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บทคดัย่อ 

คตไิตรภมูใินพระพุทธศาสนามอีทิธพิลอย่างยงิต่อความเชอืทางศาสนา  ศลิปะ 

วฒันธรรม  และทศันคตทิางสงัคมและจรยิธรรมของคนไทย  อิทธิพลสําคญัจากคติไตร

ภูมิคอืความเชอืเรืองบาปบุญ  การเวียนว่ายตายเกดิใน ๓ ภพภูมิ  การหลุดพ้นจาก

สงสารวฏัดว้ยการเขา้ถงึพระนิพพาน  ความเชอืเหล่านีคอืแกน่ธรรมของพระพุทธศาสนา  

วรรณคดเีรอืงไตรภูมกิถาพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทนําเสนอความคิด

เหล่านีอย่างชัดเจน  สร้างความศรทัธาแก่พุทธศาสนิกชนอย่างแน่นแฟ้ นตลอดมา  

นอกจากนี  จินตนาการมหศัจรรย์ของกวโีบราณทีสรา้งสรรค์เพืออธิบายและสนับสนุน

ความเชอืเกียวกบัอายุของโลก  การสนิโลก-การสรา้งโลก  ภูมศิาสตร์จกัรวาล  นรก-

สวรรค ์ เทพยดา  ปา่หิมพานต์ และสตัว์หิมพาน ต์   ทําให้จดจํา  อ้างถึง สบืทอด และ

สบืสรา้ง  ในวรรณคดเีรอืงต่างๆ ประเภทต่างๆ สมยัต่างๆ ต่อมาจนถงึปจัจุบนั  

คาํสาํคญั :  คตไิตรภมู ิ ไตรภมูกิถา  อทิธพิล  
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ABSTRACT 

 The Trai Bhum beliefs in Buddhism have powerful influences on the 

religious consciousness of the Thai, on their literary and artistic development and 

on their social and ethic attitudes.The beliefs in sins and merits, the circle of 

impermanence, the desirable goal of Nibbana are presented clearly in the Trai 

Bhumikatha of King Lithai and make strongly faith in Thai Buddhists from the 

beginning. Besides, the fascinating imaginations of the Buddhist cosmology, the 

world creation and destruction, the paradise and inferno, the devine gods, the 

Himavan forests and Himavan creators are remembered, referred, perpetuated, 

recreated and persisted in the various genres and various periods of Thai literary 

works to the present days.  

Keywords :  Trai Bhum beliefs, Trai Bhumikatha, influences 

     

คติไตรภูมใินพุทธศาสนาก่อให้เกดิไตรภูมกิถา  พระราชนิพนธ์ของพระมหา

ธรรมราชาลไิท  กษตัรยิ์สโุขทยัองคท์ ี๕  ซงึทรงรวบรวมเรอืงราวจากคมัภรี์พุทธศาสนา

จํานวนมากกวา่ ๓๐ เล่ม   เมอืราว พ.ศ. ๑๘๘๘   ไตรภูมกิถาเป็นวรรณคดพีุทธศาสนา

และวรรณคดโีลกศาสตร์เล่มแรกทีแต่งเป็นภาษาไทย(นิยะดา  เหล่าสุนทร. ๒๕๓๘ : 

๑๑)  วรรณคดเีรอืงนีมอีิทธิพลอย่างยิงต่อวถิีชวีติของคนไทยและสงัคมไทยตงัแต่สมยั

สโุขทยัมาจนถึงปจัจุบนั  นอกจากอิทธิพลจากคติไตรภูมิ จะแสดงอยู่ในวถิีชวีติของคน

ไทยและวฒันธรรมไทยแลว้  ยงัแสดงอยู่ในศลิปะต่าง ๆ  ทงัสถาปตัยกรรม  จิตรกรรม  

ประตมิากรรม  สงัคตีศลิป์   นาฏศลิป์  และวรรณศลิป์ของไทยอกีดว้ย   

อิทธิพลสําคญัจากไตรภูมกิถาคอืความเชอืเรอืงบาป บุญ  การเวยีนว่ายตาย

เกิดใน ๓ ภพภูมิ  การหลุดพ้นจากสงสารวฏัดว้ยการเข้าถึงพระนิพพาน  ความเชือ

เหล่านีคอืแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา ไตรภูมิกถานําเสนอความคิดเหล่านีอย่าง
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ชดัเจน  สรา้งความศรทัธาแก่พุทธศาสนิกชนอย่างแน่นแฟ้ นตลอดมา  นอกจากนี ไตร

ภมูกิถา  ยงัมอีทิธพิลในเรอืงความเชอืเกยีวกบัอายุของโลก  การสนิโลก-การสรา้งโลก  

ภูมิศาสตร์จักรวาล  นรก-สวรรค์  เทพยดา  ป่ าหิมพานต์  และสัตว์หิมพานต์   

จนิตนาการของกวโีบราณทสีรา้งสรรคเ์พอือธิบายและสนับสนุนความเชอืดงักล่าว  เป็น

จินตนาการมหัศจรรย์  ทีทําให้จดจํา  อ้างถึง (Allusion)   สืบทอด  และสืบสร้าง 

(Perpetuation) ในวรรณคดเีรอืงต่าง ๆ  ประเภทต่าง ๆ สมยัต่าง ๆ ต่อมาจนถึงปจัจุบนั   

ดงัจะกล่าวถงึต่อไปนี 

๑. ภมิูศาสตรจ์กัรวาล 

ไตรภมูกิถากล่าวถงึภมูศิาสตรข์องโลกไวใ้นสว่นทกีล่าวถึงเรอืงภูเขาและแม่นํา 

(ไตรภมูกิถา. ๒๕๕๑ : ๒๖๐)  โดยกล่าวถงึเขาพระสเุมรสุงู ๘๔,๐๐๐ โยชน์  จมอยู่ใต้นํา 

๘๔,๐๐๐ โยชน์  หนา ๘๔,๐๐๐  โยชน์  แผ่ปรมิณฑลกลมโดยรอบ ๒๕๒,๐๐๐ โยชน์  

ทิศตะวนัออกเป็นบุพพวเิทหะทวีป ทิศใต้เป็นชมพูทวีป  ทิศตะวนัตกเป็นอมรโคยาน

ทวปี  ทิศเหนือเป็นอุตตรกุรุทวปี  เหนือเขาพระสุเมรุคอืนครไตรตรงึษ์ของพระอินทร ์ 

ใต้เขาพระสุเมรุมภีูเขา  ๓ ลูกรองรบัไว้เรยีกว่า เขาตรกีูฏ  ใต้เขาตรีกูฏเป็นเมอืงอสูร  

เขาพระสเุมรมุสีทีนัดรสมทุรล้อมรอบ กวา้ง ๘๔,๐๐๐  โยชน์  ลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน์  ถดั

จากนันมีภูเขาล้อมรอบอีก ๗ ลูก  ชอืว่ายุคุนธร  อิสนิธร  กรวิก  สุทัศนะ  เนมนิธร  

วนินัตกะ  และอสัสะกณัณะ  ภูเขาแต่ละลูกคนัดว้ยสทีนัดรสมุทร  ทงัภูเขาและสทีนัดร

สมทุรมคีวามสงูและความกวา้งลดหลนักนัลงมาจนถึงกําแพงจกัรวาล  ซึงสูง ๘๒,๐๐๐ 

โยชน์  จมในนํา  ๘๒,๐๐๐ โยชน์  หนา ๘๒,๐๐๐ โยชน์  นอกจากทวปีใหญ่ ๔ ทวปี  ยงั

มทีวปีเลก็ ๆ อกี ๒๐๐๐ ทวปี   

เมอืราว พ.ศ. ๒๐๖๓  พระสริมิงัคลาจารย์แห่งล้านนา ไดร้จนาเรอืงจกักวาฬ

ทปีน ีโดยอา้งหลกัฐานจากพระไตรปิฎกและคมัภรี์ต่างๆ มาประกอบกนั   ในทางพุทธ

ศาสนา จกัรวาล หมายถงึ อาณาเขตอนัประกอบดว้ยสรรพสงิต่าง ๆ อนัมเีขาพระสุเมรุ

เป็นศนูย์กลาง  มภีเูขาทงั ๗  หรอืสตัตบรภิณัฑ์  มทีวปีใหญ่ ๔ ทวปี ทวปีน้อยสองพนั

ทวปี และมหาสมทุร โดยมเีขาจกัรวาลลอ้มรอบ เรยีกวา่ จกัรวาลหนึง หรอืโลกธาตุหนึง 
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และหมายรวมถงึ สวรรคภูม ินรกภูม ิพระจนัทร์ พระอาทิตย์ และดวงดาราต่าง ๆ  จกั

กวาฬทปีน ีซงึแบง่เนือหาเป็น ๖ กณัฑ ์ ไดใ้หร้ายละเอยีดต่าง ๆ เพมิจากไตรภมูกิถา 

 แมไ้ตรภมูกิถาจะมอีทิธพิลมากโดยเฉพาะต่อทศันศลิป์  และสถาปตัยศลิป์ ทาง

ศาสนา  แต่ต้นฉบบัลายลักษณ์ก็คงมิได้แพร่หลายมากนัก  ในสมยัพระเจ้าตากสิน

มหาราช  พระมหาช่วย วดัปากนําชอืวดักลางไดจ้ารไวบ้นใบลาน ๑๐ ผูก ต้นฉบบัไตร

ภมูกิถา ทหีอพระสมดุวชริญาณไดจ้ากจงัหวดัเพชรบรุฉีบบันี สมเดจ็กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพไดโ้ปรดใหพ้มิพ์เผยแพรเ่ป็นครงัแรกเมอื ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) ในงานพระ

เมร ุพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้ประสานศรใีส  และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์

เจา้ประไพศรสีะอาด (เสถยีรโกเศศ. ๒๕๑๘ : ๑) ในบานแพนกของการจดัพิมพ์ครงัแรก  

สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเล่าว่า  นอกจากสมุดภาพ และรูปเขยีนตามฝา

ผนงัวดัแลว้ ไมพ่บหนงัสอืเรอืงไตรภมูคิรงักรงุเกา่  เขา้ใจวา่น่าจะสาบสูญไปเสยีเมือครงั

เสยีกรงุศรอียุธยา  ดงันัน ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช   

พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชาคณะและราชบณัฑิต

ช่วยกนัแต่งหนังสอืไตรภูมขินึเมอืปีเถาะ จุลศกัราช ๑๑๔๕ (พ.ศ. ๒๓๒๖)  อีก ๑๙ ปี

ต่อมาพระองค์ทรงพระราชดํารวิ่าหนังสอืไตรภูมทิีไดแ้ต่งไวแ้ล้วคารมไม่เสมอกนั  จึง

โปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรชีา (แกว้) แต่งใหม่อีกครงัหนึง (เรอืงเดมิ : ๗) พระยา

ธรรมปรชีา (แกว้) ผูบ้วชมาตงัแต่สมยัพระเจา้กรงุธนบรุ ีมสีมณศกัดเิป็นพระรตันมุนี  ได้

แต่งใหมแ่ละขยายความออกไปอกีมาก  จนมคีวามยาว ๖๐ ผกู  ไตรภูมฉิบบัหลวงเล่มนี

มชีอืวา่ ไตรภมูโิลกวนิิจฉยกถา หรอืไตรภูมโิลกวนิิจฉัย  มเีนือหาแบ่งเป็น ๔ ภาค  คอื 

๑. ภาคมนุสสกถา วา่ดว้ยประเทศทอียู่ของมนุษย์   ๒. ภาคนิรยกถา ว่าดว้ยนรกอนัเป็น

แดนแห่งการทนทุกข์ทรมานของผูป้ระพฤติชวั  ๓. ภาคเทวดา ว่าดว้ยสวรรค์ชนัต่างๆ 

ตลอดจนบรรยายเรอืงของเทวดาอย่างละเอียด  ๔. ภาควสิุทธิกถา ว่าดว้ยขอ้ปฏบิตัิอนั

จะพงึเป็นแนวทางใหถ้งึซงึธรรมบรสิทุธิและบรรลุพระนิพพาน  จาก ๔ ภาคนี ผูแ้ต่งได้

แยกแยะรายละเอยีดออกไปอกีอย่างพสิดาร (ศกัดศิร ี แย้มนัดดา. ๒๕๔๓ : ๑๒๘) กรม

ศลิปากรไดจ้ดัพมิพ์ไตรภมูโิลกวนิิจฉยั เมอื พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยแบ่งเป็น ๓ เล่ม  หลงัจาก

ไดม้อบหมายใหน้ายพทิูร มลวิลัย์ ตรวจสอบชาํระจากตน้ฉบบัหนงัสอืใบลาน  
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 ความรูเ้รอืงจกัรวาลวทิยาและเรอืงอนื ๆ ทจีดจํากนัมาจากไตรภูมกิถา  และได้

ขยายรายละเอยีดในจกักวาฬทปีนแีละไตรภมูโิลกวนิิจฉัย  ส่งทอดอิทธิพลต่อกวใีนสมยั

อยุธยาและสมยัรตันโกสินทร์  ดงัเช่น  กากีคํากลอน  งานประพันธ์ของเจ้าพระยา     

พระคลัง (หน)  กล่าวถึงพระยาครุฑอุ้มนางกากพีาเหาะไปเทียวชมจกัรวาล ดงัทีกวี

พรรณนาไวว้า่ (เจา้พระยาพระคลงั (หน). ๒๕๑๕ : ๙) 

  พระยาราชสบุรรณกพ็ลนัตนื  ประคองชนืเลา้โลมโฉมสมร 

 พจีะอุม้ยุพาพนิบนิจร   ไปชมขนุสขิรชะเลวน 

 วา่พลางทางประคองยุพเรศ   อุม้ประเวศบนิโดยพระเวหน 

 รารอ่นใหอ้่อนดว้ยลมบน   พลางเชยชนืกมลดว้ยกลนินาง 

 ชบีอกยอดเขาพระเมรมุาศ   แกว้ประหลาดงามดเีป็นสอีย่าง 

 แดงเขยีวขาวเหลอืงเรอืงนภางค์  เกาะทวปีใหญ่กวา้งทงัสทีศิ 

 ทวปีน้อยสองพนัเป็นบรวิาร   สณัฐานดงัจอกลอยกระจหิรดิ 

 มพีฤกษาใหญ่ลําประจําทศิ   เกดิสถติแต่ประถมแผน่ดนิ 

 ชชีมเขาแกว้ทงัเจด็ชนั   มนํีาคนัหลนัลดชลาสนิธุ์ 

 หมูม่หามจัฉาแลนาคนิทร์   อนัอยู่ในวารนิสทีนัดร 

  

 การทเีจ้าพระยาพระคลงั (หน) กล่าวถึงต้นไมป้ระจําทิศทงั ๔ ซึงแมจ้ะไม่ได้

ระบุชอืไว ้แสดงให้เห็นว่าไดข้อ้มูลความรู้จากคมัภรี์พุทธศาสนาเล่มอืน เพราะไตรภูมิ

กถาไม่ไดก้ล่าวถึงต้นไมป้ระจําทวปีไว้  ต้นไม้เหล่านี คือ ต้นชมพู หรือต้นหวา้ เป็น

ต้นไมป้ระจําชมพูทวปี ต้นกทมัพะ หรอืต้นกระทุ่ม เป็นต้นไมป้ระจําอมรโคยานทวีป  

ตน้กปัปะ หรอืตน้กลัปพฤกษ์ เป็นต้นไมป้ระจําอุตตรกุรุทวปี  และต้นสริรีะ หรอืต้นซึก 

เป็นตน้ไมป้ระจําบพุพวเิทหทวปี 

บทละครเรอืงรามเกยีรติ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ าจุฬา

โลกมหาราช (๒๕๔๐ : ๒-๓) กล่าวถงึทวปีทงั ๔ ไวใ้นตอนหรินัตยกัษ์มว้นแผน่ดนิ  ดงันี 

  อหงัการอ์มิเอบิกาํเรบิใจ  จะผลาญใหบ้รรลยัทงัไตรจกัร 
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 สาํแดงแผลงฤทธฮิกึฮกั   ขนุยกัษ์ไล่มว้นแผน่ดนิ 

 ชมพูอุดรกาโร    อมรโคยานีกไ็ดส้นิ 

 หนีบใสร่กัแรอ้สรุนิทร์   พาแผน่ดนิไปบาดาล 

ในกากคีํากลอน  เจ้าพระยาพระคลงั (หน)  (๒๕๑๕ : ๒๖ – ๗) ไดพ้รรณนาถงึ

สทีนัดรสมทุรไวโ้ดยใหร้ายละเอยีดซงึไมป่รากฏในไตรภมูกิถา ดงันี 

เราแจง้ทางทุเรศเขตอรญั  สตัภณัฑ์คนัสมทุรใสส ี

แมน้จะขวา้งแววหางมยุร ี   กจ็มลงถงึทแีผน่ดนิดาน 

ดว้ยนํานนัสขุมุละเอยีดอ่อน   จงึชอืสทีนัดรอนัไพศาล 

ประกอบหมูม่จัฉากุมภาพาล   คชสารเงอืกนําแลนาคนิทร ์

ผูใ้ดขา้มนทสีทีนัดร   กม็ว้ยมรณ์เป็นเหยอืแกส่ตัวส์นิ  

แสนมหาพระยาครฑุยงัเตม็บนิ  จงึล่วงสนิธุถงึพมิานทอง 

 กฤษณา  อโศกสนิ แต่งนวนิยายเรอืงขา้มสทีันดร ซึงได้รบัรางวลัดีเด่นจาก

คณะกรรมการพฒันาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐   โดยไดแ้รงบนัดาลใจในการตัง

ชือนวนิยายเรืองนีจากสีทันดรสมุทรในภูมิศาสตร์จักรวาล  เพราะนวนิยายเรืองนี

ต้องการนําเสนอว่าการอดยาเสพติดเป็นสิงทีทําได้ยากยิงยวด อุปมาเหมอืนขา้มมหา

ทะเลสีทันดร  ดงันัน ผู้ทีพยายามข้ามให้พ้นปญัหาชีวิตเรืองนีจําต้องอดทน เพียร

พยายาม มุง่มนัไมย่อมแพ ้ อกีทงัครอบครวัและคนรอบขา้งจะตอ้งใหค้วามเขา้ใจ เห็นใจ 

ใหค้วามรกั และกาํลงัใจอย่างเตม็ทดีว้ย  

๒. สตัวใ์นเดรจัฉานภมิู 

ไตรภมูกิถากล่าวถงึสตัวใ์นเดรจัฉานภมูวิา่มกีําเนิดหลายประเภท คอื เกดิจาก

ไข ่(อณัฑชะ)เกดิมามรีกห่อหุม้ (ชลาพุชะ)  เกดิจากใบไมแ้ละเหงอืไคล (สงัเสทชะ) เกดิ

เป็นตวัขนึเองและโตทนัท ี(โอปาตกิะ)   มลีกัษณะหลายอย่าง เช่น เป็นสตัว์ม ี๒ ตีน  ม ี

๔ ตนี มหีลายตนี  หรอืไมม่ตีนี  สตัวเ์หล่านีมกีําหนดหมาย ๓ ประการ คอื รูส้บืพนัธุ์ รู้

กนิ และรูต้าย (กามสญัญา  อาหารสญัญา  มรณสญัญา)  ต่างกบัคนทีไม่มธีรรมสญัญา 

คือไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จ ักทําการงานเลียงชีพ  ไตรภูมิกถายกตัวอย่างสัตว์
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เดรจัฉาน เชน่ ราชสหี์ม ี๔ จําพวก คอื ติณสหี์ (กนิหญ้า สหีม่นดงัปีกนกเขา)  กาฬสหี์ 

(มสีดีาํ ตวัโตเท่าววั กนิหญา้)  ปณัฑุรสหี์  (สเีหลือง กนิเนือสตัว์)  ไกรสรสหี์ (สแีดง มี

สรอ้ยคอ เสยีงดงัไกล ๓ โยชน์ วงิเรว็กว่าลม)  ชา้งม ี๑๐ จําพวก คอื กาฬาพกหตัถีกุล  

คงัเคยยหตัถกีลุ  ปณัฑรหตัถกีลุ   ตามพหตัถีกุล  ปิงคลหตัถีกุล  คนัธหตัถีกุล  มงัคล

หตัถกีลุ  เหมหตัถกีลุ  อุโปสถหตัถีกุล  และฉัททนัตหตัถีกุล ปลาใหญ่ม ี๗ ตวั คอื ติม ิ 

ตมิงิคล  ตมิริปิงคล  อานนท์  ตมินิทะ  อชัฌนาโรหะ และมหาติมริะ   ครุฑ มพีญาครุฑ

ราชเป็นหวัหน้า  เหล่าครฑุ อาศยัอยู่ทสีระสมิพลซีงึเป็นปา่งวิ  นาคม ี ๒ พวก คอื ถลชะ 

เนรมติตนไดแ้ต่บนบก  และชลชะ  เนรมติตนไดแ้ต่ในนํา  นาคอาศยัอยู่ในนาคพิภพลึก

ลงไปใตแ้ผน่ดนิ  ราชหงสอ์ยู่ทเีขาคชิฌกฏู   นอกจากนีกล่าวถึงสตัว์ทวัไป เช่น เป็ด ไก ่

ห่าน กบ  

 วรรณคดทีกีล่าวถงึสตัวต์่าง ๆ ดงัทกีล่าวไวใ้นไตรภมูกิถา มหีลายเรอืง  เชน่ 

ปลาใหญ่ทงั ๗ ในทะเลสทีนัดร  ซงึมขีนาดใหญ่ตงัแต่ ๒๐๐ โยชน์ ไปถงึ ๑๐๐๐ 

โยชน์  มกีําลังมาก  แค่ไหวหวัหรือโบกหางก็ทําให้นําในมหาสมุทรกระเทือนไกลถึง 

๔๐๐  โยชน์  วรรณคดเีรอืง สมบตัอิมรนิทรคาํกลอน  ของเจา้พระยาพระคลงั (หน)  เล่า

วา่เมอืพระอนิทรไ์ดน้างสชุาดาซงึไปเกดิเป็นธิดาของยกัษ์เนวาสกิาสูรมาแล้ว  พระองค์

ทรงราชรถพานางเหาะขา้มทะเลสทีันดร  ขา้มภูเขาสตับรภิณัฑ์ และชมปลาในทะเล

สทีนัดร  ชอืปลาบางตวัทกีล่าวถงึในวรรณคดเีรอืงนี ไม่ตรงกบัทีกล่าวไวใ้นไตรภูมกิถา 

ดงันี  (เจา้พระยาพระคลงั (หน). ๒๕๑๕ : ๖๔)   

 

  ขนองคลนืสงูแต่พนืสมทุร หกสบิโยชน์โดยสดุประมาณสถาน 

ชมมหามจัฉาเจด็ประการ  บา้งวา่ยแหวกแถกธารในวงัวน 

เหล่ามหริมงิศโรหา  มนิคลาไล่คูอ่ยู่สบัสน 

ตมิงิคล์ชงิตมิงิเชยชล  อานนท์ลอยเศยีรหางขนึขวางกาย 

ยาวพนัโยชน์เยนิดงัเนินผา  กรอกตาดดูวงอาทติย์ฉาย 

ไมย่า้ยเยอืงเพลงพลกิกระดกิกาย กถ็อยหลงัยงัสายชโลธร  
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นิราศนรนิทรค์ําโคลงของนายนรนิทรธ์เิบศร ์(อนิ)  กล่าวถงึปลาใหญ่ในสทีนัดร

สมทุรไวบ้ทหนึงวา่  (พ. ณ ประมวญมารค. ๒๕๑๓ : ๖๙) 

  นทสีสีมทุรมว้ย  หมดสาย 

 ตมิงิคลมงักรนาคผาย  ผาดสอ้น 

 หยาดเหมพริณุหาย  เหอืดโลก  แลง้แม ่

 แรมราคแสนรอ้ยรอ้น  ฤเถา้เรยีมทน 

 

ในกลุ่มปลาใหญ่ทงั ๗   ปลาอานนท์เป็นทีรูจ้กักนัด ี จึงมกีารอ้างถึงมากกว่า

ปลาตวัอืน และมีความเชือว่าปลาอานนท์หนุนโลกไว ้ เมอืปลาอานนท์พลิกตัวจะเกิด

แผ่นดนิไหว  สุนทรภู่นําความคดิเรอืงปลาอานนท์และปลาใหญ่ในทะเลสทีนัดรมาใช้

พรรณนาบทอศัจรรย์ในเรอืงพระอภยัมณีคํากลอน  เช่น บทอศัจรรย์ของศรสีุวรรณกบั

นางเกษรา (สนุทรภู.่ ๒๕๐๙ : ๑๓๓) ตอนหนึง กล่าววา่ 

  ดงักาํลงัมงักรสาํแดงฤทธิ ใหม้ดืมดิกลางทะเลแลเวหา 

 ลงเล่นนําดาํดงิถงึสธุา  สะท้านกระทงัหลงัปลาอนนต์นอน 

 ปลากระดกิพลกิครบีทวปีไหว เมรไุกรโยกยอดจะถอดถอน 

 มตัตมิงิกลงิเล่นชโลทร  คงคาคลอนคลนืคลงัฝงัสนิธู 

บทอศัจรรย์ของศรสีวุรรณกบัรําภาสะหรกีพ็รรณนาถงึปลาอานนท์ไวใ้นความ

ตอนหนึงเชน่เดยีวกนั 

อนนต์ใหญ่ใตแ้ผน่ดนิดนิขยบั ต่างกลงิกลบักลอกเกลอืก

กระเดอืกกระดกิ 

 พระสเุมรเุอนทบพภิพพลกิ  พลอยถงึมคิสญัญกีลยีุค 

ครุฑ  เป็นตัวละครทีปรากฏในวรรณคดีหลายเรือง  เช่น ในเรืองกาก ีซึงมี

หลายสาํนวน มบีทเห่เรอืงกาก ีของ เจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร ในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ  
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กากคีาํกลอน ของ เจา้พระยาพระคลงั (หน)  ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ า

จุฬาโลก  และกากคีําฉันท์ ซึงฉบบัเก่าสมยัอยุธยาน่าจะสูญหายไป  และน่าจะคดัลอก

ขนึใหมจ่ากความทรงจําในสมยัรตันโกสนิทร ์ ในเรอืงกาก ี พญาครุฑเป็นตวัละครสําคญั

ตวัหนึง  เพราะลอบพานางกากีชายาของท้าวพรหมทตั  เหาะหนีไปเสพสมในวิมาน

สมิพล ี    

บทเห่เรอืงกากขีองเจา้ฟ้ าธรรมธเิบศร พรรณนาตอนทมีานพคนืร่างเป็นพญา

ครฑุเหาะทะยานเขา้ทางหน้าต่างหอ้งบรรทมของนางกากไีวด้งันี (กรมศลิปากร. ๒๕๓๑ 

: ๑๙๗) 

  สบุรรณแผลงเดชลํา บนิบน 

 กางปีกบงัสรุยิน   มดืฟ้ า 

 รอ่นลงสูไ่พชยนต ์   ปรางคม์าศ 

 เขา้นงัแอบนุชเคลา้  แนบเนือนวลสมร 

  สบุรรณสําแดงฤทธ ิ ใหม้ดืมดิปิดอมัพร 

 รอ่นลงตรงบญัชร   จรสูน่้องแกว้กาก ี

  กล่าวรสพจนาท  สายสดุสวาทเจรญิศร ี

 ผนิหน้ามาพาที   พคีอืชายชาญสกา 

ความตอนเดยีวกนันี  เจา้พระยาพระคลงั (หน)  (๒๕๑๕ : ๔)  พรรณนาไวเ้ป็น

กลอนวา่  

 กลายเพศจากมนุษย์เป็นครฑุราช เผน่ผงาดลวิลอยพระเวหา 

 แผห่างกางปีกดว้ยฤทธา  บงัแสงสรุยิาอนธการ 

 บนัดาลเป็นมหาวายุพดั  จบจงัหวดัเปรยีงเปรยีงเสยีงประหาร 

 ครนัครนืตนืทวัจกัรวาล  ถบีทะยานสูส่งิหบญัชร 
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ในตอนพญาครฑุอุม้นางกากเีหาะพาไปยงัวมิานสมิพลี เจ้าฟ้ าธรรมธิเบศรทรง

พระนิพนธ์ไวเ้ป็นกาพย์ห่อโคลงทีไพเราะโอ่อ่า  เป็นบททีมกัมผีูอ้้างอิงถึง  ดงันี (กรม

ศลิปากร. ๒๕๓๑ : ๑๙๙) 

  กางกรอุ้มโอบแกว้  กาก ี

 ปีกกระพอืพาศร ี   สูง่วิ 

 ฉวยฉาบคาบนาค ี   เป็นเหยอื 

 หางกระหวดัรดัหวิ   สูไ่มร้งัเรยีง 

  กางกรโอบอุม้แกว้  เจา้งามแพรว้สบสรรพางค์ 

 ปีกปกอกเอวนาง   พลางคลงึเคลา้เตา้จรจรลั 

  ฉวยฉาบคาบนาคา เป็นภกัษามาผกผนั 

 หางกระหวดัรงึรดัพนั  ดนัเมฆามาสมิพล ี

ความตอนเดยีวกนันี  เจา้พระยาพระคลงั (หน) (๒๕๑๕ : ๖) พรรณนาเป็น

กลอนไวไ้พเราะไมแ่พก้นั 

  วา่พลางกางกรเขา้ประคอง ตระกองโอบอุม้แกว้กาก ี

 ถบีทะยานผา่นขนึโพยมหน  ดว้ยฤทธริณแรงราชปกัษี  

 เฉียวฉิบพรบิตาในนาท ี  กข็า้มสทีนัดรสะดวกดาย 

  ถงึสมิพลวีนัวมิานทอง เขา้สูห่อ้งวเิชยีรรตัน์เรอืงฉาย 

 วางอนงคล์งบนแท่นพรรณราย กก็ลายเพศจากครุฑเป็นเทวญั 

วรรณกรรมรว่มสมยัหลายเรอืงนําครุฑมาเป็นตวัละครเอก  เช่น  วรรณกรรม

เยาวชนรางวลัพิเศษนายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ. ๒๕๔๕ เรืองครุฑน้อย ของ คอยนุช  

วรรณกรรมเรอืงนีต่อมาถูกนําไปสรา้งเป็นการ์ตูนแอนนิเมชนัสองมติิ  ออกอากาศทาง

โมเดริน์ไนน์ทวีใีนปี ๒๕๕๔ 
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ครฑุ-นาค  เป็นสตัวค์ูอ่าฆาต  มตีํานานรว่มกนัในศาสนาฮินดูว่า ครุฑและนาค

เป็นพนี้องรว่มบดิาเดยีวกนั แต่ต่างมารดา  บดิาคอื พระกศัยปมุนี  มารดาของครุฑคอื

นางวนิตา  มารดาของนาคคอืนางภทัรุ  นางทงัสองเป็นพีน้องกนั  นางภทัรุขอพรจาก

สามใีหม้บีตุรจํานวนมาก  ต่อมานางใหก้าํเนิดนาคพนัตวั อาศยัในนาคพิภพแดนบาดาล   

สว่นนางวนิตาขอพรให้มบีุตรเพียง ๒ องค์  นางคลอดบุตรเป็นไข่ ๒ ฟอง  ดว้ยความ   

ใจร้อน  นางทุบไข่ออกดูฟองหนึง  ปรากฏเป็นเทพบุตรมกีายแค่ครงึตวั ชอือรุณ ซึง

ต่อมาเป็นสารถใีหพ้ระสรุยิเทพ  อรณุเทพบตุรสาปนางวนิตาใหต้กเป็นทาสของนางภทัร ุ 

และบอกวา่บตุรองคท์สีองจะชว่ยใหน้างพน้คาํสาป  บุตรองค์ทีสองเกดิเป็นครุฑ  มฤีทธิ

อํานาจมาก 

 ต่อมานางวนิตาและนางภทัรุพนันกนัว่ามา้อุโฉศรพของพระอินทร์ซึงเกดิขึน

คราวกวนเกษยีรสมทุรมสีใีด  ผูแ้พ้ต้องเป็นทาสผูช้นะ ๕๐๐ ปี  นางวนิตาบอกว่าสแีดง  

นางภทัรบุอกวา่สดีาํ  เพราะนางใชอุ้บายให้เหล่านาคลูกของนางแปลงเป็นขนสดีําแซม

ทวัตวัมา้ (บางตํานานบอกว่าใชฝู้งนาคพ่นพิษ) นางวนิตาพ่ายแพ้ตกเป็นทาสของนาง

ภทัร ุ๕๐๐ ปี  จะไถ่ตวัพน้จากความเป็นทาสไดต้่อเมอืพวกนาคไดด้มืนําอมฤต  ครุฑจึง

บนิไปเอานําอมฤตซึงอยู่บนสวรรค์  พระอินทร์และเหล่าทวยเทพติดตามมา  เกดิต่อสู้

กนั  พระอนิทรใ์ชว้ชัระต่อสู ้แต่ไมอ่าจทําอนัตรายครฑุได ้ ครฑุจําไดว้่าวชัระเป็นอาวุธที

พระอศิวรประทานใหพ้ระอนิทร ์ จงึสลดัขน ๑ เสน้เพอืแสดงคารวะและรกัษาเกยีรติของ
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พระอินทร์ผูเ้ป็นหวัหน้าทวยเทพ  ต่อมาพระนารายณ์เสดจ็มาปราบครุฑ  แต่ต่างฝ่ าย

ต่างไมอ่าจเอาชนะกนัได ้ จงึยุตศิกึ  พระนารายณ์ให้พรแก่ครุฑให้เป็นอมตะ  ส่วนครุฑ

กต็กลงว่าจะเป็นพาหนะของพระนารายณ์ในยามเสดจ็ไปทีต่าง ๆ  แต่ยามประทบัอยู่  

ครฑุจะเกาะอยู่เหนือพระนารายณ์ 

ครฑุตกลงกบัพระอนิทรใ์หต้ามไปเอานําอมฤตคนืเมอืตนมอบให้นาคเพือไถ่ตวั

มารดาแล้ว  ครุฑออกอุบายให้นาคไปชําระกายก่อนดืมนําอมฤต  ในระหว่างนันพระ

อนิทรนํ์านําอมฤตคนืไป นาคจงึโกรธครฑุมาก  และเป็นศตัรกูนัแต่นนัมา   

ตํานานเรอืงครฑุกบันาคดงัทกีล่าวขา้งต้น  ไม่มอียู่ในไตรภูมกิถา  ซึงกล่าวไว้

เพียงว่า ครุฑมีร่างกายใหญ่โต  และกินนาคเป็นอาหาร  โดยโฉบเอานาคไปจาก

มหาสมทุร  ดงันี   

           “แต่สตัว์อันมีปีกจะเสมอด้วยครุฑหาบ่มิได้เลย  ครุฑราชตัวเป็น

พระญาแกค่รฑุทงัหลายนนัมตีนใหญ่ได ้๑๕๐ โยชน์ ขนปีกซ้ายกด็ ีขนปีกขวา

กด็ ีย่อมยาว ๑๕๐ โยชน์ หางย่อมยาว ๖ โยชน์ คอย่อมยาว ๓๐ โยชน์ ปาก

นนัยาวได ้๙ โยชน์ แลตนีทงัสองยาวได ้๑๒ โยชน์แล ผแิลเมอืครุฑนันกางปีก

ไปล่วงกลางหาวเต็มทีได้ ๗๐๐ โยชน์ ผเิมอืครุฑนันอ้าปีกออกให้เต็มทีไสไ้ด ้

๘๐๐ โยชน์  ตนครฑุนนัมนัใหญ่ดงันนัเรยีวแรงนกัหนาแล ผแิลเมอืจะเฉียวเอา

นาคในกลางมหาสมุทร นําสมุทรนันแตกออกทงัรอบนันทุกแห่งได้แล ๑๐๐ 

โยชน์  มนัจิงเอาเล็บรดั  เอาหางนาคนันพาไปกลางหาว เอาหวันาคห้อยลง

เบอืงตํา จงิพาไปยงัทอียู่แลกก็นิ”  ( พระมหาธรรมราชาลไิท. ๒๕๕๑ : ๔๙) 

    แต่เรืองราวของสตัว์คู่อาฆาตทังสองนี   ถูกเล่าขานอยู่ในวรรณคดีไทย

หลายเรอืง  เชน่ ในบทละครเรอืงรามเกยีรต ิ เมอือนิทรชติแผลงศรนาคบาศเป็นฝูงนาค

เขา้รดัพระลกัษณ์และพลวานร  พระรามแผลงศรพรหมมาศเป็นครฑุไล่จกินาค  ทําให้ฝูง

นาคหนีไป   ในเรอืงอนิรทุคาํฉนัท์  เมอืพระกฤษณะทราบว่าพระอนิรุทธ์ถูกพระเจ้ากรุง

พานจับตัวขงัไว้  ก็เสด็จพร้อมด้วยท้าวปรทัยุมน์ และพระพลเทพขึนหลังครุฑไป

ชว่ยเหลอื  กวพีรรณนาตอนนีไวด้งันี  (กรมศลิปากร. ๒๕๓๐ : ๖๐๑ - ๖๐๒) 
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  สามกษตัรยิ์เสดจ็ครฑุผาดผยอง ฟ้ าหลา้เรอืงรอง 

 จํารญูจํารสัชชัวาลย์ 

  ฤทธคิรฑุคอืเพลงิเผาผลาญ  ครฑุราชประหาร 

 ประหบัประเหริพกพนั 

  แสงเพลงิเปล่งแสงรอบรนั  พ่างเพยีงเพลงิกลัป์ 

 กร็อ้นระงมดนิบน 

  เผาผลาญนาคราชทบทน  บไดเ้กรงผจญ 

 กว็างยงัสรอ้ยสระศร ี

  ชบุสลาบสนิสคุนธี   ปกัษาธบิดี 

 กค็นืตระบดับดัใจ 

  บดฟ้ าบดดนิบงัใบ   ปีกเรร่อ่นใน 

 นภนภสัดลสถาน 

   

เรอืงครฑุและนาคเป็นแรงเป็นแรงบนัดาลใจแก่ศลิปินนําไปสรา้งสรรค์เป็นงาน

ศลิปะ   ต่าง ๆ  ดว้ย  เช่น ประติมากรรมและจิตรกรรมรูปครุฑยุดนาค   รูปนารายณ์

ทรงสุบรรณ  เป็นต้น  นอกจากนียังมีนักประพันธ์ร่วมสมยันําไปสร้างเรืองราวเป็น     

นวนิยายหลายเรอืง  เชน่ นวนิยายเรอืงบาดาล  และ เทวปกัษี   ของ  ลกัษณาวด ี เรอืง

แรกเป็นเรืองของมุกลินลวา   ซึงเป็นนางเอก  มีอดีตชาติเป็นนาค  และภุชเคนทรา  

โอรสแห่งนาคา ผูเ้ป็นพระเอก  เล่มหลงัเป็นเรอืงชงิรกักบัสดายุ  เทวปกัษโีอรสแห่งพญา

ครฑุ 

นวนิยายเรอืง กาษา นาคา  ของ กนกวลี  พจนปกรณ์  ซึงเป็นเรอืงชงิรกัหกั

สวาทของสองสาวหนึงหนุ่ม  ซงึอดตีชาติเป็นนาคสองตวัเป็นคู่ครองกนั  แต่นาคหนุ่มมี

ความศรทัธาแรงกลา้ในพุทธศาสนาจงึออกบวช  ส่วนนาคสาวถูกครุฑจบักนิเป็นอาหาร  

ฝ่ ายครฑุเมอืเกดิใหมเ่ป็นมนุษย์สาวสวยกอ็าฆาตจองลา้งฝ่ ายนาคทุกชาติไป เพราะแคน้

ทแีมข่องตนตอ้งตกเป็นทาสของแมข่องพวกนาคเพราะถูกโกง  
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เรอืงครุฑนาค ภาคออกศกึหิมพานต์ ของ นิธิ  นิธีวรีกุล  ซึงเป็นเรอืงการชิง

ความเป็นใหญ่ในการครอบครองโลกทังสามระหว่างครุฑและนาคจากอดีต  มาจน

ปจัจุบนัซงึเป็นเรอืงราวในโลกมนุษย์  

เรือง ปกัษานาคา   โดย จอมนาง  หรือ รอมแพง  เป็นนิยายแฟนตาซีทีให้

พระจนัทรแ์ผลงศรใหค้รฑุกบันาครกักนัเพอืความปรองสมานฉันท์   แต่ครุฑทิงนางนาค

ไปบนสวรรค์เป็นเวลานานโดยไม่รูว้่านางตงัครรภ์  เมอืคลอดลูกนางนาคทิงลูกลงนํา  

ฤษเีกบ็มาเลยีงดใูหก้นินมราชสหี์  แลว้สง่ไปอยู่ในโลกมนุษย์  เมอืนางเอกซึงเป็นลูกครงึ

ครฑุกบันาคเตบิใหญ่ขนึ  พระอินทร์ในร่างฤษีมาสอนศลิปะวชิาต่าง ๆ ให้  และให้เดนิ

ทางเขา้ปา่   หมิพานต์พรอ้มกบัสงิหา สตัวก์งึเทพเพอืไปตามหาพ่อ ชว่ยเหลอืแม ่และยุติ

ศกึระหวา่งครฑุกบันาค 
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 นอกจากนี  ยังมีนวนิยายทีเกียวกับนาคอีกหลายเรือง เช่น นาคี ของ          

ตร ีอภริมุ  มณีสวาท ของ จินตวรี์  ววิธัน์  ภูติแม่นําโขง ของ สทิธา เชตวนั  นาคราช 

ของ “แกว้เก้า”  แม่โขง ของ ปองพล  อดิเรกสาร  รกัต่างภพ  ของ โชติ  ศรสีุวรรณ  

มนต์นาคราช ของ ภูเตศวร  นักเขยีนวยัรุ่นหลายคนนิยมนําเรอืงครุฑกบันาคไปเขยีน

เป็นนวนิยายรกัขา้มภพ  เชน่  เงานาคราช ของ พลอยชบา  จอมใจนาคราช ของพิมพ์

ชนก  นาคาลัย ของ มณีมญัช์  เพลิงนาคา ของ ชลนิล  เพลิงสีเง ิน ของ ศรีสุรางค ์    

มนตรานาคครฑุ ของ เนตรนํามนต์  สายสญัญานาคนิี ของ ชาลิดา (รสั) ( รวบรวมโดย
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แก้วกัง ไส  www.bloggang.com/mainblog.php?id=babyrose  เข้าถึง เมือวันที  ๑๗ 

มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

เรอืงทเีป็นนิยายออนไลน์  เช่น เรอืงครุฑราช  นาครกัษ์  (๒๕๕๔) ของ ต้อง

ใจ/ฤดรูอ้น’ Days ซงึเผยแพรใ่น Dek.D.com เดนิเรอืงตามตํานานครฑุนาคแต่แปลงเป็น

เรอืงในโลกปจัจุบนั  เรอืงยงัแต่งไมจ่บ 

 

 
 

๓. การสินโลก – การสร้างโลก 

      ไตรภูมกิถากล่าวถึงการวินาศของโลก และการอุบตัิของโลก หรอืการสนิโลก

และการสร้างโลกไว้ในทสมกัณฑ์ ซึงพรรณนาไว้ว่าสิงทีทําลายโลกมี ๓ สิง คือ 

ไฟบรรลยักลัป์   นําบรรลยักลัป์  และลมบรรลยักลัป์   ไฟจะไหมท้ําลายกามภูม ิ๑๑ ชนั

และรปูภมูอิกี ๓ ชนั  รวมเป็น ๑๔ ชนั  นําจะท่วมทําลายกามภูม ิ๑๑ ชนั และรูปภูมอิีก 

๖ ชนั  เป็น  ๑๗  ชนั  ลมจะพดัทําลายกามภูมิ ๑๑ ชนั  รูปภูมิอีก ๙ ชนั  รวมเป็น    

๒๐ ชนั  ไฟ นํา ลม ไมอ่าจทําลายถงึรปูภมูชินัจตุตถฌานภูมอิีก  ๗ ชนั และอรูปภูมอิีก     

๔ ชนั 

 การสินโลกและการสร้างโลก  เกิดโดยมพีระอาทิตย์เพิมขึนทีละดวงจนถึง     

๗ ดวง  เกดิความรอ้นจนสรรพสตัวท์งัจกัรวาลมอดไหม ้ เมอืไหมป้ลาใหญ่ทงั ๗ นํามนั

ในตัวปลาบงัเกิดไฟลุกไหม้เขาพระสุเมรุ  ทวีปใหญ่ทังสี  ทวีปน้อยอีก ๒๐๐๐ ทวีป  

ไหม้ลงไปใต้ดินถึงนรกอเวจี   ไหม้เขาสตับริภณัฑ์  ไหม้สวรรค์จากชนัจตุโลกบาล  
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จนถงึชนัพรหมในรปูภมูอิกี ๓ ชนั  เป็นเวลานาน ๑ อสงไขย  จากนันมฝีนตก  จากเมด็

เท่าธุลีดนิ ต่อมาขนาดเท่าเมด็ผกักาด ไปจนมขีนาดใหญ่เท่าเรอืน  นําจึงท่วมโลกไป

จนถึงชนัพรหม  พรหมทงัหลายหนีขนึไปเบียดเสยีดกนัอยู่ในชนัปญัจสุธาวาส   เป็น

เวลานาน ๑ อสงไขย   จากนนัมลีม ๔ สายพดัจนนําแหง้หาย  บงัเกดิเป็นแผ่นดนิ  เป็น

ไรน่า  เป็นภเูขา  เป็นทะเล  เป็นสวรรค ์และนรก ดงัเดมิ  ฝงูพรหมในชนัอาภสัสรพรหม

จุตลิงมาเกดิเป็นมนุษย์โดยอุปปาตกิ  ไมม่เีพศ มรีศัมเีรอืงรอง  มฤีทธเิหาะเหิน และเสพ

ปีตสิขุต่างอาหาร จนเมอืเวลาผา่นไปไดอ้สงไขยหนึง ฝงูพรหมทงัหลายต่างชมิรสดนิ จึง

บงัเกดิอกศุล รศัมใีนกายหายสนิ เกดิความมดืมดิทวัทุกหนแห่ง เขาทงัหลายจึงอธิษฐาน

ให้บงัเกิดดวงตะวนั  ต่อมาอธิษฐานให้บงัเกิดดวงเดือน  จากนันจึงมีดวงดาราและ

ฤดกูาลต่าง ๆ   เมอืกนิอาหารกเ็กดิราคะกาํหนดั  เกดิเป็นผูห้ญงิ  เป็นผูช้าย  ต่อมาเมอื

กระทําผดิธรรม  โอชารสในดนิหายไป  เมอืกระทําผดิธรรมอกี  ดนิกลายเป็นดงัดอกเห็ด

ตูมเกดิในกลีบดนิ  เมอืกระทําความมชิอบอีก กลีบดินนันกลายเป็นเชอืกเขาภทาลตา  

ต่อมากลายเป็นสญัชาตสิาล ี ซงึเป็นขา้วสาร กนิไม่รูห้มด  เพราะเมอืเกยีวไปแล้วขา้วก็

งอกงามดงัเกา่  แต่เมอืผูค้นเรง่กระทําผดิศลีผดิธรรม  ขา้วสาลนีีจึงกลายเป็นขา้วเปลือก 

เมือเก็บเกียวไปกินก็ไม่ได้งอกขึนเองดังเดิม คนทังหลายเดือดร้อนจึงไปไหว้พระ

โพธิสตัว์ขอให้ทีนาเพือทํากินจะได้ไม่ต้องทะเลาะแย่งชิงกนั  ต่อมาได้อภิเษกพระ

โพธสิตัวเ์ป็นพระญา  เรยีกชอื ๓ ชอื  มหาสมมติราช เพราะคนทงัหลายยกให้เป็นใหญ่  

ขษตัตยิะ เพราะวา่เป็นผูแ้บง่ปนัไรน่าขา้วนําแกค่นทงัหลาย  และ  ราชา  เพราะเป็นทีรกั

ของคนทงัหลาย  ต่อมาแบ่งกลุ่มคนเป็นพราหมณ์  แพศย์  ศูทร์  วรรณะต่าง ๆ จึง

เกดิขนึ  ยงิคนทําบาปมากขนึ  อายุกย็งิน้อยลง  เพราะเทวดามไิดร้กัษา  ดนิฟ้ าอากาศ

และฤดกูาลกว็ปิรติผดิธรรมชาต ิ

 วรรณคดหีลายเรอืงในยุคต่อมาไดถ้่ายทอดเรอืงการสนิโลกและการสรา้งโลกไว ้ 

เชน่ โองการแชง่นํา  วรรณคดสีมยัอยุธยา  ไดพ้รรณนาไวต้ามทีกล่าวอยู่ในไตรภูมกิถา  

ยกเว้นกล่าวถึง “ขุนแผน” ซึงคือ พระพรหม ว่าเป็นผู้สร้างบ้านเมือง  ทงันีคงเพราะ

โองการแชง่นําไดร้บัอทิธพิลจากศาสนาฮนิด ู จงึรบัเอาคตเิรอืงพระพรหมเป็นผูส้รา้งเขา้

มาปะปนดว้ย  เนือความตอนนีกล่าวไว ้ดงันี  (ราชบณัฑติยสถาน. ๒๕๔๐ :  ๗-๘) 
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    นานาอเนกดา้วเดมิกลัป์  จกัราํจกัราพาฬเมอืไหม ้  

  กล่าวถงึตระวนัเจด็อนัพลุ่ง  นําแลง้ไขข้อดหาย ฯ 

  เจด็ปลามนัพุ่งหลา้เป็นไฟ  วาบจตุราบายแผน่ขวาํ 

  ชกัไตรตรงึษ์เป็นเผา้  แลบลําสลีอง ฯ 

  สามรรถญาณคร   เพราะเกลา้ครองพรหม 

  ฝงูเทพนองบนปาน  เบยีดแป้ ง 

  สรลมเตม็พระสธุาวาสแห่งหนั ฟ้ าแจง้จอดนิโรโธ ฯ 

  กล่าวถงึนําฟ้ าฟาดฟองหาว  ดบัเดโชฉําหลา้ 

  ปลาดนิดาวเดอืนแอ่น  ลมกลา้ปว่นไปมา  ฯ 

  แลเป็นแผน่เมอืงอนิทร ์  เมอืงธาดาแรกตงั 

  ขนุแผนแรกเอาดนิดทูี  ทุกยงัฟ้ ากอ่คนื ฯ 

  แลเป็นสปีวงดนิ   เป็นเขายนืทรงาํหลา้ 

  เป็นเรอืนอนิทรถ์าเถอืก  เป็นสรอ้ยฟ้ าจงึบาน ฯ 

  จงึเจา้ตงัผาเผอืกผาเยอ  ผาหอมหวานจงึขนึ 

  หอมอายดนิเลอกอ่น  สรดนิหมูแ่มนมา ฯ 

  ตนเขาเรอืงรอ่นหลา้เลอหาว  หาวนัคนืไปไ่ด้  

  เจา้ชมิดนิแสงหล่น   เพยีงดบัไตม้ดืมลู ฯ 

  วน่วน่ตาขอเรอืง   เป็นพระสรูย์สอ่งหลา้ 

  เป็นเดอืนดาวเมอืงฉํา  เหน็ฟ้ าเหน็แผน่ดนิ ฯ 

  แลมคีาํมวีนั   กนิสาลเีปลอืกปลอ้น 

  บมผีูต้อ้นแต่งบรรณาฯ 

  เลอืกผูย้งิยศเปนราชาอะครา้ว เรยีกนามสมมตริาชเจา้ 

  จงึตงัทา้วเจา้แผน่ดนิ ฯ 

   

 วรรณคดีประเภทนิราศมกัจะนําเอาปรากฏการณ์สําคญัคือการสินโลกด้วย

ไฟบรรลยักลัป์ มาพรรณนาเทยีบเคยีงกบัความทุกข์โศกของกวทีีต้องพรากจากหญิงคน
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รกั  กวีรู้สึกว่าความทุกข์ใจของตนหนักหนาและยาวนานกว่าไฟไหม้ล้างโลก  ดัง

ตวัอย่างในทวาทศมาส กวพีรรณนาเปรยีบเทียบนําในทะเลสทีนัดรทงั ๗ แห่ง และใน

สายนําอืน ๆ เหือดแห้งกบัความแห้งเหือดในหัวใจของกวีเมือพรากจากหญิงคนรกั  

(กรมศลิปากร. ๒๕๓๐ : ๖๘๙) 

    เจด็สนิธุ์สาคเรศรอ้น รนบก 

   แสนนทธีารเทยีร   หาดแหง้ 

   อาดรูกระอุอก   เรยีมราศ 

   สมรจากเจยีรรอ้ยแลง้  ไปป่าน ฯ  

 กวกีล่าวถงึไฟบรรลยักลัป์ ไหมโ้ลก ทงัสวรรค ์ มนุษย์ บาดาล ว่ายงัไมร่อ้นเท่า

ความรอ้นรุม่ใจของกวทีตีอ้งจากนาง  (กรมศลิปากร. ๒๕๓๐ : ๖๘๙) 

    สหสัสรุเิยศเรอืง  รงัส ี

   ผลาญแผน่ไตรภพสรรพ์  เษกไหม ้

   กาํเดากาํดาลตร ี   ภพนาศ 

รอ้นไปป่านน้องไท้    จากจร ฯ 

 อกีบทหนึง  กวพีรรณนาความทุกขโ์ศกของตนวา่ราวกบัเขาพระสเุมรแุสนลูก

มอดไหมด้ว้ยไฟบรรลยักลัป์   โดยเล่นกบัคําวา่ “แสน” ในคาํกล่าวเหนือจรงิ (hyperbole) 

วา่ “แสนโศก” และ “แสนสเุมร”ุ (กรมศลิปากร. ๒๕๓๐ : ๖๙๐) 

    เวหาผผา่วเพยีง  พนัแสง  สอ่งแฮ 

   เรยีมรญัจวนใจจอม  จมิหลา้ 

   อาดรูระแลงแสดง   แสนโศก 

   แสนสเุมรไุหมฟ้้ า   ไปป่าน ฯ  
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 นิราศนรินทร์ วรรณคดีสมัยร ัตนโกสินทร์พรรณนาถึงการสินโลกเพือ

เปรยีบเทียบเกนิจรงิ (hyperbole) ว่าความรกัของกวมีนัคงและยืนยาวกว่าอายุขยัของ

โลก  ดงันี  ( พ. ณ ประมวญมารค. ๒๕๑๓ : ๗๑) 

    ตราบขนุคริขิน้     ขาดสลาย   แลแม ่

   รกับห่ายตราบหาย หกฟ้ า 

   สรุยิจนัทรขจาย  จากโลก  ไปฤๅ 

   ไฟแล่นลา้งสหีลา้  ห่อนลา้งอาลยั 

  

๔. ป่าหิมพานต์-สตัวหิ์มพานต์ 

ไตรภมูกิถากล่าววา่ปา่หมิพานต์อยู่ในชมพูทวปี อยู่ทีเขาหิมพานต์ซึงสูง ๕๐๐  

โยชน์ (๑ โยชน์ เท่ากบั ๑๙.๒๐ กโิลเมตร)  ใหญ่ ๓,๐๐๐ โยชน์ มยีอด ๘๔,๐๐๐  ยอด  

ไตรภูมกิถาบรรยายว่า  “ในป่ าพระหิมพานต์นันสนุกนินักหนาแล” เพราะเต็มไปดว้ย

ต้นไม้นานาพันธุ์ซึงมีขนาดใหญ่อย่างมหศัจรรย์  เช่นต้นหวา้ ซึงมลีูกใหญ่เท่ากลอง  

หรอื  “ถ้ายืนมือล้วงเขา้ไปในเนือหวา้ พอสุดแขนจิงเถิงเมด็” และมรีสหวานดงันําผึง    

นอกจากนีมตีน้ไมม้หศัจรรย์  คอื ตน้นารผีล ซงึบรรยายวา่ “ถดัไปนนัมปีา่ไมน้ารผีล  แล

วา่ลูกไมน้นังามนกัดงัสาวอนัพงึใหญ่ได ้๑๖ ปี  แลฝงูผูช้ายไดเ้หน็มใีจรกันกั  ครนัว่าหล่น

ตกลง  ฝงูนกกลุ้มกนิดงัหมกีนิผงึ”  ในปา่หิมพานต์มสีระนําใหญ่ ๗ สระ ทีรูจ้กักนัดคีอื  

สระอโนดาต    สระอโนดาตมภีูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก  คอื สุทสัสนกูฏ เป็นสทีอง จิตรกูฏ  

สแีกว้ ๗ ประการ กาฬกฏู  สเีขยีวเหมอืนดอกอญัชนั   คนัธมาทนกูฏ  สใีสดงัแกว้และ

เป็นแหล่งไมห้อม  และไกรลาส  เป็นสเีงนิยวง   เขาทุกลูกน้อมยอดไปที  สระอโนดาต  

ทําใหส้ระไมถู่กแสงอาทติย์และแสงจนัทร ์ นําใสสวา่งจนเหน็ตวัปลา  นําในสระอโนดาต

จะไหลเวยีนทําทกัษณิาวรรต  ๓  รอบแลว้ไหลออกไป ๔ ทิศ   นําทีไหลออกทางทิศใต ้ 

จะหล่อเลยีงชมพูทวปีดา้นใต ้ และไหลกระทบภูผาทําให้สายนําพุ่งขนึบนอากาศสูง ๖๐ 

โยชน์  เป็นละอองฝอย  เรยีกวา่  “อากาศคงคา”  เมอืลงบนพืนกลายเป็นสระใหญ่ และ
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ไหลต่อไปปะทะภูเขาจึงพุ่งขนึเหนือพืนดนิ  กลายเป็นแม่นํา  ๕ แห่ง คอื คงคา ยมุนา 

อจริวด ีมห ิและสรภ ู   

ป่ าหิมพานต์เป็นทีอยู่ของคนธรรพ์  นักสิทธิ  วทิยาธร  และสตัว์มหัศจรรย์

นานาชนิด  เรยีกว่า  สตัว์หิมพานต์  เช่น ราชสหี์  ชา้ง  ครุฑ  นาค  มา้  หงส์  ฯลฯ 

และมสีตัว์ในจินตนาการทีโดยมากเป็นการผสมกันของสตัว์ตงัแต่ ๒ ชนิดขนึไป  เช่น 

กนินร-กนิร ี มาจากมนุษย์ผสมกบันก  ท่อนบนเป็นคน  ท่อนล่างเป็นนก  อรหนั  ตัว

เป็นนก  หน้าเป็นคน  กญุชรปกัษี  ตวัเป็นชา้งมปีีกเหมอืนนก  นกหสัดลีิงค์  เป็นนกซึง

มหีวัเป็นราชสหี์มงีวงเป็นชา้ง  สตัว์หิมพานต์เหล่านีมใีนสมุดภาพไตรภูมแิละวรรณคดี

สมยัหลงั ๆ  ซงึกล่าวถงึสตัวห์มิพานต์เพมิเตมิขนึอกีมากมาย 

ในวรรณคดไีทย  เมอืตวัละครเทียวชมป่ ามกัอ้างถึงป่ าหิมพานต์  เช่น  ใน

สมทุรโฆษคาํฉนัท์ ตอนทเีป็นพระนิพนธ์ของสมเดจ็กรมพระปรมานุชติชโินรส เมอืรณา

ภมิขุถวายพระขรรคแ์กพ่ระสมทุรโฆษ  พระสมทุรโฆษจึงพานางพินทุมดเีหาะชมป่ าหิม

พานต์  พระองคช์ชีวนใหพ้ระชายาชมยอดเขามากมาย และภูเขา ๕ ยอดทีล้อมรอบสระ

อโนดาต  ดงันี  (กรมศลิปากร. ๒๕๓๐ :  ๒๓๑) 

  ชชีวนพนิตกนิษฐชม พนมมาศมเหาฬาร 

 เลศิลว้นหริญัรตนกาญ-  จนอเนกหลากหลาย 

  แปดหมนืสพีนับรรพตนบั รดบัยอดอยู่เรยีงราย 

 หา้รอ้ยครินิทรอนัหลาย  มชัฌมิากฎุาประมาณ 

  ยอดใหญ่ไศลวบิลุยเบญ- จกฏูเกดิประดษิฐาน 

 เทดิทดัทฆิมัพรบนัดาล  วโิรจน์รตันรศัม ี

  โดยสงูแห่งศรขีรพศิาล หมิพานต์พนาล ี

 เบญจาสตาธฤกม ี   ประมาณโยชนบรรยาย 

  ยอดนามสทุศันกฎุา รกกุอปร์กนกพราย 

 ไกรลาสกูฏกพ็รรณราย  รชฎาวลิาวรรณ 

  หนึงกาฬกฎุาถกลกา- ฬมณีประไพพรรณ 
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 หนึงจติรกฏูจติรสรรพ์  สตัตรตันนานา 

  หนึงนามนคนิทรคนัธมาทน์ กโ็อภาสอาภา 

 แกว้ลายรยบัรดบัรดา  ดจุแกลง้ประกติประกล 

  หา้แห่งมหนัต์บรรพตหอ้ม ลลอบลอ้มสรพงัชล 

 อโนดาตพศิาลสลลิยล  กลแกว้ผลกึแสง 

กากคีาํกลอน งานนิพนธ์ของเจา้พระยาพระคลงั (หน)  พรรณนาป่ าหิมพานต-์

สตัวห์มิพานต์ไวใ้นตอนทพีญาครฑุเหาะพานางกากไีปยงัปา่สมิพล ีดงันี (เจ้าพระยาพระ

คลงั (หน) ,๒๕๑๕ : ๙) 

สารพดัมสีตัวจ์ตุบาท         คชสหี์สงิหราชแลไกรสร 

  สงิโตโคกเิลนแลมงักร  นรสงิห์กนินรแลคนธรรพ์ 

  แลว้ชบีอกรกุขชาตนิารผีล  อนัตดิต้นเปล่งปลงัดงัสาวสวรรค ์

  แต่ไมม่วีญิญาณ์เจรจากนั  วชิาธรคนธรรพ์มาเชยชม 

  ครนัเจด็วนักอ็นัตรธานไป  แลว้บนัดาลเกดิใหมไ่ดสู้ส่ม 

  พลางบอกพลางหยอกสาํราญรมย์ แลว้พาบนิลอยลมมาสมิพล ี

 เรอืงราวของนารผีลยงัปรากฏในวรรณคดเีรอืงอนื เชน่ บทเห่กล่อมพระบรรทม

ของสนุทรภู ่เรอืงเห่เรอืงกาก ีพรรณนาไวว้า่ (พ. ณ ประมวญมารค. ๒๕๕๓ : ๔๕๘) 

   ทสีงูเยยีมเทยีมฟ้ า  นนัตน้นารผีล 

  รปูรา่งเหมอืนอย่างคน  ดงูามพน้คณนา 

   ยมิย่องผอ่งพกัตร ์  วไิลลกัษณ์ดงัเลขา 

  น้อยน้อยยอ้ยระยา้   เพทยาธรคอย 

   ทมีฤีทธปิลดิเดด็  อุม้ระเหจ็เหาะลอย 

  พวกนกัสทิธฤิทธนิ้อย  เอาไมส้อยเสยีงองึ 

   บา้งตะกายปา่ยปีน   เพอืนยุดตนีตกตงึ 
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  ชงิชว่งหวงหงึษ์   เสยีงออืองึแน่นนนัต์ 

   ทไีมไ่ดก้ไ็ล่แย่ง  บา้งทมิแทงฆา่ฟนั  

  ทไีดไ้ปไวน้นั   ถงึเจด็วนักเ็น่าไป 

นอกจากนี  ในบทเห่เรอืงกากยีงักล่าวถงึสรรพชวีติต่าง ๆ ทอียู่ในปา่หมิพานต์  

ดงัพรรณนาไวว้า่  (พ. ณ ประมวญมารค. ๒๕๕๓ : ๔๕๗) 

   ลอยรอบขอบพระเมร ุ บรเิวณจกัรวาล 

  ชมปา่หมิพานต์    เชงิชานพระเมรธุร 

   สนิธพตลบเผน่  สงิโตกเิลนแลมงักร 

  ราชสหี์ดมูหีงอน   แกว้กญุชรแลฉทัทนัต์ 

   นรสงิห์แลลงิคา่ง  อกีเซยีวกางแลกมุภณัฑ์ 

  ยกัษ์มารชาญฉกรรจ์  ทงัคนธรรพ์วเิรนทร 

   นกัสทิธวิทิยา  ถอืคทาธนูศร 

  กนิรนิแลกนินร   ราํฟ้ อนรอ่นรา 

   ห่านหงสห์ลงเกษม อยู่หอ้งเหมคหูา 

  พระฤษชีปีา่    หาบผลาเลยีบเนิน   

คนปา่ทงัม่าเหมยีว   จูงกนัเทยีวดุม่เดนิ 

  ลอยลมชมเพลนิ   พนมเนินแนวธาร 

  ภาพปา่หมิพานต์มกีล่าวไวใ้นเสภาเรอืง ขุนชา้งขุนแผน ตอนขุนแผนขนึเรอืน

ขนุชา้ง  ซงึเชอืกนัวา่เป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยั  เมอื

ขนุแผนเขา้หอ้งขนุชา้ง  กอ่นจะถงึทนีอน  มมีา่นกนั  ๓ ชนั  มา่นชนัแรกปกัเป็นภาพป่ า

หมิพานต์   ชนัทสีองเป็นเรอืงพระลอ  และชนัท ี๓ เป็นเรอืงคาว ี ขุนแผนชมม่านแล้วก็

ฟนัขาดเป็นชนั ๆ เขา้ไปหานางวนัทอง  กวพีรรณนาม่านชนัแรกว่า  (เสภาเรอืงขุนชา้ง

ขนุแผน. ๒๕๑๓ : ๓๗๙) 

   มา่นนีฝีมอืวนัทองทํา จําไดไ้มผ่ดินยัน์ตาพี 
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  เสน้ไหมแมน้เขยีนแนบเนียนด ี สนิฝีมอืแลว้แต่นางเดยีว 

  เจา้ปกัเป็นป่ าพนาเวศ  ขอบเขตเขาคลุม้ชอุ่มเขยีว 

  รกุขชาตดิาษใบระบดัเรยีว  พรงิเพรยีวดอกดกระดะดวง 

  ปกัเป็นมยุราลงราํรอ่น   ฝ่ ายฟ้ อนอยู่บนยอดภเูขาหลวง 

  แผห่างกางปีกเป็นพุ่มพวง  ชะนีหน่วงเหนียวไมช้มอ้ยตา 

  ปกัเป็นหมิพานต์ตระหงา่นงาม อรา่มรปูพระสเุมรภุผูา 

  วนินัตกหศักนัเป็นหลนัมา  การวกิอสินิธรยุคนุธร 

  อากาศคงคาชลาสนิธุ์  มจุลนิท์หา้แถวแนวสลอน 

  ไกรลาสสะอาดเอยีมอรชร  ฝงูกนินรคนธรรพ์วทิยา 

  ลงเล่นนําดาํดนัอโนดาต  ใสสะอาดเยอืกเยน็เหน็ขอบผา 

  หมูม่งักรล่อแกว้แพรวพรายตา ทศันาราํลกึถงึวนัทอง 

 นอกจากวรรณคดขีา้งตน้จะกล่าวถึงป่ าหิมพานต์และสตัว์หิมพานต์แล้ว  สตัว์

หมิพานต์หลายชนิดถูกนําไปสรา้งสรรค์เป็นตวัละครเอกในวรรณคด ี เช่น  กนินร-กนิร ี 

ในเรืองมโนราห์ หรือพระสุธน-มโนราห์  นวนิยายร่วมสมยัเรืองมิติมหัศจรรย์  ของ

จุฑารตัน์  กก็ล่าวถงึนางกนิรพีบรกักบัพระเสาร ์ นวนิยายเยาวชนแนวไซไฟ – แฟนตา

ซี เรอืงหิมพานต์นิรมิต  และ ตะลุยแดนหิมพานต์    ของ สริกิาญจน์ ใช้กนิร (ชอื คิริ

นทร)์ เป็นตวัละครพามนุษย์ขา้มมติิไปผจญภยัในป่ าหิมพานต ์  นอกจากเหล่ากนินร-

กนิร ีแลว้ ยงัม ีอรหนั (ตวัเป็นนก หน้าเป็นคน)  สนิธุปกัส ี (สตัวผ์สมระหว่างนกกบัปลา  

มจีะงอยปาก  ปีก หาง เทา้สองขา้งเหมอืนนก  แต่มคีรบีจากหวัถงึหางเหมอืนปลา)  ทกั

ทอ (ตวัเหมอืนเสอืหรอืสงิโต แต่มงีาและงวงเหมอืนชา้ง)  ดุรงค์ปกัษิณ  (มา้มปีีก) เหม

ราอศัดร ( มา้หน้าหงส)์  กะรนิทปกัษา (ชา้งมปีีก)  ราชสหี์ต่าง ๆ  ตะลุยแดนหิมพานต์

ไดร้บัรางวลั Young Thai Writer Award  ปี ๒๕๔๗ 
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 ปา่หมิพานต์ยงัสรา้งแรงบนัดาลใจแก่นักเขยีนวยัรุ่น  เช่น  นวนิยายแฟนตาชี

ชดุแดนหมิพานต์  ของสาํนกัพมิพ์แจ่มใส ไดแ้ก ่เรอืง ทพิยปกัษา  ของ ฌามวิอาห์  เรอืง

ของนางกนิรแีละพญาครฑุ  เรอืงหมิวาอธษิฐาน ของ อะมรีาห์  เรอืงของนางมกักะลีผล

พบรกักบัมนุษย ์เรอืงหมิพานต์นิรมติ  โดยปราณธร (คาซ)ี เรอืงของไกรสรราชสหี์พบรกั

มนุษย์สาว และเรอืงหิมวนัต์นิรนัตรา โดย ลิปิการ์ เรอืงรกัของเทวดาหนุ่มกบัสาวงาม

ผูด้แูลสระมรกตแห่งปา่หมิพานต์  ปา่หมิพานต์   

 

 

  



26 

วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์        

Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.4 (1) 
 

 
 

             นอกจากนียังมีหนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์แอนนิเมชัน ๓ มิติ  เรือง          

ปงัปอนดต์ะลุยโลกหมิพานต์  ของภกัด ี แสนทวสีขุ  ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 

๓ เมอืเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๘ ตอน ๆ ละ ๑๑  นาที  เป็นเรอืงราวของ

ปนัปอนด์ซึงไดร้บักระแสจิตขอความช่วยเหลือจากหนุมาน ผูถู้ก จอมมารไซเบอร์และ

นางแมววฬิารจ์บัตวัไปขงัไวใ้นมติอินื   เพอืชว่งชงิลูกแกว้วเิศษทงัส ีและหวงัทําลายโลก  

หมิพานต์และโลกมนุษย์   ปงัปอนด์จึงไปช่วยพีหนุมาน  และทงัสองช่วยกนักอบกูโ้ลก 

(สบืค้นจาก www. th.wikipedia.org /wiki/ปงัปอนด์  เขา้ถึงวนัที ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๕) 
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๕. พระอินทร-์ช้างเอราวณั 

ไตรภมูกิถากล่าวถงึพระอนิทรแ์ละชา้งเอราวณัไวใ้นเนือหาทกีล่าวถงึสวรรค์   

ไดพ้รรณนาวา่ 

พระอินทร์ประทับอยู่บนสวรรค์ชนัดาวดึงส์ ซึงอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ  พระอินทร์มี

ปราสาทไพชยนต์ประดบัดว้ยแกว้ลําคา่นานาชนิด  มอีุทยานซึงเต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

พนัธุ์  ในอุทยานมสีระใหญ่ ๒ แห่ง  กวา้งใหญ่  นําใสสะอาด  และมปีราสาทสวยงาม 

พระอนิทรม์ชีา้งทรงชอืเอราวณั ซึงเป็นเทวดาองค์หนึงชอื ไอยราพณัเทวบุตร  

เมอืพระอินทร์เสดจ็ไปทีใด  ไอราวณัเทวบุตรจะเนรมติตนเป็นชา้งทรง   ไตรภูมกิถา 

(๒๕๕๑ : ๒๑๔) พรรณนาภาพของชา้งเอราวณัว่ามขีนาดสูงใหญ่ม ี ๓๓  เศยีร  เศยีร

ใหญ่ทอียู่ตรงกลางมพีระทนีงัของพระอนิทรช์อืสทุศัน์   เศยีรชา้งแต่ละเศยีรม ี๗ งา  แต่

ละงามีสระ ๗ สระ  แต่ละสระมีดอกบัว ๗ กอ  กอบัวแต่ละกอมีดอกบัว ๗ ดอก   

ดอกบวัแต่ละดอกม ี๗ กลีบ  กลีบบวัแต่ละกลีบมนีางฟ้ า  ๗  องค์  นางฟ้ าแต่ละองค์มี

นางสนม ๗ นาง   

ภาพของช้างเอราวณัซึงวิจิตรพิสดารถูกนําไปสรา้งสรรค์ใหม่ในวรรณคดอีีก

หลายเรอืง เชน่ บทละครเรอืงรามเกยีรติ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด

ฟ้ าจุฬาโลก  (๒๕๔๐ : ๔๙๙)  ตอนอินทรชติแปลงร่างเป็นพระอินทร์  ให้การุณราช

เนรมติตนเป็นชา้งเอราวณั  เหล่าพลยกัษ์พวกหนึงแปลงเป็นเทวดา คนธรรพ์   อีกกลุ่ม

หนึงแปลงเป็นนางอปัสรฟ้ อนรําเล่นดนตรไีปในขบวน  เพือลวงพระลกัษณ์ให้เขา้ใจผดิ  

อนิทรชติแผลงศรพรหมาสตร์มาต้องพระลกัษณ์และไพร่พลสลบหมด  หนุมานโกรธจึง

เผ่นโผนขึนไปหมายสงัหารพระอินทร์เสีย  พวกโขนตอนนีเรียกว่าตอนหักคอช้าง

เอราวณั  บทพระราชนิพนธ์พรรณนาไวด้งันี   
 

   ใหก้ารุณราชกมุภณัฑ์ เป็นเอราวณัตวักลา้ 

  สามสบิสามเศยีรอลงการ์  เศยีรหนึงเจด็งางามงอน 

  งาหนึงเจด็สระโกสมุ  สระหนึงมปีทุมเกสร 

   เจด็กอชูกา้นอรชร  กอหนึงบานสลอนเจด็ผกา 
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  ดวงหนึงเจด็กลบีสุบงกช  กลนิรสซาบซ่านนาสา 

  กลบีหนึงมเีทพธดิา  เจด็นางกลัยายุพาพาล 

  แต่ละองคท์รงโฉมอรชร  ราํฟ้ อนจําเรยีงเสยีงหวาน 

  นางหนึงลว้นมบีรวิาร  เจด็องคเ์ยาวมาลย์วไิลวรรณ 

  เผอืกผอ่งพงึพศิอําไพ  เหมอืนชา้งเจา้ตรยัตรงึศส์วรรค์ 

  มวีมิานทุกเศยีรคชกรรม์  พรายพรรณลว้นแกว้มณี  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยัทรงพระราชนิพนธ์ตอนนีขนึใหม่ใน

บทพากย์รามเกยีรติ (กรมศลิปากร. ๒๕๔๖ : ๔๔)  เป็นกาพย์ฉบงั ๑๖ ทีรูจ้กักนัเป็น

อย่างด ี มคีวามวา่ 

   อนิทรชติบดิเบอืนกายนิ เหมอืนองคอ์มรนิทร์ 

  ทรงคชเอราวณั 

   ชา้งนิมติฤทธแิรงแขง็ขนั เผอืกผอ่งผวิพรรณ 

  สสีงัขส์ะอาดโอฬาร์ 

   สามสบิสามเศยีรโสภา เศยีรหนึงเจด็งา 

  ดงัเพชรรตันรจู ี

   งาหนึงเจด็โบกขรณี สระหนึงย่อมม ี

  เจด็กออุบลบนัดาล 

   กอหนึงเจด็ดอกดวงมาลย์ ดอกหนึงแบง่บาน 

  มกีลบีไดเ้จด็กลบีผกา 

   กลบีหนึงมเีทพธดิา เจด็องคโ์สภา 

  แน่งน้อยลําเพานงพาล 

   นางหนึงย่อมมบีรวิาร อกีเจด็เยาวมาลย์ 

  ลว้นรปูนิรมติกายา 

 

๖. เรืองยมบาลและนรก 



 29   

 

อทิธพิลของคตไิตรภูมติ่อการสรา้งสรรคว์รรณคด ี

 

นอกจากเรอืงเทวดาและสวรรค์แล้ว  เรอืงยมบาลและนรกเป็นเนือหาจากไตร

ภมูกิถาทมีผีูนํ้าไปกล่าวถงึในวรรณคดสีมยัหลงั    ไตรภูมกิถากล่าวถึงพระยายมราชว่า

เป็นเทพผูเ้ป็นใหญ่ในแดนนรก  เมอืงของพระยายมราชกวา้งใหญ่  โอบล้อมรอบประตู

นรกทุกแห่ง   พระยายมราชเป็นเทพผูท้รงธรรม  ผูท้ีสนิชวีติแล้วทุกคนจะต้องไปพบ

พระยายมราช  ซงึจะกราบทูลการทําบาปการทําบญุของตนอย่างซอืสตัย์  เมอืสรรพสตัว์

กระทําบญุ  เทวดา ๔ องค ์ จะเขยีนชอืบคุคลนนัลงในแผน่ทองสกุ  หากทําบาป  เทวดา

กจ็ะเขียนชือลงในแผ่นหนังหมา  เมือบุคคลนันสินชีวิต  เทวดานําบญัชีบาปบุญมา

ตรวจสอบวา่คาํกล่าวนนัตรงตามทจีดบนัทกึไวห้รอืไม ่ หากทําบญุ  พระยายมราชกเ็ชญิ

ขนึสวรรค ์ หากทําบาป  พระยายมราชกส็ง่ลงนรก  ผูท้กีระทําทงับุญและบาป  เทวดาก็

ชงันําหนักบุญบาป  หากบุญหนักก็ขนึสวรรค์ก่อนแล้วลงมาชดใชบ้าปในนรก  ถ้าทํา

บาปหนกักล็งนรกกอ่นแลว้คอ่ยขนึสวรรค์ไปเสวยบุญ  หากทําบุญและบาปเสมอกนั  ก็

จะไปเกดิเป็นยมบาล ๑๕ วนั มสีมบตัทิพิย์ดจุเทวดา  และตกนรก ๑๕ วนัเพอืชาํระบาป   

วรรณคดทีกีล่าวถงึนรก  เชน่ พระมาลยัคําหลวง  พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ าธรรม 

ธเิบศร ์ ซงึเป็นเรอืงของพระมาลยั  พระอรหนัต์ผูเ้สดจ็ไปโปรดสตัวใ์นนรก  และเสดจ็ไป

เฝ้ าพระศรอีารยิเมตไตยบนสวรรค ์ วรรณคดบีางเรอืงกอ็า้งถงึนรกขุมต่าง ๆ  เช่น อเวจี

นรก  โลหะสมิพลีนรก  เป็นต้น  นักเขยีนนวนิยายร่วมสมยัหลายคนมจีุดมุ่งหมายจะ

นําเสนอเรอืงกรรมด ี กรรมชวั ของมนุษย์  จงึมกันําเรอืงของนรกและพระยายมราชมาส

รา้งสรรคใ์หมใ่นนวนิยายของตน  เชน่  เรอืง เงา ของ โรสลาเรน  ซงึแมจ้ะมเีคา้ของเรอืง 

The Sorrow of Satan บทประพนัธ์ของ Marie Corelli  แต่ผูแ้ต่งกไ็ดร้บัอิทธิพลจากไตร

ภมูกิถาอย่างมาก  ดงัใหท้่านชายวสวตั  ตวัละครเอก  เป็นยมเทพในรา่งมนุษย์     
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นอกจากนี  “แมช่อ้ง”  นกัเขยีนนวนิยายรุน่ใหมท่ตีงัโจทย์ในการเขยีนนวนิยาย

โรแมนตกิชดุ     “เกมกลเทพ” ไวว้า่ “การสอืสารเรอืงไตรภมูเิพอืคนรว่มสมยั”  (แม่ชอ้ง. 

๒๕๕๔ : คาํนําผูเ้ขยีน) ไดส้รา้งตวัละครเอกชอืกลเทพ  เป็นมนุษย์ทีมพีลงัจิตติดต่อกบั

เทพได้  และได้ร ับคําส ังจากเบืองบนให้ช ักจูงมนุษย์ให้ตกอยู่ในอํานาจฝ่ ายตํา          

บททดสอบนีจะทําให้เขาได้รบัตําแหน่งมารเสนา  หลังจากทีอมรเทพ คู่แฝดได้ร ับ

ตําแหน่งยมเสนาไปแล้ว   กลเทพเป็นตวัละครเอกในนวนิยายชุดนีซึงประกอบดว้ย ๓ 

เรอืง คอื เกมรกัตอ้งมนตร,์ กลสเิน่หา  และมายาเทพ   นวนิยาย ๓ เรอืงนีนําขอ้มูลจาก

ไตรภมูกิถามาใชเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ ในเรอืงเกมรกัต้องมนตร์  กล่าวถึงตวัละครทีเอารดั

เอาเปรยีบผูอ้นื  เหยยีบยําผูอ้ืนเป็นบนัไดสู่ความสําเรจ็ อํานาจ และความมงัคงั   มจีิต

รษิยา  มกัได ้ และไมเ่คยสงเคราะห์ผูอ้นื   ตวัละครผูน้ีเหน็ภาพตนเองตกอยู่ในเปรตภูม ิ 

และอีกครงัหนึงเห็นภาพตนเองถูกลงโทษจากเจ้ากรรมนายเวรในนรกซึงบรรยายว่า  

“ในท่ามกลางแสงสแีดงเรอืเรอืงนนั  กลุยาเหน็ภาพอนัน่าสยดสยองของสตัวน์รกร่างผอม

โซกาํลงัถูกคบีลนิออกจากปาก  ลนิสแีดงซดียาวออกตามแรงดงึของมอืทีมองไม่เห็น ใน

ทีสุดก็ถูกเกยีวไวก้บัตะขอเบ็ด  มอืทีมองไม่เห็นลากร่างของสตัว์นรกตนนันไปวางไว้

เหนือแผน่เหลก็รอ้น กอ่นทมีอือกีหลายมอืจะชว่ยกนัรมุเชอืดเนือเถอืหนงัซงึเกอืบจะไม่มี

อยู่แลว้ออกจากรา่ง”   ผูป้ระพนัธ์กล่าววา่นรกแห่งนีคอื โลหพลีสนรก  (แม่ชอ้ง. ๒๕๕๔ 



 31   

 

อทิธพิลของคตไิตรภูมติ่อการสรา้งสรรคว์รรณคด ี

 

ก : ๑๔๔) ซงึไมม่ชีอืนรกแห่งนีในไตรภมู ิ สว่นเรอืงมายาเทพ กล่าวถึงการวาดภาพฝา

ผนงัเรอืงไตรภมู ิ และอา้งถงึอสรุภพซงึมตีน้แคฝอยเป็นตน้ไมป้ระจําพภิพ  เป็นตน้ 

 

 
 

เรอืงของยมเทพและนรกยงัเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กดิละครโทรทศัน์เรอืงพภิพ

มจัจุราช  ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ชอ่ง ๕ เมอื ๔๐ ปีมาแลว้  และมเีพลงละครซงึ

โดง่ดงัตดิปากไมแ่พล้ะคร  แต่งโดยครมูนสั  ปิตสิานต์   เนือเพลงตอนหนึงกล่าววา่ 

 

 “พภิพมจัจุราช ใครถงึฆาตดบัชวี ี

สวุรรณตรวจดูบญัช ีใครทําดใีหไ้ปสวรรค์ 

ทําชวัพระยมวา่ไง  

ใหล้งไปนรกโลกนัต์ 

ตน้งวิกระทะทองแดง  เอาหอกแหลมแทงทุกวนั ๆ 

พญายม ฮ่า ฮ่า ฮ่า สวุาน สวุรรณ  

สามแรงแขง็ขนั    ทําด ีทําด”ี 

 

 จากทีได้กล่าวมานี  จะเห็นได้ว่าวรรณคดีเรืองไตรภูมิกถามีอิทธิพลต่อ

วรรณคดรีุน่หลงัต่อเนืองมาจนถงึวรรณกรรมสมยัใหม ่  เนือหาหลายส่วนในไตรภูมฉิบบั

พระมหาธรรมราชาลไิทมไิดพ้รรณนาไวล้ะเอียดนัก   แต่ผูส้รา้งสรรค์วรรณกรรมในชนั
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หลงัไดเ้พมิเตมิรายละเอียดให้มากขนึ  โดยนํามาจากพระไตรปิฎก  คมัภรี์พุทธศาสนา 

และเทพปกรณัมของฮินดู  ทําให้คติไตรภูมิฝงัรากลึกในความคิดความเชือ และใน

จนิตนาการของคนในสงัคมไทยตลอดมา   
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