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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและคุณคาของหนังสือสมุดไทย

เรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยา ที่

เปนปจจัยใหองคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ไดประกาศข้ึนทะเบียนเปนเอกสารมรดกความทรงจําแหงโลกของ

ประเทศไทยเม่ือพุทธศักราช 2558 ผลการศึกษาพบวาแมหนังสือสมุดไทยเลมนี้

มีอายุได 282 ป แตยังคงเปนเอกสารโบราณที่มีสภาพคอนขางสมบูรณทั้ง

สวนประกอบของตนฉบับสมุดไทย อักษรที่ใชบันทึก สวนประกอบของเน้ือหา

ทั้งสวนนําเร่ือง สวนเนื้อเรื่อง และสวนทายเรื่อง นอกจากน้ีหนังสือสมุดไทยเลมนี้

ยังมีคุณคาทางวิชาการท่ีสําคัญอีก 3 ประการ ไดแก ดานวรรณคดี ดานอักขรวิทยา 

และดานการบันทึกขอมูลประเภทหนังสือสมุดไทย

คําสําคัญ นันโทปนันทสูตรคําหลวง หนังสือสมุดไทย เอกสารมรดกความทรงจํา

แหงโลกของประเทศไทย

1 บทความเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องนันโทป-

นันทสูตรคําหลวงฉบับสมุดไทยของเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ ไดรับทุนจากคณะ
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Abstract

This article aims to study the nature and values of the Thai 
Manuscript Nanthopananthasut Khamluang by Prince Thammathebhesara 
Chaiyachetsuriyavong, the Heir Apparent to King Boromarajadhiraj III of 
Ayudhaya. The manuscript made the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) register as Thailand’s documentary 
heritage of the memory of the world in 2015. The results of the study show 
that although this Thai manuscript is 282 years old now, it is still a fairly 
complete ancient book in its composition of original Thai manuscripts, 
compressed Thai letters, structure of prologue, body of content, and 
epilogue. Moreover, this manuscript carries significant academic value in 
three fields: literature, paleography, and documentation.
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นันโทปนันทสูตรคําหลวง เปนพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐ

สรุยิวงศ กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในสมยัพระเจาอยูหวับรมโกศ ทรงพระนพินธ

คําหลวงเรื่องนี้เม่ือพุทธศักราช 2279 โดยบันทึกลงหนังสือสมุดไทยขาวดวย

อักษรไทยยอและอักษรขอมยอ นับถึงปจจุบัน (พุทธศักราช 2561) หนังสือสมุดไทย

เลมนี้มีอายุได 282 ป ตอมาเม่ือพุทธศักราช 2558 คณะกรรมการแหงชาติ

วาดวยแผนงานความทรงจําแหงโลกของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา 

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ไดขึ้นทะเบียนเปนเอกสาร

มรดกความทรงจําแหงโลกของประเทศไทย ดังเอกสารประกาศในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ประกาศองคการยูเนสโกข้ึนทะเบียนหนังสือสมุดไทยเรื่อง

นันโทปนันทสูตรคําหลวงเปนเอกสารมรดกความทรงจําแหงประเทศไทย
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นันโทปนันทสูตรคําหลวง เปนวรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่องสําคัญ มี

เนื้อหากลาวถึงเหตุการณเมื่อครั้งพระพุทธเจาโปรดใหพระโมคคัลลานะไปทรมาน

พญานันโทปนันทนาคราชผู มีมิจฉาทิฐิใหหันมาตั้งอยู ในสัมมาทิฐิ จนในที่สุด

พญานาคราชก็ไดเขาถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ เนื้อหายังสอดแทรกหลักธรรมไว

หลายประการ โดยเฉพาะเร่ืองสัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิ อีกทั้งเรื่องนี้ยังมีลักษณะการ

ประพันธที่โดดเดนแตกตางกับพระนิพนธเรื่องอื่นๆ กลาวคือ มีการใชภาษาอยาง 

“อลังการ” มีการตกแตงขอความดวย “คําประดับ” อันเปนการใชทั้งศัพทภาษาบาลี

สันสกฤต ศัพทภาษาเขมร และศัพทแผลงท่ีมีการเปล่ียนรูปสระและรูปพยัญชนะ

ใหตางไปจากรูปศัพทในภาษาเดิม สรางความงดงามไพเราะท้ังทางรูป ทางเสียง

และทางความหมาย (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2557, น. 59–60) อันทําใหคําหลวง

เรื่องนี้มีความศักดิ์สิทธ์ิเหมาะสมกับการเปนวรรณคดีพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง

นอกจากลักษณะเดนทางดานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับชัยชนะของพระพุทธเจาและ

ดานการใชภาษาที่อลังการแลว ในดานการบันทึกยังพบวาตนฉบับสมุดไทยเรื่องนี้

มีเพียงเลมเดียว ไมพบฉบับคัดลอกอื่นใด และเปนเลมที่ไดแสดงใหเห็นวิธีการบันทึก

ที่ประณีตทุกขั้นตอน นับต้ังแตการจัดเตรียมสมุดไทยทั้งกอนและหลังการบันทึก

รวมทั้งการบันทึกดวยรูปอักษรที่งดงาม ไดแก อักษรไทยยอและอักษรขอมยอ

อีกทั้งยังถือเปนตนฉบับหลวงสมัยอยุธยาเพียงเลมเดียวท่ีบันทึกดวยอักษรไทยยอ

อันเปนหลักฐานท่ีตกทอดมาจนถึงปจจุบัน (สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 

ม.ป.ป., น. 5)

ปจจุบันยังไมมีผู ใดศึกษาตนฉบับสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง 

พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศอยางพินิจพิเคราะห ทั้งที่เปน

ตนฉบับวรรณคดีเรื่องสําคัญของไทย หากไดมีการศึกษาลักษณะกายภาพของ

ตนฉบับอยางละเอียด ทั้งองคประกอบของตนฉบับ อักขรวิธีที่ใช และเน้ือหา

ที่บันทึก ก็จะชวยใหเขาใจและเห็นคุณคาของตนฉบับวรรณคดีเรื่องนี้ไดอยางลึกซึ้ง

ตามท่ีองคการยูเนสโกไดเห็นความสําคัญและประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนเอกสาร

มรดกความทรงจําแหงโลกของประเทศไทย ประโยชนที่ไดจากการศึกษานอกจาก

จะชวยเผยแพรตนฉบับใหเปนที่รู จักอยางกวางขวางแลว ยังถือเปนการอนุรักษ
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ตนฉบับสมุดไทย รวมท้ังชวยใหเห็นความสําคัญของวรรณคดีเรื่องน้ีในฐานะเปน

วรรณคดีมรดกอีกดวย

ดวยเหตุนี้ผู ศึกษาจึงสนใจศึกษาตนฉบับเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง

ในประเด็นตางๆ ดังกลาว โดยจะแบงเนื้อหาในการนําเสนอเปน 6 สวน ไดแก 

ความสําคัญและที่มาของเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวง ภูมิหลังของตนฉบับ

สมุดไทย ลักษณะของตนฉบับสมุดไทย อักษรที่ใชบันทึก สวนประกอบของเน้ือหา 

และคุณคาของตนฉบับสมุดไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§àÃ×èÍ§¹Ñ¹â·»¹Ñ¹·ÊÙμÃ¤íÒËÅÇ§
เร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวงนี้เจ าฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ

ทรงพระนิพนธ “แปลแตง” จากเรื่อง “พระบาฬนนโทปนนทสูตร” ของพระมหา

พุทธสิริเถระซ่ึงประพันธเปนภาษาบาลีดวยสมาสขนาดยาว การกลาววาเรื่อง

นันโทปนันทสูตรคําหลวง เปนพระนิพนธ “แปลแตง” เพราะเจาฟาธรรมธิเบศร

มิไดทรงแปลถายถอดจากภาษาบาลีมาเปนขอความภาษาไทยเทานั้น แตยังทรง

เลือกสรรถอยคําที่สละสลวย นํามารอยเรียงเปนรายยาวท่ีมีสัมผัสตอเนื่องกันไป

ตลอดท้ังเร่ือง2 อีกทั้งยังทรงเพิ่มเติมเนื้อหาและขอความบางประการที่ไมปรากฏ

ในตนฉบับภาษาบาลี (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2557, น. 59–60) จึงถือไดวาเรื่อง

นันโทปนันทสูตรคําหลวงนี้เปนพระนิพนธ “แปลแตง” อยางชัดเจน

เนื้อหาสําคัญของเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวงตรงกับบทสวดพาหุง

หรือบทถวายพรพระบทที่ 7 ซึ่งกลาวถึงชัยชนะของพระพุทธเจาในการทรมาน

พญานันโทปนันทนาคราชดวยการแสดงฤทธิ์ ในตอนทายสมุดไทยเรื่องนี้ไดระบุ

ที่มาของเร่ืองวามาจาก 2 แหลง ไดแก พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค 

2 นักวิชาการบางสวนระบุวา เรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงเปนคําประพันธประเภท

คําหลวงท่ีประกอบดวยรายยาวและโคลงส่ีสุภาพจํานวน 2 บท แตผูเขียนเห็นวา โคลงส่ีสุภาพ

จํานวน 2 บทที่ปรากฏทายเรื่องนั้นมิไดเปนสวนหน่ึงของเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวงที่

เจาฟาธรรมธิเบศรทรงพระนิพนธ แตนาจะเปนขอความท่ีอาลักษณเปนผู ประพันธขึ้น (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอโคลงทายเรื่อง)
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และพระอรรถกถา อปทาน อยางไรก็ตาม ไมพบวาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 

สีลขันธวรรค ปรากฏเร่ืองพญานันโทปนันทนาคราช แตปรากฏในพระอรรถกถา

อปทาน และยังปรากฏในพระอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา สัฎฐินิบาต

มหาโมคคัลลานะ เถรคาถาวัณณนา อีกดวย ดังที่วัชรี รมยะนันทน (2522, น. 9503) 

กลาววา “วรรณคดีเรื่องน้ี (นันโทปนันทสูตรคําหลวง ) เปนวรรณคดีที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องเดิมมีอยูในคัมภีรอรรถกถาแหงเถรคาถา (ปรมัตถทีปนี 

ของธรรมปาล)” และศักดิ์ศรี แยมนัดดา (2543, น. 117) กลาววา “เรื่องนันโทป-

นันทสูตรมีที่มาจากอรรถกถา สัฏฐินิบาต มหาโมคคัลลานเถร คาถาที่ 1 ใน

อรรถกถาแหงเถรคาถา ” รวมท้ังอนันต เหลาเลิศวรกุล (2553, น. 215) ได

กลาววา “เร่ืองโมคคัลลานะทรมานพระยานันโทปนันทนาคราชน้ัน ไมพบในคัมภีร

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ตามที่ผูนิพนธกลาวอาง พบแตในคัมภีรอรรถกถาแหง

เถรคาถา ” ดังนั้นเรื่องนันโทปนันทะนี้มิไดปรากฏในพระไตรปฎกในหมวดใดๆ

แตปรากฏในอรรถกถา หมวดขุททกนิกายทั้งเถรคาถาและอปทานซึ่งมีเนื้อหา

กลาวถึงพระมหาโมคคัลลานะทรมานพญานันโทปนันทนาคราชเหมือนกัน

จากที่กลาวมาขางตนจึงอาจเปนไปไดวาพระมหาพุทธสิริเถระนําเคาโครง

เรื่องนันโทปนันทสูตรจากพระอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา หรืออปทาน

มาประพันธขยายความดวยภาษาบาลีที่เปนสมาสขนาดยาว ซึ่งปรากฏช่ือใน

หนังสือสมุดไทยเลมนี้วา “พระบาฬนนโทปนนทสูตร” แตมิไดระบุวาประพันธสําเร็จ

เมื่อใด และเจาฟาธรรมธิเบศรก็ไดทรงนําพระบาฬนนโทปนนทสูตรนี้มาเปน

ตนฉบับในการแปลแตงเปนเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง

ÀÙÁÔËÅÑ§¢Í§μ Œ¹©ºÑºÊÁØ´ä·Â
ตนฉบับสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวง ปจจุบันกลุมงานหนังสือ

ตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ (ทาวาสุกรี) กรมศิลปากรเปนผู ดูแลรักษา

จัดอยู ในแผนกธรรมคดี เลขท่ี 120 ตามทะเบียนของหอสมุดแหงชาติระบุวา

ขุนวิทูรดรุณกรทูลเกลาฯ ถวายใหเปนสมบัติของหอสมุดแหงชาติเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 

2451 เนื้อหาในหนังสือสมุดไทยเลมนี้เป นเรื่อง “นันโทปนันทสูตรคําหลวง”
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พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ระบุศักราชไววาบันทึกเม่ือ พ.ศ. 2279 เม่ือนับถึง

ปจจุบัน (2561) มีอายุถึง 282 ป

ÅÑ¡É³Ð¢Í§μ Œ¹©ºÑºÊÁØ´ä·Â
ตนฉบับสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง เปนสมุดไทยขาว มีลักษณะ

ดังตอไปนี้

1. ขนาดและจํานวนหนาของตนฉบับ ตนฉบับเรื่องน้ีมีขนาดกวาง 13 

เซนติเมตร ยาว 39.9 เซนติเมตร หนา 6.5 เซนติเมตร มีจํานวนหนาทั้งส้ิน

189 หนา ประกอบดวยหนาตน 97 หนา และหนาปลาย 92 หนา ในแตละหนา

ประกอบดวยขอความจํานวน 6 บรรทัด ยกเวนหนาตน 1 มีจํานวน 5 บรรทัด

หนาตน 97 จํานวน 1 บรรทัด หนาปลาย 87 จํานวน 4 บรรทัด และหนาปลาย 

91 มีจํานวน 3 บรรทัด

รูปที่ 2 ตนฉบับหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง

2. สภาพของตนฉบับ มีสภาพคอนขางสมบูรณ แตก็พบวาสีพื้นสมุด

มีรอยแตกและหลุดรอน และมีบางสวนชํารุด เชน สวนปกสมุดดานหนาและหลัง

ขาดและหลุดรอน โดยเฉพาะขอบปกทั้งสี่ดาน หนาตน 1–4 ตัวอักษรลบเลือน
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บางสวนและมีรอยซึมของอักษรจากอีกหนา ดังตัวอยางรูปที่ 2 ตัวอักษรที่ลบเลือน

สวนมากเปนอักษรขอมยอ อาจเนื่องมาจากรูปอักษรที่มีเสนหนา ประกอบกับ

การใชสีชาดที่อาจหลุดรอนงายกวาการใชหมึกอยางอักษรไทยยอ อยางไรก็ตาม

ยังถือไดวาหนังสือสมุดไทยเลมนี้ยังอยูในสภาพท่ีคอนขางสมบูรณ

รูปที่ 3 สภาพความชํารุดบางสวนของตนฉบับ

3. สวนประกอบของตนฉบับ ตนฉบับสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตร

คําหลวงมีสวนประกอบสําคัญ 4 สวน ไดแก ปกสมุด บานแพนก หนาตน และ

หนาปลาย ดังน้ี

3.1 ปกสมุด ปกสมุดดานหนาและหลังมีการติดค้ิวสมุด 3 ชั้น3 ทั้งปกหนา

และหลัง เขียนเปนลายรดนํ้าลงรักปดทองซ่ึงเปนงานประณีตศิลปที่นิยมมาต้ังแต

ครั้งสมัยอยุธยาในชวงพุทธศตวรรษที่ 22–23 เปนชวงที่งานศิลปะลายรดนํ้า

ลงรักปดทองเจริญรุงเรืองท่ีสุด ลายรดน้ําบนปกสมุดไทยเลมนี้เปนลายกระหนก

กานขดท้ังสองดาน ปกสมุดหนาและหลังมีรายละเอียดแตกตางกัน ดังนี้

ปกหนา กลางปกสมุดเปนกรอบทรงซุม เดินเสนสีทองกันขอบสองชั้น แต

สวนกลางหลุดลอก เขาใจวานาจะเปนสวนสําหรับเขียนชื่อเรื่อง “นันโทปนันทสูตร

3 คิว้สมดุ คอื แถบกระดาษกวางประมาณ 1–2 เซนตเิมตรตดิรมิขอบปกสมดุทัง้ 4 ดาน 

ซอนใหไดระดับลดหลั่นจากกวางไปหาแคบ ทําเปนขอบของปกสมุด (กองแกว วีระประจักษ, 

2530, น. 22)
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คําหลวง” สวนที่หลุดลอกบางสวนมีสีเขียวปรากฏอยางชัดเจน วรวินัย หิรัญมาศ 

(2557) ผู เชี่ยวชาญดานลายไทยระบุวาสวนที่เปนสีเขียวนี้ ชางโบราณเรียกวา

“สีเขียวตังแช”4 สันนิษฐานวากอนเขียนชื่อเรื่องดวยสีทอง ผูสรางอาจลงสีตังแชไว

แลวทารักกอนเขียนชื่อเรื่อง หรืออาจเปนไปไดวาเปนสีที่เกิดขึ้นเอง กอนเขียน

ชื่อเรื่องอาจมีการลงสีหนึ่งสีใดไว ตอมาจึงเกิดออกไซดขึ้นเปนสีเขียวตังแช ชื่อเรื่อง

ที่ใชเขียนนาจะเปนสีทองเชนเดียวกับพระนามภายในเลมที่เขียนดวยสีทอง แตดวย

กาลเวลา ความช้ืน จึงทําใหลบเลือนและหลุดลอกไป

สวนขอบรอบแถบชื่อเรื่องเขียนเปนลายกระหนกกานขดตอเนื่องกัน 

กึ่งกลางของลายตามแถบยาวดานบนและลาง และตามแถบต้ังดานซายและขวาของ

แถบชื่อเร่ืองเขียนเปนลายพุมขาวบิณฑ บริเวณมุมขอบทั้งส่ีดานเขียนลายกระหนก

กานขดประกอบหัวสัตว เห็นชัดเจนเฉพาะมุมลางขวา ดังตัวอยางในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ปกหนาหนังสือสมุดไทย

4 เขียวตังแชใชเรียกออกไซดของสําริด ดังจะเห็นวาวัตถุโบราณที่ทําจากสําริดจะ

ปรากฏสนิมสีเขียวซึ่งเปนออกไซดของสําริดเรียกวาสีเขียวตังแช สีในลักษณะนี้สามารถทําขึ้น

ไดเองดวย โดยใสกรดเกลือเจือจางลงในทองแดงใหทวม กรดเกลือกับทองแดงจะทําปฏิกิริยากัน

เกิดสนิมเกาะตัวทองแดง แลวขูดสนิมมาผสมกับกาวจะไดสีเขียวตังแชซ่ึงนําไปใชเขียนงาน

จิตรกรรมได นิยมใชในหมูชางเขียนมาแตโบราณ (วรวินัย หิรัญมาศ, 2557)
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รูปที่ 5 สวนประกอบและลวดลายของปกหนาหนังสือสมุดไทย

ปกหลัง เขียนเปนลายกระหนกกานขดเชนเดียวกับปกหนา แตปลายของ

กานขดจะแตกลายออกไปเปนหัวสัตวเรียกวาลายกานขดประกอบหัวสัตวซึ่งมี

หลายแบบ เทาท่ีมีรองรอยใหเห็นพบ 2 แบบ คือ ลายกานขดประกอบหัวนาคและ

ลายกานขดประกอบหัวคชสีห

รูปที่ 6 ปกหลังหนังสือสมุดไทย
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รูปที่ 7 ลวดลายบนปกหลังหนังสือสมุดไทย

ลายกระหนกกานขด ประกอบหัวคชสีห

วรวินัย หิรัญมาศ (2557) ระบุวาลวดลายท่ีปรากฏบนปกหนาและปกหลัง

นี้เปนลายพระราชนิยมสมัยพระเจาอยู หัวบรมโกศ การใชสีทองซึ่งเปนสีที่ใชใน

ราชสํานักเทานั้นจึงเปนหลักฐานยืนยันยุคสมัยของสมุดไทยเลมนี้ไดวาแตงขึ้นใน

สมัยเจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศพระโอรสพระเจาอยูหัวบรมโกศอยางแทจริง

3.2 หนาตน5 สมุดไทยเลมน้ีมีหนาตนจํานวน 97 หนา ในหนังสือสมุดไทย

โดยท่ัวไป หากเปนเรื่องท่ีเขียนตอเน่ืองและยังไมจบในหนาตนก็จะเขียนตอใน

หนาปลาย โดยมักระบุในตอนทายของหนาตนวาหนาตนจบเพียงเทานี้ และอาจ

ระบุใหไปอานตอในหนาปลาย ในหนังสือสมุดไทยเลมน้ี หนาตน 97 มีขอความ

ระบุใหอานตอในหนาปลาย แตมีลักษณะพิเศษกวาหนังสือสมุดไทยโดยท่ัวไป

5 หนาตนและหนาปลายเปนวิธีการเรียกหนาหนังสือสมุดไทย กลาวคือ หนังสือ

สมุดไทยมีลักษณะเปนการพับกลับไปกลับมา สามารถบันทึกไดทั้งดานหนาและดานหลัง

ดานหนาเรียกวา “หนาตน” สวนดานหลังเรียกวา “หนาปลาย” วิธีการนับหนาจะนับจาก

หนากระดาษท่ีมีรอยพับดานบนและลางนับเปน 1 หนา หรือเรียกวา “ฝา” โดยเริ่มนับเปน

หนาตน 1 เมื่อปรากฏขอความเร่ือยไปจนจบหน่ึงดาน เม่ือพลิกกลับมาจึงนับอีกดานเปน

หนาปลาย 1 เร่ือยไปจนจบขอความ (พรพิมล แสงทับ, 2548, น. 39–40)
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กลาวคือมีการเขียนขอความดังกลาวเปนภาษาเขมรดวยอักษรไทยยอวา “วิลเทา

เมอลมุขนายฮอง” ตรงกับข อความภาษาเขมรว า “ វិលេទេមើលមុខនយេហង

วิลเทาเมีลมุขนายโหง” แปลความไดวา “กลับไปดูหนาโนนแล” เขาใจวาผูบันทึกอาจ

เห็นวาเน้ือหาเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวงมีการใชคํายืมภาษาเขมรเปนจํานวนมาก 

จึงใชภาษาเขมรบันทึกขอความน้ี เพื่อใหสอดคลองกัน

รูปที่ 8 หนาตน 97

3.3 หนาปลาย หนาปลายของหนังสือสมุดไทยเลมนี้มีจํานวน 87 หนา 

เขียนเน้ือหาตอเน่ืองจากหนาตนไปจนจบเร่ืองนันโทปนันทสูตรคําหลวง

ÍÑ¡ÉÃ·ÕèãªŒºÑ¹·Ö¡
หนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง บันทึกดวยอักษร 2 ชนิด 

ไดแก อักษรไทยยอ และอักษรขอมยอซ่ึงเปนอักษรท่ีมีการประดิษฐเสนอักษร

ใหสวยงาม คําวา “ยอ” นี้นาจะมีความหมายเชนเดียวกับการ “ยอเหล่ียม” หรือ 

“ยอมุม” กลาวคือมีการเขียนเสนอักษรดวยการหักเหลี่ยมทําใหเกิดมุมตางๆ

เสนอักษรจึงดูมีมิติงดงาม

อักษรไทยยอและอักษรขอมยอในหนังสือสมุดไทยเลมนี้มีลักษณะสําคัญ

ดังนี้

1. อักษรไทยยอ อักษรไทยยอในหนังสือสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตร

คําหลวง ถือวาเปนอักษรไทยยอที่งดงามที่สุด ทั้งรูปอักษรท่ีมีการประดิษฐเสนอักษร

อยางงดงาม และการเขียนเสนอักษรอยางเปนระเบียบไดระดับเดียวกันและเขียน

ตอเนื่องกันไปเสมือนลากเสนตอกัน ตัวอักษรทุกตัวเอนทํามุม 45 องศาเสมอกัน 
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จึงทําใหอักษรไทยยอในหนังสือสมุดไทยเลมนี้มีความงดงามท่ีสุด6 อักษรไทยยอ

ในหนังสือสมุดไทยเลมนี้ มีลักษณะการใชดังตอไปน้ี

1.1 ภาษาที่ใชในการบันทึก พบวาอักษรไทยยอใชบันทึกขอความที่เปน

ภาษาไทยเปนหลัก และยังพบวาใชบันทึกภาษาสันสกฤต 1 แหง คือ คาถา

ภาษาสันสกฤตในหนาตน 1 บรรทัด 5 ขอความวา “สุสฤทธิกฤตยปฤษเฎนตม

โพธิญาณัม สุลาภัม” และใชบันทึกภาษาเขมร 1 แหงในหนาตน 97 ขอความวา 

“วิลเทาเมอลมุขนายฮอง”

1.2 สีของเสนอักษร มีการใชสี 2 สีสําหรับบันทึกอักษรไทยยอ ไดแก

สีทองและสีดํา สีทองใชบันทึกเฉพาะพระนามของเจาฟาธรรมธิเบศร และขอความ

ในหนาตน 1 เทานั้น สวนขอความอ่ืนๆ เปนเสนสีดํา

นอกจากนี้อักษรไทยยอในหนังสือสมุดไทยเลมนี้ยังมีความสําคัญในดาน

อักขรวิทยา เน่ืองจากเปนหลักฐานท่ีพบพยัญชนะไทยครบท้ัง 44 ตัว เปนครั้งแรก 

โดยเฉพาะพยัญชนะ ฑ และ ฮ ซึ่งยังไมปรากฏหลักฐานในสมัยสุโขทัยและสมัย

อยุธยาตอนตนและตอนกลาง (อิงอร สุพันธุวณิช, 2527, น. 673)

รูปที่ 9 อักษรไทยยอ หนาตน 77

6 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรไทยยอในหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง

ไดใน จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2555, น. 29–51)
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2. อักษรขอมยอ อักษรขอมยอในหนังสือสมุดไทยเร่ืองนี้ ถือไดวาเปน

อักษรขอมยอรูปแบบแรกที่พบ (กองแกว วีระประจักษ, 2556) มีลักษณะเปน

การประดิษฐเสนอักษรและวิธีการเขียนเสนอักษรใหแตกตางกับอักษรขอมบรรจง 

โดยเฉพาะการใชเสนหนาและเสนบาง การใชเสนมวนขดหอย การเขียนหางอักษร 

และการหักมุมอักษร7 อักษรขอมยอในหนังสือสมุดไทยเลมนี้ มีลักษณะการใช

ดังตอไปนี้

2.1 ภาษาที่ใชในการบันทึก พบวาอักษรขอมยอใชบันทึกขอความท่ีเปน

ภาษาบาลีทั้งหมด ปรากฏขอความภาษาเขมรเพียงคําเดียวคือคําวา “เมาะ”

หมายถึง “คือ คือวา แปลวา” ในขอความภาษาบาลีวา “อิติ เมาะ อิมินาปกาเรน” 

ในหนาปลาย 84 บรรทัด 4

2.2 สีของเสนอักษร มีการใชสีจํานวน 2 สี ไดแก สีทองและสีชาด สีชาด

ใชบันทึกขอความท่ีเปนภาษาบาลีสวนใหญ สวนสีทองใชบันทึกพระนามภาษาบาลี

ของเจาฟาธรรมธิเบศร และขอความภาษาบาลีที่เปนบทสรรเสริญพุทธคุณและคาถา

พาหุงบทท่ี 7 ในหนาตน 2

รูปที่ 10 อักษรขอมยอ หนาปลาย 54

7 ดรูายละเอียดเก่ียวกับอกัษรขอมยอในหนังสอืสมุดไทยเร่ืองนนัโทปนันทสูตรคําหลวง

ไดใน จุไรรัตน ลักษณะศิริ และยรรยงค สิกขะฤทธ์ิ (2556, น. 9–53)
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ขอความที่บันทึกอาจจําแนกไดเปน 3 สวน ไดแก สวนนําเรื่อง สวน

เนื้อเร่ือง และสวนทายเรื่อง ดังนี้

1. สวนนําเรื่อง เปนสวนนํากอนจะเขาเนื้อหาของเร่ือง ประกอบดวย 6 

สวนสําคัญ ไดแก สวนแถลงเร่ือง คาถาภาษาสันสกฤต บทนมัสการพระพุทธเจา 

คาถาพาหุงบทท่ี 7 คาถานําเรื่อง และนามผูแตงและวัตถุประสงคในการแตง

สวนนําเร่ืองนี้มีทั้งที่เปนภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทย และภาษา

บาลีสลับภาษาไทย นอกจากสวนที่เปนบทนมัสการพระพุทธเจาและคาถาพาหุง

บทท่ี 7 ซึ่งเปนคาถาท่ีมีอยู แตเดิมแลว บทอ่ืนๆ ทั้งที่เปนภาษาบาลีและภาษา

สันสกฤตนาจะเปนสวนท่ีเจาฟาธรรมธิเบศรทรงพระนิพนธดวยพระองคเอง สวนนํา

เรื่องน้ีแสดงใหเห็นพระปรีชาญาณรอบรูทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจึงสามารถ

ทรงพระนิพนธเปนขอความภาษาดังกลาวได8

1.1 สวนแถลงเร่ือง เปนสวนท่ีกลาวถึงเน้ือหาโดยสรุปเพ่ือใหผู อานได

ทราบวาเรื่องที่บันทึกคือเรื่องอะไรหรือมีความสําคัญอยางไร ปรากฏในหนาตน 1 

บรรทัดที่ 1–4 เขียนดวยอักษรไทยยอเสนสีทอง มีขอความวาดังนี้

๏ พระนามสมเด็จพระพุทธเจา ๙๒ ๚ ๛

๏ ชื่อพระญานาค ๔๔ ๚ ๛

๏ พระมะหาโมคคัลลานะเถรทรมานพระญานนโทปะนนทนาคะราชสูตรจบ

บริบูรรณ ||๏|| ||๏|| ๛

8 ในประเด็นนี้อาจมีผู โตแยงวาคาถาภาษาสันสกฤตและคาถาภาษาบาลีที่ปรากฏ

ในสวนนําเร่ืองอาจมีผู อื่นประพันธถวาย แตหากพิจารณาวาพระองคทรงเปนผู แปลเร่ือง

นันโทปนันทสูตรคําหลวงจากพระบาฬนนโทปนนทสูตรของพระมหาพุทธสิริเถระซ่ึงเขียนดวย

ภาษาบาลีที่มีลักษณะเปนสมาสขนาดยาว ไมควรมีขอสงสัยวาพระองคทรงเช่ียวชาญและรอบรู

ภาษาบาลีอยางดียิ่ง
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รูปที่ 11 สวนแถลงเร่ือง หนาตน 1 บรรทัด 1–4

สวนแถลงเร่ืองน้ีเปนการระบุจํานวนพระนามพระพุทธเจาและช่ือพญานาค

ที่ปรากฏในเร่ือง กลาวคือปรากฏพระนามพระพุทธเจาถึง 92 แหงและปรากฏชื่อ

พญานันโทปนันทนาคราชถึง 44 แหง แสดงใหเห็นถึงความสามารถของกวีในการ

สรรถอยคําเพื่อใชเรียกพระพุทธเจาและพญานาคไดอยางหลากหลาย อยางไรก็ตาม 

วีรี เกวลกุล (2546, น. 92, 94) ระบุวาเมื่อศึกษาหนังสือสมุดไทยเร่ืองนี้แลวพบวา

ปรากฏพระนามพระพุทธเจาจํานวน 92 แหง ตรงตามท่ีระบุไวในสวนแถลง แต

ชื่อพญานาคปรากฏจริงเพียง 42 แหงเทาน้ันมิใช 44 แหงตามที่ปรากฏในสวนแถลง

ของสมุดไทย

1.2 คาถาภาษาสันสกฤต ปรากฏในหนาตน 1 บรรทัด 5 บันทึกดวยอักษร

ไทยยอ เสนสีทอง ขอความวา “สุสฤทธิกฤตยปฤษเฎนตม โพธิญาณัม สุลาภัม”9

นาจะตรงกับขอความภาษาสันสกฤตวา “สุสฤษฺฏิกฤตฺยปฤษฺเฏน ตมฺ โพธิชฺญาณํ

สุลาภํ” แปลวา “พระโพธิญาณน้ันเปนลาภอันประเสริฐ ดวยความประสงคจะสราง

กรรมดี” ดังน้ี

รูปที่ 12 คาถาภาษาสันสกฤต หนาตน 1 บรรทัด 5

9 กรมศิลปากร (2545, น. 115) ถายถอดเปน “สุสฺฤทฺฏิกฤตฺยปฺฤษฺเฏนฺ ตมฺ โพธิชญณนํ 

สุลาภมฺ”
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1.3 บทนมัสการพระพุทธเจา เปนบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา 

ปรากฏในหนาตน 2 บรรทัด 1 ใชอักษรขอมยอ ลงเสนดวยสีทอง มีขอความวา 

“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” แปลวา “ขอนอบนอมแดพระภาคเจา

พระองคนั้น เปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง” ดังนี้

รูปที่ 13 บทนมัสการพระพุทธเจา หนาตน 2 บรรทัด 1

1.4 คาถาพาหุงบทที่ 7 เปนคําประพันธรอยกรองภาษาบาลีประเภท

วสันตดิลกฉันทในกลุมฉันทวรรณพฤติ (พิพัฒน คงประเสริฐ, 2553, น. 206–207) 

เปนคาถาบทท่ี 7 ในคาถาพาหุง10 จํานวน 8 บท ซึ่งเปนคาถาสรรเสริญชัยชนะของ

พระพุทธเจา คาถาบทน้ีมีเนื้อหากลาวถึงชัยชนะของพระพุทธเจาในการทรมาน

พญานันโทปนันทนาคราช ปรากฏในหนาตน 2 บรรทัด 2–3 เปนอักษรขอมยอ

ลงเสนดวยสีทอง มีขอความวา

“นนฺโทปนนฺทภุชคํ วิพุธํ มหิทฺธึ ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต

อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุเต ชยมงฺคลานี11”

10 คาถาพาหุงเปนคําประพันธร อยกรองภาษาบาลีประเภทวสันตดิลกฉันทเปน

การกลาวสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจา 8 ประการ ไดแก การชนะพระยาวัสวดีมาร การชนะ

อาฬวกยักษ การชนะชางนาฬาคิรี การชนะองคุลีมาล การชนะนางจิญจมานวิกา การชนะ

สัจจกนิครนถ การชนะนันโทปนันทนาคราช และการชนะพกาพรหม (สุภาพรรณ ณ บางชาง, 

2533, น. 303–308) เหตุที่เรียกชื่อวาคาถาพาหุง เพราะบทแรกข้ึนตนดวยคําวา “พาหุง” ดังนี้ 

“พาหุสหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ”
11 คาถาพาหุงที่ยกมานี้คงการสะกดการันตตามตนฉบับสมุดไทย ในตอนทายของคาถา 

ตามปรกติลงทายวา “มงฺคลานิ” แตในหนังสือสมุดไทยลงทายวา “มงฺคลานี”
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แปลวา “ผูเปนใหญแหงมุนี (พระพุทธเจา) ทรงชนะแลว ดวยวิธีแสดงฤทธิ์ 

เม่ือทรงใหพญานาคผูเปนบุตร (พระโมคคัลลานะ) ไปทรมานพญานาคนันโทปนันทะ 

ผูหลงผิด ผูมีฤทธิ์มาก ดวยพระเดชน้ัน ขอชัยมงคลท้ังหลายจงมีแดทาน”

รูปที่ 14 คาถาพาหุงบทท่ี 7 หนาตน 2 บรรทัด 2–3

1.5 คาถานําเร่ือง เปนคําประพันธรอยกรองภาษาบาลีที่ปรากฏกอนเร่ิม

เนื้อเร่ือง ขึ้นตนดวยบทบูชาพระรัตนตรัย แลวกลาวถึงวัตถุประสงคของการประพันธ 

ปรากฏในหนาตน 2 บรรทัด 4–5 ใชอักษรขอมยอ ลงเสนดวยสีชาด มีขอความวา

  “นมสิตฺวา ชินพุทฺธํ สธมฺมมลํ ป จ

 อริยสํฆมุตฺตมํ สามภาสายสิลิฏฐํ

 นนฺโทปนนฺทนามกํ วกฺขามิ ปวรํ วตฺถุ

 ตสฺส วสาหมสฺมิ นุปทฺทวนฺตรายโก”

แปลวา “เม่ือนมัสการแลวซึ่งพระชินพุทธ พระสัทธรรมอันปราศจากมลทิน 

และพระอริยสงฆผูประเสริฐ ขาพเจาก็จักกลาวเรื่องอันประเสริฐ มีชื่อวา “นันโทป-

นันทะ” ซึ่งเกลาเกลี้ยงดวยภาษาสยาม ดวยอํานาจแหงเรื่องนั้นขอความเปน

ผูไรอุปทวันตราย จงมีแกขาพเจาเทอญ”

รูปที่ 15 คาถานําเรื่อง หนาตน 2 บรรทัด 4–5
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1.6 นามผูแตงและวัตถุประสงคในการแตง ปรากฏขอความตั้งแตหนาตน 

2 ไปจนถึงหนาตน 5 เขียนเปนภาษาบาลีสลับกับบทแปลภาษาไทย มีลักษณะ

เปนการแปลยกศัพท กลาวคือยกศัพทภาษาบาลีทีละศัพท แลวแปลออกเปนภาษา

ไทยตามลําดับ (พระมหาสมคิด จินฺตามโย, 2538, น. 1)12 ขอความภาษาบาลีเขียน

ดวยอักษรขอมยอเสนสีชาด สวนขอความภาษาไทยเขียนดวยอักษรไทยยอเสนสีดํา 

เฉพาะขอความท่ีเปนพระนามลงเสนสีทอง

ขอความกลาวถึงวาผู แตงคือ “มหาสิริบาล” ซึ่งเปนพระนามฉายาขณะ

ทรงผนวชของเจาฟาธรรมธิเบศร จากนั้นเปนการนมัสการพระรัตนตรัย แลวจึง

กลาวถึงการแปลเรื่องนันโทปนันทสูตรจากภาษาบาลีเปนภาษาไทย และกลาวถึง

วัตถุประสงคในการแตงว าเพ่ือขออํานาจคุณพระรัตนตรัยปกปองใหพนจาก

“อันดรายุปททรวาสรรพาพาธ” คือ ใหพนจากอันตราย ความอุบาทว และความ

เจ็บไขทั้งปวง

รูปที่ 16 “สิริปาโลนาม ผูชื่อมหาสิริบาล”

พระนามฉายาสิริบาล ขณะทรงผนวช หนาตน 2 บรรทัด 6

รูปที่ 17 ขอความสีทองเขียนวา

“ธมฺมธิเบสฺสชยเชฏฐสุริยวํสนาม กชื่อเจาฟาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุริยวงษ”

พระนามเจาฟาธรรมธิเบศ ไชยเชษฐสุริยวงศ หนาตน 3 บรรทัด 1–2

12 ตัวอยางเชน อหํ อันวาขา สิริปาโล นาม ผูชื่อมหาสิริบาล ขอความท่ีเปนตัวเอน

ขีดเสนใต เปนขอความภาษาบาลี สวนขอความตัวเอนเปนบทแปลภาษาไทย
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2. สวนเน้ือเรื่อง เปนสวนเนื้อหาของเรื่อง กลาวถึงเหตุการณในสมัย

พุทธกาล เปนเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะที่ทรมานพญานันโทปนันทนาคราช

ใหละพยศหันมานับถือพระรัตนตรัย เนื้อหาสวนน้ีประกอบดวยคาถาภาษาบาลี

และขอความแปลภาษาไทยตอเน่ืองกันไป ขอความภาษาบาลีคือพระบาฬนนโทป-

นนทสูตร บทประพันธของพระมหาพุทธสิริเถระซึ่งประพันธเปนภาษาบาลีดวย

สมาสขนาดยาว สวนขอความภาษาไทยเปนพระนิพนธแปลของเจาฟาธรรมธิเบศร 

ขอความภาษาบาลีเขียนดวยอักษรขอมยอเสนสีชาด สวนขอความภาษาไทยเขียน

ดวยอักษรไทยยอเสนสีดํา

การนําพระบาฬนนโทปนนทสูตรของพระมหาพุทธสิริเถระมาประกอบ

ในพระนิพนธแปลของพระองค อาจเพื่อตองการใหผู อานไดเห็นขอความเดิมใน

ภาษาบาลีเทียบกับขอความแปล อันทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา นันโทปนันทสูตร

คําหลวง เปนพระนิพนธแปลจากภาษาบาลี และอาจเพื่อตองการใหเกิดความ

ศักด์ิสิทธิ์ในฐานะวรรณคดีพระพุทธศาสนาท่ีมิไดมีเพียงขอความภาษาไทย แตยัง

ประกอบดวยขอความภาษาบาลีซึ่งเปนภาษาที่ใชบันทึกพระพุทธพจน จึงทําให

เนื้อหาของเรื่องมีความศักด์ิสิทธิ์มากย่ิงขึ้น สวนในแงการบันทึก ภาษาบาลีที่ใช

อักษรขอมยอเสนสีแดง กับภาษาไทยที่ใชอักษรไทยยอเสนสีดํา ก็ชวยทําใหหนังสือ

สมุดไทยเลมน้ีมีความงดงามย่ิงข้ึนอีกดวย

นันโทปนันทสูตรคําหลวงมีเน้ือเรื่องโดยสังเขปคือ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค

ประทับอยู ณ เชตะวัน มหาวิหาร กรุงราชคฤห อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลอาราธนา

เชิญพระองคเสด็จไปรับภัตตาหารท่ีเรือนของตนพรอมพระอรหันตสาวก 500 องค

ในเชาวันรุงขึ้น เมื่อใกลรุงขณะทรงบําเพ็ญพุทธกิจตรวจดูเวไนยสัตว มีพญานันโทป-

นันทนาคราชเขามาในขายพระญาณ จึงทรงทราบวาพญานาคราชสามารถละ

มิจฉาทิฐิได ครั้นรุงเชาจึงไดเสด็จนําพระสาวกไปทางอากาศมุงหนาสูเทวโลก พรอม

แผฉัพพรรณรังสีใหพญานาคราชเห็น ฝายพญานาคราชเห็นดังนั้นก็โกรธอยางย่ิง 

เพราะเกรงวาฝุ นละอองใตพระบาทของพระพุทธเจาและเหลาสาวกจะตกลงบน

วิมานและเศียรของตน จึงแปลงกายเปนพญานาคขนาดใหญเขาพันเขาพระสุเมรุ

ไวเจ็ดรอบและแผพังพานบดบังทั้งสกลจักรวาล บรรดาพระสาวกท้ังหลายจึงทูล
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ขอพุทธานุญาตไปทรมานพญานาคราช แตพระพุทธองคก็ทรงปฏิเสธ กระท่ัง

พระมหาโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซายทูลขอ จึงมีพุทธานุญาต พระมหา

โมคคัลลานะจึงทรมานพญานันโทปนันทนาคราชดวยการแสดงฤทธิ์ตางๆ จน

ในท่ีสุดพญานาคราชก็ยอมละพยศ เขาเฝาพระพุทธองคและถือพระรัตนตรัยเปน

สรณะตั้งแตนั้นมา

รูปที่ 18 สวนเนื้อหา ภาษาบาลีบันทึกดวยอักษรขอมยอเสนสีชาด

และภาษาไทยบันทึกดวยอักษรไทยยอเสนสีดํา หนาตน 54

3. สวนทายเรื่อง เปนสวนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการแตง และ

รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึก ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

3.1 ผู แตงพระสูตรภาษาบาลี ขอความในหนาปลาย 83 บรรทัด 6

จนถึงหนาปลาย 84 บรรทัด 4 ระบุนามผู แตงพระบาฬนนโทปนนทสูตรคือ 

“พระพุทธสิริ เถระ” ทั้งในข อความภาษาบาลีว า “พุทฺธสิริตฺ เถเรน สงฺคายิตํ

นนฺโทปนนฺทวตฺถุนิฏตํ” หมายความวา “เร่ืองนันโทปนันทะ อันพระพุทธสิริเถระ

รอยกรองไว จบแลว” และขอความแปลเปนภาษาไทยวา “เถโร อันวาพระมหาเถร 

อันเปนพระชิเนนโทรรสา พุทฺธสิรินาม ผูชื่อพระมหาพุทธศิริกสําแดง สงฺคายิตํ

แตงแตสิลิษฐพจนมคธ สิลิฏ ใหเกลี้ยงเกลาในบทพระบาฬ”
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รูปที่ 19 ขอความกลาวถึงผูแตงพระสูตรภาษาบาลี พระพุทธสิริเถระ

หนาปลาย 83 บรรทัด 6 ถึงหนาปลาย 84 บรรทัด 4

3.2 นามผูแตงและบทอัตวิพากษ เนื้อหาตอนนี้เปนการระบุวัตถุประสงค

ในการแตง แตมีลักษณะเปนบท “อัตวิพากษ” กลาวคือ เปนการท่ีผูแตงประเมิน

ผลงานของตนเอง ในขอความสวนแรกท่ีเปนภาษาบาลี เจาฟาธรรมธิเบศรทรง

ประเมินพระนิพนธของพระองคเองวา “พหุสมฺผสฺสกํ” หมายถึง มีสัมผัสมาก

และยังเปน “โสวตฺถิกมาลํ” หมายถึง เปนมาลาท่ีทรงไวซึ่งความสวัสดี เพื่อให

“เตสํ ชนานํ ปสาทาย” คือ ใหชนทั้งหลายเหลานั้นเลื่อมใส การกลาวในลักษณะนี้

จะเห็นไดวาเปนการประเมินคาผลงานของพระองคเองอยางชัดเจน และแสดง

ใหเห็นถึงความม่ันพระทัยวาผลงานของพระองคมีคุณคาเปรียบประดุจมาลา

แหงความสุขสวัสด์ิที่สามารถโนมนาวใจใหคนทั้งหลายที่ไดอานไดฟงเกิดความ

เลื่อมใสได

สวนขอความสวนที่สอง แมจะเปนบทแปลที่มีขอความตรงกับภาษาบาลี

ในสวนแรก แตพระองคก็ทรงเพิ่มเติมขอความโดยระบุกลุมผูรับสารของพระองค

อยางชัดเจนวา ไดแก “นิกรสรํมณพราหมณา แลเสวะกามาตยราชบัณฑิตย”

หมายถึง เหลาสมณะ พราหมณ เสวกามาตย และราชบัณฑิตเทานั้น มิไดระบุถึง

คนสามัญทั่วไป แสดงใหเห็นวาพระองคทรงประเมินพระนิพนธเรื่องนี้แลววา

ผูรับสารที่เหมาะสมคือ บรรดาผูมีความรูเทานั้น อีกทั้งยังทรงประเมินพระนิพนธ

ของพระองคเองวา “เปนถนิมรัตนภิรัญชิตกรรณาแหงเมธาในโลกยนี้แล” หมายถึง 
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เปนเครื่องประดับหูอันเปนแกวที่นาพอใจยิ่งของเหลาปราชญในโลกนี้ ฉะนั้น

พระนิพนธของพระองคจึงเหมาะแกเฉพาะผูมีปญญาเทานั้น

3.3 โคลงทายเร่ือง ในหนาปลาย 86 บรรทัด 3–6 และหนาปลาย 87 

ปรากฏโคลงสี่สุภาพจํานวน 2 บท มีลักษณะเปนโคลงกระทูทั้งสองบท โคลงบทแรก

เปนการสรุปเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง มีกระทูวา “นนโทปะนนทะสูตรบริบูรรณ” 

และยังไดระบุที่มาของเรื่องวา มาจากพระไตรปฎก “ทีฆะนิกาย” 13 สวนโคลง

บทที่สองเปนโคลงระบุพระนามผูทรงพระนิพนธเปนกระทูวา “เจาฟาธรรมธิเบศร

ไชยเชษฐสุริยวงส” ขอความทั้งหมดเขียนดวยอักษรไทยยอเสนสีดํา เฉพาะกระทู

โคลงท่ีเปนพระนามเขียนดวยเสนสีทอง โคลงทั้งสองบทมีขอความดังนี้

 ๏ นนโท พายสิศยซาย ภะคะวา

  ปะนนทะ นาเคนทรา กราบเกลา

  สูตร ทีฆะนิกายสา ทรเลอศ

  บริบูรรณ ธรรมพระเจา เทศนะไวควรยอ

 ๏ เจาฟาธรรม ทานแท พยายาม

  ธีเบศร กุมารนาม บอกแจง

  ไชยเชษฐ ปญญาคาม ภีรภาพ

  สูริยวงส ธรงแตงแกลง กลาวเกลี้ยงนนโท

โคลงทายเรื่องนี้ไมอาจระบุไดแนชัดวาผูใดเปนผู ประพันธ เพราะเมื่อ

พิจารณาขอความในโคลงบทท่ี 2 ซึ่งระบุพระนามของเจาฟาธรรมธิเบศรจะเห็นวา

มีลักษณะเปนการกลาวถึง กลาวคือ ใชคําสรรพนามบุรุษที่ 3 วา “ทาน” จึงอาจ

เปนไปไดวาผูแตงโคลงทายเรื่องนี้เปนอาลักษณผูบันทึกเรื่องก็เปนได

3.4 วันเวลาในการแตง ขอความในหนาปลาย 88 และหนาปลาย 89

ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาในการแตง ขอความระบุวาพระนิพนธแปลเรื่อง

นันโทปนันทสูตรคําหลวงสําเร็จเมื่อ “พระพุทธสักกะราชลวงไปแลวได ๒๒๗๙

13 ดูรายละเอียดเร่ืองท่ีมาไดในหัวขอความสําคัญและท่ีมาของเร่ืองนันโทปนันทสูตร

คําหลวงในบทความน้ี
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ปกับ ๓ เดือน วาร ๑ 
๑๕ ๘

๘ ทุติยาสาธ ปมโรงนักสัตร อัษฐศก จุลลสักกะราช 

๑๐๙๘ ศก” ตรงกับวันอาทิตย ขึ้น 15 คํ่า เดือนแปดทุติยาสาธ14 ปมะโรง

อัษฐศก พุทธศักราช 2279 หรือจุลศักราช 109815 และยังไดกลาวถึงพระบาฬ-

นนโทปนนทสูตรของพระมหาพุทธสิริเถระวามิไดลงศักราช จึงไมอาจระบุไดวา

พระบาฬนนโทปนนทสูตรและนันโทปนันทสูตรคําหลวงมีระยะเวลาในการแตง

หางกันเทาใด

3.5 ที่มาของเร่ือง ในหนาปลาย 90 ไดระบุที่มาของเร่ืองนันโทปนันทสูตร

หรือพระสูตรวาด วยเรื่องของพญานันโทปนันทะวามาจาก 2 แหลง ได แก 

พระไตรปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธ และพระอรรถกถา อปทาน16 เพียงแตพระบาฬ

นนโทปนนทสูตรที่พระพุทธสิริเถระนํามาแตงขยายเปน “พระบาฬคําประดับ” นี้

มิไดขึ้นตนวา “เอวัมเม” เชนพระสูตรอ่ืนๆ17

ขอความสวนนี้บันทึกดวยอักษรไทยยอเสนสีดํา มีขอความวา

๏ นนโทปนนทสูตร ที่พระบาฬเปนปรกติหยางเทสนาทงงปวงมีอยูในพระ

กําพีทิฆะนิกายะศีละขันธนั้นตงงเอวัมเมกอน นนโทปะนนทะสูตรอันมีใน

พระอัดถะกะถาแกพระกําพีอับปะทานน้ี อันพระมหาพุทธะสิริเถรเจา

แตงเปนพระบาฬคําประดับนี้บมีไดตงง เอวัมเมกอนเลอย บุคคลผูมีปญญา

อยาพึงสงไสยวา นนโทปะนนทะสูตรนี้นอกคําพระอานนทะแลนอกสังคายะ-

นายะ นนโทปะนนทะสูตรนี้ มีในสงงคายะนายะแทจิงแล ||๏|| ๛

14 เดือนแปด ทุติยาสาธ หมายถึง เดือน 8 ที่สองของปอธิกมาส หรือปที่มีเดือน 8 

สองหน
15 นาจะตรงกับชวงเดือนกรกฏาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2279 ตามปฏิทินทางสุริยคติ
16 ดูรายละเอียดเร่ืองท่ีมาไดในหัวขอความสําคัญและท่ีมาของเร่ืองนันโทปนันทสูตร

คําหลวงในบทความน้ี
17 โดยปรกติพระสูตรตางๆ ที่ปรากฏในพระไตรปฎกจะขึ้นตนดวยขอความวา

“เอวมฺเม สุตํ . . . ” มีความหมายวา “ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้วา . . . ” ผูที่กลาวขอความน้ี

คือพระอานนท ทั้งนี้เพราะในการสังคายนาพระไตรปฎกมีพระมหากัสสปะเปนประธานและเปน

องคปุจฉาต้ังกระทูถามพระสูตรตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดง และมีพระอานนทเปนองควิสัชนา

ตอบกระทู ดังนั้นพระสูตรตางๆ จึงขึ้นตนดวยขอความดังกลาว
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3.6 นามผูบันทึก ในหนาปลาย 91 ไดระบุนามของอาลักษณผู บันทึก

สมุดไทยเลมนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน ไดแก อาลักษณผูบันทึกขอความภาษาบาลี

จํานวน 2 คน คือ นายสังและนายสา และอาลักษณผูบันทึกขอความภาษาไทย คือ 

นายทอง ดังขอความตอไปน้ี

๏ ขาพระพุทธเจา
 นายสัง } 

ชุบพระบาฬ ||๏|| ๛
 นายสา

 นายทองชุบเนื้อความ ||๏|| ๛

รูปที่ 20 นามผูบันทึก หนาปลาย 91

การระบุนามผู บันทึกนี้ทําใหเห็นไดวาหนังสือสมุดไทยเลมนี้ตองอาศัย

อาลักษณผูบันทึกถึง 3 คน โดยเฉพาะการบันทึกอักษรขอมยอที่ตองใชผูบันทึกถึง 

2 คน อาจแสดงใหเห็นวาการบันทึกดวยอักษรขอมยอเปนเรื่องยาก การบันทึกเพียง

คนเดียวอาจไมสําเร็จทันกาลจึงจําเปนตองอาศัยอาลักษณถึง 2 คนดังกลาว อีกทั้ง

ขอความภาษาบาลีและภาษาไทยมีอยูตอเน่ืองกันไป ผูบันทึกไมสามารถบันทึก

ขอความเฉพาะสวนของตนไดโดยตลอด ตองเขียนสลับตอเนื่องกันไป ดังนั้นจึงแสดง

ใหเห็นถึงความวิริยะและความประณีตอยางย่ิงในการบันทึกหนังสือสมุดไทยเลมนี้

3.7 ขอมูลการบันทึก ในหนาสุดทาย คือ หนาปลาย 92 ระบุขอมูล

การบันทึก 2 ประการ ไดแก วิธีการบันทึกและนํ้าหนักของสมุดไทย ในสวนวิธีการ

บันทึกระบุวาหนังสือสมุดไทยเลมนี้กอนจะบันทึก มีการ “โบดดวยฟุน” สามครั้ง 

แลวจึง “ลงนํ้ากันเชื่อม” ครั้งหนึ่ง และเมื่อบันทึกเนื้อความเรียบรอยแลวก็มีการ
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“ลงน้ํากันเช่ือม” อีกถึงสามคร้ัง และระบุวิธีการเตรียมหนังสือสมุดไทยเชนนี้เปน

วิธีการของหลวงโชฎึกนอกราชการท่ีกระทําเพ่ือทูลเกลาฯ ถวายผูทรงนิพนธ จากน้ัน

จึงกลาวถึงน้ําหนักของหนังสือสมุดไทยวามีนํ้าหนัก “ ๒
๒๑

 ๒
” อานวา 2 ชั่ง 2 ตําลึง 

1 บาท 2 สลึง เทียบไดกับ 2,542.5 กรัม18 ขอมูลการบันทึกมีขอความดังตอไปนี้

๏ พระสมุดขาวหยางนี้โบดดวยฟุนสามครั้ง จึ่งลงนํ้ากันเช่ือมคร้ัง

หนึ่ง จึ่งเขียนพระอักษร แลวจึ่งลงนํ้ากันเชื่อมอีกสามครั้ง แมนวา

ตองนํ้ามิไดลบเลือนเลอย หยางโบดดวยฟุนแลนํ้ากันเช่ือมน้ีของ

หลวงโชดึกนอกราชการทูลเกลาทูลกรมอมถวาย |๏| ๛

๏ พระสมุดนี้ชั่งไดหลัก ๒
๒๑

 ๒
 ๛

รูปที่ 21 ขอมูลการบันทึก หนาปลาย 92

วิธีการบันทึกดวยการ “โบดดวยฟุน” นี้นาจะเปนวิธีในการจัดเตรียม

สมุดไทยกอนลงเสนอักษร อาจเปนขั้นตอนที่เรียกวา “การลบสมุด” ซึ่งเปนขั้นตอน

การทําสมุดใหเปนสมุดขาวดวยการใชแปงเปยกผสมน้ําปูนขาวทาลงบนสมุด

(กองแกว วีระประจักษ, 2530, น. 19) เพราะเปนขั้นตอนที่ทํากอนลงเสนอักษร

และกอนลงน้ํากันเช่ือม แตก็อาจเปนขั้นตอนอ่ืนหลังจากการลบสมุดก็ไดเชนกัน

18 1 ชั่ง เทากับ 1,200 กรัม 1 ตําลึง เทากับ 60 กรัม 1 บาท เทากับ 15 กรัม

และ 1 สลึง เทากับ 3.75 กรัม ดังนั้น 2 ชั่ง 2 ตําลึง 1 บาท 2 สลึง จึงเทากับ 2,542.5 กรัม
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สวนการ “ลงนํ้ากันเชื่อม” เขาใจวาเปนขั้นตอนที่ทําเพื่อกันซึม ทําทั้งกอน

และหลังการเขียนขอความ อาจเพราะวิธีการลงเสนอักษรเปนการชุบอักษรจึงตอง

ลงนํ้ากันเชื่อมเพ่ือกันมิใหเสนอักษรซึมเขาเน้ือสมุด และเมื่อบันทึกเนื้อความ

เรียบรอยแลว การลงน้ํากันเช่ือมอีกคร้ังจึงเปนการปองกันมิใหเสนอักษรลบเลือน

เมื่อถูกนํ้าหรือความชื้น วิธีการเตรียมสมุดน้ีแสดงใหเห็นถึงความประณีตในการ

บันทึกทุกขั้นตอนทั้งกอนและหลังลงเสนอักษร การระบุวิธีการบันทึกนี้จึงเปน

หลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาในการจัดเตรียมตนฉบับสมุดไทยกอน

การบันทึกตัวอักษร และนับเปนวิธีการแบบ “หลวง” วิธีหนึ่งในการอนุรักษหนังสือ

สมุดไทยซึ่งยังไมเคยปรากฏในเอกสารโบราณอื่นๆ นอกจากหนังสือสมุดไทยเลมนี้

เทาน้ัน (สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ม.ป.ป., น. 5)

¤Ø³¤‹Ò¢Í§μ Œ¹©ºÑºÊÁØ´ä·Â
ตนฉบับหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคําหลวง เลมนี้มีคุณคา

หลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิง คุณคาตอการศึกษาทางวิชาการอีกอยางนอย

3 ประการ ไดแก คุณคาดานการศึกษาวรรณคดี คุณคาดานการศึกษาอักขรวิทยา 

และคุณคาดานการบันทึกขอมูลประเภทหนังสือสมุดไทย ดังตอไปนี้

1. คุณคาดานการศึกษาวรรณคดี หนังสือสมุดไทยเลมน้ีนอกจากจะมี

ความสําคัญที่เปนวรรณคดีพระพุทธศาสนาและมีความอลังการในการใชคําศัพท

ที่ไพเราะงดงามอันแสดงพระอัจฉริยะดานอักษรศาสตรของเจาฟาธรรมธิเบศรแลว 

ยังมีคุณคาที่สําคัญดานการศึกษาวรรณคดีคือตนฉบับหนังสือสมุดไทยเลมนี้เปน

เอกสารชั้นตนที่บันทึกขึ้นจริงเมื่อครั้งที่เจาฟาธรรมธิเบศรไดทรงพระนิพนธเรื่องนี้

แลวเสร็จ มิไดเปนฉบับคัดลอกอยางวรรณคดีบางเรื่อง จึงยังคงรักษาเนื้อหาและ

สํานวนภาษาไวไดสมบูรณ อันทําใหการประเมินคุณคาการศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้

กระทําไดอยางถูกตองตรงตามยุคสมัยจริงทั้งเน้ือหา การใชถอยคําภาษา และ

วรรณศิลป รวมท้ังสามารถนําไปศึกษาอางอิงไดอยางนาเช่ือถือในฐานะวรรณคดี

สมัยอยุธยาตอนปลาย
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2. คุณคาดานการศึกษาอักขรวิทยา อาจกลาวไดวาหนังสือสมุดไทย

เลมนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาอักขรวิทยา โดยเฉพาะพัฒนาการของอักษร

และอักขรวิธี ดังกลาวแลววาหนังสือสมุดไทยเลมนี้เช่ือไดวาบันทึกขึ้นจริงในสมัย

พระเจาอยูหัวบรมโกศ จึงเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่สามารถนํามาศึกษารูปอักษรและ

อักขรวิธีได

ในสวนของรูปอักษรนั้นไดกลาวแลววาหนังสือสมุดไทยเลมนี้ไดบันทึก

รูปอักษรสําคัญ 2 ชนิด คือ อักษรไทยยอและอักษรขอมยอ อักษรไทยยอที่ปรากฏ

ในหนังสือเลมน้ีถือเปนอักษรไทยยอที่พัฒนามาถึงขั้นสูงสุด จึงมีรูปอักษรที่ประดิษฐ

อยางสวยงาม และรูปอักษรไทยยอลักษณะนี้ก็นาจะเปนแบบอยางใหแกอักษรไทย

ยอในชวงสมัยรัตนโกสินทร (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2554, น. 30) รวมท้ังยังสงอิทธิพล

ไปสู “ตัวผด” ซึ่งเปนอักษรแบบหน่ึงของภาคใต มีรูปอักษรคลายกับอักษรไทยยอ

ในสมัยปลายอยุธยา (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 2551, น. 133)

นอกจากนี้หนังสือสมุดไทยเลมนี้ยังเปนหลักฐานชิ้นแรกที่ปรากฏรูปอักษร

ไทยครบท้ัง 44 ตัว โดยเฉพาะการปรากฏรูปอักษร ฑ และ ฮ ที่เพิ่งปรากฏหลักฐาน

การใชครั้งแรกในหนังสือสมุดไทยเลมนี้ (อิงอร สุพันธุวณิช, 2527, น. 673)

สวนในดานอักขรวิธี แมหนังสือสมุดไทยเลมนี้จะมีอักขรวิธีที่แตกตางกับ

อักษรไทยในยุคสมัยเดียวกัน โดยเฉพาะการสะกดคําที่คอนขางมีแบบแผน กลาวคือ 

คําเดียวกันมักคงการสะกดการันตที่เปนระบบเดียวกันทั้งเลม19 (จุไรรัตน ลักษณะศิริ, 

2555, น. 50) ทั้งนี้ แตกตางกับเอกสารโบราณเลมอื่นๆ ที่ยังไมมีระบบการเขียน

ที่แนนอน

สวนอักษรขอมยอที่ใชบันทึกในหนังสือสมุดไทยเลมนี้ยังถือเปนหลักฐาน

แรกท่ีบันทึกดวยอักษรขอมยอและเปนรูปแบบเดียวกับอักษรขอมยอที่ใชอยาง

แพรหลายในสมัยตนรัตนโกสินทร อันสามารถนําไปศึกษาพัฒนาการของรูปอักษร

ขอมยอตอไปได

19 เอกสารสมัยอยุธยามักมีการสะกดการันตอยางหลากหลายในเอกสารเดียวกัน เชน 

ในพระสมุดตําราแผนคชลักษณ สมัยอยุธยา พ.ศ. 2291 มีการสะกดคําวา “ลักขณะ” แตกตางกัน

ดังนี้ ลัคะณ ลักฃณ ลักขณ ลัคะณะ ลักขณ ลัคณะ เปนตน
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3. คุณคาดานการบันทึกขอมูลประเภทหนังสือสมุดไทย หนังสือ

สมุดไทยเลมนี้มีคุณคาดานการบันทึกการเขียนที่เปนลายลักษณอักษรที่สําคัญย่ิง 

เพราะตอนทายของสมุดไทยเลมนี้ไดบันทึกวิธีการจัดเตรียมสมุดไทยทั้งกอนและหลัง

การบันทึกไวอยางละเอียดทุกขั้นตอน ทําใหทราบวิธีการบันทึกและวิธีการอนุรักษ

เอกสารโบราณประเภทสมุดไทยใหสมบูรณและคงทนถาวรดังเชนหนังสือสมุดไทย

เลมน้ีที่มีอายุยาวนานเกือบ 300 ป ทั้งน้ีไมเคยปรากฏวิธีการดังกลาวในเอกสาร

โบราณอ่ืนใด (สํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, ม.ป.ป., น. 5) นับเปนภูมิปญญา

ของบรรพชนไทยในเรื่องการบันทึกขอมูลกอนมีระบบการพิมพแบบตะวันตกในเวลา

ตอมา

บทความเร่ืองน้ีทําใหผูอานไดรู จักหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตร

คําหลวงมากย่ิงขึ้น และตระหนักถึงคุณคาของหนังสือสมุดไทยเลมนี้ทั้งในแงความ

เกาแกที่มีอายุเกือบ 300 ป หรือในแงคุณคาของเน้ือหาท่ีบันทึก รวมทั้งความงาม

ดานศิลปกรรมโดยเฉพาะภูมิปญญาดานการบันทึกและการรักษาเอกสารโบราณ

ของบรรพบุรุษไทย ดวยลักษณะและคุณคาอันสําคัญของหนังสือสมุดไทยเร่ือง

นันโทปนันทสูตรคําหลวง เลมนี้ องคการยูเนสโกจึงไดขึ้นทะเบียนเปนเอกสาร

มรดกความทรงจําแหงโลกของประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2558
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