




 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงตั้งพระนามแฝง 

มากกวา่ ๑๐๐ พระนาม 

 พระนามแฝงภาษาไทย สําหรับบทละครทรงใช ้พระขรรคเ์พชร ศรี

อยธุยา นายกท.ป.ส.(ทวีปัญญาสโมสร) ไก่เขียว เจา้เงอะ (2พระนามแฝง

หลงัใชส้าํหรับละครร้องสลบัพดู) 

 บทละครภาษาองักฤษทีท่รงแปลจากบทละครภาษาไทยของ

พระองค ์ทรงใชพ้ระนามแฝงวา่ Sri Ayudhya, Sri Ayoothya, 
Phra Khan Bejra 



 พระนามแฝงทีท่รงใช้สําหรับบทความ ไดแ้ก่  อศัวพาหุ 

Asvabhahu รามวชิราวธุป.ร.รามวชิราวธุ รามพนัธ์ รามจิต รามสูร 

ราม ร. ราม ณ กรุงเทพ วชิราวธุ วชิราวธุโธ วชิราวธุป.ร. ว.ป.ร. มงกฎุเกลา้ 

ม.ว. ม.ว.ร. ว.ร. ร.ร. M.V. V. V.R. 
 รามจิตติ เป็นพระนามแฝงท่ีทรงใชเ้ม่ือทรงพระราชนิพนธ์นิทาน

เร่ืองยาวท่ีทรงแปลจากภาษาองักฤษ บางคร้ังทรงใชย้อ่วา่ ร.จ. 

 พนัแหลม เป็นพระนามแฝงสาํหรับเร่ืองเก่ียวกบัทหารเรือ และ

สุครีพ ทรงใชส้าํหรับนิทานเบด็เตลด็เก่ียวกบัทหารเรือ 

 พระนามแฝงทีมั่กทรงใช้ในหนังสือพมิพ์ดุสิตสมิต ไดแ้ก่ จุลสมิต 

มหาสมิต วรสมิต วิริยสมิต วิภาสสมิต วรรณะสมิต และโสตสมิต 



 นอกจากนีย้งัทรงมีพระนามแฝงอ่ืน ๆ เช่น คอแดง คอยโุรป น.พ.ส. 

ความเห็นเอกชน ไทยอีกคนหน่ึง ไทยศรีวิลยั นกัเรียนเก่า นกัเรียนคนหน่ึง 

น.ภ. เนติบณัฑิตไทยผูห้น่ึง น.ร. พรานบุญ พาลี พนัตา ศ.ธนญชยั ศารทูล 

เสือเหลือง สภานายก อุบาสก เอกชน ศรีธนญชยั สารจิตต ์สุริยงส่องฟ้า 

โสต หตัถชยั หนานแกว้เมืองบูรณ์ อญัชญั Khon Thai Sri Dhanya และ 

Oxonian 



 โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน  ทรงพระราช

นิพนธ์เป็นบทความ (เน้ือหาแสดงความคดิเห็น) เกีย่วกบั

ค่านิยมของคนไทยทีท่าํให้บ้านเมืองไม่พฒันาไปเท่าทีค่วร 



 • ช่วงพุทธศักราช ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘ (รัชกาลที ่๖) 

 • รับอทิธิพลจากชาติตะวนัตก 

 • คนหนุ่ม - สาวเร่ิมเรียนแพร่หลาย 

 



        พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์  เร่ือง โคลน

ตดิล้อ  ซ่ึงมีทั้งหมด ๑๒ ตอน ลงพมิพ์ใน

หนังสือพมิพ์ไทย ระหว่างวนัที ่๒๘ 

เมษายน ถงึ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ 

(๑๔ วนั) 



 

        ตอน ความนิยมเป็นเสมียน เป็น

ตอนท่ี ๔ จาก ๑๒ ตอน บทความเร่ือง

น้ีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ

ดว้ยในช่ือวา่ Clogs on Our Wheels   

ลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์Siam 

observer 



 ลกัษณะการตั้งช่ือเร่ือง เป็นการตั้งช่ือโดยใช้ ภาพพจน์ แบบ 
อุปลกัษณ์ 

 อุปมา คือ การเปรียบเทยีบส่ิงหน่ึงว่าเหมือนกบัอกีส่ิงหน่ึง 

  • คล้าย เท่า เหมือน เฉก เช่น พ่าง  ดจุ ดัง ดั่ง ประดจุ ราว  
ราวกับ เสมือน  

  อุปลกัษณ์ คือ การเปรียบว่าส่ิงหน่ึงเป็นอกีส่ิงหน่ึง 

  • คือ เป็น 

 



 

ความหมายแฝงในการตั้งช่ือเร่ือง  

  โคลน คือ ... (Clogs) ปัญหาและอุปสรรคท่ีกีดขวาง 

ความเจริญของชาติ  

  ลอ้ คือ ... (Wheels) ชาติสยาม/บา้นเมือง (ประเทศไทย) 

 



      ตวัเน้ือเร่ือง พระราชนิพนธ์เป็นประเภทบทความ มีทั้ง หมด ๑๒ บท 

และบทท่ี ๑๒ จบดว้ยกาพยย์านี ๑๑ จาํนวน ๔ บท เพื่อปลุกใจให ้คนไทย

รักชาติ รักความเป็นไทย  ช้ีใหค้นไทยไดเ้ห็นขอ้บกพร่องของ ตนเอง 

ท่ีทาํใหป้ระเทศไทยเจริญกา้วหนา้ชา้กวา่ท่ีควร เป็น 

  ตอนจบของบทท่ี ๑๒ ของเร่ือง "โคลนติดลอ้"  ยงัเตือนจิตสาํนึก

ของคนไทยใหภู้มิใจในประเทศของตนดว้ย 



 สหายเอยจงเงยหน้า  และเปิดตาพนิิจดู 

เผยม่านพะพานอยู่  กาํบังเนตรบ่เห็นไกล  

เปิดม่านแลมองเถิด   จะเกดิความประโมทย์ใจ 

เห็นแคว้นและแดนไทย   ประเสริฐแสนดังแดนสรวง  

หวงัใดจะได้สม    เสวยรมยะแดดวง 

เพญ็อสิสะโรปวง   ประชาเปรมเกษมสานต์  

ซ่ือตรงและจงรัก   ผดุงศักดิภูบาล 

เพ่ือทรงดํารงนาน   อศิเรศร์ประเทศสยาม 

 



 เร่ืองน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องของคนไทย ๑๒ ประการ 

ท่ีเปรียบเป็นโคลนติดลอ้หรือปัญหาท่ีทาํใหป้ระเทศชาติกา้วไปสู่ความ

เจริญไดช้า้ลง 



โคลนตดิล้อมทีั้งหมด ๑๒ ตอน ซ่ึงเปรียบเป็นโคลน ๑๒ ก้อน ดงันี ้

 ๑. การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง  ๗. ความจนไม่จริง  

 ๒. การทาํตนให้ ตํา่ต้อย   ๘. แต่งงานช่ัวคราว  

 ๓. การบูชาหนังสือจนเกนิเหตุ  ๙. ความไม่รับผดิชอบของบิดามารดา 

 ๔. ความนิยมเป็นเสมยีน   ๑๐. การค้าหญิงสาว  

 ๕. ความเห็นผดิ    ๑๑. ความหยุมหยมิ  

 ๖. ถือเกยีรตยิศไม่มมูีล  ๑๒. หลกัฐานไม่มัน่คง 

  



  “เพราะฉะนั้นท่านจะไม่ช่วยกนัในทางน้ีบา้งหรือ”  

   

 กระตุน้ความคิดของผูอ่้านเพื่อใหผู้อ่้านตระหนกัถึง
ปัญหาและร่วมกนัแกปั้ญหา 

 



 “โคลนติดลอ้ ตอนความนิยมเป็นเสมียน” 

  มีสาํนวนคมคาย อ่านเขา้ใจง่าย ซ่ึงมีดีในการเขียน  

๓ ประการ ไดแ้ก่  

   ๑. เอกภาพ (Unity)  

   ๒. สมัพนัธภาพ (Relation)  

   ๓. สารัตถภาพ (นํ้าหนกัของเร่ือง Essentiality) 

 



 

  ๑. เป็นตวัอย่างบทความทีท่รงคุณค่าเหนือกาลเวลา (ทนัสมยั) 

  ๒. การตั้งช่ือบทความนีม้ีความหมายคมคาย โดยการใช้ภาพพจน์

ประเภทอุปลกัษณ์ 

  ๓. เสนอข้อคดิเกีย่วกบัปัญหาบ้านเมืองในเร่ืองค่านิยม (การรับ

ราชการ) ทีเ่ป็นอุปสรรคทาํให้ ประเทศเจริญได้ช้า 

  ๔.ให้แนวคดิว่าอาชีพอ่ืนกส็ามารถทาํประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ได้ 



 

  ๕. วธีิการแต่งบทความ คือ มกีารกระตุ้นความคดิของผู้อ่าน  

โดยใช้ประโยคคาํถาม 

  ๖. ทุกอาชีพล้วนมปีระโยชน์ต่อบ้านเมืองไม่เฉพาะอาชีพเสมยีน

เท่าน้ัน 

  ๗. ผู้ทีเ่ข้ามาทาํงานในเมืองมักลืมถิ่นฐานบ้านเกดิ 

  ๘. คนทัว่ไปมกันิยมยกย่องข้าราชการและผู้ทีท่ํางานในสานักงาน

ทั้งๆ ทีเ่ป็นค่านิยมไม่ถูกต้อง 

 



 

  ๙. อาชีพเกษตรกรรมเป็นผู้ผลติอาหารการกนิ มคีวามสําคญัยิง่ต่อ

การเลีย้งมนุษย์โลกให้มชีีวติอยู่ 

   ๑๐. ผู้ทีอ่อกจากอาชีพการงานของตน เม่ือหมดหนทางไปมกัถูก

ชักจูงให้ประพฤตใินทางทีทุ่จริตได้ 

 



  บทความ หมายถึง งานเขียนทีเ่ผยแพร่ในส่ือส่ิงพมิพ์หรือส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมจุีดประสงค์เพ่ือ เผยแพร่ข่าวสาร ผลการวจิัย เผยแพร่

ความรู้ การวเิคราะห์ทางการศึกษา การวพิากษ์วจิารณ์ เป็นต้น โดยปกติ

บทความหน่ึงบทความจะพูดถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นประเดน็หลกัเพยีง

เร่ืองเดยีว เน้ือหามคีวามเป็นปัจจุบัน ทนัสมยั 


	โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
	Slide Number 2
	พระนามแฝงของรัชกาลที่ ๖
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	ลักษณะคำประพันธ์ 
	ยุคสมัยในเนื้อเรื่อง
	ที่มาของเรื่อง 
	ที่มาของเรื่อง 
	ลักษณะการตั้งชื่อเรื่อง
	ลักษณะการตั้งชื่อเรื่อง
	เนื้อเรื่อง
		สหายเอยจงเงยหน้า 	และเปิดตาพินิจดู�เผยม่านพะพานอยู่		กำบังเนตรบ่เห็นไกล �เปิดม่านแลมองเถิด 		จะเกิดความประโมทย์ใจ�เห็นแคว้นและแดนไทย 		ประเสริฐแสนดังแดนสรวง �หวังใดจะได้สม 			เสวยรมยะแดดวง�เพ็ญอิสสะโรปวง 		ประชาเปรมเกษมสานต์ �ซื่อตรงและจงรัก 		ผดุงศักดิภูบาล�เพื่อทรงดำรงนาน 		อิศเรศร์ประเทศสยาม�
	ใจความของเรื่อง 
	โคลนติดล้อมีทั้งหมด ๑๒ ตอน ซึ่งเปรียบเป็นโคลน ๑๒ ก้อน ดังนี้
	ข้อความชวนคิดในเรื่อง
	ความโดดเด่นของงานเขียนเรื่อง 
	คุณค่าและข้อคิดของเรื่อง
	คุณค่าและข้อคิดของเรื่อง
	คุณค่าและข้อคิดของเรื่อง
	Slide Number 21

