
๓๓

หนวยการเรียนรูที่

ตัวชี้วัดชวงชั้น

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบ

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

สามกก ตอน กวนอู
ไปรับราชการกับโจโฉ

นำ เรื่อง

สาระน‹ารูŒ

เรื่องย‹อ

เนื้อเรื่อง

ศัพท�น‹ารูŒ

เนื้อเรื่องศิลปะการประพันธ ตัวละคร

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน
ขอคิด คติคำ สอน    
และความจรรโลงใจ

แนวทางในการวิจารณ�
วรรณคดีและวรรณกรรม

หนังสือสามกกฉบับตาง ๆ

ประวัติผูŒแต‹ง

 ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 
      ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๒) 
 ๓. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๔. คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองที่อานและประเมินคาเพื่อนำ ความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา
  ในการดำ เนินชีวิต ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๕. วเิคราะห วจิารณ แสดงความคดิเหน็โตแยงเกีย่วกบัเรือ่งท่ีอาน และเสนอความคดิใหมอยางมเีหตุผล
  ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๖. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
     ๗. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
  ในอดีต ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๒)
 ๘. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกตใชในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)

 ๑. ไดอานวรรณคดีมรดกที่เปนยอดของ
  ความเรียงนิทาน
 ๒. รูจักลักษณะนิสัยของตัวสำ คัญใน
  เรื่องสามกก
 ๓. ไดขอคิดที่เปนประโยชนและสามารถ
  นำ ไปปรับใชกับชีวิตจริง

 ๑. นักเรียนรูจักตัวละครสำ คัญจากเรื่อง
  สามกกตัวใดบาง มีนิสัยอยางไร
 ๒. นักเรียนคิดวาคนที่มีลักษณะนิสัย
  อยางไรที่ควรเอาเปนแบบอยาง

สามกก ตอน กวนอู

ไปรับราชการกับโจโฉ
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 สามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) แตงเปนสํานวนรอยแกว ความเรียงนิทานที่
แปลจากตนฉบบัภาษาจนี สวนตอนทีน่าํมาใหศกึษานีเ้ปนตอนกวนอูไปรบัราชการกับโจโฉ ซึง่คดั
มาจากหนังสือสามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เลมที่ ๑ ซึ่งเนื้อหาตอนนี้บรรจุอยูในตอนที่ 
๒๒ ของเลม
 หนังสือ “สามกก” ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) แปลนี้ ไดรับการยกยองจากวรรณคดี
สโมสรในรัชกาลที่ ๖ วาเปนยอดแหงความเรียงนิทาน เนื่องจากความที่แปลนั้นชัดเจน ใชภาษาได
ไพเราะงดงามสละสลวยและไดอรรถรส มีลักษณะพิเศษเฉพาะ จนกระทั่งกลายเปนแบบฉบับ
ในการแปลหนังสือพงศาวดารและบันเทิงคดีของจีนเรื่องอื่น ๆ ในสมัยตอมา อีกทั้งเน้ือเร่ือง
ของสามกกนั้นยังเปนตนเคาของวรรณคดีไทยบางเรื่องอีกดวย
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำ รงราชานุภาพไดทรงอธิบายถึงความมุงหมาย
ในการแตงไววา “หนังสือสามกกไมใชเปนพงศาวดารสามัญ จีนเรียกวา “สามกกจี่” แปลวา 
จดหมายเหตุเรือ่งสามกก เปนหนงัสอืซึง่นกัปราชญจนีคนหนึง่เลอืกเอาเรือ่งในพงศาวดารตอนหนึง่
มาแตงขึ้น โดยประสงคจะใหเปนเรื่องตำ ราสำ หรับศึกษาอุบายการเมืองและการสงคราม และแตง
ดีอยางยิ่ง จึงเปนหนังสือเรื่องหนึ่ง ซึ่งนับถือทั่วไปในประเทศจีนและตลอดไปจนถึงประเทศอื่น ๆ ”

 สามกก เริ่มเร่ืองตั้งแตคร้ังที่ประเทศจีนแตกแยกออกเปนสามกก ในสมัยพระเจาเลนเต
ข้ึนครองราชยเม่ือป พ.ศ. ๗๑๑ เน่ืองจากพระเจาเลนเตน้ันปราศจากความสามารถ หลงเช่ือพวกขันที
ในราชสำ นักจนเปนเหตุใหพวกขันทีกำ เริบ การปกครองแผนดินจึงวิปริตผันแปรและเกิดโจรผูราย
ชุกชุม
 เมือ่พระเจาเลนเตสิน้พระชนมลง ราชบตุรองคใหญชือ่หองจเูปยนไดรบัรชัทายาท นางโฮเฮา
มเหสีผูเปนชนนีเปนผูสำ เร็จราชการแผนดิน เปนเหตุใหบานเมืองเกิดจลาจลขึ้น สามพ่ีนองรวม
สาบาน เลาป กวนอู และเตียวหุย พรอมดวยตั๋งโตะเขาปราบจลาจลไดสำ เร็จ และยกหองจูเหียบ
ราชบตุรองคเลก็ขึน้เปนพระเจาแผนดิน ทรงพระนามวา พระเจาเหีย้นเต เลาปถกูแตงตัง้ไปปกครอง
เมืองอันหอกวน ซึ่งเปนเมืองขึ้นเล็ก ๆ โดยมีเตียวหุยและกวนอูติดตามไปดวย ราษฎรในเมือง
อันหอกวนสรรเสริญเปนอันมาก
 ตั๋งโตะไดเปนเซียงกกสำ เร็จราชการแผนดิน และทำ การกบฏ พระเจาเห้ียนเตจึงตองท้ิง
เมืองหลวงหลบหนีไป พรอมมีรับสั่งใหหาโจโฉ โจโฉนั้นเปนคนฉลาด แตมักทำ การตามอำ เภอใจ 
ทำ ใหพระเจาเหีย้นเตคบัแคนใจจนตองขอใหผูทีม่คีวามจงรกัภกัดชีวยกำ จดัโจโฉ หวัเมอืงทีม่กีำ ลงั
และมิไดเปนพรรคพวกของโจโฉก็ถือวาโจโฉเปนศัตรูของพระเจาแผนดิน เวลาโจโฉมีทองตราอาง
รับส่ังพระเจาเหี้ยนเตออกไปถึงหัวเมืองที่เปนขาศึก หัวเมืองเหลานั้นก็เคารพนบนอบตอทองตรา 
ทำ ใหโจโฉนั้นยังมีชัยชนะปราบหัวเมืองไดมาก

นำ เรื่อง

เรื่องย‹อ
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โจโฉตองการปราบปรามเลาปซึง่มอีำ นาจอยูทางตอนเหนอื เลาปพยายามเอาชนะโจโฉแตกไ็มสำ เรจ็ 
จนกระทั่งไดขงเบงมาเปนที่ปรึกษา ประจวบกับไดซุนกวนผูมีอำ นาจทางทิศตะวันออกมาเปน
พนัธมติร ทำ ใหสามารถตอสูกบักองทพัโจโฉจนไดรบัชยัชนะ ตอมาเลาปและซนุกวนเกดิบาดหมาง
กัน สงผลใหเกิดการรบเปนสามฝาย แตกแยกเปนสามกก คือ วุยกกของฝายโจโฉ จกกกของฝาย
เลาป และงอกกของฝายซุนกวน แตละกกตางรบราแยงชิงความเปนใหญยาวนานกวา ๖๐ ปถึงจะ
รวมแผนดินทั้งสามกกไวเปนหนึ่งเดียว
 สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ที่นำ มาใหศึกษานี้ มีความเปนมากลาวถึงตอนที่
โจโฉยกกองทัพมาตีเมืองชีจ๋ิวของเลาปได ก็ยกทัพมาตีเมืองแหฝอของกวนอู ซึ่งขณะนั้นกวนอู
อยูรักษาเมืองและดูแลภรรยาทั้งสองของเลาป โจโฉตองการใหกวนอูมาอยูรับราชการดวยจึง
หาหนทางใหกวนอูออกจากเมือง จากนั้นจึงใหกองกำ ลังทหารลอมกวนอูไว แลวใหเตียวเล้ียว
ทหารเอกใชความคุนเคยคร้ังท่ีกวนอูเคยชวยชีวิตไวเจรจาเกล้ียกลอม แตกวนอูก็ไมยอมเพราะมีใจ
ซือ่สตัยภกัดกีบัเลาปเปนทีส่ดุ เตยีวเลีย้วจงึใชปญญาเจรจาดวยการยกโทษสามประการหากกวนอู
ยังขัดขืนจะไมไปอยูกับโจโฉ กวนอูถึงยอมแตก็มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนสามขอ คือ ขอเปนขารับใช
พระเจาเหี้ยนเตไมใชรับใชโจโฉ ขอเบี้ยหวัดของเลาปใหภรรยาทั้งสองของเลาป และขอไปหาเลาป
ทันทีที่ทราบวาอยูที่ใด แมโจโฉจะไมพอใจเงื่อนไขของกวนอูนักแตก็ยินยอมเพราะคิดวาวันหนึ่ง
กวนอูจะตองเปลี่ยนใจมาภักดีตอตน
 โจโฉพยายามดูแลเลี้ยงดูกวนอูและภรรยาของเลาปอยางสุขสบาย แตกวนอูก็มิไดหลงใหล
กับความสุขที่โจโฉจัดสรรให กวนอูยังคงมีความซื่อสัตยอยางเสมอตนเสมอปลายจนโจโฉ
นึกนอยใจ แตก็เชือ่วาคนกตัญอูยางกวนอจูะตองอยูตอบแทนคุณของตนกอนทีจ่ะคดิหนไีปไหน
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เจŒาพระยาพระคลัง (หน)

 ฝายโจโฉในเวลากลางคืนนั้น คุมทหารเขาตีเอาเมืองเสียวพายได แลยกกองทัพไปตีเมือง
ชีจิ๋ว แลบิตก บิฮอง กันหยง ซึ่งเลาปใหรักษาเมือง จึงคิดกันวา ทัพโจโฉยกมาครั้งนี้ใหญหลวงนัก
เห็นเราจะตานทานมิได ก็พากันหนีออกจากเมือง แตตันเตงเห็นจวนตัว จึงเปดประตูเมืองออกไป
รับโจโฉใหเปนความชอบไว โจโฉเห็นดังนั้นก็มีความยินดียกทหารเขาไป จึงกำ ชับทหารมิให
ทำ อันตรายแกชาวเมือง แลวปรึกษาแกทหารทั้งปวงวา เราจะยกกองทัพไปตีเอาเมืองแหฝอ ทาน
ทั้งปวงจะเห็นประการใด
 ซุนฮกจึงวา ขาพเจารูกิตติศัพทวา เลาปใหกวนอูรักษาครอบครัวอยูเมืองแหฝอ ซึ่งทานจะ
ยกกองทัพไปตีนั้นควรนัก ถาละไวอวนเสี้ยวก็จะยกมาพาเอาครอบครัวเลาปไป โจโฉจึงตอบวา 
อันกวนอูน้ันมีฝมอืกลาหาญชำ นาญในการสงคราม เราจะใครไดตวัมาเลีย้งเปนทหาร เราจะแตงคน
ใหไปเกลี้ยกลอมกวนอูจึงจะได กุยแกจึงวา อันน้ำ ใจกวนอูนั้นซื่อสัตยตอเลาปนัก ซึ่งจะใหคนไป
เกลี้ยกลอมเห็นกวนอูจะมิลงใจดวย แลผูใดซึ่งจะไปเกลี้ยกลอมนั้นกวนอูก็คงจะฆาเสีย
 เตยีวเลีย้วจงึวา ขาพเจากับกวนอไูดรูจักกนัมา ครัง้นีข้าพเจาจะขออาสาไปเกลีย้กลอมกวนอู
ใหได เทียหยกจึงวา ซึ่งเตียวเลี้ยวจะรับอาสาไปเกลี้ยกลอมกวนอูนั้น เห็นกวนอูจะไมมา ขาพเจา
จะขออาสาลอลวงใหกวนอูออกจากเมืองแหฝอแลว ถาเห็นกวนอูส้ินความคิดลงเมื่อใด จึงให
เตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกลอมเห็นจะไดโดยงาย
 โจโฉจึงถามเทียหยกวา ทานจะคิดลอลวงประการใด เทียหยกจึงวา ทานจับทหารเลาปไวได
เปนอันมาก จงใหบำ เหน็จรางวัลใหถึงขนาด แลวส่ังใหทำ ตามคำ เรา จึงปลอยเขาไปในเมือง 
ใหบอกวาหนีกลับมาได ถาเราจะทำ การก็ใหเปนไสศึกอยูในเมือง แลวใหแตงทหารไปรบลอ ถา
กวนอูไลออกมานอกเมืองแลว จึงใหทหารซึ่งซุมอยูท้ังสองขางลอมไว จึงแตงใหผูมีสติปญญาไป
เกลี้ยกลอมกวนอูเห็นจะไดโดยงาย โจโฉเห็นชอบดวย จึงใหเอาทหารเลาปซึ่งจับไวไดนั้นประมาณ
ส่ีสิบคน แลวใหบำ เหน็จรางวัลเปนอันมาก จึงสั่งเนื้อความตามคำ เทียหยกวาทุกประการ ทหาร
ทั้งปวงก็เขาไปหากวนอูในเมืองแหฝอ แลวบอกวา ขาพเจาหนีโจโฉมาได กวนอูไดฟงดังนั้นก็มิได
มีความสงสัย จึงเอาไวใชสอยอยู
 ครั้นเวลาสามยาม โจโฉจึงใหแฮหัวตุนคุมทหารหาพันเปนกองซุม แลวสั่งซิหลงกับเคาทูวา 
ถากวนอูไลแฮหัวตุนออกมาก็ใหยกทหารตั้งสกัดไวคอยรบปองกันอยาใหกวนอูเปนอันตราย 
นายทหารทัง้สามคนกย็กไปเมอืงแหฝอ โจโฉกค็มุทหารยกตามไปต้ังอยูแตไกล แฮหัวตุนคมุทหาร
มาตั้งอยูใกลเชิงกำ แพงเมืองแหฝอ
 ฝายกวนอูเห็นกองทัพมาตั้งประชิดอยูดังนั้นก็มิไดยกออกรบพุง ใหทหารขึ้นรักษาหนาที่ไว
มั่นคง แฮหัวตุนมิไดเห็นกวนอูยกออกมารบ จึงใหทหารเลวรองตอลอดากวนอูเปนขอหยาบชา 

สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
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กวนอูไดยินดังนั้นก็โกรธ จึงคุมทหารสามพันเปดประตูเมืองออกมารบแฮหัวตุนไดสิบเพลง 
แฮหัวตุนแกลงชักมาหนี กวนอูมิไดรูกลอุบายก็ขับมาไลไปทางไกลเมืองประมาณสองรอยเสน 
กวนอูไดคิดขึ้นมากลัววาทหารโจโฉจะยกเขาทำ รายเมืองแหฝอ จึงพาทหารกลับมา
 พอไดยนิเสยีงประทดั แลวแลเหน็เคาทกัูบซหิลงคมุทหารออกมารบสกัดไวท้ังซายขวา กวนอู
ก็ขับมาเขารบพุงเปนสามารถ ซิหลง เคาทูก็รับรองปองกันอยู กวนอูจะกลับเขาไปในเมือง พอพบ
แฮหัวตุนคุมทหารมารบออมสกัดทางไว ซิหลงกับเคาทูก็รบตีกระหนาบเขามา กวนอูนั้นปองกัน
ลูกเกาทัณฑไวเปนสามารถ จะกลับเขาเมืองก็ไมได จะหลีกไปทางซายขวาทหารก็หนุนหนาเขามา
แตรบปองกันอยูนั้นจนใกลพลบค่ำ  กวนอูอิดโรยกำ ลังลง จึงคุมทหารหนีไปถึงเนินเขาแหงหนึ่ง 
ก็ขึ้นหยุดพักอยูบนเขานั้น แฮหัวตุน ซิหลง เคาทูเห็นดังนั้นก็คุมทหารเขาลอมเชิงเขาไว
 ฝายทหารเลาปซึ่งเขาไปหากวนอูนั้น ครั้นเวลาพลบค่ำ มิไดเห็นกวนอูกลับเขาเมือง ก็ชวนกัน
เปดประตูออกมาหวังจะรับโจโฉ มาใชเห็นดังนั้นก็เอาเนื้อความมาบอกแกโจโฉ โจโฉมีความยินดี
กค็มุทหารเขาเมอืงแหฝอ แลวใหเอาเพลงิเผาเมอืงขึน้ หวงัจะใหกวนอเูสียน้ำ ใจ จงึส่ังใหทหารรกัษา
ครอบครัวเลาปไวจงดี แลวโจโฉก็กลับมาเกณฑทหารหนุนเขาลอมกวนอูไว กวนอูเห็นแสงเพลิงใน
เมืองสวางขึ้นก็ตกใจ คิดถึงครอบครัวเลาป จึงคุมทหารลงมาถึงเชิงเขา ทหารโจโฉรบสกัดไวลงมา
มิได แลวรื้อกลับขึ้นบนเขาเปนหลายครั้ง จนรุงขึ้นกวนอูจึงขี่มาพาทหารลงไปใกลจะถึงเชิงเขา 
พอเห็นเตียวเลี้ยวขี่มาถืองาวเขามา กวนอูจึงถามวา ทานจะมารบกับเราหรือ เตียวเลี้ยวจึงตอบวา 
ขาพเจาจะมารบกับทานหามิได ซึ่งขาพเจาขึ้นมานี้หวังจะแทนคุณทาน แลวเตียวเลี้ยวก็ลงจากมา
เอางาวนั้นวางไวเขาไปคำ นับกวนอู กวนอูเห็นดังนั้นก็ลงจากมารับคำ นับเตียวเลี้ยว แลวถาม
เตียวเลี้ยววา โจโฉใชมาเกลี้ยกลอมเราหรือ เตียวเลี้ยวจึงตอบวา ทานไดมีคุณชวยชีวิตขาพเจาไว 
บัดนี้ทานมีความทุกขใหญหลวง ขาพเจาจึงอุตสาหขึ้นมาหวังจะแทนคุณทาน
 กวนอูจึงถามวา ทานคิดถึงคุณเราน้ันจะขึ้นมาชวยเปนกำ ลังเราหรือ เตียวเลี้ยวก็วาหามิได
กวนอูจึงวา ทานจะมาเกลี้ยกลอมแลชวยเราก็หามิได ซึ่งทานขึ้นมานี้ดวยเหตุสิ่งใดเลา เตียวเลี้ยว
จึงตอบวา ทานกับเลาป เตียวหุยมีความรักกันเปนอันมาก บัดนี้เลาปกับเตียวหุยแตกไป ทานก็ยัง
ไมรูเหตุวาเปนแลตาย เวลาคืนนี้มหาอุปราชยกกองทัพเขาตีเมืองแหฝอได แลวสั่งแกทหารทั้งปวง
มิใหทำ อันตรายแกอาณาประชาราษฎร อันครอบครัวของเลาปนั้น ก็แตงใหทหารไปพิทักษรักษา
มิใหผูใดทำ อันตรายได ขาพเจาเห็นวามหาอุปราชมีใจเมตตาผูกความรักทานถึงเพียงนี้ จึงเอา
เนื้อความมาแจงแกทาน
 กวนอูไดฟงดังนั้นก็โกรธ จึงวาแกเตียวเลี้ยววา เดิมเราถามตัววาจะเกลี้ยกลอมหรือ ตัววา
หามิได แลตัวมาวากลาวดังนี้ จะวาไมเกลี้ยกลอมนั้นตัวประสงคส่ิงใดเลา แลววาเราอยูในท่ีนี้
ก็เปนที่คับขันอยู ซ่ึงเราจะเขาดวยผูใดนอกจากเลาปนั้นอยาสงสัยเลย ตัวเราก็มิไดรักชีวิต อัน
ความตายอุปมาเหมือนนอนหลับ ทานเรงกลับไปบอกแกโจโฉ ใหตระเตรียมทหารไวใหพรอม 
เราจะยกลงไปรบ
 เตยีวเลีย้วไดฟงดังน้ันก็หวัเราะแลวตอบวา ซึง่ทานวาทัง้นี ้โทษมอียูกบัตวัทานถงึสามประการ 
คนทั้งปวงจะลวงครหานินทาทานได กวนอูจึงวา ตัวเราถือความสัตยมั่นคงอยูวา ถึงตัวจะตาย
ก็มิไดเขากับผูใด ซึ่งทานวามีโทษสามประการนั้นดวยเหตุสิ่งใดบาง เตียวเลี้ยวจึงตอบวา เดิมทาน
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กับเลาป เตียวหุยไดสาบานไวตอกันวา เปนพี่นองรวมสุขแลทุกขเปนชีวิตอันเดียวกัน ถาผูใดตาย
ก็จะตายดวย ครั้งนี้เลาปกับเตียวหุยแตกไป ทานก็ไมรูวาเปนหรือตาย แลบัดนี้ทหารก็นอยนัก ซึ่ง
จะยกลงไปรบนั้น ถาทานเปนอันตรายถึงสิ้นชีวิต ฝายเลาป เตียวหุยยังมีชีวิตอยูจะเที่ยวตามหา
ทาน หวังจะชวยกันคิดการตอไป เมื่อทานตายเสียแลว เลาป เตียวหุยก็จะตายดวย ซึ่งทานสาบาน
ไวตอกันก็จะมิเสียความสัตยไปหรือ คนทั้งปวงก็จะลวงนินทาวาความคิดทานนอย
 ประการหนึ่ง เลาปก็มอบครอบครัวไวใหทานรักษา ถาทานตายเสีย ภรรยาเลาปทั้งสองนั้น
จะพึง่ผูใดเลา อนัตรายกจ็ะมตีาง ๆ  การซึง่เลาปปลงใจไวแกทานนัน้กจ็ะไมเสยีไปหรอื ขาพเจาเหน็
ไมชอบเปนสองประการ
 อีกประการหน่ึงน้ัน ทานก็มีฝมือกลาหาญ แลวแจงใจในขนบธรรมเนียมโบราณมาเปนอันมาก
เหตุใดทานจึงไมรักษาชีวิตไวคอยทาเลาป จะไดชวยกันคิดการทำ นุบำ รุงแผนดินใหอยูเย็นเปนสุข
ถงึมาตรวาทานจะไดความลำ บากก็อปุมาเหมือนหนึง่ลยุเพลงิอนัลกุ แลขามพระมหาสมทุรอนักวาง
ใหญ ก็จะลือชาปรากฏชื่อเสียงทานไปภายหนา วาเปนชาติทหารมีใจสัตยซื่อกตัญูตอแผนดิน 
ซึ่งทานจะมานะลงไปรบพุงกับโจโฉ ถาชีวิตทานตายเสียครั้งนี้ก็จะไมมีชื่อปรากฏไป ขาพเจา
เห็นโทษมีสามประการฉะนี้ ขาพเจาจึงวา
 กวนอูไดฟงดังนั้น ก็นิ่งตรึกตรองอยูเปนชานาน ครั้นเห็นชอบดวยจึงวา ทานวาดังนี้ก็ควร
แลว แลโทษซึ่งมีสามประการนั้นจะใหเราทำ ประการใด เตียวเลี้ยวจึงวา มหาอุปราชใหทหารลอม
ทานไวเปนอันมาก ถาทานมิสมัครเขาดวยเห็นชีวิตทานจะถึงแกความตายหาประโยชนมิได ขอให
ทานอยูกับมหาอุปราชกอนเถิด จะไดมีประโยชนสามประการ
 ประการหนึ่ง ซึ่งทานสาบานไวกับเลาป เตียวหุยวาจะชวยกันทำ นุบำ รุงแผนดิน ความสัตย
ขอนี้จะไดคงอยู
 ประการหนึ่ง ทานจะไดอยูปฏิบัติรักษาพ่ีสะใภท้ังสองมิใหเปนอันตรายส่ิงใดได เปนสอง
ประการ
 อกีประการหนึง่นัน้ ตวัทานกม็ฝีมอืกลาหาญมสีตปิญญา จะไดคดิการทาํนบุาํรงุพระเจาเหีย้นเต
ใหครองราชสมบัติสืบไป ขาพเจาเห็นมีประโยชนสามประการฉะนี้ จึงเตือนสติทานใหดําริดูจงควร
 กวนอูจึงตอบวา ซึ่งทานวามีประโยชนแกเราสามประการนั้นก็จริงอยู แตเราจะขอสัญญาไว
สามประการบาง ถามหาอุปราชยอม เราจึงจะถอดเกราะออกเสีย แลวจะลงไปหามหาอุปราช 
แมความประการใดขาดแตขอหนึ่ง เราก็จะสูตายเสีย ถึงมาตรวาคนทั้งปวงจะครหานินทาเราก็ตาม
เถิด เตียวเลี้ยวจึงวา มหาอุปราชนั้นน้ำ ใจกวางขวางอารีนัก มักสมาคมดวยผูมีสติปญญา ถาทาน
จะวาประการใดมหาอุปราชก็คงจะยอม ซึ่งทานจะขอสัญญาสามประการนั้น คือขอใดบาง
 กวนอูจึงวา เดิมเราไดสาบานกันไวกับเลาป เตียวหุยวาจะชวยกันทำ นุบำ รุงพระเจาเหี้ยนเต
แลอาณาประชาราษฎรใหอยูเย็นเปนสุข ซึ่งเราจะสมัครเขาดวยนั้น เราจะขอเปนขาพระเจาเหี้ยนเต
ประการหนึ่ง เราจะขอปฏิบัติพี่สะใภเราทั้งสอง แลอยาใหผูใดเขาออกกล้ำ กรายเขาถึงประตูท่ีอยู
ได จะขอเอาเบี้ยหวัดของเลาปซึ่งเคยไดรับพระราชทานนั้น มาใหแกพี่สะใภเราทั้งสองประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง ถาเรารูวาเลาปอยูแหงใดตำ บลใด ถึงมาตรวาเรามิไดลามหาอุปราช เราก็จะไปหา
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เลาป แมมหาอปุราชจะหามเรากไ็มฟง แลเนือ้ความสามประการนี ้ทานจงเอาไปบอกแกมหาอปุราช
เถิด ถายอมตามคำ เรา เราจะลงไปหา เตียวเลี้ยวก็ลากวนอูแลวขึ้นมากลับมาแจงเนื้อความแก
โจโฉทุกประการ
 โจโฉไดฟงดังนั้นก็หัวเราะ แลววาแกเตียวเล้ียววา ซึ่งกวนอูไมยอมดวยเรานั้น เราเปนถึง
มหาอุปราช กวนอูจะยอมเปนขาพระเจาเหี้ยนเตก็เหมือนเปนบาวเรา ถาเราบังคับบัญชาราชการ
ประการใดกวนอูก็จะไมขัดได กับซึ่งกวนอูวาจะปฏิบัติรักษาพี่สะใภทั้งสองมิใหผูใดแปลกปลอม
เขาไปถึงประตูที่อยูน้ันเราก็จะยอม ทุกวันน้ีอยาวาแตภรรยาเลาปเลย ถึงภรรยาผูนอยลงไปเราก็
มิไดใหทำ หยาบชา ซึ่งกวนอูจะขอเอาเบี้ยหวัดเลาปใหแกพ่ีสะใภนั้น เราจะใหทวีขึ้นอีก แตขอซึ่ง
กวนอูรูวาเลาปอยูแหงใด มิไดลาเรากอนจะไปหากันนั้น โจโฉสั่นศีรษะไมยอม แลววาเมื่อกวนอู
เอาสัญญาฉะนี้ เราจะเอามาเลี้ยงไวใหมีกำ ลังจะไดประโยชนสิ่งใดเลา
  เตียวเลี้ยวจึงวา มหาอุปราชไมแจงหรือ ในนิทานอิเยียงซึ่งมีมาแตกอนวา เดิมอิเยียงอยูกับ
ตงหางซึ่งเปนเจาเมือง ตงหางเลี้ยงอิเยียงเปนทนายใชสอย คร้ันอยูมายังมีคิเปกเจาเมืองหนึ่งนั้น
ยกกองทัพมารบฆาตงหางตาย คิเปกไดอิเยียงไปไว จึงต้ังอิเยียงเปนขุนนางที่ปรึกษา อิเยียงมี
ความสุขมาเปนชานาน แลวเซียงจูเจาเมืองห้ันกกยกทัพมารบฆาคิเปกตาย อิเยียงนั้นมีใจ
เจ็บแคนเปนอันมาก จึงไปยังเมืองหั้นกกแลวเขาซอนตัวอยูในที่ลับ จะลอบทำ รายเซียงจูใหถึงแก
ความตาย เซียงจูจับไดถึงสองครั้ง มิไดเอาโทษ ใหปลอยอิเยียงเสีย ครั้นอยูมาอิเยียงลอบเขาไป
ซอนอยูถึงท่ีขางในหมายจะฆาเซียงจูเสีย เซียงจูก็จับไดอีกจึงถามอิเยียงวา ตัวจะทำ อันตรายเรา 
เราจับไดถึงสองครั้งแลวก็มิไดเอาโทษ เราใหปลอยตัวเสียตัวก็มิไดหลาบจำ  รื้อจะมาทำ รายเราอีก 
เราก็จับตัวได แลตัวผูกใจแคนเราดวยเหตุสิ่งใด อิเยียงจึงบอกวา เดิมขาพเจาอยูกับตงหาง 
ตงหางเลี้ยงขาพเจาเปนทนายใชสอย คร้ันคิเปกยกไปฆาตงหางเสีย เอาตัวขาพเจาไปต้ังใหเปน
ขุนนางที่ปรึกษา ไดความสุขเปนอันมาก ครั้งนี้ทานยกไปฆาคิเปก ซึ่งเปนนายมีคุณแกขาพเจาเสีย 
ขาพเจามีใจเจ็บแคนอยู คิดอานมาหวังจะทำ อันตรายทาน หวังจะแทนคุณคิเปก ซึ่งทานจับขาพเจา
ไดถงึสองครัง้แลวปลอยเสยีนัน้ ขาพเจายงัไมหายแคน จงึลอบเขามาจะทำ รายทานอกี ทานกจ็บัได 
แลโทษขาพเจานี้ก็ถึงตายตามทานจะโปรดเถิด เซียงจูจึงวา เราจะปลอยเสียตัวจะคิดทำ รายเราอีก
หรือไม อิเยียงจึงวา ทานปลอยขาพเจาเสีย ขาพเจาก็ยังจะคิดรายแกทานกวาจะทำ สำ เร็จ ขาพเจาจึง
จะหายแคน ถาทานเอน็ดขูาพเจา ขาพเจาจะขอเส้ือซึง่ทานใส แมทานโปรดให ขาพเจาจะไดส้ินความ
พยาบาททาน เซียงจูไดฟงดังน้ันก็คิดวาอิเยียงนี้มีน้ำ ใจกตัญู จะใครไดอิเยียงไวจึงถอดเส้ือให
อิเยียง อิเยียงก็คำ นับรับเอาเสื้อมา จึงถอดกระบี่ออกฟนเสื้อเสียสามที แลววาแกเซียงจูวา 
ขาพเจาไดแทนคุณคิเปกแลว อิเยียงก็เอากระบี่เชือดคอตาย
 อันน้ำ ใจกวนอูนั้น ถาผูใดมีคุณแลวเห็นจะเปนเหมือนอิเยียง อันเลาปกับกวนอูนั้นมิไดเปน
พี่นองกัน ซึ่งมีความรักกันนั้น เพราะไดสาบานตอกัน เลาปเปนแตผูนอย เลี้ยงกวนอูไมถึงขนาด
กวนอูยังมีน้ำ ใจกตัญูตอเลาป จึงคิดจะติดตามมิไดทิ้งเสีย อันมหาอุปราชมีวาสนากวาเลาป
เปนอันมาก ถาทานไดกวนอูมาไวทำ นุบำ รุงใหถึงขนาด เห็นกวนอูจะมีกตัญูตอทานยิ่งนัก
 โจโฉจงึวาแกเตยีวเลีย้ววา ทานวากลาวทัง้นีก้ช็อบนกั จงเรงขึน้ไปบอกแกกวนอวูา ซ่ึงสัญญา
สามประการน้ันเรายอมแลว ทานจงเรงพากวนอลูงมาเถดิ เตยีวเลีย้วจงึลาโจโฉขึน้ไปบอกแกกวนอ ู
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กวนอูจึงวา ถามหาอุปราชยอมดังนั้นแลว ทานจงลงไปบอกใหกองทัพซึ่งลอมเราไวนั้นเลิกไปเสีย 
เราจะเขาไปแจงเนื้อความแกพี่สะใภทั้งสองคนกอน ถาไมเปนอันตรายแลว จึงจะไปหามหาอุปราช 
เตียวเลี้ยวก็ลงไปบอกแกโจโฉตามคำ กวนอูวา โจโฉไดฟงดังนั้นก็ใหมาใชไปสั่งทหารซึ่งลอมกวนอู
ไวนั้นใหเลิกทัพถอยมา ซุนฮกจึงวาแกโจโฉวา ซ่ึงกวนอูยอมแกทานคร้ังน้ีเกลือกจะเปนกลอุบาย 
โจโฉจึงตอบวา กวนอูเปนคนมีความสัตยเห็นจะไมคิดอานลอลวงเรา
 ฝายกวนอคูรัน้เหน็ทหารโจโฉถอยไป กพ็าทหารเขาไปในเมอืงแหฝอ เหน็ราษฎรทัง้ปวงปกติ
อยู จึงเขาไปคำ นับพี่สะใภทั้งสองแลววา ขาพเจาเสียทีทำ ใหพี่ตกใจไดความเดือดรอนนั้นโทษ
ขาพเจาผิดนัก พี่สะใภทั้งสองจึงถามวา เจายังแจงวาเลาปนั้นพลัดไปอยูแหงใด กวนอูจึงบอกวา
ยังไมแจง พี่สะใภจึงวาโจโฉก็ไดเมืองแหฝอแลว เจาจะคิดอานประการใด กวนอูจึงบอกเนื้อความ
ใหฟงทุกประการ แลววาบัดนี้ขาพเจาเขามาปรึกษาดวย พี่ทั้งสองจะเห็นประการใด นางกำ ฮูหยิน
จึงวา เวลาคืนนี้โจโฉเขาในเมืองได พี่นี้เกรงอยูวาจะเปนอันตรายตาง ๆ  เปนเดชะบุญของเรา โจโฉ
กำ ชับทหารมิใหแปลกปลอมเขามาถงึประตไูด ครัง้นีเ้จากบัพีก่อ็ยูในเงือ้มมอืโจโฉ แลเจาจะยอมเขา
อยูดวยเขานั้น ดวยความจำ เปนก็ตามเถิด แตพี่เกรงอยูขอหนึ่งวา ถารูวาเลาปอยูแหงใดเราก็จะพา
กันไปหา เกลือกโจโฉจะมิใหไป
 กวนอูจึงตอบวา ขอนี้พี่ทั้งสองอยาวิตกเลย แมรูวาเลาปอยูแหงใดเราจะพากันไปหา ถึง
มาตรวาโจโฉจะขัดขวางไว ขาพเจาจะคิดอานแกไขไปใหจงได แลวกวนอูก็ลาพี่สะใภทั้งสอง 
พาทหารประมาณสามสบิคนออกไปถึงหนาคายโจโฉ โจโฉเห็นกวนอมูากม็คีวามยนิด ีจงึออกไปรบั
กวนอเูขามา กวนอจูงึคำ นบัโจโฉแลววา ตวัขาพเจาเปนเชลยทานมิไดฆาเสยี แลวออกไปรบัขาพเจา
ถึงนอกคายนั้น คุณหาที่สุดมิได
 โจโฉไดฟงดังนัน้จึงวาแกกวนอวูา เรากแ็จงอยูวาทานมคีวามสัตยแลกตญั ูบดันีเ้รากบัทาน
ไดพบกันเราก็มีความยินดี กวนอูจึงตอบวาเตียวเลี้ยวไปบอกขาพเจาวา มหาอุปราชรับปฏิญาณ
ทั้งสามประการแลวขาพเจาก็มีความยินดี เห็นวาถึงนานไปเมื่อหนามหาอุปราชก็จะไมคืนคำ  โจโฉ
จึงวา ซึ่งปฏิญาณของทานนั้น เราไดออกปากรับแลว จึงจะเปนประการใดเราก็มิใหเสียวาจา กวนอู
ไดฟงดังนั้นก็มีความยินดีจึงวา แมขาพเจารูวาเลาปอยูที่ใด ถึงมาตรวาเปนทางกันดารจะตองขาม
พระมหาสมุทรแลลุยเพลิงก็ดี ขาพเจาจะไปหาเลาปใหจงได แมขาพเจายังมิทันลามหาอุปราชก็ดี 
ขอทานใหอภัยแกขาพเจา อยาเคืองดวยเนื้อความขอนี้เลย โจโฉจึงวา ซึ่งทานรูขาวเลาปแลวจะไป
หาก็ตามเถิด แตใหทานตรึกตรองดูใหเห็นควรกอน แลวโจโฉก็ใหกวนอูกินโตะ แลววาพรุงนี้เชา
เราจะยกกลับไปเมืองฮูโต
 กวนอเูขาไปบอกพีส่ะใภแลว ก็จัดแจงส่ิงของทัง้ปวงแลวออกมา ครัน้เวลาเชาโจโฉกย็กทหาร
ไป กวนอูจึงใหพี่สะใภทั้งสองขึ้นขี่รถตามกองทัพโจโฉไป เวลาค่ำ ถึงที่ประทับตำ บลใด โจโฉจึงให
กวนอูกับภรรยาเลาปทั้งสองคนนั้นอยูเรือนเดียวกัน หวังจะใหกวนอูคิดทำ รายพี่สะใภ น้ำ ใจจะได
แตกออกจากเลาปจะไดเปนสิทธิ์แกตัว ฝายกวนอูใหพ่ีสะใภท้ังสองนอนหองขางใน ตัวนั้นก็นั่ง
จุดเทียนดูหนังสือ รักษาพี่สะใภอยูนอกประตูยันรุง มิไดประมาทสักเวลาหนึ่งจนถึงเมืองฮูโต โจโฉ
รูดังนั้นก็เกรงใจกวนอูวามีความสัตยแลกตัญูตอเลาป โจโฉจึงใหกวนอูกับภรรยาเลาปไปอยู 
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ณ ตึกสองหลังมีชานกลาง กวนอูจึงใหพี่สะใภทั้งสองคนนั้นอยูตึกหนึ่ง แลวใหทหารที่แกชราอยู
รักษาประมาณสิบคน ตัวนั้นอยูตึกหนึ่งระวังรักษาพี่สะใภทั้งสอง
 คร้ันอยูมาวนัหนึง่ โจโฉจงึพากวนอเูขาไปเฝาพระเจาเหีย้นเตแลวทลูวา กวนอคูนนีม้ฝีมอืพอ
จะเปนทหารได พระเจาเหี้ยนเตก็มีความยินดีจึงตั้งกวนอูเปนนายทหาร โจโฉกับกวนอูก็ลากลับมา
บาน โจโฉจึงใหเชิญกวนอูกินโตะ จัดแจงใหกวนอูนั่งท่ีสูงกวาขุนนางท้ังปวง แลวใหเครื่องเงิน
เคร่ืองทองแลแพรอยางดีแกกวนอูเปนอันมาก กวนอูรับเอาส่ิงของนั้นแลวก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู 
จึงบอกเนื้อความทั้งปวงแกพี่สะใภแลวเอาสิ่งของนั้นให
 ฝายโจโฉทำ นุบำ รุงกวนอูมิไดอนาทร สามวันแตงโตะไปใหครั้งหนึ่ง หาวันครั้งหนึ่ง แลว
จัดหญิงสาวที่รูปงามสิบคนใหไปอยูปฏิบัติกวนอู หวังจะผูกน้ำ ใจไวใหกวนอูหลง กวนอูใหหญิง
สิบคนไปอยูที่พี่สะใภใชสอย ครั้นถึงสามวันกวนอูจึงไปเยือนพี่สะใภครั้งหนึ่ง นั่งอยูแตนอกประตู
แลวถามวา พี่อยูปกติอยูหรือ หรือปวยไขประการใดบาง พี่สะใภจึงตอบวา ปกติอยูมิไดปวยไข
ประการใด เจารูขาวเลาปบางหรือไม กวนอูวาไมแจง แลวคำ นับพี่สะใภกลับมา โจโฉรูกิตติศัพทวา
กวนอูปฏิบัติพี่สะใภโดยสุจริตดังนั้น ก็สรรเสริญกวนอูวามีความสัตยหาผูเสมอมิได
 คร้ันอยูมาวันหน่ึง โจโฉใหเชิญกวนอูมากินโตะ เห็นกวนอูหมเส้ือขาด โจโฉจึงเอาเส้ืออยางดี
ใหกวนอู กวนอูรับเอาเสื้อแลว จึงเอาเสื้อใหมนั้นใสชั้นใน เอาเสื้อเกานั้นใสชั้นนอก โจโฉเห็น
ดังนั้นก็หัวเราะแลวถามวา เอาเสื้อใหมใสชั้นในนั้นกลัวจะเกาไปหรือ กวนอูจึงวาเสื้อเกานี้ของเลาป
ให บัดน้ีเลาปจะไปอยูที่ใดมิไดแจง ขาพเจาจึงเอาเสื้อผืนนี้ใสชั้นนอก หวังจะดูตางหนาเลาป 
ครั้นจะเอาเสื้อใหมนั้นใสชั้นนอก คนทั้งปวงจะครหานินทาวาไดใหมแลวลืมเกา โจโฉไดยินดังนั้น
ก็สรรเสริญกวนอูวามีกตัญูนัก แตคิดเสียใจอยู กวนอูก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู
 ครั้นอยูมาวันหนึ่ง หญิงคนใชมาบอกแกกวนอูวา บัดนี้พี่สะใภทั้งสองรองไหรักกันอยู
ดวยเหตุสิ่งใดมิไดแจง กวนอูไดฟงดังนั้นก็ตกใจจึงเขาไปถึงริมประตูแลวถามวา พี่ทั้งสองรองไห 
ดวยเหตสุิง่ใด นางกำ ฮูหยินจึงตอบวา คืนน้ีพีฝ่นเหน็เลาปตกหลมุลง ครัน้ตืน่ขึน้มากต็กใจจงึแกฝน
นางบิฮูหยิน เห็นพรอมกันวาเลาปตายแลวพี่จึงรองไหรัก กวนอูไดฟงดังน้ัน พิเคราะหดูเห็นฝน
ผิดประหลาด สำ คัญวาเลาปเปนอันตรายก็รองไหดวย แลวกวนอูจึงคิดกลอุบาย วาแกพ่ีสะใภท้ังสอง
หวังจะใหคลายความทุกข จึงวาฝนนั้นจะสำ คัญเอาเปนแนมิได ดวยพี่ทั้งสองมีน้ำ ใจคิดถึงเลาปอยู 
จึงเผอิญใหฝน ทั้งนี้ ใชเลาปจะเปนอันตรายอยางนั้นหามิได พี่ทั้งสองอยาเศราโศกเลย พอคนใช
โจโฉมาบอกกวนอูวา มหาอุปราชใหเชิญไป กวนอูก็ลาพี่สะใภไปหาโจโฉ โจโฉเห็นหนากวนอูนั้น
เศราหมองจึงถามวา วันน้ีเราเห็นทานไมสบาย มีทุกขส่ิงใดหรือ กวนอูบอกวา พ่ีสะใภขาพเจาท้ังสอง
คิดถึงเลาป ดวยมิรูวาเปนหรือตายแลวชวนกันรองไห ขาพเจาก็กลั้นน้ำ ตามิได โจโฉไดฟงดังนั้น
ก็ปลอบโยนกวนอู แลวก็ชวนกินโตะ หวังจะใหคลายความทุกข กวนอูเสพสุราเมา มิไดเกรงใจ
โจโฉ เอามือจับหนวดของตัวเขาแลวจึงวา เกิดมาเปนชายไมไดทำ นุบำ รุงแผนดิน ทั้งเลาปผูพี่นั้นก็
มีคุณมา ถาเราจะเอาใจออกหากบัดนี้ ก็หาผูใดจะนับถือวาเปนชายไม โจโฉไดฟงดังนั้นก็คิดวา 
กวนอยูงัมใีจสตัยซือ่ตอเลาปอยู โจโฉทำ เปนไมไดยินจึงแกลงถามกวนอวูา หนวดของทานประมาณ
สักกี่เสน กวนอูจึงตอบวาหนวดของขาพเจาประมาณหลายรอยเสน ครั้นถึงเทศกาลหนาวก็หลนไป
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บาง ขาพเจาจึงทำ ถุงใสไว โจโฉไดฟงดังนั้นจึงเอาแพรขาวอยางดี ทำ ถุงใหกวนอูสำ หรับใสหนวด 
กวนอูรับเอาถุงนั้นแลวก็ลากลับมาที่อยู
 ครั้นเวลาเชากวนอูเขาไปเฝา พระเจาเหี้ยนเตทอดพระเนตรเห็นกวนอูใสถุงหนวดดังนั้นจึง
ตรัสถามวา ถุงใสสิ่งใดแขวนอยูที่คอนั้น กวนอูจึงทูลวา ถุงนี้มหาอุปราชใหขาพเจาสำ หรับใสหนวด
ไว แลวกวนอูก็ถอดถวายใหทอดพระเนตร พระเจาเหี้ยนเตเห็นหนวดกวนอูยาวถึงอกเสนละเอียด
งามเสมอกัน แลวตรัสสรรเสริญวากวนอูน้ีหนวดงาม จึงพระราชทานช่ือวา บีเยียงกง แปลภาษาไทย
วา เจาหนวดงาม แลวก็เสด็จขึ้น โจโฉกับขุนนางทั้งปวงแลกวนอูก็ออกจากที่เฝา มาถึงประตูวัง
กวนอูก็ขึ้นมาตามโจโฉไป ครั้นถึงหนาบานกวนอูก็ลาโจโฉจะมาที่อยู
 โจโฉเห็นมากวนอูผอม จึงถามวาเหตุใดมาจึงผอมไมสมตัวทาน กวนอูจึงตอบวา มาตัวนี้
กำ ลังนอย ทานกำ ลังขาพเจามิไดจึงผอม โจโฉไดฟงดังนั้นจึงใหทหารไปเอามาเซ็กเธาวมา แลวถาม
กวนอูวา มาตัวน้ีเปนของผูใดทานรูจักหรือไม กวนอูจึงวา มาตัวนี้ของลิโปขาพเจารูจักอยู โจโฉ
ก็ใหจัดแจงเครื่องมาพรอมแลวก็ใหกวนอู กวนอูมีความยินดีลงจากมาคุกเขาลงคำ นับแลววา 
ซึ่งมหาอุปราชใหมาตัวนี้แกขาพเจานั้นคุณหาที่สุดมิได
 โจโฉไดฟงดังน้ันก็คิดกร่ิงใจจึงถามวา เราใหเงินทองสิ่งของแกทานมาเปนอันมากก็ไมยินดี
ทานไมวาชอบใจแลมีความยินดีเหมือนเราใหมาตัวนี้ เหตุไฉนทานจึงรักมาอันเปนสัตวเดียรัจฉาน
มากกวาทรัพยสิ่งสินอีกเลา กวนอูจึงตอบวาขาพเจาแจงวามาเซ็กเธาวตัวนี้มีกำ ลังมาก เดินทางได
วันละหมื่นเสน แมขาพเจารูขาวเลาปอยูที่ใด ถึงมาตรวาไกลก็จะไปหาไดโดยเร็ว เหตุฉะนี้
ขาพเจาจึงมีความยินดี ขอบคุณมหาอุปราชมากกวาใหสิ่งของทั้งปวง
 โจโฉไดฟงดงันัน้ยิง่มคีวามนอยใจ แลวคดิวาเราเสียทีท่ีทำ นบุำ รุงกวนอดูวยยศศกัดิศ์ฤงคาร
บริวาร กวนอูก็คิดรักเลาปอยูมิไดขาด กวนอูก็ลาโจโฉไปที่อยู โจโฉจึงถามเตียวเลี้ยววา เราเลี้ยง
กวนอูก็ถึงขนาดฉะน้ีแลว กวนอูยังมีน้ำ ใจผูกพันรักเลาปอยู เราจะคิดอานประการใดกวนอูจึงจะ
เอาใจออกจากเลาป เตียวเลี้ยวจึงวา ขอใหงดอยูสักเวลาหนึ่งกอน ขาพเจาจะไปวากลาวลอง
ความคิดกวนอูดูวาจะมีใจสัตยซื่อตอเลาปเที่ยงแทหรือ หรือจะคิดอานยักยายประการใดบาง
 คร้ันเวลารุงเชาเตียวเล้ียวจึงไปหากวนอูถอยทีถอยคำ นับกัน เตียวเล้ียวจึงวาแกกวนอูวา 
ตั้งแตมหาอุปราชไดทานมาไวก็มีความยินดีทำ นุบำ รุงทานเปนอันมากเพราะมีความเมตตาทาน 
กวนอูจึงวา ทุกวันนี้มหาอุปราชชุบเลี้ยงเราจึงไดมีความสุข คุณนั้นก็มีเปนอันมาก แตจะไดวาย
คิดถึงเลาปนั้นหามิได เตียวเลี้ยวจึงตอบวา ธรรมดาเกิดมาเปนชายใหรูจักที่หนักที่เบา ถาผูใดมิได
รูจักที่หนักที่เบา คนทั้งปวงก็จะลวงติเตียนวา ผูนั้นหาสติปญญาไม อันมหาอุปราชนี้มีน้ำ ใจเมตตา
ทาน ทำ นุบำ รุงทานยิ่งกวาเลาปอีก เหตุใดทานจึงมีใจคิดถึงเลาปอยู
 กวนอูจึงวา ซึ่งมหาอุปราชมีคุณแกเราก็จริงอยู แตจะเปรียบเลาปนั้นยังมิได ดวยเลาปนั้นมี
คุณแกเรากอน ประการหนึ่งก็ไดสาบานไวตอกันวาเปนพี่นอง เราจึงไดตั้งใจรักษาสัตยอยู ทุกวันนี้
เราก็คิดถึงคุณมหาอุปราชอยูมิไดขาด ถึงมาตรวาเราจะไปจากก็จะขอแทนคุณเสียกอนใหมีชื่อ
ปรากฏไวเราจึงจะไป เตียวเลี้ยวไดฟงดังนั้นจึงถามกวนอูวา ถาเลาปถึงแกความตายแลว ทานจะ
อยูกับมหาอุปราชหรือ หรือจะคิดประการใด กวนอูจึงตอบวา ตัวเราเกิดมาเปนชายรักษาสัตย
มิใหเสียวาจา ถึงมาตรวาเลาปจะถึงแกความตาย เราก็จะตายไปตามความที่ไดสาบานไว
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กินโตะ    กินเลี้ยงดวยอาหารอยางดีแบบนั่งโตะ
เกาทัณฑ     ธนู
งาว      ดาบดามยาว
จวนตัว     เขาที่คับขัน เขาที่จำ เปน
ทหารเลว     พลทหาร
เบี้ยหวัด     เงนิตอบแทนความชอบทีใ่หแกทหารทีอ่อกจากประจำ การ ซึง่จายเปนรายเดอืน
     ตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม
ปฏิญาณ     ใหคำ มั่นสัญญา โดยมากมักเปนไปตามแบบพิธี
ปลงใจ    ไววางใจ
มหาอุปราช    ในที่นี้หมายถึง โจโฉ
มาเซ็กเธาว   มาขนสีแดง มีพลังมหาศาล วิ่งใหอยางรวดเร็ว
ลงใจดวย    ยอมเขาขาง ยอมปลงใจ
ศฤงคาร     สิ่งใหเกิดความรัก บริวารหญิงผูบำ เรอความรัก
อนาทร     เปนทุกขเปนรอน รอนอกรอนใจ

 เจาพระยาพระคลัง (หน) เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผนดินสมเด็จพระเจา-
อยูหัวบรมโกศ และถึงแกอสัญกรรมเมื่อป พ.ศ. ๒๓๔๘
 ในรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดรับราชการเปนหลวงสรวิชิต แลวไปเปนนายดานเมือง
อุทัยธานี ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดเล่ือนเปนพระยาพระคลัง และเปน
เจาพระยาพระคลังในที่สุด
 เจาพระยาพระคลงั (หน) มคีวามสามารถเปนพเิศษในการประพนัธทัง้รอยแกวและรอยกรอง
งานประพันธที่สำ คัญ ไดแก นิยายเรื่อง ราชาธิราช สามกก รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ
กุมารและกัณฑมัทรี) บทมโหรีเรื่องกากี ลิลิตเพชรมงกุฎ และอิเหนาคำ ฉันท

 เตียวเล้ียวเห็นกวนอูน้ันมีใจสัตยซ่ือตอเลาปอยูเปนม่ันคง ก็ลากลับมา จึงเอาเน้ือความท้ังปวง
บอกแกโจโฉทุกประการ โจโฉไดฟงดังนั้นก็ทอดใจใหญ มีความวิตก ซึ่งจะเอากวนอูไวใหขาดจาก
เลาปก็ไมสมคิด แลวสรรเสริญกวนอูวามีความสัตยซ่ือม่ันคงนัก ซุนฮกจึงวาแกโจโฉวา อันความคิด
กวนอูน้ันจะแทนคุณมหาอุปราชเสียกอน แลวจึงจะไปจาก ถามีศึกมาก็อยาใหกวนอูออกอาสา 
แมกวนอูยังไมมีความชอบก็จะอยูดวยมหาอุปราช โจโฉไดฟงดังนั้นก็เห็นชอบดวย

ศัพท�น‹ารูŒ

ประวัติผูŒแต‹ง
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 สามกก เปนวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และไดมีผูเขียนเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับ
สามกกข้ึนมากมายหลายภาษา เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีมีผูเขียนเรื่องสามกกขึ้นหลายรูปแบบ
ดวยกัน ดังนี้
 ๑. เรื่องสามก�กฉบับแปล แบงออกเปน ๔ สำ นวน คือ
  ๑.๑ สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนสามกกเลมแรกที่มีการแปลเนื้อเร่ือง
ทั้งหมด โดยแกไขใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มีความสวยงามในการใชภาษาไทยอยางยิ่ง 
จึงเปนฉบับที่นิยมและรูจักโดยทั่วกันในหมูนักอาน
  ๑.๒ สามกกฉบับวณิพก เขียนโดย ยาขอบ ฉบับน้ีจะแตกตางจากฉบับเจาพระยาพระคลัง 
(หน) โดยยาขอบจะยกตัวละครตัวหนึ่ง ๆ ในสามกกขึ้นมาเปนตัวเอก แลวจะเลาเรื่องตัวละคร
ตัวนั้นจนจบ ทำ ใหเราเห็นดานดีของตัวละครตัวนั้นอยางชัดเจน
  ๑.๓ สามกกฉบับแปลใหม เขียนโดย วรรณไว พัธโนทัย เปนฉบับแปลสามกกตลอด
ทัง้เรือ่งอกีฉบบัหนึง่ทีแ่ปลไดตรงตามฉบบัของหลอกวานจงหรอืฉบบันยิาย เทากบัเปนการแกสวน
ที่ผิดของฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) และเพิ่มเติมสวนที่ขาดไป และชื่อตัวละครในฉบับนี้ยังใช
ชื่อเดียวกับฉบับของเจาพระยาพระคลัง (หน) ทำ ใหผูที่คุนเคยกับสำ นวนของเจาพระยาพระคลัง 
(หน) สามารถอานไดงาย
  ๑.๔ สามกกฉบับสมบูรณ เขียนโดย วิวัฒน ประชาเรืองวิทย และทองแถม นาถจำ นง
เปนฉบับแปลสามกกตลอดทั้งเรื่อง และแปลไดตรงตามฉบับของหลอกวานจงหรือฉบับนิยาย
อีกเชนกัน ในฉบับสมบูรณนี้ยังไดมีการรวบรวมคำ วิจารณไวดวย อาจจะเรียกไดวาจะเปนสามกก
ฉบับวิจารณก็วาได สำ หรับชื่อตัวละครใชทั้งชื่อและสมญานาม แตก็ไดมีการเปรียบเทียบไว
ทายเลม
 ๒. หนังสือที่เนื่องดŒวยเรื่องสามก�ก มีดังนี้
  ๒.๑ หนังสือพิชัยสงครามสามกก เขียนโดย สังข พัธโนทัย เปนหนังสือที่ไดคัดเอา
เน้ือความสำ คัญทีส่มควรแกคำ วา “ตาํราพิชัย” ทำ ใหเนือ้เรือ่งกระชบัมากขึน้ มกีารแยกเปนบทความ
ตามตัวละครท่ีมีบทบาทสำ คัญ มีบทวิจารณและคติสอนใจที่ตนเรื่องและทายเรื่อง มีการแกไข
เรียบเรียงใหเนื้อความถูกตองยิ่งขึ้น และในเลมยังประกอบดวยชื่อ ประวัติตัวละคร ชื่อเมือง และ
แผนที่อีกดวย
  ๒.๒ ขุนพลสามกก เขียนโดย ทองแถม นาถจำ นง จากคำ ที่กลาววา “อันสามกกนี้
บิดเบือนประวัติศาสตรเขาขางเลาป” หนังสือเลมน้ีจึงไดมีการเปรียบเทียบฉบับนิยายกับประวัติ-
ศาสตรจริงใหเรารูวาแตกตางกันอยางไร และเพราะเหตุใด รวมทั้งวิเคราะหเรื่องตาง ๆ เชน 
การตีแผขอเท็จจริงเกี่ยวกับหาทหารเสือวาใครดีจริงหรือแสรงทำ ดี แกขอกลาวหาท่ีวาอุยเอี๋ยน
เปนกบฏ และเกร็ดความรูอื่น ๆ

สาระน‹ารูŒ

หนังสือสามก�กฉบับต‹าง ๆ
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  ๒.๓ สุมาอี้คนชั่วชาของแผนดิน เขียนโดย โชติชวง นาดอน (ทองแถม นาถจำ นง) 
เขียนถึงสุมาอี้ในแงมุมตาง ๆ ทั้งดานดีและชั่ว ซึ่งไดขอมูลมาจากพงศาวดาร “ซานกั๋วจื้อ” 
  ๒.๔ พงศาวดารสามกก ฉบับภาพจำ ลอง แปลและเรียบเรียงโดย เธียรเสียง สมดุลย
และโชติชวง นาดอนเปนบรรณาธิการ มีรูปภาพประกอบเร่ืองอยางยอ ๆ  ตามพงศาวดาร “ซานก๋ัวจ้ือ” 
ที่มีเนื้อหาที่ตางจากฉบับนิยาย เรียกไดวา เปนหนังสือภาพสามกกฉบับพงศาวดาร
  ๒.๕ สามกกฉบับภาพบุคคลพรอมประวัติ เขียนโดย สุภาณี ปยพสุนทรา เปนหนังสือ
ที่ไดรวบรวมภาพและประวัติของตัวละครไวมากมาย โดยแยกเปนกลุม ๆ ตามกก 
  ๒.๖ ยกเครื่องเรื่องสามกก เขียนโดย เลาชวนหัว เปนหนังสือที่กลาวถึงเลาปกับขงเบง
ในทางลบ ในขณะที่ฉบับนิยายยกใหเปนฝายธรรมะ โดยเนนความสนุกสนานมากกวาสาระ 
  ๒.๗ เจด็ยอดกนุซอืในสามกก เขยีนโดย อดลุย รัตนมัน่เกษม และทองแถม นาถจำ นง
เปนหนังสือที่ไดรวบรวมเจ็ดกุนซือคนสำ คัญ ทั้งประวัติและบทบาทในแตละตอน ซึ่งจะเขียนโดย
ใหเหตกุารณทีส่อดคลองกบับนัทกึทางประวตัศิาสตร ถือเปนหนงัสือท่ีชวยขยายความเรือ่งสามกก
และเปนบทเรียนเรื่องกลยุทธอีกเลมหนึ่ง
  ๒.๘ การตนูสามกกฉบบัไฮเทค เรือ่งและภาพประกอบโดย ไชจือ้จง เปนการตนู ๔ ชอง
จบ ของนักวาดการตูนชื่อดังของจีน เชนเดียวกับเรื่องไซอิ๋วจอมยุทธขี้เมา หรือนางพญางูขาว 
ความตลกของการตูนที่ไชจื้อจงเขียนอยูที่การประชดประชัน
  ๒.๙ เบงเฮ็กไมใชคนไท เขียนโดย ทองแถม นาถจำ นง เปนเลมท่ีไขขอของใจวา เบงเฮ็ก
เปนใคร โดยยดึหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเหมอืนกบัหนงัสอืประวตัศิาสตรผสมผสานกบัโบราณคด ี
เปนอีกแงมุมหนึ่งในการศึกษาเรื่องสามกกและประเทศจีน

 สามกก ตอน กวนอไูปรับราชการกับโจโฉน้ี ไดกลาวเนนหนกัถงึเรือ่งความซือ่สัตยของกวนอู
ท่ีมีตอเลาป ที่ไมวาจะมีคนมอบลาภยศทรัพยสินเงินทองใหมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ไมสามารถ
โนมนาวจิตใจได ดังน้ัน จึงเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะใหนักเรียนไดอานและศึกษาเพ่ือซึมซับเอา
ความซื่อสัตยและความกตัญูของกวนอู เพื่อประโยชนในการดำ เนินชีวิต นอกจากนี้ สาเหตุหนึ่ง
ที่ทำ ใหหยิบยกเอาวรรณกรรมนี้มาใหนักเรียนไดศึกษาก็คือ สำ นวนภาษาท่ีสละสลวย ไพเราะ 
และงดงาม

 ตวัละครสำ คญัในสามกก ตอน กวนอไูปรบัราชการกบัโจโฉ ประกอบดวย กวนอ ูโจโฉ และ
เตียวเลี้ยว ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ดังตอไปนี้
 ๑. กวนอู เปนขุนพลที่มีความกลาหาญ เด็ดเดี่ยว ชำ นาญในการรบ และไดรับการยกยอง
วาเปนผูที่มีความซื่อสัตยและกตัญูตอผูที่มีพระคุณ ซึ่งบุคคลท่ีกวนอูถือวาเปนผูท่ีมีพระคุณ

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

ตัวละคร

เนื้อเรื่อง
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ตอตนเองมากที่สุด คือ เลาป ผูเปนพี่นองรวมสาบาน ดังนั้น เมื่อโจโฉยกทัพมาตีเมืองแหฝอได 
โจโฉตองการไดกวนอผููรกัษาเมอืงนีม้าเปนทหารของตน ซึง่หากจะใชวธิกีารเจรจาเกล้ียกลอมกค็งจะ
ไมไดผล โจโฉจึงตองวางแผนใหกวนอูออกจากเมืองแหฝอ แลวนำ กำ ลังทหารลอมกวนอูใหหมด
หนทางตอสู จากนั้นจึงสั่งเตี้ยวเล้ียวเขาเจรจา โดยอางถึงเหตุผลสามประการ คือ ครอบครัว
เลาปจะปลอดภยั สองเปนการกระทำ ทีไ่มผดิจากคำ สาบานท่ีวา “เปนพีน่องรวมสุขแลทุกขเปนชวีติ
อันเดียวกัน ถาผูใดตายก็ตายดวย” หากกวนอูมีชีวิตก็เสมือนตอชีวิตใหแกเลาปและเตียวหุย 
ประการสุดทาย มีชีวิตรอดเพื่อทำ นุบำ รุงแผนดิน ทำ ใหกวนอูตองจำ ยอมไปอยูกับโจโฉ แตก็มี
เงื่อนไขสามประการเชนกัน ดังความวา 
 “เราจะขอเปนขาพระเจาเหี้ยนเตประการหนึ่ง เราจะขอปฏิบัติพ่ีสะใภเราท้ังสอง แลอยาให
ผูใดเขาออกกล้ำ กรายเขาถึงประตูที่อยูได จะขอเอาเบี้ยหวัดของเลาปซึ่งเคยไดรับพระราชทานนั้น 
มาใหแกพ่ีสะใภเราท้ังสองประการหน่ึง อีกประการหน่ึง ถาเรารูวาเลาปอยูแหงใดตำ บลใด ถึงมาตรวา
เรามิไดลามหาอุปราช เราก็จะไปหาเลาป แมมหาอุปราชจะหามเราก็ไมฟง”
 เงือ่นไขของกวนอดูงักลาว โดยเฉพาะในขอสามยอมสะทอนใหเห็นถึงความรัก ความซือ่สัตย
และความมั่นคงของกวนอูท่ีมีตอเลาปอยางชัดเจน และยังสงผลตอไปถึงภรรยาทั้งสองของเลาป 
เห็นไดจากเหตกุารณครัง้ทีโ่จโฉยกทพักลบัเมอืงฮโูต ซึง่มกีวนอแูละภรรยาทัง้สองของเลาปเดนิทาง
กลับมาดวย ระหวางทางตองพักคางคืน โจโฉแสรงจัดที่พักใหภรรยาทั้งสองของเลาปพักหองเดียว
กับกวนอู หวังใหกวนอูลวงเกินพี่สะใภจะไดผิดใจกับเลาป แตกวนอูกลับจุดเทียนนั่งอานหนังสือ 
รักษาความปลอดภัยใหพี่สะใภอยูนอกประตูหองพัก เพ่ือมิใหเปนท่ีครหาและรักษาเกียรติของ
พี่สะใภทั้งสอง
 นอกจากน้ันกวนอูยังแสดงใหเห็นเสมอวาตนไมไดยินดีในตำ แหนงหนาท่ีและไมปรารถนา
ในทรัพยสินเงินทองที่โจโฉสรรหามาใหเพื่อหวังผูกใจกวนอูไมใหกลับไปหาเลาป ดังความที่วา
 “โจโฉจึงใหเชิญกวนอูกินโตะ จัดแจงใหกวนอูนั่งท่ีสูงกวาขุนนางท้ังปวง แลวใหเคร่ืองเงิน
เคร่ืองทองแลแพรอยางดีแกกวนอูเปนอันมาก กวนอูรับเอาส่ิงของนั้นแลวก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู 
จึงบอกเนื้อความทั้งปวงแกพี่สะใภแลวเอาสิ่งของนั้นให”
 ถึงคราวที่กวนอูตัดสินใจวาจะไปจากโจโฉแนนอน กวนอูก็ยังคงแสดงความสุจริตใจ โดย
ไมไดนำ ทรัพยสนิเงนิทองทีโ่จโฉมอบใหตดิตวัไป หลังจากเสียชวีติจงึไดรับการยกยองใหเปนเทพเจา
แหงความซื่อสัตย
 ๒. โจโฉ  เดิมรับราชการอยูในราชสำ นัก คนทั้งหลายยำ เกรง ถูกแตงตั้งใหไปสกัดโจรโพก
ผาเหลอืง สดุทายแยกตวัหนอีอกมาหลงัจากลอบฆาตัง๋โตะไมสำ เรจ็ สะสมกำ ลังพลและแสนยานภุาพ
ครอบครองหัวเมืองฝายเหนือ จึงไดแตงตั้งเปนมหาอุปราช มีความสามารถในการใชคนและ
มีเลหเหลี่ยมทางกลยุทธที่เปนที่เลื่องลือ ลักษณะนิสัยของโจโฉที่ปรากฏใหเห็นในตอนนี้ยังคง
ความเปนเอกลักษณของโจโฉ คือ ความสามารถในการใชเลหเหลี่ยมในการบังคับใหกวนอูจำ ยอม
มาเปนทหารของตน และตลอดระยะเวลาทีก่วนอมูาอยูดวยโจโฉกห็าหนทางท่ีจะผกูใจกวนอใูหยอม
ภักดีกับตน 
 ถึงแมโจโฉจะไมสามารถไดใจภักดีจากกวนอูแตจากเหตุการณตาง ๆ นี้กลับสะทอนใหเห็น
ลักษณะนิสัยบางอยางของโจโฉวามีความพอใจผูที่มีความซื่อสัตยยิ่งนัก ดังเหตุการณครั้งที่โจโฉ
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เชิญกวนอูมากินโตะ เห็นกวนอูสวมเสื้อขาดจึงนำ เสื้อตัวใหมอยางดีมาใหกวนอู กวนอูรับเสื้อ
ตัวใหมสวมไวดานใน สวนเส้ือตัวเกาสวมทับไวดานนอก โดยอธิบายเหตุผลท่ีกระทำ เชนน้ันใหโจโฉ
คลายสงสัย ซึ่งทำ ใหโจโฉรูสึกสะเทือนใจ แตก็ไดประจักษถึงความซื่อสัตยและความกตัญูของ
กวนอู ดังความวา
 “โจโฉเห็นดังน้ันก็หัวเราะแลวถามวา เอาเส้ือใหมใสช้ันในน้ันกลัวจะเกาไปหรือ กวนอูจึงวา
เส้ือเกานี้ของเลาปให บัดนี้เลาปจะไปอยูที่ใดมิไดแจง ขาพเจาจึงเอาเสื้อผืนนี้ใสชั้นนอก หวังจะดู
ตางหนาเลาป คร้ันจะเอาเส้ือใหมน้ันใสช้ันนอก คนท้ังปวงจะครหานินทาวาไดใหมแลวลืมเกา โจโฉไดยิน
ดังนั้นก็สรรเสริญกวนอูวามีกตัญูนัก แตคิดเสียใจอยู”
 ๓. เตยีวเลีย้ว เปนทหารคนสำ คญัคนหนึง่ของโจโฉ สามกกในตอนนีเ้ตียวเลีย้วเปนตวัละคร
ทีม่บีทบาทสำ คญัทีแ่สดงใหเหน็ถงึการใชสตปิญญาในการพดูจาหวานลอมใหกวนอมูาเปนทหารของ
โจโฉ โดยการใชวิธีการที่แยบยลนำ เรื่องความผูกพันทางใจระหวางเลาปและเตียวหุย พ่ีนองรวม
สาบานท่ีเคยตัง้สตัยปฏญิาณวาจะรวมกนัทำ นบุำ รงุบานเมอืงมาเปนประเดน็สำ คญัในการตอรองให
กวนอูยอมมาอยูกับโจโฉ อีกทั้งเตียวเลี้ยวยังใชจิตวิทยาในการพูดที่ทำ ใหกวนอูรูสึกผิดและเปน
สาเหตุที่จะทำ ใหเลาปกับเตียวหุยพลอยเดือดรอนกับการตัดสินใจที่จะไมไปอยูกับโจโฉ และกลาว
เนนย้ำ ในตอนทายทีเ่ปนการสรางความหวงัชีน้ำ ใหกวนอคูวรตัดสินใจไปอยูกบัโจโฉ เพ่ือรกัษาชวีติ
ไวรอพบกบัเลาป และยืนยันความซือ่สตัยทีมี่ตอเลาป สาระสำ คญัดงักลาวเหลานีก้ม็ผีลทำ ใหกวนอู
คลอยตามและยอมจำ นนตัดสินใจไปอยูรับราชการกับโจโฉในท่ีสุด เตียวเล้ียวจึงเปรียบเสมือน
นักการทูตที่ดีที่สามารถทำ การเจรจาไดประสบความสำ เร็จ

 สามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) นับเปนวรรณกรรมที่แปลไดชัดเจน สำ นวนภาษา
สละสลวยไพเราะงดงาม จนกลายเปนแบบฉบับของการแปลหนังสือพงศาวดารเร่ืองอื่น ๆ 
ในสมัยตอมา
 ๑. การใชŒถŒอยคำ 
  สามกกใชภาษาในการเลาเรื่องบรรยายความดวยถอยคำ และประโยคท่ีไมซับซอน อาน
ทำ ความเขาใจไดไมยาก แมจะมีถอยคำ ที่เปนสำ นวนโบราณที่แปลกไปจากภาษาในปจจุบัน แตก็
สามารถตีความไดเมื่ออานความทั้งบริบท เชน
 “ถารูวาเลาปอยูแหงใดเราก็จะพากันไปหา เกลือกโจโฉจะมิใหไป” เกลอืก คำ นี้มคีวามหมาย
เดียวกับคำ วา ถŒา หาก ที่ใชในปจจุบัน
 “ถึงมาตรวาทานจะไดความลำ บาก” มาตรว‹า คำ นี้มีความหมายเดียวกับคำ วา แมŒว‹า ที่ใชใน
ปจจุบัน
 “เจารูขาวเลาปบางหรือไม กวนอูวาไมแจŒง” ไม‹แจŒง คำ นี้มีความหมายเดียวกับคำ วา ไม‹รูŒ
ไม‹ทราบ ที่ใชในปจจุบัน
 “กวนอูไดฟงดังน้ัน พิเคราะหดูเห็นฝนผิดประหลาด” ผิดประหลาด คำ น้ีมีความหมายเดียวกับ
คำ วา แปลกประหลาด ที่ใชในปจจุบัน

ศิลปะการประพันธ�
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 ๑. ความซื่อสัตย�ต‹อผูŒที่มีพระคุณ ปรากฏใหเห็นจากการกระทำ ของกวนอู ซึ่งมีเปาหมายที่
ชัดเจนในการแสดงออกถึงความซื่อสัตยและความกตัญูตอเลาป ดวยจิตใจที่มั่นคงแนวแน
โดยมิไดยอทอตออุปสรรคใด ๆ
 ๒. ความรบัผิดชอบในหนŒาที ่เปนความรบัผดิชอบทีก่วนอไูดรบัมอบหมายจากเลาปใหดแูล
ภรรยาทัง้สองของเลาป กวนอไูมเพยีงดแูลใหสุขสบายและรักษาความปลอดภยัเทานัน้ ยังใหเกียรติ
และระวังไมใหเกิดขอครหาใดในทางที่ไมดีตอพี่สะใภทั้งสองอีกดวย
 ๓. ความไม‹โลภหรอืไม‹อยากไดŒของผูŒอืน่ ทรพัยสินสิง่ของมคีาท่ีโจโฉเฝาสรรหามาใหกวนอู
นัน้ไมไดทำ ใหกวนอูรูสกึพงึพอใจหรือยินดี ทีจ่ะเหนีย่วรัง้ตวักวนอใูหอยูกบัโจโฉไดนัน้ เพราะกวนอู
มีความซื่อสัตยและกตัญูเปนคติประจำ ใจ
 กวนอนูบัเปนบุคคลทีเ่ปนแบบอยาง ทำ ใหผูอานไดตระหนกัถงึความกตญัแูละความซือ่สัตย
ไดเปนอยางดี และคุณสมบัตินี้ยังใชยึดถือเปนเครื่องหมายของคนดีมาชานาน และผูที่ยึดถือใน
ความซื่อสัตยและความกตัญูนี้ ยอมประสบแตความสุขความเจริญ

 ๒. การใชŒสำ นวนโวหาร ที่ปรากฏมีดังนี้
  อุปมาโวหาร คือ การกลาวความเปรียบเทียบ เชน
  ตอนที่กวนอูกลาวกับเตียวเลี้ยว ดังความวา “ตัวเราก็มิไดรักชีวิต อันความตายอุปมา
เหมือนนอนหลับ” การที่กวนอูเปรียบเทียบเชนนั้นหมายความวา ความตายถือเปนเร่ืองเล็กนอย
ที่ไมมีความสำ คัญ
  ตอนที่เตียวเลี้ยวพยายามเจรจาชักจูงกวนอูใหตัดสินใจไปอยูกับโจโฉโดยการรักษาชีวิต
ตนเองเพื่อรอจนกวาจะพบกับเลาป ดังความวา “ถึงมาตรวาทานจะไดความลำ บากก็อุปมาเหมือน
หนึง่ลยุเพลงิอนัลกุ แลขามพระมหาสมทุรอนักวางใหญ กจ็ะลอืชาปรากฏชือ่เสยีงทานไปภายหนา” 
เปนการกลาวเปรียบเทียบความยากลำ บากวาเหมือนกับการลุยไฟและขามทะเล
  สาธกโวหาร คือ การกลาวความยกตัวอยางเรื่องราวที่กลาวขึ้น ดังตัวอยางตอนที่
เตียวเลี้ยวพูดอธิบายใหโจโฉยอมรับเงื่อนไขของกวนอูในขอที่กวนอูรูวาเลาปอยูแหงใด ก็จะไปหา
เลาปทนัท ีโดยอาจจะไมไดลาโจโฉ เตยีวเลีย้วพูดโดยการยกตัวอยางนทิานอเิยียงใหโจโฉฟง เพราะ
นิทานเร่ืองน้ีมีเนือ้หาเก่ียวกับบคุคลทีซ่ือ่สตัยและกตญัตูอผูทีม่พีระคณุ เตยีวเลีย้วตัง้ใจตองการ
บอกใหโจโฉรูวา กวนอูนั้นมีจิตใจไมตางกับอิเยียง ดังความวา
  “อันน้ำ ใจกวนอูนั้น ถาผูใดมีคุณแลวเห็นจะเปนเหมือนอิเยียง อันเลาปกับกวนอูนั้นมิได
เปนพ่ีนองกัน ซึ่งมีความรักกันนั้น เพราะไดสาบานตอกัน เลาปเปนแตผูนอย เลี้ยงกวนอู
ไมถึงขนาด กวนอูยังมีน้ำ ใจกตัญูตอเลาป จึงคิดจะติดตามมิไดท้ิงเสีย อันมหาอุปราชมีวาสนากวา
เลาปเปนอันมาก ถาทานไดกวนอูมาไวทำ นุบำ รุงใหถึงขนาด เห็นกวนอูจะมีกตัญูตอทานยิ่งนัก”
  การที่เตียวเลี้ยวยกนิทานอิเยียงใหโจโฉฟงนั้น เสมือนการยกตัวอยางเรื่องราวที่เคย
เกดิข้ึนมากอน แลวมาตรงกบัเรือ่งราวในปจจุบนั ยอมยนืยนัไดวาจะสงผลเปนเชนไร ในท่ีสุดโจโฉ
จึงรับเงื่อนไขของกวนอูและไดกวนอูมาอยูรับราชการดวย

ขŒอคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ



สรุป

กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ
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 ในชีวิตประจำ วันของคนเรานั้น สถานภาพที่เปนอยูยอมมีมากกวาหนึ่ง เชน ผูชายหนึ่งคน
อาจเปนทั้งลูก เปนพอ เปนครู เปนลูกจาง ซึ่งดวยสถานภาพเหลานี้ ทำ ใหตองเกี่ยวของกับผูอื่น
มากมาย ดังนั้น ความซื่อสัตยและความกตัญูก็ยอมนำ มาประยุกตใชไดหลากหลายแนวทาง
ยกตัวอยาง เชน เปนลูกก็ควรกตัญูตอพอแม เปนลูกจางก็ควรซื่อสัตยกับงานที่ทำ  เปนครูก็ควร
ซื่อสัตยกับอาชีพอันมีเกียรติ และในสถานะที่เปนนักเรียนก็ควรซื่อสัตยตอการเรียน ทั้งซ่ือสัตย
ตอตนเองและผูอื่น กตัญู เคารพเช่ือฟงครูอาจารย นักเรียนเปนลูกก็ตองกตัญูกตเวทีตอ
พอแมและผูมีพระคุณ นักเรียนเปนพี่ก็ควรจะรักและซื่อสัตยตอนอง หากสามารถนำ คุณธรรม
ที่ไดมาประยุกตเชื่อมโยงใชในชีวิตประจำ วันไดดังนี้แลว ผูประพฤติก็ยอมไดรับผลดีตอบแทน 
และผลดีก็จะสงใหเกิดความเจริญรุงเรืองตอไปภายหนา

 สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เปนตอนท่ีช้ีใหเห็นถึงความซ่ือสัตย ความจงรักภักดี 
และความกตัญูรูคุณของกวนอูที่มีตอเลาป โดยมิไดสนใจทรัพยสินเงินทอง ลาภยศชื่อเสียง
ที่โจโฉนำ มามอบให จนทายที่สุด โจโฉก็ตองยอมแพจิตใจกวนอู ยอมใหกวนอูเดินทางกลับไปหา
เลาป

 ๑. ศึกษาลักษณะนิสัยของโจโฉและกวนอูจากสามกกในตอนอื่น ๆ แลวเขียนสรุป
 ๒. รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “โทษสามประการ” และ “ประโยชนสาม
ประการ” ในขอความที่เตียวเลี้ยวใชเกลี้ยกลอมกวนอู
 ๓. เลือกเขียนเรียงความเรื่อง “โจโฉนักรบผูยิ่งใหญ” หรือ “กวนอูผูยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย”
 ๔. รวมกันจัดปายนิเทศใหความรูเกี่ยวกับการใชภาษาและการใชโวหารท่ีปรากฏในเรื่อง
สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
 ๕. บุคคลในปจจุบันหรือตัวละครใดที่นักเรียนรูจัก มีลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือคลายกับ
กวนอู ยกตัวอยางพรอมคำ อธิบาย

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน



คําถามทบทวน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

โครงงาน
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 ๑. เหตุใดโจโฉจึงตองการใหกวนอูมารับราชการดวย
 ๒. โจโฉมีวิธีเกลี้ยกลอมกวนอูอยางไร กวนอูจึงยอมเขาดวย
 ๓. ประโยชนสามประการที่เตียวเลี้ยวเสนอแกกวนอูมีวาอยางไรบาง
 ๔. สัญญาสามประการที่กวนอูเสนอกับโจโฉมีวาอยางไรบาง
 ๕. นิทานอิเยียง มุงเนนใหเห็นคุณธรรมขอใด เกี่ยวของกับกวนอูอยางไร
 ๖. แผนการที่โจโฉตองการใหเลาปกับกวนอูแตกกัน มีวาอยางไร
 ๗. เหตุใดกวนอูจึงสวมเสื้อที่โจโฉใหไวชั้นใน แลวสวมเสื้อของเลาปทับ
 ๘. กวนอูดีใจที่ไดรับมาเซ็กเธาวจากโจโฉเพราะเหตุใด
 ๙. โจโฉสามารถทำ ใหกวนอูเอาใจมาฝกใฝฝายตนไดหรือไม เพราะเหตุใด
 ๑๐. โจโฉใชกลอุบายอยางไรเพื่อเหนี่ยวรั้งกวนอูไวมิใหไปหาเลาป

 การปฏิบัติตนเปนผูมีความซื่อสัตยและความกตัญูสงผลดีตอชีวิตอยางไร

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอไปนี้ หรืออาจทำ โครงงานอื่นตามความสนใจ โดยใหเกี่ยวของ
กับเนื้อหาที่เรียน
 โครงงานสัมภาษณความคิดเห็นของเพ่ือนรวมช้ันเรียนวา ช่ืนชอบตัวละครใดในเร่ือง สามกก
ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ



หนวยการเรียนรูที่

๗๗

ตัวชี้วัดชวงชั้น

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบ

กาพยเหเรือ

นำ เรื่อง

สาระน‹ารูŒ

เรื่องย‹อ

เนื้อเรื่อง

ศัพท�น‹ารูŒ

เนื้อเรื่องศิลปะการประพันธ

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วันขอคิด คติคำ สอน    
และความจรรโลงใจ

แนวทางในการวิจารณ�
วรรณคดีและวรรณกรรม

ประวัติผูŒแต‹ง

 ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน 
  ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๓. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน และเสนอความคิดใหมอยางมี
  เหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๔. สังเคราะหความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนาตน 
  พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรูทางอาชีพ ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๘)
 ๕. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
     ๖. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
  ในอดีต ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๒)
 ๗. วิเคราะหและประเมินคุณคาดานวรรณศิลปของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปนมรดกทาง
  วัฒนธรรมของชาติ ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๘. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกตใชในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๙. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๕) 
 ๑๐. ทองจําและบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกําหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจและ
   นำ ไปใชอางอิง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

กาพยเหเรือ

 ๑. เขาใจประเพณีการเหเรือ
 ๒. รูจักเรือพระที่นั่งและเรือลำ ตาง ๆ
   ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 ๑. นักเรียนเคยชมกระบวนเรือพยุหยาตรา
  ทางชลมารคหรือไม ประกอบดวย
  อะไรบาง
 ๒. ประเพณีการเหเรือมีขึ้นในโอกาสใด
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 กาพยเหเรือ เปนพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศร แตงขึ้นเพื่อใชสำ หรับเหเรือพระที่นั่งของ
พระองคเองเมือ่เสดจ็ทางชลมารคจากกรงุศรอียธุยาถงึทาเจาสนกุ เพือ่ไปนมสัการรอยพระพทุธบาท
ที่จังหวัดสระบุรี โดยแตงเปนกาพยเห ซึ่งประกอบดวยโคลงสี่สุภาพและกาพยยานี โคลงสี่สุภาพ
ใชเปนบทนำ  สวนการพรรณนาความใชกาพยยานี
 ประเพณีการเหเรือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน ราชนาวีไทย
มีหนาที่ในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและจัดพระราชพิธีเหเรือ
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำ รงราชานุภาพทรงอธิบายไววา ประเพณีการเหเรือ
ของไทยมี ๒ ประเภท คือ เหเรือหลวงและเหเรือเลน เหเรือหลวง เปนการเหในพระราชพิธี สวน
เหเรือเลน จะเหในเวลาเลนเรือเที่ยวเตรกัน เพื่อความรื่นเริงและใหฝพายพายพรอม ๆ กัน
 การเหเรอืหลวงในสมยัโบราณสนันษิฐานวา ใชคำ ภาษาสนัสกฤตของอนิเดยีซึง่เปนมนตรใน
ตำ ราไสยศาสตร ตอมากลายเปนคำ  เหยอวเยอว ในตำ รา มีคำ วา สวะเห ชาลวะเห และมูละเห 
บทเหที่ใชไมปรากฏหลักฐานเหลืออยู พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มนำ บทเหเรือ
เลน พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรมาใชเหเรือหลวง
 การเหเรือเลนใชภาษาไทย การพายเรือใชสองจังหวะ คือ จังหวะจ้ำ กับจังหวะปกติ
 การเหเรือในกระบวนเรือหลวงมี ๔ อยาง คือ เหโคลงนำ กาพย หรือ เกริ่นโคลง เมื่อ
พระเจาแผนดินลงประทับในเรือพระที่นั่งแลนระหวางทางใชทำ นอง ชาลวะเห ซึ่งเปนทำ นองเหชา 
พลพายนกบินจังหวะชา พอจวนถึงท่ีประทับใชทำ นอง สวะเห ระหวางทางขากลับเปล่ียนเปนทำ นอง
มูละเห เมื่อจบบทพายจ้ำ สามทีสงทุกบท

นำ เรื่อง
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 กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรนี้แบงออกเปน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เปนบทเหชม
กระบวนเรือพยุหยาตราและเหชมธรรมชาติ ตอนที่ ๒ เปนบทเหเรือกากี กลาวถึงพญาครุฑลักนาง
กากีไปวิมานฉิมพลี บทสังวาส และตามดวยบทเหครวญ ซึ่งในระดับชั้นนี้นำ มาใหศึกษาเพียง
บางบท คือ บทเหชมเรือกระบวน เหชมปลา เหชมไม เหชมนก และจบดวยบทเหครวญ
 บทเหเริ่มจากบทชมกระบวนเรือพยุหยาตราที่ออกเดินทางในเวลาเชา โดยกลาวพรรณนา
ความสวยงามของเรอืพระทีน่ัง่และเรอืลำ ตาง ๆ  ทีร่วมในกระบวน ตลอดจนความพรอมเพรยีงและ
ความรื่นเริงของเหลาทหารในกระบวน
 ลำ ดับตอมา คือ บทเหชมปลา เหชมไม และเหชมนกนั้น เปนการการชมธรรมชาติที่พบเห็น
ขณะเรือแลนผาน โดยการกลาวพรรณนาปลานานาชนิดใหเช่ือมโยงกับกิริยาทาทางท่ีงดงามของ
นางอันเปนที่รัก กลาวพรรณนาดอกไมหลากหลายพันธุที่มีความงดงาม มีกลิ่นหอมชวนใหคิดถึง
นางอันเปนที่รักที่ไมไดรวมเดินทางมาดวย
 ปดทายดวยบทเหครวญ เปนการคร่ำ ครวญความรักความอาลัยถึงนางอันเปนท่ีรักท่ีไมได
อยูดวยกัน ซึ่งเปนความทุกขทรมานที่ทำ ใหกวีรูสึกเศราโศกและวาเหว

เรื่องย‹อ
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เจŒาฟ‡าธรรมธิเบศร

เห‹ชมเรือกระบวน
โคลง

 ๏ ปางเสด็จประเวศดาว   ชลาลัย

ทรงรัตนพิมานชัย    กิ่งแกว
พรั่งพรอมพวกพลไกร    แหนแห
เรือกระบวนตนแพรว    เพริศพริ้งพายทอง ฯ
ชาลวะเห

   ๏ พระเสด็จโดยแดนชล    ทรงเรือตนงามเฉิดฉาย
กิ่งแกวแพรวพรรณราย    พายออนหยับจับงามงอน
   ๏ นาวาแนนเปนขนัด    ลวนรูปสัตวแสนยากร
เรือริ้วทิวธงสลอน     สาครลั่นครั่นครื้นฟอง
   ๏ เรือครุฑยุดนาคหิ้ว    ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
พลพายกรายพายทอง    รองโหเหโอเหมา
   ๏ สรมุขมุขสี่ดาน    เพียงพิมานผานเมฆา
มานกรองทองรจนา    หลังคาแดงแยงมังกร
   ๏ สมรรถชัยไกรกาบแกว    แสงแวววับจับสาคร
เรียบเรียงเคียงคูจร    ดั่งรอนฟามาแดนดิน
   ๏ สุวรรณหงสทรงพูหอย    งามชดชอยลอยหลังสินธุ
เพียงหงสทรงพรหมินทร    ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม
   ๏ เรือชัยไววองวิ่ง    รวดเร็วจริงยิ่งอยางลม
เสียงเสาเราระดม     หมทายเยิ่นเดินคูกัน
มูละเห

   ๏ คชสีหทีผาดเผน    ดูดังเปนเห็นขบขัน
ราชสีหทียืนยัน      คั่นสองคูดูยิ่งยง
   ๏ เรือมาหนามุงน้ำ     แลนเฉื่อยฉ่ำ ลำ ระหง
เพียงมาอาชาทรง     องคพระพายผายผันผยอง
   ๏ เรือสิงหวิ่งเผนโผน    โจนตามคลื่นฝนฝาฟอง
ดูยิ่งสิงหลำ พอง     เปนแถวทองลองตามกัน
   ๏ นาคาหนาดังเปน    ดูเขมนเห็นขบขัน
มังกรถอนพายพัน     ทันแขงหนาวาสุกรี
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   ๏ เลียงผางาเทาโผน    เพียงโจนไปในวารี
นาวาหนาอินทรี     มีปกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
   ๏ ดนตรีมี่อึงอล    กองกาหลพลแหโหม
โหฮึกครึกครื้นโครม    โสมนัสชื่นรื่นเริงพล
   ๏ กรีธาหมูนาเวศ    จากนคเรศโดยสาชล
เหิมหื่นชื่นกระมล     ยลมัจฉาสารพันมี ฯ

เห‹ชมปลา
โคลง

   ๏ พิศพรรณปลาวายเคลา    คลึงกัน
ถวิลสุดาดวงจันทร     แจมหนา
มัตสยายอมพัวพัน     พิศวาส
ควรฤพรากนองชา     ชวดเคลาคลึงชม ฯ
ชาลวะเห

   ๏ พิศพรรณปลาวายเคลา    คิดถึงเจาเศราอารมณ
มัตสยายังรูชม      สมสาใจไมพามา
   ๏ นวลจันทรเปนนวลจริง    เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
คางเบือนเบือนหนามา    ไมงามเทาเจาเบือนชาย
   ๏ เพียนทองงามดั่งทอง    ไมเหมือนนองหมตาดพราย
กระแหแหหางชาย     ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
ทรงแปลง(๑)

   ๏ แกมช้ำ ช้ำ ใครตอง    อันแกมนองช้ำ เพราะชม
ปลาทุกทุกขอกกรม    เหมือนทุกขพี่ที่จากนาง
มูละเห

   ๏ น้ำ เงินคือเงินยวง    ขาวพรายชวงสีสำ อาง
ไมเทียบเปรียบโฉมนาง    งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี
   ๏ ปลากรายวายเคียงคู    เคลากันอยูดูงามดี
แตนางหางเหินพี่     เห็นปลาเคลาเศราใจจร
ทรงแทรก (๕ บท)(๒)

   ๏ หางไกวายแหวกวาย    หางไกคลายไมมีหงอน
คิดอนงคองคเอวอร    ผมประบาอาเอี่ยมไร
   ๏ ปลาสรอยลอยลองชล    วายเวียนวนปนกันไป
เหมือนสรอยทรงทรามวัย    ไมเห็นเจาเศราบวาย

 (๑–๒) สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำ รงราชานภุาพทรงสนันิษฐานวา พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั ทรงแปลงและ
ทรงแทรก แตถาดูจากสำ นวนบางทีเจาฟาธรรมธิเบศรอาจจะทรงแทรกและทรงแปลงดวยพระองคเองก็ได
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   ๏ เนื้อออนออนแตชื่อ    เนื้อนอง� ๅออนทั้งกาย
ใครตองของจิตชาย    ไมวายนึกตรึกตรึงทรวง
   ๏ ปลาเสือเหลือที่ตา    เลื่อมแหลมกวาปลาทั้งปวง
เหมือนตาสุดาดวง     ดูแหลมล้ำ ขำ เพราคม
   ๏ แมลงภูคูเคียงวาย    เห็นคลายคลายนาเชยชม
คิดความยามเมื่อสม    สนิทเคลาเจาเอวบาง
   ๏ หวีเกศเพศชื่อปลา    คิดสุดาอาองคนาง
หวีเกลาเจาสระสาง     เสนเกศสลวยรวยกลิ่นหอม
   ๏ ชะแวงแฝงฝงแนบ    ชะวาดแอบแปบปนปลอม
เหมือนพี่แอบแนบถนอม    จอมสวาทนาฏบังอร
   ๏ พิศดูหมูมัจฉา    วายแหวกมาในสาคร
คะนึงนุชสุดสายสมร    มาดวยพี่จะดีใจ ฯ

เห‹ชมไมŒ
โคลง

   ๏ เรือชายชมมิ่งไม    มีพรรณ
ริมทาสาครคันธ     กลิ่นเกลี้ยง
เพล็ดดอกออกแกมกัน    ชูชอ
หอมหื่นรื่นรสเพี้ยง     กลิ่นเนื้อนวลนาง ฯ
ชาลวะเห

   ๏ เรือชายชมมิ่งไม    ริมทาไสวหลากหลายพรรณ
เพล็ดดอกออกแกมกัน    สงกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร
   ๏ ชมดวงพวงนางแยม    บานแสลมแยมเกสร
คิดความยามบังอร     แยมโอษฐยิ้มพริ้มพรายงาม
   ๏ จำ ปาหนาแนนเนือง    คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม
คิดคะนึงถึงนงราม     ผิวเหลืองกวาจำ ปาทอง
   ๏ ประยงคทรงพวงหอย    ระยายอยหอยพวงกรอง
เหมือนอุบะนวลละออง    เจาแขวนไวใหเรียมชม
   ๏ พุดจีบกลีบแสลม    พิกุลแกมแซมสุกรม
หอมชวยรวยตามลม    เหมือนกลิ่นนองตองติดใจ
   ๏ สาวหยุดพุทธชาด    บานเกลื่อนกลาดดาษดาไป
นึกนองกรองมาลัย     วางใหพี่ขางที่นอน
มูละเห

   ๏ พิกุลบุนนาคบาน    กลิ่นหอมหวานซานขจร
แมนนุชสุดสายสมร    เห็นจะวอนออนพี่ชาย
   ๏ เต็งแตวแกวกาหลง    บานบุษบงสงกลิ่นอาย
หอมอยูไมรูหาย     คลายกลิ่นผาเจาตราตรู
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   ๏ มะลิวัลยพันจิกจวง    ดอกเปนพวงรวงเรณู
หอมมานาเอ็นดู     ชูชื่นจิตคิดวนิดา
   ๏ ลำ ดวนหวนหอมตรลบ    กลิ่นอายอบสบนาสา
นึกถวิลกลิ่นบุหงา     รำ ไปเจาเศราถึงนาง
   ๏ รวยรินกลิ่นรำ เพย    คิดพี่เคยเชยกลิ่นปราง
นั่งแนบแอบเอวบาง    หอนแหหางวางเวนวัน
   ๏ ชมดวงพวงมาลี    ศรีเสาวภาคยหลากหลายพรรณ
วนิดามาดวยกัน     จะออนพี่ชี้ชมเชย ฯ

เห‹ชมนก
โคลง

   ๏ รอนรอนสุริยโอ    อัสดง
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง    ค่ำ แลว
รอนรอนจิตจำ นง     นุชพี่ เพียงแม
เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแกว    คลับคลายเรียมเหลียว ฯ
ชาลวะเห

   ๏ เรื่อยเรื่อยมารอนรอน    ทิพากรจะตกต่ำ 
สนธยาจะใกลค่ำ      คำ นึงหนาเจาตราตรู
   ๏ เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง    นกบินเฉียงไปทั้งหมู
ตัวเดียวมาพลัดคู     เหมือนพี่อยูผูเดียวดาย
   ๏ เห็นฝูงยูงรำ ฟอน    คิดบังอรรอนรำ กราย
สรอยทองยองเยื้องชาย    เหมือนสายสวาทนาดนวยจร
   ๏ สาลิกามาตามคู    ชมกันอยูสูสมสมร
แตพี่นี้อาวรณ      หอนเห็นเจาเศราใจครวญ
   ๏ นางนวลนวลนารัก   ไมนวลพักตรเหมือนทรามสงวน
แกวพี่นี้สุดนวล     ดั่งนางฟาหนาใยยอง
   ๏ นกแกวแจวแจมเสียง    จับไมเรียงเคียงคูสอง
เหมือนพี่นี้ประคอง     รับขวัญนองตองมือเบา
มูละเห

   ๏ ไกฟามาตัวเดียว    เดินทองเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา
เหมือนพรากจากนงเยาว    เปลาใจเปลี่ยวเหลียวหานาง
   ๏ แขกเตาเคลาคูเคียง    เรียงจับไมไซปกหาง
เรียมคะนึงถึงเอวบาง    เคยแนบขางรางแรมนาน
   ๏ ดุเหวาเจาจับรอง    สนั่นกองซองเสียงหวาน
ไพเราะเพราะกังวาน    ปานเสียงนองรองสั่งชาย
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   ๏ โนรีสีปานชาด    เหมือนชางฉลาดวาดแตมลาย
ไมเทาเจาโฉมฉาย     หมตาดพรายกรายกรมา
   ๏ สัตวานาเอ็นดู    คอยหาคูอยูเอกา
เหมือนพี่ที่จากมา     ครวญหาเจาเศราเสียใจ
   ๏ ปกษีมีหลายพรรณ    บางชมกันขันเพรียกไพร
ยิ่งฟงวังเวงใจ      ลวนหลายหลากมากภาษา ฯ

เห‹ครวญ 
โคลง

   ๏ เสียงสรวลระรี่นี้    เสียงใด
เสียงนุชพี่� ๅใคร     ใครรู
เสียงสรวลเสียงทรามวัย    นุชพี่ มาแม
เสียงบังอรสมรผู     อื่นนั้น� ๅมี ฯ
   ๏ เสียงสรวลระรี่นี้    เสียงแกวพี่หรือเสียงใคร
เสียงสรวลเสียงทรามวัย    สุดสายใจพี่ตามมา
   ๏ ลมชวยรวยกลิ่นนอง    หอมเรื่อยตองคลองนาสา
เคลือบเคลนเห็นคลายมา    เหลียวหาเจาเปลาวังเวง
   ๏ ยามสองฆองยามย่ำ     ทุกคืนค่ำ ย่ำ อกเอง
เสียงปมี่ครวญเครง    เหมือนเรียมคร่ำ ร่ำ ครวญนาน
   ๏ ลวงสามยามปลายแลว                  จนไกแกวแววขันขาน
มอยหลับกลับบันดาล   ฝนเห็นนองตองติดตา
   ๏ เพรางายวายเสพรส    แสนกำ สรดอดโอชา
อิ่มทุกขอิ่มชลนา     อิ่มโศกาหนานองชล
   ๏ เวรามาทันแลว    จึงจำ แคลวแกวโกมล
ใหแคนแสนสุดทน     ทุกขถึงเจาเศราเสียดาย
   ๏ งามทรงวงดั่งวาด    งามมารยาทนาดกรกราย
งามพริ้มยิ้มแยมพราย    งามคำ หวานลานใจถวิล
   ๏ แตเชาเทาถึงเย็น    กล้ำ กลืนเข็ญเปนอาจิณ
ชายใดในแผนดิน     ไมเหมือนพี่ที่ตรอมใจ ฯ
โคลง

   ๏ เรียมทนทุกขแตเชา   ถึงเย็น
มาสูสุขคืนเข็ญ      หมนไหม
ชายใดจากสมรเปน     ทุกขเทา เรียมเลย
จากคูวันเดียวได     ทุกขปมปานป ฯ
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กรองทอง    ผาโปรงอันทอหรือถักดวยไหมทองหรือเสนลวดทอง
กระแห     ชื่อปลาน้ำ จืด รูปรางปอมคลายปลาตะเพียนทอง แตตัวเล็กกวา คอนขาง
     แบน ครีบมีสีแดงออน
กาหล     อึกทึก
กาหลง     ช่ือไมพุม ใบหยักเวา ดอกขาวใหญ หอมจาง ออกดอกเปนชอส้ัน ๆ  ตามงามใบ
กิ่ง      เรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา เปนเรือที่เปนเครื่องประดับยศ ชื่อเรือ
     พระที่น่ังกิ่ง หมายถึง เรือหลวงท่ีขึ้นระวาง เรือประเภทนี้สรางดวยไมสลัก
     ปดทองอยางสวยงาม ตั้งบุษบกหรือบัลลังกกัญญา ในคำ วา “กิ่งแกว” แกว
      เปนคำ ขยาย หมายถึง สิ่งประเสริฐ
แกมช้ำ      ช่ือปลาน้ำ จืด รูปรางคลายปลาตะเพียน แตลำ ตัวยาวกวา ท่ีฝาเหงือกมีสีแดงเร่ือ
     คลายรอยช้ำ  พื้นครีบหางสีแดง ริมดำ  หัวสั้น
แกว      ไมพุมหรือไมตนขนาดกลาง ใบเขียวสดเปนมัน ดอกขาวหอม บางชนิด
     เนื้อไมแข็ง เหนียว มีลาย
ไกฟา      นกที่ชอบอยูกันเปนฝูงอยางไกบาน คือ ตัวผูตัวเดียวมีตัวเมียหลายตัว ไกฟา
     มีหลายชนิด เชน ไกฟาพญาลอหนาสีแดง ไกฟาหนาเขียว ไกฟาหลังขาว
แขกเตา     นกในจำ พวกนกแกว แตเปนนกแกวพันธุเล็ก
คชสีห     เรือมีโขนเปนรูปคชสีห ซ่ึงคชสีหเปนสัตวในวรรณคดี มีรูปเหมือนราชสีห 
     แตมีงวงเหมือนชาง
ครุฑยุดนาค    เรือที่มีโขนเปนรูปครุฑจับนาค เปนเรื่องที่ปรากฏในวรรณคดีอินเดีย คือ
      ครุฑกับนาคมีบิดาเดียวกัน คือ พระกัศยป แตตางมารดากัน มารดาของครุฑ
     ถูกมารดาของนาคแกลงจนตองตกเปนทาส ครุฑจึงผูกใจเจ็บ ภายหลังครุฑ
     ไดพรจากพระนารายณใหจับนาคกินได เร่ืองน้ีจึงปรากฏอยูในศิลปะและวรรณคดี
      ซึ่งตกทอดมาถึงไทยเราดวย

สวะเห‹

 เหแลเรือ เหละเหเห เหโหวเหโหว เหโหวเหเห เหเห เหเหเห โอละเห
 สาละวะเห โหเหเห เหเห เหเหเห โอละเห
 ชาละวะเห เหเห เหเหเห โอละเห เจาเอย เจาก็พาย พ่ีก็พาย พายเอยพายลง พายลงใหเต็มพาย
โอวโอวเห
 ชาละวะเห โหเหเห เหเห เหเหเห โอละเห มูละเห มูละเหเหเห โอเหมารา โอเหเจาขา โอเหเจาขา
มาราไชโย ศรีเอยชัย ศรีชัยแกวเอย ชัยเอยแกว ชัยแกวพอเอย โอวโอว

ศัพท�น‹ารูŒ
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คางเบือน    ชื่อปลาน้ำ จืด ไมมีเกล็ด รูปรางคลายปลาคาว แตขนาดเล็กกวา คางลางยื่น
     ยาวกวาปากบนเห็นเปนคางเบือน ปลาเบี้ยว ก็เรียก
ฆองยามย่ำ     ตีกลองหรือฆองถี่ ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำ หรับเปลี่ยนยาม ย่ำ ยาม
      ก็เรียก ใชแกเวลาตาง ๆ เชน ย่ำ รุง ย่ำ ค่ำ 
จวง      ช่ือตนไมจำ พวกหน่ึง เปนไมกล่ินหอมคลายการบูร มีอีกช่ือหน่ึงวา ตนเทพทาโร
จำ ปา      ชื่อตนไมคลายตนจำ ป ดอกเปนกลีบยาวสีเหลืองเขม มีกลิ่นหอม
จิก      ชื่อตนไม ดอกสีขาว เกสรตัวผูสีแดง ๆ มักออกเปนชอยาว หอยเปนระยา
     ขึ้นในที่ชุมชื้น เชน ริมหวย หนอง คลอง
ชลาลัย     ทะเล แมน้ำ  หวงน้ำ 
ชวด      ไมไดดังหวัง
ชะวาด     คงมาจาก สังกะวาด เปนพวกปลาสวาย–เทโพ ขนาดเล็กกวา ไมมีเกล็ด 
     มีหนวดสองคู หางเวา
ชะแวง     เขาใจวาเปนปลาแขยง ปลาพวกนี้มีกานครีบหลังและครีบหูแข็ง แหลม 
     แทงเจ็บปวด มีหนวดสองคู หางเวาลึก อาจมีลาย ขนาดเล็ก
ดุเหวา     นกสีดำ  ตัวเล็กกวากาเล็กนอย บางทีก็มีลายจุดขาว ๆ เสียงรองดังไปไกล
     กาเหวา ก็เรียก
ตรู      งาม
ตองคลองนาสา  (กลิ่น) กระทบจมูก
ตาด      ผาชนิดหนึ่ง ทอดวยไหมควบกับเงินแลงหรือทองแลงจำ นวนเทากัน
เต็ง      ชื่อไมตน เนื้อไมแข็ง
แตว      ชื่อไมพุม ใบกลมเกลี้ยง เมื่อขยี้ใบมีกลิ่นหอม ดอกสีขาวหรือชมพูออน ขึ้น
     ทั่วไปตามปาเบญจพรรณ ติ้วสม ก็เรียก
ทิพากร     พระอาทิตย
ทุก      ชื่อปลาน้ำ จืด ไมมีเกล็ด หัวแหลม หนวดยาว ปากกวาง ฟนแหลม ตัวแบน
      ลำ ตัวและครีบมีสีดำ  ขนาดยาวอาจถึงหนึ่งเมตร อีทุบหรืออีทุก ก็เรียก 
นคเรศ     เมือง
นวลจันทร    ชื่อปลาน้ำ จืด สีเปนนวลงาม ลำ ตัวยาวเรียว แบนขางเล็กนอย ตาเล็ก ปากเล็ก
     ไมมีหนวด เกล็ดเล็ก
นาคา      เรือที่มีโขนเปนรูปนาค
นางนวล     นกสีขาวนวล บินอยูตามชายทะเล กินปลาเปนอาหาร
นางแยม    ชื่อไมพุมขนาดเล็ก โคนใบเวาแบบหัวใจ ขอบใบหยัก มีขนเล็กนอย ดอกเปน
     ชอสีขาวหรือแดงรื่อ ๆ กลิ่นหอม
นาเวศ     เรือ
น้ำ เงิน     ชื่อปลาน้ำ จืด รูปรางอยางปลาเนื้อออน แตตัวใหญกวา
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เนื้อออน     ชือ่ปลาน้ำ จดื ลำ ตวัแบนขาง ไมมเีกล็ด ขางทองมกัเปนสีเงินหรอืสีเทาปนเขยีว
โนรี      นกในจำ พวกนกแกว มีขนสีแดงลวน แตอาจมีสีอื่นแซมบาง ถามีสีอื่นแซม
     หลายสี เรียกวา นกเบญจวรรณ
บุนนาค     ช่ือไมยืนตน ดอกคลายดอกสารภี แตโตกวา ดอกมีสีขาวหรืออมชมพูเร่ือ ใบยาวรี
     ปลายใบเรียวแหลม
บุษบง     ดอกไม
บุหงารำ ไป    ดอกไมที่ปรุงดวยเครื่องหอมตาง ๆ หอดวยผาโปรง มักเรียกยอ ๆ วา บุหงา
ประยงค     ชื่อไมพุม ใบคลายใบแกว ดอกเล็ก ๆ เปนชอสีเหลือง
ประเวศ     การเขาถึง การเขาสู
ปลากราย    มีรูปรางคลายปลาสลาด ตัวใหญกวา มีจุดดำ  ๆ เปนแถวเรียงกันไปตามยาว
     ของครีบทองทั้งสองดาน ประมาณขางละเจ็ดจุด
ปม      เกือบ จวน แทบ
แปบ      ชื่อปลาน้ำ จืด ลำ ตัวแบนยาว สันทองคม ไมมีหนวด
พิกุล      ชื่อไมยืนตน ดอกเล็กเปนจัก ๆ มีกลิ่นหอมเย็นและหอมอยูจนแหง
พุดจีบ     ชื่อไมดอก ใบคลายตนพุดธรรมดา ดอกเล็ก กลีบมีลักษณะเปนจีบ
พุทธชาด     ชื่อไมเถาขนาดเล็ก ดอกสีขาว กลีบบางเล็ก กลิ่นหอม
เพรางาย     เวลาเชา
เพรียกไพร    รองแซอยูในปา
เพล็ด      เผล็ด ผลิ
เพียนทอง    ปลาตะเพียนทอง ตัวแบน เกล็ดโต สีเหลืองทอง
มังกร     เรือมีโขนเปนรูปมังกร ซึ่งเปนสัตวในนิยายจีน รูปรางคลายนาค แตมีตีน 
     มีเขา มีหนวด
มัตสยา    ปลา
เมรุ      ภเูขาพระสเุมรุ อยูกลางจกัรวาล มยีอดเปนทีต่ัง้แหงสวรรคชัน้ดาวดงึส ซึง่เปน
     ที่อยูของพระอินทร ในที่นี้หมายถึง ภูเขาทั่ว ๆ ไป
แมลงภู     ชื่อปลา รูปรางคลายปลาชอน ตัวโตกวา สีคลายปกแมลงภู
เยิ่น     ไหว ออนเนิบนาบ ขึ้น ๆ ลง ๆ เมื่อเรือถูกคลื่น
แยงมังกร    ลวดลายเปนรูปมังกร
ใยยอง     ผุดผองเปนน้ำ เปนนวล
ราชสีห     เรือมีโขนเปนรูปราชสีห ราชสีหเปนสัตวในวรรณคดีท่ีปรากฏเปนภาพเขียน
     โดยทั่วไปในศิลปะของไทย ถือวาดุรายและมีกำ ลังมาก จัดเปนพญาสิงห
รำ เพย     ชื่อไมตน ใบคลายยี่โถ ดอกเหลือง รูปเปนกระบอกปากบาน
ริ้ว     แนว แถว
เรือชัย     เรือที่มีทวนหัวตั้งสูงขึ้นไปเปนงอน เดิมเปนเรือท่ีขาราชการนั่งในร้ิวกระบวน
     และมีพนักงานคอยกระทุงเสาใหจังหวะ แตถาเปนเรือท่ีน่ังเจานาย และเรือประตู
      เรียกวา เรือเอกไชย
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ลำ ดวน     ชื่อไมยืนตน ดอกมีสามกลีบ คลายดอกนมแมว กลีบแข็งหนา มีกลิ่นหอม
เลียงผา     เรือมีโขนเปนรูปเลียงผา ซ่ึงเลียงผาเปนสัตวปาชนิดหนึ่ง รูปรางคลายแพะ
      อาศัยอยูตามภูเขา
วาสุกรี     เรือมีโขนเปนรูปนาค
สมรรถชัย    เรือพระท่ีนั่ง สําหรับทรงเปลื้องเครื่อง มีการตั้งบัลลังกบุษบกอัญเชิญ
     พระชฎามหากฐินนำ หนาเรือพระที่นั่งลำ ทรง
สรมุข     เรือพระที่นั่งที่มีโขนเปนรูปราชสีห มีชื่อเต็มวา ไกรสรมุข
สรอย     ปลาตัวเล็ก ๆ วายน้ำ เปนฝูง ๆ ลำ ตัวสีขาวเงิน มีจุดคล้ำ หรือจุดดำ บนเกล็ด
     จนเห็นเปนเสนสายหลายแถบพาดตามยาวอยูขางตัว
สรอยทอง    นกที่มีขนสรอยคอสีเหลืองหรือสีทอง ลักษณะคลายนกขุนทอง
สัตวา      นกในจำ พวกนกแกว ตัวโต สีเขียวคราม
สาชล      หมายถึง สายชล ตัด ย ออก เทียบไดกับคำ วา สาโลหิต ซ่ึงหมายถึง สายโลหิต
      หรือคำ วา สาครชล ตัด คร ออก
สาลิกา     นกจำ พวกนกเอี้ยง หัวสีดำ  ตัวสีน้ำ ตาลแกมดำ  หนังขอบตาเหลืองจัด
สาวหยุด    ชื่อไมเลื้อย ดอกคลายดอกกระดังงา กลิ่นหอมตอนเชา พอสายก็หมดกลิ่น
     คำ เดียวกับสายหยุด
สุกรม     ตนไมขนาดใหญ ผลเมื่อสุกจะมีสีแดง
สุดสายใจ    นางผูเปนยอดรัก
สุวรรณหงส    เรือพระที่นั่งมีโขนเปนรูปหงสทอง เรียกสั้น ๆ วา เรือหงส
เสาวภาคย    โชคลาภ งามยิ่ง
เสียงเสา     เสียงที่เกิดจากการใชไมเสากระทุงใหจังหวะฝพาย
เสือ      ชื่อปลา ลำ ตัวแบน ผอมกวาปลาตะเพียน มีลายเหลืองสลับดำ พาดลำ ตัว
     ชนิดที่รูจักกันมากพนน้ำ ไดสูงและไกลเพื่อจับแมลงกิน
แสนยากร    กองทัพ ในที่นี้หมายถึง กองทัพเรือ
หนาอินทรี    เรือมีโขนเปนรูปนกอินทรี
หวีเกศ     สันนิษฐานวานาจะเปนปลาเกด เปนพวกปลาเนื้อออน ไมมีเกล็ด ตัวเรียวยาว
     ครีบทองยาวติดตอเปนอันเดียวกับครีบหาง ไมมีครีบหลัง มีหนวดสองคู
      ปลาแดง ก็เรียก
หางไก     ชื่อปลาทะเล ลำ ตัวแบนขาง ต้ังแตปลายปากถึงครีบหลังกวางแลวเรียวเล็ก
     ยาวไปทางหาง
อัสดง     ตกไป หมายถึง พระอาทิตยตก
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 เจาฟาธรรมธิเบศร มีพระนามเดิมวา เจาฟากุง เปนพระราชโอรสพระองคใหญในสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวบรมโกศและสมเดจ็พระพนัวัสสาใหญ (กรมหลวงอภยันชุติ) ประสตูเิมือ่ พ.ศ. ๒๒๕๘ 
ขณะพระราชบิดายังดํารงพระยศเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อพระราชบิดาขึ้น
ครองราชยใน พ.ศ. ๒๒๗๖ ไดรับสถาปนาขึ้นเปนเจาฟากรมขุนเสนาพิทักษ
 เจาฟาธรรมธิเบศรเคยผนวชที่วัดโคกแสง ๒ พรรษา เนื่องจากใชพระแสงดาบฟนเจาฟา
กรมขุนสุเรนทรพิทักษ พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ซึ่งดำ รงเพศเปนภิกษุ เกรง
พระราชบิดาจะลงโทษจึงหนีไปผนวช เมื่อพนพระราชอาญาแลวจึงลาผนวช และไดรับสถาปนา
เปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศโปรดเกลาฯ ใหเปนแมกอง
ปฏิสังขรณพระพุทธรูป ปูชนียสถานที่ชำ รุดทรุดโทรมในเขตกรุงศรีอยุธยา และเสด็จไปพระพุทธ-
บาทสระบุรีอยูเนือง ๆ จึงเกิดวรรณคดีกาพยเหเรือและกาพยหอโคลง
 ในบั้นปลายของพระชนมชีพตองพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ ตาม
พงศาวดารกลาววา มีผูทูลฟองวาเปนชูกับเจาฟาสังวาลย พระมเหสีอีกพระองคหนึ่งของสมเด็จ
พระราชบิดา ซึ่งความสัมพันธของพระองคกับเจาฟาสังวาลย ทำ นองจะแทรกอยูในพระนิพนธ
กาพยเหเรือเรื่องตาง ๆ และเพลงยาว
 พระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศรที่รูจักกันแพรหลาย ไดแก นันโทปนันทสูตรคำ หลวง
พระมาลัยคำ หลวง กาพยเหเรือ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เพลงยาว และกาพย
หอโคลงนิราศธารโศก

 กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค คือ ร้ิวกระบวนเสด็จพระราชดำ เนินทางน้ำ ในโอกาสตาง ๆ  
เชน เสด็จพระราชดำ เนินไปทอดผาพระกฐิน เสด็จพระราชดำ เนินเลียบพระนคร โดยจัดใหมี
กระบวนเรืออยางสวยงามลอยไปตามลำ น้ำ เจาพระยา พรอมกับฝพายรองเหเรืออยางไพเราะ
 การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีมีมาต้ังแตกรุงศรีอยุธยา มักจะเปนกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารคในการบำ เพญ็พระราชกศุลกรานกฐนิหรอืถวายผาพระกฐนิเปนสำ คญั กบัการเสดจ็ไป
นมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี
 สำ หรับเรือพระที่นั่งที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีปรากฏในสมัยพระเจาปราสาททอง ทรง
สรางเรือพระท่ีน่ังก่ิงข้ึน สมัยตอมา เชน สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศ มีการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคอยางสวยงามและย่ิงใหญสืบทอดมาจนถึง
ปจจุบัน
 การจัดร้ิวกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคน้ัน ทำ ใหเราทราบถึงกระบวนเรือ ซ่ึงมีช่ือเรือตาง ๆ
มากมายที่มารวมในกระบวน ซึ่งเรือเหลานี้จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามความสําคัญและ
ลักษณะที่มา คือ

สาระน‹ารูŒ

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ประวัติผูŒแต‹ง
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 ๑. เรือประตู เปนเรือกราบกลางลำ มีกัญญา เรียกกันวา เรือกราบกัญญา ทำ หนาท่ีนำ 
ริ้วกระบวนหรือคั่นระหวางกระบวน
 ๒. เรือพิฆาต เปนเรือรบไทยโบราณ มีปนจารงตั้งที่หัวเรือ
 ๓. เรือด้ัง เปนเรือไมทาสีน้ำ มัน ไมมีลวดลายใด ๆ  ทำ หนาท่ีปองกันหนากระบวนเรือ ปจจุบัน
เรือดั้งหัวเรือปดทอง ถายังเขียนลายน้ำ ยา ใชเปนเรือประจำ ยศพระราชาคณะ
 ๔. เรือกลอง เปนเรือสัญญาณเพื่อใหเรืออื่นหยุด หรือพาย หรือจ้ำ 
 ๕. เรือตำ รวจ เรือที่พระตำ รวจประจำ ทำ หนาที่องครักษ พระตำ รวจนี้ หมายถึง ตำ รวจใหญ
ตำ รวจใน ตำ รวจนอก ซึ่งเปนขาราชการในพระราชสำ นัก ไมใชตำ รวจนครบาลหรือตำ รวจภูธร
 ๖. เรือรูปสัตว� เปนเรือที่แกะสลักหัวเรือหรือโขนเรือเปนรูปสัตวตาง ๆ ท้ังสัตวจริง
และสัตวในเทพนิยาย ซึ่งปจจุบันมีเหลือ ๗ ลำ  เมื่อเขากระบวนประกอบกับเรืออื่น ๆ มี เรือครุฑ
เหินเห็จ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ปราบเมืองมาร 
เรืออสุรวายุภักษ เรืออสุรปกษา
 ๗. เรือแซ รูปรางเปนเรือไชยโกลน หัวทายเขียนเปนลายน้ำ ยา
 ๘. เรือแซง เปนเรือทหาร อยูทายกระบวนหรือพระราชยาน ปจจุบันมักใชเรือกราบ
 ๙. เรือริ้ว เปนเรือที่อยูในริ้วกระบวนที่แลนตามกันไปในกระบวน คือ เรือทุกลำ ที่เขา
กระบวนจัดเปนเรือริ้วทั้งสิ้น และเรือโดยมากจะมีธงประจำ เรือ
 ๑๐. เรือกิ่ง เปนเรือที่ขึ้นทำ เนียบเปนชั้นสูง มีลวดลายสวยงามที่หัวเรือ เกิดขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยา หลังจากกลับจากชนะศึก คนพายนำ กิ่งไมมาปกที่หัวเรือ พระมหากษัตริยทอด-
พระเนตรเห็นก็โปรด จึงรับสั่งใหเอากิ่งดอกเลามาประดับเรือ ภายหลังพนักงานคิดลายก่ิงไม
ประดับไวที่หัวเรือ โปรดเกลาฯ ใหเรียกชื่อเรือนี้วา เรือพระท่ีนั่งกิ่ง ถือเปนเรือชั้นสูงสุด ไม
โปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศานวุงศชัน้ใดประทบัเวนแตบางครัง้โปรดเกลาฯ ใหเปนเรอืผาไตร หรือ
ผาทรงสะพกัพระพทุธรปู หรอืพานพุมดอกไม เรือพระท่ีนัง่ก่ิงอาจต้ังบุษบกหรือทอดบัลลังกกัญญา
ก็ได ปจจุบันใชเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเปนเรือพระที่นั่งกิ่ง
 ๑๑. เรือคู‹ชัก คือเรือไชยหรือเรือศีรษะสัตว ที่ทำ หนาที่ลากเรือพระที่นั่งชนิดที่พายไมได เชน 
เรือพระที่นั่งขนานหรือบัลลังกขนาน ซึ่งปจจุบันเลิกใชแลว และเปลี่ยนมาใชเรือพระที่นั่งกิ่งแทน
 ๑๒. เรอืไชย (เรือชยั) เปนเรือทีม่ทีวนหวัตัง้สงูขึน้ไปเปนงอน มชีัน้เกอืบเทยีบเทาเรอืพระทีน่ัง่
กิ่งมีลายสลักหรือประดับสวยงามเชนกัน
 ๑๓. เรือโขมดยา เปนเรือไชยที่หัวเขียนดวยลายน้ำ ยา หัวเรือและทายเรือเรียบเชิดข้ึน 
แกะสลักเปนรูปกลีบบัวผูกผาตรงกลาง ตั้งคฤหคาดผาแดง เรือโขมดยาเปนเรือแสดงสมณศักดิ์
ของเจาอาวาสหรือเรือประจำ ยศของพระราชาคณะ ปจจุบันไมมีแลว
 ๑๔. เรือพระที่นั่งลำ ทรง ถาเปนกระบวนพยุหยาตราใหญจะใชเรือพระที่นั่งกิ่งทอดพระที่นั่ง
บุษบกเปนที่ประทับ ปกฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง มีพนักงานถวายอยูงานพระกลด บังพระสูรย
พัดโบกมีพนักงานประจำ ทายเรือเปนผูเชิญธง ทายเรือสี่มุมบุษบกมีมหาดเล็กเชิญพระแสงราย-
ตีนตอง
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  เรือพระที่นั่งกิ่งที่ใชในกระบวนพยุหยาตราใหญทางชลมารค สมัยรัตนโกสินทรมี ๓ ลำ  คือ
  ๑) เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส มีโขนเรือเปนรูปหงส
  ๒) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช มีโขนเรือเปนรูปพญานาค ๗ เศียร
  ๓) เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย (สมรรถชัย) เปนเรือพระที่นั่งสำ หรับเปลื้องเครื่อง
  ปจจบัุนชำ รดุไมสามารถซอมแซมได จงึใชเรอืพระทีน่ัง่อเนกชาตภิชุงคแทน เปนเรอืพระทีน่ัง่
ศรี มีการทอดบัลลังกกัญญา มีมานกั้น
 ๑๕. เรือพระที่นั่งรอง โดยมากทอดบัลลังกกัญญาหรือบัลลังกบุษบกเชนเดียวกับเรือ
พลับพลา หลังคาคาดผาลายกานแยง บัลลังกมีมานกั้นผูกผาพูจามรี
 ๑๖. เรือศรี เปนเรือที่มีลวดลายสวยงาม สำ หรับพระมหากษัตริยทรงใชเสด็จลำ ลอง (ไมใช
เขากระบวนพิธี)
 ๑๗. เรือกราบ เปนเรือพระที่นั่งลําเล็กที่ใชเสด็จไปพรอม ๆ เรือพระที่นั่งศรี สําหรับ
เปลี่ยนลำ เสด็จฯ เขาคลองเล็กคลองนอยไดสะดวก
 ในรัชกาลปจจุบัน กองทัพเรือและกรมศิลปากรไดสรางเรือพระราชพิธีลำ ใหมเพื่อนอมเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อฉลองในมหาวโรกาสงานพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานนามวา เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ โดยนำ รูปแบบโขนเรือพระที่นั่ง
นารายณทรงสุบรรณเดิม ที่สรางในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมาเปนแมแบบ ซึ่งเรือ
พระท่ีน่ังองคใหมน้ีใชเปนเรอืพระทีน่ัง่รองทอดบัลลงักกญัญา เทยีบเทาเรอืพระทีน่ัง่อนนัตนาคราช
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค

 บทเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรมีเนื้อเรื่องจัดเรียงลําดับบทเหที่สัมพันธกับเวลาอยาง
กลมกลืนและเหมาะสม โนมนาวจินตนาการใหคลอยตามธรรมชาติที่พบเห็น บทเหเริ่มจากบทชม
กระบวนเรือพยุหยาตราท่ีออกเดินทางในเวลาเชา โดยกลาวพรรณนาความสวยงามของเรือพระท่ีน่ัง
และเรือลำ ตาง ๆ  ที่รวมในกระบวน ตลอดจนความพรอมเพรียงและความรื่นเริงของเหลาทหารใน
กระบวน ตอนสายแสงแดดสองสวางกระทบผืนน้ำ ใสมองเห็นปลานานาพันธุก็ชมปลา ตอนบาย
ชมไมริมฝง เพื่อผอนคลายอารมณจากความรอนแรงของแสงแดด ตอนค่ำ สนธยาชมนกบินกลับ
รวงรัง ปดทายดวยยามมืดและเงียบสงัดก็กลาวบทเหครวญ ที่เปนการคร่ำ ครวญความรักความ
อาลัยถึงนางอันเปนที่รักที่ไมไดอยูดวยกัน ซึ่งเปนความทุกขทรมานที่ทำ ใหกวีรูสึกเศราโศกและ
วาเหว

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

เนื้อเรื่อง
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 กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธเิบศร เปนงานเขยีนทีม่คีวามไพเราะยอดเย่ียม จนไดรบัยกยอง
วาเปนยอดแหงกาพยเหเรือ นอกจากจะมีรูปแบบในการแตงกลมกลืนกับเนื้อหาอยางแนบเนียน
แลวยังมีกลวิธีในการแตงเปนเลิศหลายประการ คือ
 ๑. ลักษณะคำ ประพันธ�
  บทเหแตละตอนแตงเปนโคลงสีส่ภุาพ ๑ บท ตามดวยกาพยยานไีมจำ กัดจำ นวนบท และ
สังเกตวาเนื้อความในกาพยยานีบทแรกเลียนความจากโคลงส่ีสุภาพ บทท่ีข้ึนตนแตละบทแตง
ถูกแผนบังคับ ใชสัมผัสไพเราะเหมาะสม
 ๒. การใชŒถŒอยคำ 
  ถอยคำ ที่ใชเปนคำ ไทยงาย ๆ มีความหมายชัดเจน และเลือกสรรคำ มาอยางเหมาะสม 
กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจแกผูอานใหคลอยตามไปกับความรูสึกของกวี เชน การบรรยายกล่ินหอม
ของพรรณไมที่ทำ ใหคิดไปถึงกลิ่นของนาง ดังคำ ประพันธ
   “ลำ ดวนหวนหอมตรลบ  กลิ่นอายอบสบนาสา
 นึกถวิลกลิ่นบุหงา   รำ ไปเจาเศราถึงนาง”
 หรือการใชถอยคำ งาย ๆ ในลักษณะการเลนคำ  เลนความอยางคมคาย ดังคำ ประพันธ
   “นวลจันทรเปนนวลจริง  เจางามพริ้งยิ่งนวลปลา
 คางเบือนเบือนหนามา   ไมงามเทาเจาเบือนชาย”
 ๓. การใชŒโวหารภาพพจน�
  ๓.๑ การใชŒอุปมาโวหาร โดยเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึง ทำ ใหเกิดจินตนาการ เชน
เปรียบลักษณะท่ีเรือแลนเหมือนนกบิน ทำ ใหเห็นภาพท่ีลอยลองในน้ำ อยางสงา ราบร่ืน ดุจลองลอย
อยูในอากาศ ดังคำ ประพันธ
   “สมรรถชัยไกรกาบแกว  แสงแวววับจับสาคร
 เรียบเรียงเคียงคูจร   ดั่งรอนฟามาแดนดิน”
  ๓.๒ บรรยายโวหาร เปนการกลาวถึงเหตุการณตามลำ ดับ เชน กวีบรรยายเม่ือพระเจา-
แผนดินเสด็จมาทางน้ำ  ทรงประทับเรือตนช่ือ รัตนพิมานชัย พรั่งพรอมดวยเหลาทหารมากมาย
หอมลอม กระบวนเรือตนงดงามพรอมดวยพายทอง ดังคำ ประพันธ
   “ปางเสด็จประเวศดาว  ชลาลัย
 ทรงรัตนพิมานชัย   กิ่งแกว
 พรั่งพรอมพวกพลไกร   แหนแห
 เรือกระบวนตนแพรว   เพริศพริ้งพายทอง ฯ”
  ๓.๓ พรรณนาโวหาร เปนการถายทอดอารมณความรูสึก เชน พรรณนาถึงความคิดถึง
นางอันเปนที่รักที่แมพระอาทิตยออนแสง จิตใจของพี่ก็จดจอแตนอง ดังคำ ประพันธ
   “เรื่อยเรื่อยมารอนรอน  ทิพากรจะตกต่ำ 
 สนธยาจะใกลค่ำ    คำ นึงหนาเจาตราตรู”

ศิลปะการประพันธ�



สรุป
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 กาพยเหเรือบทนี้ สะทอนสภาพความเปนไปของสังคมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเจาฟาธรรมธิเบศรทรงนิพนธ ในดานชีวิตความเปนอยู คานิยม จริยธรรม และชวย
อนุรักษสิ่งที่มีคุณคาของบานเมือง เชน การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค การเหเรือ การ
ไวผม การแตงกายของสตรี การจัดดอกไม ความสนใจในธรรมชาติเก่ียวกับปลา นก และไม ความเช่ือ
เกี่ยวกับเทพนิยาย อำ นาจของกรรม การใชเครื่องหอม การบอกเวลา และการบรรเลงดนตรี

 กาพยเหเรือ เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาแตสมัยโบราณ ปจจุบันน้ีการเหเรือยังเปน
พิธีสำ คัญประกอบกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค การเหเรือของไทยสันนิษฐานวาเกิดจาก
การเปลงเสียงเพื่อเราใจฝพายในการเคลื่อนกำ ลังรบทางเรือใหกลาแข็ง คลายความเหนื่อยยาก
 การเหเรือ มี ๒ ประการ คือ การเหเรือหลวงและการเหเรือเลน กาพยเหเรือของเจาฟา-
ธรรมธิเบศรเคยใชในการเหเรือเลนมากอน เพิ่งใชเปนบทเหเรือหลวงในรัชกาลที่ ๔ แหงกรุง
รัตนโกสินทรและเปนตนแบบใหเกิดการแตงกาพยเหเรือตอมาจนปจจุบัน

 กาพยเหเรือ นอกจากจะใหความรูสึกตาง ๆ  แลว ยังเปนวรรณคดีตนบทของพิธีเหเรือหลวง
ในสมัยรัตนโกสินทรอีกดวย ทำ ใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันงดงามของการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค และความไพเราะของบทเหเรือท่ีอยูใน
ความทรงจำ ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนรุนปจจุบัน ที่มีโอกาสไดรับรูประเพณีที่ยิ่งใหญ 
ซ่ึงเปนแบบฉบับเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณประจำ ชาติ เยาวชนรุนปจจุบันน้ีมีสวนผลักดันในการเผยแพร
ประเพณีดังกลาวใหสืบทอดตอไป นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอวรรณคดีอื่น โดยเฉพาะกวีรุนหลัง
ที่ไดเลียนแบบการแตงกาพยเหเรือในสมัยตอมา

ขŒอคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน



โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมเสนอแนะ

กิจกรรมบูรณาการ
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 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอไปนี้ ๑ หัวขอ หรืออาจทำ โครงงานอื่นตามความสนใจ โดยให
เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานรวบรวมรายชื่อและภาพเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 ๒. โครงงานศึกษาคนควาพันธุปลา พันธุนก พันธุไม จากกาพยเหเรือ
 ๓. โครงงานรวบรวมบทเหเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสตาง ๆ

 เม่ือนักเรียนไดชมวีดิทัศนพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค นักเรียนสามารถสรุปสาระสำ คัญ
ไดหรือไม อยางไร 

 ๑. แบงนักเรียนเปนกลุม ใหชวยกันคนควาขอมูลเพิ่มเติมเรื่องพระราชพิธีเหเรอื โดยศึกษา
เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสำ คัญ และลำ ดับขั้นตอนในพระราชพิธี
 ๒. ใหชวยกันคนควาหาภาพเรือกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พรอมคำ อธิบายใหความรู
แลวนำ มาจัดแสดงเปนปายนิเทศหนาชั้นเรียน
 ๓. ครูใหนักเรียนชมวีดิทัศนพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค แลวใหนักเรียนเขียนสรุป
สาระสำ คัญและความรูสึกที่ไดรับจากการชม
 ๔. ครูใหนักเรียนดูภาพเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เชน เรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค หรือเรือพระที่นั่ง
นารายณทรงสุบรรณ แลวใหนักเรียนเลือกเขียนเรียงความพรรณนาความงามของเรือพระที่นั่ง
ตามความประทับใจจำ นวน ๑ ลำ 
 ๕. นักเรียนเลือกถอดคำ ประพันธบทเหชมเรือกระบวน เหชมปลา เหชมไม เหชมนก หรือ
เหครวญ แลวนำ มาเรียบเรียงใหมใหสละสลวยดวยสำ นวนภาษาของตน



คําถามทบทวน
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 ๑. เพราะเหตุใดกาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรจึงไดรับยกยองวาเปนยอดแหงกาพย
เหเรือ
 ๒. ประเพณีการเหเรือของไทยมีมาตั้งแตสมัยใด ใชเหเรือแบบใดบาง
 ๓. การแตงกาพยเหเรือ แตงดวยคำ ประพันธประเภทใด มีลักษณะอยางไร
 ๔. กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรมีคุณคาดานวรรณศิลปอยางไร
 ๕. เนื้อหาของกาพยเหเรือพรรณนาถึงสิ่งใดบาง
 ๖. กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรมีคุณคาดานสังคมอยางไรบาง
 ๗. ลักษณะการเหในกระบวนเรือหลวงมีอะไรบาง
 ๘. กาพยเหเรือของไทยโดยทั่วไปเกิดจากวัตถุประสงคใด
 ๙. กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรเปนตนเคาของวรรณคดีสมัยตอมาอยางไร
 ๑๐. การเหเรือในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความสําคัญควรแกการเผยแพร
อนุรักษไวหรือไม อยางไร



๔

หนวยการเรียนรูที่

๔

ตัวชี้วัดช�วงชั้น

ประโยชนจากการเรียนรู ชวนคิด ชวนตอบ

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

หลักธรรมสำ คัญของ
สามัคคีเภทคำ ฉันท

สามัคคีเภทคําฉันท

นำ เรื่อง

สาระน‹ารูŒ

เรื่องย‹อ

เนื้อเรื่อง

ศัพท�น‹ารูŒ
ประวัติผูŒแต‹ง

เนื้อเรื่องศิลปะการประพันธ ตัวละคร

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน
ขอคิด คติคำ สอน    
และความจรรโลงใจ

แนวทางในการวิจารณ�
วรรณคดีและวรรณกรรม

 ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดอยางถูกตอง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อาน
      ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
 ๒. วิเคราะหและวิจารณเรื่องที่อานในทุก ๆ ดานอยางมีเหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๓)
 ๓. คาดคะเนเหตุการณจากเร่ืองที่อานและประเมินคาเพื่อนำ ความรูความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา
  ในการดำ เนินชีวิต ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๔. วิเคราะห วิจารณ แสดงความคิดเห็นโตแยงเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และเสนอความคิดใหมอยางมี
  เหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
 ๕. วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณเบื้องตน ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๑)
     ๖. วิเคราะหลักษณะเดนของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรูทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของสังคม
  ในอดีต ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๒)
 ๗. สังเคราะหขอคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำ ไปประยุกตใชในชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
 ๘. ทองจำ และบอกคุณคาบทอาขยานตามท่ีกำ หนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจและ
  นำ ไปใชอางอิง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

สามัคคีเภทคําฉันท

 ๑. รูจักคำ ประพันธประเภทคำ ฉันท
 ๒. ไดขอคิดเรื่องความสามัคคีวา
  ความสามัคคีเปนสิ่งสำ คัญที่ทำ ให
  บานเมอืงสงบสขุ ถาแตกความสามคัคี
  จะทำ ใหบานเมืองลมสลายได
 ๓. นำ ขอคิดจากเนื้อเรื่องไปปรับใชใน
  ชีวิตประจำ วันได

๑. นักเรียนคิดวาการแตกความสามัคคี
 จะเกิดผลตามมาอยางไรบาง
๒. นกัเรยีนคดิวาการทะเลาะเบาะแวงทำ ให
 สังคมแยกเปนสองฝายเกดิจากสาเหตใุด
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 ชิต บุรทัต แตงสามัคคีเภทคำ ฉันทโดยใชเวลาเพียง ๓ เดือน ขณะอายุได ๒๒ ป และมอบ
ตนฉบับแกหอสมุดวชิรญาณ (ตอมาคือหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร) ซึ่งไดนำ ออกตีพิมพ
คร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๘ จำ นวน ๕๐๐ เลม หลังจากน้ันอีก ๑๔ ป คือใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ชิต บุรทัต 
ไดนำ เร่ืองสามัคคีเภทคำ ฉันทมาแกไขขัดเกลาถอยคำ และเนื้อความใหสละสลวยและกระชับยิ่งขึ้น 
แลวมอบใหกระทรวงธรรมการ ซึ่งขณะนั้นมีพระองคเจาธานีนิวัตเปนเสนาบดีตรวจพิจารณา ซึ่ง
กระทรวงธรรมการไดอนุญาตใหใชเปนแบบเรียนในสังกัดกระทรวงธรรมการทั่วประเทศ จัดพิมพ
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ จากนั้นก็จัดพิมพอีกหลายสิบครั้ง
 สามัคคเีภทเรือ่งนีม้เีคามาจากสมุงัคลวลิาสนิ ีอรรถกถาทฆีนกิายมหาวรรค ความในตนเรือ่ง
มหาปรินิพพานสูตรแหงพระไตรปฎก แสดงขอสุภาษิตวาดวยโทษแหงการแตกความสามัคคี
ประกอบดวยคำ ฉันท ๑๘ ชนิด และกาพย ๒ ชนิด คำ ฉันทเปนคำ ประพันธบังคับครุ ลหุ มี
ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต คำ ฉันทในภาษาไทยรับและดัดแปลงจากคัมภีรวุตโตทัยภาษาบาลี 
แตมีการเพิ่มสัมผัสสระและจัดแบงวรรคใหชัดเจนยิ่งขึ้น
 เนื้อความในมหาปรินิพพานสูตรและอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี กลาววา
 ในครั้งพุทธกาล แควนมคธ มีกรุงราชคฤหเปนเมืองหลวง เปนมหาอาณาจักรบนลุมแมน้ำ 
คงคา พระเจาพิมพิสารเปนพระมหากษัตริยปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชย มีพระมเหสีเปน
พระราชธิดาของพระเจามหาโกศล และพระกนิษฐภคินีของพระเจาปเสนทิโกศล แหงกรุงสาวัตถี
แควนโกศล (แตในตำ นานศาสนาเชนกลาววาพระมเหสขีองพระเจาพมิพสิารทรงพระนามวา เจลนา
เปนพระราชธิดาของพระเจาเจฏกะ แหงแควนวิเทหะ และเปนพระกนิษฐภคินีของทานมหาวีระ 
(นิครนถนาฏบุตร) ศาสดาของศาสนาเชน) มีพระราชโอรสองคใหญพระนามวา อชาตศัตรู
 เจาชายอชาตศัตรูถูกพระเทวทัตยุยงใหกอการกบฏชิงราชบัลลังก และลอบสังหารพระราช-
บิดา แตทำ การไมสำ เร็จถูกจับได ทวาพระเจาพิมพิสารพระราชบิดาก็มิไดเอาผิด กลับพระราชทาน
อภยัโทษและยกราชสมบตัใิห แตเจาชายอชาตศัตรยูงัหวาดระแวงวาพระราชบิดาจะเปลีย่นพระทัย
มายึดราชสมบัติคืน จึงใหอำ มาตยจับพระเจาพิมพิสารไปขังไวบนภูเขาคิชฌกูฏ และทรมานดวย
วิธีการตาง ๆ จนสวรรคต
 แควนวัชชีเปนสหพันธตั้งอยูบนฝงแมน้ำ คันธกะ แควหนึ่งแหงแมน้ำ คงคา มีกรุงเวสาลีเปน
เมอืงหลวง และมพีรมแดนตดิตอกบัแควนมคธ กษัตรยิลิจฉวผีลัดเปล่ียนกนัปกครองโดยระบอบ
สามัคคีธรรม มีรัฐสภาเปนท่ีประชุมปรึกษาราชการแผนดิน และมีวัฒนธรรมประจำ ชาติเรียกวา วัชชี
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ดังนั้น แมแควนวัชชีจะมีขนาดเล็กกวาแควนมคธ แตก็มีความเจริญ
รุงเรืองและรมเย็นเปนสุขไมดอยกวาแควนมคธ
 แควนวัชชีมีกรณีพิพาทกับแควนมคธเรื่องแยงเครื่องเทศอันมีคาที่เชิงเขาพรมแดนระหวาง
แควน หางจากแมน้ำ คงคาไป ๘ โยชน พระเจาอชาตศัตรูจึงทรงวางแผนการสงครามโดยใช
มหาอำ มาตยช่ือสุนิธะและวัสสการพราหมณ ไปสรางบานปาฏลิคามข้ึนเปนเมือง ณ ริมฝงแมน้ำ คงคา
ใกลปากน้ำ คันธกะ เพื่อใชเปนฐานทัพเขาโจมตีแควนวัชชี อยางไรก็ตาม พระเจาอชาตศัตรูก็ยัง

นำ เรื่อง
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ไมกลาใชกองทัพเขาหักหาญ เพราะเห็นวาเหลากษัตริยลิจฉวีมีความสมัครสมานสามัคคีและ
มีกองทัพที่เขมแข็งมาก
 วันหนึ่ง กอนพระพุทธเจาปรินิพพาน ๗ ป พระเจาอชาตศัตรูทรงทราบวาพระพุทธเจาเปน
ศาสดาเอกของโลก จึงใครอยากทราบรายละเอียดของหลักธรรมที่เหลากษัตริยลิจฉวีใชปฏิบัติ จึง
รับสั่งใหวัสสการพราหมณไปเขาเฝาพระพุทธเจาท่ีบนภูเขาคิชฌกูฏ กราบทูลพระพุทธเจาถึง
พระราชดำ ริของพระองคที่จะโจมตีแควนวัชชี แลวใหจำ พระราชดำ รัสของพระพุทธเจามากราบทูล
ใหครบถวน
 เมื่อวัสสการพราหมณไปเฝาพระพุทธเจาและกราบทูลเรื่องราวแลว เวลานั้นพระพุทธเจาได
หันไปตรัสถามพระอานนทที่ถวายการอุปฏฐากอยูวา ชาววัชชียังประพฤติตามอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการอยูหรือไม พระอานนทกราบทูลวา ไดยินวาเขายังประพฤติกันอยู พระพุทธเจาจึงตรัสวา
พระองคไดแสดงธรรมท้ัง ๗ ประการน้ีแกเหลากษัตริยลิจฉวี ณ สารันทเจดีย กรุงเวสาลี เปนธรรม
ที่เปนความเจริญฝายเดียว ไมมีความเสื่อมเลย
 วัสสการพราหมณไดฟงธรรมทั้ง ๗ แลว จึงกราบทูลตอพระพุทธเจาวา ไมตองมีถึง ๗ ขอ
เลย ขอใหปฏบิตัไิดเพยีงขอเดยีวเทาน้ันก็มคีวามเจริญไมมคีวามเส่ือมแนนอน เพราะฉะนัน้พระเจา
อชาตศัตรูจึงไมควรทำ การรบกับแควนวัชชี นอกเสียจากการรอมชอมหรือทำ ลายความสามัคคี
ของเหลากษัตริยลิจฉวีเสียกอน เมื่อกราบทูลแลววัสสการพราหมณก็ทูลลากลับไป
 เมื่อวัสสการพราหมณกลับไปแลว พระพุทธองคจึงเรียกประชุมสงฆ ทรงแสดงภิกขุ
อปริหานิยธรรมสูตร ตอมาพระองคจึงเสด็จจากภูเขาคิชฌกูฏ ผานปาฏลิคาม รอนแรมไป
โดยลำ ดับจนถึงกรุงเวสาลี ประทับจำ พรรษาสุดทายที่นั่น แลวเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อุทยาน
สาลวัน แขวงเมืองกุสินารา แควนมัลละ
 ฝายพระเจาอชาตศัตรูเมื่อไดทราบพระราชดำ รัสของพระพุทธเจาจากวัสสการพราหมณแลว 
จึงไมกลาใชกองทัพโจมตีแควนวัชชี แตปรึกษากับวัสสการพราหมณออกอุบายเพื่อทำ ลาย
ความสามคัคขีองเหลากษตัรยิลจิฉว ีโดยแกลงลงโทษวสัสการพราหมณ แลวเนรเทศเขาไปในแควน
วัชชี วัสสการพราหมณเขาไปดำ เนินการแทรกแซงอยู ๓ ป จึงเปนผลสำ เร็จ พระเจาอชาตศัตรูได
ทรงทราบแลว จึงกรีธาทัพเขาไปยึดครองแควนวัชชีไดโดยไมมีการสูรบ เพราะเหลากษัตริยลิจฉวี
แตกความสามัคคีกัน

เรื่องย‹อ

 พระเจาอชาตศัตรูเปนกษัตริยครองแควนมคธ มีกรุงราชคฤหเปนเมืองหลวง พระองคมี
อำ มาตยคนสนิทไวคอยเปนที่ปรึกษาชื่อวา “วัสสการพราหมณ” ผูฉลาดรอบรูศิลปศาสตร พระเจา
อชาตศัตรูมีพระราชประสงควาจะปราบแควนวัชชี อันมีเหลากษัตริยลิจฉวีปกครอง แตยังลังเล
พระทัยเพราะทรงทราบวาเหลากษัตริยลิจฉวีทรงยึดมั่นอยูในธรรม “อปริหานิยธรรม ๗ ประการ” 
คือ ธรรมอันเปนไปเพื่อเหตุแหงความเจริญฝายเดียว
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 พระเจาอชาตศัตรูจึงทรงปรึกษากับวัสสการพราหมณวาควรกระทำ อยางไรจึงจะหาอุบาย

ทำ ลายความปรองดองของเหลากษัตริยลิจฉวีได แลวแผนการก็บังเกิดข้ึน วันหน่ึงพระเจาอชาตศัตรู

เสด็จออกวาราชการ พระองคทรงหารือกับพวกอำ มาตยในเร่ืองจะยกทัพไปรบกับแควนวัชชี มี

วสัสการพราหมณเพยีงผูเดยีวทีก่ราบทลูเปนเชงิทกัทวงใหยบัยัง้การรบ และทำ นายอีกวาถารบกจ็ะ

พายแพ

 พระเจาอชาตศัตรูทรงฟงแลวก็ทรงแกลงแสดงอาการพิโรธและมีพระราชโองการสั่งลงโทษ

วัสสการพราหมณดวยการเฆี่ยน โกนผม ประจาน และขับไลออกไปจากแควนมคธ วัสสการ-

พราหมณตองพยายามพารางกายทีไ่ดรบับาดเจบ็แสนสาหัสออกจากแควนมคธ และเดนิทางมุงตรง

ไปยังกรุงเวสาลีในแควนวัชชี เมื่อวัสสการพราหมณอยูกรุงเวสาลีก็ไดผูกไมตรีกับบรรดาชาวเมือง 

จนขาวนี้ทราบไปถึงเหลากษัตริยลิจฉวี และใหนำ ตัววัสสการพราหมณเขาเฝา

 วสัสการพราหมณเขาเฝากษตัรยิและกราบทลูขอความตาง ๆ  ดวยความฉลาดลกึซึง้ ประกอบ

ดวยรางกายมีบาดแผลท่ีถูกโบยใหเห็น ทำ ใหกษัตริยลิจฉวีทุกพระองคทรงส้ินความสงสัย และต้ังให

วัสสการพราหมณเปนครูสอนศิลปวิทยาแกบรรดาราชกุมาร และรับราชการในตำ แหนงอำ มาตย

ผูพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอีกตำ แหนงหนึ่งดวย

 วัสสการพราหมณไดปฏิบัติหนาที่อยางดีจนเปนท่ีไววางใจในเหลากษัตริยลิจฉวี จากน้ัน

วัสสการพราหมณจึงคอย ๆ ดำ เนินแผนการทำ ลายความปรองดองของเหลากษัตริยลิจฉวีให

แตกแยกกนัจนมเีหตใุหเหลากษตัรยิทะเลาะววิาทกนัเสมอ จนกระทัง่ในท่ีสุดราชกมุารทุกพระองค

ก็แตกความสามัคคีกัน และแตละพระองคก็ทรงนำ เรื่องราวขึ้นกราบทูลพระชนกของตน เมื่อเปน

เชนนี้ ความแตกราวก็ลามไปถึงบรรดาพระชนกผูทรงเชื่อคำ โอรสของพระองคโดยปราศจากการ

พิจารณาไตรตรอง สามปผานไปความสามัคคีระหวางเหลากษัตริยลิจฉวีก็ถูกทำ ลาย วัสสการ-

พราหมณฉวยเอาโอกาสนี้ลอบนำ ความไปกราบทูลพระเจาอชาตศัตรู

 พระเจาอชาตศัตรูก็กรีธาทัพสูกรุงเวสาลี แตก็ไมมีทหารฝายเวสาลีออกมาปองกันบานเมือง 

เพราะเหลากษัตริยลิจฉวีตางเพิกเฉย พระเจาอชาตศัตรูจึงไดแควนวัชชีโดยงาย เม่ือจัดการบานเมือง

เรียบรอยแลว พระเจาอชาตศัตรูก็ยกทัพเสด็จกลับกรุงราชคฤหดังเดิม
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๑๔

ชิต บุรทัต

วสันตดิลกฉันท�
 ๏ โบราณกาลบรมขัต    ติยรัชเกรียงไกร
ทาวทรงพระนามอภิไธ    ยอชาตศัตรู
 ๏ ครองเขตมเหศวรเอก    อภิเษกประสิทธิ์ภู
อาณาปวัตนลุบริบู     รณบรรพประเพณี
 ๏ แวนแควนมคธนครรา    ชคฤหฐานบูรี
สืบราชวัตวิธทวี      ทศธรรมจรรยา
 ๏ เลื่องหลามหาอุดมลาภ    คุณภาพพระเมตตา
แผเพียงชนกกรุณาอา    ทรบุตรธิดาตน
 ๏ โปรงปรีติปราศอริริปู    ภพภูมิมณฑล
เปรมโสตถิภาพพิพิธผล    สุขภัทรนานา
 ๏ อำ พนพระมนทิรพระราช    สุนิวาสนวโรฬาร
อัพภันตรไพจิตรและพา    หิรภาคก็พึงชม
 ๏ เลหเลื่อนชะลอดุสิตฐา    นมหาพิมานรมย
มารังสฤษฏพิศนิยม    ผิจะเทียบก็เทียมทัน
 ๏ สามยอดตลอดระยะระยับ   วะวะวับสลับพรรณ
ชอฟาตระการกลจะหยัน    จะเยาะยั่วทิฆัมพร
 ๏ บราลีพิลาสศุภจรูญ   นภศูลประภัสสร
หางหงสผจงพิจิตรงอน    ดุจกวักนภาลัย
 ๏ รอบดานตระหงานจตุรมุข   พิศสุกอรามใส
กาญจนแกมมณีกนกไพ    ฑุรยพรางพะแพรวพราย
 ๏ บานบัฏพระบัญชรสลัก    ฉลุลักษณเฉลาลาย
เพดานก็ดารกะประกาย    ระกะดาษประดิษฐดี
 ๏ เพงภาพตลอดตะละผนัง    ก็มลังเมลืองศรี
มองเห็นสิเดนประดุจมี    ชิวแมนกมลครอง
 ๏ ภาพเทพประนมพินิศนิ่ง    นรสิงหลำ ยอง
ครุฑยุดภุชงควิยผยอง    และเผยอขยับผัน
 ๏ ลวดลายระบายระบุกระหนาบ   กระแหนะภาพกระหนกพัน
แผเกี่ยวผกาบุษปวัล    ลิและวางระหวางเนือง

สามัคคีเภทคําฉันท
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๑๖

 ๏ ภายใตเศวตฉัตรรัตน    ก็จรัสจรูญเรือง
ตั้งราชอาสนประเทือง    วรมัญจบรรจถรณ
 ๏ หอยยอยประทีปอุบะประทิ่น   รสกลิ่นก็เอมอร
อาบอบตรลบกระแจะขจร    ดุจทิพยสุมาลัย
 ๏ คัณนาอเนกคณะอนงค   สิริทรงเจริญใจ
สรรพางคพรรณพิศประไพ    กลพิมพอัปสร
 ๏ เรียงรายจรูงรมยบาท    บริจาริกากร
ปนพรรคพิทักษบทบวร    ณนิวัทธเวรวาร
 ๏ โดยรอบมหานครเลห    กะสิเนรุปราการ
หอมมั่นมหันตอริจะราญ    ก็ระยอและทอหนี
 ๏ แถวถัมภโดรณสลาง    ระยะนางจรัลมี
ชลคูประตูวรบุรี     ณระหวางพระพารา
 ๏ เรียงปอมและปกธุชระราย   พิศคายก็แนนหนา
เสาธงสถิตธวชมา     รุตโบกสะบัดปลาย
 ๏ หอรบจะรับริปุผิรอ    รณทอหทัยหมาย
มุงยุทธยอมชิวมลาย    และประลาตมิอาจทาน
 ๏ พรอมพรั่งสะพรึบพหลรณ   พยุหพลทหารหาญ
อำ มาตยและราชบริวาร    วุฒิเสวกากร

 ๏ เนืองแนนขนัดอัศวพา    หนชาติกุญชร
ชาญศึกสมรรถสุรสมร    ชยเพิกริปูภินท

 ๏ ความสุขก็แสนบรมสุข    และสนุกสนานยิน
ยลในไผทระบุบุริน     ทรรัตนจรูญเรือง
 ๏ กลางวันอนันตคณนา    นรคลาคระไลเนือง
กลางคืนมหุสสวะประเทือง    ดุริยศัพทดีดสี
 ๏ บรรสานผสมสรนินาท    พิณพาทยและเภรี
แซโสตสดับเสนาะฤดี    อุระล้ำ ละเลิงใจ
 ๏ เมืองทาวสิเทียบทิพเสมอ    ภพเลอสุราลัย
เมืองทาวแหละสมบุรณไพ    บุลมวลประการมาน

ฉบัง
 ๏ อันอัครปุโรหิตาจารย    พราหมณนามวัสสการ
ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชิน
 ๏ กลเวทโกวิทจิตจินต    สำ แดงแจงศิล
ปศาสตรก็จบสบสรรพ
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 ๏ เปนมหาอำ มาตยราชวัล   ลภใครไปทัน
ไปเทียมไปเทียบเปรียบปาน
 ๏ สมัยหนึ่งจึ่งผูภูมิบาล   ทรงจินตนาการ
จะแผอำ นาจอาณา
 ๏ ใหราบปราบเพื่อเกื้อปรา    กฏไผทไพศา
ลรัฐจังหวัดวัชชี
 ๏ หวังพระหฤทัยใครกรี    ธาทัพโยธี
กระทำ ประยุทธชิงชัย
 ๏ ครั้นทรงดำ ริตริไป    กลับยั้งหยั่งใน
มนัสมิแนแปรเกรง
 ๏ หากหักจักไดชัยเชวง    � แพแลแลง
พะวาพะวังลังเล
 ๏ ไปอาจสามารถทุมเท    ทำ ศึกรวนเร
พระราชหฤทัยใชเบา
 ๏ ดวยเหตุพระองคทรงเสา    วนศัพทสำ เนา
ระเบ็งระบือลือชา
 ๏ วากษัตริยวัชชีบรรดา    บดีสีมา
เกษตรประเทศทุกองค
 ๏ อปริหานิยธรรมธำ รง    ทั้งนั้นมั่นคง
มิโกรธมิกราวราวฉาน
 ๏ เพื่อธรรมดำ เนินเจริญการณ   ใชเหตุแหงหานิย
เจ็ดขอจะคัดจัดไข
 ๏ หนึ่งเมื่อมีราชกิจใด    ปรึกษากันไป
บวายบหนายชุมนุม
 ๏ สองยอมพรอมเลิกพรอมประชุม   พรอมพรักพรรคคุม
ประกอบณกิจควรทำ 
 ๏ สามนั้นถือมั่นในสัม    มาจารีตจำ 
ประพฤติมิตัดดัดแปลง
 ๏ สี่ใครเปนใหญไดแจง    โอวาทศาสนแสดง
ก็ยอมและนอมบูชา
 ๏ หานั้นอันบุตรภริยา    แหงใครไปปรา
รภประทุษขมเหง
 ๏ หกที่เจดียคนเกรง    มิย่ำ ยำ เยง
ก็เซนก็สรวงบวงพลี
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 ๏ เจ็ดพระอรหันตอันมี    ในรัฐวัชชี
ก็คุมก็ครองปองกัน
 ๏ สัปดพิธนิติคตินิรันตร    สามัคคีธรรม
ณราชยนริศลิจฉวี
 ๏ อชาตศัตรูภูมี    สดับสรรพคดี
ดั่งนั้นก็ครั่นครามขาม
 ๏ ศึกใหญใครจะพยายาม    รบเราเอาตาม
กำ ลังก็หนักนักหนา
 ๏ จำ จักหักดวยปญญา    รอกอนผอนหา
อุบายทำ ลายมูลความ

อุปชาติฉันท�

 ๏ บรมกษัตริยปรา   รภการปราบปราม
กับวัสสการพราหมณ    พฤฒิเอกอาจารย
 ๏ ปรึกษาอุบายดำ     ริกระทำ ไฉนการ
จะสมนิยมภาร      ธุระปรารถนาเรา
 ๏ สมัครสมานมิตร    คณะลิจฉวีเขา
มั่นคงจะคิดเอา     ชนะดวยประการไร
 ๏ ทานวัสสการผู    ทิชครูฉลาดใน
อุบายคะนึงไป      ก็ประจักษกระจางจินต
 ๏ เสนอสนองมูล    กลทูลณวาทิน
แดองคภูมินทร      ธอชาตศัตรู
 ๏ ตกลงและทรงนัด    แนะกะวัสสการครู
ตริเพื่อเผด็จมู      ลสมัครไมตรี
 ๏ สมัยเสด็จวา   ธุระราชการี
เสนาธิบดี       มุขพรรคอมาตยผอง
 ๏ โดยศักดิฐานัน    ดรชั้นอนันตนอง
ณ ทองพระโรงทอง    ขณะเฝาพระภูบาล
 ๏ สดับประกาศิต    ระบุกิจวโรงการ
จึ่งราชสมภาร      พจนารถประภาษไป
 ๏ เราคิดจะใครยก    พยุหพลสกลไกร
ประชุมประชิดชัย     รณรัฐวัชชี
 ๏ ฉะนี้แหละเสนา    บดิฐานมนตรี
คือใครจะใครมี     พจคานประการไร

๑๑
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 ๏ ฝายพราหมณก็กราบทูล    อดิศูรนราศัย
นยาธิบายใน      วจนัตถทัดทาน
 ๏ พระราชปรารม    ภนิยมมิควรการณ
ขององคภูบาล      พิเคราะหถองณทางดี
 ๏ ขอที่จะกรีธา    พลไกรและไปตี
กษัตริยณวัชชี      ชนบทบสมหมาย
 ๏ มิแผกมิผิดพา    กยขาพระองคทาย
ไปไดสะดวกดาย     และจะแพเพราะไพรี
 ๏ พวกลิจฉวีขัต    ติยรัฐวัชชี
ละองคละองคมี     มิตรพันธมั่นคง
 ๏ อนึ่งสิสามารถ    รณอาจกระทำ สง
ครามยุทธยรรยง     มิระยอมิเยงใคร
 ๏ เรานอยจะยอยยับ    พลทัพปราชัย
กระนี้แหละแนใน     มนขาพยากรณ
 ๏ และอีกประการเลา    ผิวเขาคะนึงคลอน
แคลนพาลระรานรอน    ทุรจิตผจญเรา
 ๏ เปนกอนกระนั้นชอบ    ทุษตอบก็ทำ เนา
มิมีคดีเอา       ธุระเห็นบเปนธรรม
 ๏ และโลกจะลวงวา    ทติวาพระองคจำ 
นงเจตนาดำ        ริวิรุธประทุษเขา
 ๏ ฉะนี้พระจุงปรา    รภภารเพื่อเบา
แบงกลอมถนอมเกลา    มิตรภาพสงบงาม

อิทิสังฉันท�

 ๏ ภูบดีสดับอุปายะตาม
ณวาทวัสสการพราหม    ณบังอาจ
 ๏ เกินประมาณเพราะการณละเมิดประมาท
บควรจะขัดบรมราช    วโรงการ
 ๏ ทาวก็ทรงแสดงพระองคธปาน
ประหนึ่งพระราชหทัยลุดาล    พิโรธจึง
 ๏ ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง
พระศัพทสีหนาทพึง    สยองภัย
 ๏ เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร
ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน    ก็มาเปน

๒๐
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 ๏ ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น
จะนอยจะมากจะยากจะเย็น    ประการใด
 ๏ อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยั้นมิทันอะไร    ก็หมิ่นกู
 ๏ กลกะกากะหวาดขมังธนู
บหอนจะเห็นธวัชริปู    สิลาถอย
 ๏ พายเพราะภัยพะตัวและกลัวจะพลอย
พินาศพิชิตประดิดประดอย    ประเด็นขัด
 ๏ กูก็เอกอุดมบรมกษัตริย
วิจาระถวนบควรจะทัด    จะทานคำ 
 ๏ นี่นะเห็นเพราะเปนอมาตยกระทำ 
พระราชการมาฉนำ      สมัยนาน
 ๏ ใชกระนั้นละไซรจะใหประหาร
ชิวาตมและหัวจะเสียบประจาน    ณทันที
 ๏ นคราภิบาลสภาบดี
และราชบุรุษแนะเฮยจะรี    จะรอไย
 ๏ ฉุดกระชากกลีอปรียเถอะไป
บพักจะตองกรุณอะไร    กะคนคด
 ๏ ลงพระราชกรรมกรณบท

พระอัยการพิพากษกฎ    และโกนผม
 ๏ ไลมิใหสถิตณคามนิคม
นครมหาสิมานิยม     บุรีไร
 ๏ มันสมัครสวามิภักดิใน
อมิตรลิจฉวีก็ไป     บหามกัน
 ๏ เสร็จประกาศพระราชธูรสรรพ
เสด็จนิวัตสุขาภิมัณฑ    มหาคาร

อินทรวิเชียรฉันท�
 ๏ ควรเพื่อจะสมเพช    ภยเวทนาการ
ดวยทานพฤฒาจารย    พะกระทบประสบทัณฑ
 ๏ โดยเต็มกตัญู    กตเวทิตาครัน
ใหญยิ่งและยากอัน     นรอื่นจะอาจทน
 ๏ หยั่งชอบนิยมเชื่อ    สละเนื้อและเลือดตน
ยอมรับทุเรศผล     ขรการณพะพานกาย

๑๑
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 ๏ ไปเห็นกะเจ็บแสบ    ชิวแทบจะทำ ลาย
มอบสัตยสมรรถหมาย    มนมั่นมิหวั่นไหว
 ๏ หวังแผนณแผนดิน   ผิถวิลสะดวกใด
เกื้อกิจสฤษฏไป     บมิเลี่ยงละเบี่ยงเบือน
 ๏ ยากที่จะมีใคร    หฤทัยประทักษเหมือน
กัดฟนบฟนเฟอน    สติอดสะกดเอา
 ๏ พวกราชมัลโดย    พลโบยมิใชเบา
สุดหัตถแหงเขา     ขณะหวดสิพึงกลัว
 ๏ บงเนื้อก็เนื้อเตน    พิศเสนสรีรรัว
ทั่วรางและทั้งตัว     ก็ระริกกระริวไหว
 ๏ แลหลังละลามโล    หิตโอเลอะหลั่งไป
เพงผาดอนาถใจ     ระกะรอยเพราะรอยหวาย
 ๏ เนื่องนับอเนกแนว    ระยะแถวตลอดลาย
เฆี่ยนครบสยบกาย     สิรพับพะกับคา
 ๏ หมูญาติอมาตยมิต    รสนิทและเสนา
สังเวชณเหตุสา      หสลวนสลดใจ
 ๏ สุดที่จะกลั้นโท    มนโศกอาลัย
ถวนหนามิวาใคร     ขณะเห็นบเวนคน
 ๏ แกไขและไดคืน    สติฟนประทังตน
จึ่งราชบุรุษกล      บกกรก็โกนหัว
 ๏ เสื่อมสีสะผมเผา    สิริเปลาประจานตัว
เปนเยี่ยงประหยัดกลัว    ผิมลักจะหลาบจำ 
 ๏ เสร็จกิจประการกัล    ปนพลันประกาศทำ 
ปพพาชนียกรรม      ดุจราชโองการ
 ๏ แนนหนามหาชน    ขณะยลทิชาจารย
แสนสุดจะสงสาร     สรศัพทประสาสันทน
 ๏ บางคนกมลออน    อุระขอนพิไรพรรณน
บางพวกพิสัยฉัน     กุธเกลียดก็เสียดสี
 ๏ บางเหลาก็เปนกลาง    พิเคราะหขางพิจารณดี
บางหมูกรุณมี      ณหทัยก็ใหของ
 ๏ พราหมณวัสสการเส    กลเลหและทำ นอง
ทาทางละอยางผอง     นรสิ้นบสงสัย
 ๏ ปลงอาตมนิราศรา    ชคฤหฐานมุงไป
สูเทศสถานไกล     บุรรัฐวัชชี
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วิชชุมมาลาฉันท�

 ๏ แรมทางกลางเถื่อน    หางเพื่อนหาผู
หนึ่งใดนึกดู       เห็นใครไปมี
หลายวันถั่นลวง      เมืองหลวงธานี
นามเวสาลี       ดุมเดาเขาไป
 ๏ ผูกไมตรีจิต    เชิงชิดชอบเชื่อง
กับหมูชาวเมือง     ฉันทอัชฌาสัย
เลาเรื่องเคืองขุน     วาวุนวายใจ
จำ เปนมาใน       ดาวตางแดนตน
 ๏ เขาแสนสมเพช    สังเกตอาการ
แหงเอกอาจารย     ทาทีทุกขทน
ภายนอกบอกแผล     แนแททุพพล
เห็นเหตุสมผล      ใหพักอาศัย
 ๏ ขาวคราวกลาวกัน    อื้อพลันแพรหลาย
ลือล่ำ กำ จาย       แจงรั่วทั่วไป
มนตรีกราบทูล      เคามูลขานไข
แดองคทาวไท      แหลงหลาลิจฉวี
 ๏ ทรงทราบขาวสาสน    โดยราชดำ รัส
สัญญาอาณัติ      ทุมฆาตเภรี
ทุกไทราชา       อาณาวัชชี
เชิญชุมนุมมี       การตรึกปรึกษา
 ๏ แนนเนืองเนื่องนับ    ลำ ดับโดยหมู
ทันใดราชผู       เปนใหญในสภา
เอยอารัมภพจน     ตามบทมีมา
ชี้แจงจักปรา       รภกันฉันใด
 ๏ พราหมณหนึ่งซึ่งเขา    เปนเปาโรหิต
พวกปจจามิตร      มาคธเขตไกร
ตองราชอาชญา      หนีมาอาศัย
จำ ไลใหไป       � รับเลี้ยงดู
 ๏ พรอมตกลงเปน    ความเห็นเดียวกัน
บานเมืองของมัน     นั้นชัดศัตรู
กับรัฐวัชชี       แมมีแตมคู
คิดมาดคาดมุ      ลารัมภทำ กล

๘
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กระแจะ      เครื่องหอม
กลบก      ชางตัดผม
กลเวท      เลหอุบายความรูในพระเวท
กัลปน      การโกนผม
กุธ       โกรธ
ขรการณ      เหตุราย
ขมังธนู      พรานธนู
ขยั้น       ขลาดกลัว
คา       เครื่องจองจำ สำ หรับใสคอนักโทษ
คามนิยม     บานเมือง
จตุรมุข     หนามุข ๔ ดาน
ฉนำ        ป
เชวง       เลื่องลือ
ดารกะ      ลวดลายเปนรูปดาวประดับบนเพดาน
ดุสิต       สวรรคชั้นที่ ๔ ในฉกามาพจร
โดรณ      เสา ประตู
แตมคู      ชั้นเชิงที่แยบยล
ถั่น       กระชั้น ไหล
ถัมภ       เสา หลัก
เถื่อน       ปาเปลี่ยว
ทศธรรม      ทศพิธราชธรรม คือ ธรรม ๑๐ ประการของกษัตริย ไดแก ทาน ศีล 
      บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อวิโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ
ทิฆัมพร      ทองฟา
ทิช       ผูเกิดสองครั้ง หมายถึง พราหมณ
ทุพพล      มีกำ ลังนอย
ทุมฆาตเภรี     ตีกลอง

 ๏ เพื่อสอไสศึก    ล้ำ ลึกสนธิ์สาย
หากเห็นแยบคาย     ผิดแยกแผกยล
ไลมันทันที       แตนี่เนื่องฉงน
ยากหยั่งยังปน      ไปขางสงสัย
 ๏ รอไวใหหา    เขามาถามี
ถอยทาพาที       เท็จจริงสิ่งใด
สุดแทแตการณ     ตามฐานเปนไป
ควรทางอยางไร     บัญชาคราหลัง

ศัพท�น‹ารูŒ



118 Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ ÃÒÂÇÔªÒ¾×é¹°Ò¹ ÀÒÉÒä·Â  Á.  ô àÅ‹Á ò

โทมน      โทมนัส หมายถึง ความเสียใจ
ธวช, ธุช      ธวัช หมายถึง ธง
นคราภิบาล     ผูทำ หนาที่ปกครอง
นภศูล      เครื่องประดับยอดปราสาท หรือมณฑป หรือปรางค ทำ เปนรูปหอก
นริศ       พระมหากษัตริย
นางจรัล      เสาระเบียงที่เรียงเปนแถว ระยะหางกันพอสมควร
นินาท      ความกึกกอง
นิวัทธ      เปนประจำ 
บง       ดู มอง
บรรจถรณ     เตียงนอน ที่นอน
บราลี       ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานดุจยอดเจดียพระทราย ใชเสียบราย ๆ ไปตาม
      อกไกหลังคาหรือเสียบหลังบันแถลง บนหลังคาเครื่องยอด
บัญชร      หนาตาง
บาทบริจาริกา    เมีย
บานบัฏ      บานหนาตาง
ประทักษ      ฉลาด สามารถ
ประภัสสร     สีเลื่อม ๆ พราย ๆ
ประลาต      หนี
ประหยัด      ระวัง ยับยั้ง
ปวัตน      ความเปนไป
ปจจามิตร     ขาศึก
ปพพาชนียกรรม   เนรเทศ การขับไลออกจากหมูคณะ
พระราชกรรมกรณบท  พระราชอาญาตามกฎหมาย
พระราชธูร     พระราชกิจของพระมหากษัตริย
พิไรพรรณน     พูดอยางละเอียด
พิสัย       พวก
ไพฑุรย      ไพฑูรย หมายถึง อัญมณีชนิดหน่ึงในนพรัตน เปนพลอยสีเหลืองแกมเขียว
ภินท       ความพินาศ การทำ ลาย
ภุชงค      นาค
เภรี      กลอง
มนทิร      เรือนหลวง
มลัก       เห็น
มหุสสวะ      การเลนรื่นเริง มหรสพ
มัญจ       เตียงนอน ที่นอน
มารุต      ลม
มิตรพันธ     ความผูกพันฉันเพื่อน
มุลารัมภ      เริ่มตน
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ยรรยง     งามสงา กลาหาญ
เยง      กลัว เกรง
รณ       รบ
รอย       แตก บิ่น
ระกะ       เกลื่อน
ราชมัล      ผูมีหนาที่ทำ โทษคน
ราชวัต      หนาที่และความประพฤติของพระมหากษัตริย
ราชวัลลภ     ทหารคนสนิทของพระมหากษัตริย
ราชสมภาร     พระมหากษัตริย
ริปู      ขาศึก ปรปกษ
ลวงวาท      พูดลวงเกิน
ลำ ยอง      สวย งาม
วจนัตถ      เนื้อความของคำ พูด
วโรฬาร      กวางใหญไพศาล
วิย       ประหนึ่ง ราวกับ
วิรุธ       ผิด
วุฒิเสวกากร    บรรดาขาราชการ
สร       เสียง
สันทน      รวมกันพูดจาหารือ
สัปดพิธนิติคติ    หลักธรรมทั้ง ๗ ขอ คือ อปริหานิยธรรม
สิเนรุ       เขาพระสุเมรุ
สิร       ศีรษะ
สีหนาท      ตวาดเสียงดังราวกับเสียงราชสีห
สุขาภิมัณฑมหาคาร  อาคารใหญตกแตงอยางดียิ่งเพื่อความสุข
สุนิวาสน      พระที่นั่ง
เสาวน      ไดฟง
หางหงส      เคร่ืองประดับทำ เปนรูปคลายหางหงส ติดอยูปลายจันทัน หนาจั่ว
      ของโบสถและพระที่นั่งตามแบบสถาปตยกรรมไทย
อดิศูร      ผูเปนใหญ
อปริหานิยธรรม   ธรรมอันไมเปนที่ตั ้งแหงความเสื่อม ธรรมที่ทำ ใหไมเสื่อม เปนไป
      เพื่อความเจริญฝายเดียว
อภิไธย      ชื่อ
อัพภันตร     ทามกลาง
อำ พน      งดงาม
อุปายะ      อุบาย
อุระขอน      ทุบอก ตีอก
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 ชิต บุรทัต เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนบุตรของนายชูและนางปริก ไดศึกษาเลาเรียนชั้นประถมที่โรงเรียน
วัดราชบพิธ เนื่องจากบิดาเปนครูสอนภาษาบาลีอยูท่ีวัดนั้น และยายไปเรียนชั้นมัธยมท่ีโรงเรียน
วัดสุทัศนเทพวราราม จนจบชั้นมัธยมบริบูรณ 
 เม่ืออายุได ๑๕ ป บิดาใหบวชเปนสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระเจาวรวงศเธอ 
กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชทรงเปนพระอุปชฌาย
 ชิต บุรทัต มีอุปนิสัยรักการเรียน มีปฏิภาณและไหวพริบดี ชำ นาญในภาษาไทย ภาษาบาลี
และฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเองจนอยูในระดับใชการได
 เมื่อลาสิกขามาไดระยะหนึ่งก็กลับไปบวชเปนสามเณรอีกครั้ง ขณะนั้นอายุได ๑๘ ป 
โดยบวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร เปนลูกศิษยของพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในเวลาน้ีเองท่ีชิต บุรทัต ไดเร่ิมการประพันธโดยใชนามปากกาวา “เอกชน” ดวยฝมือในเชิงกวีท่ีดีเลิศ 
ไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม และการใชสำ นวนโวหารที่ไพเราะ ทำ ใหมีชื่อเสียงรุงโรจนข้ึนอยาง
รวดเร็ว เห็นไดจากเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ สามเณรชิต บุรทัต ไดรับอาราธนาจากองคนายกสภา
หอพระสมุดวชิรญาณใหเขารวมแตงฉันทสมโภชพระมหาเศวตฉัตรในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล
รัชกาลที่ ๖ รวมกับกวีที่มีชื่อเสียงทานอื่น
 เมื่อลาสิกขาแลวไดทำ งานดานการประพันธอยางตอเนื่อง ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ สงบทประพันธ
กาพยปลกุใจลงในหนงัสอืพมิพสมุดสาร พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวัไดทอดพระเนตร
ตนฉบับก็พอพระทัยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาหนาที่ขอถายภาพเจาของบทกาพย
ปลุกใจลงพิมพประกอบดวย และดวยสาเหตุท่ีชิตเปนท่ีพอพระทัย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงไดรับ
พระราชทานนามสกุลใหมวา “บุรทัต” และสมรสกับนางจั่น แตไมมีบุตร
 ในการแตงคำ ประพันธ ชิต บุรทัต ใชนามปากกาวา “เจาเงาะ” “เอกชน” “แมวคราว” มี
ผลงานลงในนิตยสารตาง ๆ และสุดทายทำ งานประจำ ที่สำ นักพิมพเอกชน
 ชิต บุรทัต ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕ ดวยโรคลำ ไสพิการ 
ณ บานถนนวิสุทธิกษัตริย อายุได ๔๙ ป

 สะทอนใหเหน็ถงึการแตกความสามคัคกีนัระหวางเหลากษัตรยิลิจฉว ีเปนสาเหตุนำ ไปสูการ
เสียแควนวัชชีแกพระเจาอชาตศัตรู ผูครองแควนมคธ ทั้งที่แตเดิมนั้น กษัตริยลิจฉวีทุกพระองค
ลวนตั้งม่ันอยูในธรรมที่เรียกวา “อปริหานิยธรรม” คือ ธรรมอันเปนไปเพ่ือเหตุแหงความเจริญ
ฝายเดียว ผูปฏิบัติจะไมเปนไปในทางเสื่อม ไดแก

หลักธรรมสำ คัญของสามัคคีเภทคำ ฉันท�

ประวัติผูŒแต‹ง

สาระน‹ารูŒ
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 ๑. เมื่อมีราชกิจใด ก็ประชุมปรึกษากันในราชกิจนั้น ไมเบื่อหนายในการประชุม
 ๒. เมื่อมีประชุมก็ประชุมพรอมเพรียงกัน และรวมกันประกอบกิจอันควรกระทำ อยูเสมอ
 ๓. ถือมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงาม ประพฤติตามโดยไมดัดแปลง
 ๔. มีความเคารพยำ เกรงผูที่อยูในฐานะเปนผูใหญ และเชื่อฟงคำ สั่งสอนของทานผูนั้น
 ๕. ไมประทุษรายขมเหงบุตรและภรรยาของกันและกันดวยประการใด ๆ
 ๖. ไมลบหลูดหูมิน่ตอเจดยีสถานหรอืสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์และกระทำ การสักการะตามประเพณี
 ๗. อำ นวยความคุมครองแกพระอรหันตที่พำ นักอยูในแควนวัชชีใหเปนสุขและปลอดภัย

 ชิต บุรทัต เปดเรื่องดวยบทไหวครูตามธรรมเนียมของการแตงฉันท และดำ เนินเนื้อเร่ือง
ตามลำ ดับเหตุการณ กลาวถึงพระเจาอชาตศัตรูมีพระราชประสงคจะยึดครองแควนวัชชี แต
ทรงเกรงกลัวพลังแหงความสามัคคีของเหลากษัตริยลิจฉวี จึงดำ เนินอุบายใหวัสสการพราหมณเขาไป
บอนทำ ลายความสามัคคีจนสำ เร็จ และกลาวถึงพระเจาอชาตศัตรูจัดระเบียบปกครองแควนวัชชี
และยกทัพกลับ เนื้อเรื่องคลี่คลายในตอนจบดวยการสรุปสาเหตุของปญหา

 สามัคคีเภทคำ ฉันทมีตัวละครสำ คัญดังนี้
 ๑. พระเจŒาอชาตศัตรู ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงตั้งพระทัยแนวแนวาจะตองยึดครอง
แควนวัชชีใหได โดยทรงใชพระวิจารณญาณตรึกตรองสถานการณ ไมไดทรงวูวามหรือประมาท 
เพราะทรงเห็นวาหากใชกำ ลังทหารเขาโจมตี คงจะตองสูญเสียทหารมากมายและประชาชนอาจ
ไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากกษัตริยแควนวัชชีมีอปริหานิยธรรมในการปกครองบานเมือง 
พระองคจึงดำ เนินกุศโลบายใหวัสสการพราหมณไปทำ ลายความสามัคคีของเหลากษัตริยลิจฉวี
กอนแลว จึงยกทัพไป
 ๒. วัสสการพราหมณ� เปนมหาอํามาตยและท่ีปรึกษาราชการของพระเจาอชาตศัตรู 
มีสติปญญาและฉลาดรอบรูคัมภีรพระเวทและศิลปศาสตรทั้งมวล ทุมเทชีวิตจิตใจดวยการยอม
ถูกโบย ถูกโกนผม และถูกเนรเทศพลัดพรากจากบุตรภรรยา และมีความอดทนในการอาศัยอยู
ในแควนวัชชีเปนเวลาสามป เพื่อใหอุบายดําเนินไปอยางแนบเนียน นับวาวัสสการพราหมณเปน
บุคคลที่มีความรอบคอบ รูจักรอโอกาสที่เหมาะสมอยางมีสติ ทําใหงานประสบความสําเร็จ
 ๓. กษัตริย�ลิจฉวี เปนกษัตริยปกครองแควนวัชชี ปกครองแควนดวยหลักธรรมาธิปไตย
ที่เรียกวา วัชชีอปริหานิยธรรม ทำ ใหบานเมืองมั่งคั่งและมั่นคง ขอเสียของเหลากษัตริยลิจฉวีคือ
ขาดการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ ทำ ใหหลงเชื่อเลหกลของวัสสการพราหมณอยางงายดาย

ตัวละคร

แนวทางในการวิจารณ�วรรณคดีและวรรณกรรม

เนื้อเรื่อง
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 ๑. การใชŒถŒอยคำ 

  ๑.๑ การใชŒคำ บาลี–สันสกฤต มีการใชคำ บาลี–สันสกฤตเปนจำ นวนมาก เชน อริริปู

พิมาน รมย ทิฆัมพร นภาลัย นคราภิบาล ทยาลุ อภิโพธิสมภาร 

  ๑.๒ การใชŒคำ ศัพท�ยาก มีการใชคำ โบราณซึ่งตองคนควาหาความหมาย เชน ทลิท 

หมายความวา ยากจน   อะดัก หมายความวา ลำ บาก รอนใจ 

  ๑.๓ การเล‹นสัมผัสนอกสัมผัสใน ซึ่งในสัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ  

    สัมผัสสระภายในวรรค เชน

     “จำ จักหักดวยปญญา   รอกอนผอนหา

    อุบายทำ ลายมูลความ”

    สัมผัสพยัญชนะภายในวรรค เชน

     “ผูกไมตรีจิต    เชิงชิดชอบเชื่อง

    กับหมูชาวเมือง    ฉันทอัชฌาสัย

    เลาเรื่องเคืองขุน    วŒาวุนวายใจ

    จำ เปนมาใน    ดŒาวตางแดนตน”

  ๑.๔ การเล‹นสัมผัสเสียงคำ พยัญชนะตŒน เปนการซ้ำ คำ พยัญชนะตนซึ่งเปนคำ ท่ีมี

เสียงเดียวกัน เชน ลวดลายระบายระบุกระหนาบ  กระแหนะภาพกระหนกพัน

 ๒. การใชŒสำ นวนโวหารอุปมา ทำ ใหผูอานเห็นภาพพจนไดอยางชัดเจน เชน

     “บราลีพิลาสศุภจรูญ   นภศูลประภัสสร

   หางหงสผจงพิจิตรงอน   ดุจกวักนภาลัย”

 ๓. การใชŒคำ ประพันธ�ที่สัมพันธ�กับอารมณ�และความรูŒสึกเหมาะสมกับเนื้อหา เชน

  ใช อิทิสังฉันท เพื่อถายทอดอารมณโกรธหรือโมโหของตัวละคร

     “ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง

   พระศัพทสีหนาทพึง    สยองภัย

     เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร

   ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน    ก็มาเปน”

  ใช อินทรวิเชียรฉันท เพื่อถายทอดอารมณเศรา สงสารตัวละคร

     “บงเนื้อก็เนื้อเตน   พิศเสนสรีรรัว

   ทั่วรางและทั้งตัว    ก็ระริกกระริวไหว

     แลหลังละลามโล   หิตโอเลอะหลั่งไป

   เพงผาดอนาถใจ    ระกะรอยเพราะรอยหวาย”

ศิลปะการประพันธ�



สรุป
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 ๑. มนุษยควรมีจิตใจแนวแนตั้งม่ันอยูในความดี มีความสมัครสมานสามัคคี เพราะ

ถาขาดความสามัคคีแลวยอมกอใหเกิดความวุนวายหรือความพินาศในที่สุด

 ๒. การคบคนหรือการตัดสินวาผูใดเปนคนดีหรือคนเลว ควรคิดพิจารณาอยางรอบคอบ

ไมควรเชื่อในคำ พูดหรือไวเนื้อเชื่อใจผูอื่นมากเกินไป เพราะอาจนำ ผลรายมาสูตนและหมูคณะ

 สามัคคีเภทคำ ฉันท มีเนื้อหากลาวถึงความสามัคคีของเหลากษัตริยลิจฉวีท่ีถูกวัสสการ-

พราหมณยุยงจนทำ ใหแตกความสามัคคีและตองเสียบานเมือง โดยมีจุดเดนที่ความไพเราะของ

ฉันท ซึ่งเลือกใชฉันทถึง ๑๘ ชนิด และกาพย ๒ ชนิด ไดอยางสอดคลองกับเนื้อความ

 สมาชิกหรอืหมูคณะในสงัคมใดทีม่คีวามพรอมเพรยีงไมหวาดระแวงกนัและกนั หมูคณะนัน้

ยอมประสบแตความสุขความเจริญ ยากที่ใครจะเอาชนะได ดังนั้น สมควรที่ผูคนที่รวมตัวเปน

สมาคมหรอืหมูคณะทกุกลุม ตองใสใจคำ นงึถงึความสามคัคเีปนหลัก ทีแ่ตกแยกไมมคีวามสามคัคี

ก็ตองเสริมสรางใหบังเกิดมี ที่ปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็รักษาใหคงไวเปนแบบอยางและ

สงเสริมใหมีมากยิ่งขึ้น

ขŒอคิด คติคำ สอน และความจรรโลงใจ

การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ วัน



โครงงาน

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมบูรณาการ

กิจกรรมเสนอแนะ
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 ๑. เลือกเขียนเรียงความ ๑ หัวขอที่เกี่ยวกับเรื่องความสามัคคี ดังนี้
  P ประเทศชาติจะกาวไกล หากคนไทยรูรักสามัคคี
  P สมานฉันทกลมเกลียว เปนหนึ่งเดียวไทยทั้งผอง
  P จะภาคไหนถิ่นใด รวมเปนแดนไทยหนึ่งเดียว
 ๒. รวมกันจัดปายนิเทศอธิบายลักษณะคำ ประพันธในเร่ือง สามัคคีเภทคำ ฉันท พรอมตัวอยาง
แผนผังของคำ ประพันธแตละชนิด

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานตอไปนี้ ๑ หัวขอ หรืออาจทำ โครงงานอื่นตามความสนใจ โดยให
เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน
 ๑. โครงงานคนควาขอมลูเรือ่งราวเก่ียวกบัการแตกความสามคัคทีีส่งผลใหเกดิความเสยีหาย 
จากขาวสารหรือประสบการณ
 ๒. โครงงานคนควาขอมูลเรื่องราวเกี่ยวกับความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคีที่สงผล
ใหเกิดความสำ เร็จ จากขาวสารหรือประสบการณ
 ๓. โครงงานเขียนนิทานที่มีขอคิดเก่ียวกับความสามัคคีหรือการแตกความสามัคคีและ
วาดภาพประกอบ 

 นักเรียนคิดวาเหตุใดสมาชิกหรือหมูคณะในสังคมใดที่มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน จึง
ประสบแตความสุขความเจริญ
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 ๑. ชิต บุรทัต เปนกวีสำ คัญในสมัยใด บอกประวัติพอสังเขป
 ๒. สามัคคีเภทคำ ฉันท แตงดวยคำ ประพันธประเภทใดบาง และมีทั้งหมดกี่ชนิด
 ๓. วัสสการพราหมณเปนบุคคลที่มีความสามารถในดานใดเดนชัดที่สุด
 ๔. นักเรียนคิดวาพระเจาอชาตศัตรูทำ ถูกหรือไมที่คิดยกทัพไปรุกรานเหลากษัตริยแหง
แควนวัชชี
 ๕. หากนักเรียนเปนวัสสการพราหมณ นักเรียนจะเสนอคำ แนะนำ อยางไรในเรื่องการ
ยกทัพไปรุกรานเหลากษัตริยแหงแควนวัชชี
 ๖. วัสสการพราหมณเสนอกลอุบายอะไรตอพระเจาอชาตศัตรู จงอธิบาย
 ๗. เหตุใดวัสสการพราหมณจึงตองเที่ยวผูกไมตรีกับบรรดาชาวกรุงเวสาลี
 ๘. เหลากษัตริยลิจฉวีทรงยึดมั่นในหลักธรรมอะไร พรอมอธิบายหลักธรรมดังกลาว
 ๙. เหตุใดเหลากษัตริยแหงกรุงเวสาลีที่กอนเคยสามัคคีรักใครปรองดองกันจึงไดแตก
ความสามัคคีกัน
 ๑๐. นักเรียนคิดวาหากทั้งสองฝาย คือ กรุงราชคฤหของพระเจาอชาตศัตรูกับกรุงเวสาลี
ของเหลากษัตริยลิจฉวีทำ ศึกสูรบดวยกำ ลังความสามารถ ฝายใดจะเปนผูชนะ เพราะเหตุใด
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