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รายงานการวิจัยเรื่ อง การวิเคราะห์ เนือ้ หาเรื่องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงฉบับสมุดไทย
ของเจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุ ริยวงศ์
สายวรุ ณ สุ นทโรทก*

ชื่อหนังสื อ

การวิเคราะห์ เนือ้ หาเรื่องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงฉบับสมุดไทยของเจ้ าฟ้ าธรรมธิเบศร

ไชยเชษฐสุ ริยวงศ์
ชื่ อผู้แต่ ง
รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
ยรรยง สิ กขะฤทธิ์
ปี ทีพ่ มิ พ์
พ.ศ. 2561
ขนาดหนังสื อและจานวนหน้ า 517 หน้า
ประเภทของหนังสื อ รายงานการวิจยั
รายงานการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เนื้ อหาเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงฉบับสมุดไทยของเจ้าฟ้ า
ธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุ ริยวงศ์ฉบับนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี วตั ถุ ประสงค์ใ นการศึ กษา 3 ประการ ดัง นี้ 1. เพื่ อศึ กษาอัก ษรและอัก ขรวิธีที่ บนั ทึ กในสมุ ดไทย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงกับพระบาฬีนนโทปนนทสู ตรซึ่ งเป็ นต้นฉบับในการแปล
ครั้งนี้ และ 3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดด้านหลักธรรมและการนาเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในเรื่ อง
-------------------------------------------*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ในรายงานการวิจยั ฉบับนี้ มีเนื้ อหาทั้งหมด 6 บท บทแรกกล่าวถึ งความสาคัญและที่มาของหัวข้อ
วิจยั เมื่อผูว้ ิจยั ได้พบเอกสารโบราณเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงฉบับจริ งที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา
ซึ่ งเป็ นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศร เมื่อพ.ศ. 2279 ขุนวิทูรดรุ ณกรทูลเกล้าฯถวายให้เป็ นสมบัติของ
หอสมุดแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 4 ดุลาคม 2451 ขณะนี้ คณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจาแห่ ง
โลกของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)
ได้ข้ ึนทะเบียนหนังสื อสมุดไทยเรื่ องนี้เป็ นเอกสารมรดกความทรงจาแห่ งโลกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ.2558
คาหลวงเรื่ องนี้ นบั ว่ามีคุณค่าด้านหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็ นวรรณคดี สมัยอยุธยา
ตอนปลายที่ มีคุณค่าด้านอื่ นอี กหลายประการ กล่ าวคื อ ประการแรกเป็ นวรรณคดี คาหลวงที่ เจ้าฟ้ าธรรม
ธิ เบศรทรงพระนิ พนธ์แปลจากวรรณคดี เป็ นภาษาไทยที่ไพเราะงดงามด้วยพระองค์เอง ประการที่สอง
ต้นฉบับที่นามาศึกษาบันทึกด้วยอักษรไทยย่อ ภาษาไทย และอักษรขอมย่อ ภาษาบาลี อักษรไทยย่อเป็ นรู ป
อักษรไทยแบบหนึ่ ง ที่ ใช้ใ นสมัย อยุธ ยา เป็ นอักษรที่ ประดิ ษ ฐ์ใ ห้งดงาม นิ ยมใช้เขี ยนเรื่ องทางพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะอักษรไทยย่อที่ปรากฏในฉบับนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นอักษรไทยย่อที่งดงามที่สุดฉบับ
หนึ่ ง ซึ่ งเมื่อนับอายุถึงปั จจุบนั (2561) มีอายุได้ 283 ปี แล้ว ประการสุ ดท้ายต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย ขาว
เส้นรง (ดา ทอง และแดง) ซึ่ งแสดงคุ ณค่าในด้านอักขรวิธีของอักษรไทยย่อและวัฒนธรรมการเขียน ผูว้ ิจยั
จึงมุ่งศึกษารู ปสัณฐานตัวอักษร จานวนพยัญชนะ สระ ตัวเลข และเครื่ องหมายต่างๆ
ในบทที่ 2 กล่าวถึงความรู ้ทวั่ ไปและที่มาของเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวง ได้แก่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ผูแ้ ต่ง สมัยที่แต่ง และที่มาของเรื่ องนันโทปะนันทะ งานวิจยั นี้ นาเสนอพระประวัติของเจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศร
หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เจ้าฟ้ ากุง้ อย่างละเอียด พระองค์เป็ นพระโอรสองค์ใ หญ่ในสมเด็จพระอนุชาธิ ราช
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรั ชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่ งต่อมาคื อสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศ
(พ.ศ. 2275- 2301) พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรอยุธยา องค์ที่ 31 และสมเด็จพระพันวัสสาใหญ่ ต่อมา
ได้รับการสถาปนาเป็ นกรมหลวงอภัยนุชิตเป็ นพระมารดา เจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศรทรงพระนิ พนธ์วรรณคดีเรื่ องนี้
เมื่อพ.ศ. 2276 หลังจากได้รับการสถาปนาเป็ นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรื อพระมหาอุปราช
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นสอดคล้องกับศักดิ์ศรี แย้มนัดดาที่วา่ พระองค์คาดว่าจะได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
สื บต่อพระราชบิดาอย่างแน่นอน จึงทรงบันทึกล่วงหน้าไว้ในสมุดไทยก็อาจเป็ นได้ จึงเรี ยกคาประพันธ์น้ ี
ว่า “คาหลวง” นับเป็ นวรรณคดีคาหลวงเล่มที่ 2 ต่อจากมหาชาติคาหลวง พระราชนิ พนธ์ในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ อีกประการหนึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่า เจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศรอาจทรงดาริ วา่ เรื่ อง นันโทปนันทสู ตรคาหลวง
นี้ เ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ พระพุ ท ธศาสนาเช่ น เดี ย วกับ มหาชาติ ค าหลวง เมื่ อ มหาชาติ เ รี ย กเป็ น “ค าหลวง”
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เรื่ องนันโทปนันทสู ตร จึงเรี ยกเป็ น “คาหลวง”ได้ ซึ่ งอาจหมายถึ งเรื่ องราวอันยิ่งใหญ่หรื อเรื่ องสาคัญใน
พระพุทธศาสนา
ลักษณะการประพันธ์วรรณคดีเรื่ องนี้ได้ยกข้อความภาษาบาลีข้ ึนก่อนข้อความภาษาไทยสลับกันไป
ตลอดทั้งเรื่ อง ข้อความภาษาไทยเก็บความจากข้อความบาลีไว้เกือบทุกคาจากเรื่ อง “พระบาฬีนนโทปนนทสู ตร” ซึ่ ง
เป็ นงานประพันธ์ ข องพระพุ ท ธสิ ริเถระ แต่ เมื่ อพิจารณาในรายละเอี ย ดของการใช้ค าแล้ว จะพบว่า ใน
ข้อความภาษาไทยมี การตกแต่งให้ไพเราะและกระชับมากขึ้ น เช่ นเมื่ อกล่ าวถึ งพญานาคนันโทปนันทะ
ข้อความในภาษาบาลี ใช้เพียงรู ปสรรพนามว่า “ตสส” ซึ่ งแสดงความเป็ นเจ้าของ แต่ในคาหลวงใช้คาเรี ยก
พญานันโทปนันทะว่า “ภุชเคศวรา” หรื ออีกแห่ งหนึ่ งใช้คาว่า “อันว่าพระญานาคูรคินทราธิ บดินทร บริ วิตก
ถวินไปมา” ลักษณะดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นการเลือกสรรถ้อยคามาใช้ได้อย่างไพเราะงดงาม รวมทั้งการ
เลื อกฉันทลัก ษณ์ ป ระเภทร่ า ยยาว ซึ่ ง มี สั ม ผัส สระ ยิ่ง เพิ่ ม ความไพเราะมากขึ้ น ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ ง สรุ ป
ลักษณะการประพันธ์ พระนิ พนธ์ เรื่ องนี้ ว่าเป็ นการแปลแต่ง มากกว่าจะเป็ นเพียงพระนิ พนธ์ แปลเท่านั้น
วรรณคดี เรื่ องนี้ จึง แสดงให้เห็ นพระปรี ชาสามารถของเจ้า ฟ้ าธรรมธิ เบศรที่ ท รงรอบรู ้ อย่า งแตกฉาน ทั้ง
ภาษาไทย ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ในหนังสื อสมุดไทยได้ระบุ ที่มาของเรื่ องนันโทปนันทะนี้ ว่าปรากฏในพระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิ ก าย สี ล ขัน ธ์ และในพระอรรถกถาอปทาน แต่ ผ ลจากการศึ ก ษาแล้ว พบว่ า เรื่ องนี้ ไม่ ป รากฏใน
พระสุ ตตันตปิ ฎก คงมีแต่ในพระอรรถกถาอปทาน และในพระอรรถกถาแห่ งเถรกถา ในสัฏฐิกนิบาต มหา
โมคคัลลานเถรคาถาเท่านั้น
นันโทปนันสู ตรคาหลวงเป็ นเรื่ องแสดงพุทธานุ ภาพของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงปราบพระยา
นันโทปนันทนาคราชได้ เนื้ อเรื่ อ งกล่ า วถึ ง เมื่ อครั้ งที่ พ ระพุ ท ธองค์ป ระทับ ณ เชตะวันมหาวิหาร กรุ ง
ราชคฤห์ อนาถบิ ณฑิ ก เศรษฐี ไ ด้นิม นต์พ ระพุ ทธองค์และสาวกไปฉัน ภัตตาหารที่ เ รื อนของตนในเช้า
วันรุ่ งขึ้น เมื่อใกล้รุ่ง พระองค์ทราบด้วยพระญาณว่าพระยานันโทปนันทนาคราชเป็ นผูม้ ีบุญบารมีที่จะเข้าถึง
พระธรรม แม้จะไม่มีโอกาสบรรลุ มรรคผลเพราะถื อกาเนิ ดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน แต่ด้วยกุศลกรรมก็จะละ
มิจฉาทิฐิน้อมตนมายึดมัน่ พระรัตนตรัยได้ ครั้นรุ่ งเช้าพระพุทธองค์พร้อมพระอรหันตสาวก 500 องค์ ได้
เสด็จไปทางอากาศเหนือวิมานของพระยานันโทปนันทนาคราช เมื่อพระยานาคราชเห็นดังนั้นก็บงั เกิดความ
โกรธด้วยมีทิฐิมานะว่าตนเป็ นผูม้ ีอานาจยิ่งใหญ่จึงเหาะขึ้นไปแสดงอิทธิ ฤทธิ์ แปลงกายเป็ นพระยานาคใหญ่
พันเขาพระสุ เมรุ ไว้เจ็ดรอบและแผ่พงั พานใหญ่ปิดบังหนทางเสด็จของพระพุทธองค์ พระองค์ได้มีพุทธานุ ญาตให้
พระโมคคัลลานะผูม้ ี ฤทธิ์ ไปทรมานพระยานาคราช แม้จะมีสาวกอี กหลายองค์รับอาสาไปปราบพระยา
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นาคราช ในที่สุดพระยานันโทปนันทนาคราชก็ยอมจานน ละพยศไม่สามารถต่อต้านฤทธานุ ภาพของพระ
โมคคัลลานะได้ และยอมรับนับถือคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ต้ งั แต่น้ นั มา
ในบทที่ 3 กล่าวถึงลักษณะทัว่ ไปของต้นฉบับ รู ปอักษร และอักขรวิธีที่ปรากฏในหนังสื อสมุด
ไทยฉบับนี้ เมื่อผูว้ ิจยั ได้ศึกษาอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทยย่อในสมุดไทยเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคา
หลวงฉบับนี้ แล้วพบว่า ในเล่ มนี้ พบพยัญชนะไทยครบทั้ง 44 ตัวเป็ นครั้ งแรก พยัญชนะที่ พ บใหม่ใ น
เอกสารสมัยอยุธยาได้แก่ พยัญชนะ ฑ และ ฮ
พยัญชนะ ฑ ที่พบเป็ นอักษรไทยย่อในสมุดไทยนี้ ปรากฏในคาว่า กุมภัณฑาสู ร บัณฑรหัศดินทร
กรัณฑ มณฑล โกณฑัญ มุณฑก บัณฑุกาพล และ สัตต์ บริ ภณั ฑ

พยัญชนะ ฮ ที่พบเป็ นอักษรไทยย่อในสมุดไทย ปรากฏเพียง 3 คา ในคาว่า พระฮาม พยุฮือ และ
กระฮอม คาว่าพระฮาม เป็ นภาษาเขมรหมายถึงรุ่ งเช้า กระฮอม เป็ นภาษาเขมร แปลว่า สี แดง ส่ วนคาว่า
ฮือ เป็ นคาไทย ที่ใช้เป็ นคาเลียนเสี ยงธรรมชาติ
กล่าวได้วา่ คาหลวงเล่มนี้ พบรู ปพยัญชนะและเครื่ องหมายที่ยงั ไม่เคยพบมาก่อนในระบบอักขรวิธี
ไทย จานวน 3 รู ป คือ พยัญชนะ ฑ ( ) และ ฮ ( ) ทาให้อกั ษรไทยมีจานวนครบ 44 ตัวเป็ นครั้งแรก และพบ
การใช้ เครื่ องหมายทัณฑฆาต ( ) เป็ นครั้งแรก โดยใช้เขียนกากับบนพยัญชนะที่เป็ นตัวสะกด เรื่ องสระ
พบว่า สระเอาะและสระอัว มีรูปสระแตกต่างไปจากเดิมคือเป็ นรู ป -อะ ( ) และ –อู ว ( ) ตามลาดับ ส่ วนใน
ด้าน อักขรวิธีน้ นั ส่ วนใหญ่ไม่แตกต่างกับอักขรวิธีของอักษรไทยแบบธรรมดา
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บทที่ 4 การเปรี ยบเทียบนันโทปนันทสู ตรคาหลวงกับพระบาฬีนนโทปนนทสู ตร กล่าวถึงการลาดับ
เนื้อหาและวิธีการแปลแต่ง โทปนันทสู ตรคาหลวงมีการลาดับเนื้ อหาตรงกับพระบาฬีนนโทปนนทสู ตร ทั้ง
การลาดับเนื้ อหาหลักและเนื้ อหาย่อย รายละเอียดของเนื้ อหามีลกั ษณะตรงกัน ทั้งวิธีการบรรยายและการ
พรรณนาเหตุการณ์ ก็มีลกั ษณะตรงกัน เช่ น การเปรี ยบพญานันโทปนันทะเมื่อถูกพญานาคแปลง(พระโมค
คัลลานะ)ทับไว้กบั เขาพระสุ เมรุ ทั้งในพระบาฬี นนโทปนนทสู ตรและนันโทปนันทสู ตรคาหลวงใช้ความ
เปรี ยบเดี ยวกันคือมีลกั ษณะดุ จการรี ดน้ ามันงา เป็ นต้น แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บา้ งในลักษณะของการ
แปลแต่งเนื้อความ ซึ่ งมี 4 ลักษณะได้แก่ การคงความ การเพิ่มความ การตัดความ และการแปลงความ
การคงความเป็ นการคงเนื้ อหาตามที่ปรากฏในพระบาฬี การเพิ่มความเป็ นการเพิ่มเนื้ อความที่ไม่
ปรากฏในพระบาฬี มี 2 ลักษณะได้แก่การเพิ่มข้อความใหม่ และการขยายความ การเพิ่มข้อความใหม่ อาจ
เป็ นการเพิ่มข้อความเชื่ อมโยงความ หรื ออาจเป็ นการเพิ่มข้อความอธิ บายความ การตัดความเป็ นการตัด
ข้อความที่ ปรากฏในพระบาฬี ออก ได้แก่ การตัดในส่ วนเล่ าเรื่ อง ตัดในส่ วนเนื้ อความ ตัดส่ วนขยาย ตัด
ความเปรี ยบ และการตัดความที่มีความหมายเฉพาะ และการแปลงความ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงเนื้ อความที่
แปลเป็ นคาหลวงให้มีความแตกต่างกับตัวบทต้นฉบับ มี 3 ลักษณะได้แก่ การแปลงเนื้ อความ การแปลง
ถ้อยคาตรงเป็ นถ้อยคาตรงเป็ นถ้อยคาอ้อม และการแปลงคาหรื อข้อความอ้างถึงตัวละคร
บทที่ 5 หลักธรรมในเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวง กล่าวถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอด
ทั้งเรื่ อง ประกอบด้วยหลักธรรมอันเป็ นแนวคิดสาคัญ มี 4 ประการ คือ แนวคิดเรื่ องนิพพาน แนวคิดเรื่ อง
อริ ยสัจ 4 แนวคิดเรื่ องมิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิ และแนวคิดเรื่ องไตรวัฏฏ์ ส่ วนหลักธรรมอื่นๆ ที่นาเสนอในเรื่ อง
ได้แก่ แนวคิ ดเรื่ องปฏิ สัมภิ ทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 อันเป็ นธรรมเครื่ องสิ้ นแห่ งอาสวะและอิ ทธิ บาท 4
การนาเสนอหลักธรรมทั้งที่ เป็ นแนวคิ ดสาคัญและแนวคิ ดอื่ นๆ สะท้อนให้เห็ นอย่า งชัดเจนว่า เรื่ องนัน
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โทปนันทสู ตรคาหลวงเป็ นวรรณคดี พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ ง ผูป้ ระพันธ์ประสงค์จะนาเสนอเนื้ อหา
ธรรมะและจะให้เรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงเป็ นนิทานธรรมะด้วยเช่นกัน
บทที่ 6 บทสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ วรรณคดี เรื่ องนี้ มีความโดดเด่นในการแสดงให้
เห็นพระปรี ชาด้านภาษาเป็ นหลักสาคัญ เนื่ องจากหลักธรรมที่ปรากฏในเรื่ องเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นการแปลจาก
พระบาฬีนนโทปนนทสู ตรของพระพุทธสิ ริเถระ ผูท้ ี่สามารถแปลได้จึงเป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม
ต่างๆ และเจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศรมิได้ทางถ่ายทอดหลักธรรมตามที่ปรากฏในพระบาฬี ฯ เท่านั้น พระองค์ยงั ได้
เพิ่มข้อความและขยายเพื่ออธิ บายความหลักธรรมให้รายละเอียดได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ผลการศึกษาจึงเป็ นเครื่ อง
พิสูจน์ให้เห็นว่า เจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศรเข้าพระทัยและเข้าถึงหลักธรรมได้เป็ นอย่างดี
การศึกษาวรรณคดีเรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั เสนอว่าควรศึกษาการใช้ศพั ท์ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรใน
วรรณคดี เรื่ องนี้ และควรมี การศึ กษาวรรณคดี บาลี เรื่ องพระบาฬี นนโทปนนทสู ตรของพระพุทธสิ ริเถระ
รวมทั้งฎีกาพาหุ งทั้ง 7 ผูก เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดว่าผูป้ ระพันธ์เป็ นบุคคลเดียวกันหรื อไม่ และเรื่ องใด
แต่งก่อนหลัง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ดา้ นประวัติวรรณคดีต่อไป
รายงานการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เนื้ อหาเรื่ องนันโทปนันทสู ตรคาหลวงฉบับสมุดไทยของเจ้าฟ้ า
ธรรมธิ เบศรไชยเชษฐสุ ริยวงศ์ฉบับนี้ นอกจากจะให้ความรู ้ ดา้ นอักษรและอักขรวิธีสมัยอยุธยาตอนปลาย
แล้ว ยังเห็นความพยายามของผูว้ ิจยั ที่ ศึกษา ค้นคว้า เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบระเบียบและแสดงเจตจานง
ของผูป้ ระพันธ์เป็ นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ความพยายามดังกล่าวนับเป็ นแบบอย่างที่ดีของการทาวิจยั
เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ และเป็ นงานวิจยั ที่มีคุณูประการทั้งด้านประวัติวรรณคดีไทย การศึกษาด้านจารึ กและ
อักขรวิธี อักษรไทย อักษรขอม และการค้นคว้าศัพท์บาลีสันสกฤตได้อย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
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