศให้พิจารณาทุกส่วน
ซึ่งงามพร้อมทั้งใบหน้า ดวงตา อกคอ คาง และน�้ำเสียงที่ไพเราะ กลิ่นแก้มที่หอมเหมือน
ดอกไม้
		 ด้านความสัมพันธ์ของธรรมชาติภายในของมนุษย์กับธรรมชาติรอบตัวนั้น ใน
สมุทรโฆษค�ำฉันท์จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติกบั ธรรมชาติมนุษย์ กล่าวคือ ความ
งามของไพรพฤกษาโน้มน�ำอารมณ์ให้ตวั ละครเศร้าหรือรืน่ รมย์ตาม ดังตอนทีพ่ ระสมุทรโฆษ
ประทับแรมในไพร เมือ่ พระสมุทรโฆษเห็นนกเคล้าคลอกันก็รสู้ กึ เปล่าเปลีย่ วและคนึงถึงนาง
สุรสุดา
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และตระดกมนมรรษ์
คและท้าววังเวงใจ
(Fine Arts Department, 2002b, p. 151)

		 อย่างไรก็ตามความงามของธรรมชาติกใ็ ห้ความรืน่ รมย์แก่ตวั ละครด้วยเช่นกัน ดัง
การพรรณนาภาพนกหลากชนิด “นานานกพรรณอันมี  มาสรมสระสรี แลจับสดรชสรลอน ...   
ร่อนร้องก้องเสียงสวนสม  ดุจดุรยิ รงม   สรรเสริญสระศรีบมิคลา” (Fine Arts Department,
2002b, p. 153) ภาพอิริยาบถและเสียงร้องของนกที่ไพเราะได้ส่งผลให้พระสมุทรโฆษรู้สึก
รื่นเริงตาม
		 ในยามที่ พ ระนางพิน ทุม ดีพรากจากพระสมุทรโฆษและต้ อ งเดิ น ป่ า คนเดี ย ว
เมื่อพระนางเห็นธรรมชาติรอบตัวก็ยิ่งโศกเศร้า เพราะท�ำให้หวนระลึกถึงความสุขที่เคยอยู่
ร่วมกัน โดยกวีใช้ชื่อของต้นไม้ที่สื่อถึงความทุกข์จากการพลัดพรากมาเชื่อมโยงกับความ
เศร้าหมองของพระนางพินทุมดี
		 สละไหล้ดังไคลสละบ�ำราส ยุคลบาทนราบาล
            ระก�ำกอก็ส่อกลบันดาล
อุระช�้ำระก�ำทรวง
						
(Fine Arts Department, 2002b, p. 257)
		 เมื่อยามมนุษย์รู้สึกเปล่าเปลี่ยว ธรรมชาติคือที่พึ่งทางใจ ดังที่นางพินทุมดีครวญ
โดยฝากธรรมชาติให้ตามหาพระสมุทรโฆษว่า “ไก่ฟ้าวานหว้ายฟ้า    สืบเสาะหานราบาล   
ผึ้งพ้องพึ่งพบพาน   บพิตรด้วยช่วยเอ็นดู” (Fine Arts Department, 2000b, p. 260)
การคร�่ำครวญท�ำนองนิราศนี้ สื่อว่าธรรมชาติท�ำให้คลายเหงา และคลายความโดดเดี่ยว
ฉะนั้นอดีตอันแสนสุขและธรรมชาติ คือเพื่อนในยามทุกข์ในปัจจุบัน จึงก่อให้เกิดความหวัง
ว่าจะได้สมหวัง
3.2 ไพรพฤกษากับบริบททางวัฒนธรรม ในด้านปัจจัยสี่ในสมุทรโฆษ
ค�ำฉันท์ ปรากฏในหลายเหตุการณ์ เช่น เมื่อพระสมุทรโฆษและพระนางพินทุมดีต้องระหก
ระเหินเดินป่า เพราะถูกวิทยาธรลักพระขรรค์วิเศษไป ตัวละครทั้งสองได้อาศัยธรรมชาติ
เป็นปัจจัยสีใ่ นการด�ำรงชีวติ เป็นทัง้ อาหาร “เก็บผลพฤกษาปัน  กันเปนโภชน์พอโหดระหิว”
และ เป็นทีอ่ ยูห่ ลับนอน “นอนไพรใบพฤกษ์ดาด   ประเล่หล์ าดบรรจฐรณ์สถาน”  และให้ความ
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รืน่ รมย์ “ซร้องสัตวส�ำนียง   คือเสียงพาทยกาหล” (Fine Arts Department, 2002, p. 252)
จากเหตุการณ์นี้ สื่อให้เห็นว่าธรรมชาติเอื้อต่อการด�ำรงชีวิตแก่มนุษย์
		 ส�ำหรับความเชื่อกับธรรมชาติในสมุทรโฆษค�ำฉันท์นั้น พบความเชื่อเรื่องป่า
หิมพานต์ ดังปรากฏในเหตุการณ์เมื่อพระสมุทรโฆษและพระนางพินทุมดี ได้รับพระขรรค์
วิเศษจากวิทยาธรรณาภิมุข ทั้งสองเสด็จประพาสป่าหิมพานต์ที่มีความสวยงามและความ
กว้างใหญ่ ประกอบด้วยสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งภูเขา สระ เหล่านก สรรพสัตว์ พรรณไม้และหมู่
กินนรกินรี มวลหมู่กุ้งหอยปูปลา ในสระอโดดาต ดังบทพรรณนาว่า
		 กุ้งกั้งกุมภิลมกรกระฉ่อนชลก็ว่าย
            กดกาและกริมกราย
กระตรับ
กระลุมพุกดุกเดียรดาษสลาดสลิดสลับ
            หลดไหลลงเลนลับ
อนนต์
					
(Fine Arts Department, 2002b, p. 233)
		 สัตว์นำ�้ ทีพ่ บโดยทัว่ ไปในโลกมนุษย์ และปลาอานนท์ทพี่ บในป่าหิมพานต์ซงึ่ ปรากฏ
ตามความเชื่อทางศาสนานั้น สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งที่ไร้เขตแดนแห่งความ
แปลกแยก
		 ด้านค่านิยมนัน้ ในพระราชวังนอกจากมีอทุ ยานดอกไม้แล้ว ธรรมชาติทหี่ อ้ มล้อม
เมืองแสดงถึงความยิ่งใหญ่และบารมีของบ้านเมืองกษัตริย์ ดังเช่น การพรรณนาความยิ่ง
ใหญ่ของเมืองรมยบุรีที่มีแม่น�้ำ “เจ็ดชั้นพระไชยสิน-    ธุอจินตเรืองเวียน    ชลชระลวะ
เนียร” และภูเขา “เจ็ดชั้นก�ำแพงไชย   คิรีรัตนเลขา   อ้อมล้อมคือภูผา   บริภัณฑ์ฑกรรกง”
(Fine Arts Department, 2002b, p. 117) เมืองมีลำ� น�ำ้ และภูเขาเป็นปราการป้องกันเมือง
จากศัตรูอย่างละเจ็ดชั้นนั้น แสดงว่าธรรมชาติเสริมสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงและยิ่งใหญ่
ของเมืองและกษัตริย์ผู้ครองเมือง
		 ในสมุทรโฆษค�ำฉันท์ แสดงถึงความสัมพันธ์ของน�้ำกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ดังปรากฏใน “พิธีอาสยุช” การแข่งเรือในเดือน 11 เพื่อ
เป็นการเสี่ยงทายด้านน�้ำกับการเกษตรกรรม การกินอยู่ ดังปรากฏในตอนเบิกโรง 7 เล่น
แข่งเรือพระที่นั่งเสี่ยงทายในเดือน 11 ว่า
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เปนอุสภศรี
ฝ่ายเบื้องข้างขวา
(Fine Arts Department, 2002b, p. 131)

		 บทร้อยกรองข้างต้น นอกจากแสดงให้เห็นความส�ำคัญของน�้ำในการประกอบ
พิธีกรรมแล้ว ยังเห็นบทบาทสถานภาพของชายหญิงที่ต่างกัน โดยแสดงจากต�ำแหน่งของ
เรือของกษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดจะอยู่ด้านขวา ส่วนต�ำแหน่งของมเหสีซึ่งมีอ�ำนาจ
รองลงมาจะอยู่ด้านซ้าย
		 นอกจากนี้กวียังใช้ธรรมชาติเพื่อแสดงถึงค่านิยมและความเชื่อในบุญบารมีของ
กษัตริย์ ดังเหตุการณ์เมื่อพระสมุทรโฆษยกโลหธนูส�ำเร็จ พร้อมทั้งแสดงแสนยานุภาพ
ทางการรบ เหล่าทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ “หว่านบุษบาสวรรค์บูชา   นฤปราชนรา   
ธิเบศร์ทั้งหลายสยบแสยง” (Fine Arts Department, 2002b, p. 186) การโปรยดอกไม้
สวรรค์ซึ่งมีกลิ่นหอมนี้ นอกจากสื่อถึงความสุข และเป็นการแสดงความยินดีของทวยเทพ
กับชัยชนะของพระสมุทรโฆษแล้ว ยังสื่อถึงบารมีของพระสมุทรโฆษอีกด้วย
		 บุญบารมีของพระสมุทรโฆษยังพบจากธรรมชาติที่ย�ำเกรงพระสมุทรโฆษ เมื่อ
ครั้งเสด็จไพรไปคล้องช้าง ว่า “เนื้อเบื้อตกใจไกรสร   กลัวแสนยากร   แลหาคูหาอาไศรย”
(Fine Arts Department, 2002b, p. 137) แสดงให้เห็นภาพของสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ แม้แต่
สัตว์ที่กล้าหาญอย่างราชสีห์ก็ยังต้องหาที่ก�ำบัง ภาพการหลบภัยของสัตว์ต่าง ๆ แสดงถึง
ความหวาดระแวงด้วยเกรงอ�ำนาจบารมีของพระสมุทรโฆษที่เปรียบได้กับ “คือระลอกใน
มหาสมุทรเคลื่อนคลาฟอง” บารมีของพระสมุทรโฆษยังแผ่ขยายไปถึงท้าวทุมราชกษัตริย์
กินนร ผู้เป็นอมนุษย์ในป่าหิมพานต์ ได้ยินดียกเมืองและสมบัติให้พระสมุทรโฆษครอบ
ครอง ดังความว่า
		 เปนปิ่นกินนรเทพย์
สุขเสพย์สวรรยา
            ผ่านภูวภารา
หิรัญราชคิรีภิรมย์
					
(Fine Arts Department, 2002b, p. 239)
ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เคารพนบนอบต่อธรรมชาติ ดังเห็นได้จากพิธีกรรม
การคล้องช้างนั้น หมอช้างต้องท�ำพิธีเบิกไพร “เข้าโอบเอวไม้มั่นหมาย   มนต์สังวัธยาย  
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ก็แสร้งสรรเสริญพฤกษา” (Fine Arts Department, 2002b, pp. 141) และเมื่อเสร็จ
พิธีก็ลาไพร ว่า “ลาไพรแล้วพระลีลา  ยังเดิมพฤกษา  พิเศษต้นตูมงาม” (Fine Arts
Department, 2002b, p. 146) พิธเี บิกไพรและลาไพรแสดงถึงความเคารพต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่สถิตในธรรมชาติและเพื่อช่วยเสริมมงคลในพิธีคล้องช้างให้ส�ำเร็จ การนบนอบธรรมชาติ
ยังพบได้เมื่อพระสมุทรโฆษประทับแรมในป่า พระองค์ได้ท�ำพิธีบวงสรวงพระโพธิ์ เพื่อบอก
กล่าวและเพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้
รองรองชวาลาสบสถาน
            ยท้าวธแต่งบูชา
เทพารักษ์อันรักษา
            ที่ท้าวธอ้างอาไศรย

เทียนทองธงมาล –
ไม้โพธิ์โสภา
(Fine Arts Department, 2002b, p. 158)

		 ช้างและม้า เป็นสัตว์ทเี่ สริมบารมีกษัตริย์ ช้างคือสัญลักษณ์ของอ�ำนาจและความยิง่
ใหญ่ จึงนิยมใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ดังปรากฏจากการพรรณนาขบวนเสด็จประพาส
ป่าของพระสมุทรโฆษที่มีทั้ง “หัยรถคชแสนเสนา   กุญชรงอนงา” และ “ม้าแมนแสนธพ
เหลือหลาย  เทียมแก้วแพราพราย” (Fine Arts Department, 2002b, p. 135) นอกจากนี้
ช้างยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดังที่พราน “ทูลสารสารไพรมากมี  เนืองในพนาลี   
แลสมสรกอสบสถาน” (Fine Arts Department, 2002b, p. 132) ช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่า
ขนาดใหญ่อันทรงพลัง แต่พระสมุทรโฆษก็สามารถ “ท้าวทายบาศรัดซัดที   เดียวต้องหัตถี  
แลตรูตระเนตรบมิคลา” (Fine Arts Department, 2002b, p. 145) พิธคี ล้องช้างของพระ
สมุทรโฆษ แสดงถึงความปรีชาสามารถในการก�ำราบสัตว์อนั ทรงพลังและความเชีย่ วชาญใน
การคล้องช้าง ซึ่งนับเป็นบารมีอย่างหนึ่งของกษัตริย์
3.3 ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม ในสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ปรากฏเหตุการณ์
ที่สื่อถึงสถานภาพทางเพศที่แตกต่างกันของชายหญิง ในขณะที่ป่าคือที่พักผ่อนของชาย
ดังปรากฏในบทพรรณนาเมื่อพระสมุทรโฆษยินดีที่จะเสด็จป่าเพื่อคล้องช้าง เพราะ “หวัง
เสด็จเสวยสุขพนรมย์   ชมไพรชมพนม   แลจงส�ำราญสะศัลย์” (Fine Arts Department,
2002b, p. 133) นอกจากนี้ป่าเป็นที่แสดงให้เห็นความกล้าหาญของชาย เห็นได้จาก
พระสมุทรโฆษเดินป่าโดยไม่หวาดหวั่น แต่ในทางตรงข้าม ป่ากลับเป็นสิ่งต้องห้ามส�ำหรับ
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หญิง ดังที่พระสมุทรโฆษ ปรามพระสุรสุดาไม่ให้เสด็จเข้าป่าด้วย เพราะ
ป่าดงยรรยงด้วยคณทูต
พฤกษในนุพงไพร
            เสือสางสรรโสงสรรพและไกร
สรร้องส�ำเทินสาร
แรดควายคณานิกรสู กรมฤคสิงคาล
            ร้องก้องก�ำธรพนพนาน ตรดาลตระดกใจ
					
(Fine Arts Department, 2002b, p. 134)
			 การพรรณนาภาพของภูตผิ ปี ศิ าจและสัตว์รา้ ยล้วนสร้างอารมณ์ความรูส้ กึ หวาด
กลัวนั้น นอกจากจะแบ่งเขตแดนบทบาทสถานภาพของหญิงให้อยู่เพียงในรั้วในวังแล้ว
ยังแสดงให้เห็นว่าหญิงเป็นผู้อ่อนแอ จึงไม่ควรผจญกับความล�ำบากและอันตรายในป่า
			 ส�ำหรับธรรมชาติกับด้านเพศวิถีนั้น ปรากฏในบทอัศจรรย์ระหว่างพระสมุทร
โฆษกับพระนางพินทุมดี “นาภีแนบนาภีมล  ทรวงแนบชิดชน  บรรทับและเบียดบัวศรี”
(Fine Arts Department, 2002b, p. 164) บัวศรี แทนผู้หญิงและเพศสรีระของหญิง
รสเสน่หาจ�ำหลักในจิตของสองกษัตริย์ จึงน�ำพาความเศร้าและถวิลหาเมื่อพรากจากกัน
4. ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกเรื่อง เสือโค

ค�ำฉันท์
			
4.1 ไพรพฤกษากับชีวติ มนุษย์ ในด้านรูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์
วรรณคดีเอกเรือ่ ง เสือโคค�ำฉันท์ปรากฏการพรรณนารูปลักษณ์อันงดงามของพหลวิชัยและ
คาวีจากมุมมองเหล่าเสนาเมืองจันทบูรว่า “จึ่งพบสองสวัสดิโฉมฉาย  กล้องแกล้งเกลากาย  
คือสุริยจันทรสถิตย์” (Fine Arts Department, 2002b, p. 337) หรือ เมื่อท้าวมคธพบ
พหลวิชัยกับคาวี ว่า
		 เห็นสองตไนยไวย     วรภักตรคือแข    
ขัดแข่งศศิแถง
มุขเปรมอันสดใส
					
(Fine Arts Department, 2002b, p. 339)
		 นอกจากการเปรียบความงามของชายกับดวงจันทร์แล้ว ยังใช้พระจันทร์มา
เปรียบกับความงามของหญิงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความงามของใบหน้า ดังความ
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งามของใบหน้าจันทรที่ “งามเงือ่ นแจ่มจันทร์” (Fine Arts Department, 2002b, p. 363)
หรือ ใบหน้าของสุรสุดา “เปรมปรีดิเหมือนหมาย  ศศิแจ่มในเวหา” (Fine Arts Department, 2002b, p. 342) คุณลักษณะของดวงจันทร์คือแสงที่นวลกระจ่าง ดังนั้นดวงจันทร์
จึงสื่อถึงความงามของใบหน้าที่นวลและแจ่มใส
		 นอกจากนี้ กวียังพรรณนาความงามส่วนอื่น ๆ ของหญิง โดยเปรียบกับธรรมชาติ
คือ แขนที่อ่อนช้อย “เมื่อทอดพระกรกราย   คือดังงวงไอยรา” (Fine Arts Department,
2002b, p. 343) หรือกลิ่นผมของจันทรที่ “กลิ่นเกลี้ยงสุคนธา  ทิพยรสยิ่งยง   กว่ากลิ่น
กระบอกบง   กชเกษเอาใจ” (Fine Arts Department, 2002b, p. 351) นั่นคือ กลิ่นผม
ของจันทรที่หอมกว่าดอกบัว
		 ส่วนความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับอารมณ์จิตใของมนุษย์ พบในตอนที่พหลวิชัย
และคาวีเดินป่า เพือ่ แสวงหาเมืองครอง ระหว่างทางพบพรรณไม้ พรรณนก ดังบทพรรณนา
ว่า
		 สองสวัสดิสุนทร
วรทวัดกระษัตรีย์
           เมิลไม้พิมลมี
มโนนารถชื่นชม
ชมพรรณปักษา
วิหคาธรารมย์
           สองสวัสดิอุดม
ก็ลิลาศโชยชาย
					
(Fine Arts Department, 2002b, p. 332)
		 พรรณไม้และพรรณนกที่สวยงาม และมีชีวิตชีวา ส่งผลให้พหลวิชัยและคาวีมี
อารมณ์รื่นเริงตาม แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถโน้มน�ำอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ให้
สุข รื่นรมย์ หรือทุกข์โศกได้
			
4.2 ไพรพฤกษากับบริบททางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับวรรณคดีเรือ่ งอืน่ ๆ
สมุทรโฆษค�ำฉันท์ กวีบรรยายภาพของช้างและม้าที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ ดัง
การพรรณนาเมืองพัทธพิไสยที่มีกษัตริย์ยศภูมิครองเมืองว่า “ช้างม้ารี้พลรถรัตน์    นาเนก
สามรรถ   ด้วยหมู่พหลโยธา” (Fine Arts Department, 2002b, p. 351) ดังนั้นจึงแสดง
ให้เห็นว่าช้างและม้าคือเครื่องบ่งบอกเกียรติยศของกษัตริย์
		 ธรรมชาติกับความเชื่อในวรรณคดีเอกเรื่อง เสือโคค�ำฉันท์ แสดงจากการที่
ตัวละครใช้ดอกบัวในการตัง้ จิตอธิษฐานเพือ่ เสีย่ งทาย เพราะมีความเชือ่ เรือ่ งคุณงามความดี
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จะช่วยส่งพลังให้รวู้ า่ เกิดเหตุดรี า้ ย ดังทีพ่ หลวิชยั และคาวีเสีย่ งดอกบัวเพือ่ บอกเหตุรา้ ยดีของ
ทั้งสองไว้ว่าหาก “บัวดอกหนึ่งไซ้   พี่จักเอาไว้   ถ้าเจ้ามีทุกข์  ขุกข้องเคืองชัง  เหี่ยวแห้ง
หายรัง   รศเร้าอับอาย   ถ้าเจ้าเสวยสวัสดิ์  จงดอกบัวปัทม์   สดอยู่อย่าคลาย  กลิ่นเกลี้ยง
เสาวคนธ์   นฤมลเปรมปราย  ดอกหนึ่งเจ้าหมาย  รู้ข่าวพี่ยา” (Fine Arts Department,
2002b, pp. 344-345) การเสี่ยงดอกบัวใช้ลักษณะของความสดแทนความสุขและความ
เหี่ยวเฉาแทนเคราะห์กรรม เพื่อเป็นการบอกเหตุที่จะเกิดกับอีกบุคคลหนึ่ง
		 ส�ำหรับความสัมพันธ์ของน�้ำกับสรรพสิ่งนั้น นอกจากมนุษย์จะใช้ส�ำหรับอุปโภค
และบริโภคแล้ว น�ำ้ ยังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ ทัว่ ไปและอมนุษย์ ดังเช่นยักษ์อทุ กอมนุษย์
ที่อาศัยอยู่ในน�้ำ ยักษ์อุทกดุร้าย จับมนุษย์ในเมืองจันทบูรกินเป็นอาหาร แต่ในที่สุดคาวี
มนุษย์กส็ ามารถชนะ “ฟอนฟันฟาดขาดคอยักษ์   ด้วยเดชอนรรฆ   แห่งผูส้ ทิ ธิอวยพระพร”
(Fine Arts Department, 2002b, p. 335) ความสามารถในการฆ่าอมนุษย์และสัตว์ที่มี
รูปร่างและพลังเหนือกว่าทีอ่ าศัยอยูใ่ นน�ำ้ แสดงให้เห็นความเก่งกล้าและแสดงถึงบารมีของ
คาวี แม้มนุษย์จะเกรงกลัวธรรมชาติ สัตว์และอมนุษย์ที่มีพลังเหนือกว่า แต่ท้ายสุดมนุษย์ก็
สามารถชนะได้
		 นอกจากนีน้ ำ�้ ยังมีบทบาทส�ำคัญทีแ่ สดงถึงค่านิยมและความเชือ่ เรือ่ งน�ำ้ กับพิธกี รรม
อันเป็นสิริมงคล ดังที่มาลาทาสีลวงพระคาวีให้ท�ำพิธี “ราชประเวณี   ขึ้นเกยไชยศรี   มุรธา
สรงสนาน” (Fine Arts Department, 2002b, p. 357) การอาบน�้ำผสมด้วยดอกไม้หอม
เป็นค่านิยมที่สืบสานประเพณีกันมานานโดยเชื่อว่าเสริมสิริมงคลในการครองราชย์ของ
กษัตริยแ์ ละปรากฏเกียรติยศเกรียงไกร ประการส�ำคัญการสรงมุรธาภิเษก เป็นขัน้ ตอนหนึง่
ของพิธีบรมราชภิเษก เพื่อการเสด็จขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์ (Fine
Arts Department, 1975) ดังนั้นจึงเป็นมูลเหตุให้คาวีหลงกลมาลาทาสีได้โดยง่าย
เมื่อมาลาเผาพระขรรค์ของคาวี บัวเสี่ยงทาย “ก็เหี่ยวแห้งอับอายหายศรี”
พหลวิชยั ได้ชว่ ยเหลือ โดยใช้ “สรงด้วยชลจันทน์   ช�ำระมลทิน” (Fine Arts Department,
2002b, p. 361) อานุภาพของน�้ำผสมดอกไม้หอมยังช�ำระสิ่งชั่วร้าย และเป็นยาวิเศษช่วย
ชุบหัวใจในพระขรรค์ของคาวีให้คืนมา
4.3 ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม ในเสือโคค�ำฉันท์ปรากฏด้านเพศวิถี
โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเพศในบทอัศจรรย์ระหว่างคาวีกับจันทร “หันหื่นชื่นชม
บุษบง   กชกามอนงค์   อเนกโยกย�ำยาม” (Fine Arts Department, 2002b, p. 355) หรือ
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“เชยช่อลออเร   ณุกบุษเอมอร   เบิกบุษปก�ำจร   แลขจรจรุงใจ” (Fine Arts Department,
2002b, p. 371) กวีใช้บัวและดอกไม้ แทนเพศสรีระของหญิงเช่นเดียวกับวรรณคดีเรื่อง
อื่น ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น แต่ในวรรณคดีเรื่องเสือโคค�ำฉันท์ ยังเน้นถึงกลิ่นหอมของดอกไม้
เปรียบกับความอัศจรรย์ของความพิศวาสระหว่างชายหญิง

สรุปและอภิปรายผล
		
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไพรพฤกษากับวิถีชีวิตในวรรณคดีเอกสมัย
อยุธยาทั้ง 4 เรื่อง พบว่าธรรมชาติเอื้อประโยชน์ต่อวิถีการด�ำเนินชีวิต ส่วนด้านวรรณศิลป์
กวีได้น�ำธรรมชาติมาสื่อในรูปของภาพพจน์ เพื่อแสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดจน
ค่านิยม ความเชื่อและวิถีการด�ำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้คือ
1. ไพรพฤกษากับชีวิตมนุษย์ กวีใช้ธรรมชาติสื่อถึงมนุษย์ใน 2 ลักษณะ ลักษณะ
แรก คือความสัมพันธ์ด้านคุณลักษณะของธรรมชาติกับรูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์ทั้ง
ความอภิรมย์ และความไม่อภิรมย์ กวีน�ำธรรมชาติมาเปรียบเพื่อพรรณนาให้เห็นรูปลักษณ์
ที่งดงามของตัวละครหญิงและชาย ซึ่งมักเป็นชนชั้นกษัตริย์ แต่เมื่อตัวละครที่เป็นชนชั้นสูง
ต้องพลัดพรากจากวังไปสูป่ า่ และต้องเผชิญกับความล�ำบาก ซึง่ จะท�ำให้รปู ลักษณ์อนั งดงาม
ของตัวละครถูกท�ำลายไป ตัวอย่างเช่น พระนางผุสดีในวรรณคดีเรื่อง มหาชาติค�ำหลวง
ได้พยายามทัดทานไม่ให้บุตรและหลานออกป่า โดยพรรณนาให้เห็นรูปลักษณ์ที่ไม่งดงาม
หากบุตรและหลานต้องใช้ชวี ติ ในป่า อย่างไรก็ตามวรรณคดีทงั้ 4 เรือ่ ง ต่างมุง่ เน้นด้านความ
งามของตัวละครเป็นส�ำคัญ
ลักษณะที่สอง คือความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติภายในของมนุษย์
ได้แก่ อารมณ์ความรูส้ กึ นึกคิดต่าง ๆ ทัง้ สุข ทุกข์ เศร้า ในบางครัง้ ลักษณะธรรมชาติแวดล้อม
ได้กำ� หนดอารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์ และในท�ำนองเดียวกันอารมณ์ความรูส้ กึ ต่าง ๆ ของ
มนุษย์ก็ได้ก�ำหนดลักษณะของธรรมชาติให้ผันแปรตามไปด้วย วรรณคดีเอกทั้ง 4 เรื่อง
มุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกด้านความรักทั้งในฐานะคู่รัก ในฐานะบุพการีกับบุตรหลานและ
เครือญาติเป็นส�ำคัญ ซึ่งปรากฏทั้งความสุขจากความรัก และความเศร้าที่เกิดจาการ
พลัดพรากกับบุคคลอันเป็นที่รัก
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		 2. ไพรพฤกษากับบริบททางวัฒนธรรม วรรณคดีเอกทั้ง 4 เรื่อง สื่อให้เห็น
ว่าธรรมชาติในป่าเขาและน�้ำเป็นปัจจัยสี่ที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้
ธรรมชาติยังแสดงถึงความเชื่อและค่านิยมของมนุษย์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อ
ในด้านโชคเคราะห์ กวีใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องแสดงลางบอกเหตุ ทั้งลางดีและลางร้าย ซึ่ง
มีการแสดงออกใน 3 ลักษณะ ลักษณะแรก จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปรปรวนอย่าง
ฉับพลัน โดยไม่คาดฝัน เช่น มหาชาติค�ำหลวงในกัณฑ์มัทรี ลักษณะที่สอง ตัวละครเป็น
ผู้ก�ำหนดลักษณะของธรรมชาติเพื่อใช้ในการอธิษฐานขอพร หรือในการเสี่ยงทายถึงผล
หรือเหตุการณ์ดีร้ายในอนาคต ดังกรณีของพระลอใช้น�้ำเสี่ยงทายว่าจะมีชีวิตรอดหรือตาย
หากเดินทางไปเมืองสรอง พระลอตั้งจิตอธิษฐานด้วยการก�ำหนดลักษณะของกระแสน�้ำ
ในวรรณคดีเอกเรือ่ งเสือโคค�ำฉันท์ พหลวิชยั และคาวี ใช้ดอกบัวเสีย่ งทายเหตุรา้ ยหรือดีทจี่ ะ
เกิดกับอีกคนหนึ่ง โดยก�ำหนดจากลักษณะของดอกบัว ลักษณะที่สาม การใช้ธรรมชาติเป็น
เครื่องสักการะบูชาเพื่อตั้งมั่นไปสู่สิ่งที่ปรารถนาโดยตรง ดังที่ในอดีตชาติของพระนางผุสดี
ได้ใช้แก่นจันทร์บดสักการะบูชาและตัง้ จิตอธิษฐานขอให้เกิดเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าใน
อนาคต นอกจากนี้ ธรรมชาติที่ปรากฏในความฝันยังเป็นสัญลักษณ์ของโชคเคราะห์อีกด้วย
		 ฉากเหตุการณ์ทพี่ ระนางมัทรีคร�ำ่ ครวญและค้นหาลูกในป่า ได้แสดงถึงคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ในฐานะแม่ผรู้ กั หวงแหนและห่วงลูกยิง่ กว่าชีวติ ตนเอง จนไม่หวัน่ เกรงภัย
อันตรายจากสัตว์ร้าย หรือพระลอที่ครวญถึงพระนางบุญเหลือ ในขณะที่พระองค์เดินทาง
ถึงแม่น�้ำกาหลง ก็แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในฐานะลูกที่รักและกตัญญูต่อ
แม่เช่นกัน
ความเชื่อและค่านิยมด้านสัตว์ที่มีก�ำลัง ได้แก่ ช้างและม้า ว่าช่วยเสริมบุญบารมี
ของกษัตริย์ นอกจากนีย้ งั เชือ่ ว่าธรรมชาติมคี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ และยังเป็นทีส่ ถิตของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
จึงมีค่านิยมยกย่องและเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในการประกอบพิธีกรรมและ
การพักแรม รวมทั้งการบนบาน ค่านิยมอีกประการหนึ่งที่พบ คือการยกย่องบุญหรือ
การบ�ำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ โดยสื่อจากปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
บุญบารมีของมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าความดีส่งผลให้ธรรมชาติช่วยเหลือเกื้อกูล
		 3. ไพรพฤกษากับบริบททางสังคม กวีได้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติเป็นเครื่อง
สื่อสถานภาพและเพศสภาพของความเป็นชายและความเป็นหญิงที่สังคมก�ำหนด โดย
แสดงออกจากการประพฤติปฏิบัติตนของชายหญิงว่าควรไม่ควรตามกรอบที่สังคมวางไว้
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ในด้านสถานภาพทางสังคมนั้น หากชนชั้นกษัตริย์ถูกเนรเทศให้เข้าป่า จะถือเป็นการลด
ทอนสถานภาพ เพราะต้องใช้ชีวิตช่วยเหลือตนเองเยี่ยงสามัญชน โดยยังชีพจากสิ่งที่มีอยู่
ในป่าเขาล�ำเนาไพร ทั้งด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนใน
วรรณคดีเอกเรื่องมหาชาติค�ำหลวง
ส่วนด้านเพศสภาพนั้น ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพของป่า เป็นพื้นที่ที่
ใช้แสดงและแบ่งเขตความเป็นชายและหญิง ดังแสดงไว้อย่างเด่นชัดในวรรณคดีเอกเรื่อง
มหาชาติค�ำหลวง ลิลิตพระลอ และสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ในขณะที่ป่าเป็นพื้นที่น่ากลัวและมี
อันตราย ป่าจึงไม่ใช่พื้นที่ของหญิงที่ต้องอยู่แต่ในรั้วของบ้านและวัง แต่ป่ากลับเป็นพื้นที่
แสดงถึงคุณสมบัตขิ องชายอย่างหนึง่ คือ ต้องมีความกล้าหาญ ไม่หวัน่ เกรงต่อภยันตรายทัง้
จากสัตว์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อหญิงต้องอาศัยอยู่ในป่า การดูแลและ
การปรนนิบัติสามีและบุตร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายทั้งด้านอาหาร และการด�ำรงชีพ
อื่น ๆ ก็ยังคงเป็นบทบาทของหญิง
ส�ำหรับด้านเพศวิถนี นั้ ปรากฏการใช้ธรรมชาติในการสือ่ ถึงเพศหญิงเพศชาย และ
ความสัมพันธ์ทางเพศของชายหญิง โดยใช้ธรรมชาติทสี่ อื่ ถึงรูปลักษณะของเพศสรีระชายและ
หญิง นอกจากนี้ยังใช้พรรณนาถึงการสังวาส ตลอดจนภาวะอารมณ์พิศวาสอีกด้วย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของไพรพฤกษากับวิถีชีวิตในวรรณคดีเอกเรื่อง
มหาชาติคำ� หลวง ลิลติ พระลอ สมุทรโฆษค�ำฉันท์ และเสือโคค�ำฉันท์ มีขอ้ สังเกตว่า ตัวละคร
ชายเป็นตัวละครทีโ่ ดดเด่น โดยปรากฏจากการตัง้ ชือ่ เรือ่ ง ซึง่ ตัวละครชายมักมีรปู ร่างงดงาม
แต่ในมหาชาติค�ำหลวงไม่เน้นพรรณนารูปลักษณ์ความงามของพระเวสสันดรตัวละครชาย
อาจเป็นเพราะเน้นการบ�ำเพ็ญเพียรบารมีที่ถือเป็นคุณค่าด้านความดีของมนุษย์อย่างหนึ่ง
ในทัศนะของผู้ที่คุ้นเคยกับความสะดวกสุขสบายในวัง จะเห็นว่าการถูกเนรเทศ
เข้าพื้นที่ป่าซึ่งถือเป็นการลงโทษผู้สูงศักดิ์ ซึ่งในวรรณคดีพุทธศาสนาแสดงถึงการเสวย
กรรมของตัวละครผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ดังเช่น พระเวสสันดร และพระสมุทรโฆษ นอกจาก
นี้ธรรมชาติยังเป็นบททดสอบ บทพิสูจน์ความอดทนของสตรี เช่น พระนางมัทรี เมื่อ
อยู่ในวัง คือกษัตรีย์ผู้มีบริวารคอยปรนนิบัติดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่าง แต่เมื่ออยู่ในเขา
วงกต พระนางมัทรี คือภรรยาและมารดาผู้ซึ่งมีหน้าที่ปรนนิบัติสามีและบุตร บทบาท
ดังกล่าวนี้แสดงถึงพลังแห่งความภักดีของหญิงที่มีต่อสามีและพลังรักที่มีต่อบุตร หรือ
พระนางพินทุมดีในวรรณคดีเอกเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ เมื่อพรากกับสามีผู้น�ำพาชีวิต
พระนางต้องระหกระเหินในป่าอย่างเดียวดาย แต่พระนางมิได้รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะมี
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ธรรมชาติเป็นเพื่อนจึงท�ำให้มีความหวังที่จะพบกับสามี
ประการส�ำคัญ ธรรมชาติยงั เป็นตัวก�ำหนดความตระหนักรูใ้ นความจริง ดังแสดง
อย่างโดดเด่นในวรรณคดีเอกเรื่องมหาชาติค�ำหลวง ซึ่งแม้จะมีฉากธรรมชาติอันเด่นชัด
ในกัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์จุลพนและกัณฑ์มหาพนก็ตาม แต่ในกัณฑ์อื่น ๆ กวีก็ได้แทรก
ธรรมชาติไว้ จึงกล่าวได้วา่ ธรรมชาติสมั พันธ์กบั การบ�ำเพ็ญเพียรธรรม ทัง้ นีเ้ พราะความสงัด
ท�ำให้เกิดความสงบและปัญญาสมาธิ หากมองในมุมว่า ธรรมะ คือ “ความจริง” (Royal
Institute, 2003, p. 553) การตระหนักรู้ ย่อมได้จากธรรมชาติ คือ “สิ่งที่เกิดมีและเป็น
อยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้น ๆ, ภาพภูมิประเทศ. ว. ที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง” (Royal
Institute, 2003, p. 554) ฉะนั้นธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งจึงเป็นความรู้ ที่น�ำไปสู่
ความเข้าใจในแก่นสารของสัจจธรรม คือ ความเป็นธรรมดา
ในด้านป่าหิมพานต์นนั้ มีขอ้ สังเกตว่า แม้วา่ ป่าหิมพานต์ จะแสดงถึงความงดงาม
เป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สายธาร และเป็นที่อยู่ของสัตว์ อมนุษย์ต่าง ๆ
รวมทั้งมนุษย์แล้ว ทุกสรรพสิ่งในป่าหิมพานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอมนุษย์ เช่น วิทยาธรใน
วรรณคดีเอกเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ก็มีธรรมชาติภายใน ได้แก่ ความคิดอารมณ์ความรู้สึก
เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังเห็นได้จากรณาภิมุขที่โศกเศร้าเพราะพรากกับนางอันเป็นที่รัก
หรือวิทยาธรชื่อรณบุตรที่ท�ำร้ายรณาภิมุขกับวิทยาธรที่ลักพระขรรค์วิเศษพระสมุทรโฆษ
ก็มีลักษณะธรรมชาติด้านมืดเช่นมนุษย์ทั่วไปเช่นกัน
ในวรรณคดีเรือ่ งเสือโคค�ำฉันท์ กวีได้สอื่ ธรรมชาติของมนุษย์กบั สัตว์วา่ มีลกั ษณะ
ร่วมกัน คือ ความหิว ความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ความโกรธแค้น และขาดการ
ยับยั้งชั่งสติ แม้ลูกเสือและลูกโคจะน่ายกย่องในคุณธรรมความกตัญญูที่มีต่อแม่โค แต่ก็
ไม่อาจสรรเสริญได้ เพราะการก่อมาตุฆาตซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 อย่าง ของอนันตริยกรรม คือ
“กรรมหนัก, กรรมทีเ่ ป็นบาปหนักทีส่ ดุ ตัดทางสวรรค์ ตัดทางนิพพาน กรรมทีใ่ ห้ผลคือ ความ
เดือดร้อนไม่เว้นระยะเลย” (Phra Brahmagunabhorn, 2008, p. 486) ดังนั้นการที่ฤๅษี
ได้ชบุ ลูกเสือและโคเป็นมนุษย์ จึงเป็นการมอบโอกาสในการใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ ดังความ
ว่า “ชอบเชิงบแผกผลู  มูลมรรคทางธรรม์” (Fine Arts Department, 2002b, p. 328)
ลักษณะอันโดดเด่นประการหนึ่งของวรรณคดีทั้ง 4 เรื่อง คือการใช้ธรรมชาติ
เพื่อแสดงแสนยานุภาพและแสดงถึงอ�ำนาจบารมีของผู้มีบุญ ซึ่งจะเป็นชนชั้นสูงและ
ชนชั้นกษัตริย์ ได้ใช้ความกว้างใหญ่และความแข็งแกร่งของธรรมชาติ เช่นภูเขา แม่น�้ำเป็น
ปราการป้องกันเมือง ประการส�ำคัญการใช้ช้างและม้า เพื่อเป็นเครื่องเสริมบารมีอย่าง
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หนึ่งของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้น เป็นความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระราชาตามแนวคิดของ
จักรพรรดิราช ดังที่ Phra Brahmakunabhorn (2008, p. 59) กล่าวถึงพระจักรพรรดิ หรือ
พระราชาธิราชว่าต้องมีรตั นะเจ็ดประการประจ�ำพระองค์ ในจ�ำนวนนัน้ คือ “ช้างแก้ว” และ
“ม้าแก้ว” ดังนัน้ ช้างและม้าจึงแสดงถึงความยิง่ ใหญ่แห่งพระราชอ�ำนาจและพระเกียรติยศ
ของกษัตริย์ นอกเหนือไปจากใช้ชา้ งและม้าเพือ่ แสดงแสนยานุภาพด้านการศึกสงครามแล้ว
สัตว์ทั้งสองชนิดยังใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ดังที่ปรากฏในตอนที่ตัวละครที่เป็นชนชั้น
กษัตริย์เดินป่า
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือน�้ำในวรรณคดีสมัยอยุธยาทั้ง 4 เรื่อง นอกจาก
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ทั้งในด้านปัจจัยสี่ ด้านความเชื่อ และการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว
น�้ำยังสัมพันธ์กับเพศสภาพอีกด้วย ดังเช่นในวรรณคดีเอกเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ กวีกล่าว
ถึงพระราชพิธีแข่งเรือพระที่นั่งเสี่ยงทายในเดือน 11 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือนว่า พิธีแข่งเรือนี้ ปรากฏในกฎ
มนเทียรบาล สมัยครั้งกรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) ว่า
เดือน 11 การอาษยุชพิธี มีโหม่งครุ่มซ้ายขวาระบ�ำมโหระทึก
อินทรเภรีดนตรี เช้าทรงพระมหามงกุฎราชาปโภค กลางวันทรงพระ
สุพรรณมาลา เย็นทรงพระมาลาสุกหร�ำ่ สะพักชมพู สมเด็จพระอัครมเหสี
พระภรรยาทรงสุวรรณมาลานุ่งแพรลายทองทรงเสื้อ พระอัครชายาทรง
พระมาลาราบนุ่งแพรดารากรทรงเสื้อ ลูกเธอหลานเธอทรงศรีเภทมวย
ทรงเสื้อ พระสนมใส่สนองเกล้าสะพักสองบ่า  สมรรถไชยเรือต้น ไกรสร
มุขเรือสมเด็จพระอัครมเหสี สมรรถไชย ไกรสรมุขนั้นเป็นเรือเสี่ยงทาย
ถ้าสมรรถไชยแพ้ไซร้ ข้าวเหลือเกลืออิ่มสุขเกษมเปรมประชา  ถ้าสมรรถ
ไชยชนะไซร้ จะมียุค (Vajirayana, n.d.)
หากพิจารณาตามความข้างต้น เรือสมรรถไชยเป็นเรือพระที่นั่งของพระมหา
กษัตริย์ และเรือไกรสรมุขเป็นเรือพระที่นั่งของพระอัครมเหสี ซึ่งใช้ในการเสี่ยงทายเกี่ยว
กับการเกษตร หากเรือไกรสรมุขชนะ ในปีนั้น ๆ ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะพืช
ผลาหารจะอุดมสมบูรณ์ แต่หากเรือสมรรถไชยชนะ ในปีนั้น ๆ บ้านเมืองจะเกิดแล้งเข็ญ
ประชาชนอดอยาก ผลดีรา้ ยของพิธกี รรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หญิงเป็นตัวแทนแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ของน�้ำ และผลิตผลทางการเกษตร เมื่อพิจารณาค�ำเรียกชื่อล�ำน�้ำว่า “แม่น�้ำ”
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หรือ “แม่คงคา” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำเรือว่า “แม่ย่านาง” นั้น จะเห็นความสอดคล้อง
ในบทบาทหน้าที่อันส�ำคัญของหญิงว่าคือผู้ให้ก�ำเนิดสรรพสิ่ง และสรรพชีวิตในโลก พิธี
อาสยุชในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ปรากฏว่าเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ชนะ
เพื่อท้าวเธอจะมีไชยพราย

พระยศฦๅสาย

สมรรถไชยมีไชย
ให้โลกทั้งภูวนัตไตร

รู้ว่าท้าวไท

จะมล้างนิกรศัตรู
			

(Fine Arts Department, 2002b, p. 132)

เหตุการณ์นี้ เป็นการเน้นถึงสถานภาพของพระสมุทรโฆษว่าเป็นกษัตริยท์ ยี่ ง่ิ ใหญ่
เหนืออุปสรรคและข้าศึกทั้งปวง เพราะพระสมุทรโฆษ คือพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาเพื่อบ�ำเพ็ญ
บารมี ฉะนั้นบารมีของพระองค์จึงอยู่เหนือค�ำท�ำนายในการเสี่ยงทาย เพราะเมืองพรหม
นครมิได้เกิด “ยุค” กลับมีแต่ “สุขสัตว์ไพรไศลส�ำราญ  น�้ำไหลทะธาร  สุทธิใสเสมอกรอง”
(Fine Arts Department, 2002b, p.132) ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและน�้ำ เป็นแหล่ง
อาศัยของหมูส่ ตั ว์ตา่ ง ๆ แสดงถึงบุญญาธิการของพระสมุทรโฆษ จากกรณีดงั กล่าวแสดงให้
เห็นว่า ทัง้ ชือ่ เรือ่ งวรรณคดีทตี่ งั้ ตามชือ่ ของตัวละครเอกชายและสาระของเรือ่ ง ล้วนเป็นพืน้ ที่
แห่งความยิ่งใหญ่ของชายที่อยู่เหนือหญิงและอยู่เหนือค�ำท�ำนาย
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับไพรพฤกษาในวรรณคดีเอกสมัยอยุธยาทั้ง 4 เรื่อง
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ประจักษ์ในคุณและค่าของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแสดงว่าธรรมชาติ
กับมนุษย์ต่างเกื้อหนุนกัน ในขณะที่มนุษย์ด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วยธรรมชาติ ในท�ำนองเดียวกัน
ธรรมชาติด�ำรงอยู่ได้ก็เพราะมนุษย์ตระหนักและส�ำนึกในคุณค่าของธรรมชาติเช่นกัน
กวีใช้ศิลปะในการพรรณนาความรื่นรมย์ของธรรมชาติในลักษณะของการประดับตกแต่ง
โดยกลวิธขี องการเล่นค�ำ ซ�ำ้ ค�ำ ซ�ำ้ พยัญชนะของชือ่ พืชและสัตว์ มาอยูร่ ว่ มกันเพือ่ สือ่ ถึงภาพ
ความอุดมสมบูรข์ องธรรมชาติ จึงเป็นหลักฐานทีแ่ สดงถึงทัศนะของกวีและสังคมในสมัยนัน้
ว่าตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ กวีมีความแยบยลในการธ�ำรงรักษาธรรมชาติโดยอ้อม
ด้วยการใช้วรรณศิลป์โน้มน�ำอารมณ์ให้ผเู้ สพได้มอี ารมณ์ความรูส้ กึ คล้อยตาม และตระหนัก
ในความส�ำคัญของธรรมชาติ ในขณะเดียวกันกวีกใ็ ช้ธรรมชาติแสดงถึงคุณค่าของมนุษย์ดา้ น
ความยิ่งใหญ่แห่งคุณงามความดีและวิบากกรรมของตัวละคร ดังเช่น ธรรมชาติหวั่นไหว
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เมื่อรับรู้ถึงการกระท�ำอันน่าอัศจรรย์ของพระเวสสันดรในการบ�ำเพ็ญทานบารมีและรับรู้
ความทุกข์เศร้าของกัณหาชาลีและพระนางมัทรี
นอกจากนี้กวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ยังใช้ความเชื่อและความย�ำเกรงในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาติว่าคอยปกปักรักษาธรรมชาติที่แวดล้อมตัว ทั้งนี้เพื่อ
ควบคุมจิตส�ำนึกของมนุษย์ในการด�ำรงรักษาภูเขาป่าไม้สายธาร ความเชื่อและการยกย่อง
ธรรมชาตินไี้ ม่ได้มเี ฉพาะในวรรณคดีไทย แต่ยงั พบในวรรณคดีตะวันตก ดังที่ Fagan (2000)
กล่าวถึงไว้วา่ ธรรมชาติมกั ใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญส�ำหรับสร้างสรรค์ศลิ ปะและกวีนพิ นธ์ ส�ำหรับ
กวีนิพนธ์ของอังกฤษในยุคโรแมนติก ได้ยกย่องธรรมชาติให้เป็นพระเจ้า (apotheosis)
ธรรมชาติเป็นทั้งแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ส�ำคัญยิ่งของกวี ฉะนั้นธรรมชาติจึงย่อมมี
ความสัมพันธ์กบั วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ในทุกกิจวัตรและทุกมุมมองของชีวติ อยูเ่ สมอ
มา กวีในฐานะมนุษย์จงึ ได้ใช้วรรณศิลป์เพือ่ ธ�ำรงธรรมชาติ และธรรมชาติกไ็ ด้เกือ้ กูลต่อการ
ด�ำรงชีวิตของมนุษย์
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