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อุณรุทร้ อยเรื่ อง: บทสำรวจใหม่
ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ดร. นิยะดา เหล่ าสุนทร
ราชบัณฑิต สานักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้ อยแก้ ว
บทความเรื่ องนี้ผเู ้ ขียนดัดแปลงมาจากบทความเรื่ อง อุณรุ ทร้ อยเรื่ องจริ งหรื อ? ซึ่ งตีพิมพ์
เผยแพร่ เป็ นครั้งแรกในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2528 และตีพิมพ์
รวมเป็ นเล่ ม ในหนัง สื อชื่ อ พินิจ วรรณกรรม ในปี พ.ศ.2535 นับ แต่ บ ทความเรื่ องนี้ ได้ตีพิ ม พ์
เผยแพร่ มาจนถึ งปั จจุบนั นี้ คือพ.ศ.2560 เป็ นเวลาถึ ง 32 ปี ได้มีการนาข้อสรุ ปของประเด็นที่ มา
ที่ว่าอุ ณรุ ทร้ อยเรื่ องนั้น มีจานวนถึ ง 100 เรื่ องจริ งหรื อ และที่ ว่า 100 เรื่ อง มีเรื่ องอะไรบ้าง ไป
กล่าวถึ งอยู่บ่อยครั้ง โดยไม่อา้ งผูเ้ ขียนหรื อที่ มาแต่อย่างใด และล่าสุ ดในรายการโทรทัศน์ช่อง
หนึ่ ง มีรายการคาถามคาตอบเกี่ยวกับวรรณคดี ปั ญหาสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญของรายการได้
ตั้งคาถามสาคัญว่าในเรื่ องอุณรุ ทร้ อยเรื่ องของคุ ณสุ วรรณ มีวรรณคดี กี่เรื่ อง ผูเ้ ฉลยคาตอบซึ่ ง
เป็ นบุคคลสาคัญ แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้นคว้า ศึกษา วรรณกรรมเรื่ องนี้ แต่อย่างใดเลย
กลับนาคาตอบจากบทความของผูเ้ ขียนไปเฉลยแทน ทั้งนี้ ทาความอึดอัดและลาบากใจอย่างยิ่ง
ให้แก่ ผูเ้ ขี ย น เพราะนัก วิช าการเช่ นผูเ้ ขี ย นได้ตระหนัก ดี เ สมอว่า งานวิช าการควรต้องมี ก าร
ปรับปรุ ง แก้ไข ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ข้อมูลควรต้องมีการเพิ่มเติม ยิ่งโดยเฉพาะลักษณะบทความ
เรื่ องนี้เป็ นงานสารวจที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ที่เสาะสบมาอย่างยาวนาน
ผูเ้ ขียนไม่พึงประสงค์ให้มีการอ้างอิงบทความผูเ้ ขียนโดยปราศจากการค้นคว้าใหม่อย่าง
สิ้ นเชิง จึงเป็ นเหตุผลที่ผเู ้ ขียนต้องมาทบทวนบทความเรื่ องนี้ใหม่ โดยมีขอ้ ตกลงดังนี้
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. จานวนวรรณกรรมที่ถูกอ้างถึงในบทความเรื่ องนี้ ต่างกับจานวนที่อา้ งไว้น้ ี ฉบับพิมพ์
ครั้ งแรก (2528) กล่ า วคื อในครั้ งนั้น มี 51 เรื่ อง ตัวละคร 144 คน แต่ ใ นครั้ งนี้ มี หรื อ 50 เรื่ อง
ขึ้นอยูก่ บั วิธีการนับเรื่ อง หากนับรวมวรรณกรรมมี 214 เรื่ อง
2. ในบทความเรื่ องนี้ เอกสารส่ วนใหญ่จะเป็ นต้นฉบับตัวเขี ยน หรื อหนังสื อหายาก
(หนังสื อวัดเกาะ) ที่ เก็บรักษาไว้ที่สานักหอสมุดแห่ งชาติ ท่าวาสุ กรี และบางส่ วนก็เป็ นสมบัติ
ส่ วนตัวของผูเ้ ขียนซึ่ งมักไม่พบในห้องสมุดใดใด
3. ในการรวบรวมวรรณกรรมชื่ อต่าง ๆ ผูเ้ ขียนนาสามัญนามมาพิจารณาด้วย โดยไม่ทิ้ง
ผ่านไปเหมือนฉบับพิมพ์ครั้งแรก เพราะมีบริ บทที่ยืนยันและเข้าใจได้วา่ บุคคลนั้นน่าจะเป็ นใคร
เช่น เจ็ดนาง พระฤๅษี นางยักษ์ เป็ นต้น
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ชื่อตัวละคร
1.อุณรุ ท

2.จันที

3.อิเหนา

4.สุ วรรณมาลี

5.จันสุ ดา

6.พระสมุท

7.ท้าวสันนุราช

8.กุมภกรรฐ์
(กุมภกรรณ)

ทีม่ ำ
อุณรุ ท บทละครในรัชกาลที่ 1

ควำมสำคัญในเรื่อง
พระเอก เทวดาพาไปอุม้ สมกับนาง
อุ ษ า ธิ ด าของท้า วกรุ ง พาณ ๆ ถู ก
อุณรุ ทฆ่าตาย
สังข์ทอง บทละครนอกครั้งกรุ งเก่า มเหสี ข องท้า วยศวิ ม ล ถู ก ขับ ออก
สังข์ทอง บทละครนอก รัชกาลที่ 2 จากเมื อง เพราะนางจันทาใส่ ความ
สังข์ทอง กลอนสวด
ว่าเป็ นกาลกัณณี ประสู ติโอรสเป็ น
สังข์ทอง คาฉันท์
หอยสังข์
อิเหนา บทละครใน รัชกาลที่ 1
พระเอกผู ้อ ยู่ ใ นวงศ์ เ ทวา หลงรั ก
(ไม่สมบูรณ์)
นางบุ ษ บา คู่ ห มั้น ที่ ตนปฏิ เสธ ท า
อิเหนา บทละครใน รัชกาลที่ 2
อุบายเผาเมือง เพื่อให้ได้นาง แต่ตอ้ ง
พลัดพรากกันนาน
พระอภัยมณี นิทานคากลอนของ ธิ ดาของเจ้าเมืองผลึก คู่หมั้นของ อุศ
สุ นทรภู่
เรนฝ่ ายลัง กา แต่ ไ ด้เป็ นมเหสี ข อง
พระอภัยมณี
คาวี บทละครนอก รัชกาลที่ 2
นางเอกผูม้ ี ผ มหอม หนี ภ ัย จากนก
อิ นทรี โดยซ่ อนอยู่ใ นกลองจนคาวี
มาพบเข้า ต่อมาท้าวสันนุ ราชมาลัก
เอาตัวไป
พระสมุท นิทานคากลอนของนาย พระสมุทพลัดจากนางวิมานจันทร์
บุตรพระสมุท พระนิพนธ์กรมฯ ชายา ไปพบนางบุศมาลี ธิ ดาท้าวรณ
วิไชยชาญ
จักร พระยายักษ์ถูกพระสมุทฆ่าตาย
คาวี (ดูหมายเลข 5)
ท้าวสันนุ ราชได้ผอบใส่ ผมของนาง
จันทสุ ดาที่ ล อยน้ ามา จึ งให้เฒ่า ทัด
ประสาททาอุบายนานางมาให้ตน
รามเกี ย รติ์ บทละครครั้ งพระเจ้า อนุ ชาผู ้ ท รงธรรม์ ข องทศกั ณ ฐ์
บรมโกศ
จาต้องทาศึกกับพระราม เคยพุง่ หอก
รามเกียรติ์ บทละครพระเจ้า
โมกขศักดิ์ใส่ พระลักษณ์จนสลบไป
กรุ งธนบุรี
แต่ พ ระรามก็ แ ก้ไ ด้ ในที่ สุ ด ถู ก ศร
รามเกียรติ์ บทละครรัชกาลที่ 1
พราหมณ์ของพระรามสิ้ นชีวติ
รามเกียรติ์ บทละครรัชกาลที่ 2
โคลงภาพเรื่ องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์ บทพากย์
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ชื่อตัวละคร
9.พระคาวี

ทีม่ ำ
คาวี บทละครใน รัชกาลที่ 2

ควำมสำคัญในเรื่อง
พระเอกที่ ฤ ๅษี ชุ บขึ้ นจากลู กวัวให้เป็ น
มนุ ษย์พร้ อมกับหลวิชยั ได้นางจันสุ ดา
ซึ่ งซ่อนอยูใ่ นกลองเป็ นชายา
1
10.พรหมทัตธิราช กากี เจ้าพระยาพระคลัง (หน) สวามีของนางกากี ผเู ้ นื้ อหอม แต่ปล่อย
กากีคาฉันท์
ให้พ ระยาครุ ธ ซึ่ งปลอมเป็ นมนุ ษ ย์ล ัก
นางไป
11.ชุณรัตน์
ชุณรัตน์ บทละครนอก
พระเอก
(มีตน้ ฉบับตัวเขียนเพียงเล่ม
เดียว)
12.อินทรชิต
รามเกียรติ์ ดูหมายเลข 8
โอรสของทศกัณฐ์ ก ับ นางมณโฑ เดิ ม
ชื่อรณพักตร์ มีความสามารถในการรบ
อย่างยิง่
13.สุ วรรณหงษ์
สุ วรรณหงส์ บทละครนอก พระเอกผูถ้ ่ายสายว่าวไปหานางเอกเกศ
สุ ริ ย ง แต่ ถู ก หอกยนตร์ แ ทงตาย พระ
อินทร์ตอ้ งมาชุบชีวติ ให้
14.ท้าวพิไชยนุราช มณี พิไชย บทละครนอก
พระบิดาของพระมณี พิไชย
รัชกาลที่ 2
15.สุ วญ
ิ ชา
ไชยเชษฐ์ บทละครนอก
นางเอก ถูกชายา 7 นางของไชยเชษฐ์นา
รัชกาลที่ 2
ท่อนไม้ม าวางแทนโอรสที่ พ่ ึ ง ประสู ติ
จนนางถูกขับจากเมือง
16.ท้าวบรม
อุณรุ ท บทละครใน รัชกาลที่ พระอัยกาของพระเอกอุณรุ ท
จักรกฤษณ์
1
17.(อี)มณฑา
สังข์ทอง (ดูหมายเลข 2)
มเหสี ของท้ า วสามล มี ธิ ดา 7 นาง
นางรจนาเป็ นคนสุ ดท้อง
18.(ไอ้)เงาะ
สังข์ทอง (ดูหมายเลข 2)
พระเอกผู ้ซ่ อ นรู ป ทองไว้ใ นรู ป เงาะ
ได้ร จนาเป็ นชายา จึ ง ถู ก ขับ จากเมื อ ง
พระอินทร์ ลงมาช่วยโดยท้าตีคลีพนัน
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ชื่อตัวละคร
19.บุษบา

20.วิมาลา
21.ยุขนั
22.พระสุ ริยงค์

23.เจ็ดนาง2

24.ศรี ประจัน
25.พระลิ้นทอง
26.กากี

27.เมรี

ทีม่ ำ
อิเหนา (ดูหมายเลข 3)

ควำมสำคัญในเรื่อง
ธิ ดาของท้าวดาหา ถู ก อิ เหนาปฏิ เสธ
ไม่ ย อมเสกสมรส จนต้ อ งตกเป็ น
คู่หมั้นของจรกา ต่อมาถูกลมหอบและ
แปลงกายเป็ นชาย ใช้ชื่อว่าอุณากรรณ
ออกติดตามอิเหนา
ไกรทอง บทละครนอก รัชกาลที่ 2 ภรรยาหลวงที่เป็ นจระเข้ของชาละวัน
ไกรทอง นายบุศย์
คู่กบั นางเลื่อมไลวรรณ
ยุขนั บทละครนอก
พระเอก โอรสของท้าวอุเรเซน
(ก) สุ ริยงค์ บทละครนอก
พระสุ ริยงค์ลาพระฤๅษีกลับเมือง ได้
ลอบเข้าไปหานางประทุมในปราสาท
นาง ถู ก พระบิ ด านางจับ ได้ น าไป
บาดาลเพื่อประหารชีวติ
(ข) โคบุตร นิ ทานคากลอนของ พระบิ ด าของโคบุ ต ร พระเอก คื อ
สุ นทรภู่
พระอาทิตย์
ไชยเชษฐ์ บทละครนอก รัชกาล มเหสี เ ดิ ม ของไชยเชษฐ์ ร่ ว มมื อ กัน
ที่ 2 (ดูหมายเลข 15)
ก าจัด นางสุ วิ ญ ชา ด้ว ยใส่ ค วามนาง
ประสู ติโอรสเป็ นท่อนไม้
ขุนช้าง ขุนแผน เสภา
มารดาของนางพิม (วันทอง) ผูย้ ดั เยียด
บุตรสาวให้แก่ขนุ ช้างผูร้ ่ ารวย
ลิ้นทอง กลอนอ่าน
พระเอก สวามีของนางสุ วรรณกาภู
กากี คากลอนและคาฉันท์
มเหสี ข องพระเจ้า พรหมทัต ผูม้ ี ก ลิ่ น
(ดูหมายเลข 10)
กายหอม ถู ก พระยาครุ ธ ลัก ไปอยู่ ที่
วิมานฉิมพลี
พระรถเมรี กลอนสวด
ธิ ดาบุ ญ ธรรมของนางยัก ษ์ ส นธมาร
พระรถเมรี นิทานคากลอน
สมรสกับพระรถเพราะฤๅษี แปลงสาร
พระรถเมรี บทละคร
พระรถหนี นางกลั บ เมื อ งเพื่ อ ช่ ว ย
พระรถเมรี ฉันท์
พระมารดา นางขาดใจตายเพราะความ
พระรถเมรี กาพย์ขบั ไม้
เศร้าโศก
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ชื่อตัวละคร
28.พ่อสังข์หอย
29.เกสรพราหมณ์

ทีม่ ำ
สังข์ทอง
(ดูหมายเลข 2,17,18)
ลัก ษณวงศ์ นิ ท านค ากลอน
ของสุ นทรภู่
รามเกียรติ์
(ดูหมายเลข 8)

ควำมสำคัญในเรื่อง
ดูหมายเลข 18

นางเอก ขณะที่ แ ปลงเป็ นพราหมณ์
ออกติดตามหาสวามี
30.พระมงกุฎ
โอรสของพระรามกั บ นางสี ดาได้
ประลองศรกับพระบิ ดา จึ งได้รู้ ความ
จริ ง
31.องค์อุณากรรณ อิเหนา
นามแฝงของบุ ษ บาที่ แ ปลงกายเป็ น
ชาย ออกติดตามอิเหนา
32.นางยักษ์3
พระรถเมรี
มารดาบุญธรรมของนางเมรี แปลงร่ าง
(ดูหมายเลข 27)
เป็ นมนุ ษย์ และได้เป็ นมเหสี ของของ
พระเจ้ารถสิ ทธิ นางเป็ นผูใ้ ห้ควัก ตา
นางสิ บสอง
33.พระสี่ กร
รามเกียรติ์
พระนารายณ์ผูอ้ วตารมาเป็ นพระราม
(ดูหมายเลข 8)
ปราบอธรรม คือ ทศกัณฐ์
34.วานร4
รามเกียรติ์
หนุ ม านทหารเอกของพระราม ผู้
(ดูหมายเลข 8)
ล่อลวงกล่องดวงใจของทศกัณฐ์ไว้ได้
35.ท้าวไททศวงศ์ พระอภัย มณี นิ ทานค ากลอน เจ้า เมื อ งรมจัก รที่ ศ รี สุ ว รรณไปขอ
ของสุ นทรภู่
อาศัยอยู่ พระบิดาของนางเกษรา
36.ท้าวไกรสุ ทธ อุณรุ ท
พระบิ ด าของอุ ณ รุ ท และเป็ นโอรส
ของท้าวบรมจักรกฤษณ์
37.ชาละวัน
ไกรทอง (ดูหมายเลข 20)
พระยาจระเข้ผไู้ ปคาบนางตะเภาทอง
มาเป็ นภรรยา ถูกไกรทองฆ่าตาย
38.(อี)จันทา5
สังข์ทอง (ดูหมายเลข 2)
มเหสี รองของท้าวยศวิมล ทาอุบายให้
ขับนางจันทีออกจากเมือง
39.(ไอ้)ลันได
ระเด่นลันได บทละครนอก
วณิ พกอยูแ่ ถวเสาชิ งช้า รักใคร่ กบั นาง
ประแดะ
40.ลักษณวงศ์
ลักษณวงศ์ (ดูหมายเลข 29)
พระเอกซึ่ งสั่งฆ่าพราหมณ์ เกสร ผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นมเหสี เดิม ด้วยความเข้าใจผิด
41.(ไอ้)โสภิณ
คาวี บทละครนอกตอนปลาย พระยายักษ์ผลู้ กั นางเทพลีลา
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ชื่อตัวละคร
42.นางจันทา

ทีม่ ำ
สมุทโคดม กลอนสวด

ควำมสำคัญในเรื่อง
พระมารดาของนางชลครรภา ชายา
ของสมุทโคดม
43.มุจลินท์
จันทโครบ นิทานคากลอน
ชายาของจันทโครบในภายหลัง เป็ น
ธิดาพระยานาค
44.ยอพระกลิ่น มณี พิไชย บทละครนอก รัชกาลที่ 2 นางเอกผูม้ ี กลิ่ นกายหอม ชายาของ
มณี พิไชย
45.อาพัน
โคบุตร นิทานคากลอนของสุ นทรภู่ ชายาคนหนึ่ งของโคบุ ตร ทาเสน่ ห์
ให้โคบุตรหลงรักนาง
46.เจ็ดนาง
ไชยเชษฐ์
ดูหมายเลข 23
47.พระมณี พไิ ชย มณี พิไชย
พระเอก หลงเชื่ อพระมารดาให้ขบั
นางยอพระกลิ่ นออกจากเมื องด้วย
ข้อหาที่เป็ นกระสื อ
48.(เจ้า)ไกรทอง ไกรทอง บทละครนอก รัชกาลที่ พระเอกผู้เ ป็ นบุ ต รขุ น ไกร หมอ
2
จระเข้ รับอาสาไปปราบชาละวันที่
ไกรทอง นายบุศย์
คาบนางตะเภาทอง ธิดาเศรษฐีไปไว้
ที่ถ้ า
49.นางจันทา
(ก) สังข์ทอง
ชายาของท้าวยศวิมล ทาอุบายกาจัด
นางจันทีพระมารดาของสังข์ทอง
(ข) สมุทโคดม กลอนสวด
พระมารดาของนางชลครรภา
(ค)สุ วรรณเศียร นิทานคากลอน มารดาของสุ วรรณเศียร
50.เจ้าลงกา
รามเกียรติ์ (ดูหมายเลข 8)
ทศกัณฐ์ ผูค้ รองลงกา ไปลัก นางสี
ดา จึงเกิ ดศึกขึ้นมาระหว่างพระราม
กับทศกัณฐ์
51.ดาวเรื อง
ดาวเรื องกลอนสวด
พ ร ะ เ อ ก ส า มั ญ ช น ถู ก อ า โ ก ง
ท รั พ ย์ สิ น ไ ด้ แ ต่ ง ง า น กั บ น า ง
สุ วรรณสาคร ธิดากาลหกเศรษฐี
52.นางราภา
รามเกียรติ์ (ดูหมายเลข 8)
นางฟ้ าที่ ม าช่ วยพระมงกุ ฎ ให้หลุ ด
จากพันธนาการ
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ชื่อตัวละคร
53.ศรี มาลา

54.พระนารายณ์
ธิเบศร
55.ทองประศรี
56.ขุนแผน

57.หมื่นไวย
58.พระลักษณ์

59.นางอุสา(อุษา)
60.เจ้าลงกา
61.ท้าวกาหลัง
62.สังข์ศิลป์ ไชย

63.(อี)โสธร
64.(อี)แก้วกิริยา

65.สุ วญ
ิ ชา

ทีม่ ำ
ขุนช้าง ขุนแผน เสภา

ควำมสำคัญในเรื่อง
ธิ ดาเจ้าเมื องสุ โขทัยซึ่ งเป็ นบิ ดาบุ ญ
ธรรมของขุนแผน เป็ นภรรยาของพระ
ไวย ต่อมามีเรื่ องหึ งหวงกับนางสร้ อย
ฟ้ า ภรรยาอีกคนหนึ่งของพระไวย
ไชยเชษฐ์ บทละครนอกรัชกาลที่ 2 โอรสของพระไชยเชษฐ์ ก ั บ นาง
สุ วญ
ิ ชา
ขุนช้างขุนแผนเสภา
มารดาของขุนแผน
ขุนช้างขุนแผนเสภา
ทหารเอกของพระพันวษา คู่แค้นกับ
ขุ น ช้ า ง ซึ่ งแย่ ง นางพิ ม ภรรยาของ
ขุนแผนไป
ขุนช้างขุนแผนเสภา
บุ ต รขุ น แผนกับ นางพิ ม เป็ นทหาร
เช่นเดียวกับบิดา
รามเกียรติ์
อนุ ชาที่จงรักภักดี ของพระราม ออก
เดินป่ าไปพร้อมพระรามกับสี ดา ช่วย
พระรามทาสงครามหลายครั้ง
อุณรุ ท
ธิ ดาของท้าวกรุ งพาณ ชนวนสงคราม
ระหว่างท้าวกรุ งพาณกับอุณรุ ท
รามเกียรติ์
ดูหมายเลข 50
อิเหนา
พระปิ ตุลาของอิเหนา เป็ นวงศ์เทวดา
ด้วยกัน
สังข์ศิลป์ ไชย กลอนสวด
พระเอกโอรสของท้า วเสนากุ ฏ ถู ก
สังข์ศิลป์ ไชย บทละครนอก
ขับออกจากเมื องพร้ อมกับนางปทุ ม
พระมารดา มี ศ รวิ เ ศษเป็ นอาวุ ธ มี
เชษฐาต่างมารดาคอยกลัน่ แกล้ง
คาวี ภาคปลาย
มเหสี ของพระยายักษ์โสภิณ
ขุนช้างขุนแผนเสภา
ภรรยาคนหนึ่ งของขุนแผน ธิ ดาพระ
ยาสุ โขทัย บิ ดาส่ ง มาขัดดอกกับ ขุน
ช้าง
ไชยเชษฐ์
ดูหมายเลข 15
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ชื่อตัวละคร
ทีม่ ำ
66.พระอไภยนุสิน ทินวงษ์ บทละครนอก
67.วิยดา
อิเหนา
68.จรกา

69.มโนห์รา

70.ไชยสุ ริยวงค์
71.โสวัตร

72.(อี)มัจฉา

73.เพชรมงกุฎ

74.บุษบา
75.เกสร
76.มณฑา
77.ไกยวัล
78.ปุโรหิ ตพ่อลูก6

ควำมสำคัญในเรื่อง
พระบิดาของทินวงษ์
ขนิษฐาของอิเหนาแห่ งเมืองกุเรปั น
คู่หมั้นสี ยะตราแห่งเมืองดาหา
อิเหนา
ระตู แ ห่ ง เมื อ ง เป็ นคู่ ห มั้ นของ
บุ ษ บา หลั ง อิ เ หนาปฏิ เ สธนาง
ต่อมาอิเหนาแย่งนางกลับ
บทละครครั้งกรุ งเก่า
นางกิ นรี จากเขาไกรลาส ถูกพราน
พระสุ ธ นค าฉัน ท์ พระยาอิ ศ รานุ บุญคล้องตัวจับได้ นามาถวายพระ
ภาพ (อ้น)
สุ ธน ต่อมาหนี กลับเมืองเพราะหนี
ราชภัย
ไชยทัต บทละครนอก
โอรสของไชยทัตกับนางทุมพร
โสวัตกลอนสวด
พระเอกผูต้ ามพวงมาลัย ของนาง
ประทุมวดี จนพบได้นางเป็ นชายา
ถู ก พรานป่ ายิง ด้วยธนู พ าและแย่ง
นางไป
(ก) รามเกียรติ์
ธิ ดาของทศกั ณ ฐ์ กั บ นางปล า
ทศกัณฐ์สั่งให้นางและบริ วารขนหิ น
ที่ ฝ่ ายพระรามจองถนนไปลัง กา
ต่ อมาเป็ นภรรยาของหนุ มานชายา
(ข) จันทโครบ
ของจันทวงษ์ โอรสของ จันทโครบ
เพชรมงกุฎ ลิลิต เจ้าพระยาพระคลัง เพชรมงกุ ฎ ตามกวางไปพบนาง
(หน)
ปทุ ม วดี ได้ น างเป็ นชายา ด้ ว ย
อุบายของพุฒศรี คนสนิท
อิเหนา
ดูหมายเลข 19
ลักษณวงศ์
ดูหมายเลข 29
สังข์ทอง
มเหสี ของท้าวสามล มีธิ ดา 7 นาง
คนสุ ดท้ายชื่อรจนา
ยังไม่พบที่มา
พระสมุท
ผูย้ ยุ งให้กาจัดพระสมุท
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ชื่ อตัวละคร
79.อาพัน

ทีม่ ำ
ควำมสำคัญในเรื่อง
โคบุตร นิทานคากลอนของสุ นทรภู่ ชายาคนหนึ่ งของโคบุ ตร ถู ก ขับ
จากเมืองเพราะจับได้วา่ ทาเสน่ห์ให้
โคบุตรหลง
80.เกษสุ ริยง
สุ วรรณหงส์
ชายาของสุ วรรณหงส์ ออกติดตาม
สุ วรรณหงส์ เมื่ อรู ้ ว่าสุ วรรณหงส์
ถูกหอก
81.(อี)ประไพสุ ริยา ดาราวงศ์7 กลอนอ่าน
นางเอกผูล้ อยผอบ ดาราวงศ์ไ ด้
พบเข้า ได้น างเป็ นชายา ต่ อ มา
ปี ศาจเสื้ อสมุทรบรรดาลให้สาเภา
ที่นางและดาราวงศ์โดยสารแตก
82.วารี (วาลี)8
พระอภัยมณี
สนมเอกผู ้เ ฉลี ย วฉลาด แต่ ข้ ี ริ้ ว
ของพระอภัย ท าอุบายให้อุศเรน
ขาดใจตาย
83.วรวงศ์
วรวงศ์กลอนสวด
พ ร ะ เ อ ก ซึ่ ง กิ น หั ว ใ จ ไ ก่ ด า
สามารถฆ่ายักษ์ซ่ ึ งผุดมาน้ ากะถ
84.ท้าวปะมอตัน
อิเหนา
ระตูผชู ้ ุ บเลี้ ยงบุษบาซึ่ งแปลงเป็ น
อุณากรรณ
85.ขุนกระบี่
รามเกียรติ์
ดูหมายเลข 34
86.พระศรี เมือง
ศรี เมือง บทละครนอก
ศรี เมื องได้นางนางสุ วรรณเกสร
เป็ นชายา โดยหล่อรู ปทองของตน
ให้มีน้ าหนักเท่ากับนาง
87.วานริ นทร์
รามเกียรติ์
นางฟ้ าที่ ถู ก สาปให้ ล งมาช่ ว ย
พระราม ได้บอกที่ ซ่อนของวิรุณ
จาบังให้หนุมาน
88.ประหลิ่ม
ยุขนั
ชายาคนแรกของยุขนั พระเอก
89.ยอพระกลิ่น
มณี พิไชย
นางเอกผูม้ ีกลิ่ นกายหอม เกิ ดจาก
ไม้ไ ผ่ ชายาของพระมณี พิ ไ ชยที่
ถูก นางจันทร พระมารดาใส่ ความ
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ชื่อตัวละคร
90.วิมานจันทร์

ทีม่ ำ
พระสมุท

91.พระรถ

พระรถเมรี
(ดูหมายเลข 27)

92.ยายทองประศรี

ขุนช้างขุนแผนเสภา

93.สร้อยฟ้ า

ขุนช้างขุนแผน

94.คาวี
95.นางตะเภาทอง

คาวี
ไกรทอง

96.นางคันธมาลี

คาวี

97.นางอุบลเวหา

พิมพสวรรค์ บทละครนอก

98.นางผมหอม

คาวี

99.พระพิมพสวรรค์ พิมพสวรรค์ บทละครนอก
100.ปะตาปา

อิเหนา

101.รจนา

สังข์ทอง

102.ศุภลักษณ์9

อุณรุ ท

ควำมสำคัญในเรื่อง
ชายาเดิ ม ของพระสมุ ท ก่ อนจะได้
กับนางบุษมาลี
โอรสของพระเจ้ารถสิ ทธิ กบั นางเภา
นางยัก ษ์แกล้ง ใช้ใ ห้ไ ปเอามะม่ ว ง
หาว มะนาวโห่ ที่ เมื องของนาง แต่
พระรถหรื อรถเสนกลับไปได้นาง
เมรี เป็ นชายา
มารดาของขุน แผน ภรรยาขุนไกร
พลพ่าย
ธิ ด าของพระเจ้า เชี ย งใหม่ ภรรยา
พระราชทานของพระไวย ต่อมาทา
เสน่ห์ให้พระไวยหลงรัก
ดูหมายเลข 9
ธิ ดาของเศรษฐีเมืองพิจิตร ถูกชาละ
วันลักมาเป็ นภรรยา
มเหสี ของท้าวสันนุ ราช ผูอ้ ยากชุ บ
ตัวให้เป็ นสาวเหมือนสวามี
นางเอก ชายาของพระพิมพสวรรค์
ต่อมาถูกนางแสงสุ ริยาใส่ ความ จน
ถูกขับจากเมือง
นางเอกชื่อจันสุ ดา มีผมหอม
ดูหมายเลข 5
พระเอกที่มีชายา 2 คน คือ นางอุบล
เวหาและนางแสงสุ ริยา
เทพสู ง สุ ดของพวกอสั ญ แดหวา
เป็ นพระอัยกาของอิเหนา
ธิ ด าคนสุ ด ท้า ยของท้ า วยยศวิ ม ล
เสี่ ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะเพราะเห็น
รู ปทอง
พี่เลี้ ยงของนางอุษา ผูน้ าอุณรุ ทไปสู่
สมกับนางอุษา
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ชื่อตัวละคร
ทีม่ ำ
103.นางสุ พรรณทลิกา ไชยทัต บทละครนอก
104.พาลี

รามเกียรติ์

105.นางเทพลีลา

คาวี บทละครนอกภาคปลาย

106.นางสามนักขา

รามเกียรติ์

107.ปู่ เจ้า

พระลอลิลิต

108.ลักษณวดี

พระลอลิลิต

109.พระลอ

พระลอลิลิต

110.นางประทุม

สังข์ศิลป์ ไชย กลอนสวด

111.ไกรวงศ์
112.นางอุทยั
113.พระอภัย

ไกรทอง
อุทยั กลอนสวด
พระอภัย นิทานคากลอน

114.พระราเมศ

รามเกียรติ์

ควำมสำคัญในเรื่อง
ชายาเดิ ม ของไชยทัต ที่ ใ ส่ ค วามนาง
ทุมพร
เจ้าเมืองขีดขิน พี่สุครี พ บิดาขององคต
ผูผ้ ดิ สัญญาแย่งภรรยาของสุ ครี พ
ชายาของหลวิไชย ถูกท้าวโสภิณยักษ์
ลักไป
น้ อ งสาวทศกัณ ฐ์ ภรรยาของชิ ว หา
ชักชวนให้ทศกัณฐ์ลุ่มหลงกับนางสี ดา
จนทศกัณฐ์ไปลักนาง เกิดสงคราม
ผูว้ ิเศษท าสลาเหิ นให้พ ระลอหลงรั ก
นางเพื่อน แพง
มเหสี ของพระลอที่จาต้องให้พระลอ
ไปหานางเพื่อน แพง เพราะอาคม
พระเอกผูง้ ดงามจนท าให้น างเพื่ อ น
แพงคลั่ง ใคล้ ชัก ชวนให้ ม าสู่ ส มกับ
นาง ท้ายเสี ยชีวติ ทั้งสามคน
พระมารดาของสั ง ข์ศิ ล ป์ ไชยถู ก ขับ
จากเมือง เพราะหกนางริ ษยา
ลูกของชาละวันที่เกิดจากนางวิมาลา
นางเอกผูซ้ ่อนกายอยูใ่ นคราบคางคก
พระเอกถู กขับจากเมื องเพราะไปเรี ยน
วิชาเป่ าปี่ ได้นางสุ วรรณมาลี เมืองผลึก
เป็ นมเหสี ต่อมาได้นางละเวงเป็ นมเหสี
อีก
พระรามโอรสของท้าวทศรถกับ นาง
เกาสุ ริยา ยกธนู ได้จึงได้นางสี ดาธิ ดา
ของท้าวทศรถเป็ นชายา ออกเดิ นป่ า
เพื่ อรั กษาสั ตย์ของพระบิ ดา ทศกัณฐ์
มาลักนางสี ดาไป จึงเกิ ดสงครามนาน
ถึง 14 ปี พระรามเป็ นฝ่ ายมีชยั
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ชื่อตัวละคร
115.พลายงาม
116.พระไวย

117.ทรพี

118.คาวี
119.ทศกัณฐ์
120.อุณากรรณ
121.บุษบา
122.ปันหยี
123.อายัน
124.ขุนแผน
125.พลายแก้ว
126.สี ยะตรา
127.หย้ารัน
128.นางพิม

129.พระสุ ธน

ทีม่ ำ
ขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างขุนแผน

ควำมสำคัญในเรื่อง
บุตรขุนแผนกับนางพิม เป็ นทหาร
พลายงาม มี ค วามดี ความชอบจับตัว
พระเจ้าเชี ยงใหม่ได้ ได้เลื่อนเป็ นจมื่น
ไวยวรนาถ มีภรรยา 2 คน คือ ศรี มาลา
และสร้อยฟ้ า
รามเกียรติ์
กระบื อ ลู ก ทรพา ทรพี คิ ด สู้ บิ ด าจน
บิ ด าตาย ต่ อ มาไปท้า รบกับ พาลี ถู ก
พาลีฆ่าตาย ไปเกิดเป็ นมังกรกรรฐ์
คาวี บทละครนอก
ดูหมายเลข 9
รามเกียรติ์
ดูหมายเลข 50
อิเหนา
บุ ษ บาเมื่ อ แปลงกายเป็ นบุ รุ ษออก
ติดตามอิเหนาที่พลัดกันเมื่อลมหอบ
อิเหนา
ดูหมายเลข 19
อิเหนา
อิเหนาเมื่อแปลงกายเป็ นโจรป่ า ออก
ตามหานางบุษบา
อิเหนา
นักบวชโดยทัว่ ไป ในที่น้ ี หมายถึง ปั น
หยีที่ไปบวชมีชื่อว่า กัศมาหราอายัน
ขุนช้างขุนแผน
ดูหมายเลข 56
ขุนช้างขุนแผน
ชื่ อ เดิ ม ของขุน แผน บุ ต รขุน ไกรพล
พ่ายกับนางทองประศรี
อิเหนา
อนุ ช าของนางบุ ษ บาแห่ ง เมื อ งดาหา
นางวิยะดาแห่งเมืองกุเรปันเป็ นชายา
อิเหนา
สี ยะตราเมื่อแปลงกายเป็ นชาวป่ า ออก
ตามหาอิเหนาและบุษบา
ขุนช้างขุนแผน
ภรรยาขุนแผนและขุนช้าง มารดาของ
พลาย งามถู ก พระพั น วษาตั ด สิ น
ประหารชีวติ
สุ ธนคากาพย์
สวามีของนางมโนห์ รา กิ นรี แห่ ง เขา
สุ ธ นค าฉัน ท์ข องพระยาอิ ศ รานุ ไกลาส มโนห์ราหลบหนี จากราชภัย
ภาพ (อ้น)
สุ ธนจึงต้องตามนางไป
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ชื่อตัวละคร
130.ไชยทัต

ทีม่ ำ
ไชยทัต บทละครนอก

131.ไชยเชษฐ์

ไชยเชษฐ์ บทละครนอก

132.กุเรปัน
133.พระรามา
134.เมรี
135.ดาราวงศ์
136.สี ดา

อิเหนา
รามเกียรติ์
พระรถ เมรี
ดาราวงศ์ กลอนอ่าน
รามเกียรติ์

137.ไพนาสุ ริวงค์ รามเกียรติ์

138.องค์สุพรรณ

สังข์ศิลป์ ไชย กลอนสวด
สังข์ศิลป์ ไชย บทละครนอก
รัชกาลที่ 2
139.ท้าวกุมภัณฑ์ สังข์ศิลป์ ไชย

140.ปันหยี

อิเหนา

141.ท้าวกุเรปัน
142.สุ บรรณลัก
143.พระสังข์

อิเหนา
ยังไม่สามารถค้นได้
สังข์ทอง

ควำมสำคัญในเรื่อง
ไชยทั ต ได้ น างทุ ม พรซึ่ งเกิ ด จากผล
มะเดื่ อเป็ นชายา ต่อมาเกิ ดพลัดพรากจน
ได้พบกัน
ไชยเชษฐ์หลงเชื่ อชายาทั้ง 7 ให้ขบั นาง
สุ วญ
ิ ชาออกจากเมือง เพราะคลอดโอรส
เป็ นท่อนไม้
พระบิดาของอิเหนา ผูค้ รองเมืองกุเรปัน
ดูหมายเลข 33
ดูหมายเลข 27
ดูหมายเลข 81
ธิ ดาของทศกัณฐ์ก ับนางมณโฑ ชนวน
สงครามระหว่ า งพระรามกับ ทศกัณ ฐ์
เพราะทศกัณฐ์ลกั นางไปไว้ในลงกา
โอรสองค์สุ ด ท้า ยของทศกัณ ฐ์ ก ับ นาง
มณโฑ พิเภกชุ บเลี้ ยงเพราะคิ ดว่าโอรส
ตน ต่อมาทรยศ จับพิเภกขังคุกไว้
ธิ ดาของนางเกสรสุ มณฑากั บ ท้ า ว
กุมภัณฑ์ พระบิดาของนางยกนางให้แก่
พระยาคเพราะแพ้พนันสกา
ท้าวกุมภัณฑ์ลกั นางเกสรสุ มณฑา มีธิดา
ชื่ อ นางสุ พรรณ ท้า วกุ ม ภัณ ฑ์ ย กนาง
สุ พรรณให้พระยานาคเพราะแพ้พนัน
อิ เห นา ซึ่ ง ปล อม เป็ น โจ รป่ า ออ ก
มะงุมมะงาหราตามบุษบาซึ่ งพลัดกันไป
ดูหมายเลข 117
ดูหมายเลข 18
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ชื่อตัวละคร
144.จินตะหรา

ทีม่ ำ
อิเหนา

145.โคบุตร
146.องค์สุมาลี
147.นางกาไว

โคบุตร นิทานคากลอนสุ นทรภู่
ยังไม่สามารถค้นได้
วรวงศ์

148.พระเพียรพิไชย อุณรุ ท
149.ท้าวกรุ งพาล
อุณรุ ท

150.ท้าวอาไพ10
151.ชาละวัน

ไกรทอง
ไกรทอง

152.นางโมรา

จันทโครบ

153.พระศรี สุทสั น์

พระอภัยมณี

154.พระสุ ริยา
155.ขุนกระบี่
156.สิ บแปดมงกุฎ

โคบุตร
รามเกียรติ์
รามเกียรติ์

157.สิ บรถ

รามเกียรติ์

158.พระยากุศราช

กุศราช กลอนสวด

ควำมสำคัญในเรื่อง
ธิ ดาของท้าวหมันยา ชายาองค์แรก
ของอิเหนา ถูกอิเหนาทิ้งไปเพราะไป
ตามหาบุษบา
พระเอก โอรสของพระอาทิตย์
มเหสี รองของท้าววงษา ทาอุบายให้
ขับวรวงศ์และเชษฐาออกจากเมือง
พี่เลี้ยงของอุณรุ ท
พระยายัก ษ์ผูอ้ ธรรม์ พระบิดาของ
นางอุ ษ าซึ่ งเกิ ด มาเพื่ อ ล้ า งแค้ น
ท้าวกรุ งพาล
พระยาจระเข้ ปู่ ของชาละวัน
พระยาจระเข้ ผูล้ ัก นางตะเภาทอง
ธิ ด าของเศรษฐี เ มื อ งพิ จิ ต รไปเป็ น
ภรรยา
ชายาผูท้ รยศของจันทโครบ เกิ ดใน
ผอบ ยื่ น พระขรรค์ ใ ห้ โ จรเพื่ อ ฆ่ า
สวามี ถูกพระอินทร์สาบเป็ นชะนี
พระบิ ดาของพระอภัย ผูค้ รองเมื อง
รัตนา
พระบิดาของโคบุตร
หนุมาน
ลิ ง ซึ่ งเป็ นทหารเอกของพระราม
รวม 18 ตน
โอรส 10 องค์ ข องทศกั ณ ฐ์ ถู ก
หนุมานฆ่าตาย
พระเอกรู ปชัว่ จนนางประภาวดีหนี
ต่ อ มาได้ท รมานนาง จนคลายทิ ฐิ
มานะ
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ชื่อตัวละคร
159.บุญทนาวงศ์

ทีม่ ำ
บุญทนาวงศ์ กลอนสวด

160.พระณรงค์พิไชย ยังไม่ทราบที่มา
161.ท้าวสี ลยนต์
ยังไม่ทราบที่มา
162.วงศ์สุริยามาตย์ วรวงศ์ กลอนสวด
163.ท้าวสิ งหล
164.จันทโครบ

ไชยเชษฐ์
จันทโครบ นิทานคากลอน

165.ศรี สุวรรณ

อภัยมณี

166.ท้าวกรดสุ
ริ กาญจน์

พระสมุท
ลักษณวงศ์

167.นิลขัน

รามเกียรติ์

168.พระหลวิไชย

คาวี

169.อุศเรน

พระอภัยมณี

170.พระสมุทโคดม

สมุทโคดม

171.มูระเหน

ยังไม่ทราบที่มา

ควำมสำคัญในเรื่อง
มาณพผูย้ ากไร้ แ ต่ ฝั ก ใฝ่ ในธรรม ได้
แสดงธรรมโปรดท้าวเจตราช จนได้
นางจงควดี ธิดาคนสุ ดท้องเป็ นภรรยา

เชษฐาของวรวงศ์ ถู ก ขับ จากเมื อ ง
เพราะนางกาไว พระบิดาเลี้ยง
พระยายักษ์ผชู ้ ุบเลี้ยงนางสุ วญ
ิ ชา
จันทโครบได้ผอบวิเศษจากพระฤๅษี
เมื่อเปิ ดผอบได้พบนางโมรา นางโมรา
ส่ ง พระขรรค์ ใ ห้ โ จร โจรจึ ง ฆ่ า จัน ท
โครบตาย แต่พระอินทร์ มาชุบชีวติ ให้
อนุ ช าของพระอภัย เรี ย นวิ ช ากระบี่
กระบอง ได้นางเกษราเป็ นชายา
พระยายักษ์บิดาของนางวิมานจันทร์
ชายาคนแรกของพระสมุท
พระยายั ก ษ์ นางยี่ สุ่ น ชายาของ
ลักษณวงศ์
หนึ่ งในสิ บแปดมงกุฎ ทหารเอกของ
พระราม
เชษฐ าของ คาวี เดิ ม เป็ นลู กเสื อ
พระฤๅษีชุบให้เป็ นมนุษย์
โอรสของเจ้า เมื อ งลัง กา เชษฐาของ
นางละเวง หมั้น กับ นางสุ ว รรณมาลี
แห่งเมืองผลึก
พระเอกพระโพธิ สัตว์ส วามี ของนาง
ชลครรภา ถูกนาไปทิ้งไว้ที่เกาะ
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ชื่อตัวละคร
ทีม่ ำ
172.เจ้าสาคร11
พระอภัยมณี
173.สุ รเสน
รามเกียรติ์
174.ท้าวเสนากุฏ สังข์ศิลป์ ไชย

175.เวตาล
176.ลิขิต

เพชรมงกุฏคาฉันท์
ยุขนั

177.พระยาขร

รามเกียรติ์

178.พระตรี ภพ
179.วิหยาสะกา

รามเกียรติ์
อิเหนา

180.สังคามารตา
181.ท้าวกรุ งพาล
182.วายุบุตร
183.สุ วญ
ิ ชา
184.เกษรา

อิเหนา
อุณรุ ท
รามเกียรติ์
ไชยเชษฐ์
พระอภัยมณี

185.ระเด่นมนตรี อิเหนา

186.ภิเภก(พิเพก) รามเกียรติ์

187.นางดารา

รามเกียรติ์

188.พระสมุท

พระสมุท

ควำมสำคัญในเรื่อง
โอรสของพระอภัยที่เกิดจากนางเงือก
หนึ่งในสิ บแปดมงกุฎ
พระบิดาของสังข์ศิล ป์ ไชย ขับมเหสี
และสังข์ศิลป์ ไชยออกจากเมืองพร้อม
กับนางเกสร
อมนุษย์รูปร่ างประหลาด
อนุ ชาของยุ ข ั น ที่ พ ระฤๅษี ชุ บขึ้ น
เพื่อให้เป็ นเพื่อนยุขนั
อนุ ชาของทศกัณฐ์ พี่ของนางสามนักขา
บิดาของมังกรกรรฐ์
พระราม ดูหมายเลข 33
โอรสของท้าวกะหมังกุ หนิ ง หลงรั ก
บุษบาจากรู ปวาด ถูกอิเหนาฆ่าตาย
อนุชาบุญธรรมของอิเหนา
ดูหมายเลข 134
ดูหมายเลข 34
ดูหมายเลข 15
ชายาผูอ้ ่อนน้อมของศรี สุวรรณ มีธิดา
ชื่ออรุ ณรัศมี
โอรสของท้าวกุเรปั นผูส้ ู งส่ ง หมั้นกับ
นางบุ ษ บา แต่ ไ ปหลงนางจิ นตะหรา
จึงบอกเลิกบุษบา
อนุชาของทศกัณฐ์เชี่ยวชาญ
โหราศาสตร์ ถูกทศกัณฐ์ขบั จากเมือง
จึงมาอยูก่ บั พระราม ได้บอกความลับ
ของฝ่ ายลังกาจนพระรามได้ชยั ชนะ
นางที่พระอิศวรมอบให้สุครี พเพื่อเป็ น
รางวัล โดยฝากพาลี พาลีทรยศรับนาง
เป็ นชายา เกิดโอรสคือองคต
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ชื่อตัวละคร
189.บุษมาลี

ทีม่ ำ
ก.รามเกียรติ์
ข.พระสมุท

190.พราหมณี มจั ฉา ยังไม่พบที่มา
191.องคต
รามเกียรติ์

192.พระสี่ กร
193.นางเงือกน้ า12

รามเกียรติ์
พระอภัยมณี

194.พระฤๅษี

พระอภัยมณี

195.จรกา
196.ตะเภาทอง

อิเหนา
ไกรทอง

197.อุณากรรณ
198.สี ยะตรา
199.โจรใจฉกรรจ์

อิเหนา
อิเหนา
จันทโครบ

200.เลื่อมไลวรรณ
201.พระรถ
202.อุณรุ ท
203.พราหมณ์13

ไกรทอง
พระรถ เมรี
อุณรุ ท
ลักษณวงศ์

ควำมสำคัญในเรื่อง
นางฟ้ าที่ ถู ก สาปมาอยู่ ใ นเมื อ งมนุ ษ ย์
คอยบอกทางให้หนุมาน
ชายาของพระสมุ ท ธิ ด าพระยายัก ษ์
รณจักร
บุ ต รพาลี ก ับ นางมณโฑ ถู ก อัง คตมุ นี
แหวะท้อ งนาง น ากุ ม ารไปฝากไว้ใ น
ท้อ งแพะ เป็ นทหารเอกคนหนึ่ งของ
พระราม
ดูหมายเลข 33
ชายาคนหนึ่ งของพระอภัย ช่วยพระอภัย
ให้รอดพ้นจากนางผีเสื้ อสมุ ทรมี ลูกชื่ อ
สุ ดสาคร
พระฤๅษีแห่ งเกาะแก้วพิศดารที่พระอภัย
ไปขอพานักอยู่ด้วย เมื่ อเรื อแตก เป็ นผู้
หย่าศึกระหว่างเมืองผลึกกับเมืองลังกา
ดูหมายเลข 68
ธิ ดาเศรษฐี แห่ งเมื องพิจิตร ถู กชาละวัน
คาบลงมาไว้ในถ้ า
ดูหมายเลข 19,31
นายโจรที่รับพระขรรค์จากนางโมรา แล้ว
ใช้แทงจันทโครบตาย นายโจรทิง้ นางโมรา
ไว้เพราะรังเกียจพฤติกรรมนาง
ภรรยาน้อยของชาละวัน
ดูหมายเลข 91
ดูหมายเลข 1
เกสรพราหมณ์ ดูหมายเลข 29
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สรุ ป งานนิ พนธ์เรื่ องอุณรุ ทร้อยเรื่ อง ได้นาตัวละครจากวรรณคดี เรื่ องต่าง ๆ มากล่าวถึ ง
รวม 203 เรื่ อง หากตัดเรื่ องที่ซ้ ากันเหลื อ 50 เรื่ อง เรื่ องที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด คือ รามเกี ยรติ์
อิเหนา พระอภัยมณี คาวี อุณรุ ท ไชยเชษฐ์ และไกรทอง

1

ชื่อ พรหมทัต นี้เป็ นชื่อสามัญ พบอยู่ในวรรณคดีหลายเรื่อง ในทีน่ ้ผี เู้ ขียนขอยกมาเพียงตัวอย่างเดียว
เจ็ดนาง ในวรรณคดีไทย มีปรากฏอยู่หลายเรื่อง แต่พจิ ารณาจากกลอนที่ว่า “ได้ยนิ เสียงโศกาจาบัลย์
เจ็ดนางเอาผ้าพันตาไว้” น่าจะหมายถึงเจ็ดนางทีเ่ ป็ นภรรยาเดิมของพระไชยเชษฐ์ทท่ี าอุบายใส่ความว่านาง
สุวญ
ิ ชาคลอดโอรสเป็ นท่อนไม้ ในเรื่องไชยเชษฐ์
3
นางยักษ์ เป็ นตัวละครฝ่ายอธรรม ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง แต่ท่ผี เู้ ขียนว่าเป็ นนางยักษ์จาก
เรื่องพระรถเมรี เพราะความทีต่ ามมาระบุว่า “โอ้เจ้าประคุณของลูกรัก นางยักษ์มาม้วยสังขาร์ ร่าพลางทาง
ขึน้ อาชา เขาห่อนัยนาเหาะไป”
4
วานร ที่ผเู ้ ขียนระบุวา่ เป็ นหนุมาน เพราะมีความว่า “วานรยินดีจะมีไหน ถวายดวงชีวนั ทันใด” ในตอนนี้ คือ
ตอนที่หนุมานถวายกล่องดวงใจของทศกัณฐ์
5
จันทา เป็ นชื่อของตัวละครที่มีมากกว่าหนึ่ง ที่รู้จกั กันทัว่ ไปก็คอื มเหสีรองของท้าวยศวิมล ผูท้ าอุบายกาจัด
นางจันทีมเหสีเอกออกจากเมืองดวยเหตุทว่ี ่าคลอดโอรสเป็ นหอยสังข์ในเรื่องสังข์ทอง อีกผูห้ นึ่งก็คอื นางจัน
ทาผูเ้ ป็ นพระมารดาของนางชลครรภา ชายาของสมุทโคดมในเรื่องสมุทโคดม แต่ไม่มบี ทบาทมากนัก ใน
ความของเรื่องพรรณนาไว้ว่า “อันอีจนั ทาอาธรรม์” ดังนัน้ ควรเป็ นนางจันทาในเรื่องสังข์ทอง
6
ปุโรหิตพ่อลูก คงจะมีหลายคู่ในวรรณคดีไทย แต่ในทีน่ ้ีผเู้ ขียนสันนิษฐานว่าน่ าจะปุโรหิตพ่อลูก ในเรื่อง
พระสมุท
7
ดาราวงศ์กลอนอ่านนี้ว่ากันว่าเป็ นของสุนทรภู่
8
ยังไม่สามารถพบได้ว่า “วารี” นี้เป็ นใคร แต่มนี างวาลีในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
9
ศุภลักษณ์ ตัวละครอีกตนหนึ่งคือศุภลักษณ์ในบทละครเรื่องโสวัต ทีเ่ ป็ นชายาคนหนึ่งของพระโสวัต
10
ท้าวอาไพ ไม่แน่ใจว่าจะเป็ นท้าวราไพหรือไม่ อาจเป็ นเพราะการคัดลอก
11
ชื่อนี้ไม่แน่ใจว่าจะตัดมาจาก “สุดสาคร” หรือไม่
12
นางเงือกหรือนางเงือกน้า มีหลายตนในวรรณคดีไทย แต่ทผ่ี เู้ ขียนระบุว่าเป็ นนางเงือกในพระอภัยมณี ก็
เพราะความทีต่ ามมาทีว่ ่า “จงฟงั คานับถือพระฤๅษี “อุตส่าห์รกั ษาครรภ์เทวี” สนับสนุนว่าควรเป็ นนางเงือก
ชายาของพระอภัย
13
ข้อความตอนทีร่ ะบุว่า “พราหมณ์กก็ ลายกายาเป็ นนารี สิน้ ชีวอี ยู่ในไพรวัน ” คือเรื่องราวที่ปรากฏใน
นิทานคากลอนเรื่องลักษณวงศ์ ตอนลักษณวงศ์สงให้
ั ่ ประหารพราหมณ์เกสร เมื่อเพชฌฆาตส่งดาบประหาร
ชีวติ พราหมณ์ ๆ ก็กลายร่างเป็ นนาง พร้อมทัง้ ประสูตพิ ระโอรส
2

