


รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ... 



เป็นวรรณคดีไทย ? หรือมาจากไหน ?



อินเดีย

ฤๅษีวาลมีกิ

ไทย

ที่มาของวรรณกรรม 

รามายณะ รามเกียรติ์



เข้ามาในไทยตั้งแต่ตอนไหน?



ในประเทศไทย

ปราสาทหินพิมาย : เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ก่อนสุโขทัย



ในประเทศไทย

ทับหลังเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระลักษณ์ต้องศรนาคบาศ เหนือประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกของมุขปราสาทประธานปราสาทพิมาย



ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงกล่าวถึงถ ้าพระรามและถ ้าสีดา

ในประเทศไทย

สมัยสุโขทัย

มีการน ารามเกียรติ์ไปกล่าวอ้าง เช่น ราชาพิลาปค าฉันท์ (นิราศสีดา), 
โคลงทวาทศมาส  และปรากฏบทพากย์รามเกียรติค์รั้งกรงุเก่าสมัยอยุธยา

เสียกรุงครั้งที่ ๒ วรรณคดีของชาติถูกเผา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ ์จ านวน ๔ ตอน ฟื้นฟูวรรณคดี สมัยธนบุรี



ในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงรวมกวี
ร่วมกันแต่งรามเกียรติ์ โดยพระองค์ร่วมพระราชนิพนธ์ด้วย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ 
ถือเป็นรามเกียรติ์ที่มีฉบับสมบูรณ์ที่สุด

มีความละเอียดพิสดารถึง ๑๑๗ เล่มสมุดไทย รวมค ากลอน      
ไม่ต ่ากว่า ๖๐,๐๐๐ ค ากลอน

สมัยรัตนโกสินทร์



บทละครเรื่องรามเกียรติ์ มีผู้แต่งหลายฉบับ เช่น
พระเจ้าตากสินมหาราช : พระราชนิพนธ์ ตอน พระมงกุฎประลองศร, ตอน หนุมานเกี้ยว
นางวาริน, ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ และตอน ทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด
รัชกาลที่ ๑ : ส าหรับใช้อ่าน
รัชกาลที่ ๒ : ส าหรับใช้เล่นโขน
รัชการที่ ๔ : พระราชนิพนธ์ ตอน พระรามเดินดง



เนื้อเรื่อง

เนื้อเรื่องแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ก าเนิดตัวละคร
ตอนที่ ๒ ตอนเกิดสงคราม
ตอนที่ ๓ ตอนพระรามกลับเข้าครองเมือง และเข้าใจผิดนางสีดา



ตอนที่คัดมาให้ศึกษา คือ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทก

อยู่ในตอนที่ ๑ เป็นมูลเหตุที่นนทกจะมาเกิดเปน็ทศกัณฐ์
และพระนารายณ์จะอวตารมาเป็นพระราม (ลิลิต
นารายณ์สิบปาง กล่าวเป็นปางที่ ๗)



ประวัติผู้แต่ง



ประวัติผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระนามเดิมว่า ด้วง หรือ ทองด้วง ประสูติ ณ กรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลพระเจ้าอ ยู่หัวบรม
โกศ เมื ่อวันที ่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ เป็นบุตรของหลวงพินิจอักษร (ทองดี) 
ข้าราชการอาลักษณ์ กับท่านหยก (นางดาวเรือง)

เมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ ปี ได้เข้าถวายตัวกับพระเจ้าอุทุมพร ครั้นเมื่ออุปสมบท
แล้วจึงได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวง ครั้นมีพระชันษา ๒๕ ปี ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น 
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี และได้สมรสกับสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินี (นาค)  
ธิดาเศรษฐี ชาวบางช้าง เมืองสมุทรสาคร



ประวัติผู้แต่ง
เมื ่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พระองค์ได้มารับราชการกับสมเด็จพระเจ้า    

ตากสินมหาราชในกรุงธนบุรี และได้รับต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ด ารงต าแหน่ง   
สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่

พ.ศ. ๒๓๒๕ กรุงธนบุรีเกิดความวุ่นวายเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชมีพระราชอัธยาศัยผิดไปจากเดิม เกิดกบฏพระยาสรรค์ เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ทรงทราบข่าว จึงยกกองทัพเข้ามาถึงกรุงธนบุรี วันที่ ๖ เมษายน ประชาชนและข้าราชการร่วม
อัญเชิญขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี



ประวัติผู้แต่ง
ทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นทุกด้าน ทั้งการสร้างพระนคร การสถาปนา

พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม การต่อสู ้ป้องกันประเทศ การท านุบ า รุง
พระพุทธศาสนา การสังคายนาพระไตรปิฎก การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

พระบรมมหาราชวัง 
และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในปัจจุบัน



ด้านวรรณคดี โปรดเกล้าให้มีการประชุมนักปราชญ์ร่วมฟื้นฟูวรรณคดีของชาติขึ้นใหม่ และทรงพระราชนิพนธ์เอง 
ได้แก่ บทละคร เรื่อง รามเกียรต์ิ, ดาหลัง, อิเหนา, อุณรุธ, นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง, กฎหมายตราสามดวง, นิทานอิหร่านราชธรรม 
และการช าระพระราชพงศาวดาร (ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม))



แต่งขึ้นมาเพ่ืออะไร ?



ทรงเกรงว่าจะสูญหายไป และเพื่อให้มีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณ์

จุดประสงค์ในการแต่ง

๑
เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” เพื่อปลุกใจให้ประชาราษฎร์มีใจ
ห้าวหาญ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบิดามารดา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้เห็น
ความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งตา่ง ๆ ในโลก

๒

เพื่อใช้ในการเล่นโขน๓



“โขนสมโภชองค์กฐิน” 
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
วันที่ 30 ต.ค.60 เวลา 19.30 น.



ใช้ค าประพันธ์ประเภทใด ?



๑. กลอนบทละคร

ค าประพันธ์ในการแต่ง

๒. ร่ายดั้น

๓. โคลง



๑. กลอนบทละคร
ค าประพันธ์ในการแต่ง

(ตัวละครส ำคัญ) เมื่อน้ัน
(ยักษ์ หรอืทหำร) บัดน้ัน

มำจะกล่ำวบทไป
(เล่ำเรือ่งใหม่)

ค ำน ำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ



๑. กลอนบทละคร
ค าประพันธ์ในการแต่ง

ค ำน ำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ

มีลักษณะบังคับเหมือนกลอนสุภำพ แต่
วรรคแรกมักข้ึนด้วย เม่ือน้ัน บัดน้ัน มำจะ
กล่ำวบทไป เปน็ต้น

จ ำนวนค ำไม่ก ำหนดตำยตัว เพ่ือให้ผู้แสดง
หรอืผู้ร ำสำมำรถร ำตำมบทได้ และต้องมีกำร
ก ำหนดเพลงหน้ำพำทย์ประกอบกิรยิำอำกำร 
เคล่ือนไหวของตัวละคร และบอกท ำนองเพลง
ขับรอ้งเมื่อข้ึนต้นก ำกับไว้



๑. กลอนบทละคร
ค าประพันธ์ในการแต่ง

ค ำน ำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ

บอกจ ำนวนค ำในบทน้ันโดยบอกว่ำ “ค ำ” 
ซ่ึงหมำยถึงค ำกลอน คือ จ ำนวน ๒ วรรคเปน็ 
๑ ค ำกลอน

บำงฉบับอำจไม่ได้ก ำหนดเพลงหน้ำพำทย์
และบอกท ำนองเพลงขับรอ้งไว้ครบทุกบท 
เช่น บทละครเรือ่งรำมเกียรต์ิ ตอนนำรำยณ์
ปรำบนนทก เน่ืองด้วยมีพระรำชประสงค์
เพ่ือให้ควำมเพลิดเพลินเปน็หลัก  



๑. กลอนบทละคร
ค าประพันธ์ในการแต่ง

ค ำน ำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ

๏ เม่ือน้ัน หัสนัยเจ้ำตรยัตรงึศำ

เห็นนนทกน้ันกระท ำฤทธำ ช้ีหมู่เทวำวำยปรำณ

ตกใจตะลึงร ำพึงคิด ใครประสิทธิ์ให้มันสังหำร

คิดแล้วข้ึนเฝำ้พระทรงญำณ ยังพิมำนทิพรตัน์รูจี

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ



ท้าวสหัสนัยน์ (พระอินทร)์

พระพรหม ท้าวสหัสนัย นางอหลยา

ฤาษีเคาตมะ

พระ
ราม

พระ
ลักษ

ณ์



เพลงหน้าพาทย์
ค าประพันธ์ในการแต่ง

เปน็เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบกิรยิำอำกำรเคล่ือนไหว หรอืเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ และกำร
แสดงอำรมณ์ของตัวละคร สัตว์ และมนุษย์ เช่น เดิน วิ่ง นอน กลำยรำ่ง เกิดข้ึน สูญไป เปน็ต้น   
ไม่ว่ำกิรยิำน้ัน ๆ จะแลเห็นตัวตนหรอืไม่ก็ตำม

ใช้ส ำหรบักำรแปลงกำย หรอืกำรชุบคนตำยให้ฟื้ นเพลงตระนิมิตร

ใช้บรรเลงประกอบกิรยิำอำกำรไปมำในอำกำศของเทวดำเพลงเหำะ

ใช้ส ำหรบักำรเข้ำ ออกในสถำนที่ใดสถำนที่หน่ึงของตัวเอกเพลงเข้ำม่ำน



เพลงหน้าพาทย์
ค าประพันธ์ในการแต่ง

เปน็เพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบกิรยิำอำกำรเคล่ือนไหว หรอืเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ และกำร
แสดงอำรมณ์ของตัวละคร สัตว์ และมนุษย์ เช่น เดิน วิ่ง นอน กลำยรำ่ง เกิดข้ึน สูญไป เปน็ต้น   
ไม่ว่ำกิรยิำน้ัน ๆ จะแลเห็นตัวตนหรอืไม่ก็ตำม

ใช้ประกอบกิรยิำกำรเดินทำงระยะใกล้ ไปช้ำ ๆ ไม่รบีรอ้นเพลงเสมอ

ใช้ประกอบกิรยิำกำรเดินทำงระยะไกลไปมำอย่ำงรบีรอ้นเพลงเชิด

ใช้ประกอบกิรยิำกำรรอ้งไห้เพลงโอด



ตัวอย่างบทละครประกอบเพลงหน้าพาทย์
ค าประพันธ์ในการแต่ง

เม่ือน้ัน    องค์พระนำรำยณ์เปน็ใหญ่
มำถึงเชิงบรรพตด้วยทันใด ทรงรำ่ยเวทย์แปลงไปเปน็ยุพิน

ฯ ๒ ค ำ ฯ ตระ



๑. กลอนบทละคร

ค าประพันธ์ในการแต่ง

๒. ร่ายดั้น

๓. โคลง



๒. ร่ายดั้น
ค าประพันธ์ในการแต่ง

พระองค์ใช้รำ่ยด้ันในกำรเปดิเรือ่ง พรรณนำถึงควำมเจรญิรุง่เรอืงของ
บ้ำนเมืองและพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ ของพระองค์ แล้วกล่ำวถึงสำเหตุท่ีทรงพระรำช
นิพนธ์รำมเกียรต์ิว่ำ

เป็น ๑ ใน ๔ ยุค ได้แก่      กฤดำยุค      ไตรดำยุด       ทวำบรยุค และ      กลียุค  



๑. กลอนบทละคร

ค าประพันธ์ในการแต่ง

๒. ร่ายดั้น

๓. โคลง



๓. โคลง
ค าประพันธ์ในการแต่ง

เมื่อจบเรือ่งแล้วทรงพระรำชนิพนธ์เปน็โคลงกระทู้ ๑ บท เพ่ือบอกวัตถุประสงค์
ในกำรแต่งและต่อด้วยโคลงสี่สุภำพ ๑ บท เปน็กำรบอกระยะเวลำเม่ือเริม่พระรำชนิพนธ์

จ.ศ. ๑๑๕๙ แปลงเป็น พ.ศ. ๒๓๔๐

เดือนอ้ำยมักเริม่ในเดือนพฤศจิกำยนหรอืธนัวำคม



ตัวละครส าคัญ



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

นนทก, นนทุก
เป็นยักษ์ที่ท ำหน้ำที่ล้ำงเท้ำเทวดำอยู่ที่เชิงเขำไกรลำส ถูกพวกเทวดำแกล้งตบหัว

บ้ำง ถอนผมบ้ำง จนหัวโล้น นนทกมีควำมแค้นมำก จึงเข้ำเฝ้ำพระอิศวรทูลขอพรให้มี

น้ิวเป็นเพชร สำมำรถชี้ให้ผู้ใดตำยก็ได้

จำกน้ันนนทกก็ใช้น้ิวเพชรชี้ให้เหล่ำเทวดำตำยเกล่ือนกลำด พระนำรำยณ์จึงต้อง

ไปปรำบ ก่อนตำยนนทกต่อวำ่พระนำรำยณ์ว่ำ ตนเองมีเพียงสองมือเท่ำน้ันจะชนะ

พระนำรำยณ์ที่มีถึงสี่กรได้อย่ำงไร พระนำรำยณ์จึงประทำนพรให้นนทุกไปเกิดเป็น

ยักษ์มีสิบหน้ำ ยี่สิบมือ แล้วพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมอื เพื่อปรำบน

นทกในชำติใหม่ ให้หมดส้ินทั้งวงศย์ักษ์ นนทกจึงกลับชำติมำเกิดเป็นทศกัณฐ์



ดอกตะแบก

คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระนารายณ์
หรือ พระวิษณุ เป็นเทพผู้พิทักษ์โลก เมื่อโลกเกิดยุคเข็ญ พระ

นำรำยณ์ก็จะอวตำร (แบ่งภำค) ลงมำเกิดเพ่ือปรำบยุคเข็ญ 
พระนำรำยณ์มีกำยสีดอกตะแบก มี ๔ กร ถืออำวุธต่ำง ๆ คือ   

ตร ีคฑำ จักร สังข์ บำงครัง้ถือธนูและพระขรรค์ ทรงครุฑเป็นพำหนะ 
ท่ีประทับอยู่กลำงเกษียรสมุทรบนหลังพญำนำค ช่ือ อนันตนำครำช 
พระมเหสีของพระองค์คือ พระลักษมี



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

เรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ์

เรือพระที่นั่ง
อนันตนาคราช



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระอิศวร
หรอื พระศวิะ เป็นเทพที่มีอ ำนำจมำก มีรำ่งกำยสีขำว แต่พระศอ(คอ) 

มีสีด ำ(เพรำะเคยด่ืมพิษพญำนำค) มีพระเนตรถึง ๓ ดวง ดวงที่ ๓ อยู่กลำง
พระนลำฏ(หน้ำผำก) ปกติจะหลับอยู่ เพรำะมีอำนุภำพรำ้ยแรงมำก หำกลืม
ขึ้นเมื่อใดจะเผำผลำญทุกส่ิงทุกอย่ำงให้มอดไหม้ลงหมด และยังมีพระจันทร์
อยู่ครึง่ซีกอยู่เหนือดวงตำดวงที่ ๓ ด้วย อำวุธประจ ำพระองค์ คือ ตรศีูล ธนู 
คทำ บำงทีก็ถือบ่วงบำศ บัณเฑำะว์ และสังข์  พำหนะประจ ำพระองค์ คือ  
โคอุสุภรำช มีพระอุมำเป็นมเหสี ประทับอยู่บนเขำผำเผือก หรอืเขำไกรลำส

พระอิศวร มีชื่อเรยีกหลำยชื่อ ได้แก่ พระศุลี  พระศิวะ  พระสยมภู  
พระอิศรำ  พระตรีเนตร พระสยมภูวญำณ  พระมหำเทพ  พระมเหศวร      
เจ้ำภพไตร เป็นต้น



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระอินทร์
คือ เทวดำผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ กำยสีเขียว มีพระเนตรถึง

พันดวง ใช้วัชระ(สำยฟ้ำ) เป็นอำวุธ มีช้ำงเอรำวัณเป็นพำหนะ พระองค์มี
มเหสี ๔ องค์ คือ สุจิตรำ    สุธรรมำ สุนันทำ และสุชำดำ พระอินทร์เป็น
ผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษยโลก ยำมใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นบนโลกมนุษย์ 
อำสนะของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็งกระด้ำง หรอืบำงครัง้ก็รอ้นจนไม่
สำมำรถประทับอยู่ได้ 



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

เหล่าเทวดา นางฟ้า
ชำวสวรรค์ที่เป็นโอปปำติกะ มีกำยทิพย์ ตำทิพย์ หูทิพย์ และ

กินอำหำรทิพย์ และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่ำง ๆ ซึ่งถือว่ำเป็น

ภพภูมิที่ดี เทวดำผู้หญิงเรยีกว่ำ เทวี หรอื "เทพี" หรอื นำงฟ้ำ

เหล่ำเทวดำนำงฟ้ำที่จะขึ้นไปเฝ้ำพระอิศวร มักจะชอบกล่ัน

แกล้ง ตบศรีษะ ถอนเส้นผมนนทก จนนนทกเก็บควำมแค้นไว้ แล้ว

ใช้น้ิวเพชรชี้สังหำรเทวดำนำงฟ้ำเหล่ำน้ัน



เนื้อเรื่องย่อ



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

นนทก มีหน้ำที่ล้ำงท้ำเทวดำอยู่ที่เชิงเขำไกรลำส เมื่อเทวดำพำกันไปเฝ้ำพระอิศวร 
พวกเทวดำชอบข่มเหงนนทกอยู่เป็นประจ ำด้วยกำรลูบหัวบ้ำง ตบหัวบ้ำง จนกระทั่งผมรว่งหมด



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

นนทกแค้นใจเป็นอันมำก จึงไปเฝ้ำพระอิศวร กรำบทูลว่ำตนได้รบัใช้มำนำน ยังไม่เคยได้รบั

ส่ิงตอบแทนเลย จึงทูลขอให้น้ิวเป็นเพชร มีฤทธิช์ี้ผู้ใดก็ให้ผู้น้ันตำยได้ พระอิศวรก็ประทำนให้ตำมขอ 



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

เมื่อเทวดำมำลูบศรีษะเล่นเช่นเคย นนทกก็ชี้ให้ตำยลงเป็นจ ำนวนมำก พระอิศวรทรงทรำบ   

ก็กริว้ โปรดให้พระนำรำยณ์ไปปรำบ 



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

พระนำรำยณ์จึงแปลงกำยเป็นนำงฟ้ำ (นำงเทพอัปสร)



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

นำงอัปสรท ำทีมำยั่วยวน นนทกนักรกัจึงเก้ียวนำง นำงแปลงจึงชวนให้นนทกร ำตำมนำงก่อน 

จึงจะรบัรกั



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

นนทกตกลงร ำตำมนำงอัปสร



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

ร ำตำมไปจนถึงท่ำร ำที่ใช้น้ิวเพชรชี้ขำตนเอง นนทกจึงล้มลง 



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

ก่อนตำยนนทกเห็นนำงแปลงปรำกฏรำ่งเป็นพระนำรำยณ์ จึงต่อว่ำพระนำรำยณ์มีอ ำนำจ          

มีถึง ๔ กร เหตุใดจึงต้องท ำอุบำยมหลอกลวงตน



ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

พระนำรำยณ์จึงให้นนทกไปเกิดใหม่ให้มีถึง ๒๐ มือ แล้วพระองค์จะตำมไปเกิดเป็นมนุษย์

มีเพียง ๒ มือลงไปสู้ด้วย 



ทศกัณฐ์

ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เนื้อเรื่องย่อ

นนทก พระรำมพระนำรำยณ์



ถอดความ



๏ มำจะกล่ำวบทไป ถึงนนทกน้ำใจกล้ำหำญ

ต้ังแต่พระสยมภูวญำณ ประทำนให้ล้ำงเท้ำเทวำ

อยู่บันไดไกรลำสเปน็นิจ สุรำฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้ำ

บ้ำงให้ตักน้ำล้ำงบำทำ บ้ำงถอนเส้นเกศำวุ่นไป

จนผมโกรน๋โล้นเกล้ียงถึงเพียงหู ดูเงำในน้ำแล้วรอ้งไห้

ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตำแดงด่ังแสงไฟฟ้ำ

เปน็ชำยดูดู๋มำหม่ินชำย มิตำยก็จะได้เห็นหน้ำ

คิดแล้วก็รบีเดินมำ เฝำ้พระอิศรำธิบดี

ฯ ๘ ค ำ ฯ เสมอ



๏ ครัน้ถึงจ่ึงประณตบทบงส์ุ ทูลองค์พระอิศวรเรอืงศรี

ว่ำพระองค์เปน็หลักธำตรี ย่อมเมตตำปรำณีท่ัวพักตร์

ผู้ใดท ำชอบต่อเบ้ืองบำท ก็ประสำทท้ังพรแลยศศักด์ิ

ตัวข้ำก็มีชอบนัก ล้ำงเท้ำสุรำรกัษ์ถึงโกฏิปี

พระองค์ผู้ทรงศักดำเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้ำบทศรี

เวรกรรมส่ิงใดด่ังน้ี ทูลพลำงโศกีร ำพัน

ฯ ๖ ค ำ ฯ โอด



๏ เม่ือน้ัน พระอิศวรบรมรงัสรรค์

เห็นนนทกโศกำจำบัลย์ พระทรงธรรม์ให้คิดเมตตำ

จ่ึงมีเทวรำชบรรหำร เอ็งต้องกำรส่ิงไรจงเรง่ว่ำ

ตัวกูจะให้ด่ังจินดำ อย่ำแสนโศกำอำลัย

ฯ ๘ ค ำ ฯ เสมอ

๏ บัดน้ัน นนทกผู้มีอัชฌำสัย

น้อมเศียรบังคลแล้วทูลไป จะขอพรเจ้ำไตรโลกำ

ให้น้ิวเปน็เพชรฤทธี จะช้ีใครจงม้วยสังขำร์

จะได้รองเบ้ืองบำทำ ไปจนกว่ำจะส้ินชีวี

ฯ ๔ ค ำ ฯ 



๏ เม่ือน้ัน พระสยมภูวญำณเรอืงศรี

ได้ฟังนนทกพำที ภูมีน่ิงตรกึนึกไป

อ้ำยน่ีมีชอบมำนำน จ ำจะประทำนพรให้

คิดแล้วก็ประสิทธิ์พรชัย จงได้ส ำเรจ็มโนรถ

ฯ ๔ ค ำ ฯ 



๏ บัดน้ัน นนทกผู้ใจสำหส

รบัพรพระศุลีมียศ บังคมแล้วบทจรไป

ฯ ๒ ค ำ ฯ เสมอ

๏ ครัน้ถึงบันไดไกรลำศ ขัดสมำธิน่ังย้ิมรมิอ่ำงใหญ่

คอยหมู่เทวำสุรำลัย ด้วยใจก ำเรบิอหังกำร์

ฯ ๒ ค ำ ฯ



๏ เมื่อน้ัน เทวำสุรำฤทธิ์ทุกทิศำ

สุบรรณคนธรรพ์วิทยำ ต่ำงมำเฝำ้องค์พระศุลี

ฯ ๒ ค ำ ฯ เหำะ

๏ ครัน้ถึงซ่ึงเชิงไกรลำส คนธรรพ์เทวรำชฤๅษี

ก็ชวนกันย่ำงเยื้องจรลี เข้ำไปยังท่ีอัฒจันทร์

ฯ ๒ ค ำ ฯ



๏ นนทกก็ล้ำงเท้ำให้ เม่ือจะไปก็จับหัวส่ัน

สัพยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวัน สรวญสันต์เยำะเย้ยเฮฮำ

ฯ ๒ ค ำ ฯ เจรจำ

๏ บัดน้ัน นนทกน้ำใจแกล้วกล้ำ

กริว้โกรธรอ้งประกำศตวำดมำ อนิจจำข่มเหงเล่นทุกวัน

จนหัวไม่มีผมติด สุดคิดท่ีเรำจะอดกล้ัน

วันน้ีจะได้เห็นกัน ขบฟันแล้วช้ีน้ิวไป

ฯ ๔ ค ำ ฯ



๏ ต้องสุบรรณเทวำนำคี ด่ังพิษอสุนีไม่ทนได้

ล้มฟำดกลำดเกล่ือนเล่ือนลงทันใด บรรลัยไม่ทันพรบิตำ

ฯ ๒ ค ำ ฯ โอด

๏ เมื่อน้ัน หัสนัยเจ้ำตรยัตรงึศำ

เห็นนนทกน้ันท ำฤทธำ ช้ีหมู่เทวำวำยปรำณ

ตกใจตะลึงร ำพึงคิด ใครประสิทธิให้มันสังหำร

คิดแล้วข้ึนเฝำ้ประทรงญำณ ยังพิมำณทิพย์รตัน์รูจี

ฯ ๔ ค ำ ฯ เสมอ



๏ ครัน้ถึงจ่ึงประณตบทบงส์ุ       ทูลองค์พระอิศวรเรอืงศรี

ว่ำนนทกมันท ำฤทธี ช้ีหมู่เทวำบรรลัย

อันซ่ึงน้ิวเพชรของมัน พระทรงธรรม์ประทำนฤๅไฉน

จ่ึงท ำอำจองทะนงใจ ไม่เกรงใต้เบ้ืองบำทำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ

๏ เม่ือน้ัน พระอิศวรบรมนำถำ

ได้ฟังองค์อัมรนิทรำ จ่ึงมีบัญชำตอบไป

อ้ำยน่ีท ำชอบมำนำน เรำจ่ึงประทำนพรให้

มันกลับทรยศกระบถใจ ท ำกำรหยำบใหญ่ถึงเพียงน้ี

ฯ ๔ ค ำ ฯ



๏ ตรสัแล้วจ่ึงมีบัญชำ ดูรำพระนำรำยณ์เรอืงศรี

ตัวเจ้ำผู้มีฤทธี เปน็ท่ีพ่ึงแก่หมู่เทวัญ

จงช่วยระงับดับเข็ญ ให้เย็นท่ัวพิภพสรวงสรรค์

เชิญไปสังหำรอ้ำยอำธรรม์ ให้มันส้ินชีพชีวำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ

๏ เม่ือน้ัน องค์นำรำยณ์นำถำ

รบัส่ังถวำยบังคมลำ ออกมำแปลงกำยด้วยฤทธี

ฯ ๒ ค ำ ฯ ตระ



๏ เปน็โฉมนำงเทพอัปสร อ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรี

กรำยกรย่ำงเยื้องจรลี ไปอยู่ท่ีนนทกจะเดินมำ

ฯ ๒ ค ำ ฯ เชิด เพลง

๏ บัดน้ัน นนทกผู้ใจแกล้วกล้ำ

ส้ินเวลำเฝำ้เจ้ำโลกำ ส ำรำญกำยำแล้วเท่ียวไป

ฯ ๒ ค ำ ฯ เชิด



๏ เหลือบเห็นสตรวีิไลลักษณ์ พิศพักตรผ์่องเพียงแขไข

งำมโอษฐง์ำมแก้มงำมจุไร งำมนัยน์เนตรงำมกร

งำนถันงำมกรรณงำมขนง งำมองค์ยิ่งเทพอัปสร

งำมจรติกรยิำงำมงอน งำมเอวงำมอ่อนทั้งกำยำ

ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระสุรสัวดีเสน่หำ

ส้ินทั้งไตรภพจบโลกำ จะเอำมำเปรยีบไม่เทียบทัน

ดไูหนก็เพลินจ ำเรญิรกั ในองค์เยำวลักษณ์สำวสวรรค์

ยิ่งพิศยิ่งคิดผูกพัน ก็เดินกระชั้นเข้ำไป

ฯ ๘ ค ำ ฯ เข้ำม่ำน

ชมโฉม



ตรีเทวี ศรีภรรยา ตรีมูรติ 
(มหาเทวีสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู)

พระสุรัสวดี พระลักษมี พระปารวตี

พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ



๏ โฉมเอยโฉมเฉลำ เสำวภำคย์แน่งน้อยพิสมัย

เจ้ำมำแต่สวรรค์ช้ันใด นำมกรช่ือไรนะเทวี

ประสงค์ส่ิงใดจะใครรู่้ ท ำไมมำอยู่ท่ีน่ี

ข้ำเห็นเปน็น่ำปรำณี มำรศรจีงแจ้งกิจจำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ 



๏ เม่ือน้ัน นำงนำรำยณ์เยำวลักษณ์เสน่หำ

ได้ฟังย่ิงท ำมำรยำ ช ำเลืองนัยนำแล้วตอบไป

ท ำไมมำล่วงไถ่ถำม ลวนลำมบุกรุกเข้ำมำใกล้

ท่ำนน้ีไม่มีควำมเกรงใจ เรำเปน็ข้ำใช้เจ้ำโลกำ

พนักงำนฟ้อนร ำระบ ำบัน ช่ือสุวรรณอัปสรเสน่หำ

มีทุกข์จ่ึงเท่ียวลงมำ หวังว่ำจะให้คลำยรอ้น

ฯ ๖ ค ำ ฯ



๏ สุดเอยสุดสวำท โฉมประหลำดล้ำเทพอัปสร

ท้ังวำจำจรติก็งำมงอน ควรเปน็นำงฟ้อนวิไลลักษณ์

อันซ่ึงธุระของเจ้ำ หนักเบำจงแจ้งให้ประจักษ์

ถ้ำวำสนำเรำเคยบ ำรุงรกั ก็จะเปน็ภักษ์ผลสืบไป

ตัวพ่ีมิได้ลวนลำม จะถือควำมส่ิงน้ีน่ีมิได้

สำวสรรค์ขวัญฟ้ำยำใจ พ่ีไรคู่้จะพ่ึงแต่ไมตรี

ฯ ๖ ค ำ ฯ 



๏ เมื่อน้ัน นำงเทพนิมิตโฉมศรี

ค้อนแล้วจ่ึงตอบวำที ว่ำน้ีไพเรำะเปน็พ้นไป

อันซ่ึงจะฝำกไมตรข้ีำ ข้อน้ันอย่ำว่ำหำรูไ้ม่

เรำเปน็นำงร ำระบ ำใน จะมีมิตรใจท่ีผูกพัน

ใครมำร ำเกรงเพลงฟ้อน จ่ึงจะผ่อนด้วยควำมเกษมสันต์

ร ำได้ก็มำร ำตำมกัน น่ันแหละจะสมด่ังจินดำ

ฯ ๖ ค ำ ฯ 



๏ บัดน้ัน นนทกผู้ใจแกล้วกล้ำ

ไม่รูว้่ำนำรำยณ์แปลงมำ ก็โสมนัสำพันทวี

ย้ิมแล้วจ่ึงกล่ำวสุนทร ดูก่อนนำงฟ้ำเฉลิมศรี

เจ้ำจักปรำรมภ์ไปไยมี พ่ีเปน็คนเก่ำพอเข้ำใจ

เชิญเจ้ำร ำเถิดนะนำงฟ้ำ ให้ส้ินท่ำท่ีนำงจ ำได้

ตัวพ่ีจะร ำตำมไป มิให้ผิดเพลงนำงเทวี

ฯ ๖ ค ำ ฯ 

๏ เม่ือน้ัน พระนำรำยณ์ทรงสวัสด์ิรศัมี

เห็นนนทกหลงกลก็ยินดี ท ำทีเยื้องกรำยให้ยวนยิน

ฯ ๒ ค ำ ฯ เจรจำ



๏ เทพนมปฐมพรหมสี่หน้ำ สอดสรอ้ยมำลำเฉิดฉิน

ท้ังกวำงเดินดงหงส์บิน กินรนิเลียบถ้ำอ ำไพ

อีกช้ำนำงนอนภมรเคล้ำ ท้ังแขกเต้ำผำลำเพียงไหล่

เมฆลำโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในอัมพร

ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต ท้ังพิสมัยเรยีงหมอน

ย้ำยท่ำมัจฉำชมสำคร พระสี่กรคว้ำจักรฤทธิรงค์

ฝำ่ยว่ำนนทกก็ร ำตำม ด้วยควำมพิสมัยไหลหลง

ถึงท่ำนำคำม้วนหำงวง ช้ีตรงถูกเพลำทันใด

ฯ ๘ ค ำ ฯ เพลง



ตัวอย่างท่าร าที่ปราปกฏในเรื่อง



๏ ด้วยเดชน้ิวเพชรสิทธิศักด์ิ ขำหักล้มลงไม่ทนได้

นำงกลำยเปน็องค์นำรำยณ์ไป เหยียบไว้จะสังหำรรำญรอน

ฯ ๒ ค ำ ฯ



๏ บัดน้ัน นนทกแกล้วหำญชำญสมร

เห็นพระองค์ทรงสังข์คทำธร เปน็สี่กรก็รูป้ระจักษ์ใจ

ว่ำพระหรวิงศ์ทรงฤทธิ์ ลวงล้ำงชีวิตก็เปน็ได้

จ่ึงมีวำจำถำมไป โทษข้ำปน็ไฉนให้ว่ำมำ

ฯ ๔ ค ำ ฯ



๏ เม่ือน้ัน นำรำยณ์บรมนำถำ

ได้ฟังจ่ึงมีบัญชำ โทษำมึงใหญ่หลวงนัก

ด้วยท ำโอหังบังเหตุ ไม่เกรงเดชพระอิศวรทรงจักร

เอ็งฆ่ำเทวำสุรำรกัษ์ โทษหนักถึงท่ีบรรลัย

ตัวกูก็คิดเมตตำ แต่จะไว้ชีวำมึงไม่ได้

ตรสัแล้วก็แกว่งตรเีกรยีงไกร แสงกระจำยพรำยไปด่ังไฟกำล

ฯ ๖ ค ำ ฯ



ไฟกาล
(ไฟประลัยกัลป์ ไฟล้างโลก)



๑ กัลป์
(ชั่วกัปชั่วกัลป์นานขนาดไหน ? )



๏ บัดน้ัน นนทกผู้ใจแกล้วหำญ

ได้ฟังจ่ึงตอบพจมำน ซ่ึงพระองค์จะผลำญชีวี

เหตุใดมิท ำซ่ึงหน้ำ มำรยำเปน็หญิงไม่บัดสี

หรอืว่ำกลัวน้ิวเพชรน้ี จะช้ีพระองค์ให้บรรลัย

ตัวข้ำมีมือแต่สองมือ ฤๅจะสู้ท้ังส่ีกรได้

แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย ท่ีไหนจะท ำได้ดังน้ี

ฯ ๖ ค ำ ฯ



๏ เมื่อน้ัน พระนำรำยณ์ทรงสวัสด์ิรศัมี

ได้ฟังจ่ึงตอบวำที กูน้ีแปลงเป็นสตรมีำ

เพรำะมึงจะถึงแก่ควำมตำย ฉิบหำยด้วยหลงเสน่หำ

ใช่ว่ำจะกลัวฤทธำ ศกัดำน้ิวเพชรน้ันเมื่อไร

ชำติน้ีมึงมีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอำชำติใหม่

ให้สิบเศยีรสิบพักตรเ์กรยีงไกร เหำะเหินเดินได้ในอัมพร

มีมือยี่สิบซ้ำยขวำ ถือคทำอำวุธธนูศร

กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร ตำมไปรำญรอนชีวี

ให้ส้ินวงศพ์งศม์ึงอันศกัดำ ประจักษ์แก่เทวำทุกรำศี

ว่ำแล้วกวัดแกว่งพระแสงตรี ภูมีตัดเศยีรกระเด็นไป

ฯ ๑๐ ค ำ ฯ เชิด โอด



๏ ครัน้ล้ำงนนทกมรณำ พระจักรำผู้มีอัชฌำสัย

เหำะระเห็จเตรด็ฟ้ำด้วยว่องไว ไปยังกระเษียรวำรี

ฯ ๒ ค ำ ฯ เชิด

๏ เม่ือน้ัน ฝำ่ยนำงรชัดำมเหสี

องค์ท้ำวลัสเตียนธิบดี เทวีมีรำชบุตรำ

คือว่ำนนทกมำก ำเนิด เกิดเปน็พระโอรสำ

ช่ือทศกัณฐก์ุมำรำ สิบเศียรสิบหน้ำยี่สิบกร

อันน้องซ่ึงถัดมำน้ัน ช่ือกุมภกรรณชำญสมร

องค์พระบิตุเรศมำรดร มิให้อนำทรสักนำที

ฯ ๖ ฯ ค ำ ฯ



ท้าวสหบดีพรหม

ญาติวงศ์ทศกัณฑ์ (กรุงลงกา)

ท้าวอัชฎาพรหม นางมลิกา

ท้าวลัสเตียน

นางศรีสุนันทา
กุเรปัน

นางจิตรมาลี
ทัพนาสูร

สุวรรณมาลัย
อัศธาดา

นางวรประภา
มารัน

นางรัชดา

นางส ามนกัขาตรีเศียรทูตขรพิเภกกุมภกรรณทศกัณฐ์

นางกาลอัคคี นางมณโฑ นางช้าง นางปลา นางสนมพันตน นางสนมสิบตน

สิบรถสหัสกุมารสุพรรณมัจฉาทศคีรีวัน
ทศครธีร

อินทรชิตนางสีดา
ไพนาสุริยวงศ์

บรรลัยกัลป์



คุณค่าวรรณคดี



คุณค่าด้านเนื้อหา



คุณค่าด้านเนื้อหา

สะท้อนค่านิยม และความเชื่อของสังคมไทย โดยมีแก่นเรื่องคือ การผูกใจเจ็บแค้น
ไม่ยอมให้อภัย ย่อมน ามาซึ่งความเดือดร้อน ๑

สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมและมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรัก โลภ โกรธ หลง ให้ข้อคิด
ที่ควรน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน๒

ประโยชน์จากเนื้อเรื่องวรรณคดี



คุณค่าด้านเนื้อหา

วรรณคดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แม้ตัวละคร/ฉากเป็นเรื่องสมมติ แต่พฤติกรรมของ
ตัวละครคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 

วรรณคดีมีคุณค่า เป็นเครื่องมือสะท้อนความจริง ท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านวรรณคดี

๔

ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถน าข้อคิดที่แฝงไว้ในบทประพันธ์มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้๓



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

นนทก, นนทุก
เป็นยักษ์ที่ท ำหน้ำที่ล้ำงเท้ำเทวดำอยู่ที่เชิงเขำไกรลำส ถูกพวกเทวดำแกล้งตบหัว

บ้ำง ถอนผมบ้ำง จนหัวโล้น นนทกมีควำมแค้นมำก จึงเข้ำเฝ้ำพระอิศวรทูลขอพรให้มี

น้ิวเป็นเพชร สำมำรถชี้ให้ผู้ใดตำยก็ได้

จำกน้ันนนทกก็ใช้น้ิวเพชรชี้ให้เหล่ำเทวดำตำยเกล่ือนกลำด พระนำรำยณ์จึงต้อง

ไปปรำบ ก่อนตำยนนทกต่อวำ่พระนำรำยณ์ว่ำ ตนเองมีเพียงสองมือเท่ำน้ันจะชนะ

พระนำรำยณ์ที่มีถึงสี่กรได้อย่ำงไร พระนำรำยณ์จึงประทำนพรให้นนทุกไปเกิดเป็น

ยักษ์มีสิบหน้ำ ยี่สิบมือ แล้วพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมอื เพื่อปรำบน

นทกในชำติใหม่ ให้หมดส้ินทั้งวงศย์ักษ์ นนทกจึงกลับชำติมำเกิดเป็นทศกัณฐ์



ดอกตะแบก

คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระนารายณ์
หรือ พระวิษณุ เป็นเทพผู้พิทักษ์โลก เมื่อโลกเกิดยุคเข็ญ พระ

นำรำยณ์ก็จะอวตำร (แบ่งภำค) ลงมำเกิดเพ่ือปรำบยุคเข็ญ 
พระนำรำยณ์มีกำยสีดอกตะแบก มี ๔ กร ถืออำวุธต่ำง ๆ คือ   

ตร ีคฑำ จักร สังข์ บำงครัง้ถือธนูและพระขรรค์ ทรงครุฑเป็นพำหนะ 
ท่ีประทับอยู่กลำงเกษียรสมุทรบนหลังพญำนำค ช่ือ อนันตนำครำช 
พระมเหสีของพระองค์คือ พระลักษมี



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระอิศวร
หรอื พระศวิะ เป็นเทพที่มีอ ำนำจมำก มีรำ่งกำยสีขำว แต่พระศอ(คอ) 

มีสีด ำ(เพรำะเคยด่ืมพิษพญำนำค) มีพระเนตรถึง ๓ ดวง ดวงที่ ๓ อยู่กลำง
พระนลำฏ(หน้ำผำก) ปกติจะหลับอยู่ เพรำะมีอำนุภำพรำ้ยแรงมำก หำกลืม
ขึ้นเมื่อใดจะเผำผลำญทุกส่ิงทุกอย่ำงให้มอดไหม้ลงหมด และยังมีพระจันทร์
อยู่ครึง่ซีกอยู่เหนือดวงตำดวงที่ ๓ ด้วย อำวุธประจ ำพระองค์ คือ ตรศีูล ธนู 
คทำ บำงทีก็ถือบ่วงบำศ บัณเฑำะว์ และสังข์  พำหนะประจ ำพระองค์ คือ  
โคอุสุภรำช มีพระอุมำเป็นมเหสี ประทับอยู่บนเขำผำเผือก หรอืเขำไกรลำส

พระอิศวร มีชื่อเรยีกหลำยชื่อ ได้แก่ พระศุลี  พระศิวะ  พระสยมภู  
พระอิศรำ  พระตรีเนตร พระสยมภูวญำณ  พระมหำเทพ  พระมเหศวร      
เจ้ำภพไตร เป็นต้น



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

พระอินทร์
คือ เทวดำผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ กำยสีเขียว มีพระเนตรถึง

พันดวง ใช้วัชระ(สำยฟ้ำ) เป็นอำวุธ มีช้ำงเอรำวัณเป็นพำหนะ พระองค์มี
มเหสี ๔ องค์ คือ สุจิตรำ    สุธรรมำ สุนันทำ และสุชำดำ พระอินทร์เป็น
ผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษยโลก ยำมใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นบนโลกมนุษย์ 
อำสนะของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็งกระด้ำง หรอืบำงครัง้ก็รอ้นจนไม่
สำมำรถประทับอยู่ได้ 



ชั้นแรก จตุมหำรำชิกำ

ชั้นท่ี ๒ ดำวดึงส์

ชั้นท่ี ๓ ยำมำ

ชั้นท่ี ๔ ดุสิต

สวรรค์ในวรรณคดี

ชั้นท่ี ๕ นิมมำนรตีภูมิ

ชั้นท่ี ๖ ปรนิมมิตวสวัตตี



ท่ีมำ : หนังสือไตรภูมิกถำ ฉบับรชักำลท่ี ๙

สวรรค์ชั้นที่ ๒ ดาวดึงส์



คุณค่าด้านเนื้อหา
ประโยชน์จากตัวละครในวรรณคดี

เหล่าเทวดา นางฟ้า
ชำวสวรรค์ที่เป็นโอปปำติกะ มีกำยทิพย์ ตำทิพย์ หูทิพย์ และ

กินอำหำรทิพย์ และเสวยสุขในสรวงสวรรค์ชั้นต่ำง ๆ ซึ่งถือว่ำเป็น

ภพภูมิที่ดี เทวดำผู้หญิงเรยีกว่ำ เทวี หรอื "เทพี" หรอื นำงฟ้ำ

เหล่ำเทวดำนำงฟ้ำที่จะขึ้นไปเฝ้ำพระอิศวร มักจะชอบกล่ัน

แกล้ง ตบศรีษะ ถอนเส้นผมนนทก จนนนทกเก็บควำมแค้นไว้ แล้ว

ใช้น้ิวเพชรชี้สังหำรเทวดำนำงฟ้ำเหล่ำน้ัน



คุณค่าด้านวรรณศิลป์



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

รสวรรณคดี

โวหารภาพพจน์

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

รสวรรณคดี

เสาวรจนี นารีปราโมทย์

พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิสัย



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
รสวรรณคดี

เสาวรจนี
เป็นกำรชมควำมงำม ชมโฉมตัวละคร พร่ำพรรณนำควำมงำมของ

สถำนที่/ธรรมชำติ เช่น บรรยำยถึงควำมงำมแห่งนำงนำรำยณ์แปลง

เหลือบเห็นสตรวีิไลลักษณ์ พิศพักตรผ่์องเพียงแขไข

งำมโอษฐง์ำมแก้มงำมจุไร งำมนัยน์เนตรงำมกร

งำมถันงำมกรรณงำมขนง งำมองค์ย่ิงเทพอัปสร

งำมจรติกิรยิำงำมงอน งำมเอวงำมอ่อนท้ังกำยำ



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
รสวรรณคดี

คือ กำรท ำให้ “นำร”ี น้ัน ปล้ืม “ปรำโมทย์” คือ กำรแสดงควำมรกั ต้ังแต่

ชื่นชม ชื่นชอบ รกัใคร ่ เป็นบทเก้ียวพำรำสีของตัวละคร ดังตัวอย่ำง

๏ โฉมเอยโฉมเฉลำ เสำวภำคย์แน่งน้อยพิสมัย

เจ้ำมำแต่สวรรค์ช้ันใด นำมกรช่ือไรนะเทวี

ประสงค์ส่ิงใดจะใครรู่้ ท ำไมมำอยู่ท่ีน่ี

ข้ำเห็นเปน็น่ำปรำณี มำรศรจีงแจ้งกิจจำ

นารีปราโมทย์



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
รสวรรณคดี

คือ กำรแสดงควำมโกธรแค้นผ่ำนกำรใช้ค ำตัดพ้อต่อว่ำให้สำใจ แสดง
ควำมโกรธกริว้ ตัดพ้อและประชดประเทียดเสียดสี   ดังตัวอย่ำง

๏ บัดน้ัน นนทกน้ำใจแกล้วกล้ำ

กริว้โกรธรอ้งประกำศตวำดมำ อนิจจำข่มเหงเล่นทุกวัน

จนหัวไม่มีผมติด สุดคิดท่ีเรำจะอดกล้ัน

วันน้ีจะได้เห็นกัน ขบฟันแล้วช้ีน้ิวไป

พิโรธวาทัง



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
รสวรรณคดี

คือ อำกำรโศกเศร้ำ กำรโอดคร่ำครวญ หรอืบทโศกอันว่ำด้วยกำร
จำกพรำกส่ิงอันเป็นที่รกั ดังตัวอย่ำง

พระองค์ผู้ทรงศักดำเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้ำบทศร ี

กรรมเวรส่ิงใดด่ังน้ี ทูลพลำงโศกีร ำพัน ฯ 

เมื่อน้ัน พระอิศวรบรมรงัสรรค์ 

เห็นนนทกโศกำจำบัลย์ พระทรงธรรม์ให้คิดเมตตำ 

สัลลาปังคพิสัย



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

รสวรรณคดี

โวหารภาพพจน์

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์
โวหารภาพพจน์

ภาพพจน์อุปมา
เป็นกำรเปรยีบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง เพื่อให้เกิดจินตนำกำร

เห็นภำพชัดเจนมำกขึ้น โดยมีค ำว่ำ ด่ัง เพียง เปรยีบ เหมือน เป็นต้น ดังบทประพันธ ์

ต้องสุบรรณเทวำนำคี ด่ังพิษอสุนีไม่ทนได้

ล้มฟำดกลำดเกล่ือนลงทันใด บรรลัยไม่ทันพรบิตำ 

ตัวกูก็คิดเมตตำ แต่จะไว้ชีวำมึงไม่ได้

ตรสัแล้วแกว่งตรเีกรยีงไกร แสงกระจำยพรำยไปด่ังไฟกำล 



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

รสวรรณคดี

โวหารภาพพจน์

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

การหลากค า (ไวพจน)์
เพื่อให้เกิดควำมไพเรำะและเลือกใช้ถ้อยค ำให้ลงสัมผัสได้ ตัวอย่ำงเช่น กำร

เรยีกชื่อ พระอิศวรว่ำ  พระสยมภูวญำณ  พระอิศรำธบิดี   พระศลีุ  เป็นต้น 

หรอืเมื่อจะกล่ำวถึงเหล่ำเทวดำ ก็ใช้ค ำต่ำง ๆ เช่น   สุรำฤทธิ ์ สุรำรกัษ์  สุรำลัย  เป็นต้น 

๏ เมื่อน้ัน   หัสนัยน์เจ้ำตรยัตรงึศำ

เห็นนนทกน้ันท ำฤทธำ   ช้ีหมู่เทวำวำยปรำณ 

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

ใช้ค าแสดงอารมณ์
เพื่อให้ผู้อ่ำนมีอำรมณ์คล้อยตำมรว่มกับตัวละครในเรือ่ง เช่น

๏  จนผมโกรน๋โล้นเกล้ียงถึงเพียงหู ดูเงำในน้ำแล้วรอ้งไห้

ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตำแดงด่ังแสงไฟฟ้ำ

เปน็ชำยดูดู๋มำหม่ินชำย มิตำยจะได้มำเห็นหน้ำ

คิดแล้วก็รบีเดินมำ เฝำ้พระอิศรำธิบดี 

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

ใช้ค าน้อยกินความมาก
สำมำรถเล่ำเรือ่งโดยใช้บทกลอนส้ัน ๆ แต่ได้ใจควำมครบถ้วนและมีควำมไพเรำะ เช่น

๏   ชำติน้ีมึงมีแต่สองหัตถ์ จงไปอุบัติเอำชำติใหม่

ให้สิบเศียรสิบพักตรเ์กรยีงไกร เหำะเหินเดินได้ในอัมพร

มมีือย่ีสิบซ้ำยขวำ ถือคทำอำวุธธนูศร

กูจะเปน็มนุษย์แต่สองกร ตำมไปรำญรอนชีวี

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

ใช้กลบทและการซ ้าค า
กำรซ้ำค ำและกลบทบุษบงแย้มผกำ เพื่อให้เกิดควำมไพเรำะและเป็นกำรเน้นควำม 

เหลือบเห็นสตรวีิไลลักษณ์ พิศพักตรผ่์องเพียงแขไข

งำมโอษฐง์ำมแก้มงำมจุไร งำมนัยน์เนตรงำมกร

งำมถันงำมกรรณงำมขนง งำมองค์ย่ิงเทพอัปสร

งำมจรติกิรยิำงำมงอน งำมเอวงำมอ่อนท้ังกำยำ

การใช้ถ้อยค า



คุณค่าด้านสังคม



คุณค่าด้านสังคม
สะท้อนค่านิยมของคนไทย

◆ สะท้อนค่ำนิยม ท ำดีได้ดี ท ำชั่วได้ชั่ว

๏ เมื่อน้ัน พระสยมภูวญำณเรอืงศรี

ได้ฟังนนทกพำที ภูมีน่ิงนึกตรกึไป

อ้ำยน่ีมีชอบมำช้ำนำน จ ำเปน็จ ำจะประทำนพรให้

คิดแล้วก็ประสิทธิ์พรชัย จงได้ส ำเรจ็มโนรถ



คุณค่าด้านสังคม
สะท้อนความเชื่อของคนไทย

◆ สะท้อนควำมเชื่อกำรกลับชำติมำเกิด ดังค ำประพันธ์

๏ เม่ือน้ัน ฝำ่ยนำงรชัดำมเหสี

องค์ท้ำวลัสเตียนธิบดี เทวีมีรำชบุตรำ

คือว่ำนนทกมำก ำเนิด เกิดเปน็พระโอรสำ

ช่ือทศกัณฐก์ุมำรำ สิบเศียรสิบหน้ำยี่สิบกร



คุณค่าด้านสังคม
สะท้อนวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย

◆ สะท้อนวัฒนธรรมไทยที่มีกำรประดิษฐท์่ำร ำที่งดงำม และก ำหนดชื่อให้

สอดคล้องกับท่ำร ำแต่ละท่ำอย่ำงคล้องจองกัน

๏ เทพนมปฐมพรหมสี่หน้ำ สอดสรอ้ยมำลำเฉิดฉิน
ทั้งกวำงเดินดงหงส์บิน กินรนิเลียบถ้ำอ ำไพ
อีกช้ำนำงนอนภมรเคล้ำ ทั้งแขกเต้ำผำลำเพียงไหล่
เมฆลำโยนแก้วแววไว มยุเรศฟ้อนในอัมพร
ลมพัดยอดตองพรหมนิมิต ทั้งพิสมัยเรยีงหมอน
ย้ำยท่ำมัจฉำชมสำคร พระสี่กรคว้ำจักรฤทธริงค์
ฝ่ำยว่ำนนทกก็ร ำตำม ด้วยควำมพิสมัยไหลหลง
ถึงท่ำนำคำม้วนหำงวง ชี้ตรงถูกเพลำทันใด



คุณค่าด้านข้อคิด



จงบอกฉันสองภาพนี้เหมือนกันอย่างไร ?







คุณค่าด้านข้อคิด
๑. ความอาฆาต พยาบาท จองเวร น ามาซึ่งความเดือดร้อน

◆ มนุษย์มีควำมรูส้ึกรัก โลภ โกรธ หลง เมื่อเกิดควำมไม่พอใจก็เกิด

ควำมอำฆำตพยำบำท และเป็นกำรท ำลำยชีวิตตนเอง ดังน้ันต้องรูจั้ก

กำรปลงใจ กำรให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บแค้น ก็จะน ำควำมสุขมำสู่ตนได้

๒. การใช้อ านาจในทางที่ผิดย่อมน ามาซึ่งความเดือดร้อน
◆ อ ำนำจเมื่อตกอยู่ในมือของผู้ที่ขำดสติไตรต่รอง ย่อมถูกใช้ในทำงที่ผิด 

อำจสร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ดังน้ันผู้ให้อ ำนำจควร

พิจำรณำไตรต่รองก่อน และผู้ที่ได้รบัอ ำนำจก็ควรใช้ไปในทำงที่ถูกต้อง







คุณค่าด้านข้อคิด
๓. อย่ารังแกผู้ที่ด้อยกว่าตน

◆ กำรที่มนุษย์จะอำศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขน้ัน 

ต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ควรรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่ำตน 

เพรำะภำยหลังอำจน ำควำมเดือดรอ้นมำสู่ตนเองได้ 

๔. ความลุ่มหลงมัวเมาจะท าให้ภัยมาถึงตัว
◆ ควำมลุ่มหลงในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส ท ำให้มนุษย์ขำดสติในกำรใช้ชีวิต กลำย

มำเป็นควำมต้องกำรที่ท ำให้มนุษย์ยอมท ำทุกอย่ำงเพื่อจะได้มำครอบครอง โดยไม่

ทันได้พิจำรณำถึงผลรำ้ยที่จะเกิดตำมมำ




