
วรรณกรรมทีมี่การสอดแทรกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

วรุณญา อัจฉริยบดี 

 

 ในบทที่ ๔ นักศึกษาจะไดศึกษาวรรณกรรมที่มีการสอดแทรกเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ไทย โดยนํามาใหนักศึกษาไดศึกษาจํานวนทั้งหมด ๘ เรื่อง ไดแก สุภาษิตพระรวง โคลงพาลีสอนนอง โคลง           

ทศรถสอนพระราม โคลงราชสวัสด์ิ กฤษณาสอนนองคําฉันท สุภาษิตสอนหญิง สมุทรโฆษคําฉันท รามเกียรต์ิ 

และขุนชางขุนแผน เพ่ือเปนแนวทางในการอานวรรณกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเรื่อง

อ่ืน ๆ ได  

๔.๑  ลักษณะของวรรณกรรมที่มีการสอดแทรกเรื่องราวขนบธรรมเนยีมประเพณขีองไทย 

 วรรณกรรมลักษณะน้ีเปนวรรณกรรมที่ผู แต งไม ไดมีจุดมุ งหมายบันทึกลักษณะพิธีกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความคิดความเช่ือ หรือไมไดนําไปใชเปนสวนหน่ึงในการประกอบพิธีกรรม แตมี

เน้ือหาบางตอนที่เก่ียวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม ทั้งน้ีเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีเปน

สวนประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงในชีวิตของคนและสังคม เมื่อกวีสรางสรรคเรื่องราวหรือแตงวรรณกรรมขึ้นยอม

ตองเก่ียวของกับตัวละคร ตัวละครเปนภาพจําลองของมนุษยในสังคม การเลาเรื่องในวรรณกรรมจึงปรากฏ

ขนบธรรมเนียม แนวการประพฤติปฏิบัติ รวมถึงความคิดความเช่ือของคนในสังคมดวย เชน วรรณกรรมเรื่อง

ขุนชางขุนแผน ไดสอดแทรกประเพณีการแตงงาน การทําศพ การบวช การแตงงาน ความเช่ือทางไสยศาสตร 

เปนตน การอานวรรณกรรมลักษณะน้ีก็จะทําใหผูอานไดรับความบันเทิง และไดรับความรู เ ก่ียวกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ดวย 

๔.๒  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องสุภาษิตพระรวง 

 สุภาษิตพระรวง ถือไดวาเปนวรรณกรรมคําสอนที่เกาแกที่สุดของไทย เปนบันทึกแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งยึดมั่นในหลักศีลธรรมเพ่ือใหประชาชนไดปฏิบัติตามคําสอนไปในทางที่

ถูกตอง 

 ผูแตงและที่มาของเรื่อง ไมปรากฏนามผูแตงที่แนนอน แตลักษณะวิธีการแตงเหมือนกับแตงเพ่ือ

กลาวสรรเสริญพอขุนรามคําแหง โดยมีลักษณะเปนการรวบรวมคําสอน ภาษิตที่มีคติเตือนใจ เปนขอคิดในการ

ปฏิบัติตนตามวิถีทางที่ถูกที่ควร โดยเหตุที่ตอนขึ้นตนและลงทายของเรื่องระบุไวชัดเจนวา พระรวงเจาเปน          

ผูทรงบัญญัติคําสอนน้ี  

สุภาษิตพระรวง เรียกกันอีกอยางหน่ึงวา “บัญญัติพระรวง” ฉบับที่ตีพิมพไวในสมุด

เลมน้ีคัดจาก “ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เลม ๒” สังเกตจากขอความและถอยคําเห็นไดวา 

เปนภาษิตแท ๆ ใชถอยคําอยางพ้ืน ๆ ยังไมมีภาษิตตางประเทศเขามาแทรกแซงปะปน...จะ

เห็นไดวาคลายคลึงใกลกับในจารึกหลักที่ ๑ ที่เรียกวา จารึกพอขุนรามคําแหง จึงอาจเปนได

วา สุภาษิตพระรวงหรือบัญญัติพระรวงน้ี เดิมเปนพระบรมราโชวาท ซึ่งพระรวงเจา พอขุน

รามคําแหงทรงแสดงสั่งสอนประชาชนชาวไทย 

(กรมศลิปากร, ๒๕๒๘, น. ๒๓๗) 

 เปลื้อง ณ นคร (๒๕๑๕, น. ๓๗๖-๓๗๙) ไดแสดงความเห็นวาสุภาษิตพระรวงนาจะไมใชพระราช

นิพนธของพระรวง ดวยเหตุผลที่วาคําวา “พระรวง” ในสมัยตอมามีความหมายวา ศักด์ิสิทธ์ิ หรือวาจาสิทธ์ิ 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



ดังน้ัน “สุภาษิตพระรวง” จึงหมายถึง สุภาษิตที่ศักด์ิสิทธ์ิ ควรเช่ือถือ นอกจากน้ีคํา “พระรวง” แมจะเปนคํา          

วิสามานยนามก็ไมระบุชัดเจนลงไปวาพระรวงองคใด นอกจากน้ีเน้ือความที่วา “ปางสมเด็จพระรวงเจา        

เผาแผนภพสุโขทัย มลักเห็นในอนาคต...” จึงแสดงใหเห็นวาผูแตงนําคํากลาวที่เปนของพระรวงมาเรียบเรียง 

ถาพระรวงทรงแตงเองนาจะไมกลาวเชนน้ี หากพิจารณาถอยคําภาษาที่ใชในสุภาษิตพระรวง ไมเกาถึงสมัย

สุโขทัย เชน คําวา ขุนนาง ทาส อาถรรพ ตระกูล กษัตริย และในสมัยสุโขทัยไมปรากฏวามีหนังสือเรื่องใดที่

เขียนเปนคํากลอน 

 จะเห็นวาในเรื่องของผูแตงและที่มาของเรื่องก็ยังมีนักวิชาการไดคนหาหลักฐานตาง ๆ เพ่ือมานําเสนอ

และถกเถียงกันเพ่ือหาขอสรุปวาสุภาษิตพระรวงใครเปนผูแตงและมีที่มาอยางไร 

ลักษณะคําประพันธ รายสุภาพ จํานวน ๑๕๘ บท  รายเปนรอยกรองที่เกาแกของไทยและจบดวย

โคลงสองสุภาพ และโคลงสี่สุภาพในลักษณะโคลงกระทูตอนทาย ตัวอยางคําประพันธรายสุภาพ “ปางสมเด็จ

พระรวงเจา เผาแผนภพสุโขทัย มลักเห็นในอนาคต จึงผายพจนประภาษ เปนอนุสาสนกถา สอนคณานรชน” 

(กรมศิลปากร, ๒๕๒๘, น. ๒๔๓) 

โคลงกระทูในตอนทาย 

   บัณ เจิดจําแนกแจง พิสดาร ความเอย 

  ฑิต ยุบลบรรหาร   เหตุไว 

  พระ ปนนัครสถาน  อุดรสุข ไทยนา 

  รวง ราชนามน้ีได   กลาวถอยคําสอน ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๒๘, น. ๒๔๖) 

เนื้อหาที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

สุภาษิตพระรวงเปนวรรณกรรมที่สอนหลักการประพฤติปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ที่เหมาะสําหรับบุคคล

ทั่วไป เน่ืองจากเปนคําสอนที่ไมไดเนนสอนกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะอยางสุภาษิตสอนหญิง  

ตัวอยางการสอนใหรูจักการปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ในสังคมอยางถูกตองตามกาลเทศะ โดย

แบงเปน 

การปฏิบัติตนตอเจานาย เชน คบขุนนางอยาโหด อาสานายจนพอแรง 

การปฏิบัติตอผูอาวุโส ใหรูจักมีสัมมาคารวะ เชน อยาน่ังชิดผูใหญ จงนอบนอมผูใหญ ตระกูล

ตนจงคํานับ 

การปฏิบัติตนตอบุคคลที่มีฐานะตํ่ากวา เชน ขาคนไพรอยาไฟฟุน ขาเการายอดเอา คนจน

อยาดูถูก 

การปฏิบัติตนตอบุคคลที่มีฐานะเสมอกัน เชน พึงผันเผื่อตอญาติ ทดแทนคุณทานเมื่อยาก 

เมตตาตอบตอมิตร ลูกเมียอยาวางใจ ลูกเมียยังอยาสรรเสริญ 

การปฏิบัติตนตอพระมหากษัตริย เชน อาสาเจาจนตัวตาย ทานไทอยางหมายโทษ อยาปอง

ภัยตอทาว เจาเคียดอยาเคียดตอบ 

ตัวอยางการสอนใหรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ เชน อยาถากคนดวยตา เปนคนอยาทําใหญ อยา

นินทาผูอ่ืน โตตอบอยาเสียคํา อยาริกลาวคําคด อยากอปรจิตริษยา คิดตรองตรึกทุกเมื่อ คิดแลวจึงเจรจา 

ตัวอยางการสอนใหรูจักรักเกียรติศักด์ิศรีของตน เชน รักตนย่ิงกวาทรัพย สูเสียสินอยาเสียศักด์ิ  

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



ตัวอยางการสอนใหเปนคนมีเหตุผลและรูจักตระหนักถึงความผิดของตน เชน อยามักงายมิดี โทษตน

ผิดรําพึง อยาถือเอาต้ืนกวาลึก โทษตนผิดถึงรู 

ตัวอยางการสอนใหเปนคนรอบคอบ ไมประมาท เชน เขาออกอยาวางใจ หนาศึกอยานอนใจ ระวัง

ระไวหนาหลัง ที่ไปจงมีเพ่ือน 

ตัวอยางการสอนใหเปนคนขยันหมั่นเพียร เชน การเรือนตนเรงคิด คิดขวนขวายที่ชอบ 

ตัวอยางการสอนใหเปนคนสงบเสง่ียมไมโออวด เชน มีสินอยาอวดมั่ง อยายกตนขมทาน อยาใฝสูงให

พนศักด์ิ หิ่งหอยอยาแขงไฟ เปนคนอยาทําใหญ 

ตัวอยางการสอนใหเปนรูจักชีวิตและความเปนมนุษย เชน หวานพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักกินแรง             

คิดทุกขในสงสาร อยาดูถูกวานอย 

ตัวอยางการสอนใหเห็นความสําคัญของวิชาความรู เชน เมื่อนอยใหเรียนวิชา ใหหาสินเมื่อใหญ         

เปนคนเรียนความรู  

ตัวอยางการสอนใหเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี เชน ปลูกไมตรีอยารูราง ปลูกไมตรีทั่วชน พบศัตรู

ปากปราศรัย  

จากเน้ือหาคําสอนที่ปรากฏในสุภาษิตพระรวงแสดงใหเห็นวาเปนคําสอนที่ใชไดในทุกยุคทุกสมัย และ

เปนคําสอนที่เหมาะสมกับคนในทุกระดับช้ันทางสังคม อีกทั้งยังสอนในหลายดานกลาวคือใหระมัดระวังทั้งทาง

กาย วาจา และใจ นอกจากน้ีจะเห็นวากลวิธีการสอนในสุภาษิตพระรวงผานการใชถอยคําตาง ๆ อยางชัดเจน 

เชน คําวา อยา หรือคําวา พึง หรือการใชความเปรียบ เชน หิ่งหอยอยาแขงไฟ ก็เปนการแสดงความเปรียบวา

หิ่งหอยเปนสัตวมีดวงไฟในตัวเอง แตเปนเพียงไฟดวงนอย ซึ่งก็เปนการเปรียบกับคนที่มีอํานาจหรือมีความรู

นอยก็อยาไปแสดงความโออวด ดังน้ันหากผูอานปฏิบัติตามคําสอนในเรื่องตาง ๆ แลวก็จะเกิดประโยชนตอ       

ผูปฏิบัติอยางมาก 

๔.๓  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องโคลงพาลีสอนนอง โคลงทศรถสอนพระราม โคลงราชสวัสด์ิ 

 โคลงพาลีสอนนอง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสด์ิ เปนวรรณกรรมที่สอดแทรก

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เนนคําสอนและหลักปฏิบัติเฉพาะกลุมบุคคล  

 โคลงพาลีสอนนอง 

 ผูแตงและที่มาของเรื่อง 

 สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระราชนิพนธโคลงพาลีสอนนอง โดยอาศัยเคาความจากเรื่อง 

“รามเกียรต์ิ” โดยเลือกนําเหตุการณพาลีสอนสุครีพ เมื่อพาลีซึ่งเปนเจาเมืองขีดขินรูวาตนเองกําลังจะเสียชีวิต 

จึงเรียกองคตผูเปนลูก และสุครีพผูเปนนองมาสอนใหรูจักปฏิบัติตัวใหดี เนนการสอนเรื่องการปฏิบัติราชการ 

การเปนขุนนางที่ดีตอพระราม ดังคําประพันธที่วา 

    ตัวเจาเผานองเน่ือง  ชนนี 

ในจิตตสนิทเสนหมี   หอนแลว 

   พ่ีชายจะวายชี-    พิตนาศ 

ทั้งสองสนองเสนอแกว   เนตรเน้ือหัทยางค 

 ลักษณะคําประพันธ 

 โคลงสี่สุภาพ จํานวน ๓๒ บท 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



 เนื้อหา 

 โคลงพาลีสอนนองเนนคําสอนเรื่องธรรมเนียมการปฏิบัติของขาราชการ เพ่ือใหองคตและสุครีพเปน

ขาราชการที่ดีของพระราม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

    เฝาไทอยาไดอา  โอองค 

อยาแตงแนงนองผจง   นอบนอม 

ที่ทางกลางโรงปลง   ผดุงอาตม 

ณ โรงคัลบันโดยดอม   อยาไดสามผลาม 

 ในบทน้ีอธิบายวากอนที่จะเขาเฝาพระมหากษัตริยก็ควรแตงกายใหเหมาะแกกาลเทศะ เวลาเขาเฝา

อยาไดแตงตัวโออาประดับประดาเกินหนาเกินตา ณ ที่เขาเฝาพระมหากษัตริย และใหแสดงกิริยาอาการอยาง

นอบนอม 

    ทูลพิดกิจเเจงจัด   ประการใด  

คอยดูเมื่อภูวไนย   ยองแยม  

แปรผันบัณฑูรไข   สิงหนาท  

จึ่งคอยซะลอยเติมเเตม   เมื่อทาวสุขสานต 

 ในบทน้ีอธิบายวาผูที่เปนขุนนางจะตองรูจักกาลเทศะกอนที่จะเขาเฝาหรือกราบบังคมทูลเรื่องใด ให

คอยดูปฏิกิริยาอาการของพระมหากษัตริยวามีความย้ิมแยมหรือพระราชอารมณใด การสอนเชนน้ีก็เพ่ือ

ปองกันเหตุรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู พูดดวย เพราะหากกราบบังคมทูลเรื่องที่ไมเหมาะสม อาจทําให

พระมหากษัตริยกริ้วและลงโทษได 

    นัยหน่ึงพ่ึงเฟาทาว นฤบดี 

   อยาใกลนักศักด์ิศรี  ทานไท 

   ทะนงจะจงมี   ทวิโทษ 

   อยาไกลนัยนเนตรให  นเรนทรพรองถามถึง 

 ในบทน้ีอธิบายวาผูเปนขุนนางเมื่อพระมหากษัตริยใหความไววางใจก็อยาทําตัวทระนงตนหรือทําตน

เทียบเทา ซึ่งอาจจะเกิดโทษได แตหากขุนนางคนใดไมไดอยูใกลชิดกับพระมหากษัตริยก็อยาไดทําตนหางเหิน

จนพระมหากษัตริยตองคอยถามถึง ในที่น้ีจึงเปนคําสอนใหขุนนางรูจักวางตนตอพระมหากษัตริย 

    นักสนมกรมชะแมแมน สาวสวรรค 

   นางในไพบูลยพรรณ  แนงนอย 

   เฝาไทภูทรงธรรม   ธิปราช 

   อยาใฝใยเสนหคลอย  เนตรเลี้ยวเรียมแสวง 

 ในบทน้ีอธิบายวาผูเปนขุนนางเมื่อตองเขาเฝาพระมหากษัตริยก็ใหรูจักสํารวมตนเอง เพราะใน

พระราชวังมีสนมนางในอยูดวย ขุนนางจึงตองสํารวมกายไมยุงเก่ียวกับพระสนมและนางใน ซึ่งเปนเรื่องที่ไม

เหมาะสม 

    สงครามยุทธแยงอยา คิดขาม 

   บุกบ่ันประจัญบานตาม  ตอดวย 

   เขนฆาอยากลัวความ  มรณาศ 
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   รุกรนจนชีพมวย   จึ่งอางอาจองค 

 ในบทน้ีเปนคําสอนขุนนางวาหากเมื่อเกิดศึกสงคราม ขุนนางไมควรคิดหวาดกลัว ควรเขาตอสูกับ

ขาศึกศัตรู และแมตองตอสูจนชีพวายก็ตองทํา เพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงความกลาหาญ 

    หน่ึงของกองโกศไว ในคลัง 

   อยาคิดปดแสวงหวัง  อาจเอ้ือม 

   เอาออกนอกคลังรัง  แรงโทษ 

   อยาไดมีใจเง้ือม   เง่ือนรายสลายคุณ 

 ในบทน้ีเปนคําสอนขุนนางวาอยาเอาทรัพยหลวงไปเปนประโยชนของตน หรือการฉอราษฎรบังหลวง 

ซึ่งผูคิดกระทําผิดจะไดรับโทษรายแรง 

โคลงทศรถสอนพระราม 

 ผูแตงและที่มาของเรื่อง 

 สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระราชนิพนธโคลงทศรถสอนพระราม โดยอาศัยเคาความจากเรื่อง 

“รามเกียรต์ิ” ซึ่งเปนเหตุการณที่ทาวทศรถ พระมหากษัตริยพระองคที่ ๓ แหงกรุงอโยธยา และพระราชบิดา

ของพระราม ไดกลาวสอนพระราชโอรสถึงเรื่องที่พระมหากษัตริยจะพึงปฏิบัติตอขุนนางและราษฎร เปนพระ

บรมราโชวาทที่พระมหากษัตริยพระราชทานแกรัชทายาท ดังคําประพันธที่วา 

 ทศรถยศยิ่งไท   ทุกสถาน 

ชมชิดสนิทเสนหการ   เลิศแลว 

ในพระชนมานสาร   รามเทพ 

เรียกรองสนองเสนอแกว   ลูบไลประโลมสอน 

 ลักษณะคําประพันธ 

 โคลงสี่สุภาพ จํานวน ๑๒ บท  

 เนื้อหา 

 โคลงทศรถสอนพระรามเนนหลักการปฏิบัติตัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่พระมหากษัตริยพึง

ปฏิบัติ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

    เจาจักรักราษฎรเลี้ยง  บุรีรมย 

ใหสุขศรีปรีดิชม    ชอบใช 

เสมอบุรินทรอินทรอุดม   พรหเมศ 

อาสัจธรรมถลันให   เทียบแทประมูลมวล 

 ในบทน้ีอธิบายวาหากพระรามจะปกครองบานเมืองหรือราษฎรใหมีความสุขเชนเดียวกับเมืองของพระ

อินทร พระพรหมไดน้ัน ผูเปนพระมหากษัตริยจะตองซื่อตรงตอราษฎร ซึ่งตรงกับหลักทศพิธราชธรรมขอ

อาชวะ (ความซื่อตรง)  

    อาณาประชาราษฎรทั้ง  กรุงไกร 

จักสุขเกษมเปรมใจ   ช่ืนชอย 

ไมตรีที่ประชุมใน   นรนาถ 

เปนบุษบาปรากฏรอย   กลิ่นกลุมขจรจาย 
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 ในบทน้ีอธิบายวาพระมหากษัตริยที่จะปกครองใหราษฎรอยูเย็นเปนสุข พระมหากษัตริยควรมีไมตรี

ตอผูอ่ืน เปรียบดังกลิ่นหอมของดอกไมยอมเปนที่ช่ืนชมของบุคคลทั่วไป  

    รางวัลสรรพสิ่งให  ไทยทาน 

เหมือนกลผลพฤกษาหวาน เลี่ยนล้ํา 

เปนที่ภิรมสาร    เกษมราษฎร 

เสนีพิรียพลนํ้า    จิตตซองสรรเสริญ 

 ในบทน้ีอธิบายวาการพระราชทานรางวัลใหแกขุนนางเปนเรื่องที่พระมหากษัตริยพึงกระทํา เพราะจะ

ทําใหขุนนางเกิดขวัญกําลังใจใหแกขุนนางอยางย่ิง ในที่น้ีเปรียบเหมือนกับการไดรับประทานความหวานจาก

ผลไม ซึ่งสอดคลองกับหลักทศพิธราชธรรมเรื่องการใหทาน 

    ความผิดมิตรโทรหเหี้ยม  อาธรรม 

จงประคองปองกันสรรพ   ช่ัวชา 

โทษหนักสลักแสลงปน   ผจงปลิด 

หยุดย้ังรังรักหลา   แบงใหทุเลา 

 ในบทน้ีอธิบายวาการจะเปนหัวหนาปกครองคนใหดีได พระมหากษัตริยตองหลีกเลี่ยงความประพฤติ

ช่ัว นอกจากน้ีควรรูจักวิธีแกไข รูจักปรับโทษหนักใหเปนเบาดวย ซึ่งสอดคลองกับหลักทศพิธราชธรรมเรื่อง     

อวิโรธนะ ความไมประพฤติผิด 

    บริรักษอาณาจักรทั้ง  แดนไตร 

ดวยจิตตสนิทเสนหใน   ผองแผว 

ด่ังบิดามารดาใจ    ใสสุทธ์ิ 

รักษาธิดาบุตรแลว   เลิศล้ําใครเสมอ  

 ในบทน้ีอธิบายวาพระมหากษัตริยที่ดีควรจะปกครองราษฎรดวยความรักความเอาใจใส การกระทํา

เชนน้ีเหมือนกับบิดามารดาเลี้ยงดูบุตร พระมหากษัตริยควรมีความออนโยนและไมถือตัวกับราษฎร  

 โคลงราชสวัสด์ิ 

 ผูแตง 

 สมเด็จพระนารายณมหาราช 

 ลักษณะคําประพันธ 

 โคลงสี่สุภาพ จํานวน ๖๓ บท  

 เนื้อหา  

 โคลงราชสวัสด์ิเปนวรรณกรรมที่เนนคําสอน ซึ่งเปนหลักปฏิบัติของขาราชการที่พึงประพฤติปฏิบัติ ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี 

    ในเหลาเงาญาติแควน  เหนหลาน 

หมูมิตรสนิทบริพาร   พรั่งพรอม 

เปนทาสบาทบทมาน   นรนาท 

ถึงสถานบานจิตตนอม   ยศเยื้องศักด์ิสูง 
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 ในบทน้ีอธิบายวาขุนนางทั้งหลายเปนขาราชบริพารของพระมหากษัตริยควรมีสัมมาคารวะตอผูที่มียศ

ศักด์ิที่สูงกวา  

    หน่ึงทรัพยนับเน่ืองไว ในคลัง 

อยาประสงคจํานงหวัง   หว่ังได 

อยาคิดจิตตเบือนบัง   แสวงโลภ 

อยาแบงแมลงลักให   ประโยชนเบ้ืองอาตมางค 

 ในบทน้ีอธิบายวาทรัพยสินที่มีในทองพระคลัง ขุนนางไมควรคิดหวังหรือเกิดความโลภ มีใจคิดเบียดบัง

เปนทรัพยของตนเอง หรือคิดโลภทําประโยชนเพ่ือพวกพองของตน 

    รูรอบประกอบเกื้อ  สบสรรพ 

ปกปองประคองขอบขัณฑ  เขตตแควน 

ทั้งอาณาประชาพรรณ   สบสัตว 

ปรีญาณสารสิทธิแหมน   อยาใหใครเสมอ 

 ในบทน้ีอธิบายวาผูที่เปนผูปกครองควรจะมีความรอบรู รูจักวาบานเมืองของตนเปนอยางไร ราษฎร

ของตนเปนอยางไร ปกปองบานเมืองดวยความรอบรูก็จะไมมีใครเทียบได  

    เมื่อไทใหแหงราช  พัทธยา 

   รางวัลสรรพเสนา   เลิศล้ํา 

   ผูชอบประกอบแสวงหา  คุณเลิศ 

   จงนบสงบเสง่ียมนํ้า  จิตเช้ือสุทธิสาร 

 ในบทน้ีอธิบายวาเมื่อผูปกครองเมืองเห็นวาขุนนางคนใดทําประโยชนใหแกบานเมืองก็จะมอบรางวัล

ให ขุนนางก็จะรับดวยความสงบเสง่ียมและรับไวดวยความบริสุทธ์ิใจวาเปนสิ่งที่ควรจะไดรับ 

    หน่ึงใหใจรูฉลาด   เรื่องการ 

จงพินิจพิจารณ    ถี่ถวน 

รูจักลักษณะขลาดหาญ   ทานเทียบ 

สมปรติจงมีลวน    อยาเลี้ยวพูนสกนธ 

 ในบทน้ีอธิบายวาใหขุนนางกอนที่คิดจะทําอะไรก็ตามใหใชสติปญญาวิเคราะหใหถี่ถวนกอน แลวจึงลง

มือทํา ใหรูลักษณะของงานน้ัน ๆ สิ่งที่จะทําน้ัน ๆ แลวจึงทํา และรูวาเหตุการณใดควรกลาหาญและเหตุการณ

ใดควรขลาดกลัว 

 โคลงภาษิตของสมเด็จพระนารายณมหาราชทั้งสามเรื่องเปนวรรณกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียม

ประเพณี กลาวคือเปนวรรณกรรมที่แสดงคําสอนที่เกี่ยวของกับธรรมเนียมปฏิบัติและเนนกลุมบุคคลที่สอนเปน

กลุมเฉพาะทั้งพระมหากษัตริย ขุนนาง ขาราชการ ซึ่งบุคคลเหลาน้ีเปนกลุมของชนช้ันปกครอง คําสอนบาง

ประการก็สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน การสอนเรื่องความกตัญูตอบิดามารดา การ

ซื่อสัตยสุจริต จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย บทบาทของคําสอนเหลาน้ีจึงมีบทบาทจัดระเบียบสังคมใหเปน

สังคมที่สงบสุขดวย 
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๔.๔  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องกฤษณาสอนนองคําฉันท 

 กฤษณาสอนนองคําฉันทเปนวรรณกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีที่เนนคําสอนที่เปนแนว

ทางการปฏิบัติของสตรีที่แตงงานแลว 

  ผูแตง   
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ลักษณะคําประพันธ   
แตงดวยฉันท ๖ ชนิด ไดแก สัทธราฉันท ๒๑ สัททุลวิกกีฬิตฉันท ๑๙ มาลินีฉันท ๑๕ วสันตดิลกฉันท 

๑๔ โตฎกฉันท ๑๒ อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ รวมกับกาพย ๒ ชนิดคือ กาพยฉบังและกาพยสุรางคนางค          
คําประพันธทั้งหมดมี ๑๘๗ บท ลงทายดวยโคลง ๔ สุภาพซึ่งโคลงกระทูอีก ๑ บท 

จุดประสงคของผูแตง  
เพ่ือสอนสตรีที่มีสามีและตองการใหสามีรักใครตลอดไปใหปฏิบัติตนดวยความสุจริต 
เนื้อหา  
พระเจาพรหมทัต มีพระมเหสีนามวานางบุษบา มีพระราชธิดา ๒ พระองคช่ือวา นางกฤษณา และนาง

จิรประภา ทาวพรหมทัตจัดใหมีพิธีสยุมพร นางกฤษณา ผูเปนพ่ีเลือกพระภัสดาได ๕ พระองค นางจิรประภา
เลือกไดพระองคเดียว แตนางกฤษณาสามารถปรนนิบัติพระสวามีไดเปนอยางดี และไมขาดตกบกพรองใน
หนาที่ของภรรยาที่ดี จึงเปนที่รักใครของพระสวามีทั้งยังไมเคยเกิดการทะเลาะวิวาทกันในระหวางพระสวามีทั้ง 
๕ พระองค สวนนางจิรประภามีพระสวามีเพียงพระองคเดียวกลับไมมีความสุข มีแตความทุกขโศกชอกชํ้าใจ 
ผิวพรรณหมนหมองและพระสวามีมักขึ้งโกรธอยูเสมอ นางจิรประภาจึงไปปรึกษานางกฤษณา และถามถึง
สาเหตุที่นางกฤษณาเปนที่รักใครสนิทเสนหาและเปนที่เกรงพระทัยของพระสวามี และเขาใจวาพระพ่ีนาง
กฤษณามีเวทมนตรผูกใจพระภัสดาทั้ง ๕ ชีวิตการกฤษณาสอนนองคําฉันทครองคูจึงมีแตความสุข จึงจะมาขอ
เรียนวิชาเวทมนตรน้ันบาง นางกฤษณาจึงไดอธิบาย ช้ีแจงความจริงใหทราบวา นางหาไดมีเวทมนตรอันใดผูก
ใจพระภัสดาไม แตที่พระภัสดาทุก ๆ พระองครักใครในนางน้ัน เพราะนางรูจักหนาที่ของภรรยาและอยูใน
โอวาทของพระภัสดาตลอดมา นางกฤษณาจึงไดสอนนางจิรประภาถึงหนาที่ตาง ๆ ของการปฏิบัติตนเปน
ภรรยาที่ดีวา ควรมีกิริยามารยาท การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี พูดจาออนหวาน สอนใหรูจักอัธยาศัยและรูใจ
พระสวามี มีความซื่อสัตยสุจริต ควรปรนนิบัติพระสวามีในหนาที่การงานตาง ๆ เชน ควรต่ืนกอนนอนทีหลัง 
ดูแลเรื่องอาหารการกิน การแตงกาย นํ้าสรงนํ้าเสวย พัดวีเมื่อยามรอน คอยปดปูที่นอน การรักนวลสงวนตัว 
และนางกฤษณายังไดสั่งสอนในเรื่องของศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาทในอิริยาบถทั้ง ๔ ไดแก การน่ัง นอน ยืน 
เดิน การรับประทานอาหาร การมีมนุษยสัมพันธ และการผูกมิตรไมตรี เปนตน 

ตัวอยางการสอนใหรูจักกิริยามารยาทที่ดี 
เดินน่ังจงย้ังองค  ดํารงกายระไวระวัง 
ซวดซวนก็ชวนชัง  ชนผองจะซรองสรวล 
อยาดวนครรไลแลน กรกรีดแหวนบรางควร 
ทอดตาลิลาจวน  สดุดบาทจักพลาดพลํา 
อยาเดินทัดมาลา  เสยเกศาบควรทํา 
จีบพกพลางขานคํา สะกิดเพ่ือนสํารวลพลาง 
ยุรยาตรโยกยาย  กรกรีดกรายสไบบาง 
ยอหัตถสําผัสปราง จักเสื่อมสวัสดิสัตรี 

(ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ๒๕๖๔, ออนไลน) 
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จากคําประพันธนางกฤษณาไดสอนเรื่องกิริยามารยาทการเดิน การน่ัง การยืน การนอน จะเดินจะน่ัง
ก็ตองระวังมิฉะน้ันถาไปชนคนอ่ืนจะดูไมงาม อยารีบเดิน อยาแกวงมือเกินควร ไมควรทอดสายตา เพราะจะ
ไมไดมองทางที่เดินและอาจสะดุดลมได อยานําดอกไมมาทัดหู เพราะในสังคมไทยในอดีตผูหญิงที่ทัดดอกไมที่หู
จะเปนผูหญิงที่มีอาชีพขายบริการ ไมเดินไปหัวเราะไป 

ตัวอยางการผูกมิตรไมตร ี
นางกฤษณายังไดสอนใหนางจิรประภารูจักการผูกมิตรไมตรี การมีอัธยาศัย และการมีมนุษยสัมพันธที่

ดี และใหนําไปปฏิบัติซึ่งหากปฏิบัติไดก็จะเปนคุณสมบัติอีกประการหน่ึงที่สําคัญที่จะผูกใจพระสวามีไดโดยที่ไม
ตองใชเวทมนตรคาถามาทําใหพระสวามรีักใคร ดังคําประพันธที่วา 

ผูกชนดวยไมตรี  จิตรปรีดีหฤาหรรษ 
รักคุงชีวาวัน  มรณาศฤาหนายแหนง 
คําสอนสมรมาลย  ประสาทสารสุนทรแสดง 
จงจําอยาเคลือบแคลง ประพฤติเพ่ือผดุงตน 
เปนที่เสนหา  แตภรรดาเจริญผล 
กวาเลหเสนหมนต ตรมายาอันอาธรรม 

(ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ๒๕๖๔, ออนไลน) 
 ตัวอยางความคิดเรื่องสัจธรรมของชีวิต 
 นางกฤษณาจะสอนใหนางจิรประภารูจักวิธีปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตามแบบฉบับของกุลสตรีที่
พึงปรนนิบัติสามีใหการครองชีวิตคูมีความสุขแลว นางยังไดอบรมสั่งสอนใหนางจิรประภาเขาใจสัจธรรมในการ
ทําคุณงามความดี ซึ่งจะเปนคุณคาของมนุษย ดังตัวอยางของคําประพันธที่เปนบทเปรียบเทียบใหเห็นคุณคา
ของการกระทําความดี ซึ่งเปนที่จดจํากันไดดีคือ 
    พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 
    โททนตเสนงคง  สําคัญหมายในกายมี 
    นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย 
    สถิตทั่วแตช่ัวดี  ประดับไวในโลกา   

(ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ๒๕๖๔, ออนไลน) 
กฤษณาสอนนองคําฉันทของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเปนวรรณคดีที่มี      

คุณคาที่ใหความรูและรูปแบบการแตงคําฉันทที่ประณีตดวยการใชภาษาที่งดงาม และใหขอคิดคติธรรมที่
ภรรยาพึงปฏิบัติตอสามี และรวมถึงการสอนเรื่องกิริยามารยาทที่สตรีโดยทั่วไปควรปฏิบัติ และยังเปนแบบ
ฉบับของกวีนิพนธที่เปนวรรณกรรมคําสอนสตรีในสมัยตอมา 

ตัวอยางคําสอนเรื่องการปรนนิบัติสามี 
นางกฤษณาไดสอนใหนางจิรประภามีใจสวามิภักด์ิตอสามี รูจักกตัญู ใหต่ืนกอนนอนทีหลังสามี รูจัก

ฟงสิ่งที่สามีพูด เมื่อจะพูดสิ่งใดก็ใหระวังคําที่จะพูดออกมา และเมื่อสามีปวยก็ใหรูจักอยูดูแลใหสามีหายปวย 
๏ สวามิภักดีจิตรโดยปอง กตัญูวิบุลยครอง 
กรรมบถคลอง  กุศลแสวง ๚ 
๏ ต่ืนกอนเมื่อนอนหลัง พึงเฝาฟงบรรหารแสดง 
ตรัสใชรไวรแวง  รวังศัพทรับสั่งสาร 
๏ ยามไทธิเบศรทรง ประชวรองคบสําราญ 
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อยาคลาพยาบาล  บําเรอรักษภักดีตระโบม 
(ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

๔.๕  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องสุภาษิตสอนหญิงและสุภาษิตสอนสตรี 

 ในที่น้ีจะอธิบายวรรณกรรมเรื่องสุภาษิตสอนหญิงสองสํานวน ไดแก สุภาษิตสอนหญิง และสุภาษิต

สอนสตรี 

 สุภาษิตสอนหญิง 

 ที่มาของสุภาษิตสอนหญิง 

สุภาษิตสอนหญิงสํานวนน้ียังไมเคยพิมพเผยแพรมากอน สุภาษิตสอนหญิงปรากฏอยูตอนปลาย      

สมุดไทยเรื่องโคลงกําสรวลศรีปราชญ จากเอกสารเลขที่ ๓ และเลขที่ ๕ ซึ่งเก็บรักษาไวที่กลุมตัวเขียนและ

จารึก สํานักหอสมุดแหงชาติ 

ลักษณะคําประพันธ  

แตงเปนคําประพันธ ๓ ชนิด คือ โคลงสี่สุภาพ ๑ บท โคลงสอง ๒ บทและรายสุภาพ จํานวน ๙๖ 

วรรค  

เนื้อหา  

บทเริ่มตนของสุภาษิตสอนหญิงบอกจุดมุงหมายของการแตงวา เปนคําสอนสําหรับสตรีนําไปปฏิบัติ 

หากหญิงใดปฏิบัติตามเสมือนมีอาภรณล้ําคาไวประดับตนชีวิตจะประสบแตความเจริญรุงเรือง 

๏ คัมภีรสุภาพแกว กรองกรรณ 

คือทิพกุกกุภัณฑ  เทพแท 

หญิงใดทรงเทริดสรรพ ศรีรุง เรืองแม 

คมกวาอัปสรแล  เลิศนองนางสวรรค ฯ 

เน้ือหาของสุภาษิตสอนหญิงประกอบดวยคําสอน ๗๗ ขอ เปนหลักการประพฤติปฏิบัติสําหรับสตรี

นําไปใชในชีวิตประจําวัน มีคําสอนทั้งที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตนตอครอบครัวและสังคม คําสอนน้ีเปน        

แบบแผนใหสตรีรูจักหนาที่ของการเปนกุลสตรีและการประพฤติตนเปนคนดี  

ตัวอยางคําสอนในเรื่องการดูแลปรนนิบัติเอาใจใสสามี สรางความดีงามเพ่ือใหสามีรัก อยาเถียง

ทะเลาะหรือแข็งขืนกับสามีอยารับประทานอาหารกอนสามี ใหรักเคารพและเช่ือฟงสามี หากสามีโกรธภรรยา

ตองระงับอารมณไว เชน อยาตอสูสวามี เอานํ้าใจผูกผัว แตงตนใหผัวรัก อยามักกินกอนผัว ใหเรงตามใจผัว  

รักสวามีย่ิงตน ผัวโกรธชวนผัวดี 

ตัวอยางคําสอนเรื่องความประพฤติและกิริยามารยาท เชน ไมหัวเราะเสียงดัง รูจักใชคําพูดที่เหมาะสม 

อยาพูดจากลับกลอก อยาคิดวาตนเองดีกวาผูอ่ืน ระงับความโกรธ ละเวนสิ่งมัวเมา เมื่อกระทําผิดใหรับผิดอยา

แกตัว เชน สรวลอยาดังสุดเสียง แตงวาจาใหคม อยาเอาตัวเปนใหญ อยาอวดดีกลางชน 

ตัวอยางสอนใหรูจักวางตนในสิ่งที่ควรทํา และไมควรกระทํา เชน ทานไมถามอยาพรอง ท าน ไม ร อ ง

อยาขาน ทานไมวานอยาไป 

ตัวอยางสอนใหทําความดี หมั่นสรางบุญกุศลทั้งตนเองและครอบครัว เชน ชักพอแมทําทาน รักกุศล

ย่ิงชีพ สรางกุศลอยารูโรย 
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 ตัวอยางสอนใหรูจักประมาณตน อยาปรารถนาในสิ่งที่ไมใชของตน อยาหลงในอํานาจวาสนา เชน 

อยาดวนมีกอนวาสนา อยาไดต่ืนยศศักด์ิใหรูเจียมอาตมา 

ตัวอยางสอนไมใหนําเรื่องในครอบครัวไปเลาใหผูอ่ืนฟง และไมนําเรื่องไมดีนอกบานมาเลาใหคนใน

ครอบครัวฟง เชน อยาเอาไฟในออก ไฟนอกอยานําเขา   

ตัวอยางสอนใหมีนํ้าใจไมตรีตอผูอ่ืน และรูจักใชคําพูดที่สุภาพ ออนหวาน เชน เอาไมตรีลอมรั้ว ยารส

หวานดับโกรธ สอนใหหางไกลจากคนไมดี เชน อยูใหไกลคนพาล 

คําสอนจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงสามารถนํามาใชไดในชีวิตครอบครัวเพ่ือใหสตรีรูจักดูแลปรนนิบัติ

สามีในเรื่องตาง ๆ ในการใชชีวิตคูรวมกัน นอกจากหนาที่ของการเปนแมบานที่ดีแลวน้ัน ผูแตงยังไดสอนการ

ปฏิบัติตนใหเปนคนดีทั้งความประพฤติ การใชกิริยาวาจา มีขอหามและขอควรปฏิบัติหลายประการสามารถ

นํามาใชไดกับการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

สุภาษิตสอนสตรี 

ที่มาและผูแตงของสุภาษิตสอนสตรี 

สุภาษิตสอนสตรีน้ีเดิมเรียกกันวา “สุภาษิตสอนหญิง” หรือ “สุภาษิตไทย” สมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายไววา “สุนทรภูเห็นจะแตงเมื่อราวระหวางป พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ 

ในเวลาเมื่อกลับสึกออกมาเปนคฤหัสถ แลวตองตกยากจนถึงลอยเรืออยู พิเคราะหตามสํานวนดูเหมือนหนังสือ

เรื่องน้ีสุนทรภูจะแตงขายเปนสุภาษิตสอนสตรีสามัญทั่วไป ความไมบงวาแตงใหผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ ตนฉบับ

เดิมที่หอพระสมุดฯ ไดมาเรียกวา สุภาษิตไทย เปนคําสมมติของผูอ่ืน ดูเหมือนผูสมมติจะไมรูวาเปนกลอนของ

สุนทรภูดวยซ้ําไป ถอยคําในตนฉบับก็วิปลาสคลาดเคลื่อน ตองซอมแซมในหอพระสมุดฯ หลายแหง แตนับวา

แตงดีนาอาน” 

สุภาษิตสอนสตรีปรากฏนามผูแตงวาช่ือ “ภู” จึงสันนิษฐานวาสุนทรภูเปนผูแตง และปจจุบันมี

นักวิชาการบางกลุมไดศึกษาและต้ังขอสังเกตวา สุนทรภูมิใชผูแตงสุภาษิตสอนหญิง เพียงแตผูแตงช่ือ “ภู” 

เชนเดียวกันและเปนกวีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีช่ือเสียงในการแตงนิทานชาดกคํากลอนเรื่องนกกระจาบ จึง

เรียกกันทั่วไปวา นายภูนกกระจาบ 

ลักษณะคําประพันธ 

แตงดวยกลอนสุภาพ จํานวน ๒๐๑ บท  

เนื้อหา 

สุภาษิตสอนสตรี เริ่มตนดวยบทประณามพจนนมัสการพระพุทธเจาในการแตง และบอกนามของกวี

วาช่ือ “ภู” และกลาวถึงจุดมุงหมายไวชัดเจนวาแตงเพ่ือสอนสตรีสามัญทั่วไปความวา 

ขอเจริญเรื่องตํารับฉบับสอน ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย 

อันความช่ัวอยาไดมัวมีระคาย จะสืบสายสุริยวงศเปนมงคล 

ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักด์ิ  บํารุงรักกายไวใหเปนผล 

สงวนงามตามระบอบใหชอบกล จึงจะพนภัยพาลการนินทา 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

เน้ือหาของสุภาษิตสอนสตรีเปนหลักประพฤติปฏิบัติของสตรีตามคานิยมของสังคมไทย เปนคําสอนที่

ใชไดกับสตรีทุกชนช้ัน มีทั้งขอหาม ขอที่ควรปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการวางตัว กิริยามารยาท การพูดจา         
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การแตงกาย การเลือกคูครอง การปรนนิบัติ ความซื่อสัตยตอสามี การดูแลบานเรือน ความมัธยัสถ เปนตน 

และตอจากน้ันสุนทรภูยังกลาวถึงลักษณะที่ไมพึงประสงคของผูหญิงแบบตาง ๆ เชน ละทิ้งพอแม ชอบแตงตัว 

ติดการพนัน สูบฝนกินเหลา หญิงสองใจ หญิงเหลาน้ีชีวิตมีแตจะประสบความหายนะ ซึ่งคําสอนตาง ๆ 

สามารถนํามาใชเปนหลักปฏิบัติไดเปนอยางดีสําหรับสังคมไทยในปจจุบัน  

ตัวอยางสอนเรื่องความประหยัดมัธยัสถ  

มีสลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค 

จงมักนอยกินนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน 

ไมควรซื้อก็อยาไปพิไรซื้อ  ใหเปนมื้อเปนคราวทั้งคาวหวาน 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 จากคําประพันธจะเห็นเปนคําสอนใหรูจักประหยัดเก็บหอมรอมริบ เมื่อขาดสิ่งของที่จําเปนจะไดมีเงิน

ไวใช ใหรูจักใชเงิน เห็นถึงความจําเปนกอนจึงจะซื้อสิ่งของตาง ๆ  

 ตัวอยางสอนเรื่องความกตัญู 

เมื่อพอแมแกเฒาชรากาล  จงเลี้ยงทานอยาใหอดระทดใจ 

ดวยชนกชนนีน้ันมีคุณ  ไดการุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ 

อุมอุทรปอนขาวเปนเทาไร หมายจะไดพ่ึงพาธิดาดวง 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 จากคําประพันธเปนคําสอนที่ใหรูจักกตัญูตอบิดามารดาจงเลี้ยงดูทานในยามที่ทานอยูในวัยชรา 

เพราะบิดามารดาเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ เมื่อทานอยูในวัยชราก็หวังที่จะพ่ึงพาลูก 

ตัวอยางที่สอนถึงใหเห็นความสําคัญของคําพูด 

เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แมพูดดีมีคนเขาเมตตา  จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

 จากคําประพันธสอนใหเห็นคําพูดเปนสิ่งสําคัญ อาจจะไดรับความยากลําบากจากคําพูดของตน หรือ

หากพูดในสิ่งที่ดีก็จะมีคนเมตตา กอนจะพูดสิ่งใดก็ใหคิดใหรอบคอบและเหมาะสมกอน 

ตัวอยางคําสอนใหสตรีรูจักนวลสงวนตัว  

เปนสาวแซแรรวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีคา 

แมแตกราวรานรอยถอยราคา จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

คําสอนขางตนเปนการอบรมสั่งสอนใหสตรีพึงปฏิบัติในการครองตนใหเปนศรีแกวงศตระกูล ใหเห็น

คุณคาความสําคัญของความสาว ใหรักษาความสาวใหเหมือนกับอัญมณีที่มีคา 

ตัวอยางคําสอนใหภรรยาซื่อสัตยตอสามี 

จงซื่อตอภัสดาสวาม ี จนชีวีศรีสวัสด์ิเจาตัดษัย 

อยาใหมีราคินที่กินใจ อุปไมยเหมือนอนงคองคสีดา 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 
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คําสอนขางตนเปนการสอนใหสตรีมีความซื่อสัตยตอสามีเสมือนนางสีดาซื่อสัตยตอพระราม        หมั่น

ปรนนิบัติใหสามีรักและไววางใจ  

ตัวอยางคําสอนใหภรรยาระงับอารมณความรูสึก 

แมผัวเดือดเจาจงดับระงับไว อยาพอใจขึ้นเสียงเถียงประสม 

เขาเปนไฟเราเปนนํ้าคอยพรําพรม แมระดมทั้งคูจะวูวาม 

(สุภาษิตสอนสตรี, ๒๕๖๔, ออนไลน) 

คําสอนขางตนสอนใหภรรยารูจักระงับอารมณเมื่อสามีโกรธ ภรรยาตองระงับอารมณไวไมเถียงหรือ

ทะเลาะ เรื่องในบานไมนําไปเลาใหผูอ่ืนฟง ไมทําเรื่องช่ัว หากสตรีใดกระทําไดเชนน้ีจะไดรับยกยองวาเปนสตรี

ที่มีปญญา 

จะเห็นวาทั้งสุภาษิตสอนหญิงและสุภาษิตสตรีใหความรูและเปนหลักประพฤติปฏิบัติที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินชีวิตของสตรีตามวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม เปนคําสอนเพ่ือใหสตรีรูจักวางตนอยางเหมาะสม สอนให

รูจักปฏิบัติตอบิดามารดา และสามีอยางถูกตอง สอนใหรูวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา เหมาะสําหรับสตรีที่

แตงงานแลว และสตรีทั่วไป อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาหากสตรีประพฤติตามคําสอนก็จะไดรับการยกยอง แต

หากไมประพฤติปฏิบัติก็จะมีผูตําหนิและดูถูก ซึ่งคําสอนในสุภาษิตเหลาน้ีเปนที่นับถือและแพรหลายสืบตอกัน

มาชานาน เปนสิ่งที่สะทอนคานิยมของสังคมไทยที่มีตอสตรี และคานิยมเหลาน้ียังคงปรากฏอยูและสืบทอดมา

จนปจจุบัน 

๔.๖   ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท 

 ผูแตง  

สมุทรโฆษคําฉันทมีผูประพันธ ๓ คน คือ พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

ลักษณะคําประพันธ ที่ใชมาก คือ กาพยฉบัง ๑๖ กาพยสุรางคนางค และฉันท 

ตัวอยางกาพยฉบัง ๑๖ 

๏ กึกกองเสียงเกวียนแกวงไกว ธุลีเวียนไว 

ตระลบตระเลิศเวหาส   

๏ วัวอายฦๅนามผังผาด  แลนล้าํลมลาศ 

ชนะแกอายกะแชงเปง 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๓) 

ตัวอยางกาพยสุรางคนางค 

๏ จะเลนหัวลาน ทั้งสองหัวบาน คือหนาผากผา 

จะจําชนกัน คในสวภา จะดูหัวขา ทั้งสองใครแขง 

  ๏ จะเลนหลายลบอง ชวาทั้งสอง พันฦกไทฦๅ  

กุมไมทายทับ จรีกับมือ รริบคมถือ ครวีวางมา 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๑๕-๑๖) 

 ตัวอยางอินทรวิเชียรฉันท ๑๑ 

   ๏ ปางกรุงบุรีรม-  ยอันมีมไหศวรรย 
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เดโชชเยศทัน-  ธึกฝูงหมูไพรี 

๏ จักทําสวยมพร  วรราชบุตรี 

ภูบาลทุกทวี-  ปก็มาดวยเจษฎา 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๘๔) 

ที่มาของเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท มาจากสมุททโฆสชาดก 

ชาดก คือ นิทานหรือเรื่องเลาในพระพุทธศาสนา เปนเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจากอนจะตรัสรู 

ซึ่งแบงออกเปน ๒ ประเภท  

๑. นิบาตชาดก ชาดกที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก แยกออกเปนหมวดตามจํานวนคาถา มี

ต้ังแต ๑ – ๘๐ คาถา (รอยกรองบาลี) นิบาตชาดกมี ๕๕๐ เรื่อง หรือ พระเจาหารอยหาสิบชาติ กลุมชาดกที่มี

เกิน ๘๐ คาถา จะเรียกวา มหานิบาตชาดก ซึ่งมี ๑๐ เรื่อง เรียกวา ทศชาติชาดก คือ พระเตมีย พระชนก   

พระสุวรรณสาม พระเนมิราช พระมโหสถ พระภูริทัต พระจันทกุมาร พระนารถฤๅษี พระวิฑูรบัณฑิต และพระ

เวสสันดร 

๒. ชาดกนอกนิบาต (ปญญาสชาดก) ชาดกนอกพระไตรปฎก แตงขึ้นเพ่ือใหเปนชาดก 

ปญญาสชาดก คือ ช่ือหนังสือที่รวมชาดกนอกนิบาต เปนนิทานแตงขึ้นใหม รวมทั้งนิทานพ้ืนบาน ผูแตงคือ

พระภิกษุชาวเชียงใหม สมัยพระเจาเมืองแกว พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘ เพราะในชวงน้ันพระพุทธศาสนา

เจริญรุงเรืองมาก ตามคําแปลหมายถึง ชาดก ๕๐ เรื่อง แตตามหลักฐานที่นักวิชาการพบปรากฏวามี ๖๑ เรื่อง 

มีที่นํามาแตงเปนวรรณคดี เชน สังขทอง สมุทรโฆษคําฉันท พระรถเสน ตัวอยางชาดกเชน สมุททโฆสชาดก          

สุธนชาดก สุธนูชาดก สิริวิบูลกิตต์ิชาดก สุวรรณสังขชาดก สรรพสิทธ์ิชาดก  

ลักษณะของชาดกจะตองมีองคประกอบ ดังน้ี 

 ๑. อารัมภกถา เปนมูลเหตุกลาววาทําไมตองเลาเรื่องน้ี 

 ๒. เน้ือเรื่อง 

 ๓. ประชุมชาดก อธิบายวาใครเปนใครในชาติน้ี 

เนื้อหาของสมุทรโฆษคําฉันท 

สมุทรโฆษคําฉันท แบงเปน ๑๓ สวน 

 ๑. คํานมัสการ 

 ๒. พระราชปรารภ ที่จะใหแตงเรื่องน้ีไวเปนบทหนัง 

 ๓. สังเขปเรื่องสมุทรโฆษ 

 ๔. ไหวครูเลนหนัง 

 ๕. พรรณนาสถานที่สําคัญในเรื่อง 

 ๖. กลาวถึงเรื่องเบิกโรงเลนหนังวามี ๗ เรื่อง 

 ๗. สังเขปเรื่องสมุทรโฆษ ๔ ตอน 

 ๘. เลนเรื่อง เบิกโรง 

 ๙. เรื่องสมุทรโฆษ 

 ๑๐. กลาวถึงพระพุทธเจาทรงเทศนาเรื่องสมุทรโฆษ 

 ๑๑. ประชุมชาดก 
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 ๑๒. แถลงเรื่องผูแตงสมุทรโฆษ  

 ๑๓. วันเดือนปที่แตง และความปรารถนาของผูแตง 

๑.  เน้ือหาในสวนคํานมัสการ นมัสการพระพุทธเจา พระอิศวร พระพรหม พระวิษณุ และพระ

รามาธิบดี (สันนิษฐานวาเปนสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒) 

ตัวอยางคํานมัสการ 

๏ พระศรีศรีสรศาสดา มีพระมหิมา 

  นุภาพพนตยาคี   

  ๏ เนืองนาคอสุรกษัตรีย โอนมณีโมลี 

  บําบวงในบาทกมล   

  ๏ โปรดโลกทั้งภูวมณฑล ทาวพรหมบดล 

  ก็ถึงแกสรณบคลา   

  ๏ ขานบนอมดวยใจสา- ทรทูลบาทา 

  รพินทุพระมุนีวร   

  ๏ ไหวไทธาดาสังกร พระพิษณุอันศร 

  ศักดิไชยเดชะ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๑) 

๒.  เน้ือหาในสวนพระราชปรารภ รําลึกถึงพระพุทธเจาในครั้งเสวยพระชาติเปน พระสมุทรโฆษ 

ประลองศรไดนางพินทุมดี เหตุที่ใหแตงเรื่อง เพ่ือใชเลนหนังใหญ (ฉลักแสบกภาพ) 

 ตัวอยางพระราชปรารภ 

๏ พระใหกลาวกาพยนิพนธ  จํานองโดยกล 

  ตระการเพลงยศพระ 

  ๏ ใหฉลักแสบกภาพอันชระ  เปนบรรพบุรณะ 

  นเรนทรราชบรรหาร 

  ๏ ใหทวยนักคนผูชาญ   กลเลนโดยการ- 

  ยเปนบําเทิงธรณี 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒) 

๓.  เน้ือหาในสวนสังเขปเรื่องสมุทรโฆษ เลาเรื่องยอเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสมุทรโฆษ สวนน้ีจะเปน

การปูพ้ืนเรื่องและจะทําใหเห็นวา ตลอดทั้งเรื่องมีเรื่องราวอะไรบาง 

๔.  เน้ือหาในสวนไหวครูเลนหนัง ไหวครูขอพรกอนที่จะเลนหนังใหญ และขอใหเรื่องราวน้ีแพรหลาย

ออกไป 

๕.  เน้ือหาในสวนพรรณนาสถานที่สําคัญในเรื่อง พรรณนาเมืองรมยบุรี (เมืองฝายนางพินทุมดี) 

พรรณนาใหเห็นความสวยงาม ความเจริญรุงเรือง พรรณนาเมืองพรหมบุรี (เมืองฝายพระสมุทรโฆษ) พรรณนา

ความย่ิงใหญ ความสวยงาม ความเจริญรุงเรือง การพรรณนาเมืองของตัวละครเอกทั้งสอง เพ่ือแสดงใหเห็นวา

ตัวละครทั้งสองเหมาะสมที่จะเปนคูครองกัน มีชาติตระกูล และสถานะทางสังคมทางที่เหมาะสมกัน 

๖.  เน้ือหาในสวนเบิกโรงเลนหนัง (จะอธิบายอยางยอ)  
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 การเบิกโรงเลนหนังมี ๗ เรื่อง 

 ๑. การเลนหัวลานชนกัน 

 ๒. การเลนลาวไทยฟนดาบ 

 ๓. การเลนชวาแทงหอก  

 ๔ และ ๕. การเลนชนแรดและแขงวัวเกวียน 

 ๖. การเลนจระเขกัดกัน 

 ๗. การเลนแขงเรือพระที่น่ังเสี่ยงทาย 

๗.  เน้ือหาในสวนสังเขปเรื่องสมุทรโฆษ ๔ ตอน (จะยกเฉพาะตอนสําคัญๆ มาเลายอ) 

 ตอน ๑ พระสมุทรโฆษเขาปาไปวังชาง แลวหลับไป พระโพธิก็นําไปสมกับนางพินทุมดี 

 ตอน ๒ พระสมุทรโฆษประลองศรกับ ๑๐ กษัตริยแลวไดนางพินทุมดี 

 ตอน ๓ พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดีเดินทางไปเที่ยวปาหิมพานต และตองพลัดพรากกัน 

 ตอน ๔ พระสมุทรโฆษไดพบกับนางพินทุมดี เดินทางกลับคืนนคร 

๘.  เน้ือหาในสวนเบิกโรงเลนหนัง (จะอธิบายอยางละเอียด) ในสวนน้ีจะอธิบายอยางละเอียดวา การ

เลนตาง ๆ เลนอยางไร และจบลงดวยวาใครแพชนะ 

ตัวอยางการเบิกโรงเลนหนัง การเลนชนแรด 

๏ แรดรายแรดอายรางเริง  เพียงแรดพระเพลิง 

ก็ดีก็ดาลอับอาย   

๏ อาจไลชางสารจรัลจราย เสือสีหหมีควาย 

กระลายกระลอกซอกซอน   

๏ แรดน้ีแรดรายตูตอน  แตนอยนองอน 

แลคมรริบกรดไกร   

๏ เขาดึงพราวไดแตไพร  มาถวายทาวไท 

ธไวใหเลี้ยงรักษา 

 ๏ ควาญเลี้ยงสิบคนใหหา  หักไมหนามหนา 

มาเลี้ยงมาปรนปนงาร   

๏ แมวาแรดสูหาวหาญ  ขับมาอยานาน 

บัดน้ีจะไดตอกัน   

๏ บัดใจสองแรดแผดผัน  ขึ้งเขาขบกัน 

กเกริกทั้งทองธาษตรี   

๏ รุกรานพานพะนอรี  จักจานคือจรี 

จริบคันพานพะนอ 

 ๏ ผัดแผดแวดเวียงทบทอ  รรื้นบัดคอ 

ตระบัดก็แตกแบกเพลิง   

๏ ขาดตัวขาดหัวหักเชิง  แรดอายรางเริง 
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ก็ลมสพาบกลางแปลง 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๑) 

 ๙.  เน้ือหาเรื่องสมุทรโฆษ ขยายความจากเน้ือหาพอสังเขป ๔ ตอน พระสมุทรโฆษพระราชโอรสของ

พระเจาพินทุทัตไดเสด็จเขาปาไปวังชาง ระหวางเดินทางพักเหน่ือยแลวหลับไป พระโพธ์ิเห็นวาทั้งคูมีความ

เหมาะสมกันจึงไดนําพระสมุทรโฆษไปอุมสมกับนางพินทุมดี หลังจากที่ทั้งสองไดสมกันแลวพระโพธ์ิก็ไดพาพระ

สมุทรโฆษกลับที่เดิม สวนนางพินทุมดีเมื่อรูตัวก็จําไมไดวาชายที่ไดพบเมื่อคืนคือใคร จึงไดใหนางรัตนธารี       

ผูเปนพ่ีเลี้ยงวาดรูป จนในที่สุดก็ไดรูวา คือพระสมุทรโฆษ ขณะน้ันพระเจาสีหนรคุปต ผูเปนพระราชบิดาของ

นางพินทุมดีกําลังจะจัดพิธีสยุมพร ซึ่งเปนพิธีเลือกคู โดยการแสดงความสามารถ พระเจาสีหนรคุปตไดกําหนด

ไววา จะทําพิธียกโลหะธนู หากผูใดยกโลหะธนูไดสําเร็จก็จะยกนางพินทุมดี และใหไดครองเมืองรมยบุรีดวย ผู

ที่มารวมในพิธีดวย มีพระสมุทรโฆษ และสิบกษัตริยจากเมืองตาง ๆ พระสมุทรโฆษก็สามารถแสดง

ความสามารถสําเร็จ พระเจาสีหนรคุปตจึงประกาศมอบนางพินทุมดีและเมืองรมยบุรีใหพระสมุทรโฆษ ฝายสิบ

กษัตริยไมยอมแพจึงขอทําสงครามกับพระสมุทรโฆษ ในที่สุดสิบกษัตริยก็ไดทําสงครามพายแพ หลังจากน้ัน

นางพินทุมดีตองการจะไปใชบนที่ไดเคยบนไววาขอใหนางไดพบกับพระสมุทรโฆษอีกครั้ง พระสมุทรโฆษได         

พานางพินทุมดีออกเดินทาง ขณะที่เดินทางก็ไดชวยเหลือพิทยาธรรณาภิมุข ซึ่งถูกพิทยาธรรณบุตรชิงนางกินรี

และทํารายรณาภิมุขอาการบาดเจ็บ รณาภิมุขจึงไดถวายพระขรรคใหพระสมุทรโฆษเปนการตอบแทนที่

พระองคไดชวยเหลือ เมื่อพระสมุทรโฆษไดพระขรรคมาก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได จึงไดพานางพินทุมดี

เหาะไปยังปาหิมพานต ระหวางทางไดพบกันพิทยาธรรณบุตรไดลักพระขรรคของพระสมุทรโฆษไป ทําใหพระ

สมุทรโฆษและนางพินทุมดีตกลงไปในมหาสมุทร พระสมุทรโฆษตองพลัดพรากจากนางพินทุมดี พระอินทร

ทราบวาพระสมุทรโฆษตองเกาะขอนไมวายนํ้าอยูในมหาสมุทรเปนเวลานาน จึงไดใหนางมณีเมขลาไป

ชวยเหลือพระสมุทรโฆษเขาฝง สวนนางพินทุมดีก็มีชาวบานชวยเหลือขึ้นฝงได นางพินทุมดีจึงสรางโรงทานให

ชาวบานและไดใหจิตรกรวาดภาพเรื่องราวของตนกับพระสมุทรโฆษไว หากมีใครไดเห็นภาพวาดเหลาน้ันแลว

มาถามหานาง ก็แสดงวาบุคคลน้ันคือพระสมุทรโฆษ ฝายพระสมุทรโฆษก็ออกตามหานางพินทุมดี จนไดเห็น

ภาพวาดที่โรงทาน ทั้งคูจึงไดพบกัน และเดินทางกลับเมืองรมยบุรี 

 ๑๐. กลาวถึงพระพุทธเจาทรงเทศนาเรื่องสมุทรโฆษ 

 ๑๑. ประชุมชาดก พระพุทธเจาไดแสดงอดีตชาติวาใครเปนใครในสมัยที่พระองคเปนพระสมุทรโฆษ 

พิทยาธรที่ลักพระขรรค คือ พระเทวทัต พระเจาพินทุทัต คือ พระเจาสุทโทธนะ อัครมเหสีของพระเจาพินทุทัต 

คือ พระนางสิริมหามายา นางมณีเมขลา คือ นางอุบลวรรณาเถรี นางพินทุมดี คือ นางยโสธรา และพระ    

สมุทรโฆษ คือ พระพุทธเจา 

 ๑๒. แถลงเรื่องผูแตงสมุทรโฆษ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแถลงเรื่องผู

แตงพระสมุทรโฆษวามีผูแตงเร่ืองน้ีถึงสามคนจนกวาจะจบเรื่อง กวีสําคัญของไทยถึง ๓ ทานรวมแตง เริ่มตน

ดวยพระมหาราชครูรับกระแสพระราชดํารัสจากสมเด็จพระนารายณมหาราช ใหแตงขึ้นในรัชกาลของพระองค 

(พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑) ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหาราชครูกําหนดเรื่องไวเปน ๔ ตอน และปรากฏตาม

พระราชปรารภวามีพระประสงคสําหรับใชเลนหนัง แตพระมหาราชครูแตงไวจบตอน ๑ กับเกือบจะจบตอน ๒ 

(คํานมัสการถึง ๑๐ กษัตริยแพพระสมุทรโฆษ) แลวคงจะถึงอนิจกรรมเสียกอน ตอมาสมเด็จพระนารายณ

มหาราชไดทรงพระราชนิพนธตอ แตทรงพระราชนิพนธไวยังไมจบตอน ๒ (พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีใช
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บนถึงพิทยาธรรณาภิมุขกําศรวล) สมุทรโฆษคําฉันทคางอยูเพียงน้ันจนตลอดอายุกรุงศรีอยุธยาและลวงมาจน

สมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จึงทรงพระนิพนธ

ตอ (รณาภิมุขถวายพระขรรคแกพระสมุทรโฆษถึงโคลงทายเรื่อง) จนครบ ๔ ตอน และจบเรื่องเมื่อ พ.ศ. 

๒๓๙๒ 

 ๑๓. วันเดือนปที่แตง และความปรารถนาของผูแตง กลาวถึงวันเดือนปที่แตง คือ วันอาทิตยขึ้น ๕ ค่ํา 

เดือน ๑๒ ประกา จุลศักราช ๑๒๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๒ ดังคําประพันธที่วา 

   ๏ จวบจุลศักราชได  พรรษา สหัสแฮ 
   สองศตพรรษเอกา  ทศอาง 
   กุกกุฏสังวัจฉรา   กติกมาส หมายเฮย 
   อาทิตยดฤถีขาง   ปกษขึ้นปญจมี ฯ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๐๙) 
  สวนความปรารถนาของผูแตง คือ การแตงเรื่องสมุทรโฆษตอใหจบโดยใชเรื่องราวอดีตชาติ
ของพระพุทธเจาเปนเคาเรื่อง  

๏ รังสรรคฉันทเสร็จสิ้น  สุดสาร 
สมุทรโฆษตอตํานาน  เน่ินคาง 
รจิตเรื่องบพิสดาร  อดีตเหตุ  แสดงเฮย 
โดยพุทธพจนรสอาง  อรรถแจงแถลงธรรม ฯ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๐๙) 
เนื้อหาที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณี  

เหตุการณในสมุทรโฆษคําฉันทมีหลายเหตุการณที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิด     

ความเช่ือ ดังตอไปน้ี 

ตัวอยางขนบการแตงเรื่องการไหวครู ดังคําประพันธที่วา 

  ๏ พระศรีศรีสรศาสดา  มีพระมหิมา 

นุภาพพนตยาคี   

๏ เนืองนาคอสุรกษัตรีย  โอนมณีโมลี 

บําบวงในบาทกมล   

๏ โปรดโลกทั้งภูวมณฑล  ทาวพรหมบดล 

ก็ถึงแกสรณบคลา   

๏ ขานบนอมดวยใจสา  ทรทูลบาทา 

รพินทุพระมุนีวร   

๏ ไหวไทธาดาสังกร  พระพิษณุอันศร 

ศักดิไชยเดชะ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๑) 

 คําประพันธขางตนเปนบทไหวครู ซึ่งสอดคลองกับขนบของการแตงวรรณคดีของกวีไทย จากคํา

ประพันธไวพระพุทธเจา และไหวเทพเจาทั้งสาม ไดแก พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ  

ตัวอยางความคิดเรื่องบุญบารมีของพระมหากษัตริย ดังคําประพันธที่วา 
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  ๏ ปางน้ันพนจรใจพราย  คนควาปาหมาย 

สนุกนิในไพรสณฑ   

๏ เขียวขาวทาวทูลแถลงกล สุขในไพรสณฑ 

สัตวสําราญธรณี   

๏ ทูลสารสารไพรมากม ี  เนืองในพนาลี 

แลสมสรกอสบสถาน   

๏ พังพลายเพรียวโคตรคชสาร แมเนียมเทียมธาร 

แลเลมลบัดใบหนา   

๏ แสนสารสูงใหญเสมอผา สลางสองงา 

แลลองคิรีเพริดพัง   

๏ ปางน้ันพระสมุทรครั้นฟง สารพนจรรัง 

มาทูลแลทาวช่ืนชม 

๏ หวังเสด็จเสวยสุขพนรมย ชมไพรชมพนม 

แลจงสําราญสะศัลย 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๖) 

 คําประพันธขางตนเปนเหตุการณที่พระสมุทรโฆษไดทราบขาววามีชางปาที่เปนชางที่มีลักษณะดี 

พระองคจึงมีพระราชประสงคที่จะออกไปวังชาง จะเห็นวาความคิดเรื่องชางเปนความคิดที่แสดงใหเห็นวา

พระมหากษัตริยพระองคน้ันเปนผูมีบารมี ขณะน้ันพระสมุทรโฆษก็ตองออกประพาสปา แตกอนจะออก

ประพาสปาพระองคก็ไดกราบลาพระราชชนกและพระราชมารดา ซึ่งก็เปนการแสดงใหเห็นขนบธรรมเนียม

ประการหน่ึงคือ การไปลามาไหว  

 ตัวอยางขนบธรรมเนียมเรื่องการไปลามาไหว ดังคําประพันธที่วา 

   ๏ ตริแลวเสร็จพระเสด็จคัล ทาวผูทรงธรร- 

มพินทุทัตภูบาล   

๏ กมเกลาเขาแนบบทมาลย ไหวไททูลสาร 

จะลาสมเด็จนฤบดี   

๏ นบนอบพระมารดาศร ี  จักจากพระบุรี 

ประพาสโดยจินดา   

๏ สองทาวครั้นฟงทาวลา  ลานใจโศกา 

บอาจจะทัดภูธร 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๒๖) 

 จะเห็นวาพระสมุทรโฆษไดมากราบลาพระเจาพินทุทัต ผูเปนพระราชบิดา และกราบลาพระมารดา

ของพระองค พระราชบิดาและพระราชมารดาทรงแสดงความหวงใยพระสมุทรโฆษ ก็ไดแสดงการทัดทานแตก็

ไมสําเร็จ และตางสั่งความกัน  

 ตัวอยางพิธีกรรมเบิกไพรวังชาง ดังคําประพันธที่วา 

   ๏ ปางน้ันธใชหมอ  สิทธิกรรมแกวนกล 
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ใหเขายังไพรสณ-   ฑประสงคจะเบิกไพร 

๏ หมอเฒาเอารี้พล  ศิษยคนทั้งหลายไป 

เขาในพนาไลย   และเลียบหาดูพฤกษา 

๏ พบไมหน่ึงงามสม  สุขรมยสมญา 

สามารถหนักหนา  ศุภลักษณสาผล 

๏ หมอจึงเอาพัสตรา  มานุงไมอันนฤมล 

สวดมนตละลายคน-  ธวิเลปนสรรพสม 

๏ ธงฉัตรภูษา   ประดับสรรพโดยอาคม 

พนักโดรอันพาดสดมภ  สําหรับรอบรเวียนกรรม 

๏ บูชายถาศัก-   ดิและการยทุกอัน 

ลวนแลวลบองบรร-  พประสงคเบิกไพร ฯ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๓๓) 

 เมื่อสมุทรโฆษไดจัดกระบวนทัพประพาสปา และไดใหหมอไพรทําพิธีเบิกไพร ซึ่งเปนความเช่ือของคน

ไทยเมื่อจะเขาปา เพ่ือเปนการบอกกลาวเจาปาเจาเขาที่เปนเจาของพ้ืนที่กอนที่จะเขาไปวังชาง ในคําประพันธ

ไดอธิบายถึงลักษณะของการทําพิธี มีการต้ังโรงพิธี และอุปกรณที่จะใชในการทําพิธี ใชไมมงคลและประดับ

ฉัตรธงรอบโรงพิธี จัดที่น่ัง ปกเสาไมโดรโดยรอบ 

 ตัวอยางความเช่ือเรื่องการบนบานและการแกบน ดังคําประพันธที่วา 

   ๏ ขาไดบําบวงแด  วรเทพคณบุตร 

ผูมีอํานาจอุด-   ดมสิทธิสาผล 

๏ ทีน้ีมาลุแลว   ก็สําฤทธิใจดล 

ไดทาวมารวมมน-  ทิรทูลบทศรี 

๏ เสวยรมยรวมทาว  สุขสะทันทึงที 

น้ีรูวาพระมี   สิทธิศักดิเดชะ 

๏ ชอบเชิญสมเด็จทาว  ไปกลาวแกบําบวงพระ 

จงแลวอยาลืมละ   เยียววากาลจลาจล ฯ 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๑๒๐) 

๏ สองทาวเสด็จชม  พนพระกุฎีศรี 

สุขรมยสมปรี-   ดิสนุกนิโดยปอง ฯ 

๏ เสร็จบูชากุณฑสํานอง  คุณพระแลวสอง 

สัมฤทธิโดยใจจง 

(สมุทรโฆษคําฉันท, ๒๕๒๙, น. ๑๒๘) 

 เหตุการณนางพินทุมดีไดบนบานไววาขอใหไดพบกับพระสมุทรโฆษ หลังจากที่ทั้งสองไดพบกันและจัด

พิธีสยุมพรเรียบรอย ทั้งสองพระองคจึงไดออกเดินทางเพ่ือไปแกบน ในการแกบนของทั้งสองพระองคไดทําพิธี

บูชาไฟ หรือเรียกวา การบูชากุณฑ ซึ่งเปนพิธีของศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยนําสิ่งของตางๆ ต้ังแตไมมงคล 
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สมุนไพร ธัญพืชตาง ๆ ดอกไม เนย นํ้าผึ้ง ตลอดจนพัสตราภรณ อาทิ สาหรี โทรต้ี เปนตน ลงไปเผาในกอง

กูณฑที่ลุกโชนดวยไฟ เปนการถวายเครื่องบูชาผานทางพระอัคนีไปสูพระเปนเจาองคที่ประกอบพิธีบูชา 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นวาสมุทรโฆษคําฉันทเปนวรรณกรรมที่เลาเรื่องราวความรักของพระ        

สมุทรโฆษกับนางพินทุมดี แตในการเลาเรื่องราวกวีไดสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณี และความคิดความ

เช่ือ ซึ่งจะเห็นวาปรากฏขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเช่ือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ 

๔.๗  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ 

ที่มาของรามเกียรต์ิ 

  รามเกียรต์ิของไทยมีที่มาจากเรื่องรามายณะ ของอินเดีย 

  สาเหตุที่คนอินเดียนับถือรามายณะ 

  ๑. รามายณะมีคุณวิเศษใชลางบาปได การฟงรามายณะจะชวยใหสมความปรารถนา และไดเกิดใน

พรหมโลก 

  ๒. คนอินเดียนับถือพระรามเปนวีรบุรุษ นับถือนารายณอวตาร พระรามกับนางสีดาเปนแบบฉบับของ

คนดี พระรามมีความกตัญูและนางสีดาซื่อสัตยตอสามี 

  ๓. รามายณะถือเปนแบบอยางของบทประพันธที่ดี 

  รามายณะ คาดวาเปนนิทานที่เลาสืบตอกันมาก แตคนไทยจะรูจักและนับถือกัน คือ รามายณะของ

วาลมิกิ วาลมิกิ เปนพรหมฤาษี อยูในวรรณะศูทร และไดบําเพ็ญภาวนา จนมีจอมปลวกขึ้นเต็มตัว จึงไดช่ือวา 

วาลมิกิ ตามตํานาน วาลมิกิไดฟงเรื่องพระรามจากพระนารทฤาษี ขณะที่เดินทางกลับไดพบนกกระเรียนคูหน่ึง 

พรานไดยิงนกกระเรียนตัวผูตาย วาลมิกิจึงเกิดความสมเพชจึงไดเปลงคณะฉันทขึ้น ซึ่งเกิดจากความโศก จึงใช

ช่ือวา โศลก  

  แหลงที่มารามเกียรต์ิของไทย ๘ แหลง :  

  ๑. นิทานเรื่องพระราม 

  ๒. รามายณะของวาลมิกิ 

  ๓. รามายณะของอินเดียใต 

  ๔. หนุมานนาฏก  

  ๕. หิกะยัติศรีราม (รามเกียรต์ิของมลายู) 

  ๖. วิษณุปุราณะ  

  ๗. รามายณะสันสกฤต 

  ๘. สวนที่ไทยแตงเติม แทรกคติความเช่ือของไทย เชน พระอินทรชวยพระราม 

  รามเกียรต์ิของไทยมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา เทาที่ปรากฏหลักฐาน คือ 

  ๑. คําพากยรามเกียรต์ิสมัยกรุงศรีอยุธยา 

  ๒. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิสมัยกรุงศรีอยุธยา 

  ๓. รามเกียรต์ิคําฉันท 

  รามเกียรต์ิในสมัยธนบุรี 

  ๔. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ของพระเจากรุงธนบุรี แบงเปน ๔ ตอน ไดแก หนุมานเกี้ยวนางวานรินทร 

ทาวมาลีวราชวาความ ทศกัณฐต้ังพิธีทรายกรด และพระมงกุฎ 
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  รามเกียรต์ิในสมัยรัตนโกสินทร 

  ๕. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ของรัชกาลที่ ๑ (สมบูรณที่สุด) 

  ๖. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ของรัชกาลที่ ๒  

  ๗. รามเกียรต์ิคําพากย ของรัชกาลที่ ๒ (ไดรับอิทธิพลจาก  คําพากยรามเกียรต์ิสมัยอยุธยา) 

  ๘. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ของรัชกาลที่ ๔ แตงตอนพระรามเดินดง 

  ๙. รามเกียรต์ิ ของรัชกาลที่ ๖  

  รามเกียรต์ิฉบับอ่ืน ๆ ในสมัยอยุธยา 

  ๑. ราชาพิลาปคําฉันท 

  ๒. โคลงทศรถสอนพระราม 

  ๓. โคลงพาลีสอนนอง 

  รามเกียรต์ิในยุคปจจุบัน 

  ๑. คุณศุภร ผลชีวิน แตงรามายณะเปนโคลงด้ัน ทูลเกลาฯ ถวายในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

รัชกาลที่ ๙ ในป ๒๕๑๓  

  รามเกียรต์ิฉบับรัชกาลที่ ๑ (ฉบับสมบูรณ)  

 ผูแตง  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ถือเปนรามเกียรต์ิฉบับที่สมบูรณที่สุด 

  วันเวลาที่แตง 

  วันจันทรขึ้น ๒ ค่ํา เดือนอาย ปมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๔๐ เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลที่ ๑ 

ลักษณะคําประพันธ ขึ้นตนดวยราย ๑ บท (เฉลิมพระเกียรติ) ตามดวยกลอนบทละคร (มีจํานวนคํา 

๖-๙ คํา และจบดวยโคลงสี่สุภาพ ๒ บท) กลอนบทละครจะใชคําขึ้นตนวา เมื่อน้ัน (ตัวละครที่สําคัญหรือ

กษัตริย) บัดน้ัน (ตัวละครแมทัพลิงและยักษ) มาจะกลาวบทไป (การดําเนินเรื่อง) 

จุดมุงหมาย  

  ๑. เฉลิมพระเกียรติ 

  ๒. เปนการรวบรวมวรรณคดีไมใหสูญหาย 

  ๓. เพ่ือความบันเทิง แตงเพ่ือใชเลนละครใน (เปนละครที่แสดงภายในพระมหาราชวัง และใชผูแสดงที่

เปนหญิงลวน)  

  ๔. ปลูกฝงคุณธรรมในดานความซื่อสัตย สุจริต และการประพฤติธรรม 

  ๕. ปลุกใจประชาชนใหเกิดความกลาหาญ  

  เนื้อเรื่องยอ 

 เลม ๑ 

เริ่มดวยกลาวสดุดีแนวพระราชดําริในการทรงพระราชนิพนธรามเกียรต์ิ แลวจึงเขาสูเน้ือเรื่องต้ังแต    

หิรันตยักษมวนแผนดิน พระนารายณอวตารลงมาปราบ ตอมาเปนเรื่องกําเนิดวงศพระราม กําเนิดทศกัณฐ 

กําเนิดเหลาวานร กําเนิดนางมณโฑ กําเนิดอินทรชิต นนทกาลถูกพระอิศวรสาปใหเปนควายช่ือทรพา นางไกย

เกษีใชแขนสอดเพลารถของทาวทศรถคราวรบกับปทูตทันตจนไดรับพร แลวกลาวถึงการประสูติพระราม         

พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด ซึ่งเปนอวตารของพระนารายณ ตลอดจนเทพอาวุธและบัลลังกนาค 
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ฝายนางมณโฑก็ใหกําเนิดสีดาซึ่งเปนอวตารของพระลักษมี ครั้นพิเภกทํานายวาสีดาจะเปนกาลกิณีแกกรุงลงกา 

ทศกัณฐจึงใหใสผอบลอยนํ้าไป ครั้นพระชนกฤๅษีเก็บผอบไดจึงเลี้ยงนางเปนพระธิดา ภายหลังพระรามยกศรได

จึงไดอภิเษกกับนาง จากน้ันทาวทศรถเตรียมจะราชาภิเษกใหพระรามครองกรุงศรีอยุธยา แตนางไกยเกษีกลับ

ขอใหพระพรตโอรสของนางขึ้นครองราชยแทน และใหพระรามเดินปา ๑๔ ป พระราม พระลักษมณ และนาง

สีดาจึงออกเดินปาไปดวยกัน ครั้นนางสํามนักขามาพบพระรามก็หลงรัก เขาทุบตีนางสีดา จึงถูกพระลักษมณ

ตัดหูตัดจมูกเพ่ือลงโทษ นางสํามนักขากลับไปฟองทศกัณฐผูเปนพ่ีชาย แลวแกลงกลาวชมความงามของนาง            

สีดาจนทศกัณฐหลงใหล ออกอุบายใหมารีศแปลงเปนกวางทองลอพระราม พระลักษมณออกจากอาศรม แลว

ลักพาสีดาไปไวที่กรุงลงกา 

เลม ๒ 

เมื่อพระราม พระลักษมณกลับมาไมพบนางสีดาก็รูวาเสียทีจึงออกติดตาม ระหวางทางพบนกสดายุ

แจงขาวสีดาถูกทศกัณฐลักพาไปกรุงลงกา ตอมาพระราม พระลักษมณไดหนุมานและสุครีพมาเปนทหารเอก 

จากน้ันตองฆาพาลีตามคําสาบานที่พาลีใหไวกับพระอิศวร แลวไดกองทัพวานรมาชวยพระรามสืบหาสีดา โดย

สงหนุมาน องคต ชมพูพานไปยังกรุงลงกากอน เมื่อทหารเอกทั้งสามกลับมาแลว พระรามจึงยกทัพเคลื่อนพล

ไป ฝายทศกัณฐฝนราย พิเภกแนะนําใหสงนางสีดาคืน ทศกัณฐกริ้วโกรธขับไลพิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงมา

ขอสวามิภักด์ิพระราม จากน้ันพระรามใหจองถนนขามไปยังกรุงลงกา แลวเกิดรบพุงกันหลายครั้ง ฝายพระราม

มีพิเภกคอยทูลแกไขกลศึกของพวกยักษ ทศกัณฐจึงเปนฝายพายแพและตองสูญเสียชีวิตไมยราพผูเปนหลาน

กับกุมภกรรณนองชาย ทําใหทศกัณฐเศราโศกเสียใจเปนอันมาก อินทรชิตผูเปนโอรสรักจึงอาสาออกรบ แตใน

ที่สุดก็ตองถูกพระลักษมณแผลงศรสิ้นชีวิต 

เลม ๓ 

ทศกัณฐขอรองใหบรรดาญาติมิตรยกทัพออกรบกับทัพของพระรามหลายครั้ง แตก็กลับเปนฝาย         

พายแพและตองสูญเสียชีวิตทหารยักษเปนอันมาก แมในที่สุดทศกัณฐเชิญทาวมาลีวราชซึ่งมีวาจาสิทธ์ิมาตัดสิน

ขอพิพาทดวยหวังวาทาวมาลีวราชจะเขาขางตนเอง คร้ันทาวมาลีวราชพิพากษาใหสงนางสีดาคืน แตทศกัณฐ

ไมยินยอม ออกรบกับพระรามอีก พระรามแผลงศรแตไมสามารถสังหารทศกัณฐใหตายได จนหนุมานตองลวง

ไปเอากลองดวงใจทศกัณฐซึ่งฝากไวที่ฤๅษีโคบุตรมาทําลาย พระรามจึงแผลงศรสังหารทศกัณฐสําเร็จ และได

นางสีดาคืน จากน้ันสีดาขอลุยไฟเพ่ือพิสูจนใหเห็นถึงความบริสุทธ์ิของตนเอง ตอมาพระรามก็ไดทําพิธี

ราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา และปูนบําเหน็จใหเหลาทหารหาญ โดยใหสุครีพครองเมือง

ขีดขิน หนุมานครองเมืองนพบุรี และพิเภกครองกรุงลงกาสืบตอไป ครั้นอยูตอมานางมณโฑใหกําเนิด            

ไพนาสุริยวงศซึ่งเปนลูกของทศกัณฐที่ติดทองของนางมา แตพิเภกเขาใจผิดคิดวาเปนลูกของตน ภายหลัง    

วรณีสูรพ่ีเลี้ยงแอบบอกไพนาสุริยวงศใหรูวาใครคือพอที่แทจริง ไพนาสุริยวงศจึงลอบไปขอใหสหายของพอช่ือ

ทาวจักรวรรดิมาชวยแกแคน ทาวจักรวรรดิยกทัพบุกลงกาและจะประหารชีวิตพิเภก แตไพนาสุริยวงศขอชีวิต

ไวเพราะถือวาพิเภกเคยเลี้ยงดูตนมา ทาวจักรวรรดิจึงใหขังพิเภกไว 

เลม ๔ 

ทาวจักรวรรดิอุปภิเษกไพนาสุริยวงศขึ้นครองกรุงลงกา ฝายอสุรผัดหลานพิเภกออกติดตามหาหนุมาน

ผูเปนพอเพ่ือขอความชวยเหลือ เมื่อพระรามทรงทราบเรื่องจึงใหพระพรต พระสัตรุดยกทัพไปชวยพิเภกจน

สําเร็จ จากน้ันกลาวถึงพระรามออกประพาสปากับพระลักษมณ นางอดูลปศาจญาติทศกัณฐปลอมมาเปนนาง
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กํานัลของนางสีดา ขอใหสีดาเขียนรูปทศกัณฐ แลวนางก็เขาสิงในรูปทําใหลบไมออก เมื่อพระรามกลับมาพบ

รูปซึ่งสีดาแอบซอนไวก็โกรธ ใหพระลักษมณนําสีดาไปประหาร แตพระลักษมณฆานางไมตายจึงปลอยไป สีดา

ไปอาศัยอยูกับฤๅษีจนประสูติพระมงกุฎ ตอมาฤๅษีชุบพระลบใหนางอีกองคหน่ึง เมื่อเจริญวัยขึ้น คราวหน่ึงพระ

มงกุฎพระลบประลองศรถูกตนรังใหญเสียงดังสน่ัน พระรามไดยินเสียงน้ัน จึงคิดกระทําพิธีปลอยมาอุปการ ให

พระพรต พระสัตรุด และหนุมานตามมาไป พระมงกุฎพระลบจับมาอุปการไดจึงนําไปขี่เลน หนุมานจะจับสอง

กุมารแตจับไมได พระพรต พระสัตรุดตองมาชวยจึงสามารถจับพระมงกุฎได แลวนํากลับไปกรุงศรีอยุธยา 

ตอมาพระลบมาชวยพระมงกุฎหนี พระรามตองยกทัพตามมาสูรบกัน จึงทราบวาพระมงกุฎ พระลบเปนโอรส 

แลวงอนงอขอคืนดีกับนางสีดา แตนางไมยอม พระรามทําอุบายลวงทําใหนางย่ิงโกรธหนีไปอยูเมืองบาดาล 

พิเภกทูลขอใหพระรามออกเดินปาเพ่ือสะเดาะเคราะหอีก ๑ ป ระหวางเดินปาก็ไดรบชนะยักษอีกหลายครั้ง

กวาจะกลับคืนเมือง สุดทายพระอิศวรตองเกลี้ยกลอมใหพระรามกับนางสีดาคืนดีกันแลวจึงจัดพิธีอภิเษกใหอีก

ครั้งหน่ึง กลาวถึงทาวคนธรรพนุราชยกทัพไปตีเมืองไกยเกษของพระอัยกาพระพรต พระรามจึงสั่งใหพระพรต 

พระสัตรุด พระมงกุฎ และพระลบยกทัพไปปราบและสามารถตีเมืองไกยเกษคืนได ตอนทายจะเปนการ

สรรเสริญพระราม กลาวถึงพระราชประสงคในการทรงพระราชนิพนธรามเกียรต์ิ และเวลาที่ทรงพระราช

นิพนธ 

ตัวละครสําคัญในเรื่องรามเกียรต์ิ 

พระราม เปนนารายณอวตาร พระรามเปนคนเกงและมีความสามารถ มีบารมี เพราะเปนกษัตริยโดย

ชาติกําเนิด มีความกตัญู เสียสละ รักษาคําสัตย ในฐานะสามีเปนคนที่รักนางสีดาอยางมาก ไมเจาชู ซึ่งจะ

เห็นไดจากการยอมทําสงครามเพ่ือนางสีดา ในฐานะกษัตริยกอนที่จะตัดสินใจสิ่งใดก็มักจะปรึกษาเหลา

อํามาตยกอน บทบาทของพระรามในรามเกียรต์ิมี ๒ ลักษณะ คือ บทบาทความเปนมนุษย มีความเปนเลิศ มี

จิตใจที่ออนไหว และมีขอบกพรองอยูบาง บทบาทที่สอง คือ บทบาทเปนนารายณอวตาร ตองตระหนักถึง

หนาที่เปนสําคัญ  

พระลักษมณ มีความกลาหาญ ถึงแมจะตองเผชิญกับเหตุการณที่เพลี่ยงพล้ําก็ไมยอทอ (จะเห็นไดจาก

ศึกอินทรชิต) มีลักษณะของนักรบที่ดี เมื่อพบเหตุการณคับขันมักจะมีสติแกปญหาอยูเสมอ แกไขในสิ่งที่ผูอ่ืน

ไมไดตระหนักถึง ลักษณะสําคัญ คือ จงรักภักดีตอพระราม จะเห็นไดจากพระลักษมณยอมออกเดินดงไปพรอม

กับพระราม  

ทศกัณฐ เปนยักษที่มีฤทธ์ิใฝดีร่ําเรียนวิชากับพระฤาษีโคบุตร นิสัยของทศกัณฐเปนคนเจาชู ลุมหลง

สตรี ทําใหบานเมืองพินาศ เผด็จการ ด้ือรั้น หูเบา และมักใชผูอ่ืนเพ่ือประโยชนสวนตน ในดานการรบมักจะใช

อุบายมากกวาการรบซึ่งหนา  

พิเภก เปนคนเกง มีความรู ทําหนาที่อยางดี บุคลิกภาพเปนยักษที่ขี้กลัว มีฤทธ์ินอย มีความสามารถ

ในทางโหราศาสตร ตองพ่ึงพาพระรามอยูเสมอ รักความเปนธรรม เห็นแกความถูกตองมากกวาญาติมิตร 

หนุมาน มีความฉลาดแกมโกง มักใชเลหและอุบายในบางสถานการณทําใหประสบความสําเร็จในงาน

ที่ไดรับมอบหมาย มีฤทธ์ิมาก ยอมสูรบอยางไมยอทอ มีความเด็ดขาด จงรักภักดีตอพระรามและรับใชพระราม

อยางเต็มความสามารถ มีความออนนอมถอมตน ขอเสียของหนุมาน คือ เปนลิงเจาชู ชอบทําเกินคําสั่ง ไมไดมี

ลักษณะเปนผูนําได 

อิทธิพลความสาํคัญระหวางรามเกียรต์ิกับคนไทย  
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๑. การละเลนมหรสพของไทย เน้ือเรื่องนํามาใชประกอบการแสดง ไดแก โขน หนังใหญ ละครใน 

หนังตะลุง และหุนกระบอก  

๒. มีความสัมพันธกับความเช่ือและประเพณี เชน ความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ ความเช่ือเรื่องความฝน 

การลุยไฟแสดงความบริสุทธ์ิ อาหารการกิน การแตงกาย พิธีตาง ๆ  

๓. การอางถึงในวรรณคดี จะเห็นวาตัวละครที่มีการคร่ําครวญ หรือพลัดพราก มักจะอางถึงวามี

ลักษณะเหมือนพระรามกับนางสีดา การสรรเสริญกษัตริยวามีฤทธ์ิ มีเกียรติเหมือนพระราม 

๔. เปนตํานานในสถานที่ตาง ๆ เชน เมืองลพบุรี ทะเลชุบศรเขาขาดที่จังหวัดสระบุรี บึงพระราม      

ถ้ําพระราม ช่ือถนนในกรุงเทพฯ  

๕. สัมพันธกับคําศัพทและสํานวนไทย เชน พระนามของกษัตริย มักใชคําวา รามาธิบดี ช่ืออาหาร 

พระรามลงสรง ช่ือพันธุไม กระเชาสีดา หวานหนุมาน สมอพิเภก สํานวนตาง ๆ วัดรอยเทา งอมพระราม       

ศรศิลปไมกินกัน  

เนื้อหาที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณี  

ตัวอยางความคิดเรื่องนารายณอวตาร 

   ๏ เมื่อน้ัน  ฝายองคพระนารายณเรืองศรี 

ครั้นไดศุภฤกษสวัสดี  อัญชุลีลาเจาโลกา 

ชวนพระลักษมีศรีสมร  บังอรเยาวยอดเสนหา 

ทั้งพญาอนันตนาคา  มาเราจะพากันไป 

ตรัสแลวเสด็จอวตาร  สามโลกสะทานสะเทือนไหว 

ลงสูพระครรภทรามวัย  ในองคนางเกาสุริยา 

จักรแกวเขาครรภเทวี  นางไกยเกษีเสนหา 

คทาสังขบัลลังกนาคา  มาเขาครรภสมุทรนงคราญ 

องคพระลักษมีประไพพักตร รวมรักคูชีพสังขาร 

เขาครรภมณโฑเยาวมาลย  พรอมวันอวตารพระจักรี ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๒๓๓-๒๓๔)  

 คําประพันธขางตนแสดงใหเห็นความคิดเก่ียวกับนารายณอวตาร ซึ่งเปนเหตุการณที่พระนารายณ 

พระลักษมี พญาอนันตนาคราช จักร คทา สังข และบัลลังกนาค อวตารลงมายังโลก เพ่ือทําศึกกับทศกัณฐ 

เทพบุตรนางฟาตางก็ยินดีที่นารายณจะอวตาร 

 ตัวอยางพระราชพิธีสมโภชพระกุมาร 

    ๏ เมื่อน้ัน  ทาวทศรถเรืองศรี 

ครั้นถวนสามราษราตรี  จึ่งสั่งเสนีสุมันตัน 

กูจะสมโภชพระกุมาร  จงจัดการมงคลเฉลิมขวัญ 

ออกไปนิมนตพระนักธรรม ทั้งสี่องคน้ันเขามา ฯ 

๏ บัดน้ัน  สุมันตันผูมียศถา 

รับสั่งพระองควงศเทวา  ถวายบังคมลาแลวออกไป ฯ 

๏ จึ่งใหจัดมหาปราสาท โดยราชตํารับพิธีใหญ 
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ปูพรมกั้นฉากอําไพ  ผูกมานสองไขโอฬาร 

ต้ังทั้งบายศรีนากทอง  เงินงามเรืองรองลายเลขา 

พานสุวรรณรองแวนรัตนา  สุคนธาเทียนชัยรูจี 

ทามกลางน้ันต้ังบัลลังกรัตน ปกเศวตฉัตรเฉลิมศรี 

เพดานหอยพวงมาล ี  อัจกลับมณีอลงการ ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๒๔๗-๒๔๘) 

 คําประพันธขางตนแสดงถึงพระราชพิธีสมโภชพระกุมาร ทาวทศรถจะจัดพระราชพิธีสมโภชและทํา

ขวัญพระราม ไดรับสั่งใหสุมันตันจัดเตรียมการพระราชพิธี จะเห็นมีการจัดตกแตงมหาปราสาทอยางงดงาม ต้ัง

บายศรีนากบายศรีทอง พานทอง เทียนชัย ปกเศวตฉัตร ประดับมหาปราสาทดวยพวงดอกไม และอัจกลับ 

(โคมระยาที่ทําดวยทองเหลือง) จะเห็นวาเปนพระราชพิธีที่ย่ิงใหญสะทอนถึงพระเกียรติยศของพระราม 

 ตัวอยางพระราชพิธีอภิเษก 

    ๏ เมื่อน้ัน  พระวสิษฐสวามิตรฌานกลา 

พระสุธามันตันผูปรีชา  ทั้งสามพระมหามุนี 

จึ่งเอานํ้าสังขน้ํากลศ  รดพระจักราเรืองศรี 

กับนางสีดาเทวี   พราหมณชีพรอมกันอํานวยพร 

สององคจงทรงศรีสวัสด์ิ  เสวยแสนสมบัติสโมสร 

เปนสุขอยูทุกนิรันดร  สถาวรอยามีโรคัน ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๓๑๕-๓๑๖) 

 คําประพันธขางตนเปนพระราชพิธีอภิเษกระหวางพระรามกับนางสีดา หลังจากที่พระรามไดทําพิธี

สยุมพร คือการแสดงความสามารถ จัดเปนลักษณะการอภิเษกอยางหน่ึง เพ่ือแสดงความเหมาะสมวาพระราม

มีความเหมาะสมกับนางสีดา พระราชพิธีอภิเษกมีพระฤาษีวสิษฐ พระฤาษีสวามิตร และพระสุธามันตัน ทั้งสาม

ไดรดนํ้าสังขใหพระรามและนางสีดา และไดรวมอํานวยพรใหทั้งสองครองราชสมบัติและครองคูกันอยางมี

ความสุข  

ตัวอยางพระราชพิธีพระบรมศพ 

    ๏ ครั้นถึงหองแกวสุรกานต องคพระอาจารยทั้งสองศรี 

   ใหเอาสุคนธวารี     อันมีกลิ่นตลบโอฬาร  

   ใสสาครรัตนโสรจสรง    ชําระศพบรมวงศนาถา 

   ประดับเครื่องทรงอลงการ    โดยศพมหาจักรพรรดิ 

   ครั้งเสร็จเชิญเขาพระโกศแกว   แลวต้ังภายใตเศวตฉัตร 

   เหนือแทนพรายพรรณสุวรรณรัตน   เครื่องสูงเปนขนัดรูจี 

   นางสนมหกหมื่นสี่พัน    โศกาจาบัลยอึงมี่ 

   ชาวประโคมก็ประโคมทุกนาที   มิไดเวนวางเวลา ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๓๙๑) 

 คําประพันธขางตนเปนการจัดพระราชพิธีพระบรมศพของทาวทศรถ พระอาจารยทั้งสองไดนําเครื่อง

หอมใสนํ้า และชําระพระศพทาวทศรถ หลังจากน้ันไดประดับเครื่องทรงพระศพ และไดเชิญพระศพลงพระโกศ
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แกว โดยต้ังพระโกศแกวเหนือแทนรองภายใตเศวตฉัตร มีเจาพนักงานประโคมตลอดเวลา นางสนมทั้งหลาย

ตางแสดงความโศกเศรา  

 ตัวอยางความเช่ือเรื่องความฝน 

   ๏ ลดองคลงเหนือบัลลังกอาสน อันโอภาสดวยแกวสลับสี 

   พรอมหมูอสูรเสนี   สุริยวงศกวีโหรา 

   งามด่ังดวงดารากร  แวดลอมจันทรในเวหา 

   จึ่งมีพระราชบัญชา  แกพญาพิเภกกุมภัณฑ 

   คืนน้ีใกลรุงราตรีกาล  บันดาลนิมิตความฝน 

   วามีพญาแรงชาญฉกรรจ  ขนน้ันขาวผองทั้งอินทรีย 

   บินมาแตเบ้ืองบูรพทิศ  สําแดงฤทธ์ิด่ังราชปกษี 

   ขามมหาคงคาวารี  รอนอยูตรงที่หนาพระลาน 

   ปะกับแรงดําตัวกลา  อันมาปจจิมทิศาล 

   ตีกันในกลางคคนานต  แรงดําตัวหาญน้ันเสียชัย 

   ตกลงยังพ้ืนปถพี   สกุณีไมบินไปได 

   กลิ้งเกลือกเสือกสิ้นชีวาลัย กลายไปเปนรูปอสุรา 

   แลววาเอากะลานํ้ามันยาง  ใสไสวางลงเหนือหัตถา 

   ยังมีหญิงหน่ึงพาลา  ว่ิงเขามาจุดอัคคี 

   นํ้ามันแหงสิ้นไรชวลิต  กะลาไหมไฟติดมือพ่ี 

   พิษเพลิงรอนทั่วอินทรีย  ฝนน้ีดีรายประการใด ฯ  

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๑๖๔) 

  คําประพันธขางตนเปนความฝนของทศกัณฐ ทศกัณฐไดเลาความฝนใหพิเภกฟง เพ่ือทํานาย

วาเปนฝนดีหรือฝนราย ซึ่งฝนวามีแรงเผือกที่บินมาจากทิศตะวันออกสูกับแรงดําที่บินมาจากทิศตะวันตก แรง

ดําเปนฝายพายแพจนตายและไดกลายรูปเปนยักษ แลวก็มีคนนําเอากะลานํ้ามันยางมาวางไวที่มือ และมีหญิง

คนหน่ึงที่ยังเยาววัยว่ิงเขามาจุดไฟ ไฟไหมกะลาน้ันและไหมไปทั้งตัว เมื่อพิเภกไดฟงก็ทํานายฝนวาเปนฝนราย 

กะลาที่วาน้ันคือกรุงลงกา สวนเช้ือไส คือ ทศกัณฐ สวนนํ้ามันน้ันคือพระราชวงศนอยใหญ เพลิงที่ลุกลามไปคือ

นางสีดา ผูหญิงที่ว่ิงมาจุดไฟคือนางสํามนักขา แรงเผือกคือพระราม แรงดําคือทศกัณฐ แรงที่ตอสูกันคือ

พระรามกับทศกัณฐรบกันเพ่ือชิงนางสีดา นอกจากน้ีจะเห็นวาคนไทยเช่ือวาหากเปนความฝนที่เกิดขึ้นยามใกล

รุงฝนน้ันจะเปนจริง  

 ตัวอยางพระราชพิธีถือนํ้า 

    ๏ จึ่งเอานํ้าหอมใสสะอาด โสรจสรงพรหมาสตรพระแสงศร 

   ใหนองทศพักตรฤทธิรอน  ชุลีกรต้ังความสัตยา ฯ 

    ๏ บัดน้ัน  พญาพิเภกยักษา 

   นอมเศียรกราบลงดวยปรีดา อสุราต้ังสัตยสาบาน 

   ขอฝูงอมรเทเวศร   อันเรืองเดชสถิตทุกสถาน 

   ทั้งหกสวรรคช้ันวิมาน  จงเปนทิพพยานครั้งน้ี 
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   แมนขามิตรงตอเบ้ืองบาท  พระนารายณธิราชเรืองศรี 

   เขาดวยพวกพาลไพร ี  มีจิตคิดคดเปนกลมา 

   ขอใหพระแสงศรสิทธ์ิ  สังหารชีวิตของขา 

   แลวรับพระพิพัฒนสัตยา   จบเหนือเกศาด่ืมกิน ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๑๗๕) 

 คําประพันธขางตนเปนการทําพระราชพิธีถือนํ้า ซึ่งเปนเหตุการณที่พิเภกถูกทศกัณฐขับไลออกจาก

กรุงลงกา และไดมาสวามิภักด์ิกับพระราม แมวาพิเภกจะบริสุทธ์ิใจวาไมไดคิดมาทํารายพระราม พระรามจึงได

จัดทําพระราชพิธีถือนํ้า ซึ่งเปนพระราชพิธีที่ใหขุนนางแสดงความซื่อสัตยซื่อตรงตอพระมหากษัตริย พิเภกก็ได

ต้ังสัตยสาบานและด่ืมนํ้าที่มาจากการแทงพระแสงศรพรหมาสตร และเชิญเทพยดาจากสวรรคทั้งหกช้ันมาเปน

พยานในพิธีน้ีดวย 

 ตัวอยางความเช่ือเรื่องการพิสูจนความจริง 

    ๏ เมื่อน้ัน  นางสีดาเยาวยอดเสนหา 

   เห็นเพลิงเริงโรจนโชติฟา  แสงกลาด่ังหน่ึงไฟกาล 

   นอมเศียรอภิวาทพระสามี  เทวีต้ังจิตพิษฐาน 

   กลาวคําสัตยาสาบาน  ตอเทวามัฆวานพรอมพักตร 

   ขอเทพทาวทุกองค  จงเปนทิพยพยานใหประจักษ 

   แมนขาระคนรสรัก  ดวยทศพักตรแลชายใด 

   นอกออกไปจากพระจักรกฤษณ มาตรแมนแตจิตพิสมัย 

   ไมซื่อตอเบ้ืองบาทพระภูวไนย ประกอบการสิ่งใดที่ไมดี 

   ขอจงพระเพลิงเจาสังหาร  ชนมานขามวยอยูที่น่ี 

   ใหตกนรกอเวจี   แสนกัลปพันปอยาพนทุกข 

   แมนขาคงครองสัจธรรม  เทวัญจงชวยใหเปนสุข 

   เหยียบยางเขาไปในเพลิงลุก ทุกกาวอยารอนบาทา 

   แลวคํารพจบกองอัคคี  ทั้งพระธรณีใสเกศา 

   ครั้นเสร็จซึ่งต้ังสัตยา  ก็เสด็จลีลาลุยไฟ ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๔๒๐-๔๒๑) 

 คําประพันธขางตนเปนการพิสูจนความจริงของนางสีดา โดยการทําพิธีลุยไฟ ซึ่งเช่ือวาหากบุคคลผูน้ัน

บริสุทธ์ิใจจริงไมคิดคดก็จะมีแตความสุข ไฟไมอาจทํารายได แตถาหากมีใจคิดคด ไฟน้ันก็จะเผาผลาญและตก

นรกอเวจี นางสีดาไดต้ังจิตอธิษฐานแลวก็ไดเดินลุยไฟ เพ่ือพิสูจนวานางไมไดมีใจรักทศกัณฐ มีใจใหกับพระราม

สวามีของนางสีดาเทาน้ัน 

 ตัวอยางความเช่ือเรื่องฤกษยาม 

    ๏ บัดน้ัน  จึ่งขุนโหราผูใหญ 

จับกระดานชนวนมาคูณไป ขับไลใสสอบทุกตํารา 

ปลอดทั้งทักทินยมขันธ  เดือนวันก็ชอบชันษา 

เปนมหาสิทธิโชคโอฬาร  เทวาลงทวารประชุมกัน 
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เห็นดีนอมเศียรบังคมทูล  นเรนทรสูรปนภพไอศวรรย 

ขางขึ้นสามคํ่าวันจันทร  รุงแลวสิบหกช้ันฤกษดี 

ควรที่ทําการสยุมพร  จะถาวรเปนสุขเกษมศรี 

ไมมีอันตรายราคี   จะเกิดสวัสดีทุกเวลา ฯ 

(กรมศลิปากร, ๒๕๔๐, น. ๓๑๒) 

 คําประพันธขางตนกอนที่จะทําพระราชพิธีอภิเษกพระรามกับนางสีดา ทาวทศรถไดใหโหรดูฤกษยาม

สําหรับการอภิเษกสมรส เมื่อโหรคํานวณฤกษยามก็ไดวันดีสําหรับการอภิเษก คือ วันจันทรขึ้น ๓ ค่ํา ซึ่งเปน

วันที่ไมมีอันตรายราคีใด ๆ  

๔.๘  ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผน 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีนิทาน แตงเปนกลอน ใชขับเลาเรื่องดวยทํานองรองตางๆ โดย

ใชกรับเปนเครื่องประกอบจังหวะ เน้ือเรื่อง เปนเรื่องรักสามเสาแบบสมจริงของคนธรรมดา สมเด็จพระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวานาจะเปนเรื่องของคนที่มีชีวิตอยูจริงในราวสมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ ๒ แตมีผูนํามาเลาและนิยมสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร 

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหลวง เผยแพรเปนฉบับพิมพครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยโรงพิมพหมอสมิทนํามาพิมพขายใน พ.ศ. ๒๔๑๕ แตยังมีขาดตกบกพรองอยูมาก 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา รวมกันทรงชําระและแตงเติมเสริม

เช่ือมใหราบรื่นตอเน่ืองกันต้ังแตตนเรื่องจนถึงตอนพลายชุมพลปราบเถรขวาด แลวจึงทรงจัดพิมพขึ้นเปนฉบับ

สมบูรณของหอพระสมุด ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ เปนครั้งแรกและนับแตน้ันมาก็ถือวาเปนฉบับหลักที่ใชอางอิงในการ

วิเคราะหวิจารณ  

ผูแตง  

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหกวีหลายทานชวยกันแตงตอเติมขึ้นเปน

ฉบับหลวง และทรง  พระราชนิพนธเองบางตอน เชน ตอนพลายแกวเปนชูกับนางพิมถึงตอนแตงงาน ตอน

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางถึงเขาหองนางแกวกิริยา ตอนนางวันทองทะเลาะกับนางลาวทอง 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธตอนขุนชางขอนางพิม ตอนขุนแผนพานาง

วันทองหนี 

 สุนทรภู  แตงตอนกําเนิดพลายงาม 

เนื้อเรื่องยอ 

กลาวกันวาเปนเรื่องจริงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ขุนชาง ขุนแผน นางวันทอง เปนชาวจังหวัด

สุพรรณบุรี กําพราพอทั้ง ๓ คน พอของขุนแผนถูกพระพันวัสสาประหาร แมของขุนแผนช่ือ ทองประศรี      

พาขุนแผนไปอยูที่กาญจนบุรี บวชเรียน เรียนคาถาอาคม จากน้ันไปพบกับนางพิม แลวจึงไดเสียเปนสามี

ภรรยากัน ขุนชางวางอุบายใหขุนแผนไปรบ และลวงนางวันทองวา ขุนแผนตายในสนามรบแลว ขุนชางจึงได

ไปขอนางวันทองเปนภรรยา เมื่อขุนแผนกลับมาจากการรบก็พานางลางทองกลับมา นางวันทองเห็นดังน้ันจึง

โกรธและไดยอมแตงงานกับขุนชาง  

 ขุนแผนมีของวิเศษ ๓ อยาง ไดแก มาสีหมอก ดาบฟาฟน และกุมารทอง ขุนแผนไดพานางวันทองหนี

จากขุนชาง ในระหวางน้ันวันทองต้ังทองจึงตองกลับเมืองยอมสูคดีในที่สุดก็ชนะ แตขุนแผนไปขอนางลาวทอง
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กลับคืน พระพันวสาโกรธจึงสั่งจําคุกขุนแผน สวนขุนชางก็ไดไปลักนางวันทองกลับมา วันทองก็ไดคลอด         

พลายงาม เมื่อพลายงามโตขึ้น ขุนชางยุใหพลายงามไปฆาขุนแผน แตมีโหงพรายชวยชีวิตไว นางวันทองจึงให

ไปอยูเมืองกาญจนบุรีกับนางทองประศรี เมื่อมีศึกเชียงใหมพลายงามอาสาไปรบ การรบครั้งน้ันทําใหพลายงาม

ไดยศเปน จมื่นไวยวรนารถ สวนขุนแผนก็ไดรับยศเปน สุรินทรฤๅไชย  

พระพันวสาไดยกนางสรอยฟาใหกับจมื่นไวยวรนารถ จมื่นไวยก็ไปลักนางวันทองมา ขุนชางจึงไปฟอง

พระพันวสา พระพันวสาจึงใหนางวันทองตัดสินใจวาจะไปอยูกับใครระหวางขุนแผน ขุนชาง หรือจมื่นไวย        

แตนางวันทองไมกลาตัดสินใจจึงถูกพระพันวสาตัดสินประหาร 

นางสรอยฟากับนางศรีมาลา ภรรยาของจมื่นไวยทะเลาะกัน สรอยฟาทําเสนหจมื่นไวย แตขุนแผน

สามารถแกเสนหได สรอยฟาจึงตองกลับเชียงใหม สวนเถรขวาดแปลงเปนจระเข ถูกพลายชุมพลสังหาร 

ตัวละครในเรื่องขุนชางขุนแผน 

ขุนชาง  เปนลูกนางเทพทองกับขุนศรีวิชัย 

นางพิม เปนลูกศรีประจันกับพันศรโยธา  มีพ่ีเลี้ยงช่ือ สายทอง 

ขุนแผน (พลายแกว) เปนลูกของทองประศรีกับขุนไกรพลพาย มีเมีย คือ นางพิม สายทอง ลาวทอง 

บัวคลี่ และนางแกวกิริยา มีลูกชาย คือ พลายงาม (ลูกของนางพิม) พลายชุมพล (ลูกของนางแกวกิริยา) กุมาร

ทอง (ลูกของนางบัวคลี่) 

โครงเรื่องที่เดนมี ๒ ลักษณะ 

๑. เรื่องราวความรักสามเสา ระหวางขุนชาง ขุนแผน นางวันทอง 

๒. เรื่องราวของจมื่นไวยวรนาถ  ตอนถูกทําเสนห 

โครงเรื่องแรกเปนที่นิยมมากกวา เพราะเปนเรื่องที่นางวันทองแหวกขนบจากนางในวรรณคดี คือ มี

สามีหลายคน ดาเกง และเปนนางเอกที่ถูกประหาร 

แกนเรื่อง : ความรักทําใหเกิดทุกข เรื่องทุกอยางที่เกิดขึ้นลวนเกิดจากความรัก ไดแก ความรักของ

สามีภรรยา ความรักของแมกับลูก 

เนื้อหาที่สะทอนขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเชื่อ 

เน้ือเรื่องของวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน มีขอมูลทางวัฒนธรรมมากมาย ซึ่งปรากฏอยูในการดําเนิน

เรื่องและวิถีชีวิตของตัวละคร เชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในการดําเนินชีวิต เชน การต้ังครรภ การสูขอ การแตงงาน ปลูกเรือนหอ 

คลอดบุตร เลี้ยงดูอบรมเด็ก การศึกษาเลาเรียน การแตงกาย  การครองเรือน การทําศพ ฯลฯ  

ตัวอยางเชน ประเพณีการทําขวัญเด็ก 

การจัดพิธีทําขวัญเด็ก พอแมจะจัดบายศรีและเครื่องบัตรพลี สําหรับสังเวยพระภูมิเจาที่ เสร็จแลวก็

ทําขวัญ แลวเอาสายสิญจนมาเสกผูกขอมือเด็กทั้ง ๒ ขาง เรียกวา “ผูกขวัญ” แลวใหศีลใหพรตามประเพณี 

เพ่ือเปนการปองกันโรคภัยไขเจ็บ อีกทั้งเปนการแนะนําสมาชิกใหมของครอบครัวใหญาติ ๆ รูจัก ดังคํา

ประพันธที่กลาวถึงการทําขวัญพลายแกวที่วา  

ศรีศรีวันน้ีฤกษดีแลว   เชิญขวัญพลายแกวอยาไปไหน 

ขวัญมาอยูสูกายใหสบายใจ  ชมชางมาขาไททั้งเงินทอง 

ขวัญเอยเจามาเถิดพอมา  อยาเที่ยวลากะเกณฑตระเวนทอง 

เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี THL2402 อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 

 



มาชมพวงแกวแลวพวงทอง ขาวของเหลือหลายสบายใจ 

ครั้นแลวก็โหอีกสามที  ดับอัคคีโบกควันเจิมพักตรให 

ใหชันษายืนหมื่นปไป  มีชัยชํานะสวัสดี 

ครั้นทําขวัญเสร็จสําเร็จการ วงศวานปรีด์ิเปรมเกษมศรี 

จนอายุพลายแกวไดหาป  พาทีแคลวคลองวองไวฯ  

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๙) 

การทําขวัญเด็กในสวนของพิธีการทําขวัญ ในปจจุบันไมนิยมแลว แตปรับเปลี่ยนเปนการนําเอาสรอย

เงินสรอยทอง หรือสิ่งที่เปนสิริมงคล มาใหแกเด็ก เพ่ือเปนการเสริมสิริมงคลใหแกเด็กเพ่ือเติบโตมาจะไดมีเงิน 

มีทอง 

ตัวอยางเชน ประเพณีการบวช 

พอแมมักจะใหเด็กไปบวชเปนสามเณรกอน เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ จะจัดการบวชหรืออุปสมบท

กอนบวชจะมีการลาอุปสมบทเพ่ือใหญาติมีโอกาสอนุโมทนาสวนบุญและไดกุศล ผูบวชจะมีการขอขมาลาโทษ

ผูอ่ืนที่ตนเคยลวงเกินไวเพ่ือขออโหสิกรรม นอกจากน้ีการบวชยังเปนการไดร่ําเรียนวิชาความรูอีกดวย ดังจะ

เห็นไดจากตอนที่ทองประศรีบวชเณรพลายแกวที่วัดสมใหญ ดังคําประพันธที่วา 

   ทานเจาขาฉันพาลูกมาบวช  ชวยเสกสวดสอนใหเปนแกนสาร 

ดวยขุนไกรบิดามาถึงกาล    จะไดอธิษฐานใหสวนบุญ 

อีกทั้งวิชาการอานเขียน   เจาจะไดร่ําเรียนเสียแตรุน  

ฝายทานอาจารยสมภารบุญ  ทอดใจใหญครุนแลววามา 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๔๗) 

การบวชเปนวิธีการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ในสมัยกอนมีความเช่ือวา เมื่อบุตรชายไดบวชพระ

แลวบิดามารดาก็จะสามารถเกาะชายผาเหลืองของบุตรขึ้นสวรรคได ซึ่งในสมัยโบราณพิธีบวชจะมีการจัดงาน

ตามประเพณี คือการทําขวัญนาค การฉลองนาค และการแหนาค แตเมื่อเวลาผานไปประเพณีตาง ๆ เหลาน้ี

กลับมีการเปลี่ยนแปลงใหเขากับยุคสมัย เนนไปในดานความทันสมัยและความรื่นเริงมากกวา 

ตัวอยางเชน ประเพณีการแตงงาน 

การแตงงานเปนประเพณีที่มีมาต้ังแตโบราณ สมัยกอน หนุมสาวจะพบกันตามงานวัดหรือเทศกาล   

ตาง ๆ แลวเกิดรักใครกัน จึงเจรจาตกลงกันใหพอมาสูขอจะใหผูใหญทางฝายชายมาสูขอผูหญิงจากผูใหญฝาย

หญิง เมื่อสูขอตกลงเรื่องสินสอดสําเร็จ ก็มีการปลูกเรือนหอ หาฤกษหายาม กอนถึงวันแตงงานก็จัดเตรียมขาว

ของเครื่องใชใหพรอม แลวเริ่มพิธีแตงงาน เมื่อจบพิธีแตงงานแลวจึง ทําการสงตัวเจาบาวเจาสาวเขาหองหอ 

การสูขอ ผูชายเมื่อตกลงกับผูหญิง เมื่อไปถึงบานฝายหญิง ผูใหญทางฝายชายไดพูดสูขอฝายหญิง เชน 

นางทองประศร ีไดพูดสูขอนางพิมพิลาไลยจาก นางศรีประจัน วา 

จะขอพันธุฟกแฟงแตงนํ้าเตา ที่ออเจาไปปลูกในไรขา 

ทั้งอัตคัดขัดสนจนเงินตรา  จะมาขายออแกวใหชวงใช 

อยูรองเทานึกเอาวาเกือกหนัง  ไมเช่ือฟงก็จะหาประกันให 

ไดบากบ่ันมาถึงเรือนอยาเบือนไป  จะไดหรือไมไดใหวามาฯ 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๑๕๗) 
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เมื่อถึงวันแตงงานฝายชายจัดขันหมากและวงมโหรีมายังบานฝายหญิงกอนเขาบานมีการก้ันประตู 

ไมใหขบวนขันหมากฝายชายเขาไปได หากจะเขาตองใหคากั้นประตูตามธรรมเนียมแลวจึงขึ้นเรือนของฝาย

หญิงและพบหนาฝายหญิงได ทางฝายหญิงนําขาวปลาอาหารมาเลี้ยงแขก เปนอันเสร็จพิธีหมั้น จากน้ันพระ

สวดมนตซัดนํ้า พอเสร็จพิธีสวดมนต พระสงฆฉันแลวกลับวัด เลี้ยงอาหารคาวหวานแขกที่มารวมงาน ฝาย

เจาบาว แลวแจกของชํารวยเปน “ตลับถมตะทอง กระทงเมี่ยง” อยูกันจนค่ํา แขกฝายเจาบาวจึงกลับบาน

หลังจากเสร็จพิธี พอแมของทั้งสองฝายจะอบรมสั่งสอนทั้งงานบานงานเรือน การเคารพสาม ีการไมหึงหวงสามี

จนเกินงาม ดังจะเห็นไดจากในเรื่องขุนชางขุนแผน นางทองประศรจีะเรยีกนางพิมพิลาไลยมาเพ่ืออบรมสั่งสอน 

ดังคําประพันธที่วา 

เน้ือเย็นจะเปนซึ่งแมเรือน  ทําใหเหมือนแมสอนมาแตหลัง 

เขาออกนอกในใหระวัง   ลุกน่ังนอบนบแกสามี 

อยาหึงหวงจวงจาบประจานเจิ่น  อยากอเกินกอนผัวไมพอที่ 

แมเลี้ยงมาหวังวาจะใหดี   จงเปนศรีสวัสด์ิสุขทุกเวลา 

สอนลูกอยูจนลวงเขายามแลว เจาพลายแกวจะคอยละหอยหา 

โลมเลาเอาใจใหไคลคลา  เขาในหอเห็นหนาเจาพลายนอย 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๑๖๔) 

ประเพณีการแตงงาน จะต้ังแตการสูขอ การหมั้น การแตงงาน การพูดเจรจาในการสูขอ สิ่งของที่

เตรียมสําหรับการแตงงาน จบดวยการสอน เรื่องการใชชีวิตคู เพ่ือใหคูบาวสาวครองคูกันตลอดไป 

ตัวอยางเชน ประเพณีการทําศพ 

พิธีแรกคือการอาบนํ้าศพ เช่ือกันวาเพ่ือชําระสิ่งสกปรกใหผูตายนําวิญญาณที่บริสุทธไปสูสุคติ มีการใส

เงินไวในปากผูตาย โดยเช่ือวาเพ่ือใหผูตายนําไปใหผูรักษาประตูของภพอ่ืน หรือเปนเพียงการใหขอคิดวาเมื่อ

เสียชีวิตหรือตายไปก็ไมสามารถนําทรัพยสมบัติใดไปได การต้ังศพสวดอภิธรรม การทําบุญเลี้ยงพระ การจัดพิธี

เผาศพ หลังจากเผาศพเสร็จแลวจะมีการเก็บอัฐิเพ่ือบรรจุไวในเจดียหรือนําไปลอยนํ้า ดังตัวอยางการทําศพ

นางวันทองที่วา  

ทานยายศรีประจันก็มาดวย แกมาชวยปลงศพวันทองน่ัน 

เกือบจะบายชายแสงพระสุริยัน ขุดศพน้ันอาบนํ้าแลวชําระ 

ยกศพใสหีบพระราชทาน   เครื่องอานแตงต้ังเปนจังหวะ 

ปชวาร่ํารองกลองชนะ   นิมนตพระใหนําพระธรรมไป 

พลายชุมพลนุงขาวใสลอมพอก  โปรยขาวตอกออกหนาหาชาไม 

พวกพองพ่ีนองก็ร่ําไร   นุงขาวตามไปลวนผูดี 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๘๙๓) 

ตัวอยางเชน ประเพณีสงกรานต 

เมื่อถึงเทศกาลงานสงกรานต ชาวบานทั้งหญิงทั้งชายรุนนอยรุนใหญมาทําบุญกันพรอมหนาพรอมตา

ดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยการทําบุญ ขนทรายเขาวัด และกอพระเจดียทรายกัน ในวันรุงขึ้นจะมี

งานเลี้ยงพระ ดังคําประพันธที่วา 

ทีน้ีจะกลาวเรื่องเมืองสุพรรณ  ยามสงกรานตคนน้ันก็พรอมหนา 
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จะทําบุญใหทานการศรัทธา  ตางมาที่วัดปาเลไลยก 

หญิงชายนอยใหญไปแออัด  ขนทรายเขาวัดอยูขวักไขว 

กอพระเจดียทรายเรี่ยราดไป  จะเลี้ยงพระกะไวในพรุงน้ี 

นิมนตสงฆสวดมนตเวลาบาย ตางฉลองพระทรายอยูอึงมี่ 

แลวกลับบานเตรียมการเลี้ยงเจาชี ปงจี่สารพัดจัดแจงไว 

ทํานํ้ายาแกงขมตมแกง  ผาฟกจักแฟงพะแนงไก 

บางทําหอหมกปกปดไว  ตมไขผัดปลาแหงทั้งแกงบวน 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๕๒) 

สังคมไทยในสมัยโบราณ เมื่อมีทํางานบุญตาง ๆ ขึ้น ทุกบานจะทําอาหารคาวหวานมาเลี้ยงพระ

สังคมไทยเปนสังคมที่เสื่อมใสพระพุทธศาสนา คนไทยมีนิสัยชอบทําบุญทําทาน เมื่อมีงานบุญเก่ียวกับศาสนา

ขึ้น เทศกาลวันสงกรานต ในอดีตชาวบานตางพากันเขาวัน ทําบุญ ขนทรายเขาวัด มีงานเลี้ยงพระ โดยทุกบาน

ทําอาหารคาวหวานมาเลี้ยงพระ วันสงกรานตเปนการฉลองขึ้นปใหมของไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเปนวันที่

ครอบครัวไดอยูพรอมหนาพรอมตากัน เพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  

ตัวอยาง ประเพณกีารเทศนมหาชาติ 

การเทศนมหาชาติในประเพณีสาทรเดือนสิบ ในขุนชางขุนแผน มรรคทายกกลาววาใคร มีศรัทธาใน

กัณฑใดบางในพระมหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ บางคนก็รับกัณฑทศพร บางคนรับกัณฑหิมพานต บางคนก็รับเอา

ทานกัณฑ สวนกัณฑฉกษัตริยที่ดูเหมือนวาจะไมมีใครรับเอาไป แตสุดทายคนที่รับไปคือตาหมื่นศรี ดังคํา

ประพันธที่วา 

อยูมาประกาสัปตศก   ทายกในเมืองสุพรรณน่ัน 

ถึงเดือนสิบจวนสารทยังขาดวัน  คิดกันจะมีเทศนดวยศรัทธา 

พระมหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ  วัดปาเลยไลยกน้ันวันพระหนา 

ตาปะขาวเถาแกแซกันมา   พรอมกันน่ังปรึกษาที่วัดน้ัน 

บางก็รับทศพรหิมพานต   บางก็รับเอาทานกัณฑน่ัน 

ที่ลูกดกรับชูชกกัณฑกลางวัน  ใหยายศรีประจันกัณฑมัทรี 

มหาราชพันชาติกัณฑกลางคืน  ฟงหัวเราะครึกครื้นกันอึงมี่ 

ฉอกษัตริยสงัดเงียบเชียบดี  ตาหมื่นศรีคนแกแกรับไป 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๕๓-๕๔) 

เทศกาลเทศนมหาชาติ ผูเฒาผูแกมาพบกันที่วัดปาเลไลยกเพ่ือปรึกษากันเรื่องจัดการเทศนมหาชาติ

๑๓ กัณฑ ตางรับเปนเจาภาพกันคนละกัณฑ ทุกคนตางยินดีที่ไดทําบุญใหญในครั้งน้ี ประเพณีสาทรเดือนสิบที่

มีการเทศนมหาชาติ ประเพณีน้ีก็แสดงใหเห็นวิถีชีวิตของคนในสังคมเหลาน้ันวามีความคิดความเช่ือในดานนรก 

สวรรค มีการฟงธรรมเพ่ือบรรเทาจิตใจ ทําใหประเพณีน้ียังมีการสืบตอ สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนแลว ยังปรากฏการสอดแทรก

ความคิดความเช่ือ เชน ความเช่ือเรื่องความฝน ความเช่ือทางไสยศาสตร ไดแก ความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ การ

ทําเสนห การทําเครื่องรางของขลัง การพิสูจนความบริสุทธ์ิดวยการดํานํ้าและลุยไฟ ดังตอไปน้ี 

ตัวอยางการใชคาถาอาคม  
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ตัวละครขุนแผนมีความรูและความเช่ียวชาญดานคาถาอาคม เชน คาถามหาละลวย การสะเดาะ

กลอน สะเดาะโซตรวน การใชมนตสะกดใหหลับ การใชโหงพราย การเสกตอแตน ซึ่งขุนแผนมักจะใช

คาถาอาคมในเหตุการณตาง ๆ และในการทําสงครามดวย เชน 

  เอาวันทองของกูมาแนบนอน วันน้ีกูจะคอนใหสมแคน 

  แลวลงยันตปดหนาสีหมอก อยาออกลําพองคะนองแลน 

  บังเงาเสาอยูอยาดูแคลน  สั่งมาแลวก็แลนไปสั่งพราย 

  สะกดใหหลับหมดทั้งเคหา  ตอกูเตือนวาจึงผันผาย 

  สั่งพรายรายมนตสนธยาย  ปรายขาวสารซัดบริกรรม 

  ทิ้งขามหลังคาเรือนสะเทื้อนหวาด ฝูงปศาจรักษาออกคลาคล่ํา 

  ผูคนบนเพอละเมอคลํา  ซ้ําซัดมะนาวทิ้งสะทานเรือน  

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๓๗๑) 

ขุนแผนใชคาถาอาคม ใชมนตสะกดใหคนในเรือนขุนชางหลับใหล และขึ้นเรือนขุนชาง เพ่ือลักตัวนาง

วันทอง 

ตัวอยางความเช่ือเรื่องการทํากุมารทอง 

กุมารทองน้ันคือเครื่องรางของขลังชนิดหน่ึงที่มีวิญญาณของเด็กสิงสถิตอยู และสามารถแสดงตัวใหคน

ในบานเห็นหรือในยามที่เจาของบานไมอยู ซึ่งกุมารทองน้ีใหไดทั้งโชค ทั้งเมตตา และยังเปนมหาเสนหไดอีก

ดวย ตํานานกุมารทองจากวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนน้ันไดกลาวถึงกําเนิดของกุมารทองไวตอนหน่ึงวากุมาร

ทองเปนลูกของบัวคลี่และขุนแผน ขุนแผนรูวาบัวคลี่วางยาพิษในขาวหวังจะฆาตน ขุนแผนแคนบัวคลี่จึง

วางแผนจะฆา แตกอนฆาไดเอยปากขอลูกในทองใหเปนสิทธ์ิของตน เมื่อไดฤกษจึงถือมีดไปผาเอาลูกในทอง

ของบัวคลี่มา แลวนําไปปลุกเสกลงคาถาอาคม ดังคําประพันธที่วา 

๏ ครั้นเวลาดึกสงัดกําดัดหลับ  คนระงับนอนเงียบไมเกรียบไหว 

ก็เปาคาถาสะกดประกับใจ  แลวลุกไปลนลานเตรียมการพลัน 

เอาเครื่องอานสารพัดยัดลงยาม  กับเทียนสามเลมใสขมีขมัน 

กลักเหล็กไฟสายสิญจนทั้งเลขยันต ก็พรอมสรรพฉับพลันดวยทันที 

หยิบเอามีดคร่ําดามกัลปงหา  ตรงมาถึงตัวเจาบัวคลี่ 

แหวกมานตลบมุงขึ้นทันที  อัจกลับริบหรี่เห็นรําไร 

ยืนขึ้นบนเตียงเขาเคียงขาง  พินิจนางน่ิงนอนถอนใจใหญ 

ไมรูเลยวารางมันรางใจ   จะฆาผัวเสียไดชางไมคิด 

แลวชักมีดต้ังทางาขยับ   ใจกลับมือออนสะทอนจิต 

แลวกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษ  เอาชีวิตเสียเถิดอยาไวมัน 

เอามีดคร่ําตําอกเขาตํ้าอัก  เลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสัน 

นางกระเดือกเสือกด้ินสิ้นชีวัน  เลือดก็ด้ันดาดแดงดังแทงควาย 

แลวผาแผแลแลงตลอดอก  แหวะหวะฉะรกใหขาดสาย 

พินิจแนแลเห็นวาเปนชาย  ก็สมหมายดีใจไมรั้งรอ 
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อุมเอาทารกยกจากทอง   กุมารทองมาเถิดไปกับพอ 

  (เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๓๕๓) 

ตัวอยางความเช่ือเรื่องความฝน 

ความฝนเกิดดวยเหตุ ๔ ประการ 

๑.  ธาตุวิปริต หมายถึง รางกายไมสบายหรือไมเปนปกติ จึงไดฝน ซึ่งเปนความฝนที่ไมคอยจริง 

๒.  จิตนิวรณ หมายถึง จิตมีความผูกพันอยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

๓.  เทพสังหรณ หมายถึง เทวดามาดลใจใหฝน อาจแมนหรือไมแมนก็ได เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ

และมิจฉาทิฐิ มีทั้งมีบุญบารมีมากและมีนอย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิมีบุญบารมีมากมาเขาฝนเรื่องที่ฝนก็เปน

ความจริง 

๔.  สุบินนิมิตหรือบุพนิมิต หมายถึง ฝนเพราะมีลางบอกเหตุ วาจะไดพบสิ่งใดในกาลขางหนาเปน

ความฝนที่เปนจริง 

ในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนจะเห็นวามีความเช่ือในเรื่องความฝนเกิดขึ้น และก็มีการทํานายตามสาเหตุ

ของการฝนดังขางตนดังกลาว เชน ความฝนที่เกิดขณะต้ังครรภของนางเทพทองต้ังครรภขุนชาง นางฝนถึง

ชางพลายตายเนาอยูริมตลิ่ง มีนกตะกรุมคาบซากชางไปวางไวในหอกลางที่นางนอน ขุนศรีวิชัยไดทํานายฝนให

เมียวาจะไดลูกชายหัวลาน แตจะมั่งมีเงินทองมหาศาล ดังคําประพันธที่วา 

  ฝายนางเทพทองน้ันนอนหลับ  พลิกกลับก็เพอละเมอฝน 

วาชางพลายตายกลิ้งตลิ่งชัน  พองขึ้นหัวน้ันเนาโขลงไป 

ยังมีนกตะกรุมหัวเหม   บินเตรเรมาแตปาใหญ 

อาปากคาบชางแลววางไป  เขาในหอกลางที่นางนอน 

ในฝนน้ันวานางเรียกนก   เชิญเจาขรัวหัวถกมาน่ีกอน 

นางควาไดตัวเจาหัวกลอน  กอดนกกับชางนอนสบายใจ 

ครั้นต่ืนฟนตัวปลุกผัวพลัน   เหียนรากตัวสั่นไมกลั้นได 

ใหเหม็นชางเหม็นนกติดอกใจ  โฮกโฮกอีพอขาไหวชวยทุบคอ 

ขุนศรีวิชัยตกใจจาน   ลุกขึ้นลนลานตาปอหลอ 

เอามือเขากําขยําคอ  พอหายรากเลาตอความฝนไป 

ขุนศรีวิชัยจึงทํานายฝน  ออเจาจะมีครรภหาเปนไรไม 

ลูกของเราจะเปนชายทํานายไว เหมือนนกตะกรุมตัวใหญคาบชางมา 

จะบริบูรณพูนสวัสด์ิแลวเจาพ่ี แตลูกของเราน้ีจะขายหนา 

หัวลานแตกําเนิดเกิดมา  จะมั่งมีเงินตรากวาหาเกวียน 

ฝายนางเทพทองไมรับพร  กุมทองขยอนไมหายเหียน 

โคตรแมมึงชางมาใหอาเจียน อายหัวเลี่ยนโลนเกลี้ยงจะเลี้ยงไยฯ 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๓) 

 ตัวอยางความเช่ือเรื่องลางบอกเหตุรายหรือดี 

 ขุนแผนขณะน้ันเปน “พลายแกว” ไดเสี่ยงทายไวกอนจะยกทัพไปทําศึกเมืองเชียงใหม ไดปลูกตนโพธ์ิ

และทําพิธีผูกดวงชะตาไวกับตนโพธ์ิ และบอกไวกับนางทองประศรีกับนางวันทองวา หากตนโพธ์ิน้ีเห่ียวเฉาลง 
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แสดงวาเกิดเหตุรายกับตน แตถาหากตนโพธ์ิน้ีเติบโตขึ้นแสดงวาตนน้ันอยูดีมีสุข การกระทําดังกลาวจึงเปน

ความเช่ือเรื่องลางบอกเหตุรายหรือดี  

   ขึ้นบกยกโพธ์ิมาทันที   มีตนไมใหญไดสําคัญ 

จึงแตงเครื่องบัตรพลีบูชา   บวงสรวงเทวดาที่อยูน่ัน 

ขุดหลุมแลวพิษฐานพลัน   ปลูกกันคนละตนน่ังบนไป ฯ 

๏ ทองประศรีน้ันพิษฐานกอน  ถามวยมรณชีวาหารอดไม 

ใหตนโพธ์ิของขาน้ันบรรลัย  ถาตัวไขโพธ์ิไขเหมือนตัวเปน 

แมนตัวอยูดีมีสุข    ความทุกขไมกําเนิดเกิดเข็ญ 

ขอใหโพธ์ิชุมชอุมเย็น   ใหเห็นประจักษอยูแกตา 

วาแลวเทาน้ันดวยทันใด   ยกตนโพธ์ิใสไวหลุมหนา 

เจาพลายไหววอนแกเทวา  ตัวขาจะขึ้นไปชิงชัย 

แมนจะมีชัยแกไพรี   ขอใหโพธ์ิตนน้ีงอกงามไสว 

ถาแมนจะอาสัญบรรลัย   ขอใหโพธ์ิขาน้ีตายตาม 

แมนตัวขาน้ีมิปวยไข   ขอใหโพธ์ิสุกใสเรืองอราม 

ถาสําเร็จณรงคสงคราม   ขอใหงามเขียวชอุมเปนพุมชัฏ 

อธิษฐานแลวพลันทันใด  ยกตนโพธ์ิใสในหลุมอัด 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๑๙๓-๑๙๔) 

 ตัวอยางความเช่ือทางไสยศาสตร 

   ๏ สะกดทัพจบัพลทั้งปลุกผ ี ผูกพยนตฤทธีกําแหงหาญ 

ปถมังกําบังตนทนทาน   สะเดาะดาลโซกุญแจประจักษใจ 

ทั้งพิไชยสงครามลวนความรู  อาจจะปราบศัตรูไมสูได 

ฤกษพานาทีทุกสิ่งไป   ทั้งเสกใบมะขามเปนตอแตน 

ชํานาญทั้งกลศึกลึกลับ   คุมพลแมทัพนับต้ังแสน 

สูศึกไดสิ้นทั้งดินแดน   มหาละลวยสุดแสนเสนหดี 

จังงังขลังคะนองลองหน   ฤทธิรณแรงราวกับราชสีห 

ถอนอาถรรพณกันประกอบประกับมี เลี้ยงผีพรายกระซิบทุกสิ่งไป 

(เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน, ๒๕๔๕, น. ๑๒๒) 

 คําประพันธขางตนแสดงถึงความเช่ือทางไสยศาสตร ซึ่งเปนความสามารถของขุนแผนใชความรูทาง

ไสยศาสตรในการสูรับกับขาศึก เชน การสะกดทัพ การปลุกผี การผูกพยนต การใชมนตกําบังกาย การสะเดาะ

โซกุญแจ การเสกใบมะขามเปนตอแตน การใชคาถามหาละลวย คาถาจังงัง คาถาลองหน และการเลี้ยงผีพราย 

 จะเห็นวาตัวอยางขางตนที่กลาวมาน้ัน วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนสอดแทรกขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิต และความคิดความเช่ือดานตาง ๆ ผานการเลาเรื่องราวของตัวละคร ซึ่งเปน

วรรณกรรมที่แตกตางจากวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ กลาวคือเปนวรรณกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวบานธรรมดา  
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สรุป 

 การอานวรรณกรรมสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือ

บันทึกขนบธรรมเนียมประเพณี หรือใชเปนสวนหน่ึงในการประกอบพระราชพิธี จะสังเกตวาเปนวรรณกรรมที่

เนนคําสอนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ในที่น้ีก็จะเห็นวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับบุคลทั่วไป และเฉพาะกลุม 

หากปฏิบัติแลวก็จะเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต สวนอีกลักษณะหน่ึงก็เปนวรรณกรรมที่มุงเนนอานเพ่ือความ

บันเทิงหรือใชประกอบการแสดง แตในเน้ือหาก็สะทอนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีใหผูอานไดเขาใจผานการ

เลาเหตุการณตาง ๆ  
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คําถามทายบท 

๑.  ลักษณะของวรรณกรรมที่สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะอยางไร 

๒.  เน้ือหาในสุภาษิตพระรวงสอดแทรกธรรมเนียมการปฏิบัติในเรื่องใดบาง 

๓.  โคลงพาลีสอนนอง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสด์ิ เปนโคลงที่สอนธรรมเนียมการปฏิบัติที่

เหมาะสมกับบุคคลกลุมใดบาง  

๔.  เน้ือหาของวรรณกรรมเรื่องกฤษณาสอนนองคําฉันท สุภาษิตสอนหญิง และสุภาษิตสอนสตรีมีลักษณะรวม

กันอยางไร 

๕.  จงอธิบายวาวรรณกรรมเรื่องสมุทรโฆษคําฉันทสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเช่ือ

เรื่องใดบาง 

๖.  จงอธิบายวาวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเช่ือเร่ือง

ใดบาง 

๗.  จงอธิบายวาวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดความเช่ือเรื่อง

ใดบาง 
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