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๑. ประวัติผู้แต่ง

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบท
ประพันธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์หรือ
เจ้าฟ้ากุ้ง ทรงพระนิพนธ์ขึ้นคราวตามเสด็จสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปมนัสการพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ทั้งนี้ค าว่า “ธารทองแดง” เป็นชื่อธารน้ าอยู่ที่
บริเวณพระพุทธบาทอันเป็นที่รื่นรมย์ด้วยธรรมชาติ 
มีสัตว์ต่าง ๆ และพันธุ์ไม้นานาชนิดอยู่มากมาย



๒. จุดมุ่งหมาย

เป็นบทชมธรรมชาติแต่งเพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทาง เพื่อพรรณนา
กระบวนเสด็จทางสถลมารคจากท่าเจ้าสนุกถึงธารทองแดงและพรรณนา
ธรรมชาติบริเวณธารทองแดง ซึ่งเป็นธารน้ าที่อยู่ในบริเวณพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี



๓. ลักษณะค าประพันธ์

เที่ยวเล่นเป็นเกษมสุข        แสนสิ่งสนุกปลุกใจหวัง
เรร่่ายผายผาดผัง                      หัวริกรื่นช่ืนชมไพร

สุขเกษมเปรมหน้าเหลือบ     ลืมหลัง
แสนสนุกปลุกใจหวัง                     วิ่งหรี้
เดินร่ายผายผันยัง                        ชายป่า
หัวร่อรื่นชื่นชี้                             ส่องนิ้วชวนแล

กาพย์ห่อโคลง



๔. วิเคราะห์เนื้อหา องค์ประกอบของเรื่อง มีแนวในการพิจารณา ดังนี้

๑. โครงเรื่อง 
๏ เกลื่อนกรูหมู่จัตุรงค์ เปนกันกงเรียบเรียงไป

ทรงช้างระวางใน เทพลีลาหลังคาทอง 
๏ เกลื่อนกรูหมู่แห่ห้อม เรียงไสว

เสด็จพุดตาลทองไคล หว่างเขรื้อง
ทรงช้างระวางใน มีชื่อ
เทพลีลาเยื้อง ย่างแหน้หลังดี 



๏ เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
รูปร่างอย่างแพะหมาย ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน 

๏ เลียงผาอยู่พ่างพื้น ภูเขา
หนวดภู่ดูเพราเขา ไปลท่้าย
รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ
ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน 

๒. การด าเนินเรื่อง



๏ กะจายสยายซร้องนาง ผ้าสไบบางนางสีดา
ห่อห้อยย้อยลงมา แต่ค่าไม้ใหญ่สูงงาม 

๏ กะจายสยายคลี่ซร้อง นงพงา
สไบบางนางสีดา ห่อห้อย
ยื่นเลื้อยเฟื้อยลงมา โบยโบก
แต่ค่าไม้ใหญ่น้อย แกว่งเยื้องไปมา



๓. การจบเรื่อง 

๏ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ไชยเชษฐสรุิยว์งศ์เพียร
แต่งไว้ให้สถิตเสถียร จ าเนียรกาลนานสืบไป 

๏ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเ์จ้า ทรงเขียน
ไชยเชษฐสุริยว์งศ์เพียร เลิศหล้า
แต่งไว้ให้สถิตเสถียร ในโลกย์
จ าเนียรกาลนานช้า อ่านอ้างสรรเสริญ 



๏ อักษรเรียบเรียงถ้อย ค าเพราะ
ผู้รู้อ่านสารเสนาะ เรื่อยหรี้
บรูอ้่านไม่เหมาะ ตรงเทิ่ง ไปนา
ท าให้โคลงทั้งนี้ ชั่วช้าเสียไป 

๏ อักษรสรรค์สร้างช่าง ชุบจาน
โคลงก็เพราะเสนาะสาร แต่งไว้
ผู้รู้อ่านกลอนการ พาชื่น  ใจนา
ผู้บ่รู้อ่านให้ ขัดข้องเสียโคลง 



๕. คุณค่าของเรื่อง คุณค่าด้านธรรมชาติวิทยา สัตว์มีทั้งหมด ๑๙ ชนิด 







พืชมีทั้งหมด ๙ ชนิด 





๑. การเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของสัตว์ 

๏ เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
รูปร่างอย่างแพะหมาย ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน

๏ เลียงผาอยู่พ่างพื้น ภูเขา
หนวดภู่ดูเพราเขา ไปล่ท้าย
รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ
ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน



๒. การพรรณนาพฤติกรรมของสัตว์ 

๏ ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา
ฝูงค่างหว่างพฤกษา ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง

๏ ฝูงลิงยวบยาบต้น พวาหนา
ฝูงชะนีมี่กู่หา เปล่าข้าง
ฝูงค่างหว่างพฤกษา มาสู่
ครอกแครกไล่ไขว่คว้าง โลดเลี้ยวโจนปลิว



๓. การพรรณนาถึงลักษณะการต่อสู้ของสัตว์ 

๏ งูเขียวรัดตุ๊กแก ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน
กัดงูงูยิ่งพัน อ้าปากง่วงล้วงตับกิน

๏ งูเขียวแลเหลื้อมพ่น พิษพลัน
ตุ๊กแกคางแข็งขยัน คาบไว้
กัดงูงูเร่งพัน ขนดเครียด
ปากอ้างูจึงได้ ลากล้วงตับกิน



๔. การพรรณนาลักษณะของพืช 

๏ กะจายสยายซร้องนาง ผ้าสไบบางนางสีดา
ห่อห้อยย้อยลงมา แต่ค่าไม้ใหญ่สูงงาม

๏ กะจายสยายคลี่ซร้อง นงพงา
สไบบางนางสีดา ห่อห้อย
ยื่นเลื้อยเฟื้อยลงมา โบยโบก
แต่ค่าไม้ใหญ่น้อย แกว่งเยื้องไปมา



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

๑. การสัมผัสสระ 

ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทูห่นูมทูู

จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นการแสดงความสามารถและเชี่ยวชาญเป็น
อย่างยิ่งของกวี  มีการใช้ศิลปะในการแต่งทั้งการเล่นเสียงสัมผัสสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ และการเล่นค าซ้ าได้อย่างกลมกลืนเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ ดู -หนู-สู่-รู-งู, 
งู-สู้-หนู-สู้-งู, หน-ูงู-สู้-ดู-อยู่, งู-ทู-่หน-ูมู-ทู



๒. การสัมผัสพยัญชนะ

ยูงทองย่องเยื้องย่าง ร ารางชางช่างฟ่ายหาง
ปากหงอนอ่อนส าอาง ช่างร าเล่นเต้นตามกัน

ยูงทองย่องย่างเยื้อง ร าฉวาง
รายร่ายฟ่ายเฟื่องหาง เฉิดหน้า
ปากหงอนอ่อนส าอาง ลายเลิศ
ร าเล่นเต้นงามหง้า ปีกป้องเป็นเพลง

ได้แก่ ยูง-ยก-เยื้อง-ย่าง,ร า-ราง,ชาง-ช่าง,อ่อน-อาง,เต้น-ตาม,ยูง-ยก-เยื้อง-ย่าง,   
ราย-ร่าย,ฟ่าย-เฟื่อง,ลาย-เลิศ,งาม-หง้า,ปีก-ป้อง-เป็น



๓. การเล่นค าพ้องรูป 

หัวลิงหมากลางลิง ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กระไดลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง

หัวลิงหมากเรียกไม้ ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง หลอกขู้
ลิงไต่กระไดลิง ลิงห่ม
ลิงโลดฉวยชมผู้ ฉีกคว้าประสาลิง



๔. การเรียบเรียงค าในบทประพันธ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกือบจะทุกบทประพันธ์ใน
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีลักษณะโครงสร้างบทเป็นรูปประโยค              
ทีป่ระกอบด้วย ประธาน กริยา เช่น

ยูงทองย่องเยื้องย่าง ร ารางชางช่างฟ่ายหาง
ปากหงอนอ่อนส าอาง ช่างร าเล่นเต้นตามกัน



๕. การใช้อุปมาโวหาร 

เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
รูปร่างอย่างแพะหมาย ขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกัน

เลียงผาอยู่พ่างพื้น ภูเขา
หนวดพู่ดูเพราเขา ไปลท่้าย
รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ
ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน



๖. การซ้ าค า 

กระจงกระจิดเตี้ย วิ่งเรี่ยเรี่ยน่าเอ็นดู
เหมือนกวางอย่างตาหู มีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสอง

กระจงกระจิดหน้า เอ็นดู
เดินร่อยเรี่ยงามตรู กระจ้อย
เหมือนกวางอย่างตาหู ตีนกีบ
มีเคี่ยวขาวน้อยช้อย แนบข้างเคียงสอง



๗. การสร้างค า 

ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ย ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา
ฝูงค่างหว่างพฤกษา ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง

ฝูงลิงยวบยาบต้น พวาหนา
ฝูงชะนีมี่กู่หา เปล่าข้าง
ฝูงค่างหว่างพฤกษา มาสู่
ครอกแครกไล่ไขว่คว้าง โลดเลี้ยวโจนปลิว



๖. เกร็ดความรู้

๑. สัตว์ที่มีความคล้ายกันหรือลักษณะเหมือนกัน









๒. สัตว์สงวนที่ปรากฏในเรื่อง



๓. งูเขียวกับตุ๊กแก



๔. ชื่อกลบท

๏ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทูห่นูมทูู

(ชื่อกลบทกาพย์เลื่อนล า)
๏ ดูงูขูฝุ่ดฝู้ พรูพรู

หนูสู่รูงูงู สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้ งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้ รูปถู้มทูู 

(ชื่อโคลงบทเลื่อนล า)



๏ หัวลิงหมากลางลิง ต้นลางลิงแลหูลิง
ลิงไต่กะไดลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง

๏ หัวลิงหมากเรียกไม้ ลางลิง
ลางลิงหูลิงลิง หลอกขู้
ลิงไต่กะไดลิง ลิงห่ม
ลิงโลดฉวยชมผู้ ฉีกคว้าประสาลิง
(โคลงและกาพย์ทั้งสองนี้ ชื่อ อรรถอักษร กาพย์กลบทชนิดนี้มีลีลาไล่กัน

ไพเราะ ไม่ใช่แต่เสียงซ้ ากันอย่างเดียว...)



๕. ความแตกต่างระหว่างกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง



๗. ข้อคิด

ธรรมชาตเิป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ เพราะธรรมชาติคือชีวิต คือลมหายใจ
ของมวลมนุษย์ หากระบบนิเวศน์ดี จะท าให้สรรพสิ่งด ารงชีวิตไดอ้ย่างมคีวามสุข 
ฉะนั้นการรักษาธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พึงกระท า
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http://www.kroobannok.com/user_profile.php?u_id=500000
http://www.kroobannok.com/
http://www.naiwimut.org/
http://www.thaiseoboard.com/


อ้างอิงภาพสัตว์

๑. ภาพเลียงผา ที่มา : https://sites.google.com/site/aphisitsaenjaiban571310311
๒. ภาพแพะ ที่มา : https://esan108.com/
๓. ภาพกระจง ที่มา : https://th.wikipedia.org
๔. ภาพกวาง ที่มา : https://pixabay.com/en/antler-antler-carrier-fallow-deer-899123/
๕. ภาพลิง ที่มา : https://th.wikipedia.org
๖. ภาพชะนี ที่มา : https://picpost.postjung.com/226751.html
๗. ภาพค่าง ที่มา : http://www.sarakadee.com/knowledge/2002/01/doyouknow_monkey.htm
๘. ภาพงูเขียว ที่มา :  http://www.goosiam.com/
๙. ภาพตุ๊กแก ที่มา : http://pasusat.com/
๑๐. ภาพนกยูง ที่มา : https://sites.google.com/site/nkyung7203/prawati-khxng-nk-yung
๑๑. ภาพไก่ฟ้า ภาพโดย : อรรถพล แสงทอง

https://sites.google.com/site/aphisitsaenjaiban571310311/satw-pa-sngwn/leiyngpha-hrux-yeuxng-hrux-kura-hrux-khora-capricornis-sumatraensis
https://esan108.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%87
https://pixabay.com/en/antler-antler-carrier-fallow-deer-899123/
https://th.wikipedia.org/
https://picpost.postjung.com/226751.html
http://www.goosiam.com/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99/question.asp?gid=2144
http://pasusat.com/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81/
https://sites.google.com/site/nkyung7203/prawati-khxng-nk-yung


๑๒. ภาพหนู ที่มา : http://www.alphapromart.com/alpha-bolg/april-28th-2017
๑๓. ภาพนกแกว้ ภาพโดย : อรรถพล แสงทอง
๑๔. ภาพนกสาลิกา ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=aAp6D6OX-zE
๑๕. ภาพนกกระตั้ว ที่มา : http://topicstock.pantip.com
๑๖. ภาพนกสัตวา ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wildbirds&month=31-08-

2008&group=2&gblog=40
๑๗. ภาพนกแขกเต้า ที่มา : https://pet.kapook.com/photo/parrot_15715.html
๑๘. ภาพนกโนรี ที่มา : https://pet.kapook.com/view5829.html
๑๙. ภาพปลา ที่มา : http://howwes.com/th/pages/536437
๒๐. ภาพงูเขียวกับตุ๊กแก ที่มา : https://plus.google.com/10161588011268219278/posts/B4DMJBKymHe

https://www.youtube.com/watch?v=aAp6D6OX-zE
http://topicstock.pantip.com/
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wildbirds&month=31-08-
https://pet.kapook.com/photo/parrot_15715.html
https://pet.kapook.com/view5829.html


อ้างอิงภาพพืช
๑. ภาพต้นมะม่วง ที่มา : http://orawan2539.blogspot.com/2014/08/blog-post_27.html
๒. ภาพซร้องนาง ที่มา : https://www.nanagarden.com/product/113803
๓. ภาพผ้าสไบนาง ที่มา : https://follow11.wordpress.com
๔. ภาพเถาหัวลิง ที่มา : https://medthai.com
๕. ภาพหูลิง ที่มา : http://www.vichakaset.com
๖. ภาพกระไดลิง ที่มา : https://sites.google.com/site/swnphvkssastrtnkradiling/
๗. ภาพชมพู่ ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/563400
๘. ภาพจอก ที่มา : https://medthai.com/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81/
๙. ภาพสาหร่าย ที่มา : http://saranukromthai.or.th

http://orawan2539.blogspot.com/2014/08/blog-post_27.html
https://www.nanagarden.com/product/113803
http://www.vichakaset.com/
https://sites.google.com/site/swnphvkssastrtnkradiling/
https://www.gotoknow.org/posts/563400
https://medthai.com/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://saranukromthai.or.th/


คณะผู้จัดท ำ

นำยอรรถพล      แสงทอง รหัสนักศึกษำ   57131109005

นำยคมสัน         ตรีเนตร รหัสนักศึกษำ   57131109023

นำงสำวอลิษำ เทพตำแสง รหัสนักศึกษำ   57131109045

นำงสำวอนิศำ ใจเป็นใหญ่  รหัสนักศึกษำ   57131109056

นำงสำวมัลลิกำ     แซ่เฮ่ำ รหัสนักศึกษำ   57131109060




