


วรรณกรรมเอกของไทย
โดย วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ © พ.ศ. 2563
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื�นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื�อเผยแพรในสื�อทุกประเภท หรือเพื�อวัตถุประสงคใดๆ
นอกจากจะไดรับอนุญาต

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ
ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ.
 วรรณกรรมเอกของไทย. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563. 
 200 หนา.
 1. วรรณกรรมไทย.
 I. ชื�อเรื�อง.
 895.91 

Barcode (e-book)  9786160839254

ผลิตและจัดจําหน�ายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2826-8000

หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com



เปนที่ทราบกันดีอยูแลวในบรรดาผูสนใจวรรณกรรมไทยวา วรรณกรรมของไทยแบง
ออกเปนสมยัตางๆ ได 4 สมยัคอื สมยัสุโขทยั สมยัอยธุยา สมยัธนบรุ ีและสมยัรตันโกสนิทร 
ซึ่งสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทรนั้น อาจแบงแยกยอยไปไดอีกคือ สมัยอยุธยาตอนตน 
สมัยอยุธยาตอนกลาง และสมัยอยุธยาตอนปลาย สวนสมัยรัตนโกสินทร ก็อาจแบงยอย
เปน สมัยกอนรับอิทธิพลตะวันตก และสมัยรับอิทธิพลตะวันตกจนถึงปจจุบัน 

แตใน 4 สมัยนี้ มีอยู 2 สมัยคือ สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรที่ถือวาเปน
ยุคทองของวรรณคดี พระมหากษัตริยทรงใหความอุปถัมภคํ้าชู จึงทําใหกิจการวรรณคดี
มคีวามเจรญิเฟWองฟ ูมกีวีหลายทานรวมกนัสรางสรรคผลงานหรือแตงเปนเอกเทศ มกีารนํา
เอาตัวบทวรรณคดีมาวิจารณรวมกันตอหนาพระท่ีนั่ง จึงทําใหวงวรรณคดีไทยมีวรรณคดี
ที่โดดเดน และมีชื�อเสียงอันโดงดังมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยูมากมายหลายเรื�อง ซ่ึง
กาลเวลาก็ไมไดทาํใหคณุคาของวรรณกรรมในสมัยน้ีเสื�อมลง เพราะปรากฏวายงัเปนทีน่ยิม
ของคนทั่วไปอยูเสมอ ดังนั้นจึงอาจเรียกวรรณกรรมที่มีอายุยาวนาน และยังคงเปนที่จดจํา
กลาวถึงกันอยูในปจจุบันวาวรรณกรรมเอกได 

ดวยความที่วรรณกรรมเอกของไทยมีอยู มากมายหลายเรื�อง จึงทําใหผู เขียน
ไมสามารถนําเอามาลงไว ในหนังสือเลมนี้ไดทุกเรื�อง และวรรณคดีบางเรื�องก็เปนวรรณคดี
เรื�องยาว มเีนือ้หามาก จงึจาํเปนทีจ่ะตองนําเอาวรรณคดเีพยีงบางเรื�องมากลาวถงึ หากเปน
วรรณคดีเรื�องยาวก็จะตัดตอนมากลาว และวิเคราะหพอเปนตัวอยางสําหรับเปนแนวทาง 
ในการศึกษาวรรณคดีตอไป

วรรณกรรมเอกของไทย ท่ีแสดงไว ในหนังสือเลมนี้ มีอยู 10 เรื�อง แตละเรื�องนั้น 
ตางก็มีอายุที่ยาวนานและเปนที่รูจักของนักอานมาจนปจจุบันคือ 

1. ลิลิตพระลอ
2. กาพยหอโคลงประพาสธารโศกและกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง
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3. รามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ
4. รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม 
5. อิเหนา ตอน ทาวดาหาไปใชบนและบุษบาเสี่ยงเทียน 
6. ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางไดนางแกวกิริยา 
7. พระอภัยมณี ตอน เจาละมานตีเมืองผลึก 
8. มหาเวสสันดรชาดกกัณฑชูชก 
9. มหาเวสสันดรชาดกกัณฑมหาพน 
10. กากีคํากลอน
หวังเปนอยางยิง่วาหากผูอานไดอานหนังสอืเลมนีแ้ลว คงจะเกิดแนวทางในการศกึษา

วรรณกรรมเอกของไทยอยางลึกซึ้งตอไป

  วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ
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นักวรรณคดีไทยหลายทานตางก็สันนิษฐานวา ลิลิตพระลอนZาจะแตงขึ้นในสมัยใด
สมัยหนึ่ง ดังนี้

(1) กอนรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-2231)
(2) รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031)
(3) สมัยอยุธยาตอนตน
(4) รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072)
การสันนิษฐานวาวรรณคดีเรื�องลิลิตพระลอ นZาจะแตงขึ้นกอนสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราชนั้น นักวรรณคดีกลุมน้ีได ใหขอสังเกตเอาไววา เมื�อคร้ังพระมหาราชครู  
แตงหนังสือจินดามณีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ทานไดนําโคลงบทหนึ่งจาก 
ลลิติพระลอมาเปนตวัอยางประกอบแผนผังโคลงสีส่ภุาพ เนื�องจากโคลงบทน้ีมเีครื�องหมาย
เอก โท ตรงตามลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ โคลงดังกลาวเปนที่รูจักกันแพรหลาย 
ในปจจุบัน ความวา
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เมื�อพระมหาราชครูยกโคลงบทน้ีมาเปนตวัอยางในหนงัสอืจนิดามณ ีจงึทาํใหสนันษิฐาน
ไดวา ลิลิตพระลอนZาจะเปนที่รูจักของคนสมัยอยุธยามานานมากแลว เหตุผลอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ ในสมัยอยุธยาตอนตนกวีมักจะแตงคําประพันธเปนลิลิต เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า  
ลิลิตยวนพาย แตวรรณคดีที่แตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจะแตงเปนโคลง ฉันท 
หรือกาพยเปนสวนมาก ดังนั้นลิลิตพระลอจึงนZาจะแตงในสมัยอยุธยาตอนตน

สําหรับนักวิชาการท่ีสนับสนุนในประเด็นวาลิลิตพระลอแตงในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถหรือหลังจากน้ันเพียงเล็กนอย ไดนําเนื้อความจากรายบทนํา มาเปนขอมูล
ประกอบการสันนิษฐาน ซึ่งรายบทนํานั้นมีอยูวา “ฝายขางยวนแพพาย ฝายขางลาวประลัย 
ฝายขางไทยไชเยศร” ซึ่งทําใหเห็นความสัมพันธกับเรื�องลิลิตยวนพายที่กลาวถึงการรบ
ระหวางกษัตริยไทยกับกษัตริยยวน คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพระเจาติโลกราช 
ซึ่งฝายไทยเปนฝายชนะ

สวนทีส่นันษิฐานวาลิลติพระลอแตงในสมยัอยธุยาตอนตนน้ัน เพราะวาไดแนวคิดมา
จากหนังสือลิลิตพระลอที่กรมศิลปากรจัดพิมพ ที่มีขอความบอกไววา ลิลิตพระลอ แตงใน
สมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ. 1991-2006)

สุดทายกลุมที่สันนิษฐานวาลิลิตพระลอแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
(พ.ศ. 2034-2072) นั้น ได ใหเหตุผลในการสันนิษฐานวา

(1) ลิลิตพระลอมีสํานวนเการุนราวคราวเดียวกับมหาชาติคําหลวง ลิลิตยวนพาย 
โคลงกําสรวล และทวาทศมาส และมีคําศัพทที่ใช ใกลเคียงกับคําศัพทสมัยสุโขทัยอยูมาก 
เชน เผือ ขาเศิก ขาเสือ เจากู เปนตน

(2) ประเพณีการทาํศพทีเ่กดิข้ึนในเรื�อง พระศพของพระมหากษตัรยิไมไดถกูอญัเชญิ
ลงประดิษฐานในพระโกศ แตถูกอัญเชิญใหประดิษฐานในโลงทอง ดังน้ันจึงนZาจะแตงใน
ราวๆ สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดีที ่2 หรอืไมไกลไปจากนี ้เพราะในสมยัสมเดจ็พระเอกาทศรถ 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงประเพณีเกี่ยวกับพระบรมศพขึ้นใหมคือ อัญเชิญพระบรมศพเขา
ประดิษฐานในพระโกศ
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(3) รปูแบบฉนัทลักษณโคลงบางบท เปนโคลงดัน้ววิธิมาลี รายข้ึนตนเปนรายโบราณ 
แสดงวาลิลิตพระลอเปนหนังสือยุคหัวเลี้ยวหัวตอของการแตงโคลงดั้นกับโคลงส่ีสุภาพ 
ดังที่หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล (อางจากนภาลัย สุวรรณธาดา, 2541 : 56) ไดกลาว
เอาไววา “โคลงดัน้ รายโบราณนัน้มอียูกอน สวนการเขยีนโคลงสภุาพนัน้ เปนของมาทีหลงั 
ทํานองวาแตงๆ ไปแลว ไดลักษณะการแตงที่ไพเราะกวาของเดิมเขา ลิลิตพระลอจึงเปน 
หัวเลี้ยวหัวตอของการกลายจากโคลงดั้นมาเปนโคลงสุภาพ” 

อยางไรก็ตามสันนิษฐานวา ลิลิตพระลอคงจะแตงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดี 
ที่ 2 เพราะวา

(1) ภาษาท่ีใชเปนภาษาทีเ่ขาใจงายกวาภาษาในลลิติโองการแชงน้ํา มหาชาตคิาํหลวง 
และลิลิตยวนพาย

(2) อาศัยความจากตอนที่พระนางดาราวดี เรียกพระเพื�อน พระแพง ใหลุกขึ้นมา
จัดดอกไมธูปเทียน (ทั้งๆ ที่พระเพื�อน พระแพง เสียชีวิตไปแลว) ถวายพระศรีสรรเพชญ 
(พระศรีสรรเพชญสรางขึ้นเมื�อ พ.ศ. 2043) จึงทําใหเห็นวา ลิลิตพระลอนZาจะแตงขึ้นหลัง
จากการสรางพระศรีสรรเพชญอยางแนZนอน

(3) การรบระหวางเมืองสรวงและเมืองสรอง ปรากฏวา มีการใชปนไฟในการตอสู 
ซึ่งอาวุธชนิดนี้ฝรั่งชาติโปรตุเกสเปนคนนําเขามาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

(4) ปรากฏวาพระศพของพระลอ พระเพื�อน พระแพง ถูกบรรจุเอาไว ในโลงทอง 
ไมไดบรรจุในพระโกศตามธรรมเนียมของพระมหากษัตริย (การบรรจุพระบรมศพของ 
พระมหากษัตริยลงในพระโกศ มีขึ้นเปนครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถที่โปรดให
บรรจุพระศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลงในพระโกศ) 

ดังนั้นลิลิตพระลอจึงนZาจะแตงกอนรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นไป ไมใชแตงใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะถาแตงในสมัยนี้ กวีคงจะตองกลาวเอาไวแลววา
พระศพของสามกษัตริย จะตองบรรจุลงในพระโกศอยางแนZนอน 

ปจจุบันยังไมสามารถระบุไดแนZชัดวาผูแตงลิลิตพระลอเปนใครกันแนZ นักวรรณคดี
ทําไดเพียงแคสันนิษฐาน ซึ่งมีผูตั้งประเด็นไวหลายคนดวยกัน ดังนี้
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เปลื้อง ณ นคร (2512 : 141) สันนิษฐานวาผูแตงนZาจะเปนพระยาแสนหลวง 
เจาเมอืงเชยีงใหม ดวยคาํ “มหาราช” นัน้ เดมิเปนคําท่ีใชเรยีกเจาเมอืงเชียงใหม ไมไดเปน
คําที่ใชเรียกกษัตริยอยุธยา และลิลิตพระลอนี้มีเรื�องราว ฉาก สถานที่ ในถิ่นพายัพ บรรดา
ชื�อสถานที่ตางๆ ที่ปรากฏอยูในเรื�องลวนแตอยูในดินแดนพายัพทั้งสิ้น

หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล สันนิษฐานวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 คือ 
“มหาราชเจา นิพนธ” และ “เยาวราชเจา บรรจง” นั้นคือ สมเด็จพระบรมราชา 
หนZอพุทธางกูร (อางจากนภาลัย สุวรรณธาดา, 2550 : 57)

ดวงมน จิตรจํานง (2546 : 8-9) สันนิษฐานวา ผูแตงลิลิตพระลอนZาจะเปนกวี 
ในราชสํานักสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือไมก็เปนกวีหลังจากสมัยสมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถเพียงเล็กนอย

ชลดา เรืองรักษลิขิต (2547 : 179) สันนิษฐานวา ผูแตงลิลิตพระลอนZาจะเปนกวี 
ในราชสํานักสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยอาศัยความจากบาทสุดทายของโคลงบทหนึ่งที่
กลาววา “ถวายบําเรอทาวไท ธริาชผูมบีญุ” ซ่ึงแสดงใหเหน็วาผูแตงไมใชพระมหากษตัรยิ

อยางไรก็ตามเมื�อประมวลความรูจากนักวรรณคดีตามที่ไดกลาวมาแลว ทําใหเชื�อวา 
ผูแตงลิลิตพระลอนZาจะเปนกวีในราชสํานักของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพราะเนื้อความ
ตอนหนึง่กลาวถงึพระศรสีรรเพชญ (พระบาทสรอย สรรเพชญ หนึง่รา) ซึง่พระศรสีรรเพชญ 
นี้เปนพระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

ลิลิตพระลอแตงขึ้นเพื�อความบันเทิงและถวายพระเจาแผนดิน เริ่มเรื�องดวยราย 
1 บท กลาวถึงสภาพบานเมืองของกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนสรรเสริญพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย ตอจากนั้นเลาเหตุการณตางๆ ของพระลอโดยละเอียด ซึ่งเชื�อกันวา 
พระลอเปนนิยายของคนไทยลานนา ที่กลาวถึงเรื�องราวความรักในหลายลักษณะและจบ 
ลงดวยความเศรา 

เริ่มเรื�องดวยเมืองสองเมืองคือ เมืองสรองและเมืองสรวงมีอาณาเขตติดตอกัน  
ทาวแมนสรวงกษัตริยแหงเมืองสรวงเห็นวาเมืองสรองเขมแข็ง จึงยกทัพไปปราบและได
ประหารทาวพมิพสิาคร กษัตรยิแหงเมอืงสรองสิน้พระชนมบนคอชาง แตทาวพชิยัพษิณกุร 
โอรสของทาวพิมพิสาครปองกันเมืองเอาไวได และขึ้นครองราชยตอมา 



บทที่ 1 ลิลิตพระลอ    11

ทาวพิชัยพิษณุกรมีพระราชธิดาสองพระองค นามวาพระเพื�อนและพระแพง นาง 
ทัง้สองมพีีเ่ลีย้งสองคนชื�อนางรื�นกบันางโรย สวนทางเมอืงสรวงเมื�อทาวแมนสรวงสวรรคต
แลว พระลอราชโอรสไดขึ้นครองราชสมบัติ มีพระมเหสีนามวาลักษณาวดี

พระลอเปนกษัตริยหนุมที่มีรูปโฉมงดงามมาก เปนที่เลื�องลือไปทั่ว เมื�อพระเพื�อน 
พระแพงไดยินขาวเรื�องความงามของพระลอก็เกิดความหลงใหลใฝหาพระลออยูตลอด 
เวลา ไมกินไมนอน นางรื�น นางโรย พี่เลี้ยงสงสารจึงอาสานําพระลอมาพบ นางรื�น นางโรย
สงคนไปขับซอยอโฉมพระเพื�อน พระแพงยังเมืองสรวง พระลอเกิดรักใคร นางรื�น นางโรย
จึงทําเสนZหเพื�อใหพระลอหลงใหลพระเพื�อน พระแพง แตทางเมืองสรวงแกไขได นางรื�น
นางโรยจึงไปขอใหปูเจาสมิงพรายชวยทําเสนZห เมื�อพระลอตองเสนZหของปูเจาสมิงพราย  
จงึอาํลาบานเมอืง พระชนน ีพระมเหส ีเดนิทางไปหาพระเพื�อน พระแพง ท่ีเมอืงสรอง โดย
มีนายแกว นายขวัญ พี่เลี้ยงติดตามไปดวย

ครั้นถึงแมนํ้ากาหลง พระลอไดเส่ียงทายน้ํา ปรากฏวาเปนลางรายแตดวยขัตติยะ
มานะ พระลอจึงเดินทางตอ จนกระทั่งถูกไกผีของปูเจาสมิงพราย ลอเขาไปยังเมืองสรอง 
จากนั้นพระลอปลอมตัวเปนพราหมณชื�อศรีเกศ สวนพี่เลี้ยงทั้งสองแปลงเปนพราหมณชื�อ
รัตนและราม แลวลักลอบเขาไปที่สวนหลวง เมื�อนางรื�น นางโรย ไดพบกับสองพี่เลี้ยงของ
พระลอกเ็กิดความรกัใครตอกนั และลอบพาพระลอเขาไปยงัตาํหนักของพระเพื�อนพระแพง

พระลอ พระเพื�อน พระแพง แอบอยูดวยกนัไดประมาณคร่ึงเดอืน ทาวพชิยัพษิณกุร 
จงึทราบเรื�อง ตอนแรกทาวพชิยัพษิณกุรโกรธมาก แตพอไดเหน็โฉมของพระลอความโกรธก็
หายไป คดิจะจัดพธิอีภเิษกให แตเจายาของพระเพื�อน พระแพง ซ่ึงเปนมเหสขีองทาวพมิพสิาคร 
ยังมีความพยาบาทอยู จึงสั่งใหทหารไปลอมวังของพระเพื�อน พระแพง หวังจะฆาพระลอ 
ฝายพระลอ พระเพื�อน พระแพง นายแกว นายขวัญ นางรื�น และนางโรย ไดออกตอสู 
จนตัวตายทั้งหมด

ครั้นทาวพิชัยพิษณุกรทราบเรื�องก็เสียพระทัยเปนอยางมาก ไดสงทูตไปแจงเรื�อง
ราวยังเมืองสรวง ฝายพระนางบุญเหลือ พระมารดาของพระลอก็ไดแตงทูตพรอมเครื�อง
บูชาศพไปยังเมืองสรองเพื�อเขารวมพิธี เมื�อเสร็จพิธีศพแลว จึงไดมีการสรางสถูปขึ้นสาม
องคเพื�อบรรจุอัฐิธาตุของสามกษัตริยและพี่เลี้ยง จากน้ันมาท้ังเมืองสรวงและเมืองสรอง 
ก็เปนไมตรีกัน
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พระลอเปนกษัตริยหนุมรูปงาม เปนโอรสของทาวแมนสรวงกับพระนางบุญเหลือ 
มีชายาอยูแลวคือ นางลักษณาวดี บุคลิกลักษณะของพระลอตามที่ปรากฏในเรื�องคือ 
เปนกษัตริยนักรักมากกวานักรบ (แตเมื�อถึงคราวขับขันพระลอก็แสดงขัตติยะมานะใหเห็น
เชนกัน) ดังทีก่ลาวไปตอนตนวาพระลอเปนกษตัรยิหนุมรปูงามถงึขนาดเลาลอืจรดฟาจรดดนิ 
วา “ดินฟาชมบรูแลว โฉมพระเลิศแกว กวาทาวแดนดิน”

พระลอเปนกษตัรยิทีป่ระชาชนรกัใคร ดงัจะเหน็ไดจากตอนทีพ่ระลอเดนิทางออกจาก
เมือง มีคนรองไหกันมากมายทั้งในวังและนอกวัง ดังความวา 

คร้ันพระลอสวรรคตแลว ประชาชนทั้งหลายตางก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหพระองค 
ดังความวา 

ดวยความทีพ่ระลอเปนหนุมรปูงาม แมจะมพีระชายาแลว แตกย็งัเปนทีห่มายปองของ
หญงิทัว่ไป ดงัพระเพื�อน พระแพง ทีป่รารถนาในตวัพระลอ จึงวางแผนกับพีเ่ลีย้งดวยการสง
คนไปขับซอยอโฉม ครั้นพระลอไดฟงก็พอใจ ดังความวา
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จากตวัอยางทีย่กมาน้ี จะเหน็วาความลุมหลงไดเขาครอบงาํจติใจของพระลอ ในตอนที่
ตองออกจากเมืองเพราะทนกับความตองการที่จะไดสองนางไมไหว พระลอก็อางกับพระนาง
บุญเหลือวา “ยาหยูกเขาโนมนาว ลูกให ใหลหลง” ทั้งนี้นZาจะเปนเพราะพระลอตองการที่จะ
ไปมากกวา จึงอางกับพระมารดาวาเปนผลของยาเสนZห

ยิ่งไปกวานั้นทั้งพระราชมารดา พระพี่เลี้ยง ตางก็ทูลทัดทานแลว เพราะกลัววาการ
เดนิทางไปหาสองนางนัน้ พระลออาจเปนอนัตราย แตพระลอก็ไมใสใจ ทัง้นีเ้พราะ “ตณัหา” 
ที่ครอบงําจิตใจพระลอนั่นเอง และตัณหาที่ครอบงําจิตใจของพระลอน้ัน ทําใหพระนาง 
บุญเหลือ พระมารดาตองเปนทุกข นางลักษณาวดีพระชายาตอง “ตรมทรวง”

พฤติกรรมของพระลอใหขอคิดกับผูอานเปนอุทาหรณวาผลของตัณหา จะนําพาชีวิต
ใหจมอยูในกองทุกข

พระเพื�อน พระแพง เปนราชธิดาของทาวพิชัยพิษณุกร ตามเนื้อเรื�องมิไดกลาว
เอาไววาใครเปนพ่ีใครเปนนอง แตคิดวาพระเพื�อนนZาจะเปนพี่ เพราะในบทละครพันทาง 
เรื�องพระลอ พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศกลาวเอาไววา 
“พระเพื<อนพี่ แพงนองสองสมร” 

พระเพื�อน พระแพง เปนพี่นองที่รักกันมากและคงจะไมเคยอยูหางไกลกัน ที่สําคัญ
คือทั้งสองไมมีอาการหึงหวงกันดวย และเต็มใจที่จะมีสามีคนเดียวกันโดยไมขัดเขิน

พระเพื�อน พระแพง ถือเปนตัวแทนของความลุมหลงเชนเดียวกับพระลอ ท้ังสอง 
ไมเคยพบกบัพระลอเลย แตพอไดฟงคนขับซอยอโฉมพระลอ ท้ังสองนางกแ็ทบคล่ัง กนิไมได 
นอนไมหลับ รางกายทรุดโทรม ดังความวา 
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พระเพื�อน พระแพง ใชความพยายามท่ีจะไดพระลอมาเปนของตนโดยผานการ 
กระทําของพี่เลี้ยงคือ นางรื�น นางโรย ซึ่งพี่เลี้ยงทั้งสองก็ไปวาจางหมอทําเสนZห ซึ่งก็ไมเคย 
ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื�องใดเลยวา นางเอกทําเสนZห ใหชายหลงรัก หรือเปนฝายเปดใจ 
ใหผูชายกอน แลวดึงผูชายเขามาหา ซึ่งความคิดของพระเพื�อน พระแพงนี้ถือวาผิด เพราะ
ผิดตามจารีตประเพณีของไทยแตโบราณที่สอนใหผูหญิง “รักนวลสงวนตัว” แตพระเพื�อน  
พระแพง ก็รูตัวดีวาการกระทําดังน้ีเปนเรื�องที่ผิด ดังความวา 

นภาลัย สุวรรณธาดา (2550 : 79) กลาวถึงการกระทําของพระเพื�อน พระแพง
วาเปนบาป เพราะนางทั้งสองไดพรากสามีของเขา พรากลูกจากอกแม และพรากกษัตริย 
จากประชาชน ประกอบกับเมืองทั้งสองเปนศัตรูกัน จึงเทากับดึงพระลอมาสูความตาย แมวา 
นางทัง้สองจะไมมเีจตนาทีจ่ะทาํใหพระลอตาย แตการกระทาํของนางทัง้สองกส็งผลใหพระลอ 
ตองตายในท่ีสุด และดวยตัณหาที่ครอบงําจิตใจของนางท้ังสอง ทําใหพระเพื�อน พระแพง  
มีนิสัยเปลี่ยนไป กลาโกหกเจายา ทั้งๆ ที่เจายาก็รักนางทั้งสองมาก ดังความวา 

เจายาเตือนพระเพื�อน พระแพง ดวยความรัก แตครั้นพระเพื�อน พระแพง ทราบวา
พระลอมาอยูในสวนขวัญแลว ทัง้สองนางกโ็กหกเจายาวา อยากไปเทีย่วสวนขวัญ ดงัความวา
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ตอมาเจายารูวา พระลอซึ่งเปนลูกหลานของศัตรูเขามาอยูถึงสวนขวัญ จึงสงทหาร
ไปสังหารพระลอ เมื�อถูกกองทหารโจมตี พระเพื�อน พระแพง ก็แสดงนํ้าใจจงรักภักดีตอ 
พระลออยางเด็ดเดี่ยวและไมกลัวตายแตอยางใด ดังความวา “สองอนงคบมิกลัว เอาตัว
ออกรับปน ยืนอยูกับจอมราช เขาก็เรงสาดศรพิษ…สิ้นชีวิตพรอมกัน” 

พระนางบุญเหลือคือ พระมารดาของพระลอ บทบาทการเปนแมของพระนาง 
บุญเหลือนั้น จะเห็นวาเปนแมที่รักเอาใจใสดูแลฟูมฟกพระลออยางดีที่สุด ดังจะเห็นวา 
ในเวลา 2-3 ครั้ง ที่พระลอถูกทําเสนZห พระนางบุญเหลือจะเปนธุระจัดการหาหมอ หาวิธี 
แกไขทุกทาง และเปนผูรู ใจพระลอที่สุด ดังจะเห็นจากคราวที่พระลอลาพระนางบุญเหลือ 
โดยบอกวาขอลาไปชมปา ความวา “แมฟงคําพอวา ใครเลนปาชมเขา แมเดาใชคําจริง 
พอคํานึงอื<นไซร พระบอกจงจริงให แมรู เต็มใจ หนึ่งรา”

ครั้นพระลอบอกความจริงแลว พระนางบุญเหลือก็ทรงทัดทานดวยความหวงใย 
และใหเหตุผลวา

และ
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ในเรื�องมอียูหลายตอนทีแ่สดงใหเหน็ถงึความรกัลกู และความหวงใยลูก เปนความรัก
ที่แสดงใหเห็นถึงหัวอกคนเปนแมอยางแทจริง ดังความวา
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ความจากเรื�องลิลิตพระลอที่ยกมานี้ แสดงใหเห็นความทุกขของพระนางบุญเหลือ
ที่เปนหวงลูกมาก พยายามแลวพยายามอีกที่จะทัดทานไมใหลูกจากไปไหน เพราะเกรงจะ
เปนอันตราย ครั้นพระนางบุญเหลือไดขาววาพระลอสวรรคตแลว ก็ใหรับเอาธาตุของสาม
กษัตริยมาบําเพ็ญกุศล แลวสรางสถูปเจดียใหสามกษัตริยอยางสมพระเกียรติ ดังความวา 
“ธก็ใหประดิษฐาน อลังการสถูปเจดีย สามกษัตริยมีมหิมา ซายขวาสถูปพี่เล้ียง เพียงจะ 
ปอแหลงหลา สูเมืองฟาเมืองบน...สะทื้นเทือนทําบุญ สงนา”

นายแกว นายขวัญ เปนพี่เลี้ยงของพระลอ ซึ่งมีความจงรักภักดีตอพระลออยางยิ่ง 
ยากที่จะหาใครเทียมถึงขนาดยอมตายแทนพระลอได ดังความจากโคลงที่วา

นายแกว นายขวญั ทาํหนาทีพ่ีเ่ลีย้งพระลอดวยความจงรักภกัด ีคอยใหความคิด คอย
ตักเตือนพระลออยูเสมอ ครั้นพระลอมีอาการเปลี่ยนไปเพราะถูกเสนZห นายแกว นายขวัญ 
ก็ชวยเปนธุระใหกับพระนางบุญเหลือไปหาหมอมาแก เมื�อไมสามารถแกไขไดแลว และ 
พระลอยืนยนัทีจ่ะเดนิทางไปจากเมอืง นายแกว นายขวัญ กต็ดิตามพระลอไปดวย คร้ันพระลอ 
เสี่ยงทายนํ้าแลว ก็เริ่มลังเลใจวาจะกลับเมืองดีหรือไมกลับเมืองดี นายแกว นายขวัญก็เสนอ
ใหพระลอกลับเมือง ดังความวา “เขายังเมืองมิ่งคืน ขาบาทยืนยลชอบ อยาเยียวลอบไปเลย 
ควรเสวยสวัสดิ์ครองดาว ดวยสมเด็จนองทาว ทานไทชนนี ทานเทอญ”

แตพระลอก็เขาขางตนเอง โดยยืนกรานวาจะเดินทางตอไป เพราะกลัวผูคนจะ 
เยาะเยยวาขี้ขลาด นายแกว นายขวัญ ก็ปลอบวา

เมื�อพระลอตกอยูในอันตราย นายแกว นายขวัญ ก็ตอสูเพื�อปกปองพระลออยางสุด
ชีวิต ดังความวา “นายแกวฟาดดาบฟน นายขวัญแทงสุดทาว...สวนสองนายพี่เลี้ยง รํารอน
รับอยูเพี้ยง ดั่งชางเมามัน” 
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นางรื�น นางโรย เปนพี่เลี้ยงของพระเพื�อน พระแพง รักพระเพื�อน พระแพงสุดชีวิต 
รักแบบไมลืมหูลืมตา รักจนลืมคิดไปวาส่ิงที่พระเพื�อน พระแพงกําลังปรารถนานั้นเปนสิ่ง
ผิด นอกจากไมตักเตือนแลว กลับอาสาชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ ทั้งนี้เพราะนางทั้งสอง 
ทนไมไดทีจ่ะเหน็พระเพื�อน พระแพงเศราโศกเสยีใจ นางท้ังสองจึงไปหาหมอทําเสนZห แมวา
หนทางที่ไปนัน้จะอนัตรายและนZากลวั แตนางทัง้สองกส็ูบกุปาฝาดงไปหาหมอเสนZหมาจนได

แมวาความรักที่นางทั้งสองมีใหพระเพื�อน พระแพง จะเปนไปในลักษณะแบบไม
ลืมหูลืมตา แตก็ออกมาจากใจ ในยามที่พระเพื�อน พระแพง ตกอยูในอันตราย นางรื�น 
นางโรย ก็ออกตัวปกปอง โดยมิไดกลัวตายแตอยางใด ดังความวา “นางรื<นรบรุกฟน 
นางโรยผันผาดแทง” 

ปูเจาสมิงพรายเปนเทพารักษ สถิต ณ จอมเขาเขียวในดินแดนเมืองสรอง สามารถ
แปลงกายเปนคนหนุม คนวัยกลางคน และคนแกได อีกทั้งยังแปลงเปนเสือและเปนแมว
ไดอีก นอกจากนี้ปูเจาสมิงพรายยังเปนนายของภูตผีตางๆ ดวย

ปูเจาสมิงพรายเปนผูทําเสนZหชักนําใหพระลอมาพบพระเพื�อน พระแพง ท้ังนี ้
เพราะเล็งเห็นดวยทิพยญาณวา ทั้งสามคนมีผลกรรมรวมกันมาแตชาติปางกอน 

ปูเจาสมิงพรายทําเสนZหใสพระลอถึง 3 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกกับครั้งที่สองนั้น ทางฝาย
เมืองสรวงสามารถแกไขได และเปนเพราะบุญบารมีของพระลอเองที่คุมครองพระลอไว 

ครั้งท่ีสามปูเจาสมิงพรายจึงสงเจาปาเจาเขา และผีปาไปทําลายขวัญผีเมืองสรวง 
จากนั้นจึงสงสลาเหินไปปนกับหมากเสวยของพระลอ เมื�อพระลอกินเขาไปก็ไมมีใครที่จะ
แกไขมนตของปูเจาสมงิพรายไดอกี พระลอจงึเดนิทางมาเมอืงสรอง คร้ันพระลอขามแมนํา้
กาหลงมาแลว ปูเจาสมิงพรายก็เรงการเดินทางของพระลอใหเร็วขึ้น โดยสงไกแกวไปพา
พระลอใหเขามาในเขตของเมืองสรอง

เจายาเปนชายาของทาวพิมพิสาคร แตมิใชแมแทๆ ของทาวพิไชยพิษณุกร ดังนั้น 
จึงมิใชยาแทๆ ของพระเพื�อน พระแพงดวย แตเจายาก็รักพระเพื�อน พระแพงสุดหัวใจ 
เพราะไดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน พระเพื�อน พระแพง มาตั้งแตยังเล็กๆ 
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บทบาทของเจายา เริ่มข้ึนเมื�อเจายารู ขาววา พระลอลอบมาสมกับพระเพื�อน  
พระแพง ถึงตําหนักใน เจายาทราบวาพระลอเปนลูกหลานศัตรูผูสังหารสวามีของนาง 
จึงไปทูลฟองทาวพิไชยพิษณุกรใหจับตัวพระลอ แตทาวพิไชยพิษณุกรไมยอม เพราะชื�นชม
ในตัวพระลอ และคิดจะจัดพิธีอภิเษกใหดวย เจายาจึงวางแผนโดยการอางคําส่ังของ 
ทาวพิไชยพิษณุกร เกณฑทหารใหมาจับตัวพระลอถึงตําหนักใน จนเกิดการตอสูกันขึ้น  
พระลอ พระเพื�อน พระแพง และสี่พี่เลี้ยงก็สิ้นชีวิตกันหมด เมื�อทาวพิไชยพิษณุกรทราบ
เรื�องกท็รงเสยีพระทัย ทีส่ญูเสยีลกูและเจบ็แคนเจายามาก ทาวพไิชยพษิณกุรจงึสัง่ประหาร
เจายาดวยการทรมานและการแลเนื้อ

ขอบกพรองของเจายากค็อื ไมรูจกัใหอภยั และไมรูวาทาวพไิชยพษิณกุรพอใจพระลอ 
ถึงกับหายโกรธแคน ที่สําคัญเจายาก็ยังไมเห็นรูปโฉมของพระลอดวยตาของนางเอง 
กลับแอบอางรับสั่งจนทําใหเกิดเรื�องนZาเศรา และเจายาก็ตองจบชีวิตในที่สุด

5.1.1 การพรรณนา กวีใชศิลปะในการพรรณนาไดอยางแจมแจงและชัดเจนมาก 
ดังตัวอยางที่จะยกมาตอไปนี้

(1) พรรณนาภาพปูเจาสมิงพราย ความวา “มลักเห็นโฉมปูเจา แปรรูปเถา
หงอกสาว คิว้ขาวขนตาเผอืก กลับตระเหลือกเปนบาวพงึมลาว โฉมกลองแกลง งามอรรแถง 
โถงเถง ทรงลกัเลงเสสรวล สะคราญครวญงามถนดั รบดัเปนกลางแก ตระแหน�รปูลกัษณด”ี 

(2) พรรณนาการสูรบ กวพีรรณนาการสูรบทีเ่หน็ไดทัง้ภาพและไดยนิทัง้เสยีง  
ดังตอนที่วา “แกวงตาวฟนฉฉาด แกวงดาบฟาดฉฉัด ซรองหอกซัดยยุง ซรองหอก 
พุงยยาย ขางซายรบบมิคลา ขางขวารบบมิแคลว แกลวแลแกลวชิงชา กลาแลกลาชิงชัน 
รมุกนัพุงกันแทง เขาตอแยงตอยทุธ โหองึอุจเอาไชย เสยีงปนไฟกึกกอง สะเทือนทองพสธุา”

(3) พรรณนาความงามของพระลอ กวีพรรณนาความงามของพระลอโดยใช
โวหารเปรียบเทียบ ดังความวา 
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อีกตอนหนึ่งกวีพรรณนาถึงสรีรกายของพระลอไดงดงามมาก ความวา “พิศดู 
คางสระสม พิศศอกลมกลกลึง สองใหลพึงใจกาม อกงามเงื<อนไกรสร พระกรกลงวงคช  
นิ้วสวยชดเล็บเลิศ ประเสริฐสรรพสรรพางค แตบาทางคสุดเกลา” 

(4) พรรณนาความทุกขของพระนางบุญเหลือ ความวา 

5.1.2 การใชคาํ การใชคาํในเรื�องลลิติพระลอจะเหน็ไดวา กวีพถิพีถินัเปนอยางมาก 
ความพิถีพิถันในการเลือกใชคําของกวีนี้เอง ทําใหภาษาในวรรณคดีเรื�องน้ีมีความไพเราะ
จับใจ ความไพเราะที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก

(1) การใชคําสัมผัสคลองจอง กวีใชทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน ทําใหภาษา 
มีความคลองจอง รื�นไหล โดยเฉพาะในโคลงน้ันมีสัมผัสอักษรมากท่ีสุด และกวียังนิยม 
ซํา้คาํหรอืย้ําคาํในบาทที ่4 คําที ่5 กบัคําที ่7 จงึทาํใหภาษาในโคลงรื�นไหลไพเราะ ดังตวัอยาง 

หรือ
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