
กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน



กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน

เม่ือพูดถึงอาหารไทย
ในวรรณคด ีย่อมนึกถึงพระ-
ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ที่
ทรงพรรณนาถึงอาหารคาว  
หวาน ผลไม้หลากชนิด ทั้ง
รูปลกัษณ์ สีสันวธีิการตกแต่ง
อย่างวจิิตร อกีทั้งยงัสะท้อน
ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่
ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่ ๒ 
อกีด้วย



ความเป็นมา๑

รัชกาลที่ ๒ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เพ่ือชมสมเด็จพระศรีสุริเยน-
ทราบรมราชินี ด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเคร่ืองเสวย และเพ่ือใช้
เป็นบทเห่เรือเสด็จประพาสส่วนพระองค์  ซ่ึงต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ใช้
กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวานในการเห่เรือของทางราชการคู่กบับทเห่เรือของเจ้าฟ้า-
ธรรมธิเบศร

กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั



ประวติัผู้แต่ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชสมภพเม่ือวันที่ ๒๔ 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้าน
วรรณศิลป์ ผลงานด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
แก่สายตาชาวโลก จึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากยูเนสโก (UNESCO) เน่ืองใน
อภิลักขิตสมัยครบ ๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในฐานะบุคคล
ส าคญัของโลก และรัฐบาลไทยจึงถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์
ของทุกปีเป็นวนัศิลปินแห่งชาติ จนถึงทุกวนันี้

๒



ลกัษณะค าประพนัธ์๓

กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน
แต่งเป็นกาพย์เห่ ประกอบด้วย
โคลงส่ีสุภาพและกาพย์ยานี ๑๑ 
โดยมีโคลงส่ีสุภาพ ๑ บท เป็นบท
น า หรือบทขึ้นต้น แล้วแต่งกาพย์
ยานี ๑๑ อกีหลายบทให้มีเน้ือความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับโคลง
บทน า



กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ มี
เน้ือความพรรณนาถึงอาหารคาวหวานและผลไม้แต่ละชนิด โดยเร่ิมที่
การเห่ชมเคร่ืองคาว ดงัต่อไปนี้

มัสมั่น      ย าใหญ่      ตบัเหลก็ลวก      หมูแนม      ก้อยกุ้ง      แกงเทโพ
น า้ยา        แกงอ่อม        ข้าวหุงเคร่ืองเทศ       แกงคัว่ส้มหมูป่าใส่ระก า
พล่าเน้ือ    ล่าเตยีง     หรุ่ม       รังนก       ไตปลา       แสร้งว่า

เน้ือเร่ือง๔



เห่ชมผลไม้

ผลชิด      ลูกตาล      ลูกจาก      มะปราง      มะม่วง      ลิน้จี่
ลูกพลบั   น้อยหน่า   ผลเกด      ทบัทมิ         ทุเรียน       ลางสาด 
เงาะ         สละ

เน้ือเร่ือง (ต่อ)๔



เห่ชมเคร่ืองหวาน

ข้าวเหนียวสังขยา      ซ่าหร่ิม    ล าเจียก      มัศกอด      ลุดตี่      ขนมจีบ
ขนมเทยีน       ทองหยบิ       ขนมผงิ       รังไร       ทองหยอด      ทองม้วน
จ่ามงกฎุ          บวัลอย           ช่อม่วง        ฝอยทอง

เน้ือเร่ือง (ต่อ)๔



ในกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน มีการกล่าวถึงช่ือขนม
ต่างๆ ไว้หลายชนิด ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและส่ือให้เห็นถึงความหมายอัน
เป็นมงคล ตัวอย่างขนมมงคล ๙ อย่าง มีดงันี้

ทองเอก จ่ามงกฎุ

ขนมถ้วยฟู
ขนมช้ัน ทองหยบิ

ทองหยอด
ฝอยทอง เมด็ขนุน

เสน่ห์จันทร์

บอกเล่าเก้าสิบ 
ขนมมงคล ๙ อย่าง



บทวเิคราะห์๕
กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน นับเป็นวรรณคดีที่ส าคัญอีกเร่ืองหน่ึงที่

แสดงพระปรีชาสามารถในเชิงกวีของรัชกาลที่ ๒ แม้เน้ือเร่ืองจะไม่มาก
นัก ทว่าให้คุณค่าที่เป็นประโยชน์หลายประการ ดังจะวิเคราะห์ให้เห็น
คุณค่า ๒ ประการ ดงันี้

๕.๑ คุณค่าด้านเน้ือหา

๕.๒ คุณค่าด้านวรรณศิลป์



๕.๑ คุณค่าด้านเน้ือหา

วรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน เป็นวรรณคดีที่ให้
สาระประโยชน์และความรู้แก่ผู้อ่านมากมาย ได้แก่

๑) ให้ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิ
ของคนไทยสมัยโบราณ

๒)    สะท้อนสภาพบ้านเมืองในสมัยอดตี



๑) ให้ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิของคนไทยสมัยโบราณ

สะท้อนให้เห็นถึงความละเอยีดอ่อน พถีิพถัินในทุกขั้นตอนของการท าอาหาร โดยอาหาร
บางชนิดน้ันไม่ปรากฏแพร่หลายในปัจจุบัน ในที่นีจ้ะขอยกตัวอย่างและให้รายละเอยีด ดังนี้

เป็นอาหารประเภทย า วิธีท า น ากุ้งชีแฮ้ ย่างไฟพอน ้าตก ปอก
เปลือกแล้วเอาเส้นด าที่หลังออก น าน ้ามะนาวหรือมะกรูด
ผสมกับเกลือป่นให้เข้ากัน เทลงในถ้วยกุ้งเคล้าให้เข้ากัน โรย
ตะไคร้ห่ันซอย หัวหอมเล็กซอย ขิงอ่อนซอย ต้นหอม ผักชี 
พริกแดงพริกเหลืองห่ันโรย คลุกเคล้าให้เข้ากัน รับประทาน
พร้อมกบัผกั แตงกวา มะเขือ

แสร้งว่า



เป็นอาหารว่าง วธีิท า น ารากผกัชี กระเทียมพริกไทยที่บดแล้ว
ผัดจนหอมใส่หอมแดง หมูบด กุ้งแห้ง ปรุงรสด้วยน ้าปลา 
น ้าตาล ผัดจนแห้ง ใส่ถั่วลิสงคั่วบดตักใส่จาน ตีไข่ไก่ ๑ ฟอง 
ไข่เป็ด ๓ ฟองจนเข้ากัน ใช้นิ้วจุ่มไข่ โรยไข่ในกระทะให้เป็น
รูปตารางส่ีเหลี่ยม ลอกใส่จาน วางพริกช้ีฟ้าแดงห่ันเป็นเส้น
ยาวบนแผ่นไข่ วางทับด้วยผักชี ใส่ไส้ที่ผัดไว้ห่อเป็นรูป
ส่ีเหลีย่มขนาดพอค า

ล่าเตยีง

๑) ให้ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิของคนไทยสมัยโบราณ (ต่อ)



เป็นสุดยอดขนมไทยที่ร ่าลือกันว่ายากนัก เพราะต้องใช้มือกวาด
เมล็ดแตงโมในกระทะทองเหลืองที่ตั้งบนเตาไฟ จนน ้าเช่ือมที่
พรมลงไปจับที่ผิวเมล็ดแตงโมจนขึ้นเป็นหนามพราว เอาไปติด
ประดับรอบๆ ตัวขนม ที่ต้องท าฐานเป็นถ้วยขนมก่อน โดยป้ัน
ขนมจากแป้งสาลีและไข่แดงเป็นทองเอกกลมๆ วางตรงกลาง ใช้
มีดปลายแหลมผ่าเป็น ๖ พู เหมือนเม็ดมะยม แล้วป้ันเป็นก้อน
เล็กๆ วางบนยอดขนม ใช้ทองค าเปลวตัดเป็นส่ีเหลี่ยมเล็กๆ ติด
ตรงยอดมองเห็นเหมือนมงกฎุ

จ่ามงกฎุ

๑) ให้ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิของคนไทยสมัยโบราณ (ต่อ)



เป็นขนมไทยที่ต้องใช้ฝีมือในการท าอย่างมาก โดยผสมแป้งกับ
น ้าดอกอัญชัน คนในกระทะทองเหลืองด้วยไฟอ่อนๆ ให้ สุก
น ามานวด แบ่งเป็นก้อน ก่อนจะน าแป้งมาแผ่ตักไส้ที่ มี
ส่วนผสมของถั่วน่ึงบดกับฟัก ผสมน ้าตาลทรายและเกลือ คน
ในกระทะทองเหลือง ทิง้ให้เยน็ห่อแป้งให้มิด ใช้ที่หนีบขนมจับ
จบีให้เป็นกลบีดอกไม้น่ึงจนสุกแล้วใช้หัวกะทิพรมไม่ให้ติดกนั

ช่อม่วง

๑) ให้ความรู้เกีย่วกบัวฒันธรรมด้านอาหารการกนิของคนไทยสมัยโบราณ (ต่อ)



๒) สะท้อนสภาพบ้านเมืองในสมัยอดตี

การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน ชาวอินเดีย หรือชาวเปอร์เซีย ท าใ ห้มีการ
แลกเปลีย่นวฒันธรรมด้านอาหารการกนิ ในเร่ืองกล่าวถึงอาหารคาวหวานทีไ่ทยได้รับกรรมวิธีการ
ท ามาจากชาวต่างชาติ  ดงัตัวอย่างบทประพนัธ์

ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ รสพเิศษใส่ลูกเอ็น

ใครหุงปรุงไม่เป็น เช่นเชิงมิตรประดษิฐ์ท า



๒) สะท้อนสภาพบ้านเมืองในสมัยอดตี (ต่อ)

นอกจากนีย้งัมอีาหารทีเ่รียกว่า ลุดตี่ มลีกัษณะเป็นแผ่น ท าจากข้าวเจ้าที่โม่ใหม่ๆ โดยน าไข่ไก่
มาตีผสมกบัแป้งข้าวเจ้า แล้วผสมด้วยสีเหลืองทีไ่ด้จากหญ้าฝร่ันหรือขมิน้ผง เสร็จแล้วตักแป้ง
หยอดลงกระทะ ให้เป็นแผ่นกลม เม่ือแป้งสุกจะมสีีเหลืองนวล รับประทานกบัแกงไก่

ลุดตี่น้ีน่าชม แผ่แผ่นกลมเพยีงแผ่นแผง

โอชาหน้าไก่แกง แคลงของแขกแปลกกลิน่อาย



๕.๒ คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน กวีสามารถพรรณนา

อาหารคาวหวาน ผลไม้แต่ละชนิดได้อย่างเห็นภาพ เข้าใจชัดเจน มี
การใช้ถ้อยค าเปรียบเทียบลึกซ้ึงกินใจและไพเราะ ดังจะวิเคราะห์
แบ่งเป็นประเภทได้ ดงันี้

๑)  การเล่นเสียงพยญัชนะและการเล่นเสียงวรรณยุกต์
๒) การใช้โวหารเปรียบเทยีบ
๓)  การใช้โวหารเกนิจริง

๔)  การเล่นค า



๑)  การเล่นเสียงพยญัชนะและการเล่นเสียงวรรณยุกต์

กวสีามารถใช้กลวธีิการเล่นเสียงพยัญชนะและการเล่นเสียงวรรณยุกต์ได้อย่างไพเราะ
เหมาะสม ช่วยให้บทประพนัธ์เกดิความคล้องจองไพเราะสละสลวยมากขึน้ ดงัตัวอย่าง

เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
เจ็บไกลใจอาวรณ์ ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
...

พลบัจีนจักด้วยมีด ท าประณตีน า้ตาลกวน
คดิโอษฐ์อ่อนยิม้ยวน ยลยิง่พลบัยบัยบัพรรณ



๒) การใช้โวหารเปรียบเทยีบ

การใช้โวหารเปรียบเทียบหรืออุปมาเป็นกลวิธีท่ีช่วยให้ผู้อ่านเกิดเกิดจินตภาพ 
อนัจะท าให้มีความเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งขึน้ ดงัตัวอย่างบทประพนัธ์

ทบัทมิพร้ิมตาตรู ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย

สุกแสงแดงจักย้อย อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย



๓) การใช้โวหารเกนิจริง

การใช้โวหารเกนิจริงหรืออติพจน์เป็นกลวธีิที่ช่วยเน้นย า้ความหมายของข้อความ
หรือบทประพนัธ์ ดงัที่กวแีสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงฝีมือการปรุงอาหารที่เป็นเลศิ ยากจะ
หาใครเทียบได้  ดงัตัวอย่างบทประพนัธ์

ก้อยกุ้งปรุงประทิน่ วางถึงลิน้ดิน้แดโดย

รสทพิย์หยบิมาโปรย ฤๅจะเปรียบเทยีบทนัขวญั



๔) การเล่นค า

การเล่นค า คือการที่กวีเลือกใช้ค าพ้องรูปและพ้องเสียงและต่างความหมายกัน
น ามาแต่งบทประพันธ์ เพ่ือสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน ดังตัวอย่างบท
ประพนัธ์

ผลจากเจ้าลอยแก้ว บอกความแล้วจากจ าเป็น

จากช ้าน า้ตากระเดน็ เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง



สรุป

อาหารคาว หวาน และผลไม้ที่ปรากฏในกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน 
สามารถเล่าเร่ืองราวได้มากมาย ทั้ งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และสภาพ
บ้านเมือง ท าให้ภูมิใจในเอกลักษณ์ของอาหารไทยท่ีมีความงดงามวิจิตร 
ละเอยีดอ่อน และพถีิพถัินในทุกข้ันตอนการท า ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอ่านวรรณคดีเร่ืองนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้ งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับบุคคลใกล้ชิดหรือคนในสังคมให้เห็นถึงความประณีต
ในการปรุงอาหารของคนไทย ซ่ึงยากจะหาชาติใดเทียบได้


