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สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้าที่จะมีบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
ส่วนที่มาของเรื่อง สันนิษฐานว่าเรื่องลิลิตอิเหนาใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 เป็นหลักในการประพันธ์ หรือมิฉะนั้นก็ใช้เรื่องอิเหนาฉบับอื่นที่เก่ากว่านั้น
เป็นหลักในการประพันธ์ เช่น ฉบับอยุธยา ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่ฉบับพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 ใช้เช่นกัน ในด้านศิลปะการประพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าวรรณคดีเรื่องนี้
สามารถนาเรื่องอิเหนามาถ่ายทอดเป็นลิลิตได้อย่างมีศิลปะ ทั้งศิลปะในการใช้ร่ายและ
โคลง ศิลปะในการเล่นเสียงเล่นคา ศิลปะในการหลากคา ศิลปะในการใช้สานวนโวหาร
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Abstract
This paper aims to study Lilit Inao, an anonymous literary work, written in
a Samut Thai, or a folded paper book, and is now kept in the National
Library of Thailand. The purpose of this study is to examine the date of
composition of Lilit Inao, the poet, its literary source, and its literary value.
The study proposes that Lilit Inao was composed by a court poet between
the late Ayuddhaya period to the early Rattanakosin period (the 18 th-19th
century) before Inao of King Rama II was composed. In addition, the study
proposes that the literary source that the poet used to compose Lilit Inao
might be either Inao of King Rama I or the earlier version of Inao, which
was the same source for the Inao of King Rama I. The study also finds that
the poet composed Lilit Inao by using many literary techniques, including
using Rai and Khlong appropriately, playing with the sounds in words,
repeating words and phrases, using synonyms, using words of imagery and
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metaphor, and artistically inserting didactic content for women. Lilit Inao,
therefore, has literary value as Lilit. Furthermore, this work can be
considered the first and only Lilit in Thai literature that tells the story of
Inao.
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1. บทนำ
เรื่องอิเหนาเป็นนิทานจากชวามลายูที่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนปลาย โดยเฉพาะในราชสานัก ความนิยมเรื่องอิเหนาเห็นได้จากการที่เรื่องนี้ได้รับ
การถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ และวรรณกรรมหลากหลายประเภท กระทั่ง
ปั จ จุ บั น ก็ ยั งคงมี ก ารน าเรื่ อ งอิ เ หนามาถ่ า ยทอดผ่ า นวรรณกรรม การแสดง และสื่ อ
สมัยใหม่ประเภทต่างๆ อยู่ไม่น้อย
กล่ า วเฉพาะมิ ติ ข องวรรณกรรม เรื่ อ งอิ เ หนาได้ รั บ การประพั น ธ์ เ ป็ น วรรณกรรม
ประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา เช่น บทละครใน
คาฉันท์ นิราศ บทสักวา บทเห่กล่อมพระบรรทม บทเจรจาในละครใน คาโคลง บทละคร
ดึกดาบรรพ์ บทลิเก บทหมอลา บทละครเวที บทละครโทรทัศน์ และการ์ตูนสาหรับ
เยาวชน ในระยะแรกการสร้างเสพเรื่องอิเหนาปรากฏแพร่หลายเฉพาะในบริบทราชสานัก
ต่อมาภายหลังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา จึงเริ่มแพร่หลายไปสู่ประชาชน
ตัวอย่างวรรณกรรมเรื่องอิเหนาในสังคมไทย ได้แก่ บทละครในเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์
เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎซึ่งต้นฉบับขาดหายคราวเสียกรุ งศรีอยุธยา อิเหนาคาฉันท์ของหลวง
สรวิชิต (หน) บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพ นธ์รัชกาลที่ 2 บทสัก วาเรื่อ งอิเ หนาเล่น ถวายหน้า พระที่นั่ง รัช กาลที่ 3
จิน ตะหราคาฉันท์พระราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ นิราศอิเหนาของสุนทรภู่
บทเห่ช้ากล่อมลูกหลวงเรื่องอิเหนาผลงานกวีสมัยรัตนโกสิ นทร์ บทเจรจาละครเรื่ อง
อิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 บทละครดึกดาบรรพ์เรื่องอิเหนาพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ บทลิเกเรื่องอิเหนาของคณะวิโรจน์ หลาน
หอมหวน บทหมอลาเรื่องอิเหนาของคณะหนูภารวิเศษศิลป์ การ์ตูนเรื่องอิเหนาของ
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สานักพิมพ์สกายบุ๊กส์ ฯลฯ การนาเรื่องอิเหนามาถ่ายทอดในรูปแบบวรรณกรรมดังกล่าว
นี้ มีทั้งที่นาเสนอเรื่องอิเหนาทั้งเรื่องและที่เลือกนาเสนอเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง เช่น
อิเหนาคาฉันท์เลือกประพันธ์ ตอนอิเหนาลักนางบุษบาไปถ้าทอง บทละครดึกดาบรรพ์
เรื่องอิเหนานาเสนอตอนตัดดอกไม้ฉายกริช ตอนไหว้พระเสี่ยงเทียน และตอนบวงสรวง
ใช้บน
จากการสารวจความนิยมเรื่องอิเหนาในรูปแบบวรรณกรรม พบว่านอกจากเรื่อ ง
อิเหนาฉบับต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องอิเหนาอีกฉบั บหนึ่งที่มีลักษณะที่
น่าสนใจหลายประการและแสดงให้เห็นความสาคัญของเรื่องอิเหนาที่มีต่อการสร้างเสพ
วรรณกรรมไทย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นั่นคือเรื่องลิลิตอิเหนา
ลิลิตอิเหนาเขียนอยู่ในต้นฉบับสมุดไทยจานวน 1 เล่ม ยังมิได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เก็บ
รักษาอยู่ที่แผนกเอกสารโบราณ สานักหอสมุดแห่งชาติ ไม่ปรากฏข้อมูลเชิงประวัติ เช่น
ผู้แต่ง และยุคสมัยที่แต่ง เนื้อหาของเรื่องเริ่มตั้งแต่ท้าวกะหมังกุหนิงส่งราชทูตไปสู่ขอ
นางบุษบาให้วิหยาสะกาจนถึงอิเหนาลาชายาทั้งสามนางเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา
เมื่อพิจารณาในเบื้องต้นพบว่า ลิลิตอิเหนามีลักษณะสาคัญทางวรรณคดีที่น่าศึกษา
พิจารณาต่อไปหลายประการ ประการแรก ลิลิตเรื่องนี้ถือเป็นวรรณคดีเรื่องอิเหนาสานวน
ใหม่ที่เพิ่งค้นพบและยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะนามาศึกษาอย่างละเอียด
ประการที่สอง เมื่อพิจารณาเนื้อหาของเรื่องลิลิตอิเหนาในเบื้องต้นพบประเด็นที่น่าสนใจ
ว่า เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นต้นแบบสาคัญในการประพันธ์เรื่องอิเหนาสานวนต่าง ๆ มากนัก
หากแต่กลับมีความคล้ายคลึงกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อันทา
ให้เกิดข้อพิจารณาเรื่องยุคสมัยที่แต่งลิลิตเรื่องนี้ว่าน่าจะแต่งขึ้นก่อนฉบับพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 2 หรือไม่ ในประเด็นนี้ หากได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องลิลิตอิเหนากับบทละคร
ในเรื่องอิเหนาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวอย่างละเอียด น่าจะช่วยให้พบคาตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้
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และประการสุดท้าย จากการอ่านพิจารณาในขั้นต้นพบว่า ลิลิตอิเหนานี้นับเป็นวรรณคดี
ลิลิตเรื่องหนึ่งที่มีความไพเราะและมีโวหารที่งดงามทางวรรณศิลป์หลายช่วง ควรจะได้
ศึกษาอย่างละเอียดต่อไปเพื่อเข้าใจคุณค่าทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีเรื่องนี้ให้แจ่มชัด
มากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุที่ลิลิตอิเหนามีลักษณะสาคัญหลายประการที่ควรค่าแก่การศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น ประกอบกับเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีผู้ศึกษา บทความนี้จึงต้องการที่จะศึกษาลิลิต
เรื่องนี้อย่างละเอียด โดยมีคาถามตั้งต้นว่าเรื่องลิลิตอิเหนานี้มีความเก่าแก่เพียงใด เป็น
ผลงานของกวีในยุคสมัยใด มีที่มาจากเรื่องอิเหนาฉบับใด และกวีสามารถนาเรื่องอิเหนา
มาถ่ายทอดเป็นวรรณคดีลิลิตได้อย่างมีวรรณศิลป์เพียงไร ทั้งนี้ ในการค้นหาคาตอบเรื่อง
ยุคสมัยที่แต่งและที่มาของเรื่องลิลิตอิเหนา จะศึกษาโดยการเปรียบเทียบเรื่องลิลิตอิเหนา
กับบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2 เป็นหลัก เนื่องจากเรื่อง
อิเหนาทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่เพียงแต่มีหลักฐานเรื่องยุคสมัยที่แต่งอย่างชัดเจนและมีเนื้อหาส่วน
ที่ตรงกับเรื่องลิลิตอิเหนาอันทาให้สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้เท่านั้น แต่ทั้ง 2 ฉบับนี้
ยังมีรายละเอียดบางประการที่ แตกต่างกัน ดังนั้น การนามาเปรียบเทียบกับเรื่องลิลิต
อิเหนาจึงน่าจะช่วยให้ไขปริศนาได้ว่า ลิลิตเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับฉบับใดมากกว่ากัน
และน่าจะแต่งขึ้นในยุคสมัยใด

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) ศึกษายุคสมัยที่แต่ง ผู้แต่ง และที่มาของเรื่องลิลิตอิเหนา โดยเปรียบเทียบกับบท
ละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 และบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 2
2) ศึกษาวรรณศิลป์ของเรื่องลิลิตอิเหนาในฐานะวรรณคดีลิลิต
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3. ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ศึกษา
เรื่องลิลิตอิเหนาฉบับที่ใช้ศึกษาในบทความนี้ คือ เรื่องอิเหนาในต้นฉบับ สมุดไทย
เลขที่ 616 ตู้ 115 ชั้น 4/3 มัด 216 ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่แผนกเอกสารโบราณ สานักหอสมุด
แห่งชาติ
บนหน้าปกของต้นฉบับตัวเขียน มีกระดาษบันทึกข้อมูลของต้นฉบับเรียกชื่อวรรณคดี
เรื่องนี้ว่า “อิเหนา” แต่ในบทความนี้จะเรียกเรื่องนี้ว่า “ลิลิตอิเหนา” ตามลักษณะคา
ประพันธ์ของเรื่อง

4. ภูมิหลังของเรื่องลิลิตอิเหนา
เรื่องลิลิตอิเหนามีภูมิหลังด้านลักษณะของต้นฉบับ เนื้อหา และลักษณะคาประพันธ์
ดังต่อไปนี้
4.1 ลักษณะของต้นฉบับ
ลิลิตอิเหนาเขียนในต้นฉบับสมุดไทยดาจานวน 1 เล่ม ปัจจุบันมีการจัดทาไมโครฟิล์ม
แล้ว ต้นฉบับเก็บอยู่ที่แผนกเอกสารโบราณ สานักหอสมุดแห่งชาติ ลงทะเบียนอยู่ในหมู่
กลอนบทละคร ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง หน้าปกมีกระดาษระบุชื่อและประวัติของต้นฉบับไว้
ดังนี้
ชื่อ
เลขที่
ประวัติ

อิเหนา (พลัด)
เลขที่ 616 ตู้ 115 ชั้น 4/3 มัดที่ 216
สมบัติเดิมของหอสมุด
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ภาพที่ 1. รูปตัวอย่างสมุดไทยเรื่องลิลติ อิเหนา
(ที่มา: ภาพจากไมโครฟิล์มเรื่องอิเหนา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ เลขที่ 616)

4.2 เนื้อหา
เนื้อหาของเรื่องลิลิตอิเหนาเริ่มจับความตั้งแต่ท้าวกะหมังกุหนิงส่งราชทูตไปสู่ขอ
นางบุษบาให้วหิ ยาสะกาจนถึงอิเหนาลาชายาทั้งสามนางเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา
ร่ายบทแรกกล่าวว่า ท้าวกะหมังกุหนิงไม่ยอมฟังคาทัดทานของพระอนุชาทั้งสองที่
ห้ามมิให้ทาศึกกับเมืองดาหาเนื่องจากพระอนุชาเกรงว่าจะเป็นศึกใหญ่ แต่ท้าวกะหมังกุหนิง
ก็ไม่ยอมฟัง ดังนี้
๏ ส่วนไท้ท้าวเชษฐา
เพื่อเวรามาดล
วงษเทวาเสวยสวรรค์
ด้วยภูบาลเคืองขัด
ท่อยทีหมางใจหมอง
ใครบปนผิดด้วย
จักเลิศล้าใครนัก
คิดสงสารนัดา
แม้ว่าปลงชีวัน

ฟังอนุชาทูลทัด
จักถึงผลแก่กาล
ถึงฉนั้นก็ดี
ต่างตนตัดราญรอญ
บปรองดองดังคิด
จักมาช่วยชิงไชย
ภอหารหักโดยง่าย
มาทแม้นว่าบได้
พี่จักบันไลยด้วย

ธ ก็ดาหรัดโองการ ด้วยโวหารบันชา
ว่าแม้นหารเรารบ ปิ่นพิภพดาหา
เหนไช่ทีอิเหนา
จักมาเอาเปน์การ
บอาวรณ์อินัง
บากบั่นทั้งสองข้าง
ผิดจักผิดแต่สาม จักสงครามแต่ตน
แต่ฤทธิไกรจรกา กับเชษฐ์าล่าสา
เราก็ชายชาตรี
บไพรีภูบาล
นางเดียวไซ้สมคิด เหน์ชีวิตบคง
สู้มอดม้วยเที่ยงธรรม เว้นแต่พลันกับช้า
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จักรบร้าตามบุญ
เกลือกบสุญจักได้
แม้มีไปสงคราม
ดูบงามฤๅดี
ถึงชีวีจักม้วย
ยอมตามด้วยสายใจ
ดุจไม้ใหญ่ร้อยอ้อม ตายเพื่อผลดกค้อม
1
ลูกล้างลาเอง ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 1-4)

บทสุดท้ายของเรื่องลิลิตอิเหนาจบด้วยโคลงสี่สุภาพ เป็นคาพูดที่อิเหนากล่าวปลอบ
นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี ในตอนที่อิเหนามาลานางก่อนเดินทางไปช่วยเมืองดาหา
รบศึกกะหมังกุหนิง ดังนี้

๏ เวราจาพรากให้
จาจากสองสายใจ
อย่าแหนงนิในใน
ว่าพี่ไป่รักษน้อง

จาไกล
ห่างห้อง
นางนาฏ เรียมเอย
หน่ายน้องขนางหนี

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 106)

มีข้อสังเกตว่า ลิลิตอิเหนาเริ่มเรื่องโดยไม่ปรากฏบทไหว้ครูหรือบทเกริ่นนาแสดง
วัต ถุป ระสงค์ข องการแต่งตามขนบวรรณคดีไทยโดยทั่วไป แต่กลับเริ่มเรื่องโดยเข้าสู่
เนื้อหาทันที จึงทาให้สันนิษฐานว่าเนื้อหาของลิลิตอิเหนาน่าจะมีมากกว่านี้ แต่ต้นฉบับคง
ขาดหายไป นอกจากนี้ การที่ร่ายบทแรกขึ้นต้นว่า “ส่วนไท้ท้าวเชษฐา ฟังอนุชาทูลทัด”
ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีบทก่อนหน้านี้ที่เป็นคากล่าว “ทูลทัด” ของพระอนุชาท้าว
กะหมังกุหนิง

1

ในการอ้างอิงบทประพันธ์จากเรื่องลิลิตอิเหนา ผู้วิจัยคงรูปเขียนและตัวสะกดตามต้นฉบับตัวเขียน
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4.3 ลักษณะคาประพันธ์
ลิลิตอิเหนาประกอบด้วยคาประพันธ์ประเภทร่ายและโคลงแต่งสลับกันที่เรีย กว่า
“ลิลิต” ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2010, 9) อธิบายคาประพันธ์ผสมประเภทนี้ไว้ว่า
คาประพันธ์ผสมที่เกิดจากการแต่งร่ายและโคลงสลับกันนี้ เรียกว่า ลิลิต ซึ่ง
ตามรูปศัพท์แปลว่า การเล่น (สันนิษฐานว่ามาจากคาเดิมว่ า ลลิต) ผู้เขียน
สันนิษฐานว่าการเล่นดังกล่าวเกิดจากการต่อสัมผัสหรือเชื่อมสัมผัสระหว่างร่าย
กับโคลง หรือระหว่างโคลงกับร่ายให้เนื่องกันไปตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งเรียกเป็น
คาศัพท์เฉพาะว่า เข้าลิลิต
ลิลิตอิเหนาใช้ร่ายสุภาพและโคลงสุภาพแต่งผสมกัน ลิลิตเรื่องนี้จึงจัดเป็น “ลิลิต
สุภาพ”
ลิลิตอิเหนาประกอบด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพรวมทั้งสิ้น 79 บท จาแนกเป็นร่าย
สุภาพ 19 บท โคลงสองสุภาพ 10 บท และโคลงสี่สุภาพ 50 บท ร่ายและโคลงที่ใช้ใน
ลิลิตเรื่องนี้ได้สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ โดยเรียงตามลาดับที่ปรากฏในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปการใช้ร่ายและโคลงในเรื่องลิลิตอิเหนาเรียงตามลาดับตั้งแต่ตน้ จนจบตอน
การใช้ร่ายและโคลงในลิลติ อิเหนา
คาประพันธ์
ร่ายสุภาพ
โคลงสองสุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ

จานวนบทที่ใช้
1 บท (45 วรรค)
3 บท
1 บท (18 วรรค)
1 บท (37 วรรค)
1 บท (64 วรรค)
8 บท
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การใช้ร่ายและโคลงในลิลติ อิเหนา
คาประพันธ์
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
โคลงสองสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสองสุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
ร่ายสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ

จานวนบทที่ใช้
1 บท (63 วรรค)
1 บท (17 วรรค)
1 บท (62 วรรค)
1 บท (34 วรรค)
1 บท
3 บท
1 บท (71 วรรค)
6 บท
1 บท (47 วรรค)
1 บท (14 วรรค)
7 บท
1 บท (24 วรรค)
1 บท (40 วรรค)
11 บท
1 บท (68 วรรค)
1 บท (73 วรรค)
4 บท
1 บท (72 วรรค)
1 บท (25 วรรค)
14 บท
1 บท (70 วรรค)
1 บท (64 วรรค)
3 บท
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ลักษณะของร่ายสุภาพ โคลงสุภาพ และการเข้าลิลิตในเรื่องลิลิตอิเหนา มีดังต่อไปนี้
4.3.1 ร่ายสุภาพในลิลิตอิเหนา
ร่ายสุภาพในลิลิตอิเหนามีจานวนคาสม่าเสมอในแต่ละวรรค คือ วรรคละ 5-6 คา
ร่ายบทที่สั้นที่สุดมี 14 วรรค ส่วนร่ายบทที่ยาวที่สุดมี 73 วรรค ในการรับส่งสัมผัสพบว่า
คาสุดท้ายของวรรคมักส่งสัมผัสไปยังคาที่ 2 หรือคาที่ 3 ของวรรคต่อไป นอกจากนี้ ใน
กรณีที่แต่งร่ายหลายบทติดต่อกัน ยังมีการรับส่งสัมผัสระหว่างบทด้วย คือคาสุดท้ายของ
บทส่งสัมผัสไปยังคาที่ 1 หรือคาที่ 2 หรือคาที่ 3 ของวรรคแรกในร่ายบทถัดไป ส่วน
โคลงสองสุภาพที่ปิดท้ายร่ายสุภาพเมื่อจบเนื้อความในแต่ละบท พบว่าส่วนใหญ่มิได้ใช้
คาเอกคาโทตรงตามแบบแผนของโคลงสองสุภาพ มีร่ายสุภาพเพียงบทเดียวที่ลงท้ายบท
ด้วยโคลงสองสุภาพที่ใช้คาเอกคาโทตรงตามแบบแผน
ในที่นี้จะยกร่ายสุภาพจากเรื่องลิลิตอิเหนามาป็นตัวอย่าง 1 บท ดังนี้
แผนผังร่ายสุภาพ (Uppakitsinlapasan 2001, 419)

๏ooooo ooooo ooooo ooooo
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
o o o o o o o o o่ o้ o o่ o o o้ o่ o้ o o (o o) ฯ
ตัวอย่างร่ายสุภาพในลิลิตอิเหนา
๏ ขษณนั้นฝ่ายอามาตย์ จาทูลราชโองการ ครั้นภูบาลคลาใคล ก็รีบไปศาลา
บอกเสนาทันใด
แจ้งโดยในบันชา ตมหงงภาเข้าเฝ้า นอบน้อมเกล้าคมคัล
ทูลธรงธรรมธิราช
ตามปรพาศบันชา แจ้งกิจาทุกปรการ แล้วถวายสารทันใด
แด่พระบาทท่านไท้
ปิ่นเกล้าธรณี ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 51)
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โคลงสองสุภาพที่ลงท้ายร่ายสุภาพจากเรื่องลิลิตอิเหนาตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้
มีจานวนคาในแต่ละวรรคและการรับส่งสัมผัสตรงตามแบบแผน แต่ใช้คาเอกคาโทไม่ตรง
ตามกฎเกณฑ์ คือ วรรค “แล้วถวายสารทันใด” ซึ่งเป็นวรรคแรกของโคลงสอง ไม่ปรากฎ
คาเอกและคาโทตรงตาแหน่ง 2 คาสุดท้ายของวรรค
มีข้อสังเกตว่า ลักษณะของร่ายสุภาพที่ไม่เคร่งครัดเรื่องคาเอกคาโทในโคลงสองสุภาพ
ที่ใช้ลงท้ายร่ายนี้ พบในวรรณคดีหลายเรื่องที่แต่ง ในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เช่น ลิลิตพระลอสมัยอยุธยาตอนต้น ลิลิตเพชรมงกุฎสมัยธนบุรี และลิลิตศรีวิชัยชาดก
สมัยรัชกาลที่ 1 ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างร่ายสุภาพในลิลิตพระลอ
................
กลับตระเลือกเปนบ่าว
สคราญครวญงามถนัด
สองถวายสการบูชา
พระบาทเจ้ากูมา ฯ

มลักเห็นโฉมปู่เจ้า
แปรรูปเถ้าหงอกสกาว คิ้วขาวขนตาเผือก
พึงมล่าวโฉมกล้องแกล้ง งามอรรแถ้งโถงเถง ทรงลั ก เลงเสสรวล
รบัดเปนกลางแก่
ตระแหน่รูปลักษณดี มีมารยาทเสี่ยมสาร
อันแต่งมาทุกสึ่ง
จึ่งทูลสารสองไท้ สองราชก้มกราบไว้
(Lilit Phra Lo 1971, 22)

ตัวอย่างร่ายสุภาพในลิลิตศรีวิชัยชาดก
................
ฝูงคณานางสดับ
รับวโรงการธิราช ซ้องอภิวาทแล้วลา
สู่คฤหาแห่งตน
บัดบวงบนเทเวศ
สรรพเครื่องวิเศษบูชา สุคันธาดวงมาลย์
ตั้งประณิธานปรารถนา โอรสาสายสวาท
จวบตรีมาสล่วงไป สักนางหนึ่งไป่ได้
ลูกน้อยในครรภ์ ฯ
(Wannakhadi Chao Phraya Phra Khlang (Hon) 1990, 165)
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4.3.2 โคลงสองสุภาพในลิลิตอิเหนา
โคลงสองสุภาพในลิลิตอิเหนามีจานวนคาและการรับส่งสัมผัสตรงตามแบบแผนโคลง
สองสุภาพ และไม่นิยมใช้คาสร้อย ส่วนการใช้คาเอกคาโทพบว่าส่วนใหญ่ใช้ตรงตาม
กฎเกณฑ์ โดยบางแห่งใช้คาตายแทนคาเอก มีเพียง 3 บทที่คาเอกคาโทไม่ตรงตามแบบ
แผน ต่างจากโคลงสองสุภาพที่อยู่ท้ายร่ายสุภาพที่ ส่วนใหญ่มักใช้คาเอกคาโทไม่ตรงตาม
แบบแผนดังได้กล่าวในหัวข้อร่ายสุภาพข้างต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่แต่งโคลงสองสุภาพ
หลายบทติดต่อกัน ยังมีการเชื่อมสัมผัสระหว่างบทด้วย โดยคาสุดท้ายของบทส่งสัมผัสไป
ยังคาที่ 1 หรือคาที่ 2 หรือคาที่ 3 ของวรรคแรกในบทต่อไป
ในที่นี้จะยกตัวอย่างโคลงสองสุภาพบางบทจากเรื่องลิลิตอิเหนา ดังนี้
แผนผังโคลงสองสุภาพ (Uppakitsinlapasan 2001, 388)

๏ o o o o่ o ้

o o่ o o o ้

o่ o้ o o (o o) ฯ

ตัวอย่างโคลงสองสุภาพในลิลิตอิเหนา

๏ กาม์เพรงดาลชักให้
๏ ภูมีบเชื่อถ้อย
๏ ปองจักไปห่อนคล้อย

คิดแต่ปองจักได้
สองกษัตรหนึ่งหน้อย
เพื่อเสน่หลูกน้อย

แก่นท้าวกษัตรี
เท่าด้วยใยยอง
หน่อเหน้าสงสาร

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 4-5)

4.3.3 โคลงสี่สุภาพในลิลิตอิเหนา
โคลงสี่ สุ ภ าพส่ ว นใหญ่ ใ นลิ ลิ ต อิ เ หนามี ลั ก ษณะตรงตามแบบแผน ทั้ ง จ านวนค า
ตาแหน่งคารับส่งสัมผัส และคาเอกคาโท โดยบางแห่งใช้คาตายแทนคาเอก และมีการใช้
คาโทโทษและเอกโทษหลายจุด มีเพียง 1 บทที่มิได้ใช้คาเอกคาโทตามแบบแผน ส่วน
การใช้คาสร้อยพบว่า นิยมใช้คาสร้อยท้ายบาทที่สาม ส่วนบาทแรกปรากฏคาสร้อยน้อยมาก
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เมื่อพิจารณาด้านการร้อยโคลง พบว่าโคลงสี่สุภาพในลิลิตเรื่องนี้ไม่มีการร้อยโคลง
เชื่อมสัมผัสระหว่างบท ยกเว้นในกรณีที่โคลงสี่สุภาพกับโคลงสองสุภาพแต่งต่อกัน จะมี
การเชื่อมสัมผัสระหว่างบท
ในที่นี้จะยกตัวอย่างโคลงสี่สุภาพบางบทจากเรื่องลิลิตอิเหนา ดังนี้
แผนผังโคลงสี่สุภาพ (Uppakitsinlapasan 2001, 383)

๏ o o o o่ o ้ 1

o o่ o o o
o o o่ o o
o o่ o o o ้

o o (o o)
o่ o ้
o o่ (o o)
o่ o้ o o

ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพในลิลิตอิเหนา

๏ ตรัสตอบคาทูตท้าว
เราบเกรงราวี
ระตูว่าตนดี
ตามแต่ใจใครห้าม
๏ ตัวเราเอาชาติเชื้อ
จักพิบัติแผกผรร
เปน์ไทบเปน์ธรรม์
ควรแต่ครองสัจไว้

พาที
ครั่นคร้าม
จักต่อ ใฉนนา
รักษร้ายเปน์เอง
เทวัน
ห่อนได้
ฤๅชอบ ธรรมนา
ซู่ด้วยตัวตาย

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 20)
1

พระยาอุปกิตศิลปสาร (2001, 383-384) อธิบายว่า คาเอกคาโทในวรรคหน้าของบาทแรกนี้ อาจสลับ
ที่กันได้
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4.3.4 การ “เข้าลิลิต” ในลิลิตอิเหนา
ในการแต่งร่ายและโคลงสลับกันในเรื่องลิลิตอิเหนา พบว่าส่วนใหญ่มีการ “เข้าลิลิต”
ต่อเนื่องกันไปตลอดเรื่อง คือ มีการเชื่อมสัมผัสระหว่างร่ายกับโคลงและระหว่างโคลงกับ
ร่ายให้เนื่องกันไปตลอดทั้งเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการเชื่อมสัมผัสระหว่างร่ายกับโคลง
................
ขาดวงษาสืบสาย
ม้วยดินสิ้นฟ้าสู้

แม้รักษความนินทา
ผี้ว่าวายชีวี
ขอได้ไกลกัน ฯ

๏ ครั้นเสรจ์ธรงอ่านสร้อย
โดยยุบลธิบดี
แจ้งอรรถขัดเคืองทวี
คิดคานึงค้อยค้อย

บยกมาครั้งนี้
ช่วยบูรีดาหา
เปลวอัคคีอย่าเหน์ เปน์ผีตายอย่าดู

สารศรี
ถี่ถ้อย
ทวันโทษ นั้นนา
วุ่นเว้ในใจ

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 43-44)

5. ความสัมพันธ์ระหว่างลิลิตอิเหนากับบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาล
ที่ 1 และฉบับรัชกาลที่ 2: ข้อสันนิษฐานเรื่องยุคสมัยที่แต่งและที่มาของ
เรื่องลิลิตอิเหนา
แม้ว่าจะขาดหลักฐานเรื่องผู้แต่งและยุคสมัยที่แต่งเรื่องลิลิตอิเหนา แต่การศึกษา
เปรียบเทียบเรื่องลิลิตอิเหนากับเรื่องอิเหนาฉบับอื่นที่มีหลักฐานเรื่องยุคสมัยที่แต่งอย่าง
ชัดเจน ก็อาจช่วยไขปริศนาเรื่องช่วงเวลาที่แต่งเรื่องนี้ รวมทั้งที่มาของเรื่องอิเหนาที่กวีใช้
ในการประพันธ์ได้
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เรื่องอิเหนาฉบับสาคัญที่ปรากฏหลักฐานเรื่องผู้แต่งและยุคสมัยที่แต่งอย่างชัดเจน
รวมทั้งมีเนื้อหาส่วนที่ตรงกับเรื่องลิลิตอิเหนาอันทาให้สามารถใช้ศึกษาเปรียบเทียบกันได้
นั้น มีอยู่ 2 ฉบับ คือ บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 และบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มีเนื้อหาสมบูรณ์ครอบคลุมตั้งแต่
ต้นจนจบเรื่อง แต่บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 มีต้นฉบับตกทอด
มาถึงปัจจุบันเพียง 6 ตอนไม่ต่อเนื่องกัน1 ตอนหนึ่งที่ตกทอดมา คือ ตอนวิหยาสะกา
เที่ยวป่าจนถึงท้าวหมันหยารับสารท้าวกุเรปัน ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งในตอนนี้ตรงกับเนื้อหา
ส่วนหนึ่งในเรื่องลิลิตอิเหนา ทาให้สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ คือ เนื้อหาส่วนที่เริ่ม
ตั้งแต่ท้าวกะหมังกุหนิงส่งราชทูตไปสู่ขอนางบุษบาให้วิ หยาสะกาจนถึงท้าวหมันหยารับ
สารท้าวกุเรปัน แต่ในเรื่องลิลิตอิเหนามีเนื้อหาต่อจากนั้นไปอีก คือมีต่อไปจนถึงตอนอิเหนา
ลาชายาทั้งสามนางเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา แต่ในฉบับรัชกาลที่ 1 ไม่มีตอนดังกล่าวตก
ทอดมา
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องลิลิตอิเหนากับบทละครในเรื่ องอิเหนาทั้ง 2 ฉบับ
ดังกล่าว ทาให้ได้ข้อค้นพบว่า เรื่องลิลิตอิเหนามีความสอดคล้องกับบทละครในเรื่อง
อิเหนาพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1 มากกว่าบทละครในเรื่อ งอิ เหนาพระราชนิ พนธ์
รั ช กาลที่ 2 ทั้งในด้านรายละเอียดเนื้ อหา ตัวละคร และการใช้สานวนโวหาร ดังจะ
แสดงผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ดังกล่าวในหัวข้อด้านล่างนี้ ซึ่งจะนาไปสู่การตั้ง
1

เนื้อหาของบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ที่ตกทอดมามี 6 ตอน ได้แก่ ตอนตั้ง
วงศ์เทวาจนถึงอิเหนาไปอยู่เมืองหมันหยาครั้งแรก ตอนดรสาแบหลาจนถึง อิเหนาตอบสารท้าวกุเรปัน
ตัดอาลัยบุษบา ตอนวิหยาสะกาเที่ยวป่าจนถึงท้าวหมันหยารับสารท้าวกุเรปัน ตอนศึก กะหมังกุหนิง
ตอนเข้าเมืองมะละกาจนถึงอุนากรรณขึ้นเขาประจาหงัน และตอนย่าหรันตกไปเมืองมะงาดาจนถึง
ดะราหวันตามย่าหรันมาเมืองกาหลัง
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ข้ อ สั น นิ ษ ฐานเรื่องยุ คสมัยที่ แ ต่งและที่ มาของเรื่อ งลิลิตอิ เหนาต่อไป ดั งรายละเอียด
ต่อไปนี้
5.1 ความสัมพันธ์ด้านรายละเอียดเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า รายละเอียดเนื้อหาหลายช่วงในเรื่องลิลิตอิเหนาปรากฏตรงกับ
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แต่แตกต่างไปจากที่ปรากฏในบทละคร
ในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 อันแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาของลิลิตอิเหนามิได้
ดาเนินตามบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รั ชกาลที่ 2 ดังจะยกตัวอย่างบางตอน
ต่อไปนี้
ตัวอย่างแรก ได้แก่ รายละเอียดในตอนที่กล่าวถึงเครื่องบรรณาการและรูปวาดของนาง
บุษบาที่ราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงถวายท้าวดาหา กล่าวคือ ในตอนดังกล่าว ทั้งเรื่องลิลิต
อิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กล่าวตรงกันว่า ก่อนที่จะ
ถวายราชสาร ราชทูตได้ถวายเครื่องบรรณาการพร้อมกับรูปวาดของนางบุษบาที่วิหยาสะกา
เก็บได้แก่ท้าวดาหา ขณะที่ในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มิได้
กล่าวถึงการถวายเครื่องบรรณาการและรูปวาดนางบุษบาแก่ท้าวดาหา กล่าวแต่เพียงว่า
อามาตย์ได้พาราชทูตเข้าเฝ้าท้าวดาหา จากนั้นก็อ่านราชสาร ดังตัวอย่างเปรียบเทียบใน
ตาราง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรายละเอียดเนื้อหาตอนราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงเข้าเฝ้าท้าวดาหา
บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1

๏ บัดนั้น
ก้มเกล้ากราบงามสามลา
ทั้งเครื่องราชบรรณาการ
ส่งให้ตามะหงงเสนี

ดะหมังตามะหงงใจกล้า
ถวายรูปพระธิดาทันที
ทูลถวายพระราชสารศรี
ตาแหน่งที่ได้อ่านสารา
(Phutthayotfachulalok 1973, 131)

64 | ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

ลิลิตอิเหนา

....... ฝ่ายอามาตยผู้ใหญ่ ทูลท่านไทปิ่นเกล้า เบิกแขกเข้าบังคม
ทูตปรนมมือ มาลย์ ถวายรู ป พาลสุ ด า เครื่ อ งบรรณาคานัล
เปน์ทางพันธุไม้ตรี โดยปรเพณีรังรักษ์ แล้วถวายลักษณสารา
แต่ท้าวภูธรงฟ้า
ผ่านเกล้าธรณี ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 9)

บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2

๏ บัดนั้น
ออกไปพาสองทูตา
๏ บัดนั้น
จึงให้อาลักษณ์พนักงาน

อามาตย์รับสั่งใส่เกศา
เข้ามาประณตบทมาลย์ ฯ
เสนีผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร
รับราชสารมาอ่านพลัน ฯ
(Phutthaloetlanaphalai 1971, 270)

ตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาอีกจุดหนึ่งที่เรื่องลิลิตอิเหนากล่าวตรงกับบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แต่ต่างไปจากที่ปรากฏในบทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 คือ ตอนที่ท้าวดาหาสั่งให้เสนาแยกย้ายไปแจ้งข่ าวเรื่อ งศึก
กะหมังกุหนิงแก่ท้าวกุเรปัน ท้าวกาหลัง และท้าวสิงหัดส่าหรี กล่าวคือ ทั้งลิลิตอิเหนา
และบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 กล่าวตรงกันว่า เสนาเมืองดาหาแจ้ง
ข่ าวแก่ ท้ าวกุ เรปั นก่อน จากนั้ นจึ งกล่ าวว่าแจ้งข่ าวแก่ ท้ าวสิงหั ดส่าหรีและท้ าวกาหลัง
(Phutthayotfachulalok 1973, 133-135) ขณะที่ บ ทละครในเรื่ อ งอิ เ หนาพระราช
นิพนธ์รัชกาลที่ 2 กล่าวว่า เสนาแจ้งข่าวแก่ท้าวสิงหัดส่าหรีและท้าวกาหลังก่อน จากนั้น
จึงกล่าวว่าแจ้งข่าวแก่ท้าวกุเรปัน (Phutthaloetlanaphalai 1971, 272-274)
5.2 ความสัมพันธ์ด้านตัวละคร
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างเรื่อ งลิลิตอิ เหนากั บบทละครในเรื่ องอิ เหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดในด้านตัวละคร กล่าวคือ ชื่อและบทบาทของตัวละคร
ในเรื่องลิลิตอิเหนามีความสอดคล้องกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1
มากกว่าบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 อย่างชัดเจน
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ในด้านชื่อตัวละคร พบว่าทั้งเรื่องลิลิตอิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 ต่างเรียกชื่อโอรสของท้าวกะหมังกุหนิงว่า “วิยาหยา” และ “วิยาหยาสะกา”
ตรงกัน โดยไม่พบการเรียกชื่อตัวละครนี้ว่า “วิหยาสะกา” แม้แต่แห่งเดียว ขณะที่บทละคร
ในเรื่อ งอิเ หนาพระราชนิพ นธ์รัชกาลที่ 2 เรีย กตัว ละครนี้ว่า “วิห ยาสะกา” ทุก แห่ง
ดังตัวอย่างในตาราง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบชื่อตัวละคร “วิยาหยา” และ “วิยาหยาสะกา”
บทละครในเรื่อง
อิเหนา
พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1

ลิลิตอิเหนา

๏ เมื่อนั้น
อยู่เย็นเป็นสุขทุกราตรี

วิยาหยาสะกาเรืองศรี
เมื่อจะมีเหตุเภทพาล
(Phutthayotfachulalok 1973, 110)
ถ้าวิยาหยาสะกามอดม้วย
พี่ก็จะตายด้วยโอรสา
ไหนไหนก็นัยจะมรณา
ถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกัน
(Phutthayotfachulalok 1973, 127)
พระองค์จงประทานชีวิตไว้
อย่าให้สุดสิ้นอาสัญ
แม้นวิยาหยาสะกาม้วยชีวัน
อันชีวิตข้านั้นจะปลดปลง
(Phutthayotfachulalok 1973, 132)
....... ด้วยวิยาหยาเยาวยศ องคโอรศสายสวาดิ ไปปรพาศหิมวา
ได้รจนารูปวาศ องคพระราชบุตรี มาบูรีคลั่งใคล้ ให้ฝันใฝ่ใหลหลง
ปลงหฤทัยพิศวาดิ ดังจขาดกลางใจ ................
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 13)

๏ บัดนี้กรุงดาหา เกิดโกลาละคึก ศึกปหมังกุหนิง ยกมาชิงธิดา
เดิมจรกามาสู่ ขอพระพธูนงพาล นัดทาการวิวาห์ องควิยาหยาสกา
................
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 37-38)
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ในด้านบทบาทตัวละคร พบว่าเรื่องลิลิตอิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนาพระราช
นิพนธ์รัชกาลที่ 1 กล่าวตรงกันว่า หลังจากอิเหนาอ่านสารของท้าวกุเรปันแล้ว ได้สั่งให้
ประสันตาเป็นผู้จัดทัพเพื่อเตรียมยกไปช่วยศึกที่เมืองดาหา ซึ่งต่างจากบทละครในเรื่อง
อิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ที่กล่าวว่า อิเหนาสั่งให้ตามะหงงเป็นผู้รับหน้าที่จัดทัพ
ดังตัวอย่างเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบบทบาทตัวละครตอนอิเหนาสั่งให้จัดทัพเพื่อเตรียมไปช่วยศึกที่เมืองดาหา
บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1

ลิลิตอิเหนา

ความกลัวความรักสลักอก
จาเป็นจากูจะไคลคลา
จงเร่งรัดจัดพลอาสา
ม้ารถคชสารชาญชัย

วิตกด้วยห่วงหลังกังวลหน้า
จึงสั่งประสันตาทันใด
โยธาสาหรับทัพใหญ่
เลือกเอาพลไกรแต่ตัวดี
(Phutthayotfachulalok 1973, 138)
....... ภูว ไนยมีบั นชา สั่ งประสั นตาด้วยพลั น รุ่งขึ้ นวันพรุ่งนี้
จักชุลีกรลา ไปดาหาเวียงไชย จัดพลไกรจงพร้อม เลือกล้วนหย้อม
ตัวดี ................
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 48)

บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2

ความกลัวความรักสลักทรวง
ให้เป็นห่วงหนหลังกังวลหน้า
แต่เรรวนหวนนึกตรึกตรา
พระราชาสะท้อนถอนใจ
จึงดารัสตรัสสั่งตามะหงง
เร่งเตรียมจตุรงค์ทัพใหญ่
ม้ารถคชสารชาญชัย
รีบรัดจัดไว้ให้ครบครัน
(Phutthaloetlanaphalai 1971, 300-301)
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5.3 ความสัมพันธ์ด้านสานวนโวหาร
เรื่องลิลิตอิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ใช้สานวน
โวหารคล้ายคลึงกันหลายช่วง ที่เห็นได้เด่นชัดคือ โวหารในราชสารของท้าวกะหมังกุหนิง
และโวหารตอนท้าวดาหาตอบราชทูต ซึ่งทั้ง 2 เรื่องมีความคล้ายคลึงกันมาก และต่างไป
จากโวหารตอนเดียวกันนี้ในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ด้วย ดังนี้
เปรียบเทียบโวหารในราชสารของท้าวกะหมังกุหนิง
ในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ราชสารที่ท้าวกะหมังกุหนิงถวาย
ท้าวดาหา เริ่มต้น ด้ว ยการกล่า วเน้น สดุดีค วามยิ่งใหญ่ข องท้า วดาหาเป็น จานวน 17
วรรค จากนั้นจึงกล่าวถึงเรื่องที่ วิหยาสะกาหลงรักรูปวาดของนางบุษบา อันป็นสาเหตุที่ทา
ให้ส่งราชสารนี้มาเพื่อสู่ขอนางบุษบาให้แก่วิหยาสะกา
ในเรื่องลิลิตอิเหนา ราชสารของท้าวกะหมังกุหนิงซึ่งแต่งด้วยร่ายสุภาพ มีโวหาร
สอดคล้องกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อย่างชัดเจน คือ เริ่มต้น
ด้วยการกล่าวเน้นสดุดีความยิ่งใหญ่ของท้าวดาหาเป็นจานวน 29 วรรค จากนั้นจึงเล่าถึง
เรื่องที่วิหยาสะกาหลงรูปนางบุษบา อันเป็นเหตุให้ส่งราชสารมาสู่ขอนางบุษบา
เมื่อพิจารณาโวหารตอนเดียวกันนี้ในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่
2 พบว่า ราชสารในเรื่องอิเหนาฉบับนี้ เริ่มต้นด้วยการกล่าวแสดงความเคารพท้าวดาหา
เพียง 2 วรรคเท่านั้น คือที่กล่าวว่า “ขอถวายประนมบังคมคัล พระผู้วงศ์เทวัญศักดา”
จากนั้นก็เล่าเรื่องที่วิหยาสะกาหลงรูปนางบุษบาทันที มิได้เน้นกล่าวสดุดีความยิ่งใหญ่ของ
ท้าวดาหาหลายวรรคอย่างที่พบในเรื่องลิลิตอิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนาพระราช
นิพนธ์รัชกาลที่ 1
โวหารในราชสารของท้าวกะหมังกุหนิงที่ปรากฏในเรื่องอิเหนาทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสานวนโวหารในราชสารของท้าวกะหมังกุหนิงที่มีถงึ ท้าวดาหา
บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1

ลิลิตอิเหนา

๏ ในลักษณะราชสารศรี ว่าภูมอี ันครองไอศวรรย์
กรุงไกรกะหมังกุหนิงนั้น
ขอถวายอภิวันท์พระบาทา
พระผู้บรมวงศ์เทเวศร์
ซึ่งดารงนคเรศดาหา
อันทรงสุรภาพมหิมา
จะขอพึ่งเดชาพระทรงธรรม์
ให้เย็นไพร่ฟ้าอาณาจักร
เป็นที่พานักโลกสบสรรพ์
จะสมบูรณ์พูนสุขทุกนิรันดร์
จะดับเข็ญเย็นขัณฑเสมา
ให้ปรากฏยศเกียรติทั้งธาตรี
จะเป็นที่ใสโสมนัสสา
ปัจจามิตรที่คิดจะบีฑา
จะระอาเข็ดขามไม่ลามลวน
เพราะพระเดชเดชาอานุภาพ จะปราบหมู่ทุจริตผิดผวน
จะประกอบแต่ชอบทั้งมวล
พระควรเป็นปิ่นปักโลกา
ข้าน้อยขอแถลงในบาทบงสุ์
พระจงโปรดเกล้าเกศา
อันวิยาหยาสะกากุมารา
ไปเล่นป่าได้รูปพระบุตรี
บัดนี้คลั่งไคล้ไหลหลง
จิตจงปลงรักนางโฉมศรี
แม้นมิได้จะม้วยชีวี
ชะรอยมีวาสนาเคยคู่กัน
พระองค์จงประทานชีวิตไว้
อย่าให้สุดสิ้นอาสัญ
แม้นวิยาหยาสะกาม้วยชีวัน
อันชีวิตข้านั้นจะปลดปลง
พระอย่าสลัดตัดเยื่อใย
จงอวยให้ดังใจประสงค์
จะเป็นแผ่นทองเดียวด้วยพระองค์ อันทรงทศพิธไม่ผิดธรรม์
(Phutthayotfachulalok 1973, 131-132)
๏ มนตรีราชตมหงง ปรนตยบงบัวบาท ไทธิราชดาหา ผ่านแผ่น
หล้า เลอสรวง ออกญาหลวงดิลก ไทธิป กศิมา อ่ า นสาราทันใด
โดยมีในสารศรี ว่าภูมีระตู บดินทรภูเสวยวัง กรุงปหมังกุหนิงราช
ถวายอภิวาทเบื้องบง กชรัตนองค์อิศรภาพ อริ นทรราบเลื่องลบ
มงกุฎิภ พดาหา อันมหิ ม าดุล เดช ไทเทเวศสุ ริ ย วงษ ทิ พากร
พงษบดิ น ทร ปิ่ น ธรณิ น ทรเกริ ย ดไกร ขอชี วิ ต รไว้ เ บื้ อ งบาท
พานักนิราชดิลก เปน์ที่ปกปกเกษ คือฉัตรเสวตรแก้วกั้ง รมระบาย
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บังสุริเยนทร เฉกสุเมรุหนาหนัก ปิ่นปักหลักหล้าโลกย ธรงพระยศ
โยคมหิมา มหันตกฤษดาธิการ อดิเรกผ่านแผ่นชวา ผู้ข้าข้าบาทบง
อันปรยูรวงษระตู ภักดีภูวนานารถ ขอเอาบาทยุคล เฉลิมสกล
กั้นเกษ เพื่อเผดจดัษกร คุงนครอยู่เอยน์ ศรีสวัสดิเพญ์ ไพบูล
ภูลพิรมยราษฎร ทุ กนิกรปรชาชน เท้ ามณทลศิมา ด้ วยวิ ยาหยา
เยาวยศ องคโอรศสายสวาดิ ไปปรพาศหิมวา ได้รจนารูปวาศ องคพระ
ราชบุตรี มาบูรีคลั่งใคล้ ให้ฝันใฝ่ใหลหลง ปลงหฤทัยพิศวาดิ ดังจ
ขาดกลางใจ แม้นมีได้เหมือนหมาย จักสู้ตายบคิด ลูกชิวิตรตน
เดียว เยิยวว่าถึงแก่กรรม ข้าจักพลันตายตาม เพื่อด้วยความอาไลย
ขอท่านไทปรานี เอาชิวีทังสอง เปน์ฉลองบาทบพิตร ตราบชิวิตร
บันไลย ไกษยสุริยเดือนตรวัน ขออย่าบั่นไม้ตรี โดยประเพณีชั่วช้า
แผ่นพิภพสองหล้า เปน์แท่งทองเดียว กันแล ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 10-15)

บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2

๏ ในสารพระผู้ผ่านนคเรศ
กะหมังกุหนิงนิเวศน์เขตขัณฑ์
ขอถวายประนมบังคมคัล
พระผู้วงศ์เทวัญศักดา
ไม่ควรเคืองเบื้องบาทบทศรี
ด้วยข้าน้อยนี้มโี อรสา
เดิมไปไล่ล้อมมฤคา
ได้รูปพระธิดาในกลางไพร
ชะรอยเป็นบุพเพนิวาสา
เทวาอารักษ์มาชักให้
มีความเสน่หาอาลัย
แต่หลงใหลใฝ่ฝันรันทด
หวังเป็นเกือกทองรองบาทา
พระผู้วงศ์เทวาอันปรากฏ
จะขอพระบุตรีมียศ
ให้โอรสข้าน้อยดังจินดา
อันกรุงไกรไอศูรย์ทั้งสอง
จะเป็นทองแผ่นเดียวไปวันหน้า
ขอพานักพักพึ่งพระเดชา
ไปกว่าชีวันจะบรรลัย ฯ
(Phutthaloetlanaphalai 1971, 270-271)

ตัวอย่างในตารางข้างต้นยังแสดงให้เห็นว่า ราชสารในเรื่องลิลิตอิเหนาและบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ไม่เพียงแต่เริ่มต้นด้วยการกล่าวสดุดีเดชานุภาพของ
ท้าวดาหาเป็นจานวนหลายวรรคตรงกันเท่านั้น แต่ยังใช้สานวนโวหารคล้ายกันด้วย คือ
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เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าขอกราบบาทของท้าวดาหา จากนั้นก็ กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของ
ท้าวดาหาว่าเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในวงศ์เทวดา เป็นที่พึ่งพานักของโลก ทาให้โลกสงบเย็น
และปราบอริศัตรูได้อย่างราบคาบ นอกจากนี้ ในตอนที่เล่าเรื่องวิหยาสะกาหลงรักรูปวาด
ของนางบุษบา เรื่องอิเหนาทั้ง 2 ฉบับนี้ต่างก็ใช้สานวนโวหารคล้ายคลึงกันด้วยเช่นกัน
คือ กล่าวว่าวิหยาสะกาหลงรักรูปวาดของนางบุษบามาก หากไม่ได้นางมาครองคู่ก็คงจะ
สิ้นชีวิต และหากเป็นเช่นนั้น ท้าวกะหมังกุหนิงผู้เป็นบิดาก็คงจะต้องตายตามไปด้วย
ส่วนราชสารในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ใช้โวหารที่แตกต่าง
ออกไปอย่างชัดเจน คือมิได้เน้นกล่าวสดุดีความยิ่งใหญ่ของท้าวดาหา และไม่ปรากฏโวหารที่
กล่าวว่าหากวิหยาสะกาต้องสิ้นชีวิตเพราะไม่ได้นางบุษบา ท้าวกะหมังกุหนิงก็คงจะต้องตาย
ตามโอรสไปด้วย ลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บุคลิกลักษณะและน้าเสียงของท้าวกะหมังกุหนิงที่
แสดงออกผ่านราชสารในฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 มีลักษณะที่ทระนงในศักดิ์ศรี
และเดชานุภาพของตนมากกว่าในเรื่องอิเหนาทั้ง 2 ฉบับข้างต้น
สานวนโวหารที่คล้ายคลึงกันระหว่างบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่
1 กับเรื่องลิลิตอิเหนาดังกล่าวนี้ได้สรุปเปรียบเทียบไว้ในตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบโวหารในราชสารของท้าวกะหมังกุหนิงทีม่ ีถึงท้าวดาหา
บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1
ขอถวายอภิวันท์พระบาทา
พระผู้บรมวงศ์เทเวศร์ ซึ่งดารงนคเรศดาหา
จะขอพึ่งเดชาพระทรงธรรม์
เป็นที่พานักโลกสบสรรพ์
ให้เย็นไพร่ฟ้าอาณาจักร
จะปราบหมู่ทจุ ริตผิดผวน
บัดนี้คลั่งไคล้ไหลหลง

ลิลิตอิเหนา
ถวายอภิวาทเบื้องบง กชรัตนองค์อิศรภาพ
ไทเทเวศสุริยวงษ ทิพากรพงษบดินทร
ขอชีวิตรไว้เบื้องบาท
พานักนิราชดิลก
คุงนครอยู่เอยน์
เพื่อเผดจดัษกร
ให้ฝันใฝ่ใหลหลง ปลงหฤทัยพิศวาดิ
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จิตจงปลงรักนางโฉมศรี
แม้นมิได้จะม้วยชีวี
ชะรอยมีวาสนาเคยคู่กัน
แม้นวิยาหยาสะกาม้วยชีวัน
อันชีวิตข้านั้นจะปลดปลง

ดังจขาดกลางใจ แม้นมีได้เหมือนหมาย
จักสู้ตายบคิด
ลูกชิวิตรตนเดียว เยิยวว่าถึงแก่กรรม
ข้าจักพลันตายตาม เพื่อด้วยความอาไลย

เปรียบเทียบโวหารตอนท้าวดาหาตอบราชทูตเมืองกะหมังกุหนิง
หลังจากท้าวดาหาได้ฟังราชสารของท้าวกะหมังกุหนิงซึ่งต้องการสู่ขอนางบุษบาให้แก่
วิหยาสะกาแล้ว ก็ตอบปฏิเสธที่จะยกนางบุษบาให้แก่วิหยาสะกา เนื่องจากได้ยกนางให้
หมั้นกับจรกาแล้ว เมื่อราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงได้ฟังดังนั้น ก็ทูลท้าวดาหาว่าให้เมืองดาหา
เตรียมรับศึกซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ท้าวดาหาได้ตอบราชทูตเมือง
กะหมังกุหนิงว่า “จะทาการณรงค์ก็ตามใจ” จากนั้นก็กล่าวต่อว่า พระองค์เป็นเชื้อสาย
“เผ่าเทพเรืองชัย” จะให้ “อาสัจ” หรือผิดคาพูดที่ให้ไว้แก่จรกานั้นไม่ได้ พระองค์จะสู้
“ม้วยบรรลัย” เพื่อคงความสัตย์ไว้
ในเรื่ อ งลิ ลิ ต อิ เ หนา โวหารที่ ท้ า วดาหาตอบราชทู ต เมื อ งกะหมั งกุ ห นิ ง ในตอนนี้
คล้ายคลึงกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อย่างชัดเจน กล่าวคือ ท้าว
ดาหาได้ตอบราชทูตว่า หากท้าวกะหมังกุหนิงจะทาศึก ก็ “ตามแต่ใจใครห้าม” และกล่าว
ต่อว่า พระองค์เป็นเชื้อสาย “เทวัน” จะทาผิดคาพูดที่ให้ไว้แก่จรกาไม่ได้ พระองค์จะยอม
“ซู่ด้วยตัวตาย” เพื่อ “ครองสัจ” ไว้
ส่วนในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 โวหารที่ท้าวดาหาตอบกลับ
ราชทูตมีความแตกต่างไปจากบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 และเรื่อง
ลิลิตอิเหนาอย่างเห็นได้ชัด เพราะในฉบับรัชกาลที่ 2 ท้าวดาหาตอบราชทูตอย่างกระชับ
รวบรัดว่า “จะณรงค์สงครามก็ตามใจ” จากนั้นก็ “เสด็จเข้าข้างในฉับพลัน” ทันที
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โวหารที่ท้าวดาหาตอบราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงในเรื่องอิเหนาทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว
แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบโวหารที่ท้าวดาหาตอบราชทูตเมืองกะหมังกุหนิง
บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1

ลิลิตอิเหนา

๏ เมื่อนั้น
ท้าวดาหาเรืองฤทธิ์สูงส่ง
มีสุรสิงหนาทอาจอง
จะทาการณรงค์ก็ตามใจ
อันจะอาสัจให้ผิดธรรม์
ขนบโบราณนั้นไม่ได้
ตัวเราเผ่าเทพเรืองชัย
สู้ม้วยบรรลัยด้วยสัจจา
ครั้นสรรพก็หับบัญชรชัย
ร้อนเร่าหฤทัยเป็นหนักหนา
ดังไฟหมกไหม้ในกายา
พระแค้นขัดนัดดาแสนทวี
(Phutthayotfachulalok 1973, 132-133)
๏ ตรัสตอบคาทูตท้าว พาที
เราบเกรงราวี
ครั่นคร้าม
ระตูว่าตนดี
จักต่อ ใฉนนา
ตามแต่ใจใครห้าม
รักษร้ายเปนเอง ฯ
๏ ตัวเราเอาชาติเชื้อ เทวัน
จักพิบัติแผกผรร
ห่อนได้
เปนไทบเปนธรรม์
ฤๅชอบ ธรรมนา
ควรแต่ครองสัจไว้
ซู่ด้วยตัวตาย ฯ
๏ เสรจสารธิราชไท้ ทินกร วงษแฮ
หับพิไชยบัญชร
จราศแจ้ง
เจบจิตรคิดอาทร
คุมเคิยด
เพราะอิเหนาเขาแส้ง
ก่อให้ไพรี ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 20-21)

บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2

๏ เมื่อนั้น
ประกาศิตสีหนาทอาจอง
ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร
พนักงานปิดม่านทันใด

พระผู้ผ่านไอศูรย์สูงส่ง
จะณรงค์สงครามก็ตามใจ
จากอาสน์แท่นทองผ่องใส
เสด็จเข้าข้างในฉับพลัน
(Phutthaloetlanaphalai 1971, 272)
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5.4.1 ข้อสันนิษฐานเรื่องที่มาของเรื่อง
การที่เรื่องลิลิตอิเหนามีรายละเอียดของเนื้อหา ตัวละคร และการใช้สานวนโวหาร
สอดคล้องกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 มากกว่าในบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ทาให้สันนิษฐานที่มาของเรื่องลิลิตอิเหนาได้ 2 ทาง
ทางแรก เรื่องลิลิตอิเหนาใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 เป็น
หลักในการประพันธ์หรือเป็นที่มาหลักของเรื่อง
หรืออีกทางหนึ่ง เรื่องลิลิตอิเหนามิได้ใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาล
ที่ 1 เป็นหลักโดยตรง แต่ใช้เรื่องอิเหนาฉบับอื่นเป็นหลักในการประพันธ์ ซึ่งเป็นฉบับ
เดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใช้ในการทรงพระราช
นิพนธ์บทละครในเรื่องอิเหนาเช่นกัน จึงทาให้ลิลิตอิเหนาและบทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 มีรายละเอียดต่าง ๆ สอดคล้องตรงกัน ซึ่งเรื่องอิเหนาฉบับที่ว่า
นั้นอาจเป็นบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับอยุธยาก็เป็นได้
5.4.2 ข้อสันนิษฐานเรื่องยุคสมัยที่แต่ง
ประเด็นเรื่องยุคสมัยที่แต่งเรื่องลิลิตอิเหนา สามารถสันนิษฐานได้ 2 ทาง ตามข้อ
สันนิษฐานเรื่องที่มาในข้อ 5.4.1 ข้างต้น ดังนี้
ทางแรก กรณีที่เรื่องลิลิตอิเหนาใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1
เป็นหลักในการประพันธ์หรือเป็นที่มาหลักของเรื่อ ง ก็สันนิษฐานได้ว่า เรื่องนี้แต่ งขึ้ น
หลังจากมีบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 แล้ว แต่คงแต่งขึ้นก่อนที่จะมี
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 เพราะหากแต่งขึ้นหลังจากที่มีบทละคร
ในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 แล้ว กวีผู้แต่งเรื่องลิลิตอิเหนาก็น่าจะใช้บทละคร
ในฉบับนี้เป็นหลักในการประพันธ์แทน เพราะบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 2 ได้รับยกย่องว่า “แต่งดีพร้อมทั้งความทั้งกลอนทั้งกระบวนที่จะเล่นละคร
ประกอบกั น ทุ กสถาน” (Damrongrachanuphap, 1971, (ก)) ดั งที่ ไ ด้ รั บ ยกย่อ งจาก
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วรรณคดีสโมสรเมื่อ พ.ศ.2459 ให้เป็น “ยอดของบทละครรา” อีกทั้งยังเป็นเรื่องอิเหนา
ฉบับที่ผู้คนชื่นชอบและประทับใจมาก ดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ (1971, (ก)) ทรงกล่าวว่า “ในบรรดาบทละครราที่คนชอบ เรื่องอื่นเห็นจะไม่
เสมอด้วยเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2”
หรืออีกทางหนึ่ง กรณีที่เรื่องลิลิตอิเหนาใช้เรื่องอิเหนาฉบับอื่นเป็นหลักในการประพันธ์
เช่น บทละครในเรื่องอิเหนาฉบับอยุธยา ก็เป็นไปได้ว่า เรื่องลิลิตอิเหนาอาจแต่งขึ้นก่อน
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 เช่น แต่งในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือ
สมัยธนบุรี หรือมิฉะนั้นก็แต่งขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 1 โดยต่างก็ใช้เรื่องอิเหนาฉบับเดียวกันเป็นหลักในการแต่งจึงมีรายละเอี ยด
หลายส่ว นตรงกัน แต่ไ ม่ว่า อย่า งไร ก็ต้อ งแต่งขึ้น ก่อ นที่จ ะมีบ ทละครในเรื่อ งอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในทางแรกข้างต้น
5.4.3 ข้อสันนิษฐานเรื่องผู้แต่ง
หากพิจารณาลักษณะการสร้างเสพวรรณคดีเรื่องอิเหนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย
จนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สันนิษฐานว่ามีการแต่งเรื่องลิลิตอิเหนา
ดังกล่าวข้างต้นนี้ ก็ทาให้ตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องผู้แต่งได้ว่า ลิลิตอิเหนาน่าจะเป็นผลงาน
ของกวีราชสานัก เนื่องจากการนาเรื่องอิเหนามาแต่งเป็นวรรณคดีประเภทต่าง ๆ ในช่วง
เวลาดังกล่าว ล้วนปรากฏหลักฐานว่าเป็ นผลงานของกวีราชสานักหรือเป็นบทพระราช
นิพนธ์ เช่น บทละครในเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ อิเหนาคาฉันท์ของหลวง
สรวิชิต (หน) บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 บทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 และบทสักวาเรื่องอิเหนาเล่นถวายหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่ 3
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเรื่องอิเหนาใช้เล่นละครในหรือละครผู้หญิงของหลวงมาตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย จึงทาให้เรื่องอิเหนาแพร่หลายในราชสานักมากกว่าในหมู่ประชาชน
ด้วยเหตุนี้ ผู้แต่งเรื่องลิลิตอิเหนาจึงน่าจะเป็นกวีในราชสานักที่มีโอกาสรับรู้และเคยได้
อ่านได้ฟังวรรณคดีเรื่องนี้มาก่อน
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ดังนั้น หากจะสรุปข้อสันนิษฐานเชิงประวัติของลิลิตอิเหนาอย่างกว้าง ๆ ก็สรุปได้
ว่า เรื่องลิลิตอิเหนาเป็นผลงานของกวีราชสานัก ที่แต่งขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะมีบทละครในเรื่องอิเหนา
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 โดยใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1
เป็นหลักในการประพันธ์ หรือมิฉะนั้นก็ใช้เรื่องอิเหนาฉบับอื่นที่เก่ากว่าซึ่งเป็นฉบับ
เดียวกับที่ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ใช้เป็นหลักในการประพันธ์เช่นกัน

6. ลิลิตอิเหนา: วรรณศิลป์ในการถ่ายทอดเรื่องอิเหนาเป็นวรรณคดีลิลิต
ผลการศึกษาศิลปะการประพันธ์ในเรื่องลิลิตอิเหนาพบว่า กวีผู้ประพันธ์วรรณคดี
เรื่องนี้สามารถนาเรื่องอิเหนามาร้อยเรียงและถ่ายทอดเป็นวรรณคดีลิลิตได้อย่างมีฝีมือ
ทางวรรณศิลป์ แม้ว่าการใช้สานวนโวหารบางช่วงในเรื่องนี้อาจมีที่มาจากเรือ่ งอิเหนาฉบับ
อื่นดังที่พบว่ามีโวหารบางตอนคล้ายคลึงกับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาล
ที่ 1 แต่โวหารส่วนใหญ่เห็นได้ชัดว่าเกิดจากความสามารถของกวีในการสร้างความไพเราะ
และความคมคายของความหมาย อันทาให้วรรณคดีเรื่องนี้นับเป็นลิลิตเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่า
ทางวรรณศิลป์
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะเด่นทางวรรณศิลป์ของเรื่องลิลิตอิเหนามี 5 ลักษณะ
ได้แก่ ศิลปะในการใช้ร่ายและโคลง ศิลปะในการเล่นเสียงเล่นคา ศิลปะในการหลากคา
ศิลปะในการใช้สานวนโวหาร และศิลปะในการแทรกคาสอนสตรี
6.1 ศิลปะในการใช้ร่ายและโคลง
ลิลิตอิเหนาแต่งด้วยคาประพันธ์ผสมระหว่างร่ายกับโคลงที่เรียกว่า ลิลิต ผลการศึกษา
พบว่า กวีสามารถเลือกใช้ร่ายและโคลงในการเล่าเรื่องอิเหนาได้อย่างมีศิลปะ ได้แก่ ใช้
ร่ายเพื่อบรรยายเหตุการณ์อย่างกระชับรวดเร็ว ใช้โคลงเพื่อเน้นเหตุการณ์สาคัญ ใช้โคลง
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เพื่อเน้นคาพูดสาคัญของตัวละคร ใช้โคลงเพื่อเน้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
และใช้ร่ายกับโคลงสลับกันเพื่อแสดงบทสนทนาโต้ตอบของตัวละคร ดังนี้
6.1.1 ใช้ร่ายเพื่อบรรยายเหตุการณ์อย่างกระชับรวดเร็ว
กวีมักเลือกใช้ร่ายในตอนที่ต้องการเล่าเหตุการณ์อย่างกระชับรวบรัด โดยเฉพาะตอน
ที่เสนาทหารเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เช่น ตอนเสนาและราชทูตเมือง
กะหมังกุหนิงเดินทางไปเมืองดาหา ตอนเสนาเมืองดาหาเดินทางไปแจ้งข่าวศึก แก่ท้าว
กุเรปัน ท้าวสิงหัดส่าหรี และท้าวกาหลัง ตอนท้าวกุเรปันสั่งให้เสนานาราชสารไปเมื อง
หมั น หยา ตอนอิ เ หนาสั่ งให้ ป ระสั น ตาจั ด ทั พ เตรี ย มยกไปช่ ว ยศึ ก เมื อ งดาหา ดั ง จะ
ยกตัวอย่างบทบรรยายตอนเสนาและราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงเดินทางไปเมืองดาหา
จนถึงได้เข้าเฝ้าท้าวดาหา ดังนี้
๏ ฝ่ายเสนีทูตา
ริบรัถยาบหึง
ลุถึงด่านดาหา
แจ้งกิจาทันใด
ขุนด่านไวยปรีชา
เขียนสาราแล้วสัรพ
ขึ้นขวบขับพาชีย มาบูรีบนาน
ครั้นถึงกรานกราบบาท บอกอามาตย์ผู้ใหญ่
ว่าทูตไทจอมวัง
กรุงปหมังกุหนิง
นาสารสิ่งศุภมงคล มาลุดลถึงด่าน
ดะหมังชาญปรีชา แจ้งกิจาด้วยพลัน
ทูลธรงธรรมเจ้าหล้า ธก็บันชาให้รับ
เสนากลับมาสั่ง
พลพีรีย์ทังซายขวา
ตามบันดาพนักงาน เกนทวยหารแหนแห่
ทังสังข์แตรพินพาทย์ โดยขนาดเสรจ์สัรพ
รีบไปรับทูตา
นาเข้ามาเวียงราช
ฝ่ายอามาตยผู้ใหญ่ ทูลท่านไทปิ่นเกล้า
เบิกแขกเข้าบังคม ทูตปรนมมือมาลย์
ถวายรูปพาลสุดา เครื่องบรรณาคานัล
เปน์ทางพันธุไม้ตรี โดยปรเพณีรังรักษ์
แล้วถวายลักษณสารา แต่ท้าวภูธรงฟ้า
ผ่านเกล้าธรณีฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 7-9)
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6.1.2 ใช้โคลงเพื่อเน้นเหตุการณ์สาคัญ
กวีมักใช้โคลงสองสุภาพและโคลงสี่สุภาพในตอนที่ บรรยายเหตุ การณ์สาคั ญ หรื อ
เหตุการณ์ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น ตอนอิเหนาและท้าวหมันหยารับสารของท้าวกุเรปัน
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะทาให้เกิดจุดเปลี่ยนสาคัญของเรื่อง คือทาให้อิเหนาต้องพรากจาก
นางจินตะหราเพื่อไปช่วยเมืองดาหาทาศึก หรือในตอนที่อิเหนาลานางจินตะหราและต่าง
แลกของแทนตัวกันเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจากกัน กวีก็ใช้โคลงบรรยายภาพตอนดังกล่าว
เช่น กัน เพื่อ เน้นความอาลั ย รักของตัว ละครทั้งคู่ ดังจะยกตัว อย่างโคลงบรรยายภาพ
ท้า วหมันหยารับสารของท้าวกุเรปันซึ่งกวีเปลี่ยนจากร่ายมาใช้โคลงบรรยายภาพตอน
ดังกล่าว ดังนี้
..................
แจ้งกิจาทุกปรการ

นอบน้อมเกล้าคมคัล
แล้วถวายสารทันใด

๏ ท้าวทฤษดิลักษณสร้อย
สมเดจ์ศรีปตั หรา
ตรัสรับจากเสนา
ธรงอ่านสารลับรู้

ทูลธรงธรรมธิราช ตามปรพาศบันชา
แด่พระบาทท่านไท้ ปิ่นเกล้าธรณี ฯ

สารา
เลิศผู้
นรนารถ
เรื่องร้ายราคิน

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 51-52)

6.1.3 ใช้โคลงเพื่อเน้นคาพูดสาคัญของตัวละคร
กวีมักเลือกใช้โคลงเพื่อแสดงคาพูดสาคัญของตัวละครหรือคาพูดในราชสาร เพื่อเน้น
ความสาคัญ ของคาพูด ดัง กล่า ว เช่น คาพูด ของท้า วดาหาหลัง จากฟัง ราชสารของ
ท้าวกะหมังกุหนิง คาพูดในราชสารที่ท้าวกุเรปันมีถึงท้าวหมันหยา คาพูดที่นางจินตะหรา
กล่าวตัดพ้ออิเหนา และคาพูดที่อิเหนากล่าวปลอบประโลมนางจินตะหรา
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ในที่นี้จะยกตัวอย่างโคลงที่เป็นคาพูดของท้าวกุเรปันในราชสารที่มีถึงท้าวหมันหยา
ซึ่งถือเป็นข้อความสาคัญเพราะทาให้ท้าวหมันหยายื่นคาขาดแก่อิเหนาว่า “แม้จะเอาแต่ใจ
บรีบไปช่วยรบ กู้พิภพดาหา ตามบันชาท่านไท อย่าหมายใจจงปอง จักได้ครองจินตะหรา
ความผิดไม่พ้นข้า รีบร้อนยกไป” โคลงที่เป็นข้อความในราชสารดังกล่าวมีว่า
๏ ว่าองคธรงภพท้าว
มีพระราชธิดา
แต่งโฉมปรโลมลา
ฬ่ออิเหนาเมาหม้อย
๏ ฉันใดไปคิดถ้อย
ผู้ใหญ่หากมายา
ลวงโลมลูกเรามา
ดุจดั่งเดก์จบิ จ้อย
๏ จักเสาะหาคู่ให้
รอยบใครใยดี
อัปหยศยิ่งอับปรี
ชิงชักผัวเขาไว้
๏ จนถึงจักแต่งตั้ง
ยังประโลมลวงสมร
บอาจคลาศคลานคร
เสียฤกษมงคลให้
๏ อดสูฝูงไพร่ฟ้า
ฦๅขจรทุกพาย
จนถึงฆ่าศึกหมาย
เพื่อท่านหวงรักษชู้

มันหยา
แน่งน้อย
เพสวาดิ ไว้ฤๅ
อยู่เพี้ยงแรงคุน
นินทา
อ่อนอ้อย
หลงเล่ห์ อยู่นา
ห่อนรู้ความอาย
บุตรี
หนึ่งได้
แสนโหจ ใฉนนา
แนบข้างเดจ์ดาย
สยมพร
หน่วงไว้
คอยขาด ใจนา
เพราะท้าวทาเอง
หญิงชาย
เรื่องรู้
ดูหมิ่น นี้นา
ลูกไว้เปน์ดี
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๏ บัดนี้มีศึกด้าว
แม้บยอมอวยมา
จักตัดยาติกาสา
ตามแต่ใจจักใขร้

ดาหา
ช่วยได้
สุรราช ขาดฦๅ
ชอบด้วยเหน์งาม

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 52-55)

6.1.4 ใช้โคลงเพื่อเน้นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
กวีมักเลือกใช้โคลงในตอนที่ต้องการเน้นย้าการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
เช่น รัก โศกเศร้า ว้าวุ่นใจ และโกรธแค้น เช่น ตอนพรรณนาอารมณ์โกรธของท้าวดาหา
เมื่อได้ฟังราชทูตเมืองกะหมังกุหนิงทูลว่าหากไม่ยกนางบุษบาให้ก็จะต้องเกิดศึก ตอน
พรรณนาความรู้สึกว้าวุ่นใจของอิ เหนาหลังจากอ่านสารของท้าวกุเรปัน ตอนพรรณนา
ความโศกเศร้า ของนางจินตะหราเมื่ อรู้ว่า อิ เหนาต้ องไปช่ วยศึ กที่เมืองดาหา และตอน
พรรณนาความรักและความอาลัยอาวรณ์ของอิเหนาตอนลานางจินตะหรา ดังตัวอย่าง
ตัว อย่า งแรกเป็น บทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก ของอิเหนาหลังจากอ่านสารของ
ท้าวกุเรปัน ซึ่งมีทั้งความว้าวุ่นกังวลใจและความฉงนใจในความงามของนางบุษบา ดังนี้
๏ ครั้นเสรจ์ธรงอ่านสร้อย
โดยยุบลธิบดี
แจ้งอรรถขัดเคืองทวี
คิดคานึงค้อยค้อย
๏ บุษบาสาพิลาศเพี้ยง
จึ่งขจรโฉมไป
ต่างมาจักชิงไชย
เอาชีวิตรมาล้าว

สารศรี
ถี่ถ้อย
ทวันโทษ นั้นนา
วุ่นเว้ในใจ
ปูนใด
ทั่วท้าว
หมายมาด นางนา
ล่มด้วยฤๅควร

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 44)
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อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบทพรรณนาความโศกเศร้าของนางจินตะหราเมื่อรู้ว่าอิเหนาต้อง
ไปช่วยศึกที่เมืองดาหา ดังนี้
๏ นงพาลดาลโศกศร้อย
ตีอุรราพรรณ
รัญทวยอ่อนคือวัล
เจบ์ปรจากใจไหม้

แสนศัลย
ร่าไห้
ทองท่าว
หมื่นไหม้ทรวงสมร

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 66)

6.1.5 ใช้ร่ายกับโคลงสลับกันในช่วงที่เป็นบทสนทนาโต้ตอบของตัวละคร
ในช่วงที่เป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละคร กวีมักใช้ร่ายกับโคลงแต่งสลับกันไป
ตามตัวละครที่เป็นผู้พูด โดยมีการเชื่อมสัมผัสต่อกัน ลักษณะดังกล่าวเอื้อให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจการสนทนาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น เช่น ในช่วงต้นของตอนอิเหนาลานางจินตะหรา กวี
กาหนดให้คาพูดของอิเ หนาเป็นร่าย ส่วนคาพูดของจินตะหราเป็นโคลงสี่สุภาพ ส่วน
ในช่วงท้ายของตอนที่อิเหนากล่าวปลอบประโลมนางจินตะหรา กวีกาหนดให้คาพูดของ
นางจิ น ตะหราเป็ น ร่าย ส่ ว นค าพู ดของอิ เหนาเป็น โคลงสองสุภาพและร่าย ในที่ นี้ จะ
ยกตัวอย่างบทสนทนาในช่วงต้นของตอนอิเหนาลานางจินตะหรามาแสดง ดังนี้
คาพูดของอิเหนาใช้ร่าย
................
บัดนี้กรุงดาหา
มีศึกมาดูแคลน
ล่วงถึงแดนบงงเหตุ
องคบิตุเรศธิบดี
มีสารศรีบอกมา
ให้พี่ยารีบร้อน
ภานิกรไปรบ
ช่วยพิภพดาหา
ครั้นพี่ยามีไป
ภูวไนยจักเคืองขัด ................
เรียมจักไปบนาน
แม้นเสรจ์การชิงไชย
พี่บได้อยู่ช้า
จักรีบมาคืนวัง
สมสวาดิหวงงแนบเนื้อ บให้เรื้อแรมรมย์
อย่าเกรียมกรมทุกขเทวศ บงกชเกษแก้วกาม
พงางามชรลื่น
โฉมฉมชื่นชมเชื้อ
สายสมรอรอะเคื้อ อยู่เทิ้ญจงดี แม่อาฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 58-60)
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คาพูดของนางจินตะหราใช้โคลงสี่สุภาพ
๏ โอ้องคธรงเดชล้า
ใฉนบธรงปรานี
พระจักเสดจ์ลี
ลค่าบาทเดียวเศร้า
................
๏ นงพาลดาลโศกศร้อย
ตีอุรราพรรณ
รัญทวยอ่อนคือวัล
เจบ์ปรจากใจไหม้

ธาตรี
เกษเกล้า
ลาจาก ไปนา
อยู่ได้อาดูร
................
แสนศัลย
ร่าไห้
ทองท่าว
หมื่นไหม้ทรวงสมร

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 61-66)

คาพูดของอิเหนาใช้ร่าย
๏ พระยอกรขึ้นวาง เหนือปฤษฎางค์นงค์ลักษณ ปลอบน้องรักษจไจ่ กรรแสงใยเจ้าพี่
อย่าโศกีฟูมฟาย ใช่เรียมหน่ายแหนงรักษ บุญหนักนักดวงเนตร องคอรรคเรศอย่าเศร้า
ขวันเข้าอย่าสงกา ...............
โอ้ว่าสายสวาดิเรียม พี่รักษเทียมหฤไทย
โศกาไลยใยนัก
ปลอบพลางชักสารา
จากภูษาทันใด
ยื่นส่งให้เยาวมาลย์
เหน์พญาณของพี่ เจ้าจงคลี่อ่านดู
ดีแลร้ายจักรู้
ถ่องแท้แก่ใจฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 66-72)

กล่าวโดยสรุป การใช้ร่ายและโคลงในลักษณะต่าง ๆ ดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นนี้ มีส่วน
ช่วยในการดาเนินเรื่อง สร้างความเข้าใจเรื่องราว และเน้นย้าจุดสาคัญของเรื่องให้เด่นชัด
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ตอนใดที่ใช้ร่ายก็ช่วยทาให้เรื่องดาเนินไปได้อย่างกระชับรวบรัด
ส่วนตอนใดที่ใช้โคลงซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ที่มีลีลาโอ่อ่าสง่างาม ก็ช่วยทาให้ตอนนั้นโดดเด่น
ขึ้น เช่น ตอนที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ตอนที่เป็นเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
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และตอนที่เป็นคาพูดสาคัญของตัวละคร นอกจากนี้ การเลือกใช้ร่ายกับโคลงสลับกัน
ในช่วงที่เป็นการสนทนาโต้ตอบก็นับว่ามีความเหมาะสม เพราะช่วยเสริมให้ผู้อ่ านเข้าใจ
และแยกแยะคาพูดของตัวละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6.2 ศิลปะในการเล่นเสียงเล่นคา
ลิลิตอิเหนามีการเล่นเสียงเล่นคาเพื่อสร้างความงามทางเสียงและความหมายอยู่หลาย
ช่วง แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งลิลิตเรื่องนี้มีฝีมือทางวรรณศิลป์พอสมควร ดังนี้
6.2.1 เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ
ลิลิตอิเหนามีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเพื่อสร้างความไพเราะของเสียงทั้งในร่าย
และในโคลง ดังนี้
เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะในร่าย เช่น “ด้วยภูบาลเคืองขัด ต่างตนตัดราญรอน” “ดู
สระดื้นธงธิว รายเรียงริ้วเรืองไร”“เฉกสุเมรุหนาหนัก ปิน่ ปักหลักหล้าโลกย” “มาขึ้นอัศว
โดยด่วน ริบเท้าทวนทางทุเรศ” “จักกรีกรูพหล ยกพวกพลไพรีย” “หมู่คชสารม้ามิ่ง ล้วน
ยวดยิ่งแรงรณ” “สองบูรีตราตรวจ์ เร่งรวดกวดกะเกน” “โฉมฉมชื่นชมเชื้อ” “บุญหนัก
นักดวงเนตร องคอรรคเรศอย่าเศร้า” “บันไลยหล้าล่มลับ สูยเดือนดับดวงตรวัน” “เหน์
ผ่องแผ้วปรจัก รักษตรหนักแน่นอน” “ใครบหาเทียมเท่า ควรคู่เคล้าคลึงสมร” “จแล
ลับด่งงเดือน อันลวงเลื่อนลับเมฆ เมื่อวิเวกวันแรม” “จักเปรมปรีเปลี่ยนปลื้ม อาไลยลืม
ไหลหลง” “ร่วมรศรู้เรียงรมย์ บนิยมยินดี” “บิดเบือนบายบไป จักฟูนไฟพิโรธ” “ใจอ่อน
เอื้ออนุกูล มีการุญรักษรอบ” “อยู่ปรดาดเดดเดียว จักแลเหลียวเหนใคร” “จักนับวัน
ตราตรอม ซูบทรวงผอมโรยหร้าง”
เล่ น เสี ย งสั มผั สพยั ญชนะในโคลง เช่ น “สองกษั ต รหนึ่ งหน้ อ ย เท่ า ด้ ว ยใยยอง”
“พระธรงฟงงเสรจ์สร้อย สารา” “องคอิเหนาเยาวยศ ยิ่งฟ้า” “ครั้นเสรจ์ธรงอ่านสร้อย
สารศรี” “คิดคานึงค้อยค้อย วุ่นเว้ในใจ” “งามวิไลยโลมเลียม ติดต้อง” “ลวงโลมลูกเรามา
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หลงเล่ห์ อยู่นา” “ดุจดั่งเดก์จิบจ้อย ห่อนรู้ความอาย” “แรกรักษพระพร่าพร้อง พาที”
“ไปวายหน่ายแหนงหนี นานเสน่ห์ น้องนา” “กลับกล่าวกลายวาจา หน่ายน้อง” “รังรศ
เอมโอชอา มฤตยฟ้า ” “เพราะหลงเล่ห์ลมชาย ชมชื่น ” “นงพาลดาลโศกศร้อย แสน
ศัลย์” “เจบ์ปรจากใจไหม้ หมื่นไหม้ทรวงสมร” “ปลอบพระนุชแน่งน้อย แนบเนื้อ ใย
ขนาง” “เรียมฤพรางแพร่งพร้อง” “จุมพิตพิศภักตรเพี้ยง พิมจันทร อรเอย” “ถนอมพิมล
มาศไล้ ลูบเล้าโลมสมร” “จงสมานสมรสมัครด้วย เมตา” “รับบันชาใส่ช้อง เชิดเกล้า
สนองทูล” “ข้าบาทห่อนหมายหมาง จักมาด หมองนา”
6.2.2 เล่นเสียงสัมผัสสระ
ลิลิตอิเหนามีการเล่นเสียงสัมผัสสระเพื่อ สร้างความไพเราะทั้งในร่ายและในโคลง
เช่นกัน ดังนี้
เล่นเสียงสัมผัสสระในร่าย เช่น “ให้ฝันใฝ่ใหลหลง” “ปิน่ ปักหลักหล้าโลกย” “ขึ้นมโน
ไมยใคลคลา” “ให้ข้ามาบังคม” “ท้าวจินดาอาทร” “บคิดหน้าหาหลงง” “เร่งรวดกวด
กะเกน” “ตรัสใช้ข้ามาเชิญ” “ข้ามโตรกเตริ่นเนินเขา” “เพียงรตูดูหมิ่น” “ย่อมระบือฦๅ
นาม” “เคารพนบนอบเฝ้ า ” “ลดองคลงนั่ งแนบ” “ซึ่ งพี่ ย าว่ า ไว้ ” “พี่ ไ ปไม่ อ ยู่ ช้า ”
“โศกาไลยใยนัก” “บาราศคลาดคลาหนี” “ค่อยปกป้องครองกัน” “ความนี้พี่ห้ามใจ”
“ธรงโศกาอาดูร” “ค่อยหันษาผาศุกข” “พลอาษากล้า แกล้ว ” “ด้วยอาไลยในนุ ช ”
“สองกรข้อนอกองค” “ธรงเสน่หาอาไลย” “จักคืนมาธานี” “กองไฟอย่าใกล้เชื้อ”
ส่วนการเล่นเสียงสัมผัสสระในโคลง มักพบในบาทแรกและบาทสุดท้ายของโคลงสี่
สุภาพ เช่น “องคอิเหนาเยาวยศ ยิ่งฟ้า” “ไปวายหน่ายแหนงหนี นานเสน่ห์ น้องนา” “นง
พาลดาลโศกศร้อย แสนศัลย์” “ธรงอ่านสารบานหน้า ถี่ถ้วนทุกอัน” “แจ้งอรรถขัดเคือง
ทวี ทวันโทษ นั้นนา” “ว่าองคธรงภพท้าว มันหยา” “แต่งโฉมปรโลมลา เพสวาดิ ไว้ฤๅ”
“บอาจคลาศคลานคร คอยขาด ใจนา” “บัดนี้มีศึกด้าว ดาหา” “ฉันใดไป่คิดรู้ รักษองค์”
“ดาริตริตฤกแล้ว บันชา” “สารสั่งข้ามาเฝ้า นอกนั้นยังมี” “ช้านักจักเสดจ์ด้าว ดาหา”
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“ผินภักตรกรรแสงด้วย คั่งแค้นแสนทวี” “ใจจงปลงรักษด้วย ภักดี” “มาล่มอารมณ์สลาย
ก่อนรู้” “ตราบตรวันจันทร์ม้วย ห่อนได้คืนหลัง”
6.2.3 ซ้าคา
ลิลิตอิเหนาปรากฏการซ้าคาหลายช่วงทั้งในร่ายและโคลง ซึ่งช่วยสร้างเสียงเสนาะ
และย้าเน้นความหมายของคาที่ซ้านั้น ดังนี้
ซ้าคาในร่าย เช่น “ขับกันขับบมีหยุด” “ผิดจักผิดแต่สาม” “เปน์ที่ปกปกเกษ” “ต่างคน
ต่างรีบร้อน”
ซ้าคาในโคลง เช่น “เจบ์ปรจากใจไหม้ หมื่นไหม้ทรวงสมร” “จักรักษสองเสมอเนื้อ
ร่วมเนื้อชนนี” “ว่าพี่ไป่รักษน้อง หน่ายน้องขนางหนี” “เวราจาพรากให้ จาไกล” “ภักตร
คือจันทรจักเศร้า โศกเศร้าศรีหมอง”
6.2.4 เล่นคาเป็นชุด
ร่า ยในเรื่อ งนี้มัก มีก ารเล่น คาชุด ต่า งวรรคทานองล้อ กัน เช่น “ครั้ง หนึ่ง -ครั้งนี้”
“ทุกครั้ง-ทุกครา” “บเกรง-บยา” “บวาย-บเว้น” “ทั่วท้าว-ทั่วดิน” “อย่าพาล-อย่าพ้อง”
“ต่าเนื้อ-ต่าศักดิ” “เหน์ดี-เหน์งาม” “อย่าเหน์-อย่าดู” โดยมีทั้งเล่นคาส่วนหน้าวรรค
และเล่นคาส่วนท้ายวรรค แต่ส่วนใหญ่เป็นการเล่นท้ายวรรค ดังตัวอย่าง
“ครั้งหนึ่งแล้วมีหนา ครั้งนีซ้ ้าศัตรู”
“เคยมีไชยทุกครั้ง ฆ่าศึกพังทุกครา”
“บังอาจอาจบเกรง แต่ใจเองบยา”
“จักโศกาบวาย น้าตาฟายบเว้น”
“ย่อมรบือทั่วท้าว ขจรข่าวทั่วดิน”
“ใช่การตนอย่าพาล แสนสามาญอย่าพ้อง”
“ทั้งสุริยวงต่าเนื้อ ตรกูลเชื้อต่าศักดิ”
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“ตามแต่ใจเหน์ดี อายไพรีย์เหน์งาม”
“เปลวอัคคีอย่าเหน์ เปน์ผีตายอย่าดู”
6.3 ศิลปะในการหลากคา
ศิลปะการแต่งอีกประการหนึ่งที่พบในเรื่องลิลิตอิเหนา คือ การหลากคา โดยเฉพาะ
คาที่หมายถึงกษัตริย์หรือผู้ปกครอง และคาที่หมายถึงผู้หญิง อันแสดงให้เห็นภูมิรู้และ
ฝีมือการแต่งของกวี ดังนี้
ตัวอย่างการหลากคาที่หมายถึงกษัตริย์หรือผู้ปกครอง เช่น “ปิ่นพิภพ” “ภูบาล”
“ภูมี” “กษัตร” “ธิบดินทร์” “ไทธิราช” “บดินทร” “ภูวนานารถ” “บพิตร” “นฤบดี”
“ภูวไนย” “เจ้าหล้า” “ธิราช” “ธรงธรรม” “ธิบดี” “สมเดจ์ศรีปัตหรา” “ปิ่นภพนารถ”
“ปิ่นเกล้า” “พระบุญเลือง”
ตัวอย่างการหลากคาที่หมายถึงผู้หญิง เช่น “นงค์ลักษณ” “ขวันเข้า” “พะงา” “แก้ว
กับตน” “องคอรรคเรศ” “มารศรี” “เยาวเรศ” “แก้วตา” “น้องรักษ” “นงคเยาว”
“ดวงเนตร” “เยาวมาลย” “สมบูรรณบงกชมาศ” “ดวงยี่หวา”
ในที่นี้จะยกร่ายบทที่อิเหนาปลอบนางจินตะหราตอนลานางมาแสดงเป็นตัวอย่าง ซึ่ง
มีการหลากคาที่หมายถึงผู้หญิงเป็นจานวนมาก ดังนี้
๏ พระยอกรขึ้นวาง
อย่าโศกีฟูมฟาย
ขวันเข้าอย่าสงกา
เท่าทาลายดินฟ้า
จักเปน์สองสู้ม้วย
กาม์เราเปน์มาราญ
อย่าสาคันพี่ชาย
อย่าสงกาณแม่

เหนือปฤษฎางค์นงค์ลักษณ ปลอบน้องรักษจไจ่ กรรแสงใยเจ้าพี่
ใช่เรียมหน่ายแหนงรักษ บุญหนักนักดวงเนตร องคอรรคเรศอย่าเศร้า
ซึ่งพี่ยาว่าไว้
แต่เดิมได้ปติญาณ จักเสน่หนานบหน่าย
บันไลยหล้าล่มลับ
สูยเดือนดับดวงตรวัน บแผกผันจากน้อง
ร่วมชีพด้วยพะงา
ใช่วาจาจักลืม
เจ้าผู้ปลื้มใจเหน
ให้บันดาลคลาศแคล้ว จากน้องแก้วกับตน ผลเราทามาทัน
ว่าแส้งหน่ายแหนงหนี มิ่งมารศรีอย่าเศร้า ขวันเข้าเจ้าพี่อา
เรียมบแปรใจตรง
สมบูรรณบงกชมาศ อย่าฟูมพาศปธารา
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ดับโศกานองเนตร เยาวเรศอย่าสลดใจ
พี่ไปไม่อยู่ช้า
จักกลับมาสมน้อง
พระพร่าพร้องโลมเล้า แจ้งความเล่าแต่หลัง เจ้าจงฟังพี่ว่า
แต่ผ่านฟ้าบิตุเรศ
องค์ก่อเกษชนนี
ปิ่นเกล้ามีคุณา
มีสารมาหลายครั้ง พี่ปิดบังนงคเยาว
บบอกเล่าน้องรักษ ให้ตรหนักหลายครา ขัดบันชาขืนแขง
บิดเบือนแส้งบไป
ด้วยอาไลยในนุช
ดวงเนตรสุดแสนสวาดิ เรียมมีอาจจพราก ไปเจียรจากมันหยา
เพราะเสน่หาพันทวี ถึงเพียงนี้หลายแล้ว
ควรฤแก้วตาเรียม ยังกรมเกรียมเคียดเขญ
บเลงเหนใจพี่
ที่ทาดีเปนร้าย
โอ้ว่าสายสวาดิเรียม พี่รักษเทียมหฤไทย
โศกาไลยใยนัก
ปลอบพลางชักสารา จากภูษาทันใด
ยื่นส่งให้เยาวมาลย์
เหน์พญาณของพี่
เจ้าจงคลี่อ่านดู
ดีแลร้ายจักรู้
ถ่องแท้แก่ใจฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 66-72)

6.4 ศิลปะในการใช้สานวนโวหาร
แม้ว่าเรื่องลิลิตอิเหนามีเนื้อหาเฉพาะตอน คือ ตั้งแต่ท้าวกะหมังกุหนิงส่งราชทูตไปสู่
ขอนางบุษบาให้วิหยาสะกาจนถึงอิเหนาลาชายาทั้งสามนางเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา
แต่ก็เห็นได้ว่ากวีใช้สานวนโวหารในการแต่งได้อย่างมีศิลปะ จากการศึกษาพบว่าลักษณะเด่น
ด้านการใช้สานวนโวหารในลิลิตเรื่องนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้โวหารตามขนบการแต่ง
วรรณคดีโบราณ และการใช้โวหารที่แสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ ดังนี้
6.4.1 การใช้โวหารตามขนบการแต่งวรรณคดี
การใช้โวหารหลายช่วงในเรื่องลิลิตอิเหนามีการสืบทอดขนบจากวรรณคดีสมัยอยุธยา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องลิลิตพระลอ แสดงให้เห็นว่า กวีมีความรอบรู้วรรณคดีโบราณ
เป็นอย่างดีและน่าจะมีความประทับใจเรื่องลิลิตพระลอเป็นพิเศษ จึงใช้เป็นต้นแบบของ
โวหารหลายช่วงในเรื่อ งลิลิต อิเหนานี้ ตัวอย่างการใช้โ วหารตามขนบวรรณคดี ไ ทยมี
ดังต่อไปนี้
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เปรียบความงามสดใสของตัวละครเอกเหมือนกับความงามของดอกบัวที่เพิ่งบาน
ใหม่ ๆ เช่น ในเรื่องลิลิตพระลอ เจ้าย่าชมความสดชื่นแจ่มใสของพระเพื่อนพระแพงว่า
“สองดุจบงกชบาน ใหม่หน้า ” (Lilit Phra Lo 1971, 124) หรือในเรื่องอนิรุทธคาฉันท์
ตอนที่พระอนิรุทธ์ประพาสป่าและเห็นดอกบัวบานตอนเล่นธาร ก็นึกถึงใบหน้าอันงดงาม
ของชายาที่มิได้มาด้วยกัน ดังที่กล่าวว่า “ดวงมาลยบงกชเบิกบาน เบิกบานเปรมปาน
ประภาคยพักตรพิมล” (Sinlapakon 1987, 572)
ในเรื่องลิลิตอิเหนา กวีเปรียบความงามสดชื่นของอิเหนาเหมือนกับดอกบัวตามขนบ
ดังกล่าวเช่นกัน ดังนี้
๏ สุรยิ วงษองคอิศรไท้
องคอิเหนาเยาวยศ
พระภาคยพางบงกช
ธรงอ่านสารบานหน้า

เอารศ
ยิ่งฟ้า
ชูช่อ
ถี่ถ้วนทุกอัน

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 36)

เปรียบใบหน้าอันงดงามของนางกับดวงจันทร์ บทชมโฉมตัวละครหญิงในวรรณคดี
ไทยมักเปรียบใบหน้าอันงดงามของนางว่างามเปล่งปลั่งเหมือนกับดวงจันทร์ เช่น ในเรื่อง
ทวาทศมาส กวีชมความงามของใบหน้านางอันเป็นที่รักว่า “ภักตรสุดาจยรแถง หยาด
หล้า” (Thawathotsamat 1962, 39) หรือในเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ พระสมุทรโฆษ
ราพันถึงใบหน้าอันงดงามเหมือนดวงจันทร์ของนางพินทุมดีว่า “อ้าแม่ผู้มีหน้า คือศศิอัน
เรืองรอง” (Sinlapakon 1987, 168)
ขนบดังกล่าวพบในเรื่องลิลิตอิเหนาเช่นกัน กล่าวคือ ตอนที่อิเหนามาลานางจินตะ
หราเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา อิเหนากล่าวชมความงามของใบหน้านางว่า “ภักตรคือ
จันทร” และปลอบนางว่าอย่าร้องไห้ เพราะจะทาให้ใบหน้าที่งามเสมอดวงจันทร์นั้น
“โศกเศร้าศรีหมอง” ดังนี้
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๏ โศกาใยณเจ้า

ภักตรคือจันทรจักเศร้า

โศกเศร้าศรีหมอง

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 78)

เปรียบกายที่อ่อนระทวยหรืออ่อนแรงลงของตัวละครเหมือนกับเถาวัลย์ เช่น ในเรื่อง
ลิลิตพระลอ ตอนที่พระเพื่อนพระแพงได้ฟังข่าวความงามของพระลอ ทั้งสองนางก็ “รทวย
ดุจวัลย์ทอง ครวญใคร่ เห็นนา” (Lilit Phra Lo 1971, 7) คือระทวยอ่อนแรงลงเหมือนดัง
เถาวัลย์ และเฝ้าแต่ปรารถนาที่จะได้เห็นพระลอ
ในเรื่อ งลิลิต อิเ หนาพบความเปรีย บดัง กล่า วเช่น กัน คือ ในตอนที่อิเ หนามาลา
นางจินตะหราเพื่อไปช่วยศึกที่เมืองดาหา กวีพรรณนาความโศกเศร้าเสียใจของนางจินตะหรา
ว่า นาง “ตีอุร” ร่าไห้ และอ่อนแรงลงราวกับ “วัลทองท่าว” ดังนี้
๏ นงพาลดาลโศกศร้อย
ตีอุรราพรรณ
รัญทวยอ่อนคือวัล
เจบ์ปรจากใจไหม้

แสนศัลย
ร่าไห้
ทองท่าว
หมื่นไหม้ทรวงสมร

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 66)

เปรียบว่าเล็กน้อยเหมือนเส้น “ใยยอง” เช่น ในเรื่องลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอลา
พระนางบุญเหลือผู้เป็นมารดาไปเมืองสรอง พระลอกล่าวว่าพระคุณของมารดาที่ใ ห้
กาเนิดและสอนสั่งพระลอมานั้น เกรงว่า “ข้าไป่แทนคุณไท้ เท่าเส้นใยยอง” (Lilit Phra
Lo 1971, 54) คือยังมิได้แทนคุณมารดาแม้แต่สักเล็กน้อยเท่าเส้นใย หรือในเรื่องอนิรุทธ
คาฉันท์ กวีกล่าวว่านางอุษานั้นเป็นธิดาที่ท้าวกรุงพานผู้เป็นบิดารักทะนุถนอมมาก “มิให้
แปมธุลีผง” และ “ลมฝนบต้ององค์ ยะใยยอง บแผ้วพาน” (Sinlapakon 1987, 593)
คือ แม้แต่ธุลีหรือลมฝนก็มิให้ต้องกายนางแม้แต่น้อย
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เรื่องลิลิตอิเหนาก็ปรากฏความเปรียบดังกล่าวเช่นกัน ในตอนที่ท้าวกะหมัง กุหนิงไม่
ยอมฟัง คาทัด ทานของพระอนุช า กวีก ล่า วว่า ท้า วกะหมัง กุห นิง “บ่เ ชื่อ ถ้อ ย” ของ
พระอนุชาทั้งสองแม้แต่น้อย “เท่าด้วยใยยอง” ดังนี้
๏ ภูมีบเชื่อถ้อย

สองกษัตรหนึ่งหน้อย

เท่าด้วยใยยอง

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 5)

เปรียบแสนยานุภาพของกองทั พว่ ายิ่ งใหญ่และมีจ านวนมากเหมือ นกับ คลื่ น หรื อ
กระแสน้าในมหาสมุทร เช่น ในเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ กวีชมแสนยานุภาพของกองทัพ
พระสมุทรโฆษว่าเปรียบเหมือน “รลอก” คลื่นในมหาสมุทร
๏ พระสมุทร์ยกพลยาตรา
สมุทรเคลื่อนคลาฟอง

คือรลอกในมหา(Sinlapakon 1987, 137)

ลิลิตอิเหนาพบความเปรียบดังกล่าวเช่นกันในตอนที่ท้าวสิงหัดส่าหรีบัญชาให้จัดทัพ
ไปช่วยเมืองดาหา ดังนี้
...............
ธก็เร่งให้ยาตราทัพ
ขับกันขับบมีหยุด ด่งงสายสมุทใหลหลั่ง
เปน์แถวถั่งสทื่น
ดูสระดื้นธงธิว
รายเริยงริ้วเรืองไร ...............
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 32-33)

เปรียบว่าทุกข์ราวกับมีไฟเผาใจ เช่น ในเรื่องลิลิตพระลอ นางรื่นนางโรยกล่าวแก่ปู่
เจ้าว่า พระเพื่อนพระแพงเฝ้ารอคอยพระลอด้วยความทุกข์ “ท่านบเห็นโหยหา อกไหม้”
(Lilit Phra Lo 1971, 39) คือ เมื่อพระเพื่อนพระแพงไม่เห็นพระลอมา ในใจก็ทุกข์โหย
หาจนอกไหม้ หรือในเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ ระหว่างที่พระสมุทรโฆษเดินป่า ได้ครวญถึง
นางสุรสุดาพระชายาซึ่งมิได้มาด้วยกันว่า “ป่านนี้รูปรอยให้ อกอรไหม้ตนเดียวดอม”
(Sinlapakon 1987, 152) คือ เวลานี้นางคงกาลังทุกข์ร้อนใจจนอกไหม้ด้วยความคิดถึง
พระสมุทรโฆษ
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ในเรื่องลิลิตอิเหนา หลังจากที่ท้าวกุเรปันทราบว่าเมืองดาหากาลังจะเกิดศึกกับเมือง
กะหมังกุหนิง ก็โกรธอิเหนามากเพราะท้าวกุเรปันเห็นว่าการที่อิเหนาไปหลงนางรักจินตะหรา
และตัดรักนางบุษบาผู้เป็นคู่หมั้นนั้น เป็นเหตุที่ทาให้เกิดศึกครั้งนี้ กวีพรรณนาความรู้สึก
ของท้าวกุเรปันในตอนนี้ว่า กลัดกลุ้มทุกข์ใจราวกับไฟไหม้ในอก ดังนี้
...............
ท้าวจินดาอาทร
อาวรณ์เจบ์จาบัลย ธรงธรรมดาลดุษดี
บพาทีใดใด
กลัดอุรรุมไหม้
เร่าร้อนราคาลฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 27-28)

ใช้สานวน “ระอุอก” หรือ “กระอุอก” หมายถึง ร้อนใจ เช่น เรื่องทวาทศมาสใช้ว่า
“อาดูรกระอุอก รยมราศ” (Thawathotsamat 1962, 7) “อกกระอุทรวงธาร เนตรย้อย”
(Thawathotsamat 1962, 40) และ “อกกระอุทรวงทน ที่ร้อน” (Thawathotsamat
1962, 44) หรือเรื่องอนิรุทธคาฉันท์ใช้ว่า “กระอุอกอันเตรียมตรอม” (Sinlapakon 1987,
588)
ในเรื่องลิลิตอิเหนา กวีใช้สานวน “ระอุอก” เช่นกัน ในบทที่พรรณนาความรู้สึกของ
นางจินตะหราหลังจากรู้ว่าอิเหนาต้องจากนางไปช่วยศึกที่เมืองหมันหยา ดังนี้
๏ สตรีมีแต่ได้
เจบ์ลอุอกดาล
แม้สูญชีพสาธารณ์
เปน์บเปน์ศุขข้อน

อับปรมาณ
เดือดร้อน
ดีกว่า
อกให้ฤๅเสบย

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 65)

ใช้สานวน “ต้นไม้ตายเพราะลูก” สานวนดังกล่าวนี้น่าจะเป็นสานวนเก่าแก่ของไทย
ซึ่ง มีที่ม าจากการสัง เกตธรรรมชาติว่า ต้น ไม้บ างชนิด ออกผลแล้ว ก็ร อวัน ตายอย่า ง
ต้น กล้ ว ย หรื อ บางครั้ งก็ ตายเพราะถู ก คนเก็ บ ผล จึ งท าให้ มี ก ารน ามาใช้ เ ป็นสานวน
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“เปรียบกับคนที่เป็นพ่อแม่มีความรักลูก ลูกเป็นอันตรายไปก็ทาให้พ่อแม่เศร้าโศกเสียใจ
ถึ งแก่ สิ้ น ชี วิ ตได้ หรื อ รั ก ลู กเห็น แก่ ลูกก็ ยอมเสียสละอะไรต่าง ๆ แม้ แ ต่ ชีวิ ตเพื่อ ลูก”
(Wichitmattra 2000, 196) สานวนดังกล่าวนี้พบใช้ในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง เช่น ร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ผลงานของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สมัยรัชกาลที่ 1
ตอนที่พระนางมัทรีตามหาพระโอรสธิดาแต่ไม่พบเนื่องจากพระเวสสันดรได้ยกให้แก่ชูชก
ไปแล้วนั้น พระนางมัทรีได้ครวญถึงลูกโดยอ้างถึงสานวนดังกล่าวว่า “ทั้งลูกรักดังแก้วตาก็
หายไป อกเอ่ยจะอยู่ไปไยให้ทนเวทนา อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมจะอาสัญลง
เพราะลูกเป็นแท้เที่ยง” (Maha Wetsandonchadok Chabap 13 Kan 1988, 242)
ในเรื่องลิลิตอิเหนา ปรากฏใช้สานวนดังกล่าวเช่นกันในตอนที่ท้าวกะหมังกุหนิงกล่าว
แก่พระอนุชาว่า หากวิหยาสะกาผู้เป็นโอรสไม่สมหวังในความรักกับนางบุษบา วิหยาสะกา
ก็คงจะตรอมใจตาย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ท้าวกะหมังกุหนิงก็คงจะตายตามไปด้วยเพราะ
ความรักลูก ดังนั้น ในเมื่อไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายอยู่แล้ว จึงขอทาศึกกับเมืองดาหาสักครั้ง
เผื่อว่าจะมีชัยชนะทาให้วิ หยาสะกาสมหวัง ถึงแม้ว่า “ชีวีจักม้วย” ท้าวกะหมังกุหนิงก็
พร้อม “ยอมตายด้วยสายใจ” ท้าวกะหมังกุหนิงเปรียบความรักของตนเองที่พร้อมยอม
ตายเพราะลูกว่า เหมือนกับไม้ใหญ่ที่ถูกฟันตายเพราะมี “ผลดกค้อม” ดังนี้
...............
คิดสงสารนัดา
มาทแม้นว่าบได้ นางเดียวไซ้สมคิด
เหน์ชีวิตบคง
แม้ว่าปลงชีวัน
พี่จักบันไลยด้วย สู้มอดม้วยเที่ยงธรรม
เว้นแต่พลันกับช้า
จักรบร้าตามบุญ
เกลือกบสุญจักได้ แม้มีไปสงคราม
ดูบงามฤๅดี
ถึงชีวีจักม้วย
ยอมตามด้วยสายใจ ดุจไม้ใหญ่ร้อยอ้อม
ตายเพื่อผลดกค้อม ลูกล้างลาเอง ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 3-4)

สานวนดังกล่าวนี้ พบใช้ในคาพูดของท้าวกะหมังกุหนิงที่กล่าวแก่พระอนุชาในบทละคร
ในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 และบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์
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รัชกาลที่ 2 เช่นกัน ในฉบับรัชกาลที่ 1 ท้าวกะหมังกุหนิงกล่าวว่า “พี่ดังพฤกษาพนาวัน
จะอาสั ญ เพราะลู ก ดั ง กล่ า วมา” (Phutthayotfachulalok 1973, 127) ส่ ว นในฉบั บ
รัชกาลที่ 2 ท้าวกะหมังกุหนิงกล่าวว่า “พี่ดังพฤกษาพนาวัน จะอาสัญเพราะลูกเหมือน
กล่าวมา” (Phutthaloetlanaphalai 1971, 267) เป็นไปได้ว่าสานวนนี้น่าจะใช้อยู่ในเรื่อง
อิเหนาฉบับต่าง ๆ มาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา และเรื่องลิลิตอิเหนาก็ยังคงสืบทอดไว้
ใช้สานวน “ไม้ร้อยอ้อม” เมื่อกล่าวถึงไม้ขนาดใหญ่ ในเรื่องลิลิตพระลอใช้สานวน
“ไม้ร้อยอ้อม” ในตอนที่พระลอเสี่ยงน้าที่แม่น้ากาหลง แล้วพบว่าน้าไหลวนเป็นสีแดง
เลือดอันแสดงถึงลางร้าย กวีเปรียบความทุกข์ของพระลอในตอนนี้ว่า “ถนัดดั่งไม้ร้อยอ้อม
เท่าท้าวทับทรวง” (Lilit Phra Lo 1971, 82) คือทุกข์ใจหนักเหมือนกับมีต้นไม้ขนาดใหญ่
เท่าร้อยคนโอบมาล้มทับอก
ในเรื่องลิลิตอิเหนา ปรากฏใช้สานวน “ไม้ร้อยอ้อม” เช่นกัน แต่ใช้ในอีกบริบทหนึ่ง
คือ ใช้ในตอนที่ท้าวกะหมังกุหนิงเปรียบว่าตนเองเป็นเหมือน “ไม้ใหญ่ร้อยอ้อม” ที่ถูกฟัน
ตายเพราะมี “ผลดกค้อม” คือ ตายเพราะความรักลูกดังที่ได้อธิบายแล้วในหัวข้อข้างต้น
ดังตัวอย่าง
...............
ถึงชีวีจักม้วย
ยอมตามด้วยสายใจ ดุจไม้ใหญ่ร้อยอ้อม
ตายเพื่อผลดกค้อม ลูกล้างลาเอง ฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 4)

6.4.2 การใช้โวหารที่แสดงฝีมือทางวรรณศิลป์
เรื่ อ งลิ ลิ ต อิ เ หนาไม่ เ พี ย งแต่ ใ ช้ โ วหารตามขนบวรรณคดี ไ ทยหลายช่ ว งดั ง ที่ ไ ด้
ยกตัวอย่างข้างต้นเท่านั้น แต่ยังปรากฏการใช้โวหารที่มีวรรณศิลป์โดดเด่นเฉพาะตัวอยู่
หลายช่วงด้วยเช่นกัน อันเกิดจากการสรรคาและการใช้ความเปรียบที่คมคาย โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่งตอนอิเ หนาลาชายาทั้งสามก่ อ นเดิน ทางไปช่ว ยศึก ที่เ มือ งดาหา เป็น ตอนที่
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ปรากฏโวหารรักและโวหารราพันคร่าครวญที่คมคายมีความหมายลึกซึ้งหลายบท แสดง
ให้เห็นว่ากวีเน้นความสาคัญของตอนนี้เป็นพิเศษ ดังจะยกตัวอย่างโวหารบางบทในตอน
ดังกล่าวมาแสดง ดังนี้
ตัวอย่างโวหารในบทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของนางจินตะหรา
๏ เทพีศรีสวัสดิได้
ดุจดาบเพชร์ปรหาร
สองกรค่อนทรวงลาญ
ผินภักตรกรรแสงด้วย

ฟงงสาร
สวาดิม้วย
ทรวงเทวศ
คั่งแค้นแสนทวี

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 61)

โคลงบทข้างต้นนอกจากเด่นด้านการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระดังได้
กล่าวในหัวข้อข้างต้นแล้ว ยังเด่นด้านการใช้ภาษาแสดงภาพและอารมณ์ความรู้สึกของ
นางจินตะหราในตอนที่อิเหนามาลานางไปช่วยศึกที่เมืองดาหาด้วย กล่าวคือ กวีใช้ความ
เปรียบให้เข้าใจความรู้สึกของนางจิน ตะหราในตอนนี้ว่า ทันทีที่นางได้ “ฟังงสาร” ก็รู้สึก
ตื่นตระหนกประหนึ่งถูก “ดาบเพชร์” ฟาดฟันให้สิ้นชีวิต จากนั้นกวีก็พรรณนาให้เห็น
ภาพที่นางใช้สองมือ “ค่อนทรวง” ด้วยความโศกเศร้า และซ้าคาว่า “ทรวงลาญ-ทรวง
เทวศ” เพื่อเน้นให้เห็นว่าจิตใจของนางนั้น ทั้ง “ลาญ” คือแตกทาลาย และทุกข์ “เทวศ”
กวียังพรรณนาให้เห็นภาพต่อไปอีก ว่า นาง “ผินภักตร” ร้องไห้ด้วยความ “คั่งแค้น” สรุป
ได้ว่า กวีใช้ทั้งถ้อยคาและความเปรียบที่ทาให้เข้าใจความรู้สึกของนางจินตะหราเมื่อรู้ว่า
อิเหนากาลังจะจากนางไปเมืองดาหาว่า มีทั้งความตกใจ โศกเศร้าเสียใจ และแค้นใจ
ระคนกัน รวมทั้งเห็นภาพปฏิกิริยาของนางที่สอดคล้องกับความรู้สึกดังกล่าวด้วย
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ตัวอย่างโวหารในบทราพันคร่าครวญของนางจินตะหรา
๏ ควรฤพระเดด์ได้
ใฉนบมีอาไลย
จักตัดเยื่อใยไป
ไปคิดคืนถึงถ้อย

กลางใจ
หนึ่งหน้อย
เดิยวเดด์ นี้นา
ว่าไว้ปติญาณ

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 63)

โคลงบทข้างต้นเป็นบทที่นางจินตะหราคร่าครวญตัดพ้อในตอนที่อิเหนามาลานางไป
ช่วยศึกที่เมืองดาหา นับเป็นอีกบทหนึ่งที่ใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกของนางจินตะหรา
ได้ดี กล่าวคือ นางตัดพ้ออิเหนาว่าการที่อิเหนาจะละทิ้งนางไปในครั้งนี้ เปรียบเหมือน
“เดด์ได้ กลางใจ” นาง” คือเหมือนกับอิเหนามาเด็ดหัวใจของนางอย่างไม่มีอาลัย นับเป็น
ความเปรียบสั้น ๆ แต่สื่อให้เข้าใจความเสียใจจากการถูกคนรักทาร้ายจิตใจได้อย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ กวียังเล่นกับคาที่หมายถึงการตัดรอนหรือตัดขาดด้วย ดังที่ใช้คาว่า “เดด์”
“ตัด” และ “เยื่อใย” ซึ่งเป็นสาคัญที่แสดงให้เห็นว่าในความรู้สึกของจินตะหรา การจากไป
ของอิเหนาครั้งนี้ เป็นการจากไปอย่างตัดขาดและไม่มีเยื่อใย
ตัวอย่างโวหารในบทราพันคร่าครวญของนางจินตะหรา
...............
แม้นภูมีเสดจไป
ยงงพิไชยดาหา จักคืนมาธานี
นับแต่ปีเดือนวัน
อย่าสาคันจกลับ
จแลลับด่งงเดือน อันลวงเลื่อนลับเมฆ
เมื่อวิเวกวันแรม
ห่อนกลับแจ่มจารูล
อย่าปองปูนป่วยการ ...............
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 74-75)

ร่ายข้างต้นนี้อยู่ ในตอนที่นางจินตะหราตัดพ้ออิเหนาเช่นกัน นางใช้ความเปรียบได้
อย่างคมคายว่า การที่อิเหนาจะละทิ้งนางไปเมืองดาหาครั้งนี้นั้น “อย่าสาคันจะกลับ” คือ
ไม่มีวันหวนกลับคืนมาหานาง เปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเดือนแรมที่ “ลับเมฆ” ไป
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ไม่ส่องแสง นอกจากนี้ ร่ายข้างต้นยังซ้าคาว่า “อย่า” “กลับ” และ “ลับ” เพื่อเน้นย้า
สารสาคัญที่นางจินตะหราตัดพ้อว่า “อย่าสาคัน” และ “อย่าปอง” ว่าอิเหนาจะ “กลับ”
มาหานางอีก เพราะอิเหนาคงจะไป “ลับ” ไม่กลับมาเหมือนกับดวงจันทร์คนื แรมที่ “ลับ”
เมฆไป ไม่มีทางที่จะ “กลับ” สว่างได้
ตัวอย่างโวหารชมโฉมนางบุษบา
...............
โฉมพรพาลสุดา
องคบุษบานงคลักษณ ลาเภาภักตรพิศวง
ดั่งเลื่อนลงจากฟ้า งามเลิศหล้าเล่าฦๅ ย่อมรบือทั่วท้าว
ขจรข่าวทั่วดิน
ดั่งจบินโบยโพยม
กลั้วกลืนโฉมนางฟ้า ใครบหาเทียมเท่า
ควรคู่เคล้าคลึงสมร
ฤๅภูธรจักห่าง
มีอาจร้างแรมสวาดิ บาราศคลาศคลาหนี จักเปรมปรีเปลี่ยนปลื้ม
อาไลยลืมใหลหลง พิศวาดิองควนิดา
...............
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 75-76)

ร่ายข้างต้นเป็นบทที่นางจินตะหราคร่าครวญตัดพ้ออิเหนาโดยอ้างถึงความงามของ
นางบุษบาว่า ความงามของนางบุษบานั้นเลิศล้าและเลื่องลือไปทั่ว หากอิเหนาได้พบกับ
นางบุษบา ก็คงจะหลงรัก ยากที่จะคืนกลับมาหานางจินตะหราอีกแล้ว คากล่าวชมโฉม
นางบุษบาในร่ายนี้มีความหลากหลายและมี วรรณศิลป์ยิ่ง กล่าวคือ ชมว่านางบุษบางาม
“ลาเภาภักตรพิศวง” “งามเลิศหล้า” งามราวกับ “เลื่อนลงจากฟ้า” งามเลื่องลือไปทั่ว
ทุกแดนดิน งามเกินกว่าจะหาใครเทียมเท่า และงามราวกับจะ “บินโบยโพยม” ไป “กลั้ว
กลืนโฉมนางฟ้า” คือ ประมวลรวมความงามของนางฟ้าทั้งหมดมารวมไว้ที่นาง นับเป็น
บทที่สามารถสรรคาและใช้ความเปรียบมาชมความงามของผู้หญิงได้อย่างหลากหลาย
บทหนึ่ง
โวหารในบทที่นางจินตะหราให้คามั่นสัญญากับอิเหนาว่า จะรักนางมาหยารัศมีและ
นางสการะวาตีประดุจพี่น้อง
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๏ เปนหญิงยากยิ่งอ้าง
รักษร่วมผัวผูกพันท
เสมอรักษร่วมชีวัน
ควรสนิทนับน้อง
๏ สองนางเสมอเนตรซ้าย
ข้าบาทบังควรชวน
ฤๅจักเกียจกลกวน
จักรักษสองเสมอเนื้อ
๏ จักบารุงรักษสู้
เหนแต่กันเปนสาม
จักเปนเพื่อนปรับความ
กว่าพระจักเสดจเข้า

อกกัน
แห่งห้อง
คงชีพ ม้วยนา
พี่ด้วยใจเดียว
ขวาสงวน
ชอบเชื้อ
การเกี่ยง พระเอย
ร่วมเนื้อชนนี
พยายาม
ค่าเช้า
ทุกขเทวศ กันนา
นิเวศคล้อยคืนวัง

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 91-92)

โคลงข้างต้นเป็นบทที่นางจินตะหรากล่าวตอบอิเหนา หลังจากอิเหนาได้ขอให้นาง
ช่วยดูแล “บารุงรักษา” ชายาอีกสองคนของอิเหนา คือ นางมาหยารัศมีและนางสการะ
วาตี ในระหว่างที่อิเหนาไม่อยู่ นางจินตะหราได้ตอบรับคาฝากฝังดังกล่าวของอิเหนาได้
อย่างมีวรรณศิลป์หลายลักษณะ เช่น กล่าวตอบโดยเน้นซ้าคาว่า “รักษ” และ “ร่วม”
ได้แก่ “รักษร่วมผัว” “รักษร่วมชีวี” “รักษสองเสมอเนื้อ ร่วมเนื้อชนนี” และ “บารุงรักษ”
ซึ่งเป็นการเน้นย้าว่านางจินตะหราจะรักและดูแลนางทั้งสองผู้ “ร่วม” สามีเดียวกันนี้
ฉันพี่น้องที่ “ร่วม” มารดาเดียวกัน และจะถือว่า “ร่วม” ชีวิตกันตลอดไป นางจินตะหรา
ยังกล่าวเปรียบต่อไปอีกว่า นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีนี้ก็เปรียบเหมือน “เนตร
ซ้ายขวา” ที่นางจินตะหราจะ “สงวน” ดูแลเป็นอย่างดี อันแสดงให้เห็นว่านางจินตะหรา
เห็นค่าและให้ความสาคัญแก่นางทั้งสองนี้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ในโคลงบทสุดท้า ย
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ยังซ้าคาว่า “เปนสาม” และ “เปนเพื่อน” ซึ่งช่วยเน้นย้าว่า นางจินตะหราจะรักและ
ปรองดองกับนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีตลอดไป และจะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอย
ปรับทุกข์กันจนกว่าอิเหนาจะกลับมา การใช้ภาษาลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ ช่วยทาให้
คาพูดของนางจินตะหราในตอนนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจยิ่ง
โวหารในบทราพันคร่าครวญของนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี
...............
สองกรษัตรีนงพาล ฟังภูบาลปรพาศ
จักนิราศแรมสมร
ยังนครดาหา
สองสุดารัญทศ
หฤไทยสลดเพียงจว้า ดั่งใครมาพีฆาฏ
เศียรเกล้าขาดคมแวง พระกายแขงกระด้าง อุรพางจแตก
เทวภาคย์แยกอินทรี
พระขวันหนีจากองค สองอนงคภูลเทวศ ซบพระเกษกับบาท บอาจกลั้นพิลาป
ยอกรทาบทุ่มทรวง น้าเนตรร่วงรสก
ตกเหนือหลังพระบาท ฟูมฟายพาศปธารา
............
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 100-102)

ร่ายที่ยกมาข้างต้นเป็นบทพรรณนาภาพและอารมณ์ความรู้สึกของนางมาหยารัศมี
และนางสการะวาตีในตอนที่อิเหนามาลานางไปช่วยศึกที่เมืองดาหา กวีสามารถใช้คาและ
ความเปรียบต่างๆ เพื่อมุ่งแสดงให้เห็นภาพและความรู้สึกโศกเศร้าของนางทั้งสองได้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีการหลากคาที่หมายถึงความรู้สึกโศกเศร้า ได้แก่ “รัญทศ” (รันทด) “สลด”
และ“เทวศ” ใช้คาที่พรรณนาให้เห็นภาพกิริยาโศกเศร้าและการร้องไห้ของนาง ได้แก่
“ซบพระเกษกับบาท” “ยอกรทาบทุ่มทรวง” “พิลาป” “น้าเนตรร่วงรสก” “ฟูมฟาย
พาสปธารา” รวมทั้งใช้ความเปรียบที่ทาให้เข้าใจความรู้สึกเสียใจและเสียขวัญอย่าง
รุนแรงของทั้งสองนาง กล่าวคือ เมื่อนางได้ฟังว่าอิเหนาจะเดินทางไปเมืองดาหา นางก็
รู้สึกราวกับว่ามีใครมาฟาดฟัน “เศียรเกล้าขาด” รู้สึกเหมือนอก “จะแตก” ออกเป็น
เสี่ยง และร่างกาย “แขงกระด้าง” ราวกับจะ “แยก” ขาดออกจากกัน
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6.5 ศิลปะในการแทรกคาสอนสตรี
การแทรกคาสอนผ่านคาพูดของตัวละคร นับเป็นขนบหนึ่งของวรรณคดีไทย ที่ปรากฏ
ในวรรณคดีหลายเรื่อง เช่น ในเรื่องลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอลาพระนางบุญเหลือผู้เป็น
มารดาไปเมืองสรอง พระนางบุญเหลือก็กล่าวสอนหลักการครองตนและการเป็นกษัตริยท์ ี่
ดีแก่พระลอหลายบท หรือในบทละครในเรื่ องอุณรุทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ตอนที่
ท้าวบรมจักรกฤษณ์ยกราชสมบัติให้แก่ท้าวไกรสุทผู้เป็นโอรส ก็ได้สอนหลักการปกครอง
แก่ท้าวไกรสุทอย่างละเอียด
ในเรื่องลิลิตอิเหนาก็มีลักษณะตามขนบดังกล่าวเช่นกัน คือ มีการสอดแทรกคาสอน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอย่างมีศิลปะผ่ านคาพูดของตัวละคร ดังปรากฏในตอนที่
อิเหนาลาชายาทั้งสามไปช่วยศึกเมืองดาหา โดยคาสอนที่แทรกอยู่เป็นคาสอนสตรีที่
อิเหนากล่าวสอนชายา ดังนี้
6.5.1 แทรกคาสอนในตอนอิเหนาลานางจินตะหรา
ตอนที่อิเหนามาลานางจินตะหรา นอกจากอิเหนาจะปลอบประโลมนางจินตะหราให้
คลายเศร้าโศกและให้คามั่นสัญญาว่าจะรีบกลับมาหานางทันทีหลังเสร็จศึกแล้ว ยังได้
ขอให้นางจินตะหราช่วยดูแลนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีซึ่งเป็นชายาอีกสองคน
ของอิเหนาด้วย คาพูดที่อิเหนากล่าวฝากฝังนางจินตะหราให้ช่วยดูแลชายาอีกสองคน
ดังกล่าวนี้ หากพิจารณาเนื้อความแล้วจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นคาสอนสาหรับสอนสตรี
ที่สามีมีภรรยาหลายคนอย่างชัดเจน คือ สอนให้ภรรยารักและเมตตากันฉันญาติพี่น้อง ให้
ระมัดระวังคาพูดที่มีต่อกัน และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาผิดไปเพราะความเบาใจไม่ทันคิด
ก็ขอให้ยกโทษให้กัน ดังนี้
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๏ พระนุชสุดสวาดิแก้ว
ขอฝากสองนิฤมล
นางจากชนกชน
ไร้ยาติราศแรมเชื้อ
๏ จงสมานสมรสมัครด้วย
แม่อย่ามีฉันทา
ร่วมจิตรคิดกรุณา
เงือดงดอดออมถ้อย
๏ เบาจิตรผิดฉุกพลั้ง
ยังบเดียงษาใจ
อย่าพึงพิโรธไภย
เอาแต่ดีดบั สู้
๏ จงสนองครองรักษหร้วม
แนวอย่าคิดสาคัน
บารุงรักษากัน
กว่าพี่จักเสรจมล้าง

กับตน เรียมเอย
นิ่มเนื้อ
นีนารถ มานา
พี่น้องฤๅมี
เมตา
หนึ่งน้อย
ในพี่ ราแม่
อย่าให้เคืองคาย
ฉันใด
รอบรู้
ภูลโทษ
สั่งซ้าถนอมสอน
ใจธรรม
อื่นอ้าง
ฉันยาติ ราแม่
ศึกแล้วคืนสม

(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 88-90)

หลังจากนางจินตะหราได้ฟังคาฝากฝังและคาสอนดังกล่าว ก็ให้คามั่นว่าจะปฏิบัติตาม
คาของอิเหนา ดังได้ยกตัวอย่างโวหารของนางจินตะหราไปแล้วในหัวข้อข้างต้น
6.5.2 แทรกคาสอนในตอนอิเหนาลามาหยารัศมีและสการะวาตี
ตอนที่อิเหนามาลานางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับตอน
ลานางจินตะหรา คือ นอกจากอิเหนาจะปลอบประโลมนางให้คลายความโศกเศร้าและให้
สัญญาว่าจะรีบกลับมาหานางทันทีหลังเสร็จศึกแล้ว ยังได้สอนหลักการปฏิบัติตนแก่
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นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีด้วย โดยในบทที่สอนนางจินตะหรา กวีเลือกใช้โคลง
ขณะที่ บ ทที่ ส อนนางมาหยารั ศมี แ ละนางสการะวาตี กวี เ ลื อ กใช้ ร่ า ย เพื่ อ ให้ มี ลี ลาที่
แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเนื้อความที่อิเหนาสอนนางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีแล้ว พบว่ามี
ลักษณะเป็นคาสอนสาหรับสอนสตรีที่สามีมีภรรยาหลายคนเช่นเดียวกับที่สอนนางจินตะหรา
ข้างต้น เช่น สอนให้ภรรยารักและดูแลกัน และสอนให้ระมัดระวัง คาพูด โดยมีส่วนที่สอน
เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าที่สอนนางจินตะหราด้วย เช่น สอนให้ฝากเนื้อฝากตัวกับนางจินตะหรา
ผู้เป็นภรรยาเอก ให้ รู้จักหักห้ามใจ อย่าฟังคาพูดที่ประจบเอาใจ อย่าไว้ใจนางกานั ล
จนเกินไป และให้มีใจเมตตากรุณานางกานัล ดังนี้
...............
อยู่จงดีอย่าเศร้า
ขวันเข้าพี่ทั้งสอง ค่อยปกป้องครองกัน
ดวงชีวันเสมอเนตร อย่าหารเหตุใดใด
จงห้ามใจห้ามปาก เอาตนฝากจินตหรา
ฟังวาจาพี่ปราม
สิง่ บงามอย่าปอง
อย่าหมายหมองมลทิน กันความนินทาโทษ
ปองปรโยชนหาผล อย่าฟังคนพลอยพลอด ความลับลอดให้เหน ความบเปนอย่าปาก
อย่ามลิ้นหลากลาวล ใช่การตนอย่าพาล แสนสามาญอย่าพ้อง คาบพร้องควรพราง
กานัลนางใช้ชิด
อย่าสนิทวางใจ
กองไฟอย่าใกล้เชื้อ ใจอ่อนเอื้ออนุกูล
มีการุญรักษรอบ
จงปรกอบเมตา
แก่คณานางกานัล อย่าให้ขวันลักกล่าว
คาร้ายร้าวราคี
ความนี้พี่ห้ามใจ
ขวันเข้าเอาใส่ใจ
พี่ไปไม่อยู่ช้า
จักพลันมาเหนหน้า หนุ่มเหน้านวลผจงฯ
(Inao, National Library of Thailand, black Khoi manuscript number 616, 97-100)
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7. สรุปและอภิปรายผล
ลิลิตอิเหนานับเป็นวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งที่มีข้อชวนพิจารณาหลายประการ ทั้งใน
ด้ า นประวั ติ แ ละในด้ านวรรณศิ ลป์ ซึ่ งผลการศึ ก ษาในบทความนี้ ท าให้ ไ ด้ ข้ อ ค้ น พบ
เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้หลายประเด็น ดังต่อไปนี้
ในด้านประวัติ วรรณคดีเรื่องนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ต้นฉบับเขียนอยู่ในสมุดไทยจานวน
1 เล่ม เป็นสมบัติเดิมของหอสมุด ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่เก็บรักษาอยู่ที่แ ผนกเอกสาร
โบราณ ส านั ก หอสมุ ด แห่ ง ชาติ และยั ง มิ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผลการศึ ก ษา
เปรียบเทียบเรื่องลิลิตอิเหนากับบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 และ
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ทาให้สามารถตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของวรรณคดีเรื่องนี้ได้ว่า เรื่องลิลิตอิเหนาน่าจะเป็นผลงานของกวีราชสานักที่แต่ง
ขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้าที่
จะมีบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 โดยใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระ
ราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 เป็นหลักในการประพันธ์ หรือมิฉะนั้นก็ใช้ฉบับหลักฉบับเดียวกัน
กั บ ที่ บ ทละครในเรื่ อ งอิ เ หนาพระราชนิ พ นธ์ รั ช กาลที่ 1 ใช้ เนื่ อ งจากลิ ลิ ต อิ เ หนามี
รายละเอียดของเนื้อหา ตัวละคร และการใช้สานวนโวหารสอดคล้องและคล้ายคลึงกับบท
ละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 อย่างเห็นได้ชัดและมากกว่าบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
เมื่อพิจารณาเรื่องลิลิตอิเหนาในด้านศิลปะการประพันธ์ พบว่าวรรณคดีเรื่องนี้ มี
คุณค่าทางวรรณคดีและวรรณศิ ลป์หลายประการ ประการแรก ลิลิตอิเหนามีคุณค่าใน
ฐานะเป็นวรรณคดีลิลิตเรื่องแรกและเรื่องเดียวในขณะนี้ ที่นาเรื่องอิเหนามาแต่ง เพราะ
นอกจากเรื่ อ งนี้ แ ล้ ว ก็ ยั งไม่ พ บหลั ก ฐานว่ า ได้ เ คยมี ก ารแต่งลิ ลิ ตเรื่อ งอิ เ หนามาก่อน
ประการที่สอง ลิลิตอิเหนามีคุณค่าในฐานะเป็นวรรณคดีลิลิตเรื่องหนึ่งที่มีวรรณศิลป์ คือ
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สามารถนาเรื่อ งอิเ หนามาถ่ายทอดเป็นลิลิตได้อ ย่า งมีศิลปะ ทั้งการใช้ร่ายและโคลง
การเล่น เสีย งเล่น คา การหลากคา การใช้สานวนโวหารที่มีทั้งการสืบ ทอดขนบและ
การสร้างโวหารเด่นเฉพาะตัว รวมทั้งการแทรกคาสอนสตรีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
อย่างกลมกลืน คุณค่าทางวรรณศิลป์ของลิลิตอิเหนานี้ยัง ได้ช่วยสนับสนุนข้อสันนิษฐาน
ที่ว่ากวีผู้แต่งเรื่องนี้น่าจะเป็นกวีราชสานักด้วย เพราะแสดงให้เห็นว่ากวีมีความรอบรู้ขนบ
วรรณคดีโบราณเป็นอย่างดีและมีความสามารถทางวรรณศิ ลป์อย่างเด่นชัด ประการที่
สาม ลิลิตอิเหนามีคุณค่าในด้านการแสดงคติคาสอน เนื่องจากมีการแทรกคาสอนสตรี
อย่างเด่นชัดถึง 2 ตอน คือ ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา และตอนอิเหนาลานางมาหยารัศมี
และนางสการะวาตี ซึ่ งเป็ นตอนที่ สะท้ อนให้ เห็ นค่านิ ยมและทั ศนะเกี่ ยวกับผู้ หญิ งใน
สังคมไทยสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ประการสุดท้าย ลิลิตอิเหนามีคุณค่าในฐานะเป็นเรื่อง
อิเหนาอีกฉบับหนึ่งที่ช่วยยืนยันให้เห็นความนิยมและความแพร่หลายของเรื่องอิเหนาใน
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
เป็นยุคที่สันนิษฐานว่ามีการแต่งเรื่องลิลิตอิเหนาขึ้น ทาให้เห็นว่ าเรื่องอิเหนาครองใจคน
ไทยมาช้ า นาน และเป็ น นิ ท านเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งสรรค์ ว รรณคดี
ประเภทต่าง ๆ ของไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
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