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กล่าวอย่างสัน้ ทีส่ ุด “เรื่องเล่า” หมายถึง เหตุการณ์ท่รี อ้ ยเป็ นเรื่องราว เรื่องเล่าทีเ่ ป็ นที่
คุน้ เคยกันทัวไปไม่
่
ว่าจะอยู่ในรูปของนิทาน เรื่องสัน้ นวนิยาย ฯลฯ มักมีลกั ษณะทีเ่ หมือนกัน คือมี
การลําดับเหตุ การณ์ เป็ นตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง ซึ่งโดยนัยแสดงว่าเรื่องเล่ามี
โครงสร้ า ง เมื่อ พู ด ถึ ง เรื่อ งเล่ า ที่ เ กี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดีต จะพบว่ า ประวัติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์
(historiography) และบันเทิงคดีประวัตศิ าสตร์นนั ้ มีความคล้ายคลึงกัน ผูท้ ช่ี ใ้ี ห้เห็นลักษณะดังกล่าว
ทีเ่ ด่นมากทีส่ ดุ คนหนึ่งคือ เฮย์เดน ไวต์ (Heyden White)
ประวัติศาสตร์นิพนธ์: วาทกรรม3 ที่ “ประกอบสร้าง”
ในงานเขียนรวมบทความชื่อ Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism
(1985) เฮย์เดน ไวต์ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า ความเชื่อทีว่ ่าประวัตศิ าสตร์นิพนธ์เป็ นการทําความเข้าใจและให้
ความหมายบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในอดีตโดยมีตวั แบบในการจัดระเบียบอย่างใด
อย่างหนึ่งและเป็ นงานบันทึกเหตุการณ์ทม่ี คี วามเป็ นกลางไม่เอียงข้างฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดนัน้ ถูกท้าทาย
มากขึน้ เรื่อยๆ ในบททีม่ ชี ่อื ว่า “Interpretation in History” เขาได้ชใ้ี ห้เห็นว่า นักประวัตศิ าสตร์
ทํางานโดยการรวบรวมเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นข้อเท็จจริงต่างๆ แต่เนื่องจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดนัน้ มีจํานวน
มากมายเกินกว่าทีเ่ ขาจะสามารถรวบรวมและเรียบเรียงเป็ นเรื่องราว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื เขาจะต้อง
ตัดหรือทิง้ ข้อมูลบางอย่างทีเ่ ขาเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องไป นอกจากนัน้ การทีเ่ ขาพยายามจะร้อยเรียง
เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีค่ น้ คว้ามาเป็ นเรือ่ งราวเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
ทําให้เขาต้องพยายาม “เติมช่องว่าง” ให้เต็มด้วยการหาคําอธิบายที่มคี วามเป็ นไปได้
ความ
พยายามดังกล่าวก็คอื การทีน่ ักประวัตศิ าสตร์ได้ “ตีความ” ข้อมูลทีเ่ ขามีอยู่ (51) ปญั หาก็คอื หาก
งานเขียนประวัตศิ าสตร์เป็ นงานตีความข้อมูล เราจะกล่าวได้เต็มปากหรือว่างานเขียนประวัตศิ าสตร์
เป็ นงานทีเ่ ป็ นกลาง
นักประวัตศิ าสตร์มวี ธิ กี ารตีความข้อมูล 2 วิธคี อื วิธแี รก คือ การเลือกโครงสร้างของเรื่องซึง่
ทําให้เหตุการณ์ต่างๆ นัน้ อยู่ในรูปของเรื่องเล่าทีเ่ ป็ นทีค่ ุน้ เคยกันในวัฒนธรรมนัน้ ๆ และวิธที ่ี 2 คือ
การเลือกวิธกี ารในการอธิบาย (mode of explanation) เช่น การหาความคล้ายคลึงกันของ
1

พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ใน วารสารภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 1 ปี ท่ี 37 (2549) ปรับปรุงแก้ไขจากบทความ “ว่า
ด้วยเรื่องเล่า เชิงประวัติศาสตร์:
ลักษณะของวรรณคดีในประวัติศาสตร์นิ พนธ์” ในหนังสือรวมบทความ
วิ วิธมาลี พิมพ์เป็ น มุทิตาคารวะในวาระเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ พ.ศ. 2547
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน ทีไ่ ด้กรุณาให้ขอ้ คิดในการปรับปรุงครัง้ นี้
2
รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
หมายถึง ระบบทางภาษาในสังคมที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ (เช่น วรรณกรรม วิถปี ฏิบตั )ิ อันเป็ น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดํารงรักษาอํานาจ
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ปรากฏการณ์เพื่อจับรวมเข้าด้วยกัน การทําความเข้าใจเหตุการณ์ในลักษณะทีส่ มั พันธ์กนั เป็ นเหตุ
เป็ นผล และการทําความเข้าใจเหตุการณ์หนึ่งในลักษณะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นองค์รวม
(73)
นอกจากนี้ ความแตกต่างของประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ยงั อยู่ทอ่ี ุดมการณ์ของนักประวัตศิ าสตร์
เขากล่ า วว่า นัก ประวัติศ าสตร์ย่อ มมีอุ ด มการณ์ อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 4
ประเภท ได้แก่ พวกอนาธิปไตย คือ พวกทีไ่ ม่ชอบระบบการปกครอง (anarchist) พวกอนุ รกั ษ์
นิยม (conservative) พวกหัวรุนแรง (radical) และพวกเสรีนิยม (liberal) (70) ดังนัน้ การทีก่ ล่าวว่า
ประวัติศาสตร์นิพนธ์เป็ นงานที่มคี วามเป็ นกลางนัน้ เป็ นไปไม่ได้ เพราะนักประวัติศาสตร์ย่อมมี
อุดมการณ์ ท่แี น่ นอนหนึ่งๆ การตีความประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ย่อมต้องผ่าน “แว่น”
อุดมการณ์น้ี
ด้ว ยเหตุ น้ี เ ราจะพบว่ า ประวัติศ าสตร์นิ พ นธ์ห ลายๆ เล่ ม ที่เ ป็ น การอธิบ ายเหตุ ก ารณ์
เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ อาจมีความแตกต่างกันมาก ความแตกต่างไม่ใช่เกิดจากการที่
นักประวัติศาสตร์เ หล่านี้ ได้ข้อมูลมากน้ อยต่ างกัน แต่ เกิดจากมีการสร้างโครงเรื่องที่ต นคิดว่า
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการเขียนประวัตศิ าสตร์ช่วงนัน้ ๆ หรือตรงกับอุดมการณ์
ของตน
ดังนัน้ เราจึงควรเข้าใจประวัติศาสตร์นิพนธ์เสียใหม่โดยยอมรับว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ไม่ใช่การ “ค้นพบ” อดีต แต่เป็ นการ “ประกอบสร้าง” เรื่องราวจากเหตุการณ์ในอดีตขึน้ มา ดังทีน่ ิธิ
เอียวศรีวงศ์กล่าวใน “เรือ่ งจริงอิงนิยาย” ในว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจํา
(2545) ว่า “ไม่เพียงนักประวัตศิ าสตร์ไม่รู้ “เรื่อง” จริงของอดีตเท่านัน้ แต่ในอดีตทีเ่ ป็ นจริงนัน้ ไม่มี
“เรือ่ ง” ให้รดู้ ว้ ยซํ้า มีแต่เหตุการณ์เป็ นหมืน่ เป็ นแสนเหตุการณ์เกิดขึน้ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่มเี รื่องผูก
เข้าหากันแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ” (4) จึงเป็ นหน้าทีข่ องนักประวัตศิ าสตร์ทจ่ี ะต้อง “สร้าง” เรือ่ งขึน้ มา
ประวัติศาสตร์เป็ น “ศาสตร์” หรือ “ศิ ลป์ ”
ในบททีม่ ชี ่อื ว่า “Historical Text as Literary Artifact” ไวต์ได้ชป้ี ระเด็นความเหมือนกันของ
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์กบั วรรณคดีในรายละเอียดโดยกล่าวว่า ข้อถกเถียงที่มมี าตลอดในการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์กค็ อื ประวัตศิ าสตร์เป็ น “ศาสตร์“ หรือ “ศิลป์” (เช่น ปญั หาทีว่ ่าวิชาประวัตศิ าสตร์ควร
จะอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์หรือคณะสังคมศ่าสตร์) เพราะวิธกี ารที่นักประวัตศิ าสตร์พยายามที่จะ
อธิบายสิง่ ที่เกิดในอดีตนัน้ คล้ายกับวิธีการของวรรณคดีมากกว่า ไวต์อ้างคําพูดของ นอร์ทรอป
ฟราย 4 (Northrop Frye) ที่ว่า “เมื่องานของนักประวัติศาสตร์ไปสู่จุดของการทําความเข้าใจ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ งานก็มลี กั ษณะเหมือนเรื่องปรัมปรา (myth) และมีแนวทางเหมือนกวีศาสตร์
(poetics) ในด้า นโครงสร้า ง” ฟรายจึง เทีย บประวัติศ าสตร์นิ พ นธ์ก ับ เรื่อ งปรัม ปราโดยแบ่ ง งาน
ออกเป็ น 4 ประเภทคือ แบบจินตนิยม โศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม และเสียดสี
4

นักวิจารณ์วรรณคดี ชาวแคนาดา มีผลงานสําคัญคือ Anatomy of Criticism
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การแบ่งงานออกเป็ น 4 ประเภทดังกล่าวได้ปรากฏในบท “Interpretation in History” ใน
งานเล่มเดียวกันดังกล่าว โดยทีไ่ วต์กล่าวว่า การทีน่ กั ประวัตศิ าสตร์ตอ้ งเผชิญกับข้อมูลอันมหาศาล
เขาจึงต้องเลือกสรรและจัดระเบียบขึน้ เป็ นเรื่องเล่าเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ แม้ว่าการจัดระเบียบ
ประการหนึ่งก็คอื จัดตามลําดับเวลาทีเ่ หตุการณ์เกิดขึน้ แต่การเรียงร้อยเหตุการณ์เป็ นเรื่องเล่านัน้
โดยนัยก็คอื การจัดลําดับตามที่นักประวัติศาสตร์คดิ ว่าเป็ นเหตุเป็ นผลกัน กล่าวอีกนัยก็คอื นัก
ประวัตศิ าสตร์นําเหตุการณ์มาเรียงร้อยเป็ นโครงเรือ่ ง (emplotment) ข้อสรุปทีน่ ่าสนใจของไวต์กค็ อื
วิธกี ารสร้างโครงเรือ่ งหรือการลําดับเหตุการณ์ของประวัตศิ าสตร์นิพนธ์นัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
โครงเรือ่ งของวรรณคดีทดี ่ าํ รงอยูใ่ นวัฒนธรรมนัน้ ๆ (61)
เขาได้ยกตัวอย่างประวัติศาสตร์นิพนธ์เ กี่ยวกับการปฏิวตั ิฝรังเศสว่
่
า หลายเล่ มมีความ
แตกต่ างกัน ความแตกต่ างนี้เ กิดจากการที่นักประวัติศาสตร์แต่ละคนใช้วิธีการที่ต่ างกันในการ
ตีความและการสร้างโครงเรื่อง นักประวัติศ าสตร์บางคนใช้วิธีการอธิบ ายเหตุ การณ์ การปฏิว ตั ิ
ฝรังเศสด้
่
วยโครงเรื่องแบบจินตนิยม (Romantic คือ มีลกั ษณะของการเดินทางเพื่อค้นหาหรือแสวง
บุญไปสู่ดินแดนแห่งความสุขหรือดินแดนแห่งพระเจ้า) บางคนใช้โครงเรื่องแบบโศกนาฏกรรม
(Tragic คือ การทีผ่ มู้ อี ํานาจจมดิง่ สู่ความตกตํ่า) บางคนใช้แบบสุขนาฏกรรม (Comic คือ การ
พัฒนาก้าวไปข้างหน้าผ่านการต่อสูห้ รือการปฏิวตั )ิ หรือบางคนก็ใช้แบบเสียดสี (Satiric หรือ Ironic
คือ วิบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ซํ้าแล้วซํ้าเล่าโดยทีม่ นุษยชาติไม่รจู้ กั จดจําเข็ดหลาบ) (66)
นอกจากนี้ ไวต์ได้กล่าวว่า นักประวัตศิ าสตร์กค็ อื นักเล่าเรื่องที่มคี วามสามารถในการเล่า
เรื่องราวที่น่าจะเป็ นไปได้จากข้อเท็จจริงที่เป็ นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริงเมื่อยังไม่ได้
นํ ามาจัดระเบียบเหล่านี้จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้ยาก เพราะกระจัดกระจายและไม่สมบูรณ์ ดังนัน้ สิง่ ที่
นักประวัตศิ าสตร์ทําก็คอื การใช้ “จินตนาการประกอบสร้าง” ในการอธิบายเรื่องราวที่เป็ นไปได้ท่ี
สร้างจากเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์ (83-84)
ไวต์ได้เสริมว่า ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ต่างๆ ไม่ได้เกิดขึน้ เองโดยทีเ่ หตุการณ์หรือข้อเท็จจริง
ต่างๆ เรียงกันตามลําดับเวลาที่เกิดขึน้ เป็ นเรื่องราว แต่เกิดจากการที่นักประวัตศิ าสตร์ เลือกใช้
ตัดทิ้ง หรือ เน้น บางเหตุการณ์ให้เด่นกว่าเหตุการณ์อ่นื โดยใช้เทคนิคของการสร้างตัวละคร การซํ้า
แนวเรื่อง (motif) การใช้น้ําเสียง การใช้บทบรรยายหรือพรรณนาแบบต่างๆ รวมทัง้ การใช้มุมมอง
(84)
การทีน่ ักประวัตศิ าสตร์ทําเช่นนี้กเ็ พื่อจัดระเบียบข้อเท็จจริงในประวัตศิ าสตร์ทอ่ี ยู่ห่างไกล
จากพวกเรา ข้อเท็จจริงหรือเหตุ การณ์เหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเป็ นสิง่ ที่แปลกหรือไม่คุ้นเคย
ดังนัน้ การทีจ่ ะทําให้เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นทีเ่ ข้าใจได้ไม่ใช่เพราะนักประวัตศิ าสตร์ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด
่
น่ เอง และกรอบ
ชัดเจน แต่ดว้ ยการนํ าเสนอโดยใช้กรอบวิธคี ดิ ที่เป็ นที่เข้าใจในหมู่นักอ่านทัวไปนั
ความคิดทีว่ า่ นัน้ ก็คอื ขนบของการเล่าเรือ่ งในวรรณคดีของวัฒนธรรมนัน้ เช่น นิทานปรัมปรา นิทาน
เป็ นต้น (86-87) เขากล่าวว่า
“การยืนยันว่ามีองค์ประกอบทางบันเทิงคดีในเรื่องเล่าเชิงประวัตศิ าสตร์
นัน้ ทําให้นักประวัตศิ าสตร์ไม่พอใจ เพราะพวกเขาเชื่อว่าโดยพืน้ ฐานแล้วตนกําลัง
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ทําสิง่ ทีแ่ ตกต่างกับนักเขียนนวนิยาย ด้วยข้อเท็จจริงทีว่ ่าพวกเขาทํางานเกีย่ วข้อง
กับ “ความจริง” ในขณะทีน่ กั เขียนนวนิยายทํางานจากเหตุการณ์ทจ่ี นิ ตนาการขึน้
[...] จริงๆ แล้ว ทัง้ นักประวัติศาสตร์และกวีหรือนักเขียนนวนิยายต่างก็ทําความ
เข้าใจประวัตศิ าสตร์ (ทีเ่ ป็ นโลกทีแ่ ท้จริงทีค่ ลีค่ ลายไปตามเวลา) เหมือนๆ กัน นัน่
คือ ทําความเข้าใจเหตุการณ์ทด่ี ูเหมือนเป็ นปญั หาหรือลึกลับด้วยรูปแบบทีค่ ุน้ เคย
หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันดี ไม่ใช่เรือ่ งสําคัญว่าโลกนัน้ เป็ นโลกทีแ่ ท้จริงหรือเป็ นโลกสมมุติ
เพราะลักษณะของการทําความเข้าใจนัน้ เหมือนกัน” (98)
ธงชัย วินิจจะกูลได้กล่าวใน “การศึกษาประวัติศาสตร์แบบ postmodern” ว่า วิวาทะ
เกี่ยวกับการสร้างเรื่องแบบวรรณกรรมในประวัติศาสตร์นิพนธ์ แม้จะลดความเข้มข้นในทศวรรษ
1990 แต่ยงั ไม่จบเสียทีเดียว “ประวัติศาสตร์กลับถูกเผยโฉมว่าแท้จริงแล้วเป็ นญาติใกล้เคียงกับ
วรรณกรรมทีอ่ าศัยวิธกี ารทางการประพันธ์ การวิพากษ์วจิ ารณ์และการตรวจสอบทางประวัตศิ าสตร์
มิใช่เพียงแค่เรื่องของหลักฐานข้อมูลหรือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์อกี ต่อไป แต่กลับรวมถึงปจั จัย
ทางการประพันธ์และทฤษฎีทางวรรณคดีท่มี ผี ลต่อการถ่ายทอดและการเสนอเรื่องราวในอดีตอีก
ด้วย” (379)
แนวคิ ดของไวต์กบั การศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
เมื่อ นํ า มาดัง กล่ า วแนวคิ ด ของไวต์ ส องประการมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ รื่อ งเล่ า เชิ ง
ประวัติศาสตร์ในสังคมไทย คือ ประการแรก การที่ประวัติศาสตร์เป็ นเรื่องของการตีความ และ
ประการทีส่ อง ลักษณะการแต่งประวัตศิ าสตร์นิพนธ์จะเป็ นอย่างไรนัน้ อยูท่ ข่ี นบในการแต่งวรรณคดี
ของวัฒนธรรมนัน้ ทําให้อาจได้แนวคิดทีเ่ ป็ นประโยชน์
แต่เนื่องจาก “อดีต” ไม่ใช่ “ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์” หรือเรื่องเล่า แต่เป็ นเหตุการณ์มากมาย
ในเมื่ออดีตผ่านไปแล้ว เราจึงตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ จาก “อดีต” ไม่ได้ มีอยูท่ างเดียวทีท่ าํ ได้กค็ อื
ตรวจสอบกับ“ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์” หรือ “เรือ่ งเล่า” อื่นๆ (Jenkins, 1991: 14)
ดังนัน้ ในทีน่ ้ีจะลองตรวจสอบวิธกี าร “เล่าเรื่อง” ในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ไทยในพงศาวดาร
อยุธยาสองเล่มคือ พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐ และ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิ ม) โดยจะอภิปรายเฉพาะเหตุการณ์ในแผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้า ขุนวรวงศาธิ
ราช และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
หนังสือ ท้าวศรีสดุ าจันทร์ “แม่หยัวเมือง” ใครว่าหล่อนชัว?
่ (2544) ของ สุจติ ต์ วงษ์เทศ
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ฉบับต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยนี้เช่น
เอกสารปิ นโตโปรตุเกส พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิ ต พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวง
ประเสริ ฐ คําให้ การชาวกรุงเก่า พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) ความ
แตกต่างมีทงั ้ ระยะเวลาทีบ่ นั ทึก ความสัน้ ยาวและรายละเอียดทีต่ ่างกัน กระทังรายละเอี
่
ยดทีส่ ําคัญ
เช่น เวลาและสถานทีท่ พ่ี ระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตก็ไม่เหมือนกัน
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อีกจุดที่สําคัญก็คอื มุมมองในการเล่าเรื่อง มีทงั ้ ที่เป็ นการเรียบเรียงจากพระราชประสงค์
ของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่อมา เป็ นบันทึกของชาวต่างประเทศ หรือเป็ นบันทึกคําให้การของ
ชาวกรุงศรีอยุธยาทีถ่ ูกพม่าจับไปเป็ นเชลย (ทีบ่ นั ทึกโดยพม่าเป็ นภาษาพม่าและมอญ และในทีส่ ุด
แปลกลับเป็ นภาษาไทยอีกครัง้ กรณีน้ีเห็นชัดเจนว่าจะต้องเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอย่าง
มาก) มุมมองต่างๆ เหล่านี้ลว้ นทําให้เรื่องเล่ามีการตีความที่ต่างไปด้วยตามอุดมการณ์ของผูเ้ ล่า
และผูบ้ นั ทึก
จุดที่น่าสนใจหากวิเคราะห์ตามความเห็นของเฮย์เดน ไวต์ ก็คอื การที่เหตุการณ์ถูกร้อย
เรียงเป็ นเรื่องเล่านัน้ มีลกั ษณะเหมือนวรรณคดีทม่ี โี ครงเรื่อง ตัวละครและความขัดแย้ง สุจติ ต์ วงษ์
เทศกล่าวว่า “กรณีท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกขยายให้ลึกลับซับซ้อนและโลดโผนขึ้นในสมัยหลังๆ จน
เกือบเป็ น ”นิยายอิงพงศาวดาร” ซึ่งจะเห็นจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิ ม)” (34)
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) จึงเป็ นตัวอย่างที่ดที ่ชี ้ใี ห้เห็นว่า
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์มกี ารต่อเติม ตีความ และใช้ “จินตนาการประกอบสร้าง” ในการนํ าเหตุการณ์
มาเรียงร้อยเป็ นโครงเรือ่ งอย่างไร
ลองมาเริม่ ดูทล่ี กั ษณะการบันทึกในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐ ทีส่ มเด็จพระ
นารายณ์ ม หาราชมีรบั สังให้
่ แ ต่ ง ขึ้นใน พ.ศ. 2223 โดยพิจ ารณาตอนที่ก ล่ าวถึง เหตุ ก ารณ์ ก าร
สิ้นพระชนม์ของพระยอดฟ้า ขุนชินราช (หรือพันบุตรศรีเทพ) และท้าวศรีสุดาจันทร์ท่เี ป็ นการ
บันทึกอย่างสัน้ ๆ ดังนี้
“ศักราช 910 วอกศก (พ.ศ. 2091) วันเสาร์ขน้ึ 5 คํ่าเดือน 5 เสด็จออกสนามให้ชนช้าง
และช้างพระยาไฟนัน้ งาหักเป็ น 3 ท่อน อนึ่งอยู่ 2 วัน ช้างต้นพระฉัททันต์ไล่รอ้ งเป็ น
เสียงสังข์ อนึ่งประตูไพชยนต์รอ้ งเป็ นอุบาทว์ เถิงวันอาทิตย์ขน้ึ 5 คํ่า เดือน 8 สมเด็จ
พระเจ้ายอดฟ้าเป็ นเหตุ จึงขุนชินราชได้ราชสมบัติ 42 วัน และขุนชินราชและแม่ยวศรี
ั่
5
สุดาจันทร์เป็ นเหตุ จึงเชิญสมเด็จพระเธียรราชาธิราช เสวยราชสมบัติ ทรงพระนาม
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ” (126)
ส่ว นในพงศาวดารกรุง ศรี อ ยุธ ยาฉบับ พัน จัน ทนุ ม าศ (เจิ ม ) ซึ่ง เป็ น หนัง สือ พระราช
พงศาวดารฉบับกรุงเก่าที่รชั กาลที่ 1 ได้โปรดให้ชําระใน พ.ศ. 2338 นัน้ บันทึกเหตุการณ์ในสมัย
เดียวกันอย่างยืดยาว แต่ขอนําเหตุการณ์ทบ่ี นั ทึกตอนต้นมาแสดง ดังนี้
“ครัน้ ศักราช 890 ปี ชวดสัมฤทธิศก (พ.ศ. 2071) ณ วันเสาร์ เดือน 5 ขึน้ 5 คํ่า สมเด็จ
พระยอดฟ้าเสด็จออกสนามพร้อมด้วยหมู่มุขอํามาตย์มนตรีเฝ้าพระบาทยุคลเป็ นอัน
มาก ดํารัสสังให้
่ เอาช้างบํารูงากัน บังเกิดทุจริตนิมติ งาช้างพระยาไฟนัน้ หักเป็ น 3
ท่อน ครัน้ เพลาคํ่าช้างต้นพระฉัททันต์ไล่รอ้ งเป็ นเสียงคนร้องไห้ ประการหนึ่งประตู
5

สะกดตามต้นฉบับ
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ไพชยนต์รอ้ งเป็ นอุบาทว์ ครัน้ อยูม่ านางพระยาแม่อยูห่ วั ศรีสุดาจันทร์เสด็จไปประพาส
เล่น ณ พระทีน่ งพิ
ั ่ มานรัถยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเห็น พันบุตรศรีเทพ ผูเ้ ฝ้า
หอพระ ก็มีค วามเสน่ ห ารัก ใคร่พ นั บุ ต รศรีเ ทพ จึง สัง่ สาวใช้ใ ห้เ อาเมี่ย งหมากห่ อ
ผ้าเช็ดหน้าไปพระราชทานพันบุตรศรีเทพๆ รับแล้วก็รอู้ ชั ฌาสัยว่าพระนางมีความยินดี
รักใคร่ พันบุตรศรีเทพจึงเอาดอกจําปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่นางพระยาๆ ก็มี
ความกําหนัดในพันบุตรศรีเทพเป็ นอันมาก” (22)
ข้อความในประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ทงั ้ สองเล่มทีย่ กตัวอย่างมานี้ชใ้ี ห้เห็นวิธกี ารบันทึกทีม่ แี นวคิด
ต่างกันอย่างสิน้ เชิง
จะเห็นได้วา่ การบันทึกในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐเป็ นการบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้โยงเข้ากันเป็ นเหตุเป็ นผล คือ เสด็จออกสนามให้ชนช้าง / ช้างพระยาไฟ
นัน้ งาหักเป็ น 3 ท่อน / ช้างต้นพระฉัททันต์ไล่รอ้ งเป็ นเสียงสังข์ / ประตูไพชยนต์รอ้ งเป็ นอุบาทว์ /
สมเด็จพระเจ้ายอดฟ้าเป็ นเหตุ / ขุนชินราชและแม่ยวศรี
ั ่ สดุ าจันทร์เป็ นเหตุ ฯลฯ
ในขณะที่ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) เปลีย่ นวิธกี ารเล่าเรื่องไป
โดยการผูกเหตุการณ์เป็ นโครงเรื่อง โดยขยายความเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นทีม่ าของการสิน้ พระชนม์ของ
พระยอดฟ้า ขุนชินราช และท้าวศรีสดุ าจันทร์
การเปลีย่ นแนวการเขียนทีเ่ ห็นได้ชดั คือ มีการลําดับเรื่องราวเป็ นเหตุเป็ นผล (causality) นัน่
คือ คติการบันทึกประวัตศิ าสตร์ในสมัยโบราณนัน้ มักบันทึกเหตุการณ์ท่ผี ดิ ธรรมชาติไว้เสมอ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับลางบอกเหตุ ในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐแสดง
เหตุการณ์ผดิ ธรรมชาติคอื “ช้างพระยาไฟนัน้ งาหักเป็ น 3 ท่อน อนึ่งอยู่ 2 วัน ช้างต้นพระฉัททันต์
ไล่รอ้ งเป็ นเสียงสังข์ (โปรดสังเกตว่าข้อความตอนนี้ไม่เหมือนกันกับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) ด้วย) อนึ่งประตูไพชยนต์รอ้ งเป็ นอุบาทว์” แต่ในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) นําเหตุการณ์เดียวกันนี้มาเขียนต่อเนื่องกันราวกับเพื่อบอกเหตุ
ท้าวศรีสุดาจันทร์มใี จปฏิพทั ธ์พนั บุตรศรีเทพซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดก่อนการประหารชีวติ พระยอด
ฟ้าราวหนึ่งปี ข้อความดังกล่าวแสดงลักษณะของประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ทน่ี ํ าเหตุการณ์มาเรียงร้อย
เป็ นโครงเรื่อง โดยใช้หลักของความเป็ นเหตุผล (causality) ตามความเชื่อ คือเอาเรื่องเหตุการณ์ท่ี
ผิดธรรมชาติมาโยงเข้ากับเหตุการณ์ทผ่ี นู้ ิพนธ์เห็นว่าเลวร้ายทีเ่ กิดขึน้ ตามมา ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์
แต่ ล ะเล่ ม จึง มีก ารเชื่อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่แ ตกต่ า งกัน ไปแล้ว แต่ จุ ด มุ่ง หมาย (ซึ่ง การหา
จุดมุง่ หมายของการเปลีย่ นแปลงหรือแต่งเติมนี้จะได้เป็ นประเด็นทีจ่ ะอภิปรายต่อไปในภายหลัง)
นอกจากนี้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) ยังได้เพิม่ เหตุการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างท้าวศรีสุดาจันทร์และพันบุตรศรีเทพอย่างละเอียด กล่าวคือ พงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุ มาศ (เจิ ม) ชี้ให้เห็นการแต่งประวัติศาสตร์นิพนธ์เป็ นแบบวรรณคดี
อย่างทีส่ จุ ติ ต์ วงษ์เทศกล่าวว่าเป็ น “นิยายอิงพงศาวดาร”
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เหตุการณ์เรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์น้ีเห็นได้ชดั เจนตามความคิดของนอร์ทรอป พราย และเฮย์
เดน ไวต์ว่า เป็ นการสร้างโครงเรื่องแบบเรื่องเล่าที่มเี อกภาพอย่างยิง่ คือ มีต อนต้น (พระไชย
ราชาธิร าชสวรรคต พระยอดฟ้ าขึ้น ครองราชย์โ ดยมีท้า วศรีสุด าจัน ทร์ผู้เ ป็ น พระราชมารดาว่ า
ราชการแทน) ตอนกลาง (คือ ตอนทีท่ า้ วศรีสุดาจันทร์มใี จปฏิพทั ธ์พนั บุตรศรีเทพ พระยอดฟ้าถูก
ประหารชีวติ การวางแผนและปลงพระชนม์ขุนวรวงศาธิราชหรือพันบุตรศรีเทพและท้าวศรีสุดา
จันทร์) ตอนจบ (คือ ฝ่ายขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกข้าราชการประหารชีวติ แล้ว
อัญเชิญพระเทียรราชาซึง่ เป็ นพระอนุ ชาต่างพระชนนีของพระไชยราชาธิราชขึน้ ครองราชสมบัต)ิ มี
ความขัดแย้งที่พฒ
ั นาขึน้ เรื่อยๆ มีจุดสุดยอดของเรื่องคือ ตอนโจมตีเรือของขุนวรวงศาธิราช และ
การประหารชีวติ ขุนวรวงศาธิราช ท้าวศรีสดุ าจันทร์ และราชบุตร
น่ า สัง เกตว่า ในพงศาวดารกรุง ศรีอ ยุธ ยาฉบับ พัน จัน ทนุม าศ (เจิ ม ) นั น้ กล่า วถึง
เหตุการณ์ตงั ้ แต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาหน่ อพุทธางกูรอย่างสัน้ ๆ
แต่เริม่ มีรายละเอียดมากขึน้ เรื่อยๆ ตัง้ แต่เหตุการณ์รชั สมัยพระไชยราชาธิราช พระยอดฟ้า ขุนว
รวงศาธิราช และพระมหาจักรพรรดิเป็ นต้นไป และมีวธิ กี ารเล่าเรื่องทีห่ ลากหลายแบบบันเทิงคดี
คือ มีการเล่าย่อ (summary คือ การเล่าเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดแก่ตวั ละครเป็ นเวลานับปี อย่างสรุป
เช่น อาจเล่าในย่อหน้าเดียว เพื่อให้เรื่องเดินเร็วขึน้ ) เล่าข้าม (ellipsis คือ การตัดบางตอนออกไป
เพราะไม่สําคัญ หรือตัง้ ใจเล่าข้ามไปเพื่อกระตุ น้ ความสนใจ ก่อนทีจ่ ะย้อนมาเล่า) เล่า แบบให้
รายละเอียดแบบดูละคร (scene คือ การบรรยายบทสนทนาหรือการเล่าแบบให้รายละเอียดมาก)
(อิราวดี ไตลังคะ, 2546: 9-10)
ตัวอย่าง เช่น ตอนที่กล่าวถึงท้าวศรีสุดาจันทร์มใี จปฏิพทั ธ์พนั บุตรศรีเทพ มีรายละเอียด
กระทังสิ
่ ง่ ของทีใ่ ห้แก่กนั ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วก็เป็ นขนบของการ “จีบ” กันในสมัยโบราณนัน่ เองซึง่ เราจะ
พบได้ในวรรณคดี ตอนนี้เป็ นการเล่าแบบย่อ กล่าวคือ ระยะเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์เป็ นเวลานาน แต่
เล่าอย่างรวบรัด
“ครัน้ อยู่มานางพระยาแม่อยู่หวั ศรีสุดาจันทร์เสด็จไปประพาสเล่น ณ พระที่นัง่
พิมานรัถยาหอพระข้างหน้า ทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพ ผูเ้ ฝ้าหอพระ ก็มคี วาม
เสน่ หารักใคร่พนั บุตรศรีเทพ ศรีเทพ จึงสังสาวใช้
่
ให้เอาเมีย่ งหมากห่อผ้าเช็ดหน้าไป
พระราชทานพันบุตรศรีเทพๆ รับแล้วก็รูอ้ ชั ฌาสัยว่าพระนางมีความยินดีรกั ใคร่ พัน
บุตรศรีเทพจึงเอาดอกจําปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่นางพระยาๆ ก็มคี วามกําหนัด
ในพันบุตรศรีเทพเป็ นอันมาก จึงมีพระเสาวนีย์สงพระยาราชภั
ั่
กดีว่าพันบุตรศรีเทพ
เป็ นข้าหลวงเดิม ให้เอาเป็ นทีข่ ุนชินราช รักษาหอพระข้างใน ให้เปลีย่ นขุนชินราช
ออกไปเป็ นพันบุตรศรีเทพรักษาหอพระข้างหน้า ครัน้ พันบุตรศรีเทพเป็ นขุนชินราช
เข้าไปอยูร่ กั ษาหอพระข้างในแล้ว นางพระยาก็ลอบลักสมัครสังวาสกับด้วยขุนชินราช
มาช้านาน” (23)
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นอกจากนี้ยงั มีตอนทีเ่ ล่าแบบดูละคร (scene) คือ การให้รายละเอียดในรูปของบทสนทนา มี
การสร้างบทสนทนาใน “ฉาก” ทีข่ า้ ราชการ 4 คนวางแผนล้มอํานาจของขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรี
สุดาจันทร์
“ฝา่ ยขุนพิเรนทรเทพเชือ้ พระวงศ์กบั ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่ หา หลวงศรียศ
บ้านอยู่ลานตากฟ้า 4 คนไว้ใจกัน เข้าไปในที่ลบั แล้วปรึกษากันว่า เมื่อแผ่นดินเป็ น
ทรยศดังนี
่ ้เราจะละไว้ดูไม่บงั ควร จําจะกุมเอาตัวขุนวรวงศาธิราชประหารชีวติ เสีย ขุน
อินทรเทพ หมื่นราชเสน่หา หลวงศรียศจึง่ ว่า ถ้าเราทําได้สาํ เร็จแล้วจะเห็นผูใ้ ดเล่าทีจ่ ะ
ปกป้องครองประชาราษฎร์สบื ไป ขุนพิเรนทรเทพจึงเห็นแต่พระเทียรราชาทีบ่ วชอยู่
นัน้ จะเป็ นเจ้าแผ่นดินได้ ขุนอินทรเทพ หมืน่ ราชเสน่หา หลวงศรียศจึง่ ว่า ถ้าเช่นนัน้ เรา
จะไปเฝ้าพระเทียรราชา ปรึกษาให้เธอรูจ้ ะได้ทําด้วยกัน แล้วขุนอินทรเทพ หมื่นราช
เสน่ หา หลวงศรียศก็พากันไปยังวัดราชประดิษฐาน เข้าไปเฝ้าพระเทียรราชาถวาย
นมัสการ จึ่งแจ้งความว่า ทุกวันนี้แผ่นดินเกิดทรยศ ข้าพเจ้าทัง้ สี่คนคิดจะจับขุนว
รวงศาธิราชฆ่าเสีย แล้วจะเชิญพระองค์ลาผนวชขึน้ ครองสิรริ าชสมบัติ จะเห็นประการ
ใด พระเทียรราชาก็เห็นด้วย” (37)
สมบัติ จันทรวงศ์ในบท “ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยคําพูดในประวัตศิ าสตร์อยุธยา: ศึกษา
เฉพาะกรณีบทสนทนาในพระราชพงศาวดารฉบับ พระราชหัต ถเลขา” ใน บทพิ จารณ์ ว่ าด้ ว ย
วรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร์ ศึกษาการใช้บทสนทนาว่า “การใช้บทสนทนาเป็ น
เครื่องมือในการเขียนประวัตศิ าสตร์กค็ งจะหวังผลอย่างเดียวกันได้กบั การเล่าเรื่องหรือการเขียน
เรื่องโดยทัวๆ
่ ไปที่มบี ทสนทนาโต้ตอบ
กล่าวคือส่วนของเรื่องที่เป็ นบทสนทนาสามารถให้
รายละเอียด เน้นความสําคัญของเหตุการณ์ สร้างความสําคัญของตัวบุคคลทัง้ ในด้านความคิดอ่าน
อารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ ได้ดกี ว่าการบอกเล่าอย่างธรรมดาๆ มากนัก” (558) และจากการศึกษา
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พบว่าการจะพิจารณาว่าพระราชพงศาวดารเรื่องนี้ให้
ความสําคัญแก่เรือ่ งอะไรก็ให้ศกึ ษาบทสนทนา
ในแง่บนั เทิงคดี นักศึกษาวรรณกรรมรูเ้ ป็ นอย่างดีวา่ บทสนทนาเป็ นเครื่องมือประการหนึ่งใน
“การสร้างบุคลิกลักษณะตัวละคร” (characterization) ผูอ้ า่ นสามารถรูจ้ กั ตัวละครได้จากบทสนทนา
เช่น นิสยั ชนชัน้ การศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ การใช้บทสนทนายังเป็ นการสร้างความสมจริง
ให้แก่เหตุการณ์มากกว่าการเล่าย่อ เราจึงพบว่าการเปลีย่ นการเล่าเหตุการณ์ตอนนี้เป็ นบทสนทนา
เป็ นการสร้างความสําคัญให้แก่เรื่อง รวมทัง้ เป็ นการให้รายละเอียดเกีย่ วกับนิสยั ของ “ตัวละคร” ได้
เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างการใช้บทสนทนาเพื่อเป็ นการแสดงบุคลิกของตัวละครก็คอื ใน “ฉาก” เสีย่ งเทียนทีม่ ี
รายละเอียดมากทัง้ ส่วนที่เป็ นบทสนทนาและคํากล่าวอธิษฐาน โดยในตอนที่มกี ารเสนอให้เสี่ยง
เทียนนัน้ เราได้เห็นบุคลิกของคนทีเ่ ป็ นผูน้ ําในการก่อการอย่างชัดเจน ตัวอย่างต่อไปนี้คอื ตอนทีข่ ุน
อินทรเทพ หมืน่ ราชเสน่ หา หลวงศรียศเสนอว่าในการคิดการใหญ่ควรจะอธิษฐานเสีย่ งเทียนเฉพาะ
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พระพักตร์พระพุทธรูปนัน้ ขุนพิเรนทรเทพเป็ นผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยและกล่าวว่า “เราคิดการใหญ่หลวงถึง
เพียงนี้ อนึง่ ก็ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว ถ้าเสีย่ งเทียนมิสมดังเจตนา จะมิเสียชัยสวัสดิมงคลไปหรือ”
(26) ครัน้ ต่อมาเมื่อมีการจุดเทียนสองเล่มเพื่อเสี่ยงเทียน พระพิเรนทรเทพเห็นว่าเทียนขุนว
รวงศาธิราชยาวกว่า ก็หา้ มมิให้เสีย่ งเทียนต่อไป แล้วก็คายชานหมาก บังเอิญชานหมากดิบทีค่ าย
ไปต้องเทียนขุนวรวงศาธิราชดับลง
ฝา่ ยพระพิเรนทรเทพเห็นเทียนขุนวรวงศาธิราชยาวกว่าเทียนพระเทียรราชาก็โกรธ จึง
ว่า ห้ามมิให้ทําสิ ขืนทําเล่ า ก็คายชานหมากดิบ ทิ้งไป จะได้ต งั ้ ใจทิ้งเอาเทียนขุนว
รวงศาธิราชนัน้ หามิได้ เป็ นศุภนิมติ เหตุพอทิง้ ไปต้องเทียนขุนวรวงศาธิราชดับลง คน
ทัง้ ห้าก็เกิดโสมนัสยินดีนกั (28)
จะเห็นได้ว่าในการเล่าเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระพิเรนทรเทพเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทมาก
ทีส่ ุดและเป็ นผูอ้ อกความคิดในการก่อการ โดยดูจากการทีพ่ ระพิเรนทรเทพเป็ นผูท้ ม่ี ี “บทพูด” เด่น
ทีส่ ดุ (ดูขอ้ ความข้างต้นทีเ่ ป็ นตัวเอน) ในขณะทีเ่ มือ่ กล่าวถึงคนอื่นๆ ทีร่ ว่ มก่อการ มักจะกล่าวพร้อม
กันไปทัง้ สามคน คือ ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่ หา หลวงศรียศ โดยไม่แยกว่าใครในสามคนนี้เป็ น
คนพูดประโยคใด นอกจากนัน้ ในบทพูดหลายตอนนัน้ ได้แสดงว่า พระพิเรนทรเทพมีความเป็ นผูน้ ํา
ความกล้าหาญ และความมุง่ มันที
่ จ่ ะก่อการโดยทีไ่ ม่ยอมให้อะไรมาเป็ นสิง่ กีดขวาง
ในส่วนของการกล่าวอธิษฐานของพระเทียรราชานัน้ ก็เป็ นการเขียนอย่างละเอียด การให้
รายละเอียดนี้ตคี วามได้ว่า เพื่อเป็ นการแสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาบ้านเมือง “ข้าพระพุทธเจ้าคิดจะ
ได้ราชสมบัตคิ รัง้ นี้ ด้วยโลกียจิตจะใคร่เป็ นใหญ่ จะได้จดั แจงราชกิจจานุ กจิ ให้สถิตอยู่ในยุตธิ รรม”
(27) การบรรยายตอนอธิษฐานอย่างละเอียดก็เพื่อเป็ นการสร้างความชอบธรรมให้แก่การ “ยึด
อํานาจ”
กล่าวโดยสรุป การทีพ่ ระราชพงศาวดารได้เปลีย่ นวิธกี ารเล่าเรือ่ งเป็ นบทสนทนา และเป็ นการ
เสนอคําพูด ยิง่ ทําให้มลี กั ษณะของการเป็ น “บันเทิงคดี” มากยิง่ ขึน้
ใน “ฉาก” ประหารชีวติ ขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ถือได้ว่ามีวธิ กี ารเล่าเรื่องได้
อย่างน่าตื่นเต้นเร้าใจมากเพราะมีทงั ้ การเล่าย่อ และการบรรยายคําพูด (ข้อความเป็ นตัวเอน)
ครัน้ เช้าตรู่ ขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยูห่ วั ศรีสุดาจันทร์ และราชบุตรทีเ่ กิดด้วยกัน
นัน้ ทัง้ พระศรีศลิ ปก็ลงเรือพระทีน่ ัง่ ลําเดียวกันมาตรงคลองสระบัว ขุนอินทรเทพก็ตาม
ประจํามา ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพ พระยาพิชยั พระยาสวรรคโลก หลวงศรียศ หมื่นราช
เสน่ หาในราชการ ครัน้ เห็นเรือพระที่นัน่ ขึน้ มา ก็พร้อมกันออกสกัด ขุนวรวงศาธิราช
ร้องไปว่า เรือใครตรงเข้ามา ขุนพิเรนทรเทพก็รอ้ งตอบไปว่า กูมาเอาชีวติ เองทัง้ สอง
ฝ่ายขุนพิเรนทรเทพก็เร่งให้พายรีบกระหนาบเรือพระทีน่ ัง่ ขึน้ มา แล้วช่วยกันกลุม้ รุม
จับขุนวรวงศาธิราชกับแม่เจ้าอยูห่ วั ศรีสดุ าจันทร์และบุตรทีเ่ กิดด้วยกันนัน้ ฆ่าเสีย แล้ว
ให้เอาศพไปเสียบประจานไว้ ณ วัดแร้ง” (29)
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เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระพิเรนทรเทพเป็ น “ตัวละคร” ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ซึง่ ดูได้จากการที่
มี “บทพูด” ทีส่ ําคัญอยู่เพียงคนเดียวในพงศาวดารตอนนี้ และในทางวรรณคดี ลักษณะเช่นนี้ย่อม
เป็ น “การเกริน่ การณ์” (foreshadow) ให้ผูอ้ ่านเห็นว่า บุคคลผูน้ ้ีจะเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทสําคัญใน
ประวัตศิ าสตร์ต่อไป โดยต่อมาพงศาวดารจะได้บนั ทึกว่า หลังเหตุการณ์พระพิเรนทรเทพได้รบั การ
ปูนบําเหน็จเป็ นพระมหาธรรมราชาธิราช ครองเมืองพิษณุโลก และยังได้รบั พระราชทานสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอพระสวัสดิราชธิดาเป็ นอัครมเหสี ถวายพระนามใหม่เป็ นพระวิสทุ ธิกษัตรีย์
นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนไปเล่าเรื่องผ่านมุมมองของฝ่ายพม่าด้วย ลักษณะการเล่าเรื่องจึง
เหมือนการเล่าเรือ่ งแบบผูร้ ู้ (the omniscient) ขอยกตัวอย่างสัน้ ๆ ดังนี้
ขณะเมื่อแผ่นดินอยุธยาเป็ นทุรยุคปรากฏขึน้ ไปถึงกรุงหงสาวดี [...] สมเด็จพระ
เจ้าหงสาวดีทรงพระราชดําริว่า ถ้าแผ่นดินอยุธยาเป็ นดังนี
่ ้จริง (คือเกิดจลาจล) เห็นว่า
หัวเมืองเขตขัณฑเสมาและเสนาพฤฒามาตย์ทงั ้ ปวงจะกระด้างกระเดื่องมิปกติ ถ้ายก
กองทัพรุดไปโจมตีเอา เห็นจะได้พระนครศรีอยุธยาโดยง่าย (33)
ลักษณะการเล่าเรื่องโดยการเปลี่ยนมุมมองและเล่าแบบมีบทพูดเป็ นของพม่าเช่นนี้ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ในความเป็ นจริง (คือฝ่ายอยุธยาไม่มที างรูว้ ่าฝ่ายพม่าพูดว่าอย่างไร) แต่การเปลี่ยน
มุมมองเป็ นเรือ่ งปกติมากในการเล่าเรือ่ งแบบบันเทิงคดี
เราอาจกล่าวได้ว่า “ผูช้ ําระ” พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) ได้ทํา
หน้ าที่เ ป็ นเสมือน “ผู้เ ล่ าเรื่อง” ในขนบของเรื่องเล่า กล่า วคือ เป็ นผู้เ ลือกสรรข้อมูล และวิธีการ
นําเสนอเรื่อง ในทางทฤษฎีเรื่องเล่า (narratology) ผูเ้ ล่าเรื่องเป็ นผูท้ ค่ี วบคุมความรับรูข้ องผูอ้ ่านว่า
ควรรู้อ ะไร และอย่ า งไร ดัง นั น้ หากผู้เ ล่ า เรื่อ งในพงศาวดารผู้น้ี เ ป็ น ผู้ท่ีมี “อุ ด มการณ์ ” หรือ
จุดมุง่ หมายในการเล่าทีแ่ น่นอนหนึ่งๆ ย่อมสามารถควบคุมทัศนคติของผูอ้ า่ นได้
พงศาวดารกับขนบวรรณศิ ลป์ ในวรรณกรรมไทย
นอกจากการชํา ระพงศาวดารกรุง ศรีอ ยุธ ยาฉบับ พัน จัน ทนุม าศ (เจิ ม ) ใหม่ใ นสมัย
รัช กาลที่ 1 จะเปลีย่ นวิธ กี ารเล่าเรื่องแล้ว ในด้า นการใช้ภาษาก็เ ห็น อย่า งชัด เจนว่า เป็ น ภาษา
วรรณศิลป์
ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) มีส่วนที่ใช้ขนบของวรรณกรรม
ไทยที่เห็นชัดคือการพรรณนากองทัพอย่างละเอียดได้ภาพชัดเจน นอกนี้ภาษาก็ยงั ไพเราะและมี
การใช้วงศัพท์แบบที่ใช้ในวรรณกรรมต่างกับภาษาบรรยายทัวไป
่
ภาษาเช่นทีว่ ่านี้ไม่ต่างกับการ
บทชมทัพในวรรณคดีไทย ในตัวอย่างต่อไปนี้บางตอนมีการเล่นสัมผัสแบบร่าย ส่วนทีแ่ ตกต่างคือ
ไม่ได้ใช้ฉนั ทลักษณ์อย่างสมํ่าเสมอในการพรรณนาเท่านัน้
“สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จทรงปริตโตทกธาราภิเษกเสร็จ เสด็จ
ทรงเครือ่ งสิรริ าชวิภษู นาธารกาญจนวิเชียรมาลี มณีมาศมงกุฎสําหรับวิชยั ยุทธ์ราชรณ
ภูมเิ สร็จ เสด็จทรงช้างต้นพลายชมพูทดั สูง 6 ศอก 2 นิ้ว ผูกพระที่นัง่ สุวรรณมหา
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มรฎป เป็ นบรมอัครยานพาหนะ พร้อมด้วยแสนสุรชาติโยธาพลากรเหีย้ มหาญ พลโล่
เขนทวนธนูดดู เิ รกมเหาฬาร นานาวุธ ประภูศกั ดิสารสินธพดุรงคพาชีชาติพนั ลึก อธึก
ด้วยกาญจนกลิ้งกลด อภิรุมบังสุรยิ ไพโรจรุจติ พิพธิ ประฎาการ ธงชัยธงประฎากเป็ น
ขนัดแน่ นไสว เดียรดาษด้วยท้าวพระยาพลากรกันกงริ้ว รายระยะโดยขบวนบทจร
พยุหบาตรซ้ายขวาหน้าหลังทัง้ ปวงเสร็จ ได้เวลามหาพิชยั ฤกษ์ โหราลันกลองชั
่
ย” (95)
ส่วนเหตุ การณ์สมัยพระมหาจักรพรรดิท่พี ระเจ้าหงสาวดียกทัพมาตีอยุธยาโดยมี
ข้ออ้างขอช้างเผือก แต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่พระราชทานให้ มีการใช้ภาษาทีใ่ ห้ความหมาย
ชัดเจนมาก เช่น ตอนทีก่ ล่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีเห็นว่าพระมหาจักรพรรดิ “รักช้างยิง่ กว่าเศวตฉัตร”
ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) มีการบรรยายคําพูดทีม่ กี ารเปรียบเทียบ
อย่างได้จนิ ตภาพอย่างบันเทิงคดี (รวมทัง้ เป็ นตัวอย่างเพิม่ เติมของการเปลีย่ นมุมมองเป็ นของฝา่ ย
พม่า)
“สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีได้ฟงั ดังนัน้ ก็ทรงพระสรวลแล้วก็ตรัสว่า เป็ น
ธรรมดาคนโมหจิตมิได้รู้กําลังตนกําลังท่าน เหมือนสัตว์สองจําพวกคือนกน้ อยและ
กระต่าย คือกระต่ายขาตัวสัน้ เท่านัน้ หมายความว่าจะหยังท้
่ องมหาสมุทรได้ และว่าย
นํ้ าออกไปยังมิทนั ได้หยังก็
่ จมนํ้ าเถิงแก่กาลกิรยิ าตาย นกน้ อยเล่า ปี กหางก็เท่านัน้
ชวนพระยาครุฑบินข้ามมหาสมุทรและบินแต่พกั ของตัวยังมิได้กวักแห่งพระยาครุฑก็
ตกนํ้าทํากาลกิรยิ าตาย แล้วสัตว์ 2 จําพวกนี้เหมือนกันกับผูป้ รึกษาและรับประกันพระ
นครไว้” (73)
ตอนที่พระเจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุตยกทัพเรือมายังเมืองพิษณุ โลก มีการบรรยาย
ยุทธวิธขี องฝา่ ยพระมหาธรรมราชาอย่างละเอียดเห็นภาพชัดเจนจนอดไม่ได้ทจ่ี ะนึกถึงการบรรยาย
ในเรือ่ ง สามก๊ก เพราะแสดงให้เห็นการชิงไหวชิงพริบในการทําสงคราม
“ฝ่ายพระมหาธรรมราชาดําริการที่จะทําลายทัพเรือ ก็ตรัสให้เอาไม้ไผ่
ผู ก แพกว้า ง 10 วา ยาว 20 วา 50 แพ แล้ว เอาเชื้อ เพลิง ใส่ เ ต็ ม หลัง แพ ชัน
นํ้ ามันยางรดทัวไปทั
่
ง้ นัน้ แล้วให้แต่งเรือเร็วไว้ 2 ลํา สําหรับจะได้จุดเพลิง ครัน้
จัดการเสร็จ ณ เดือน 4 ขึน้ 4 คํ่า ณ เพลาเดือนตก ก็ให้ปล่อยแพติดกันไปถึงคุง้
เหนือวัดจุฬามณี เรือเร็ว 2 ลําก็เอาเพลิงจุดเชือ้ ไฟหลังแพตลอดขึน้ มาทัง้ สองข้าง
เพลิ ง ก็ ติ ด รุ่ ง โรจน์ เ ป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ย ว นํ้ า ที่ นั ้น ตื้ น เชี่ ย วก็ พ ัด แพเร็ ว ลงไป
กองทัพเรือมิทนั รูต้ วั ต่อเห็นแพไฟเต็มแม่น้ํ าลงมาก็ตกใจ ลงเรือทันบ้างมิทนั บ้าง
เยียดยัดคับคังเป็
่ นโกลาหล แพไฟก็ไหม้เรือต่อกันไป เสียเรือแลผูค้ นตายเป็ นอัน
มาก เรือและคนกองหน้าทีเ่ หลือนัน้ ก็รน่ ลงไปยังทัพหลวง ณ ปากนํ้าพิง” (87)
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กล่าวโดยสรุป การสร้างวรรณศิลป์ในการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์เล่มนี้ประกอบกับ
การสร้างโครงเรื่องและกลวิธกี ารเล่าเรื่องแบบบันเทิงคดี ทําให้งานเล่มนี้ไม่ได้เป็ นไปเพื่อการบอก
เล่าเอาความว่าเกิดอะไรขึน้ เท่านัน้ แต่เป็ นงานทีจ่ รรโลงใจและการโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ่านโดยการใช้
พลังของจินตภาพและภาษาทีง่ ดงาม
การนํ าวิธีการทางวรรณคดีมาใช้ใ นประวัติศาสตร์นิพนธ์ จึงเป็ นไปเพื่อสร้าง “ความ
สมจริง” นับเป็ นการนําเอาความเป็ น fiction มาใช้เพือ่ แสดงความเป็ น fact
การควบคุมอดีต: การสร้างความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐ กับ พงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) มีรายละเอียดต่างกันมาก ในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวง
ประเสริ ฐซึง่ บันทึกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ทา้ วศรีสุดาจันทร์ 7 บรรทัด
ในขณะที่ พงศาวดารกรุง ศรี อยุธ ยาฉบับ พัน จัน ทนุ ม าศ (เจิ ม) ซึ่ง ชํา ระในสมัย รัช กาลที่ 1
ปรากฏ 8 หน้า (ประมาณ 149 บรรทัด) ความแตกต่างดังกล่าวแสดงว่า ผูช้ ําระประวัตศิ าสตร์ใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ได้ขอ้ มูลมากกว่าผูช้ ําระประวัตศิ าสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ จึงเรียบเรียงได้
ละเอียดว่ากระนัน้ หรือ นอกจากนี้คําถามต่อไปที่เกิดขึน้ ก็คอื เหตุใดจึงเกิดการชําระโดยเพิม่ เติม
รายละเอียด เปลีย่ นแปลง และเปลีย่ นวิธกี ารเขียน
จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) เขียนไว้ในนวนิยายเรื่อง 1984 ว่าแท้ทจ่ี ริงแล้วคนทีม่ ี
อํานาจในปจั จุบนั ย่อมต้องควบคุมอดีต และคนทีค่ วบคุมอดีตได้ยอ่ มสามารถควบคุมอนาคต (อ้างใน
Jenkins, 1991: 22) นันคื
่ อ คนในปจั จุบนั ย่อมต้องการอ้างอิงบรรพบุรุษในการกําหนดทีท่ างของ
ตนเองและเพือ่ สร้างความชอบธรรมในการดําเนินงานในอนาคต
ส่วนเฮย์เดน ไวต์อา้ งความคิดของชอง-ปอล ซาตร์ นักเขียนและนักปรัชญาฝรังเศสใน
่
งานเขียนเรื่อง Being and Nothingness (1943) ว่า อดีตเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเลือกทีจ่ ะจดจํา และเราเลือก
อดีตแบบเดียวกับทีเ่ ราเลือกอนาคต (White, 1985: 39)
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า นักประวัตศิ าสตร์ เลือกใช้ ตัดทิ้ ง หรือ เน้ น บางเหตุการณ์ให้เด่น
กว่าเหตุการณ์อ่นื ตามจุดมุง่ หมายและอุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่าง การทีผ่ ชู้ าํ ระประวัตศิ าสตร์
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เลือกที่จะจดจําหรือลืมเหตุการณ์บางเหตุการณ์น่าที่จะมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอะไรบางอย่าง และน้อมนําไปสูก่ ารกระทําทีต่ อ้ งประสงค์ในขณะนัน้ ตัวอย่างทีช่ ดั เจนก็
คือ “ฉาก” เหตุการณ์พม่ายกทัพมาตีไทยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินัน้ มีการบรรยายอย่าง
ละเอียดพิสดาร ทัง้ การวางแผนทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี รายละเอียดของกองทัพทัง้ สองฝ่าย กล
ยุทธ์ในการทําลายกองทัพเรือของพม่า ฯลฯ เหตุการณ์ตอนนี้แสดงนัยถึงสภาวะสมัยรัชกาลที่ 1
เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่าง นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน ประวัติศาสตร์รตั นโกสิ นทร์ในพระ
ราชพงศาวดารอยุธยา (2543) 6 กล่าวว่า
6

ดูการศึกษาการชําระประวัตศิ าสตร์นิพนธ์อยุธยาทีแ่ สดงอุดมการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ท่ี
หนังสือเล่มนี้
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“การชําระพระราชพงศาวดารจึงไม่ใช่เป็ นเพียงการเติมเนื้อความให้บริบูรณ์
จากพระราชพงศาวดารฉบับเก่าเท่านัน้ แต่หมายถึงการแก้ไขดัดแปลงแนวคิดทีม่ ตี ่อ
อดีตทัง้ หมดของสมัยทีช่ ําระพระราชพงศาวดารนัน้ อีกด้วย ผลประโยชน์ทางการเมือง
ของปจั จุบนั ความหวัง ความกลัว และความต้องการของรัฐบาลทีอ่ าํ นวยการชําระพระ
ราชพงศาวดาร จึงถูกแทรกเข้าไปในภาพของอดีตทีจ่ งใจวาดขึน้ ใหม่โดยไม่ตงั ้ ใจ” (6)
ส่วนสุจติ ต์ วงษ์เทศได้ตีความกรณีของท้าวศรีสุดาจันทร์ว่า นักประวัติศาสตร์ท่เี ขียน
ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ย่อมมีอุดมการณ์บางอย่าง หรือเขียนเพื่อจุดมุง่ หมายบางอย่าง ด้วยหลักฐาน
เดียวกัน สุจติ ต์ วงษ์เทศก็สามารถตีความให้เห็นว่า ประวัตศิ าสตร์นิพนธ์ดงั กล่าวแสดงความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างราชวงศ์ละโว้ – อโยธยา และราชวงศ์สุพรรณภูมิ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี สียประโยชน์จาก
การมีอํานาจของท้าวศรีสุดาจันทร์อกี กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัย (นัน่ ก็คอื
กลุ่มพระพิเรนทรเทพ) และฝ่ายผูช้ นะย่อมบันทึกเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวร้ายว่าท้าวศรีสุดา
จันทร์คบชู้ ฆ่าพระไชยราชาธิราชและพระยอดฟ้า (สุจติ ต์, 2544: 82-84)
เรื่องเล่าในพงศาวดาร: บันเทิ งคดีร้อยแก้วยุคแรกของสมัยรัตนโกสิ นทร์
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจก็คอื กลการประพันธ์แบบ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิ ม) มาจากไหน
ความแตกต่างของการเล่าเรื่องในพงศาวดารทัง้ สองเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแนวการเขียนร้อยแก้วเกิดขึน้ แล้ว
ถ้าลองดูการฟื้ นฟูวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็จะพบว่า รัชกาลที่ 1 ได้มพี ระราชดํารัสให้
แปลหนังสือพงศาวดารจีน 2 เรื่องคือ ไซ่ฮนและสามก๊
ั่
ก วัตถุประสงค์ในการแปลสามก๊กก็เพื่อให้
เป็ นตําราพิชยั สงคราม (สมบัติ จันทรวงศ์, 2547: 454) และในการแปลนัน้ มุ่งแปลเอาความและ
พยายามเปลีย่ นสํานวนและวัฒนธรรมเหล่านัน้ ให้เป็ นไทย (อ้างแล้ว: 462) สามก๊ก หรือ ไซ่ฮนั ่
เป็ นพงศาวดารทีเ่ ป็ นประเภทความเรียงทีม่ กี ารพรรณนารายละเอียด แตกต่างไปจากขนบการเขียน
พงศาวดารของไทยแต่เดิม
การเขียนพงศาวดารแบบจีน (หรืออาจรวมถึงการแปลเรื่องราชาธิ ราชในสมัยเดียวกัน)
น่ าจะมีอทิ ธิพลต่อการเขียนพงศาวดารในสมัยกรุงธนบุรตี ่อเนื่องกับต้นรัตนโกสินทร์เมื่อมีการชําระ
เอกสารทางประวัติศาสตร์ เพราะมีการขยายความด้วยบทสนทนาและมีการเปรียบเทียบคล้าย
พงศาวดารจีน ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้ตงั ้ ข้อสังเกตในกรณีพระราชพงศาวดารฉบับพระพนรัตน์ว่า
ได้มกี ารเพิม่ เติมข้อความในเรื่องการศึกมาก และเห็นว่า “ดูเหมือนอิทธิพลจากสามก๊กจะแทรกเข้า
มาไม่น้อยด้วย (เช่น การเจรจาขอดูตวั เป็ นต้น) การถอยจากเมืองพิษณุโลกก็ทาํ กันอย่างมีระเบียบ
เจ้าพระยาจักรีให้ท้ิงค่ายนอกเมืองมารบเมือง แล้วให้เอาพิณพาทย์ข้นึ ตีบ นกําแพงเป็ นกลลวง
(อิทธิพลสามก๊กเช่นกัน)” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543: 64)
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ในตอนท้ายของงานเรื่องประวัติศาสตร์รตั นโกสิ นทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา นิธิ
เอียวศรีวงศ์ สรุปว่าพงศาวดาร “ค่อนข้างแพร่หลายในบรรดาชนชัน้ สูง” (98) ไม่ได้กระจายสู่คน
จํานวนมาก อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนบทความนี้เห็นว่า การเปลีย่ นวิธกี ารเขียนดังกล่าวน่าจะแสดงว่า
ผูท้ อ่ี า่ นพงศาวดารนี้น่ามีความหลากหลายและมีจาํ นวนมากขึน้ จึงมีการเปลีย่ นแปลงแนวการเขียน
เพือ่ เชิดชูอุดมการณ์หนึ่งๆ และโน้มน้าวใจผูอ้ า่ น
ขอย้อนกลับไปที่แนวคิดของไวต์ท่กี ล่าวว่า ลักษณะการแต่งประวัติศาสตร์นิพนธ์จะเป็ น
อย่างไรนัน้ อยูท่ ข่ี นบในการแต่งวรรณคดีของวัฒนธรรมนัน้ ทําให้เกิดข้อคิดว่า บันเทิงคดีรอ้ ยแก้วใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ทีไ่ ม่ใช่งานแปลนัน้ แท้ทจ่ี ริงน่าจะได้พฒ
ั นาขึน้ แล้ว แต่ทด่ี ูเหมือนยังไม่ปรากฏนัน้
เพราะนักอ่านสมัยใหม่มงุ่ ทีจ่ ะหางานเขียนทีส่ ามารถแยกประเภทเป็ นบันเทิงคดีแท้ๆ
หากเราไปดูรอ้ ยแก้วทีเ่ ขียนในสมัยกรุงธนบุรแี ละต้นรัตนโกสินทร์ ก็จะเห็นได้ว่ามีวธิ กี ารเล่า
เรื่องที่ผูกโยงเรื่องได้น่าสนใจ เช่น วิธกี ารเล่าเรื่องในจดหมายความทรงจํา กรมหลวงนริ นทร
เทวี (เจ้าครอกวัดโพ) ทีเ่ ล่าเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี ขอยกตัวอย่างตอนทีก่ ล่าวถึงเจ้าประทุม
ฟ้องพระเจ้ากรุงธนบุรวี ่าหม่อมฉิมและหม่อมอุบลเป็ นชูก้ บั ฝรังที
่ เ่ ข้ามาไล่หนูในทีป่ ระทับ พระองค์
โปรดให้ลงโทษประหารชีวติ แต่หลังจากนัน้ ก็ทรงอาลัยและมีพระประสงค์จะ “ตายตามหม่อมอุบล”
มีการบรรยายความเป็ นมาของเหตุการณ์ได้อย่างละเอียด รวมทัง้ แสดง “บทพูด” ถือได้ว่าเป็ นการ
ผูกเรือ่ งราวได้น่าสนใจมาก ดังนี้
วิบตั หิ นูกดั พระวิสตู ร์ รับสังให้
่ ชติ ภูบาลชาญภูเบศ ฝรังคนโปรดทั
่
ง้ คูใ่ ห้ เข้ามา
ไล่จบั หนู ใต้ท่เี สวยในที่ดว้ ย เจ้าประทุมทูลว่าฝรังเปนชู
่
ก้ บั หม่อมฉิมหม่อมอุบล กับ
่
อมอุบลไม่รบั หม่อมฉิมว่ายังจะอยู่เป็ น
คนรําสี่คนเปนหกคนด้วยกัน รับสังถามหม่
มเหษีค่ซี ้อนฤามาตายตามเจ้าพ่อเถิด รับเปนสัตย์หมด ให้เฆีย่ นเอานํ้ าเกลือรดทํา
ประจานด้วย แสนสาหัสประหารชีวติ ร์ผา่ อกเอาเกลือทา ตัดมือตัดเท้าสําเร็จโทษเสร็จ
แล้ว ไม่สบายพระไทยคิดถึงหม่อมอุบล ว่ามีครรภ์อยู่สองเดือน ตรัสว่าจะตายตาม
หม่อมอุบล ว่าใครจะตายกับกูบา้ ง เสมเมียกรมหมื่นเทพพิพธิ ว่าจะตามเสด็จ หม่อม
ทองจันทร์ หม่อมเกษ หม่อมลาสังบุ
่ ษบาจะตามเสด็จด้วย7 (กรมหลวงนรินทรเทวี,
2546: 55)
เมื่อดูจากตัวอย่างข้างต้นก็จะเห็นลักษณะของเรื่องเล่าแบบร้อยแก้วในสมัยกรุงธนบุรตี ่อต้น
รัตนโกสินทร์ได้ ดังนัน้ วิธกี ารเล่าเรือ่ งในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) ซึง่
เขียนในเวลาต่อมา นอกจากจะแสดงว่ามีการพัฒนาสํานวนการเขียนให้ราบรื่นขึ้น (เช่น มีการ
เชื่อมโยงประโยค) ยังแสดงว่าได้เกิดแนวคิดในการสร้างโครงเรื่องซึง่ เป็ นการนําเหตุการณ์มากมาย
ที่กระจัดกระจายมาผูกเป็ นโครงเรื่อง และเห็นได้อย่างชัดเจนจากการอภิปรายข้างต้นกรณีของ
เหตุการณ์การยึดอํานาจของพระเทียรราชาจากขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ นอกจากนี้
7
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ยังมีความหลากหลายของวิธกี ารเล่าเรื่อง (การเปลีย่ นมุมมอง การสร้างบทสนทนา ฯลฯ) รวมทัง้ ที่
สําคัญคือการใช้กลวิธที างวรรณศิลป์ต่างๆ ในการเพิม่ รสในการอ่าน
ทัง้ หมดนี้ทําให้ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิ ม) เป็ นตัวอย่างที่ดที ่ี
แสดงว่าได้เกิดแนวการเขียนแบบบันเทิงคดีรอ้ ยแก้วในสมัยรัชกาลที่ 1 แล้ว แต่ทด่ี ูเหมือนว่ายังไม่
ปรากฏชัดเจนนัน้ เป็ นเพราะว่า ซ่อนตัว อยูใ่ นรูปของพงศาวดารนันเอง
่
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