
เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณคดีเอกของไทย โดยอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี 

 

ไตรภูมิพระร่วง 

 

 ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่ีส าคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งของไทย แต่งเป็นร้อยแก้ว 
ในบานแผนกหรือค าน าและตอนท้ายของหนังสือมีข้อความช้ีแจงว่า พญาลิไทโอรสของพญาเลอไท ซึ่งครอง
เมืองศรีสัชนาลัยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีระกา เดือน ๔ เพ็ง วันพฤหัสบดี ศักราชได้ ๒๓ ปี หลังจากเสวย
ราชสมบัติ ณ เมืองศรีสัชนาลัยได้ ๖ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรง
พิจารณาจากถ้อยค าภาษาท่ีใช้และทรงวินิจฉัยว่า ฉบับเดิมน่าจะแต่งในสมัยสุโขทัยจริง นอกจากนี้ยังทรงช้ีแจง
ว่าหนังสือนี้มีช่ือว่า “เตภูมิกถา” ท่ีมีช่ือต่อมาว่า ไตรภูมิพระร่วงนั้น สืบเนื่องมาจากพระมหากษัตริย์สมัย
สุโขทัยทุกพระองค์ปรากฏพระนามโดยท่ัวไปว่า “สมเด็จพระร่วงเจ้า” ดังท่ีทรงอธิบายความเป็นมาของการต้ัง
ช่ือหนังสือไว้ที่บานแพนก ดังนี้ 

“...บรรดาพระเจ้ากรุงศุโขไทย ดูเหมือนจะปรากฏพระนามในนานาประเทศ แลข้าขัณฑสีมา
เรียกว่า สมเด็จพระร่วงเจ้าต่อๆ กันมาทุกพระองค์ ไม่เรียกแต่เฉภาะพระองค์หนึ่งพระองค์ใดใน ๖ 
พระองค์นี้ แลมูลเหตุ ไม่น่าเช่ือว่าเกี่ยวแก่เรื่องนายร่วง นายคงเครา อะไรอย่างท่ีเพ้อในหนังสือ
พงษาวดารเหนือซึ่งคนภายหลังอธิบาย เมื่อยังอ่านอักษรจาฤกศิลาไม่ออก เพราะฉนั้นเมื่อพิมพ์
หนังสือนี้ จึงให้เรียกว่าไตรภูมิพระร่วงจะได้เปนคู่กับหนังสือสุภาษิตพระร่วง ซึ่งคนภายหลังได้แต่งเปน
ส านวนใหม่เสียแล้ว” 

(วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๑, ๒๕๕๖, น.๗๒) 

ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งแรกจึงโปรดให้เรียกว่า “ไตรภูมิพระร่วง” คู่กับหนังสือสุภาษิตพระร่วง 
หนังสือไตรภูมิพระร่วงพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในเพื่อแจกในงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ประสานศรีใสและพระองค์เจ้าประไพศรีสะอาด ต้นฉบับหอพระสมุดวชิรญาณได้มาจากเมืองเพชรบุรี เป็น
หนังสือ ๑๐ ผูก มีข้อความตอนท้ายว่า พระมหาช่วย วัดปากน้ า ช่ือวัดกลาง จารขึ้นในรัชกาลพระเจ้ากรุง
ธนบุรี เมื่อเดือน ๔ ปีจอ สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๔๐ ต้นฉบับเขียนเป็นอักษรขอม ส่วนฉบับท่ีกองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือช่ือวรรณกรรมสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นการ
ตรวจสอบช าระจากฉบับใบลาน ๒ ฉบับ คือฉบับพระมหาช่วย วัดปากน้ า จารเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑ และฉบับพระ
มหาจันทร์ จารเมื่อ พศ. ๒๓๓๐ ต้นฉบับอยู่ท่ีหอสมุดแห่งชาติ มีอย่างละ ๑๐ ผูก ผูกละ ๒๔ ลาน ฉบับพิเศษ 
๑ ผูก ๒๔ ลาน 

 ในบานแผนกหรือค าน าของหนังสือกล่าวว่า เนื้อความของวรรณคดีเรื่องนี้รวบรวมมาจากคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาหลายฉบับท้ังอรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา ฉบับละเล็กละน้อยมาผสมกัน เหตุท่ีพญาลิไททรงพระ
ราชนิพนธ์เรื่องนี้ได้ก็เพราะทรงมีความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีและเคยทรงศึกษาเล่าเรียนจากอาจารย์
หลายส านัก 



 

๒ 
 

ผู้แต่ง 

 ผู้แต่งไตรภูมิกถา คือ พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ ลิไทย พระมหากษัตริย์องค์ท่ี ๖ แห่งราชวงศ์พระร่วง 
เป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทย มีพระนามเมื่อราชาภิเษกว่า “พระเจ้าศรีสุริพงศรามมหาธรรม
ราชาธิราช” พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ นักปกครอง ทรงเช่ียวชาญพระพุทธศาสนา มีพระปรีชารอบรู้
แตกฉานในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์พิเศษต่างๆ ตลอดจนเรื่องโหราศาสตร์ ไสย
ศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัย และ
ให้พวกพราหมณ์ศึกษาศิลปศาสตร์ต่างๆ ทรงส่งราชบุรุษไปรับพระบรมธาตุจากลังกา แล้วทรงสร้างมหาเจดีย์
ไว้บรรจุพระบรมธาตุท่ีเมืองนครชุม ทรงสร้างปราสาทราชมนเทียร โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง และท าถนนเพื่อ
เป็นพระราชกุศลสนองพระคุณพระราชบิดา เรียกว่า “ถนนพระร่วง” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศิลาจารึกหลาย
หลักท้ังภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาขอม อีกท้ังยังโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากเมือง
นครศรีธรรมราชมาท่ีสุโขทันด้วย และท่ีส าคัญคือ พระมหาธรรมราชาลิไทย เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกท่ีได้
ทรงบรรพชาและทรงผนวชในพระพุทธศาสนา  

สมัยที่แต่ง 

 พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิกถา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๘ ในขณะท่ีทรงเป็น
อุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยได้ ๖ ปี ท้ังนี้ ดร.ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานว่า ปีท่ีทรงพระราชนิพนธ์น่าจะ
ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๘๘ ส่วนวันท่ีทรงพระราชนิพนธ์นั้นปรากฏในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกัน ในบานแพนกของ   
ไตรภูมิกถาของกรมศิลปากร กล่าวว่า “ปีระกาศักราชได้ ๒๓ ได้ในเดือน ๔ เพ็งวันพฤหัสบดี มฤคเศียร
นักษัตร” (อ้างถึงในวรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๑, ๒๕๕๖, น. ๗๖) 

 ส่วนไตรภูมิกถาฉบับท่ีราชบัณฑิตสถานตรวจสอบและช าระเนื้อความใหม่กล่าวไว้ในอวสานพจน์ว่า 
“ปีระกา ศักราชได้ ๒๓ ได้ในเดือน ๑ เพ็งวันพฤหัสบดี มฤคเศียรนักษัตร” นั้น ดร.ประเสริฐ ณ นคร เห็นว่า
น่าจะเป็นเดือน ๑ (เดือนอ้าย) เพราะวันเพ็ญเดือนอ้าย พ.ศ. ๑๘๘๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี แต่วันเพ็ญเดือน ๔ 
และเดือน ๑๐ ไม่ตรงกับวันพฤหัสบดี เหตุท่ีตัวเลขไม่ตรงกันน่าจะเป็นการคัดลอกผิดพลาด จากเดือน ๑ เป็น
เดือน ๑๐ เพราะมีรอยเป้ือนเป็นจุดหลังเลขหนึ่ง และต่อมาอาจได้ยินค าว่าเดือน ๑๐ เป็นเดือน ๔ ไปก็ได้ ส่วน 
“ศักราชได้ ๒๓” นั้นยังไม่มีผู้ใดทราบว่าเป็นศักราชอะไรแน่   

รูปแบบการแต่ง 

 ร้อยแก้ว 

เนื้อหา 

 ค าว่า ไตรภูมิ แปลว่า ภูมิ ๓ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งเป็นภูมิหรือท่ีอยู่ท่ีมนุษย์สัตว์ และ
เทวดาท้ังหลายเกิดวนเวียน ผู้นิพนธ์มีพระราชประสงค์จะช้ีให้เห็นว่า มนุษย์ สัตว์ เทวดาและสรรพส่ิงท่ีอยู่ใน



 

๓ 
 

ภูมิดังกล่าวมีความไม่เท่ียงแท้แน่นอน และทรงมุ่งแสดงให้เห็นความส าคัญของนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ในพุทธศาสนา 

 ไตรภูมิกถานี้เริ่มต้นด้วยคาถานมัสการเป็นภาษาบาลี มีบานแพนกประกอบด้วยค าน าบอกช่ือผู้แต่ง 
วันเดือนปีท่ีแต่ง วัตถุประสงค์และหนังสืออ้างอิง ซึ่งแสดงท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาสร้างสรรค์เนื้อหาว่า น ามาจาก
คัมภีร์พระพุทธศาสนาท้ังพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและปกรณ์พิเศษต่างๆ จ านวน ๓๐ คัมภีร์ รวมทั้งแสดง
จุดมุ่งหมายของการแต่งว่า เพื่อรวบรวมพระอภิธรรมให้มีขึ้น เพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและเพื่อเผยแผ่พระ
อภิธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสู่ปวงชน จุดมุ่งหมายของการแต่งดังกล่าว ปรากฏความในคาถานมัสการภาษาบาลี
และบานแพนกภาษาไทยว่า 

“แลเจ้าพระญาเลไทยได้เสวยราชสมบัติในเมืองสัชชนาลัยอยู่ได้ ๖ เข้า จึงได้ไตรภูมิ(ก)ถามูน
ใส่เพื่อใด ใส่เพื่อมีอรรถพระอภิธรรม แลจะใคร่เทศนาแก่พระมาดาท่าน อนึ่งจะใคร่จ าเริญพระธรรม
โสด”  (อ้างถึงในวรรณคดีแห่งชาติเล่ม ๑, ๒๕๕๖, น. ๗๙) 

 ในตอนท้ายของบานแพนกแสดงให้เห็นอานิสงส์ของการได้ฟังไตรภูมิกถาว่า หากได้สดับตรับฟังไตร
ภูมิกถาอยู่เสมอ จะได้ไปเกิดในแดนสวรรค์แลพบพระศรีอาริยเมตไตรย ต่อจากนั้นเป็นเนื้อหา ประกอบด้วย 
ส่วนท่ีเป็นอารัมภพจน์ ส่วนเนื้อหาท่ีแบ่งออกเป็น ๑๑ กัณฑ์หรือตอน และส่วนท้ายคืออวสานพจน์ เนื้อหา            
แต่ละส่วนมีดังนี้ 

 กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ แบ่งออกเป็นภูมิย่อยๆ รวมเป็น ๓๑ ภูมิ ดังนี้   

 กามภูมิ เป็นแดนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวอยู่ด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง แบ่งออกเป็น ๑๑ ภูมิ ได้แก่             
ทุคติภูมิหรืออบายภูมิ ๔ คือ นรกภูมิ ดิรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ อสุรกายภูมิ และสุคติภูมิ ๗ คือ มนุสสภูมิ และ
สวรรค์อีก ๖ ช้ันท่ีเรียกว่า ฉกามาพจร คือ จาตุมหาราชิกาภูมิ ดาวดึงสภูมิ ดุสิตภูมิ ยามภูมิ นิมมานนรดีภูมิ 
และปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ สัตว์โลกท่ีเกิดในภูมินี้เป็นผู้ให้ทาน มีความสุจริตและรักษาอุโบสถศีล 

 รูปภูมิ เป็นแดนพรหมท่ีมีรูป เรียกว่า พรหมโสฬส มี ๑๖ ช้ัน แบ่งเป็นผู้ส าเร็จรูปฌาน ๔ ซึ่งผู้ท่ีได้ไป
เกิดเป็นพรหมนั้นมักเป็นพราหมณ์และฤๅษี พรหมท้ัง ๑๖ ช้ัน ได้แก่ พรหมปาริสัชชะ พรหมปุโรหิต มหาพรหม 
เป็นท่ีอยู่ของผู้ส าเร็จปฐมฌาน ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา เป็นท่ีอยู่ของผู้ส าเร็จทุติยฌาน ปริตสุภา 
อัปปมาณสุภา สุภกิณหา เป็นท่ีอยู่ของผู้ส าเร็จตติยฌาน เวหัปผลาและอสัญญี เป็นท่ีอยู่ของผู้ส าเร็จจตุตถฌาน 
ส่วนพรหมโลก ๕ ช้ัน คือ ช้ันท่ี ๑๒-๑๖ อันได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐ มีช่ือเรียกรวมกันว่า 
ปัญจสุทธาวาศ คือพระอนาคามี หรือกล่าวได้ว่าผู้ใดได้ไปเกิดในพรหมโลก ๕ ช้ันนี้จะมิต้องกลับคือมาเกิดใน
เมืองมนุษย์อีกเลย และจะเข้าสู่นิพพานในช้ันสุทธาวาศนั้น 

 ส่วนอรูปภูมิ เป็นแดนพรหมท่ีไม่มีรูป มี ๔ ช้ัน เรียกว่าปัญจฌานภูมิ ได้แก่ อากาสานัญจายตนะ 
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ  



 

๔ 
 

 ไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงลักษณะการเกิดหรือปฏิสนธิของมนุษย์ สัตว์ และเทวดา และบรรยาย
ลักษณะของแต่ละภูมิอย่างละเอียด เริ่มด้วยนรกภูมิ บรรยายภาพท่ีน่ากลัวของนรกแต่ละขุม กล่าวถึงเหตุของ
การตกนรกแต่ละขุมและความทุกข์ทรมานท่ีสัตว์นรกต้องได้รับ ในติรัจฉานภูมิ กล่าวถึงการเกิดและลักษณะ
ของสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์ที่กล่าวถึงอย่างละเอียด ได้แก่ ราชสีห์ ๔ ชนิด ช้างแก้ว ๑๐ จ าพวก ปลาใหญ่ ๗ ตัว 
ครุฑ นาค และหงส์ ในเรื่องเปรตภูมิ บรรยายรายละเอียดของลักษณะเปรดแต่ละจ าพวกและในส่วนท่ีว่าด้วย
อสุรกายภูมิ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองของอสูรใหญ่ ๔ เมือง ส่วนในเรื่องของมนุสสภูมิ บรรยายการ
ปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์จนถึงเวลาคลอด บรรยายลักษณะของทวีปท้ัง ๔ คือ อุตตรกุรุ
ทวีป อมรโคยานทวีป บุพวิเทหทวีป และชมพูทวีปโดยละเอียด กล่าวถึงจักรพรรดิราช และบุคคลส าคัญบาง
คน ได้แก่ โชติกเศรษฐี พญาพิมพิสารและพญาอชาตศัตรู ในส่วนท่ีว่าด้วยฉกามาพจรภูมิ ได้แก่ สวรรค์ ๖ ช้ัน 
บรรยายลักษณะของสวรรค์แต่ละช้ันให้เห็นความยิ่งใหญ่งดงามน่ารื่นรมย์ ในส่วนท่ีกล่าวถึงรูปภูมิ ซึ่งเป็นท่ีอยู่
ของพรหมท่ีมีรูป ๑๖ ช้ัน และอรูปภูมิ ท่ีอยู่ของพรหมท่ีไม่มีรูป ๔ ช้ัน ก็บรรยายลักษณะของพรหมอย่าง
ละเอียด ในตอนท้ายของหนังสือผู้นิพนธ์ทรงช้ีให้เห็นว่า มนุษย์ สัตว์และเทวดาท้ังหลายตลอดจนสรรพส่ิงใน
ภูมิท้ัง ๓ แม้กระท่ังภูเขา แม่น้ า พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว ตลอดจนป่าหิมพานต์ ในท่ีสุดก็ต้องเส่ือม
สลายไปท้ังส้ิน ไม่มีส่ิงใดเท่ียงแท้เลย กล่าวถึงการเกิดไฟประลัยกัลป์ และก าเนิดโลกและสรรพส่ิงขึ้นใหม่
หลังจากเกิดไฟประลัยกัลป์ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

 ในด้านถ้อยค าภาษา มีถ้อยค าส านวนโบราณอยู่หลายตอน บางค าปัจจุบันไม่ใช้ในภาษาไทยกลาง แต่
ยังใช้อยู่ในภาษาไทยถ่ิน เช่ง เหิงแปลว่านาน เถิงแปลว่าถึง เห้ียมว่าแปลว่าเหตุว่า เพื่อแปลว่าเพราะ ติงแปลว่า
เคล่ือนไหว กินหวานแปลว่ากินอร่อย ข้าวเพราแปลว่าอาหารมื้อเย็น หั้นแปลว่านั้น วันศีลน้อยหมายถึงวันขึ้น
หรือแรม ๘ ค่ า วันศีลใหญ่หมายถึงวันขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ า การใช้ค าว่า เข้า (ข้าว) แปลว่า ปี แสดงให้เห็น
ลักษณะสังคมไทยท่ีเป็นสังคมท่ีปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่โบราณ และเดิมปลูกปีละครั้ง จึงนับค าว่า 
“ข้าว” มีความหมายว่า “ปี” นอกจากนี้มีการใช้กลุ่มค าคล้องจอง ๔ พยางค์ เช่น ตาฟูหูหนวก กระจอกงอก
เงื่อย เจ็บท้องต้องไส้ ไข้เจ็บเหน็บเหนื่อย ถูกเถิงเพิงใจ ฟูกเมาะเบาะแพร บ าเรอเชอภักด์ิ เห่ือหายอายย้อย 
ราบเกล้ียงเพียงงาม  

 ไตรภูมิพระร่วงนับเป็นวรรณคดีท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง เนื้อหาสะท้อนให้เห็นแนวคิดส าคัญ
ทางพุทธศาสนาท่ีเผยแผ่ในสังคมไทยต้ังแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับโลกและ
จักรวาล แนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ หรือลักษณะสามัญของโลก ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา และ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ปกครองท่ีดี แนวคิดเรื่องต่างๆ ดังกล่าว นอกจากปรากฏในไตรภูมิพระร่วงแล้ว ยังปรากฏใน
วรรณกรรมอื่นอีกหลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการเอ่ยถึงชมพูทวีป ป่าหิมพานต์ ครูฑ นาค เขาพระสุเมรุ จตุ
โลกบาล ดาวดึงส์ ดุสิต ไพชยนต์ ช้างเอราวัณ เปรต อสุรกาย ไฟประลัยกัลป์ ฯลฯ และปรากฏในภาพวาดท่ี
เป็นจิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆ เป็นจ านวนมาก วรรณกรรมและจิตรกรรมดังกล่าวอาจไม่ได้อิทธิพลจาก
หนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงโดยตรง แต่การศึกษาหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วงก็จะช่วยให้มีความเข้าใจใน
ความคิดความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมและจิตรกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
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