158

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.4 No.1 (January- April 2022)

พิเคราะห์เพลงทรงเครือ่ งในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2
ของมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
AN ANALYSIS OF THE PHLENG SONG KHREUANG SCRIPTS IN THE WAT
KOR’S ORAL POETRY BOOK OF HRH SIRINDHORN FOUNDATION VOL. 2
บัวผัน สุพรรณยศ
Buaphan Suphanyot

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
School of Humanities, University of the Thai Chamber of Commerce
E-mail : Buaphan_sup@utcc.ac.th

Received September 15, 2021; Revised November 9, 2021; Accepted April 25, 2022

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพลงทรงเครื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจาก
หนังสือวัดเกาะ เล่มที่ 2 เพลงทรงเครื่อง ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2564 โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของวรรณคดีวิเคราะห์ ศึกษาด้านองค์ประกอบและคุณค่า
ของวรรณกรรมมุขปาฐะ ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านรูปแบบพบว่าเพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่อง แต่ง
ด้วยคำประพันธ์ชนิดกลอนหัวเดียว สำหรับร้องเป็นทำนองเพลงฉ่อย ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
1) เพลงฉ่อย กลอนหัวเดียวทั่วไป ใช้ร้องทำนองหลัก 2) เพลงฉ่อย “ต้นเพลง” ที่นำมาจากเพลงปรบไก่
และ 3) เพลงฉ่อย “เอื้อนลง” ที่ใช้เป็นเพลงท้ายบทของ “ต้นเพลง” องค์ประกอบด้านเนื้อหาพบว่า
นำมาจากนิทานพื้นบ้านและวรรณคดีซึ่งรู้จักแพร่หลาย จำนวน 9 เรื่อง คัดสรรเฉพาะตอนที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับการแสดงพื้นบ้าน ส่วนองค์ประกอบด้านภาษาพบว่า เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องมี
ลักษณะเด่นของการใช้ภาษาเรียบง่ายและคมคายไพเราะ บทร้องเพลงฉ่อย มีขนาดไม่ยาวนัก เล่าเรื่อง
อย่างกระชับ ดำเนินเรื่องรวบรัด เหมาะแก่การแสดงออกทั้งการสื่อความหมายของถ้อยคำ ลีลาอารมณ์
และร้องเป็น ทำนองเพลง ผลการวิเคราะห์คุณค่าพบว่ามีคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาษาและ
วรรณกรรม 2) ด้านเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรมไทย และ 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
คำสำคัญ บทร้อยกรองมุขปาฐะ, เพลงทรงเครื่อง, หนังสือวัดเกาะ, การแสดงพื้นบ้าน

Abstract
The objective of this paper was to analyze the Phleng Songkroeng scripts, a genre
of Thai folk songs, in the Wat Kor’s Oral Poetry Book Vol. 2: Phleng SongKroeng, which
was published by the HRH Sirindhorn Foundation in July 2021. The methodology based
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on literary analysis, i.e. elements and values of oral literature. The findings were that all
nine pieces of the Phleng Songkroeng were composed by Klorn Hua Diaw, a main kind
of Klorn verses usually used in folk songs, for Phleng Choy could be divided into three
forms: 1) the Phleng Choy written in the Klorn Hua Diaw mainly used in the whole
performance; 2) the “Ton Phleng” (lit., the beginning of the song) of Phleng Choy taken
from the Phleng Prop Kai; 3) the “Auen Long” (lit., vocalizing to the end) of Phleng Choy
used in the final part of the Ton Phlengใ From the data found that the repertoires were
taken from nine pieces of well- known folk tales and literary works in which the stories
were extracted from interesting scenes which were suitable for the performance. All nine
scripts of the Phleng Songkroeng was simple and used beautiful language which were
the apparently characteristics. The lyrics and stories were concisely which were suitable
for emotional expression as singing. In examining the literary values, the results were
discovered in three aspects: 1. Language and Literature; 2) Thai Folk Songs and
Performances; 3) Social and Cultural values.
Keywords: Oral poems, Phleng Songkroeng, Wat Kor book, Folk performance

บทนำ
หนังสือวัดเกาะเป็น วรรณกรรมที่มีคุณค่าและหายากอย่างยิ่ง เพราะเป็นมรดกภูมิป ัญ ญา
ที่สูญหายไปมากและไม่มีผู้จัดพิมพ์ใหม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหนังสือวัดเกาะที่โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ
(โรงพิมพ์วัดเกาะ หรือร้านหนังสือหน้าวัดเกาะ) เป็นผู้พิมพ์จำหน่ายมีอายุมากกว่า 100 ปี นายสิน หรือ
สิงห์ ลมุลทรัพย์ ก่อตั้งโรงพิมพ์นี้เมื่อ ร.ศ. 108 (พ.ศ. 2432) ที่ริมถนนสำเพ็ง ข้างวัดเกาะแก้วลังการาม
(ปัจจุบันคือวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร) จังหวัดพระนคร ต่อมาเลิกกิจการไปในราว พ.ศ. 2520
โรงพิมพ์วัดเกาะพิมพ์หนังสือหลายประเภท ทั้งนิทานพื้นบ้า น วรรณคดี พงศาวดารจีน ชาดก บทสวด
มนต์ สุภาษิตคำกลอน ตำราประเภทต่าง ๆ กลอนลิเก เพลงฉ่อย เพลงเรือชาวเหนือ เพลงปรบไก่
จำอวด ลิเกออกภาษา ฯลฯ (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล , 2564) ข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าเชิงวรรณกรรม
วัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และประวัติศาสตร์
มูล นิธ ิส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดา ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ส มเด็จ พระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทร้ องมุขปาฐะจาก
หนังสือวัดเกาะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 มูลนิธิฯ มอบหมายให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
วรรณคดีมุขปาฐะด้านศิลปะการแสดงและเพลงพื้นบ้านดำเนินการรวบรวมข้อมูลบทร้องมุขปาฐะจาก
หนังสือวัดเกาะ จัดทำบทอธิบาย ตารางสรุปข้อมูล และดัชนีค้นเรื่อง โดยมีคณะบรรณาธิการตรวจทาน
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ความถูกต้องและความสอดคล้องกัน จัดพิมพ์รวม 4 เล่ม ประกอบด้ว ย เล่มที่ 1 มโหรีและเพลง
ปฏิพากย์ (628 หน้า) เล่มที่ 2 เพลงทรงเครื่อง (554 หน้า) เล่มที่ 3 เพลงร้องรำพัน (728 หน้า) และเล่ม
ที่ 4 เพลงออกสิบสองภาษา (438 หน้า) สำนักพิมพ์มติชนได้จั ดพิมพ์เผยแพร่และจำหน่ายตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2564
เฉพาะเล่มที่ 2 เพลงทรงเครื่อง นับเป็นบทร้ องมุขปาฐะที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นหลักฐาน
สำคัญทีย่ ืนยันได้ว่าเพลงทรงเครื่องเป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5–6 *
________________
* ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงทรงเครื่องเป็นมหรสพในงานของหลวง
และของราษฎร์ ท ี ่ น ิ ย มกั น อย่ า งยิ ่ ง ดั ง หลั ก ฐานต่ า ง ๆ เช่ น งานเฉลิ ม พระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ในหนังสือพิมพ์บางกอกไตมส์
ฉบับวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 งานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ร.ศ. 123 หรือ พ.ศ. 2447 ในหนังสือรายการพระราชกุศลสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 11 หน้า 8
และเป็นมหรสพแสดงในตลาด อาทิ ตลาดนางเลิ้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2443 ในหนังสือเมืองในภาคอีสาน พิมพ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพของพระยาอุดรธานี (จิตร จิตตะยโศธร) (เอนก นาวิกมูล, 2550)

จนทำให้มีการจัดพิมพ์เนื้อร้องเพื่อจำหน่าย นอกจากนั้นเพลงทรงเครื่องในหนังสือดังกล่าวยังแสดงให้
เห็น พัฒ นาการขั้น สูงของเพลงพื้น บ้านประเภทเพลงปฏิพากย์ห รือเพลงโต้ตอบที่รับ อิทธิพ ลจาก
การแสดงของหลวง เพราะมี ล ั ก ษณะการผสมผสานระหว่ า งเพลงพื ้ น บ้ า นกั บ ละครไทย (บั ว ผั น
สุพรรณยศ, 2564) เหนือจากนั้นบทเพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องยังแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์การแสดง
พื้นบ้านด้านการถ่ายทอด “เพลงพื้นบ้าน”ที่พัฒนาจาก “มุขปาฐะ” มาเป็น “ลายลักษณ์” เนื่องจากแต่
เดิมเพลงพื้นบ้านแต่งขึ้นเพื่อร้องหรือแสดงพ่อเพลงแม่เพลงในอดีตไม่รู้หนังสือจึงถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ผ่านการท่องจำ เมื่อมีการนำเพลงพื้นบ้านมาพิมพ์จำหน่ายเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ไปตามหัวเมือง
ทำให้เกิดวัฒนธรรมการแต่งเพลงพื้นบ้านเพื่อ “อ่าน” ขึ้น
ด้วยคุณค่าและความน่าสนใจดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นสำคัญ
2 ประการ คื อ 1) พิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบด้ า นวรรณกรรม ได้ แ ก่ รู ป แบบ เนื้ อ หา และภาษา
2) พิเคราะห์คุณค่าของเพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่อง เพื่ออธิบายขยายความและส่องให้เห็นความงามของ
บทร้อยกรองมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาของวรรณคดีวิเคราะห์
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ภาพที่ 1 แสดงหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2ลงทรงเครื่อง
(ที่มา: บัวผัน สุพรรณยศ, 2564)

พิเคราะห์องค์ประกอบเพลงทรงเครื่อง 9 เรื่องในหนังสือบทร้อ งมุขปาฐะจากหนังสือ
วัดเกาะ เล่ม 2
หนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 ประกอบด้วยเพลงทรงเครื่อง 9 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องโคบุตร์ เรื่องจันทะโครบ เรื่องพระรถ เรื่องลิ้นทอง เรื่องนางมโนรา เรื่องขุนช้างขุนแผน เรื่อง
ไกรทอง เรื่องลักษณวงศ์ และเรื่องพระอภัยมณี ต้นฉบับพิมพ์แยกแต่ละเรื่อง เรื่องละ 1 เล่ม ยกเว้นเรื่อง
โคบุตร์และเรื่องลักษณวงศ์เรื่องละ 2 เล่ม รวมแล้ว 11 เล่ม เริ่มนับจากเล่มที่ 2–12 ปกของหนังสือต้น
หน้าพิมพ์ชื่อหนังสือ “เครื่องเล่น มหาพน แหล่ ต่าง ๆ รวม 36 แหล่” กลางหน้าพิมพ์คำโฆษณาเป็น
กลอนสุภาพ ระบุราคาเล่มละ 1 บาทและชื่อโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ และท้ายหน้าระบุสถานที่และปีที่
พิมพ์ “วัดเกาะ รัตนโกสินทร์ ศก 108” ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2433 เนื้อหาหน้าแรกของแต่ละเรื่องระบุชนิด
ของเพลง ชื่อเรื่องและขอบเขตของเนื้อเรื่องอย่างย่อว่าเป็นตอนใด เช่น “เพลงฉ่อย เรื่องโคบุตร์ ตั้งแต่
นางอัมพันทำเสน่ห์ จนถึงนางมณีจะฝากสารนกสาลิกาไปถึงพระอรุณ” เพลงทรงเครื่อง 8 เรื่องไม่
ปรากฏชื่อผู้แต่ง ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องนางมโนราที่ระบุว่าผู้แต่งชื่อ “พลอย” ดังกลอนที่ว่า
ขอแนะนำคำนักเลงร้องเพลงฉ่อย
เราชื่อพลอยจัดทำเป็นคำหวาน
เพราะเรียนครูรู้อักษรกลอนชำนาญ
ได้คาดการดูเหตุสังเกตใจ
(เรื่องนางมโนรา เล่ม 7 หน้า 1) *
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ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเพลงทรงเครื่อง 9 เรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพลงแต่งใหม่โดยนักเขียน
ของโรงพิมพ์วัดเกาะ และอีกส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่านำมาจากเพลงฉ่อยหรือเพลงทรงเครื่องที่มีมาก่อน
แล้ว เนื่องจากไม่ได้ระบุผู้แต่ง
1. พิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปแบบ
บทร้องมุขปาฐะ เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้มีรูปแบบการพิมพ์ที่แยกเป็นคำ ๆ และพิมพ์เรียง
ต่อกันไปเหมือนร้อยแก้ว ไม่ได้ย่อหน้าหรือเว้นวรรคตอนเหมือนการพิมพ์คำประพันธ์เช่นปัจจุบัน
รูปแบบคำประพันธ์เป็นกลอน ชนิดกลอนหัวเดียว สำหรับร้องเป็นทำนองเพลงฉ่อย ซึ่งแบ่งย่อยตาม
ทำนองและฉันทลักษณ์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1) เพลงฉ่อย ทำนองหลัก ใช้รูปแบบกลอนหัวเดียวทั่วไป กลอน 1 ลง มีความยาวไม่จำกัด
ตั้งแต่ 2 วรรคขึ้นไป แต่ละวรรคมีจำนวนคำประมาณ 6 – 10 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่างบท
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวพี่จะถอดดวงใจไปกับเจ้า
ไปเถิดแม่อย่าเสร้าเสียน้ำใจ
ถ้าแม้นมันเป็นนกพี่เป็นแมว
มันคงจะไม่แคล้วกันไป
ถ้าแม้นมันแปลงเป็นนาคา
พี่จะเป็นครุฑาชิงชัย ฯ
(เรื่องลิ้นทอง เล่ม 6 หน้า 24)
2) เพลงฉ่อย “ต้นเพลง” มีรูปแบบคำประพันธ์และทำนองเฉพาะที่นำมาจากเพลงปรบไก่
ชาวศิลปินพื้นบ้านแถบสุพรรณบุรีเรียกกันว่า “เพลงฉ่าโบราณ” หรือ “เพลงเกริ่น” เนื่องจากใช้ร้องเป็น
บทเกริ่นหรือบทนำของเพลงแต่ละเรื่องแต่ละตอน ซึ่งมักมีประมาณ 3-4 ลง ฉันทลักษณ์เป็นกลอนหัว
เดียว กลอน 1 ลง มี 6 วรรค แต่ละวรรคมีจำนวนคำประมาณ 6-8 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรคและระหว่าง
บท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
____________
* การอ้างอิงเชิงอรรถแหล่งที่มาจะอ้างชื่อเรื่องโดยสะกดตามต้นฉบับและยึดเลขหน้าตามต้นฉบับหนังสือวัดเกาะ

อีแม่กลิ่นธูปรูปทรง
พี่มารัญจวนหวนกลิ่น
เรียมมาหลงรักหนักทรวง

ดูราวกับหงส์จะบิน
ของอีแม่ศรีมาลา
ไม่หายห่วงเลยแม่ยาเอ๋ยใจ ฯ
(เรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม 8 หน้า 2)

3) เพลงฉ่อย “ เอื้อนลง” ศิลปินพื้นบ้านแถบสุพรรณบุรี เรียกว่า “ทอดเพลง” เป็นเพลงท้าย
บทของ “ต้นเพลง” เป็นบทเชื่อมโยงระหว่าง “ต้นเพลง” กับเพลงฉ่อยทำนองหลัก ปกติมีเพียง 1 ลง
เพลงเอื้อนลงมีทำนองและฉันทลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบที่ 1 และ 2 คือ 2 วรรคต้นเหมือน
“ต้นเพลง” 2 วรรคท้ายเหมือนเพลงฉ่อยทำนองหลัก กลอน 1 ลงมีเพียง 4 วรรค ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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โฉมนางอัมพันเทวี
ที่เป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจ ฯ
(เรื่องโคบุตร์ เล่ม 2 หน้า 3)

รูปแบบคำประพันธ์ของเพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนีม้ ีความดีเด่นตรงเอื้อให้แต่งเนื้อร้องได้ง่าย
ด้นก็ได้สะดวก ที่สำคัญคือ เป็นต้นแบบของเพลงทรงเครื่องที่พบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใช้กลอนหัวเดียว
เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมาช้านาน
2. พิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหา
เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องมีเนื้อหาเป็นนิทานและวรรณคดีซึ่งรู้จักกันแพร่หลาย แต่ละเรื่องตัด
ตอนเฉพาะที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการแสดงพื้นบ้าน เนื้อเรื่องย่อมีดังนี้
เรื่องโคบุตร์ เล่ม 2 กล่าวถึงนางอัมพันแค้นใจโคบุตร์ที่ทอดทิ้งไปหลงใหลอยู่กับ นางมณีจึงให้
สาวใช้ไปหาเถนกะอำติดสินบนให้ทำเสน่ห์ โคบุตร์ต้องมนต์เสน่ห์ นางมณีตามไปที่ห้องนางอำพัน เกิด
หึงหวงทะเลาะกัน โคบุตร์หลงเสน่ห์ไม่พอใจ ใช้ไม้ไล่ตีนางมณี นางทนไม่ไหวหนีกลับมาห้อง ปรึกษากับ
พี่เลี้ยงหาทางแก้ไข กล่าวถึงนกสาลิกาท่องเที่ยวอยู่ในป่านึกถึงโคบุตร์และนางมณีจึงกลับมาพระนคร
เรื่องโคบุตร์ เล่ม 3 เนื้อความต่อจากเล่ม 2 เริ่มจากนกสาลิกาถือสาส์นไปให้อรุณพระอนุชาที่
เมืองพาราณสี อรุณกราบทูลลาท้าวพรหมทัตต์ อุ้มนกสาลิกาพาเหาะมาทันที เมื่อผ่านป่าจึงชวนยักษ์ทั้ง
สี่ตนมาด้วย ยักษ์ทั้งสี่แปลงกายเป็นแมลงวันแอบตามไปและจับสาวใช้ กับเถนกะอำได้ เถนกะอำไม่ยอม
จึงต่อสู้กัน
เรื่องจันทะโครบ เล่ม 4 กล่าวถึงจันทะโครบมาเรียนวิชากับพระโยคีจนมีความชำนาญ คิดถึง
บ้านเมืองจึงมาอำลากลับพระนคร พระโยคีจึงมองผอบให้สั่งห้ามเปิดกลางทางจะมีภัย จันทะโครบเปิด
ผอบพบนางโมราและได้เป็นผัวเมียกัน ทั้งสองเดิน ทางมาในป่าลำบากยากเข็ญ จนมาพบโจรร้าย นาง
โมรามีใจให้โจรจึงยื่นพระขรรค์ให้โจรฆ่าจันทะโครบตาย
เรื่องพระรถ เล่ม 5 เนื้อความตอนต้นเป็นเพลงโต้ตอบ ฝ่ายชายกล่าวผูกรักและเชิญชวนฝ่าย
หญิงให้ออกมาร้องเพลง และแจกบทว่าฝ่ายชายจะเป็นพระรถ ขอให้ฝ่ายหญิงเป็นเมรี จบแล้วฝ่ายหญิง
ร้องตอบรับเล่นด้วย แต่ขอให้เล่นอย่างสุภาพ บทต่อไปเป็นเพลงเรื่องพระรถ หรือพระรถเมรี กล่าวถึง
พระรถถือสาส์นออกจากเมืองมิถิลา ถึงกลางป่า พักนอนหลั บอยู่ใต้ร่มไทร พระฤาษีแปลงสาส์น พระรถ
เดินทางมาจนถึงด่านเมืองทานตวัน เมรีทูลเชิ ญเสด็จเข้าวังชั้นในและร่วมภิรมย์กันจนหลั บใหลไป
พระรถคิดถึงแม่และป้า จึงอุบายมอมเหล้าเมรี
เรื่องลิ้นทอง เล่ม 6 กล่าวถึงท้าวบุรีรักษ์เจ้าเมืองโกฏิรู้ว่านางสุวรรณกำพูพระธิดาแอบนำ
ผู้ชายมาเล่นชู้ในตำหนักก็รู้สึกเจ็บแค้นแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้ จึงสั่งเสนาให้ไปป่าวประกาศหาผู้มีฤทธิ์มาจับ
ชายชู้ของนางให้ได้ ท้าวกาลยักษ์ อาสา ที่สุดลิ้นทองสู้กับกองทัพยักษ์อย่างกล้าหาญและฆ่าตายจนหมด
เหลือแต่กาลยักษ์เมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงหนีไป ฝ่ายท้าวบุรีรักษ์เห็นยักษ์มาเต็มเมืองก็ตกใจวิ่งหนีลนลาน
พอลิ้นทองรบชนะก็โล่งใจจึงเรียกมาหาพูดจาปราศรัยอย่างดียอมรับเป็นลูกเขย
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เรื่องนางมโนรา เล่ม 7 เนื้อเรื่องมีว่าท้าวอาทิตย์หลงเชื่อคำนำทายฝันสั่งให้ปุโรหิตไปจับนาง
นางมโนราบูชายัญ นางอุบายขอปีกหาง ร่ายรำแล้วบินหนีไปหาพระฤาษี สั่งความว่าอย่าตามไปเพราะ
หนทางแสนลำบากนักเกินกว่ามนุษย์จะไปได้ และฝากแหวนกับผ้าไว้ให้พระสุทนต์ด้วย
เรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม 8 กล่าวถึงสร้อยฟ้าคั่งแค้นหึงหวงศรีมาลาพาลทะเลาะวิวาท พลาย
ชุมพลเข้ามาห้ามถูกสร้อยฟ้าผลักตกล่องแข้งขาเลือดไหลร้องไห้ดังจ้า นางทองประศรีโกรธจัดออกมาด่า
สร้อยฟ้า พระหมื่นไวยกลับมาไต่ถามรู้ความจริงก็โกรธไล่ตีสร้อยฟ้าจนเจ็บระบม ศรีมาลาห้ามไว้สร้อย
ฟ้าวิ่งหนีเข้าห้องไป นางคิดแค้นจึงสั่งสาวใช้ไปหาเถนขวาดให้ทำเสน่ห์
เรื่องไกรทอง เล่ม 9 เนื้อความจับตรงพระพิจิตร์กับนางสาครให้ตีฆ้องร้องป่าวหาผู้มีวิชาดีมา
จับจระเข้ ไกรทองรับอาสาทำพิธีอ่านมนตร์ปลุกเสก ฝ่ายชาละวันฝันร้าย ปู่รำไพให้ถือศีลภาวนา
ไกรทองทำพิธีอ่านคาถาลงแพลอยไปท้าทาย ชาละวันร้อนรนทนไม่ไหวออกมาต่อสู้กับไกรทอง แต่ถูก
แทงด้วยหอกจึงหนีกลับลงไปในถ้ำ ไกรทองจุดเทียนระเบิดน้ำแล้วตามไปนำตะเภาทองกลับมา สุดท้าย
บ่าวไพร่เศรษฐีพากันไปรุมฆ่าชาละวันที่ท่าน้ำ
เรื่องลักษณวงศ์ เล่ม 10 เริ่มตั้งแต่พราหมณ์เกสรด้นดั้นหาพระลักษณวงศ์มาในป่าจนมาพบ
กับนายพราน พรานสงสารและถูกชะตาจึงชวนเข้าไปในเมืองพักอาศัยที่บ้านของตน พราหมณ์เกสร
ขอให้นายพรานนำตนไปถวายกับพระลักษณวงศ์ ฝ่ายนางยี่สุ่นรู้ก็แค้นใจ จึงคิดกลอุบายมาเข้าเฝ้า
แสร้งใส่ร้ายว่าพราหมณ์ทำบัดสี พระลักษณวงศ์โกรธมากสั่งให้นำไปประหารชีวิต เมื่อเพ็ช ฌฆาต
ฟันคอขาด นางก็กลับร่างเป็นหญิง และคลอดโอรสออกมา ทุกคนตกตะลึงไม่รู้จะทำอย่างไรดี
เรื่องลักษณวงศ์ เล่ม 11 เนื้อเรื่องต่อจากเล่ม 10 ความว่าหมู่เสนาตกใจรีบเข้ามากราบทูล
พระลักษณวงศ์ ท้าวกรดสุริย์กาญจน์ นางมณีอัมพร กษัตริย์ทั้งสามตกใจ พระลักษณวงศ์เสียพระทัยจน
สลบไป ฝ่ายเทวาอารักษ์เมืองต่างตกใจรีบเหาะลงมาอ่านมนตร์บันดาลเป็นละอองน้ำอำมฤตโปรยปราย
ลงมาชุบชีวิตทั้งคนและม้า พระลักษณวงศ์จึงสั่งให้จัดการให้สมพระเกียรติ กล่าวถึงพระพรหมซึ่งเคย
เป็นพระฤาษีก็คิดถึงหลานจึงส่องญาณเห็นเหตุจึงเหาะลงมานำร่างของนางทิพย์เกสรไปหิมพานต์แล้ วชุบ
ชีวิต นางฟื้นแล้วก็เล่าความจริงร่ำไห้เสียใจ
เรื่องพระอภัยมณี เล่ม 12 จับความตั้งแต่เงือกเฒ่ารับอาสาจะพาหนีนางผีเสื้อ นางผีเสื้อฝัน
ร้าย พระอภัยมณีทำนายว่าต้องไปถือศีลอดข้าวอดน้ำสามวัน นางหลงเชื่อก็ไปทำตาม พระอภัยมณีจึง
ขอให้เงือกพ่อแม่ลูกพาหนี นางผีเสื้ อก็กลับถ้ำไม่เจอลูกผัวก็รู้ว่าหนีนางโกรธมากแปลงกายเป็นยักษ์รีบ
ติดตามมาจนทันก็จับเงือกกิน นางเงือกพาพระอภัยมณีมาถึงชายฝั่งเกาะแก้วพิสดาร พระฤาษีจึงช่วยไว้
เนื้อหาของเพลงทรงเครื่องดังกล่าวเป็นเรื่องราวที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป นิทานทั้ง 9 เรื่องนี้เป็น
วรรณคดีร่วมสมัย ความน่าสนใจอยู่ที่การนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ด้วยทำนองเพลงพื้นบ้านประเภทเพลง
ฉ่อยซึ่งเป็นการแสดงที่ทันสมัยในขณะนั้น เพลงทรงเครื่องที่สร้างสรรค์ขึ้นจึงเป็นทั้งวรรณคดีและ
นาฏกรรมที่มีคุณค่า
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3. พิเคราะห์องค์ประกอบด้านภาษา
เพลงทรงเครื่อง 9 เรื่องนี้มีลักษณะเด่นของการใช้ภาษาแบบเรียบง่ายและคมคายไพเราะ
เพราะใช้คำสามัญ ภาษาปาก ภาษาชาวบ้าน ผสมผสานกับคำภาษากวีที่รู้จักทั่วไป ถ้อยคำส่วนใหญ่สื่อ
ความหมายแบบมีชั้นเชิง หลายนัย สื่อความหมายเชิงเปรียบเทียบ ใช้โวหารภาพพจน์ตามแบบฉบับของ
วรรณคดีไทยและเพลงพื้นบ้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 การใช้ภาษาแบบเรียบง่าย เช่น การใช้คำด่า คำเรียกขาน ในบททะเลาะวิวาทกัน
ทุดอีสอพลอล่อตัณหา
มึงช่างพูดจาเล่นมากมาย
กูได้ยินเสียงอะไรที่ในเรือน
ขันเชี่ยนตกเกลื่อนวุ่นวาย
ถาดโถโอแตกแหลกระยำ
ทุดอีแมวดำฉิบหาย ฯ
(เรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม 8 หน้า 21)
3.2 การใช้ภาพพจน์ ความไพเราะลึกซึ้งกินใจของบทเพลงทรงเครื่องจำนวนมากเกิดจาก
การใช้ภาพพจน์ อาทิ อุปมา สัญลักษณ์ เช่น “พระราหู” “ดวงไต้” แทนอวัยวะเพศชาย “พระจันทร์”
แทนอวัยวะเพศหญิง “ฝาลั่นหรือฝาเรือนลั่น” แทนพฤติกรรมทางเพศ ดังตัวอย่าง
ฝันว่าพระราหูโตเท่าแขน
พระเสด็จวิ่งแล่นเข้าห้องใน
กำลังจะรบรับจับพระจันทร์
เคหาฝาลั่นออกอึงไป
จะคายหรือจะคลี่ก็มิรู้
แลเห็นลุกอยู่เท่าดวงไต้ ฯ
(เรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม 8 หน้า 22)
3.3 การใช้คำเรียกขานเชิงเปรียบเปรย เพลงทรงเครื่องวัดเกาะมีความเด่นที่การใช้คำเรียก
ขานเชิงเปรียบเปรย ซึ่งสร้างคำขึ้นจากการประสมคำในภาษาปากกับภาษากวี สื่อความหมายที่ลึกซึ้ง ได้
ภาพพจน์ที่ชัดเจน เช่น อีพ่อทูลหัวผัวรัก แม่เพื่อนรัก อีพ่อกลิ่นธูปรูปหล่อ (เรื่องโคบุตร์) โอ้พ่อนวลออง
ทองเนื้อเย็น แม่หน้านวลใย (เรื่องจันทะโครบ) หม่อมแม่เมรีนางใน อีแม่เพื่อนพักตร์ผ่องอำไพ (เรื่อง
พระรถ) แม่กลิ่นธูปรูปทอง แม่ทองเนื้อเหลือง โอ้ทองแสนแท้ (เรื่องนางมโนรา) อีแม่แขนอ่อนสำอาง
แม่บุญบังร่มบังใบ อีแม่แก้มตกเกลื้อน อีสอพลอล่อตัณหา อีลาวขี้ข้า (เรื่องขุนช้างขุนแผน ) อีแม่
หงส์ทองนางใน แม่ทองเนื้อถี่ (เรื่องไกรทอง) ฯลฯ
3.4 การใช้ถ้อยคำสำนวนเฉพาะสมัย ซึ่งจะมีคุณค่าต่อการศึกษาภาษาเชิงประวัติ เช่น ขรัว
(ภิกษุที่มีอายุมาก) เกน ๆ (อาการที่ตะโกนหรือร้องดัง ๆ) อุปเท่ห์ (อุบายดำเนินการ) บิดจะกูด (หรือบิด
ตะกูด อาการที่บิดไปบิดมาไม่ยอมทำอะไรหรือไม่ยอมทำตามสั่ง) จู่ (กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่รู้ตัว ตรงถึง
ไม่รั้งรอ) ไม่พัก หับ (ปิด งับ) ขี้ครอก (ลูกของขี้ข้า ทาสโดยกำเนิด) ฟันฟอน (ฟันให้ย่อยยับ ฟันให้
แหลก) ถุน (กินหรือเสพพอแก้ขัด) สาระวอน (พูดออดอ้อน) ร้อยเป้ง (ถูกอย่างจัง เสียงดังอย่างเสียงตี
ด้วยไม้แรง ๆ สักร้อยที) เป็นต้น รวมทั้งความแตกต่างของการสะกด เช่น หึงส์ เขตร์ จิตร์ สะบาย เข้า
(ข้าว) เยื้องยาตร์ อัธิฐานอิก สงไสย ขยด เอง เปน ชาติ์ สาตรา ยื้อคร่าห์ ฯลฯ
3.5 การใช้ถ้อยคำสำนวนตามขนบนิยมของวงการเพลงพื้นบ้าน ซึ่งปรากฏจำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น “คิดขึ้นได้ไวปัญญา” “รีบดำเนินเดินด่วน” “รูปปานหงส์ทรงเป็นหุ่น” “นานแล้วไม่มา
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นานแล้วไม่ไป” (เรื่องจันทะโครบ) “ก้มกราบงามลงสามครา” (เรื่องจันทะโครบ,เรื่องลิ้นทอง,เรื่องนาง
มโนรา) “จะชักทำเนียบเปรียบความ” (เรื่องโคบุตร์, เรื่องนางมโนรา,เรื่องไกรทอง) “จวนเวไลได้เวลา”
“งวยงง คิดคิดให้สงสัยใจ” (เรื่องจันทะโครบ) “กรรมเอ๋ยกรรม มิรู้จะทำอย่างไร” (เรื่องไกรทอง,เรื่อง
จันทะโครบ) ตัวอย่างข้อความ 2 วรรค เช่น “ขอถามความสักหน่อย เถิดพ่อคุณอย่าน้อยน้ำใจ” (เรื่องโค
บุตร์) เป็นต้น สำนวนเหล่านี้ศิลปินเพลงพื้นบ้านในปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่ทั่วไป
3.6 การใช้ภาษากวี เช่น บรรลัย ภิรมย์ กายา กัลป์ยาณ์ และปรางค์ปรา ฯลฯ (เรื่องโคบุตร์,
เรื่องนางมโนรา, เรื่องไกรทอง)
3.7 การใช้คำซ้ำคำซ้อน เช่น ไม่มาไม่ไป ตัดเป็นตัดตาย อิงแอบแนบข้าง ช่างพูดช่างจา
น้ำอ้อยน้ำตาล ที่หวานที่หอม ไม่จริงไม่จัง ลูบหน้าลูกหลัง ยากนักยากหนา ฯลฯ (เรื่องโคบุตร์, เรื่องนาง
มโนรา, เรื่องไกรทอง)
3.8 การใช้ภาษิตคำพังเพย เช่น ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด หนามยอกเอาหนามบ่ง เสีย
ทองเท่าหัวไม่เท่าเสียผัวแก่ท่าน ล่มหัวจมท้าย และจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ผู้ดีว่าขี้ข้าพลอย (เรื่องขุนช้าง
ขุนแผน)
เมื่อพิจารณาในแง่วรรณคดีวิเคราะห์แล้ว พบว่า องค์ประกอบในด้านรูปแบบ เนื้อหา และ
ภาษาของเพลงทรงเครื่องทั้ง 9 นี้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม

พิเคราะห์คุณค่าของเพลงทรงเครื่องในหนังสือร้อยกรองมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ
เล่มที่ 2
เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ
ความชำนาญในด้านศิลปะการใช้ภาษา วรรณศิลป์และศิลปะการแสดง และความรอบรู้ในด้านวรรณคดี
โดยเฉพาะนิทานและเพลงพื้นบ้าน รวมทั้งด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย จึงมีคุณค่าปรากฏชัดเจน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา และวรรณคดี ด้านเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรม และด้านสังคมและวัฒนธรรม
1. ด้านภาษาและวรรณคดี เพลงทรงเครื่อง 9 เรื่องนี้มีลักษณะเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ที่
นำบทร้องมุขปาฐะมาพิมพ์เผยแพร่ จัดเป็นวรรณคดีการแสดงที่มีศิลปะการใช้ภาษา ศิลปะการประพันธ์
ร้อยกรองหรือวรรณศิลป์อย่างชั ดเจน พินิจได้จากการคัดสรรเนื้อหาตอนที่น่าสนใจ มีหลากรสหลาก
อารมณ์ เป็นที่นิยมแพร่หลาย บทเพลงแสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งฉากแบ่งตอน กำหนดโครงเรื่องและผูก
เรื่องอย่างสอดคล้องกลมกลืน ดำเนินเรื่องเป็นลำดับกระชับฉับไว เหมาะกับรูปแบบและบริบทของการ
แสดง และยังมีการสร้างสรรค์องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ตัวละคร ฉากและบทสนทนา
สร้างความสมจริงและชวนให้ติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ้อยคำและสำนวนโวหารมีความเรียบ
ง่ายและไพเราะคมคาย สร้างความเพลิดเพลินและความตลกขบขัน นับเป็นวรรณคดีที่ “ฟังแล้วรื่นรมย์”
“ชมแล้วสนุกสนาน” และ “อ่านแล้วเพลิดเพลิน”

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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ตัวอย่างการเลือกสรรถ้อยคำสำนวน เรียงร้อยและจัดวางพอเหมาะพอดีกับจังหวะและ
ทำนอง เหมาะจะนำมาร้องและแสดง และยังเอื้อแก่การอ่านทั้งอ่านในใจและอ่านออกเสียงแบบมี
ทำนอง เช่น
นางมาเอนองค์ลงนอน
แล้วยกเอากรขึ้นก่ายพักตร์
อีพ่อทูลหัวผัวรัก
ช่างไม่หนักหน่วงห่วงหลัง
สุชลนัยน์ไหลเผาะ
ไปจนพระเคาะระฆังเอ๋ยใหญ่ ฯ
(เรื่องโคบุตร์ เล่ม 2 หน้า 2)
ตัวอย่างการใช้สำนวนโวหารในการพรรณนา เช่น บทชมไม้
อ้ายผลมันตกนกเจาะ
จับจิกจำเพาะหน่วยดี
แล้วโผผินบินหนี
พากันเคล้าคู่สู่รัง
เหมือนเรากับพระองค์
พระลักษณวงศ์พ่อบังเอ๋ยใบ
(เรื่องลักษณวงศ์ เล่ม 10 หน้า 2–3)
ตัวอย่างสำนวนโวหารการเกี้ยวพาราสี เช่น
คารมของหม่อมพร้อมเพราะ
มันช่างหวานเสนาะมากมาย
อันหวานน้ำตาลน้ำอ้อย
มันหวานน้อยไปเมื่อไร
...มันช่างหวานสนิทยาพิษทั้งสิ้น
อำพันหลงกินก็ตาย ฯ
(เรื่องโคบุตร์ เล่ม 2 หน้า 30)
2. ด้านเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรมไทย เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้มีคุณค่าในด้านเพลง
พื้นบ้านและนาฏกรรมไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของ
เพลงฉ่อยจากเพลงปฏิพากย์เป็นนาฏกรรมไทย ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และยังแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่
ในฐานะมหรสพที่นิยมของชาวกรุงรัตนโกสินทร์และท้องถิ่นไทยในอดีต นอกจากนั้นยังเป็น “ตัวบท”
และ “ต้นแบบ” ที่ดีในการสืบทอดและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
พัฒนาการของเพลงทรงเครื่องมาจากวรรณคดี นิทาน และเพลงพื้นบ้าน ซึ่งอาจเป็นเพลงฉ่อย
หรือเพลงชนิดอื่น ๆ อาทิ เพลงปรบไก่ เป็นต้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เพลงทรงเครื่องเป็นนาฏกรรมใหม่
ที่ได้รับการแปรรูปผ่านกระบวนการการประพันธ์ตามแบบวรรณคดีและการ “ทำบท” แบบนาฏศิลป์
เช่น แต่งบทร้อง แทรกบทเจรจา และบรรจุเพลงหน้าพาทย์ เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้จึงแสดงให้เห็น
พัฒนาการของเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรมไทยที่มีการผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แ ก่ เพลง
พื้นบ้านและละครพื้นบ้าน กับศิลปะการแสดงของหลวง เช่น ดนตรีปี่พาทย์ ละคร หนังและโขน อย่าง
ชัดเจน ดังเช่นเรื่องพระรถ มีฉากการยกทัพทหารยักษ์ช้างม้าเป็นขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ไปรับพระรถเข้า
เมือง บรรจุเพลงหน้าพาทย์กราวนอก เป็นต้น
เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ในฐานะมหรสพที่นิยมของชาวกรุง
รัตนโกสินทร์และท้องถิ่นไทยในอดีตอย่างชัดเจน เนื่องจากในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 หนังสือวัดเกาะมี
ลักษณะเป็นหนังสือฝรั่งซึ่งเป็นของใหม่สำหรับเมืองไทย การพิมพ์เพลงทรงเครื่องถึง 9 เรื่องนี้ย่อมแสดง
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ให้เห็นความนิยมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องพอสมควร เทียบการพิมพ์เพลงพื้นบ้านอื่นในปีต่อ ๆ มา
ที่พิมพ์จำนวนมากและหลายครั้ง ดังเช่นที่ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ( 2555 ) ยกตัวอย่างไว้ เช่น ลำตัด
อีทองเลื่อน พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2471 จำนวน 5,000 ฉบับ ลำตัดอ้ายเสือย้อย จำนวนครั้งที่ 2
พ.ศ. 2472 จำนวน 5,000 ฉบับ
เพลงทรงเครื่องดังกล่าวเป็น “ตัวบท” ที่ดีเหมาะที่จะนำไปแสดงเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และยังเป็น “ต้นแบบ” ที่ดีต่อการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในบริบทสังคมปัจจุบัน
ด้วย ตัวบทที่เป็นบทร้องเพลงฉ่อย มีขนาดไม่ยาวนัก เล่าเรื่องอย่างกระชับ ดำเนินเรื่องรวบรัด ใช้ภาษา
ง่ายและเร้าใจ เหมาะแก่การแสดงออกทั้งการสื่อความหมายของถ้อยคำ ลีลาอารมณ์ และร้องเป็น
ทำนองเพลง ที่สำคัญบทร้องดังกล่าวแสดงลักษณะเด่นเฉพาะของเพลงพื้นบ้านที่นิยมสืบมายาวนานถึง
4 ประการ ได้แก่ “การร้องซ้ำร้องทวน” “การใช้สำนวนนิยม” “การโต้คารมชิงไหวพริบปฏิภาณ” และ
“การเน้นความสนุกสนานและแทรกมุกตลกเรื่องเพศ” ตัวอย่างเช่น การโต้ตอบระหว่างเถรกับสีกา
ถ้าสมดังความเจตนา
ฉันจะฝากตัวขรัวตาจนตาย ฯ
(เถนว่า) ถ้าสมดังเจตนา
นางจะรักขรัวตาจนตาย
อ้ายเงินอ้ายทองของหม่อมอัมพัน
ถึงจะให้ปันไม่อยากได้
ถ้าสมดังความเจตนา
จะสึกจะหาดังใจหมาย
ให้ตกนรกฟ้าผ่า
ขอแต่สีกาแนบกาย
(เรื่องโคบุตร์ เล่ม 2 หน้า 15)
(เถนว่า) อ้ายที่ใต้ต้นลำดวน
เดี๋ยวนี้สมปราร์ถนา
(สีกาว่า) ...ว่าที่ต้นลำดวนสวยลำใย
ถ้าเขาจับปาราชิกติดคุก
(เถนว่า) ถ้าเปนปาราชิกติดคุก
ข้าจะไปขอกับนายสัสดีนั้น
สีกาติดโซ่ข้าติดตรวน

ว่าจะไปที่สวนลำใย
แล้วสีกาจะว่าอย่างไร ฯ
ใครจะไปยอมให้ง่าย ๆ
มันจะต้องสนุกจนตาย ฯ
มันก็คงสนุกไม่วาย
ให้อยู่ด้วยกันก็ได้
สนุกกันจวนเจียนตาย ฯ
(เรื่องเดียวกัน หน้า 139–140)

ตัวอย่างการถามตอบแบบปุจฉาปฏิพากย์ระหว่างพระเอกกับนางเอก เช่น
(จันทะโครบว่า) บอกให้โมราเนื้อเย็น
แม่คุณชมเล่นเถิดดวงใจ
(นางโมราว่า) ...นี่นกอะไรชอบกล
มันจับอยู่บนปลายไม้
แล้วมันคาบหินบินรี่
เลยข้ามเกษีพี่ชาย ฯ
(จันทะโครบว่า) ...เขาเรียกนกเอี้ยงคอหงษ์
มีอยู่ในดงถมไป
อ้ายนกเอี้ยงคอก่ง
มันชอบอยู่โพรงไม้ไทร ฯ
(เรื่องจันทะโครบ เล่ม 4 หน้า 163–164)

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
ตัวอย่างมุกตลกของตัวละครประกอบ เช่น สมุนโจร
(โจรว่า) ...นี่เปนมนุษย์หรือบุตร์พระอินทร์
สวยจริงเหวยสวยจริงวา
...รูปราวเทวัญชั้นฟ้า
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ลงมาเดินในดินต่ำใต้
ราวกับเทวดาขี่ควาย ฯ
ให้ตกนรกฟ้าผ่าหัวนายฯ
(เรื่องเดียวกัน หน้า 173)
ตัวอย่างการโต้ตอบระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย เช่น สาวใช้กับปุโรหิต
(สาวใช้ว่า) น้อยหรืออ้ายแก่ตอแหลตอหลด
พูดจาโป้ปดมากมาย
เกิดมากูเอ๋ยยังไม่เคยพบเห็น
มึงจะเอาคนเป็นไปเผาไฟ
อันพรรค์ของแกเห็นแท้จะเคย
ตามพวกชะเลยบ้านชาย
หรือพวกของเจ้าที่เคยเผาเปนมา
ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ฯ
(พราหมณ์ปุโรหิตว่า) ...ข้าถือรับสั่งพระราชา
เอ็งไม่ควรจะว่าหยาบคาย
ทุดอีพวกขี้ครอกออกกั้นกาง
จับใส่ตารางให้อาย
ให้พวกผู้คุมรุมกันเย่อ
ทุดอีขี้เท่อรอยควาย ฯ
(เรื่องนางมโนรา เล่ม 7 หน้า 14–15)
ตัวอย่างการโต้ตอบระหว่างหญิงกับหญิง เช่น เมียน้อยกับเมียหลวง
(สร้อยฟ้า) มึงช่างแสนงอนสาระวอนผัว
ผัดหน้าแต่งตัวเสียทั้งกาย
ยามนี้หล่อนคล่องเหมือนล่องน้ำ
เชิญขี่คันหามให้สบาย
...กูเปนลาวชาวดอนมีแต่ขอนสัก
เมื่อน้ำใจมึงรักกูจะให้ ฯ
ศรีมาลาฟังคำที่ร่ำว่า
น้อยหรืออีสร้อยฟ้าช่างพูดได้
...จริงอยู่แล้วนั่นเมื่อวานนี้
ไม่แก้คันเสียสักทีไม่หาย
...ถ้าแม้นกูไม่ห้ามไว้เมื่อคืน
หม่อมคงเอาดุ้นฟืนตำตาย ฯ
(เรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม 8 หน้า 24–25)
นอกจากนี้การตีพิมพ์เพลงพื้นบ้านในหนังสือวัดเกาะ ยังส่งผลต่อวงการเพลงพื้นบ้านในด้าน
อื่น ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของบทบาทเพลงพื้นบ้านใน “หนังสือวัดเกาะ” ต่อพ่อเพลงแม่
เพลงพื้นบ้าน กล่าวคือ การที่โรงพิมพ์วัดเกาะรับเพลงพื้นบ้านไปตีพิมพ์ เป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์
การแต่งเพลงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพลงพื้นบ้านให้เ ป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น
บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเพลงพื้นบ้านใน “หนังสือวัดเกาะ” ต่อพ่อเพลงแม่เพลง
ก็คือ การเป็นตัวบทสำเร็จรูปในการแสดงเพลงพื้นบ้าน ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการที่คณะเพลง หรือท้องถิ่น
ของตนขาดแคลนตัวบท หรือ ไม่มีผู้จำบทร้องได้ จึงซื้อหนังสือวัดเกาะมาแล้วใช้ตามหนังสือ ดังที่
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (2555) ได้สัมภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลงที่จังหวัดตราด ที่สมุทรสงครามและที่
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ต่างก็เล่าตรงกันว่าได้ใช้หนังสือเพลงพื้นบ้านของโรงพิมพ์วัดเกาะเป็นบทใน
การแสดงเพลงพื้นบ้าน
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3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยเนื้อเรื่องของนิทานที่ชวนติดตาม ทำนองเพลงที่สนุกชวน
ฟัง และภาษาง่ายงามที่ชวนขบขันและขบคิด ย่อมสร้างความสุขใจและให้แง่คิดที่ดีแก่ผู้ชมและผู้อ่าน
เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่องนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะวรรณกรรมและมหรสพยอดนิยมของสังคมในรัชสมัย
รัชกาลที่ 5–6 ซึง่ ผ่านมามากกว่าร้อยปี ในปัจจุบันเพลงทรงเครื่องดังกล่าวยิ่งมีคุณค่าในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมของสังคมไทย บทเพลงบันทึกเรื่องราวและวัฒนธรรมไว้หลายประการ ดังตัวอย่าง
3.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น การจับเขม่า กันไร นุ่งผ้าลาย นุ่งผ้ายก ห่มแพร ใช้แป้งผัด
หน้า ทาน้ำอบ ใส่ตุ้มหูทอง ฯลฯ
3.2 วัฒนธรรมอาหาร เช่น หมี่ หมูแนม หมูหัน บรั่นดี ฯลฯ
3.3 วัฒนธรรมการสื่อสาร เช่น การตีฆ้องร้าวป่าว ส่งสาส์น นกส่งสาส์น สื่อบุคคล เช่น สาวใช้
เป็นต้น วิถีชีวิต เช่น จุดไต้ กะเดียดกะจาด กินหมาก ฯลฯ
3.4 วัฒนธรรมการแสดง เช่น มหรสพในพระราชพิธีศพ ละคร มอญรำ ฯลฯ
3.5 วัฒนธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น เรือน นอกชาน กระท่อม ทับ ท้องฉนวน ประตูวัง
ฯลฯ
3.6 วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณี เช่น กฎแห่งกรรม ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์
เทพเจ้า ภูตผี เครื่องรางของขลัง พระราชพิธีพระบรมศพ ฯลฯ
3.7 วัฒนธรรมการศึกษาและค่านิยม เช่น วิชาความรู้ในการต่อสู้ของกุลบุตร ความเป็นแม่ศรี
เรือนของกุลสตรี การมีรูปโฉมงดงาม ความกตัญญูรู้คุณ ความซื่อสัตย์ ฯลฯ
นอกจากนั้นยังสะท้อนภาพสังคมไทย อาทิ ปัญหาครอบครัว เช่น การมีภรรยาหลายคน สามี
ขาดคุณธรรม ระงับความโกรธไม่ได้ ขาดการไตร่ตรอง หูเบา ฯลฯ เพลงทรงเครื่องจึงเป็นกระจกเงาส่อง
สังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีต ทำให้เข้าใจปัจจุบันและจะเห็นแนวทางในอนาคตได้

สรุป
เพลงทรงเครื่องทั้ง 9 เรื่อง จัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญหน้าหนึ่งของวรรณกรรม
มุขปาฐะประเภทเพลงพื้นบ้าน และเป็นบทแสดงสำคัญของนาฏศิลป์พื้นบ้าน ด้วยรูปแบบคำประพันธ์มี
ลักษณะเฉพาะที่ร่วมสมัยกับปัจจุบัน เนื้อหาของเพลงแต่ละเรื่องมีความสนุกสนานและให้แง่งามของ
ชีวิตและหลักคิดคติธรรม ภาษาที่ใช้มีทั้งความง่ายและความงาม เพลงจึงมีคุณค่าทั้งในด้านภาษาและ
วรรณคดี ด้านเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรมไทย รวมทั้งด้านสังคมและวัฒ นธรรม เนื่องจากเป็นกลไกใน
การควบคุมและรักษาบรรทัดฐานของสังคม เป็นเครื่องจรรโลงใจผู้คนและจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ บทร้ องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ เล่ม 2 เพลงทรงเครื่องนี้จึงให้ทั้งความสุข
สุนทรียะ และสมบัติทางวัฒนธรรม ที่ควรภูมิใจ รักษา และนำมาต่อยอดสืบทอดในมิติต่าง ๆ ต่อไป

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
จากการศึกษาพิเคราะห์เพลงทรงเครื่อง 9 เรื่องในหนังสือบทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ
พบองค์ความรู้ ที่เป็นต้นแบบของวรรณคดีการแสดงและบทร้องมุขปาฐะ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
ต้นแบบเพลงทรงเครื่อง
(บทร้องมุขปาฐะ+วรรณคดีการแสดง)

คุณค่า
ภาษา
รูปแบบ

เนื้อหา

แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษา
จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณคดีของเพลงทรงเครื่อง
ทั้ง 9 เรื่องทำให้พบองค์ความรู้ใหม่ในด้านรูปแบบ เนื้อหา และภาษาของเพลงทรงเครื่องในหนังสือวัด
เกาะว่ามีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกัน องค์ประกอบทั้งสามส่วนแสดงให้เห็นคุณค่าในด้านภาษาและ
วรรณคดี ด้านเพลงพื้นบ้านและนาฏกรรมไทย รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด การศึกษา
ครั้งนี้ทำให้เห็นต้นแบบของเพลงทรงเครื่องที่มีลักษณะเป็นบทร้องมุขปาฐะเพื่อใช้ในการแสดงพื้นบ้าน
และเป็นวรรณคดีการแสดงของไทย
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