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บทคดัย่อ  
 
 

การด าเนินงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  ศึกษาการใชว้จันภาษาค าสอนในวรรณคดี
ไทยเร่ืองพระอภยัมณี และ 2) ศึกษาหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี โดย
การศึกษาเอกสารอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยเร่ืองพระอภยัมณี  เล่มท่ี 1 - 4 ของสุนทรภู่  ฉบบักรม
ศิลปากร ส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544  น าผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงใน
ลกัษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ ตามสภาพท่ีปรากฏโดยอา้งอิงตามเกณฑ์การวิเคราะห์ท่ียึดเป็น
แบบ พร้อมกบัสอดแทรกความคิดเห็นของผูว้ิจยัประกอบการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  การใช้วจันภาษาค าสอนในเร่ืองพระอภยัมณีมี 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบติัตนท่ี

เหมาะสม  ด้านการสอนหรือให้ความรู้หรือให้การศึกษา ดา้นการสร้างความพอใจหรือให้ความ
บนัเทิงและดา้นการเสนอหรือชกัจูงใจ  

2.  หลกัธรรมค าสอนในเร่ืองพระอภยัมณีเล่มท่ี 1, 3, 4 มี 9 ประการ คือ ทานบารมี  ไดแ้ก่  
การให้ การเสียสละส่ิงของต่างๆ ให้ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  ศีลบารมี  ไดแ้ก่ การรักษากาย
และวาจาใหเ้รียบร้อย  ใหต้ั้งอยูใ่นความดี  เนกขมัมบารมี ไดแ้ก่ การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค า
สอน  ปัญญาบารมี  ไดแ้ก่ การใชค้วามรอบรู้ในการเตรียมการและวางแผนการท างานโดยรอบคอบ  
วิริยบารมี ไดแ้ก่  ความเพียร  ความพยายามและความกลา้หาญ  ขนัติบารมี ไดแ้ก่   การอดทนต่อ
ความยากล าบาก  อดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ   สัจจบารมี  ไดแ้ก่ความมุ่งมัน่  ตั้งใจท่ีจะลง
มือกระท าตามค าพูด  มีความจริงใจ  พูดจริง  ท าจริง  อธิษฐานบารมี  ไดแ้ก่  การตั้งใจหรือการผูก
จิตอธิษฐาน  ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพร  เมตตาบารมี  ไดแ้ก่ ความรักใคร่  เอ็นดู  ช่วยเหลือเก้ือกูลเมตตา
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ต่อผูอ่ื้นและสรรพสัตวท์ั้งปวง ส่วนพระอภยัมณีเล่มท่ี 2 ใชว้จันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอน
เพียง  2  ประการ คือ เมตตาบารมี ไดแ้ก่ ความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูลให้ผูอ่ื้น
และเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญ และปัญญาบารมี ไดแ้ก่ ความรอบรู้ ความหยัง่รู้ 
เหตุผล เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 

 
ค าส าคัญ : วจันภาษาค าสอน, หลกัธรรมค าสอน, วรรณคดีไทย เร่ืองพระอภยัมณี 
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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 
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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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กติติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์นราวลัย ์ พูลพิพฒัน์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และรองศาสตราจารย์ สนิท  สัตโยภาส  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจทานแก้ไข ตลอดจนให้ความช่วยเหลือใน           
ดา้นต่าง ๆ มาโดยตลอดจนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้           
ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สนม  ครุฑเมือง  ประธานสอบเค้าโครง
วทิยานิพนธ์และสอบวทิยานิพนธ์ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน างานวจิยั ท าใหง้านวจิยัเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ พันชนะ  อาจารย์พิชญพรพรรณ  
อนันตบุญวฒัน์  และอาจารย์แสงหล้า  เรืองพยคัฆ์  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
เคร่ืองมือในงานวจิยั  

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์สนบัสนุนการวิจยัและขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อน ๆ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม ท่ีมีส่วนช่วยให้งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
ตลอดจนครอบครัวญาติพี่นอ้งทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัใจส าคญัในการท าวจิยัคร้ังน้ีโดยตลอดจนส าเร็จ 

ประโยชน์อนัพึงได้จากการศึกษาคร้ังน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 
ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือและบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท างานวิจยัน้ีส าเร็จได้
ดว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
 
 
                        อ าภาพร     รินปัญโญ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาษาเป็นสัญลกัษณ์ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการส่ือความเขา้ใจ
ระหว่างกันของคนในสังคม เป็นส่ือกลางอันส าคัญยิ่งในการติดต่อส่ือสารของมนุษย์เพื่อท า                
ความเขา้ใจในการถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกจากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึงคือ ผูรั้บ
สารและผูส่้งสารหรือระหวา่งหมู่คนในสังคม ในการปกครอง ในวงการอาชีพ ในวงการศึกษา เป็น
ตน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั สร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคม ถา้คนในสังคมพูดกนัดว้ย
ถอ้ยค าท่ีดีจะช่วยให้คนในสังคมอยู่กนัอย่างปกติสุข ถา้พูดกนัด้วยถอ้ยค าไม่ดีจะท าให้เกิดความ
บาดหมางน ้ าใจกนั ภาษาจึงมีส่วนช่วยสร้างมนุษยสัมพนัธ์ของคนในสังคมเป็นสมบติัของสังคม  
ซ่ึงภาษาท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปนั้นไดแ้ก่ภาษาพดูและภาษาเขียน 

ในการใช้ภาษาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารนั้น นอกจากจะใช้ภาษาพูดและภาษา
เขียนแลว้ เรายงัใชภ้าษาในรูปแบบอ่ืนอีก อาทิ ในรูปแบบของวรรณคดีหรือวรรณกรรม โดยภาษาท่ี
ใชใ้นการส่ือสารมี 2 ประเภทคือ วจันภาษา ไดแ้ก่ ถอ้ยค าต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการพูด การเขียนและอวจัน
ภาษา ไดแ้ก่ ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่ือความหมายไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ถอ้ยค า (ธีระพนัธ์  เหลืองทองค า, 
2554, 10) 

การส่ือสารในชีวติของมนุษยไ์ม่อาจหลีกเล่ียงการใชว้จันภาษาจะตอ้งใชว้จันภาษาควบคู่
กบั อวจันภาษาอยู่เสมอทั้งโดยตั้ งใจและไม่ตั้งใจ  เม่ือพิจารณาถึงการส่ือความหมายโดยใช้ วจั
นภาษาอย่างละเอียดแลว้จะพบว่า วจันภาษา เป็นการใช้ภาษาถอ้ยค า ไดแ้ก่ ค  าพูดหรือตวัอกัษรท่ี
ก าหนดใชร่้วมกนัในสังคมซ่ึงหมายรวมทั้งเสียงและลายลกัษณ์อกัษร ภาษาถอ้ยค าเป็นภาษาท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนอยา่งมีระบบ มีหลกัเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ซ่ึงคนในสังคมตอ้งเรียนรู้และใชภ้าษา
ในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด การใช้วจันภาษาในการส่ือสารตอ้งค านึงถึงความชดัเจนถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาและความเหมาะสมกบัลกัษณะการส่ือสาร ลกัษณะงาน เป้าหมาย  ส่ือและผูรั้บสาร  
วจันภาษาแบ่งออกเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน  โดยภาษาพูดเป็นภาษาท่ีมนุษยเ์ปล่งเสียงออกมา
เป็นถอ้ยค าเพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น  นกัภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษยส่์วน
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ภาษาเขียนเป็นเพียงพฒันาการขั้นหน่ึงของภาษาเท่านั้น  มนุษยใ์ชภ้าษาพูดติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยู่
เสมอทั้งในเร่ืองส่วนตวั สังคม  และหน้าท่ีการงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรักความเขา้ใจ
และช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุษยไ์ดม้ากมาย และภาษาเขียนนั้นจะเป็นภาษาท่ีมนุษยใ์ช้
อกัษรเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงพดูในการส่ือสาร  ภาษาเขียนจะเป็นสัญลกัษณ์ของการพูดเป็นส่ิงท่ี
มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อใช้บันทึกภาษาพูดเป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ  แม้
นกัภาษาศาสตร์จะถือว่าภาษาเขียนมิใช่ภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษยแ์ต่ภาษาเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการส่ือสารของมนุษยม์าเป็นเวลาชา้นาน  มนุษยใ์ชภ้าษาเขียนส่ือสารทั้งในส่วนตวั สังคม และ
หนา้ท่ีการงาน  

ภาษาเขียนสร้างความรัก ความเขา้ใจและช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคมมนุษยไ์ดม้ากหาก
มนุษยรู้์จกัเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบับุคคล โอกาสและสถานการณ์เพื่อจะไดเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได้
อย่างละเอียดลึกซ้ึง เกิดความเขา้ใจและซาบซ้ึงในบทอ่านโดยเฉพาะภาษาร้อยกรองจากวรรณคดี 
ดงัท่ี บรรพต  ศิริชยั (2533, 2) กล่าวว่า บทพรรณนา บทบรรยายหรือบทสนทนาของตวัละครใน
วรรณคดีจะเป็นวจันภาษาทั้งหมด มีการเลือกใช้ภาษาไดเ้หมาะสมกบัตวัละคร  ซ่ึงการใช้ภาษาได้
สอดแทรกเน้ือหาและหลกัธรรมค าสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย ์และลกัษณะของสังคมไทยในอดีตมีรากฐานจากพุทธธรรมเป็นค่านิยมและพฤติกรรมดี
ของสังคม เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการพฒันาบา้นเมืองทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ 
สังคมไทยซ่ึงมีความเป็นปึกแผน่มัน่คงเร่ือยมาเพราะไดพ้ึ่งหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 
พระธรรมค าสอนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได้ทรงเผยแผ่ตั้งแต่แรกจนกระทัง่สาวกได้สืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั  ค  าสอนท่ีออกมานั้นเป็นค าสอนทางพุทธศาสนา  

(พระมหาสมชยั  ศิริวฑฺฒโน (ศรีนอก), 2528, 9) สังคมไทยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
ทางวตัถุอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการพฒันาทางดา้นจิตใจหรือขาดธรรมะคุม้ครอง เราจะพบว่า มีการ
กระท าผิดทางดา้นศีลธรรมทั้งทางดา้นกาย วาจาและใจ   มีการฆ่าและเบียดเบียนเพื่อนมนุษยก์าร
คอร์รัปชัน่ทุจริตในวงราชการ  (นงลกัษณ์ เทพสวสัด์ิ, 2549, 82) 

วรรณกรรมค าสอนในแนวคิดของ ธวชั  ปุณโณทก (2522, 221) กล่าวในหนังสือ
วรรณกรรมทอ้งถ่ินวา่ วรรณกรรมค าสอน หมายถึง วรรณกรรมท่ีมุ่งสอนจริยธรรมแก่สังคมหนา้ท่ี
และจริยธรรมของบุคคลอันประกอบเป็นสังคม เร่ิมต้นจากสังคม ครอบครัว การท ามาหากิน 
ตลอดจน การก าหนดข้อห้าม และข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ 
สอดคลอ้งกบัศิวะลีย ์ ภู่เพชร (2541, 7) ท่ีกล่าวในหนงัสือคติธรรมและค าสอนจากวรรณกรรมร้อย
กรองว่า วรรณกรรมค าสอน มีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งจะสั่งสอนศาสตร์ด้านศิลปะ จริยศาสตร์ ปรัชญา 
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เป็นตน้ หรือให้ขอ้คิดท่ีควรปฏิบติัแก่คนในสังคม และสามารถน าค าสอนมาประยุกตใ์ชก้บัสังคม
ปัจจุบนั เห็นไดว้า่วรรณกรรมค าสอนเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้น าค าสอนไปปฏิบติัใช ้และการประพนัธ์
วรรณกรรมค าสอนกวีตอ้งมีความรู้ ทั้งทางดา้นศิลปะ จริยศาสตร์ ปรัชญา การใชค้  าหรือวจันภาษา
ของกวีต้องมีศาสตร์และศิลป์เจือปนกัน จึงท าให้ผลงานวรรณกรรมค าสอนเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชน ดังเช่น พระอภัยมณี ผลงานช้ินเอกของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวีเอกแห่ง          
กรุงรัตนโกสินทร์ มีเน้ือเร่ืองท่ีสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีสะทอ้นสภาพ
ชีวติและจิตใจของคนไทยใหไ้ดย้ดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา 

เร่ือง  พระอภยัมณี เป็นวรรณคดีเอก ซ่ึงเป็นผลงานของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวี
เอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีเล่าเร่ืองราวของตวัละครท่ีเป็นลูกกษตัริยแ์สดงถึงจินตนาการและ
ประกอบด้วยค าสอนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัชนทุกยุคทุกสมยั สังเกตได้ว่าสุนทรภู่นิยม
แทรก ค าสอนอยู่ในค าพูดของตวัละคร หรือการกระท าของตวัละคร ท าให้ผูอ่้านได้เรียนรู้และ
สัมผสัการกระท าและผลการกระท าของตวัละครและท าให้ผูอ่้านไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนโดยตรง 
นบัวา่เป็นกลวธีิท่ีใชว้จันภาษาค าสอนอยา่งแยบยลในเร่ืองศีลธรรมจริยธรรม 

จากความส าคญัของวจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอน  รวมทั้งความส าคญัของ
เร่ือง  พระอภยัมณี ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาวจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอนใน 
วรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี ว่ามีการใช้ค  าสอนท่ีสอดแทรกอย่างไรบา้งเพื่อถอดองค์ความรู้              
ท่ีไม่ลา้สมยั และน าไปเผยแพร่และปรับประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติต่อไป 

ค ำถำมของกำรวจัิย 
วรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณี  มีการใช้วจันภาษาค าสอนอย่างไรและวจันภาษา                

ค  าสอนนั้นเป็นไปตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการใชว้จันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี 
2.  เพื่อศึกษาหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ได้ทราบรายละเอียดเน้ือหาด้านคุณธรรมค าสอน 10 ประการท่ีพระโพธิสัตว ์
ทรงบ าเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า ท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย 
เร่ือง  พระอภยัมณี 
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2. ไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดวจันภาษาค าสอนดา้นการใช้ค  า การใช้ส านวน           
การใชโ้วหารปรากฏในวรรณคดีไทยเร่ืองพระอภยัมณี 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ขอบเขตของการวจิยัประกอบดว้ยขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูล ขอบเขตดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 
ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล  
ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูลของงานวิจยัน้ีคือ วรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 1 - 4  

ของสุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544 
 เล่มท่ี 1  จะกล่าวถึงศรีสุวรรณเป็นโอรสของทา้วสุทศัน์เจา้เมืองรัตนา  พระอภยัมณี

ไปเรียนเป่าป่ี  ศรีสุวรรณเรียนกระบ่ีกระบอง  ทา้วสุทศัน์โกรธมากท่ีไปเรียนวิชาไม่สมศกัด์ิศรีของ
กษตัริยจึ์งไล่ออกจากเมือง  นางผีเส้ือสมุทรไดย้ินเสียงป่ีของพระอภยัมณีจึงตามเสียงมาพบก็นึกรัก
จึงอุม้พระอภยัมณีเขา้ไปอยูด่ว้ยในถ ้า    

 เล่มท่ี 2  จะกล่าวถึงศรีสุวรรณและพราหมณ์ทั้ งสามฟ้ืนจากมนต์วิเศษไม่พบ               
พระอภยัมณีจึงออกติดตามหาจนถึงเมืองรมจกัรซ่ึงก าลงัมีศึก 

 เล่มท่ี 3  จะกล่าวถึงสุดสาครโอรสของพระอภยัมณีกบันางสุวรรณมจัฉา สุดสาคร
เป็นเด็กแขง็แกร่งมีพลงัมหาศาลและไดศึ้กษาศิลปะวทิยาต่าง ๆ จากโยคีจนแกร่งกลา้ 

 เล่มท่ี 4  จะกล่าวถึงศรีสุวรรณ  สินสมุทร  สุดสาครช่วยพระอภยัมณีแต่พ่ายต่อ         
กรุงลังกาสุดสาครจึงพาเสาวคนธ์และหัสไชยกลับกรุงการะเวก  พระอภยัมณี  ศรีสุวรรณและ                  
สินสมุทรยกทพัไปรบเมืองลงักาต่อ 

ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณีดา้นการใช ้          

วจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ใน
พระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ เรียกว่า ทศบารมี มาสร้างเป็นกรอบส าหรับ
การศึกษาการใช้วจันภาษาค าสอนและหลักธรรมค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณี           
ในงานวจิยัดงัน้ี 

 1.  ทานบารมี ได้แก่ การให้  การเสียสละส่ิงของต่างๆ ให้ผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

 2.  ศีลบารมี  ได้แก่  ความประพฤติทางกาย วาจา  การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อยใหต้ั้งอยูใ่นความดี 

 3.  เนกขมัมบารมี ไดแ้ก่ .การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค าสอน 
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 4.  ปัญญาบารมี  ไดแ้ก่  การใชค้วามรอบรู้ในการเตรียมการและ วางแผนการท างาน
โดยรอบคอบ 

 5.  วริิยบารมี  ไดแ้ก่  ความเพียร  ความพยายามและความกลา้หาญ 
 6.  ขนัติบารมี  ไดแ้ก่  การอดทนต่อความยากล าบาก  อดกลั้นต่อความโกรธความไม่

พอใจ 
 7.  สัจจบารมี  ไดแ้ก่  ความมุ่งมัน่  ตั้งใจท่ีจะลงมือกระท าตามค าพูดมีความจริงใจ            

พดูจริง  ท าจริง 
 8.  อธิษฐานบารมี  ไดแ้ก่  การตั้งใจหรือการผกูจิตอธิษฐาน ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพร  
 9.  เมตตาบารมี ไดแ้ก่  ความรักใคร่  เอ็นดู  ช่วยเหลือเก้ือกูลเมตตาต่อผูอ่ื้นและ

สรรพสัตวท์ั้งปวง 
 10.  อุเบกขาบารมี  ไดแ้ก่  การวางเฉย ทั้งกาย วาจาและใจ  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

วจันภาษา หมายถึง ภาษาเขียนหรือพูดท่ีเปล่งออกเสียงเป็นถ้อยค า เป็นประโยคท่ีมี
ความหมาย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร   

วจันภาษาค าสอน หมายถึง ถอ้ยค าหรือขอ้ความ ส านวน โวหาร มีเน้ือหาสาระมุ่งสั่งสอน   
ดา้นการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม ดา้นการสอนหรือให้ความรู้หรือให้การศึกษาดา้นการสร้างความ
พอใจหรือให้ความบันเทิง  ด้านการเสนอหรือชักจูงใจ อันสามารถน าค าสอนมาประยุกต์ใช้
ชีวติประจ าวนัของมนุษย ์

หลักธรรมค าสอน หมายถึง คุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรรลุซ่ึง
จุดหมายอนัสูงสุด 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพ็ญในพระชาติต่างๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็น
พระพุทธเจา้ เรียกวา่ ทศบารมี  ประกอบดว้ย 

 1. ทานบารมี  ได้แก่  การให้  การเสียสละส่ิงของต่างๆ ให้ผูอ่ื้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

 2.  ศีลบารมี  ได้แก่  ความประพฤติทางกาย วาจา  การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย  ใหต้ั้งอยูใ่นความดี 

 3.  เนกขมัมบารมี  ไดแ้ก่  การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค าสอน 
 4.  ปัญญาบารมี  ไดแ้ก่  การใชค้วามรอบรู้ในการเตรียมการและวางแผนการท างาน

โดยรอบคอบ 
 5.  วริิยบารมี  ไดแ้ก่  ความเพียร  ความพยายามและความกลา้หาญ 
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 6.  ขนัติบารมี  ไดแ้ก่  การอดทนต่อความยากล าบาก  อดกลั้นต่อความโกรธความไม่
พอใจ 

 7.  สัจจบารมี  ไดแ้ก่  ความมุ่งมัน่  ตั้งใจท่ีจะลงมือกระท าตามค าพูด  มีความจริงใจ  
พดูจริง  ท าจริง 

 8.  อธิษฐานบารมี  ไดแ้ก่  การตั้งใจหรือการผกูจิตอธิษฐาน  ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพร 
 9.  เมตตาบารมี  ไดแ้ก่  ความรักใคร่  เอ็นดู  ช่วยเหลือเก้ือกูลเมตตาต่อผูอ่ื้นและ

สรรพสัตวท์ั้งปวง 
 10.  อุเบกขาบารมี  ไดแ้ก่  การวางเฉย ทั้งกาย วาจาและใจ 



 

 

 
 

บทที ่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 

การด าเนินการวิจยัเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 

1.  แนวคิดเร่ืองวจันภาษาค าสอน 
 1.1  ความหมายของวจันภาษา 
 1.2  ความหมายวจันภาษาค าสอน 
 1.3  ความส าคญัของวจันภาษาค าสอน 
 1.4  การใชว้จันภาษาค าสอน 
 1.5  การใชว้จันภาษาค าสอน4  ดา้น 
2.  ความรู้ด้านวรรณคดีไทย 
 2.1 ความส าคญัของวรรณคดีไทย 
 2.2  ประเภทของวรรณคดีไทย 
3.  วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภัยมณ ี
 3.1  จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
 3.2  ระยะเวลาในการแต่ง 
 3.3  ท่ีมาของเร่ืองพระอภยัมณี 
 3.4  เร่ืองยอ่พระอภยัมณี 
 3.5  คุณค่าแห่งวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี 
4.  แนวคิดด้านหลกัธรรมค าสอน 
 4.1 หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
 4.2 บารมีในพระพุทธศาสนา 
 4.3 หลกัธรรมทศบารมี 10 ประการ 
5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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แนวคิดเร่ืองวจันภาษาค าสอน 
ภาษา คือ สัญลกัษณ์ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดในการส่ือความเขา้ใจ

ระหว่างกนัของคนในสังคม  ช่วยสร้างความเข้าใจอนัดีต่อกัน ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ของคน        
ในสังคม  ถา้คนในสังคมพูดกนัดว้ยถอ้ยค าท่ีดีจะช่วยให้คนในสังคมอยูก่นัอยา่งปกติสุข  ถา้พูดกนั
ดว้ยถอ้ยค าไม่ดี จะท าให้เกิดความบาดหมางน ้ าใจกนั  ภาษาจึงมีส่วนช่วยสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ของ
คนในสังคม ภาษาเป็นสมบัติของสังคม ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารมี 2 ประเภท คือ วจันภาษา
และอวจันภาษา โดยวจันภาษาเป็นภาษาถอ้ยค า ไดแ้ก่ ค  าพูดหรือตวัอกัษรท่ีก าหนดใช้ร่วมกนัใน
สังคม ซ่ึงหมายรวมทั้งเสียงและลายลกัษณ์อกัษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างมี
ระบบ  มีหลกัเกณฑ ์ทางภาษา  หรือไวยากรณ์ซ่ึงคนในสังคมตอ้งเรียนรู้และใชภ้าษาในการฟัง  พูด 
อ่าน เขียนและคิด   การใชว้จันภาษาในการส่ือสารตอ้งค านึงถึงความชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
และความเหมาะสมกบัลกัษณะ การส่ือสาร ลกัษณะงาน เป้าหมาย ส่ือและผูรั้บสาร วจันภาษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด  คือ 

1.  ภาษาพูด  ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีมนุษยเ์ปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค าเพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
นกัภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวฒันาการ
ขั้นหน่ึงของภาษาเท่านั้น มนุษยไ์ด้ใช้ภาษาพูดติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยู่เสมอทั้งในเร่ืองส่วนตวั  
สังคมและหนา้ท่ีการงาน ภาษาพดูจึงสามารถสร้างความรัก ความเขา้ใจและช่วยแกไ้ขปัญหา ต่าง ๆ  
ในสังคมมนุษยไ์ดม้ากมาย 

2.  ภาษาเขียน ภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีมนุษยใ์ช้อกัษรเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงพูดใน                
การส่ือสาร ภาษาเขียนเป็นสัญลกัษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อ
ใชบ้นัทึกภาษาพดู เป็นตวัแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ แมน้กัภาษาศาสตร์จะถือวา่ภาษาเขียน
มิใช่ภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์แต่ภาษาเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารของมนุษยม์าเป็นเวลา
ชา้นาน มนุษยใ์ช้ภาษาเขียนส่ือสารทั้งในส่วนตวั สังคมและหนา้ท่ีการงาน  ภาษาเขียนสร้างความ
รัก  ความเขา้ใจและช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ  ในสังคมมนุษยไ์ดม้ากหากมนุษยรู้์จกัเลือกใชใ้ห้เหมาะสม
กบับุคคล โอกาสและสถานการณ์ 

แนวคิดเร่ืองวจันภาษาค าสอน ผูว้จิยัไดร้วบรวมและคน้ควา้เอกสาร บทความ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ความหมายวจันภาษา 
นกัวชิาการใหนิ้ยามความหมายเก่ียวกบัวจันภาษา ดงัน้ี 
ถิรนนัทอ์นวชัศิริวงศ ์(2528, 75)  กล่าวถึงวจันภาษาวา่  เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น

ประโยคท่ีมีความหมายสามารถส่ือสารกนัอยา่งเขา้ใจ เช่น ค าพดู ค าสนทนา เป็นตน้   
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เกียรติศกัด์ิ  วฒันศกัด์ิ (2533, 78) กล่าววา่ ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค าเรียกวา่ วจันภาษา หมายถึง
ภาษาพูด ภาษาเขียน ค าพูด หรือตวัอกัษรท่ีก าหนดตกลงใช้ร่วมกับสังคม ซ่ึงหมายถึงเสียงและ             
ลายลกัษณ์อกัษร ภาษาถอ้ยค าจึงเป็นภาษาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอยา่งมีระบบและหลกัเกณฑ์ทางภาษา 
ซ่ึงคนในสังคมนั้นตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจและใชภ้าษาในการส่ือสาร 

ขณะเดียวกนัหรรษา นิลวเิชียร (2535, 201) กล่าวถึงความหมายของวจันภาษาวา่เป็นส่ิงท่ี
มนุษยใ์ช้ในการส่ือสารระหว่างกนั ในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อช่วยให้เขา้ใจผูอ่ื้นและ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน 

ปราณี  กุลละวณิชยแ์ละคณะ (2537, 13) กล่าววา่ วจันภาษาเป็นภาษาพดูของมนุษยท่ี์เป็น
ระบบส่ือสารท่ีมีคุณสมบติัหลายประการท่ีท าให้ภาษาสามารถส่ือสารไดทุ้กเร่ืองโดยไม่มีขอ้จ ากดั
ในลกัษณะของสารท่ีส่ง เป็นระบบส่ือสารท่ีไม่ปรากฏในระบบส่ือสารของสัตวอ่ื์น 

กิติมา  สุรสนธิ (2542, 36) กล่าววา่ การส่ือสารเชิงวจันภาษา หมายถึง การส่ือสารท่ีผูส่้ง
สารและผูรั้บสารส่ือความหมายกนั โดยใชภ้าษาเขียนหรือภาษาพูด คือภาษาท่ีเป็นเสียงเป็นถอ้ยค า 
เป็นประโยคท่ีมีความหมาย สามารถเขา้ใจ เช่นค าพดู ค าสนทนา ท่ีเราใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป ในการพูด ส่ิง
ท่ีพูจะตอ้งมีการใชเ้สียงและวิธีใชค้  า การตอบโตท้างค าพูดท่ีข้ึนอยูก่บัค  าต่าง ๆ ท่ีเราจดจ ารวบรวม
ไว ้

ดงันั้น วจันภาษาจึงหมายถึง ภาษาท่ีมีระบบระเบียบวิธีในการสร้างค า ประโยค ส านวน 
โวหารท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัของมนุษยท่ี์รวมทั้งเสียงและลายลกัษณ์อกัษร  

ความหมายวจันภาษาค าสอน 
วจันภาษาค าสอนมีนกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัความหมายของค าดงักล่าวไวด้งัน้ี 
สิทธา  พินิจภูวดล (2525, 165) กล่าวว่า วจันภาษาค าสอนเป็นงานท่ีเขียนโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการสั่งสอนตามหลกัจริยศาสตร์ ปรัชญา หรือศิลปะ เช่น นิทานธรรมบท นิทาน
ชาดก สุภาษิตโลกนิติ ซ่ึงเป็นงานเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

พระมหาอ านวย  มหาวีโร (2544, 24) กล่าวว่า วจันภาษาค าสอนคือค าประพนัธ์ท่ีมี
เน้ือหาเพื่อมุ่งสอนให้มนุษย์ในสังคมประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกต้องดีงามและอาศัยหลักของ
ศีลธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวติ 

ขณะเดียวกนั  ราชบณัฑิตยสถาน (2556, 132-133) กล่าววา่ วจันภาษาค าสอนคืองาน
เขียนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอน  ให้ความรู้  ให้ค  าแนะน า  เผยแพร่หลกัธรรมจรรยา  ลทัธิหรือ
ปรัชญา   
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สรุปได้ว่า วจันภาษาค าสอนคือ  ภาษาท่ีมีระบบระเบียบวิธีในการสร้างค า ประโยค 
ส านวน โวหาร มีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งจะสั่งสอนศาสตร์ดา้นศิลปะ จริยศาสตร์ ปรัชญา หรือให้ขอ้คิดท่ี
ควรปฏิบติั และสามารถน าค าสอนมาประยกุตใ์ชชี้วติประจ าวนัของมนุษย ์

ความส าคัญของวจันภาษาค าสอน 
ความส าคญัของวจันภาษาค าสอนไม่มีผูก้ล่าวเก่ียวกบัความส าคญัของวจันภาษาค าสอน

โดยตรง ผูว้จิยัจึงรวบรวมขอ้มูล จากเอกสารและบทความอ่ืนท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2553, 8-9) กล่าววา่ การศึกษาวจันภาษาค าสอนหรือ

หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะท าใหผู้น้ั้นเป็นผูฉ้ลาด บริสุทธ์ิดว้ยศีลเสมอทหารท่ีอยูใ่นชยัภูมิ
ท่ีดี การน าหลกัค าสอนมาประยุกต์ใช้สามารถมองเห็นสรรพส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
ไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงท าใหเ้ราครองตนอยูใ่นท่ีตั้งแห่งความดี 

ในท านองเดียวกนัสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
(2553, 7-10) กล่าววา่ ศาสนาพุทธเป็นท่ีพึ่งพาทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน การเรียนรู้ดว้ยการฟัง
การอ่านพระพุทธศาสนา อาทิ พระวินยั พระธรรมหรือค าสอน  จะท าให้ผูศึ้กษาท่ีน าหลกั ค าสอน
ไปปฏิบติัไดช้ าระจิตใจให้บริสุทธ์ิออกจากอกุศลบาปทั้งหลาย และมองเห็นสัจจะคือความจริงของ
ชีวติ 

สรุปไดว้า่ ความส าคญัของวจันภาษาค าสอนมี 2 ประการ คือ ปลูกฝังให้เกิดจิตส านึกแก่
เด็กและเยาวชนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและเตือนสติผูใ้หญ่ไม่ให้ละเลยในด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อทุกคนสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

การใช้วจันภาษาค าสอน 
การใชว้จันภาษาค าสอน ประกอบดว้ยการใชค้  า การใชโ้วหารและการใชส้ านวนต่อไปน้ี 
การใชค้  าในวจันภาษาค าสอน  
วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีเน่ืองจากไม่มีผูใ้ดกล่าวถึงวจันภาษาค าสอนโดยตรง  
ผูว้จิยัจึงรวบรวมบทความท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
ธิดา  โมสิกรัตน์ (2533, 432) กล่าวว่า การใช้ถอ้ยค าในค าประพนัธ์ตอ้งมีรสค าและ           

รสความ ดงันั้นวจันภาษาในวรรณคดีตามแนวคิดของธิดา  โมสิกรัตน์  คือ รสค า อนัประกอบไป
ดว้ยการน าค ามาเรียบเรียงอย่างเช่ียวชาญจนเกิดเสียงเสนาะโดยวิธีการเล่นค า ท่ีมีทั้งการใช้ค  าซ ้ า           
ซ ้ าความ  ซ ้ าอักษร และรสความ คือการใช้ถ้อยค าท่ีมีความหมายซาบซ้ึง ใช้ค  าน้อยแต่กิน
ความหมายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาซ่ึงหมายถึงค าสอนท่ีมุ่งเนน้คุณธรรมและจริยธรรม 

ในแนวคิดของ กฤติกา ผลเกิด (2546, 10) กล่าวว่า ลกัษณะเฉพาะของค าในภาษา
กฎหมายของไทยค าส่วนใหญ่เป็นค าไทยแทแ้ละมีการใชค้  าทบัศพัท์บา้ง เช่น อาวลั หมายถึง ผูค้  ้ า
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ประกนัซ่ึงเป็นค าท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการรับเอาอิทธิพลภาษาต่างประเทศเขา้มา
ในประเทศไทย บ่งบอกถึงสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป การใช้ค  าในภาษากฎหมายนิยมใช้ค  าท่ีมี
ความหมายซบัซอ้นและมีการใชค้  าซ ้ ารูปเพื่อเนน้ย  ้าขอ้ความใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

โสภา  คชรัตน์ (2550, 26) กล่าวว่า การใช้ค  าในวรรณคดีค าสอน เช่น นรางกุโรวาท            
ซ่ึงแต่งดว้ยค าประพนัธ์ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ มีการวางรูปแบบกลอนตามแบบแผนโบราณ 
คือ จดัเรียงค าเป็นวรรคๆ มีการเวน้ระยะระหว่างวรรค การใช้ค  าจะใช้ค  าโดดเป็นหลกัเน่ืองจาก
วตัถุประสงค์ของหนังสือนรางกุโรวาทใช้ส าหรับสอนจริยธรรมให้เด็ก มีการใช้ค  าทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ การใชค้  าภาษาปาก การใชค้  าไม่สุภาพซ่ึงค าบางค าอาจไม่เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

สรุปการใชค้  าในวจันภาษาค าสอน คือ การน ามาเรียบเรียงค าทั้งการใชภ้าษาไทยและการ
ใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการซ ้ าค  า ซ ้ าความ ซ ้ าอกัษร เพื่อมุ่งเนน้คุณธรรมและจริยธรรม 

การใชโ้วหารในวจันภาษาค าสอน 
เน่ืองจากการศึกษาการใชโ้วหารในวจันภาษาค าสอนยงัไม่มีนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงการใช้

โวหาร เร่ืองน้ีโดยตรง ผูว้จิยัจึงรวบรวมเอกสารบทความท่ีเก่ียวขอ้งคลา้ยคลึงกนัไว ้ดงัน้ี 
การใชโ้วหารในวจันภาษาค าสอนของ  อรจิรา   อจัฉริยไพบูลย ์(2554, 39)  ท่ีกล่าวถึง 

การใชโ้วหารในเร่ือง ช่างส าราญ ซ่ึงเป็นนวนิยายท่ีให้ขอ้คิดเก่ียวกบัชะตากรรมของตวัละครอยา่ง 
เด็กชายก าพล ช่างส าราญและการเอ้ืออาทรของบรรดาชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  
ซ่ึงโวหารในนวนิยายมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร เป็นตน้  
การใชส้ านวนประเภทมีลกัษณะถอ้ยค าท่ีมีการเรียบเรียงเล่าเร่ือง บรรยายเหตุการณ์ ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 
 

ตัวอย่างบรรยายโวหาร 
ก ำพล ช่ำงส ำรำญ ตัวด ำและนัยน์ตำโศกสลด ตุหรัดตุเหร่กินนอนไม่เป็นท่ีเป็นทำง 

ครอบครัวของเขำเคยเช่ำห้องแถวอยู่กันพร้อมหน้ำพร้อมตำพ่อแม่ลูก หลำยเดือนท่ีแล้ว
แม่มีชู้ ต่อมำแม่หนีไปและพ่อบอกคืนห้องเช่ำ เพรำะไม่มีเงินจ่ำย น้องชำยอำยุหน่ึงขวบ
พ่อพำไปฝำกไว้กับย่ำ ส่วนก ำพลพ่อกลับมำหำอำทิตย์ละคร้ังพร้อมค ำสัญญำจะพำไปอยู่
บ้ำนใหม่ แต่ลงท้ำยพ่อฝำกฝังเขำไว้กับเพ่ือนบ้ำน คนนั้นบ้ำงคนนีบ้้ำง สภำพคล้ำยเดก็จร
จัดเข้ำไปทุกที  

(เดือนวาด  พิมพว์นา, 2551, 35) 
 
ลกัษณะบรรยายโวหารขา้งตน้ กล่าวถึงสภาพของเด็กชายก าพล   ช่างส าราญ นบัตั้งแต่ 

พอ่แม่แยกทางกนัจนกลายเป็นเด็กจรจดั 
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ตัวอย่างการใช้พรรณนาโวหาร 

ในห้วงค ำนึงยำมสนธยำ หล่อนคงเห็นว่ำบนผิวสภำพสำมัญอันปกติท่ีปรำกฏแก่
สำยตำนั้นมีส่ิงท่ีน่ำสนใจหลบซ่อนอยู่ภำยใน หล่อนจึงใคร่ได้เห็นได้สัมผัส ใคร่ย่ืนมือ
ออกลูบคล ำแนบหูและหัวใจสลับฟัง   

(เดือนวาด  พิมพว์นา, 2546, 14) 
 
ลกัษณะการใชพ้รรณนาโวหารของขอ้ความขา้งตน้ เป็นกระบวนความในท านองร าพึง

ร าพนัเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครท่ีใหผู้อ่้านไดค้ลอ้ยตาม 
 

ตัวอย่างการใช้สาธกโวหาร 
ควำมหิวก ำเนิดขึน้ก่อนควำมอ่ิมในเวลำซ่ึงพอเหมำะ มันท ำให้อำหำรทุกชนิดเลิศ

กว่ำปกติส ำหรับเวลำซ่ึงยำวนำนกว่ำนั้น คนหิวอำจกลำยเป็นคนขโมย เป็นฆำตรกรหรือ
อำจก่อวินำศกรรมใหญ่หลวง เพ่ือน่องไก่สักชิ้น คนจนรู้จักวำมหิวดี เร่ิมแรกคือทุกข์อัน
ไม่จบส้ิน ต่อมำกลำยเป็นเพ่ือนซ่ึงสนิทสนมคุ้นเคยและแยกจำกกันประเด๋ียวประด๋ำว
เท่ำนั้น  

(เดือนวาด พิมพว์นา, 2551, 39) 
 

ลกัษณะการใช้สาธกโวหารของขอ้ความขา้งตน้ คือ การยกตัวอย่างของความหิวของ
มนุษยเ์ป็นหวัขอ้หลกัแลว้ยกตวัอยา่งถึงผลของความหิวและการอธิบายลกัษณะของความหิวเพื่อให้
ขอ้ความนั้นชดัเจนข้ึน 

ในท านองเดียวกนั ลกัษณา  โตวิวฒัน์ (2556, 27-30) กล่าววา่ การใชโ้วหารในวจันภาษา
ค าสอนอย่าง นางนพมาศ ซ่ึงเป็นวรรณกรรมค าสอนสตรี คือ พระสนมก านลัแห่งกรุงสุโขทยัตาม
ต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ โวหารท่ีปรากฏเช่น บรรยายโวหาร พรรณนาโวหารและอุปมาโวหารท่ี
กล่าวถึงเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสอนท่ีสัมพนัธ์กบันางนพมาศ เล่าถึงความประพฤติของนาง
สนมมี จ านวน 8 ตอน ตั้งแต่ประวติันางนพมาศก่อนเป็นพระสนม เหตุท่ีนางนพมาศไดเ้ป็นพระ
สนมพระศรีมโหสถสมโภชนางนพมาศ พระศรีมโหสถลองปัญญานางนพมาศว่าด้วย
ขนบธรรมเนียมนางสนมในราชส านกั นางเรวดีให้โอวาทนางนพมาส นางเรวดีน านางนพมาศเขา้
ถวายตวัและวา่ดว้ยความประพฤติแห่งนางสนม  เช่น 
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ตัวอย่างบรรยายโวหาร 
อันผู้ส ำหรับอภิบำลบ ำเรอเลีย้งข้ำน้อยนี ้บิดำมำรดำท่ำนเลือกสรรเอำแต่คนมีศีลำ

จำรวตัร์ท้ัง ฉลำดในวิชำช่ำงต่ำงๆ ให้พิทักษ์รักษำอยู่ เป็นนิตย์จนข้ำน้อยค่อยจ ำเริญรู้พูดรู้
เล่น หมู่ชนซ่ึงเป็นผู้ เลีย้ง จะได้ให้เล่นส่ิงนั้น เหมือนเดก็ท้ังหลำยหำมิได้ สอนให้เล่นแต่
ร้อยกรองวำดเขียน และชวนพูดเป็นบทกลอนเจือด้วยค ำสุภำษิตทุกวันคืน จนข้ำน้อยมี
ชนมำยไุด้ 7 ขวบ 

พระศรีมโหสถผู้ บิดำก็ให้เล่ำเรียนอักษรสยำมพำกย์และอักษรสังสกฤตได้ช ำนิ
ช ำนำญท้ังท่ำนให้เรียนคัมภีร์ไตรวิชำตำมต ำรับโหรำศำสตร์สอนให้ดูดำวนพเครำะห์
นักขตัฤกษ์จนรู้ลักษณะทำยร้ำยแลดี  

(สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2547, 21-22) 
 
ขอ้ความขา้งตน้เป็นตวัอยา่งการใชบ้รรยายโวหารท่ีกล่าวถึงนางนพมาศท่ีไดรั้บการเล้ียง

ดูจากผูท้รงศีลท่ีมีความรู้ตั้งแต่วยัเยาว ์มีลกัษณะการบรรยายเน้ือหาเรียงล าดบัเหตุการณ์จากอดีต
มายงัปัจจุบนั 
 

ตัวอย่างการใช้อุปมาโวหาร 
อย่ำท ำบ้ำงไม่ท ำบ้ำงเป็นหมู่วบัๆ แวมๆ เหมือนแมลงห่ิงห้อย  

(สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2547, 28) 
 

ขอ้ความขา้งตน้ได้กล่าวเปรียบเทียบการท างานของราชการท่ีท าบา้งไม่ท าบา้งเหมือน
แสงของห่ิงหอ้ยท่ีกระพริบสวา่งมากบา้งนอ้ยนอ้ยบา้งไม่สม ่าเสมอ 

สุวดี บุญราศี (2548, 256-4490) กล่าวถึงการใช้โวหารในวจันภาษาค าสอนในเร่ือง 
วเิคราะห์โวหารในนวนิยายเร่ืองผูช้นะสิบทิศ ลกัษณะการใชโ้วหารมี 8 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 

1) โวหารเปรียบเทียบเป็นโวหารท่ีกล่าวถึงส่ิงหน่ึงว่าเหมือนอีกส่ิงหน่ึง โดยใช้
อุปมาอุปไมย อุปลกัษณ์และอุทาหรณ์ ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่างโวหารเปรียบเทยีบโดยใช้อุปมาอุปไมย 
ลักษณะของชำยประหน่ึงข้ำวกล้ำหว่ำนเพำะลงแล้ว กรั็งแต่จะงอกงำมใหญ่ผิดกว่ำ

กุสุมำแม้จะเป็นลูกหลวงเกิดในร่มเงำกษัตริย์ตระกูลสูง กก็ลเกิดแล้วจะลับช่ือไป ฉะนั้น
ลูกเรำจงร่วมขวนขวำยหำช่ือตรำแผ่นดินไว้   

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 404) 
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การใช้โวหารอุปมาอุปไมย ได้น าค าว่า ข้าวกล้า มาเปรียบเทียบกับผูช้าย เพื่อส่ือว่า
ลกัษณะของขา้วกลา้ซ่ึงเป็นพืชท่ีสามารถเจริญงอกงามในท่ีใดก็ไดถ้า้มีผูดู้แลอยา่งดี 

 
ตัวอย่างโวหารเปรียบเทยีบโดยใช้อุปลกัษณ์ 

พระมหำเถรขัตติยำจำรย์หัวเรำะออกปำกชมพระเจ้ำตองอูว่ำ แมงกะยินโยนี แม้
เป็นกษัตริย์ท่ีไม่เคยออกสงครำมกเ็ลง็กำรรู้ระวงัตัวสมเป็นชำยชำติเสือ น่ีชะรอยจะได้คิด
ว่ำจะใกล้วันตำย จ่ึงคลำนไปหมอบตำยอยู่ปำกถ ำ้ป้องกันลูกและเมีย ผู้คนไปมำก็เกรง
ท่ำทีเสือหมอบ  

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 164) 
 

การใช้โวหารอุปลกัษณ์ขา้งตน้ น าค าว่า เสือ มาเปรียบเทียบกบั พระเจา้แมงกะยินโยนี 
เพื่อส่ือวา่เสือเป็นสัตวท่ี์รักลูกและเมีย แมใ้กลว้นัท่ีตวัเองจะตายก็คิดปกป้องลูกและเมียใหป้ลอดภยั 
 

ตัวอย่างโวหารเปรียบเทยีบโดยใช้อุทาหรณ์ 
แล้วตะญีกข็ับสีอ่องออกไปช่วยเนงบำ แมงฮลำแงเห็นทหำรตองอูขับม้ำมำอีกคน

หน่ึง กมิ็ได้ใจคร่ันคร้ำม พยักหน้ำเรียกสีอ่องว่ำ แมงเม่ำเอย เจ้ำเห็นเพลิงกห็ลงเริงไปใน
แสงอันสว่ำงเสียยงัจะรู้หรือว่ำ เพียงแต่เพลินเลียแลบเข้ำมำนิดหน่ึง ปีกน้อยของเจ้ำกม็อด
เข้ำไปในไฟ 

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 998) 
 

การใชโ้วหารอุทาหรณ์ขา้งตน้ น าการกระท าของแมงเม่าเม่ือเห็นแสงไฟสว่าง ต่างก็บิน
เขา้ไปหาส่ิงนั้น ซ่ึงเป็นการบินเขา้ไปหาความตาย 

2) โวหารสมมติเป็นโวหารท่ีกล่าวโดยใช้ถ้อยค าท่ีแสดงออกโดยจิตนาการ จาก
ความรู้สึกนึกคิด โดยใชบุ้คคลวตั สาธก และอาวตัพากย ์ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่างโวหารสมมติโดยใช้บุคคลวตั 
อ้ำยเกลอช่ำงรู้สมแก่เป็นคนเคยพ่ึงบุญนำยเรำ ถึงหำกเรำจะเป็นคนเพียงช้ันไพร่  

ตำมิได้แลเห็นกเ็หลือหูไว้พอ จะได้ยินอยู่ ว่ำอันอิสตรีขึน้ช่ือว่ำเด่นในเมืองแปร ณ บัดนีก้็
ลือกันว่ำแม่นำงโชอ้ัวเป็นเอก อ้ำยเกลอยังจะรู้อยู่หรือ ไขลูว่ำถ้ำ หูมีเกียรติยศ ถึงยินช่ือ
นำงโชอ้ัวบ้ำงแล้ว ข้ำพเจ้ำหรือจะเป็นข้ำพเจ้ำในฐำนะนี ้  

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 2350) 
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การใชโ้วหารบุคคลวตั ใชค้  าวา่ หู ซ่ึงเป็นอวยัวะมีความส าคญัเช่นเดียวกบับุคคล คือเป็น

ผูมี้เกียรติยศ 
 

ตัวอย่างโวหารสมมติโดยใช้สาธก 
ส่ิงใดท่ีข้ำพเจ้ำรักสุดฝืนกจ็ะรักไว้ในดวงใจ อุปมำดั่งว่ำนักเลงสุรำบำนคร้ังถูกบิดำ

มำรดำบังคับให้ปลงผมคลุมไว้ซ่ึงผ้ำกำสำวพัสตร์ แม้จิตตตัวยังระลึกถึงรสเมรัย เหตุว่ำ
เมรัยรสชอบอัธยำศัยตัวก้ยังจ ำเป็นต้องละเสีย เพรำะเห็นแก่สีผ้ำสำวพัสตร์มำกกว่ำ  ดั่ง
ข้ำพเจ้ำนีมิ้ได้ป้ันหน้ำมำลวงว่ำรักมหำอุปรำช จึงตกมำเป็นกรรมสิทธ์ิของมหำอุปรำช จะ
เด็ดดอกสอนให้รู้จักรัก ข้ำพเจ้ำย่อมเป็นไปตำมธรรมดำของโลก ดั่งว่ำภิกษุนักเลงสุรำ
บำนระลึกรสสุรำ แต่ทว่ำเม่ือใดข้ำพเจ้ำยงัเป็นภิกษุ เม่ือนั้นข้ำพเจ้ำกจ็ะครองกำยไว้ให้ผิด
หนทำงปฏิบัติ สตรีใดในพิภพนี ้จะได้ช ำ้ใจเหมือนข้ำพเจ้ำคงหำยำกแล้ว 

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 1494) 
 

การใช้โวหารสาธกขอ้ความขา้งตน้ ใช้การยกนิทานเก่ียวกบันกัเลงกบัการบวชมาเป็น            
ส่ือแสดงความรู้สึกของตนท่ีมีต่อสอพินยา หมายถึงความรู้สึกรักพอใจ เม่ือเกิดข้ึนกบัใครก็ยาก               
จะหกัใหห้ายได ้
 

ตัวอย่างโวหารสมมติโดยใช้อาวตัพากย์ 
ท่ำนจะเดด็ชนะศึกอยู่เมืองตองอูข้ำงนี ้แต่เมืองแปรข้ำงโน้น คงมีหญิงหน่ึงกระท ำ

พิธีใหญ่แก้บน จะเดด็ ท่ำนช่ือหอม กเ็พรำะศิลปะศำสตร์ท่ีมีมำ ทอนให้เส่ือมเสียเอง ภำย
หน้ำส้ินหญิงนิยม คิดได้จะกลับน้อยใจ 

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 3035) 
 

การใชโ้วหารอาวตัพากยข์า้งตน้ ใชค้  าวา่ หอม เป็นค าซ่ึงสัมผสัไดด้ว้ยจมูก หมายถึงกล่ิน
ท่ีชวนดม เป็นค าแทนผลสัมผสัทางจมูกมาใช้ช่ือ ค าน้ีอธิบายว่า ขณะน้ีจะเด็ดเป็นบุคคลท่ีมี
เกียรติยศบุคคลทัว่ไปรู้จกั ในลกัษณะของ ความดีท่ีไดก้ระท ามา 

3) โวหารส่ิงแทนเป็นโวหารท่ีน าค าหรือข้อความท่ีมีลักษณะเด่นมากล่าวแทนส่ิงท่ี
ผูป้ระพนัธ์ประสงคจ์ะอธิบาย โดยใชค้  าท่ีมีความหมายกระชบัและกินใจ โดยใชส้ัญลกัษณ์ นามนยั 
และสมพจนยั ดงัตวัอยา่ง 
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ตัวอย่างโวหารส่ิงแทนโดยใช้สัญลกัษณ์ 

มหำเถรกว่็ำจะเดด็เจ้ำกล่ำวควำมข้อนี้ เหมือนคนไม่ส ำนึกคน เจ้ำนั้นควรส ำนึกใน
คุณของสีกำสำวพัสตร์ให้จงหนัก อย่ำมำกล่ำวยกตัวเป็นท่ีว่ำบวชจะเอำควำมดีแก่เรำเลย 
คนท้ังปวงบวชจะปรำกฏบุญแต่ชำติหน้ำ ส่วนตัวสิบุญปรำกฏแก่ตนชำตินี้ทันตำเห็น 
อำศัย ผ้ำเหลือง เป็นเคร่ืองคุ้มโทษแล้ว พอมีส่ิงใดมำกระทบจิตนิดหน่ึงกคิ็ดจะละเสีย ตัว
มิรู้หรือว่ำกำรบวชมิใช่ต้องกำรจะให้ตัวประสบกุศลบุญ เนือ้แท้นั้นเอ็นดูว่ำจะส้ินช่ือเสีย
เหมือนไพร่เลวคนหน่ึงดอก   

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 2306) 
 

การใช้โวหารสัญลกัษณ์ น าค าว่า ผา้เหลือง แทน เพศบรรพชิต อธิบายว่า มหาเถรวดักุ
โสดอเตือนสติจะเด็ดว่าการท่ีจะเด็จจะพน้โทษจากการมีปากเสียงกบัพระเจา้ตะเบงชะเวต้ีและฆ่า
ทหารตองอูตามด้วยฤทธ์ิเหล้านั้น เพราะด้วยการบวชครองเพศบรรพชิตจึงท าให้พระเจา้ตะเบง
ชะเวต้ีอภยัโทษ 
 

ตัวอย่างโวหารส่ิงแทนโดยนามนัย 
วิสัยขุนพลใจเพชรนั้น ท ำศึกมำตรว่ำแพ้ก็ยินดีจะเอำชีวิตออกตำมทหำรเลย มิได้

ตั้งหน้ำกอบโกยแต่ควำมชอบแลมีชัยคร้ันทัพแตกสิกทิ็ง้ให้ตำยแต่ไพร่เลว   
(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 1773) 

 
การใชโ้วหารนามนยัขา้งตน้ น าค าวา่ ขนุพลใจเพชร แทน ปะขนัหวุน่ญี เพื่อใชอ้ธิบายวา่

ตองหวุ่นญีกล่าวเหน็บแนมปะขนัหวุ่นญี กล่าวท านองชมความสามารถของปะขนัหวุ่นญีว่าเป็น
ทหารชั้นผูใ้หญ่ของเมืองแปร เป็นคนรักบา้นเมืองและรักศกัด์ิศรีของตนเอง ดงันั้นเม่ือท าศึกแพก้็
ยนิดียอมตายเพื่อไม่ใหเ้สียศกัด์ิศรีของตน 

 
ตัวอย่างโวหารส่ิงแทนโดยสมพจนัย (การกล่าวถึงส่วนใดส่วนหน่ึงของส่วนทั้งหมดเพื่อ

บางส่วนแต่ใหมี้ความหมายคลุมทุกส่วน) 
คร้ันพระเจ้ำสิริชัยสุระผู้ล่วงลับแล้วจะตั้งรำชวงศ์ ตะคะญรเกลอสนิทอำตมำกเ็ป็น

ก ำลังส ำคัญย่ิงใหญ่อยู่ หำกท่ำนผู้นั้นไม่เป็นอันรักรำชกำร และอำตมำละทำงโลกเสีย ตะ
คะญีก้กลับสู่บ้ำนเดิมแสวงสุขวิสัยผู้ครองเรือนสำมัญ ฉะนั้นตะคะญีเกิดรักรำชกำรบัดนี ้
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นอกกว่ำคิดว่ำครำวคับขันแล้วยังถือเป็นคนช่วยลูกหลำนอีก ตะคะญีท ำศึกยำมไกลพระ
เนตรกระกรรณ กท็ ำแต่กำรอันเป็นเกียรติแก่พระเจ้ำอยู่หัว  

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 3206) 
 

การใช้โวหารสมพจนัย ใช้ค  าว่า ลูกหลาน เพื่อแทนความหมายว่าประชาชาวตองอู               
เพื่ออธิบายวา่เหตุการณ์ตอนพระเจา้ตะเบงชะเวต้ีจะแต่งตั้งจะเด็ดเป็นขุนพลผูว้า่การทหารแทนตอง 
หวุ่นญี แต่จะเด็ดต้องการจะให้ต าแหน่งน้ีเป็นของตะคะญีครูดาบเพราะอาวุโสกว่าตน ดังนั้ น                    
พระมหาเถระจึงกล่าวเชิงสนบัสนุนความสามารถและความเป็นคนรักราชการของคะตะญีให้พระ
เจา้ตะเบงชะเวต้ีเห็นคลอ้ยตามเพื่อจะไดแ้ต่งตั้งตะคะญีเป็นขนุพลแทนตองหวุน่ญีในการรับราชการ
เมืองตองอูต่อไป 

4) โวหารกล่าวเกินจริงเป็นการใชถ้อ้ยค าท่ีเปรียบเทียบเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผูอ่้าน
เกิดอารมณ์คล้อยตามผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงเน้นความรู้สึกมากกว่าจะให้ขอ้เท็จจริง โดยใช้อติพจน์ ดัง
ตวัอยา่ง 
 

ตะละแม่ฟังค ำเจ้ำหนุ่มนั้นก็อ่อนลง แล้วยังมิได้สร้ำงให้ แลว่ำ ควำมแค้นเท่ำนั้น
ประมำณว่ำใหญ่เกินดินฟ้ำ แต่ทว่ำ ควำมรักท่ำนสิยั่งยืนกว่ำ ข้ำพเจ้ำหรือจะกล้ำขับท่ำน
ออกไปตำย  

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 935) 
 

การใชโ้วหารอติพจน์ขา้งตน้ ใชค้  าว่า ความแคน้เท่านั้นประมาณวา่ใหญ่เกินดินฟ้า เป็น
การเปรียบเทียบเกินจริงท่ีความแค้นใหญ่กว่าพื้นดินและแผ่นฟ้า เพื่อใช้อธิบายส่ือให้เห็นภาพ
ความรู้สึกของตะละแม่จนัทรา จากเหตุการณ์เม่ือทราบข่าววา่จะเด็ดไปมีความสัมพนัธ์กบัตะละแม่
กุสุมาท่ีเมืองแปร ช้ีใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของความรักและความแคน้ 

5) โวหารเลียนแบบเป็นการน าค าหรือขอ้ความท่ีบุคคลทัว่ไปรู้จกัและเขา้ใจแพร่หลาย
มาดดัแปลงใช้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือความเพื่อท าให้เขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจน โดยใช้ปฏิรูปพจน์และ              
สัทพจน์ ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่างโวหารเลยีนแบบโดยใช้ปฏิรูปพจน์ 
ขรัวเฒ่ำผู้ นี้ใช่ใฝ่สงบอันเป็นเท่ียงลงหำมิได้ คะเนกำรศึกท้ังส้ินก็สุดแต่ค ำขรัว

ทักท้วงเส้ียมสอนดอก มังตรำแลทหำรฝ่ำยตองอูจ่ึงเห็นเงำตำมปัจจุบันกำลนี ้ตองอูอุก
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รำนหัวเมืองอ่ืนเป็นต่อตำมเชิงกลยุทธมังสินธูคงบ ำเพ็ญกริริยำเสือจ ำศีล ตองอูได้ ร้อน
เม่ือใดเป็นศัตรูรุมเข้ำตำร้ำยรอบเมืองแล้ว มีเช่ืออ้ำยเฒ่ำผู้นีจ้ะละใบลำนจับอำวุธกค็อยดู
เอำ  

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 3844) 
 

การใช้โวหารปฏิรูปพจน์จากขอ้ความขา้งตน้ไดน้ าส านวน เสือจ าศีล เป็นส านวนท่ีเกิด
จากศาสนาหมายถึงคนเจา้เล่ห์เพทุบาย แต่ท าตวัสงบเสง่ียมเช่นนกับุญ มาเป็นส่ือเปรียบเทียบ เพื่อ
อธิบายว่าไขลูบอกกบัสอพินยาถึงความส าคญัของมงัสินธูว่า มงัสินธูมิใช่พระท่ียึดมัน่ในศาสนา
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผูคิ้ดวางแผนในการจดัทพัของตองอู เม่ือใดท่ีทพัตองอูชนะและบา้นเมือง
สงบสุข มงัสินธูก็จะถือศีลอยู่ในวดั แต่ถา้คราวใดท่ีตองอูเดือดร้อนมงัสินธูจะตอ้งช่วยท าสงคราม
แน่นอน 
 

ตัวอย่างโวหารเลยีนแบบโดยใช้สัจพจน์ 
มงัตรำแสร้งท ำให้กวนโทสะหนักขึน้อีก โดยหำตอบโต้กับเจ้ำสอนพินยำไม่ กลับ

ย่ืนหน้ำไปเจรจำด้วยนำงนันทะวดีว่ำ อันทกะยอดินมีหน้ำท่ีเป็นขุนวังเจ้ำขนบธรรมเนียม
อยู่  ไฉนจ่ึงไม่ฝึกกริยำพำทีไพร่ ในเรือนให้เรียบร้อยบ้ำง ดูหรือมำ ตะโกนกู่  โหวก ๆ พูด
กันอึงคะนึงในขณะท่ีมีแขกขึน้มำบนบ้ำน     

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 52) 
 

การใชโ้วหารสัจพจน์จากขอ้ความขา้งตน้ น าค าวา่ โหวก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีเกิดจากตะโกนของ
คนมาเป็นส่ือเพื่ออธิบายว่า เม่ือพระราชบุตรมงัตรามาเยี่ยมจะเด็ดท่ีบา้นทกะยอดิน บงังเอิญมาพบ
สอพินยาซ่ึง สอพินยาแสดงกิริยาท่าทางของคนมีอ านาจ เพราะไม่ทราบว่าพระราชบุตรมงัตราคือ
พระราชบุตรแห่งตองอู ด้วยเหตุน้ีจึงท าความไม่พอใจให้แก่พระราชบุตรมงัตรา ดงันั้นพระราช
บุตรมงัตราจึงใชว้ิธีการถามผูค้นท่ีอยูใ่นบา้นโดยการเหน็บแนมสอพินยาวา่ไม่ฝึกกิริยาไพร่ในบา้น
ใหเ้รียบร้อยบา้ง 

6) โวหารขดัแยง้เป็นโวหารท่ีน าค าหรือขอ้ความท่ีมีความขดัแยง้หรือตรงกนัขา้มมา
กล่าวดว้ยกนัเพื่อใหค้  าหรือขอ้ความดงักล่าวมีความน่าสนใจ ดงัตวัอยา่ง 
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อันชัยทหำรของเมืองตองอูนั้น มิได้อยู่ ท่ีโชคเครำะห์อำศัยควำมมงคลประกำรใด
เลย เนือ้แท้ของชัยอยู่ ท่ีทหำรตองอูใจบึกบึนนัก มำตรว่ำเอำชีวิตออกทุ่มเพ่ือให้ได้ชัยจง
ได้แล้วกไ็ม่คิดเสียดำย 

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 2890) 
 

การใชโ้วหารขดัแยง้จากขอ้ความขา้งตน้ ไดน้ าค าวา่ มาตรวา่เอาชีวิตออกทุ่มเพื่อให้ไดช้ยั
จงไดแ้ลว้ก็ไม่คิดเสียดาย เป็นการน าค าท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัคือ การเอาชีวิตออกทุ่มเพื่อแลกให้
ไดช้ยัแต่ตอ้งเสียทหารในสงคราม เพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ท่ีหงสาวดีลอ้มตองอูและตองอูไดใ้ชขุ้น
เมืองรายเป็นไส้ศึกนั้น เม่ือถึงคราวจะตอ้งสู้รบจะเด็ดจึงใช้ค  าพูดเพื่อส่ือว่า ทหารทุกคนจะตอ้งท า
สงครามอยา่งเขม้แขง็แมจ้ะตอ้งเสียชีวติก็ตาม 

7) โวหารสรุปความเป็นท่ีมีการจดัล าดบัความคิดหรือกล่าวขอ้ความท่ีมีความส าคญัรอง
หรือการใชค้  าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบ แต่ขอ้ความดงักล่าวผูอ่้านสามารถเขา้ใจส่ิงส าคญัท่ีตอ้งการ
ส่ือ ดงัตวัอยา่ง 
 

พ่ีเรำปรำรมภ์ไยกับควำมทุกข์ ก็เบือ้งบำหลีท้ำยเรือนั้น ควำมสุขของพ่ีมีอยู่ เพียบ
วำนปลอบข้ำพเจ้ำให้ทุกข์คลำย เพรำะควำมท่ีพ่ีท่ำนตัวให้เป็นสุขสมให้ข้ำพเจ้ำเถิด 
จำเลงกะโบก็ว่ำ คร้ังนี้มิใช่ยำมจะมำถำมไถ่ล้อเลียนกันโดยรวม จะเด็ดท่ำนประมำณ
น ำ้ใจเรำท้ังสำมนีว่้ำเป็นคนช่ัวหรือ จ่ึงมิได้ใส่ใจอนำทรกับควำมทุกข์อันมำอยู่ เบือ้งหน้ำ
ท่ำน คิดเสียว่ำถึงปรับทุกข์ด้วยรังแต่จะป่วยกำรเปล่ำ จะเดด็ฟังเจ้ำกระเหร่ียงคนใหญ่ว่ำ
โดยเสียงขุ่นกระนั้นกต็กใจแล้วว่ำ พ่ีท่ำนอย่ำน้อยใจเลย ข้ำพเจ้ำเป็นแห่งสำมท่ีสถำนใด 
ข้อนี้ก็แจ้งแก่ใจตัวเองเป็นอันดีแล้ว ควำมทุกข์ในอกนั้นมำกหลำยแล้ว แต่มิรู้ท่ีเปลือ้ง
ทุกข์ประกำรใด ข้อนีแ้จ้งแก่ใจตัวเองเป็นอันดีแล้ว ควำมทุกข์ในอกนั้นมำกหลำยแล้ว แต่
มิรู้ท่ีเปลือ้งทุกข์ประกำรใดดอก จ่ึงหำได้ออกปำกว่ำกล่ำวแก่ ผู้ใด ฟังข้ำพเจ้ำใช่คนชอบ
บ่นเพ้อเจ้อ พ่ีท่ำนกแ็จ้งอยู่ 

 
การใช้โวหารสรุปความขา้งตน้ ใช้ค  าว่า ผูใ้ด เพื่อใช้ในการอธิบายเหตุการณ์เม่ือจะเด็ด 

จาเลงกะโบ เนงมา และสีอ่องจะกลบัตองอู แต่ทุกคนก็มีความกงัวลวา่เหตุการณ์ในภายภาคหนา้ท่ี
จะเกิดกบัพวกตนนั้นไม่รู้วา่จะร้ายหรือดี ดว้ยเหตุน้ีจาเลงกะโบจึงถามความรู้สึกจะเด็ดจะเด็ดจึงใช้
โวหารกล่าว ซ่ึงสรุปความไดว้า่ ถึงพดูอะไรไปก็ไม่มีบุคคลใดช่วยได ้
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8) โวหารกล่าวน าเป็นโวหารท่ีเรียกช่ือผูท่ี้จะพูดดว้ยหรือผูท่ี้อยูใ่นความคิดค านึง โดยมี 
ค าบุพบทเช่ือมเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจ ดงัตวัอยา่ง 
 

มหำอุปรำชเอย ข้ำพเจ้ำเคยศึกแล้วมิขลำดพูดไปก็เหมือนหน่ึงใจขลำด สุภำษิต
หน่ึงส ำหรับนำยทหำรหนุ่มนั้นท่ำนมิเคยพบหรือควำมในสุภำษิตนีมี้อยู่ในบทกล่ำวให้
ฟังเลง็มลูศึกส่ีประกำร   

(โชติ  แพร่พนัธ์ุ, 2548, 1826) 
 

การใชโ้วหารกล่าวน าในขอ้ความขา้งตน้ วา่ มหาอุปราชเอย เป็นการใชค้  าเรียกต าแหน่ง 
หมายถึงสอพินยา เพื่ออธิบายเหตุการณ์เม่ือพระเจา้หงสาวดีตกลงแลกเชลยชาวหงสาวดีกบัตวัไปพยู
แลว้นั้น สอพินยามีความโกรธแคน้ประกอบกบัแคน้ในตวัจะเด็ดท่ีสามารถพากุสุมาหนีไปไดด้งันั้น
จึงท าให้สอพินยาคิดจะหาวิธีการท าศกกบัตองอู แต่เสียงโคนสุคญีเป็นผูค้ดัคา้นและเตือนสติวา่ให้
คิดถึงประโยชน์ส่ีประการตามสุภาษิตโบราณ การใชโ้วหารกล่าวน าจากการเรียกช่ือต าแหน่งในการ
สนทนาจึงเป็นการยกยอ่งท่ีมีต าแหน่งสูงกวา่ 

สรุปการใชโ้วหารในวจันภาษาค าสอน คือ การเรียบเรียงถอ้ยค าเก่ียวกบัขอ้คิด ค าแนะน า
ในการประพฤติตนทั้ งด้านคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงสอดแทรกในเน้ือหาของงานประพนัธ์   
ค าสอน แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ  โวหารเปรียบเทียบ โวหารสมมติ โวหารส่ิงแทน โวหารกล่าว
เกินจริง โวหารเลียนแบบ โวหารขดัแยง้ โวหารสรุปความ และโวหารกล่าวน า 

การใชส้ านวนในวจันภาษาค าสอน 
เน่ืองจากขอ้มูลการใช้ส านวนในวจันภาษาค าสอน ยงัมีผูศึ้กษาไวน้อ้ยผูว้ิจยัจึงรวบรวม

ขอ้มูลท่ีมีความคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการอธิบายวิธีการใชส้ านวนใน วจันภาษาค าสอน 
ดงัน้ี 

ศรีธนัว ์ อยูสุ่ขขี (2541, 78) กล่าวว่า การใช้ส านวนในการเขียนข่าวของหนงัสือพิมพ ์  
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อย่นย่อขอ้ความยาว ๆ หลีกเล่ียงการใช้ค  าบางค าและท าให้ขอ้ความมี
รสชาติ กระทบอารมณ์ผูอ่้าน ปัญหาท่ีพบในการเขียนส านวนในการเขียนข่าวในหนงัสือพิมพ ์คือ 
การใช้ส านวนผิดรูป ซ่ึงเป็นเทคนิคทางการคา้ของหนงัสือพิมพท่ี์พยายามน าเสนอข่าวให้น่าสนใจ              
โดยการเลือกสรรถ้อยค ามาใช้ทั้ งมีความหมายทางรูปธรรมและนามธรรม เพื่อให้สามารถส่ือ
ความหมายไดดี้ เขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากหนงัสือพิมพมี์ความจ ากดัในเร่ืองเน้ือท่ีและ
รูปแบบการน าเสนอข่าว ดว้ยความท่ีหนงัสือพิมพมี์อิสระในการน าเสนอข่าว หนงัสือพิมพจึ์งเป็น
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ส่ือชนิดเดียวท่ีสามารถสะท้อนความเป็นจริงของสังคม ค่านิยม ปัญหา ตลอดจนทัศนะของ
ประชาชน ศรีธนัว ์ อยูสุ่ขขี ไดย้กตวัอยา่งการใชส้ านวนท่ีผดิรูป ดงัน้ี 

 
กรุงไทยหัวใจจับลูกค้ำอำบเหง่ือล้ำงหนี ้

(เดลินิวส์, 2541, 2) 
 

ส านวนอาบเหง่ือลา้งหน้ี เปล่ียนมาจากส านวน อาบเหง่ือต่างน ้ ามีความหมายวา่ ท างาน
หนกั ท างานโดยใชก้ าลงักายเตม็ท่ี 

แพงศรี สุภะษร (2546, 1-5) ไดรั้บทุนวิจยัสถาบนัราชภฏัมหาสารคามเร่ือง วิเคราะห์                
การใชค้  าส านวนในคอลมัน์ “ผูใ้หญ่มากบัทุ่งหมาเมิน” วา่ ท่ีไม่รู้จกัความหมายท่ีแน่นอน โดยจะมี
ทกัษะในการใช้ค  าและส านวนท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ชดัเจนยิ่งข้ึน และมีส านวนท่ีเกิดข้ึนใหม่ของ
ภาษานักหนังสือพิมพ์ สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ การใช้ค  าในส านวนของคอลัมน์ 
“ผูใ้หญ่มากับทุ่งหมาเมิน” จะกล่าวเก่ียวกบัส านวนท่ีมีความเป็นไปในสังคมทั้งเก่ียวกบัหน้าท่ี            
การงานการกลัน่แกลง้ ทรยศคดโกงและติดสินบน การด ารงชีวิตทัว่ไป เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม 
และอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตวั ดงัตวัอยา่งเช่น 

 
ตำต่อตำฟันต่อฟันสำสมดีไม่ใช่หรือ 

(ไทยรัฐ, 2546, 5) 
 

ส านวน ตาต่อตาฟันต่อฟัน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเขม้งวด เคร่งครัวตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็นการใชส้ านวนส าหรับการกล่าวถึงหนา้ท่ีการงาน 
 

เมำไม่ขบัไม่พอ เมำแล้วต้องไม่ปีนหลังคำรถด้วย 
(ไทยรัฐ, 2546, 5) 

 
ส านวน เมาไม่ขบั หมายถึง การไม่ขบัรถในขณะท่ีเมาสุราหรือมีสารแอลกอฮอล์ผสมทุก

ชนิด เพื่อการขบัข่ีท่ีปลอดภยัทุกคน ซ่ึงเป็นการใช้ส านวนเก่ียวกับอุปนิสัยและความประพฤติ
ส่วนตวั 

เกษม  ขนาบแกว้ (2548, 1-4) กล่าววา่ บทหนงัตะลุงของหนงัฉ้ิน อรมุต เป็นภูมิปัญญา
ชาวบา้นทางภาคใต ้การใช้ส านวนของบทหนังตะลุงนั้น นิยมใช้ค  าท่ีมีเสียงสัมผสัคล้องจองกนั             
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มีการเปรียบเทียบท่ีเห็นได้ชัดอย่างคมคาย มีความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา้งไกลยากท่ีจะอธิบายได ้               
โดยภาษาธรรมดา ซ่ึงส านวนไทยนั้นมีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องวิถีชีวิต สภาพสังคม วฒันธรรมและ
สภาพแวดลอ้มของคนไทย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
จะฆ่ำท้ำวเจ้ำกรุงวิลเลียมรำช  อยู่ เคหำสถ์รกร้ำง เต รียมวำงแผน 

มนัสร้ำงกรรมกรรมจะต้องสนองแทน  ให้เหมือนแม้นก ำกงท่ีวงเวียน 
(ฉ้ิน  อรมุต, 2548 , 4) 

 
ขอ้ความได้ใช้ส านวน กงเกวียนก าเกวียน มีความหมายว่า เวรสนองเวร กรรมสนอง

กรรม ส านวนน้ีมาจากการสังเกตความจริงของกงเกวียนและก าเกวียน ซ่ึงต่างเป็นส่วนของล้อ
เกวียน             กงคือส่วนรอบของล้อ ก าคือซ่ีของล้อ เม่ือกงหมุนก าก็หมุนตาม เป็นการอุปมา
เปรียบเทียบ                 การกระท าของคน ท่ีเม่ือกระท ากรรมใด ๆ ลงไปยอ่มมีผลเกิดตามมาเสมอ  

สรุปการใชส้ านวนในวจันภาษาค าสอน คือ การใช้ถอ้ยค าท่ีมีค  าคลอ้งจองกนัหรือสร้าง
ข้ึนจากท่ีมาชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม ส่วนใหญ่จะใช้ค  าท่ีมีความหมายแฝงหรือความหมาย
โดยนัย ผูท่ี้จะใช้ส านวนนั้นต้องมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ จึงจะเข้าใจความหมายและ
เลือกใช้ส านวนให้ตรงกับความคิดของผูแ้ต่ง ยิ่งในส านวนวจันภาษาค าสอน ส่วนใหญ่เป็นบท
ประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง มีการจ ากดัจ านวนค าและฉนัทลกัษณ์ของบทประพนัธ์ การสอดแทรก
เอาส านวนเขา้ไปในเน้ือหาของบทร้องกรองผูแ้ต่งตอ้งมีคลงัความรู้เก่ียวกบัส านวนและรู้จกัสรรค า
สร้างส านวนในอยูใ่นผลงานอยา่งเหมาะสม 
 
ความรู้ด้านวรรณคดีไทย 

แนวคิดทางวรรณคดีไทย กล่าวถึง ความส าคญัของวรรณคดีไทย และวรรณคดีไทย 
ค าสอนดงัน้ี 

ความส าคัญของวรรณคดีไทย 
ความส าคญัของวรรณคดีไทย ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของวรรณคดี

ไทยจากนกัวชิาการไว ้ดงัน้ี  
พระยาอนุมานราชธน ธน (2518, 14-15) ไดก้ล่าวว่า โลกจะเจริญกา้วหน้ามาไดไ้กล        

ก็เพราะวิทยาศาสตร์ แต่ล าพงัวิทยาศาสตร์เท่านั้นไม่ครอบคลุมไปถึงความเป็นไปไดใ้นชีวิตท่ีมี            
อารยธรรมและวฒันธรรมสูง เราต้องมีศาสนา เราต้องมีปรัชญา เราต้องมีศิลปะและเราต้องมี
วรรณคดีดว้ย ส่ิงเหล่าน้ียอ่มน ามาแต่ความดีงาม น าความบนัเทิงมาใหแ้ก่จิตใจใหเ้ราคิดงาม เห็นงาม 
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รวมทั้งประพฤติงาม มีความงามเป็นเจา้เรือน แนบสนิทอยู่ในสันดาน ศิลปะและวรรณคดีน้ีแหละ
คือแดนแห่งความเพลิดเพลินใจ ท าให้มีใจสูงเหนือใจแข็งกระด้าง เป็นแดนท่ีท าให้ความแข็ง
กระดา้งตอ้งละลายสูญหาย กลายเป็นมีใจงาม ละมุนละม่อม เพียบพร้อมไปดว้ย  คุณความดี 

ในท านองเดียวกนัลกัษณะความส าคญัของวรรณคดี ธัญญรัตน์ ปาณะกุล และเสริมจิตร 
สิงหเสนี (2531, 8-9) กล่าวแสดงความเห็นวา่ วรรณคดีเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่าในดา้นศิลปะแห่ง 
การใช้ถอ้ยค าท่ีมีเน้ือเร่ืองท่ีสร้างจากจินตนาการ มิใช่เป็นการบรรยายขอ้เท็จจริง ท าให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัจนเกิดมโนภาพเกินออกไปจากท่ีพรรณนา
ไวใ้นบทประพนัธ์ 

วภิา กงกะนนัทน์ (2533, 172-173) กล่าววา่ วรรณคดีไทยเป็นวฒันธรรมทางวรรณกรรม
ของไทยท่ีมีแหล่งก าเนิดเร่ิมจากวดัและวงัท่ีชนรุ่นหลงัสามารถศึกษาววิฒันาการสภาพสังคมไทยได้
จากการศึกษาวรรณกรรมตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนัได ้

นกัวิชาการเช่น พิทยา วอ่งกุล (2540, 1) กล่าววา่ ความส าคญัของวรรณคดีไทยคือเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงความเจริญทางดา้นวฒันธรรมและความเจริญของชาติ เน่ืองจากวรรณคดีเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารในดา้นความรู้สึกนึกคิดและถ่ายทอดจินตนาการ อีกทั้งการศึกษาวรรณคดีไทยจะท าผูอ่้าน
เห็นสภาพสังคม วฒันธรรมและการเมืองในอดีตท่ีผูป้ระพนัธ์ไดส้ะทอ้นออกมาในมุมมองของตน 

สรุปความส าคัญของวรรณคดีไทย คือ เป็นงานเขียนท่ีบ่งช้ีถึงความเจริญทางด้าน
วฒันธรรมอนัเป็นมรดกทางดา้นภาษาท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและใช้ในการศึกษาสภาพ
สังคมของบรรพบุรุษในอดีตของไทย   เน่ืองจากวรรณคดีไทยเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการขดัเกลาจิตใจ
ของมนุษยใ์นสังคม และมนุษยส่์วนใหญ่ไม่ประสงคท่ี์จะให้ใครวา่กล่าว สั่งสอน ตกัเตือนโดยตรง                 
ดงันั้นวรรณคดีไทยจึงเป็นส่ือกลางในการอบรมและช้ีแนวทางแก่ชนรุ่นหลงัแบบค่อยแทรกซึมเขา้
ไปในความคิด                

ประเภทของวรรณคดีไทย 
วรรณคดีเป็นงานเขียนท่ีมีคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์  เน้ือหาและคุณค่าทางสังคม  ถือเป็น

มรดกวฒันธรรมทางภาษาท่ีส าคญัของชาติ  การศึกษาวรรณคดีน้ี นอกจากจะตอ้งรู้องค์ประกอบ
แลว้ เราจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในประเภทของวรรณคดี ดงัน้ี 

กุหลาบ  มลัลิกะมาส (2517, 162)  ไดอ้ธิบายประเภทของวรรณคดีไวว้า่ในสมยัก่อนท่ีเรา
จะได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวนัตก  เราอาจจะแบ่งวรรณกรรมไทยออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ           
2  ประเภทโดยถือลกัษณะการแต่งเป็นส าคญั  คือ  

1.  ประเภทท่ีแต่งเป็นร้อยแกว้ความเรียง  คือ  วรรณกรรมประเภทท่ีไม่มีลกัษณะบงัคบั
ในการแต่งตามแบบแผนท่ีบญัญติัไว ้ อนัไดแ้ก่การก าหนดจ านวนค า  ก าหนดสัมผสั  ก าหนดเสียง 
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2.  ประเภทท่ีแต่งเป็นร้อยกรอง   คือวรรณกรรมประเภทท่ีมีลกัษณะบงัคบัในการแต่ง
หรือมีการก าหนดคณะ  

บทประพนัธ์ประเภทน้ี  แต่เดิมเรียกกนัเป็นหลายอย่าง  เรียกว่า “กลอน” บา้ง ในลิลิต
พระลอ  กล่าวว่า “กลอนเกลา”  แต่แต่งเป็นโคลงและร่ายเรียกว่า “กาพย์  แต่แต่งเป็นร่ายยาว          
เช่น  กาพยม์หาชาติ  เรียกวา่ “ฉนัท”์ แต่แต่งเป็นร่ายและโคลง เช่น  ลิลิตยวนพ่าย  จึงมกัเรียกรวม ๆ         
วา่   “กาพยก์ลอน” หรือ “กวนิีพนธ์” หรือ “จินตกวนิีพนธ์”   

เก้ือพนัธ์ุ  นาคบุปผา (2530, 11-15) ได้จ  าแนกประเภทของวรรณคดีไวว้่าการจ าแนก
ประเภทของวรรณคดีนั้นท าไดห้ลายแบบ  ไม่เป็นการก าหนดท่ีแน่นอนตายตวั  วรรณคดีเร่ืองเดียว
อาจจะเป็นวรรณคดีไดห้ลายประเภท  โดยทัว่ไปแลว้  มีการจ าแนกประเภท ดงัน้ี 

1. แยกตามลกัษณะค าประพนัธ์  ไดว้รรณคดี2  ประเภท คือ   
 1.1  วรรณคดีร้อยแกว้  หมายถึงวรรณคดีท่ีเขียนด้วยความเรียงธรรมดา  วรรณคดี

ประเภทน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัสุโขทยั  ในสมยัอยุธยาและธนบุรีไม่ไดรั้บความนิยมเพิ่งจะมานิยมกนั
ใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์  เม่ือมีการแปลพงศาวดารต่างชาติ  แต่ในปัจจุบนัวรรณคดีร้อยแกว้ไดรั้บ
ความนิยมอย่างยิ่ง  วรรณคดีร้อยแก้ว  เช่น  ศิลาจารึกหลกัท่ี 1  ของพ่อขุนรามค าแหง  สามก๊ก    
พระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ 

 1.2  วรรณคดีร้อยกรอง  หมายถึงวรรณคดีท่ีเขียนดว้ยค าประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ เช่น  
กาพย ์ กลอน  โคลง  ฉันท์  ร่าย  และค าประพนัธ์ผสมประเภทลิลิต  กาพยห่์อโคลง  กาพยเ์ห่เรือ  
ฯลฯ 

2.  แยกตามประโยชน์ของเน้ือหาในวรรณคดีได ้2ประเภท  คือ 
 2.1  วรรณคดีบริสุทธ์ิ  คือ วรรณคดีท่ีเกิดจากความคิดทางอารมณ์สะเทือนใจของ        

ผูแ้ต่งท่ีม่ีจุดมุ่งหมายเพื่อประเทืองอารมณ์  เพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั  มุ่งแสดงออกทางวรรณศิลป์ 
เช่น  วรรณคดีนิราศเกือบทุกเร่ือง วรรณคดีนิทานไม่ไดมุ้่งให้ความรู้หรือคติสอนใจโดยตรง  เช่น  
พระอภยัมณี เป็นตน้ 

 2.2  วรรณคดีประยุกต์  หมายถึงวรรณคดีท่ีมีจุดมุ่งหมายอ่ืนเป็นหลกั  ไม่ไดมุ้่งเพื่อ
ประเทืองอารมณ์หรือเป็นเพื่อความบนัเทิงโดยตรง  แม้ว่าส่ิงเหล่าน้ีจะมีอยู่ก็เป็นไปเพื่อเสริม
จุดมุ่งหมายหลกัของวรรณคดีเร่ืองนั้น  ซ่ึงมุ่งแต่งโดยมีจุดมุ่งหมายจ าเพาะเจาะจงในทางหน่ึงเป็น
หลกั  เช่น  สั่งสอนให้เกิดความศรัทธา  อนัไดแ้ก่วรรณคดีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เช่น  ร่ายยาว
มหาเวสสันดรชาดก   มหาชาติค าหลวง  พระมาลยัค าหลวง  พระปฐมสมโพธิกถา  ไตรภูมิพระร่วง 

3.  แยกตามเน้ือหา  แบ่งได5้ ประเภท  คือ 
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 3.1 วรรณคดีนิราศ  ไดแ้ก่  วรรณคดีท่ีพรรณนาการเดินทางประกอบความอาลยัรัก
ของกวีท่ีมีต่อคนรักซ่ึงตนละทิ้งไว ้ โดยใช้โวหานิราศ  และการเล่นค า  เล่นอกัษร  ประกอบการ
พรรณนาความในใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างมีวรรณศิลป์  เช่น  นิราศอิเหนา    นิราศหริภุญไชย  
นิราศภูเขาทอง 

 3.2  วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  มกัมีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  โดยมีเน้ือเร่ือง
เก่ียวกบัการเฉลิมพระเกียรติกษตัริย ์ หรือสรรเสริญบุคคลท่ีมีคุณงามความดีให้แก่ ประเทศชาติ  
เช่น  ลิลิตยวนพา่ย  ลิลิตตะเลงพา่ย 

 3.3  วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี  คือวรรณคดีจ าพวกท่ีเป็นบทละครใช้
ส าหรับแสดงละคร  วรรณคดีประเภทน้ีมีมากเพราะละครไทยมีมากชนิด แบ่งเป็นละครนอกกบั
ละครใน  ละครดึกด าบรรพ ์ ละครพนัทาง  ละครร้อง  และละครพดู 

 3.4  วรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  คือวรรณคดีท่ีมุ่งพรรณนาถึง
พิธีกรรมหรือประเพณีโดยตรง 

 3.5  วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา  เป็นวรรณคดีท่ีแสดงหลกัธรรมค าสอนคติทางศาสนา  
ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือเก่ียวกบัศาสดาและแสดงประวติัศาสดา 

4.   แยกตามหลกัฐาน  แบ่งวรรณคดีออกเป็น2  ประเภท คือ 
 4.1  วรรณคดีมุขปาฐะ  หมายถึงวรรณคดีท่ีมิไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่

ใชว้ธีิจดจ าต่อ ๆ กนัมา  ใชเ้ล่าหรือขบัขานโดยปากเปล่าท านองนิทาน  นิยายพื้นเมือง  เป็นเร่ืองท่ีเร้า
ให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์สะเทือนใจ  วรรณคดีเหล่าน้ีเม่ือได้รับความนิยมสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานก็
มกัจะมีกวแีต่งเพิ่มเติมใหเ้ด่นข้ึน 

 4.2  วรรณคดีลายลกัษณ์อกัษร  คือ  วรรณคดีท่ีเขียนบนัทึกไวเ้ป็นตวัหนงัสือ  เช่น  
ศิลาจารึกหรือวรรณคดีศาสนาในสมยัโบราณท่ีจารึกบนใบลาน ในสมยัต่อมานิยมเขียนไวใ้นสมุด
ข่อยหรือท่ีเรียกสมุดไทย  และเม่ือมีการพิมพแ์ลว้ก็จะมีการพิมพเ์ป็นเล่มวรรณคดีลายลกัษณ์อกัษรท่ี
เก่าท่ีสุดเท่าท่ีปรากฏหลกัฐานไดแ้ก่  ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ของพอ่ขนุรามค าแหง 

5.  แยกตามความคิดหรืออารมณ์ของกวเีป็นหลกั แบ่งวรรณคดีออกเป็น 2 ประเภท     
 5.1  วรรณคดีท่ีแสดงความในใจผูแ้ต่ง  คือถ่ายทอดความรู้สึกหรือแนวคิดของกวี

ออกมาโดยตรง  อาจเป็นส่ิงท่ีแสดงความคิดทางปรัชญา  
 5.2  วรรณคดีท่ีผูแ้ต่งวางตวัเป็นกลาง  คือวรรณคดีท่ีผูแ้ต่งไม่ไดแ้สดงอารมรณ์ของ

ตวัตนโดยตรง 
6.  แยกตามลกัษณะ  แบ่งวรรณคดีออกเป็น2 ประเภทคือ 
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 6.1  วรรณคดีทัว่ไป  หมายถึง งานเขียนทั้งหมดไม่วา่จะเป็นงานเขียนลงบนวสัดุชนิด
ใด  แมแ้ต่เสาหินหรือฐานพระพุทธรูปท่ีจารึกบนฝาผนงัหรือเสาหิน 

 6.2  วรรณคดีชนิดมีวรรณศิลป์ซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  ความสะเทือนอารมณ์  
เพราะเขียนข้ึนอย่างมีศิลปะ  ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์และจินตนาการคลอ้ยตามได ้เป็นวรรณคดีท่ี
เรียบเรียงถอ้ยค าใหเ้ป็นขอ้ความท่ีสละสลวย  งดงามจบัใจผูอ่้าน  มีความสมดุลมีเอกภาพเป็นส่ิงท่ีมี
แบบแผนซ่ึงเคยมีผูก้  าหนดไวแ้ละไดด้ดัแปลงใหเ้หมาะสมยิง่ ๆ ข้ึนจนเกิดเป็นกฎเกณฑ ์

กลัยา  สหชาติโกสียแ์ละคณะ (2554, 4-5)  อธิบายเก่ียวกบัประเภทของวรรณคดีไดด้งัน้ี   
ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งวรรณคดีสโมสร  เม่ือวนัท่ี  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2457 ตาม

ความในพระราชกฤษฎีกา ไดแ้บ่งวรรณคดี  ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
1.กวนิีพนธ์  คือ  โคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  
2.ละครไทย  คือ  เร่ืองท่ีแต่งเป็นกลอนแปด  มีก าหนดหนา้พาทย ์
3.นิทาน  คือ เร่ืองราวอนัผกูข้ึน  และแต่งเป็นร้อยแกว้ 
4.ละครพดู  คือ เร่ืองราวท่ีเขียนข้ึนส าหรับใชแ้สดงบนเวที 
5.อธิบาย คือ  แสดงดว้ยศิลปวทิยาหรือกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่ถา้น าหนงัสือท่ีมีอยูม่า

แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ก็จะได ้3 ประเภท  ดงัน้ี 
 1)  ร้อยแกว้  คือ  การเขียนขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีไม่ก าหนดคณะของค าและไม่

บงัคบัสัมผสั  สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  ดงัน้ี   
  1.1)  บนัเทิงคดี  เช่น  นิทาน  นวนิยาย  เป็นตน้ 
  1.2)  สารคดี  เช่น ประวติัศาสตร์ 
 2)  ร้อยกรอง  คือ  บทประพนัธ์ท่ีแต่งให้มีสัมผสัของค าเช่ือมโยงกนั  โดยมี ฉนัท

ลกัษณ์  หรือต าราต่าง ๆ ท่ีก าหนดขอ้บงัคบัไว ้เช่น  มี เอก โท เป็นต้น  ร้อยกรองสามารถแบ่ง
รูปแบบออกไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  ค  าฉนัท ์ ค  ากลอน  ค าโคลง  ค  ากาพย ์ ร่ายยาว เป็นตน้ 

 3)  บทละคร  คือเร่ืองท่ีแต่งข้ึนส าหรับใชแ้สดงบนเวที  อาจจะเป็นบทร้อยแกว้หรือ
บทร้อยกรองเป็นละครแบบดั้งเดิมของไทย  หรือท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกนิยมใชเ้ป็นบทละคร
พดู 

เตือนใจ พิทกัษานุรัตน์ (2542, 15-17)จ าแนกประเภทของวรรณคดีไทยให้เป็นหมวดหมู่  
ดงัน้ี 

การจ าแนกประเภทของวรรณคดีไทยนั้นนิยมท ากนัในหลายแบบแล้วแต่ว่าผูจ้  าแนก
ประเภทจะยดึส่ิงใดเป็นหลกัในการจ าแนกท่ีนิยมกนัทัว่ไป ไดแ้ก่ 
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1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการแต่ง  การแบ่งประเภทของวรรณคดีตามจุดมุ่งหมาย         
ในการแต่งจะแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภทคือ 

 1.1  วรรณคดีบริสุทธ์ิ  คือ  วรรณคดีท่ีเป็นงานศิลปะโดยไม่ได้มุ่งหวงัให้วรรณคดี
เกิดประโยชน์ประการใดแก่ผูอ่้านโดยเฉพาะนอกจากจะให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจร่วมกบักวี มุ่งใน
ดา้นความบนัเทิงและการแสดงออกทางวรรณศิลป์ของผูแ้ต่งเท่านั้น  กล่าวอยา่งง่ายๆ คือ  วรรณคดี
ชนิดแท้ๆ  นัน่เอง ไดแ้ก่  วรรณคดีนิราศเกือบทุกเร่ืองหรือพระอภยัมณี ของสุนทรภู่ เป็นตน้ 

 1.2  วรรณคดีประยุกต์  คือ วรรณคดีท่ีมีจุดมุ่งหมายในการแต่งประการใดประการ
หน่ึงผูแ้ต่งจะแต่งโดยไม่ไดมุ้่งความบนัเทิงโดยตรงแต่มุ่งประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น สั่งสอนให้เกิด
ความศรัทธา สดุดีผูก้ลา้ บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ สั่งสอนหรือเพื่อใชใ้นการแสดง  
วรรณคดีประเภทน้ีผูอ่้านอาจไดรั้บความบนัเทิงเป็นส่ิงเสริมดว้ย เช่น วรรณคดีสุภาษิต วรรณคดี
ศาสนาและค าสอน วรรณคดีประวติัศาสตร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.  แบ่งตามประวติัของหนงัสือ  การแบ่งประเภทของวรรณคดีตามประวติัของหนงัสือ
จะแบ่งออกไดเ้ป็น2 ประเภท  คือ  

 2.1วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดีท่ีไม่ได้มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่
เป็นวรรณคดีท่ีจดจ าต่อๆ กนัมา  โดยการเล่าหรือขบัขานปากเปล่า เช่น  บทเห่กล่อมเพลงกล่อมเด็ก 

 2.2วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดีจารึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานเป็น
ตวัหนงัสือ  โดยในระยะแรกอาจบนัทึกบนหลกัศิลา ขีดเขียนบนใบลาน  สมุดข่อยและพิมพเ์ป็นเล่ม
อยา่งในปัจจุบนั 

3. แบ่งตามเน้ือหา  การแบ่งตามเน้ือหานั้นแบ่งไดห้ลายประเภท  แลว้แต่การจดักลุ่ม
เน้ือหาของวรรณคดี  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัออกไปบา้ง  เช่น เอมอร  ชิตตะโสภณ (2539, 16)  จดัแบ่ง
ไวเ้ป็น 5  ประเภท คือ   

 3.1  วรรณคดีศาสนา  มีเน้ือหาสาระเชิงห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ีไม่ดีงาม แนะน าเป็น
แนวทางแห่งชีวิตเป็นศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัธรรมและให้ความรู้ด้านชีวประวติั พงศาวดาร 
ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภาษาศาสตร์รวมทั้งศาสตร์และวทิยาแขนงอ่ืน ๆ 

 3.2  วรรณคดีค าสอน  มีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งจะสั่งท่ีควรสอนศาสตร์ดา้นใดดา้นหน่ึง  
เช่น  ศิลปะ  จริยศาสตร์ ปรัชญา  เป็นต้น  หรือให้ข้อคิดปฏิบัติแก่คนในสังคมไทยขณะนั้ น                   
ซ่ึงบางคร้ังอาจประยกุตม์าใชใ้หเ้หมาะสมกบัปัจจุบนัสมยัไดด้ว้ย 

 3.3  วรรณคดีนิทาน-นิยาย  วรรณคดีประเภทน้ีเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมิใช่เร่ืองจริง   โดย
เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรัก  การผจญภยั และความซ่ือสัตย ์ จงรักภกัดีต่อเจา้ขุนมูลนาย ฯลฯ  
เนน้รสแห่งความบนัเทิง บางคร้ังคงแนวความคิดในเชิงสามญัสัจธรรม 
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 3.4  บนัทึกความทรงจ าหรือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ เป็นเร่ืองราวท่ีประสงคจ์ะ
จดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน เช่น  เหตุการณ์เด่นทางประวติัศาสตร์  พิธีกรรมเร่ืองราวของกษตัริย ์ 
ไดแ้ก่  ศิลาจารึก  นางนพมาศ  โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ 

 3.5วรรณคดีแสดงอารมณ์  เป็นงานเขียนท่ีเกิดจากความรู้สึก  และอารมณ์สะเทือนใจ
ของผูเ้ขียน  ไดแ้ก่  เพลงยาว  บทเห่  และนิราศ  ไดแ้ก่  นิราศหริภุญไชย   ทวาทศมาศ  ก าสรวลศรี
ปราชญ ์เป็นตน้ 

ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ  (2524, 19)  จดัประเภทของวรรณคดีตามเน้ือหาไว ้5  ประเภท  ไดแ้ก่ 
1) วรรณคดีศาสนา   เช่น  พระมาลยัค าหลวงนนัโทปนนัสูตรค าหลวง  มหาชาติ

ค าหลวง  ไตรภูมิพระร่วง  กามนิต ฯลฯ 
2)  วรรณคดีการแสดง  ไดแ้ก่  บทละคร  บทพากยโ์ขน  บทพากยห์นงั  บทเสภา  

บทมโหรี  เช่น  อิเหนา  รามเกียรต์ิ  สังขท์อง  ขนุชา้งขนุแผน ฯลฯ 
3)  วรรณคดีนิราศ  เช่น  ก าสรวลโคลงดั้น  ทวาทศมาส  นิราศนรินทร์ นิราศ

พระยาตรัง  นิราศนครวดั  ฯลฯ 
4)  วรรณคดีประวติัศาสตร์  เช่น  ลิลิตยวนพ่าย  ลิลิตตะเลงพ่าย สามก๊ก  

ราชาธิราช ฯลฯ 
5)  วรรณคดีประเภทนิทาน  เช่น  พระอภยัมณีค ากลอน  นิทานพื้นบา้นต่าง ๆ 

เป็นตน้ 
4.  แบ่งตามชนิดค าประพนัธ์ 
ร่ืนฤทยั  สัจจพนัธ์  (2523, 20)  กล่าวถึงการแบ่งประเภทของวรรณคดีตามชนิด            

ค  าประพนัธ์  ซ่ึงเป็นการแบ่งตามหลกัวชิาท่ีใชศึ้กษากนัโดยทัว่ไปมี 3 ประเภท  คือ 
 4.1.  ร้อยแกว้  วรรณคดีร้อยแกว้แบ่งออกเป็น  2 ประเภทยอ่ย คือ 
  4.1.1  สารคดี  คือหนังสือท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ความรู้  ขอ้เท็จจริง  เป็นประการ

ส าคญั  และยงัให้ความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านด้วยกลวิธีการเรียบเรียงท่ีเร้าความสนใจและส านวน
ภาษาชวนอ่าน         

  4.1.2  บันเทิงคดี  คือ  เร่ืองเล่าท่ีมุ่งให้ความเพลิดเพลินแก้ผูอ่้านเป็นส าคัญ            
แต่หากวา่ผูอ่้านจะไดข้อ้คิด  คติธรรมอนัท าใหเ้ขา้ใจชีวติและสังคมมากข้ึน     

 4.2.  ร้อยกรอง  วรรณคดีประเภทร้อยกรองของไทย แบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ            
อีกหลายวธีิ เช่น   

  4.2.1แบ่งตามชนิดของค าประพนัธ์  ไดแ้ก่  กาพย ์ กลอน  โคลง  ฉนัท ์        ร่าย  
ลิลิต  กลบท  เป็นตน้     
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  4.2.2  แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการแต่ง  ไดแ้ก่ 
1)  เพลงยาว   
2)  นิราศ 
3)  บทแสดง 
4)  บทร้อง 
5)  บทสุภาษิต 
6)  บทเล่าเร่ือง 
7)  บทประกอบพิธีกรรม 

 4.3.  บทละคร  บทละครเป็นรูปแบบการแต่งวรรณกรรมอยา่งหน่ึง  โดยทัว่ไปเป็น
การแต่งเพื่อใช้ในการแสดง  แต่ก็มีบทละครอีกจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ไดแ้ต่งข้ึนเพื่อมุ่งหวงัจะใช้ใน
การแสดงโดยเฉพาะ   หากแต่เพื่อรักษารูปแบบการแต่งตามธรรมเนียมนิยมท่ีมีมาแต่โบราณละคร
ของไทยมี 2  ประเภท  คือ 

  4.3.1  ละครร าแบบด าเนินไทยเดิม  ได้แก่ บทละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยศิลปะ        
การร่ายร า  ไดแ้ก่  ละครนอก  ละครใน  ละครชาตรี  และโขน  บทละครท่ีรู้จกักนั ไดแ้ก่ รามเกียรต์ิ  
อิเหนา  สังขท์อง  เป็นตน้ 

  4.3.2  ละครท่ีดดัแปลงมาจากละครตะวนัตก มี  3  ประเภท  คือ   
1)  ละครร้อง  คือละครท่ีใชศิ้ลปะของการขบัร้องเพื่อด าเนินเร่ือง 
2)  ละครพูด  เป็นละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยบทเจรจาของบทละคร                

ไม่มีดนตรี  ไม่มีการขบัร้อง  ท่วงทีแสดงเป็นไปตามธรรมชาติ 
3)  ละครสังคีต  เป็นละครท่ีมีวิธีการด าเนินเร่ืองดว้ยการพูดและบทร้องท่ี

มีความส าคญัทดัเทียมกนั 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วรรณคดีไทยเป็นงานเขียนท่ีดีและได้รับ             

ยกย่องว่ามีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์  การศึกษาประเภทของวรรณคดีนั้ นมีการจ าแนกได้
หลายหลากประเภท  โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกไดแ้ตกต่างกนั เช่น การยึดลกัษณะการแต่งเป็น
หลกั การแยกตามลกัษณะค าประพนัธ์  แยกตามประโยชน์ของเน้ือหา แยกตามหลกัฐานท่ีปรากฏ 
แยกตามความคิดและอารมณ์ของกวี  แยกตามลักษณะและอารมณ์ของกวี  แยกตามลักษณะ
วรรณคดี  แยกตามจุดมุ่งหมายในการแต่งและแยกตามชนิดค าประพนัธ์ เป็นตน้  การศึกษาประเภท
ในวรรณคดีนั้นผูศึ้กษาจะตอ้งศึกษาเน้ืออยา่งละเอียด ทั้งน้ีวรรณคดีเร่ืองเดียวอาจจะเป็นวรรณคดีได้
หลายประเภทก็ได ้
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วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภัยมณี 
จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าสุนทรภู่คิดแต่ง

หนงัสือข้ึนเพื่อเล้ียงตวัในเวลาติดคุกพระพุทธศาสนา และคงจะแต่งทีละเล่มสองเล่มเร่ือยมาเพราะ
เป็นหนงัสือเล่มยาว ต่อมาสุนทรภู่ไปพึ่งพระบารมีของพระองคเ์จา้ลกัษณานุคุณ (พระเจา้ลูกยาเธอ
ในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว) พระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นหนงัสือเร่ืองพระอภยัมณี 
จึงมีรับสั่งให้แต่งถวายอีก สุนทรภู่จึงแต่งเร่ืองพระอภยัมณีอีกตอนหน่ึง แต่ไปคา้งอยู่เพียงใดไม่
ปรากฏเพราะสุนทรภู่พึ่งพระบารมีพระองคเ์จา้ลกัษณานุคุณอยูไ่ดป้ระมาณ พ.ศ. 2375 พระองคเ์จา้           
ลกัษณานุคุณส้ินพระชนม์และต่อมากรมหม่ืนอปัสรสุดาเทพ (พระพี่นางของพระองค์เจา้ลกัษณา            
นุคุณพระเจา้ลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว) ทรงพระเมตตาสุนทรภู่มากอีก
พระองค์หน่ึง เหตุท่ีทรงอุปการะสุนทรภู่นั้ นกล่าวกันว่า  หนังสือเร่ืองพระอภัยมณีเป็นท่ีพอ               
พระหฤทัยทรงเห็นว่าเร่ืองแต่งไว้ยงัค้างอยู่จึงมีรับสั่งให้แต่งถวายต่อไป สุนทรภู่แต่งเร่ือง                        
พระอภยัมณีมาได ้49 เล่มสมุดไทยจะจบเร่ืองในตอนพระอภยัมณีออกบวช แต่กรมหม่ืนอปัสรสุดา
เทพมีรับสั่งใหแ้ต่งต่อไปอีก ดว้ยเหตุน้ีสุนทรภู่จึงตอ้งคิดเร่ืองพระอภยัมณี (สมเด็จพระบรมวงศเ์ธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2513, 38) 

 จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เ ร่ืองพระอภัยมณี  สุนทรภู่แต่งข้ึนโดยมี
จุดมุ่งหมายในการแต่งอยู่ 2 ประการคือ 1) แต่งเพื่อขายหาเล้ียงชีพตนในยามท่ีตกทุกข์ไดย้าก 2) 
แต่งถวายเจา้นายท่ีอุปการะ ไดแ้ก่ พระองคเ์จา้ลกัษณานุคุณ และพระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนอปัสร
สุดาเทพ ส่วนตอนใดจะแต่งเพื่อเล้ียงชีพ หรือตอนใดแต่งเพื่อถวายเจา้นายนั้นไม่มีหลกัฐานแน่ชดั 

ระยะเวลาในการแต่ง 
การศึกษาวรรณคดีนั้นหากเราจะสืบคน้ให้รู้ เวลาในการเขียนเร่ืองของกวีคนใดคนหน่ึง

โดย เฉพาะเร่ืองท่ีเป็นนิยายยอ่มเป็นประโยชน์อยา่งมาก เพราะจะท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองวรรณคดีเร่ือง
นั้น ๆ ได้อย่างละเอียดลึกซ้ึง และยงัท าให้เห็นความคิดอ่านของสังคมในขณะนั้นด้วย เพราะ
ตามปกติกวหีรือนกัปราชญย์อ่มอดไม่ไดท่ี้จะน าพฤติการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงแวดลอ้มตนอยูม่าใส่ไวใ้นบท
ประพนัธ์ของตน (เปล้ือง ณ นคร, 2506, 502)  

จนัทร์จิรายุวฒัน์  รัชนี  (2499, 147-149) กล่าววา่ “ในระหวา่งท่ีสุนทรภู่ติดคุกในรัชกาล
ท่ี 2 ไดเ้ร่ิมแต่งนิทานค ากลอนเร่ืองพระอภยัมณีนบัตั้งแต่ตน้เร่ือง ส่วนเร่ืองตั้งแต่เกาะแกว้พิสดาร
เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนในรัชกาลท่ี 3 ระหวา่งบวช” 

เปล้ือง ณ นคร (2506, 602)  กล่าววา่ “การสันนิษฐานเวลาแต่งน้ี ไม่มีทางอ่ืนนอกจาก
อนุมานไดจ้ากขอ้ความต่าง ๆ ในนิพนธ์ของสุนทรภู่ ถึงแมจ้ะมีค าบอกเล่าของผูมี้อายุท่ีไดฟั้งต่อ ๆ 
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กนัมา เช่นวา่เร่ืองพระอภยัมณีน้ีกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงชกัชวนให้สุนทรภู่แต่งก็หา
หลกัฐานอ่ืนมาสนับสนุนไม่ได ้นิพนธ์ของสุนทรภู่ท่ีกล่าวถึงเร่ืองพระอภยัมณีในบทเห่กบัเร่ือง
ร าพนัพิลาป ในเร่ืองร าพนัพิลาปไดอ้อกช่ือพระอภยัมณีไวส้องสามแห่งพอจะสรุปไดว้า่ สุนทรภู่คง
จะแต่งเร่ืองพระอภยัมณีในปี พ.ศ. 2371” 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา่ สุนทรภู่น่าจะ
แต่งเร่ืองพระอภยัมณีเม่ือคราวจ าคุกในรัชกาลท่ี 2 เหตุดว้ยเม่ือสุนทรภู่ไดเ้ป็นขุนสุนทรโวหารแลว้
คร้ังหน่ึงก าลงัเมาสุราไปหามารดา มารดาว่ากล่าวกลบัท าร้ายมารดา จึงถูกรับสั่งให้เอาตวัไปไว ้             
ในคุก (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2513, 18) 

ธนิต  อยูโ่พธ์ิ (อา้งถึงใน สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2513, 
18) ไดก้ล่าวแยง้พระมติของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพวา่ “เขา้ใจวา่คง
จะแต่งหนงัสือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขายเป็นอาชีพ แต่คงไม่ใช่เร่ืองพระอภยัมณี เพราะเร่ืองพระอภยัมณี
นั้นเขา้ใจวา่สุนทรภู่เร่ิมแต่งในรัชกาลท่ี 3” 

สรุปไดว้า่ ระยะเวลาในการแต่งเร่ืองพระอภยัมณียงัมีขอ้ถกเถียงกนัถึงเวลาท่ีแน่นอนใน
การแต่งอยูห่ลายกระแส แต่พอจะสรุปไดว้า่ สุนทรภู่เร่ิมแต่งเร่ืองพระอภยัมณีตอนตน้ๆ รัชกาลท่ี 2 
แต่เร่ืองส่วนใหญ่แต่งต่อในสมยัรัชกาลท่ี 3 และแต่งจบตอนพระอภยัมณีออกบวชในสมยัรัชกาลท่ี 
4 ส่วนจะแต่งตอนไหนระยะใดไม่มีหลกัฐานปรากฏ 

ทีม่าของเร่ืองพระอภัยมณี 
จากการศึกษาเร่ืองท่ีมาของพระอภัยมณีสามารถสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับท่ีมาของ

วรรณคดี 
ประจกัษ์  ประภาพิทยากร (2529, 49) กล่าวว่า “สุนทรภู่เร่ิมแต่งพระอภยัมณีเม่ือคร้ัง

ตอ้งโทษในรัชกาลท่ี 2 เพราะด่ืมสุราแลว้ทะเลาะกบัญาติผูใ้หญ่ สุนทรภู่จึงแต่งเร่ืองพระอภยัมณีข้ึน
เพื่อต้องการขายเอาเงิน แล้วยงัมีความประสงค์ ท่ีจะหวงัในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน        
อภัยโทษจึงให้ตัวเองและใช้ช่ือหนังสือว่า “พระอภัยมณี” มีค าว่า “อภัย” ก็ เพราะต้องการ                
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัเร่ืองน้ีจะจริงหรือเท็จอย่างไรไม่ทราบได้
เป็นเร่ืองเล่ามาไม่ทราบแหล่งท่ีมา” 

จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นจริงไดเ้พราะท่านผูรู้้ส่วนมากลงความเห็นวา่ สุนทร
ภู่แต่งพระอภยัมณีในคุก ดงันั้นเม่ือสุนทรภู่แต่งพระอภยัมณีในคุกใหม่ ๆ นั้นคงจะยงัไม่ได้รับ
พระราชทานอภยัโทษทนัที 

ส่วน เจือ  สตะเวทิน (2501, 114) กล่าวว่า “สุนทรภู่ตั้งช่ือเร่ืองพระอภยัมณีจากเหตุท่ี
สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงให้อภยัสุนทรภู่คือ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
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ทรงถือวา่ สุนทรภู่เป็นกวเีม่ือจะเขา้เฝ้าพระองคเ์ม่ือใดก็ทรงอนุญาตเสมอ สุนทรภู่จึงให้ช่ือผลงานน้ี
วา่ พระอภยัมณี” 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ (อา้งใน ทศพร วงศรั์ตน์, 2550, 3) 
กล่าวว่า “เร่ืองพระอภยัมณี สุนทรภู่ตั้งใจแต่งโดยประณีตทั้งตวัเร่ือง ถ้อยค าและส านวนส่วนตวั
เร่ืองนั้นพยายามตรวจตราหาเร่ืองราวท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือต่าง ๆ บา้ง เร่ืองท่ีรู้โดยผูอ่ื้นบอกเล่า
บา้ง เอามาตริตรองเลือกคดัประดิษฐ์แต่งต่อ ประกอบกบัความคิดของสุนทรภู่เอง เช่น เร่ืองอาหรับ
ราตรี  ซ่ึงสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงทรงพบนั้น มีหลายแห่งเป็นตน้วา่ ท่ีสุนทรภู่คิดให้พระอภยัมณี
ช านาญในการเป่าป่ี  ซ่ึงแปลกใจจากวีรบุรุษในหนังสือเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น ก็มีเค้ามูลอยู่ในหนังสือ
พงศาวดารจีนเร่ืองไซ่ฮัน่” และ “ท่ีสุนทรภู่แต่งหนงัสือเร่ืองพระอภยัมณีท่านบอกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
เป็นเร่ืองแต่งเล่นคือ มิไดมี้ประสงคท่ี์จะใหใ้ครเช่ือวา่เป็นความจริงอยา่งในพงศาวดาร” 

สรุปได้ว่า สุนทรภู่น่าจะสร้างงานจากความรู้ทางประวติัศาสตร์เร่ืองในสมุดภาพ          
ไตรภูมิ เหตุการณ์บา้นเมือง และคนแวดล้อมส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ในสมยันั้นตลอดจนความรู้
รอบตวัของตนมาแต่งเป็นเร่ืองพระอภยัมณี 

เร่ืองย่อพระอภัยมณี 
พระอภยัมณีกบัศรีสุวรรณเป็นโอรสของทา้วสุทศัน์เจา้เมืองรัตนา พระอภยัมณีไปเรียน

เป่าป่ี ศรีสุวรรณเรียนกระบ่ีกระบอง ทา้วสุทศัน์โกรธมากท่ีไปเรียนวิชาไม่สมศกัด์ิศรีของกษตัริยจึ์ง
ไล่ออกจากบา้นเมือง ทั้งสองจึงรอนแรมมาพบพราหมณ์สามคนในป่า พระอภยัมณีเป่าป่ีจนทุกคน
หลบัสนิท นางผีเส้ือสมุทรไดย้ินเสียงป่ีของพระอภยัมณีจึงตามเสียงมาพบก็นึกรักจึงอุม้พระอภยั
มณีเขา้ไปอยูด่ว้ยในถ ้า จนกระทัง่มีบุตรช่ือ สินสมุทร สินสมุทรมีร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่มีนยัน์ตาเป็น
สีแดงและมีเข้ียวเหมือนยกัษ ์นางผีเส่ือสมุทรไดข้งัพระอภยัมณีและสินสมุทรไวใ้นถ ้าส่วนตนเอง
เป็นฝ่ายหาอาหารมาเล้ียง 

วนัหน่ึงขณะท่ีนางผเีส้ือสมุทรออกไปหาอาหาร สินสมุทรซ่ึงมีพละก าลงัมหาศาลไดผ้ลกั
กอ้นหินท่ีปิดปากถ ้าหนีออกไปเท่ียว แลว้จบัเงือกมาให้พ่อดู เหงือกขอชีวิตโดยจะพาสองพ่อลูกหนี
ไปเกาะแกว้พิสดารซ่ึงเป็นท่ีพ  านกัของโยคี วนัต่อมาพระอภยัมณีออกอุบายให้นางผีเส้ือสมุทรข้ึน
ไปบนภูเขา แล้วสองพ่อลูกก็ข่ีหลงัเหงือกสองผวัเมียโดยมีเหงือกลูกสาวช่ือ นางสุวรรณมจัฉา 
ติดตามมาดว้ย เม่ือถึงเกาะแกว้พิสดารนางผีเส้ือสมุทรก็ตามมาทนัจึงจบัเหงือกผวัเมียกิน         นาง
ผีเส้ือสมุทรไม่สามารถเขา้ใกลเ้กาะแกว้พิสดารไดด้ว้ยเพราะฤทธ์ิอาคมของโยคีคุม้ครองอยู่  นาง
สุวรรณมจัฉาตอ้งหลบหลีกนางผีเส้ือสมุทรไปอยูท่ี่แอ่งน ้ าในถ ้ าบนเกาะและไดอ้ยู่กินกบั      พระ
อภยัมณีจนมีบุตรช่ือสุดสาคร 
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เม่ือศรีสุวรรณและพราหมณ์ทั้งสามฟ้ืนจากมนต์วิเศษไม่พบพระอภยัมณีจึงออกติดตาม
หาจนถึงเมืองรมจักรซ่ึงก าลังมีศึก ศรีสุวรรณอาสารบจนชนะศึกจึงได้อภิเษกกับนางเกษรา             
ราชธิดาของเจา้เมืองรมจกัรจนมีธิดาช่ือ นางอรุณรัศมี เจา้เมืองผลึกและพระธิดาช่ือนางสุวรรณมาลี
ซ่ึงเป็นคู่หมั้นของอุศเรนโอรสเจา้เมืองลงักาออกเท่ียวทะเลถูกพายุพดัไปติดอยู่เกาะแก้วพิสดาร 
หลงัพายสุงบพระอภยัมณีและสินสมุทรจึงขอโดยสารเรือกลบัเมืองดว้ย เม่ือนางผีเส้ือสมุทรรู้ข่าวจึง
ออกติดตามและบนัดาลใหเ้กิดพายจุนเรือแตก เจา้เมืองผลึกตาย 

สินสมุทรและนางสุวรรณมาลีหนีไปทางหน่ึง พระอภยัมณีหนีไปทางหน่ึง ในท่ีสุด              
พระอภยัมณีจึงจ าใจเป่าป่ีให้นางผีเส้ือสมุทรอกแตกตายและร่างกลายเป็นหิน สินสมุทรพานาง
สุวรรณมาลีหนีไปอาศยัอยู่เกาะแห่งหน่ึง มีเรือโจรฝร่ังมาพบเขา้จึงรับคนทั้งสองไปดว้ย วนัหน่ึง
นายโจรจะเขา้มาปลุกปล ้ านางสุวรรณมาลี สินสมุทรจึงฆ่านายโจรแล้วคุมเรือโจรสลดัเดินทาง
ต่อไปจนถึงเมืองรมจกัรไดพ้บกบัพระเจา้อาศรีสุวรรณจึงช่วยกนัออกติดตามหาพระอภยัมณีโดยมี
นางอรุณรัศมีคอยติดตามไป 

 ฝ่ายอุศเรนรู้ข่าวเร่ืองคู่หมั้นเรือแตกก็จดัเรือออกตามหาระหวา่งทางก็รับพระอภยัมณีลง
เรือไปดว้ยตนมาพบกบัเรือของสินสมุทร พระอภยัมณีใหสิ้นสมุทรคืนนางสุวรรณมาลีให้เพราะเห็น
แก่บุญคุณของอุศเรนท่ีเคยช่วยเหลือตน  สินสมุทรไม่ยอมเพราะอยากไดน้างสุวรรณมาลีเป็นแม่ จึง
รบกนั สินสมุทรจบัอุศเรนไดแ้ต่พระอภยัมณีขอชีวิตอุศเรนไว ้สินสมุทรจึงปล่อยอุศเรนกลบัเมือง
ลงักา 

นางมณฑาดีใจมากท่ีนางสุวรรณมาลีธิดารอดตายกลบัมาจึงอภิเษกนางสุวรรณมาลีกบั
พระอภยัมณีมีธิดาฝาแฝดช่ือ สร้อยสุวรรณและจนัทร์สุดา อุศเรนเม่ือไดข้่าวพระอภยัมณีกบัสุวรรณ
มาลีก็โกรธแคน้มากจึงจดัทพัออกไปรบเมืองผลึก ในระหวา่งสงครามเจา้เมืองลงักาบิดาของอุศเรน
เสียชีวติในสนามรบอุศเรนแคน้จนอกแตกตาย นางละเวงนอ้งสาวของอุศเรนไดข้ึ้นครองเมืองแทน
นางละเวงใหช่้างวาดรูปนางแลว้ใส่ยาเสน่ห์ลงไปในรูปวาดแลว้ใหฑู้ตถือหนงัสือไปตามเมืองต่าง ๆ 
พร้อมทั้งประกาศว่า ผูใ้ดท่ีสามารถฆ่าพระอภยัมณีได้จะอภิเษกสมรสกบันางและได้ครองเมือง
ลงักาพระอภยัมณีจบัขา้ศึกแลว้ยดึรูปนางมาได ้เวทมนตร์ในรูปนั้นท าใหพ้ระอภยัมณีหลงใหลจึงลม้ 

กล่าวถึง สุดสาครโอรสของพระอภยัมณีกบันางสุวรรณมจัฉา สุดสาครเป็นเด็กแข็งแกร่ง
มีพลงัมหาศาลและไดศึ้กษาศิลปะวิทยาต่าง ๆ จากโยคีจนแกร่งกลา้ เม่ือสุดสาครอายุครบ 3 ขวบ
โยคีได้เสกหวายวิเศษและสอนให้ไปจบัมา้มงักร สุดสาครสามารถจบัได ้โยคีจึงเล่าเร่ืองพ่อและ
บวชเป็นโยคีนอ้ย ข่ีมา้มงักรและถือไมเ้ท่ากายสิทธ์ิออกติดตามหาพ่อ สุดสาครตอ้งผจญภยักบัภูมิผี
ปีศาจมากมาย แต่ก็สามารถต่อสู้ได้จนพบชีเปลือยเฒ่าเจา้เล่ห์หลอกผลกัสุดสาครจนตกเหวและ
ขโมยไมเ้ทา้กายสิทธ์ิไป โยคีช่วยสุดสาครข้ึนจากเหว ก่อนสอนว่า อยา่ไดไ้วใ้จใครง่าย ๆ มา้มงักร
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สุดสาครมายงัเมืองการะเวกพบชีเปลือยนอนหลบัอยู่จึงแย่งไมเ้ทา้กายสิทธ์ิกลบัคืน ทหารเมืองกา
ระเวกจบัตวัชีเปลือยน าไปให้พระสุริโยทยัเจา้เมืองการะเวก แต่สุดสาครขอชีวิตชีเปลือยไวเ้จา้เมือง
การะเวกนึกรักสุดสาครจึงเล้ียงไวเ้ป็นบุตรอีกคนหน่ึง สุดสาครจึงเป็นเพื่อนเล่นกบัธิดาและโอรส
เจา้เมืองการะเวก คือ เสาวคนธ์กบัหสัไชยเป็นเวลาถึง 10 ปี 

เม่ือสุดสาครอายุได ้13ปี จึงกราบลาพระสุริโยทยัเพื่อออกตามหาพ่อ เสาวคนธ์และหัส
ไชยขอตามไปดว้ย เม่ือทั้งสามเดินทางไปถึงเมืองผลึกพบกองทพัลอ้มเมืองอยู่  สุดสาครจึงส่งข่าว
เขา้ไปในเมือง นางสุวรรณมาลีจึงขอให้สุดสาครช่วยกนัศึกไวก่้อนระหว่างรอสินสมุทรและศรี
สุวรรณยกทพัมาช่วย ส่วนพระอภยัมณีก็ป่วยยงัไม่ไดส้ติเพราะลุ่มหลงรูปนางละเวง สินสมุทรเห็น
ป่ินกบัแหวนของสุดสาครจึงรู้ว่าเป็นอนุชาซ่ึงเกิดจากนางสุวรรณมจัฉา สินสมุทรเขา้ไปขโมยรูป
นางละเวงมาท าลาย พระอภยัมณีจึงฟ้ืนคืนสติ 

ศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาครช่วยพระอภยัมณีแต่พ่ายต่อกรุงลังกา สุดสาครจึงพา
เสาวคนธ์และหัสไชยกลบักรุงการะเวก พระอภยัมณี ศรีสุวรรณ และสินสมุทรยกทพัไปรบเมือง
ลงักาต่อ นางละเวงวณัฬารู้ข่าวจึงสร้างเมืองเตรียมรับศึกริมทะเล นางมีตราราหูประจ าตวัจึงท าให้
เสียงป่ีของพระอภยัมณีไม่สามารถท าร้ายนางได ้นางเขียนสาส์นถึงพระอภยัมณีให้ออกมารบกนัตวั
ต่อตวั เพื่อไม่ให้เสียไพร่พล แต่พระอภยัมณีกลบัเก้ียวพาราสีนาง นางจึงเขียนสาส์นใส่ยาเสน่ห์ให้
ทหารน าไปให้พระอภยัมณี พระอภยัมณีตอ้งยาสั่งจึงหลงใหลถูกจบัตวัเขา้กรุงลงักา นางละเวง
วณัฬาให้พี่เล้ียงย ัว่ยวน  ศรีสุวรรณและสินสมุทร สามกษตัริยห์ลงเสน่ห์สาวเมืองลงักาไม่คิดกลบั
เมือง พราหมณ์ทั้งสามซ่ึงติดตามมาจึงแจ้งข่าวให้นางสุวรรณมาลีทราบ นางสุวรรณมาลีและ
พระธิดาแฝดรีบจดัทพัไปตามเมืองลงักา พร้อมทั้งแจง้ให้นางเกษราและสุดสาครทราบ นางเกษรา 
นางอรุณรัศมี ทา้วทศวงศ ์สุดสาคร และหสัไชยจดัทพัตามไปช่วยรบ สุดสาครหลงเสน่ห์สาวลงักา
ในนั้นอีกคน เสาวคนธ์และอาจารยทิ์ศาปาโมกขจึ์งตามไปช่วย 

สังฆราชยใุหน้างละเวงใชอุ้บายหลอกล่อใหก้ษตัริยแ์ละเจา้ชายต่าง ๆ รบกบัวงศญ์าติของ
ตนเอง อาจารยจ์ากทิศาปาโมกข์จึงท าพิธีบูชาโยคีท่ีเกาะแก้วพิสดารขอให้มาช่วย โยคีเทศนาสั่ง
สอนกษตัริยแ์ละไพร่พลใหย้ดึมัน่ในธรรมและละตณัหาต่าง ๆ ทุกคนต่างเขา้ใจกนั นางละเวงพาทุก
คนชมเมืองและไปดูเพชรพลอย ซ่ึงออกดอกสวยงาม เสาวคนธ์ขอโคตรเพชรเมืองลงักา นางละเวงก็
ยกให้เป็นเหตุให้สังฆราชโกรธมากเพราะเป็นเพชรคู่เมืองลงักา เสาวคนธ์น าไปฝังไวใ้นภูเขานอก
เมืองการะเวก 

พอหลงัจากท่ีศึกสงบพระอภยัมณีจดังานอภิเษกสมรสระหวา่งสินสมุทรกบันางอรุณรัศมี
สุดสาครกบัเสาวคนธ์ แต่เสาวคนธ์หนีไปบวชเป็นชีช่ือ อศันี เพราะแคน้ท่ีสุดสาครไปหลงเสน่ห์
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สาวลงักา พระอคันีเดินทางไปถึงเมืองวาหุโลมวิสัยเจา้เมืองยกเมืองให้ครอง สุดสาครตามมาพบจึง
อยูด่ว้ยกนัท่ีเมืองวาหุโลมวสิัย 

ต่อมานางละเวงคลอดบุตรช่ือ มงัคลา พี่เล้ียงทั้งหลายก็คลอดบุตร บุตรศรีสุวรรณช่ือ วลา
ยุดา บุตรสินสมุทรช่ือ วายุพฒัน์ บุตรสุดสาครช่ือ หัสกนั เม่ือมงัคลาอายุได ้15 ปี นางละเวงวณัฬา
ไดม้อบเมืองลงักาให้ปกครอง  สังฆราชยุให้นางละเวงวณัฬาขอโคตรเพขรคืนแต่นางละเวงวณัฬา
ไม่ยอม สังฆราชจึงยุมงัคลาให้จดัการปกครองใหม่ โดยตั้งวลายุดาเป็นอุปราชฝ่ายหน้าวายุพฒัน์
และหสักนัเป็นอุปราชซา้ยขวา 

เจา้กรุงรัตนาส้ินพระชนม์ ลูกหลานพากนัไปปลงศพ มงัคลาเห็นเป็นโอกาสดีจึงจดัทพั
ยกไปเมืองการะเวกแยง่เอาโคตรเพชรคืนมาและจบัชาวเมืองมาดว้ยนบัพนัคน พระสุริโยทยัจึงแจง้
ไปยงัเมืองผลึกหสัไชยทราบข่าวจึงกลบัเมืองการะเวก 

มงัคลาให้ฝังโคตรเพชรไวท่ี้เมืองลงักา  นางละเวงรู้เร่ืองราวก็เขียนจดหมายไปห้ามแต่ 
มงัคลาไม่เช่ือกลบัใหว้ลายดุายกทพัไปรมจกัร จบัทา้วทศวงศแ์ละมเหสีไปใหว้ายพุฒัน์กบัหสักนัไป
เมืองผลึกจบันางสุวรรณมาลีและธิดาแฝดไปขงัไวท่ี้ด่านดงตาล หัสไชย เสาวคนธ์และสุดสาครรู้
เร่ืองข่าวต่างก็ยกทพัมารบ นางละเวงเห็นวา่มงัคลาท าเกินกวา่เหตุจึงไปเชิญกษตัริยท์ ั้งหลายท่ีถูกจบั
มาท่ี วงัลงักา 

พระอภยัมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทรจดัการพระศพทา้วสุทศัน์เสร็จก็รีบเดินทางมายงักรุง
ลงักาจึงเกิดศึกระหวา่งรุ่นพ่อกบัรุ่นลูก ในท่ีสุดทพัมงัคลาก็แตกมงัคลาหนีไปได ้พระอภยัมณีจบัว
ลายุดากบัวายุพฒัน์ได้ รอนางละเวงตดัสิน แต่มีผูว้ิเศษสามคนมาช่วยให้หนีไป เสร็จศึกแลว้พระ
อภยัมณีถามหสัไชยวา่ตอ้งการส่ิงใด หสัไชยตอบวา่ตอ้งการสร้อยสุวรรณ จนัทร์สุดาพระอภยัมณี
จึงตกลงยกนางทั้งสองให้หสัไชย พระอภยัมณี นางสุวรรณมาลีและนางละเวงพากนัออกบวช สิน
สมุทรครองเมืองผลึก สุดสาครครองเมืองลงักา หสัไชยครองเมืองการะเวก ศรีสุวรรณกลบัไปครอง
เมืองรมจกัร ทั้งหมดจึงมึความสงบสุขตั้งแต่นั้นมา (สุวรรณา  เกรียงไกรเพช็ร, 2549, 17) 

คุณค่าแห่งวรรณคดี เร่ือง พระอภัยมณ ี
เร่ืองพระอภยัมณีนั้น จดัเป็นวรรณคดีท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลท่ี 

6 วา่เป็นยอดของวรรณคดีประเภทนิทานค ากลอน คุณค่าของวรรณคดีของสุนทรภู่นั้นพอจะกล่าว
กวา้ง ๆ ได ้3 ประการ คือ คุณค่าทางดา้นความงามของรูปแบบ คุณค่าทางดา้นความรู้ และคุณค่า
ทางดา้นความคิด 

1.  คุณค่าความงามของรูปแบบ 
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 1.1  ค  าท่ีเลือกสรรใช ้สุนทรภู่ชอบใชค้  าท่ีเขา้ใจง่าย หรือค าธรรมดา ๆ ท่ีชาวบา้นใช้
กนัแต่ค าท่ีท่านใชน้ั้นก็มิใช่ค าพื้น ๆ หากแต่เป็นค าท่ีสุนทรภู่เลือกสรรแลว้ว่ามีความหมายเขม้ขน้
ลึกซ้ึงสะเทือนอารมณ์ ยกตวัอยา่งเช่น ในตอนท่ีพระอภยัมณีจบัอุศเรนได ้ดงัน้ี 

 
 จึงสุนทรอ่อนหวำนชำญฉลำด เรำเหมือนญำติกันดอกน้องอย่ำหมองศรี 
เม่ือแรกเร่ิมเดิมกไ็ด้เป็นไมตรี เจ้ำกับพ่ีเล่ำกรั็กกันนำนครัน 
มำขดัข้องหมองหมำงเพรำะนำงหน่ึง จนได้ถึงรบสู้เป็นคู่ขนั 
อันวิสัยในพิภพแม้นรบกัน กห็มำยมัน่จะใคร่ได้ชัยชนะ 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

 1.2  เสียงเสนาะ  บทร้อยกรองของสุนทรภู่มีเสียงเสนาะดุจเสียงของดนตรีท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพราะเพียบพร้อมดว้ยสัมผสั ลีลาจงัหวะ การเลียนเสียงธรรมชาติและการเล่นค าสัมผสัลีลา
จงัหวะ สุนทรภู่เล่นทั้งเสียงสัมผสัสระและสัมผสัพยญัชนะ รวมทั้งจดัช่วงจงัหวะอยา่งเหมาะเจาะ
จึงท าใหบ้ทร้อยกรองของท่านมีความไพเราะมาก เช่น 

 
 หนำวน ำ้ค้ำงพร่ำงพรมจะห่มเส้ือ พออุ่นเนือ้นอนสนิทพิสมยั 
ถึงลมว่ำวหนำวย่ิงจะผิงไฟ แต่หนำวใจจ ำกลั้นทุกวนัคืน 
แม้มีคู่ชูชิดสนิทนุ่ม เหมือนห่อหุ้มผ้ำทิพย์สักสิบผืน 
หอมบุปผำมำลัยไม่ยัง่ยืน ไม่ชูช่ืนเช่นรสพจนมำน 

            (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

การเลียนเสียงธรรมชาติ สุนทรภู่สามารถสอดใส่ค าท่ีมีเสียงเลียนธรรมชาติไวใ้น                  
บทร้อยกรองของท่านไดอ้ย่างเหมาะสม ท าให้ผูอ่้านเขา้ถึงการพรรณนาในตอนนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน 
เช่น 
 

 ต้อยตะริดติดต่ีเจ้ำพ่ีเอ๋ย จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
แอ้อีแอ่สร้อยฟ้ำสุมำลัย แม้นเดด็ได้แล้วไม่ร้ำงไม่ห่ำงเชย 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
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 การเล่นค า  สุนทรภู่เล่นค าในบทร้อยกรองของท่านหลายแบบทั้งซ ้ าค  า ซ ้ าความและซ ้ า
อกัษรซ่ึงท าใหเ้กิดเสียงเสนาะและความหมายลึกซ้ึง เช่น 
 

 หน่ึงผู้ รู้อักษรกำพย์กลอนกล่ำว    เรียบเรียงรำวเร่ืองควำมตำมวิสัย 
รู้กฎหมำยฝ่ำยขนุนำงฝ่ำยข้ำงใน รู้พิชัยสงครำมตำมกระทรวง 
รู้ตั้งค่ำยหลำยช้ันป้องกันศึก รู้ตืน้ลึกและคะเนทะเลหลวง 
รู้แปลควำมตำมภำษำท้ังปวง รู้ล่อลวงรำวีให้มีชัย 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

 1.3  ความหมายลึกซ้ึงกินใจ สุนทรภู่มีกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองท่ีสามารถท าให้
ผูอ่้านเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงประทบัใจ หรือเกิดอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ทางสุนทรียะหลาย
ประการ เช่น การใช้กวีโวหาร การสร้างภาพพจน์ การเสนอความคิดอนัแยบคายการสะท้อน
ความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ เป็นตน้ 

การใชก้วโีวหาร มีทั้งการใชอุ้ปมาอุปไมย การใชส้ัญลกัษณ์และการกล่าวเกินจริง ดงัน้ี 
 
 ม้วยดินส้ินฟ้ำมหำสมทุร ไม่ส้ินสุดควำมรักสมคัรสมำน 
แม้เกิดในใต้หล้ำสุธำธำร ขอพบพำนพิศวำสไม่คลำดคลำ 
แม้เนือ้เยน็เป็นห้วงมหรรณพ พ่ีขอพบศรีสวสัด์ิเป็นมจัฉำ 
แม้เป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรำ เชยผกำโกสุมปทุมทอง 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

การสร้างภาพพจน์ สุนทรภู่ใชท้ั้งวธีิพรรณนาอยา่งตรงไปตรงมาและใหเ้ห็นนาฏการดงัน้ี 
 
 ย่ิงป่ันป่วนรวนเรเสน่ห์รัก สุดจะหักวิญญำเหมือนบ้ำหลัง 
อุดตลุดผดุทะล่ึงขึน้ตึงดัง โดดก ำลังโลดโผนโจนกระโจม 
ชุลมนุหมนุกลมดังลมพัด กอดกระหวดัอุ้มองค์พระทรงโฉม 
กลับกระโดดลงน ำ้เสียงต ำ้โครม กระทุ่มโถมถีบด ำไปถ ำ้ทอง 
คร้ังถึงแท่นแผ่นผำศิลำลำด แสนสวำทเปรมปรีด์ิไม่มีสอง 
ค่อยวำงองค์ลงบนเตียงเคียงประคอง     ท ำกระหย่ิมยิม้ย่องด้วยยินดี 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
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การเสนอความคิด สุนทรภู่เสนอความคิดท่ีแยบคาย แปลกใหม่และแสดงภูมิปัญญาของ

ท่านไวใ้นบทร้อยกรองเกือบตลอดเวลา ดงัจะยกตวัอยา่งเช่น 
 
 เหมือนอิเหนำเผำเมืองเร่ืองยงัมี เรำยงัดีกว่ำอิเหนำสักเท่ำใด 
มเหสีขีหึ้งเหมือนหน่ึงเสือ จะฉีกเนือ้น้องกินเหมือนช้ินหมู 
กำรนินทำกำเลเหมือนเทน ำ้ เหมือนชอกช ำ้เหมือนเอำมีดลงขีดหิน 
อันเป็นหญิงชิงคู่เขำชูช่ืน เหมือนกล ำ้กลืนของส ำลักมกัสะอึก 
       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

การสะทอ้นความรู้สึกและการสร้างบรรยากาศ การท่ีสุนทรภู่แต่งกลอนจากความรู้สึกท่ี
แทจ้ริงนั้นไดส้ะเทือนออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น 
 

 พระโหยหวนครวญเพลงวงัเวงจิต   ให้คนคิดถึงถ่ินถวิลหวงั 
ว่ำจำกเรือนเหมือนนกท่ีจำกรัง อยู่ข้ำงหลังกจ็ะแลชะแง้คอย 
ถึงยำมค ำ่ย  ำ่ฆ้องจะร้องไห้ ร ่ำพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
โอ้ยำมดึกดำวเคล่ือนเดือนกค็ล้อย น ำ้ค้ำงย้อยเยน็ฉ ำ่ในอัมพร 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 1.4  ความงามของเน้ือหา 
 วรรณกรรมของสุนทรภู่มีเน้ือหาท่ีชวนให้น่าติดตาม เน่ืองจากท่านมีศิลปะในการ

สร้างเร่ือง วรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณีมีความงามดา้นเน้ือหาดงัน้ี คือ 
1) จุดส าคญัของเร่ือง เร่ืองพระอภยัมณีมีจุดส าคญัอยู่ท่ี กิเลส ตณัหาของคน 

สุนทรภู่ตอ้งการแสดงปรัชญาทางพุทธศาสนาท่ีว่า กิเลส ตณัหา อนัไดแ้ก่ความอยากมี อยากเป็น 
ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น และความทะยานอยากในกามคุณทั้งห้าเหล่าน้ีเป็นสาเหตุแห่งความ
ทุกข์และความยุ่งยากทั้งมวล เม่ือมนุษยส์ามารถดบักิเลสตณัหาลงเสียไดแ้ลว้ ความสุขความสงบ
และสันติภาพก็จะกลบัคืนมา การท่ีสุนทรภู่น าพุทธปรัชญามาเป็นจุดส าคญัของเร่ืองเช่นน้ี นบัว่า
ตรงกบัความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธทั้งมวล เท่ากบัเป็นการย  ้าพุทธภาษิตท่ีวา่ “ความสุขอ่ืนใดท่ียิ่ง
กวา่ความสงบเป็นไม่มี” นั้นอยา่งหนกัแน่น 

2)  โครงเร่ืองและการด าเนินเร่ือง พระอภยัมณีมีโครงเร่ืองและการด าเนินเร่ืองท่ี
แปลกใหม่และน่าสนใจกวา่นิทานเร่ืองก่อน ๆ กล่าวคือ แทนท่ีจะด าเนินเร่ืองแบบ “จกัรๆ วงศ ์ๆ” 
สุนทรภู่ก็ก าหนดเคา้โครงเร่ืองข้ึนใหม่และด าเนินเร่ืองอย่างสร้างความสนใจอยู่ตลอดเวลา แลว้ก็
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ค่อยๆ คล่ีคลายเร่ืองไปตามล าดบัอยา่งมีประสิทธิภาพจนเร่ืองจบลงในท่ีสุด แมว้า่เน้ือเร่ืองพระอภยั
มณีจะมีความยาวมากซ่ึงประกอบด้วยโครงเร่ืองย่อย ๆ หลายเร่ือง แต่โครงเร่ืองย่อยเหล่าน้ีก็มี
ความหมายต่อโครงเร่ืองใหญ่และมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองเก่ียวเน่ืองกนัประดุจลูกโซ่ จากเร่ืองเล็กไปสู่เร่ืองใหญ่อยา่งมีเอกภาพ 
นอกจากน้ียงัถือวา่สุนทรภู่ใชเ้หตุประจวบเหมาะไดอ้ยา่งดี เพราะมีจุดมุ่งหมายในการใชอ้ยูทุ่กตอน 
ทั้งน้ีเพื่อใหพ้ฤติกรรมของตวัละครส าคญั ๆ ไดย้ติุลงเสียหลงัจากท่ีไดต่้อสู้กนัอยา่งโชกโชน และ
สุนทรภู่ไดใ้ห้โยคีแสดงธรรมะไวใ้นตอนน้ีเป็นการปิดเร่ืองอยา่งงดงามอีกดว้ย 

3)  ตวัละคร  สุนทรภู่สร้างตวัละครในเร่ืองพระอภยัมณีไวอ้ย่างน่าสนใจคือ 
สามารถวาดตวัละครใหมี้ลกัษณะเด่นประจ าตวั ซ่ึงแปลกแตกต่างจากนิทานเร่ืองอ่ืน ๆ ไวว้า่จะเป็น
ตวัเอกฝ่ายชาย (พระอภยัมณี สินสมุทร สุดสาคร) ตวัเอกฝ่ายหญิง (นางสุวรรณมาลี นางละเวง นาง
เสาวคนธ์) และตวัละครท่ีเป็นอมนุษย ์(นางผีเส้ือ นางเงือก ชีเปลือย) นอกจากน้ีสุนทรภู่ยงัมีความ
ประณีตในการเช่ือมโยงตวัละครเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัโดยสัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและฉากจึงท าให้เร่ือง
พระอภยัมณีไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านอยา่งยิง่ตลอดมา 

4)  ฉาก  สุนทรภู่แต่งเร่ืองพระอภยัมณีอยา่งน่าสนใจและให้รายละเอียดเก่ียวกบั
ฉากเป็นอนัมาก ซ่ึงต่างกบันิทานไทยหลายเร่ืองท่ีเวลาและสถานท่ีหรือฉากเกือบจะไม่มีความหมาย
เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินเร่ืองแต่อยา่งใดเลย สุนทรภู่ก าหนดให้บา้นเมืองต่าง ๆ มีสถานท่ีตั้งแน่นอน 
การเดินทางจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึงจะตอ้งผา่นสถานท่ีส าคญั ๆ อะไรบา้ง และระยะทางจากท่ี
หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเป็นเท่าใดก็ไดบ้รรยายไวอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า จนกระทัง่มีผูเ้ขียนแผนท่ีแสดง
ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองต่าง ๆ ได้เกือบครบถว้นไม่ว่าจะเป็นเมืองรัตนา เมืองรมจกัร 
เมืองผลึก เมืองการะเวก เมืองลงักา เมืองวาหุโลม เกาะแกว้พิสดาร เกาะนางผีเส้ือ เกาะกาวิน ฯลฯ 
เช่นน้ีท าให้เร่ืองพระอภยัมณีมีความสมจริงมากยิ่งข้ึน ฉากของเร่ืองพระอภยัมณีแปลกแตกต่างไป
จากนิทานไทยทัว่ ๆ ไปอีกอย่างหน่ึงก็คือ แทนท่ีสุนทรภู่จะใช้ฉากป่าหรือฉากบนพื้นดิน กลบัใช้
ทะเลเป็นฉากส าคญั เหตุการณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในทอ้งทะเล ตวัละครส าคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ี
ทะเลและเมืองต่าง ๆ ก็ตั้งอยูใ่กลท้ะเลหรือกลางทะเลทั้งส้ิน เรือเป็นพาหนะส าคญัในการไปมาหาสู่
หรือติดต่อกนั  ฉะนั้นการชมธรรมชาติในนิทานเร่ืองน้ีจึงแทนท่ีจะเป็นชมนมชมไมก้็กลบักลายเป็น
ชมปลาชมสมุทรเกือบทั้งส้ิน 

5)  จินตนาการท่ีแปลกใหม่ เร่ืองพระอภยัมณีมีความแปลกใหม่อีกหลาย
ประการ ซ่ึงถือไดว้่าเกิดจากจินตนาการของสุนทรภู่ เช่น ความใหญ่โตมโหฬารของเรือโจรสุหร่ัง 
ส าเภาสะเทินน ้าทะเทินบกของพราหมณ์โมรา ฝนเทียมของพราหมณ์สานน เป็นตน้ 

 1.5   คุณค่าทางดา้นความรู้ 
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1)  ความรู้เก่ียวกบัคติชาวบา้น   
  ความเช่ือเร่ืองฤกษย์าม เช่นเช่ือวา่วนัส่ีค  ่าเป็นวนัดีส าหรับการลาสิกขาบท และ

เดือนส่ีข้ึนสิบหา้ค ่าเป็นฤกษค์รองเมือง เช่น 
 
 ฤกษ์วนันีส่ี้ค ำ่เป็นอ ำมฤก ใครบวชสึกส้ินวิบัติปัถไหม 
ฝ่ำยฝร่ังสังฆรำชพระบำทหลวง ลงเลขดวงลักษณ์จันทร์ดูชันษำ 
จึงว่ำเดือนส่ีฤกษ์เบิกรำชำ ขึน้สิบห้ำค ำ่นั้นเป็นวนัดี 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

  ความเช่ือเร่ืองวยัเบญจเพส สุนทรภู่กล่าวถึงเคราะห์กรรมของคนวยัน้ีไวว้า่ 
 
 ชันษำย่ำงเข้ำย่ีสิบส่ีเศษ เบญจเพสจึงต้องตกระหกระเหิน 
อังคำรเข้ำเสำร์ทับแทบยบัเยิน ให้บังเอิญพลัดพระภัสดำ 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

  นิทานชาวบา้น ปรากฏอยู่ในตอนพระโยคีได้เล่าเร่ืองเมืองจมให้สุดสาครฟัง 
ดงัน้ี 

 โยคีครูเฒ่ำจึงเล่ำเร่ือง  น่ีคือเมืองท้ำวปักกำภำษำไสย 
เพรำะพรำกพระโคดมจึงจมไป เห็นแต่ใบเสมำมำช้ำนำน 
เม่ือแรกล่มสมเพชพวกมนุษย์ มำม้วยมดุมรณำหนักหนำหลำน 
พลไพร่ไม่น้อยสักร้อยล้ำน  อดอำหำรหิวตำยจึงร้ำยแรง 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

2)  ความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
  การแต่งกาย  ให้ความรู้เร่ืองการแต่งกายของกษตัริยไ์วค้่อนขา้งละเอียดกล่าวถึง

การแต่งกาย เช่น การแต่งกายของสินสมุทรเม่ือเดินทางไปเยีย่มพระอยักาท่ีเมืองรัตนา ดงัน้ี   
 
 พลำงมุ่นเกล้ำเมำลีให้พ่ีน้อง      นุ่งยกทองเทพนมดูคมข ำ 
เขม็ขดัเพชรเจด็กระหรัดคำดประจ ำ      ลูกปะหล ำ่ลงยำรำชำวดี 
ทองพระกรซ้อนนวมสวมพระหัตถ์       เนำวรัตน์รำคำค่ำกรุงศรี 
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สังวำลแววแก้วเกจ็เพชรมณี ผกูวลีลำยลอยล้วนพลอยเพชร 
ธ ำมรงค์ทรงรำยพรำยพระหัตถ์ แจ่มจ ำรัสรุ้งแววล้วนแก้วเกจ็ 
กรรณเจียกจรซ้อนกุดั่นกัลเมด็ ใส่เกือกเพชรเพทำยริมรำยคลอง 
       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 

 
  พิธีกรรม เช่น ในตอนอภิเษกสุดสาครกบันางเสาวคนธ์ ดงัน้ี 
 ได้เวลำฟ้ำร้องตีฆ้องฤกษ์ พฤฒำเฒ่ำเข้ำเบิกขวญับำยศรี 
บัณเฑำะดังกังวำนขำนดนตรี พวกโหรตีฆ้องโห่ก้องโกลำ 
ปุโรหิตติดแว่นวิเชียรเทียน จุดเพลิงเวียนวนซ้ำยไปฝ่ำยขวำ 
โหมพิณพำทย์ฆำตฆ้องก้องโกลำ แตรฝร่ังมงัค่ำกลองมลำยู 

       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

3)  ความรู้เก่ียวกบัสภาพบา้นเมืองและสังคม 
  การละเล่นและมหรสพต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่นตอนสินสมุทรแต่งงานกบันางอรุณ

รัศมี ดงัน้ี 
 ป้อมโถงโรงโขนเมืองรมจักร ขึน้เล่นชักรอกเวียนเหำะเหียนหัน 
เป็นอินองค์ทรงพระยำเอรำวณั ค่อยขึน้คันศรศำสตร์พรหมำสเมียง 
บทพระลักษณ์ศักดำป้องหน้ำแหงน คนพำกษ์แทนท ำชะม้อยชดช้อยเสียง 
อินทรชิตฤทธิรงค์เอีย้วองค์เอียง วำงศรเปร้ียงเสียงดังก ำลังแรง 
       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 

 
  การปกครองและสงคราม สุนทรภู่ไดบ้นัทึกไวใ้นตอนเมืองการะเวกถูกเผาวา่ 
 พอทัพหน้ำมำถึงวงัไม่ยัง้หยดุ      ขึน้ฝ่ังจุดเพลิงไหม้เหมือนใจหำย 
ตีกลองศึกครึกคร้ืนปืนประกำย พังทลำยตึกกว้ำนเผำบ้ำนเมือง 
พวกทัพหลังค่ังคับช่วยทัพหน้ำ เท่ียวจุดไฟไหม้หลังคำติดฝำเฝือง 
เสียงโผงผำงโพลงพลุ่งไฟรุ่งเรือง ชำวบ้ำนเมืองวุ่นว่ิงเป็นสิงคลี 
        (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 
  คุณค่าทางดา้นแง่ความคิดวรรณกรรมเร่ืองพระอภยัมณีของสุนทรภู่ให้คุณค่า

ทางดา้นแง่ความคิดเพราะสุนทรภู่ไดส้อดแทรกขอ้คิด ปรัชญา คติชีวิตและธรรมดาธรรมชาติของ
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มนุษยไ์วเ้สมอในรูปของส านวนโวหารและสุภาษิต ความคิดเหล่าน้ีลว้นแต่คมคายและเกือบไม่มีขอ้
ใดเลยท่ีพน้สมยั ยิ่งไปกวา่นั้นขอ้คิดบางอยา่งของท่านเป็นชนวนของความคิดท่ีผิดแผกแตกต่างกนั
ออกไปอีกด้วย ตวัอย่างเช่น ข้อคิดท่ีว่า “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี” ซ่ึงเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างกวา้งขวางตลอดมา ฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ นอกจากจะได้
คุณค่าดา้นอ่ืนดงักล่าวมาแลว้ยงัไดคุ้ณค่าทางดา้นส่งเสริมพลงัความคิดอีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น 

 

 แล้วสอนว่ำอย่ำไว้ใจมนุษย์            มนัแสนสุดลึกล ำ้เหลือก ำหนด 
ถึงเถำวลัย์พันเก่ียวท่ีเลีย้วลด กไ็ม่คดเหมือนหน่ึงในน ำ้ใจคน 
 
มนุษย์นีท่ี้รักมีสองสถำน บิดรมำรดำรักมกัเป็นผล 
ท่ีพ่ึงหน่ึงพ่ึงได้แต่กำยตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจำ 
       (สุนทรภู่, 2514, 1228) 
 

  จากตวัอย่างท่ียกมาทั้งหมดน้ีจะเห็นว่า ขอ้คิดของสุนทรภู่นอกจากจะช้ีความ
เป็นไปและธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ขอ้คิดเหล่าน้ียงัเป็นส่ิงท่ีช่วยปลอบใจคนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงบาง
ทีสุนทรภู่อาจจะใชเ้ป็นเคร่ืองปลอบใจตวัท่านเองมาแลว้ก็ได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งนบัวา่วรรณคดีของ
สุนทรภู่มี คุณค่าทางดา้นความงามของรูปแบบ คุณค่าทางดา้นความรู้ และคุณค่าทางดา้นความคิด
ครบทุกประการ (ประทีบวาทิกทินกร, 2553, 119) 
 
แนวคิดด้านหลกัธรรมค าสอน 

พระพุทธศาสนามองเห็นวา่ มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ หากธรรมชาติถูกท าลาย
มนุษยจ์ะไม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ด ้เม่ือมนุษยเ์บียดเบียนธรรมชาติก็เท่ากบัมนุษยเ์บียดเบียนตวัเอง
และเน่ืองจากธรรมชาติคือ ผูล้ะทิ้งธรรม ก็คือผูล้ะทิ้งธรรมชาติ เม่ือมนุษยล์ะทิ้งธรรมคือ ถอยห่าง
จากธรรมหรือท าลายธรรมชาติ ธรรมชาติย่อมท าลายมนุษย์เช่นกนั หลกัธรรมต่าง ๆ ตลอดจน
หลักธรรมเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม กล่าวได้ว่า เป็นวิชาความรู้พื้นฐานส าหรับ       
การด ารงชีวติของมนุษยท่ี์แฝงจิตวิทยา หลกัการพฒันาตน ตลอดจนหลกัมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงมีคุณค่า
ควรแก่การน าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ เพราะเม่ือบุคคลสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมให้เรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ คือ รู้จกัการครองตนในทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 
รวมถึง การรู้จักปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยดีก็ย่อมจะส่งผลต่อสังคมด้วย เน่ืองจากการไม่
เบียดเบียนไม่ประพฤติผดิท านองคลองธรรมต่อกนัก็จะท าให้สังคมสุขไดร้ะดบัหน่ึง (มหามกุฏราช
วทิยาลยั,  2533, 146) 
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ความหมายของหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
หลกัธรรม หมายถึง คุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัอยา่งยิง่ยวด (บารมี 10) ปฏิปทาอนัยวดยิ่ง 

คุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัอยา่งยิง่ยวด คือ ความดีท่ีบ าเพญ็อยา่งพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายอนัสูงสุด 
เช่น ความเป็นพระพุทธเจา้และความเป็นมหาสาวก 

พุทธทาสภิกขุ (2506, 8) กล่าวถึง ความหมายของค าวา่ ธรรม ไวว้า่ หมายถึง ส่ิงทั้งปวง
ไม่ยกเวน้ส่ิงใดหมดและถือวา่ทุกส่ิงเป็นธรรมชาติ ไม่วา่ส่ิงท่ีเป็นธรรมดาหรือผิดธรรมดา ท่ีมีเหตุ
ปัจจัยปรุงแต่งหรือ ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ตาม ท่ีหมุนเวียนเปล่ียนแปลงหรือไม่หมุนเวียน
เปล่ียนแปลงก็ตาม ความหมายวา่ ทั้งหมดนบัตั้งแต่ส่ิงท่ีไม่มีค่าลงไปจนถึงส่ิงท่ีมีค่า จนกระทัง่ความ
นึกคิด การกระท าจนกระทัง่ผลของการกระท าท่ีมีมรรคผลนิพพานเป็นท่ีสุด เหล่าน้ีเรียกว่า ธรรม 
ค าเดียวเท่านั้นและเสมอกนัหมด 

ชูชีพ ปุญญานุภาพ (2537, 66) กล่าววา่ พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู้จกัพึ่งตนเองใน
การประกอบคุณงามความดี ในการยกระดบัชีวิตของตนให้สูงข้ึนและดว้ยหลกัธรรมหรือหลกัการ
ท่ีวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ ซ่ึงเรียกวา่ กฎแห่งกรรม ท าใหช้าวต่างชาติหนัมานิยมนบัถือมากข้ึน 

เพญ็ศรี  กาญจโนมยั (2529, 122-125)  แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีวา่ พุทธศาสนาประยุกต ์
สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ด้วยการใช้หลกัธรรมทั้งในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ดา้นคุณภาพชีวติตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ได ้

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2539, 68) กล่าวถึงความส าคญัของพระพุทธศาสนา
ในฐานะศาสนาประจ าชาติวา่ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็น
แกนน าและเป็นรากฐานส าคญัของวฒันธรรมไทยเป็นศูนยร์วมจิตใจ ท าให้เกิดความสามคัคีในหมู่
ชนชาวไทย เป็นหลักการท่ีช่วยด ารงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นสถาบนัคู่ชาติไทย 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของชาติไทยและเป็นแหล่งของดีท่ีมีค่าท่ีชนชาติไทยมอบให้แก่อารยะธรรม
โลก ซ่ึงคุณค่าและหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท าให้เป็นท่ีนิยมนบัถือมิใช่เฉพาะคนไทย
เท่านั้น 

ดลพฒัน์  ยศธร (2542, 87)  เห็นวา่ การท่ีเราจะเขา้ถึงหลกัธรรมนั้น เราตอ้งเขา้ใจกฎของ
ความเปล่ียนแปลง เขา้ใจกฎของชีวิตว่า ส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปเป็นกระแสไม่เท่ียงย่อมเปล่ียน
แปรผนัไปตามอารมณ์ได้ทุกเม่ือ ในขณะท่ีมีปัญหาเราตอ้งควบคุมสถานการณ์ เม่ือรู้จุดเกิดของ
ปัญหาก็จะแกปั้ญหาไดแ้ละท าอะไรใหดี้ข้ึนแต่ตอ้งไม่ประมาท เพราะส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนแปลงได ้เม่ือ
เกิดความทุกข์ เราหนีทุกข์ไม่พน้ แต่ทุกข์เป็นส่ิงท่ีเรารู้ว่ามนัเป็นทุกข์ การเผชิญปัญหาท าให้ชีวิต
แกร่งและชีวิตท่ีไม่มีปัญหาเลยนั้นเป็นไปไม่ได ้การท่ีเราไม่ยึดมัน่ในตวัตนก็เพื่อท าให้เป็นคนท่ีไม่
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มีความเห็นแก่ตวั เพราะความเห็นแก่ตวัท าให้เกิดปัญหา การเขา้ใจชีวิตมากข้ึนหรือเรียกวา่ ใชชี้วิต
อยา่งผูมี้ปัญญา ซ่ึงเป็นชีวติท่ีประเสริฐท่ีสุด 

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามี
ความส าคญัต่อวถีิชีวติของคนไทย และสังคมไทยเป็นอยา่งมาก การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมท่ีถูกท่ี
ชอบประกอบดว้ยเหตุผล รู้และเขา้ใจตามความเป็นจริง ซ่ึงเป็นการรู้และเขา้ใจธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาชีวิตและสังคมของมนุษยไ์ด ้แต่ตอ้ง
ท าความเข้าใจและปฏิบัติตนตามอย่างแท้จริง ทั้ งน้ีย่อมข้ึนอยู่กับระดับความสามารถระดับ
ประโยชน์ท่ีบุคคลตั้งความประสงคไ์ว ้

บารมีในพระพุทธศาสนา 
ความหมายของค าว่า  บารมี  น้ีปรากฏอยู่หลายแห่ง ทั้งในคมัภีร์อรรถกถาหรือหนงัสือ

รุ่นใหม่ท่ีท่านผูรู้้ไดแ้ต่งไว ้เช่น พจนานุกรมหรือหนงัสืออ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา ดงัน้ี 
สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์(2515, 232-235) ทรงอธิบายว่า บารมี

นั้นพระอาจารยแ์สดงว่า พระพุทธเจา้เม่ือยงัไม่ตรัสรู้ยงัเป็นพระโพธิสัตวอ์ยู่ได้ทรงบ าเพ็ญพระ
บารมีมาโดยล าดับจนในท่ีสุดได้บ าเพ็ญพระบารมีอย่างสูงสุดก็ได้บรรลุปรมัตถประโยชน์ 
ประโยชน์อยา่งยิง่ ศพัทว์า่ ปารมี หรือเรียกในภาษาไทยวา่ บารมี ท่านวา่มาจากค าศพัทว์า่ “ปรม” ท่ี
แปลวา่อยา่งยิง่หรือยิง่คงมุ่งถึงทางไป หมายความวา่ ด าเนินไปในทางดียิง่ข้ึนไปโดยล าดบั 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2524, 89-92) ได้ทรงศึกษา             
เร่ือง ทศบารีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทรงอธิบายสรุปไวด้งัน้ี 

1.ค าว่า บารมี มาจากค าศพัท์คือ ปรม แปลวา่ ผูเ้ป็นเลิศหรือภาวะหรือการกระท าของผู ้
เป็นเลิศ บารมี แปลวา่ ความเป็นเลิศ ความเต็ม หรือความสมบูรณ์แบบ (Perfection) คุณธรรม 10 
ประการ ท่ีน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ 

 1.1  ทานบารมี 
 1.2  ศีลบารมี 
 1.3เนกขมัมบารมี    
 1.4  ปัญญาบารมี 
 1.5  วริิยบารมี 
 1.6  ขนัติบารมี 
 1.7  สัจจบารมี 
 1.8  อธิษฐานบารมี 
 1.9  เมตตาบารมี 
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 1.10  อุเบกขาบารมี 
2. บารมี  แปลวา่  ธิดาของพระปรมะ หรือธิดาของผูเ้ป็นเลิศ คือ ธิดาของพระพุทธเจา้ 
3. บารมี  หมายถึง ธรรมมีคุณอยา่งยิง่ ซ่ึงแสดงวา่ นอกจากท่านทรงเห็นวา่ ปารมี         มา

จากค าวา่ ปรม แลว้ ยงัทรงรับความหมายของค าวา่ บารมี วา่ธรรมเคร่ืองถึงฝ่ัง 
4. บารมี แปลวา่ คุณสมบติัท่ีพึงยินดีก่อน กล่าวคือ พึงยินดีในการบ าเพญ็บารมีก่อนแลว้

จึงบรรลุพระโพธิญาณ 
5. บารมี ในพระไตรปิฎก หมายถึง บารมีในทิฐธรรม คือ ทรงย  ้าธรรมปฏิบติัในปัจจุบนั 

ไม่ใช่การสะสมจากอดีต หรือรอท่ีจะไดรั้บผลในอนาคตเป็นเร่ืองท่ีท าในปัจจุบนัให้ผลในปัจจุบนั
จะสังเกตไดว้า่ ขอ้ธรรมท่ีจะช่วยให้บรรลุบารมีท่ีกล่าวในมชัฌิมนิกายเป็นธรรมท่ีปฏิบติัไดใ้นโลก
น้ีคือ โลกท่ีสัมผสัได้ดว้ยอายตนะ โลกท่ีเห็นไดด้ว้ยตาในสคารวสูตร ไดแ้จกแจงธรรมปฏิบติัถึง
ขั้นตอนท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัจนบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

6. บารมี ในคมัภีร์มหานิเทศ หมายถึง ลกัษณะภาษาและเน้ือหาแต่งข้ึนภายหลงัการ
สังคายนาคร้ังท่ีหน่ึง แต่ไดจ้ดัรวมไวใ้นพระไตรปิฎก คมัภีร์ไดใ้ชค้  าวา่ บารมี ในความวา่เป็นเลิศใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามขั้นตอนของการปฏิบติั หรือ ส่ิงท่ีบุคคลผูน้ั้นเป็นผูมี้อ  านาจเต็ม บรรลุบารมีใน
ศีล สมาธิ ปัญญา และวมุิตติ อนัเป็นของพระอริยะ 

7.  บารมีในคมัภีร์อุปทาน พุทธวงศแ์ละจริยาปิฏก หมายถึง คุณธรรมหลายอยา่งท่ีพระ
โพธิสัตวพ์ึงบ าเพญ็เพื่อน าไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้หรืออาจกล่าวได้
วา่เป็นหนทางไปสู่ผลสุดทา้ย คือ พระโพธิญาณและหนทางน้ีไม่ใช่หนทางท่ีใครจะปฏิบติัก็ไดแ้ต่
เป็นหนทางเฉพาะพระโพธิสัตว ์

8.เม่ือดูตามความลึกซ้ึงของความหมายของค าว่า บารมี แล้วเห็นได้ว่า ส่วนท่ีกล่าวถึง
บารมีในคมัภีร์อุปทานนั้นมีมาก่อน คมัภีร์พุทธวงศ์รจนาเป็นอนัดบัต่อมาและคมัภีร์จริยาปิฏกเป็น
อนัดบัสุดทา้ย ลกัษณะน้ีสอดคลอ้งกบัการจดัเรียงล าดบัคมัภีร์ทั้ง 3ในขุททกนิกาย กล่าวคือ อุปทาน 
จดัเป็นล าดบัท่ี 14 พุทธวงศ ์ล าดบัท่ี 15และจริยปิฏกล าดบัท่ี 16 เป็นล าดบัสุดทา้ย 

9. บารมี ในคมัภีร์ปกรณ์พิเศษและอรรถกถา หมายถึง ความเป็นเลิศ ความเต็มเป่ียมหรือ
คุณสมบติัถึงเกณฑส์มบูรณ์ แปลวา่ สุดยอดของคุณธรรมแต่ละเร่ืองและในอรรถกถาซ่ึงกล่าวถึง ค า
วา่ บารมี ไดอ้ธิบายความหมายตามแนวพระสูตรและคมัภีร์นั้นคือ ความเป็นเลิศท่ีสุดในระดบัต่าง ๆ 
จึงหมายเฉพาะความรู้สูงสุดหรือส่ิงท่ีเลิศท่ีสุดคือ การดบัอาสวกิเลสถึงนิพพาน 

10.  บารมี ในคมัภีร์ชาตกฏัฐกถา หมายถึง คมัภีร์หน่ึงของพระสูตรในขุททกนิกาย ชาดก
เป็นแต่คาถาเร่ืองสั้น ๆ แสดงขอ้สอนใจทางธรรมดา้นต่าง ๆ ไม่มีเร่ืองราวแสดงท่ีมาของคาถานั้น ๆ 
ทั้งไม่กล่าวถึงว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชาติก่อนของพระพุทธเจา้ หรือกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีใด ๆ 



46 

 

ทั้งส้ิน ต่อมาเม่ือพระพุทธโฆษาจารย ์รจนาชาตกฏัฐกถา ท่านไดเ้ร่ิมอธิบายดว้ยนิทานกถาซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือ   

 10.1ทูเรนิทาน เล่าเร่ืองตั้งแต่พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญบามีในสมยัพระพุทธเจา้ทีปังกร
จนจุติจากพระชาติท่ีเป็นพระเวสสันดรและบงัเกิดเป็นเทวดาในสวรรคช์ั้นดุสิต 

 10.2อวทิูเรนิทาน แสดงเร่ืองตั้งแต่พระโพธิสัตวจุ์ติจากดุสิตเทวโลกจนกระทัง่ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจา้ 

 10.3  สันติเกนิทาน เป็นเร่ืองตรัสรู้จนปรินิพพาน 
11.  บารมี ในคมัภีร์พุทธศาสนาในประเทศไทย หมายถึง คุณธรรม 10ประการท่ีบุคคล

(พระโพธิสัตว)์ บ าเพญ็เตม็บริบูรณ์แลว้จกับรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2546, 625)   อธิบายวา่ บารมี หมายถึง คุณความดีท่ีควรบ าเพญ็มี 10 

อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขมัมะ (การออกจากกาม คือ การบวช) ปัญญา วิริยะ ขนัติ สัจจุ อธิษฐาน 
เมตตา อุเบกขา เรียกวา่ ทศบารมี คุณความดีท่ีไดบ้  าเพญ็มา คุณสมบติัท่ีท าให้ยิ่งใหญ่ เช่น  บนพระ
บารมี พระบารมีปกเกลา้ฯ พา่ยแพแ้ก่บารมี 

พระธรรมปิฏก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) (2546, 239 - 240) ไดก้ล่าวสรุปวา่ บารมี ท่ีองคส์มเด็จ
ทรงให้เราสร้างให้เต็มก็คือ สร้างก าลงัใจปลูกฝังก าลงัใจให้เต็มครบถว้นบริบูรณ์ บารมีในขั้นตน้
กระท าด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมี เม่ือจิตด ารงบารมีมีขั้นกลางได ้เรียกว่า  พระอุปบารมี
และเม่ือจิตด ารงบารมีข้ึนถึงท่ีสุดเลย เรียกวา่ พระปรมตัถบารมี หรือบารมี 30 ทศั หรือมีศพัทเ์รียก
อีกอยา่งหน่ึงวา่ พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถว้น ซ่ึงเป็นธรรมพิเศษหมวดหน่ึงมี
ช่ือวา่ พุทธกรณธรรมเป็นธรรมพิเศษท่ีกระท าให้ไดเ้ป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้            พระ
โพธิสัตวท่ี์ตอ้งการจะเป็นพระพุทธเจา้ตอ้งบ าเพญ็ธรรมหมวดน้ีหรือมีช่ือหน่ึงเรียกวา่           โพธิปริ
ปาจนธรรม คือ ธรรมส าหรับพระพุทธภูมิหรือชาวพุทธเราทัว่ไปเรียกวา่ พระบารมี หมายถึง ธรรม
ท่ีน าไปใหถึ้งฝ่ัง คือ พระนิพพาน 

จากความหมายท่ีอธิบายมาขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงบารมี จึงสรุปไดว้า่ บารมีนั้นเป็นคุณธรรมท่ี
ควรบ าเพ็ญ เพื่อขา้มไปสู่ความหลุดพน้จากโลกียวิสัยเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบติัของ       ผูไ้ด้
บ  าเพญ็ความดีมาโดยตลอดและเป็นระดบัชั้นของภูมิธรรมท่ีมีอยู่ในจิตของบุคคลนั้น ๆ อีกทั้งไดมี้
ส่วนใกลชิ้ดกบัวถีิชีวติของคนไทย อนัจะเห็นไดจ้ากความนิยมในศิลปวฒันธรรมและความคิดเร่ือง
บารมีตั้ งแ ต่สมัย สุโขทัยจนถึงสมัย รัตนโกสินทร์ได้ เ ป็นสองแนวคือ ความคิดในด้าน
พระพุทธศาสนาโดยตรง และอิทธิพลต่อวฒันธรรม ศรัทธาความเช่ือของคนไทย 

หลกัธรรมทศบารมี 10 ประการ 
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มีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัทศบารมีหลกัธรรม 10 ประการ ไวห้ลายท่าน ดงัน้ีค  าว่า ทศ
บารมี หมายถึง การปฏิบติัให้เต็มเม่ือเต็มแลว้ก็ตอ้งเต็มจริง ๆ เป็นอนัวา่ถา้บารมีทั้ง 10 ประการน้ี
เต็มครบถว้นบริบูรณ์ ท่ีเรียกว่า ปรมตัถบารมี ถ้าหากว่าบารมีทั้ง 10 ประการน้ีเป็นปรมตัถบารมี   
(ค าวา่ ปรมตัถบารมี หมายความวา่ มีอารมณ์ทรงสูงอยา่งยิง่ ค  าวา่ อยา่งยิ่งก็หมายความวา่ ไม่เคล่ือน
ไป อารมณ์ท่ีมีอาการตรงกนัขา้มไม่เกิดข้ึนกบัจิตใจของเรา) ถา้ทุกส่ิงทุกอยา่งน้ีครบถว้นบริบูรณ์ 
ทุกท่านก็เป็นพระอริยเจา้ขั้นพระอรหนัตผล 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรพระยาวชิรญาณวโรรส (2539,  260)  อธิบายวา่ ทศบารมี
หลกัธรรม 10 ประการ ไดแ้ก่ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วริิยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2548)  อธิบายสรุปว่า บารมีหรือทศบารมี 10 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ทาน การให้โดยไม่หวงัผล 2) ศีล การรักษาศีลให้เป็นปกติ 3) เนกขมัมะ การถือ
บวช 4) ปัญญา ความรู้ 5) วิริยะ ความเพียร 6) ขนัติ ความอดทนอดกลั้น 7) สัจจ ความตั้งใจจริงเอา
จริง จริงใจ 8) อธิษฐาน ความตั้งใจ มัน่เปล่ียนแปลง 9) เมตตา ความรักดว้ยความปราณี 10) อุเบกขา 
ความวางเฉย ไว ้ ดงัน้ี 

1. ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หรือีกความหมายหน่ึงคือ 
วตัถุท่ีพึงให้ ทาน ท่ีแปลวา่ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หมายถึง การให้ทานดว้ย
จิตใจท่ีดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นท่ีท าให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นตน้ บา้งมุ่งเพื่อ
สงเคราะห์ เช่น ท่ีใหแ้ก่คนตกทุกขไ์ดย้าก ให้แก่คนทัว่ไปดว้ยความกรุณาสงสารบา้งมี 2   แบบ คือ 
อามิสทาน คือ การให้วตัถุส่ิงของและธรรมทานคือ การให้ธรรม ทาน ท่ีแปลว่า วตัถุท่ีพึงให ้             
ย่อมาจาก ทานวตัถุ หมายถึง ส่ิงของส าหรับให้ส าหรับเสียสละให้ผูอ่ื้น ได้แก่ ส่ิงของท่ีถวาย            
พระ ส่ิงของท่ีควรน าไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผูมี้พระคุณ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ 
เรียกวา่ ไทยทานบา้ง ไทยธรรมบา้ง มี 10 อย่าง ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลยั
และดอกไม ้ของหอม (ธูปเทียน) เคร่ืองลูบไล ้(สบู่ เป็นตน้) ท่ีนอน ท่ีอยูอ่าศยั และประทีป (ไฟหรือ
ไฟฟ้า) การให้ทานวตัถุ 10 อย่างน้ีมีผลอานิสงส์มากเพราะเป็นส่ิงท่ีให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มี
โทษ ไม่มีพิษภยัแก่ผูรั้บ การเลือกของท่ีจะให้บณัฑิตสรรเสริญดว้ยจิตใจท่ีดีงาม ทานเป็นบุญอยา่ง
หน่ึงเรียกวา่ ทานมยั คือ บุญท่ีเกิดจากการให้เป็นสังคหวตัถุคือ เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจกนัไวไ้ด้
และเป็นบ่อเกิดแห่งบารมีท่ีเรียกวา่ ทานบารมี 

2.  ศีล แปลไดห้ลายความหมาย ซ่ึงในอรรถกถา นิยมให้ความหมายวา่ สีลนะ แลว้ให้ค  า
จ  ากดัความไว ้2 ประการ คือ 

 2.1  สมาทาน  การส ารวมกาย วาจาไวเ้รียบร้อยดี 
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 2.2 อุปธารณ  รองรับการท าบุญชั้นสูงกว่าศีลข้ึนไป ได้แก่ รองรับการรักษาธุดงค ์
การเจริญสมาธิ การเจริญวปัิสสนา 

กล่าวโดยสรุป ศีล  หมายถึง ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจา
ให้เรียบร้อย ขอ้ปฏิบติัส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้ งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินยั ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ ขอ้ปฏิบติัในการเวน้จากความชัว่ ขอ้ปฏิบติัใน
การฝึกหดักายวาจาใหดี้ยิง่ข้ึน ความสุจริตทางกาย วาจา และอาชีพ และยงัมกัใชเ้ป็นค าเรียกอยา่งง่าย 
ส าหรับค าวา่ อธิศีลสิกขา ศีลเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังทั้งปวงและปกป้องตวัเองจากความเส่ือมทั้งหลาย
และพน้จากกรรมชัว่ท่ีจะกลบัมาสนองกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัในศีล อานิสงส์ของการรักษาศีลแต่ละชั้น
ยอ่มแตกต่างกนัไปอานิสงส์จากการักษาศีล คือ ท าให้กาย วาจา ใจ สงบ ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ื้น ท าใหส้ามารถท่ีจะท าใหจิ้ตสงบไดง่้ายในการท าสมาธิ 

3.  เนกขมัมะ แปลว่า การออก การออกบวช ความไม่มีกามกิเลส ใช้ค  าว่า เนกขมัก็มี 
เนกขมัมะ หมายถึง การละเหยา้เรือนออกไปบวชเป็นพระเป็นนกับวช การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิต
อนับริสุทธ์ิเป็นการปลดเปล้ืองตนจากโลกียวสิัยไปบ าเพญ็เพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตณัหา 
ปกติใช้เรียกการออกบวชของนักบวชทุกประเภทและใช้ได้ทั้ งชายและหญิง เนกขัมมะใน 
พระพุทธศาสนาจดัเป็นบารมีอยา่งหน่ึงเรียกวา่ เนกขมัมะบารมี คือ บารมีท่ีเกิดจากการออกบวช 

4.  ปัญญา แปลวา่ ความรู้ทัว่ คือ รู้ทัว่ถึงเหตุถึงผล รู้อยา่งชดัเจน รู้เร่ืองบาปบุญคุณโทษ รู้
ส่ิงท่ีควรท าควรเวน้ เป็นตน้ เป็นธรรมท่ีคอยก ากบัศรัทธา เพื่อให้เช่ือประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้
หลงเช่ืออยา่งงมงาย ปัญญาเกิดข้ึนได ้3 ทาง คือ 

 4.1  โดยการสดบัตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตามยปัญญา) 
 4.2  โดยการคิดคน้ การตรึกตรอง (จินฺตามยปัญญา) 
 4.3  โดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) ปัญญาท่ีเป็นระดับ 

อธิปัญญา คือ ปัญญาอย่างสูง จัดเป็นสิกขาข้อหน่ึงในสิกขา 3 หรือไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา                
อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 

5.  วิริยะ แปลวา่ ความเพียร ความพยายาม ความกลา้ท่ีจะลงมือท า ภาวะของผูก้ลา้เป็น
แนวทางใหด้ าเนินไปสู่ความส าเร็จตามประสงค ์หมายถึง การลงมือปฏิบติัลงมือท างานท่ีตนชอบท่ี
ตนรัก ท าด้วยความพากเพียรพยายาม ท าด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน หากมีอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ก็เพียรจ ากดัปัดเป่าไปให้หมดส้ินไป
โดยไม่ยอ่ทอ้ ไม่ส้ินหวงั เดินหนา้เร่ือยไปจนกวา่จะบรรลุเป้าหมายคือ ความส าเร็จ วิริยะเป็นเหตุให้
กลา้ลงมือท างานและกลา้เผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ขณะท างาน ตรงกนัขา้มหากขาดความเพียร
พยายามเสียแล้วก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า คนจะล่วงทุกข์ได้ก็
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เพราะความเพียร วิริยารัมภะ หมายถึง การปรารถความเพียร คือ ลงมือท าความเพียรอยา่งเขม้แข็ง
เด็ดเด่ียว วิริยารัมภกถาเป็นถอ้ยค าท่ีชกัน าไปให้ปรารภความเพียร (ขอ้ 5 ในกถาวตัถุ 10) วิริยะใน
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนารวมอยูใ่นหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายหมวด เช่น  

 5.1  อิทธิบาท4  (ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา) อนัเป็นคุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
แห่งผลท่ีมุ่งหมาย 

 5.2  พละ5 (สัทธา  วริิยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา)  คือ  ธรรมอนัเป็นก าลงั 
 5.3  โพชฌงค7์  (สติ  ธมัมวจิยะ  วริิยะ  ปิติ  ปัสสัทธิ  สมาธิ  อุเบกขา)  อนัเป็นธรรม

ท่ีเป็นองคแ์ห่งการตรัสรู้ 
 5.4  บารมี10 (ทาน  ศีล  เนกขมัมะ  ปัญญา  วิริยะ  ขนัติ  สัจจะ  อธิษฐาน  เมตตา 

อุเบกขา) อนัเป็นปฏิปทาอนัยิง่ยวด คือ ความดีท่ีบ าเพญ็อยา่งพิเศษเพื่อบรรลุซ่ึงจุดหมายอนัสูงสุด 
 ในลกัษณะของเจตสิก (คือ ธรรมชาติท่ีอาศยัจิตเกิด ธรรมชาติท่ีประกอบกบัจิตเป็น

นิตย)์ วิริยเจตสิกเป็นธรรมชาติท่ีอดทนต่อสู้กบัความยากล าบากท่ีเก่ียวกบัการงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายดี
และไม่ดี มีความอดทนต่อสู้กบัความล าบากเป็นลกัษณะมีความอุดหนุนธรรมท่ีเกิดพร้อมกบัตน
ไม่ให้ถอยหลงั เป็นกิจ มีการไม่ทอ้ถอยเป็นผลปรากฏ มีความสลด คือ วงัเวควตัถุ 8 เป็นเหตุใกล้
หรือมีวิริยารัมภวตัถุ 8 เป็นเหตุใกล้ จิตและเจตสิกท่ีเกิดพร้อมกับวิริยเจตสิกน้ี ย่อมมีอุตสาหะ
พากเพียรไม่ทอ้ถอยเพราะอ านาจของวิริยะนัน่เอง ท่ีช่วยอุดหนุนไว ้ส่วนการท่ีวิริยะจะเกิดข้ึนได้
นั้นยอ่มเกิดข้ึนไดเ้พราะอาศยัเหตุท่ีมีสังเวควตัถุ 8 (ชาติทุกข ์ ชราทุกข์ พยาธิทุกข ์(ทุกข์จากความ
ป่วยไข)้ มรณทุกข ์นิรยทุกข ์เปตติทุกข ์อสุรกายทุกข ์ดิรัจฉานทุกข ์(ทุกขจ์ากการเกิดในสภาพท่ีไม่
ดีต่าง ๆ) หรือริยารัมภวตัถุ 8 (วตัถุอนัเป็นอารมณ์ให้เกิดการปรารภความเพียร เช่น การงาน การ
เดินทาง สุขภาพ อาหาร) 

6.  ขนัติ (ภาษาสันกฤต :กษนัติ) หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวไ้ด ้ ไม่วา่จะถูก
กระทบกระทัง่ด้วยส่ิงอนัเป็นท่ีพึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมัน่คงหนักแน่น
เหมือนแผน่ดิน ซ่ึงไม่หว ัน่ไหว ไม่วา่จะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย ของหอม ของสกปรกหรือของ
ดีงามก็ตาม ลกัษณะความอดทนท่ีถูกตอ้ง อดทนถอนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความชัว่ให้ไดอ้ดทนท า
ความดีต่อไป อดทนรักษาใจไวไ้ม่ให้เศร้าหมอง ประเภทของความอดทนแบ่งตามเหตุท่ีมากระทบ
ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

 6.1  อดทนต่อความล าบากตรากตร าเป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ  ดินฟ้า อากาศ 
ความหนาว ความร้อน 

 6.2  อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไขไ้ด้ป่วย ความไม่สบายหาย
ของเราเอง ความปวด ความเม่ือย 
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 6.3  ความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความ
ขดัใจอนัเกิดจากค าพดูท่ีไม่ชอบใจ กิริยามารยาทท่ีไม่งาม 

 6.4 อดทนต่ออ านาจกิเลส เป็นการอดทนต่ออารมณ์อนัน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ 
อดทนต่อส่ิงท่ีเราอยากท าแต่ไม่สมควรท า 

7.  สัจจะ  คือ  ความจริง และจะรักษาสัจจะไดน้ั้นตอ้งพูดจริง ท าจริงและจริงใจ ยิ่งท าให้
เขม้ขน้เท่าใดก็ยิ่งมีบารมีมากเท่านั้น ปัจจุบนัว่ากนัว่า คนท่ีพยายามเขา้ใจความจริง และคนท่ีพูด
ความจริงยงัพอมีอยู่ คนท่ีท าจริงก็ยงัพอหาได้ ส่วนคนท่ีจริงใจนั้นหาได้น้อยเต็มที ทั้งน้ีเพราะ               
สัจบารมีของคนในสังคมบกพร่องไปมากนัน่เอง 

8.  อธิษฐาน (อ่านวา่ อะ-ทิด-ถาน, อะ-ทิด-สะ-ถาน) มีสองความหมายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
ความหมายแรกคือ การตั้งมัน่หรือการตดัสินใจและความหมายท่ีสองคือ การตั้งใจหรือการผูกจิต 
อธิษฐาน แปลว่า การตั้งมัน่ การตดัสินใจ การตั้งความปรารถนา ทัว่ไป หมายถึง การตั้งใจมุ่งผล
อยา่งใดอยา่งหน่ึง การตั้งจิตร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การนึกปรารถนาส่ิงท่ีตอ้งการจาก
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น การตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระ นึกอธิษฐานในใจขอให้เดินทางแคลว้คลาด             
เป็นตน้ 

9.  เมตตา  ในพระพุทธศาสนา เมตตา เป็นหน่ึงในพรหมวิหารธรรมหรือ พรหมวิหาร 4 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยเป็นปัจจยัให้เกิดพรหมวิหารอ่ืน ลกัษณะ
ของเมตตาในวสุิทธิมรรค สมาธินิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลกัษณะของเมตตาพรหมวิหารไว้
ว่า เมตตามีอาการประพฤติเก้ือกูลเป็นลกัษณะ มีการน้อมน าเขา้ไปเก้ือกูลประโยชน์ มีการบ าบดั
ความอาฆาตเป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการท่ีปรากฏ) มีการเห็นเป็นท่ีชอบใจ คือ  ไม่โกรธเคือง ไม่ขุ่น
เคือง ในขณะนั้นเป็นปทฏัฐาน (เหตุใกล)้ มีการเขา้ไปสงบความพยาบาทเป็นสมบติั มีความเสน่หา
เป็นวบิติั ตามอฐัสาลินี อรรถกถา พระธมัมสังคณีปกรณ์ ทุกนิกเขปกถา เหตุโคจฉกะ          พระบาลี
นิทเทสโทสะไดแ้สดงลกัษณะของเมตตาไวว้า่ เมตตามีช่ือวา่ ไมตรี เน่ืองจากเป็นกิริยาท่ีสนิทสนม 
เมตตาเม่ือวา่การเอ็นดูเพราะคอยปกป้องคุม้ครอง เมตตามีช่ือวา่ ความแสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล 
เมตตามีช่ือว่า ความสงสาร เน่ืองจากคอยหวัน่ไหวตามไปดว้ยดงันั้นการท่ีจะแสดงว่ามีเมตตาต่อ
บุคคลใดจึงต้องมีลักษณะดงักล่าว ซ่ึงหากว่าไม่ใช่อาการเหล่าน้ี จิตขณะนั้นอาจเป็นโลภะหรือ
โทสะซ่ึงเป็นอกุศลจิต ไม่ใช่เมตตา 

อานิสงส์ของเมตตาในองัคุตตรนิกาย อฏัฐกนิบาต เมตตาวรรคท่ี 1 เมตตาสูตรและในองั
คุตรนิกาย เอกาทสนิบาต เมตตาสูตร ไดส้รุปอานิสงส์ของเมตตาไวด้งัน้ี ย่อมหลบัเป็นสุขย่อมต่ืน
เป็นสุข ย่อมไม่ฝันร้าย (คือ อกุศลทั้งหลาย) ย่อมเป็นท่ีรักแห่งมนุษยท์ั้งหลาย ย่อมเป็นท่ีรักแห่ง
อมนุษยท์ั้งหลาย เทวดาย่อมรักษา ไฟ ยาพิษ หรือศาสตราย่อมไม่กล ้ ากราย จิตย่อมตั้งมัน่โดยเร็ว            
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สีหนา้ยอ่มผอ่งใสเป็นผูไ้ม่หลงท ากาละเม่ือไม่แทงตลอดคุณท่ียิ่งยอดข้ึนไป (เป็นพระอรหนัต)์ ยอ่ม
เขา้ถึงพรหมโลก 

การแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาโดยทัว่ไปจะกล่าวว่าขอสัตวท์ั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผูมี้
เวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีทุกข ์รักษาตนให้พน้จากทุกขท์ั้งส้ินเถิด แต่ในขุทกนิกายปฏิสัมภิทา
มรรค ยุคนทัธวรรค เมตตากถาไดแ้สดงไวว้่า เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงดว้ยอาการ 5 
เมตตาเจโตวมุิตติแผไ่ปโดยเจาะจงดว้ยอาการ 7 เมตตาเจโตวิมุตติแผไ่ปสู่ทิศทั้งหลายดว้ยอาการ 10 
ซ่ึงในวสุิทธิมรรคไดแ้สดงไวว้า่ ผูจ้ะแผเ่มตตาดงักล่าวไดต้อ้งบรรลุอปัปนาสมาธิแลว้คือ ไดฌ้านจิต
แลว้ ดงันั้น ตามอรรถกถาในคมัภีร์วิสุทธิมรรค ผูย้งัไม่บรรลุฌานจิตจึงไม่อาจแผเ่มตตาให้สัตวท์ั้ง
ปวงไดแ้ต่สามารถมีเมตตาต่อสัตวห์รือบุคคลได ้

10.  อุเบกขา (ภาษาบาลี : อุเปกขา ภาษาสันสกฤต : อุเปกษา) แปลวา่ ความวางเฉย ความ
วางใจเป็นกลาง อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลาง ๆ โดยไม่เอนเอียงเขา้ขา้งเพราะ
ชอบ เพราะชงั เพราะหลงและเพราะกลวั เช่น ไม่เสียใจเม่ือคนท่ีตนรักถึงความวิบติัหรือไม่ดีใจ เม่ือ
ศตัรูถึงความวิบติั มิใช่วางเฉยแบบไม่แยแสหรือไม่รู้ไม่ช้ีทั้ง ๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือได้ เป็นต้น 
ลักษณะของผูมี้อุเบกขาคือ เป็นคนหนักแน่นมีสติเสมอ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจจนเกินเหตุ เป็นคน
ยติุธรรม ยดึหลกัความเป็นผูใ้หญ่ รักษาความเป็นกลางไวไ้ดม้ัน่คง ไม่เอนเอียงเขา้ขา้ง ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยเหตุผลถูกตอ้งคลองธรรมและเป็นผูว้างเฉยไดเ้ม่ือไม่อาจประพฤติเมตตา กรุณา หรือมุทิตาได ้

จากการท่ีไดก้ล่าวถึงหลกัธรรม 10 ประการ พอสรุปไดว้า่ บารมีนั้นหมายถึง การกระท า
ใหเ้ตม็ ใหบ้ริบูรณ์ ใหย้ิง่ข้ึนไปถา้ถือเอาความชดัเจน ก็หมายความวา่ การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งท่านไม่ได้
แสดงไวถึ้งธรรมส่วนชัว่ ท่ีตรงกนัขา้มแต่เม่ือพิจารณาดูน่าจะเห็นวา่ตรงกนัขา้มกบัส่วนท่ีชัว่ คนท า
ดีท่ีเรียกวา่ เป็นบุญ เป็นกุศล ผลท่ีดีก็ปรากฏเกิดข้ึนตามเหตุ เม่ือส่งผลแลว้ก็หมดไปแต่ความคุน้เคย
ในการท าดีหรือคุน้เคยในทางบุญทางกุศลยงัมีอยู่ไม่สูญหายไปตาม น่ีเป็นชนิดบารมีและได้จดั
บารมีเป็น 3 ชั้นคือ  

1)  บารมี เป็นบารมีในขั้นเต็ม ท่านผูน้ี้จะเก่งเฉพาะทานกบัศีล แต่การรักษาศีล
ของบารมีขั้นตน้จะไม่ถึงศีล 8 และจะยงัไม่พร้อมในการเจริญพระกรรมฐาน ก าลงัใจไม่พอ อาจจะ
ไม่วา่งพอหรือเวลาไม่มี 

2)  อุปบารมี เป็นบารมีขั้นกลางพร้อมท่ีทรงฌานโลกีย ์ท่านพวกน้ีจะพอใจ            
การเจริญพระกรรมฐาน และทรงฌานแต่ไม่ถึงขั้นวิปัสสนา ยงัไม่พร้อมท่ีจะไปและไม่พร้อมท่ีจะ
ยนิดี เร่ือง พระนิพพานพร้อมอยูแ่ค่ฌานสมาบติั 

3)  ปรมตัถบารมี ในอนัดบัแรกอาจจะยงัไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองนิพพาน            
พอสัมผสัวปัิสสนาฌาณขั้นเล็กนอ้ย อาศยับารมีเก่าก็มีความตอ้งการพระนิพพานจะไปไดห้รือไม่ได้
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ในชาติน้ีนั้นไม่ส าคญั เพราะการหวงันิพพานจริง ๆ ต้องหวงักันหลายชาติจนกว่าบารมีท่ีเป็น
ปรมตัถบารมีจะสมบูรณ์แบบ และเม่ือบ าเพญ็ทั้ง 10 บารมีครบ 3 ขั้นน้ีเรียกวา่ สมตึสบารมี หรือสม
ติงสบารมี แปลวา่ บารมี 30 ถว้น ทศบารมี เพราะฉะนั้นทศบารมีจึงเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัใน การ
ด าเนินตามวิถีชีวิตให้ถูกตามครรลองของความถูกตอ้งดีงาม ถา้บารมีส่งอุดหนุนก็ย่อมท าให้ การ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมทศบารมีนั้นไปในทางท่ีดีได ้

สรุปได้ว่า ทศชาติชาดกเป็นเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าตอนเสวยพระชาติเป็นพระ
โพธิสัตว ์ 10 ชาติก่อนจะตรัสรู้ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละชาติทรงบ าเพญ็  “ทศบารมี”
คือ ทานบารมี จิตพร้อมในการให้ทานเป็นปกติ ศีลบารมี จิตพร้อมในการทรงศีลเป็นปกติ เนกขมั
มะบารมี จิตพร้อมในการถือบวชเป็นปกติ ในท่ีน้ีหมายถึงบวชใจ ปัญญาบารมีจิตพร้อมท่ีจะใช้
ปัญญาเป็นเคร่ืองประหารอุปาทานใหพ้งัพินาศไป วริิยะบารมี มีความเพียรในทุกขณะ ควบคุมใจไว้
เสมอ ขนัติบารมี มีความอดทน อดกลั้นต่อส่ิงอนัเป็นปฏิปักษ ์ สัจจะบารมี ทรงตวัไวว้า่เราจะท าจริง
ทุกอย่างในด้านของการท าความดี ไม่มีค  าไม่จริงส าหรับใจเรา อธิษฐานบารมี ตั้ งใจไวใ้ห้ตรง
โดยเฉพาะ เมตตาบารมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศตัรูกบัใคร มีความรักตนเสมอดว้ยบุคคลอ่ืน  
อุเบกขาบารมีการวางเฉยในกาย เม่ือมนัไม่ทรงตวั 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

เน่ืองจากงานวิจัยเก่ียวกับว ัจนภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยย ังมีผู ้ท่ีสนใจศึกษา                    
ไม่มาก ผูว้จิยัจึงรวบรวมงานจากบทความและงานวจิยัท่ีใกลเ้คียงเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน การ
วจิยัเร่ืองวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ืองพระอภยัมณี ดงัน้ี 

เสน่ห์  ทนัอินทรอาจ (2552, 34) ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเร่ืองทา้วค าสอน พบว่า 
วรรณกรรมเร่ืองทา้วค าสอนมีลกัษณะเป็นชาดกนอกนิบาตมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน าค าสั่งสอน
บุคคลทัว่ไปใหป้ฏิบติัตามจารีตประเพณีและศีลธรรม และเพื่อให้ความบนัเทิง ลกัษณะค าประพนัธ์
เป็นโคลงสารท่ีใชอ้กัษรไทยภาคกลางและอกัษรธรรมอีสาน ดา้นเน้ือหาแก่นเร่ืองไดเ้สนอหลกัใน
การครองเรือน (ฆราวาสธรรม 4) สอนให้มีความกตญัญูกตเวที ยึดมัน่ในจารีตประเพณี ให้ทาน 
รักษาศีล ในดา้นวรรณศิลป์มีการใชถ้อ้ยค าอยา่งมีศิลปะ ใชส้ านวนโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
ท่ีท าใหเ้กิดจินตภาพ ภาษาสละสลวยและมีความหมายลึกซ้ึง 

สริยกานต ์ ยีเ่ก็งเอ่ียม และอาทิตย ์ดรุนยัธร (2553, 55)  ศึกษาวรรณกรรมค าสอนท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากรามเกียรต์ิ พบวา่ รามเกียรต์ิมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการอบรมสั่งสอนบุคคล 3 กลุ่ม คือ เร่ือง 
ทศรถสอนพระรามเป็นการสอนราชวติัปฏิบติัของพระมหากษตัริย ์เร่ืองพาลีสอนนอ้งและทศกณัฑ์
สอนนอ้ง เป็นการสอนวตัรปฏิบติัของขา้ราชการ และพิเภกสอนเบญจกาย เป็นการสอนวตัรปฏิบติั



53 

 

ของสตรี โดยโอกาสในการสอนพบว่ามีการเลือกโอกาสท่ีส าคญัต่อความรู้สึกของตวัละครอยู่ 3 
ลกัษณะคือ เม่ือตวัละครผูส้อนตาย ไดแ้ก่ เร่ืองพาลีสอนน้องและทศกณัฑ์สอนน้อง เม่ือตวัละคร
ผูส้อนตอ้งพลดัพราก ไดแ้ก่เร่ืองพิเภกสอนเบญจกาย และเม่ือตวัละครผูส้อนจะมอบหมายภาระงาน
ท่ียิง่ใหญ่ ไดแ้ก่เร่ืองทศรถสอนพระราม 

ในวรรณกรรมสอนสตรีมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัวรรณคดีค าสอน เร่ือง มิติหญิงชายใน
วรรณกรรมสอนสตรีของ กาญจนา วชิญาปกรณ์ (2554, 1-20) พบวา่ กลไกของสังคมไทยโดยศึกษา
จากวรรณกรรมเร่ือง สุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ พระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และสุภาษิตสอนหญิง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เห็นไดว้า่สังคมไทยในสมยันั้นเป็นสังคมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่ 
ดงันั้นชายจึงมีอ านาจในการจดัระเบียบของสังคม โดยก าหนดบทบาทความเป็นชายและความเป็น
หญิงท่ีสังคมคาดหวงัเช่น ตอ้งอุดมดว้ยภูมิปัญญา กิริยาวาจาตอ้งงดงาม ในสุภาษิตสอนหญิงของ
สุนทรภู่กล่าวถึงความเป็นหญิงท่ีสังคมเห็นวา่เหมาะสมวา่ตอ้งกอปรดว้ยจริตกิริยาและวาจาท่ีงดงาม 

ในปีเดียวกนั ปัทมา เอ้ือรักษ์โอฬาร (2554, 66) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างค าสอน เร่ือง กฎแห่งกรรมตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนากบัค าสอนเร่ืองกฎแห่ง
กรรมของพระธรรมสิงหบุราจารย ์ (จรัญจิตธมฺโม) วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่าพระธรรม
สิงหบุรา  (จรัญจิตธมฺโม) ไดใ้ห้ความหมายกรรมวา่ กรรมท่ีแทมี้เกณฑ์ 2 ประการ คือ ผูท้  ามีเจตนา 
และการกระท านั้นจะตอ้งให้ผลเป็นบุญหรือเป็นบาป กรรมใดท่ีท าลงไปจะเป็นกรรมดี หรือกรรม
ชัว่ก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทนเสมอ การสวดมนต์ การแผ่เมตตาการหมัน่ขออโหสิกรรมการเจริญ
กรรมฐานจะท าให้วิบากกรรมนั้นน้อยลงไป การแกก้รรมในปัจจุบนัโดยการก าหนดลงท่ีปัจจุบนั 
ส่วนการแกก้รรมในอดีต โดยการสร้างความดีเพื่อใช้หน้ีกรรมเก่า ดว้ยการท าทาน รักษาศีล และ
ภาวนา พระธรรมสิงหบุราจารย ์(จรัญจิตธมฺโม) ไดน้ าเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงของท่านเอง
และผูอ่ื้นในเร่ืองผลของกรรม มาแสดงเพื่อเป็นการสอนและเป็นอุทาหรณ์ให้แก่บุคคลทัว่ไป 
เพื่อใหเ้กรงกลวัต่อบาปหนัมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเอง 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะค าสอนและการก าหนดมิติหญิงชายจากบทบาทหนา้ท่ีในวรรณกรรม
ทั้งสามเร่ืองแสดงอยา่งชดัเจนวา่ชายหญิงมีอ านาจในการจดัระเบียบสังคม เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการ
จดัระเบียบของสังคม ใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวยงัคงมีมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
แมส้ังคมไทยจะเปล่ียนแปลงและยอมรับการผสมผสานมิติหญิงชายมากกว่าเดิม แต่ก็ยงัมีลกัษณะ
ของชายเป็นใหญ่อยูด่งัจะเห็นไดจ้ากบทบาทผูน้ าครอบครัว ผูน้ าทางการเมืองทั้งในระดบัประเทศ
และในระดบัภูมิภาคนั้น ยงัใหค้วามส าคญัแก่ชายอยู ่



 

 

 
 

บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 
รูปแบบกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยั
มณี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีวิจยัเอกสารผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ไดแ้ก่ หนงัสือพระอภยัมณี
ของสุนทรภู่ ภู่ ฉบับกรมศิลปากร จากส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จ  าหน่าย พ.ศ. 2544  
งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอผลการวิจัย  ในลักษณะ
พรรณนาวเิคราะห์  
 
แหล่งข้อมูล 

การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการอ่านหนงัสือวรรณคดีไทย 
เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่ จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544  จ  านวน 4  
เล่ม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. แบบบนัทึกวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่                    

จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544 
2. ตารางวิเคราะห์หลกัธรรมและความสอดคลอ้งกบัวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย 

เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่  จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544  
กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
1.  สร้างประเด็นในการวเิคราะห์  
 1.1  เลือกหัวข้อหลักธรรมค าสอน10 ประการท่ีใช้เป็นประเด็นในการวิเคราะห์               

จากแหล่งท่ีมา 8 แห่ง ไดแ้ก่ 
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  1.1.1  ทศบารมีหลกัธรรม10 ประการ ของ สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส  
  1.1.2  บารมีหรือทศบารมี10 ประการ ของ พระธรรมกิตติวงศ ์ (ทองดี  สุรเตโช)   
  1.1.3  ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   
  1.1.4  หลกัธรรมส าคญัของพระพุทธศาสนา ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ  สุวฑฺฒใน) 
  1.1.5  แก่นพุทธศาสน์ ของ พุทธทาสภิกข ุ(พระธรรมโกศาจารย)์ 
  1.1.6  หลกัธรรมและค าสอน  ของ หลวงพอ่ปัญญานนัทภิกข ุ
  1.1.7  หลกัธรรมค าสอน ของ พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี 
  1.1.8  บารมี10 หรือ ทศบารมี ของ พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยตุโต) 
2.  วธีิการสร้างประเด็นในการวเิคราะห์ 
 2.1  แจงความถ่ีของหัวขอ้หลกัธรรมค าสอนจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ โดยการนบัรอย

คะแนนความถ่ี 
 2.2  เลือกประเด็นหัวข้อหลักธรรมค าสอนท่ีเป็นคุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบัติ

ตามล าดบัความถ่ี ก าหนดหวัขอ้ล าดบัท่ี 1 – 10 และหวัขอ้ท่ีมีความถ่ีล าดบัเดียวกนัมีวธีิการเลือกโดย
เลือกหัวข้อท่ีมีขอบเขตของพฤติกรรมท่ีเด่นชัดและเห็นว่ามีความจ าเป็นส าหรับการน ามาพฤติ
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไปในยุคปัจจุบนั ในกรณีท่ีหัวขอ้มีช่ือหรือลกัษณะพฤติกรรมท่ี
ใกลเ้คียงกนัผูว้ิจยัพิจารณาจากขอบเขตความหมายของหัวขอ้เป็นส าคญั ถา้มีขอบเขตใกลเ้คียงกนั 
จะรวมไวเ้ป็นหวัขอ้เดียวกนั 

 2.3  หลงัจากเลือกประเด็นหวัขอ้หลกัธรรมค าสอนแลว้ไดคุ้ณธรรม10 ประการท่ีมี
หัวข้อเป็นทศบารมีท่ีว่าด้วยคุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัเพื่อให้บรรลุซ่ึงจุดมุ่งหมายอนัสูงสุดท่ี         
พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ในพระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ ประกอบดว้ย 

1)  ทานบารมี  
2)  ศีลบารมี  
3)  เนกขมัมบารมี  
4)  ปัญญาบารมี  
5)  วริิยบารมี  
6)  ขนัติบารมี   
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7)  สัจจบารมี  
8)  อธิษฐานบารมี  
9)  เมตตาบารมี   
10)  อุเบกขาบารมี   

 2.4  เม่ือได้ประเด็นในการวิเคราะห์แล้ว น าไปปรึกษาอาจารย์และผูเ้ช่ียวชาญ
ตามล าดบั 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้น าเสนอเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้จึงน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการ
อ่านวิเคราะห์วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ืองพระอภยัมณี ของสุนทรภู่ จากส านักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544 จ  านวน 4 เล่ม แลว้บนัทึกวจันภาษาค าสอนท่ีปรากฏใน
เร่ือง พระอภยัมณี ลงในแบบบนัทึกวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย ตารางวิเคราะห์หลกัธรรม
และความสอดคลอ้งกบัวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหาในหนงัสือวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่จากส านกัพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จ  าหน่าย พ.ศ. 2544 ทั้ง 4 เล่ม โดยพิจารณาการใช้วจันภาษาค าสอนและ
หลกัธรรมค าสอนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย  เร่ือง พระอภยัมณี 

2.  วิเคราะห์เน้ือหาดว้ยการอ่านและจ าแนกเน้ือหาท่ีปรากฏวจันภาษาค าสอนและ
หลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นคุณธรรมท่ีประพฤติปฏิบติัอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรรลุซ่ึงจุดหมายอนัสูงสุด 
10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ในพระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้  เรียกวา่  
ทศบารมี ตามหวัขอ้ทั้ง 10 ประการ 

3.  บนัทึกผลการวิเคราะห์ลงในแบบบันทึกวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง   
พระอภยัมณี ของสุนทรภู่ จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ.2544 และบนัทึกลง
ในตารางวิ เคราะห์หลักธรรมและความสอดคล้องกับว ัจนภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย                    
ซ่ึงประกอบดว้ย 

 3.1 หวัขอ้หลกัธรรม  
 3.2 ตวัช้ีวดั 
 3.3 ขอ้ความในวรรณคดีท่ีปรากฏหลกัธรรม 
 3.4 ค  าอธิบายขอ้ความ 
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 3.5 วจันภาษาค าสอนท่ีปรากฏ 
4.  เม่ือปรากฏคุณธรรมท่ีนอกเหนือจากประเด็นวิเคราะห์ก็สร้างตารางวิเคราะห์เพิ่มเติม

และบนัทึกผลการวิเคราะห์ให้ครบทุกด้าน เพื่อให้ทราบวจันภาษาค าสอนทั้งหมดท่ีปรากฏใน
วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่ จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร พิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 
2544  ทั้ง4 เล่ม 

5. น าผลการวิเคราะห์วจันภาษาค าสอนตามตารางมาพรรณนาวิเคราะห์ ตามสภาพท่ี
ปรากฏโดยอ้างอิงตามเกณฑ์การวิ เคราะห์ท่ียึดถือเป็นแบบพร้อมแทรกความคิดเห็นของ             
ผูว้จิยั 

6. น าผลการวิเคราะห์ตามตารางให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมถูกต้อง              
แลว้ผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1.  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
หมายถึง การแยกกล่าวถึงรายละเอียดวจันภาษาค าสอน หลกัธรรมและความสอดคลอ้งกบัวจันภาษา
ค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี ของสุนทรภู่ จากส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์
จ  าหน่าย พ.ศ. 2544 ทีละประเด็นพร้อมกบัยกตวัอยา่งขอ้ความจากเน้ือหาในในวรรณคดีไทย เร่ือง 
พระอภยัมณี มาประกอบให้เห็นจริงว่ามีวจันภาษาค าสอน หลักธรรมและความสอดคล้องกับ               
วจันภาษาค าสอนนั้น ๆ ปรากฏอยู่จริงและอยู่ในเน้ือหาตอนใดบ้างพร้อมแทรกความคิดเห็น
บางส่วนของผูว้จิยั 

2. น าผลการวเิคราะห์มาเรียบเรียงน าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห์และสรุปเป็นขอ้ ๆ 
3. น าบทวเิคราะห์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 



 

 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ การใช้วจันภาษาค าสอนและหลักธรรมค าสอนใน
วรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 1 - 4 ของสุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร จากส านักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544  ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์การใชว้จันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี 
ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์หลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี 
 

ตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์การใช้วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณ ี 
เล่มท่ี 1 - 4 ของสุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร ส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย 

พ.ศ. 2544 พบการใชว้จันภาษาค าสอน ดงัต่อไปน้ี 
1.การใชว้จันภาษาค าสอนเร่ืองการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม  
2. การใชว้จันภาษาค าสอนเพื่อสอนหรือใหค้วามรู้หรือใหก้ารศึกษา  
3. การใชว้จันภาษาค าสอนเพื่อสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง   
4. การใชว้จันภาษาค าสอนเพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
การใช้วจันภาษาค าสอนเร่ืองการปฏิบัติตนทีเ่หมาะสม  
การใชว้จันภาษาค าสอนเร่ืองการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม หมายถึง การใชภ้าษาท่ีแสดงออก

ในรูปของถอ้ยค าภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพดูหรือภาษาเขียนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะบอกกล่าว 
เร่ืองราว  เหตุการณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นค าสอนให้ผูอ่ื้นได้รับทราบหรือเกิดความเขา้ใจหรือให้
ปฏิบติัตนตามความเหมาะสม 
 
 ตัวอย่าง 

 ศุภสารฉานสนองใบตองอ่อน ซ่ึงวิงวอนว่าไม่ขาดสวาทหวงั 
กข็อบใจไมตรีดีกว่าชัง ไม่ปิดบังบอกวงศ์พงศ์ประยรู 
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อันบุรีรัตนามหาสวรรค์ สารพันโภไคยท้ังไอศูรย์ 
แสนสมบัติสตรีบริบูรณ์ ย่อมเพ่ิมพูนผาสุกทุกเวลา 
ไฉนต้องท่องเท่ียวแสวงคู่ น่าอดสูเสียเดชพระเชษฐา 
ซ่ึงเส่ียงทายหมายมาดสวาทมา มิเมตตาชีวนัจะบรรลัย 
ท้ังร าพันสรรเสริญเห็นเกินนัก ถึงจะรักกมิ็รักจนตัดษัย 
ท่ีข้อนั้นคร้ันจะเช่ือกเ็หลือใจ เขาว่าไว้หวานนักกม็กัรา 
ถ้ารักนักมกัหน่ายคล้ายอิเหนา ต้องจากเยาวยพิุนจินตรา 
แม้นพระองค์ทรงเดชเจตนา จงตรึกตราตรองความตามบุราณ 
เสดจ็กลับกรุงไกรไอศวรรย์ จึงจัดสรรทูตถือหนังสือสาร 
มาทูลองค์ทรงศักด์ิจักรพาล โปรดประทานกจ็ะได้ดังใจจง 
ซ่ึงจะลอบชอบชิตพิสมยั เห็นจะไม่เหมือนจิตคิดประสงค์ 
ทูลแถลงแจ้งความแต่ตามตรง พระโฉมยงอย่าได้อางขนางเอย 

(สุนทรภู่, 2514, 67) 
 

จากบทกลอนน้ีเป็นการแสดงถึง  การใช้วจันภาษาค าสอนในลกัษณะของจดหมายท่ี           
นางเกษราเขียนเพื่อแจง้ให้ศรีสุวรรณทราบว่าตนรับรู้ในความรักท่ีศรีสุวรรณมีให้และบอกให ้      
ศรีสุวรรณรู้ว่า ถา้รักตนจริงก็ตอ้งท าให้ถูกตอ้งตามประเพณี ส่ือให้เห็นถึงการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมตามประเพณี  

แสดงให้เห็นถึง ค าสอนในเร่ืองของความรักท่ีควรท าให้ถูกต้องตามราชประเพณี         
โดยให้กลบัไปบา้นเมืองแลว้จดัทูตให้ถือสารมาสู่ขอกบัพ่อแม่ให้ถูกตอ้งตามครรลองครองธรรม   
พอ่แม่ก็คงไม่ขดัขอ้ง แต่ถา้จะลกัลอบรักกนัโดยไม่ถูกตอ้งตนก็ไม่ยอม 
 

ตัวอย่าง 
 “ในสาราว่าพระองค์ทรงสวสัด์ิ ขอเส่ียงสัตย์ศุภลักษณ์เป็นอักษร 
ให้ดวงเนตรเกษราพะงางอน ด้วยอาวรณ์หวงัสวาทไม่ขาดวนั 
เม่ืออยู่สวนครวญถึงคะนึงน้อง แม้นจะรองชลนากก็ว่าขนั 
คราวสะเดาะเคราะห์พบประสบกัน กับเม่ือวนัสงครามเป็นสามคร้ัง 
คร้ันกลับทัพลับนุชสุดสวาท ใจจะขาดคิดหมายไม่วายหวงั 
ถึงอยู่นอกแต่น า้ใจอยู่ในวงั จะนอนนั่งในอารมณ์ให้กรมกรอม 
โอ้อนาถวาสนาพ่ีหาไม่ จึงมิได้ชิดเชื้อแม่เนือ้หอม 
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เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วงงอม เท่ียวไต่ตอมเตม็อยู่ไม่รู้รส 
พ่ีรักเจ้าเอาชีวาเข้ามาแลก ช่วยรบแขกแตกทัพกลับไปหมด 
มาอยู่วงัตั้งเดือนดูเหมือนมด ละลายอดสูใจกระไรเลย 
เม่ือเสร็จศึกนึกจะสมอารมณ์มาด พระบิตุราชรู้แจ้งจึงแกล้งเฉย 
ชะรอยเคราะห์เพราะบุญไม่คุ้นเคย ขอลาเลยล่วงสวรรค์ครรค์ไล 
จะขึน้อยู่ สู้โศกกสุ็ดปล า้ ในทรวงช า้เช่นเขาเชือดให้เลือดไหล 
เหลือก าลังจะประทังฤทัยไป พ่ีจ าไกลกลอยสวาทในชาตินี ้
เม่ือชาติหน้าอย่าให้แคล้วกับแก้วเนตร ให้กอดเกษราชมประสมศรี 
เป็นมนุษย์ครุฑาวาสุกรี ขอให้พ่ีพิศวาสทุกชาติเอย” 

(สุนทรภู่, 2514, 104) 
 

จากบทกลอนน้ีเป็นการแสดงถึง ศรีสุวรรณรับอาสาท้าวทศวงศ์ท าสงครามกับท้าว 
อุเทนราชและไดรั้บชยัชนะ ทา้วทศวงศ์พระราชทานรางวลัเป็นบ าเหน็จให้ไปครองเมืองลูกหลวง
พร้อมเคร่ืองประดบัอิศริยยศแต่ศรีสุวรรณกลบัถวายคืน และบอกวา่ไม่ปรารถนาทรัพยส์มบติัและ
ลาภยศ ใด ๆ ทั้งส้ินนอกจากรับใช้เบ้ืองยุคลบาทเสมือนลูกรับใช้บิดา ซ่ึงท าให้ทา้วทศวงศ์ทราบ
ความต้องการท่ีแทจ้ริงของศรีสุวรรณว่าต้องการธิดาของทา้วทศวงศ์ คร้ันจะยกให้ก็กลวัจะไม่
สมศกัด์ิศรีเพราะศรีสุวรรณเป็นเพียงชั้นไพร่มิไดเ้ป็นเช้ือสายกษตัริย ์เน่ืองจากยงัไม่ทราบความจริง
แต่ถา้บอกความจริงว่าไม่ยกให้ก็กลวัศรีสุวรรณจะไปจากเมืองจึงบ่ายเบ่ียงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ 
จนเวลาล่วงเลยไปประมาณสิบห้าวนัทา้วทศวงศ์ก็ไม่มีทีท่าจะจดัการอย่างไรกบัเร่ืองน้ี จึงท าให ้            
ศรีสุวรรณร้อนรุ่มกลุม้ใจดว้ยรักหนกัอกจึงคิดท่ีจะพาเกษราหนีแต่สามพราหมณ์ทดัทานเอาไวแ้ละ
แนะน าใหเ้ขียนจดหมายไปออดออ้นแจง้ความในใจแก่เกษราเพื่อดูท่าที   

ช้ีให้เห็นถึงค าสอนในเร่ืองของความรักดังค ากล่าวของพระพุทธเจ้าท่ีว่า “ท่ีใดมีรัก           
ท่ีนัน่มีทุกข”์ มีความรักท่ีไหนย่อมมีความทุกข์ท่ีนัน่ มีรักร้อยก็มีทุกขร้์อย มีรักหน่ึงก็มีความทุกข์
หน่ึง ไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกข์เลย” เพราะความรักอยู่ในกฎของไตรลกัษณ์ (อนิจจงั ทุกขงั อนัตตา)              
แต่ผูท่ี้มีความรักจะมองไม่เห็นกฎของความจริงท่ีวา่ทุกส่ิงทุกอย่างในโลกลว้นไม่เท่ียงแทแ้น่นอน
ไม่ควรไปยดึติด ลว้นเป็นอนิจจงั ทุกส่ิงท่ีเรายดึติดลว้นเป็นส่ิงท่ีใหค้วามทุกขก์บัเราทั้งส้ิน 
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การใช้วจันภาษาค าสอนเพือ่สอนหรือให้ความรู้หรือให้การศึกษา  
การใชว้จันภาษาค าสอนเพื่อสอนหรือใหค้วามรู้หรือใหก้ารศึกษา หมายถึง การใชภ้าษาท่ี

แสดงออกในรูปของถอ้ยค าภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพดูหรือภาษาเขียนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะ
สอนวชิาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นค าสอนใหผู้อ่ื้นไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม 

 
ตัวอย่าง 
 “จึงฉีกเส้ือเครือปักชักกระดาษ เป็นลายลักษณ์ศักราชชาติสิงหล 
ว่าถึงยคุทุกภาษาจะมาปน ด้วยตั้งต้นแต่ลูกสาวเจ้าลังกา 
พระอภัยอย่าได้หมายท าร้ายเขา จะสูญเผ่าพงศ์ชาติพระศาสนา 
เป็นคู่สร้างนวลละเวงวณัฬามา ถึงไตรดายคุแล้วไม่แคล้วกัน 
แม้บาทหลวงล่วงรู้จะขู่ถาม อย่าบอกความว่าจะฆ่าให้อาสัญ 
ผู้มีบุญขุ่นหมองช่วยป้องกัน จะสืบพันธ์ุพงศ์กษัตริย์สวสัดี 
เม่ือแม่เลีย้งได้ผวัตัวเป็นลูก จงพันผกูพ่ึงพาเป็นราศี 
ตามวิสัยในจังหวดัปัฐพี อย่าถือผีพวกฝร่ังเมืองลังกา” 

(สุนทรภู่, 2514, 611) 
 

บทกลอนดงักล่าว มีเน้ือหาเพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษาโดยผูท้รงศีลท่ีเคร่งครัดในศีลธรรม 
ได้สอนศิษย์ทั้ งสองคือ นางยุพาผกาและสุลาลีวนัให้ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีแก่
บา้นเมืองสืบต่อไป 

เน้ือความ นางละเวงวณัฬาไดห้นีขา้ศึกไปอยู่หมู่บา้นกลางป่า มีชาวบา้นและผูท้รงศีล
ช่วยเหลือก่อนท่ีจะกลบัวงัไดข้อนางยุพาผกาและสุลาลีวนัไปเป็นลูก ผูท้รงศีลก็ยกให้ไปอยูก่บันาง
ละเวงวณัฬา ก่อนไปผูท้รงศีลไดบ้อกลูกศิษยท์ั้งสองคือ นางยุพาผกาและสุลาลีวนัว่า ขณะน้ีผูค้น
ต่างชาติต่างภาษาไดม้าปะปนเน่ืองจากพระอภยัมณีเป็นคู่สร้างกนัมากบันางละเวงวณัฬา ดงันั้นอยา่
ท าร้ายพระอภยัมณี เพราะยงัจะไดพ้ึ่งพาพระอภยัมณีในภายภาคหนา้อยู ่ถึงแมว้่าฝ่ายพระสังฆราช
บาทหลวงถามความก็อยา่บอกเป็นอนัขาด 

ค าสอน กล่าวถึงแนวทางการแกปั้ญหาเม่ือถึงคราวคบัขนั สอนการด าเนินการในอนาคต
ใหป้ฏิบติัท่ีถูกตอ้งเพื่อใหเ้กิดผลดีแก่บา้นเมืองสืบต่อไป 

การใช้ภาษาง่าย ๆ เป็นธรรมดา เขา้ใจง่ายไม่มีการเล่นค ามากนกัเพราะตอ้งการสอนให้
ปฏิบติัตาม 
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ตัวอย่าง 
 “พนักงานอ่านว่าข้าพระบาท ท้ังสองราชธิดามารศรี 
ตั้งอยู่เขาเจ้าประจัญกันไพรี เห็นได้ทีข้าศึกนึกทะนง 
จึงใช้ให้ย่องตอดลอดไปจับ ได้นายทัพสามพราหมณ์ตามประสงค์ 
ยงัพ่ีน้องสองกษัตริย์ขตัติย์วงศ์ จะจับส่งมาให้เสร็จส าเร็จการ 
แต่โอรสพระอภัยมิได้หลับ กลับล้อมจับย่องตอดยอดทหาร 
มีฤทธ์ิเดชเวชมนตร์แล้วทนทาน ย่องตอดต้านทานตีต้องหนีมนต์ 
จึงออกรบพบทัพรับปะทะ รบชนะสงครามถึงสามหน 
ต้องถอยทัพกลับมารักษาด่าน ประจ าการเกณฑ์ตรวจกันกวดขนั 
ข้าศึกล้อมอ้อมเขาเจ้าประจัญ ยงัผ่อนผนัคิดอ่านการสงคราม” 

(สุนทรภู่, 2514, 604) 
 

บทกลอนดังกล่าว มีความต้องการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวเก่ียวกับการท า              
ศึกสงครามคือ ก่อนท่ีจะท าศึกให้ดูท่าทีขา้ศึกก่อนโดยเหตุการณ์น้ียุพาผกาและสุลาลีวนัไดใ้ห้เจา้
ยอ่งตอดไปจบันายทพัของฝ่ายผลึกมาเพื่อท่ีจะไดล้ดก าลงัในการต่อสู้ไดส้ามพราหมณ์มา และสอน
ใหไ้ดรู้้วา่การท าศึกทุกคร้ังจะตอ้งคิดหาวธีิการในการออกสู้รบกบัขา้ศึกทุกคร้ังเพื่อชยัชนะ 

เน้ือความของบทกลอนน้ีได้กล่าวถึง ยุพาผกาและสุลาลีวนัเป็นบุตรบุญธรรมของนาง
ละเวงวณัฬาได้รับมอบหมายให้ไปรบกบัฝ่ายของสินสมุทร โดยไดต้ั้งทพัอยู่ท่ีเขาประจญั ดูท่าที
ขา้ศึกแล้วให้เจา้ย่องตอดไปจบันายทพัของฝ่ายผลึกมา โดยได้จบัสามพราหมณ์มา สินสมุทรไม่
สามารถจบัมาไดเ้พราะมีเวทมนตแ์ก่กลา้ย่องตอดไม่สามารถตา้นทานได ้ทั้งยุพาผกาและสุลาลีวนั
ไดช่้วยกนัออกรบจนไดรั้บชยัชนะ แต่ต่อมาเกิดลมพายุสลาตนัท าให้ล่าทพัมาตั้งอยู่ในด่านเขาเจา้
ประจญั และถูกทพัของสินสมุทรเขา้ลอ้มด่านท่ีตั้งทพัเอาไวทุ้กดา้น จึงจ าเป็นตอ้งคิดหาวิธีการใน
การออกรบสู้กบัขา้ศึก      

ค าสอน ในเร่ืองของการท างานดว้ยความละเอียดรอบคอบคิดวางแผนการท างานก่อนทุก
คร้ัง เป็นคุณสมบติัท่ีน่าพึงปรารถนาและไม่ใช่เร่ืองพรสวรรค์แต่เป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนให้มี              
ข้ึนได ้

การใช้ค  าได้กระชับกะทดัรัด ส่ือความได้ชดัเจนและได้ใจความ มีการใช้ค  าสัมผสัใน
วรรคไดอ้ยา่งไพเราะ โดยจะมีทั้งสัมผสัอกัษรและสัมผสัสระหลายคู่ในวรรคเดียวกนั ดงับทกลอน
ท่ีวา่ 
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“มีฤทธ์ิเดชเวชมนตร์แล้วทนทาน ย่องตอดต้านทานตีต้องหนีมนต์” 
(สุนทรภู่, 2514, 604) 
 

ตัวอย่าง 
 “ในสาราว่าพระองค์ด ารงราชย์ บรมบาทบังอรอัปสรสวรรค์ 
ทรงพระนามตามยศทศธรรม์ ละเวงวณัฬาลบภพไตร 
บ ารุงราษฎร์ศาสนาให้ผาสุก ประเทศทุกภาษาได้อาศัย 
แต่รบรับกับองค์พระอภัย สงสารไพร่พลตายเสียก่ายกอง 
เหมือนโจรไพรไม่มีอิศริยยศ จะปรากฏความช่ัวให้มวัหมอง 
คิดจะขอต่อตีกันพ่ีน้อง สองต่อสองสงครามตามโบราณ 
เราเพล่ียงพล า้ลังกาอาณาเขต เป็นของเชษฐาส้ินท้ังถ่ินฐาน 
เราชนะจะเอาสัตย์ปัฏิญาณ แล้วปล่อยไปไม่สังหารผลาญชีวา 
ถึงวอดวายภายหลังได้สรรเสริญ จะอยู่เกินกัปกัลป์ชันษา 
แม้ไม่สู้ผู้หญิงทิง้ศัสตรา กเ็ลิกทัพกลับไปหานางมาลี” 

(สุนทรภู่, 2514, 606) 
 

บทกลอนดงักล่าว มีการใช้วจันภาษาในลกัษณะของการให้ความรู้เร่ืองของการท าศึก
สงครามท่ีมีวธีิการในการท าศึกท่ีไม่ใหเ้สียไพร่พล  โดยการใหส้องกษตัริยคื์อ กษตัริยข์องกรุงลงักา
กบัเจา้เมืองผลึกรบกนัเท่านั้น 

เน้ือความน้ีไดก้ล่าวถึง การท าศึกกบัพระอภยัมณีเพื่อตอ้งการมิให้เสียก าลงัไพร่พลไป
มากกว่าน้ีขอให้นางและพระอภยัมณีสู้รบกนัสองต่อสอง ถา้นางละเวงวณัฬาแพก้็จะยอมยกเมือง
ลงักาให ้แต่ถา้พระอภยัมณีแพก้็ขอให้ยกทพักลบัเมืองผลึกกรุงลงกาจะไม่คิดฆ่า แต่ถา้พระอภยัมณี
ไม่กลา้สู้กบัผูห้ญิงก็ขอใหเ้ลิกทพักลบัไปหามเหสีนางสุวรรณมาลี 

ค าสอน ในเร่ืองของการสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นชอบท่ีจะไม่ให้คนอ่ืนไดรั้บ
ความเดือดร้อนไปดว้ยโดยใหม้าสู้รบกนัสองต่อสอง 

การใช้วจันภาษาค าสอนเพือ่สร้างความพอใจหรือให้ความบันเทงิ   
การใชว้จันภาษาค าสอนเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง  หมายถึง การใชภ้าษา

ท่ีแสดงออกในรูปของถอ้ยค าภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีมีความตอ้งการท่ี
จะท าให้เกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากภาษาท่ีส่งออกไปในลกัษณะของค าสอน ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของการพดู การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
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ตัวอย่าง 
 “แล้วทรงสารอ่านลิขิตพินิจน่ิง ว่าน้องหญิงกราบประณตบทศรี 
ซ่ึงทรงศักด์ิรักใครเป็นไมตรี ไม่ต่อตีตามสัตย์ปฏิณาณ 
น้องเห็นจริงส่ิงใดมิได้แหนง แต่กลั่นแกล้งกลัวอายฝ่ายทหาร 
ให้ธิดามาประณตบทมาลย์ ขอประทานโทษาฝ่าธุลี 
ด้วยไหนไหนได้ต้องตัวน้องแล้ว เหมือนฉัตรแก้วเก้าช้ันกั้นเกศี 
ซ่ึงส่ิงใดได้ว่าให้ราคี ขออย่ามีเวราข้างหน้าไป 
ด้วยเป็นหญิงย่ิงยากมาฝากรัก สุดจะชักชายชิดพิสมยั 
จนแสนโศกโรคช า้ระก าใจ จะกลับไปลังการักษากาย 
สไบบางต่างน้องอยู่รองบาท อย่าคิดขาดความรักสมคัรหมาย 
หน่ึงสาราอย่าให้รู้ถึงหูชาย ต้องต้องอายอนุกูลให้สูญความ 
พระเชษฐาอาลัยฉันใดมัง่ จงตรัสส่ังถึงละเวงอย่าเกรงขาม 
ไว้ความลับกับยพุาพะงางาม จะผ่อนตามสารพัดไม่ขดัเอย” 

(สุนทรภู่, 2514, 627)  
 

บทกลอนน้ี นางละเวงวณัฬาก าลงัจะท าศึกกบัฝ่ายของพระอภยัมณีและตอ้งใชก้ลลวงให้
พระอภยัมณีเป่าป่ีใหไ้พร่พลหลบั เพื่อใหพ้ระอภยัมณีหลงใหลในตวันางมากข้ึน จึงบอกรักพระอภยั
มณีและแสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนใหพ้ระอภยัมณีสงสารและพึงพอใจในตวันางมากยิง่ข้ึน ดงันั้น
จึงเป็นการใชว้จันภาษาเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในตน 

เน้ือหากล่าวถึง นางละเวงวณัฬาไดบ้อกพระอภยัมณีว่า น้องขอกราบพระอภยัมณีและ
ขอบคุณท่ีพระอภยัมณีท าตามสัญญาท่ีไม่ยกทพัมาต่อตีดงัท่ีให้สัตยไ์ว ้ซ่ึงเร่ืองน้ีนางก็ประจกัษด์ว้ย
ตนเอง แต่ท่ีพดูและท าไปก่อนหนา้นั้นเป็นการเสแสร้างแกลง้ท าเพื่อมิใหอ้ายแก่ทหารทั้งปวง ดงันั้น
จึงส่งนางยพุาผกาบุตรีมากราบขอโทษเพราะพระอภยัมณีไดแ้ตะตอ้งตวันางแลว้ ก็เปรียบเหมือนกบั
พระอภยัมณีนั้นเป็นเจา้ของแลว้ ส่ิงใดท่ีนางท าผิดกราบขออภยัและอย่าไดมี้เวรต่อกนัในภาคหน้า
อีกเลย  นางละเวงวณัฬาเป็นผูห้ญิงจะบอกรักผูช้ายก่อนก็เห็นจะไม่เหมาะไม่ควร ได้แต่เก็บง า
ความรู้สึกไว ้เจ็บช ้ าใจแต่ผูเ้ดียว จึงขอลาไปรักษากายใจท่ีกรุงลงกา ขอฝากแต่เพียงสไบไวใ้ห้พระ
อภยัมณีได้ใช้ยามจากกันแทนตวันาง เร่ืองน้ีขออย่าให้ใครได้ล่วงรู้เพราะจะท าให้นางอบัอาย  
ถา้พระอภยัมณีมีความตอ้งการอย่างไรก็บอกกบันางบุพผกาได ้นางยินดีท าตามความตอ้งการทุก
ประการ 
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ตัวอย่าง 
 “ในสาราว่าพระองค์ทรงสวสัด์ิ สืบกษัตริย์ศาสนาภาษาสยาม 
มาหยดุยัง้ฝ่ังสมทุรหยดุสงคราม เพราะมีความเสน่หาให้อาวรณ์ 
คิดถึงวนัสัญญาเวลาดึก มิได้นึกแหนงหน่ายสายสมร 
เจ้าลับเนตรเชษฐานิราจร ถึงยามนอนนึกสะอืน้ทุกคืนวนั 
คิดถึงค าร ่าว่าต้องหย่าทัพ ไม่ลืมรับขวญัน้องประคองขวญั 
มิรู้ส้ินกล่ินเนือ้เหมือนเจือจันทน์ สารพันพิศวาสเพียงบาดตา 
ถึงอยู่ไกลใจนึกร าลึกถึง เปรียบเหมือนหน่ึงแนบชิดกนิษฐา 
แม้นตัวตายหมายฝังไว้ลังกา แม่วณัฬาละฉันให้รัญจวน 
หรือลืมค าท าสัตย์มธุรส เกินก าหนดนึกคอยละห้อยหวน 
จะหน่ายแหนงแคลงใจกไ็ม่ควร หรือประชวรจะมาพยาบาล 
พอขึน้บกยกตามทรามสวาท พอชมราชนิเวศน์เขตสถาน 
จะท าสัตย์มธุรสพจมาน ตามโบราณร่วมจังหวดัปัฐพี 
ไม่รบพุ่งมุ่งหมายท าลายล้าง จะสืบสร้างเสน่หามารศรี 
แม่เหมือนเพชรเมด็เท่าเขาคีรี แม้นไม่มีเรือนทองกห็มองนวล 
ถึงมียศงดงามแต่ยามต่ืน ไม่แช่มช่ืนเช่นเจ้าของครองสงวน 
งามละม่อมจอมขวญัอย่ารัญจวน จงคิดครวญค าสารท่ีอ่านเอย” 

(สุนทรภู่, 2514, 571) 
 

 บทกลอนน้ีกล่าวถึง พระอภยัมณีเป็นกษัตริย์แห่งกรุงผลึก ได้ยกทพัมาตั้งอยู่ฝ่ัง
มหาสมุทรและหยุดทพัเน่ืองจากวา่มีความรักเสน่ห์หาพึงพอใจในตวัของนางละเวงวณัฬา ดว้ยนึก
ถึงสัญญาท่ีไดใ้ห้ไวแ้ก่กนัคราวท่ีพบกนัสนามรบว่า จะหย่าศึกและจะปรองดองรักกนั จนกระทัง่
วนัน้ีพระอภยัมณียงัจ ากล่ินหอมของเน้ือนางไดเ้ป็นอยา่งดีเหมือนกบัวา่ยงัใกลชิ้ดกนั ซ่ึงพระอภยั
มณียงัคิดถึงนางละเวงวณัฬาอยูทุ่กเชา้ค ่า ตั้งใจไวว้า่จะอยูท่ี่เมืองลงักาถา้ตายไปก็จะฝังร่างไวท่ี้เมือง
ลงักาน่ีแหละ แต่นางจากมาไม่ส่งข่าวหรือลืมสัญญาท่ีได้ให้กันไวห้รือเจ้าไม่สบายพี่จะมาคอย
พยาบาล ท่ีพี่ตามนอ้งข้ึนบกมาก็เพื่อหย่าศึกและจะไดอ้ยูร่่วมกนัตลอดไป  เป็นการใช้วจันภาษาท่ี
สร้างความพึงพอใจ สอนในเร่ืองของความรัก รักท่ีเกิดจากความใคร่ ความเสน่หาอยากได้มา
ครอบครอง แบบน้ีแสดงให้เห็นถึงความรักจอมปลอมอนัจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาดงัส านวนท่ี
บอกวา่ “ท่ีใดมีรัก ท่ีนัน่มีทุกข”์  
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ค าสอน  เร่ืองของความรัก ให้มีสติควบคุมใจมิให้ความรักมีอ านาจเหนือสติ แต่ให้สติมี
อ านาจควบคุมความรัก ให้ด าเนินในทางท่ีถูกและให้มีความรู้เท่าทนัว่าจะตอ้งพลดัพรากรักสักวนั
หน่ึงอยา่งแน่นอนเม่ือถึงคราวเช่นนั้นจกัไดร้ะงบัใจลงได ้
 

ตัวอย่าง 
 “ในสาราว่าพระองค์ด ารงโลก มาวิโยคแยกน้องท่ีท้องสนาม 
เสน่ห์นุชสุจริตสู้ติดตาม ได้แต่ความโศกเศร้าทุกเช้าเยน็ 
แม่ยอดม่ิงทิง้สัตย์เฝ้าจัดทัพ มาตั้งรับพ่ีต้องรบใคร่พบเห็น 
เจ้าตัดรักหักสวาทขาดกระเดน็ ไม่ยอมเขน็ขืนใจเป็นไมตรี 
จะรบพุ่งมุ่งหมายท าลายล้าง ไม่ขดัขวางขวญัน้องอย่าหมองศรี 
จะสู้ม้วยด้วยสวาทแล้วชาตินี ้ พรุ่งนีพ่ี้จะไปหาให้ฆ่าฟัน  
ฝากแต่รักหนักแน่นเท่าแผ่นภพ ขอประสบทรามเชยเสวยสวรรค์ 
จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน ละเวงวณัฬาน้องอย่าหมองนวล 
แม้นปรานีศรีสวสัด์ิไม่ตัดรัก จะฟูมฟักเข้าประคองครองสงวน 
งามละม่อมจอมขวญัอย่ารัญจวน จงคิดควรค าจริงทุกส่ิงอัน” 

(สุนทรภู่, 2514, 609) 
 

บทกลอนบทน้ีกล่าวถึง เร่ืองของการเจรจาท าศึกซ่ึงพระอภยัมณีจอมทพัฝ่ายเมืองผลึก
ขณะน้ีก าลงัตกหลุมรักนางละเวงวณัฬาอยา่งหวัปักหวัป า ไม่คิดท่ีจะรบแต่คิดท่ีจะรักอยา่งเดียว ไม่
ตอ้งการท าศึกด้วย ตอ้งการท่ีจะร่วมรักกบันางละเวงมากกว่า ส่วนนางละเวงวณัฬากษตัริยแ์ห่ง        
กรุงลงักาอยู่ในฐานะผูน้ าของเมืองจะตอ้งท าทุกวิถีทางเพื่อท่ีจะให้ศึกคร้ังตนเป็นฝ่ายชนะ ทั้งท่ีใจ
จริง ๆ ตอนน้ีได้รักพระอภยัมณีเขา้แลว้ ดงันั้นจึงถือได้ว่าเป็นการใช้วจันภาษาค าสอนเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง   

เน้ือความกล่าวถึง พระอภยัมณีสู้ติดตามนางละเวงวณัฬามาเพราะคิดถึงและรักนางตั้งแต่
เจอกนัคร้ังแรกในสนามรบ ก็อุตส่าห์ดั้นดน้ติดตามมาแต่นางละเวงวณัฬากลบัลืมสัญญาท่ีให้ไวแ้ก่
กนั โดยจดัทพัมารบ พระอภยัมณีก็เลยตอ้งจดัทพัมารับ มิไดต้อ้งการท่ีจะสู้รบดว้ยแต่ตอ้งการเพียง
ไดพ้บไดเ้ห็นใหห้ายคิดถึงเท่านั้น แต่ถา้นางละเวงวณัฬาตอ้งการท่ีจะท าลายลา้ง พระอภยัมณีก็ยินดี
ท่ีจะไปหานางในวนัพรุ่งน้ี จะไปให้นางฆ่า แต่ขอฝากความรักความคิดถึงท่ีมีให้ ขอให้ไดพ้บปะ 
แมเ้กิดชาติไหน ๆ ก็ขอให้ไดพ้บกนัอีก ถา้นางละเวงวณัฬามีจิตเมตตาก็จะไดค้รองคู่กนั ขอให้นาง
ใคร่ครวญดูเอง 
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การใช้วจันภาษาค าสอนเพือ่เสนอหรือชักจูงใจ  
การใช้วจันภาษาค าสอนเพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ เป็นการใช้ภาษาท่ีแสดงออกในรูปของ

ถอ้ยค าภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในลกัษณะของค าสอนต่าง ๆ ท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะชกัจูงใหมี้ความคิดคลอ้ยตามหรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะ  

 
ตัวอย่าง 
 “สารสมเดจ็บิตุราชมาตุรงค์ สองพระองค์ทรงภพสบสมยั 
แสนคะนึงถึงโอรสยศไกร พระอภัยมณีศรีโสภา 
แต่พลัดพรากจากเขตนิเวศน์สถาน กเ็น่ินนานตั้งแต่คอยละห้อยหา 
ไม่เห็นหายฝ่ายเราเฒ่าชรา มีโรคาเย่ียมเยือนทุกเดือนปี 
จะอาสัญวนัใดกไ็ม่รู้ ไม่มีผู้จะบ ารุงซ่ึงกรุงศรี 
ถ้าศึกเหนือใต้พวกไพรี มาย า่ยีเขตแคว้นจะแค้นเคือง 
พวกไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินส้ินท้ังหลาย ท้ังหญิงชายทุกข์ตรอมจนผอมเหลือง 
เสียดายองค์ท้ังสงสารแก่บ้านเมือง จึงแต่งเร่ืองราชสารเป็นการร้อน 
ให้เสนีส่ีนายมาพรายแพร่ง หวงัให้แจ้งลูกรักในอักษร 
แม้สงสารมารดากับบิดร จงรีบร้อนเร็วมายงัธานี 
จะรอใจให้ท่ากว่าจะถึง หวงัจะพ่ึงบุญเจ้าช่วยเผาผี 
แม้ธุระพระอภัยส่ิงไรมี จงให้ศรีสุวรรณน้องอยู่ป้องกัน 
แม้มิมาครานีเ้ป็นท่ีสุด เป็นขาดบุตรบิดาจนอาสัญ” 

(สุนทรภู่, 2514, 680) 
 

บทกลอนดงักล่าว ศรีสุวรรณบอกกล่าวชกัจูงใจให้พระอภยัมณีมาหาพระบิดาและ พระ
มารดาคือ ทา้วสุทศัน์และนางประทุมเกสร ซ่ึงไดจ้ากกนักบัพระอภยัมณีมานานมากแลว้ไม่ไดพ้บ
เจอกนัเลย โดยเวลาน้ีพระอภยัมณีก าลงัหลงเสน่ห์ของนางละเวงวณัฬาอย่างมากและตอนน้ีก็ด ารง
ต าแหน่งเป็นกษตัริยแ์ห่งกรุงลงักาเป็นสวามีของนางละเวงวณัฬาและท าตามท่ีนางละเวงวณัฬา
ต้องการทุกอย่างเน้ือความ กล่าวถึงศรีสุวรรณยกทัพมาช่วยพระอภัยมณีเจรจาจะขอเข้าพบ               
พระอภยัมณีให้ได้และเกิดความวิตกกงัวลว่า ถ้าพระอภยัมณีให้พบจะต้องถูกสั่งให้ยกทพักลับ
ตามท่ี พระอภยัมณีตอ้งการ เพราะถา้ไม่ท าตามก็จะถือว่าเป็นขบถ พี่น้องจะสู้รบกนั แต่ถา้ยกทพั
กลบัก็เป็นห่วงพระอภยัมณีเพราะขณะน้ีพระอภยัมณีก าลงัตอ้งมนต์เสน่ห์ของนางละเวงวณัฬา              
จึงช่วยกนัคิดหาทางออก สินสมุทรจึงออกอุบายให้แกล้งเขียนจดหมายในนามของทา้วสุทศัน์ว่า
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ต้องการให้พระอภัยมณีไปพบ ถ้าท าเช่นน้ีก็ไม่ได้เป็นการขัดค าสั่งของพระอภัยมณี และ                  
พระอภยัมณีก็ไม่กลา้ท่ีจะโกรธ ดงันั้นศรีสุวรรณจึงเขียนจดหมายถึงพระอภยัมณีในนามของทา้ว
สุทศัน์ความว่า  พ่อแม่คิดถึงพระอภยัมณีมากตั้งแต่พลดัพรากจากกนัมาก็มิเคยไดพ้บกนัเลย บดัน้ี
พอ่กบัแม่ก็ชรามากแลว้และเจบ็ไขไ้ดป่้วยเน่ืองจากชราจะตายวนัตายพรุ่งก็ไม่รู้ ซ่ึงมีเร่ืองกลุม้ใจอยู่
วา่ถา้ส้ินพอ่กบัแม่แลว้จะไม่มีผูใ้ดดูแลบา้นเมืองต่อ ถา้มีขา้ศึกมาย  ่ายีก็จะท าให้ประชาชนเดือนร้อน 
ดงันั้นจึงอยากจะไดพ้บพระอภยัมณีสักคร้ังก่อนตาย แต่ถา้พระอภยัมณีมีธุระร้อนอนัใดท่ีจะตอ้งท า
ใหศ้รีสุวรรณท าแทนไปก่อน ให ้พระอภยัมณีมาพบพอ่กบัแม่ใหไ้ดก่้อน ถา้ไม่มาก็ขอให้ขาดพ่อแม่
ลูกกนั  แสดงให้เห็นถึงค าสอนในเร่ืองของความรักความห่วงใยระหว่างพี่นอ้งท่ีจะตอ้งช่วยเหลือ
กนั   
 

ตัวอย่าง 
 “หนังสือส่ีมนตรีซ่ึงมีมา ว่าเมตตาทูลท้าวเจ้านคร 
พระป่ินเกล้าชาวชวาอาณาจักร ประสงค์รักพระบุตรีศรีสมร 
ได้งอนง้อขอสู่กับภูธร กต็ัดรอนมิได้รับให้อัปมาณ 
จึงตรัสใช้ให้เรามาเอาโทษ ให้ส้ินโคตรขตัติยามหาศาล 
บัดนีเ้ราเข้ากจ็ะตายคลายกร็อด จะคิดลอดหลบหลีกไปอีกหรือ 
แม้นโอนอ่อนงอนง้อไม่ต่อมือ อย่าดึงดือ้เร่งส่งองค์บุตรตรี 
จะน านางไปถวายถ่ายชีวิต ให้พ้นผิดอยู่บ ารุงซ่ึงกรุงศรี 
ไม่ส่งมาถ้าเราได้เข้าตี ชาวบุรีกจ็ะตายวายชีวา” 

(สุนทรภู่, 2514, 79) 
 

จากขอ้ความน้ีกล่าวถึง ทา้วอุเทนราชไดสู่้ขอพระราชธิดาของทา้วทศวงศคื์อ  นางเกษรา 
แต่ได้รับการปฏิเสธท าให้ทา้วอุเทนราชโกรธ จึงสั่งให้ส่ีอ  ามาตยไ์ดย้กทพัมาตั้งป้อมปราการราย
ลอ้มรอบเมืองรมจกัรเพื่อเป็นการข่มขู่ให้ทา้วทศวงศ์ยอมยกพระราชธิดาให้ และถา้ทา้วทศวงศไ์ม่
ยนิยอมก็จะท าศึก  ดงันั้นก่อนการท าศึกตามประเพณีก็จะตอ้งมีการจดัส่งหนงัสือแจง้ความประสงค์
ใหอี้กฝ่ายหน่ึงไดรั้บทราบ ดงันั้นทา้วอุเทนราชจึงสั่งให้อ ามาตยท์ั้งส่ียื่นขอ้เสนอต่อทา้วทศวงศห์าก 
ส่งพระราชธิดามาให้แต่โดยดีจะไม่กระท าใด ๆ ต่อบา้นเมืองและชาวเมืองรมจกัร แต่ถา้ไม่ยอมส่ง
พระราชธิดามาใหก้็จะท าการสู้รบและชาวเมืองรมจกัรก็จะไดรั้บบาดเจบ็ลม้ตาย  
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การใช้วจนัภาษาค าสอนเพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ คือ  ส่ีอ ามาตยข์องทา้วอุเทนราชไดย้ื่น
ขอ้เสนอใหท้า้วทศวงศส่์งพระธิดาใหท้า้วอุเทนราช มีความตอ้งการท่ีจะชกัจูงให้ทา้วทศวงศมี์ความ
คิดเห็นคลอ้ยตาม ปฏิบติัตาม หรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะของส่ีอ ามาตย ์   

แสดงให้เห็นถึงค าสอนในเร่ืองของการยึดถือการประพฤติปฏิบติัตามประเพณี ในท่ีน้ี
แสดงให้เห็นถึงประเพณีของการท าศึกท่ีจะตอ้งมีการจดัส่งหนงัสือแจง้ความประสงคใ์ห้อีกฝ่ายได้
รับทราบก่อน   

 
ตัวอย่าง 
 “จะจ าให้ทูตถือหนังสือสาร ไปว่าขานข้อความตามประสงค์ 
แม้นเจ้าเมืองรมจักรยงัรักองค์ ให้เร่งส่งพระธิดาอย่าช้านาน 
เห็นพร้อมใจให้เสมียนเขียนหนังสือ ให้ผู้ถือสาราท่ีท่ีกล้าหาญ 
ขึน้ข่ีม้าโบกธงตรงทวาร ชูแต่สารไว้ให้เห็นเป็นส าคัญ” 

(สุนทรภู่, 2514, 78) 
 

จากขอ้ความดงักล่าว เป็นการใชค้  าเปรียบเทียบท่ีท าให้เห็นภาพพจน์อย่างชดัเจน แสดง
ให้เห็นถึงการข่มขู่ บอกเจตนาอยา่งชดัเจน ในลกัษณะของการมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ ตรงกบัส านวน
ไทยท่ีว่า “ลูกไก่ในก ามือ”หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจเหนือกว่าบุคคลท่ีอยู่ใตอ้  านาจมากโดยจะจดัการ
อยา่งไรก็ไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 

ตัวอย่าง 
 “บัดนีเ้ราเข้ามาล้อมป้อมปราการ ชีวิตท่านเหมือนลูกไก่อยู่ในมือ 
แม้นบีบเข้ากจ็ะตายคลายกร็อด จะคิดลอดหลบหลีกไปอีกหรือ” 

(สุนทรภู่, 2514, 433) 
 

ตัวอย่าง 
 “ในสารทรงองค์ละเวงวณัฬาราช เสวยราชลังกามหาสวรรย์ 
สืบกษัตริย์ขดัติย์วงศ์ในพงศ์พันธ์ุ  ทุกคืนวนัว้าเหว่อยู่เอกา 
เหมือนหงส์ทองล่องเมฆวิเวกสูง ไม่เหมือนฝงูหงส์ทองห้องคูหา 
แม้นส้ินบุญสูญกษัตริย์ขตัติยา ชาวพาราราษฎรจะร้อนรน 
บัดนีเ้ล่าชาวผลึกเป็นศึกเส้ียน ยงัเบียดเบียนชายหญิงชาวสิงหล 
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ไม่มีชายนายทัพก ากับพล จะผ่อนปรนปราบศึกช่วยตรึกตร่า 
จึงเส่ียงทายพรายแพร่งให้แจ้งข่าว ถึงองค์ท้าวเจ้าประเทศเหมือนเชษฐา 
ผู้ใดรับดับแค้นแทนบิดา ปราบปัจจามิตรให้บรรลัยลาญ 
จะมอบตราราหูคู่สมบัติ สืบกษัตริย์สุริย์วงศ์ด ารงสถาน 
แต่ละข้อล่อใจเห็นได้การ เจ้าละมานเหมือนจะเหาะหัวเราะคัก” 

 (สุนทรภู่, 2514, 433) 
 

จากขอ้ความน้ีกล่าวถึง นางละเวงวณัฬาซ่ึงเป็นนอ้งสาวของอุศเรนไดข้ึ้นครองกรุงลงักา
สืบต่อจากบิดาท่ีสวรรคตไปแล้ว อยู่คนเดียวไม่มีคู่ครอง คิดท่ีจะแก้แค้นแทนพ่อและพี่ชาย              
ถา้กรุงลงักาส้ินนางแลว้ก็ไม่มีใครท่ีจะบ ารุงเมืองลงักาสืบต่อไป ชาวเมืองก็จะไดรั้บความเดือดร้อน 
เน่ืองจากตนเป็นผูห้ญิงและไม่สันทดัในการรบ ก็คิดอุบายท่ีจะให้ผูอ่ื้นรบแทนจึงให้วาดรูปตนเอง
ปนเสน่ห์พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้เจ้าเมืองต่าง ๆ มาช่วยท าศึก  ซ่ึงขณะน้ีชาวเมืองผลึกได้มา
เบียดเบียนชาวเมืองกรุงลงักาให้ไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเน่ืองจากไม่มีผูน้  าท่ีเป็นผูช้าย         
ท่ีสามารถปราบปรามขา้ศึกได ้จึงยืน่ขอ้เสนอและชกัชวนเจา้ละมานซ่ึงขณะน้ีก าลงัจะเป็นพ่อหมา้ย
เน่ืองจากมเหสีไดส้วรรคตและก าลงัจะทุกขต์รมถึงมเหสี เม่ือไดเ้ห็นรูปท่ีปนเสน่ห์ของนางละเวงก็
ท าให้หลงใหลเป็นอนัมากให้มาช่วยรบกบัเมืองผลึก โดยมีรางวลัให้ถา้ท าส าเร็จคือ จะมอบราช
สมบติัพร้อมตราราหูและตวันางเองเป็นคู่ครอง  เป็นการยื่นขอ้เสนอหรือชกัจูงให้ปฏิบติัตามความ
ตอ้งการ 

ขอ้ความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงค าสอน ในเร่ืองของความด้ินรนเพื่อให้ไดส้มดงัความ
ปรารถนาความตอ้งการของตนเองมกัจะน าไปสู่ความทุกข ์ ความเดือดร้อน ความวุน่วาย   
  
ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์หลักธรรมค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณ ี 

เล่มท่ี 1 - 4 ของสุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร จากส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารพิมพ์
จ  าหน่าย พ.ศ. 2544   โดยไดศึ้กษาวเิคราะห์ตามหลกัธรรมค าสอน ทศบารมี 10 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ทานบารมี  การมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 
2. ศีลบารมี    การรักษาศีล 
3. เนกขมัมบารมี  การปลอดจากราคะและตณัหา 
4. ปัญญาบารมี  การเป็นผูมี้เหตุผล 
5.วริิยบารมี    การมีความเพียรพยายาม มุมานะ และอดทน   
6.ขนัติบารมี   การมีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ   
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7.สัจจบารมี   การมีสัจจะ   
8. อธิษฐานบารมี  การตั้งความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น   
9. เมตตาบารมี    ความเมตตากรุณา   
10. อุเบกขาบารมี   ความวางใจเป็นกลาง   
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ทานบารมี หมายถึง  การมีความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และเสียสละ  ได้แก่ 
การช่วยเหลือเก้ือกูลแบ่งปันให้แก่กนัโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นการเสียสละส่ิงของ

ต่างๆ ของตนเองให้แก่ผูอ่ื้น การมอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ เป็นการ
แบ่งปัน ใหแ้ก่คนทัว่ไปดว้ยความกรุณาสงสาร  ในเร่ืองพระอภยัมณีมีมากเป็นอนัดบัแรก  แต่ละขอ
น าเสนอพอเป็นตวัอยา่ง  ดงัต่อไปน้ี  
 

ตัวอย่าง 
 “ฝ่ายโยคีมีพรตพจนารถ     อนุญาตยิม้ย่องสนองไข 
เป็นไรมีท่ีตรงนั้นอย่าพร่ันใจ          มิให้ภัยบีฑาสีกาโยม 
จะให้อยู่วนวงัในจังหวดั               เป็นเงือกวดัเถิดหนอนางส าอางโฉม 
ท่ีวุ้งเวิง้เชิงเขาริมเสาโคม              เป็นของโยมอยู่ในน า้ให้ส าราญ” 

(สุนทรภู่, 2514, 123) 
 

บทกลอนดงักล่าวตวัละครคือ พระโยคีพูดกบัพระอภยัมณีและนางเงือกว่า อนุญาตให้
นางเงือกอาศยัอยู่ได ้อยา่ไดก้งัวลใจอะไรเลยท่ีตรงนั้นจะไม่มีใครมาท าอนัตรายนางเงือกได ้พระ
โยคีจะใหน้างเงือกอาศยัอยูใ่นเขตอาศรมของพระโยคี ขอให้อยูใ่นน ้ าอยา่งสบายใจ แสดงให้เห็นวา่
พระโยคีมีการใหมี้การเสียสละส่ิงของต่าง ๆ ของตนเองใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 

ตัวอย่าง 
 “อันเกาะแก้วพิสดารสถานนี ้     โภชนาสาลีกมี็ถม 
แต่คราวหลังคร้ังสมทุรโคดม          มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
เธอท าไร่ไว้ท่ีริมภูเขาหลวง            คร้ันแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 
ได้สิบพืชยืดอยู่แต่โบราณ                จงคิดอ่านเอาเคียวมาเก่ียวไป” 

(สุนทรภู่, 2514, 141) 
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ขอ้ความดงักล่าว พระโยคีพดูกบัเจา้เมืองผลึกวา่ท่ีเกาะแกว้พิสดารแห่งน้ีมีอาหารขา้วสาลี
มากมาย มีมาตั้งแต่คร้ังสมุทรโคดมมาสร้างสมปฏิบติัสมาทานไดท้  าไร่ไวท่ี้ริมภูเขาหลวง พอขา้ว
แตกรวงก็กลายเป็นขา้วสารไดข้า้วสารหลายสิบมาตั้งแต่โบราณ หากเจา้เมืองผลึกตอ้งการเท่าไหร่ก็
มาใช้เคียวเก่ียวไปได้ จากพฤติกรรมของพระโยคีตรงน้ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผูใ้ห้ท่ีรู้จกัการ
เสียสละส่ิงของต่าง ๆ ของตนเองใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 

ตัวอย่าง 
 “แล้วลีลาพาลูกกับหลานรัก        ลงต าหนักแพพร้อมหม่อมหม่อมหญิง 
พระทรงนั่งยงัท่ีเก้าอีอิ้ง                 ให้จัดส่ิงเส้ือผ้ามาประทาน 
อันพวกไพร่ไทยฝร่ังท้ังแขกเทศ    ได้บ าเหนจ็ถ้วนท่ัวตัวทหาร 
แล้วอวยชัยให้มหากฤดาการ          ท้ังน้องหลานลูกยาอย่าราคี” 

(สุนทรภู่, 2514, 288) 
 

ขอ้ความดงักล่าวกล่าวถึง ศรีสุวรรณได้พาอรุณรัศมีกบัสินสมุทรลงต าหนัก พร้อมกบั
หม่อมหญิง แลว้นัง่ท่ีเกา้อ้ี สั่งให้เหล่าคนท่ีรับใชจ้ดัหาส่ิงของ เส้ือผา้มาประทานให้กบัไพร่ทั้งคน
ไทย ฝร่ัง แขก ทุกคนต่างไดรั้บของกนัถว้นหนา้ แลว้พระอภยัมณีก็อวยพรให้ศรีสุวรรณ อรุณรัศมี
และสินสมุทรโชคดี อยา่ไดมี้อนัตรายใด ๆ เป็นคุณธรรมในการมอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่
ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
 

ตัวอย่าง 
 พระอภัยได้ของพวกกองทัพ     เคร่ืองส าหรับรบพืน้แต่ปืนผา 
ท้ังหมวกเส้ือเผลือล้นคณนา            ของโยธาทิง้กลาดท่ีหาดทราย 
ให้ร้องป่าวชาวเมืองมาเกบ็ของ         ตามจะต้องการในน า้ใจหมาย 
ท้ังได้คนพลเรือท่ีเหลือตาย              กม็ากมายหม่ืนแสนแน่นนคร 

(สุนทรภู่, 2514, 324) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการมอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ   
ตวัละครคือพระอภยัมณีไดข้องพวกกองทพั มีทั้งเคร่ืองส าหรับรบ และทั้งหมวกเส้ือผา้มากมายก็
ร้องป่าวใหช้าวบา้นมาเก็บของตามท่ีตอ้งการ 
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ตัวอย่าง 
 เจ้าละมานพานจะซ่ือถือว่าแน่   เสวยแต่ผลยอหัวร่อดิน้ 
ให้ทองค าบ าเหนจ็ท้ังเพชรนิล        เลีย้งให้กินข้าวปลาประสาเคย 

(สุนทรภู่, 2514, 324) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงเจา้ละมานท่ีได้ให้ทองค าเป็นรางวลัและเล้ียงขา้วแก่ฝร่ังทูต
ของนางละเวงวณัฬา เป็นการมอบส่ิงของแก่ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจและยนิดี 
 

ตัวอย่าง 
 นางทราบความตามกรรมท่ีร ่าเล่า    จึงหยิบเอาถนัสุธาออกมาฝาน 
วางไว้บนต้นไม้ท่ีใกล้ธาร แล้วว่าท่านเทวดาได้ปรานี 
ซ่ึงธุระพระองค์จ านงนั้น ข้าผ่อนผนัพ้นทุกข์เป็นสุขี 
ข้าหลงทางกลางป่าพนาลี ท่านช่วยชี้มรคาให้คลาไคลฯ 

 (สุนทรภู่, 2514, 429) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการแบ่งปันให้ซ่ึงกนัและกนั นางละเวงวณัฬาไดฟั้งท่ีเทวดา
อารักษเ์ล่ากรรมของตนดว้ยท่ีจิตใจมีเมตตานางละเวงวณัฬาจึงหยิบเอาผลนมพระธรณีออกมาฝาน
วางไวบ้นตน้ไมท่ี้ใกลริ้มธาร หวงัวา่ท่านเทวดาเมตตาช่วยบอกทางซ่ึงตนไดห้ลงทางกลางป่า 

ศีลบารมี  หมายถึง การักษาศีล  ได้แก่ 
การท าให้กาย วาจา ใจ สงบ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ท าให้จิตสงบได้ง่ายเม่ือท า

สมาธิ ความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดว้ยการไม่ให้คนอ่ืน
เดือดร้อนมีการแทรกค าสอนในวรรณคดี เร่ืองพระอภยัมณี ตลอดเร่ืองเช่นกนั ผูว้ิจยัจะเสนอพอเป็น
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

ตัวอย่าง  
 ฝ่ายพระชนนีนางอยู่ปรางค์รัตน์ คร้ันสงัดฆ้องย า่ยามปฐม  
นึกปรานีศรีสุวรรณจะบรรทม   จึงเชยชมลูกน้อยค่อยประคอง 
แล้วลูบหลังส่ังสอนประสาหญิง  แม่งามย่ิงยอดสตรีไม่มีสอง 
จะจ าไกลไปอยู่ด้วยคู่ครอง    อย่าให้ข้องเคืองอัชฌาพระสามี 
อย่าถือองค์นงลักษณ์ว่าอัคเรศ  แม่ดวงเนตรนึกว่าเหมือนทาสี 
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ต้องซ่ือตรงจงรักด้วยภักดี  ถึงราตรีกราบบาทอย่าขาดวนั 
ถ้าเธอกร้ิวแม่อย่าโกรธพิโรธตอบ  ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผ่อนผัน 
อน่ึงเหล่าสาวสุรางค์นางก านัล  อย่าป้องกันหึงหวงให้ล่วงเกิน 
เม่ือคราวทุกข์ปลุกให้พระทัยช่ืน  อย่างเริงร่ืนเริศร้างท าห่างเหิน 
ราชการภารธุระอย่าละเมิน  จึงเจริญราศีไม่มีมวั 
อันหญิงดีเพราะผลปรนนิบัติ รักษาสัตย์สู้ม้วยอยู่ด้วยผวั 
ผวัย่ิงรักหนักหญิงกย่ิ็งกลัว  อย่าถือตัวต่อชายจะหน่ายใจ 
ค าของแม่แต่เท่านีก้ดี็นัก  บุรุษรักนั้นไม่มีท่ีสงสัย 
ดึกอยู่แล้วแก้วตาจงคลาไคล  แม่จะไปส่งเจ้าล าเภาพาล ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 102) 
 

ขอ้ความดงักล่าว พระมารดาของนางเกษรากล่าวสอนนางเกษราถึงการใชชี้วิตคู่วา่ผูห้ญิง
ควรรักเดียว ซ่ือสัตยต่์อสามี เวลาสามีโกรธห้ามโกรธตอบ ให้อ่อนโยนเอาใจสามี อยา่หึงหวงเกิน
งาม หากมีเร่ืองทุกข์ให้ท าให้หายทุกข์ คอยดูแลปรนนิบติั อย่าให้ขาดตกบกพร่องในหน้าท่ีของ
ภรรยา  แสดงให้เห็นถึงศีลบารมีในเร่ืองของความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและ
วาจาใหเ้รียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 

 
ตัวอย่าง 
 พระแจ้งความตามค าเงือกน า้เล่า ค่อยบรรเทาทุกข์สมอารมณ์หวงั 
จึงว่าพ่ีมีคุณน้องสักคร้ัง  ให้ได้ดังถ้อยค าท่ีร าพัน 
ซ่ึงลูกรักหักหาญให้ท่านโกรธ  จงงดโทษท าคุณอย่างหุนหัน 
ช่วยไปปิดปากถ า้ท่ีส าคัญ  จวนสายณัห์ยกัษ์มาจะว่าเรา 
จึงบัญชาว่าเจ้าสินสมทุร  ไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ขึน้ให้เขา 
ขอสมาตาปู่อย่าดูเบา  ช่วยอุ้มเอาแกออกไปให้สบาย 
กับลูกน้อยค่อยพยงุจูงเงือกน า้  มาปากถ า้แลเห็นวนชลสาย 

(สุนทรภู่, 2514, 109) 
 

ขอ้ความดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความประพฤติของตวัละครท่ีประพฤติดีทั้งทางกาย 
และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ตวัละครคือ พระอภยัมณี     
กล่าววา่หากเป็นตามพอ่เงือกบอกก็จะถือเป็นบุญคุณอยา่งมากขอใหเ้ป็นดงัท่ีพดูหากสินสมุทรไดท้ า
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ใหพ้อ่เงือกโกรธก็ขอใหท้่านใหอ้ภยัดว้ยแลว้ใหสิ้นสมุทรปิดปากถ ้าและขอขมาตาเงือก แลว้ช่วยอุม้
ตาเงือกออกไปส่งท่ีทะเล 
 

ตัวอย่าง 
 พ่ีมนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยกัษ์ จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ 
กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร  จงเพ่ิมพูนภาวนารักษาธรรม์ 
อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพิษฐาน  หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์ 
จะเกิดไหนขอให้พบประสบกัน อย่าโศกศัลย์แคล้วคลาดเหมือนชาตินี ้

(สุนทรภู่, 2514, 120) 
 

ขอ้ความดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความประพฤติของตวัละครท่ีประพฤติดีทั้งทางกาย 
และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ตวัละครคือ พระอภยัมณี          
บอกว่านางผีเส้ือสมุทรนั้นเป็นยกัษ์ ไม่อาจรักกนัได ้ให้กลบัไปอยู่ท่ีถ  ้ า ตั้งศีล ภาวนา อยา่ฆ่าสัตว ์
เพื่อจะไดข้ึ้นสวรรค ์หากเกิดชาติไหนไดพ้บกนั ก็ขออยา่ใหผ้ดิหวงัเหมือนชาติน้ี 
 

ตัวอย่าง 
 ฝ่ายโยคีมียศพจนารถ  ให้โอวาทนางยกัษ์ไม่หักหาญ 
จงตัดบ่วงห่วงใยอาลัยลาน  อย่าปองผลาญลูกผวัของตัวเลย 
ท้ังนีเ้พราะเคราะห์กรรมท าให้วุ่น  จึงส้ินบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
เห็นมิได้ไปอยู่เป็นคู่เชย  ด้วยสองเคยปลูกเลีย้งกันเพียงนั้น 
อย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธ  จะเป็นโทษกับสีกาเม่ืออาสัญ 
จงยบัยัง้ฟังค ารูปร าพัน  ไปสวรรค์นฤพานส าราญใจ ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 122) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ พระโยคี กล่าวสั่งสอนนางผีเส้ือสมุทรให้อยู่ใน
ศีลธรรม ปลงกบัชีวิต อย่าได้คิดตามพระอภยัมณีกบัสินสมุทรอีกเลย เพราะบุญวาสนาท่ีได้ท า
ร่วมกนัมามีเพียงเท่าน้ี หากคิดโกรธก็จะเป็นโทษต่อนางผีเส้ือสมุทรเอง แสดงให้เห็นถึงวจันภาษา
ค าสอนและคุณธรรมดา้นความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยไม่
ยดึติดกิเลสและใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 
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ตัวอย่าง 
 พระฟังนางทางว่านิจจ๋าเอ๋ย         แต่ก่อนเคยเคียงประโลมเจ้าโฉมฉาย 
ประเด๋ียวนีพ่ี้บวชชวดสบาย            จะสอนสายสวาทเจ้าให้เข้าใจ 
จงฟังธรรมค านับดับโมโห            ให้โทโสสร่างเส่ือมค่อยเล่ือมใส 
แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย       ด้วยความในโลกีย์ส่ีประการ 
คือรูปรสกล่ินเสียงเคียงสัมผสั             ท่ีคฤหัสถ์หวงแหนไม่แก่นสาร 
คร้ันระงับดับขนัธสันดาน                ย่อมสาธารเป่ือยเน่าเสียดายเปล่า 
อย่าลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล      ให้เพ่ิมภิญโญไปดังใจหมาย 
อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดอุบาย             จะจ าตายตกนรกอเวจี 

(สุนทรภู่, 2514, 159) 
 

ขอ้ความดงักล่าว เป็นตอนท่ีพระอภยัมณีกล่าวสั่งสอนนางผีเส้ือสมุทร วา่ แต่ก่อนพี่เคย
อยูคู่่นอ้ง แต่เด๋ียวน้ีพี่บวชเสียแลว้ พี่จะสอนให้เจา้เขา้ใจ เจา้จงตั้งใจฟังพระธรรมแลว้ดบัโมโห ให้
ความโกรธเส่ือมหายแลว้ค่อยเล่ือมใส แลว้สั่งสอนดว้ยความในส่ีประการ คือ รูป รส กล่ิน เสียง นั้น
ไม่เท่ียงแทแ้น่นอน คร้ันส้ินชีวิตลงก็ย่อมจะเป่ือยเน่าผุพงัลงไป เจา้อย่าไดลุ่้มหลงยึดติด จงหมัน่
ตั้งใจรักษาศีลใหเ้พิ่มข้ึนดงัใจคิด อยา่ไดฆ่้าสัตวต์ดัชีวิต เพราะตายไปแลว้จะตกนรกอเวจีเลยทีเดียว 
แสดงให้เห็นถึงศีลบารมีในการตั้งมัน่อยู่ในศีลธรรม มีความประพฤติท่ีดีงามถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม 
 

ตัวอย่าง 
 ร าจวนจิตพิศดูเป็นครู่พัก         แล้วกลับหักหวนห้ามความสงสัย 
ถึงอ่อนแก่แต่เป็นท่ีพ่ีสะใภ้                เราเป็นน้องต้องไหว้เป็นไรมี 
ด าริพลางทางว่าข้ามาเฝ้า                   จะเชิญเข้ารมจักรเป็นศักด์ิศรี 
ให้อุ่นใจไพร่ฟ้าท้ังธานี                   ว่าพระพ่ีพาหลานมาพานพบ 

(สุนทรภู่, 2514, 194) 
 

ขอ้ความดงักล่าว เป็นตอนท่ีท่ีศรีสุวรรณไดพ้บนางสุวรรณมาลีแลว้ ก็เกิดความสงสัยข้ึน
ครู่หน่ึง แต่ก็ยกมือไหว ้ดว้ยถึงแมน้างจะมีอายนุอ้ยกวา่แต่ตามฐานะนางคือพี่สะใภ ้และเชิญเจา้เมือง
เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้ช่ืนชม เป็นการประพฤติดีทางกายและวาจา การส ารวมกาย วาจาไว้
เรียบร้อยดี 
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ตัวอย่าง 
 นางรับรสพจนารถฉลาดฉลอง พระคุณของทรงศักด์ิน้ันหนักหนา 
ด้วยรักใคร่ใช้ชิดเหมือนธิดา จึงอุตส่าห์สุจริตไม่ปิดบัง 
อยากจะใคร่ให้พระชนนีนาถ          รักพระบาทบิตุรงค์เหมือนจงหวงั 
แต่เดินป่ามาถึงเขตนิเวศน์วงั มิสมดังปรารถนาลูกอาภัพ 
วนันีค้ า่จ าจะพาไปถึงห้อง ถ้าฟ้องร้องกจ็ะเสียบาทเบีย้ปรับ 
แต่จะรักจะชังจะบังคับ สุดจะรับส่ังได้ด้วยไม่เคย ฯ  

(สุนทรภู่, 2514, 5) 
 

ขอ้ความดงักล่าว เป็นบทท่ีนางยุพาผการับปากจะพาพระอภยัมณีไปหานางละเวงดงั  ค  า
บทสนทนาท่ีว่า “ถา้บิดารับปากอยา่งน้ีไม่เป็นไร กลางคืนลูกจะน าไปท่ีประทบัถึงจะกร้ิวว่าลูกพา
ไปคงจะอดโทษ ใจของมารดาอ่อนถา้ออ้นวอนเสียสักหน่อยก็คงจะเห็นใจอย่าไดเ้ป็นห่วงกินขา้ว
ให้สบายใจเสีย” อยู่ในเร่ืองการรักษาวาจาไพเราะ อ่อนหวาน มีสัมมาคาราวะนอบน้อม ความ
ประพฤติดีงาม 

เนกขัมมบารมี  หมายถึง  การปลอดจากราคะและตัณหา  ได้แก่ 
การออกไปบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค าสอน  ละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธ์ิ 

สันโดษ ปลดเปล้ืองตนจากโลกียวิสัยไปบ าเพญ็เพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตณัหา การปลีก
ตวัปลีกใจจากกาม 

 
ตัวอย่าง 
 คิดร าพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน    เป็นอาการถ่ายโทษท่ีโหดหืน 
เกิดแล้วตายวายวางไม่ยัง่ยืน           จะม้วยคืนวนัไรกไ็ม่รู้ 
เราเกิดมาอาภัพอัปภาคย์                 ต้องพลัดพรากจากนครจนอ่อนหู 
จะถือค าธรรมขนัธ์สัพพัญญู          ให้ค า้ชูชาติหน้าอย่าเช่นนี ้
นึกศรัทธากล้าหาญส าราญจิต         จนอาทิตย์อุทัยไขรัศมี 
ชวนลูกยามมายงัท่านโยคี                อัญชลีเล่าความตามค านึง 
จะขอบวชบรรพชารักษากิจ              อยู่เป็นศิษย์ในส านักสักพักหน่ึง 
พอสมสร้างทางธรรมส ามะดึงส์         ให้ลุถึงพระนิพพานส าราญใจ 

(สุนทรภู่, 2514, 135)  
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมค าสอน พระอภยัมณีหันไป
พึ่งทางกมัมฏัฐาน แลว้บอกกบัตนวา่คนเราเกิดแลว้ตอ้งตายไม่มีใครมีชีวติย ัง่ยนื จะตายวนัตายพรุ่งก็
ไม่รู้ อนัตวัเราก็เกิดมาอาภพันัก ตอ้งพลดัพรากจากบา้นเมือง จึงจะยึดถือพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจา้เพื่อชาติหน้าจะไดไ้ม่ทุกขเ์ช่นน้ีอีก พระองคท์รงคิดไปจนกระทัง่พระอาทิตยส่์องแสง
ยามเชา้จึงชวนสินสมุทรมาหาท่านโยคี ประนมมือกราบไหวแ้ลว้เล่าความคิดตนให้ฟัง พร้อมพูดวา่
จะขอบวชในเพศบรรพชิตสักพกัหน่ึง เพื่อสั่งสมบุญใหบ้รรลุถึงพระนิพพานในภายหนา้ 
 

ตัวอย่าง 
 แล้วนุ่งห่มโขมพัสต์กระหวดัพับ    เคร่ืองประดับขาวล้วนนวลหง 
ชวนกุมารหลานสาวเหล่าอนงค์         มาเฝ้าองค์พระอภัยท่ีไพชยนต์ 
ประนตนั่งต้ังธูปเทียนบุปผา   แล้ววนัทาทูลถวายฝ่ายกุศล 
ข้าขอบังคมลาฝ่ายคุล          ด้วยได้บนตัวมาในวารี 
จะไปบวชตรวดน า้ให้บิตุเรศ      อยู่ขอบเขตเขารุ้งริมกรุงศรี 
พระโฉมยงจงส าราญผ่านบุรี       ให้เป็นท่ีพ่ึงพาประชากรฯ  

(สุนทรภู่, 2514, 265) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการออกบวชเพื่อแทนคุณบิดาของตวัละคร โดยตวัละครคือ
สุวรรณมาลี นางแต่งตวัดว้ยผา้สีขาว แลว้ชวนเด็ก ๆ ไปเฝ้าพระอภยัมณี และน าของท่ีเตรียมไวถ้วาย 
พร้อมกล่าวลาไปบวชใหบิ้ดาตามความตั้งใจของนางท่ีเขารุ้งริมกรุง 

 
ตัวอย่าง 
 ฝ่ายดาบสสองยพุาสุดาสมร ขึน้บรรจถรณ์ท่ีในเก๋งเคร่งใจหาย 
รักษาพรตงดงามตามสบาย เพราะมุ่งหมายทางธรรมส ามดึงส์ 
ท้ังวณัฬาสุมาลีหลวงชีสอง   เข้าในห้องตรองตรึกระลึกถึง 
พระไตรลักษณ์หักประหารการร าพึง   คิดตัดซ่ึงห่วงใยในสันดาน 
หวงัประโยชน์โพธิญาณการกุศล จะได้พ้นกองทุกข์สนุกสนาน 
ฟังถ้อยค าสามีปรีชาชาญ โปรดประทานสอนส่ังคิดต้ังใจ 
ดาบสินีท่ีปฐมพรหมวิหาร             เจริญฌานตามประสงค์ปลงนิสัย 
ให้ดับทุกข์ดับโศกดับโรคภัย ด้วยตัดใจครัดเคร่งบ าเพญ็เพียร 
ชักประค าส ารวมสติตั้ง เอาจิตหยัง่เห็นสังขารเป็นพาเหียร 
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ไม่รักรูปรักทรงของวงเวียน เป็นอาเกียรณ์เป่ือยเน่าไม่เข้ายา 
เหมือนโรงร้านไปมาพออาศัย พระอภัยแจ้งเหตุเทศนา 
ควรเช่ือฟังตั้งมัน่เอาปัญญา ท่านเทศนาชี้แจงแห่งบาลี 
นางถือมัน่ขนัตีอุเบกขา โดยศรัทธาคิดเห็นเป็นวิถี 
ท้ังละเวงวณัฬาสุมาลี ดาบสินีเคร่งเทียบเปรียบสมภาร ฯ   

(สุนทรภู่, 2514, 10) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ได้กล่าวถึงนางละเวงวณัฬาและนางสุวรรณมาลีท่ีบวชเป็นดาบสเขา้
หอ้งเพื่อตั้งจิตระลึกถึงพระไตรลกัษณ์ และเจริญฌาน เคร่งครัดบ าเพญ็เพียร ทั้งสองนางน าเอาหลกั
ขนัติและอุเบกขามาใช้ในชีวิต มีการออกบวช ไม่มีกามกิเลส การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอนั
บริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจากโลกีย ์บ าเพญ็เพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตณัหา 
 

ตัวอย่าง 
พระทรงฟังราษฎรสุนทรเฉลย จึงภิเปรยโปรดประทานการสิกขา 
ว่าตัวเราละเพศไม่เจตนา ครองพาราเป็นใหญ่ในบุรินทร์ 
เพราะคิดเห็นอนิจจังเกิดสังเวช จึงละเพศไปอยู่ป่ารักษาศีล 
ไม่ประโยชน์กับจังหวดัปัถพิน จึงถือศีลภาวนาสมาทาน 
กองกิเลสพาให้หลงเหมือนกงจักร เราคิดหักมิได้หลงในสงสาร 
จึงตั้งใจหมายประโยชน์โพธิญาณ เราแจ้งการให้รู้ทุกผู้คน 
สามพระองค์เสดจ็ไปใกล้ถึงด่าน พวกทหารเข้าไปแจ้งทุกแห่งหน 
ให้เสนีทูลแถลงแจ้งยบุล แก่ภูวดลรมจักรนัครา ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 11) 
 

ข้อความดังกล่าว พระอภัยมณีกล่าวกับประชาชนท่ีขอร้องให้พระอภัยมณีลาสิกขา
ออกมาเพื่อครองเมืองวา่ตวัพระองคเ์องละเพศ รักษาศีล และตดักิเลสทั้งปวง  เป็นการออกบวช ไม่มี
กามกิเลส การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอนับริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจากโลกีย ์บ าเพ็ญเพียรเพื่อ
ความปลอดจากราคะและตณัหา 
 

ตัวอย่าง 
 จะกล่าวถึงพระอภัยวิไลลักษณ์ อยู่ส านักเนินสิงคุตรกุฏิฤๅษี 
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เจริญผลบรรพชิตกิจโยคี ท้ังสองชีเช่ียวชาญการบ าเพญ็ 
ไม่โลภหลงปลงในธรรมกรรมฐาน หมายวิมานแสนสุขส้ินยคุเขญ็ 
มธัยสัถ์ตัดสวาทขาดกระเดน็ ลงตรองเห็นแก่นสารการต้องตาย 
เพราะตัณหาพาตนให้ทนทุกข์ ไม่มีสุขอวิชชาพาฉิบหาย 
เป็นเชื้อไฟไม่ช่ัวตัวอบาย ให้วุ่นวายโลภหลงเท่ียววงวน 
ต้องรบพุ่งยุ่งย่ิงชิงสมบัติ ท่ัวจังหวดัเขตแคว้นแดนสิงหล 
เพราะโลกีย์นีม้นัช่ัวพามวัมน         ให้เสียผลเสียประโยชน์โพธิญาณ 
คิดกเ็ป็นอนิจจังน่าสังเวช กองกิเลสนีห้นอเรามนัเผาผลาญ 
แต่พลัดพรากจากพงศ์จากวงศ์วาน ทรมานกายาในสามญั 
พระเห็นภัยในอดีตเอาจิตต้ัง เห็นทุกขงัเดือดร้อนควรผ่อนผนั 
ทรงกสิณอภิญญาณส าราญครัน เอาจิตหมัน่ปลงธรรมส ามดึงส์ 

(สุนทรภู่, 2514, 63) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการออกบวช ความไม่มีกามกิเลส การละชีวติทางโลกไปสู่ชีวิต
อันบริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจากโลกีย์ บ  าเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากราคะและตัณหา               
ตวัละครคือ พระอภยัมณี ก าลงัสั่งสอนนางสุวรรณมาลีและนางละเวงวณัฬาให้ละโลภ โกรธ หลง 
ปลงกบัทุกส่ิงท่ีเป็นกิเลส เพราะกิเลสท าให้เกิดความทุกข ์เม่ือมองกลบัไปในอดีตท่ีพลดัพรากจาก
ญาติมิตรแลว้ท าให้พระอภยัมณียิ่งตอ้งตั้งมัน่ในการรักษาธรรม เป็นการออกบวช ไม่มีกามกิเลส 
การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอนับริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจากโลกีย ์บ าเพญ็เพียรเพื่อความปลอด
จากราคะและตณัหา 

 ปัญญาบารมี  หมายถึง การเป็นผู้มีเหตุผล  ได้แก่ 
 ผูท่ี้ความรู้ถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชดัเจน รู้เร่ืองบาปบุญคุณโทษ รู้ส่ิงท่ีควรท าควรเวน้               

เป็นธรรมท่ีคอยก ากบัศรัทธา เพื่อใหเ้ช่ือประกอบดว้ยเหตุผล ไม่ใหห้ลงเช่ืออยา่งงมงาย 
 

ตัวอย่าง 
 ศรีสุวรรณปัญญาฉลาดแหลม       จึงยิม้แย้มเยือ้นตอบพระเชษฐา 
ธ ามรงค์เรือนมณีมีราคา จะคิดค่าควรแสนต าลึงทอง 
พอบูชาอาจารย์เอาต่างทรัพย์ เห็นจะรับสอนส่ังเราท้ังสอง 
อันตัวน้องนีจ้ะอยู่ด้วยครูกระบอง หัดให้คล่องเช่ียวชาญช านาญดี 
ขอพระองค์จงเสดจ็ไปท้ายบ้าน อยู่ศึกษาอาจารย์ข้างดีดสี 
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คร้ันเสร็จสมปรารถนาไม่ช้าที จะตามพ่ีไปหาท่ีอาจารย์ 
(สุนทรภู่, 2514, 4) 

 
ขอ้ความดงักล่าว ศรีสุวรรณบอกพระอภยัมณีวา่แหวนท่ีเรามีนั้นมีค่าหลายต าลึง เราเอา

ไปให้ท่านอาจารยเ์พื่อขอเรียนวิชาดว้ยท่านอาจารยต์อ้งรับเราเป็นศิษยแ์น่ ๆ เพราะท่านเขียนไวว้่า
ถา้ใครมีเงินแสนต าลึงท่านถึงจะยอมสอนวชิาใหรู้้จกัแกปั้ญหาดว้ยการใชเ้หตุและผล 
 

ตัวอย่าง 
 เจ้าสานนคนฉลาดเฉลยตอบ          พ่อคิดชอบอย่างนีดี้หนักหนา 
พ่ีได้ครูรู้เรียนต ารามา จะจับยามสามตาให้แน่นอน 
แล้วนับนิว้น่ิงนั่งตั้งสติ ตามลัทธิเรียนรู้ท่ีครูสอน 
ท้ังลมจันทกาลาพยากรณ์ เห็นแน่นอนแม่นย าแล้วท านาย 
อย่าครวญคร ่าร าพึงถึงพระพ่ี มีสตรีพาไปดังใจหมาย 
เขาอุปถมัภ์ค า้ชูอยู่สบาย พอเคราะห์คลายเห็นจะพบประสบกัน 
อยู่ข้างทิศอาคเนย์ทะเลลึก พระอย่านึกแหนงว่าจะอาสัญ 
เรารีบเร่งออกเรือเผ่ือจะทัน แล้วพากันลงมาเภตรากล 

(สุนทรภู่, 2514, 17) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล
พราหมณ์สานนใชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาช่วยศรีสุวรรณตามหาพระอภยัมณี โดยการจบัยานสามตาดูวา่
เกิดอะไรข้ึนกบัพระอภยัมณีแลว้บอกใหศ้รีสุวรรณเตรียมตวัออกตามหาพี่ 
   

ตัวอย่าง 
ศรีสุวรรณช้ันเชิงฉลาดแหลม          ท ายิม้แย้มเยือ้นว่าอย่าสงสัย 
ฉันพ่ีน้องท้องเดียวมาเท่ียว              ไกลอันห่วงใยยงัไม่มีท้ังส่ีคน 
หมายพระนุชบุตรีเป็นท่ีพ่ึง             คิดร าพึงสารพัดจะขดัสน 
เสดจ็มาเท่ียวเล่นเห็นชอบกล            นฤมลมองหาสุมาลี 

(สุนทรภู่, 2514, 48) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการคิดการตรึกตรองก่อนพูด การใช้เหตุและผลในการพูด                 
ตวัละครคือศรีสุวรรณ กล่าวตอบค าถามของพี่เล้ียงของนางเกษราอย่างฉลาดและมีไหวพริบว่า 
ตนเองนั้นเป็นลูกคนเดียวไม่มีพนัธะใด ๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอนัเป็นท่ีรัก 
 

ตัวอย่าง 
 หน่อกษัตริย์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้น     จะพากันไปเฝ้าเจ้ากรุงศรี 
เราเดินทางหว่างค่ายพวกไพรี        ให้โยธีกองทัพออกจับตัว 
จึงฟันฝ่าข้าศึกสะอึกไล่                    เอาหัวไอ้ชาวพลไปคนละหัว 
แทนธูปเทียนดอกไม้ถวายตัว         ให้เห็นท่ัวจะได้ลือฝีมือเรา ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 65) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการคิดตรึกตรองดี การใชเ้หตุและผล ท าแลว้เกิดผลประโยชน์ 
ตวัละครคือศรีสุวรรณ พูดกบัเหล่าพราหมณ์ว่า จะพากนัไปเฝ้ากษตัริย ์ว่าจะอาสาไปท าการศึก
สงคราม เพื่อนใหไ้ดเ้ห็นในฝีมือและความกลา้หาญ   
 

ตัวอย่าง 
 นางโฉมยงองค์ละเวงเกรงจะฉาว จึงว่ากล่าวไกล่เกล่ียเสียให้หาย 
แม้ฆ่าตีชีวนัเป็นอันตราย รู้ระคายเคืองแค้นจะแทนทด 
จะกลับทุกข์ยคุเขญ็ทุกเส้นหญ้า เพราะเหตุว่าเช้ือสายไม่ตายหมด 
เขาหน่อเนือ้เช้ือวงศ์องค์โอรส เกียรติยศย่ิงกว่าทุกสากล  

(สุนทรภู่, 2514, 39) 
 

ขอ้ความดงักล่าว  ตวัละคร คือ นางละเวงวณัฬาพูดกบันางยุพาผกาว่า ถา้ฆ่าสินสมุทร
แลว้จะมีปัญหาตามมามากมายเพราะสินสมุทรเป็นพระโอรสของพระอภยัมณี เป็นการใชเ้หตุและ
ผลในการตดัสินใจแกปั้ญหา 
 

ตัวอย่าง 
 ทางเข้าออกนั้นมีอยู่ ส่ีแห่ง         มนัจัดแจงปิดทางหว่างไศล 
แล้วต้ังช่องกองตระเวนเกณฑ์กันไป   เอาปืนใหญ่จุกช่องคอยป้องกัน 
แล้วต้ังค่ายรายทางตามหว่างเขา จะคิดเข้ายากจริงทุกส่ิงสรรพ์ 
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แม้นได้ไปบนทางกลางอรัญ คิดผ่อนผนัข้ามเขาส าเนาเนิน 
(สุนทรภู่, 2514, 377) 

 
ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงการใช้ปัญญาในการใช้ความคิดในการคิดค้นพิจารณา           

จบัเหตุจบัผลท่ีถูกตอ้ง จนเป็นทางให้เกิดปัญญาท่ีเกิดจากความคิดพิจารณา ของฝร่ังท่ีสั่งให้เปิด
ทางเข้าออก ส่ีแห่ง เปิดทางตลอด แล้วให้เอาปืนใหญ่ซ่อนไว ้แล้วตั้ งค่ายตามระหว่างเขาเพื่อ
เตรียมการรบ 
 

ตัวอย่าง 
 อย่าให้ข้าศึกอ้อมเข้าล้อมหลัง         ฉวยพลาดพลั้งกูกเ็ห็นไม่เป็นผล 
คิดอุบายถ่ายเทด้วยเล่ห์กล จงแต่งคนใช้ชิดไว้ติดตาม 

(สุนทรภู่, 2514, 390) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการใช้ปัญญาในเร่ืองของเป็นการใช้เหตุและผล ความรอบรู้ 
วางแผนคิดอย่างรอบคอบ ขององค์พระมงัคลานราราชในการคิดวางแผนว่าอย่าให้ข้าศึกล้อม                  
คิดอุบายเล่ห์กลไวห้ลอกและใหแ้บ่งไพร่พลไวติ้ดตาม 
 

ตัวอย่าง 
 ป่างพระป่ินมนีุฤๅษีสิทธ์ิ ออกจากกิจทรงธรรมกรรมฐาน 
เสดจ็ออกนอกกุฎีท่ีส าราญ โปรดประทานเล่าถึงวงศ์พงศ์ประยรู 
ท้ังสองนางดาบสรับพจนารถ รู้ว่าญาติยงัถวิลไม่ส้ินสูญ 
ต้องรบพุ่งยุ่งกันไปในตระกูล นางอาดูรแดดาลสงสารวงศ์ 
พระอภัยมนีุฤๅษีสิทธ์ ดูจริตสองนางเห็นยงัหลง 
ด้วยอาวรณ์ยงัไม่ขาดในญาติวงศ์ พระจึงทรงเทศนาในบาลี 
ว่าสามญัตัณหาพาให้โลภ หลงละโมบคร้ันท าลายตายเป็นผี 
กไ็ม่หอบเอาจังหวดัปัถพี ไปเป็นท่ีถ่ินฐานบ้านของตน 
อนิจจังสังขาราเหมือนปลานก ต้องว่ายวกบินเตร่ระเหระหน 
ถึงร่างกายกอ็ย่าหมายว่าของตน พอส้ินชนม์เน่าจมถมแผ่นดิน 
อนัตตาสูญเปล่านะเราท่าน อย่าหมายมัน่นึกนิยมอารมณ์ถวิล 
เอาขนัตีตั้งหน้าเป็นอาจิณ กจ็ะส้ินความวิตกในอกใจ 
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พระฤๅษีชักเหตุเทศนา ให้สองดาบสยพิุนส้ินสงสัย 
วายวิโยคโศกเศร้าบรรเทาใน ท่ีจริงใจโทมนัสอัดอารมณ์ 
จึงตรัสว่าถ้าจะไปให้โอวาท แต่เช้ือชาติพวกฝร่ังมนัยงัขม 
ไม่จืดจางบางเบาเอานิยม เหมือนตกตมถอนยากล าบากใจ 
ถึงจะไปส่ังสอนให้อ่อนน้อม มนัจะยอมยินดีเจ้าท่ีไหน 
ตาบาทหลวงแกมนัดือ้ไม่ถือใคร ถึงจะไปป่วยการเหมือนมารยา 
แต่จ าเป็นจ าใจจะไปเย่ียม ส่ังให้เตรียมแต่งราชรถา 
พระชวนดาบสินีให้ลีลา ทรงรถาองค์ละรถบทจร ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 2) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครมีความรู้ทัว่ รู้ทัว่ถึงเหตุถึงผล รู้อยา่งชดัเจน รู้เร่ืองบาป
บุญคุณโทษ รู้วา่ส่ิงใดท่ีควรท า ส่ิงใดท่ีควรละเวน้ 

วริิยบารมี  หมายถึง การมีความเพยีรพยายาม มุมานะ และอดทน  ได้แก่ 
ความเพียร ความพยายาม ความกลา้ท่ีจะลงมือท า ภาวะของผูก้ลา้เป็นแนวทางให้ด าเนิน

ไปสู่ความส าเร็จตามประสงค ์หมายถึง การลงมือปฏิบติัลงมือท างานท่ีตนชอบท่ีตนรักท าดว้ยความ
พากเพียรพยายาม ท าดว้ยความสนุก กลา้หาญ กลา้เผชิญกบัความทุกขย์าก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึน หากมีอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ก็เพียรจ ากดัปัดเป่าไปใหห้มดส้ินไปโดยไม่ยอ่ทอ้ ไม่ส้ินหวงั 
เดินหนา้เร่ือยไปจนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวอย่าง 
  ล่วงต าบลชนบทไปหลายบ้าน     เข้าดอนด่านแดนไพรพอไก่ขนั 
สียงเสือกวางกลางเนินพนมวนั ให้หวัน่หวัน่วงัเวงหวาดฤทัย 
จนแสงทองรองเรืองอร่ามฟ้า พระสุริยาเยือ้งเย่ียมเหล่ียมไศล 
คณานกเริงร้องคะนองไพร     เสียงเรไรจักจ่ันสนั่นเนิน 
ท้ังสององค์เหน่ือยอ่อนเข้าผ่อนพัก     หยดุส านักล าเนาภูเขาเขิน 
คร้ันหายเหน่ือยเม่ือยล้าอุตสาห์เดิน    พิศเพลินม่ิงไม้ในไพรวนั 

(สุนทรภู่, 2514, 2) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงมีความเพียรทุกขณะ ความเพียร ความพยายาม ความกลา้ท่ีจะ
ลงมือท า ตวัละครคือศรีสุวรรณและพระอภยัมณีออกเดินทางไปเรียนเพื่อหาวิชาความรู้ระหว่าง
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เดินทางนั้นผา่นหลายต าบลหลายหมู่บา้น พอไก่ขนัก็เขา้เขตป่า เสียงสัตวน์อ้ยใหญ่ร้องกนักอ้งป่าท า
ให้สองพี่น้องรู้สึกกลวัแต่ก็เดินไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่แสงทองส่องฟ้าทั้งจกัจัน่เรไรส่งเสียงเซ็งแซ่ 
รู้สึกเหน็ดเหน่ือยก็มาพกัหยดุท่ีภูเขาถา้หายเหน่ือยก็เดินทางไปต่อ  
 

ตัวอย่าง 
 สินสมทุรมิได้กลัวกลับหัวร่อ ลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสัย 
แม้มารดามาตามจะห้ามไว้  พระรีบไปก่อนข้าอย่าปรารมภ์ 
ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง  อยู่ต้นทางจะได้พบประสบสม 
แล้วเผ่นโผนโจนลงทะเลลม  พระปรารมภ์เรียกไว้กไ็ม่ฟัง 
เท่ียวด าด้นค้นหามจัฉาใหญ่  พอจับได้ปลาอินทรีขึน้ข่ีหลัง 
เสียงโผงผางกลางน า้แต่ล าพัง  ค่อยลอยร้ังรอมาในวาริน ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 115) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงความกลา้ท่ีจะลงมือท า กลา้หาญ กลา้เผชิญกบัความทุกข์
ยาก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน  ตวัละครคือ สินสมุทร หวัเราะกลบัใส่พระอภยัมณี และกล่าว
วา่จะไปขอจากพอ่ไปไหน หากแม่มาก็จะเขา้ไปหา้มไว ้ให้พ่อรีบหนีไปก่อน ลูกจะคอยดูตน้ทางให้
และตามไปห่างๆ จากนั้นก็กระโดดลงในทะเล จบัปลาอินทรีย์ข้ึนมาข่ีหลังไม่ฟังค าเรียกห้าม                 
พระอภยัมณี 
 

ตัวอย่าง 
 ฝ่ายผีเส้ือสมทุรไม่หยดุหย่อน  คร้ันลุยอ่อนอุตส่าห์ว่ายสายกระสินธ์ุ 
ก าลังน้อยถอยถดด้วยอดกิน  เจียนจะส้ินชีวาในสาคร 
ได้สามวนัทันผวักับลูกน้อย  เห็นเล่ือนลอยลิบลิบย่ิงถีบถอน 
กระโจมโจนโผนโผชโลทร  คล่ืนกระฉ่อนฉาดฉานสะท้านมา ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 115) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ได้กล่าวถึงความเพียร ความพยายามให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตาม
ประสงค ์ตวัละครคือ นางผเีส้ือสมุทร ท่ีเพียร พยายามไม่หยุดท่ีจะตามหาพระอภยัมณี ถึงก าลงัจะมี
นอ้ยเพราะอดกิน เดินทางในทะเลมาได ้3 วนั เร่ิมมองเห็นอยูไ่ม่ไกล จึงรีบเร่งตามไป 
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ตัวอย่าง 
สินสมทุรห้ามว่าอย่าเสดจ็ เหมือนขามเขด็ของ้อไม่พอท่ี 
หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดี ถ้าย  า้ยีจึงจักสู้ดูฝีมือ 
พระไปเรือเม่ือไรจะไปถึง จะเหมือนหน่ึงฉันลงน า้ด าไปหรือ 
แม้นพบปะพระบิดาจะหารือ ไม่ดึงดือ้ดอกพระองค์อย่าสงกา 
แล้วจัดแจงแต่งเคร่ืองส าหรับยทุธ์         เหนบ็อาวธุคู่กายท้ังซ้ายขวา 
กระโดดโผนโจนลงในคงคา แผลงศักดาด าด่ึงตะบึงไปฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 224) 
 

 ขอ้ความดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงความอุตสาหะ กลา้หาญไม่เกรงกลวัต่ออุปสรรคและ              
ภยัอนัตราย ต่าง ๆ  ตวัละครคือสินสมุทรพูดกบัศรีสุวรรณวา่ พระเจา้อาไม่ตอ้งเสด็จไปหรอก เด๋ียว
หลานจะเสด็จไปถามแต่โดยดี แต่ถา้หากถูกข่มเหงก็จะสู้กนัดว้ยฝีมือ ถา้หากท่านอาเสด็จไปโดยเรือ
เม่ือไหร่จะไปถึงจะสู้หลานด าน ้าไปไดห้รือ หากเจอพระบิดาแลว้ หลานจะหารือดู ไม่ด้ือดึงแน่นอน 
ว่าแลว้สินสมุทรก็จดัแจงแต่งตวั เหน็บอาวุธคู่กายทั้งซ้ายขวา กระโดดโครมลงน ้ าด าด่ิงลงไปใน             
ไม่ชา้ 
  

ตัวอย่าง 
กุมารว่าพระแม่ไม่เห็นจิต ปัจจามิตรมากน้อยไม่ถอยหลัง 
แต่แค้นจิตพระบิดานีน่้าชัง รักฝร่ังน่ีกระไรจะให้คืน 
ให้ลูกยามาถามความพระแม่ ว่าตามแต่ประดิพัทธไม่ขดัขืน 
พระมารดาอย่าฟังจงยัง่ยืน ว่าไม่คืนไปลังกาจะว่าไร 
ถึงฝร่ังค่ังแค้นแม้นจะรบ ไม่หลีกหลบเลยพระองค์อย่างสงสัย 
จะสังหารผลาญชีวนัให้บรรลัย ว่าแต่ใจของพระแม่จะแชเชือนฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 229) 
 

ข้อความดังกล่าว ได้กล่าวถึงความอุตสาหะ กล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและ  
ภยัอนัตรายต่าง ๆ  ตวัละครคือสินสมุทรพูดกบันางสุวรรณมาลีว่า พระชนนีไม่เห็นใจลูกเลย เร่ือง
ขา้ศึกศตัรูแล้วไม่ว่าจะมากแสนมากลูกไม่เคยกลวั แต่แคน้ใจพระบิดานัก ท่ีหลงรักเข้าขา้งฝร่ัง          
จะให้พระชนนีไป ให้ลูกมาถามพระชนนีวา่สุดแต่จะเห็นสมควร ไม่ขดัขืน แต่พระชนนีอย่าฟังจง
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ยืนยนัว่าไม่ไปลงักาเด็ดขาด หากฝร่ังมนัโมโหก็จะรบ ลูกก็ไม่กลวั จะสังหารผลาญชีวิตมนัเสีย               
แต่ลูกกลวัวา่ใจของพระชนนีจะแชเชือนไปเขา้ขา้งเขา 

 
ตัวอย่าง 
ท้ังช้างม้ากล้าหาญทะยานยทุธ์          อุตลุดไล่กันเสียงหวัน่ไหว 
จะผินพักตร์หักหาญออกด้านใด            กไ็ม่ได้เป็นเวลาเข้าราตรี 
แต่พวกข้าสาพิภักด์ิเพราะรักเจ้า          ท้ังนายบ่าวอุตส่าห์รบไม่หลบหนี 
จนดึกด่ืนคร้ืนคร่ันประจัญตี จนซากผีพลตายก่ายอนันต์ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 376) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงนายบ่าวท่ีต่างมีความซ่ือสัตยต่์อพระมหากษตัริยไ์ม่คิดหนีและ
มีความเพียรพยายามต่อสู้กบัศตัรูโดยไม่ทอ้ถอยอยา่งยาวนานจนซากศพกองไปทัว่ เป็นความเพียร
พยามความกลา้ท่ีจะลงมือท ากลา้เผชิญปัญหาและความทุกขย์ากจนบรรลุเป้าหมาย 

ขันติบารมี  หมายถึง  การมีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ  ได้แก่ 
การอดทนต่อความล าบากตรากตร าเป็นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้า อากาศ 

ความหนาว ความร้อน อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อการเจ็บไขไ้ดป่้วย ความไม่สบายหาย
ของเราเอง ความปวด ความเม่ือย  ความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความ
ไม่พอใจ ความขดัใจอนัเกิดจากค าพดูท่ีไม่ชอบใจ กิริยามารยาทท่ีไม่งาม และอดทนต่ออ านาจกิเลส 
    

ตัวอย่าง 
 พราหมณ์หัวร่อพ่อลืมเสียแล้วหรือ เขาบอกช่ือเสียงให้เหมือนใจหวงั 
อันองค์ราชบุตรีท่ีในวงั ทุกวนัยงัมิได้มีราคีพาน 
พ่อโฉมงามยามนีก้แ็รกรุ่น ผลบุญช่วยชักสมคัรสมาน 
ถึงขอเฝ้าเขาไปจับให้อัประมาณ พ่ีกเ็ห็นเป็นตะพานมาชอบกล 
เม่ือพบกันวนันีน้างพ่ีเลีย้ง เห็นมองเมียงตามาส่ีห้าหน 
ซ่ึงให้คุมไว้ท่ีน่ีท้ังส่ีคน พ่ีนีเ้ห็นเป็นกลมารยา 
ถ้าแม้นเหมือนหมายมุ่งกพ็รุ่งนี ้ ร้ายหรือดีจะได้ฟังไม่กังขา 
พ่อจงดับโทโสอย่าโกรธา รู้ถึงแก้วเกษราจะน้อยใจ 
ท านองเขาชาววงัมกัตั้งป่ึง แต่ไม่ถึงเดือนดอกจะบอกให้ 
ซ่ึงพ่ีเลีย้งพระธิดาจะว่าไร พ่ีจะใคร่รับรองลองคารม ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 25) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงความอดทนต่อความโกรธ  ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามท่ีบอก
ใหศ้รีสุวรรณระงบัความโกรธท่ีพวกพี่เล้ียงของนางเกษราจบัพวกเขามาขงัไวเ้พื่อรอให ้

นางเกษรามาพบ พวกพราหมณ์เลยบอกวา่เพราะเขาไม่รู้วา่ศรีสุวรรณเป็นใครดงันั้นเจา้
อยา่พึ่งโกธรหรือโมโหไปเลย 

 
ตัวอย่าง 
 พระบุตรีเห็นจริงทุกส่ิงส้ิน       ย่ิงขุ่นค่ินคิดอายระคายเขิน 
จะหาญหักนักเล่าเขาคนเดิน         นางน่ิงเมินพักตราไม่พาที ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 55) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงเกสรไดเ้ห็นการกระท าของศรีสุวรรณทุกส่ิงอนั แต่ก็ตอ้งเก็บ
ความโกรธความระคายนั้นไว ้แสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อความเจ็บใจ เป็นการอดทนต่อความ
โกรธ ความไม่พอใจ ความขดัใจอนัเกิดจากค าพดูท่ีไม่ชอบใจ กิริยามารยาทท่ีไม่งาม 
 

ตัวอย่าง 
  จะกล่าวกลับจับความไปตามเร่ือง ถึงบาทเบือ้งปรเมศพระเชษฐา 
องค์อภัยมณีศรีโสภา  ตกยากอยู่คูหามาช้านาน 
กับด้วยนางอสุรีนีรมิต  เป็นคู่ชิดเชยชมสมสมาน 
ต้องรักใคร่ไปตามยามกันดาร  จนนางมารมีบุตรบุรุษชาย 

(สุนทรภู่, 2514, 104) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ พระอภยัมณี กล่าววา่ พระอภยัมณีโดนผีเส้ือสมุทร
จบัตวัมาอยูใ่นถ ้า ตอ้งจ าใจเป็นสามีภรรยากนั จนมีลูกชายดว้ยกนั 1 คน แสดงใหเ้ห็นถึงความอดทน
ท่ีมีต่อส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา จ าใจกระท าทั้งท่ีไม่อยากท า  
  

ตัวอย่าง 
  ฝ่ายว่านางผีเส้ือกเ็ช่ือถือ  คิดว่าซ่ือสุจริตพิสมยั 
จึงตอบว่าถ้ากระนั้นฉันจะไป  อยู่เขาใหญ่ในป่าพนาวนั 
พระโฉมยงจงอยู่ในคูหา  เลีย้งรักษาลูกน้อยคอยหม่อมฉัน 
จะอดใจให้เหมือนค าท่ีร าพัน  ถ้วนสามวนักจ็ะมาอย่าอาวรณ์ 
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แล้ววนัทาลาองค์พระทรงโฉม  ปลอบประโลมลูกแก้วแล้วส่ังสอน 
อย่าแขง็นักรักตัวกลัวบิดร  แม้นไม่นอนมารดาจะมาตี ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 111) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ นางผีเส้ือสมุทร เช่ือค าท านายของพระอภยัมณี ท่ี
ให้ตนไปบ าเพญ็จิตอธิษฐานในป่า โดยพระอภยัมณีจะเล้ียงลูกอยู่ในถ ้ารอนางผีเส้ือสมุทรกลบัมา 
ส่วนตนจะอดทน เม่ือครบ 3 วนั จะกลับมา ลาพระอภยัมณีและสอนสินสมุทรว่าอย่าด้ือกับพ่อ          
ถา้ไม่นอนจะกลบัมาตี แสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อทุกขเวทนาของตวัละคร เป็นการอดทนต่อ
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
 

ตัวอย่าง 
  ฝ่ายนางผีเส้ือสมทุรท่ีสุดโง่ ไปนั่งโซเซาอยู่ริมภูผา 
ขอชีวิตพิษฐานตามต ารา  ต้องอดปลาอดนอนอ่อนก าลัง 
ได้สามวนัรันทดสลดจิต เจียนชีวิตจะเดด็ดับไม่กลับหลัง 
อุตส่าห์ยืนฝืนใจให้ประทัง ค่อยเซซังซวนทรงไม่ตรงตัว 

(สุนทรภู่, 2514, 113) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ ผีเส้ือสมุทร เขา้ป่าไปตั้งจิต ภาวนาในป่า เป็นเวลา 
3 วนั ตามท่ีต าราบอก อดขา้วจะอ่อนก าลงั ร่างกายจะไม่ไหว แต่ก็ตอ้งทนฝืน จนจะทรงตวัไม่อยู่
แสดงให้เห็นถึงการอดทนต่อความล าบากตรากตร าและอดทนต่อทุกขเวทนาต่อความหิว             
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
 

ตัวอย่าง 
 สงสารองค์นงลักษณ์อัคเรศ   ชลเนตรแนวนองให้หมองศรี 
ให้สาวใข้ไปเชิญพระชนนี                   มาถึงท่ีปรางค์มาศปราสาทชัย 
 จึงทูลความตามกระดาษท่ีวาดรูป          พระโลมลูบลืมองค์ด้วยหลงใหล 
ลูกหลานนักลักเอามาเผาไฟ                มนัไม่ไหม้กลับลุกขึน้คลุกคลี 
ข้ากับเหล่าสาวสรรค์ชวนกันสู้              ปล า้กันอยู่ผลักไสมนัไม่หนี 
พระโกรธาคว้าไม้มาไล่ตี                     แล้วเข้าท่ีมิได้ออกข้างนอกเลยฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 35) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ นางสุวรรณมาลีท่ีรู้สึกเป็นทุกข์ใจเม่ือเห็นคนรัก

ของตนคร ่ าครวญหาหญิงอ่ืน แต่ต้องอดทนไว้จึงให้คนไปตามแม่ของพระอภัยมณีมาช่วย              
พระอภยัมณีเพราะพระอภยัมณีไม่ยอมใหใ้ครมาเอารูปของนางละเวงไปไดถึ้งกบัเอาไมไ้ล่ตี ไม่ยอม
ออกไปขา้งนอก  
 

ตัวอย่าง 
 บาทหลวงว่าข้าไม่บอกไว้ดอก          หรือสัญชาติช่ือว่าผู้ชายตายเพราะหญิง 
จนของ้อของอนถึงวอนวิง ราวกับว่ิงเข้าวานสังหารกาย 
แม้มิรักหนักหน่วงท าลวงล่อ ขึน้ข่ีคอเล่นกไ็ด้ดังใจหมาย 
รูปกรู้็อยู่วิสัยใจผู้ชาย มนัหลงตายติดกับเหมือนหลับตา 
อันลมป่ีดีแต่เพราะเสนาะหู ท่ีจะสู้ลมปากยากหนักหนา 
แต่ความรักมกัจะออกกระบอกตา จะเป็นข้าพวกเขาชาวชมพู 

(สุนทรภู่, 2514, 452) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงสินสมุทรคิดจะไปบวชเอาบุญบารมีเพื่อเป็นนกัปราชญท่ี์เกาะ
แกว้พิศดาร เพราะกลวันางละเวงวณัฬาท่ีเก่งยิ่งกวา่เสือจะท าร้าย แสดงวา่มีความอดทนอดกลั้นต่อ
ความโกรธ ความไม่พอใจ  
 

ตัวอย่าง 
 แม้มิได้ให้ปรับจะรับผิด  น่ีขืนคิดเคืองขุ่นท าฉุนเฉียว 
น่าอดสูผู้หญิงจริงจริงเจียว ไม่คิดเกีย้วชู้สาวแล้วคราวนี ้
วาสนาหาไม่มนัไพล่พลิก พลอยหยกุหยิกอยากจะถือเป็นฤๅษี 
จะถือศีลตั้งมัน่ในขนัตี ไม่ย  า่ยียุ่งหยาบเป็นบาปกรรม 

(สุนทรภู่, 2514, 464) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงนางร าภาสะหรีเห็นวิญญาณของนายอิเรนผูเ้ป็นพ่อแลว้ถึงกบั
น ้ าตาไหล แม้ตวัตายไปแล้วแต่ยงัมีใจมุ่งมั่นในการปฏิบติัหน้าท่ี มาช่วยลูกสาวในการท าศึก              
แสดงวา่มีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ   
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สัจจบารมี  หมายถึง  ความจริงหรือความซ่ือตรง  ได้แก่ 
การรักษาค าพดู การพดูจริง ท าจริง และจริงใจ 

 
ตัวอย่าง 
  ฝ่ายเจ้าพราหมณ์ตามใจมิให้ชัง    พลางร ่าส่ังนายด่านด้วยมารยา 
จงไปบ้านท่านเถิดให้ผาสุก ฉันพ้นทุกข์แล้วเม่ือไรจะไปหา 
นายด่านฟังคลั่งคลอหล่อน า้ตา แล้วว่าน้านีไ้ม่ทิง้อย่ากร่ิงใจ 
จะไปจัดข้าวปลากระยาหาร มาส่งหลานส่ีคนให้จนได้ 

(สุนทรภู่, 2514, 24) 
   

ขอ้ความดงักล่าว พราหมณ์ทั้งสามและศรีสุวรรณท่ีปลอมเป็นพราหมณ์พูดกบันายหน้า
ด่านตอนท่ีพวกเขาจะโดนจบัไปขงัอยูก่บัตายายท่ีเฝ้าสวนวา่ ใหน้ายหนา้ด่านกลบับา้นไปถา้พวกเขา
หลุดจากการถูกขงัแลว้จะไปหาท่ีบา้นเอง แต่นายหนา้ด่านบอกวา่จะไม่ทิ้งพวกเขาไปไหนจะหาขา้ว
ปลาอาหารมาใหพ้วกเขากินตามท่ีเคยไดบ้อกไวว้า่จะไม่ทิ้งพวกเขา แสดงใหเ้ห็นถึงการรักษาค าพดู 
 

ตัวอย่าง 
      ศรีสุวรรณกลั้นยิม้เยือ้นสนอง     วนันีน้้องได้แต่ผ้าออกมาห่ม 
ส่วนพ่ีพราหมณ์ตามติดได้ชิดชม         ต่อจะสมปรารถนาจึงช้านาน 

(สุนทรภู่, 2514, 48) 
 

ข้อความดังกล่าว กล่าวถึงตัวละครคือศรีสุวรรณ กล่าวตอบค าถามของพี่เล้ียงของ              
นางเกษราอยา่งฉลาดและมีไหวพริบวา่ ตนเองนั้นเป็นลูกคนเดียวไม่มีพนัธะใด ๆ มาเพื่อจะมาหาตา
มหานางอนัเป็นท่ีรัก เป็นการรักษาค าพดู 

 
ตัวอย่าง 
 ฝ่ายเงือกน า้ส าหรับทะเลลึก ไม่วายนึกถึงองค์พระทรงโฉม 
พอแจ่มแจ้งแสงทองผ่องโพยม  ปลอบประโลมลูกเมียเข้าเคลียคลอ 
จะไปลอยคอยองค์ทรงสวสัด์ิ ให้สมนัดซ่ึงสัญญาเธอมาหนอ 
แล้วออกจากวนวงัไม่ร้ังรอ ค่อยเคล่ือนคลายว่ายคลอกันไคลคลา 
พอเห็นองค์ทรงยศโอรสราช  อยู่ชายหาดพร้อมกันกห็รรษา 
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จึงชวนลูกสาวนั้นกับภรรยา คลานขึน้มาชายฝ่ังแล้วบังคม ฯ 
(สุนทรภู่, 2514, 111) 

 
ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ พ่อเงือก ไดพ้าแม่เงือกและนางเงือก ให้มารอพระ

อภัยมณีตามท่ีนัดหมาย พอเห็นพระอภัยมณีและสินสมุทรยืนรอก็ชวนลูกสาวและภรรยา               
เขา้ไปทกัทาย แสดงถึงการท าจริงและมีความจริงใจ ท าไดอ้ยา่งท่ีพดูหรือสัญญาไว ้
 

ตัวอย่าง 
 อุศเรนแสนสลดระทดท้อ               น า้ตาล่อคลอคลั่งจะหลั่งไหล 
เสียดายนางอย่างชีวนัจะบรรลัย                ร้อนฤทัยเทียมเพลิงละเลิงเลีย 
จะกลับหลังยงัลังกาน่าอดสู                     คร้ันจะอยู่อายหน้าประดาเสีย 
ด้วยความค้างนางหายเป็นม่ายเมีย             จ าจะเกล่ียไกล่ความไปตามนาง 
จึงตรัสส่ังแก่เสนาท่ีข้าเฝ้า                       อุระเราร้อนดังจะพังผาง 
เสียสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง            จะตามนางกว่าจะพบประสบกัน 

(สุนทรภู่,  2514, 133) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ อุศเรนท่ีรู้สึกเศร้าสลด น ้ าตาหลัง่ไหลเม่ือรู้ข่าวว่า
คู่หมั้นของตนหายไปอย่างไร้ร่องรอย จึงรู้สึกเสียดายนางยิ่งนกั จะกลบัเมืองลงักาก็กลวัจะอบัอาย 
จะอยู่ก็อบัอายเช่นเดียวกนัเพราะกลวัเขานินทาว่าเป็นม่ายเพราะเมียหาย จึงคิดท่ีจะออกติดตามหา
นาง แลว้จึงสั่งแก่เสนาวา่เราเสียนางเหมือนเราจะส้ินชีวิต จึงขอออกติดตามหานางจนกวา่จะพบกนั 
แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะลงมือกระท าตามค าพดู มีความจริงใจ พดูจริง ท าจริง 
 

ตัวอย่าง 
 นางอรุณทูลเถียงเสียงฉอดฉอด       ฉันไม่ทอดทิง้พระองค์อย่าสงสัย 
น่ีธุระพระเจ้าป้าจะพาไป                    หม่อมฉันได้รับค าแล้วจ าเป็น 
แม้นมิไปไม่ดีเหมือนขีป้ด                    เป็นคนคดเขาจะเย้ยไม่เคยเห็น 
อยู่ในวงันั่งเปล่าท้ังเช้าเยน็                  จะไปเป็นเพ่ือนป้าช่วยหาลุง  

(สุนทรภู่, 2514, 207) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงอรุณรัศมีเคยรับปากกบัสุวรรณมาลีไวว้า่จะไปช่วยออกตามหา
พระอภยัมณีผูเ้ป็นลุงดว้ยกนั มาตอนน้ีพระเจา้ตาไม่ให ้อรุณรัศมีก็คา้นพระเจา้ตาเพราะจะท าให้นาง
นั้นเป็นคนพดูปด ไม่รักษาค าพดู 
 

ตัวอย่าง 
  แล้วตรัสบอกลูกน้อยกลอยสวาท เจ้าหน่อเนือ้เช้ือชาติดังราชสีห์ 
อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นท่ีสรรเสริญเจริญคน 
ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา เทพเจ้ากจ็ะแช่งทุกแห่งหน 
ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล พระเวทมนตร์เส่ือมคลายท าลายยศ 
เพราะบิดามาด้วยอุศเรนนี ้ คุณเขามีมากล้นพ้นก าหนด 
เจ้าท าผิดกเ็หมือนพ่อทรยศ จงออมอดเอน็ดูพ่อแต่พองามฯ 

     (สุนทรภู่, 2514, 232) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ  พระอภยัมณีกล่าวสั่งสอนสินสมุทรวา่ เจา้เป็นถึง
ลูกกษตัริยต์้องรักษาค าพูดต่อคนท่ีมีพระคุณ ย่อมเป็นท่ีสรรเสริญของคนทัว่ไป ถ้าลูกคิดทรยศ
อกตญัญูเขา แมแ้ต่เทพเจา้ก็จะสาปแช่งให้มีแต่ความทุกข์ เวทมนตร์ คาถา ยศ อ านาจก็จะเส่ือม               
อุศเรนเป็นผูมี้พระคุณต่อพ่อยิ่งนัก ถ้าเจา้ท าผิดต่อเขาก็เหมือนพ่อท าผิดต่อเขาด้วย ฉะนั้นเจา้จง
พิจารณาดูแต่พองามเถิดลูก แสดงใหเ้ห็นถึงการรักษาค าสัตย ์ไม่คิดทรยศต่อผูมี้พระคุณ 

อธิษฐานบารมี  หมายถึง  การตั้งความปรารถนาดีต่อผู้อืน่   ได้แก่   
การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอยา่งหน่ึง การตั้งจิตร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การนึก

ปรารถนาส่ิงท่ีตอ้งการจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น การตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระ นึกอธิษฐานในใจ
ขอใหเ้ดินทางแคลว้คลาด  เป็นตน้  
 

ตัวอย่าง 
 หน่อกษัตริย์อัดอ้ันกลั้นสะอืน้ ตาช้ืนพร่ังพรายท้ังซ้ายขวา 
แขง็พระทัยให้เอาน า้อบมา ภาวนานึกความไปตามจน 
ขอเทวญัช้ันฟ้าสุธาทิพย์ อันลอยลิบเหาะเหินเท่ียวเดินหน 
ท้ังปู่เจ้าเขาหลวงข้าบวงบน ขอนิมนต์มาด้วยช่วยชีวี 

(สุนทรภู่, 2514, 86) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ ศรีสุวรรณได้ร้องไห้อย่างหนกั กลวัว่าเกษราจะ
ตาย แต่ท าใจแข็งเอาน ้ าอบมาตั้งจิตภาวนาขอพรจากเทวดา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งปวง ขอให้ช่วยชีวิตเกษ
รา แสดงใหเ้ห็นถึงการตั้งจิตร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การนึกปรารถนาส่ิงท่ีตอ้งการจาก
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
ตัวอย่าง 
 นางยอกรวอนไหว้ไทเทวญั            ทุกช่องช้ันฉกามาวจร 
ท่ีขึน้ล่องท้องทะเลทุกเทเวศร์                  รุกขาเขตเขาเขินเนินสิงขร 
แม้นพระหน่อบดินทร์นรินทร                  จะม้วยมรณ์มรณานิคาลัย 
ชีวิตข้าอย่าให้รอดจงมอดม้วย                  ขอตายด้วยลูกรักท่ีตักษัย 
แม้นบุญหลังยงัจะรอดตลอดไป                ขอจงให้ลูกน้อยข้าค่อยคลาย 

(สุนทรภู่,  2514, 166) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงสุวรรณมาลีไดต้ั้งจิตอธิษฐานขอให้วิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ถ้าหมดบุญ
แลว้ขอให้ขา้ตายตามลูกไป แต่ถา้บุญเก่ายงัมีอยูข่อให้ลูกนั้นฟ้ืนข้ึนมา เป็นการตั้งใจหรือการผกูจิต
อธิษฐาน  ตั้งจิตอธิษฐานขอพร 
 

ตัวอย่าง 
 แล้วส่ังให้ไปจัดเคร่ืองประดับ         หลายส ารับกับผ้าภูษาศรี 
มาเรียงวางข้างองค์พระมนีุ                   จินดาดีดูจ ารัสชัชวาล 
พระเห็นของสองกษัตริย์จัดมาให้             จะใครได้เคร่ืองทรงน่าสงสาร 
ว่าหม่อมฉันวนัจะจากพระอาจารย์           ได้ตั้งสัตย์อธิษฐานต่อเทวา 

(สุนทรภู่, 2514, 315) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการตดัสินใจเด็ดเด่ียว  ตวัละครคือกษตัริยแ์ละมเหสีแห่งกรุง
ศรี  ได้เตรียมเส้ือผา้เคร่ืองประดบัให้สุดสาครเลือกใส่แต่วนัท่ีจะจากฤาษีมาสุดสาครได้ตั้งสัตย์
อธิษฐานต่อเทวดา 

 
ตัวอย่าง 
 พระบิตุราชมาตุงรงค์องกษัตริย์     สู้อัดอ้ันอดรักไว้หนักหนา 
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กลัวเป็นลางต่างสะอืน้กลืนน า้ตา       ท้ังบิดามารดรอวยพรชัย 
จงไปดีมาดีศรีสวสัด์ิ                      อย่าเคืองขดัขุ่นข้องให้ผ่องใส 
ได้พบปะพระบิดาดังอาลัย              อรินทร์ภัยคลาดแคล้วอย่าแผ้วพาน 

(สุนทรภู่, 2514, 365) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือ พ่อและแม่ของพระอภยัมณีไดอ้วยให้สุดสาครได้
เดินทางไปพบกบัพระอภยัมณีขอให้ปลอดภยัแคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งส้ิน เป็นการสร้างคุณงาม
ความดี 

 
ตัวอย่าง 
      แล้วโฉมยงทรงเสวยสว่างจิต ร าคาญคิดด้วยว่าม้าอดอาหาร 
แม้นม้าล้มแล้วเหมือนกายเราวายปราณ จึงเส่ียงสัตย์อธิษฐานถึงบุญญา 
เดชะผลปรนนิบัติจังหวดัทวีป ช่วยชูชีพชนชาติพระศาสนา 
ตามเย่ียงอย่างทางธรรม์กรุณา พระจุฬาติเวนย่อมเห็นใจ 
แม้ข้านีมิ้ได้คงด ารงทวีป ขอส้ินชีพเดด็ดับดังหลับใหล 
แม้จะได้ไปบ ารุงซ่ึงกรุงไกร ขออย่าให้ชีวนัเป็นอันตราย 

(สุนทรภู่, 2514, 427-428) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงนางละเวงวณัฬาก็คิดว่ามา้นั้นอดอาหาร ถา้หากมา้ลม้ตายไป
แลว้เหมือนกายเรานั้นส้ินลมหายใจไปดว้ย จึงไดเ้ส่ียงอธิษฐานบุญท่ีไดท้  ามาท านุบ ารุงบา้นเมือง 
พระศาสนาตามทางธรรม ขอใหเ้ทวดา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายโปรดเห็นใจ แมต้อนน้ีขา้นั้นไม่ไดดู้แล
บา้นเมืองถา้จะตายขอให้หลบัใหลส้ินชีพไป แต่ถา้บุญมีไดดู้แลปกป้องบา้นเมือง ขอให้ชีวิตอยา่ได้
มีอนัตราย   

เมตตาบารมี  หมายถึง  ความเมตตากรุณา  ได้แก่ 
ความหวงัดี ความเป็นมิตร ความรักใคร่ เอ็นดูปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุขแมบุ้คคลนั้น

ไม่ไดทุ้กข ์ความคิดสงสารปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์การประพฤติเก้ือกลู เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 

ตัวอย่าง 
 เห็นพ่ีน้องสององค์ล้วนทรงโฉม งามประโลมหลากจิตคิดฉงน 
ทอดสมอรอราเภตรายนต์ ท้ังสามคนขึน้เดินบนเนินทราย 
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เข้ามาใกล้ไทรทองสองกษัตริย์ โสมนัสถามไถ่ดังใจหมาย 
ว่าดูรามาณพท้ังสองนาย  เจ้าเพ่ือนชายช่ือไรไปไหนมา 
หรือเดินดงหลงทางมาต่างบ้าน จงแจ้งการณ์ให้เราฟังท่ีกังขา 
แม้นไม่ม่ีพ่ีน้องญาติกา เราจะพาไปไว้เรือนเป็นเพ่ือนกัน ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 9) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ได้กล่าวถึงความมีเมตตาต่อผูอ่ื้น ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามคุยกบั
พระอภยัมณีและศรีสุวรรณเห็นเดินอยูท่ี่ทะเลน้ีเพียงสองคนถา้ไม่มีท่ีไปจะใหไ้ปอยูก่บัพวกเขา 
 

ตัวอย่าง 
ฝ่ายนายหมวดตรวจตรารักษาด่าน    แสนสงสารพราหมณ์น้อยเป็นนักหนา 
จึงร้องเรียกมานั่งยงัศาลา แล้วพูดจาปราศรัยเป็นไมตรี 
เจ้าเช้ือพราหมณ์พรหเมศประเทศไหน       จึงใช้ใบนาวามาถึงน่ี 
พอเรือจอดมอดม้วยด้วยอัคคี สินค้ามีในส าเภาสักเท่าไร 
น่าประหลาดหลากจิตคิดฉงน แต่ส่ีคนกช่็างมาเภตราได้ 
ขอถามเจ้าเผ่าพราหมณ์นีน้ามใด ดูรูปร่างช่างกระไรล้วนงามงาม ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 18) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงความมีเมตตาต่อผูอ่ื้น ตวัละครคือนายตรวจหนา้ด่านเมือง
รมจกัรท่ีเรียกพราหมณ์ทั้งสามและศรีสุวรรณท่ีปลอมเป็นพราหมณ์มานัง่พกัจากการเดินทางท่ีแสน
เหน่ือยท่ีศาลาแลว้ถามไถ่มามาจากท่ีใดเห็นเดินเรือมากนั 
 

ตัวอย่าง 
พระบุตรีฟังเล่ากเ็ศร้าสร้อย      กลัวโฉมงามพราหมณ์น้อยจะอดสู 
เธอแก้ไขไม่เป็นน่าเอน็ดู           จึงว่าพีนี้ไ้ปขู่เขาท าไม 
เป็นชีพราหมณ์หยามหยาบกบ็าปปาก     เพระพวกมากเธอจึงต้านทานไม่ไหว 
ซ่ึงพ่ีว่าเป็นกษัตริย์สันทัดใจ                คิดส าคัญฉันใดจะใคร่ฟัง 

(สุนทรภู่, 2514, 49)  
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ขอ้ความดงักล่าว ได้กล่าวถึงตวัละครคือ นางเกษราพูดกบัพี่เล้ียงว่า ตวันางนั้นเห็นใจ
และสงสารพราหมณ์ท่ีตอ้งคอยตอบค าถามเหล่าพี่เล้ียง เพราะเป็นพราหมณ์จะตอ้งตอบทั้งหมดจะ
เล่ียงก็ไม่ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่นางเกษรามีการประพฤติเก้ือกลู เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

 
ตัวอย่าง 
นางฟังค าช าเลืองดูพราหมณ์น้อย ดูเศร้าสร้อยซูบลงกส็งสาร 
เพราะจงจิตพระธิดายพุาพาล พลอยร าคาญขุ่นข้องจึงหมองนวล 
พินิจพลางนางกษัตริย์ตรัสปราศรัย แม่ขอบใจแล้วเจ้าพราหมณ์ทรามสงวน 
มาอยู่ด้วยป่วยไข้กไ็ด้กวน พระคุณควรจะสนองให้ต้องใจ 
อันทรงฤทธ์ิบิดาชราภาพ    จะปรามปราบยคุเขญ็เห็นไม่ไหว 
เจ้าเหมือนบุตรสุดรักร่วมฤทัย พ่อคงได้แว่นแคว้นท้ังแดนดาว 
ขอฝากแก้วเกษราธิดาด้วย เอน็ดูช่วยปกป้องเหมือนน้องสาว 

(สุนทรภู่, 2514, 91) 
 

ขอ้ความดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงความรักใคร่ เอ็นดู เมตตาต่อผูอ่ื้นและสรรพสัตวท์ั้งปวง ตวั
ละครคือ พระมารดาของนางเกษรา มองดูศรีสุวรรณ เห็นร่างการทรุดโทรมก็เกิดสงสาร เพราะรู้ว่า
รักใคร่เกษรา จึงกล่าวกบัศรีสุวรรณว่า แม่ขอบใจศรีสุวรรณมากท่ีมาเฝ้าไข ้แม่มีของตอบแทนให ้
ตอนน้ีทา้วทศวงศก์็ชรามากแลว้ จะออกสงครามก็ไม่ไดแ้ลว้ ศรีสุวรรณเป็นเหมือนลูกอีกคน อาจได้
ครองแผน่ดินทั้งหมด แม่ขอฝากเกษราใหดู้แลดว้ย ช่วยปกป้องใหเ้หมือนนอ้งสาว 
 

ตัวอย่าง 
 พระบุตรีกราบก้มบังคมบาท  เชิงฉลาดผ่อนผดัขดับรรหาร  
นางเล้าโลมโฉมงามตามโบราณ  แล้วจูงเจ้าเยาวมาลย์ลีลามา 
เข้าปรางค์ทองห้องศรีสุวรรณสถิต  นางเบือนบิดบังคมแล้วก้มหน้า 
พระนบนอบหมอบกรานพระมารดา นางพระยาหยดุนั่งบัลลังก์ทอง  
แล้วฝากฝังส่ังศรีสุวรรณน้อย  เจ้าจงค่อยปลูกฝังกันท้ังสอง 
กรุณาปรานีเหมือนพ่ีน้อง  เป็นคู่ครองนคราให้ถาวร  
โฉมเฉลาเบาจิตถึงผิดพลั้ง  พ่อเห็นแก่แม่มัง่ช่วยส่ังสอน 
อย่าปลดเปลือ้งเคืองขดัถึงตัดรอน  จงผนัผ่อนอดออมถนอมกัน ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 103) 
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ขอ้ความดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงตวัละครคือ พระมารดาของนางเกษรา ท่ีฝากให้ศรีสุวรรณ
ดูแลนางเกษรา เมตตานอ้งเหมือนพี่น้อง เป็นคู่กนัให้นาน ๆ หากผิดพลาดอะไร อย่าโกรธเคืองให้
ยอมๆ กนั แสดงใหเ้ห็นถึงความรักใคร่ เอน็ดู ช่วยเหลือเก้ือกลู เมตตาต่อผูอ่ื้นและสรรพสัตวท์ั้งปวง 

อุเบกขาบารมี  หมายถึง  ความวางใจเป็นกลาง  ได้แก่ 
ความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลาง ๆ โดยไม่เอนเอียงเขา้ขา้งเพราะชอบ เพราะชงั  เพราะ

หลง และเพราะกลวั 
 

ตัวอย่าง 
 ท้ังสามพราหมณ์เข้าประคองแล้วร้องไห้  น า้ตาไหลพร่ังพรายท้ังซ้ายขวา 
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษัตรา อย่าโศกาตรอมนักจงหักใจ 
อันก าเนิดเกิดมาในหล้าโลก สุขกับโศกมิได้ส้ินอย่าสงสัย 
ซ่ึงเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป กย็งัไม่รู้เห็นว่าเป็นตาย 
ควรจะคิดติดตามแสวงหา  แล่นนาวาไปในวนชลสาย 
แม้นพระพ่ีมิม้วยชีวาวาย กดี็ร้ายจะได้พบประสบกัน 
ข้าท้ังสามกจ็ะตามเสดจ็ด้วย ผิดชอบช่วยไปกว่าจะอาสัญ 
จงดับทรงโศกาอย่าจาบัลย์ จะเน่ินวนัเสียเปล่าไม่เข้ายา ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 17) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการวางวางใจเป็นกลาง การวางเฉยทั้งกาย วาจและใจ  โดย
พราหมณ์ทั้งสามสอนศรีสุวรรณวา่อยา่เศร้าใจไปเลย คนเราเกิดมานั้นทุกขก์บัสุขยอ่มเป็นของคู่กนั 
ไม่มีใครจะหลุดพน้ไปได ้พระอภยัมณีนั้นเราก็ยงัไม่รู้เลยว่าท่านจะเป็นอย่างไร พวกเราควรออก
ตามหาพระอภยัมณี  
 

ตัวอย่าง 
      นางฟังค าท าตรัสว่าบัดสี            รูปเช่นนีก้จ็ะหึงไปถึงไหน 
แล้วว่าพ่อกอ็ย่าเอาเข้ามาไว้              จะกระไรอยู่กระมงัระวงัองค์ 
ด้วยรูปนีมี้มาแต่ข้าศึก                     อย่าได้นึกรักใคร่จะใหลหลง 
เด๋ียวนีพ่้อกย็งัซูบท้ังรูปทรง รักษาองค์เสียให้หายสบายใจ 

 (สุนทรภู่, 2514, 358) 



99 

 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงตวัละครคือแม่ของพระอภยัมณีซ่ึงก าลงัพูดกบัพระอภยัมณีว่า
อย่าไปสนใจรูปน้ีมีแต่ส่ิงไม่ดีทั้งขา้ศึกอยา่ไดห้ลงใหลจะท าให้พระอภยัมณีร่างกายแย่ลงจงปล่อย
วางแลว้รักษาตนเองใหห้ายทั้งทางกายและทางใจ แสดงให้เห็นถึงความวางเฉยวางใจเป็นกลางของ
ตวัละคร 

 
ตัวอย่าง 
 นางฟังค าร ่าตอบกช็อบช่ืน ท่ีแขง็ขืนอ่อนลงทรงปรึกษา 
ละเมิดจิตผิดพลั้งแต่หลังมา พ่อตรึกตราตรองความให้งามดี 
อันท้าวไทกร้ิวโกรธพิโรธนัก ว่าจะลักธิดาพากันหนี 
แม่แก้ไขเพด็ทูลมลูคดี ท่ีราคีมิได้เคืองในเร่ืองราว 
นางพูดจาปราศรัยอาลัยเขย กลัวจะเลยยุ่งย่ิงทิง้ลูกสาว 
แล้วว่าแม่กจ็ะลาเจ้าอย่าวุ่น เดชะบุญคงได้ครองกับน้องหญิง 
แล้วกลับมาปราสาทค่อยยาตรเยือ้ง      ไปแจ้งเร่ืองเค้ามลูทูลถวาย 
ท้าวรายาฟังเล่าบรรเทาคลาย ค่อยเหือดหายโกรธาจ่ึงว่าพลาง 
น่ีแน่เจ้าเราจะช่วยคิดอ่าน ท าการงานปัดป้องท่ีหมองหมาง 
อย่าให้ทันคนผู้ รู้ระคาง ท้าวตรัสพลางเสดจ็ออกไปนอกวงั 
ออกพระโรงรจนาพร้อมข้าบาท ท้าวประกาศเสนาฝ่ายหน้าหลัง 
ให้ตกแต่งปรางค์มาศราชวงั จะแต่งตั้งมงัคลาธิดาเรา 
ให้สองราว่าท่ีอุปราช หมายประกาศฤกษ์เอกจะเสกเขา 
มีการเล่นเต้นร าตามล าเนา ให้พวกเราจัดแจงเร่งแต่งการ 
ตามเย่ียงอย่างขตัติยามหากษัตริย์ มอบสมบัติราชัยอันไพศาล 
ขนุโหราหาฤกษ์มงคลการ ตามบุราณซ่ือตรงพงศ์ประยรู ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 184) 
 

ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงทา้วรายาและพระมเหสีท่ีไดฟั้งค าสารภาพความจริงจากพระมงั
คลาท่ีแอบคบกนักบัลูกสาวของตนจนตั้งครรภจ์นหายโกรธไม่ถือสาเอาเร่ือง อีกทั้งยงัยกลูกสาวให้
เพราะเกรงว่าพระมงัคลาจะพาลูกสาวของตวัเองหนีตามกนัไป พฤติกรรมของทา้วรายาและพระ
มเหสีจึงสอดคลอ้งกบัคุณธรรมในเร่ืองของการวางใจเป็นกลาง การวางเฉยต่อเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไม่
ติดใจเอาเร่ืองเอาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
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ตัวอย่าง 
 จะคิดอ่านป้องกันน า้มนัไฟ จึงส่ังให้แต่บรรดาเสนานาย 
มาปรึกษาหารือใครรู้บ้าง แก้ในทางเร่ืองไฟเสียให้หาย 
ใครจะมีแยบยลกลอุบาย ท้ังไพร่นายอย่าได้พรางเอารางวลั 
ไม่มีใครท่ีจะรับดับไฟกรด             ให้ระทดพวกพหลพลขนัธ์ 
ถึงใครมีมนต์เวทวิเศษครัน            จะป้องกันดับไฟเห็นไม่มี 
แต่ปรึกษาหารือกันจนดึก เห็นข้าศึกจะท ายบัดั่งสับสี 
จะก าเริบโรมรุกมาทุกที เห็นบุรีเราจะป่นไม่ทนทาน ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 206) 
 

ขอ้ความดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงความวางใจเป็นกลาง เท่ียงธรรม รับฟังทุกฝ่าย 
 
ตัวอย่าง 
      จะกล่าวฝ่ายนายโจรใจฉกาจ มีอ านาจถือดีไม่มีสอง 
คิดจะท าการศึกนั่งตรึกตรอง เรียกโจรรองมาปรึกษาหาอุบาย 
ใครจะเห็นเป็นอย่างไรให้เร่งว่า จวนเวลาสุริยนัตะวนัฉาย 
จึงว่าข้าไม่เห็นทางข้างอุบาย สุดแต่นายกล่าวค าจะท าตาม ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 208) 
 

ขอ้ความดงักล่าว  กล่าวถึงโจรใจโหดท่ีมีอ านาจมากไดเ้รียกพวกโจรมานัง่คิดหาอุบายใน
การศึก ใครมีความคิดเห็นเช่นไรใหรี้บพดู ใกลรุ่้งเชา้เหล่าโจรก็ไม่มีอุบายใด ๆ จึงบอกเจา้นายวา่จะ
ท าตามค าท่ีนายโจรสั่ง แสดงให้เห็นถึงความวางใจเป็นกลาง เท่ียงธรรม รับฟังทุกฝ่ายของ               
ตวัละคร 
 

ตัวอย่าง 
พอเนตรน้องต้องเนตรหน่อกษัตริย์    สองประหวดัไปด้วยความเสน่หา 
ต่างตะลึงไปเป็นครู่เหมือนสุริยา        กับจันทราเดินมาปะปะทะกัน 
งามต่องามยามรักสมคัรหมาย             หญิงกับชายเป็นท่ีเปรมเกษมสันต์ 
เคยเป็นคู่สู่สมภิรมย์กัน                        ต้องพัวพันเข้ามาให้เป็นไมตรี ฯ 

(สุนทรภู่, 2514, 401) 
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ขอ้ความดงักล่าว กล่าวถึงการสบสายตาเขา้ดว้ยกนัท าให้ต่างก็ตกตะลึง คิดถึงยามท่ีเคย
รักกนัแต่ในเวลาน้ีตอ้งกลบัมาเจอกนัอีกคร้ังหน่ึง แสดงให้เห็นถึงตวัละครท่ีเป็นกษตัริยท่ี์มีการ
วางใจเป็นกลาง ไม่โอนเอียง วางเฉย 

จากการศึกษาวจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ืองพระอภยัมณี 
เล่มท่ี 1 - 4 ของ สุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร จาก ส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 
2544  ทั้งวจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 10 ประการ  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ทานบารมี  การมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละ 
2. ศีลบารมี    การรักษาศีล 
3. เนกขมัมบารมี  การปลอดจากราคะและตณัหา 
4. ปัญญาบารมี  การเป็นผูมี้เหตุผล 
5.วริิยบารมี    การมีความเพียรพยายาม มุมานะ และอดทน   
6. ขนัติบารมี   การมีความอดทนอดกลั้นต่อความโกรธ ความไม่พอใจ   
7. สัจจบารมี   การมีสัจจะ   
8. อธิษฐานบารมี  การตั้งความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น   
9. เมตตาบารมี    ความเมตตากรุณา   
10.อุเบกขาบารมี   ความวางใจเป็นกลาง   
ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกหลกัธรรมค าสอนดงักล่าวไวใ้นงานเขียนท าให้ผูอ่้านสามารถน าไป

เป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขต่อไปได ้  



 

 

 
 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยวธีิวจิยัเอกสารมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 1) เพื่อศึกษาการใชว้จันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย
เร่ือง พระอภยัมณี และ 2) เพื่อศึกษาหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง  พระอภยัมณี  ของ
สุนทรภู่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารโดยไดอ่้านวเิคราะห์วรรณคดีไทยเร่ืองพระอภยัมณี ทั้ง 4 เล่มจากนั้น
น าผลการวเิคราะห์มาเรียบเรียงในลกัษณะของการพรรณนาวเิคราะห์ ตามสภาพท่ีปรากฏโดยอา้งอิง
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ท่ียึดเป็นแบบ พร้อมกับสอดแทรกความคิดเห็นของผูว้ิจยัประกอบการ
วเิคราะห์ตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 
สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวัจนภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภัยมณี สรุปผลการวิจัย               
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการใช้วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี พบว่ามีการ
ใชว้จันภาษาค าสอน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

 1.1  ดา้นการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม หมายถึง วจันภาษาค าสอนในเร่ืองของการปฏิบติั
ตนให้เหมาะสมในเร่ืองของความรักท่ีควรท าให้ถูกตอ้งตามราชประเพณี โดยให้กลบัไปบา้นเมือง
แลว้จดัทูตใหถื้อสารมาสู่ขอกบัพอ่แม่ใหถู้กตอ้งตามครรลองครองธรรม พอ่แม่ก็คงไม่ขดัขอ้ง แต่ถา้
จะลกัลอบรักกนัโดยไม่ถูกตอ้งก็ไม่ยอม เป็นการปฏิบติัตวัตามระเบียบประเพณีและวฒันธรรมไทย
อนัจะส่งผลใหส้ามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกสังคมได ้  

 1.2  ดา้นการสอนหรือใหค้วามรู้หรือใหก้ารศึกษา หมายถึง มีเน้ือหาเพื่อสอนหรือให้
การศึกษาโดยผูท้รงศีลท่ีเคร่งครัดในศีลธรรม ไดส้อนศิษยใ์ห้ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อให้เกิดผลดี
แก่บา้นเมืองสืบต่อไป และค าสอนในเร่ืองของการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบคิด       วาง
แผนการท างานก่อนทุกคร้ัง เป็นคุณสมบติัท่ีน่าพึงปรารถนาและไม่ใช่เร่ืองพรสวรรคแ์ต่เป็นทกัษะ
ท่ีสามารถฝึกฝนใหมี้ข้ึนได ้ 
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 1.3  ดา้นการสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง หมายถึงการใชภ้าษาพูดหรือภาษา
เขียนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากภาษาท่ีส่งออกไปในลกัษณะของค า
สอน ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของการพดู การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง   

 1.4   ดา้นการเสนอหรือชกัจูงใจ หมายถึง การใชภ้าษาท่ีแสดงออกในรูปของถอ้ยค า
ภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในลกัษณะของค าสอนต่าง ๆ ท่ีมีความตอ้งการท่ี
จะชกัจูงให้มีความคิดคลอ้ยตามหรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะโดยทั้ง 4 ดา้นน้ีเป็นค าสอนท่ี
มีความส าคญัในการด ารงชีวติเพื่อน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

2.  ผลการศึกษาหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี พบวา่ มีหลกัธรรม
ค าสอนท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัไปซ่ึงลว้นมีท่ีมาจากประสบการณ์ของผูแ้ต่งคือ สุนทรภู่เป็นส่วนใหญ่
และพบหลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นทศบารมีทุกด้าน คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญา
บารมี วริิยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี   

เม่ือพิจารณาวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี แต่ละเล่มแลว้พบว่า พระอภยัมณี เล่มท่ี 1 
ปรากฏวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอนดา้นเมตตาบารมีมากท่ีสุดและปรากฏในลกัษณะท่ีตวั
ละครมีความเอ้ือเฟ้ือและเมตตาผูอ่ื้นเม่ือผูน้ั้นเดือดร้อน เมตตาเพราะการเอ็นดูจากการคอยปกป้อง
คุม้ครอง มีการประพฤติตนท่ีเก้ือกลู เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รักใคร่ เอ็นดู เมตตาต่อผูอ่ื้นและสรรพสัตว์
ทั้งปวง  สร้างคุณงามความดี ไม่เป็นศตัรูกบัใคร เมตตาต่อผูอ่ื้นและสัตวท์ั้งปวง  อนัดบัรองลงมาคือ 
ดา้นปัญญาบารมี ดา้นศีลบารมี  ดา้นวิริยบารมี ดา้นสัจจบารมี ดา้นทานบารมี ดา้นอธิษฐานบารมี 
เนกขมัมบารมีและนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นอุเบกขาบารมี  

วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 2 พบวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอนดา้น
เมตตาบารมีมากท่ีสุดและปรากฏในลกัษณะท่ีตวัละครความรักใคร่ ปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูล
ให้ผูอ่ื้น และเพื่อนร่วมโลกทั้งปวง มีความสุขความเจริญ อนัดบัรองลงมาคือ สัจจบารมี ปัญญา
บารมี วิริยบารมี อธิษฐานบารมี น้อยท่ีสุดคือ ขนัติบารมีและทานบารมี โดยวจันภาษา สอนและ
คุณธรรมค าสอนท่ีไม่ปรากฏเลยคือ อุเบกขาบารมี  

วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 3 พบวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอนดา้น
ปัญญาบารมีมากท่ีสุดและปรากฏในลกัษณะท่ีตวัละครการรู้ทัว่ถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชดัเจน รู้เร่ือง
บาปบุญคุณโทษ รู้ส่ิงท่ีควรท าควรเวน้ ไม่หลงเช่ืออย่างงมงาย ฟังอย่างตรึกตรองดว้ยเหตุดว้ยผล 
อนัดบัรองลงมาคือ ด้านเมตตาบารมี ด้านวิริยบารมี ด้านสัจจบารมี ด้านอธิษฐานบารมี ด้านศีล
บารมี  ดา้นทานบารมี ดา้นเนกขมัมบารมี ดา้นขนัติบารมี และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นอุเบกขาบารมี 

วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 4 พบวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอนดา้น
ปัญญาบารมีมากท่ีสุดและปรากฏในลกัษณะท่ีตวัละครเกิดการรู้แจง้เห็นจริงถึงสภาวธรรมตามท่ี
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เป็นอยูจ่ริง ๆ มีความรอบรู้ เกิดความหยัง่รู้เหตุผล เขา้ใจในสภาวะของส่ิงทั้งหลายทั้งปวงตามความ
เป็นจริง อนัดับรองลงมาคือ ด้านศีลบารมี  ด้านเมตตาบารมี ด้านเนกขมับารมี ด้านขนัติบารมี              
ดา้นสัจจบารมี ด้านอธิษฐานบารมี ดา้นทานบารมี ดา้นอุเบกขาบารมี และน้อยท่ีสุดคือ  ดา้นวิริย
บารมี 

พระอภยัมณีเป็นวรรณคดีท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการของกวีผูร้จนาอย่างแท้จริงมิได้น า
เร่ืองราวมาจากนิทานชาวบา้นหรือชาดกใดๆ ผูแ้ต่งก็คือ สุนทรภู่ มีเจตนาจะให้เป็นเร่ืองประโลม
โลกโดยแท้ แต่เค้ามูลของเร่ืองท่ีท าให้สุนทรภู่เกิดจินตนาการน ามาผูกเป็นเร่ืองข้ึน จากการ
วเิคราะห์พบวา่ วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี ทั้ง 4 เล่ม มีวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอน
ปรากฏอยูทุ่กเล่มในทุกเล่ม มากท่ีสุดคือคุณธรรมค าสอนดา้นเมตตาบารมีและปัญญาบารมี  โดยตวั
ละครในเร่ืองแต่ละตวัจะมีปรากฏคุณธรรมค าสอนดา้นเมตตาบารมีและปัญญาบารมีดงัน้ี  พระอภยั
มณีจะมีความเมตตา ให้ความอนุเคราะห์แก่ขา้ราชบริพาร มีความสุภาพ อ่อนโยน ให้ความเอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกูลและให้อภยัแก่ศตัรู ศรีสุวรรณ จะมีความเมตตากรุณา เอาใจใส่ต่อการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข
ของประชาชนและมีความเก้ือกลูต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา สุดสาครจะมีความเมตตากรุณาและให้อภยั
แก่ผูท่ี้คิดร้ายต่อตน พราหมณ์สานนทจ์ะมีความเมตตากรุณา ให้ความช่วยเหลือคนอ่ืน  มีความรอบ
รู้ มีความหยัง่รู้เหตุผล พราหมณ์วิเชียรจะมีความเมตตากรุณา ให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความรอบรู้ 
ความหยัง่รู้เหตุผล เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง พราหมณ์โมรามีความเมตตา
กรุณา ใหค้วามช่วยเหลือและเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น มีความรอบรู้ มีความหยงัรู้ดว้ยเหตุผล โยคีเป็นคนท่ี
มีความเมตตา และใชภู้มิปัญญาทางธรรมในการแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยสันวิธี จึงกล่าวไดว้า่คุณธรรม
ค าสอนท่ีปรากฏกบัตวัละครแต่ละตวักลงักล่าวเป็นคุณธรรมท่ีส่งเสริมใหค้นประพฤติดี  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัสามารถน ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
1. ผลการศึกษาการใช้วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง พระอภัยมณี พบว่า                  

มีการใชว้จันภาษาค าสอน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม จากในเร่ืองพระอภยัมณี ท่ีพบ
เป็นค าสอนในเร่ืองของความรักท่ีควรท าให้ถูกตอ้งตามราชประเพณี โดยให้กลบัไปบา้นเมืองแลว้
จดัทูตให้ถือสารมาสู่ขอกบัพ่อแม่ให้ถูกตอ้งตามครรลองครองธรรมพ่อแม่ก็คงไม่ขดัขอ้ง แต่ถา้จะ
ลกัลอบรักกนัโดยไม่ถูกตอ้งก็ไม่ยอม ดงัท่ี พระมหาอ านวย  มหาวีโร (2544,24) กล่าววา่วจันภาษา
ค าสอนคือค าประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเพื่อมุ่งสอนใหม้นุษยใ์นสังคมประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม
และอาศยัหลกัของศีลธรรมทางศาสนามนุษยใ์นสังคมประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามและ
อาศัยหลักของศีลธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมประเพณีเป็น
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แนวทางในการด ารงชีวติเป็นการปฏิบติัตวัตามระเบียบประเพณีและวฒันธรรมไทย  อนัจะส่งผลให้
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกสังคมได ้ 2) การสอนหรือให้ความรู้หรือให้การศึกษาจากท่ี
พบในวรรณคดี เร่ือง พระอภยัมณี มีเน้ือหาเพื่อสอนหรือให้การศึกษาโดยผูท้รงศีลท่ีเคร่งครัดใน
ศีลธรรม ไดส้อนศิษยใ์หป้ฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อให้เกิดผลดีแก่บา้นเมืองสืบต่อไป และค าสอนใน
เร่ืองของการท างานดว้ยความละเอียดรอบคอบคิดวางแผนการท างานก่อนทุกคร้ัง เป็นคุณสมบติัท่ี
น่าพึงปรารถนาและไม่ใช่เร่ืองพรสวรรค์แต่เป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนให้มีข้ึนได้ ดังท่ี สิทธา  
พินิจภูวดล (2525, 165 ) กล่าวว่า วจันภาษาค าสอนเป็นงานท่ีเขียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการสั่ง
สอนตามหลกัจริยศาสตร์ ปรัชญา หรือศิลปะ  3) การสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิงในเร่ือง
พระอภยัมณีท่ีพบนั้น เป็นการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนท่ีมีความตอ้งการท่ีจะท าให้เกิดความร่ืน
เริงบนัเทิงใจจากภาษาท่ีส่งออกไปในลกัษณะของค าสอน ไม่วา่จะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน
หรือการแสดงกิริยาท่าทาง ดงัท่ี พิมลณฏัฐ  รัตนศรทอง  (2559, 54)  กล่าววา่  ลกัษณะวจันลีลามีทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  มีการใชค้  าและส านวน ดา้นศิลปะการประพนัธ์มีอารมณ์สะเทือน
ใจท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  ดา้นความรักแบบหนุ่มสาว  ดา้นความรักแบบรักตวัเอง  ให้ก าลงัใจตวัเอง  
ดา้ยความรักแบบครอบครัว  ดา้นความเศร้าโศกเสียใจ  ดา้นความฮึกเหิม  มีความหวงั  ดา้นอารมณ์
ขนั  ดา้นมองโลกในแง่บวกและ 4) การเสนอหรือชกัจูงใจเป็นการใช้ภาษาท่ีแสดงออกในรูปของ
ถอ้ยค าภาษาและตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในลกัษณะของค าสอนต่าง ๆ ท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะชกัจูงให้มีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะ ดงัท่ี ขวญัใจ  บุญ
คุม้  (2559, 12) กล่าววา่  วจันลีลาและบทบาทหนา้ท่ีเพลงลูกทุ่งมีการใชค้  า  การใชส้ านวน  การใช้
โวหารและการใชภ้าพพจน์ต่างๆ  เพื่อชกัจูงโนม้นา้วใจให้ผูฟั้งไดเ้กิดความคิดคลอ้ยตามเพลงและ
แทรกความสนุกสนานไปดว้ย 

2. ผลการศึกษาหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี เล่มท่ี 1 - 4 ของ 
สุนทรภู่ ฉบบักรมศิลปากร จากส านกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคารพิมพจ์  าหน่าย พ.ศ. 2544 นั้น ผูเ้ขียนได้
สอดแทรกหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ ไวค้รบทั้ง 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ใน           
พระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ เรียกว่า ทศบารมี ตามกรอบการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ทานบารมี  ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี  วริิยบารมี  ขนัติบารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  
เมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี วรรณคดีไทยเร่ือง พระอภยัมณี ทั้ง 4 เล่มจึงถือไดว้า่เป็นวรรณคดีท่ีมี
ค าประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหาเพื่อมุ่งสอนให้มนุษยใ์นสังคมประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามและอาศยั
หลกัของศีลธรรมทางศาสนา และผสมผสานกลมกลืนกบัขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแนวทางใน
การด ารงชีวติซ่ึง สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างความสุขทางจิตใจของ ประเวศ
วะสี (2538, 26)  ท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ีสอง ขา้งตน้ว่า แนวทางในการพฒันาและเสริมสร้างความสุข
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ทางจิตใจโดยใช้แนวคิดค าสอนทางพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีคนไทยยอมรับ
เป็นคุณค่าและเป็นวฒันธรรมไทยดว้ยเหมือนกนั ขณะท่ีชาวโลกก าลงัประสบความแห้งแลง้ทาง
จิตใจและโหยหาความสุขทางจิตวิญญาณ ถา้เราพฒันาคนไทยให้สามารถอธิบายพระพุทธศาสนา
ไดจ้บัใจผูค้นและมีการจดัการท่ีดี พระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็จะเป็นแหล่งดึงดูดให้ผูค้นอยาก
เดินทางเขา้มาเพื่อพฒันาทางจิตวิญญาณเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกและเป็นประโยชน์กบัประเทศ
ไทยเองทั้งทางเศรษฐกิจและทางท่ีร้ือฟ้ืนความสนใจในหมู่คนไทยดว้ยกนัเองให้เห็นคุณค่าของดีท่ี
เรามีอยู่ และยงัได้สอดคล้องกบั พิสมยั  ผลพฤกษ์ไพร (2545, 133) กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไทยมี
ความสัมพนัธ์กบัพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานนับพนัปีเศษแล้ว พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมี
ความรู้สึกเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนาฝังอยูใ่นสายเลือดของคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนตาย
เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความจ าเป็นต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะพระพุทธศาสนาได้
ผกูมดัจิตใจคนไทยทั้งชาติให้เป็นคนรักสันติ รักอิสรเสรี มีนิสัยโอบออ้มอารี มีความเมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผเ่พื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไดฝั้งรากลงในจิตใจของคนไทยทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนัดว้ยอิทธิพลของหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท าให้จิตใจของคนไทยแสดง
ออกมาในลกัษณะท่ีเยอืกเยน็ มีความเก้ือกลูปรองดองกนั ให้การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ท าให้คน
ไทยพอใจในการด ารงชีวิตอยา่งสงบสุขมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี นอกจากน้ียงัไดส้อดคลอ้งกบั สุมน 
อมรวิวฒัน์ (2546, 7) กล่าวถึง หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันามนุษยว์า่ พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่ หลกัการและสาระท่ีเป็นพุทธศาสตร์มี
องค์ความ รู้ ท่ี เ ก่ี ยวกับสภาวะและพัฒนาการของ ชีวิตองค์ความ รู้ ท่ี เ ก่ี ยวกับสาระและ
กระบวนการพฒันามนุษยแ์ละองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสังคม การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของ
มวลมนุษยชาติ การพฒันามนุษยต์ามแนวพุทธศาสตร์มีพื้นฐานและหลกัการท่ีเป็นทฤษฎี (ปริยติั) 
วธีิการปฏิบติั (ปฏิบติั) และการทบทวนวเิคราะห์ผลของการปฏิบติันั้น (ปฏิเวธ) 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสน่ห์  ทนัอินทรอาจ  (2552, 34) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเร่ืองทา้วค าสอน พบว่า วรรณกรรมเร่ืองทา้วค าสอนมีลกัษณะเป็น
ชาดกนอกนิบาตมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน าค าสั่งสอนบุคคลทัว่ไปให้ปฏิบติัตามจารีตประเพณีและ
ศีลธรรม และเพื่อให้ความบนัเทิง ลกัษณะค าประพนัธ์เป็นโคลงสารท่ีใช้อกัษรไทยภาคกลางและ
อกัษรธรรมอีสาน ดา้นเน้ือหาแก่นเร่ืองไดเ้สนอหลกัในการครองเรือน (ฆราวาสธรรม 4) สอนให้มี
ความกตญัญูกตเวที ยึดมัน่ในจารีตประเพณี ให้ทาน รักษาศีล ในด้านวรรณศิลป์มีการใช้ถ้อยค า
อยา่งมีศิลปะ ใชส้ านวนโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดีท่ีท าใหเ้กิดจินตภาพ ภาษาสละสลวยและมี
ความหมายลึกซ้ึง  สริยกานต์ ยี่เก็งเอ่ียมและอาทิตย์ ดรุนัยธร (2553, 55) วิจยัเร่ืองการศึกษา
วรรณกรรมค าสอนท่ีได้รับอิทธิพลจากรามเกียรต์ิ พบว่า รามเกียรต์ิมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั        การ
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อบรมสั่งสอนบุคคล 3 กลุ่ม คือ เ ร่ือง ทศรถสอนพระรามเป็นการสอนราชวัติปฏิบัติของ
พระมหากษตัริย ์เร่ืองพาลีสอนน้องและทศกณัฑ์สอนนอ้ง เป็นการสอนวตัรปฏิบติัของขา้ราชการ 
และพิเภกสอนเบญจกาย เป็นการสอนวตัรปฏิบติัของสตรี โดยโอกาสในการสอนพบวา่มีการเลือก
โอกาสท่ีส าคญัต่อความรู้สึกของตวัละครอยู ่3 ลกัษณะคือ เม่ือตวัละครผูส้อนตาย ไดแ้ก่ เร่ืองพาลี
สอนนอ้งและทศกณัฑ์สอนนอ้ง เม่ือตวัละครผูส้อนตอ้งพลดัพราก ไดแ้ก่เร่ืองพิเภกสอนเบญจกาย 
และเม่ือตวัละครผูส้อนจะมอบหมายภาระงานท่ียิ่งใหญ่ ไดแ้ก่เร่ืองทศรถสอนพระราม  กาญจนา 
วชิญาปกรณ์  (2554 , 1-20) พบวา่ กลไกของสังคมไทยโดยศึกษาจากวรรณกรรมเร่ือง สุภาษิตสอน
หญิง ของสุนทรภู่ กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมา
นุชิตชิโนรส และสุภาษิตสอนหญิง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว          
เห็นไดว้่าสังคมไทยในสมยันั้นเป็นสังคมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่ ดงันั้นชายจึงมีอ านาจในการจดัระเบียบ
ของสังคม โดยก าหนดบทบาทความเป็นชายและความเป็นหญิงท่ีสังคมคาดหวงัเช่น ตอ้งอุดมดว้ย
ภูมิปัญญา กิริยาวาจาตอ้งงดงาม ในสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่กล่าวถึงความเป็นหญิงท่ีสังคม
เห็นว่าเหมาะสมว่าตอ้งกอปรดว้ยจริตกิริยาและวาจาท่ีงดงาม นอกจากน้ีแล้วยงัไดส้อดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ปัทมา เอ้ือรักษโ์อฬาร (2554, 66)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค าสอน เร่ือง กฎแห่ง
กรรมตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนากบัค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมของพระธรรมสิงหบุรา
จารย ์(จรัญ จิตธมฺโม) วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ พระธรรมสิงหบุรา  (จรัญ จิตธมฺโม) ไดใ้ห้
ความหมายกรรมวา่ กรรมท่ีแทมี้เกณฑ ์2 ประการ คือ ผูท้  ามีเจตนา และการกระท านั้นจะตอ้งให้ผล
เป็นบุญหรือเป็นบาป กรรมใดท่ีท าลงไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ย่อมให้ผลตอบแทน
เสมอ การสวดมนต ์การแผเ่มตตาการหมัน่ขออโหสิกรรม การเจริญกรรมฐานจะท าให้วิบากกรรม
นั้นน้อยลงไป การแก้กรรมในปัจจุบนัโดยการก าหนดลงท่ีปัจจุบัน ส่วนการแก้กรรมในอดีต            
โดยการสร้างความดีเพื่อใช้หน้ีกรรมเก่า ดว้ยการท าทาน รักษาศีล และภาวนา พระธรรมสิงหบุรา
จารย ์(จรัญ จิตธมฺโม) ไดน้ าเร่ืองราวจากประสบการณ์จริงของท่านเองและผูอ่ื้นในเร่ืองผลของ
กรรมมาแสดงเพื่อเป็นการสอนและเป็นอุทาหรณ์ให้แก่บุคคลทัว่ไป เพื่อให้เกรงกลวัต่อบาปหนัมา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเอง 

จากการวิจยัท่ีพบว่า มีการใช้วจันภาษาค าสอนและหลกัธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย
เร่ือง พระอภยัมณี ทั้ง 4 เล่ม ครบทั้ง 10 ประการ คือ ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขมัมบารมี ปัญญา
บารมี  วริิยบารมี   ขนัติบารมี  สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเป็นวรรณคดีท่ีมีหลกัธรรมค าสอนและมีการใช้วจันภาษาค าสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธ
ศาสนาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอน ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า เผยแพร่หลกัธรรมจรรยาลัทธิหรือ
ปรัชญา สอดคลอ้งกบั ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (2553, 8-9) กล่าววา่ การศึกษาวจันภาษา
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ค าสอนหรือหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะท าให้ผูน้ั้นเป็นผูฉ้ลาด บริสุทธ์ิดว้ยศีลเสมอทหาร
ท่ีอยู่ในชยัภูมิท่ีดี การน าหลกัค าสอนมาประยุกต์ใช้สามารถมองเห็นสรรพส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข ์
เป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตนท่ีแทจ้ริงท าให้เราครองตนอยู่ในท่ีตั้งแห่งความดี ในท านองเดียวกนัสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2553, 7-10) กล่าววา่ ศาสนาพุทธเป็น
ท่ีพึ่งพาทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน การเรียนรู้ดว้ยการฟังการอ่านพระพุทธศาสนา อาทิ พระวินยั 
พระธรรมหรือค าสอน  จะท าใหผู้ศึ้กษาท่ีน าหลกัค าสอนไปปฏิบติัไดช้ าระจิตใจให้บริสุทธ์ิออกจาก
อกุศลบาปทั้งหลาย และมองเห็นสัจจะคือความจริงของชีวิต เน้ือหาสาระส่วนใหญ่มุ่งจะสั่งสอน
ศาสตร์ด้านศิลปะจริยศาสตร์ ปรัชญา หรือให้ข้อคิดท่ีควรปฏิบัติ และสามารถน าค าสอนมา
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวนัของมนุษยส่์งเสริมให้ประเทศชาติให้สามารถพฒันาอยู่รอดได้ เพราะ
สังคมปัจจุบันปัญหาเยาวชน เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท ์
อินเตอร์เน็ต การใชโ้ซเชียลมีเดีย และส่ือท่ีมีความล่อแหลม ท าใหเ้ด็ก ๆ เขา้ถึงส่ิงท่ีไม่เหมาะไม่ควร
ได้อย่างง่ายมากข้ึน ปัญหาทอ้งก่อนแต่ง การท าแทง้ เด็กถูกทอดทิ้งเกิดเป็นปัญหาสังคมมากข้ึน 
หากจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีก็ตอ้งเร่ิมตน้ด้วยการน าธรรมะของพระพุทธศาสนาให้กลบัคืนมาสู่ใจ
เยาวชน การท่ีจะท าใหเ้ยาวชนสนใจเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นส่ือธรรมะเอง
ก็ตอ้งปรับตวัให้ทนัยุคสมยั  การปลูกฝังความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาควรด าเนินการใน
ขณะท่ีบุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็นวยัท่ียงัไม่มีภาระ ไม่มีเร่ืองท่ีตอ้งคิดมากจึงสามารถซึมซับเอา
หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดไดห้ากใชว้ิธีท่ีเหมาะสม ในทุกศาสนา
การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวเป็นวธีิการท่ีส่งผลต่อความเช่ือและการปฏิบติัทางศาสนามากท่ีสุด  

ความหวงัของมนุษยชาติในสังคมทัว่ ๆ ไปโดยเฉพาะสังคมคนไทยความหวงัท่ีตั้งไวก้็คือ 
ความสุขสงบของสังคมท่ีจะตอ้งเป็นไปอยา่งปราศจากปัญหาใด ๆ ทั้งส้ิน ปัญหาท่ีท าให้สังคมขาด
ความสุขความสงบนั้น หากเกิดจากธรรมชาติก็จะตอ้งยอมรับหรือหาทางแกไ้ขไปตามแต่กรณีนั้น ๆ 
แต่ท่ีเกิดจากสมาชิกของสังคมท าให้เกิดปัญหาจะเป็นผลเสียหายอนัยิ่งใหญ่และแกไ้ขยาก ฉะนั้น
สังคมใดท่ีหวงัจะให้สมาชิกในสังคมมีความสุขความสงบก็ตอ้งดูแลบ ารุงรักษาจากพื้นฐานของ
สมาชิกในสังคมนั้นเช่นเดียวกบัการดูแลรักษาตน้กลา้ของขา้วในนาของชาวนา เพราะพื้นฐานของ
สังคมก็คือ “เยาวชน” ท่ีถือเป็นต้นกล้าของสังคมท่ีจะต้องเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต              
ถา้เยาวชนเป็นเยาวชนท่ีดีก็หวงัไดว้า่ตอ้งเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีความสุขความสงบก็จะเป็นผลผลิตตามมา
เป็นแน่แท ้การ อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นผูมี้คุณภาพก็คือ “ศาสนา” เพราะศาสนาคือ คุณธรรม
ค าสั่งสอนของผูรู้้ ผูเ้ป็นศาสดาของศาสนานั้นๆ น ามาวางเป็นหลกัปฏิบติัไวมี้ความมุ่งหมายอย่าง
สูงสุดโดยศาสนาพุทธได้ยึดหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รง
บ าเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจา้ เรียกว่า ทศบารมี ไดแ้ก่ ทานบารมี               
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ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี 
และอุเบกขาบารมี ทั้งหมดจะมีความหมายให้เป็นแบบเดียวกนัอยู่ 2 ประการคือ ความไม่กระท า
ความชัว่และกระท าแต่ความดี เยาวชนจึงตอ้งใชห้ลกัของศาสนาเป็นหนทางด าเนินชีวิตโดยเฉพาะ
เยาวชนไทยก็ตอ้งใชห้ลกัของศาสนาพุทธดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติไทยน ามาปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเยาวชน เพราะอนาคตของชาติข้ึนอยูก่บัเยาวชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

กล่าวไดว้่า คุณธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 10 ประการเหล่าน้ีเป็นคุณธรรมท่ีสังคม
ตอ้งการให้เกิดแก่คนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทย เพราะจะเป็นเคร่ืองช่วยเสริมสร้างจิตใจของ
เยาวชนดว้ยการอาศยัหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองแกไ้ขปรับปรุง  เยาวชนซ่ึง
ถือเป็นอนาคตของชาติจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม น าพาชาติบา้นเมืองและสังคมให้ไดรั้บ
ความสุขความสงบได้ก็จะต้องด าเนินชีวิตไปตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ด้วยเพราะ
พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาท่ีมุ่งตรงต่อการสร้างความดีอย่างแทจ้ริง ถา้จะสร้างสังคมไทยให้
เป็นสุขตอ้งสร้างรากฐานของสังคมคือเยาวชนดว้ยพระพุทธศาสนาก่อนเป็นอนัดบัแรก วรรณคดี
ไทยเป็นส่ืออีกชนิดหน่ึงท่ีมีส่วยช่วยในการพฒันาสังคมจะเห็นไดว้า่ ผูแ้ต่งวรรณคดีไทยจะพยายาม
สอดแทรกคุณธรรมค าสอนลงไปในงานเขียนทุกยคุทุกสมยัไม่มากก็นอ้ย  

ตวัละครในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี มีการใชว้จันภาษาค าสอนและมีคุณธรรม ค า
สอนของพระพุทธเจา้ตามท่ีตอ้งการให้เกิดแก่คนในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยนั้นเกิดจาก
การท่ีตวัละครเหล่านั้นยึดหลักธรรมเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม  เป็นวิชาความรู้
พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์แฝงจิตวิทยา หลกัการพฒันาตน ตลอดจนหลกัมนุษย
สัมพนัธ์ ซ่ึงมีคุณค่าควรแก่การน าไปประพฤติปฏิบติัเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลได ้เพราะเม่ือ
บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมให้เรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ คือ รู้จกัการครองตนในทางท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม รวมถึงการรู้จกัปฏิบติัตนต่อบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยดีก็ยอ่มจะส่งผลต่อสังคมดว้ย เน่ืองจากการ
ไม่เบียดเบียน ไม่ประพฤติผิดท านองคลองธรรมต่อกนัก็จะท าให้สังคมสุขไดร้ะดบัหน่ึง (มหามกุฏ
ราชวิทยาลยั, 2533, 146)  นอกจากน้ีการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและการไดรั้บค่านิยมในสังคมท่ีดี การท่ี
ไดรั้บการอบรมสั่งสอนหรือการเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัวท่ีอบอุ่นก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ
ปลูกฝังหรือบ่มเพาะคุณธรรมท่ีดีได ้หากบุคคลไดอ้ยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีดีหรือไดรั้บการอบรม
ท่ีดีแต่หากขาดการเป็นผูรู้้จกัพิจารณาไตร่ตรองท่ีดี บุคคลเหล่านั้นก็อาจประพฤติตนไปในทางท่ีไม่
ดีได้ ตรงกันข้ามหากบุคคลรู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรอง แม้พบเจอส่ิงไม่ดีก็จะสามารถใช้ปัญญา
พิจารณาไตร่ตรองว่าส่ิงท่ีเป็นอยู่ดีหรือไม่ดีอย่างไร วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภัยมณีได้ให้
ความส าคญักบัตวัละครทุกตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูอ่้าน ผูแ้ต่งจึงสร้างตวัละครแต่ละตวัให้มี
ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งความประพฤติดีทางกาย และวาจา การรักษากายและวาจาให้
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เรียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม มีความเพียร ความพยายามให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตามประสงค ์
มีความรักใคร่ เอ็นดู ช่วยเหลือเก้ือกูล มีอาการประพฤติเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เมตตาต่อผูอ่ื้น
และสรรพสัตวท์ั้งปวง อดทนต่อทุกขเวทนา เป็นการอดทนต่อความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  ความ
อดทนต่อความเจบ็ใจ เป็นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขดัใจอนัเกิดจากค าพูดท่ีไม่
ชอบใจ กิริยามารยาทท่ีไม่งาม  รักษาความจริง และรักษาสัจจะโดยตอ้งพูดจริง ท าจริง และจริงใจ 
ท าไดอ้ยา่งท่ีพูดหรือสัญญาไว ้รักษาค าพูด มีการตั้งจิตร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การนึก
ปรารถนาส่ิงท่ีตอ้งการจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การคิดตรึกตรองดี ท าแลว้เกิดผลประโยชน์ ทั้งหมดท่ีกล่าว
มาเป็นคุณธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคนไทยท่ีคนไทยยึดปฏิบติัสืบต่อ
กนัมา ผกูมดัจิตคนไทยทั้งชาติใหเ้ป็นคนมีคุณธรรมทั้งมีจิตเมตตา  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 
การอยู่ในศีลธรรมอนัดีงาม การเสียสละ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย มีความประพฤติดีงาม
ถูกต้องตามระเบียบวินัย มีการออกบวช การปลีกตวัปลีกใจจากกาม มีความรอบรู้ ความหยัง่รู้ 
เหตุผล เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง มีความเพียร ความแกลว้กลา้ ไม่เกรงกลวั
อุปสรรค พยายามบากบัน่อุตสาหะ ก้าวหน้าเร่ือยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าท่ี มีความอดทน ความ
ทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอ านาจเหตุผล และแนวทางความ
ประพฤติ ท่ีตั้งไวเ้พื่อจุดหมายอนัชอบ ไม่ลุอ านาจกิเลส มีความจริงคือ พูดจริง ท าจริง และจริงใจ มี
ความตั้งใจมัน่ การตดัสินใจเด็ดเด่ียว วางจุดหมายแห่งการกระท าของตนไวแ้น่นอน และด าเนิน
ตามนั้นแน่วแน่  มีความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูลให้ผูอ่ื้นและเพื่อนร่วมโลกทั้ง
ปวงมีความสุขความเจริญ ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม ่าเสมอเท่ียงธรรมไม่
เอนเอียงไปดว้ยความยนิดียนิร้ายหรือชอบชงั   

นอกจากน้ียงัพบวา่ หลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามีความส าคญัต่อวิถีชีวิตของ
คนไทย และสังคมไทยเป็นอยา่งมาก การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมท่ีถูกท่ีชอบประกอบดว้ยเหตุผล รู้
และเข้าใจตามความเป็นจริง  ซ่ึงเป็นการรู้และเข้าใจธรรมชาติ ท่ี เป็นอยู่  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาชีวิตและสังคมของมนุษยไ์ด ้แต่ตอ้งท าความเขา้ใจ
และปฏิบติัตนตามอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัระดบัความสามารถระดบัประโยชน์ท่ีบุคคลตั้ง
ความประสงคไ์ว ้จึงกล่าวไดว้า่ วรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี กวีไดแ้ทรกวจันภาษาค าสอนและ
หลกัธรรมค าสอนไวใ้นพฤติกรรมของตวัละคร ซ่ึงผูอ่้านสามารถน าค าสอนและหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจา้ 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ความเป็น
พระพุทธเจา้ เรียกวา่ ทศบารมี ดงักล่าวมาประพฤติปฏิบติัอนัท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวจันภาษาค าสอนและคุณธรรมค าสอนในวรรณคดีไทย เร่ือง   พระอภยัมณี            

ทั้ง 4 เล่มนั้น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1.1 เป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณค่าโดยการสอดแทรกคุณธรรมค าสอน

ของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 1.2 เป็นแนวทางแก่คนทัว่ไปในสังคมไทยในการน าค าสอนและหลกัธรรมค าสอน

ของพระพุทธเจา้ 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพ็ญในพระชาติต่าง ๆ เรียกว่า ทศบารมี ไป
ประพฤติปฏิบติัอนัท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความแตกต่างของค าสอนและหลักธรรม                 

ค  าสอนของพระพุทธเจา้ 10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ในพระชาติต่าง ๆ เรียกวา่ ทศบารมี 
ของตวัละครในวรรณคดีไทย เร่ือง พระอภยัมณี กบัวรรณคดีไทยเร่ืองอ่ืน ๆ   

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบค าสอนและหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ 
10 ประการท่ีพระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็ในพระชาติต่าง ๆ เรียกวา่ ทศบารมีวรรณคดีไทยกบัวรรณคดี
ชาติอ่ืน ๆ  
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จินดา   เฮงสมบูรณ์. ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น; 2542. 
จีรรัตน์ เพชรรัตนโมราและคณะ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2551. 
เจือ  สตะเวทิน. วรรณคดีพุทธศาสนา. พระนคร: องคก์ารคา้ของคุรุสภา; 2514. 
โชติ  แพร่พนัธ์. ผู้ชนะสิบทศิ.กรุงเทพฯ:ผดุงศึกษา; 2548. 
ดลพฒัน์   ยศธร.การน าเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์.กรุงเทพฯ: 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒันศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์  
บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2542. 
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ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. นางนพมาศหรือต ารับท้าวจุฬาลักษณ์.กรุงเทพฯ: พระนคร; 
2547. 

เดชาดิศร, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. ประชุมโคลงโลกนิติ. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร; 
2541. 

เดือนวาด   พิมพว์นา. ช่างส าราญ. กรุงเทพฯ:สามญัชน; 2551. 
เตือนใจพิทกัษานุรัตน์. พื้นฐานวรรณคดีไทย. อุดรธานี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี; 2542. 
ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ.์ พฤติกรรมการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2528. 
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพฯ:   

วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั; 2542. 

ธวชั ปุณโณทก. วรรณกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2525. 
ธญัญรัตน์ ปาณะกุล และเสริมจิตร สิงหเสนี. ความรู้เบือ้งต้นในเร่ืองวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี

อเมริกัน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ; 
2530. 

ธิดา โมสิกรัตน์. “การอ่านท านองเสนาะ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 2 หน่วยท่ี 8-15.
นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2533. 

ธีระพนัธ์ เหลืองทองค า. เสียงภาษาไทย การศึกษาทางกลสัทศาสตร์ . กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั; 2554 

นงลกัษณ์  เทพสวสัด์ิ.  วิเคราะห์ปัญหาส าคัญในสังคมไทย. พิมพลกัษณ์, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2549. 

นภาลยั  สุวรรณธาดา. การเขียนผลงานวชิาการและบทความ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ;์ 2533.  
บรรพต ศิริชยั. อวัจนสารในวรรณคดี เร่ือง ขุนช้างขุนแผน. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต 

(ภาษาไทย) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม; 2533.  
บุญยงค์ เกศเทศ. เขียนไทย. มหาสารคาม: ภาคภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2525. 
บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, มล. แนะแนวการศึกษาวิชาวรรณคดี.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาศิลปากร  

คณะอกัษรศาสตร์; 2518. 
ประคอง   กระแสชัย. วิเคราะห์วรรณกรรมค าสอนล้านนาไทย.   ล าปาง: ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั

ล าปาง  วทิยาลยัครูล าปาง; 2534. 
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ประยรู ทรงศิลป์. หลกัการใช้ภาษาไทย.กรุงเทพฯ. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี; 2553. 
ประสิทธ์ิ   กาพยก์ลอน.  การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช;

2516. 
ปราณี กุลละวณิชยแ์ละคณะ. ภาษาทศันา. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2540. 
ปัทมา เอ้ือรักษโ์อฬาร. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมตามที่ปรากฏใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนากับค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรมของพระธรรมสิงบุราจารย์ (จรัญ 
จิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั; 2554. 

เปล้ือง ณ นคร. ประวตัิวรรณคดีไทยส าหรับนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2513. 
ผะอบ โปษะกฤษณะ, พนัตรีหญิง. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 8.กรุงเทพฯ: รวม

ศาสน;์ 2554.  
พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดค าวดั.กรุงเทพฯ: โรง

พิมพเ์ล่ียงเชียง, 2548. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา.พิมพค์ร้ังท่ี 4 .กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

พุทธธรรม; 2539. 
พระมหาสมชัย ศิริวฑฺฒโน (ศรีนอก). หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งไทย. 

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั; 2528. 
พระอภยัมณี เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 16. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร; 2544. 
พิทยา วอ่งกุล. พลานุภาพ แห่งวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ดอกหญา้; 2540. 
พิมลณัฏฐ์   รัตนศรทอง.วัจนลีลาในวรรณกรรมของนิ้วกลม.เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่; 2559. 
เพ็ญศรี  กาญจโนมยั.พุทธประยุกต์สร้างชาติ.กรุงเทพ: ภาควิชาประวติัศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2529.  
แพงศรี สุภะษร. วิเคราะห์การใช้ค าส านวนในคอลัมน์“ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน”. มหาสารคาม: 

สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม; 2546. 
ภูมิจิตร เรืองเตช. การวิเคราะห์วรรณกรรมค าสอนของไทย กัมพูชาและลาว. สุรินทร์: วิทยานิพนธ์ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุรินทร์; 2551. 

รังสรรค ์จนัตะ๊. การใช้ภาษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 4. เชียงใหม่: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัแม่โจ;้ 2555. 

https://www.psclib.com/mbuisc/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=405
https://www.psclib.com/mbuisc/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=405
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ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:  
นานมีบุค๊; 2546. 

ร่ืนฤทยั    สัจจพนัธ์ุ. ความรู้ทัว่ไปทางทางวรรณคดีและวรรณกรรมไทย: (ภาควรรณคดี).กรุงเทพฯ:  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง; 2524 

___________. ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง;2523.  

ลอ้ม เพง็แกว้. ว่ายเวิง้วรรณคดี. กรุงเทพฯ: พิมพค์  า; 2549. 
ลกัษณา  โตวิวฒัน์. นางนพมาศ :  วรรณกรรมค าสอนสตรีที่ (อาจ) ถูกลืม.กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2556. 
วรรณา บวัเกิด. “การใช้ส านวนในงานเขียน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย  (การเขียน

ส าหรับครู หน่วยท่ี 1-8). นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2529. 
วทิย ์ศิวะศริยานนท.์ วรรณคดีและวรรณคดีวจิารณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ; 2541. 
วจิิตร ขอนยาง. หลกัภาษาไทย. สกลนคร: สถาบนัราชภฏัสกลนคร; 2542. 
วภิา กงกะนนัทน์. วรรณคดีศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2533. 
ศรีธันว ์ อยู่สุขขี. การศึกษาการใช้ส านวนไทยในการเขียนข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน.  อยุธยา: 

งานวจิยัทุนอุดหนุน  ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ; 2541. 
ศิวะลีย์ ภู่เพชร. (ผูเ้รียบเรียง). คติธรรมและค าสอนจากวรรณกรรมร้อยกรอง.  กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร; 2541. 
ศุภศิริ บุญประเวศ และคณะ. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต;

2554. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. หลักธรรมส าคัญของพระพุทธศาสนา. 

กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวทิยาลยั; 2554. 
สมหวงั  อินทร์ไชยและคณะ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร GEN 

1021.  เชียงราย: มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย; 2553. 
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. อนุสรณ์สุนทรภู่ 200 ปี. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ;์ 2529. 
สริยกานต์ ยี่เก็งเอ่ียม และอาทิตย์ ดรุนัยธร. งานวิจัยเร่ืองการศึกษาวรรณกรรมค าสอนที่ได้รับ

อิทธิพลจากรามเกียรติ์จากงบประมาณปีการศึกษา 2553 . อุบลราชธานี: มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี; 2553. 
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สายทิพย ์นุกลูกิจ. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: บริษทัเอส. อาร์. พร้ินต้ิงแมส
โปรดกัส์จ ากดั; 2543. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ประวัติความส าคัญของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2553.  

สิทธา พินิจภูวดลและคณะ.  ความรู้ทัว่ไปทางวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง;
2515. 

___________ . วรรณกรรมสุโขทยั. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2525. 
สุทธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์ วรรณคดีวเิคราะห์. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2525. 
สุปาณี พดัทอง. โคลงโลกนิติ อมตะวรรณกรรมค าสอน. (2545, พฤศจิกายน). 2, 64-80. 
สุวดี บุญราศี. วิเคราะห์โวหารในนวนิยายเร่ืองผู้ชนะสิบทิศ. สงขลา: วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิตบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ; 2548. 
เสน่ห์  ทนัอินทรอาจ. การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเร่ืองท้าวค าสอน.  นนทบุรี: วิทยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2552.   
โสภา คชรัตน์. นรางกุโรวาท : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมค าสอน. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ; 
2555. 

หรรษา นิลวเิชียร. ปฐมวยัศึกษาหลกัสูตรและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2535. 
อนุมานราชธน, พระยา. การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณคดี. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร; 

2518. 
อรจิรา   อัจฉริยไพบูลย์.วิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเร่ือง ช่างส าราญ .พิษณุโลก: 

มหาวทิยาลยันเรศวร; 2554. 
อรรณพ อุบลแยม้. ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2542. 
อวยพร พานิช และคณะ. เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้.

กรุงเทพฯ: เจริญวทิยก์ารพิมพ;์ 2554.  
อคัรา บุญทิพย.์ หลกัภาษาไทยส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2534. 
อ านวย มหาวีโร (นอ้มระวี), พระมหา. หลกัราชการจากวรรณกรรมค าสอนในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศ. มหาสารคาม: วทิยานิพนธ์สาขาวชิาภาษาไทย กลุ่มวรรณคดี บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2544. 

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. หลกัภาษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 13. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2548. 
โอภส์ แกว้จ าปา โอภส์ แกว้จ าปาและคณะ. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์; 2551. 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 
ช่ือ - สกุล   นางอ าภาพร   รินปัญโญ 
วนั เดือน ปีเกดิ   7  พฤศจิกายน  2527 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   เลขท่ี 153  หมู่ท่ี 16  ต าบลนาทราย  อ าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู 
ประวตัิการศึกษา 
    พ.ศ. 2550  ครุศาสตรบณัฑิต (คบ.)   

มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง                  
ประสบการณ์การท างาน  
    พ.ศ. 2552     ครูโรงเรียนบา้นวงับ่อ(ราษฎร์เจริญ)   

ต าบลวงับ่ออ าเภอหนองบวั   
จงัหวดันครสวรรค์ 
สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค ์เขต 3 

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั  ครู คศ.1 โรงเรียนบา้นม่วงสามปี  
ต าบลล้ี อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 ภาคผนวก  ก  

 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยก์รรณิการ์   พนัชนะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. อาจารยพ์ิชญพรพรรณ   อนนัตบุญวฒัน ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. อาจารยส์งหลา้        เรืองพยคัฆ ์        ครูช านาญการพิเศษ  

           โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ล าพนู 
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ภาคผนวก  ข 

 
แบบประเมนิความสอดคล้องเหมาะสม (IOC) ระหว่างตารางประเมนิคุณภาพ 

การใช้วจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย  เร่ือง  พระอภัยมณี 
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ภาคผนวก ค 

 
ตัวอย่างแบบบันทกึวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ืองพระอภัยมณ ีของ สุนทรภู่  จาก ส านักพมิพ์ศิลปาบรรณาคาร พมิพ์จ าหน่าย พ.ศ.2544 

แบบบันทกึวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ืองพระอภัยมณี 

ข้อความ :  อธิบายข้อความ   
     ฝ่ายโยคีมีพรตพจนารถ                     อนุญาตยิม้ยอ่งสนองไข 
เป็นไรมีท่ีตรงนั้นอยา่พร่ันใจ                    มิใหภ้ยับีฑาสีกาโยม 
จะใหอ้ยูว่นวงัในจงัหวดั                         เป็นเงือกวดัเถิดหนอนางส าองโฉม 
ท่ีวุง้เวิง้เชิงเขาริมเสาโคม                        เป็นของโยมอยูใ่นน ้าใหส้ าราญ 
                                                (พระอภยัมณีเล่ม 1  ตอนท่ี 10 หนา้ 123) 

        จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือพระโยคีพดูกบัพระอภยัมณีและ
นางเงือกวา่เราอนุญาตให้นางเงือกอาศยัอยูไ่ด ้อยา่ไดก้งัวลใจอะไรเลย
ท่ีตรงนั้นจะไม่มีใครมาท าอนัตรายนางเงือกได ้เราจะให้นางเงือกอาศยั
อยูใ่นเขตอาศรมของเรา ขอใหเ้จา้จงอยูใ่นน ้าอยา่งส าราญใจเถิด 

      อนัเกาะแกว้พิสดารสถานน้ี               โภชนาสาลีก็มีถม 
แต่คราวหลงัคร้ังสมุทรโคดม                   มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
เธอท าไร่ไวท่ี้ริมภูเขาหลวง                      คร้ันแตกรวงออกมาเล่าเป็นขา้วสาร 
ไดสิ้บพืชยดือยูแ่ต่โบราณ                        จงคิดอ่านเอาเคียวมาเก่ียวไป 
                                               (พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 12 หนา้ 141) 

        จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือพระโยคีพดูกบัเจา้เมืองผลึกวา่ท่ี
เกาะแกว้พิสดารแห่งน้ีมีอาหารขา้วสาลีมากมาย มีมาตั้งแต่คร้ัง
สมุทรโคดมมาสร้างสมปฏิบติัสมาทาน เธอไดท้  าไร่ไวท่ี้ริมภูเขาหลวง 
พอขา้วแตกรวงก็กลายเป็นขา้วสารไดข้า้วสารหลายสิบมาตั้งแต่โบราณ 
หากเจา้เมืองผลึกตอ้งการเท่าไหร่ก็มาใชเ้คียวเก่ียวไป 

        แลว้ลีลาพาลูกกบัหลานรัก        ลงต าหนกัแพพร้อมหม่อมหม่อมหญิง 
พระทรงนัง่ยงัท่ีเกา้อ้ีอิง                    ใหจ้ดัส่ิงเส้ือผา้มาประทาน 

       จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือศรีสุวรรณ พาอรุณรัศมีกบัสิน
สมุทรลงต าหนกั พร้อมกบัหม่อมหญิง แลว้นัง่ท่ีเกา้อ้ี สั่งให้เหล่าคนท่ี
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อนัพวกไพร่ไทยฝร่ังทั้งแขกเทศ         ไดบ้  าเหน็จถว้นทัว่ตวัทหาร 
แลว้อวยชยัใหม้หากฤดาการ              ทั้งนอ้งหลานลูกยาอยา่ราคี 
                                               (พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 23หนา้288) 

รับใช้จดัหาส่ิงของ เส้ือผา้มาประทานให้กบัไพร่ทั้งคนไทย ฝร่ัง แขก 
ทุกคนต่างได้รับของกันถ้วนหน้า แล้วพระอภัยมณีก็อวยพรให้ศรี
สุวรรณ อรุณรัศมีและสินสมุทรโชคดี อยา่ไดมี้อนัตรายใด ๆ  

       พระอภยัไดข้องพวกกองทพั    เคร่ืองส าหรับรบพื้นแต่ปืนผา 
ทั้งหมวกเส้ือเหลือลน้คณนา           ของโยธาทิ้งกลาดท่ีหาดทราย 
ใหร้้องป่าวชาวเมืองมาเก็บของ        ตามจะตอ้งการในน ้าใจหมาย 
ทั้งไดค้นพลเรือท่ีเหลือตาย             ก็มากมายหม่ืนแสนแน่นนคร 
                                             (พระอภยัมณี  เล่ม 1  ตอนท่ี 26 หนา้ 324) 

     จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือพระอภยัมณีไดข้องพวกกองทพั มี
ทั้งเคร่ืองส าหรับรบ และทั้งหมวกเส้ือผา้มากมาย ก็ร้องป่าวใหช้าวบา้น
มาเก็บของตามท่ีตอ้งการ 
 
 

        เจา้ละมานพานจะซ่ือถือวา่แน่   เสวยแต่ผลยอหวัร่อด้ิน 
ใหท้องค าบ าเหน็จทั้งเพชรนิล           เล้ียงใหกิ้นขา้วปลาประสาเคย 
                                              (พระอภยัมณี  เล่ม 1  ตอนท่ี 27 หนา้ 342) 

      จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือเจา้ละมานใหท้องค าเป็นรางวลั
และเล้ียงขา้วแก่ฝร่ังทูตของนางละเวงวณัฬา 

        นางทราบความตามกรรมท่ีร ่ าเล่า   จึงหยบิเอาถนัสุธาออกมาฝาน 
วางไวบ้นตน้ไมท่ี้ใกลธ้าร              แลว้วา่ท่านเทวดาไดป้รานี 
ซ่ึงธุระพระองคจ์  านงนั้น              ขา้ผอ่นผนัพน้ทุกขเ์ป็นสุขี 
ขา้หลงทางกลางป่าพนาลี              ท่านช่วยช้ีมรคาใหค้ลาไคลฯ 
                                            (พระอภยัมณี  เล่ม 1ตอนท่ี 31 หนา้ 429) 

จากขอ้ความดงักล่าวนางละเวงวณัฬาไดฟั้งท่ีเทวดาอารักษเ์ล่ากรรม
ของตน ดว้ยท่ีจิตใจมีเมตตานางละเวงวณัฬาจึงหยบิเอาผลนมพระธรณี
ออกมาฝานวางไวบ้นตน้ไมท่ี้ใกลริ้มธาร หวงัวา่ท่านเทวดาเมตตาช่วย
บอกทางซ่ึงตนไดห้ลงทางกลางป่า 
 

กกกกฝ่ายพระชนนีนางอยูป่รางครั์ตน์ 
นึกปรานีศรีสุวรรณจะบรรทม   

คร้ันสงดัฆอ้งย  ่ายามปฐม  
จึงเชยชมลูกนอ้ยค่อยประคอง 

จากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือ พระมารดาของนางเกษรา กล่าวสอน
นางเกษราถึงการใชชี้วติคู่ วา่ผูห้ญิงควรรักเดียว ซ่ือสัตยต่์อสามี เวลา
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แลว้ลูบหลงัสั่งสอนประสาหญิง  
จะจ าไกลไปอยูด่ว้ยคู่ครอง  
อยา่ถือองคน์งลกัษณ์วา่อคัเรศ  
ตอ้งซ่ือตรงจงรักดว้ยภกัดี  
ถา้เธอกร้ิวแม่อยา่โกรธพิโรธตอบ  
อน่ึงเหล่าสาวสุรางคน์างก านลั  
เม่ือคราวทุกขป์ลุกใหพ้ระทยัช่ืน  
ราชการภารธุระอยา่ละเมิน  
อนัหญิงดีเพราะผลปรนนิบติั 
ผวัยิง่รักหนกัหญิงก็ยิง่กลวั  
ค าของแม่แต่เท่าน้ีก็ดีนกั  
ดึกอยูแ่ลว้แกว้ตาจงคลาไคล  

แม่งามยิง่ยอดสตรีไม่มีสอง 
อยา่ใหข้อ้งเคืองอชัฌาพระสามี 
แม่ดวงเนตรนึกวา่เหมือนทาสี 
ถึงราตรีกราบบาทอยา่ขาดวนั 
ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผอ่นผนั 
อยา่ป้องกนัหึงหวงใหล่้วงเกิน 
อยา่งเริงร่ืนเริศร้างท าห่างเหิน 
จึงเจริญราศีไม่มีมวั 
รักษาสัตยสู้์มว้ยอยูด่ว้ยผวั 
อยา่ถือตวัต่อชายจะหน่ายใจ 
บุรุษรักนั้นไม่มีท่ีสงสัย 
แม่จะไปส่งเจา้ล าเภาพาล ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 102) 

สามีโกรธ 
 
หา้มโกรธตอบ ให้อ่อนโยนเอาใจสามี อยา่หึงหวงเกินงาม หากมีเร่ือง
ทุกขใ์หท้  าใหห้ายทุกขค์อยดูแลปรนนิบติั อยา่ใหข้าดตกบกพร่องใน
หนา้ท่ีของภรรยา 

d    พระแจง้ความตามค าเงือกน ้าเล่า 
จึงวา่พี่มีคุณนอ้งสักคร้ัง  
ซ่ึงลูกรักหกัหาญใหท้่านโกรธ  
ช่วยไปปิดปากถ ้าท่ีส าคญั  
จึงบญัชาวา่เจา้สินสมุทร  

ค่อยบรรเทาทุกขส์มอารมณ์หวงั 
ใหไ้ดด้งัถอ้ยค าท่ีร าพนั 
จงงดโทษท าคุณอยา่งหุนหนั 
จวนสายณัห์ยกัษม์าจะวา่เรา 
ไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ข้ึนใหเ้ขา 

จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ พระอภยัมณี กล่าววา่หากเป็นตามพอ่
เงือกบอก ก็จะถือเป็นบุญคุณอยา่งมาก ขอใหเ้ป็นดงัท่ีพดู หากสิน
สมุทรไดท้  าใหพ้อ่เงือกโกรธก็ขอใหท้่านใหอ้ภยัดว้ย แลว้ใหสิ้นสมุทร
ปิดปากถ ้าและขอขมาตาเงือก แลว้ช่วยอุม้ตาเงือกออกไปส่งท่ีทะเล 
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ขอสมาตาปู่ อยา่ดูเบา 
กบัลูกนอ้ยค่อยพยงุจูงเงือกน ้ า  

ช่วยอุม้เอาแกออกไปใหส้บาย 
มาปากถ ้าแลเห็นวนชลสาย 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 109)  

       พี่มนุษยสุ์ดสวาทเป็นชาติยกัษ ์
กลบัไปอยูคู่หาอยา่อาดูร  
อยา่ฆ่าสัตวต์ดัชีวติพิษฐาน  
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั 

จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสูญ 
จงเพิ่มพนูภาวนารักษาธรรม ์
หมายวมิานเมืองแมนแดนสวรรค์ 
อยา่โศกศลัยแ์คลว้คลาดเหมือนชาติน้ี 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 120) 

 

      จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ พระอภยัมณี บอกวา่นางผเีส้ือ
สมุทรนั้นเป็นยกัษ ์ไม่อาจรักกนัได ้ใหก้บัไปอยูท่ี่ถ  ้า ตั้งศีล ภาวนา อยา่
ฆ่าสัตว ์เพื่อจะไดข้ึ้นสวรรค ์หากเกิดชาติไหนไดพ้บกนั ก็ขออยา่ให้
ผดิหวงัเหมือนชาติน้ีเลย 

      ฝ่ายโยคีมียศพจนารถ  
จงตดับว่งห่วงใยอาลยัลาน  
ทั้งน้ีเพราะเคราะห์กรรมท าใหวุ้น่  
เห็นมิไดไ้ปอยูเ่ป็นคู่เชย  
อยา่ควรคิดติดตามดว้ยความโกรธ  
จงยบัย ั้งฟังค ารูปร าพนั  

ใหโ้อวาทนางยกัษไ์ม่หกัหาญ 
อยา่ปองผลาญลูกผวัของตวัเลย 
จึงส้ินบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
ดว้ยสองเคยปลูกเล้ียงกนัเพียงนั้น 
จะเป็นโทษกบัสีกาเม่ืออาสัญ 
ไปสวรรคน์ฤพานส าราญใจ ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 122)  

      จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ พระโยคี กล่าวสั่งสอนนางผีเส้ือ
สมุทรใหอ้ยูใ่นศีลธรรม ปลงกบัชีวติ อยา่ไดคิ้ดตามพระอภยัมณีกบัสิน
สมุทรอีกเลย เพราะบุญวาสนาท่ีไดท้  าร่วมกนัมามีเพียงเท่าน้ี หากคิด
โกรธก็จะเป็นโทษต่อนางผีเส้ือสมุทรเอง 

         พระฟังนางทางวา่นิจจ๋าเอ๋ย            แต่ก่อนเคยเคียงประโลมเจา้โฉมฉาย 
ประเด๋ียวน้ีพี่บวชชวดสบาย                     จะสอนสายสวาทเจา้ใหเ้ขา้ใจ 
จงฟังธรรมค านบัดบัโมโห                        ใหโ้ทโสสร่างเส่ือมค่อยเล่ือมใส 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือพระอภยัมณีกล่าวสั่งสอน
นางผเีส้ือสมุทร วา่ แต่ก่อนพี่เคยอยูคู่่นอ้ง แต่เด๋ียวน้ีพี่บวชเสียแลว้ พี่จะ
สอนใหเ้จา้เขา้ใจ เจา้จงตั้งใจฟังพระธรรมแลว้ดบัโมโห ใหค้วามโกรธ
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แลว้ทรงเดชเทศนาภาษาไทย                   ดว้ยความในโลกียส่ี์ประการ 
คือรูปรสกล่ินเสียงเคียงสัมผสั                  ท่ีคฤหสัถห์วงแหนไม่แก่นสาร 
คร้ันระงบัดบัขนัธสันดาน                       ยอ่มสาธารเป่ือยเน่าเสียดายเปล่า 
อยา่ลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล                 ใหเ้พิ่มภิญโญไปดงัใจหมาย 
อยา่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตคิดอุบาย                    จะจ าตายตกนรกอเวจี 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 14 หนา้ 159) 

เส่ือมหายแลว้ค่อยเล่ือมใส แลว้สั่งสอนดว้ยความในส่ีประการ คือ รูป 
รส กล่ิน เสียง นั้นไม่เท่ียงแทแ้น่นอน คร้ันส้ินชีวติลงก็ยอ่มจะเป่ือยเน่า
ผพุงัลงไป เจา้อยา่ไดลุ่้มหลงยดึติด จงหมัน่ตั้งใจรักษาศีลให ้
 
เพิ่มข้ึนดงัใจคิด อยา่ไดฆ่้าสัตวต์ดัชีวิต เพราะตายไปแลว้จะตกนรก
อเวจีเลยทีเดียว 

         ร าจวนจิตพิศดูเป็นครู่พกั              แลว้กลบัหกัหวนหา้มความสงสัย 
ถึงอ่อนแก่แต่เป็นท่ีพี่สะใภ ้                    เราเป็นนอ้งตอ้งไหวเ้ป็นไรมี 
ด าริพลางทางวา่ขา้มาเฝ้า                      จะเชิญเขา้รมจกัรเป็นศกัด์ิศรี 
ใหอุ่้นใจไพร่ฟ้าทั้งธานี                         วา่พระพี่พาหลานมาพานพบ 
                                               (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 17 หนา้ 196) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  หลงัจากท่ีศรีสุวรรณไดพ้บนาง
สุวรรณมาลีแลว้ ก็เกิดความสงสัยข้ึนครู่หน่ึง แต่ก็ยกมือไหว ้ดว้ยถึงแม้
นางจะมีอายนุอ้ยกวา่แต่ตามฐานะนางคือพี่สะใภ ้และเชิญเจา้เมือง
เพื่อใหไ้พร่ฟ้าประชาชนไดช่ื้นชม 

นางรับรสพจนารถฉลาดฉลอง พระคุณของทรงศกัด์ินั้นหนกัหนา 
ดว้ยรักใคร่ใชชิ้ดเหมือนธิดา           จึงอุตส่าห์สุจริตไม่ปิดบงั 
อยากจะใคร่ใหพ้ระชนนีนาถ          รักพระบาทบิตุรงคเ์หมือนจงหวงั 
แต่เดินป่ามาถึงเขตนิเวศน์วงั มิสมดงัปรารถนาลูกอาภพั 
วนัน้ีค ่าจ  าจะพาไปถึงหอ้ง  ถา้ฟ้องร้องก็จะเสียบาทเบ้ียปรับ 
แต่จะรักจะชงัจะบงัคบั  สุดจะรับสั่งไดด้ว้ยไม่เคย ฯ  

                                         (พระอภยัมณี  เล่ม 2 ตอน 36 หนา้ 5) 

จากขอ้ความดงักล่าว เป็นบทท่ีนางยพุาผการับปากจะพาพระอภยัมณี
ไปหานางละเวงดงัค าบทสนทนาท่ีวา่ “ถา้บิดารับปากอยา่งน้ีไม่เป็นไร 
กลางคืนลูกจะน าไปท่ีประทบัถึงจะกร้ิววา่ลูกพาไปคงจะอดโทษ ใจ
ของมารดาอ่อนถา้ออ้นวอนเสียสักหน่อยก็คงจะเห็นใจอยา่ไดเ้ป็นห่วง
กินขา้วใหส้บายใจเสีย” ซ่ึงอยูใ่นทศบารมีเร่ืองศีลบารมี 
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         คิดร าพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน      เป็นอาการถ่ายโทษท่ีโหดหืน 
เกิดแลว้ตายวายวางไม่ย ัง่ยนื                  จะมว้ยคืนวนัไรก็ไม่รู้ 
เราเกิดมาอาภพัอปัภาคย ์                     ตอ้งพลดัพรากจากนครจนอ่อนหู 
จะถือค าธรรมขนัธ์สัพพญัญู                   ใหค้  ้าชูชาติหนา้อยา่เช่นน้ี 
นึกศรัทธากลา้หาญส าราญจิต                จนอาทิตยอุ์ทยัไขรัศมี 
ชวนลูกยามมายงัท่านโยคี                     อญัชลีเล่าความตามค านึง 
จะขอบวชบรรพชารักษากิจ                   อยูเ่ป็นศิษยใ์นส านกัสักพกัหน่ึง 
พอสมสร้างทางธรรมส ามะดึงส์               ใหลุ้ถึงพระนิพพานส าราญใจ 
                                                (พระอภยัมณี เล่ม 1 ตอนท่ี 12 หนา้ 135) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือพระอภยัมณีหนัไปพึ่งทาง
กมัมฏัฐาน แลว้บอกกบัตนวา่คนเราเกิดแลว้ตอ้งตายไม่มีใครมีชีวติ
ย ัง่ยนื จะตายวนัตายพรุ่งก็ไม่รู้ อนัตวัเราก็เกิดมาอาภพันกั ตอ้งพลดั
พรากจากบา้นเมือง จึงจะยดึถือพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้เพื่อ
ชาติหนา้จะไดไ้ม่ทุกขเ์ช่นน้ีอีก พระองคท์รงคิดไปจนกระทัง่พระ
อาทิตยส่์องแสงยามเชา้จึงชวนสินสมุทมาหาท่านโยคี ประนมมือกราบ
ไหวแ้ลว้เล่าความคิดตนใหฟั้ง พร้อมพดูวา่จะขอบวชในเพศบรรพชิต
สักพกัหน่ึง เพื่อสั่งสมบุญให้บรรลุถึงพระนิพพานในภายหนา้ 

        แลว้นุ่งห่มโขมพสัตก์ระหวดัพบั      เคร่ืองประดบัขาวลว้นนวลหง 
ชวนกุมารหลานสาวเหล่าอนงค ์              มาเฝ้าองคพ์ระอภยัท่ีไพชยนต ์
ประนตนัง่ตั้งธูปเทียนบุปผา                   แลว้วนัทาทูลถวายฝ่ายกุศล 
ขา้ขอบงัคมลาฝ่ายคุล                          ดว้ยไดบ้นตวัมาในวารี 
จะไปบวชตรวดน ้าใหบิ้ตุเรศ                   อยูข่อบเขตเขารุ้งริมกรุงศรี 
พระโฉมยงจงส าราญผา่นบุรี                   ใหเ้ป็นท่ีพึ่งพาประชากรฯ 
                                                 (พระอภยัมณี เล่ม 1ตอนท่ี 22 หนา้ 265) 

      จากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือสุวรรณมาลี นางแต่งตวัดว้ยผา้สี
ขาว แลว้ชวนเด็ก ๆ ไปเฝ้าพระอภยัมณี และน าของท่ีเตรียมไวถ้วาย 
พร้อมกล่าวลาไปบวชใหบิ้ดาตามความตั้งใจของนางท่ีเขารุ้งริมกรุง 

ฝ่ายดาบสสองยพุาสุดาสมร ข้ึนบรรจถรณ์ท่ีในเก๋งเคร่งใจหาย 
รักษาพรตงดงามตามสบาย เพราะมุ่งหมายทางธรรมส ามดึงส์ 

จากขอ้ความดงักล่าวนางละเวงวณัฬาและนางสุวรรณมาลีท่ีบวชเป็น
ดาบสเขา้หอ้งเพื่อตั้งจิตระลึกถึงพระไตรลกัษณ์ และเจริญฌาน 
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ทั้งวณัฬาสุมาลีหลวงชีสอง   เขา้ในหอ้งตรองตรึกระลึกถึง 
พระไตรลกัษณ์หกัประหารการร าพึง  คิดตดัซ่ึงห่วงใยในสันดาน 
หวงัประโยชน์โพธิญาณการกุศล จะไดพ้น้กองทุกขส์นุกสนาน 
ฟังถอ้ยค าสามีปรีชาชาญ โปรดประทานสอนสั่งคิดตั้งใจ 
ดาบสินีท่ีปฐมพรหมวหิาร            เจริญฌานตามประสงคป์ลงนิสัย 
ใหด้บัทุกขด์บัโศกดบัโรคภยั ดว้ยตดัใจครัดเคร่งบ าเพญ็เพียร 
ชกัประค าส ารวมสติตั้ง เอาจิตหย ัง่เห็นสังขารเป็นพาเหียร 
ไม่รักรูปรักทรงของวงเวยีน เป็นอาเกียรณ์เป่ือยเน่าไม่เขา้ยา 
เหมือนโรงร้านไปมาพออาศยั พระอภยัแจง้เหตุเทศนา 
ควรเช่ือฟังตั้งมัน่เอาปัญญา ท่านเทศนาช้ีแจงแห่งบาลี 
นางถือมัน่ขนัตีอุเบกขา โดยศรัทธาคิดเห็นเป็นวถีิ 
ทั้งละเวงวณัฬาสุมาลี ดาบสินีเคร่งเทียบเปรียบสมภาร ฯ  

(พระอภยัมณี เล่ม 4  หนา้ 10) 

เคร่งครัดบ าเพญ็เพียร  
ทั้งสองนางน าเอาหลกัขนัติและอุเบกขามาใชใ้นชีวติ ตรงกบัทศบารมี
ขอ้ท่ี ๓ เนกขมัมบารมี การออกบวช ไม่มีกามกิเลส การละชีวติทางโลก
ไปสู่ชีวติอนั 
 
 
บริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจากโลกีย ์บ าเพญ็เพียรเพื่อความปลอดจาก
ราคะและตณัหา 
 

         ศรีสุวรรณปัญญาฉลาดแหลม   จึงยิม้แยม้เยื้อนตอบพระเชษฐา 
ธ ามรงคเ์รือนมณีมีราคา จะคิดค่าควรแสนต าลึงทอง 
พอบูชาอาจารยเ์อาต่างทรัพย ์      เห็นจะรับสอนสั่งเราทั้งสอง 
อนัตวันอ้งน้ีจะอยูด่ว้ยครูกระบอง      หดัใหค้ล่องเช่ียวชาญช านาญดี 
ขอพระองคจ์งเสด็จไปทา้ยบา้น      อยูศึ่กษาอาจารยข์า้งดีดสี 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือศรีสุวรรณบอกพระอภยั
มณีวา่แหวนท่ีเรามีนั้นมีค่าหลายต าลึง เราเอาไปใหท้่านอาจารยเ์พื่อขอ
เรียนวชิาดว้ยท่านอาจารยต์อ้งรับเราเป็นศิษยแ์น่ๆ เพราะท่านเขียนไวว้า่
ถา้ใครมีเงินแสนต าลึงท่านถึงจะยอมสอน 
วชิาให ้
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คร้ันเสร็จสมปรารถนาไม่ชา้ที      จะตามพี่ไปหาท่ีอาจารย ์
                                               (พระอภยัมณี  เล่ม 1, หนา้ 4) 
         เจา้สานนคนฉลาดเฉลยตอบ      พอ่คิดชอบอยา่งน้ีดีหนกัหนา 
พี่ไดค้รูรู้เรียนต ารามา จะจบัยามสามตาใหแ้น่นอน 
แลว้นบัน้ิวน่ิงนัง่ตั้งสติ ตามลทัธิเรียนรู้ท่ีครูสอน 
ทั้งลมจนัทกาลาพยากรณ์ เห็นแน่นอนแม่นย  าแลว้ท านาย 
อยา่ครวญคร ่ าร าพึงถึงพระพี่  มีสตรีพาไปดงัใจหมาย 
เขาอุปถมัภค์  ้าชูอยูส่บาย  พอเคราะห์คลายเห็นจะพบประสบกนั 
อยูข่า้งทิศอาคเนยท์ะเลลึก         พระอยา่นึกแหนงวา่จะอาสัญ 
เรารีบเร่งออกเรือเผือ่จะทนั         แลว้พากนัลงมาเภตรากล 
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 17) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือพราหมณ์สานนใชค้วามรู้
ท่ีไดเ้รียนมาช่วยศรีสุวรรณตามหาพระอภยัมณี โดยการจบัยานสามตา
ดูวา่เกิดอะไรข้ึนกบั 
พระอภยัมณีแลว้บอกใหศ้รีสุวรรณเตรียมตวัออกตามหาพี่ถา้เร่งออก
ตอนน้ียงัตามทนั 

       ศรีสุวรรณชั้นเชิงฉลาดแหลม         ท  ายิม้แยม้เยื้อนวา่อยา่สงสัย 
ฉนัพี่นอ้งทอ้งเดียวมาเท่ียว                   ไกลอนัห่วงใยยงัไม่มีทั้งส่ีคน 
หมายพระนุชบุตรีเป็นท่ีพึ่ง                   คิดร าพึงสารพดัจะขดัสน 
เสด็จมาเท่ียวเล่นเห็นชอบกล                นฤมลมองหาสุมาลี 
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 48) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือศรีสุวรรณ กล่าวตอบ
ค าถามของพี่เล้ียงของนางเกษราอยา่งฉลาดและมีไหวพริบวา่ ตนเอง
นั้นเป็นลูกคนเดียวไม่มีพนัธะใดๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอนัเป็นท่ี
รัก 

       หน่อกษตัริยต์รัสวา่ถา้เช่นนั้น        จะพากนัไปเฝ้าเจา้กรุงศรี 
เราเดินทางหวา่งค่ายพวกไพรี               ใหโ้ยธีกองทพัออกจบัตวั 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือศรีสุวรรณ พูดกบัเหล่า
พราหมณ์วา่จะพากนัไปเฝ้ากษตัริย ์วา่จะอาสาไปท าการศึกสงคราม 
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จึงฟันฝ่าขา้ศึกสะอึกไล่                       เอาหวัไอช้าวพลไปคนละหวั 
แทนธูปเทียนดอกไมถ้วายตวั                ใหเ้ห็นทัว่จะไดลื้อฝีมือเรา ฯ 
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 6 หนา้ 65) 

เพื่อนใหไ้ดเ้ห็นในฝีมือและความ 
กลา้หาญ 

นางโฉมยงองคล์ะเวงเกรงจะฉาว จึงวา่กล่าวไกล่เกล่ียเสียใหห้าย 

แมฆ่้าตีชีวนัเป็นอนัตราย   รู้ระคายเคืองแคน้จะแทนทด 
จะกลบัทุกขย์คุเขญ็ทุกเส้นหญา้  เพราะเหตุวา่เช้ือสายไม่ตายหมด 
 
เขาหน่อเน้ือเช้ือวงศอ์งคโ์อรส  เกียรติยศยิง่กวา่ทุกสากล 

                                         (พระอภยัมณี  เล่ม 2 ตอน 37 หนา้ 39) 

            จากขอ้ความดงักล่าว จากขอ้ความดงักล่าวตวัละคร คือ นาง
ละเวงวณัฬา พดูกบันางยพุาผกาวา่ ถา้ฆ่าสินสมุทรแลว้จะมีปัญหา
ตามมามากมายเพราะสินสมุทรเป็นพระโอรสของพระอภยัมณี ซ่ึงอยู่
ในทศบารมีเร่ืองปัญญาบารมี   

     ทางเขา้ออกนั้นมีอยูส่ี่แห่ง                มนัจดัแจงปิดทางหวา่งไศล 
แลว้ตั้งช่องกองตระเวนเกณฑก์นัไป          เอาปืนใหญ่จุกช่องคอยป้องกนั 
แลว้ตั้งค่ายรายทางตามหวา่งเขา จะคิดเขา้ยากจริงทุกส่ิงสรรพ ์
แมน้ไดไ้ปบนทางกลางอรัญ คิดผอ่นผนัขา้มเขาส าเนาเนิน  
 (พระอภยัมณี เล่ม 3 หนา้ 377 )  

            จากขอ้ความดงักล่าวถอดความไดว้า่ฝ่ายฝร่ังสั่งวา่ทางเขา้ออกมี
ส่ีแห่งเปิดทางตลอดใหเ้อาปืนใหญ่ซ่อนไวแ้ลว้ตั้งค่ายตามระหวา่งเขา
เพื่อเตรียม 
การรบ 
 

ล่วงต าบลชนบทไปหลายบา้น       เขา้ดอนด่านแดนไพรพอไก่ขนั 
เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวนั ใหห้ว ัน่หว ัน่วงัเวงหวาดฤทยั 
จนแสงทองรองเรืองอร่ามฟ้า พระสุริยาเยื้องเยีย่มเหล่ียมไศล 
คณานกเริงร้องคะนองไพร     เสียงเรไรจกัจัน่สนัน่เนิน 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือศรีสุวรรณและพระอภยั
มณีออกเดินทางไปเรียนเพื่อหาวชิาความรู้ระหวา่งเดินทางนั้นผา่น
หลายต าบลหลายหมู่บา้น พอไก่ขนัก็เขา้เขตป่า เสียงสัตวน์อ้ยใหญ่ร้อง
กนักอ้งป่าท าใหส้องพี่นอ้งรู้สึกกลวัแต่ก็เดินไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่แสง
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ทั้งสององคเ์หน่ือยอ่อนเขา้ผอ่นพกัหยดุส านกัล าเนาภูเขาเขิน 
คร้ันหายเหน่ือยเม่ือยลา้อุตสาห์เดิน         พิศเพลินม่ิงไมใ้นไพรวนั 
                         (พระอภยัมณี  เล่ม 1, หนา้ 2)   

ทองส่องฟ้าทั้งจกัจัน่เรไรส่งเสียงเซ็งแซ่ รู้สึกเหน็ดเหน่ือยก็มาพกัหยดุ
ท่ีภูเขาถา้หายเหน่ือยก็เดินทางต่อ 

กกกกสินสมุทรมิไดก้ลวักลบัหวัร่อ 
แมม้ารดามาตามจะหา้มไว ้  
ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง  
แลว้เผน่โผนโจนลงทะเลลม  
เท่ียวด าดน้คน้หามจัฉาใหญ่  
เสียงโผงผางกลางน ้าแต่ล าพงั  

ลูกไม่ขอจากพระองคอ์ยา่สงสัย 
พระรีบไปก่อนขา้อยา่ปรารมภ ์
อยูต่น้ทางจะไดพ้บประสบสม 
พระปรารมภเ์รียกไวก้็ไม่ฟัง 
พอจบัไดป้ลาอินทรีข้ึนข่ีหลงั 
ค่อยลอยร้ังรอมาในวาริน ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 115) 

 

          จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ สินสมุทร หวัเราะกลบัใส่พระ
อภยัมณี และกล่าววา่จะไปขอจากพอ่ไปไหน หากแม่มาก็จะเขา้ไปห้าม
ไว ้ใหพ้อ่รีบหนีไปก่อน  
 
ลูกจะคอยดูตน้ทางให้และตามไปห่างๆ จากนั้นก็กระโดดลงในทะเล 
จบัปลาอินทรียข้ึ์นมาข่ีหลงั โดยไม่ฟังค าเรียกหา้มของพระอภยัมณี 

    ฝ่ายผเีส้ือสมุทรไม่หยดุหยอ่น  
ก าลงันอ้ยถอยถดดว้ยอดกิน  
ไดส้ามวนัทนัผวักบัลูกนอ้ย  
กระโจมโจนโผนโผชโลทร  

คร้ันลุยอ่อนอุตส่าห์วา่ยสายกระสินธ์ุ 
เจียนจะส้ินชีวาในสาคร 
เห็นเล่ือนลอยลิบลิบยิง่ถีบถอน 
คล่ืนกระฉ่อนฉาดฉานสะทา้นมา ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 115) 

 

           จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ นางผเีส้ือสมุทร ท่ีเพียร 
พยายามไม่หยดุท่ีจะตามหาพระอภยัมณี ถึงก าลงัจะมีนอ้ยเพราะอดกิน 
เดินทางในทะเลมาได ้3 วนั เร่ิมมองเห็นอยูไ่ม่ไกล จึงรีบเร่งตามไป 
 

         สินสมุทรหา้มวา่อยา่เสด็จ  เหมือนขามเขด็ของอ้ไม่พอท่ี 
หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดี ถา้ย  ่ายจึีงจกัสู้ดูฝีมือ 
พระไปเรือเม่ือไรจะไปถึงจะเหมือนหน่ึงฉนัลงน ้าด าไปหรือ 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือสินสมุทรพดูกบัศรีสุวรรณ
วา่พระเจา้อาไม่ตอ้งเสด็จไปหรอก เด๋ียวหลานจะเสด็จไปถามแต่โดยดี 
แต่ถา้หากถูกข่มเหงก็จะสู้กนัดว้ยฝีมือ ถา้หากท่านอาเสด็จไปโดยเรือ
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แมน้พบปะพระบิดาจะหารือ ไม่ดึงด้ือดอกพระองคอ์ยา่สงกา 
แลว้จดัแจงแต่งเคร่ืองส าหรับยทุธ์ เหน็บอาวธุคู่กายทั้งซา้ยขวา 
กระโดดโผนโจนลงในคงคา แผลงศกัดาด าด่ึงตะบึงไปฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1  หนา้ 224) 

เม่ือไหร่จะไปถึงจะสู้หลานด าน ้าไปไดห้รือ หากเจอพระบิดาแลว้ 
หลานจะหารือดู ไม่ด้ือดึงแน่นอน วา่แลว้สินสมุทรก็จดัแจงแต่งตวั 
เหน็บอาวธุคู่กายทั้งซา้ยขวากระโดดโครมลงน ้าด าด่ิงลงไปในไม่ชา้ 

       พราหมณ์หวัร่อพอ่ลืมเสียแลว้หรือ เขาบอกช่ือเสียงใหเ้หมือนใจหวงั 
อนัองคร์าชบุตรีท่ีในวงั ทุกวนัยงัมิไดมี้ราคีพาน 
พอ่โฉมงามยามน้ีก็แรกรุ่น ผลบุญช่วยชกัสมคัรสมาน 
ถึงขอเฝ้าเขาไปจบัใหอ้ปัระมาณ พี่ก็เห็นเป็นตะพานมาชอบกล 
เม่ือพบกนัวนัน้ีนางพี่เล้ียง เห็นมองเมียงตามาส่ีหา้หน 
ซ่ึงใหคุ้มไวท่ี้น่ีทั้งส่ีคน พี่น้ีเห็นเป็นกลมารยา 
ถา้แมน้เหมือนหมายมุ่งก็พรุ่งน้ี ร้ายหรือดีจะไดฟั้งไม่กงัขา 
พอ่จงดบัโทโสอยา่โกรธา รู้ถึงแกว้เกษราจะนอ้ยใจ 
ท านองเขาชาววงัมกัตั้งป่ึง แต่ไม่ถึงเดือนดอกจะบอกให้ 
ซ่ึงพี่เล้ียงพระธิดาจะวา่ไร                        พี่จะใคร่รับรองลองคารม ฯ 
                                                 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3  หนา้ 25) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามท่ีบอกให้
ศรีสุวรรณระงบัความโกรธท่ีพวกพี่เล้ียงของนางเกษราจบัพวกเขามาขงั
ไวเ้พื่อรอใหน้างเกษรามาพบ พวกพราหมณ์เลยบอกวา่เพราะเขาไม่รู้วา่
ศรีสุวรรณเป็นใครดงันั้นเจา้อยา่พึ่งโกธรหรือโมโหไปเลย 

      พระบุตรีเห็นจริงทุกส่ิงส้ิน             ยิง่ขุ่นค่ินคิดอายระคายเขิน 
จะหาญหกันกัเล่าเขาคนเดิน                นางน่ิงเมินพกัตราไม่พาที ฯ 
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 55) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว เกสรไดเ้ห็นการกระของศรีสุวรรณทุก
ส่ิงอนั แต่ก็ตอ้งเก็บความโกรธความระคายนั้นไว ้
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ฝ่ายวา่นางผเีส้ือก็เช่ือถือ  
จึงตอบวา่ถา้กระนั้นฉนัจะไป  
พระโฉมยงจงอยูใ่นคูหา  
จะอดใจให้เหมือนค าท่ีร าพนั  
แลว้วนัทาลาองคพ์ระทรงโฉม  
อยา่แขง็นกัรักตวักลวับิดร  

คิดวา่ซ่ือสุจริตพิสมยั 
อยูเ่ขาใหญ่ในป่าพนาวนั 
เล้ียงรักษาลูกนอ้ยคอยหม่อมฉนั 
ถว้นสามวนัก็จะมาอยา่อาวรณ์ 
ปลอบประโลมลูกแกว้แลว้สั่งสอน 
แมน้ไม่นอนมารดาจะมาตี ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 111) 
 

 

กกก      จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ พระอภยัมณี กล่าววา่ พระ
อภยัมณีโดนผีเส้ือสมุทรจบัตวัมาอยูใ่นถ ้า ตอ้งจ าใจเป็นสามีภรรยากนั 
จนมีลูกชายดว้ยกนั 1 คน 

      ฝ่ายนางผเีส้ือสมุทรท่ีสุดโง่ 
ขอชีวติพิษฐานตามต ารา  
ไดส้ามวนัรันทดสลดจิต  
อุตส่าห์ยนืฝืนใจใหป้ระทงั 

ไปนัง่โซเซาอยูริ่มภูผา 
ตอ้งอดปลาอดนอนอ่อนก าลงั 
เจียนชีวติจะเด็ดดบัไม่กลบัหลงั 
ค่อยเซซงัซวนทรงไม่ตรงตวั 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 113)  

          จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ ผเีส้ือสมุทร เขา้ป่าไปตั้งจิต 
ภาวนาในป่า เป็นเวลา 3 วนั ตามท่ีต าราบอก อดขา้วจะอ่อนก าลงั 
ร่างกายจะไม่ไหว แต่ก็ตอ้งทนฝืน จนจะทรงตวัไม่อยู ่

      สงสารองคน์งลกัษณ์อคัเรศ       ชลเนตรแนวนองใหห้มองศรี 
ใหส้าวใขไ้ปเชิญพระชนนี               มาถึงท่ีปรางคม์าศปราสาทชยั 
จึงทูลความตามกระดาษท่ีวาดรูป      พระโลมลูบลืมองคด์ว้ยหลงใหล 
ลูกหลานนกัลกัเอามาเผาไฟ            มนัไม่ไหมก้ลบัลุกข้ึนคลุกคลี 
ขา้กบัเหล่าสาวสรรคช์วนกนัสู้          ปล ้ากนัอยูผ่ลกัไสมนัไม่หนี 

     จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือนางสุวรรณมาลีท่ีรู้สึกเป็นทุกข์ใจ
เม่ือเห็นคนรักของตนคร ่ าครวญหาหญิงอ่ืนแต่ตอ้งอดทนไวจึ้งให้คน
ไปตามแม่ของพระอภยัมณีมาช่วยพระอภยัมณีเพราะพระอภยัมณีไม่
ยอมให้ใครมาเอารูปของนางละเวงไปไดถึ้งกบัเอาไมไ้ล่ตีและไม่ยอม
ออกไปขา้งนอก 



 

 

138 

พระโกรธาควา้ไมม้าไล่ตี                 แลว้เขา้ท่ีมิไดอ้อกขา้งนอกเลยฯ 
(พระอภยัมณีเล่ม1 ตอนท่ี 28 หนา้ 357)  
 
        ฝ่ายเจา้พราหมณ์ตามใจมิใหช้งั      พลางร ่ าสั่งนายด่านดว้ยมารยา 
จงไปบา้นท่านเถิดใหผ้าสุก ฉนัพน้ทุกขแ์ลว้เม่ือไรจะไปหา 
นายด่านฟังคลัง่คลอหล่อน ้าตา แลว้วา่นา้น้ีไม่ทิ้งอยา่กร่ิงใจ 
จะไปจดัขา้วปลากระยาหาร มาส่งหลานส่ีคนใหจ้นได ้
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 24) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามและศรี
สุวรรณท่ีปลอมเป็นพราหมณ์พดูกบันายหนา้ด่านตอนท่ีพวกเขาจะโดน
จบัไปขงัอยูก่บัตายายท่ีเฝ้าสวนวา่ใหน้ายหนา้ด่านนั้นกลบับา้นไปถา้
พวกเขาหลุดจากการถูกขงัแลว้จะไปหาท่ีบา้นเอง แต่นายหนา้ด่านบอก
วา่จะไม่ทิ้งพวกเขาไปไหนจะหาขา้วปลาอาหารมาใหพ้วกเขากินตามท่ี
เคยไดบ้อกไวว้า่จะไม่ทิ้งพวกเขา 
 
 

        ศรีสุวรรณกลั้นยิม้เยื้อนสนอง        วนัน้ีนอ้งไดแ้ต่ผา้ออกมาห่ม 
ส่วนพี่พราหมณ์ตามติดไดชิ้ดชม             ต่อจะสมปรารถนาจึงชา้นาน 
                                                  (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 48) 

            จากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือศรีสุวรรณ กล่าวตอบค าถาม
ของพี่เล้ียงของนางเกษราอยา่งฉลาดและมีไหวพริบวา่ ตนเองนั้นเป็น
ลูกคนเดียวไม่มีพนัธะใดๆ มาเพื่อจะมาหาตามหานางอนัเป็นท่ีรัก 

       ฝ่ายเงือกน ้าส าหรับทะเลลึก 
พอแจ่มแจง้แสงทองผอ่งโพยม  
จะไปลอยคอยองคท์รงสวสัด์ิ  
แลว้ออกจากวนวงัไม่ร้ังรอ 

ไม่วายนึกถึงองคพ์ระทรงโฉม 
ปลอบประโลมลูกเมียเขา้เคลียคลอ 
ใหส้มนดัซ่ึงสัญญาเธอมาหนอ 
ค่อยเคล่ือนคลายวา่ยคลอกนัไคลคลา 

            จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ พ่อเงือก ไดพ้าแม่เงือกและ
นางเงือกใหม้ารอพระอภยัมณีตามท่ีนดัหมาย พอเห็นพระอภยัมณีและ
สินสมุทรยนืรอก็ชวนลูกสาวและภรรยา เขา้ไปทกัทาย 
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พอเห็นองคท์รงยศโอรสราช  
จึงชวนลูกสาวนั้นกบัภรรยา 

อยูช่ายหาดพร้อมกนัก็หรรษา 
คลานข้ึนมาชายฝ่ังแลว้บงัคม ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 111) 

 

         อุศเรนแสนสลดระทดทอ้             น ้าตาล่อคลอคลัง่จะหลัง่ไหล 
เสียดายนางอยา่งชีวนัจะบรรลยั              ร้อนฤทยัเทียมเพลิงละเลิงเลีย 
จะกลบัหลงัยงัลงักาน่าอดสู                    คร้ันจะอยูอ่ายหนา้ประดาเสีย 
ดว้ยความคา้งนางหายเป็นม่ายเมีย           จ  าจะเกล่ียไกล่ความไปตามนาง 
จึงตรัสสั่งแก่เสนาท่ีขา้เฝ้า                      อุระเราร้อนดงัจะพงัผาง 
เสียสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง            จะตามนางกวา่จะพบประสบกนั 
                                                 (พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 11 หนา้ 133) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคืออุศเรนท่ีรู้สึกเศร้าสลด 
น ้าตาหลัง่ไหลเม่ือรู้ข่าววา่คู่หมั้นของตนหายไปอยา่งไร้ร่องรอย จึง
รู้สึกเสียดายนางยิง่นกั คร้ันจะกลบัเมืองลงักาก็กลวัจะอบัอาย คร้ันจะ
อยูก่็อบัอายเช่นเดียวกนัเพราะกลวัเขานินทาวา่เป็นม่ายเพราะเมียหาย 
จึงคิดท่ีจะออกติดตามหานาง แลว้จึงสั่งแก่เสนาวา่เราเสียนางเหมือน
ชีวติเราส้ินแลว้จึงขอออกติดตามหานางจนกวา่จะพบกนั 

         นางอรุณทูลเถียงเสียงฉอดฉอด          ฉนัไม่ทอดทิ้งพระองคอ์ยา่สงสัย 
น่ีธุระพระเจา้ป้าจะพาไป                          หม่อมฉนัไดรั้บค าแลว้จ าเป็น 
แมน้มิไปไม่ดีเหมือนข้ีปด                          เป็นคนคดเขาจะเยย้ไม่เคยเห็น 
อยูใ่นวงันัง่เปล่าทั้งเชา้เยน็                        จะไปเป็นเพื่อนป้าช่วยหาลุง  
                                               (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 17 หนา้ 207) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  อรุณรัศมีเคยรับปากกบัสุวรรณมาลีไว้
วา่จะไปช่วยออกตามหาพระอภยัมณีผูเ้ป็นลุงดว้ยกนั มาตอนน้ีพระเจา้
ตาไม่ให ้อรุณรัศมีก็คา้นพระเจา้ตาเพราะจะท าใหน้างนั้นเป็นคนข้ีปด 
ไม่รักษาค าพดูแสดงใหเ้ห็นถึงความมีสัจจะของอรุณรัศมี 

       หน่อกษตัริยอ์ดัอั้นกลั้นสะอ้ืน 
แขง็พระทยัใหเ้อาน ้าอบมา 
ขอเทวญัชั้นฟ้าสุธาทิพย ์

ตาช้ืนพร่ังพรายทั้งซา้ยขวา 
ภาวนานึกความไปตามจน 
อนัลอยลิบเหาะเหินเท่ียวเดินหน 

            จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือ ศรีสุวรรณไดร้้องไหอ้ยา่ง
หนกั  
กลวัวา่เกษราจะตาย แต่ท าใจแขง็เอาน ้าอบมาตั้งจิตภาวนาขอพรจาก
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ทั้งปู่ เจา้เขาหลวงขา้บวงบน 
 

ขอนิมนตม์าดว้ยช่วยชีวี 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1, หนา้ 86) 

 

เทวดา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งปวง ขอใหช่้วยชีวติเกษรา 

           นางยอกรวอนไหวไ้ทเทวญั             ทุกช่องชั้นฉกามาวจร 
ท่ีข้ึนล่องทอ้งทะเลทุกเทเวศร์                     รุกขาเขตเขาเขินเนินสิงขร 
แมน้พระหน่อบดินทร์นรินทร                     จะมว้ยมรณ์มรณานิคาลยั 
ชีวติขา้อยา่ให้รอดจงมอดมว้ย                    ขอตายดว้ยลูกรักท่ีตกัษยั 
แมน้บุญหลงัยงัจะรอดตลอดไป                  ขอจงใหลู้กนอ้ยขา้ค่อยคลาย 
                                               (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 15 หนา้ 166) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  สุวรรณมาลีไดต้ั้งจิตอธิษฐานขอให้วิง่
ศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้หมดบุญแลว้ขอใหข้า้ตายตามลูกไป แต่ถา้บุญเก่ายงัมีอยู่
ขอใหลู้กนั้นฟ้ืนข้ึนมา 

        แลว้สั่งใหไ้ปจดัเคร่ืองประดบั             หลายส ารับกบัผา้ภูษาศรี 
มาเรียงวางขา้งองคพ์ระมุนี                       จินดาดีดูจ ารัสชชัวาล 
พระเห็นของสองกษตัริยจ์ดัมาให ้               จะใครไดเ้คร่ืองทรงน่าสงสาร 
วา่หม่อมฉนัวนัจะจากพระอาจารย ์             ไดต้ั้งสัตยอ์ธิษฐานต่อเทวา 
                                            (พระอภยัมณี  เล่ม 1  ตอนท่ี 25  หนา้ 315) 

       จากขอ้ความดงักล่าว ตวัละครคือกษตัริยแ์ละมเหสีแห่งกรุงศรี ได้
เตรียมเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัใหสุ้ดสาครไดเ้ลือกใส่ แต่วนัท่ีจะจาก
ฤาษีมาสุดสาครไดต้ั้งสัตยอ์ธิษฐานต่อเทวดา 

      พระบิตุราชมาตุงรงคอ์งกษตัริย ์       สู้อดัอั้นอดรักไวห้นกัหนา 
กลวัเป็นลางต่างสะอ้ืนกลืนน ้ าตาทั้งบิดามารดรอวยพรชยั 
จงไปดีมาดีศรีสวสัด์ิอยา่เคืองขดัขุ่นขอ้งให้ผอ่งใส 
ไดพ้บปะพระบิดาดงัอาลยัอรินทร์ภยัคลาดแคลว้อยา่แผว้พาน 
                                             (พระอภยัมณีเล่ม 1ตอนท่ี 28  หนา้ 365) 

      จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือพอ่และแม่ของพระอภยัมณีไดอ้วย
ให้สุดสาครได้เดินทางไปพบกับพระอภยัมณีขอให้ปลอดภยัแคล้ว
คลาดจากอนัตรายทั้งส้ิน 
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         เห็นพี่นอ้งสององคล์ว้นทรงโฉม งามประโลมหลากจิตคิดฉงน 
ทอดสมอรอราเภตรายนต ์ทั้งสามคนข้ึนเดินบนเนินทราย 
เขา้มาใกลไ้ทรทองสองกษตัริย ์ โสมนสัถามไถ่ดงัใจหมาย 
วา่ดูรามาณพทั้งสองนาย เจา้เพื่อนชายช่ือไรไปไหนมา 
หรือเดินดงหลงทางมาต่างบา้น จงแจง้การณ์ใหเ้ราฟังท่ีกงัขา 
แมน้ไม่ม่ีพี่นอ้งญาติกา เราจะพาไปไวเ้รือนเป็นเพื่อนกนั ฯ 
                                                    (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 1 หนา้ 9) 

กกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามก าลงัสนทนา
กบัพระอภยัมณีและศรีสุวรรณเห็นเดินอยูท่ี่ทะเลน้ีเพียงสองคนถา้ไม่มี
ท่ีไปจะใหไ้ปอยูก่บัพวกเขา 

       ฝ่ายนายหมวดตรวจตรารักษาด่าน    แสนสงสารพราหมณ์นอ้ยเป็นนกัหนาจึง
ร้องเรียกมานัง่ยงัศาลา แลว้พดูจาปราศรัยเป็นไมตรี 
เจา้เช้ือพราหมณ์พรหเมศประเทศไหน      จึงใชใ้บนาวามาถึงน่ี 
พอเรือจอดมอดมว้ยดว้ยอคัคี  สินคา้มีในส าเภาสักเท่าไร 
น่าประหลาดหลากจิตคิดฉงน แต่ส่ีคนก็ช่างมาเภตราได ้
ขอถามเจา้เผา่พราหมณ์น้ีนามใด ดูรูปร่างช่างกระไรลว้นงามงาม ฯ 
                                                 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 18) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือนายตรวจหนา้ด่านเมืองรม
จกัรท่ีเรียกพราหมณ์ทั้งสามและศรีสุวรรณท่ีปลอมเป็นพราหมณ์มานัง่
พกัจากการเดินทางท่ีแสนเหน่ือยท่ีศาลาแลว้ถามไถ่มามาจากท่ีใดเห็น
เดินเรือมากนั 

       พระบุตรีฟังเล่าก็เศร้าสร้อย          กลวัโฉมงามพราหมณ์นอ้ยจะอดสู 
เธอแกไ้ขไม่เป็นน่าเอ็นดู                     จึงวา่พี้ น้ีไปขู่เขาท าไม 
เป็นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก     เพระพวกมากเธอจึงตา้นทานไม่ไหว 
ซ่ึงพี่วา่เป็นกษตัริยส์ันทดัใจ                 คิดส าคญัฉนัใดจะใคร่ฟัง 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือนางเกษรา พูดกบัเหล่าพี่
เล้ียงตวันางนั้นเห็นใจสงพราหมณ์ท่ีตอ้งคอยตอบค าถามเหล่าพี่เล้ียง 
เป็นพราหมณ์จะตอ้งตอบหมดจะเล่ียงก็ไม่ได ้
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                                                 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 49) 
       พระบุตรีฟังเล่าก็เศร้าสร้อย          กลวัโฉมงามพราหมณ์นอ้ยจะอดสู 
เธอแกไ้ขไม่เป็นน่าเอ็นดู                     จึงวา่พี้ น้ีไปขู่เขาท าไม 
เป็นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก   เพระพวกมากเธอจึงตา้นทานไม่ไหว 
ซ่ึงพี่วา่เป็นกษตัริยส์ันทดัใจ                 คิดส าคญัฉนัใดจะใคร่ฟัง 
                                                 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 49) 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือนางเกษรา พูดกบัเหล่าพี่
เล้ียงตวันางนั้นเห็นใจสงพราหมณ์ท่ีตอ้งคอยตอบค าถามเหล่าพี่เล้ียง 
เป็นพราหมณ์จะตอ้งตอบหมดจะเล่ียงก็ไม่ได ้

นางฟังค าช าเลืองดูพราหมณ์นอ้ย 
เพราะจงจิตพระธิดายพุาพาล 
พินิจพลางนางกษตัริยต์รัสปราศรัย 
มาอยูด่ว้ยป่วยไขก้็ไดก้วน 
อนัทรงฤทธ์ิบิดาชราภาพ    
เจา้เหมือนบุตรสุดรักร่วมฤทยั 
ขอฝากแกว้เกษราธิดาดว้ย 
 

ดูเศร้าสร้อยซูบลงก็สงสาร 
พลอยร าคาญขุ่นขอ้งจึงหมองนวล 
แม่ขอบใจแลว้เจา้พราหมณ์ทรามสงวน 
พระคุณควรจะสนองใหต้อ้งใจ 
จะปรามปราบยคุเขญ็เห็นไม่ไหว 
พอ่คงไดแ้วน่แควน้ทั้งแดนดาว 
เอน็ดูช่วยปกป้องเหมือนนอ้งสาว 
 (พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 91) 
  

กกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือ พระมารดาของนางเกษรา มองดู
ศรีสุวรรณเห็นร่างการทรุดโทรมก็เกิดสงสาร เพราะรู้วา่รักใคร่เกษรา 
จึงกล่าวกบัศรีสุวรรณวา่แม่ขอบใจศรีสุวรรณมากท่ีมาเฝ้าไข ้แม่มีของ
ตอบแทนให ้ตอนน้ีทา้วทศวงศก์็ชรามากแลว้ จะออกสงครามก็ไม่ได้
แลว้ ศรีสุวรรณเป็นเหมือนลูกอีกคน อาจไดค้รองแผน่ดินทั้งหมด แม่
ขอฝากเกษราให้ดูแลดว้ย ช่วยปกป้องใหเ้หมือนนอ้งสาว 

         ทั้งสามพราหมณ์เขา้ประคองแลว้ร้องไห ้    น ้าตาไหลพร่ังพรายทั้งซา้ยขวา 
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษตัรา อยา่โศกาตรอมนกัจงหกัใจ 
อนัก าเนิดเกิดมาในหลา้โลก สุขกบัโศกมิไดส้ิ้นอยา่สงสัย 

กกกกกกกจากขอ้ความดงักล่าว  ตวัละครคือพราหมณ์ทั้งสามสอนศรี
สุวรรณวา่อยา่เศร้าใจไปเลย คนเราเกิดมานั้นทุกขก์บัสุขยอ่มเป็นของคู่
กนั ไม่มีใครจะหลุดพน้ไปได ้พระอภยัมณีนั้นเราก็ยงัไม่รู้เลยวา่ท่านจะ
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ซ่ึงเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป ก็ยงัไม่รู้เห็นวา่เป็นตาย 
ควรจะคิดติดตามแสวงหาแล่นนาวาไปในวนชลสาย 
แมน้พระพี่มิมว้ยชีวาวาย ก็ดีร้ายจะไดพ้บประสบกนั 
ขา้ทั้งสามก็จะตามเสด็จดว้ย ผดิชอบช่วยไปกวา่จะอาสัญ 
จงดบัทรงโศกาอยา่จาบลัย ์ จะเน่ินวนัเสียเปล่าไม่เขา้ยา ฯ 
                                                 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3  หนา้ 17) 

เป็นอยา่งไร พวกเราควรออกตามหาพระอภยัมณีโดยพราหมณ์ทั้งสาม
อาสาขอติดตามศรีสุวรรณไปดว้ย 

      นางฟังค าท าตรัสวา่บดัสี            รูปเช่นน้ีก็จะหึงไปถึงไหน 
แลว้วา่พอ่ก็อยา่เอาเขา้มาไว ้             จะกระไรอยูก่ระมงัระวงัองค ์
ดว้ยรูปน้ีมีมาแต่ขา้ศึก                    อยา่ไดนึ้กรักใคร่จะใหลหลง 
เด๋ียวน้ีพอ่ก็ยงัซูบทั้งรูปทรง รักษาองคเ์สียใหห้ายสบายใจ 
                                             (พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 28 หนา้ 358) 

      จากขอ้ความดงักล่าวตวัละครคือแม่ของพระอภยัมณีซ่ึงก าลงัพูดกบั
พระอภยัมณีว่าอย่าไปสนใจรูปน้ีมีแต่ส่ิงไม่ดีทั้งขา้ศึกอย่าไดห้ลงใหล
จะท าใหพ้ระอภยัมณีร่างกายแยล่งจงปล่อยวางแลว้รักษาตนเองให้หาย
ทั้งทางกายและทางใจ 

     นางฟังค าร ่ าตอบก็ชอบช่ืน ท่ีแขง็ขืนอ่อนลงทรงปรึกษา 
ละเมิดจิตผดิพลั้งแต่หลงัมา พอ่ตรึกตราตรองความใหง้ามดี 
อนัทา้วไทกร้ิวโกรธพิโรธนกั วา่จะลกัธิดาพากนัหนี 
แม่แกไ้ขเพด็ทูลมูลคดี ท่ีราคีมิไดเ้คืองในเร่ืองราว 
นางพดูจาปราศรัยอาลยัเขย กลวัจะเลยยุง่ยิง่ทิ้งลูกสาว 
แลว้ปราศรัยมิให้เคืองในเร่ืองราว กลวัลูกสาวจะเป็นม่ายอายเขาจริง 
แลว้วา่แม่ก็จะลาเจา้อยา่วุน่ เดชะบุญคงไดค้รองกบันอ้งหญิง 

ทา้วรายาและพระมเหสีท่ีไดฟั้งค าสารภาพความจริงจากพระมงัคลาท่ี
แอบคบกนักบัลูกสาวของตนจนตั้งครรภจ์นหายโกรธไม่ถือสาเอาเร่ือง 
อีกทั้งยงัยกลูกสาวใหเ้พราะเกรงวา่พระมงัคลาจะพาลูกสาวของตวัเอง
หนีตามกนัไป พฤติกรรมของทา้วรายาและพระมเหสีจึงสอดคลอ้งกบั 
อุเบกขาบารมี คือ 
 
การวางเฉยต่อเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไม่ติดใจเอาเร่ืองเอาความกบัพระมงั
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จะเพด็ทูลดบัร้อนช่วยวอนวงิ แต่ความจริงพอ่อยา่แจง้ให้แพร่งพราย 
แลว้กลบัมาปราสาทค่อยยาตรเยื้อง            ไปแจง้เร่ืองเคา้มูลทูลถวาย 
ทา้วรายาฟังเล่าบรรเทาคลาย ค่อยเหือดหายโกรธาจ่ึงวา่พลาง 
น่ีแน่เจา้เราจะช่วยคิดอ่าน ท าการงานปัดป้องท่ีหมองหมาง 
อยา่ใหท้นัคนผูรู้้ระคาง ทา้วตรัสพลางเสด็จออกไปนอกวงั 
ออกพระโรงรจนาพร้อมขา้บาท ทา้วประกาศเสนาฝ่ายหนา้หลงั 
ใหต้กแต่งปรางคม์าศราชวงั จะแต่งตั้งมงัคลาธิดาเรา 
ใหส้องราวา่ท่ีอุปราช หมายประกาศฤกษเ์อกจะเสกเขา 
มีการเล่นเตน้ร าตามล าเนา ใหพ้วกเราจดัแจงเร่งแต่งการ 
ตามเยีย่งอยา่งขตัติยามหากษตัริย ์ มอบสมบติัราชยัอนัไพศาล 
ขนุโหราหาฤกษม์งคลการ ตามบุราณซ่ือตรงพงศป์ระยรู ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 3  หนา้ หนา้ 184) 

คลาแต่อยา่งใด 

    ฝ่ายพระองคท์รงฤทธ์ิกฤษณา เสียบรรดาพลขนัธ์ใหห้ว ัน่ไหว 
จะคิดอ่านป้องกนัน ้ามนัไฟ จึงสั่งใหแ้ต่บรรดาเสนานาย 
มาปรึกษาหารือใครรู้บา้ง แกใ้นทางเร่ืองไฟเสียใหห้าย 
ใครจะมีแยบยลกลอุบาย ทั้งไพร่นายอยา่ไดพ้รางเอารางวลั 
ไม่มีใครท่ีจะรับดบัไฟกรด ใหร้ะทดพวกพหลพลขนัธ์ 
ถึงใครมีมนตเ์วทวเิศษครัน จะป้องกนัดบัไฟเห็นไม่มี 

จากขอ้ความดงักล่าว  ฝ่ายทา้วทศวงศเ์สียทหารไป จึงคิดหาทางป้องกนั
น ้ามนัไฟ เรียกเสนาปรึกษาเพื่อแกไ้ขเร่ืองน้ี ผูใ้ดมีอุบายไม่วา่ชาวเมือง 
ขนุนางใหช่้วยกนัคิด บอกแผนการแลว้ตกรางวลัให ้แต่ไม่มีผูใ้ด
สามารถท่ีจะรับมือกบัไฟกรดได ้แมผู้มี้เวทมนตย์งัไม่สามารถดบัได ้
ปรึกษากนัจนดึกก็ยงัหาทางออกไม่ได ้ขา้ศึกเร่ิมรุกรานเขา้มาเร่ือย ๆ 
หากเป็นเช่นน้ีเมืองคงจะแตกในไม่ชา้ 
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แต่ปรึกษาหารือกนัจนดึก เห็นขา้ศึกจะท ายบัดัง่สับสี 
จะก าเริบโรมรุกมาทุกที เห็นบุรีเราจะป่นไม่ทนทาน ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 3  หนา้ 206) 
พอเนตรนอ้งตอ้งเนตรหน่อกษตัริย ์    สองประหวดัไปดว้ยความเสน่หา 
ต่างตะลึงไปเป็นครู่เหมือนสุริยา               กบัจนัทราเดินมาปะปะทะกนั 
งามต่องามยามรักสมคัรหมาย                 หญิงกบัชายเป็นท่ีเปรมเกษมสันต ์
เคยเป็นคู่สู่สมภิรมยก์นั                         ตอ้งพวัพนัเขา้มาใหเ้ป็นไมตรี ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 4,  หนา้ 401) 

 

 

จากขอ้ความดงักล่าว เม่ือสองสายตาเขา้สบกนัต่างตกตะลึก คิดถึงยาม
ท่ีเคยรักกนัแต่ในเวลาน้ีตอ้งกลบัมาเจอกนัอีกคร้ังหน่ึงตวัละคร กษตัริย์
มีการวางใจเป็นกลางไม่โอนเอียงวางเฉย 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตารางวเิคราะห์หลกัธรรมและความสอดคล้องกบัวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทยเร่ือง   พระอภัยมณี 

ตารางวเิคราะห์หลกัธรรมและความสอดคล้องกบัวจันภาษาค าสอนในวรรณคดีไทย  เร่ือง   พระอภัยมณี 

หลกัธรรม ตัวช้ีวดั วจันภาษาค าสอนในเร่ืองพระอภัยมณี 
ทานบารมี การให ้การเสียสละส่ิงของต่างๆ 

ของตนเองให้แก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงั
ส่ิงตอบแทน 

ฝ่ายโยคีมีพรตพจนารถ               อนุญาตยิม้ยอ่งสนองไข 
           เป็นไรมีท่ีตรงนั้นอยา่พร่ันใจ                   มิใหภ้ยับีฑาสีกาโยม 
           จะใหอ้ยูว่นวงัในจงัหวดั                        เป็นเงือกวดัเถิดหนอนางส าองโฉม 
           ท่ีวุง้เวิง้เชิงเขาริมเสาโคม                       เป็นของโยมอยูใ่นน ้าใหส้ าราญ 
(พระอภยัมณีเล่ม 1  ตอนท่ี 10 หนา้ 123) 

ทานบารมี การให ้การเสียสละส่ิงของต่างๆ 
ของตนเองให้แก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงั
ส่ิงตอบแทน 

                     อนัเกาะแกว้พิสดารสถานน้ีโภชนาสาลีก็มีถม 
          แต่คราวหลงัคร้ังสมุทรโคดม                  มาสร้างสมสิกขาสมาทาน 
เธอท าไร่ไวท่ี้ริมภูเขาหลวง                    คร้ันแตกรวงออกมาเล่าเป็นขา้วสาร 
ไดสิ้บพืชยดือยูแ่ต่โบราณ                     จงคิดอ่านเอาเคียวมาเก่ียวไป 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 12 หนา้ 141) 
 

ทานบารมี มอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 

แลว้ลีลาพาลูกกบัหลานรัก        ลงต าหนกัแพพร้อมหม่อมหม่อมหญิง 
          พระทรงนัง่ยงัท่ีเกา้อ้ีอิง                    ใหจ้ดัส่ิงเส้ือผา้มาประทาน 
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อนัพวกไพร่ไทยฝร่ังทั้งแขกเทศ          ไดบ้  าเหน็จถว้นทัว่ตวัทหาร 
แลว้อวยชยัใหม้หากฤดาการ              ทั้งนอ้งหลานลูกยาอยา่ราคี 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 23 หนา้288) 

ทานบารมี 
 

มอบส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
 

                       พระอภยัไดข้องพวกกองทพั    เคร่ืองส าหรับรบพื้นแต่ปืนผา 
          ทั้งหมวกเส้ือเผลือลน้คณนา           ของโยธาทิ้งกลาดท่ีหาดทราย 
ใหร้้องป่าวชาวเมืองมาเก็บของ        ตามจะตอ้งการในน ้าใจหมาย 
ทั้งไดค้นพลเรือท่ีเหลือตาย             ก็มากมายหม่ืนแสนแน่นนคร 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1  ตอนท่ี 26 หนา้ 324) 

ทานบารมี มอบส่ิงของแก่ผูอ่ื้น เจา้ละมานพานจะซ่ือถือวา่แน่      เสวยแต่ผลยอหวัร่อด้ิน 
ใหท้องค าบ าเหน็จทั้งเพชรนิล           เล้ียงใหกิ้นขา้วปลาประสาเคย 

(พระอภยัมณี  เล่ม 1  ตอนท่ี 27 หนา้ 342) 
ทานบารมี 
 
 

การแบ่งปันใหซ่ึ้งกนัและกนั นางทราบความตามกรรมท่ีร ่ าเล่า     จึงหยบิเอาถนัสุธาออกมาฝาน 
            วางไวบ้นตน้ไมท่ี้ใกลธ้าร แลว้วา่ท่านเทวดาไดป้รานี 
            ซ่ึงธุระพระองคจ์  านงนั้น ขา้ผอ่นผนัพน้ทุกขเ์ป็นสุขี 
 
            ขา้หลงทางกลางป่าพนาลี ท่านช่วยช้ีมรคาใหค้ลาไคลฯ 

(พระอภยัมณี  เล่ม 1ตอนท่ี 31  หนา้ 429) 
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ศีลบารมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 

กกกกกกกฝ่ายพระชนนีนางอยูป่รางครั์ตน์  
นึกปรานีศรีสุวรรณจะบรรทม   
แลว้ลูบหลงัสั่งสอนประสาหญิง  
จะจ าไกลไปอยูด่ว้ยคู่ครอง  
อยา่ถือองคน์งลกัษณ์วา่อคัเรศ  
ตอ้งซ่ือตรงจงรักดว้ยภกัดี  
ถา้เธอกร้ิวแม่อยา่โกรธพิโรธตอบ  
อน่ึงเหล่าสาวสุรางคน์างก านลั  
เม่ือคราวทุกขป์ลุกใหพ้ระทยัช่ืน  
ราชการภารธุระอยา่ละเมิน  
อนัหญิงดีเพราะผลปรนนิบติั 
ผวัยิง่รักหนกัหญิงก็ยิง่กลวั  
ค าของแม่แต่เท่าน้ีก็ดีนกั  
ดึกอยูแ่ลว้แกว้ตาจงคลาไคล  

คร้ันสงดัฆอ้งย  ่ายามปฐม  
จึงเชยชมลูกนอ้ยค่อยประคอง 
แม่งามยิง่ยอดสตรีไม่มีสอง 
อยา่ใหข้อ้งเคืองอชัฌาพระสามี 
แม่ดวงเนตรนึกวา่เหมือนทาสี 
ถึงราตรีกราบบาทอยา่ขาดวนั 
ประณตนอบโอนอ่อนค่อยผอ่นผนั 
อยา่ป้องกนัหึงหวงใหล่้วงเกิน 
อยา่งเริงร่ืนเริศร้างท าห่างเหิน 
จึงเจริญราศีไม่มีมวั 
รักษาสัตยสู้์มว้ยอยูด่ว้ยผวั 
อยา่ถือตวัต่อชายจะหน่ายใจ 
บุรุษรักนั้นไม่มีท่ีสงสัย 
แม่จะไปส่งเจา้ล าเภาพาล ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1 ตอนท่ี 8 หนา้ 102) 

ศีลบารมี ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 

Dddddddพระแจง้ความตามค าเงือกน ้าเล่า  
จึงวา่พี่มีคุณนอ้งสักคร้ัง  

ซ่ึงลูกรักหกัหาญใหท้่านโกรธ  

ค่อยบรรเทาทุกขส์มอารมณ์หวงั 
ใหไ้ดด้งัถอ้ยค าท่ีร าพนั 
จงงดโทษท าคุณอยา่งหุนหนั 
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ช่วยไปปิดปากถ ้าท่ีส าคญั  
จึงบญัชาวา่เจา้สินสมุทร  
ขอสมาตาปู่ อยา่ดูเบา  
กบัลูกนอ้ยค่อยพยงุจูงเงือกน ้ า  

จวนสายณัห์ยกัษม์าจะวา่เรา 
ไปช่วยฉุดศิลาใหญ่ข้ึนใหเ้ขา 
ช่วยอุม้เอาแกออกไปใหส้บาย 
มาปากถ ้าแลเห็นวนชลสาย 
(พระอภยัมณี เล่ม 1 ตอนท่ี 9 หนา้ 109) 

ศีลบารมี ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 

พี่มนุษยสุ์ดสวาทเป็นชาติยกัษ ์
กลบัไปอยูคู่หาอยา่อาดูร  
อยา่ฆ่าสัตวต์ดัชีวติพิษฐาน  
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั 

จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสูญ 
จงเพิ่มพนูภาวนารักษาธรรม ์
หมายวมิานเมืองแมนแดนสวรรค์ 
อยา่โศกศลัยแ์คลว้คลาดเหมือนชาติน้ี 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 120)  

ศีลบารมี ความประพฤติดีทางกาย และ
วาจา การรักษากายและวาจาให้
เรียบร้อย ใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม 

ฝ่ายโยคีมียศพจนารถ  
จงตดับ่วงห่วงใยอาลยัลาน  
ทั้งน้ีเพราะเคราะห์กรรมท าใหวุ้น่ 
เห็นมิไดไ้ปอยูเ่ป็นคู่เชย  
อยา่ควรคิดติดตามดว้ยความโกรธ 
จงยบัย ั้งฟังค ารูปร าพนั  

ใหโ้อวาทนางยกัษไ์ม่หกัหาญ 
อยา่ปองผลาญลูกผวัของตวัเลย 
จึงส้ินบุญวาสนาสีกาเอ๋ย 
ดว้ยสองเคยปลูกเล้ียงกนัเพียงนั้น 
จะเป็นโทษกบัสีกาเม่ืออาสัญ 
ไปสวรรคน์ฤพานส าราญใจ ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 122)  

ศีลบารมี การตั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม มีความ พระฟังนางทางวา่นิจจ๋าเอ๋ย                  แต่ก่อนเคยเคียงประโลมเจา้โฉมฉาย 
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ประพฤติท่ีดีงามถูกตอ้งตาม
ท านองคลองธรรม 

ประเด๋ียวน้ีพี่บวชชวดสบาย                        จะสอนสายสวาทเจา้ใหเ้ขา้ใจ 
จงฟังธรรมค านบัดบัโมโห                           ใหโ้ทโสสร่างเส่ือมค่อยเล่ือมใส 
แลว้ทรงเดชเทศนาภาษาไทย               ดว้ยความในโลกียส่ี์ประการ 
คือรูปรสกล่ินเสียงเคียงสัมผสั               ท่ีคฤหสัถห์วงแหนไม่แก่นสาร 
คร้ันระงบัดบัขนัธสันดาน                         ยอ่มสาธารเป่ือยเน่าเสียดายเปล่า 
อยา่ลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล                   ใหเ้พิ่มภิญโญไปดงัใจหมาย 
อยา่ฆ่าสัตวต์ดัชีวิตคิดอุบาย                 จะจ าตายตกนรกอเวจี 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 14 หนา้ 159) 

ศีลบารมี ความประพฤติดีทางกายและวาจา 
สมาทาน  การส ารวมกาย วาจาไว้
เรียบร้อยดี 

ร าจวนจิตพิศดูเป็นครู่พกั                   แลว้กลบัหกัหวนหา้มความสงสัย 
ถึงอ่อนแก่แต่เป็นท่ีพี่สะใภ ้                       เราเป็นนอ้งตอ้งไหวเ้ป็นไรมี 

  ด าริพลางทางวา่ขา้มาเฝ้า                          จะเชิญเขา้รมจกัรเป็นศกัด์ิศรี 
ใหอุ่้นใจไพร่ฟ้าทั้งธานี                              วา่พระพี่พาหลานมาพานพบ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 17 หนา้ 196) 

ศีลบารมี วาจาไพเราะอ่อนหวาน 
มีสัมมาคาราวะนอบนอ้ม 
ความประพฤติดีงาม 

       นางรับรสพจนารถฉลาดฉลอง พระคุณของทรงศกัด์ินั้นหนกัหนา 
          ดว้ยรักใคร่ใชชิ้ดเหมือนธิดา จึงอุตส่าห์สุจริตไม่ปิดบงั 
          อยากจะใคร่ใหพ้ระชนนีนาถ           รักพระบาทบิตุรงคเ์หมือนจงหวงั 
          แต่เดินป่ามาถึงเขตนิเวศน์วงั มิสมดงัปรารถนาลูกอาภพั 
          วนัน้ีค  ่าจ  าจะพาไปถึงหอ้ง  ถา้ฟ้องร้องก็จะเสียบาทเบ้ียปรับ 
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          แต่จะรักจะชงัจะบงัคบั  สุดจะรับสั่งไดด้ว้ยไม่เคย ฯ  
(พระอภยัมณี  เล่ม 2 ตอน 36 หนา้ 5) 

เนกขมับารมี การออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรม 
ค าสอน 

                   คิดร าพึงถึงธรรมพระกรรมฐาน            เป็นอาการถ่ายโทษท่ีโหดหืน 
            เกิดแลว้ตายวายวางไม่ย ัง่ยนื                      จะมว้ยคืนวนัไรก็ไม่รู้ 
            เราเกิดมาอาภพัอปัภาคย ์                         ตอ้งพลดัพรากจากนครจนอ่อนหู 
            จะถือค าธรรมขนัธ์สัพพญัญู                       ใหค้  ้าชูชาติหนา้อยา่เช่นน้ี 
            นึกศรัทธากลา้หาญส าราญจิต                    จนอาทิตยอุ์ทยัไขรัศมี 
 ชวนลูกยามมายงัท่านโยคี                         อญัชลีเล่าความตามค านึง 
จะขอบวชบรรพชารักษากิจ                      อยูเ่ป็นศิษยใ์นส านกัสักพกัหน่ึง 
พอสมสร้างทางธรรมส ามะดึงส์                  ใหลุ้ถึงพระนิพพานส าราญใจ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1 ตอนท่ี 12 หนา้ 135) 
 

เนกขมัมะ
บารมี 

การออกบวชเพื่อแทนคุณบิดา              แลว้นุ่งห่มโขมพสัตก์ระหวดัพบั                   เคร่ืองประดบัขาวลว้นนวลหง 
             ชวนกุมารหลานสาวเหล่าอนงค ์                  มาเฝ้าองคพ์ระอภยัท่ีไพชยนต ์
             ประนตนัง่ตั้งธูปเทียนบุปผา                       แลว้วนัทาทูลถวายฝ่ายกุศล 
             ขา้ขอบงัคมลาฝ่ายคุล                              ดว้ยไดบ้นตวัมาในวารี 
             จะไปบวชตรวดน ้าใหบิ้ตุเรศ                       อยูข่อบเขตเขารุ้งริมกรุงศรี 
             พระโฉมยงจงส าราญผา่นบุรี                      ใหเ้ป็นท่ีพึ่งพาประชากรฯ  
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(พระอภยัมณี เล่ม 1ตอนท่ี 22 หนา้ 265) 
๓. เนกขมัม
บารมี 

การออกบวช ความไม่มีกามกิเลส  
การละชีวติทางโลกไปสู่ชีวติอนั
บริสุทธ์ิ การปลดเปล้ืองตนจาก
โลกีย ์บ าเพญ็เพียรเพื่อความ
ปลอดจากราคะและตณัหา 
 

                     ฝ่ายดาบสสองยพุาสุดาสมร ข้ึนบรรจถรณ์ท่ีในเก๋งเคร่งใจหาย 
รักษาพรตงดงามตามสบาย เพราะมุ่งหมายทางธรรมส ามดึงส์ 
ทั้งวณัฬาสุมาลีหลวงชีสอง   เขา้ในหอ้งตรองตรึกระลึกถึง 
พระไตรลกัษณ์หกัประหารการร าพึง            คิดตดัซ่ึงห่วงใยในสันดาน 
หวงัประโยชน์โพธิญาณการกุศล จะไดพ้น้กองทุกขส์นุกสนาน 
ฟังถอ้ยค าสามีปรีชาชาญ โปรดประทานสอนสั่งคิดตั้งใจ 
ดาบสินีท่ีปฐมพรหมวหิาร                         เจริญฌานตามประสงคป์ลงนิสัย 
ใหด้บัทุกขด์บัโศกดบัโรคภยั ดว้ยตดัใจครัดเคร่งบ าเพญ็เพียร 
ชกัประค าส ารวมสติตั้ง เอาจิตหย ัง่เห็นสังขารเป็นพาเหียร 
ไม่รักรูปรักทรงของวงเวยีน เป็นอาเกียรณ์เป่ือยเน่าไม่เขา้ยา 
เหมือนโรงร้านไปมาพออาศยั พระอภยัแจง้เหตุเทศนา 
ควรเช่ือฟังตั้งมัน่เอาปัญญา ท่านเทศนาช้ีแจงแห่งบาลี 

นางถือมัน่ขนัตีอุเบกขา                            โดยศรัทธาคิดเห็นเป็นวถีิ 
ทั้งละเวงวณัฬาสุมาลี ดาบสินีเคร่งเทียบเปรียบสมภาร ฯ  

          (พระอภยัมณี เล่ม 4  หนา้ 10) 
 ปัญญาบารมี รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยการใชปั้ญญา                        ศรีสุวรรณปัญญาฉลาดแหลม       จึงยิม้แยม้เยื้อนตอบพระเชษฐา 

              ธ ามรงคเ์รือนมณีมีราคา จะคิดค่าควรแสนต าลึงทอง 
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              พอบูชาอาจารยเ์อาต่างทรัพย ์ เห็นจะรับสอนสั่งเราทั้งสอง 
              อนัตวันอ้งน้ีจะอยูด่ว้ยครูกระบอง หดัใหค้ล่องเช่ียวชาญช านาญดี 
              ขอพระองคจ์งเสด็จไปทา้ยบา้น อยูศึ่กษาอาจารยข์า้งดีดสี 
              คร้ันเสร็จสมปรารถนาไม่ชา้ที จะตามพี่ไปหาท่ีอาจารย ์
 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี1 หนา้ 4) 
 

ปัญญาบารมี ใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาในการแกไ้ข
ปัญหา 

                   เจา้สานนคนฉลาดเฉลยตอบ                  พ่อคิดชอบอยา่งน้ีดีหนกัหนา 
             พี่ไดค้รูรู้เรียนต ารามา                              จะจบัยามสามตาใหแ้น่นอน 
             แลว้นบัน้ิวน่ิงนัง่ตั้งสติ                              ตามลทัธิเรียนรู้ท่ีครูสอน 
             ทั้งลมจนัทกาลาพยากรณ์ เห็นแน่นอนแม่นย  าแลว้ท านาย 
             อยา่ครวญคร ่ าร าพึงถึงพระพี่ มีสตรีพาไปดงัใจหมาย 
             เขาอุปถมัภค์  ้าชูอยูส่บาย พอเคราะห์คลายเห็นจะพบประสบกนั 
             อยูข่า้งทิศอาคเนยท์ะเลลึก พระอยา่นึกแหนงวา่จะอาสัญ 
             เรารีบเร่งออกเรือเผือ่จะทนั แลว้พากนัลงมาเภตรากล 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 17) 

ปัญญาบารมี การคิดการตรึกตรองก่อนพูด                 ศรีสุวรรณชั้นเชิงฉลาดแหลม                   ท  ายิม้แยม้เยื้อนวา่อยา่สงสัย 
          ฉนัพี่นอ้งทอ้งเดียวมาเท่ียว                           ไกลอนัห่วงใยยงัไม่มีทั้งส่ีคน 
          หมายพระนุชบุตรีเป็นท่ีพึ่ง                           คิดร าพึงสารพดัจะขดัสน 
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          เสด็จมาเท่ียวเล่นเห็นชอบกล                        นฤมลมองหาสุมาลี 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 48) 

ปัญญาบารมี การคิดตรึกตรองดี ท าแลว้เกิดผล
ประโยชน์ 

                  หน่อกษตัริยต์รัสวา่ถา้เช่นนั้น            จะพากนัไปเฝ้าเจา้กรุงศรี 
           เราเดินทางหวา่งค่ายพวกไพรี                  ใหโ้ยธีกองทพัออกจบัตวั 
           จึงฟันฝ่าขา้ศึกสะอึกไล่                          เอาหวัไอช้าวพลไปคนละหวั 
           แทนธูปเทียนดอกไมถ้วายตวั                   ใหเ้ห็นทัว่จะไดลื้อฝีมือเรา ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 6 หนา้ 65) 

ปัญญาบารมี ความรอบรู้ ความหยัง่รู้เหตุผล 
เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง 

นางโฉมยงองคล์ะเวงเกรงจะฉาว จึงวา่กล่าวไกล่เกล่ียเสียใหห้าย 

แมฆ่้าตีชีวนัเป็นอนัตราย   รู้ระคายเคืองแคน้จะแทนทด 

จะกลบัทุกขย์คุเขญ็ทุกเส้นหญา้  เพราะเหตุวา่เช้ือสายไม่ตายหมด 
เขาหน่อเน้ือเช้ือวงศอ์งคโ์อรส  เกียรติยศยิง่กวา่ทุกสากล 

(พระอภยัมณี  เล่ม 2 ตอน 37 หนา้ 39) 
ปัญญาบารมี ความรอบรู้ 

 
              ทางเขา้ออกนั้นมีอยูส่ี่แห่ง                  มนัจดัแจงปิดทางหวา่งไศล 
          แลว้ตั้งช่องกองตระเวนเกณฑก์นัไป           เอาปืนใหญ่จุกช่องคอยป้องกนั 
          แลว้ตั้งค่ายรายทางตามหวา่งเขา จะคิดเขา้ยากจริงทุกส่ิงสรรพ ์
          แมน้ไดไ้ปบนทางกลางอรัญ คิดผอ่นผนัขา้มเขาส าเนาเนิน 
(พระอภยัมณี เล่ม 3 หนา้ 377 ) 

วริิยะบารมี มีความเพียรทุกขณะ                     ล่วงต าบลชนบทไปหลายบา้น       เขา้ดอนด่านแดนไพรพอไก่ขนั 
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            เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวนั ใหห้ว ัน่หว ัน่วงัเวงหวาดฤทยั 
            จนแสงทองรองเรืองอร่ามฟ้า พระสุริยาเยื้องเยีย่มเหล่ียมไศล 
            คณานกเริงร้องคะนองไพร     เสียงเรไรจกัจัน่สนัน่เนิน 
            ทั้งสององคเ์หน่ือยอ่อนเขา้ผอ่นพกั        หยดุส านกัล าเนาภูเขาเขิน 
            คร้ันหายเหน่ือยเม่ือยลา้อุตสาห์เดิน       พิศเพลินม่ิงไมใ้นไพรวนั 
 (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 1 หนา้ 2)   
 

วริิยะบารมี ความกลา้ท่ีจะลงมือท า กลา้หาญ 
กลา้เผชิญกบัความทุกขย์าก 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 

กกกกสินสมุทรมิไดก้ลวักลบัหวัร่อ 
แมม้ารดามาตามจะหา้มไว ้  
ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง  
แลว้เผน่โผนโจนลงทะเลลม 
เท่ียวด าดน้คน้หามจัฉาใหญ่  
เสียงโผงผางกลางน ้าแต่ล าพงั  

ลูกไม่ขอจากพระองคอ์ยา่สงสัย 
พระรีบไปก่อนขา้อยา่ปรารมภ ์
อยูต่น้ทางจะไดพ้บประสบสม 
พระปรารมภเ์รียกไวก้็ไม่ฟัง 
พอจบัไดป้ลาอินทรีข้ึนข่ีหลงั 
ค่อยลอยร้ังรอมาในวาริน ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 115)  

วริิยะบารมี ความเพียร ความพยายามให้
ด าเนินไปสู่ความส าเร็จตาม
ประสงค ์

กกก ฝ่ายผเีส้ือสมุทรไม่หยดุหยอ่  
ก าลงันอ้ยถอยถดดว้ยอดกิน  
ไดส้ามวนัทนัผวักบัลูกนอ้ย  
กระโจมโจนโผนโผชโลทร  

คร้ันลุยอ่อนอุตส่าห์วา่ยสายกระสินธ์ุ 
เจียนจะส้ินชีวาในสาคร 
เห็นเล่ือนลอยลิบลิบยิง่ถีบถอน 
คล่ืนกระฉ่อนฉาดฉานสะทา้นมา ฯ 
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(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 115) 

วริิยะบารมี ความอุตสาหะ กลา้หาญไม่เกรง
กลวัต่ออุปสรรคและภยัพาน 

สินสมุทรหา้มวา่อยา่เสด็จเหมือนขามเขด็ของอ้ไม่พอท่ี 
            หลานจะไปไต่ถามแต่โดยดี ถา้ย  ้ายจึีงจกัสู้ดูฝีมือ 
            พระไปเรือเม่ือไรจะไปถึง จะเหมือนหน่ึงฉนัลงน ้าด าไปหรือ 
            แมน้พบปะพระบิดาจะหารือ ไม่ดึงด้ือดอกพระองคอ์ยา่สงกา 
            แลว้จดัแจงแต่งเคร่ืองส าหรับยทุธ์              เหน็บอาวธุคู่กายทั้งซา้ยขวา 
            กระโดดโผนโจนลงในคงคา แผลงศกัดาด าด่ึงตะบึงไปฯ 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 19 หนา้ 224) 

ขนัติบารมี ความอดทนต่อความโกรธ                  พราหมณ์หวัร่อพ่อลืมเสียแลว้หรือ   เขาบอกช่ือเสียงใหเ้หมือนใจหวงั 
          อนัองคร์าชบุตรีท่ีในวงั                              ทุกวนัยงัมิไดมี้ราคีพาน 
          พอ่โฉมงามยามน้ีก็แรกรุ่น                              ผลบุญช่วยชกัสมคัรสมาน 
          ถึงขอเฝ้าเขาไปจบัใหอ้ปัระมาณ พี่ก็เห็นเป็นตะพานมาชอบกล 
          เม่ือพบกนัวนัน้ีนางพี่เล้ียง                             เห็นมองเมียงตามาส่ีหา้หน 
          ซ่ึงใหคุ้มไวท่ี้น่ีทั้งส่ีคน พี่น้ีเห็นเป็นกลมารยา 
          ถา้แมน้เหมือนหมายมุ่งก็พรุ่งน้ี ร้ายหรือดีจะไดฟั้งไม่กงัขา 
          พอ่จงดบัโทโสอยา่โกรธา รู้ถึงแกว้เกษราจะนอ้ยใจ 
          ท  านองเขาชาววงัมกัตั้งป่ึง                             แต่ไม่ถึงเดือนดอกจะบอกให้ 
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          ซ่ึงพี่เล้ียงพระธิดาจะวา่ไร                             พี่จะใคร่รับรองลองคารม ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3  หนา้ 25)      

ขนัติบารมี ความอดทนต่อความเจบ็ใจ เป็น
การอดทนต่อความโกรธ ความ
ไม่พอใจ ความขดัใจอนัเกิดจาก
ค าพดูท่ีไม่ชอบใจ กิริยามารยาทท่ี
ไม่งาม 
 

                 พระบุตรีเห็นจริงทุกส่ิงส้ิน                 ยิง่ขุ่นค่ินคิดอายระคายเขิน 
          จะหาญหกันกัเล่าเขาคนเดิน                     นางน่ิงเมินพกัตราไม่พาที ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 55) 

ขนัติบารมี การอดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึง
ปรารถนา จ าใจกระท าทั้งท่ีไม่
อยากท า 

กกกก 
ฝ่ายวา่นางผเีส้ือก็เช่ือถือ  
จึงตอบวา่ถา้กระนั้นฉนัจะไป  
พระโฉมยงจงอยูใ่นคูหา  
จะอดใจให้เหมือนค าท่ีร าพนั  
แลว้วนัทาลาองคพ์ระทรงโฉม 
อยา่แขง็นกัรักตวักลวับิดร  

คิดวา่ซ่ือสุจริตพิสมยั 
อยูเ่ขาใหญ่ในป่าพนาวนั 
เล้ียงรักษาลูกนอ้ยคอยหม่อมฉนั 
ถว้นสามวนัก็จะมาอยา่อาวรณ์ 
ปลอบประโลมลูกแกว้แลว้สั่งสอน 
แมน้ไม่นอนมารดาจะมาตี ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 111)  

ขนัติบารมี การอดทนต่อความล าบาก
ตรากตร าและอดทนต่อ

      ฝ่ายนางผเีส้ือสมุทรท่ีสุดโง่ 
ขอชีวติพิษฐานตามต ารา  

ไปนัง่โซเซาอยูริ่มภูผา 
ตอ้งอดปลาอดนอนอ่อนก าลงั 
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ทุกขเวทนาต่อความหิว ความไม่
สบายกาย ไมส่บายใจ 

ไดส้ามวนัรันทดสลดจิต  
อุตส่าห์ยนืฝืนใจใหป้ระทงั 

เจียนชีวติจะเด็ดดบัไม่กลบัหลงั 
ค่อยเซซงัซวนทรงไม่ตรงตวั 

(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 113)  
ขนัติ ความอดทนอดกลั้นต่อกิเลศ

ตณัหาราคะ 
                     สงสารองคน์งลกัษณ์อคัเรศ                 ชลเนตรแนวนองใหห้มองศรี 
              ใหส้าวใขไ้ปเชิญพระชนนี                          มาถึงท่ีปรางคม์าศปราสาทชยั 
              จึงทูลความตามกระดาษท่ีวาดรูป                 พระโลมลูบลืมองคด์ว้ยหลงใหล 
ลูกหลานนกัลกัเอามาเผาไฟ                      มนัไม่ไหมก้ลบัลุกข้ึนคลุกคลี 
ขา้กบัเหล่าสาวสรรคช์วนกนัสู้                   ปล ้ากนัอยูผ่ลกัไสมนัไม่หนี 
    พระโกรธาควา้ไมม้าไล่ตี                          แลว้เขา้ท่ีมิไดอ้อกขา้งนอกเลยฯ 
                   (พระอภยัมณีเล่ม1 ตอนท่ี28 หนา้ 357) 
 

สัจจบารมี รักษาค าพดู พดูแลว้ท าใหไ้ด ้                      ฝ่ายเจา้พราหมณ์ตามใจมิใหช้งั             พลางร ่ าสั่งนายด่านดว้ยมารยา 
              จงไปบา้นท่านเถิดใหผ้าสุก ฉนัพน้ทุกขแ์ลว้เม่ือไรจะไปหา 
              นายด่านฟังคลัง่คลอหล่อน ้าตา แลว้วา่นา้น้ีไม่ทิ้งอยา่กร่ิงใจ 
             จะไปจดัขา้วปลากระยาหาร มาส่งหลานส่ีคนใหจ้นได ้
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 24) 

สัจจบารมี รักษาค าพดู                 ศรีสุวรรณกลั้นยิม้เยื้อนสนอง              วนัน้ีนอ้งไดแ้ต่ผา้ออกมาห่ม 
          ส่วนพี่พราหมณ์ตามติดไดชิ้ดชม                 ต่อจะสมปรารถนาจึงชา้นาน 
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(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 48) 
สัจจบารมี ความจริง และจะรักษาสัจจะได้

นั้นตอ้งพดูจริง ท าจริงและจริงใจ 
ท าไดอ้ยา่งท่ีพดูหรือสัญญาไว ้

       ฝ่ายเงือกน ้าส าหรับทะเลลึก 
พอแจ่มแจง้แสงทองผอ่งโพยม  
จะไปลอยคอยองคท์รงสวสัด์ิ  
แลว้ออกจากวนวงัไม่ร้ังรอ 
พอเห็นองคท์รงยศโอรสราช 
จึงชวนลูกสาวนั้นกบัภรรยา 

ไม่วายนึกถึงองคพ์ระทรงโฉม 
ปลอบประโลมลูกเมียเขา้เคลียคลอ 
ใหส้มนดัซ่ึงสัญญาเธอมาหนอ 
ค่อยเคล่ือนคลายวา่ยคลอกนัไคลคลา 
อยูช่ายหาดพร้อมกนัก็หรรษา 
คลานข้ึนมาชายฝ่ังแลว้บงัคม ฯ 
(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 111)  

สัจจบารมี ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะลงมือ
กระท าตามค าพดู มีความจริงใจ 
พดูจริง ท าจริง 

                    อุศเรนแสนสลดระทดทอ้                  น ้าตาล่อคลอคลัง่จะหลัง่ไหล 
            เสียดายนางอยา่งชีวนัจะบรรลยั                  ร้อนฤทยัเทียมเพลิงละเลิงเลีย 
            จะกลบัหลงัยงัลงักาน่าอดสู                       คร้ันจะอยูอ่ายหนา้ประดาเสีย 
            ดว้ยความคา้งนางหายเป็นม่ายเมีย              จ  าจะเกล่ียไกล่ความไปตามนาง 
            จึงตรัสสั่งแก่เสนาท่ีขา้เฝ้า                         อุระเราร้อนดงัจะพงัผาง 
            เสียสวาทมาดหมายเหมือนวายวาง              จะตามนางกวา่จะพบประสบกนั 
(พระอภยัมณีเล่ม 1 ตอนท่ี 11 หนา้ 133) 

สัจจบารมี การรักษาค าพดู พดูแลว้ตอ้งท า นางอรุณทูลเถียงเสียงฉอดฉอด      ฉนัไม่ทอดทิ้งพระองคอ์ยา่สงสัย 
น่ีธุระพระเจา้ป้าจะพาไป                   หม่อมฉนัไดรั้บค าแลว้จ าเป็น 
 แมน้มิไปไม่ดีเหมือนข้ีปด                   เป็นคนคดเขาจะเยย้ไม่เคยเห็น 
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            อยูใ่นวงันัง่เปล่าทั้งเชา้เยน็                 จะไปเป็นเพื่อนป้าช่วยหาลุง  
              (พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 17 หนา้ 207) 

อธิษฐาน
บารมี 

การตั้งจิตร้องขอส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การนึกปรารถนาส่ิง
ท่ีตอ้งการจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

       หน่อกษตัริยอ์ดัอั้นกลั้นสะอ้ืน 
แขง็พระทยัใหเ้อาน ้าอบมา 

ขอเทวญัชั้นฟ้าสุธาทิพย ์
ทั้งปู่ เจา้เขาหลวงขา้บวงบน 
 

ตาช้ืนพร่ังพรายทั้งซา้ยขวา 
ภาวนานึกความไปตามจน 

อนัลอยลิบเหาะเหินเท่ียวเดินหน 
ขอนิมนตม์าดว้ยช่วยชีวี 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1, หนา้ 86)  

อธิษฐาน
บารมี 

การตั้งใจหรือการผกูจิตอธิษฐาน 
ตั้งจิตอธิษฐานขอพร 

                          นางยอกรวอนไหวไ้ทเทวญั           ทุกช่องชั้นฉกามาวจร 
             ท่ีข้ึนล่องทอ้งทะเลทุกเทเวศร์                รุกขาเขตเขาเขินเนินสิงขร 
              แมน้พระหน่อบดินทร์นรินทร                 จะมว้ยมรณ์มรณานิคาลยั 
              ชีวติขา้อยา่ให้รอดจงมอดมว้ย                 ขอตายดว้ยลูกรักท่ีตกัษยั 
              แมน้บุญหลงัยงัจะรอดตลอดไป               ขอจงใหลู้กนอ้ยขา้ค่อยคลาย 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 15 หนา้ 166) 

อธิษฐาน
บารมี 

 

การตดัสินใจเด็ดเด่ียว 
 

                             แลว้สั่งใหไ้ปจดัเคร่ืองประดบั       หลายส ารับกบัผา้ภูษาศรี 
             มาเรียงวางขา้งองคพ์ระมุนี                       จินดาดีดูจ ารัสชชัวาล 
             พระเห็นของสองกษตัริยจ์ดัมาให ้               จะใครไดเ้คร่ืองทรงน่าสงสาร 
วา่หม่อมฉนัวนัจะจากพระอาจารย ์              ไดต้ั้งสัตยอ์ธิษฐานต่อเทวา 

                                                  (พระอภยัมณีเล่ม 1  ตอนท่ี 25 หนา้ 315) 
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อธิษฐาน สร้างคุณงามความดีไม่เป็นศตัรู
กบัใครเมตตาต่อผูอ่ื้นและสัตวท์ั้ง
ปวง 

                         พระบิตุราชมาตุงรงคอ์งกษตัริย ์        สู้อดัอั้นอดรักไวห้นกัหนา 
 กลวัเป็นลางต่างสะอ้ืนกลืนน ้าตา               ทั้งบิดามารดรอวยพรชยั 
จงไปดีมาดีศรีสวสัด์ิ                               อยา่เคืองขดัขุ่นขอ้งใหผ้อ่งใส 
             ไดพ้บปะพระบิดาดงัอาลยั                       อรินทร์ภยัคลาดแคลว้อยา่แผว้พาน 
(พระอภยัมณีเล่ม 1  ตอนท่ี28  หนา้ 365) 

เมตตาบารมี เอ่ือเฟ้ือและเมตตาผูอ่ื้น เห็นพี่นอ้งสององคล์ว้นทรงโฉมงามประโลมหลากจิตคิดฉงน 
ทอดสมอรอราเภตรายนต ์ทั้งสามคนข้ึนเดินบนเนินทราย 
เขา้มาใกลไ้ทรทองสองกษตัริย ์ โสมนสัถามไถ่ดงัใจหมาย 
วา่ดูรามาณพทั้งสองนาย เจา้เพื่อนชายช่ือไรไปไหนมา  
หรือเดินดงหลงทางมาต่างบา้น จงแจง้การณ์ใหเ้ราฟังท่ีกงัขา 
แมน้ไม่ม่ีพี่นอ้งญาติกา เราจะพาไปไวเ้รือนเป็นเพื่อนกนั ฯ 

(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 1 หนา้ 9) 
เมตตาบารมี เอ่ือเฟ้ือและเมตตาผูอ่ื้น ฝ่ายนายหมวดตรวจตรารักษาด่าน       แสนสงสารพราหมณ์นอ้ยเป็นนกัหนา 

 จึงร้องเรียกมานัง่ยงัศาลา แลว้พดูจาปราศรัยเป็นไมตรี 
เจา้เช้ือพราหมณ์พรหเมศประเทศไหน             จึงใชใ้บนาวามาถึงน่ี 
พอเรือจอดมอดมว้ยดว้ยอคัคี                   สินคา้มีในส าเภาสักเท่าไร 
น่าประหลาดหลากจิตคิดฉงน แต่ส่ีคนก็ช่างมาเภตราได ้
ขอถามเจา้เผา่พราหมณ์น้ีนามใด ดูรูปร่างช่างกระไรลว้นงามงาม ฯ 
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(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 18) 
เมตตาบารมี มีอาการประพฤติเก้ือกลู เห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้น 
พระบุตรีฟังเล่าก็เศร้าสร้อย                กลวัโฉมงามพราหมณ์นอ้ยจะอดสู 
เธอแกไ้ขไม่เป็นน่าเอ็นดู                          จึงวา่พี้ น้ีไปขู่เขาท าไม 
เป็นชีพราหมณ์หยามหยาบก็บาปปาก          เพระพวกมากเธอจึงตา้นทานไม่ไหว 
ซ่ึงพี่วา่เป็นกษตัริยส์ันทดัใจ                       คิดส าคญัฉนัใดจะใคร่ฟัง 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 5 หนา้ 49) 

เมตตาบารมี ความรักใคร่ เอน็ดู เมตตาต่อผูอ่ื้น
และสรรพสัตวท์ั้งปวง 

นางฟังค าช าเลืองดูพราหมณ์นอ้ย 
เพราะจงจิตพระธิดายพุาพาล 
พินิจพลางนางกษตัริยต์รัสปราศรัย 
มาอยูด่ว้ยป่วยไขก้็ไดก้วน 
อนัทรงฤทธ์ิบิดาชราภาพ    
เจา้เหมือนบุตรสุดรักร่วมฤทยั 
ขอฝากแกว้เกษราธิดาดว้ย 
 

ดูเศร้าสร้อยซูบลงก็สงสาร 
พลอยร าคาญขุ่นขอ้งจึงหมองนวล 
แม่ขอบใจแลว้เจา้พราหมณ์ทรามสงวน 
พระคุณควรจะสนองใหต้อ้งใจ 
จะปรามปราบยคุเขญ็เห็นไม่ไหว 
พอ่คงไดแ้วน่แควน้ทั้งแดนดาว 
เอน็ดูช่วยปกป้องเหมือนนอ้งสาว 

(พระอภยัมณี เล่ม 1, หนา้ 91) 
 

 

อุเบกขาบารมี การวางเฉย ทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งสามพราหมณ์เขา้ประคองแลว้ร้องไห ้    น ้าตาไหลพร่ังพรายทั้งซา้ยขวา 
ต่างนบนอบปลอบหน่อกษตัรา อยา่โศกาตรอมนกัจงหกัใจ 
อนัก าเนิดเกิดมาในหลา้โลก สุขกบัโศกมิไดส้ิ้นอยา่สงสัย 
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ซ่ึงเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป ก็ยงัไม่รู้เห็นวา่เป็นตาย 
ควรจะคิดติดตามแสวงหาแล่นนาวาไปในวนชลสาย 
แมน้พระพี่มิมว้ยชีวาวาย                          ก็ดีร้ายจะไดพ้บประสบกนั 
ขา้ทั้งสามก็จะตามเสด็จดว้ย ผดิชอบช่วยไปกวา่จะอาสัญ 
จงดบัทรงโศกาอยา่จาบลัย ์ จะเน่ินวนัเสียเปล่าไม่เขา้ยา ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 1 ตอนท่ี 3 หนา้ 17) 

อุเบกขา ความวางเฉยวางใจเป็นกลาง 
 

                    นางฟังค าท าตรัสวา่บดัสี                        รูปเช่นน้ีก็จะหึงไปถึงไหน 
              แลว้วา่พอ่ก็อยา่เอาเขา้มาไว ้                         จะกระไรอยูก่ระมงัระวงัองค ์
              ดว้ยรูปน้ีมีมาแต่ขา้ศึก                                 อยา่ไดนึ้กรักใคร่จะใหลหลง 
              เด๋ียวน้ีพ่อก็ยงัซูบทั้งรูปทรง รักษาองคเ์สียใหห้ายสบายใจ 
(พระอภยัมณีเล่ม 1ตอนท่ี28  หนา้ 358) 

อุเบกขาบารมี การวางเฉย  การวางตวัเป็นกลาง นางฟังค าร ่ าตอบก็ชอบช่ืน ท่ีแขง็ขืนอ่อนลงทรงปรึกษา 
 ละเมิดจิตผดิพลั้งแต่หลงัมา พอ่ตรึกตราตรองความใหง้ามดี 
อนัทา้วไทกร้ิวโกรธพิโรธนกั วา่จะลกัธิดาพากนัหนี 
แม่แกไ้ขเพด็ทูลมูลคดี ท่ีราคีมิไดเ้คืองในเร่ืองราว 
นางพดูจาปราศรัยอาลยัเขย กลวัจะเลยยุง่ยิง่ทิ้งลูกสาว 
แลว้ปราศรัยมิให้เคืองในเร่ืองราว กลวัลูกสาวจะเป็นม่ายอายเขาจริง 
แลว้วา่แม่ก็จะลาเจา้อยา่วุน่ เดชะบุญคงไดค้รองกบันอ้งหญิง 
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จะเพด็ทูลดบัร้อนช่วยวอนวงิ แต่ความจริงพอ่อยา่แจง้ให้แพร่งพราย 
แลว้กลบัมาปราสาทค่อยยาตรเยื้อง                 ไปแจง้เร่ืองเคา้มูลทูลถวาย 
ทา้วรายาฟังเล่าบรรเทาคลาย ค่อยเหือดหายโกรธาจ่ึงวา่พลาง 
น่ีแน่เจา้เราจะช่วยคิดอ่าน ท าการงานปัดป้องท่ีหมองหมาง 
อยา่ใหท้นัคนผูรู้้ระคาง ทา้วตรัสพลางเสด็จออกไปนอกวงั 
ออกพระโรงรจนาพร้อมขา้บาท           ทา้วประกาศเสนาฝ่ายหนา้หลงั 
ใหต้กแต่งปรางคม์าศราชวงั จะแต่งตั้งมงัคลาธิดาเรา 
 ใหส้องราวา่ท่ีอุปราช หมายประกาศฤกษเ์อกจะเสกเขา 
มีการเล่นเตน้ร าตามล าเนา                       ใหพ้วกเราจดัแจงเร่งแต่งการ 
ตามเยีย่งอยา่งขตัติยามหากษตัริย ์ มอบสมบติัราชยัอนัไพศาล 
ขนุโหราหาฤกษม์งคลการ ตามบุราณซ่ือตรงพงศป์ระยรู ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 3  หนา้ หนา้ 184) 

วริิยบารมี ความเพียร ความแกลว้กลา้ ไม่
เกรงกลวัอุปสรรค พยายามบุกบัน่ 
อุตสาหะ กา้วหนา้เร่ือยไปไม่
ทอดทิ้งธุระหนา้ท่ี 

      ฝ่ายพระองคท์รงฤทธ์ิกฤษณา สั่งบรรดาพวกพหลพลขนัธ์ 
ใหแ้ต่งกายรับรองคอยป้องกนั ยกใหท้นัมนัมาทา้จะราวี 
พวกพหลพลทหารช านาญรบ มิไดห้ลบขา้ศึกไม่นึกหนี 
พลางร่ายเวทวทิยาวชิามี ลว้นคนดีสารพดัทั้งจดัเจน ฯ 

(พระอภยัมณี  เล่ม 3  หนา้ 206) 
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อุเบกขาบารมี มีการวางใจเป็นกลาง ไม่โอน
เอียง วางเฉย 

พอเนตรนอ้งตอ้งเนตรหน่อกษตัริย ์   สองประหวดัไปดว้ยความเสน่หา 
ต่างตะลึงไปเป็นครู่เหมือนสุริยา               กบัจนัทราเดินมาปะปะทะกนั 
งามต่องามยามรักสมคัรหมาย                 หญิงกบัชายเป็นท่ีเปรมเกษมสันต ์
เคยเป็นคู่สู่สมภิรมยก์นั                         ตอ้งพวัพนัเขา้มาใหเ้ป็นไมตรี ฯ 
(พระอภยัมณี  เล่ม 4,  หนา้ 401) 
 

 


