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เจาอยูหัว ผลการศึกษาพบวา การสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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ออกหนังสือพิมพเพื่อเผยแพรผลงานรอยกรอง คือหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต และ 5. การพระราชนิพ นธต ํา รา
ประพัน ธศาสตร ไดแก พระราชนิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ และ พระนลคําหลวง ผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนนักวรรณคดีศึกษา โดยทรงเล็งเห็นถึงคุณคา
และความสําคัญของวรรณคดีไทย ทรงอนุรักษ เผยแพร สงเสริม และสรางสรรควรรณคดีไทยมาโดยตลอดรัชสมัย
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Abstract

The aim of this article is to study poetry under the patronage of King Rama VI which
was researched from his royal duties and writings. The results showed the poetry supported
by King Rama VI has ﬁve aspects: 1) researching and disseminating ancient literature, which are
Bokoedrammakian and Ongkanchaengnam; 2) adapting and recreating ancient literature which
are Suphasiit Phraruang Khamkhlong, Khlonglokkaniti Chamlaeng and Nirat Malethethai; 3)
supporting poetry by the established the Wannakhadi Samoson; 4) publishing poetry works in
the Dusitsmit newspaper; and 5) royal writing on poetics which are Phraborommarachathibai
Nai Kanpraphan and Phranon Khamluang. The study reveals that King Rama VI was a literary
educator and recognized the value and importance of conserving, disseminating, promoting
and creating Thai literature throughout his reign. The promoting of poetry by King Rama VI
therefore made his reign a prosperous period for poetry literature.
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บทนํา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัยในดานอักษรศาสตรเปนอยางยิ่ง โดยทรง
เอาพระราชหฤทัยใสเปนที่สุด ดวยพระองคทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประพันธรอยกรอง อันเปนสิ่งที่
แสดงถึงความเจริญวัฒนาของชาติประการหนึ่ง อีกทั้งทรงทราบถึงปญหาดานการใชภาษาไทย ตลอดจนการรับ
อิทธิพลตะวันตกในดานวรรณกรรมเขามาในเมืองไทย พระองคทรงมีพระราชดําริในการสงเสริมการประพันธรอย
กรองของไทยในรูปแบบตาง ๆ ดวยพระปรีชาสามารถในทางอักษรศาสตร กอปรดวยพระวิริยอุตสาหะของพระองค
จึงสงผลใหในรัชสมัยของพระองคนั้นเปนยุคที่งานประพันธรอยกรองของไทยกลับมาเฟองฟูอีกครั้งหนึ่ง ดังที่
Fakkhong (1987 : 244) ไดกลาวถึงสภาพวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ความ
วา "วรรณคดีประเภทรอยกรองเจริญถึงขีดสุด วรรณคดีประเภทรอยแกวกาวหนายิ่งกวายุคสมัยที่กลาวมา"
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่ชาติตะวันตกไดเขามามีอิทธิพลในดาน
ตาง ๆ เปนอยางมาก ซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่เริ่มมีการปรับปรุงประเทศ
ในดานตาง ๆ เพื่อใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับของชาติตะวันตก เมืองไทยมีความตื่นตัวกับกระแสการลาอาณานิคม
ของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การพัฒนาและปรับปรุง
ประเทศใหเปนไปตามอยางชาติตะวันตก ทั้งในดานการเมืองการปกครอง การศึกษา ตลอดจนวิถีชีวิตความเปน
อยูของประชาชนในสมัยนั้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวยกันทั้งสิ้น อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนสําหรับกุลบุตร
กุลธิดา การศึกษามิไดจํากัดอยูในวงชนชั้นสูงเทานั้น แตยังแพรหลายมาสูประชาชนทั่วไป บรรดาขาราชการหรือ
ผูมีฐานะดี นิยมสงบุตรหลานของตนไปศึกษาหาความรูในชาติตะวันตก อาจจะกลาวไดวาเปนชวงที่ประชาชนเริ่ม
ตื่นตัวกับการศึกษามากขึ้น ตลอดจนการรับอิทธิพลของชาติตะวันตกเขามาในเมืองไทย คนไทยเริ่มรูจักวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหมของชาติตะวันตก สืบเนื่องถึงชวงตนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ถึงแมภัยคุกคามจากลัทธิลาอาณานิคมของชาติตะวันตกจะไมไดเปนภัยรายแรงตอความมั่นคง เหมือนกับใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตภัยคุกคามดังกลาวก็มิไดหายไป ทั้งยังมีปญหาเรื่องสิทธิ
สัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ดังที่ Michubot (2014 : 73) กลาววา "เมื่อเริ่ม
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น ภัยคุกคามจากลัทธิลาอาณานิคมยังคงดําเนินอยูอยางตอ
เนื่อง ทั้งปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและภาษีรอยชักสาม ก็ยังคงเปนอุปสรรคขวากหนามแกการพัฒนา
ประเทศ"
ถึงแมวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมืองไทยจะมิไดรับผลกระทบจากลัทธิลา
อาณานิคมของชาติตะวันตก แตก็ยังมีปญหาในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอิทธิพลตะวันตกเขามาในเมือง
ไทย โดยผานทางชาวไทยในขณะนั้นที่เดินทางกลับมาจากการศึกษาหาความรูในประเทศตะวันตก การรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามาในเมืองไทยนั้น มิใชเปนการรับเอาความรูหรือวิทยาการสมัยใหมมาเทานั้น แตยังรับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา และวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอีกดวย ตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามอยางชาติ
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ตะวันตก ลักษณะดังกลาวนี้มีผลกระทบตอเมืองไทยเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในดานภาษาและวรรณคดี กอใหเกิด
ความนิยมในการใชภาษาและการแตงวรรณกรรมในรูปแบบที่แตกตางออกไป ซึ่งไมเปนไปตามรูปแบบที่ดีงามของ
ไทย ประกอบกับในขณะนั้นประเทศทั้งหลายในโลกกําลังเผชิญกับภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 การปลูกฝงความรัก
ชาติบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความภูมิใจในความเปนไทย จึงเปนสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใสเปนที่สุด ตลอดจนทรงมีแนวพระราชดําริในการอนุรักษความเปนไทยผานรูปแบบ
ตาง ๆ ดวยทรงมีพระราชประสงคที่จะใหประชาชนชาวไทยเกิดความรักและภูมิใจในความเปนชาติไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประพันธรอยกรองของไทย ดังที่พระองคทรงใหความสําคัญและยกยองคุณคาของ กวี ไวสูงมาก ปรากฏ
ในบทนําพระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง ความวา
ดูรากุลบุตรเชื้อ
อันชาติรุงเรืองฉาย
แมไรกะวีอาย
เขาจะเยาะเลนแม
กะวีสงาแมน
คําเพราะคือสังวาลย
ควรเพิ่มพิริยการ
กอบกิจประเสริฐแลว
อยากลัวถูกติพน
ใครเยาะก็ชา งใคร
เราไทยอักษรไทย
ใครติสิคือเสอ
นานาประเทศลวน
คนที่รูหนังสือ
ใครเกลียดอักษรคือ
ใครเยาะกะวีไซร

ชาติชาย ไทยเอย
เฉิดแท
ทั้งชาติ เจียวพอ
หมดผูรูดี ฯ
มณีสาร
กอบแกว
กะวีเวท เทอญพอ
ไปตอ งรอนตัว ฯ
เกินสมัย หนอยเลย
อยาเกอ
เราแตง สิฮา
ไมรูสีสา ฯ
นับถือ
แตงได
คนปา
แนแทคนดง ฯ
(King Rama VI, 2016 : ค-ฅ)

พระราชนิพนธโคลงสี่สุภาพขางตน แสดงใหเห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ที่ทรงใหคุณคาแก กวี ดังที่ทรงกลาววา "กะวีสงาแมน มณีสาร" ดังนั้น กวี จึงเปนผูที่ทําใหชาติบานเมือง
มีความเจริญรุง เรือง ประเทศที่เจริญแลวตางนับถือผูที่รูหนังสือ ผูที่มีความรูความสามารถในดานการประพันธ
นอกจากนี้ยังมีพระราชประสงคที่สําคัญ คือ ทรงมุงหวังใหกุลบุตรทั้งหลาย มีความวิริยะพากเพียรที่จะฝกฝนตนเอง
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ในการแตงคําประพันธ ดังที่ทรงกลาววา "ควรเพิ่มพิริยการ กะวีเวท เทอญพอ" เพื่อให "ชาติรุงเรืองฉาย เฉิดแท"
ตอไป
Pupaka (2010 : 460-461) ไดศึกษาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พบวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําวรรณคดีมาใชเปนเครื่องมือดําเนินพระบรมราโชบายในการสราง
ชาติ มุงเสนอความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยมุงใหประชาชนยึดมั่นในหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยซึ่งอยูในฐานะผูนําของชาติ อีกทั้งยังทรงชี้แนะให
ประชาชนในชาติเกิดความตระหนักในคุณคาและดํารงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีของ
ชาติ นอกจากนั้นยังมีพระราชนิพนธอีกสวนหนึ่งที่ไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางชาติโดยตรง เชน มัทนะพาธา
พระนลคําหลวง เปนตน แตกลาวไดวามีความสําคัญตอการสรางชาติในทางออม โดยพระราชนิพนธกลุมนี้แสดง
ใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของชาติที่มีมาอยางยาวนาน และกระตุนใหตระหนักในคุณคาของศิลปะการประพันธ
หนังสือของชาติ ผานรูปแบบและฉันทลักษณโบราณ ซึ่งแสดงใหเห็นวาฉันทลักษณและภาษาไทยก็สามารถถายทอด
วรรณคดีเอกของชนชาติอื่นไดอยางไพเราะเชนกัน ทําใหเห็นวาชาติไทยเปนชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
อารยธรรมเจริญรุง เรืองเชนเดียวกับนานาชาติ
จะเห็นไดวาพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีเนื้อหาที่มุงเสนอความรักชาติ
บานเมืองและปลูกฝงใหคนไทยมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย นอกจากนี้พระองค
ยังทรงใหความสําคัญเกี่ยวกับการประพันธรอยกรอง ตามแนวพระราชดําริที่ทรงใหคุณคาแก กวี ไวสูง ซึ่งพระองค
ทรงถือวา กวี เปนผูที่ทําใหชาติบานเมืองมีความเจริญรุงเรือง ดังนั้นภาษาและวรรณคดีไทยจึงเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นวาประเทศไทยมีอารยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญวัฒนาอีกประการหนึ่งแลว ยังกอ
ใหเกิดการอนุรักษและหวนกลับมานิยมการประพันธรอยกรองของไทยอีกดวย ดังที่ผูวิจัยจะศึกษาและนําเสนอผล
การศึกษาในบทความนี้
วัตถุประสงคการวิจย
ั

เพื่อศึกษาลักษณะการสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ขอบเขตการวิจย
ั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะศึ ก ษาข อ มู ล จากพระราชกรณี ย กิ จ และพระราชนิ พ นธ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการประพันธรอยกรอง
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วิธด
ี าํ เนินการวิจย
ั

1. เก็บรวบรวมขอมูลจากพระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
2. วิเคราะหขอมูลจากพระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
3. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
4. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ขอตกลงเบื้องตน

1. บทความนี้ผูวิจัยอางอิงขอความจากเอกสารที่ศึกษาคนควา ดังนี้ ขอความ (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่
พิมพ: เลขหนา) ตัวอยางเชน
ชวย กันเถิดพี่นอง
ทํา สิ่งซึง่ ยังขาด
รั้ว กันศัตรูอาจ
บาน แตกยับยอยแล

รวมชาติ
อยูแท
จรเหยียบ
สุขไดฉันใด
(King Rama VI, 1985 : 17)

2. ผูว ิจยั จะคงรูปแบบการสะกดคําตามตนฉบับเดิมทุกประการ
ผลการวิจัย

จากการศึกษาพระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธ ผูวจิ ยั พบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว ทรงมีสวนสําคัญในการสงเสริมการประพันธรอยกรอง ดังปรากฏใน 5 ดาน ไดแก
1. การคนควาและเผยแพรความรูวรรณคดีโบราณ
2. การนําวรรณคดีรอยกรองโบราณมาดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม
3. การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร
4. การออกหนังสือพิมพเพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานรอยกรอง
5. การพระราชนิพนธตําราประพันธศาสตร
รายละเอียดแตละดานดังตอไปนี้
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1. การศึกษาคนควาและเผยแพรความรูวรรณคดีโบราณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในดานวรรณคดี
โบราณเปนอยางยิ่ง ทรงพระราชนิพนธวรรณคดีขึ้นจํานวนมาก ไมวาจะเปนเรื่องที่ทรงแปลหรือนํามาจากวรรณคดี
สันสกฤตหรือแมแตเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธขึ้นใหม ดวยพระองคทรงมีพระอุปนิสัยรักการทรงพระอักษร ตลอด
จนทรงเปน นักวรรณคดีศึกษา ที่สําคัญพระองคหนึ่งในประวัติวรรณคดีไทย พระองคทรงมีความสนพระราชหฤทัย
กอปรดวยพระวิริยอุตสาหะอยางสูงในการศึกษาคนควาวรรณคดีโบราณ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรม
ราชาธิบายในประเด็นที่ทรงศึกษาคนควาอยางละเอียดถี่ถวน ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ
บอเกิดรามเกียรติ์ และ โองการแชงนํา้ ซึ่งผูวิจยั จะไดอธิบายดังนี้
บอเกิดรามเกียรติ์ เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชนิพนธขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2456 โดยเนื้อหาของพระราชนิพนธดังกลาวสรุปไดวา พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสันนิษฐานวาเรื่อง รามเกียรติ์ ของไทยเรานั้นมีที่มาจาก 3 แหลง ไดแก รามายณะ
ฉบับสันสกฤต ซึ่งมาจากคณะพราหมณที่เดินทางมาเมืองไทย นํามาจากแควนองคราษฎร (เบงกอล) โดยปรากฏ
หลักฐานจากเรื่อง พระกุศและพระลบจับมาอุปการขี่ และ พระรามออกไปจับกุมาร แหลงที่สองคือ วิษณุปุราณะ
โดยเปนขอความเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ซึง่ มีอยูใน รามเกียรติ์ ของไทยจํานวนมาก แตโดยสวนใหญจะเปนขอความใน
ตอนตน คือ ตอนกําเนิดตาง ๆ และตอนทศกัณฐเยี่ยมพิภพ เปนตน และแหลงสุดทาย คือ หนุมานนาฏกะ เปน
ที่มาของขอความที่วาดวยความสามารถตาง ๆ ของหนุมาน หนังสือหนุมานนาฏกะเปนหนังสือที่ชาวอินเดียนิยม
กันมาก เพราะฉะนั้นถึงแมวาคณะพราหมณจะมิไดนําเรื่องดังกลาวเขามาในเมืองไทย ก็นาจะนําเนื้อเรื่องมาและ
อาจจะจํามาเปนทอนใหญ ๆ ก็เปนไปได (King Rama VI, 2001 : 815-816)
จะเห็นไดวาพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงศึกษา
คนควาและรวบรวมเรื่อง รามเกียรติ์ ฉบับตาง ๆ โดยทรงวิเคราะหและสันนิษฐานวาเรื่อง รามเกียรติ์ ที่เผยแพร
อยูในประเทศไทย นาจะมีที่มาจากเรื่อง รามายณะ วิษณุปุราณะ และ หนุมานนาฏกะ ซึ่งเปนวรรณคดีสันสกฤต
ที่สําคัญ โดยทรงศึกษาจากตัวบทวรรณคดีสันสกฤตจํานวนมาก ไดแก รามายณะ ฉบับสันสกฤต รามายณะ ฉบับ
ฮินดี วิษณุปุราณะ หนุมานนาฏกะ ราโมปาข๎ยาณํ อาธ๎ยาต๎มรามายณ มหาวีรจารีต อุตตรรามจารีต และ ไมราว
ณจารีต อาจจะกลาวไดวาพระองคทรงมีพระวิริยอุตสาหะอยางยิ่งในการทรงศึกษาคนควาวรรณคดีโบราณ ดวย
พระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยสวนพระองค จึงทําใหเกิดพระราชนิพนธดังกลาว ซึ่งเปนเรื่องที่ทรง
คุณคาและมีประโยชนสําคัญในเชิงประวัตวิ รรณคดีไทยอยางยิ่ง
นอกจากพระราชนิพนธเรื่อง บอเกิดรามเกียรติ์ แลวยังมีพระราชนิพนธที่สําคัญอีกเรื่อง
หนึ่ง ซึ่งอยูในรูปแบบของพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับเรื่อง ลิลิตโองการ
แชงนํา้ หรือ ประกาศแชงนํา้ โคลงหา
โองการแชงนํ้า เปนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน สันนิษฐานวาอาจจะแตงขึ้นในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) พระปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา รูปแบบของการประพันธ มีลักษณะ
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เปน ลิลิต คือ มีรายกับโคลงสลับกัน รายเปนรายโบราณ สวนโคลงเปนแบบโคลงหาหรือมณฑกคติโคลงหา ในสวน
ของถอยคําที่ใชสวนมากเปนคําภาษาไทยโบราณ นอกจากนัน้ มีคําภาษาเขมรและคําภาษาบาลี-สันสกฤตปนอยู
ดวย วัตถุประสงคของ โองการแชงนํา้ แตงขึ้นเพือ่ ใชอานในพระราชพิธถี ือนํ้าพระพิพัฒนสัตยาหรือพระราชพิธี
ศรีสัจปานกาล ซึ่งกระทําตั้งแตในรัชสมัยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) สืบตอมาจวบจนปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาคนควาเรื่อง โองการแชงนํ้า อยาง
ละเอียดถี่ถวนเกี่ยวกับลักษณะของคําประพันธ ดังปรากฏในพระบรมราชวินิจฉัยสรุปไดวา พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพิจารณาโองการแชงนํ้าตอนแรก คือ บทที่กลาวถึงการสรางโลก และทรงมีพระบรม
ราชวินิจฉัยวา ลักษณะคําประพันธเปน โคลงดั้นจิตรลดากลบท โดยทรงเปรียบเทียบกับตําราโคลงโบราณ โดย
เฉพาะ กาพยสารวิลาสินี และทรงจัดโคลงโองการแชงนํ้าตามความที่ทรงสันนิษฐาน โดยมีบางบทเปนโคลงสาม
และโคลงสามดั้น ดังตัวอยางตอไปนี้
นานาอเนกนาว
จักรํ่าจักราพาฬ
กลาวถึงตระวันเจ็ด
อันพลุงนํา้ แลงไข
เจ็ดปลามันพลุงหลา
จาบจัตุราบาย
แผนขวํ้าชักไตรตรึงษ
เปนเผาแลบลํ้า
ฯลฯ
แลมีคํ่ามีวนั
บมีผูตอ นแตง
เลือกผูยิ่งยศ (สา)
เรียกนามสมมตจาว

เดิมกัลป
เมื่อไหม
อันพลุง
ขอดหาย ฯ
เปนไฟ
แผนขวํ้า
เปนเผา
สีลอง ฯ
กินสาลีเปลือกปลอน
บรรณา ฯ
เปนราชาอะคราว
จึงตัง้ ทาวเจาแผนดิน ฯ

สวนเนื้อความตอนที่เปนคําแชงและมีลักษณะคําประพันธเปนรายตั้งแต "ผูใดเภทจงคด พาจก
จากซึ่งหนา" จนถึง "แผนทูลเขาเงือกปลํ้าชวยดู ปลํ้าเงี้ยว รอนราญรงค" ทรงจัดรูปคําประพันธขึ้นใหมใหเขาสัมผัส
และทรงเห็นวาจะทําใหอานไดเนื้อความเขาใจยิ่งขึน้ ดังนี้
"ผูใดเภทจงคด ถือขันสรดตานเสียด มารเฟยดไทยทศพล ชวยดูธรรมาระคน
ประตแยก ชวยดู อเนกถองพระสงฆ ชวยดู ขุนหงษทองเกลาสี่ ชวยดู สี่ปวงผีหาวแหง
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ชวยดู ฟาชรแรงหกคลอง ชวยดู ผีกลางหาวหารแอน ชวยดู เจาผาดําสามเสา ชวยดู
แสนผีพึงยอมเทา เจาผาดําผาเผือก ชวยดู พาจกจากซึ่งหนา หอยชั้นฟาคูแมน"
นอกจากนี้ในตอนสุดทายตั้งแต "ผีดงผีหมื่นถํ้า" ไปจนจบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรง
มีพระราชวินิจฉัยวาเปน รายโบราณ ที่ไมเครงครัดเรื่องจํานวนคําในแตละวรรค (Vajirayana, n.d., quoted in
case Fine Arts Department 1959 : 460-486)
จะเห็นไดวาพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวขางตนนี้
ทรงศึกษาคนควาลักษณะคําประพันธของ โองการแชงนํ้า โดยทรงสันนิษฐานวาโคลงสวนใหญเปน โคลงดั้นจิตรลดา
ซึ่งพระองคทรงเทียบเคียงกับ กาพยสารวิลาสินี นอกจากนี้ยังมีโคลงบางบทที่มีลักษณะเปนโคลงสาม และ โคลง
สามดั้น ในสวนของราย ทรงสันนิษฐานวาเปน รายโบราณ ที่ไมเครงครัดจํานวนคําในแตละวรรค
จากตัวอยางพระราชนิพนธทั้ง 2 เรื่อง ที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้ แสดงใหเห็นการที่
ทรงเปน นักวรรณคดีศึกษา โดยแท ดวยทรงศึกษาคนควาในเรื่องที่พระองคทรงสงสัย มีการรวบรวมหลักฐานจาก
แหลงที่มาตาง ๆ และทรงนํามาวิเคราะหตามหลักของเหตุและผล ตลอดจนทรงแสดงทรรศนะสวนพระองคและ
ทรงอธิบายเหตุและผลในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจนตามรูปแบบของผูศึกษาวรรณคดี อันแสดงใหเห็นถึงพระปรีชา
สามารถและความสนพระราชหฤทัยในดานดังกลาว ดวยทรงมุงหวังที่จะใหเปนการเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับ
วรรณคดีโบราณใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป
2. การนําวรรณคดีรอยกรองโบราณมาดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีจํานวนมากทั้งในรูปแบบ
รอยแกวและรอยกรอง โดยเปนพระราชนิพนธที่ทรงแปลมาจากภาษาตางประเทศก็ดี หรือทรงพระราชนิพนธขึ้น
มาใหมก็ดี ลวนแลวแตเปนการสงเสริมการประพันธดวยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชนิพนธประเภทรอย
กรอง ซึ่งพระองคทรงใหความสําคัญและสนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง พระราชนิพนธประเภทรอยกรองของ
พระองค ไมวาจะเปนในรูปแบบของบทละคร สุภาษิต บทเสภา เปนตน ตลอดจนบทรอยกรองขนาดสั้นที่ทรงพระ
ราชนิพนธขึ้น เชน บทชวนรักชาติ สยามานุสสติ เครื่องหมายแหงไตรรงค เปนตน นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ
ที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง ซึง่ อาจจะกลาวไดวามีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการประพันธรอยกรองของ
พระองค ไดแก สุภาษิตพระรวงคําโคลง โคลงโลกนิติจําแลง และ นิราศมะเหลเถไถ โดยผูวิจัยจะไดกลาวถึงราย
ละเอียดในลําดับตอไป
สุภาษิตพระรวงคําโคลง เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว ทรงพระราชนิพนธลงในหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต ตั้งแตปพุทธศักราช 2461 พระราชนิพนธเปนรูปแบบ
ฉันทลักษณประเภทโคลงชนิดตาง ๆ จํานวน 115 บท โดยทรงนําเนื้อเรื่องมาจาก สุภาษิตพระรวง วรรณคดี
โบราณ ซึ่งสันนิษฐานวาแตงขึน้ ในสมัยกรุงสุโขทัย
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ผูว ิจัยพบวาพระราชนิพนธเรื่อง สุภาษิตพระรวงคําโคลง มีลักษณะดังนี้
1) เพื่อขยายความ สุภาษิตพระรวง โดยใชคําประพันธประเภทโคลง ในการสั่ง
สอนเกี่ยวกับเหตุการณบา นเมืองในขณะนั้น
2) เพื่อปลูกฝงความรักชาติบานเมือง
3) เพื่อเปนแบบอยางของการแตงคําประพันธประเภทโคลง
1) เพื่อขยายความ สุภาษิตพระรวง โดยใชคําประพันธประเภทโคลง ในการสั่ง
สอนเกี่ยวกับเหตุการณบา นเมืองในขณะนั้น ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธวา
เขาเถื่อนทางปาดั้น
จงอยาขาดมือถือ
แมลืมซึ่งเครือ่ งมือ
มือเปลาจะเขาควา
ขาศึกมาอยาได
ประมาทคือนําภัย
ถึงจะเกงปานใด
ยามยุทธสุดจักแก

ดง
มีดพรา
ยังชีพ ฉันใด
ไขวควางกลางพนา
นอนใจ
พายแพ
เสียทวง แลว
กลับใหมีชัย
(King Rama VI, 1985 : 2)

พระราชนิพนธขางตนทรงขยายความหมายของสุภาษิตที่วา "เขาเถื่อนอยาลืม
พรา หนาศึกอยานอนใจ" โดยทรงอธิบายและยกตัวอยางแสดงใหเห็นถึงสาเหตุของสุภาษิตที่โบราณไดกลาวไวให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนทรงกลาวถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถาหากเกิดความประมาท ตามที่สุภาษิตไดสั่งสอนไว ซึ่ง
สอดคลองกับเหตุการณบา นเมืองในขณะนั้นที่กําลังอยูในภัยสงครามโลกครั้งที่ 1
2) เพื่อปลูกฝงความรักชาติบานเมือง ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธความวา
ดูรานรชาติเชื้อ
จงมุงเปนหนึ่งใจ
แมมียุทธภัย
จงอยาใหปนป

ชาวไทย
ดั่งกี้
ผานมา สยาม
ซบหนาจาบัลย
(King Rama VI, 1985 : 16)
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พระราชนิพนธขางตนแสดงใหเห็นถึงแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงปลูกฝงใหประชาชนชาวไทยในขณะนั้นมีความรักชาติบานเมืองและมีความสามัคคี
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อชวยกันรักษาเอกราชและแผนดินไทยใหคงอยูตอไป ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยกําลัง
เผชิญกับภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ตลอดจนเปนชวงที่กําลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 การปลูกฝงความรักชาติ
บานเมืองและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยดวยกัน จึงเปนสิ่งที่พระองคทรงใหความสําคัญอยาง
ยิ่ง โดยทรงนําเสนอแนวพระราชดําริดงั กลาวผานพระราชนิพนธเรื่อง สุภาษิตพระรวงคําโคลง
3) เพื่อเปนแบบอยางของการแตงคําประพันธประเภทโคลง ดังปรากฏในพระ
ราชนิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ ที่ทรงมีพระราชประสงคให สุภาษิตพระรวงคําโคลง เปน
ตัวอยางของการแตงคําประพันธประเภทโคลง ความวา "อนึ่งเพื่อจะชวยกุลบุตรมิใหตองเสียเวลาเที่ยวคนหาตัวอยาง
ซึ่งเที่ยวกระจัดกระจายอยูในหนังสือตาง ๆ ขาพเจาไดแตงเรื่องพระรวงคําโคลงนี้ขึ้นไว โดยใชโคลงทุก ๆ อยาง
ที่มีแบบอยูในสมุดเลมนี้ ใหเปนตัวอยางไปในทีเดียว หวังใจวาจะเปนประโยชนสมปรารถนา" (King Rama VI,
1974: 6)
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังทรงนําตัวอยางของ
สุภาษิตพระรวงคําโคลง มาแสดงเปนตัวอยางในการอธิบายลักษณะการแตง โคลงกระทู ดังปรากฏในพระราช
นิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ ความวา
โคลงกระทู
(1) กระทูสามัญ (โคลงตัวอยางของขาพเจา)
ชวย กันเถิดพี่นอง
รวมชาติ
ทํา สิ่งซึง่ ยังขาด
อยูแท
จรเหยียบ
รั้ว กันศัตรูอาจ
บาน แตกยับยอยแล
สุขไดฉันใด ฯ
(King Rama VI, 1974 : 19)
พระราชนิพนธขางตนแสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว ทรงมีพระราชประสงคใหพระราชนิพนธเรื่อง สุภาษิตพระรวงคําโคลง เปนการแสดงแบบอยางของการแตงคํา
ประพันธประเภทโคลงควบคูไปกับพระราชนิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ ซึ่งเปนตําราสําหรับ
อธิบายวิธกี ารแตงโคลงชนิดตาง ๆ ไปพรอมกัน
สุภาษิตพระรวงคําโคลง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หาก
พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนแลวจะเห็นไดวาในพระราชนิพนธดังกลาว นอกจากพระองคจะทรงนํา สุภาษิตพระรวง
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มาขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้นแลว ยังทรงอธิบายถึงสาเหตุหรือผลของการกระทําที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในสุภาษิตแต
เดิมมิไดกลาวไวอยางละเอียด นอกจากนั้นทรงมีพระราชประสงคในการปลูกฝงความรักชาติบานเมือง ตลอดจน
ทรงสั่งสอนและตักเตือนคนไทยในขณะนั้น รวมไปถึงเพื่อเปนแบบอยางของการแตงคําประพันธประเภทโคลง
ดังนั้นพระองคจึงทรงนํา สุภาษิตพระรวง มาดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นตามรูปแบบของการประพันธรอยกรอง
นอกจากจะมีความไพเราะในรสคําและรสความแลวไปพรอมกันแลว ยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาและสาระประโยชน
ของ สุภาษิตพระรวง ซึ่งเปนวรรณคดีโบราณที่ไดรับความนิยมมาโดยตลอดอีกดวย จากตัวอยางที่ไดกลาวมา
ขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพในทางวรรณศิลปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ปรากฏใน
พระราชนิพนธของพระองค
พระราชนิพนธเรื่องตอมาที่ทรงดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม คือ โคลงโลกนิติ
จําแลง
โคลงโลกนิติจําแลง เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธลงในหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต ตั้งแตปพุทธศักราช 2462-2463 พระราชนิพนธเปนรูปแบบ
ฉันทลักษณประเภทโคลงสี่สุภาพ จํานวน 212 บท โดยทรงดัดแปลงและสรุปคําสอนมาจาก โคลงโลกนิติ ซึ่งเปน
วรรณคดีเกาแกที่มีมาแตโบราณตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ชําระ โคลงโลกนิติ สํานวน
เกาใหประณีตไพเราะยิ่งขึน้ เพื่อจารึกไวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนํา โคลงโลกนิติ มาดัดแปลงและสรางสรรค
ขึ้นใหม โดยพระราชทานชื่อวา โลกนิติจําแลง ตอมากรมศิลปากรไดนําพระราชนิพนธดังกลาวมาตีพิมพเผยแพร
จึงไดเพิ่มคําวา โคลง เขาขางหนาชื่อเดิมเปน โคลงโลกนิติจําแลง (Rueangraklikhit, 2014 : 54-56)
ผูวิจัยพบวาพระราชนิพนธเรื่อง โคลงโลกนิติจําแลง มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ ประการแรก
คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนํา โคลงโลกนิติ มาดัดแปลงเปน โคลงโลกนิติจําแลง ดวยกลวิธี
ตาง ๆ และประการที่สอง คือ เพื่อทรงสั่งสอนและวิพากษวิจารณสภาพสังคมไทยในขณะนั้น
ประการแรก โคลงโลกนิตจิ าํ แลง มีลักษณะการดัดแปลงจาก โคลงโลกนิติ ดวยกลวิธี
ตาง ๆ แตกย็ ังคงเคาความเดิมอยู ดังตัวอยางคําประพันธวา
ครรโลงโลกนิตนิ ี้
มีแตโบราณกาล
เปนสุภาษิตสาร
กลดั่งสรอยสอดคลอง

นมนาน
เกาพรอง
สอนจิต
เวี่ยไวในกรรณ
(His Royal Highness Prince Dachadisorn, 2000 : 62)
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ครรโลงโลกนิตโิ นน
สําหรับคนโบราณ
บัดนี้สมัยกาล
ภาษิตก็ควรตอง

นมนาน
เกาพรอง
แปลงเปลี่ยน
ดัดบางตามสมัย
(King Rama VI, 2013 : 1)

โคลงโลกนิตจิ ําแลง ขางตนนี้แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงดัดแปลงขอความบางสวนของ โคลงโลกนิติ เพื่อใหทันกับเหตุการณในรัชสมัยของพระองค ตลอดจนทรงมี
พระราชประสงคในการสั่งสอนคนไทย โดยทรงปรับเปลี่ยนและดัดแปลงถอยคําเพื่อใหทันสมัยและเขากับสภาพ
ของสังคมไทยในขณะนั้น ดวยกลวิธีตา ง ๆ กอใหเกิดความไพเราะ เหมาะสม และสื่อความไดอยางชัดเจน
ประการที่สอง นอกจากจะทรงดัดแปลงขอความบางสวนของ โคลงโลกนิติ เพื่อใหทัน
กับเหตุการณในรัชสมัยของพระองคแลว ยังทรงมีพระราชประสงคที่จะสั่งสอนและวิพากษวิจารณสภาพสังคมไทย
ในรัชสมัยของพระองคอีกดวย ดังปรากฏในพระราชนิพนธวา
อายุถึงรอยขวบ
บมิเห็นเตนรํา
กุลบุตรผูกํา
เห็นเฉลียวแลวอา

เจียรฉนํา
เวิกผา
ลังหนุม
โอษฐรองกองโรง ฯ
(King Rama VI, 2013 : 19)

พระราชนิพนธขางตนสะทอนภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในชวงรับอิทธิพลตะวัน
ตกที่มีการนําระบําที่มีการเปดกระโปรงเขามาในเมืองไทย โดยพระองคทรงกลาววา "อายุถึงรอยขวบ เจียรฉนํา"
ที่ "บมิเห็นเตนรํา เวิกผา" ซึ่งเปนการเปรียบเทียบถึงคนที่มีอายุถึง 100 ปก็ยังไมเคยพบเห็นระบําดังกลาว อีกทั้ง
ผูที่อยูในวัยหนุมตางก็เกิดความตื่นเตนตะโกนรองทั่วโรงละคร ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมไทยไมเคยมีมากอน สะทอนให
เห็นถึงการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา โดยโคลงบทดังกลาวทรง "จําแลง" มาจาก โคลงโลกนิติ ดังบทประพันธ
วา
มีอายุรอยหนึ่ง
ศีลชื่อปญจางคจัก
ขวบเดียวเด็กรูรัก
พระตรัสสรรเสริญผู

นานนัก
ไปรู
ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรี
(Dachadisorn, His Royal Highness Prince, 2000 : 96)
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โคลงโลกนิติ ขางตนเปนการเปรียบเทียบระหวางคนทีม่ ีอายุถึง 100 ปแตกลับไมรูจกั
เบญจศีล ยอมไมเปนที่สรรเสริญเหมือนกับเด็กที่มีอายุเพียง 1 ขวบ แตกลับรูจักการรักษาเบญจศีล ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําโคลงบทดังกลาวมา "จําแลง" เพื่อสะทอนภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในขณะนั้น
Rueangraklikhit (2014 : 75) ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของ โคลงโลกนิติจําแลง
ความวา
"พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงดัดแปลงโคลงโลกนิติ เปนพระ
ราชนิพนธโลกนิติจําแลง เพื่อสอนประชาชนคนไทยหัวสมัยในรัชสมัยของพระองคที่
หลงผิด หรือมีความเห็นผิด ๆ และมีวิถีชีวิตแปลกออกไป ซึ่งไมสอดคลองกับขนบนิยม
ของไทยที่เคยปฏิบัติกันมาชานาน โดยทรงชี้ใหเห็นครรลองที่ถูกตองเหมาะสมผาน
โคลงโลกนิติ และผานความคิด พฤติกรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสมผาน
ตัวอยางในโลกนิติจําแลง ที่ทรงทอดพระเนตรเห็นในสมัยนั้น"
ดังนั้นจะเห็นไดวา โคลงโลกนิติจําแลง เปนพระราชนิพนธอันทรงคุณคาเรื่องหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม เพื่อใหเขากับสภาพเหตุการณและ
บริบททางสังคมในรัชสมัยของพระองค โดยทรงอาศัยพื้นฐานการรับรูและความเขาใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับ โคลง
โลกนิติ ซึ่งเปนวรรณคดีที่ไดรับความนิยมมาแตโบราณ เพื่อสําหรับใชในการสั่งสอน แนะนํา และวิพากษวิจารณ
สังคม นอกจากนี้ยังสรางความตลกขบขันไปพรอมกันอีกดวย
พระราชนิพนธที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงนําวรรณคดีโบราณมาดัดแปลงและสรางสรรค
ขึ้นใหม คือ นิราศมะเหลเถไถ
นิราศมะเหลเถไถ เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2465 ในคราวที่เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคประพาสมณฑล
อยุธยาและมณฑลนครสวรรค พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายา โดยมีลักษณะคํา
ประพันธเปนกลอนนิราศ แตทรงนําลักษณะเดนในดานภาษาของบทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ ซึ่งแตงโดยคุณ
สุวรรณ กวีหญิงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนมาใชพระราชนิพนธนิราศดังกลาวและพระราชทานชื่อวา
นิราศมะเหลเถไถ
ผูวิจัยพบวาพระราชนิพนธเรื่อง นิราศมะเหลเถไถ มีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําลักษณะเดนดานภาษาใน
บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ มาใชในพระราชนิพนธเรื่อง นิราศมะเหลเถไถ
2. นิราศมะเหลเถไถ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณสังคมไทยในขณะนั้น
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1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําลักษณะเดนดานภาษาใน
บทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ มาใชในพระราชนิพนธเรื่อง นิราศมะเหลเถไถ ดังตัวอยางในพระราชนิพนธ ความวา
นิราศรางหางเหจากเคโห
ประพาสทางชโลนโททา
ศกสองพันสี่รอยวะสองสา
ตะหลาตาตูไหวประนมมือ
(King Rama VI, 1974 : 103)

ตามเสด็จบพิตรอิศโร
ที่สิบหาตุลากะถาถอง
เศษหกสิบหาปกลีชา

พระราชนิพนธขางตนแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงนําลักษณะเดนดานภาษาในบทละครเรื่อง พระมเหลเถไถ มาใชพระราชนิพนธของ
พระองค ดังตัวอยางตอไปนี้
เมื่อนั้น
สถิตยังแทนทองกะโปลา
วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก
แลวจะไปเที่ยวชมมะลมเต

พระมะเหลเถไถมะไหลถา
สุขาปาลากะเปเล
มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข
มะโลโตโปเปมะลูตู
(Khun Suwan, 1973 : 7)

ขอความขางตนเปนบทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ ถาหาก
พิจารณาแลวจะพบวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําลักษณะเดนดานภาษา กลาวคือ พระมะ
เหลเถไถ ของคุณสุวรรณ มีการเลือกใชคําที่ไมมีความหมายในภาษาไทยมาใสในบทละคร แตผูอานก็ยังสามารถ
เขาใจเนื้อเรื่องจากบริบทแวดลอมได พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงทรงดัดแปลงและสรางสรรคขึ้น
ใหมในรูปแบบของ นิราศ ที่เปนวรรณคดีบันทึกเหตุการณระหวางการเดินทาง
2. นิราศมะเหลเถไถ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณสังคมไทยในขณะนั้น
ดังพระราชนิพนธวา
"เปรียบกับชาวกรุงเทพกะเมบมด
รูจกั เลนอยางนักเลงกะเมงทา
อันชาวกรุงมุงแตคะมึกคึก
บางดูแตภาพยนตรมะลนใจ
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เห็นวาชาวชนบทมะทดถา
ชอบกิฬากะมีทีไมมีภัย
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แลวเลยไปราชวงศมะลงเชง
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กินฃาวตมพลางมองมะลองเฉ
พูดแคะเคาะเกาะแกะตะและไต
มิฉนั้นชวนกันตะเหลเป
อีกลอบลักเลนพนันกะมันมุบ

มลกชกนกเนเถถไถ
ชวนกันไปโคมเขียวมะเงียวงุบ
ดื่มสุเรมึนเมามะเหงาหงุบ
ยามถูกจับบนอุบกะมุบมํา"
(King Rama VI, 1974 : 121)

พระราชนิพนธขางตนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราช
วิจารณเกี่ยวกับชาวกรุงเทพฯ กับชาวชนบทที่ทรงทอดพระเนตรเห็นในระหวางเสด็จพระราชดําเนินประพาสหัว
เมือง โดยพระองคทรงกลาววาชาวกรุงเทพฯ นั้นมุงแตหาความสนุกสนานเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการชมภาพยนตร
ไปกินขาวตมที่ราชวงศ ไปเที่ยวสถานที่ขายบริการ ตลอดจนดื่มสุราเมามายและเลนการพนันจนถูกตํารวจจับ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมไทยในขณะนั้น ไมวาจะเปนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวกรุงเทพฯ สถานที่ทองเที่ยวพัก
ผอนหยอนใจในกรุงเทพฯ นอกจากนี้พระองคยังทรงตักเตือนใหชาวกรุงเทพฯ บางคนใหประพฤติตนใหดีขึ้น ดัง
ความวา
"อยากจะใหวิงวอนมะกอนตวย
ใหเพื่อมรวมนครมะกอนเต
ใหคดิ หาความสุขกะมุกถา
ออกําลังวังชากลาลํา

ขอใหชวยกันเตือนมะเกือนเต
คือถึงความโสเภสุภํารํา
โดยเลนการกิฬาพลาผํา
ดีกวาสํามะเลมะเกาทา"
(King Rama VI, 1974 : 122)

ขอความขางตนพระองคทรงตักเตือนใหเลิกละสิ่งที่ไมมีประโยชนและใหหา
ความสนุกสนานดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน เลนกีฬา ซึ่งเปนการไดออกกําลังกายไดประโยชนตอตนเองดีกวาการไป
เที่ยวสนุกสนานกับสิ่งทีเ่ ปนอบายมุข
จะเห็นไดวาลักษณะเดนที่สําคัญของพระราชนิพนธเรื่อง นิราศมะเหลเถไถ ประการแรก
คือ พระองคทรงนํา พระมะเหลเถไถ ซึ่งมีลักษณะเดนในดานการเลนคําที่แปลกหรือคําที่ไมมีความหมาย แต
สามารถสื่อความไดเขาใจมาดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหมในรูปแบบของ นิราศมะเหลเถไถ เปนวรรณคดี นิราศ
ถึงแมจะมีการบันทึกเรื่องราวของการเดินทาง มีการครํ่าครวญถึงนางอันเปนที่รัก และการจากสถานที่อยูอาศัยไป
ยังที่ตาง ๆ แตก็มิไดสื่อถึงความโศกเศรา แตกลับใหความตลกขบขันแบบลอเลียน ซึ่งเปนลักษณะเดนของเรื่อง
และประการที่สอง คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงวิพากษวิจารณสังคมไทยในขณะนั้น ผาน
เนื้อหาของ นิราศมะเหลเถไถ เพื่อเปนการสั่งสอนและตักเตือนประชาชนที่ประพฤติตัวไปในทางที่ไมดีไมเปน
ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม อาจจะกลาวไดวา นิราศมะเหลเถไถ เปนวรรณกรรมที่ลํ้าสมัยเรื่องหนึ่ง ดังที่
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Manisai (2011 : 455) กลาววา "นิราศมะเหลเถไถ เปนงานวรรณกรรมกาวหนาลํ้าสมัยดานกลวิธีการประพันธ
คลายแนวคิดวรรณกรรมตะวันตกในศตวรรษที่ 20 การหยิบยืมนําลักษณะเดนบางประการของวรรณกรรมเรื่อง
อื่นมาใชในการประกอบสรางตัวบท สะทอนใหเห็นแนวคิด เรื่องความไรพรมแดนของตัววรรณกรรม"
จากพระราชนิพนธทั้ง 3 เรื่อง อันไดแก สุภาษิตพระรวงคําโคลง โคลงโลกนิติจําแลง
และ นิราศมะเหลเถไถ จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงนําวรรณคดีโบราณที่ไดรับความ
นิยมจากประชาชนทั่วไปมาดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม ดวยกลวิธีทางวรรณศิลปที่มีความเหมาะสมและสื่อ
ความไดอยางเขาใจและชัดเจน เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยของพระองค
ที่ทรงมีพระราชประสงคใหวรรณคดีโบราณเปนเครื่องมือหนึ่งในการสงเสริมการประพันธรอยกรอง กลาวคือ การ
ที่พระองคทรงนําวรรณกรรมโบราณมาดัดแปลง สรางสรรค และเผยแพรใหมนั้น ยอมสงผลใหเกิดการหวนกลับ
มานิยมวรรณคดีโบราณอีกครั้งหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงเผยแพรวรรณคดีที่ทรงดัดแปลงและสรางสรรคขึ้น
ใหม ยอมสรางความนาสนใจใหแกผูอานและเกิดการติดตามและคนหาตัวบทวรรณคดีโบราณมาศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
ดวย นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาวรรณคดีโบราณดังกลาวอยางละเอียดถี่ถวน
และทรงนําคุณคา ความสําคัญ และลักษณะเดนของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ มาเปนแนวทางในการดัดแปลงและ
สรางสรรคพระราชนิพนธขึ้นมาใหม ซึ่งนอกจากจะยังคงลักษณะเดนเฉพาะเรื่องแลว ยังปรากฏลักษณะสําคัญของ
การดัดแปลงและสรางสรรควรรณคดีดังกลาว ซึ่งมีอยูดวยกันสามประการ คือ เพื่อปลูกฝงความรักชาติบานเมือง
เพื่อแนะนําและสั่งสอนโดยใหสอดคลองกับสภาพเหตุการณบานเมืองในรัชสมัยของพระองค และเพื่อเปนแบบอยาง
ของการแตงคําประพันธรอยกรอง
3. การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร
วรรณคดีสโมสร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2457 เพื่อสงเสริมการประพันธและการใชภาษาไทยใหถูกตอง อีกทั้งยังเปนการดําเนินรอย
ตามพระยุคลบาทของพระบรมชนกนาถที่ไดทรงจัดตั้ง โบราณคดีสโมสร ไวกอนหนานั้นแลว อยางไรก็ตามพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริถึงปญหาในดานการประพันธ ซึ่งพระราชทานไวในพระราช
กฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร ความวา
"ทุกวันนี้ผูแตงหนังสือแลผูอานหนังสือก็มีมากขึ้นกวาแตกอนทั้ง 2 จําพวก แตฝายขาง
ผูแตงยังไมใครจะเอาใจใสในทางภาษา พยายามแตงเรื่องอันประกอบดวยคุณวิชาสารประโยชน
มักแตแตงเอาอยางผูอื่นตาม ๆ กันไป ที่แปลจากภาษาตางประเทศ ก็มักแปลแตหนังสือ ซึ่งเปน
เรื่องอยางเลวในภาษานั้น ๆ แลมักชอบหันเหียนเปลี่ยนวิธีเรียบเรียงภาษาไทยตามประโยคภาษา
ตางประเทศ ดวยความโงเขลาแลสําคัญวาโวหารอยางนัน้ เปนของเหมาะเจาะ สมควรแกสมัย
ใหม มิไดรวู าการที่ทําอยางนัน้ เปนการทําลายภาษาของตนเองใหเสียไป สวนผูอานที่อยากจะ
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อานหนังสือ ก็พบแตหนังสือที่กลาวมานี้มากขึ้นทุกที บางคนจนถึงไปหลงนิยมวาภาษาแลวิธี
แตงหนังสือเชนวาเปนการเปลี่ยนแปลงอยางดีที่เกิดขึ้นในวิชาหนังสือสมัยใหม" (Satchaphan,
2010 : 2)
ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว ซึ่งทรงเล็งเห็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยูในงานเขียนของไทยและนับวันจะยิ่งสรางปญหา ถึงขั้นทําลายรูปแบบ
ของงานเขียนไทยที่ถูกตองและทรงคุณคาใหเสียหายไป โดยเฉพาะปญหาการใชภาษาไทยที่ขาดมาตรฐานของภาษา
ไทยอันดีในการประพันธ เนื่องจากการที่คนสวนใหญในสมัยนั้น นิยมแตงหนังสือหรือแปลหนังสือตามอยางชาติ
ตะวันตก ซึ่งเปนลักษณะที่ไมสอดคลองกับการแตงหนังสือของไทย สงผลใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีทั้งตอตัวผู
เขียนและผูอาน
Bunkhachorn (1987 : 29-31) ไดกลาวถึง วรรณคดีสโมสร สรุปไดวา การจัดตั้ง
วรรณคดีสโมสร เปนการจัดตั้งองคกรพิพากษาวรรณกรรมเปนครั้งแรก โดยพิจารณาจากรายละเอียดในพระราช
กฤษฎีกา จะเห็นไดวาวรรณคดีสโมสรมุงที่จะวิพากษแบบเบ็ดเสร็จมากกวาจะสงเสริมการวิพากษวิจารณวรรณคดี
การใหรางวัลวรรณคดีก็เพื่อจะใหเกิดบรรทัดฐานในการประเมินคุณคาและแยกแยะหนังสือเปนหนังสือดีและหนังสือ
ทั่ว ๆ ไป การใหรางวัลเชนนี้อาจเปนแนวทางใหผูแตงหนังสือพิถีพิถันในการแตงเพื่อใหหนังสือของตนเขาขั้น
มาตรฐานหนังสือดีตามหลักเกณฑของวรรณคดีสโมสร อยางไรก็ตามแมวากระแสการประเมินคุณคาวรรณคดีของ
วรรณคดีสโมสรจะมิไดสงผลกระทบตอวงวรรณคดีในชวงกอตั้งอยางเดนชัด แตก็นับไดวากิจกรรมการประเมินคา
วรรณกรรมโดยองคกรเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกในชวงนี้ ในระยะตอมาองคกรทั้งของรัฐและเอกชนก็มีการประเมินคา
วรรณกรรมในลักษณะรางวัลทางวรรณกรรมอีกเปนจํานวนมาก ดังปรากฏตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 สมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระดําริใหจดั ตั้ง สมาคมวรรณคดี เพื่อบํารุงการแตงหนังสือเชนเดียวกัน
ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา วรรณคดีสโมสร มีฐานะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเลือกตามพระราชดําริที่จะทรงสงเสริมการประพันธของไทยใหดียิ่ง
ขึ้นไป จะเห็นไดวาในขณะนั้นมีการประเมินคุณคาและยกยองวรรณคดีที่มีความดีเดนทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบ
การประพันธ สงผลใหเกิดการสรางสรรควรรณคดีจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรณคดีรอยกรอง เชน โคลง
ฉันท กาพย กลอน เปนตน ซึ่งการจัดตั้งวรรณคดีสโมสรมีสวนสําคัญในการกระตุนใหกวีในสมัยนั้นหวนกลับมา
ประพันธวรรณคดีรอยกรองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงสง
เสริมการประพันธรอยกรองมาโดยตลอดรัชสมัยของพระองค ยอมสงผลใหวงการวรรณคดีไทยมีความกาวหนามาก
ยิ่งขึน้ อีกดวย
วรรณคดีสโมสร ไดยุติบทบาทลงไปเมื่อปพุทธศักราช 2468 หลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต ตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ วรรณคดีสโมสร มีสวนสําคัญในการสงเสริม
ยกยอง และเผยแพรงานประพันธของไทยใหเปนที่รูจักและยังคงไดรับการยกยองมาจนถึงปจจุบันนี้ และยังเปนจุด
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เริ่มตนของการประเมินคาวรรณกรรมในประเทศไทยอีกดวย ซึ่งสงผลใหเกิดสมาคม มูลนิธิ หรือชมรม ทั้งของภาค
รัฐและภาคเอกชนที่มีหนาที่ในการประเมินคาวรรณกรรมและใหรางวัลทางวรรณกรรมอีกเปนจํานวนมากดังปรากฏ
ในปจจุบันนี้
4. การออกหนังสือพิมพเพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานรอยกรอง
การออกหนังสือพิมพในประเทศไทยเปนครั้งแรก เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อปพุทธศักราช 2387 โดยหมอบรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) ไดริเริ่มออกหนังสือพิมพ
แถลงขาวรายปกษเปนภาษาไทยมีชื่อวา หนังสือจดหมายเหตุ หรือ บางกอกรีกอเดอ (Bangkok Recorder) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสารคดี ขาวราชการ ขาวการคา และขาวเบ็ดเตล็ด
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อปพุทธศักราช 24172418 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเกษมสันตโสภาคย กรมหลวงพรหมวรานุรักษ ทรงออกหนังสือพิมพราย
สัปดาหอีกฉบับหนึ่งมีชื่อวา ดรุโณวาท ซึ่งเปนการเปดทางใหนักเขียนไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองตอ
ประชาชน นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ออกหนังสือ วชิรญาณ เพื่อเผยแพรผลงานในนามของ หอพระสมุดวชิรญาณ โดยหนังสือดังกลาวไดตีพิมพระหวาง
ปพุทธศักราช 2427-2448
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่กิจการหนังสือพิมพกําลัง
เฟองฟูและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดวยพระองคทรงมีความสนพระราชหฤทัยในกิจการหนังสือพิมพเปน
อยางมาก สืบเนื่องตั้งแตเมื่อครั้งยังทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาวิชาความรูในประเทศอังกฤษ ดวยพระอุปนิสัยที่ทรงใฝรูใฝ
เรียนและความสนพระราชหฤทัยในดานอักษรศาสตร จึงทรงพระราชนิพนธงานประพันธประเภทตาง ๆ เชน กวี
นิพนธ เรื่องสั้น และนวนิยาย พระราชทานไปตีพิมพเผยแพรลงในวารสารตาง ๆ หลังจากที่พระองคไดทรงกอตั้ง
สามัคคีสมาคม ขึ้นไดมีการจัดทํานิตยสารภาษาไทยสําหรับคนไทยในประเทศอังกฤษมีชื่อวา สามัคคีสาร ซึ่งผลงาน
ชิ้นแรกของพระองคไดตีพิมพเผยแพรในนิตยสารดังกลาวและไดรับความนิยมอยางกวางขวางในหมูคนไทยเปน
อยางมาก นอกจากนี้พระองคยังไดทรงออกหนังสือพิมพ The Screech Owl ซึ่งมีลักษณะเปนหนังสือพิมพแนว
ขบขัน (Malakun, Mom Luang, 1988 : 5)
หลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ
พระราชดําเนินนิวัติประเทศไทยเมื่อปพุทธศักราช 2445 แลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกอตั้ง
ทวีปญญาสโมสร ขึ้นในพระราชวังสราญรมย เมื่อปพุทธศักราช 2447 มีการออกหนังสือพิมพที่มีชื่อวา ทวีปญญา
โดยพระองคทรงพระราชนิพนธงานประพันธประเภทตาง ๆ ตีพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพดังกลาว ตลอดจนทรง
เปดโอกาสใหนักเขียนคนอื่น ๆ ไดเผยแพรผลงานของตนเองดวยเชนกัน ซึ่งมีทั้งรอยแกว โคลง ฉันท กาพย และ
กลอน (Thawipanya, 1980 : 2 : ก) ดังตัวอยางโคลงสี่สุภาพ ความวา
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เดชพระผองภพแมน
คุณพระออมอนุกูล
บุญพระแพรไพบูลย
ฤทธิพระสรายเสี้ยนเกลี้ยง

แสงสูรย
โลกเลี้ยง
บานทวีป
เกลื่อนแกลวกลายหนี

พุทธจักรนฤนาทเอื้อ
สาสนูปถัมภการ
ปริตยาคธนานานต
เปนนิรันตรบราง

เอาภาร
กอสราง
นิจพัตร สงฆแฮ
เริศราราถอย
(Thawipanya, 1979 : 1 : 128)

โคลงยอพระเกียรติ ขางตนไดตีพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพ ทวีปญญาสโมสร ฉบับเดือน
มิถุนายน พุทธศักราช 2447 เปนพระนิพนธของพระเจาบวรวงศเธอ กรมหมื่นสถิตยธํารงสวัสดิ์ พระนิพนธเปนคํา
ประพันธประเภทรายและโคลง จํานวน 41 บท เพื่อทรงยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหออกหนังสือ
พิมพ ทวีปญญา ซึ่งนอกจากจะเปนจุดเริ่มตนของหนังสือพิมพประเภท วารสาร (Sawananon, quoted in case
Thawipanya, 1979 : 1 : ข) แลวนั้น ยังเปนการเปดทางใหนักเขียนไดมีโอกาสเผยแพรผลงานของตนเองตอ
ประชาชน ไมวาจะเปนในรูปแบบรอยแกวและรอยกรอง ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมใหนักเขียนไดแสดงทรรศนะ
ของตนผานงานเขียนรูปแบบดังกลาวแลว ยังเปนการสงเสริมการประพันธรอยกรองที่พระองคทรงใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธรอยกรองสวนพระองคและบทรอยกรองที่นักเขียนตาง ๆ ไดแสดงไว
ในหนังสือดังกลาวดวย
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
แลว ในปพุทธศักราช 2461 ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งเมืองจําลองขึ้น พระราชทานชื่อวา ดุสิตธานี ในบริเวณ
พระราชวังดุสิต โดยมีการทดลองใหบริหารราชการแผนดินตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหออกหนังสือพิมพเผยแพรในเมือง ดุสิตธานี มีชื่อวา ดุสิตสมิต เปนหนังสือพิมพราย
สัปดาห ออกทุกวันเสาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนผูจัดทํา มีนายจายวด (ปาณี ไกรฤกษ)
เปนผูชวย หมอมเจาดุลภากร วรวรรณ หมอมหลวงปน มาลากุล และพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) รวม
มือกันบริหารงาน จําหนายฉบับละ 1 บาท รายไดทั้งหมดที่ไดจากการจําหนายหนังสือนี้นําไปบํารุงราชนาวีไทย
โดยฉบับแรกออกเผยแพรเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2461 (Dusitsamit, 1986 : 2 : ก)
Malakun, Mom Luang (n.d. : 4) ไดกลาวถึงหนังสือ ดุสิตสมิต ไววา "พอจะสรุปได
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วาหนังสือพิมพดุสิตสมิตวางนโยบายที่จะสรางความขบขันใหผูอานสนุก ๆ และลอเลียนคนโนนบางคนนี้บาง แต
ก็มิไดมุงรายอยางใด ลอกันเพื่อสนุก ๆ ความจริงเพือ่ สอนกันทั้งนัน้ "
หนังสือพิมพ ดุสิตสมิต ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหออกเผยแพรในเมือง ดุสิตธานี เพื่อทรงใชเปนสื่อสําหรับการเผยแพรขาวสารในเมืองดัง
กลาวแลว พระองคยังทรงใชหนังสือพิมพเปนเครื่องมือสําคัญในการปลูกฝงระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน
ตลอดจนเปนสื่อสําคัญในการเผยแพรพระราชนิพนธประเภทตาง ๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการประพันธรอยกรอง ซึ่งนอกจากจะมีคุณคาในดานเนื้อหาที่สั่งสอน ตักเตือน ลอเลียน และวิจารณสังคม
แลว ยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการประพันธรอยกรองไปพรอมกันอีกดวย ดังตัวอยางวา
โคลงสุภาษิต
"An two men ride of a horse, one must ride behind."
(จากเรื่องละครชื่อ "มัช อะดู อะเบาต นะทิง," ของเชคสเปยร.)
(โคลงจิตรลดา)
สองคนขึ้นขี่มา
เดียวกัน
คนหนึ่งก็จาํ จะ
ขี่ทาย
ชางเปรียบเหมาะครันจง
ตรองเถิด เพื่อนเอย
คําพูดนี้คลายเครื่อง
สะกิดใจ
ใหคิดวาทุกกิจ
สถาน
พาณิชยและกิจเมือง
ทุกชนิด
ซึ่งชนรวมงานมี
อยูมาก
แกงแยงกันผิดแท
แนนอน
อุทาหรณขี่มา
รวมกัน
ตางจะแยงนัง่ หนา
ไปได
แยงกันขับหันเหียน
มายุง แนนา
ตองมอบหนึ่งใหขบั
จึ่งดี
(Dusitsamit, 1987 : 3 : 131)
โคลงจิตรลดาขางตนเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธไวในหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2462 โดยพระองคทรง
นําสุภาษิตในบทละครเรื่อง "มัช อะดู อะเบาต นะทิง" ของเชคสเปยร ความวา "An two men ride of a horse,
one must ride behind." มาขยายความเปนโคลงจิตรลดา จํานวน 7 บท นอกจากจะทรงมีพระราชประสงคใน
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การสั่งสอนและใหขอคิดเตือนใจแกประชาชนในสมัยนั้นแลว ยังมีพระราชประสงคในการสงเสริมและเผยแพรการ
ประพันธรอยกรองอีกดวย
ดังนั้นกิจการดานหนังสือพิมพของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว มีความเจริญกาวหนาและไดรับความนิยมเปนอยางมาก อาจจะกลาวไดวาเปนยุคเฟองฟูของหนังสือพิมพก็วา
ได กอใหเกิดการผลิตหนังสือพิมพตาง ๆ ออกจําหนายจํานวนมาก ทั้งหนังสือพิมพภาษาไทย เชน จีนโนสยามวาร
ศัพท กรุงเทพเดลิเมล หนังสือพิมพไทย เปนตน หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เชน The Bangkok Times สงผล
ใหเกิดการกระตุนความคิดความอานของคนในสังคม ตลอดจนการออกหนังสือพิมพเพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงาน
รอยกรอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระราชหฤทัยและใหความสําคัญมาโดยตลอดรัช
สมัยของพระองค
5. การพระราชนิพนธตําราประพันธศาสตร
การสงเสริมการประพันธรอยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การพระราชนิพนธตําราประพันธศาสตร ซึ่งพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุต
สาหะอยางยิ่งในการทรงศึกษา คนควา รวบรวม วรรณคดีโบราณ ตลอดจนตําราประพันธศาสตรตั้งแตอดีต และ
ทรงนํามาสรางสรรคเปนพระราชนิพนธอันทรงคุณคาจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระบรมราชาธิบายในการ
ประพันธ และ พระนลคําหลวง ซึ่งผูวิจัยจะไดอธิบายรายละเอียดตอไปนี้
พระบรมราชาธิบายในการประพันธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
ราชนิพนธขึ้นเพื่อใหเปนตําราฝกหัดการแตงโคลงของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง นอกจากนี้พระองคยังทรง
มีพระราชประสงคที่จะทรงรวบรวม ฟนฟู และสรางสรรคการแตงโคลง ดังที่ Intaraporn (2012 : 65) ไดกลาว
วา "หากพิจารณาเนื้อหาของพระราชนิพนธนี้แลว จะพบวาแทจริงแลวพระองคนาจะทรงมีพระราชประสงคในการ
พระราชนิพนธ 3 ประการดังนี้ ไดแก การฟนฟูการแตงโคลงสี่ การรวบรวมแบบแผนการแตงโคลง และการ
สรางสรรคโคลงชนิดใหมจากพื้นฐานของเกา"
เนื้อหาในพระราชนิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการแตงคําประพันธรอยกรอง ดังนี้
1) ความสําคัญและประโยชนของการแตงคําประพันธรอยกรอง
2) ลักษณะการแตงคําประพันธรอยกรองที่ควรละเวนและควรปฏิบัติ
3) ลักษณะการแตงโคลง ไดแก ลักษณะของโคลง การรับสงสัมผัส คําเอกคําโท คํา
สรอย และคํากระทู
4) ตัวอยางของโคลงชนิดตาง ๆ ไดแก โคลงสี่สุภาพ โคลงทัณฑี โคลงกลบท โคลง
กระทู โคลงดั้น โคลงโบราณ และโคลงเยี่ยงโบราณ (โคลงที่ทรงประดิษฐขึ้นใหม)
นอกจากนั้นในดานที่มาของโคลงชนิดตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
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ทรงนํามาจากตําราประพันธศาสตรในอดีต คือ ตําราจินดามณี ของพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช และ กาพยสารวิลาสินี อีกทั้งพระองคยังทรงประดิษฐโคลงขึ้นใหม จํานวน 4 ชนิด ไดแก โคลงวชิรมาลี
โคลงมุกตะมาลี โคลงรัตนะมาลี และโคลงจิตรมาลี โดยทรงนํามาจาก กาพยสารวิลาสินี อันแสดงใหเห็นพระปรีชา
สามารถในดานการประพันธรอยกรองอยางชัดเจน
ถึงแมวาพระราชนิพนธเรื่อง พระบรมราชาธิบายในการประพันธ จะมีความยาวที่ไมมาก
นัก แตก็ถือวาเปนตําราประพันธศาสตรเลมหนึ่งมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการแตงคําประพันธ
ประเภทโคลงชนิดตาง ๆ ซึ่งพระองคทรงรวบรวมโคลงชนิดตาง ๆ มาจัดไวเปนหมวดหมู พรอมทั้งทรงอธิบายชื่อ
โคลง แผนผังคําประพันธ ตลอดจนทรงแสดงตัวอยางของโคลงประเภทนั้น ๆ ดังปรากฏในพระราชนิพนธความวา
ตัวอยางโคลงเหลานี้ โดยมาจากกาพยสารวิลาสินี
(1) วิชชุมาลี (คือโคลงดัน้ นั่นเอง แตไมจาํ กัดเอกโท)

ตัวอยาง

ขาแตพระพุทธเกลา
ลายลักษณะบาทหัดถ
ชนนิกรไหวอาจิณ
ตั้งกระหมอมขานิตย

มุนนิ ทร
วิจติ ร
คืนคํ่า
เทามรณ ฯ
(King Rama VI, 1974 : 22)

ตัวอยางขางตนเปนลักษณะการอธิบายวิธีการแตงโคลงที่ทรงใชอธิบายใน พระราชบรม
ราชาธิบายในการประพันธ จากตัวอยางนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงการแตงโคลง
โบราณที่มีชื่อวา โคลงวิชชุมาลี พระองคทรงนํามาจาก กาพยสารวิลาสินี และทรงอธิบายถึงที่มาของโคลง แผนผัง
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คําประพันธ และยกตัวอยางคําประพันธชนิดนั้น พรอมทั้งทรงพระราชนิพนธเปนตัวอยางประกอบ ซึ่งลักษณะการ
อธิบายเชนนี้ปรากฏใน พระบรมราชาธิบายในการประพันธ โดยตลอดทั้งเรือ่ ง
จะเห็นไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
แตงคําประพันธประเภทโคลงสี่เปนอยางยิ่งและทรงมีพระราชดําริในการฟนฟูการแตงคําประพันธดังกลาวผาน
พระบรมราชาธิบายในการประพันธ โดยเปนการรวบรวมและกําหนดมาตรฐานแบบแผนการแตงโคลงสี่สําหรับเปน
ตัวอยางใหแกผูฝกแตงคําประพันธตอไป ดังที่ Intaraporn (2007 : 157) ไดกลาวถึง พระบรมราชาธิบายในการ
ประพันธ ไววา "พระบรมราชาธิบายในการประพันธเลมนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพยายาม
ที่จะรวบรวมและกําหนดมาตรฐานแบบแผนการแตงโคลงสี่ใหครบถวน และยังพยายามที่จะคิดคนโคลงรูปแบบ
ใหม ๆ ดวยการกําหนดตําแหนงรับสงสัมผัสตางจากโคลงที่มีอยู ซึ่งกลาวไดวาเปนการนําเสนอ "ทางเลือก" ใหแก
ผูฝกหัดแตงโคลงมีแนวทางในการแตงโคลงเพิม่ มากขึ้น"
ดังนั้น พระบรมราชาธิบายในการประพันธ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนพระราชนิพนธเรื่องสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในดานการแตงคํา
ประพันธและทรงเอาพระราชหฤทัยใสในเรื่องดังกลาวเปนที่สุด กอปรพระวิริยอุตสาหะพากเพียรอยางสูงในการ
ทรงศึกษา คนควา รวบรวม และจัดหมวดหมูของโคลงชนิดตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะทรงมีพระราชประสงคที่จะให
พระบรมราชาธิบายในการประพันธ เปนตําราฝกหัดการแตงโคลงของนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงแลว ยัง
เปนการฟนฟูและสรางสรรคการแตงโคลงไปพรอมกันอีกดวย
การสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระองคที่สําคัญอีกประการหนึ่งในดานการพระ
ราชนิพนธตําราประพันธศาสตร ที่นอกจากจะทรงพระราชนิพนธ พระบรมราชาธิบายในการประพันธ แลวยังมี
พระราชนิพนธที่สําคัญ ซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปน ตําราประพันธศาสตร ประเภทปฏิบัติ อีกเลมหนึ่ง คือ พระราช
นิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง
พระนลคําหลวง เปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดย
ทรงแปลความมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษของเซอร โมเนียร โมเนียร-วิลเลียมส (Sir Monier Monier-Williams)
เรื่อง นโลปาขยานบรรพ อันเปนเรื่องที่มีอยูใน คัมภีรมหาภารตะ ของมุนีกฤษณไทวปายน (Satchaphan, 2010 :
12) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่มพระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18
กันยายน พุทธศักราช 2456 ถึง วันเสารที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457 และไดตีพิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อป
พุทธศักราช 2459 โดยพระองคทรงใชระยะเวลาในการตรวจทานและแกไขเพิ่มเติมถึง 2 ป จึงไดตีพิมพเผยแพร
นับไดวา เปนผลงานที่เกิดจากพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่ง (Raksamani, 2016 : 22-23)
พระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง เริ่มตนเรื่องดวย "นมัสกฤติกา" คือบทไหวครู ตอ
ดวย "อารัมภกถา" เพื่อแสดงจุดประสงคของการแตงเรื่องดังกลาว จากนั้น คือ "นิทานวัจนะ" ซึ่งเปนการเลาถึงมูล
เหตุของเรื่อง พระนลคําหลวง และตอจากนั้นเปนการดําเนินเรื่อง พระนลคําหลวง มีความยาวจํานวน 26 วรรค
และจบดวย "อุตตรกถา" (Satchaphan, 2010 : 12-13) นอกจากนี้ในสวนทายของเรื่องยังมีภาคผนวกที่ทรงอธิบาย
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ถึงลักษณะของคําประพันธและลําดับของคําประพันธที่ทรงใชตลอดทั้งเรื่อง อีกทั้งยังมีอภิธานศัพทที่ทรงอธิบาย
ที่มาและความหมายของคําศัพทที่ทรงเลือกใชในพระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง อยางละเอียด
ดังนั้นพระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง ที่นอกจากจะเปนงานเขียนประเภทรอยกรอง
ที่ใหความบันเทิงแลว ยังเปน "ตําราประพันธศาสตร" ไปพรอมกันดวย เห็นไดจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเลือกใชฉันทลักษณรอยกรองของไทยแทบจะทุกชนิดสลับกันไปอยางไพเราะ ทั้ง
กาพย กลอน โคลง ฉันท ราย (Satchaphan, 2010 : 16) นอกจากนี้ Kobbun (2018 : 200-228) ไดกลาวถึง
แนวคิดของพระราชนิพนธเรื่อง พระนลคําหลวง สรุปไดวา พระนลคําหลวง มุงใหความสําคัญตอความหมายของ
คําหลวง วาหมายถึง วิชาเกี่ยวกับการกวีหรือวิชาการแตงหนังสือ ซึ่งพระองคปรารถนาใหบทพระราชนิพนธนี้เปน
แนวทางหรือแบบอยางอันดีของการแตงวรรณคดีที่ดี อีกทั้งคําวา คําหลวง ยังหมายถึง งานกวีนิพนธที่แตงเปนคํา
ประพันธทุกชนิดอีกดวย
จะเห็นไดวาตําราประพันธศาสตร ทั้ง 2 เลม อันไดแก พระบรมราชาธิบายในการ
ประพันธ และ พระนลคําหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธขึ้นมานั้น มีความ
สําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมการประพันธรอยกรอง โดยทรงมีพระราชประสงคใหพระราชนิพนธดังกลาวเปนตํารา
สําหรับฝกหัดแตงคําประพันธแกกุลบุตรในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง นอกจากนี้ยังทรงใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
ประพันธรอยกรอง ซึ่งนอกจากจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความมีอารยธรรมแลว ยังเปนสิ่งที่ควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหการประพันธรอยกรองของไทยนั้นคงอยูสืบไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา การสงเสริมการประพันธรอยกรองของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีอยู 5 ดาน ดังนี้ ประการแรก คือ ทรงศึกษาคนควาและเผยแพรวรรณคดีโบราณ ไดแก
พระราชนิพนธเรื่อง บอเกิดรามเกียรติ์ และ โองการแชงนํ้า ประการตอมา ทรงนําวรรณคดีโบราณมาดัดแปลงและ
สรางสรรคใหม ไดแกพระราชนิพนธเรื่อง สุภาษิตพระรวงคําโคลง โคลงโลกนิติจาํ แลง และ นิราศมะเหลเถไถ
ประการที่สาม คือ ทรงจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อสงเสริมการประพันธ ประการที่สี่ ทรงออกหนังสือพิมพเพื่อเผย
แพรผลงานรอยกรอง คือหนังสือพิมพ ดุสิตสมิต และประการสุดทาย คือ ทรงพระราชนิพนธตําราประพันธศาสตร
คือ พระบรมราชาธิบายในการประพันธ และ พระนลคําหลวง
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการสงเสริมการประพันธรอยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหวั มีอยูดวยกันหลายประการ ไมวาจะเปนในฐานะ นักวรรณคดีศึกษา ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคทรง
คนควาและเผยแพรวรรณคดีโบราณ โดยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงในวรรณคดีโบราณและทรง
มีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่พระองคไดจากการศึกษาอยางเปนเหตุเปนผลและมีหลักฐานสนับสนุนขอ
เท็จจริง ประการตอมา คือ พระองคทรงนําลักษณะเดนของวรรณคดีโบราณในแตละเรื่องมาดัดแปลง โดยทรงมี
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พระราชประสงคที่จะทรงสั่งสอน ตักเตือน และวิพากษวิจารณเหตุการณบานเมืองในรัชสมัยของพระองคผานพระ
ราชนิพนธที่ทรงสรางสรรคขึ้นใหม อีกทั้งการที่พระองคทรงนําวรรณคดีโบราณมาดัดแปลง สรางสรรค และเผย
แพรใหมนั้น ยอมสงผลใหเกิดการหวนกลับมานิยมวรรณคดีโบราณอีกครั้งหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงเผยแพร
วรรณคดีที่ทรงดัดแปลงและสรางสรรคขึ้นใหม ยอมสรางความนาสนใจใหแกผูอานและเกิดการติดตามและคนหา
ตัวบทวรรณคดีโบราณมาศึกษาอีกครั้งหนึง่ ดวย นอกจากนี้ยังทรงกอตั้ง วรรณคดีสโมสร ขึ้นมาเพื่อสงเสริมการ
ประพันธและการใชภาษาไทยใหถูกตอง และประการสุดทาย คือ ทรงพระราชนิพนธตําราประพันธศาสตร เพื่อ
เปนตําราสําหรับฝกแตงคําประพันธรอยกรองกรอง โดยทรงมีพระราชประสงคใหเปนประโยชนแกนักเรียนโรงเรียน
มหาดเล็กหลวงตอไป ดวยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงมีแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการสงเสริม
การประพันธรอยกรองของไทย เพราะทรงถือวาเปนสิ่งทีแ่ สดงใหเห็นถึงความมีอารยธรรมของชาติ โดยตลอด
รัชสมัยของพระองคทรงสงเสริมและใหความสําคัญเกี่ยวกับการประพันธรอยกรอง ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนา
ประเทศชาติใหมีความเจริญวัฒนาประการหนึ่งแลว ยังเปนการกระตุนใหเกิดการอนุรักษและหวนกลับมานิยมการ
ประพันธรอยกรองของไทยอีกดวย
ขอเสนอแนะ

ควรมีการศึกษาการสงเสริมการประพันธรอยแกวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมีสวน
สําคัญตอการทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศของวรรณกรรมในรัชสมัยของพระองคไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
รายการเอกสารอางอิง

Bunkhachorn, T. (1987). Phatthanakan Kansueksa Khonkha Lae Wichai Wannakhadi.
Bangkok: Faculty of Arts, Chulalongkorn University. (In Thai)
Dachadisorn, His Royal Highness Prince. (2000). Khonglokkaniti. Bangkok: Ministry of
Education. (In Thai)
Dusitthani. (1986). Dusitsamit Volume 2. Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation
Under Royal Patronage. (In Thai)
______. (1987). Dusitsamit Volume 3. Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation Under
Royal Patronage. (In Thai)
Fakkhong, S. (1987). Wannakhadi Thai Konrap Itthiphon Tawantok. 2nd ed. Bangkok:
Department of Teacher Education. (In Thai)

46

Journal of the faculty of Arts, Silpakorn University

Volume 42 : Issue 2 (July-December 2020)

Fine Arts Department. (1959). Phraratchawinitchai Nai King Rama VI Rueang
Ongkanchaengnam. Journal of Fine Arts Department, 7, 460-486. (In Thai)
______. (1973). Ruam Wannakhadi 5 Rueang. 3rd ed. Bangkok: Bannakan. (In Thai)
______. (2001). Botlakon Rueang Rammakian Phraratchaniphon Nai King Rama II Lae
Bokoedrammakian Phraratchaniphon Nai King Rama VI. 7th ed. Bangkok: Silpabannakan.
(In Thai)
Intaraporn, W. (2007). Tamratangkhlong: Kansathapanamadtrathan Chanthalak. Journal of
Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 1(2), 144-167. (In Thai)
______. (2012). Phraborommarachathibai Nai Kanpraphan: Phapsathon Naeokhit
Phraratchadamri Rueang Kanpraphan Roikong Khong King Rama VI. Vajiravudh
Ratchapat, (November), 58-75. (In Thai)
King Rama VI. (1974). Phaborommarachathibai Nai Kanpraphan, Khongsupphalakwatrup,
Sakkawachaithale, Sakkawananao, Nirat Malethethai, Phraratchaniphon Khong King
Rama VI. Bangkok: Business Organization of The Teachers’ Council of Thailand.(In Thai)
______. (1985). Suphasit Phraruang Khamkhong. Bangkok: King Vajiravudh Memorial
Foundation. (In Thai)
______. (2013). Lokkaniti Chamlang. 3rd ed. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open
University. (In Thai)
______. (2016). Phranon Khamluang Volume 1. Bangkok: King Vajiravudh Memorial
Foundation under Royal Partronage. (In Thai)
Kobbun, P. (2018). The Poetics: Concept of Khamluang in Phranon Khamluang of King Rama
VI. Journal of Humanities Social Sciences, 35(2), 200-288. (In Thai)
Manisai, C. (2011). Phahulak Nai Nirat Maletheyhai. The Journal of the Royal Institute of Thailand
36(3), 442-455. (In Thai)
Malakun, P., Mom Luang. (1988). King Rama VI. Bangkok: The National Identity Ofﬁce.
______. (n.d.). Dusitsamit Botwitthayu Kachaisiang. Bangkok: Collecting and Rearching
Subcommittee of His Majesty King Vajiravudh's Writings. (In Thai)
Michubot, W. (2014). Somdetphramaha Thiraratchao. Bangkok: sangsanbook. (In Thai)
Pupaka, A. (2010). The Works of King Rama Chulalongkorn and King Vajiravudh: Literature and
NationBuilding. Ph.D. dissertation, Department of Thai, Graduate School, Chulalongkorn
University, Thailand. (In Thai)

47

วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปท่ี 42 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

Raksamani, K. (2016). Phranon Khamluang Phraratchaniphon Nai King Rama VI. Bangkok: King
Vajiravudh Memorial Foundation under Royal Partronage. (In Thai)
Rueangraklikhit, C. (2014). Lokkaniti Chamlang: Kan Datpang Khonglokkaniti Hai Pen
Wannakadi Khamson Thi Mi Laksana Lo Lae Siat Si. Journal of Humanities and Social
Sciences, 6(1) 49-76. (In Thai)
Satchaphan, R. (2010). Wannasilp Nai Wannakhadi Thidairapyokyong Chak Wannakhadi Samoson.
Journal of Humanities and Social Sciences, 2(4), 1-24. (In Thai)
Thawipanya Samoson. (1979). Thawipanya Volume 1. Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya
Foundation Under Royal Patronage. (In Thai)
______. (1980). Thawipanya Volume 2. Bangkok: Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation Under
Royal Patronage. (In Thai)

48

