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ที�มาของเรื�อง



ที�มาของเรื�อง

       คําว่า elegy (บทรอ้ยกรองทาํสรด ) แตเ่ดมิเป�นโคลงไวอ้าลยัหรอื
คร�าครวญถงึบคุคลใดบุคคลหนึ�งที�จากไปไมม่วีนักลบั แต ่elegy ของ
ทอมสั เกรย ์เป�นการราํพึงถึงความตายของมนษุยซึ์�งแสดงสัจธรรม
ของชีวติ ทอมสั เกรย ์เกดิแรงบนัดาลใจในการแตง่บทกวนีี�หลงัจาก
ที�เขาได้สูญเสียญาตทิี�ใกลช้ดิเเละเพื�อนรกัในเวลาใกลเ้คียงกนั นับวา่
เป�นเรื�องที�มชีื�อเสียงมากขององักฤษ
 



          ทอมสั เกรย ์เป�นกวี
ชาวองักฤษประมาณศตวรรษที� ๑๘
เขาไดเ้ขยีนบทกวนีี�ขึ�นที�สสุานแห่ง
หนึ�งในเมืองสโตกโปจส์ (Stoke
Poges) ในมณฑลบกักิงแฮมเชอร์
(Buckinghamshire)

ที�มาของเรื�อง



          พระยาอปุกติศิลปสารนําคําประพันธนี์�มาประยกุตใ์ห้เขา้
กบัความเป�นไทย เชน่ เปลี�ยนตน้ไอว ี(Ivy) เป�นเถาวลัย ์เปลี�ยน
แมลงบเีทลิ (Beetle) เป�นจิ�งหรดีเรไร เปลี�ยนชื�อจอห์น แฮมพ์เดน็
(John Hampden) เป�นชาวบา้นบางระจนัเปลี�ยนจอห์น มลิตนั
(John Milton) กวเีอกขององักฤษเป�นศรปีราชญ์

ที�มาของเรื�อง



       ในเวลาใกลค้�า มชีายคนนึงเขา้ไปนั�งอยูใ่นวัดชนบทแห่งหนึ�ง ซึ�งมี
ความสงบเงยีบ เมื�อไดยิ้นเสียงระฆงัดังบอกเวลาใกลค้�า เขาจงึมองดไูป
รอบ ๆ เห็นชาวนาจงูฝูงววัควายเดนิทางกลับบา้น ครั�นสิ�นแสงตะวนัแลว้
เขาก็ได้ยนิเสียงหรดีหริ�งเรไรรอ้ง และเสียงเกราะในคอกสัตว ์นกแสกที�
จับอยูบ่นหอระฆงัก็ส่งเสียงรอ้ง บรเิวณโคนตน้โพธิ� ตน้ไทร ซึ�งบรเิวณ
นั�นมีหลมุศพอยูม่ากมาย ความเงยีบสงบและความวเิวกชว่ยทาํให้เขารูถึ้ง
สัจธรรมแห่งชวิีตขอ้ที�วา่ ผูด้ ีมจีน นาย ไพร ่นักรบ กษัตรยิ ์ตา่งกม็จีดุจบ
เหมอืนกนัทั�งหมด คือ ความตาย

เนื�อเรื�องยอ่



เนื�อเรื�อง
กลอนดอกสร้อยราํพึงในป�าช้า



       วังเอย๋วงัเวง                       หงา่งเหงง่! ย�าค�าระฆงัขาน
ฝูงวัวควายผา้ยลาทวิากาล           ค่อยค่อยผา่นทอ้งทุง่มุง่ถิ�นตน
ชาวนาเหนื�อยออ่นตา่งจรกลับ     ตะวนัลับอบัแสงทกุแห่งหน
ทิ�งทุง่ให้มดืมวัทั�วมณฑล            และทิ�งตนตเูปลี�ยวอยูเ่ดียวเอย

ถอดคําประพันธ์
        เสียงระฆงัดงัหงา่งเหงง่ ในเวลาใกลค้�าทาํให้เกดิความวงัเวง
ฝงูววัควายก็เคลื�อนจากทอ้งทุง่เพื�อกลบัถิ�นของมนั ฝ�ายชาวนาที�
เหนื�อยออ่นจากการทํางานกก็ลบัที�อยูข่องตน ตะวนัลบัขอบฟ�าไมม่ี
แสงสวา่ง ทาํให้ทอ้งทุง่มืดมิดและทิ�งให้ขา้พเจา้อยูเ่พียงผูเ้ดยีว 

บทประพันธ์



       ยามเอย๋ยามนี�                                ปถพีมืดมวัทั�วสถาน
อากาศเยน็เยอืกหนาวคราววกิาล           สงดัปานป�าใหญไ่รสํ้าเนียง
มก็ีแตเ่สียงจงัหรดีกระกรดีกริ�ง!            เรไรหริ�ง! รอ้งขรมระงมเสียง
คอกควายววัรวัเกราะเปาะแปะ! เพียง      รูว้า่เสียงเกราะแว่วแผว่แผว่เอย

ถอดคําประพันธ์
        ในเวลานี�ทั�วแผน่ดินมดืมดิ อากาศหนาวเยน็ เพราะเป�นเวลากลางคืน ป�า
ใหญ่แห่งนี� เงยีบสงดั มแีตเ่สียงจิ�งหรดีเรไรรอ้งระงม และกไ็ดย้นิเสียงเกราะรวั
จากคอกววัควาย ดังแวว่มาแตไ่กล

บทประพันธ์



       นกเอย๋นกแสก                        จับจอ้งรอ้งแจก๊เพียงแถกขวญั
อยูบ่นยอดหอระฆงับงัแสงจนัทร ์     มเีถาวลัยรุ์งรงัถึงหลังคา
เหมอืนมนัฟ�องดวงจนัทรใ์ห้ผนัดู      คนมาสู่ซอ่งพักมนัรกัษา
ถือเป�นที�รโหฐานนมนานมา             ให้เสื�อมผาสกุสันตข์องมนัเอย

ถอดคําประพันธ์
        เสียงนกแสกรอ้งขึ�นมาทาํให้ขา้พเจา้เสียขวญั นกแสกมนัจบัอยูบ่นหอระฆงัที�บงั
แสงจนัทรแ์ละมเีถาวลัย์รุงรงัพันถึงหลงัคา เหมอืนกบัมนัจะฟ�องให้ดวงจนัทรหั์นมาดู
คนที�มาอยูใ่นที�ที�มนัรกัษาไว ้(ป�าชา้) ซึ�งถอืเป�นที�เฉพาะส่วนตวัของมนัมานาน ทาํให้มนัไมม่ี
ความสขุ

บทประพันธ์



       ตน้เอย๋ตน้ไทร                    สงูใหญร่ากยอ้ยห้อยระยา้
และตน้โพธิ�พุ่มแจแ้ผฉ่ายา           มเีนินหญ้าใต้ตน้เกลื�อนกลน่ไป
ล้วนรา่งคนในเขตประเทศนี�         ดษุณีนอนราย ณ ภายใต้
แห่งหลมุลกึลานสลดระทดใจ      เรายิ�งใกลห้ลมุนั�นทกุวนัเอย

ถอดคําประพันธ์
        มตีน้ไทรสงูใหญร่ากยอ้ยห้อยระย้า และตน้โพธิ�ที�เป�นพุ่มแผร่ม่เงาออกไปโดยรอบ
ที�ใตต้น้ไมม้เีนินหญา้ซึ�งเป�นที�ฝ�งศพของคนในเขตนั�น ศพที�นอนนิ�งอยูใ่นหลมุลกึดแูลว้
รูสึ้กสลดใจ และตวัข้าพเจา้เองกใ็กลจ้ะไดน้อนอยูใ่นหลมุนั�นเชน่กนั

บทประพันธ์



      หมดเอย๋หมดห่วง                        หมดดวงวญิญาณลาญสลาย
ถึงลมเชา้ชวยชื�นรื�นสบาย                   เตอืนนกแอน่ลมผายแผดสําเนียง
อยูต่ามโรงมงุฟางข้างขา้งนั�น              ทั�งไกข่นัแขง่ดุเหว่าระเรา้เสียง
โอเ้หมอืนปลกุรา่งกายนอนรายเรยีง   พ้นสําเนียงที�จะปลกุให้ลกุเอย

ถอดคําประพันธ์
       หมดห่วง เนื�องจากดวงวญิญาณไดแ้ตกสลายไปแลว้ ถงึแม้วา่ลมยามเชา้จะพัดให้
สดชื�น เตอืนนกนางแอ่นให้เคลื�อนออกจากรงัและส่งเสียงรอ้งไปตามโรงนา ไกก่ข็นั
แข่งกบันกดเุหว่า เหมอืนจะชว่ยปลกุรา่งของผูท้ี�นอนเรยีงรายในหลมุฝ�งศพให้ตื�นขึ�น
แตพ่วกเขาเหลา่นั�นกไ็มไ่ดย้นิ

บทประพันธ์



      ทอดเอย๋ทอดทิ�ง                      ยามหนาวผงิไฟลอ้มอยูพ่รอ้มหน้า
ทิ�งเพื�อนยากแมเ่หยา้หาขา้วปลา      ทกุเวลาเชา้เยน็เป�นนิรนัดร์
ทิ�งทั�งหนนู้อยน้อยรอ่ยรอ่ยรบั        เห็นพ่อกลบัปลื�มเปรมเกษมสันต์
เขา้กอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ      สารพันทอดทิ�งทกุสิ�งเอย

ถอดคําประพันธ์
       ยามหนาวเคยนั�งผงิไฟอยูพ่รอ้มหน้า แตต่อ้งมาทิ�งเพื�อนทิ�งแม่เรอืนที�คอยหุงหา
อาหารให้รบัประทานเชา้เยน็ ทิ�งลกูน้อยที�เมื�อเห็นหน้าพ่อกลบัมากด็ใีจกอดคอฉอเลาะ
ดว้ยเสียงที�น่าฟ�ง แตแ่ลว้กต็อ้งทอดทิ�งสิ�งเหลา่นี� ไป

บทประพันธ์



      กองเอย๋กองขา้ว                              กองสงูราวโรงนายิ�งน่าใคร่
เกดิเพราะการเก็บเกี�ยวด้วยเคียวใคร       ใครเลา่ไถคราดพื�นฟ�� นแผน่ดนิ
เชา้ก็ขบัโคกระบอืถอืคันไถ                     สําราญใจตามเขตประเทศถิ�น
ยดึหางยามยกัไปตามใจจนิต์                  หางยามผนิตามใจเพราะใครเอย

ถอดคําประพันธ์
       เห็นกองขา้วสงูราวโรงนาชา่งน่ายนิด ีกองข้าวนี� เกดิจากการเกบ็เกี�ยวจากเคียว
ของใครหรอืใครเป�นคนไถคราดพลกิฟ�� นแผน่ดนินี�  เชา้กต็อ้นววัควายและถอืคันไถออก
ไปยงัทอ้งนาอยา่งสําราญใจ จบัหางไถไถไปในทศิทางตา่ง ๆ ตามใจตน

บทประพันธ์



      ตวัเอย๋ตวัทะยาน                   อย่าบนัดาลดลใจให้ใฝ�ฝ�น
ดูถกูกจิชาวนาสารพัน                 และความครอบครองกนัอนัชื�นบาน
เขาเป�นสขุเรยีบเรยีบเงยีบสงดั     มปีวฒัน์เป�นไปไม่วิตถาร
ขออยา่ไดเ้ยย้เยาะพดูเราะราน      ดหูมิ�นการเป�นอยูเ่พื�อนตเูอย

ถอดคําประพันธ์
       ความทะเยอทะยาน ขออยา่บนัดาลใจให้ดูถูกชาวนาและครอบครวัที�อยูอ่ยา่งมี
ความสขุของเขา เพราะชาวนาตา่งเป�นอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ย มีความเป�นไปอยา่งปกต ิขอ
อยา่งไดพ้ดูจาเยาะเยย้ดหูมิ�นการเป�นอยูข่องเขา

บทประพันธ์



      สกลุเอย๋สกลุสูง                      ชกัจงูจิตฟชูศัูกดิ�ศรี
อํานาจนําความสงา่อา่อินทรยี ์         ความงามนําให้มีไมตรกีนั
ความร�ารวยอวยสขุให้ทกุอย่าง         เหล่านี�ตา่งรอตายทาํลายขนัธ์
วถีิแห่งเกยีรตยิศทั�งหมดนั�น            แตล้่วนผนัมาประจบหลมุศพเอย

ถอดคําประพันธ์
       คนมชีาตติระกลูสงู ทาํให้จติใจพองโตขึ�นคิดวา่ตนมีศักดิ�ศรเีหนือผูอ้ื�น คนมี
อํานาจนําความสงา่งามมาให้ชวีติ คนมีหน้าตางดงามทาํให้คนอื�นรกัใคร ่คนมฐีานะ
ร�ารวยยอ่มหาความสุขไดท้กุอย่าง แตท่กุคนตา่งกร็อความตายเชน่เดยีวกนั วถิแีห่ง
เกยีรตยิศทั�งหมดลว้นมารวมกนัที�หลมุฝ�งศพ

บทประพันธ์



      ตวัเอย๋ตวัหยิ�ง                             เจ้าอย่าชงิตซิากว่ายากไร้
เห็นจมดนิน่าสลดระทดใจ                 ที�ระลกึสิ�งไรกไ็ม่มี
ไม่เหมอืนอยา่งบางศพญาติตบแตง่     เครื�องแสดงเกียรตยิศเลิศประเสรฐิศรี
สรา้งสานการบญุหนนุพลี                 เป�นอนสุาวรยีส์งา่เอย

ถอดคําประพันธ์
      ผูท้ี�เยอ่หยิ�งทั�งหลาย อยา่ไดตํ้าหนิซากศพผูย้ากไร ้แม้ศพเหลา่นี�จะนอนจมดนิ
น่าสลดใจและที�ไมส่ามารถระลกึถึงสิ�งใดไดเ้ลยกต็าม ไม่เหมือนอยา่งบางศพที�ญาติ
ตบแตง่ดว้ยเครื�องแสดงเกยีรตยิศอยา่งดี โดยการสรา้งอนสุาวรยีอ์นัสงา่งามเพื�อ
เคารพบชูา

บทประพันธ์



      ที�เอย๋ที�ระลกึ                             ถงึอธกึงามลบในภพพื�น
ก็ไมช่วนชพีที�ดบัให้กลับคืน              เสียงชมชื�นเชดิชคุูณผูต้าย
เสียงประกาศเกยีรตเิอกิเกรกิลั�น      จะกระเทอืนถงึกรรณนั�นอยา่หมาย
ล้วนเป�นคุณแกผู่ย้งัไมว่างวาย          ชเูกยีรตญิาตไิปภายภาคหน้าเอย

ถอดคําประพันธ์
     ที�ระลกึที�สรา้งขึ�นถงึแม้จะงามเพียงใดกไ็มส่ามารถทาํให้ผูต้ายฟ�� นขึ�นมาได ้เสียง
ชื�นชมเชดิชูในคุณงามความดขีองผูต้าย ผูต้ายกไ็มส่ามารถรบัรูไ้ด ้ทกุอยา่งลว้นเป�น
คุณแกญ่าตทิี�ยงัมชีวีติอยู่

บทประพันธ์



      รา่งเอย๋รา่งกาย                     ยามตายจมพื�นดาษดื�นหลาม
อยา่ดูถูกถิ�นนี� ว่าที�ทราม               อาจขึ�นชื�อลอืนามในกอ่นไกล
อาจจะเป�นเจดียม์พีระศพ             แห่งจอมภพจกัรพรรดกิษัตรยิใ์หญ่
ประเสรฐิดว้ยสัตตรตัน์จรสัชยั      ณ สมยักอ่นกาลบรุาณเอย

ถอดคําประพันธ์
     รา่งกายของคนตายจมอยูใ่ตพื้�นดนิมากมาย ขออย่าไดด้ถูกูถิ�นที�นี� วา่ไม่ด ีเพราะ
อาจจะเป�นสถานที�มชีื�อเสียงมากอ่น อาจเป�นเจดีย์ หรอืที�ฝ�งศพของพระมหากษัตรยิ์
ผูย้ิ�งใหญอ่นัประกอบด้วยแกว้ ๗ ประการในสมัยโบราณกไ็ด้

บทประพันธ์



      ความเอย๋ความรู ้                 เป�นเครื�องชชูี�ทางสวา่งไสว
หมดโอกาสที�จะชี�ตอ่นี� ไป            ละห่วงใยอยากรูล้งสู่ดนิ
อนัความยากหากให้ไรศึ้กษา      ย่นป�ญญาความรูอ้ยูแ่ค่ถิ�น
หมดทกุขข์ลกุแต่กิจคิดหากิน     กระแสวญิญาณงนัเพียงนั�นเอย

ถอดคําประพันธ์
     ความรูเ้ป�นเครื�องชี�ทางไปสู่ความกา้วหน้า แตต่อนนี�หมดโอกาสแลว้ จําตอ้งละ
ความห่วงใยทั�งหมดไปสู่ความตาย ความยากจนทาํให้ไม่ไดร้บัการศึกษา ไดร้บัความรู้
อยูเ่ฉพาะในทอ้งถิ�นของตน และขณะนี�กห็มดทกุขเ์กี�ยวกบัการทาํมาหากนิเพราะ
วญิญาณนั�นคงหยดุอยูเ่พียงเทา่นี�

บทประพันธ์



      ซากเอย๋ซากศพ                      อาจเป�นซากนักรบผูก้ลา้หาญ
เชน่ชาวบ้านบางระจนัขนัราํบาญ     กบัหมูม่า่นมาประทษุอยธุยา
ไมเ่ชน่นั�นทา่นกวเีชน่ศรปีราชญ์     นอนอนาถเลห์่ใบไ้รภ้าษา
หรอืผูกู้บ้า้นเมอืงเรอืงป�ญญา         อาจจะมานอนจมถมดนิเอย

ถอดคําประพันธ์
    ซากศพทั�งหลายเหลา่นี�  อาจเป�นซากศพของนักรบผูก้ลา้หาญ เชน่ ชาวบา้น
บางระจนัที�สู้รบกบักองทพัพมา่ที�มาโจมตกีรุงศรอียธุยา หรอืศพกวศีรปีราชญ์
ที�นอนนิ�งไมพ่ดูจา หรอืศพผูท้ี�กูบ้า้นเมือง หรอืผูม้ปี�ญญาอื�น ๆ ซึ�งอาจนอนถมจม
ดนิอยู่

บทประพันธ์



      มกัเอย๋มกัใหญ ่                          กน่แตใ่ฝ�ฝ�นฟุ�งตามมุ่งหมาย
อําพรางความจรงิใจไมแ่พรง่พราย      ไมค่วรอายกต็อ้งอายหมายป�ดบงั
มุง่แต่โปรยเครื�องปรุงจรุงกลิ�น          คือความฟมูฟายสินลิ�นโอหัง
ลงในเพลงิเกยีรตศัิกดิ�ประจกัษ์ดัง     เปลวเพลงิปลั�งหอมกลบตลบเอย

ถอดคําประพันธ์
    พวกมกัใหญใ่ฝ�สูงจะทาํในสิ�งที�ตนมุง่หมายไวแ้ละป�ดบงัความจรงิบางอยา่งไวไ้ม่
เป�ดเผย สิ�งที�ไมค่วรอายกอ็าย แสดงให้เห็นวา่ภายนอกดดู ีใชจ่้ายฟุ�มเฟ�อยเกนิฐานะ
พูดจาอวดดเีพื�อแสดงความมีเกยีรตขิองตนให้ผูอ้ื�นเห็น อนัเป�นการปกป�ดความจรงิ
ที�ไมด่งีามของตนไว้

บทประพันธ์



      ห่างเอย๋ห่างไกล                     ห่างจากพวกมกัใหญฝ่�กใฝ�หา
แต่สิ�งซึ�งเหลวไหลใส่อาตมา           ความมกัน้อยชาวนาไมน้่อมไป
เพื�อนรกัษาความสราญฐานวเิวก    รม่เชื�อเฉกหุบเขาลําเนาไศล
สันโดษดับฟุ�งซา่นทะยานใจ          ตามวสัิยชาวนาเยน็กว่าเอย

ถอดคําประพันธ์
    ขอให้อยูห่่างพวกมกัใหญใ่ฝ�สงู ซึ�งทาํแตสิ่�งเหลวไหลใส่ตวัเองโดยไม่ดคูวามมกั
น้อยของชาวนาเป�นตวัอยา่ง ดงันั�นเพื�อรกัษาความสบายใจและความวเิวกรม่เยน็
เหมือนอยูใ่นป�าเขา ควรถอืสันโดษไมฟุ่�งซา่นทะเยอทะยาน ตามแบบของชาวนาจะ
ทาํให้จติใจเยอืกเยน็

บทประพันธ์



      ศพเอย๋ศพไพร ่                   ไมม่ใีครขึ�นชื�อระบอืขาน
ไมเ่กรงใครนินทาวา่ประจาน       ไมม่กีารจารกึบนัทกึคุณ
ถึงบางทมีบีา้งเป�นอยา่งเลิศ        กไ็มฉ่ดูฉาดเชดิประเสรฐิสุนทร์
พอเตอืนใจได้บ้างในทางบญุ       เป�นเครื�องหนนุนําเหตสัุงเวชเอย

ถอดคําประพันธ์
    ศพของบคุคลธรรมดาที�ไมมี่ใครรูจ้กัไม่ใครยกยอ่ง ไม่ตอ้งกลวัวา่ใครจะนินทา 
ไม่ไดม้กีารจารกึสิ�งใดไว ้แมบ้างครั�งจะมกีารยกยอ่งในคุณงามความดบีา้ง แตก่ไ็ม่
เตม็ที� ทาํพอเป�นเครื�องเตอืนใจในการทาํความดหีรอืเพื�อเป�นเครื�องหนนุเพื�อให้เกดิ
ความรูสึ้กเศรา้สลดหดหู่ตอ่ผูท้ี�ตายไปเทา่นั�น

บทประพันธ์



      ศพเอย๋ศพสงู                        เป�นเครื�องจงูจติให้เลื�อมใสศานต์
จารกึคําสํานวนชวนสักการ          ผดิกับฐานชาวนาคนสามญั
ซึ�งอยา่งดกีม็กีวีเถื�อน                  จากรกึชื�อป�เดือนวนัดบัขนัธ์
อุทศิสิ�งซึ�งสรา้งตามทางธรรม ์     ของผูนั้�นผูนี้�แก่ผเีอย

ถอดคําประพันธ์
   ศพบางศพมคํีาจารกึที�จงูใจให้เลื�อมใสและสักการะ ตา่งจากชาวนาหรอืคนธรรมดา
ซึ�งจารกึเพียงชื�อวนัเดือนป�ที�ตายไป เพื�อจะไดมี้ชื�อเรยีกในการอุทศิส่วนกศุลให้คนตาย
ที�ชื�อนั�นชื�อนี�

บทประพันธ์



      ห่วงเอย๋ห่วงอะไร                ไมย่ิ�งใหญเ่ทา่ห่วงดวงชวีติ
แมค้นลืมสิ�งใดไดส้นิท              กย็งัคิดขึ�นไดเ้มื�อใกล้ตาย
ใครจะยอมละทิ�งซึ�งสิ�งสขุ          เคยเป�นทกุขห่์วงใยเสียได้งา่ย
ใครจะยอมละแดนแสนสบาย     โดยไมช่ายตาใฝ�อาลยัเอย

ถอดคําประพันธ์
   ห่วงอะไรกไ็มเ่ทา่ห่วงชวีติของตนเอง แมจ้ะลมืที�ใดไปหมดแตเ่มื�อใกลต้าย
กย็งัคิดถงึชวีติของตนเอง ใครจะยอมละทิ�งความสขุความสบายไปโดยไม่อาลยัใยดี

บทประพันธ์



      ดวงเอย๋ดวงจติ                              ลมืสนิทกจิการงานทั�งหลาย
ยอ่มละชพีเคยสขุสนกุสบาย                  เคยเสียดายเคยวิตกเคยปกครอง
ละทิ�งถิ�นที�สําราญเบิกบานจติ               ซึ�งเคยคิดใฝ�เฝ�าเป�นเจา้ของ
หมดวิตกหมดเสียดายหมดหมายปอง     ไมผ่นิหลงัเหลยีวมองด้วยซ�าเอย

ถอดคําประพันธ์
   ขอให้ดวงจติจงลมืกจิการงานทั�งหลาย ที�เคยสขุสนกุสบาย เคยเสียดาย เคยวติก
และเคยปกครอง ละทิ�งถิ�นที�เคยให้ความสขุซึ�งเคยคิดเป�นเจ้าของ ขอให้หมด วติก
หมดเสียดาย หมดความปรารถนา โดยไมหั่นหลงัเหลยีวมองมันอกี

บทประพันธ์



คุณค่าของเรื�อง
กลอนดอกสร้อยราํพึงในป�าช้า



      เมื�ออา่นกลอนดอกสรอ้ยราํพึงในป�าชา้จะให้ความรูสึ้กและอารมณ์อยา่ง
ชัดเจน คือ อารมณ์สะเทอืนใจเกี�ยวกับชวีติ ดวามตาย ความเหงา วงัเวงใจ
สังเวชใจ ยิ�งทาํให้เกิดความรูสึ้กอา้งวา้ง วา้เหว ่สะเทอืนใจมากขึ�น  โดยเฉพาะ
กลอนดอกสรอ้ยบทแรกวา่
          วงัเอย๋วงัเวง                        หงา่งเหงง่! ย�าค�าระฆงัขาน
ฝูงวัวควายผา้ยลาทวิากาล               ค่อยค่อยผา่นทอ้งทุง่มุง่ถิ�นตน
ชาวนาเหนื�อยออ่นตา่งจรกลับ         ตะวนัลบัอบัแสงทกุแห่งหน
ทิ�งทุง่ให้มดืมวัทั�วมณฑล                 และทิ�งตนตเูปลี�ยวอยูเ่ดียวเอย

คุณค่าดา้นเนื�อหา



      
           กลอนดอกกสรอ้ยบทนี�ให้อารมณ์สะเทอืนใจ กลา่วถึงยามใกลค้�า
ได้ยนิเสียงระฆงัดังเห็นชาวนาต้อนววัควายไปพรอ้มกบัเวลาใกลมื้ด ตนอยู่
เดยีวดายดว้ยความวงัเวงและเปล่าเปลี�ยวใจยังสะทอ้นความเงยีบเหงา วงัเวง
จนทําให้เกดิอารมณ์สะเทือนใจอกีดว้ย ดงัคําประพันธว์า่
            นกเอย๋นกแสก                    จับจอ้งรอ้งแจก๊เพียงแถกขวัญ
อยูบ่นยอดหอระฆงับงัแสงจนัทร ์      มเีถาวลัยรุ์งรงัถึงหลงัคา
เหมือนมนัฟ�องดวงจนัทรใ์ห้ผนัดู       คนมาสู่ชอ่งพักมันรกัษา                          
ถือเป�นที�รโหฐานนมนานมา              ให้เสื�อมผาสกุสันตข์องมันเอย

คุณค่าดา้นเนื�อหา



      

           กลอนดอกสรอ้ยราํพึงในป�าชา้แสดงสัจธรรมของชีวติ คือ ความไม่
เที�ยงแทแ้น่นอน ทกุคนไมส่ามารถหลกีเลี�ยงความตายได ้การดําเนินชวีติจงึ
ควรรูจ้กัปลอ่ยวาง ไมค่วรยึดติดกับสิ�งใด ๆ ซึ�งเป�นคตธิรรมอนัทรงคุณค่า
แก่การดําเนินชวีติ ดังคําประพันธว์า่
            ดวงเอย๋ดวงจติ                     ลมืสนิทกจิการงานทั�งหลาย
ย่อมละชพีเคยสขุสนกุสบาย               เคยเสียดายเคยวิตกเคยปกครอง
ละถิ�นที�สําราญเบิกบานจติ                 ซึ�งเคยคิดใฝ�เฝ�าเป�นเจา้ของ
หมดวิตกหมดเสียดายหมดหมายปอง  ไมผ่นิหลงัเหลยีวมองด้วยซ�าเอย

คุณค่าดา้นแนวคิด



      

          การใช้คําเลยีนเสียงธรรมชาต ิเชน่
               ยามเอย๋ยามนี�                       ปถพีมดีมวัทั�วสถาน
อากาศเย็นเยอืกหนาวคราววกิาล          สงดัปานป�าใหญไ่รสํ้าเนียง
มกีแ็ตจ่งัหรดีกระกรดีกริ�ง!                  เรไรหริ�ง! รอ้งขรมระงมเสียง
คอกควายววัรวัเกราะเปาะเปาะ! เพียง    รูว้า่เสียงเกราะแวว่แผว่แผว่เอย

คุณค่าดา้นวรรณศิลป�



      

          การใช้คําอปุมา เปรยีบเทยีบให้เข้าใจชัดเจน เชน่
              ห่างเอย๋ห่างไกล            ห่างจากพวกมกัใหญฝ่�กใฝ�หา
แตสิ่�งซึ�งเหลวไหลใส่อาตมา          ความมกัน้อยชาวนาไมน้่อมไป
เพื�อรกัษาความสราญฐานวเิวก     รม่ซื�อเฉกทบุเขาลําเนาไศล        
สันโดษดับฟุ�งชา่นทะยานใจ         ตามวสัิยชาวนาเย็นกวา่เอย

คุณค่าดา้นวรรณศิลป�



      

การเลอืกใช้คําเพื�อบรรยายให้เห็นภาพและไดย้นิเสียง เชน่
- มเีถาวลัย์รุงรงัถงึหลงัคา
- สงูใหญร่ากยอ้ยห้อยระยา้
- รูว่้าเสียงเกราะแวว่แผว่แผว่เอย
- ทั�งไกข่นัแขง่ดเุหวา่ระเรา้เสียง
- เสียงประกาศเกยีรตเิอกิเกรกิลั�น
           

คุณค่าดา้นวรรณศิลป�



      

การซ�าคําเพื�อเน้นความหมาย เช่น

หมดวติกหมดเสียดายหมดหมายปอง

ใครจะยอมละทิ�งซึ�งสิ�งสขุ   เคยเป�นทกุขห่์วงใยเสียงา่ย
ใครจะยอมละแดนแสนสบาย  โดยไมช่ายตาใฝ�อาลัยเอย
     

คุณค่าดา้นวรรณศิลป�



      

การเลน่เสียงสัมผสัพยญัชนะและสัมผัสสระ เช่น
- ตะวันลบัอบัแสงทกุแห่งหน
- ทิ�งทั�งหนนู้อยน้อยรอ่ยรอ่ยรบั
- เขาเป�นสขุเรยีบเรยีบเงยีบสงดั
- เปลวเพลงิปลั�งหอมกลบตลบเอย 

     

คุณค่าดา้นวรรณศิลป�



      

         
         กลอนดอกสรอ้ยให้ความรูท้างด้านประวตัศิาสตร ์โดยกวไีดห้ยบิยก
บุคคลและเหตุการณ์ในประวตัศิาสตรม์าเปรยีบเปรย ทาํให้ผูอ้า่นไดร้บัความรู้
เกี�ยวกบัประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกับขอ้คิดของเรื�อง
ในคําประพันธว์า่  
           ซากเอย๋ซากศพ                  อาจเป�นซากนักรบผูก้ลา้หาญ
เชน่ชาวบ้านบางระจนัขนัราํบาญ      กบัหมูม่า่นมาประทษุอยธุยา
ไม่เชน่นั�นทา่นกวเีชน่ศรปีราชญ์       นอนอนาถเลห์่ใบไ้รภ้าษา
หรอืผูกู้บ้า้นเมอืงเรอืงป�ญญา           อาจจะมานอนจมถมดนิเอย

คุณค่าดา้นสังคม



      

         
         สะทอ้นวถิชีวีติความเป�นอยูข่องคนไทยที�เป�นสังคมเกษตรกรรม เป�น
วิถีชวิีตที�มคีวามใกลช้ดิกับธรรมชาต ิฉากในเรื�องไม่วา่จะเป�นกองข้าว โรงนา
หรอืดันไถ ลว้นแต่สะทอ้นวถิชีวีติ ของคนไทยไดเ้ป�นอยา่งด ีดงัคําประพันธว์า่
        
           กองเอย๋กองขา้ว                        กองสงูราวโรงนายิ�งน่าใคร่
เกดิเพราะการเก็บเกี�ยวด้วยเคียวใคร      ใครเลา่ไถคราดฟ�� นพื�นแผน่ดนิ
เชา้กข็บัโคกระบอืถอืคันไถ                    สําราญใจตามเขตประเทศถิ�น
ยึดหางยามยกัไปตามใจจนิต์                 หางยามผนิตามใจเพราะใครเอย

คุณค่าดา้นสังคม



    

       
    - การตายเป�นสัจธรรมของชวิีตที�ทกุคนหนีไมพ้่น

- เมื�อตายแลว้ไมส่ามารถนําสิ�งใดไปได ้จึงควรละวางไมย่ดึตดิ
กบัสิ�งตา่ง ๆ
 
 
- อยา่ลุม่หลงในสิ�งที�มแีละอยา่ทะเยอทะยานจนเกนิตวั เพราะ
สดุทา้ยเรากต็อ้งตายจากสิ�งเหลา่นี� ไป
- เมื�อยงัมชีวีติอยูค่วรใชช้วิีตอยูก่บัครอบครวัให้มคีวามสขุ ทาํความดี

ความรูจ้ากวรรณคดี

ขอ้คิดจากเรื�อง


