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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์พัฒนาการการผจญภัยของตัว
ละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ ในวรรณคดีแบบฉบับของไทย
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์ตัวละครเอกชาย 27 ตัวจากวรรณคดีแบบฉบับ
43 เรื่อง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สมัยอยุธยาตอนต้น ตัว
ละครเอกชายผจญภัยเพือ่ ตนเองและเพือ่ ผูอ้ นื่ สมัยอยุธยา
ตอนกลาง ตัวละครเอกชายผจญภัยเพื่อตนเองและเพื่อ
ผู้อื่น แต่การผจญภัยเพื่อตนเองมีมากกว่าในสมัยอยุธยา
ตอนต้น สมัยอยุธยาตอนปลายมีเฉพาะการผจญภัยเพื่อ
ผู้อื่น สมัยธนบุรี มีเฉพาะการผจญภัยเพื่อตนเอง สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ตัว
ละครเอกชายยังคงผจญภัยเพือ่ ตนเองและเพือ่ ผูอ้ นื่ แต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นพบการผจญภัยของตัวละครเอกชาย
มากกว่า และมีมากกว่าสมัยก่อนหน้านั้นอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง การที่ตัวละครเอกชาย
ผจญภัยน้อยกว่า เพราะมีการปรับแปลงวรรณคดีแบบฉบับ
ให้อยูใ่ นรูปแบบการแสดงแบบตะวันตกซึง่ ลดทอนคุณสมบัติ
ของวรรณคดีแบบฉบับ อย่างไรก็ดี วรรณคดีแบบฉบับได้
รับความนิยมสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา นอกจากนี้ การ
ปรับแปลงชาดกหรือเรือ่ งเล่าระดับสามัญชนให้เป็นวรรณคดี
แบบฉบับ และการแฝงคติธรรมไว้ในเนื้อหาเป็นการยก
1
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ระดับวรรณคดี และท�ำให้การผจญภัยของตัวละครเอกชาย
ในฐานะวีรบุรุษเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : ตัวละครเอกชาย / การผจญภัย / วีรบุรุษ /
วรรณคดีแบบฉบับของไทย

Abstract

This research aims to analyze the development
of the adventures of the main male characters as
heroes in Thai classical literatures from the Ayutthaya
to the middle Rattanakosin periods. The researchers
analyzed 27 main male characters from 43 classical
literary pieces. The results of the research can be
concluded that in the early Ayutthaya period, the
motifs of the adventures of the main male characters
are both for themselves and for others. In the middle
Ayutthaya period, the adventures of the main male
characters are still for themselves as well as for
others but more for themselves under various aspects
than those in the early Ayutthaya period. Then
in the late Ayutthaya period find only adventures
for others. In the Thonburi period, there are only
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ประเด็นเกีย่ วกับตัวละครเอกชายเป็นทีส่ นใจศึกษากัน
มากประเด็นหนึ่ง จากการส�ำรวจข้อมูลมีงานวิจัย 3 กลุ่ม
ได้แก่ การศึกษาตัวละครและองค์ประกอบของวรรณคดี
แบบฉบับ การศึกษาเฉพาะตัวละคร และการศึกษาตัว
ละครกับสังคมและวัฒนธรรม มีข้อสังเกตว่ายังไม่มีการ
ศึกษาพัฒนาการการผจญภัยของตัวละครเอกชายในฐานะ
วีรบุรุษในวรรณคดีแบบฉบับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าศึกษา
นอกจากนี้ สิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้วรรณคดีแบบฉบับโดดเด่น
มีอรรถรส ไม่น่าเบื่อหน่าย หากแต่น่าตื่นเต้นเร้าใจ คือ
เรื่องราวการผจญภัยของตัวละครเอกชาย อาจเป็นเพราะ
ค่านิยมของสังคมไทยมีการยกย่องและให้ความส�ำคัญกับ
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จึงท�ำให้วรรณคดีแบบฉบับของไทย
ที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน
การที่ผู้ประพันธ์ก�ำหนดการผจญภัยลักษณะต่าง ๆ
ให้แก่ตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทยเป็น
ประเด็นทีน่ า่ สนใจศึกษา กอปรกับการแสดงความกล้าหาญ
ในระหว่างการผจญภัยเป็นคุณสมบัติประการส�ำคัญของ
วีรบุรุษ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการการผจญภัย
ของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ ในวรรณคดีแบบ-ฉบับ
ของไทย
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adventures for themselves. Notably, in the early
and in the middle Rattanakosin periods, the motifs
of the adventures of the main male characters are
again for themselves and for others; however, the
adventures are obviously found more in the early
Rattanakosin period and more than those in the
previous time. Meanwhile, in the middle of the
Rattanakosin period, the adventures of the main male
characters appear to be less due to the adaptation
of Western performances into the classical literature
resulting in a reduction of the characteristics of the
classical literature. The classical literature has been
popular since the Ayutthaya period. Moreover, the
adaptation of the allegory into classical literatures
along with the hidden morale in a melodrama literature
type or in storytelling or in folklores. This upgrades
literature and makes the adventures of the main
male characters as heroes widely known up-to-now.

วรรณคดีแบบฉบับของไทยทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงก่อนได้
รับอิทธิพลรูปแบบวรรณกรรมจากประเทศตะวันตก ส่วน
ใหญ่มีทั้งที่เป็นวรรณคดีบทละคร วรรณคดีนิทานนิยาย
และวรรณคดีศาสนา เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า วรรณคดีแบบฉบับ
ของไทยทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่
หลายมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปจั จุบนั
ปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนท�ำให้วรรณคดีแบบฉบับของไทยมี
คุณค่าและน่าสนใจเป็นอย่างมากคงจะเป็นที่องค์ประกอบ
ของวรรณคดี (ถวัลย์ มาศจรัส, 2545 : 156-173) ส่วน
ที่ส�ำคัญมากที่สุด คือ ตัวละคร (อิราวดี ไตลังคะ, 2543
: 49-59; และกฤตยา ณ- หนองคาย, 2556 : 13) ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าสนใจให้พิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพ ลักษณะนิสยั และบทบาทกับสถานภาพ โดย
เฉพาะตัวละครเอกชาย ซึ่งจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะนิสัยที่จ�ำเพาะกว่าตัวละครตัวอื่น ตลอดจน
ด�ำเนินบทบาทที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดไปตามโครงเรื่อง
ที่ผู้ประพันธ์ได้ก�ำหนดไว้

เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการการผจญภัยในฐานะวีรบุรุษ
ของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั น�ำกรอบแนวคิดเกีย่ วกับการผจญภัยของวีรบุรษุ
ตามทฤษฎีของลีมมิง (David Adams Leeming) และ
แคมเบลล์ (Joseph Campbell) มาปรับประยุกต์ใช้ใน
การ-วิเคราะห์พฒ
ั นาการการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ ของตัว
ละครเอกชายในวรรณคดีแบบ-ฉบับของไทย ทั้งนี้ จ�ำแนก
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การผจญภัยเพื่อตนเองและ        
การผจญภัยเพื่อผู้อื่น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผจญภัยของตัว
ละครเอกชาย ผูว้ จิ ยั คัดเลือกมาเฉพาะทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้อง
กับการผจญภัยของตัวละครเอกชายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ตัวละครเอกชายที่ปรากฏในวรรณคดีแบบฉบับของไทย
ทั้งนี้ เอกสาร 2 เรื่องเป็นเอกสารต่างประเทศ ส่วนงาน
วิจัยมีเพียงเรื่องเดียว ดังนี้
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“Mythology: the Voyage of the Hero” ของ David
Adams Leeming (1998) ลีมมิงมีแนวคิดว่าการผจญภัย
ของวีรบุรุษซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นไปเพื่อบรรลุความ
ส�ำเร็จในชีวติ ทัง้ ทางกายและทางจิต ดังนัน้ ลีมมิงจึงจ�ำแนก
เหตุการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับการผจญภัยของวีรบุรุษออกเป็น
8 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เหตุอัศจรรย์และการถือก�ำเนิด
และการซ่อนตัวในวัยเด็ก เช่น พระนางสิริมหามายาและ
พระพุทธเจ้า นางกุนตีและกรรณะ พระนางมารีและพระ
เยซู เป็นต้น ตอนที่ 2 วัยเด็ก การริเริม่ และนิมิตศักดิส์ ทิ ธิ์
เช่น พระกฤษณะ โอดิสซีอุส พระพุทธเจ้า เป็นต้น ตอน
ที่ 3 การเตรียมพร้อม การเข้าฌาน การล้มเลิกและการ
ปฏิเสธ เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู โมเสส โอดิสซีอุสและ
อะคิลิส เป็นต้น ตอนที่ 4 การทดสอบและการแสวงหา
เช่น นางสีดา พระเยซู เป็นต้น ตอนที่ 5 ความตายและ
ผู้รับเคราะห์แทน เช่น พระเยซู โอดิน เป็นต้น ตอนที่
6 การตกลงไปสู่ยมโลก เช่น พระเยซู โมเสส โอดิสซี
อุส เป็นต้น ตอนที่ 7 การคืนชีพและการถือก�ำเนิดใหม่
เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู เป็นต้น และตอนที่ 8 การขึ้น
สวรรค์ การยกย่องบูชาและการไถ่คืน เช่น โมเสส อับรา
ฮัม พระพุทธเจ้า พระเยซู เป็นต้น
“The Hero with a Thousand Faces” ของ Joseph
Campbell (2008) แคม-เบลล์เชื่อว่าเทพปกรณัมเป็น
แหล่งก�ำเนิดของศิลปวิทยาการและรูปแบบสังคมของมนุษย์
กอปรกับการเรียนรู้ศาสนาและแนวคิดเชิงจิตวิทยาท�ำให้
เกิดแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกชนชาติมีจิตใต้ส�ำนึกร่วมกัน ดัง
จะเห็นได้จากลักษณะร่วมกันของวีรบุรุษจากเรื่องเล่าของ
ชาติต่าง ๆ แคมเบลล์จึงวางแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษและ
ขั้นตอนการผจญภัยของวีรบุรุษ โดยจ�ำแนกออกเป็น 3
ขั้นตอน คือ การออกเดินทาง การครอบครูและการเดิน
ทางกลับ นอกจากนี้ แคมเบลล์แบ่งประเภทของวีรบุรุษ
ออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.วีรบุรุษนักรบ 2.วีรบุรุษนักรัก
3.วีรบุรุษจักรพรรดิและทรราชย์ 4.วีรบุรุษผู้ไถ่ถอนหรือผู้
กอบกู้โลก และ 5.วีรบุรุษนักบุญ
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบอาร์คีไทพ์ใน
วรรณคดี: กรณีศกึ ษาจากนิทานพระอภัยมณีคำ� กลอนและ
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โอดิสซี” ของ ปพักตร์อร ธรรมกวินทิพย์ (2556) ผู้วิจัย
วิเคราะห์เปรียบเทียบพระอภัยมณีกบั โอดิสซีโดยใช้ทฤษฎี
การผจญภัยของวีรบุรษุ ของแคมป์เบลล์ ผลการวิจยั สรุปได้
ว่า การผจญภัยของพระอภัยมณี มีการเรียงล�ำดับตามขั้น
ตอนการผจญภัยของวีรบุรุษ พบ 16 ขั้นตอน ทั้งนี้ ไม่มี
ขั้นตอนที่ 15 คือ การข้ามธรณีประตูของการกลับคืน ใน
ส่วนของขั้นตอนถนนแห่งการทดสอบทดลอง พบ 19 ครั้ง
ขัน้ ตอนการช่วยเหลือจากพลังเหนือธรรมชาติ พบ 12 ครัง้
ในส่วนของการวิเคราะห์อาร์คีไทพ์วีรบุรุษตามแนวคิดของ
แคมพ์เบลล์กบั โวกเลอร์ สรุปได้วา่ พระอภัยมณีมคี ณ
ุ สมบัติ
ของวีรบุรุษ 3 ประเภท คือ วีรบุรุษในฐานะนักรบ วีรบุรุษ
ในฐานะจักรพรรดิและวีรบุรุษทริกสเตอร์ ส�ำหรับแนวคิด
การคิดที่แตกต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตก พบ 3
ประเด็น คือ 1.ตะวันออกมองจิตในแง่ปรัชญา ตะวันตก
มองจิตในแง่จิตวิทยา 2.ตะวันออกมีมุมมองหันเข้าสู่ด้าน
ใน ตะวันตกมีมุมมองหันออกสู่ด้านนอก และ 3.ตะวัน
ออกให้ความส�ำคัญกับกลุ่ม ตะวันตกให้ความส�ำคัญกับ
ปัจเจกบุคคล
จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจะศึกษาเพื่อ
น�ำมาปรับประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดส�ำหรับการวิเคราะห์
การผจญภัยของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษ ซึ่งมี 2
ลักษณะ คือ การผจญภัยเพื่อตนเองและการผจญภัยเพื่อ
ผู้อื่น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์พัฒนาการการผจญภัยใน
ฐานะวีรบุรษุ ของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของ
ไทย ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดย
ก�ำหนดขอบเขตของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอบเขตของข้อมูล
ตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทยทีผ่ วู้ จิ ยั
น�ำมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวน 27 ตัว จาก
วรรณคดีแบบฉบับจ�ำนวน 43 เรื่อง ดังแสดงในตารางต่อ
ไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายชือ่ ตัวละครเอกชายและวรรณคดีแบบฉบับตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
สมัย

มหาชาติคำ�หลวง

วรรณคดีแบบฉบับ

ตัวละครเอกชาย
พระเวสสันดร

สมัยอยุธยาตอนต้น

กาพย์มหาชาติ
ลิลิตพระลอ
เสือโคคำ�ฉันท์

สมัยอยุธยาตอนกลาง

สมุทรโฆษคำ�ฉันท์ (ตอนต้น)
อนิรุทธคำ�ฉันท์
พระมาลัยคำ�หลวง
ศิริวิบุลกิตติ์
บทละครเรื่องสังข์ทอง
บทละครเรื่องรามเกียรติ์
ลิลิตเพชรมงกุฎ
อิเหนาคำ�ฉันท์
บทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทละครเรื่องอุณรุท
บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บทละครเรื่องดาหลัง
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
มหาชาติคำ�หลวง
บทละครนอกเรื่องคาวี

สมัยอยุธยาตอนปลาย
สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

บทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
บทละครนอกเรื่องไกรทอง
บทละครนอกเรื่องมณีพิชัย (ตอนปลาย)
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
นิทานคำ�กลอนเรื่องโคบุตร
นิทานคำ�กลอนเรื่องสิงหไกรภพ
นิทานคำ�กลอนเรื่องพระอภัยมณี
นิทานคำ�กลอนเรื่องลักษณวงศ์
นิทานคำ�กลอนเรื่องจันทโครบ
บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
บทละคอนพระลอนรลักษณ์
สมุทรโฆษคำ�ฉันท์ (ตอนปลาย)
สรรพสิทธิ์คำ�ฉันท์

พระเวสสันดร
พระลอ
พระพหลวิไชย
พระคาวี
พระสมุทรโฆษ
พระอนิรุทธ
พระมาลัย
พระศิริวิบุลกิตติ์
พระสังข์
พระราม
พระเพชรมงกุฎ
อิเหนา
พระราม
พระอุณรุท
อิเหนา
อิเหนา
พระเวสสันดร
พระราม
อิเหนา
พระเวสสันดร
พระหลวิชัย
พระคาวี
พระไชยเชษฐ์
พระสังข์
ไกรทอง
พระมณีพิชัย
ขุนแผน
พระโคบุตร
พระสิงหไกรภพ
พระอภัยมณี
พระลักษณวงศ์
พระจันทโครบ
พระสังข์ศิลป์ชัย
พระเวสสันดร
พระลอ
พระสมุทรโฆษ
พระสรรพสิทธิ์
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ตารางที่ 1 แสดงรายชือ่ ตัวละครเอกชายและวรรณคดีแบบฉบับตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
สมัย
สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (ต่อ)

สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง

วรรณคดีแบบฉบับ
พระสุธนคำ�ฉันท์
สุธนูคำ�ฉันท์
อุเทนคำ�ฉันท์
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
บทละคอนนอกเรื่องมณีพิไชย (ตอนต้น)
พระลอคำ�กลอน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมวรรณคดีแบบ
ฉบับของไทย โดยคัดเลือกวรรณคดีแบบฉบับเฉพาะรูป
แบบที่เป็นร้อยกรองและเน้นเนื้อหาการผจญภัยของตัว
ละครเอกชายเป็นส�ำคัญ โดยพิจารณาวรรณคดีไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์พฒ
ั นาการการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ
ของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง โดยศึกษา
และสังเกตลักษณะการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ ของตัวละคร
เอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทยแต่ละสมัยแล้วจึง
วิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาวะของลักษณะการผจญภัย ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการผจญภัย เช่น การเพิ่ม หรือ
การตัดทอน หรือการคง-อยูข่ องลักษณะการผจญภัย ทัง้ นี้
จะแสดงให้เห็นว่าการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ ของตัวละคร
เอกชายเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้วรรณคดีแบบฉบับของไทย
ยังคงได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปและอภิปรายผล

จากทีว่ เิ คราะห์พฒ
ั นาการการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ
ของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับของไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง สามารถ
สรุปและอภิปรายผล โดยในส่วนของการสรุปผล ผู้วิจัย
จ�ำแนกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ลักษณะการผจญ
ภัยในฐานะวีรบุรุษของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบ
ฉบับของไทย มี 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ การผจญภัยเพื่อ
ตนเองและการผจญภัยเพื่อผู้อื่น และพัฒนาการการผจญ
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ตัวละครเอกชาย
พระสุธน
พระสุธนู
พระเจ้าอุเทน
พระราม
พระเวสสันดร
พระมณีพิไชย
พระลอ

ภัยในฐานะวีรบุรุษของตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบ
ฉบับของไทย ดังต่อไปนี้

สรุปผล

1. ลักษณะการผจญภัยในฐานะวีรบุรษุ ของตัวละคร
เอกชายในวรรณคดีแบบ-ฉบับของไทย
1.1 การผจญภัยเพื่อตนเอง
สมัยอยุธยาตอนต้น พบการผจญภัยเพื่อตนเองของ
ตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษ 1 ลักษณะย่อย คือ พระ
ลอผจญภัยเพื่อไปหาคนรัก โดยพระลอเดินทางไปหาพระ
เพื่อนพระแพงที่เมืองสรอง
สมัยอยุธยาตอนกลาง พบการผจญภัยเพือ่ ตนเองของ
ตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ 3 ลักษณะย่อย ได้แก่ การ
ผจญภัยเพื่อเสี่ยงโชค พบการผจญภัยของ พระพหลวิไชย
และพระคาวี การผจญภัยเพื่อชิงนาง พบการผจญภัยของ
พระพหลวิไชยและพระคาวี พระสมุทรโฆษและพระอนิรทุ ธ
และการผจญภัยขณะท่องเที่ยว พบการผจญภัยของพระ
สมุทรโฆษและพระอนิรุทธ
สมัยธนบุรี พบการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละคร
เอกชายในฐานะวีรบุรุษ 3 ลักษณะย่อย ได้แก่ การผจญ
ภัยเพื่อชิงนาง พบการผจญภัยของพระรามและอิเหนา
การผจญภัยขณะท่องเที่ยว พบการผจญภัยของพระเพชร
มงกุฎ ส่วนการผจญภัยเพื่อรักษาเกียรติยศ พบการผจญ
ภัยของพระราม
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบการผจญภัยเพื่อ
ตนเองของตัวละคร-เอกชายในฐานะวีรบุรุษ 10 ลักษณะ
ย่อย ได้แก่ การผจญภัยเพื่อไปหาคนรัก พบการ-ผจญภัย
ของพระอุณรุท อิเหนา (ดาหลัง) อิเหนา (พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระ-พุทธเลิศหล้านภาลัย) พระไชยเชษฐ์
ไกรทอง ขุนแผน พระสิงหไกรภพ พระลักษณวงศ์ พระ

ลอ พระสรรพสิทธิ์ พระสุธนและพระสุธนู การผจญภัยเพือ่
เสีย่ งโชค พบการผจญภัยของพระสังข์และพระโคบุตร การ
ผจญภัยเพือ่ ชิงนาง พบการผจญภัยของพระราม (พระราช
นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
พระอุณรุท อิเหนา (ดาหลัง) พระรามและอิเหนา (พระ
ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) พระ
หลวิชัยและพระคาวี ขุนแผน พระโคบุตร พระจันทโครบ
พระสรรพสิทธิ์ พระสุธน พระสุธนูและพระเจ้าอุเทน การ
ผจญภัยขณะท่องเที่ยว พบการผจญภัยของพระอุณรุท
อิเหนา (ดาหลัง) และพระสมุทรโฆษ (ตอนปลาย) การ
ผจญภัยเพือ่ รักษาเกียรติยศ พบการผจญภัยของพระอุณรุท
พระหลวิชยั และพระคาวี และพระอภัยมณี การผจญภัยเพือ่
เรียนวิชา พบการผจญภัยของพระอภัยมณี พระจันทโครบ
และพระสรรพสิทธิ์ การผจญ-ภัยเพือ่ ตามหาคนรัก โดยไม่มี
จุดหมายปลายทาง พบการผจญภัยของอิเหนา (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
อิเหนา (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย) พระมณีพิชัย พระอภัยมณี พระลักษณวงศ์ พระ
สมุทรโฆษ (ตอนปลาย) และพระสุธนู การผจญภัยขณะ
หลบหนี พบการผจญภัยของอิเหนา (ดาหลัง) พระสังข์
ขุนแผน พระสิงหไกรภพ พระลักษณวงศ์ พระสุธนู และ
พระ-เจ้าอุเทน การผจญภัยเพราะถูกขับไล่ พบการผจญ
ภัยของพระราม (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระสังข์ ขุนแผนและพระอภัย
มณี และการผจญภัยเพราะถูกลักพาตัว พบการผจญภัย
ของพระสิงหไกรภพและพระเจ้าอุเทน
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง พบการผจญภัยเพื่อ
ตนเองของตัวละคร-เอกชายในฐานะวีรบุรุษ 2 ลักษณะ
ย่อย ได้แก่ การผจญภัยเพื่อไปหาคนรัก พบการผจญภัย
ของพระลอ และการผจญภัยขณะท่องเที่ยว พบการผจญ
ภัยของพระมณีพิไชย
1.2 การผจญภัยเพื่อผู้อื่น
สมัยอยุธยาตอนต้น พระเวสสันดรผจญภัยเพือ่ บุคคล
อืน่ ด้วยการ-บ�ำเพ็ญทานบารมี โดยสละสิง่ ทีร่ กั ยิง่ เพือ่ บรรลุ
พระโพธิญาณซึง่ จะท�ำให้หวนกลับมาช่วยสรรพสัตว์ให้พน้
จากวัฏสงสารได้ในอนาคตกาล
สมัยอยุธยาตอนกลาง พบการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัว
ละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษ 1 ลักษณะ คือ การผจญภัย
เพื่อครอบครัว มี 1 ลักษณะย่อย คือ การผจญภัยเพื่อ
ช่วยเหลือญาติพี่น้อง พบการผจญภัยของพระพหลวิไชย
สมัยอยุธยาตอนปลาย พบการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของ

ตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษ 3 ลักษณะ ได้แก่ การ
ผจญภัยเพื่อครอบครัว มี 1 ลักษณะย่อย คือ การผจญภัย
เพือ่ ตอบแทนพระคุณ พบการผจญภัยของพระศิรวิ บิ ลุ กิตติ์
การผจญภัยเพื่อนางอันเป็นที่รัก มีลักษณะย่อย คือ การ
ผจญภัยเพื่อคนรัก พบการผจญภัยของพระสังข์ ส่วนการ
ผจญภัยเพื่อบุคคลอื่น มี 1 ลักษณะย่อย คือ การผจญภัย
เพื่อโปรดสัตว์ พบการผจญภัยของพระมาลัย
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่
ของตัวละครเอก-ชายในฐานะวีรบุรุษ 3 ลักษณะ คือ การ
ผจญภัยเพือ่ ครอบครัว มี 2 ลักษณะย่อย คือ การผจญภัย
เพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง พบการผจญภัยของพระหลวิชัย
ขุนแผน พระสิงหไกร-ภพและพระสังข์ศลิ ป์ชยั และการผจญ
ภัยเพือ่ ตอบแทนพระคุณ พบการผจญภัยของพระรามและ
อิเหนา (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช) อิเหนา (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย) พระลักษณวงศ์และ พระสุธนู
การผจญภัยเพือ่ นางอันเป็นทีร่ กั มี 1 ลักษณะย่อย คือ การ
ผจญภัยเพื่อคนรัก พบการผจญภัยของพระสังข์ ส่วนการ
ผจญภัยเพื่อบุคคลอื่น มี 2 ลักษณะย่อย คือ การผจญภัย
เพื่อบ�ำเพ็ญบารมี พบการผจญภัยของพระเวสสันดร และ
การผจญภัยเพือ่ ช่วยชีวติ พบการผจญภัยของขุนแผนและ
พระโคบุตร
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง พบการผจญภัยเพื่อผู้
อื่นของตัวละคร-เอกชายในฐานะวีรบุรุษ 2 ลักษณะ คือ
การผจญภัยเพื่อครอบครัว มีลักษณะย่อย คือ การผจญ
ภัยเพือ่ ตอบแทนพระคุณ พบการผจญภัยของพระราม และ
การผจญภัยเพือ่ บุคคลอืน่ มีลกั ษณะย่อย คือ การผจญภัย
เพื่อบ�ำเพ็ญบารมี พบการผจญภัยของพระเวสสันดร
2. พัฒนาการการผจญภัยในฐานะวีรบุรุษของตัว
ละครเอกชายในวรรณคดี-แบบฉบับของไทย
พัฒนาการการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอก
ชายในฐานะวีรบุรุษในวรรณคดีแบบฉบับของไทยสมัย
อยุธยา สรุปได้ว่า พบการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละคร
เอกชายในฐานะวีรบุรษุ ในวรรณคดีแบบฉบับทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากทั้งวรรณคดีประโลมโลกและวรรณคดีชาดกที่แต่งขึ้น
เพื่อมุ่งแสดงวิถีชีวิตของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษ
พระโพธิสัตว์ แต่มีเนื้อหาเชิงประโลมโลก มีลักษณะเป็น
นิทาน วรรณคดีแบบฉบับสมัยนีบ้ างเรือ่ งเน้นอ่านเพือ่ ความ
เพลิดเพลิน แต่บางเรือ่ งน�ำไปใช้สำ� หรับการแสดงเพือ่ ท�ำให้
เกิดความประทับใจต่อผู้เสพวรรณคดี ดังนั้น การผจญภัย
เพือ่ ตนเองของตัวละคร-เอกชายในฐานะวีรบุรษุ สมัยอยุธยา
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จึงมี 4 ลักษณะ ได้แก่ การผจญภัยเพื่อไปหาคนรัก การ
ผจญภัยเพื่อเสี่ยงโชค การผจญภัยเพื่อชิงนาง และการ
ผจญภัยขณะท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่มี
การผจญภัยเพือ่ ตนเองของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ
เนือ่ งจากวรรณคดีแบบฉบับสมัยดังกล่าวได้รบั อิทธิพลจาก
วรรณคดีชาดก ผู้แต่งจึงสอดแทรกคติธรรมไว้ในการผจญ
ภัยเพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชาย
พัฒนาการการผจญภัยเพือ่ ตนเองของตัวละครเอกชาย
ในสมัยธนบุรี พบว่า การผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละคร
เอกชายมีความคล้ายกับในสมัยอยุธยา กล่าวคือ การผจญ
ภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอกชายมี 2 ลักษณะที่เหมือน
กับในสมัยอยุธยาตอนกลาง ได้แก่ การผจญภัยเพือ่ ชิงนาง
และการผจญภัยขณะท่องเที่ยว ทั้งนี้ เป็นเพราะลักษณะ
การผจญภัยเช่นนั้นสร้างอรรถรสให้กับการด�ำเนินเรื่อง
นอกจากนี้ การผจญภัยของพระราม พระอนิรุทธ (หรือ
พระอุณรุท) และอิเหนาเป็นการแสดงในรูปแบบละคร
ในที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยอยุธยาตอนปลาย
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ,
2508: 10-17) ทีส่ ำ� คัญคือการทีก่ ารผจญภัยเพือ่ ตนเองของ
ตัวละคร-เอกชายในสมัยธนบุรมี ลี กั ษณะเหมือนกับในสมัย
อยุธยาดังทีก่ ล่าวมาเป็นเพราะผู้แต่งวรรณคดีแบบฉบับใน
สมัยธนบุรสี ว่ นหนึง่ เป็นชาวอยุธยา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ- กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, 2508: 124-126) จึงมี
การน�ำวรรณคดีแบบฉบับทีเ่ คยใช้เล่นละครหรือเป็นทีน่ ยิ ม
ในสมัยอยุธยา ได้แก่ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ บทละคร
เรือ่ งอิเหนา และลิลติ เพชรมงกุฎ มาฟืน้ ฟูขนึ้ ในสมัยธนบุรี
โดยให้มีความสอดคล้องกับการน�ำไปใช้เป็นวรรณคดีการ
แสดงและวรรณคดีนทิ าน ส่วนการผจญภัยเพือ่ ตนเองของ
ตัวละครเอกชายในสมัยธนบุรที แี่ ตกต่างกับในสมัยอยุธยา
อย่างเห็นได้ชัด คือ ไม่มีการผจญภัยเพื่อไปหาคนรักและ
การผจญภัยเพื่อเสี่ยงโชค นอกจากนี้ ยังพบการผจญภัย
เพือ่ ตนเองของตัวละครเอกชายในวรรณคดีประโลมโลกทีไ่ ด้
รับอิทธิพลจากวรรณคดีของต่างประเทศ ได้แก่ บทละคร
เรือ่ งรามเกียรติ์ ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากอินเดีย และบทละคร
เรื่องอิเหนา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย
มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังนั้น จึงพบการผจญภัยเพื่อรักษา
เกียรติยศซึ่งเพิ่งปรากฏในสมัยนี้
พัฒนาการการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอก
ชายในฐานะวีรบุรุษในวรรณคดีแบบฉบับของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สรุปได้วา่ พบลักษณะการผจญภัยเพือ่
ตนเองของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ เพิม่ มากกว่าใน
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สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรอี ย่างชัดเจน กล่าวคือ นอกจาก
มีการผจญภัยเพื่อตนเอง 5 ลักษณะ ได้แก่ การผจญภัย
เพือ่ ไปหาคนรัก การผจญภัยเพือ่ เสีย่ งโชค การผจญภัยเพือ่
ชิงนาง การผจญภัยขณะท่องเที่ยว และการผจญภัยเพื่อ
รักษาเกียรติยศแล้ว ยังมีการผจญภัยเพื่อตนเองเพิ่มอีก
5 ลักษณะ ได้แก่ การผจญภัยเพื่อเรียนวิชา การผจญภัย
เพื่อตามหาคนรัก การผจญภัยขณะหลบหนี การผจญภัย
เพราะถูกขับไล่ และการผจญภัยเพราะถูกลักพาตัว ทั้งนี้
เป็นเพราะช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นช่วงสร้างบ้านแปง
เมือง มีการฟืน้ ฟูวรรณคดี-แบบฉบับทีเ่ คยได้รบั ความนิยม
แพร่หลายในสมัยอยุธยา ซึง่ มีทงั้ วรรณคดีแบบฉบับทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศและวรรณคดีแบบฉบับ
ดั้งเดิมของไทย และมีการ-สร้างสรรค์วรรณคดีแบบฉบับ
เรื่องใหม่เป็นจ�ำนวนมาก
พัฒนาการการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอก
ชายในฐานะวีรบุรษุ ในวรรณคดีแบบฉบับสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง พบว่า มีลกั ษณะการผจญภัยเพือ่ ตนเองของตัว
ละครเอกชายน้อยกว่าสมัยอยุธยา สมัยธนบุรีและสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวคือ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การ
ผจญภัยเพื่อไปหาคนรักและการผจญภัยขณะท่องเที่ยว
อย่างไรก็ดี วรรณคดีแบบฉบับเรื่องที่ยังคงปรากฏในสมัย
นี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยา นอกจากนี้
การที่มีลักษณะการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอก
ชายที่ไม่หลากหลายเพราะมีการปรับแปลงการน�ำเสนอ
เนือ้ หาของวรรณคดีแบบฉบับบางเรือ่ งในช่วงสมัยนีใ้ ห้มรี ปู
แบบตะวันตก เช่น บทละครดึกด�ำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์
บทละคร- ดึกด�ำบรรพ์เรื่องอิเหนา บทละครดึกด�ำบรรพ์
เรื่องสังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น จึงท�ำให้วรรณคดีบางเรื่องขาด
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นวรรณคดีแบบฉบับ
พัฒนาการการผจญภัยเพื่อผู้อื่นในฐานะวีรบุรุษของ
ตัวละครเอกชายในวรรณคดีแบบฉบับสมัยอยุธยา สรุปได้
ว่า สมัยอยุธยาตอนต้นและสมัยอยุธยาตอนกลางพบการ
ผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอกชายมี 1 ลักษณะเหมือน
กัน แต่มีการน�ำเสนอเนื้อหาแตกต่างกัน โดยสมัยอยุธยา
ตอนต้นน�ำเสนอเนือ้ หาเชิงศาสนา จึงเป็นการผจญภัยเพือ่
บุคคลอืน่ โดยผจญภัยเพือ่ บ�ำเพ็ญบารมี แต่สมัยอยุธยาตอน
กลางน�ำเสนอเนื้อหาเชิงประโลมโลก จึงเป็นการผจญภัย
เพื่อครอบครัว โดยผจญภัยเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง ส่วน
สมัยอยุธยาตอนปลายมีลกั ษณะการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัว
ละครเอกชายทีม่ ากกว่าและแปลกใหม่กว่าสมัยอยุธยาตอน
ต้นและสมัยอยุธยาตอนกลาง กล่าวคือ มีทั้งการผจญภัย

เพือ่ ครอบครัว โดยผจญภัยเพือ่ ตอบแทนพระคุณ การผจญ
ภัยเพื่อนางอันเป็นที่รัก โดยผจญภัยเพื่อคนรัก และการ
ผจญภัยเพือ่ บุคคลอืน่ โดยผจญภัยเพือ่ โปรดสัตว์ กล่าวได้
ว่าการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอกชายเป็นลักษณะการ
ผจญภัยทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การแต่งชาดก ซึง่ เน้น
การประพฤติตนให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม ดังนั้น นับ
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายจึงยัง
คงมีการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอกชายในวรรณคดี
แบบฉบับที่น�ำเค้าโครงเรื่องมาจากชาดก
สมัยธนบุรี ไม่มีการผจญภัยเพื่อผู้อื่นของตัวละคร
เอกชาย เนื่องจากวรรณคดีแบบฉบับในสมัยนี้มีเนื้อหา
เชิงประโลมโลกที่ตัวละครเอกชายแสดงความ-ปรารถนา
ในสิ่งที่เป็นโลกีย์วิสัย ดังนั้น จึงเป็นการน�ำเสนอการผจญ
ภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอกชายเป็นส�ำคัญ
พัฒนาการการผจญภัยเพื่อผู้อื่นของตัวละครเอก
ชายในฐานะวีรบุรุษในวรรณคดีแบบฉบับของไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สรุปได้ว่า ลักษณะการผจญภัย
เพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมี
มากกว่าสมัยอยุธยาอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ มีการผจญ
ภัยเพื่อครอบครัว โดยผจญภัยเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง
และผจญภัยเพื่อตอบแทนพระคุณ การผจญภัยเพื่อนาง
อันเป็นที่รัก โดยผจญภัยเพื่อคนรัก และการผจญภัยเพื่อ
บุคคลอื่น โดยผจญภัยเพื่อช่วยชีวิต โดยเฉพาะในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึง่ เป็นยุคทองของ
วรรณคดี นอกจากนี้ วรรณคดีแบบฉบับที่มีการผจญภัย
เพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชายมีทั้งที่เป็นวรรณคดีประโลม
โลกและวรรณคดีที่มีเนื้อหาแบบชาดก และล้วนแฝงหลัก
ค�ำสอนหรือคติธรรมไว้ในเนื้อหา อย่างไรก็ดี การที่ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการผจญภัย
เพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชายลดน้อยลงเป็นเพราะผู้แต่ง
เน้นน�ำเสนอการผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอกชาย
เป็นส�ำคัญ
พัฒนาการการผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอกชายใน
ฐานะวีรบุรษุ ในวรรณคดีแบบฉบับของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนกลาง สรุปได้วา่ การผจญภัยเพือ่ ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอก
ชายมีน้อยกว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างเห็นได้ชัด
กล่าวคือ มีการผจญภัยเพื่อครอบครัว โดยผจญภัยเพื่อ
ตอบแทนพระคุณ และการผจญภัยเพื่อบุคคลอื่น โดย
ผจญภัยเพื่อบ�ำเพ็ญบารมี ทั้งนี้ เพราะพระมหากษัตริย์
ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สามัญชนจัดการแสดงละครได้
วรรณคดีแบบฉบับจึงมีจ�ำนวนลดลง โดยเฉพาะในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีการผจญ
ภัยเพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชาย เนื่องจากวรรณคดีแบบ
ฉบับหลายเรือ่ งมีการปรับแปลงให้มลี กั ษณะแบบตะวันตก
จากที่วิเคราะห์พัฒนาการการผจญภัยของตัวละคร
เอกชายในฐานะวีรบุรุษในวรรณคดีแบบฉบับของไทยทั้ง
เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น สรุปได้ว่า สมัยอยุธยาตอนต้น
มีการผจญภัยของตัวละครเอกชายทั้งเพื่อตนเองและเพื่อ
ผู้อื่น โดยปรากฏอย่างละ 1 ลักษณะ ต่อมาสมัยอยุธยา
ตอนกลาง มีการผจญภัยของตัวละครเอกชายทัง้ เพือ่ ตนเอง
และเพื่อผู้อื่น แต่การผจญภัยเพื่อตนเองมีมากกว่าสมัย
อยุธยาตอนต้น ในขณะที่การผจญ-ภัยเพื่อผู้อื่นยังคงมี 1
ลักษณะ สมัยอยุธยาตอนปลายมีเฉพาะการผจญภัยเพื่อ
ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม สมัยธนบุรี มีเฉพาะการผจญภัยเพื่อ
ตนเอง ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการผจญภัยของ
ตัวละครเอกชายทัง้ เพือ่ ตนเองและเพือ่ ผูอ้ นื่ และมีมากกว่า
สมัยก่อนอย่างเห็นได้ชดั ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง
มีการผจญภัยของตัวละครเอกชายทัง้ เพือ่ ตนเองและเพือ่ ผู้
อืน่ แม้มจี ำ� นวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น แต่วรรณคดีแบบฉบับได้รบั ความนิยมสืบเนือ่ งมา
จากสมัยอยุธยา
นอกจากนี้ การปรับแปลงชาดกให้เป็นวรรณคดีแบบ
ฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผจญภัยของตัวละครเอกชาย
ในฐานะวีรบุรษุ แล้วได้รบั ความนิยมแพร่หลายต่อเนือ่ งมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คน
ในสังคมไทยทีม่ ตี อ่ หลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ยิง่ ไป
กว่านัน้ การแฝงคติธรรมไว้ในเนือ้ หาของวรรณคดีประโลม
โลก หรือการน�ำเรื่องเล่าซึ่งแต่เดิมเป็นแบบมุขปาฐะหรือ
เป็นการแสดงระดับสามัญชนมาปรับแปลงให้เป็นวรรณคดี
แบบฉบับ เป็นการยกระดับวรรณคดีและท�ำให้  การผจญ
ภัยของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย
มาจนถึงปัจจุบัน

อภิปรายผล

เมือ่ พิจารณาลักษณะและพัฒนาการการผจญภัยของ
ตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรุษแล้วพบว่า การผจญภัย
เพือ่ ตนเองของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ เกิดขึน้ จาก
สาเหตุ 2 ประการ คือ ตัวละครเอกชายเป็นผู้กระท�ำ  มี
3 ลักษณะ ได้แก่ การผจญภัยเพื่อไปหาคนรัก การผจญ
ภัยเพื่อเสี่ยงโชค และการผจญภัยขณะท่องเที่ยว และตัว
ละครเอก-ชายเป็นผู้ถูกกระท�ำ มี 7 ลักษณะ ได้แก่ การ
ผจญภัยเพื่อชิงนาง การผจญภัยเพื่อรักษาเกียรติยศ การ
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ผจญภัยเพื่อเรียนวิชา การผจญภัยเพื่อตามหาคนรัก การ
ผจญภัยขณะหลบหนี การผจญภัยเพราะถูกขับไล่ และการ
ผจญภัยเพราะถูกลักพาตัว จะเห็นได้ว่าตัวละครเอกชาย
ผจญภัยเพื่อสนองความต้องการหรือกิเลสของตนเอง ซึ่ง
เป็นกิเลสที่ไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เพียงแต่
ต้องการได้ครอบครองหรือได้รบั ผลประโยชน์ตามสิทธิทต่ี น
พึงมี ตัวละครเอกชายจึงเปรียบได้กับปุถุชนซึ่งยังตัดกิเลส
ไม่ได้ จึงต้องเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่
ความปรารถนาทางโลกียส์ ขุ ได้แก่ การได้ครองคูก่ บั คนรัก
(การผจญภัยเพือ่ ไปหาคนรัก การผจญภัยเพือ่ ชิงนาง และ
การผจญภัยเพือ่ ตามหาคนรัก) การได้โชคลาภ (การผจญ
ภัยเพื่อเสี่ยงโชคและการผจญภัยขณะท่องเที่ยว) การ
ปกป้องศักดิ์ศรีของตน (การผจญภัยเพื่อรักษาเกียรติยศ
การผจญภัยเพือ่ เรียนวิชา และการผจญภัยเพราะถูกขับไล่)
และการรักษาชีวติ ของตน (การ-ผจญภัยขณะหลบหนีและ
การผจญภัยเพราะถูกลักพาตัว) การผจญภัยลักษณะนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เสพวรรณคดีเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวละคร
เอกชายได้ไม่ยาก โดยเฉพาะการผจญภัยที่เกิดจากการที่
ตัวละครเอกชายเป็นผู้ถูกกระท�ำย่อมก่อให้เกิดความเห็น
อกเห็นใจ ดังนั้น การผจญภัยเพื่อตนเองของตัวละครเอก
ชายในฐานะวีรบุรษุ จึงเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้วรรณคดีแบบ

ฉบับได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย
การผจญภัยเพื่อผู้อื่นของตัวละครเอกชายในฐานะ
วีรบุรษุ เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ประการแรก ตัวละครเอก
ชายต้องการสมปรารถนาด้านโลกุตระ พบในวรรณคดีแบบ
ฉบับทีน่ ำ� เค้าโครงเรือ่ งมาจากชาดก เป็นการมุง่ ปรารถนาใน
โลกุตระเพือ่ ปลดเปลือ้ งความทุกข์ยากของมวลชน โดยตัว
ละครเอกชายเป็นผูท้ มี่ องการณ์ไกลข้ามภพชาติเพราะเล็ง
เห็นภยันตรายของวัฏสงสาร และเกิดความวิตกว่าปวงชน
ต่างมัวเมาอยูใ่ นโลกียส์ ขุ อันจะท�ำให้พวั พันอยูก่ บั การเวียน
ว่ายตายเกิด จึงมุ่งสั่งสมบุญบารมีโดยเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เพื่อส�ำเร็จพระโพธิญาณในภายภาค
หน้าแล้วจะได้สามารถกลับไปช่วยเหลือปวงชนด้วยการ
ชี้แนะหนทางไปสู่นิพพาน อีกประการหนึ่ง ตัวละครเอก
ชายต้องการสมปรารถนาด้านโลกีย์สุข พบในวรรณคดี
แบบฉบับที่มีเนื้อหาประโลมโลกแม้บางเรื่องจะมีเค้าโครง
เรื่องเป็นแบบชาดก เป็นการแสดงออกถึงความรัก เพื่อ
ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงยอมเสียสละความสุข
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เป็นการ-ขจัดความเห็นแก่ตัวซึ่งยาก
เกินกว่าทีบ่ คุ คลทัว่ ไปจะกระท�ำได้ ดังนัน้ การผจญภัยเพือ่
ผูอ้ นื่ ของตัวละครเอกชายในฐานะวีรบุรษุ จึงยังคงครองใจผู้
เสพวรรณคดีอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย
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