
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

สอนโดย อ.ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 



ประวตัผู้ิแต่ง 

- นามเดิมช่ือ “ภู่” หรือท่ีเรียกกนัเป็นสามญัวา่ “สุนทรภู่” 
- เกิดวนัท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙  

- ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นขนุสุนทรโวหาร 

- ส้ินรัชกาลสุนทรภู่ไดอ้อกบวชเป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี  
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ประวตัผู้ิแต่ง 

- เม่ือลาสิขาแลว้ เขา้รับราชการอีกคร้ังโดยเป็นพระอาลกัษณ์ 

- ในรัชการท่ี ๔ ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นพระ

สุนทรโวหาร เจา้กรมอาลกัษณ์ฝ่ายพระราชวงับวรสถาน

มงคล ซ่ึงเป็นตาํแหน่งราชการสุดทา้ยก่อนถึงแก่กรรมใน 

พ.ศ.๒๓๙๘ 
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เกยีรตคุิณของสุนทรภู่ 

- กวท่ีีมีความสามารถในการแต่งกลอน 

- ใน พ.ศ.๒๕๒๙ ยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็น

บุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นของโลกดา้นวรรณกรรม 
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ผลงานอนัเป็นทีก่ล่าวขานของท่านสุนทรภู่ 

ประเภท เร่ือง 
๑. นิราศ มี ๙ เร่ือง นิราศเมืองแกลง  นิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง 

นิราศวดัเจา้ฟ้า  นิราศอิเหนา  โคลงนิราศสุพรรณ 
รําพนัพิลาป  นิราศพระประธม  และนิราศเมืองเพชร 

๒. นิทาน มี ๕ เร่ือง นิทานคาํกลอนเร่ืองโคบุตร  พระอภยัมณี  ลกัษณวงศ ์
สิงหไกรภพ  และกาพยเ์ร่ืองพระไชยสุริยา 

๓. บทเห่กล่อม มี ๔ เร่ือง บทแห่เร่ืองจบัระบาํ  กากี  พระอภยัมณี  และโคบุตร 



ผลงานอนัเป็นทีก่ล่าวขานของท่านสุนทรภู่ 

ประเภท เร่ือง 
๔. บทเสภา มี ๒ เร่ือง บทเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ตอนกาํเนิดพลายงาม 

และเสภาพระราชพงศาวดาร 
๕. วรรณกรรมคาํสอน 
    มี ๒ เร่ือง 

สวสัดิรักษา  และเพลงยาวถวายโอวาท 

๖. บทละคร มี ๑ เร่ือง อภยันุราช 



นิราศภูเขาทอง 

 “ นิราศภูเขาทอง มีลกัษณะการแต่งแบบกลอนนิราศ จึงไดป้รุงเร่ืองข้ึนตาม

นิราศ คือ กล่าวถึงการรําพนัและกล่าวถึงนางอนัเป็นท่ีรัก แต่มิไดมี้การจากหญิงคนรัก

จริงเพียงแต่สมมติข้ึน ตามนิสัยกาพยก์ลอนแต่ก่อนมา นอกจากน้ีนิราศภูเขาทองยงั

เป่ียมดว้ยคุณค่าทั้งดา้นเน้ือหาและวรรณศิลป์จึงควรค่าแก่การอ่านเป็นอยา่งยิง่ ” 



จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

 เล่าถึงการเดินทางจากวดัราชบูรณะไป

น มัส ก า ร เ จ ดี ย์ภู เข า ท อ ง  เ ช่ื อ ว่ า มี พ ร ะบ ร ม

สารีริกธาตุบรรจุอยู ่
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ลกัษณะคาํประพนัธ์ 
แผนผงัและตวัอยา่งกลอนนิราศ 



ลกัษณะคาํประพนัธ์ 

       เดือนสิบเอด็เสร็จธุระพระวสา 

 รับกฐินภิญโญโมทนา    ชุลีลาลงเรือเหลืออาลยั 

 ออกจากวดัทศันาดูอาวาส   เม่ือตรุษสารทพระพรรษาไดอ้าศยั 

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

 นกัเลงกลอนนอนเปล่ากเ็ศร้าใจ  จึงร่ําไรเร่ืองร้างเล่นบา้งเอย 



เน้ือหาของนิราศภูเขาทอง 
 นิราศภูเขาทองเร่ิมตน้เล่าการเดินทางทางเรือจากวดัราชบุรณะ กรุงเทพฯ จุดหมาย

ปลายทางคือเจดียภู์เขาทองท่ีพระนครศรีอยธุยา  
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บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
สะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคม (การตดิต่อค้าขาย) 

 

 “ไปพ้นวดัทัศนาริมท่านํา้  แพประจาํจอดรายเขาขายของ 

 มแีพรผ้าสารพัดสีม่วงตอง  ท้ังส่ิงของขาวเหลืองเคร่ืองสาํเภา” 

 

 ภาพการคา้ขายท่ีดาํเนินไปอยา่งคึกคกั มีการนาํสินคา้หลากหลายประเภทท่ีบรรทุก

มากบัเรือสาํเภา มาวางขายในแพท่ีจอดเรียงรายอยูต่ามริมนํ้า 

 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
สะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคม (การตดิต่อค้าขาย) 

 

 “ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวญั  มพ่ีวงแพแพรพรรณเขาค้าขาย 

 ท้ังของสวนล้วนเรืออยู่เรียงราย  พวกหญิงชายประชุมกันทุกวนัคืน” 

 

 เม่ือเดินทางผา่นถึงตลาดขวญักเ็ห็นภาพการคา้ขาย หรือการจบัจ่ายสินคา้

หลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ และพืชผลต่าง ๆ อยูบ่นเรือมากมายหลายลาํ และตลาดแห่งน้ียงั

เป็นสถานท่ีท่ีใชส้าํหรับพบปะพดูคุยกนัของชาวบา้นอีกดว้ย 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
สะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคม (ชุมชนชาวต่างชาต)ิ 

 

 “ถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า  ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา 

 เดี๋ยวนีม้อญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา  ท้ังผดัหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย” 

 

 กล่าวถึงหญิงสาวชาวมอญ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นยา่นปากเกร็ด (เขตจงัหวดันนทบุรี) ใน

สมยันั้น นิยมแต่งหนา้และแต่งผมตามอยา่งหญิงสาวชาวไทย 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
สะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคม (ชุมชนชาวต่างชาต)ิ 

 

 “ถึงบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพร่ัง  มข้ีองขงักุ้งปลาไว้ค้าขาย 

 ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย  พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมยีงมอง” 

 

 การประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ ในช่วงท่ีสุนทรภู่เดินทางผา่น “บา้นญวน” ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวญวนในสมยันั้นเล้ียงชีพดว้ยการทาํประมง 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
สะท้อนสภาพบ้านเมืองและสังคม (การละเล่นและงานมหรสพ ) 

 

 “มาจอดท่าหน้าวดัพระเมรุข้าม  ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน 

 บ้างขึน้ล่องร้องรําเล่นสาํราญ   ท้ังเพลงการเกีย้วแก้กันแซ่เซ็ง 

 บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขบั   ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง 

 มโีคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพง็  เม่ือคราวเคร่งกมิ็ใคร่จะได้ดู” 

 

 งานฉลองผา้ป่าท่ีวดัพระเมรุ มีการประดบัประดาโคมไฟ แลดูสวา่งไสวไปทัว่บริเวณ

งาน และยงัมีการขบัเสภาและร้องเพลงเรือเก้ียวกนัระหวา่งหนุ่มสาวชาวบา้น 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ตาํนานสถานที ่ 

 

  “ถึงอารามนามวดัประโคนปัก  ไม่เห็นหลกัลือเล่าว่าเสาหิน 

  เป็นสาํคัญปันแดนในแผ่นดิน  มิรู้ส้ินสุดช่ือท่ีลือชา” 

 

 “วดัประโคนปัก” สุนทรภู่ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของช่ือวดัแห่งน้ีไวว้า่เหตุท่ี

วดัมีช่ือวา่ประโคนปัก เน่ืองจากมีการเล่าสืบต่อกนัมาวา่บริเวณน้ีเป็นท่ีปักเสาประโคนเพ่ือปัน

เขตแดน 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ตาํนานสถานที ่ 

 

 “ถึงสามโคกโศกถวิลถึงป่ินเกล้า  พระพทุธเจ้าหลวงบาํรุงซ่ึงกรุงศรี 

 ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี  ช่ือปทุมธานีเพราะมบีัว” 

 

 “สามโคก” แต่ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัไดพ้ระราชทานเปล่ียน

ช่ือใหใ้หม่เป็น “ปทุมธานี” เพราะมีพระราชดาํริวา่เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีดอกบวัข้ึนอยูม่าก 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ความเช่ือความเช่ือในพระพธุศาสนา 

 

 “งิว้นรกสิบหกองคุลแีหลม  ดังขวากแซมเสีย้มแทรกแตกไสว 

 ใครทาํชู้คู่ท่านคร้ันบรรลยั  กต้็องไปปีนต้นน่าขนพอง” 

 

 ความเช่ือท่ีวา่หากใครคบชู ้คือ ประพฤติตนผดิศีลขอ้ ๓ ตามหลกัศีล ๕ เม่ือตายไป ผู ้

นั้นจะตกนรกและตอ้งปีนตน้ง้ิวซ่ึงมีหนามยาวและแหลมคม 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ความเช่ือความเช่ือในพระพธุศาสนา 

 

 “ถึงโรงเหล้าเตากลัน่ควนัโขมง   มคัีนโพงผกูสายไว้ปลายเสา 

 โอ้บาปกรรมน้ํานรกเจยีวอกเรา   ให้มวัเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย” 

 

 อีกขอ้หน่ึงคือขอ้ท่ี ๕ ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมา โดยสุนทรภู่ไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือถึงโรง

เหลา้เห็นควนัลอยออกมาจากเตากลัน่มากมาย มีเคร่ืองตกันํ้ าเป็นคนัไมย้าวผกูแขวนไวป้ลายเสา 

เหลา้สุราเหมือนเป็นนํ้าจากนรกท่ีคอยกดักินจิตใจใหร้้อนรุ่ม ใหเ้ราหลงเมาเหมือนกบัคนบา้ 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ความเช่ือความเช่ือในพระพธุศาสนา 

 

 “งิว้นรกสิบหกองคุลแีหลม  ดังขวากแซมเสีย้มแทรกแตกไสว 

 ใครทาํชู้คู่ท่านคร้ันบรรลยั  กต้็องไปปีนต้นน่าขนพอง” 

 

 ความเช่ือท่ีวา่หากใครคบชู ้คือ ประพฤติตนผดิศีลขอ้ ๓ ตามหลกัศีล ๕ เม่ือตายไป ผู ้

นั้นจะตกนรกและตอ้งปีนตน้ง้ิวซ่ึงมีหนามยาวและแหลมคม 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ความเช่ือความเช่ือในพระพธุศาสนา 
 

 “ท้ังองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก  เผยอแยกยอดสุดกห็ลดุหัก 

 โอ้เจดีย์ท่ีสร้างยงัร้างรัก    เสียดายนักนึกน่านํา้ตากระเดน็ 

 กระนีห้รือช่ือเสียงเกียรติยศ   จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 

 เป็นผู้ดีมมีากแล้วยากเยน็   คิดกเ็ป็นอนิจจงัเสียท้ังน้ัน” 
 

 “กฎไตรลกัษณ์” ตามหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือใน

พระพทุธศาสนา ตรงกบักฎไตรลกัษณ์ท่ีวา่ดว้ยความเป็นอนิจจงั คือ ความไม่เท่ียง ทุกส่ิงทุก

อยา่งบนโลกลว้นเป็นอนิจจงั 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านเน้ือหา  
ความจงรักภกัดต่ีอสถาบันพระมหากษตัริย์  
 

 

 “ถึงหน้าวงัดังหน่ึงใจจะขาด    คดิถงึบาทบพติรอดศิร                        

 โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคณุของสุนทร   แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเยน็              

 พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด   ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเขญ็                            

 ท้ังโรคซํา้กรรมซัดวิบัติเป็น    ไม่เลง็เห็นท่ีซ่ึงจะพ่ึงพา                  

 จะสร้างพรตอุตส่าห์ส่งส่วนบญุถวาย   ประพฤติฝ่ายสมถะท้ังวสา                              

 เป็นส่ิงของฉลองคุณมลิุกา    ขอเป็นข้าเคยีงพระบาททุกชาติไปฯ” 

 

   

(ร.๒) 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
สัมผสัอกัษร 

 

 “ดูนํา้ว่ิงกลิง้เช่ียวเป็นเกลยีวกรอก  กลบักระฉอกฉาดฉัดฉวดัเฉวยีน 

 บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวยีน  ดูเปลีย่นเปลีย่นคว้างคว้างเป็นหว่างวน” 

 

 บทประพนัธ์ขา้งตน้ เป็นการเล่นเสียงพยญัชนะของคาํภายในวรรค ทาํใหผู้อ้่านเกิด

จินตภาพและเกิดความไพเราะในตวับทประพนัธ์  

  



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
สัมผสัสระ 

 

 “ถึงโรงเหล้าเตากลัน่ควนัโขมง  มคัีนโพงผกูสายไว้ปลายเสา 

 โอ้บาปกรรมนํา้นรกเจียวอกเรา   ให้มวัเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย 

 ทาํบญุบวชกรวดนํา้ขอสาํเร็จ    สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย 

 ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย    ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินกเ็กินไป” 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
ความเปรียบลกึซ้ึงกนิใจ  

 

 “ถึงหน้าวงัดังหน่ึงใจจะขาด   คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

 โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคณุของสุนทร  แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเยน็ 

 พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด  ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเขน็ 

 ท้ังโรคซํา้กรรมซัดวิบัติเป็น   ไม่เลง็เห็นท่ีซ่ึงจะพ่ึงพา” 

 

 กล่าวถึงชีวประวติัของสุนทรภู่ ท่ีเคยเฝ้าใกลชิ้ดพระยคุลบาท รัชกาลท่ี ๒ เม่ือส้ิน

พระองค ์สุนทรภู่อยูใ่นภาวะตกยาก ซ่ึงผูอ้่านรู้สึกสะเทือนอารมณ์เป็นยิง่นกั 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
ความเปรียบลกึซ้ึงกนิใจ  

 

 “เม่ือเคราะห์ร้ายกายเรากเ็ท่านี ้  ไม่มท่ีีพสุธาจะอาศัย 

 ล้านหนามเหนบ็เจบ็แสบคับแคบใจ  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา” 

 

 สุนทรภู่ยงัใชค้วามเปรียบแบบ อุปมาโวหาร คือคาํวา่ เหมือน โดยเปรียบตนเอง

เหมือนกบันก ท่ีตอ้ง (บิน) ร่อนเร่เร่ือยไปตามลาํพงั ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั (รัง) เป็นหลกัแหล่ง 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การใช้คาํเพ่ือสร้างจนิตภาพ  

 

 “จนแจ่มแจ้งแสงตะวนัเห็นพันธ์ุผกั   ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร 

 เหล่าบัวเผ่ือนแลสล้างริมทางจร   ก้ามกุ้งซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา 

 สายต่ิงแกมแซมสลบัต้นตับเต่า  เป็นเหล่าเหล่าแลรายท้ังซ้ายขวา 

 กระจับจอกดอกบัวบานผกา    ดาษดาดูขาวดั่งดาวพราย” 

 

 พรรณนาภาพบรรยากาศธรรมชาติระหวา่งการเดินทาง กนั และยงัทาํใหเ้ห็นวา่สายนํ้า

นั้นมีความสะอาดจนสามารถมองเห็นพืชท่ีข้ึนอยูใ่ตน้ํ้ าไดท้าํใหผู้อ้่านจินตนาการ 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

บวัเผอืน  

ตน้สาหร่าย  

ตน้กระจบั  

ตน้กา้มกุง้  

ตน้ตบัเต่า 

ตน้จอก  
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บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การกล่าวเชิงเปรียบเทยีบ (อุปมา)  

 

 “พระนิพพานปานประหน่ึงศีรษะขาด  ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเขญ็  

 ท้ังโรคซํา้กรรมซัดวิบัติเป็น    ไม่เลง็เห็นท่ีซ่ึงจะพ่ึงพา” 

 

 สุนทรภู่ไดเ้ปรียบเทียบวา่เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัสวรรคตแลว้ก็

เหมือนชีวติของสุนทรภู่นั้นตายตามลงไปดว้ย 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การกล่าวเชิงเปรียบเทยีบ (อุปมา)  

 

 “เคยมอบใกล้ได้กล่ินสุคนธ์ตระหลบ  ละอองอบรสร่ืนช่ืนนาสา 

 ส้ินแผ่นดินส้ินรสสุคนธา   วาสนาเรากส้ิ็นเหมือนกล่ินสุคนธ์” 

 

 สุนทรภู่รําพนัถึงรัชกาลท่ี ๒ ดว้ยความโศกเศร้า วา่เคยเป็นท่ีโปรดปราน แต่เม่ือส้ินรัช

สมยั กต็อ้งตกระกาํลาํบาก 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การกล่าวเชิงเปรียบเทยีบ (อุปมา)  

 

 “ถึงโรงเหล้าเตากลัน่ควนัโขมง  มคัีนโพงผกูสายไว้ปลายเสา 

 โอ้บาปกรรมนํา้นรกเจียวอกเรา  ให้มวัเมาเหมือนหน่ึงบ้าเป็นน่าอาย” 

 

 สุทรภู่สุนทรภู่ไดเ้ปรียบเทียบวา่ เม่ือยามท่ีตนด่ืมเหลา้จนมวัเมานั้น ทาํใหต้นขาดสติ

เหมือนกบัคนบา้วปิริต 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การเล่นคาํ เล่นความ 

 

 “ถึงบางพลคิูดถึงคู่เม่ืออยู่ครอง   เคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลือง 

 ถึงบางพลดัเหมือนพ่ีพลดัมาขดัเคือง   ท้ังพลดัเมืองพลดัสมรมาร้อนรน 

 

พลดั (บางพลดั) – สถานท่ี 

พลดั - พลดัพราก 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การใช้โวหารอตพิจน์  

 

 “ขอเดชะพระพทุธคุณช่วย   แม้นมอดม้วยกลบัชาติวาสนา 

 อายยืุนหม่ืนเท่าเสาศิลา   อยู่ คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง” 

 

 สุนทรภู่กล่าวขอเดชะพระพทุธคุณได้ช่วยให้เกิดในชาติหน้าแล้วมอีายยืุนหม่ืน ๆ ปี 

เหมือนดังเสาศิลาท่ีอยู่ คู่ฟ้าคู่แผ่นดินและขอให้เป็นจริงดังใจอธิษฐาน 



บทวเิคราะห์ : คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
การใช้โวหารเลยีนเสียงธรรมชาต ิ 

 

 "ไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง  พอหยดุยงุฉู่ชุมมารุมกัด 

 เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด  ต้องน่ังปัดแปะไปมิได้นอน“ 

 

 “นาวาเอียงเสียงกกุลกุขึน้ร้อง    มนัดาํล่องนํา้ไปช่างไวเหลือ 

 ไม่เห็นหน้าสานุศิษย์ท่ีชิดเชือ้    เหมือนเนือ้เบือ้บ้าเคอะดูเซอะซะ” 

 



เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
ผ้าแพรดาํร่ํามะเกลือ คืออะไร ? 

 

 “ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดต้ัง   สองฟากฝ่ังกแ็ต่ล้วนสวนพฤกษา 

 โอ้รินรินกล่ินดอกไม้ใกล้คงคา   เหมือนกล่ินผ้าแพรดาํร่ํามะเกลือ” 
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เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
สิบหกองคุลแีหลม คือเท่าไหร่ ? 

  

  “งิว้นรกสิบหกองคุลแีหลม   ดังขวากแซมเสีย้มแซกแตกไสว 

  ใครทาํชู้คู่ท่านคร้ันบรรลยั   กต้็องไปปีนต้นน่าขนพอง” 

 

 ง้ิว อยูใ่นนรกขมุท่ี ๓ สิมพลีนรก (นรกตน้ง้ิวหนาม) สิมพลี หรือ ฉิมพลีนรกเป็นนรก

ป่าตน้ง้ิว แต่ละตน้สูงเทียมเมฆ มีหนามเหลก็ยาว ๑๖ น้ิว  



เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
สาเหตุทีเ่มืองสามโคกช่ือปทุมธานี 

  

 “ถึงสามโคกโศกถวิลถึงป่ินเกล้า   พระพทุธเจ้าหลวงบาํรุงซ่ึงกรุงศรี 

 ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี   ช่ือปทุมธานีเพราะมบีัว” 

 

  



เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
ลมทกัขณิาวฏัคืออะไร 

  

 “มห้ีองถํา้สาํหรับจุดเทียนถวาย  ด้วยพระพายพัดเวยีนอยู่เหียนหัน 

 เป็นลมทักขิณาวฏัน่าอัศจรรย์   แต่ทุกวนันีช้ราหนักหนานัก” 

 

 พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์ไดใ้หค้วามหมายวา่ ลมทกัขิณาวฏั คือ ลมท่ี

พดัเวยีนขวาตามเขม็นาฬิกา เช่ือกนัวา่เป็นสิริมงคล  



เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 
ตรุษสารทคืออะไร 

       “เดือนสิบเอด็เสร็จธุระพระวสา 

  รับกฐินภิญโญโมทนา    ชุลลีาลงเรือเหลืออาลยั 

  ออกจากวดัทัศนาดูอาวาส   เม่ือตรุษสารทพระวสาได้อาศัย 

  สามฤดูอยู่ดีไม่มภัีย    มาจาํไกลอารามเม่ือยามเยน็” 

 

 ตรุษสารท หมายถึงเวลาท่ียาวนานตั้งแต่ตน้ปี ไปจนถึงประมาณปลายปี   

ตรุษ (ตฺรุด) เป็นคาํเรียกเวลาส้ินปีจุลศกัราชทางจนัทรคติตามประเพณีไทย  

สารท (สาด) เป็นเทศกาลทาํบุญในวนัแรม ๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ 



เกร็ดความรู้จากเร่ืองนิราศภูเขาทอง 

 เจดียภู์เขาทองเป็นโบราณสถานเก่าแก่ ตั้งอยูก่ลางทุ่งภูเขาทอง นอกเกาะเมืองจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเจดียย์อ่มุมไม้

สิบสองบนฐานส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ๔ ชั้น กวา้ง ๘๐ เมตร ความสูงจากพ้ืนถึงยอด ๖๔ เมตร 
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ขอบคุณนักเรียนทุกคน 

ที่ตั้งใจฟง ตั้งใจเรียนนะคะ 
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