
วรรณกรรมสมยัสุโขทยั



นางนพมาศ  ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์  เรวดนีพมาศ

• ลกัษณะค าประพนัธ์ :

- ร้อยแกว้ - กลอน
- โคลงส่ีสุภาพ

นพมาศนามแม่น้ี เดิมมา
โปรดเปล่ียนศรีจุฬา ลกัษณ์ล ้า
อุดดมเลิศปรีชา ชาญยิง่ นแม่
หญิงภพใดจกัก ้า กวา่น้ีฤๅมี



นางนพมาศ  ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์  เรวดนีพมาศ

ผู้แต่ง: นางนพมาศ  
- เกิดในตระกลูพราหมณ์
- บิดาช่ือโชติรัตน์  รับราชการในต าแหน่งพระศรีมโหสถ

- มารดาช่ือนางเรวดี
- นางนพมาศเจริญดว้ย  รูปสมบัต ิ ปัญญาสมบัต ิ ทรัพย์สมบัติ
- เป็นสนมเอกของพระร่วงในต าแหน่งทา้วศรีจุฬาลกัษณ์



• นางนพมาศ เป็นหนังสือทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัผู้แต่งและสมัยที่แต่ง  ตาม
ขอ้ความในเร่ืองกล่าววา่ผูแ้ต่งคือ “นางนพมาศ”
• แต่จากค าน าของหนงัสือกล่าววา่ สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงมีความเห็นวา่ หนงัสือเร่ืองน้ีมีโวหารใหม่และมีขอ้ความใหม่ๆ             
หลายตอนคงจะแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างรัชกาลที่ 2 กบั รัชกาลที่ 3 
ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   กท็รงมีพระราชด าริเช่นนั้น 

นางนพมาศ  ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์  เรวดนีพมาศ



• พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระบรมราชาธิบายเพ่ิมเติม
อีกวา่ 

“เร่ืองเดิมเขาคงจะมีอยูบ่า้ง แต่ทวา่บกพร่องขาดหายไป  จึงไดมี้ผูน้ ามา  
แต่งใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยตั้งใจจะปฏิสงัขรณ์ใหเ้รียบร้อย แต่เน่ืองจาก
ผูแ้ต่งใหม่มิไดถื้อเอาความจริงเทจ็ในพงศาวดารเป็นส าคญั   แต่งแต่จะให้
ไพเราะเพราะพร้ิงตามความรู้ท่ีตนมีอยูใ่นเวลานั้น เร่ืองหนงัสือจึงวิปลาสไป”

นางนพมาศ  ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์  เรวดนีพมาศ



เน้ือเร่ืองนางนพมาศ

• เร่ิมตน้ดว้ยนางนพมาศกล่าวถึงมนุษยชาติและภาษาต่างๆ มีตอนหน่ึง
กล่าวถึงมะริกนัภาษา ซ่ึงนับว่าเป็นเร่ืองใหม่ ยงัไม่เกดิมขีึน้ในสมยัสุโขทยั

• ต่อมากล่าวถึงการแบ่งอาณาเขตในชมพทูวีปและสรรเสริญพระเกยีรติยศ
สมเดจ็พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทยั 

• กล่าวถึงตระกลูต่างๆ ทั้งทางฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน



• ฝ่ายทหารมี 4 ตระกลู คือ ทหารบก  ทหารเรือ  ทหารชา้ง และทหารมา้
• ฝ่ายพลเรือนมี  4 ตระกลู คือ พราหมณ์  เศรษฐี  พอ่คา้  ชาวนา 
• มีการพรรณนาถึงลทัธิศาสนาต่าง ๆ ท่ีนบัถือกนัในสุโขทยั
• กล่าวถึงสถานท่ีต่างๆ ท่ีเมืองสุโขทยั มีตอนหน่ึงกล่าวถึงโรงปืนใหญ่   
หนักร้อยหาบ สองร้อยหาบ ซ่ึงในสมยัสุโขทยัยงัไม่มปืีนใหญ่ใช้

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



• กล่าวถึงจรรยาของสมเดจ็พระร่วงเจา้ในดา้นการท านุบ ารุงพทุธศาสนา
• เล่าถึงประวตัินางนพมาศก่อนเป็นพระสนมของพระร่วงเจา้วา่ บิดามารดา
เป็นตระกลูพราหมณ์ 

• บิดาช่ือโชติรัตน์ มีต าแหน่งเป็นศรีมโหสถ มารดาช่ือ เรวดี
• นางนพมาศไดร้ ่ าเรียนสรรพวชิาการทั้งมวลตั้งแต่อายไุด ้7 ขวบ จนอายไุด ้

15 ปี นบัไดว้า่เป็นสตรีนกัปราชญฉ์ลาดรู้คดีโลกคดีธรรม

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



• นางนพมาศยงัเป็นสตรีท่ีบริบูรณ์ดว้ยสมบติัทั้ง 3 คือ รูปสมบัติ ปัญญา
สมบัติ  และทรัพย์สมบัติ จนไดมี้นกัเลงขบัผูห้น่ึงขบัเพลงสรรเสริญยอ
พระเกียรตินางนพมาศข้ึน ความวา่

พระศรีมโหสถ ยศกมเลศครรไลหงส์
มีธิดาประเสริฐเฉิดโฉมยง ช่ืออนงคน์พมาศวิลาสลกัษณ์
ละไมละม่อมพร้อมพร้ิงยิง่นารี จ าเริญศรีสมบูรณ์ประยรูศกัด์ิ
เน้ือเหลืองเล่ห์ทองผอ่งผวิพกัตร์    เป็นท่ีรักดงัดวงจิตบิดรเอย ฯ

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



โฉมนวลนพมาศ เป็นนกัปราชญฉ์ลาดดว้ยบิดาสอน
ช่างกล่าวถอ้ยมธุรสบทกลอน ถวายพรพรรณนาพระพทุธคุณ
สารพดัจะพึงใจไปครบส่ิง เป็นยอดหญิงยิง่ธิดาทุกหม่ืนขนุ
แต่ก่อนปางสร้างกศุลผลบุญ มาเก้ือหนุนใหง้ามวไิลเอย ฯ

ดวงดอกอุทุมพร ทัว่นครหายากฉนัใดไฉน
จะหาสารศรีเศวตในแดนไตร ยากจะไดด้ัง่ประสงคท่ี์จงจินต์
จะหานางกลัยาณีนารีปราชญ์ ประหน่ึงอนงคน์พมาศอยา่หมายถวลิ 
จะหาไดใ้นทอ้งพระธรณิน กด็ว้ยบุญเจา้แผน่ดินอยา่งเดียวเอย ฯ



• เม่ือนางอายุได้ 15  ปีน้ันบิดาของนางได้ถวายให้พระสนมของสมเดจ็     
พระร่วงเจ้า 

• ก่อนถวายตัว บิดาได้ลองปัญญานางถึงวิธีท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีรักใคร่ชอบ
พอของบรรดานางทา้ว พระสนมก านลัทั้งหลาย 

• ฝ่ายนางนพมาศกไ็ด้แสดงภูมปัิญญาและกล่าวถงึขนบธรรมเนียมนางสนม
ในราชส านัก  พร้อมกบัเล่านิทานสุภาษิตต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ใหเ้ห็นถึงโทษ
ของการมีน ้าใจโลเลแล่นไปแล่นมาดงัเช่นนิทานนางนกกระต้อยตีวดิโลเล

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



นิทานเร่ืองนางนกกระต้อยตีวดิโลเล

• เร่ิมดว้ยการกล่าวถึงริมแม่น ้ามีตน้ไทรใหญ่ท่ีใหร่้มเงาและใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่     
นกกระตอ้ยตีวิด

• มีรุกขเทวดาองคห์น่ึงสถิตอยูบ่นตน้ไทร 
• เม่ือนกกระตอ้ยตีวดิแสบทอ้งเพราะหิวกจ็ะลงไปหาปลากินตามริมฝ่ังน ้าใต ้ 
ตน้ไทรนั้น

• นกกระตอ้ยตีวดิมีความคิดเห็นวา่ตน้พระไทรใหญ่ตน้น้ีมีพระคุณกบัตนอยา่งยิง่ 
ท่ีใหอ้าศยั จึงประสานปีกทั้งสองยกข้ึนกระท าอญัชลี และส่งเสียงไพเราะร้อง
สรรเสริญคุณ วนัละ 3 เวลา 



นิทานเร่ืองนางนกกระต้อยตีวดิโลเล

• เม่ือนางนกกลบัข้ึนมาจากกินปลาแลว้ กจ็ะอมน ้ามารดลงท่ีใตต้น้ไทรใหญ่
ทุกคร้ัง

• ดว้ยความดีของนางนก  พระไทรกด็ลบนัดาลใหน้างนกงดงาม ใหมี้ก าลงักาย 
แมแ้ต่ปลากล็อยมาตายต่อหนา้ใหน้างไดกิ้นเป็นอนัมาก

• เม่ือนางนกไม่ตอ้งล าบากกเ็ร่ิมมีน ้าใจโลเล แชเชือน ไม่อญัชลีและไม่ได ้   
รดน ้าใหพ้ระไทรเหมือนเดิม  เพราะนางมวัไปหลงตามนกตวัอ่ืน ๆ ท่ีคอย
หยอกเล่นกนัดี



นิทานเร่ืองนางนกกระต้อยตีวดิโลเล

• รุขเทวดาในตน้ไทรจึงแปลงเพศมาเป็นนกกระตอ้ยตีวิดตวัผู ้เพื่อจะช้ีแจงสัง่
สอนนางตอ้ยตีวดิ แลว้ร่วมรสฤดีกนั ก่อนอนัตรธานหายไป เทววหิคกใ็หน้าง
นกคอยฟักฟองมิใหเ้ป็นอนัตราย

• นางนกท าตามได ้4-5 วนักมี็จิตใจโลเลไปกระท าตามหมู่นกอนัพาลเหมือนเดิม 
• แมจ้ะตกไข่มาใหฟั้กฟองอยูไ่ด ้7-8 วนั สุดทา้ยกดู็แลไข่ไม่ไดเ้พราะมวัลืมสติ
คิดแต่จะไปดูพญาหงส์สีเหลืองทองตามนกตวัอ่ืน 



• หลงัจากไข่ท่ีฟักแตก ท าใหเ้ทวดาในพระไทร เห็นความชัว่ของนางนกก็
บนัดาลใหต้น้พระไทรเกิดไฟ และใหน้ ้าพดัแหง้เหือดไป 

• นกทั้งหลายต่างติเตียนนางนกวา่มีสนัดานโลเลเร่ร่อน ท าใหพ้ลอยอนาถา
หาท่ีอยูท่ี่กินมิได้

• เร่ืองนางนกกระตอ้ยตีวดิน้ีผูแ้ต่งไดก้ล่าวไวว้า่ 
“แลนิทานนกกระต้อยตีวดิซ่ึงข้าน้อยบริยายนี ้ ไม่ควรจะถือเช่น  เอา

เป็นอย่าง  ถ้ามนุษยชาตหิญงิชายจ าพวกใดประพฤตนิ า้จติเป็นพาลสันดาล
โลเลแล่นไปแล่นมาเช่นนางนกกระต้อยตีวดิตัวน้ันแล้ว  ช่ือช่ัวกจ็ะปรากฏ
เป็นนิยายอยู่ส้ินกลัปาวสาน”



• มารดาหรือนางเรวดกีไ็ด้อบรมนางนพมาศเกีย่วกบักริิยามารยาทของสตรี 
และการประพฤติตนให้เหมาะสมในเวลาเข้ารับราชการ

“ แม่จะท ากจิการราชการเฝ้าแหนจงประพฤติจริตกริิยาหมอบคลานให้
เรียบร้อยต้องที่ต้องทาง  อย่าท ารีๆ ขวางๆให้เขาว่า  อย่าท าเซ่อๆซ่าๆ ให้ท่านหัว  
อย่าประพฤติตวัเก้อๆ ขวยๆ ให้คนล้อ  อย่าท าลบัๆล่อๆให้เขาถาก....จงแต่งตัวให้
งามต้องตาคน  จงประพฤตตินให้ต้องใจท่านทั้งหลาย   จงฝากมูลนายให้กรุณา  
คอยระวงัเวลาราชการ  อย่าเมินประมาท ให้พระเจ้าแผ่นดนิต้องเรียกหาคอยท่า
ตัวหาควรไม่”

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



• เม่ือนางนพมาศได้รับราชการในต าแหน่งพระสนมแล้วกไ็ด้เล่าถึงพระราชพธีิ
ต่าง ๆ ที่กระท ากนัในแต่ละเดือน 

• ส่วนใหญ่เป็นพิธีพราหมณ์เร่ิมตน้ดว้ยเดือน 12  ถึงเดือน 11
• เดือน 12 พธีิจองเปรียง

เป็นนกัขตัฤกษช์กัโคมลอยโคมในคืนวนัเพญ็ มีการแขวนโคมลอย       
เพ่ือสกัการบูชาพระมหาเกศธาตุจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์และลอยโคมเพ่ือ       
บูชาพระพทุธบาท

เน้ือเร่ืองนางนพมาศ



• เดือน 12 พธีิจองเปรียง (ต่อ)

นางนพมาศได้ประดษิฐ์โคมลอยด้วยดอกไม้ต่าง ๆ เป็นรูปดอกบัวบาน

ประดบัด้วยธูปเทยีน  จงึเกดิเป็นประเพณลีอยกระทงรูปดอกบัวสืบมา

ตามพระราชประเพณีในคืนเดือนเพญ็ พระมหากษตัริยจ์ะเสดจ็ทรงเรือ
พระท่ีนัง่ไปถวายดอกไมเ้พลิงบูชาพระรัตนตรัยทุกอารามหลวงริมฝ่ังน ้า   
ส่วนประชาชนหญิงชายกร้็องร าเล่นนกัขตัฤกษต์ลอดทั้ง 3 คืน
• เดือนอ้าย พธีิย าปวายและพธีิตรีปวาย

เป็นนกัขตัฤกษดู์การโลชิ้งชา้และแห่พระอิศวร พระนารายณ์



เดือน 12 พธีิจองเปรียง



• เดือนอ้าย พธีิย าปวายและพธีิตรีปวาย

เป็นนกัขตัฤกษดู์การโลชิ้งชา้และแห่พระอิศวร พระนารายณ์

https://www.youtube.com/watch?v=6N6qoW9-rbc

https://www.youtube.com/watch?v=6N6qoW9-rbc


• เดือน 4 พธีิสัมพจัฉรฉินท์ หรือพธีิตรุษ

มีพิธีพทุธและพิธีพราหมณ์  
ทางฝ่ายพทุธชาวพนกังานตั้งบาตรน ้า  บาตรทราย  จบัดา้ยมงคลสูตร 

พระสงฆเ์จริญพระปริตร 3 วนั 3 คืน ฝ่ายทหารยงิปืนใหญ่รอบพระนคร
ทางฝ่ายพราหมณ์  จะตั้งเคร่ืองพลีกรรมสงัเวยเทวดา อ่านอาคม 3 วนั 3 คืน 

เช่นกนั 
หลงัจากนั้นกต็ั้งกระบวนแห่ 5 กระบวน แห่พระพทุธรูป  ประน ้า

พระพทุธมนตแ์ละโรยทรายรอบพระนคร  มีมหรสพเอิกเกริก ประชาชนพากนั
มาเท่ียวดูแห่พระนมสัการพระ



ตัวอย่างพธีิสัมพจัฉรฉินท์

https://www.youtube.com/watc
h?v=2WTVkPJDgv0

https://www.youtube.com/watch?v=2WTVkPJDgv0


• เดือน 5 พธีิคเชนทรัศวสนานหรือพธีิสัตยาธิษฐาน

เป็นพระราชพธีิสนานใหญ่ เป็นการประชุมเหล่าอ ามาตย ์ขา้ราชการ เจา้ครอง
นครเมืองเอก เมืองโท ตรี จตัวา 

เมืองข้ึน เมืองออก แต่งเคร่ืองราชบรรณาการมาถวายเป็นตน้วา่ ดอกไมเ้งิน  
ดอกไมท้อง  

นอกจากน้ียงัมีการกล่าวถึงการด่ืมน ้า
พระพิพฒันส์ตัยา ในวนัข้ึนสู่ราศีเมษ 
ซ่ึงถือวา่ข้ึนปีใหม่



• เดือน 5 พธีิคเชนทรัศวสนานหรือพธีิสัตยาธิษฐาน (ต่อ)

นางนพมาศได้คดิประดษิฐ์ดอกไม้เป็นรูปพานรองขนัใส่เมีย่งหมากถวายแด่

สมเดจ็พระร่วงเจ้า เพ่ือจะได้พระราชทานแก่ลูกขุนทีม่าประชุมกนั จึงได้เกดิเป็น

ประเพณีจัดพานขันหมากต้อนรับแขกเมืองสืบมา



• เดือน 6 พธีิแรกนา 

เป็นนกัขตัฤกษใ์นพระราชพิธีไพศาขจรพระนงัคลั กษตัริยเ์สดจ็สู่โรงราชพิธี  
ชาวพระโคมาเทียมไถ จรดพระนงัคลัเวียนซา้ยไปขวา 3 รอบ เสร็จแลว้พระโค

กินเล้ียงเส่ียงทายของ 5 ส่ิง มีขา้ว ถัว่ งา หญา้ และน ้า หรือไม่บริโภคส่ิงใดเลยกดี็ 
ใหท้ านายวา่ ธญัญาหารจะไดผ้ลมิไดผ้ล  น ้ามากน ้านอ้ย  ตามต ารับไตรเพท 



เดือน 6 พธีิแรกนา 





• เดือน 6 พธีิวสิาขบูชา 

พิธีน้ีทุกแห่งทั้งในพระราชวงัและบา้นเรือนราษฎรจะแขวนโคมไฟ   
สวา่งไสว  ตลอดทั้งดอกไมบู้ชาพระรัตนตรัย 3 วนั 3 คืน มีการถือศีลฟัง
ธรรม  ถวายภตัตาหาร สงัฆทาน บริจาคทาน  กษตัริยก์ท็รงศีลบ าเพญ็
พระราชกศุล



• เดือน 8 พธีิเข้าพรรษา

เป็นนกัขตัฤกษบู์ชาใหญ่ พระภิกษุจ าพรรษาทุกอาราม   กษตัริยจ์ะเสดจ็  
สู่อารามหลวง  ถวายเคร่ืองอฏัฐบริขาร  ผา้จ าพรรษา  เทียนจ าพรรษาแก่
พระภิกษุ

ฝ่ายประชาชนกจ็ะชวนกนัท ากศุล   มีการแห่เทียนจ าพรรษาไปไวย้งั
อารามต่าง ๆ เพ่ือจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด 3 เดือน 

นางนพมาศได้คดิท าพนมดอกไม้ทองและกอบัวทองถวายสมเดจ็พระร่วง
เจ้าให้ทรงสักการะบูชาพระรัตนตรัย และบูชาเทวรูป



คุณค่าของนางนพมาศ 

1. ด้านชีวติความเป็นอยู่

• คนสมยัสุโขทยันิยมชมชอบงานบุญกศุล พร้อมกบัความสนุกสนานร่ืนเริง          
“ถึงวนัวสิาขะนักขัตฤกษ์คร้ังใด กส็ว่างไปด้วยแสงประทีป  เทียน  

ดอกไม้เพลงิแลสล้างสลอนด้วยธงปฎาก (ธงผ้า หรือ ตุง) ไสวไปด้วยพู่
พวงดอกไม้กรอง  ร้อยห้อยแขวน  หอมตลบไปด้วยกลิน่สุคนัธรสรวยร่ืน 
เสนาะส าเนียงพณิพากย์ฆ้องกลองทั้งทิวาราตรี มหาชนชายหญิงพากัน
กระท ากองการกศุล”



2. ขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะธรรมเนียมนางสนมในราชส านัก 

• มีความพากเพียร มีสติปัญญา รู้จกัส่ิงผดิและส่ิงชอบ
• อยา่เกียจคร้านในราชกิจราชการ
• อยา่เขา้ร่วมกบัผูก้ระท าความผดิ  
• อยา่ไดก้ล่าวเทจ็ต่อพระมหากษตัริย์
• อยา่น าความลบัของพระมหากษตัริยไ์ปใหผู้อ่ื้นล่วงรู้

คุณค่าของนางนพมาศ 



ตัวอย่าง

“อนัธรรมดาพระมหากษตัริยย์อ่มมีพระราชอาชญาเหมือนดว้ยกองเพลิง
มีพระเดชเดชานุภาพเหมือนดว้ยอรสรพิษ  มิไดส้นิทสนมคุน้เคยดว้ยตระกลู
ทั้งหลายเลย   ถ้าผู้ใดมคีวามประมาทแลหาปัญญามไิด้ ประดุจตัก๊แตนแมลง
เม่าบินเข้าไปในกองเพลงิ เพลิงกส็งัหารใหถึ้งซ่ึงมรณาส้ิน  บางทีเพลิงนั้น
ลุกลามไหมเ้ผาบา้นเรือนทรัพยส่ิ์งสินใหพิ้นาศฉิบหายส้ินทั้งเจด็ตระกลู   
อน่ึงบุคคลอนัอยู่ใกล้เคยีงด้วยอสรพษิน้ันเล่า   ถ้าลืมความกลวัท าบังอาจ
หมิ่นแคลนเม่ือใด  อสรพษิกจ็ะพโิรธขบเอาให้ถึงกาลมรณะเป็นแท้”



3. ค าสอนด้านความประพฤติ
ในตอนท่ีวา่ดว้ยพระศรีมโหสถลองปัญญานางนพมาศนั้น ใหค้วามรู้ท่ีเป็น

สุภาษิตหรือค าสอนดา้นความประพฤติวา่การท่ีจะประพฤติตนใหบุ้คคลอ่ืนรัก
ตอ้งปฏิบติั 5 ประการ
1) กล่าวด้วยวาจาอ่อนหวาน ไม่กล่าวล่วงเกนิผู้ใด
2) มคีวามละมุนละม่อม  ไม่เย่อหยิง่  ไม่ดดัจริตเล่นตวั
3) ไม่มจีติริษยาพยาบาท ปองร้ายหรือดูหมิน่ผู้ใด
4) ใครรักให้รักตอบ
5) ใครท าชอบให้ท าตาม



4. ด้านพระราชพธีิ 12 เดือน 

พระราชพิธีต่างๆ ท่ีนางนพมาศกล่าวถึงมีคุณค่าดา้นการศึกษาลกัษณะพิธี
พราหมณ์ซ่ึงเป็นพิธีเก่าแก่ท่ีอาจจะกระท าสืบทอดกนัมา
นอกจากน้ียงัแสดงถึงพิธีทางพทุธศาสนา ซ่ึงกระท าควบคู่กนัไปกบัพธีิ

พราหมณ์ 

คุณค่าของนางนพมาศ 



ไตรภูมพิระร่วง หรือ ไตรภูมกิถา หรือ เตภูมกิถา 

ผู้แต่ง : พญาลิไทย เป็นกษตัริยอ์งคท่ี์ 5 แห่งราชวงศสุ์โขทยั
ช่ือเดิม : เตภูมิกถา 
จุดมุ่งหมาย :  1. เพื่อเทศน์ถวายพระราชมารดาของพระยาลิไท

2. เพื่อเผยแพร่พระอภิธรรม
3. เพื่อใหป้ระชาชนน าขอ้คิดไปปฏิบติั

“ใส่เพ่ือมีอรรถพระอภิธรรมแลจะใคร่เทศนาแก่พระมารดาท่านอนัหน่ึง 
เพ่ือเจริญพระธรรมโสด”



จุดมุ่งหมาย (ต่อ) : 

ในตอนทา้ยของเร่ืองไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ นิพพาน 
“ผู้ใดจกัปรารถนาสวรรค์นิพพาน จงสดบันิฟังไตรภูมกิถาด้วยท านุอ ารุง

อย่าได้ประมาทสักอนั ดงันีจ้ึงจะได้พบพระศรีอารยไมตรีเจ้า”

เน้ือเร่ือง: เป็นการแสดงเร่ืองไตรภูมิ หรือ ภูมิสามภูมิ และแบ่งออกเป็น 11 กณัฑ ์ 
ไดแ้ก่ 

1. กามภูมิ 2. รูปภูมิ 3. อรูปภูมิ

ไตรภูมพิระร่วง หรือ ไตรภูมกิถา หรือ เตภูมกิถา 



1. กามภูมิ

• แบ่งเป็น “อบายภูม ิ4 หรือทุคตภูิม”ิ และ “สุคตภูิม”ิ

• อบายภูม ิ4 คือภูมิท่ีไม่มีความเจริญ เป็นฝ่ายไม่ดี  มีความทุกข ์ไดแ้ก่
1. นรก คือ สภาวะท่ีไม่มีความสุขความเจริญ ภาวะเร่าร้อน กระวนกระวาย 
2. เปรต คือ ภูมิแห่งผูหิ้วกระหาย ไร้สุข 
3. อสุรกาย คือ พวกหวาดหวัน่ไร้ความร่ืนเริง เป็นศตัรูกบัเทวดา
4. เดรัจฉาน คือ พวกท่ีนิยมอยูใ่นเหตุ 3 ประการ คือ  การกิน  การนอน      

การเสพเมถุน  หรือสตัวผ์ูไ้ปโดยขวาง กคื็อ คว  ่าอก (คลาน)

เป็นแดนทีข้่องอยู่ด้วยกามตณัหา ยงัมคีวาม  
โลภ  โกรธ  หลง



• สุคตภูิม ิ อยูใ่นกามภูมิท่ีเป็นฝ่ายดี 
. 1. มนุสสภูม ิกล่าวถึง บุตรและมนุษย ์การแบ่งประเภทของมนุษย ์
กล่าวถึงทวปีในทิศต่างๆ 

2. สวรรค์ 6 ช้ัน (ฉกามาพจร) ไดแ้ก่ จาตุมหาราชิก ดาวดึงส์  ยามะ 
ดุสิต  นิมมานรดี  ปรนิมมิตวสวดัดี

1. กามภูมิ



2. รูปภูม ิหรือ รูปามาจรภูมิ

• เป็นแดนทีม่สุีขของพรหมมรูีป ซ่ึงไม่มเีร่ืองกามเข้าไปปน ไดแ้ก่
พรหม 16 ชั้น มีช่ือเรียกต่างๆ กนัไป แบ่งตามระดบัฌานไดเ้ป็น 

- ปฐมฌานภูมิ
- ทุติยฌานภูมิ
- ตติยฌานภูมิ
- จตุตถฌานภูมิ



3. อรูปภูม ิหรือ อรูปมาจรภูมิ

• คือเป็นแดนของพรหมไม่มรูีป มแีต่จติ มีอยู ่4 แดน
1 . อากาสานญัจายตน  ฌานท่ีเพง่อากาศไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นอารมณ์
2. วิญญาณจัจายตน  ฌานท่ีเพง่วญิญาณไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นอารมณ์
3. อากิญจญัญายตน ฌานท่ีเพง่ส่ิงท่ีไม่มีอะไรเหลือเป็นอารมณ์
4. เนวสัญญานสัญญายตน  ฌานท่ีเพง่วา่มีความรู้สึกกไ็ม่ใช่หรือ

จะหาความรู้สึกวา่ไม่มีกไ็ม่ใช่ 



• ต่อมา กล่าวถงึการเกดิของสัตว์ในภูมต่ิาง ๆ ซ่ึงเรียกวา่ การปฏิสนธิ
(แปลวา่ ต่อถึงกนั คือ ตายแลว้กไ็ปเกิดต่อเน่ืองกนั) มีดว้ยกนั 4 อยา่งคือ
1. อณัฑชโยนิ ไดแ้ก่ สตัวท่ี์เกิดจากไข่ เช่น งู ไก่ นก ปลา
2. ชลามพชุโยนิ ไดแ้ก่ สตัวท่ี์เกิดจากมดลูกและมีสายรกห่อหุม้ เช่น ชา้ง  

มา้  ววั 
3. สังเสทชโยนิ ไดแ้ก่ สตัวท่ี์เกิดจากใบไม ้ ละอองดอกบวั  หญา้เน่า    

เน้ือเน่า  เช่น หนอน  แมลง  บุง้  ร้ิน ยงุ

ไตรภูมพิระร่วง หรือ ไตรภูมกิถา หรือ เตภูมกิถา 



สตัวท์ั้ง 3 ประเภทดงักล่าว จะค่อยๆ เจริญเติบโต และใหญ่ข้ึนตามล าดบั
4. อุปปาติกโยนิ ไดแ้ก่ สตัวท่ี์เกิดข้ึนมากเ็ติบใหญ่เตม็ท่ีเลยทีเดียว เช่น 

เทวดา  พรหม และสัตวใ์นนรก
• เม่ือกล่าวเร่ืองการปฏิสนธิแลว้ กไ็ดก้ล่าวร าพนัโดยล าดบัถงึภูมต่ิางๆ เร่ิม
ตั้งแต่นรกภูมิไปจนถึงพรหมโลก

• โดยกล่าวถึงก าเนิด  สาเหตุของการก าเนิด  และลกัษณะความเป็นอยู่ของ
สตัว ์ ยกัษ ์มาร  มนุษย ์ เทวดา หรือพรหม ในภูมินั้นๆ 



• ต่อจากนั้นบรรยายถึงแผนที่สกลจักรวาลอนัมีโลกมนุษย ์ โลกสวรรค ์และ
โลกอ่ืนๆ

• ตลอดจนเวลาและฤดูกาล เร่ืองป่าหิมพานต์ เป็นตน้
• กล่าวถึงความประลยั คือ ถูกท าลายดว้ยไฟ น ้า และลม และเกิดมีข้ึนอีกได้
อยา่งไร 

• ตอนจบกล่าวถงึพระนิพพานและหนทางไปสู่พระนิพพานอนัเป็นอุดมคติ
ของพทุธศาสนิกชน



• สาระค าสอนท่ีบรรยายไวใ้นแต่ละภูมิเป็นการสอนใหค้นรู้จกับาปบุญ    
ใหล้ะเวน้จากบาป จะไดไ้ม่ตอ้งไปรับทุกขท์รมานในนรก หรือไปเกิด  
เป็นเปรต 

• ใหห้มัน่สร้างบุญกศุลจะไดไ้ปเกิดในสวรรค ์
• ใหห้มัน่กระท าสมาธิภาวนาเจริญกรรมฐานจะไดไ้ปเกิดในพรหมโลก



นรกภูมิ

• สตัวท่ี์เกิดในนรกภูมินั้นมีการปฏิสนธิแบบอุปปาติกโยนิ ผูท่ี้ไปเกิดใน    
จตุราบายนั้น เพราะใจเขาร้ายและกระท าดว้ยใจร้าย 12 ประการ เช่น 

- ใจไม่รู้วา่บาป และกระท าบาปดว้ยใจกลา้และยนิดี 
- ใจไม่รู้วา่บาป และยนิดีกระท าบาปนั้นเพราะมีผูช้กัชวน 
- ใจรู้วา่บาป และกระท าบาปเองดว้ยใจกลา้และยนิดี 
- ใจรู้วา่บาป และยนิดีกระท าบาปเพราะมีผูช้กัชวน



• สาเหตุท่ีท าใหค้นท าบาปและมีใจร้าย มี 3 ประการ คือ โลโภเหตุ โทโสเหตุ 
และโมโหเหตุ หรือ

• การกระท าบาปนั้นอาจกล่าวไดว้า่มี 10 ประการ แบ่งไดด้งัน้ี
1) กระท าบาปทางกาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 
2) กระท าบาปทางวาจา 4 ประการ ไดแ้ก่

3) กระท าบาปทางใจ 3 ประการ ไดแ้ก่ หลงผดิ  พยาบาท  ปองร้าย
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ความโลภ โกรธ หลง 

ฆ่าสตัว ์ ลกัทรัพย์ ท าชู้

พดูเทจ็   พดูส่อเสียด   พดูค าหยาบ    และพดูถอ้ยค าตลก



• ตัวอย่าง

สุภาวะกระท าบาปดว้ยตนมี ๓ จ าพวก สุภาวะกระท าบาปดว้ยปากมี ๔ 
จ าพวก สุภาวะกระท าบาปดว้ยใจมี ๓ จ าพวก ผสมเขา้ดว้ยกนัเป็น  ๑๐ จ าพวก
แล อนัวา่กระท าบาปดว้ยตนมี ๓ จ าพวกนั้น  อนัหน่ึงคือข้าคนและข้าสัตว์อนัรู้
ติงดว้ยมือดว้ยตีนตน  อนัหน่ึงคือว่าลกัเอาสินท่าน  อนัท่านบมิไดใ้หแ้ก่ตน  แล
เอาดว้ยตีนมือตน อนัหน่ึงคือท าชู้ด้วยเมยีท่านผู้อ่ืน   อนัวา่กระท าบาปดว้ยปาก
มี ๔ จ าพวกนั้นฉนัน้ี  อนัหน่ึงคือมุสาวาท   กล่าวถอ้ยค าอนัท่านมิพึงเอา   
อนัหน่ึงคือเปสุญญาวาท  กล่าวถอ้ยค าส่อเสียดยยุงใหท่้านผดิใจกนั  อนัหน่ึง



คือผรุสวาท  กล่าวถอ้ยค าติเตียนนินทาท่านแลกล่าวค าอนับาดเน้ือผดิใจท่าน  
กล่าวถอ้ยค าอนัหยาบชา้   อนัหน่ึงคือ (สัมผปัปลาปวาท) กล่าวถอ้ยค าตลก     
เหลน้อนับมิควรกล่าวแลกล่าวอนัเป็นถอ้ยค าติรัจฉานกถานั้นแล อนัวา่เกิด
บาปดว้ยใจมี ๓ จ าพวกนั้น  อนัหน่ึงคือมิจฉาทิฏฐิถือหมั้น  บมิชอบบมิพอแล
วา่ชอบวา่พอ  อนัชอบพอแลวา่บมิชอบบมิพอ  อนัหน่ึงคือเดือดฟุ้งแก่ผูใ้ด  แล
ถือหมั้นวา่เป็นขา้ศึกตนพอลม้พอตาย สูค้วามโทษใหร้้ายแลคุมความเดือดนั้น 
ไวห้มั้นคง  อนัหน่ึงคือว่าปองจะท าโทษโพยท่าน  จะใคร่ขา้ฟันเอาทรัพยสิ์น
ท่าน  สุภาวะอนัเป็นบาปนั้นมี ๑๐ จ าพวกดงักล่าวมาน้ีแล  แต่ใจบาปทั้งหลาย
ดงักล่าวมาน้ีแล



กระท าบาปด้วยตนมี ๓ จ าพวก



• เมืองนรกนั้นมีนรกใหญ่อยู่ 8 ขุม ซอ้นกนัอยูใ่ตดิ้นลึกลงไปเรียงตามล าดบั
จากสูงไปหาต ่า

“ฝูงนรกใหญ่ ๘ อนันีอ้ยู่ใต้แผ่นดนิอนัเราอยู่นีแ้ล ถดักนัลงไปแลนรก

อนัช่ือว่าอวจีีนรก อยู่ใต้นรกทั้งหลาย  แลนรกอนัช่ือสัญชีพนรกน้ัน อยู่เหนือ

นรกทั้ง ๗ อนัน้ัน”

• นอกจากนรกใหญ่แลว้ยงัมีนรกบ่าวและนรกเลก็ๆ อีกมากมายนบัไม่ถว้น

นรกภูมิ



• ก าแพงเมืองนรกน้ันเป็นเหลก็แดงลุกเป็นไฟอยู่เสมอ ฝาปิดเบ้ืองบนกเ็ป็น
เหลก็แดง พ้ืนล่างกเ็ป็นเหลก็แดงลุกเป็นไฟอยูเ่สมอเช่นกนั 

• สัตว์นรกน้ันจะถูกไฟเผาไหม้ตวัอยู่ตลอดเวลา ดงัความวา่ 
“ไฟนรกน้ันบ่มดิบัเลยสักคาบแลไหม้อยู่รอดต่อส้ินกลัป์แล กรรมบาป

คนฝูงน้ันหากไปเป็นไฟลุกใจตวัคนน้ัน  เป็นฟืนลุกเอง ไฟน้ันไหม้บมีแล้วสัก

คาบเพ่ือดงัน้ัน” 

• พระยายมราชเป็นใหญ่ในเมืองนรกจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินวา่ผูใ้ดจะไดข้ึ้น
สวรรคห์รือตกนรกตามบุญและบาปท่ีไดก้ระท าไว ้



ตัวอย่างภาพนรกที่มีแต่ไฟเผาไหม้



• ผูใ้ดกระท าบุญเอาไว ้เทวดากจ็ะตราบญัชีลงในแผ่นทองสุก 
• ถา้กระท าบาปเอาไวเ้ทวดากต็ราบญัชีลงในแผ่นหนังหมา
• ผูใ้ดกระท าบุญมากกวา่กระท าบาปจะไดข้ึ้นสวรรคก่์อนแลว้จึงตกนรก
ภายหลงั

• ส่วนผูก้ระท าบาปมากกวา่กระท าบุญกจ็ะตกนรกก่อนแลว้จึงไดเ้สวยบุญใน
สวรรคภ์ายหลงั 

• หากกระท าบุญและบาปเสมอกนั กจ็ะไดเ้ป็นยมบาล 15 วนั มีสมบติัทิพย์
เหมือนเทวดา และตกนรกรับทุกข ์15 วนัสลบักนัไปจนกวา่จะส้ินบาป

นรกภูมิ



• ตัวอย่าง

“เม่ือพระยายมราชถามดงันั้นผูใ้ดกระท าบุญ ดว้ยอ านาจบุญ  ผูน้ั้นหาก
ร าเพิงรู้ทุกอนัแลกล่าวแก่พระยายมราชวา่  ขา้ไดก้ระท าบุญกระท าธรรม
ดงันั้น  เทพยดาถือบาญชีนั้น  กเ็อาบาญชีนั้นมาดูท่ีหมายบาญชีไวใ้นแผ่น
ทองนั้น กดุ็จค าอนัเจา้ตวักล่าวนั้น พระยายมราชกเ็ชิญใหข้ึ้นไปสู่สวรรค ์  
อนัมีวมิานทองประดบันิดว้ยแกว้ ๗ ประการ แลมีนางฟ้าเป็นบริวาร  แลมี
บริโภคเทียรยอ่มทิพย ์ แลจะกล่าวเถิงความสุขนั้นบ่มิไดเ้ลย”



• ตัวอย่าง

“ผแิลผูใ้ดกระท าบาปนั้น  มนัค านึงดูตนมนัเองนั้น  แลมนับ่มิอาจ
บอกบาปนั้นไดเ้ลย  จิงเทพยดานั้นเอาบาญชีในแผ่นหนังหมามาอ่านใหฟั้ง
มนัไดฟั้งบาญชีนั้น  มนัจิงสารภาพวา่มีจริง  พระยายมราชแลเทพยดานั้น
จิงบงัคบัแก่ฝงูยมบาลใหเ้อามนัไป  โดยก าลงับาปกรรมมนัอนัหนกัอนัเบา
นั้น  แลบงัคบัอนัควรในนรกอนัหนกัแลเบานั้น  แลความทุกขเวทนาแห่ง
เขานั้นจกักล่าวบ่มิถว้นไดเ้ลย”



• ความชัว่ท่ีท าใหค้นไปเกิดในนรกใหญ่ 8 ขมุ ไดแ้ก่ 
1) ไม่รู้จกับาปบุญและคุณของพระรัตนตรัย 
2) ตระหน่ีทรัพย ์ไม่ใหท้าน และหา้มผูอ่ื้นท าทาน 
3) ไม่รักพ่ีรักนอ้งของตน  ไม่มีความกรุณา  และฆ่าสตัวต์ดัชีวิต 
4) ลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น 
5) เป็นชูก้บัภรรยาของผูอ่ื้น 
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6) เจรจาเหลาะแหละ  กล่าวร้ายส่อเสียดเบียดเบียนผูอ่ื้น  กล่าวถอ้ยค า          
สบประมาท  และหยาบคายต่อผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเจบ็อาย และกล่าว
ถอ้ยค ามุสา 
7) ด่ืมสุราเมามาย 
8) ไม่ย  าเกรงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ สมณพราหมณาจารย์
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นรกบ่าว 

• นอกจากท่ีกล่าวมาน้ีความชัว่อยา่งอ่ืนท่ีท าใหค้นไปเกิดในนรกบ่าว 16 ขมุ 
ซ่ึงอยูล่อ้มรอบสญัชีพนรก มีดงัน้ี

1) ผูท่ี้ชอบท าร้ายหรือชิงเอาทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดยใชก้ าลงั ตายไปเกิด
ในนรกช่ือวา่ เวตรณี ถูกทรมานดว้ยอาวธุต่างๆแลว้ลงไปสู่แม่น ้าช่ือ เวตรณี
ถูกเหลก็แดงเผาไม ้ดงัความวา่



“ยมพะบาลอนัอยูเ่วตรณีนรกนั้นเทียรยอ่มถือไม ้ คอ้น  มีดพร้า หอก 
ดาบ  หลาว  แหลน เคร่ืองขา้เคร่ืองแทง เคร่ืองยงิเคร่ืองตีทั้งหลายฝงูนั้นเทียร
ยอ่มเหลก็แดง  แลมีเปลวพุง่ข้ึนไปดงัไฟไหมฟ้้านั้น   ลุกดงันั้นบ่มิวาย  ฝงู    
ยมพะบาลจิงถือเคร่ืองพุง่เคร่ืองแทงฝงูนั้นไล่พุง่ไล่แทงไล่ตีฝงูคนนรกดว้ย
ส่ิงดัง่นั้น  เขากเ็จบ็ปวดเวทนานกัหนา  อดทนบ่มิไดเ้ลย  ในนรกน้ันมีแม่น า้
ใหญ่อนัช่ือว่าเวตรณ ี  แลน า้น้ันเคม็นักหนา  คร้ันว่าเขาแล่นหนีไป แม่น า้น้ัน 
มีล าหวาย  เครือหวายพานไปมามีหนามอนัใหญ่เท่าจอบเทียรย่อมเหล็กแดง
เป็นเปลวไฟลุกทุกเม่ือ  แล่นลงน ้าขอ้งหนามหวายแลตนขาดดงัท่าน ท่านเอา
มีดกรดอนัคมและแสร้งมาตดัทุกแห่ง... ตนเขานั้นขาดหวิน้ทุกแห่ง เม่ือ
ขวากน้ันยอกตนเขาอยู่ดงัท่านเสียบปลาน้ันแล 



2) ผูท่ี้ด่าสมณพราหมณ์ผูมี้ศีล ตลอดจนพอ่แม่ ครูบาอาจารย ์ตายไป
เกิดในสุนัขนรก ถูกหมานรก 5 ชนิดขบกดั ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่



“ในสุนขันรกนั้นมีหมา 5 จ าพวก หมาจ าพวกหน่ึงนั้นขาว หมาจ าพวก
หน่ึงนั้นแดง หมาจ าพวกหน่ึงนั้นด่าง  หมาจ าพวกหน่ึงด า  หมาจ าพวกหน่ึง
นั้นเหลือง หมาฝูงน้ันใหญ่เท่าช้างสารทุกตวั  ฝูงแร้งแลกาอนัอยู่ในนรกน้ัน
ใหญ่เท่าเกยีนใหญ่ทุกๆ ตวั  ปากแร้งแลปากกาและเลบ็ตนีน้ันเทยีรย่อมเหลก็
แดงเป็นเปลวไฟลุกบ่มไิด้เหือดสักคาบ  แร้งแลกาหมาฝงูนั้น เทียรยอ่มจิก
แหกหวัอก  ยอ่มขบ  ยอ่มตอดคนทั้งหลายผูอ้ยูใ่นนรกนั้น แลบาปกรรมของ
เขานั้นบ่มิใหต้าย แลใหเ้ขาทนเจบ็ปวดสาหสั”



3) ผูท่ี้ฆ่าสตัวต์ดัชีวติ ตายไปเกิดในอโยทกนรก  ถูกยมบาลเอาเชือก
เหลก็แดงอนัลุกเป็นไฟรัดคอใหข้าด แลว้เอาหวัลงไปทอดในหมอ้เหลก็แดง

4) ผูท่ี้ท าร้ายพอ่แม่  พระสงฆ ์ ผูมี้คุณ และผูมี้ศีล ตายไปเกิดในโลหิต   
ปุพพนรก  ถูกลงโทษใหอ้ยูใ่นแม่น ้าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเลือดและหนอง ตอ้งกิน
เลือดและหนองนั้น  เม่ือเลือดและหนองตกถึงทอ้งกก็ลายเป็นไฟไหมพุ้ง่
ออกทางทวารหนกั

นรกบ่าว 



5) ผูช้ายท่ีเป็นชูก้บัภรรยาผูอ่ื้น หรือผูห้ญิงมีชู ้ ตายไปเกิดในนรกช่ือ 
โลหสิมพลนีรก ถูกลงโทษใหปี้นตน้ง้ิว ไดรั้บทุกขท์รมานมาก ดงัความวา่ 

“ นรกนั้นมีป่าง้ิวป่าหน่ึงหลายตน้นกัแล ตน้ง้ิวนั้นสูงไดแ้ลตน้แลโยชน์ 
แลหนามง้ิวนั้นเทียรยอ่มเหลก็แดงเป็นเปลวไฟลุกอยู ่ แลหนามง้ิวนั้นยาวได ้
16 น้ิวมือ  เป็นเปลวไฟลุกอยูบ่่ห่อนจะรู้ดบัสกัคาบแล  ในนรกนั้นเทียรยอ่ม
ผูห้ญิงผูช้ายหลาย  แลคนฝงูนั้นเขารักใคร่กนัดัง่กล่าวมาดุจก่อนนั้นแล ลาง
คาบผู้หญงิอยู่บนปลายงิว้  ผู้ชายอยู่ภายต า่  ฝูงยมพะบาลกเ็อาหอกดาบหลาว
แหลนอนัคมเทยีรย่อมเหลก็แดงแทงตนีผู้ชายจ าให้ขึน้ไปหาผู้หญงิว่า ชูสู้อยู่
บนปลายง้ิวโพน้  เร็ว  อยา่อยู ่ แลฝงูผูช้ายนั้นทนเจบ็บ่มิได้ จิงปีนตน้ง้ิวนั้น



คร้ันวา่ข้ึนไปไสห้นามง้ิวนั้นบาดทัว่ตนเขาขาดทุกแห่ง แลว้เป็นเปลวไฟไหม้
ตนเขา  เขาอดบ่มิไดจิ้งบ่ายหวัลงมา  ฝงูยมพะบาล กเ็อาหอกแทงซ ้ าเล่าร้องวา่ 
สูเร่งข้ึนไปหาชูสู้ท่ีอยูบ่นปลายง้ิวโพน้  สูจะลงมาเยยีะใดเล่า เขาอดเจบ็บ่มิได ้
เขาเถียงยมพะบาลบ่มิได ้ เขาจิงปีนข้ึนไป  แลหนามง้ิวบาดทัว่ทั้งตวัเขา เขา
เจบ็ปวดนกัหนาดัง่ใจเขาจะขาดตายแล เขากลวัฝงูยมพะบาล  เขาจิงปีนขึน้ไป
เถงิปลายงิว้น้ัน  คร้ันจะใกล้เถงิผู้หญงิน้ันไส้  กแ็ลเห็นผู้หญงิน้ันกลบัลงมาอยู่
ภายต า่เล่า  ยมพะบาลหมู่หน่ึงแทงตนีผู้หญงิให้ขึน้ไปหาผู้ชายผู้เป็นชู้ว่า สูเร่ง
ขึน้ไปหาชู้สูอนัอยู่บนปลายงิว้น้ันเล่า  เม่ือเขาขึน้เขาลงหากนัอยู่ดงัน้ัน  เขาบ่
มิได้พบกนั” 



โลหสิมพลนีรก



ดรัิจฉานภูมิ

• ติรัจฉานภูมิเป็นแดนของสตัวเ์ดรัจฉาน เวลาเดินจะคว  ่าอกลง เบ้ืองล่าง มี
กิเลสตณัหาง่าย  กินอาหารง่าย  และตายง่าย  ดงัความวา่

“ฝูงตรัิจฉานย่อมพลนัด้วยกามสัญญา  อาหารสัญญา  และมรณสัญญา”

• สัตว์เดรัจฉานไม่มธีรรมสัญญาเหมือนอย่างมนุษย์ คือ
ไม่รู้จกับุญ บาป ไม่รู้จกัเล้ียงชีวติดว้ยการท ามาคา้ขาย 
หรือท าไร่ไถนา  ตายไปกจ็ะไปสู่อบายภูมิทั้งส้ิน



• ไตรภูมิพระร่วงไดก้ล่าวถึงสตัวเ์ดรัจฉานท่ีเป็นใหญ่หรือท่ีมีก าลงัอ านาจ
มาก คือ 1) ราชสีห์    2) ช้างแก้ว   3) ปลาใหญ่    4) พญาครุฑ 

• พญาครุฑ เป็นสตัวเ์ดรัจฉานท่ีมีความเป็นอยูด่งัเทวดาในสวรรค ์             
มีฤทธ์ิเดชเนรมิตกายได ้เป็นใหญ่ในหมู่พวกนก 

• พญาครุฑและบริวารอาศยัอยูบ่นตน้ง้ิวซ่ึงข้ึนเรียงราย                                 
สระใหญ่ท่ีมีช่ือวา่ สิมพลสีระ บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ                              
พญาครุฑมีลกัษณะใหญ่โต มีก าลงัมาก จบันาคกินเป็นอาหาร 

ดรัิจฉานภูมิ



5) นาค เป็นสตัวท่ี์มีอยูท่ ั้งในน ้าและบนบก สามารถเนรมิตกายเป็น
สตัวอ์ะไรกไ็ด ้หรือเนรมิตกายเป็นเทวดา เทพธิดาได้

ท่ีอยูข่องนาคเรียกวา่ นาคพภิพ เป็นแผน่ดินขาวงามดงัแผน่เงินยวง มี
สระใหญ่หลายแห่งเป็นท่ีอยูท่ี่เล่นของนาค  มีปราสาทแกว้  เงิน  ทอง งดงามยิง่

เมืองของนาคราชนั้นกล่าวไวว้า่อยูใ่ตเ้ขาพระหิมพานต์

ดรัิจฉานภูมิ



6) ราชหงส์ มีปราสาทอยูใ่นคูหาทองค าในเขาคิชฌกฏู

ดรัิจฉานภูมิ



เปรตภูม ิ

• เปรต มีทั้งพวกท่ีอยูใ่นน ้า บนยอดเขา และพวกท่ีอยูก่ลางเขา
• เปรตบางพวกมีความเป็นอยูดี่เหมือนเทวดา คือ มีวมิานทิพย ์
• เปรตบางพวกมีพาหนะท่องเท่ียวไปตามอ าเภอใจและมีอายยุนื 
• ลกัษณะของเปรตบางพวกน่าเกลียด  และน่าเวทนามาก  ตอ้งทุกขท์รมาน
เพราะอดขา้ว อดน ้าดงัท่ีไดก้ล่าวพรรณนาไวว้า่ 



• ตัวอย่าง
“เปรตลางจ าพวกตวัเขาใหญ่ปากเขาน้อยเท่ารูเขม็นั้นกมี็  เปรตลางจ าพวก

ผอมนักหนาเพ่ือหาอาหารจะกนิบ่มิได้  แมน้วา่จะขอดเอาเน้ือนอ้ยหน่ึงกดี็ 
เลือดหยาดหน่ึงกดี็บ่มิไดเ้ลย เท่าวา่มีแต่กระดูกแลหนงั พอกกระดูกภายนอก
อยูไ่ส ้ หนงัทอ้งนั้นเห่ียวติดกระดูกสนัหลงั แลตา น้ันลกึแลกลวงดัง่แสร้ง   
ควกัเสีย  ผมเขาน้ันหยุ้งรุ่ยร่ายลงมาปกปากเขา มาตราวา่ผา้ร้ายนอ้ยหน่ึงกดี็แล 
จะมีกห็าบ่มิไดเ้ลย   เทียรยอ่มเปลือยอยูช่ัว่ตน  ตัวเขาน้ันเหมน็สาบพงึเกลยีด
นักหนาแล เขานั้นเทียรยอ่ม เดือดเน้ือร้อนใจเขาร้องไหค้รางอยูทุ่กเม่ือแล 
เพราะวา่เขาอยากอาหาร นกัหนาแล...” 



• เปรตพวกน้ีนอกจากจะอดขา้วอดน ้าแลว้ยงัถูกทรมานใหต้อ้งกินส่ิง
โสโครกเน่าเหมน็และกินเน้ือหนงัของตนเอง 

• คนท่ีตายไปเป็นเปรตนั้น เพราะกระท าบาปต่างๆไว ้สรุปไดด้งัน้ี

1) ริษยาคนมัง่ม ีดูถูกคนยากไร้ 

2) ล่อลวงเอาทรัพย์สินผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

3) ตระหน่ี ไม่ยอมให้ทาน  และยงัห้ามปรามผู้อ่ืนไม่ให้ท าทานด้วย 

4) ฉ้อโกงเอาทรัพย์สินของสงฆ์มาไว้เป็นของตน 

เปรตภูม ิ



5) กล่าวขวญัครูบาอาจารย์และพระสงฆ์ (คงหมายถึงติเตียนด่าว่า) 

6) ตเิตยีนและยุยงให้พระสงฆ์ผดิใจกนั 

7) ให้ยาแก่หญงิมคีรรภ์กนิเพ่ือให้แท้งลูก 

8) โกรธเคืองและแช่งด่าสามทีีท่ าบุญแก่พระสงฆ์ 

9) ปลอมปนข้าวลบีในข้าวดแีล้วหลอกขาย 

10) ท าร้ายทุบตพ่ีอแม่ 

11) ไม่ยอมให้ข้าวเป็นทาน โดยโกหกว่าหาข้าวไม่ได้ และ                                     

ยงัสบถอกีว่าไม่ได้โกหก 



12) ลกัเน้ือของผู้อ่ืนมากนิ แล้วปฏเิสธและยงัสบถว่าไม่ได้ลกั 
13) กลางวนัเป็นพรานล่าเน้ือ กลางคืนจ าศีล 
14) เป็นนายเมืองตัดสินความไม่เที่ยงธรรมและชอบกนิสินจ้าง 
15) ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ด้วยของเหลือเดน 
16) ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ด้วยเน้ือสัตว์ทั้งที่มีเลบ็และไม่มีเลบ็ 
17) ด่าและสบประมาทพระสงฆ์ กล่าวเท็จต่อพระสงฆ์                                      

และผู้เฒ่าผู้แก่ 
18) ข่มเหงคนเข็ญใจ 
19) เผาป่าท าให้สัตว์ถูกไฟไหม้ตาย 



อสุรกายภูมิ

• อสุรกายภูมิเป็นแดนของพวกอสูรหรืออสุรกาย พวกน้ีรูปร่าง น่าเกลียด 
• บางพวกผอมบางไม่มีเลือดเน้ือราวกบัใบไม้แห้ง มีแต่ความทุกขย์าก 
• บางพวกท้องยาน  ปากใหญ่  หลงัหัก  จมูกเบีย้ว แต่มีบริวารราวกบั      
พระอินทร์ 

• ท่ีอยูข่องพวกอสูรหรืออสูรพิภพนั้นอยูใ่ตดิ้น
ใตเ้ขาพระสุเมรุ 



• ราหู เป็นพระยาอสูรตนหน่ึง มีก าลงัอ านาจแกลว้กลา้กวา่พระยาอสูรทั้งหลาย 
• เป็นผู้มจีติริษยาความงามของพระอาทติย์และพระจนัทร์ จึงมกัจะแกลง้     
ท าใหรั้ศมีพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์เศร้าหมองท่ีเราเรียกวา่ สุริยคาธ หรือ  
จนัทรคาธ 

• ในอสุรกายภูมิมิไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลท าความชัว่                                                  
อยา่งไร  จึงจะไปเกิดเป็นอสูรหรืออสุรกาย 

อสุรกายภูมิ



มนุสสภูม ิ

• สตัวท่ี์เกิดในมนุสสภูมิน้ี มกัจะเกิดแบบชลามพชุโยนิมากกวา่แบบอ่ืน 
• บุตรท่ีเกิดมานั้นแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. อภชิาตบุตร หมายถึง บุตรท่ีเฉลียวฉลาดมีเชาวปั์ญญา                                 
รูปงาม  และมียศศกัด์ิสูงยิง่กวา่พอ่แม่ 

2. อนุชาตบุิตร หมายถึง บุตรท่ีมีภูมิปัญญาและรูปโฉม
เสมอกบัพอ่แม่ 

3. อวชาตบุิตร หมายถึง บุตรท่ีต ่ากวา่พอ่แม่ทุกประการ 



• การแบ่งมนุษยย์งัแบ่งตามลกัษณะการท าบุญท าบาปไดอี้ก 4 ประการ 
1. คนนรก หมายถึง คนท่ีท าบาปฆ่าสตัว ์ แลว้ถูกตดัตีนสินมือไดรั้บ

ทุกขเวทนา จดัเป็นบุคคลขั้นต า่สุดในสังคม 
2. คนเปรต หมายถึง คนท่ีไม่เคยท าบุญมาก่อน เกิดมาเป็นคนเขญ็ใจ

ยากไร้  รูปร่างไม่งดงาม  จดัเป็นบุคคลช้ันที ่2 คือ ไม่ท าความด ีแต่กไ็ม่
เบียดเบียนใคร 

มนุสสภูม ิ



3. คนติรัจฉาน หมายถึง  คนท่ีไม่รู้จกับุญและบาป   ไม่มีความเมตตา
กรุณา   ไม่รู้จกัย  าเกรงผูใ้หญ่  ไม่รู้จกัปฏิบติัต่อพอ่แม่ครู  อาจารย ์ และไม่รู้จกั    
รักพ่ีรักนอ้ง  กระท าบาปอยูเ่สมอ จดัเป็นบุคคลช้ันเลวในสังคม แต่ยงัไม่เลว  
เท่าคนนรก 

4. คนมนุษย์ หมายถึง คนท่ีรู้จกับุญและบาป มีความเกรงกลวั และละอาย
ต่อบาป  มีเมตตากรุณา   รู้จกัย  าเกรงผูใ้หญ่  และรู้จกัคุณของพระรัตนตรัย       
คนประเภทน้ีไดช่ื้อวา่ มนุษย์ธรรม เป็นบุคคลทีด่ทีีสุ่ดในสังคม 

มนุสสภูม ิ



สาเหตุของการส้ินชีวติ

• ไตรภูมิพระร่วงไดก้ล่าวถึงเหตุมรณะ 4 หรือสาเหตุของการส้ินชีวิตของ
สตัวข์องสตัวท์ั้งหลายไวว้า่มี 4 ประการคือ

1. อายุขยั คือ ตายโดยส้ินอายแุต่นอ้ย
2. กรรมขัย คือ ตายโดยท่ีอายยุงัไม่ควรตาย
3. อุภยขัย  คือ ตายเม่ืออายแุก่เฒ่า
4. อุปัจเฉทกรรมขยั คือ ตายโดยอุบติัเหตุ



• ในตอนทา้ยของมนุสสภูมิไดก้ล่าวถึง “ผลของกรรม” ไวว้า่
• ไม่วา่บุญหรือบาปจะส่งผลทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้และต่อๆไปจนกวา่จะ
นิพพาน เป็นความเช่ือท่ีวา่ “ชาติหน้ามีจริง”

• และไดส้รุปไวว้า่ “คนเราเม่ือตายไปแล้ว  
ชีวติภายหน้าจะไปเกดิเป็นอะไรน้ันขึน้อยู่กบั

บุญและบาปทีไ่ด้กระท าเอาไว้”  ดงัความวา่

มนุสสภูม ิ



“คร้ันว่าขาดใจตายแล้วกไ็ปแล  อนัว่าปัญจสกนธ์บ่มิไปด้วยเลย  อนั
ไปด้วยน้ันเท่าเว้นไว้แต่บุญแลบาปน้ัน  หากไปบงัเกิดวบิากแล  เป็นตน้ไส้  
แต่บาปแลบุญหากใหเ้ป็นดีแลเขญ็ใจ  ลางคนไส้งาม  ลางคนไส้บ่มิงาม  
ลางคนไส้ยืน  ลางคนไส้บ่มิยืน  ลางคนไส้เป็นเจ้าท่าน  (ลางคนไส้เป็นข้า

ท่าน) ลางคนไส้เป็นด ี ลางคนไส้เข็ญใจ  ลางคนมีปรีชา  ลางคนหาปรีชาบ่

มิได้ ผูใ้ดเรียนพระอภิธรรมดว้ยอมฤตจิงจะรู้แทไ้ส ้  ผูใ้ดบ่มิไดเ้รียน         
บ่มิไดฟั้งไส ้ แลจะรู้แทแ้ก่ใจกย็ากหนกัหนาแล”



• ท่ีอยูข่องมนุษยคื์อทวปีทั้ง 4 ไดแ้ก่ ชมพูทวปี  บุรพวเิทหะ  อุตตรกรุุ และ
อมรโคยาน 

• 3 ทวปีหลงัเป็นทวปีในอุดมคติ ซ่ึงผูค้นมีอายยุนืนานกวา่คนในชมพทูวีป 
• โดยเฉพาะอุตตรกรุุทวปี มีอายยุนืถึง 1,000 ปี เพราะคนเหล่าน้ีอยูใ่นศีล 5 
ไม่เคยกระท าบาปใดๆ

มนุสสภูม ิ

https://www.youtube.com/watch
?v=UQGVZe10Tu0

https://www.youtube.com/watch?v=UQGVZe10Tu0


แผ่นดนิอุตตรกรุุ

แผ่นดนิอุตตรกรุุ 

- แผน่ดินน้ีมีภูเขาลอ้มรอบ พ้ืนดินราบเรียบ งดงามดว้ยไมน้านาพรรณ 
มีก่ิงกา้นร่มร่ืน ตน้ไมเ้หล่าน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนอุตตรกรุุ 

- เคร่ืองใชต่้าง ๆ ในบา้นจะบงัเกิดข้ึนมาเอง เช่น เส่ือ ฟูก หมอน 
- บา้นตน้ไมจ้ะงดงามราวกบัปราสาท ในสระน ้ากจ็ะเตม็ไปดว้ย

ดอกบวันานาพรรณ ส่งกล่ินหอมอบอวลไปทัว่ 



• ลกัษณะผูค้นและความเป็นอยู ่
- คนอุตตรกรุุมีใบหนา้เป็นรูปส่ีเหล่ียมหรือ 4 มุม รูปร่างไม่สูง ไม่ต ่า 

ไม่อว้นไม่ผอม 
- ผู้หญงิทุกคนงามหมดและไม่รู้จกัแก่เฒ่า งามดงัสาวอายุ 16 ปี 
- ผู้ชาย งามดัง่หนุ่มอาย ุ20 ปีทุกคน 
- คนอุตตรกรุุไม่มีความกงัวลในส่ิงใดเลย มีแต่ความสุขสบายไม่ตอ้ง

ท ามาหากินส่ิงใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่มีความเดือดร้อนใดๆ 

แผ่นดนิอุตตรกรุุ



- แมแ้ต่ขา้วในน ้ากเ็กิดข้ึนเอง โดยไม่ตอ้งปลูก 

- คนอุตตรกรุุเม่ือกินขา้วสาลีนั้นแลว้จะไม่เจ็บป่วยเป็นอะไรทั้งส้ิน 

- เม่ือปรารถนาทรัพยส่ิ์งใดกจ็ะนึกหาไดจ้ากต้นกลัปพฤกษ์ มีชีวิตท่ีเป็นสุข

สนุกสนานกบัการร้องร าท าเพลง 

- ทุกคนไม่ถือวา่เส้ือผา้เคร่ืองประดบัต่างๆ เป็นของใครคนใดคนหน่ึง 

สามารถจะใชร่้วมกนัได ้จึงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกนั 

แผ่นดนิอุตตรกรุุ



- หนุ่มสาวชาวอุตตรกรุุหากรักใคร่กนัจะอยูด่ว้ยกนั ไม่ตอ้งมีพิธี
แต่งงาน แต่วา่เสพเมถุนกนันอ้ยมาก 

“เม่ือเขายงัหนุ่มอยู่น้ันกด็ ี เม่ือเขาจะแรกรักใคร่กนักด็ ีเม่ือเขาแรกได้

กนัเป็นผวัเป็นเมยีกด็แีล  เขาอยู่ด้วยกนั  แลเสพเมถุนไส้แต่ 7 วนัน้ันแล  พ้น

กว่าน้ันไป เขามไิด้เสพด้วยเมถุนเลย  เขาอยู่เยน็เป็นสุขนักหนาแล  ตราบเท่า

ส้ินชนมาอายุเขา 1,000 ปีน้ัน”

แผ่นดนิอุตตรกรุุ



- ผูห้ญิงอุตตรกรุุทวปีนั้น เวลาคลอดลูกจะไม่รู้สึกเจบ็แต่อยา่งใด  เม่ือ
คลอดแลว้จะไม่ใหลู้กกินนมของตนและไม่ไดเ้ล้ียงลูกเอง  ดงัท่ีกล่าวไวว้า่

“เขาเอาลูกเขาน้ันไปนอนหงายไว้ในริมหนทางทีค่นทั้งหลายเดนิไปมา
กล า้กลายน้ันแล  แลที่น้ันมีหญ้าอนัอ่อนดัง่ส าล ี แลแม่น้ันมไิด้อยู่ด้วยลูก
อ่อนน้ันเลย  แม่น้ันกคื็นไปยงัทีอ่ยู่สู่ทีก่นิของเขาน้ันแล  จงิผู้หญงิกด็ ี ผู้ชาย
กด็ ีคนทั้งหลายน้ันเดนิไปเดนิมากล า้กลาย คร้ันว่าแลเห็นลูกอ่อนนอนหงาย
อยู่ดัง่น้ัน  เทยีรย่อมเอานิว้มือเขาป่อนเข้าไปในปากลูกอ่อนน้ัน  ด้วยบุญของ
ลูกอ่อนน้ัน  กบั็งเกดิเป็นน า้นม  ไหลออกมาแต่ปลายนิว้มือเขากไ็ปในคอลูก
อ่อนน้ัน  หากเกดิเป็นข้าวกล้วย อ้อย ของกนิ  บ าเรอลูกอ่อนน้ันทุกวนั”



- เม่ือเดก็เติบโตข้ึนกจ็ะไปอยูร่วมกลุ่มกนั โดยเดก็ผูห้ญิงจะอยูก่ลุ่มหน่ึง  
เดก็ผูช้ายจะอยูอี่กกลุ่มหน่ึง 

- อยา่งไรกดี็แม่กบัลูกหรือพอ่กบัลูกจะไม่รักใคร่เป็นสามีภรรยากนัโดย
เดด็ขาดเพราะคนดินแดนน้ีเป็นผูมี้บุญนัน่เอง

- เม่ือมีคนตายกจ็ะไม่ทุกขโ์ศก  เขาจะอาบน ้าศพและแต่งตวัศพแลว้น า
ศพไปไวท่ี้แจง้

- จากนั้นจะมีนกใหญ่อยา่งนกหสัดีลิงค ์ นกอินทรีย ์ นกกด มาคาบศพ
ไปสวรรค์

แผ่นดนิอุตตรกรุุ



พระญาจักรพรรดริาช

• ไตรภูมิพระร่วงไดบ้รรยายถึงบุญญาธิการของพระญาจกัรพรรดิราชใน
ชมพทูวปีไวเ้พื่อแสดงใหเ้ห็นวา่

• การเกิดมาเป็นพระญาจกัรพรรดิราชผูมี้ยศศกัด์ิอ านาจเป็นเจา้โลกไดน้ั้น
ตอ้งเป็นผูท่ี้เคยบ าเพญ็บุญกศุลต่าง ๆ มาแลว้เป็นอนัมากแมใ้นปัจจุบนั
ดงัความตอนหน่ึงวา่



“คนผูใ้ดท่ีไดท้  าบุญแต่ก่อน  คือวา่ไดป้ฏิบติับูชาแก่พระศรีรัตนตรัย  
แลรู้จกัคุณพระพทุธิเจา้  พระธรรมเจา้แลพระสงฆเ์จา้  แลใหท้านรักษา
ศีลเมตตาภาวนา  คร้ันตายกเ็อาตนไปเกิดในสวรรค ์ ลางคาบเล่าไดเ้กิด
เป็นทา้วเป็นพระญาผูใ้หญ่  แลมีศกัด์ิมียศบริวารเป็นอเนกอนนัตไ์ส้ได้
ปราบทัว่ทั้งจกัรวาลแล”



• พระญาจกัรพรรดิราชนั้นทรงเป็นท่ีเคารพย  าเกรงของคนทั้งหลาย เน่ืองจาก
- พระองคท์รงคุณธรรมสูง  ทรงสดบัพระธรรมเทศนา

และทรงศีลมิไดข้าด 
- ในวนัอุโบสถพระองคท์รงศีล 8  และ

พระราชทานทรัพยใ์หเ้ป็นทานแก่ผูม้าขอ
- ทรงเจริญเมตตาภาวนา

พระญาจักรพรรดริาช



• ดว้ยอ านาจบุญเหล่าน้ีพระองคจึ์งทรงมีแกว้ 7 ประการ ไดแ้ก่ 
- กงจกัรแกว้  - ชา้งแกว้  
- มา้แกว้  - ดวงแกว้ 
- นางแกว้  
- ขนุคลงัแกว้ (เป็นมหาเศรษฐี มีหูทิพย ์ตาทิพย)์ 
- ลูกแกว้ (เป็นโอรสพระองคใ์หญ่ ฉลาดรอบรู้)

พระญาจักรพรรดริาช



คุณค่าของไตรภูมพิระร่วง

1. ด้านพระพทุธศาสนา เนน้ย  ้าเร่ืองการท าความดี ละเวน้ความชัว่ 
แบ่งผลเป็น 2 ระดบั

- ระดบัชาวบ้าน หมัน่ท าบุญ ละเวน้ความชัว่ใหอ้ยูใ่นภพภูมิท่ีดี ไดอ้ยู่
ในยคุพระศรีอาริย์

- ระดบัอุดมคตทิางพทุธศาสนา สอนในเร่ืองของไตรลกัษณ์ คือ
อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา สอนใหเ้ขา้ถึงนิพพาน (โลกตุตร)



คุณค่าของไตรภูมพิระร่วง

2. ด้านการเมืองการปกครอง เป็นคุณค่าแฝง การน าหลกัธรรมมา
แกปั้ญหาสงัคมและใชใ้นการปกครอง ท าใหค้นเกรงกลวัในการท าความผดิ 
อยูอ่ยา่งสงบสุข

3. ด้านศิลปกรรม มีอิทธิพลในการเขียนภาพสีเก่ียวกบัไตรภูมิไวท่ี้
ผนงัโบสถ ์โดยเฉพาะนรก สวรรค์ รวมถึงศิลปะแขนงอ่ืน ๆ เช่น 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 



ภาพจติรกรรมฝาผนังว่าด้วยเร่ืองนรกภูม ิณ วดัดุสิดาราม บางกอกน้อย



วดัไผ่โรงววั จ.สุพรรณบุรี



คุณค่าของไตรภูมพิระร่วง

4. มีอทิธิพลต่อวรรณกรรมอ่ืน 

กวรุ่ีนหลงัน าแนวคิด เน้ือเร่ืองมาสอดแทรกไวใ้นวรรณกรรม ทั้งเร่ือง    
ป่าหิมพานต ์ เขาพระสุเมรุ วิมานของพระอินทร์ เช่น



• ขนุชา้งขนุแผน ตอนขนุแผนลอบข้ึนไปหานางวนัทองบนเรือนขนุชา้ง
และหยดุชมม่านดงักล่าวไวว้า่

ม่านน้ีฝีมือวนัทองท า จ าไดไ้ม่ผดินยันต์าพ่ี
เส้นไหมแมน้เขียนแนบเนียนดี ส้ินฝีมือแลว้แต่นางเดียว
เจา้ปักเป็นป่าพนาเวศ ขอบเขตเขาคลุม้ชอุ่มเขียว
รุกขชาติดาษใบระบดัเรียว พร้ิงเพรียวดอกดกระดะดวง
ปักเป็นมยรุาลงร าร่อน ฝ่ายฟ้อนอยูบ่นยอดภูเขาหลวง
แผห่างกางปีกเป็นพุม่พวง ชะนีหน่วงเหน่ียวไมช้มอ้ยตา



ปักเป็นหิมพานต์ตระหง่านงาม อร่ามรูปพระสุเมรุภูผา
วนัินตกหัศกนัเป็นหลัน่มา การวกิอสิินธรยุคุนธร

อากาศคงคาชลาสินธ์ุ มุจลนิท์หา้แถวแนวสลอน
ไกรลาศสะอาดเอ่ียมอรชร ฝงูกินนรคนธรรพว์ทิยา
ลงเล่นน ้าด าดั้นอโนดาต ใสสะอาดเยอืกเยน็เห็นขอบผา
หมู่มงักรล่อแกว้แพรวพรายตา ทศันาร าลึกถึงวนัทอง



• นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ กล่าวถึงง้ิวนรก เม่ือเดินทางผา่นบา้นง้ิว วา่
ถึงบา้นง้ิวเห็นแต่ง้ิวละล่ิวสูง ไม่มีฝงูสตัวสิ์งก่ิงพฤกษา

ดว้ยหนามดกรกดาษระดะตา นึกกน่็ากลวัหนามนึกขามขามใจ
ง้ิวนรกสิบหกองคุลีแหลม ดงัขวากแซมเส้ียมแซกแตกไสว
ใครท าชูคู่้ท่านคร้ันบรรลยั กต็อ้งไปปีนตน้น่าขนพอง



คุณค่าของไตรภูมพิระร่วง

5. ด้านภาษา ซ่ึงไตรภูมิพระร่วงไดมี้อิทธิพลต่อส านวนเปรียบเทียบ ดงัน้ี
- สูงเหมือนเปรต - ผอมเหมือนเปรต
- อดอยากเหมือนเปรต - กินเหมือนเปรต
- เหมือนเปรตขอส่วนบุญ
หรือมีค าพดูสบถสาบานกนัวา่

“ให้ตกหม้อทองแดง  ถูกกรอกน า้ทองแดง”  

“ถ้าพูดโกหกขอให้ตกนรกหมกไหม้”



หรือพดูถึงคนท่ีเป็นชูก้บัสามีภรรยาผูอ่ื้นวา่  
“ตายไปแล้วจะต้องขึน้ต้นงิว้”

• ไตรภูมิพระร่วงยงัมีความงดงามทางด้านส านวนโวหาร   มีบทพรรณนาที่
ท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ เช่น

- บทพรรณนาเมืองสวรรค์
- บทพรรณนาภาพนรก 
- บทพรรณนาลกัษณะเปรต



• ตวัอยา่งพรรณนาสตัวใ์นโลกนัตนรกวา่ เหมือนคา้งคาวตวัใหญ่ วา่
“ตนเขาน้ันใหญ่นักหนาโดยสูงได้ 6,000 วา เลบ็ตีนแลเลบ็มือเขาน้ัน   

ดัง่ผืนค้างคาวแลใหญ่ยาวนักหนาสมด้วยตัวอนัใหญ่น้ัน เลบ็น้ันเส้ียม

นักหนาผแิลเกาะแห่งใดกต็ดิอยู่แห่งน้ัน เขาเอาเลบ็เขาน้ันเกาะก าแพง

จักรวาลหมั้นหน่วงอยู่แล เขาห้อยตนอยู่ดัง่ค้างคาวน้ันแล”



• ตวัอยา่งพรรณนาความผอมของอสุรกายเปรียบกบัไมแ้หง้ เปรียบตาของ
อสุรกายกบัตาปู  และเปรียบปากกบัรูเขม็ วา่

“อนัว่ากาลกญัชกาอสูรน้ัน...มีตัวน้ันผอมนักหนา มาตราว่าเน้ือน้อย

หน่ึงกด็ ี เลือดน้อยหน่ึงกด็ ี กห็ามิได้ในตัวเขาน้ัน  แลตัวเขาน้ันดัง่ไม้อนั

แห้งน้ันแล  มตีาอนัน้อยดัง่ตาปู แลตาเขาน้ันขึน้ไปตั้งอยู่เหนือกระหม่อม   

แลปากเขาน้ันน้อย  น้อยเท่ารูเขม็  แลปากน้ันอยู่เหนือกระหม่อมโสด”


