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บทที ่๑ 
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

 
ผู้แต่ง :    
- แผ่นดินสมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (พ.ศ. ๒๐๙๑) พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี๕   
- แผ่นดินสมเดจ็พระเจ้าเสือ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต (พ.ศ. ๒๒๔๙) พระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระ

นราธิปประพนัธ์พงศ ์
- ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง  ฝีพระหตัถส์มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัติวงศ์ 
- ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เขียนโดย นายทอง (พระวรรณวาดวจิิตร) 

 

ลกัษณะค าประพนัธ์ :    
   โคลงส่ีสุภาพ 
 

จุดประสงค์ในการแต่ง  :  
๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชประสงคจ์ะสรรเสริญพระเกียรติคุณของ

พระมหากษตัริยไ์ทยในสมยักรุงศรีอยธุยาและกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศ
อยา่งใหญ่หลวงในดา้นต่าง ๆ 

๒. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชประสงคจ์ะเชิดชูเกียรติหมู่เสวกามาตยท่ี์มี
ความกลา้หาญ สุจริต และกตญัญูต่อแผน่ดิน 

๓. เพื่อส่งเสริมและเชิดชูการฝีมือของงานช่างไทย ดงัค ากล่าววา่ “หน่ึงพระประสงค์จะบ ารุง ผดุงฝีมือช่าง
สยาม รจเรขงามเอ่ียมสะอาด เชิงฉลาดลายประดิษฐ์ ล้วนวิจิตรพึงชม” 

๔. เพื่อส่งเสริมและเชิดชูศิลปะการประพนัธ์อยา่งไทย ดงัค ากล่าววา่ “หน่ึงพระบรมราชประสงค์  จะใคร่
ทรงท านุก  ปลุกปรีชาเชิงฉลาด  แห่งนักปราชญ์กาพย์โคลง  เพ่ือชระโลงชูเชิด  เพ่ือบรรเจิดเกียรติยศ  ให้
ปรากฏยาววนั” 

 

ทีม่าของเร่ือง :   
  โคลงพระราชพงศาวดาร เดิมมีจ านวน ๒๗๖ บท มีภาพประกอบเร่ืองพงศาวดาร ๙๒ แผน่ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหช่้างเขียนตามเร่ืองในพระราชพงศาวดารทรงคดัเลือกเป็น
ตอน ๆ รูปขนาดใหญ่มีจ านวนโคลงประกอบรูปละ ๖ บท รูปขนาดกลาง และขนาดเล็กมีโคลงประกอบ รูป
ละ ๔ บท ทรงพระราชนิพนธ์บา้ง โปรดใหพ้ระบรมวงศานุวงศ์ และขา้ราชการซ่ึงสันทดับทกลอนแต่ถวาย
บา้ง ไดส้ร้างส าเร็จและไดโ้ปรดใหน้ าไปประดบัพระเมรุทอ้งสนามหลวงใหป้ระชาชนชม เม่ือปี พ.ศ. 
๒๔๓๐  
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  ทั้งยงัไดพ้ิมพบ์ทโคลงเป็นเล่ม พระราชทานเป็นของแจกในงานพระเมรุคราวนั้นดว้ย คร้ันเสร็จงาน
พระเมรุแลว้ จึงโปรดใหแ้บ่งรูปภาพและเร่ืองพระราชพงศาวดารไปประดบัไว ้ณ พระท่ีนัง่อมัพรวนิิจฉยับา้ง 
ส่งไปประดบัพระท่ีนัง่วโรภาสพิมาน ณ พระราชวงับางปะอินบา้ง แต่ทั้งสองภาพท่ีน ามาใหน้กัเรียนเรียน
นั้นประดบัอยู ่ณ พระท่ีนัง่วโรภาสพิมาน 
 

เนือ้เร่ืองย่อ  : 
 
แผ่นดินสมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ  
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (พ.ศ. ๒๐๙๑) 
   พระเจา้หงสาวดีทรงทราบข่าววา่ กรุงศรีอยธุยาเกิดแยง่ชิงราชสมบติักนั ก็เขา้พระทยัวา่เกิดจลาจล 
ทรงเห็นเป็นโอกาสท่ีจะแผร่าชอาณาจกัร จึงเสด็จกรีธาทพัหลวงเขา้มาประเทศไทย หมายจะตีเอากรุงศรี
อยธุยาใหไ้ด ้ 
            เม่ือสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ ทรงทราบวา่กองทพัขา้ศึกยกเขา้มาใกลจ้ะถึงกรุง จึงเสด็จยกกองทพั
หลวงออกไป หวงัจะดูก าลงัขา้ศึก ฝ่ายสมเด็จพระสุริโยทยัพระอคัรมเหสีทรงเคร่ืองเป็นชายอยา่งพระมหา
อุปราช ทรงพระคชาธารตามเสด็จพร้อมดว้ยพระราเมศวร และพระมหินทราธิราช ราชโอรสทั้งสองพระองค์
กองทพัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิยกออกไปปะทะกองทพัพระเจา้แปร ซ่ึงเป็นทพัหนา้ของพระเจา้หงสาวดี 
ไพร่พลทั้งสองฝ่ายก็เขา้รบพุ่งกนั สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิกบัพระเจา้แปรต่างทรงไสชา้งเขา้ชนกนั ชา้งทรง
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิเสียที แล่นหนีชา้งขา้ศึกเอาไวไ้ม่อยู ่พระเจา้แปรก็ขบัชา้งไล่ตาม สมเด็จพระสุริโย
ทยัเกรงพระราชสามีจะเป็นอนัตราย  จึงขบัชา้งออกรับชา้งขา้ศึกไวพ้ระเจา้แปรไดที้จึงจว้งฟันสมเด็จพระ
สุริโยทยัส้ินพระชนมซ์บอยูก่บัคอชา้ง พระราเมศวรกบั พระมหิทร ถลนัจะเขา้แกแ้ต่ไม่ทนัท่วงที จึงไดแ้ต่
กนัเอาพระศพกลบัเขา้พระนคร 
 
แผ่นดินสมเดจ็พระเจ้าเสือ  
พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต (พ.ศ. ๒๒๔๙) 
  ในปี พ.ศ. ๒๒๔๙ สมเด็จพระเจา้เสือเสด็จประทบัเรือพระท่ีนัง่เอกชยัไปประพาสทรงเบด็๑ ณ 
ปากน ้าเมืองสมุทรสาคร คร้ันเรือพระท่ีนัง่ไปถึงคลองโคกขามซ่ึงคดเค้ียว พนัทา้ยนรสิงห์ เจา้พนกังานถือ
ทา้ยเรือพระท่ีนัง่คิดแกไ้ขมิทนั โขนเรือพระท่ีนัง่กระทบเขา้กบัก่ิงไมใ้หญ่ก็หกัตกลงน ้า พนัทา้ยนรสิงห์เห็น
ดงันั้นก็ตกใจโดดจากเรือข้ึนบนฝ่ัง ร้องกราบทูลให้ตดัศีรษะของตนตามกฎหมาย และขอพระกรุณาโปรดให้
ท าศาลเพียงตาข้ึน ณ ท่ีนั้น เอาศีรษะกบัโขนเรือพระท่ีนัง่ท่ีหกัลงบวงสรวงไวด้ว้ยกนั 

 
 
      
๑ ทรงเบด็ หมายถึง ตกปลา 
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  สมเด็จพระเจา้เสือทรงพระกรุณาอภยัโทษ พนัทา้ยนรสิงห์ไม่ยอมรับพระกรุณาเป็นอยา่งอ่ืน กลบัวา่
ใหต้ดัศีรษะตนเอง จึงมีพระราชด ารัสสั่งใหฝี้พายป้ันดินเป็นรูปแทนตวัพนัทา้ยนรสิงห์ข้ึน และใหต้ดัรูปหวั
ดินนั้นเสีย แลว้รับสั่งเรียกพนัทา้ยนรสิงห์ใหก้ลบัลงเรือ พนัทา้ยนรสิงห์ก็คงยนืกรานกราบทูลใหต้ดัศีรษะ
ตน  
 สมเด็จพระเจา้เสือตรัสวงิวอนเป็นหลายคร้ัง พนัทา้ยนรสิงห์มิยอมอยู ่ จึงทรงท าตามกฎหมาย ด ารัส
สั่งใหป้ระหารชีวิตพนัทา้ยนรสิงห์แลว้ใหท้  าศาลข้ึนสูงเพียงตา และใหเ้อาศีรษะพนัทา้ยนรสิงห์กบัโขนเรือ
พระท่ีนัง่ท่ีหกัข้ึนพลีกรรมไวด้ว้ยกนั 
 
ศิลปะทีป่รากฏ  : 
ด้านจิตรกรรม   
  จากเร่ืองน้ี ภาพท่ีวาดประกอบโคลงแต่ละบทแสดงถึงศิลปะไทยในดา้นจิตรกรรมลายเส้นแบบไทย 
การใชสี้แบบพหุรงค ์๑ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัน้ี 

 
ภาพพระสุริโยทยัขาดคอช้าง 

 
 
 
 
      
๑ ภาพท่ีมีหลายสีน้ันเรียกว่า ภาพพหุรงค์ ส่วนภาพสีเอกรงค์ คือ ภาพท่ีเน้นไปทางสีโทนใดโทนหน่ึงเท่าน้ัน ยกตัวอย่างท่ี
เห็นได้ชัดคือ ภาพขาวด า  
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ภาพพนัท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 

  
  นอกจากน้ีศิลปะในดา้นจิตรกรรมยงัสามารถสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการจิตรกรรมไทย
ท่ีพบเห็นไดย้ากในปัจจุบนั อยา่งเช่น “ลายรดน ้า” ดงัน้ี 
  ลายรดน ้า เป็นงานประณีตศิลป์ของไทยชนิดหน่ึง จดัอยูใ่นงานจิตรกรรมประเภท สีเอกรงค์ ขั้นตอน
การเขียนลายรดน ้า จะเร่ิมจากการร่างแบบโดยใชดิ้นสอพองเขียนบนพื้น กระดานรัก 
  งานลายรดน ้าจะเร่ิมจากการเตรียมพื้นผวิวสัดุใหพ้ร้อมก่อน โดยใชย้างรักสีด าๆ ทาบนแผน่ไมใ้หท้ัว่ 
โดยจะมีตวัช่วยในการอุดร่อง และรูบนลายไมใ้หเ้รียบเนียนข้ึน นัน่คือ สมุก 

 
เตรียมพืน้ผิวบนแผ่นไม้ ด้วยยางรัก 

   
  สมุก คือยางรักท่ีผสมกบัวสัดุอ่ืน เช่น ผงอิฐ, ถ่านใบตองแหง้, ดินสอพอง เพื่อเพิ่มความแขง็ใหก้บั
เน้ือยางรัก ซ่ึงเม่ือลงสมุกแลว้ ก็ตอ้งรอจนแหง้ ซ่ึงวธีิท่ีท าใหแ้หง้เร็วนั้น ก็ตอ้งน าเขา้ไปในมุง้ท่ีฉีดน ้าจน
เปียกชุ่ม เพราะรักนั้นจะแหง้เร็วข้ึนเม่ือมีความช้ืน เรียกวธีิน้ีวา่ การบ่มรัก 
  เม่ือรักท่ีบ่มไวแ้หง้แลว้ ก็น าแผน่ไมอ้อกมาขดั และลงสมุกท่ีมีเน้ือละเอียดข้ึนในคร้ังต่อไป ซ่ึงก็ตอ้ง
ท าซ ้ าไป ซ ้ ามาเป็นแบบน้ีอยูห่ลายรอบ จนกวา่พื้นไมท่ี้ไดจ้ะเรียบเป็นสีด า เงางาม 
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  ขั้นตอนการเขียนลายรดน ้า จะเร่ิมจากการร่างแบบโดยใชดิ้นสอพองเขียนลายบนพื้นกระดานรัก 
เม่ือร่างเสร็จแลว้ ก็น าน ้ายาหรดาล ซ่ึง น ้ายาหรดาลประกอบดว้ย หรดาลหิน กาวกระถิน และน ้าส้มป่อย น า
น ้ายาหรดาลมาค่อยๆ ระบายลงไป เติมรายละเอียดใหม้ากข้ึน ซ่ึงส่วนน้ีภายหลงัจะกลายเป็นสีด า จากนั้นน า
ส าลี ท าเป็นลูกประคบ และใชย้างรักทา วธีิน้ีเรียกวา่ การเช็ดรัก เม่ือเช็ดรักเรียบร้อยแลว้ก็ตอ้งใชส้ าลี
สะอาดๆ ถอนรักออกมา จนเหลือยางรักติดอยูบ่างๆ เท่านั้น 
  จากนั้นก็น าแผน่ทองค าเปลวร้อยเปอร์เซ็นต ์ ติดทีละแผน่ๆ ต่อกนัไปจนทัว่บริเวณท่ีเช็ดรักเอาไว ้
เม่ือใชน้ ้าลูบไปบนแผน่ทอง ส่วนท่ีไม่มีน ้ายาหรดาลกนัไว ้ แผน่ทองก็จะติดแน่นบนพื้นรัก ส่วนบริเวณท่ีมี
น ้ายาหรดาลอยู ่ทองค าจะละลายออกมา พร้อมกบัน ้ายาหรดาลนัน่เอง จากนั้นลายก็ข้ึนมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
เสน่ห์ของรายรดน ้าอยูใ่นกระบวนการ การท างาน และตวัของรายรดน ้าเอง ก็ไดต้อบสนองต่อจินตนาการได้
อยา่งไม่มีขอ้จ ากดั งานรักท่ีงานเช็ดรัก เช็ดลงไปเพื่อท่ีจะติดทอง ถา้ไม่ใช่ยางรักแท้ๆ  มนัจะเช็ดไดไ้ม่ล่ืน และ
เส้นจะไม่คม ทองค ากบัเส้นจะตดัไดอ้ยา่งคมชดั 
  ลายรดน ้า สันนิษฐานวา่มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทยัเป็นราชธานี จากหลกัฐานในจดหมายเหตุกรุงสยาม
และกรุงจีน ซ่ึงบรรยายถึง พอ่ขนุรามค าแหงทรงเจริญพระอกัษรแต่งตั้งราชทูตไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัจีน
โดยการเขียนพระราชสาส์นเป็นลายรดน ้า 
  ลายรดน ้า เป็นลวดลายหรือภาพ รวมไปถึงภาพประกอบลายต่าง ๆ ท่ีปิดดว้ยทองค าเปลวบนพื้นรัก 
โดยขั้นตอนการท าสุดทา้ยคือการเอาน ้ารด ใหป้รากฏเป็นลวดลาย จึงกล่าวไดว้า่ “ลายรดน ้า” คือ ลายทองท่ี
ลา้งดว้ยน ้า 
 

ด้านวรรณกรรม 
ด้านการใช้ค า 
  ศิลปะดา้นวรรณกรรมในเร่ืองโคลงภาพพระราชพงศาวดารน้ีปรากฏในเร่ืองการใชค้  าเด่นชดัท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชค้  านอ้ยแต่กินความมาก และการเล่นสัมผสัพยญัชนะ อาทิเช่น 
    ขนุมอญร่อนง้าวฟาด  ฉาดฉะ 
  ขาดแล่งตราบอุระ   หรุบดิน้ 

โอรสรีบกันพระ    ศพสู่  นครแฮ 
สูญชีพไป่สูญส้ิน    พจน์ผู้สรรเสริญ 

  บทน้ีมีการใชค้  าและเสียงท าใหนึ้ก เห็นภาพเหตุการณ์ตามได ้เกิดจินตนาการภาพกองทพัอนัยิง่ใหญ่
เกรียงไกร ชา้งศึกท่ีวิง่ไล่ตามกนัอยา่งกระชั้นชิด การต่อสู้กนับนหลงัชา้งอยา่งน่าหวาดเสียว และจงัหวะท่ี
พระสุริโยทยัขาดคอชา้ง ท าใหรู้้สึกราวกบัไดร่้วมอยูใ่นเหตุการณ์จริง 
   ภูบาลบ าเหนจ็ให้  โทษถนอม ใจนอ 
  พันไม่ยอมอยู่ยอม    มอดม้วย 
  พระโปรดเปล่ียนโทษปลอม  ฟันรูป แทนพ่อ 
  พันกราบทูลทัดด้วย    ท่านทิง้ประเพณี 
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  บทน้ีเป็นตอนท่ีพระเจา้เสือทรงพระเมตตาจะพระราชทานอภยัโทษ แต่พนัทา้ยนรสิงห์ก็ยนืยนั
ขอรับโทษตามพระราชประเพณี ซ่ึงในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยากล่าวถึงเหตุการณ์ตอนน้ีไวค้่อนขา้งยาว และ
บนัทึกค าสนทนาระหวา่งพนัทา้ยกบัพระเจา้เสือไวอ้ยา่งละเอียด แต่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิป
ประพนัธ์พงศ ์ ทรงถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นถอ้ยค ากะทดัรัด ตามล าดบัเหตุการณ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ต่อเน่ือง ได้
ใจความครบถว้นสมบูรณ์ 
ด้านรสวรรณคดี 
    ดา้นรสวรรณคดีท่ีปรากฏเหมือนกนัในเร่ืองน้ีรสหน่ึงคือ วรีรส รสแห่งความกลา้หาญ อนัเป็นรส
วรรณคดีสันสกฤต แสดงความกลา้หาญไม่เกรงกลวัต่อความตายของวีรบุรุษทั้งสองเร่ือง 
   

วฒันธรรมทีป่รากฏ  : 
ด้านวีถชีีวิต การเมือง การปกครอง การรบ 
  ในการเรียนการสอนเร่ืองโคลงภาพพระราชพงศาวดารนั้นนอกจากเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ี
ปรากฏในบทโคลงแลว้ ยงัสามารถสอดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัการรบ อาทิเช่น พาหนะในการรบ
สมยัก่อน หากเป็นแม่ทพัหรือบุคคลส าคญัจะทรงชา้ง และชา้งทรง หรือท่ีเรียกวา่ พระคชาธารนั้นมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

 
  บนหลงัชา้งจะมีคนนัง่อยูส่ามคน ตวัแม่ทพัจะถืองา้วอยูท่ี่คอชา้ง คนท่ีนัง่กลางอยูบ่นกบูจะถือหาง
นกยงูซา้ยขวาโบกเป็นสัญญาณ และคอยส่งอาวธุใหแ้ม่ทพั ท่ีทา้ยชา้งจะมีควาญนัง่ประจ าท่ี ตามเทา้ชา้งทั้งส่ี
มีพลประจ าเรียกวา่ จตุรงคบาท คนทั้งหมดจะถืออาวธุ เช่น ปืนปลายขอ หอกซดั ของา้ว ขอเกราะเขน แพน 
ถา้เป็นชา้งยทุธหตัถีจะมีหอกผกูผา้สีแดงสองเล่ม ปืนใหญ่หนัปากออกขา้งขวาหน่ึงกระบอก ขา้งซา้ยหน่ึง
กระบอก มีนายทหารและพลทหารสวมเกราะ   โพกผา้  
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  ชา้งท่ีเขา้กระบวนทพัจะสวมเกราะใส่เกือกหรือรองเทา้เหล็กส าหรับกนัขวากหนาม โดยทั้งท่ีส่ีเทา้
สวมหนา้ร่าห์ุ มีปลอกเหล็กสวมงาทั้งคู่ และมีเกราะโวพ่นังวงชา้ง ส าหรับพงัหอค่าย โดยไม่เจบ็ปวด 
  นอกจากน้ียงัสามารถสอดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัการท ายทุธหตัถีในประเทศไทย ดงัน้ี 
 
ยุทธหัตถี หรือ การชนช้าง 
  คือการท าสงครามบนหลงัชา้งตามประเพณีโบราณของกษตัริยใ์นภูมิภาคอุษาคเนย ์ เป็นการท า
สงครามซ่ึงถือวา่มีเกียรติยศ เพราะชา้งถือเป็นสัตวใ์หญ่ และเป็นการปะทะกนัซ่ึง ๆ หนา้ ผูแ้พอ้าจถึงแก่ชีวติ 
 
ประวตัิและลกัษณะจ าเพาะ 
  การกระท ายทุธหตัถีเป็นประเพณีสงครามท่ีรับมาจากอินเดีย โดยชา้งท่ีใช ้เรียกวา่ "ชา้งศึก" โดยมาก
จะนิยมเลือกใชช้า้งพลายท่ีก าลงัตกมนั ดุร้าย ก่อนออกท าสงครามจะกรอกเหลา้เพื่อให้ชา้งเมา เกิดความฮึก
เหิมเตม็ท่ี โดยจะแต่งชา้งให้พร้อมในการรบ เช่น ใส่เกราะท่ีงวงหรืองาเพื่อร้ือท าลายค่ายคูของฝ่ายตรงขา้ม 
เรียกวา่ "ชา้งกระทืบโรง" หรือล่ามโซ่หรือหนามแหลมท่ีเทา้ทั้งส่ี ใชผ้า้สีแดงผนืใหญ่ปิดตาชา้งให้เห็นแต่
เฉพาะดา้นหนา้เพื่อไม่ใหช้า้งตกใจและเสียสมาธิ เรียกวา่ "ผา้หนา้ราหู" 
  ต าแหน่งของผูท่ี้นัง่บนหลงัชา้งจะมีดว้ยกนั 3 คน คือ ต าแหน่งบนคอชา้ง จะเป็นผูท้  าการต่อสู้ โดย
อาวธุท่ีใชสู้้ส่วนมากจะเป็นงา้ว ต าแหน่งกลางชา้ง จะเป็นต าแหน่งท่ีจะใหส้ัญญาณและส่งอาวธุท่ีอยูบ่นสับ
คบัใหแ้ก่คอชา้ง โดยอาวธุไดแ้ก่ งา้ว, หอก, โตมร, หอกซดั และเคร่ืองป้องกนัต่าง ๆ เช่น โล่ห์ เป็นตน้ และ
ต าแหน่งควาญชา้งซ่ึงจะเป็นผูบ้งัคบัชา้งจะนัง่อยูห่ลงัสุด และหากเป็นชา้งทรงของพระมหากษตัริย ์ จะมี
ทหารฝีมือดี 4 คนประจ าต าแหน่งเทา้ชา้งทั้ง 4 ขา้งดว้ย เรียกวา่ "จาตุรงคบาท" ซ่ึงไม่วา่ชา้งทรงจะไปทางไหน 
จาตุรงคบาทตอ้งตามไปคุม้กนัดว้ย หากตามไม่ทนัจะมีโทษถึงชีวติ 
  โดยมากแลว้ ผลแพ ้ - ชนะของการท ายทุธหตัถีจะข้ึนอยูก่บัขนาดของชา้ง ชา้งท่ีตวัใหญ่กวา่จะ
สามารถข่มขวญัชา้งท่ีตวัเล็กกวา่ เม่ือชา้งท่ีตวัเล็กกวา่หนีหรือหนัทา้ยให้ หรือชา้งตวัใดท่ีสามารถงดัชา้งอีก
ตวัใหล้อยข้ึนได ้จะเปิดจุดอ่อนให้โจมตีไดต้รง ๆ การฟันดว้ยของา้วเพียงคร้ังเดียวก็อาจท าใหถึ้งชีวติได ้โดย
ร่างอาจขาดหรือเกือบขาดเป็นสองท่อนได ้เรียกวา่ "ขาดสะพายแล่ง" 
  การกระท ายทุธหตัถีในประวติัศาสตร์ไทยท่ีเลืองลือ ปรากฏทั้งหมด 4 คร้ัง คือ 
1. การชนชา้งระหวา่งพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชกบัขนุสามชน เจา้เมืองฉอด พอ่ขนุรามค าแหงชนะ 
2. การชนชา้งท่ีสะพานป่าถ่านระหวา่งเจา้อา้ยพระยากบัเจา้ยีพ่ระยา เพื่อชิงราชสมบติั ท่ีสุดส้ินพระชนมท์ั้งคู่ 
3. ยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระสุริโยทยักบัพระเจา้แปร ในปี พ.ศ. 2091 ท่ีทุ่งมะขามหยอ่ง อยธุยา สมเด็จพระ
สุริโยทยัส้ินพระชนมข์าดคอชา้ง 
4. ยทุธหตัถีระหวา่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัพระมหาอุปราชามงัสามเกียด ในปี พ.ศ. 2135 ท่ีหนอง
สาหร่าย สุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดช้ยัชนะ 
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ด้านคุณธรรมอย่างไทย 
  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร แสดงความรู้สึกนึกคิด และคุณธรรมอยา่งไทยมากมาย เช่น คนไทยมี
ความรักชาติ กตญัญูต่อแผน่ดิน จงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริย ์ ช่ืนชมบุคคลท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และชาติ
บา้นเมือง เป็นตน้  
  ดงัเช่นโคลงภาพพระราชพงศาวดารเร่ือง สุริโยทยัขาดคอชา้ง แสดงคุณธรรมอยา่งไทยในการ
เสียสละเพื่อชาติบา้นเมือง จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์จนยอมสละไดแ้มชี้วติตน  
  และโคลงภาพพระราชพงศาวดารเร่ือง พนัทา้ยนรสิงห์ แสดงคุณธรรมอยา่งไทยในเร่ืองความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี จงรักภกัดีต่อชาติ กษตัริย ์ และระบบระเบียบการปกครองอยา่งไทย รักษา
ขนบธรรมเนียมไทยยิง่ชีพ สละไดแ้มชี้วติตนเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
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บทที ่๒ 
บทเสภาสามัคคเีสวก   

ตอน  วศิวกรรมาและสามัคคเีสวก 
 

  
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๖ 

 
ช่ือเร่ือง:   
  บทเสภาสามคัคีเสวก  ตอน  วศิวกรรมาและสามคัคีเสวก 

ช่ือผู้แต่ง:   
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๖  ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ทีม่าของเร่ือง:  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงพระราชนิพนธ์บทเสภาบทน้ีข้ึนเพื่อขบัระหวา่งการ

พกัการแสดงระบ าแต่ละตอนเม่ือคราวเสด็จไปประทบัท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  ประกอบไปดว้ยบทเสภา 
๔ ตอน  คือ   
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 ตอนท่ี ๑ กิจการแห่งพระนนที  มีเน้ือความกล่าวสรรเสริญพระนนทีเทพเสวกแห่งพระอิศวร 
 ตอนท่ี ๒ กรีนิรมิต  มีเน้ือความกล่าวสรรเสริญพระคเณศเทพแห่งศิลปวทิยา 

เน้ือหาท่ีน ามาใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ไดศึ้กษา  ถูกคดัมาจาก ตอนท่ี ๓ และ ตอนท่ี ๔ บาง
ช่วง  ดงัปรากฏในหนงัสือแบบเรียน 

 
เร่ืองย่อ 
 ตอนท่ี ๓ วศิวกรรมา  มีเน้ือความกล่าวสรรเสริญพระวศิวกรรมเทพแห่งการช่างต่าง ๆ และการ
ก่อสร้าง  ทรงกล่าวถึงความส าคญัของศิลปะท่ีแสดงถึงความเจริญของชาติ  และสร้างความสุขใหแ้ก่บุคคล
ทัว่ไปท่ีไดพ้บเห็น  ทุกคนจึงควรใหก้ารสนบัสนุนโดยการซ้ืองานศิลปะของศิลปินเหล่านั้น 
 ตอนท่ี ๔ สามคัคีเสวก  มีเน้ือความกล่าวถึงส่ิงท่ีขา้ราชการพึงประพฤติปฏิบติั  กล่าวคือความ
จงรักภกัดีท่ีพึงมีต่อพระเจา้อยูห่วั  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรง  ขยนัหมัน่เพียร  และตอ้งมีความสมาน
สามคัคีกนั 

 
ตอนที ่๓ วศิวกรรมา:   

เน้ือหาส่วนท่ีคดัมาให้นกัเรียนอ่านเป็นตอนจบของบทเสภาบท   นกัเรียนจึงไม่ไดบ้ทท่ีบรรยาย
ความงดงาม  และความอ่อนชอ้ยของงานศิลปะของไทย   แต่ก็ท  าใหเ้ราทราบวา่ไทยเรามีงานช่างแขนงต่าง ๆ 
เช่น  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  และจิตรกรรม  ท่ีไดถู้กพฒันามาตั้งแต่สมยัโบราณ 
 

คุณค่าทางศิลปะ 
ความงามทางวรรณศิลป์    
 สัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ 

รัชกาลท่ี ๖ ทรงพระราชนิพนธ์โดยใชรู้ปแบบของกลอนสุภาพท่ีถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   และมี
ความไพเราะอนัเกิดจากถอ้ยค าท่ีมีสัมผสัพยญัชนะและสมัผสัสระ เช่น 

 “ยอ่มจ านงศิลปาสง่างาม   เพื่ออร่ามเรืองระยบัประดบัประดา” 
 “เราตอ้งซ้ือหลากหลากและมากมาย ตอ้งใชท้รัพยสุ์รุ่ยสุร่ยเป็นก่ายกอง” 
 “เราช่วยช่างเหมือนช่วยบา้นเมือง  ใหป้ระเทืองเทศไทยอนัไพศาล” 
 “ควรเคารพย  าเยงและเกรงกลวั  ประโยชน์ตวันึกนอ้ยหน่อยจะดี” 
 “ถึงเสวท่ีีเป็นขา้ฝ่าพระบาท  ไม่ควรขาดความรักสมคัรสโมสร” 
ค าซ้อน ค าอุทานเสริมบท 
มีการใช ้ค าซอ้น ค าอุทานเสริมบท ในบทพระราชนิพนธ์ 
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ค าซ้อน 
- รบราญรอน 
- ลน้หลาม 
- เหือดหาย 
- ใหญ่โตมโหฬาร 
- เกรงกลวั 
- ขดัขวาง 

ค าอุทานเสริมบท 
- ประดบัประดา 
- มากมาย 
- ก่ายกอง 

ภาษาต่างประเทศ 
ค าวา่ “กปัปิตนั”  เป็นค าทบัศพัทม์าจากภาษาองักฤษ 

โวหารภาพพจน์ 
รัชกาลท่ี ๖ ทรงใชเ้ทคนิคการแต่งท่ีโดดเด่นคือ การใชโ้วหารภาพพจน์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. อุปมา 
เทคนิคการแต่งท่ีโดดเด่นคือการเปรียบเทียบ   พระองคท์รงเปรียบเทียบชาติท่ีไร้ช่างศิลป์กบัหญิง

สาวท่ี “ไร้โฉม”   
“อนัชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์    เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า” 

พระองคย์งัทรงเปรียบเทียบคนท่ีดูถูกช่างฝีมือ  และไม่เห็นคุณค่างานศิลปะ  วา่เป็นดงัคนป่าไร้
ความเจริญ   ไม่ควรเสียเวลาพดูคุยดว้ย   ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความอยา่งแจ่มกระจ่าง 
  “ใครดูถูกผูช้  านาญในการช่าง  ความคิดขวางเฉไฉไม่เขา้เร่ือง 
  เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง จะพดูดว้ยนั้นก็เปลืองซ่ึงวาจา” 
 ทรงสั่งสอนใหข้า้ราชการมีความจงรักภกัดีต่อพระเจา้แผน่ดิน   ทรงสอนเปรียบเทียบไวว้า่ 
  “ประการหน่ึงพึงดิคในจิตมัน่  วา่ทรงธรรมเ์หมือนบิดาบงัเกิดหวั” 
 และเพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจ  จึงทรงเปรียบเทียบพระองคเ์ป็นกปัตนัขบัเรือ  ขา้ราชการเป็นกะลาสี
ลูกเรือ  และประเทศช 
  “ควรนึกวา่บรรดาขา้พระบาท  ลว้นเป็นราชบริพารพระทรงศรี 
  เหมือนลูกเรืออยูท่่างกลางหวา่งวารี จ าตอ้งมีมิตรจิตสนิทกนั 
  แมลู้กเรือเช่ือถือผูเ้ป็นนาย  ตอ้งมุ่งหมายช่วยแรงโดยเขง็ขนั 
  คอยตั้งใจฟังบงัคบักปัปิตัน  นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล” 
  “เหล่าเสวกตกท่ีกะลาสี  ควรคิดถึงหนา้ท่ีนั้นเป็นใหญ่” 
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พระองคท์รงเปรียบเทียบชาติท่ีไร้ช่างศิลป์กบัหญิงสาวท่ี “ไร้โฉม”   
“อนัชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์    เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า” 

พระองคท์รงเปรียบเทียบชาติท่ีไร้ช่างศิลป์กบัหญิงสาวท่ี “ไร้โฉม”   
“อนัชาติใดไร้ช่างช านาญศิลป์    เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่า” 

พระองคย์งัทรงเปรียบเทียบคนท่ีดูถูกช่างฝีมือ  และไม่เห็นคุณค่างานศิลปะ  วา่เป็นดงัคนป่าไร้
ความเจริญ   ไม่ควรเสียเวลาพดูคุยดว้ย   ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความอยา่งแจ่มกระจ่าง 
  “ใครดูถูกผูช้  านาญในการช่าง  ความคิดขวางเฉไฉไม่เขา้เร่ือง 
  เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง จะพดูดว้ยนั้นก็เปลืองซ่ึงวาจา” 

๒. อุปลกัษณ์ 
 รัชกาลท่ี ๖ ทรงก าหนดให้นาวา (เรือ) เป็นประเทศชาติ 
 “คอยตั้งใจฟังบงัคบักปัปิตนั  นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล” 
 ทรงก าหนดให ้คล่ืนลมแรง และพายใุหญ่ เป็นปัญหาในการบริหารบา้นเมือง 
 “เม่ือคลืน่ลมแรงจกัซดัโซเซ  เรือจะเหล่มร่มระย  าคว  ่าไป” 
 “แมไ้ม่ถือเคร่งคงตรงวนิยั  เม่ือถึงคราวพายใุหญ่จะครวญคราง” 

๓. นามนยั   
 รัชกาลท่ี ๖ ทรงใชช่ื้อ “พระจกัรี” เรียกพระมหากษตัริย ์  
 “รักษาตนเคร่งคงตรงวินยั  สมานใจจงรักพระจักรี” 
   

คุณค่าด้านวฒันธรรม 
แสดงใหเ้ห็นค่านิยมของคนรวยในสมยัก่อนท่ีนิยมซ้ือสินคา้ของต่างชาติซ่ึงมีราคาแพง  ซ่ึงเป็นการ

ใชจ่้ายท่ี “สุรุ่ยสุร่าย”   
 “อันของชาติไพรัชช่างจัดสรร  เป็นหลายอย่างต่างพรรณเข้ามาขาย 
 เราต้องซ้ือหลากหลากและมากมาย ต้องใช้ทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายเป็นก่ายกอง” 

รัชกาลท่ี ๖ จึงทรงโนม้นา้วใหค้นไทยใหช่้วยอุดหนุนช่างฝีมือของไทยก็เหมือนช่วยชาติ  “เราช่วย
ช่างเหมือนอยา่งช่วยบา้นเมือง”    เราจะเห็นไดว้า่แมเ้วลาจะผา่นไปเป็นเกือบ ๑๐๐ ปีแลว้  ค่านิยมน้ีก็ยงัคง
อยู ่   จึงมีหลายภาคส่วนในการรณรงคใ์หค้นไทยกินและใชสิ้นคา้ไทย  และในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ก็ทรงมีพระ
ราชด ารัสใหค้นไทยใชชี้วติแบบพอเพียง  เพราะไม่เพียงเป็นการช่วยช่างไทย   แต่เป็นการช่วยชาติไม่ใหเ้สีย
ดุลการคา้กบัต่างชาติอีกดว้ย 
 ท าใหเ้ห็นบทบาทของพระมหากษตัริยใ์นสมยันั้นซ่ึงปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  วา่
พระมหากษตัริยท์รงเป็นทั้งประมุขของประเทศ  และยงัมีพระราชอ านาจในการบริหารบา้นเมืองประดุจ 
“กปัตนั”  ขบัเคล่ือน “รัฐนาวา” ดว้ยพระองคเ์องอีกดว้ย   และพระองคท์รงแสดงพระเมตตาต่อขนุนางของ
พระองคใ์นการพระราชทานพระราโชวาทแก่ขา้ราชการประดุจบิดาอบรมสั่งสอนบุตร  “วา่ทรงธรรม์
เหมือน... 
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ความจงรักภกัดีท่ีพึงมีต่อพระเจา้อยูห่วั  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรง  ขยนัหมัน่เพียร  และ
ตอ้งมีความสมานสามคัคีกนั 

ค าศัพท์ 
ดา้นค าศพัท ์ จะสังเกตวา่พระองคใ์ชค้  าวา่ “ไทย”  หลายแห่งแมใ้นสมยันั้นประเทศเรายงัใชช่ื้อวา่

ประเทศสยาม  เช่น “แต่กรุงไทยศรีวไิลทนัเพื่อนบา้น”   “ควรไทยเราช่วยบ ารุงวชิาช่าง”  “ช่วยบ ารุงช่างไทย
ใหถ้าวร”  เป็นตน้  มิทรงใช ้กรุงสยาม   ชาวสยาม  หรือช่างสยาม   

จอมพลป. พิบูลยส์งคราม  ไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม”  เป็น “ประเทศไทย” ในสมยัท่ีท่าน
ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔  เพื่อใหช่ื้อประเทศเป็นสากลเม่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษ 
ซ่ึงลงทา้ยดว้ยค าวา่ “แลนด”์ เป็น “Thailand” เหมือนนานาอารยประเทศ  เช่น England, Switzerland, New 
Zealand เป็นตน้ 
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บทที ่๓ 
ศิลาจารึก  หลกัที ่๑ 

 
 

 
 

ช่ือผู้แต่ง:   
  เช่ือวา่เป็นจารึกของพ่อขนุรามค าแหงมหาราช  ซ่ึงตวัอกัษรท่ีใชจ้ารึกเป็นอกัษรโบราณท่ีเรียกวา่
อกัษรพอ่ขุนรามค าแหง  เพราะเช่ือวา่พระองคท์รงประดิษฐข้ึ์นในปี พ.ศ. ๑๘๒๖  เพื่อใชแ้ทนตวัอกัษรขอม 

ทีม่าของเร่ือง: 
 ผูค้น้พบหลกัศิลาจารึกคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ขณะทรงผนวชและยงัมิไดข้ึ้น
ครองราชย ์  ไดเ้สด็จธุดงคไ์ปทางเหนือ  และไดท้รงพบหลกัศิลาจารึก ท่ีปราสาทเก่าเมืองสุโขทยั  เป็นหลกั
ศิลารูปส่ีเหล่ียม ปลายยอดแหลมมนคลา้ยใบเสมา  สูง ๑๑๑ เซนติเมตร  กวา้ง ๓๕ เซนติเมตร  เป็นการบนัทึก
เร่ืองราวดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ พระราชประวติัของพอ่ขุนรามค าแหงมหาราช  การปกครอง  ชีวติความเป็นอยู ่การ
ท ามาหากินของประชาชน  และความเจริญรุ่งเรืองของบา้นเมือง   
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  หลกัศิลามีค าจารึก ๔ ดา้น 
 ดา้นท่ี ๑ มีค าจารึก ๓๕ บรรทดั   
 ดา้นท่ี ๒  มีค าจารึก ๓๕ บรรทดั 
 ดา้นท่ี ๓  มีค าจารึก ๒๗ บรรทดั 
 ดา้นท่ี ๔  มีค าจารึก ๒๗ บรรทดั 

เร่ืองย่อ 
 เน้ือหาท่ีน ามาใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ไดศึ้กษา  ถูกคดัมาจากหลกัศิลาจารึก ดา้นท่ี ๑ 
บรรทดัท่ี ๑ - ๑๘  ซ่ึงกล่าวถึงพระราชประวติัของพ่อขนุรามค าแหงมหาราช  มีการระบุพระนามของพระราช
บิดา (พอ่ขนุศรีอินทราทิตย)์  พระราชมารดา (พระนางเสือง)  พระเชษฐา (พอ่ขุนบาน-เมือง)   และกล่าวถึง
พระเกียรติประวติัท่ีไดรั้บชยัชนะในการรบกบัขนุสามชนเจา้เมืองฉอด  มีการบรรยายถึงพระจริยาวตัรอนั
งดงามและความจงรักภกัดีท่ีทรงปฏิบติัต่อพระราชบิดา และพระเชษฐา   และเม่ือพระเชษฐาสวรรคต  
พระองคก์็เสด็จข้ึนยข้ึนครองราชย ์
 

คุณค่าทางศิลปะ 
 

ด้านวรรณศิลป์ 
 สัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ   
 ค าจารึกเขียนเป็นร้อยแกว้ท่ีใชค้  าโบราณท่ีเป็นค าไทยแท ้ แต่มีความคลอ้งจองกนัมีความไพเราะอนั
เกิดจากถอ้ยค าท่ีมีสัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ  เช่น 
  “ตูพี่นอ้งทอ้งเดียวหา้คน” 
  “พี่เผอืผูอ้า้ยตายจากเผือเตียมแต่ยงัเล็ก” 

“ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กหูนีญญ่ายพายจแจน้”    
 ศัพท์  ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาท่ีใชใ้นสมยันั้นหลายค าเป็นภาษาโบราณ  ซ่ึงปัจจุบนัเลิกใชแ้ลว้  เช่น   
เผอื    แปลวา่  เรา   
โสง             ”  สอง   
ท่       ”  ตี 
เตียมแต่           ”  ตั้งแต่  ค  าไทยแท ้
หวัซา้ย  หวัขวา       ”  ปีกซา้ย  ปีกขวาของทพั 
 หนีญญ่ายพายจแจน้       ”  หนีกระจดักระจายกระเจิดกระเจิง 
ไดป่ั้วไดน้าง       ”  ไดข้า้ทาสบ่าวไพร่ชายหญิง 
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แต่ยงัมีค าไทยแทค้  าหน่ึงท่ียงัมิไดสู้ญหายไปแต่จะใชต่้างกาลเทศะกบัสมยัโบราณ   นัน่คือค าสรรพ
นาม “ก”ู  ท่ีพอ่ขนุรามค าแหงใชเ้รียกแทนพระองคเ์อง   ในสมยันั้นเป็นค าท่ีใชโ้ดยทัว่ไป   แต่เม่ือเวลาได้
ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนัไดมี้ววิฒันาการของภาษา   และมีการบญัญติัค าสรรพนามท่ีใชเ้รียกแทนตนเองเพิ่ม
มากข้ึน  เช่น  ขา้  ขา้พเจา้  กระผม  ผม  ดิฉนั  ฉนั  และหนู  ส าหรับเด็ก ๆ    ส่วนค าวา่ “ก”ู  ก็ยงัคงมีใช ้ แต่
ถือวา่เป็นค าท่ีไม่สุภาพ   ซ่ึงสุภาพชนและเด็กไม่ควรน าไปใช ้    ผูใ้หญ่บางคนท่ีสนิทสนมอาจน าค าน้ีไปใช ้  
แต่ก็ควรระมดัระวงัอยา่ใหเ้ด็กไดย้นิ  มิฉะนั้นเด็กอาจน าไปใชบ้า้ง 

ค าโบราณทีก่ลายเป็นค ากร่อนในปัจจุบัน 
ค าโบราณท่ีวา่ “หมากส้มหมากหวาน”  ซ่ึงหมายถึง  ผลไมเ้ปร้ียวหวาน  ค าวา่ “หมาก”  หมายถึง

ผลไมน้ัน่เอง  และค าวา่ “หมาก”  ยงัใชน้ าหนา้ในการเรียกผลไม ้เช่น “หมากพร้าว” (หลกัศิลาจารึก ดา้นท่ี ๓ 
บรรทดัท่ี ๒)  ซ่ึงในเวลาต่อมาค าน้ีถูกกร่อนกลายเป็น “มะ”   ค  าวา่ “หมากพร้าว”  จึงถูกเรียกวา่   “มะพร้าว”    

ค า และความหมาย 
ส่วนค าวา่ “ส้ม”  ในท่ีน้ีแปลวา่  รสเปร้ียว  ซ่ึงในปัจจุบนัเราจะใชค้  าวา่  “เปร้ียว”  กบัผลไมท่ี้มีรส

เปร้ียว   แต่ค าน้ียงัคงมีใชเ้รียกช่ืออาหารโบราณ เช่น  แกงส้ม  ตม้ส้ม  ท่ีรสชาติของน ้าแกงจะออกเปร้ียว ๆ   
อยา่งไรก็ดีเรายงัใชค้  าน้ีเรียกช่ือผลไมช้นิดหน่ึงวา่ “ส้ม”  แต่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั 

รสชาติท่ีเปร้ียวแต่อยา่งใด  เช่น  ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ  ส้มเชง้  นอกจากน้ีค าน้ียงัใชเ้รียกช่ือของสีท่ี
เป็นส่วนผสมระหวา่งสีแดงกบัสีเหลืองวา่ “สีส้ม” อีกดว้ย 

ลกัษณะประโยค 
ประโยคท่ีใชเ้ป็นประโยคสั้นเรียบง่าย  และการซ ้ าค  า ซ ้ าขอ้ความท าใหเ้นน้ความหมายท่ีชดัเจนข้ึน   

เช่น   
 “พ่อกูช่ือศรีอินทราทิตย์   แม่กูช่ือนางเสือง” 
 “กูข่ีช้างเบกพล   กูขบัเข้าก่อนพ่อกู” 

“เม่ือช่ัวพ่อกู  กูบ าเรอแก่พ่อกู  กูบ าเรอแก่แม่กู” 
 

คุณค่าด้านวฒันธรรม 
 

การปกครอง 
อน่ึงค าไทยแทค้  าวา่ “พ่อ”  ท่ีเราใชเ้รียกพระมหากษตัริยใ์นสมยัสุโขทยั  เช่น  พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์  

พอ่ขนุบานเมือง   พอ่ขนุรามค าแหง  ท าเราไดท้ราบถึงระบอบการปกครองในสมยันั้นวา่เป็นแบบพ่อ
ปกครองลูก   แสดงให้เห็นสัมพนัธภาพระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัไพร่ฟ้าประชาชนวา่มีความใกลชิ้ด   หาก
ใครตอ้งการร้องทุกขก์็สามารถไปสั่นกระด่ิงท่ีอยูป่ระตูวงัไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นขุนนางคนใด  แต่ในเวลาต่อมาก็
ไดมี้การพฒันาระบอบการปกครองข้ึนใหม่ในสมยักรุงสุโขทยัตอนกลาง  จะเห็นไดจ้ากการเรียกขานพระ
นามของพระมหากษตัริยว์า่ “พระยา”  เช่น พระยาเลอไท  พระยาลิไท  หรือ พระมหาธรรมราชาท่ี ๑        เป็น
ตน้ 
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ความกตัญญูของบุตรทีม่ีต่อบิดามารดา 
เราไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระราชประวติัของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชอนัมีคุณค่ายิง่ในทาง

ประวติัศาสตร์แลว้  เรายงัไดเ้ห็นวฒันธรรมอนัดีงามของลูกในสมยันั้น  ซ่ึงพอ่ขนุรามค าแหงไดท้รงท า
หนา้ท่ีของลูกท่ีแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อพระราชบิดาพระราชมารดาของพระองค ์ ดงัจะเห็นได้
จากจารึกตอนท่ีวา่  

“เม่ือชัว่พ่อก ู กบู  าเรอแก่พอ่ก ู กบู  าเรอแก่แม่กู 
กไูดต้วัเน้ือตวัปลา   กเูอามาแก่พอ่ก ู
กไูดห้มากส้มหมากหวานอนัใดกินอร่อยดี  กเูอามาแก่พอ่ก ู
กไูปท่บา้นท่เมืองไดช้า้งไดง้วง  ไดป่ั้วไดน้าง  ไดเ้งือนไดท้อง  กเูอามาเวนแก่พ่อก”ู  
และเรายงัคงวฒันธรรมอนัดีงามท่ีลูกหลานตอ้งมีความกตญัญูกตเวทีต่อพ่อแม่  ปู่ ยา่ตายายอาไว้

ตราบจนถึงปัจจุบนั 
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บทที ่๔  
รามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 

 
พระราชนิพนธ์ใน   พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    

 

ช่ือผู้แต่ง:  
  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    

 
ทีม่าของเร่ือง: 
 รามเกียรต์ิเป็นเร่ืองท่ีเราไดเ้คา้โครงมาจาก “รามายาณะ” ของอินเดีย  ซ่ึงไทยเราไดป้รับเน้ือหาบาง
ช่วงบางตอน  และช่ือตวัละคร  ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมไทย   เป็นเร่ืองการรบระหวา่งยกัษก์บัมนุษย ์  ฝ่ายยกัษ์
น าทพัโดยทศกณัฐ ์ และฝ่ายมนุษยน์ าทพัโดยพระราม   สาเหตุของการรบคร้ังน้ีเกิดจากท่ีทศกณัฐไ์ปลกัพา
ตวันางสีดาพระชายาของพระรามเพื่อจะเอาไปเป็นชายาของตนทั้ง ๆ ท่ีมีมีมเหสีอยูแ่ลว้  พระรามจึงตอ้งตาม
ไปรบเพื่อชิงตวันางสีดาพระชายาของพระองคก์ลบัคืน 
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เร่ืองย่อ 
 เน้ือหาของเร่ือง รามเกียรต์ิ  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนสวรรค ์ 
กล่าวถึงนนทก ยกัษรั์บใชซ่ึ้งมีหนา้ท่ีลา้งเทา้ใหเ้หล่าเทวดาท่ีเชิงเขาไกรลาส  ก่อนข้ึนไปเฝ้าพระ-อิศวร  นน
ทกถูกเทวดาเยา้แหยโ่ดยการถอนผมเล่นทุกวนัจนศีรษะโลน้   สร้างความคบัแคน้ใจให ้นนทกเป็นอยา่งยิง่
เพราะเขาไม่อาจโตต้อบเทวดาเหล่านั้นไดเ้ลยเพราะดว้ยฐานะท่ีต ่าตอ้ย 
 วนัหน่ึงนนทกไดข้ึ้นไปเฝ้าพระอิศวร  และไดก้ล่าววา่ตนท างานถวายพระองคม์าชา้นานโดยยงัไม่
เคยไดส่ิ้งใดเป็นรางวลัเลย  มิหน าซ ้ ายงัถูกเทวดารังแก  วา่พลางร้องไหพ้ลาง   นนทกจึงไดข้อใหพ้ระองค์
ประทานพรให ้  พระอิศวรก็ทรงเมตตาจึงให้นนทกขอพรไดห้น่ึงอยา่ง   นนทกจึงขอมีน้ิวเพชรท่ีสามารถช้ี
สังหารใคร ๆ ได ้ พระอิศวรก็ประทานพรนั้นใหต้ามค าขอของนนทก 
 เม่ือไดน้ิ้วเพชรตามปรารถนา  นนทกมีใจก าเริบและเร่ิมการแกแ้คน้ทนัที    เม่ือมีเทวดามาหยอกเยา้
ไม่วา่จะมากนอ้ยเพียงใด  นนทกจะใชน้ิ้วเพชรช้ีสังหารเหล่าเทวดาทนัทีโดยไม่ใคร่ครวญ   สร้างความ
เดือดร้อนวุน่วายบนสวรรคจ์นร้อนไปถึงพระอิศวร   พระองคจึ์งมีบญัชาใหพ้ระนารายณ์มาปราบนนทก 
 พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางเทพอปัสรท่ีมีรูปโฉมงดงามจนเป็นท่ีหมายปองของนนทก  นน
ทกจึงเก้ียวพาราสี   นางเทพอปัสรแปลงนั้นจึงออกอุบายใหน้นทกร่ายร าตามนาง   จนท่าร่ายร าสุดทา้ยเป็นท่า
ท่ีนางช้ีน้ิวท่ีขาตนเอง   นนทกก าลงัเพลิดเพลินกบัการร่ายร าจึงหลงกลช้ีขาตนเอง  ท าใหเ้ขาบาดเจบ็  นางเทพ
อปัสรจึงคืนร่างเดิมเป็นพระนารายณ์ แลว้เหยยีบอกนนทกเอาไว ้  นนทกจึงต่อวา่พระนารายณ์วา่ท าไมจึงไม่
ต่อสู้กบัเขาซ่ึงหนา้   แต่กลบัแปลงกายเป็นหญิงมาหลอกเขา   นนทกยงักล่าวหาวา่พระนารายณ์กลวัน้ิวเพชร
ของเขา   และท่ีเขาตอ้งแพก้็เพราะเขามีเพียง ๒ มือ แต่พระนารายณ์มีถึง ๔ มือจึงเอาชนะเขาได ้  พระนารายณ์
จึงใหน้นทกไปเกิดใหม่มี ๑๐ หนา้ ๒๐ มือ  ส่วนพระองคจ์ะเป็นมนุษยท่ี์มีเพียง ๒ มือ  และพระองคก์็จะตาม
ไปปราบนนทกใหส้ิ้นวงศ ์   และแลว้พระนารายณ์ก็ใชพ้ระแสงตดัศีรษะของนนทกทนัที   
 นนทกไดไ้ปเกิดเป็นพระโอรสของทา้วลสัเตียนกบันางรัชดา  มีนามวา่ทศกณัฐมี์ ๑๐ หนา้ ๒๐ มือ  
และมีพระอนุชาองคร์องนามวา่กุมภกรรณ 
 

คุณค่าทางศิลปะด้านวรรณศิลป์ 
 รัชกาลท่ี ๑ ทรงพระราชนิพนธ์โดยใชรู้ปแบบของกลอนบทละครท่ีถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์  ใน
รูปแบบของกลอนบทละคร  ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ือง   และเม่ือมีการตดัตอนมาเร่ืองใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่  จะ
ใชค้  าวา่  “มาจะกล่าวบทไป”  “เม่ือนั้น”   “บดันั้น”   และมีความไพเราะอนัเกิดจากถอ้ยค าท่ีมีสัมผสั
พยญัชนะและสัมผสัสระ 
 เทคนิคการใชบ้ทบรรยายเร่ืองเป็นล าดบั  ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดง่้าย  เช่น ในตอนตน้เร่ืองท่ีบรรยายการ
ท าหนา้ท่ีลา้งเทา้ใหเ้ทวดาของนนทก  แต่กลบัถูกเทวดา “หยอกเยา้” แบบท่ียากท่ีใครจะทนทานได ้ คือการ
ถอนเส้นผม “จนผมโกร๋นโลน้เกล้ียงถึงเพียงหู”   
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  บทพรรณนาท่ี รัชกาลท่ี ๑ ทรงคดัสรรถอ้ยค าท าใหผู้อ่้านไดอ้รรถรสความงามของภาษา  และทรง
ใชเ้ทคนิคในการเปรียบเทียบเกิดจินตภาพ  เช่น   

การพรรณนาถึงความโกรธ (พิโรธวาทงั)ของนนทกเม่ือถูกแกลง้  “ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดัง่
แสงไฟฟ้า”  (ซ่ึง “แสงไฟฟ้า” หมายถึง แสงของฟ้าแลบ ฟ้าผา่  เพราะในสมยัรัชกางท่ี ๑ ยงัไม่มีไฟฟ้าใช)้    

บทชมโฉม (เสาวรจนีย์) มีการพรรณนา  และเปรียบเทียบความงามของนางเทพอปัสรท่ีเป็นร่าง
แปลงของพระนารายณ์ ท่ีนนทกแลเห็น ท่ีมีความโดดเด่นทั้งการสร้างจินตภาพท่ีเด่นชดั  โดยเฉพาะเทคนิค
การใชค้  าวา่ “งาม” ช่วยเนน้ย  ้าใหน้ ้าหนกัความงามของนางเทพอปัสรอยา่งมากมาย  จนท าใหน้นทกหลงรัก
นางในทนัใด 
   

“เหลือบเห็นสตรีวิไลลักษณ์  พิศพักตรผ่องเพียงแขไข 
 งามโอษฐ์งามแก้มงามจุไร   งามนัยน์เนตรงามกร 
 งามถนังามกรงามขนง    งามองค์ย่ิงเทพอัปสร 
 งามจริตกิริยางามงอน    งามเอวงามอ่อนท้ังกายา” 
 และรัชกาลท่ี ๑ ยงัทรงสร้างใหน้างเทพอปัสรผูน้ี้งามกวา่หญิงงามทั้งสามโลก (สวรรค ์ โลกมนุษย ์  
และบาดาล)   และยงัไดเ้ปรียบเทียบความงามของนางกบัพระลกัษมีพระชายาของพระนารายณ์  พระสุรัสวดี
พระชายาของพระพรหม  วา่  “จะเอามาเปรียบไม่เทียบได”้ 

การใชบ้ทเจรจา  ท าใหเ้ร่ืองน่าสนใจ  และเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายยิง่ข้ึน  เช่น การเจรจาเก้ียวพาราสี
ระหวา่งนนทกกบันางเทพอปัสร  และการเจรจาต่อวา่แลการตอบโตร้ะหวา่งนนทกและพระนารายณ์ใน
ตอนทา้ยของเร่ือง   นนทกไดต่้อวา่ดงัน้ี 

“เหตุใดมิท าซ่ึงหน้า  มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี 
ฤาว่ากลัวนิว้เพชรนี ้   จะชี้พระองค์ให้บรรลัย 
ตัวข้ามีมือแต่สองมือ   ฤาจะสู้ท้ังส่ีกรได้ 
แม้นส่ีมือเหมือนพระองค์ทรงชัย  ท่ีไหนจะท าได้ดั่งนี”้ 

พระนารายณ์ก็ทรงตอบไปวา่ 
“ใช่ว่าจะกลัวฤทธา  ศักดานิว้เพชรนั้นเม่ือไหร่ 

ชาตินีมึ้งมีแต่สองหัตถ์   จงไปอุบัติเอาชาติใหม่ 
ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร  เหาะเหินเดินได้ในอัมพร 
มีมือย่ีสิบซ้ายขวา   ถือคทาอาวธุธนูศร 
กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร   ตามไปราญรอนชีวี” 
จุดเด่นอีกประการหน่ึงของเร่ือง  คือเทคนิคการด าเนินเร่ืองใหส้ั้นกระชบั   ไม่ชกัชา้เยิน่เยอ้  ท าให้

เหตุการณ์ด าเนินไปเร็วทนัใจผูอ่้าน  โดยไม่เสียเน้ือความใด ๆ  
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  ความรุ่มรวยของค าศพัทท่ี์ปรากฏอยา่งโดดเด่นในเร่ือง  รวมถึงในวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืน ๆ (หนา้ 
๖๗)   ค  าท่ีใชเ้รียกเทวดาผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรค  เช่น พระอิศวร  พระนารายณ์  จะใชค้  าท่ีแสดงอานาจ  และค า
ท่ีขยายนามซ่ึงแสดงความยิง่ใหญ่  เช่น  เรืองศรี  บรมรังสรรค ์ พระทรงธรรม  พระทรงฤทธ์ิ  ทรงชยั  ทรง
สวสัด์ิรัศมี  พระสยมภูวนาถ  พระภูมี  บรมนาถา  บทบงส์ุ  บทศรี   นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใชเ้รียกเฉพาะเทวดา
แต่ละองค ์
 ค าท่ีใชเ้รียกแทนพระอิศวร ไดแ้ก่  พระสยมภูวญาณ  เจา้โลกา  เจา้ไตรโลกา  พระศุลี พระอิศราธิบดี   
 ค าท่ีใชเ้รียกแทนพระอินทร์  ไดแ้ก่   หสันยัน์   เจา้ตรัยตรึงศา  องคอ์มรินทรา 
 ค าท่ีใชเ้รียกแทนพระนารายณ์  ไดแ้ก่   พระส่ีกร   พระจกัรี 
 ค าท่ีใชเ้รียกแทนเทวดา  ไดแ้ก่  เทวา  เทวญั  สุราฤทธ์ิ   สุราลยั   สุรารักษ ์
  

คุณค่าทางศิลปะด้านนาฏกรรม 
 ท่าร่ายร าของเทพอปัสรเป็นท่าร่ายร าแม่บทของนาฏกรรมของไทยท่ีมีช่ือวา่  เทพพนมปฐมพรหมส่ี
หนา้ และมีท่าร่ายร าอ่ืน ๆ รวมทั้งส้ิน ๑๙ ท่า  ไดแ้ก่ 

๑. เทพพนม 
๒. ปฐม 
๓. พรหมส่ีหนา้ 
๔. สอดสร้อยมาลา 
๕. กวางเดินดง 
๖. หงส์บิน 
๗. กินรีเลียบถ ้า 
๘. ชา้นางนอน 
๙. ภมรเคลา้ 
๑๐. แขกเตา้เขา้รัง 
๑๑. ผาลาเพียงไหล่ 
๑๒. เมขลาล่อแกว้ 
๑๓. มยเุรศฟ้อน 
๑๔. ลมพดัยอดตอง 
๑๕. พรหมนิมิต 
๑๖. พิสมยัเรียงหมอน 
๑๗. มจัฉาชมสาคร 
๑๘. พระส่ีกรขวา้งจกัร 
๑๙. นาคามว้นหาง  (ท่าลวงให้นนทกช้ีขาตนเอง) 
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คุณค่าด้านวฒันธรรม 
 คนไทยมีความเช่ือในเร่ืองสวรรค ์ เร่ืองเทพ เทวดา  วา่มีอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิหากเราเคารพบูชา  อ านาจ
บารมีแห่งเทพเทวาก็จะปกปักรักษาใหเ้รามีความปลอดภยัและมีความสุขความเจริญ   ดงันั้นการแสดงการ
เทอดทูนบูชาเทพเทวาจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า  ภาษาท่ีใชก้บัเทพก็ตอ้งบญัญติัข้ึนเป็นพิเศษเป็นกลุ่มราชาศพัท ์ ดงั
จะเห็นจากในเร่ืองรามเกียรต์ิ  เม่ือตวัละครทั้งพระอินทร์  พระนารายณ์  และนนทกเขา้พบพระอิศวร  จะใช้
ค  าราชาศพัทว์า่   “เขา้เฝ้า”   “ถวายบงัคม”  และ “ทูล” เม่ือจะพดูกบัพระอิศวร    และคนไทยก็มีความเช่ือมา
ตั้งแต่สมยัโบราณวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมุติเทพจุติจากสวรรคม์าเกิดบนโลกมนุษย ์  ดงันั้นเราจึงใชค้  า
ราชาศพัทก์บัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์

อน่ึงค าสรรพนามท่ีใชใ้นเร่ืองมีค าวา่ “ก”ู  “มึง”  ซ่ึงใชโ้ดยตวัละครเอก  ทั้งพระอิศวร และพระ
นารายณ์เรียกพระองค ์วา่ “ก”ู  เม่ือพดูกบันนทก  และใชส้รรพนามเรียกนนทกวา่  “เอ็ง”  หรือ  “มึง”  เช่น  
ตอนท่ีพระอิศวรตรัสกบันนทกตอนท่ีไปขอประทานพรจากพระองค ์ “เอง็ตอ้งการส่ิงไรจงเร่งวา่”  “ตวักจูะ
ใหด้งัจินดา”  และตอนท่ีพระนารายณ์พดูกบันนทกก่อนฆ่าเขา  “ตวักกู็คิดเมตตา  แต่จะไวชี้วามึงไม่ได”้   
“ชาติน้ีมึงมีแต่สองหตัถ ์ จงไปอุบติัเอาชาติใหม่”     “กจูะเป็นมนุษยแ์ต่สองกร  ตามไปราญรอนชีว”ี   
ในขณะท่ีพระอิศวรเรียกพระองคเ์องวา่ “เรา” ดงัเม่ือพระอินทร์เขา้เฝ้าทูลถามเร่ืองน้ิงเพชรท่ีนนทกไดม้า  
พระอิศวรจึงตอบวา่ “อา้ยน่ีท าชอบมาชา้นาน  เราจ่ึงประทานพรให”้   และพระองคท์รงเรียกพระนารายณ์วา่ 
“เจา้”  ตอนท่ีมีพระบญัชาให้ไปปราบนนทก  “ตวัเจา้ผูมี้ฤทธี  เป็นท่ีพึ่งแก่หมู่เทวญั” 

จะเห็นไดว้า่ระดบัค าสรรพนามท่ีตวัละครใชน้ั้นจะใชต้ามระดบัศกัด์ิและชั้นของตน   นนทกถือเป็น
ตวัละครท่ีเป็นบ่าวไพร่  ค  าท่ีเจา้นายใชก้บัเขาจึงเป็นค าระดบัต ่าส าหรับบ่าวไพร่  คือ “ก”ู  “มึง”  ส่วนระดบั
ค าสรรพนามท่ีพระอิศวรใชก้บัพระอินทร์  และพระนารายณ์  นั้นจะสูงกวา่ค าท่ีใชก้บันนทก คือ  “เรา”  
“เจา้”  ซ่ึงแมพ้ระอินทร์ และพระนารายณ์  จะมีศกัด์ิต ่ากวา่พระอิศวร  แต่ก็ถือวา่เป็นเทพชั้นสูง  พระอิศวรจึง
ทรงใหเ้กียรติโดยใชค้  าสรรพนามท่ีสูงกวา่ค าท่ีใชก้บันนทก 
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บทที ่๕ 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

 

 
ผู้แต่ง :    
  เจา้ฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ ์  (เจา้ฟ้ากุง้) 

ลกัษณะค าประพนัธ์ :    
  กาพยห่์อโคลง ข้ึนตน้ดว้ยกาพยย์านี ๑๑ จ านวน ๑ บท แลว้ตามดว้ยโคลงส่ีสุภาพ ๑ บท ใจความ
เหมือนกนั กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง นั้นมีกาพยย์านี ๑๑ และโคลงส่ีสุภาพรวม ๑๐๘ คู่ ประกอบ
กบัโคลงส่ีสุภาพจบทา้ยจ านวน ๒ บท 

จุดประสงค์ในการแต่ง  :  
  เป็นบทชมธรรมชาติเพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทาง 

ทีม่าของเร่ือง :   
  ตดัตอนมาจากหนงัสือปริทรรศน์ วรรณคดีไทยของนายต ารา ณ เมืองใต ้โดยเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศร ฯ 
ทรงประพนัธ์เม่ือคร้ังเดินทางไปนมสัการรอยพระพุทธบาทท่ีจงัหวดัสระบุรี 

เนือ้เร่ืองย่อ  : 
  เน้ือหาเล่าถึงเร่ืองการเดินทางไปพระพุทธบาท และชมธรรมชาติอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีพบเห็น
ระหวา่งทาง เร่ิมตน้จากบทชมร้ิวขบวนการเดินทาง บทชมสัตวบ์กทั้งสัตวใ์หญ่ สัตวเ์ล็ก บทชมนก บทชมไม้
ทั้งไมด้อกไมผ้ล บทชมสัตวน์ ้า และปิดทา้ยดว้ยการบอกขอ้มูลเก่ียวกบักวผีูป้ระพนัธ์ จุดประสงคใ์นการ
ประพนัธ์ และวธีิอ่านโคลงใหไ้พเราะ (ในส่วนของแบบเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ คดัตดัตอนมาให้
เรียนในหนงัสือเรียนเป็นตวัอยา่งบทท่ีใหค้วามรู้เร่ืองธรรมชาติ อนัเป็นลกัษณะเด่นของเร่ืองกาพยห่์อโคลง
ประพาสธารทองแดง) 
  ในบทต่าง ๆ กวพีรรณนาลกัษณะของสัตวแ์ละพืชนานาชนิด เช่น เลียงผา มีรูปร่างเหมือนแพะ มี
หนวด ปลายเขาโคง้ไปดา้นหลงั ขนหยาบ และมีกล่ินเหมน็สาบเช่นเดียวกบัแพะ ดงับทท่ีวา่ 
   เลียงผาอยู่ภูเขา  หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย 

รูปร่างอย่างแพะหมาย  ขนเหมน็สาบหยาบเหมือนกัน 
  ในการแสดงธรรมชาติของสัตว ์ กวอีธิบายวา่สัตวด์ าเนินชีวติอยา่งไร เช่น งูเขียว ใชว้ิธีรัดตุก๊แกให้
อ่อนแรงเสียก่อนแลว้จึงลว้งตบักิน ดงับทท่ีวา่ 
   งูเขียวรัดตุ๊กแก  ตุ๊กแกแก่คางแขง็ขยนั 
 กัดงูงูย่ิงพัน   อ้าปากง่วงล้วงตับกิน 
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ศิลปะทีป่รากฏ  : 
  ในเร่ืองกาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดงน้ีปรากฏศิลปะดา้นวรรณกรรม ดงัน้ี 
ด้านโวหารภาพพจน์ 
  โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏใชม้ากในเร่ืองน้ีคือการใชค้วามเปรียบ ทั้งการเปรียบเทียบแบบอุปมา และ
อุปลกัษณ์ ตวัอยา่งเช่น 

- เปรียบสีสันของไก่ฟ้าท่ีสวยงามราวกบัคนมาวาดไว ้“ปีกหางต่างสีแกม  สีแตม้ต่างอยา่งวาดเขียน” 
- เปรียบเสียงร าแพนตีปีกของนกยงูวา่เหมือนกบัเสียงดนตรี “ร าเล่นเตน้งามหงา้   ปีกป้องเป็นเพลง” 

 นอกจากน้ียงัมีการใชโ้วหารสัทพจน์ เช่น  
- เลียนเสียงค่างท่ีวิง่ไล่กนั “ครอกแครกไล่ไขวค่วา้ง   โลดเล้ียวโจนปลิว”  
- เลียนเสียงขู่ของงู “ดูงูขู่ฝูดฝู้   พรูพรู” 
- เลียนเสียงร้องของชะนี “ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา” 

ด้านรสวรรณคดี 
  เร่ืองกาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดงน้ีเป็นลกัษณะการบรรยายภาพธรรมชาติท่ีพบเห็นเป็นหลกั 
ดงันั้นรสวรรณคดีท่ีปรากฏในเร่ืองส่วนมากเป็นลกัษณะ เสาวรจนีย ์คือบทชม ร่ืนรมยใ์จกบัธรรมชาติต่าง ๆ 
ในการเดินทาง เช่น 
   ยงูทองย่อยเยือ้งย่าง  ร ารางชางช่างฟ่ายหาง 
  ปากหงอนอ่อนส าอาง   ช่างร าเล่นเต้นตามกัน 
ด้านการใช้ค า 
  การใชค้  าในเร่ืองน้ีมีการเล่นเสียงสัมผสัอยา่งไพเราะ ทั้งสมัผสัสระและพยญัชนะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
บทท่ีแสดงความเช่ียวชาญดา้นการประพนัธ์ของกวไีดเ้ป็นอยา่งดีคือ บทแสดงการต่อสู้ระหวา่งหนูกบังู ซ่ึง
ประสานศิลปะในการเล่นเสียงสระ เล่นเสียงพยญัชนะ และเล่นเสียงวรรณยกุตไ์ดอ้ยา่งกลมกลืน 
   ดูหนูสู่รูงู   งูสุดสู้หนูสู้งู 
  หนูงูสู้ดูอยู่    รูปงูทู่หนูมทูู 
   ดูงขูู่ฝดูฝู้    พรูพรู 
  หนูสู่รูงูงู    สุดสู้ 
  งูสู้หนูหนูสู้    งูอยู่ 
 หนูรู้งูงูรู้     รูปถู้มทูู 
  การสรรค าและศิลปะในการประพนัธ์ของกว ี ก็ท  าใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของ
สัตวไ์ดเ้ป็นอยา่งดี กวใีชค้  าท่ีเขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดช้ดัเจน และส่ือจินตภาพเก่ียวกบัลกัษณะและวถีิชีวติ
ของสัตวแ์ต่ละชนิด เช่น จะส่ือสารวา่ “กระจง” เป็นสัตวท่ี์มีรูปร่างเล็ก มีเข้ียวเล็ก ๆ สองขา้ง กวจึีงใชค้  าวา่ 
“กระจิด” และ “เต้ีย” เพื่อใหเ้ห็นวา่เป็นสัตวข์นาดเล็ก และใชค้  าวา่ “เร่ียเร่ีย” เพื่อเนน้วา่ตวัเต้ียเกือบติดดิน 
เป็นตน้ ดงับทวา่ 
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   กระจงกระจิดเตีย้  ว่ิงเร่ียเร่ียน่าเอน็ดู 
  เหมือนกวางอย่างตาหู   มีเขีย้วน้อยสร้อยแนมสอง 
  ในดา้นการเลือกใชค้  ากวยีงัใชค้  าเพื่อสร้างจินตภาพไดอ้ยา่งดี ท าใหเ้ห็นภาพของกริยาต่าง ๆ ของ
สัตว ์ภาพท่ีมีชีวติชีวา เช่น การบรรยายภาพลิง ค่าง บ่าง ชะนี ท่ีเป็นสัตวไ์ม่ชอบอยูน่ิ่ง ชอบขยม่ และกระโจน
จากไมต้น้หน่ึงไปสู่ไมอี้กตน้หน่ึง กวจึีงใชค้  าท่ีแสดงภาพเคล่ือนไหว เช่น โจน ไล่ ไขว ่ควา้ง ยวบยาบ โลด 
เล้ียว ปลิว เป็นตน้ ดงับทวา่ 
   ฝงูลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย  ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา 
  ฝงูค่างหว่างพฤกษา   ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง 
   ฝงูลิงยวบยาบต้น  พวาหนา 
  ฝงูชะนีม่ีกู่หา    เปล่าข้าง 
  ฝงูค่างหว่างพฤกษา   มาสู่ 
  ครอกแครกไล่ไขว่คว้าง   โลดเลีย้วโจนปลิว 
  นอกจากน้ียงัมีการเล่นค าซ ้ า และค าพอ้ง เช่นการน าค าวา่ลิงซ่ึงเป็นช่ือสัตว ์และเป็นส่วนหน่ึงของช่ือ
พรรณพืชมาใชอ้ยา่งสัมพนัธ์กนั เช่น 
   หัวลิงหมากลางลิง   ต้นลางลิงแลหูลิง 
  ลิงไต่กระไดลิง    ลิงโลดคว้าประสาลิง 
   หัวลิงหมากเรียกไม้  ลางลิง 
 ลางลิงหูลิงลิง    หลอกขู้ 
  ลิงไต่กระไดลิง    ลิงห่ม 
 ลิงโลดฉวยชมผู้    ฉีกคว้าประสาลิง 
  ในบทน้ีกวกีล่าวถึงช่ือพรรณไมคื้อ หวัลิง ลางลิง หรือกระไดลิง และหูลิง (คาดวา่จะเป็นช่ือพรรณ
ไม)้ แลว้บรรยายอากปักิริยาของบรรดาลิง เช่น ท าหนา้หลอกคู่ของมนั ไต่เถากระไดลิง ห่มหรือขยม่ตน้ไม ้
กระโดดฉวยผลชมพูม่ากิน เป็นตน้ 

วฒันธรรมทีป่รากฏ  : 
  ในเร่ืองกาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดงน้ีปรากฏวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
ด้านความเช่ือ และศาสนา 
  ในเน้ือหาบทประพนัธ์ตอนท่ีคดัมาใหน้กัเรียนเรียนนั้นอาจไม่ปรากฏเด่นชดันกั แต่ท่ีมาของการ
ประพนัธ์เร่ืองน้ีคือการเสด็จนมสัการรอยพระพุทธบาทท่ีจงัหวดัสระบุรี แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือทาง
ศาสนาเก่ียวกบัรอยพระพุทธบาทวา่ “ผู้ใดได้มีโอกาสนมัสการรอยบาทพระศาสดา เป็นกุศลน าพาให้ประสบ
สุขเจริญใจ และหากแม้ผู้นมัสการถึงเจ็ดครา เป็นกุศลน าพาให้สู่สุศิวาลัย”  
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ด้านวีถชีีวิต 
  ในการสอนนั้นผูส้อนสามารถสอดแทรกวถีิชีวติในดา้นของการเดินทาง ขบวนเสด็จ พาหนะในการ
เดินทาง เคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบ เคร่ืองแสดงพระยศ ฯลฯ ดงัเช่นในบทท่ีวา่ 

    เกล่ือนกรูหมู่ จัตุรงค์ เป็นกันกงเรียบเรียงไป 
ทรงช้างระวางใน เทพลีลาหลังคาทอง ฯ 
     เกล่ือนกรูหมู่แห่ห้อม เรียงไสว 
เสดจ็พุดตาลทองไคล หว่างเขร้ือง 
ทรงช้างระวางใน มีช่ือ 
เทพลีลาเยือ้ง ย่างแห้นหลังดี ฯ 
      เคร่ืองสูงเพราเพริศพราย ชมชุมสายซ้ายขวาเคียง 
ธงไชยธงฉานเรียง ป่ีกลองชนะตะเต่ิงครึม ฯ 
       กลองทองตีครุ่มคร้ึม เดินเรียง 
จ่าตะเติงเติงเสียง ครุ่มคร้ืน 
เสียงป่ีร่ีเร่ือยเพียง กระเวก 
แตร้นแตร่นแตรฝร่ังขึน้ หวู่หวู้เสียงสังข์ ฯ 

 
ด้านข้อคิด 

๑. ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีควรรักษาไว ้เพื่อให้ระบบนิเวศน์ดีข้ึน 
๒. การรักษาสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 
๓. กวสีามารถสร้างสรรคง์าน โดยอาศยัการสังเกตจากธรรมชาติ 
๔. การบนัทึกประวติัศาสตร์จะอาศยัขอ้มูลจากวรรณคดีในแต่ละสมยั 
๕. การเขียน-อ่านค าประพนัธ์ ท าใหม้นุษยมี์จิตใจท่ีละเอียดอ่อนมากยิง่ข้ึน 

คุณค่า 
  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ ผูอ่้านจะไดรู้้จกัพืช-สัตวน์านาชนิด ทั้งท่ีคุน้ตาและแปลกตา ทั้งท่ี
ปรากฏในอดีตและปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัก็จะไดศึ้กษาวิธีการใชถ้อ้ยค าของกวท่ีีสามารถเลือกสรรค าท่ี
เขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดก้รัจ่างชดั ส่ือจินตภาพการเคล่ือนไหว สีและเสียง ตลอดจนการเล่นเสียงค าอยา่ง
ไพเราะ ท าใหก้ารเสนอภาพธรรมชาติดงักล่าวมีชีวติชีวา น่าสนใจ แสดงใหเ้ห็นวา่แทจ้ริงแลว้วรรณคดีไม่ใช่
เร่ืองท่ีอ่านยาก เขา้ใจยาก หรือน่าเบ่ือ 
  อยา่งไรก็ตาม แมใ้นเร่ืองกาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดงจะไม่ปรากฏวฒันธรรมท่ีเด่นชดันกั 
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีคงอยู ่ และเรียกไดว้า่เป็น “ขนบ” ในการการแต่งค าประพนัธ์ของไทยก็วา่ได ้ คือการแต่งบท
ประณามพจน์ ในตอนจบ ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ท่ีไม่ปรากฏในบทท่ีตดัตอนมาใหน้กัเรียนเรียน แต่คง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอนหากผูส้อนจะแทรก เสริมบทต่าง ๆ เหล่าน้ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ศิลปะ และ
วฒันธรรม จากงานประพนัธ์อนัทรงคุณค่าของไทย 
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บทที ่๖ 
โคลงสุภาษติพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ผู้แต่ง :    
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ลกัษณะค าประพนัธ์ :    
  โคลงส่ีสุภาพ 

จุดประสงค์ในการแต่ง  :  
  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวิต ใหเ้จริญรุ่งเรืองมีความสุข 

ทีม่าของเร่ือง :  
โคลงสุภาษติโสฬสไตรยางค์  เดิมเป็นสุภาษิตภาษาองักฤษ รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
กวใีนราชส านกัแปลและประพนัธ์เป็นโคลงภาษาไทย โดยทรงพระราชนิพนธ์โคลงบทน า และพระราชทาน
ใหคุ้ณหญิงเปล่ียน  ภาสกรวงศ ์ ปักเป็นตวัอกัษรไหมฝร่ังเบญจพรรณ ระบายสีใส่กรอบกระจกประดบับน
พระท่ีนัง่ทรงธรรม เม่ืองานพระเมรุสมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารีรัตน์ ณ ปีมะโรง โทศก จุลศกัราช 
๑๒๔๒ เป็นโคลงส่ีสุภาพซ่ึงมีบทน า ๑ บท เน้ือเร่ือง ๑๖ บท และบทสรุป ๑ บท บอกจ านวนสุภาษิตวา่มี ๑๖ 
หมวด หมวดละ ๓ ขอ้ รวมเป็น ๔๘ ขอ้ และค าวา่ ไตรยางค ์หมายถึง จ านวนส่ิงท่ีควรแสวงหา หรือควรละ
เวน้  
โคลงสุภาษตินฤทุมนาการ  เป็นพระราชนิพนธ์ท่ีรัชกาลท่ี๕ ทรงแปลมาจากภาษาองักฤษมาเป็นโคลง
ส่ีสุภาพเช่นเดียวกบั โสฬสไตรยางค ์มีบทน า ๑ บท เน้ือเร่ือง ๑๐ บท และบทสรุป ๑ บท โดยบทน ากล่าวถึง
ผูรู้้ไดไ้ตร่ตรองแลว้จึงกล่าวค าสอนเป็นแนวทางท่ีควรประพฤติ ๑๐ ประการ ช่ือวา่ ทศนฤทุมนาการ หมายถึง 
กิจ ๑๐ ประการท่ีผูป้ระพฤติยงัไม่เคยเสียใจ ส่วนบทสรุปกล่าวแนะน าวา่ แนวทาง ๑๐ ประการน้ีทุกคนควร
พิจารณา ถึงแมจ้ะประพฤติตามไม่ไดค้รบถว้น แต่ท าไดบ้า้งก็ยงัดี 
โคลงสุภาษติอิสปกรณ    นิทานอิสปซ่ึงคนไทยรู้จกักนัมาชา้นานนั้น เป็นเร่ืองท่ีแปลมาจากนิทาน
กรีกฉบบัภาษาองักฤษ ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ คนไทยนิยมอ่านเร่ืองท่ีแปลมาจากวรรณกรรมตะวนัตกกนั
มากมาย หลายเร่ืองมีความเป็นสากลเพราะไม่ผกูติดอยูก่บัขนบประเพณี และค่านิยมของชาติใด โดยเฉพาะ
ตวัอยา่งเช่นนิทานอิสป ซ่ึงเป็นค าสอนใจผูอ่้านเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตโดยทัว่ไป กวีไทยเล็งเห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมต่างชาติเหล่าน้ีจึงน ามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ใหน้กัอ่านไทยไดรู้้จกั ดงันั้นรัชกาลท่ี ๕ 
จึงทรงพระราชนิพนธ์แปลนิทานอิสปไว ้ ๒๔ เร่ือง และทรงพระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิตประกอบนิทาน
ร่วมกบักวอีีก ๓ ท่าน คือกรมหลวงพิชิตปรีชากร พระยาศรีสุนทรโวหาร และพระยาราชสัมภารากร โคลง
สุภาษิตดงักล่าวรวมเรียกวา่ โคลงสุภาษิตอิสปกรณ  
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เนือ้เร่ืองย่อ  : 
 
โคลงสุภาษติโสฬสไตรยางค์  
  กล่าวถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและส่ิงท่ีควรละเวน้ มี ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ขอ้ รวม ๔๘ ขอ้ ดงัต่อไปน้ี  
บทน า ว่าด้วยความสามอย่าง กล่าวถึง นกัปราชญไ์ดแ้สดงเน้ือหาเป็นเร่ืองสอนใจไวอ้ยา่งครบครันเป็น  
๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ขอ้ เพื่อเป็นแม่บทใหแ้ก่บณัฑิตผูท่ี้มุ่งความหวงัความสุข ขจดัความทุกข ์และมุ่งสร้าง  
คุณงามความดีไวเ้ป็นท่ีสรรเสริญต่อไปไดป้ระพฤติและปฏิบติัตาม ดงัน้ี 

๑. สามส่ิงควรรัก อนัไดแ้ก่ ความกลา้ ความสุภาพ และความรักใคร่  
๒. สามส่ิงควรชม อนัไดแ้ก่ อ านาจปัญญา เกียรติยศ และมีมารยาทดี  
๓. สามส่ิงควรเกลยีด อนัไดแ้ก่ ความดุร้าย ความหยิง่ก าเริบ และอกตญัญู  
๔. สามส่ิงควรรังเกยีจติเตียน อนัไดแ้ก่ ชัว่เลวทราม มารยา และฤษยา  
๕. สามส่ิงควรเคารพ อนัไดแ้ก่ ศาสนา ยติุธรรม และสละประโยชน์ตนเอง  
๖. สามส่ิงควรยนิดี อนัไดแ้ก่ การเป็นผูมี้ความงาม มีความสัตยซ่ื์อ และมีความเป็นตวัของตวัเอง มี

อิสรเสรี  
๗. สามส่ิงควรปรารถนา อนัไดแ้ก่ ความสุขความสบายกาย ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ การมีเพื่อนสนิท

มิตรสหายท่ีดี และมีความปลอดโปร่งสบายใจ  
๘. สามส่ิงควรอ้อนวอนขอ อนัไดแ้ก่ ความเช่ือถือดว้ยจิตใจท่ีมัน่คง ความสงบสามารถดบัทุกขร้์อนได ้ 

และจิตใจท่ีสงบไม่ขุ่นหมอง  
๙. สามส่ิงควรนับถือ อนัไดแ้ก่ การเป็นผูมี้ปัญญา มีความฉลาด และมีความมัน่คงไม่โลเล  
๑๐. สามส่ิงควรชอบ อนัไดแ้ก่ ความมีใจอารีสุจริต ใจดีไม่มีเคืองขุ่น และมีความสนุกเบิกบานพร้อม

เพรียง  
๑๑. สามส่ิงควรสงสัย อนัไดแ้ก่ ค  ายกยอท่ีไม่เปนจริง พวกหนา้เน้ือใจเสือ และพวกรักง่ายหน่ายเร็วพูด

กลบัค าไปมา  
๑๒. สามส่ิงควรละ อนัไดแ้ก่ ความเกียจคร้าน การพูดจาเลอะเทอะไร้สาระ และการใชค้  าแสลงหรือค า

หยาบคาบพดูหยอกลอ้คนอ่ืน  
๑๓. สามส่ิงควรจะกระท าให้มี อนัไดแ้ก่ หนงัสือดีใหค้วามรู้ เพื่อนท่ีดี และความเป็นคนใจเยน็  
๑๔. สามส่ิงควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพือ่รักษา อนัไดแ้ก่ ช่ือเสียงเกียรติยศ ประเทศชาติบา้นเมือง  

และเพื่อนสนิทมิตรสหาย  
๑๕. สามส่ิงควรครองไว้ อนัไดแ้ก่ กิริยาท่ีเกิดข้ึนและเป็นอยูใ่นใจ ความมกัง่าย ค าพดูค าจาควรรักษาและ

ระวงัใหดี้  
๑๖. สามส่ิงควรจะเตรียมเผือ่ อนัไดแ้ก่ ความเป็นอนิจจงั คือ ความไม่เท่ียงแทแ้น่นอน ความแก่ชรา และ

ความตาย เพราะไม่มีใครหลีกพน้  
๑๗. บทสรุป จบทั้ง ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ขอ้ แลว้รวมเป็น ๔๘ ค าสอนท่ีบอกกล่าวไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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โคลงสุภาษตินฤทุมนาการ  
  กล่าวถึง ๑๐ ประการ ท่ีผูป้ระพฤติยงัไม่เคยเสียใจ เพราะเป็นความประพฤติดีในไตรทวาร (กาย วาจา 
ใจ ) อนัจะยงัใหเ้กิดผลดีแก่ผูป้ระพฤติเองและต่อสังคมส่วนรวม อนัไดแ้ก่  
๑.เพราะความดีทัว่ไป กล่าวถึง การท าความดีนั้นไม่ควรเลือกกระท ากบัผูใ้ดผูห้น่ึง ควรท ากบัคนทัว่ๆไป และ
ท าความดีเพิ่มข้ึนดว้ยความชอบธรรม จะไดไ้ม่มีศตัรูคิดร้าย จะมีก็แต่ผูย้กยอ่งเชิดชู  
๒.เพราะไม่พูดจาร้ายต่อใครเลย กล่าวถึง การอยูห่่างไกลความหลงและความริษยาไม่พดูจากล่าวเทจ็ให้ร้าย
ผูอ่ื้น ไม่พดูอาฆาตใคร และไม่พดูนินทากล่าวโทษผูใ้ด  
๓.เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน กล่าวถึง การไดย้นิ ไดฟั้งเร่ืองราวใดๆ มาไม่ควรจะเช่ือในทนัที ตอ้ง
สอบสวนทวนความ คิดใคร่ครวญให้ดีก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือ  
๔.เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด กล่าวถึง ก่อนท่ีจะพดูส่ิงใดใหต้ั้งสติใหร้อบครอบก่อน เพราะการพูดดีก็
เหมือนกบัการเขียนท่ีมีการเรียบเรียงไวแ้ลว้ ท าใหเ้วลาฟังเกิดความไพเราะเสนาะหู และไม่เป็นภยัตวัผูพ้ดู
ดว้ย  
๕.เพราะอดพูดในเวลาโกรธ กล่าวถึง การรู้จกัหกัหา้มตนเองไม่ใหพ้ดูในขณะท่ียงัโกรธอยูโ่ดยใหห้ยดุคิด
พิจารณาวา่พดูแลว้จะเป็นฝ่ายปพห้รือชนะ หรือพดูไปแลว้จะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผดิ หากไม่รู้จกัยบัย ั้งแลว้
ละก็อาจท าใหเ้สียหายได ้ 
๖.เพราะได้กรุณาต่อคนทีถ่ึงอบัจน กล่าวถึง การมีความเมตตากรุณาและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ประสบภยั 
ท าใหเ้ขารอดพน้จากความทุกขย์าก ผลท่ีไดรั้บคือผูค้นจะพากนัสรรเสริญทั้งในปัจจุบนัแลว้อนาคต  
๗.เพราะขอโทษบรรดาทีไ่ด้ผดิ กล่าวถึง เม่ือกระท าการส่ิงใดผดิพลาดแลว้ ก็ควรลดความอวดดีลง และรู้จกั
กล่าวโทษเพื่อลดความบาดหมางลง ดีกวา่คิดหาทางแกด้ว้ยคาวมคดโกง  
๘.เพราะอดกลั้นต่อผู้อืน่ กล่าวถึง การมีความอดทนอดกลั้นต่อผุท่ี้มาข่มเหงรังแก ไม่ฉุนเฉียวเหมือนคนพาล 
น่ีแหละจดัไดช่ื้อวา่เป็นคนใจเยน็  
๙.เพราะไม่ฟังค าคนพูดเพศนินทา กล่าวถึง การไม่ควรฟังคนท่ีชอบพดูเพอ้เจอ้เทจ็จริงบา้ง เพราะ
เปรียบเสมือนมีดท่ีกรีดหรือระรานคนทัว่ไป ฟังแลว้จะพาเราเขา้ไปอยูใ่นพวกพดูจาเหลวไหลไปดว้ย  
๑๐.เพราะไม่หลงเช่ือข่าวร้าย กล่าวถึง การไม่ควรด่วนหลงหรือต่ืนเตน้กบัข่าวร้ายท่ีมีผูน้  ามาบอก ควรสืบ
สาวเร่ืองราวท่ีแทจ้ริงก่อน  
  ท่ีกล่าวมาทั้ง ๑๐ ประการน้ี แมจ้ะกระท าตามไดไ้ม่หมดทุกขอ้ กระท าไดเ้ป็นบางขอ้ก็ยงัดี 
 
โคลงสุภาษติอิสปกรณ  
๑.ราชสีห์กับหนู  
  มีราชสีห์ตวัหน่ึงก าลงันอนหลบัอยู ่ มีหนูตวัหน่ึงวิง่ข้ึนไปบนหนา้ท าให้ราชสีห์ตกใจต่ืนและลุก
ข้ึนมาดว้ยความโกรธพร้อมกบัจบัหนูไวไ้ดแ้ละจะฆ่าเสีย แต่เจา้หนูไดอ้อ้นวอนขอชีวติไวแ้ลว้จะตอบแทน
คุณในภายหลงั ราชสีห์หวัเราะแลว้ก็ปล่อยเจา้หนูตวันั้นไป ต่อมาราชสีห์ถูกนายพรานจบัมดัไวด้ว้ยเชือก
หลายเส้นส่งเสียงร้องดงั จนเจา้หนูนั้นไดย้นิมนัจึงมาช่วยกดัเชือกจนขาดช่วยชีวิตราชสีห์ไวไ้ด ้ 
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  นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ อยา่ประมาทผูท่ี้ต  ่าตอ้ยดอ้ยกวา่ เพราะเราไม่อาจรู้ไดว้า่เราจะประสบ
เคราะห์หามยามร้ายเม่ือไร หากคนพวกน้ีมาพบเห็นเราขณะมีภยั คงจะมีผูท่ี้ระลึกถึงคุณของเราและใหค้วาม
ช่วยเหลือเราบา้ง  
 
๒. บิดากับบุตรท้ังหลาย  
  กล่าวถึงชายผูห้น่ึงมีบุตรหลายคน บุตรเหล่านั้นทะเลาะกนัมิไดข้าด ผูเ้ป็นบิดาจะตกัเตือนอยา่งไร
พวกเขาก็ไม่ฟัง ผูเ้ป็นบิดาจึงหาทางแกไ้ขดว้ยการสั่งให้บุตรทั้งหลายหาไมเ้รียวใหก้ าหน่ึง แลว้ใหบุ้ตรนั้น
หกัใหเ้ป็นท่อนเล็กๆแต่พวกบุตรก็ไม่มีใครสามารถหกัไดเ้ลยสักคน ผูเ้ป็นบิดาจึงแกม้ดัไมเ้รียวก านั้นออก 
แลว้ส่งใหบุ้ตรหกัทีละอนั ปรากฏวา่ทุกคนหกัไดโ้ดยง่าย ผูเ้ป็นบิดาจึงสอนบุตรวา่ “ หากพวกเจา้มีความ
สามคัคีกนัรักกนัดุจไมเ้รียวก าน้ีก็จะไม่มีใครมาท าร้ายพวกเจา้ได ้ แต่ถา้พวกเจา้ต่างคนต่างแตกแยกทะเลาะ
ววิาทกนัเช่นน้ีก็จะมีภยัอนัตรายได ้ก็จะเป็นประดุจไมเ้รียวทีละอนัท่ีถูกท าลายไดโ้ดยง่าย”  
  นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ หากคนเรามีความรักความสามคัคีแลว้จะไม่มีภยัอนัตรายใดๆมาเบียดเบียน
ไดเ้ลย  
   
๓. สุนัขป่ากับลูกแกะ  
  กล่าวถึงสุนขัป่าตวัหน่ึงมาพบลูกแกะหลงฝงูตวัหน่ึง มนัคิดจะกินลูกแกะเป็นอาหาร จึงไดอ้อกอุบาย
กล่าวโทษเจา้ลูกแกะต่างๆนานา เพื่อใหลู้กแกะเห็นวา่ตนมีความผิดจริงสมควรท่ีจะใหสุ้นขัป่าจบักินเป็น
อาหาร แต่ลูกแกะก็ไม่ยอมรับ ในท่ีสุดดว้ยความเป็นพาลเจา้สุนขัป่าก็จบัลูกแกะกินจนได ้ 
  นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ อยา่ไดค้าดหวงัวา่จะไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากคนท่ีมีนิสัยชัว่ร้าย  
 
๔. กระต่ายกับเต่า  
  กล่าวถึงกระต่ายตวัหน่ึงหวัเราะเยาะเต่าท่ีเทา้สั้นเดินชา้ เต่าจึงทา้กระต่ายวิง่แข่งกนั โดยใหสุ้นขั
จ้ิงจอกเป็นผูเ้ลือกทาง และก าหนดท่ีแพช้นะให ้ พอถึงวนัก าหนด ทั้งเต่าและกระต่ายก็ออกเดิน เร่ิมตน้ท่ีจุด
เดียวกนั กระต่ายนั้นเช่ือมัน่วา่ตนขายาวและวิง่เร็วกวา่จึงเผลอพกัหลบัไป คร้ันพอต่ืนข้ึนมาวิง่ไปโดยเร็ว พอ
ถึงเส้นชยัก็เห็นวา่เต่าอยูท่ี่นัน่ก่อนนานแลว้  
  นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ อยา่ประมาทผูอ่ื้นและเช่ือมัน่ในตนเองเกินไปนกั เพราะอาจจะมีโอกาส
เพล่ียงพล ้าจนไดรั้บความอบัอายได ้  
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ศิลปะทีป่รากฏ  : 
ด้านสัมผัส 
  โดยทัว่ไปแลว้การแต่งค าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ มกัไม่เนน้เร่ืองการใชส้ัมผสัสระ หรือ
สัมผสัใน เน่ืองจากจะเนน้ไปท่ีการใชค้  าใหส้ั้น กะทดัรัด ส่ือความหมายมาก แต่ในเร่ืองโคลงสุภาษิตทั้งสาม
เร่ืองน้ี มีการใชส้ัมผสัอยูห่ลายจุด เพิ่มความไพเราะของบทโคลงใหม้ากยิง่ข้ึน ทั้งสัมผสัสระ และสัมผสั
อกัษร ตวัอยา่งเช่น 

๏ (๓) ใจบาปจิตหยาบร้าย ทารุณ  

ก าเริบเอิบเกินสกุล  หย่ิงก้อ  

อีกหน่ึงห่อนรู้คุณ  ใครปลูก ฝังแฮ  

สามส่ิงควรเกลียดท้อ  จิตแท้อย่าสมาน  

  เล่นเสียงสัมผสัสระในค าวา่ บาป – หยาบ , ก าเริบ – เอิบ และ เล่นเสียงสัมผสัอกัษรในค าวา่ เกลียด
ทอ้ – จิตแท ้เป็นตน้ 
 
ด้านโวหารภาพพจน์ 
  โคลงสุภาษิตทั้งสามเร่ืองนั้น ใชล้กัษณะโวหารการประพนัธ์แบบบรรยายโวหารเป็นหลกั โดยการ
อธิบายรายละเอียดของขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรละเวน้ต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงผลดี ผลเสีย และน าไป
เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ แต่ในการบรรยายนั้นก็มีการใชโ้วหารภาพพจน์ช่วยในการอธิบายเพื่อให้
เห็นภาพ เขา้ใจมากข้ึน เช่น 
  มีการใชโ้วหารเปรียบเทียบ เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจค าสอน และแสดงถึงศิลปะการ
ประพนัธ์อนัคมคาย ตวัอยา่งเช่น การเปรียบค าพดูของคนนั้นเหมือนกบัการจารึก หรือการเขียนตวัอกัษร 
ดงันั้นควรตอ้งระมดัระวงัให้มาก 
 

๏ ๔พาทีมีสติร้ัง รอคิด 

รอบคอบชอบแลผิด ก่อนพร้อง 

ค าพูดพ่างลิขิต เขียนร่าง...เรียงแฮ 

ฟังเพราะเสนาะต้อง โสตท้ังห่างภัย  
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ด้านการใช้ค า 
  การใชค้  าในการแต่งโคลงสุภาษิตทั้งสามเร่ืองมีความเหมือนกนัอยูห่น่ึงอยา่ง นัน่คือลกัษณะของการ
ใชค้  าสั้น กะทดัรัด กินความมาก ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากลกัษณะของค าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
ท่ีตอ้งใชค้  าสั้น กะทดัรัด ส่ือความหมายไดม้าก ตวัอยา่งเช่น บทหน่ึงจากเร่ืองนฤทุมนาการกล่าววา่ พึงละเวน้
ซ่ึงการ “พดูร้าย”  

๏๒ เหินห่างโมหะร้อน. ริษยา 

สละส่อเสียดมารษา ใส่ร้าย 

ค าหยาบจาบจ้วงอา- ฆาตขู่...เขญ็เฮย 

ไปหม่ินนินทาป้าย  โทษให้ผู้ใด  

  กวสีามารถแต่งใหเ้ห็นลกัษณะของการ “พดูร้าย” หลายรูปแบบ ปะปนอยูใ่นหน่ึงบท ไดแ้ก่ การพดู
ดว้ยความหลง ความริษยา พูดส่อเสียด พดูเสแสร้ง พดูใส่ร้าย พดูค าหยาบ พดูจาบจว้ง พดูอาฆาตขู่เข็ญ พดูดู
หม่ิน พดูนินทา พูดกล่าวโทษผูอ่ื้น 
  มีการใชค้  าหลาก เพื่อเนน้ย  ้าความหมายในบทโคลง และสร้างความงามทางภาษา ตวัอยา่งเช่นใชค้  า
วา่ เสง่ียมเง่ือน – งาม เป็นตน้ 

๏ (๒) ปัญญาสติล า้    เลิศญาณ  

อ านาจศักด์ิศฤงคาร   มัง่ขัง้  

มารยาทเรียบเส่ียมสาร   เสง่ียมเง่ือน งามนอ  

สามส่ิงจักควรต้ัง  แต่ซ้องสรรเสริญ  

 

วฒันธรรมทีป่รากฏ  : 
   

ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย 
  เม่ือพิจารณาในดา้นของคุณธรรมท่ีแทรกอยูใ่นเร่ือง จะเห็นวา่โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค ์ มี
ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการประพฤติตนท่ีครอบคลุมกวา้งขวาง ตั้งแต่เร่ืองของตวัเราเอง มิตรสหาย ชาติบา้นเมือง 
ไปจนถึงสัจธรรมแห่งชีวติ แสดงใหเ้ห็นวา่คนไทย ช่ืนชม ความกลา้ ความสุภาพ ปัญญา เกียรติยศ มารยาท 
ฯลฯ และรังเกียจ ความเกียจคร้าน การพดูปด การพูดค าหยาบ ฯลฯ รวมถึงการเตรียมใจใหพ้ร้อมส าหรับ
ความเปล่ียนแปลงของชีวิตอนัเป็นสัจธรรม ไดแ้ก่ ความชรา ความตาย ความไม่แน่นอน ท าใหเ้ขา้ใจชีวติ ไม่
ประมาท และไม่ทุกขร์ะทมเม่ือประสบความผดิหวงั ชีวติก็จะเป็นสุข 
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ด้านวีถชีีวิต 
๑. การอ่าน และนบัวนัเดือนปี ดงัเช่นการอ่านวนัตามจนัทรคติ ท่ีประกอบดว้ยตวัเลข และองัคัน่เด่ียว มี

หลกัเกณฑด์งัน้ี 
                                                              ข้ึน 
                                                     วนั     ฯ    เดือน ปี 
                                                             แรม 
          - เลขขา้งหนา้จะแทนวนัทั้งเจด็ในหน่ึงสัปดาห์ จะเร่ิมจากวนัอาทิตยเ์ป็นอนัดบัหน่ึง 
          - เลขขา้งบนจะแทนขา้งข้ึน เลขขา้งล่างจะแทนขา้งแรม 
          - เลขขา้งหลงัจะแทนเดือนทั้งสิบสองเดือนจะเร่ิมจากเดือนอา้ย เป็นอนัดบัแรก  

เช่น           
        8 

                                                        5 ฯ 2 ปีชวด 
                                        

 
อ่านวา่ วนัพฤหสับดี ข้ึนแปดค ่า เดือนยี ่ปีชวด 
 

                                                        2 ฯ 5 ปีมะแม 
                                                          10 
    

อ่านวา่ วนัจนัทร์ แรม 10 ค ่า เดือน 5 ปี มะแม  
 

๒. องัคั่น เป็นช่ือเรียกรวมของเคร่ืองหมายวรรคตอนโบราณ องัคัน่เด่ียว และองัคัน่คู่ 
องัคั่นเดี่ยว หรือ คั่นเดี่ยว หรือ ขั้นเดี่ยว (ฯ) เป็นเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีนิยมใชใ้นหนงัสือไทย

สมยัโบราณ ใชเ้ม่ือจบบท ตอน หรือเร่ือง ทั้งค  าประพนัธ์ร้อยกรองและร้อยแกว้ ใชส้ัญลกัษณ์เดียวกนักบั
ไปยาลนอ้ย ปัจจุบนัมีองัคัน่เด่ียวใหเ้ห็นในหนงัสือวรรณคดีและต าราเรียนภาษาไทยเท่านั้น 

องัคั่นคู่ หรือ คั่นคู่ หรือ ข้ันคู่ (๚) เป็นเคร่ืองหมายวรรคตอนปรากฏในหนงัสือไทยโบราณ ใชใ้น
บทกวต่ีางๆ โดยมีไวใ้ชจ้บตอน นอกจากน้ียงัมีการใชอ้งัคัน่คู่กบัเคร่ืองหมายอ่ืน ไดแ้ก่ องัคั่นวสิรรชนีย์ (ฯะ, 
๚ะ) ใชเ้ม่ือจบบทกว ีและ องัคั่นวสิรรชนีย์โคมูตร (๚ะ๛) ใชจ้บบริบูรณ์ 

๓. จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศกัราชท่ีเร่ิมเม่ือ พ.ศ. 1181 (ค.ศ. 638) นบัรอบปีตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 
เมษายน (ผูก้  าหนดใหใ้ชจุ้ลศกัราช คือ พระยากาฬวรรณดิศ เม่ือคราวประชุมกษตัริยใ์นลา้นนา) ท่ีไดท้  าการ
ประชุมเหล่ากษตัริยท์  าการลบศกัราชปีมหาศกัราช แลว้ตั้งจุลศกัราชข้ึนมาแทน เดิมเขา้ใจกนัวา่เป็นศกัราช
ของพม่า ปรากฏอยูต่ามต าราโหราศาสตร์ แต่ทวา่ปีท่ีตั้งจุลศกัราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีท่ีพระเจา้อโนรธามงัช่อ 
จะประสูติ เม่ือไทยอโยธยารับศกัราชน้ีไปใช ้ เลยเกิดความเช่ือกนัวา่เป็นศกัราชของชาวพม่า จุลศกัราชถูก
น ามาใชแ้พร่หลายทั้งในอาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรสุโขทยัสมยัหลงั และอาณาจกัรอยธุยา ในสมยัของพระ
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เจา้ปราสาททอง ทรงตดัปีจุลศกัราช และใชปี้ศกัราชจุฬามณีแทน เป็นผลท าใหปี้นกัษตัรคลาดเคล่ือนไปสาม
ปี ต่อมา จึงไดเ้ปล่ียนกลบัไปใชปี้จุลศกัราชตามเดิม และตกทอดมาถึงปัจจุบนั การค านวณปี พ.ศ. จาก จ.ศ. 
ปฏิทินไทยใหใ้ชปี้ จ.ศ. บวก 1181 ก็จะไดปี้ พ.ศ. (เวน้แต่ในช่วงตน้ปีตามปฏิทินสุริยคติท่ียงัไม่เถลิงศกจุล
ศกัราชใหม่) 
  ในเอกสารโบราณของไทยจ านวนไม่นอ้ย นิยมอา้งเวลา โดยใชจุ้ลศกัราช โดยใชค้วบคู่กบัปี
นกัษตัร หรือ ระบุเฉพาะเลขตวัทา้ยของจุลศกัราช และปีนกัษตัร ท าใหส้ามารถระบุปี ไดใ้นช่วงกวา้งถึงรอบ
ละ 60 ปี 
 
ความรู้ประกอบ 
  “สุภาษิต” คือ ค ากล่าวหรือขอ้ความท่ีดีงามเป็นคติของนกัปราชญช์าตินั้นๆ มีความไพเราะจบั
ใจผูฟั้ง เช่น พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิตพระร่วง วชิรญาณภาษิต สุภาษิตโคลงโลกนิติ เป็นตน้  
  “โสฬสไตรยางค”์ เป็นค าสมาส มาจากค าวา่ “โสฬส” (สิบหก) รวมกบัค าวา่ “ไตรยางค”์ (องค์
สาม) รวมความวา่ จ าแนกเน้ือความเป็น ๑๖ หมวด หมวดละ ๓ ขอ้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยูห่วั 
ทรงมีวธีิอธิบายสุภาษิตท่ีเป็นนามธรรมไว๒้วธีิ คือ  

๑. อธิบายเชิงเปรียบเทียบ  
๒. อธิบายโดยยกธรรมข้ึนแสดงโดยตรง  

  “อิศปปกรณ า”  
  (อ่านวา่ อิด-สะ-ปะ-ปะ-กะ-ระ-น า) ปัจจุบนัสะกดอีสปปกรณมั ค าวา่ “ปกรณ า” แปลวา่ คมัภีร์ 
ต ารา หนงัสือ หรือเร่ือง ส าหรับในบทเรียนน้ีหมายถึง เร่ืองนิทาน 
  อีสป อีศป หรือ อีสป (Aesop) เป็นช่ือของนกัเล่านิทานชาวกรีกคนหน่ีงท่ีมีอายุอยูใ่นราว
ศตวรรษท่ี ๖ ก่อนคริสตกาล อีสปเป็นทาสท่ีมีร่างกายพิกลพิกลพกิารแต่ชาญฉลาดมกัยกนิทานมาเปรียบ
เปรยหรือเตือนสติผูเ้ป็นเจา้นายใหคิ้ดเพื่อแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายได ้ นิทานของอีสปมีมากมายหลายร้อย
เร่ืองมีผูน้ าไปแปลเป็นภาษาอ่ืนๆมากมายจนเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก  
  ส าหรับในวรรณคดีไทยนิทานอีสปปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมยัรัชกาลท่ี๕ ในตน้ฉบบั
สมุดไทยช่ือ อิศปปกรณ า ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ี้หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบนั ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๖ จึงไดมี้การ
แปลและเรียบเรียงนิทานอีสปเพื่อใชเ้ป็นแบบสอนอ่านส าหรับนกัเรียน  
  พระจรัสชวนะพนัธ์ (สาตร์ สุทธเสถียร) ต่อมาไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นมหาอ ามาตย์
โท พระยาเมธาธิบดี ไดก้ล่าวในค าช้ีแจงของผูแ้ต่งหนงัสือแบบสอนอ่าน เร่ือง นิทานอีสป เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
ธนัวาคม ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) วา่ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระด ารงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) 
เป็นผูท้รงแนะน าใหพ้ระจรัสฯ เรียบเรียงข้ึนโดยใชภ้าษาง่ายๆและประโยคสั้นๆ ส าหรับเด็กในชั้นมูลศึกษาท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอนอ่านหลงัจากเรียนแบบเรียนมูลศึกษาจบแลว้  
  นิทานอีสปเป็นแบบสอนอ่าน ท่ีฝึกใหเ้ด็กคิดตามเร่ืองท่ีไดอ่้าน ไดฟั้ง ควบคู่ไปกบัความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และในตอนทา้ยของนิทานทุกเร่ืองก็จะมีบทสรุปเป็นคติสอนใจใหแ้ก่ผูอ่้านดว้ยแต่
บทสรุปและคติสอนใจในนิทานแต่ละเร่ืองนั้น อาจแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากการตีความของผูเ้ล่า  
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  “นิทาน”  
  นิทาน เป็นวรรณกรรมท่ีแต่งข้ึนหรือสมมติข้ึน อาจมีเคา้มาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง นิทาน
นบัวา่เป็นวรรณกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ก็ชอบฟังนิทานเป็นส่ือ แมแ้ต่พระพุทธเจา้ก็ทรงใช้
นิทานชาดกเป็นส่ือในการสอนธรรมะใหแ้ก่สาวกของพระองค ์ชนแต่ละชาติก็มีนิทานเป็นสมบติัประจ าชาติ
ของตน นิทานท่ีเรารูจกักนันั้นมีหลายประเภท ไดแ้ก่ นิทานทอ้งถ่ิน นิทานชาดก นิทานอีสป นิทานปรัมปรา 
นิทานเก่ียวกบัธรรมชาติ ฯลฯ นิทานเหล่าน้ีเป็นนิทานท่ีเล่าจากปากสู่ปาก ไมมี่การจดบนัทึกไวเ้ป็น  
ลายลกัษณ์อกัษรในสมยัก่อน  
  นิทานนอกจากจะใหค้วามบนัเทิงแลว้ยงัใหค้ติธรรมและขอ้คิดเก่ียวกบัชีวิต สังคม และ
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินอีกดว้ย  
  องคป์ระกอบของนิทาน มีดงัน้ี  

๑. แนวคิดหรือแก่นของเร่ือง     ๒. โครงเร่ือง  
๓. ตวัละคร      ๔. ฉาก 
๕. ถอ้ยค าส านวนหรือบทสนทนา   ๖. คติชีวติ 

  ข้อคิดทีไ่ด้ 
  สุภาษิตทั้งปวง ลว้นมีเน้ือหาสาระท่ีใหค้ติในการด ารงชีวิต ดว้ยการช้ีใหเ้ห็นส่ิงท่ีควรปฏิบติัและควร
ละเวน้ ผูป้ระสงคค์วามเจริญในชีวติควรอ่านดว้ยความพินิจพิจารณาแลว้เลือกน าสุภาษิตนั้นๆ ไปปฏิบติัให้
เกิดประโยชน์แก่ชีวติตนและสังคมส่วนรวมเท่าท่ีสามารถจะท าได ้ นิทานมกัสะทอ้นความคิดของคนในยคุ
ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีคติสอนใจท าใหผู้อ่้านเกิดวจิารณญาณในการคิดและน าไปปฏิบติัได ้
คุณธรรมท่ีปรากฏในนิทานจะเป็นอุทาหรณ์ท าใหค้นอยากท าแต่คุณงามความดีเสมอ การอ่านวรรณคดีท่ีแฝง
ไวซ่ึ้งปรัชญาชีวิตนั้น สามารถท าใหค้นมีความสุข สงบ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
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บทที ่๗ 
กลอนดอกสร้อยร าพงึในป่าช้า 

 
พระยาอุปกิจศิลปสาร (น่ิม กาญจนาชีวะ) 

ช่ือผู้แต่ง:  
  พระยาอุปกิตศิลปสาร (น่ิม กาญจนาชีวะ) 

ทีม่าของเร่ือง: 
 มีท่ีมาจากกวนิีพนธ์เร่ือง Elegy Written in Country Churchyard ของ โทมสั เกรย ์(Thomas Gray) 
กวชีาวองักฤษ ซ่ึงมีชีวติในช่วงกลางทศวรรษท่ี ๑๘   กวนิีพนธ์บทน้ีถูกแต่งข้ึนเม่ือราวปี พ.ศ.๒๒๘๕  ท่ี
สุสานเก่าแก่ของเมืองสโตกโปจส์ (Stoke Poges) มณฑลบกักิงแฮมเชอร์  การสูญเสียญาติสนิท และเพื่อนรัก
ของเกรยใ์นเวลาไล่เล่ียกนั  เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขาเขียนกวนิีพนธ์บทน้ีข้ึน  ซ่ึงเขียนในรูปแบบ elegy ซ่ึง
เป็นบทร้อยกรองก าสรวล   แต่เกรยเ์ขียนในเชิงร าพึงเก่ียวกบัความตายของมนุษยซ่ึ์งเป็นสัจจธรรมของชีวิต
ท่ีไม่มีใครหนีพน้  กวีนิพนธ์บทน้ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในองักฤษ 
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 พระยาอุปกิตศิลปสาร (น่ิม กาญจนาชีวะ)  ไดป้ระพนัธ์  กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าชา้  จากฉบบั
แปลของเสฐียรโกเศศ โดยท่านไดด้ดัแปลงให้เขา้กบัวถีิชีวิตและวฒันธรรมไทย เช่น  เปล่ียนตน้ไอวี ่(Ivy) 
เป็นเถาวลัย ์  ตน้เอลม์ (Elm) เป็นตน้โพธ์ิ  แมลงบีตเทิล (Beatle)  เป็นจงัหรีดเรไร  นอกจากนั้นยงัได้
ปรับเปล่ียนบุคคล เช่น จอห์น แฮมพเ์ด็น (John Hampden)  นกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียง ต่อสู้เพื่อทอ้งถ่ินของตน  
เปล่ียนเป็นชาวบา้นบางระจนั  และเปล่ียน จอห์น มิลตนั (John Milton) กวเีอกขององักฤษ  เปล่ียนเป็นศรี
ปราชญ ์กวีเอกของไทย   ท่านไดป้ระพนัธ์ในรูปแบบของ กลอนดอกสร้อย   มีความยาว ๓๓ บท  ซ่ึงไดต้ดั
ช่วงมาใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ไดศึ้กษา  ๒๑ บท 

เร่ืองย่อ 
เน้ือหาเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของคนผูห้น่ึงท่ีไปปลีกวเิวกในวดัแห่งหน่ึงในชนบท  ในยามพลบ

ค ่า  ซ่ึงเป็นเวลาท่ีชาวนาตอ้นฝงูโคกระบือกลบับา้น  เม่ือส้ินแสงตะวนัเขาไดย้นิเสียงหรีดหร่ิงเรไร นกแสก  
แลว้ร าพึงศพท่ีนอนเรียงรายใตต้น้ไทรซ่ึงลว้นเป็นศพชาวนา  ปลงในสังขาร  และเห็นสัจจธรรมแห่งชีวติไม่
วา่จะยากดีมีจนแต่จะมีจุดจบเหมือนกนันัน่คือหลุมศพ  ไม่มีใครสามารถน าส่ิงใดติดตวัไปได ้  ตอ้งทิ้งทั้ง
ครอบครัว  และทรัพยศ์ฤงคารไวข้า้งหลงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมของพุทธศาสนาเร่ืองความเป็นอนิจจงั
ของชีวติ  นัน่คือความไม่เท่ียงแห่งชีวติ 

คุณค่าทางศิลปะด้านวรรณศิลป์ 
 ใชรู้ปแบบของกลอนดอกสร้อยท่ีถูกตอ้งตามฉนัทลกัษณ์   สั้นกระชบั  จบความในแต่ละบท มีความ
ไพเราะอนัเกิดจากถอ้ยค าท่ีมีสัมผสัพยญัชนะและสัมผสัสระ   เทคนิคการเลียนเสียงธรรมชาติท าใหบ้ท
ประพนัธ์เด่น  และน่าสนใจ  เช่น   
การใช้สัทพจน์  ในบทประพนัธ์  คือการเลียนเสียงธรรมชาติ 
๑ “วงัเอ๋ยวงัเวง      หง่างเหง่ง! ย า่ค า่ระฆังขาน”    
๒ “มีกแ็ต่จังหรีดกระกรีดกร่ิง!    เรไรหร่ิง!  ร้องขรมระงมเสียง     

คอกควายววัรัวเกราะเปาะเปาะ! เพียง   รู้ว่าเสียงเกราะแว่วแผ่วแผ่วเอย”  และ  
๓ “นกเอ๋ยนกแสก     จบัจอ้งร้องแจก๊เพียงแถกขวญั” 
การใช้พรรณนาเปรียบเทยีบ     กวกีล่าววา่ อญัมณีท่ีมีค่าหากอยูบ่นภูเขา  และดอกไมท่ี้มีกล่ินหอมหากอยูใ่น
ป่าเขา   ก็หมดโอกาสท่ีจะให้ผูค้นจะไดช่ื้นชม  ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้บันกัปราชญ ์ หากเก็บตวัไม่แสดงความ
เช่ียวชาญสามารถของตน  ก็จะสูญเปล่าอยา่งน่าเสียดาย 
๑๔ “ดวงเอ๋ยดวงมณี   มกัจะล้ีลบัอยูใ่นภูผา 
 หรือใตท้อ้งห้องสมุทรสุดสายตา ก็เส่ือมซาส้ินชมนิยมชน 

บุปผชาติชูสีและมีกล่ิน  อยูใ่นถ่ินท่ีไกลเช่นไพรสณฑ์ 
ไม่มีใครไดเ้ชยเลยสักคน  ยอ่มบานหล่นเปล่าดายมากมายเอย” 
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คุณค่าด้านวฒันธรรม 
 มีหลายบทท่ีเน้ือหาแสดงวถีิชีวติของชาวนา   ชีวติในชนบท ท่ีสมถะเรียบง่าย  มีชีวติท่ีเหน็ดเหน่ือย
อยูใ่นไร่นา  พอตกเยน็ก็ตอ้นฝงูโคกระบือกลบัดว้ยความเหน่ือยอ่อน  ชีวติชาวนาแมไ้ม่มีเกียรติแต่ก็สุขสงบ  
ไม่ควรท่ีใครจะไปดูถูก  ดงัเช่น 
๑ วงัเอ๋ยวงัเวง      หง่างเหง่ง! ย  ่าค  ่าระฆงัขาน 
ฝงูววัควายผา้ยลาทิวากาล   ค่อยค่อยผา่นทอ้งทุ่งมุ่งถ่ินตน 
ชาวานเหน่ือยอ่อนต่างจรกลบั   ตะวนัลบัดบัแสงทุกแห่งหน 
ทิ้งทุ่งใหมื้ดมวัทัว่มณฑล   และทิ้งตนตูใหเ้ปล่ียวอยูเ่ดียวเอย 
๘ ตวัเอ๋ยตวัทะยาน   อยา่บนัดาลดลใจใหใ้ฝ่ฝัน 
ดูถูกกิจชาวนาสารพนั    และความครอบครองกนัอนัช่ืนบาน 
เขาเป็นสุขเงียบเงียบเรียบสงดั   มีปวตัน์เป็นไปไม่วติถาร 
ขออยา่ไปเยย้เยาะพดูเราะราน   ดูถูกการเป็นอยูเ่พื่อนตูเอย    
     นอกจากน้ีเน้ือหาบางบทยงัไดใ้หแ้นวคิดปลงในสังขาร  และเห็นสัจจธรรมแห่งชีวิตไม่วา่จะยากดีมี
จนแต่จะมีจุดจบเหมือนกนันัน่คือความตาย  ซ่ึงกวใีชค้  าสัญลกัษณ์ “หลุมศพ” แทน   ท าใหผู้อ่้านตระหนกัวา่
ไม่มีใครสามารถน าส่ิงใดติดตวัไปไดใ้นวาระสุดทา้ยของชีวติ    ตอ้งทิ้งทั้งครอบครัว  และทรัพยศ์ฤงคารไว้
ขา้งหลงั  ซ่ึงนบัวา่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมของพุทธศาสนาเร่ืองความเป็นอนิจจงัของชีวติ  นัน่คือความไม่
เท่ียงแห่งชีวติ   จึงควรพิจารณาในการด าเนินชีวิตใหมี้คุณค่าอยา่ง “พอเพียง”  ความสุขอยูท่ี่ใจมิใช่อยูท่ี่วตัถุ 
หรืออ านาจวาสนา   ดงัในบทต่อไปน้ี 
๙ สกุลเอ๋ยสกุลสูง   ชกัจูงจิตฟูชูศกัด์ิศรี 
อ านาจน าความสง่าอ่าอินทรีย ์  ความงามน าใหมี้ไมตรีกนั 
ความร ่ ารวยอวยสุขใหทุ้กอยา่ง  เหล่าน้ีต่างรอตายท าลายขนัธ์ 
วถีิแห่งเรียรติยศทั้งหมดนั้น  แต่ลว้นผนัมาประจบหลุมศพเอย 
 นอกจากน้ีเน้ือหาบางบทท่ีกล่าวถึงความตายวา่ผูต้ายตอ้งละภรรยาผูท่ี้ถูกเรียกวา่ “เพื่อนยาก” 
โดยเฉพาะเม่ือกวไีดบ้รรยายใหเ้ห็นภาพความอบอุ่นเม่ือทุกคนอยูก่นัพร้อมหนา้   และความน่ารักของลูก 
“หนูนอ้ย” ท่ีดีใจเม่ือเห็นพอ่กลบับา้น  พร้อมทั้ง “เขา้กอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ”  แต่เม่ือตอ้ง “สารพนั
ทอดทิ้งทุกส่ิงเอย”   สร้างความสะเทือนอารมณ์ใหแ้ก่ผูอ่้านเป็นอยา่งยิง่  โดยเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ “ถูก
ทอดทิ้ง”   หรือแมผู้ท่ี้ยงัมีสมาชิกในครอบครัวครบหนา้  แต่เม่ือวนันั้นมาถึง  วนัท่ีตนตอ้งเป็น “ผูท่ี้ตอ้งจาก
ไป”  หรือ “ผูท่ี้ถูกทอดทิ้ง”  ก็สะเทือนอารมณ์ไดม้ากไม่แพก้นั   แสดงใหเ้ห็นความไม่เท่ียงแทใ้นชีวติ   ไม่มี
ใครสามารถอยูค่  ้าฟ้าได ้  และเม่ือตายไปก็ไม่มีใครน าสมบติั  หรือคนท่ีเรารักไปดว้ยได ้  ทุกคนตอ้ง “ละ
ทิ้ง” ทุกส่ิงในชีวติไป   ดงัในบทต่อไปน้ี 
๖ ทอดเอ๋ยทอดทิ้ง   ยามหนาวผงิไฟลอ้มอยูพ่ร้อมหนา้ 
ทิ้งเพื่อนยากแม่เหยา้หาขา้วปลา  ทุกเวลาเชา้เยน็เป็นนิรันดร์ 
ทิ้งทั้งหนูนอ้ยนอ้ยร่อยร่อยรับ  เห็นพอ่กลบัปล้ืมเปรมเกษมสันต ์
เขา้กอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ  สารพนัทอดทิ้งทุกส่ิงเอย  
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กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 
เทีย่วเล่นเป็นเกษมสุข  แสนส่ิงสนุกปลุกใจหวงั 

เร่ร่ายผายผาดผงั    หัวริกร่ืนช่ืนชมไพร 
               สนุกเกษมเปรมหน้าเหลอืบ ลมืหลงั 
แสนสนุกปลุกใจหวงั   วิง่หร้ี 
เดินร่ายผายผนัยัง   ชายป่า 
หัวร่อร่ืนช้ืนช้ี    ส่องนิว้ชวนแล 

  
ถอดค าประพนัธ์ได้ว่า การเท่ียวเล่นในคร้ังน้ีช่างมีความสุขสนุกสนาน    เหลือเกินเดินอยา่งรวดเร็วเขา้ไป
ในป่า หวัร่อต่อกระซิบกนัอยา่งสดช่ืนร่ืนเริงโดยการช้ีชวนใหช้มธรรมชาติต่างๆ 
  
ค าศัพท์ 
- ผาดผงั, ผายผนั  หมายถึง เดินอยา่งรวดเร็ว 
- หร้ี คือ เป็นค าโทโทษของ “ร่ี” ค  าโทษคือค าท่ีไม่เคยใชไ้มโ้ท แต่เอา   มาแปลงใชโ้ดยเปล่ียนวรรณยกุตเ์ป็น
โท เพื่อใหไ้ดเ้สียงโทตามบงัคบั, ร่ี หมายถึง อาการท่ีเคล่ือนเขา้ไปเร่ือยไม่รีรอ 
- สองน้ิว คือ ช้ีน้ิว 
 

เลยีงผาอยู่ภูเขา  หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย 
รูปร่างอย่างแพะหมาย            ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน   
               เลยีงผาอยู่พ่างพืน้           ภูเขา 
หนวดพู่ดูเพราเขา                ไปล่ท้าย 
รูปร่างอย่างแพะเอา               มาเปรียบ 
ขนเหม็นสาบหยาบร้าย            กลิน่กล้าเหมือนกนั  

  
ถอดค าประพนัธ์   เลียงผาอยูบ่นภูเขา มีรูปร่างคลา้ยแพะ มีหนวดงาม ปลายเขาโคง้ไปขา้งหนา้ ขนหยาบและ
มีกล่ินเหมน็สาบเช่นเดียวกบัแพะ  
  
ค าศัพท์ 
- เพรา , พรายเพรา  หมายถึง  งาม 
- แปล ้                      หมายถึง   แบนราบ 
- ไปล่ทา้ย                หมายถึง  ปลายโคง้ไปขา้งหนา้ 
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กระจงกระจิตเตีย้          วิง่เร่ียเร่ียน่าเอน็ดู 
เหมือนกวางอย่างตาหู                มีเขีย้วน้อยสร้อยแนมสอง 
               กระจงกระจิดหน้า           เอน็ดู 
เดินร่อยเร่ียงามตรู                    กระจ้อย 
เหมือนกวางอย่างตาหู                ตีนกบี 
มีเคี่ยวขาวน้อยช้อย                   แนบข้างเคียงสอง 

  
ถอดค าประพนัธ์  กระจงเป็นสัตวท่ี์มีตวัขนาดเล็กมองดูน่ารักน่าเอน็ดู มีตาหูและตีนกีบเหมือนกวาง มีเข้ียว
นอ้ยสีขาวสองเข้ียวแต่ไม่มีเขา 
  
ค าศัพท์ 
- กระจิด  หมายถึง เล็กนอ้ย 
- แนม      หมายถึง แนบ 
- หนา้      หมายถึง หนา้ เป็นค าโทโทษของ น่า 
- กระจอ้ย   หมายถึง เล็กนอ้ย 
- เค่ียว      หมายถึง เค่ียว เป็นค าเอกโทโทษของ เข้ียว  
- ชอ้ย      หมายถึง อ่อนชอ้ย 
 

ฝูงลงิใหญ่น้อยกระจุ้ย      ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา 
ฝูงค่างหว่างพฤกษา                    ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง 
                ฝูงลงิยวบยาบต้น          พวาหนา 
ฝูงชะนีมี่กู่หา                          เปล่าข้าง 
ฝูงค่างหว่างพฤกษา                     มาสู่ 
ครอกแครกไล่ไขว่คว้าง                 โลดเลีย้วโจนปลวิ 

  
ถอดค าประพนัธ์  ฝงูลิงขยม่ตน้พวาอยูย่วบยาบ ฝงูชะนีร้องกู่หาคู่ของมนั ฝงูค่างกระโดดไปมาระหวา่ง
ตน้ไม ้ฝงูลิงต่างพากนัร้องขู่ตะคอกพร้อมทั้งกระโดดไล่ไขวค่วา้กนั 
  
ค าศัพท์ 
- กระจุย้         หมายถึง  เล็กๆ 
- ยวบยาบ       หมายถึง อาการท่ีลิงขยม่ตน้ไมข้ึ้นลง 
- พวา              หมายถึง  ตน้มะม่วง 
- ครอกแครก   หมายถึง เสียงขู่ตะคอกของลิง 
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งูเขียวรัดตุ๊กแก               ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยนั 

กดังูงูยิง่พนั                         อ้าปากง่วงล้วงตับกนิ 
               งูเขียวแลเหลือ้มพ่น         พษิพลนั 
ตุ๊กแกคางแข็งขยนั                  คาบไว้ 
กดังูงูเร่งพนั                        ขนดเครียด 
ปากอ้างูจึงได้                       ลากล้วงตับกนิ  

  
ถอดค าประพนัธ์   งูเขียวตวัเงาเป็นมนัแต่ไม่มีพิษถูกตุก๊แกคาบไว ้ในขณะเดียวกนังูเขียวก็รัดตุก๊แกจนตอ้งอา้
ปากและเขา้ไปลว้งตยัตุก๊แกเป็นอาหาร 
  
ค าศัพท์ 
- เหล้ือม               หมายถึง เหล้ือม เป็นรูปโทโทษของ เล่ือม หมายถึงเป็น เงามนั 
- พนัขนดเครียด  หมายถึง รัดใหแ้น่นมาก 
 

ยูงทองย่องเยือ้งย่าง          ร ารางชางช่างฟ่ายหาง 
ปากหงอนอ่อนส าอาง                 ช่างร าเล่นเต้นตามกนั 
               ยูงทองย่องย่างเยือ้ง        ร าฉวาง 
รายร่ายฟ่ายเฟ่ืองฟาง                 เฉิดหน้า 
ปากหงอนอ่อนส าอาง                 ลายเลศิ 
ร าเล่นเต้นงามหง้า                    ปีกป้องเป็นเพลง  

  
ถอดค าประพนัธ์ นกยงูทองยอ่งเยื้องยา่งแลว้ร าแพนหางเชิดหนา้ข้ึน เห็นปากงอนอ่อนชอ้ย แสดงอาการร า
เล่นดว้ยการยกปีกข้ึนป้องตามเพลง 
  
ค าศัพท์ 
- รางชาง    หมายถึง งาม สวย เด่น 
- ฉวาง      หมายถึง ขวาง  
- ร าฉลาง    หมายถึง แผแ่พนหางออกกวา้ง 
- รายร่ายฟ่ายเฟ่ืองหาง   หมายถึง ฟายหาง เป็นกิริยาของนกยงูเวลาร าแพนหาง 
- หงา้    หมายถึง  หงา้ เป็นรูปโทโทษของ  
- ง่า      หมายถึง  การงอก 
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ไก่ฟ้าอ้าสดแสง              หัวสุกแดงแทงเดือยแนม 
ปีกหางต่างสีเแกม                 สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน 

ไก่ฟ้าหน้าก า่กล้า             ปากแหลม 
หัวแดงแฝงเดือยแนม              เน่ืองแข้ง 
ปีกหางต่างสีแกม                ลายลวด 
ตัวต่างอย่างคนแกล้ง               แต่งแต้มขีดเขียน 

  
ถอดค าประพนัธ์  ไก่ฟ้าหนา้สุกใสมีปากแหลม หวัสีแดง ก าลงัแทงเดือยข้ึนมา ปีกหางและล าตวัมีลวดลาย
สวยงามเหมือนอยา่งคนแกลง้แต่งสีใหม้นั 
 

ดูหนูสู่รูงู  งูสุดสู้หนูสู้งู 
หนูงูสู้ดูอยู่                           รูปงูทู่หนูมูทู 

ดูงูขู่ฝูดฝู้                  พรูพรู 
หนูสู่รูงูงู                              สุดสู้ 
งูสู้หนูหนูสู้                           งูอยู่ 
หนูรู้งูงูรู้                              รูปถู้มูทู 

  
ถอดค าประพนัธ์  งู่ขู่หนูฟู่ ๆ เพราะหนูจะเขา้ไปในรูงู งูจึงสู้กบัหนู หนูก็สู้กบังู สัตวท์ั้งสองต่างก็รู้เชิงซ่ึงกนั
และกนัโดยท าเสียงขู่ใส่กนั 
  
ค าศัพท์ 
- มูทู  หมายถึง มูทู คือ มู่ทู่ หมายถึง ป้าน , ไม่แหลม (ในท่ีน้ีลดวรรณยกุตเ์อก) 
- ฝู้   หมายถึง ฝู้  เป็นรูปโทโทษของ ฟู่  หมายถึง เสียงดงัเช่นนั้น คือ เสียงดงัฟู่  เหมือนเสียงงูเวลาขู่ 
- ถู ้  หมายถึง เป็นรูปโทโทษของ ทู่ หมายถึงไม่แหลม 
 

นกแก้วแจ้วเสียงใส                 คลอไคล้คู่หมู่สาลกิา 
นกตั้วผวัเมียคลา                               ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี 
    นกแก้วแจ้วร่ีร้อง                  ร่หา 
ใกล้คู่หมู่สาลกิา                                 วดเคล้า 
นกตั้วผวัเมียมา                                  มสู่ 
สัตวาฝ่าแขกเต้า                                 วกพ้องโนรี 
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ถอดค าประพนัธ์ นกแกว้ร้องแจว้ๆเร่หาคู่ โดยเขา้ไปใกลห้มู่นกสาลิกา ส่วนนกกระตั้วสองตวัผวัเมียก าลงั
สมสู่กนัอยู ่ในขณะท่ีนกสัตวาจะตอ้งฝ่านกแขกเตา้เขา้ไปหานกโนรีซ่ึงเป็นพวกพอ้งของมนั 
  
ค าศัพท์ 
- สาลิกา หมายถึง ช่ือนกชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นวงศเ์ดียวกนักบันกก้ิงโครง ตวัสีน ้าตาลเขม้ หวัสีด า ขอบตาและ
ปากสีเหลือง มีแตม้ขาวท่ีปีก ปลายหางสีขาว 
- นกตั้ว  หมายถึง นกกระตั้ว เป็นนกปากงุม้เป็นขอ ลกัษณะคลา้ยนกแกว้ แต่ตวัโตกวา่ 
- สัตวา หมายถึง ช่ือนกชนิดหน่ึงในจ าพวกนกแกว้ตวัโต สีเขียวเกือบจะเป็นสีคราม 
- แขกเตา้ หมายถึง ช่ือของนกปากงุม้เป็นขอ ขา้งของคอคลา้ยเครา ตวัผูป้ากสีแดง ตวัเมียปากสีด า 
- โนรี   หมายถึง ช่ือนกปากขอคลา้ยนกแกว้ ตวัมีสีสันสวยงาม 

 
กระจายสยายซร้องนาง        ผ้าสไบบางนางสีดา 

ห่อห้อยย้อยลงมา                              แต่ค่าไม้ใหญ่สูงงาม 
    กระจายสยายคลีซ่ร้อง     นงพนา 
สไบบางนางสีดา                         ห่อห้อย 
ยืน่เลีอ้ยเฟ้ือยลงมา                     โบยโบก 
แต่ค่าไม้ใหญ่น้อย                      แกว่งเยือ้งไปมา  

  
ถอดค าประพนัธ์  ตน้ซอ้งนางคล่ี และสไบนางสีดา ต่างกย็ืน่เล้ือยหอ้ยลงมาแต่ค่าคบไมน้อ้ยใหญ่ เม่ือยามลม
พดัจะแกวง่ไปมาดูสวยงามนกั 
  
ค าศัพท์ 
- สยายซร้องนาง   หมายถึง ซอ้งนางคล่ี เป็นตน้ไมช้นิดหน่ึง ข้ึนอยูต่ามตน้ไมอ่ื้นๆล าตน้ยาวห้อยลง 
แยกแขนงเป็นคู่ 
- สไบบางนางสีดา หมายถึง สไบนางสีดา ช่ือพรรณไมช้นิดหน่ึง 
- ค่าไม ้   หมายถึง ค่าคบ , ง่ามไมท่ี้ก่ิงแยกกนั 
 

หัวลงิหมากลางลงิ             ต้นลางลงิแลหูลงิ 
ลงิไต่กระไดลงิ                                   ลงิโลดคว้าประสาลงิ 
    หัวลงิหมากเรียกไม้            ลางลงิ 
ลางลงิหูลงิลิง                                     หลอกขู้ 
ลงิไต่กระไดลงิ                                  ลงิห่ม 
ลงิโลดฉวยผู้ชม                                ฉีกคว้าประสาลงิ 



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๔๖ 

 

  
ถอดค าประพนัธ์  กวกีล่าวถึงเถาหวัลิง ตน้หมากลิง และลิงบางตวัก็ข้ึนตน้หูลิงท าหนา้หลอกคู่ของมนั บา้งก็
ไล่เถากระโดลิงขยม่เล่น บา้งก็กระโดดฉวยชมพูค่วา้มาฉีกเล่นตามภาษาลิง 
  
ค าศัพท์ 
- หวัลิง หมายถึง ไมเ้ถาชนิดหน่ึง ผลขนาดส้มจีน มีสันตรงกลางคลา้ยหวัลิง 
- หมากลางลิง หมายถึง ช่ือปาลม์ชนิดหน่ึง 
- ลางลิง , กระไดลิง หมายถึง ไมเ้ถาเน้ือแขง็ชนิดหน่ึง เถาแบนยาว  
- งอกลบัไปกลบัมาคลา้ยขั้นบนัได 
- หูลิง หมายถึง ช่ือพรรณไมช้นิดหน่ึง 
- ขู ้ หมายถึง ขู ้เป็นค าโทโทษของค าวา่ คู่ 
- ชมผู ้หมายถึง ชมผู ้เป็นรูปโทโทษของค าวา่ ชมพู ่หมายถึงผลไมช้นิดหน่ึง 
 

ธารไหลใสสะอาด         มัจฉาชาตดิาษนานา 
หวัน่ว่ายกินไคลคลา                          ตามกนัมาให้เห็นตัว 
    ธารไหลใสสะอาดน า้              รินมา 
มัจฉาชาตินานา                                  หวัน่หว้าย 
จากสร่ายกนิไคลคลา                         เชยหมู่ 
ตามคู่มาคล้ายคล้าย                            ผุดให้เห็นตัว 

  
ถอดค าประพนัธ์  น ้าในล าธารใสสะอาดไหลรินมา หมู่ปลานานาชนิดต่างพากนัวา่ยไปมา กินจอกและ
สาหร่าย โดยวา่ยตามกนัมาเป็นคู่ๆและผดุใหเ้ห็นตวัดว้ย 
  
ค าศัพท์ 
- มจัฉาชาติ  หมายถึง หมู่ปลา 
- หว ัน่หวา้ย  หมายถึง วา่ยไปมา “หวา้ย” เป็นรูปโทโทษของ “วา่ย” 
- สร่าย  หมายถึง สาหร่าย 
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โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  
พระสุริโยทยัขาดคอช้าง (พ.ศ. ๒๐๙๑) 

     บุเรงนองนามราชเจา้             จอมรา มญัเฮย 
ยกพยหุแสนยา ยิง่แกลว้ 
มอญม่านประมวลมา สามสิบ หม่ืนแฮ 
ถึงอยธุเยศแลว้  หยดุใกลน้ครา 
     พระมหาจกัรพรรดิเผา้  ภูวดล สยามเฮย 
วางค่ายรายร้ีพล เพียบหลา้ 
ด าริจกัใคร่ยล แรงศึก 
ยกนิกรทพักลา้ ออกตั้งกลางสมร 
     บงัอรอคัเรศผู ้ พิสมยั ท่านนา 
นามพระสุริโยทยั ออกอา้ง 
ทรงเคร่ืองยทุธพิชยั เช่นอุป ราชแฮ 
เถลิงคชาธารควา้ง ควบเขา้ขบวนไคล 
     พลไกรกองน่าเร้า โรมรัน กนัเฮย 
ชา้งพระเจา้แปรประจญั คชไท ้
สารทรงซวดเซผนั หลงัแล่น เตลิดแฮ 
ตะเลงขบัคชไล่ใกล ้ หวดิทา้ยคชาธาร 
     นงคราญองคเ์อกแกว้  กษตัรี 
มานมนสักตัเวที ยิง่ล ้า 
เกรงพระราชสามี มลายพระ ชนมเ์ฮย 
ขบัคเชนทร์เข่นค ้า สะอึกสู้ดสักร 
     ขนุมอญร่อนงา้วฟาด ฉาดฉะ 
ขาดแล่งตราบอุระ หรุบด้ิน 
โอรสรีบกนัพระ ศพสู่นครแฮ 
สูญชีพไป่สูญส้ิน พจน์ผูส้รรเสริญ 
 (พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี๕ ) 
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แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ  
พนัท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต (พ.ศ. ๒๒๔๙) 
 

     สรรเพชรท่ีแปดเจา้             อยธุยา 
เสด็จประพาสชมปลา ปากน ้า 
ล่องเรือเอกชยัมา ถึงโคก ขามพอ่ 
คลองคด โขน เรือค ้า ขดัไมห้กัสลาย 
     พนัทา้ยตกประหม่าส้ิน  สติคิด 
โดดจากเรือทูลอุทิศ โทษร้อง 
พนัทา้ยนรสิงห์ผดิ บทฆ่า เสียเทอญ 
หวักบัโขนเรือตอ้ง คู่เส้นท าศาล 
     ภูบาลบ าเหน็จให้ โทษถนอม ใจนอ 
พนัไม่ยอ่มอยูย่อม มอดมว้ย 
พระเปล่ียนโทษปลอม ฟันรูป แทนพอ่ 
พนักราบทูลทดัดว้ย ท่านทิ้งประเพณี 
     ภูมีปลอบกลบัตั้ง ขอบรร สัยพอ่ 
จ าสั่งเพชรฆาตฟัน ฟาดเกลา้ 
โขนเรือกบัหวัฟัน เซ่นท่ีศาลแล 
ศาลสืบกฤติคุณเคา้ คติไวใ้นสยาม 
 
 

(สมเด็จกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ)์ 
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โคลงสุภาษติโสฬสไตรยางค์ 
 

สามส่ิงควรรัก 
ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่ 

๏ (๑) ควรกลา้กลา้กล่าวถอ้ย  ทั้งหทยั แทแ้ฮ  

สุวภาพพจนภายใน   จิตพร้อม  

ความรักประจกัษใ์จ  จริงแน่ นอนฤๅ  

สามส่ิงควรรักนอ้ม  จิตใหเ้สมอจริง  

 
สามส่ิงควรชม 

อ านาจปัญญา เกียรติยศ มีมารยาทดี 

๏ (๒) ปัญญาสติล ้า    เลิศญาณ  

อ านาจศกัด์ิศฤงคาร   มัง่ขั้ง  

มารยาทเรียบเส่ียมสาร   เสง่ียมเง่ือน งามนอ  

สามส่ิงจกัควรตั้ง  แต่ซอ้งสรรเสริญ  

 
สามส่ิงควรเกลยีด 

ความดุร้าย ความหยิง่ก าเริบ อกตัญญู 

๏ (๓) ใจบาปจิตหยาบร้าย ทารุณ  

ก าเริบเอิบเกินสกุล  หยิง่กอ้  

อีกหน่ึงห่อนรู้คุณ  ใครปลูก ฝังแฮ  

สามส่ิงควรเกลียดทอ้  จิตแทอ้ยา่สมาน  

 
สามส่ิงควรรังเกยีจติเตียน 
ช่ัวเลวทราม มารยา ริษยา 

๏ (๔)ใจชัว่ชาติต ่าชา้ ทรชน  

ทุจริตมารยาปน  ปกไว ้ 

หึงส์จิตคิดเกลียดคน  ดีกวา่ ตวัแฮ  

สามส่วนควรเกลียดใกล ้  เกลียดซอ้งสมาคม  
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สามส่ิงควรเคารพ 
ศาสนา ยุติธรรม ความประพฤติเป็นประโยชน์ทัว่ไปไม่เฉพาะตัวเอง 

๏ (๕) ศาสนาสอนสั่งให ้ ประพฤติดี  

หน่ึงยติุธรรมไป่มี  เลือกผู ้

ประพฤติเพื่อประโยชน์ศรี สวสัด์ิทัว่ กนัแฮ 

สามส่ิงควรรอบรู้  เคารพเร้ืองเจริญคุณ  

  
สามส่ิงควรยนิดี 

งาม ตรงตรง ไทยแก่ตน 

๏(๖) สรรพางคโ์สภาคยพ์ร้อม  ธญัลกัษณ์  

ภาษิตจิตประจกัษ์   ซ่ือพร้อม 

เป็นสุขโสดตนรัก  การชอบ ธรรมนา 

สามส่ิงควรชกันอ้ม จิตใหย้นิดี 

  
สามส่ิงควรปรารถนา 

ความสุขสบาย มิตรสหายทีด่ีดี ใจสบายปรุโปร่ง 

๏(๗) สุขกายวายโรคร้อน ร าคาญ  

มากเพื่อนผูว้านการ ชีพได ้ 

จิตแผง้ผอ่งส าราญ รมยสุ์ข เกษมแฮ  

สามส่ิงควรจกัให ้ รีบร้อนปรารถนา 

  
สามส่ิงควรอ้อนวอนขอ 

ความเช่ือถือ ความสงบ ใจบริสุทธ์ิ 

๏(๘) ศรัทธาท าจิตหมั้น   คงตรง  

สงบระงบัดบัประสงค ์  ส่ิงเศร้า  

จิตสะอาดปราศส่ิงพะวง  วุน่ขุ่น หมองแฮ 

สามส่วนควรใฝ่เฝ้า แต่ตั้งอธิษฐาน  

  
  



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๕๑ 

 

สามส่ิงควรนับถือ 
ปัญญา ฉลาด มั่นคง 

๏(๙) ปัญญาตรองตริล ้า  ลึกหลาย  

ฉลาดยิง่ส่ิงแยบคาย คาดรู้  

มัน่คงไม่คืนคลาย  คลอนกลบั กลายแฮ 

สามส่ิงควรกอบกู ้ กบัผูน้บัถือ  

 
สามส่ิงควรจะชอบ 

ใจอารี ใจดี ความสนุกเบิกบานพร้อมเพรียง 

๏(๑๐) สุจริตจิตโอบออ้ม    อารี  

ใจโปร่งปราศราคี ขุ่นขอ้ง  

ส่ิงเกษมสุขเปรมปรี-  ดาพร่ัง พร้อมแฮ 

สามส่ิงสมควรตอ้ง ชอบตอ้งยนิดี  

 
สามส่ิงควรสงสัย 

ยอ หน้าเนือ้ใจเสือ กลบักลอก 

๏(๑๑) ค ายอยกยอ่งเท้ียร  ทุกประการ  

พกัตร์จิตผดิกนัประมาณ  ยากรู้  

เร็วรักผลกัพลนัขาน  ค ากลบั พลนัฤๅ 

สามส่วนควรแลว้ผู ้ พะพอ้งพึงแคลง  

             
สามส่ิงควรละ 

เกยีจคร้าน วาจาฟ่ันเฝือ หยอกหยาบแลแสลง ฤๅขัดคอ 

(๑๒) เกียจคร้านการท่านทั้ง  การตน ก็ดี 

พดูมากเปล่าเปลืองปน  ปดเหลน้ 

ค าแสลงเสียดแทงระคน ค าหยาบ หยอกฤๅ 

สามส่ิงควรทิ้งเวน้  ขาดส้ินสันดาน 

  
  



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๕๒ 

 

สามส่ิงควรท าให้มี 
หนังสือดีดี เพือ่นดี ใจเย็นดี 

๏(๑๓) หนงัสือสอนสั่งขอ้  วทิยา  

เวน้บาปเสาะกลัยาณ์  มิตรไว ้ 

หน่ึงขาดปราศโทษา คติห่อ    ใจเฮย 

สามส่ิงควรมีให ้ มากหยั้งยนืเจริญ  

 
สามส่ิงควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพือ่รักษา 

ช่ือเสียงยศศักดิ์ บ้านเมืองของตน มิตรสหาย 

๏(๑๔) ความดีมีช่ือทั้ง   ยศถา ศกัด์ิเฮย  

ประเทศเกิดกุลพงศา  อยูย่ ั้ง  

คนรักร่วมอธัยา-  ศยัสุข ทุกขแ์ฮ 

สามส่ิงควรสงวนไว ้  ต่อสู้ผูเ้บียน  

 
สามส่ิงควรต้องระวงั 

กริิยาที่เป็นในใจ มักง่าย วาจา 

๏(๑๕) อาการอนัเกิดดว้ย   น ้าใจ แปรฤๅ  

ใจซ่ึงรีบเร็วไว    ก่อนรู้  

วาจาจกัพดูใน  กิจสบ สรรพแฮ  

สามส่ิงจ าทัว่ผู ้ พิทกัษห์มั้นครองระวงั  

         
สามส่ิงควรเตรียมรับ 
อนิจจัง ชรา มรณะ 

๏(๑๖) ส่ิงใดในโลกลว้น เปล่ียนแปลง  

หน่ึงชราหยอ่นแรง เร่งร้น  

ความตายติดตามแสวง  ท าชีพ ประลยัเฮย  

สามส่วนควรคิดคน้ คติรู้เตรียมคอย  

  

  



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๕๓ 

 

โคลงสุภาษตินฤทุมนาการ 
 

๏ บณัฑิตวนิิจแลว้ แถลงสาร...สอนเอย 

ทศนฤทุมนาการ ช่ือช้ี 

เหตุผูป้ระพฤติปาน ดงักล่าว    นั้นนอ 

โทมนสัเพราะกิจน้ี ห่อนไดเ้คยมี 

 
เพราะท าความดีทัว่ไป 

๏ ๑ ท าดีไป่เลือกเวน้ ผูใ้ด....ใดเฮย 

แต่ผกูไมตรีไป รอบขา้ง 

ท าคุณอุดหนุนใน การชอบ.....ธรรมนา 

ไร้ศตัรูปองมลา้ง กลบัซอ้งสรรเสริญ 

 
เพราะไม่ได้พูดร้ายต่อใครเลย 

๏๒ เหินห่างโมหะร้อน. ริษยา 

สละส่อเสียดมารษา ใส่ร้าย 

ค าหยาบจาบจว้งอา- ฆาตขู่...เขญ็เฮย 

ไปหม่ินนินทาป้าย  โทษใหผู้ใ้ด  

 
เพราะถามฟังความก่อนตัดสิน 

๏๓ ยนิคดีมีเร่ืองนอ้ย ใหญ่ไฉน.....ก็ดี 

ยงับ่ลงเห็นไป เด็ดดว้น 

ฟังตอบสอบค าไข คิดใคร่...ครวญนา 

ห่อนตดัสินหว้นหว้น เหตุดว้ยเบาความ  

 
เพราะคิดเสียก่อนจึงพูด 

๏ ๔พาทีมีสติร้ัง รอคิด 

รอบคอบชอบแลผดิ ก่อนพร้อง 

ค าพดูพา่งลิขิต เขียนร่าง...เรียงแฮ 

ฟังเพราะเสนาะตอ้ง โสตทั้งห่างภยั  



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๕๔ 

 

 
เพราะงดพูดในเวลาโกรธ 

๏ ๕สามารถอาจหา้มงด วาจา...ตนเฮย 

ปางเม่ือยงัโกรธา ขุ่นแคน้ 

หยดุคิดพิจารณา แพช้นะ....ก่อนนา 

ชอบผดิคิดเห็นแมน้ ไม่ย ั้งเสียความ 

 
เพราะได้กรุณาต่อคนทีถ่ึงอบัจน 

๏ ๖กรุณานรชาติผู ้ พอ้งภยั..พิบติัเฮย 

ช่วยรอดปลอดความไขษย สวา่งร้อน 

ผลจกัเพิ่มพนูใน อนาคต...กาลแฮ 

ชนจกัชูช่ือชอ้น ป่างเบ้ืองประจุบนั  

 
เพราะขอโทษบรรดาทีไ่ด้ผดิ 

๏๗ ใดกิจผดิพลาดแลว้ ไป่ละ..ลืมเลย 

หยอ่นทิฐิมานะ .อ่อนนอ้ม 

ขอโทษเพื่อคารวะ วายบาด...หมางแฮ 

ดีกวา่ปดออ้มคอ้ม คิดแกโ้ดยโกง  

 
เพราะความอดกลั้นต่อผู้อืน่ 

๏๘ ขนัตีมีมากหมั้น. สันดาน 

ใครเกะกะระราน อดกลั้น 

ไป่ฉุนเฉียวเฉกพาล พาเดือด....ร้อนพอ่ 

ผูป้ระพฤติดัง่นั้น จกัไดใ้จเยน็  

 
เพราะไม่ฟังค าคนพูดเพศนิทาน 

๏ ๙ไป่ฟังคนพดูฟุ้ง ฟ่ันเฝือ 

เทจ็และจริงจานเจือ คละเคลา้ 

คือมึดท่ีกรีดเถือ ท่านทัว่ไปนา 

ฟังจะพาพลอยเขา้ พวกเพอ้รังควาญ  



ศิลปะ และวฒันธรรมในแบบเรียน หน้า ๕๕ 

 

 
เพราะไม่หลงเช่ือข่าวร้าย 

๏๑๐อีกหน่ึงไป่เช่ือถอ้ย  ค าคน....ลือแฮ  

บอกเล่าข่าวเหตุผล  .เร่ืองร้าย  

สืบสอบประกอบจน  แจ่มเทจ็...จริงนา  

งบ่ด่วนยกัยา้ย  ต่ืนเตน้ก่อนกาล   

  

๏๑ ขอ้ความตามกล่าวแก.้ สิบประการ...น้ีนอ 

ควรแก่ความพิจารณ์ ทัว่ผู ้

แมล้ะไป่ขาดปาน โคลงกล่าว...ก็ดี 

ควรระงบัดบัสู้ สงบบา้งยงัดี 

 
 


