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ABSTRACT

The objectives of this research were to investigate hortatory discourse in the Thai
literary work, PhraApai Mani, and to examine Buddhist teachings in the literary work by
analyzing the work in volumes 1-4, written by SunthonPhu, the Fine Arts Department version,
published in 2001. The analysis results are present descriptively and critically based on the
study’s analysis framework, together with the author’s opinions in an attempt to answer the study
objectives. The study results are summarized as follows.
1. The use of hortatory discourse in the literary work consists of four domains, namely,
appropriate conduct, teaching or education, entertainment or satisfaction, and presentation or
persuasion.
2. The Buddhist teachings found in the literary work, volumes 1, 3 and 4, are composed
of nine spiritual perfections. They include generosity: giving without expecting anything in
return; moral discipline: maintaining one’s body and speech within the moral framework;
renunciation: being ordained to study Buddhist teachings; wisdom: using knowledge to carefully
prepare and plan for one’s work; energetic effort: being perseverant and brave; patient endurance:
enduring difficulties, anger and dissatisfactoriness; truthfulness: being determined and sincere to
commit oneself to work; determination: fixing and settling a purpose and asking for blessing; and
loving kindness: loving, helping and supporting other humans and animals. For volume 2, the
exhortative discourse and Buddhist teachings contain only two kinds of spiritual perfections.
They include loving kindness: loving, wishing or supporting all sentient beings to become happy

จ
and prosperous; and wisdom: being knowledgeable, insightful and reasonable to understand
natural states of things as they truly are.
Keywords: Hortatory Discourse, Buddhist Teachings, Thai Literary Work, PhraApai Mani
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วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์ นราวัลย์ พูลพิพฒั น์
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หลัก และรองศาสตราจารย์ สนิ ท สั ตโยภาส อาจารย์ที่ ปรึ ก ษา
วิท ยานิ พ นธ์ ร่วมที่ กรุ ณาให้ค าปรึ ก ษา แนะนา ตรวจทานแก้ไ ข ตลอดจนให้ค วามช่ วยเหลื อใน
ด้านต่าง ๆ มาโดยตลอดจนงานสาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร. สนม ครุ ฑเมื อ ง ประธานสอบเค้า โครง
วิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุ ณาให้คาแนะนางานวิจยั ทาให้งานวิจยั เล่มนี้มีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ก รรณิ ก าร์ พัน ชนะ อาจารย์พิ ช ญพรพรรณ
อนัน ตบุ ญ วัฒน์ และอาจารย์แ สงหล้า เรื องพยัคฆ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ค าแนะนาและตรวจสอบ
เครื่ องมือในงานวิจยั
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ภ าควิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุ เคราะห์สนับสนุ นการวิจยั และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อน ๆ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี
ตลอดจนครอบครัวญาติพี่นอ้ งทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังใจสาคัญในการทาวิจยั ครั้งนี้โดยตลอดจนสาเร็ จ
ประโยชน์อนั พึงได้จากการศึ กษาครั้งนี้ ขอให้เป็ นกตเวทิ ตาแด่ บิดา มารดา ครอบครั ว
ตลอดจนผูเ้ ขียนหนังสื อและบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้แก่ผวู ้ ิจยั จนสามารถทางานวิจยั นี้ สาเร็ จได้
ด้วยดี และเป็ นตัวอย่างการศึกษาสาหรับผูท้ ี่สนใจต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาษาเป็ นสัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการสื่ อความเข้าใจ
ระหว่า งกัน ของคนในสั ง คม เป็ นสื่ อ กลางอัน ส าคัญ ยิ่ ง ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของมนุ ษ ย์เ พื่ อ ท า
ความเข้าใจในการถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ ความรู ้สึกจากบุคคลหนึ่งไปสู่ อีกบุคคลหนึ่ งคือ ผูร้ ับ
สารและผูส้ ่ งสารหรื อระหว่างหมู่คนในสังคม ในการปกครอง ในวงการอาชี พ ในวงการศึกษา เป็ น
ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน สร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม ถ้าคนในสังคมพูดกันด้วย
ถ้อยคาที่ ดีจะช่ วยให้คนในสังคมอยู่กนั อย่างปกติสุข ถ้าพูดกันด้วยถ้อยคาไม่ดีจะทาให้เกิ ดความ
บาดหมางน้ าใจกัน ภาษาจึ งมีส่วนช่ วยสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็ นสมบัติของสังคม
ซึ่งภาษาที่ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปนั้นได้แก่ภาษาพูดและภาษาเขียน
ในการใช้ภาษาเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารนั้น นอกจากจะใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียนแล้ว เรายังใช้ภาษาในรู ปแบบอื่นอีก อาทิ ในรู ปแบบของวรรณคดีหรื อวรรณกรรม โดยภาษาที่
ใช้ในการสื่ อสารมี 2 ประเภทคือ วัจนภาษา ได้แก่ ถ้อยคาต่าง ๆ ที่ใช้ในการพูด การเขียนและอวัจน
ภาษา ได้แก่ สิ่ งอื่น ๆ ที่สามารถสื่ อความหมายได้โดยไม่ตอ้ งใช้ถอ้ ยคา (ธี ระพันธ์ เหลืองทองคา,
2554, 10)
การสื่ อสารในชีวติ ของมนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้วจั นภาษาจะต้องใช้วจั นภาษาควบคู่
กับ อวัจนภาษาอยู่เสมอทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ เมื่ อพิจารณาถึ งการสื่ อความหมายโดยใช้ วัจ
นภาษาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า วัจนภาษา เป็ นการใช้ภาษาถ้อยคา ได้แก่ คาพูดหรื อตัวอักษรที่
กาหนดใช้ร่วมกันในสังคมซึ่ งหมายรวมทั้งเสี ยงและลายลักษณ์อกั ษร ภาษาถ้อยคาเป็ นภาษาที่มนุษย์
สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรื อไวยากรณ์ซ่ ึ งคนในสังคมต้องเรี ยนรู้และใช้ภาษา
ในการฟั ง พูด อ่าน เขียนและคิด การใช้วจั นภาษาในการสื่ อสารต้องคานึ งถึ งความชัดเจนถูกต้อง
ตามหลักภาษาและความเหมาะสมกับลักษณะการสื่ อสาร ลักษณะงาน เป้ าหมาย สื่ อและผูร้ ับสาร
วัจนภาษาแบ่งออกเป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน โดยภาษาพูดเป็ นภาษาที่มนุ ษย์เปล่งเสี ยงออกมา
เป็ นถ้อยคาเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น นักภาษาศาสตร์ ถือว่าภาษาพูดเป็ นภาษาที่แท้จริ งของมนุ ษย์ส่วน
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ภาษาเขียนเป็ นเพียงพัฒนาการขั้นหนึ่ งของภาษาเท่านั้น มนุ ษย์ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นอยู่
เสมอทั้งในเรื่ องส่ วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้ างความรักความเข้าใจ
และช่ วยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุ ษย์ได้มากมาย และภาษาเขียนนั้นจะเป็ นภาษาที่มนุ ษย์ใช้
อักษรเป็ นเครื่ องหมายแทนเสี ยงพูดในการสื่ อสาร ภาษาเขียนจะเป็ นสัญลักษณ์ของการพูดเป็ นสิ่ งที่
มนุ ษ ย์ป ระดิ ษ ฐ์ ข้ ึ น มาเพื่ อ ใช้ บ ัน ทึ ก ภาษาพู ด เป็ นตัว แทนของภาษาพู ด ในโอกาสต่ า ง ๆ แม้
นักภาษาศาสตร์ จะถือว่าภาษาเขียนมิใช่ภาษาที่แท้จริ งของมนุ ษย์แต่ภาษาเขียนเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการสื่ อสารของมนุ ษย์มาเป็ นเวลาช้านาน มนุ ษย์ใช้ภาษาเขียนสื่ อสารทั้งในส่ วนตัว สังคม และ
หน้าที่การงาน
ภาษาเขียนสร้างความรัก ความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุ ษย์ได้มากหาก
มนุ ษย์รู้จกั เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาสและสถานการณ์เพื่อจะได้เข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านได้
อย่างละเอียดลึ กซึ้ ง เกิ ดความเข้าใจและซาบซึ้ งในบทอ่านโดยเฉพาะภาษาร้ อยกรองจากวรรณคดี
ดังที่ บรรพต ศิริชยั (2533, 2) กล่าวว่า บทพรรณนา บทบรรยายหรื อบทสนทนาของตัวละครใน
วรรณคดี จะเป็ นวัจนภาษาทั้งหมด มีการเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับตัวละคร ซึ่ งการใช้ภาษาได้
สอดแทรกเนื้อหาและหลักธรรมคาสอนได้เป็ นอย่างดี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของมนุษย์ และลักษณะของสังคมไทยในอดีตมีรากฐานจากพุทธธรรมเป็ นค่านิ ยมและพฤติกรรมดี
ของสังคม เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและการพัฒนาบ้านเมืองทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ
สังคมไทยซึ่ งมีความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงเรื่ อยมาเพราะได้พ่ ึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง
พระธรรมคาสอนที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่ต้ งั แต่แรกจนกระทัง่ สาวกได้สืบทอดมา
จนถึงปั จจุบนั คาสอนที่ออกมานั้นเป็ นคาสอนทางพุทธศาสนา
(พระมหาสมชัย ศิริวฑฺ ฒโน (ศรี นอก), 2528, 9) สังคมไทยปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัตถุ อย่างรวดเร็ ว แต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจหรื อขาดธรรมะคุ ม้ ครอง เราจะพบว่า มีการ
กระทาผิดทางด้านศีลธรรมทั้งทางด้านกาย วาจาและใจ มีการฆ่าและเบียดเบียนเพื่อนมนุ ษย์การ
คอร์ รัปชัน่ ทุจริ ตในวงราชการ (นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2549, 82)
วรรณกรรมคาสอนในแนวคิ ดของ ธวัช ปุณโณทก (2522, 221) กล่ าวในหนังสื อ
วรรณกรรมท้องถิ่นว่า วรรณกรรมคาสอน หมายถึง วรรณกรรมที่มุ่งสอนจริ ยธรรมแก่สังคมหน้าที่
และจริ ย ธรรมของบุ ค คลอันประกอบเป็ นสั ง คม เริ่ ม ต้น จากสั ง คม ครอบครั ว การท ามาหากิ น
ตลอดจน การก าหนดข้อ ห้า ม และข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติต่อ สั ง คมในฐานะเป็ นสมาชิ ก ของสั ง คมนั้น ๆ
สอดคล้องกับศิวะลีย ์ ภู่เพชร (2541, 7) ที่กล่าวในหนังสื อคติธรรมและคาสอนจากวรรณกรรมร้อย
กรองว่า วรรณกรรมคาสอน มีเนื้ อหาสาระที่มุ่งจะสั่งสอนศาสตร์ ด้านศิ ลปะ จริ ยศาสตร์ ปรั ชญา
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เป็ นต้น หรื อให้ขอ้ คิดที่ควรปฏิบตั ิแก่คนในสังคม และสามารถนาคาสอนมาประยุกต์ใช้กบั สังคม
ปั จจุบนั เห็นได้วา่ วรรณกรรมคาสอนเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่นาคาสอนไปปฏิบตั ิใช้ และการประพันธ์
วรรณกรรมคาสอนกวีตอ้ งมีความรู ้ ทั้งทางด้านศิลปะ จริ ยศาสตร์ ปรัชญา การใช้คาหรื อวัจนภาษา
ของกวี ต้อ งมี ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ เจื อ ปนกัน จึ ง ท าให้ ผ ลงานวรรณกรรมค าสอนเป็ นที่ นิ ย มของ
ประชาชน ดัง เช่ น พระอภัย มณี ผลงานชิ้ น เอกของพระสุ น ทรโวหารหรื อ สุ นทรภู่ ก วี เ อกแห่ ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีเนื้ อเรื่ องที่สอดแทรกหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่ สะท้อนสภาพ
ชีวติ และจิตใจของคนไทยให้ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
เรื่ อง พระอภัยมณี เป็ นวรรณคดีเอก ซึ่งเป็ นผลงานของพระสุ นทรโวหารหรื อสุ นทรภู่กวี
เอกแห่ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ที่ เล่ าเรื่ องราวของตัวละครที่ เป็ นลู กกษัตริ ยแ์ สดงถึ งจิ นตนาการและ
ประกอบด้วยคาสอนที่ ส ามารถนามาประยุกต์ใ ช้กบั ชนทุ กยุคทุ กสมัย สั งเกตได้ว่าสุ นทรภู่นิย ม
แทรก คาสอนอยู่ในคาพูดของตัวละคร หรื อการกระทาของตัวละคร ทาให้ผูอ้ ่ านได้เรี ยนรู ้ และ
สัมผัส การกระทาและผลการกระทาของตัวละครและทาให้ผูอ้ ่านไม่รู้สึกว่า ถู กสั่ งสอนโดยตรง
นับว่าเป็ นกลวิธีที่ใช้วจั นภาษาคาสอนอย่างแยบยลในเรื่ องศีลธรรมจริ ยธรรม
จากความสาคัญของวัจนภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอน รวมทั้งความสาคัญของ
เรื่ อง พระอภัยมณี ผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวัจนภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอนใน
วรรณคดี ไทยเรื่ อง พระอภัยมณี ว่ามี การใช้คาสอนที่ สอดแทรกอย่างไรบ้างเพื่อถอดองค์ความรู ้
ที่ไม่ลา้ สมัย และนาไปเผยแพร่ และปรับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ต่อไป
คำถำมของกำรวิจัย
วรรณคดี ไ ทยเรื่ อ ง พระอภัย มณี มี ก ารใช้ว จั นภาษาค าสอนอย่า งไรและวัจ นภาษา
คาสอนนั้นเป็ นไปตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี
2. เพื่อศึกษาหลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ท ราบรายละเอี ย ดเนื้ อ หาด้า นคุ ณ ธรรมค าสอน 10 ประการที่ พ ระโพธิ สั ต ว์
ทรงบ าเพ็ ญ ในพระชาติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปสู่ ค วามเป็ นพระพุ ท ธเจ้า ที่ ป รากฏในวรรณคดี ไ ทย
เรื่ อง พระอภัยมณี
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2. ได้ทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับแนวคิดวัจนภาษาคาสอนด้านการใช้คา การใช้สานวน
การใช้โวหารปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่ องพระอภัยมณี
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ประกอบด้วยขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้
ขอบเขตด้ ำนแหล่ งข้ อมูล
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลของงานวิจยั นี้ คือ วรรณคดีไทยเรื่ อง พระอภัยมณี เล่มที่ 1 - 4
ของสุ นทรภู่ ฉบับกรมศิลปากร จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544
เล่มที่ 1 จะกล่าวถึ งศรี สุวรรณเป็ นโอรสของท้าวสุ ทศั น์เจ้าเมืองรัตนา พระอภัยมณี
ไปเรี ยนเป่ าปี่ ศรี สุวรรณเรี ยนกระบี่กระบอง ท้าวสุ ทศั น์โกรธมากที่ไปเรี ยนวิชาไม่สมศักดิ์ศรี ของ
กษัตริ ยจ์ ึงไล่ออกจากเมือง นางผีเสื้ อสมุทรได้ยินเสี ยงปี่ ของพระอภัยมณี จึงตามเสี ยงมาพบก็นึกรัก
จึงอุม้ พระอภัยมณี เข้าไปอยูด่ ว้ ยในถ้ า
เล่ ม ที่ 2 จะกล่ า วถึ ง ศรี สุ ว รรณและพราหมณ์ ท้ ัง สามฟื้ นจากมนต์ วิ เ ศษไม่ พ บ
พระอภัยมณี จึงออกติดตามหาจนถึงเมืองรมจักรซึ่ งกาลังมีศึก
เล่มที่ 3 จะกล่าวถึ งสุ ดสาครโอรสของพระอภัยมณี กบั นางสุ วรรณมัจฉา สุ ดสาคร
เป็ นเด็กแข็งแกร่ งมีพลังมหาศาลและได้ศึกษาศิลปะวิทยาต่าง ๆ จากโยคีจนแกร่ งกล้า
เล่ ม ที่ 4 จะกล่ า วถึ ง ศรี สุ วรรณ สิ นสมุ ท ร สุ ดสาครช่ วยพระอภัย มณี แต่ พ่า ยต่ อ
กรุ งลัง กาสุ ดสาครจึ งพาเสาวคนธ์ และหัสไชยกลับกรุ งการะเวก พระอภัย มณี ศรี สุ วรรณและ
สิ นสมุทรยกทัพไปรบเมืองลังกาต่อ
ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหาวรรณคดี ไทย เรื่ อง พระอภัยมณี ดา้ นการใช้
วัจนภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญใน
พระชาติ ต่า ง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นพระพุ ทธเจ้า เรี ย กว่า ทศบารมี มาสร้ างเป็ นกรอบสาหรั บ
การศึ ก ษาการใช้ว จั นภาษาค าสอนและหลัก ธรรมค าสอนในวรรณคดี ไ ทยเรื่ อ ง พระอภัย มณี
ในงานวิจยั ดังนี้
1.
ทานบารมี ได้แก่ การให้ การเสี ย สละสิ่ ง ของต่ า งๆ ให้ผูอ้ ื่ น โดยไม่ หวัง
ผลตอบแทน
2. ศี ลบารมี ได้แก่ ความประพฤติ ท างกาย วาจา การรั กษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อยให้ต้ งั อยูใ่ นความดี
3. เนกขัมมบารมี ได้แก่ .การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคาสอน
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4. ปั ญญาบารมี ได้แก่ การใช้ความรอบรู ้ในการเตรี ยมการและ วางแผนการทางาน
โดยรอบคอบ
5. วิริยบารมี ได้แก่ ความเพียร ความพยายามและความกล้าหาญ
6. ขันติบารมี ได้แก่ การอดทนต่อความยากลาบาก อดกลั้นต่อความโกรธความไม่
พอใจ
7. สัจจบารมี ได้แก่ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะลงมือกระทาตามคาพูดมีความจริ งใจ
พูดจริ ง ทาจริ ง
8. อธิ ษฐานบารมี ได้แก่ การตั้งใจหรื อการผูกจิตอธิ ษฐาน ตั้งจิตอธิ ษฐาน ขอพร
9. เมตตาบารมี ได้แก่ ความรักใคร่ เอ็นดู ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลเมตตาต่อผูอ้ ื่นและ
สรรพสัตว์ท้ งั ปวง
10. อุเบกขาบารมี ได้แก่ การวางเฉย ทั้งกาย วาจาและใจ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
วัจนภาษา หมายถึ ง ภาษาเขี ย นหรื อพูดที่ เปล่ ง ออกเสี ย งเป็ นถ้อยค า เป็ นประโยคที่ มี
ความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร
วัจนภาษาคาสอน หมายถึง ถ้อยคาหรื อข้อความ สานวน โวหาร มีเนื้ อหาสาระมุ่งสั่งสอน
ด้านการปฏิ บตั ิตนที่เหมาะสม ด้านการสอนหรื อให้ความรู้หรื อให้การศึกษาด้านการสร้ างความ
พอใจหรื อให้ค วามบัน เทิ ง ด้า นการเสนอหรื อชัก จู ง ใจ อัน สามารถน าค าสอนมาประยุก ต์ใ ช้
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์
หลัก ธรรมค าสอน หมายถึ ง คุ ณธรรมที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ อย่า งยิ่ง ยวดเพื่ อให้บ รรลุ ซ่ ึ ง
จุดหมายอันสู งสุ ด 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติต่างๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ น
พระพุทธเจ้า เรี ยกว่า ทศบารมี ประกอบด้วย
1. ทานบารมี ได้แ ก่ การให้ การเสี ย สละสิ่ ง ของต่ า งๆ ให้ ผูอ้ ื่ น โดยไม่ ห วัง
ผลตอบแทน
2. ศีลบารมี ได้แก่ ความประพฤติ ท างกาย วาจา การรั กษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดี
3. เนกขัมมบารมี ได้แก่ การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคาสอน
4. ปั ญญาบารมี ได้แก่ การใช้ความรอบรู ้ในการเตรี ยมการและวางแผนการทางาน
โดยรอบคอบ
5. วิริยบารมี ได้แก่ ความเพียร ความพยายามและความกล้าหาญ

6
6. ขันติบารมี ได้แก่ การอดทนต่อความยากลาบาก อดกลั้นต่อความโกรธความไม่
พอใจ
7. สัจจบารมี ได้แก่ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะลงมือกระทาตามคาพูด มีความจริ งใจ
พูดจริ ง ทาจริ ง
8. อธิ ษฐานบารมี ได้แก่ การตั้งใจหรื อการผูกจิตอธิ ษฐาน ตั้งจิตอธิ ษฐาน ขอพร
9. เมตตาบารมี ได้แก่ ความรักใคร่ เอ็นดู ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลเมตตาต่อผูอ้ ื่นและ
สรรพสัตว์ท้ งั ปวง
10. อุเบกขาบารมี ได้แก่ การวางเฉย ทั้งกาย วาจาและใจ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

การดาเนิ นการวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้องเพื่ อ ใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดเรื่องวัจนภาษาคาสอน
1.1 ความหมายของวัจนภาษา
1.2 ความหมายวัจนภาษาคาสอน
1.3 ความสาคัญของวัจนภาษาคาสอน
1.4 การใช้วจั นภาษาคาสอน
1.5 การใช้วจั นภาษาคาสอน4 ด้าน
2. ความรู้ ด้านวรรณคดีไทย
2.1 ความสาคัญของวรรณคดีไทย
2.2 ประเภทของวรรณคดีไทย
3. วรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี
3.1 จุดมุ่งหมายในการแต่ง
3.2 ระยะเวลาในการแต่ง
3.3 ที่มาของเรื่ องพระอภัยมณี
3.4 เรื่ องย่อพระอภัยมณี
3.5 คุณค่าแห่งวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
4. แนวคิดด้ านหลักธรรมคาสอน
4.1 หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
4.2 บารมีในพระพุทธศาสนา
4.3 หลักธรรมทศบารมี 10 ประการ
5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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แนวคิดเรื่องวัจนภาษาคาสอน
ภาษา คือ สัญลักษณ์ ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สุดในการสื่ อความเข้าใจ
ระหว่า งกันของคนในสั ง คม ช่ วยสร้ า งความเข้าใจอันดี ต่อกัน ช่ วยสร้ า งความสั ม พันธ์ ของคน
ในสังคม ถ้าคนในสังคมพูดกันด้วยถ้อยคาที่ดีจะช่วยให้คนในสังคมอยูก่ นั อย่างปกติสุข ถ้าพูดกัน
ด้วยถ้อยคาไม่ดี จะทาให้เกิดความบาดหมางน้ าใจกัน ภาษาจึงมีส่วนช่วยสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ ของ
คนในสั ง คม ภาษาเป็ นสมบัติข องสั ง คม ภาษาที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารมี 2 ประเภท คื อ วัจ นภาษา
และอวัจนภาษา โดยวัจนภาษาเป็ นภาษาถ้อยคา ได้แก่ คาพูดหรื อตัวอักษรที่กาหนดใช้ร่วมกันใน
สังคม ซึ่ งหมายรวมทั้งเสี ยงและลายลักษณ์ อกั ษร ภาษาถ้อยคาเป็ นภาษาที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้นอย่างมี
ระบบ มีหลักเกณฑ์ ทางภาษา หรื อไวยากรณ์ซ่ ึงคนในสังคมต้องเรี ยนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด
อ่าน เขียนและคิด การใช้วจั นภาษาในการสื่ อสารต้องคานึ งถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา
และความเหมาะสมกับลักษณะ การสื่ อสาร ลักษณะงาน เป้ าหมาย สื่ อและผูร้ ับสาร วัจนภาษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ภาษาพูด ภาษาพูดเป็ นภาษาที่มนุ ษย์เปล่งเสี ยงออกมาเป็ นถ้อยคาเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
นักภาษาศาสตร์ ถือว่าภาษาพูดเป็ นภาษาที่แท้จริ งของมนุ ษย์ ส่ วนภาษาเขียนเป็ นเพียงวิวฒั นาการ
ขั้นหนึ่ งของภาษาเท่านั้น มนุ ษย์ได้ใช้ภาษาพูดติ ดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่ นอยู่เสมอทั้งในเรื่ องส่ วนตัว
สังคมและหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปั ญหา ต่าง ๆ
ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย
2. ภาษาเขียน ภาษาเขียนเป็ นภาษาที่มนุ ษย์ใช้อกั ษรเป็ นเครื่ องหมายแทนเสี ยงพูดใน
การสื่ อสาร ภาษาเขียนเป็ นสัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมาเพื่อ
ใช้บนั ทึกภาษาพูด เป็ นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ แม้นกั ภาษาศาสตร์ จะถือว่าภาษาเขียน
มิใช่ภาษาที่แท้จริ งของมนุษย์ แต่ภาษาเขียนเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารของมนุษย์มาเป็ นเวลา
ช้านาน มนุ ษย์ใช้ภาษาเขียนสื่ อสารทั้งในส่ วนตัว สังคมและหน้าที่การงาน ภาษาเขียนสร้างความ
รัก ความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากหากมนุษย์รู้จกั เลือกใช้ให้เหมาะสม
กับบุคคล โอกาสและสถานการณ์
แนวคิดเรื่ องวัจนภาษาคาสอน ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมและค้นคว้าเอกสาร บทความ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ความหมายวัจนภาษา
นักวิชาการให้นิยามความหมายเกี่ยวกับวัจนภาษา ดังนี้
ถิรนันท์อนวัชศิริวงศ์ (2528, 75) กล่าวถึงวัจนภาษาว่า เป็ นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็ น
ประโยคที่มีความหมายสามารถสื่ อสารกันอย่างเข้าใจ เช่น คาพูด คาสนทนา เป็ นต้น
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เกียรติศกั ดิ์ วัฒนศักดิ์ (2533, 78) กล่าวว่า ภาษาที่ใช้ถอ้ ยคาเรี ยกว่า วัจนภาษา หมายถึง
ภาษาพูด ภาษาเขี ยน คาพูด หรื อตัวอักษรที่ กาหนดตกลงใช้ร่วมกับสังคม ซึ่ งหมายถึ งเสี ยงและ
ลายลักษณ์อกั ษร ภาษาถ้อยคาจึงเป็ นภาษาที่มนุ ษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ทางภาษา
ซึ่ งคนในสังคมนั้นต้องเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจและใช้ภาษาในการสื่ อสาร
ขณะเดียวกันหรรษา นิลวิเชียร (2535, 201) กล่าวถึงความหมายของวัจนภาษาว่าเป็ นสิ่ งที่
มนุ ษย์ใช้ในการสื่ อสารระหว่างกัน ในรู ปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อช่ วยให้เข้าใจผูอ้ ื่นและ
เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน
ปราณี กุลละวณิ ชย์และคณะ (2537, 13) กล่าวว่า วัจนภาษาเป็ นภาษาพูดของมนุ ษย์ที่เป็ น
ระบบสื่ อสารที่มีคุณสมบัติหลายประการที่ทาให้ภาษาสามารถสื่ อสารได้ทุกเรื่ องโดยไม่มีขอ้ จากัด
ในลักษณะของสารที่ส่ง เป็ นระบบสื่ อสารที่ไม่ปรากฏในระบบสื่ อสารของสัตว์อื่น
กิติมา สุ รสนธิ (2542, 36) กล่าวว่า การสื่ อสารเชิ งวัจนภาษา หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ ง
สารและผูร้ ับสารสื่ อความหมายกัน โดยใช้ภาษาเขียนหรื อภาษาพูด คือภาษาที่เป็ นเสี ยงเป็ นถ้อยคา
เป็ นประโยคที่มีความหมาย สามารถเข้าใจ เช่นคาพูด คาสนทนา ที่เราใช้อยูโ่ ดยทัว่ ไป ในการพูด สิ่ ง
ที่พูจะต้องมีการใช้เสี ยงและวิธีใช้คา การตอบโต้ทางคาพูดที่ข้ ึนอยูก่ บั คาต่าง ๆ ที่เราจดจารวบรวม
ไว้
ดังนั้น วัจนภาษาจึงหมายถึง ภาษาที่มีระบบระเบียบวิธีในการสร้างคา ประโยค สานวน
โวหารที่ใช้ในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ที่รวมทั้งเสี ยงและลายลักษณ์อกั ษร
ความหมายวัจนภาษาคาสอน
วัจนภาษาคาสอนมีนกั วิชาการได้ให้นิยามเกี่ยวกับความหมายของคาดังกล่าวไว้ดงั นี้
สิ ท ธา พิ นิจภูวดล (2525, 165) กล่ า วว่า วัจนภาษาค าสอนเป็ นงานที่ เขี ย นโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อการสั่งสอนตามหลักจริ ยศาสตร์ ปรัชญา หรื อศิลปะ เช่ น นิ ทานธรรมบท นิ ทาน
ชาดก สุ ภาษิตโลกนิติ ซึ่งเป็ นงานเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พระมหาอานวย มหาวีโร (2544, 24) กล่ าวว่า วัจนภาษาคาสอนคือคาประพันธ์ ที่มี
เนื้ อ หาเพื่ อมุ่ ง สอนให้ ม นุ ษ ย์ใ นสั ง คมประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้องดี ง ามและอาศัย หลัก ของ
ศี ล ธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลื นกับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นแนวทางในการ
ดารงชีวติ
ขณะเดี ยวกัน ราชบัณฑิ ตยสถาน (2556, 132-133) กล่าวว่า วัจนภาษาคาสอนคืองาน
เขี ยนที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอน ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา เผยแพร่ หลักธรรมจรรยา ลัทธิ หรื อ
ปรัชญา
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สรุ ป ได้ว่า วัจนภาษาค าสอนคื อ ภาษาที่ มีระบบระเบี ย บวิธี ใ นการสร้ างค า ประโยค
สานวน โวหาร มีเนื้อหาสาระที่มุ่งจะสั่งสอนศาสตร์ ดา้ นศิลปะ จริ ยศาสตร์ ปรัชญา หรื อให้ขอ้ คิดที่
ควรปฏิบตั ิ และสามารถนาคาสอนมาประยุกต์ใช้ชีวติ ประจาวันของมนุษย์
ความสาคัญของวัจนภาษาคาสอน
ความสาคัญของวัจนภาษาคาสอนไม่มีผกู ้ ล่าวเกี่ยวกับความสาคัญของวัจนภาษาคาสอน
โดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและบทความอื่นที่ใกล้เคียง ดังนี้
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2553, 8-9) กล่าวว่า การศึกษาวัจนภาษาคาสอนหรื อ
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะทาให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูฉ้ ลาด บริ สุทธิ์ ดว้ ยศีลเสมอทหารที่อยูใ่ นชัยภูมิ
ที่ดี การนาหลักคาสอนมาประยุกต์ใช้สามารถมองเห็ นสรรพสิ่ งที่ไม่เที่ ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา
ไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งทาให้เราครองตนอยูใ่ นที่ต้ งั แห่งความดี
ในทานองเดี ยวกันสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
(2553, 7-10) กล่าวว่า ศาสนาพุทธเป็ นที่พ่ ึงพาทางจิตใจของพุทธศาสนิ กชน การเรี ยนรู ้ดว้ ยการฟั ง
การอ่านพระพุทธศาสนา อาทิ พระวินยั พระธรรมหรื อคาสอน จะทาให้ผศู ้ ึกษาที่นาหลัก คาสอน
ไปปฏิบตั ิได้ชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ ออกจากอกุศลบาปทั้งหลาย และมองเห็นสัจจะคือความจริ งของ
ชีวติ
สรุ ปได้วา่ ความสาคัญของวัจนภาษาคาสอนมี 2 ประการ คือ ปลูกฝังให้เกิดจิตสานึ กแก่
เด็ ก และเยาวชนในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและเตื อ นสติ ผูใ้ หญ่ ไ ม่ ใ ห้ ล ะเลยในด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เพื่อทุกคนสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
การใช้ วจั นภาษาคาสอน
การใช้วจั นภาษาคาสอน ประกอบด้วยการใช้คา การใช้โวหารและการใช้สานวนต่อไปนี้
การใช้คาในวัจนภาษาคาสอน
วัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีเนื่องจากไม่มีผใู ้ ดกล่าวถึงวัจนภาษาคาสอนโดยตรง
ผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน ดังนี้
ธิ ดา โมสิ กรัตน์ (2533, 432) กล่ าวว่า การใช้ถอ้ ยคาในคาประพันธ์ ตอ้ งมี รสคาและ
รสความ ดังนั้นวัจนภาษาในวรรณคดี ตามแนวคิดของธิ ดา โมสิ กรัตน์ คือ รสคา อันประกอบไป
ด้วยการนาคามาเรี ยบเรี ยงอย่างเชี่ ยวชาญจนเกิ ดเสี ยงเสนาะโดยวิธีการเล่ นคา ที่มีท้ งั การใช้คาซ้ า
ซ้ าความ ซ้ าอัก ษร และรสความ คื อ การใช้ ถ้อ ยค าที่ มี ค วามหมายซาบซึ้ ง ใช้ ค าน้ อ ยแต่ กิ น
ความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาซึ่ งหมายถึงคาสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในแนวคิ ดของ กฤติ ก า ผลเกิ ด (2546, 10) กล่ าวว่า ลักษณะเฉพาะของคาในภาษา
กฎหมายของไทยคาส่ วนใหญ่เป็ นคาไทยแท้และมีการใช้คาทับศัพท์บา้ ง เช่น อาวัล หมายถึง ผูค้ ้ า
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ประกันซึ่ งเป็ นคาที่มาจากภาษาฝรั่งเศส สะท้อนให้เห็นถึงการรับเอาอิทธิ พลภาษาต่างประเทศเข้ามา
ในประเทศไทย บ่ ง บอกถึ ง สภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นไป การใช้ค าในภาษากฎหมายนิ ย มใช้ค าที่ มี
ความหมายซับซ้อนและมีการใช้คาซ้ ารู ปเพื่อเน้นย้าข้อความให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
โสภา คชรัตน์ (2550, 26) กล่ าวว่า การใช้คาในวรรณคดี คาสอน เช่ น นรางกุโรวาท
ซึ่ งแต่งด้วยคาประพันธ์ร้อยกรองประเภทกลอนสุ ภาพ มีการวางรู ปแบบกลอนตามแบบแผนโบราณ
คือ จัดเรี ยงคาเป็ นวรรคๆ มี การเว้นระยะระหว่างวรรค การใช้คาจะใช้คาโดดเป็ นหลักเนื่ องจาก
วัต ถุ ป ระสงค์ข องหนัง สื อ นรางกุ โ รวาทใช้ส าหรั บ สอนจริ ย ธรรมให้เ ด็ ก มี ก ารใช้ค าทับ ศัพ ท์
ภาษาต่างประเทศ การใช้คาภาษาปาก การใช้คาไม่สุภาพซึ่ งคาบางคาอาจไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
สรุ ปการใช้คาในวัจนภาษาคาสอน คือ การนามาเรี ยบเรี ยงคาทั้งการใช้ภาษาไทยและการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการซ้ าคา ซ้ าความ ซ้ าอักษร เพื่อมุ่งเน้นคุณธรรมและจริ ยธรรม
การใช้โวหารในวัจนภาษาคาสอน
เนื่องจากการศึกษาการใช้โวหารในวัจนภาษาคาสอนยังไม่มีนกั วิชาการที่กล่าวถึงการใช้
โวหาร เรื่ องนี้โดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมเอกสารบทความที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึงกันไว้ ดังนี้
การใช้โวหารในวัจนภาษาคาสอนของ อรจิรา อัจฉริ ยไพบูลย์ (2554, 39) ที่กล่าวถึ ง
การใช้โวหารในเรื่ อง ช่ างสาราญ ซึ่ งเป็ นนวนิ ยายที่ให้ขอ้ คิดเกี่ ยวกับชะตากรรมของตัวละครอย่าง
เด็ ก ชายก าพล ช่ า งส าราญและการเอื้ อ อาทรของบรรดาชาวบ้า นที่ อ าศัย อยู่ใ นชุ ม ชนเดี ย วกัน
ซึ่งโวหารในนวนิยายมี 3 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร เป็ นต้น
การใช้สานวนประเภทมีลกั ษณะถ้อยคาที่มีการเรี ยบเรี ยงเล่าเรื่ อง บรรยายเหตุการณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ตัวอย่างบรรยายโวหาร
กำพล ช่ ำงสำรำญ ตัวดำและนัยน์ ตำโศกสลด ตุหรั ดตุเหร่ กินนอนไม่ เป็ นที่ เป็ นทำง
ครอบครั วของเขำเคยเช่ ำห้ องแถวอยู่กันพร้ อมหน้ ำพร้ อมตำพ่ อแม่ ลูก หลำยเดื อนที่ แล้ ว
แม่ มีช้ ู ต่ อมำแม่ หนีไปและพ่ อบอกคื นห้ องเช่ ำ เพรำะไม่ มีเงินจ่ ำย น้ องชำยอำยุหนึ่งขวบ
พ่ อพำไปฝำกไว้ กับย่ ำ ส่ วนกำพลพ่ อกลับมำหำอำทิ ตย์ ละครั้ งพร้ อมคำสั ญญำจะพำไปอยู่
บ้ ำนใหม่ แต่ ลงท้ ำยพ่ อฝำกฝั งเขำไว้ กับเพื่อนบ้ ำน คนนั้นบ้ ำงคนนีบ้ ้ ำง สภำพคล้ ำยเด็กจร
จัดเข้ ำไปทุกที
(เดือนวาด พิมพ์วนา, 2551, 35)
ลักษณะบรรยายโวหารข้างต้น กล่าวถึ งสภาพของเด็กชายกาพล ช่ างสาราญ นับตั้งแต่
พ่อแม่แยกทางกันจนกลายเป็ นเด็กจรจัด
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ตัวอย่างการใช้ พรรณนาโวหาร
ในห้ วงคำนึ งยำมสนธยำ หล่ อนคงเห็นว่ ำบนผิวสภำพสำมัญอันปกติ ที่ปรำกฏแก่
สำยตำนั้นมีสิ่งที่ น่ำสนใจหลบซ่ อนอยู่ภำยใน หล่ อนจึ งใคร่ ได้ เห็นได้ สัมผัส ใคร่ ยื่นมือ
ออกลูบคลำแนบหูและหัวใจสลับฟั ง
(เดือนวาด พิมพ์วนา, 2546, 14)
ลักษณะการใช้พรรณนาโวหารของข้อความข้างต้น เป็ นกระบวนความในทานองราพึง
ราพันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึกนึกคิดของตัวละครที่ให้ผอู ้ ่านได้คล้อยตาม
ตัวอย่างการใช้ สาธกโวหาร
ควำมหิ วกำเนิดขึน้ ก่ อนควำมอิ่ มในเวลำซึ่ งพอเหมำะ มันทำให้ อำหำรทุกชนิดเลิ ศ
กว่ ำปกติสำหรั บเวลำซึ่ งยำวนำนกว่ ำนั้น คนหิ วอำจกลำยเป็ นคนขโมย เป็ นฆำตรกรหรื อ
อำจก่ อวินำศกรรมใหญ่ หลวง เพื่อน่ องไก่ สักชิ ้น คนจนรู้ จักวำมหิ วดี เริ่ มแรกคื อทุกข์ อัน
ไม่ จบสิ ้น ต่ อมำกลำยเป็ นเพื่ อนซึ่ งสนิ ทสนมคุ้นเคยและแยกจำกกันประเดี๋ ยวประด๋ ำว
เท่ ำนั้น
(เดือนวาด พิมพ์วนา, 2551, 39)
ลักษณะการใช้สาธกโวหารของข้อความข้างต้น คือ การยกตั วอย่างของความหิ วของ
มนุษย์เป็ นหัวข้อหลักแล้วยกตัวอย่างถึงผลของความหิ วและการอธิ บายลักษณะของความหิ วเพื่อให้
ข้อความนั้นชัดเจนขึ้น
ในทานองเดียวกัน ลักษณา โตวิวฒั น์ (2556, 27-30) กล่าวว่า การใช้โวหารในวัจนภาษา
คาสอนอย่าง นางนพมาศ ซึ่ งเป็ นวรรณกรรมคาสอนสตรี คือ พระสนมกานัลแห่ งกรุ งสุ โขทัยตาม
ตารั บท้าวศรี จุฬาลักษณ์ โวหารที่ปรากฏเช่ น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหารและอุ ปมาโวหารที่
กล่าวถึงเฉพาะเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับคาสอนที่สัมพันธ์กบั นางนพมาศ เล่าถึงความประพฤติของนาง
สนมมี จานวน 8 ตอน ตั้งแต่ประวัตินางนพมาศก่อนเป็ นพระสนม เหตุที่นางนพมาศได้เป็ นพระ
สนมพระศรี มโหสถสมโภชนางนพมาศ พระศรี มโหสถลองปั ญ ญานางนพมาศว่ า ด้ ว ย
ขนบธรรมเนียมนางสนมในราชสานัก นางเรวดีให้โอวาทนางนพมาส นางเรวดีนานางนพมาศเข้า
ถวายตัวและว่าด้วยความประพฤติแห่งนางสนม เช่น
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ตัวอย่างบรรยายโวหาร
อันผู้สำหรั บอภิบำลบำเรอเลีย้ งข้ ำน้ อยนี ้ บิดำมำรดำท่ ำนเลือกสรรเอำแต่ คนมีศีลำ
จำรวัตร์ ทั้ง ฉลำดในวิชำช่ ำงต่ ำงๆ ให้ พิทักษ์ รักษำอยู่เป็ นนิตย์ จนข้ ำน้ อยค่ อยจำเริ ญรู้ พูดรู้
เล่ น หมู่ชนซึ่ งเป็ นผู้เลีย้ ง จะได้ ให้ เล่ นสิ่ งนั้น เหมือนเด็กทั้งหลำยหำมิได้ สอนให้ เล่ นแต่
ร้ อยกรองวำดเขียน และชวนพูดเป็ นบทกลอนเจื อด้ วยคำสุ ภำษิ ตทุกวันคื น จนข้ ำน้ อยมี
ชนมำยุได้ 7 ขวบ
พระศรี มโหสถผู้บิดำก็ให้ เล่ ำเรี ยนอักษรสยำมพำกย์ และอักษรสั งสกฤตได้ ชำนิ
ชำนำญทั้งท่ ำนให้ เรี ยนคัมภี ร์ไตรวิ ชำตำมตำรั บโหรำศำสตร์ สอนให้ ดูดำวนพเครำะห์
นักขัตฤกษ์ จนรู้ ลักษณะทำยร้ ำยแลดี
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2547, 21-22)
ข้อความข้างต้นเป็ นตัวอย่างการใช้บรรยายโวหารที่กล่าวถึงนางนพมาศที่ได้รับการเลี้ยง
ดูจากผูท้ รงศีลที่ มีความรู ้ ต้ งั แต่วยั เยาว์ มีลกั ษณะการบรรยายเนื้ อหาเรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากอดี ต
มายังปัจจุบนั
ตัวอย่ างการใช้ อุปมาโวหาร
อย่ ำทำบ้ ำงไม่ ทำบ้ ำงเป็ นหมู่วบั ๆ แวมๆ เหมือนแมลงหิ่ งห้ อย
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2547, 28)
ข้อความข้างต้นได้กล่ าวเปรี ยบเทียบการทางานของราชการที่ทาบ้างไม่ทาบ้างเหมือน
แสงของหิ่ งห้อยที่กระพริ บสว่างมากบ้างน้อยน้อยบ้างไม่สม่าเสมอ
สุ วดี บุญราศี (2548, 256-4490) กล่ าวถึ งการใช้โวหารในวัจนภาษาคาสอนในเรื่ อง
วิเคราะห์โวหารในนวนิยายเรื่ องผูช้ นะสิ บทิศ ลักษณะการใช้โวหารมี 8 หมวดหมู่ ได้แก่
1) โวหารเปรี ย บเที ย บเป็ นโวหารที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง หนึ่ งว่ า เหมื อ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง โดยใช้
อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์และอุทาหรณ์ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ างโวหารเปรียบเทียบโดยใช้ อุปมาอุปไมย
ลักษณะของชำยประหนึ่งข้ ำวกล้ ำหว่ ำนเพำะลงแล้ ว ก็รังแต่ จะงอกงำมใหญ่ ผิดกว่ ำ
กุสุมำแม้ จะเป็ นลูกหลวงเกิดในร่ มเงำกษัตริ ย์ตระกูลสู ง ก็กลเกิดแล้ วจะลับชื่ อไป ฉะนั้น
ลูกเรำจงร่ วมขวนขวำยหำชื่ อตรำแผ่ นดินไว้
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 404)
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การใช้โวหารอุ ป มาอุ ป ไมย ได้น าค าว่า ข้า วกล้า มาเปรี ย บเที ย บกับ ผูช้ าย เพื่ อ สื่ อว่า
ลักษณะของข้าวกล้าซึ่ งเป็ นพืชที่สามารถเจริ ญงอกงามในที่ใดก็ได้ถา้ มีผดู ้ ูแลอย่างดี
ตัวอย่ างโวหารเปรียบเทียบโดยใช้ อุปลักษณ์
พระมหำเถรขัตติ ยำจำรย์ หัวเรำะออกปำกชมพระเจ้ ำตองอูว่ำ แมงกะยินโยนี แม้
เป็ นกษัตริ ย์ที่ไม่ เคยออกสงครำมก็เล็งกำรรู้ ระวังตัวสมเป็ นชำยชำติเสื อ นี่ชะรอยจะได้ คิด
ว่ ำจะใกล้ วันตำย จึ่ งคลำนไปหมอบตำยอยู่ปำกถำ้ ป้ องกันลูกและเมีย ผู้คนไปมำก็เกรง
ท่ ำทีเสื อหมอบ
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 164)
การใช้โวหารอุ ปลักษณ์ ขา้ งต้น นาคาว่า เสื อ มาเปรี ยบเที ยบกับ พระเจ้าแมงกะยินโยนี
เพื่อสื่ อว่าเสื อเป็ นสัตว์ที่รักลูกและเมีย แม้ใกล้วนั ที่ตวั เองจะตายก็คิดปกป้ องลูกและเมียให้ปลอดภัย
ตัวอย่ างโวหารเปรียบเทียบโดยใช้ อุทาหรณ์
แล้ วตะญีกข็ ับสี อ่องออกไปช่ วยเนงบำ แมงฮลำแงเห็นทหำรตองอูขับม้ ำมำอี กคน
หนึ่ง ก็มิได้ ใจครั่ นคร้ ำม พยักหน้ ำเรี ยกสี อ่องว่ ำ แมงเม่ ำเอย เจ้ ำเห็นเพลิงก็หลงเริ งไปใน
แสงอันสว่ ำงเสี ยยังจะรู้ หรื อว่ ำ เพียงแต่ เพลินเลียแลบเข้ ำมำนิดหนึ่ง ปี กน้ อยของเจ้ ำก็มอด
เข้ ำไปในไฟ
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 998)
การใช้โวหารอุทาหรณ์ขา้ งต้น นาการกระทาของแมงเม่าเมื่อเห็นแสงไฟสว่าง ต่างก็บิน
เข้าไปหาสิ่ งนั้น ซึ่ งเป็ นการบินเข้าไปหาความตาย
2) โวหารสมมติ เ ป็ นโวหารที่ ก ล่ า วโดยใช้ถ้อ ยค าที่ แ สดงออกโดยจิ ต นาการ จาก
ความรู ้สึกนึกคิด โดยใช้บุคคลวัต สาธก และอาวัตพากย์ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ างโวหารสมมติโดยใช้ บุคคลวัต
อ้ ำยเกลอช่ ำงรู้ สมแก่ เป็ นคนเคยพึ่ งบุญนำยเรำ ถึงหำกเรำจะเป็ นคนเพี ยงชั้ นไพร่
ตำมิได้ แลเห็นก็เหลือหูไว้ พอ จะได้ ยินอยู่ว่ำอันอิ สตรี ขึน้ ชื่ อว่ ำเด่ นในเมืองแปร ณ บัดนีก้ ็
ลือกันว่ ำแม่ นำงโชอั้วเป็ นเอก อ้ ำยเกลอยังจะรู้ อยู่หรื อ ไขลูว่ ำถ้ ำ หู มีเกียรติ ยศ ถึงยินชื่ อ
นำงโชอั้วบ้ ำงแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำหรื อจะเป็ นข้ ำพเจ้ ำในฐำนะนี ้
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 2350)
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การใช้โวหารบุคคลวัต ใช้คาว่า หู ซึ่ งเป็ นอวัยวะมีความสาคัญเช่นเดียวกับบุคคล คือเป็ น
ผูม้ ีเกียรติยศ
ตัวอย่างโวหารสมมติโดยใช้ สาธก
สิ่ งใดที่ข้ำพเจ้ ำรั กสุดฝื นก็จะรั กไว้ ในดวงใจ อุปมำดั่งว่ ำนักเลงสุ รำบำนครั้ งถูกบิดำ
มำรดำบังคับให้ ปลงผมคลุมไว้ ซึ่งผ้ ำกำสำวพัสตร์ แม้ จิตตตัวยังระลึกถึงรสเมรั ย เหตุว่ำ
เมรั ยรสชอบอัธยำศัยตัวก้ ยังจำเป็ นต้ องละเสี ย เพรำะเห็นแก่ สีผ้ำสำวพัสตร์ มำกกว่ ำ ดั่ง
ข้ ำพเจ้ ำนีม้ ิได้ ปั้นหน้ ำมำลวงว่ ำรั กมหำอุปรำช จึ งตกมำเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของมหำอุปรำช จะ
เด็ดดอกสอนให้ ร้ ู จักรั ก ข้ ำพเจ้ ำย่ อมเป็ นไปตำมธรรมดำของโลก ดั่งว่ ำภิ กษุนักเลงสุ รำ
บำนระลึกรสสุรำ แต่ ทว่ ำเมื่อใดข้ ำพเจ้ ำยังเป็ นภิกษุ เมื่อนั้นข้ ำพเจ้ ำก็จะครองกำยไว้ ให้ ผิด
หนทำงปฏิ บัติ สตรี ใดในพิภพนี ้ จะได้ ชำ้ ใจเหมือนข้ ำพเจ้ ำคงหำยำกแล้ ว
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 1494)
การใช้โวหารสาธกข้อความข้างต้น ใช้การยกนิ ทานเกี่ ยวกับนักเลงกับการบวชมาเป็ น
สื่ อแสดงความรู ้ สึกของตนที่ มีต่อสอพินยา หมายถึ งความรู ้ สึกรั กพอใจ เมื่ อเกิ ดขึ้ นกับใครก็ยาก
จะหักให้หายได้
ตัวอย่างโวหารสมมติโดยใช้ อาวัตพากย์
ท่ ำนจะเด็ดชนะศึกอยู่เมืองตองอูข้ำงนี ้ แต่ เมืองแปรข้ ำงโน้ น คงมีหญิงหนึ่งกระทำ
พิธีใหญ่ แก้ บน จะเด็ด ท่ ำนชื่ อหอม ก็เพรำะศิลปะศำสตร์ ที่ มีมำ ทอนให้ เสื่ อมเสี ยเอง ภำย
หน้ ำสิ ้นหญิงนิยม คิดได้ จะกลับน้ อยใจ
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 3035)
การใช้โวหารอาวัตพากย์ขา้ งต้น ใช้คาว่า หอม เป็ นคาซึ่ งสัมผัสได้ดว้ ยจมูก หมายถึงกลิ่น
ที่ ช วนดม เป็ นค าแทนผลสั ม ผัส ทางจมู ก มาใช้ ชื่ อ ค านี้ อธิ บ ายว่า ขณะนี้ จะเด็ ด เป็ นบุ ค คลที่ มี
เกียรติยศบุคคลทัว่ ไปรู ้จกั ในลักษณะของ ความดีที่ได้กระทามา
3) โวหารสิ่ งแทนเป็ นโวหารที่ นาคาหรื อข้อความที่ มีล ัก ษณะเด่ นมากล่ าวแทนสิ่ ง ที่
ผูป้ ระพันธ์ประสงค์จะอธิ บาย โดยใช้คาที่มีความหมายกระชับและกินใจ โดยใช้สัญลักษณ์ นามนัย
และสมพจนัย ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างโวหารสิ่ งแทนโดยใช้ สัญลักษณ์
มหำเถรก็ว่ำจะเด็ดเจ้ ำกล่ ำวควำมข้ อนี ้ เหมือนคนไม่ สำนึกคน เจ้ ำนั้นควรสำนึกใน
คุณของสี กำสำวพัสตร์ ให้ จงหนัก อย่ ำมำกล่ ำวยกตัวเป็ นที่ ว่ำบวชจะเอำควำมดีแก่ เรำเลย
คนทั้งปวงบวชจะปรำกฏบุญแต่ ชำติ หน้ ำ ส่ วนตัวสิ บุญปรำกฏแก่ ตนชำติ นี้ทันตำเห็ น
อำศัย ผ้ ำเหลือง เป็ นเครื่ องคุ้มโทษแล้ ว พอมีสิ่งใดมำกระทบจิ ตนิดหนึ่ งก็คิดจะละเสี ย ตัว
มิร้ ู หรื อว่ ำกำรบวชมิใช่ ต้องกำรจะให้ ตัวประสบกุศลบุญ เนือ้ แท้ นั้นเอ็นดูว่ำ จะสิ ้นชื่ อเสี ย
เหมือนไพร่ เลวคนหนึ่งดอก
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 2306)
การใช้โวหารสัญลักษณ์ นาคาว่า ผ้าเหลื อง แทน เพศบรรพชิ ต อธิ บายว่า มหาเถรวัดกุ
โสดอเตือนสติจะเด็ดว่าการที่จะเด็จจะพ้นโทษจากการมีปากเสี ยงกับพระเจ้าตะเบงชะเวตี้และฆ่า
ทหารตองอูตามด้วยฤทธิ์ เหล้านั้น เพราะด้วยการบวชครองเพศบรรพชิ ตจึ งทาให้พระเจ้าตะเบง
ชะเวตี้อภัยโทษ
ตัวอย่างโวหารสิ่ งแทนโดยนามนัย
วิสัยขุนพลใจเพชรนั้น ทำศึ กมำตรว่ ำแพ้ ก็ยินดี จะเอำชี วิตออกตำมทหำรเลย มิได้
ตั้งหน้ ำกอบโกยแต่ ควำมชอบแลมีชัยครั้ นทัพแตกสิ กท็ ิง้ ให้ ตำยแต่ ไพร่ เลว
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 1773)
การใช้โวหารนามนัยข้างต้น นาคาว่า ขุนพลใจเพชร แทน ปะขันหวุน่ ญี เพื่อใช้อธิ บายว่า
ตองหวุ่นญี กล่ าวเหน็บแนมปะขันหวุ่นญี กล่ าวทานองชมความสามารถของปะขันหวุ่นญี ว่าเป็ น
ทหารชั้นผูใ้ หญ่ของเมืองแปร เป็ นคนรักบ้านเมืองและรักศักดิ์ ศรี ของตนเอง ดังนั้นเมื่อทาศึกแพ้ก็
ยินดียอมตายเพื่อไม่ให้เสี ยศักดิ์ศรี ของตน
ตัวอย่างโวหารสิ่ งแทนโดยสมพจนัย (การกล่าวถึงส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของส่ วนทั้งหมดเพื่อ
บางส่ วนแต่ให้มีความหมายคลุมทุกส่ วน)
ครั้ นพระเจ้ ำสิ ริชัยสุระผู้ล่วงลับแล้ วจะตั้งรำชวงศ์ ตะคะญรเกลอสนิทอำตมำก็เป็ น
กำลังสำคัญยิ่งใหญ่ อยู่ หำกท่ ำนผู้นั้นไม่ เป็ นอันรั กรำชกำร และอำตมำละทำงโลกเสี ย ตะ
คะญีก้กลับสู่บ้ำนเดิมแสวงสุ ขวิสัยผู้ครองเรื อนสำมัญ ฉะนั้นตะคะญีเกิดรั กรำชกำรบัดนี ้
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นอกกว่ ำคิ ดว่ ำครำวคับขันแล้ วยังถือเป็ นคนช่ วยลูกหลำนอี ก ตะคะญีทำศึกยำมไกลพระ
เนตรกระกรรณ ก็ทำแต่ กำรอันเป็ นเกียรติแก่ พระเจ้ ำอยู่หัว
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 3206)
การใช้โวหารสมพจนัย ใช้ค าว่า ลู ก หลาน เพื่ อ แทนความหมายว่า ประชาชาวตองอู
เพื่ออธิ บายว่าเหตุการณ์ตอนพระเจ้าตะเบงชะเวตี้จะแต่งตั้งจะเด็ดเป็ นขุนพลผูว้ า่ การทหารแทนตอง
หวุ่นญี แต่ จะเด็ ดต้อ งการจะให้ต าแหน่ ง นี้ เป็ นของตะคะญี ค รู ดาบเพราะอาวุโสกว่า ตน ดัง นั้น
พระมหาเถระจึงกล่าวเชิ งสนับสนุ นความสามารถและความเป็ นคนรักราชการของคะตะญีให้พระ
เจ้าตะเบงชะเวตี้เห็นคล้อยตามเพื่อจะได้แต่งตั้งตะคะญีเป็ นขุนพลแทนตองหวุน่ ญีในการรับราชการ
เมืองตองอูต่อไป
4) โวหารกล่าวเกิ นจริ งเป็ นการใช้ถอ้ ยคาที่เปรี ยบเทียบเกินความเป็ นจริ ง เพื่อให้ผอู ้ ่าน
เกิ ดอารมณ์ ค ล้อยตามผูป้ ระพันธ์ ซึ่ งเน้นความรู ้ สึกมากกว่าจะให้ขอ้ เท็จจริ ง โดยใช้อติพจน์ ดัง
ตัวอย่าง
ตะละแม่ ฟังคำเจ้ ำหนุ่มนั้นก็อ่อนลง แล้ วยังมิได้ สร้ ำงให้ แลว่ ำ ควำมแค้ นเท่ ำนั้น
ประมำณว่ ำใหญ่ เกินดินฟ้ ำ แต่ ทว่ ำ ควำมรั กท่ ำนสิ ยั่งยืนกว่ ำ ข้ ำพเจ้ ำหรื อจะกล้ ำขับท่ ำน
ออกไปตำย
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 935)
การใช้โวหารอติพจน์ขา้ งต้น ใช้คาว่า ความแค้นเท่านั้นประมาณว่าใหญ่เกินดินฟ้ า เป็ น
การเปรี ย บเที ย บเกิ นจริ ง ที่ ค วามแค้นใหญ่ ก ว่า พื้นดิ นและแผ่นฟ้ า เพื่ อใช้อธิ บ ายสื่ อให้เห็ นภาพ
ความรู ้สึกของตะละแม่จนั ทรา จากเหตุการณ์เมื่อทราบข่าวว่าจะเด็ดไปมีความสัมพันธ์กบั ตะละแม่
กุสุมาที่เมืองแปร ชี้ให้เห็นความยิง่ ใหญ่ของความรักและความแค้น
5) โวหารเลียนแบบเป็ นการนาคาหรื อข้อความที่บุคคลทัว่ ไปรู ้จกั และเข้าใจแพร่ หลาย
มาดัดแปลงใช้ให้สอดคล้องกับเนื้ อความเพื่อทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้ชดั เจน โดยใช้ปฏิรูปพจน์และ
สัทพจน์ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ างโวหารเลียนแบบโดยใช้ ปฏิรูปพจน์
ขรั วเฒ่ ำผู้นี้ใช่ ใ ฝ่ สงบอันเป็ นเที่ ยงลงหำมิ ได้ คะเนกำรศึ กทั้งสิ ้ นก็สุ ดแต่ คำขรั ว
ทักท้ วงเสี ้ยมสอนดอก มังตรำแลทหำรฝ่ ำยตองอูจึ่งเห็นเงำตำมปั จจุบันกำลนี ้ ตองอูอุก
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รำนหั วเมืองอื่ นเป็ นต่ อตำมเชิ งกลยุทธมังสิ นธู คงบำเพ็ญกริ ริยำเสื อจำศี ล ตองอูได้ ร้ อน
เมื่อใดเป็ นศัตรู รุมเข้ ำตำร้ ำยรอบเมืองแล้ ว มีเชื่ ออ้ ำยเฒ่ ำผู้นีจ้ ะละใบลำนจับอำวุธก็คอยดู
เอำ
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 3844)
การใช้โวหารปฏิ รูปพจน์จากข้อความข้างต้นได้นาสานวน เสื อจาศีล เป็ นสานวนที่เกิ ด
จากศาสนาหมายถึงคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย แต่ทาตัวสงบเสงี่ยมเช่ นนักบุญ มาเป็ นสื่ อเปรี ยบเทียบ เพื่อ
อธิ บายว่าไขลูบอกกับสอพินยาถึ งความสาคัญของมังสิ นธู ว่า มังสิ นธู มิใช่ พระที่ยึดมัน่ ในศาสนา
เพียงอย่างเดี ยว แต่เป็ นผูค้ ิ ดวางแผนในการจัดทัพของตองอู เมื่อใดที่ทพั ตองอูชนะและบ้านเมือง
สงบสุ ข มังสิ นธู ก็จะถือศีลอยู่ในวัด แต่ถา้ คราวใดที่ตองอูเดื อดร้อนมังสิ นธู จะต้องช่ วยทาสงคราม
แน่นอน
ตัวอย่างโวหารเลียนแบบโดยใช้ สัจพจน์
มังตรำแสร้ งทำให้ กวนโทสะหนักขึน้ อี ก โดยหำตอบโต้ กับเจ้ ำสอนพินยำไม่ กลับ
ยื่นหน้ ำไปเจรจำด้ วยนำงนันทะวดีว่ำ อันทกะยอดินมีหน้ ำที่เป็ นขุนวังเจ้ ำขนบธรรมเนียม
อยู่ ไฉนจึ่งไม่ ฝึกกริ ยำพำทีไพร่ ในเรื อนให้ เรี ยบร้ อยบ้ ำง ดูหรื อมำ ตะโกนกู่ โหวก ๆ พูด
กันอึงคะนึงในขณะที่มีแขกขึน้ มำบนบ้ ำน
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 52)
การใช้โวหารสัจพจน์จากข้อความข้างต้น นาคาว่า โหวก ๆ ซึ่ งเป็ นที่เกิดจากตะโกนของ
คนมาเป็ นสื่ อเพื่ออธิ บายว่า เมื่อพระราชบุตรมังตรามาเยี่ยมจะเด็ดที่บา้ นทกะยอดิน บังงเอิญมาพบ
สอพินยาซึ่ ง สอพินยาแสดงกิ ริยาท่าทางของคนมีอานาจ เพราะไม่ทราบว่าพระราชบุตรมังตราคือ
พระราชบุตรแห่ งตองอู ด้วยเหตุ น้ ี จึงทาความไม่พอใจให้แก่ พระราชบุตรมังตรา ดังนั้นพระราช
บุตรมังตราจึงใช้วิธีการถามผูค้ นที่อยูใ่ นบ้านโดยการเหน็บแนมสอพินยาว่าไม่ฝึกกิริยาไพร่ ในบ้าน
ให้เรี ยบร้อยบ้าง
6) โวหารขัดแย้งเป็ นโวหารที่ นาคาหรื อข้อความที่ มีความขัดแย้งหรื อตรงกันข้ามมา
กล่าวด้วยกันเพื่อให้คาหรื อข้อความดังกล่าวมีความน่าสนใจ ดังตัวอย่าง
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อันชั ยทหำรของเมืองตองอูนั้น มิได้ อ ยู่ที่โชคเครำะห์ อำศัยควำมมงคลประกำรใด
เลย เนือ้ แท้ ของชัยอยู่ที่ทหำรตองอูใจบึกบึนนัก มำตรว่ ำเอำชี วิตออกทุ่มเพื่ อให้ ได้ ชัยจง
ได้ แล้ วก็ไม่ คิดเสี ยดำย
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 2890)
การใช้โวหารขัดแย้งจากข้อความข้างต้น ได้นาคาว่า มาตรว่าเอาชี วิตออกทุ่มเพื่อให้ได้ชยั
จงได้แล้วก็ไม่คิดเสี ยดาย เป็ นการนาคาที่มีความหมายขัดแย้งกันคือ การเอาชี วิตออกทุ่มเพื่อแลกให้
ได้ชยั แต่ตอ้ งเสี ยทหารในสงคราม เพื่ออธิ บายถึงเหตุการณ์ที่หงสาวดีลอ้ มตองอูและตองอูได้ใช้ขุน
เมืองรายเป็ นไส้ศึกนั้น เมื่อถึงคราวจะต้องสู ้รบจะเด็ดจึงใช้คาพูดเพื่อสื่ อว่า ทหารทุกคนจะต้องทา
สงครามอย่างเข้มแข็งแม้จะต้องเสี ยชีวติ ก็ตาม
7) โวหารสรุ ปความเป็ นที่มีการจัดลาดับความคิดหรื อกล่าวข้อความที่มีความสาคัญรอง
หรื อการใช้คาถามที่ไม่ตอ้ งการคาตอบ แต่ขอ้ ความดังกล่าวผูอ้ ่านสามารถเข้าใจสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งการ
สื่ อ ดังตัวอย่าง
พี่เรำปรำรมภ์ ไยกับควำมทุกข์ ก็เบื อ้ งบำหลีท้ำยเรื อนั้น ควำมสุ ขของพี่ มีอยู่เพี ยบ
วำนปลอบข้ ำ พเจ้ ำ ให้ ทุ ก ข์ คลำย เพรำะควำมที่ พี่ ท่ำนตัวให้ เป็ นสุ ขสมให้ ข้ ำพเจ้ ำเถิ ด
จำเลงกะโบก็ว่ำ ครั้ งนี ้มิใช่ ยำมจะมำถำมไถ่ ล้อเลี ยนกันโดยรวม จะเด็ดท่ ำนประมำณ
นำ้ ใจเรำทั้งสำมนีว้ ่ ำเป็ นคนชั่วหรื อ จึ่ งมิได้ ใส่ ใจอนำทรกับ ควำมทุกข์ อันมำอยู่เบือ้ งหน้ ำ
ท่ ำน คิ ดเสี ยว่ ำถึงปรั บทุกข์ ด้วยรั งแต่ จะป่ วยกำรเปล่ ำ จะเด็ดฟั งเจ้ ำกระเหรี่ ยงคนใหญ่ ว่ำ
โดยเสี ยงขุ่นกระนั้นก็ตกใจแล้ วว่ ำ พี่ท่ำนอย่ ำน้ อยใจเลย ข้ ำพเจ้ ำเป็ นแห่ งสำมที่ สถำนใด
ข้ อนี ้ก็แจ้ งแก่ ใจตัวเองเป็ นอันดี แล้ ว ควำมทุกข์ ในอกนั้นมำกหลำยแล้ ว แต่ มิร้ ู ที่ เปลื อ้ ง
ทุกข์ ประกำรใด ข้ อนีแ้ จ้ งแก่ ใจตัวเองเป็ นอันดีแล้ ว ควำมทุกข์ ในอกนั้นมำกหลำยแล้ ว แต่
มิร้ ู ที่ เปลือ้ งทุกข์ ประกำรใดดอก จึ่ งหำได้ ออกปำกว่ ำกล่ ำวแก่ ผู้ใด ฟั งข้ ำพเจ้ ำใช่ คนชอบ
บ่ นเพ้ อเจ้ อ พี่ท่ำนก็แจ้ งอยู่
การใช้โวหารสรุ ปความข้างต้น ใช้คาว่า ผูใ้ ด เพื่อใช้ในการอธิ บายเหตุการณ์เมื่อจะเด็ด
จาเลงกะโบ เนงมา และสี อ่องจะกลับตองอู แต่ทุกคนก็มีความกังวลว่าเหตุการณ์ในภายภาคหน้าที่
จะเกิดกับพวกตนนั้นไม่รู้วา่ จะร้ายหรื อดี ด้วยเหตุน้ ี จาเลงกะโบจึงถามความรู้สึกจะเด็ดจะเด็ดจึงใช้
โวหารกล่าว ซึ่ งสรุ ปความได้วา่ ถึงพูดอะไรไปก็ไม่มีบุคคลใดช่วยได้
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8) โวหารกล่าวนาเป็ นโวหารที่เรี ยกชื่ อผูท้ ี่จะพูดด้วยหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความคิดคานึ ง โดยมี
คาบุพบทเชื่อมเพื่อเป็ นการเรี ยกร้องความสนใจ ดังตัวอย่าง
มหำอุปรำชเอย ข้ ำพเจ้ ำเคยศึ กแล้ วมิ ขลำดพูดไปก็เหมื อนหนึ่ งใจขลำด สุ ภำษิ ต
หนึ่ งสำหรั บนำยทหำรหนุ่มนั้นท่ ำนมิเคยพบหรื อควำมในสุ ภำษิ ตนีม้ ีอยู่ในบทกล่ ำวให้
ฟั งเล็งมูลศึกสี่ ประกำร
(โชติ แพร่ พนั ธุ์, 2548, 1826)
การใช้โวหารกล่าวนาในข้อความข้างต้น ว่า มหาอุปราชเอย เป็ นการใช้คาเรี ยกตาแหน่ ง
หมายถึงสอพินยา เพื่ออธิ บายเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าหงสาวดีตกลงแลกเชลยชาวหงสาวดีกบั ตัวไปพยู
แล้วนั้น สอพินยามีความโกรธแค้นประกอบกับแค้นในตัวจะเด็ดที่สามารถพากุสุมาหนี ไปได้ดงั นั้น
จึงทาให้สอพินยาคิดจะหาวิธีการทาศกกับตองอู แต่เสี ยงโคนสุ คญีเป็ นผูค้ ดั ค้านและเตือนสติวา่ ให้
คิดถึงประโยชน์สี่ประการตามสุ ภาษิตโบราณ การใช้โวหารกล่าวนาจากการเรี ยกชื่ อตาแหน่งในการ
สนทนาจึงเป็ นการยกย่องที่มีตาแหน่งสู งกว่า
สรุ ปการใช้โวหารในวัจนภาษาคาสอน คือ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคาเกี่ยวกับข้อคิด คาแนะนา
ในการประพฤติ ต นทั้ง ด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมซึ่ งสอดแทรกในเนื้ อ หาของงานประพัน ธ์
คาสอน แบ่งออกเป็ น 8 ประเภท คือ โวหารเปรี ยบเทียบ โวหารสมมติ โวหารสิ่ งแทน โวหารกล่าว
เกินจริ ง โวหารเลียนแบบ โวหารขัดแย้ง โวหารสรุ ปความ และโวหารกล่าวนา
การใช้สานวนในวัจนภาษาคาสอน
เนื่ องจากข้อมูลการใช้สานวนในวัจนภาษาคาสอน ยังมี ผศู้ ึกษาไว้นอ้ ยผูว้ ิจยั จึงรวบรวม
ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงหรื อเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอธิ บายวิธีการใช้สานวนใน วัจนภาษาคาสอน
ดังนี้
ศรี ธนั ว์ อยูส่ ุ ขขี (2541, 78) กล่าวว่า การใช้สานวนในการเขียนข่าวของหนังสื อพิมพ์
ส่ วนใหญ่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อย่นย่อข้อความยาว ๆ หลีกเลี่ยงการใช้คาบางคาและทาให้ขอ้ ความมี
รสชาติ กระทบอารมณ์ผอู ้ ่าน ปั ญหาที่พบในการเขียนสานวนในการเขียนข่าวในหนังสื อพิมพ์ คือ
การใช้สานวนผิดรู ป ซึ่ งเป็ นเทคนิ คทางการค้าของหนังสื อพิมพ์ที่พยายามนาเสนอข่าวให้น่าสนใจ
โดยการเลื อกสรรถ้อยค ามาใช้ท้ งั มี ความหมายทางรู ปธรรมและนามธรรม เพื่ อให้ส ามารถสื่ อ
ความหมายได้ดี เข้าใจเรื่ องราวได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากหนังสื อพิมพ์มีความจากัดในเรื่ องเนื้ อที่และ
รู ปแบบการนาเสนอข่าว ด้วยความที่หนังสื อพิมพ์มีอิสระในการนาเสนอข่าว หนังสื อพิมพ์จึงเป็ น
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สื่ อ ชนิ ด เดี ย วที่ ส ามารถสะท้อ นความเป็ นจริ ง ของสั ง คม ค่ า นิ ย ม ปั ญ หา ตลอดจนทัศ นะของ
ประชาชน ศรี ธนั ว์ อยูส่ ุ ขขี ได้ยกตัวอย่างการใช้สานวนที่ผดิ รู ป ดังนี้
กรุ งไทยหัวใจจับลูกค้ ำอำบเหงื่อล้ ำงหนี ้
(เดลินิวส์, 2541, 2)
สานวนอาบเหงื่อล้างหนี้ เปลี่ ยนมาจากสานวน อาบเหงื่ อต่างน้ ามีความหมายว่า ทางาน
หนัก ทางานโดยใช้กาลังกายเต็มที่
แพงศรี สุ ภะษร (2546, 1-5) ได้รับทุนวิจยั สถาบันราชภัฏมหาสารคามเรื่ อง วิเคราะห์
การใช้คาสานวนในคอลัมน์ “ผูใ้ หญ่มากับทุ่งหมาเมิน” ว่า ที่ไม่รู้จกั ความหมายที่แน่ นอน โดยจะมี
ทักษะในการใช้คาและสานวนที่ ทาให้เกิ ดภาพพจน์ชดั เจนยิ่งขึ้น และมีสานวนที่เกิ ดขึ้นใหม่ของ
ภาษานัก หนัง สื อพิ ม พ์ สามารถนามาใช้ใ นชี วิต ประจ าวันได้ การใช้ค าในส านวนของคอลัม น์
“ผูใ้ หญ่ม ากับทุ่ งหมาเมิ น ” จะกล่ าวเกี่ ยวกับ ส านวนที่ มี ความเป็ นไปในสัง คมทั้ง เกี่ ยวกับ หน้า ที่
การงานการกลัน่ แกล้ง ทรยศคดโกงและติดสิ นบน การดารงชี วิตทัว่ ไป เกี่ยวกับประเพณี วฒั นธรรม
และอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัว ดังตัวอย่างเช่น
ตำต่ อตำฟั นต่ อฟั นสำสมดีไม่ ใช่ หรื อ
(ไทยรัฐ, 2546, 5)
สานวน ตาต่อตาฟันต่อฟัน หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเข้มงวด เคร่ งครัวตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งเป็ นการใช้สานวนสาหรับการกล่าวถึงหน้าที่การงาน
เมำไม่ ขบั ไม่ พอ เมำแล้ วต้ องไม่ ปีนหลังคำรถด้ วย
(ไทยรัฐ, 2546, 5)
สานวน เมาไม่ขบั หมายถึง การไม่ขบั รถในขณะที่เมาสุ ราหรื อมีสารแอลกอฮอล์ผสมทุก
ชนิ ด เพื่อการขับ ขี่ ที่ ป ลอดภัย ทุ กคน ซึ่ งเป็ นการใช้ส านวนเกี่ ยวกับ อุ ปนิ สั ย และความประพฤติ
ส่ วนตัว
เกษม ขนาบแก้ว (2548, 1-4) กล่าวว่า บทหนังตะลุงของหนังฉิ้ น อรมุต เป็ นภูมิปัญญา
ชาวบ้านทางภาคใต้ การใช้สานวนของบทหนังตะลุ งนั้น นิ ยมใช้คาที่ มีเสี ยงสัมผัสคล้องจองกัน
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มี ก ารเปรี ย บเที ย บที่ เ ห็ น ได้ชัด อย่า งคมคาย มี ค วามหมายที่ ลึ ก ซึ้ งกว้า งไกลยากที่ จะอธิ บ ายได้
โดยภาษาธรรมดา ซึ่ ง ส านวนไทยนั้นมี เนื้ อหาที่ เกี่ ย วข้องวิถี ชี วิต สภาพสั ง คม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมของคนไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
จะฆ่ ำท้ ำวเจ้ ำกรุ งวิลเลียมรำช
มันสร้ ำงกรรมกรรมจะต้ องสนองแทน

อยู่ เคหำสถ์ รกร้ ำงเตรี ยมวำงแผน
ให้ เหมือนแม้ นกำกงที่วงเวียน
(ฉิ้น อรมุต, 2548 , 4)

ข้อความได้ใ ช้สานวน กงเกวียนก าเกวียน มี ความหมายว่า เวรสนองเวร กรรมสนอง
กรรม สานวนนี้ ม าจากการสั งเกตความจริ งของกงเกวียนและกาเกวียน ซึ่ งต่า งเป็ นส่ วนของล้อ
เกวีย น
กงคื อส่ วนรอบของล้อ ก าคื อซี่ ของล้อ เมื่ อกงหมุ นก าก็หมุ นตาม เป็ นการอุ ปมา
เปรี ยบเทียบ
การกระทาของคน ที่เมื่อกระทากรรมใด ๆ ลงไปย่อมมีผลเกิดตามมาเสมอ
สรุ ปการใช้สานวนในวัจนภาษาคาสอน คือ การใช้ถอ้ ยคาที่มีคาคล้องจองกันหรื อสร้าง
ขึ้นจากที่มาชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรม ส่ วนใหญ่จะใช้คาที่มีความหมายแฝงหรื อความหมาย
โดยนัย ผูท้ ี่ จะใช้ส านวนนั้นต้องมี ค วามรอบรู ้ แ ละมี ป ระสบการณ์ จึ ง จะเข้า ใจความหมายและ
เลื อกใช้ส านวนให้ตรงกับความคิ ดของผูแ้ ต่ง ยิ่ง ในสานวนวัจนภาษาคาสอน ส่ วนใหญ่เป็ นบท
ประพันธ์ประเภทร้อยกรอง มีการจากัดจานวนคาและฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ การสอดแทรก
เอาสานวนเข้าไปในเนื้ อหาของบทร้องกรองผูแ้ ต่งต้องมีคลังความรู ้เกี่ยวกับสานวนและรู ้จกั สรรคา
สร้างสานวนในอยูใ่ นผลงานอย่างเหมาะสม
ความรู้ ด้านวรรณคดีไทย
แนวคิ ดทางวรรณคดี ไ ทย กล่ า วถึ ง ความส าคัญของวรรณคดี ไ ทย และวรรณคดี ไ ทย
คาสอนดังนี้
ความสาคัญของวรรณคดีไทย
ความสาคัญของวรรณคดีไทย ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความสาคัญของวรรณคดี
ไทยจากนักวิชาการไว้ ดังนี้
พระยาอนุ มานราชธน ธน (2518, 14-15) ได้กล่าวว่า โลกจะเจริ ญก้าวหน้ามาได้ไกล
ก็เพราะวิทยาศาสตร์ แต่ลาพังวิทยาศาสตร์ เท่านั้นไม่ครอบคลุ มไปถึ งความเป็ นไปได้ในชี วิตที่ มี
อารยธรรมและวัฒนธรรมสู ง เราต้องมี ศ าสนา เราต้อ งมี ปรั ช ญา เราต้องมี ศิ ล ปะและเราต้องมี
วรรณคดีดว้ ย สิ่ งเหล่านี้ยอ่ มนามาแต่ความดีงาม นาความบันเทิงมาให้แก่จิตใจให้เราคิดงาม เห็นงาม
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รวมทั้งประพฤติงาม มีความงามเป็ นเจ้าเรื อน แนบสนิ ทอยู่ในสันดาน ศิลปะและวรรณคดี น้ ี แหละ
คื อแดนแห่ ง ความเพลิ ดเพลิ นใจ ท าให้มี ใ จสู ง เหนื อใจแข็ง กระด้า ง เป็ นแดนที่ ท าให้ค วามแข็ ง
กระด้างต้องละลายสู ญหาย กลายเป็ นมีใจงาม ละมุนละม่อม เพียบพร้อมไปด้วย คุณความดี
ในทานองเดียวกันลักษณะความสาคัญของวรรณคดี ธัญญรัตน์ ปาณะกุล และเสริ มจิตร
สิ งหเสนี (2531, 8-9) กล่าวแสดงความเห็นว่า วรรณคดีเป็ นงานเขียนที่มีคุณค่าในด้านศิลปะแห่ ง
การใช้ถอ้ ยคาที่มีเนื้ อเรื่ องที่สร้ างจากจิ นตนาการ มิใช่ เป็ นการบรรยายข้อเท็จจริ ง ทาให้ผอู ้ ่านเกิ ด
ความรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องที่อาจเกิ ดได้จริ งในชี วิตประจาวันจนเกิ ดมโนภาพเกิ นออกไปจากที่พรรณนา
ไว้ในบทประพันธ์
วิภา กงกะนันทน์ (2533, 172-173) กล่าวว่า วรรณคดีไทยเป็ นวัฒนธรรมทางวรรณกรรม
ของไทยที่มีแหล่งกาเนิดเริ่ มจากวัดและวังที่ชนรุ่ นหลังสามารถศึกษาวิวฒั นาการสภาพสังคมไทยได้
จากการศึกษาวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงปัจจุบนั ได้
นักวิชาการเช่น พิทยา ว่องกุล (2540, 1) กล่าวว่า ความสาคัญของวรรณคดี ไทยคือเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ถึงความเจริ ญทางด้านวัฒนธรรมและความเจริ ญของชาติ เนื่องจากวรรณคดีเป็ นเครื่ องมือ
สื่ อสารในด้านความรู ้ สึกนึ กคิดและถ่ายทอดจินตนาการ อีกทั้งการศึกษาวรรณคดีไทยจะทาผูอ้ ่าน
เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรมและการเมืองในอดีตที่ผปู้ ระพันธ์ได้สะท้อนออกมาในมุมมองของตน
สรุ ป ความส าคัญ ของวรรณคดี ไ ทย คื อ เป็ นงานเขี ย นที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความเจริ ญ ทางด้า น
วัฒนธรรมอันเป็ นมรดกทางด้านภาษาที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารและใช้ในการศึกษาสภาพ
สังคมของบรรพบุรุษในอดี ตของไทย เนื่ องจากวรรณคดี ไทยเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการขัดเกลาจิตใจ
ของมนุ ษย์ในสังคม และมนุ ษย์ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ที่จะให้ใครว่ากล่าว สั่งสอน ตักเตือนโดยตรง
ดังนั้นวรรณคดีไทยจึงเป็ นสื่ อกลางในการอบรมและชี้ แนวทางแก่ชนรุ่ นหลังแบบค่อยแทรกซึ มเข้า
ไปในความคิด
ประเภทของวรรณคดีไทย
วรรณคดีเป็ นงานเขียนที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาและคุณค่าทางสังคม ถือเป็ น
มรดกวัฒนธรรมทางภาษาที่สาคัญของชาติ การศึกษาวรรณคดี น้ ี นอกจากจะต้องรู ้ องค์ประกอบ
แล้ว เราจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในประเภทของวรรณคดี ดังนี้
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517, 162) ได้อธิ บายประเภทของวรรณคดีไว้วา่ ในสมัยก่อนที่เรา
จะได้รับอิ ทธิ พลจากวรรณคดี ตะวันตก เราอาจจะแบ่งวรรณกรรมไทยออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ
2 ประเภทโดยถือลักษณะการแต่งเป็ นสาคัญ คือ
1. ประเภทที่แต่งเป็ นร้อยแก้วความเรี ยง คือ วรรณกรรมประเภทที่ไม่มีลกั ษณะบังคับ
ในการแต่งตามแบบแผนที่บญั ญัติไว้ อันได้แก่การกาหนดจานวนคา กาหนดสัมผัส กาหนดเสี ยง
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2. ประเภทที่แต่งเป็ นร้ อยกรอง คือวรรณกรรมประเภทที่มีลกั ษณะบังคับในการแต่ง
หรื อมีการกาหนดคณะ
บทประพันธ์ ประเภทนี้ แต่เดิ มเรี ยกกันเป็ นหลายอย่าง เรี ยกว่า “กลอน” บ้าง ในลิลิต
พระลอ กล่ า วว่า “กลอนเกลา” แต่ แต่ ง เป็ นโคลงและร่ า ยเรี ย กว่า “กาพย์ แต่ แต่ ง เป็ นร่ า ยยาว
เช่น กาพย์มหาชาติ เรี ยกว่า “ฉันท์” แต่แต่งเป็ นร่ ายและโคลง เช่น ลิลิตยวนพ่าย จึงมักเรี ยกรวม ๆ
ว่า “กาพย์กลอน” หรื อ “กวีนิพนธ์” หรื อ “จินตกวีนิพนธ์”
เกื้ อพันธุ์ นาคบุปผา (2530, 11-15) ได้จาแนกประเภทของวรรณคดี ไว้ว่าการจาแนก
ประเภทของวรรณคดีน้ นั ทาได้หลายแบบ ไม่เป็ นการกาหนดที่แน่นอนตายตัว วรรณคดีเรื่ องเดียว
อาจจะเป็ นวรรณคดีได้หลายประเภท โดยทัว่ ไปแล้ว มีการจาแนกประเภท ดังนี้
1. แยกตามลักษณะคาประพันธ์ ได้วรรณคดี2 ประเภท คือ
1.1 วรรณคดี ร้อยแก้ว หมายถึ งวรรณคดี ที่เขี ยนด้วยความเรี ยงธรรมดา วรรณคดี
ประเภทนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุ โขทัย ในสมัยอยุธยาและธนบุรีไม่ได้รับความนิ ยมเพิ่งจะมานิ ยมกัน
ใหม่ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เมื่อมีการแปลพงศาวดารต่างชาติ แต่ในปั จจุบนั วรรณคดีร้อยแก้วได้รับ
ความนิ ยมอย่า งยิ่ง วรรณคดี ร้อยแก้ว เช่ น ศิ ลาจารึ กหลัก ที่ 1 ของพ่อขุนรามคาแหง สามก๊ ก
พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ
1.2 วรรณคดี ร้อยกรอง หมายถึ งวรรณคดี ที่เขียนด้วยคาประพันธ์ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่ าย และคาประพันธ์ผสมประเภทลิลิต กาพย์ห่อโคลง กาพย์เห่ เรื อ
ฯลฯ
2. แยกตามประโยชน์ของเนื้อหาในวรรณคดีได้ 2ประเภท คือ
2.1 วรรณคดี บริ สุทธิ์ คือ วรรณคดี ที่เกิ ดจากความคิ ดทางอารมณ์ สะเทื อนใจของ
ผูแ้ ต่งที่มี่จุดมุ่งหมายเพื่อประเทืองอารมณ์ เพื่อความบันเทิงเป็ นหลัก มุ่งแสดงออกทางวรรณศิลป์
เช่ น วรรณคดี นิราศเกื อบทุกเรื่ อง วรรณคดี นิทานไม่ได้มุ่งให้ความรู ้ หรื อคติสอนใจโดยตรง เช่ น
พระอภัยมณี เป็ นต้น
2.2 วรรณคดีประยุกต์ หมายถึงวรรณคดี ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นเป็ นหลัก ไม่ได้มุ่งเพื่อ
ประเทื องอารมณ์ หรื อเป็ นเพื่ อความบัน เทิ ง โดยตรง แม้ว่า สิ่ ง เหล่ า นี้ จะมี อ ยู่ก็ เป็ นไปเพื่ อเสริ ม
จุดมุ่งหมายหลักของวรรณคดีเรื่ องนั้น ซึ่ งมุ่งแต่งโดยมีจุดมุ่งหมายจาเพาะเจาะจงในทางหนึ่ งเป็ น
หลัก เช่น สั่งสอนให้เกิดความศรัทธา อันได้แก่วรรณคดี ทางศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น ร่ ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก มหาชาติคาหลวง พระมาลัยคาหลวง พระปฐมสมโพธิ กถา ไตรภูมิพระร่ วง
3. แยกตามเนื้อหา แบ่งได้5 ประเภท คือ
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3.1 วรรณคดีนิราศ ได้แก่ วรรณคดีที่พรรณนาการเดินทางประกอบความอาลัยรัก
ของกวีที่มีต่อคนรักซึ่ งตนละทิ้งไว้ โดยใช้โวหานิ ราศ และการเล่นคา เล่นอักษร ประกอบการ
พรรณนาความในใจและความรู ้สึกนึ กคิดอย่างมีวรรณศิลป์ เช่ น นิ ราศอิเหนา นิ ราศหริ ภุญไชย
นิราศภูเขาทอง
3.2 วรรณคดี เฉลิ มพระเกี ยรติ มักมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ โดยมี เนื้ อเรื่ อง
เกี่ ยวกับการเฉลิ มพระเกี ยรติกษัตริ ย ์ หรื อสรรเสริ ญบุ คคลที่ มีคุณงามความดี ให้แก่ ประเทศชาติ
เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย
3.3 วรรณคดี ก ารละครหรื อนาฏวรรณคดี คือวรรณคดี จาพวกที่เป็ นบทละครใช้
สาหรั บแสดงละคร วรรณคดี ประเภทนี้ มีมากเพราะละครไทยมีมากชนิ ด แบ่งเป็ นละครนอกกับ
ละครใน ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง ละครร้อง และละครพูด
3.4 วรรณคดี เ กี่ ย วกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี คื อ วรรณคดี ที่ มุ่ ง พรรณนาถึ ง
พิธีกรรมหรื อประเพณี โดยตรง
3.5 วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา เป็ นวรรณคดีที่แสดงหลักธรรมคาสอนคติทางศาสนา
ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับศาสดาและแสดงประวัติศาสดา
4. แยกตามหลักฐาน แบ่งวรรณคดีออกเป็ น2 ประเภท คือ
4.1 วรรณคดีมุขปาฐะ หมายถึ งวรรณคดี ที่มิได้บนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่
ใช้วธิ ี จดจาต่อ ๆ กันมา ใช้เล่าหรื อขับขานโดยปากเปล่าทานองนิทาน นิยายพื้นเมือง เป็ นเรื่ องที่เร้า
ให้ผูฟ้ ั งเกิ ดอารมณ์ สะเทือนใจ วรรณคดี เหล่ านี้ เมื่ อได้รับความนิ ยมสื บต่อกันมาเป็ นเวลานานก็
มักจะมีกวีแต่งเพิ่มเติมให้เด่นขึ้น
4.2 วรรณคดีลายลักษณ์อกั ษร คือ วรรณคดีที่ เขียนบันทึกไว้เป็ นตัวหนังสื อ เช่ น
ศิลาจารึ กหรื อวรรณคดีศาสนาในสมัยโบราณที่จารึ กบนใบลาน ในสมัยต่อมานิ ยมเขียนไว้ในสมุด
ข่อยหรื อที่เรี ยกสมุดไทย และเมื่อมีการพิมพ์แล้วก็จะมีการพิมพ์เป็ นเล่มวรรณคดีลายลักษณ์อกั ษรที่
เก่าที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐานได้แก่ ศิลาจารึ กหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคาแหง
5. แยกตามความคิดหรื ออารมณ์ของกวีเป็ นหลัก แบ่งวรรณคดีออกเป็ น 2 ประเภท
5.1 วรรณคดี ที่แสดงความในใจผูแ้ ต่ง คือถ่ ายทอดความรู ้ สึกหรื อแนวคิดของกวี
ออกมาโดยตรง อาจเป็ นสิ่ งที่แสดงความคิดทางปรัชญา
5.2 วรรณคดี ที่ผแู ้ ต่งวางตัวเป็ นกลาง คือวรรณคดี ที่ผแู ้ ต่งไม่ได้แสดงอารมรณ์ ของ
ตัวตนโดยตรง
6. แยกตามลักษณะ แบ่งวรรณคดีออกเป็ น2 ประเภทคือ
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6.1 วรรณคดีทวั่ ไป หมายถึง งานเขียนทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นงานเขียนลงบนวัสดุชนิ ด
ใด แม้แต่เสาหิ นหรื อฐานพระพุทธรู ปที่จารึ กบนฝาผนังหรื อเสาหิ น
6.2 วรรณคดีชนิดมีวรรณศิลป์ ซึ่ งมีลกั ษณะที่สาคัญที่สุดคือ ความสะเทือนอารมณ์
เพราะเขียนขึ้นอย่างมีศิลปะ ทาให้ผอู ้ ่านเกิ ดอารมณ์ และจินตนาการคล้อยตามได้ เป็ นวรรณคดี ที่
เรี ยบเรี ยงถ้อยคาให้เป็ นข้อความที่สละสลวย งดงามจับใจผูอ้ ่าน มีความสมดุลมีเอกภาพเป็ นสิ่ งที่มี
แบบแผนซึ่ งเคยมีผกู ้ าหนดไว้และได้ดดั แปลงให้เหมาะสมยิง่ ๆ ขึ้นจนเกิดเป็ นกฎเกณฑ์
กัลยา สหชาติโกสี ยแ์ ละคณะ (2554, 4-5) อธิ บายเกี่ยวกับประเภทของวรรณคดีได้ดงั นี้
ในพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งวรรณคดี สโมสร เมื่ อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 ตาม
ความในพระราชกฤษฎีกา ได้แบ่งวรรณคดี ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1.กวีนิพนธ์ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
2.ละครไทย คือ เรื่ องที่แต่งเป็ นกลอนแปด มีกาหนดหน้าพาทย์
3.นิทาน คือ เรื่ องราวอันผูกขึ้น และแต่งเป็ นร้อยแก้ว
4.ละครพูด คือ เรื่ องราวที่เขียนขึ้นสาหรับใช้แสดงบนเวที
5.อธิบาย คือ แสดงด้วยศิลปวิทยาหรื อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถา้ นาหนังสื อที่มีอยูม่ า
แบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ก็จะได้ 3 ประเภท ดังนี้
1) ร้ อยแก้ว คือ การเขียนข้อความหรื อเรื่ องราวที่ไม่กาหนดคณะของคาและไม่
บังคับสัมผัส สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1.1) บันเทิงคดี เช่น นิทาน นวนิยาย เป็ นต้น
1.2) สารคดี เช่น ประวัติศาสตร์
2) ร้อยกรอง คือ บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคาเชื่ อมโยงกัน โดยมี ฉันท
ลักษณ์ หรื อตาราต่ าง ๆ ที่ ก าหนดข้อบังคับไว้ เช่ น มี เอก โท เป็ นต้น ร้ อยกรองสามารถแบ่ ง
รู ปแบบออกได้หลายรู ปแบบ เช่น คาฉันท์ คากลอน คาโคลง คากาพย์ ร่ ายยาว เป็ นต้น
3) บทละคร คือเรื่ องที่แต่งขึ้นสาหรับใช้แสดงบนเวที อาจจะเป็ นบทร้อยแก้วหรื อ
บทร้อยกรองเป็ นละครแบบดั้งเดิมของไทย หรื อที่ได้รับอิทธิ พลจากตะวันตกนิ ยมใช้เป็ นบทละคร
พูด
เตือนใจ พิทกั ษานุรัตน์ (2542, 15-17)จาแนกประเภทของวรรณคดีไทยให้เป็ นหมวดหมู่
ดังนี้
การจาแนกประเภทของวรรณคดี ไ ทยนั้นนิ ยมทากันในหลายแบบแล้วแต่ ว่าผูจ้ าแนก
ประเภทจะยึดสิ่ งใดเป็ นหลักในการจาแนกที่นิยมกันทัว่ ไป ได้แก่
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1. แบ่ ง ตามจุ ดมุ่ ง หมายในการแต่ ง การแบ่ งประเภทของวรรณคดี ตามจุ ดมุ่ งหมาย
ในการแต่งจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 วรรณคดี บริ สุทธิ์ คือ วรรณคดี ที่เป็ นงานศิลปะโดยไม่ได้มุ่งหวังให้วรรณคดี
เกิดประโยชน์ประการใดแก่ผอู ้ ่านโดยเฉพาะนอกจากจะให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจร่ วมกับกวี มุ่งใน
ด้านความบันเทิงและการแสดงออกทางวรรณศิลป์ ของผูแ้ ต่งเท่านั้น กล่าวอย่างง่ายๆ คือ วรรณคดี
ชนิดแท้ๆ นัน่ เอง ได้แก่ วรรณคดีนิราศเกือบทุกเรื่ องหรื อพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ เป็ นต้น
1.2 วรรณคดี ประยุกต์ คือ วรรณคดี ที่มีจุดมุ่งหมายในการแต่งประการใดประการ
หนึ่ งผูแ้ ต่งจะแต่งโดยไม่ได้มุ่งความบันเทิงโดยตรงแต่มุ่งประโยชน์อย่างอื่น เช่ น สั่งสอนให้เกิ ด
ความศรัทธา สดุดีผกู ้ ล้า บันทึกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ สั่งสอนหรื อเพื่อใช้ในการแสดง
วรรณคดี ประเภทนี้ ผอู ้ ่านอาจได้รับความบันเทิงเป็ นสิ่ งเสริ มด้วย เช่ น วรรณคดี สุภาษิต วรรณคดี
ศาสนาและคาสอน วรรณคดีประวัติศาสตร์ ต่าง ๆ เป็ นต้น
2. แบ่งตามประวัติของหนังสื อ การแบ่งประเภทของวรรณคดีตามประวัติของหนังสื อ
จะแบ่งออกได้เป็ น2 ประเภท คือ
2.1วรรณคดี มุขปาฐะ คือ วรรณคดี ที่ไม่ได้มีการบันทึ กไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแต่
เป็ นวรรณคดีที่จดจาต่อๆ กันมา โดยการเล่าหรื อขับขานปากเปล่า เช่น บทเห่กล่อมเพลงกล่อมเด็ก
2.2วรรณคดี มุ ข ปาฐะ คื อ วรรณคดี จารึ ก ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรมี หลัก ฐานเป็ น
ตัวหนังสื อ โดยในระยะแรกอาจบันทึกบนหลักศิลา ขีดเขียนบนใบลาน สมุดข่อยและพิมพ์เป็ นเล่ม
อย่างในปั จจุบนั
3. แบ่งตามเนื้ อหา การแบ่งตามเนื้ อหานั้นแบ่งได้หลายประเภท แล้วแต่การจัดกลุ่ ม
เนื้ อหาของวรรณคดี ซึ่ งอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น เอมอร ชิ ตตะโสภณ (2539, 16) จัดแบ่ง
ไว้เป็ น 5 ประเภท คือ
3.1 วรรณคดี ศาสนา มี เนื้ อหาสาระเชิ งห้ามมิ ให้กระทาสิ่ งที่ ไม่ดีงาม แนะนาเป็ น
แนวทางแห่ งชี วิตเป็ นศี ลธรรม จริ ยธรรม ปฏิ บตั ิ ธรรมและให้ค วามรู ้ ด้านชี วประวัติ พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และภาษาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ และวิทยาแขนงอื่น ๆ
3.2 วรรณคดี คาสอน มี เนื้ อหาสาระที่ มุ่งจะสั่งที่ ควรสอนศาสตร์ ดา้ นใดด้านหนึ่ ง
เช่ น ศิ ล ปะ จริ ย ศาสตร์ ปรั ช ญา เป็ นต้น หรื อ ให้ ข ้อ คิ ด ปฏิ บ ัติ แ ก่ ค นในสั ง คมไทยขณะนั้น
ซึ่ งบางครั้งอาจประยุกต์มาใช้ให้เหมาะสมกับปั จจุบนั สมัยได้ดว้ ย
3.3 วรรณคดีนิทาน-นิยาย วรรณคดีประเภทนี้ เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นมิใช่เรื่ องจริ ง โดย
เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ ยวกับความรัก การผจญภัย และความซื่ อสัตย์ จงรักภักดีต่อเจ้าขุนมูลนาย ฯลฯ
เน้นรสแห่งความบันเทิง บางครั้งคงแนวความคิดในเชิงสามัญสัจธรรม
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3.4 บันทึกความทรงจาหรื อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องราวที่ประสงค์จะ
จดบันทึ กไว้เป็ นหลักฐาน เช่ น เหตุ การณ์ เด่ นทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรมเรื่ องราวของกษัตริ ย ์
ได้แก่ ศิลาจารึ ก นางนพมาศ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
3.5วรรณคดีแสดงอารมณ์ เป็ นงานเขียนที่เกิดจากความรู ้สึก และอารมณ์สะเทือนใจ
ของผูเ้ ขียน ได้แก่ เพลงยาว บทเห่ และนิ ราศ ได้แก่ นิ ราศหริ ภุญไชย ทวาทศมาศ กาสรวลศรี
ปราชญ์ เป็ นต้น
รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์ (2524, 19) จัดประเภทของวรรณคดีตามเนื้อหาไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1) วรรณคดีศาสนา เช่น พระมาลัยคาหลวงนันโทปนันสู ตรคาหลวง มหาชาติ
คาหลวง ไตรภูมิพระร่ วง กามนิต ฯลฯ
2) วรรณคดีการแสดง ได้แก่ บทละคร บทพากย์โขน บทพากย์หนัง บทเสภา
บทมโหรี เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน ฯลฯ
3) วรรณคดี นิราศ เช่ น กาสรวลโคลงดั้น ทวาทศมาส นิ ราศนริ นทร์ นิ ราศ
พระยาตรัง นิราศนครวัด ฯลฯ
4) วรรณคดี ประวัติศ าสตร์ เช่ น ลิ ลิตยวนพ่าย ลิ ลิตตะเลงพ่า ย สามก๊ ก
ราชาธิราช ฯลฯ
5) วรรณคดีประเภทนิ ทาน เช่น พระอภัยมณี คากลอน นิ ทานพื้นบ้านต่าง ๆ
เป็ นต้น
4. แบ่งตามชนิดคาประพันธ์
รื่ นฤทัย สัจจพันธ์ (2523, 20) กล่ าวถึ งการแบ่งประเภทของวรรณคดี ตามชนิ ด
คาประพันธ์ ซึ่ งเป็ นการแบ่งตามหลักวิชาที่ใช้ศึกษากันโดยทัว่ ไปมี 3 ประเภท คือ
4.1. ร้อยแก้ว วรรณคดีร้อยแก้วแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทย่อย คือ
4.1.1 สารคดี คือหนังสื อที่ มีจุดมุ่งหมายให้ความรู ้ ข้อเท็จจริ ง เป็ นประการ
สาคัญ และยังให้ความเพลิ ดเพลิ นแก่ผูอ้ ่านด้วยกลวิธีการเรี ยบเรี ยงที่เร้ าความสนใจและสานวน
ภาษาชวนอ่าน
4.1.2 บันเทิ ง คดี คื อ เรื่ อ งเล่ า ที่ มุ่ ง ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น แก้ผูอ้ ่ า นเป็ นส าคัญ
แต่หากว่าผูอ้ ่านจะได้ขอ้ คิด คติธรรมอันทาให้เข้าใจชีวติ และสังคมมากขึ้น
4.2. ร้ อยกรอง วรรณคดีประเภทร้ อยกรองของไทย แบ่งออกเป็ นประเภทย่อยๆ
อีกหลายวิธี เช่น
4.2.1แบ่งตามชนิดของคาประพันธ์ ได้แก่ กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
ร่ าย
ลิลิต กลบท เป็ นต้น
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4.2.2 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการแต่ง ได้แก่
1) เพลงยาว
2) นิราศ
3) บทแสดง
4) บทร้อง
5) บทสุ ภาษิต
6) บทเล่าเรื่ อง
7) บทประกอบพิธีกรรม
4.3. บทละคร บทละครเป็ นรู ปแบบการแต่งวรรณกรรมอย่างหนึ่ ง โดยทัว่ ไปเป็ น
การแต่งเพื่อใช้ในการแสดง แต่ก็มีบทละครอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้แต่งขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะใช้ใน
การแสดงโดยเฉพาะ หากแต่เพื่อรักษารู ปแบบการแต่งตามธรรมเนี ยมนิ ยมที่มีมาแต่โบราณละคร
ของไทยมี 2 ประเภท คือ
4.3.1 ละครราแบบดาเนิ นไทยเดิ ม ได้แ ก่ บทละครที่ ดาเนิ นเรื่ องด้วยศิ ล ปะ
การร่ ายรา ได้แก่ ละครนอก ละครใน ละครชาตรี และโขน บทละครที่รู้จกั กัน ได้แก่ รามเกียรติ์
อิเหนา สังข์ทอง เป็ นต้น
4.3.2 ละครที่ดดั แปลงมาจากละครตะวันตก มี 3 ประเภท คือ
1) ละครร้อง คือละครที่ใช้ศิลปะของการขับร้องเพื่อดาเนินเรื่ อง
2)
ละครพูด เป็ นละครที่ ด าเนิ นเรื่ องด้วยบทเจรจาของบทละคร
ไม่มีดนตรี ไม่มีการขับร้อง ท่วงทีแสดงเป็ นไปตามธรรมชาติ
3) ละครสังคีต เป็ นละครที่มีวิธีการดาเนินเรื่ องด้วยการพูดและบทร้องที่
มีความสาคัญทัดเทียมกัน
จากแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า วรรณคดี ไ ทยเป็ นงานเขี ย นที่ ดี แ ละได้รั บ
ยกย่ อ งว่ า มี คุ ณ ค่ า ทางด้า นวรรณศิ ล ป์ การศึ ก ษาประเภทของวรรณคดี น้ ั น มี ก ารจ าแนกได้
หลายหลากประเภท โดยใช้เกณฑ์ในการจาแนกได้แตกต่างกัน เช่ น การยึดลักษณะการแต่งเป็ น
หลัก การแยกตามลักษณะคาประพันธ์ แยกตามประโยชน์ของเนื้ อหา แยกตามหลักฐานที่ปรากฏ
แยกตามความคิ ดและอารมณ์ ข องกวี แยกตามลัก ษณะและอารมณ์ ข องกวี แยกตามลัก ษณะ
วรรณคดี แยกตามจุดมุ่งหมายในการแต่งและแยกตามชนิ ดคาประพันธ์ เป็ นต้น การศึกษาประเภท
ในวรรณคดีน้ นั ผูศ้ ึกษาจะต้องศึกษาเนื้ออย่างละเอียด ทั้งนี้วรรณคดีเรื่ องเดียวอาจจะเป็ นวรรณคดีได้
หลายประเภทก็ได้
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วรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี
จุดมุ่งหมายในการแต่ ง
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรงสันนิ ษฐานว่าสุ นทรภู่คิดแต่ง
หนังสื อขึ้นเพื่อเลี้ยงตัวในเวลาติดคุกพระพุทธศาสนา และคงจะแต่งทีละเล่มสองเล่มเรื่ อยมาเพราะ
เป็ นหนังสื อเล่มยาว ต่อมาสุ นทรภู่ไปพึ่งพระบารมีของพระองค์เจ้าลักษณานุ คุณ (พระเจ้าลูกยาเธอ
ในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว) พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหนังสื อเรื่ องพระอภัยมณี
จึงมี รับสั่งให้แต่งถวายอี ก สุ นทรภู่จึงแต่งเรื่ องพระอภัยมณี อีกตอนหนึ่ ง แต่ไปค้างอยู่เพียงใดไม่
ปรากฏเพราะสุ นทรภู่พ่ ึงพระบารมีพระองค์เจ้าลักษณานุ คุณอยูไ่ ด้ประมาณ พ.ศ. 2375 พระองค์เจ้า
ลักษณานุ คุณสิ้ นพระชนม์และต่อมากรมหมื่นอัปสรสุ ดาเทพ (พระพี่นางของพระองค์เจ้าลักษณา
นุ คุณพระเจ้าลู กยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงพระเมตตาสุ นทรภู่มากอี ก
พระองค์ห นึ่ ง เหตุ ที่ ท รงอุ ป การะสุ น ทรภู่ น้ ัน กล่ า วกัน ว่า หนัง สื อ เรื่ อ งพระอภัย มณี เ ป็ นที่ พ อ
พระหฤทัย ทรงเห็ น ว่ า เรื่ อ งแต่ ง ไว้ย งั ค้า งอยู่ จึ ง มี รั บ สั่ ง ให้ แ ต่ ง ถวายต่ อ ไป สุ น ทรภู่ แ ต่ ง เรื่ อ ง
พระอภัยมณี มาได้ 49 เล่มสมุดไทยจะจบเรื่ องในตอนพระอภัยมณี ออกบวช แต่กรมหมื่นอัปสรสุ ดา
เทพมีรับสั่งให้แต่งต่อไปอีก ด้วยเหตุน้ ีสุนทรภู่จึงต้องคิดเรื่ องพระอภัยมณี (สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2513, 38)
จากข้อ ความดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เรื่ องพระอภัย มณี สุ นทรภู่ แ ต่ ง ขึ้ นโดยมี
จุดมุ่งหมายในการแต่งอยู่ 2 ประการคือ 1) แต่งเพื่อขายหาเลี้ ยงชี พตนในยามที่ตกทุกข์ได้ยาก 2)
แต่งถวายเจ้านายที่อุปการะ ได้แก่ พระองค์เจ้าลักษณานุ คุณ และพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นอัปสร
สุ ดาเทพ ส่ วนตอนใดจะแต่งเพื่อเลี้ยงชีพ หรื อตอนใดแต่งเพื่อถวายเจ้านายนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชดั
ระยะเวลาในการแต่ ง
การศึกษาวรรณคดีน้ นั หากเราจะสื บค้นให้รู้ เวลาในการเขียนเรื่ องของกวีคนใดคนหนึ่ ง
โดย เฉพาะเรื่ องที่เป็ นนิยายย่อมเป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะทาให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องวรรณคดีเรื่ อง
นั้น ๆ ได้อ ย่า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง และยัง ท าให้เ ห็ น ความคิ ดอ่ า นของสั ง คมในขณะนั้นด้วย เพราะ
ตามปกติกวีหรื อนักปราชญ์ยอ่ มอดไม่ได้ที่จะนาพฤติการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งแวดล้อมตนอยูม่ าใส่ ไว้ในบท
ประพันธ์ของตน (เปลื้อง ณ นคร, 2506, 502)
จันทร์ จิรายุวฒั น์ รัชนี (2499, 147-149) กล่าวว่า “ในระหว่างที่สุนทรภู่ติดคุกในรัชกาล
ที่ 2 ได้เริ่ มแต่งนิ ทานคากลอนเรื่ องพระอภัยมณี นบั ตั้งแต่ตน้ เรื่ อง ส่ วนเรื่ องตั้งแต่เกาะแก้วพิสดาร
เป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้นในรัชกาลที่ 3 ระหว่างบวช”
เปลื้อง ณ นคร (2506, 602) กล่าวว่า “การสันนิ ษฐานเวลาแต่งนี้ ไม่มีทางอื่นนอกจาก
อนุ มานได้จากข้อความต่าง ๆ ในนิ พนธ์ของสุ นทรภู่ ถึ งแม้จะมีคาบอกเล่าของผูม้ ีอายุที่ได้ฟังต่อ ๆ
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กันมา เช่นว่าเรื่ องพระอภัยมณี น้ ี กรมสมเด็จพระปรมานุ ชิตชิ โนรส ทรงชักชวนให้สุนทรภู่แต่งก็หา
หลักฐานอื่นมาสนับสนุ นไม่ได้ นิ พนธ์ ของสุ นทรภู่ที่กล่ าวถึ งเรื่ องพระอภัยมณี ในบทเห่ กบั เรื่ อง
ราพันพิลาป ในเรื่ องราพันพิลาปได้ออกชื่อพระอภัยมณี ไว้สองสามแห่ งพอจะสรุ ปได้วา่ สุ นทรภู่คง
จะแต่งเรื่ องพระอภัยมณี ในปี พ.ศ. 2371”
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรงสันนิ ษฐานว่า สุ นทรภู่น่าจะ
แต่งเรื่ องพระอภัยมณี เมื่อคราวจาคุกในรัชกาลที่ 2 เหตุดว้ ยเมื่อสุ นทรภู่ได้เป็ นขุนสุ นทรโวหารแล้ว
ครั้ งหนึ่ งกาลังเมาสุ ราไปหามารดา มารดาว่ากล่าวกลับทาร้ ายมารดา จึ งถูกรั บสั่งให้เอาตัวไปไว้
ในคุก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2513, 18)
ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ (อ้างถึงใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, 2513,
18) ได้กล่าวแย้งพระมติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพว่า “เข้าใจว่าคง
จะแต่งหนังสื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งขายเป็ นอาชีพ แต่คงไม่ใช่เรื่ องพระอภัยมณี เพราะเรื่ องพระอภัยมณี
นั้นเข้าใจว่าสุ นทรภู่เริ่ มแต่งในรัชกาลที่ 3”
สรุ ปได้วา่ ระยะเวลาในการแต่งเรื่ องพระอภัยมณี ยงั มีขอ้ ถกเถียงกันถึงเวลาที่แน่นอนใน
การแต่งอยูห่ ลายกระแส แต่พอจะสรุ ปได้วา่ สุ นทรภู่เริ่ มแต่งเรื่ องพระอภัยมณี ตอนต้นๆ รัชกาลที่ 2
แต่เรื่ องส่ วนใหญ่แต่งต่อในสมัยรัชกาลที่ 3 และแต่งจบตอนพระอภัยมณี ออกบวชในสมัยรัชกาลที่
4 ส่ วนจะแต่งตอนไหนระยะใดไม่มีหลักฐานปรากฏ
ทีม่ าของเรื่องพระอภัยมณี
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งที่ ม าของพระอภัย มณี ส ามารถสรุ ป สาระส าคัญเกี่ ย วกับ ที่ ม าของ
วรรณคดี
ประจักษ์ ประภาพิทยากร (2529, 49) กล่าวว่า “สุ นทรภู่เริ่ มแต่งพระอภัยมณี เมื่อครั้ง
ต้องโทษในรัชกาลที่ 2 เพราะดื่มสุ ราแล้วทะเลาะกับญาติผใู ้ หญ่ สุ นทรภู่จึงแต่งเรื่ องพระอภัยมณี ข้ ึน
เพื่ อ ต้อ งการขายเอาเงิ น แล้ว ยัง มี ความประสงค์ ที่ จ ะหวัง ในพระมหากรุ ณาธิ คุณ พระราชทาน
อภัย โทษจึ ง ให้ ต ัว เองและใช้ ชื่ อ หนั ง สื อ ว่ า “พระอภัย มณี ” มี ค าว่ า “อภัย ” ก็ เ พราะต้อ งการ
พระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัยเรื่ องนี้ จะจริ งหรื อเท็จอย่างไรไม่ทราบได้
เป็ นเรื่ องเล่ามาไม่ทราบแหล่งที่มา”
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เป็ นจริ งได้เพราะท่านผูร้ ู ้ส่วนมากลงความเห็นว่า สุ นทร
ภู่แต่ งพระอภัย มณี ในคุ ก ดัง นั้นเมื่ อสุ นทรภู่แต่ งพระอภัย มณี ในคุ กใหม่ ๆ นั้นคงจะยังไม่ไ ด้รับ
พระราชทานอภัยโทษทันที
ส่ วน เจือ สตะเวทิน (2501, 114) กล่าวว่า “สุ นทรภู่ต้ งั ชื่ อเรื่ องพระอภัยมณี จากเหตุที่
สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรสทรงให้อภัยสุ นทรภู่คือ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส
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ทรงถือว่า สุ นทรภู่เป็ นกวีเมื่อจะเข้าเฝ้ าพระองค์เมื่อใดก็ทรงอนุ ญาตเสมอ สุ นทรภู่จึงให้ชื่อผลงานนี้
ว่า พระอภัยมณี ”
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ (อ้างใน ทศพร วงศ์รัตน์, 2550, 3)
กล่าวว่า “เรื่ องพระอภัยมณี สุ นทรภู่ต้ งั ใจแต่งโดยประณี ตทั้งตัวเรื่ อง ถ้อยคาและสานวนส่ วนตัว
เรื่ องนั้นพยายามตรวจตราหาเรื่ องราวที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อต่าง ๆ บ้าง เรื่ องที่รู้โดยผูอ้ ื่นบอกเล่า
บ้าง เอามาตริ ตรองเลือกคัดประดิ ษฐ์แต่งต่อ ประกอบกับความคิดของสุ นทรภู่เอง เช่น เรื่ องอาหรับ
ราตรี ซึ่ งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพบนั้น มีหลายแห่ งเป็ นต้นว่า ที่สุนทรภู่คิดให้พระอภัยมณี
ชานาญในการเป่ าปี่ ซึ่ งแปลกใจจากวีรบุ รุษในหนังสื อเรื่ องอื่ น ๆ นั้น ก็มี เค้า มูล อยู่ใ นหนัง สื อ
พงศาวดารจีนเรื่ องไซ่ฮนั่ ” และ “ที่สุนทรภู่แต่งหนังสื อเรื่ องพระอภัยมณี ท่านบอกไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็ นเรื่ องแต่งเล่นคือ มิได้มีประสงค์ที่จะให้ใครเชื่อว่าเป็ นความจริ งอย่างในพงศาวดาร”
สรุ ป ได้ว่า สุ น ทรภู่ น่ า จะสร้ า งงานจากความรู ้ ท างประวัติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งในสมุ ด ภาพ
ไตรภูมิ เหตุ การณ์ บา้ นเมือง และคนแวดล้อมส่ วนใหญ่ในกรุ งเทพฯ ในสมัยนั้นตลอดจนความรู ้
รอบตัวของตนมาแต่งเป็ นเรื่ องพระอภัยมณี
เรื่องย่อพระอภัยมณี
พระอภัยมณี กบั ศรี สุวรรณเป็ นโอรสของท้าวสุ ทศั น์เจ้าเมืองรัตนา พระอภัยมณี ไปเรี ยน
เป่ าปี่ ศรี สุวรรณเรี ยนกระบี่กระบอง ท้าวสุ ทศั น์โกรธมากที่ไปเรี ยนวิชาไม่สมศักดิ์ศรี ของกษัตริ ยจ์ ึง
ไล่ออกจากบ้านเมือง ทั้งสองจึงรอนแรมมาพบพราหมณ์สามคนในป่ า พระอภัยมณี เป่ าปี่ จนทุกคน
หลับสนิ ท นางผีเสื้ อสมุทรได้ยินเสี ยงปี่ ของพระอภัยมณี จึงตามเสี ยงมาพบก็นึกรักจึงอุม้ พระอภัย
มณี เข้าไปอยูด่ ว้ ยในถ้ า จนกระทัง่ มีบุตรชื่อ สิ นสมุทร สิ นสมุทรมีร่างกายเป็ นมนุษย์แต่มีนยั น์ตาเป็ น
สี แดงและมีเขี้ยวเหมือนยักษ์ นางผีเสื่ อสมุทรได้ขงั พระอภัยมณี และสิ นสมุทรไว้ในถ้ าส่ วนตนเอง
เป็ นฝ่ ายหาอาหารมาเลี้ยง
วันหนึ่งขณะที่นางผีเสื้ อสมุทรออกไปหาอาหาร สิ นสมุทรซึ่ งมีพละกาลังมหาศาลได้ผลัก
ก้อนหิ นที่ปิดปากถ้ าหนีออกไปเที่ยว แล้วจับเงือกมาให้พ่อดู เหงือกขอชี วิตโดยจะพาสองพ่อลูกหนี
ไปเกาะแก้วพิสดารซึ่ งเป็ นที่พานักของโยคี วันต่อมาพระอภัยมณี ออกอุบายให้นางผีเสื้ อสมุทรขึ้น
ไปบนภู เขา แล้วสองพ่อลู ก ก็ขี่ หลัง เหงื อกสองผัวเมี ยโดยมี เหงื อกลู ก สาวชื่ อ นางสุ วรรณมัจฉา
ติดตามมาด้วย เมื่อถึงเกาะแก้วพิสดารนางผีเสื้ อสมุทรก็ตามมาทันจึงจับเหงือกผัวเมียกิน
นาง
ผีเสื้ อสมุทรไม่สามารถเข้าใกล้เกาะแก้วพิสดารได้ดว้ ยเพราะฤทธิ์ อาคมของโยคีคุม้ ครองอยู่ นาง
สุ วรรณมัจฉาต้องหลบหลี กนางผีเสื้ อสมุทรไปอยูท่ ี่แอ่งน้ าในถ้ าบนเกาะและได้อยู่กินกับ พระ
อภัยมณี จนมีบุตรชื่อสุ ดสาคร
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เมื่อศรี สุวรรณและพราหมณ์ ท้ งั สามฟื้ นจากมนต์วิเศษไม่พบพระอภัยมณี จึงออกติดตาม
หาจนถึ ง เมื อ งรมจัก รซึ่ งก าลัง มี ศึ ก ศรี สุ ว รรณอาสารบจนชนะศึ ก จึ ง ได้อ ภิ เ ษกกับ นางเกษรา
ราชธิดาของเจ้าเมืองรมจักรจนมีธิดาชื่อ นางอรุ ณรัศมี เจ้าเมื องผลึกและพระธิ ดาชื่อนางสุ วรรณมาลี
ซึ่ งเป็ นคู่หมั้นของอุ ศเรนโอรสเจ้าเมื องลังกาออกเที่ยวทะเลถูกพายุพดั ไปติ ดอยู่เกาะแก้วพิสดาร
หลังพายุสงบพระอภัยมณี และสิ นสมุทรจึงขอโดยสารเรื อกลับเมืองด้วย เมื่อนางผีเสื้ อสมุทรรู ้ข่าวจึง
ออกติดตามและบันดาลให้เกิดพายุจนเรื อแตก เจ้าเมืองผลึกตาย
สิ นสมุ ท รและนางสุ ว รรณมาลี หนี ไ ปทางหนึ่ ง พระอภัย มณี หนี ไ ปทางหนึ่ ง ในที่ สุ ด
พระอภัยมณี จึงจาใจเป่ าปี่ ให้นางผีเสื้ อสมุ ทรอกแตกตายและร่ างกลายเป็ นหิ น สิ นสมุ ทรพานาง
สุ วรรณมาลี หนี ไปอาศัยอยู่เกาะแห่ งหนึ่ ง มีเรื อโจรฝรั่งมาพบเข้าจึงรับคนทั้งสองไปด้วย วันหนึ่ ง
นายโจรจะเข้ามาปลุ ก ปล้ านางสุ วรรณมาลี สิ นสมุ ทรจึ ง ฆ่านายโจรแล้วคุ มเรื อโจรสลัดเดิ นทาง
ต่อไปจนถึ งเมืองรมจักรได้พบกับพระเจ้าอาศรี สุวรรณจึงช่วยกันออกติดตามหาพระอภัยมณี โดยมี
นางอรุ ณรัศมีคอยติดตามไป
ฝ่ ายอุศเรนรู ้ข่าวเรื่ องคู่หมั้นเรื อแตกก็จดั เรื อออกตามหาระหว่างทางก็รับพระอภัยมณี ลง
เรื อไปด้วยตนมาพบกับเรื อของสิ นสมุทร พระอภัยมณี ให้สินสมุทรคืนนางสุ วรรณมาลีให้เพราะเห็น
แก่บุญคุณของอุศเรนที่เคยช่วยเหลือตน สิ นสมุทรไม่ยอมเพราะอยากได้นางสุ วรรณมาลีเป็ นแม่ จึง
รบกัน สิ นสมุทรจับอุศเรนได้แต่พระอภัยมณี ขอชี วิตอุศเรนไว้ สิ นสมุทรจึงปล่อยอุศเรนกลับเมือง
ลังกา
นางมณฑาดี ใจมากที่นางสุ วรรณมาลี ธิดารอดตายกลับมาจึงอภิเษกนางสุ วรรณมาลี กบั
พระอภัยมณี มีธิดาฝาแฝดชื่อ สร้อยสุ วรรณและจันทร์ สุดา อุศเรนเมื่อได้ข่าวพระอภัยมณี กบั สุ วรรณ
มาลีก็โกรธแค้นมากจึงจัดทัพออกไปรบเมืองผลึก ในระหว่างสงครามเจ้าเมืองลังกาบิดาของอุศเรน
เสี ยชีวติ ในสนามรบอุศเรนแค้นจนอกแตกตาย นางละเวงน้องสาวของอุศเรนได้ข้ ึนครองเมืองแทน
นางละเวงให้ช่างวาดรู ปนางแล้วใส่ ยาเสน่ห์ลงไปในรู ปวาดแล้วให้ฑูตถือหนังสื อไปตามเมืองต่าง ๆ
พร้ อมทั้งประกาศว่า ผูใ้ ดที่สามารถฆ่าพระอภัยมณี ได้จะอภิ เษกสมรสกับนางและได้ครองเมื อง
ลังกาพระอภัยมณี จบั ข้าศึกแล้วยึดรู ปนางมาได้ เวทมนตร์ ในรู ปนั้นทาให้พระอภัยมณี หลงใหลจึงล้ม
กล่าวถึง สุ ดสาครโอรสของพระอภัยมณี กบั นางสุ วรรณมัจฉา สุ ดสาครเป็ นเด็กแข็งแกร่ ง
มีพลังมหาศาลและได้ศึ กษาศิลปะวิทยาต่าง ๆ จากโยคีจนแกร่ งกล้า เมื่อสุ ดสาครอายุครบ 3 ขวบ
โยคี ได้เสกหวายวิเศษและสอนให้ไปจับม้ามังกร สุ ดสาครสามารถจับได้ โยคีจึงเล่ าเรื่ องพ่อและ
บวชเป็ นโยคีนอ้ ย ขี่มา้ มังกรและถือไม้เท่ากายสิ ทธิ์ ออกติดตามหาพ่อ สุ ดสาครต้องผจญภัยกับภูมิผี
ปี ศาจมากมาย แต่ก็สามารถต่อสู ้ได้จนพบชี เปลื อยเฒ่าเจ้าเล่ ห์หลอกผลักสุ ดสาครจนตกเหวและ
ขโมยไม้เท้ากายสิ ทธิ์ ไป โยคีช่วยสุ ดสาครขึ้นจากเหว ก่อนสอนว่า อย่าได้ไว้ใจใครง่าย ๆ ม้ามังกร
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สุ ดสาครมายังเมืองการะเวกพบชี เปลือยนอนหลับอยู่จึงแย่งไม้เท้ากายสิ ทธิ์ กลับคืน ทหารเมืองกา
ระเวกจับตัวชีเปลือยนาไปให้พระสุ ริโยทัยเจ้าเมืองการะเวก แต่สุดสาครขอชี วิตชี เปลือยไว้เจ้าเมือง
การะเวกนึ กรักสุ ดสาครจึงเลี้ยงไว้เป็ นบุตรอีกคนหนึ่ ง สุ ดสาครจึงเป็ นเพื่อนเล่นกับธิ ดาและโอรส
เจ้าเมืองการะเวก คือ เสาวคนธ์กบั หัสไชยเป็ นเวลาถึง 10 ปี
เมื่อสุ ดสาครอายุได้ 13ปี จึงกราบลาพระสุ ริโยทัยเพื่อออกตามหาพ่อ เสาวคนธ์และหัส
ไชยขอตามไปด้วย เมื่อทั้งสามเดินทางไปถึงเมืองผลึกพบกองทัพล้อมเมืองอยู่ สุ ดสาครจึงส่ งข่าว
เข้าไปในเมื อง นางสุ วรรณมาลี จึงขอให้สุดสาครช่ วยกันศึ กไว้ก่อนระหว่างรอสิ นสมุ ทรและศรี
สุ วรรณยกทัพมาช่วย ส่ วนพระอภัยมณี ก็ป่วยยังไม่ได้สติเพราะลุ่มหลงรู ปนางละเวง สิ นสมุทรเห็น
ปิ่ นกับแหวนของสุ ดสาครจึงรู ้ ว่าเป็ นอนุ ชาซึ่ งเกิ ดจากนางสุ วรรณมัจฉา สิ นสมุทรเข้าไปขโมยรู ป
นางละเวงมาทาลาย พระอภัยมณี จึงฟื้ นคืนสติ
ศรี สุ ว รรณ สิ น สมุ ท ร สุ ดสาครช่ วยพระอภัย มณี แต่ พ่า ยต่ อกรุ ง ลัง กา สุ ดสาครจึ ง พา
เสาวคนธ์และหัสไชยกลับกรุ งการะเวก พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ และสิ นสมุทรยกทัพไปรบเมือง
ลังกาต่อ นางละเวงวัณฬารู ้ ข่าวจึงสร้างเมืองเตรี ยมรับศึกริ มทะเล นางมีตราราหู ประจาตัวจึงทาให้
เสี ยงปี่ ของพระอภัยมณี ไม่สามารถทาร้ายนางได้ นางเขียนสาส์ นถึงพระอภัยมณี ให้ออกมารบกันตัว
ต่อตัว เพื่อไม่ให้เสี ยไพร่ พล แต่พระอภัยมณี กลับเกี้ยวพาราสี นาง นางจึงเขียนสาส์ นใส่ ยาเสน่ห์ให้
ทหารนาไปให้พระอภัยมณี พระอภัยมณี ตอ้ งยาสั่งจึ งหลงใหลถู กจับตัวเข้ากรุ งลังกา นางละเวง
วัณฬาให้พี่เลี้ยงยัว่ ยวน ศรี สุวรรณและสิ นสมุทร สามกษัตริ ยห์ ลงเสน่ ห์สาวเมืองลังกาไม่คิดกลับ
เมื อง พราหมณ์ ท้ งั สามซึ่ ง ติ ด ตามมาจึ ง แจ้ง ข่ า วให้น างสุ วรรณมาลี ท ราบ นางสุ วรรณมาลี และ
พระธิ ดาแฝดรี บจัดทัพไปตามเมืองลังกา พร้อมทั้งแจ้งให้นางเกษราและสุ ดสาครทราบ นางเกษรา
นางอรุ ณรัศมี ท้าวทศวงศ์ สุ ดสาคร และหัสไชยจัดทัพตามไปช่วยรบ สุ ดสาครหลงเสน่ห์สาวลังกา
ในนั้นอีกคน เสาวคนธ์และอาจารย์ทิศาปาโมกข์จึงตามไปช่วย
สังฆราชยุให้นางละเวงใช้อุบายหลอกล่อให้กษัตริ ยแ์ ละเจ้าชายต่าง ๆ รบกับวงศ์ญาติของ
ตนเอง อาจารย์จากทิศาปาโมกข์จึงทาพิธีบูชาโยคี ที่เกาะแก้วพิสดารขอให้มาช่ วย โยคี เทศนาสั่ง
สอนกษัตริ ยแ์ ละไพร่ พลให้ยดึ มัน่ ในธรรมและละตัณหาต่าง ๆ ทุกคนต่างเข้าใจกัน นางละเวงพาทุก
คนชมเมืองและไปดูเพชรพลอย ซึ่ งออกดอกสวยงาม เสาวคนธ์ขอโคตรเพชรเมืองลังกา นางละเวงก็
ยกให้เป็ นเหตุให้สังฆราชโกรธมากเพราะเป็ นเพชรคู่เมืองลังกา เสาวคนธ์นาไปฝั งไว้ในภูเขานอก
เมืองการะเวก
พอหลังจากที่ศึกสงบพระอภัยมณี จดั งานอภิเษกสมรสระหว่างสิ นสมุทรกับนางอรุ ณรัศมี
สุ ดสาครกับเสาวคนธ์ แต่เสาวคนธ์ หนี ไปบวชเป็ นชี ชื่อ อัศนี เพราะแค้นที่สุดสาครไปหลงเสน่ ห์

35
สาวลังกา พระอัคนีเดินทางไปถึงเมืองวาหุ โลมวิสัยเจ้าเมืองยกเมืองให้ครอง สุ ดสาครตามมาพบจึง
อยูด่ ว้ ยกันที่เมืองวาหุ โลมวิสัย
ต่อมานางละเวงคลอดบุตรชื่อ มังคลา พี่เลี้ยงทั้งหลายก็คลอดบุตร บุตรศรี สุวรรณชื่ อ วลา
ยุดา บุตรสิ นสมุทรชื่ อ วายุพฒั น์ บุตรสุ ดสาครชื่ อ หัสกัน เมื่อมังคลาอายุได้ 15 ปี นางละเวงวัณฬา
ได้มอบเมืองลังกาให้ปกครอง สังฆราชยุให้นางละเวงวัณฬาขอโคตรเพขรคืนแต่นางละเวงวัณฬา
ไม่ยอม สังฆราชจึงยุมงั คลาให้จดั การปกครองใหม่ โดยตั้งวลายุดาเป็ นอุปราชฝ่ ายหน้าวายุพฒั น์
และหัสกันเป็ นอุปราชซ้ายขวา
เจ้ากรุ งรัตนาสิ้ นพระชนม์ ลูกหลานพากันไปปลงศพ มังคลาเห็นเป็ นโอกาสดี จึงจัดทัพ
ยกไปเมืองการะเวกแย่งเอาโคตรเพชรคืนมาและจับชาวเมืองมาด้วยนับพันคน พระสุ ริโยทัยจึงแจ้ง
ไปยังเมืองผลึกหัสไชยทราบข่าวจึงกลับเมืองการะเวก
มังคลาให้ฝังโคตรเพชรไว้ที่เมืองลังกา นางละเวงรู ้ เรื่ องราวก็เขียนจดหมายไปห้ามแต่
มังคลาไม่เชื่อกลับให้วลายุดายกทัพไปรมจักร จับท้าวทศวงศ์และมเหสี ไปให้วายุพฒั น์กบั หัสกันไป
เมืองผลึ กจับนางสุ วรรณมาลี และธิ ดาแฝดไปขังไว้ที่ด่านดงตาล หัสไชย เสาวคนธ์และสุ ดสาครรู้
เรื่ องข่าวต่างก็ยกทัพมารบ นางละเวงเห็นว่ามังคลาทาเกินกว่าเหตุจึงไปเชิ ญกษัตริ ยท์ ้ งั หลายที่ถูกจับ
มาที่ วังลังกา
พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ นสมุทรจัดการพระศพท้าวสุ ทศั น์เสร็ จก็รีบเดิ นทางมายังกรุ ง
ลังกาจึงเกิดศึกระหว่างรุ่ นพ่อกับรุ่ นลูก ในที่สุดทัพมังคลาก็แตกมังคลาหนี ไปได้ พระอภัยมณี จบั ว
ลายุดากับวายุพฒั น์ได้ รอนางละเวงตัดสิ น แต่มีผวู ้ ิเศษสามคนมาช่ วยให้หนี ไป เสร็ จศึกแล้วพระ
อภัยมณี ถามหัสไชยว่าต้องการสิ่ งใด หัสไชยตอบว่าต้องการสร้อยสุ วรรณ จันทร์ สุดาพระอภัยมณี
จึงตกลงยกนางทั้งสองให้หสั ไชย พระอภัยมณี นางสุ วรรณมาลี และนางละเวงพากันออกบวช สิ น
สมุทรครองเมืองผลึก สุ ดสาครครองเมืองลังกา หัสไชยครองเมืองการะเวก ศรี สุวรรณกลับไปครอง
เมืองรมจักร ทั้งหมดจึงมึความสงบสุ ขตั้งแต่น้ นั มา (สุ วรรณา เกรี ยงไกรเพ็ชร, 2549, 17)
คุณค่ าแห่ งวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี
เรื่ องพระอภัยมณี น้ นั จัดเป็ นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่
6 ว่าเป็ นยอดของวรรณคดีประเภทนิ ทานคากลอน คุ ณค่าของวรรณคดีของสุ นทรภู่น้ นั พอจะกล่าว
กว้าง ๆ ได้ 3 ประการ คือ คุ ณค่าทางด้านความงามของรู ปแบบ คุ ณค่าทางด้านความรู ้ และคุ ณค่า
ทางด้านความคิด
1. คุณค่าความงามของรู ปแบบ
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1.1 คาที่เลือกสรรใช้ สุ นทรภู่ชอบใช้คาที่เข้าใจง่าย หรื อคาธรรมดา ๆ ที่ชาวบ้านใช้
กันแต่คาที่ท่านใช้น้ นั ก็มิใช่ คาพื้น ๆ หากแต่เป็ นคาที่สุนทรภู่เลื อกสรรแล้วว่ามีความหมายเข้มข้น
ลึกซึ้ งสะเทือนอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น ในตอนที่พระอภัยมณี จบั อุศเรนได้ ดังนี้
จึงสุนทรอ่ อนหวำนชำญฉลำด
เมื่อแรกเริ่ มเดิมก็ได้ เป็ นไมตรี
มำขัดข้ องหมองหมำงเพรำะนำงหนึ่ง
อันวิสัยในพิภพแม้ นรบกัน

เรำเหมือนญำติกันดอกน้ องอย่ ำหมองศรี
เจ้ ำกับพี่เล่ ำก็รักกันนำนครั น
จนได้ ถึงรบสู้เป็ นคู่ขนั
ก็หมำยมัน่ จะใคร่ ได้ ชัยชนะ
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

1.2 เสี ยงเสนาะ บทร้ อยกรองของสุ นทรภู่มีเสี ยงเสนาะดุ จเสี ยงของดนตรี ที่เป็ น
เช่นนี้ ก็เพราะเพียบพร้อมด้วยสัมผัส ลีลาจังหวะ การเลียนเสี ยงธรรมชาติและการเล่นคาสัมผัสลีลา
จังหวะ สุ นทรภู่เล่นทั้งเสี ยงสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ รวมทั้งจัดช่ วงจังหวะอย่างเหมาะเจาะ
จึงทาให้บทร้อยกรองของท่านมีความไพเราะมาก เช่น
หนำวนำ้ ค้ ำงพร่ ำงพรมจะห่ มเสื ้อ
ถึงลมว่ ำวหนำวยิ่งจะผิงไฟ
แม้ มีค่ ูชูชิดสนิทนุ่ม
หอมบุปผำมำลัยไม่ ยงั่ ยืน
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

พออุ่นเนือ้ นอนสนิทพิสมัย
แต่ หนำวใจจำกลั้นทุกวันคื น
เหมือนห่ อหุ้มผ้ ำทิพย์ สักสิ บผืน
ไม่ ชูชื่นเช่ นรสพจนมำน

การเลี ย นเสี ย งธรรมชาติ สุ น ทรภู่ ส ามารถสอดใส่ ค าที่ มี เ สี ย งเลี ย นธรรมชาติ ไ ว้ใ น
บทร้ อยกรองของท่านได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผอู ้ ่านเข้าถึ งการพรรณนาในตอนนั้น ๆ มากยิ่งขึ้ น
เช่น
ต้ อยตะริ ดติดตี่เจ้ ำพี่เอ๋ ย
แอ้ อีแอ่ สร้ อยฟ้ ำสุมำลัย

จะละเลยเร่ ร่อนไปนอนไหน
แม้ นเด็ดได้ แล้ วไม่ ร้ำงไม่ ห่ำงเชย
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)
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การเล่นคา สุ นทรภูเ่ ล่นคาในบทร้อยกรองของท่านหลายแบบทั้งซ้ าคา ซ้ าความและซ้ า
อักษรซึ่ งทาให้เกิดเสี ยงเสนาะและความหมายลึกซึ้ ง เช่น
หนึ่งผู้ร้ ู อักษรกำพย์ กลอนกล่ ำว
รู้ กฎหมำยฝ่ ำยขุนนำงฝ่ ำยข้ ำงใน
รู้ ตั้งค่ ำยหลำยชั้นป้ องกันศึก
รู้ แปลควำมตำมภำษำทั้งปวง

เรี ยบเรี ยงรำวเรื่ องควำมตำมวิสัย
รู้ พิชัยสงครำมตำมกระทรวง
รู้ ตืน้ ลึกและคะเนทะเลหลวง
รู้ ล่อลวงรำวีให้ มีชัย
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

1.3 ความหมายลึ กซึ้ งกิ นใจ สุ นทรภู่มีกลวิธีการแต่งบทร้ อยกรองที่ สามารถทาให้
ผูอ้ ่านเกิ ดความรู ้สึกซาบซึ้ งประทับใจ หรื อเกิดอารมณ์ความรู ้สึก ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะหลาย
ประการ เช่ น การใช้ก วี โวหาร การสร้ า งภาพพจน์ การเสนอความคิ ดอัน แยบคายการสะท้อ น
ความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ เป็ นต้น
การใช้กวีโวหาร มีท้ งั การใช้อุปมาอุปไมย การใช้สัญลักษณ์และการกล่าวเกินจริ ง ดังนี้
ม้ วยดินสิ ้นฟ้ ำมหำสมุทร
แม้ เกิดในใต้ หล้ ำสุธำธำร
แม้ เนือ้ เย็นเป็ นห้ วงมหรรณพ
แม้ เป็ นบัวตัวพี่เป็ นภุมรำ

ไม่ สิ้นสุดควำมรั กสมัครสมำน
ขอพบพำนพิศวำสไม่ คลำดคลำ
พี่ขอพบศรี สวัสดิ์เป็ นมัจฉำ
เชยผกำโกสุมปทุมทอง
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

การสร้างภาพพจน์ สุ นทรภู่ใช้ท้ งั วิธีพรรณนาอย่างตรงไปตรงมาและให้เห็นนาฏการดังนี้
ยิ่งปั่ นป่ วนรวนเรเสน่ ห์รัก
อุดตลุดผุดทะลึ่งขึน้ ตึงดัง
ชุลมุนหมุนกลมดังลมพัด
กลับกระโดดลงนำ้ เสี ยงตำ้ โครม
ครั้ งถึงแท่ นแผ่ นผำศิลำลำด
ค่ อยวำงองค์ ลงบนเตียงเคียงประคอง

สุดจะหักวิญญำเหมือนบ้ ำหลัง
โดดกำลังโลดโผนโจนกระโจม
กอดกระหวัดอุ้มองค์ พระทรงโฉม
กระทุ่มโถมถีบดำไปถำ้ ทอง
แสนสวำทเปรมปรี ด์ิไม่ มีสอง
ทำกระหยิ่มยิม้ ย่ องด้ วยยินดี
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)
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การเสนอความคิด สุ นทรภู่เสนอความคิดที่แยบคาย แปลกใหม่และแสดงภูมิปัญญาของ
ท่านไว้ในบทร้อยกรองเกือบตลอดเวลา ดังจะยกตัวอย่างเช่น
เหมือนอิเหนำเผำเมืองเรื่ องยังมี
มเหสี ขีห้ ึ งเหมือนหนึ่งเสื อ
กำรนินทำกำเลเหมือนเทนำ้
อันเป็ นหญิงชิ งคู่เขำชูชื่น

เรำยังดีกว่ ำอิเหนำสักเท่ ำใด
จะฉี กเนือ้ น้ องกินเหมือนชิ ้นหมู
เหมือนชอกชำ้ เหมือนเอำมีดลงขีดหิ น
เหมือนกลำ้ กลืนของสำลักมักสะอึก
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

การสะท้อนความรู ้สึกและการสร้างบรรยากาศ การที่สุนทรภู่แต่งกลอนจากความรู ้สึกที่
แท้จริ งนั้นได้สะเทือนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
ว่ ำจำกเรื อนเหมือนนกที่จำกรั ง
ถึงยำมคำ่ ยำ่ ฆ้ องจะร้ องไห้
โอ้ ยำมดึกดำวเคลื่อนเดือนก็คล้ อย

ให้ คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
อยู่ข้ำงหลังก็จะแลชะแง้ คอย
ร่ำพิไรรั ญจวนหวนละห้ อย
นำ้ ค้ ำงย้ อยเย็นฉำ่ ในอัมพร
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

1.4 ความงามของเนื้อหา
วรรณกรรมของสุ นทรภู่มีเนื้ อหาที่ ชวนให้น่าติดตาม เนื่ องจากท่านมีศิลปะในการ
สร้างเรื่ อง วรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี มีความงามด้านเนื้อหาดังนี้ คือ
1) จุ ดสาคัญของเรื่ อง เรื่ องพระอภัยมณี มีจุดสาคัญอยู่ที่ กิ เลส ตัณหาของคน
สุ นทรภู่ตอ้ งการแสดงปรั ชญาทางพุทธศาสนาที่ว่า กิ เลส ตัณหา อันได้แก่ ความอยากมี อยากเป็ น
ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น และความทะยานอยากในกามคุ ณทั้งห้าเหล่านี้ เป็ นสาเหตุแห่ งความ
ทุกข์และความยุ่งยากทั้งมวล เมื่อมนุ ษย์สามารถดับกิ เลสตัณหาลงเสี ยได้แล้ว ความสุ ขความสงบ
และสันติภาพก็จะกลับคืนมา การที่สุนทรภู่นาพุทธปรัชญามาเป็ นจุดสาคัญของเรื่ องเช่ นนี้ นับว่า
ตรงกับความรู ้สึกนึ กคิดของชาวพุทธทั้งมวล เท่ากับเป็ นการย้ าพุทธภาษิตที่วา่ “ความสุ ขอื่นใดที่ยิ่ง
กว่าความสงบเป็ นไม่มี” นั้นอย่างหนักแน่น
2) โครงเรื่ องและการดาเนินเรื่ อง พระอภัยมณี มีโครงเรื่ องและการดาเนินเรื่ องที่
แปลกใหม่และน่าสนใจกว่านิ ทานเรื่ องก่อน ๆ กล่าวคือ แทนที่จะดาเนิ นเรื่ องแบบ “จักรๆ วงศ์ ๆ”
สุ นทรภู่ก็กาหนดเค้าโครงเรื่ องขึ้นใหม่และดาเนิ นเรื่ องอย่างสร้ างความสนใจอยู่ตลอดเวลา แล้วก็
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ค่อยๆ คลี่คลายเรื่ องไปตามลาดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนเรื่ องจบลงในที่สุด แม้วา่ เนื้ อเรื่ องพระอภัย
มณี จะมี ความยาวมากซึ่ ง ประกอบด้วยโครงเรื่ องย่อย ๆ หลายเรื่ อง แต่ โครงเรื่ องย่อยเหล่ า นี้ ก็ มี
ความหมายต่อโครงเรื่ องใหญ่และมีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างดี
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ องเกี่ยวเนื่องกันประดุจลูกโซ่ จากเรื่ องเล็กไปสู่ เรื่ องใหญ่อย่างมีเอกภาพ
นอกจากนี้ยงั ถือว่าสุ นทรภู่ใช้เหตุประจวบเหมาะได้อย่างดี เพราะมีจุดมุ่งหมายในการใช้อยูท่ ุกตอน
ทั้งนี้เพื่อให้พฤติกรรมของตัวละครสาคัญ ๆ ได้ยตุ ิลงเสี ยหลังจากที่ได้ต่อสู ้กนั อย่างโชกโชน และ
สุ นทรภู่ได้ให้โยคีแสดงธรรมะไว้ในตอนนี้เป็ นการปิ ดเรื่ องอย่างงดงามอีกด้วย
3) ตัวละคร สุ นทรภู่สร้ างตัวละครในเรื่ องพระอภัยมณี ไว้อย่างน่ าสนใจคือ
สามารถวาดตัวละครให้มีลกั ษณะเด่นประจาตัว ซึ่ งแปลกแตกต่างจากนิ ทานเรื่ องอื่น ๆ ไว้วา่ จะเป็ น
ตัวเอกฝ่ ายชาย (พระอภัยมณี สิ นสมุทร สุ ดสาคร) ตัวเอกฝ่ ายหญิง (นางสุ วรรณมาลี นางละเวง นาง
เสาวคนธ์) และตัวละครที่เป็ นอมนุ ษย์ (นางผีเสื้ อ นางเงือก ชี เปลือย) นอกจากนี้ สุนทรภู่ยงั มีความ
ประณี ตในการเชื่ อมโยงตัวละครเหล่านี้ เข้าด้วยกันโดยสัมพันธ์กบั เนื้ อเรื่ องและฉากจึงทาให้เรื่ อง
พระอภัยมณี ได้รับความนิยมจากผูอ้ ่านอย่างยิง่ ตลอดมา
4) ฉาก สุ นทรภู่แต่งเรื่ องพระอภัยมณี อย่างน่าสนใจและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ฉากเป็ นอันมาก ซึ่ งต่างกับนิทานไทยหลายเรื่ องที่เวลาและสถานที่หรื อฉากเกือบจะไม่มีความหมาย
เกี่ยวข้องต่อการดาเนิ นเรื่ องแต่อย่างใดเลย สุ นทรภู่กาหนดให้บา้ นเมืองต่าง ๆ มีสถานที่ต้ งั แน่นอน
การเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจะต้องผ่านสถานที่สาคัญ ๆ อะไรบ้าง และระยะทางจากที่
หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งเป็ นเท่าใดก็ได้บรรยายไว้อย่างถูกต้องแม่นยา จนกระทัง่ มีผเู ้ ขียนแผนที่แสดง
ที่ต้ งั และสภาพภูมิศาสตร์ ของเมื องต่าง ๆ ได้เกื อบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็ นเมื องรั ตนา เมื องรมจักร
เมืองผลึก เมืองการะเวก เมืองลังกา เมืองวาหุ โลม เกาะแก้วพิสดาร เกาะนางผีเสื้ อ เกาะกาวิน ฯลฯ
เช่นนี้ ทาให้เรื่ องพระอภัยมณี มีความสมจริ งมากยิ่งขึ้น ฉากของเรื่ องพระอภัยมณี แปลกแตกต่างไป
จากนิ ทานไทยทัว่ ๆ ไปอีกอย่างหนึ่ งก็คือ แทนที่สุนทรภู่จะใช้ฉากป่ าหรื อฉากบนพื้นดิ น กลับใช้
ทะเลเป็ นฉากสาคัญ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่เกิ ดขึ้นในท้องทะเล ตัวละครสาคัญ ๆ ที่เกิ ดขึ้นที่
ทะเลและเมืองต่าง ๆ ก็ต้ งั อยูใ่ กล้ทะเลหรื อกลางทะเลทั้งสิ้ น เรื อเป็ นพาหนะสาคัญในการไปมาหาสู่
หรื อติดต่อกัน ฉะนั้นการชมธรรมชาติในนิทานเรื่ องนี้จึงแทนที่จะเป็ นชมนมชมไม้ก็กลับกลายเป็ น
ชมปลาชมสมุทรเกือบทั้งสิ้ น
5) จิ นตนาการที่ แปลกใหม่ เรื่ องพระอภัยมณี มี ความแปลกใหม่อีกหลาย
ประการ ซึ่ งถือได้ว่าเกิดจากจินตนาการของสุ นทรภู่ เช่ น ความใหญ่โตมโหฬารของเรื อโจรสุ หรั่ง
สาเภาสะเทินน้ าทะเทินบกของพราหมณ์โมรา ฝนเทียมของพราหมณ์สานน เป็ นต้น
1.5 คุณค่าทางด้านความรู ้
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1) ความรู ้เกี่ยวกับคติชาวบ้าน
ความเชื่ อเรื่ องฤกษ์ยาม เช่นเชื่ อว่าวันสี่ ค่าเป็ นวันดีสาหรับการลาสิ กขาบท และ
เดือนสี่ ข้ ึนสิ บห้าค่าเป็ นฤกษ์ครองเมือง เช่น
ฤกษ์ วนั นีส้ ี่ คำ่ เป็ นอำมฤก
ฝ่ ำยฝรั่ งสังฆรำชพระบำทหลวง
จึงว่ ำเดือนสี่ ฤกษ์ เบิกรำชำ

ใครบวชสึ กสิ ้นวิบัติปัถไหม
ลงเลขดวงลักษณ์ จันทร์ ดูชันษำ
ขึน้ สิ บห้ ำคำ่ นั้นเป็ นวันดี
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

ความเชื่อเรื่ องวัยเบญจเพส สุ นทรภู่กล่าวถึงเคราะห์กรรมของคนวัยนี้ไว้วา่
ชันษำย่ ำงเข้ ำยี่สิบสี่ เศษ
อังคำรเข้ ำเสำร์ ทับแทบยับเยิน

เบญจเพสจึงต้ องตกระหกระเหิ น
ให้ บังเอิญพลัดพระภัสดำ
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

นิ ทานชาวบ้าน ปรากฏอยู่ในตอนพระโยคี ได้เล่ า เรื่ องเมื องจมให้สุ ดสาครฟั ง
ดังนี้
โยคีครู เฒ่ ำจึงเล่ ำเรื่ อง
เพรำะพรำกพระโคดมจึงจมไป
เมื่อแรกล่ มสมเพชพวกมนุษย์
พลไพร่ ไม่ น้อยสักร้ อยล้ ำน

นี่คือเมืองท้ ำวปั กกำภำษำไสย
เห็นแต่ ใบเสมำมำช้ ำนำน
มำม้ วยมุดมรณำหนักหนำหลำน
อดอำหำรหิ วตำยจึงร้ ำยแรง
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

2) ความรู ้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
การแต่งกาย ให้ความรู ้เรื่ องการแต่งกายของกษัตริ ยไ์ ว้ค่อนข้างละเอียดกล่าวถึง
การแต่งกาย เช่น การแต่งกายของสิ นสมุทรเมื่อเดินทางไปเยีย่ มพระอัยกาที่เมืองรัตนา ดังนี้
พลำงมุ่นเกล้ ำเมำลีให้ พี่น้อง
เข็มขัดเพชรเจ็ดกระหรั ดคำดประจำ
ทองพระกรซ้ อนนวมสวมพระหัตถ์

นุ่งยกทองเทพนมดูคมขำ
ลูกปะหลำ่ ลงยำรำชำวดี
เนำวรั ตน์ รำคำค่ ำกรุ งศรี
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สังวำลแววแก้ วเก็จเพชรมณี
ธำมรงค์ ทรงรำยพรำยพระหัตถ์
กรรณเจียกจรซ้ อนกุดั่นกัลเม็ด

ผูกวลีลำยลอยล้ วนพลอยเพชร
แจ่ มจำรั สรุ้ งแววล้ วนแก้ วเก็จ
ใส่ เกือกเพชรเพทำยริ มรำยคลอง
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

พิธีกรรม เช่น ในตอนอภิเษกสุ ดสาครกับนางเสาวคนธ์ ดังนี้
ได้ เวลำฟ้ ำร้ องตีฆ้องฤกษ์
พฤฒำเฒ่ ำเข้ ำเบิกขวัญบำยศรี
บัณเฑำะดังกังวำนขำนดนตรี
พวกโหรตีฆ้องโห่ ก้องโกลำ
ปุโรหิ ตติดแว่ นวิเชี ยรเทียน
จุดเพลิงเวียนวนซ้ ำยไปฝ่ ำยขวำ
โหมพิณพำทย์ ฆำตฆ้ องก้ องโกลำ
แตรฝรั่ งมังค่ ำกลองมลำยู
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)
3) ความรู ้เกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองและสังคม
การละเล่นและมหรสพต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ นตอนสิ นสมุทรแต่งงานกับนางอรุ ณ
รัศมี ดังนี้
ป้ อมโถงโรงโขนเมืองรมจักร
เป็ นอินองค์ ทรงพระยำเอรำวัณ
บทพระลักษณ์ ศักดำป้ องหน้ ำแหงน
อินทรชิ ตฤทธิ รงค์ เอีย้ วองค์ เอียง

ขึน้ เล่ นชักรอกเวียนเหำะเหี ยนหัน
ค่ อยขึน้ คันศรศำสตร์ พรหมำสเมียง
คนพำกษ์ แทนทำชะม้ อยชดช้ อยเสี ยง
วำงศรเปรี ้ยงเสี ยงดังกำลังแรง
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

การปกครองและสงคราม สุ นทรภู่ได้บนั ทึกไว้ในตอนเมืองการะเวกถูกเผาว่า
พอทัพหน้ ำมำถึงวังไม่ ยงั้ หยุด
ขึน้ ฝั่ งจุดเพลิงไหม้ เหมือนใจหำย
ตีกลองศึกครึ กครื ้นปื นประกำย
พังทลำยตึกกว้ ำนเผำบ้ ำนเมือง
พวกทัพหลังคั่งคับช่ วยทัพหน้ ำ
เที่ยวจุดไฟไหม้ หลังคำติดฝำเฝื อง
เสี ยงโผงผำงโพลงพลุ่งไฟรุ่ งเรื อง
ชำวบ้ ำนเมืองวุ่นวิ่งเป็ นสิ งคลี
(สุ นทรภู,่ 2514, 1228)
คุ ณค่าทางด้านแง่ความคิ ดวรรณกรรมเรื่ องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ให้คุณค่า
ทางด้านแง่ความคิดเพราะสุ นทรภู่ได้สอดแทรกข้อคิด ปรัชญา คติชีวิตและธรรมดาธรรมชาติของ
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มนุษย์ไว้เสมอในรู ปของสานวนโวหารและสุ ภาษิต ความคิดเหล่านี้ลว้ นแต่คมคายและเกือบไม่มีขอ้
ใดเลยที่พน้ สมัย ยิ่งไปกว่านั้นข้อคิดบางอย่างของท่านเป็ นชนวนของความคิดที่ผิดแผกแตกต่างกัน
ออกไปอี ก ด้วย ตัวอย่า งเช่ น ข้อคิ ดที่ ว่า “รู ้ อะไรไม่ สู้ รู้วิช า รู ้ รัก ษาตัวรอดเป็ นยอดดี ” ซึ่ งเป็ นที่
วิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่างกว้างขวางตลอดมา ฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมของสุ นทรภู่ นอกจากจะได้
คุณค่าด้านอื่นดังกล่าวมาแล้วยังได้คุณค่าทางด้านส่ งเสริ มพลังความคิดอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น
แล้ วสอนว่ ำอย่ ำไว้ ใจมนุษย์
ถึงเถำวัลย์ พันเกี่ยวที่เลีย้ วลด

มันแสนสุดลึกลำ้ เหลือกำหนด
ก็ไม่ คดเหมือนหนึ่งในนำ้ ใจคน

มนุษย์ นีท้ ี่รักมีสองสถำน
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้ แต่ กำยตน

บิดรมำรดำรั กมักเป็ นผล
เกิดเป็ นคนคิดเห็นจึงเจรจำ
(สุ นทรภู่, 2514, 1228)

จากตัวอย่างที่ ยกมาทั้งหมดนี้ จะเห็ นว่า ข้อคิ ดของสุ นทรภู่นอกจากจะชี้ ความ
เป็ นไปและธรรมชาติของมนุ ษย์แล้วข้อคิดเหล่านี้ ยงั เป็ นสิ่ งที่ช่วยปลอบใจคนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งบาง
ทีสุนทรภู่อาจจะใช้เป็ นเครื่ องปลอบใจตัวท่านเองมาแล้วก็ได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องนับว่าวรรณคดีของ
สุ นทรภู่มี คุณค่าทางด้านความงามของรู ปแบบ คุ ณค่าทางด้านความรู ้ และคุณค่าทางด้านความคิด
ครบทุกประการ (ประทีบวาทิกทินกร, 2553, 119)
แนวคิดด้ านหลักธรรมคาสอน
พระพุทธศาสนามองเห็นว่า มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติ หากธรรมชาติถูกทาลาย
มนุษย์จะไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ เมื่อมนุ ษย์เบียดเบียนธรรมชาติก็เท่ากับมนุ ษย์เบียดเบียนตัวเอง
และเนื่ องจากธรรมชาติคือ ผูล้ ะทิ้งธรรม ก็คือผูล้ ะทิ้งธรรมชาติ เมื่อมนุ ษย์ละทิ้งธรรมคือ ถอยห่ าง
จากธรรมหรื อทาลายธรรมชาติ ธรรมชาติ ย่อมทาลายมนุ ษย์เช่ นกัน หลักธรรมต่า ง ๆ ตลอดจน
หลัก ธรรมเพื่ อเสริ ม ความดี ง ามของชี วิตและสั งคม กล่ า วได้ว่า เป็ นวิช าความรู ้ พ้ื นฐานส าหรั บ
การดารงชีวติ ของมนุษย์ที่แฝงจิตวิทยา หลักการพัฒนาตน ตลอดจนหลักมนุ ษยสัมพันธ์ ซึ่ งมีคุณค่า
ควรแก่ ก ารน าไปประพฤติ ป ฏิ บ ัติเพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิต ของบุ ค คลได้ เพราะเมื่ อ บุ ค คลสามารถ
ควบคุ มพฤติ ก รรมให้เรี ย บร้ อยทั้งกาย วาจา ใจ คื อ รู ้ จกั การครองตนในทางที่ ถูกต้อง เหมาะสม
รวมถึ ง การรู ้ จ ัก ปฏิ บ ัติต นต่ อบุ ค คลอื่ น ๆ ด้วยดี ก็ ย่อมจะส่ ง ผลต่ อสั ง คมด้วย เนื่ องจากการไม่
เบียดเบียนไม่ประพฤติผดิ ทานองคลองธรรมต่อกันก็จะทาให้สังคมสุ ขได้ระดับหนึ่ ง (มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2533, 146)
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ความหมายของหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
หลักธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบตั ิอย่างยิง่ ยวด (บารมี 10) ปฏิปทาอันยวดยิ่ง
คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบตั ิอย่างยิง่ ยวด คือ ความดีที่บาเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุเป้ าหมายอันสู งสุ ด
เช่น ความเป็ นพระพุทธเจ้าและความเป็ นมหาสาวก
พุทธทาสภิกขุ (2506, 8) กล่าวถึง ความหมายของคาว่า ธรรม ไว้วา่ หมายถึง สิ่ งทั้งปวง
ไม่ยกเว้นสิ่ งใดหมดและถือว่าทุกสิ่ งเป็ นธรรมชาติ ไม่วา่ สิ่ งที่เป็ นธรรมดาหรื อผิดธรรมดา ที่มีเหตุ
ปั จ จัย ปรุ ง แต่ ง หรื อ ไม่ มี เ หตุ ปั จ จัย ปรุ ง แต่ ง ก็ ต าม ที่ ห มุ นเวี ย นเปลี่ ย นแปลงหรื อ ไม่ ห มุ น เวี ย น
เปลี่ยนแปลงก็ตาม ความหมายว่า ทั้งหมดนับตั้งแต่สิ่งที่ไม่มีค่าลงไปจนถึงสิ่ งที่มีค่า จนกระทัง่ ความ
นึ กคิด การกระทาจนกระทัง่ ผลของการกระทาที่มีมรรคผลนิ พพานเป็ นที่สุด เหล่านี้ เรี ยกว่า ธรรม
คาเดียวเท่านั้นและเสมอกันหมด
ชูชีพ ปุญญานุภาพ (2537, 66) กล่าวว่า พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู ้จกั พึ่งตนเองใน
การประกอบคุณงามความดี ในการยกระดับชี วิตของตนให้สูงขึ้นและด้วยหลักธรรมหรื อหลักการ
ที่วา่ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ ซึ่ งเรี ยกว่า กฎแห่งกรรม ทาให้ชาวต่างชาติหนั มานิยมนับถือมากขึ้น
เพ็ญศรี กาญจโนมัย (2529, 122-125) แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่วา่ พุทธศาสนาประยุกต์
สามารถแก้ไขปั ญหาสัง คมได้ด้วยการใช้หลักธรรมทั้งในการแก้ไขปั ญหาด้า นเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง ด้านคุณภาพชีวติ ตลอดจนปั ญหาต่าง ๆ ได้
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2539, 68) กล่าวถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะศาสนาประจาชาติวา่ พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาของประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศเป็ น
แกนนาและเป็ นรากฐานสาคัญของวัฒนธรรมไทยเป็ นศูนย์รวมจิตใจ ทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่
ชนชาวไทย เป็ นหลัก การที่ ช่ วยดารงรั ก ษาเสรี ภาพในการนับถื อศาสนาเป็ นสถาบันคู่ ช าติ ไ ทย
สอดคล้องกับลักษณะของชาติไทยและเป็ นแหล่งของดีที่มีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยะธรรม
โลก ซึ่ งคุณค่าและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทาให้เป็ นที่นิยมนับถือมิใช่เฉพาะคนไทย
เท่านั้น
ดลพัฒน์ ยศธร (2542, 87) เห็นว่า การที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมนั้น เราต้องเข้าใจกฎของ
ความเปลี่ ยนแปลง เข้าใจกฎของชี วิตว่า สิ่ งต่าง ๆ เปลี่ ยนแปลงไปเป็ นกระแสไม่เที่ยงย่อมเปลี่ ยน
แปรผันไปตามอารมณ์ ได้ทุกเมื่ อ ในขณะที่ มีปัญหาเราต้องควบคุ มสถานการณ์ เมื่ อรู ้ จุดเกิ ดของ
ปั ญหาก็จะแก้ปัญหาได้และทาอะไรให้ดีข้ ึนแต่ตอ้ งไม่ประมาท เพราะสิ่ งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ
เกิ ดความทุกข์ เราหนี ทุกข์ไม่พน้ แต่ทุกข์เป็ นสิ่ งที่เรารู ้ ว่ามันเป็ นทุกข์ การเผชิ ญปั ญหาทาให้ชีวิต
แกร่ งและชี วิตที่ไม่มีปัญหาเลยนั้นเป็ นไปไม่ได้ การที่เราไม่ยึดมัน่ ในตัวตนก็เพื่อทาให้เป็ นคนที่ไม่
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มีความเห็นแก่ตวั เพราะความเห็นแก่ตวั ทาให้เกิดปั ญหา การเข้าใจชี วิตมากขึ้นหรื อเรี ยกว่า ใช้ชีวิต
อย่างผูม้ ีปัญญา ซึ่ งเป็ นชีวติ ที่ประเสริ ฐที่สุด
จากแนวคิ ดที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้นสรุ ป ได้ว่า หลัก ธรรมค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนามี
ความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของคนไทย และสังคมไทยเป็ นอย่างมาก การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมที่ถูกที่
ชอบประกอบด้วยเหตุผล รู ้ และเข้าใจตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งเป็ นการรู ้ และเข้าใจธรรมชาติที่เป็ นอยู่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาชี วิตและสังคมของมนุ ษย์ได้ แต่ตอ้ ง
ท าความเข้า ใจและปฏิ บ ัติ ต นตามอย่ า งแท้จ ริ ง ทั้ง นี้ ย่ อ มขึ้ น อยู่ก ับ ระดับ ความสามารถระดับ
ประโยชน์ที่บุคคลตั้งความประสงค์ไว้
บารมีในพระพุทธศาสนา
ความหมายของคาว่า บารมี นี้ ปรากฏอยู่หลายแห่ ง ทั้งในคัมภีร์อรรถกถาหรื อหนังสื อ
รุ่ นใหม่ที่ท่านผูร้ ู ้ได้แต่งไว้ เช่น พจนานุกรมหรื อหนังสื ออื่นใดที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังนี้
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิ รญาณวงศ์ (2515, 232-235) ทรงอธิ บายว่า บารมี
นั้นพระอาจารย์แสดงว่า พระพุทธเจ้าเมื่ อยังไม่ตรั สรู ้ ยงั เป็ นพระโพธิ สัตว์อยู่ได้ทรงบาเพ็ญพระ
บารมี ม าโดยล าดับ จนในที่ สุ ด ได้บ าเพ็ ญ พระบารมี อ ย่ า งสู ง สุ ด ก็ ไ ด้บ รรลุ ป รมัต ถประโยชน์
ประโยชน์อย่างยิง่ ศัพท์วา่ ปารมี หรื อเรี ยกในภาษาไทยว่า บารมี ท่านว่ามาจากคาศัพท์วา่ “ปรม” ที่
แปลว่าอย่างยิง่ หรื อยิง่ คงมุ่งถึงทางไป หมายความว่า ดาเนินไปในทางดียงิ่ ขึ้นไปโดยลาดับ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (2524, 89-92) ได้ทรงศึ ก ษา
เรื่ อง ทศบารี ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทรงอธิ บายสรุ ปไว้ดงั นี้
1.คาว่า บารมี มาจากคาศัพท์คือ ปรม แปลว่า ผูเ้ ป็ นเลิ ศหรื อภาวะหรื อการกระทาของผู ้
เป็ นเลิ ศ บารมี แปลว่า ความเป็ นเลิ ศ ความเต็ม หรื อความสมบูรณ์ แบบ (Perfection) คุณธรรม 10
ประการ ที่นาไปสู่ ความเป็ นพระพุทธเจ้า ได้แก่
1.1 ทานบารมี
1.2 ศีลบารมี
1.3เนกขัมมบารมี
1.4 ปัญญาบารมี
1.5 วิริยบารมี
1.6 ขันติบารมี
1.7 สัจจบารมี
1.8 อธิษฐานบารมี
1.9 เมตตาบารมี
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1.10 อุเบกขาบารมี
2. บารมี แปลว่า ธิ ดาของพระปรมะ หรื อธิ ดาของผูเ้ ป็ นเลิศ คือ ธิดาของพระพุทธเจ้า
3. บารมี หมายถึง ธรรมมีคุณอย่างยิง่ ซึ่ งแสดงว่า นอกจากท่านทรงเห็นว่า ปารมี
มา
จากคาว่า ปรม แล้ว ยังทรงรับความหมายของคาว่า บารมี ว่าธรรมเครื่ องถึงฝั่ง
4. บารมี แปลว่า คุณสมบัติที่พึงยินดีก่อน กล่าวคือ พึงยินดีในการบาเพ็ญบารมีก่อนแล้ว
จึงบรรลุพระโพธิญาณ
5. บารมี ในพระไตรปิ ฎก หมายถึง บารมีในทิฐธรรม คือ ทรงย้ าธรรมปฏิบตั ิในปั จจุบนั
ไม่ใช่ การสะสมจากอดีต หรื อรอที่จะได้รับผลในอนาคตเป็ นเรื่ องที่ทาในปั จจุบนั ให้ผลในปั จจุบนั
จะสังเกตได้วา่ ข้อธรรมที่จะช่วยให้บรรลุบารมีที่กล่าวในมัชฌิมนิ กายเป็ นธรรมที่ปฏิบตั ิได้ในโลก
นี้ คือ โลกที่สัมผัสได้ดว้ ยอายตนะ โลกที่เห็ นได้ดว้ ยตาในสคารวสู ตร ได้แจกแจงธรรมปฏิ บตั ิถึง
ขั้นตอนที่พระองค์ได้ปฏิบตั ิจนบรรลุพระอนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ
6. บารมี ในคัมภีร์มหานิ เทศ หมายถึ ง ลักษณะภาษาและเนื้ อหาแต่งขึ้ นภายหลังการ
สังคายนาครั้งที่หนึ่ง แต่ได้จดั รวมไว้ในพระไตรปิ ฎก คัมภีร์ได้ใช้คาว่า บารมี ในความว่าเป็ นเลิศใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามขั้นตอนของการปฏิบตั ิ หรื อ สิ่ งที่บุคคลผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีอานาจเต็ม บรรลุบารมีใน
ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ อันเป็ นของพระอริ ยะ
7. บารมีในคัมภีร์อุปทาน พุทธวงศ์แ ละจริ ยาปิ ฏก หมายถึง คุณธรรมหลายอย่างที่พระ
โพธิ สัตว์พึงบาเพ็ญเพื่อนาไปสู่ การบรรลุพระโพธิ ญาณเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรื ออาจกล่าวได้
ว่าเป็ นหนทางไปสู่ ผลสุ ดท้าย คือ พระโพธิ ญาณและหนทางนี้ ไม่ใช่หนทางที่ใครจะปฏิบตั ิก็ได้แต่
เป็ นหนทางเฉพาะพระโพธิสัตว์
8.เมื่อดูตามความลึ กซึ้ งของความหมายของคาว่า บารมี แล้วเห็ นได้ว่า ส่ วนที่กล่ าวถึ ง
บารมีในคัมภีร์อุปทานนั้นมีมาก่อน คัมภีร์พุทธวงศ์รจนาเป็ นอันดับต่อมาและคัมภีร์จริ ยาปิ ฏกเป็ น
อันดับสุ ดท้าย ลักษณะนี้สอดคล้องกับการจัดเรี ยงลาดับคัมภีร์ท้ งั 3ในขุททกนิ กาย กล่าวคือ อุปทาน
จัดเป็ นลาดับที่ 14 พุทธวงศ์ ลาดับที่ 15และจริ ยปิ ฏกลาดับที่ 16 เป็ นลาดับสุ ดท้าย
9. บารมี ในคัมภีร์ปกรณ์พิเศษและอรรถกถา หมายถึง ความเป็ นเลิศ ความเต็มเปี่ ยมหรื อ
คุณสมบัติถึงเกณฑ์สมบูรณ์ แปลว่า สุ ดยอดของคุณธรรมแต่ละเรื่ องและในอรรถกถาซึ่ งกล่าวถึง คา
ว่า บารมี ได้อธิ บายความหมายตามแนวพระสู ตรและคัมภีร์น้ นั คือ ความเป็ นเลิศที่สุดในระดับต่าง ๆ
จึงหมายเฉพาะความรู ้สูงสุ ดหรื อสิ่ งที่เลิศที่สุดคือ การดับอาสวกิเลสถึงนิพพาน
10. บารมี ในคัมภีร์ชาตกัฏฐกถา หมายถึง คัมภีร์หนึ่ งของพระสู ตรในขุททกนิ กาย ชาดก
เป็ นแต่คาถาเรื่ องสั้น ๆ แสดงข้อสอนใจทางธรรมด้านต่าง ๆ ไม่มีเรื่ องราวแสดงที่มาของคาถานั้น ๆ
ทั้งไม่กล่าวถึ งว่าเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับชาติก่อนของพระพุทธเจ้า หรื อกล่าวถึ งการบาเพ็ญบารมีใด ๆ
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ทั้งสิ้ น ต่อมาเมื่อพระพุทธโฆษาจารย์ รจนาชาตกัฏฐกถา ท่านได้เริ่ มอธิ บายด้วยนิ ทานกถาซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอนคือ
10.1ทูเรนิ ทาน เล่าเรื่ องตั้งแต่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญบามีในสมัยพระพุทธเจ้า ทีปังกร
จนจุติจากพระชาติที่เป็ นพระเวสสันดรและบังเกิดเป็ นเทวดาในสวรรค์ช้ นั ดุสิต
10.2อวิทูเรนิทาน แสดงเรื่ องตั้งแต่พระโพธิ สัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกจนกระทัง่ ตรัสรู ้
เป็ นพระพุทธเจ้า
10.3 สันติเกนิทาน เป็ นเรื่ องตรัสรู้จนปริ นิพพาน
11. บารมี ในคัมภีร์พุทธศาสนาในประเทศไทย หมายถึง คุณธรรม 10ประการที่บุคคล
(พระโพธิสัตว์) บาเพ็ญเต็มบริ บูรณ์แล้วจักบรรลุพระโพธิญาณเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, 625) อธิ บายว่า บารมี หมายถึง คุณความดีที่ควรบาเพ็ญมี 10
อย่าง คื อ ทาน ศี ล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คื อ การบวช) ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจุ อธิ ษฐาน
เมตตา อุเบกขา เรี ยกว่า ทศบารมี คุณความดีที่ได้บาเพ็ญมา คุณสมบัติที่ทาให้ยิ่งใหญ่ เช่น บนพระ
บารมี พระบารมีปกเกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี
พระธรรมปิ ฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2546, 239 - 240) ได้กล่าวสรุ ปว่า บารมี ที่องค์สมเด็จ
ทรงให้เราสร้ างให้เต็มก็คือ สร้ างกาลังใจปลูกฝังกาลังใจให้เต็มครบถ้วนบริ บูรณ์ บารมีในขั้นต้น
กระทาด้วยจิตอย่างอ่อนเป็ นขั้นพระบารมี เมื่ อจิตดารงบารมี มีข้ นั กลางได้ เรี ยกว่า พระอุปบารมี
และเมื่อจิตดารงบารมีข้ ึนถึงที่สุดเลย เรี ยกว่า พระปรมัตถบารมี หรื อบารมี 30 ทัศ หรื อมีศพั ท์เรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิ บถ้วน ซึ่ งเป็ นธรรมพิเศษหมวดหนึ่ งมี
ชื่ อว่า พุทธกรณธรรมเป็ นธรรมพิเศษที่กระทาให้ได้เป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระ
โพธิ สัตว์ที่ตอ้ งการจะเป็ นพระพุทธเจ้าต้องบาเพ็ญธรรมหมวดนี้หรื อมีชื่อหนึ่งเรี ยกว่า
โพธิ ปริ
ปาจนธรรม คือ ธรรมสาหรับพระพุทธภูมิหรื อชาวพุทธเราทัว่ ไปเรี ยกว่า พระบารมี หมายถึง ธรรม
ที่นาไปให้ถึงฝั่ง คือ พระนิพพาน
จากความหมายที่อธิ บายมาข้างต้นที่กล่าวถึงบารมี จึงสรุ ปได้วา่ บารมีน้ นั เป็ นคุณธรรมที่
ควรบาเพ็ญ เพื่อข้ามไปสู่ ความหลุ ดพ้นจากโลกี ยวิสัยเป็ นคุ ณธรรมหรื อคุ ณสมบัติของ ผูไ้ ด้
บาเพ็ญความดีมาโดยตลอดและเป็ นระดับชั้นของภูมิธรรมที่มีอยู่ในจิตของบุคคลนั้น ๆ อีกทั้งได้มี
ส่ วนใกล้ชิดกับวิถีชีวติ ของคนไทย อันจะเห็นได้จากความนิยมในศิลปวัฒนธรรมและความคิดเรื่ อง
บารมี ต้ ั งแต่ ส มั ย สุ โขทั ย จนถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ นทร์ ได้ เ ป็ นสองแนวคื อ ความคิ ด ในด้ า น
พระพุทธศาสนาโดยตรง และอิทธิ พลต่อวัฒนธรรม ศรัทธาความเชื่อของคนไทย
หลักธรรมทศบารมี 10 ประการ
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มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ ยวกับทศบารมี หลักธรรม 10 ประการ ไว้หลายท่าน ดังนี้ คาว่า ทศ
บารมี หมายถึ ง การปฏิ บตั ิให้เต็มเมื่อเต็มแล้วก็ตอ้ งเต็มจริ ง ๆ เป็ นอันว่าถ้าบารมีท้ งั 10 ประการนี้
เต็มครบถ้วนบริ บูรณ์ ที่ เรี ยกว่า ปรมัตถบารมี ถ้าหากว่าบารมี ท้ งั 10 ประการนี้ เป็ นปรมัตถบารมี
(คาว่า ปรมัตถบารมี หมายความว่า มีอารมณ์ทรงสู งอย่างยิง่ คาว่า อย่างยิง่ ก็หมายความว่า ไม่เคลื่อน
ไป อารมณ์ ที่มีอาการตรงกันข้ามไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรา) ถ้าทุกสิ่ งทุกอย่างนี้ ครบถ้วนบริ บูรณ์
ทุกท่านก็เป็ นพระอริ ยเจ้าขั้นพระอรหันตผล
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรพระยาวชิรญาณวโรรส (2539, 260) อธิ บายว่า ทศบารมี
หลักธรรม 10 ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิ ษฐาน เมตตา อุเบกขา
พระธรรมกิ ตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช) (2548) อธิ บายสรุ ปว่า บารมี หรื อทศบารมี 10
ประการ ได้แก่ 1) ทาน การให้โดยไม่หวังผล 2) ศีล การรักษาศีลให้เป็ นปกติ 3) เนกขัมมะ การถือ
บวช 4) ปั ญญา ความรู้ 5) วิริยะ ความเพียร 6) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 7) สัจจ ความตั้งใจจริ งเอา
จริ ง จริ งใจ 8) อธิ ษฐาน ความตั้งใจ มัน่ เปลี่ยนแปลง 9) เมตตา ความรักด้วยความปราณี 10) อุเบกขา
ความวางเฉย ไว้ ดังนี้
1. ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปั น การเสี ยสละ การเอื้อเฟื้ อ หรื อีกความหมายหนึ่ งคือ
วัตถุที่พึงให้ ทาน ที่แปลว่า การให้ การแบ่งปั น การเสี ยสละ การเอื้อเฟื้ อ หมายถึ ง การให้ทานด้วย
จิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุ ณ เช่นที่ทาให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็ นต้น บ้างมุ่งเพื่อ
สงเคราะห์ เช่น ที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทัว่ ไปด้วยความกรุ ณาสงสารบ้างมี 2 แบบ คือ
อามิ ส ทาน คื อ การให้วตั ถุ สิ่ ง ของและธรรมทานคื อ การให้ธ รรม ทาน ที่ แ ปลว่า วัต ถุ ที่ พึ ง ให้
ย่อมาจาก ทานวัต ถุ หมายถึ ง สิ่ ง ของส าหรั บ ให้ ส าหรั บ เสี ย สละให้ ผูอ้ ื่ น ได้แก่ สิ่ ง ของที่ ถ วาย
พระ สิ่ งของที่ควรนาไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผมู ้ ีพระคุ ณ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผใู ้ หญ่
เรี ยกว่า ไทยทานบ้าง ไทยธรรมบ้าง มี 10 อย่าง ได้แก่ อาหาร น้ า เครื่ องนุ่งห่ ม ยานพาหนะ มาลัย
และดอกไม้ ของหอม (ธูปเทียน) เครื่ องลูบไล้ (สบู่ เป็ นต้น) ที่นอน ที่อยูอ่ าศัย และประทีป (ไฟหรื อ
ไฟฟ้ า) การให้ทานวัตถุ 10 อย่างนี้ มีผลอานิ สงส์ มากเพราะเป็ นสิ่ งที่ให้ประโยชน์อย่างเดี ยว ไม่มี
โทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผรู ้ ับ การเลือกของที่จะให้บณ
ั ฑิตสรรเสริ ญด้วยจิตใจที่ดีงาม ทานเป็ นบุญอย่าง
หนึ่ งเรี ยกว่า ทานมัย คือ บุญที่เกิดจากการให้เป็ นสังคหวัตถุ คือ เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิตใจกันไว้ได้
และเป็ นบ่อเกิดแห่งบารมีที่เรี ยกว่า ทานบารมี
2. ศีล แปลได้หลายความหมาย ซึ่ งในอรรถกถา นิ ยมให้ความหมายว่า สี ลนะ แล้วให้คา
จากัดความไว้ 2 ประการ คือ
2.1 สมาทาน การสารวมกาย วาจาไว้เรี ยบร้อยดี
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2.2 อุปธารณ รองรั บการทาบุ ญชั้นสู งกว่าศีลขึ้ นไป ได้แก่ รองรั บการรั กษาธุ ดงค์
การเจริ ญสมาธิ การเจริ ญวิปัสสนา
กล่าวโดยสรุ ป ศีล หมายถึง ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจา
ให้เรี ย บร้ อย ข้อปฏิ บ ตั ิ สาหรั บ ควบคุ ม กายและวาจาให้ต้ งั อยู่ใ นความดี ง าม การรั ก ษาปกติ ตาม
ระเบียบวินยั ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏิ บตั ิในการเว้นจากความชัว่ ข้อปฏิ บตั ิใน
การฝึ กหัดกายวาจาให้ดียงิ่ ขึ้น ความสุ จริ ตทางกาย วาจา และอาชีพ และยังมักใช้เป็ นคาเรี ยกอย่างง่าย
สาหรับคาว่า อธิ ศีลสิ กขา ศีลเป็ นเครื่ องเหนี่ ยวรั้งทั้งปวงและปกป้ องตัวเองจากความเสื่ อมทั้งหลาย
และพ้นจากกรรมชัว่ ที่จะกลับมาสนองกับผูท้ ี่ไม่ปฏิ บตั ิในศีล อานิ สงส์ ของการรักษาศีลแต่ละชั้น
ย่อมแตกต่างกันไปอานิ สงส์ จากการักษาศีล คือ ทาให้กาย วาจา ใจ สงบ ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ ื่น ทาให้สามารถที่จะทาให้จิตสงบได้ง่ายในการทาสมาธิ
3. เนกขัมมะ แปลว่า การออก การออกบวช ความไม่มีกามกิ เลส ใช้คาว่า เนกขัมก็มี
เนกขัมมะ หมายถึง การละเหย้าเรื อนออกไปบวชเป็ นพระเป็ นนักบวช การละชี วิตทางโลกไปสู่ ชีวิต
อันบริ สุทธิ์ เป็ นการปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัยไปบาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตัณหา
ปกติ ใ ช้เ รี ย กการออกบวชของนัก บวชทุ ก ประเภทและใช้ ไ ด้ท้ ัง ชายและหญิ ง เนกขัม มะใน
พระพุทธศาสนาจัดเป็ นบารมีอย่างหนึ่งเรี ยกว่า เนกขัมมะบารมี คือ บารมีที่เกิดจากการออกบวช
4. ปั ญญา แปลว่า ความรู ้ทวั่ คือ รู ้ทวั่ ถึงเหตุถึงผล รู ้อย่างชัดเจน รู ้เรื่ องบาปบุญคุณโทษ รู ้
สิ่ งที่ ควรทาควรเว้น เป็ นต้น เป็ นธรรมที่คอยกากับศรัทธา เพื่อให้เชื่ อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้
หลงเชื่ออย่างงมงาย ปั ญญาเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ
4.1 โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรี ยน (สุ ตามยปั ญญา)
4.2 โดยการคิดค้น การตรึ กตรอง (จินฺตามยปัญญา)
4.3 โดยการอบรมจิ ต การเจริ ญ ภาวนา (ภาวนามยปั ญ ญา) ปั ญญาที่ เ ป็ นระดับ
อธิ ปั ญญา คื อ ปั ญญาอย่า งสู ง จัดเป็ นสิ ก ขาข้อ หนึ่ ง ในสิ ก ขา 3 หรื อไตรสิ ก ขา คื อ อธิ ศี ล สิ ก ขา
อธิจิตตสิ กขา อธิปัญญาสิ กขา
5. วิริยะ แปลว่า ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือทา ภาวะของผูก้ ล้าเป็ น
แนวทางให้ดาเนินไปสู่ ความสาเร็ จตามประสงค์ หมายถึง การลงมือปฏิบตั ิลงมือทางานที่ตนชอบที่
ตนรั ก ท าด้วยความพากเพีย รพยายาม ท าด้วยความสนุ ก กล้าหาญ กล้าเผชิ ญกับความทุ ก ข์ย าก
ปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใด ๆ ก็เพียรจากัดปั ดเป่ าไปให้หมดสิ้ นไป
โดยไม่ยอ่ ท้อ ไม่สิ้นหวัง เดินหน้าเรื่ อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายคือ ความสาเร็ จ วิริยะเป็ นเหตุให้
กล้าลงมือทางานและกล้าเผชิ ญปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ขณะทางาน ตรงกันข้ามหากขาดความเพียร
พยายามเสี ยแล้วก็ไม่สามารถบรรลุ เป้ าหมายได้ ดังที่ พระพุทธเจ้าตรั สไว้ว่า คนจะล่ วงทุ กข์ได้ก็

49
เพราะความเพียร วิริยารัมภะ หมายถึ ง การปรารถความเพียร คือ ลงมือทาความเพียรอย่างเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยว วิริยารัมภกถาเป็ นถ้อยคาที่ชกั นาไปให้ปรารภความเพียร (ข้อ 5 ในกถาวัตถุ 10) วิริยะใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนารวมอยูใ่ นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายหมวด เช่น
5.1 อิทธิ บาท4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา) อันเป็ นคุณธรรมที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
แห่งผลที่มุ่งหมาย
5.2 พละ5 (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา) คือ ธรรมอันเป็ นกาลัง
5.3 โพชฌงค์7 (สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปิ ติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) อันเป็ นธรรม
ที่เป็ นองค์แห่งการตรัสรู ้
5.4 บารมี10 (ทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิ ษฐาน เมตตา
อุเบกขา) อันเป็ นปฏิปทาอันยิง่ ยวด คือ ความดีที่บาเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซ่ ึ งจุดหมายอันสู งสุ ด
ในลักษณะของเจตสิ ก (คือ ธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิ ด ธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็ น
นิตย์) วิริยเจตสิ กเป็ นธรรมชาติที่อดทนต่อสู ้กบั ความยากลาบากที่เกี่ ยวกับการงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ ายดี
และไม่ดี มี ความอดทนต่อสู ้กบั ความลาบากเป็ นลักษณะมี ความอุ ดหนุ นธรรมที่เกิ ดพร้ อมกับตน
ไม่ให้ถอยหลัง เป็ นกิ จ มีการไม่ทอ้ ถอยเป็ นผลปรากฏ มีความสลด คือ วังเวควัตถุ 8 เป็ นเหตุใกล้
หรื อมี วิริย ารั ม ภวัตถุ 8 เป็ นเหตุ ใ กล้ จิ ตและเจตสิ กที่ เกิ ดพร้ อมกับวิริย เจตสิ ก นี้ ย่อมมี อุตสาหะ
พากเพียรไม่ทอ้ ถอยเพราะอานาจของวิริยะนัน่ เอง ที่ช่วยอุดหนุ นไว้ ส่ วนการที่วิริยะจะเกิ ดขึ้นได้
นั้นย่อมเกิ ดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุที่มีสังเวควัตถุ 8 (ชาติทุกข์ ชราทุกข์ พยาธิ ทุกข์ (ทุกข์จากความ
ป่ วยไข้) มรณทุกข์ นิรยทุกข์ เปตติทุกข์ อสุ รกายทุกข์ ดิรัจฉานทุกข์ (ทุกข์จากการเกิดในสภาพที่ไม่
ดีต่าง ๆ) หรื อริ ยารัมภวัตถุ 8 (วัตถุอนั เป็ นอารมณ์ ให้เกิ ดการปรารภความเพียร เช่น การงาน การ
เดินทาง สุ ขภาพ อาหาร)
6. ขันติ (ภาษาสันกฤต :กษันติ) หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่วา่ จะถูก
กระทบกระทัง่ ด้วยสิ่ งอันเป็ นที่ พึงปรารถนา หรื อไม่พึงปรารถนาก็ตาม มี ความมัน่ คงหนักแน่ น
เหมือนแผ่นดิน ซึ่ งไม่หวัน่ ไหว ไม่วา่ จะมีคนเทอะไรลงไป ของเสี ย ของหอม ของสกปรกหรื อของ
ดีงามก็ตาม ลักษณะความอดทนที่ถูกต้อง อดทนถอนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความชัว่ ให้ได้อดทนทา
ความดีต่อไป อดทนรักษาใจไว้ไม่ให้เศร้าหมอง ประเภทของความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบ
ได้เป็ น 4 ประเภท คือ
6.1 อดทนต่อความลาบากตรากตราเป็ นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้ า อากาศ
ความหนาว ความร้อน
6.2 อดทนต่อทุ กขเวทนา เป็ นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายหาย
ของเราเอง ความปวด ความเมื่อย
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6.3 ความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็ นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความ
ขัดใจอันเกิดจากคาพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม
6.4 อดทนต่ อ อานาจกิ เ ลส เป็ นการอดทนต่ ออารมณ์ อนั น่ า ใคร่ น่า เพลิ ดเพลิ นใจ
อดทนต่อสิ่ งที่เราอยากทาแต่ไม่สมควรทา
7. สัจจะ คือ ความจริ ง และจะรักษาสัจจะได้น้ นั ต้องพูดจริ ง ทาจริ งและจริ งใจ ยิ่งทาให้
เข้มข้นเท่าใดก็ยิ่งมีบารมีมากเท่านั้น ปั จจุ บนั ว่ากันว่า คนที่ พยายามเข้าใจความจริ ง และคนที่พูด
ความจริ งยัง พอมี อยู่ คนที่ ท าจริ งก็ ย งั พอหาได้ ส่ วนคนที่ จริ ง ใจนั้นหาได้น้อยเต็มที ทั้ง นี้ เพราะ
สัจบารมีของคนในสังคมบกพร่ องไปมากนัน่ เอง
8. อธิ ษฐาน (อ่านว่า อะ-ทิด-ถาน, อะ-ทิด-สะ-ถาน) มีสองความหมายด้วยกัน ได้แก่
ความหมายแรกคือ การตั้งมัน่ หรื อการตัดสิ นใจและความหมายที่สองคือ การตั้งใจหรื อการผูกจิต
อธิ ษฐาน แปลว่า การตั้งมัน่ การตัดสิ นใจ การตั้งความปรารถนา ทัว่ ไป หมายถึ ง การตั้งใจมุ่งผล
อย่างใดอย่างหนึ่ ง การตั้งจิตร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การนึ กปรารถนาสิ่ งที่ตอ้ งการจาก
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เช่ น การตั้งจิตอธิ ษฐานขอพรจากพระ นึ กอธิ ษฐานในใจขอให้เดิ นทางแคล้วคลาด
เป็ นต้น
9. เมตตา ในพระพุทธศาสนา เมตตา เป็ นหนึ่งในพรหมวิหารธรรมหรื อ พรหมวิหาร 4
ซึ่ งประกอบไปด้วย เมตตา กรุ ณา มุทิตา และอุเบกขา โดยเป็ นปั จจัยให้เกิดพรหมวิหารอื่น ลักษณะ
ของเมตตาในวิสุทธิ มรรค สมาธิ นิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลักษณะของเมตตาพรหมวิหารไว้
ว่า เมตตามี อาการประพฤติเกื้ อกูลเป็ นลักษณะ มีการน้อมนาเข้าไปเกื้ อกูลประโยชน์ มีการบาบัด
ความอาฆาตเป็ นปั จจุปัฏฐาน (อาการที่ปรากฏ) มีการเห็ นเป็ นที่ชอบใจ คือ ไม่โกรธเคื อง ไม่ขุ่น
เคือง ในขณะนั้นเป็ นปทัฏฐาน (เหตุใกล้) มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็ นสมบัติ มีความเสน่หา
เป็ นวิบตั ิ ตามอัฐสาลินี อรรถกถา พระธัมมสังคณี ปกรณ์ ทุกนิกเขปกถา เหตุโคจฉกะ
พระบาลี
นิทเทสโทสะได้แสดงลักษณะของเมตตาไว้วา่ เมตตามีชื่อว่า ไมตรี เนื่ องจากเป็ นกิริยาที่สนิ ทสนม
เมตตาเมื่อว่าการเอ็นดูเพราะคอยปกป้ องคุม้ ครอง เมตตามีชื่อว่า ความแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูล
เมตตามีชื่อว่า ความสงสาร เนื่ องจากคอยหวัน่ ไหวตามไปด้วยดังนั้นการที่จะแสดงว่ามีเมตตาต่อ
บุ คคลใดจึ งต้องมี ล ักษณะดังกล่ าว ซึ่ งหากว่าไม่ ใช่ อาการเหล่ านี้ จิ ตขณะนั้นอาจเป็ นโลภะหรื อ
โทสะซึ่ งเป็ นอกุศลจิต ไม่ใช่เมตตา
อานิสงส์ของเมตตาในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เมตตาวรรคที่ 1 เมตตาสู ตรและในอัง
คุตรนิ กาย เอกาทสนิ บาต เมตตาสู ตร ได้สรุ ปอานิ สงส์ ของเมตตาไว้ดงั นี้ ย่อมหลับเป็ นสุ ขย่อมตื่น
เป็ นสุ ข ย่อมไม่ฝันร้ าย (คื อ อกุศลทั้งหลาย) ย่อมเป็ นที่รักแห่ งมนุ ษย์ท้ งั หลาย ย่อมเป็ นที่ รักแห่ ง
อมนุ ษย์ท้ งั หลาย เทวดาย่อมรักษา ไฟ ยาพิษ หรื อศาสตราย่อมไม่กล้ ากราย จิตย่อมตั้งมัน่ โดยเร็ ว
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สี หน้าย่อมผ่องใสเป็ นผูไ้ ม่หลงทากาละเมื่อไม่แทงตลอดคุณที่ยิ่งยอดขึ้นไป (เป็ นพระอรหันต์) ย่อม
เข้าถึงพรหมโลก
การแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาโดยทัว่ ไปจะกล่าวว่าขอสัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงจงเป็ นผูม้ ี
เวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ท้ งั สิ้ นเถิด แต่ในขุทกนิ กายปฏิสัมภิทา
มรรค ยุคนัทธวรรค เมตตากถาได้แสดงไว้ว่า เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ 5
เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ 7 เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ ทิศทั้งหลายด้วยอาการ 10
ซึ่ งในวิสุทธิ มรรคได้แสดงไว้วา่ ผูจ้ ะแผ่เมตตาดังกล่าวได้ตอ้ งบรรลุอปั ปนาสมาธิ แล้วคือ ได้ฌานจิต
แล้ว ดังนั้น ตามอรรถกถาในคัมภีร์วิสุทธิ มรรค ผูย้ งั ไม่บรรลุ ฌานจิตจึงไม่อาจแผ่เมตตาให้สัตว์ท้ งั
ปวงได้แต่สามารถมีเมตตาต่อสัตว์หรื อบุคคลได้
10. อุเบกขา (ภาษาบาลี : อุเปกขา ภาษาสันสกฤต : อุเปกษา) แปลว่า ความวางเฉย ความ
วางใจเป็ นกลาง อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉยแบบวางใจเป็ นกลาง ๆ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้างเพราะ
ชอบ เพราะชัง เพราะหลงและเพราะกลัว เช่น ไม่เสี ยใจเมื่อคนที่ตนรักถึงความวิบตั ิหรื อไม่ดีใจ เมื่อ
ศัตรู ถึ งความวิบตั ิ มิ ใช่ วางเฉยแบบไม่ แยแสหรื อไม่ รู้ไ ม่ช้ ี ท้ งั ๆ ที่ สามารถช่ วยเหลื อได้ เป็ นต้น
ลัก ษณะของผูม้ ี อุ เบกขาคื อ เป็ นคนหนัก แน่ นมี ส ติ เ สมอ ไม่ ดี ใ จ ไม่ เ สี ย ใจจนเกิ น เหตุ เป็ นคน
ยุติธรรม ยึดหลักความเป็ นผูใ้ หญ่ รักษาความเป็ นกลางไว้ได้มนั่ คง ไม่เอนเอียงเข้าข้าง ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยเหตุผลถูกต้องคลองธรรมและเป็ นผูว้ างเฉยได้เมื่อไม่อาจประพฤติเมตตา กรุ ณา หรื อมุทิตาได้
จากการที่ได้กล่าวถึงหลักธรรม 10 ประการ พอสรุ ปได้วา่ บารมีน้ นั หมายถึง การกระทา
ให้เต็ม ให้บริ บูรณ์ ให้ยงิ่ ขึ้นไปถ้าถือเอาความชัดเจน ก็หมายความว่า การปฏิบตั ิที่ถูกต้องท่านไม่ได้
แสดงไว้ถึงธรรมส่ วนชัว่ ที่ตรงกันข้ามแต่เมื่อพิจารณาดูน่าจะเห็นว่าตรงกันข้ามกับส่ วนที่ชวั่ คนทา
ดีที่เรี ยกว่า เป็ นบุญ เป็ นกุศล ผลที่ดีก็ปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุ เมื่อส่ งผลแล้วก็หมดไปแต่ความคุน้ เคย
ในการทาดี หรื อคุ น้ เคยในทางบุ ญทางกุศลยังมี อยู่ไม่สูญหายไปตาม นี่ เป็ นชนิ ดบารมีและได้จดั
บารมีเป็ น 3 ชั้นคือ
1) บารมี เป็ นบารมีในขั้นเต็ม ท่านผูน้ ้ ี จะเก่งเฉพาะทานกับศีล แต่การรักษาศีล
ของบารมีข้ นั ต้นจะไม่ถึงศีล 8 และจะยังไม่พร้อมในการเจริ ญพระกรรมฐาน กาลังใจไม่พอ อาจจะ
ไม่วา่ งพอหรื อเวลาไม่มี
2) อุปบารมี เป็ นบารมีข้ นั กลางพร้ อมที่ทรงฌานโลกี ย ์ ท่านพวกนี้ จะพอใจ
การเจริ ญพระกรรมฐาน และทรงฌานแต่ไม่ถึงขั้นวิปัสสนา ยังไม่พร้ อมที่จะไปและไม่พร้อมที่จะ
ยินดี เรื่ อง พระนิพพานพร้อมอยูแ่ ค่ฌานสมาบัติ
3) ปรมัตถบารมี ในอันดับแรกอาจจะยังไม่มีค วามเข้าใจในเรื่ องนิ พพาน
พอสัมผัสวิปัสสนาฌาณขั้นเล็กน้อย อาศัยบารมีเก่าก็มีความต้องการพระนิพพานจะไปได้หรื อไม่ได้
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ในชาติ น้ ี น้ ัน ไม่ ส าคัญ เพราะการหวัง นิ พ พานจริ ง ๆ ต้องหวัง กันหลายชาติ จนกว่า บารมี ที่ เป็ น
ปรมัตถบารมีจะสมบูรณ์แบบ และเมื่อบาเพ็ญทั้ง 10 บารมีครบ 3 ขั้นนี้ เรี ยกว่า สมตึสบารมี หรื อสม
ติงสบารมี แปลว่า บารมี 30 ถ้วน ทศบารมี เพราะฉะนั้นทศบารมีจึงเป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิใน การ
ดาเนิ นตามวิถีชีวิตให้ถูกตามครรลองของความถูกต้องดี งาม ถ้าบารมีส่งอุดหนุ นก็ย่อมทาให้ การ
ปฏิบตั ิตามหลักธรรมทศบารมีน้ นั ไปในทางที่ดีได้
สรุ ป ได้ว่า ทศชาติ ช าดกเป็ นเรื่ อ งราวของพระพุ ท ธเจ้า ตอนเสวยพระชาติ เ ป็ นพระ
โพธิ สัตว์ 10 ชาติก่อนจะตรัสรู ้สาเร็ จเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติทรงบาเพ็ญ “ทศบารมี”
คือ ทานบารมี จิตพร้อมในการให้ทานเป็ นปกติ ศีลบารมี จิตพร้อมในการทรงศีลเป็ นปกติ เนกขัม
มะบารมี จิตพร้ อมในการถื อบวชเป็ นปกติ ในที่ น้ ี หมายถึ งบวชใจ ปั ญญาบารมี จิตพร้ อมที่ จะใช้
ปัญญาเป็ นเครื่ องประหารอุปาทานให้พงั พินาศไป วิริยะบารมี มีความเพียรในทุกขณะ ควบคุมใจไว้
เสมอ ขันติบารมี มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่ งอันเป็ นปฏิปักษ์ สัจจะบารมี ทรงตัวไว้วา่ เราจะทาจริ ง
ทุ ก อย่างในด้า นของการท าความดี ไม่ มี ค าไม่ จริ ง ส าหรั บ ใจเรา อธิ ษ ฐานบารมี ตั้งใจไว้ใ ห้ตรง
โดยเฉพาะ เมตตาบารมี สร้ างอารมณ์ความดี ไม่เป็ นศัตรู กบั ใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น
อุเบกขาบารมีการวางเฉยในกาย เมื่อมันไม่ทรงตัว
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เนื่ อ งจากงานวิ จ ัย เกี่ ย วกับ วัจ นภาษาค าสอนในวรรณคดี ไ ทยยัง มี ผู้ที่ ส นใจศึ ก ษา
ไม่มาก ผูว้ จิ ยั จึงรวบรวมงานจากบทความและงานวิจยั ที่ใกล้เคียงเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ น การ
วิจยั เรื่ องวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่ องพระอภัยมณี ดังนี้
เสน่ ห์ ทันอินทรอาจ (2552, 34) ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่ องท้าวคาสอน พบว่า
วรรณกรรมเรื่ องท้า วค าสอนมี ลกั ษณะเป็ นชาดกนอกนิ บาตมี จุดมุ่ง หมายเพื่อแนะนาค าสั่ง สอน
บุคคลทัว่ ไปให้ปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี และศีลธรรม และเพื่อให้ความบันเทิง ลักษณะคาประพันธ์
เป็ นโคลงสารที่ใช้อกั ษรไทยภาคกลางและอักษรธรรมอีสาน ด้านเนื้ อหาแก่นเรื่ องได้เสนอหลักใน
การครองเรื อน (ฆราวาสธรรม 4) สอนให้มีความกตัญญูกตเวที ยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี ให้ทาน
รักษาศีล ในด้านวรรณศิลป์ มีการใช้ถอ้ ยคาอย่างมีศิลปะ ใช้สานวนโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
ที่ทาให้เกิดจินตภาพ ภาษาสละสลวยและมีความหมายลึกซึ้ ง
สริ ยกานต์ ยีเ่ ก็งเอี่ยม และอาทิตย์ ดรุ นยั ธร (2553, 55) ศึกษาวรรณกรรมคาสอนที่ได้รับ
อิทธิ พลจากรามเกียรติ์ พบว่า รามเกียรติ์มีเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบุคคล 3 กลุ่ม คือ เรื่ อง
ทศรถสอนพระรามเป็ นการสอนราชวัติปฏิบตั ิของพระมหากษัตริ ย ์ เรื่ องพาลีสอนน้องและทศกัณฑ์
สอนน้อง เป็ นการสอนวัตรปฏิบตั ิของข้าราชการ และพิเภกสอนเบญจกาย เป็ นการสอนวัตรปฏิบตั ิ
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ของสตรี โดยโอกาสในการสอนพบว่ามีการเลื อกโอกาสที่สาคัญต่อความรู ้ สึกของตัวละครอยู่ 3
ลักษณะคือ เมื่ อตัวละครผูส้ อนตาย ได้แก่ เรื่ องพาลี สอนน้องและทศกัณฑ์สอนน้อง เมื่อตัวละคร
ผูส้ อนต้องพลัดพราก ได้แก่เรื่ องพิเภกสอนเบญจกาย และเมื่อตัวละครผูส้ อนจะมอบหมายภาระงาน
ที่ยงิ่ ใหญ่ ได้แก่เรื่ องทศรถสอนพระราม
ในวรรณกรรมสอนสตรี มีผูส้ นใจศึกษาเกี่ ยวกับวรรณคดี คาสอน เรื่ อง มิติหญิ งชายใน
วรรณกรรมสอนสตรี ของ กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2554, 1-20) พบว่า กลไกของสังคมไทยโดยศึกษา
จากวรรณกรรมเรื่ อง สุ ภาษิ ตสอนหญิ ง ของสุ นทรภู่ กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ พระนิ พนธ์ ข อง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส และสุ ภาษิตสอนหญิ ง พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เห็นได้วา่ สังคมไทยในสมัยนั้นเป็ นสังคมที่ผชู ้ ายเป็ นใหญ่
ดังนั้นชายจึงมีอานาจในการจัดระเบียบของสังคม โดยกาหนดบทบาทความเป็ นชายและความเป็ น
หญิงที่สังคมคาดหวังเช่ น ต้องอุดมด้วยภูมิปัญญา กิ ริยาวาจาต้องงดงาม ในสุ ภาษิตสอนหญิงของ
สุ นทรภู่กล่าวถึงความเป็ นหญิงที่สังคมเห็นว่าเหมาะสมว่าต้องกอปรด้วยจริ ตกิริยาและวาจาที่งดงาม
ในปี เดี ยวกัน ปั ทมา เอื้อรักษ์โอฬาร (2554, 66) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคาสอน เรื่ อง กฎแห่ งกรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับคาสอนเรื่ องกฎแห่ ง
กรรมของพระธรรมสิ งหบุ ราจารย์ (จรั ญจิ ตธมฺ โม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิ งห์ บุรี พบว่าพระธรรม
สิ งหบุรา (จรัญจิตธมฺ โม) ได้ให้ความหมายกรรมว่า กรรมที่แท้มีเกณฑ์ 2 ประการ คือ ผูท้ ามีเจตนา
และการกระทานั้นจะต้องให้ผลเป็ นบุญหรื อเป็ นบาป กรรมใดที่ทาลงไปจะเป็ นกรรมดี หรื อกรรม
ชัว่ ก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทนเสมอ การสวดมนต์ การแผ่เมตตาการหมัน่ ขออโหสิ กรรมการเจริ ญ
กรรมฐานจะทาให้วิบากกรรมนั้นน้อยลงไป การแก้กรรมในปั จจุบนั โดยการกาหนดลงที่ปัจจุบนั
ส่ วนการแก้กรรมในอดี ต โดยการสร้ างความดี เพื่อใช้หนี้ กรรมเก่า ด้วยการทาทาน รักษาศีล และ
ภาวนา พระธรรมสิ งหบุราจารย์ (จรัญจิตธมฺ โม) ได้นาเรื่ องราวจากประสบการณ์จริ งของท่านเอง
และผูอ้ ื่ นในเรื่ องผลของกรรม มาแสดงเพื่ อเป็ นการสอนและเป็ นอุ ท าหรณ์ ใ ห้ แก่ บุ ค คลทัว่ ไป
เพื่อให้เกรงกลัวต่อบาปหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง
สรุ ปได้วา่ ลักษณะคาสอนและการกาหนดมิติหญิงชายจากบทบาทหน้าที่ในวรรณกรรม
ทั้งสามเรื่ องแสดงอย่างชัดเจนว่าชายหญิงมีอานาจในการจัดระเบียบสังคม เพื่อใช้เป็ นกลไกในการ
จัดระเบียบของสังคม ให้ทุกคนอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข ซึ่ งลักษณะดังกล่าวยังคงมีมาจนถึงปั จจุบนั นี้
แม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงและยอมรับการผสมผสานมิติหญิงชายมากกว่าเดิ ม แต่ก็ยงั มีลกั ษณะ
ของชายเป็ นใหญ่อยูด่ งั จะเห็นได้จากบทบาทผูน้ าครอบครัว ผูน้ าทางการเมืองทั้งในระดับประเทศ
และในระดับภูมิภาคนั้น ยังให้ความสาคัญแก่ชายอยู่

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

รู ปแบบกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษาวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดี ไทย เรื่ อง พระอภัย
มณี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยวิธีวิจยั เอกสารผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร ได้แก่ หนังสื อพระอภัยมณี
ของสุ น ทรภู่ ภู่ ฉบับ กรมศิ ล ปากร จากส านัก พิ ม พ์ศิ ล ปาบรรณาคารพิ ม พ์จ าหน่ า ย พ.ศ. 2544
งานวิ จ ัย งานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละหนัง สื อ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและน าเสนอผลการวิ จ ัย ในลัก ษณะ
พรรณนาวิเคราะห์
แหล่ งข้ อมูล
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการอ่านหนังสื อวรรณคดีไทย
เรื่ อง พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544 จานวน 4
เล่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบบัน ทึ ก วัจ นภาษาค าสอนในวรรณคดี ไ ทย เรื่ อง พระอภัย มณี ของสุ น ทรภู่
จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544
2. ตารางวิเคราะห์หลักธรรมและความสอดคล้องกับวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย
เรื่ อง พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544
กำรสร้ ำงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. สร้างประเด็นในการวิเคราะห์
1.1 เลื อกหัว ข้อหลัก ธรรมค าสอน10 ประการที่ ใ ช้เป็ นประเด็น ในการวิเคราะห์
จากแหล่งที่มา 8 แห่ง ได้แก่
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1.1.1 ทศบารมีหลักธรรม10 ประการ ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา
วชิรญาณวโรรส
1.1.2 บารมีหรื อทศบารมี10 ประการ ของ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช)
1.1.3 ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
1.1.4 หลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนา ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ นายก (เจริ ญ สุ วฑฺฒใน)
1.1.5 แก่นพุทธศาสน์ ของ พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)
1.1.6 หลักธรรมและคาสอน ของ หลวงพ่อปั ญญานันทภิกขุ
1.1.7 หลักธรรมคาสอน ของ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี
1.1.8 บารมี10 หรื อ ทศบารมี ของ พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
2. วิธีการสร้างประเด็นในการวิเคราะห์
2.1 แจงความถี่ ของหัวข้อหลักธรรมคาสอนจากแหล่ งที่ มาต่าง ๆ โดยการนับรอย
คะแนนความถี่
2.2 เลื อ กประเด็ น หั ว ข้อ หลัก ธรรมค าสอนที่ เ ป็ นคุ ณ ธรรมที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ
ตามลาดับความถี่ กาหนดหัวข้อลาดับที่ 1 – 10 และหัวข้อที่มีความถี่ลาดับเดียวกันมีวธิ ี การเลือกโดย
เลื อกหัวข้อที่ มีข อบเขตของพฤติ กรรมที่ เด่ นชัดและเห็ นว่ามี ความจาเป็ นสาหรั บการนามาพฤติ
ปฏิบตั ิในชี วิตประจาวันของคนทัว่ ไปในยุคปั จจุบนั ในกรณี ที่หัวข้อมีชื่อหรื อลักษณะพฤติกรรมที่
ใกล้เคียงกันผูว้ ิจยั พิจารณาจากขอบเขตความหมายของหัวข้อเป็ นสาคัญ ถ้ามีขอบเขตใกล้เคียงกัน
จะรวมไว้เป็ นหัวข้อเดียวกัน
2.3 หลังจากเลือกประเด็นหัวข้อหลักธรรมคาสอนแล้วได้คุณธรรม10 ประการที่มี
หัวข้อเป็ นทศบารมี ที่ ว่า ด้วยคุ ณธรรมที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้บ รรลุ ซ่ ึ ง จุ ดมุ่ ง หมายอันสู ง สุ ดที่
พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย
1) ทานบารมี
2) ศีลบารมี
3) เนกขัมมบารมี
4) ปัญญาบารมี
5) วิริยบารมี
6) ขันติบารมี
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7) สัจจบารมี
8) อธิษฐานบารมี
9) เมตตาบารมี
10) อุเบกขาบารมี
2.4 เมื่ อ ได้ป ระเด็ น ในการวิเ คราะห์ แ ล้ว น าไปปรึ ก ษาอาจารย์แ ละผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตามลาดับ
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้วจึงนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
อ่านวิเคราะห์ วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดี ไทย เรื่ องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิม พ์
ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544 จานวน 4 เล่ม แล้วบันทึกวัจนภาษาคาสอนที่ปรากฏใน
เรื่ อง พระอภัยมณี ลงในแบบบันทึกวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย ตารางวิเคราะห์หลักธรรม
และความสอดคล้องกับวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาเนื้ อหาในหนังสื อวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่จากสานักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่ าย พ.ศ. 2544 ทั้ง 4 เล่ ม โดยพิจารณาการใช้วจั นภาษาคาสอนและ
หลักธรรมคาสอนที่มีความสอดคล้องกับวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี
2. วิเคราะห์ เนื้ อหาด้วยการอ่านและจาแนกเนื้ อหาที่ ปรากฏวัจนภาษาคาสอนและ
หลักธรรมคาสอนที่เป็ นคุณธรรมที่ประพฤติปฏิ บตั ิอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรรลุ ซ่ ึ งจุดหมายอันสู งสุ ด
10 ประการที่พระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า
ทศบารมี ตามหัวข้อทั้ง 10 ประการ
3. บันทึกผลการวิเคราะห์ลงในแบบบันทึกวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง
พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่าย พ.ศ.2544 และบันทึกลง
ในตารางวิ เ คราะห์ ห ลั ก ธรรมและความสอดคล้ อ งกั บ วัจ นภาษาค าสอนในวรรณคดี ไ ทย
ซึ่งประกอบด้วย
3.1 หัวข้อหลักธรรม
3.2 ตัวชี้วดั
3.3 ข้อความในวรรณคดีที่ปรากฏหลักธรรม
3.4 คาอธิบายข้อความ
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3.5 วัจนภาษาคาสอนที่ปรากฏ
4. เมื่อปรากฏคุณธรรมที่นอกเหนือจากประเด็นวิเคราะห์ก็สร้างตารางวิเคราะห์เพิ่มเติม
และบันทึ ก ผลการวิเคราะห์ ใ ห้ค รบทุ กด้า น เพื่ อให้ท ราบวัจนภาษาค าสอนทั้ง หมดที่ ป รากฏใน
วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาหน่าย พ.ศ.
2544 ทั้ง4 เล่ม
5. นาผลการวิเคราะห์วจั นภาษาคาสอนตามตารางมาพรรณนาวิเคราะห์ ตามสภาพที่
ปรากฏโดยอ้า งอิ ง ตามเกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ที่ ยึ ด ถื อ เป็ นแบบพร้ อ มแทรกความคิ ด เห็ น ของ
ผูว้ จิ ยั
6. น าผลการวิเคราะห์ ตามตารางให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ พิ จ ารณาความเหมาะสมถู ก ต้อ ง
แล้วผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุ งแก้ไข
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์
หมายถึง การแยกกล่าวถึงรายละเอียดวัจนภาษาคาสอน หลักธรรมและความสอดคล้องกับวัจนภาษา
คาสอนในวรรณคดี ไทย เรื่ อง พระอภัย มณี ของสุ นทรภู่ จากสานักพิม พ์ศิล ปาบรรณาคารพิม พ์
จาหน่าย พ.ศ. 2544 ทีละประเด็นพร้ อมกับยกตัวอย่างข้อความจากเนื้ อหาในในวรรณคดีไทย เรื่ อง
พระอภัย มณี มาประกอบให้เห็ นจริ ง ว่า มี วจั นภาษาค าสอน หลัก ธรรมและความสอดคล้องกับ
วัจ นภาษาค าสอนนั้น ๆ ปรากฏอยู่จริ ง และอยู่ใ นเนื้ อ หาตอนใดบ้า งพร้ อมแทรกความคิ ดเห็ น
บางส่ วนของผูว้ จิ ยั
2. นาผลการวิเคราะห์มาเรี ยบเรี ยงนาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์และสรุ ปเป็ นข้อ ๆ
3. นาบทวิเคราะห์ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ เ คราะห์ การใช้ว จั นภาษาค าสอนและหลัก ธรรมค าสอนใน
วรรณคดี ไ ทยเรื่ อง พระอภัย มณี เล่ ม ที่ 1 - 4 ของสุ นทรภู่ ฉบับ กรมศิ ลปากร จากสานักพิม พ์
ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544 ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่ อง พระอภัยมณี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์หลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่ อง พระอภัยมณี
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ การใช้ วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี
เล่มที่ 1 - 4 ของสุ นทรภู่ ฉบับกรมศิลปากร สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย
พ.ศ. 2544 พบการใช้วจั นภาษาคาสอน ดังต่อไปนี้
1.การใช้วจั นภาษาคาสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
2. การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อสอนหรื อให้ความรู้หรื อให้การศึกษา
3. การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อสร้างความพอใจหรื อให้ความบันเทิง
4. การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อเสนอหรื อชักจูงใจ
มีรายละเอียด ดังนี้
การใช้ วจั นภาษาคาสอนเรื่องการปฏิบัติตนทีเ่ หมาะสม
การใช้วจั นภาษาคาสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม หมายถึง การใช้ภาษาที่แสดงออก
ในรู ปของถ้อยคาภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่มีความต้องการที่จะบอกกล่าว
เรื่ องราว เหตุ การณ์ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เป็ นค าสอนให้ผูอ้ ื่ นได้รับทราบหรื อเกิ ดความเข้า ใจหรื อให้
ปฏิบตั ิตนตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง
ศุภสารฉานสนองใบตองอ่ อน
ก็ขอบใจไมตรี ดีกว่ าชัง

ซึ่ งวิงวอนว่ าไม่ ขาดสวาทหวัง
ไม่ ปิดบังบอกวงศ์ พงศ์ ประยูร
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อันบุรีรัตนามหาสวรรค์
แสนสมบัติสตรี บริ บูรณ์
ไฉนต้ องท่ องเที่ยวแสวงคู่
ซึ่ งเสี่ ยงทายหมายมาดสวาทมา
ทั้งราพันสรรเสริ ญเห็นเกินนัก
ที่ข้อนั้นครั้ นจะเชื่ อก็เหลือใจ
ถ้ ารั กนักมักหน่ ายคล้ ายอิเหนา
แม้ นพระองค์ ทรงเดชเจตนา
เสด็จกลับกรุ งไกรไอศวรรย์
มาทูลองค์ ทรงศักดิ์จักรพาล
ซึ่ งจะลอบชอบชิ ตพิสมัย
ทูลแถลงแจ้ งความแต่ ตามตรง

สารพันโภไคยทั้งไอศูรย์
ย่ อมเพิ่มพูนผาสุกทุกเวลา
น่ าอดสูเสี ยเดชพระเชษฐา
มิเมตตาชี วนั จะบรรลัย
ถึงจะรั กก็มิรักจนตัดษัย
เขาว่ าไว้ หวานนักก็มกั รา
ต้ องจากเยาวยุพินจินตรา
จงตรึ กตราตรองความตามบุราณ
จึงจัดสรรทูตถือหนังสื อสาร
โปรดประทานก็จะได้ ดังใจจง
เห็นจะไม่ เหมือนจิตคิดประสงค์
พระโฉมยงอย่ าได้ อางขนางเอย
(สุ นทรภู่, 2514, 67)

จากบทกลอนนี้ เป็ นการแสดงถึ ง การใช้วจั นภาษาค าสอนในลัก ษณะของจดหมายที่
นางเกษราเขี ยนเพื่อแจ้ง ให้ศ รี สุ วรรณทราบว่าตนรั บ รู ้ ใ นความรั กที่ ศ รี สุ วรรณมี ใ ห้และบอกให้
ศรี สุวรรณรู ้ ว่า ถ้ารักตนจริ งก็ตอ้ งทาให้ถูกต้องตามประเพณี สื่ อให้เห็ นถึ งการปฏิ บตั ิตนที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามประเพณี
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ค าสอนในเรื่ อ งของความรั ก ที่ ค วรท าให้ถู ก ต้อ งตามราชประเพณี
โดยให้กลับไปบ้านเมืองแล้วจัดทูตให้ถือสารมาสู่ ขอกับพ่อแม่ให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม
พ่อแม่ก็คงไม่ขดั ข้อง แต่ถา้ จะลักลอบรักกันโดยไม่ถูกต้องตนก็ไม่ยอม
ตัวอย่ าง
“ในสาราว่ าพระองค์ ทรงสวัสดิ์
ให้ ดวงเนตรเกษราพะงางอน
เมื่ออยู่สวนครวญถึงคะนึงน้ อง
คราวสะเดาะเคราะห์ พบประสบกัน
ครั้ นกลับทัพลับนุชสุดสวาท
ถึงอยู่นอกแต่ นา้ ใจอยู่ในวัง
โอ้ อนาถวาสนาพี่หาไม่

ขอเสี่ ยงสัตย์ ศุภลักษณ์ เป็ นอักษร
ด้ วยอาวรณ์ หวังสวาทไม่ ขาดวัน
แม้ นจะรองชลนาก็กว่ าขัน
กับเมื่อวันสงครามเป็ นสามครั้ ง
ใจจะขาดคิดหมายไม่ วายหวัง
จะนอนนั่งในอารมณ์ ให้ กรมกรอม
จึงมิได้ ชิดเชื ้อแม่ เนือ้ หอม
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เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่ วงงอม
พี่รักเจ้ าเอาชี วาเข้ ามาแลก
มาอยู่วงั ตั้งเดือนดูเหมือนมด
เมื่อเสร็ จศึกนึกจะสมอารมณ์ มาด
ชะรอยเคราะห์ เพราะบุญไม่ ค้ ุนเคย
จะขึน้ อยู่ส้ ูโศกก็สุดปลา้
เหลือกาลังจะประทังฤทัยไป
เมื่อชาติหน้ าอย่ าให้ แคล้ วกับแก้ วเนตร
เป็ นมนุษย์ ครุ ฑาวาสุกรี

เที่ยวไต่ ตอมเต็มอยู่ไม่ ร้ ู รส
ช่ วยรบแขกแตกทัพกลับไปหมด
ละลายอดสูใจกระไรเลย
พระบิตุราชรู้ แจ้ งจึงแกล้ งเฉย
ขอลาเลยล่ วงสวรรค์ ครรค์ ไล
ในทรวงชา้ เช่ นเขาเชื อดให้ เลือดไหล
พี่จาไกลกลอยสวาทในชาตินี้
ให้ กอดเกษราชมประสมศรี
ขอให้ พี่พิศวาสทุกชาติเอย”
(สุ นทรภู่, 2514, 104)

จากบทกลอนนี้ เ ป็ นการแสดงถึ ง ศรี สุ วรรณรั บ อาสาท้า วทศวงศ์ท าสงครามกับ ท้า ว
อุเทนราชและได้รับชัยชนะ ท้าวทศวงศ์พระราชทานรางวัลเป็ นบาเหน็จให้ไปครองเมืองลูกหลวง
พร้อมเครื่ องประดับอิศริ ยยศแต่ศรี สุวรรณกลับถวายคืน และบอกว่าไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติและ
ลาภยศ ใด ๆ ทั้งสิ้ นนอกจากรับใช้เบื้ องยุคลบาทเสมื อนลู กรับใช้บิดา ซึ่ งทาให้ทา้ วทศวงศ์ทราบ
ความต้องการที่ แท้จริ งของศรี สุ วรรณว่าต้องการธิ ดาของท้า วทศวงศ์ ครั้ นจะยกให้ก็ ก ลัวจะไม่
สมศักดิ์ศรี เพราะศรี สุวรรณเป็ นเพียงชั้นไพร่ มิได้เป็ นเชื้ อสายกษัตริ ย ์ เนื่ องจากยังไม่ทราบความจริ ง
แต่ถา้ บอกความจริ งว่าไม่ยกให้ก็กลัวศรี สุวรรณจะไปจากเมืองจึงบ่ายเบี่ยงไม่ตอบรับหรื อปฏิเสธ
จนเวลาล่ วงเลยไปประมาณสิ บห้าวันท้าวทศวงศ์ก็ไม่มีทีท่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่ องนี้ จึ งทาให้
ศรี สุวรรณร้อนรุ่ มกลุม้ ใจด้วยรักหนักอกจึงคิดที่จะพาเกษราหนี แต่สามพราหมณ์ทดั ทานเอาไว้และ
แนะนาให้เขียนจดหมายไปออดอ้อนแจ้งความในใจแก่เกษราเพื่อดูท่าที
ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ ง ค าสอนในเรื่ อ งของความรั ก ดัง ค ากล่ า วของพระพุ ท ธเจ้า ที่ ว่า “ที่ ใ ดมี รั ก
ที่นนั่ มีทุกข์” มีความรักที่ไหนย่อมมีความทุกข์ที่นนั่ มีรักร้ อยก็มีทุกข์ร้อย มีรักหนึ่ งก็มีความทุกข์
หนึ่ ง ไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกข์เลย” เพราะความรักอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ (อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา)
แต่ผทู ้ ี่มีความรักจะมองไม่เห็นกฎของความจริ งที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกล้วนไม่เที่ยงแท้แน่ นอน
ไม่ควรไปยึดติด ล้วนเป็ นอนิจจัง ทุกสิ่ งที่เรายึดติดล้วนเป็ นสิ่ งที่ให้ความทุกข์กบั เราทั้งสิ้ น
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การใช้ วจั นภาษาคาสอนเพือ่ สอนหรือให้ ความรู้ หรือให้ การศึกษา
การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อสอนหรื อให้ความรู้หรื อให้การศึกษา หมายถึง การใช้ภาษาที่
แสดงออกในรู ปของถ้อยคาภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่มีความต้องการที่จะ
สอนวิชาความรู้หรื อเรื่ องราวที่มีลกั ษณะเป็ นคาสอนให้ผอู้ ื่นได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นจากเดิม
ตัวอย่าง
“จึงฉี กเสื ้อเครื อปั กชักกระดาษ
ว่ าถึงยุคทุกภาษาจะมาปน
พระอภัยอย่ าได้ หมายทาร้ ายเขา
เป็ นคู่สร้ างนวลละเวงวัณฬามา
แม้ บาทหลวงล่ วงรู้ จะขู่ถาม
ผู้มีบุญขุ่นหมองช่ วยป้ องกัน
เมื่อแม่ เลีย้ งได้ ผวั ตัวเป็ นลูก
ตามวิสัยในจังหวัดปั ฐพี

เป็ นลายลักษณ์ ศักราชชาติสิงหล
ด้ วยตั้งต้ นแต่ ลูกสาวเจ้ าลังกา
จะสูญเผ่ าพงศ์ ชาติพระศาสนา
ถึงไตรดายุคแล้ วไม่ แคล้ วกัน
อย่ าบอกความว่ าจะฆ่ าให้ อาสัญ
จะสื บพันธุ์พงศ์ กษัตริ ย์สวัสดี
จงพันผูกพึ่งพาเป็ นราศี
อย่ าถือผีพวกฝรั่ งเมืองลังกา”
(สุ นทรภู่, 2514, 611)

บทกลอนดังกล่าว มีเนื้อหาเพื่อสอนหรื อให้การศึกษาโดยผูท้ รงศีลที่เคร่ งครัดในศีลธรรม
ได้ส อนศิ ษ ย์ท้ งั สองคื อ นางยุ พ าผกาและสุ ล าลี วนั ให้ ป ฏิ บ ัติใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้องเพื่ อให้ เกิ ดผลดี แ ก่
บ้านเมืองสื บต่อไป
เนื้ อความ นางละเวงวัณฬาได้หนี ขา้ ศึ กไปอยู่หมู่บา้ นกลางป่ า มีชาวบ้านและผูท้ รงศี ล
ช่วยเหลือก่อนที่จะกลับวังได้ขอนางยุพาผกาและสุ ลาลีวนั ไปเป็ นลูก ผูท้ รงศีลก็ยกให้ไปอยูก่ บั นาง
ละเวงวัณฬา ก่อนไปผูท้ รงศีลได้บอกลูกศิษย์ท้ งั สองคือ นางยุพาผกาและสุ ลาลี วนั ว่า ขณะนี้ ผคู ้ น
ต่างชาติต่างภาษาได้มาปะปนเนื่องจากพระอภัยมณี เป็ นคู่สร้างกันมากับนางละเวงวัณฬา ดังนั้นอย่า
ทาร้ ายพระอภัยมณี เพราะยังจะได้พ่ ึงพาพระอภัยมณี ในภายภาคหน้าอยู่ ถึงแม้ว่าฝ่ ายพระสังฆราช
บาทหลวงถามความก็อย่าบอกเป็ นอันขาด
คาสอน กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อถึงคราวคับขัน สอนการดาเนิ นการในอนาคต
ให้ปฏิบตั ิที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีแก่บา้ นเมืองสื บต่อไป
การใช้ภาษาง่าย ๆ เป็ นธรรมดา เข้าใจง่ายไม่มีการเล่นคามากนักเพราะต้องการสอนให้
ปฏิบตั ิตาม
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ตัวอย่าง
“พนักงานอ่ านว่ าข้ าพระบาท
ตั้งอยู่เขาเจ้ าประจัญกันไพรี
จึงใช้ ให้ ย่องตอดลอดไปจับ
ยังพี่น้องสองกษัตริ ย์ขตั ติย์วงศ์
แต่ โอรสพระอภัยมิได้ หลับ
มีฤทธิ์ เดชเวชมนตร์ แล้ วทนทาน
จึงออกรบพบทัพรั บปะทะ
ต้ องถอยทัพกลับมารั กษาด่ าน
ข้ าศึกล้ อมอ้ อมเขาเจ้ าประจัญ

ทั้งสองราชธิ ดามารศรี
เห็นได้ ทีข้าศึกนึกทะนง
ได้ นายทัพสามพราหมณ์ ตามประสงค์
จะจับส่ งมาให้ เสร็ จสาเร็ จการ
กลับล้ อมจับย่ องตอดยอดทหาร
ย่ องตอดต้ านทานตีต้องหนีมนต์
รบชนะสงครามถึงสามหน
ประจาการเกณฑ์ ตรวจกันกวดขัน
ยังผ่ อนผันคิดอ่ านการสงคราม”
(สุ นทรภู่, 2514, 604)

บทกลอนดัง กล่ า ว มี ค วามต้องการที่ จะสอนวิช าความรู ้ หรื อเรื่ องราวเกี่ ย วกับ การท า
ศึกสงครามคือ ก่อนที่จะทาศึกให้ดูท่าทีขา้ ศึกก่อนโดยเหตุการณ์ น้ ี ยุพาผกาและสุ ลาลี วนั ได้ให้เจ้า
ย่องตอดไปจับนายทัพของฝ่ ายผลึกมาเพื่อที่จะได้ลดกาลังในการต่อสู ้ได้สามพราหมณ์มา และสอน
ให้ได้รู้วา่ การทาศึกทุกครั้งจะต้องคิดหาวิธีการในการออกสู ้รบกับข้าศึกทุกครั้งเพื่อชัยชนะ
เนื้ อความของบทกลอนนี้ ได้กล่าวถึ ง ยุพาผกาและสุ ลาลี วนั เป็ นบุ ตรบุ ญธรรมของนาง
ละเวงวัณฬาได้รับมอบหมายให้ไปรบกับฝ่ ายของสิ นสมุ ทร โดยได้ต้ งั ทัพอยู่ที่เขาประจัญ ดู ท่าที
ข้าศึ กแล้วให้เจ้าย่องตอดไปจับนายทัพของฝ่ ายผลึ กมา โดยได้จบั สามพราหมณ์ มา สิ นสมุทรไม่
สามารถจับมาได้เพราะมี เวทมนต์แก่กล้าย่องตอดไม่สามารถต้านทานได้ ทั้งยุพาผกาและสุ ลาลีวนั
ได้ช่วยกันออกรบจนได้รับชัยชนะ แต่ต่อมาเกิดลมพายุสลาตันทาให้ล่าทัพมาตั้งอยู่ในด่านเขาเจ้า
ประจัญ และถูกทัพของสิ นสมุทรเข้าล้อมด่านที่ต้ งั ทัพเอาไว้ทุกด้าน จึงจาเป็ นต้องคิดหาวิธีการใน
การออกรบสู ้กบั ข้าศึก
คาสอน ในเรื่ องของการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบคิดวางแผนการทางานก่อนทุก
ครั้ง เป็ นคุ ณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาและไม่ใช่ เรื่ องพรสวรรค์แต่เป็ นทักษะที่สามารถฝึ กฝนให้มี
ขึ้นได้
การใช้คาได้กระชับกะทัดรัด สื่ อความได้ชดั เจนและได้ใจความ มีการใช้ คาสัมผัสใน
วรรคได้อย่างไพเราะ โดยจะมีท้ งั สัมผัสอักษรและสัมผัสสระหลายคู่ในวรรคเดียวกัน ดังบทกลอน
ที่วา่
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“มีฤทธิ์ เดชเวชมนตร์ แล้ วทนทาน

ตัวอย่าง
“ในสาราว่ าพระองค์ ดารงราชย์
ทรงพระนามตามยศทศธรรม์
บารุ งราษฎร์ ศาสนาให้ ผาสุก
แต่ รบรั บกับองค์ พระอภัย
เหมือนโจรไพรไม่ มีอิศริ ยยศ
คิดจะขอต่ อตีกันพี่น้อง
เราเพลี่ยงพลา้ ลังกาอาณาเขต
เราชนะจะเอาสัตย์ ปัฏิญาณ
ถึงวอดวายภายหลังได้ สรรเสริ ญ
แม้ ไม่ ส้ ูผ้ หู ญิงทิง้ ศัสตรา

ย่ องตอดต้ านทานตีต้องหนีมนต์ ”
(สุ นทรภู่, 2514, 604)

บรมบาทบังอรอัปสรสวรรค์
ละเวงวัณฬาลบภพไตร
ประเทศทุกภาษาได้ อาศัย
สงสารไพร่ พลตายเสี ยก่ ายกอง
จะปรากฏความชั่วให้ มวั หมอง
สองต่ อสองสงครามตามโบราณ
เป็ นของเชษฐาสิ ้นทั้งถิ่นฐาน
แล้ วปล่ อยไปไม่ สังหารผลาญชี วา
จะอยู่เกินกัปกัลป์ ชันษา
ก็เลิกทัพกลับไปหานางมาลี”
(สุ นทรภู่, 2514, 606)

บทกลอนดังกล่ าว มีการใช้วจั นภาษาในลักษณะของการให้ความรู้เรื่ องของการทาศึก
สงครามที่มีวธิ ี การในการทาศึกที่ไม่ให้เสี ยไพร่ พล โดยการให้สองกษัตริ ยค์ ือ กษัตริ ยข์ องกรุ งลังกา
กับเจ้าเมืองผลึกรบกันเท่านั้น
เนื้ อความนี้ ได้กล่ าวถึ ง การทาศึกกับพระอภัยมณี เพื่อต้องการมิให้เสี ยกาลังไพร่ พลไป
มากกว่านี้ ขอให้นางและพระอภัยมณี สู้รบกันสองต่อสอง ถ้านางละเวงวัณฬาแพ้ก็จะยอมยกเมือง
ลังกาให้ แต่ถา้ พระอภัยมณี แพ้ก็ขอให้ยกทัพกลับเมืองผลึกกรุ งลงกาจะไม่คิดฆ่า แต่ถา้ พระอภัยมณี
ไม่กล้าสู ้กบั ผูห้ ญิงก็ขอให้เลิกทัพกลับไปหามเหสี นางสุ วรรณมาลี
คาสอน ในเรื่ องของการสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็ นชอบที่จะไม่ให้คนอื่นได้รับ
ความเดือดร้อนไปด้วยโดยให้มาสู ้รบกันสองต่อสอง
การใช้ วจั นภาษาคาสอนเพือ่ สร้ างความพอใจหรือให้ ความบันเทิง
การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อสร้างความพอใจหรื อให้ความบันเทิง หมายถึง การใช้ภาษา
ที่แสดงออกในรู ปของถ้อยคาภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่มีความต้องการที่
จะทาให้เกิ ดความรื่ นเริ งบันเทิงใจจากภาษาที่ส่งออกไปในลักษณะของคาสอน ไม่ว่าจะอยู่ในรู ป
ของการพูด การเขียนหรื อการแสดงกิริยาท่าทาง
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ตัวอย่าง
“แล้ วทรงสารอ่ านลิขิตพินิจนิ่ง
ซึ่ งทรงศักดิ์รักใครเป็ นไมตรี
น้ องเห็นจริ งสิ่ งใดมิได้ แหนง
ให้ ธิดามาประณตบทมาลย์
ด้ วยไหนไหนได้ ต้องตัวน้ องแล้ ว
ซึ่ งสิ่ งใดได้ ว่าให้ ราคี
ด้ วยเป็ นหญิงยิ่งยากมาฝากรั ก
จนแสนโศกโรคชา้ ระกาใจ
สไบบางต่ างน้ องอยู่รองบาท
หนึ่งสาราอย่ าให้ ร้ ู ถึงหูชาย
พระเชษฐาอาลัยฉันใดมัง่
ไว้ ความลับกับยุพาพะงางาม

ว่ าน้ องหญิงกราบประณตบทศรี
ไม่ ต่อตีตามสัตย์ ปฏิ ณาณ
แต่ กลั่นแกล้ งกลัวอายฝ่ ายทหาร
ขอประทานโทษาฝ่ าธุลี
เหมือนฉัตรแก้ วเก้ าชั้นกั้นเกศี
ขออย่ ามีเวราข้ างหน้ าไป
สุดจะชักชายชิ ดพิสมัย
จะกลับไปลังการั กษากาย
อย่ าคิดขาดความรั กสมัครหมาย
ต้ องต้ องอายอนุกูลให้ สูญความ
จงตรั สสั่งถึงละเวงอย่ าเกรงขาม
จะผ่ อนตามสารพัดไม่ ขดั เอย”
(สุ นทรภู่, 2514, 627)

บทกลอนนี้ นางละเวงวัณฬากาลังจะทาศึกกับฝ่ ายของพระอภัยมณี และต้องใช้กลลวงให้
พระอภัยมณี เป่ าปี่ ให้ไพร่ พลหลับ เพื่อให้พระอภัยมณี หลงใหลในตัวนางมากขึ้น จึงบอกรักพระอภัย
มณี และแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้พระอภัยมณี สงสารและพึงพอใจในตัวนางมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น
จึงเป็ นการใช้วจั นภาษาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตน
เนื้ อหากล่าวถึ ง นางละเวงวัณฬาได้บอกพระอภัยมณี ว่า น้องขอกราบพระอภัยมณี และ
ขอบคุณที่พระอภัยมณี ทาตามสัญญาที่ไม่ยกทัพมาต่อตีดงั ที่ให้สัตย์ไว้ ซึ่ งเรื่ องนี้ นางก็ประจักษ์ดว้ ย
ตนเอง แต่ที่พดู และทาไปก่อนหน้านั้นเป็ นการเสแสร้างแกล้งทาเพื่อมิให้อายแก่ทหารทั้งปวง ดังนั้น
จึงส่ งนางยุพาผกาบุตรี มากราบขอโทษเพราะพระอภัยมณี ได้แตะต้องตัวนางแล้ว ก็เปรี ยบเหมือนกับ
พระอภัยมณี น้ นั เป็ นเจ้าของแล้ว สิ่ งใดที่นางทาผิดกราบขออภัยและอย่าได้มีเวรต่อกันในภาคหน้า
อี กเลย นางละเวงวัณฬาเป็ นผูห้ ญิ ง จะบอกรั กผูช้ ายก่ อนก็เห็ นจะไม่เหมาะไม่ ควร ได้แต่ เก็ บง า
ความรู ้สึกไว้ เจ็บช้ าใจแต่ผเู ้ ดี ยว จึงขอลาไปรักษากายใจที่กรุ งลงกา ขอฝากแต่เพียงสไบไว้ให้พระ
อภัย มณี ไ ด้ใ ช้ย ามจากกันแทนตัวนาง เรื่ องนี้ ข ออย่า ให้ใ ครได้ล่ วงรู ้ เ พราะจะท าให้นางอับ อาย
ถ้าพระอภัยมณี มีความต้องการอย่างไรก็บอกกับนางบุพผกาได้ นางยินดี ทาตามความต้องการทุ ก
ประการ
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ตัวอย่าง
“ในสาราว่ าพระองค์ ทรงสวัสดิ์
มาหยุดยัง้ ฝั่ งสมุทรหยุดสงคราม
คิดถึงวันสัญญาเวลาดึก
เจ้ าลับเนตรเชษฐานิราจร
คิดถึงคาร่าว่ าต้ องหย่ าทัพ
มิร้ ู สิ้นกลิ่นเนือ้ เหมือนเจือจันทน์
ถึงอยู่ไกลใจนึกราลึกถึง
แม้ นตัวตายหมายฝั งไว้ ลังกา
หรื อลืมคาทาสัตย์ มธุรส
จะหน่ ายแหนงแคลงใจก็ไม่ ควร
พอขึน้ บกยกตามทรามสวาท
จะทาสัตย์ มธุรสพจมาน
ไม่ รบพุ่งมุ่งหมายทาลายล้ าง
แม่ เหมือนเพชรเม็ดเท่ าเขาคีรี
ถึงมียศงดงามแต่ ยามตื่น
งามละม่ อมจอมขวัญอย่ ารั ญจวน

สื บกษัตริ ย์ศาสนาภาษาสยาม
เพราะมีความเสน่ หาให้ อาวรณ์
มิได้ นึกแหนงหน่ ายสายสมร
ถึงยามนอนนึกสะอืน้ ทุกคืนวัน
ไม่ ลืมรั บขวัญน้ องประคองขวัญ
สารพันพิศวาสเพียงบาดตา
เปรี ยบเหมือนหนึ่งแนบชิ ดกนิษฐา
แม่ วณ
ั ฬาละฉันให้ รัญจวน
เกินกาหนดนึกคอยละห้ อยหวน
หรื อประชวรจะมาพยาบาล
พอชมราชนิเวศน์ เขตสถาน
ตามโบราณร่ วมจังหวัดปั ฐพี
จะสื บสร้ างเสน่ หามารศรี
แม้ นไม่ มีเรื อนทองก็หมองนวล
ไม่ แช่ มชื่ นเช่ นเจ้ าของครองสงวน
จงคิดครวญคาสารที่อ่านเอย”
(สุ นทรภู่, 2514, 571)

บทกลอนนี้ กล่ า วถึ ง พระอภัย มณี เป็ นกษัตริ ย ์แห่ ง กรุ ง ผลึ ก ได้ย กทัพ มาตั้ง อยู่ฝั่ ง
มหาสมุทรและหยุดทัพเนื่ องจากว่ามีความรักเสน่ ห์หาพึงพอใจในตัวของนางละเวงวัณฬา ด้วยนึ ก
ถึงสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กนั คราวที่พบกันสนามรบว่า จะหย่าศึกและจะปรองดองรักกัน จนกระทัง่
วันนี้ พระอภัยมณี ยงั จากลิ่ นหอมของเนื้ อนางได้เป็ นอย่างดี เหมือนกับว่ายังใกล้ชิดกัน ซึ่ งพระอภัย
มณี ยงั คิดถึงนางละเวงวัณฬาอยูท่ ุกเช้าค่า ตั้งใจไว้วา่ จะอยูท่ ี่เมืองลังกาถ้าตายไปก็จะฝังร่ างไว้ที่เมือง
ลังกานี่ แหละ แต่นางจากมาไม่ส่ งข่ าวหรื อลื ม สัญญาที่ ได้ใ ห้ก ันไว้หรื อเจ้าไม่สบายพี่จะมาคอย
พยาบาล ที่พี่ตามน้องขึ้นบกมาก็เพื่อหย่าศึกและจะได้อยูร่ ่ วมกันตลอดไป เป็ นการใช้วจั นภาษาที่
สร้ า งความพึ ง พอใจ สอนในเรื่ องของความรั ก รั ก ที่ เกิ ดจากความใคร่ ความเสน่ หาอยากได้ม า
ครอบครอง แบบนี้ แสดงให้เห็นถึงความรักจอมปลอมอันจะส่ งผลให้เกิดปั ญหาตามมาดังสานวนที่
บอกว่า “ที่ใดมีรัก ที่นนั่ มีทุกข์”

66
คาสอน เรื่ องของความรัก ให้มีสติควบคุ มใจมิให้ความรักมีอานาจเหนื อสติ แต่ให้สติมี
อานาจควบคุมความรัก ให้ดาเนิ นในทางที่ถูกและให้มีความรู ้เท่าทันว่าจะต้องพลัดพรากรักสักวัน
หนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อถึงคราวเช่นนั้นจักได้ระงับใจลงได้
ตัวอย่าง
“ในสาราว่ าพระองค์ ดารงโลก
เสน่ ห์นุชสุจริ ตสู้ติดตาม
แม่ ยอดมิ่งทิง้ สัตย์ เฝ้ าจัดทัพ
เจ้ าตัดรั กหักสวาทขาดกระเด็น
จะรบพุ่งมุ่งหมายทาลายล้ าง
จะสู้ม้วยด้ วยสวาทแล้ วชาตินี้
ฝากแต่ รักหนักแน่ นเท่ าแผ่ นภพ
จะเกิดไหนขอให้ พบประสบกัน
แม้ นปรานีศรี สวัสดิ์ไม่ ตัดรั ก
งามละม่ อมจอมขวัญอย่ ารั ญจวน

มาวิโยคแยกน้ องที่ท้องสนาม
ได้ แต่ ความโศกเศร้ าทุกเช้ าเย็น
มาตั้งรั บพี่ต้องรบใคร่ พบเห็น
ไม่ ยอมเข็นขืนใจเป็ นไมตรี
ไม่ ขดั ขวางขวัญน้ องอย่ าหมองศรี
พรุ่ งนีพ้ ี่จะไปหาให้ ฆ่าฟั น
ขอประสบทรามเชยเสวยสวรรค์
ละเวงวัณฬาน้ องอย่ าหมองนวล
จะฟูมฟั กเข้ าประคองครองสงวน
จงคิดควรคาจริ งทุกสิ่ งอัน”
(สุ นทรภู่, 2514, 609)

บทกลอนบทนี้ กล่าวถึ ง เรื่ องของการเจรจาทาศึ กซึ่ งพระอภัยมณี จอมทัพฝ่ ายเมืองผลึ ก
ขณะนี้ กาลังตกหลุมรักนางละเวงวัณฬาอย่างหัวปั กหัวปา ไม่คิดที่จะรบแต่คิดที่จะรักอย่างเดียว ไม่
ต้องการทาศึ กด้วย ต้องการที่ จะร่ วมรั กกับนางละเวงมากกว่า ส่ วนนางละเวงวัณฬากษัตริ ยแ์ ห่ ง
กรุ งลังกาอยู่ในฐานะผูน้ าของเมืองจะต้องทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ศึกครั้งตนเป็ นฝ่ ายชนะ ทั้งที่ใจ
จริ ง ๆ ตอนนี้ ได้รักพระอภัยมณี เข้าแล้ว ดังนั้นจึ งถื อได้ว่าเป็ นการใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจหรื อให้ความบันเทิง
เนื้อความกล่าวถึง พระอภัยมณี สู้ติดตามนางละเวงวัณฬามาเพราะคิดถึงและรักนางตั้งแต่
เจอกันครั้งแรกในสนามรบ ก็อุตส่ าห์ด้ นั ด้นติดตามมาแต่นางละเวงวัณฬากลับลืมสัญญาที่ให้ไว้แก่
กัน โดยจัดทัพมารบ พระอภัยมณี ก็เลยต้องจัดทัพมารับ มิได้ตอ้ งการที่จะสู ้รบด้วยแต่ตอ้ งการเพียง
ได้พบได้เห็นให้หายคิดถึงเท่านั้น แต่ถา้ นางละเวงวัณฬาต้องการที่จะทาลายล้าง พระอภัยมณี ก็ยินดี
ที่จะไปหานางในวันพรุ่ งนี้ จะไปให้นางฆ่า แต่ขอฝากความรักความคิดถึ งที่มีให้ ขอให้ได้พบปะ
แม้เกิดชาติไหน ๆ ก็ขอให้ได้พบกันอีก ถ้านางละเวงวัณฬามีจิตเมตตาก็จะได้ครองคู่กนั ขอให้นาง
ใคร่ ครวญดูเอง
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การใช้ วจันภาษาคาสอนเพือ่ เสนอหรือชั กจูงใจ
การใช้วจั นภาษาคาสอนเพื่อเสนอหรื อชักจูงใจ เป็ นการใช้ภาษาที่แสดงออกในรู ปของ
ถ้อยคาภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขี ยนในลักษณะของคาสอนต่าง ๆ ที่ มีความ
ต้องการที่จะชักจูงให้มีความคิดคล้อยตามหรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะ
ตัวอย่าง
“สารสมเด็จบิตุราชมาตุรงค์
แสนคะนึงถึงโอรสยศไกร
แต่ พลัดพรากจากเขตนิเวศน์ สถาน
ไม่ เห็นหายฝ่ ายเราเฒ่ าชรา
จะอาสัญวันใดก็ไม่ ร้ ู
ถ้ าศึกเหนือใต้ พวกไพรี
พวกไพร่ ฟ้าข้ าแผ่ นดินสิ ้นทั้งหลาย
เสี ยดายองค์ ทั้งสงสารแก่ บ้านเมือง
ให้ เสนีสี่นายมาพรายแพร่ ง
แม้ สงสารมารดากับบิดร
จะรอใจให้ ท่ากว่ าจะถึง
แม้ ธุระพระอภัยสิ่ งไรมี
แม้ มิมาครานีเ้ ป็ นที่สุด

สองพระองค์ ทรงภพสบสมัย
พระอภัยมณี ศรี โสภา
ก็เนิ่นนานตั้งแต่ คอยละห้ อยหา
มีโรคาเยี่ยมเยือนทุกเดือนปี
ไม่ มีผ้ จู ะบารุ งซึ่ งกรุ งศรี
มายา่ ยีเขตแคว้ นจะแค้ นเคือง
ทั้งหญิงชายทุกข์ ตรอมจนผอมเหลือง
จึงแต่ งเรื่ องราชสารเป็ นการร้ อน
หวังให้ แจ้ งลูกรั กในอักษร
จงรี บร้ อนเร็ วมายังธานี
หวังจะพึ่งบุญเจ้ าช่ วยเผาผี
จงให้ ศรี สุวรรณน้ องอยู่ป้องกัน
เป็ นขาดบุตรบิดาจนอาสัญ”
(สุ นทรภู่, 2514, 680)

บทกลอนดังกล่าว ศรี สุวรรณบอกกล่าวชักจูงใจให้พระอภัยมณี มาหาพระบิดาและ พระ
มารดาคือ ท้าวสุ ทศั น์และนางประทุมเกสร ซึ่ งได้จากกันกับพระอภัยมณี มานานมากแล้วไม่ได้พบ
เจอกันเลย โดยเวลานี้ พระอภัยมณี กาลังหลงเสน่ห์ของนางละเวงวัณฬาอย่างมากและตอนนี้ ก็ดารง
ตาแหน่ งเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งลังกาเป็ นสวามี ของนางละเวงวัณฬาและทาตามที่ นางละเวงวัณฬา
ต้อ งการทุ ก อย่ า งเนื้ อ ความ กล่ า วถึ ง ศรี สุ ว รรณยกทัพ มาช่ ว ยพระอภัย มณี เ จรจาจะขอเข้า พบ
พระอภัยมณี ให้ไ ด้และเกิ ดความวิตกกังวลว่า ถ้าพระอภัยมณี ให้พบจะต้องถู ก สั่งให้ยกทัพกลับ
ตามที่ พระอภัยมณี ตอ้ งการ เพราะถ้าไม่ทาตามก็จะถื อว่าเป็ นขบถ พี่น้องจะสู ้รบกัน แต่ถา้ ยกทัพ
กลับก็ เป็ นห่ วงพระอภัยมณี เพราะขณะนี้ พ ระอภัยมณี กาลัง ต้องมนต์เสน่ ห์ของนางละเวงวัณฬา
จึงช่ วยกันคิดหาทางออก สิ นสมุ ทรจึ งออกอุ บายให้แกล้งเขี ยนจดหมายในนามของท้าวสุ ทศั น์ว่า
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ต้อ งการให้ พ ระอภัย มณี ไ ปพบ ถ้ า ท าเช่ น นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นการขัด ค าสั่ ง ของพระอภัย มณี และ
พระอภัยมณี ก็ไม่กล้าที่จะโกรธ ดังนั้นศรี สุวรรณจึงเขียนจดหมายถึ งพระอภัยมณี ในนามของท้าว
สุ ทศั น์ความว่า พ่อแม่คิดถึ งพระอภัยมณี มากตั้งแต่พลัดพรากจากกันมาก็มิเคยได้พบกันเลย บัดนี้
พ่อกับแม่ก็ชรามากแล้วและเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่ องจากชราจะตายวันตายพรุ่ งก็ไม่รู้ ซึ่ งมีเรื่ องกลุม้ ใจอยู่
ว่าถ้าสิ้ นพ่อกับแม่แล้วจะไม่มีผใู ้ ดดูแลบ้านเมืองต่อ ถ้ามีขา้ ศึกมาย่ายีก็จะทาให้ประชาชนเดือนร้อน
ดังนั้นจึงอยากจะได้พบพระอภัยมณี สักครั้งก่อนตาย แต่ถา้ พระอภัยมณี มีธุระร้อนอันใดที่จะต้องทา
ให้ศรี สุวรรณทาแทนไปก่อน ให้ พระอภัยมณี มาพบพ่อกับแม่ให้ได้ก่อน ถ้าไม่มาก็ขอให้ขาดพ่อแม่
ลูกกัน แสดงให้เห็ นถึ งคาสอนในเรื่ องของความรักความห่ วงใยระหว่างพี่นอ้ งที่จะต้องช่ วยเหลื อ
กัน
ตัวอย่าง
“หนังสื อสี่ มนตรี ซึ่งมีมา
พระปิ่ นเกล้ าชาวชวาอาณาจักร
ได้ งอนง้ อขอสู่กับภูธร
จึงตรั สใช้ ให้ เรามาเอาโทษ
บัดนีเ้ ราเข้ าก็จะตายคลายก็รอด
แม้ นโอนอ่ อนงอนง้ อไม่ ต่อมือ
จะนานางไปถวายถ่ ายชี วิต
ไม่ ส่งมาถ้ าเราได้ เข้ าตี

ว่ าเมตตาทูลท้ าวเจ้ านคร
ประสงค์ รักพระบุตรี ศรี สมร
ก็ตัดรอนมิได้ รับให้ อัปมาณ
ให้ สิ้นโคตรขัตติยามหาศาล
จะคิดลอดหลบหลีกไปอีกหรื อ
อย่ าดึงดือ้ เร่ งส่ งองค์ บุตรตรี
ให้ พ้นผิดอยู่บารุ งซึ่ งกรุ งศรี
ชาวบุรีกจ็ ะตายวายชี วา”
(สุ นทรภู่, 2514, 79)

จากข้อความนี้ กล่าวถึง ท้าวอุเทนราชได้สู่ขอพระราชธิ ดาของท้าวทศวงศ์คือ นางเกษรา
แต่ได้รับการปฏิ เสธทาให้ทา้ วอุ เทนราชโกรธ จึ งสั่งให้สี่อามาตย์ได้ยกทัพมาตั้งป้ อมปราการราย
ล้อมรอบเมืองรมจักรเพื่อเป็ นการข่มขู่ให้ทา้ วทศวงศ์ยอมยกพระราชธิ ดาให้ และถ้าท้าวทศวงศ์ไม่
ยินยอมก็จะทาศึก ดังนั้นก่อนการทาศึกตามประเพณี ก็จะต้องมีการจัดส่ งหนังสื อแจ้งความประสงค์
ให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้รับทราบ ดังนั้นท้าวอุเทนราชจึงสั่งให้อามาตย์ท้ งั สี่ ยื่นข้อเสนอต่อท้าวทศวงศ์หาก
ส่ งพระราชธิ ดามาให้แต่โดยดีจะไม่กระทาใด ๆ ต่อบ้านเมืองและชาวเมืองรมจักร แต่ถา้ ไม่ยอมส่ ง
พระราชธิดามาให้ก็จะทาการสู ้รบและชาวเมืองรมจักรก็จะได้รับบาดเจ็บล้มตาย
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การใช้วจันภาษาคาสอนเพื่อเสนอหรื อชักจูงใจ คือ สี่ อามาตย์ของท้าวอุเทนราชได้ยื่น
ข้อเสนอให้ทา้ วทศวงศ์ส่งพระธิ ดาให้ทา้ วอุเทนราช มีความต้องการที่จะชักจูงให้ทา้ วทศวงศ์มีความ
คิดเห็นคล้อยตาม ปฏิบตั ิตาม หรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะของสี่ อามาตย์
แสดงให้เห็ นถึ งคาสอนในเรื่ องของการยึดถื อการประพฤติปฏิ บตั ิตามประเพณี ในที่ น้ ี
แสดงให้เห็นถึงประเพณี ของการทาศึกที่จะต้องมีการจัดส่ งหนังสื อแจ้งความประสงค์ให้อีกฝ่ ายได้
รับทราบก่อน
ตัวอย่าง
“จะจาให้ ทูตถือหนังสื อสาร
แม้ นเจ้ าเมืองรมจักรยังรั กองค์
เห็นพร้ อมใจให้ เสมียนเขียนหนังสื อ
ขึน้ ขี่ม้าโบกธงตรงทวาร

ไปว่ าขานข้ อความตามประสงค์
ให้ เร่ งส่ งพระธิ ดาอย่ าช้ านาน
ให้ ผ้ ถู ือสาราที่ที่กล้ าหาญ
ชูแต่ สารไว้ ให้ เห็นเป็ นสาคัญ”
(สุ นทรภู่, 2514, 78)

จากข้อความดังกล่าว เป็ นการใช้คาเปรี ยบเทียบที่ทาให้เห็นภาพพจน์อย่างชัดเจน แสดง
ให้เห็นถึงการข่มขู่ บอกเจตนาอย่างชัดเจน ในลักษณะของการมีอานาจที่เหนื อกว่า ตรงกับสานวน
ไทยที่ ว่า “ลู กไก่ในกามือ”หมายถึ ง ผูท้ ี่มีอานาจเหนื อกว่าบุคคลที่ อยู่ใต้อานาจมากโดยจะจัดการ
อย่างไรก็ได้ตามที่ตอ้ งการ
ตัวอย่าง
“บัดนีเ้ ราเข้ ามาล้ อมป้ อมปราการ ชี วิตท่ านเหมือนลูกไก่ อยู่ในมือ
แม้ นบีบเข้ าก็จะตายคลายก็รอด
จะคิดลอดหลบหลีกไปอีกหรื อ”
(สุ นทรภู่, 2514, 433)
ตัวอย่าง
“ในสารทรงองค์ ละเวงวัณฬาราช
สื บกษัตริ ย์ขดั ติย์วงศ์ ในพงศ์ พันธุ์
เหมือนหงส์ ทองล่ องเมฆวิเวกสูง
แม้ นสิ ้นบุญสูญกษัตริ ย์ขตั ติยา
บัดนีเ้ ล่ าชาวผลึกเป็ นศึกเสี ้ยน

เสวยราชลังกามหาสวรรย์
ทุกคืนวันว้ าเหว่ อยู่เอกา
ไม่ เหมือนฝูงหงส์ ทองห้ องคูหา
ชาวพาราราษฎรจะร้ อนรน
ยังเบียดเบียนชายหญิงชาวสิ งหล
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ไม่ มีชายนายทัพกากับพล
จึงเสี่ ยงทายพรายแพร่ งให้ แจ้ งข่ าว
ผู้ใดรั บดับแค้ นแทนบิดา
จะมอบตราราหูค่ ูสมบัติ
แต่ ละข้ อล่ อใจเห็นได้ การ

จะผ่ อนปรนปราบศึกช่ วยตรึ กตร่ า
ถึงองค์ ท้าวเจ้ าประเทศเหมือนเชษฐา
ปราบปั จจามิตรให้ บรรลัยลาญ
สื บกษัตริ ย์สุริย์วงศ์ ดารงสถาน
เจ้ าละมานเหมือนจะเหาะหัวเราะคัก”
(สุ นทรภู,่ 2514, 433)

จากข้อความนี้ กล่าวถึง นางละเวงวัณฬาซึ่ งเป็ นน้องสาวของอุศเรนได้ข้ ึนครองกรุ งลังกา
สื บ ต่ อ จากบิ ด าที่ ส วรรคตไปแล้ว อยู่ ค นเดี ย วไม่ มี คู่ ค รอง คิ ด ที่ จ ะแก้แ ค้น แทนพ่ อ และพี่ ช าย
ถ้ากรุ งลังกาสิ้ นนางแล้วก็ไม่มีใครที่จะบารุ งเมืองลังกาสื บต่อไป ชาวเมืองก็จะได้รับความเดือดร้อน
เนื่ องจากตนเป็ นผูห้ ญิงและไม่สันทัดในการรบ ก็คิดอุบายที่จะให้ผอู ้ ื่นรบแทนจึงให้วาดรู ปตนเอง
ปนเสน่ ห์พ ร้ อมกับ ยื่ น ข้อ เสนอให้ เ จ้า เมื อ งต่ า ง ๆ มาช่ วยท าศึ ก ซึ่ งขณะนี้ ชาวเมื อ งผลึ ก ได้ม า
เบียดเบียนชาวเมืองกรุ งลังกาให้ได้รับความเดื อดร้ อนเป็ นอย่างมากเนื่ องจากไม่มีผนู ้ าที่เป็ นผูช้ าย
ที่สามารถปราบปรามข้าศึกได้ จึงยืน่ ข้อเสนอและชักชวนเจ้าละมานซึ่ งขณะนี้ กาลังจะเป็ นพ่อหม้าย
เนื่องจากมเหสี ได้สวรรคตและกาลังจะทุกข์ตรมถึงมเหสี เมื่อได้เห็นรู ปที่ปนเสน่ห์ของนางละเวงก็
ทาให้หลงใหลเป็ นอันมากให้มาช่ วยรบกับเมื องผลึ ก โดยมีรางวัลให้ถา้ ทาสาเร็ จคื อ จะมอบราช
สมบัติพร้อมตราราหู และตัวนางเองเป็ นคู่ครอง เป็ นการยื่นข้อเสนอหรื อชักจูงให้ปฏิ บตั ิตามความ
ต้องการ
ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึ งคาสอน ในเรื่ องของความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความ
ปรารถนาความต้องการของตนเองมักจะนาไปสู่ ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุน่ วาย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี
เล่ มที่ 1 - 4 ของสุ นทรภู่ ฉบับกรมศิ ลปากร จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์
จาหน่าย พ.ศ. 2544 โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ตามหลักธรรมคาสอน ทศบารมี 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ทานบารมี การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ
2. ศีลบารมี การรักษาศีล
3. เนกขัมมบารมี การปลอดจากราคะและตัณหา
4. ปัญญาบารมี การเป็ นผูม้ ีเหตุผล
5.วิริยบารมี การมีความเพียรพยายาม มุมานะ และอดทน
6.ขันติบารมี การมีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ
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7.สัจจบารมี การมีสัจจะ
8. อธิ ษฐานบารมี การตั้งความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
9. เมตตาบารมี ความเมตตากรุ ณา
10. อุเบกขาบารมี ความวางใจเป็ นกลาง
มีรายละเอียด ดังนี้
ทานบารมี หมายถึง การมีความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ ได้ แก่
การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลแบ่งปั นให้แก่กนั โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นการเสี ยสละสิ่ งของ
ต่างๆ ของตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น การมอบสิ่ งของที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ผอู ้ ื่นด้วยความเต็มใจ เป็ นการ
แบ่งปั น ให้แก่คนทัว่ ไปด้วยความกรุ ณาสงสาร ในเรื่ องพระอภัยมณี มีมากเป็ นอันดับแรก แต่ละขอ
นาเสนอพอเป็ นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
“ฝ่ ายโยคีมีพรตพจนารถ
เป็ นไรมีที่ตรงนั้นอย่ าพรั่ นใจ
จะให้ อยู่วนวังในจังหวัด
ที่ว้ งุ เวิง้ เชิ งเขาริ มเสาโคม

อนุญาตยิม้ ย่ องสนองไข
มิให้ ภัยบีฑาสี กาโยม
เป็ นเงือกวัดเถิดหนอนางสาอางโฉม
เป็ นของโยมอยู่ในนา้ ให้ สาราญ”
(สุ นทรภู่, 2514, 123)

บทกลอนดังกล่าวตัวละครคือ พระโยคีพูดกับพระอภัยมณี และนางเงื อกว่า อนุ ญาตให้
นางเงื อกอาศัยอยู่ได้ อย่าได้กงั วลใจอะไรเลยที่ตรงนั้นจะไม่มีใครมาทาอันตรายนางเงื อกได้ พระ
โยคีจะให้นางเงือกอาศัยอยูใ่ นเขตอาศรมของพระโยคี ขอให้อยูใ่ นน้ าอย่างสบายใจ แสดงให้เห็นว่า
พระโยคีมีการให้มีการเสี ยสละสิ่ งของต่าง ๆ ของตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ตัวอย่าง
“อันเกาะแก้ วพิสดารสถานนี ้
แต่ คราวหลังครั้ งสมุทรโคดม
เธอทาไร่ ไว้ ที่ริมภูเขาหลวง
ได้ สิบพืชยืดอยู่แต่ โบราณ

โภชนาสาลีกม็ ีถม
มาสร้ างสมสิ กขาสมาทาน
ครั้ นแตกรวงออกมาเล่ าเป็ นข้ าวสาร
จงคิดอ่ านเอาเคียวมาเกี่ยวไป”
(สุ นทรภู่, 2514, 141)
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ข้อความดังกล่าว พระโยคีพดู กับเจ้าเมืองผลึกว่าที่เกาะแก้วพิสดารแห่งนี้มีอาหารข้าวสาลี
มากมาย มีมาตั้งแต่ครั้งสมุทรโคดมมาสร้างสมปฏิ บตั ิสมาทานได้ทาไร่ ไว้ที่ริมภูเขาหลวง พอข้าว
แตกรวงก็กลายเป็ นข้าวสารได้ขา้ วสารหลายสิ บมาตั้งแต่โบราณ หากเจ้าเมืองผลึกต้องการเท่าไหร่ ก็
มาใช้เคี ย วเกี่ ย วไปได้ จากพฤติ กรรมของพระโยคี ตรงนี้ แสดงให้เห็ นถึ ง การเป็ นผูใ้ ห้ที่ รู้จกั การ
เสี ยสละสิ่ งของต่าง ๆ ของตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
ตัวอย่าง
“แล้ วลีลาพาลูกกับหลานรั ก
พระทรงนั่งยังที่เก้ าอีอ้ ิง
อันพวกไพร่ ไทยฝรั่ งทั้งแขกเทศ
แล้ วอวยชัยให้ มหากฤดาการ

ลงตาหนักแพพร้ อมหม่ อมหม่ อมหญิง
ให้ จัดสิ่ งเสื ้อผ้ ามาประทาน
ได้ บาเหน็จถ้ วนทั่วตัวทหาร
ทั้งน้ องหลานลูกยาอย่ าราคี ”
(สุ นทรภู่, 2514, 288)

ข้อความดังกล่ าวกล่าวถึ ง ศรี สุวรรณได้พาอรุ ณรั ศมีกบั สิ นสมุทรลงตาหนัก พร้ อมกับ
หม่อมหญิง แล้วนัง่ ที่เก้าอี้ สั่งให้เหล่าคนที่รับใช้จดั หาสิ่ งของ เสื้ อผ้ามาประทานให้กบั ไพร่ ท้ งั คน
ไทย ฝรั่ง แขก ทุกคนต่างได้รับของกันถ้วนหน้า แล้วพระอภัยมณี ก็อวยพรให้ศรี สุวรรณ อรุ ณรัศมี
และสิ นสมุทรโชคดี อย่าได้มีอนั ตรายใด ๆ เป็ นคุณธรรมในการมอบสิ่ งของที่เป็ นประโยชน์ให้แก่
ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่าง
พระอภัยได้ ของพวกกองทัพ
ทั้งหมวกเสื ้อเผลือล้ นคณนา
ให้ ร้องป่ าวชาวเมืองมาเก็บของ
ทั้งได้ คนพลเรื อที่เหลือตาย

เครื่ องสาหรั บรบพืน้ แต่ ปืนผา
ของโยธาทิง้ กลาดที่หาดทราย
ตามจะต้ องการในนา้ ใจหมาย
ก็มากมายหมื่นแสนแน่ นนคร
(สุ นทรภู่, 2514, 324)

ข้อความดังกล่ าว กล่ าวถึ งการมอบสิ่ งของที่เป็ นประโยชน์ให้แก่ ผอู ้ ื่ นด้วยความเต็มใจ
ตัวละครคือพระอภัยมณี ได้ของพวกกองทัพ มีท้ งั เครื่ องสาหรับรบ และทั้งหมวกเสื้ อผ้ามากมายก็
ร้องป่ าวให้ชาวบ้านมาเก็บของตามที่ตอ้ งการ
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ตัวอย่าง
เจ้ าละมานพานจะซื่ อถือว่ าแน่
ให้ ทองคาบาเหน็จทั้งเพชรนิล

เสวยแต่ ผลยอหัวร่ อดิน้
เลีย้ งให้ กินข้ าวปลาประสาเคย
(สุ นทรภู่, 2514, 324)

ข้อความดังกล่ าว กล่าวถึ งเจ้าละมานที่ ได้ให้ทองคาเป็ นรางวัลและเลี้ ยงข้าวแก่ ฝรั่ งทูต
ของนางละเวงวัณฬา เป็ นการมอบสิ่ งของแก่ผอู ้ ื่นด้วยความเต็มใจและยินดี
ตัวอย่าง
นางทราบความตามกรรมที่ร่าเล่ า
วางไว้ บนต้ นไม้ ที่ใกล้ ธาร
ซึ่ งธุระพระองค์ จานงนั้น
ข้ าหลงทางกลางป่ าพนาลี

จึงหยิบเอาถันสุธาออกมาฝาน
แล้ วว่ าท่ านเทวดาได้ ปรานี
ข้ าผ่ อนผันพ้ นทุกข์ เป็ นสุขี
ท่ านช่ วยชี ้มรคาให้ คลาไคลฯ
(สุ นทรภู,่ 2514, 429)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งการแบ่งปั นให้ซ่ ึ งกันและกัน นางละเวงวัณฬาได้ฟังที่เทวดา
อารักษ์เล่ากรรมของตนด้วยที่จิตใจมีเมตตานางละเวงวัณฬาจึงหยิบเอาผลนมพระธรณี ออกมาฝาน
วางไว้บนต้นไม้ที่ใกล้ริมธาร หวังว่าท่านเทวดาเมตตาช่วยบอกทางซึ่ งตนได้หลงทางกลางป่ า
ศีลบารมี หมายถึง การักษาศีล ได้ แก่
การทาให้กาย วาจา ใจ สงบ ไม่เบียดเบี ยนตนเองและผูอ้ ื่ น ทาให้จิตสงบได้ง่ายเมื่ อทา
สมาธิ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรี ยบร้อยด้วยการไม่ให้คนอื่น
เดือดร้อนมีการแทรกคาสอนในวรรณคดี เรื่ องพระอภัยมณี ตลอดเรื่ องเช่นกัน ผูว้ ิจยั จะเสนอพอเป็ น
ตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง
ฝ่ ายพระชนนีนางอยู่ปรางค์ รัตน์
นึกปรานีศรี สุวรรณจะบรรทม
แล้ วลูบหลังสั่งสอนประสาหญิง
จะจาไกลไปอยู่ด้วยคู่ครอง
อย่ าถือองค์ นงลักษณ์ ว่าอัคเรศ

ครั้ นสงัดฆ้ องยา่ ยามปฐม
จึงเชยชมลูกน้ อยค่ อยประคอง
แม่ งามยิ่งยอดสตรี ไม่ มีสอง
อย่ าให้ ข้องเคืองอัชฌาพระสามี
แม่ ดวงเนตรนึกว่ าเหมือนทาสี
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ต้ องซื่ อตรงจงรั กด้ วยภักดี
ถ้ าเธอกริ ้วแม่ อย่ าโกรธพิโรธตอบ
อนึ่งเหล่ าสาวสุรางค์ นางกานัล
เมื่อคราวทุกข์ ปลุกให้ พระทัยชื่ น
ราชการภารธุระอย่ าละเมิน
อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบัติ
ผัวยิ่งรั กหนักหญิงก็ยิ่งกลัว
คาของแม่ แต่ เท่ านีก้ ด็ ีนัก
ดึกอยู่แล้ วแก้ วตาจงคลาไคล

ถึงราตรี กราบบาทอย่ าขาดวัน
ประณตนอบโอนอ่ อนค่ อยผ่ อนผัน
อย่ าป้ องกันหึ งหวงให้ ล่วงเกิน
อย่ างเริ งรื่ นเริ ศร้ างทาห่ างเหิ น
จึงเจริ ญราศีไม่ มีมวั
รั กษาสัตย์ ส้ ูม้วยอยู่ด้วยผัว
อย่ าถือตัวต่ อชายจะหน่ ายใจ
บุรุษรั กนั้นไม่ มีที่สงสัย
แม่ จะไปส่ งเจ้ าลาเภาพาล ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 102)

ข้อความดังกล่าว พระมารดาของนางเกษรากล่าวสอนนางเกษราถึงการใช้ชีวิตคู่วา่ ผูห้ ญิง
ควรรักเดี ยว ซื่ อสัตย์ต่อสามี เวลาสามีโกรธห้ามโกรธตอบ ให้อ่อนโยนเอาใจสามี อย่าหึ งหวงเกิ น
งาม หากมี เรื่ องทุ กข์ให้ทาให้หายทุ กข์ คอยดู แลปรนนิ บตั ิ อย่าให้ขาดตกบกพร่ องในหน้าที่ ของ
ภรรยา แสดงให้เห็นถึงศีลบารมีในเรื่ องของความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและ
วาจาให้เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม
ตัวอย่าง
พระแจ้ งความตามคาเงือกนา้ เล่ า
จึงว่ าพี่มีคุณน้ องสักครั้ ง
ซึ่ งลูกรั กหักหาญให้ ท่านโกรธ
ช่ วยไปปิ ดปากถา้ ที่สาคัญ
จึงบัญชาว่ าเจ้ าสิ นสมุทร
ขอสมาตาปู่ อย่ าดูเบา
กับลูกน้ อยค่ อยพยุงจูงเงือกนา้

ค่ อยบรรเทาทุกข์ สมอารมณ์ หวัง
ให้ ได้ ดังถ้ อยคาที่ราพัน
จงงดโทษทาคุณอย่ างหุนหัน
จวนสายัณห์ ยกั ษ์ มาจะว่ าเรา
ไปช่ วยฉุดศิลาใหญ่ ขึน้ ให้ เขา
ช่ วยอุ้มเอาแกออกไปให้ สบาย
มาปากถา้ แลเห็นวนชลสาย
(สุ นทรภู่, 2514, 109)

ข้อความดังกล่ าว แสดงให้เห็ นถึ งความประพฤติ ของตัวละครที่ ประพฤติ ดีท้ งั ทางกาย
และวาจา การรั ก ษากายและวาจาให้เรี ย บร้ อย ให้ต้ งั อยู่ในความดี ง าม ตัวละครคื อ พระอภัยมณี
กล่าวว่าหากเป็ นตามพ่อเงือกบอกก็จะถือเป็ นบุญคุณอย่างมากขอให้เป็ นดังที่พดู หากสิ นสมุทรได้ทา
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ให้พอ่ เงือกโกรธก็ขอให้ท่านให้อภัยด้วยแล้วให้สินสมุทรปิ ดปากถ้ าและขอขมาตาเงือก แล้วช่วยอุม้
ตาเงือกออกไปส่ งที่ทะเล
ตัวอย่าง
พี่มนุษย์ สุดสวาทเป็ นชาติยกั ษ์
กลับไปอยู่คูหาอย่ าอาดูร
อย่ าฆ่ าสัตว์ ตัดชี วิตพิษฐาน
จะเกิดไหนขอให้ พบประสบกัน

จงคิดหักความสวาทให้ ขาดสูญ
จงเพิ่มพูนภาวนารั กษาธรรม์
หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์
อย่ าโศกศัลย์ แคล้ วคลาดเหมือนชาตินี้
(สุ นทรภู่, 2514, 120)

ข้อความดังกล่ าว แสดงให้เห็ นถึ งความประพฤติ ของตัวละครที่ ประพฤติ ดีท้ งั ทางกาย
และวาจา การรั ก ษากายและวาจาให้เรี ย บร้ อย ให้ต้ งั อยู่ในความดี ง าม ตัวละครคื อ พระอภัยมณี
บอกว่านางผีเสื้ อสมุทรนั้นเป็ นยักษ์ ไม่อาจรักกันได้ ให้กลับไปอยู่ที่ถ้ า ตั้งศีล ภาวนา อย่าฆ่าสัตว์
เพื่อจะได้ข้ ึนสวรรค์ หากเกิดชาติไหนได้พบกัน ก็ขออย่าให้ผดิ หวังเหมือนชาติน้ ี
ตัวอย่าง
ฝ่ ายโยคีมียศพจนารถ
จงตัดบ่ วงห่ วงใยอาลัยลาน
ทั้งนีเ้ พราะเคราะห์ กรรมทาให้ ว่ นุ
เห็นมิได้ ไปอยู่เป็ นคู่เชย
อย่ าควรคิดติดตามด้ วยความโกรธ
จงยับยัง้ ฟั งคารู ปราพัน

ให้ โอวาทนางยักษ์ ไม่ หักหาญ
อย่ าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย
จึงสิ ้นบุญวาสนาสี กาเอ๋ ย
ด้ วยสองเคยปลูกเลีย้ งกันเพียงนั้น
จะเป็ นโทษกับสี กาเมื่ออาสัญ
ไปสวรรค์ นฤพานสาราญใจ ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 122)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งตัวละครคื อ พระโยคี กล่าวสั่งสอนนางผีเสื้ อสมุทรให้อยู่ใน
ศี ล ธรรม ปลงกับ ชี วิต อย่า ได้คิดตามพระอภัย มณี กบั สิ นสมุ ทรอี ก เลย เพราะบุ ญวาสนาที่ ได้ท า
ร่ วมกันมามีเพียงเท่านี้ หากคิดโกรธก็จะเป็ นโทษต่อนางผีเสื้ อสมุทรเอง แสดงให้เห็นถึงวัจนภาษา
คาสอนและคุณธรรมด้านความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรี ยบร้อยไม่
ยึดติดกิเลสและให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม
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ตัวอย่าง
พระฟั งนางทางว่ านิจจ๋ าเอ๋ ย
ประเดี๋ยวนีพ้ ี่บวชชวดสบาย
จงฟั งธรรมคานับดับโมโห
แล้ วทรงเดชเทศนาภาษาไทย
คือรู ปรสกลิ่นเสี ยงเคียงสัมผัส
ครั้ นระงับดับขันธสันดาน
อย่ าลุ่มหลงจงอุตส่ าห์ รักษาศีล
อย่ าฆ่ าสัตว์ ตัดชี วิตคิดอุบาย

แต่ ก่อนเคยเคียงประโลมเจ้ าโฉมฉาย
จะสอนสายสวาทเจ้ าให้ เข้ าใจ
ให้ โทโสสร่ างเสื่ อมค่ อยเลื่อมใส
ด้ วยความในโลกีย์สี่ประการ
ที่คฤหัสถ์ หวงแหนไม่ แก่ นสาร
ย่ อมสาธารเปื่ อยเน่ าเสี ยดายเปล่ า
ให้ เพิ่มภิญโญไปดังใจหมาย
จะจาตายตกนรกอเวจี
(สุ นทรภู่, 2514, 159)

ข้อความดังกล่าว เป็ นตอนที่พระอภัยมณี กล่าวสั่งสอนนางผีเสื้ อสมุทร ว่า แต่ก่อนพี่เคย
อยูค่ ู่นอ้ ง แต่เดี๋ยวนี้ พี่บวชเสี ยแล้ว พี่จะสอนให้เจ้าเข้าใจ เจ้าจงตั้งใจฟั งพระธรรมแล้วดับโมโห ให้
ความโกรธเสื่ อมหายแล้วค่อยเลื่อมใส แล้วสั่งสอนด้วยความในสี่ ประการ คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง นั้น
ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน ครั้ นสิ้ นชี วิตลงก็ย่อมจะเปื่ อยเน่ าผุพงั ลงไป เจ้าอย่าได้ลุ่มหลงยึดติด จงหมัน่
ตั้งใจรักษาศีลให้เพิ่มขึ้นดังใจคิด อย่าได้ฆ่าสัตว์ตดั ชี วิต เพราะตายไปแล้วจะตกนรกอเวจีเลยทีเดียว
แสดงให้เห็ นถึ งศี ลบารมีในการตั้งมัน่ อยู่ในศี ลธรรม มีความประพฤติ ที่ดีงามถู กต้องตามทานอง
คลองธรรม
ตัวอย่าง
ราจวนจิตพิศดูเป็ นครู่ พัก
ถึงอ่ อนแก่ แต่ เป็ นที่พี่สะใภ้
ดาริ พลางทางว่ าข้ ามาเฝ้ า
ให้ อ่ ุนใจไพร่ ฟ้าทั้งธานี

แล้ วกลับหักหวนห้ ามความสงสัย
เราเป็ นน้ องต้ องไหว้ เป็ นไรมี
จะเชิ ญเข้ ารมจักรเป็ นศักดิ์ศรี
ว่ าพระพี่พาหลานมาพานพบ
(สุ นทรภู่, 2514, 194)

ข้อความดังกล่าว เป็ นตอนที่ที่ศรี สุวรรณได้พบนางสุ วรรณมาลีแล้ว ก็เกิดความสงสัยขึ้น
ครู่ หนึ่ง แต่ก็ยกมือไหว้ ด้วยถึงแม้นางจะมีอายุนอ้ ยกว่าแต่ตามฐานะนางคือพี่สะใภ้ และเชิ ญเจ้าเมือง
เพื่อให้ไพร่ ฟ้าประชาชนได้ชื่นชม เป็ นการประพฤติดีทางกายและวาจา การสารวมกาย วาจาไว้
เรี ยบร้อยดี
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ตัวอย่าง
นางรั บรสพจนารถฉลาดฉลอง
ด้ วยรั กใคร่ ใช้ ชิดเหมือนธิ ดา
อยากจะใคร่ ให้ พระชนนีนาถ
แต่ เดินป่ ามาถึงเขตนิเวศน์ วงั
วันนีค้ า่ จาจะพาไปถึงห้ อง
แต่ จะรั กจะชังจะบังคับ

พระคุณของทรงศักดิ์นั้นหนักหนา
จึงอุตส่ าห์ สุจริ ตไม่ ปิดบัง
รั กพระบาทบิตุรงค์ เหมือนจงหวัง
มิสมดังปรารถนาลูกอาภัพ
ถ้ าฟ้ องร้ องก็จะเสี ยบาทเบีย้ ปรั บ
สุดจะรั บสั่งได้ ด้วยไม่ เคย ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 5)

ข้อความดังกล่าว เป็ นบทที่นางยุพาผการับปากจะพาพระอภัยมณี ไปหานางละเวงดัง คา
บทสนทนาที่ว่า “ถ้าบิดารับปากอย่างนี้ ไม่เป็ นไร กลางคืนลูกจะนาไปที่ประทับถึ งจะกริ้ วว่าลูกพา
ไปคงจะอดโทษ ใจของมารดาอ่อนถ้าอ้อนวอนเสี ยสักหน่อยก็คงจะเห็นใจอย่าได้เป็ นห่ วงกินข้าว
ให้สบายใจเสี ย ” อยู่ใ นเรื่ องการรั กษาวาจาไพเราะ อ่อนหวาน มี สัม มาคาราวะนอบน้อม ความ
ประพฤติดีงาม
เนกขัมมบารมี หมายถึง การปลอดจากราคะและตัณหา ได้ แก่
การออกไปบวชเพื่ อ ศึ ก ษาพระธรรมค าสอน ละชี วิ ต ทางโลกไปสู่ ชี วิ ต อัน บริ สุ ท ธิ์
สันโดษ ปลดเปลื้องตนจากโลกียวิสัยไปบาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตัณหา การปลีก
ตัวปลีกใจจากกาม
ตัวอย่าง
คิดราพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน
เกิดแล้ วตายวายวางไม่ ยงั่ ยืน
เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์
จะถือคาธรรมขันธ์ สัพพัญญู
นึกศรั ทธากล้ าหาญสาราญจิต
ชวนลูกยามมายังท่ านโยคี
จะขอบวชบรรพชารั กษากิจ
พอสมสร้ างทางธรรมสามะดึงส์

เป็ นอาการถ่ ายโทษที่โหดหื น
จะม้ วยคืนวันไรก็ไม่ ร้ ู
ต้ องพลัดพรากจากนครจนอ่ อนหู
ให้ คา้ ชูชาติหน้ าอย่ าเช่ นนี ้
จนอาทิตย์ อุทัยไขรั ศมี
อัญชลีเล่ าความตามคานึง
อยู่เป็ นศิษย์ ในสานักสักพักหนึ่ง
ให้ ลุถึงพระนิพพานสาราญใจ
(สุ นทรภู่, 2514, 135)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงการออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคาสอน พระอภัยมณี หันไป
พึ่งทางกัมมัฏฐาน แล้วบอกกับตนว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายไม่มีใครมีชีวติ ยัง่ ยืน จะตายวันตายพรุ่ งก็
ไม่รู้ อันตัวเราก็เกิ ดมาอาภัพนัก ต้องพลัดพรากจากบ้านเมื อง จึ งจะยึดถื อพระธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้าเพื่อชาติหน้าจะได้ไม่ทุกข์เช่นนี้ อีก พระองค์ทรงคิดไปจนกระทัง่ พระอาทิตย์ส่องแสง
ยามเช้าจึงชวนสิ นสมุทรมาหาท่านโยคี ประนมมือกราบไหว้แล้วเล่าความคิดตนให้ฟัง พร้อมพูดว่า
จะขอบวชในเพศบรรพชิตสักพักหนึ่ง เพื่อสั่งสมบุญให้บรรลุถึงพระนิพพานในภายหน้า
ตัวอย่าง
แล้ วนุ่งห่ มโขมพัสต์ กระหวัดพับ
ชวนกุมารหลานสาวเหล่ าอนงค์
ประนตนั่งตั้งธูปเทียนบุปผา
ข้ าขอบังคมลาฝ่ ายุคล
จะไปบวชตรวดนา้ ให้ บิตุเรศ
พระโฉมยงจงสาราญผ่ านบุรี

เครื่ องประดับขาวล้ วนนวลหง
มาเฝ้ าองค์ พระอภัยที่ไพชยนต์
แล้ ววันทาทูลถวายฝ่ ายกุศล
ด้ วยได้ บนตัวมาในวารี
อยู่ขอบเขตเขารุ้ งริ มกรุ งศรี
ให้ เป็ นที่พึ่งพาประชากรฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 265)

ข้อความดังกล่ าว กล่ าวถึ งการออกบวชเพื่อแทนคุ ณบิ ดาของตัวละคร โดยตัวละครคื อ
สุ วรรณมาลี นางแต่งตัวด้วยผ้าสี ขาว แล้วชวนเด็ก ๆ ไปเฝ้ าพระอภัยมณี และนาของที่เตรี ยมไว้ถวาย
พร้อมกล่าวลาไปบวชให้บิดาตามความตั้งใจของนางที่เขารุ ้งริ มกรุ ง
ตัวอย่าง
ฝ่ ายดาบสสองยุพาสุดาสมร
รั กษาพรตงดงามตามสบาย
ทั้งวัณฬาสุมาลีหลวงชี สอง
พระไตรลักษณ์ หักประหารการราพึง
หวังประโยชน์ โพธิ ญาณการกุศล
ฟั งถ้ อยคาสามีปรี ชาชาญ
ดาบสิ นีที่ปฐมพรหมวิหาร
ให้ ดับทุกข์ ดับโศกดับโรคภัย
ชักประคาสารวมสติตั้ง

ขึน้ บรรจถรณ์ ที่ในเก๋ งเคร่ งใจหาย
เพราะมุ่งหมายทางธรรมสามดึงส์
เข้ าในห้ องตรองตรึ กระลึกถึง
คิดตัดซึ่ งห่ วงใยในสันดาน
จะได้ พ้นกองทุกข์ สนุกสนาน
โปรดประทานสอนสั่งคิดตั้งใจ
เจริ ญฌานตามประสงค์ ปลงนิสัย
ด้ วยตัดใจครั ดเคร่ งบาเพ็ญเพียร
เอาจิตหยัง่ เห็นสังขารเป็ นพาเหี ยร
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ไม่ รักรู ปรั กทรงของวงเวียน
เหมือนโรงร้ านไปมาพออาศัย
ควรเชื่ อฟั งตั้งมัน่ เอาปั ญญา
นางถือมัน่ ขันตีอุเบกขา
ทั้งละเวงวัณฬาสุมาลี

เป็ นอาเกียรณ์ เปื่ อยเน่ าไม่ เข้ ายา
พระอภัยแจ้ งเหตุเทศนา
ท่ านเทศนาชี ้แจงแห่ งบาลี
โดยศรั ทธาคิดเห็นเป็ นวิถี
ดาบสิ นีเคร่ งเทียบเปรี ยบสมภาร ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 10)

ข้อความดังกล่ าว ได้กล่าวถึ งนางละเวงวัณฬาและนางสุ วรรณมาลี ที่บวชเป็ นดาบสเข้า
ห้องเพื่อตั้งจิตระลึกถึงพระไตรลักษณ์ และเจริ ญฌาน เคร่ งครัดบาเพ็ญเพียร ทั้งสองนางนาเอาหลัก
ขันติ และอุ เบกขามาใช้ใ นชี วิต มี ก ารออกบวช ไม่มี ก ามกิ เลส การละชี วิตทางโลกไปสู่ ชีวิตอัน
บริ สุทธิ์ การปลดเปลื้องตนจากโลกีย ์ บาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตัณหา
ตัวอย่าง
พระทรงฟั งราษฎรสุนทรเฉลย
ว่ าตัวเราละเพศไม่ เจตนา
เพราะคิดเห็นอนิจจังเกิดสังเวช
ไม่ ประโยชน์ กับจังหวัดปั ถพิน
กองกิเลสพาให้ หลงเหมือนกงจักร
จึงตั้งใจหมายประโยชน์ โพธิ ญาณ
สามพระองค์ เสด็จไปใกล้ ถึงด่ าน
ให้ เสนีทูลแถลงแจ้ งยุบล

จึงภิเปรยโปรดประทานการสิ กขา
ครองพาราเป็ นใหญ่ ในบุรินทร์
จึงละเพศไปอยู่ป่ารั กษาศีล
จึงถือศีลภาวนาสมาทาน
เราคิดหักมิได้ หลงในสงสาร
เราแจ้ งการให้ ร้ ู ทุกผู้คน
พวกทหารเข้ าไปแจ้ งทุกแห่ งหน
แก่ ภูวดลรมจักรนัครา ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 11)

ข้อความดัง กล่ า ว พระอภัย มณี ก ล่ า วกับ ประชาชนที่ ข อร้ องให้ พ ระอภัย มณี ล าสิ ก ขา
ออกมาเพื่อครองเมืองว่าตัวพระองค์เองละเพศ รักษาศีล และตัดกิเลสทั้งปวง เป็ นการออกบวช ไม่มี
กามกิ เลส การละชี วิตทางโลกไปสู่ ชีวิตอันบริ สุทธิ์ การปลดเปลื้ องตนจากโลกีย ์ บาเพ็ญเพียรเพื่อ
ความปลอดจากราคะและตัณหา
ตัวอย่าง
จะกล่ าวถึงพระอภัยวิไลลักษณ์

อยู่สานักเนินสิ งคุตรกุฏิฤๅษี
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เจริ ญผลบรรพชิ ตกิจโยคี
ไม่ โลภหลงปลงในธรรมกรรมฐาน
มัธยัสถ์ ตัดสวาทขาดกระเด็น
เพราะตัณหาพาตนให้ ทนทุกข์
เป็ นเชื ้อไฟไม่ ชั่วตัวอบาย
ต้ องรบพุ่งยุ่งยิ่งชิ งสมบัติ
เพราะโลกีย์นีม้ นั ชั่วพามัวมน
คิดก็เป็ นอนิจจังน่ าสังเวช
แต่ พลัดพรากจากพงศ์ จากวงศ์ วาน
พระเห็นภัยในอดีตเอาจิตตั้ง
ทรงกสิ ณอภิญญาณสาราญครั น

ทั้งสองชี เชี่ ยวชาญการบาเพ็ญ
หมายวิมานแสนสุขสิ ้นยุคเข็ญ
ลงตรองเห็นแก่ นสารการต้ องตาย
ไม่ มีสุขอวิชชาพาฉิ บหาย
ให้ ว่ นุ วายโลภหลงเที่ยววงวน
ทั่วจังหวัดเขตแคว้ นแดนสิ งหล
ให้ เสี ยผลเสี ยประโยชน์ โพธิ ญาณ
กองกิเลสนีห้ นอเรามันเผาผลาญ
ทรมานกายาในสามัญ
เห็นทุกขังเดือดร้ อนควรผ่ อนผัน
เอาจิตหมัน่ ปลงธรรมสามดึงส์
(สุ นทรภู่, 2514, 63)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงการออกบวช ความไม่มีกามกิเลส การละชีวติ ทางโลกไปสู่ ชีวิต
อัน บริ สุ ท ธิ์ การปลดเปลื้ อ งตนจากโลกี ย ์ บ าเพ็ ญ เพี ย รเพื่ อ ความปลอดจากราคะและตัณ หา
ตัวละครคือ พระอภัยมณี กาลังสั่งสอนนางสุ วรรณมาลีและนางละเวงวัณฬาให้ละโลภ โกรธ หลง
ปลงกับทุกสิ่ งที่เป็ นกิเลส เพราะกิเลสทาให้เกิดความทุกข์ เมื่อมองกลับไปในอดีตที่พลัดพรากจาก
ญาติมิตรแล้วทาให้พระอภัยมณี ยิ่งต้องตั้งมัน่ ในการรักษาธรรม เป็ นการออกบวช ไม่มีกามกิ เลส
การละชี วิตทางโลกไปสู่ ชีวิตอันบริ สุทธิ์ การปลดเปลื้องตนจากโลกีย ์ บาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอด
จากราคะและตัณหา
ปัญญาบารมี หมายถึง การเป็ นผู้มีเหตุผล ได้ แก่
ผูท้ ี่ความรู ้ ถึงเหตุถึงผล รู ้ อย่างชัดเจน รู ้ เรื่ องบาปบุญคุ ณโทษ รู ้ สิ่งที่ควรทาควรเว้น
เป็ นธรรมที่คอยกากับศรัทธา เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย
ตัวอย่าง
ศรี สุวรรณปั ญญาฉลาดแหลม
ธามรงค์ เรื อนมณี มีราคา
พอบูชาอาจารย์ เอาต่ างทรั พย์
อันตัวน้ องนีจ้ ะอยู่ด้วยครู กระบอง
ขอพระองค์ จงเสด็จไปท้ ายบ้ าน

จึงยิม้ แย้ มเยือ้ นตอบพระเชษฐา
จะคิดค่ าควรแสนตาลึงทอง
เห็นจะรั บสอนสั่งเราทั้งสอง
หัดให้ คล่ องเชี่ ยวชาญชานาญดี
อยู่ศึกษาอาจารย์ ข้างดีดสี
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ครั้ นเสร็ จสมปรารถนาไม่ ช้าที

จะตามพี่ไปหาที่อาจารย์
(สุ นทรภู่, 2514, 4)

ข้อความดังกล่าว ศรี สุวรรณบอกพระอภัยมณี วา่ แหวนที่เรามีน้ นั มีค่าหลายตาลึง เราเอา
ไปให้ท่านอาจารย์เพื่อขอเรี ยนวิชาด้วยท่านอาจารย์ตอ้ งรับเราเป็ นศิษย์แน่ ๆ เพราะท่านเขียนไว้ว่า
ถ้าใครมีเงินแสนตาลึงท่านถึงจะยอมสอนวิชาให้รู้จกั แก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุและผล
ตัวอย่าง
เจ้ าสานนคนฉลาดเฉลยตอบ
พี่ได้ ครู ร้ ู เรี ยนตารามา
แล้ วนับนิว้ นิ่งนั่งตั้งสติ
ทั้งลมจันทกาลาพยากรณ์
อย่ าครวญคร่าราพึงถึงพระพี่
เขาอุปถัมภ์ คา้ ชูอยู่สบาย
อยู่ข้างทิศอาคเนย์ ทะเลลึก
เรารี บเร่ งออกเรื อเผื่อจะทัน

พ่ อคิดชอบอย่ างนีด้ ีหนักหนา
จะจับยามสามตาให้ แน่ นอน
ตามลัทธิ เรี ยนรู้ ที่ครู สอน
เห็นแน่ นอนแม่ นยาแล้ วทานาย
มีสตรี พาไปดังใจหมาย
พอเคราะห์ คลายเห็นจะพบประสบกัน
พระอย่ านึกแหนงว่ าจะอาสัญ
แล้ วพากันลงมาเภตรากล
(สุ นทรภู่, 2514, 17)

ข้อความดังกล่ า ว กล่ าวถึ งการใช้ความรู ้ ที่เรี ย นมาในการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุ และผล
พราหมณ์สานนใช้ความรู ้ที่ได้เรี ยนมาช่วยศรี สุวรรณตามหาพระอภัยมณี โดยการจับยานสามตาดูวา่
เกิดอะไรขึ้นกับพระอภัยมณี แล้วบอกให้ศรี สุวรรณเตรี ยมตัวออกตามหาพี่
ตัวอย่าง
ศรี สุวรรณชั้นเชิ งฉลาดแหลม
ฉันพี่น้องท้ องเดียวมาเที่ยว
หมายพระนุชบุตรี เป็ นที่พึ่ง
เสด็จมาเที่ ยวเล่ นเห็นชอบกล

ทายิม้ แย้ มเยือ้ นว่ าอย่ าสงสัย
ไกลอันห่ วงใยยังไม่ มีทั้งสี่ คน
คิดราพึงสารพัดจะขัดสน
นฤมลมองหาสุมาลี
(สุ นทรภู่, 2514, 48)
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ข้อความดัง กล่ าว กล่ าวถึ ง การคิ ดการตรึ ก ตรองก่ อนพูด การใช้เหตุ และผลในการพูด
ตัวละครคื อศรี สุวรรณ กล่ าวตอบคาถามของพี่เลี้ ยงของนางเกษราอย่างฉลาดและมี ไ หวพริ บว่า
ตนเองนั้นเป็ นลูกคนเดียวไม่มีพนั ธะใด ๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอันเป็ นที่รัก
ตัวอย่าง
หน่ อกษัตริ ย์ตรั สว่ าถ้ าเช่ นนั้น
เราเดินทางหว่ างค่ ายพวกไพรี
จึงฟั นฝ่ าข้ าศึกสะอึกไล่
แทนธูปเทียนดอกไม้ ถวายตัว

จะพากันไปเฝ้ าเจ้ ากรุ งศรี
ให้ โยธี กองทัพออกจับตัว
เอาหัวไอ้ ชาวพลไปคนละหัว
ให้ เห็นทั่วจะได้ ลือฝี มือเรา ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 65)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงการคิดตรึ กตรองดี การใช้เหตุและผล ทาแล้วเกิดผลประโยชน์
ตัวละครคื อศรี สุ วรรณ พูดกับเหล่ าพราหมณ์ ว่า จะพากันไปเฝ้ ากษัตริ ย ์ ว่าจะอาสาไปท าการศึ ก
สงคราม เพื่อนให้ได้เห็นในฝี มือและความกล้าหาญ
ตัวอย่าง
นางโฉมยงองค์ ละเวงเกรงจะฉาว
แม้ ฆ่าตีชีวนั เป็ นอันตราย
จะกลับทุกข์ ยคุ เข็ญทุกเส้ นหญ้ า
เขาหน่ อเนือ้ เชื ้อวงศ์ องค์ โอรส

จึงว่ ากล่ าวไกล่ เกลี่ยเสี ยให้ หาย
รู้ ระคายเคืองแค้ นจะแทนทด
เพราะเหตุว่าเชื ้อสายไม่ ตายหมด
เกียรติยศยิ่งกว่ าทุกสากล
(สุ นทรภู่, 2514, 39)

ข้อความดังกล่ าว ตัวละคร คื อ นางละเวงวัณฬาพูดกับนางยุพาผกาว่า ถ้าฆ่าสิ นสมุทร
แล้วจะมีปัญหาตามมามากมายเพราะสิ นสมุทรเป็ นพระโอรสของพระอภัยมณี เป็ นการใช้เหตุและ
ผลในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ตัวอย่าง
ทางเข้ าออกนั้นมีอยู่สี่แห่ ง
แล้ วตั้งช่ องกองตระเวนเกณฑ์ กันไป
แล้ วตั้งค่ ายรายทางตามหว่ างเขา

มันจัดแจงปิ ดทางหว่ างไศล
เอาปื นใหญ่ จุกช่ องคอยป้ องกัน
จะคิดเข้ ายากจริ งทุกสิ่ งสรรพ์
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แม้ นได้ ไปบนทางกลางอรั ญ

คิดผ่ อนผันข้ ามเขาสาเนาเนิน
(สุ นทรภู่, 2514, 377)

ข้อ ความดัง กล่ า ว กล่ า วถึ ง การใช้ ปั ญ ญาในการใช้ ค วามคิ ด ในการคิ ด ค้น พิ จ ารณา
จับเหตุจบั ผลที่ถูกต้อง จนเป็ นทางให้ เกิ ดปั ญญาที่ เกิ ดจากความคิ ดพิจารณา ของฝรั่ งที่สั่งให้เปิ ด
ทางเข้า ออก สี่ แห่ ง เปิ ดทางตลอด แล้ว ให้เอาปื นใหญ่ ซ่ อนไว้ แล้ว ตั้ง ค่ า ยตามระหว่า งเขาเพื่ อ
เตรี ยมการรบ
ตัวอย่าง
อย่ าให้ ข้าศึกอ้ อมเข้ าล้ อมหลัง
คิดอุบายถ่ ายเทด้ วยเล่ ห์กล

ฉวยพลาดพลั้งกูกเ็ ห็นไม่ เป็ นผล
จงแต่ งคนใช้ ชิดไว้ ติดตาม
(สุ นทรภู่, 2514, 390)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งการใช้ปัญญาในเรื่ องของเป็ นการใช้เหตุและผล ความรอบรู ้
วางแผนคิ ดอย่า งรอบคอบ ขององค์พ ระมัง คลานราราชในการคิ ดวางแผนว่า อย่า ให้ข ้า ศึ ก ล้อม
คิดอุบายเล่ห์กลไว้หลอกและให้แบ่งไพร่ พลไว้ติดตาม
ตัวอย่าง
ป่ างพระปิ่ นมุนีฤๅษีสิทธิ์
เสด็จออกนอกกุฎีที่สาราญ
ทั้งสองนางดาบสรั บพจนารถ
ต้ องรบพุ่งยุ่งกันไปในตระกูล
พระอภัยมุนีฤๅษีสิทธ์
ด้ วยอาวรณ์ ยงั ไม่ ขาดในญาติวงศ์
ว่ าสามัญตัณหาพาให้ โลภ
ก็ไม่ หอบเอาจังหวัดปั ถพี
อนิจจังสังขาราเหมือนปลานก
ถึงร่ างกายก็อย่ าหมายว่ าของตน
อนัตตาสูญเปล่ านะเราท่ าน
เอาขันตีตั้งหน้ าเป็ นอาจิณ

ออกจากกิจทรงธรรมกรรมฐาน
โปรดประทานเล่ าถึงวงศ์ พงศ์ ประยูร
รู้ ว่าญาติยงั ถวิลไม่ สิ้นสูญ
นางอาดูรแดดาลสงสารวงศ์
ดูจริ ตสองนางเห็นยังหลง
พระจึงทรงเทศนาในบาลี
หลงละโมบครั้ นทาลายตายเป็ นผี
ไปเป็ นที่ถิ่นฐานบ้ านของตน
ต้ องว่ ายวกบินเตร่ ระเหระหน
พอสิ ้นชนม์ เน่ าจมถมแผ่ นดิน
อย่ าหมายมัน่ นึกนิยมอารมณ์ ถวิล
ก็จะสิ ้นความวิตกในอกใจ
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พระฤๅษีชักเหตุเทศนา
วายวิโยคโศกเศร้ าบรรเทาใน
จึงตรั สว่ าถ้ าจะไปให้ โอวาท
ไม่ จืดจางบางเบาเอานิยม
ถึงจะไปสั่งสอนให้ อ่อนน้ อม
ตาบาทหลวงแกมันดือ้ ไม่ ถือใคร
แต่ จาเป็ นจาใจจะไปเยี่ยม
พระชวนดาบสิ นีให้ ลีลา

ให้ สองดาบสยุพินสิ ้นสงสัย
ที่จริ งใจโทมนัสอัดอารมณ์
แต่ เชื ้อชาติพวกฝรั่ งมันยังขม
เหมือนตกตมถอนยากลาบากใจ
มันจะยอมยินดีเจ้ าที่ไหน
ถึงจะไปป่ วยการเหมือนมารยา
สั่งให้ เตรี ยมแต่ งราชรถา
ทรงรถาองค์ ละรถบทจร ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 2)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครมีความรู ้ทวั่ รู ้ทวั่ ถึงเหตุถึงผล รู ้อย่างชัดเจน รู ้เรื่ องบาป
บุญคุณโทษ รู ้วา่ สิ่ งใดที่ควรทา สิ่ งใดที่ควรละเว้น
วิริยบารมี หมายถึง การมีความเพียรพยายาม มุมานะ และอดทน ได้ แก่
ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือทา ภาวะของผูก้ ล้าเป็ นแนวทางให้ดาเนิ น
ไปสู่ ความสาเร็ จตามประสงค์ หมายถึง การลงมือปฏิบตั ิลงมือทางานที่ตนชอบที่ตนรักทาด้วยความ
พากเพียรพยายาม ทาด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิ ญกับความทุกข์ยาก ปั ญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใด ๆ ก็เพียรจากัดปั ดเป่ าไปให้หมดสิ้ นไปโดยไม่ยอ่ ท้อ ไม่สิ้นหวัง
เดินหน้าเรื่ อยไปจนกว่าจะบรรลุเป้ าหมาย
ตัวอย่าง
ล่ วงตาบลชนบทไปหลายบ้ าน
สี ยงเสื อกวางกลางเนินพนมวัน
จนแสงทองรองเรื องอร่ ามฟ้ า
คณานกเริ งร้ องคะนองไพร
ทั้งสององค์ เหนื่อยอ่ อนเข้ าผ่ อนพัก
ครั้ นหายเหนื่อยเมื่อยล้ าอุตสาห์ เดิน

เข้ าดอนด่ านแดนไพรพอไก่ ขนั
ให้ หวัน่ หวัน่ วังเวงหวาดฤทัย
พระสุริยาเยือ้ งเยี่ยมเหลี่ยมไศล
เสี ยงเรไรจักจั่นสนั่นเนิน
หยุดสานักลาเนาภูเขาเขิน
พิศเพลินมิ่งไม้ ในไพรวัน
(สุ นทรภู่, 2514, 2)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงมีความเพียรทุกขณะ ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะ
ลงมื อทา ตัวละครคื อศรี สุวรรณและพระอภัยมณี ออกเดิ นทางไปเรี ยนเพื่อหาวิชาความรู ้ ระหว่าง
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เดินทางนั้นผ่านหลายตาบลหลายหมู่บา้ น พอไก่ขนั ก็เข้าเขตป่ า เสี ยงสัตว์นอ้ ยใหญ่ร้องกันก้องป่ าทา
ให้สองพี่น้องรู ้ สึกกลัวแต่ก็เดิ นไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ แสงทองส่ องฟ้ าทั้งจักจัน่ เรไรส่ งเสี ยงเซ็ งแซ่
รู ้สึกเหน็ดเหนื่อยก็มาพักหยุดที่ภูเขาถ้าหายเหนื่อยก็เดินทางไปต่อ
ตัวอย่าง
สิ นสมุทรมิได้ กลัวกลับหัวร่ อ
แม้ มารดามาตามจะห้ ามไว้
ลูกจะค่ อยลอยตามแต่ ห่างห่ าง
แล้ วเผ่ นโผนโจนลงทะเลลม
เที่ยวดาด้ นค้ นหามัจฉาใหญ่
เสี ยงโผงผางกลางนา้ แต่ ลาพัง

ลูกไม่ ขอจากพระองค์ อย่ าสงสัย
พระรี บไปก่ อนข้ าอย่ าปรารมภ์
อยู่ต้นทางจะได้ พบประสบสม
พระปรารมภ์ เรี ยกไว้ กไ็ ม่ ฟัง
พอจับได้ ปลาอินทรี ขึน้ ขี่หลัง
ค่ อยลอยรั้ งรอมาในวาริ น ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 115)

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึ งความกล้าที่จะลงมือทา กล้าหาญ กล้าเผชิ ญกับความทุกข์
ยาก ปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ตัวละครคือ สิ นสมุทร หัวเราะกลับใส่ พระอภัยมณี และกล่าว
ว่าจะไปขอจากพ่อไปไหน หากแม่มาก็จะเข้าไปห้ามไว้ ให้พ่อรี บหนี ไปก่อน ลูกจะคอยดูตน้ ทางให้
และตามไปห่ า งๆ จากนั้นก็ ก ระโดดลงในทะเล จับ ปลาอิ นทรี ย ์ข้ ึ นมาขี่ หลัง ไม่ ฟั ง ค าเรี ย กห้า ม
พระอภัยมณี
ตัวอย่าง
ฝ่ ายผีเสื ้อสมุทรไม่ หยุดหย่ อน
กาลังน้ อยถอยถดด้ วยอดกิน
ได้ สามวันทันผัวกับลูกน้ อย
กระโจมโจนโผนโผชโลทร

ครั้ นลุยอ่ อนอุตส่ าห์ ว่ายสายกระสิ นธุ์
เจียนจะสิ ้นชี วาในสาคร
เห็นเลื่อนลอยลิบลิบยิ่งถีบถอน
คลื่นกระฉ่ อนฉาดฉานสะท้ านมา ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 115)

ข้อความดังกล่ าว ได้กล่ าวถึ งความเพียร ความพยายามให้ดาเนิ นไปสู่ ความสาเร็ จตาม
ประสงค์ ตัวละครคือ นางผีเสื้ อสมุทร ที่เพียร พยายามไม่หยุดที่จะตามหาพระอภัยมณี ถึงกาลังจะมี
น้อยเพราะอดกิน เดินทางในทะเลมาได้ 3 วัน เริ่ มมองเห็นอยูไ่ ม่ไกล จึงรี บเร่ งตามไป
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ตัวอย่าง
สิ นสมุทรห้ ามว่ าอย่ าเสด็จ
หลานจะไปไต่ ถามแต่ โดยดี
พระไปเรื อเมื่อไรจะไปถึง
แม้ นพบปะพระบิดาจะหารื อ
แล้ วจัดแจงแต่ งเครื่ องสาหรั บยุทธ์
กระโดดโผนโจนลงในคงคา

เหมือนขามเข็ดของ้ อไม่ พอที่
ถ้ ายา้ ยีจึงจักสู้ดูฝีมือ
จะเหมือนหนึ่งฉันลงนา้ ดาไปหรื อ
ไม่ ดึงดือ้ ดอกพระองค์ อย่ าสงกา
เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ ายขวา
แผลงศักดาดาดึ่งตะบึงไปฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 224)

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึ งความอุตสาหะ กล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและ
ภัยอันตราย ต่าง ๆ ตัวละครคือสิ นสมุทรพูดกับศรี สุวรรณว่า พระเจ้าอาไม่ตอ้ งเสด็จไปหรอก เดี๋ยว
หลานจะเสด็จไปถามแต่โดยดี แต่ถา้ หากถูกข่มเหงก็จะสู ้กนั ด้วยฝี มือ ถ้าหากท่านอาเสด็จไปโดยเรื อ
เมื่อไหร่ จะไปถึงจะสู ้หลานดาน้ าไปได้หรื อ หากเจอพระบิดาแล้ว หลานจะหารื อดู ไม่ด้ือดึงแน่นอน
ว่าแล้วสิ นสมุทรก็จดั แจงแต่งตัว เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ายขวา กระโดดโครมลงน้ าดาดิ่ งลงไปใน
ไม่ชา้
ตัวอย่าง
กุมารว่ าพระแม่ ไม่ เห็นจิต
แต่ แค้ นจิตพระบิดานีน้ ่ าชัง
ให้ ลูกยามาถามความพระแม่
พระมารดาอย่ าฟั งจงยัง่ ยืน
ถึงฝรั่ งคั่งแค้ นแม้ นจะรบ
จะสังหารผลาญชี วนั ให้ บรรลัย

ปั จจามิตรมากน้ อยไม่ ถอยหลัง
รั กฝรั่ งนี่กระไรจะให้ คืน
ว่ าตามแต่ ประดิพัทธไม่ ขดั ขืน
ว่ าไม่ คืนไปลังกาจะว่ าไร
ไม่ หลีกหลบเลยพระองค์ อย่ างสงสัย
ว่ าแต่ ใจของพระแม่ จะแชเชื อนฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 229)

ข้อ ความดัง กล่ า ว ได้ก ล่ า วถึ ง ความอุ ต สาหะ กล้า หาญไม่ เ กรงกลัว ต่ อ อุ ป สรรคและ
ภัยอันตรายต่าง ๆ ตัวละครคือสิ นสมุทรพูดกับนางสุ วรรณมาลีว่า พระชนนี ไม่เห็นใจลูกเลย เรื่ อง
ข้าศึ ก ศัตรู แล้วไม่ว่าจะมากแสนมากลู กไม่ เคยกลัว แต่ แค้นใจพระบิ ดานัก ที่ หลงรั กเข้าข้า งฝรั่ ง
จะให้พระชนนี ไป ให้ลูกมาถามพระชนนี วา่ สุ ดแต่จะเห็นสมควร ไม่ขดั ขืน แต่พระชนนี อย่าฟั งจง
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ยืนยันว่าไม่ไปลังกาเด็ดขาด หากฝรั่ งมันโมโหก็จะรบ ลู กก็ไม่กลัว จะสังหารผลาญชี วิตมันเสี ย
แต่ลูกกลัวว่าใจของพระชนนีจะแชเชือนไปเข้าข้างเขา
ตัวอย่าง
ทั้งช้ างม้ ากล้ าหาญทะยานยุทธ์
จะผินพักตร์ หักหาญออกด้ านใด
แต่ พวกข้ าสาพิภักดิ์เพราะรั กเจ้ า
จนดึกดื่นครื ้นครั่ นประจัญตี

อุตลุดไล่ กันเสี ยงหวัน่ ไหว
ก็ไม่ ได้ เป็ นเวลาเข้ าราตรี
ทั้งนายบ่ าวอุตส่ าห์ รบไม่ หลบหนี
จนซากผีพลตายก่ ายอนันต์ ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 376)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงนายบ่าวที่ต่างมีความซื่ อสัตย์ต่อพระมหากษัตริ ยไ์ ม่คิดหนี และ
มีความเพียรพยายามต่อสู ้กบั ศัตรู โดยไม่ทอ้ ถอยอย่างยาวนานจนซากศพกองไปทัว่ เป็ นความเพียร
พยามความกล้าที่จะลงมือทากล้าเผชิญปัญหาและความทุกข์ยากจนบรรลุเป้ าหมาย
ขันติบารมี หมายถึง การมีความอดทนอดกลั้นต่ อความโกรธ ความไม่ พอใจ ได้ แก่
การอดทนต่อความลาบากตรากตราเป็ นการอดทนต่ อสภาพธรรมชาติ ดิ นฟ้ า อากาศ
ความหนาว ความร้อน อดทนต่อทุกขเวทนา เป็ นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายหาย
ของเราเอง ความปวด ความเมื่อย ความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็ นการอดทนต่อความโกรธ ความ
ไม่พอใจ ความขัดใจอันเกิดจากคาพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม และอดทนต่ออานาจกิเลส
ตัวอย่าง
พราหมณ์ หัวร่ อพ่ อลืมเสี ยแล้ วหรื อ
อันองค์ ราชบุตรี ที่ในวัง
พ่ อโฉมงามยามนีก้ แ็ รกรุ่ น
ถึงขอเฝ้ าเขาไปจับให้ อัประมาณ
เมื่อพบกันวันนีน้ างพี่เลีย้ ง
ซึ่ งให้ คุมไว้ ที่นี่ทั้งสี่ คน
ถ้ าแม้ นเหมือนหมายมุ่งก็พรุ่ งนี ้
พ่ อจงดับโทโสอย่ าโกรธา
ทานองเขาชาววังมักตั้งปึ่ ง
ซึ่ งพี่เลีย้ งพระธิ ดาจะว่ าไร

เขาบอกชื่ อเสี ยงให้ เหมือนใจหวัง
ทุกวันยังมิได้ มีราคีพาน
ผลบุญช่ วยชักสมัครสมาน
พี่กเ็ ห็นเป็ นตะพานมาชอบกล
เห็นมองเมียงตามาสี่ ห้าหน
พี่นีเ้ ห็นเป็ นกลมารยา
ร้ ายหรื อดีจะได้ ฟังไม่ กังขา
รู้ ถึงแก้ วเกษราจะน้ อยใจ
แต่ ไม่ ถึงเดือนดอกจะบอกให้
พี่จะใคร่ รับรองลองคารม ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 25)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงความอดทนต่อความโกรธ ตัวละครคือพราหมณ์ท้ งั สามที่บอก
ให้ศรี สุวรรณระงับความโกรธที่พวกพี่เลี้ยงของนางเกษราจับพวกเขามาขังไว้เพื่อรอให้
นางเกษรามาพบ พวกพราหมณ์ เลยบอกว่าเพราะเขาไม่รู้วา่ ศรี สุวรรณเป็ นใครดังนั้นเจ้า
อย่าพึ่งโกธรหรื อโมโหไปเลย
ตัวอย่าง
พระบุตรี เห็นจริ งทุกสิ่ งสิ ้น
จะหาญหักนักเล่ าเขาคนเดิน

ยิ่งขุ่นคิ่นคิดอายระคายเขิน
นางนิ่งเมินพักตราไม่ พาที ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 55)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งเกสรได้เห็ นการกระทาของศรี สุวรรณทุกสิ่ งอัน แต่ก็ตอ้ งเก็บ
ความโกรธความระคายนั้นไว้ แสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็ นการอดทนต่อความ
โกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจอันเกิดจากคาพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม
ตัวอย่าง
จะกล่ าวกลับจับความไปตามเรื่ อง
องค์ อภัยมณี ศรี โสภา
กับด้ วยนางอสุรีนีรมิต
ต้ องรั กใคร่ ไปตามยามกันดาร

ถึงบาทเบือ้ งปรเมศพระเชษฐา
ตกยากอยู่คูหามาช้ านาน
เป็ นคู่ชิดเชยชมสมสมาน
จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย
(สุ นทรภู่, 2514, 104)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ พระอภัยมณี กล่าวว่า พระอภัยมณี โดนผีเสื้ อสมุทร
จับตัวมาอยูใ่ นถ้ า ต้องจาใจเป็ นสามีภรรยากัน จนมีลูกชายด้วยกัน 1 คน แสดงให้เห็นถึงความอดทน
ที่มีต่อสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา จาใจกระทาทั้งที่ไม่อยากทา
ตัวอย่าง
ฝ่ ายว่ านางผีเสื ้อก็เชื่ อถือ
จึงตอบว่ าถ้ ากระนั้นฉันจะไป
พระโฉมยงจงอยู่ในคูหา
จะอดใจให้ เหมือนคาที่ราพัน

คิดว่ าซื่ อสุจริ ตพิสมัย
อยู่เขาใหญ่ ในป่ าพนาวัน
เลีย้ งรั กษาลูกน้ อยคอยหม่ อมฉัน
ถ้ วนสามวันก็จะมาอย่ าอาวรณ์

89
แล้ ววันทาลาองค์ พระทรงโฉม
อย่ าแข็งนักรั กตัวกลัวบิดร

ปลอบประโลมลูกแก้ วแล้ วสั่งสอน
แม้ นไม่ นอนมารดาจะมาตี ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 111)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ นางผีเสื้ อสมุทร เชื่ อคาทานายของพระอภัยมณี ที่
ให้ตนไปบาเพ็ญจิตอธิ ษฐานในป่ า โดยพระอภัยมณี จะเลี้ ยงลูกอยู่ในถ้ ารอนางผีเสื้ อสมุทรกลับมา
ส่ วนตนจะอดทน เมื่ อครบ 3 วัน จะกลับมา ลาพระอภัยมณี และสอนสิ นสมุ ทรว่าอย่า ดื้ อกับพ่อ
ถ้าไม่นอนจะกลับมาตี แสดงให้เห็ นถึ งความอดทนต่อทุกขเวทนาของตัวละคร เป็ นการอดทนต่อ
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
ตัวอย่าง
ฝ่ ายนางผีเสื ้อสมุทรที่สุดโง่
ขอชี วิตพิษฐานตามตารา
ได้ สามวันรั นทดสลดจิต
อุตส่ าห์ ยืนฝื นใจให้ ประทัง

ไปนั่งโซเซาอยู่ริมภูผา
ต้ องอดปลาอดนอนอ่ อนกาลัง
เจียนชี วิตจะเด็ดดับไม่ กลับหลัง
ค่ อยเซซังซวนทรงไม่ ตรงตัว
(สุ นทรภู่, 2514, 113)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ ผีเสื้ อสมุทร เข้าป่ าไปตั้งจิต ภาวนาในป่ า เป็ นเวลา
3 วัน ตามที่ตาราบอก อดข้าวจะอ่อนกาลัง ร่ างกายจะไม่ไหว แต่ก็ตอ้ งทนฝื น จนจะทรงตัวไม่อยู่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การอดทนต่ อ ความล าบากตรากตร าและอดทนต่ อ ทุ ก ขเวทนาต่ อ ความหิ ว
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
ตัวอย่าง
สงสารองค์ นงลักษณ์ อัคเรศ
ให้ สาวใข้ ไปเชิ ญพระชนนี
จึงทูลความตามกระดาษที่วาดรู ป
ลูกหลานนักลักเอามาเผาไฟ
ข้ ากับเหล่ าสาวสรรค์ ชวนกันสู้
พระโกรธาคว้ าไม้ มาไล่ ตี

ชลเนตรแนวนองให้ หมองศรี
มาถึงที่ปรางค์ มาศปราสาทชัย
พระโลมลูบลืมองค์ ด้วยหลงใหล
มันไม่ ไหม้ กลับลุกขึน้ คลุกคลี
ปลา้ กันอยู่ผลักไสมันไม่ หนี
แล้ วเข้ าที่มิได้ ออกข้ างนอกเลยฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 35)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งตัวละครคือ นางสุ วรรณมาลี ที่รู้สึกเป็ นทุกข์ใจเมื่อเห็ นคนรัก
ของตนคร่ าครวญหาหญิ ง อื่ น แต่ ต้อ งอดทนไว้จึ ง ให้ ค นไปตามแม่ ข องพระอภัย มณี ม าช่ ว ย
พระอภัยมณี เพราะพระอภัยมณี ไม่ยอมให้ใครมาเอารู ปของนางละเวงไปได้ถึงกับเอาไม้ไล่ตี ไม่ยอม
ออกไปข้างนอก
ตัวอย่าง
บาทหลวงว่ าข้ าไม่ บอกไว้ ดอก
จนของ้ อของอนถึงวอนวิง
แม้ มิรักหนักหน่ วงทาลวงล่ อ
รู ปก็ร้ ู อยู่วิสัยใจผู้ชาย
อันลมปี่ ดีแต่ เพราะเสนาะหู
แต่ ความรั กมักจะออกกระบอกตา

หรื อสัญชาติชื่อว่ าผู้ชายตายเพราะหญิง
ราวกับวิ่งเข้ าวานสังหารกาย
ขึน้ ขี่คอเล่ นก็ได้ ดังใจหมาย
มันหลงตายติดกับเหมือนหลับตา
ที่จะสู้ลมปากยากหนักหนา
จะเป็ นข้ าพวกเขาชาวชมพู
(สุ นทรภู่, 2514, 452)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงสิ นสมุทรคิดจะไปบวชเอาบุญบารมีเพื่อเป็ นนักปราชญ์ที่เกาะ
แก้วพิศดาร เพราะกลัวนางละเวงวัณฬาที่เก่งยิ่งกว่าเสื อจะทาร้าย แสดงว่ามีความอดทนอดกลั้นต่อ
ความโกรธ ความไม่พอใจ
ตัวอย่าง
แม้ มิได้ ให้ ปรั บจะรั บผิด
น่ าอดสูผ้ หู ญิงจริ งจริ งเจียว
วาสนาหาไม่ มนั ไพล่ พลิก
จะถือศีลตั้งมัน่ ในขันตี

นี่ขืนคิดเคืองขุ่นทาฉุนเฉี ยว
ไม่ คิดเกีย้ วชู้สาวแล้ วคราวนี ้
พลอยหยุกหยิกอยากจะถือเป็ นฤๅษี
ไม่ ยา่ ยีย่ งุ หยาบเป็ นบาปกรรม
(สุ นทรภู่, 2514, 464)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงนางราภาสะหรี เห็ นวิญญาณของนายอิเรนผูเ้ ป็ นพ่อแล้วถึ งกับ
น้ า ตาไหล แม้ตวั ตายไปแล้ว แต่ ย งั มี ใ จมุ่ ง มั่น ในการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ มาช่ ว ยลู ก สาวในการท าศึ ก
แสดงว่ามีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ
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สั จจบารมี หมายถึง ความจริงหรือความซื่อตรง ได้ แก่
การรักษาคาพูด การพูดจริ ง ทาจริ ง และจริ งใจ
ตัวอย่าง
ฝ่ ายเจ้ าพราหมณ์ ตามใจมิให้ ชัง
จงไปบ้ านท่ านเถิดให้ ผาสุก
นายด่ านฟั งคลั่งคลอหล่ อนา้ ตา
จะไปจัดข้ าวปลากระยาหาร

พลางร่าสั่งนายด่ านด้ วยมารยา
ฉันพ้ นทุกข์ แล้ วเมื่อไรจะไปหา
แล้ วว่ าน้ านีไ้ ม่ ทิง้ อย่ ากริ่ งใจ
มาส่ งหลานสี่ คนให้ จนได้
(สุ นทรภู่, 2514, 24)

ข้อความดังกล่าว พราหมณ์ ท้ งั สามและศรี สุวรรณที่ปลอมเป็ นพราหมณ์พูดกับนายหน้า
ด่านตอนที่พวกเขาจะโดนจับไปขังอยูก่ บั ตายายที่เฝ้ าสวนว่า ให้นายหน้าด่านกลับบ้านไปถ้าพวกเขา
หลุดจากการถูกขังแล้วจะไปหาที่บา้ นเอง แต่นายหน้าด่านบอกว่าจะไม่ทิ้งพวกเขาไปไหนจะหาข้าว
ปลาอาหารมาให้พวกเขากินตามที่เคยได้บอกไว้วา่ จะไม่ทิ้งพวกเขา แสดงให้เห็นถึงการรักษาคาพูด
ตัวอย่าง
ศรี สุวรรณกลั้นยิม้ เยือ้ นสนอง
ส่ วนพี่พราหมณ์ ตามติดได้ ชิดชม

วันนีน้ ้ องได้ แต่ ผ้าออกมาห่ ม
ต่ อจะสมปรารถนาจึงช้ านาน
(สุ นทรภู่, 2514, 48)

ข้อ ความดัง กล่ า ว กล่ า วถึ ง ตัว ละครคื อ ศรี สุ ว รรณ กล่ า วตอบค าถามของพี่ เ ลี้ ย งของ
นางเกษราอย่างฉลาดและมีไหวพริ บว่า ตนเองนั้นเป็ นลูกคนเดียวไม่มีพนั ธะใด ๆ มาเพื่อจะมาหาตา
มหานางอันเป็ นที่รัก เป็ นการรักษาคาพูด
ตัวอย่าง
ฝ่ ายเงือกนา้ สาหรั บทะเลลึก
พอแจ่ มแจ้ งแสงทองผ่ องโพยม
จะไปลอยคอยองค์ ทรงสวัสดิ์
แล้ วออกจากวนวังไม่ รั้งรอ
พอเห็นองค์ ทรงยศโอรสราช

ไม่ วายนึกถึงองค์ พระทรงโฉม
ปลอบประโลมลูกเมียเข้ าเคลียคลอ
ให้ สมนัดซึ่ งสัญญาเธอมาหนอ
ค่ อยเคลื่อนคลายว่ ายคลอกันไคลคลา
อยู่ชายหาดพร้ อมกันก็หรรษา
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จึงชวนลูกสาวนั้นกับภรรยา

คลานขึน้ มาชายฝั่ งแล้ วบังคม ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 111)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ พ่อเงือก ได้พาแม่เงือกและนางเงือก ให้มารอพระ
อภัย มณี ต ามที่ นั ด หมาย พอเห็ น พระอภัย มณี แ ละสิ น สมุ ท รยื น รอก็ ช วนลู ก สาวและภรรยา
เข้าไปทักทาย แสดงถึงการทาจริ งและมีความจริ งใจ ทาได้อย่างที่พดู หรื อสัญญาไว้
ตัวอย่าง
อุศเรนแสนสลดระทดท้ อ
เสี ยดายนางอย่ างชี วนั จะบรรลัย
จะกลับหลังยังลังกาน่ าอดสู
ด้ วยความค้ างนางหายเป็ นม่ ายเมีย
จึงตรั สสั่งแก่ เสนาที่ข้าเฝ้ า
เสี ยสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง

นา้ ตาล่ อคลอคลั่งจะหลั่งไหล
ร้ อนฤทัยเทียมเพลิงละเลิงเลีย
ครั้ นจะอยู่อายหน้ าประดาเสี ย
จาจะเกลี่ยไกล่ ความไปตามนาง
อุระเราร้ อนดังจะพังผาง
จะตามนางกว่ าจะพบประสบกัน
(สุ นทรภู่, 2514, 133)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ อุศเรนที่รู้สึกเศร้าสลด น้ าตาหลัง่ ไหลเมื่อรู ้ข่าวว่า
คู่หมั้นของตนหายไปอย่างไร้ ร่องรอย จึงรู ้สึกเสี ยดายนางยิ่งนัก จะกลับเมืองลังกาก็กลัวจะอับอาย
จะอยู่ก็อบั อายเช่ นเดี ยวกันเพราะกลัวเขานิ นทาว่าเป็ นม่ายเพราะเมียหาย จึงคิดที่จะออกติดตามหา
นาง แล้วจึงสั่งแก่เสนาว่าเราเสี ยนางเหมือนเราจะสิ้ นชี วิต จึงขอออกติดตามหานางจนกว่าจะพบกัน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะลงมือกระทาตามคาพูด มีความจริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง
ตัวอย่าง
นางอรุ ณทูลเถียงเสี ยงฉอดฉอด
นี่ธุระพระเจ้ าป้ าจะพาไป
แม้ นมิไปไม่ ดีเหมือนขีป้ ด
อยู่ในวังนั่งเปล่ าทั้งเช้ าเย็น

ฉันไม่ ทอดทิง้ พระองค์ อย่ าสงสัย
หม่ อมฉันได้ รับคาแล้ วจาเป็ น
เป็ นคนคดเขาจะเย้ ยไม่ เคยเห็น
จะไปเป็ นเพื่อนป้ าช่ วยหาลุง
(สุ นทรภู่, 2514, 207)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงอรุ ณรัศมีเคยรับปากกับสุ วรรณมาลีไว้วา่ จะไปช่วยออกตามหา
พระอภัยมณี ผเู ้ ป็ นลุงด้วยกัน มาตอนนี้พระเจ้าตาไม่ให้ อรุ ณรัศมีก็คา้ นพระเจ้าตาเพราะจะทาให้นาง
นั้นเป็ นคนพูดปด ไม่รักษาคาพูด
ตัวอย่าง
แล้ วตรั สบอกลูกน้ อยกลอยสวาท เจ้ าหน่ อเนือ้ เชื ้อชาติดังราชสี ห์
อันรั กษาศีลสัตย์ กัตเวที
ย่ อมเป็ นที่สรรเสริ ญเจริ ญคน
ทรลักษณ์ อกตัญญุตาเขา
เทพเจ้ าก็จะแช่ งทุกแห่ งหน
ให้ ทุกข์ ร้อนงอนหง่ อทรพล
พระเวทมนตร์ เสื่ อมคลายทาลายยศ
เพราะบิดามาด้ วยอุศเรนนี ้
คุณเขามีมากล้ นพ้ นกาหนด
เจ้ าทาผิดก็เหมือนพ่ อทรยศ
จงออมอดเอ็นดูพ่อแต่ พองามฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 232)
ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ พระอภัยมณี กล่าวสั่งสอนสิ นสมุทรว่า เจ้าเป็ นถึง
ลู กกษัตริ ยต์ ้องรั กษาคาพูดต่ อคนที่ มี พระคุ ณ ย่อมเป็ นที่ สรรเสริ ญของคนทัว่ ไป ถ้า ลู ก คิ ดทรยศ
อกตัญญู เขา แม้แต่เทพเจ้าก็จะสาปแช่ งให้มีแต่ค วามทุ กข์ เวทมนตร์ คาถา ยศ อานาจก็จะเสื่ อม
อุ ศเรนเป็ นผูม้ ี พระคุ ณต่อพ่อยิ่งนัก ถ้าเจ้าทาผิดต่อเขาก็เหมื อนพ่อทาผิดต่อเขาด้วย ฉะนั้นเจ้าจง
พิจารณาดูแต่พองามเถิดลูก แสดงให้เห็นถึงการรักษาคาสัตย์ ไม่คิดทรยศต่อผูม้ ีพระคุณ
อธิษฐานบารมี หมายถึง การตั้งความปรารถนาดีต่อผู้อนื่ ได้ แก่
การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ ง การตั้งจิตร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การนึ ก
ปรารถนาสิ่ งที่ตอ้ งการจากสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เช่ น การตั้งจิตอธิ ษฐานขอพรจากพระ นึ กอธิ ษฐานในใจ
ขอให้เดินทางแคล้วคลาด เป็ นต้น
ตัวอย่าง
หน่ อกษัตริ ย์อัดอั้นกลั้นสะอืน้
แข็งพระทัยให้ เอานา้ อบมา
ขอเทวัญชั้นฟ้ าสุธาทิพย์
ทั้งปู่ เจ้ าเขาหลวงข้ าบวงบน

ตาชื ้นพรั่ งพรายทั้งซ้ ายขวา
ภาวนานึกความไปตามจน
อันลอยลิบเหาะเหิ นเที่ยวเดินหน
ขอนิมนต์ มาด้ วยช่ วยชี วี
(สุ นทรภู่, 2514, 86)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งตัวละครคือ ศรี สุวรรณได้ร้องไห้อย่างหนัก กลัวว่าเกษราจะ
ตาย แต่ทาใจแข็งเอาน้ าอบมาตั้งจิตภาวนาขอพรจากเทวดา สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งปวง ขอให้ช่วยชี วิตเกษ
รา แสดงให้เห็นถึงการตั้งจิตร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การนึ กปรารถนาสิ่ งที่ตอ้ งการจาก
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่าง
นางยอกรวอนไหว้ ไทเทวัญ
ที่ขึน้ ล่ องท้ องทะเลทุกเทเวศร์
แม้ นพระหน่ อบดินทร์ นริ นทร
ชี วิตข้ าอย่ าให้ รอดจงมอดม้ วย
แม้ นบุญหลังยังจะรอดตลอดไป

ทุกช่ องชั้นฉกามาวจร
รุ กขาเขตเขาเขินเนินสิ งขร
จะม้ วยมรณ์ มรณานิคาลัย
ขอตายด้ วยลูกรั กที่ตักษัย
ขอจงให้ ลูกน้ อยข้ าค่ อยคลาย
(สุ นทรภู่, 2514, 166)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งสุ วรรณมาลี ได้ต้ งั จิตอธิ ษฐานขอให้วิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ถ้าหมดบุ ญ
แล้วขอให้ขา้ ตายตามลูกไป แต่ถา้ บุญเก่ายังมีอยูข่ อให้ลูกนั้นฟื้ นขึ้นมา เป็ นการตั้งใจหรื อการผูกจิต
อธิ ษฐาน ตั้งจิตอธิ ษฐานขอพร
ตัวอย่าง
แล้ วสั่งให้ ไปจัดเครื่ องประดับ
มาเรี ยงวางข้ างองค์ พระมุนี
พระเห็นของสองกษัตริ ย์จัดมาให้
ว่ าหม่ อมฉั นวันจะจากพระอาจารย์

หลายสารั บกับผ้ าภูษาศรี
จินดาดีดูจารั สชัชวาล
จะใครได้ เครื่ องทรงน่ าสงสาร
ได้ ตั้งสัตย์ อธิ ษฐานต่ อเทวา
(สุ นทรภู่, 2514, 315)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งการตัดสิ นใจเด็ดเดี่ ยว ตัวละครคือกษัตริ ยแ์ ละมเหสี แห่ งกรุ ง
ศรี ได้เตรี ยมเสื้ อผ้าเครื่ องประดับให้สุดสาครเลื อกใส่ แต่วนั ที่ จะจากฤาษี มาสุ ดสาครได้ต้ งั สัตย์
อธิ ษฐานต่อเทวดา
ตัวอย่าง
พระบิตุราชมาตุงรงค์ องกษัตริ ย์

สู้อัดอั้นอดรั กไว้ หนักหนา
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กลัวเป็ นลางต่ างสะอืน้ กลืนนา้ ตา
จงไปดีมาดีศรี สวัสดิ์
ได้ พบปะพระบิดาดังอาลัย

ทั้งบิดามารดรอวยพรชัย
อย่ าเคืองขัดขุ่นข้ องให้ ผ่องใส
อริ นทร์ ภัยคลาดแคล้ วอย่ าแผ้ วพาน
(สุ นทรภู่, 2514, 365)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือ พ่อและแม่ของพระอภัยมณี ได้อวยให้สุดสาครได้
เดินทางไปพบกับพระอภัยมณี ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งสิ้ น เป็ นการสร้างคุ ณงาม
ความดี
ตัวอย่าง
แล้ วโฉมยงทรงเสวยสว่ างจิต
แม้ นม้ าล้ มแล้ วเหมือนกายเราวายปราณ
เดชะผลปรนนิบัติจังหวัดทวีป
ตามเยี่ยงอย่ างทางธรรม์ กรุ ณา
แม้ ข้านีม้ ิได้ คงดารงทวีป
แม้ จะได้ ไปบารุ งซึ่ งกรุ งไกร

ราคาญคิดด้ วยว่ าม้ าอดอาหาร
จึงเสี่ ยงสัตย์ อธิ ษฐานถึงบุญญา
ช่ วยชูชีพชนชาติพระศาสนา
พระจุฬาติเวนย่ อมเห็นใจ
ขอสิ ้นชี พเด็ดดับดังหลับใหล
ขออย่ าให้ ชีวนั เป็ นอันตราย
(สุ นทรภู่, 2514, 427-428)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึ งนางละเวงวัณฬาก็คิดว่าม้านั้นอดอาหาร ถ้าหากม้าล้มตายไป
แล้วเหมือนกายเรานั้นสิ้ นลมหายใจไปด้วย จึงได้เสี่ ยงอธิ ษฐานบุญที่ได้ทามาทานุ บารุ งบ้านเมือง
พระศาสนาตามทางธรรม ขอให้เทวดา สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลายโปรดเห็นใจ แม้ตอนนี้ ขา้ นั้นไม่ได้ดูแล
บ้านเมืองถ้าจะตายขอให้หลับใหลสิ้ นชี พไป แต่ถา้ บุญมีได้ดูแลปกป้ องบ้านเมือง ขอให้ชีวิตอย่าได้
มีอนั ตราย
เมตตาบารมี หมายถึง ความเมตตากรุ ณา ได้ แก่
ความหวังดี ความเป็ นมิตร ความรักใคร่ เอ็นดูปรารถนาให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ขแม้บุคคลนั้น
ไม่ได้ทุกข์ ความคิดสงสารปรารถนาให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์ การประพฤติเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
ตัวอย่าง
เห็นพี่น้องสององค์ ล้วนทรงโฉม
ทอดสมอรอราเภตรายนต์

งามประโลมหลากจิตคิดฉงน
ทั้งสามคนขึน้ เดินบนเนินทราย
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เข้ ามาใกล้ ไทรทองสองกษัตริ ย์
ว่ าดูรามาณพทั้งสองนาย
หรื อเดินดงหลงทางมาต่ างบ้ าน
แม้ นไม่ มี่พี่น้องญาติกา

โสมนัสถามไถ่ ดังใจหมาย
เจ้ าเพื่อนชายชื่ อไรไปไหนมา
จงแจ้ งการณ์ ให้ เราฟั งที่กังขา
เราจะพาไปไว้ เรื อนเป็ นเพื่อนกัน ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 9)

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึ งความมีเมตตาต่อผูอ้ ื่น ตัวละครคือพราหมณ์ ท้ งั สามคุ ยกับ
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเห็นเดินอยูท่ ี่ทะเลนี้เพียงสองคนถ้าไม่มีที่ไปจะให้ไปอยูก่ บั พวกเขา
ตัวอย่าง
ฝ่ ายนายหมวดตรวจตรารั กษาด่ าน
จึงร้ องเรี ยกมานั่งยังศาลา
เจ้ าเชื ้อพราหมณ์ พรหเมศประเทศไหน
พอเรื อจอดมอดม้ วยด้ วยอัคคี
น่ าประหลาดหลากจิตคิดฉงน
ขอถามเจ้ าเผ่ าพราหมณ์ นีน้ ามใด

แสนสงสารพราหมณ์ น้อยเป็ นนักหนา
แล้ วพูดจาปราศรั ยเป็ นไมตรี
จึงใช้ ใบนาวามาถึงนี่
สิ นค้ ามีในสาเภาสักเท่ าไร
แต่ สี่คนก็ช่างมาเภตราได้
ดูรูปร่ างช่ างกระไรล้ วนงามงาม ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 18)

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึ งความมีเมตตาต่อผูอ้ ื่น ตัวละครคือนายตรวจหน้าด่านเมือง
รมจักรที่เรี ยกพราหมณ์ท้ งั สามและศรี สุวรรณที่ปลอมเป็ นพราหมณ์มานัง่ พักจากการเดินทางที่แสน
เหนื่อยที่ศาลาแล้วถามไถ่มามาจากที่ใดเห็นเดินเรื อมากัน
ตัวอย่าง
พระบุตรี ฟังเล่ าก็เศร้ าสร้ อย
เธอแก้ ไขไม่ เป็ นน่ าเอ็นดู
เป็ นชี พราหมณ์ หยามหยาบก็บาปปาก
ซึ่ งพี่ว่าเป็ นกษัตริ ย์สันทัดใจ

กลัวโฉมงามพราหมณ์ น้อยจะอดสู
จึงว่ าพีน้ ีไ้ ปขู่เขาทาไม
เพระพวกมากเธอจึงต้ านทานไม่ ไหว
คิดสาคัญฉันใดจะใคร่ ฟัง
(สุ นทรภู่, 2514, 49)
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ข้อความดังกล่ าว ได้กล่ าวถึ งตัวละครคื อ นางเกษราพูดกับพี่เลี้ ยงว่า ตัวนางนั้นเห็ นใจ
และสงสารพราหมณ์ที่ตอ้ งคอยตอบคาถามเหล่าพี่เลี้ ยง เพราะเป็ นพราหมณ์จะต้องตอบทั้งหมดจะ
เลี่ยงก็ไม่ได้ แสดงให้เห็นว่านางเกษรามีการประพฤติเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
ตัวอย่าง
นางฟั งคาชาเลืองดูพราหมณ์ น้อย
เพราะจงจิตพระธิ ดายุพาพาล
พินิจพลางนางกษัตริ ย์ตรั สปราศรั ย
มาอยู่ด้วยป่ วยไข้ กไ็ ด้ กวน
อันทรงฤทธิ์ บิดาชราภาพ
เจ้ าเหมือนบุตรสุดรั กร่ วมฤทัย
ขอฝากแก้ วเกษราธิ ดาด้ วย

ดูเศร้ าสร้ อยซูบลงก็สงสาร
พลอยราคาญขุ่นข้ องจึงหมองนวล
แม่ ขอบใจแล้ วเจ้ าพราหมณ์ ทรามสงวน
พระคุณควรจะสนองให้ ต้องใจ
จะปรามปราบยุคเข็ญเห็นไม่ ไหว
พ่ อคงได้ แว่ นแคว้ นทั้งแดนดาว
เอ็นดูช่วยปกป้ องเหมือนน้ องสาว
(สุ นทรภู่, 2514, 91)

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึงความรักใคร่ เอ็นดู เมตตาต่อผูอ้ ื่นและสรรพสัตว์ท้ งั ปวง ตัว
ละครคือ พระมารดาของนางเกษรา มองดูศรี สุวรรณ เห็นร่ างการทรุ ดโทรมก็เกิดสงสาร เพราะรู ้ว่า
รักใคร่ เกษรา จึงกล่าวกับศรี สุวรรณว่า แม่ขอบใจศรี สุวรรณมากที่มาเฝ้ าไข้ แม่มีของตอบแทนให้
ตอนนี้ทา้ วทศวงศ์ก็ชรามากแล้ว จะออกสงครามก็ไม่ได้แล้ว ศรี สุวรรณเป็ นเหมือนลูกอีกคน อาจได้
ครองแผ่นดินทั้งหมด แม่ขอฝากเกษราให้ดูแลด้วย ช่วยปกป้ องให้เหมือนน้องสาว
ตัวอย่าง
พระบุตรี กราบก้ มบังคมบาท
นางเล้ าโลมโฉมงามตามโบราณ
เข้ าปรางค์ ทองห้ องศรี สุวรรณสถิต
พระนบนอบหมอบกรานพระมารดา
แล้ วฝากฝั งสั่งศรี สุวรรณน้ อย
กรุ ณาปรานีเหมือนพี่น้อง
โฉมเฉลาเบาจิตถึงผิดพลั้ง
อย่ าปลดเปลือ้ งเคืองขัดถึงตัดรอน

เชิ งฉลาดผ่ อนผัดขัดบรรหาร
แล้ วจูงเจ้ าเยาวมาลย์ ลีลามา
นางเบือนบิดบังคมแล้ วก้ มหน้ า
นางพระยาหยุดนั่งบัลลังก์ ทอง
เจ้ าจงค่ อยปลูกฝั งกันทั้งสอง
เป็ นคู่ครองนคราให้ ถาวร
พ่ อเห็นแก่ แม่ มงั่ ช่ วยสั่งสอน
จงผันผ่ อนอดออมถนอมกัน ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 103)
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ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึ งตัวละครคือ พระมารดาของนางเกษรา ที่ฝากให้ ศรี สุวรรณ
ดูแลนางเกษรา เมตตาน้องเหมือนพี่น้อง เป็ นคู่กนั ให้นาน ๆ หากผิดพลาดอะไร อย่าโกรธเคืองให้
ยอมๆ กัน แสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ เอ็นดู ช่วยเหลือเกื้อกูล เมตตาต่อผูอ้ ื่นและสรรพสัตว์ท้ งั ปวง
อุเบกขาบารมี หมายถึง ความวางใจเป็ นกลาง ได้ แก่
ความวางเฉยแบบวางใจเป็ นกลาง ๆ โดยไม่เอนเอียงเข้าข้างเพราะชอบ เพราะชัง เพราะ
หลง และเพราะกลัว
ตัวอย่าง
ทั้งสามพราหมณ์ เข้ าประคองแล้ วร้ องไห้ นา้ ตาไหลพรั่ งพรายทั้งซ้ ายขวา
ต่ างนบนอบปลอบหน่ อกษัตรา
อย่ าโศกาตรอมนักจงหักใจ
อันกาเนิดเกิดมาในหล้ าโลก
สุขกับโศกมิได้ สิ้นอย่ าสงสัย
ซึ่ งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ก็ยงั ไม่ ร้ ู เห็นว่ าเป็ นตาย
ควรจะคิดติดตามแสวงหา
แล่ นนาวาไปในวนชลสาย
แม้ นพระพี่มิม้วยชี วาวาย
ก็ดีร้ายจะได้ พบประสบกัน
ข้ าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้ วย
ผิดชอบช่ วยไปกว่ าจะอาสัญ
จงดับทรงโศกาอย่ าจาบัลย์
จะเนิ่นวันเสี ยเปล่ าไม่ เข้ ายา ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 17)
ข้อความดังกล่ าว กล่ าวถึ งการวางวางใจเป็ นกลาง การวางเฉยทั้งกาย วาจและใจ โดย
พราหมณ์ท้ งั สามสอนศรี สุวรรณว่าอย่าเศร้าใจไปเลย คนเราเกิดมานั้นทุกข์กบั สุ ขย่อมเป็ นของคู่กนั
ไม่มีใครจะหลุ ดพ้นไปได้ พระอภัยมณี น้ นั เราก็ยงั ไม่รู้เลยว่าท่านจะเป็ นอย่างไร พวกเราควรออก
ตามหาพระอภัยมณี
ตัวอย่าง
นางฟั งคาทาตรั สว่ าบัดสี
แล้ วว่ าพ่ อก็อย่ าเอาเข้ ามาไว้
ด้ วยรู ปนีม้ ีมาแต่ ข้าศึก
เดี๋ยวนีพ้ ่ อก็ยงั ซูบทั้งรู ปทรง

รู ปเช่ นนีก้ จ็ ะหึ งไปถึงไหน
จะกระไรอยู่กระมังระวังองค์
อย่ าได้ นึกรั กใคร่ จะใหลหลง
รั กษาองค์ เสี ยให้ หายสบายใจ
(สุ นทรภู,่ 2514, 358)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือแม่ของพระอภัยมณี ซ่ ึ งกาลังพูดกับพระอภัยมณี ว่า
อย่าไปสนใจรู ปนี้ มีแต่สิ่งไม่ดีท้ งั ข้าศึกอย่าได้หลงใหลจะทาให้พระอภัยมณี ร่างกายแย่ลงจงปล่อย
วางแล้วรักษาตนเองให้หายทั้งทางกายและทางใจ แสดงให้เห็นถึงความวางเฉยวางใจเป็ นกลางของ
ตัวละคร
ตัวอย่าง
นางฟั งคาร่าตอบก็ชอบชื่ น
ละเมิดจิตผิดพลั้งแต่ หลังมา
อันท้ าวไทกริ ้วโกรธพิโรธนัก
แม่ แก้ ไขเพ็ดทูลมูลคดี
นางพูดจาปราศรั ยอาลัยเขย
แล้ วว่ าแม่ กจ็ ะลาเจ้ าอย่ าวุ่น
แล้ วกลับมาปราสาทค่ อยยาตรเยือ้ ง
ท้ าวรายาฟั งเล่ าบรรเทาคลาย
นี่แน่ เจ้ าเราจะช่ วยคิดอ่ าน
อย่ าให้ ทันคนผู้ร้ ู ระคาง
ออกพระโรงรจนาพร้ อมข้ าบาท
ให้ ตกแต่ งปรางค์ มาศราชวัง
ให้ สองราว่ าที่อุปราช
มีการเล่ นเต้ นราตามลาเนา
ตามเยี่ยงอย่ างขัตติยามหากษัตริ ย์
ขุนโหราหาฤกษ์ มงคลการ

ที่แข็งขืนอ่ อนลงทรงปรึ กษา
พ่ อตรึ กตราตรองความให้ งามดี
ว่ าจะลักธิ ดาพากันหนี
ที่ราคีมิได้ เคืองในเรื่ องราว
กลัวจะเลยยุ่งยิ่งทิง้ ลูกสาว
เดชะบุญคงได้ ครองกับน้ องหญิง
ไปแจ้ งเรื่ องเค้ ามูลทูลถวาย
ค่ อยเหื อดหายโกรธาจึ่งว่ าพลาง
ทาการงานปั ดป้ องที่หมองหมาง
ท้ าวตรั สพลางเสด็จออกไปนอกวัง
ท้ าวประกาศเสนาฝ่ ายหน้ าหลัง
จะแต่ งตั้งมังคลาธิ ดาเรา
หมายประกาศฤกษ์ เอกจะเสกเขา
ให้ พวกเราจัดแจงเร่ งแต่ งการ
มอบสมบัติราชัยอันไพศาล
ตามบุราณซื่ อตรงพงศ์ ประยูร ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 184)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงท้าวรายาและพระมเหสี ที่ได้ฟังคาสารภาพความจริ งจากพระมัง
คลาที่แอบคบกันกับลูกสาวของตนจนตั้งครรภ์จนหายโกรธไม่ถือสาเอาเรื่ อง อีกทั้งยังยกลูกสาวให้
เพราะเกรงว่าพระมังคลาจะพาลูกสาวของตัวเองหนี ตามกันไป พฤติกรรมของท้าวรายาและพระ
มเหสี จึงสอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่ องของการวางใจเป็ นกลาง การวางเฉยต่อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นไม่
ติดใจเอาเรื่ องเอาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
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ตัวอย่าง
จะคิดอ่ านป้ องกันนา้ มันไฟ
มาปรึ กษาหารื อใครรู้ บ้าง
ใครจะมีแยบยลกลอุบาย
ไม่ มีใครที่จะรั บดับไฟกรด
ถึงใครมีมนต์ เวทวิเศษครั น
แต่ ปรึ กษาหารื อกันจนดึก
จะกาเริ บโรมรุ กมาทุกที

จึงสั่งให้ แต่ บรรดาเสนานาย
แก้ ในทางเรื่ องไฟเสี ยให้ หาย
ทั้งไพร่ นายอย่ าได้ พรางเอารางวัล
ให้ ระทดพวกพหลพลขันธ์
จะป้ องกันดับไฟเห็นไม่ มี
เห็นข้ าศึกจะทายับดั่งสับสี
เห็นบุรีเราจะป่ นไม่ ทนทาน ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 206)

ข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความวางใจเป็ นกลาง เที่ยงธรรม รับฟังทุกฝ่ าย
ตัวอย่าง
จะกล่ าวฝ่ ายนายโจรใจฉกาจ
คิดจะทาการศึกนั่งตรึ กตรอง
ใครจะเห็นเป็ นอย่ างไรให้ เร่ งว่ า
จึงว่ าข้ าไม่ เห็นทางข้ างอุบาย

มีอานาจถือดีไม่ มีสอง
เรี ยกโจรรองมาปรึ กษาหาอุบาย
จวนเวลาสุริยนั ตะวันฉาย
สุดแต่ นายกล่ าวคาจะทาตาม ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 208)

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงโจรใจโหดที่มีอานาจมากได้เรี ยกพวกโจรมานัง่ คิดหาอุบายใน
การศึก ใครมีความคิดเห็นเช่นไรให้รีบพูด ใกล้รุ่งเช้าเหล่าโจรก็ไม่มีอุบายใด ๆ จึงบอกเจ้านายว่าจะ
ท าตามค าที่ น ายโจรสั่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความวางใจเป็ นกลาง เที่ ย งธรรม รั บ ฟั ง ทุ ก ฝ่ ายของ
ตัวละคร
ตัวอย่าง
พอเนตรน้ องต้ องเนตรหน่ อกษัตริ ย์
ต่ างตะลึงไปเป็ นครู่ เหมือนสุริยา
งามต่ องามยามรั กสมัครหมาย
เคยเป็ นคู่ส่ ูสมภิรมย์ กัน

สองประหวัดไปด้ วยความเสน่ หา
กับจันทราเดินมาปะปะทะกัน
หญิงกับชายเป็ นที่เปรมเกษมสันต์
ต้ องพัวพันเข้ ามาให้ เป็ นไมตรี ฯ
(สุ นทรภู่, 2514, 401)
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ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงการสบสายตาเข้าด้วยกันทาให้ต่างก็ตกตะลึง คิดถึงยามที่เคย
รักกันแต่ในเวลานี้ ตอ้ งกลับมาเจอกันอี กครั้ งหนึ่ ง แสดงให้เห็ นถึ งตัวละครที่เป็ นกษัตริ ยท์ ี่มี การ
วางใจเป็ นกลาง ไม่โอนเอียง วางเฉย
จากการศึกษาวัจนภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่ องพระอภัยมณี
เล่มที่ 1 - 4 ของ สุ นทรภู่ ฉบับกรมศิลปากร จาก สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย พ.ศ.
2544 ทั้งวัจนภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า 10 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ทานบารมี การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละ
2. ศีลบารมี การรักษาศีล
3. เนกขัมมบารมี การปลอดจากราคะและตัณหา
4. ปัญญาบารมี การเป็ นผูม้ ีเหตุผล
5.วิริยบารมี การมีความเพียรพยายาม มุมานะ และอดทน
6. ขันติบารมี การมีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ
7. สัจจบารมี การมีสัจจะ
8. อธิ ษฐานบารมี การตั้งความปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
9. เมตตาบารมี ความเมตตากรุ ณา
10.อุเบกขาบารมี ความวางใจเป็ นกลาง
ผูเ้ ขียนได้สอดแทรกหลักธรรมคาสอนดังกล่าวไว้ในงานเขียนทาให้ผอู ้ ่านสามารถนาไป
เป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขต่อไปได้

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

การศึกษาวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
โดยวิธีวจิ ยั เอกสารมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาการใช้วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย
เรื่ อง พระอภัยมณี และ 2) เพื่อศึกษาหลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี ของ
สุ นทรภู่ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารโดยได้อ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่ องพระอภัยมณี ทั้ง 4 เล่มจากนั้น
นาผลการวิเคราะห์มาเรี ยบเรี ยงในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ ตามสภาพที่ปรากฏโดยอ้างอิง
ตามเกณฑ์ก ารวิเคราะห์ ที่ยึดเป็ นแบบ พร้ อมกับสอดแทรกความคิ ดเห็ นของผูว้ ิจยั ประกอบการ
วิเคราะห์ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
สรุ ปผลการวิจัย
การศึ ก ษาวัจ นภาษาค าสอนในวรรณคดี ไ ทย เรื่ อง พระอภัย มณี สรุ ป ผลการวิ จ ัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาการใช้วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี พบว่ามีการ
ใช้วจั นภาษาคาสอน 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม หมายถึง วัจนภาษาคาสอนในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ตนให้เหมาะสมในเรื่ องของความรักที่ควรทาให้ถูกต้องตามราชประเพณี โดยให้กลับไปบ้านเมือง
แล้วจัดทูตให้ถือสารมาสู่ ขอกับพ่อแม่ให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม พ่อแม่ก็คงไม่ขดั ข้อง แต่ถา้
จะลักลอบรักกันโดยไม่ถูกต้องก็ไม่ยอม เป็ นการปฏิบตั ิตวั ตามระเบียบประเพณี และวัฒนธรรมไทย
อันจะส่ งผลให้สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสังคมได้
1.2 ด้านการสอนหรื อให้ความรู ้หรื อให้การศึกษา หมายถึง มีเนื้ อหาเพื่อสอนหรื อให้
การศึกษาโดยผูท้ รงศีลที่เคร่ งครัดในศีลธรรม ได้สอนศิษย์ให้ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดี
แก่บา้ นเมืองสื บต่อไป และคาสอนในเรื่ องของการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบคิด วาง
แผนการทางานก่อนทุกครั้ง เป็ นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาและไม่ใช่เรื่ องพรสวรรค์แต่เป็ นทักษะ
ที่สามารถฝึ กฝนให้มีข้ ึนได้
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1.3 ด้านการสร้างความพอใจหรื อให้ความบันเทิง หมายถึงการใช้ภาษาพูดหรื อภาษา
เขียนที่มีความต้องการที่จะทาให้เกิดความรื่ นเริ งบันเทิงใจจากภาษาที่ส่งออกไปในลักษณะของคา
สอน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปของการพูด การเขียนหรื อการแสดงกิริยาท่าทาง
1.4 ด้านการเสนอหรื อชักจูงใจ หมายถึง การใช้ภาษาที่แสดงออกในรู ปของถ้อยคา
ภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนในลักษณะของคาสอนต่าง ๆ ที่มีความต้องการที่
จะชักจูงให้มีความคิดคล้อยตามหรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะโดยทั้ง 4 ด้านนี้ เป็ นคาสอนที่
มีความสาคัญในการดารงชีวติ เพื่อนาไปใช้ในชี วติ ประจาวันได้
2. ผลการศึกษาหลักธรรมคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี พบว่า มีหลักธรรม
คาสอนที่โดดเด่นแตกต่างกันไปซึ่ งล้วนมีที่มาจากประสบการณ์ของผูแ้ ต่งคือ สุ นทรภู่เป็ นส่ วนใหญ่
และพบหลักธรรมคาสอนที่เป็ นทศบารมีทุกด้าน คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปั ญญา
บารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี
เมื่อพิจารณาวรรณคดี ไทยเรื่ อง พระอภัยมณี แต่ละเล่มแล้วพบว่า พระอภัยมณี เล่มที่ 1
ปรากฏวัจนภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอนด้านเมตตาบารมีมากที่สุดและปรากฏในลักษณะที่ตวั
ละครมีความเอื้อเฟื้ อและเมตตาผูอ้ ื่นเมื่อผูน้ ้ นั เดือดร้อน เมตตาเพราะการเอ็นดูจากการคอยปกป้ อง
คุม้ ครอง มีการประพฤติตนที่เกื้อกูล เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น รักใคร่ เอ็นดู เมตตาต่อผูอ้ ื่นและสรรพสัตว์
ทั้งปวง สร้างคุณงามความดี ไม่เป็ นศัตรู กบั ใคร เมตตาต่อผูอ้ ื่นและสัตว์ท้ งั ปวง อันดับรองลงมาคือ
ด้านปั ญญาบารมี ด้านศีลบารมี ด้านวิริยบารมี ด้านสัจจบารมี ด้านทานบารมี ด้านอธิ ษฐานบารมี
เนกขัมมบารมีและน้อยที่สุดคือ ด้านอุเบกขาบารมี
วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี เล่มที่ 2 พบวัจนภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอนด้าน
เมตตาบารมีมากที่สุดและปรากฏในลักษณะที่ตวั ละครความรักใคร่ ปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูล
ให้ผูอ้ ื่ น และเพื่อนร่ วมโลกทั้งปวง มี ความสุ ขความเจริ ญ อันดับรองลงมาคื อ สัจจบารมี ปั ญญา
บารมี วิริยบารมี อธิ ษฐานบารมี น้อยที่สุดคือ ขันติบารมีและทานบารมี โดยวัจนภาษา สอนและ
คุณธรรมคาสอนที่ไม่ปรากฏเลยคือ อุเบกขาบารมี
วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี เล่มที่ 3 พบวัจนภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอนด้าน
ปั ญญาบารมีมากที่สุดและปรากฏในลักษณะที่ตวั ละครการรู ้ ทวั่ ถึ งเหตุถึงผล รู ้ อย่างชัดเจน รู ้ เรื่ อง
บาปบุญคุ ณโทษ รู ้ สิ่งที่ควรทาควรเว้น ไม่หลงเชื่ ออย่างงมงาย ฟั งอย่างตรึ กตรองด้วยเหตุดว้ ยผล
อันดับรองลงมาคือ ด้านเมตตาบารมี ด้านวิริยบารมี ด้านสัจจบารมี ด้านอธิ ษฐานบารมี ด้านศี ล
บารมี ด้านทานบารมี ด้านเนกขัมมบารมี ด้านขันติบารมี และน้อยที่สุดคือ ด้านอุเบกขาบารมี
วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี เล่มที่ 4 พบวัจนภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอนด้าน
ปั ญญาบารมีมากที่สุดและปรากฏในลักษณะที่ตวั ละครเกิ ดการรู ้ แจ้งเห็ นจริ งถึ งสภาวธรรมตามที่
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เป็ นอยูจ่ ริ ง ๆ มีความรอบรู ้ เกิดความหยัง่ รู ้เหตุผล เข้าใจในสภาวะของสิ่ งทั้งหลายทั้งปวงตามความ
เป็ นจริ ง อันดับ รองลงมาคื อ ด้า นศี ล บารมี ด้านเมตตาบารมี ด้านเนกขัมบารมี ด้านขันติบารมี
ด้านสัจจบารมี ด้านอธิ ษฐานบารมี ด้านทานบารมี ด้านอุเบกขาบารมี และน้อยที่สุดคือ ด้านวิริย
บารมี
พระอภัย มณี เป็ นวรรณคดี ที่เกิ ดขึ้ นจากจิ นตนาการของกวีผูร้ จนาอย่า งแท้จริ งมิ ไ ด้นา
เรื่ องราวมาจากนิ ทานชาวบ้านหรื อชาดกใดๆ ผูแ้ ต่งก็คือ สุ นทรภู่ มีเจตนาจะให้เป็ นเรื่ องประโลม
โลกโดยแท้ แต่ เ ค้า มู ล ของเรื่ อ งที่ ท าให้ สุ น ทรภู่ เ กิ ด จิ น ตนาการน ามาผูก เป็ นเรื่ อ งขึ้ น จากการ
วิเคราะห์พบว่า วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี ทั้ง 4 เล่ม มีวจั นภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอน
ปรากฏอยูท่ ุกเล่มในทุกเล่ม มากที่สุดคือคุณธรรมคาสอนด้านเมตตาบารมีและปั ญญาบารมี โดยตัว
ละครในเรื่ องแต่ละตัวจะมีปรากฏคุณธรรมคาสอนด้านเมตตาบารมีและปั ญญาบารมีดงั นี้ พระอภัย
มณี จะมีความเมตตา ให้ความอนุ เคราะห์แก่ขา้ ราชบริ พาร มีความสุ ภาพ อ่อนโยน ให้ความเอื้อเฟื้ อ
เกื้ อกูลและให้อภัยแก่ ศตั รู ศรี สุวรรณ จะมี ความเมตตากรุ ณา เอาใจใส่ ต่อการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข
ของประชาชนและมีความเกื้อกูลต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา สุ ดสาครจะมีความเมตตากรุ ณาและให้อภัย
แก่ผทู ้ ี่คิดร้ายต่อตน พราหมณ์สานนท์จะมีความเมตตากรุ ณา ให้ความช่วยเหลือคนอื่น มีความรอบ
รู ้ มีความหยัง่ รู ้เหตุผล พราหมณ์วิเชี ยรจะมีความเมตตากรุ ณา ให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีความรอบรู ้
ความหยัง่ รู ้ เหตุ ผล เข้าใจสภาวะของสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง พราหมณ์ โมรามี ความเมตตา
กรุ ณา ให้ความช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น มีความรอบรู ้ มีความหยังรู ้ดว้ ยเหตุผล โยคีเป็ นคนที่
มีความเมตตา และใช้ภูมิปัญญาทางธรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยสันวิธี จึงกล่าวได้วา่ คุณธรรม
คาสอนที่ปรากฏกับตัวละครแต่ละตัวกลังกล่าวเป็ นคุณธรรมที่ส่งเสริ มให้คนประพฤติดี
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถนามาเป็ นประเด็นในการอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาการใช้ว จั นภาษาค าสอนในวรรณคดี ไ ทยเรื่ อ ง พระอภัย มณี พบว่ า
มีการใช้วจั นภาษาคาสอน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม จากในเรื่ องพระอภัยมณี ที่พบ
เป็ นคาสอนในเรื่ องของความรักที่ควรทาให้ถูกต้องตามราชประเพณี โดยให้กลับไปบ้านเมืองแล้ว
จัดทูตให้ถือสารมาสู่ ขอกับพ่อแม่ให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรมพ่อแม่ก็คงไม่ขดั ข้อง แต่ถา้ จะ
ลักลอบรักกันโดยไม่ถูกต้องก็ไม่ยอม ดังที่ พระมหาอานวย มหาวีโร (2544,24) กล่าวว่าวัจนภาษา
คาสอนคือคาประพันธ์ที่มีเนื้อหาเพื่อมุ่งสอนให้มนุษย์ในสังคมประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องดีงาม
และอาศัยหลักของศีลธรรมทางศาสนามนุ ษย์ในสังคมประพฤติปฏิ บตั ิ ในสิ่ งที่ ถูกต้องดี งามและ
อาศัย หลัก ของศี ล ธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลื นกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็ น
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แนวทางในการดารงชีวติ เป็ นการปฏิบตั ิตวั ตามระเบียบประเพณี และวัฒนธรรมไทย อันจะส่ งผลให้
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสังคมได้ 2) การสอนหรื อให้ความรู้หรื อให้การศึกษาจากที่
พบในวรรณคดี เรื่ อง พระอภัยมณี มีเนื้ อหาเพื่อสอนหรื อให้การศึกษาโดยผูท้ รงศีลที่เคร่ งครัดใน
ศีลธรรม ได้สอนศิษย์ให้ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีแก่บา้ นเมืองสื บต่อไป และคาสอนใน
เรื่ องของการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบคิ ดวางแผนการทางานก่อนทุกครั้ง เป็ นคุณสมบัติที่
น่ า พึ ง ปรารถนาและไม่ ใ ช่ เรื่ องพรสวรรค์แต่ เป็ นทัก ษะที่ ส ามารถฝึ กฝนให้มี ข้ ึ นได้ ดัง ที่ สิ ท ธา
พินิจภูวดล (2525, 165 ) กล่าวว่า วัจนภาษาคาสอนเป็ นงานที่เขียนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสั่ง
สอนตามหลักจริ ยศาสตร์ ปรัชญา หรื อศิ ลปะ 3) การสร้างความพอใจหรื อให้ความบันเทิงในเรื่ อง
พระอภัยมณี ที่พบนั้น เป็ นการใช้ภาษาพูดหรื อภาษาเขียนที่มีความต้องการที่จะทาให้เกิ ดความรื่ น
เริ งบันเทิงใจจากภาษาที่ส่งออกไปในลักษณะของคาสอน ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปของการพูด การเขียน
หรื อการแสดงกิริยาท่าทาง ดังที่ พิมลณัฏฐ รัตนศรทอง (2559, 54) กล่าวว่า ลักษณะวัจนลีลามีท้ งั
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีการใช้คาและสานวน ด้านศิลปะการประพันธ์มีอารมณ์สะเทือน
ใจที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านความรักแบบหนุ่มสาว ด้านความรักแบบรักตัวเอง ให้กาลังใจตัวเอง
ด้ายความรักแบบครอบครัว ด้านความเศร้าโศกเสี ยใจ ด้านความฮึกเหิ ม มีความหวัง ด้านอารมณ์
ขัน ด้านมองโลกในแง่บวกและ 4) การเสนอหรื อชักจูงใจเป็ นการใช้ภาษาที่แสดงออกในรู ปของ
ถ้อยคาภาษาและตัวอักษร ได้แก่ ภาษาพูดหรื อภาษาเขี ยนในลักษณะของคาสอนต่าง ๆ ที่ มีความ
ต้องการที่จะชักจูงให้มีความคิดคล้อยตามหรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะ ดังที่ ขวัญใจ บุญ
คุม้ (2559, 12) กล่าวว่า วัจนลีลาและบทบาทหน้าที่เพลงลูกทุ่งมีการใช้คา การใช้สานวน การใช้
โวหารและการใช้ภาพพจน์ต่างๆ เพื่อชักจูงโน้มน้าวใจให้ผฟู ้ ั งได้เกิ ดความคิดคล้อยตามเพลงและ
แทรกความสนุกสนานไปด้วย
2. ผลการศึกษาหลักธรรมคาสอนในวรรณคดี ไทย เรื่ อง พระอภัยมณี เล่ มที่ 1 - 4 ของ
สุ นทรภู่ ฉบับกรมศิลปากร จากสานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จาหน่าย พ.ศ. 2544 นั้น ผูเ้ ขียนได้
สอดแทรกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ครบทั้ง 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญใน
พระชาติต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า ทศบารมี ตามกรอบการวิเคราะห์ ได้แก่
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิ ษฐานบารมี
เมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี วรรณคดีไทยเรื่ อง พระอภัยมณี ทั้ง 4 เล่มจึงถือได้วา่ เป็ นวรรณคดีที่มี
คาประพันธ์ที่มีเนื้ อหาเพื่อมุ่งสอนให้มนุ ษย์ในสังคมประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้องดีงามและอาศัย
หลักของศีลธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นแนวทางใน
การดารงชีวติ ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาและเสริ มสร้างความสุ ขทางจิตใจของ ประเวศ
วะสี (2538, 26) ที่กล่าวไว้ในบทที่สอง ข้างต้นว่า แนวทางในการพัฒนาและเสริ มสร้างความสุ ข
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ทางจิตใจโดยใช้แนวคิดคาสอนทางพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาเป็ นสิ่ งที่คนไทยยอมรั บ
เป็ นคุ ณค่าและเป็ นวัฒนธรรมไทยด้วยเหมือนกัน ขณะที่ชาวโลกกาลังประสบความแห้งแล้งทาง
จิตใจและโหยหาความสุ ขทางจิตวิญญาณ ถ้าเราพัฒนาคนไทยให้สามารถอธิ บายพระพุทธศาสนา
ได้จบั ใจผูค้ นและมีการจัดการที่ดี พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็จะเป็ นแหล่งดึงดูดให้ผคู ้ นอยาก
เดิ นทางเข้ามาเพื่อพัฒนาทางจิตวิญญาณเป็ นประโยชน์แก่ชาวโลกและเป็ นประโยชน์กบั ประเทศ
ไทยเองทั้งทางเศรษฐกิจและทางที่ร้ื อฟื้ นความสนใจในหมู่คนไทยด้วยกันเองให้เห็นคุณค่าของดีที่
เรามีอยู่ และยังได้สอดคล้องกับ พิสมัย ผลพฤกษ์ไพร (2545, 133) กล่ าวเพิ่มเติ มว่า คนไทยมี
ความสั มพันธ์ กบั พระพุ ทธศาสนามาเป็ นเวลานานนับ พันปี เศษแล้ว พุท ธศาสนิ ก ชนทั้ง หลายมี
ความรู้สึกเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนาฝั งอยูใ่ นสายเลื อดของคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนตาย
เป็ นเหตุ ให้พระพุทธศาสนามีความจาเป็ นต่อสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เพราะพระพุทธศาสนาได้
ผูกมัดจิตใจคนไทยทั้งชาติให้เป็ นคนรักสันติ รักอิสรเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีความเมตตา กรุ ณา
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน คาสอนทางพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงในจิตใจของคนไทยทั้ง
ในอดีตและปั จจุบนั ด้วยอิทธิ พลของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทาให้จิตใจของคนไทยแสดง
ออกมาในลักษณะที่เยือกเย็น มีความเกื้อกูลปรองดองกัน ให้การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ทาให้คน
ไทยพอใจในการดารงชี วิตอย่างสงบสุ ขมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ นอกจากนี้ ยงั ได้สอดคล้องกับ สุ มน
อมรวิวฒั น์ (2546, 7) กล่าวถึ ง หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนามนุษย์วา่ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า หลักการและสาระที่เป็ นพุทธศาสตร์ มี
องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาวะและพั ฒ นาการของชี วิ ต องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วกั บ สาระและ
กระบวนการพัฒนามนุ ษย์และองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวกับการพัฒนาสังคม การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของ
มวลมนุ ษยชาติ การพัฒนามนุ ษย์ตามแนวพุทธศาสตร์ มีพ้ืนฐานและหลักการที่เป็ นทฤษฎี (ปริ ยตั ิ)
วิธีการปฏิบตั ิ (ปฏิบตั ิ) และการทบทวนวิเคราะห์ผลของการปฏิบตั ิน้ นั (ปฏิเวธ)
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เสน่ห์ ทันอินทรอาจ (2552, 34) ศึกษาเรื่ อง
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่ องท้าวคาสอน พบว่า วรรณกรรมเรื่ องท้าวคาสอนมีลกั ษณะเป็ น
ชาดกนอกนิ บาตมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนาคาสั่งสอนบุคคลทัว่ ไปให้ปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี และ
ศีลธรรม และเพื่อให้ความบันเทิง ลักษณะคาประพันธ์เป็ นโคลงสารที่ใช้อกั ษรไทยภาคกลางและ
อักษรธรรมอีสาน ด้านเนื้อหาแก่นเรื่ องได้เสนอหลักในการครองเรื อน (ฆราวาสธรรม 4) สอนให้มี
ความกตัญญูกตเวที ยึดมัน่ ในจารี ตประเพณี ให้ทาน รั กษาศี ล ในด้านวรรณศิลป์ มีการใช้ถ้อยคา
อย่างมีศิลปะ ใช้สานวนโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดีที่ทาให้เกิดจินตภาพ ภาษาสละสลวยและมี
ความหมายลึ ก ซึ้ ง สริ ยกานต์ ยี่เก็ง เอี่ ย มและอาทิ ตย์ ดรุ นัย ธร (2553, 55) วิจยั เรื่ องการศึก ษา
วรรณกรรมคาสอนที่ ได้รับอิ ทธิ พลจากรามเกี ยรติ์ พบว่า รามเกี ยรติ์มีเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกับ
การ
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อบรมสั่ ง สอนบุ ค คล 3 กลุ่ ม คื อ เรื่ อง ทศรถสอนพระรามเป็ นการสอนราชวัติ ป ฏิ บ ัติ ข อง
พระมหากษัตริ ย ์ เรื่ องพาลีสอนน้องและทศกัณฑ์สอนน้อง เป็ นการสอนวัตรปฏิบตั ิของข้าราชการ
และพิเภกสอนเบญจกาย เป็ นการสอนวัตรปฏิบตั ิของสตรี โดยโอกาสในการสอนพบว่ามีการเลือก
โอกาสที่สาคัญต่อความรู ้สึกของตัวละครอยู่ 3 ลักษณะคือ เมื่อตัวละครผูส้ อนตาย ได้แก่ เรื่ องพาลี
สอนน้องและทศกัณฑ์สอนน้อง เมื่อตัวละครผูส้ อนต้องพลัดพราก ได้แก่เรื่ องพิเภกสอนเบญจกาย
และเมื่อตัวละครผูส้ อนจะมอบหมายภาระงานที่ยิ่งใหญ่ ได้แก่เรื่ องทศรถสอนพระราม กาญจนา
วิชญาปกรณ์ (2554 , 1-20) พบว่า กลไกของสังคมไทยโดยศึกษาจากวรรณกรรมเรื่ อง สุ ภาษิตสอน
หญิง ของสุ นทรภู่ กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา
นุ ชิตชิ โนรส และสุ ภาษิตสอนหญิง พระราชนิ พนธ์ใ นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เห็นได้ว่าสังคมไทยในสมัยนั้นเป็ นสังคมที่ผชู ้ ายเป็ นใหญ่ ดังนั้นชายจึงมีอานาจในการจัดระเบียบ
ของสังคม โดยกาหนดบทบาทความเป็ นชายและความเป็ นหญิงที่สังคมคาดหวังเช่ น ต้องอุดมด้วย
ภูมิปัญญา กิ ริยาวาจาต้องงดงาม ในสุ ภาษิตสอนหญิงของสุ นทรภู่กล่ าวถึ งความเป็ นหญิงที่สังคม
เห็ นว่าเหมาะสมว่าต้องกอปรด้วยจริ ตกิ ริยาและวาจาที่งดงาม นอกจากนี้ แล้วยังได้สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ปั ทมา เอื้อรักษ์โอฬาร (2554, 66) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคาสอน เรื่ อง กฎแห่ ง
กรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับคาสอนเรื่ องกฎแห่ งกรรมของพระธรรมสิ งหบุรา
จารย์ (จรัญ จิตธมฺ โม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิ งห์บุรี พบว่า พระธรรมสิ งหบุรา (จรัญ จิตธมฺ โม) ได้ให้
ความหมายกรรมว่า กรรมที่แท้มีเกณฑ์ 2 ประการ คือ ผูท้ ามีเจตนา และการกระทานั้นจะต้องให้ผล
เป็ นบุ ญหรื อเป็ นบาป กรรมใดที่ ทาลงไปจะเป็ นกรรมดี หรื อกรรมชั่วก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทน
เสมอ การสวดมนต์ การแผ่เมตตาการหมัน่ ขออโหสิ กรรม การเจริ ญกรรมฐานจะทาให้วิบากกรรม
นั้น น้อ ยลงไป การแก้ก รรมในปั จจุ บ นั โดยการก าหนดลงที่ ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นการแก้ก รรมในอดี ต
โดยการสร้างความดีเพื่อใช้หนี้ กรรมเก่า ด้วยการทาทาน รักษาศีล และภาวนา พระธรรมสิ งหบุรา
จารย์ (จรั ญ จิ ตธมฺ โม) ได้นาเรื่ องราวจากประสบการณ์ จริ งของท่านเองและผูอ้ ื่ นในเรื่ องผลของ
กรรมมาแสดงเพื่อเป็ นการสอนและเป็ นอุทาหรณ์ให้แก่บุคคลทัว่ ไป เพื่อให้เกรงกลัวต่อบาปหันมา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง
จากการวิจยั ที่พบว่า มี การใช้วจั นภาษาคาสอนและหลักธรรมคาสอนในวรรณคดี ไทย
เรื่ อง พระอภัยมณี ทั้ง 4 เล่ม ครบทั้ง 10 ประการ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปั ญญา
บารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิ ษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากเป็ นวรรณคดี ที่มีหลักธรรมคาสอนและมี การใช้วจั นภาษาคาสอนที่เกี่ ยวข้องกับพุทธ
ศาสนาที่ มี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อสั่ งสอน ให้ความรู ้ ให้คาแนะนา เผยแพร่ หลัก ธรรมจรรยาลัทธิ หรื อ
ปรัชญา สอดคล้องกับ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2553, 8-9) กล่าวว่า การศึกษาวัจนภาษา
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คาสอนหรื อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะทาให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูฉ้ ลาด บริ สุทธิ์ ด้วยศีลเสมอทหาร
ที่อยู่ในชัยภูมิที่ดี การนาหลักคาสอนมาประยุกต์ใช้สามารถมองเห็ นสรรพสิ่ งที่ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตาไม่ใช่ตวั ตนที่แท้จริ งทาให้เราครองตนอยู่ในที่ต้ งั แห่ งความดี ในทานองเดียวกันสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (2553, 7-10) กล่าวว่า ศาสนาพุทธเป็ น
ที่พ่ งึ พาทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน การเรี ยนรู ้ดว้ ยการฟั งการอ่านพระพุทธศาสนา อาทิ พระวินยั
พระธรรมหรื อคาสอน จะทาให้ผศู ้ ึกษาที่นาหลักคาสอนไปปฏิบตั ิได้ชาระจิตใจให้บริ สุทธิ์ ออกจาก
อกุศลบาปทั้งหลาย และมองเห็ นสัจจะคือความจริ งของชี วิต เนื้ อหาสาระส่ วนใหญ่มุ่งจะสั่งสอน
ศาสตร์ ด้า นศิ ล ปะจริ ย ศาสตร์ ปรั ช ญา หรื อ ให้ข้อ คิ ด ที่ ค วรปฏิ บ ัติ และสามารถน าค าสอนมา
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวันของมนุ ษย์ส่งเสริ มให้ประเทศชาติ ให้สามารถพัฒนาอยู่รอดได้ เพราะ
สั ง คมปั จ จุ บ ัน ปั ญ หาเยาวชน เติ บ โตมาพร้ อ มกับ เทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย ไม่ ว่า จะเป็ นโทรศัพ ท์
อินเตอร์ เน็ต การใช้โซเชียลมีเดีย และสื่ อที่มีความล่อแหลม ทาให้เด็ก ๆ เข้าถึงสิ่ งที่ไม่เหมาะไม่ควร
ได้อย่างง่ ายมากขึ้ น ปั ญหาท้องก่อนแต่ง การทาแท้ง เด็กถู กทอดทิ้งเกิ ดเป็ นปั ญหาสังคมมากขึ้ น
หากจะแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ ก็ตอ้ งเริ่ มต้นด้วยการนาธรรมะของพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาสู่ ใจ
เยาวชน การที่จะทาให้เยาวชนสนใจเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนานั้นสื่ อธรรมะเอง
ก็ตอ้ งปรั บตัวให้ทนั ยุคสมัย การปลู กฝั งความเข้าใจเกี่ ย วกับพระพุทธศาสนาควรดาเนิ นการใน
ขณะที่บุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็ นวัยที่ยงั ไม่มีภาระ ไม่มีเรื่ องที่ ตอ้ งคิ ดมากจึ งสามารถซึ มซับเอา
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับแนวคิดได้หากใช้วิธีที่เหมาะสม ในทุกศาสนา
การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็ นวิธีการที่ส่งผลต่อความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศาสนามากที่สุด
ความหวังของมนุษยชาติในสังคมทัว่ ๆ ไปโดยเฉพาะสังคมคนไทยความหวังที่ต้ งั ไว้ก็คือ
ความสุ ขสงบของสังคมที่จะต้องเป็ นไปอย่างปราศจากปั ญหาใด ๆ ทั้งสิ้ น ปั ญหาที่ทาให้สังคมขาด
ความสุ ขความสงบนั้น หากเกิดจากธรรมชาติก็จะต้องยอมรับหรื อหาทางแก้ไขไปตามแต่กรณี น้ นั ๆ
แต่ที่เกิ ดจากสมาชิ กของสังคมทาให้เกิ ดปั ญหาจะเป็ นผลเสี ยหายอันยิ่งใหญ่และแก้ไขยาก ฉะนั้น
สังคมใดที่ หวังจะให้สมาชิ กในสังคมมีความสุ ขความสงบก็ตอ้ งดูแลบารุ งรั กษาจากพื้นฐานของ
สมาชิ กในสังคมนั้นเช่นเดียวกับการดูแลรักษาต้นกล้าของข้าวในนาของชาวนา เพราะพื้นฐานของ
สั ง คมก็ คื อ “เยาวชน” ที่ ถื อ เป็ นต้น กล้า ของสั ง คมที่ จ ะต้อ งเจริ ญ เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ใ นอนาคต
ถ้าเยาวชนเป็ นเยาวชนที่ดีก็หวังได้วา่ ต้องเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีความสุ ขความสงบก็จะเป็ นผลผลิตตามมา
เป็ นแน่ แท้ การ อบรมบ่มนิ สัยเยาวชนให้เป็ นผูม้ ีคุณภาพก็คือ “ศาสนา” เพราะศาสนาคือ คุณธรรม
คาสั่งสอนของผูร้ ู ้ ผูเ้ ป็ นศาสดาของศาสนานั้นๆ นามาวางเป็ นหลักปฏิ บตั ิไว้มีความมุ่งหมายอย่าง
สู งสุ ดโดยศาสนาพุทธได้ยึดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรง
บาเพ็ญในพระชาติ ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ นพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า ทศบารมี ได้แก่ ทานบารมี
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ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปั ญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิ ษฐานบารมี เมตตาบารมี
และอุเบกขาบารมี ทั้งหมดจะมี ความหมายให้เป็ นแบบเดี ยวกันอยู่ 2 ประการคื อ ความไม่กระทา
ความชัว่ และกระทาแต่ความดี เยาวชนจึงต้องใช้หลักของศาสนาเป็ นหนทางดาเนิ นชี วิตโดยเฉพาะ
เยาวชนไทยก็ตอ้ งใช้หลักของศาสนาพุทธด้วยเช่นกัน ซึ่ งเป็ นศาสนาประจาชาติไทยนามาปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเยาวชน เพราะอนาคตของชาติข้ ึนอยูก่ บั เยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กล่าวได้ว่า คุ ณธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า 10 ประการเหล่านี้ เป็ นคุ ณธรรมที่สังคม
ต้องการให้เกิดแก่คนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทย เพราะจะเป็ นเครื่ องช่วยเสริ มสร้างจิตใจของ
เยาวชนด้วยการอาศัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องแก้ไขปรับปรุ ง เยาวชนซึ่ ง
ถือเป็ นอนาคตของชาติจะเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม นาพาชาติบา้ นเมืองและสังคมให้ได้รับ
ความสุ ข ความสงบได้ก็ จ ะต้อ งด าเนิ น ชี วิ ต ไปตามแนวทางของพระพุ ท ธศาสนา ด้ว ยเพราะ
พระพุทธศาสนานั้นเป็ นศาสนาที่มุ่งตรงต่อการสร้างความดีอย่างแท้จริ ง ถ้าจะสร้ างสังคมไทยให้
เป็ นสุ ขต้องสร้างรากฐานของสังคมคือเยาวชนด้วยพระพุทธศาสนาก่อนเป็ นอันดับแรก วรรณคดี
ไทยเป็ นสื่ ออีกชนิดหนึ่งที่มีส่วยช่วยในการพัฒนาสังคมจะเห็นได้วา่ ผูแ้ ต่งวรรณคดีไทยจะพยายาม
สอดแทรกคุณธรรมคาสอนลงไปในงานเขียนทุกยุคทุกสมัยไม่มากก็นอ้ ย
ตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี มีการใช้วจั นภาษาคาสอนและมีคุณธรรม คา
สอนของพระพุทธเจ้าตามที่ตอ้ งการให้เกิดแก่คนในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยนั้นเกิ ดจาก
การที่ ตวั ละครเหล่ า นั้นยึดหลัก ธรรมเพื่ อเสริ ม ความดี ง ามของชี วิตและสั ง คม เป็ นวิช าความรู ้
พื้นฐานสาหรั บการดารงชี วิตของมนุ ษย์ที่แฝงจิ ตวิทยา หลักการพัฒนาตน ตลอดจนหลักมนุ ษ ย
สัมพันธ์ ซึ่ งมีคุณค่าควรแก่การนาไปประพฤติปฏิ บตั ิเพื่อเพิ่มคุ ณภาพชี วิตของบุคคลได้ เพราะเมื่อ
บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมให้เรี ยบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ คือ รู ้จกั การครองตนในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงการรู ้จกั ปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วยดีก็ยอ่ มจะส่ งผลต่อสังคมด้วย เนื่องจากการ
ไม่เบียดเบียน ไม่ประพฤติผิดทานองคลองธรรมต่อกันก็จะทาให้สังคมสุ ขได้ระดับหนึ่ ง (มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2533, 146) นอกจากนี้ การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและการได้รับค่านิ ยมในสังคมที่ดี การที่
ได้รับการอบรมสั่งสอนหรื อการเลี้ ยงดูที่ดีจากครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่สามารถ
ปลูกฝังหรื อบ่มเพาะคุณธรรมที่ดีได้ หากบุคคลได้อยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่ดีหรื อได้รับการอบรม
ที่ดีแต่หากขาดการเป็ นผูร้ ู ้จกั พิจารณาไตร่ ตรองที่ดี บุคคลเหล่านั้นก็อาจประพฤติตนไปในทางที่ไม่
ดี ไ ด้ ตรงกัน ข้า มหากบุ ค คลรู ้ จ ัก ใช้ปั ญ ญาไตร่ ตรอง แม้พ บเจอสิ่ ง ไม่ ดี ก็ จ ะสามารถใช้ปั ญ ญา
พิ จ ารณาไตร่ ต รองว่ า สิ่ ง ที่ เ ป็ นอยู่ ดี ห รื อ ไม่ ดี อ ย่า งไร วรรณคดี ไ ทย เรื่ อ ง พระอภัย มณี ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับตัวละครทุ กตัวให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ ่าน ผูแ้ ต่งจึ งสร้ างตัวละครแต่ละตัวให้มี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปทั้งความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้
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เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม มีความเพียร ความพยายามให้ดาเนิ นไปสู่ ความสาเร็ จตามประสงค์
มีความรักใคร่ เอ็นดู ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล มีอาการประพฤติเกื้ อกูล เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่น เมตตาต่อผูอ้ ื่น
และสรรพสัตว์ท้ งั ปวง อดทนต่อทุกขเวทนา เป็ นการอดทนต่อความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความ
อดทนต่อความเจ็บใจ เป็ นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจอันเกิดจากคาพูดที่ไม่
ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม รักษาความจริ ง และรักษาสัจจะโดยต้องพูดจริ ง ทาจริ ง และจริ งใจ
ทาได้อย่างที่พูดหรื อสัญญาไว้ รักษาคาพูด มีการตั้งจิตร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ การนึ ก
ปรารถนาสิ่ งที่ตอ้ งการจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การคิดตรึ กตรองดี ทาแล้วเกิดผลประโยชน์ ทั้งหมดที่กล่าว
มาเป็ นคุณธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กบั คนไทยที่คนไทยยึดปฏิบตั ิสืบต่อ
กันมา ผูกมัดจิตคนไทยทั้งชาติให้เป็ นคนมีคุณธรรมทั้งมีจิตเมตตา การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกัน
การอยู่ใ นศี ลธรรมอันดี ง าม การเสี ยสละ การรั กษากายวาจาให้เรี ยบร้ อย มี ความประพฤติ ดีงาม
ถู ก ต้องตามระเบี ย บวินัย มี การออกบวช การปลี กตัวปลี ก ใจจากกาม มี ความรอบรู ้ ความหยัง่ รู ้
เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง มีความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัว
อุปสรรค พยายามบากบัน่ อุ ตสาหะ ก้าวหน้าเรื่ อยไป ไม่ทอดทิ้งธุ ระหน้าที่ มี ความอดทน ความ
ทนทานของจิ ตใจ สามารถใช้ส ติ ปั ญญาควบคุ ม ตนให้อ ยู่ใ นอานาจเหตุ ผ ล และแนวทางความ
ประพฤติ ที่ต้ งั ไว้เพื่อจุดหมายอันชอบ ไม่ลุอานาจกิเลส มีความจริ งคือ พูดจริ ง ทาจริ ง และจริ งใจ มี
ความตั้งใจมัน่ การตัดสิ นใจเด็ดเดี่ ยว วางจุ ดหมายแห่ งการกระทาของตนไว้แน่ นอน และดาเนิ น
ตามนั้นแน่ วแน่ มีความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้ อกูลให้ผอู ้ ื่นและเพื่อนร่ วมโลกทั้ง
ปวงมีความสุ ขความเจริ ญ ความวางใจเป็ นกลาง ความวางใจสงบราบเรี ยบสม่ าเสมอเที่ยงธรรมไม่
เอนเอียงไปด้วยความยินดียนิ ร้ายหรื อชอบชัง
นอกจากนี้ ยงั พบว่า หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของ
คนไทย และสังคมไทยเป็ นอย่างมาก การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมที่ถูกที่ชอบประกอบด้วยเหตุผล รู้
และเข้ า ใจตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งเป็ นการรู ้ แ ละเข้ า ใจธรรมชาติ ที่ เ ป็ นอยู่ หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาชี วิตและสังคมของมนุ ษย์ได้ แต่ตอ้ งทาความเข้าใจ
และปฏิ บตั ิตนตามอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กบั ระดับความสามารถระดับประโยชน์ที่บุคคลตั้ง
ความประสงค์ไว้ จึงกล่าวได้วา่ วรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี กวีได้แทรกวัจนภาษาคาสอนและ
หลักธรรมคาสอนไว้ในพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถนาคาสอนและหลักธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้า 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติ ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ ความเป็ น
พระพุทธเจ้า เรี ยกว่า ทศบารมี ดังกล่าวมาประพฤติปฏิบตั ิอนั ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวัจนภาษาคาสอนและคุณธรรมคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี
ทั้ง 4 เล่มนั้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 เป็ นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าโดยการสอดแทรกคุณธรรมคาสอน
ของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
1.2 เป็ นแนวทางแก่คนทัว่ ไปในสังคมไทยในการนาคาสอนและหลักธรรมคาสอน
ของพระพุทธเจ้า 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ท รงบาเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เรี ยกว่า ทศบารมี ไป
ประพฤติปฏิบตั ิอนั ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การวิจยั ครั้ งต่ อไปควรมี ก ารศึ ก ษาความแตกต่ า งของค าสอนและหลัก ธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า 10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เรี ยกว่า ทศบารมี
ของตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่ อง พระอภัยมณี กับวรรณคดีไทยเรื่ องอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบคาสอนและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
10 ประการที่พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เรี ยกว่า ทศบารมีวรรณคดีไทยกับวรรณคดี
ชาติอื่น ๆ
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ประวัติผู้วจิ ัย

ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางอาภาพร ริ นปัญโญ
7 พฤศจิกายน 2527
เลขที่ 153 หมู่ที่ 16 ตาบลนาทราย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
พ.ศ. 2550

ครุ ศาสตรบัณฑิต (คบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

พ.ศ. 2552

ครู โรงเรี ยนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์ เจริ ญ)
ตาบลวังบ่ออาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
ครู คศ.1 โรงเรี ยนบ้านม่วงสามปี
ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 2

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กรรณิ การ์ พันชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. อาจารย์พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. อาจารย์สงหล้า

เรื องพยัคฆ์

ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสม (IOC) ระหว่ างตารางประเมินคุณภาพ
การใช้ วจั นภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี
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ภาคผนวก ค
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ตัวอย่างแบบบันทึกวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ของ สุ นทรภู่ จาก สานักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์ จาหน่ าย พ.ศ.2544
แบบบันทึกวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี
ข้ อความ :
อธิบายข้ อความ
ฝ่ ายโยคีมีพรตพจนารถ
อนุ ญาตยิม้ ย่องสนองไข
จากข้อความดังกล่าวตัวละครคือพระโยคีพดู กับพระอภัยมณี และ
เป็ นไรมีที่ตรงนั้นอย่าพรั่นใจ
มิให้ภยั บีฑาสี กาโยม
นางเงือกว่าเราอนุ ญาตให้นางเงือกอาศัยอยูไ่ ด้ อย่าได้กงั วลใจอะไรเลย
จะให้อยูว่ นวังในจังหวัด
เป็ นเงือกวัดเถิดหนอนางสาองโฉม
ที่ตรงนั้นจะไม่มีใครมาทาอันตรายนางเงือกได้ เราจะให้นางเงือกอาศัย
ที่วงุ ้ เวิง้ เชิงเขาริ มเสาโคม
เป็ นของโยมอยูใ่ นน้ าให้สาราญ
อยูใ่ นเขตอาศรมของเรา ขอให้เจ้าจงอยูใ่ นน้ าอย่างสาราญใจเถิด
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 10 หน้า 123)
อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้
โภชนาสาลีก็มีถม
จากข้อความดังกล่าวตัวละครคือพระโยคีพดู กับเจ้าเมืองผลึกว่าที่
แต่คราวหลังครั้งสมุทรโคดม
มาสร้างสมสิ กขาสมาทาน
เกาะแก้วพิสดารแห่งนี้มีอาหารข้าวสาลีมากมาย มีมาตั้งแต่ครั้ง
เธอทาไร่ ไว้ที่ริมภูเขาหลวง
ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็ นข้าวสาร
สมุทรโคดมมาสร้างสมปฏิบตั ิสมาทาน เธอได้ทาไร่ ไว้ที่ริมภูเขาหลวง
ได้สิบพืชยืดอยูแ่ ต่โบราณ
จงคิดอ่านเอาเคียวมาเกี่ยวไป
พอข้าวแตกรวงก็กลายเป็ นข้าวสารได้ขา้ วสารหลายสิ บมาตั้งแต่โบราณ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 12 หน้า 141)
หากเจ้าเมืองผลึกต้องการเท่าไหร่ ก็มาใช้เคียวเกี่ยวไป
แล้วลีลาพาลูกกับหลานรัก ลงตาหนักแพพร้อมหม่อมหม่อมหญิง
จากข้อความดัง กล่ า วตัวละครคื อศรี สุ วรรณ พาอรุ ณรั ศ มี กบั สิ น
พระทรงนัง่ ยังที่เก้าอี้อิง
ให้จดั สิ่ งเสื้ อผ้ามาประทาน
สมุทรลงตาหนัก พร้อมกับหม่อมหญิง แล้วนัง่ ที่เก้าอี้ สั่งให้เหล่าคนที่

รับใช้จดั หาสิ่ งของ เสื้ อผ้ามาประทานให้กบั ไพร่ ท้ งั คนไทย ฝรั่ง แขก
ทุ ก คนต่ า งได้รั บ ของกัน ถ้ว นหน้า แล้ว พระอภัย มณี ก็ อ วยพรให้ ศ รี
สุ วรรณ อรุ ณรัศมีและสิ นสมุทรโชคดี อย่าได้มีอนั ตรายใด ๆ
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพระอภัยมณี ได้ของพวกกองทัพ มี
ทั้งเครื่ องสาหรับรบ และทั้งหมวกเสื้ อผ้ามากมาย ก็ร้องป่ าวให้ชาวบ้าน
มาเก็บของตามที่ตอ้ งการ

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือเจ้าละมานให้ทองคาเป็ นรางวัล
และเลี้ยงข้าวแก่ฝรั่งทูตของนางละเวงวัณฬา
จากข้อความดังกล่าวนางละเวงวัณฬาได้ฟังที่เทวดาอารักษ์เล่ากรรม
ของตน ด้วยที่จิตใจมีเมตตานางละเวงวัณฬาจึงหยิบเอาผลนมพระธรณี
ออกมาฝานวางไว้บนต้นไม้ที่ใกล้ริมธาร หวังว่าท่านเทวดาเมตตาช่วย
บอกทางซึ่งตนได้หลงทางกลางป่ า
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระมารดาของนางเกษรา กล่าวสอน
นางเกษราถึงการใช้ชีวติ คู่ ว่าผูห้ ญิงควรรักเดียว ซื่ อสัตย์ต่อสามี เวลา
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อันพวกไพร่ ไทยฝรั่งทั้งแขกเทศ ได้บาเหน็จถ้วนทัว่ ตัวทหาร
แล้วอวยชัยให้มหากฤดาการ
ทั้งน้องหลานลูกยาอย่าราคี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 23หน้า288)
พระอภัยได้ของพวกกองทัพ เครื่ องสาหรับรบพื้นแต่ปืนผา
ทั้งหมวกเสื้ อเหลือล้นคณนา
ของโยธาทิ้งกลาดที่หาดทราย
ให้ร้องป่ าวชาวเมืองมาเก็บของ ตามจะต้องการในน้ าใจหมาย
ทั้งได้คนพลเรื อที่เหลือตาย
ก็มากมายหมื่นแสนแน่นนคร
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 26 หน้า 324)
เจ้าละมานพานจะซื่ อถือว่าแน่ เสวยแต่ผลยอหัวร่ อดิ้น
ให้ทองคาบาเหน็จทั้งเพชรนิ ล
เลี้ยงให้กินข้าวปลาประสาเคย
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 27 หน้า 342)
นางทราบความตามกรรมที่ร่ าเล่า
จึงหยิบเอาถันสุ ธาออกมาฝาน
วางไว้บนต้นไม้ที่ใกล้ธาร
แล้วว่าท่านเทวดาได้ปรานี
ซึ่ งธุ ระพระองค์จานงนั้น
ข้าผ่อนผันพ้นทุกข์เป็ นสุ ขี
ข้าหลงทางกลางป่ าพนาลี
ท่านช่วยชี้มรคาให้คลาไคลฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่ 31 หน้า 429)
กกกกฝ่ ายพระชนนีนางอยูป่ รางค์รัตน์ ครั้นสงัดฆ้องย่ายามปฐม
นึกปรานีศรี สุวรรณจะบรรทม
จึงเชยชมลูกน้อยค่อยประคอง

d พระแจ้งความตามคาเงือกน้ าเล่า
จึงว่าพี่มีคุณน้องสักครั้ง
ซึ่ งลูกรักหักหาญให้ท่านโกรธ
ช่วยไปปิ ดปากถ้ าที่สาคัญ
จึงบัญชาว่าเจ้าสิ นสมุทร

แม่งามยิง่ ยอดสตรี ไม่มีสอง
อย่าให้ขอ้ งเคืองอัชฌาพระสามี
แม่ดวงเนตรนึกว่าเหมือนทาสี
ถึงราตรี กราบบาทอย่าขาดวัน
ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผ่อนผัน
อย่าป้ องกันหึ งหวงให้ล่วงเกิน
อย่างเริ งรื่ นเริ ศร้างทาห่างเหิ น
จึงเจริ ญราศีไม่มีมวั
รักษาสัตย์สู้มว้ ยอยูด่ ว้ ยผัว
อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ
บุรุษรักนั้นไม่มีที่สงสัย
แม่จะไปส่ งเจ้าลาเภาพาล ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 102)
ค่อยบรรเทาทุกข์สมอารมณ์หวัง
ให้ได้ดงั ถ้อยคาที่ราพัน
จงงดโทษทาคุณอย่างหุ นหัน
จวนสายัณห์ยกั ษ์มาจะว่าเรา
ไปช่วยฉุ ดศิลาใหญ่ข้ ึนให้เขา

สามีโกรธ
ห้ามโกรธตอบ ให้อ่อนโยนเอาใจสามี อย่าหึ งหวงเกินงาม หากมีเรื่ อง
ทุกข์ให้ทาให้หายทุกข์คอยดูแลปรนนิบตั ิ อย่าให้ขาดตกบกพร่ องใน
หน้าที่ของภรรยา
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แล้วลูบหลังสัง่ สอนประสาหญิง
จะจาไกลไปอยูด่ ว้ ยคู่ครอง
อย่าถือองค์นงลักษณ์วา่ อัคเรศ
ต้องซื่อตรงจงรักด้วยภักดี
ถ้าเธอกริ้ วแม่อย่าโกรธพิโรธตอบ
อนึ่งเหล่าสาวสุ รางค์นางกานัล
เมื่อคราวทุกข์ปลุกให้พระทัยชื่น
ราชการภารธุ ระอย่าละเมิน
อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบตั ิ
ผัวยิง่ รักหนักหญิงก็ยงิ่ กลัว
คาของแม่แต่เท่านี้ก็ดีนกั
ดึกอยูแ่ ล้วแก้วตาจงคลาไคล

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระอภัยมณี กล่าวว่าหากเป็ นตามพ่อ
เงือกบอก ก็จะถือเป็ นบุญคุณอย่างมาก ขอให้เป็ นดังที่พดู หากสิ น
สมุทรได้ทาให้พอ่ เงือกโกรธก็ขอให้ท่านให้อภัยด้วย แล้วให้สินสมุทร
ปิ ดปากถ้ าและขอขมาตาเงือก แล้วช่วยอุม้ ตาเงือกออกไปส่ งที่ทะเล

ขอสมาตาปู่ อย่าดูเบา
กับลูกน้อยค่อยพยุงจูงเงือกน้ า
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็ นชาติยกั ษ์
กลับไปอยูค่ ูหาอย่าอาดูร
อย่าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ พิษฐาน
จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน

พระฟังนางทางว่านิจจ๋ าเอ๋ ย
ประเดี๋ยวนี้พี่บวชชวดสบาย
จงฟังธรรมคานับดับโมโห

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระอภัยมณี บอกว่านางผีเสื้ อ
สมุทรนั้นเป็ นยักษ์ ไม่อาจรักกันได้ ให้กบั ไปอยูท่ ี่ถ้ า ตั้งศีล ภาวนา อย่า
ฆ่าสัตว์ เพื่อจะได้ข้ ึนสวรรค์ หากเกิดชาติไหนได้พบกัน ก็ขออย่าให้
ผิดหวังเหมือนชาติน้ ี เลย
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระโยคี กล่าวสั่งสอนนางผีเสื้ อ
สมุทรให้อยูใ่ นศีลธรรม ปลงกับชีวติ อย่าได้คิดตามพระอภัยมณี กบั สิ น
สมุทรอีกเลย เพราะบุญวาสนาที่ได้ทาร่ วมกันมามีเพียงเท่านี้ หากคิด
โกรธก็จะเป็ นโทษต่อนางผีเสื้ อสมุทรเอง

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าวตัวละครคือพระอภัยมณี กล่าวสั่งสอน
นางผีเสื้ อสมุทร ว่า แต่ก่อนพี่เคยอยูค่ ู่นอ้ ง แต่เดี๋ยวนี้พี่บวชเสี ยแล้ว พี่จะ
สอนให้เจ้าเข้าใจ เจ้าจงตั้งใจฟังพระธรรมแล้วดับโมโห ให้ความโกรธ
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ฝ่ ายโยคีมียศพจนารถ
จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาน
ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทาให้วนุ่
เห็นมิได้ไปอยูเ่ ป็ นคู่เชย
อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ
จงยับยั้งฟังคารู ปราพัน

ช่วยอุม้ เอาแกออกไปให้สบาย
มาปากถ้ าแลเห็นวนชลสาย
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 109)
จงคิดหักความสวาทให้ขาดสู ญ
จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม์
หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์
อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาติน้ ี
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 120)
ให้โอวาทนางยักษ์ไม่หกั หาญ
อย่าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย
จึงสิ้ นบุญวาสนาสี กาเอ๋ ย
ด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น
จะเป็ นโทษกับสี กาเมื่ออาสัญ
ไปสวรรค์นฤพานสาราญใจ ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 122)
แต่ก่อนเคยเคียงประโลมเจ้าโฉมฉาย
จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ
ให้โทโสสร่ างเสื่ อมค่อยเลื่อมใส

เสื่ อมหายแล้วค่อยเลื่อมใส แล้วสัง่ สอนด้วยความในสี่ ประการ คือ รู ป
รส กลิ่น เสี ยง นั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอน ครั้นสิ้ นชีวติ ลงก็ยอ่ มจะเปื่ อยเน่า
ผุพงั ลงไป เจ้าอย่าได้ลุ่มหลงยึดติด จงหมัน่ ตั้งใจรักษาศีลให้
เพิ่มขึ้นดังใจคิด อย่าได้ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต เพราะตายไปแล้วจะตกนรก
อเวจีเลยทีเดียว
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว หลังจากที่ศรี สุวรรณได้พบนาง
สุ วรรณมาลีแล้ว ก็เกิดความสงสัยขึ้นครู่ หนึ่ง แต่ก็ยกมือไหว้ ด้วยถึงแม้
นางจะมีอายุนอ้ ยกว่าแต่ตามฐานะนางคือพี่สะใภ้ และเชิญเจ้าเมือง
เพื่อให้ไพร่ ฟ้าประชาชนได้ชื่นชม
จากข้อความดังกล่าว เป็ นบทที่นางยุพาผการับปากจะพาพระอภัยมณี
ไปหานางละเวงดังคาบทสนทนาที่วา่ “ถ้าบิดารับปากอย่างนี้ไม่เป็ นไร
กลางคืนลูกจะนาไปที่ประทับถึงจะกริ้ วว่าลูกพาไปคงจะอดโทษ ใจ
ของมารดาอ่อนถ้าอ้อนวอนเสี ยสักหน่อยก็คงจะเห็นใจอย่าได้เป็ นห่วง
กินข้าวให้สบายใจเสี ย” ซึ่ งอยูใ่ นทศบารมีเรื่ องศีลบารมี
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แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย
ด้วยความในโลกียส์ ี่ ประการ
คือรู ปรสกลิ่นเสี ยงเคียงสัมผัส
ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร
ครั้นระงับดับขันธสันดาน
ย่อมสาธารเปื่ อยเน่าเสี ยดายเปล่า
อย่าลุ่มหลงจงอุตส่ าห์รักษาศีล
ให้เพิ่มภิญโญไปดังใจหมาย
อย่าฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตคิดอุบาย
จะจาตายตกนรกอเวจี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 14 หน้า 159)
ราจวนจิตพิศดูเป็ นครู่ พกั
แล้วกลับหักหวนห้ามความสงสัย
ถึงอ่อนแก่แต่เป็ นที่พี่สะใภ้
เราเป็ นน้องต้องไหว้เป็ นไรมี
ดาริ พลางทางว่าข้ามาเฝ้ า
จะเชิญเข้ารมจักรเป็ นศักดิ์ศรี
ให้อุ่นใจไพร่ ฟ้าทั้งธานี
ว่าพระพี่พาหลานมาพานพบ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 17 หน้า 196)
นางรับรสพจนารถฉลาดฉลอง พระคุณของทรงศักดิ์น้ นั หนักหนา
ด้วยรักใคร่ ใช้ชิดเหมือนธิ ดา
จึงอุตส่ าห์สุจริ ตไม่ปิดบัง
อยากจะใคร่ ให้พระชนนีนาถ
รักพระบาทบิตุรงค์เหมือนจงหวัง
แต่เดินป่ ามาถึงเขตนิเวศน์วงั
มิสมดังปรารถนาลูกอาภัพ
วันนี้ค่าจาจะพาไปถึงห้อง
ถ้าฟ้ องร้องก็จะเสี ยบาทเบี้ยปรับ
แต่จะรักจะชังจะบังคับ
สุ ดจะรับสั่งได้ดว้ ยไม่เคย ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 2 ตอน 36 หน้า 5)

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าวตัวละครคือพระอภัยมณี หนั ไปพึ่งทาง
กัมมัฏฐาน แล้วบอกกับตนว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายไม่มีใครมีชีวติ
ยัง่ ยืน จะตายวันตายพรุ่ งก็ไม่รู้ อันตัวเราก็เกิดมาอาภัพนัก ต้องพลัด
พรากจากบ้านเมือง จึงจะยึดถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ
ชาติหน้าจะได้ไม่ทุกข์เช่นนี้ อีก พระองค์ทรงคิดไปจนกระทัง่ พระ
อาทิตย์ส่องแสงยามเช้าจึงชวนสิ นสมุทมาหาท่านโยคี ประนมมือกราบ
ไหว้แล้วเล่าความคิดตนให้ฟัง พร้อมพูดว่าจะขอบวชในเพศบรรพชิต
สักพักหนึ่ง เพื่อสั่งสมบุญให้บรรลุถึงพระนิพพานในภายหน้า
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือสุ วรรณมาลี นางแต่งตัวด้วยผ้าสี
ขาว แล้วชวนเด็ก ๆ ไปเฝ้ าพระอภัยมณี และนาของที่เตรี ยมไว้ถวาย
พร้อมกล่าวลาไปบวชให้บิดาตามความตั้งใจของนางที่เขารุ ้งริ มกรุ ง

จากข้อความดังกล่าวนางละเวงวัณฬาและนางสุ วรรณมาลีที่บวชเป็ น
ดาบสเข้าห้องเพื่อตั้งจิตระลึกถึงพระไตรลักษณ์ และเจริ ญฌาน
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คิดราพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน เป็ นอาการถ่ายโทษที่โหดหื น
เกิดแล้วตายวายวางไม่ยงั่ ยืน
จะม้วยคืนวันไรก็ไม่รู้
เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์
ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู
จะถือคาธรรมขันธ์สัพพัญญู
ให้ค้ าชูชาติหน้าอย่าเช่นนี้
นึกศรัทธากล้าหาญสาราญจิต
จนอาทิตย์อุทยั ไขรัศมี
ชวนลูกยามมายังท่านโยคี
อัญชลีเล่าความตามคานึง
จะขอบวชบรรพชารักษากิจ
อยูเ่ ป็ นศิษย์ในสานักสักพักหนึ่ง
พอสมสร้างทางธรรมสามะดึงส์
ให้ลุถึงพระนิพพานสาราญใจ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 12 หน้า 135)
แล้วนุ่งห่มโขมพัสต์กระหวัดพับ เครื่ องประดับขาวล้วนนวลหง
ชวนกุมารหลานสาวเหล่าอนงค์
มาเฝ้ าองค์พระอภัยที่ไพชยนต์
ประนตนัง่ ตั้งธูปเทียนบุปผา
แล้ววันทาทูลถวายฝ่ ายกุศล
ข้าขอบังคมลาฝ่ ายุคล
ด้วยได้บนตัวมาในวารี
จะไปบวชตรวดน้ าให้บิตุเรศ
อยูข่ อบเขตเขารุ ้งริ มกรุ งศรี
พระโฉมยงจงสาราญผ่านบุรี
ให้เป็ นที่พ่ งึ พาประชากรฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่ 22 หน้า 265)
ฝ่ ายดาบสสองยุพาสุ ดาสมร
ขึ้นบรรจถรณ์ที่ในเก๋ งเคร่ งใจหาย
รักษาพรตงดงามตามสบาย
เพราะมุ่งหมายทางธรรมสามดึงส์

เคร่ งครัดบาเพ็ญเพียร
ทั้งสองนางนาเอาหลักขันติและอุเบกขามาใช้ในชีวติ ตรงกับทศบารมี
ข้อที่ ๓ เนกขัมมบารมี การออกบวช ไม่มีกามกิเลส การละชีวติ ทางโลก
ไปสู่ ชีวติ อัน

บริ สุทธิ์ การปลดเปลื้องตนจากโลกีย ์ บาเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจาก
ราคะและตัณหา
132

ทั้งวัณฬาสุ มาลีหลวงชีสอง
เข้าในห้องตรองตรึ กระลึกถึง
พระไตรลักษณ์หกั ประหารการราพึง คิดตัดซึ่ งห่วงใยในสันดาน
หวังประโยชน์โพธิญาณการกุศล จะได้พน้ กองทุกข์สนุกสนาน
ฟังถ้อยคาสามีปรี ชาชาญ โปรดประทานสอนสั่งคิดตั้งใจ
ดาบสิ นีที่ปฐมพรหมวิหาร
เจริ ญฌานตามประสงค์ปลงนิสัย
ให้ดบั ทุกข์ดบั โศกดับโรคภัย ด้วยตัดใจครัดเคร่ งบาเพ็ญเพียร
ชักประคาสารวมสติต้ งั เอาจิตหยัง่ เห็นสังขารเป็ นพาเหี ยร
ไม่รักรู ปรักทรงของวงเวียน
เป็ นอาเกียรณ์เปื่ อยเน่าไม่เข้ายา
เหมือนโรงร้านไปมาพออาศัย พระอภัยแจ้งเหตุเทศนา
ควรเชื่ อฟังตั้งมัน่ เอาปั ญญา
ท่านเทศนาชี้แจงแห่งบาลี
นางถือมัน่ ขันตีอุเบกขา โดยศรัทธาคิดเห็นเป็ นวิถี
ทั้งละเวงวัณฬาสุ มาลี ดาบสิ นีเคร่ งเทียบเปรี ยบสมภาร ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 4 หน้า 10)
ศรี สุวรรณปั ญญาฉลาดแหลม จึงยิม้ แย้มเยื้อนตอบพระเชษฐา
ธามรงค์เรื อนมณี มีราคา จะคิดค่าควรแสนตาลึงทอง
พอบูชาอาจารย์เอาต่างทรัพย์
เห็นจะรับสอนสั่งเราทั้งสอง
อันตัวน้องนี้จะอยูด่ ว้ ยครู กระบอง หัดให้คล่องเชี่ยวชาญชานาญดี
ขอพระองค์จงเสด็จไปท้ายบ้าน
อยูศ่ ึกษาอาจารย์ขา้ งดีดสี

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือศรี สุวรรณบอกพระอภัย
มณี วา่ แหวนที่เรามีน้ นั มีค่าหลายตาลึง เราเอาไปให้ท่านอาจารย์เพื่อขอ
เรี ยนวิชาด้วยท่านอาจารย์ตอ้ งรับเราเป็ นศิษย์แน่ๆ เพราะท่านเขียนไว้วา่
ถ้าใครมีเงินแสนตาลึงท่านถึงจะยอมสอน
วิชาให้

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพราหมณ์สานนใช้ความรู้
ที่ได้เรี ยนมาช่วยศรี สุวรรณตามหาพระอภัยมณี โดยการจับยานสามตา
ดูวา่ เกิดอะไรขึ้นกับ
พระอภัยมณี แล้วบอกให้ศรี สุวรรณเตรี ยมตัวออกตามหาพี่ถา้ เร่ งออก
ตอนนี้ยงั ตามทัน
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ครั้นเสร็ จสมปรารถนาไม่ชา้ ที
จะตามพี่ไปหาที่อาจารย์
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 4)
เจ้าสานนคนฉลาดเฉลยตอบ พ่อคิดชอบอย่างนี้ดีหนักหนา
พี่ได้ครู รู้เรี ยนตารามา จะจับยามสามตาให้แน่นอน
แล้วนับนิ้วนิ่งนัง่ ตั้งสติ ตามลัทธิเรี ยนรู้ที่ครู สอน
ทั้งลมจันทกาลาพยากรณ์ เห็นแน่นอนแม่นยาแล้วทานาย
อย่าครวญคร่ าราพึงถึงพระพี่
มีสตรี พาไปดังใจหมาย
เขาอุปถัมภ์ค้ าชูอยูส่ บาย พอเคราะห์คลายเห็นจะพบประสบกัน
อยูข่ า้ งทิศอาคเนย์ทะเลลึก
พระอย่านึกแหนงว่าจะอาสัญ
เรารี บเร่ งออกเรื อเผือ่ จะทัน
แล้วพากันลงมาเภตรากล
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 17)
ศรี สุวรรณชั้นเชิงฉลาดแหลม ทายิม้ แย้มเยื้อนว่าอย่าสงสัย
ฉันพี่นอ้ งท้องเดียวมาเที่ยว
ไกลอันห่วงใยยังไม่มีท้ งั สี่ คน
หมายพระนุชบุตรี เป็ นที่พ่ ึง
คิดราพึงสารพัดจะขัดสน
เสด็จมาเที่ยวเล่นเห็นชอบกล
นฤมลมองหาสุ มาลี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 48)
หน่อกษัตริ ยต์ รัสว่าถ้าเช่นนั้น จะพากันไปเฝ้ าเจ้ากรุ งศรี
เราเดินทางหว่างค่ายพวกไพรี
ให้โยธี กองทัพออกจับตัว

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือศรี สุวรรณ กล่าวตอบ
คาถามของพี่เลี้ยงของนางเกษราอย่างฉลาดและมีไหวพริ บว่า ตนเอง
นั้นเป็ นลูกคนเดียวไม่มีพนั ธะใดๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอันเป็ นที่
รัก
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือศรี สุวรรณ พูดกับเหล่า
พราหมณ์วา่ จะพากันไปเฝ้ ากษัตริ ย ์ ว่าจะอาสาไปทาการศึกสงคราม

จึงฟันฝ่ าข้าศึกสะอึกไล่
แทนธูปเทียนดอกไม้ถวายตัว

เอาหัวไอ้ชาวพลไปคนละหัว
ให้เห็นทัว่ จะได้ลือฝี มือเรา ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 6 หน้า 65)
นางโฉมยงองค์ละเวงเกรงจะฉาว จึงว่ากล่าวไกล่เกลี่ยเสี ยให้หาย

เพื่อนให้ได้เห็นในฝี มือและความ
กล้าหาญ

แม้ฆ่าตีชีวนั เป็ นอันตราย
จะกลับทุกข์ยคุ เข็ญทุกเส้นหญ้า

จากข้อความดังกล่าว จากข้อความดังกล่าวตัวละคร คือ นาง
ละเวงวัณฬา พูดกับนางยุพาผกาว่า ถ้าฆ่าสิ นสมุทรแล้วจะมีปัญหา
ตามมามากมายเพราะสิ นสมุทรเป็ นพระโอรสของพระอภัยมณี ซึ่ งอยู่
ในทศบารมีเรื่ องปั ญญาบารมี

รู้ระคายเคืองแค้นจะแทนทด
เพราะเหตุวา่ เชื้ อสายไม่ตายหมด

เขาหน่อเนื้ อเชื้ อวงศ์องค์โอรส

จากข้อความดังกล่าวถอดความได้วา่ ฝ่ ายฝรั่งสั่งว่าทางเข้าออกมี
สี่ แห่งเปิ ดทางตลอดให้เอาปื นใหญ่ซ่อนไว้แล้วตั้งค่ายตามระหว่างเขา
เพื่อเตรี ยม
การรบ
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือศรี สุวรรณและพระอภัย
มณี ออกเดินทางไปเรี ยนเพื่อหาวิชาความรู ้ระหว่างเดินทางนั้นผ่าน
หลายตาบลหลายหมู่บา้ น พอไก่ขนั ก็เข้าเขตป่ า เสี ยงสัตว์นอ้ ยใหญ่ร้อง
กันก้องป่ าทาให้สองพี่นอ้ งรู ้สึกกลัวแต่ก็เดินไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ แสง
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เกียรติยศยิง่ กว่าทุกสากล
(พระอภัยมณี เล่ม 2 ตอน 37 หน้า 39)
ทางเข้าออกนั้นมีอยูส่ ี่ แห่ง
มันจัดแจงปิ ดทางหว่างไศล
แล้วตั้งช่องกองตระเวนเกณฑ์กนั ไป
เอาปื นใหญ่จุกช่องคอยป้ องกัน
แล้วตั้งค่ายรายทางตามหว่างเขา จะคิดเข้ายากจริ งทุกสิ่ งสรรพ์
แม้นได้ไปบนทางกลางอรัญ
คิดผ่อนผันข้ามเขาสาเนาเนิน
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า 377 )
ล่วงตาบลชนบทไปหลายบ้าน เข้าดอนด่านแดนไพรพอไก่ขนั
เสี ยงเสื อกวางกลางเนินพนมวัน ให้หวัน่ หวัน่ วังเวงหวาดฤทัย
จนแสงทองรองเรื องอร่ ามฟ้ า พระสุ ริยาเยื้องเยีย่ มเหลี่ยมไศล
คณานกเริ งร้องคะนองไพร
เสี ยงเรไรจักจัน่ สนัน่ เนิน

ทองส่ องฟ้ าทั้งจักจัน่ เรไรส่ งเสี ยงเซ็งแซ่ รู ้สึกเหน็ดเหนื่อยก็มาพักหยุด
ที่ภูเขาถ้าหายเหนื่ อยก็เดินทางต่อ
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ สิ นสมุทร หัวเราะกลับใส่ พระ
อภัยมณี และกล่าวว่าจะไปขอจากพ่อไปไหน หากแม่มาก็จะเข้าไปห้าม
ไว้ ให้พอ่ รี บหนีไปก่อน
ลูกจะคอยดูตน้ ทางให้และตามไปห่ างๆ จากนั้นก็กระโดดลงในทะเล
จับปลาอินทรี ยข์ ้ ึนมาขี่หลัง โดยไม่ฟังคาเรี ยกห้ามของพระอภัยมณี
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ นางผีเสื้ อสมุทร ที่เพียร
พยายามไม่หยุดที่จะตามหาพระอภัยมณี ถึงกาลังจะมีนอ้ ยเพราะอดกิน
เดินทางในทะเลมาได้ 3 วัน เริ่ มมองเห็นอยูไ่ ม่ไกล จึงรี บเร่ งตามไป

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าวตัวละครคือสิ นสมุทรพูดกับศรี สุวรรณ
ว่าพระเจ้าอาไม่ตอ้ งเสด็จไปหรอก เดี๋ยวหลานจะเสด็จไปถามแต่โดยดี
แต่ถา้ หากถูกข่มเหงก็จะสู ้กนั ด้วยฝี มือ ถ้าหากท่านอาเสด็จไปโดยเรื อ
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ทั้งสององค์เหนื่อยอ่อนเข้าผ่อนพักหยุดสานักลาเนาภูเขาเขิน
ครั้นหายเหนื่ อยเมื่อยล้าอุตสาห์เดิน พิศเพลินมิ่งไม้ในไพรวัน
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 2)
กกกกสิ นสมุทรมิได้กลัวกลับหัวร่ อ
ลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสัย
แม้มารดามาตามจะห้ามไว้
พระรี บไปก่อนข้าอย่าปรารมภ์
ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง
อยูต่ น้ ทางจะได้พบประสบสม
แล้วเผ่นโผนโจนลงทะเลลม
พระปรารมภ์เรี ยกไว้ก็ไม่ฟัง
เที่ยวดาด้นค้นหามัจฉาใหญ่
พอจับได้ปลาอินทรี ข้ ึนขี่หลัง
เสี ยงโผงผางกลางน้ าแต่ลาพัง
ค่อยลอยรั้งรอมาในวาริ น ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 115)
ฝ่ ายผีเสื้ อสมุทรไม่หยุดหย่อน
ครั้นลุยอ่อนอุตส่ าห์วา่ ยสายกระสิ นธุ์
กาลังน้อยถอยถดด้วยอดกิน
เจียนจะสิ้ นชีวาในสาคร
ได้สามวันทันผัวกับลูกน้อย
เห็นเลื่อนลอยลิบลิบยิง่ ถีบถอน
กระโจมโจนโผนโผชโลทร
คลื่นกระฉ่อนฉาดฉานสะท้านมา ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 115)
สิ นสมุทรห้ามว่าอย่าเสด็จ เหมือนขามเข็ดของ้อไม่พอที่
หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดี
ถ้าย่ายีจึงจักสู้ดูฝีมือ
พระไปเรื อเมื่อไรจะไปถึงจะเหมือนหนึ่งฉันลงน้ าดาไปหรื อ

เมื่อไหร่ จะไปถึงจะสู ้หลานดาน้ าไปได้หรื อ หากเจอพระบิดาแล้ว
หลานจะหารื อดู ไม่ด้ือดึงแน่นอน ว่าแล้วสิ นสมุทรก็จดั แจงแต่งตัว
เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ายขวากระโดดโครมลงน้ าดาดิ่งลงไปในไม่ชา้
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพราหมณ์ท้ งั สามที่บอกให้
ศรี สุวรรณระงับความโกรธที่พวกพี่เลี้ยงของนางเกษราจับพวกเขามาขัง
ไว้เพื่อรอให้นางเกษรามาพบ พวกพราหมณ์เลยบอกว่าเพราะเขาไม่รู้วา่
ศรี สุวรรณเป็ นใครดังนั้นเจ้าอย่าพึ่งโกธรหรื อโมโหไปเลย
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แม้นพบปะพระบิดาจะหารื อ
ไม่ดึงดื้อดอกพระองค์อย่าสงกา
แล้วจัดแจงแต่งเครื่ องสาหรับยุทธ์ เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ายขวา
กระโดดโผนโจนลงในคงคา
แผลงศักดาดาดึ่งตะบึงไปฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 หน้า 224)
พราหมณ์หวั ร่ อพ่อลืมเสี ยแล้วหรื อ เขาบอกชื่อเสี ยงให้เหมือนใจหวัง
อันองค์ราชบุตรี ที่ในวัง ทุกวันยังมิได้มีราคีพาน
พ่อโฉมงามยามนี้ก็แรกรุ่ น
ผลบุญช่วยชักสมัครสมาน
ถึงขอเฝ้ าเขาไปจับให้อปั ระมาณ พี่ก็เห็นเป็ นตะพานมาชอบกล
เมื่อพบกันวันนี้นางพี่เลี้ยง
เห็นมองเมียงตามาสี่ หา้ หน
ซึ่ งให้คุมไว้ที่นี่ท้ งั สี่ คน พี่น้ ีเห็นเป็ นกลมารยา
ถ้าแม้นเหมือนหมายมุ่งก็พรุ่ งนี้ ร้ายหรื อดีจะได้ฟังไม่กงั ขา
พ่อจงดับโทโสอย่าโกรธา รู ้ถึงแก้วเกษราจะน้อยใจ
ทานองเขาชาววังมักตั้งปึ่ ง
แต่ไม่ถึงเดือนดอกจะบอกให้
ซึ่ งพี่เลี้ยงพระธิ ดาจะว่าไร
พี่จะใคร่ รับรองลองคารม ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 25)
พระบุตรี เห็นจริ งทุกสิ่ งสิ้ น
ยิง่ ขุ่นคิ่นคิดอายระคายเขิน
จะหาญหักนักเล่าเขาคนเดิน
นางนิ่งเมินพักตราไม่พาที ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 55)

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว เกสรได้เห็นการกระของศรี สุวรรณทุก
สิ่ งอัน แต่ก็ตอ้ งเก็บความโกรธความระคายนั้นไว้

ฝ่ ายว่านางผีเสื้ อก็เชื่ อถือ
จึงตอบว่าถ้ากระนั้นฉันจะไป
พระโฉมยงจงอยูใ่ นคูหา
จะอดใจให้เหมือนคาที่ราพัน
แล้ววันทาลาองค์พระทรงโฉม
อย่าแข็งนักรักตัวกลัวบิดร

คิดว่าซื่ อสุ จริ ตพิสมัย
อยูเ่ ขาใหญ่ในป่ าพนาวัน
เลี้ยงรักษาลูกน้อยคอยหม่อมฉัน
ถ้วนสามวันก็จะมาอย่าอาวรณ์
ปลอบประโลมลูกแก้วแล้วสั่งสอน
แม้นไม่นอนมารดาจะมาตี ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 111)

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ ผีเสื้ อสมุทร เข้าป่ าไปตั้งจิต
ภาวนาในป่ า เป็ นเวลา 3 วัน ตามที่ตาราบอก อดข้าวจะอ่อนกาลัง
ร่ างกายจะไม่ไหว แต่ก็ตอ้ งทนฝื น จนจะทรงตัวไม่อยู่

จากข้อความดังกล่าวตัวละครคือนางสุ วรรณมาลี ที่รู้สึกเป็ นทุกข์ใจ
เมื่ อเห็ นคนรั กของตนคร่ าครวญหาหญิ งอื่ นแต่ตอ้ งอดทนไว้จึงให้คน
ไปตามแม่ของพระอภัยมณี มาช่ วยพระอภัยมณี เพราะพระอภัยมณี ไม่
ยอมให้ใครมาเอารู ปของนางละเวงไปได้ถึงกับเอาไม้ไล่ตีและไม่ยอม
ออกไปข้างนอก
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ไปนัง่ โซเซาอยูร่ ิ มภูผา
ต้องอดปลาอดนอนอ่อนกาลัง
เจียนชีวติ จะเด็ดดับไม่กลับหลัง
ค่อยเซซังซวนทรงไม่ตรงตัว
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 113)
สงสารองค์นงลักษณ์อคั เรศ ชลเนตรแนวนองให้หมองศรี
ให้สาวใข้ไปเชิญพระชนนี
มาถึงที่ปรางค์มาศปราสาทชัย
จึงทูลความตามกระดาษที่วาดรู ป พระโลมลูบลืมองค์ดว้ ยหลงใหล
ลูกหลานนักลักเอามาเผาไฟ
มันไม่ไหม้กลับลุกขึ้นคลุกคลี
ข้ากับเหล่าสาวสรรค์ชวนกันสู ้
ปล้ ากันอยูผ่ ลักไสมันไม่หนี
ฝ่ ายนางผีเสื้ อสมุทรที่สุดโง่
ขอชีวติ พิษฐานตามตารา
ได้สามวันรันทดสลดจิต
อุตส่ าห์ยนื ฝื นใจให้ประทัง

กกก จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระอภัยมณี กล่าวว่า พระ
อภัยมณี โดนผีเสื้ อสมุทรจับตัวมาอยูใ่ นถ้ า ต้องจาใจเป็ นสามีภรรยากัน
จนมีลูกชายด้วยกัน 1 คน

พระโกรธาคว้าไม้มาไล่ตี
แล้วเข้าที่มิได้ออกข้างนอกเลยฯ
(พระอภัยมณี เล่ม1 ตอนที่ 28 หน้า 357)
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพราหมณ์ท้ งั สามและศรี
สุ วรรณที่ปลอมเป็ นพราหมณ์พดู กับนายหน้าด่านตอนที่พวกเขาจะโดน
จับไปขังอยูก่ บั ตายายที่เฝ้ าสวนว่าให้นายหน้าด่านนั้นกลับบ้านไปถ้า
พวกเขาหลุดจากการถูกขังแล้วจะไปหาที่บา้ นเอง แต่นายหน้าด่านบอก
ว่าจะไม่ทิง้ พวกเขาไปไหนจะหาข้าวปลาอาหารมาให้พวกเขากินตามที่
เคยได้บอกไว้วา่ จะไม่ทิ้งพวกเขา

ศรี สุวรรณกลั้นยิม้ เยื้อนสนอง วันนี้ นอ้ งได้แต่ผา้ ออกมาห่ม
ส่ วนพี่พราหมณ์ตามติดได้ชิดชม
ต่อจะสมปรารถนาจึงช้านาน
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 48)
ฝ่ ายเงือกน้ าสาหรับทะเลลึก
ไม่วายนึกถึงองค์พระทรงโฉม
พอแจ่มแจ้งแสงทองผ่องโพยม
ปลอบประโลมลูกเมียเข้าเคลียคลอ
จะไปลอยคอยองค์ทรงสวัสดิ์
ให้สมนัดซึ่งสัญญาเธอมาหนอ
แล้วออกจากวนวังไม่ร้ ังรอ
ค่อยเคลื่อนคลายว่ายคลอกันไคลคลา

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือศรี สุวรรณ กล่าวตอบคาถาม
ของพี่เลี้ยงของนางเกษราอย่างฉลาดและมีไหวพริ บว่า ตนเองนั้นเป็ น
ลูกคนเดียวไม่มีพนั ธะใดๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอันเป็ นที่รัก
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พ่อเงือก ได้พาแม่เงือกและ
นางเงือกให้มารอพระอภัยมณี ตามที่นดั หมาย พอเห็นพระอภัยมณี และ
สิ นสมุทรยืนรอก็ชวนลูกสาวและภรรยา เข้าไปทักทาย
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ฝ่ ายเจ้าพราหมณ์ตามใจมิให้ชงั พลางร่ าสั่งนายด่านด้วยมารยา
จงไปบ้านท่านเถิดให้ผาสุ ก
ฉันพ้นทุกข์แล้วเมื่อไรจะไปหา
นายด่านฟังคลัง่ คลอหล่อน้ าตา แล้วว่าน้านี้ไม่ทิ้งอย่ากริ่ งใจ
จะไปจัดข้าวปลากระยาหาร
มาส่ งหลานสี่ คนให้จนได้
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 24)

อยูช่ ายหาดพร้อมกันก็หรรษา
คลานขึ้นมาชายฝั่งแล้วบังคม ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 111)
อุศเรนแสนสลดระทดท้อ
น้ าตาล่อคลอคลัง่ จะหลัง่ ไหล
เสี ยดายนางอย่างชีวนั จะบรรลัย
ร้อนฤทัยเทียมเพลิงละเลิงเลีย
จะกลับหลังยังลังกาน่าอดสู
ครั้นจะอยูอ่ ายหน้าประดาเสี ย
ด้วยความค้างนางหายเป็ นม่ายเมีย
จาจะเกลี่ยไกล่ความไปตามนาง
จึงตรัสสัง่ แก่เสนาที่ขา้ เฝ้ า
อุระเราร้อนดังจะพังผาง
เสี ยสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง
จะตามนางกว่าจะพบประสบกัน
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 11 หน้า 133)
นางอรุ ณทูลเถียงเสี ยงฉอดฉอด
ฉันไม่ทอดทิ้งพระองค์อย่าสงสัย
นี่ธุระพระเจ้าป้ าจะพาไป
หม่อมฉันได้รับคาแล้วจาเป็ น
แม้นมิไปไม่ดีเหมือนขี้ปด
เป็ นคนคดเขาจะเย้ยไม่เคยเห็น
อยูใ่ นวังนัง่ เปล่าทั้งเช้าเย็น
จะไปเป็ นเพื่อนป้ าช่วยหาลุง
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 17 หน้า 207)
หน่อกษัตริ ยอ์ ดั อั้นกลั้นสะอื้น
ตาชื้นพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
แข็งพระทัยให้เอาน้ าอบมา
ภาวนานึกความไปตามจน
ขอเทวัญชั้นฟ้ าสุ ธาทิพย์
อันลอยลิบเหาะเหินเที่ยวเดินหน
พอเห็นองค์ทรงยศโอรสราช
จึงชวนลูกสาวนั้นกับภรรยา

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว อรุ ณรัศมีเคยรับปากกับสุ วรรณมาลีไว้
ว่าจะไปช่วยออกตามหาพระอภัยมณี ผเู ้ ป็ นลุงด้วยกัน มาตอนนี้พระเจ้า
ตาไม่ให้ อรุ ณรัศมีก็คา้ นพระเจ้าตาเพราะจะทาให้นางนั้นเป็ นคนขี้ปด
ไม่รักษาคาพูดแสดงให้เห็นถึงความมีสัจจะของอรุ ณรัศมี
จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ ศรี สุวรรณได้ร้องไห้อย่าง
หนัก
กลัวว่าเกษราจะตาย แต่ทาใจแข็งเอาน้ าอบมาตั้งจิตภาวนาขอพรจาก
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กกกกกกกจากข้อความดังกล่าวตัวละครคืออุศเรนที่รู้สึกเศร้าสลด
น้ าตาหลัง่ ไหลเมื่อรู ้ข่าวว่าคู่หมั้นของตนหายไปอย่างไร้ร่องรอย จึง
รู ้สึกเสี ยดายนางยิง่ นัก ครั้นจะกลับเมืองลังกาก็กลัวจะอับอาย ครั้นจะ
อยูก่ ็อบั อายเช่นเดียวกันเพราะกลัวเขานินทาว่าเป็ นม่ายเพราะเมียหาย
จึงคิดที่จะออกติดตามหานาง แล้วจึงสัง่ แก่เสนาว่าเราเสี ยนางเหมือน
ชีวติ เราสิ้ นแล้วจึงขอออกติดตามหานางจนกว่าจะพบกัน

ทั้งปู่ เจ้าเขาหลวงข้าบวงบน

เทวดา สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั ปวง ขอให้ช่วยชีวติ เกษรา
กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว สุ วรรณมาลีได้ต้ งั จิตอธิ ษฐานขอให้วงิ่
ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหมดบุญแล้วขอให้ขา้ ตายตามลูกไป แต่ถา้ บุญเก่ายังมีอยู่
ขอให้ลูกนั้นฟื้ นขึ้นมา

จากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือกษัตริ ยแ์ ละมเหสี แห่งกรุ งศรี ได้
เตรี ยมเสื้ อผ้าและเครื่ องประดับให้สุดสาครได้เลือกใส่ แต่วนั ที่จะจาก
ฤาษีมาสุ ดสาครได้ต้ งั สัตย์อธิ ษฐานต่อเทวดา

จากข้อความดังกล่าวตัวละครคือพ่อและแม่ของพระอภัยมณี ได้อวย
ให้สุ ด สาครได้เ ดิ นทางไปพบกับ พระอภัย มณี ข อให้ป ลอดภัย แคล้ว
คลาดจากอันตรายทั้งสิ้ น
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ขอนิมนต์มาด้วยช่วยชีวี
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 86)
นางยอกรวอนไหว้ไทเทวัญ
ทุกช่องชั้นฉกามาวจร
ที่ข้ ึนล่องท้องทะเลทุกเทเวศร์
รุ กขาเขตเขาเขินเนินสิ งขร
แม้นพระหน่อบดินทร์ นริ นทร
จะม้วยมรณ์มรณานิคาลัย
ชีวติ ข้าอย่าให้รอดจงมอดม้วย
ขอตายด้วยลูกรักที่ตกั ษัย
แม้นบุญหลังยังจะรอดตลอดไป
ขอจงให้ลูกน้อยข้าค่อยคลาย
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 15 หน้า 166)
แล้วสั่งให้ไปจัดเครื่ องประดับ
หลายสารับกับผ้าภูษาศรี
มาเรี ยงวางข้างองค์พระมุนี
จินดาดีดูจารัสชัชวาล
พระเห็นของสองกษัตริ ยจ์ ดั มาให้
จะใครได้เครื่ องทรงน่าสงสาร
ว่าหม่อมฉันวันจะจากพระอาจารย์
ได้ต้ งั สัตย์อธิ ษฐานต่อเทวา
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 25 หน้า 315)
พระบิตุราชมาตุงรงค์องกษัตริ ย ์ สู ้อดั อั้นอดรักไว้หนักหนา
กลัวเป็ นลางต่างสะอื้นกลืนน้ าตาทั้งบิดามารดรอวยพรชัย
จงไปดีมาดีศรี สวัสดิ์อย่าเคืองขัดขุ่นข้องให้ผอ่ งใส
ได้พบปะพระบิดาดังอาลัยอริ นทร์ ภยั คลาดแคล้วอย่าแผ้วพาน
(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่ 28 หน้า 365)

กกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพราหมณ์ท้ งั สามกาลังสนทนา
กับพระอภัยมณี และศรี สุวรรณเห็นเดินอยูท่ ี่ทะเลนี้เพียงสองคนถ้าไม่มี
ที่ไปจะให้ไปอยูก่ บั พวกเขา

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือนายตรวจหน้าด่านเมืองรม
จักรที่เรี ยกพราหมณ์ท้ งั สามและศรี สุวรรณที่ปลอมเป็ นพราหมณ์มานัง่
พักจากการเดินทางที่แสนเหนื่อยที่ศาลาแล้วถามไถ่มามาจากที่ใดเห็น
เดินเรื อมากัน

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือนางเกษรา พูดกับเหล่าพี่
เลี้ยงตัวนางนั้นเห็นใจสงพราหมณ์ที่ตอ้ งคอยตอบคาถามเหล่าพี่เลี้ยง
เป็ นพราหมณ์จะต้องตอบหมดจะเลี่ยงก็ไม่ได้
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เห็นพี่นอ้ งสององค์ลว้ นทรงโฉม งามประโลมหลากจิตคิดฉงน
ทอดสมอรอราเภตรายนต์ ทั้งสามคนขึ้นเดินบนเนินทราย
เข้ามาใกล้ไทรทองสองกษัตริ ย ์ โสมนัสถามไถ่ดงั ใจหมาย
ว่าดูรามาณพทั้งสองนาย เจ้าเพื่อนชายชื่อไรไปไหนมา
หรื อเดินดงหลงทางมาต่างบ้าน จงแจ้งการณ์ให้เราฟังที่กงั ขา
แม้นไม่มี่พี่นอ้ งญาติกา เราจะพาไปไว้เรื อนเป็ นเพื่อนกัน ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 1 หน้า 9)
ฝ่ ายนายหมวดตรวจตรารักษาด่าน แสนสงสารพราหมณ์นอ้ ยเป็ นนักหนาจึง
ร้องเรี ยกมานัง่ ยังศาลา แล้วพูดจาปราศรัยเป็ นไมตรี
เจ้าเชื้ อพราหมณ์พรหเมศประเทศไหน จึงใช้ใบนาวามาถึงนี่
พอเรื อจอดมอดม้วยด้วยอัคคี
สิ นค้ามีในสาเภาสักเท่าไร
น่าประหลาดหลากจิตคิดฉงน แต่สี่คนก็ช่างมาเภตราได้
ขอถามเจ้าเผ่าพราหมณ์น้ ีนามใด ดูรูปร่ างช่างกระไรล้วนงามงาม ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 18)
พระบุตรี ฟังเล่าก็เศร้าสร้อย
กลัวโฉมงามพราหมณ์นอ้ ยจะอดสู
เธอแก้ไขไม่เป็ นน่าเอ็นดู
จึงว่าพี้น้ ีไปขู่เขาทาไม
เป็ นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก เพระพวกมากเธอจึงต้านทานไม่ไหว
ซึ่ งพี่วา่ เป็ นกษัตริ ยส์ ันทัดใจ
คิดสาคัญฉันใดจะใคร่ ฟัง

ทั้งสามพราหมณ์เข้าประคองแล้วร้องไห้ น้ าตาไหลพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษัตรา อย่าโศกาตรอมนักจงหักใจ
อันกาเนิ ดเกิดมาในหล้าโลก
สุ ขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือนางเกษรา พูดกับเหล่าพี่
เลี้ยงตัวนางนั้นเห็นใจสงพราหมณ์ที่ตอ้ งคอยตอบคาถามเหล่าพี่เลี้ยง
เป็ นพราหมณ์จะต้องตอบหมดจะเลี่ยงก็ไม่ได้

กกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือ พระมารดาของนางเกษรา มองดู
ศรี สุวรรณเห็นร่ างการทรุ ดโทรมก็เกิดสงสาร เพราะรู ้วา่ รักใคร่ เกษรา
จึงกล่าวกับศรี สุวรรณว่าแม่ขอบใจศรี สุวรรณมากที่มาเฝ้ าไข้ แม่มีของ
ตอบแทนให้ ตอนนี้ทา้ วทศวงศ์ก็ชรามากแล้ว จะออกสงครามก็ไม่ได้
แล้ว ศรี สุวรรณเป็ นเหมือนลูกอีกคน อาจได้ครองแผ่นดินทั้งหมด แม่
ขอฝากเกษราให้ดูแลด้วย ช่วยปกป้ องให้เหมือนน้องสาว

กกกกกกกจากข้อความดังกล่าว ตัวละครคือพราหมณ์ท้ งั สามสอนศรี
สุ วรรณว่าอย่าเศร้าใจไปเลย คนเราเกิดมานั้นทุกข์กบั สุ ขย่อมเป็ นของคู่
กัน ไม่มีใครจะหลุดพ้นไปได้ พระอภัยมณี น้ นั เราก็ยงั ไม่รู้เลยว่าท่านจะ
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(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 49)
พระบุตรี ฟังเล่าก็เศร้าสร้อย
กลัวโฉมงามพราหมณ์นอ้ ยจะอดสู
เธอแก้ไขไม่เป็ นน่าเอ็นดู
จึงว่าพี้น้ ีไปขู่เขาทาไม
เป็ นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก เพระพวกมากเธอจึงต้านทานไม่ไหว
ซึ่ งพี่วา่ เป็ นกษัตริ ยส์ ันทัดใจ
คิดสาคัญฉันใดจะใคร่ ฟัง
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 49)
นางฟังคาชาเลืองดูพราหมณ์นอ้ ย
ดูเศร้าสร้อยซูบลงก็สงสาร
เพราะจงจิตพระธิดายุพาพาล
พลอยราคาญขุ่นข้องจึงหมองนวล
พินิจพลางนางกษัตริ ยต์ รัสปราศรัย
แม่ขอบใจแล้วเจ้าพราหมณ์ทรามสงวน
มาอยูด่ ว้ ยป่ วยไข้ก็ได้กวน
พระคุณควรจะสนองให้ตอ้ งใจ
อันทรงฤทธิ์ บิดาชราภาพ
จะปรามปราบยุคเข็ญเห็นไม่ไหว
เจ้าเหมือนบุตรสุ ดรักร่ วมฤทัย
พ่อคงได้แว่นแคว้นทั้งแดนดาว
ขอฝากแก้วเกษราธิ ดาด้วย
เอ็นดูช่วยปกป้ องเหมือนน้องสาว
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 91)

เป็ นอย่างไร พวกเราควรออกตามหาพระอภัยมณี โดยพราหมณ์ท้ งั สาม
อาสาขอติดตามศรี สุวรรณไปด้วย

จากข้อความดังกล่าวตัวละครคือแม่ของพระอภัยมณี ซ่ ึ งกาลังพูดกับ
พระอภัยมณี ว่าอย่าไปสนใจรู ปนี้ มีแต่สิ่งไม่ดีท้ งั ข้าศึกอย่าได้หลงใหล
จะทาให้พระอภัยมณี ร่างกายแย่ลงจงปล่อยวางแล้วรักษาตนเองให้หาย
ทั้งทางกายและทางใจ
ท้าวรายาและพระมเหสี ที่ได้ฟังคาสารภาพความจริ งจากพระมังคลาที่
แอบคบกันกับลูกสาวของตนจนตั้งครรภ์จนหายโกรธไม่ถือสาเอาเรื่ อง
อีกทั้งยังยกลูกสาวให้เพราะเกรงว่าพระมังคลาจะพาลูกสาวของตัวเอง
หนีตามกันไป พฤติกรรมของท้าวรายาและพระมเหสี จึงสอดคล้องกับ
อุเบกขาบารมี คือ
การวางเฉยต่อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นไม่ติดใจเอาเรื่ องเอาความกับพระมัง
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ซึ่ งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ก็ยงั ไม่รู้เห็นว่าเป็ นตาย
ควรจะคิดติดตามแสวงหาแล่นนาวาไปในวนชลสาย
แม้นพระพี่มิมว้ ยชีวาวาย ก็ดีร้ายจะได้พบประสบกัน
ข้าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้วย
ผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสัญ
จงดับทรงโศกาอย่าจาบัลย์
จะเนิ่นวันเสี ยเปล่าไม่เข้ายา ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 17)
นางฟังคาทาตรัสว่าบัดสี
รู ปเช่นนี้ก็จะหึ งไปถึงไหน
แล้วว่าพ่อก็อย่าเอาเข้ามาไว้
จะกระไรอยูก่ ระมังระวังองค์
ด้วยรู ปนี้มีมาแต่ขา้ ศึก
อย่าได้นึกรักใคร่ จะใหลหลง
เดี๋ยวนี้พอ่ ก็ยงั ซูบทั้งรู ปทรง
รักษาองค์เสี ยให้หายสบายใจ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 28 หน้า 358)
นางฟังคาร่ าตอบก็ชอบชื่ น ที่แข็งขืนอ่อนลงทรงปรึ กษา
ละเมิดจิตผิดพลั้งแต่หลังมา
พ่อตรึ กตราตรองความให้งามดี
อันท้าวไทกริ้ วโกรธพิโรธนัก ว่าจะลักธิ ดาพากันหนี
แม่แก้ไขเพ็ดทูลมูลคดี ที่ราคีมิได้เคืองในเรื่ องราว
นางพูดจาปราศรัยอาลัยเขย
กลัวจะเลยยุง่ ยิง่ ทิ้งลูกสาว
แล้วปราศรัยมิให้เคืองในเรื่ องราว กลัวลูกสาวจะเป็ นม่ายอายเขาจริ ง
แล้วว่าแม่ก็จะลาเจ้าอย่าวุน่
เดชะบุญคงได้ครองกับน้องหญิง

คลาแต่อย่างใด
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จะเพ็ดทูลดับร้อนช่วยวอนวิง แต่ความจริ งพ่ออย่าแจ้งให้แพร่ งพราย
แล้วกลับมาปราสาทค่อยยาตรเยื้อง
ไปแจ้งเรื่ องเค้ามูลทูลถวาย
ท้าวรายาฟังเล่าบรรเทาคลาย
ค่อยเหื อดหายโกรธาจึ่งว่าพลาง
นี่แน่เจ้าเราจะช่วยคิดอ่าน ทาการงานปัดป้ องที่หมองหมาง
อย่าให้ทนั คนผูร้ ู ้ระคาง ท้าวตรัสพลางเสด็จออกไปนอกวัง
ออกพระโรงรจนาพร้อมข้าบาท ท้าวประกาศเสนาฝ่ ายหน้าหลัง
ให้ตกแต่งปรางค์มาศราชวัง
จะแต่งตั้งมังคลาธิ ดาเรา
ให้สองราว่าที่อุปราช หมายประกาศฤกษ์เอกจะเสกเขา
มีการเล่นเต้นราตามลาเนา
ให้พวกเราจัดแจงเร่ งแต่งการ
ตามเยีย่ งอย่างขัตติยามหากษัตริ ย ์ มอบสมบัติราชัยอันไพศาล
ขุนโหราหาฤกษ์มงคลการ
ตามบุราณซื่อตรงพงศ์ประยูร ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า หน้า 184)
ฝ่ ายพระองค์ทรงฤทธิ์ กฤษณา เสี ยบรรดาพลขันธ์ให้หวัน่ ไหว
จะคิดอ่านป้ องกันน้ ามันไฟ
จึงสั่งให้แต่บรรดาเสนานาย
มาปรึ กษาหารื อใครรู้บา้ ง แก้ในทางเรื่ องไฟเสี ยให้หาย
ใครจะมีแยบยลกลอุบาย
ทั้งไพร่ นายอย่าได้พรางเอารางวัล
ไม่มีใครที่จะรับดับไฟกรด
ให้ระทดพวกพหลพลขันธ์
ถึงใครมีมนต์เวทวิเศษครัน
จะป้ องกันดับไฟเห็นไม่มี

จากข้อความดังกล่าว ฝ่ ายท้าวทศวงศ์เสี ยทหารไป จึงคิดหาทางป้ องกัน
น้ ามันไฟ เรี ยกเสนาปรึ กษาเพื่อแก้ไขเรื่ องนี้ ผูใ้ ดมีอุบายไม่วา่ ชาวเมือง
ขุนนางให้ช่วยกันคิด บอกแผนการแล้วตกรางวัลให้ แต่ไม่มีผใู ้ ด
สามารถที่จะรับมือกับไฟกรดได้ แม้ผมู ้ ีเวทมนต์ยงั ไม่สามารถดับได้
ปรึ กษากันจนดึกก็ยงั หาทางออกไม่ได้ ข้าศึกเริ่ มรุ กรานเข้ามาเรื่ อย ๆ
หากเป็ นเช่นนี้เมืองคงจะแตกในไม่ชา้

แต่ปรึ กษาหารื อกันจนดึก
เห็นข้าศึกจะทายับดัง่ สับสี
จะกาเริ บโรมรุ กมาทุกที
เห็นบุรีเราจะป่ นไม่ทนทาน ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า 206)
พอเนตรน้องต้องเนตรหน่อกษัตริ ย ์ สองประหวัดไปด้วยความเสน่หา
ต่างตะลึงไปเป็ นครู่ เหมือนสุ ริยา
กับจันทราเดินมาปะปะทะกัน
งามต่องามยามรักสมัครหมาย
หญิงกับชายเป็ นที่เปรมเกษมสันต์
เคยเป็ นคู่สู่สมภิรมย์กนั
ต้องพัวพันเข้ามาให้เป็ นไมตรี ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 4, หน้า 401)

จากข้อความดังกล่าว เมื่อสองสายตาเข้าสบกันต่างตกตะลึก คิดถึงยาม
ที่เคยรักกันแต่ในเวลานี้ ตอ้ งกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตัวละคร กษัตริ ย ์
มีการวางใจเป็ นกลางไม่โอนเอียงวางเฉย
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ภาคผนวก ง

หลักธรรม
ทานบารมี

ทานบารมี

มอบสิ่ งของที่เป็ นประโยชน์
ให้แก่ผอู ้ ื่นด้วยความเต็มใจ

แล้วลีลาพาลูกกับหลานรัก ลงตาหนักแพพร้อมหม่อมหม่อมหญิง
พระทรงนัง่ ยังที่เก้าอี้อิง
ให้จดั สิ่ งเสื้ อผ้ามาประทาน
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ตารางวิเคราะห์ หลักธรรมและความสอดคล้องกับวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี
ตารางวิเคราะห์ หลักธรรมและความสอดคล้องกับวัจนภาษาคาสอนในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี
ตัวชี้วดั
วัจนภาษาคาสอนในเรื่องพระอภัยมณี
การให้ การเสี ยสละสิ่ งของต่างๆ ฝ่ ายโยคีมีพรตพจนารถ
อนุ ญาตยิม้ ย่องสนองไข
ของตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น โดยไม่หวัง
เป็ นไรมีที่ตรงนั้นอย่าพรั่นใจ
มิให้ภยั บีฑาสี กาโยม
สิ่ งตอบแทน
จะให้อยูว่ นวังในจังหวัด
เป็ นเงือกวัดเถิดหนอนางสาองโฉม
ที่วงุ ้ เวิง้ เชิงเขาริ มเสาโคม
เป็ นของโยมอยูใ่ นน้ าให้สาราญ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 10 หน้า 123)
การให้ การเสี ยสละสิ่ งของต่างๆ
อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้ โภชนาสาลีก็มีถม
ของตนเองให้แก่ผอู ้ ื่น โดยไม่หวัง
แต่คราวหลังครั้งสมุทรโคดม
มาสร้างสมสิ กขาสมาทาน
สิ่ งตอบแทน
เธอทาไร่ ไว้ที่ริมภูเขาหลวง
ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็ นข้าวสาร
ได้สิบพืชยืดอยูแ่ ต่โบราณ
จงคิดอ่านเอาเคียวมาเกี่ยวไป
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 12 หน้า 141)

มอบสิ่ งของที่เป็ นประโยชน์
ให้แก่ผอู ้ ื่นด้วยความเต็มใจ

ทานบารมี

มอบสิ่ งของแก่ผอู ้ ื่น

ทานบารมี

การแบ่งปั นให้ซ่ ึ งกันและกัน

ข้าหลงทางกลางป่ าพนาลี ท่านช่วยชี้มรคาให้คลาไคลฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่ 31 หน้า 429)

147

ทานบารมี

อันพวกไพร่ ไทยฝรั่งทั้งแขกเทศ
ได้บาเหน็จถ้วนทัว่ ตัวทหาร
แล้วอวยชัยให้มหากฤดาการ
ทั้งน้องหลานลูกยาอย่าราคี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 23 หน้า288)
พระอภัยได้ของพวกกองทัพ เครื่ องสาหรับรบพื้นแต่ปืนผา
ทั้งหมวกเสื้ อเผลือล้นคณนา
ของโยธาทิ้งกลาดที่หาดทราย
ให้ร้องป่ าวชาวเมืองมาเก็บของ ตามจะต้องการในน้ าใจหมาย
ทั้งได้คนพลเรื อที่เหลือตาย
ก็มากมายหมื่นแสนแน่นนคร
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 26 หน้า 324)
เจ้าละมานพานจะซื่ อถือว่าแน่ เสวยแต่ผลยอหัวร่ อดิ้น
ให้ทองคาบาเหน็จทั้งเพชรนิ ล
เลี้ยงให้กินข้าวปลาประสาเคย
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 27 หน้า 342)
นางทราบความตามกรรมที่ร่ าเล่า จึงหยิบเอาถันสุ ธาออกมาฝาน
วางไว้บนต้นไม้ที่ใกล้ธาร แล้วว่าท่านเทวดาได้ปรานี
ซึ่ งธุ ระพระองค์จานงนั้น ข้าผ่อนผันพ้นทุกข์เป็ นสุ ขี

ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม

กกกกกกกฝ่ ายพระชนนีนางอยูป่ รางค์รัตน์
นึกปรานีศรี สุวรรณจะบรรทม
แล้วลูบหลังสั่งสอนประสาหญิง
จะจาไกลไปอยูด่ ว้ ยคู่ครอง
อย่าถือองค์นงลักษณ์วา่ อัคเรศ
ต้องซื่อตรงจงรักด้วยภักดี
ถ้าเธอกริ้ วแม่อย่าโกรธพิโรธตอบ
อนึ่งเหล่าสาวสุ รางค์นางกานัล
เมื่อคราวทุกข์ปลุกให้พระทัยชื่น
ราชการภารธุ ระอย่าละเมิน
อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบตั ิ
ผัวยิง่ รักหนักหญิงก็ยงิ่ กลัว
คาของแม่แต่เท่านี้ก็ดีนกั
ดึกอยูแ่ ล้วแก้วตาจงคลาไคล

ศีลบารมี

ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม

Dddddddพระแจ้งความตามคาเงือกน้ าเล่า
จึงว่าพี่มีคุณน้องสักครั้ง
ซึ่ งลูกรักหักหาญให้ท่านโกรธ

ครั้นสงัดฆ้องย่ายามปฐม
จึงเชยชมลูกน้อยค่อยประคอง
แม่งามยิง่ ยอดสตรี ไม่มีสอง
อย่าให้ขอ้ งเคืองอัชฌาพระสามี
แม่ดวงเนตรนึกว่าเหมือนทาสี
ถึงราตรี กราบบาทอย่าขาดวัน
ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผ่อนผัน
อย่าป้ องกันหึ งหวงให้ล่วงเกิน
อย่างเริ งรื่ นเริ ศร้างทาห่างเหิ น
จึงเจริ ญราศีไม่มีมวั
รักษาสัตย์สู้มว้ ยอยูด่ ว้ ยผัว
อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ
บุรุษรักนั้นไม่มีที่สงสัย
แม่จะไปส่ งเจ้าลาเภาพาล ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 8 หน้า 102)
ค่อยบรรเทาทุกข์สมอารมณ์หวัง
ให้ได้ดงั ถ้อยคาที่ราพัน
จงงดโทษทาคุณอย่างหุนหัน
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ช่วยไปปิ ดปากถ้ าที่สาคัญ
จึงบัญชาว่าเจ้าสิ นสมุทร
ขอสมาตาปู่ อย่าดูเบา
กับลูกน้อยค่อยพยุงจูงเงือกน้ า
ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม

ศีลบารมี

ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรี ยบร้อย ให้ต้ งั อยูใ่ นความดีงาม

ศีลบารมี

การตั้งมัน่ อยูใ่ นศีลธรรม มีความ
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จวนสายัณห์ยกั ษ์มาจะว่าเรา
ไปช่วยฉุ ดศิลาใหญ่ข้ ึนให้เขา
ช่วยอุม้ เอาแกออกไปให้สบาย
มาปากถ้ าแลเห็นวนชลสาย
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 9 หน้า 109)
พี่มนุษย์สุดสวาทเป็ นชาติยกั ษ์
จงคิดหักความสวาทให้ขาดสู ญ
กลับไปอยูค่ ูหาอย่าอาดูร
จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม์
อย่าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ พิษฐาน
หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์
จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน
อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาติน้ ี
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 120)
ฝ่ ายโยคีมียศพจนารถ
ให้โอวาทนางยักษ์ไม่หกั หาญ
จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาน
อย่าปองผลาญลูกผัวของตัวเลย
ทั้งนี้เพราะเคราะห์กรรมทาให้วนุ่
จึงสิ้ นบุญวาสนาสี กาเอ๋ ย
เห็นมิได้ไปอยูเ่ ป็ นคู่เชย
ด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้น
อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ
จะเป็ นโทษกับสี กาเมื่ออาสัญ
จงยับยั้งฟังคารู ปราพัน
ไปสวรรค์นฤพานสาราญใจ ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 122)
พระฟังนางทางว่านิจจ๋ าเอ๋ ย
แต่ก่อนเคยเคียงประโลมเจ้าโฉมฉาย

ประพฤติที่ดีงามถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม

ศีลบารมี
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ศีลบารมี

ประเดี๋ยวนี้พี่บวชชวดสบาย
จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ
จงฟังธรรมคานับดับโมโห
ให้โทโสสร่ างเสื่ อมค่อยเลื่อมใส
แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย
ด้วยความในโลกียส์ ี่ ประการ
คือรู ปรสกลิ่นเสี ยงเคียงสัมผัส
ที่คฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร
ครั้นระงับดับขันธสันดาน
ย่อมสาธารเปื่ อยเน่าเสี ยดายเปล่า
อย่าลุ่มหลงจงอุตส่ าห์รักษาศีล
ให้เพิม่ ภิญโญไปดังใจหมาย
อย่าฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตคิดอุบาย
จะจาตายตกนรกอเวจี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 14 หน้า 159)
ความประพฤติดีทางกายและวาจา ราจวนจิตพิศดูเป็ นครู่ พกั
แล้วกลับหักหวนห้ามความสงสัย
สมาทาน การสารวมกาย วาจาไว้ ถึงอ่อนแก่แต่เป็ นที่พี่สะใภ้
เราเป็ นน้องต้องไหว้เป็ นไรมี
เรี ยบร้อยดี
ดาริ พลางทางว่าข้ามาเฝ้ า
จะเชิญเข้ารมจักรเป็ นศักดิ์ศรี
ให้อุ่นใจไพร่ ฟ้าทั้งธานี
ว่าพระพี่พาหลานมาพานพบ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 17 หน้า 196)
วาจาไพเราะอ่อนหวาน
นางรับรสพจนารถฉลาดฉลอง
พระคุณของทรงศักดิ์น้ นั หนักหนา
มีสัมมาคาราวะนอบน้อม
ด้วยรักใคร่ ใช้ชิดเหมือนธิ ดา
จึงอุตส่ าห์สุจริ ตไม่ปิดบัง
ความประพฤติดีงาม
อยากจะใคร่ ให้พระชนนีนาถ
รักพระบาทบิตุรงค์เหมือนจงหวัง
แต่เดินป่ ามาถึงเขตนิเวศน์วงั
มิสมดังปรารถนาลูกอาภัพ
วันนี้ค่าจาจะพาไปถึงห้อง
ถ้าฟ้ องร้องก็จะเสี ยบาทเบี้ยปรับ

เนกขัมบารมี

การออกบวชเพื่อแทนคุณบิดา

แล้วนุ่งห่มโขมพัสต์กระหวัดพับ
ชวนกุมารหลานสาวเหล่าอนงค์
ประนตนัง่ ตั้งธูปเทียนบุปผา
ข้าขอบังคมลาฝ่ ายุคล
จะไปบวชตรวดน้ าให้บิตุเรศ
พระโฉมยงจงสาราญผ่านบุรี

เครื่ องประดับขาวล้วนนวลหง
มาเฝ้ าองค์พระอภัยที่ไพชยนต์
แล้ววันทาทูลถวายฝ่ ายกุศล
ด้วยได้บนตัวมาในวารี
อยูข่ อบเขตเขารุ ้งริ มกรุ งศรี
ให้เป็ นที่พ่ ึงพาประชากรฯ
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แต่จะรักจะชังจะบังคับ
สุ ดจะรับสัง่ ได้ดว้ ยไม่เคย ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 2 ตอน 36 หน้า 5)
การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรม
คิดราพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน
เป็ นอาการถ่ายโทษที่โหดหื น
คาสอน
เกิดแล้วตายวายวางไม่ยงั่ ยืน
จะม้วยคืนวันไรก็ไม่รู้
เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์
ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู
จะถือคาธรรมขันธ์สัพพัญญู
ให้ค้ าชูชาติหน้าอย่าเช่นนี้
นึกศรัทธากล้าหาญสาราญจิต
จนอาทิตย์อุทยั ไขรัศมี
ชวนลูกยามมายังท่านโยคี
อัญชลีเล่าความตามคานึง
จะขอบวชบรรพชารักษากิจ
อยูเ่ ป็ นศิษย์ในสานักสักพักหนึ่ง
พอสมสร้างทางธรรมสามะดึงส์
ให้ลุถึงพระนิพพานสาราญใจ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 12 หน้า 135)

๓. เนกขัมม
บารมี
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(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่ 22 หน้า 265)
การออกบวช ความไม่มีกามกิเลส
ฝ่ ายดาบสสองยุพาสุ ดาสมร ขึ้นบรรจถรณ์ที่ในเก๋ งเคร่ งใจหาย
การละชีวติ ทางโลกไปสู่ ชีวติ อัน รักษาพรตงดงามตามสบาย
เพราะมุ่งหมายทางธรรมสามดึงส์
บริ สุทธิ์ การปลดเปลื้องตนจาก ทั้งวัณฬาสุ มาลีหลวงชีสอง
เข้าในห้องตรองตรึ กระลึกถึง
โลกีย ์ บาเพ็ญเพียรเพื่อความ
พระไตรลักษณ์หกั ประหารการราพึง
คิดตัดซึ่ งห่วงใยในสันดาน
ปลอดจากราคะและตัณหา
หวังประโยชน์โพธิญาณการกุศล
จะได้พน้ กองทุกข์สนุกสนาน
ฟังถ้อยคาสามีปรี ชาชาญ
โปรดประทานสอนสั่งคิดตั้งใจ
ดาบสิ นีที่ปฐมพรหมวิหาร
เจริ ญฌานตามประสงค์ปลงนิสัย
ให้ดบั ทุกข์ดบั โศกดับโรคภัย
ด้วยตัดใจครัดเคร่ งบาเพ็ญเพียร
ชักประคาสารวมสติต้ งั
เอาจิตหยัง่ เห็นสังขารเป็ นพาเหี ยร
ไม่รักรู ปรักทรงของวงเวียน
เป็ นอาเกียรณ์เปื่ อยเน่าไม่เข้ายา
เหมือนโรงร้านไปมาพออาศัย
พระอภัยแจ้งเหตุเทศนา
ควรเชื่ อฟังตั้งมัน่ เอาปั ญญา
ท่านเทศนาชี้แจงแห่งบาลี
นางถือมัน่ ขันตีอุเบกขา
โดยศรัทธาคิดเห็นเป็ นวิถี
ทั้งละเวงวัณฬาสุ มาลี
ดาบสิ นีเคร่ งเทียบเปรี ยบสมภาร ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 4 หน้า 10)
รู ้จกั แก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญา
ศรี สุวรรณปั ญญาฉลาดแหลม จึงยิม้ แย้มเยื้อนตอบพระเชษฐา
ธามรงค์เรื อนมณี มีราคา จะคิดค่าควรแสนตาลึงทอง

พอบูชาอาจารย์เอาต่างทรัพย์ เห็นจะรับสอนสัง่ เราทั้งสอง
อันตัวน้องนี้จะอยูด่ ว้ ยครู กระบอง หัดให้คล่องเชี่ยวชาญชานาญดี
ขอพระองค์จงเสด็จไปท้ายบ้าน อยูศ่ ึกษาอาจารย์ขา้ งดีดสี
ครั้นเสร็ จสมปรารถนาไม่ชา้ ที จะตามพี่ไปหาที่อาจารย์
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่1 หน้า 4)
ใช้ความรู ้ที่เรี ยนมาในการแก้ไข
ปัญหา

ปัญญาบารมี

การคิดการตรึ กตรองก่อนพูด

เจ้าสานนคนฉลาดเฉลยตอบ
พ่อคิดชอบอย่างนี้ดีหนักหนา
พี่ได้ครู รู้เรี ยนตารามา
จะจับยามสามตาให้แน่นอน
แล้วนับนิ้วนิ่งนัง่ ตั้งสติ
ตามลัทธิเรี ยนรู้ที่ครู สอน
ทั้งลมจันทกาลาพยากรณ์ เห็นแน่นอนแม่นยาแล้วทานาย
อย่าครวญคร่ าราพึงถึงพระพี่
มีสตรี พาไปดังใจหมาย
เขาอุปถัมภ์ค้ าชูอยูส่ บาย พอเคราะห์คลายเห็นจะพบประสบกัน
อยูข่ า้ งทิศอาคเนย์ทะเลลึก พระอย่านึกแหนงว่าจะอาสัญ
เรารี บเร่ งออกเรื อเผือ่ จะทัน
แล้วพากันลงมาเภตรากล
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 17)
ศรี สุวรรณชั้นเชิงฉลาดแหลม
ทายิม้ แย้มเยื้อนว่าอย่าสงสัย
ฉันพี่นอ้ งท้องเดียวมาเที่ยว
ไกลอันห่วงใยยังไม่มีท้ งั สี่ คน
หมายพระนุชบุตรี เป็ นที่พ่ ึง
คิดราพึงสารพัดจะขัดสน
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ความรอบรู้

วิริยะบารมี

มีความเพียรทุกขณะ

เขาหน่อเนื้ อเชื้ อวงศ์องค์โอรส
เกียรติยศยิง่ กว่าทุกสากล
(พระอภัยมณี เล่ม 2 ตอน 37 หน้า 39)
ทางเข้าออกนั้นมีอยูส่ ี่ แห่ง
มันจัดแจงปิ ดทางหว่างไศล
แล้วตั้งช่องกองตระเวนเกณฑ์กนั ไป
เอาปื นใหญ่จุกช่องคอยป้ องกัน
แล้วตั้งค่ายรายทางตามหว่างเขา จะคิดเข้ายากจริ งทุกสิ่ งสรรพ์
แม้นได้ไปบนทางกลางอรัญ
คิดผ่อนผันข้ามเขาสาเนาเนิน
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า 377 )
ล่วงตาบลชนบทไปหลายบ้าน เข้าดอนด่านแดนไพรพอไก่ขนั
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เสด็จมาเที่ยวเล่นเห็นชอบกล
นฤมลมองหาสุ มาลี
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 48)
การคิดตรึ กตรองดี ทาแล้วเกิดผล
หน่อกษัตริ ยต์ รัสว่าถ้าเช่นนั้น
จะพากันไปเฝ้ าเจ้ากรุ งศรี
ประโยชน์
เราเดินทางหว่างค่ายพวกไพรี
ให้โยธี กองทัพออกจับตัว
จึงฟันฝ่ าข้าศึกสะอึกไล่
เอาหัวไอ้ชาวพลไปคนละหัว
แทนธูปเทียนดอกไม้ถวายตัว
ให้เห็นทัว่ จะได้ลือฝี มือเรา ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 6 หน้า 65)
ความรอบรู ้ ความหยัง่ รู ้เหตุผล
นางโฉมยงองค์ละเวงเกรงจะฉาว จึงว่ากล่าวไกล่เกลี่ยเสี ยให้หาย
เข้าใจสภาวะของสิ่ งทั้งหลายตาม
แม้ฆ่าตีชีวนั เป็ นอันตราย
รู้ระคายเคืองแค้นจะแทนทด
ความเป็ นจริ ง
จะกลับทุกข์ยคุ เข็ญทุกเส้นหญ้า
เพราะเหตุวา่ เชื้ อสายไม่ตายหมด

เสี ยงเสื อกวางกลางเนินพนมวัน ให้หวัน่ หวัน่ วังเวงหวาดฤทัย
จนแสงทองรองเรื องอร่ ามฟ้ า
พระสุ ริยาเยื้องเยีย่ มเหลี่ยมไศล
คณานกเริ งร้องคะนองไพร
เสี ยงเรไรจักจัน่ สนัน่ เนิน
ทั้งสององค์เหนื่อยอ่อนเข้าผ่อนพัก หยุดสานักลาเนาภูเขาเขิน
ครั้นหายเหนื่ อยเมื่อยล้าอุตสาห์เดิน พิศเพลินมิ่งไม้ในไพรวัน
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 1 หน้า 2)
ความกล้าที่จะลงมือทา กล้าหาญ
กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก
ปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

กกกกสิ นสมุทรมิได้กลัวกลับหัวร่ อ
แม้มารดามาตามจะห้ามไว้
ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง
แล้วเผ่นโผนโจนลงทะเลลม
เที่ยวดาด้นค้นหามัจฉาใหญ่
เสี ยงโผงผางกลางน้ าแต่ลาพัง

วิริยะบารมี

ความเพียร ความพยายามให้
ดาเนินไปสู่ ความสาเร็ จตาม
ประสงค์

กกก ฝ่ ายผีเสื้ อสมุทรไม่หยุดหย่อ
กาลังน้อยถอยถดด้วยอดกิน
ได้สามวันทันผัวกับลูกน้อย
กระโจมโจนโผนโผชโลทร

ลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสัย
พระรี บไปก่อนข้าอย่าปรารมภ์
อยูต่ น้ ทางจะได้พบประสบสม
พระปรารมภ์เรี ยกไว้ก็ไม่ฟัง
พอจับได้ปลาอินทรี ข้ ึนขี่หลัง
ค่อยลอยรั้งรอมาในวาริ น ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 115)
ครั้นลุยอ่อนอุตส่ าห์วา่ ยสายกระสิ นธุ์
เจียนจะสิ้ นชีวาในสาคร
เห็นเลื่อนลอยลิบลิบยิง่ ถีบถอน
คลื่นกระฉ่อนฉาดฉานสะท้านมา ฯ
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(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 115)
ความอุตสาหะ กล้าหาญไม่เกรง
กลัวต่ออุปสรรคและภัยพาน

ขันติบารมี

ความอดทนต่อความโกรธ

สิ นสมุทรห้ามว่าอย่าเสด็จเหมือนขามเข็ดของ้อไม่พอที่
หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดี
ถ้าย้ายีจึงจักสู ้ดูฝีมือ
พระไปเรื อเมื่อไรจะไปถึง จะเหมือนหนึ่งฉันลงน้ าดาไปหรื อ
แม้นพบปะพระบิดาจะหารื อ
ไม่ดึงดื้อดอกพระองค์อย่าสงกา
แล้วจัดแจงแต่งเครื่ องสาหรับยุทธ์
เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ายขวา
กระโดดโผนโจนลงในคงคา
แผลงศักดาดาดึ่งตะบึงไปฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 19 หน้า 224)
พราหมณ์หวั ร่ อพ่อลืมเสี ยแล้วหรื อ
เขาบอกชื่อเสี ยงให้เหมือนใจหวัง
อันองค์ราชบุตรี ที่ในวัง
ทุกวันยังมิได้มีราคีพาน
พ่อโฉมงามยามนี้ก็แรกรุ่ น
ผลบุญช่วยชักสมัครสมาน
ถึงขอเฝ้ าเขาไปจับให้อปั ระมาณ พี่ก็เห็นเป็ นตะพานมาชอบกล
เมื่อพบกันวันนี้นางพี่เลี้ยง
เห็นมองเมียงตามาสี่ หา้ หน
ซึ่ งให้คุมไว้ที่นี่ท้ งั สี่ คน พี่น้ ีเห็นเป็ นกลมารยา
ถ้าแม้นเหมือนหมายมุ่งก็พรุ่ งนี้
ร้ายหรื อดีจะได้ฟังไม่กงั ขา
พ่อจงดับโทโสอย่าโกรธา รู ้ถึงแก้วเกษราจะน้อยใจ
ทานองเขาชาววังมักตั้งปึ่ ง
แต่ไม่ถึงเดือนดอกจะบอกให้
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วิริยะบารมี

ความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็ น
การอดทนต่อความโกรธ ความ
ไม่พอใจ ความขัดใจอันเกิดจาก
คาพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่
ไม่งาม

ขันติบารมี

การอดทนต่อสิ่ งที่ไม่พึง
ปรารถนา จาใจกระทาทั้งที่ไม่
อยากทา

ขันติบารมี

การอดทนต่อความลาบาก
ตรากตราและอดทนต่อ

พี่จะใคร่ รับรองลองคารม ฯ
ยิง่ ขุ่นคิ่นคิดอายระคายเขิน
นางนิ่งเมินพักตราไม่พาที ฯ

กกกก
ฝ่ ายว่านางผีเสื้ อก็เชื่ อถือ
จึงตอบว่าถ้ากระนั้นฉันจะไป
พระโฉมยงจงอยูใ่ นคูหา
จะอดใจให้เหมือนคาที่ราพัน
แล้ววันทาลาองค์พระทรงโฉม
อย่าแข็งนักรักตัวกลัวบิดร
ฝ่ ายนางผีเสื้ อสมุทรที่สุดโง่
ขอชีวติ พิษฐานตามตารา

คิดว่าซื่ อสุ จริ ตพิสมัย
อยูเ่ ขาใหญ่ในป่ าพนาวัน
เลี้ยงรักษาลูกน้อยคอยหม่อมฉัน
ถ้วนสามวันก็จะมาอย่าอาวรณ์
ปลอบประโลมลูกแก้วแล้วสั่งสอน
แม้นไม่นอนมารดาจะมาตี ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 111)
ไปนัง่ โซเซาอยูร่ ิ มภูผา
ต้องอดปลาอดนอนอ่อนกาลัง
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ขันติบารมี

ซึ่ งพี่เลี้ยงพระธิ ดาจะว่าไร
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 25)
พระบุตรี เห็นจริ งทุกสิ่ งสิ้ น
จะหาญหักนักเล่าเขาคนเดิน
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 55)

ทุกขเวทนาต่อความหิ ว ความไม่
สบายกาย ไม่สบายใจ
ความอดทนอดกลั้นต่อกิเลศ
ตัณหาราคะ

สัจจบารมี

รักษาคาพูด พูดแล้วทาให้ได้

สัจจบารมี

รักษาคาพูด

เจียนชีวติ จะเด็ดดับไม่กลับหลัง
ค่อยเซซังซวนทรงไม่ตรงตัว
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 113)
สงสารองค์นงลักษณ์อคั เรศ
ชลเนตรแนวนองให้หมองศรี
ให้สาวใข้ไปเชิญพระชนนี
มาถึงที่ปรางค์มาศปราสาทชัย
จึงทูลความตามกระดาษที่วาดรู ป
พระโลมลูบลืมองค์ดว้ ยหลงใหล
ลูกหลานนักลักเอามาเผาไฟ
มันไม่ไหม้กลับลุกขึ้นคลุกคลี
ข้ากับเหล่าสาวสรรค์ชวนกันสู ้
ปล้ ากันอยูผ่ ลักไสมันไม่หนี
พระโกรธาคว้าไม้มาไล่ตี
แล้วเข้าที่มิได้ออกข้างนอกเลยฯ
(พระอภัยมณี เล่ม1 ตอนที่28 หน้า 357)
ฝ่ ายเจ้าพราหมณ์ตามใจมิให้ชงั
พลางร่ าสั่งนายด่านด้วยมารยา
จงไปบ้านท่านเถิดให้ผาสุ ก
ฉันพ้นทุกข์แล้วเมื่อไรจะไปหา
นายด่านฟังคลัง่ คลอหล่อน้ าตา แล้วว่าน้านี้ไม่ทิ้งอย่ากริ่ งใจ
จะไปจัดข้าวปลากระยาหาร
มาส่ งหลานสี่ คนให้จนได้
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 24)
ศรี สุวรรณกลั้นยิม้ เยื้อนสนอง
วันนี้นอ้ งได้แต่ผา้ ออกมาห่ม
ส่ วนพี่พราหมณ์ตามติดได้ชิดชม
ต่อจะสมปรารถนาจึงช้านาน
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ขันติ

ได้สามวันรันทดสลดจิต
อุตส่ าห์ยนื ฝื นใจให้ประทัง

สัจจบารมี

(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 48)
ความจริ ง และจะรักษาสัจจะได้
ฝ่ ายเงือกน้ าสาหรับทะเลลึก
นั้นต้องพูดจริ ง ทาจริ งและจริ งใจ
พอแจ่มแจ้งแสงทองผ่องโพยม
ทาได้อย่างที่พดู หรื อสัญญาไว้
จะไปลอยคอยองค์ทรงสวัสดิ์
แล้วออกจากวนวังไม่ร้ ังรอ
พอเห็นองค์ทรงยศโอรสราช
จึงชวนลูกสาวนั้นกับภรรยา
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะลงมือ
กระทาตามคาพูด มีความจริ งใจ
พูดจริ ง ทาจริ ง

สัจจบารมี

การรักษาคาพูด พูดแล้วต้องทา

อุศเรนแสนสลดระทดท้อ
เสี ยดายนางอย่างชีวนั จะบรรลัย
จะกลับหลังยังลังกาน่าอดสู
ด้วยความค้างนางหายเป็ นม่ายเมีย
จึงตรัสสัง่ แก่เสนาที่ขา้ เฝ้ า
เสี ยสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 11 หน้า 133)
นางอรุ ณทูลเถียงเสี ยงฉอดฉอด ฉันไม่ทอดทิ้งพระองค์อย่าสงสัย
นี่ธุระพระเจ้าป้ าจะพาไป
หม่อมฉันได้รับคาแล้วจาเป็ น
แม้นมิไปไม่ดีเหมือนขี้ปด
เป็ นคนคดเขาจะเย้ยไม่เคยเห็น
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สัจจบารมี

ไม่วายนึกถึงองค์พระทรงโฉม
ปลอบประโลมลูกเมียเข้าเคลียคลอ
ให้สมนัดซึ่งสัญญาเธอมาหนอ
ค่อยเคลื่อนคลายว่ายคลอกันไคลคลา
อยูช่ ายหาดพร้อมกันก็หรรษา
คลานขึ้นมาชายฝั่งแล้วบังคม ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 111)
น้ าตาล่อคลอคลัง่ จะหลัง่ ไหล
ร้อนฤทัยเทียมเพลิงละเลิงเลีย
ครั้นจะอยูอ่ ายหน้าประดาเสี ย
จาจะเกลี่ยไกล่ความไปตามนาง
อุระเราร้อนดังจะพังผาง
จะตามนางกว่าจะพบประสบกัน

อธิษฐาน
บารมี

อธิษฐาน
บารมี
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อธิษฐาน
บารมี

อยูใ่ นวังนัง่ เปล่าทั้งเช้าเย็น
จะไปเป็ นเพื่อนป้ าช่วยหาลุง
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 17 หน้า 207)
การตั้งจิตร้องขอสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งต่อ
หน่อกษัตริ ยอ์ ดั อั้นกลั้นสะอื้น
ตาชื้นพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การนึกปรารถนาสิ่ ง
แข็งพระทัยให้เอาน้ าอบมา
ภาวนานึกความไปตามจน
ที่ตอ้ งการจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ขอเทวัญชั้นฟ้ าสุ ธาทิพย์
อันลอยลิบเหาะเหินเที่ยวเดินหน
ทั้งปู่ เจ้าเขาหลวงข้าบวงบน
ขอนิมนต์มาด้วยช่วยชีวี
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 86)
การตั้งใจหรื อการผูกจิตอธิ ษฐาน
นางยอกรวอนไหว้ไทเทวัญ
ทุกช่องชั้นฉกามาวจร
ตั้งจิตอธิ ษฐานขอพร
ที่ข้ ึนล่องท้องทะเลทุกเทเวศร์
รุ กขาเขตเขาเขินเนินสิ งขร
แม้นพระหน่อบดินทร์ นริ นทร
จะม้วยมรณ์มรณานิคาลัย
ชีวติ ข้าอย่าให้รอดจงมอดม้วย
ขอตายด้วยลูกรักที่ตกั ษัย
แม้นบุญหลังยังจะรอดตลอดไป
ขอจงให้ลูกน้อยข้าค่อยคลาย
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 15 หน้า 166)
การตัดสิ นใจเด็ดเดี่ยว
แล้วสั่งให้ไปจัดเครื่ องประดับ หลายสารับกับผ้าภูษาศรี
มาเรี ยงวางข้างองค์พระมุนี
จินดาดีดูจารัสชัชวาล
พระเห็นของสองกษัตริ ยจ์ ดั มาให้
จะใครได้เครื่ องทรงน่าสงสาร
ว่าหม่อมฉันวันจะจากพระอาจารย์
ได้ต้ งั สัตย์อธิ ษฐานต่อเทวา
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 25 หน้า 315)

อธิษฐาน

เมตตาบารมี
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เมตตาบารมี

สร้างคุณงามความดีไม่เป็ นศัตรู
พระบิตุราชมาตุงรงค์องกษัตริ ย ์ สู ้อดั อั้นอดรักไว้หนักหนา
กับใครเมตตาต่อผูอ้ ื่นและสัตว์ท้ งั กลัวเป็ นลางต่างสะอื้นกลืนน้ าตา
ทั้งบิดามารดรอวยพรชัย
ปวง
จงไปดีมาดีศรี สวัสดิ์
อย่าเคืองขัดขุ่นข้องให้ผอ่ งใส
ได้พบปะพระบิดาดังอาลัย
อริ นทร์ ภยั คลาดแคล้วอย่าแผ้วพาน
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่28 หน้า 365)
เอื่อเฟื้ อและเมตตาผูอ้ ื่น
เห็นพี่นอ้ งสององค์ลว้ นทรงโฉมงามประโลมหลากจิตคิดฉงน
ทอดสมอรอราเภตรายนต์ ทั้งสามคนขึ้นเดินบนเนินทราย
เข้ามาใกล้ไทรทองสองกษัตริ ย ์ โสมนัสถามไถ่ดงั ใจหมาย
ว่าดูรามาณพทั้งสองนาย เจ้าเพื่อนชายชื่อไรไปไหนมา
หรื อเดินดงหลงทางมาต่างบ้าน จงแจ้งการณ์ให้เราฟังที่กงั ขา
แม้นไม่มี่พี่นอ้ งญาติกา เราจะพาไปไว้เรื อนเป็ นเพื่อนกัน ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 1 หน้า 9)
เอื่อเฟื้ อและเมตตาผูอ้ ื่น
ฝ่ ายนายหมวดตรวจตรารักษาด่าน แสนสงสารพราหมณ์นอ้ ยเป็ นนักหนา
จึงร้องเรี ยกมานัง่ ยังศาลา แล้วพูดจาปราศรัยเป็ นไมตรี
เจ้าเชื้ อพราหมณ์พรหเมศประเทศไหน
จึงใช้ใบนาวามาถึงนี่
พอเรื อจอดมอดม้วยด้วยอัคคี
สิ นค้ามีในสาเภาสักเท่าไร
น่าประหลาดหลากจิตคิดฉงน แต่สี่คนก็ช่างมาเภตราได้
ขอถามเจ้าเผ่าพราหมณ์น้ ีนามใด ดูรูปร่ างช่างกระไรล้วนงามงาม ฯ

เมตตาบารมี

เมตตาบารมี

อุเบกขาบารมี การวางเฉย ทั้งกาย วาจา และใจ

ทั้งสามพราหมณ์เข้าประคองแล้วร้องไห้ น้ าตาไหลพรั่งพรายทั้งซ้ายขวา
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษัตรา อย่าโศกาตรอมนักจงหักใจ
อันกาเนิ ดเกิดมาในหล้าโลก
สุ ขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
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(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 18)
มีอาการประพฤติเกื้อกูล เห็นอก พระบุตรี ฟังเล่าก็เศร้าสร้อย
กลัวโฉมงามพราหมณ์นอ้ ยจะอดสู
เห็นใจผูอ้ ื่น
เธอแก้ไขไม่เป็ นน่าเอ็นดู
จึงว่าพี้น้ ีไปขู่เขาทาไม
เป็ นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก
เพระพวกมากเธอจึงต้านทานไม่ไหว
ซึ่ งพี่วา่ เป็ นกษัตริ ยส์ ันทัดใจ
คิดสาคัญฉันใดจะใคร่ ฟัง
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 5 หน้า 49)
ความรักใคร่ เอ็นดู เมตตาต่อผูอ้ ื่น
นางฟังคาชาเลืองดูพราหมณ์นอ้ ย
ดูเศร้าสร้อยซูบลงก็สงสาร
และสรรพสัตว์ท้ งั ปวง
เพราะจงจิตพระธิดายุพาพาล
พลอยราคาญขุ่นข้องจึงหมองนวล
พินิจพลางนางกษัตริ ยต์ รัสปราศรัย
แม่ขอบใจแล้วเจ้าพราหมณ์ทรามสงวน
มาอยูด่ ว้ ยป่ วยไข้ก็ได้กวน
พระคุณควรจะสนองให้ตอ้ งใจ
อันทรงฤทธิ์ บิดาชราภาพ
จะปรามปราบยุคเข็ญเห็นไม่ไหว
เจ้าเหมือนบุตรสุ ดรักร่ วมฤทัย
พ่อคงได้แว่นแคว้นทั้งแดนดาว
ขอฝากแก้วเกษราธิ ดาด้วย
เอ็นดูช่วยปกป้ องเหมือนน้องสาว
(พระอภัยมณี เล่ม 1, หน้า 91)

อุเบกขา

ความวางเฉยวางใจเป็ นกลาง
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อุเบกขาบารมี การวางเฉย การวางตัวเป็ นกลาง

ซึ่ งเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป
ก็ยงั ไม่รู้เห็นว่าเป็ นตาย
ควรจะคิดติดตามแสวงหาแล่นนาวาไปในวนชลสาย
แม้นพระพี่มิมว้ ยชีวาวาย
ก็ดีร้ายจะได้พบประสบกัน
ข้าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้วย
ผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสัญ
จงดับทรงโศกาอย่าจาบัลย์
จะเนิ่นวันเสี ยเปล่าไม่เข้ายา ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 1 ตอนที่ 3 หน้า 17)
นางฟังคาทาตรัสว่าบัดสี
รู ปเช่นนี้ก็จะหึ งไปถึงไหน
แล้วว่าพ่อก็อย่าเอาเข้ามาไว้
จะกระไรอยูก่ ระมังระวังองค์
ด้วยรู ปนี้มีมาแต่ขา้ ศึก
อย่าได้นึกรักใคร่ จะใหลหลง
เดี๋ยวนี้พ่อก็ยงั ซูบทั้งรู ปทรง
รักษาองค์เสี ยให้หายสบายใจ
(พระอภัยมณี เล่ม 1ตอนที่28 หน้า 358)
นางฟังคาร่ าตอบก็ชอบชื่ น ที่แข็งขืนอ่อนลงทรงปรึ กษา
ละเมิดจิตผิดพลั้งแต่หลังมา พ่อตรึ กตราตรองความให้งามดี
อันท้าวไทกริ้ วโกรธพิโรธนัก ว่าจะลักธิ ดาพากันหนี
แม่แก้ไขเพ็ดทูลมูลคดี
ที่ราคีมิได้เคืองในเรื่ องราว
นางพูดจาปราศรัยอาลัยเขย กลัวจะเลยยุง่ ยิง่ ทิ้งลูกสาว
แล้วปราศรัยมิให้เคืองในเรื่ องราว
กลัวลูกสาวจะเป็ นม่ายอายเขาจริ ง
แล้วว่าแม่ก็จะลาเจ้าอย่าวุน่
เดชะบุญคงได้ครองกับน้องหญิง
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จะเพ็ดทูลดับร้อนช่วยวอนวิง แต่ความจริ งพ่ออย่าแจ้งให้แพร่ งพราย
แล้วกลับมาปราสาทค่อยยาตรเยื้อง
ไปแจ้งเรื่ องเค้ามูลทูลถวาย
ท้าวรายาฟังเล่าบรรเทาคลาย ค่อยเหื อดหายโกรธาจึ่งว่าพลาง
นี่แน่เจ้าเราจะช่วยคิดอ่าน ทาการงานปัดป้ องที่หมองหมาง
อย่าให้ทนั คนผูร้ ู ้ระคาง
ท้าวตรัสพลางเสด็จออกไปนอกวัง
ออกพระโรงรจนาพร้อมข้าบาท
ท้าวประกาศเสนาฝ่ ายหน้าหลัง
ให้ตกแต่งปรางค์มาศราชวัง จะแต่งตั้งมังคลาธิ ดาเรา
ให้สองราว่าที่อุปราช หมายประกาศฤกษ์เอกจะเสกเขา
มีการเล่นเต้นราตามลาเนา
ให้พวกเราจัดแจงเร่ งแต่งการ
ตามเยีย่ งอย่างขัตติยามหากษัตริ ย ์
มอบสมบัติราชัยอันไพศาล
ขุนโหราหาฤกษ์มงคลการ ตามบุราณซื่อตรงพงศ์ประยูร ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า หน้า 184)
ความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่
ฝ่ ายพระองค์ทรงฤทธิ์ กฤษณา สัง่ บรรดาพวกพหลพลขันธ์
เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบุกบัน่
ให้แต่งกายรับรองคอยป้ องกัน ยกให้ทนั มันมาท้าจะราวี
อุตสาหะ ก้าวหน้าเรื่ อยไปไม่
พวกพหลพลทหารชานาญรบ มิได้หลบข้าศึกไม่นึกหนี
ทอดทิ้งธุ ระหน้าที่
พลางร่ ายเวทวิทยาวิชามี
ล้วนคนดีสารพัดทั้งจัดเจน ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 3 หน้า 206)

อุเบกขาบารมี มีการวางใจเป็ นกลาง ไม่โอน
เอียง วางเฉย

พอเนตรน้องต้องเนตรหน่อกษัตริ ย ์ สองประหวัดไปด้วยความเสน่หา
ต่างตะลึงไปเป็ นครู่ เหมือนสุ ริยา
กับจันทราเดินมาปะปะทะกัน
งามต่องามยามรักสมัครหมาย
หญิงกับชายเป็ นที่เปรมเกษมสันต์
เคยเป็ นคู่สู่สมภิรมย์กนั
ต้องพัวพันเข้ามาให้เป็ นไมตรี ฯ
(พระอภัยมณี เล่ม 4, หน้า 401)
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