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กาพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา



ผู้แต่ง
พระสุนทรโวหาร หรอื สุนทรภู่



ประเภทกาพยทั์�ง 3 ชนดิสลับกัน คือ เริ�มต้น
ดว้ยกาพยย์าน ี11 โดยบทแรกเป�นบทไหวค้รู
ต่อจากนั�นก็เป�นการเล่าเรื�องโดยใชคํ้าใน

แม ่ก กา แมก่น แมก่ง แมก่ก แมก่ด แมก่บ
แมก่มและแมเ่กย ตามลําดบั ยกเวน้แมเ่กอว

รูปแบบการประพันธ์

เพราะโบราณ
นาํไปรวมไว้
ในแมเ่กย



      กาพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา มเีนื�อหาเป�นนทิาน
ขนาดสั�น มคีวามยาวเพยีง ๑ เล่มสมุดไทย

      สนุทรภู่ไดแ้ต่งขึ�นขณะจาํพรรษาที�จงัหวดัเพชรบุรี
ราว พ.ศ. ๒๓๖๘  หรอือาจแต่งขึ�นเมื�อครั�งบวชอยูที่�วดั

เทพธดิาราม  ระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๘๒ - ๒๓๘๕

ความเป�นมา



สนุทรภู่แต่งกาพยพ์ระไชยสรุยิาขึ�นเพื�อใชเ้ป�นแบบสอนอ่าน
และเขยีนสะกดคําในมาตราต่างๆโดยผกูใหเ้ป�นเรื�องราว 
เพื�อใหเ้ดก็มคีวามสนกุสนานเพลิดเพลินไปกับการอ่านและ

การเล่าเรยีนศึกษา

ความเป�นมา



ครั�นต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั 
พระยาศรสีนุทรโวหาร (นอ้ย  อาจารยางกรู)

ครั�งเป�นหลวงสารประเสรฐิ เมื�อแต่งหนงัสอืมูลบทบรรพกิจ 
สาํหรบัใชเ้ป�นแบบเรยีนหนงัสอืไทยในโรงเรยีนหลวง 
คงเหน็วา่กาพยเ์รื�องพระไชยสรุยิาเป�นบทกวทีี�ไพเราะ

ทั�งอ่านเขา้ใจง่าย  จงึไดน้าํมารวมไวใ้นหนงัสอืมูลบทบรรพกิจ

ความเป�นมา



พระไชยสุรยิาเป�นกษัตรยิ์ครองเมืองสาวะถี
มีมเหสีชื�อสุมาลี บ้านเมืองมีความอุดสมบูรณ์

ประชาชนอยู่อย่างเป�นสุขจนเมื�อข้าราชบรพิารและ
ผู้มีอํานาจประพฤติมิชอบฉ้อราษฎรบ์ังหลวงข่มเหง

ราษฎรทําให้ราษฎรเดือดรอ้นในที�สุดบ้านเมือง
ถูกน�าท่วม ผู้คนล้มตายและหนีหายจนกลายเป�น

เมืองรา้งส่วนพระไชยสุรยิาและพระมเหสี
พรอ้มด้วยข้าราชบรพิารก็หนีออกจากเมือง

โดยลงเรอืสําเภา 

 

เนื�อเรื�องยอ่



แต่เกิดพายุพัดทําให้เรอืแตกทั�งสองจึงต้อง
ว่ายน�าไปขึ�นฝ�� ง ต้องรอนแรมในป�าพระดาบสที�เข้า
ฌานอยู่ในป�าเห็นว่าพระไชยสุรยิาและพระมเหสี

เป�นคนดีจึงช่วยเหลือและเทศนาสั�งสอน
เมื�อทั�งสองพระองค์ได้ฟ�งธรรม

ก็เกิดความเลื�อมใสศรทัธา
จึงออกบวชและบําเพ็ญธรรม

จนได้ไปเกิด ในสวรรค์

 

เนื�อเรื�องยอ่ (ต่อ)



ลักษณะคําประพนัธ์

แต่งดว้ยคําประพนัธป์ระเภทกาพย ์ ไดแ้ก่
กาพยย์าน ี๑๑
กาพยฉ์บงั ๑๖

กาพยส์รุางคนางค์ ๒๘





คือใชเ้ป�นสื�อในการสอนมาตราตัวสะกด ผูที้�ใชก้าพยพ์ระไชยสรุยิา
เป�นแบบเรยีนจะสามารถอ่านและเขยีนภาษาไทยไดอ้ยา่งถกูต้องและ
สามารถใชท้บทวนความรูท้างการใชภ้าษาได้

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา

คณุค่าดา้นเนื�อหา
ใหค้วามรูต้ามจุดประสงค์ของผูแ้ต่ง



สนุทรภู่เกิดหลังการสรา้งกรงุรตันโกสนิทรเ์พยีง ๓ ป� 
ไดร้บัรูเ้หตกุารณต์อนเสยีกรงุจากผูใ้หญที่�เคยพบสภาพทั�งก่อนเสยีกรงุ 
ขณะเสยีกรงุ การกอบกู้บา้นเมอืงและสรา้งบา้นแปลงเมอืง จงึสอดแทรก
สภาพสงัคมไทยก่อนเสยีกรงุ โดยสรา้งตัวละครในเรื�องวา่ขา้ราชบรพิาร 
เสนาบดไีมใ่สใ่จบา้นเมอืง ฉ้อราษฎรบ์งัหลวง  คดโกง  ไมยุ่ติธรรม 
หมกหมุน่อยูกั่บความสนกุสนานเพลิดเพลิน  มวัเมาในกาม เหมอืนสภาพ
คนไทยก่อนเสยีกรงุ ดงันี�

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา

สะท้อนสภาพสงัคมไทย



อยูม่าหมูข่า้เฝ�า              ก็หาเยาวนารี
ที�หนา้ตาดดี ี                           ทํามโหรทีี�เคหา
         คํ�าเชา้เฝ�าสซีอ                เขา้แต่หอล่อกามา
หาไดใ้หภ้รยิา                           โลโภพาใหบ้า้ใจ
        ไมจ่าํคําพระเจา้                เหไปเขา้ภาษาไสย
ถือดมีขีา้ไท                             ฉ้อแต่ไพรใ่สข่ื�อคา

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา



นอกจากนี�ในการตัดสนิคดคีวามต่าง ๆ  ตลุาการก็ไมม่ี
ความยุติธรรม ใครติดสนิบนก็พลิกคดจีากที�แพใ้หช้นะ คบชั�วไดด้ ี
คนดถีกูกดขี�ขม่เหง ซึ�งสภาพสงัคมไทยก่อนเสยีกรงุศรอียุธยาแตก
คงเป�นเชน่นี� จนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงทนไมไ่ดแ้ละ

คงทรงเหน็สดุกําลังที�จะรกัษากรงุไวไ้ด ้จงึต้องหาสมคัรพรรคพวก
หนไีปตั�งหลักที�จนัทบุร ีสภาพบา้นเมอืงของกรงุสาวตัถีจะล่มจม

ดงันี�

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา



คดทีี�มคีู่                  อไก่หมูเจา้สภุา
ใครเอาขา้วปลามา              ใหส้ภุาก็วา่ดี
ที�แพแ้ก้ชนะ                      ไมถื่อพระประเวณี
ขี�ฉ้อก็ไดด้ ี                        ไล่ดา่ตีมอีาญา
ที�ซื�อถือพระเจา้                   วา่โง่เง่าเต่าปูปลา 
ผูเ้ฒา่เหล่าเมธา                  วา่ใบบ้า้สาระยาํ

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา



กาพยเ์รื�องพระไชยสรุยิาแสดงใหเ้หน็ความเชื�อของผูค้น
ในสมยันั�นวา่นบัถือไสบศาสตรม์ากกวา่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจนมคีวามประพฤติในทางที�ผดิ

แสดงความคิด  ความเชื�อ และค่านยิมของคนในสงัคม

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา

ความเชื�อเรื�องไสยสาสตร์



คู่สามภีรรยายามตกทกุขไ์ดย้ากต้องไมท่อดทิ�งกัน 
ภรรยาต้องใหค้วามเคารพและปรนนบิติัสามทัี�งยามทกุข์
และยามสขุ

แสดงความคิด  ความเชื�อ และค่านยิมของคนในสงัคม

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา

แสดงค่านยิมของครอบครวั



การแสดงความเคารพในพระรตันตรยั  พอ่แม ่
ครบูาอาจารย ์ และสิ�งศักดิ�สทิธิ�

"สะธุสะจะขอไหว ้          พระศรไีตรสรณา
 พอ่แมแ่ลครบูา                    เทวดาในราศี"

แสดงความคิด  ความเชื�อ และค่านยิมของคนในสงัคม

บทวเิคราะหก์าพยเ์รื�องพระไชยสรุยิา

แสดงความเคารพในสิ�งที�ควรเคารพ



การอ่านเป�นทักษะสาํคัญที�ทําใหทั้กษะอื�น ๆ สามารถสื�อสาร
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ขอ้คิด
การเป�นผูน้าํที�ดีควรมวีจิารณญาณใครค่รวญ ไมห่ลงเชื�อใครง่าย ๆ

ขา้ราชบรพิารหรอืผูม้อํีานาจควรจะต้องมคีณุธรรม จรยิธรรม
บา้นเมอืงจะมคีวามสขุ มกีารพฒันา ทกุคนต้องมคีวามสามคัคีรว่มมอืกัน

กิเลส ความโลภ เป�นบอ่เกิดแหง่ความหายนะ

นทิานเป�นแนวทางหนึ�งที�นาํมาใชใ้นการปลกูฝ�งคณุธรรม



บรรยายใหเ้หน็ภาพชดัเจน  เชน่ 
การเริ�มต้นเรื�องดว้ยเนื�อความสั�น ๆ วา่มเีมอืง ๆ หนึ�ง
มพีระราชาและมเหส ีรวมทั�งขา้ราชการและประชาชน

ซึ�งทํามาหาเลี�ยงชพีและมคีวามเป�นอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ ์
นอกจากนี�ยงัมพีอ่ค้าเดนิทางมาค้าขายจากต่างแดนทกุคนใน

เมอืงล้วนอยูร่ว่มกันอยา่งเป�นสขุ

คณุค่าดา้นวรรณศิลป�



การพรรณนาบรรยากาศและธรรมชาติแวดล้อม
ที�มคีวามสวยงามในยามคํ�าคืน 

ทําใหน้กึถึงภาพของดวงจนัทรที์�ลอยเดน่อยูบ่นท้องฟ�า
ที�ปลอดโปรง่และเต็มไปดว้ยดวงดาวจาํนวนมาก

ธรรมชาติมแีต่ความสดชื�นและชุม่ชื�น  มสีายลมอ่อน ๆ
พดักลิ�นหอมของเกสรดอกไมก้ระจายไปทั�ว

ใชถ้้อยคําใหเ้กิดจนิตนาการ



การเปรยีบเทียบสิ�งหนึ�งเหมอืนกับอีกสิ�งหนึ�ง  ทําใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน
เชน่        กลางไพรไก่ขนับรรเลง          ฟ�งเสยีงเพยีงเพลง
        ซอเจง้จาํเรยีงเวยีงวงั                            

              ยูงทองรอ้งกะโต้งโหง่ดงั      เพยีงฆอ้งกลองระฆงั
 แตรสงัขกั์งสดาลขานเสยีง

การใชค้วามเปรยีบวา่สิ�งหนึ�งเหมอืนกับสิ�งหนึ�ง



คือ การนาํเสยีงที�ไดย้นิมาบรรยายซึ�งจะทําใหเ้กิดมโนภาพ
เหมอืนไดย้นิเสยีงนั�นจรงิ ๆ  เชน่ เสยีง “กะโต้งโหง่” ของนกยูง
ที�ดงักังวานคล้ายเสยีงของเครื�องดนตรไีทยหลายชนดิผสมกัน   

หรอืเสยีง “ป�องเป�ง” ของนกค้อนทอง ที�มคีวามไพเราะจบัใจ
คล้ายเสยีงเพลง เป�นต้น

การเลียนเสยีงธรรมชาติ



คือ  การมเีสยีงสมัผสัในทกุวรรค ทั�งสมัผสัสระและสมัผสัอักษร 
เชน่       ขึ�นกงจงจาํสาํคัญ                 ทั�งกนปนกัน 

        ราํพนัมิ�งไมใ้นดง 

            ไกรกรา่งยางยูงสงูระหง         ตะลิงปลิงปรงิประยงค์
คันทรงสง่กลิ�นฝ�� นฝาง 

            มะมว่งพลวงพลองชอ้งนาง    หล่นเกลื�อนเถื�อนทาง
กินพลางเดนิพลางหวา่งเนนิ

การเล่นเสยีง



         ขุนนาง / ต่างลกุวิ�ง          ท่านผูห้ญงิ / วิ�งยุดหลัง
พลัวนั / ดนัตึงตัง                     พลั�งพลัดตก / หกคะเมน
          พระสงฆ ์/ ลงจากกฏิุ�       วิ�งอุตลดุ / ฉดุมอืเณร
หลวงช ี/ หนหีลวงเณร              ลงโคลนเลน / เผน่ผาดโผน
          พวกวดั / พลัดเขา้บา้น     ล้านต่อล้าน / ซาดเซโดน
ต้นไม ้/ ไกวเอนโอน                   ลิงค่างโจน / โผนหกหนั

ใชลี้ลา จงัหวะในการอ่านไดส้นกุและเกิดอารมณต์ามเนื�อเรื�อง



จบเรื� องกาพย์พระไชยสุริยา


