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เอกสารประกอบการเรียนการสอน : เร่ือง ขตัตยิพนัธกรณ ี

วชิาภาษาไทย (พืน้ฐาน)  รหัสวชิา  ท ๓๓๑๐๑ ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๖ 
ผู้สอน อาจารย์ ดร. บัวลกัษณ์  นาคทรงแก้ว   
 

พระราชนิพนธ์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

พระนิพนธ์ 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

 จุดประสงค์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชนิพนธ์เพื่ออ าลาเจา้นาย พระบรมวงศ ์เพราะทุกขโ์ทมนสั 

เน่ืองจากฝร่ังเศสเขา้มาคุกคามอธิปไตย จนไม่ประสงคด์ ารงพระชนมชี์พต่อไป 

         พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ตอบทนัที ท าใหพ้ระองคมี์ก าลงัพระราชหฤทยัข้ึน 

เนือ้หา 

         เร่ือง “ขัตติยพนัธกรณี” (ขตัติย – กษตัริย,์ กรณี – เหตุ, คดี, เร่ือง = เหตุอนัเป็นขอ้ผกูพนัของกษตัริย)์   เป็นกวี

นิพนธ์ท่ีผูใ้ดไดอ่้าน จะประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ 

          เป็นบทท่ีมาจากเหตุการณ์จริงในประวติัศาสตร์ในระยะหวัเล้ียวหวัต่อท่ีเก่ียวกบัความอยูร่อดของประเทศไทย 

          เหตุการณ์น้ีคือ เหตุการณ์  ร.ศ. ๑๑๒  ซ่ึงตรงกบั พ.ศ. ๒๔๓๖  ไทยขดัแยง้กบัฝร่ังเศสเร่ืองเขตแดนทางดา้นเขมร  

ข้อเรียกร้องทีฝ่ร่ังเศสเรียกร้อง 

        ๑. ฝร่ังเศสจะตอ้งไดดิ้นแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าโขง 

        ๒. ไทยจะตอ้งลงโทษนายทหารทุกคนท่ีก่อการรุกรานท่ีชายแดน 

         ๓.ไทยตอ้งเสียค่าปรับใหฝ้ร่ังเศสเป็นจ านวน ๓ ลา้นฟรังคเ์หรียญทอง  

เหตุการณ์น้ีท าให้รัชกาลท่ี ๕ เสียพระราชหฤทยัเป็นอยา่งยิง่จนทรงประชวรหนกั ไม่ยอเสวยพระโอสถใดๆ 

ในระหวา่งนั้นไดท้รงพระราชนิพนธ์โคลงและฉนัทร์ะบายความทุกข ์และส่งบทพระราชนิพนธ์ไปอ าลาพระบรมวงศ ์

 ส่วนพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพนั้น  มีเน้ือความแสดงความวิตกและความทุกขข์อง

ประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลท่ี ๕  ทรงใหก้ าลงัพระราชหฤทยั และถวายพระพรใหห้ายจาก

พระอาการประชวร  

ลกัษณะค าประพนัธ์ 



๒ 

 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์เป็นค าประพนัธ์ประเภท

  ๑. โคลงส่ีสุภาพจ านวน ๗ บท 

    ๒. อินทรวิเชียรฉนัท ์๑๑ จ านวน ๔ บท (ไม่เคร่งครัดเร่ือง  ครุ - ลหุ)  

พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์เป็นค าประพนัธ์ประเภท 

   ๑. อินทรวเิชียรฉนัท ์๑๑ จ านวน ๒๖ บท (ไม่เคร่งครัดเร่ือง  ครุ - ลหุ)  

โคลงส่ีสุภาพ 

 
อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑ 

 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

๑. การใช้อุปลกัษณ์โวหาร  

เช่น         ตะปูดอกใหญ่ตร้ึง        บาทา อยูเ่ฮย 

    จึงบ่อาจลีลา   คล่องได ้

  เชิญผูท่ี้มีเมตตา   แก่สัตว ์ ปวงแฮ 

   ชกัตะปูน้ีให ้   ส่งขา้อญัขยม 

ทรงเปรียบพนัธกรณีท่ีมีต่อชาติบา้นเมืองในฐานะท่ีพระองคเ์ป็นพระมหากษตัริย ์ 

เป็นตะปูดอกใหญ่ ทีต่รึงพระบาทไว้มิให้ก้าวย่างไปได้ 

 



๓ 

 

๒. การใช้อุปมาโวหาร  

เช่น          ดุจเหล่าพละนา-  วะเหวว่า้กะปิตนั 

   นายทา้ยฉงนงนั   ทิศทางก็คลางแคลง 

เหมือนเหล่าลูกเรือ ท่ีขาดผูบ้งัคบับญัชาเรือ ก็จะบงัคบัเรือไปต่อไม่ได ้ 

เปรียบตวัเหมือนอยา่งมา้   ท่ีเป็นพาหนะยาน 

 ผกูเคร่ืองบงัเหียนอาน    ประจ าหนา้พลบัพลาชยั 

สมเด็จฯ เปรียบตวัเองเหมือนมา้ท่ีเป็นพระราชพาหนะ เตรียมพร้อมท่ีจะรับใชรั้ชกาลท่ี ๕ 

๓. การใช้อติพจน์โวหาร  

เช่น        ประสาแต่อยูใ่กล ้ ทั้งรู้ใช่วา่หนกัหนา 

   เลือดเน้ือผิเจือยา   ใหห้ายไดจ้ะชิงถวาย 

ถา้เลือดเน้ือของสมเด็จฯ เจือยาถวายใหห้ายประชวรไดก้็ยนิดีท่ีจะทูลเกลา้ฯ ถวาย 

๔. มีความเกีย่วข้องกบัส านวน สุภาษิต  

เช่น             ชีวติมนุษยน้ี์                เปล่ียนแปลง  จริงนอ 

   ทุกขแ์ละสุขพลิกแพลง      มากคร้ัง 

   โบราณท่านจึงแสดง               เป็นเยีย่งอยา่งนา 

   ชัว่นบัเจ็ดทีทั้ง                        เจด็ขา้งฝ่ายดี         

       ชีวติคนเรานั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย เหมือนส านวนโบราณท่ีวา่  ช่ัวเจ็ดทดีีเจ็ดหน 

เช่น          ไกลใกลบ้ไ่ดเ้ลือก     จะกระเดือกเตม็ประดา 

   ตราบเท่าจะถึงวา-                 ระชีวติมลายปราณ  

       ตรงกบั สุภาษิตพระร่วงท่ีวา่ อาสาเจ้าจนตัวตาย 

แนวคิด ๑. ปุถุชนไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งสูงเพียงใด ยอ่มประพฤตบกพร่องผดิพลาดไดใ้นบางโอกาส 

๒. อารมณ์สะเทือนใจหรือแรงบนัดาลใจเป็นปัจจยัส าคญัในการแต่งบทกวี 

๓. บุคคลพึงฟังค าแนะน าตกัเตือนท่ีมีเหตุผลสมควรจากทุกคน  

ค่านิยม ๑. ผูน้ าประเทศตอ้งมีส านึกในความรับผิดชอบต่อบา้นเมืองและความอยูร่อดของประเทศ 

๒. บุคคลพึงสละแมชี้วติ เพื่อความอยูร่อดของประเทศชาติ 

๓. บุคคลควรมีความเห็นใจ  ไม่สร้างความล าบากใจใหแ้ก่ผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูท่ี้อยูต่  ่ากวา่ 



๔ 

 

ใบงาน : ถอดความ เร่ือง ขัตตยิพนัธกรณ ี

วชิาภาษาไทย (พืน้ฐาน)  รหัสวชิา  ท ๓๓๑๐๑ ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๖ 
ผู้สอน อาจารย์ ดร. บัวลกัษณ์  นาคทรงแก้ว   
 

พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

โคลงบท ๑ เจบ็มานานและหนกัใจในฐานะเจา้แผน่ดิน คิดอยากจะลาตาย ความเหน่ือยคงหายไปสู่โลกหนา้ท่ีสุขกวา่ 

โคลงบท ๒ เป็นฝีสามยอด และไขส่้า เจบ็ปวดมาก ใช่แต่จะเจบ็กาย ยงัปวดหวั ยากท่ีใครจะรู้ ถา้ไม่เจอกบัตวัเอง 

โคลงบท ๓ ......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

โคลงบท ๔ ......................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................ 

โคลงบท ๕ ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

โคลงบท ๖ ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

โคลงบท ๗ ......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑ ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒ ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๓ กลวัจะเหมือนกษตัริยท์ั้งสอง (หมายถึง พระมหาจกัรพรรดิ และพรเจา้เอกทศัน์) ท่ี

ไม่คิดปกป้องอยธุยา จนเสียเมืองถูกนินทาไม่เวน้  

 



๕ 

 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๔ คิดหาทางออกไม่ได ้จะสบหนา้ใครก็รู้สึกอาย ไม่อยากเสวยยา ขอกม้หนา้ตายไป 
 

พระนิพนธ์: สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑ ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ปกเกลา้ปกกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้ผูมี้ใจ

กตญัญู 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒ ไดรั้บราชทานอ่านพระราชนิพนธ์ดูทั้งโคลงและฉนัท ์ขา้ฯ จึงติดตาม 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๓ อนัพระประชวรของพระองค ์ปวงชนชายไทยและขา้พระบาทรู้สึกวติกเกินกวา่จะ

กล่าวได ้

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๔ ตามประสาท่ีอยูใ่กลชิ้ด คิดวา่คงไม่หนกัหนา หากเอาเลือดเน้ือมาเจือยาไดก้็จะถวาย 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๕ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๖ 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๗ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๘ อึดอดัทุกหนา้ท่ี ทุกขเ์พิ่มข้ึนทุกวนั เหตุเพราะขาดผูน้ าเรือ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๙ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๐ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 



๖ 

 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๑  

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๒  

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๓ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที๑่๔ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๕ 

......................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๖ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๗   

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๘ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 



๗ 

 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๑๙ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๐ ไกลใกลไ้ม่เลือกจะพยายามเตม็ท่ีทราบชีวิตจะหาไม่ 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๑ ขอใหต้ายตาหลบั ใหช่ื้อวา่ลูกผูช้าย เกิดมาไดท้  าภาระธุระท่ีส าคญั 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๒ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๓ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๔ 

......................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................... 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๕ ขอใหเ้หตุท่ีขุ่นขอ้งขดัใจจงวิบติัดว้ยพระขนัติ จงคลายและสูญสลายไป 

อนิทรวเิชียรฉันท์ ๑๑  บทที ่๒๖  ขอใหพ้ระชนมาย ุยนืยาว เพิ่มเกียรติยศ ช่วยเหลือประเทศไทยให้

เจริญรุ่งเรือง 

“สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา”   
ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์ เพชรงาม 

 
 
 
 
 

 



๘ 

 

เฉลยใบงาน : ถอดความ “ขตัตยิพนัธกรณ”ี 
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

บท ๑ เจบ็มานานและหนกัใจในฐานะเจา้แผน่ดิน คิดอยากจะลาตาย ความเหน่ือยคงหายไปสู่โลกหนา้ท่ีสุขกวา่ 

บท ๒ เป็นฝีสามยอด และไขส่้า เจบ็ปวดมาก เหลือเช่ือ ใช่แต่จะเจบ็กาย ยงัปวดหวั ยากท่ีใครจะรู้ ถา้ไม่เจอกบัตวัเอง 

บท ๓ ตะปูดอกใหญ่ท่ีตรึงเทา้อยูท่  าใหเ้ดินไม่สะดวก เชิญผูเ้มตตาถอนตะปูใหข้า้พเจา้ 

บท ๔ ชีวติมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ทุกขสุ์ขสลบักนัไปตามค าโบราณวา่ “ชัว่เจ็ดทีดีเจด็หน” 

บท ๕ เป็นเด็กมีความสุขคลา้ยเดรัจฉาน รู้สุข ทุกข ์กลา้ ขลาด ภาระแต่ละอยา่งยอ่หยอ่นไปเพราะเผลอคลา้ยคนใกลต้าย 

บท ๖ ฉนัไปพบเด็ก ๕-๖ คน โกนศีรษะนุ่งขาว ไต่ถามไดค้วามวา่เป็นคนเชิญเคร่ืองท่ีหอศพ     ท  าใหรู้้สึกเศร้าใจ 

บท ๗ กลว้ยเผาจนเหลือง เหลืองยิง่กวา่สีผวิของพระลกัษณ์ คร้ังแรกอร่อย ใครๆ ก็อยากจะกิน แต่พอหลายวนัเขา้ก็

แขง็กลืนยาก จะเอาซ่อมจ้ิมสักก่ีที ก็ไม่อ่อนลงได ้

บท ๑ เจบ็มานานนกั นึกเบ่ือหน่ายเร่ืองการบ ารุงรักษาร่างกาย จิตใจก็ไม่สบายกลดักลุม้อดัอั้นตนัใจ 

บท ๒   ยากท่ีจะหาย มนัล าบากใจ ตอ้งคอยครุ่นคิดกงัวล ใจถูกบีบคั้นอดอั้น 

บท ๓ กลวัจะเหมือนกษตัริยท์ั้งสอง (หมายถึง พระมหาจกัรพรรดิ และพรเจา้เอกทศัน์) ท่ีไม่คิดปกป้องอยธุยา จนเสีย

เมืองถูกนินทาไม่เวน้  

บท ๔ คิดหาทางออกไม่ได ้จะสบหนา้ใครก็รู้สึกอาย ไม่อยากเสวยยา ขอกม้หนา้ตายไป 

พระนิพนธ์: สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

บท ๑ ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ปกเกลา้ปกกระหม่อม ขา้พระพุทธเจา้ผูมี้ใจกตญัญู 

บท ๒ ไดรั้บราชทานอ่านพระราชนิพนธ์ดูทั้งโคลงและฉนัท ์ขา้ฯ จึงคิดตาม 

บท ๓ อนัพระประชวรของพระองค ์ปวงชนชายไทยและขา้พระบาทรู้สึกวติกเกินกวา่จะกล่าวได ้

บท ๔ ตามประสาท่ีอยูใ่กลชิ้ด คิดวา่คงไม่หนกัหนา หากเอาเลือดเน้ือมาเจือยาไดก้็จะถวาย 

บท ๕ ทุกคนหนา้ตาไม่สบาย ไดแ้ต่ปรับทุกขก์นัไม่เวน้แต่ละวนั 

บท ๖ เหมือนพวกชาวเรือท่ีขาดกปัตนั นายทา้ยก็สงสัย ไม่รู้จะไปทางไหน 

บท ๗ ช่างกลประจ าเคร่ืองจกัรเรือ ก็ไม่รู้จะท าอยา่งไรดี จะมวัรีรอก็จะไม่ทนัการ 



๙ 

 

บท ๘ อึดอดัทุกหนา้ท่ี ทุกขเ์พิ่มข้ึนทุกวนั เหตุเพราะขาดผูน้ าเรือ 

บท ๙ ถา้จะเปรียบวา่บรรดากิจการงานทั้งหลาย เหมือนการเดินเรือก็ไม่ผดิ 

บท ๑๐ เป็นธรรมดามหาสมุทร ก็มีคราวท่ีเกิดพายสุลาตนั    พดัคล่ืนสูง 

บท ๑๑ หากเรือพอมีก าลงัก็จะตา้นลมได ้ท าใหแ้ล่นไปไดร้อด หากกรรมบนัดาลก็คงล่มทุกล าไป  

บท ๑๒ ชาวเรือยอ่มรู้กนัทุกคน แต่ตราบใดยงัคงลอยล าอยู ่  ก็จ  าตอ้งร่วมแรงร่วมใจแกไ้ขไปดว้ยกนั 

บท ๑๓ แกร้อดตลอดรอดฝ่ัง ก็จะช่ืนชม แกไ้ม่ไดก้็ตอ้งจม คิดวา่เป็นกรรม 

บท๑๔ ถา้ทอดธุระน่ิงเฉย ไม่ขวนขวายเยยีวยาแกไ้ขท าอะไรในท่ีสุดจะสูญเสียเรือทั้งล า เหมือนกบัท่ีแกไ้ขไม่ไหว 

บท ๑๕   แต่ต่างกนัตรงท่ีถา้แกไ้ขเตม็ท่ีแลว้เรือจม ใคร ๆ ก็ไม่อาจมาสบประมาทวา่ขลาด และโง่เขลา 

บท ๑๖ ถึงจะพลาดท่าเสียที แต่ยงัมีช่ือเสียงเล่ืองลือ ไดรั้บการสรรเสริญ สงสารแต่วา่กรรมมากเหลือก าลงัจะตา้นทาน

ได ้เรือจึงจมสูญไป 

 บท ๑๗ในใจขา้พระพุทธเจา้ เปรียบเทียบบงัคมทูล ทุกวนัน้ีมีความรู้สึกเดือดร้อนใจ ตั้งแต่พระองคท์รงพระประชวร

มานาน 

บท ๑๘ เปรียบตวัขา้พระพุทธเจา้เหมือนอยา่งมา้ ท่ีเป็นพาหนะ ผกูเคร่ืองบงัเหียนอานประจ าพร้อมหนา้พลบัพลา  

 บท ๑๙ คอยพระองคข้ึ์นประทบั ขยบัเทา้จะพาไป ตามแต่พระทยัของพระองคจ์ะเสด็จไปทางซา้ยหรือทางขวา 

 บท ๒๐ไกลใกลไ้ม่เลือกจะพยายามเตม็ท่ีทราบชีวติจะหาไม่ 

บท ๒๑ ขอใหต้ายตาหลบั ใหช่ื้อวา่ลูกผูช้าย เกิดมาไดท้  าภาระธุระท่ีส าคญั 

บท ๒๒ขอผลบุญญาอภินิหารแห่งค าสัตยข์องขา้พระพุทธเจา้ จงสัมฤทธ์ิผลดงัใจหมาย 

 บท ๒๓ขออาการพระประชวรของพระองคจ์งบรรเทาเบาบางจางหายไป พระหทยัและพระวรกายจงผอ่งพน้ความ

หม่นหมอง 

บท ๒๔ขอพระองคจ์งท างานส าเร็จตามพระราชประสงค ์ปกเกลา้ขา้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใหส้ามคัคี  

 บท ๒๕ขอให้เหตุท่ีขุ่นขอ้งขดัใจจงวบิติัดว้ยพระขนัติ จงคลายและสูญสลายไป 

บท ๒๖ ขอใหพ้ระชนมาย ุยนืยาว เพิ่มเกียรติยศ ช่วยเหลือประเทศไทยใหเ้จริญรุ่งเรือง 

“สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา” 
ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์ เพชรงาม 


