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อนุภาคในนทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุต : การศกึ ษา
เปรียบเทียบกบั อนุภาคในนทิ านไทย
บทความน้มี งุ่ ศกึ ษาอนุภาคในนทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุตและเปรียบเทียบ
อนุภาคท่ีมีลักษณะเหมือนคล้ายกับอนุภาคในวรรณกรรมนิทานของไทย เพื่อศึกษา
ลักษณะรว่ มของอนุภาคในนทิ านไทย ผลการศกึ ษาพบวา่ น ทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุต
มีอนุภาคทม่ี ลี กั ษณะรว่ มกบั อนุภาคในนทิ านไทยทง้ั 3 ประเภท ได้แก่ อนุภาคดา้ นตวั 
ละคร อนุภาคดา้ นวตั ถุส ง่ิ ของ และอนุภาคดา้ นเหตุการณ์ อนุภาคทม่ี ลี กั ษณะรว่ มกนั แ สดง
ให้เห็นวา่ นทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุตได้เลือกเอาอนุภาคทน่ี า่ สนใจซง่ึ เหมือนคล้ายกบั 
อนุภาควรรณกรรมนทิ านเรือ่ ง อืน่ ๆ มาสรา้ งเรือ่ งเพือ่ ท ำให้เกิดค วามสนุกสนานและอบรม
สัง่ ส อนคนในสงั คม

Abstract

A Study of Thai Literary Motifs: Pra Kawut
This study aims to investigate the motifs used in a Thai verse tale called
Pra Kawut. Comparing the characteristics found in Pra Kawut with other Thai tales,
common motif characteristics within Thai literary works can be analyzed. Interestingly, Pra Kawut shares three common motifs with other Thai tales: characters,
objects and events. These shared motifs indicate that Pra Kawut employs the
common Thai literature motifs; both for entertaining and didactic purposes.

อนุภาคในนิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุต
: การศึกษาเปรียบเทียบกับอนุภาคในนิทานไทย*
วชิรวิชญ์  มั่งมูล**

บทนำ
เรือ่ งพระคาวุตเป็นน ทิ านคำกลอน ต้นฉบับเป็นเอกสารตวั เขียนทยี่ งั ไ ม่เคยตี
พิมพ์มาก่อน  มีจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ชื่อเรื่องพระคาวุต เป็นวรรณกรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดลพบุรี เขียนในสมุดไทยขาว เส้นหมึก ต้นฉบับอยู่ที่สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 2  ชื่อเรื่องพระคาวุท เขียนในสมุด
ไทยดำ เส้นดินสอขาว ต้นฉบับอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ
ทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน  นิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตมีรูปแ บบคำประพันธ์
แบบกลอนนิทาน ขึ้นต้นด้วยวรรครับมีจำนวนคำในวรรค 7-9 คำ และเพิ่มลักษณะ
พิเศษของกลอนด้วยกลบทมธุรสวาทีและสิงโตเล่นหาง จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อ
ความบนั เทิงแ ละสอนใจ กวีเขียนคำอทุ ศิ ข อให้ม อี านิสงส์เป็นผ มู้ ปี ญ
ั ญาวอ่ งไวและบรรลุ
พระนิพพานอันเป็นจุดมงุ่ หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ในดา้ นสมัยท แี่ ต่งพ ิจารณา
จากรูปตัวอักษร อักขรวิธี ตลอดจนพิจารณาจากเนื้อหาและลักษณะคำประพันธ์
สันนิษฐานว่าแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
บทความนเ้ี ป็นสว่ นหนึง่ ของวทิ ยานิพนธ์เรือ่ ง “การศกึ ษาเชิงวเิ คราะห์นทิ านคำกลอนเรือ่ ง
พระคาวุต” โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   วิงวอน  เป็นอ าจารย์ทป่ี รึกษาวทิ ยานิพนธ์
**
นักศึกษาระดับป ริญญามหาบณ
ั ฑิต สาขาวชิ าวรรณคดีไ ทย บัณฑิตว ทิ ยาลัยม หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
1
ต้นฉบับฉบับท่ี 2 เขียนชอ่ื เรือ่ งวา่ พระคาวุท แต่ในบทความนใ้ี ช้วา่ พระคาวุต โดยตลอด
*
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เนื้อหานิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตเป็นแบบนิทานจักรๆ วงศ์ๆ หรือนิทาน
ประโลมโลก มีความสนุกสนาน สำนวนภาษางดงาม แต่วรรณกรรมเรื่องนี้ยังไม่เคย
เผยแพร่แ ละไม่มผี ศู้ กึ ษามากอ่ น การศกึ ษานทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุตในดา้ นอนุภาค
นอกจากเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นต้นฉบับตัวเขียนให้ผู้ที่สนใจศึกษาแล้ว ยัง
ทำให้เห็นล กั ษณะรว่ มทสี่ ำคัญข องนทิ านไทยทงั้ ท เี่ ป็นม ขุ ป าฐะแ ละลายลกั ษณ์ ซึง่ ในที่
นี้มีขอบเขตนิทานภาคกลางเป็นหลัก

เนื้อเรื่องย่อ
ท้าวพิสุริยการครองเมืองมหินมีมเหสีชื่อนางโกมลรัศมี เมื่อนางโกมลรัศมีตั้ง
ครรภ์ได้ 3 เดือนได้ประพาสอุทยานและเผลอหลับไป นกหัสดินได้โฉบนางออกไปจาก
เมือง พระฤๅษีชื่อโฆสิตช่วยเหลือและให้นางโกมลรัศมีอยู่ด้วยจนคลอดโอรสชื่อพระ
คาวุต พระฤๅษีโฆสิตสอนวิชาการต่อสู้และเวทมนตร์คาถาให้ เมื่อพระคาวุตมีอายุได้
7 ปี พระฤๅษีให้พามารดากลับบ้านเมืองโดย พระฤๅษีมอบไม้เท้าวิเศษแก่พระคาวุต
และพัดวิเศษแก่นางโกมลรัศมีไว้ป้องกันอันตราย ระหว่างทางพระคาวุตกับนางโกมล
รัศมีพ บกบั อ มนุษย์ช อื่ เขีย้ วกาง ได้ต อ่ สูจ้ นชนะ เขีย้ วกางพาพระคาวุตก บั น างโกมลรศั มี
ไปหาพระสัญรปัญญูเพื่อขอแก้ววิเศษเดินน้ำ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อและเข้าหยุด
พักบนเกาะ ผีเสื้อน้ำตนหนึ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรเห็นนางโกมลรัศมีก็หลงรักจึงสะกด
และลกั น างไปไว้ในถำ้ ท องใต้ม หาสมุทร นางโกมลรศั มีห ลอกให้ผ เี สือ้ น ำ้ พ าออกมานอก
ถ้ำ แล้วห ลอกให้ผ เี สือ้ น ำ้ ร ำตาม  ผีเสือ้ น ำ้ ใช้พ ดั ว เิ ศษพดั เป็นไ ฟบรรลัยกัลป์ไ หม้ต นเอง
เสียชีวิต นางโกมลรัศมีจึงรอดพ้นและเดินทางต่อมาจนเข้าเมืองพาราณสี ได้รับการ
ช่วยเหลือจากโยคี 4 ตนและบุตรสาว โยคีทั้ง 4 สงสารจึงให้บุตรสาว 4 คนติดตามนาง
โกมลรัศมีไปเพื่อตามหาพระคาวุต
ฝ่ายพระคาวุตเมือ่ ต นื่ ข นึ้ ม าไม่พ บมารดาคอื น างโกมลรศั มีก ต็ ดิ ตามหาจนรวู้ า่ 
ผีเสื้อน้ำขึ้นมาลักนางไป  พระคาวุตเดินท างกลับเมืองเพื่อไปหาพระบิดาและแจ้งข่าว
เรือ่ งมารดาให้พ ระบดิ าทราบเพื่ออ อกตดิ ตามหา พระคาวุตเดินท างหลงเข้าเมืองลงั กา
พบกบั ค าวนิ บ ตุ รเศรษฐีเมืองลงั กา คาวนิ ไ ด้ช วนพระคาวุตไ ปอยูท่ บี่ า้ นตน หลังจ ากนนั้ 
คาวินนำเรื่องขึ้นทูลพระเจ้าจันทรราชเจ้าเมืองลังกา พระเจ้าจันทราชให้นำพระคาวุต
เข้าเฝ้าและพอพระทัยจึงรับพระคาวุตไ ว้เป็นโอรสบุญธรรม
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สินสะกำพี่เลี้ยงพระคาวุตออกติดตามหานางโกมลรัศมีจนพบว่าอยู่ที่เมืองบุ
รำ นางโกมลรศั มีฝ ากสารมาถงึ ท า้ วพสิ รุ ยิ การ ท้าวพสิ รุ ยิ การยกทพั อ อกตดิ ตามหานาง
มาในทะเลผา่ นเมืองเงาะ ซึง่ เป็นด า่ นเมืองบรุ ำและเอาชนะเมืองเงาะได้ เมือ่ เดินท างมา
ถึงป ากน้ำเมืองบรุ ำไม่ส ามารถเข้าเมืองได้เพราะทางแคบ ยายชมี นั ท ะลซี งึ่ อ าศัยอ ยูใ่น
ป่าเมืองบรุ ำจงึ บ อกมนตร์ม หาระเบิดเปิดท างนำ้ ให้ ท้าวพสิ รุ ยิ การอา่ นมนตร์เปิดป ากน้ำ
เข้าไปเมืองบุรำได้สำเร็จ ต้นฉบับจบเพียงนี้

อนุภาคในนิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตเปรียบเทียบกับอนุภาคใน
นิทานไทย
อนุภาค (motif) หมายถึงองค์ประกอบเล็กๆ ในนิทานที่มีลักษณะเด่นเป็น
พิเศษซึ่งทำให้เกิดการจดจำและเล่าสืบทอดต่อ อนุภาคแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ        
1. ตัวละคร ได้แก่ ตัวละครที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ อาจเป็นคน สัตว์ อมนุษย์
ต้นไม้   เช่น แม่มด ยักษ์   นางฟ้า   กินรี แม่เลี้ยงใจร้าย คนหลังค่อม แมวพูดได้              
2. วัตถุส งิ่ ของ  ได้แก่ วัตถุส งิ่ ของทมี่ ลี กั ษณะพเิ ศษหรือแ ปลกผดิ ธ รรมดา เช่น ตะเกียง
วิเศษ  ดาบวิเศษ  ไม้เท้าวิเศษ 3. เหตุการณ์หรือพฤติกรรม  ได้แก่ เหตุการณ์ห รือ
พฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การแปลงร่าง การสาปคนทั้งเมืองให้หลับ น้ำท่วม
โลก นกประหลาดจับคนกิน (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2543: 38)
นิทานคำกลอนเรือ่ งพระคาวุต มีอ นุภาคทนี่ า่ ส นใจทงั้ อ นุภาคดา้ นตวั ล ะคร อนุภาคดา้ น
วัตถุสิ่งของและอนุภาคด้านเหตุการณ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายกับอนุภาคในนิทาน
ไทยเรื่องต่างๆ ดังนี้
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อนุภาคด้านตัวละคร
อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
1. ตัวล ะครกำเนิดในดอกบัว
- นางโกมลรัศมีมีกำเนิดในดอกบัว

2. ฤๅษี
- พระฤๅษีโฆสิต อาจารย์ของนาง
โกมลรัศมีและพระคาวุต
3. พราหมณ์ว ิเศษ
- พระสัญรปัญญูพราหมณ์วิเศษ
4. ผีเสื้อน้ำ
- ยักษ์ผ เี สือ้ นำ้ หวั หน้าพ วกปศี าจนำ้
มีหน้าท ี่รักษามหาสมุทร
5.  เขี้ยวกาง
     - เขี้ยวกาง มีหน้าที่เฝ้าประตูป ่า

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
1. ตัวละครกำเนิดในดอกบัว
- นางสวุ ณ
ั ณะบศุ บาในเรือ่ งจำปาสต่ี น้
- นางปทุมเกสรในเรื่องอภัยทัต
- นางปทุมม าไลยและนางอุบลใน
เรื่องสุวรรณรัตน์
- นางสร้อยสวรรค์ก ับนางสุริยาใน
เรื่องปิ่นทอง
2.  ฤๅษี
- พระบรมธรรม์ฤๅษีในเรื่องพิมพ์
สวรรค์
    - ฤๅษีมหาจุลในเรื่องลิ้นทอง
    - ฤๅษีตาไฟในเรื่องวัฒนวงศ์
3.  พราหมณ์วิเศษ
- พราหมณ์วเิ ศษเรือ่ งจนิ ดาสรุ ยิ วงศ์
- พราหมณ์วิเศษ 3 คนในเรื่อง
พระอภัยมณี
4.  ผีเสื้อน้ำ / ผีเสื้อสมุทร
- ผีเสื้อน ้ำในเรื่องสุวรรณหงส์
- ผีเสื้อส มุทรในเรื่องพระอภัยมณี
- ยักษ์พรายกะสนิ ธ ใ์ นเรือ่ งวงศ์ส วรรค์
5.  เขี้ยวกาง
    - เขี้ยวกางในเรื่องแก้วพิสดาร
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อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
6. เงาะ
- พญาเงาะกะเต็นน ายดา่ นเมืองบรุ ำ
7. นกยักษ์
- นกหัสดิน
8. นกพูดภาษามนุษย์ได้
- นกพูดก ับสินสะกำในคราวที่เดิน
ทางไปเมืองบุรำ

177

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
6. เงาะ
- เงาะป่าในเรื่องสุวรรณเลขา
- เงาะป่าในเรื่องพิกุลท อง
- เงาะสองพี่น้องในเรื่องศรนรินทร์
7. นกยักษ์
- นกหัสดินในเรื่องธนูขรรค์        
- นกอินทรีในเรื่องคาวี              
- ปักษาวายุภัตรใ์นเรื่องมณีส ุริยง        
8. นกพูดภาษามนุษย์ไ ด้
- นกสาลิกาเรื่องแก้วกิริยา
- นกแก้วและนกสาลิกาเรื่อง
ศิลป์ศาสตร์
- นกในเรื่องวัฒนวงศ์

อนุภาคดา้ นตวั ล ะครในเรือ่ งพระคาวุต มีต วั ล ะครทเี่ ป็นท งั้ ม นุษย์ อมนุษย์ และ
สัตว์ อนุภาคตัวละครที่เป็นมนุษย์จะมีลักษณะพิเศษ เช่น พระฤๅษีมีญาณวิเศษ             
มีเวทมนตร์ค าถา หรือก ารมกี ำเนิดในดอกบัว จะเห็นว า่ อ นุภาคตวั ล ะครเอกมกี ำเนิดใน
ดอกบัวปรากฏในนิทานไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอนุภาคการกำเนิดใน
ลักษณะที่คล้ายกัน เช่น เรื่องจำปาแก้วจำปาทอง นางจำปาแก้วจำปาทองกำเนิดใน
ดอกจำปา เรื่องชินราช นางสร้อยเสาวรสกำเนิดในดอกไม้   เรื่องวงศ์สวรรค์ นางระษี
ทอนกำเนิดในดอกจัน หรือเรื่องไชยทัต นางอุทุมพรเกิดในผลมะเดื่อ เป็นต้น
อนุภาคตวั ล ะครผเี สือ้ ส มุทรในนทิ านเรือ่ ง อืน่ ๆ ผีเสือ้ ส มุทรเป็นเพศหญิง อาศัย
อยู่ในมหาสมุทรและแม่น้ำ เป็นผู้มักมากในกามารมณ์ เมื่อเห็นพระเอกก็เกิดหลงรัก
และหาวธิ ตี า่ งๆ ทีจ่ ะลกั พาตวั พระเอกไป แต่ผ เี สือ้ ส มุทรในเรือ่ งพระคาวุตเป็นเพศชาย
มีบ ทบาทและพฤติกรรมเหมือนกบั ผ เี สือ้ ส มุทรในนทิ านเรือ่ งอนื่ ๆ ซึง่ ส าเหตุท ผี่ เี สือ้ น ำ้ 
ในเรือ่ งพระคาวุตเป็นช ายนา่ จ ะมาจากการปรับอ นุภาคให้เข้าก บั เนือ้ เรือ่ งเพราะตวั ล ะคร
เอกเป็นหญิงงามจึงต้องเป็นผีเสื้อน้ำผู้ชายมาลักพาไป ในด้านอนุภาคเรื่องเงาะพบว่า
ในนทิ านไทยเงาะเป็นค นทมี่ ผี มหยิก ผิวด ำอาศัยในปา่ ในนทิ านเรือ่ ง อืน่ ๆ เงาะมกั ห ลง
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รักต วั ล ะครเอกและมบี ทบาทในการลกั พาตวั หรือช ว่ ยเหลือให้ร อดพ้นจ ากอนั ตราย แต่ใน
เรือ่ งพระคาวุตเป็นพญาเงาะและมบี ริวาร แต่ละคนลว้ นมคี วามเก่งกล้าสามารถ มีบทบาท    
ในการช่วยเหลือต ัวละครเอก
อนุภาคเกี่ยวกับนก ในนิทานเรื่องอื่นๆ ปรากฏนกยักษ์ เช่น นกหัสดิน นก
การวิก นกอินทรี นกปักษาวายุภัตร์ นกยักษ์มีบทบาทในการทำให้ตัวละครเอก
พลัดพรากจากกันโดยการโฉบหรือคาบไป นอกจากนี้เรื่องคาวีมีนกอินทรีสองผัวเมีย
เข้าม าจบั ค นในเมืองกนิ เป็นอ าหาร ในเรือ่ งพระคาวุตป รากฏนกยกั ษ์ช อื่ น กหสั ดินม งี วง
เหมือนช้าง อกและเท้าเหมือนราชสีห์ มีบทบาทในการโฉบตัวละครเอกให้พลัดพราก
จากกันแต่ไม่ปรากฏพฤติกรรมจับมนุษย์กินเป็นอาหาร ส่วนอนุภาคเรื่องนกอื่นๆ ใน
นิทานเรื่องอื่น เป็นน กที่รู้ภาษามนุษย์ได้แก่ นกแขกเต้า นกสาลิกา นกแก้ว โดยนกจะ
เป็นผ ชู้ ว่ ยตวั ล ะครเอก เช่นบ อกเรือ่ งราวตา่ งๆให้ต วั ล ะครเอกรบั ร ู้ ช่วยเหลือให้พ ระเอก
กับนางเอกพบกัน ในเรื่องพระคาวุตมีอนุภาคนกรู้ภาษามนุษย์โดยนกได้ช่วยแจ้งข่าว
ให้ตัวละครทราบ

อนุภาคด้านของวิเศษ
อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
1. ไม้เท้าวิเศษ
- ไม้เท้าวิเศษของพระคาวุต

2. แก้ววิเศษ
- แก้วมณีวิเศษอมแล้วเดินบนน้ำได้
และป้องกันอันตรายจากสัตว์น้ำ
3. พัดวิเศษ
- พัดวิเศษโบกเป็นไฟบรรลัยกัลป์

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
1. ไม้เท้าวิเศษ
- ไม้เท้าวิเศษในเรื่องพระสมุทร
- ไม้เท้าต น้ ช ต้ี ายปลายชเ้ี ป็นในเรือ่ ง
อภัยทัต
- ไม้เท้าวิเศษในเรื่องการเกด
2. แก้ววิเศษ
- แก้วมณีว เิ ศษในเรือ่ งเรือ่ งจนั ทรสรุ ยิ า
- แก้วม ณีวิเศษในเรื่องจักรกฤษณ์
- ดวงแก้วว ิเศษในเรื่องนางอุทัย
3. พัดวิเศษ
- พัดว ิเศษโบกเป็นไฟในเรื่องจินดา
สุริยว งศ์

อนุภาคในนทิ านคำกลอนเรือ่ งพระคาวุต : การศกึ ษาเปรียบเทียบกบั อนุภาคในนทิ านไทย   

อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
4. เรือวิเศษ
- เรือพ ยนต์ที่เสกด้วยเวทมนตร์ใช้
เดินท างในอากาศ
5. ถ้ำ/หาดที่มีอัญมณี
- ถ้ำที่มีแต่ทองของผีเสื้อน้ำ     
- หาดที่เต็มไปด้วยอัญมณี
6. มนตร์ส ะกด
- มนตร์ข องผีเสื้อน้ำใช้ส ะกดนาง
โกมลรัศมีและพระคาวุตให้หลับ
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อนุภาคในนิทานอื่นๆ
4. เรือวิเศษ
- สำเภายนต์ในเรื่องกายเพ็ชร์
- เรือพยนต์ในเรื่องสุวรรณสิน
- เรือวิเศษในเรื่องแก้วหน้าม้า
5. ถ้ำ/หาดที่มีอัญมณี
- ถ้ำว เิ ศษมดี วงแก้วมณีในเรือ่ งไกรทอง
- ถ้ำเพชรนลิ จนิ ดาในเรือ่ งสวุ รรณหงส์
- ภูเขาเพชรนิลจ ินดาในเรื่องพระ
อภัยมณี
6. มนตร์ส ะกด
- มนตร์ของทา้ วสเุ มรุจกั รวรรดิเรือ่ ง
พระสมุทร
- มนตร์ข องรณพักตร์เรื่องกายแก้ว
- มนตร์ของพระสุวรรณสินเรื่อง
สุวรรณสิน

อนุภาคด้านของวิเศษในนิทานเรื่องอื่นๆ ที่มาของของวิเศษส่วนใหญ่ได้มา
จากผวู้ เิ ศษ เช่น เทวดา ฤๅษี พราหมณ์  ของวเิ ศษมอี านุภาพทำให้บ คุ คลธรรมดากลับ
มีอิทธิฤทธิ์ อนุภาคเรื่องไม้เท้าวิเศษในนิทานเรื่องอื่นๆ เป็นไม้เท้าวิเศษที่เอาไว้ต่อสู้
กับศ ตั รู บางเรือ่ งมคี ณ
ุ สมบัตติ น้ ช ตี้ ายปลายชเี้ ป็น ในนทิ านเรือ่ งพระคาวุตม ไี ม้เท้าว เิ ศษ
เป็นอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูแต่ไม่มีคุณสมบัติในการชี้ให้คนตายหรือชี้ให้ฟื้นคืนชีพ  
นอกจากนี้ยังมีการปรับคุณสมบัติของพัดในการโบกเป็นลมมาโบกเป็นไฟซึ่งเรื่อง     
พระคาวุตกับเรื่องจินดาสุริยวงศ์มีอนุภาคเรื่องพัดวิเศษเหมือนกัน ส่วนอนุภาคเรื่อง
แก้วมณีวิเศษในนิทานเรื่องอื่นๆ มักมีคุณสมบัติสารพัดนึก เช่น อมแล้วส ามารถเหาะ
ได้ ใช้เนรมิตร า่ งกายให้ม รี ปู ร า่ งงดงาม ใช้ส อ่ งเพือ่ ห าทรัพย์ส มบัติ ใช้ช บุ ช วี ติ เรือ่ งพระ
คาวุต แก้วมณีมีความวิเศษเมื่ออมแล้วสามารถเดินบนน้ำได้และคุ้มภัยจากสัตว์น้ำ
ลักษณะของอนุภาคเรื่องแก้วเดินน้ำน่าจะมาจากการที่ตัวละครต้องเดินทางข้าม
มหาสมุทรจึงต้องมีแก้ววิเศษ เพื่อให้ตัวละครสามารถเดินบนน้ำกลับบ้านเมืองได้
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อนุภาคเรือพ ยนต์ค อื เรือว เิ ศษทผี่ กู ข นึ้ ด ว้ ยเวทมนตร์ค าถา มีค ณ
ุ สมบัตลิ อยไปในอากาศ
ในนทิ านเรือ่ ง อืน่ ๆ มีอ นุภาคเรือพ ยนต์ สำเภายนต์ เรือว เิ ศษ นอกจากนใี้ นเรือ่ งสวุ รรณ
หงส์ยนต์และเรื่องวงศ์สวรรค์ มีอนุภาคเกี่ยวกับของวิเศษที่เกิดขึ้นจากเวทมนตร์แล้ว
ใช้เดินท างไปในอากาศแต่เป็นส ัตว์คือหงส์ยนต์ ในเรื่องพระคาวุตมีเรือพยนต์สามารถ
ใช้เดินทางไปได้ในอากาศ
อนุภาคเรื่องของสถานที่วิเศษที่มีแต่เพชรนิลจินดา ในนิทานเรื่องอื่นๆ เป็น
ถ้ำที่มีแต่ทองและอัญมณี หรือภูเขาที่มีแต่เพชรนิลจินดา ในเรื่องพระคาวุตมีอนุภาค
เรื่องถ้ำที่มีแต่ทองและหาดที่มแี ต่อัญมณี  อนุภาคมนตร์สะกดในนิทานเรื่อง อื่นๆ และ
เรื่องพระคาวุตปรากฏตรงกันคือการใช้เพื่อสะกดให้หลับ โดยผู้ที่ใช้มนตร์นั้นมีจุด
ประสงค์ในการลักพาตัวบุคคล หรือเข้าไปสำรวจเหตุการณ์ต่างๆ

อนุภาคด้านเหตุการณ์
อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
1. การเรียนวิชากับพระฤๅษี
     - พระคาวุตเรียนวิชากับพระฤๅษี
  โฆสิต

2. อนุภาคการพลัดพราก
2.1 การถูกยักษ์ลักพาตัว
   - ผีเสื้อน ้ำลักนางโกมลรัศมี
    ไปไว้ที่ถ้ำ

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
1.  การเรียนวิชากับพระฤๅษี  
- พระทินวงศ์เรียนวิชากับฤๅษีใน
เรื่องทินวงศ์
- ลิ้นทองเรียนวิชากับฤๅษีในเรื่อง
ลิ้นทอง
- จักรแก้วเรียนวิชากับฤๅษีในเรื่อง
จักรแก้ว
2.  อนุภาคการพลัดพราก
2.1  การถูกยักษ์ลักพาตัว
- นางยักษ์ลักพาพระสมุทรใน
เรื่องพระสมุทร  
- นางยักษ์ลักพาดารานิกรใน
เรื่องเบญจมาสทอง
- รณพักตร์ลักพากายแก้วเรื่อง
กายแก้ว
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อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
     2.2  การถูกนกยักษ์โฉบ    
- นางโกมลรัศมีถูกนกหัสดิน
  โฉบออกจากเมือง
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อนุภาคในนิทานอื่นๆ
  2.2  การถูกนกยักษ์โฉบหรือคาบ
       - ปักษาวายุภัตร์โฉบมณี
  สุริยงเรื่องมณีส ุริยง  
      - นกอินทรีคาบพระชินุรัตน์
ในเรื่องชินราช
- นกหัสดินโฉบโอรสนาง
ประไพสุริยาเรื่องธนูขรรค์
3. การช่วยเหลือ
3 การช่วยเหลือ
3.1 เทวดาช่วยเหลือม นุษย์
3.1 เทวดาช่วยเหลือมนุษย์
- เทวดาช่วยเหลือนางโกมล
- เทวดาช่วยพระวัฒนวงศ์ใน
  เรื่องวัฒนวงศ์
  รัศมีและพระคาวุต
    3.2  ฤๅษีช ่วยเหลือมนุษย์
3.2   ฤๅษีช ่วยเหลือมนุษย์
- พระฤๅษีโฆสติ แ ละโยคีท ง้ั 4        - พระฤๅษีแ ปลงสารช่วยพระ
  รถในเรื่องพระรถ
ช่วยเหลือนางโกมลรัศมีและ
       - พระฤๅษีช ่วยพระอุเทนให้
พระคาวุต
  ครองเมืองในเรื่องอุเทน
       - พระฤๅษีช ่วยชิณุรัตน์จ าก
  นกอินทรีในเรื่องชินราช
     3.3  นกช่วยเหลือมนุษย์
3.3   นกช่วยเหลือมนุษย์
- นกบอกทางเมืองบุรำให้สิน        - นกสาลิกาช่วยพระพรรณ
  รังสีในเรื่องแก้วกิริยา
  สะกำทราบ
       - นกแก้วช่วยท้าวรัตชังใน
  เรื่องศิลป์ศาสตร์
- นกแขกเต้าช่วยเดโชชัยใน
  เรื่องเดโชชัย
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อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
4. การแปลงกายเป็นนก
- ยายชมี นั ทะลแี ปลงกายเป็นกาเผือก

5. การแปลงเป็นเทวดา
- ผีเสื้อน้ำแปลงกายเป็นเทวดา

6. การปลอมตัวเป็นชาย
- นางจันทะเวหน นางเสาวรีและ
นางภารณี ปลอมเป็นชายเพือ่ หลอก
 นางกำนัลเมืองบุรำ

7. การผจญภัย
- พระคาวุตต่อสู้กับผีเสื้อน้ำ
- พระคาวุตต่อสูก้ ับเขี้ยวกาง

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
4. การแปลงกายเป็นนก
- ลิ้นท องแปลงกายเป็นน กสาลิกา
ในเรื่องลิ้นทอง
- กายเพ็ชร์แ ปลงกายเป็นนกใน
เรื่องกายเพ็ชร์
- นางโกมลกัลยาแปลงกายเป็นนก
ในเรื่องพระโมลี
5. การแปลงเป็นเทวดา
- ท้าวสิงหลแปลงกายเป็นเทวดาใน
เรื่องศรนรินทร์
- ยักษ์แปลงกายเป็นพ ระอินทร์ใน
เรื่องกายเพชร์
6. การปลอมตัวเป็นช าย
- นางเสาวภาคปลอมเป็นช ายใน
เรื่องพระโมลี
- นางสวุ รรณดาราปลอมเป็นชายใน
เรื่องพระมณีส ุริยง
- นางสร้อยมาลีปลอมเป็นชายใน
เรื่องโคมทอง
7. การผจญภัย
- พระกฤษราวงศ์ต่อสู้กับยักษ์ใน
เรื่อง กฤษราวงศ์
    - สุวรรณรัตน์ต่อสู้กับพระยายักษ์
ในเรื่องจำปาสี่ต้น    
- จันท โครบรบกับยักษ์พยนต์ใน
เรื่องจันทโครบ  
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8. การสมพาสที่ผิดธ รรมชาติ
8.1   การสมพาสกับนางที่กำเนิด
     ในดอกบัว
- ท้าวพิสุริยการสมพาส กับ
นางโกมลรัศมี

    8.2   การสมพาสกับปลา/เงือก
- ผีเสื้อน ้ำสมพาสกับปลา
- เทวดาช่วยพระกฤษราวงศ์
ในเรื่องกฤษราวงศ์
- เทวดาช่วยดลใจพระสุวรรณ
เลขาในเรือ่ งสวุ รรณเลขา      
8.3 การสมพาสกับกินรี
- เขีย้ วกางสมพาสกับกินรี

9. การหลอกลวงเพือ่ ทำร้าย
     - นางโกมลรัศมีหลอกให้ผเี สือ้ น้ำรำ
จนเหนือ่ ยแล้วนำพัดวิเศษมาพัดเป็นไฟ
ไหม้ผเี สือ้ น้ำเองเสียชีวติ

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
8. การสมพาสทผี่ ิดธรรมชาติ
8.1 การสมพาสกับนางที่กำเนิด
ในดอกบัว
- อภัยทัตสมพาสกับนางปทุม
  เกสรในเรื่องอภัยทัต
- พินสุริยาสมพาสกับนางสุริยง
  ในเรื่องปิ่นทอง
- ลักษณวงศ์สมพาสกับนางทิพ
    เกสรในเรื่องลักษณวงศ์
8.2 การสมพาสกับปลา/เงือก
- ทศกัณฐ์สมพาสกับนางปลาใน
  เรื่องรามเกียรติ์
- พระอภัยมณีส มพาสกับ
  นางเงือกในเรื่องพระอภัยมณี
  อนุภาคในเรื่องพระคาวุต
  อนุภาคในนิทานอื่นๆ
8.3 การสมพาสกับกินรี
- เขี้ยวกางสมพาสกับกินรี
   ในเรื่องสุริวงศ์
- พระสธุ นสมพาสกบั นางมโนห์รา
  ในเรื่องมโนห์รา
- สิงหไกรภพสมพาสกับกินรีใน
  เรื่องสิงหไกรภพ
9. การหลอกลวงเพื่อทำร้าย
- พระนารายณ์แปลงหลอกนนทก
ให้รำจนใช้นว้ิ เพชรของตนชีต้ นเอง
ล้มลงในเรื่องรามเกียรติ์
    - พหลวิชัยลวงและสังหารท้าวสันนุ
ราชในเรื่องคาวี
    - นางอุทัยหลอกนางฉันนาจนเสีย
ชีวิตในเรื่องนางอุทัย
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10.  การพยายามหลีกหนี

      - นางโกมลรศั มีรำบชู าพระอศิ วร
   เพือ่ คดิ หนทางหนี

อนุภาคในนิทานอื่นๆ
    - พหลวิชัยลวงและสังหารท้าวสันนุ
ราชในเรื่องคาวี
    - นางอุทัยห ลอกนางฉันนาจนเสีย
ชีวิตในเรื่องนางอุทัย
10.  การพยายามหลีกหลี
    - นางมโนห์รารำบูชายัญแล้วบิน
หนีในเรื่องมโนห์รา
    - พระรถเสนมอมเหล้านางเมรีเพื่อ
หนีในเรื่องรถเสน
    - พระอภัยมณีล วงผีเสื้อสมุทรเพื่อ
หนีในเรื่องพระอภัยมณี

อนุภาคด้านเหตุการณ์ นิทานเรื่องพระคาวุตและนิทานเรื่องอื่นๆ มีอนุภาค
เรื่องตัวละครเอกเรียนวิชากับพระฤๅษี สาเหตุของอนุภาคนี้น่าจะมาจากพระฤๅษีเป็น
ผูม้ วี ชิ าอาคม รักษาศลี แ ละชว่ ยเหลือค นดี ส่วนอนุภาคเรือ่ งการพลัดพรากในนทิ านเรือ่ 
งอื่นๆ และเรื่องพระคาวุต ปรากฏการพลัดพรากอันมีสาเหตุมาจากยักษ์แ ละนกยักษ์  
และอนุภาคเทวดาช่วยเหลือมนุษย์ ในนิทานเรื่องอื่นๆ ปรากฏในลักษณะของเทวดา
ช่วยเหลือปกป้องตัวละครเอก ให้อาวุธวิเศษ นำพาตัวละครเอกไปถึงจุดหมายปลาย
ทางได้ถ กู ต อ้ งหรือพ บกบั ค นทกี่ ำลังต ดิ ตามหา  ในเรือ่ งพระคาวุตป รากฏอนุภาคเทวดา
ช่วยเหลือตัวละครเอกโดยการดลใจให้เดินทางไปพบกับผู้ช่วยเหลือและปกป้องจาก
อันตรายต่างๆ ส่วนอนุภาคเรื่องพระฤๅษีช่วยเหลือมนุษย์ โดยการให้ที่พักอาศัย ให้
ของวิเศษ หรือช่วยเหลือจากอันตรายต่างๆ ส่วนอนุภาคเรื่องสัตว์ช่วยเหลือมนุษย์ใน
นิทานเรือ่ ง อืน่ ๆ ปรากฏอนุภาคนกเป็นผ ชู้ ว่ ยตวั เอกให้ไ ด้พ บกนั ห รือบ อกเรือ่ งราวตา่ งๆ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเรื่องพระคาวุตปรากฏอนุภาคนกช่วยบอกเรื่องราวของพระ
คาวุตให้แก่พระพี่เลี้ยงทราบ
อนุภาคเรื่องการแปลงกายจากมนุษย์เป็นนกในนิทานเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การ
แปลงเป็นนกสาลิกา นกอินทรี โดยมีจุดป ระสงค์เพื่ออำพรางร่างกายที่แท้จริงแ ละเพื่อ
การเดินทางได้ส ะดวก ในเรื่องพระคาวุตมีการแปลงเป็นกาขาว และอนุภาคการแปลง
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กายเป็นเทวดา นิทานเรื่องอื่นๆ ปรากฏอนุภาคการแปลงเป็นเทวดาเพื่อลวงศัตรูใน
เรือ่ งพระคาวุตป รากฏอนุภาคการแปลงเป็นเทวดาเพือ่ ล วงให้ห ลงใหลในรปู ร า่ งหน้าตา
ที่งดงาม นอกจากนี้อนุภาคเรื่องการปลอมตัวเป็นช ายในนิทานเรื่องอื่นๆ มีการปลอม
เป็นชายเพื่อออกรบ เพื่อผจญภัย เพื่อพรางร่างกายอันแท้จริง และหลบหนี ในเรื่อง
พระคาวุตปรากฏอนุภาคการปลอมเป็นช ายเพื่อลวงให้หลงรัก
อนุภาคเรื่องต่อสู้กับยักษ์ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านเมือง หรือระหว่าง
การติดตามหาผู้ที่พลัดพราก สาเหตุการต่อสู้กับยักษ์ในนิทานเรื่องอื่นมีหลายประการ
เช่น ความต้องการมนุษย์ไปเป็นค ู่ครอง ความต้องการมนุษย์ไ ปเป็นอาหาร การลักพา
ธิดายักษ์ไปเป็นคู่ครอง ส่วนเรื่องพระคาวุตมีสาเหตุมาจากยักษ์ต้องการตัวละครเอก
ไปเป็นภ รรยา ส่วนอนุภาคการสมพาสทผี่ ดิ ธ รรมชาติในนทิ านเรือ่ งอนื่ ไ ด้แก่ การสมพาส
กับนางที่มีกำเนิดในดอกบัว การสมพาสระหว่างมนุษย์กับสัตว์ การสมพาสระหว่าง
มนุษย์ก ับอมนุษย์ การสมพาสระหว่างอมนุษย์กับอมนุษย์ เป็นต้น ในเรื่องพระคาวุต
ปรากฏอนุภาคเรือ่ งการสมพาสระหว่างมนุษย์ก บั น างผมู้ กี ำเนิดในดอกบัว ยักษ์ก บั ก นิ รี
ยักษ์ก ับปลา  อนุภาคเรื่องการหลอกลวงและทำร้าย ปรากฏในลักษณะของการหลอก
ลวงเพื่อหลบหนี การช่วยเหลือ การต่อสู้ และการแก้แค้น ส่วนอนุภาคเรื่องการหลีก
หนีในนิทานเรื่องอื่นๆ ปรากฏเรื่องการออกอุบายเพื่อหลีกหนีจากการถูกกักขังหน่วง
เหนี่ยว ได้แก่ การมอมเหล้า การหลอกให้อีกฝ่ายไปจำศีล ในเรื่องพระคาวุตกับเรื่องม
โนห์ราปรากฏอนุภาคเรื่องการพยายามหลีกหนีตรงกันคือการทำทีร่ายรำเพื่อคิดหา
ทางหนี
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สรุป
อนุภาคด้านตัวละครในนิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุตมีลักษณะเหมือนกับ
วรรณกรรมนทิ านของไทย ได้แก่ม กี ารใช้ต วั ล ะครทมี่ ลี กั ษณะพเิ ศษ เช่น มีอ ำนาจเหนือ
ธรรมชาติ มีว ิชาความรู้ และมักเป็นต ัวแทนของฝ่ายดี นอกจากนี้ยังใช้สัญลักษณ์ข อง
นางผมู้ กี ำเนิดในดอกบัวส อื่ ถ งึ ค วามดงี าม ความบริสทุ ธิซ์ งึ่ เป็นค ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษของตวั 
ละครเอก  แต่ในทางกลับกันตัวละครที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว มีนิสัยดุร้าย มักมาก
ในกามคุณ เช่น ยักษ์ ปีศาจ อมนุษย์ต่างๆ มักเป็นต ัวแทนของฝ่ายร้ายกระทำให้ตัว
ละครเอกได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการพลัดพราก ในส่วน
อนุภาคตวั ล ะครสงั เกตได้ว า่ ต วั ล ะครทเี่ ป็นฝ า่ ยรา้ ยมกั ม อี ำนาจ มีอ ทิ ธิฤทธิแ์ ม้เป็นส ตั ว์
ก็ไม่ใช่สัตว์ธรรมดา เช่น นกยักษ์ แต่ในที่สุดก็ต้องแพ้ความดีคือฝ่ายตัวละครเอก
อนุภาคด้านของวิเศษในนิทาน ปรากฏขึ้นเพื่อความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง
เพิม่ ค วามวเิ ศษเหนือธ รรมชาติให้แ ก่ต วั ล ะคร และเพิม่ ค วามเก่งก ล้าส ามารถให้ต วั ล ะคร
ในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ส่วนที่มาของของวิเศษมักได้จากผวู้ ิเศษที่เป็นอ าจารย์
เช่น ฤๅษี พราหมณ์ หรือผ วู้ ิเศษอื่นๆ
อนุภาคเรื่องการพลัดพรากซึ่งมีสาเหตุมาจากนกยักษ์และยักษ์ แสดงให้เห็น
ถึงการเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายที่เข้ามาทำให้ช ีวิตของตัวละครทุกข์ลำบาก แสดง
ให้เห็นถึงอุปสรรคที่ยากลำบากไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะผู้เป็นสาเหตุ
ล้วนแต่เป็นผู้มีอำนาจและอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ธรรมดา ส่วนอนุภาคการหลีกหนีแ ละ
การหลอกลวงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวละครเอกที่คิดหาวิธีหลอกลวงและ
หลบหนีไปจากศัตรู ส่วนการฝ่าฟันอุปสรรคของตัวเอก ไม่ว่าจะชนะอุปสรรคได้ด้วย
ความสามารถของตนหรือม ผี ชู้ ว่ ยเหลือ โดยอนุภาคเรือ่ งการชว่ ยเหลือ ผูช้ ว่ ยเหลือส ว่ น
ใหญ่เป็นผ วู้ เิ ศษ มีค ณ
ุ ค วามดี มีศ ลี ธ รรม แสดงถงึ ก ารเป็นต วั แทนของคณ
ุ ค วามดที ชี่ ว่ ย
เหลือเกื้อกูลมนุษย์หรือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ย ากให้พ้นหรือบรรเทาจากความทุกข์ร้อน
อนุภาคอกี อ นุภาคหนึง่ ท เี่ รือ่ งพระคาวุตแ ละนทิ านไทยเรือ่ ง อืน่ ๆ นิยมรว่ มกนั 
คืออนุภาคการสมพาสกับนางที่เกิดในดอกบัว คนไทยรับเอาความคิดเรื่องผู้มีบุญเกิด
ในดอกบัวม าจากอนิ เดียซ งึ่ ม ที งั้ ห ญิงแ ละชาย แต่ไ ทยรบั เอาแต่ค ติห ญิงท เี่ กิดในดอกบัว
โดยเฉพาะนางปทุมาวดี ซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ในไตรภูมิพระร่วง อนุภาคเรื่องนางเกิดใน
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ดอกบัวส ะท้อนให้เห็นท ัศนคติของชายที่มีต่อหญิงในอุดมคติคือเป็นหญิงง าม มีความ
บริสุทธิ์และมีความดีงาม เปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดในโคลนตมแต่มาเบ่งบานเหนือ
น้ำส่งกลิ่นหอมและสวยงามโดยปราศจากการเปรอะเปื้อนของโคลนตม ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของดอกบัวตามความเชื่อที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนา (ปรียารัตน์     
เชาวลิตประพันธ์, 2549: 161)
นิทานคำกลอนเรือ่ งพระคาวุต มีอ นุภาคทมี่ คี วามเหมือนกบั ว รรณกรรมนทิ าน
เรือ่ ง อืน่ ๆ ในภาคกลางเป็นจ ำนวนมาก  มีก ารเลือกใช้อ นุภาคให้เข้าก บั เนือ้ เรือ่ งตวั อย่าง
เช่น เรื่องแก้วมณีในนิทานเรื่องอื่นๆ มีคุณสมบัติในการชุบชีวิต การใช้เหาะ หรือมี
คุณสมบัติสารพัดนึก เรื่องพระคาวุตเลือกอนุภาคที่พาเดินบนน้ำได้ เพื่อปรับเข้ากับ
เนือ้ เรือ่ งทตี่ วั ล ะครเอกตอ้ งฝา่ ฟันอ ปุ สรรคขา้ มมหาสมุทรกลับบ า้ นเมือง  หรือเรือ่ งของ
ผีเสือ้ น ำ้ ในนทิ านเรือ่ ง อืน่ ๆ ผีเสือ้ น ำ้ จ ะเป็นห ญิง แต่ในนทิ านเรือ่ งพระคาวุตผ เี สือ้ น ำ้ จ ะ
เป็นชาย เพราะให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่ตัวละครเอกฝ่ายหญิงต้องฝ่าฝันอุปสรรคจึงต้องมี
ผีเสื้อชายมาทำให้เกิดการพลัดพราก นิทานคำลอนเรื่องพระคาวุตมีโครงสร้างแบบ
จักรๆ วงศ์ๆ ที่คนไทยคุ้นเคย กล่าวคือมีการเรียนวิชา การพลัดพราก ผจญอุปสรรค
การพยายามแก้ปัญหา และสุดท้ายแสดงให้ว่าการทำดีย่อมได้ดี การทำชั่วย่อมได้ชั่ว
และธรรมะยอ่ มเป็นฝ า่ ยมชี ยั อนุภาคในเรือ่ งพระคาวุตส อดคล้องกบั โครงสร้างดงั ก ล่าว
เน้นย ำ้ ค วามนยิ มอนุภาคเหล่าน ใี้ นนทิ านไทยโดยเฉพาะภาคกลาง ซึง่ น อกจากมงุ่ ค วาม
สนุกสนานแล้วยังมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนคนในสังคมอีกด้วย
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