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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนีมุ่้งศกึษาเรือ่งรามเกยีรติใ์นไตรภมูฉิบับหอสมดุแห่งชาตกิรุงปารีส 
ตอน ตำานานเกาะลังกา กำาเนิดอสูรพงศ์ และชักนาคดึกดำาบรรพ์ โดยทั่วไปไตรภูมิ
เป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนา ส่วนรามเกียรติ์เป็นเรื่องทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
แต่ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสปรากฏเรื่องทั้งสองคตินี้อยู่ด้วยกัน  ผล
การศึกษาพบวา่ ไตรภมูฉิบบัหอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสีแสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจ
เรือ่งรามเกยีรติข์องคนไทยในอดีตและมกีารนำาเรือ่งรามเกยีรติม์าเชือ่มโยงกบัเรือ่ง
ไตรภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคติพุทธกับพราหมณ์-ฮินดูอย่างกลมกลืน

คำาสำาคัญ: ไตรภูมิ, หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส, รามเกียรติ์ 
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A b s t r a c t

This article aims to investigate The National Library of Paris’s 
Version of the Tribhum focusing on three episode: the Lanka Island, 
the Asuraphong (the demon family) and the Chak-Naga-Duek-Dum-Ban 
(churning the Milk Ocean). Traditionally, the Tribhum is considered 
a Buddhist narrative while the Ramakian is a Brahman-Hindu story. 
However, it is revealed that The National Library of Paris’s version of the 
Tribhum contains both beliefs. The study also finds that The National 
Library of Paris’s version of the Tribhum illustrates not only Thai people’s 
understanding of the Ramakian in the past but also the juxtaposition 
between Buddhism and Brahmanism-Hinduism.

Keywords: Tribhum, The National Library of Paris, Ramakian  
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ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส:  
ความสัมพันธ์กับรามเกียรติ์

ภัครพล  แสงเงิน

บทนำา
เร่ืองไตรภูมิเป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยภูมิทั้งสามซึ่ง

เป็นที่อยู่ของผู้ยังไม่ไปสู่ พระนิพพาน มีอยู่หลายสำานวน ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสเป็นไตรภูมิสำานวนหน่ึงซึ่งแต่งด้วยร้อยแก้ว 
ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เอกสาร
ตาม Catalogue ลำาดับที่ 70 รหัส Catalogue sommaire 316 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ได้ถ่ายสำาเนามามอบให้กลุ่มภาษาและ
วรรณกรรม สำานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เอกสาร
ตน้ฉบบัเปน็สมุดไทยขาว เสน้หมึกดำา อกัษรไทย ภาษาไทย หนา้ต้นบอกชือ่
หนงัสอืว่า “ไตร่ยภมู พระมาไลย” กรมศลิปากรพมิพ์เผยแพรเ่ม่ือ พ.ศ. 2554 
ใช้ชื่อว่า “ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส” ในบทความนี้ผู้
วิจัยใช้ชื่อว่า ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส เพราะพบไตรภูมิฉบับ
นี้ที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เนื่องจากไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
และวันเดือนปีท่ีแต่งจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเอกสารนี้แต่งขึ้น
ในสมัยใด แต่หากพิจารณาจากตัวอักษรและอักขรวิธี ต้นฉบับน่าจะมีอายุ
เก่าถึงสมัยอยุธยาเพราะลักษณะตัวอักษรเป็นแบบอักษรไทยย่อ ซ่ึงพบ
ครั้งแรก สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม คือพระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรมถึงอุปราชโปรตุเกสเพื่อให้นำาคณะราชทูตไทยที่อันเชิญพระราช
สาส์นสุพรรณบัฏและบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าฟิลิปที่ 2 กษัตริย์แห่ง
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โปรตเุกส สนันษิฐานวา่ประมาณ พ.ศ. 2158-21591 นอกจากนีย้งัพบอกัษร
ไทยย่ออีกหลายฉบับ เช่น หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา กรม
การเมืองตะนาวศร ีอนุญาตใหพ้อ่ค้าเดนมาร์กเขา้มาคา้ขายยงัประเทศไทย 
พ.ศ. 2164 สมยัสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส พ.ศ. 2231 
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นนัโทปนนัทสูตรคำาหลวง พระนพินธข์อง
เจา้ฟา้ธรรมธเิบศร พ.ศ. 2279 สมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ เป็นตน้ อกี
ความเห็นหนึ่งที่ว่าไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสน่าจะเป็นเอกสาร
สมยัอยธุยาคอื ปรดี ีพศิภมูวิถิ ีกลา่ววา่ ในครสิตศตวรรษที ่17 ชาวตะวนัตก
มคีวามสนใจทีจ่ะแสวงหาขอ้มลูใหมจ่ากโลกฝ่ังตะวนัออกเพือ่เพิม่เตมิความรู้
ของตน โดยเฉพาะชาวฝรัง่เศสท่ีใหค้วามสนใจวฒันธรรมของชาตติะวนัออก 
ซึง่แนวคดินีเ้ปน็ปจัจยัหน่ึงทีก่ำาหนดนโยบายอาณานคิมของประเทศยโุรปต่อ
ดนิแดนในทวปีอ่ืนๆ2 จึงเปน็ไปไดว้า่ชาวตะวนัตกให้ความสนใจในวัฒนธรรม
ไทยจึงมีการคัดลอกเอกสารท่ีบันทึกความรู้ความเข้าใจของคนไทยและนำา
กลับไปยังชาติของตนเอง ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสจึงน่าจะ
เป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่ชาวตะวันตกให้ความสนใจในการรับรู้เรื่องจักรวาล
วิทยา คติทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ์-ฮินดูของคนไทย

1 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, จากลายสือไทยสู่อักษรไทย (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), 155.
2 กรมศิลปากร, ปูมราชธรรม เอกสารสมัยอยุธยาจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ:    
กรมศิลปากร, 2545), 136-137.
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คติทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
คติทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ์-ฮินดูอยู่คู่กันและกลมกลืน

กันมาตลอดในประเทศไทย มีหลักฐานทางศิลปะในสมัยทวารวดี (พุทธ
ศตวรรษที่ 11-16) ศิลปะทางพระพุทธศาสนา คือ ธรรมจักรและกวาง
หมอบ และจารึกคาถาเย ธัมมา หัวใจของพระพุทธศาสนา ในส่วนของคติ
ทางพราหมณ์-ฮินดู คือ รูปเคารพพระนารายณ์ ศิวลึงค์ และแท่นรูปเคารพ
ของศาสนาฮินดู ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา3 ในสมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 
19 คนไทยรวมกลุ่มกันแล้วก่อตั้งเป็นแคว้นขึ้น พบหลักฐานจากศิลาจารึก
วัดช้างล้อม สุโขทัย ระบุการสร้างศาสนสถานเพื่ออุทิศต่อพระพุทธศาสนา 
ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง หลักที่ 5 กล่าวถึงการออกผนวชของพระมหาธรรม
ราชาลิไทย ส่วนคติทางพราหมณ์-ฮินดู มีปรากฏในยุคสุโขทัยเช่นกัน เห็น
ได้จากศิลาจารึกวัดพระมหาธาตุ (จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด จารึกปู่สบถหลาน) 

3 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี: วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 76-83.

ภาพที่ 1 ภาพปกหนังสือไตรภูมิ เอกสารจาก
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส กรมศิลปากรพิมพ์
เผยแพร่พุทธศักราช 2554



D a m r o n g
Journal of the Faculty of Archaeology 159 159

ที่มีเนื้อความบางตอนกล่าวถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตัวละครที่
สำาคัญในมหาภารตะและรามายณะ หรือประติมากรรมนูนสูงสลักเป็นรูป
พระนารายณ์ 4 กร ที่วัดศรีสวาย สุโขทัย4 

หลักฐานท่ีสำาคัญทางวรรณกรรมคือ โองการแช่งนำ้าในสมัยอยุธยา
ตอนตน้ กลา่วถงึทัง้พระรตันตรยัซึง่เปน็คตทิางพระพุทธศาสนาและเทพเจา้
ต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  หลักฐานเหล่านี้ล้วนยืนยันได้ว่าคติทาง
พราหมณ์-ฮินดูดำาเนินควบคู่มากับคติทางพุทธอย่างชัดเจน

ความน่าสนใจของไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสคือ ไม่
ได้มีเพียงเรื่องทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ผู้แต่งจงใจทำาให้เห็นความ
ผสมผสานคติพุทธกับพราหมณ์-ฮินดู เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ความรับ
รู้โครงสร้างไตรภูมิของคนไทยจะเป็นแบบคติพุทธ กล่าวคือ สรรพสิ่งล้วน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือกรรมของสัตว์นั้น และมีการลำาดับเนื้อหาจาก
นรกภูมิไปถึงพระนิพพาน อาทิในไตรภูมิพระร่วง แต่โครงสร้างบางส่วน
ของไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสนั้น สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ
อำานาจของพระบรเมสวร (พระอิศวร) ทรงสร้าง การวางลำาดับของเรื่อง
เป็นการสลับคติพุทธกับพราหมณ์-ฮินดูไปจนจบเรื่องดังนี้ คือ เรื่องพระ
บรเมสวรสร้างโลก เขาพระสุเมรุ และเขาสัตบริภัณฑ์ เรื่องพระพุทธเจ้า 5 
พระองค์ในภัทรกัลป์ เรื่องมหาพรหมเทพราชทอดเลขเป็นเทวดาองค์ต่างๆ 
เรื่องพรหมกินดินหลังจากโลกเกิดขึ้นใหม่ และเรื่องนรกภูมิ

เรื่องรามเกียรติ์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 
เรื่องรามเกียรติ์ท่ีปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

ทำาให้ไตรภูมิฉบับนี้แตกต่างจากไตรภูมิฉบับอื่น กล่าวคือมีคติพุทธกับ
พราหมณ์-ฮินดูสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนซ่ึงเป็นลักษณะเด่นของไตรภูมิ
ฉบับนี้ เรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมี 

4 ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม, 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 57-69.
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3 เรื่อง ได้แก่ ตำานานเกาะลังกา กำาเนิดอสูรพงศ์ และชักนาคดึกดำาบรรพ์ 
จะกล่าวแต่ละเรื่องตามลำาดับดังนี้

1. ตำานานเกาะลังกา
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส มีเรื่องกำาเนิดเกาะลังกาว่า 

เน่ืองมาจากการต่อสู้กันระหว่างชมภูปากัศนาคราชกับพระพาย เพื่อหา
ผู้ทรงแผ่นดินหลังจากการสร้างโลกใหม่ กล่าวถึงการต่อสู้กันอย่างละเอียด 
ข้อความบางตอนมีดังนี้

...จึ่งทูลแก่พระบรเมสวร เปนเจ้าว่าดั่งนี้ ว่าข้าแต่พระองค์เจ้า จงให้
พระพายมายุทธ ด้วยข้า พระเจ้าในกาลบัดนี้เถิด เมื่อนั้นพระบรเม
สวรวา่ ดกูรพระพายนาคแตง่ตวัแลว้ ท่านจงไป ประยทุธดว้ยนาคราช
นัน้ เถดิ พระพายกข้ึ็นข่ีมา้ตัวหน่ึงชือ่ อชัทากศัพลาหกราชนัน้ ผเีสือ้ผู ้
หนึ่งชื่อ พลาหกยักขราช […] มีมือถือขรรค์จักรเพชราวุธ […] เมื่อนั้น
พระญานาคราชมิได้ กินอาหารเถิงเจ็ดวัน ก็ถอยกำาลังมิอาจตั้งตัวอยู่
ได ้คอกหั็กพับลงมาจากเขาสเุมรรุาชนัน้ แลเมือ่นัน้พระญานาคกห็อ้ย
หัวลงมา ยักข์ก็ตัดเอาหัวนาคด้วยพระขรรค์เพชราวุธ จึ่ง บันดาลลม
ดว้ยฤทธิกำาลงัแหง่ตนให้พดัหวัอนัขาดไปตกในนำา้มหาสมทุรนัน้ เมือ่
นั้นหัวนาค ลอยไปตกมหาสมุทรดั่งนั้น เหตุมันเกี่ยวเขาสุเมรุราชมั่น
นัก อนึ่งประกอบด้วยแก้วเจ็ด ประการ กทั่งจอมเขาหักไปตกกลาง
สมทุร เพือ่เหตุดัง่นีแ้ล ยอดเขาแลหวันาคอนัตกกลาง สมทุรนัน้กเ็กดิ
เปนเกาะสิงหลทวีปแล
๏ ถ้ามีผู้ถามว่า พระบรเมสวรแต่งจักรวาฬน้ีมีทวีปน้อยสองพันแล
สิงหลทวีปนั้น ล้อมเขาสุเมรุราชดังฤๅ แลเกาะนั้นชื่อสิงหลทวีปแล้ว
ชื่อลังกาทวีปเล่า ผู้แก้ให้ว่าดั่งน้ี ว่าเกาะน้ีพระญาชมภูปากัศนาค
อวดกล้าหาญ ด้วยกำาลังกล้าแขงเปนสีหนาทนักหนาหาที่จะ กลัวบ่
มไิด ้จึง่วา่สงิหลทวปีเพือ่ดัง่นัน้แล อนึง่พระญาชมภปูากศันาคหวันัน้
ประดับมี ประการ อันมากแลพระพายหากพัดด้วยกำาลัง แลหักไป
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ตกในมหาสมุทร เหตุดั่งนั้นได้ชื่อว่าเกาะ ลังกาทวีป เหตุดั่งนั้นทวีป
มีแก้วเจ็ดจำาพวกอันอุดมนักแล5

ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสระบุว่า เกาะลังกาเกิดจาก
หัวของชมภูปากัศ-นาคราชและยอดเขาพระสุเมรุหลังการต่อสู้กับพระพาย 
นอกจากเกาะลังกาแล้วยังมีแก้วต่างๆ เป็นจำานวนมาก กำาเนิดเกาะลังกานี้
มีความปรากฏในประชุมคำาพากย์รามเกียรติ์ ตอน พระรามประชุมพล ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยา ดังนี้

๏ พิเภกก้มเกล้าทูลสาร แถลงโดยทราบการ
อดีตดึกดำาบรรพ์
๏ ว่าองค์พระพายุเทวัญ วิวาทวุ่นกัน
กับขุนวิรุณนาคา
๏ หักเอายอดเมรุซัดมา ตกกลางมหา
สมุทรอ่าววังวน
๏ โลกสมมุตินามดำากล สืบมาตราบดล
บัดนี้ว่านิลกาฬา
๏ ฟูมคลื่นระลอกลั่นเลื่อนผกา กระทบซัดทรายมา
ก็ดอนขึ้นกลางชลธี
๏ พฤกษ์รุ่นเรียงร่มเรือนขจี กากายสิทธิ์มี
มหิทธิอยู่อาศัย
๏ จึงเรียกเกาะรังกาไกร ร้อยโยชน์ยาวใน
จังหวัดพิภพมณฑล6 
ในประชมุคำาพากยร์ามเกยีรติน้ั์น เกาะลงักาเกดิจากพระพายกบัวริณุ

นาคาวิวาทกันแล้วจับยอดเขาพระสุเมรุทิ้งมายังมหาสมุทร ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า เกาะลังกาเกิดจากหัวของชมภูปากัศนาคราช 

5 กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2554), 48-49.
6 กรมศิลปากร, ประชุมคำาพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2546), 49.
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(ซึ่งประดับไปด้วยแก้วเป็นจำานวนมาก) และยอดเขาพระสุเมรุ ในที่นี้จะ
เปรียบเทียบเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจกำาเนิดเกาะลังกาเพิ่มมากขึ้นดังนี้

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ประชุมคำาพากย์รามเกียรต์ิ

1. ชมภูปากัศนาคราชสู้กับพระพาย
เพื่อหาผู้ทรงแผ่นดิน

1. พระพายกับวิรุณนาคาวิวาทกัน

2. ยักษ์พลาหกตัดหัวชมภูปากัศ
นาคราช พระพายบันดาลให้หัวนาค 
(พร้อมกับยอดเขาพระสุเมรุ)  
มาตกยังมหาสมุทร

2. ยอดเขาพระสุเมรุถูกหักตกลงมา 
ยังมหาสมุทร

3. เกิดเป็นสิงหลทวีป (เกาะสิงหล) 3. เกิดเป็นเกาะนิลกาฬา

4. ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นลังกาทวีป 
(เกาะลังกา) เพราะมีแก้วต่างๆ  
เป็นจำานวนมากซึ่งเกิดจากหัวนาค 
และยอดเขาพระสุเมรุ

4. ต่อมาเรียกเกาะรังกาเพราะมีกา
กายสิทธิ์มาอาศัยอยู่

กำาเนิดเกาะลังกาท้ังในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสและ
ประชมุคำาพากยร์ามเกียรติต์รงกนัในสว่นของเกาะลงักาเกิดมาจากยอดเขา
พระสุเมรุหลังจากการต่อสู้กันระหว่างนาคกับ พระพาย แต่ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า เกาะลังกาเกิดจากยอดเขาพระสุเมรุและ หัว
ของชมภูปากัศนาคราช ทั้งยังกล่าวถึงสาเหตุที่เกาะลังกามีแก้วต่างๆ เป็น
จำานวนมากว่า เกิดจากหัวของชมภูปากัศนาคราชและยอดเขาพระสุเมรุ 
ซึ่งในประชุมคำาพากย์รามเกียรติ์ไม่ปรากฏเนื้อหานี้ ความแตกต่างกันอีก
ประการหนึง่ คอื การเรยีกชือ่เกาะลงักาน้ัน ในไตรภูมฉิบบัหอสมดุแหง่ชาติ
กรุงปารีสใช้คำาว่า “สิงหลทวีป” และ “ลังกาทวีป” แต่ในประชุมคำาพากย์
รามเกียรติ์ใช้คำาว่า “เกาะรังกา” เพราะเป็นที่อยู่ของกากายสิทธิ์

เร่ืองเกาะลังกาปรากฏในภาควัตปุราณะว่าเกิดจากฤๅษีนารทยุยง
ให้พระวายุพัดยอดเขาพระสุเมรุให้หัก พระวายุใช้เวลา 1 ปีเต็มก็ไม่สำาเร็จ
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เพราะพญาครุฑกางปีกป้องกันไว้ ฤๅษีนารทจึงบอกให้พระวายุพัดยอด
เขาพระสุเมรุเวลาที่พญาครุฑไม่อยู่ คราวนี้ประสบความสำาเร็จ ยอดเขา
พระสุเมรุถูกลมของพระวายุพัดไปตกยังทะเลจึงกลายเป็นเกาะลังกา (ซี
ลอน)7

อีกตำานานหน่ึงอยู่ในเร่ืองนารายณ์สิบปาง กล่าวถึงการลองฤทธิ์กัน
ระหว่างอนันตนาคราชกับพระพายสรุปความได้ว่า อนันตนาคราชอวด
อ้างว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์ท่ีสุดในไตรภพและท้าให้เทวดาองค์ใดก็ได้มาลอง
ฤทธ์ิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า ฝ่ายพระพายประสงค์จะลองฤทธิ์ด้วย 
โดยมีพระอิศวรเป็นผู้ตัดสิน อนันตนาคราชแปลงร่างสูงสี่หมื่นโยชน์จนถึง
ยอดเขาพระสุเมรุ ผลการต่อสู้เสมอกันท้ังสองฝ่าย แต่พระพายที่อยู่ในตัว
อนันตนาคราชได้พัดออกมากระทบเขาพระสุเมรุหักแตกกระจายราบไป
ดุจดังหน้ากลอง8

แต่เรื่องราวที่ใกล้เคียงกับตำานานเกาะลังกาในไตรภูมิฉบับหอสมุด 
แห่งชาติกรุงปารีสมากที่สุด คือ ตำานานอธิบายที่มาของต้นทลอกกับโคก 
ทลอก ในเรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ์ สร้างพระนครวัด นครธม ว่า

...คำาบุราณเล่าสืบกันว่า เมื่อครั้งประฐมกัป ประเทศนี้ (พระนครโคก
ทลอก) ยังเปน มหาสมุทอยู่ พระยานาคชื่อว่าท้าวชมภูปาปะกาศไป
รบัอาษาพระอศิวร เอาขนดตัวพันเข้ากบัเขาพระเมรมุใิหเ้อนเอยีงได้ 
ฝ่ายพระพายขัดใจจึ่งพัดให้เขาพระเมรุเอนเอียงไป ได้ พระพายเอา
พระขรรค์ตัดศีศะพระยานาคขว้างมาตกลงที่นั้น พระอิศวรทรงพระ
เมตตานกัจึง่เอายาทิง้ลงสาบสรรควา่ ศีศะของทา้วชมภูปาปะกาศตก 
 

7 John Dawson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 
Geography, History, and Literature (London: TRÜBNER & CO., Ludgate Hill, 
1879), 344.
8 นารายน์สิบปางฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ (ม.ป.ท., ม.ป.ป. พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพคุณละม้าย   
เทพหัสดิน ณ อยุธยา วันที่ 3 พฤษภาคม 2499 ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร), 
3-5.
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ลงในที่ใดก็ให้เกิดเป็นโคกแลต้นไม้อยู่ในที่นั้นจึ่งเกิดเปนโคกมีต้นทล
อกใหญ่ต้นหนึ่ง จึงได้เรียกว่าโคกทลอก9

ตำานานนี้มีความใกล้เคียงกับตำานานเกาะลังกาในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ไม่ว่าจะเป็น การอ้างถึงสมัยปฐมกัลป์ ชื่อของ
พญานาค “ทา้วชมภปูาปะกาศ-ชมภปูากัศ” การที ่พระพายตัดหวัพญานาค
แล้วทิง้ลงมา (ไตรภมูฉิบบัหอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสีว่า พลาหกยกัขราช ลูก
นอ้งของพระพายเปน็ผูตั้ดหวั) แตต่า่งกนัตรงสิง่ท่ีเกดิขึน้ คอื ตำานานพระเจา้
ปทุมสุริวงศ์ฯ ว่า เกิดเป็นโคกเพื่อให้สัมพันธ์กับท้องถิ่น แต่ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแหง่ชาตกิรงุปารสีวา่เปน็เกาะลงักาเพือ่ใหส้มัพนัธก์บัเรือ่งรามเกยีรต์ิ

2. กำาเนิดอสูรพงศ์ 
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเรื่องต้นตระกูลของอสูร

พงศ์ว่าเกิดจากการที่มหาพรหมเทพราชทรงทอดเลข 8 มีข้อความบางตอน
ดังนี้

๏ จึ่งเสด็จเอาเลข 8 ทอดลงมาเปนเทพบุตรตนหนึ่ง มีพรรณประดุจ
ดั่งรัศมีแก้วนีลรัตน  มือหน่ึงทรงพระขรรคช์ยศร ีมอืหนึง่ทรงเขนทอง
จำาหลักดำาถมอ แก้วสัปดพิธรัตน มีเดชะตระบะบุญ […] ทำาตระบะ
จึง่บงัเกดิลกูเผา่พนัธุอ์สรูทงัหลาย […] ยิง่สูต้ายวายชวีติไวใ้หช้ือ่ เทพ
ดาเพชญบาดาลพศิณกูรรมช์ยัเทพราช เรยีนมนตรด์ลขอพรบงัเกดิ
กรงุสตัวล์ุม่ ถดันัน้เกดิบาดาลพไิชย ถดันัน้เกดิศรีอำามรนารถเทพสูร 
ถดันัน้เกดิอสรูภพ ถดันัน้เกดิมโหทรยกัษ ถดันัน้เกดิพรรณพทุราทติ
ราสรู ถดันัน้เกดิบรูลามาฤทธิเ์ทพาสรู ถดันัน้เกดิตวาดขรรค์ไชยศรี
เพชราวธุ ถดันัน้เกดิสุรนาพไิชย ถดัน้ันเกดิพไิชยพศิณกูรรมเทพสรุ
ผวันางกกีษาๆ เกดิลกูหญิงผูห้น่ึงชือ่ศรโียไทย พีเ่อือ้ยทศกัณฐ ์ผัวศรี

9 เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ์ สร้างพระนครวัด  นครธม (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒ
ธนากร, 2474. หม่อมเจ้าหญิงพัฒนคณนา ไชยันต์ พิมพ์แจกในงานปลงศพหม่อมจอน กิติยากร 
ณ อยุธยา วันที่ 13 มีนาคม 2474), 5-6.
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โยไทยชือ่ศกุขสารเทพาสูร ศรโียไทยเกดิลูกหญงิผู้หนึง่ชือ่กากนาสรู 
กากนาสูร เกิดลูกชายผู้หนึ่งชื่อมารีศ ครั้นเกิดศรีโยทัยพี่เอื้อยแล้วก็
เกิดทศกัณฐ์ แล้วก็เกิดกุกรัศ แล้วก็เกิดพิเภก แล้วเกิดลบพระหัศ 
แลว้เกดิราชขร แลว้เกดิราชตรสีรู แล้วเกดิราชคช แล้วเกดิ ราชมโห
ทร แลว้เกดิราชโขลทร แลว้เกดิราชาอญัญทกิาย แลว้เกดิราชามขุรา
กรษตัร แลว้เกิดนางสำามนขุาสุดทอ้ง นางศรกีีกษาแม่ทศกณัฐ ์พอ่ทศ
กณัฐช่ื์อพไิชยพศิณกูรรมเทพาสรูอนัเปนพอ่แก่ราพณาสรู ราพณาสรู
มีลกูผูห้น่ึงชือ่นางเทวนีนทา ดว้ยนางมณโฑเทวเีปนอาท ิเมือ่ไปด้วย
ฤษีนารอทยงัสวรรคก์น็ฤีมติตนเปนนางผูห้นึง่ยิง่อนิทรอปัสรไปในไตร

ภาพที่ 2 ต้นฉบับไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกล่าวถึงมหาพรหมเทพราชทอดเลข 8
ที่มา: กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554),  
139-140.
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ตรงึษ ์จึง่อนิทรทอดพระเนตรแลเหน็โฉมพระภาคราทติราสรูเทพราช
ผู้เปนลูกอ้าย พระพรหมน้ีอันเกิดด้วยสมเด็จเทพาเพชญบาดาลพิศ
ณูกรรมไชยเทพราช จึ่งอินทรให้นำ้าสุรามฤกต่างนมวัวแก่ฤษีนารอท 
อันบูชาพระเพลิงดำาแลงฤทธิแห่งตน จึ่งฤษีให้พรแก่มณโฑเทวี ให้
นางมณโฑเทวีเปนอรรคมเหสีแก่ราพณาสูรๆ ก็เกิดลูกชายผู้หนึ่งชื่อ
อินทรชิต...10

จากเนื้อเร่ืองพบว่า เลข 8 ที่มหาพรหมเทพราชทอดลงมานั้นเป็น
กำาเนิดของอสูร-พงศ์ทั้งหมดโดยเริ่มแต่ เทพบุตรตนหน่ึงบำาเพ็ญตะบะแก่
กล้าของจึงก่อให้เกิด “เพชญบาดาลพิศณู-กรรม์ชัยเทพราช” เป็นอสูรตน
แรก และเป็นอสูรพงศ์ตามลำาดับตามผังดังนี้ 

จากผังที่ 1 แสดงกำาเนิดของตัวละครในรามเกียรติ์ที่สำาคัญคือ นาง 
มณโฑ เปน็ลกูของภาคราทติราสรูเทพราช (แปลงเปน็ผู้หญงิ) กบัพระอนิทร ์
และนางมณโฑเป็นหลานของพิไชยพิศณูกรรมเทพสุร ดังนั้นนางมณโฑ 
จึงมีศักดิ์เป็นหลานของทศกัณฐ์ ซึ่งต่างกับรามเกียรติ์ที่ว่า นางมณโฑ มี
กำาเนิดจากกบที่ฤๅษีสี่ตนช่วยชุบชีวิตและไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด
กับทศกัณฐ์

10 กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2554), 70-71.

ผังที่ 1

มหาพรหมเทพราชทอดเลข 8

เพชญบาดาลฯ  บาดาลพิไชย  ศรีอำมรฯ  อสูรภพ  มโหทรฯ  พรรณพุทราฯ  บูรลามาฯ  ตวาดขรรคฯ  สุรนาฯ  พิไชยพิศณูกรรมฯ

ภาคราทิตราสูรเทพราช + พระอินทร (ตนพงศทศกัณฐ)

นางมณโฑ
พระพรหม

+
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จากผังที่ 2 แสดงกำาเนิดของกษัตริย์กรุงลงกาโดยมีพิไชยพิศณูกรรม
เทพสุรสมรสกับนางกีกษา (ซ่ึงแตกต่างกับรามเกียรติ์ที่ว่า ท้าวลัสเตียน
พรหมสมรสกับนางรัชฎา) มีลูกท้ังสิ้น 13 ตน ตั้งแต่นางศรีโยไทยถึงนาง 
สำามนกุขา เม่ือเปรียบเทียบลำาดบักบัพรหมพงศใ์นรามเกยีรต์ิพบความเหมอืน 
และแตกต่างกันดังนี้

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส พรหมพงศ์ในรามเกียรติ์

พิไชยพิศณูกรรมเทพสุร ลัสเตียนพรหม
กีกษา รัชฎา
ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์
พิเภก พิเภก
กุกรัศ (กุมภกรรณ)11

ราชขร ขร
ราชตรีสูร (ตรีเศียร)12

สำามนุกขา สำามนักขา
กากนาสูร กากนาสูร
มารีศ มารีศ
อินทรชิต อินทรชิต

11 พิจารณาจากเนื้อเรื่อง กุกรัศ น่าจะหมายถึง กุมภกรรณ
12 พิจารณาจากเนื้อเรื่อง ราชตรีสูร น่าจะหมายถึง ตรีเศียร

ผังที่ 2

พิไชยพิศณูกรรมเทพาสูร + นางกีกษา

ศรีโยไทย  ทศกัณฐ  กุกรัศ  พิเภก  ลบพระหัศ  ราชขร  ราชตรีสูร  ราชคช  ราชมโหทร  ราชโขลทร  อัญญทิกาย  มุขราฯ  สำมนุขา
+ +

นางมณโฑ

เทวีนนทา
กากนาสูร 

อินทรชิต

มารีศ

ศุกขสารฯ
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ชื่ออสูรหรือลำาดับญาติที่ไม่ตรงกับในรามเกียรติ์ มีดังนี้ 
1. นางศรีโยไทยสมรสกบัศกุขสารเทพาสรู (รามเกยีรติว์า่ สกุสาร เปน็

หนึ่งในทหารเสนายักษ์ 20 ตน) มีลูกคือ นางกากนาสูรและนางกากนาสูรมี
ลกูคอื มารีศ (รามเกยีรติว์า่ นางกากนาสรูเปน็ญาตชิัน้ยายของทศกณัฐแ์ละ
มารีศเป็นญาติชั้นน้า) แต่ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า นาง
กากนาสูร มีศักดิ์เป็นหลานของทศกัณฐ์ 

2. นางเทวีนนทาเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมณโฑ และเป็นพี่สาว
ของอินทรชิต ในรามเกียรติ์อินทรชิตไม่มีพ่ีสาว (รามายณะของวาลมีกิ น
นทาเป็นลูกสาวของพิเภก) 

3. ราชมโหทรเป็นน้องของทศกัณฐ์ ในรามเกียรติ์ไม่ปรากฏว่าเป็น
ญาตวิงศก์บัทศกัณฐ ์แตพ่บชือ่ มโหทรเปน็เสนาบดขีองทศกณัฐ ์(รามายณะ  
ของวาลมีกิ มโหทรเป็นน้องของทศกัณฐ์)

4. ลบพระหัศ ราชคช ราชโขลทร อัญญทิกาย และมุขรากรษัตรเป็น
น้องของทศกัณฐ์ ซึ่งในรามเกียรติ์ไม่ปรากฏชื่อเหล่านี้

ตัวละครที่เป็นอสูรในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสบางตน
ชื่อตรงกันกับรามเกียรติ์ บางตนชื่อเปลี่ยนเสียงไปบ้างหรือเพิ่มคำาหน้าชื่อ 
ด้านความสัมพันธ์กันของตัวละครมีที่ตรงกับเรื่องรามเกียรต์ิและที่ต่างกัน 
นอกจากนีย้งัมีการเพิม่ตวัละครจากเรือ่งรามเกยีรติอ์กีเปน็จำานวนมาก แสดง
ใหเ้หน็วา่ มกีารนำาอสูรจากเรือ่งรามเกยีรติซ์ึง่เปน็ทีรู่จั้กกนัดีในสังคมไทยมา
ใส่ไว้ และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เป็นพรหมพงศ์จากรามเกียรติ์
โดยตรง แต่เป็นอสูรพงศ์ซึ่งมีกำาเนิดจากการทอดเลข 8 ของมหาพรหม 
เทพราช
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3. ชักนาคดึกดำาบรรพ์
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ปรากฏเนื้อหาเรื่องชักนาค

ดึกดำาบรรพ์ หลังจากมหาพรหมเทพราชทรงทอดเลข 9 ลงมาเป็นพระ
กฤษณารายณ์ ดังนี้

...ปางบดิต่ำาบนั จะให้พระเมรตุรง จึง่เอาพาสกุมีาเปนเชอืกชกั จ่ึงพลอ
สรูกกุ็มเบือ้งหวันาค แลเทพดาทังหลายกมุหางนาค จึง่หมูอ่สรูชกัแรง
เขาพระสุเมรุเอียง จึ่งพระญาพาลีเห็นเทพดาจะแพ้ เขาพระสุเมรุมิต
รง จึ่งพระญาพาลีแล่นเข้ามาช่วยชักให้เขาพระสุเมรุตรง เมื่อมันชัก
ดว้ยแรง เมอืงทวารกิาพลกิขว้ำา จึง่เขาพระเมรตุรงมากช็กัใหเ้อยีงข้าง
เทพดา พลอสรูชกัมติรง หมูอ่สรูแพ ้จึง่พระบรเมสวรแลพระนารายณ์
พระพรหมวา่ใหไ้ปหยอ่นแกอ่สูรจึง่เขาพระเมรตุรง จึง่พระญาพาลแีล
เทพดาทังหลายก็หย่อนให้เขาพระเมรุตรง […] จึ่งพระบรเมสวรเห็น
พระญาพาลกีใ็หน้างดาราแกพ่ระญาพาลีๆ กว็า่มเิอาเพราะเมยีขา้ยงั 
ขา้จะเอาไป (ให)้ น้องข้าชือ่ สคุรพี จึง่พระบรเมสวรวา่ เยยีวมเิปนสัจ
ว่าดั่งนี้กมัง จึ่งพระญาพาลีว่า ถ้าแลข้ามีความประมาทแลมิสัจดั่งข้า
ว่านี้ไส้ จงปืนพระนารายณ์ได้ผลาญเถิด13

เรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมี
ความสัมพันธ์กับเร่ืองรามเกียรติ์อย่างชัดเจนดังปรากฏคำาว่า “ปางบิดต่ำา
บนั” ซึง่กรมศลิปากรสนันษิฐานวา่ “นา่จะเป็น ดึกดำาบรรพ์ ซ่ึงหมายถงึ การ 
กวนนำ้าอมฤต”14 เรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีพาลีชะลอเขาพระสุเมรุให้ตรงหลังจากการ
ชักนาคดึกดำาบรรพ์ พระอิศวรได้ฝากนางดาราไปให้สุครีพเป็นรางวัลหลัง
จากพาลีให้สัจจะสาบานว่า “ถ้าแลข้ามีความประมาทแลมิสัจดั่งข้าว่านี้ไส้ 

13 กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2554), 72-73.
14 กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2554), 72.
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จงปืนพระนารายณ์ได้ผลาญเถิด” อีกทั้งยังกล่าวถึงนางมณโฑ ที่พาลีลักพา
มาจากทศกัณฐ์และเกิดบุตรด้วยกัน คือ องคต ซึ่งตรงกับรามเกียรติ์

การรับรู้เร่ืองชกันาคดกึดำาบรรพผ์นวกกบัเรือ่งรามเกยีรติน้ั์น สมยักรงุ
รตันโกสนิทร์ปรากฏชดัเจนในรามเกยีรต์ิ พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มณีปิน่ พรหมสุทธริักษ์ กลา่ววา่ เรือ่งชัก
นาคดึกดำาบรรพ์นั้นทรงนำามาเป็นต้นเหตุที่จะทำาให้พาลีผิดสัตย์สาบานที่
ให้ไว้กับพระอิศวรและพระนารายณ์ว่า ถ้าพาลีไม่นำานางดาราที่พระอิศวร
ประทานฝากไปให้สคุรพี เปน็รางวลัทีช่ว่ยฉดุเขาพระสเุมรใุห้ตรงดงัเดมิ พาลี
กจ็ะขอยอมตายดว้ยศรพระนารายณ ์และตอ่มาภายหลังพระรามกอ็า้งเหตุ
นี้เพื่อช่วยสุครีพประหารพาลี15

เรือ่งชกันาคดกึดำาบรรพ์หรือการกวนนำา้อมฤตเปน็คติทางพราหมณ-์
ฮนิดู โดยเนือ้หานัน้เปน็การสรา้งนำา้อมฤตและของวเิศษตา่งๆ ดว้ยความรว่ม
มอืระหวา่งฝา่ยอสูรกับเทวดา ฝา่ยอสรูชกัหวันาค เทวดาชกัหางนาค เรือ่งนี้

15 มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, มณีปิ่นนิพนธ์: รวมบทความด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม
ไทย (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 244.

ภาพที่ 3 ต้นฉบับไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกล่าวถึงเรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554), 142.
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อยู่ในกูรมาวตารในกฤตยุค ซึ่งเกิดก่อนรามาวตารในไตรดายุค แต่ความรับ
รู้ของผู้แต่งไตรภูมิฉบับนี้ได้มีการผนวกเรื่องราวการชักนาคดึกดำาบรรพ์กับ
เหตุการณ์ท่ีพาลีและสุครีพมาช่วยชะลอเขาพระสุเมรุให้ตรง ความรับรู้ใน
เรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์ยังปรากฏในพระราชพิธีอินทราภิเษก กฎมนเทียร
บาลสมัยอยุธยา ดังนี้

การพระราชพิธอีนิทราภิเษก ตัง้พระสุเมรุสูงเส้น 5 วา ในกลางสนาม
นั้น พระอินโทรนั่งบนพระสุเมรุ อิสินธรยุคุนธรสูงเส้นหนึ่ง กรวิกสูง 
15 วา เขาไกรลาศสูง 10 วา ฉัตรทองชั้นใน ฉัตรนากชั้นกลาง ฉัตร
เงินชั้นนอก แลนอกนั้นราชวัติฉัตรเบญจรงค์ ใต้ฉัตรรูปเทพดายืน 
นอกฉัตรราชวัติรั้วไก่ ฉัตรกระดาษรูปยักษ์คนธรรพ์ รากษสยืนตีน
พระสเุมร ุรปูคชสหีร์าช สหีส์งิโตกเิลน เลียงผา ชา้งโค กระบอืแลเสอื
หมี มีรูปเทพดาน่ังทุกเขา ไกรลาศรูปพระอิศวรเปนเจ้าแลนางอุมา
ภควด ียอดพระสเุมรรุปูพระอนิทร ์รปูอสูรอยูก่ลางพระสุเมร ุรปูพระ
นารายณบ์รรทมสินในตนีพระสเุมร ุนาค 7 ศรีษะเก้ียวพระสเุมร ุนอก
สนามอสูรยืน นอกกำาแพงโรงรำาระทาดอกไม้ มหาดไทบำาเรอสนอง
พระโอษฐ ตำารวจเลกเป็นรูปอสูร 100 มหาดเล็กเป็นเทพดา 100 
เป็นพาลีสุครีพมหาชมภูแลบริวารพานร 103 ชักนาคดึกดำาบรรพ์ 
อสูรชักหัวเทพดาชักหาง พานรอยู่ปลายหางพระสุเมรุ...16

เรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษกมีความคล้ายกัน
กับเนื้อความที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส โดยมีการ
กลา่วถงึตวัละครในรามเกยีรติ ์“เปน็พาลี สุครพีมหาชมภูแลบรวิารพานร 
103 ชักนาคดึกดำาบรรพ์ อสูรชักหัวเทพดาชักหาง พานรอยู่ปลายหาง
พระสุเมรุ” และเห็นได้ชัดเจนว่า ความรับรู้ของผู้แต่งกฎมนเทียรบาลก็ได้
มีการผนวกเร่ืองชักนาคดึกดำาบรรพ์กับเร่ืองที่พาลี สุครีพมาช่วยชะลอเขา 
 

16 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพฯ: 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), 153.
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พระสุเมรุให้ตรงไว้ด้วยกัน การผนวกเรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์กับตัวละคร
ในรามเกียรติ์ น่าจะได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเขมรโบราณตามที่มณีปิ่น 
พรหมสุทธิรักษ์ ว่า

...ความในกฎมณเฑียรบาลมีวา่ “สนองพระโอษฐตำารวจเลกเปน็อสูร 
100 มหาดเลกเปน็ เทพดา 100 เปน็พาลสีคุรพีมหาชมพแูละบรพิาร
พานร 103 ชักนาคดึกดำาบรรพ์ อสูรชักหัว เทพดาชักหาง พานรอยู่
ปลายหาง” ความท่ียกมาคือภาพจำาลองของการกวนเกษียรสมุทร
แน่นอน ต่างกันตรงที่ไทยมีการเพิ่มฝ่ายเทวดาขึ้น คือพลวานรที่ช่วย
พระรามทำาสงครามกับทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ตามหลักฐานที่
เติมเรื่องส่วนนี้เองคงจะได้รับความคิดมาจากเขมรที่นครวัด (พ.ศ.
1656-1693) ของอาณาจักรเขมรโบราณ บนผนังด้านทิศเหนือมี
ภาพสลักยาว 50 เมตรเป็นเร่ืองการกวนเกษียรสมุทรที่มีเรื่องต่าง
จากปุราณะตรงท่ีทางเศียรพญานาคมีรูปทศกัณฐ์พร้อมอสูรอีก 92 
ตนช่วยชักนาคอยู่ ส่วนทางปลายหางก็มีหนุมานเพิ่มขึ้นมา มาช่วย
ชักนาคพร้อมกับเทวดาอีก 88 องค์ ไทยคงได้เรื่องตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ช่วยกวนเกษียรสมุทรจากเขมรและมาเพิ่มจำานวนวานร
ขึ้น ไม่ได้มีแต่หนุมานเหมือนของเขมร17

เร่ืองชักนาคดึกดำาบรรพ์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 
ในรามเกียรติ์และในพระราชพิธีอินทราภิเษก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ความรับรู้ของคนไทยในอดีตน้ัน ได้ผนวกเร่ืองราวการชักนาคดึกดำาบรรพ์
กบัเหตกุารณ์ทีพ่าลสีคุรพีมาชว่ยชะลอเขาพระสเุมรใุหต้รงไวด้้วยกนั ผูแ้ต่ง
ไตรภมูฉิบบัหอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสี นา่จะมคีวามรับรู้เร่ืองรามเกยีรต์ิเปน็
อยา่งด ีและเรือ่งการชกันาคดกึดำาบรรพใ์นไตรภูมฉิบบัหอสมดุแหง่ชาติกรงุ
ปารีส ใกล้เคียงกับการชักนาคดึกดำาบรรพ์ในกฎมนเทียรบาลซึ่งมีการปรับ 
 

17 มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, มณีปิ่นนิพนธ์: รวมบทความด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม
ไทย (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 237-238.
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เปลี่ยนจากเรื่องการกวนเกษียรสมุทรของอินเดียด้วยการเพิ่มตัวละครใน
เร่ืองรามเกยีรติ ์ความคดิเหลา่น้ีไทยน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากอาณาจกัรเขมร
โบราณนั่นเอง

สรุป
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อเรื่องว่าด้วยคติทาง

พระพุทธศาสนา เป็นต้นว่าเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และคติพราหมณ์-
ฮินดู เช่น พระบรเมสวรสร้างโลก เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นคติพราหมณ์-ฮินดู
เรื่องหนึ่งปรากฏในไตรภูมิฉบับนี้ ได้แก่ กำาเนิดเกาะลังกา การทอดเลข 8 
ของมหาพรหมเทพราชเป็นอสูรพงศ์ และเรื่องชักนาคดึกดำาบรรพ์ซ่ึงไม่
ปรากฏในหนังสือไตรภูมิฉบับใด ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสไม่
ได้นำาเรื่องราวต่างๆ มาต่อกันอย่างไร้เหตุผลหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ผู้แต่ง
มีความรับรู้เรื่องรามเกียรติ์ตามเรื่องที่เข้าใจกันในขณะนั้น การผนวกเรื่อง
รามเกียรติ์เหมาะสมตามโครงเรื่องหลักของไตรภูมิอันว่าด้วยจักรวาลและ
สรรพสตัว์ แสดงใหเ้หน็ความผสมผสานกลมกลนืของคติพทุธกบัพราหมณ-์
ฮินดูอีกด้วย
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