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พรรณพฤกษา (พ.ศ. 2427)

เร่ิมตน้ดว้ยบทไหว้ครู

นบ พระไตรรัตนแผ้ว ภยัพาล

นบ บุรพเทวาจารย์ ก่อเกล้า

นบ สโรปะเทศสถาน สอนส่ังมานา

นบ พระคุณพระเจ้า ภพพืน้พงศสยาม ฯ



พรรณพฤกษา (พ.ศ. 2427)

• อธิบายวา่ตน้ไม ้แบง่ประเภทเป็น  2 ประเภทใหญ่
ไมเ้นือ้แข็งคือ ไมท่ี้มีเปลือกแข็ง รุกขชาติ 
ไมท่ี้ภายนอกและภายในอ่อนทัง้หมด ติณชาต ิ(ตน้หญา้)
ถา้แบง่อีกแบบเป็น 5 ชาติ รุกขชาต,ิ ติณชาต ิ,ลดัดาชาต(ิวลีชาติ)

(ไมเ้ลือ้ย)
คจัฉชาติ (พืชล าตน้เป็นกก เป็นกอ) 
สถลชาต ิ(เกิดบนบก)ชลชาติ(เกิดในน า้)

• แบง่โดยดดูอกผล เป็น 4 อยา่ง นีรบัผล (ไม่มีดอกผล,มีดอกไม่มีผล)
บบุผผล(มีทัง้ดอกผล) กาลกิผล(มีดอกผลเป็นฤด)ู อกาลกิผล(มีดอกผลไม่
เป็นฤด)ู



พรรณพฤกษา (พ.ศ. 2427)

• รวบรวมเป็นหมวดหมูต่ัง้แต ่แม ่ก กาถึง เกย

• แตง่เป็นกาพยย์านี กาพยฉ์บงั และกาพยส์รุางคนางค์

• แตง่คูก่บัสตัวาภิธาน



พรรณพฤกษา

• แม่ ก กา
จ าปาแลจ าปี มะลุลีแลยีโ่ถ

เพกาพะวาโพ เหล่าโสนตะโกนา
ชาลีสาลี่คละ จ าปาดะดูสาขา

มะกล ่าส ามะงา พระยายาสาระภี
แกแลแคมะคะ กอสละคละดหีมี

หว้าเปล้าเถาดปีลี เถาเทพมีะละกอ
ไข่เน่ากระเบาปรู ไม้ยีรู้่ไม้สมอ

ระก าส ามะลอ ไม้ตะคล้อปอกระเจา



พรรณพฤกษา

• แม ่กน

ท่ีในไพรวนั ตน้ไมอ้นนัต์ ล  าพนัตน้สน กระถินลิน้จ่ี

นนทรปีะปน มะดนัประดน ระคนเถาคนั



พรรณพฤกษา

• แม่ กง

ไม้ฝางมะเฟืองเรืองสี ต้นท ามังมี

ข้างเมืองนครดอนดง

มะม่วงมะปรางกอปรง มะทรางคันทรง

ประยงยีเ่ข่งเตง็รัง



พรรณพฤกษา

• แม ่กก

ไมส้กัอีกไมโ้ศก ไมอ้โุลกสงูสลอน

นางกวกัเหมือนกวกัจร นางบงัอรกวกัเรยีกใคร

เรยีกชูฤ้ๅเรกีพี่ แฝงอยูน่ี่ฤๅอยูไ่หน

ฤๅกวกัเรยีกลองใจ ใหช้ะงกัพะวกัพะวน



พรรณพฤกษา

• แม ่กด

ตน้ไมแ้ม่กดหลาก จดัวิภาคมากมลูครนั

ไมบ้า้นไมอ้ารญั วา่คละกนัส าคญัไข

ส าปะรสส าปะรสั ชีกลุดัสลดัใด

ราชดดัถดักนัไป วนักรอใหญ่หญา้ชดัมอญ



พรรณพฤกษา

• แม ่กบ

กอหญา้ตะกรบั อีกตน้มะพลบั เคียงกบัผะอบ

พดุจีบพดุจาบ ตะขาบตะขบ ตบัเตา่ผกัตบ ดาดื่นพืน้เมือง



พรรณพฤกษา

• แม่ เกย

ขึน้เกยเลยกลา่วพฤกษา อนัมีสมญา ติดตอ้งแลพอ้งกบั
เกย นบัตัง้แตอ่บเชย ไมก้ระยาเลย แลเตยทัง้สองพอ้งนาม เตยหอมอีก
ทัง้เตยหนาม มีในเขตคาม แลชายแมน่ า้ล  าคลอง 



พรรณพฤกษา

• จากนัน้กลา่วถึงพรรณมะมว่ง
• จกักลา่วพรรณมะมว่ง ท่านทัง้ปวงจงรูค้วาม มะมว่งเมืองสยาม จะนบั
นามอเนกนกั จะจดัทีจ าได ้พอคนไทยแจง้ประจกัษ ์มีหลากโดยเลส 
ลกัษณ ประเภทพรรคอ์มัพาผล พิมเสนมีดาดื่น เปนภาคพืน้ทกุต าบล 
รูจ้กัแทบทกุคน ยงัประดนพิมเสนมนั หมอนทองอกรอ่งรส หวานปรากฏ
รสสวรรค ์แมวเซามีสองพรรณ แมวเซาขาวแมวเซาด า พรวนขออีก
พรวนควาย แกว้ ๆ กลายมีประจ า ควนัเทียนแลทองค า มลอิอ่ง
ทองปลายแขน น า้ตาลปากกระบอก ขานนามออกทกุดนิแดน มะมว่ง
นายขนุแผน ปลกูเมื่อทพักลบัคืนมา



พรรณพฤกษา

• จากนัน้กลา่วถึงทเุรยีน

• จกัร  ่าพรรณทเุรยีน ช่ือเพีย้นเปลี่ยนมากสาธารณ ์ทองสกุทองยอ้ยยาน 
อีกทองหยิบยงัทองทา ทองค ากา้นตอ่ตน้ นางทองยน่ใหญ่สาขา กระปกุ
สวุรรณา กระปกุนากหลากผิวพรรณ ทเุรยีนตลบัทอง สีเรอืงรองดฉูาย
ฉนั ตลบันากผิวมนั สีนากนัน้พรรณหนึ่งมี ทเุรยีนกบแมเ่ถา้ เปนตน้เคา้
แตเ่ดมิที กบเลบ็เหยี่ยวปักษี กบเม็ดในกบก่ิงแขง



พรรณพฤกษา

• ทเุรยีนช่ือมีหลาย แยกขยายออกใหด้ ูนกัเลงเลน่ตดัพ ูเขามกัรูรู้ปพรรณ 
เพราะเขาเคยสงัเกต ผลพเูภทเหตสุ  าคญั จงึกลา้มาพนนั ชะนะกนัดว้นแม่
หมาย

• อนัเรือ่งนีไ้ม่สูมี้ประโยชนม์าก แตฉ่นัหากซกุซนก็ขวนขวาย

คิดไวเ้พื่อพอ่เล็ก ๆ เด็ก ๆ ชาย ไดอ้า่นจอ้พอสบายบนัเทาทกุข์

ดว้ยอกัษรกลอนลว้นแตช่วนอา่น ทัง้วา่ขานเคา้ขบวนชวนสนกุ

อีกเรือ่งราวกลา่วความตกตามยคุ พอแกท้กุขแ์กร้  าคาญเถิดท่านเอย



สตัวาภิธาน (พ.ศ. 2427)

ค ากลอนเร่ืองนีค้ดิ นามขนาน

เรียกสัตวาภธิาน ชือ่พร้อง

ล่อใจหมู่กุมาร มักชอบ สนุกนา

เดก็ ๆ อ่านจักต้อง ย่ัวแย้มโอฐสรวล ฯ



สตัวาภิธาน (พ.ศ. 2427)

• วา่ดว้ยสตัว ์4 ประเภท พหบุาท (มากกวา่ 4 เทา้) จตบุาท (4 เทา้) 

ทวิบาท (2 เทา้) อปาทา (สตัวเ์ลือ้ยคลาน)
อาจแบง่เป็น 2 ชนิด ถะละชา (สตัวเ์กิดบนบก) ชะละชา (สตัวเ์กิดในน า้)

อาจแบง่อีก 2 อยา่ง สตัวมี์ฟองมีไข่ สตัวไ์ม่มีฟอง

อาจแบง่อีก 2 อยา่ง สตัวมี์ปีก (ปีกแข็งแรงบนิไกล, มีปืกบนิต ่าเตีย้, มีปีก
บนิไมไ่ด)้สตัวไ์ม่มีปีก



จะกล่าวดว้ยสตัวมี์เทา้มาก

สตัว พวกหนึ่งนีช่ื้อ พหบุา ทาเอย

มี เอนกสมญา ยอกยอ้น

เทา้ เกินยิ่งจตัวา ควรนบั เรานอ

มาก จวบหมื่นแสนซอ้น สดุพน้ประมาณ

จากนัน้กลา่วถงึสตัวมี์เทา้มากจนจบ

โคลงน าสตัว ์4 เทา้แลว้เรยีงตามแมก่ กา ถึงเกย



สตัวาภิธาน (พ.ศ. 2427)

• ด าเนินเรือ่งตามมาตรตวัสะกดจากแม ่ก กา ถึง เกย

• แม ่ก กา

ปะหมูห่นผีู กรู ๆจจ๋ีู ในรูไมไ้ผ่ พะหนตูะเพา หนีเขา้ไว ๆ หนตูะเพา
ไล ่หนผีูหนีคลา

ในชลาลยั มีจระเขใ้หญ่ เนาในคหูา ตอ่ไปใตน้ า้ มีถ า้เหรา เขา้คูส่ะ
ขา สูห่ามาไป



สตัวาภิธาน (พ.ศ. 2427)

แม่ ก กก

ช่ือในแม่กก ชกัมาสาธก แยกยกวาที จตบุาทา บนัดาช่ือมี ในแม่
กกนี ้มีพอคณา

คางคกคางคาก ใหญ่เลก็หลาก ๆ มากอเนกา หนพูกุอยูรู่ ท่ีคคูนั
นา อีกนากกินปลา กายาเทา ๆ

กระรอกสีแดง สอ้นก่ิงไมแ้ฝง โจนแรงไมเ่บา คนไลว่า้วุน่ กระสนุยิง
เอา ใหญ่ ๆ เยาว ๆ เอามาทกุคน



สตัวาภิธาน

• พหบุาท

ตะบองพล าใหญ่ยง

อยูใ่นป่าดง ตวัดจุตะขาบไฟแดง

• จตบุาท

เห็นกวางกลางทุ่ง ละมั่งหมูม่งุ

กระทิงวิ่งไขว่ ค  าโองแลน่จ๋ี

รีเ่ขา้ดงไผ่ กินหญา้ไบ่ๆ ยืนเบิ่งดกูนั



สตัวาภิธาน

• ทวิบาท

นกหสัดีลงึค์ เสียงองึคะนงึในเมฆี

กายางางวงมี เหมือนกญุชรชอ้นชเูศียร

• อปาทะกา

แมงภจูบุแจง กะพงหอยแครง  หอยเสียบหอยซาย กะปกุนาง
ลม  ปากเป็ดมีสาย  หอยตาววัลาย  หอยหลอดนมสาว



ปกีระณ าพจนาดถ์

• แตง่เพื่อประกอบการสอนแบบเรยีนหลวง ในโรงเรยีนหลวง

• ตีพิมพท่ี์โรงพิมพห์ลวง พ.ศ.2422

• แตง่เป็นกลอนเพื่อใหน้กัเรยีนท่องจ ากฎเกณฑต์า่ง ๆ ของอกัขรวิธี เช่น 
การเขียนค าพอ้ง การเขียนค าไทย ค าบาลี ค  าสนัสกฤต

• แบง่เป็นขอ้ ๆ 101 ขอ้ การอธิบายแตล่ะขอ้จะเทา้ความถึงรากศพัทเ์ดิม 
ความหมาย การปรบัเอามาใชใ้นภาษาไทย การแผลงศพัท์

• น่าจะไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นต าราเกรด็ภาษาเลม่แรก



ปกีระณ าพจนาดถ์

• ค า คิดประดิดเคา้ ขนัขนั

กลอน กลา่วเลาเลศพนัธ์ พาดพอ้ง

สอน แจกแผนกปัน เปนหมวด

เดก็ นกัเรยีนอย่ารอ้ง ว่าแกลง้เกณฑส์อน ฯฯ

ค ากลอนสอนเด็กได้ ดจู  า

ไวพจนส์งัเขปค า คิดไว้

นามเรยีกปกีระณ า พจนาดถ์ แลนา

เพียรคิดเพียรคดัให้ เดก็รูร้าวรบิล ฯฯ



ปกีระณ าพจนาดถ์

พระศรสีนุทระสรอ้ย โวหาร

คิดคะตเิบาราณ เรือ่งนี ้

เปนฉบบัอกัษรสาร สอนเดก็

เฉกเช่นชมืูอชี ้ ช่องใหเ้ห็นทาง



ท่ี ๑ กาน ๖ อยา่ง น่า ๒ บรรทดั ๑๕

ท่ี ๒ ผึง้พึง่ น่า ๔ บรรทดั ๒๐

ท่ี ๓ อยูอ่ยา่ น่า๕ บรรทดั ๒

ท่ี ๔ ค ายาวค าสัน้ น่า ๕ บรรทดั ๔



ปกีระณ าพจนาดถ์

(๑) ตวัสะกดกานกานสารนสุนธ์ิ โดยยบุลหกอกัษรจงผ่อนผนั

คือ ญ ณ น ร ล ฬ ปัน กาญจนะแปลว่าทองของสยาม

ท่านเจา้เมืองกาญจนบ์รูผีูมี้นาม แหวนนีง้ามลว้นแลว้แกว้เกมกาญจน์

ขนุนางกรมช่างทองท่านรงัสฤษดิ์ พระกาญนานกิุจนามขาน

ท่ีสกดณอใหญ่ใชว้่ากาณ น่ีค าขานแต่มคธบทบาฬี

ท่านแปลวา่ตามืดเสียจกัษุ รูใ้หป้รุโปรง่บอ่นอกัษรศรี

ถึงค  าไทยจะไม่ใชก็้ตามที รูไ้วด้ีกวา่ไม่รูเ้ปนผูเ้รยีน

กานสะกดนอเลก็เดก็เดก็เอ๋ย เห็นแตเ่คยค าไทยไดใ้ชเ้ขียน

ก่ิงไมป้ระระราญกานใหเ้ตียน อสุาหเ์พียรบน่เล่าใหเ้ขา้ใจ



การสะกดตวัรอนีข้อ้ข า แปลวา่ท างานการบรรหารไข

อนัสดุแทแ้ตว่า่ท าการใดใด คงตอ้งใชร้อสะกดหมดทกุค า

ขา้ราชการอย่าขาดราชกิจ ราชการหมั่นพินิจอยา่ใหถ้ล า

ถกูเกณฑก่์อปราการดา้นประจ า จดถอ้ยค าทกุประการสารคดี

คนพิการเห็นอาการพานจะผิด ปรษิการใหเ้ปนสทิธ์ิแก่ฤๅษี

.........



(๒) อนัท่ีพึง่น า้ผึง้ทัง้สองพจน์ ตอ้งก าหนดท่ีในการจะอ่านเขียน

อยา่ใหค้ละปะปนคิดวนเวียน ถา้จะเขียนท่ีพึง่ใชต้วัพอ

ไม่ตอ้งตรไีม่ตอ้งตรกึไปฦกซึง้ เขียนน า้ผึง้รวงผึง้ใชต้วัผอ



(๓) ค าอยูอ่ยา่อยากอยา่งนัน้น าออ เอาตวัหอน าก็ไดแ้ตไ่ม่ดี

ดขูดัตาหาเหมือนน าออไม่ เพราะเช่นใชมี้ปากเปนสากษี

(๔) ค าเสียงยาวเสียงสัน้นัน้ก็มี ดงัวาทีมือเทา้ทา้วพระยา

ช่างเขาเบกิเงินตราไปหา้ชั่ง กระทะตัง้เคี่ยวกาวยาวเลขา

เกาท่ีคนัค าสัน้โดยสญัญา กา้วบาทาเกา้ยา่งถงึทางตรง

.....



ปกีระณ าพจนาดถ์
ท่ี 70 บพิตร บพิธ

อีกบพิตรบพิธคดิใหแ้น่

ดงัแบบแกไ้วเ้ป็นอยา่งอยา่ห่างเหิน

บพิตรวา่เครือ่งยินดีเป็นท่ีเพลนิ

ลว้นเป็นสิ่งท่ีเจรญิปลืม้กระมล

บรมนารถบพิตรมหิศร

ในค ากลอนกลา่วแจง้ทกุแห่งหน

ต าแหน่งใหญ่ใชน้ามเป็นมงคล



ไม่ใครพ่น้ค าบพิตรติดทกุนาม
ซึง่ใชค้  าบพิธ ธอ สะกด
พากยม์คธทา่นมาใชใ้นสยาม
แปลวา่แตง่สรา้งสมนิยมตาม
ขนานนามวดัราชบพิธ
ความวา่วดัจอมกระษัตรไดท้รงสรา้ง
น่ีตวัอยา่งชีเ้ช่นเหนสนิท
ค าท่ีแจงแจกถว้นน่ีควรคดิ
เขียนบพิธอยา่ใหผ้ิดพินิจความ



100 ค าพอ้งเสียง

หนึ่งผูเ้พียรเรยีนรูจ้งรอบคอบ
เชิงประกอบการกระวีนัน้มีหลาย
จงสนใจเรยีนแบบท่ีแยบคาย
อยา่มกัง่ายจ าทรงใหค้งทน
หนงัสือไทยท่ีท่านใชน้ัน้มีมาก
ค าหลากๆเลาเลศลว้นเหตผุล
แมน้ไมไ่ดศ้กึษาก็ท่าจน
อสุา่หข์วนขวายรูเ้ช่นภรูี



100 ค าพอ้งเสียง (แต่มีค าพอ้งรูปดว้ย)

กระบวนหนึ่งตวัเขียนไมเ่ปลี่ยนแปลก
แตอ่า่นแยกสองความตามวิถี
วดัเขมาโกฏิเขมาเคา้คดี
เพลาแก่มีใหเ้อามาเพลาเย็น
ท่ีรมิเชิงเสลาภผูาใหญ่
ลว้นกอไผ่ล  าสลา้งเสลาเห็น
หดับวกปนูใบเสมากวา่จะเป็น
น่าโฮเตนปลกูเสมาดเูพราตา



100 ค าพอ้งเสียง (แต่มีค าพอ้งรูปดว้ย)

ใครไปตดัตน้โสนท่ีคลองโสน
ตดัจนโกรน๋เหีย้นหกัเอาหนกัหนา
ปแูสมแลเขดาเขดาระงา
เป็นวาจาสองเง่ือนอยา่เฟือนทาง
จีนยิโหงโผเลน่กระเดนโหง
เสียงดงัโผงฟาดปึงดงัผงึผงั
ท่ีดงแขมเมืองแขมแลดบูาง
ทอ้งตราวางเมืองแขมแปลส าเนา



100 ค าพอ้งเสียง (แต่มีค าพอ้งรูปดว้ย)

ใครคมุเหงจีนเหงจนเซซวด
อา้ยจีนฮวดน่ีมนัเก่งคมุเหงเฃา
อยา่หวงแหนจอกแหนใหแ้ก่เรา
พอลมเพลาก็เพลาลงสายณัห์
วนัเสวกเสวกาจะมาพรอ้ม
อยา่พวงหลงลอ้มพวงปะหนนั
ท่ีบว่งสวงสวงเสทา้วเทวญั
ดนู่าพิศวงครนันกึหวั่นแด



100 ค าพอ้งเสียง (แต่มีค าพอ้งรูปดว้ย)

คนข่ีมา้บา่วพระย่ารามค าแหง

ช่ืออา้ยแดงตกมา้ท าหนา้แหง

ผอบนบัผอบทองเปนสองแคว

อ่านจงแลดคูวามตามท านอง



ปกีระณ าพจนาดถ์

• จบขอ้ 101 เป็นโคลงสอนใจเตือนสติผูเ้รยีนอีก 6 บท หนา้ 55
ความรู ้รูย้ิ่งได้ สนิศกัดิ์

เปนท่ีชนพ านกันิ์ นอบนิว้

อยา่เกียจเกลียดหน่ายรกั เรยีนต่อ เติมนา

รช็อบใช่หอบหิว้ เหน่ือยแพแ้รงโรย



วิชชาเปนเพ่ือนเลีย้ง ชีวิตร

ยามอยูเ่รอืนเมียสนิท เพ่ือนรอ้น

รา่งกายสหายติด ตามทกุ เม่ือเฮย

บญุหากเปนมิตรขอ้น เม่ือมว้ยอาสญั



ฉนัทวิภาค

• เป็นงานเรือ่งเดียวของพระยาศรสีนุทรโวหารท่ีวา่ดว้ยการประพนัธ์

• เริม่ตน้ดว้ยความรูเ้ก่ียวกบัการแตง่ฉนัท ์ไดแ้ก่ ครุ ลหุ ทีฆสระ รสัสระ 
คณะทัง้ 8 ฉนัทม์าตราพฤต ิและวรรณพฤติ

• อธิบายวา่กาพยม์าจากคมัภีรก์าพยส์ารวิลาสนีิ กาพยม์ีหลายชนิด คดั
มาแตท่ี่ไพเราะและแตง่ง่าย ไดแ้ก่ กาพยย์านีล าน า 11 กาพยฉ์บงัล าน า 
16 กาพยส์รุางคนางค ์28 กาพยห์่อโคลง

• จบดว้ยเรือ่งการอธิบายฉนัทล์นัโลง



ไวพจน์ประพนัธ์ (ร้อยกรองค ากลอน)

• เขียนเมื่อ พ.ศ.2422 ตีพิมพเ์ผยแพร ่พ.ศ.2429 โดยขนุโอวาทวรกิจ

• มีความสมัพนัธก์บัไวพจนพ์ิจารณ ์(รอ้ยแกว้) กลา่วถึงค าพอ้งเสียง
เหมือนกนั

• การจดัความรูอ้ยา่งมีระเบียบ 

• ยอมรบัในสิ่งที่ตนไมรู่ ้



ไวพจน์ประพนัธ์

พระศรีสนุทระเอือ้ เอาภาร

กอบกิจนสุาสนส์าร ศิศยซ์อ้ม

คิดกลอนกระวีการ เพลงกาพย ์ นีน้า

ไวพจนป์ระพนัธน์อ้ม นบัอา้งออกเสนอ

ไว       ไวอยา่วากเว้ วนเวียน  ยลพอ่

พจน ์   แยบแบบค าเรยีน เรยีบไว้

พิ เคราะหพ์ิครวญเพียร        พากผกู  พนัธเ์ฮย

จารณ์ จรดจาฤกให้ ถ่องถอ้ยทางแถลง



ไวพจน์ประพนัธ์

• หนึ่งผา้พา่ผนัพอ้งสองกระแส  เห็นแตใ่ชผ้า้โททกุถ่ินท่ี ตวัพา่เอกเศกใส่
ในวะจี  ใชใ้นที่ตวัหอตอ่การนัต ์ เช่นพระตราครุฑพา่หพ์ระยาศร ี สรุยิ
พา่หพ์าชีข่ีขยนั  เป็นจางวางกรมมา้มานานครนั  พา่หเ์อกนัน้ตวัหอตอ้ง
ตอ่ปลาย  หนึ่งค  าสองปองสรรปันเป็นคู ่ คือพูผู่โ้ดยแบบแยบขยาย  ผูโ้ท
ใชว้า่ผูห้ญิงแลผูช้าย  คนผูร้า้ยผูด้ีผูห้นึ่งผูใ้ด  แมลงภูพู่เ่รอืเจือกนัอยู ่ 
พระแสงทวนเทิดพูช่ไูสว  ภูก่บัพูด่รูะคนปนกนัไป  นี่ค  าใชภู้พู่ด่คูดี



ส านกัน์ิ

• ค าไทยใชป้ระจกัษ์ ไปไกลนกัจกัหลงทาง ส านกันิก็์ค  ากลาง

ไยจึงวางนิเติมปลาย

• ขอ้นีก็้เปนจน เหลือจะคน้ขอ้อธิบาย เพราะเราเกิดตอ่ภาย

หลงัแห่งท่านบญัญตัิค า



บุดาด

• บดุาดคูเ่สมียน ซึง่ใชเ้ขียนอยูอ่ตัรา ไม่ทราบตน้เดมิมา

จะเป็นพากยพ์จนอ์ะไร

• เห็นเขียนดอสกด เหมือนกบับทสามญัไทย ค าเดมินัน้ฉนัใด

รูแ้น่กระแสค า



เร่ิมจาก กอ ไวพจน์ จบท่ี ออ ไวพจน์

• ในกนัไวพจนจ์งส า เหนียกใหแ้ม่นย า  นบัค าสบิเกา้วาที

• เกียดกนัค าไทยใชม้ี อีกกรรไพรี ท่านเขียนตวักอรอหนั

• เพื่อจะใหเ้ห็นตา่งกนั สงัเกตส าคญั ในตวัอกัษรผอ่นตาม

• ค าเกศากนัตท่ี์สาม มิใช่ค  าสยาม เปนบทมคธค าตรง

• แปลวา่ตดัจกุจ านง ใชค้  าประสงค์ ในยศตระกลูเจา้นาย

• กญัญากลัยาคูห่มาย โดยบทธิบาย ทัง้สองนีแ้ปลว่านาง

• กลัยาณีหนึ่งวาจา โดยแปลกนัมา วา่นางอนังามเฉิดฉนั



บทจบ

จบ        เสรจ็สารโสลกถอ้ย ทางแถลง

กลอน    กลั่นสรรส าแดง บอ่กลา้

ไว          ๆก็ยงัแคลง คลมุเง่ือน  เงาเฮย

พจน ์      เพง่พิจารณซ์ า้ สว่างแผว้มวัมนัท์

ลพุนัสองรอ้ยสี่ สิบเอจ็

วนัเม่ือคิดส าเรจ็ เรื่องนี ้

องัคารอศัยชุเจ็ด ค ่าฝ่าย  แรมนา

เถาะเอกศกลี ้ ลว่งขอ้นเขตรฝน



พิศาลการันต์

จกัแจกจ าแนกเบือ้ง แบบบญั จมาแฮ
นามพิศาลการนัต์ เรยีบไว้
คือตวัอกัษรสรร เสรมิใส ่ ทา้ยเฮย
บอ่อ่านแตเ่ติมให้ ครบถว้นขบวนค า
พิ จิตรพิพิธถอ้ย แถลงลกัณ นีฤ้า
ศาล   เช่นศาลสงึพกั ผอ่นรู ้
กา      ละประสงคจ์กั หาง่าย  ดายนา
รนัต์ ระเบียบแบบสู้ เสาะคน้ค าขยาย



พิศาลการันต์

• บทขึน้ตน้และจบเป็นโคลง 

• แบง่เนือ้หาล าดบัตามอกัษรที่เป็นตวัการนัต ์จาก ก ถึง ห แตง่เป็นกลอน



พิศาลการันต์

• ในพวกกอการนัตป่ั์นประเภท คือบลัลงักส์งัเกตในภาษา เป็นค าพดูชาว
มคธพจนา อากชุชิตวาบลัลงักงั แปลวา่คูเ้ขา่นั่งขดัสมาธิ มารยาทอยา่ง
มนีุอินทรยีส์งั วรเจรญิกรรมฐานฌาณระวงั สตติัง้ตวัใหท้รงด ารงกาย 
ค าลลัลงักส์งัเกตเหตเุช่นนี ้ความในพระบาฬีนัน้มีหลาย ถา้จะแปลขา้ง
สยามความก็กลาย อธิบายบลัลงักว์า่นั่งนอน เหมือนขอเชิญทา่นขึน้นั่ง
บลัลงักร์ตัน ์ความก็ชดัเชิญขึน้ท่านบรรจฐรณ ์เป็นสองเง่ือนสองเงาเคา้
สนุทร จงรูผ้อ่นสองบทมคธไทย อีกค าวา่เขาวงกจ์งส าเหนียก น่ีก็เรยีก
ตามมคธก าหนดให ้วงักะแปลคดเลีย้วลดไป เช่นค าไทยเรยีกคลองมหา
วงก ์...



เปรียบเทียบพิศาลการันตใ์นแบบเรียนหลวงกบัพิศาลการันต์
(ค าประพนัธ์)

• แบบเรยีนหลวง

• (จ) การนัตมี์ตวั (จ) เติมทา้ยไมอ่า่นคือค าวา่ ใจฉกรรจ ์พลสกรรจ์

• พิศาลการนัต์

• (จ) ค าตวัจอสอ่ทา้ยทณัฑฆาฎ เห็นฉลาดเหลือกวา่ปัญญาฉนั มีสองค า 
ตน้พลฉกรรจ ์กบัฉกาจใจฉกรรจจ์ะเก่ียงงอน ฉกรรจภ์าษาอะไรมิได้
ทราบ รูอ้ยาบ ๆ ตามบรุาณสารนสุร ท่านใช ้จอ การนัตส์รรสนุทร จึ่งคดิ
กลอนสอนนกัเรยีนใหเ้พียรจ า (จบจอการนัต)์



พิศาลการันต์

• (ข) ค าท่ีเพิ่มตวัขอก็พอนบั  มีประมาณเจ็ดศบัทท์่านจดัสรร  คือเกิด
ทกุขท์กุขย์ากล าบากครนั  ตอ้งไภยยนัทกุขโ์ศกโรครนัท า  สนุกัขนี์ช้่างไม่
มีตระกลูตดิ  ท าสนิทเลียพลามลามถล า  เขียนสนุกัขน่ี์ตวัขอสอ่ทา้ยค า  
เป็นที่ส  าเหนียกบทพจมาน......วิโมกข์ ปาโมกข์ ปาฏโิมกข์ พิโมกข์
หอยสงัข์ แตรสงัข ์ ศรสีงัข ์ 



พิศาลการันต์

• จบขบวนเขบ็จเบือ้ง แบบบรรณ์

กลอนพิศาลการนัต์ เรือ่งนี ้

จดัแจงแบง่ปนูปัน เป็นหมวด  ไวน้า

เผยแผพ่จนพ์ากยล์ี ้ ลบัอา้งออกแถลง



อุไภยพจน์

• หนงัสือเสรมิความรูว้า่ดว้ยค าคลา้ยคลงึกนั (ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง)

• แตง่เป็นกลอน 

• จบดว้ยค าทาย ส าหรบัอาจารยถ์ามศษิย ์แบบหดัอา่นทาน



อุไภยพจน์
จุดมุ่งหมายการแต่ง

จะคิดค าท าคูไ่วด้เูลน่ เพื่อไวเ้ช่นแบบอยา่งทางอกัษร

พอเดก็ไดรู้ก้  าหนดพจนส์นุทร เป็นค ากลอนจ างา่ยสบายดี

เป็นค าลอ่ลอ้เลียนเขียนไวม้าก จดัวิภาคคิดกระบวนไวถ้ว้นถ่ี

แมน้เด็กใดไม่สูเ้ขลาทัง้เชาวมี์ จะรูด้ีดว้ยกระหนกัส านกันิค์รู



อุไภยพจน์

ขา้ไดเ้ช่านาวาใหค้า่เช่า รมิศาลเจา้เจ๊กบา้มนัฆ่าหมู

ก าไวม้ั่นแลว้ไมท่  าก ามข์องกู จะทนสูบ้าปกรรมไปท าไม

แมน้คิดถึงทกุขย์ากไมอ่ยากหยิ่ง ฝงูคา่งลิงจบัเจา้ขา้งเขาใหญ่

ถา้จะเดินไปทา่ชลาไลย์ กา้วไว ๆ เกา้วาถงึทา่เตียน

ไปเบือ้งน่าเนือ้เยน็คงเหน็หนา้ เก็บลกูหวา้ไยมาวา่เราน่าเหียน

ยา่แก่อยูปู่่ แก่มาจนหญา้เกรียน ถา้จะตกปลาตะเพียนตอ้งเพียรดู



อุไภยพจน์

ดโูสภณพวกหาพลพหลหาญ ผูไ้ดฌ้านเช่ียวชาญการทกุเรือ่ง

เป็นแก่นสารราชสาสน์ทกุบา้นเมือง วิโรจเรอืงไพโรจพิโรธใคร

เอาขวดอดัของแขกมาแลกอฐั เป็นยามขดัโสฬศไมล่ดได้

พระทรงธรรมภ์าคทณัฑใ์นทนัใด      ตอ้งปรบัไหมราชทณัฑโ์ดยสตัยธ์รรม์



ค าทายอุไภยพจน์

• ส าหรับอาจาริยจ์ะไดท้ายสอบ ดูวา่ศิศยจ์ะจ าเน้ือความของค านั้นไดฦ้ๅไม่ 
วิธีท่ีจะทายนั้น ใหอ้าจายถ์ามศิศยเ์หมือนหน่ึงค าวา่ ค่า แปลใจความวา่
กระไร ศิศยต์อ้งตอบวา่ ค่า ค คิด ค  าน้ีใชใ้นค าวา่ ค่าจา้ง ค่านา ค่าเช่า เป็น
ตน้ดงัน้ี แลค าอ่ืนๆนอกจากนั้นกใ็หท้ายเช่นกนั

• ขา้ หญา้ ไสย
• ค่า เพียน ทุกข์
• ฆ่า เพียร ทุก



แบบหดัทานอุไภยพจน์

• ส าหรับอาจาริยจ์ะไดส้อนศิศยว์า่ จะจ าตวัไดฦ้ๅไม่ วิธีท่ีจะใชน้ั้น
อาจาริยต์อ้งใหศิ้ศยอ่์านแลว้ติตวัผดิอยูใ่นนั้น

ขา้พเจา้ไดต้ดัสินความค่าเช่าเรือใหแ้ก่โจทย ์จ าเลยคิดจะฆ่าโจทย ์
พอเห็นเดินมา กก็ ามห์มดัตรงเขา้ชกโจทย ์จนถึงแก่ความตาย ก านั้น
ติดตามทนั ไปเกิดเป็นค่างอยูท่ี่ค่างภูเขา ฆ่างนั้นท่าเห็นคนเดินมาท่ีถ ้าน ้ า
ริมเขานั้นแลว้ กอ็อกเดินเกา้สกดัไปประมาณกา้ววา บุรุษผูน้ั้นเห็นน่า
ฆ่างน่ากลวักว็ิ่งกลบัมา แอบอยูท่ี่กอยา่



นิติสารสาธก

• เนือ้ความแบง่เป็น 2 ตอน

• ตอนแรก พระยาศรสีนุทรโวหารประพนัธ์

• ตอนสอง หมอ่มราชวงศห์นเูรยีบเรยีง

• นิตสิารสาธกเป็นบทสรุปของมลูบทบรรพกิจและวาหนิติน์ิกร

• ตอนทา้ยสอนกบั แก่ แต ่ตอ่ ก่อ (หนา้ 174)



นิติสารสาธก

• อะนสุนธ์ิสืบเรือ่งเน่ืองนกุรม เริม่ศกึษาในต าราบรรพกิจ ใหเ้จนจิตรทีละ
นอ้ยคอ่ยประสม คงจะเปรือ่งปรชีาอยา่ปรารม จงนิยมจ าเคา้ส าเนา
กลอน กมุารามาเรยีนในโรงหลวง สิน้ทัง้ปวงอสุาหจ์ าจ่ะพร  ่าสอน ท่ี
เรยีนรู ้รูใ้หแ้ทจ้งแน่นอน จะไดผ้อ่นผนัเพียรเรยีนตอ่ไป......



นิติสารสาธก

• อยา่เกียจครา้นการเรยีนเรง่อสุา่ห์ มีวิชาเหมือนมีทรพัยอ์ยูน่บัแสน

จะตกถ่ินถานใดคงไม่แคลน ถึงคบัแคน้ก็พอยงัประทงัตน

อนัความรูรู้ก้ระจ่างแตอ่ยา่งเดียว แตใ่หเ้ช่ียวชาญเถิดคงเกิดผล

อาจจะชกัเชิดชฟูสูกนธ์ ถึงคนจนพงษไ์พรค่งไดด้ี

เกิดเป็นชายชาวสยามตามวไิสย หนงัสือไทยก็ไม่รูด้บูดัศรี

ตอ้งรบัอายขายหนา้ทัง้ตาปี ถึงผูด้ีก็คงดอ้ยถอยตระกลู



นิติสารสาธก

• จะต ่าเตีย้เสียช่ือวา่โฉดชา้ จะชกัพายศลาภใหส้าบสญู

ทัง้ขายหนา้ญาตวิงษพ์งษป์ระยรู จะเพิ่มพนูตฉิินค านินทา

หนึ่งหนงัสือฤๅต าหรบัฉบบับท เปนของลว้นควรจดจ าศกึษา

บดิาปู่ สูเ้สาะสะสมมา หวงัใหบ้ตุรนดัดาไดร้  ่าเรยีน



นิติสารสาธก น.12-13

• มลูบทบรรพกิจ

• อกัษรสงู ข        ค  าตายผนัได ้4 ตวั ข ขึ ขุ ขะ

ข่

ข้

• อกัษรกลาง  ที่แยกออกเป็นแม ่ก กา ผนัดว้ยไม ้่่่้  ่  ่

ตวัหน่ึงเป็น 5 ค า เวน้แต่ กิ กึ ก ุกะ ค าตายนั้นไม่ได้



นิติสารสาธก

• อกัษรสงูผนัสามตามต าหรบั

ไมเ้อกกบัโทชกัตระหนกัเสียง

คือวา่ ข ข่ ข้ ตอ่ๆเคียง

เวน้แตเ่สียงสัน้สี่ท่ีค  าตาย

คือ ขิ ขึ ขุ ขะ รศัสะแท้

จะผนัแปรก็ไมเ่คลื่อนเลื่อนขยาย

เหมือนสตัวน่ิ์งกลิ่งทอดเม่ือวอดวาย

อนัค าตายเช่นกนัฉะนัน้จรงิ

อกัษรกลางทางผนันัน้เปนหา้

เอก โท ตร ีจตัวา ครบทกุสิ่ง

ก ก่ ก้ ก๊ ก๋ พออา้งอิง

ตอ้งงดทิง้สี่ค  า เช่นร  าพรรณ



นิติสารสาธก

• เมื่อสะกดมาตราไดค้ลอ่งแคลว่แลว้ก็เรยีนวิธีนบัสงัขยา มาตรา ชั่ง ตวง 
วดั การนบัวนัเดือนปีแบบไทย ทิศและค าที่ใชไ้มม้ลาย



นิติสารสาธก

• เมื่อแคลว่คลอ่งคดิอ่านช านาญนบั  ไดเ้สรจ็สรรพโดยวิธีสงัขยา  แลว้จึ่ง
เพียรเรยีนนบัอยา่งอ่ืนมา  ท่านจดัวา่สามอยา่งทางประมาณ คอืนบัวดั
สดัตวงถ่วงตาชั่ง  นบัวดัตัง้แตโ่ยชนโ์ดยวิดถาร จนประมาณดูเูทียบทาน
ท่านจดัการวดันบัล าดบัมี นบัดว้ยตวงตัง้แตเ่กวียนเวียนถดัถอย จนถึง
รอ้ยเม็ดเขา้เลา่ตามท่ี นบัดว้ยชั่งตัง้แตภ่ารามี ไมท่วลีดต ่าร  ่าลงไป 
จนถึงสองเมลด็เขา้เปนท่ีสดุ เปนบรุุษยเ์รยีนต าราภาษาไสย จงรูปี้รู ้
เดือนอยา่เคลื่อนไคล ฤดใูดโดยนบัล าดบัเดือน หนึ่งแปดทิศคิดปันให้
สนัทดั ตามท่ีจดัเปนต าราอย่าเลื่อนเป้ือน ท่านไขค าจ าใหแ้น่อย่าแช
เชือน แลว้จึ่งเลื่อนเลา่ค าไมม้ลาย......



นิติสารสาธก น.25

จบมลูบทเบือ้ง แบบสอน

คิดกลั่นสรรเปนกลอน กลา่วอา้ง

ชกัฉายถ่ายเทียบถอน ทางเรือ่ง เรยีงแฮ

ใดพรอ่งใดขาดบา้ง ปราชญต์อ้งเติมเสรมิ ฯฯะ



นิติสารสาธก 

• วาหนิติน์ิกร กลา่วถึงการผนัอกัษรสงู ตวั ฉ น าตวั ง แจกดงันี ้
– ฉง ฉงา ฉงิ ฉงึ ฉงุ ฉงู เฉง ฉแง ไฉง โฉง.....   ฉงอน



นิติสารสาธก

แบบยบุลบทตน้นัน้วา่ยอ่
คือตวัขอ น า งอ ก็น าได้
แต ่ก กา จน เกย แจกเรยีงไป
คิดคน้ภาษาไทยไมไ่ดค้วาม
ตวั ฉอ น าตวั งอ ท่ีตอ่ถดั
คิดตรวจจดัค าใชไ้วไ้ดส้าม
คือฉงน และ ฉงาย ฉงอ้นงาม
ล าดบัตามแตง่ยอ่ขอ้ยบุล



นิติสารสาธก

จบวาหนิติถ์อ้ย ทางแถลง

กลา่วกลั่นสรรกลอนแจง แจกไว้

ค  าใดพรอ่งเฝือแฝง เฟือนฟ่ัน อยูน่า

ปราชญช์่วยเสรมิเติมให้ หากตอ้งตามขบวน ฯฯะ



นิติสารสาธก

• ม.ร.ว.หนแูตง่ตอ่เทียบเคียงอกัษรประโยค

ขา้บาทบรมนารถเจา้ จอมบู เรศรเ์ฮย

หมอ่มราชวงษห์นู ช่ือชี ้

หวงัฉลองพระเดชภู ธร ราช

เพียรคดิกลอนเรือ่งนี ้ นอ้มเกลา้ทลูถวาย ฯฯ



นิติสารสาธก

• กลอนเทียบค าใชใ้นอกัษรประโยค ฯฯ

• อกัษรสงูน าถว้นจ านวนนบั สบิเอ็ดสบัทส์รรแสรง้แถลงไข

ในต าราวาหนิติท์่านคดิไว้ ไม่ภอภาไทยท่ีใชก้นั

จึ่งคดิแบบท่ีสามตามประสงค์ มีนามตรงวา่อกัษรประโยคสรร

คืออกัษรสองเคียงควบเรยีงกนั บอกส าคญัสมญาโดยอาการ

เหมือนเกลา เกลีย้ง กลม กลอ่ม แกลม้ กลอ้ม กรว้ม

สระรว่มพรอ้มเพรยีงส าเนียงขาน



นิติสารสาธก

จะจ ากดัคดัชีว้ิธีควบ
สรุปรวบตวัหนา้มาแถลง
คือ ก จ ต ป ตอ่ แสดง
ค ท พ ประจบประแจงครบเจ็ดค า
พวกกลางสี่ ต  ่าสาม ตามต าหรบั
ท่านบงัคบัเปนตวัน่าอตุสา่หส์  า
เหนียกจงแทแ้นใ่จใหแ้ม่นย า
อยา่พลาดพล า้เลือกแตล่ว้นท่ีควรเคียง



นิติสารสาธก

หนึ่ง รอ ลอ วอ นีช้อบประกอบทา้ย
แตล่ะตวัเรยีงรายเปนปลายเสียง
จกัประกอบชอบใชใ้นส าเนียง
ส าหรบัเคียงควบหลงัทัง้เจ็ดกอง
ผสมแจกแยกออกตามสระ
ส าเนียงจะแจ่มชดัไม่ขดัขอ้ง
แต ่ก กา จน เกอยนิกรปอง
แลท านองผนัใชใ้นขบวน



นิติสารสาธก

สิน้นสุนธ์ิกลกลอนอกัษรประโยค ฉายโฉลกแบบบรรพป์ระพนัธส์าร
เปนล าน าค ากลอนสอนกมุาร พอไวอ้า่นรูเ้รือ่งเรอืงปัญญา
หมอ่มราชวงษห์นผููน้ิพนธ์ิพจน์ ในบอ่นบทท่ีสามตามเลขา
ใช่เชือ้ชาตปิราชญเ์ปรือ่งเรอืงปรชีา ยงัเขินขดัวจันาไมถ่าวร
พึง่แรกเริม่เพิ่มเพียรร  ่าเรยีนรกั ในส านกันิห์ลวงสารประเสรฐิสอน
พอทราบพจนบ์ทฟัดส าผศักลอน แตห่ากรอ้นอยากร  ่าขึน้ท าลอง
แมน้พลาดพลัง้เพีย้นพจนท่ี์บทใหน ปราชญจ์งไดโ้ปรดเฉลิมฉลองให้
เพราพริง้ล  าน าในท านอง โปรดอยา่ปองตฉิินดว้ยหมิ่นเอย ฯฯ



นิติสารสาธก

• จบดว้ยการสอนค า กบั แก่ แด ่ตอ่ แด ่แล ใน ยอ่ม ใช ้ส  าหรบั กอบ (ค า
สงู)

กับแก่แตต่อ่ตัง้             เตมิสาร

สาธกนิทศันส์ถาน              ทอ่นทา้ย

ส าหรับส ่าโกมาร                 มักหม่ัน จ าพอ

รีบเร่งเรียนอย่าร้าย              เรศร้างส่ังสมซะ



นิติสารสาธก

• นิตสิารสาธกแตง่ตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 6 หนา้175

• พระจอมจนัโลงหลา้สยามิศร์ บาทบพิตรพ์ระบรเมนทรมหา

มกฏุเกลา้ราษฎรประชา พระกรุณาแผ่เน่ืองอยูเ่นืองนอง 

หวงัจะไหเ้ขียนอา่นช านาญพจน ์ ใหถ้กูบทแบบระบลิสิน้ทัง้ผอง

ทรงประกาศราชบญัญตัิจดัละบอง ตามท านองวาทีท่ีมีจรงิ....



สงัโยคพิธานแปล

• เป็นแบบเรยีนท่ีใชคู้ก่บัสงัโยคพิธาน เป็นการขยายความหมายของศพัท์
ในสงัโยคพิธาน



สงัโยคพิธาน

• ตวั (ฬ) สะกดเหมือนค าเหลา่นี ้

จกัรวาล จกัรพาฬ พระกาฬ แกว้ประพาฬ กาหฬ เกาะสงิหฬ พวก
ทมิฬ...........



สงัโยคพิธานแปล

• จกัรวาฬ วงเหมือนกงจกัร์ เกาะสงิหฬ เกาะลงักา

• จกัรพาฬ วงเหมือนกงจกัร์ พวกทมิฬ         พวกหยาบดรุา้ย

• พระกาฬ เทวดาศี กายด า    ใจทมิฬ            ใจหยาบ  ใจดรุา้ย

• แกว้ประพาฬ แกว้สีแดง         กาฬปักษ ์ ขา้งแรม 



อนนัตวิภาค

• แบบเรยีนภาษาไทย ส าหรบัเดก็เมื่อรอ้ยกวา่ปีมาแลว้ ผูแ้ตง่ คือ         
พระยาศรสีนุทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) น่าจะจดัพิมพใ์นปี พ.ศ.
๒๓๖๕-๒๔๓๔ สอนเก่ียวกบัการอธิบายศพัทต์า่งๆ เช่น ค าไทยแผลง 
ค าเขมรแผลง ค าชวา ค าบาลีเทียบสนัสกฤต และความหมาย 
นอกจากนัน้ยงัมีค  าอธิบายช่ือ วนั เดือน ปี เป็นภาษามคธ



อนนัตวิภาค

• เป็นงานนิพนธท่ี์ตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งสงู ดงัโคลงตน้เรือ่ง
คิดคดัจดัเลศลว้น หลายหลาก

ช่ืออนนัตวิภาค พจนเ์พีย้น
รวบรวมสดุล าบาก ระเบียบบท  นีน้า
ค าท่ีลบัมิดเมีย้น มากถอ้ยถ่องแถลง

ค าแผลงแจงจดัขอ้ ขานไข
สามหมวดมากมีใน เรือ่งนี ้
ก าพชุมคธไทย ทานเทียบ   กนันา
ใครรกัจกัช่วยชี ้ เชิดอา้งอยา่งเห็น



อนนัตวิภาค

• เริม่จากอธิบายถึงค าภาษาตา่งๆท่ีมีในไทยวา่ กลุบตุรควรรูพ้ากย ์8 
ประการ สยามพากย ์กมัพชุพากย ์ชวาพากย ์มคธพากย ์หรภิญุไชย
พากย ์สงัสกฤษฎพากย ์สงิหฬพากย ์ตเลงพากย ์ภกุามพากย ์ ใน
หนงัสือโบราณก็ไมค่อ่ยมีใชแ้ตน่บัไว ้ ตอ่มามี        อิงคลศิพากย ์ให้
ความส าคญักบัมคธพากยม์าก เม่ือมีค าเหลา่นีเ้ขา้มาใชจ้ึงมีการแผลง
ศพัท์

• สยามพากย ์– ค าสงู ค าต ่า  ค  าหยาบ ค าละเอียด ค าละเมียด ค า
คะนอง ค าแผลง



อนันตวิภาค
แล พากย ์ประการ นัน้ ท่ี  ๑ คือ สยาม พากย ์ท่ี  ๒ กมัพชุ พากย ์

ท่ี  ๓ ชวา พากย ์ท่ี  ๔ มคธ พากย ์  ท่ี  ๕ หรภิญุไชย พากย ์ท่ี ๖ 
สงัสกฤษฎ พากย ์ท่ี  ๗ สิงหฬ พากย ์ท่ี  ๘  ตเลง พากษ์ กบั ภกุาม 
พากย ์ท่านจดัไวใ้ชม้าแตโ่บราณ เพียง  ๘ ประการ เท่านัน้ พากษ์ ท่ี ๗ 
ท่ี๘  ถึงในหนงัสือโบราณ ก็ไม่ใครจ่ะเห็นใช ้เปนแตน่บัเขา้ไว ้ พอครบ ๘ 
เท่านัน้ แต ่ให ้กลุบตุร์ ก าหนด รู ้วา่ มคธ พากษ์ เปน พากษ์ ส  าคญั 
กวา่ พากษ์ อ่ืนๆ  ดว้ย เปน ภาษากลาง แล เปน ท่ี นบั ถือ ของ คน 
หลาย ชาติ์ หลาย ภาษา ดว้ย กนั ควร จะ ศกึษาใหรู้ไ้วม้ากๆ จะได ้เปน
เครือ่ง บ ารุง ปัญญา



อนันตวภิาค

จกั จดั คดั แจก เคา้ ค า สยาม พากษ์ เฮย

ปนู เก่า ปนู ใหม ่ความ เน่ือง ถอ้ย

ค า ตรง อิก แผลง ตาม สงัสกฤษฎ

เฉก เช่น อาภรณ ์นอ้ย เสียบไวใ้น กรรณ์

ค าแผลงนัน้มี อยู ่๓ สฐาน คือ  ค าสยามพากษ์ ค าก าพชุพากษ์
ค ามคธ พากษ์



อนันตวภิาค

ค าสยามพากษ์ แผลง 

ไกร                               จรูญ 

วา่ ยิ่ง                                         วา่รุง่เรอืง

ก าไร                              จ ารูญ

ขลงั                               เจรจา

วา่ แรง           จ านนัจา                    วา่พดู

ก าลงั                              จรรจา



อนนัตวิภาค

อนึ่งค  าสยามตรง ๆ มิใช่ค  าแผลง  เปนแตค่  าพดูของคนบรูาณยคุก่อน ๆ   
เพราะค าพดูนัน้แปลงเปลี่ยนไปตามยคุตามคราวค าบรูาณ ดว้ยค าพดู
ภาษาไทยนี ้ มกัมี ค  าลาว ค าเขมร ค ามคธ  ปะปนกนัเป็นอนัมาก

ยง                                                               ขา้

อาจ                  วา่  กลา้           เผือ      วา่  

ทาญ ฉนั



อนนัตวิภาค

• อนึ่ง  ค  าเดียว ลงมะ อพัภาสะ  ขา้งน่าเปนสองค าขึน้

เลื่อย    ลา้           ลกั             ลาก          ลน่

ดจุค าวา่                                                                             มลงั มเลือง

มเลื่อย มลา้         มลกั          มลาก        มลน่



อนนัตวภิาค
ค าเหลา่นีท้่านมกัใชใ้นโคลงฉนัทโ์ดยมาก  ควรจะตอ้งรูไ้ว ้

พอเปนเครือ่งเรอืงปัญญาดีกวา่ไมรู่ ้ ดจุค าโคลงสภุาษิตสอนไวว้่า 

ความรูรู้ย้ิ่งได้ สนิศกัดิ์

เปนท่ีชนพ านกั นอบนิว้

อยา่เกียจเกลียดหน่ายรกั เรยีน ตอ่ เติม นา

รูช้อบใช่หอบหิว้ เหมือนแพ ้แรงโรย 

จดัค าสยามพากยท่ี์ควรใช้ นค าฦกค าเลอียดตามปนูเก่า

ปนูใหม ่ จบเท่านี ้ แตนี่จ้ะแจกค าก าพชุพากตอ่ไป 



อนนัตวิภาค

• ก าพชุพากยแ์ผลง 

กราญ วา่ ลาด ชือ วา่ เจ็บ

ก าราญ ช างือ

คลั วา่ เฝา้

ค านลั

ขะเดา วา่ รอ้น

ก าเดา         



อนนัตวิภาค

• ค าชวาพากย์

การะบหุนิง วา่ ดอกแกว้

ตนัหยง วา่ ดอกพิกลุ

จินตะหรา วา่ ฉลาด

ระเดน่ วา่ เจา้ฟา้



อนนัตวิภาค
ค าชวาชกัมาไว ้  พอแทรกใชใ้นค ากลอนกาพยโ์คลงเท่านี ้ตอ่ไปจะวา่
ดว้ยราชภาษา ราชาศพัท ์ ท่ีใชส้  าหรบัราชตระกลู  ราชภาษาท่ีเรยีกวา่
ราชาศพัท ์ ส  าหรบัผูซ้ึง่จะท าราชการจะไดก้ราบทลูพระเจา้อยูห่วั อยา่
ใหพ้ลัง้พลาด  ในท่ีจะกราบทลูพระกรุณา  แลจะแตง่โคลงฉนัทก์าพย์
กลอน  จะไดใ้ชค้  าใหส้งูสมความ  แลราชภาษาราชาศพัทน์ัน้  แบบมี
ดงันี ้

พระเศียร                 พระเมาฬี วา่ จกุ       พระสธุารศ วา่ น า้เสวย

วา่ หวั     พระจธุามะณี วา่ ป่ิน        พระเขนย    วา่ หมอนหนนุ

พระเจา้                  พระวิสตูร์ วา่ มุง้        พระภาคนิยั วา่ หลาน



อนนัตวิภาค

• หมวดค าราชาศพัท ์พระเศียร พระเจา้ วา่ หวั

• พระเกศา พระศก พระเกษ วา่ผม....

• ค าหยาบ ค าผวนไมใ่หก้ราบทลู ถา้จ าเป็นก็เลี่ยง เช่น น.102

ผกับุง้ ผกัทอดยอด ปลาไหล ปลายาว

ผกัตบ ผกัสามหาว ปลารา้ ปลามจัฉะ

ถั่งงอก ถั่วเพาะ ฟักทอง ฟักเหลือง



อนนัตวิภาค
อนึ่งใหร้ะวงัค  าผวนกลบัเปนค าหยาบ มีอยูห่ลายค า เจ็ดกบั ตว้ยอ ควบ
กนัไมไ่ด ้ เจ็ดอยา่ง ใหว้า่เจ็ดประการ เจ็ดโยชน ์ใหว้า่ ๒๘๐๐ เสน้ 
คลองเจ็ดแยก ใหว้า่เจ็ดแคว ทางเจ็ดแยก ใหว้า่ทางเจ็ดต าบล ค าแปด
ควบกบัตวัตอไมไ่ดส้ารพดัสตัว ์๘ ตวั ใหว้า่ ๔ คู ่ไม ้๘ ตน้ ใหว้า่แต ่๘ 
ฤาษี ๘ ตน ใหว้า่ฤาษี ๘ รูป ค าท่ี

บอก                                          ถอ

มีสระออก เหมือน ค าวา่                     เปนตน้ ควบกบัตวั

หอก                                           ทอ

ไม่ได ้ค าวา่ควรควบกบัดว้ยไมไ่ด ้



อนนัตวิภาค
• ทา้ยหนงัสือวา่ดว้ยการรวบรวมค าบาลีสนัสกฤตท่ีมีใชท้ั่วไปใน
ภาษาไทยจดัเป็นหมวดหมู่

• 11 ค านีว้า่ ภเูขา

บพัพตะ  บรรพต  ไศล  นคะ ศีลจุย ศิขร  สงิขร  ภผูา  ผา  ดอยยพนม

• 12 ค านีว้า่ น า้

อาโป  วาร ี อทุะกะ  กะ  ทะกะ  สนิธุ์ อมัพ ุ อาบพ ุ โดย  ทกึ  ตกึ  สลลิะ



อนนัตวิภาค

เรยีกคณุบิดามารดาโดยคณุนามมี ๔

บพุเทว ท่านผูป้ระเสรฐิเกิดก่อน

บพุการี ท่านผูป้ระกอบในเราก่อน

บพุพาจารยิ์ ท่านผูเ้ปนอาจารยิก่์อน 

มหาพรหม ท่านผูมี้จิตรเ์มตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา  



สยามสาธก

• เป็นพจนานกุรมภาษาบาลี ฉบบัยอ่ รวบรวมค าบาลีท่ีใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายเป็นค าสามญั และศพัทส์งูที่น  ามาใชเ้ป็นราชาศพัท ์แบง่เป็น
หมวดๆ เริม่จากหมวด อ

• อกตญฺญู วา่ เปนคนอกตญัญู

• อกฺขร วา่ เขียนอกัษร

• องฺค วา่ พระองค์

• อจฺฉรยิ วา่ น่าอศัจรรยจรงิๆ

• อชฺฌาสยั วา่ อธัยาไศรย



วรรณสาทิศ

• รวบรวมศพัทภ์าษาบาลีคลา้ยสยามสาธก แตต่า่งตรงท่ีค าท่ีรวบรวมจะเป็น
ศพัทบ์าลีท่ีมีเสียงคลา้ยคลงึกนั จดัเป็นหมวด อกัษร 

• หมวด อ
อลส วา่ เกียจครา้น
อนลส วา่ ไม่เกียจครา้น
อล วา่ พอ ว่าควร วา่อาจ
อลฺล  วา่ สด วา่ชุ่ม
อลาต วา่ ดุน้ไฟ
นลาต วา่ หนา้ผาก


