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Abstract
The purpose of this research was to study the values of royal eulogy in
Lilit Phaya Ngam Mueang focusing on the composition of literary content and
the literary arts. The study shows that 1) the composition of literary content
in the Lilit Phaya Ngam Mueang was authored by Uae Maneerat, who is the
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ลิลิตพญาง�ำเมือง: คุณค่าแห่งวรรณคดียอพระเกียรติ” โดย
ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
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Phayao native poet, totally in 263 parts of Lilit Suphap type in 1995. The aim
of this literature is to eulogize Phaya Ngam Mueang and King Ramkhamhaeng.
The writing language in the literature mostly uses the standard Thai words,
but some are in the Northern Thai Dialect. In the point of theme and plot,
it descrbes biography of Phaya Ngam Mueang, and the main charactors are
Phaya Ngam Mueang, King Ramkhamhaeng, and Nang Ua. Moreover, nature
and culture are presented as the important scenes in the literature. Also, 2)
in the literary arts, it was found that the poet uses two types of writing style.
In the first one, the words style, the poet uses sound rhyme, repeating words,
reduplicated words, and variation of tones, while in the texts style, the poet
uses phrase, figure of speech, sentiment and poetic diction.
Keywords: Lilit Phaya Ngam Mueang, Value, Literary Arts, Royal Eulogy

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของวรรณคดียอพระเกียรติเรื่อง
ลิลิตพญาง�ำเมืองในด้านองค์ประกอบเนือ้ หาและภาษาวรรณศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์
ประกอบเนือ้ หาพบว่า เอื้อ มณีรัตน์ กวีชาวพะเยาเป็นผู้แต่ง โดยมีลักษณะการแต่งเป็น
ลิลิตสุภาพ ประกอบด้วย ร่ายสุภาพกับโคลงสุภาพรวมจ�ำนวน 263 บท แต่งใน พ.ศ.2538
จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อเทิดพระเกียรติพญาง�ำเมืองและพ่อขุนรามค�ำแหงโดยใช้ถ้อยค�ำ
ภาษาไทยมาตรฐานเป็นหลักและใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือปะปน ด้านแก่นเรือ่ งและ
โครงเรือ่ งเป็นการน�ำเสนอพระราชประวัตขิ องพญาง�ำเมือง มีตวั ละครส�ำคัญ คือ พญาง�ำเมือง
พ่อขุนรามค�ำแหง และนางอั้ว มีฉากส�ำคัญ คือ ฉากธรรมชาติ กับฉากทางวัฒนธรรม และ
2) คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ พบว่ากวีใช้ภาษาวรรณศิลป์ 2 ลักษณะ คือ ค�ำวรรณศิลป์ใช้คำ�
สัมผัสทางเสียง ค�ำซ�้ำกับค�ำซ้อน และค�ำเล่นเสียงวรรณยุกต์ ส่วนความวรรณศิลป์ใช้โวหาร
ภาพพจน์ และรสวรรณคดีกับกวีโวหาร
ค�ำส�ำคัญ: ลิลิตพญาง�ำเมือง, คุณค่าและวรรณศิลป์, วรรณคดียอพระเกียรติ
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บทน�ำ
พญาง�ำเมืองทรงเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นพะเยา มีพระราชบิดาทรงพระนาม
ว่าพญามิ่งเมือง เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 14 พรรษา ทรงศึกษาศิลปวิทยากับพระฤๅษีอิสิ
ตนที่ดอยด้วน กระทั่งพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงเข้าเป็นศิษย์ในส�ำนักสุกทันตฤๅษี แห่ง
กรุงละโว้หรือลพบุรี โดยมีพระสหายส�ำคัญร่วมส�ำนัก คือ พญามังรายแห่งอาณาจักร
ล้านนา และพ่อขุนรามค�ำแหงแห่งอาณาจักรสุโขทัย หลังจากพญามิ่งเมืองสวรรคตใน
พ.ศ.1801 พญาง�ำเมืองก็เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาจนกระทั่ง พ.ศ.1841 ตลอดระยะ
เวลา 40 ปีที่พญาง�ำเมืองทรงด�ำรงสถานะกษัตริย์นั้น แคว้นพะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก
ทรงปกปักรักษาบ้านเมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของไพร่ฟา้ ประชาชน ส่งผลให้แคว้นพะเยา
มีความเป็นปึกแผ่นกว่าทุกยุคสมัย แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตล่วงแล้วกว่าเจ็ดศตวรรษ แต่
พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ ยังจ�ำหลักอยู่ในจิตใจและความทรงจ�ำของชาวพะเยา
มาทุกยุคสมัยตราบจนปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางราชการคือจังหวัดพะเยาร่วมกับประชาชน
ชาวพะเยา ได้สร้างอนุสาวรียพ์ ญาง�ำเมืองไว้สองแห่ง แห่งแรกประดิษฐานอยูท่ สี่ วนสาธารณะ
หน้ากว๊านพะเยา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2527 และแห่งที่สองสร้างเมื่อ พ.ศ.2560
ประดิษฐานอยู่บริเวณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่พระองค์สิ้นพระชนม์ คือ ริมแม่น้�ำงาว ใกล้วัด
ท่านาค บ้านทุ่งศาลา ต�ำบลนาแก อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
เอื้อ มณีรัตน์ เป็นกวีแห่งเมืองพะเยา ประทับใจและเลื่อมใสศรัทธาในพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพญาง�ำเมือง ก่อเกิดแรงบันดาลใจจึงประพันธ์ลิลิตพญาง�ำเมือง เพื่อ
ยอพระเกียรติพญาง�ำเมือง และสืบทอดมรดกงานกวีนิพนธ์แห่งอาณาจักรล้านนาเอาไว้ ดัง
ทีว่ า่ “สารศรีสบื กวีวร ทศลักษ์ เกษตรนา โคลงร่ายรังรักษ์ไว้ วากย์ไว้วงศ์เมือง” (Maneerat,
1995, p.38) ทั้งนี้ลิลิตพญาง�ำเมืองประกอบด้วยค�ำโคลงและร่ายจ�ำนวน 263 บท จัดเป็น
วรรณคดีลิลิตที่มีตัวบทสมบูรณ์ อุดมคุณค่าทางวรรณศิลป์ สังคม และวัฒนธรรม แสดงถึง
อัจฉริยลักษณ์ของกวี แต่แพร่หลายอยูใ่ นวงแคบ ยังไม่มกี ารศึกษาเชิงวิชาการ ดังนัน้ การ
วิจยั ในครั้งนี้จึงศึกษาคุณค่าแห่งวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องลิลิตพญาง�ำเมือง เพื่อเผยแพร่
สู่สังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
พญาง�ำเมือง
ง�ำเมือง

1. เพือ่ ศึกษาคุณค่าด้านองค์ประกอบเนือ้ หาของวรรณคดียอพระเกียรติเรือ่ งลิลติ
2. เพือ่ ศึกษาคุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ของวรรณคดียอพระเกียรติเรือ่ งลิลติ พญา

วิธีด�ำเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเอกสารหรือตัวบท แล้วน�ำ
เสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. อ่านท�ำความเข้าใจตัวบทเรื่องลิลิตพญาง�ำเมืองอย่างละเอียด
3. วิเคราะห์วิจารณ์คุณค่าวรรณคดียอพระเกียรติเรื่อง “ลิลิตพญาง�ำเมือง” 2
ประเด็น ดังนี้
		 3.1 คุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาของวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องลิลิต
พญาง�ำเมือง
		 3.2 คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ของวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องลิลิตพญา
ง�ำเมือง
4. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ทราบคุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาของวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องลิลิต
พญาง�ำเมือง
2. เข้าใจซาบซึง้ คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ของวรรณคดียอพระเกียรติเรือ่ งลิลติ
พญาง�ำเมือง
3. ได้ธ�ำรงและสืบทอดวรรณคดีลายลักษณ์ภาคเหนือของจังหวัดพะเยา
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คุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาของวรรณคดียอพระเกียรติ
เรื่องลิลิตพญาง�ำเมือง
โดยเนื้อแท้ของวรรณคดีนั้นมีคุณค่าในด้านความรู้หรือปัญญาความรู้ รวมทั้ง
ความรู้สึกหรืออารมณ์และจิตใจ (Sthirakoses, 1966, pp.4-5) เมื่อน�ำแนวคิดดังกล่าวมา
ศึกษาลิลติ พญาง�ำเมืองในคุณค่าด้านรูปแบบและกลวิธที างวรรณศิลป์ พบคุณค่าทีเ่ ห็นได้เด่น
ชัด 5 ประการ ได้แก่ ผู้ประพันธ์ ลักษณะการประพันธ์ ช่วงเวลาประพันธ์และจุดมุ่งหมาย
ของการประพันธ์ ภาษาที่ใช้ประพันธ์ และองค์ประกอบวรรณคดี กล่าวรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ประพันธ์
ในตอนปัจฉิมพจน์บอกไว้ชัดเจนว่า ผู้ประพันธ์ลิลิตพญาง�ำเมือง คือ เอื้อ
มณีรัตน์ ดังค�ำโคลงว่า
เอื้อ
คือชื่อม่อนข้า
คนคิด เขียนแฮ
มณีรัตน์
นามสกุลนิตย์
เนื่องไซร้
ผู้
ใดอ่านลิลิต
เล็งพบ ผิดพ่อ
แต่ง 		
ตัดเติมต่อให้
ถูกถ้วนควรความ
											
(Maneerat, 1995, p.38)
เอื้อ มณีรัตน์ กล่าวอัตชีวประวัติไว้ในบทน�ำของลิลิตพญาง�ำเมืองว่า เกิดเมือ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2470 ณ บ้านสันคอกช้าง ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จบชั้น
ประถมศึกษาจากโรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ และชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
จนส�ำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม จากนั้นเข้าศึกษาต่อจนได้รับ
ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยมเมือ่ พ.ศ.2497 และเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนส�ำเร็จการศึกษาเมือ่ พ.ศ.2516 (Maneerat, 1995,
p.1)
หลังจากเอื้อ มณีรัตน์ ได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมศึกษาเมื่อ พ.ศ.
2488 ปีต่อมาก็เข้ารับราชการครูกรมสามัญศึกษา สอนที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ�ำเภอ
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พะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2505 ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงค�ำวิทยาคม อ�ำเภอ
เชียงค�ำ จังหวัดเชียงราย (หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นต้นมา อ�ำเภอพะเยาได้ยกฐานะ
เป็นจังหวัดพะเยา) พ.ศ.2518 ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อ�ำนวยการที่โรงเรียนจักรค�ำ
คณาทร อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน แล้วย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ 3 วิทยาลัยครู
เชียงใหม่ ตัง้ แต่ พ.ศ.2522-2525 ในทีส่ ดุ ก็ลาออกมาเป็นข้าราชการบ�ำนาญก่อนเกษียณอายุ
ราชการ (Maneerat, 1995, p.2)
เอื้อ มณีรัตน์ ประกอบอาชีพหลักเป็นครู สอนหนังสือทั้งระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันก็เป็นกวีด้วย ได้แต่งวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น ลพบุรคี ำ� โคลง
นิราศปักษ์ใต้ นิราศพระบาทตากผ้า ล�ำน�ำล้านนา เพลงช่างฟ้อนเชียงใหม่ เพลงราตรีทฝี่ ง่ั กว๊าน
เพลงเชียงค�ำร�ำลึก เพลงมาร์ชหอพระ เพลงน�้ำตกภูซาง เพลงแหล่งสวรรค์เมืองพะเยา และ
ลิลติ พญาง�ำเมือง (Maneerat, 1995, p.2) ครูเอือ้ มณีรตั น์ ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม
2544 (Chaidarun, 2006, p.184)
ณ วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิต ต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีอาคารหลังหนึ่ง เป็นสถานที่เก็บกระดูกของครูเอื้อ มณีรัตน์ ภายในมีแผ่น
ศิลาจ�ำหลักภาพครูเอื้อ มณีรัตน์ พร้อมบอกประวัติย่อเอาไว้ ใกล้กันมีแผ่นศิลาจารึกบทกวี
เรื่อง “ณ แห่งนี้” แต่งเป็นกลอนสุภาพ จ�ำนวน 3 บท ข้อความศิลาจารึกบทกวีดังกล่าวมี
ดังนี้
				

ณ แห่งนี้

ณ แห่งนี้ที่ฉันใฝ่ฝันหา		
หมายทอดร่างกลางไพรอยู่ในแดน
ให้ส�ำเนียงเสียงแมลงในแหล่งป่า
เอาศิลาผาลาดเป็นภาชน์รอง
เอาน�้ำค้างพร่างพร้อยที่ย้อยหยด
เอาเศษไม้ในป่ามากองกัน		

จะได้มาผ่อนพักเพราะรักแสน
ที่เหมือนแม้นปรางค์มาศปราสาททอง
กล่อมวิญญาณ์ย้อมกมลไม่หม่นหมอง
อัฐิของข้าไว้ในไพรวัน
หยาดรินรดเป็นสายสุหร่ายสวรรค์
เป็นไม้จันทน์จุดเพลิงเชิงตะกอน

กล่าวได้วา่ เอือ้ มณีรตั น์ มีความผูกพันกับเมืองพะเยาเป็นอันมาก แม้ในยามล่วง
ลับไปแล้ว ยังได้สงั่ บุตรหลานน�ำเถ้ากระดูกของตนฝากไว้ในผืนแผ่นดินเมืองพะเยา สะท้อน
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ให้เห็นว่าในยามมีชวี ติ อยูม่ คี วามรักความภูมใิ จในแผ่นดินถิน่ พะเยา ย่อมเทิดทูนพญาง�ำเมือง
เป็นอย่างยิ่งด้วย จึงแต่งลิลิตพญาง�ำเมืองเอาไว้ให้เป็นผลงานวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าที่
ยกย่องได้ว่าเป็นงานวรรณคดีเรื่องหนึ่งสืบไป
2. ลักษณะการประพันธ์
ลิลิตพญาง�ำเมืองแต่งด้วยค�ำประพันธ์ร้อยกรองประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบ
ด้วยร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ รวม 263 จ�ำนวนบทของ
ค�ำประพันธ์แต่ละชนิด ประกอบด้วย ร่ายสุภาพ 47 บท โคลงสองสุภาพ 62 บท โคลงสาม
สุภาพ 63 บท และโคลงสี่สุภาพ 91 บท เมื่ออ่านวิเคราะห์บทประพันธ์ลิลิตพญาง�ำเมือง
ทั้ง 263 บท พบว่า กวีแต่งได้ถูกต้องฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสาม
สุภาพ และโคลงสี่สุภาพทุกประการ ไม่มีจุดผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อก�ำหนด
ตัวอย่างบทประพันธ์ร่ายสุภาพ ซึ่งกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมืองพะเยา
บทประพันธ์มีดังนี้
สมัยกาลผ่านคล้อย
เนื่องนานเนาสืบต่อ
รุ่งเรืองโภไคศวรรย์
สาวสุรางค์บ�ำเรอ
สนิทสนองเสน่หา
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

				

เจ็ดร้อยห้าสิบปี
แต่พ่อขุนจอมธรรม
อนันต์ทรัพย์ศฤงคาร
ปรนเปรอบาทยุคล
คู่ชีวานิตย์เนือง
ไพร่ไทยชมชื่นช้อย

ยังมีราชาอาจ
เสวยราชย์เมืองพะเยา
ล�ำดับที่สิบเอ็ด
นามสมเด็จมิ่งเมือง
บริพารพฤฒามาตย์ ก� ำ นั ล นาฏสนมนาง
มิ่งวิมลมเหสี
นามเทวีค�ำฟอง
มิ่งเมืองเจ้าจอมคน มีกมลเยือกเย็น
พระบาทมีบุตรน้อย หนึ่งล�้ำลักขณา ยิ่งแล
(Maneerat, 1995, pp.1-2)

ตัวอย่างบทประพันธ์โคลงสองสุภาพ ที่กล่าวถึงความรักผูกพันระหว่างพญาง�ำ
เมืองกับพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มีบทประพันธ์ดังนี้
ผูกพันฉันเพื่อนแท้ 		
กับเจ้าง�ำเมือง
		
ไป่เคยเคืองขัดข้อง		
ร่วมท้องเดียวกัน 			
		

ใกล้ชิดสนิทแล้
เป็นดั่งพี่กับน้อง
ฉะนั้นแล

(Maneerat, 1995, p.9)

ตัวอย่างบทประพันธ์โคลงสามสุภาพ เนือ้ หากล่าวถึงขุนลัวะกับกวานมอยผูเ้ ป็น
บุตรชายวางแผนช่วงชิงนางอั้ว บทประพันธ์มีดังนี้
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ตกลงใจร่วมกัน
จักออกเดินทางไซร้
		
จัดสายจรสู่เวียง
รู้ก�ำหนดวันแท้
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คอยที่วันอ่อนไท้
สืบให้แน่นอน ก่อนนา
เอียงโสตฟังข่าวแล้
จุ่งแจ้งเร็วพลัน
(Maneerat, 1995, p.14)

ตัวอย่างบทประพันธ์โคลงสีส่ ภุ าพ เนือ้ หากล่าวถึงขบวนเสด็จของพญาง�ำเมืองครัง้
เสด็จไปสู่ขอนางอั้วยังหิรัญนครเงินยางเชียงแสน มีบทประพันธ์ดังนี้
		
เกรียวกราวฉาวฉ่าอื้อ
โห่สนั่นเมทนีดล
คลาเคลื่อนเลื่อนรี้พล
เพียงพกแผ่นฟ้าฟื้น
				

อึงอล
ครั่นครื้น
พรึบสะพรั่ง
ฝุ่นฟุ้งกระจายจร

(Maneerat, 1995, p.16)

กวีรงั สรรค์ลลิ ติ พญาง�ำเมืองตามแบบวรรณคดีลลิ ติ โบราณ เช่น ลิลติ พระลอ ลิลติ
เพชรมงกุฎ และลิลิตตะเลงพ่าย ใช้ร่ายสุภาพเป็นบทประณามพจน์ และใช้โคลงสี่สุภาพเป็น
บทปัจฉิมพจน์
บทประณามพจน์ มีดังนี้
		 ศรีศรีสยามยศ
		
		
		
		
		
		

เกียรติปรากฏก้องไกล
คนคับคั่งเขตขัณฑ์ จอแจจันอึงอล
ไป่หยุดยั้งวันยาม ทุกเขตคามสถาน
คือยุบลบอกเหตุ
เศรษฐกิจไทยก้าวรุด
เทศเททุนทุ่มทบ
สบยุคโลกาภิวัตน์
ทุกศาสน์สมานไมตรี ไป่มีแบ่งเชื้อชาติ
เพราะบพิตรผ่านฟ้า ช่วยคุ้มครองประชา

				

ทันสมัยเสมอเทศ
เกลื่อนด้วยคนแลรถ
อาคารเงื้อมงอกผุด
ดุจพยัคฆ์องอาจ 		
พิพัฒน์รุ่งเรืองโรจน์
จงรักราชร่วมกัน 		
ราษฎร์แล

วิเศษวิศาลทรัพย์
ทุกทิศทศเที่ยวไขว่
ดุจดอกเห็ดหน้าฝน
เผ่นผงาดผยองเดช
โชติช่วงชัชวาล
ต่างสุขสันต์ทั่วหน้า
(Maneerat, 1995, p.1)

บทประณามพจน์ข้างต้นมีเนื้อหากล่าวถึงประเทศไทยหรือสยาม เป็นชาติ
ที่มีเกียรติยศเทียบเท่าอารยประเทศ เจริญรุ่งเรืองด้านทรัพยากร การคมนาคม และ
การก่อสร้าง สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการความก้าวหน้าของบ้านเมือง นายทุนต่างชาติ
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เข้ามาลงทุนทางเศรษฐกิจ ผู้คนอยู่อาศัยกันด้วยความรัก ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนา
บั ง เกิ ด ความร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข โดยทั่ ว กั น ทั้ ง นี้ ก็ ด ้ ว ยพระบารมี แ ห่ ง พระมหากษั ต ริ ย า
ธิราชเจ้า ช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
บทปัจฉิมพจน์ แต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ จ�ำนวน 3 บท
บทแรกกล่าวบอกนามผู้ประพันธ์ ดังค�ำโคลงที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อผู้ประพันธ์ ส�ำหรับค�ำ
โคลงบทปัจฉิมพจน์อีก 2 บท มีดังนี้
		ส�ำเนียงเวียงสมุทรแก้ว
เตือนแต่งซึ่งสารา		
รวมยี่สิบสามทิวา		
จึงจบต�ำนานกี้		
		
ปรับปรุงแปลงเปลี่ยนบ้าง
เพื่อเทิดเกียรติภูธร
สารศรีสืบกวีวร		
โคลงร่ายรังรักษ์ไว้		

กัลยา- ณมิตรแฮ
เรื่องนี้
เวียนครบ
ก่อนโน้นนานเนา
บางตอน
ทวิไท้
ทศลักษ์ เกษตรนา
วากย์ไว้วงศ์เมือง

								(Maneerat, 1995, p.38)
จากค�ำโคลงข้างต้น บทแรกเป็นการบอกมูลเหตุแห่งการประพันธ์ว่า พ.ต.อ.
(พิเศษ) ส�ำเนียง เวียงสมุทร ผู้เป็นสหายของกวี ได้ขอให้กวีแต่งลิลิตพญาง�ำเมือง กวีจึง
ลงมือแต่งจนกระทั่งจบเรื่องอย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลาเพียง 23 วัน ส่วนค�ำโคลงบทที่สอง
บอกวัตถุประสงค์การแต่งว่า เพื่อยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พญาง�ำ
เมืองแห่งเมืองพะเยา และพ่อขุนรามค�ำแหงแห่งกรุงสุโขทัย อีกทัง้ เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ มรดก
ภูมิปัญญาด้านงานกวีอันมีคุณค่าของอาณาจักรล้านนาเอาไว้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ได้พจิ ารณาตรวจสอบบนเงือ่ นไขทีว่ า่ กรณีใดกวีใช้รา่ ยสุภาพ
โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสีส่ ภุ าพ พบว่าตอนเริม่ ต้นบทประณามพจน์ดงั บท
ประพันธ์ที่กล่าวแล้วข้างต้น กวีใช้ร่ายสุภาพ ในส่วนเนื้อหาต่อมาของบทประณามพจน์ใช้
โคลงเรียงตามล�ำดับ คือ โคลงสองสุภาพ โคลงสี่สุภาพ และโคลงสามสุภาพ ส่วนบทปัจฉิม
พจน์กวีใช้ค�ำประพันธ์ลักษณะเดียวคือโคลงสี่สุภาพ ดังบทประพันธ์ที่ได้กล่าวแล้ว ทั้งนี้กวี
อาจได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีโบราณ เช่น “ลิลิตพระลอ” วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
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และ “ลิลิตตะเลงพ่าย” วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ในส่วนเนื้อหาของลิลิตพญาง�ำเมือง กวีใช้สลับกันทั้งร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ
โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ ไม่ได้แยกว่าเมื่อกล่าวเนื้อหาอย่างหนึ่ง จะใช้ฉันทลักษณ์
อย่างหนึ่ง อันสะท้อนให้เห็นว่า กวีสามารถประกอบสร้างเนื้อหาของลิลิตพญาง�ำเมือง โดย
ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสี่สุภาพได้อย่าง
ช�ำนาญ แสดงถึงความมีชั้นเชิงทางกวีนิพนธ์ของกวีได้เป็นอย่างดี
3. ช่วงเวลาประพันธ์และจุดมุ่งหมายของการประพันธ์
ในบทปั จ ฉิ ม พจน์ กวีก ล่าวถึงช่ว งเวลาที่ป ระพั น ธ์ ว ่ า “รวมยี่ สิ บสามทิ ว า
เวียนครบ จึงจบต�ำนานกี้ ก่อนโน้นนานเนา” (Maneerat, 1995, p.38) และได้อธิบายเพิ่ม
เติมว่า เริ่มแต่งลิลิตพญาง�ำเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2538 แต่งเสร็จสมบูรณ์วันที่
26 พฤษภาคม พ.ศ.2538 รวมเวลาแต่ง 23 วัน
จุดมุ่งหมายในการแต่ง กวีกล่าวไว้ว่า “เพื่อเทิดเกียรติภูธร ทวิไท้ สารศรีสืบ
กวีวร ทศลักษ์ เกษตรนา โคลงร่ายรักรักษ์ไว้ วากย์ไว้วงศ์เมือง” (Maneerat, 1995,
p.38) คือ เพื่อยอพระเกียรติพญาง�ำเมือง กษัตริย์แห่งเมืองพะเยา และพ่อขุนรามค�ำแหง
กษัตริยแ์ ห่งกรุงสุโขทัย ตลอดจนเพือ่ อนุรกั ษ์สบื ทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาด้านงานกวีนพิ นธ์ของ
อาณาจักรล้านนา
นอกจากนีใ้ นตอนต้นเรือ่ ง กวีกล่าวถึงนัยของช่วงเวลาประพันธ์และจุดมุง่ หมาย
ในการประพันธ์ไว้อีกประการหนึ่งว่า
		เถลิงถวัลย์ครบรอบห้า
จักกลั่นเกลากวี		
เป็นสารศุภศรี		
ถวายภักดีแด่ไท้		

สิบปี แล้วเอย
วากย์ไว้
สมโภช พระแฮ
ธิราชเจ้าจอมสยาม
(Maneerat, 1995, p.1)

จากค�ำโคลงข้างต้น “เถลิงถวัลย์ครบรอบห้า สิบปี แล้วเอย” หมายถึง พ.ศ.
2539 อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร หรือพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี กวีจึงแต่งลิลิตพญาง�ำเมืองขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าวด้วย
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4. ภาษาที่ใช้ประพันธ์
ถ้อยค�ำภาษาส่วนใหญ่ทใี่ ช้แต่งลิลติ พญาง�ำเมืองเป็นภาษาไทยมาตรฐานตามอย่าง
วรรณคดีรอ้ ยกรองไทยทั่วไป แต่กวีก็ใช้ถ้อยค�ำภาษาไทยถิ่นเหนือหรือค�ำเมืองแทรกอยู่บ้าง
ดังค�ำโคลงว่า
มีค�ำเมืองใส่ผสม
เป็นคารมเก่าเกื้อ
ตามแบบฉบับเชื้อ		
ชาติล้านนาไทย
				
(Maneerat, 1995, p.1)
ทั้งนี้ ค�ำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือที่ใช้ในบทประพันธ์นั้น กวีท�ำเชิงอรรถอธิบาย
ความหมายเอาไว้ในด้านล่างของแต่ละหน้า ตัวอย่างการใช้ค�ำภาษาไทยถิ่นเหนือ เช่น
“มีค�ำเมืองใส่ผสม เป็นคารมเก่าเกื้อ” ค�ำเมือง = ค�ำภาษาไทยถิ่นเหนือ,
เก่าเกื้อ = เก่าแก่ (Maneerat, 1995, p.1)
p.3)

“รู้ศาสตร์เพทไสยคง ข่ามแคล้ว” ข่าม = อยู่ยงคงกะพัน (Maneerat, 1995,

“ตามเรื่องราวค่าวช้อย ม่วนแท้สนุกสนาน” ค่าว = กวีนิพนธ์แบบหนึ่ง,
ช้อย = ขับล�ำน�ำเพลงจากค่าว, ม่วน = ไพเราะ สนุก หรือเพลิดเพลิน (Maneerat, 1995, p.7)
“หนุม่ แก่ปานใดเป็น ทูดโม้” ทูด = โรคเรือ้ น, โม้ = ฝีชนิดหนึง่ ทีล่ กุ ลามขยายกว้าง
(Maneerat, 1995, p.11)
p.11)

“เป็นหนุ่มแถ่วแล้วนั้น ยิ่งต้องลออองค์” แถ่ว = วัยรุ่น (Maneerat, 1995,
5. องค์ประกอบวรรณคดี

ลิลิตพญาง�ำเมืองมุ่งสรรเสริญหรือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ในท�ำนอง
เดียวกับวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องอื่น เช่น วรรณคดีโบราณเรื่อง “ลิลิตยวนพ่าย”
ยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ “ลิลิตตะเลงพ่าย” ยอพระเกียรติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช หรือวรรณคดีร่วมสมัยปัจจุบัน เช่น “ลิลิตอัครศิลปิน” ของอรอนงค์
ตั้งก่อเกียรติ และ “เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ” ของเกื้อ นคร ยอพระเกียรติพระบาท
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สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรัชกาล
ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
องค์ประกอบของวรรณคดีเรื่องลิลิตพญาง�ำเมืองที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ แก่นเรื่อง
โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก กล่าวดังนี้
		 5.1 แก่นเรื่อง คือ ทัศนะที่ผู้แต่งมีต่อชีวิตหรือสารที่ผู้แต่งต้องการสื่อให้
ผู้อ่านทราบ อาจเป็นแก่นเรื่องเอก (major theme) มีสาระครอบคลุมเนื้อหาของทั้งเรื่อง
หรือแก่นเรื่องรอง (minor theme) แสดงสาระเนื้อหาเฉพาะบางตอน (Nukuulkit, 2000,
pp.100, 182) แก่นเรื่องเอกและแก่นเรื่องรองของลิลิตพญาง�ำเมืองมีดังนี้
		
5.1.1 แก่นเรื่องเอกของลิลิตพญาง�ำเมือง คือ การแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ดังที่ว่า “เทิดเกียรติภูธร ทวิไท้” (Maneerat, 1995, p.38)
			 “ทวิไท้” หมายถึง กษัตริย์ 2 พระองค์ คือ พญาง�ำเมือง กษัตริย์แห่ง
อาณาจักรพะเยา กับพระร่วงหรือพ่อขุนรามค�ำแหง กษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย ในครั้งที่
ต่างยังเป็นพระราชโอรสนั้น ทรงได้เป็นศิษย์ร่วมส�ำนักพระสุกทันตฤๅษีแห่งเมืองละโว้ด้วย
กัน รักใคร่ผกู พันดุจดัง่ พีน่ อ้ งร่วมท้องเดียวกัน ศึกษาวิชาการต่อสูต้ ามต�ำราพิชยั ยุทธด้วยกัน
ทั้งทรงทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรเสมอกัน ดังบทประพันธ์ว่า
พระสุกทันตฤๅษี
พระร่วงนามท่านไซร้ 		
		
ผูกพันฉันเพื่อนแท้
กับเจ้าง�ำเมือง
		
ไป่เคยเคืองขัดข้อง
ร่วมท้องเดียวกัน 		
		
ทุกวันเวียนฝึกซ้อม
		 อ่านต�ำรับพิชัยยุทธ 		
		 ทศพิธราชธรรมอุต- 		
		 รู้จักรวรรดิวัตรไว้ 		
								

มีศิษย์หนึ่งหน่อไท้
หนุ่มเพี้ยงพอกัน
ใกล้ชิดสนิทแล้
เป็นดั่งพี่กับน้อง
ฉะนั้นแล
อาวุธ
ศาสตร์ไซร้
ดมพร�่ำ จ�ำแฮ
ปกป้องครองประชา
(Maneerat, 1995, pp.9-10)
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			5.1.2 แก่นเรื่องรองของลิลิตพญาง�ำเมือง มีหลายแก่น แก่นเรื่อง
รองส�ำคัญ ได้แก่
			 1) ความรักผูกพันฉันพีน่ อ้ งร่วมท้องมารดาเดียวกัน ไม่เคยมีความขัดข้อง
หมองพระทัยกัน ระหว่างพญาง�ำเมืองกับพ่อขุนรามค�ำแหง ดังบทประพันธ์ว่า
		
ผูกพันฉันเพื่อนแท้
ใกล้ชิดสนิทแล้
กับเจ้าง�ำเมือง 		
		
ไป่เคยเคืองขัดข้อง
เป็นดั่งพี่กับน้อง
ร่วมท้องเดียวกัน
ฉะนั้นแล
(Maneerat, 1995, p.9)
			 2) ความรักของนางอั้วที่มีต่อพญาง�ำเมือง คือ ความรักหนึ่งเดียวมั่นคง
ไม่แปรเปลี่ยนเป็นรักครั้งสอง ดุจดั่งรักผัวเดียวเมียเดียวของนกเงือก แม้สามีตายจาก เมียก็
ตายตาม ดังค�ำโคลงว่า
		
ไป่ปลงใจกับผู้
เยี่ยงนกเงือกงามใจ
ห่อนปองเปลี่ยนคู่ไป
ผัวมอดม้วยเมียกลั้น
								

ชายใด อีกนา
เด็ดนั้น
เป็นคาบ สองนา
จิตสู้ตายตาม
(Maneerat, 1995, p.34)

			 3) ผู้เป็นมิตรแท้ย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมิต้องร้องขอ หากฝ่าย
หนึ่งเผลอไผลกระท�ำผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว ฝ่ายกระท�ำผิดขออภัย อีกฝ่าย
ก็ให้อภัยโดยไม่ถือโทษโกรธเคือง ดังเช่นเหตุการณ์ตอนที่กวานมอยซึ่งเป็นหัวหน้าชนเผ่า
ลัวะ ลอบเข้ามาในวังพะเยา วางแผนจัดการให้ทุกคนหลับใหล แล้วเข้าไปลักตัวนางอั้วแบก
ขึ้นบ่าเดินผ่านมาทางอุทยาน พระร่วงหรือพ่อขุนรามค�ำแหงเสด็จลงอุทยาน พบกวานมอย
แบกนางอั้วจะพาหนี ทรงเข้าไปต่อสู้จนฆ่ากวานมอยตาย ทรงอุ้มนางอั้วซึ่งหลับใหลอยู่มา
วางบนพระแท่นในห้องบรรทม แล้วรีบเสด็จออกมา ดังบทประพันธ์กล่าวว่า
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				 ทรงชัยจึ่งสะกดรอย
มันแบกร่างนางไว้		
				 พระถลันแล่นโลด
ลัวะหล่นก้นจ�้ำเบ้า		
				 พระพลิกแพลงปัดหอก
ฉัวะฉาดคอขาดแล้		
				 พระประคองเทวี
ตรงกลางแท่นไสยยาสน์
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ตามกวานมอยแกล่ใกล้
วุ่นขว้างเถาวัลย์ อยู่แฮ
กระโดดถีบถูกเป้า
ผงะล้มหงายตึง...
ฟันดาบกลอกกลับแก้
ท่าวล้มลงดิน...
อุ้มนารีไปวาง
แล้วก้าวบาทจากห้อง
(Maneerat, 1995, p.29)

			
พญาง�ำเมืองเสด็จมาพบเห็น เข้าพระทัยผิดว่าพระร่วงกับนางอั้น
เป็นชูก้ นั จึงสัง่ ให้จบั กุมพระร่วงและรอช�ำระโทษ รุง่ เช้าทหารพบศพกวานมอย พญาง�ำเมือง
ทราบความจริง ทรงขออภัยต่อพระร่วง ฝ่ายพระร่วงก็ให้อภัย ดังบทประพันธ์กล่าวว่า
		 พลันพบพ้องพระง�ำเมือง ท้าวขุ่นเคืองสหาย
		
		
		
		
		

สั่งเสนีจับพระองค์
วันรุ่งขึ้นคนพบ
พระบุญเรืองเล็งถนัด
ใช่ชู้ฉาวชั่วโฉด
ให้รามลาลดโทษ

หาเป็นชายชู้ชั่ว กับนางอั้วมเหสี
ตรึงตรากรงแน่นหนา ด้วยโมหาหุนหัน แล้วผลุนผลันกลับห้อง...
ศพลัวะข้างก�ำแพง เลือดไหลแดงดูดาษ เขาทูลราชง�ำเมือง
รู้ชัดว่าเป็นใคร
ท้าวไท้จึงสอบถาม รามราชเล่าเรื่องราว
ธ ก็โปรดเพิกทัณฑ์ แล้วแต่งขันข้าวตอก ดอกไม้ขอขมา
พระก็โปรดอภัย
ด้วยน�้ำใจสูงโสด ถอนไถ่โทษท่านไท้
(Maneerat, 1995, p.29)

		 5.2 โครงเรื่อง โครงเรื่องประกอบด้วยข้อขัดแย้งที่ชวนตื่นเต้นน่าสนใจ
โดยข้อขัดแย้งคือแรงปะทะซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ควรด�ำเนินไปอย่างปกติ ต้องผิดผันไป
การผิดผันนั้นต้องมีความสมเหตุสมผล ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามความสามารถและ
ลักษณะนิสัยของตัวละคร (Phongphaiboon, 1881, p.68)
		 กระบวนการขับเคลื่อนโครงเรื่องอาจกล่าวได้ 6 ขั้นตอน คือ (1) เปิด
เรือ่ ง (exposition) คือ ผูเ้ ล่าเรือ่ งก�ำหนดฉากและภูมหิ ลังของตัวละคร (2) การอุบตั เิ รือ่ ง
(inciting incident) คือ ตัวละครมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งไปกับ
เหตุการณ์ทตี่ ามมา (3) การขมวดปม (rising action) คือ เกิดเรือ่ งราวซับซ้อนขึน้ จากความ
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พยายามเอาชนะปัญหาของตัวละคร (4) จุดสุดยอด (climax) คือ เรือ่ งราวถึงจุดกดดันอย่างทีส่ ดุ
ระหว่างตัวละครเอกกับฝ่ายตรงข้าม (5) การแก้ปม (falling action-resolution) คือ เรือ่ งราว
เปลีย่ นไปตามผลของจุดสุดยอดของเรือ่ ง อาจพลิกผันตัวละครจากเหตุการณ์กอ่ นหน้า ตัวละคร
สามารถแก้ปญ
ั หาหรือความขัดแย้งได้ และ (6) จุดจบเรือ่ ง (denouement) คือ จุดจบของเรือ่ ง
หากเป็นแนวตลกขบขันจะจบลงด้วยความสุข แต่หากเป็นแนวโศกจะจบลงด้วยความเศร้า
(Chey, 2021).
		 หากพิจารณาลิลติ พญาง�ำเมืองในมิตงิ านบันเทิงคดี เนือ่ งจากมีพญาง�ำเมืองเป็น
ตัวละครเอก พ่อขุนรามค�ำแหงกับนางอัว้ เป็นตัวละครรอง และตัวละครอืน่ เป็นตัวประกอบ เช่น
พญามิง่ เมือง พระนางค�ำฟอง และกวานมอย ตัวละครแต่ละตัวแสดงพฤติกรรมมีปฏิสมั พันธ์
เกีย่ วข้องกัน เนือ้ หาของเรือ่ งด�ำเนินไปตามล�ำดับเค้าโครงเรือ่ งทีผ่ ปู้ ระพันธ์กำ� หนดไว้ ดังนี้
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5.3 ตัวละคร แม้ลิลิตพญาง�ำเมืองเป็นวรรณคดียอพระเกียรติ แต่ในเนื้อหา
มีตัวละครแสดงการด�ำเนินเรื่อง เพื่อให้เรื่องราวขับเคลื่อนไปได้ ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง
เมื่อพิจารณาถึงตัวละครในเรื่อง อาจกล่าวได้ว่าลิลิตพญาง�ำเมืองเป็นงานวรรณคดีใน
กลุ่มนิทานหรือนิยาย มีตัวละครเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของเรื่อง โดยตัวละครมีลักษณะ
นิสัยแปลกแตกต่างกัน หากตัวละครมีลักษณะนิสัยเหมือนกัน เนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นไม่ได้
(Theepphayasuwan, 2000, p.30) นอกจากนี้ตัวละครคือผู้ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง
ตัวเอกอาจเป็นฝ่ายชายหรือหญิงก็ได้ เป็นศูนย์กลางของเรื่อง ส่วนตัวประกอบช่วยให้
เหตุการณ์ในเรื่องด�ำเนินไปด้วยดี ในด้านลักษณะนิสัยของตัวละครนั้น หากแสดงออกด้าน
เดียวตลอดทั้งเรื่อง จัดเป็นตัวละครตัวแบน แต่ถ้าแสดงออกหลายอย่างปะปนกัน โดย
แปรเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นตัวละครตัวกลม (Nukuulkit, 2000,
pp.183-184)
ตามชื่อเรื่องว่าลิลิตพญาง�ำเมือง บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า พญาง�ำเมืองเป็นตัว
ละครเอก ส่วนพระร่วงหรือพ่อขุนรามค�ำแหง กับนางอั้วมีบทบาทน้อยกว่าพญาง�ำเมือง
แต่เป็นตัวละครที่กระท�ำให้เหตุการณ์ในเรื่องด�ำเนินไปอย่างน่าสนใจ จัดเป็นตัวละครรอง
ส�ำหรับพญามังราย พญามิ่งเมือง กวานมอย นางขอดแก้ว และเจ้าบัวทอง รวมทั้งตัวละคร
อื่น จัดเป็นตัวละครประกอบ
ตั ว ละครส� ำ คั ญ มี พ ฤติ ก รรมขั บ เคลื่ อ นให้ เ นื้ อ หาน่ า สนใจมี 3 ตั ว ได้ แ ก่
พญาง�ำเมือง พ่อขุนรามค�ำแหง และนางอั้ว มีลักษณะนิสัยอยู่ในกลุ่มตัวละครตัวแบน
เพราะมีพฤติกรรมแบบเดียวตลอดเรือ่ ง แต่พฤติกรรมดังกล่าวช่วยให้เนือ้ เรือ่ งด�ำเนินอย่างเข้มข้น
น่าสนใจ โดยตัวละครพญาง�ำเมืองกับพ่อขุนรามค�ำแหง มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาตัง้ แต่
ครั้งศึกษาศิลปวิทยาการที่ส�ำนักพระสุกทันตฤๅษีแห่งเมืองละโว้ ส่วนตัวละครนางอั้วเป็น
พระราชธิดาแห่งหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ต่อมาได้เป็นมเหสีของพญาง�ำเมือง
		 5.3.1 พญาง�ำเมืองกับพ่อขุนรามค�ำแหง เป็นตัวละครที่กวีมุ่งเทิดพระ
เกียรติ ดังที่ว่า “เทิดเกียรติภูธร ทวิไท้” (Maneerat, 1995, p.38) โดยค�ำว่า “ทวิไว้”
หมายถึง กษัตริย์สองพระองค์ คือ พญาง�ำเมือง กับพ่อขุนรามค�ำแหง
		 พญาง�ำเมืองเป็นตัวละครเอก แสดงบทบาทตลอดทั้งเรื่อง ถือก�ำเนิดอย่าง
ผู้มีบุญญาธิการ ในตอนประสูติ บังเกิดเหตุอัศจรรย์ คือ แสงพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างเจิดจ้า
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สลัวแสงลง ด้วยมีหมูเ่ มฆเคลือ่ นมาบดบังรังสีแสงไว้ ก่อให้เกิดความร่มเย็นไปทัว่ เมือง ศุภนิมติ
นีจ้ งึ เป็นทีม่ าของพระนาม “ง�ำเมือง” ดังค�ำโคลงว่า
		
คราเมื่อโอรสเจ้า
จอมไท
จักประสูติมาใน
โลกหล้า
สุริย์ศรีที่ส่องใส
แสงสลด สลัวแล
เวหาศมัวมือฝ้า
เมฆเบื้องบนบัง
		
เหนือวังนิเวศน์แม้น
มีฉัตร กั้นแฮ
เย็นทั่วเวียงจังหวัด
ร่มชื้อ
เป็นศุภนิมิตอัศจรรย์ยิ่ง นักนอ
จึ่งประทานนามหื้อ
ว่าเจ้าง�ำเมือง
											
(Maneerat, 1995, p.2)
		 ราชโอรสง�ำเมืองทรงถือก�ำเนิดมาพร้อมกับพระราชภารกิจสืบทอด
ราชบัลลังก์ตอ่ จากพญามิง่ เมือง ผูเ้ ป็นพระราชบิดา ด้วยเหตุนพี้ ระองค์จงึ ทรงศึกษาศิลปวิทยา
การหลากหลายศาสตร์ให้เชี่ยวชาญที่สุดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งอักษรศาสตร์ ศิลปะ
กาพย์กลอน และจารีตประเพณี ด้วยในกาลภายหน้าจะได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัตินั่นเอง
พระวิรยิ ะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนเป็นแบบอย่างทีด่ ที ถี่ กู ต้องและทันสมัยมาจนกระทัง่
ทุกวันนี้
ตัวละครพ่อขุนรามค�ำแหงนั้น ในตัวบทกวีมักใช้รูปภาษาเรียกขานว่า
“พระร่วง” หรือ “ราม” เป็นตัวละครรอง เพราะปรากฏบทบาทเพียงบางตอน พ่อขุน
รามค�ำแหงกับพญาง�ำเมืองน่ามีพระชนมายุรนุ่ ราวคราวเดียวกัน มีสถานะเป็นกษัตริยเ์ หมือน
กัน ทั้งสองพระองค์ทรงพบกันในฐานะเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์ส�ำนักเรียนเดียวกัน คือ
ส�ำนักพระสุกทันตฤๅษีแห่งเมืองละโว้ ทรงศึกษาศิลปวิทยาการด้วยกัน และทรงเป็นมิตรแท้
ต่อกัน รักใคร่ผกู พันดุจพีน่ อ้ ง ดังทีว่ า่ “ผูพ้ นั ฉันเพือ่ นแท้ ใกล้ชดิ สนิทแล้” (Maneerat, 1995,
p.9) หรือ “ไป่เคยเคืองขัดข้อง เป็นดัง่ พีก่ บั น้อง ร่วมท้องเดียวกัน” (Maneerat, 1995, p.9)
ครัน้ ทัง้ สองพระองค์ศกึ ษาส�ำเร็จวิทยาการแล้ว ต่างเสด็จกลับบ้านเมืองตน และได้สญ
ั ญาว่าจะ
เสด็จไปเยีย่ มเยือนกัน
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เมื่อราชโอรสง�ำเมืองเสด็จกลับถึงเมืองพะเยาแล้ว พญามิ่งเมืองผู้เป็นพระ
ราชบิดาสู่ขอนางอั้วผูเ้ ป็นพระราชธิดาของพระยาเชียงแสนให้เป็นพระชายา แม้ราชโอรส
ง�ำเมืองกับนางอั้วไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน หากแต่การครองเรือนเป็นกิจของผู้ใหญ่ คือ
พระราชบิดากับพระราชมารดาทั้งสองฝ่าย ที่จะจัดด�ำเนินการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ
เหมาะสม ในทีส่ ดุ ราชโอรสง�ำเมืองก็ได้นางอัว้ เป็นพระชายามาอยูท่ เี่ มืองพะเยา ครัน้ พญามิง่
เมืองสวรรคต พญาง�ำเมืองเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา ฝ่ายพ่อขุนรามค�ำแหงก็เสด็จ
ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยเช่นเดียวกัน
พ่อขุนรามค�ำแหงทรงมีพระทัยระลึกถึงพญาง�ำเมือง จึงด�ำริจะไปเยีย่ มเยือน
ยังเมืองพะเยา ดังที่กวีกล่าวไว้ว่า
แต่นี้จักพรรณนา ถึงพญาร่วงเจ้า
ผู้ผ่านเผ้าสุโขทัย 		 ท่านมีใจร�่ำเพิง
เถิงพญาง�ำเมือง
ว่าจักเคืองข้องขัด ฤๅสุขสวัสดิป์ ระการใด จ�ำจักไปเยีย่ มเยือน
ให้ถึงเรือนรอดเหย้า แล้วค่อยไปสระเกล้า ณ น�้ำแม่ของ 		 พุ้นแล
(Maneerat, 1995, p.21)

		

เมื่อเสด็จมาถึงดอกค�ำใต้ ทรงสั่งให้สร้างพลับพลาที่ประทับ ขุนสุวรรณเป็น
ก�ำนันดอกค�ำใต้เตรียมการรับเสด็จ ได้ถวายนางขอดแก้วผูเ้ ป็นบุตรีให้เป็นพระสนม พระองค์
ทรงพอพระทัยยิง่ นัก แม้จะทรงพักอยูท่ ดี่ อกค�ำใต้นานหลายวัน แต่กม็ ไิ ด้ลมื หรือละทิง้ ความ
ตั้งพระทัยไปเยีย่ มเยือนพญาง�ำเมือง เมือ่ เสด็จถึงเมืองพะเยา พญาง�ำเมืองทรงต้อนรับพระ
สหายอย่างดีที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ ดังบทประพันธ์ที่ว่า
		

ทุกทิวาสองกษัตริย์
ไหว้พระธาตุจอมทอง
ผู้ปสาทเลื่อมใส 		
ล่วงก�ำแพงวัดบุญนาค
ล�ำดับแต่นั้นมา 		

				

			

เที่ยวท่องทัศน์ถิ่นฐาน
ของศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ศรัทธาในพระไตรรัตน์
ทรงบริจาคเงินกอง
เวียนทิวาประพาส

ไปนมัสการพระพุทธบาท
ประเทืองหฤทัยราช
แวะเยือนวัดป่าแดง
ปิดทองปลาบวาบวับ
เยี่ยมเยือนราษฎร์หลายต�ำบล
(Maneerat, 1995, p.26)
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ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเห็นได้ว่า ทั้งพญาง�ำเมืองและพระร่วงทรงตั้งมั่นอยู่
ในพระธรรมเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งยังมีพระทัยใฝ่ในทางธรรม เป็น “ผู้ปสาทเลื่อมใส ศรัทธาใน
พระไตรรัตน์”
		
บทพิสจู น์ความตัง้ มัน่ อยูใ่ นพระธรรมของทัง้ สองพระองค์ คือ เหตุการณ์กวาน
มอยลอบเข้ามาในวังพะเยา ด�ำเนินการให้ผคู้ นหลับใหล แล้วลอบเข้าไปลักพาตัวนางอัว้ ผูเ้ ป็น
มเหสีของพญาง�ำเมือง หากแต่พระร่วงมิได้หลับใหล ด้วยว่าทรงแก่กล้าพระเวทย์มนตราทีไ่ ด้
ศึกษาจากพระสุกทันตฤๅษี กอปรกับในขณะนั้นทรงมีพระทัยว้าวุ่นระลึกถึงนางขอดแก้ว จึง
เสด็จลงอุทยาน เห็นกวานมอยลักพาตัวนางอัว้ ทรงขัดขวางต่อสูจ้ นกระทัง่ ฆ่ากวานมอยตาย
แล้วทรงอุ้มนางอั้วมาวางไว้บนพระแท่นบรรทม แล้วรีบเสด็จออกจากมาโดยพลัน ทันใดนั้น
พญาง�ำเมืองเสด็จมาพบเห็น ทรงเข้าพระทัยผิดว่าพระร่วงลักลอบเป็นชูก้ บั นางอัว้ ผูเ้ ป็นมเหสี
จึงสั่งให้ทหารจับพระร่วงขังไว้ ดังบทประพันธ์ที่กวีกล่าวไว้ว่า
พระประคองเทวี อุ้มนารีไปวาง
พลันพบพ้องพระง�ำเมือง ท้าวขุ่นเคืองพระสหาย
สัง่ เสนีจบั พระองค์
ตรึงตรากรงแน่นหนา
มีพระทัยขุน่ ข้อง
ขัดแค้นเคืองครัน

ตรงกลางแท่นไสยาสน์ แล้วก้าวบาทจากห้อง
หาเป็นชายชู้ชั่ว 			 กับนางอั้วมเหสี
ด้วยโมหาหุนหัน 			 แล้วผลุนผลันกลับห้อง
แลนา
(Maneerat, 1995, p.29)

		
แม้พญาง�ำเมืองจะมีพระทัยขุน่ ข้องขัดแค้นเคืองสักเพียงใด แต่มไิ ด้ตดั สินพระทัย
ลงทัณฑ์หนักต่อพระร่วง นอกจากขังไว้กอ่ น ด้วยทรงตระหนักดีว่าพระองค์กับพระร่วงนั้น
“เป็นดั่งพี่กับน้อง ร่วมท้องเดียวกัน” (Maneerat, 1995, p.9) แสดงให้เห็นถึงความยับยั้ง
ชั่งพระทัย ทรงไว้ซึ่งธรรมท�ำให้งามในข้อขันติ คือ ความอดทน อดได้ ทนได้ เพื่อบรรลุความ
ดีงาม และความมุ่งหมายอันชอบ (Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A. Payutto),
2016, p.65) ฝ่ายพระร่วงมิได้ขัดขืนต่อสู้ ด้วยพระองค์ได้ประพฤติธรรมเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ธรรมย่อมคุ้มครองพระองค์
		
ครั้น “วันรุง่ ขึน้ คนพบ ศพลัวะข้างก�ำแพง... รูช้ ดั ว่าเป็นใคร ท้าวไทจึง่ สอบถาม
รามราชเล่าเรือ่ งราว ใช่ชฉู้ าวชัว่ โฉด” (Maneerat, 1995, p.29) เมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายพญา
ง�ำเมืองจึง “โปรดเพิกทัณฑ์ แล้วแต่งขันข้าวตอก ดอกไม้ขอขมา ให้รามราลดโทษ พระ
ก็โปรดอภัย ด้วยน�้ำพระทัยสูงโสด” (Maneerat, 1995, p.29) เหตุการณ์ครั้งนี้แสดง
ให้เห็นชัดแจ้งว่า ทั้งพญาง�ำเมืองและพระร่วงทรงไว้ซึ่งจักรวรรดิวัตรธรรมเสมอกัน อัน
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เป็นพระจริยวัตรทีพ่ ระจักรพรรดิพงึ บ�ำเพ็ญสม�ำ่ เสมอ (Somdet Phra Buddhaghosacariya
(P.A. Payutto), 2016, p.250)
ในด้านการครองรักครองเรือนของตัวละครพญาง�ำเมือง เป็นไปตามคตินยิ ม
ของกษัตริย์สมัยโบราณ คือมิครองรักแบบผัวเดียวเมียเดียว ต่อมาพญาง�ำเมืองเสด็จไปช่วย
พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ พญาง�ำเมืองได้เจ้าบัวทองผูเ้ ป็นพระขนิษฐาของพญามังราย
เป็นพระชายา ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ พร้อมครองรักกับเจ้าบัวทอง จนไม่มีเวลากลับไป
หานางอั้วที่เมืองพะเยา นางอั้วผู้ถือคติรักผัวเดียวเมียเดียวทราบความเข้า จึงออกติดตาม
พระราชสวามียังเมืองเชียงใหม่ จนกระทั่งมาขาดพระทัยอยู่ที่เชิงดอยหรือเชิงเขาแห่งหนึ่ง
ก่อนพระทัยขาดลง ได้อธิษฐานฝากนามฝากรักของพระนางไว้ ณ ที่แห่งนี้
เมื่อพญาง�ำเมืองทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของนางอั้วผู้เป็นมเหสี จึงเสด็จ
มาประกอบพิธีปลงพระศพด้วยพระองค์เอง พร้อมพระราชทานนามเรียกสถานที่แห่งนั้น
ว่า “ดอยนางแก้ว” เพื่อระลึกถึงนางอั้วผู้เป็นมเหสีไปตลอดกาล ดังบทประพันธ์ว่า
พระทัยท้าวสุดเศร้า
ปลงศพพระชาเยศ 			
ให้ตั้งชื่อตามเจต- 			
เรียกว่าดอยนางแก้ว 		

สังเวช
ยิ่งแล้ว
นานุช นาฏนา
เกียรติก้องสบสมัย
(Maneerat, 1995, p.38)

5.3.2 นางอั้ว เป็นธิดาของพระยาเชียงแสน เมื่อพญามิ่งเมืองสู่ขอ
ให้เป็นพระชายาของราชโอรสง�ำเมือง ด้วยความเหมาะสมกันในสถานะของทั้งสองฝ่าย
พระยาเชียงแสน “ตอบรับเรื่องผูกแขน มือหนุ่ม สาวนา อีกบ่นานนี้ข้อย จักให้แต่งธิดา”
(Maneerat, 1995, p.10) เมื่อพระบิดากับพระมารดาเห็นงาม นางอั้วก็เห็นงามด้วย
ในที่สุดนางอั้วก็เป็นพระชายาของราชโอรสง�ำเมืองอย่างถูกต้องตามขนบประเพณี กาลต่อ
มาก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีแห่งเมืองพะเยา
คติการครองรักของนางอัว้ คือถือรักเดียวใจเดียวดุจดัง่ รักของนกเงือก ทีไ่ ม่เปลีย่ น
คูห่ รือมีรกั อืน่ ซ�ำ้ ซ้อน แต่พญาง�ำเมืองมิได้ถอื คติครองรักครองเรือนเฉกเช่นพระนาง เมือ่ ได้พบ
เจ้าบัวทอง ซึง่ เป็นพระกนิษฐาของพญามังราย จึงยกเจ้าบัวทองขึน้ เป็นพระชายาอีกองค์หนึง่
ทั้งนี้ พญาง�ำเมืองอาจมีเหตุผลทางการเมืองการปกครอง เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพแน่นแฟ้น
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ยิ่งขึ้นกับพญามังราย ซึ่งครองเมืองใหญ่ถึงสองเมือง คือ เมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่
หากแต่นางอั้วมิทรงเข้าพระทัยในข้อนี้
		 ครั้นนางอั้วทราบชัดแจ้งแล้วว่าได้เสียทองเท่าหัวไปให้เจ้าบัวทองแล้ว ด้วย
ความเป็นหญิงพระนางย่อมโศกเศร้าระทมทุกข์เพราะรักเป็นธรรมดา ดังบทประพันธ์กล่าว
ไว้ว่า
		
ฟูมฟายน�้ำเนตรย้อย
เช็ดเท่าไรไป่บาง
ไหลเปียกปากคอคาง
ครวญคร�่ำร�่ำสะอื้น

หยดปราง สองแฮ
บกชื้น
คราบเปรอะ เปื้อนนา
สะอึกอั้นกันแสง
(Maneerat, 1995, p.33)

		 แม้พระมารดาตักเตือนและให้สติว่า อย่าได้ฟูมฟายโศกเศร้าเสียพระทัยจน
ลืมหน้าที่ส�ำคัญ คือ นางอั้วเป็นขัตติยชาติราชนารี ภายหน้าจะต้องขึ้นครองเมืองแทนพระ
ราชบิดา แต่นางอัว้ หาได้คล้อยตามพระมารดาไม่ ด้วยยังมีความเป็นภรรยาปุถชุ น เมือ่ หญิงอืน่
ได้สามีไปครอบครอง พระนางย่อมหวงแหนต่อสูท้ วงคืนสุดแรงกายแรงใจ ดังบทประพันธ์กล่าว
ว่า
			
ฟังความทีเ่ ปรียบแล้ว
			 ผัวลูกยังด�ำรง		
			 แต่เธอคลัง่ ไคล้หลง
			 เปรียบนกเงือกบ่ได้
				
วันทาพระแม่เจ้า
			 กองทัพพหลหาญ
			 จักตามจวบพบพาน
			 แม้นบ่คนื ครองไซร้

ไป่ตรง กันนา
ชีพไซร้
หญิงอืน่
อย่าได้อปุ มา
จงประทาน
มอบให้
พระภัส- ดานา
จักสูส้ ดุ แรง
(Maneerat, 1995, p.35)

		 ด้วยความปรารถนาจะได้พระสวามีกลับคืนมา นางอั้วจึงน�ำไพร่พลเดิน
ทางไปเชียงใหม่ ผ่านทางเชียงราย ดงมะดะ ปางสาแม่สวย ป่าเป้า ป่างิ้ว กระทั่งถึงดอยสูง
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แห่งหนึ่ง พระนางสิ้นเรี่ยวแรงจะเดินทางต่อไป บังเกิดความแจ้งชัดในพระทัยครั้งนี้ว่า ไม่
สมประสงค์เป็นแน่แท้ แม้ชีวิตคงต้องสูญสลายลง นางอั้วจึงอธิฐานต่อเทพไทอันสิงสถิตอยู่
ที่เนินผานี้ ให้ประจักษ์เป็นพยานในความรักที่พระนางมีต่อพระสวามี และขอฝากนามว่า
ดอยหรือภูเขาแห่งนี้จงมีชื่อว่า “นางแก้ว” ตลอดไป ดังบทประพันธ์ว่า
		
ทวยเทพบนโขดนี้
			จงประจักษ์ในสา			สูญชีพฝากนามนา			ชื่อว่านางแก้วไซร้

เนินผา
มิภักดิ์ไท้
รีคู่ เขานา
ตราบสิ้นกัลปา
(Maneerat, 1995, p.37)

		 เมื่อพญาง�ำเมืองทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของนางอั้ว ทรงเศร้าสังเวช
พระทัยยิง่ นัก จึงเสด็จมาปลงพระศพพระชายา พร้อมบัญญัตนิ ามดอยแห่งนีว้ า่ “นางแก้ว”
ดังเรียกขานมาจนกระทั่งทุกวันนี้
		 ตามที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ตัวละครทั้ง 3 ตัว คือ พญาง�ำเมือง พ่อขุน
รามค�ำแหง และนางอั้ว แม้เป็นตัวละครตัวแบน มีพฤติกรรมแสดงออกด้านเดียวตลอดทั้ง
เรื่อง แต่เป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกัน จึงส่งผลให้เนื้อเรื่องด�ำเนินไปอย่างมีอรรถรส กล่าวคือ
ตัวละครพญาง�ำเมืองกับตัวละครพ่อขุนรามค�ำแหง เป็นตัวละครกษัตริย์ ย่อมมีพฤติกรรม
ความเป็นกษัตริย์ในท�ำนองเดียวกัน ตัวละครพญาง�ำเมืองถือคติครองรักครองเรือน ที่ไม่ยึด
คติผัวเดียวเมียเดียวเป็นเรื่องส�ำคัญ ขัดแย้งกับพฤติกรรมของนางอั้ว ที่ถือคติครองรักครอง
เรือนแบบผัวเดียวเมียเดียว พฤติกรรมความรักของนางอั้ว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็น
รักแท้ทนี่ า่ ยกย่อง เข้าท�ำนองชีพบ่รกั รักรักยิง่ กว่า หากจะถามว่าคุม้ ค่าแล้วหรือ ทีพ่ ลีชพี ให้
กับความรักต่างคติกับพญาง�ำเมือง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้รับสารจะประเมินค่า ส่วนนางอั้วตาม
ปรากฏในท้องเรื่อง พระนางได้เลือกแล้ว
		
5.4 ฉาก ในงานบันเทิงคดี ฉาก คือ สถานทีซ่ งึ่ ตัวละครแสดงบทบาท ตลอด
จนสถานที่ เวลาและสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่ปรากฏในเรื่อง (Nukuulkit, 2000, p.110)
ทั้งนี้ ฉากกับตัวละครมีความสัมพันธ์กันแนบแน่น เพราะตัวละครมีตัวตนอยู่ในสถานที่แห่ง
ใดแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเสมอ ในสถานที่และเวลานั้น ย่อมมีรายละเอียดบาง
ประการปรากฏอยู่ เช่น ธรรมชาติ สถานที่ บรรยากาศ เวลา ฤดูกาล รวมทั้งสภาพแวดล้อม
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ทางวัฒนธรรม ถือได้วา่ ฉากเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดจินตนาการ ถ้อยค�ำบรรยาย
ฉากก่อให้เกิดความพึงใจเมื่ออ่าน (Tailanga, 2017, pp.98, 102) ในลิลิตพญาง�ำเมือง
มีฉากหลายฉาก หากแต่ฉากทีม่ นี ยั ส�ำคัญมี 2 ลักษณะ คือ ฉากธรรมชาติ และฉากวัฒนธรรม
ดังนี้
			5.4.1 ฉากธรรมชาติ ในตอนที่นางอั้วกับไพร่พลเดินทางไปติดตาม
พญาง�ำเมืองยังเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางได้ผ่านป่าเขาล�ำเนาไพร กวีบรรยายฉากป่า
อันประกอบด้วยสัตว์และต้นไม้ที่สัมพันธ์กับภาวะอารมณ์โศกเนื่องจากพิษรัก
			 ตัวอย่างค�ำโคลงกล่าวถึงฉากซึ่งมีนกเป็นองค์ประกอบหลัก มีดังนี้
		
ยินเสียงนกเงือกก้อง
บนยอดยางกังวาน
ปักษินส่งสัญญาณ
อยากกู่เรียกเจ้าหล้า

กู่ขาน
แหวกฟ้า
เรียกคู่ ครองนา
ท่านให้คืนหลัง…

			
ระวังไพรพาคู่คล้อย
		 น้องบ่มีพี่ชิด
		 คับแคดั่งคับจิต
		 นกจากพี่จากห้อง

ตามติด
ช่วยป้อง
จักบอก ใครฤๅ
ห่างให้ใจหาย
(Maneerat, 1995, pp.35-36)

			 ค�ำโคลงข้างต้น กวีกล่าวถึงคู่นกเงือกผัวเมียส่งเสียงกู่เรียกกันบนต้น
ยางนาใหญ่ นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของคูร่ กั แท้ทซี่ อื่ สัตย์ภกั ดี ขัดแย้งกับพฤติกรรมความรัก
ของนางอั้วกับพญาง�ำเมือง ฉากดังกล่าวชวนให้รับรู้ถึงความรวดร้าวของนางอั้วเป็นอย่างดี
ส่วนคูร่ กั นกระวังไพรอยูด่ ว้ ยกัน พากันไปเป็นคู่ นกผัวช่วยปกป้องนกเมีย ขัดแย้งกับคูร่ กั ของ
นางอั้วกับพญาง�ำเมืองอีกเช่นกัน นอกจากนี้ กวีกล่าวถึงนกคับแค แล้วเล่นค�ำว่า “คับ”
ในชื่อนก กับความรู้สึก “คับจิต” ของนางอั้ว และกล่าวถึงนกจาก (อาจหมายถึงนก
จากพราก) คือ เล่นค�ำว่า “จาก” ในชื่อนก กับพฤติกรรมแยกจากกันระหว่างนางอั้วกับ
พญาง�ำเมือง
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			5.4.2 ฉากวัฒนธรรม ในลิลติ พญาง�ำเมืองมีฉากแสดงอัตลักษณ์ลา้ นนา
คือ การแสดงดนตรีพนื้ เมืองต้อนรับแขกส�ำคัญ ในตอนพระยาเชียงแสนจัดงานต้อนรับขบวน
ของราชโอรสง�ำเมือง มาร่วมพิธีวิวาห์กับนางอั้ว กวีกล่าวถึงการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เช่น
ฆ้อง กลอง ฉาบ และแฉ่ การร่ายร�ำของนางร�ำที่แต่งกายนุ่งผ้าซิ่นห่มสไบ เกล้าผมมวย ทัด
ดอกเอื้อง แต่งหน้าทาปากสวยงาม จัดสรรทางเดินเอาไว้ให้แขกคนส�ำคัญเดิน บนพื้นโรย
กลีบดอกไม้หลากสีสันกับข้าวตอกสีขาว สองข้างทางมีคีตกรประโคมฆ้องกลอง
			 ตัวอย่างบทประพันธ์ทกี่ ล่าวถึงดนตรีลา้ นนาและการแต่งกายของนางร�ำ
มีดังนี้
		
ฟังเสียงฆ้องหึ่งก้อง
กังวาน
กลองฉาบแฉ่ประสาน
ศัพท์ซ้อง
เสียงต๊ะตึ่งมงขาน
ผสมแส่ มงนา
ต๊กต่งต๊กตงคล้อง
สอดสร้างอภิรมย์…
		
โฉมฉายกระหมวดเกล้า
มวยสลวย
เอื้องอร่ามงามสวย
เสียบช้อง
เยื้องยาตรอย่างนาดนวย
ดูแช่ม ช้อยนา
ดุจอัปสรจากห้อง
แห่งฟ้ามาร�ำ
							

(Maneerat, 1995, pp.16-17)

		 อย่างไรก็ตาม ฉากในลิลิตพญาง�ำเมืองมีมากหลายฉาก แต่โดยรวมเป็นฉาก
ธรรมชาติและฉากวัฒนธรรม กวีสร้างขึ้นได้อย่างน่าสนใจ มีรายละเอียดส่งเสริมให้เนื้อหา
มีความสมจริง รวมทั้งช่วยอธิบายพฤติกรรมและความคิดของตัวละครได้เป็นอย่างดี
		 กล่าวโดยสรุป ลิลิตพญาง�ำเมืองมีคุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาของ
วรรณคดีครบถ้วน ทั้งส่วนที่แสดงถึงผู้ประพันธ์ ลักษณะการประพันธ์ ช่วงเวลากับ
จุดมุ่งหมายของการประพันธ์ ภาษาที่ใช้ประพันธ์ และองค์ประกอบวรรณคดีที่ประกอบ
ด้วย แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก เป็นองค์ประกอบของงานบันเทิงคดีที่ส่งเสริม
ให้เนื้อหาน่าชวนใจ ชวนอ่าน ชวนติดตาม
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คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ของวรรณคดียอพระเกียรติ
เรื่องลิลิตพญาง�ำเมือง
ศิลปะหรือศิลปกรรมเพื่อความบันเทิงที่เป็นวรรณคดีนั้น เกี่ยวกับเรื่องแต่ง
หนังสือซึง่ มีวรรณศิลป์ (Sthirakoses, 2003, p.24) เป็นเครือ่ งสือ่ สารถึงความรูส้ กึ และความ
นึกคิดในรูปที่มีคุณสมบัติงามหรือสุนทรียภาพ (Raksamani, 2002, pp1-2) โดยใช้ภาษาที่
มีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ เมื่อพินิจลิลิตพญาง�ำเมืองพบว่า
อุดมด้วยสุนทรียภาพ ดังนั้นจึงจัดเป็นงานวรรณคดีอันเป็นงานศิลปกรรมลักษณะหนึ่ง
ลิลิตพญาง�ำเมืองมีคุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ที่เห็นได้ชัดเจน 2 ลักษณะ คือ
ค�ำวรรณศิลป์ และความวรรณศิลป์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ค�ำวรรณศิลป์
ค�ำเป็นหน่วยภาษามีความหมาย ภายในค�ำประกอบด้วยเสียงซึ่งเป็นระบบ
ค�ำวรรณศิลป์คือค�ำที่มีคุณสมบัติงาม ให้สุนทรียะแก่ผู้รับสาร โดยสุนทรียะดังกล่าวเกิด
ขึ้นจากความหมายและเสียงซึ่งประกอบอยู่ในค�ำ เสียงในค�ำ ได้แก่ เสียงพยัญชนะ เสียง
สระ และเสียงวรรณยุกต์ เมื่อได้ศึกษาลิลิตพญาง�ำเมืองอย่างละเอียดแล้ว พบว่ากวีใช้ค�ำ
วรรณศิลป์ 3 ลักษณะ คือ ค�ำสัมผัสทางเสียง ค�ำซ�้ำกับค�ำซ้อน และค�ำเล่นเสียงวรรณยุกต์
กล่าวรายละเอียดดังนี้
		 1.1 ค�ำสัมผัสทางเสียง เสียงสัมผัส คือ เสียงที่สอดประสานกันระหว่างค�ำ
สองค�ำขึน้ ไปในระเบียบแบบแผนของฉันทลักษณ์ หากเสียงสอดประสานเป็นเสียงสระ เรียก
ค�ำนัน้ ว่า “ค�ำสัมผัสสระ” แต่ถา้ สอดประสานกันด้วยเสียงพยัญชนะ เรียกค�ำนัน้ ว่า “ค�ำสัมผัส
อักษร”
		 ลิลิตพญาง�ำเมืองมีความดีเด่นด้านการใช้ค�ำสัมผัสสระกับค�ำสัมผัสอักษร
โดยค�ำสัมผัสสระจะไม่กล่าวถึงในทีน่ ี้ เพราะเป็นสัมผัสบังคับตามข้อก�ำหนดทางฉันทลักษณ์
ของร่ายและโคลง เนื่องจากกวีใช้ค�ำสัมผัสดังกล่าวได้อย่างไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่จุดเดียว
แสดงถึงความเชี่ยวชาญในด้านการแต่งบทประพันธ์อย่างดี เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพบว่า
เกือบทุกวรรคของร่ายและโคลง กวีใช้ค�ำสัมผัสอักษรสม�่ำเสมอ และค�ำสัมผัสดังกล่าวก็มี
ความหมายต่อเนื่องกัน
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		 ตัวอย่างการใช้ค�ำสัมผัสอักษร พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
		
สงสารพระแม่ต้อง 		
โดดเดี่ยวเดียวดายขม
คอยลูกบ่นานนม
จักรีบไปปลอบไท้
กัลยาจึงเตรียมการ
และอัฏฐะบริขาร
เพื่ออุทิศถึงบิดร
คอยพระสวามีเจ้า

ตรอมตรม
ขื่นไหม้
นี้ดอก แม่เอย
ที่ห้องหอค�ำ…

ให้พนักงานในวัง
พร้อมไทยทานกัณฑ์เทศน์
แล้วบังอรแจ้งเจตน์...
จักเยื้องยาตรยล

เตรียมช้างพังพาหนะ
ล้วนพิเศษพิสิฐ 		
จึ่งโสรจสรงสระเกล้า
เยี่ยมนา...
(Maneerat, 1995, pp.31-32)

จากตัวอย่างบทประพันธ์ขา้ งต้น ค�ำสัมผัสอักษร ได้แก่ สง-สาร, ตรอม-ตรม,
โดด-เดี่ยว-เดียว-ดาย, ขม-ขื่น, นาน-นม-นี,้ ไท้-ที,่ ห้อง-หอ, พัง-พา(หนะ), ไทย-ทาน,
(พิ)เศษ-(พิ)สิฐ, (อุ)ทิศ-ถึง, แจ้ง-เจตน์, โสรจ-สรง-สระ, เยื้อง-ยาตร-ยล-เยี่ยม
		 1.2 ค�ำซ�้ำกับค�ำซ้อน ในลิลิตพญาง�ำเมืองกวีใช้ค�ำซ�้ำกับค�ำซ้อนเพื่อสร้าง
คุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างเด่นชัดเช่นกัน ค�ำซ�้ำ เช่น ศรีศรี หริ่งหริ่ง และร�่ำร�่ำ ค�ำซ้อน เช่น
คับคัง่ เขตขัณฑ์ และคัง่ ค้าง เมือ่ พิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่า กวีใช้คำ� ซ้อนมากกว่าค�ำซ�ำ้
โดยกวีใช้ค�ำซ้อนหรือค�ำซ�้ำทันทีหากค�ำนั้นลงจังหวะฉันทลักษณ์ และมีความหมายสัมพันธ์
กับเรื่องราวที่มุ่งน�ำเสนอ พิจารณาได้จากค�ำโคลงต่อไปนี้ โดยค�ำซ้อนจะท�ำตัวหนา และ
ค�ำซ�้ำท�ำตัวขีดเส้นใต้เอาไว้ ดังบทประพันธ์ที่ว่า
		
เทวัญปั้นแต่งน้อง 			 หรือไฉน
ผิวผ่องเป็นยองใย 			 ยิ่งฝ้าย
คอคางช่างละมุนละไม 			 เหมือนกล่อม กลึงนา
เต้าเต่งเคร่งครัดคล้าย 			 หล่อล้อปทุมมาลย์
		
ตะลึงตะลานใจพล่านเพี้ยง 		 เพลิงโหม
ร�่ำร�่ำจะเลียมโลม 		 ลอบปล�้ำ
กริ่งเกรงเกลือกกวนโฉมฉายตื่น ฟื้นแฮ
ซุ่มซ่ามสิซวยซ�้ำ 		 โศกซ�้ำสองครา
(Maneerat, 1995, pp.28)
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จากค�ำโคลงตัวอย่างข้างต้น มีค�ำซ�้ำและค�ำซ�้ำ ดังนี้
ค�ำซ้อน ได้แก่ ปัน้ แต่ง, ยองใย, คอคาง, ละมุนละไม, กล่อมกลึง, เต่งเคร่งครัด,
ตะลึงตะลาน, เลียมโลม, กริ่งเกรง, โฉมฉาย, ตื่นฟื้น, ซุ่มซ่าม
ค�ำซ�้ำ ได้แก่ ร�่ำร�่ำ, ซ�้ำ-ซ�้ำ
		 1.3 ค�ำเล่นเสียงวรรณยุกต์ กวีมักใช้ค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาในค�ำท้าย
วรรคของค�ำโคลง เพื่อให้เกิดเสียงเสนาะเมื่ออ่านออกเสียงหรือขับเป็นท�ำนองเสนาะซึ่งมี
การเอือ้ นเสียง เพราะเสียงวรรณยุกต์จตั วามีคณ
ุ สมบัตเิ ริม่ ต้นออกเสียงในระดับต�ำ่ แล้วกระ
แสเสียงยกระดับขึ้นไปจนสุดกระแสเสียงเมื่อเปล่งค�ำนั้นจบ สังเกตได้จากตัวอย่างค�ำโคลง
ต่อไปนี้ โดยค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาในต�ำแหน่งท้ายวรรค จะท�ำตัวหนาแสดงไว้ ดังบท
ประพันธ์ที่ว่า
		
		
ตราบสายธารซ่านซึ้ง
		 สามราชสืบรักใส
		 ร่วมคุ้มร่วมครองใคร
		 เราต่างร่วมต้านต้อง
				
ชนหลายหลั่งถั่งถม
		 ซ้องแซ่อยู่ซั้นซ�้ำ
		 ห่อนปรากฏก่อนกี้
พึ่งพ้องพบเห็น

ซึมไหล
ราษฎร์ซ้อง
รานคร�่ำ
เร่งโต้รุมตาย
ชมพิธีแช่งน�้ำ
ซาบซึ้งโมทนา
แต่ปู่ย่ามานี้
(Maneerat, 1995, p.30)

2. ความวรรณศิลป์
เมื่อพิจารณาคุณค่าทางวรรณศิลป์ในตัวบทลิลิตพญาง�ำเมือง อันเกิดจากความ
หมายของถ้อยค�ำ ในที่นี้จะเรียกว่า “ความวรรณศิลป์” จากการศึกษาพบ 3 ลักษณะ ได้แก่
โวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนรสวรรณคดีและกวีโวหาร มีรายละเอียดและตัวอย่างดังนี้
		 2.1 โวหาร คือ ส�ำนวนภาษาใช้อธิบายรายละเอียดของเรื่องราว โดยผู้แต่ง
โวหารต้องมีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งความรู้ทางภาษา เรื่องราว และศิลปะการแต่ง (Praya
Upakitsinlapasan, 1968, p.338) โวหารโดยทั่วไปได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
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อุปมาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร
		 จากการอ่านวิเคราะห์ลลิ ติ พญาง�ำเมืองพบว่า กวีใช้โวหารทีเ่ ห็นอย่างเด่นชัด
3 ลักษณะ คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร แต่โวหารที่กวีน�ำเสนอได้
อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ คือ พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร
		 ตัวอย่างพรรณนาโวหาร เช่น นางอัว้ ทราบข่าวการสวรรคตของพระยาเชียงแสน
ผูเ้ ป็นพระราชบิดา พระนางโศกเศร้าเป็นอันมาก ด้วยพระราชบิดาเปรียบต้นโพธิ์ทองให้
ร่มเงา เลีย้ งดูจนเติบใหญ่ และหาคูค่ รองให้ เมือ่ พระราชบิดาสวรรคตลงนางอัว้ ก็รสู้ กึ ขวัญหาย
และเคว้งคว้าง ความตายนีช้ า่ งโหดเหีย้ มยิง่ นัก ไม่ผดั ผ่อนสิง่ ใดให้แก่พระราชบิดาเลย นางอัว้
ยังได้เข้าเฝ้าเห็นพระราชบิดาเมื่อไม่นานมานี้เอง ยังจ�ำค�ำพรที่ทรงพระราชทานให้อยู่ไม่ลืม
ดังบทพรรณนาในค�ำโคลงว่า
		
พระบิดาดุจร่มเกล้า
เลี้ยงลูกสุขสมปอง
ตบแต่งคู่เคียงครอง
พระล่วงลับดับลี้
		
ความตายช่างโหดเหี้ยม
ไป่ผัดผ่อนเพลากาล
หลัดหลัดเมื่อไม่นาน
ยังจดจ�ำค�ำได้

โพธิ์ทอง ลูกเอย
ป่านนี้
ควรร่วม เรียงแฮ
ลูกคว้างขวัญหาย
หักหาญ
แก่ไท้
นี้ลูก
พ่อพร้อมพรประทาน
(Maneerat, 1995, p.31)

ส่วนบทเทศนาโวหารดังเช่นค�ำสอนของพระราชมารดาของนางอั้ว ได้สั่ง
สอนนางอั้วในวันอภิเษกสมรสกับพญาง�ำเมือง เป็นค�ำสอนหลายประการ เช่น ให้มีความ
รื่นเริง ให้พูดจาปราศรัยด้วยค�ำอันไพเราะ รู้จักประหยัดอดออม และให้มีความซื่อสัตย์
ดังบทประพันธ์ที่ว่า
แต่จ�ำนรรจ์จ�ำเนียร
ให้บันเทิงบรรเทือง
เป็นค�ำสอนค�ำสั่ง
อย่าได้คดได้งอ

เพียรปลอมขวัญคะค้อย
ให้หายเคืองหายขัด
ให้เป็นฝั่งเป็นฝา
อย่าได้วอได้แว

ให้แช่มช้อยชุ่มชื่น
ให้รู้อรรถรู้ความ
ให้รู้หารู้รอม
อย่าได้แชได้เชือน

ให้ระรื่นระเริง
ด้วยค�ำงามค�ำงอน
ให้รู้ออมรู้อด
อย่าได้เบือนได้บิด
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จงรู้จิตรู้ใจ
อย่าให้เมินให้หมาง
จงรู้ท่ารู้ที

จงรู้ในรู้นอก
อย่าให้จ่างให้จืด
สวามีแห่งเจ้า

อย่าให้ชอกให้ช�้ำ
รักให้ยืดให้ยาว
รู้ออดอ้อนวอนเว้า
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อย่าให้ก�้ำให้เกิน
อย่าให้ฉาวให้ฉ่า
แต่ล้วนค�ำหวาน แลนา
(Maneerat, 1995, p.12)

		 2.2 ภาพพจน์ เป็นศิลปะการใช้ภาษาทีม่ คี วามหมายไม่ตรงตามความหมาย
ของรูปภาษา อาจให้ความหมายก�ำกวม หนักเบา คลุมเครือ หรือเข้มข้นแตกต่างกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ความหมายทีช่ ดั เจนขึน้ กว่าเดิม ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ ให้กว้างขวาง
ลึกซึ้งออกไป (Kongkanan, 2013, p.59) บางครั้งเรียกโวหารภาพพจน์ เพราะช่วยให้ผู้รับ
สารเข้าใจความหมายโดยนึกรูน้ กึ คิดเข้าใจเป็นภาพ ภาพพจน์มหี ลายลักษณะ เช่น อุปลักษณ์
(metaphor) อุปมา (simile) อติพจน์ (hyperbole) บุคคลวัต (personification) และ
สัทพจน์ (onomatopoeia)
		 ในลิลิตพญาง�ำเมือง กวีสร้างภาพพจน์หลายลักษณะ เช่น ภาพพจน์อุปมา
ที่มีภาพพจน์สัทพจน์สอดแทรก ดังค�ำโคลงต่อไปนี้
		
แหนงใจเหน็บจิตน้อง
รักที่ร�ำพันรอ 		
หากคิดห่อนคืนหอ
เหมือนดั่งมีดาบม้าง

จริงหนอ
พ่อร้าง
คงห่าง คักแฮ
เด็ดม้วยด้วยมือ

		
ฮือฮือฟ้าร่วนร้อง
ดุจร่วมทุกข์นฤมล
โปรยปรายสาดสายฝน
ลมปั่นจิตป่วนแม้

ค�ำรณ
หม่นแท้
เพียงอัส- สุชลนอ
เทียบคล้ายคลึงกัน
(Maneerat, 1995, pp.33-34)

ค�ำโคลงข้างต้นมีข้อความภาพพจน์ ดังนี้
“แหนงใจเหน็ บ จิ ต ...เหมื อ นดั่ ง มี ด าบม้ า งเด็ ด ม้ ว ยด้ ว ยมื อ ”
หมายถึง รู้สึกเจ็บใจเหมือนเอาดาบมาฆ่าให้ตาย เป็นภาพพจน์อุปมา
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“ฟ้าร่วนร้องค�ำรณดุจร่วมทุกข์นฤมล” หมายถึง เสียงฟ้าร้องเหมือนเสียง
แห่งความทุกข์ของนางอั้ว เป็นภาพพจน์อุปมา
“โปรยปรายสาดสายฝนเพียงอัสสุชล” หมายถึง น�ำ้ ตาของนางอัว้ หยดลงมา
เหมือนสายฝนโปรยปราย เป็นภาพพจน์อุปมา
“ลมปั่นจิตป่วนแม้เทียบคล้ายคลึงกัน” หมายถึง ความปั่นป่วนของกระแส
ลมเหมือนกับจิตใจหรือความรู้สึกของนางอั้วที่ไม่เป็นปกติ เป็นภาพพจน์อุปมา
“ฮือฮือ” คือ เสียงร้องค�ำรณหรือค�ำรามของฟ้า เป็นภาพพจน์สัทพจน์
		 2.3 รสวรรณคดีและกวีโวหาร คุณค่าทางวรรณศิลป์สองประการนี้มี
ลักษณะเป็นไปในท�ำนองเดียวกัน โดยรสวรรณคดี คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ
ของผูอ้ า่ นเมือ่ ได้รบั รูอ้ ารมณ์ทกี่ วีถา่ ยทอดไว้ในวรรณคดี เช่น ศฤงคารรส คือ รสทีร่ บั รูค้ วาม
รักของตัวละคร เราทรส คือ ความอุตสาหะในการเสียสละ การปฏิบัติหน้าที่หรือการสู้รบ
และกรุณารส คือ รสที่รับรู้ความรักของตัวละคร (Raksamani, 2006, pp.24, 150-176)
ส่วนกวีโวหาร คือ ศิลปะและสุนทรียภาพที่ท�ำให้บทร้อยกรองถึงพร้อมด้วยแง่งามของเสียง
และความหมาย ได้แก่ เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง และสัลลาปังคพิไสย (Royal
Institute, 2009, pp.43-50) รสวรรณคดีกบั กวีโวหารบางลักษณะเป็นไปในท�ำนองเดียวกัน
เช่น เราทรสกับพิโรธวาทังหรือบทโกรธ ศฤงคารรสกับนารีปราโมทย์หรือบทรัก และกรุณารส
กับสัลลาปังคพิไสยหรือบทโศก
		 ลิลติ พญาง�ำเมืองอุดมคุณค่าด้วยรสวรรณคดีและกวีโวหาร เช่นบทประพันธ์
ตอนพญาง�ำเมืองสู้รบอย่างกล้าหาญกับขุนลัวะและกวานมอย ให้คุณค่าทั้งเราทรสและ
พิโรธวาทัง ดังบทประพันธ์ทวี่ า่
		
ตูผู้เดียวต่อให้
อย่ารั้งรอนาน
		
ฟังพระขานเคียดแท้
ต่อสู้ตะลุมบอน
		
หน่อภูธรปัดป้อง
พะเพล้งประกายพราย…

สองพ่อลูกรุมได้
เลยนา
สองพ่อลูกแล่นแต้
ดาบประดาบพะพ้อง
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เหวี่ยงวัดดาบสะแหว้ว
ขาดนา
(Maneerat, 1995, pp.19-20)

		 หรือในตอนทีพ่ ญาง�ำเมืองเสด็จมาปลงศพนางอัว้ ให้คณ
ุ ค่าทัง้ กรุณารสและ
สัลลาปังคพิไสย ดังความว่า
		
เปล่งวาจาจบแล้ว
หมดลม
พลไพร่ต่างระทม
ทั่วหน้า
สร้างปราสาทเมรุสม
ศักดิ์กษัต- รีย์แฮ
ส่งข่าวถึงเจ้าหล้า
ที่โพ้นพิงค์ชัย
		
พระทัยท้าวสุดเศร้า
สังเวช
ปลงศพพระชาเยศ
ยิ่งแล้ว
ให้ตั้งชื่อตามเจตนานุช นาฏนา
เรียกว่าดอยนางแก้ว
เกียรติก้องสบสมัย		
				
(Maneerat, 1995, pp.37-38)
โดยสรุปกล่าวได้ว่า ลิลิตพญาง�ำเมืองมีคุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ซึ่งเห็น
ชัดเจน 2 ประการ คือ ค�ำวรรณศิลป์ที่มีลักษณะเด่น คือ ค�ำสัมผัสทางเสียง ค�ำซ�้ำกับ
ค�ำซ้อน และค�ำเล่นเสียงวรรณยุกต์ ในส่วนของความวรรณศิลป์ที่มีลักษณะเด่น คือ โวหาร
ภาพพจน์ และรสวรรณคดีกับกวีโวหาร เป็นกลวิธีทางภาษาวรรณศิลป์ที่กวีสร้างสรรค์ได้
งดงาม ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์ดังกล่าว สอดผสานเข้ากับคุณค่า
ด้านองค์ประกอบเนือ้ หาของวรรณคดีได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ลลิ ติ พญาง�ำเมืองเป็นวรรณคดี
ร้อยกรองร่วมสมัยที่มีคุณค่าเรื่องหนึ่ง
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บทสรุป
1. สรุปผล
ลิลิตพญาง�ำเมืองมีคุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาของวรรณคดียอพระเกียรติ
คือเป็นวรรณคดีรอ้ ยกรองประเภทลิลติ สุภาพ ผูแ้ ต่งคือเอือ้ มณีรตั น์ เป็นกวีชาวพะเยา แต่ง
เมื่อ พ.ศ.2538 มีจุดมุ่งหมายเทิดพระเกียรติพญาง�ำเมืองและพ่อขุนรามค�ำแหง รวมทั้งมี
นัยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 มีแก่นเรือ่ งแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และมีโครงเรื่องกล่าวถึงพระราชประวัติพญาง�ำเมือง ทรงมีพระร่วงหรือ
พ่อขุนรามค�ำแหงเป็นพระสหาย พ่อขุนรามค�ำแหงเสด็จไปเยี่ยมพญาง�ำเมืองที่เมืองพะเยา
กวานมอยลักพานางอั้วซึ่งเป็นมเหสีของพญาง�ำเมือง พ่อขุนรามค�ำแหงทรงช่วยไว้ได้ ต่อมา
พญาง�ำเมืองกับพ่อขุนรามค�ำแหงเสด็จไปช่วยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ พญาง�ำเมืองได้
เจ้าบัวทองเป็นพระชายา จึงไม่เสด็จกลับเมืองพะเยา นางอัว้ ออกติดตามและมาสิน้ พระชนม์
อยูท่ เี่ ชิงดอยก่อนถึงเมืองเชียงใหม่ พญาง�ำเมืองตัง้ นามดอยแห่งนัน้ ว่า “ดอยนางแก้ว” เพือ่
ระลึกถึงนางอั้ว ฉากส�ำคัญในลิลิตพญาง�ำเมือง คือฉากธรรมชาติและฉากวัฒนธรรม
ลิลติ พญาง�ำเมืองมีคณ
ุ ค่าส�ำคัญทางภาษาวรรณศิลป์ 2 ลักษณะ คือ ค�ำวรรณศิลป์
เกี่ยวกับค�ำสัมผัสทางเสียง ค�ำซ�้ำกับค�ำซ้อน และค�ำเล่นเสียงวรรณยุกต์ รวมทั้งความ
วรรณศิลป์เกี่ยวกับโวหาร ภาพพจน์ และรสวรรณคดีกบั กวีโวหาร คุณค่าทางภาษาวรรณศิลป์
นี้สอดผสานเข้ากับคุณค่าด้านองค์ประกอบเนื้อหาได้อย่างลงตัว ส่งผลให้ลิลิตพญาง�ำเมือง
เป็นวรรณคดียอพระเกียรติทมี่ คี ณ
ุ ค่า
2. อภิปรายผล
หากพิจารณาลิลิตพญาง�ำเมือง ว่าเป็นงานวรรณคดีซึ่งมีความหมายอย่างกว้าง
หมายถึงงานวรรณกรรมทัว่ ไปอันเป็นงานประพันธ์หรือผลงานของกวี สอดคล้องกับแนวคิดของ
Raksamani (2006, pp.6-7) แต่ถา้ พิจารณาว่าลิลติ พญาง�ำเมืองเป็นวรรณคดี เนือ่ งจากมีนยั ของ
การประเมินค่าว่าแต่งดี เป็นเรือ่ งดีที่ สาธารณชนอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ และใช้ภาษาไทยอัน
ดีมวี รรณศิลป์ดว้ ย (Royal Institute, 2009, pp.293-294) ก็เห็นได้ชดั เจนว่า ลิลติ พญาง�ำเมือง
มีคณ
ุ ลักษณะดังทีก่ ล่าวมาทุกประการ นอกจากนีค้ ณ
ุ ค่าทางวรรณศิลป์ของลิลติ พญาง�ำเมืองให้
คุณค่าทางอารมณ์เป็นอย่างดียงิ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Vingvorn (1987, pp.549-550)

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

87

กล่าวว่าวรรณคดียอพระเกียรติให้คณ
ุ ค่าทางอารมณ์อนั เป็นลักษณะส�ำคัญของวรรณคดี ทีม่ ี
ความไพเราะจากภาษาทีง่ ดงาม มีการเล่นค�ำเล่นสัมผัส อุปมาและเปรียบเทียบครบครัน ใช้ภาษา
อย่างประณีตบรรจง เลือกสรรถ้อยค�ำ เพือ่ จูงใจให้ผอู้ า่ นเลือ่ มใสศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริย์
และเป็นไปตามแนวคิดของ Saengthaksin (1994, p.174) ที่วา่ กวีจะเลือกแต่งวรรณคดี
ยอพระเกียรติดว้ ยค�ำประพันธ์ชนิดต่างๆ ตามความถนัดและรสนิยมของตน ความแตกต่างและ
ความหลากหลายของค�ำประพันธ์ยอ่ มก่อให้เกิดบรรยากาศ รส ความรูส้ กึ และอารมณ์แก่ผอู้ า่ น
ทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ลิลติ พญาง�ำเมืองจึงแต่งเป็นลิลติ สุภาพ เพราะมีคำ� ประพันธ์หลายรูปแบบ
ทัง้ ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสีส่ ภุ าพ เห็นได้ชดั เจนว่ากวีรงั สรรค์ได้
อย่างช�ำนาญ
วรรณคดียอพระเกียรติเรื่องประทับใจผู้อ่าน มักเกิดจากการแต่งของกวีผู้มี
ชีวิตร่วมรัชสมัยนั้น ได้มีประสบการณ์ คือได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องด้วย
องค์พระมหากษัตริย์ที่ตนแต่งสรรเสริญ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดความอัศจรรย์ใจใน
พระบรมเดชานุภาพ พระบุญญาบารมี และความซาบซึ้งส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
จริงใจและจริงจัง ในกรณีเช่นนี้ ถ้ากวีมีความสามารถในเชิงกวี ก็ยิ่งจะท�ำให้วรรณคดียอ
พระเกียรติเรือ่ งนัน้ ๆ เด่นมากยิง่ ขึน้ เป็นทวีคณ
ู (Saengthaksin, 1994, p.195) แม้กวีผแู้ ต่ง
ลิลิตพญาง�ำเมืองจะเกิดและเติบโตที่เมืองเชียงราย หากแต่ชีวิตการท�ำงานส่วนใหญ่อยู่ที่
เมืองพะเยา ทั้งกวีเองก็เลือกที่จะฝากจิตวิญญาณของตนไว้ในแผ่นดินพะเยา ดังส�ำแดงไว้
ในข้อความศิลาจารึกบทกวี “ณ แห่งนี”้ ในพืน้ ทีเ่ ก็บภาชนะบรรจุกระดูกของท่านดังแสดงไว้
ข้างต้น และแม้กวีมไิ ด้มชี วี ติ ร่วมสมัยพญาง�ำเมือง หากแต่คงได้ศกึ ษาพระราชประวัตขิ องพญา
ง�ำเมืองมาอย่างชัดแจ้ง อีกนัยหนึง่ กวีมชี วี ติ อยูใ่ นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงแต่งลิลติ พญาง�ำเมืองเพือ่ เทิดพระเกียรติพระองค์
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใช้ความซาบซึ้งส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นแรงบันดาลใจรังสรรค์ลิลิตพญาง�ำเมืองได้อย่างมีคุณค่าทางวรรณศิลป์
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