
บทท่ี 3 
 

กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน อธิราชา :  

โลกทัศน์ของนักเขียนท่ีมีต่อประเทศพม่า : ศึกษางานเขียนของ ทมยันตี 

 

นวนิยายเรื่องกษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ผลงานของทมยันตี มี

เรื่องราวเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยช่วงเวลาที่ปรากฏใน

เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2112 – 2148 และผู้เขียนได้เขียนนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ ด้วยแนวการ

เขียนแบบสัจนิยม (Realistic) นวนิยายเรื่อง กษัตริยา เคยพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารขวัญเรือน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2545 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดยสํานักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม พ.ศ. 2545 

นวนิยายเรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน เคยพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารขวัญเรือน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2545 

– 2546 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดยสํานักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม พ.ศ. 2546 ส่วนของ นวนิยาย

เรื่อง อธิราชา เคยพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย ปี พ.ศ. 2546 พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกโดย

สํานักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม พ.ศ. 2546 

ผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนของสังคมย่อมได้รับอิทธิพลของสังคม และเมื่องานเขียนใดๆก็ตาม

ออกมา โลกทัศน์ของตนเองที่ได้รับอิทธิพลจากสังคม และได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) ก็จะปรากฏออกมาในงานเขียนด้วย เพราะฉะนั้นการศึกษาถึงตัวผู้เขียนนวนิยาย 

ซึ่งในที่นี้คือ ทมยันตี จึงเป็นการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ ว่า ในช่วงชีวิตของผู้เขียนนั้นได้มีบริบททาง

สังคมหรือเหตุการณ์ใดที่กระทบต่อโลกทัศน์ในการมองเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการเมืองการ

ปกครอง  และประวัติศาสตร์  ประกอบกับการศึกษาแนวทางการเขียนของ  ทมยันตี ก่อนการ

เขียนนวนิยายทั้ง 3 เล่มนี้ และท้ายที่สุดคือ  การศึกษาบริบททางสังคมในช่วงที่  ทมยันตี ได้เริ่ม

เขียนนวนิยาย ตลอดจนวิเคราะห์ตัวนวนิยายว่าแสดงโลกทัศน์ของทมยันตี ซึ่งเป็นตัวแทนนักเขียน

ไทยและคนไทยว่า มีทัศนคติต่อเพื่อนบ้านอย่างไรบ้าง 
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3.1 ประวัติ และผลงานของทมยันตี 

ทมยันตี   เป็นนามปากกานักเขียนสตรี  ทมยันตี มี ชื่อสกุลเดิม  วิมล ศิริไพบูลย์  ชื่อ

สกุลปัจจุบัน นางวิมล เจียมเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร บิดา

เป็นทหารเรือ ส่วนเชื้อสายทางมารดาเคยเป็นชาววัง  ทมยันตี ได้รับการศึกษาชั้นประถม  1 ถึง

มัธยมปีที่  8 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์  และ เข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แตภ่ายหลังได้เปลี่ยนมาเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จบ

อนุปริญญาขณะเรียนในชั้น ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อมาได้ ไปสมัครเป็นครูสอนวิชา

ภาษาไทยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  เมื่อโรงเรียนรับสมัครเข้าเป็นอาจารย์  จึงลาออกจาก

การศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพครู และเขียนหนังสือไปพร้อมกัน ด้านชีวิตสมรส ทมยันตี สมรส

กับ พ.ต.ท. ศรีวิทย์ เจียมเจริญ มีบุตร 3 คน   

ทมยันตี เป็นนักเขียนที่เป็นแกนนําสําคัญของชมรมแม่บ้าน ซึ่งโจมตีขบวนการ

นักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม  2519 โดยหลังจากนั้น ทมยันตี ได้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2522 

เป็นสมาชิกวุฒิสภา และปีพ.ศ. 2527 ได้เป็นผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทมยันตี 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตริตราภรณ์มงกุฏไทย  ตริตราภรณ์ช้างเผือก  และทุติยาภรณ์มงกุฏ

ไทย ต่อมาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุตถจุลจอมเกล้า และได้รับยศเป็น ‚คุณหญิง‛ 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  

ผลงานด้านการเขียน ทมยันตีนิยมการใช้สํานวนตามแบบหลวงวิจิตรวาทการ  และ

นักเขียนสตรีรุ่นเก่า  คือ  ร.  จันทพิมพะ  โดยเริ่มต้นการเขียนหนังสือเมื่อ ทมยันตี มีอายุ

ได้  14 ปี ขณะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่  4 ได้เขียนเรื่องสั้น เป็น ครั้งแรก  และได้ลง ตีพิมพ์ใน

นิตยสาร ศรีสัปดาห์ ทมยันตีเขียนเรื่องสั้นอยู่นานถึง 11 ปี จึงได้เริ่มหันมาเขียนนิยายเรื่องยาวเรื่อง

แรกคือเรื่อง  ในฝัน 1 โดยใช้นามปากกา ว่า โรสลาเรน   ตีพิมพ์ในนิตยสารศรีสัปดาห์  เรื่องต่อมา

                                                             
1 วิมล ศิริไพบูลย์, ในฝัน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2548). 
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คือ ค่าของคน เงา สายใจ รอยมลทิน  ฯลฯ หลังจากนั้นทมยันตี ก็ประสบความสําเร็จในการเขียน

เรื่องยาวอย่างสมบูรณ์  

นอกจากใช้นามปากกา ทมยันตี ในการเขียนนวนิยายแล้ว ทมยันตี ยังใช้นามปากกา

อ่ืนๆตามลักษณะของเรื่องที่เขียนด้วย โดยมีนามปากกา 5 ชื่อ ได้แก่ 

1. โรสลาเรน เป็นนามปากกาแรก เทียบคําในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "กุหลาบราชินี" 
ใช้เขียนเรื่องรักพาฝันหรือจินตนิยาย 

2. ลักษณวด ีใช้สําหรับเขียนนวนิยายรัก ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาของเหล่าเจ้าหญิง
เจ้าชาย 

3. กนกเรขา ใช้สําหรับแต่งเรื่องตลกเบาสมอง 
4. ทมยันต ีนามปากกาที่ใช้แต่งเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตและสังคม รวมทั้งแต่งเรื่อง

แนวจิตวิญญาณ 
5. มายาวดี ใช้เขียนเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเทวะ หรือเรื่องเล่าจากตํานาน 

นวนิยายหลายเรื่องของ ทมยันตี ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เช่น 

คู่กรรม ทั้งสองภาค ดั่งดวงหฤทัย ทวิภพ  แต่งกับงาน  พี่เลี้ยง  เถ้ากุหลาบ  ร่มฉัตร  พ่อปลาไหล  ใน

ฝัน เป็นต้น นวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ คู่กรรม ภาคหนึ่ง 

ทมยันตีเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงในการทํางาน และมีความประณีตในงานเขียนมาก  ก่อนจะ

เขียนแต่ละเรื่อง จะต้องค้นคว้าให้รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเสียก่อน  ทมยันตี เป็นนักเขียนสตรี

คนหนึ่งในจํานวนไม่กี่คนที่ได้รับความนิยมสูงสุด และสามารถยึดถืองานเขียนเป็นอาชีพได้  นับว่า

เป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในชีวิตงานเขียน  แม้จะไม่ปรากฏว่า ผลงานเขียน

ของ ทมยันตี ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง  แต่ประชาชนทั่วไปยอมรับผลงานของ ทมยันตี อย่างสูง  

นับแต่ ทมยันตี เริ่มงานเขียนจนถึงปัจจุบัน  ทมยันตี สามารถจะประพันธ์นวนิยายได้หลายแบบ

หลายแนว ไม่ว่าจะเป็นนวนิยายรัก  เช่นเรื่อง ค่าของคน  หนี้รัก  สายใจ  นวนิยายทํานองบันทึก

ประวัติศาสตร์  เช่น  เรื่องร่มฉัตร  นวนิยายเสียดสีสังคม  เช่น  รอยมลทิน  หรือเรื่องเบา
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สมอง  เช่น  อุบัติเหตุ  เรื่อง เกี่ยวกับการ เสนอแนวคิดวิทยาศาสตร์  เช่น  รัศมีจันทร์  ทิพย์  ล้วนแต่

ประสบความสําเร็จได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างสูงทุกเรื่องในการเขียน 

แม้ไม่ปรากฏว่างานเขียนของ ทมยันตี เคยได้รับรางวัลสําคัญ แต่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
ว่า ทมยันตี ถือเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ มีผลงานได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นจํานวนมาก 
เหตุผลที่ไม่มีผลงานของ ทมยันตี ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมใด ๆ นั้น  เป็นเพราะ ทมยันตี ไม่
ประสงค์ให้นําผลงานของตนไปส่งประกวด  และปฏิเสธการรับรางวัลทั้งปวง ทมยันตีได้เคยให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า ‚ฉันเคยได้รับรางวัลจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาแล้ว  นั่นคือ
รางวัลสูงสุดในชีวิต จากนั้นไม่เคยอยากได้รางวัลใด ๆ อีกเลย ‛ และในขณะนี้ ทมยันตี ได้เริ่มลง
มือเขียนเรื่อง 'จอมศาสดา' ซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ ทมยันตี จะเขียนแล้ว  จากนั้น ทมยันตี จะหัน
หน้าเข้าสู่ความสงบใต้ร่มพระศาสนา 

ยุคแรก (พ.ศ. 2501 - 2516) 

จากสภาพสังคมหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 งานเขียนประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย
ก็ได้แพร่หลายสู่สังคมไทยเป็นอย่างมาก พร้อมกันนั้นก็ได้เกิดนิตยสารที่นําเสนอนวนิยายเป็น
ตอนๆ เกิดขึ้นจํานวนมากตั้งแต่ ปิยมิตร (พ.ศ. 2490), เดลิเมล์วันจันทร์ (พ.ศ. 2492), ศรีสัปดาห์ 
(พ.ศ.2495), กุลสตรี (พ.ศ.2496), สกุลไทย (พ.ศ.2496) เป็นต้น ทมยันตี ได้เร ิ่มเขียนเรื่องสั้น และ
ส่งไปลงตีพิมพ์ในนิตยสารศรีสัปดาห์ หลังจากนั้น ทมยันตี ก็ได้เริ่มงานเขียนนวนิยายเรื่องแรก คือ 
ในฝัน ลงตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารศรีสัปดาห์ เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยใช้นามปากกา โรสลาเรน 

จากนั้น ทมยันตี ได้เขียนนวนิยายเรื่อง ร่มฉัตร2 ข้ึนในปี พ.ศ. 2513 โดยเรื่อง ร่มฉัตร 
นี้ เป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของสาวชาววังชื่อ วาด ที่ได้พบเห็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุค 2475 และความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกหลายครั้งที่สามี 
และลูกของวาดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด 
วาด ก็ยังคงจงรักภักดีต่อ ในหลวง ซึ่งวาดถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย นวนิยายเรื่อง ร่ม
ฉัตร ของ ทมยันตี เป็นงานที่สะท้อนโลกทัศน์ที่ ทมยันตี มีต่อเรื่องการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

                                                             
2 วิมล ศิริไพบูลย์, ร่มฉัตร, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2551). 
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อย่างชัดเจน เพราะตัวละครเอกในเรื่องคือ วาด ที่เป็นคนเดินเรื่องนั้นแสดงความคิดที่เกี่ยวกับการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย 2475 

ผลงานอ่ืนๆของ ทมยันตี ที่มีขึ้นในช่วงนี้ เป็นนวนิยายเริงรมย์ เนื่องจากสภาพ
สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2516 นั้น เป็นช่วงของสภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีความ
ปรวนแปรในภาวะทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่มีรัฐบาลเผด็จ
การทหารที่กุมอํานาจเบ็ดเสร็จ อย่างรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501 – 2506) ทํา
ให้แนวทางของวรรณกรรมประเภทนวนิยายและเรื่องสั้นนั้น เป็นไปในทางเริงรมย์เพื่อผ่อนคลาย
สภาพสังคมที่ตึงเครียด และการปกครองภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติ
รัฐประหารได้มีนโยบายผลักดันให้นวนิยาย ซึ่งเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีนั้น มีทิศทางไปใน
งานเขียนประเภทเริงรมย์ หรือสนับสนุนให้มีการเขียนนวนิยายประโลมโลกมากขึ้น เนื่องจากไม่
ต้องการให้งานเขียนประเภทต่างๆ แสดงความคิดเห็นและโน้มน้าวประชาชน โดยรัฐบาลเกรงว่า
งานเขียนที่เป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดของรัฐบาล อาจเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาล
ได้ แสดงถึงความเชื่อมั่นในอิทธิพลของงานวรรณกรรม นวนิยายในการกล่อมเกลาความคิดของ
ประชาชนได้   

ยุคท่ี 2 (พ.ศ.2517 - 2535) 

การเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ขยายตัวมาสู่การชุมนุม เดินขบวนประท้วง และขับไล่
ผู้บริหารประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการได้นําไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ส่งผลทําให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการรวมพลังเพื่อเรียกร้องความเป็น
ธรรม การใช้สิทธิเสรีภาพในช่วงนี้จึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปของการปฏิบัติ และในรูปของ
งานเขียนที่ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดทางการเมือง ทั้งนี้เพราะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเขียนหนังสือของนักเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงใน
วงการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาวรรณกรรม และความก้าวหน้าของนักคิด นักเขียน และนัก
วิจารณ์ ได้เริ่มมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนสังคม   

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 หลังสมัยของรัฐบาล นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สภาพการณ์
ภายในประเทศ ประกอบกับแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้พลังฝ่าย
ต่อต้านฝ่ายก้าวหน้า (ในที่นี้ หมายถึง ฝ่ายขบวนการนักศึกษา ผู้นิยมความคิดเสรีประชาธิปไตย 
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และผู้มีแนวคิดด้านสังคมนิยม) ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในสังคมไทย ประกอบกับการที่รัฐบาลใน
ระยะนั้นขาดเสถียรภาพในการบริหารงาน เพราะไม่มีพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภา ใน
สังคมก็มีการแสดงออกอย่างเป็นประชาธิปไตยพร้อมๆ ไปกับแนวคิดประชาธิปไตยและสังคมนิยม
เริ่มแพร่กระจายในสังคมไทย และสถานการณ์ภายนอกในภูมิภาคนั้นฝ่ายสังคมนิยมในประเทศ
เวียดนามมีชัยชนะเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 และในลาวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2518 และเมื่อกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชาแตก กระแสเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทฤษฎีโดมิโน ( Domino 
theory)3 และความหวาดวิตกเกี่ยวกับการสิ้นชาติก็ได้บังเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนบางกลุ่ม ทําให้
ขบวนการขวาพิฆาตซ้าย4 รุกหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยมีกลุ่มกระทิงแดง และกลุ่มนวพลก่อกวนในการ
ประท้วงหลายครั้ง และนําไปสู่การปะทะกันในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมและการเมืองไทย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมหนังสือ โดยเฉพาะการเติบโตทางความคิดของนักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ งาน
วรรณกรรมได้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง และผลจากเหตุการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
วิพากษ์วิจารณ์นวนิยาย นักเขียนนวนิยายจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้ในทางสร้างสรรค์ คือ นักเขียนเริ่ม
เลือกสรรเนื้อหา หันมาเขียนเรื่องที่สมจริงมากขึ้น และเขียนในลักษณะเสียดสี 

ในช่วงเวลานี้เอง ทมยันตี ก็ได้เขียนนวนิยายรักเรื่อง ส้ินสวาท5 เป็นเรื่องราวของ พชร 
หนุ่มเจ้าชู้ลูกเศรษฐี กับ มินตรา หญิงสาวที่มาจากสถานสงเคราะห์เด็กกําพร้า เมื่อแต่งงานจนมี
บุตรด้วยกัน 1 คน พชร ก็หันกลับเข้าไปหานิสัยเดิมคือ เจ้าชู้ เสเพล จนต้องสูญเสียมินตราไปใน
ที่สุด ในเรื่อง ส้ินสวาท ทมยันตีได้เขียนโดยให้ พชร เป็นคนเล่าเรื่อง และเล่าผ่านทัศนะของ พชร 
เนื้อเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์สังคมไทย หลังเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  2516 เนื้อเรื่องเริ่มเล่าจากจุด
จบของเรื่องคือ การเสียชีวิตด้วยโรคร้ายของมินตรา และเริ่มย้อนไปถึงเรื่องราวของ พชร ที่มีชีวิต

                                                             
3 ทฤษฎีทางนโยบายด้านการต่างประเทศ อุปมาขึ้นจากลักษณะของเกมไพ่ต่อแต้ม ซ่ึงถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น ๆ ก็จะล้ม

เป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่ ทฤษฎีโดมิโนหมายความว่าถ้าประเทศหนึ่งหันไปใช้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์  จะส่งผลให้ประเทศ

รอบข้างก็จะเอาอย่างตามไปด้วย 
4 กระบวนการต่อต้านผู้มีแนวคิดสังคมนิยมของกลุ่มอนุรักษ์นิยม โดยจะเรียกฝ่ายที่มีแนวคิดสังคมนิยมว่าฝ่ายซ้าย และเรียก

ฝ่ายที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมว่าฝ่ายขวา 
5 วิมล ศิริไพบูลย์, ส้ินสวาท, (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2519). 
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อย่างเสเพล โดย พชร ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์คนรุ่นใหม่ที่เป็นขบวนการฝ่ายซ้ายว่า เป็นการเห่อ
แฟชั่นอย่างหนึ่ง  

รุ่นผมมักจะคลั่งเป็นดารา แต่ทว่า เด็กรุ่นใหม่ชอบเล่นเป็น เช กู วาร่า 
อีกหน่อยพอโตขึ้นก็คงเวทนาตัวเองเหมือนรุ่นผมกระมัง6 

และ พชร ก็ได้พบกับนักศึกษาสาวที่เขาเข้าไปจีบเล่นๆในการพบกันที่การประท้วงที่
สนามหลวง ซึ่งเธอก็ไปช่วยทางบ้านที่เป็นเจ้าของโรงงานที่ขูดรีดกรรมกร หรือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ 
ดร.อรัญญานี อาจารย์มหาวิทยาลัยหัวก้าวหน้าที่ต้องมาตั้งท้องกับลูกศิษย์นักศึกษาฝ่ายซ้าย เนื้อ
เรื่องของเรื่อง ส้ินสวาท ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงออกต่อทัศนคติที่ ทมยันตี มีสถานการณ์ทางสังคม
และการเมืองในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  2516 ซึ่งเป็นการใช้นวนิยายเป็นเครื่องมือในการ
แสดงความคิดเห็นต่อสังคม โดยเนื้อเรื่อง รวมทั้งบุคลิกของตัวละครในเรื่องนี้เป็นการโจมตี
ขบวนการฝ่ายซ้ายของไทย และยังสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ที่ ทมยันตี มีต่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม  
2516 ว่าเป็นเพียงการตื่นของใหม่เท่านั้น 

และหลังจากที่เขียนเรื่อง ส้ินสวาท แล้ว ทมยันตีก็ได้มีผลงานที่มีบทบาทเสนอแนะ
แนวคิดทางการเมืองอีกเรื่องหนึ่ง คือ สตรีหมายเลขหนึ่ง 7 เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและหน้าที่การงานของนายทหารระดับสูง และมหาเศรษฐีของประเทศสมมุติ ชื่อ กราเซีย 
อันเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เรวาตี นางเอกแต่งงานกับ อัสรี 
นายทหารหนุ่มลูกชาวนา ที่มีความทะเยอทะยานต้องการจะเป็นประธานาธิบดี เพื่อให้ภรรยาของ
เขาได้เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อสบช่องจึงใช้กําลังทหารล้มล้างประธานาธิบดีคนเก่าซึ่ง
เป็นพ่อของ วีมาร์ คนรักเก่าของ เรวาตี เมื่อ อัสรี ก้าวขึ้นสู่อํานาจ ก็ถูก วีมาร์ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐี ใช้
อํานาจทางเศรษฐกิจ สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบศรษฐกิจของประเทศ จน อัสรี ต้องลงจาก
บัลลังก์อํานาจ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินระเบิดกลางอากาศ 

นวนิยายเรื่อง สตรีหมายเลขหนึ่ง ของ ทมยันตี นี้ มีเนื้อเรื่องที่ดําเนินไปเรื่องเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตีพิมพ์คร้ังแรกเป็นตอนๆ ในนิตยสารสกุลไทย เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2521 จะเห็นได้ว่าเรื่องราวในเรื่อง สตรีหมายเลขหนึ่ง ดําเนินไปไม่แตกต่าง

                                                             
6 วิมล ศิริไพบูลย์, ส้ินสวาท, (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2519), น. 195. 
7 วิมล ศิริไพบูลย์, สตรีหมายเลขหนึ่ง, (กรุงเทพฯ: บํารุงสาส์น, 2523). 
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จากสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย เพราะการเมืองไทยในช่วงนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหาร
หลายครั้ง ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2514 – 2520 มีการปฏิวัติถึง 4 ครั้ง และเมื่อศึกษาบทบาท
ทางการเมืองของ ทมยันตี ควบคู่ไปด้วยจะพบว่า ในช่วงเวลานั้น ทมยันตี มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
การเมืองระดับสูงมาก และได้ดํารงตําแหน่งสําคัญๆ อาทิเช่น ดํารงตําแหน่งวุฒิสมาชิก และเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบข่าวสาร ในสมัยรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทั้งยังดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

การที่ ทมยันตี ใช้ประเด็นเรื่องอํานาจทางเศรษฐกิจ มาเป็นเงื่อนไขในการทําลายล้าง
อํานาจทางการเมืองของประธานาธิบดี ในนวนิยายเรื่อง สตรีหมายเลขหนึ่ง นั้น แสดงให้เห็นถึง
ทัศนคติที่ ทมยันตี มีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ ว่านอกจาก
พลังทางการทหารการเมืองแล้ว พลังอํานาจทางเศรษฐกิจก็เป็นเงื่อนไขใหม่ที่มีความสําคัญต่อ
ความมั่นคงของอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองอีกด้วย 

สถานการณ์ทางการเมืองในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน (พ.ศ. 2531 - 
2534)นั้นมีผลจากดําเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะใน  กลุ่มประเทศ
อินโดจีน  เช่น การประสานงานให้มีการเจรจาร่วม ระหว่างเขมร 4 ฝ่าย เพื่อยุติการสู้รบ และ
สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประเทศกัมพูชาภายใต้การนําของ สมเด็จนโรดมสีหนุขึ้น นโยบาย
ต่างประเทศของ รัฐบาลของพลเอกชาติชาย มีชื่อเรียกที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ นโยบายเปลี่ยน
สนามรบเป็นสนามการค้า ซึ่งทําให้สังคมไทยเริ่มใส่ใจเพื่อนบ้านที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ทมยันตี เองก็
ได้มีงานเขียนที่กล่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศลาว เอาไว้ในผลงงานเรื่อง รอยอินทร์ 8 และ 
โสมส่องแสง9 ที่ ทมยันตี เขียนโดยใช้นามปากกา โรสลาเรน นั้นกล่าวถึงเรื่องราวการสู้รบของเมือง
สมมุติที่ชื่อ เวียงสรอง เนื้อเรื่องที่ดําเนินไปนั้นทําให้เข้าใจได้ว่า ทมยันตี เขียนทั้ง 2 เรื่องภายใต้
โครงเรื่องของการรู้รบระหว่างลาวฝ่ายขวา และฝ่ายขบวนการปลดปล่อยประเทศลาว รวมถึงการ
สร้างตัวละครเอกชาวไทย คือ คุณริด เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้คร้ังนี้ด้วย ซึ่งเห็นได้ว่าสถานการณ์
การเมืองภายนอกประเทศนั้นมีอิทธิพลต่อการสร้างผลงานของ ทมยันตี ด้วย 

                                                             
8 วิมล ศิริไพบูลย์, รอยอินทร์, (กรุงเทพฯ: บํารุงสาส์น, 2533). 
9 วิมล ศิริไพบูลย์, โสมส่องแสง, (กรุงเทพฯ: บํารุงสาส์น, 2532). 
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ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน) 

หลังจากปี พ.ศ. 2535 บริบทสังคมโลกกําลังเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการล่มสลายของ
ขั้วอํานาจสังคมนิยม และการเจริญเติบโตของอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แพร่ขยายไปทั่วโลก การ
เข้ามาของอุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นได้เข้ามาพร้อมกับระบบเศรษฐกิจในลักษณะทุน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เองส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย เนื่องจาก ตัวเลข
ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนั้น เติบโตถึงกว่า 10 เปอร์เซนต์ต่อปี กระทั่งมี
การคาดหมายโดยทั่วไปว่าประเทศไทยจะเป็น "เสือตัวที่ 5" ของเอเชีย (Fifth Asian Tiger) ต่อจาก 
"4 เสือเศรษฐกิจของเอเชีย" คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน 

หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจจากวิกฤติต้มยํา
กุ้งที่เกิดขึ้นในไทย เป็นผลให้เกิดความกดดันที่มีสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อ
ความผันผวนทางสังคมของไทย ทําให้ผู้คนในสังคมต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ฝืดเคือง เพราะลัทธิบริโภคนิยมและระบบโลกาภิวั ตน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวใน
สังคมไทย ผู้คนต่างเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม ในช่วงที่สังคมไทยกําลังสับสนกับการ
พยายามก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็ได้ มีปรากฏการณ์
อย่างโหยหาอดีตเกิดขึ้นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นละครย้อนยุค ภาพยนตร์ย้อนยุค หรือแม้กระทั่ง
ความสนใจในประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เป็นเพราะ   

ปรากฏการณ์โหยหาอดีต (Nostalgia) โดยมองย้อนกลับไปในอดีตใน
ฐานะของสิ่งที่สวยงาม วันชื่นคืนสุข ซึ่งแตกต่างไปจากสังคมปัจจุบันที่
มีความทุกข์ ทั้งนี้ อดีตที่เพ่งมองนั้น อาจมิใช่อดีตที่เป็นจริงแต่เป็น
อดีตที่เราสร้างหรือจินตนาการขึ้นมาเอง10”     

งานของ ทมยันตี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอุษาคเนย์ เรื่องแรกนั้น คือเรื่อง สุริยวรรมัน11 ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าสุริยวรมัน
ที่ 2 ของกัมพูชา โดยเนื้อเรื่องเน้นไปเกี่ยวกับความรัก และการสร้างปราสาทนครวัด  โดย ทมยันตี 
กล่าวถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา แม้ในเรื่องนี้จะพูดถึง

                                                             
10 กําจร หลุยยะพงศ์,สมสุข หินวิมาน, หลอน รัก สับสน ในหนังไทย, (กรุงเทพฯ: พิมพ์ศยาม, 2552), น. 241. 
11 วิมล ศิริไพบูลย์, สุริยวรรมัน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2539). 
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ความเท่าเทียมกันระหว่างไทยและกัมพูชา แต่ทว่าในบทสัมภาษณ์ ทมยันตี นั้น กลับสะท้อนโลก
ทัศน์การมองตนเองผ่านสายตาที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านอยู่ กล่าวคือ 

เคยมีแต่คนบอกว่า ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ํา
ของไทยไปลอกแบบนครวัดของกัมพูชามา แต่มีใครเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่า 
ในความเป็นจริงแล้วการสร้างของใหญ่ๆ นั้นมันต้องมาจากการสร้างของ
เล็กๆให้เป็นโมเดลก่อน ดิฉันเขียนนวนิยายเรื่องนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า
แท้จริงแล้ว ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้งเหล่านี้ อาจจะเป็นโมเดลให้กับ
ปราสาทใหญ่ๆ อย่างนครวัดก็เป็นได้12   

และสืบเนื่องจากกระแสความสนใจเรื่อง พระสุพรรณกัลยา ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2542 ประกอบกับกระแสภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท ที่กํากับโดย  มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล ก็ได้
ส่งผลทําให้ ทมยันตี เขียนงานเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ข้ึนในปี พ.ศ. 
2545 – 2547 ตามลําดับ โดยงานนวนิยายทั้งสามเรื่องของ ทมยันตี นี้ ได้ถูกนําไปดัดแปลงเป็นบท
ละครโทรทัศน์ เรื่อง กษัตริยา โดยบริษัทกันตนา ในปี พ.ศ. 2546 โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 

จากนั้น ทมยันตี ได้เขียนนวนิยาย ภายใต้นามปากกา ลักษณาวดี เรื่อง สรวงฟ้า 13 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยสร้างเมืองสมมุติขึ้นมาในดินแดนที่ติดต่อกันทางตอนเหนือของพม่า และ
พูดถึงความสัมพันธ์ภายในระหว่างรัฐบาลทหารพม่า และรัฐเล็กรัฐน้อยที่มีปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งการแทรกแซงจากภายนอกคือ จีน ที่หวังเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ธาตุในเขตพื้นที่
ของรัฐฉาน โดย ทมยันตี ได้พยายามสอดแทรกความคิดเรื่องการเมืองเกี่ยวกับการรวมกันเป็น
สมาพันธรัฐ เพื่อต่อต้านอํานาจทั้งจากจีน และจากรัฐบาลทหารพม่าลงไปในเนื้อเรื่องด้วย 

จากพัฒนาการทางการเขียนของนวนิยายของ ทมยันตี ตั้งแต่เริ่มเขียนนวนิยาย
จนถึงปัจจุบันนั้น ทําให้ได้ถึงอิทธิพลของบริบททางสังคมที่มีผลกับงานเขียน ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง
งานเขียน หรือมีผลกับนวนิยายเฉพาะแต่ละเรื่อง บางครั้งสังคมก็มีผลกับนวนิยายของ ทมยันตี 
ในทางตรง คือสังคมเป็ นปัจจัยให้กําเนิดนวนิยายเรื่องนั้น หรือในทางอ้อมที่สังคมค่อยๆ กล่อม

                                                             
12 วิมล ศิริไพบูลย์, ปัจฉิมกถา แห่งสุริยวรรมัน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2539). 
13 วิมล ศิริไพบูลย์, สรวงฟ้า, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2551). 
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เกลาโลกทัศน์ของผู้เขียนให้นําเสนอปัญหานั้นๆ ออกมา จะด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม สังคม
ก็ได้มีผลกับงานเขียนของ ทมยันตี อย่างแยกไม่ออก 

 

3.2 การวิเคราะห์นวนิยายเร่ือง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา 

 

ในการวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ของ ทม
ยันตี ผู้วิจัยใช้กรอบวิธีการวิเคราะห์ 2 วิธี คือ 1. องค์ประกอบและเนื้อหาของนวนิยาย ( Textual 
Analysis) เนื่องจากองค์ประกอบแต่ละส่วนในการประกอบขึ้นเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่ง อาจแสดงให้
เห็นโลกทัศน์ของผู้เขียนผ่านส่วนต่างๆ ของนวนิยาย จึงสามารถทําให้ทราบถึงโลกทัศน์ของ
นักเขียน และคนไทยในการมองเพื่อนบ้าน และ 2. บริบทของนวนิยาย ( Contextual Analysis) ทั้ง
บริบทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขียนนวนิยาย และบริบทางสังคมในเนื้อหาที่ปรากฏในนวนิยาย อาจ
สามารถทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน ผู้เขียน และสังคม ที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นโลกทัศน์
ของนักเขียน และคนไทยในการมองเพื่อนบ้าน สามารถทําให้เราเข้าใจวิธีการมองเพื่อนบ้านของ
คนไทยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า และท้ายที่สุดอาจสามารถสร้างความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้อีกด้วย 

 

เร่ืองย่อนวนิยาย 

กษัตริยา แก้วกษัตริยา 

กษัตริยา 14เป็นเรื่องราวของพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระธิดา ของพระมหาจักรพรรดิและ

พระสุริโยทัยแห่งอยุธยาที่ได้อภิเษกกับพระมหาธรรมราชา ผู้ครองเมืองพิษณุโลก และพระวิสุทธิ

กษัตรีย์เป็นพระราชมารดาของพระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ เรื่องราวใน

กษัตริยาเป็นเริ่มต้นในปี 2106 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยา พระเจ้าบุเรงนอง

                                                             
14 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2545). 
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ได้ส่งพระราชสาสน์มาขอช้างเผือกซึ่งเป็นนัยยะของการเริ่มต้นการทําสงคราม ทางอยุธยาเห็นว่า

เป็นการเสียเกียรติทําให้พระมหาจักรพรรดิได้ตัดสินพระทัยปฏิเสธคําขอของพระเจ้าหงสาวดีไป 

ทําให้สงครามระหว่างหงสาวดีและอยุธยาเริ่มต้นขึ้น โดยพม่ายกเข้ามาตีทางเหนือทําให้พิษณุโลก

ต้องรับศึกก่อน เมื่อพระมหาธรรมราชาต้านกองทัพของพระเจ้าหงสาวดีไม่ไหวจึงยอมอ่อนน้อมต่อ

พระเจ้ากรุงหงสาวดี ทําให้พระวิสุทธิกษัตรีย์กริ้วมากและความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรรมราชา

กับพระวิสุทธิกษัตรีย์จึงร้าวฉานนับแต่นั้นเป็นต้นมา พระมหาธรรมราชาเข้าร่วมกับกองทัพพระเจ้า

หงสาวดีลงมาตีอยุธยา เมื่อทางอยุธยาสู้กําลังกองทัพหงสาวดีไม่ไหวจึงยอมแพ้  และได้ถวายพระ

ราเมศวรไปยังหงสาวดีด้วยแต่พระราเมศวรประชวรส้ินพระชนม์ระหว่างทางไปหงสาวดี ต่อมาพระ

เจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งศรี สัตนาคตหุตล้านช้างได้ส่งพระราชสา นส์มาสู่ขอพระเทพกษัตรีย์ 

พระธิดาองค์เล็กในพระมหาจักรพรรดิไปเป็นพระอัครมเหสี แต่ทางอยุธยาได้ส่งพระแก้วฟ้าไปแทน

เมื่อไปถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ส่งตัวพระแก้วฟ้าคืนกลับมา พระมหาจักรพรรดิ จึงต้องส่ง

พระเทพกษัตรีย์ไปตามคําขอแต่พระมหาธรรมราชาได้มีใบบอกไปหงสาวดี ทําให้พระเจ้าบุเรงนอง

จึงส่งกองทัพมาชิงตัวพระเทพกษัตรีย์ไปยังหงสาวดี ทําให้พระมหินทรา อุปราชอยุธยากริ้วมากจึง

สมคบกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเข้าล้อมตีเมืองพิษณุโลก แต่ก็ไม่สามารถตีเอาเมืองพิษณุโลกได้  

เมื่อเสร็จศึกครั้งนี้พระมหาธรรมราชาได้นําพระนเรศวรไปเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีบุเรง

นองจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระศรีสรรเพชญ์ ครองเมืองพิษณุโลกภายใต้อํานาจของหงสาวดี เมื่อข่าว

นี้ไปถึงอยุธยาพระมหาจักรพรรดิจึงรับสั่งให้พระมหินทราไปนําตัวพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระสุพรรณ

กัลยา และพระเอกาทศรถ จากเมืองพิษณุโลกลงมายังอยุธยา เมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าหงสาวดี

บุเรงนองจึงยกทัพมายังอยุธยาโดยมีพระมหาธรรมราชาร่วมทัพมาด้วย กองทัพพระเจ้าบุเรงนอง

ล้อมกรุงศรีอยุธยาได้ในขณะเดียวกันพระมหาจักรพรรดิก็เริ่มประชวรและสวรรคต พระมหินทราจึง

ขึ้นครองอยุธยาต่อ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองล้อมอยุธยาอยู่นานก็ยังตีเอาไม่ได้ จึงออกอุบายส่ง

พระยาจักรี ข้าทหารเก่าของพระราเมศวรที่ถูกนําตัวไปหงสาวดีในสงครามคราวก่อนไปเป็นไส้ศึก 

พระมหินทราหลงเชื่อว่าพระยาจักรีจะกลับมาช่วยอยุธยาจริงจึงยกให้เป็นแม่ทัพรบกับกองทัพพระ

เจ้าหงสาวดี แต่พระยาจักรีกลับวางอุบายศึกให้อยุธยาอ่อนแอลงและปร ะกอบกับที่พระมหินทรา

สั่งประหารพระศรีเสาวราช พระโอรสองค์หนึ่งของพระมหาจักรพรรดิที่มีความสามารถในการรบก็
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ยิ่งทําให้อยุธยาอ่อนแอลงอีก ในที่สุดกองทัพพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็ตีเอาอยุธยาได้ในวัน

อาทิตย์ เดือนเก้า แรม 11 ค่ํา ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2112  กองทัพพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองพักอยู่

ในกรุงศรีอยุธยาตลอดฤดูฝน ทางหงสาวดีแต่งตั้งพระมหาธรรมราชาขึ้นครอง กรุงศรีอยุธยา พระ

มหาธรรมราชาได้ถวายพระสุพรรณกัลยาแด่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง 

 

แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน  

แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 15 พระสุพรรณกัลยาถูกถวายแด่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง 

หลังจากกองทัพของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองออกจากอยุธยาแล้ว พระสุพรรณกัลยาจึงถูกนําตัว

ติดไปทําศึกกับกรุงศรีสัตนาคตหุตล้านช้างด้วย แต่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทิ้งเมืองหนีไป พระ

เจ้าหงสาวดีจึงมีรับสั่งให้กวาดต้อนชาวเมืองและทรัพย์สมบัติที่เหลือกลับไปยังกรุงหงสาวดี 

ที่หงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองโปรดให้สร้างตําหนักแบบอยุธยาประทานพระสุพรรณ

กัลยา และพระสุพรรณกัลยาได้พบกับพระเทพกษัตรีย์ที่ขณะนี้รับราชการอยู่ในตําหนักของพระ

มเหสีจันทาวี พระมเหสีตําหนักเหนือในพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง โดยพระมเหสีจันทาเทวีนี้คือ

พระธิดาพระเจ้าอังวะและเป็นพระมารดาของ พระนางเมงเกงสอ พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ใน

พระเจ้าบุเรงนอง เหตุนี้ทําให้พระสุพรรณกัลยามีสายมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับตําหนักเหนือด้วย พระ

สุพรรณกัลยาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าบุเรงนอง ทําให้พระอัครมเหสีตะเกงจีไม่พอพระทัยนัก 

หลังจากมาประทับที่หงสาวดีได้ระยะหนึ่งพระสุพรรณกัลยาได้พบกับพระนเรศวรซึ่งขณะนั้น

ประทับอยู่ที่หงสาวดีด้วย แต่ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้พบกันบ่อยนักเนื่องจากพระสุพรรณกัลยานั้น

เป็นข้าบาทบริจาริกาในพระเจ้าบุเรงนองจึงต้องอยู่ในเขตพระราชฐานฝ่ายใน ในที่สุดพระสุพรรณ

กัลยาก็ทรงครรภ์ทําให้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองดีพระทัยมากจึงแต่งตั้งพระสุพรรณกัลยา ให้มียศ

เป็นมีพะยาเง หรือพระมเหสีเล็กซึ่งมีตําแหน่งสูงกว่าบาทบริจาริกาที่เรียกว่า โกละดอ แต่ก็ไม่สูง

เท่ากับตําแหน่งพระมเหสี มีบันทึกถึงพระสุพรรณกัลยาในพงศาวดารฉบับมหาสีตูว่า “มีพะยาเง 

                                                             
15 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2546). 
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อะเมี้ยวโยง” หมายถึงพระมเหสีเล็ก ผู้มีความเชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์ของตน เมื่อพระสุพรรณกัลยาทรง

ครรภ์ครบกําหนดก็ประสูติพระธิดานามได้รับการขนานพระนามว่า เมงอทเว  

พระนเรศวรทรงตัดสินพระทัยหนีกลับอยุธยา ทําให้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกริ้วแต่

ก็ไม่ได้ส่งกองทัพไปติดตาม พระสุพรรณกัลยายังคงเป็นคนโปรดของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

ตลอดมาจนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ในปี 2124 พระสุพรรณกัลยานั้นยังดํารงยศเป็น มี

พะยาเง เพราะเข้ารับราชการในพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง พระสุพรรณกัลยา ส่งพระธิดาเมงอทเว

ไปประทับที่ตําหนักของอดีตพระมเหสีจันทาเทวีแทน เพราะอิทธิพลของพระนางเมงเกงสอนั้น

พอจะคุ้มครองพระธิดาเมงอทเวได้ พระสุพรรณกัลยาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านันทบุเรงจึง

มักจะทราบข่าวความเป็นไปในราชสํานักหงสาวดีเสมอๆ ทําให้พระองค์เป็นสายข่าวที่ส่งต่อข่าวไป

ยังราชสํานักอยุธยาโดยใช้ มณีจันทร์ เจ้าหญิงมอญที่มารับราชการอยู่กับพระองค์เป็นคนส่งข่าว 

ต่อมามีศึกระหว่างหงสาวดีและอยุธยา เจ้าอุปราชหงสาวดีแพ้กลับมาทําให้พระสุพรรณกัลยาถูก

กริ้วและโดนกักบริเวณห้ามไม่ให้คนเข้าออกตําหนัก แต่เพราะพระสุพรรณกัลยาทรงครรภ์อีกครั้ง

ทําให้พระเจ้านันทบุเรงหายกริ้ว เมื่อพระสุพรรณกัลยาทรงครรภ์ครบกําหนดก็ประสูติพระโอรส 

หลังจากนั้นพระนางเมงเกงสอได้อภิเษกกับพระเจ้าตองอูไปแล้วก็มีสารมายังพระเจ้านันทบุเรงเพื่อ

ขอตัวพระมารดา พระเทพกษัตรีย์ และพระธิดาเมงอทเวไปประทับที่ตองอู พระเจ้านันทบุเรงตัดสิน

พระทัยอนุญาตตามคําขอของพระนางเมงเกงสอ พระสุพรรณกัลยาและพระธิดาจึงต้องจากกันทํา

ให้พระสุพรรณกัลยาทรงเสียพระทัยมาก แต่ก็ตัดสินพระทัยให้พระธิดาไปเพื่อความปลอดภัย

เพราะขณะนั้นกําลังจะเกิดศึกระหว่างหงสาวดีและอยุธยา หลังจากศึกหงสาวดีและอยุธยาครั้งนั้น

พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์ในการทํายุทธหัตถีกับพระนเรศวร ทําให้พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง

กริ้วจนบันดาลโทสะฟันพระสุพรรณกัลยากับพระโอรสสิ้นพระชนม์ ต่อมาพระเจ้านันทบุเรงไม่

อาจจะปกครองหงสาวดีได้จึงสละราชสมบัติให้พระเจ้าตองอู แล้วเสด็จไปประทับยังตองอูกับพระ

นางเมงเกงสอ และถูกพระสังขทัตพระโอรสพระนางเมงเกงสอปลงพระชนม์ 
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อธิราชา พระนเรศวรเจ้าแห่งเผ่าไทย 

อธิราชา16กล่าวเรื่องราวการทําสงครามในสมัยพระนเรศวร คือหลังจากที่พระนเรศวร

ทรงหนีมาจากหงสาวดีก็กลับมาประทับยังพิษณุโลกกับพระวิสุทธิกษัตริย์เพื่อเตรียมไพร่พลให้

พร้อมในการป้องกันบ้านเมือง ซึ่งในขณะนั้นกองทัพเขมรมักจะยกมาโจมตีหัวเมืองทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกอยู่บ่อยๆ จนกระทั่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสวรรคตในปี 

2124 พระนเรศวรจึงไปถวายพระเพลิงพระบรมศพและถวายบรรณาการแด่พระเจ้าหงสาวดี

พระองค์ใหม่ยังกรุงหงสาวดี พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงจึงมีบัญชาให้พระนเรศวร พระมหาอุปราชา

เมงเยจอชวา และพระสังขทัตเสด็จไปตีเมืองคังที่แข็งเมืองไม่ยอมมาถวายบรรณาการ กองทัพพระ

นเรศวรมีชัยชนะในสงครามเมืองคังทําให้พระมหาอุปราชาเมงเยจอชวาเสียพระพักตร์ ต่อมาพระ

เจ้านันทบุเรงทําศึกกับอังวะและยกทัพข้ึนไปด้วยพระองค์เองโดยให้พระมหาอุปราชาเมงเยจอชวา

รั้งเมืองหงสาวดีไว้ โดยวางแผนไว้ว่าหากพระนเรศวรยกทัพล้ําเข้ามาเมื่อใดก็ให้กําจัดเสียโดยพระ

มหาอุปราชาเมงเยจอชวา จึงให้พระยาเกียรติ พระยาราม ขุนนางมอญลอบปลงพระชนม์พระ

นเรศวรที่เมืองแครง แต่แผนนี้รั่วไหลเพราะพระยามอญทั้ง 2 ได้นําเรื่องนี้ไปบอกแก่มหาเถรคันฉ่อง 

พระเถระชาวมอญ เมื่อพระนเรศวรทรงทราบเรื่องโดยตลอดจึงประกาศอิสรภาพจากการเป็น

เมืองขึ้นของหงสาวดีที่เมืองแครงในปี 2127 

หลังจากประกาศอิสรภาพแล้วพระนเรศวรได้กวาดต้อนชาวมอญข้ามแม่น้ําสะโตง 

ทางกรุงหงสาวดีทราบข่าวจึงส่งกองทัพมาติดตามโดยมีสุรกรรมาเป็นนายทัพ พระนเรศวรจึงทรง

พระแสงปืนต้นยิงข้ามแม่น้ําสะโตงถูกสุรกรรมาตาย ทําให้กองทัพพม่าที่ติดตามถอยกลับหงสาวดี 

พระนเรศวรกวาดต้อนชาวมอญกลับมายังพิษณุโลกแล้วจึงตัดสินพระทัยทิ้งเมืองพิษณุโลกให้เป็น

เมืองร้างและพาไพร่พลลงไปยังอยุธยาเพราะรู้ว่าต้องรับศึกจากหงสาวดี ซึ่งศึก ก ับหงสาวดีในครั้ง

นั้นมีพระยาพะสิมเป็นทัพหน้า กองหนุนจากเชียงใหม่ของพระเจ้าอนรธาเมงสอ และกองทัพพระ

มหาอุปราชา แต่ก็ไม่อาจะตีหักเอาอยุธยาได้เพราะพระนเรศวรใช้วิธีรบแบบกองโจรและทรงเข้า

                                                             
16 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2546). 
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ปล้นค่ายหงสาวดีด้วยพระเอง กองทัพของหงสาวดีล้อมอยุธยาอยู่ 7 เดือนจึงเลิกทัพกลับไปเพราะ

กําลังพลเจ็บป่วย และขาดแคลนเสบียง 

เมื่อเสร็จศึกหงสาวดีแล้ว พระนเรศวรก็ยกทัพไปตีเมืองละแวกในปี 2130 กวาดต้อน

ชาวเขมรเข้ามาเป็นไพร่พลของอยุธยา และในปี 2133 พระมหาธรรมราชาสวรรคต พระสุพรรณ

กัลยาจึงให้ มณีจันทร์ เจ้าหญิงมอญที่เป็นนางสนองพระโอษฐ์เชิญเครื่องขมามาถวายพระบรมศพ

ยังอยุธยา และมีรับสั่งให้มณีจันทร์ถวายตัวเข้าไปรับราชการในพระวิสุทธิกษัตรีย์ ภายหลังพระ

นเรศวรจึงอภิเษกเจ้าหญิงมณีจันทร์ ขึ้นเป็นพระมเหสีเฉลิมพระนามว่า มณีรัตนา  

ปลายปี 2133 พระมหาอุปราชาเมงเยจอชวายกทัพมาตีอยุธยาแต่ล้อมกรุงได้ราว 5 

เดือนเศษก็ต้องพ่ายแพ้ยกทัพกลับ จนกระทั่งปี 2135 พระมหาอุปราชาเมงเยจอชวาก็ยกทัพ

กลับมาใหม่ตามบัญชาของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง และในสงครามครั้งนี้การรบติดพันทําให้

บรรดาแม่ทัพตามไปไม่ทัน พระนเรศวร กับพระเอกาทศรถจึงติดในวงล้อมพม่า พระนเรศวรกับพระ

มหาอุปราชาเมงเยจอชวาได้กระทํายุทธหัตถีกัน ผลปรากฏว่าพระนเรศวรทรงฟันพระมหาอุปราชา

เมงเยจอชวาสิ้นพระชนม์กับคอช้าง ทําให้กองทัพพม่าแตกพ่ายกลับไปยังหงสาวดี เมื่อเสร็จศึก

พระนเรศวรจะลงโทษแม่ทัพทั้งหลาย แต่สมเด็จพระพนรัตน์ได้ทูลขอไว้ พระนเรศวรจึงโปรดให้ไปตี

มะริดและทวายมาถวายเป็นการแก้ตัว 

หลังจากเสร็จศึกหงสาวดีปี 2135 ไม่นานนักพระวิสุทธิกษัตรีย์ก็สิ้นพระชนม์ พระ

นเรศวรทรงยกทัพไปตีละแวกในปี 2136 จนได้รับชัยชนะและกวาดต้อนผู้คนเข้าสู่อยุธยาอีกครั้ง 

หลังจากนั้นบรรดาหัวเมืองมอญที่เคยขึ้นต่อหงสาวดีก็เข้ามาสวามิภักดิ์กับอยุธยา ปี 2138 พระ

นเรศวรยกกองทัพไปยังกรุงหงสาวดีเข้าโจมตีหงสาวดีไม่ได้ พระนเรศวรจึงยกทัพไปอีกครั้งในปี 

2141 โดยครั้งนี้ทั้งตองอูและยะไข่เข้าร่วมตีหงสาวดีด้วย แต่เพราะพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรง

สละราชสมบัติให้พระเจ้าตองอู ทําให้กองทัพตองอูกลับไป กองทัพยะไข่จึงเข้าปล้นเมืองหงสาวดี

ก่อนที่กองทัพของพระนเรศวรจะมาถึง ทําให้พระนเรศวรตามไปตีตองอูจนกระทั่งต้องเลิกทัพกลับ

เพราะขาดแคลนเสบียงในปี 2143 หลังจากนั้นพระเจ้าอนรธาเมงสอแห่งเชียงใหม่ก็เข้ามา

สวามิภักดิ์ต่ออยุธยา  
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อยุธยาว่างศึกจนกระทั่งปี 2147 พระนเรศวรจะเสด็จไปตีอังวะอีกครั้งโดยจะไปรวม

พลที่เชียงใหม่ แต่คร้ังเสด็จขึ้นถึงเมืองหางก็ประชวรฝีจนสิ้นพระชนม์ที่เมืองหางในปี 2148 พระ

เอกาทศรถจึงเลิกทัพนําพระบรมศพคืนอยุธยา รวมเวลาครองราชย์ของพระนเรศวรทั้งสิ้น 15 ปี 

 

3.3 วิเคราะห์นวนิยายเร่ือง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา โดยใช้
องค์ประกอบนวนิยาย และเน้ือหาของนวนิยาย (Texual Analysis) 

 

แก่นเร่ือง (Theme) 

นวนิยายเรื่องกษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นั้น เป็นนวนิยายที่ผู้แต่ง 
คือ ทมยันตี มีเจตนาจะแต่งให้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน ดังนั้นทั้งนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ จึงมีแก่น
เรื่องเดียวกัน คือ เน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกรักชาติ และสํานึกถึงการเสียสละของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังที่ยกมาประกอบไว้ในปกในของนวนิยาย ความว่า 

‘กษัตริยา’ เรื่องราวของสองขัตติยนารี และสามบูรพกษัตริย์ไทย 
สมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศ
รถ ผู้พร้อมเผชิญกับชะตากรรมอันสูญสิ้นทุกอย่าง 

หนึ่งขัตติยนารีคือองค์ ‘พระวิสุทธิกษัตรีย์ ’ หัวใจของแม่ร้าวราน
ปานไหน พระหทัยของพระนางเธอรวดร้าวยิ่งกว่า ความเจ็บปวดราวนิ
รันดร์ ต้องยอมส้ินรัก..เสียลูก เสื่อมพระเกียรติยศ หากที่ไม่ยอมสูญสิ้น
..คือความหวังของแผ่นดิน พระนางเธอ..รอเวลาถึงสามสิบปี 
พุทธศักราช ๒๑๔๒ สมเด็จพระนเรศวรเหยียบหงสาวดี 

อีกขัตติยนารี จํายอมจากแผ่นดินอยุธยาไปทําหน้าที่สําคัญ ใน
เงื้อมมืออริราชศัตรู..หงสาวดี ‘หน้าที่ ’ ที่ดุจรอยต่อประวัติศาสตร์ อัน
แทบจะลบเลือนไปจากใจไทย 
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   สุพรรณกัลยา ขัตติยนารี ผู้ทรงโฉม  
 พระฉวี ปนสุวรรณ อันเฉิดฉาย  

   ย่างพระบาท เสด็จลับ มิคืนคลาย  
   ทิ้งพระนาม ให้จารไว้ มิลืมเลือน ! 

ทุกพระองค์ทรงเห็น..หยดเลือดกระเซ็นซ่านทุกแห่งหน ทุก
พระองค์ทรงเห็น..น้ําตาปนหยดเลือดทุกเม็ดดิน น้ําตาที่อาบหน้า แม้
จะแห้งเหือดก็ยังเหลือคราบน้ําตา “วันนี้..มิใช่วันของเรา วันใด..วัน
ของเรา เราจักเอาคืน !” พุทธศักราช ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งอุทกธาราเหนือพสุธา ประกาศ
อิสรภาพ ณ เมืองแครง!17 

จากแก่นเรื่องที่ ทมยันตี ต้องการนําเสนอดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ที่ผู้เขียนมี
ต่อเพื่อนบ้าน และสังคมไทยได้หลายประการด้วยกัน เช่น 

1. ผู้เขียนมีทัศนคติต่อเพื่อนบ้าน คือ พม่า ในฐานะศัตรูผู้มารุกรานไทย สังเกตได้จาก
การที่ผู้เขียนได้สร้างภาพลักษณ์ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมของกองทัพพม่า และอ่อนด้อยกว่าไทยใน
เรื่องความรู้ความสามารถ ผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่เป็นฝ่ายไทย 

2. ผู้เขียนมีโลกทัศน์ที่เน้นให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสํานึกในพระ
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เขียนได้เน้นให้ผู้อ่านสํานึกถึงความเสียสละที่
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของราษฎร 

จากทั้ง ประการข้างต้นดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ปรากฏ
ผ่านแก่นเรื่อง (Theme) แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์โดยตรงของผู้เขียน หากแต่ในขณะเดียวกันก็กลับ
พบโลกทัศน์โดยนัย ซึ่งผู้เขียนอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม พบว่า ผู้เขียนได้ใช้โวหารเปรียบเทียบ
ให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพว่า อยุธยาคือ แผ่นดินแห่งความสงบสุข และกษัตริย์แห่งอยุธยานั้นพยายาม
ที่จะธํารงรักษาบ้านเมืองไว้ให้อยู่เป็นปึกแผ่น มากกว่าการที่จะพยายามรักษาพระราชอํานาจของ
ตน แตกต่างจากประเทศพม่าที่เป็นแผ่นดินที่มีความแตกร้าวภายใน และกษัตริย์ของพม่าก็
พยายามรักษาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง การเปรียบเทียบดังกล่าวนี้แม้จะไม่ได้กล่าวอย่าง
                                                             

17 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545). 
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ตรงไปตรงมา แต่ได้ใช้การอธิบาย พรรณนา ซึ่งแสดงออกถึงการให้ภาพของประเทศพม่า และคน
พม่าในแง่ลบ แม้ว่าในความเป็นจริง ประเทศพม่าจะมีสงครามภายใน และความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์ แต่การใช้โวหารเปรียบเทียบของผู้เขียนเช่นนี้ก็ได้แสดงออกซึ่งโลกทัศน์ในการมองประเทศ
เพื่อนบ้านว่าด้อยค่ากว่า นอกจากนี้แล้ว การให้ความหมายและการให้คุณค่าในลักษณะดังกล่าว
ของผู้เขียนเมื่อเชื่อมโยงกับชื่อเรื่อง คือ กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ก็เป็นการ
ตอกย้ําให้เห็นถึงแนวความคิดดังกล่าวของผู้เขียนที่มีต่อเพื่อนบ้าน และโครงเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

โครงเร่ือง (Plot) 

นวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา แม้นวนิยายทั้ง 3 เรื่องจะ

เป็นเรื่องเดี่ยวๆที่แยกออกจากกัน เนื่องจาก กษัตริยา เป็นเรื่องราวของพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระ

มารดาสมเด็จพระนเรศวร แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน เป็นเรื่องของพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางเธอ

ของสมเด็จพระนเรศวร และ อธิราชา เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวร โครงเรื่องของนวนิยาย

ทั้ง 3 เรื่องนี้ ใช้โครงเรื่องหลัก ( Main Plot) เดียวกัน แต่ผู้เขียนคือ ทมยันตี ได้เพิ่มโครงเรื่องย่อย 

(Sub Plot) ที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยการเล่าเรื่องแยกออกเป็นนวนิยายทั้ง 3 เล่ม และใช้ตัวละคร 3 ตัว 

เป็นตัวดําเนินเรื่องในแต่ละเล่ม แต่ทุกโครงเรื่องย่อยนั้นก็สอดประสานกับโครงเรื่องใหญ่อย่างมี

สัมพันธภาพ ทมยันตี ได้กล่าวในคํานําของเรื่อง กษัตริยา ว่า 

การเขียนจะแบ่งเป็นสองเรื่องคือ กษัตริยา และอธิราชา ที่มี

เหตุการณ์ต่อเนื่องกัน โดยใน กษัตริยา จะดําเนินเรื่องหลักของ“พระวิ

สุทธิกษัตรีย์” และ “พระสุพรรณกัลยา” ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่

ของพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีย์  

กษัตริยา ภาคหนึ่ง “แก้วกษัตริยา” หลักของเรื่องคือ พระวิสุทธิ

กษัตรีย์ ภาคสอง “แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน” หลักของเรื่องคือ พระ

สุพรรณกัลยา กับ อธิราชา (ถ้าคนเขียนไม่ท้อเสียก่อน เหมือน “ร่ม

ฉัตร” ซึ่งทิ้งเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ยัง “อยาก” จะเขียน คือ “ปฏิวัติ 2475” 

ไว้) เรื่องนี้คนเขียนตั้งใจจะดําเนินเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรควบคู่

กับพระเอกาทศรถ  



61 

สามพระองค์พี่...น้อง 

พระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร พระเอกาทศรถ 

ที่ทรงมีคุณูปการแก่ชาติไทยอย่างใหญ่หลวง 

ฉะนั้น ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้สนใจอ่าน “กษัตริยา” และ

ช่วยกันสนใจประวัติศาสตร์ชาติของตนเอง...ลําต้นแห่งชาติไทยจะงาม

แค่ใดก็ตาม 

ต้องมี “ราก” และ “เหง้า” ของเรา18 

จากคํานําของหนังสือเรื่อง กษัตริยา ของทมยันตี นั้น จะเห็นได้ว่า การวางโครงเรื่อง

ของผู้เขียนนั้นคือ การวางโครงเรื่องหลัก ( Main Plot) ให้นวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่ง

แผ่นดิน และอธิราชา เป็นเรื่องเดียวกัน คือ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความ

เกี่ยวข้องกับประเทศพม่าในช่วงพ.ศ. 2106 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2112 

จนกระทั่งสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี พ.ศ.2148 

จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นความ

เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านสถานการณ์ของตัวละครเอกของทั้ง 3 เรื่อง โดยตัวละครเอก

ทั้ง 3 นั้น เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ แต่ ทมยันตี ได้จินตนาการบุคลิก ลักษณะตัว

ของละคร เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของงานเขียนประเภทนวนิยาย คือ เรื่อง กษัตริยา ทมยันตี 

ได้เลือกใช้ตัวพระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็นตัวละครเอกในการดําเนินเรื่อง ในเรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 

มีพระสุพรรณกัลยา เป็นตัวละครเอก และเรื่อง อธิราชา พระนเรศวรเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ซึ่ง

เรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครเอกทั้ง 3 ตัวนี้ แม้จะถูกเขียนแยกออกเป็นเรื่องเดี่ยว แต่ก็ได้

ดําเนินไปอย่างสัมพันธ์กัน และสถานการณ์ในชีวิตของตัวละครเอกทั้ง 3 ตัวนี้ ก็ดําเนินควบคู่ไปกับ

เหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยและพม่า เท่ากับว่านวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้มีโครงเรื่องใหญ่ 

(Main Plot) คือ สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับพม่า ทับซ้อนอยู่กับโครงเรื่องย่อย ( Sub 

Plot) คือ ชีวิตของตัวละครเอกในเรื่องทั้ง 3 เรื่อง เพราะฉะนั้นจึงสามารถอธิบายได้นวนิยายเรื่อง 
                                                             

18 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545). 
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กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา มีเรื่องที่เป็นโครงเรื่องใหญ่ ( Main Plot) และโครง

เรื่องย่อย (Sub Plot) ช่วยส่งเสริมกันให้ดําเนินไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และยังช่วยสนับสนุนเหตุผล

การตัดสินใจของตัวละครอีกด้วย 

โครงเรื่องนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ที่ ทมยันตี ใช้

นั้นมีลักษณะโครงเรื่องของความขัดแย้ง คือเปิดเรื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างไทยกับพม่า ก่อนที่

จะนําไปพบจุดหักเหต่างๆของเรื่อง แล้วในที่สุดผู้เขียนก็ค่อยๆคลี่คลายปมปัญหา และในที่สุดก็พบ

กับจุดคลี่คลายของเรื่องคือ การที่ไทยหลุดจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในรัชสมัยของพระนเรศวร 

โครงเรื่องลักษณะนี้พบในนวนิยายไทยที่กล่าวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่

น่าสนใจคือทางออกของนวนิยายในตอนท้าย ที่ผู้เขียนได้สร้างให้ตัวละครมีการตัดสินใจซึ่งนําไปสู่

จุดสุดข้ัน (Climax) ของเรื่อง แสดงถึงโลกทัศน์ของผู้เขียนที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะกล่าว

รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อต่อไป 

ตัวละครและบทสนทนา (Character and Dialog) 

เนื่องจากนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา แสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และพม่า ดังนั้นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ จึง

เป็นตัวละครที่เป็นไทย และพม่า ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันดังที่ปรากฏในเรื่อง โดยผู้วิจัยได้แบ่งตัว

ละครในนวนิยายเรื่องนี้ตามเชื้อชาติของตัวละครในฐานะที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ ดังนี้ 

1. ตัวละครชาวไทย 

ตัวละครสําคัญในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา มีตัว

ละครคือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร ตัวละครทั้งหมดเป็นคนไทย และเป็น

บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ โดย ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกของตัวละครข้ึนมา ให้มีจุดร่วม

คือทัศนคติที่มีต่อประเทศพม่าในแง่ลบ เนื่องจากผู้เขียนเป็นคนไทยจึงสร้างสรรค์บุคลิกของตัว

ละครเหล่านี้ให้ปรากฏร่องรอยของการมองเพื่อนบ้านด้วยการใช้สายตาของตนเองเป็นศูนย์กลาง 

และมองผู้อ่ืนด้อยกว่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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พระวิสุทธิกษัตรีย์ 

พระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระมหาจักรพรรดิ และพระสุริโยทัย พระวิสุทธิกษัตรีย์ได้

อภิเษกกับพระมหาธรรมราชา เจ้าเมืองพิษณุโลก มีพระโอรส พระธิดา รวม 3 พระองค์ คือ พระ

สุพรรณกัลยา พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ พระวิสุทธิกษัตรีย์ต้องสูญเสียพระมารดา คือ พระ

สุริโยทัย ไปในสงครามที่ทุ่งมะขามหย่อง จากนั้นก็สูญเสียพระโอรส พระธิดา รวมทั้งพระขนิษฐา 

คือ พระเทพกษัตรีย์ ไปเป็นองค์ประกันยังหงสาวดี โดยตลอดพระชนม์ชีพนั้น พระวิสุทธิกษัตรีย์

ทรงพยายามอดทนเพื่อดํารงศักดิ์แห่งความเป็นกษัตริย์ไว้โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้หงสาวดี ทําให้ทรง

มีความคิดขัดแย้งกับพระสวามีคือ พระมหาธรรมราชา  

ทมยันตี ได้สร้างพระวิสุทธิกษัตรีย์ให้เป็นตัวละครตัวแบน (Flat Character) ภาพรวม

ของพระวิสุทธิ์กษัตริย์เป็นคนดี และพยายามปกป้องบ้านเมืองตามแนวทางที่ชนชั้นกษัตริย์พึงทํา 

คุณสมบัติของตัวละครพระวิสุทธิกษัตรีย์จึงเพียบพร้อม และไม่มีข้อบกพร่อง โดย ทมยันตี ได้ให้คํา

นิยามบุคลิกของพระวิสุทธิกษัตรีย์ไว้ว่า 

เด็ดเดี่ยว ตามสาย พระโลหิต 

เด็ดขาด ทรงสิทธิ์ กล้าหาญ  

ใจเด็ด เช่นดาบ รอนราญ 

ใจแข็ง เปรียบปาน แท่งศิลา19 

สืบเนื่องจากคํานิยามบุคลิกของพระวิสุทธิกษัตรีย์ ทมยันตี ได้สร้างตัวละครนี้ให้มี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1.1  เป็นแม่ที่ดี 

พระวิสุทธิกษัตริย์นั้นเป็นพระมารดาพระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร และพระเอกาทศ

รถ จึงต้องเป็นผู้ที่คอยอบรมพระโอรส พระธิดาให้มีพระจริยวัตรงดงาม และเข้มแข็งเพื่อเป็น

                                                             
19 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545). 
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กษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองได้ต่อไป แต่แม้จะมีสถานะเป็นกษัตริย์แต่พระวิสุทธิกษัตรีย์ก็พยายาม

ที่จะอบรมพระโอรส พระธิดา ถ้าหากทําผิดก็จะทรงลงโทษ เพราะพระวิสุทธิกษัตรีย์มีรับสั่งว่า “แม่

ก็ถือเหมือนกันว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี”20 

ทมยันตี ได้สร้างตัวละคร พระวิสุทธิกษัตรีย์ ให้มีความเป็นแม่ที่ดี คือ อบรมส่ังสอน

ลูกให้เป็นคนดี ซึ่งบทบาทนี้ของพระวิสุทธิกษัตรีย์เป็นไปเพื่อสอดรับ ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็น

ผู้ได้รับการอบรมที่ดีของตัวละครพระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร และพระเอกาทศรถ  

1.1.2 เป็นภรรยาที่ดี 

แม้พระวิสุทธิกษัตรีย์จะทรงดํารงยศเป็นพระเจ้าลูกเธอในพระมหาจักรพรรดิ กษัตริย์

ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่ออภิเษกกับพระมหาธรรมราชาแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้วางองค์เป็น

พระธิดากษัตริย์อยุธยา แต่ทรงให้เกียรติพระสวามีด้วยการไม่วางอํานาจเหนือพระสวามี แม้กระทั่ง

ยามที่ไม่พอพระทัย  

ต่อหน้าผู้คนทั้งปวง จะแค่ขมวดพระขนง ทอดพระเนตรนิ่งๆ โดย

ไม่มีรับสั่ง จนกระทั่งสู่ที่รโหฐานแหละ21 

ตัวละครพระวิสุทธิกษัตรีย์ ถูก ทมยันตี สร้างให้เป็นไปตามคุณสมบัติของสตรีไทยที่ดี 

คือ เป็นผู้ที่เคารพ และให้เกียรติสามีเสมอ ซึ่งลักษณะนิสัยนี้ของพระวิสุทธิกษัตรีย์ก็ช่วยส่งเสริม

ภาพความเป็นกุลนารีชั้นสูงของตัวละครเองด้วย 

1.1.3 เป็นผู้ที่เข้าใจเล่ห์กลทางการเมืองเป็นอย่างดี 

พระวิสุทธิกษัตรีย์เมื่อดํารงพระยศเป็นพระสวัสดิราชนั้น พระบิดาคือ พระมหา

จักรพรรดิ ต้องทรงเผชิญภัยทางการเมืองในสมัยของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จนต้องผนวช ทําให้พระ

วิสุทธิกษัตรีย์ได้ทรงรับรู้เรื่องราวความซับซ้อนทางการเมืองในราชสํานักอยุธยาเป็นอย่างดี  

                                                             
20 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545)., น. 28. 
21 เพ่ิงอ้าง, น. 29. 
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ยามราชภัยมาถึงพระองค์ พระบิดาต้องลี้ออกทรงผนวช พระ

มารดาต้องเก็บกักพระองค์พร้อมพระโอรส พระธิดา ให้สงบเสงี่ยม

เจียมพระองค์เป็นที่สุด 

พลาดเมื่อใด “เสียหัว” ทั้งสิ้น22  

และ 

ในฐานะขัตติยนารี โดยเฉพาะพระธิดาที่ทรงใกล้ชิดพระมารดา 

ยาม “ได้ทุกข์ขุกเข็ญ” พระศรีสุริโยทัยย่อมทรง “ปรารภ” กับพระธิดา

มากที่สุด และแม้เมื่อพระบิดายามดํารงพระยศ พระเฑียรราชา เสด็จ

ออกทรงผนวชลี้ราชภัย การเก็บพระองค์เงียบไม่พบปะผู้ใด พระ

มารดาศรีสุริโยทัยจึงประทานข้อเล่าสืบเนื่องทั้งหมดแก่พระธิดา 

ความเป็นมาแห่งประวัติ เล่ห์การเมือง 

ข้อวินิจฉัยอันเฉียบคมแห่งพระสติปัญญา  

พระสวัสดิราชทรงจดจําได้ทั้งสิ้น23 

ความเป็นผู้ที่เข้าใจเล่ห์กลทางการเมืองเป็นอย่างดีของพระวิสุทธิกษัตรีย์ถูกสร้างขึ้น 

เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า เหตุที่พระสุพรรณกัลยา และพระนเรศวรเป็นผู้ที่มีความ

ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องการเมืองนั้น เป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากการถ่ายทอดความรู้จากผู้เป็น

แม่ คือ ตัวพระวิสุทธิกษัตรีย์นั่นเอง 

1.1.4 เป็นผู้มีความรักศักดิ์ศรี 

เนื่องจากตัวละครพระวิสุทธิกษัตรีย์นั้นเป็นพระธิดากษัตริย์ ทําให้ทรงไว้พระยศว่า 

ทางเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ในพระมหาจักรพรรดิ และพระสุริโยทัย เมื่อยามที่พระสวามีคือ พระมหา

                                                             
22 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 20. 
23เพ่ิงอ้าง, น. 35 – 36. 
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ธรรมราชา ทรงตัดสินพระทัยจะยอมแพ้กองทัพหงสาวดี จึงทําให้ทรงกริ้วมากจนกระทั่งยอมตัด

ขาดจากกัน 

 “สู้ !” พระวิสุทธิกษัตรีย์ลั่นพระโอษฐ์ “ตายเสียดีกว่าไร้ศักดิ์!” 

  ที่พระมหาธรรมราชาแย้ง แต่...ภายในพระทัยคือ  

  “ศักดิ์กู้คืนได้ ชีพกู้คืนมิได้”  

 ตอนนี้ศึกภายนอกรุมเร้าริมกําแพงเมือง จะมาก่อศึกภายใน

ครัวเรือนไย พระสวามีจึงทรงนิ่งตลอดมา 

 ความคิดแห่งราชธิดาวีรกษัตรีย์  

 กับความคิดเสนาธิการย่อมแตกต่างกัน 24       

และ 

“ทิ้งเมือง! เสียเมือง ตายเสียในเมืองไม่ขายพักตร์ แต่จะแบกหน้า

ไปกราบทูลได้อย่างไรว่า พระธิดาแห่งพระศรีสุริโยทัยทิ้งเมืองหอบลูก

เอาตัวรอด รับสั่งเช่นนี้ได้อย่างไร?” 

“ลูกยังเล็กนัก” 

“ตายแต่ยังเล็ก ดีกว่าอยู่เติบใหญ่ ให้ถูกตราหน้าทั้งแผ่นดิน!” 

“ตาย...มีประโยชน์อันใด?” 

“ถมแผ่นดินไว้ให้สูงข้ึน ไม่ได้ยินสียงสาปแช่งจากปวงประชา ไม่

ต้องไปพบเสียงก่นด่าจากบรรพชน สมเด็จจะทรงวิปโยคสักแค่ไหน ไย

พระธิดากระทําดังนั้น พระโลหิตที่หลั่งจากพระอุรา มีประโยชน์อะไร?” 

การโต้แย้งจากขุนทหาร มองการณ์ไกล เช่นเสนาธิการ ประสบ

ปัญหากับผู้ธํารงเลือดวีรกษัตริย์เสมอ 

ชีวิตอันไร้เกียรติศักดิ์ รักษาไปไย?25 

                                                             
24 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 103. 
25 เพ่ิงอ้าง, น. 114. 
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การที่ ทมยันตี สร้างบุคลิกนี้ของพระวิสุทธิกษัตรีย์ให้เป็นผู้มีความรักศักดิ์ศรีนั้น เป็น

การตอกย้ําบุคลิกของพระวิสุทธิกษัตรีย์ ให้เป็นกษัตริย์ผู้ทะนงในศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นการตอกย้ํา

ภาพลักษณ์ของคนไทยด้วยว่าเป็นผู้รักเกียรติของตนเอง   

1.1.5 เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว 

หลังจากพระมหาธรรมราชายอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีโดยยอมถวายพระสุพรรณ

กัลยาไปเป็นพระสนมของพระเจ้าบุเรงนอง และกรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชของหงสาวดี พระ

วิสุทธิกษัตรีย์ก็ทรงกริ้วมากจนตัดขาดความสัมพันธ์กับพระมหาธรรมราชา และเสด็จกลับไป

ประทับยังพิษณุโลก โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้กับพระสวามี 

คํา “พิษณุโลก” ปนพระอาการทอดถอนพระหฤทัย แม่..พระวิสุทธิ

กษัตรีย์...เสด็จคืน “บ้าน” กับพระน้านางแก้วฟ้า จากนั้นดูเหมือนว่า 

อยุธยากับพิษณุโลกจะห่างไกลกันเสียยิ่งนัก 

“เมืองแตก” แล้วยัง “บ้านแตก” ด้วย 

ไม่มีข่าวคราวถึงกัน พันธไมตรีสะบั้น ร้างรา 

พระบิดาเคยรับสั่ง “แม่ของลูกพระทัยแข็ง ถ้าเธอรับสั่งว่าไม่ 

แปลว่าไม่อย่างเดียว ไม่มีทางเปลี่ยนแปรเป็นอย่างอ่ืน”26  

บุคลิกนี้ของพระวิสุทธิกษัตริย์ช่วยส่งเสริมภาพของตัวละครที่ ทมยันตี นําเสนอไว้ว่า

เป็นผู้เด็ดเดี่ยว เข้มแข็งให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะตัวละคร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ

จินตนาการถึงอุปนิสัยของพระวิสุทธิกษัตรีย์ที่ ทมยันตี ได้ให้คําจํากัดความไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ตัวละครพระวิสุทธิกษัตรีย์ถูกสร้างขึ้น ให้เป็นตัวละครตัวแบน (Flat Character) โดย

สร้างให้มีบุคลิกเป็นฉลาด คนเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างของคนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย ไม่ยอมพ่ายแพ้ หรืออ่อนข้อต่อศัตรูคือ พม่า ซึ่งบุคลิกนี้ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่บุคลิกของพระ

สุพรรณกัลยา ซึ่งปรากฏในนวนิยายเรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน  
                                                             

26 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 1 น. 27. 
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พระสุพรรณกัลยา 

พระสุพรรณกัลยา พระธิดาในพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีย์ ได้ถูกถวาย

ไปเป็นสนมของพระเจ้าบุเรงนองหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พระจริยวัตรตลอดพระชนม์

ชีพของพระสุพรรณกัลยา คือ การพยายามช่วยเหลือพระนเรศวรทุกทางเพื่อให้พระนเรศวร

สามารถที่จะกอบกู้อิสรภาพของไทยกลับคืนมาจากพม่า และขัตติยนารีพระองค์นี้ก็ทรง

สิ้นพระชนม์พร้อมพระโอรส เนื่องจากถูกพระเจ้านันทบุเรงฟันจนสิ้นพระชนม์ 

ทมยันตี ได้สร้างพระสุพรรณกัลยาให้เป็นตัวละครตัวแบน ( Flat Character) 

ภาพรวมของพระสุพรรณกลัยาเป็นคนดี และเสียลละเพื่อบ้านเมืองตามแนวทางที่ชนชั้นกษัตริย์พึง

ทํา คุณสมบัติของตัวละครพระสุพรรณกัลยาจึงเพียบพร้อม และไม่มีข้อบกพร่อง โดย ทมยันตี ได้

ให้คํานิยามบุคลิกของพระสุพรรณกัลยาไว้ว่า 

สุพรรณกัลยา ขัตติยานารี ผู้ทรงโฉม 

พระฉวี ปนสุวรรณ อันเฉิดฉาย  

ย่างพระบาท เสด็จลับ มิคืนคลาย   

ทิ้งพระนาม ให้จารไว้ มิลืมเลือน27 

สืบเนื่องจากคํานิยามบุคลิกของพระสุพรรณกัลยา ทมยันตี ได้สร้างตัวละครนี้ให้มี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.2.1 เป็นคนที่มีสติ และสุขุม  

พระสุพรรณกัลยาทรงเติบโตข้ึนในขณะที่พิษณุโลกต้องรับศึกกับหงสาวดี และ

อยุธยากับพิษณุโลกเริ่มมีข้อแคลงใจระหว่างกัน ทําให้ทรงซึมซับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง

การเมืองจาก พระมารดาคือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ บุคลิกของพระสุพรรณกัลยาจึงเป็นขัตติยนารีที่มี

อุปนิสัยสุขุม และใจเย็นรอบคอบ 

                                                             
27 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546). 
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หากทรงซ่อนความเฉียบคมไว้ จนพระมารดาเคยตกพระโอษฐ์ 

“สุพรรณกัลยาคล้ายสมเด็จยาย ฉลาด เข้มแข็ง เงียบๆ” 

ขณะที่พระบิดารับสั่งว่า “คล้ายแม่มากกว่ามั้ง แต่แม่ก็คล้ายสมเด็จ

ยาย” 

แม้พระพี่นางจะไม่ทรงสามารถแสดงความเข้มแข็งทางพละกําลัง 

หากทรง “เข้มแข็ง” ทรงพระสติปัญญาลึกซึ้ง28 

และเมื่อพระบิดา คือ พระมหาธรรมราชา สวรรคตลง พระสุพรรณกัลยาก็ทรงข่ม

ความเสียพระทัยไว้ และพยายามประคองพระองค์ให้ดํารงสติเอาไว้เสมอ 

พระสุพรรณกัลยามิได้ทรงพิไรรํ่า พรรณนา มิได้ทรงตีโพยตีพาย คร่ํา

ครวญ 

นางพระยา ต้องเป็นนางพระยา  

เกียรติต้องรักษา ศักติต้องสงวน 

กษัตริย์..ควรรบชนะตัวเองให้ได้ หาไม่จะชนะสิ่งใดกัน29  

ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกของพระสุพรรณกัลยาให้ได้รับอิทธิพลจากอุปนิสัยของพระ

มารดา คือ พระวิสุทธิกษัตรีย์ คือเป็นคนที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว และเฉลียวฉลาด ซึ่งการที่ ทมยันตี 

สร้างตัวละครพระสุพรรณกัลยา ข้ึนมาในลักษณะนี้เป็นการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านรู้สึกว่าพระ

สุพรรณกัลยานั้น โดดเด่นกว่าตัวละครหญิงใดๆในเรื่อง และอีกนัยหนึ่งก็เป็นการแสดงว่า คนไทย

นั้นมีลักษณะกล้าหาญ และฉลาดด้วย 

1.2.2 เป็นผู้รักเผ่าพันธุ์ตนเอง 

                                                             
28 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 76. 
29 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 301.  
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พระสุพรรณกัลยาเสด็จไปประทับ ณ กรุงหงสาวดีในฐานะของพระสนมของพระเจ้า

บุเรงนอง แต่พระสุพรรณกัลยาก็ยังดํารงบุคลิกของกุลสตรีไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่ยอม

เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์ของตนเอง 

พระสุพรรณกัลยาท่านเป็นกษัตรีย์ศรีอโยธยา มีบาทบริจาริกาคือ

นางข้าหลวงที่ตามเสด็จ ๑๕ นาง ถวายการดูแลรักษาก็ล้วนแต่เป็นชา

วอโยธยา ท่านก็คงจะแต่งพระองค์ตามแบบฉบับของท่าน เสวยแบบที่

เคยเสวย 

บุเรงนองท่านก็คงได้รับการปฏิบัติแบบนั้น แต่ไหนแต่ไร คนไทย

ช้อยชด ระเบียบเรียบงามอยู่แล้ว “เมงเอกเระ” จะไม่โปรดปรานกระไร

ได้30 

เมื่อมาอยู่ในกรุงหงสาวดีแล้ว พระสุพรรณกัลยาก็ยังคงแสดงออกถึงความเป็นไทย 

ผ่านการแลดงออกถึงการแบ่งแยกตนเองกับชาวหงสาวดีทั้งปวง ด้วยการกําหนดพื้นที่ตําหนักของ

พระองค์ให้เป็นแผ่นดินอยุธยา ไม่ใช่แผ่นดินอ่ืน 

พระตําหนักใหม่แบบอโยธยา มีกระทั่งหอพระ พระสุพรรณกัลยา

ทรงวางผอบสุวรรณบันจุ “แม่พระธรณีศรีอยุธยายศยิ่งแล้วแก้วกําเนิด

เผ่าพันธุ์” ลง ณ พระวิมาน จากนั้นกราบถวายบังคม “วางสัจจาธิษ

ฐาน” 

“ณ ตรงนี้ ที่นี่ อยุธยา หาใช่แผ่นดินอ่ืนไม่  

จักดํารงเผ่าพันธุ์ตนไว้  แม้นตาย จักตาย ตรงนี้ !”31 

พระสุพรรณกัลยาประทับอยู่ในหงสาวดี และคอยสอดส่องข่าวคราวความเคลื่อนไหว

ต่างๆ อยู่เสมอ แม้ว่าจะทรงได้รับความรักจากพระเจ้าบุเรงนองอย่างมาก แต่พระสุพรรณกัลยาก็

                                                             
30 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 16. 
31 เพ่ิงอ้าง. 
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ยังทรงยึดมั่นผูกพันกับอยุธยาเท่านั้น เมื่อมีโอกาสได้พบกับพระนเรศวรที่ถูกนํามาเป็นองค์ประกัน

ยังหงสาวดี พระสุพรรณกัลยาจึงยิ่งตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะเป็นผู้ส่งข่าวให้เป็นประโยชน์แก่อยุธยา 

“เรายินดีนักที่พบเจ้า ยินดีนักที่ชาวอโยธยาสําราญ เราจักได้ตั้งใจ

รับราชการในพระองค์ โยธยากับหานตานวดี จักได้ธํารงความเป็น

สุวรรณปฐพีต่อไป” 

อีกนานถึง ๑๔ ปี คําว่า “สุวรรณปฐพี” จึงขาดพินาศลง เป็น “การ

รอ” อันยาวนาน กลั้นแค้น กลั้นชลธารไว้ในอก สงวนพระยศให้เย็นลง 

กายกรรม วจีกรรม เสนาะรสพจมาน 

มโนกรรม ตอกยอกย้ํา 

“วันแห่งอิสรภาพต้องมา!” 

พระพี่นางไม่เสด็จออกเนิ่นช้า ไม่หน่วงเหนี่ยวอาลัย ไม่มีนัยพิรุธ

ต่อกัน ตรัสต่อกันน้อยคํา แล้วเสด็จขึ้นตามประเพณี ต่างทรงมีชีวิต

และหน้าที่อันพึงกระทํา 

กาย..กระทําหน้าที่แห่งกษัตรา 

พระวิญญาณ์...ยั้ง พันผูกอโยธยาห่อนคลาย32   

เมื่อพระสุพรรณกัลยาทรงครรภ์ พระเจ้าบุเรงนองได้แต่งตั้งยศพระสุพรรณกัลยาเป็น

พระมเหสีเล็ก หรือ มีพะยาเง โดยทรงได้รับการออกพระนามว่า มีพะยาเง อะเมี้ยวโยง โดยที่ได้รับ

การออกพระนามเช่นนี้ ก็สืบเนื่องจากการที่พระสุพรรณกัลยาทรงแสดงพระองค์ว่าทรงเป็นคนไทย 

ไม่ได้ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับคนพม่า 

 อะเมี้ยวโยง จึงแปลได้ตรงตัว  

 นางผู้มีความเชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์ตนเป็นที่ยิ่ง  

 คํานี้ นอกจากเมงเอกเระจะทรงเชื่อมั่นในโยงเจของพระองค์ ยัง

ทรงตระหนักด้วยว่า พระชายาทรงรักเผ่าพันธุ์ตนเองเป็นที่ยิ่ง 
                                                             

32 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 75. 
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 พระฉายานี้ต้องได้มาเพราะพระสุพรรณกัลยา  

แสดงพระองค์ตลอดมาเช่นนั้น33 

พระสุพรรณกัลยา คอยทําหน้าที่ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในหงสาวดีไปยัง

อยุธยาโดยไม่มีผู้ใดระแคะระคายอยู่เสมอ จนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ และพระเจ้า

นันทบุเรงข้ึนครองราชย์แทน ทําให้พระนเรศวรต้องเสด็จมาหงสาวดีเพื่อถวายความเคารพตาม

ธรรมเนียม พระสุพรรณกัลยาจึงดีพระทัยที่จะมีโอกาสได้พบพระอนุชาอีกครั้ง เนื่องจากพระ

สุพรรณกัลยายังทรงคิดถึงอยุธยาอยู่เสมอ 

 จะได้พบ พักตรา อีกครั้ง  

ถามไถ่ ทุกข์-สุข กันบ้าง 

สมเด็จพ่อ ทูลหม่อมแม่ สําราญหรือยัง 

อโยธยา..ยังร้าวราน ฤๅร่มเย็น 

 สิบปี...ที่ท่าน...ได้แลดินอยุธยาเตือนทรงจํา ทรงกราบพระ

ปฏิมาครั้งใด ท่านได้กราบ “แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่” ของท่าน เฝ้าทรง

ย้ํา...“ทุกหนแห่งเหยียบย่าง เตือนจํา เราคือชาวอโยธยา” 

 ท่านจึงดํารงพระองค์เป็น...อะเมี้ยวโยง..นางผู้รักเผ่าพันธุ์ และ

บัดนี้เผ่าพันธุ์ของท่านจะคืนมา  

 ท่านจะไม่ปลื้ม เฝ้าชะแง้คอยกระไรได้ 34 

พระสุพรรณกัลยายังทรงตั้งมั่นในความ “เป็นคนไทย” ของพระเอง แม้ว่าจะประทับ 

ณ กรุงหงสาวดีนานกว่าสิบปี และมีพระธิดากับพระเจ้าบุเรงนองแล้ว คือ เมงอทเว และยังทรง

ถ่ายทอดความคิดเรื่องความเป็นคนไทยให้หับพระธิดาด้วย 

                                                             
วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 84 – 85. 
34 เพ่ิงอ้าง,  น. 148. 



73 

“แผ่นดินที่นี่ไม่ใช่ของเรา แม่บอกแล้วเราเป็นชาวอโยธยา ทุกเม็ด

ดินที่นั่นมีค่า คนอโยธยาเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเรามาพํานักแผ่นดิน

อ่ืน เราจะต้องระลึกทุกวันทุกคืนว่าเราแค่มาอาศัย ดินที่เรานําติดมา

จะเตือนให้เราจดจําได้ “แผ่นดิน” ของเราเป็นเช่นไร เมื่อยังเป็นต้อง

กลับไป เมื่อยามตายวิญญาณจะรวมกับเม็ดดิน หากเกิดอีกเราจะต้อง

ไปเกิดในถิ่นที่ชื่อไทย”35 

ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกที่เป็นผู้รักเผ่าพันธุ์ของตนเองของพระสุพรรณกัลยาข้ึน เพื่อ

เป็นการส่งเสริมเหตุผลในการตัดสินใจของพระสุพรรณกัลยาที่ทรงทําหน้าเป็นสายข่าวให้แก่

อยุธยาในขณะที่ประทับอยู่ในหงสาวดี ซึ่งบุคลิกนี้ทําให้การตัดสินใจของพระสุพรรณกัลยาดู

สมเหตุสมผล และเป็นการตอกย้ําว่า คนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใด ก็ต้องแสดงตนเองว่าเป็นคนไทย

อยู่เสมอ รวมทั้งต้องพยายามทําทุกทางเพื่อช่วยเหลือเมืองไทยให้รุ่งเรืองขึ้น  

1.2.3 เป็นผู้ทระนงในเชื้อสายความเป็นกษัตริย์ 

การที่ต้องมาอยู่ในหงสาวดีนั้น สร้างความลําบากพระทัยให้พระสุพรรณกัลยาไม่

น้อย เนื่องจากทรงถือว่า หงสาวดี เป็นศัตรู แต่พระสุพรรณกัลยาก็ยังทรงแข็งพระทัยต่อสู้ต่อความ

กลัวนั้น เพราะทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่ต้องมาอยู่ที่หงสาวดี 

แม้จักพรั่นๆในพระทัย หากพระนามสมเด็จแม่ สมเด็จยายถูกยก

มาขาน ทําให้อกระรัวรานยุติลง 

กษัตริยชาติ ต้องดํารงด้วยหน้าที่ 

กษัตริยชาติ ฤๅมีกลัวส่ิงใด ที่ควรกลัว...คือความเสื่อมสลายแห่ง

ความเป็นกษัตรา!36 

และ 

                                                             
35 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545),  น. 183. 
36 เพ่ิงอ้าง, น. 56. 
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สองพระองค์จะรับสั่งอะไรก็ช่าง พระสุพรรณกัลยากราบถวาย

บังคมลา คลานคล้อยถอยออกมา พอล่วงพ้นพระทวารก็ซวนพระองค์ 

นางข้าหลงเถ้าแก่ฝ่ายอยุธยาเข้ารับไว้ 

อย่าเป็นอันขาด  

อย่าอ่อนแอให้ศัตรูหยันไยไพ 

จะรํ่าลือไปนานา 

พระสุพรรณกัลยา หยัดพระองค์ตรง เสด็จกลับ..ผู้คอยแลลอด

สอดสายตา จะไม่มีวันรู้ว่าพระหทัยรานเป็นผุยผง นาครยังย่อยยับ 

สมบัติจะเหลืออะไร37 

แม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพที่ทรงรู้ว่าพระเจ้านันทบุเรงทรงกริ้วที่พระ

นเรศวรฟันพระมหาอุปราชาขาดคอช้าง และกําลังเสด็จมายังพระตําหนักนั้น พระสุพรรณกัลยาก็

ไม่ได้เสด็จหนี แต่ทรงเตรียมพระองค์เพื่อรอรับพระเจ้านันทบุเรงอยู่โดยไม่หวาดกลัว 

พระเจ้าหานตานวดีเงื้อพระแสงดาบร่ามาแต่ไกล พระเนตรราว

เพลงประลัยกัลป์ พระนางเธอสบพระเนตร แย้มสวรลพรายอ่อนหวาน

ให้กับความตายที่จะพาท่านพ้นทุกข์ พ้นทรมาน ไปเสียที 

...กลับบ้านเรา อโยธยา... 

พระแสงวาบวาบ ฟาดลงมา 

ทรงรอคอยอิสระมา ๒๓ ปี...จากพระชนม์ ๑๖ จนปีนี้ ๓๙ พรรษา 

แล้วแก้วกัลยาแห่งแผ่นดินก็สิ้นไป 

โอ...ชาวไทยลืมท่านอย่างไรลง?38 

ความทระนงในเชื้อสายความเป็นกษัตริย์ของพระสุพรรณกัลยานั้น เป็นบุคลิกที่

ถ่ายทอดมาจากตัวละครพระวิสุทธิกษัตรีย์ เนื่องจาก ทมยันตี ได้ปูพื้นเรื่องราวเอาไว้ในนวนิยาย

                                                             
37 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 62. 
38 เพ่ิงอ้าง, น. 401. 
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เรื่อง กษัตริยา แล้วว่า พระสุพรรณกัลยานั้นได้รับการอบรมจากพระมารดา อุปนิสัยหลายอย่าง

จากพระมารดาจึงถูกถ่ายทอดมาสู่พระสุพรรณกัลยาด้วย เรื่องของความทระนงในเชื้อสายความ

เป็นกษัตริย์นั้นก็เช่นกัน บุคลิกนี้ของพระสุพรรณกัลยาตอกย้ําภาพของการดํารงอยู่มีเกียรติของ

สถาบันกษัตริย์ และสะท้อนให้เห็นทัศนคติที่ ทมยันตี มีต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยว่า เป็นสถาบันที่

เสียสละ และมีความทระนงในตนเอง  

ตัวละครพระสุพรรณกัลยา ถูกสร้างขึ้นเป็นตัวละครหญิงที่เปี่ยมไปด้วยความ

เพียบพร้อม คือ เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ และที่สําคัญคือ ตัวละครพระสุพรรณกัลยา

ถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในสถานะของผู้ธํารงรักษาความเป็นไทย และเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อ

ความสุขของบ้านเมือง 

พระนเรศวร 

พระนเรศวรเป็นโอรสองค์ที่ 2 ในพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีย์ โดยพระ

นเรศวรถูกนําไปเป็นองค์จํานํายังหงสาวดีเมื่อเกิดสงครามช้างเผือก และเสด็จหนีกลับมายังอยุธยา

หลังจากที่ทรงมีพระชนม์ได้ 13 พรรษา จากนั้นก็ทรงทําสงครามเพื่อกอบกูอิสรภาพของอยุธยา

เรื่อยมาจนกระทั่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2148 

ทมยันตี ได้สร้างพระนเรศวรให้เป็นตัวละครตัวแบน ( Flat Character) ภาพรวมของ

พระนเรศวรเป็นคนดี และเสียสละเพื่อบ้านเมืองตามแนวทางที่ชนชั้นกษัตริย์พึงทํา คุณสมบัติของ

ตัวละครพระนเรศวรจึงเพียบพร้อม และไม่มีข้อบกพร่อง โดย ทมยันตี ได้ให้คํานิยามบุคลิกของ

พระนเรศวรไว้ว่า 

  กษัตริย์เชื้อชาติ นักรบ  

 กษัตริย์เคารพ  เลือดยิ่ง  

 กษัตริย์ฤๅอ่อนนบ เหล่าศัต-ตรูนา  
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 กษัตริย์ยอมชีพสิ้น ยากให้ใครหยาม 39 

สืบเนื่องจากคํานิยามบุคลิกของพระนเรศวร ทมยันตี ได้สร้างตัวละครนี้ให้มี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นนักรบ 

พระนเรศวรทรงเป็นโอรสกษัตริย์ที่ฉายแววความเป็นนักรบออกมานับตั้งแต่ยังทรง

พระเยาว์ ทั้งนี้เพราะโปรดการติดตามพระบิดาออกไปชมการซ้อมรบอยู่เสมอ 

พระโอรสพระองค์ใหญ่...นเรศวร...ทรงโปรดการต่อสู้ทุกชนิด ยาม

เยาว์พระชันษา ถ้าถวายช้าง ม้า ดินปั้น ดวงเนตรดํา คม ที่ดูเหมือนจะ

สืบทอดมาทางสมเด็จยาย...ศรีสุริโยทัย เหมือนๆกันหมด จะ

ทอดพระเนตรพินิจ และอีกไม่นานก็จะพินาศ ทั้งคอหัก ขาหัก 

“ทําอะไรอย่างนี้ล่ะลูก” พระมารดาเอ็ด “ข้าวของเสียหายหมด 

ใช้ได้ที่ไหน ใครจะปั้นให้บ่อยๆ” 

“ก็..ช้างต้องชนกัน ม้ามันต้องว่ิงรบกัน” 

ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะต้องโทษพระบิดา ในความเป็นขุนศึกจะนั่งเปล่า 

ร้างไร้อาวุธในหัตถาได้ไฉน 

มีช้างต้องบํารูงา  

มีม้าต้องฝึกวิ่ง 

มีอาวุธต้องยิ่งยวดใช้ 

แต่ไหนแต่ไร หากประทับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมพระโอรสต้อง

อยู่บนพระเพลา ถ้าทรงม้าหรือทรงช้าง พระโอรสต้องประทับร่วม40 

                                                             
39 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546). 
40 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 27 – 28. 
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ทมยันตี สร้างบุคลิกความเป็นนักรบของพระนเรศวรให้ผู้อ่านได้รับทราบตั้งแต่การ

กล่าวถึงอุปนิสัยของพระนเรศวรเมื่อยังทรงพระเยาว์ ว่าทรงชื่นชอบการรบ และเป็นการตอกย้ํา

ภาพความเป็นนักรบของพระนเรศวรให้กับผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านมีภาพลักษณ์นี้ของพระนเรศวรอยู่

ตลอดเวลา ทมยันตี ก็ได้ตอกย้ําภาพลักษณ์นี้ของพระนเรศวรอยู่เรื่อยๆ ในการเขียนถึงบุคลิกของ

พระนเรศวร    

ทมยันตี ได้สร้างให้บุคลิกความนิยมชมชอบในการสู้รบของพระนเศวรยังคงเด่นชัด

เมื่อเจิรญพระชันษาข้ึน และทรงมีความสามารถในการรบเหนือผู้อ่ืน แม้กระทั่งยามที่ประทับอยู่ ณ 

หงสาวดีในฐานะองค์ประกัน ทําให้พระเจ้าบุเรงนองโปรดปราน 

ท่านต้องโปรดราชกุมารที่มีพระลักษณะละม้ายๆท่านเวลา “ลง

ซ้อม” ศาตราวุธ อันราชกุมารทุกฝ่ายทุกเมืองที่ถวายเข้ามาเป็น “ราช

บุตรบุญธรรม” 

พระนเรศท่วงทํานองอาจหาญอยู่ 

ฝีมือดาบ ว่องไวนัก 

ฝีมือทวน ยังไม่เข้าที่41 

อีกทั้ง ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกความเป็นนักรบของพระนเรศวร ผ่านหลักฐานที่มีการ

บันทึกว่า พระนเศวรทรงเป็นนักรบที่ทําอะไรอย่างรวดเร็วเสมอ เนื่องจากเมื่อทรงข้ึนครองบัลลังก์

กรุงศรีอยุธยา มีบันทึกของชาวดัชต์ชื่อ Peter Williamson Floris เรียกพระองค์ว่า ราชาอพี คือ 

ราชาแห่งไฟ ทมยันตี จึงได้กล่าวถึงบันทึกนี้ และเพิ่มเติมในนวนิยายเรื่อง อธิราชา เพื่อสนับสนุน

ภาพลักษณ์ความเป็นนักรบของพระนเรศวรด้วย 

ซึ่งก็น่าจะเป็นพระอัธยาศัยของพระนเรศ คือพระนเรศวรเจ้าที่พระ

อัธยาศัย  “เป็นไฟ” กระทําการใดรวดเร็ว เริงแรงดุจไฟไหม้ป่า ความ

เป็น “อพี” ของพระนเรศ ทําให้พระเจ้าหานตานวดีทรงโปรดปราน 

                                                             
41 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 76. 
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 พูดง่ายๆว่า ทรงทันใจ !42 

บุคลิกความเป็นนักรบของพระนเรศวรที่ ทมยันตี สร้างขึ้นนั้น นอกจากจะตอกย้ําว่า 

พระนเรศวรทรงหมั่นฝึกฝนการรบแล้ว ทมยันตี ก็ยังได้สร้างอุปนิสัยเรื่องความช่างสังเกต ซึ่งถือ

เป็นคุณสมบัติของนักรบลงไปด้วย โดย ทมยันตี ได้สร้างเรื่องราวให้พระนเรศวรทรงสนใจที่จะออก

สํารวจพื้นที่ของหงสาวดี ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทัพตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยการสร้างบุคลิกนี้ของ

พระนเรศวร ได้ช่วยส่งเสริมเนื้อเรื่องของนวนิยายให้สมเหตุสมผล เพราะเมื่อพระนเรศวรทรงมี

บุคลิกความเป็นนักรบเช่นนี้ ก็ทําให้ทรงสามารถวางแผนได้อย่างรอบคอบเมื่อจะเสด็จหนีออกจาก

หงสาวดี และเมื่อเริ่มทําสงครามกับหงสาวดีนั่นเอง 

การที่สมเด็จพระนเรศวรเจ้า...ได้โจรป่ากับพรานป่า...“บอก” อะไร

เราได้อย่างหนึ่งคือ ท่านคงจะไม่ทรงใช้ชีวิตส่วนพระองค์อยู่ในตําหนัก 

หรือภายในขอบเขตพระราชฐาน ท่านคง “ไปเที่ยวป่า” บ่อยๆ ซึ่งมอง

เผินๆจะเป็น “ธรรมดา” ของยุวกษัตริย์ที่โปรดทรงม้า ล่าสัตว์ หากพระ

นเรศมิใช่เช่นนั้น 

การเสด็จออกป่า คือการสํารวจพื้นที่43  

และเพราะ ทมยันตี ได้สร้างอุปนิสัยความเป็นนักรบของพระนเรศวรนี้เอง ทําให้

สามารถดําเนินเรื่องเพื่อตอกย้ําภาพลักษณ์นี้ของพระนเรศวรไปได้ตลอดทั้งเรื่อง เช่น เมื่อเกิดศึกที่

หงสาวดียกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2129 ทําให้ทรงเสด็จออกปล้นค่าย พร้อมกองกําลัง

จํานวนหนึ่งอยู่เสมอ จนทําให้เป็นที่เกรงกลัวของทหารหงสาวดี  

ใครเลยจะไม่ “คุ้นหน้า” ขุนศึกหนุ่มปราดเปรียว จนรบประสบชัยะ 

แสงไฟกระจ่างจับดวงหน้าที่พ้นขอบค่ายขึ้นมา ดวงพักตร์เข้มจัดจน

เป็นสีทองแดง 

                                                             
42 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 97. 
43 เพ่ิงอ้าง, น. 110 – 111. 
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เนตรระยับวาววาม เริงโรจน์ สองหัตถ์จับพะองไต่ 

โอษฐ์คาบพระแสงดาบไว้ เตรียมใช้งาน!44 

ทมยันตี ได้ตอกย้ําบุคลิกความเป็นนักรบ ในทุกครั้งที่กล่าวถึงพระนเรศวร ซึ่งบุคลิก

ความเป็นนักรบของพระนเรศวรนี้ ไม่เพียงแต่ปรากฏในนวนิยายของ ทมยันตี เท่านั้น แต่ยังเป็น

บุคลิกของพระนเรศวรที่อยู่ในความรับรู้ของคนไทยด้วย  

1.3.2 เป็นเสนาธิการ 

บุคลิกการเป็นนักรบของพระนเรศวรนั้นโดดเด่นมากในนวนิยายเรื่อง อธิราชา และ

อีกบุคลิกที่สําคัญคือ ความสามารถในการวางแผนการรบของพระนเรศวรที่รอบคอบ ทมยันตี ได้

สร้างบุคลิกของพระนเรศวรนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ที่พระนเรศวรทรงได้ชัยชนะทุกครั้ง

เวลาที่ทรงวางแผนทําสงคราม ไม่ว่าจะกับหงสาวดี หรือเมืองอ่ืนๆ 

ตรงนี้ทําให้เราอ่านพระปรีชาท่านได้เช่นกัน ท่านไม่ได้ทรงเป็นขุน

ศึกอย่างเดียว ท่านทรงเป็นเสนาธิการด้วย เสนาธิการต้องหาคําตอบ

เสมออะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทําไม อย่างไร ท่านทรงทราบ จะเกิดอะไร 

ทําไมจะเกิด 

พวกไหนจะก่อเรื่อง อย่างไร 

ท่านเพียงอดทนรอ...รอ เมื่อไหร?่ 

การที่ราชาอพีทรงรอ และทรงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เป็นการอดกลั้น

อย่างยิ่งยวด บางครั้งการรอก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่ง มิใช่ตะลุยเรื่อยไป 

รบด้วยอารมณ์ กับรบด้วยสติ นั้นแตกต่างกัน 

ถ้าหัวเสีย จะเสียหัว!45 

และ 

                                                             
44 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 1 น. 245. 
45 เพ่ิงอ้าง, น. 99.  



80 

...ทรงพระดําริว่า ข้าศึกยกมาพร้อมกันเป็นทัพใหญ่ ร้ีพลมากนัก 

จะออกไปต่อตีกลางทางเห็นจะไม่ถนัด คือจะรับทัพนอกกรุงอีกไม่ได้ 

จึงต้อนผู้คนเข้ามาไว้ในกรุง เตรียมการรักษาพระนครเป็นสามารถ... 

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ เราอาจจะคิดว่า 

“ก็ใช้วิธีการแบบเก่าๆ” 

หากความจริงมิใช่เป็นเช่นนั้น ทว่าเป็นการรวมพลถึงจะใช้

ยุทธศาสตร์รับ ทว่าในยุทธวิธีของสมเด็จพระนเรศวร มิใช่เช่นนั้น 

เป็นการรอจังหวะช่วงชิงเวลา 

เข้าตีข้าศึกทีละส่วน ตามเวลาเหมาะสม 

เรียกว่า...รวมน้อย ตีมาก...ซึ่งเราจะศึกษากันต่อไป46 

ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกความเป็นเสนาธิการของพระนเรศวรข้ึนเพื่อสนับสนุน

ภาพลักษณ์ความเป็นนักรบของพระนเรศวรให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เพราะ ทมยันตี ต้องการสร้างบุคลิก

พระนเรศวรให้ทั้งเก่ง และฉลาด ซึ่งจะพบว่า ทมยันตี ได้สร้างตัวละครเอกที่เป็นคนไทยทุกตัวให้มี

บุคลิกเช่นเดียวกันกับพระนเรศวรด้วย 

1.3.3 เป็นคนที่รักแผ่นดินมากกว่าชีวิตส่วนตัว 

พระนเรศวรทรงทําศึกกับพม่าตั้งแต่ยังมีพระชันษาน้อย จนกระทั่งได้ทรงประกาศ

อิสรภาพตัดขาดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี ด้วยการประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครงในปี พ.ศ. 2127 

การที่ทรงกรําศึกตลอดเวลาทําให้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อน หรือสําราญพระทัยทําให้พระวิสุทธิกษัตรีย์

ทรงกังวลพระทัย 

 ลูกเอย...หัวใจปราศจากรักหรือไร?  

 หัวใจแม่ทุกคนรู้ว่า ลูกถึงวัยมีครอบครัว แม้จะแสนรัก 

อยากให้ชิดกับตัว แต่เป็นธรรมชาติควรคํานึง  

                                                             
46 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 1 น. 203. 
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 นเรศแลกวาดทั่วถึงไพร่พล  

 ยังไม่เห็นลูกแลนางใดซักที  

 นอกจาก...นางธรณี ชื่อแผ่นดินไทย 47 

ทมยันตี ได้สร้างตัวละครพระนเรศวร ให้เป็นนักรบที่ทุ่มเทรบเพื่อแผ่นดินโดยไม่คิดถึง

ความสุขส่วนตัว เพื่อเป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์ความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระนเรศวร และ

ยังเป็นการสร้างภาพตัวแทนของคนไทยว่า เป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อชาติ และรักชาติมากกว่าสิ่ง

อ่ืนใด 

ตัวละครพระนเรศวรเป็นตัวละครตัวแบน (Flat Character) ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงความกล้าหาญ และความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับศัตรูเพื่อปกป้องประเทศชาติ โดยไม่เห็น

แก่ความยากลําบาก หรือความสุขส่วนตัวของตนเอง 

2. ตัวละครฝ่ายพม่า 

ตัวละครฝ่ายพม่าที่มีความสําคัญ และมีบทบาทในการดําเนินเรื่องไม่แพ้ตัวละครเอก

ฝ่ายไทยทั้ง 3 ตัวที่กล่าวมาในข้างต้น คือ ตัวละคร พระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้านันทบุเรง ซึ่งตัวละคร

ฝ่ายพม่าทั้งหมดนี้อยู่ในสถานะกษัตริย์ และมีสายสัมพันธ์กันทั้งในแง่ของความเป็นครอบครัว

เดียวกัน และสายสัมพันธ์ทางการเมือง ซึ่งตัวละครทั้งหมดเกี่ยวข้อง และผลักดันบทบาทของตัว

ละครฝ่ายไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

พระเจ้าบุเรงนอง 

พระเจ้าบุเรงนอง หรือพระเจ้าชนะสิบทิศ เป็นกษัตริย์พม่าที่ครองกรุงหงสาวดี และ

เสด็จมาทําศึกกับอยุธยา จนอยุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีในสงครามปี พ.ศ. 2112 

และได้นําพระสุพรรณกัลยากลับไปกรุงหงสาวดี อีกทั้งยังโปรดปรานพระนเรศวร พระเจ้าบุเรงนอง

ทรงมีพระธิดากับพระสุพรรณกัลยา 1 องค์ และส้ินพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2124 

                                                             
47 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 2, น. 163. 



82 

2.1.1 เป็นขุนศึกที่ชาญฉลาด 

พระเจ้าบุเรงนองนั้น เป็นขุนศึกที่ฝั่งไทยให้การยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถใน

การรบ และมีสติปัญญาดีกว่าพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ก่อน รวมทั้งเป็นคนมีเหตุผล 

อันพระราชสาสน์ครานี้ เห็นทีเป็นราโชบายก่อศึกเป็นมั่นคง แต่

พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั้น มีพระราชอัชฌาศัยแตกต่างกว่าพระเจ้า

หงสาวดีตะเบงชะเวตี้พระองค์ก่อน เมื่อจะทําการใดจะต้องหาเหตุ หา

ผลมิให้ผู้คนติฉินนินทาได้48 

และ 

แม้ครั้งนั้น พระมหาธรรมราชา พระยาสวรรคโลก พระยาพิชัย ที่มี

กระแสรับสั่งให้ “ตามเสด็จ” มาในทัพหลวง ซึ่งในความจริงเป็นการกุม

ตัวมากลายๆ มิได้มีบันทึกว่าพระเจ้าหงสาวดี “พาลกริ้ว” แต่อย่างใด49 

 พระเจ้าบุเรงนองที่ ทมยันตี กล่าวถึงในแง่นี้ คือภาพลักษณ์ของพระเจ้าบุเรงนองที่มีอยู่ใน

ความรู้สึกนึกคิดของคนไทย คือ เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถในการรบ และเฉลียวฉลาด รวมทั้ง

เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของนักรบเช่นกัน  

2.1.2  เป็นกษัตริย์ผู้โหดร้าย 

แม้จะในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา และแห้วกัลยาแห่งแผ่นดิน จะยกย่องว่าพระเจ้า

บุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาด แต่ทว่า ทมยันตี ก็ยังคงสร้างพระเจ้าบุเรงนองให้มีภาพลักษณ์

ของความเป็นกษัตริย์พม่าที่โหดร้าย ไม่มีมนุษยธรรมอยู่ โดยกล่าวถึงเกี่ยวกับวิสัยการทําศึกของ

พระเจ้าบุเรงนอง 

                                                             
48 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 5. 
49 เพ่ิงอ้าง, น. 161. 
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พระราชสาสน์อันสุนทรถูกส่งกลับไป กินนัยลึกเช่นกัน พระเจ้าหง

สาวดีบุเรงนองนั้นเมื่อขึ้นเป็นใหญ่ต้องปราบปรามหัวเมืองทั้งหลาย 

โดยเฉพาะรามัญ 

เป็นการปราบปรามขนานใหญ่ 

บุเรงนองเข้าที่ใด ชอบเผาเมือง 

ประชาชนยากเข็ญ แค้นเคืองสาหัส50 

ลักษณะนิสัยความเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายของพระเจ้าบุเรงนองนั้น ถูกสร้างขึ้นด้วย

โลกทัศน์ที่คนไทยมีต่อพม่าว่า เป็นชาติที่มีนิสัยโหดร้ายทารุณนั่น ซึ่งในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องของ ทม

ยันตี ที่ทําการศึกษาก็ได้ถ่ายทอดโลกทัศน์นี้ผ่านมุมมองที่ตัวละครคนไทยมองตัวละครคนพม่า

เอาไว้ด้วย  

2.1.3  เป็นนักรัก 

พระเจ้าบุเรงนองนั้นได้นําพระสุพรรณกัลยากลับไปเป็นพระสนม หลังคราวสงคราม

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เหตุที่มีพระชนม์มากกว่าพระสุพรรณกัลยามาก ทําให้พระมหาอุปราชา

นันทบุเรงไม่พอพระทัย เพราะทรงหมายตาพระสุพรรณกัลยาไว้เช่นกัน แต่เพราะอุปนิสัยส่วนพระ

พระองค์ของพระเจ้าบุเรงนอง ทําให้พระสุพรรณกัลยารู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องประทับร่วมกัน 

พระเจ้าหานตานวดีบุเรงนอง พระชนม์มากขนาดพระมหาธรรม

ราชา ทรงมีอิสตรีมามากมาย...เชิงชั้นแววเล่ห์เสน่หา...ท่านทรงพอตัว 

เช่นที่เราอ่านมาใน “ผู้ชนะสิบทิศ”...สีหน้า สีตา ของคนมากวัยอบอุ่น

กว่า51 

เมื่อรับพระสุพรรณกัลยาไปเป็นพระสนมแล้ว พระเจ้าบุเรงนองก็ทรงโปรดปรานมาก

จนถึงขั้นที่เรียกว่า หลง เนื่องจากพระสุพรรณกัลยานั้นมีพระจริยวัตรที่ถูกพระทัย 

                                                             
50 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 10. 
51วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 127. 
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“เมงเอกเระ” ท่านเคย “รัก” มามากมาย ทั้งพระมเหสี ทั้งโกโละดอ 

ก็นับว่าเหลือคณานับ 

ท่านเพิ่งเคย “หลง” คราวนี้เอง 

และ “คนหลง” มักจะไม่รู้ตัวเสียด้วย52  

และความที่ทรงโปรดปรานพระสุพรรณกัลยา จึงทรงออกพระโอษฐ์เรียกพระสุพรรณ

กัลยาว่า โยงเจ อันมีความหมายว่า เชื่อหมดใจ 

พระชายายอดรักของท่านไม่เคยกวนพระทัย ไม่...มากความ..ทุก

อย่างเป็นเช่นที่เคยทูล 

“แล้วแต่จะทรงโปรด” 

แล้ว มีพระยากองจี จะมากริ้วทําไมว่าท่านเรียกพระชายาองค์

น้อยว่า โยงเจ ใครไม่เชื่อหมดใจ ท่านเชื่อของท่านเองก็ได้ 

ท่านพระชนม์แก่กว่ามากมาย 

หากพระชายายอดรักของท่าน 

“ไม่แลเหลียวอ่ืนใดใครเลย”53 

บุคลิกความเป็นนักรักของพระเจ้าบุเรงนอง ในนวนิยายเรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 

นั้น เป็นบุคลิกตัวละครที่ ทมยันตี ได้รับอิทธิพลจากบุคลิกของพระเจ้าบุเรงนอง ใน ผู้ชนะสิบทิศ 

ของ ยาขอบ เพราะบุคลิกความเป็นนักรักของพระเจ้าบุเรงนองในนวนิยายของ ทมยันตี นั้น 

ถ่ายทอดออกมาในลักษณะเดียวกัน และบุคลิกนี้ก็เป็นบุคลิกหลักของพระเจ้าบุเรงนองในโลกทัศน์

ของคนไทยโดยทั่วไปด้วย 

บุคลิกของพระเจ้าบุเรงนองของ ทมยันตี นั้น เป็นตัวละครกลม คือมีความสมจริงใน

สถานะมนุษย์ที่มีทั้งดีและเลวปะปนกัน ซึ่งเกิดจากโลกทัศน์หลักที่คนไทยมีต่อพระเจ้าบุเรงนอง คือ 

                                                             
52วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 41. 
53 เพ่ิงอ้าง, น. 64. 
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เป็นเจ้าพม่าผู้โหดร้ายและเข้ามาแย่งชิงเอกราชของไทย แต่ที่น่าสนใจคือ การมีบุคลิกความเป็นนัก

รักของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งเป็นบุคลิกของพระเจ้าบุเรงนองในงานเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ และมีอิทธิพล

ต่ออุปนิสัยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบุเรงนองในงานของ ทมยันตี 

พระเจ้านันทบุเรง 

พระโอรสของพระเจ้าบุเรงนองที่ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังพระบิดาสวรรคต ซึ่งตัวของพระ

เจ้านันทบุเรงไม่ได้มีความสามารถเท่ากับที่พระเจ้าบุเรงนอง จึงทําให้หัวเมืองน้อยใหญ่ที่เคย

สวามิภักดิ์ต่อหงสาวดีกระด้างกระเดื่อง และเมื่อพระโอรสของพระองค์คือ พระมหาอุปราชาพ่าย

แพ้แก่พระนเรศวรในสงครามยุทธหัตถี ก็ทรงบันดาลโทสะ ฟันพระสุพรรณกัลยาและพระโอรสของ

พระองค์กับพระสุพรรณกัลยาสิ้นพระชนม์ 

2.2.1 เป็นผู้ที่มีโทสะง่าย 

พระเจ้านันทบุเรงนั้น มีบุคลิกที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ เป็นผู้ที่ไม่มีเหตุผล เอาแต่

พระทัยพระองค์เอง ทําให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนั้นต้องหวาดกลัวอยู่เสมอ 

พระมหาอุปราชานันทบุเรง เรารู้กันแล้ว พระนิสัยโหดเหี้ยม ดุดัน 

เมื่อไม่พอพระทัย ไม่ได้ดังพระทัย ทั้งสีพระพักตร์ ทั้งสายพระเนตร 

ย่อมทําให้พระสุพรรณกัลยาอกสั่นหว่ันระแวง..และไม่ว่าจะนึกถึงครั้ง

ใด พระอุรายังระริกรัวอยู่เช่นนั้น54 

และ 

หากพระอุปนิสัยพระเจ้านันทบุเรง ดังกล่าวหายครั้งว่า ท่านเจ้า

โทสะ พระกรรณเบาเท่าปุยนุ่น คนขี้โมโหเวลาโกรธ 

จะก่นด่า พูดพร่ํา ด้วยโทสา 

เรื่องเล็ก จะพา เป็นเรื่องใหญ่ 

                                                             
54 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 133. 
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ไม่ยั้งคิด ควรพูด ในสิ่งใด 

ถึงความลับ ก็จะไข เป็นวาจา55 

ตัวละครพระเจ้านันทบุเรงถูก ทมยันตี สร้างให้เป็นตัวละครที่มีโทสะง่าย เพื่อเป็นการ

สร้างความสมเหตุสมผลให้กับการกระทําของตัวละครที่มักตัดสินใจเรื่องราวต่างๆผิดพลาดอยู่

เสมอ และสนับสนุนกับเหตุการณ์ในตอนท้ายเรื่อง คือ การที่พระเจ้านันทบุเรงลุแก่โทสะจนฟันพระ

สุพรรณกัลยา และพระโอรสสิ้นพระชนม์  

2.2.2 เป็นผู้ขาดสติ 

เนื่องจากพระอุปนิสัยที่เป็นคนเจ้าโทสะของพระเจ้านันทบุเรง ทําให้พระองค์ตัดสินใจ

พลาดพลั้ง อีกทั้งคนใกล้ชิดก็ยังทําให้พระองค์ขาดสติที่จะควบคุมพระองค์จนกระทั่งทรงบันดาล

โทสะสังหารพระสุพรรณกัลยา และบรรดาขุนนางมอญที่ไปร่วมทัพในครั้งที่พระมหาอุปราชาถูก

พระนเรศวรฟันขาดคอช้าง 

เมื่อท่านเสด็จไปพระตําหนักมีพะยากองจี ที่นั่นคอยถวายน้ําจัณฑ์

ให้ท่านเมามาย จะได้..ไม่ไปไหน..พอรู้พระองค์จะเสด็จไปตําหนัก 

อโยธยา ท่าน “เมารัก” อยู่กับลูก-เมีย ราวว่าท่านเป็นแค่..มังไชยสิงห์..

หนุ่มน้อย56 

และ 

  คนสติดี ทําอย่างนั้นได้หรือไม่?  

 ท่านคุ้มคลั่ง นัยน์เนตรแดงดังเปลวไฟ เห็นแต่เลือด...เลือด...

เลือด ฆ่า..ฆ่า..ฆ่า 

 “ฆ่าให้หมด ! ฆ่ามันให้หมด เอาลูก – เมีย กูคืนมา” 

                                                             
55วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 200. 
56 เพ่ิงอ้าง, น. 375. 
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 ให้ชิงชังสักแค่ไหน ขอให้พิเคราะห์ลงไป ถึงหัวใจพระเจ้าหาน

ตานวดี ท่าเมาพระเดชาที่เคยมี ท่านเมาเหล้า ท่านเฝ้าโทษพระองค์

เองว่า 

“เมงเยจอชวาตายเพราะพ่อ” 

และต่อไปท่านทอดพระเนตรพระหัตถ์ครั้งใด มีแต่คุ้มคล่ัง หัตถ์ที่

เคยจับศัสตรารบ นําพระเกียรติยศมาให้ หัตถ์นี้...พรากโยงเจกับลูก

ชายวัยน่ารักไป57 

ทมยันตี ได้สร้างบุคลิกตัวละครพระเจ้านันทบุเรงข้ึน ให้มีลักษณะเป็นคนขาดสติ โดย

สร้างบุคลิกของตัวละครให้อุปนิสัยใจร้อน ขาดสติเป็นพื้นฐาน และสร้างปัจจัยแวดล้อมตัวละคร

ด้วยการให้พระเจ้านันทบุเรงโปรดเสวยน้ําจัณฑ์ ซึ่งส่งให้ภาพของพระเจ้านันทบุเรงยิ่งดูขาดความ

น่าเชื่อถือ 

พระเจ้านันทบุเรงเป็นตัวละครตัวแบน ( Flat Character) ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นผู้ที่

อ่อนแอ และขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นํา และตัวละครนี้อยู่ในสถานะที่จะเชิดชูบุคลิกของตัว

ละครฝ่ายไทยให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น 

จากตัวละครทั้งหมดเมื่อพิจารณาจะพบว่า ทมยันตี ได้สร้างตัวละครฝ่ายไทยให้เป็น

ตัวละครที่มีความสําคัญ โดยเน้นบทบาทของตัวละครฝ่ายไทยให้เป็นผู้ดําเนินเรื่อง ตัวละครฝ่าย

พม่าเพียงแต่ถูกล่าวถึงเพื่อแสดงการเปรียบเทียบกับตัวละครฝ่ายไทย ทมยันตี แทบไม่ได้สร้าง

ความสําคัญของตัวละครฝ่ายพม่าข้ึน และบทสนทนาที่มีในเนื้อเรื่องของตัวละครฝ่ายพม่านั้น

เป็นไปเพื่อการดําเนินเนื้อเรื่อง มากกว่าการแสดงทัศนคติ หรืออุปนิสัย ซึ่งแตกต่างกับวิธีสร้างตัว

ละครฝ่ายไทยอย่างชัดเจน อีกทั้งทัศนคติในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในนวนิยายเรื่อง 

กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นั้น เป็นไปตามทัศนคติของตัวละครที่เป็นคนไทย ซึ่ง

เรื่องนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ที่คนไทยมีต่อเพื่อนบ้านได้ว่า ไทยมองว่าตนเองเหนือกว่า

                                                             
57 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 406. 
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เพื่อนบ้านทั้งในแง่ของศีลธรรม และความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นการตอกย้ําโลกทัศน์ที่ว่าเพื่อน

บ้านด้อยกว่าไทยนั่นเอง  

ฉาก (Setting) 

ฉากที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา 

ประกอบด้วยพื้นที่หลายส่วนของประเทศไทย ประเทศพม่า แต่ฉากสําคัญของนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้

คือ เมืองพิษณุโลก กรุงศรีอยุธยา ประเทศไทย และกรุงหงสาวดีประเทศพม่า ฉากที่ใช้ในนวนิยาย

เรื่อง กษัตริยา จะเป็นฉากของเมืองพิษณุโลกในภาวะสงคราม และกรุงศรีอยุธยาขณะที่กําลังทํา

สงครามกับพม่า โดยให้อารมณ์ความรู้สึกถึงความสูญเสียที่เกิดจากภาวะสงครามกับผู้อ่าน

โดยตรง เพื่อเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมในความต้องการปกป้องแผ่นดินเกิดของผู้คนในสภาวะ

สงคราม เช่น 

   “ดับซิโว้ย ไอ้ไฟจังไร”  

   เท่านั้น..พระพี่นางก็ทรงดุ อย่างที่ไม่ค่อยทรงทํานัก 

   “นเรศ ! เดี๋ยวแม่ได้ยินเถอะ!” 

   “ก็มันจังไร จะไหม้บ้านเรา” ทรงเถียงไป กระทืบไป  

   “เธอไปจําคําหยาบมาจากมหาดเล็กอีกล่ะซิ”  

   “ก็นางพวกข้างในนั่นแหละ มันด่ากันขรมไป”  

 ก็ใช่..ข้าหลวงชั้นนอก ชั้นใน ล้วนเจ็บแค้นแน่นอก คําที่ถูกสะกด

กลั้นไว้เป็น “คําต้องห้าม” นับจากเข้ามารับราชการฝ่ายใน ถูกระบาย

พรั่งพรูออกมา 

 บ้านกู เมืองกู กูสร้าง  

  ไม่เคยย่าง ไปข่มข่ี ใครที่ไหน  

  มึงมา คะเนงร้าย กูทําไม  
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  มันจังไร เดนมนุษย์ อเวจี !58 

 ในเรื่องแก้วกัลยาแห่งแผ่นดินนั้น ฉากสําคัญอยู่ที่พระบรมมหาราชวัง เมืองหงสาวดี 

ประเทศพม่า โดยฉากหลักนั้นจะเป็นตําหนักของพระสุพรรณกัลยาในพระราชฐานฝ่ายใน ทมยันตี 

ได้สร้างพื้นที่ของพระสุพรรณกัลยาข้ึนในเรื่องนี้ โดยให้พระสุพรรณกัลยาซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทย

เป็นเจ้าของพื้นที่นั้น เช่น 

พระตําหนักใหม่แบบอโยธยา มีกระทั่งหอพระ พระสุพรรณกัลยา

ทรงวางผอบสุวรรณบันจุ “แม่พระธรณีศรีอยุธยายศยิ่งแล้วแก้วกําเนิด

เผ่าพันธุ์” ลง ณ พระวิมาน จากนั้นกราบถวายบังคม “วางสัจจาธิษ

ฐาน” 

“ณ ตรงนี้ ที่นี่ อยุธยา หาใช่แผ่นดินอ่ืนไม่  

จักดํารงเผ่าพันธุ์ตนไว้ แม้นตาย จักตาย ตรงนี้ !”59 

เรื่อง อธิราชาฉากหลักเน้นเป็นในสมรภูมิรบ เพื่อสนับสนุนบทบาทนักรบของพระ

นเรศวร และฉากกลางสนามรบนั้นเป็นฉากที่เน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกฮึกเหิมร่วมด้วย 

เช่น 

เมื่อยามแสงไฟกระจ่างจับดวงหน้าที่พ้นขอบค่ายขึ้นมา ใครเลย

จะไม่ “คุ้นหน้า” ขุนศึกหนุ่มปราดเปรียว อธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้รบ

ประสบชัยะจนระบือทั่ว ดวงพักตร์เข้มจัดจนเป็นสีทองแดงในชุดดําที่

กลืนกับรัตติกาล เนตรพราวระยับวาบวาว เริงโรจน์ สองหัตถ์จับพะอง

พาดไต่ โอษฐ์คาบพระแสงดาบไว้ ใครเลยจะคิดว่า เป็นดั่งนั้น กษัตริย์

นําพลจู่โจมออกรบ ถึงขั้นคาบพระแสงดาบปีนค่ายด้วยองค์เอง นาย

ทัพแห่งหงสาวดีตกตะลึง ขานพระนามที่พรั่นพรึงจับหัวใจ 

                                                             
58 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545). น. 53  
59 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 43. 
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“ตองเจ! ระวัง...เร็ว ตองเจ!” ตองเจ คือนเรศวร 

ครั้งนั้น ถ้าพระกาฬข้ึนได้ อะไรจะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตในค่าย

นั้น นี่คือคืนประวัติศาสตร์แห่งอยุธยา..คืนแห่งพระแสงดาบคาบ

ค่าย! คืนที่สมเด็จพระนเรศวร นําพลจู่โจมเร็วบุกค่ายพระมหา

อุปราช!60  

ฉากทั้งหมดสําคัญทั้งหมดที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 

และอธิราชา ล้วนเป็นฉากที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกของตัวละครเอกให้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถจินตนาการ และมีอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินไปได้ง่ายขึ้น แม้ผู้อ่านและ

ผู้เขียนจะไม่ได้อยู่ร่วมในระยะเวลาที่ปรากฏในนวนิยายจริงๆก็ตาม 

มุมมอง (Point of View) 

ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ผู้เขียนใช้มุมมองของ

ตัวละครเอกในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป คือ ในเรื่องกษัตริยา จะใช้มุมมองของพระวิสุทธิกษัตรีย์ 

ในเรื่องแก้วกัลยาแห่งแผ่นดินจะใช้มุมมองของพระสุพรรณกัลยา และในเรื่อง อธิราชา จะใช้

มุมมองของพระนเรศวร ซึ่งตัวละครทั้งหมดนั้นเป็นตัวละครที่อยู่ในชนชั้นกษัตริย์ และเป็นคนไทย 

เนื่องจากนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

ระหว่างเพื่อนบ้านคือ พม่า และไทย เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ตัวละครที่เป็นชนชั้นกษัตริย์ที่มีอยู่

ในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเหมาะสมที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องดังกล่าว 

นอกจากนี้ การที่ตัวละครผู้เล่าเรื่องในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นคนไทย ดังนั้นจึงอาจแปล

ความหมายได้ว่า นวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นี้ เล่าผ่านสายตา

คนไทย แสดงให้เห็นทัศนคติ และโลกทัศน์ของคนไทยในการมองเพื่อนบ้าน มองเหตุการณ์ต่างๆที่

เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ จะมีตัวละครเป็นคนเชื้อชาติอ่ืนๆ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา 

แต่เมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าผ่านสายตาของตัวละครที่เป็นคนไทย และถูกเขียนขึ้นจากมุมมอง

ของคนไทยอย่าง ทมยันตี เพราะฉะนั้นแล้วมุมมองที่ชาติอ่ืนมองไทย อาจมีความหมายเท่ากับที่
                                                             

60 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 125. 
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ไทยมองชนชาติอ่ืนๆ หรืออาจเป็นมุมมองที่ไทยอยากให้ชาติอ่ืนๆมองตนเองให้เป็นไปในลักษณะ

นั้นก็ได้ 

มุมมองต่างๆ ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา 

มีดังนี้ 

1. มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า 

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเป็นไปในสถานะของประเทศคู่สงคราม ที่พม่า

จะเป็นฝ่ายหาเหตุเข้ามารุกรานไทยก่อนเสมอ 

ทมยันตี เปิดเรื่องราวในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา ซึ่งถือเป็นภาคแรกของนวนิยายทั้ง 3 

เล่มที่เลือกมาทําการศึกษา ด้วยเรื่องการเปิดฉากทําสงครามระหว่างไทยกับพม่าในปี พ.ศ. 2106 

ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นการอธิบายว่าพม่านั้นหาเหตุ

เข้ามาตีไทยก่อน โดยใช้เรื่องช้างเผือกเป็นข้ออ้างในการทําสงคราม 

อันการที่กล่าวมา ก็เห็นจริงแท้ว่าพระราชสาสน์ที่อ้างว่าเจือสุภาพ

ไมตรี เป็นแค่อุบายจะมาตีไทย การที่ให้ช้างไปแล้วมิใช่ว่าจะแล้วไป

พระเจ้าหงสาวดีต้องประเมินว่าไทยเกรงกลัวพระราชอํานาจ แล้วไหน

จะนิ่งอยู่ มิช้ามินานก็จะหาเหตุมาจู่ลู่จนได้ การให้ช้างเผือกไปมิใช่เป็น

การป้องกันอันตรายอยู่ดี มีแต่พอผัดให้ช้าวันและที่ยังเป็นข้อเสียหาย 

คนในอาณาเขตประเทศ และนอกประเทศ นอกอาณาเขต ย่อมเข้าใจ

ว่าไทยยอมอยู่ในอํานาจหงสาวดีโดยไม่ต้องรบพุ่งด้วยซ้ํา ฉะนั้นถ้าช้า 

เร็ว ก็ต้องรบแล้วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาสู้สงครามเสียดีกว่า ข้อที่ว่าพระเจ้า

หงสาวดีบุเรงนอง ทรงอานุภาพกว่าพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้นั้น ไทยก็

ตระเตรียมป้องกันพระนคร จนแข็งแรงกว่าแต่กอ่นเป็นอันมาก เราเคย
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ชํานะศึกจนพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ต้องถอยทัพกลับไป เหตุไฉนเราจะเอา

ชัยชํานะอีกครั้งมิได้เล่า61   

ประเด็นเรื่องพม่าเป็นฝ่ายหาเรื่องเข้ามาทําสงครามกับไทยก่อนนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง

หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติการมองพม่าในแง่ลบ ซึ่งเป็นทัศนคติที่เกิดจากการส่ังสมความรู้สึกที่

คนไทยมีต่อพม่าผ่านกระบวนการผลิตซ้ํา (Reproduction) ผ่านสื่อมวลชน และการศึกษาในระบบ

ตลอดจนการขัดเกลาทางสังคม ( Socailzation) ทําให้ความรู้สึกดังกล่าวยังดํารงอย่างต่อเนื่อง

เรื่อยมาถึงปัจจุบัน 

1.2 ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งภายใน เรื่องเกี่ยวกับปัญหาชนกลุ่ม

น้อย และมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แม้ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราช จะกล่าวเน้นถึง

เหตุการณ์ทางฝ่ายไทยเป็นสําคัญ แต่เหตุการณ์เหล่านั้นล้วนเกี่ยวพันกับประเทศพม่า ไม่ว่าจะเป็น

ในกรณีเรื่องสงคราม หรือเรื่องการเมือง และ ทมยันตี ได้ให้ภาพประเทศพม่าว่า มักถูกโดดเดี่ยว

จากประเทศรอบข้างเสมอ 

วิเทโศบายของพระเจ้านันทบุเรง 

พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงท่านเคยได้พยายามนําวิเทโศบายของ

พระราชบิดามาใช้บ้างเหมือนกัน คือ 

..อุบายตักเตือนให้ส่งบุตรหลานรักเข้าไปฝึกหัดราชการตาม

โบราณประเพณี โดยประสงค์จะให้เป็นตัวจํานําในกรุงหงสาวดี หัว

เมืองที่ยังมีความสามิภักดิ์ยําเกรง ก็ส่งบุตรหลานไปถวายตามรับสั่ง 

แต่พระเจ้าตองอู อนรธาเมงสอพระเจ้าเชียงใหม่ พระเจ้ายะไข่ ทํา

เพิกเฉยเสีย..62 

                                                             
61 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 6-7 
62 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 2 น. 576 
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จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ทมยันตี กล่าวถึงประเทศพม่าโดยใช้โลกทัศน์แบบที่คน

ไทยมีต่อพม่าคือ เป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวจากประเทศรอบข้าง เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง  

1.3 ภาพตัวแทน (Representation) ของชาวพม่าที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกัน ซึ่งแต่

ละภาพตัวแทนของชาวพม่านั้นเป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวก ตัวอย่างเช่น มีพะยากองจี

เมงพยู ที่เป็นพระมเหสีเอกพระเจ้านันทบุเรง ที่มีความริษยาเมื่อพระเจ้านันทบุเรงตั้งพระสุพรรณ

กัลยาเป็นพระสนม 

มีพะยากองจี เมงพยู ชักค่อยๆคลายพระทัยลงบ้าง แต่ไม่วายนํา 

“ถ้อยร้าย” ไปกระแนะกระแหนพระสวามี 

“ผลไม้มีตําหนิ เสวยดีไหม?” 

ชั้นแรกพระเจ้านันทบุเรง ก็ไม่เข้าพระทัย 

“ผลไม้มีตําหนิอะไร?” 

“มะเดื่องาม ล้วนหนอนบ่อนไส้ ใครเขากินกัน มีแต่พระองค์เท่านั้น

โปรดเสวย” 

พระสวามีเลยทรงทราบว่า เรื่องอะไร 

“มะเดื่อบ่อนไส้เราเคยมี เลยวางเสียไม่ล้ิมรสนั่นไง เรามีอัมพวา

ทอง หอมนอก หอมใน รสเย็นติดใจ จะบอกให้ฟัง” 

เท่านั้นก็...ได้เรื่อง...พระเจ้านันทบุเรงทรงขัดเคืองก็เสด็จหนีไป

ตําหนักใหม่63 

ภาพตัวแทนของชาวพม่าที่กล่าวในข้างต้น คือ เป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาตัวละคร

ฝ่ายไทยแล้ว การกล่าวถึงทหารในกองทัพพม่าว่าเป็นทหารที่ไม่ได้เต็มใจมารบ แต่ถูกเกณฑ์ให้มา 

แม้จะมีเครื่องกําบังป้องกันอันตรายในสมรภูมิรบ ทหารพม่าก็ยังคงกลัวที่จะต้องรบกับไทยอยู่ 

                                                             
63 วิมล ศิริไพบูลย์, แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), น. 205 – 206. 
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เครื่องป้องกันตัวเหล่านี้ ถ้าใช้คู่กับดาบ จะเรียกเป็นคู่ๆ เช่น ดาบ

ดั้ง ดาบโล่ ดาบเขน แต่ไม่ใช้ทุบทูกับดาบ เนื่องจากยาวห่อตัว ใช้รบไม่

ถนัด 

ทุบทู น่าจะใช้เฉพาะทหารช่าง 

ขนาดนี้แล้วทางฝ่ายไทยก็ยังระดมยิงตายเสียมากกว่ามาก พวก

หงสาวดีก็ยังขับหนุนเนื่องเข้ามา 

คําว่า “ขับหนุนเนื่อง” แปลว่าถูกต้อนเข้ามา 

ไม่ได้กล้าหาญอะไรหรอก 

เพราะตัวแม่ทัพกลัวตายต่างหาก64  

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ทมยันตี ให้ภาพทหารพม่าว่า ไม่เต็มใจมารบ เป็นการสร้าง

ภาพตัวแทนคนพม่าว่า ไม่ได้เต็มใจที่จะมาสู้ด้วยความกล้าหาญ แต่เพราะถูกบังคับมาจึงต้องยอม

ทําตาม นอกจากนี้ ทมยันตี ยังได้สร้างภาพตัวแทนความอ่อนด้อยกว่าไทยของชาวพม่าออกมาใน

เรื่องการรบของการวางแผนการรบด้วยว่า พม่านั้นมีจุดอ่อนคือไม่มีความสามารถในการวางแผน 

และไม่รู้จักใช้ยุทธวิธีที่ดี 

 “แพ้ ชนะ เริ่มตั้งแต่วิธีคิด”  

 คือยังไม่ทันต้องลงมือรบจริง ถ้าวิธีคิดถูกต้อง ชัยชํานะจะมีเกิน

ครึ่ง นอกนั้นอยู่ที่ยุทธวิธี แต่หากวิธีคิดผิด วางยุทธศาสตร์ผิด ให้วิธีคิด

ดีอย่างไร แพ้ทีนั้น หรืออย่างดีจะพอกล้อมแกล้มแค่เอาตัวรอด  

ในการครั้งนี้พระเจ้าหงสาวดี “อ่านกําลังศึกผิด” และหรือ “การ
ข่าวไม่สามารถล้วงลึกได้” จึงไม่ทรงทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงซุ่ม
ซ่อนกําลังไว้ที่พิษณุโลก กับอีกทีก็ประมาท ฉะนั้น การที่สมเด็จพระ
นเรศวรไปประทับ ณ พิษณุโลก จึงเป็นการถูกต้องยิ่ง65 

                                                             
64 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 285. 
65 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 1 น. 180. 
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ภาพตัวแทนของชาวพม่าที่ ทมยันตี สร้างขึ้นในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยา
แห่งแผ่นดิน และอธิราชา ล้วนแต่เป็นภาพตัวแทนในแง่ลบของชาวพม่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองที่ พระเจ้านันทบุเรงของพม่านั้นไม่ฉลาดเท่ากับพระนเรศวรของไทย เรื่องการทหารที่
ทหารพม่าไม่ได้กล้าหาญที่จะทําสงครามเพื่อชาติอย่างทหารไทย หรือแม้กระทั่งเรื่องบุคลิกของ
พระมเหสีเอกของพระเจ้านันทบุเรงที่ไม่ได้มีพระจริยวัตรงดงามเหมือนพระสุพรรณกัลยา และภาพ
ตัวแทนเหล่านั้นได้ช่วยส่งเสริมภาพของตัวละครที่เป็นคนไทยให้ดูงดงาม และโดดเด่นกว่าพม่าที่
เป็นเพื่อนบ้านในทุกด้าน ทั้งในเรื่องอุปนิสัยของผู้คน และความรู้ความสามารถซึ่งเป็นทัศนคติการ
มองเพื่อนบ้านด้อยกว่าตนเอง  

2. มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างไทย ลาว และกัมพูชา 

ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นอกจากจะกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและไทยแล้ว นวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ยังกล่าวถึงประเทศลาว และกัมพูชา
ด้วย ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนั้น ลาว และกัมพูชาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นด้วย 

2.1 ประเทศลาว และกัมพูชาในมุมมองของไทย 

ประเทศลาว และกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย มี
ความสัมพันธ์ทั้งทางการเมือง และทางวัฒนธรรม แต่ในสายตาของคนไทยก็ยังมองว่าทั้ง 2 
ประเทศนี้เป็นเพียงประเทศเล็กๆ ด้อยกว่าไทย น้ําเสียงในการเล่าเรื่องเมื่อพูดถึงลาว และกัมพูชา
จึงเป็นไปในทํานองของการดูถูกประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง 

 2.1.1 ประเทศลาวในมุมมองของคนไทย  

ประเทศลาวนั้นถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับไทยทั้งทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และ
ความสัมพันธ์ทางการเมือง แต่เนื่องจากไทยมีความคิดว่า ลาว เป็นอาณาจักรที่เล็กกว่า และไม่มี
อิทธิพลที่จะต่อรองกับไทยได้ในทางการเมือง ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา จึงมีการกล่าวถึงประเทศ
ลาว ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนคนหุต ส่งพระราชสาสน์มาสู่ขอ
พระเทพกษัตรีย์ พระราชธิดาในพระมหาจักรพรรดิไปเป็นพระอัครมเหสี 
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พระราชสาสน์จากกรุงศรีสัตนคนหุต มาในช่วงเวลาพอเหมาะ 
หากเป็นกาลก่อน ทางอยุธยาคงจะไม่สนใจ บางทีจะพาลกริ้วเอาง่ายๆ 
ทํานองว่า 
...เป็นแค่ระตูมาบังอาจ 
หมายหมาดวงศ์อสัญแดหวา.. 
แต่ทั้งทางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระมหินทรา ทรง “ขัด

แค้นแน่นพระทัย” จํายอมแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองไปเมื่อเร็วๆนี้ 
กับ..ถ้อยสาสน์จี้จุดพระทัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับที่ทางอยุธยา
ต้องอ่านเกมแห่งอํานาจเช่นกัน 

พิษณุโลก หัวเมืองเอกฝ่ายเหนือ 
ไปมีพันธไมตรีกับหงสาวดีเสียแล้ว 
ฉะนั้นถ้ามีกรุงศรีสัตนาคนหุตคอยขนาบหลังพิษณุโลกไว้ ย่อมจะ

ถ่วงดุลแห่งอํานาจได้ ด้วยเหตุนี้...ทางอยุธยาจึงยอมรับทางพระราช
ไมตรี66 

จากข้อความข้างต้น ทมยันตี ได้สร้างภาพตัวของประเทศลาวนั้น ว่าด้อยกว่าไทย 
และยังสะท้อนโลกทัศน์ที่ ทมยันตี มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศลาวในนวนิยายของ ทมยัน
ตี นั้น จะถูกพูดถึงไว้ด้วยทัศนคติที่ดูถูกว่า ลาวนั้นด้อยกว่าไทย เป็นประเทศเล็กที่ไม่มีความสําคัญ
เท่าเทียมกับไทย การที่ไทยจะมีความสัมพันธ์ใดๆกับลาวนั้น ก็เป็นเพื่อให้ไทยได้ผลประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์นั้น ไม่ใช่เป็นไปในฐานะของมิตรประเทศ หรือเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 

2.1.2   ประเทศกัมพูชาในมุมมองของคนไทย 

ประเทศกัมพูชานั้นไม่ปรากฏในงานเรื่อง กษัตริยา และแก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน แต่ถูก
กล่าวถึงในงานเรื่อง อธิราชา ทั้งนี้เป็นเพราะนวนิยายเรื่อง อธิราชา เน้นถึงการสงครามในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นสําคัญ สงครามระหว่างไทยและกัมพูชา จึงถูกนับว่าเป็นสงคราม
ระหว่างช่วงพักรบกับพม่า เพราะกัมพูชาในนวนิยายของ ทมยันตี นั้น อยู่ในฐานะของประเทศที่
พร้อมจะตลบหลังไทยเมื่ออ่อนแอ ไทยจึงต้องจัดการปราบกัมพูชาเพื่อจะได้รับศึกพม่าได้เต็มที่ 

                                                             
66 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 208. 
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 เขมรลอบเข้าตีไทยอีก  
 คงจํากันได้ตั้งแต่บทที่ ๒ แล้วว่า เขมรเข้ามารุกรานไทยถึงสอง

ครั้ง ครั้งแรกเข้ามาถึงปราจีนบุรี ครั้งที่สองเข้ามาถึงนครราชสีมาแต่ก็
แตกพ่ายยับเยินไป เขมรไม่เคยเข็ดไม่เคยหลาบจํา เราต่างหากที่ควร
จด และควรจํา67 

จากข้อความที่ยกมาข้างต้น จะเห็นว่า ทมยันตี มีทัศนคติต่อประเทศกัมพูชา ใน
ฐานะของประเทศที่มักจะเข้ามาโจมตีไทยเมื่อไทยอ่อนแอ และเป็นประเทศที่ไว้วางใจไม่ได้ 

นอกจากนี้ ในนวนิยายเรื่อง อธิราชา ได้แสดงความเห็นเรื่อง พิธีปฐมกรรมพระยา
ละแวก ที่เป็นที่ถกเถียงของนักประวัติศาสตร์ ทมยันตี เลือกที่จะอธิบายความทั้งสองข้าง คือพูดถึง
ทั้งประเด็นข้อถกเถียงเรื่อง การที่สมเด็จพระนเรศวรตัดศีรษะพระยาละแวกแล้วเอาเลือดมาล้าง
พระบาท การที่สมเด็จพระนเรศวรประทับนั่งล้างพระบาทเหนือพระยาละแวก และเรื่องไม่มีพิธี
ปฐมกรรมพระยาละแวก ทมยันตี ได้กล่าถึงทั้ง 3 ประเด็นนี้โดยสรุป พร้อมทั้งยกข้อมูลประกอบ
จาก รายงานการดําเนินงาน โครงการวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง
อาจารย์จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ เป็นบรรณาธิการ ซึ่ง ทมยันตี ปล่อยให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินเองว่า
จะเชื่อว่ามีพิธีปฐมกรรมหรือไม่ กล่าวว่า 

และทั้งหมดคือ ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ที่ยกมาทั้งสอง
ด้าน ให้ผู้อ่านพิจารณาเองอีกทอดหนึ่ง แล้วแต่จะพึงใจเชื่อด้านใด 

“ปฐมกรรม” แบบไหนในสองแบบนั้น 
หรือไม่มี “ปฐมกรรม” ก็ได้ 
หากสรุปท้าย ไทยชนะเขมรก็แล้วกัน68 

จากข้อความที่ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทมยันตี นั้น แม้จะไม่ได้แสดงความเห็น
เรื่องพิธีปฐมกรรมว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ ทมยันตี ก็เลือกที่จะให้ความสําคัญในประเด็นที่ว่า ไทย
ชนะเขมร ซึ่งเป็นโลกทัศน์ในการมองตนเองเหนือกว่าเพื่อนบ้านที่ปรากฏในนวนิยายของ ทมยันตี 

                                                             
67 วิมล ศิริไพบูลย์, อธิราชา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2546), เล่ม 1 น. 59. 
68เพ่ิงอ้าง, เล่ม 2 น. 516 – 517. 
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ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา 
แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่
ปรากฏอยู่ในนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนั้น เกิดขึ้นจากมุมมองของตัวละครที่เป็นคนไทย และผู้เขียนที่เป็น
คนไทย เพราะฉะนั้นเมื่อประมวลมุมมองที่เกิดขึ้นในนวนิยายเรื่องทั้ง 3 เรื่องนี้แล้วพบว่า ล้วน
แล้วแต่อยู่ในกรอบแนวคิดเรื่องรัฐชาติ ที่มองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกับไทยว่า ไทยมี
ความสําคัญ และมีดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยมองว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นผู้ที่อ่อนด้อยกว่าไทย
ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของคนในประเทศ หรือเรื่องคุณธรรมจริยธรรม หรือ
อาจกล่าวได้ว่างานนวนิยายของ ทมยันตี สอดแทรกโลกทัศน์ที่ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางในการมอง
เพื่อนบ้านก็ไม่เกินความจริงไปนัก 

 

3.4 วิเคราะห์นวนิยายเร่ือง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา โดยใช้บริบท
ทางสังคมของนวนิยาย (Contexual Analysis) 

 

ทมยันตี เขียนนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา โดยใช้
กลวิธีการนําเสนอให้เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ใช้แนวทางการเขียนคล้ายกับงานสารคดี ซึ่ง
เป็นกลวิธีการเขียนที่แตกต่างจากผลงานเรื่องอ่ืนๆของ ทมยันตี โดยในการเขียนนวนิยายทั้ง 3 
เรื่องนี้ ทมยันตี ได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนที่จะทําการเขียน ทว่า ทมยันตี ก็นําเสนอข้อมูลที่
ค้นคว้ามา ภายใต้ชุดความคิดหลักที่ ทมยันตี มีอยู่ นั่นคือการอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ตามกรอบการอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตร์ของรัฐไทย ซึ่งถูกโต้แย้งจากมุมมองของนัก
ประวัติศาสตร์บางกลุ่มด้วย   

ดังนั้นการแบ่งบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่ง
แผ่นดิน และอธิราชา เพื่อทําการศึกษาจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ได้แก่ ช่วงเวลา
ที่ปรากฏตามท้องเรื่องนวนิยาย คือ ในช่วง พ.ศ. 2106 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในปี 
พ.ศ. 2112 จนกระทั่งสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี พ.ศ. 2148 และช่วงที่
เขียนนวนิยายคือ ประมาณปี พ.ศ.2544 – 2546 ซึ่งบริบททางสังคมในช่วงเวลาทั้ง 2 ช่วงเวลานั้น
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มีผลต่อภาพต่างๆ ที่ปรากฏในเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา เป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ 

1. ช่วงเวลาท่ีปรากฏในนวนิยาย (พ.ศ. 2106 – พ.ศ. 2148) 

ช่วงพ.ศ. 2106 ไปจนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2112 จนกระทั่ง
สิ้นสุดสมัยของพระนเรศวรในปี พ.ศ.2148 นั้น เป็นช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา 
แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นั้นเป็นช่วงเวลาที่ไทยและพม่ามีความสัมพันธ์กันในสถานะ
ของรัฐคู่สงคราม ทั้งนี้เพราะอยุธยาและพม่า ซึ่งในขณะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่หงสาวดี เป็นรัฐจารีต
ขนาดใหญ่สองรัฐที่มีอิทธิพลมากในเขตพื้นที่ภาคพื้นทวีปของภูมิภาคอุษาคเนย์ การทําสงคราม
ระหว่างรัฐนี้จึงเป็นเรื่องที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการเจริญเติบโตของเมืองท่าอย่าง
อยุธยาที่มีกําปั่น สําเภาจากต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรือประเทศในเอเชียด้วยกันเข้ามาทําการ
ค้าขาย และหงสาวดีเองก็เป็นเมืองที่ร่ํารวยจากการค้าทางทะเลเช่นกัน 

การแผ่อิทธิพลในช่วงพระเจ้าบุเรงนองมายังอยุธยาในช่วง พ.ศ. 2106 นั้น เป็นการ
แผ่อิทธิพลด้วยสงครามที่คนไทยจดจําได้ดีว่าเป็น สงครามช้างเผือก เนื่องจากเงื่อนไขในการทํา
สงครามคือ การที่ทางหงสาวดีขอช้างเผือกมาแล้วพระมหาจักรพรรดิปฏิเสธไป เป็นเหตุให้พระเจ้า
บุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สงครามช้างเผือกในครั้งนั้นจบลงเนื่องจากอยุธยาเป็นฝ่ายขอ
เจรจายอมหย่าศึก โดยแลกกับช้างเผือก 4 เชือก และส่งพระราเมศวร พระราชโอรสของสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ กษัตริย์อยุธยา มาเป็นตัวจํานําอยู่ที่กรุงหงสาวดี นักประวัติศาสตร์คาดกันว่า พระ
นเรศวร น่าจะถูกส่งตัวมาเป็นตัวจํานําในฐานะพระโอรสของเจ้าเมืองพิษณุโลกในคราวเดียวกัน  

ในการอรรถาธิบายใหม่ การขอช้างเผือกมิได้เป็น “แต่อุบายที่จะ
ให้เกิดเหตุหาอํานาจครอบงํากรุงสยาม” แต่ยังเป็นพฤติกรรมที่แฝงไว้
ซึ่งอคติและไร้ความชอบธรรมทั้งปวงดังปรากฏ ความกล่าวบริภาษไว้
ในบท “แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม” ของสมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพว่าด้วย “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อเกิดมหายุทธ
สงคราม” ความมีว่า “ฝ่ายกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ทํานุบํารุงบ้านเมืองดังกล่าวมานั้น ในการเที่ยวจับช้างเป็นพาหนะ 
เผอิญได้ช้างเผือกถึง ๗ ช้าง... ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั้นหามี
ช้างเผือกไม่ เมื่อได้ยินคําสรรญเสริญบุญญาภินิหารของสมเด็จพระ
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มหาจักรพรรดิออกไปถึงเมืองหงสาวดี ก็คิดริษยา เห็นว่าถ้าทิ้งไว้ พวก
มอญและไทยในอาณาเขตต์ก็พากันมานับถือบารมีสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิให้เป็นคู่แข่งขึ้น”69  

คําอธิบายเหตุผลของการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าบุเรงนองในช่วง พ.ศ. 2106 
ว่าเกิดจากการที่พระเจ้าบุเรงนองมีความริษยาต่อบุญญาบารมีของพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งเป็นไป
ตามแบบพระนิพนธ์ในสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ถือว่าเป็นคําอธิบายที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์สงครามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา เนื่องจาก ทมยันตี ได้
กล่าวถึงสงครามช้างเผือกครั้งนั้นว่า 

   “พม่าน่าจะหาเรื่องกับเราอีก”  
 พระมหาธรรมราชาซึ่งคอยสดับข่าวทั้งทางพม่าและทางอยุธยา

อยู่เสมอ เล่าสู่พระมเหสี  
  “จะหาเรื่องอะไร?”  
  การศึกระหว่างพม่ากับอยุธยา แม้..ไม่มีเรื่อง ก็ทําให้มีเรื่องจนได้  

   “ช้างเผือก” กระแสรับสั่งสั้น ปนทอดถอน  
  การได้ช้างเผือกมาสู่พระบรมโพธิสมภาร ข่าวย่อมระบือทุกหัว

เมือง ท่ามกลางเสียงแซร่ซร้องในพระบุญญาบารมี อดีต “ขุนพิเรนทร
เทพ” ผู้เคยได้ชื่อว่า... 

  อ่านการณ์ไกล วางแผนไกล  
  เคยรับสั่งในที่รโหฐานกับพระมเหสี  
  “มากนักจักมีความ”  

 คร้ันพระพักตร์แห่งพระมเหสีสําแดงความฉงน ก็ทรงขยายความ 
หากมักสั้นๆตามเคย 
 “ริษยา !”70 

ปมเรื่องความริษยาที่พม่ามีต่อไทยนั้นกลายเป็นโครงเรื่องหลักในการกล่าวถึงเหตุผล
ในการทําสงครามระหว่างไทยและพม่า แต่ทั้งนี้ประเพณีการทําสงครามของรัฐจารีตนั้นเป็นการทํา

                                                             
69 สุเนตร ชุตินธรานนท,์ บุเรงนองกะยอดินนรธา, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2538), น. 172. 
70 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 19 – 20. 
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สงครามระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์ของ 2 รัฐ ไม่ใช่ระหว่างชาติไทย และชาติพม่า ทั้งนี้เหตุผล
หลักๆในการทําสงครามของรัฐจารีตก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงของรัฐ ที่สําคัญคือโลกทัศน์เรื่อง พระ
จักรพรรดิราช ที่เป็นความเชื่อซึ่งมาจากแนวคิดของพุทธศาสนาซึ่งเผยแพร่อยู่ในภูมิภาคอุษาคเนย์
ส่วนภาคพื้นทวีป 

คติเรื่องพระจักรพรรดิราชนี้ กษัตริย์ในสุวรรณภูมิ อันได้แก่ กลุ่ม
อาณาจักรพม่า มอญ สยาม รับมาใช้ โดยมีต้นแบบมาจากพระเจ้า
อโศกมหาราช กษัตริย์แห่งชมพูทวีป(อินเดีย) ทั้งนี้พระจักรพรรดิราช
จักต้องมีรัตนะ (สมบัติ) เจ็ดประการที่เกิดจากบุญญาบารมี ได้แก่ จักร
แก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว 
จากนั้นพระองค์จะทรงแสดงบารมี และอํานาจด้วยการแผ่ขยาย
แสนยานุภาพไปครอบครองเมืองน้อยใหญ่ ซึ่งนี่เอง อาจเป็นสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งของสงครามในยุคนั้น นอกเหนือไปจากเหตุผลการ
แย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้า71 

ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า ทมยันตี เลือกที่จะอธิบายเหตุการณ์สงครามระหว่างไทย
กับพม่าว่าเกิดจากประเด็นเรื่องความริษยาในบุญญาบารมี แทนที่จะอธิบายเหตุการณ์สงครามใน
ลักษณะของเงื่อนไขในการทําสงครามของรัฐจารีต และโลกทัศน์ของผู้คนในช่วงเวลานั้น 

6 ปีต่อมา ก็เกิดสงครามระหว่างไทยและพม่าอีกครั้งในปี พ.ศ. 2112 โดยในครั้งนี้
เป็นสงครามที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า เป็นการสูญเสียอิสรภาพของไทย กรอบ
แนวคิดหลักในการอธิบายและตีความสงครามในครั้งนั้น เป็นอิทธิพลจากพระนิพนธ์เรื่อง ไทยรบ
พม่า ในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ได้อธิบายว่า สงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 
1 นี้เกิดจากการที่พระเจ้าบุเรงนองเป็นกษัตริย์พม่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย มีความคิดริษยาไทย 
เลยหาเหตุมาทําสงคราม และการที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นเป็นเพราะคนไทยแตกความ
สามัคคีกัน ซึ่งแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดลงในงานเรื่อง กษัตริยา เช่นกัน โดย ทมยันตี กล่าวว่า 

ยิ่งอ่าน ก็จะยิ่งรู้ว่า อันพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั้น “ฝีมือไม่
เท่าไหร่” แต่ “ฝีปาก” กับความคิดเจ้าเล่ห์เจ้ากล ยกพลมาถึงห้าแสน 

                                                             
71 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 40. 
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(ตอนนี้คงเหลือไม่ครบแล้วล่ะ เพราะเอาศพไปจองถนนเสียก็มาก) 
ช่องกําแพงเมืองตรงมุมเกาะแก้วโหว่ ก็ยังไม่มีปัญญาข้ามอีกเลย 

จึงคิดกลอุบายเอาพระยาจักรี ซึ่งได้ตัวไปจากกรุงศรีอยุธยาพร้อม
พระราเมศวรนั้นไปเกลี้ยกล่อมให้เป็นไส้ศึก72    

และ 

   คน “หูเบา” ต้องใช้ลมเป่าถึงจะปลิว  
  พระยาจักรี จึง...พลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธ  

 ติดนิสัยพม่ามา !73 

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ถึงโลกทัศน์ที่ ทมยันตี มีต่อเพื่อนบ้านคือ คนพม่า ว่า
เป็นคนที่ไว้วางใจไม่ได้ และเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากล หาช่องที่จะเอาเปรียบคนไทยอยู่เสมอ ซึ่งเป็น
การตอกย้ําโลกทัศน์เรื่องการมองตนเองเหนือกว่าเพื่อนบ้านในงานเขียนของ ทมยันตี   

หลังจากเสร็จศึกการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 แล้ว อยุธยาได้กลายเป็นเมืองประเทศ
ราชในขอบขัณฑสีมาของหงสาวดี อยุธยาจึงต้องส่งช้างปีละ 30 เชือก เงินปีละ 300 ชั่ง และสิทธิ
ในการเก็บภาษีอากรการค้าที่เมืองมะริด และเมืองท่าในอ่าวมะเตาะมะให้กับหงสาวดี แต่การเป็น
เมืองประเทศราชของรัฐจารีตนั้น ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับการเป็นอาณานิคมตามที่เข้าใจกัน
ในปัจจุบัน 

ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์พม่า แห่งคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อธิบายว่าการเสียกรุงคร้ังนี้ได้
ตอกย้ําว่า “เอกราช” อยุธยาเสียไปโดยสมบูรณ์แบบ หลังจากปี พ.ศ. 
2106 ที่หงสาวดีทําลายสถานะนี้ไปส่วนหนึ่ง หากแต่ “เอกราช” ที่เสีย
ไปนั้นมิใช่ “เอกราช” ตามความหมายที่เข้าใจกันในทุกวันนี้ 

“สมัยโบราณมีเมือง “เอกราช” กับ “ประเทศราช” เมืองเอกราชไม่
ต้องส่งเครื่องบรรณาการ ไม่ต้องถูกกวาดต้อนแรงงานจากเมืองอ่ืน 
สมัยนั้นอยุธยาเป็นเมืองเอกราชที่มีประเทศราชภายใต้อํานาจ

                                                             
72 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 328. 
73 เพ่ิงอ้าง, น. 336. 
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มากมาย สถานะเช่นนี้ไม่ใช่ทุกเมืองจะพึงมี และสถานะนี้เองที่ทําให้
อยุธยาเป็นมหาอาณาจักร แต่ผลจากสงครามปี 2112 อยุธยาเสีย
สถานภาพนี้ไปโดยสิ้นเชิง"74       

แต่ ทมยันตี ได้อธิบายเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นว่า เป็นการสูญเสีย
อิสรภาพ และความเป็นไท โดย ทมยันตี ได้ย้ําความคิดเรื่องการสูญเสียอิสรภาพ และความเป็นไท
นี้ ผ่านการพรรณนาเนื้อเรื่อง และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครฝ่ายไทยอยู่เสมอๆ จึงสามารถ
อธิบายได้ว่า ทมยันตี มีความคิดว่าการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 นั้นถือเป็นการเสียเอกราชของ
ไทย ซึ่งเป็นคนละความหมายกับเอกราชของดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์   

เมื่อพระมหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาถูกกวาดต้อนไปยังกรุงหงสาวดีหลังจบสงคราม
ปี พ.ศ. 2112 พระมหาธรรมราชาได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาแทน ในครั้งนั้น
พระมหาธรรมราชาได้ถวายพระธิดา คือ พระสุพรรณกัลยาให้พระเจ้าบุเรงนอง และเมื่อพระเจ้า
บุเรงนองเสด็จออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุตในวันศุกร์แรม 6 ค่ํา เดือน
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2113 พระสุพรรณกัลยา พร้อมบาทบริจาริกา 15 คน จึงได้โดยเสด็จไปด้วย 
ซึ่ง ทมยันตี ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยา ในนวนิยายเรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 
ตามโครงเรื่องที่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป คือ พระสุพรณกัลยา ทรงเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีใน
ฐานะพระสนมในพระเจ้าบุเรงนอง และเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ พระสุพรรณกัลยาก็ถูก
เรียกรับราชการเป็นพระสนมพระเจ้านันทบุเรงต่อ แล้วถูกพระเจ้านันทบุเรงฟันด้วยพระแสงจน
สิ้นพระชนม์เมื่อพระมหาอุปราชาถูกพระนเรศวรฟันขาดคอช้าง  

การถวายพระสุพรรณกัลยาไปเป็นพระสนมของพระเจ้าบุเรงนองครั้งนั้น สืบ
เนื่องมาจากธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการส่งมอบตัวประกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในช่วงยุค
ต้นราชวงศ์ตองอู (พ.ศ. 2074 - 2148) เจ้าเมืองประเทศราชจะถวายโอรส หรือธิดาที่มีความสําคัญ
ในลําดับพระราชวงศ์ ให้เข้าไปอยู่ในความดูแลของราชสํานักหงสาวดี เพื่อเป็นหลักประกันว่า 
เมืองประเทศราชนั้นจะไม่เอาใจออกห่างจากหงสาวดี ซึ่งในกรณีของพระมหาธรรมราชา ก็ได้ถวาย
พระโอรส คือ พระนรศวร ไปเป็นองค์ประกันเมื่อครั้งพิษณุโลกพ่ายแพ้ต่อกองทัพหงสาวดีใน
สงครามช้างเผือก ปี พ.ศ. 2106 เมื่ออยุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีในปี พ.ศ. 2112 
พระมหาธรรมราชาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอยุธยา จึงถวายพระสุพรรณกัลยาไปตามธรรมเนียม  

                                                             
74 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 67. 
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 แท้จริงแล้วธรรมเนียมการนําพระราชกุมารไปเลี้ยงต่างองค์
ประกันมิใช่เป็นธรรมเนียมที่มีปรากฏในราชสํานักของพระเจ้าบุเรง
นองเพียงแห่งเดียว แต่มีหลักฐานปรากฏว่าเจ้านายเขมร และลาวก็
เคยถูกราชสํานักอยุธยาและกรุงเทพฯ นํามาเลี้ยงดูใกล้ชิดดังเช่นกรณี
นักพระสุโท นักพระสุทัน ผู้เป็นโอรสพระยาละแวก ซึ่งถูกพระมหา
จักรพรรดินํากลับมาเลี้ยงดูในคราวยกไปทําศึกกับพระยาละแวก75   

 มีบันทึกว่าพระสุพรรณกัลยาถูกถวายแด่พระเจ้าบุเรงนอง และออกจากกรุงศรี
อยุธยาในวันศุกร์แรม 6 ค่ํา เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2113 หลักฐานในพงศาวดารพม่าระบุว่า
พระเจ้าบุเรงนองนั้น ทรงมีพระมเหสี 3 พระองค์ และพระมเหสีเล็ก หรือที่เรียกว่า มีพะยาเง และ
บาทบริจาริกา หรือโกโละดอ ผู้ให้กําเนิดพระโอรส พระธิดาอีกเป็นจํานวนทั้งสิ้น 42 องค์ ซึ่งเป็นไป
ได้ว่าพระมเหสีเล็กนั้นคือ พระสุพรรณกัลยา หลังจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่พระนามปรากฏของ
พระสุพรรณกัลยาอีก จนกระทั่งสิ้นรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองในปี พ.ศ. 2124 จึงมีปรากฏพระ
นามในพงศาวดารพม่าระบุถึง อะเมี้ยวโยง พระพี่นางพระนริศกษัตริย์อยุธยาประสูติพระธิดาแก่
พระเจ้าบุเรงนองนามว่า เมงอทเว  

แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏในพงศาวดารพม่าใดว่าพระพี่นางสมเด็จ
พระนเรศวร หรือ พระสุพรรณกัลยา ได้ทรงตกเป็นมเหสีของพระเจ้านันท
บุเรง ความเข้าใจดังกล่าวเป็นผลอันเกิดขึ้นจากการนําตัวบุคคลใน
ประวัติศาสตร์คือ พระเจ้านันทบุเรง ซึ่งมีชื่อปรากฏในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาที่ชําระขึ้นสมัยหลังไปผนวกเข้ากับเรื่องราว หรือตํานานที่มี
ปรากฏทั้งในคําให้การขุนหลวงหาวัดที่ระบุว่า “พระเจ้าหงสาวดี” ทรง
สังหารทั้งพระสุพรรณกัลยา และพระโอรสและ/หรือ พระธิดาน้อย อัน
เป็นผลจากแรงพิโรธที่พระราชโอรสคือพระมหาอุปราชาถูกพระนเรศวร
สังหารในการทํายุทธหัตถี76 

                                                             
75 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากตํานานสู่หน้าประวัติศาสตร์, (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2542), น. 118. 
76 เพ่ิงอ้าง,  น. 123. 
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ข้อโต้แย้งทางวิชาการเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยานี้ ขัดกับเรื่องราวภายในนวนิยาย
เรื่อง แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน เนื่องจาก ทมยันตี ได้กล่าวถึงเรื่องพระสุพรรณกัลยาว่า ทรงเป็นพระ
สนมพระเจ้าบุเรงนอง และเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต พระสุพรรณกัลยาก็เป็นพระสนมในพระ
เจ้านันทบุเรงต่อ และภายหลังก็ถูกพระเจ้านันทบุเรงฟันจนสิ้นพระชนม์เมื่อพระมหาอุปราชาถูก
พระนเรศวรสังหารในการทํายุทธหัตถี โดย ทมยันตี ยังคงยึดเค้าโครงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสุพรรณ
กัลยาตามความรับรู้ของคนทั่วไป 

ในนวนิยายเรื่อง อธิราชา นั้น ทมยันตี ได้เริ่มเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่พระนเรศวรเสด็จ
กลับจากหงสาวดี เรื่อยไปจนสวรรคต โครงเรื่องที่ใช้เล่าในนวนิยายเรื่อง อธิราชา นั้น เป็นพระราช
ประวัติที่คนไทยโดยทั่วไปรับรู้เกี่ยวกับพระนเรศวร คือ หลังจากการพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตแล้ว 
พระนเรศวรทรงแสดงพระองค์อย่างชัดเจนว่า อยุธยาจะไม่รักษาไมตรีกับหงสาวดีที่ขณะนั้นมีพระ
เจ้านันทบุเรงเป็นกษัตริย์อีกต่อไป เมื่อพระเจ้านันทบุเรงมีพระบรมราชโองการให้ประเทศราชต่างๆ 
รวมทั้งอยุธยา ยกทัพไปช่วยศึกเมืองอังวะในปี พ.ศ. 2127 กองทัพจากอยุธยามีพระนเรศวรนําทัพ
ไปแทนพระมหาธรรมราชา แต่พระนเรศวรทรงนําทัพบุกตรงข้ึนยังกรุงหงสาวดี และถอยกลับมายั้ง
ทัพไว้ที่เมืองแครง เหตุการณ์นี้มีการกล่าวในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า 
พระเจ้านันทบุเรง ทรงวางแผนที่จะกําจัดพระนเรศวร ทําให้พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพหลั่ง
ทักษิโณทก ณ เมืองแครง จากนั้นพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้เล่าว่า พระนเรศวร
ทรงเทครัวมอญข้ามแม่น้ําสะโตง โดยทรงกวาดต้อนผู้คนข้ามแม่น้ําไปก่อน แต่พระองค์กับทหาร
ลําลอง 15,000 นั้นยังรออยู่ริมฝั่ง ตรัสให้ทหารเอาปืนหามแล่นและนกสับคาบชุดระดมยิงไป ทหาร
ก็ระดมยิงไปเป็นอันมากมิได้ถึง จึงสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าก็ทรงพระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ 
ยิงไปต้องสุรกํามาตายตกจากคอช้าง ร้ีพลมอญทั้งนั้นเห็นอัศจรรย์ ด้วยแม่น้ํานั้นกว้างเหลือกําลัง
ปืน 

จากข้อความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ทําให้การพูดถึงการ
สงครามในปี พ.ศ. 2127 ของพระนเรศวรนั้นกลายเป็นโครงเรื่องหลักของการอธิบายประวัติศาสตร์
การประกาศอิสรภาพของไทยจากหงสาวดี และยังเป็นต้นเค้าที่มาของเรื่อง พระแสงปืนต้นข้าม
แม่น้ําสะโตง ซึ่งเป็นการเล่าถึงพระนเรศวรโดยอาศัยการเล่าเรื่องแบบมีกฤษฎาภินิหาร เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ความเปี่ยมไปด้วยพระบารมีของพระนเรศวรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทมยันตี ก็ได้ยึดโครงเรื่อง
นี้ เป็นเรื่องสําคัญในการกล่าวถึงพระนเรศวร ในนวนิยายเรื่อง อธิราชา ด้วย แต่มีข้อโต้แย้งจากนัก
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสงครามในปี พ.ศ. 2127 ว่า  
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แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า พงศาวดารของไทยที่บันทึกขึ้นในช่วงใกล้
เหตุการณ์ที่สุด คือ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ 
ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ 1 ศตวรรษ 
หลังจากเกิดเหตุการณ์มิได้กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่หลักฐานชั้นรองคือ 
คําให้การขุนหลวงหาวัด และ พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา ซึ่งชําระขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลับกล่าวถึง
การประกาศอิสรภาพครั้งนี้โดยละเอียด 

เมื่อหันไปดูหลักฐานฝ่ายพม่า มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า 
(Hmannan Mahayazawindawgyi) ก็มิได้ระบุถึงเหตุการณ์นี้เช่นกัน 
คงกล่าวแต่เพียงว่าทัพอยุธยาซึ่งไปช่วยราชการศึกนั้น “หาตามเสด็จ
ไปช่วยทางอังวะไม่...ตรงมาทางกรุงหงษาวดี”  หลังจากนั้นก็ “ตีกรุง
หงษาวดี” ด้วยซ้ํา77 

หลังจากการแข็งข้อต่อหงสาวดีในครั้งนั้น เป็นเหตุให้เกิดศึกระหว่างราชสํานักหงสาว
ดี และอยุธยาตามมาอีกหลายครั้งคือในปี พ.ศ. 2127, 2129, 2129 – 2130, 2133 และ 2135 ซึ่ง
ศึกครั้งที่ใหญ่ที่สุดคือศึกในปี พ.ศ. 2129 – 2130 ที่หลักฐานนั้นทางฝั่งพม่า และทางอยุธยาระบุ
ตรงกันว่า เป็นศึกใหญ่ที่พระเจ้านันทบุเรงทรงยกทัพมาด้วยพระองค์เอง ไพร่พลกว่า 250,000 คน 
ช้าง 320 เชือก และม้า 12,000 ตัว ในพงศาวดารพม่าระบุว่ากองทัพของพระเจ้านันทบุเรงยกออก
จากกรุงหงสาวดีในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2129 แล้วเดินมาตามทางเส้นระแหงแขวงเมืองตาก 
ถึงอยุธยาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2129 โดยกองทัพหงสาวดีนั้น ได้ยึดพื้นที่ทางเหนือและ
ตะวันออกของอยุธยา ทําให้ศึกครั้งนั้นยืดเยื้อยาวนานถึง 5 เดือน 

ดร.สุเนตรระบุว่า เมื่อพิจารณาจากสงครามทุกครั้งที่เกิดขึ้นใน
สมัยพระนเรศวร สงครามครั้งนี้ กรุงศรีอยุธยาล่อแหลมกับการเสีย
เมืองที่สุด 

“ถ้าหากเทียบกับสงครามยุทธหัตถี ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่หง
สาวดีอ่อนกําลังลงแล้ว สงครามปี 2129 ที่พระเจ้านันทบุเรงยกทัพมา

                                                             
77 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 84 – 85. 
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ด้วยพระองค์เองนั้น เป็นศึกที่ฉิวเฉียดและสําคัญกว่าคราวยุทธหัตถี 
ถ้าเราลองสังเกตจะพบว่าหลักฐานหลายชิ้นระบุว่าหลังสงครามครั้งนี้ 
พระนเรศวรทรงไม่ใช้อยุธยารับศึกอีกต่อไป เพราะทรงพระราชดําริว่า
อยุธยาพร้อมทําศึกในเขตหัวเมืองโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้พระนครตั้งรับ
แล้ว ซึ่งในแง่ยุทธศาสตร์พระนครเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดของพระ
ราชอาณาจักร พึงระลึกว่าการทําศึกคือการชิงความได้เปรียบ แต่
ศึกนันทบุเรงปี 2129 พระนเรศวรทรงใช้พระนครรับศึกเพราะทรงดําริ
ว่าจักมั่นคงกว่าการไปรับศึกที่หัวเมือง อีกทั้งอยุธยาตอนนั้นก็เพิ่งฟื้น
ตัว ทัพหงสาวดีก็เตรียมตัวดีมาก พระเจ้านันทบุเรงซึ่งก็เป็นนักรบ เคย
ทํายุทธหัตถีชนะพระเจ้าอังวะมาแล้วก็นําทัพมาเองแสดงว่าต้องการ
บดขยี้อยุธยาให้ได้ เพียงแต่ปัจจุบันเราถูกทําให้หันไปมองสงคราม
ยุทธหัตถีเป็นหลัก”78 

สงครามที่ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ให้ความเห็นว่าเป็นสงครามที่ล่อแหลมต่อการ
พ่ายแพ้นั้น กลับถูกพูดถึงในนวนิยายเรื่อง อธิราชา เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดย ทมยันตี ใช้กลวิธีการ
เขียนพรรณนาให้ผู้อ่านมุ่งเน้นไปให้ความสําคัญที่สงครามยุทธหัตถีมากกว่าสงครามครั้งอ่ืนๆ  

สงครามครั้งนั้นถูกบันทึกในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ว่าพระนเรศวร
ทรงใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรในการรับศึกปี พ.ศ. 2129 – 2130 โดยพระนเรศวรทรงนําทหารกอง
เล็กๆออกโจมตีค่ายข้าศึกด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทําสงครามกองโจรเป็นระยะๆ โดยอาศัยข้อ
ได้เปรียบเรื่องสมรภูมิ และความคุ้นชินกับสภาพพื้นที่จนสร้างความเสียหายให้กับกองทัพของพระ
เจ้านันทบุเรงได้หลายครั้ง โดยครั้งหนึ่งทรงออกตีค่ายพระมหาอุปราชาที่บางกระดานจนแตกพ่าย 
หลังจากนั้นยังเสด็จไปตีค่ายพระเจ้านันทบุเรงด้วย พงศาวดารฉบับที่ชําระในยุคต้นของกรุง
รัตนโกสินทร์อธิบายว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นที่มาของ “พระแสงดาบคาบค่าย”  

ทมยันตี ได้กล่าวถึงเรื่อง พระแสงดาบคาบค่าย และเรื่องการรบกับลักไวทํามู ซึ่ง
ในนวนิยายเรื่อง อธิราชา ตามความรับรู้ของคนทั่วไป คือ พระนเรศวรทรงคาบพระแสงดาบปีน
ค่ายข้าศึก และทรงแทงลักไวทํามูตาย แต่ประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักวิชาการว่า คําว่า 

                                                             
78 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 106 – 107. 
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คาบค่าย นั้นหมายถึง การที่พระนเรศวรใช้พระโอษฐ์คาบดาบปีนค่าย หรือเป็นไปในความหมาย
อ่ืน  

นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าทรงนําทหารไปซุ่มที่ทุ่งลุมพลีจนได้รับกับ
ข้าศึกถึงขั้นตะลุมบอน “แลทรงพระแสงทวนแทงลาวทหารตาย” (ซึ่ง
ในชั้นหลังมีการชําระออกมาว่า เป็นการต่อสู้กับลักไวทํามูที่ตั้งใจมา
ล้อมจับพระองค์ไปเป็นเชลย)79 

พระนเรศวรข้ึนเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2133 หลังจากการสวรรคต
ของพระมหาธรรมราชา ซึ่งครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ส่งพระมหาราอุปราชามาโจมตีอยุธยาทาง
ด่านพระเจดีย์สามองค์ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไป พระเจ้านันทบุเรงจึงส่งพระมหาอุปราชากลับ
โจมตีอยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2135 ทัพหงสาวดียกมาสองทาง คือ พระมหาอุปราชายกมาทาง
ด่านพระเจดีย์สามองค์ และทัพพระเจ้าแปรกับนัดจินหน่อง โอรสเจ้าเมืองตองอู ยกมาทางด่านแม่
ละเมา เข้าสมทบกับพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งยกลงมาทางแม่น้ํา รวมแล้วทางหงสาวดีมีไพร่พล 
240,000 คน และทางอยุธยามี 100,000 คน โดยสงครามยุทธหัตถีระหว่างพระนเรศวรกับพระ
มหาอุปราชานั้น เกิดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 

สงครามยุทธหัตถีระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราชานั้น เป็นเรื่องที่ ทมยันตี 
ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในนวนิยายเรื่อง อธิราชา ว่าพระนเรศวรทรงฟันพระมหาอุปราชาขาดคอ
ช้าง โดย ทมยันตี ได้เน้นการพรรณนาให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าเป็นสงครามที่มีความสําคัญ และ
แสดงถึงความเป็นมหาราชของพระนเรศวร ในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น สงครามครั้งนี้
ถูกกล่าวถึงทั้งในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต 
คําให้การชาวกรุงเก่า และคําให้การขุนหลวงหาวัด แม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่โครงเรื่อง
หลักของเหตุการณ์ในครั้งนั้น คือ พระนเรศวรทรงฟันพระมหาอุปราชาขาดคอช้าง แต่มหาราชวงษ์
พงศาวดารพม่ากลับบันทึกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า พระมหาอุปราชาต้องปืนที่กองทัพพระนเรศวร
ระดมยิงเข้าใส่จึงสิ้นพระชนม์  

ประเด็นสําคัญของสงครามยุทธหัตถีในครั้งนี้ คือ การส้ินพระชนม์ของพระมหาอุป
ราชาในครั้งนั้น ทําให้หงสาวดีที่เป็นศูนย์กลางแห่งอํานาจนั้นล่มสลายลง ดังที่มีบันทึกไว้ใน “ A 

                                                             
79 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 108. 



109 

Brief of the Kingdom of Pegu‛ ว่าพระเจ้านันทบุเรงทรงพิโรธมากที่พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนม์ 
จึงมีรับสั่งให้ลงทัณฑ์ชาวมอญในเขตพระราชอาณาจักรไม่ให้ทํามาหากิน เนื่องด้วยทรงเห็นว่า 
กองทหารและประชาชนชาวมอญนั้นชิงชังพระองค์ อีกทั้งสนใจแต่จะรักษาชีวิตของตนเอง เป็น
เหตุให้พระมหาอุปราชาต้องสวรรคต ทําให้ชาวมอญได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส ซึ่งบันทึก
คําให้การขุนหลวง และคําให้การชาวกรุงเก่าก็ได้บันทึกไว้ว่า  

พระเจ้าหงสาวดีจึงมีพระบรมราชโองการตรัสส่ังกับนายเพชรฆาต
ให้เอาเสนามอญเหล่านี้กับทั้งเจ็ดชั่วโคตรด้วยกันทั้งสิ้น ให้เอาไม้ลํา
ทําตับเข้าแล้วปิ้งเพลิงเสียทั้งเจ็ดชั่วโคตร แล้วให้ทําพลีกรรมเทวดา...80 

ทมยันตี กล่าวถึงเหตุการณ์หลังสงครามยุทธหัตถีตรงตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้ในช่วงนั้น แต่ว่า ทมยันตี ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องพระสุพรรณกัลยาว่า 
พระสุพรรณกัลยา และพระโอรสที่เกิดจากพระเจ้านันทบุเรงถูกฟันพระเจ้านันทบุเรงฟันจน
สิ้นพระชนม์ และกล่าวถึงพระเจ้านันทบุเรงว่าทรงมีพระสติฟั่นเฟือนไปหลังจากเหตุการณ์นั้น  

ในประเด็นเรื่องพระสุพรรณกัลยานั้น คําให้การชาวกรุงเก่า และคําให้การขุนหลวงหา
วัด กล่าวตรงกันว่าพระเจ้านันทบุเรงใช้พระแสงดาบฟันพระสุพรรณกัลยาสิ้นพระชนม์ แต่ที่ไม่
ตรงกันคือ คําให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า พระเจ้านันทบุเรงฟันพระสุพรรณกัลยา และพระธิดาที่
เกิดแต่พระเจ้านันทบุเรงส้ินพระชนม์ แต่คําให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวว่า พระเจ้านันทบุเรงฟันพระ
สุพรรณกัลยา และพระโอรสทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนม์ แต่ดังที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่า ไม่มี
บันทึกใดๆของทางพม่าเกี่ยวพระสุพรรณกัลยา จึงยากที่จะระบุได้แน่ชัดว่าพระสุพรรณกัลยา
สิ้นพระชนม์ในลักษณะใด และด้วยเหตุปัจจัยอะไร  

หลังจากเสร็จสงครามยุทธหัตถีในครั้งนั้น ทมยันตี ก็ได้กล่าวเรื่องราวของพระนเรศวร
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ คือ พระนเรศวรได้กรีธาทัพไปตีเมืองละแวก และยึดเมือง
ละแวกได้ในปี พ.ศ. 2136 สงครามในครั้งนี้เป็นประเด็นถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์และผู้ที่
สนใจว่า พระนเรศวรทรงทําพิธีปฐมกรรมพระยาละแวกจริงหรือไม่ โดย ทมยันตี ไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นถึงเรื่องนี้ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น และการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระนเรศวรในเรื่อง 

                                                             
80 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พระสุพรรณกัลยา จากตํานานสู่หน้าประวัติศาสตร์, (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2542),  น. 129. 
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อธิราชา ต่อจากเหตุการณ์ศึกเมืองละแวกแล้วนั้น ทมยันตี ได้ยึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น
โครงเรื่องทั้งหมด คือ  

ในปี พ.ศ. 2138 เชียงใหม่ได้เข้ามาสวามิภักดิ์ต่ออยุธยา และในปีเดียวกันนั้นเอง 
พระนเรศวรได้ทรงเกณฑ์ไพร่พลจากอยุธยาและหัวเมืองประเทศราชได้ 240,000 คน ยกพลข้ึนไป
ล้อมกรุงหงสาวดีนานถึง 3 เดือน และทรงถอยทัพกลับลงมาเมื่อทรงทราบว่าทัพจากเมืองแปร ตอง
อู และอังวะ ซึ่งมีกําลังพลมากกว่ากองทัพอยุธยายกลงมาช่วยกรุงหงสาวดี 

ในปี พ.ศ. 2142 หลังจากพระมหาอุปราชาสวรรคตในสงครามยุทธหัตถี ทําให้พระ
เจ้านันทบุเรงไม่สามารถบริหารราชกิจได้ เมงแรชวา อุปราชพระองค์ใหม่ก็ขาดความรู้ในการ
บริหารบ้านเมืองจึงเกิดการจลาจลข้ึนเพราะสภาวะข้าวยากหมากแพง พระนเรศวรจึงกรีธาทัพไป
เพื่อล้อมกรุงหงสาวดีอีกครั้ง แต่ก่อนที่กองทัพพระนเรศวรจะไปถึงนั้นกองทัพยะไข่ได้เข้าปล้นเมือง
หงสาวดี และเผาเมืองลงแล้ว เมื่อพระนเรศวรเสด็จไปถึงหงสาวดีจึงเหลือเพียงเมืองร้าง พระเจ้า
นันทบุเรงสละราชสมบัติให้พระเจ้าตองอู ในวันอาทิตย์ ข้ึน 4 ค่ําเดือนยี่ ปี พ.ศ. 2142 พระนเรศวร
จึงกรีธาทัพตามข้ึนไปยังตองอู กองทัพพระนเรศวรล้อมเมืองอยู่ 2 เดือน แต่ไม่สามรถตีเอาเมือง
ตองอูได้จึงเลิกทัพกลับมา 

กระทั่งฤดูแล้งปี พ.ศ. 2148 พระนเรศวรตัดสินพระทัยเกณฑ์พล 100,000 คน เพื่อจัด
กองทัพไปตีกรุงอังวะ ซึ่งกําลังจะเป็นฐานอํานาจใหม่ในอาณาจักรพุกาม หากคราวนี้ทรงเลือก
เดินทัพไปทางเชียงใหม่แทน กองทัพของพระนเรศวรไปหยุดบํารุงรี้พลที่เชียงใหม่เป็นเวลานานถึง 
1 เดือน ก่อนจะโปรดให้พระเอกาทศรถยกทัพหน้าไปเมืองฝาง เพื่อเกณฑ์พลจากจากหัวเมืองไท
ใหญ่ รวมเบ็ดเสร็จแล้วกองทัพอยุธยามีกําลังพลราว 200,000 คน  

แต่เมื่อพระนเรศวรเดินทัพมาถึงเมืองหาง ตามที่ระบุเอาไว้ในพงศาวดารไทยฉบับที่
ชําระขึ้นหลังพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ พระนเรศวรได้ประชวรเป็นฝีระลอกขึ้นที่พระ
พักตร์ ก่อนที่พระอาการจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว 2 วันต่อมา ม้าเร็วถูกส่งไปเมืองฝาง แจ้งข่าวพระ
อาการประชวรให้พระเอกาทศรถทรงทราบ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2148 พระเอกาทศรถเสด็จขึ้น
เฝ้าพระอาการพระเชษฐา ทัพหน้าที่เมืองฝางหยุดเคลื่อนทัพ แลวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พระ
นเรศวรสวรรคต โดยในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับการ
สวรรคตขาดหายไปเพราะต้นฉบับสูญหาย กล่าวเพียงว่า “ครั้งนั้นเสด็จถึงเมืองหลวง ตําบลทุ่ง
ดอนแก้ว” ขณะที่ มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า กล่าวว่า  
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ครั้งจุลศักราช 974 พระเจ้าอยุทธยาพระนเรศ ทรงเสด็จยกกองทัพ
มาถึง 20 ทัพ ยกมาทางเมืองเชียงใหม่จะไปตีอังวะ ครั้นเสด็จมาถึงเมือง
แหนแขวงเมืองเชียงใหม่ก็ประชวนโดยเร็วพลันก็สวรรคตในที่นั้น81 

หลังจากพระนเรศวรสวรรคตแล้ว พระเอกาทศรถทรงอัญเชิญพระบรมศพกลับสู่กรุง
ศรีอยุธยา ก่อนจะจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา 

ดังจะเห็นแล้วว่าบริบททางสังคมเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมือง และ
การทําสงครามระหว่างไทย และพม่า ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน 
และอธิราชา นั้น คือช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2106 – 2148 ซึ่งตัวผู้เขียน คือ ทมยันตี นั้นไม่ได้สังกัดอยู่
ในยุคสมัยนั้น แต่ ทมยันตี เขียนนวนิยายทั้ง 3 เรื่องตามที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมไทยประมาณปี 
พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ ทมยันตี สังกัดอยู่ โดย ทมยันตี ตีความและให้คุณค่าบริบท
ทางสังคมในช่วง พ.ศ. 2106 – 2148 ตามที่สังคมไทยมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 
เพราะฉะนั้นในฐานะที่ ทมยันตี เป็นคนไทยคนหนึ่ง คนไทยคนอ่ืนๆ ในสังคมอาจจะมองภาพ
เกี่ยวกับการเมือง และการทําสงครามระหว่างไทย และพม่าเป็นเช่นเดียวกับที่ปรากฏในนวนิยาย
ด้วยเช่นกัน  

2. ช่วงเวลาในการเขียนนวนิยาย (พ.ศ. 2544 - 2546) 

ในช่วงเวลาการเขียนนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นั้น 
บริบททางสังคมถือว่ามีผลเป็นอย่างมากในการเขียนนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ คือ กระแสโลกาภิวัตน์ 
และกระแสการโหยหาอดีต ทั้งสองกระแสนี้ส่งผลกระทบทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อวิถีชีวิตของ
ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสังคม และวัฒนธรรม เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ ได้ย่นย่อ
โลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ทําให้เกิดการช่วยเหลือ ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกัน แต่การเชื่อมโลกเข้าด้วยกันนั้นกลับเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนในสังคมเกิด
ความสับสน เมื่อเอกลักษณ์ของตนเองถูกกลืนหายไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทุกคนในโลก
เสพย์วัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีคนจํานวนไม่น้อยที่พยายามหันกลับไปหาอดีตที่เชื่อว่า เป็นช่วงเวลา
ที่รุ่งเรือง และน่าภาคภูมิใจ เพื่อให้สามารถอธิบายตัวตนของตนเองได้ ท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางวัฒนธรรม 

                                                             
81 สุเจน กรรพฤทธ์ิ, ตามรอยนเรศวรมหาราช นอกกรอบประวัติศาสตร์ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2550), น. 178. 
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 บริบททางสังคมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลงานนวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ของ ทมยันตี 
ก็คือ เกร็ดประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องพระสุพรรณกัลยา พระธิดาพระมหาธรรมราชา กับพระวิสุทธิ
กษัตรีย์  พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวร และพระเอกาทศรถ ที่ทรงมีสถานะในความทรงจําของ
คนไทย ในฐานะของวีรสตรีที่สละพระองค์เองไปเป็นมเหสีของพระเจ้าบุเรงนองเพื่อให้พระนเรศวร
ได้กลับสู่กรุงศรีอยุธยา กระแสเรื่องพระสุพรรณกัลยาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ช่วงปี 
พ.ศ. 2542 เนื่องจากการที่แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด 
(กิฟฟารีน) นําภาพวาดของพระสุพรรณกัลยาที่อ้างว่า วาดขึ้นจากความฝันออกเผยแพร่จนได้รับ
ความนิยม ต่อมาสานุศิษย์ของหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จังหวัดพิจิตร ก็ออกมา
ให้ข่าวว่าพระสุพรรณกัลยาเคยมาพบหลวงปู่ในสมาธิ โดยเล่าประวัติในอดีตชาติ และขอร้องให้
ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกหมอผีพม่ามัดตรึงโบยตี ทั้งหลวงปู่เองก็ระบุว่าสามารถถ่ายภาพ
พระสุพรรณกัลยาไว้ได้ รวมทั้งยังมีการเขียนหนังสือ ย้อนรอยกรรม ตํานานพระสุพรรณกัลยา 
พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง กระแสความสนใจเรื่องพระสุพรรณกัลยา ที่มีอย่างต่อเนื่องใน
สังคมไทย เพราะพระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร พระเอกาทศรถนั้นเป็น พระโอรสและพระธิดาของ
พระมหาธรรมราชา กับพระวิสุทธิกษัตรีย์  และเป็นหลานสายตรงของพระมหาจักรพรรดิ และพระ
สุริโยทัย เมื่อภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท ของหม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล ออกฉายในเดือนสิงหาคม ปี 
พ.ศ. 2544 ทําให้เกิดการถกเถียงในประเด็นประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากันอย่างกว้างขวาง     

อิทธิพลแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ และการโหยหาอดีต ปรากฏอยู่ในนวนิยายเรื่อง 
กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการโลกาภิวัตน์ทําให้คนใน
สังคมไทย สามารถรับรู้ และเข้าใจเรื่องราวเดียวกันได้แม้จะอยู่ต่างพื้นที่กัน แต่ผู้คนก็รับรู้เรื่องพระ
สุพรรณกัลยา พระนเรศวร พระสุริโยทัย ผ่านภาพยนตร์ และหนังสือที่ออกเผยแพร่นั้น สามารถรับรู้
และสร้างประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นร่วมกันได้ และการกล่าวถึงอดีต
ของชาติไทยที่พ่ายแพ้ต่อพม่าในช่วงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2112 เรื่อยไปจนถึง
การที่พระนเรศวรสามารถกู้อิสรภาพคืนมาได้ จึงเป็นเหมือนยารักษาโรคที่ช่วยเยียวยาอาการที่
ผู้คนในสังคมต้องเผชิญกับสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจ ให้หวนนึกถึงวันเวลาที่เคยรุ่งเรือง และมี
ความหวังว่า ไทยจะสามารถกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญสภาวะที่ยากลําบาก   

จะด้วยความรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้ว
กัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา นี้ก็ได้สะท้อนมุมมองที่ไทยมีต่อเพื่อนบ้าน คือ การให้ภาพประเทศ
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พม่าที่ดํารงอยู่ในสถานะคู่สงครามในอดีตของไทย และเป็นประเทศที่ก่อปัญหาให้ไทยนับตั้งแต่
อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เนื่องด้วยปัญหาเรื่องผู้อพยพจากพม่า 

ทั้งไทย พม่า ต่างเป็นชาวพุทธที่รบกันมาตลอด ตามพงศาวดารก็
ว่า โดยปกติพม่ากับไทย ใช่วิสัยที่ต้องรบกัน สงครามมักเกิดจากพม่า
มารบกับมอญ แล้วก็ตีตามมาจนเข้าเขตไทย ไทยก็ต้องทําตอบแทน 
เรียกว่ารบกันเพราะชนกลุ่มน้อยนั่นแหละ 

พม่ารบเพลิน ยิงปืนเข้ามาเขตไทย 
ไทยก็เลย...ยิงเตือน..กลับไปไง82 

และที่สําคัญนอกจากเรื่องการสะท้อนมุมมองที่ไทยมีพม่าแล้ว ก็คือการที่ ทมยันตี ได้
พยายามเน้นย้ํา เพื่อนําเสนอในนวนิยายเรื่อง กษัตริยา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน และอธิราชา 
ออกมาเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ และได้ระลึกถึงคุณูปการของพระมหากษัตริย์ไทย  

สามพระองค์พี่...น้อง 

พระสุพรรณกัลยา พระนเรศวร พระเอกาทศรถ 

ที่ทรงมีคุณูปการแก่ชาติไทยอย่างใหญ่หลวง 

ฉะนั้น ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้สนใจอ่าน “กษัตริยา” และ

ช่วยกันสนใจประวัติศาสตร์ชาติของตนเอง...ลําต้นแห่งชาติไทยจะงาม

แค่ใดก็ตาม 

ต้องมี “ราก” และ “เหง้า” ของเรา83 

จากบริบททางสังคมทั้ง 2 ช่วงเวลา แสดงให้เห็นว่ามีผลต่อภาพของเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ และภาพของประเทศพม่าที่ปรากฏในนวนิยายที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ

สังคม แต่ส่ิงหนึ่งที่ไม่อาจะเปลี่ยนได้คือโลกทัศน์คนไทย และนักเขียนไทยที่อยู่ภายใต้กรอบของ

การมองตนเองเป็นศูนย์กลางตลอดมา เหนือกว่าเพื่อนบ้านตลอดมา 

                                                             
82 วิมล ศิริไพบูลย์, กษัตริยา, (กรุงเทพฯ: ณ บ้านวรรณกรรม, 2545), น. 313. 
83เพ่ิงอ้าง. 


