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• (ยคุทองของวรรณคดี) 
• พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 พระองคมี์

นามเดิมวา่ ฉิม  
• เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช   
• ประสูติเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2310 ขณะพระราชบิดามี

บรรดาศกัด์ิเป็นหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรี 
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• พระองคท์รงเรียนรู้กิจการงานต่าง ๆ ของบา้นเมือง  จากพระราชบิดา 
     ภายหลงัไดข้ึ้นครองราชยสื์บต่อราชสมบติักท็รงท างานท่ีไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
• เน่ืองจากเป็นสมยัที่ค่อนข้างสงบจากสงคราม  จึงท าใหท้รงมีเวลาวา่ง

พอสมควร  จึงใฝ่พระทัยในการส่งเสริมสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม   
การช่างฝีมอื การละครและการกว ี

• พระองคมี์ความเช่ียวชาญถึงขนาดไดรั้บการยกยอ่งวา่  ทรงเป็นนกักวี
ฝีปากเอกในทางกลอนละคร 
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• ยคุสมยัน้ีไดช่ื้อวา่เป็นยุคทองของวรรณคดแีห่งกรุงรัตนโกสินทร์
งานการกวรุ่ีงเรืองท่ีสุด   

• เพราะรัชกาลท่ี 2 ไม่เพียงสนพระทยัเป็นการส่วนพระองค ์ หากยงั
ทรงสนบัสนุนใหมี้การแต่งกวกีนัอยา่งแพร่หลายทัว่ไป   

• ทรงชุบเล้ียงนกักวสี าคญั ๆ ไวใ้นราชส านกั ในดา้นการละคร       
มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งละครนอกและละครใน 
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• เกิดวรรณคดีหลายประเภทข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางศาสนา 
วฒันธรรมประเพณี  ละครบนัเทิง  สรรเสริญพระเกียรติพระเจา้
แผน่ดิน  

• วรรณคดีเร่ืองใดช ารุดสูญหายไป กมี็การแต่งเติมเสริมต่อใหมี้
ข้ึนสมบูรณ์ข้ึน 



 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 
• เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน เช่ือกนัวา่เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสมยั    
    กรุงศรีอยธุยาแลว้เล่าสืบต่อกนัมาจนกลายเป็นเร่ืองท่ีนิยมกนั 
    แพร่หลาย  ภายหลงัเอามาแต่งเป็นกลอนเสภาแลว้ใชใ้นการขบัเสภา 
• ผู้แต่ง  พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัแต่งเอง รวมถึง

โปรดใหก้วท่ีีไวว้างพระราชหฤทยัรับบางตอนไปแต่ง 
• ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนสุภาพ 
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชข้บัเสภา  
 



• ขนุชา้งขนุแผนเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ได้รับการ  
ยกย่องจากวรรณคดสีโมสรว่าเป็นยอดของกลอนสุภาพ  

• ลกัษณะเน้ือเร่ืองต่างไปจากเร่ืองจกัรๆวงศ์ๆ  โดยส้ินเชิง มีความ
สมจริงทั้งในเร่ืองราวและเหตุการณ์  

• แมจ้ะมีเร่ืองเวทมนตร์คาถาของวเิศษอยูบ่า้ง แต่กไ็ม่ถึงกบัจะเป็น
เร่ืองประเภทอิทธิฤทธ์ิปาฏิหารยช์นิดท่ีเป็นไปไม่ได ้ 

 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 



 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 
• เนือ้หา  
• ขนุแผนเดิมช่ือ พลายแก้ว  ขุนช้าง และนางพมิพลิาไลย เคยเป็น

เพื่อนกนัมาตั้งแต่เดก็ ทั้งขนุแผนและขนุชา้งต่างหลงรักนาง  
พิมพิลาไลย 

• ขนุแผนสมหวงัไดแ้ต่งงานดว้ย อยูม่าไม่นานบา้นเมืองเกิดสงคราม 
ขนุแผนตอ้งไปออกรบ 

• ฝ่ายนางพิมพิลาไลยป่วยจึงเปล่ียนช่ือเป็นนางวนัทอง เพื่อเอาเคลด็    
• ขนุชา้งแกลง้ปล่อยข่าววา่ขนุแผนหรือพลายแกว้นั้นตายในสงคราม 

 



 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 
• พลายแกว้กลบัจากสงครามมาพร้อมกบัยศศกัด์ิท่ีไดแ้ต่งตั้งเป็นขนุแผน

แสนสะทา้น ไดภ้ริยาคนใหม่ช่ือนางลาวทอง  เกิดหึงหวงกนัข้ึน  
• ขนุแผนจึงพานางลาวทองไปอยูก่าญจนบุรี ขนุชา้งไดน้างวนัทอง     

เป็นภริยา 
• ขนุแผนถูกพระพนัวสาลงโทษใหไ้ปเป็นนายด่านตระเวนชายแดน  

เพราะขนุชา้งแกลง้กล่าวโทษวา่ ขนุแผนหนีเวร 
• ต่อมาขนุแผนไดข้องวิเศษ 3 อยา่ง มาคือ  ดาบฟ้าฟ้ืน  ม้าสีหมอก และ

กมุารทอง จึงบุกข้ึนเรือนขนุชา้ง ไดน้างวนัทองมาพาไปสุพรรณบุรี  
 



 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 
• ขนุชา้งไปฟ้องพระพนัวสาวา่ขนุแผนเป็นกบฏ   
• ขนุแผนจึงพานางวนัทองหนีไป แต่นางวนัทองทอ้งแก่ ขนุแผน

จึงเขา้มอบตวั สู้ความจนชนะ  
• ขนุชา้งฉุดนางวนัทองมาได ้ นางวนัทองคลอดพลายงามออก  

มาโตข้ึนไดเ้ป็นทหาร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นจมื่นไวยวรนาถ 

• ขนุแผนไดเ้ป็นเจา้เมืองกาญจนบุรี ในต าแหน่งสุรินทรฟ้าไชย 
 



 
บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 
• จม่ืนไวยไปเรือนขนุชา้ง จะรับแม่วนัทองไปอยูด่ว้ย  ขนุชา้งไป

ฟ้องพระพนัวสากล่าวโทษจม่ืนไวย   
• พระพนัวสาถามนางวนัทองจะอยูก่บัใคร นางวนัทองลงัเล  จึง

ถูกประหารชีวิต   
• จากนั้นกเ็ป็นเร่ืองของจม่ืนไวยวรนาถ  ท่ีไดภ้ริยาถึง 2 คน คือ
นางสร้อยฟ้า และนางศรีมาลา  

• ภายหลงันางสร้อยฟ้าท าความผดิจึงถูกเนรเทศกลบัไปอยู่
เชียงใหม่ 



คุณค่าของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

1. คุณค่าในทางอารมณ์ 

• การด าเนินเร่ืองขนุชา้งขนุแผนมีลกัษณะเหมือนกบัวรรณคดีไทย
เร่ืองอ่ืน  คือเป็นไปในท านองเล่านิทาน  เร่ิมตั้งแต่บุคคลเกิด  
เติบโต ไดรั้บการศึกษา มีคู่ครอง บุตรหลานสืบสกลุต่อไป  

• นอกจากน้ีการด าเนินเร่ืองยงัสนุกสนานต่ืนเตน้เพียบพร้อมไป
ดว้ยรสทางวรรณคดีทั้ง 9 รส ซ่ึงรสเหล่าน้ีเป็นรสทางใจ ดงัน้ี 



รสศฤงคาร 

• ศฤงคารรส คือรสอารมณ์รัก เป็นอารมณ์สะเทือนใจท่ีสามีภรรยา
ปฏิบติัต่อกนัและกนัดว้ยความรักใคร่  

• มีส านวนโวหารท่ีใชเ้ก้ียวพาราสีกนัระหวา่งหนุ่มสาวท่ีมีอายอุยู่
ในวยัรุ่น เช่น  การลกัลอบเป็นชูก้นัระหวา่งนางพิมกบัพลายแกว้ 

• ส่วนความรักอยา่งอ่ืน เช่น ความรักระหวา่งแม่กบัลูก  
 



๏ เจา้พลายแกว้ฟังชอบปลอบประโลม  พี่รักโฉมเยาวยอดเสนหา 
อยา่สงสยัท่ีใจไม่สจัจา    แมน้แผผ่า่อกไดจ้ะใหดู้ 
น่ีสุดคิดท่ีจะปลิดใหดู้ได ้  ถึงตวัไปใจพ่ีกย็งัอยู ่
ห่วงหลงัดว้ยขนุชา้งเป็นศตัรู   อุตส่าห์สู้รีบรัดมานดังาน 
อยา่เศร้าศรีพรุ่งน้ีก าหนดแน่   คุณแม่ท่านจะมาหาถึงบา้น 
ขอร้องตอ้งตามค าโบราณ   วา่พลางทางสะพานสะพกัชม 
เผยออกยกนางข้ึนวางตกั   ก าเริบรักเชยชิดสนิทสนม 
ป่วนป่ันกระสนัเสียวเกลียวกลม  กเ็กิดลมพายใุหญ่ประลยักลัป์ 

 
ตัวอย่างศฤงคารส 

 



วรีรส 

• วีรรส คือ รสอนัเน่ืองมาจากความกลา้หาญในการรบ  หรือมี
ความเพียรในการบ าเพญ็บุญ 

• วรีรสในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนส่วนมากหนกัไปในเร่ืองของการรบ   
• ตวัละครชายในเร่ืองจะมีความสามารถในการรบเป็นเลิศ  มี

ความเกงกลา้ทั้งฝีมือ และมีก าลงัใจดี 



 ๏ พลายแกว้แววไวใจกลา้  รีบเร่งอาชากระทืบส่ง 
มือถือดาบประทานผลาญณรงค ์ ตรงใส่สนับาดาลท่ีน ากอง 
ฟันฉบัลาวรับดว้ยปลายทวน   แทงสวนหลบไดด้ว้ยไววอ่ง 
ลาวไพล่พลาดถลานยัน์ตาพอง  ร้องหมาซ้ีแม่แร่เขา้มา 

 
ตัวอย่างวรีรส 

 



กรุณารส 

• กรุณารส คือรสแห่งความโศกเศร้า  
• ความโศกเสร้าในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนส่วนมากเกิดจากความไม่

สมหวงัในความรัก  การพลดัพรากจากกนั   
• โดยเฉพาะความรักระหวา่งแม่กบัลกู  ระหวา่งคู่รัก หรือสามี

ภรรยา  เช่น 
      - พลายแก้วต้องจากนางพมิไปทัพ   
      - ความทุกข์โศกของขุนช้างทีไ่ม่สมหวงัในความรักทีมี่ต่อวนัทอง 

      - ความเศร้าโศกอนัเน่ืองมาจากความตาย 



• นางพมิโศกเศร้าเมื่อพลายแก้วจะไปรบ 

 ๏ ครานั้นเจา้พิมพิลาไลย  กอดผวัร้องไหอ้ยูป่่วนป่ัน 
หยบิอะไรเขา้ไม่ไดอ้กใจตนั   กลืนกลั้นน ้ าตายิง่ไหลพรู 
เสียงแม่วา่ขานร าคาญใจ   ลุกจากผวัไปสะอ้ืนอยู ่
ปอกหมากใส่ขนัแลว้พนัพลู   แลดูผวัเพียงจะขาดใจ 
ซบหนา้โศการ าพนัเศร้า   จะคลึงเคลา้พลูจีบเขา้ไม่ได ้
สะอ้ืนอกัสลกัอกตะลึงไป   ส าลีถือกบัมือไวก้ลื็มวาง ฯ 

 
ตวัอย่างกรุณารส 

 



• ตอนนางวนัทองจ าใจจากพลายงาม ส่งพลายงามไปอยู่กบัย่า 

 ลูกกแ็ลดูแม่แม่ดูลูก          ต่างพนัผกูเพียงวา่เลือดตาไหล 
สะอ้ืนร ่ าอ  าลาดว้ยอาลยั           แลว้แขง็ใจจากนางตามทางมา 
เหลียวหลงัยงัเห็นแม่แลเขมน้          แม่กเ็ห็นลูกนอ้ยละหอ้ยหา 
แต่เหลียวเหลียวเล้ียวลบัวบัวิญญาณ์   โอเ้ปล่าตาต่างสะอ้ืนยนืตะลึง ฯ 
      นางวนัทองหมองมวักลวัขนุชา้ง   ไม่เหมือนอยา่งคนทั้งปวงมนัหวงหึง 
ออกชายทุ่งมุ่งเมินเดินตะบึง         กลบัมาถึงเรือนร ่ าระก าตรอม 
ทุกเยน็เชา้เศร้าหมองเฝ้าร้องไห ้        ดว้ยอาลยัพลายงามทรามถนอม 
ถึงยามกินส้ินรสสู้อดออม         จนซูบผอมผวิพรรณทุกวนัคืน ฯ 

 
ตวัอย่างกรุณารส 

 



หาสยรสหรือหัสยรส 

• หาสยรส คือ รสแห่งความขบขนั 
• ตวัละครท่ีสร้างความขบขนัมาท่ีสุดคือ ขนุชา้ง ซ่ึงนบัวา่เป็นตวั

ตลกของเร่ือง ทั้งรูปร่าง  บทบาท พฤติการณ์ของขนุชา้งมกัจ า  
ท าใหผู้อ่้านมีความสนุกขบขนัอยูเ่สมอ เช่น 

• ตอนนางวนัทองจะถูกประหาร ขุนช้างยงัมีบทตลก  เพราะผู้แต่ง
ต้องการวาดภาพให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวติคนเราน้ันมีทุกข์กบัสุขเป็น
ของคู่กนั  



 ๏ ขนุชา้งสะดุดอิฐตีนขวิดไป  หวัไถลลม้คว  ่าต าข้ีหมา 
ลุกข้ึนไม่เช็ดระเห็จมา    แมลงวนัฉ่าตอมฉู่เหมน็อูไ้ป 
อา้ยบ่าวร้องวา้ยขนุนายขา   เช็ดข้ีหมาเสียก่อนเถิดขา้ไหว ้
ขนุชา้งเหลียวหลงัอา้ยจงัไร   ข้ีหมาท่ีไหนมาติดก ู
อา้ยบ่าวมนัช้ีวา่ข้ีหมา    ตั้งแต่หนา้ตลอดขวญัแมลงวนัฉู่ 
ขนุชา้งไม่ฟังวา่ชัง่ก ู   ผูค้นตามพรูร้องเหมน็จริง ฯ 

 
ตัวอย่างหาสยรสหรือหัสยรส 

 



อพัภูตรส 

• อพัภูตรส คือรสแห่งความประหลาดใจ  
• ความประหลาดใจน้ีเป็นส่ิงท่ีสนองความตอ้งการของมนุษยอ์ยา่ง

หน่ึง 
• ถา้ส่ิงท่ีมนุษยค์าดหมายไวไ้ดว้า่จะตอ้งเป็นอยา่งนั้น กจ็ะไม่สนใจ 

แต่ถา้หากเป็นเร่ืองท่ีผดิไปจากความคาดหมายกจ็ะชอบและจดจ า
ไปไดน้าน 

• เร่ืองประหลาดใจท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนคือ ตอนท่ีก าเนิด
ขนุชา้ง นางเทพทองตอ้งแปลกใจท่ีขนุชา้งหวัลา้นตั้งแต่เกิด 



นางเทพทองเหลียวหนา้ควา้ลูกชาย     พลิกคว  ่าพลิกหงายอยูต่วัสัน่ 
ทุดลกูบดัสีเหมือนผป้ัีน            หวัลา้นในครรภด์งัวงเดือน 
เสียแรงอุม้ทอ้งประคองมา            ชกโคตรแม่อา้ยหมาข้ีเร้ือนเป้ือน 
เล้ียงมนัไวไ้ยอายเพื่อนเรือน            หวัเหมือนโคตรขา้งไหนใหเ้กิดมา 

ตัวอย่างอพัภูตรส 



ภยานกรส 

• ภยานกรส คือ อารมณ์สะเทือนใจท่ีเกิดจากความกลวั หรือการ
เห็นส่ิงท่ีน่าสยดสยอง  

• ความกลวัของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนเม่ือรู้วา่ภยัก าลงัมาถึงตวั หรือได้
พบเห็นเหตุการณ์ท่ีน่าสยดสยอง 

• ในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนมีเหตุการณ์มากมาย เช่น 
 - การบอกลางของสัตว์  ลางสังหรณ์ทีบ่อกให้รู้ว่าจะเกดิการ
สูญเสียชีวติ  ประสบความหายนะ 



วนัทองนอ้งนอนสนิททรวง   จิตรง่วงระงบัสู่ภวงัค ์
ฝันวา่พลดัไปในไพรเถ่ือน   เล่ือนเป้ือนไม่รู้ท่ีจะกลบัหลงั 
ลดเล้ียวเท่ียงหลงในดงรัง   ยงัมีพยคัฆร้ายมาราว ี
ทั้งสองมองหมอบอยูริ่มทาง   พอนางดั้นป่ามาถึงท่ี 
โดดตะครุบคาดคั้นในทนัที   แลว้ฉุดคร่าพาร่ีไปในไพร 
ส้ินฝันคร้ันต่ืนตกประหม่า   หวีดผวากอดผวัสะอ้ืนไห ้

ตัวอย่างภยานกรส 



เล่าความบอกผวัดว้ยกลวัภยั      ประหลาดใจนอ้งฝันพร่ันอุรา 
ใตเ้ตียงเสียงหนูกก็กุกก      แมลงมุมทุ่มอกท่ีริมฝา 
ยิง่หวาดหวัน่พร่ันตวักลวัมรณา    ดงัวิญญาณ์นางจะพรากไปจากกาย ฯ    
    ๏ ครานั้นขนุแผนแสนสนิท      ฟังความตามนิมิตกใ็จหาย 
คร้ังน้ีน่าจะมีอนัตราย                   ฝันร้ายสาหสัตดัต ารา 
พิเคราะห์ดูทั้งยามอฐักาล      กบ็นัดาลฤกษแ์รงเป็นหนกัหนา 
มิรู้ท่ีจะแถลงแจง้กิจจา                  กอดเมียเมินหนา้น ้าตากระเดน็ 
จึงแกลง้เพทุบายท านายไป      ฝันอยา่งน้ีมิใช่จะเกิดเขญ็ 



รุทธรสหรือเราทรรส 

• รุทธรสหรือเราทรรส คือ รสแห่งความโกรธ 
• ความโกรธของตวัละครจะบรรยายออกมาเป็นค าบริภาษ เป็น

ถอ้ยค าท่ีกระทบใจผูอ่้าน  มีความหมายสอดคลอ้งกบัท่วงทีของ
ตวัละครและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ตามทอ้งเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี  



• ตอนนางวนัทองโกรธนางลาวทองแล้วด่าทอ 

 ทุดอีลาวชาวป่าข้ึนหนา้ลอย  แม่จะต่อยเอาเลือดลงลา้งตีน 
เจบ็ใจไม่นอ้ยสกัร้อยเท่า   ดงัใครเอาดาบฟาดใหข้าดวิน่ 
สายทองกบัอีปลีทั้งอีจีน   ปีนเรือลงมาดว้ยมาช่วยก ู
เป็นไรเป็นนะไม่ละกนั   ขนุแผนเขา้กั้นนอ้งวนัทองอยู ่

ตัวอย่างรุทธรสหรือเราทรรส  



• ตอนขุนแผนโกรธนางวนัทองทีเ่ร่ิมพาลมาด่าตนหลงัจากพานาง
ลาวทองมาไหว้ 

 ๏ เหม่อีวนัทองจองหองจา้น  จะมาพาลเอาผิดกฤูๅน่ี 
เม่ือแรกลงมาคิดวา่ดี    เดิมทีกกูย็งัไม่รู้กล 
แกลง้มาร้องไหพ้ิไรบอก   ยกัยอกไม่นอ้ยอีสร้อยสน 
กจูบัมึงไดส้ิ้นล้ินกะลาวน   จวนจนกลวักจูะข้ึนไป 
ฟันอา้ยขนุชา้งไวก้ลางบา้น   มนัรักผวัหวัลา้นไม่น่ิงได ้
พาลด่าลาวทองป้องปิดไว ้  จนไดท้ะเลาะตดัรอนก ู

ตัวอย่างรุทธรสหรือเราทรรส  



ไม่ปรารถนาจะคา้คบ   อีหนา้ดา้นพาลตลบน่าอดสู 
ผวัไปยงัไม่พน้ประตู   คบชูแ้ช่เล่มไวเ้ตม็ใจ 
ต าแยเจา้เอ๋ยมนัแสนคนั  จะเท่ามนัคนน้ีหามีไม่ 
กลากเกล้ือนข้ีเร้ือนพรรไน  หยกูยาหาใส่กห็ายคนั 
อีชาติชัว่เป็นตวัเท่าตวัหนอน  ไชชอนดิบเด้ียมจนตวัสัน่ 
ถึงหายาใหส้ิ้นถ่ินสุพรรณ  วนัเดียวกจ็ะส้ินต ารายา 
มึงตายเสียเถิดวนัทองเอ๋ย  อยา่อยูเ่ลยชกัดาบออกเง้ือง่า 
กระทืบโผงผางกลางนาวา  จิกหวัเอามาฆ่าใหต้าย ฯ 



พภีตรส 

• พีภตรส  คือ รสแห่งความเกลียดชงั   
• ความเกลียดชงั เป็นความรู้สึกอนัเน่ืองมาจากความโกรธ เพราะ

ก่อนท่ีจะเกิดความเกลียดชงัข้ึนนั้น จะเกิดความไม่พอใจและ
ความโกรธข้ึนมาก่อน  เช่น 

• ความไม่พอใจของนางวนัทองทีม่ีต่อขุนช้าง ตั้งแต่ตอนแรกๆ
ต่อมากเ็พิม่พูนขึน้เร่ือยๆ จนกลายเป็นความเกลยีดอย่างมาก มัก
ด่าบ่าวไพร่กระทบขุนช้างอยู่เสมอ 



• ตอนที่ขุนช้างมาหลอกลวงนางวนัทองว่าพลายแก้วตายแล้ว และให้
ผู้ใหญ่มาสู่ขอนางวนัทอง นางวนัทองจึงเกลยีดแสร้งท าเป็นด่าบ่าว 

วนัทองช้ีหนา้ด่าประจาน     แม่มึงอา้ยหวัลา้นหาดีไม่ 
จะรู้สึกส านึกบา้งเป็นไร     เป็นบ่าวไพร่บา้นช่องไม่น าพา 
ดีแต่เท่ียวโกหกพกลม      มนัน่าตบใหล้ม้จมข้ีหมา 
ใหห้มาฝงูถนดัพลดัเขา้มา     มึงหลบัตาเฝ้าประตูไม่ดูแล 
มนัมาเท่ียวเยีย่วข้ีมีแต่เป้ือน     อา้ยข้ีเร้ือนเห่าระเบง็เซ็งแซ่ 
อีตวัเมียกบ็อนหอนแงแง     ปล่อยโคตรแม่มึงไวใ้หอึ้งคะนึง ฯ 

ตัวอย่างพภีตรส 



ศานติรส 

• ศานติรส คือ รสแห่งความสงบ อนัเกิดจากความเสียสละ 
ความรู้สึกข่มใจ หรือหกัใจของตวัละคร เช่น 

• การเสียสละของขุนแผน ทีส่ละความสุขส่วนตวัเพือ่ชาติ
บ้านเมือง ท าใหเ้กิดความพอใจในการเสียสละนั้น จิตใจกเ็ป็น
สุขสงบ 

• รวมถึงการแสดงความสุขสงบผ่านการพรรณนาธรรมชาตอีิก
ดว้ย 



๏ มาถึงเนินผาท่าตน้ไทร  น ้าเป่ียมสระใสสะอาดหนกั 
ท่ีธารแก่งแรงไหลมาคกัคกั  เป็นชะงกัชะง่อนผาน่าส าราญ 
บวัไสวใบบงัระบุดอก   เผยอออกกล่ินชวยหว้ยละหาน 
ตน้ไมสู้งสะพร่ังบงัริมธาร  ท่ีดอกบานแลว้กห็ล่นละอองลง 
พระพายชายพดัมาเชยช่ืน  หอมร่ืนรอบในไพรระหง 
จกัจัน่สนัน่เสียงเสนาะดง  รับวนัทองนอ้งลงจากหลงัมา้ 

ตัวอย่างศานติรส 



1. คุณค่าในทางอารมณ์ (ต่อ) 

 ในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนยงัปรากฏรสวรรณคดีของไทย ได้
อยา่งครบถว้นอีกดว้ย คือ 
 เสาวรจนี คือ ชมโฉม 
 นารีปราโมทย์ คือ บทเก้ียวพาราสี 
 พโิรธวาทัง คือ บทแสดงความเก้ียวกราดโกรธแคน้ 
 สัลลาปังคพสัิย คือ บทพรรณนาถึงความโศกเศร้า 

 

คุณค่าของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 



ตัวอย่างเสาวรจนี 

• ชมนางพมิพลิาไลย 

ทรวดทรงส่งศรีไม่มีแมน้   อรชรออ้นแอน้ประหน่ึงเหลา 
ผมสลวยสวยข างามเงา    ใหช่ื้อเจา้วา่พิมพิลาไลย 
• ขุนแผนชมนางแก้วกริิยา 

   ๏ เจา้ร่างนอ้ยนอนน่ิงบนเตียงต ่า  คมข างามแชล่มแจ่มใส 
ค้ิวคางบางงอนอ่อนละไม   รอยไรเรียบรับระดบัดี 
ผมเปลือยเล้ือยประลงจนบ่า   งอนปลายเกศาดูสมศรี 
ท่ีนอนนอ้ยน่านอนอ่อนดี   มีหมอนขา้งคู่ประคองเคียง 



ตัวอย่างนารีปราโมทย์ 

• ขุนแผนเกีย้วนางแก้วกริิยา 

   ๏ นอ้ยฤๅพดูจาช่างน่ารัก   เสนาะนกัน ้าค าเจา้เสียดสี 
ป้ิมจะกลืนช่ืนใจในวาที   สงสารดว้ยยงัไม่มีคู่ภิรมย ์
แมน้ชายใดไดอ้ยูเ่ป็นคู่ครอง   จะแนบนอ้งเชยชิดสนิทสนม 
พ่ีจะอยูสู่้รักไม่แรมชม    มิใช่ลมลวงนอ้งอยา่หมองใจ 
อยา่วา่แต่เจา้ยากอยูสิ่บหา้   ถึงหา้ชัง่พ่ีกห็ามาช่วยได ้
บุญหลงัไดส้ร้างมาปางใด   เผอิญใหจ้ าเพาะพบประสบนาง 



ตัวอย่างพโิรธวาทัง 

• ตอนพระพนัวสาโกรธนางวนัทองที่ไม่เลอืกทีจ่ะอยู่กบัใคร 

 ๏ ครานั้นพระองคผ์ูท้รงภพ  ฟังจบแคน้คัง่ดงัเพลิงไหม ้
เหมือนดินประสิวปลิวติดกบัเปลวไฟ  ดูดู๋ เป็นไดอี้วนัทอง 
จะวา่รักขา้งไหนไม่วา่ได ้  น ้าใจจะประดงัเขา้ทั้งสอง 
ออกนัน่เขา้น่ีมีส ารอง    ยิง่กวา่ทอ้งทะเลอนัล ้าลึก 
...................................................... ............................................... 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ   ดงัเพชรนิลเกิดข้ึนในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปฤๅ   ใจไม่ซ่ือสมศกัดิเท่าเสน้ผม 



ตัวอย่างสัลลาปังคพสัิย  

• ขุนแผนเสียใจเมื่อวนัทองก าลงัจะถูกประหาร 

๏ ขนุแผนแสนโศกสงสารนอ้ง  น่ิงนัง่ฟังวนัทองใหอ้ดัอั้น 
นางหนัมากอดเทา้เขา้จาบลัย ์  ขนุแผนนั้นหนา้ซบกบัหลงัเมีย 
สะทอ้นสะทึกสะอึกสะอ้ืนไห ้  ออกปากน ้าตาไหลลงราดเร่ีย 
เสียแรงทรมานตวัทั้งผวัเมีย   เข่ียดินเล้ียงกนัเหมือนหน่ึงนก 
เท่ียวอาศยัในดงพงชฏั    สู้ผลดัผา้นุ่งท ามุง้ปก 
ขดุเผอืกมนักินตามถ่ินรก   ตกยากเท่าไรไม่ไกลกนั 



2. คุณค่าเชิงสังคมและวฒันธรรม 

 เร่ืองขนุชา้งขนุแผนสะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตของคนธรรมดา
สามญั และสภาพความเป็นอยู ่ 
 รวมถึงวฒันธรรมทั้งการละเล่นของเดก็ การแต่งกาย การ
สร้างบา้นเรือน อาหารการกิน พิธีการเกิด การบวช การแต่งงาน 

คุณค่าของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 



ตัวอย่างการความเช่ือเร่ืองการเกดิ 

• คนสมยัโบราณเช่ือวา่ การถือก าเนิดของคนเก่ียวขอ้งกบั “ผป้ัีนลูก” 
และผู้ต้ังครรภ์มักจะฝันแปลกๆ เป็นนิมิตบอกใหรู้้ล่วงหนา้วา่บุตรจะ
เป็นชายหรือหญิง ดีหรือไม่ดีอยา่งไร 

• ตัวอย่างนางทองประศรีฝันตอนต้ังครรภ์ 

      ๏ จะมากล่าวถึงนางทองประศรี  นอนดว้ยสามีในเรือนใหญ่ 
นิมิตฝันนั้นวา่ทา้วสหสันยัน ์          ถือแหวนเพชรเมด็ใหญ่เหาะดั้นมา 
คร้ันถึงจึงยืน่แหวนนั้นให ้          นางรับแหวนไวด้ว้ยหรรษา 
แสงเพชรส่องวาบปลาบเขา้ตา           ต่ืนผวาควา้ทัว่ปลุกผวัพลนั 



ขนุไกรลืมตาวา่อะไรเจา้       นางจึงเล่าเน้ือความนิมิตฝัน 
ทั้งสองลุกมาลา้งหนา้พลนั        หาหมากพลูสู่กนัแลว้ท านาย 
ฝันวา่ไดธ้ ามรงคว์งวเิศษ        ของโกสียต์รีเนตรอนัเฉิดฉาย 
เพชรรัตน์อร่ามงามเพริศพราย      บรรยายวา่เป็นส่ิงม่ิงมงคล 
จะมีครรภล์ูกนั้นจะเป็นชาย        ดงัทหารพระนารายณ์มาปฏิสนธ์ิ 
กลา้หาญการณรงคค์งทน        ฤทธิรณปราบทัว่ทั้งแดนไตร 
ซ่ึงวา่เพชรรัศมีสีกลา้         ภายหนา้จะไดเ้ป็นทหารใหญ่ 
มียศศกัดิเป็นพระยาขา้ใช ้       ร่วมพระทยัทรงธรรมพ์ระพนัปี 



ตัวอย่างการท าขวญัเด็กหลงัคลอด 

• ตามปรกติเม่ือเดก็คลอด จะมีการท าขวญัเพื่อเป็นการแสดงความดี
ใจท่ีเดก็มีชีวิตรอดมาได ้ 

• ตอนท่ีพลายแกว้เกิด มีการท าขวญัเดือนและตั้งช่ือใหเ้หมาะกบัวนั
เดือนปีเกิด ซ่ึงพลายแกว้เกิดตรงกบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี
พระเจา้กรุงจีนเอาแกว้มาถวายพระเจา้กรุงอยธุยา แกว้น้ีใส่ไวท่ี้
ยอดเจดียใ์หญ่ วดัเจา้พระยาไทย 

• ในการท าขวญัจะมีการบายศรี การแต่งตวัทารก การเรียกขวญัให้
มาอยูก่บัเดก็ ใหอ้ายมุัน่ขวญัยนื  มีความสวสัดีมีชยั 



แลว้เร่งรัดจดัแจงแต่งบายศรี   เงินทองของดีมาผกูให ้
กลว้ยน ้าแตงกวาเอามาใส่   ธูปเทียนดอกไมมี้หลายพรรณ 
ใหห้ลานใส่เสมาปะวะหล ่า   ก าไลทองค างามเฉิดฉนั 
บา้หวา่ทองผกูสองขา้งแขนนั้น  สายกดุัน่ทั้งแท่งดงัแกลง้ท า 
เอวคาดสร้อยอ่อนซอ้นดอกลอย  ฝังพลอยมรกตสีสดข า 
ผกูลกูพริกเทศดว้ยทองค า   ก าไลตีนนากเห็นหลากตา 
จดัแจงแขกนัง่เป็นวงกนั   พงศพ์นัธ์ุพร้อมอยูท่ ั้งปู่ยา่ 
ยกบายศรีแลว้โห่ข้ึนสามลา   เวียนแวน่ไปมาโห่เอาชยั ฯ 



 ๏ ศรีศรีวนัน้ีฤกษดี์แลว้    เชิญขวญัพลายแกว้อยา่ไปไหน 
ขวญัมาอยูสู่่กายใหส้บายใจ     ชมชา้งมา้ขา้ไททั้งเงินทอง 
ขวญัเอ๋ยเจา้มาเถิดพอ่มา      อยา่เท่ียวล่ากะเกณฑต์ระเวนท่อง 
มาชมพวงแกว้แลว้พวงทอง      ขา้วของเหลือหลายสบายใจ 
คร้ันแลว้กโ็ห่อิกสามที       ดบัอคัคีโบกควนัเจิมพกัตร์ให ้
ใหช้นัษายนืหม่ืนปีไป       มีชยัช านะสวสัดี 
คร้ันท าขวญัเสร็จส าเร็จการ      วงศว์านปรีด์ิเปรมเกษมศรี 
จนอายพุลายแกว้ไดห้า้ปี      พาทีแคล่วคล่องวอ่งไว ฯ 



ตวัอย่างการสู่ขอลูกสาวมาให้ลูกชาย 

• วธีิการสู่ขอของนางทองประศรี  คอื การกล่าวแบบถ่อมตวัและมี
ศิลปะในการพูด 

    ๏ ทองประศรีตอบค าศรีประจนั  วา่ทุกวนัเราทุกขห์าสุขไม่ 
ยากยบัอบัจนเป็นพน้ไป   ออเจา้ยอ่มแจง้ใจแต่ไรมา 
ตกยากจากเมืองสุพรรณไป   เม่ือคร้ังขนุไกรดบัสงัขาร์ 
ถูกริบฉิบหายไปทุกตา   ววัควายไร่นาทั้งบา้นเรือน 
ไดเ้งินใส่สมุกกบัลูกรัก   กลวันกัหนีวางเขา้กลางเถ่ือน 
แต่ซุกซนดน้ป่าไปกวา่เดือน   พอพบเพ่ือนกนัเขา้เขาเอน็ดู 



เขาพากนัเมตตาตอ้นรับไว ้  ยกเหยา้เรือนใหอ้าศยัอยู ่
ยากยบัอบัจนเป็นพน้รู้    อุตส่าห์สู้บุกแฝกแบกหนา้มา 
จะขอพรรณฟักแฟงแตงน ้าเตา้  ท่ีออเจา้ไปปลูกในไร่ขา้ 
ทั้งอตัคดัขดัสนจนเงินตรา   จะมาขายออแกว้ใหช่้วงใช ้
อยูร่องเทา้นึกเอาวา่เกือกหนงั   ไม่เช่ือฟังกจ็ะหาประกนัให ้
ไดบ้ากบัน่มาถึงเรือนอยา่เบือนไป  จะไดฤ้ๅไม่ไดใ้หว้า่มา ฯ 



ตัวอย่างการแต่งกายของนางพมิก่อนไปถวายกณัฑ์เทศน์ 

        ๏ ครานั้นนางพิมพิลาไลย   วา่จวนกณัฑเ์ราไปเถิดแม่ขา 
แลว้กลุ็กไปพลนัมิทนัชา้   อาบน ้าผลดัผา้ดว้ยฉบัพลนั 
จึงเอาขม้ินมารินทา    ลูบทัว่กายาขมีขมนั 
ทาแป้งแต่งไรใส่น ้ามนั   ผดัหนา้เฉิดฉนัดงันวลแตง 
เอาซ่ีสีฟันเป็นมนัขลบั    กระจกส่องเงาวบัดูจบัแสง 
นุ่งยกลายกระหนกพื้นแดง   กา้นแยง่ทองระยบัจบัตาพราย 
ชั้นในห่มสไบชมพน่ิูม    สีทบัทิมทบันอกดูเฉิดฉาย 
ร้ิวทองกรองดอกพรรณราย   ชายเห็นเป็นท่ีเจริญใจ 



ตวัอย่างอาหารทีใ่ช้ในโอกาสงานบุญ 

แลว้กลบับา้นเตรียมการเล้ียงเจา้ชี  ป้ิงจ่ีสารพดัจดัแจงไว ้
ท าน า้ยาแกงขมต้มแกง    ผา่ฟักจกัแฟงพะแนงไก่ 

บา้งท าห่อหมกปกปิดไว ้  ต้มไข่ผดัปลาแห้งทั้งแกงบวน 

บา้งกท็ าวุ้นชาสาคู    ข้าวเหนียวหน้าหมูไวถ่ี้ถว้น 
หน้าเตียงเรียงเลด็ข้าวเม่ากวน   ของสวนส้มสูกทั้งลูกไม้ 

มะปรางลางสาดลูกหวายหว้า   ส้มโอส้มซ่าทั้งกล้วยไข่ 

ทุกบา้นอลหม่านกนัทัว่ไป   จนดึกด่ืนหลบัใหลไปฉบัพลนั 
คร้ันรุ่งแจง้แสงทองส่องฟ้า   ต่างตกแต่งกายาขมีขมนั 



• “สุนทรภู่” เป็นช่ือท่ีเรียกกนัอยา่งสามญัโดยใชน้ามบรรดาศกัด์ิ
ผสมกบัช่ือจริง  

• กล่าวคือ ท่านมีช่ือวา่ “ภู่” ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น ขุนสุนทรโวหาร  
• รับราชการสงักดักรมพระอาลกัษณ์ ในสมยัรัชกาลท่ี 2 และไดรั้บ

ราชการเป็นเจา้กรมอาลกัษณ์ฝ่ายพระบวรราชวงั มีบรรดาศกัด์ิเป็น
พระสุนทรโวหาร ในสมยัรัชกาลท่ี 4 

• สุนทรภู่เกิดเม่ือ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบา้นกร ่ า เมืองแกลง จ. ระยอง 
• มารดาเล่ากนัวา่เป็นชาวฉะเชิงเทรา  
• บิดามารดามาอยูด่ว้ยกนัในกรุงเทพ แต่เม่ือใหก้ าเนิดสุนทรภู่แลว้

กห็ยา่ร้างกนั ตั้งแต่สุนทรภู่อายยุงัไม่ถึงขวบ 
• ฝ่ายบิดาไปบวชอยูท่ี่เมืองแกลง 
• ส่วนมารดาของสุนทรภู่ไดมี้สามีใหม่ มีบุตรหญิง 2 คน ช่ือ ฉิม 

กบั น่ิม  

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• มารดาของสุนทรภู่ เป็นแม่นมของพระองคห์ญิงจงกล  พระธิดา
ในกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข  

• ในวยัเดก็สุนทรภู่อาศยัอยูก่บัมารดาในบริเวณพระราชวงัหลงัซ่ึง
อยูริ่มคลองบางกอกนอ้ย และไดถ้วายตวัเป็นขา้ในกรม
พระราชวงับวรสถานพิมุข 

• เม่ือเติบโต กเ็ล่าเรียนอยูท่ี่ส านกัวดัชีปะขาวหรือวดัสุดาราม
ใกล้ๆ พระราชวงัหลงั  ดงัปรากฏในโคลงนิราศสุพรรณวา่ 
 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



  วดัปะขาวคราวรุ่นรู้  เรียนเขียน 
 ท าสูตรสอนเสมียน   สมุดนอ้ย 
 เดินระวางระวงัเวียน   หวา่งวดัปะขาวเอย 
 เคยช่ืนกลืนกล่ินสร้อย   สวาทหอ้งกลางสวน 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• ในวยัหนุ่ม สุนทรภู่ไดเ้คยเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลงั
สวนซ่ึงมีหนา้ท่ีเกบ็อากรสวนและวดัระวาง อยูร่ะยะหน่ึง 

• แต่แลว้กก็ลบัมาอยูท่ี่พระราชวงับวรสถานพิมุขอยา่งเดิม การท่ี
สุนทรภู่พ านกัอยูใ่นบริเวณพระราชวงัหลงั คงท าใหมี้โอกาส
รู้จกักบัหญิงสาวชาววงั จนกระทัง่เกิดลอบรักกบัหญิงขา้ราช
บริพารในพระราชวงัหลงัผูห้น่ึงช่ือ “จนั”  

• เม่ือความทราบถึงกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข สุนทรภู่และ
แม่จนักถ็ูกลงอาญาจองจ าไว ้

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• บางคร้ังสุนทรภู่อาจถูกโบยตี ดงัค าร าพนัไวใ้นนิราศเมืองแกลง 
วา่  

  น ้ ากน็องอยูใ่นทอ้งชลาสินธ์ุ    จะกอบกินเคม็ขมไม่สมหวงั 
   เหมือนไร้คู่อยูข่า้งก าแพงวงั    จะเก้ียวมัง่กจ็ะเฆ่ียนเอาเจียนตาย 
• สุนทรภู่ถูกจองจ าอยูไ่ม่นานนกักพ็น้โทษหลงัจากท่ีกรม 
    พระราชวงับวรสถานพิมุขทิวงคต หลงัจากนั้นสุนทรภู่ได ้
    เดินทางไปหาบิดาท่ีเมืองแกลง และเขียนนิราศเมืองแกลงข้ึน 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• น่าสงัเกตวา่ สุนทรภู่ออกเดินทางไปเมืองแกลงอยา่งรีบด่วน ไม่ทนัได้
บอกลาแม่จนัหญิงคนรัก จึงไดค้ร ่ าครวญไวใ้นนิราศเมืองแกลงวา่  

 ถึงทุกขใ์ครในโลกท่ีโศกเศร้า  ไม่เหมือนเราภุมรินถวิลหา 
จะพลดัพรากจากกนัไม่ทนัลา   ใชแ้ต่ตาต่างถอ้ยสุนทรวอน 
และ 
 พีจ่ากไปไดแ้ต่รักมาฝากนอ้ง  มากกวา่ของอ่ืนอ่ืนสกัหม่ืนแสน 
พอเปนค่าผา้ห่มท่ีชมแทน   อยา่เคืองแคน้เลยท่ีฉนัไม่ทนัลา 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• สุนทรภู่อาจมิไดต้ั้งใจจะเดินทางไปเมืองแกลงมาก่อน แต่เป็นการ 
     ออกเดินทางอยา่งกะทนัหนั เน่ืองจากมีเร่ืองเดือดร้อนใจเก่ียวกบั 
     ความรักของสุนทรภู่กบัแม่จนัอนัมีบิดาของแม่จนัเป็นเหตุ 
• ท านองวา่ไม่ยนิดีท่ีจะรับสุนทรภู่มาเป็นบุตรเขยเน่ืองจากขณะนั้น 
     มีชายสูงศกัด์ิผูห้ญิงหมายปองแม่จนัอยู ่ดงัปรากฏในนิราศ        
     เมืองแกลง ความวา่ 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



   ดว้ยเกิดความลามถึงเพราะหึงหวง   คนทั้งปวงเขาคิดฤษยา 
    จึงหลีกตวักลวับุญคุณบิดา          ไปแรมป่าป้ิมชีวนัจะบรรไลย 
และ 
    ถึงชาติน้ีมิไดส้มอารมณ์คิด             ดว้ยองคอิ์ศรารักษจ์ะหกัหาญ 
   ขอใหน้อ้งครองสตัยซ่ึ์งปัฏิญาณ       ไดพ้บพานภายน่าเหมือนอารมณ์ 
• ฉะนั้น การไปเมืองแกลงคร้ังน้ีจึงมีสาเหตุเน่ืองจากสุนทรภู่ตอ้งการ

หลบหลีกเร่ืองร้อนใจและคงจะถือโอกาสน้ีไปเยีย่มบิดาดว้ย 
• สุนทรภู่ออกเดินทางจากกรุงเทพ พร้อมศิษยรุ่์นหนุ่ม 2 คน ใชเ้วลา

ประมาณ 10-12 วนัจึงถึงบา้นกร ่ าเมืองแกลง 



• สุนทรภู่ไดพ้บบิดาซ่ึงบวชอยู ่แต่อยูท่ี่เมืองแกลงไดไ้ม่นานกล็ม้
เจบ็ลง ตอ้งรักษาพยาบาลถึงเดือนเศษ เม่ือหายแลว้จึงเดินทาง
กลบักรุงเทพ 

• รวมเวลาท่ีออกเดินทางไปเมืองแกลงประมาณ 3 เดือน 
• เม่ือสุนทรภู่กลบัจากเมืองแกลงกไ็ดแ้ต่งงานกบัแม่จนั ดงัท่ีกล่าว

ไวใ้น นิราศพระบาท 
 แต่วอนเวยีนเจียนวายชีวติพ่ี   จึงไดศ้รีเสาวภาคยม์าแนบขา้ง 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



นิราศเมืองแกลง 

• ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิก่อนเดินทาง 

       ถึงสามปล้ืมพี่น้ีร ่ าปล ้าแต่ทุกข ์ สุดจะปลุกใจปล้ืมใหลื้มหลงั 
ขออารักษห์ลกัประเทศนิเวศวงั       เทพทั้งเมืองฟ้าสุราไลย 
ขอฝากนอ้งสองรามารดาดว้ย        เอน็ดูช่วยปกครองใหผ้อ่งใส 
ตวัขา้บาทจะนิราศออกแรมไพร      ใหพ้น้ไภยคลาศแคลว้อยา่แผว้พาน 



• สุนทรภู่เปรียบตวัเองเหมือนกระต่ายหมายจนัทร์ 
     ๏ ถึงยา่นยาวดาวคนองคนึงน่ิง  ยิง่ดึกยิง่เสียใจใครจะเหมือน 

พระพายพานส้านเสียวทรวงสเทือน  จนเดือนเคล่ือนคลอ้ยดงลงไรไร 
โอ้ดูเดอืนเหมือนดวงสุดาแม่   กระต่ายแลเหมือนฉันคิดพศิมัย 

เห็นแสงจนัทร์อนักระจ่างค่อยส่างใจ  เดือนครรไลลบัตาแลว้อาวรณ์ 

นิราศเมืองแกลง 



• เปรียบลงิกบัคนทีเ่ย่อหยิง่และแสดงอาการลบหลู่ 

   โอค้ลองขวางทางแดนแสนโสทก  ดูบนบกกแ็ต่ลว้นลิงแสม 
เลียบตล่ิงวิง่ตามชาวเรือแพ   ท าลอบแลหลอนลอกตะคอกคน 
ค าโบราณท่านผกูถกูทุกส่ิง   เขาวา่ลงิจองหองมันพองขน 

ท าหลุกหลิกเหลือกลานพานลุกลน  เขาด่าคนจึงวา่ลิงโลนล าพอง 
 
***จองหองพองขน  =  เย่อหยิง่แสดงอาการลบหลู่. 

นิราศเมืองแกลง 



• บอกความล าบากระหว่างพกัที่ท่าน า้ 

ประทบัทอดนาวาอยูท่่าน ้า      ดูเรียงล าเรือรายริมไพรสณฑ ์
เขาหุงหาอาหารใหต้ามจน      โอย้ามยลโภชนาน ้าตาคลอ 
จะกลืนเขา้คราวโศกในทรวงเสียว  เหมือนขืนเคีย้วกรวดแกลบใหแ้สบสอ 
ตอ้งเจือน ้ากล ้ากลืนพอกลั้วคอ        กินแต่พอดบัลมดว้ยตรมใจ 
พอฟ้าคล ้าค  ่าพลบลงหรุบรู่       ยงุออกฉู่ชิงพลบตบไม่ไหว 
ไดรั้บรองป้องกนัเพียงควนัไฟ       แต่หายใจมิใคร่ออกดว้ยอบอาย 
โอย้ามยากจากเมืองแลว้ลืมมุง้       มากร ายงุเวทนาประดาหาย 

นิราศเมืองแกลง 



• ขอพระเจ้าพ่อเขาสามมุกระหว่างประสบกบัคลืน่ลมรุนแรง 

ปลอบเจา้พุม่พึมพ าวา่กรรมแลว้  อุส่าห์แจวเขา้เถิดพอ่ใหข้อ้แขง 
สงสารนอ้ยหนา้จ๋อยนัง่จดัแจง   คิดจะแต่งตวัตายไม่พายเรือ 
พี่แขงขืนฝืนภาวนาน่ิง    แลตล่ิงไรไรยงัไกลเหลือ 
เห็นเกินรอยบางปลาสร้อยอยูท่า้ยเรือ  คล่ืนกเ็ฝือฟมูฟองคนองพราย 
เห็นจวนจนบนเจา้เขาส ามุก   จงช่วยทุกขถึ์งท่ีจะท าถวาย 
พอขาดค าน ้าข้ึนทั้งคล่ืนคลาย   ทั้งสามนายหนา้ช่ืนค่อยเฉ่ือยมา 

นิราศเมืองแกลง 



• วถิีชีวติชาวเล ถีบกระดานหาหอย 

ดูเรือแพแต่ละล าลว้นโปะโหละ      พวกเจ๊กจีนกินโตะ๊เสียงโหลเหล 
บา้งลุยเลนลว้งปูดูโซเซ        สมคเนใส่ค่องเท่ียวมองคอย 
อนันารีท่ียงัสาวพวกชาวบา้น        ถีบกระดานถือตะกร้าเท่ียวหาหอย 
ดูแคล่วคล่องล่องแล่นแฉลบลอย     เอาขาหอ้ยท าเปนหางไปกลางเลน 

นิราศเมืองแกลง 



• นางแสงผู้น าทางมาทิง้สุนทรภู่ระหว่างทาง 
ฝ่ายนายแสงถึงต าแหน่งส านกันอ้ง      เขายิม้ยอ่งชมหลานคลานสลอน 
พ่ีวา้เหวเ่อกาอนาทร            ดว้ยจะจรต่อไปเปนหลายคืน 
คร้ันรุ่งเชา้เทา้บวมทั้งสองขา้ง           จะยอ่งยา่งสุดแรงจะแขงขืน 
อยูร่ะยองสองวนัสู้กลั้นกลืน           ค่อยแช่มช่ืนชวนกนัวา่จะคลาไคล 
นายแสงหนีล้ีหลบไม่พบเห็น          โอแ้สนเขญ็คิดน่าน ้าตาไหล 
นอ้ยฤๅเพ่ือนเหมือนจะร่วมชีวาไลย     มาสูญใจจ าจากเม่ือยากเยน็ 
จึงกรวดน ้าร ่ าวา่ต่ออาวาศ           อนัชายชาต์ิน้ีหนอไม่ขอเห็น 
มาลวงกนัปล้ินปลอกหลอกทั้งเปน      จะช้ีเช่นชัว่ชา้ใหส้าใจ 

นิราศเมืองแกลง 



• สุนทรภู่ถงึบ้านกร ่ากพ็บบิดา 
ถึงหยอ่มยา่นบา้นคร าพอค ่าพลบ  ประสบพบเผ่าพงศ์พวกวงศา 
ข้ึนกระฎีท่ีสถิตยท่์านบิดา   กลืนน ้าตากไ็ม่ฟังเฝ้าพร่ังพราย 
ศิโรราบกราบเทา้ใหเ้ปล่าจิตร   ร าคาญคิดอาไลยมิใคร่หาย 
ชรอยกรรมท าสตัวใ์หพ้ลดัพราย  จึงแยกยา้ยบิตุราชญาติกา 
มาพบพอ่ทอ้ใจดว้ยไกลแม่   ใหต้ั้งแต่เศร้าสร้อยละหอ้ยหา 
ชนนีอยู่ศรีอยุธยา    บิดามาอ้างว้างอยู่กลางไพร 
ภูเขาขวางทางกั้นอรัญเวศ   ขา้มประเทศทุ่งท่าชลาไหล 
เดินกนัดารปานป้ิมจะบรรไลย   จึงมาได้เห็นหน้าบิดาตัว 

นิราศเมืองแกลง 



• สุนทรภู่ไม่สามารถกนิอาหารในต่างจังหวดัได้ 

เวลาเชา้กช็วนกนัออกป่า       มนัโมห้มาไล่เน้ือไปเหลือหลาย 
พอเวลาสายณัห์ตวนัชาย       ไดก้ะต่ายตะกวดกวางมายา่งแกง 
ทั้งแยบ้ึ้งอ่ึงอ่างเน้ือค่างคัว่       เขาท าครัวคร้ันไปปะขยะแขยง 
ตอ้งอดส้ินกินแต่เขา้กบัเตา้แตง      จนเร่ียวแรงโรยไปมิใคร่มี 
อยูบุ่รินกินส าราญทั้งหวานเปร้ียว  ตั้งแต่เท่ียวยากไร้มาไพรศรี 
แต่น ้าตาลมิไดพ้านในนาภี       ปัถววีาโยกห็ยอ่นลง 
ดว้ยเดือนเกา้เขา้วสาเปนน่าฝน       จึงขดัสนส่ิงของตอ้งประสงค ์

นิราศเมืองแกลง 



• สุนทรภู่อยูก่บับิดาไดเ้ดือนเศษกล็ม้ป่วยลง ในระหวา่งท่ีเจบ็ป่วยคร้ัง มี
หลานสาว 2 คนมาช่วยพยาบาลแลว้เกิดเร่ืองหึงหวงข้ึน สุนทรภู่จึงลาบิดา
กลบักรุงเทพ 

    ทุกเชา้เยน็เห็นแต่หลานท่ีบา้นกร า      ม่วงกบัค ากลอยจิตรขนิษฐา 
    เห็นเจบ็ปวดนวดฟ้ันช่วยฝนยา           ตามประสาซ่ือตรงเปนวงศว์าร 
    คร้ันหายเจบ็เกบ็ดอกไมม้าใหบ้า้ง      กลบัระคางเคืองขอ้งกนัสองหลาน 
    จะวา่กล่าวนา้วโนม้ประโลมลาน       ไม่สมานสโมสรเหมือนก่อนมา 
    กจ็นจิตรคิดเห็นวา่เปนเคราะห์           จึงจ าเภาะหึงหวงพวงบุบผา 
    ตอ้งคร ่ าครวญรวนอยูดู่เอกา            กเ็ลยลาบิตุรงคท์ั้งวงศว์าร 

นิราศเมืองแกลง 



• สุนทรภู่จบลงด้วยการกล่าวเป็นเชิงฝากรักแม่จนั 

นิราศเร่ืองเมืองแกลงแต่งมาฝาก    เหมือนขนัหมากม่ิงมิตรพิศมยั 
อยา่หมางหมองขอ้งขดัตดัอาไลย  ใหช่ื้นใจเหมือนแต่หลงัมัง่เถิดเอย ฯ 

นิราศเมืองแกลง 



• สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพสนันิษฐานวา่ คงเน่ืองดว้ย
พระอคัรชายาในกรมพระราชวงับวรสถานพิมุข พระนามวา่ 
ทองอยู ่หรือเรียกวา่เจา้ครอกขา้งใน  ซ่ึงทรงเป็นเจา้นายของแม่
จนัโดยตรง 

• ทรงเมตตายกแม่จนัประทานสุนทรภู่ ทั้งน้ีเพราะต่อมาพระอคัร
ชายาพระองคน้ี์ยงัไดอุ้ปาการะบุตรชายของสุนทรภู่เม่ือเยาวว์ยั
อีกดว้ย 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



• ระหวา่งน้ีสุนทรภู่ไดถ้วายตวัเป็นมหาดเลก็ของพระองคเ์จา้   
ปฐมวงศ ์  พระโอรสในกรมพระราชวงับวรสถานพิมุขซ่ึงผนวช
แลว้ประทบัอยูท่ี่วดัระฆงัโฆษิตาราม และไดต้ามเสดจ็ไป
นมสัการพระพทุธบาทสระบุรี 

• ซ่ึงเป็นเวลาหลงัจากท่ีแต่งงานอยูกิ่นกบัแม่จนัเพียงไม่ก่ีเดือน  
• การเดินทางคร้ังน้ี สุนทรภู่ไดแ้ต่ง นิราศพระบาท ข้ึน 
• ท าใหท้ราบวา่ แม่จนัครองรักอยูก่บัสุนทรภู่เพียงระยะเวลาสั้นๆ

กมี็เร่ืองโกรธเคืองกนัอยา่งรุนแรง 

 

 

ประวตัขิองสุนทรภู่ 



       เจา้คุมแคน้แสนโกรธพิโรธพี่ แต่เดือนยีจ่นยา่งเขา้เดือนสาม 
จนพระหน่อสุริยว์งศท์รงพระนาม จากอารามแรมร้างทางกนัดาร 
ดว้ยเรียมรองมุลิกาเป็นขา้บาท  จ านิราศร้างนุชสุดสงสาร 
ตามเสดจ็เสร็จโดยแดนกนัดาร  นมสัการรอยบาทพระศาสดา 
• เม่ือสุนทรภู่กลบัจากนมสัการพระพทุธบาทแลว้จะไดคื้นดีกบัแม่

จนัหรือไม่ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 
• แต่ถา้กลบัคืนดีกนัในคราวน้ีกค็งจะเลิกร้างกนัอีกในเวลาต่อมาไม่

นานนกั 
• สาเหตุของความแตกร้าวอาจเป็นเพราะสุนทรภู่เจา้ชูแ้ละด่ืมสุรา

จดั หรือบางทีอาจเป็นเพราะความหึงหวงจนเกินไปของแม่จนั 



• จนท าใหสุ้นทรภู่เดือดร้อนร าคาญใจกไ็ด ้ดงัท่ีสุนทรภู่เคยกล่าวไว้
ใน  นิราศเมืองแกลง วา่ 

 ถึงเจบ็ไขไ้ม่ตายไม่คลายรัก มีแต่ลกัลอบนึกร าลึกถึง 
ช่วยยิม้แยม้แช่มช่ืนอยา่มึนตึง  ใหเ้หือดหึงลงเสียบา้งจงฟังค า 
• และไดเ้คยอธิษฐานต่อพระพทุธบาทใน นิราศพระบาท วา่ 
 สตรีหึงหน่ึงแพศยาหญิง  ทั้งสองส่ิงอยา่ไดพ้ิสมยั 



นิราศพระบาท 

• สุนทรภู่เห็นนกแล้วนึกถงึตวัเองทีหั่วล้าน 

กระทุงนอ้ยลอยทวนนาวามา      โอปั้กษาเอ๋ยจะลอยถึงไหนไป 
น่าวงัฤๅจะสัง่ดว้ยนะนก      ใหแ้นบอกของพ่ีรู้วา่โหยไห ้
มิทนัสัง่สกณิุนกบิ็นไป      ลงจบัใกลน้กตะกรุมริมวุม้วน 
ศีศะเตียนเล่ียนโล่งหวัลา้นเล่ือม  เหนียงกระเพื่อมร้องแรงแสยงขน 
โอห้วันกน่ีกล็า้นประจานคน       เม่ือยามยลพ่ียิง่แสนระก าทรวง 



อนัตวังามยามน้ีกต็รอมอก    แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย 
ถึงคลองสระประทุมานาวาราย    น่าใจหายเห็นศรีอยธุยา 
ทั้งวงัหลวงวงัหลงักร้ั็งรก    เห็นนกหกซอ้แซบ้นพฤกษา 
ดูปราสาทราชวงัเปนรังกา    ดงัป่าชา้พงชฎัสงดัคน 
อนิจาธานินส้ินกระษตัริย ์   เหงาสงดัเงียบไปดงัไพรสณฑ ์
แมก้รุงยงัพร่ังพร้อมประชาชน     จะสบัสนแซ่เสียงทั้งเวียงวงั 
มะโหรีป่ีกลองจะกอ้งกึก    จะโครมครึกเซ็งแซ่ดว้ยแตรสงัข ์
ดูภาราน่าคิดอนิจจงั     ยงัไดฟั้งแต่เสียงสกณุา 

นิราศพระบาท 



ขติัยวงศท์รงชา้งกบูบลัลงัก ์      รับสัง่สัง่สารถีใหไ้สเดิน 
จากศาลาท่าเรือเขา้ทิวทุ่ง       เปนฝุ่ นฟุ้ งนภางคใ์นทางเขิน 
กบูกระโดกโยกอยา่งทุกยา่งเดิน    ขะเยือ่นเยนิยอบเยอืกยะยวบกาย 
ทั้งสองขา้งท่านวางเปนชา้งดั้ง       ระยะหลงัมหาดเลก็นั้นเหลือหลาย 
แต่ตวัพี่น้ีจ  าเภาะเปนเคราะห์ร้าย     ตอ้งข้ึนพลายน าทางชา้งน ้ามนั 
เพื่อนเขาแกลง้ตบมือกระพือผดั       ชา้งสบดับุกไปในไพรสณัฑ ์
ผงะหงายคนทา้ยเขาควา้ทนั         โอแ้ม่จนัเจียนจะไม่เห็นใจจริง 

นิราศพระบาท 



โอน้กคู่ดูน่าจะผาศุก     พี่น้ีทุกขเ์พราะจ าจากเจา้งามข า 
เห็นนกหน่ึงจบัน่ิงก่ิงระก า    โอน้กนอ้ยเห็นจะจ าจากตวัเมีย 
ถา้นกผูดู้เหมือนหวัอกพี่     แสนทวเีวทนาประดาเสีย 
นิจาเอ๋ยถา้เปนอกนกตวัเมีย     จะละเห่ียหาผวัอยูต่วัเดียว 
พี่เห็นนกแลว้วติกถึงนอ้งนอ้ย     จะครวญคอยนบัวนักระสนัเสียว 
ไม่เห็นพี่กจ็ะโหยอยูโ่ดยเดียว     พี่กเ็ปล่ียวเปล่ากายซงัตายมา 

นิราศพระบาท 



กราบกราบแลว้กต็รึกร าฦกปอง       เดชะกองกศุลท่ีตนท า 
มาค ารบพบพทุธบาทแลว้       ขอคุณแกว้สามประการช่วยอุปถมัภ ์
ฉนัเกิดมาชาติน้ีน้ีมีกรรม        แสนระย  ายบุยบัดว้ยอบัจน 
ไดเ้คืองแคน้แสนยากล าบากบอบ    ไม่สมประกอบทรัพยสิ์นกข็ดัสน 
แมน้กลบัชาติเกิดใหม่เปนกายคน    ช่ือวา่จนแลว้จงจากก าจดัไกล 
สตัรีหึงหน่ึงแพสยาหญิง        ทั้งสองส่ิงอยา่ไดชิ้ดพิศมยั 

นิราศพระบาท 



สนัชาติชายทรชนท่ีคนใด          ใหห้ลีกไกลร้อยโยชนอ์ยา่ร่วมทาง 
ถา้รักใครขอใหไ้ดค้นนั้นดว้ย          บุญจงช่วยปฏิบติัอยา่ขดัขวาง 
อยา่รู้มีโรคาในสารพางค ์         ทั้งรูปร่างขอใหร้าวกบัองคอิ์นทร์ 
หน่ึงบิดรมารดาคณาญาติ           ใหผ้ดุผาดผาศุกเปนนิจสิน 
ความระย  าค  าใดอยา่ไดย้นิ          ใหสุ้ดส้ินสูญหายละลายเอง 
ทั้งหวายตรวนลว้นเคร่ืองท่ีล าบาก    ใหป้ราศจากทั้งคนเขาข่มเหง 
ใครปองร้ายขอใหก้ายมนัเปนเอง      ใหค้ร้ืนเครงเกียรติยศปรากฎครัน 



ถึงเขาขาดพีถ่ามถึงนามเขา       ผู้ใหญ่เล่ามาให้ฟังที่กงัขา 

ว่าเดมิรถทศกรรฐ์เจ้าลงกา       ลกัษีดาโฉมฉายมาท้ายรถ 

หนีพระรามกลวัจะตามมารุกรบ      กงกระทบเขากระจายทลายหมด 

ศิลาแตกแหลกลงด้วยกงรถ        จึงปรากฎตั้งนามมาตามกนั 

พี่พดูพดูเขาขาดแลว้หวาดจิตร        พี่ขาดมิตรมาไกลถึงไพรสณัฑ ์
นึกเฉลียวเสียวทรวงถึงดวงจนัทร์     จะขาดกนัเสียเหมือนเขาพี่เศร้าใจ 

นิราศพระบาท 



ทั้งหญิงชายชิงชวนกนัเกบ็ชม  แสนภิรมยเ์บิกบานส าราญเรียง 
แต่หนุ่มสาวคราวเราน้ีนบัร้อย  ลงเล่นลอยกลางธารประสานเสียง 
......................................... ................................................. 
เห็นคู่รักเขาสมคัสมานกนั  คิดถึงวนัเม่ือมาดสวาด์ินาง 
แต่วอนเวียนเจียนวายชีวิตพ่ี  จึงไดศ้รีเสาวภาคมาแนบขา้ง 
เจา้เคืองขดัตดัสวาด์ิขาดระวาง  จนแรมร้างออกมาราวอรัญวา 
คร้ังอเิหนาสุริวงศ์อนัทรงกฤช  พระทรงฤทธ์ิแรมร้างจินตหรา 

พระสุธนร้างห่างมโนรา  พระรามร้างแรมสีดาพระไทยตรอม 

นิราศพระบาท 



นิราศน้ีปีเถาะเปนเคราะห์ร้าย       เราจดหมายตามมีมาช้ีแจง 
ท่ีเปล่าเปล่ามิไดเ้อามาเศกใส่       ใครไม่ไปกจ็งจ าค าแถลง 
ทั้งคนฟังคนอ่านสารแสดง       ฉนัขอแบ่งส่วนกศุลทุกคน เอย 

นิราศพระบาท 



เล่าถงึความสามารถในการแต่งบทกลอนของสุนทรภู่ 

• คร้ังหน่ึงพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  ก าลงัทรง 
    พระราชนิพนธ์บทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ ถึงตอนนางสีดาผกูคอ 
    ตาย  บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬา 
    จุฬาโลกท่ีใชเ้ล่นละครกนัมา  ดงัน้ี 
   



 เอาภูษาผกูศอใหม้ัน่  แลว้พนักบัก่ิงโศกใหญ่  
หลบัเนตรด ารงปลงใจ   อรไทกโ็จนลงมา  
 บดันั้น    วายบุุตรวฒิุไกรใจกลา้  
คร้ันเห็นองคอ์คัรกลัยา   ผกูศอโจนมากต็กใจ  
ตวัสัน่เพียงส้ินชีว ี   ร้อนจิตดัง่หน่ึงเพลิงไหม ้ 
โลดโผนโจนตรงลงไป  ดว้ยก าลงัวอ่งไวทนัที 
คร้ันถึงจึงแกภู้ษาทรง   ท่ีผกูศอองคพ์ระลกัษมี 
หยอ่นลงยงัพ้ืนปัถพี   ขนุกระบ่ีกโ็จนลงมา 



• ร. 2 ทรงติวา่บทเก่าน้ีชกัชา้เกินไป กวา่หนุมานจะเขา้ไปแกไ้ขได ้
นางสีดากต็อ้งตายเสียก่อนแลว้ จึงทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนใหม่วา่ 

 จึงเอาผา้ผกูพนักระสันรัด เก่ียวกระหวดักบัก่ิงโศกใหญ่ 
• แลว้ทรงจนพระทยัจะแต่งอยา่งไรใหห้นุมานเขา้แกใ้หน้างสีดาได้

โดยเร็ว จึงโปรดใหสุ้นทรภู่แต่งต่อ วา่ 
 ชายหน่ึงผกูสออรไท  แลว้ทอดองคล์งไปจะใหต้าย 
  บดันั้น   วายบุุตรแกไ้ขไดด้งัใจหมาย 

เล่าถงึความสามารถในการแต่งบทกลอนของสุนทรภู่ 



• เหตุการณ์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีสุนทรภู่รับราชการ 
ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นชนวนท่ีท าใหสุ้นทรภู่ถูกถอดออกจากราชการและ
ตอ้งออกบวชในเวลาต่อมา คือ 

• เม่ือคร้ัง ร. 2 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองอิเหนา โปรดเกลา้
ให ้ร.3 ทรงรับแต่งตอนบุษบาเล่นธารเม่ือทา้วดาหาไปใชบ้น 

• เม่ือทรงแต่งเสร็จมีรับสัง่ใหสุ้นทรภู่ตรวจแกไ้ข สุนทรภู่กราบทูล
วา่ดีแลว้ 

• คร้ังถึงเวลาท่ีทรงอ่านถวายต่อหนา้ ร.2 ต่อหนา้กวท่ีีปรึกษาทั้งหมด 

เล่าถงึความสามารถในการแต่งบทกลอนของสุนทรภู่ 



 น ้าใสไหลเยน็เห็นตวั  ปลาแหวกกอบวัอยูไ่หวไหว 
เป็น 
 น ้าใสไหลเยน็เห็นตวัปลา วา่ยแหวกปทุมาอยูไ่หวไหว 
• ร. 2 กท็รงโปรด แต่ ร. 3 กร้ิววา่สุนทรภู่แกลง้ไม่ตรวจแกไ้ขเสียแต่

แรกเพื่อเอาไวติ้ใหท้รงอบัอายในท่ีชุมนุมกวี 
• อีกคร้ังหน่ึง ร. 3 พระราชนิพนธ์เร่ืองสังขท์องตอนทา้วสามลจะให้

พระธิดาเลือกคู่ ทรงอ่านถวาย ร. 2 วา่ 
 จ าจะคิดปลูกฝ่ังเสียยงัแลว้ ใหลู้กแกว้สมมาดปรารถนา 
 



• สุนทรภู่ขดัข้ึนท่านกลางท่ีประชุมกววีา่ ลูกปรารถนาอะไร เป็น
ท านองติงวา่ความในกลอนวรรคหลงัไม่ชดัเจน  

• สุนทรภู่จึงทรงแกใ้หเ้ป็น “ให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หา”  
• จึงเป็นท่ีทรงขดัเคืองสุนทรภู่วา่แกลง้พระองคอี์กคร้ังหน่ึง 


