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วิทยานิพนธเ์รือ่งนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะงานเขียนประเภทต ารบั และศกึษาลกัษณะเฉพาะของวรรณศิลป์

โคลงลิลิตสภุาพ ที่ปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ  ์เพ่ือศึกษาลกัษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมเรือ่งนี ้

ผลการศึกษาพบว่า โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ  ์เป็นวรรณกรรมประเภท
ต ารับ  โดยปรากฏลักษณะของต าราพระราชพิธี  ลักษณะของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี  และลักษณะของวรรณกรรม 
ยอพระเกียรติรว่มดว้ย ดงันัน้ วรรณกรรมเรือ่งนีจ้งึเป็นต ารบัที่มีลกัษณะเฉพาะดว้ยมีการผสมผสานของงานเขียนทัง้ 3 ประเภท 

การผสมผสานลกัษณะงานเขียนทัง้ 3 ประเภท ท าใหว้รรณกรรมเรือ่งนีน้  าเสนอเนือ้หาที่สมัพนัธก์บัลกัษณะงานเขียน
ที่ปรากฏ โดยผูนิ้พนธท์รงน าเสนอเนือ้หาอยา่งเป็นระบบตามโครงสรา้งเนือ้หาทัง้ 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) สว่นน าเรือ่ง ประกอบดว้ยสว่นน า
หนังสือ และ ส่วนประณามพจน์ 2) ส่วนเนื ้อเรื่อง เป็นส่วนที่แสดงเนื ้อหาที่สัมพันธ์กับลักษณะงานเขียนทั้งสามประเภท  
ไดแ้ก่ 1. เนือ้หาที่สมัพนัธก์ับลกัษณะของต ารา ประกอบดว้ยการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง และการให้
ความรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม 2. เนือ้หาที่สมัพนัธก์ับการบนัทึกพระราชพิธี แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การบนัทึก
อารมณค์วามรูส้กึ การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ และการบนัทกึประสบการณต์รงของผูนิ้พนธ์ และ 3. เนือ้หาที่สมัพนัธก์ับ 
การยกยอ่งพระมหากษัตรยิ  ์แบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะสมมติเทพ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์น
ฐานะธรรมราชา และการยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะจกัรพรรดิราช และ 3) ส่วนปิดเรือ่ง แบ่งได ้2 ส่วน คือ ส่วนลงทา้ย และ
สว่นทา้ยหนงัสือ 

ส่วนกลวิธีทางวรรณศิลป์  พบว่า วรรณกรรมเรื่องนีมี้การใชฉ้ันทลักษณ์ประเภท  “โคลงสุภาพ” และ “ร่ายสุภาพ” 
ผสมผสานกัน ในลักษณะของ “ลิลิตสุภาพ” โดยผูนิ้พนธ์ทรงใชฉ้ันทลักษณ์ประเภท  “โคลงสุภาพ” ด าเนินเรื่องเป็นหลัก และใช ้
“รา่ยสภุาพ” บนัทึกเนือ้หาที่สมัพนัธก์ับพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความส าคญัในการใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงอย่าง
ชดัเจน ทั้งยังพบว่า ผูนิ้พนธ์ทรงใชศ้ิลปะการใชภ้าษาในการสรา้งความงามทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเรื่องนี ้ 4 ลักษณะ คือ 
การเล่นเสียง การใชค้  าเรียกพระมหากษัตรยิ  ์การใชค้วามเปรยีบ และการเล่าเรื่องตามเอกสิทธ์ิกวี เพ่ือสรา้งความงามพรอ้มใหแ้ก่
วรรณกรรมเรือ่งนีอ้ยา่งสมบรูณ ์

สรุปไดว้่า โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจักรีวงศ  ์เป็นต ารบัที่มีลกัษณะเฉพาะ ดว้ยมี
การสรา้งสรรคต์  ารบัออกมาในรูปแบบวรรณกรรมรอ้ยกรอง โดยน าเสนอแนวคิดและเนือ้หาที่มีการยอพระเกียรติผ่านรูปแบบต ารบั 
ลักษณะดังกล่าวท าให้ต  ารับเรื่องนี ้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว  และมีหมุดหมายในการน าเสนอแนวคิดและเนื ้อหาที่ต่างกับ
วรรณกรรมประเภทต ารบัทั่วไป 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

60202208 : Major (Thai) 
Keyword : Khlonglilitsuphap, handbook, coronation literature 

MISS SIRIMAS BAMRUNGSIN : ANALYSIS OF KHLONG LILIT SUPHAP 
TAMRAP PHRA BOROMRACHA PHISEK SAPPADAMA RATCHA MAHA CHAKRIWONG 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SUMALEE LIMPRASERT, Ph.D. 

This thesis aims to investigate the characteristics of Tam-rap (handbook) and the literary features of 
Khlonglilitsuphap appearing in Khlong Lilit Suphap Tamrap Phra Boromracha Phisek Sappadama Ratcha Maha 
Chakriwong. 

The result shows that Khlong Lilit Suphap Tamrap Phra Boromracha Phisek Sappadama Ratcha Maha 
Chakriwong is a literary work which is a handbook including the features of royal ceremony handbook, the features of 
royal ceremony memo, and the features of the king’s eulogy. Due to the combination of three types of writing, this 
work becomes the unique handbook. 

The combination of three types of writing supports this work to present the content relating to the 
characteristics of the writings.  The author systematically presents three parts of the content. Firstly, the “Prelude” 
includes the introduction and invocation. Secondly, the “Content” contains the features of three types of writing: 
1) the features of the handbook providing the knowledge of the coronation and providing the additional knowledge to 
define the work, 2) the features of the royal ceremony memo including the memo of feeling, the memo of occurred 
event decorating with imagination, and the memo of the author’s direct experience, and 3) the features of the king’s 
eulogy including the king as the demigod, the king as the king of righteousness, and the king as the emperor. Lastly, 
the “Epilogue” includes the final part and the additional part. 

For the literary strategies, the verse forms of “Khlongsuphap” and “Raisuphap” are combined as 
“Lilitsuphap”. The author mainly adopts “Khlongsuphap” to set the story while adopts “Raisuphap” to record the 
content of religious rite and to emphasize the form of “Khlong”. Furthermore, the author adopts the art of language to 
build four types of literary aesthetic: the uses of sound, the king terms, the figurative expressions, and the poetic 
license narration to complete the aesthetic to the work.     

In conclusion, Khlong Lilit Suphap Tamrap Phra Boromracha Phisek Sappadama Ratcha Maha 
Chakriwong is the unique handbook composed by adopting the verse forms to present the concept and the content of 
the king's eulogy. These features help this work to be remarkable, and also set the goal of presenting its own concept 
and content which are different from the other handbook’s. 
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วทิยานิพนธนี์ไ้ดร้บัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากมลูนิธิพระบรมราชานสุรณพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้และสมเด็จ
พระนางเจา้ร  าไพพรรณี ประจ าปี 2563 ผูว้ิจยัส  านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและ
สมเดจ็พระนางเจา้ร  าไพพรรณีเป็นอย่างยิ่ง 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส  าเร็จลุล่วงด้วยความเมตตาของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุมาลี ลิม้ประเสริฐ อาจารย ์         
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้คอยให้ก าลังใจ  ให้การอบรมสั่ งสอน  และให้ค  าแนะน าอันเป็นประโยชน์ยิ่งในการเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนสละเวลาในการตรวจทานวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วง  ผูว้ิจัยรูส้ึกซาบซึง้ในพระคณุของอาจารยเ์ป็น
อย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคณุอาจารยไ์ว ้ณ ท่ีนี ้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้ผึง้ ปัทมะลางคุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา                 
บวัสมบูรณ์ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วีรวฒัน ์อินทรพร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธผ์ูชี้แ้นะแนวทางและใหข้อ้คิดใน
การท าวทิยานิพนธ ์เพ่ือพฒันาวทิยานิพนธฉ์บบันีใ้หส้มบรูณม์ากย่ิงขึน้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์บาหยัน  อิ่มส าราญ  อาจารย์ผู้จุดประกายความคิดในการศึกษา
วรรณคดีพระราชพิธี ผูแ้นะน าและมอบตวับทโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศแ์ก่ผูว้ิจยั 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอย่างสงู 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม  อาจารย์ผู้คอยให้ค  าปรึกษา                
ใหค้  าแนะน า และใหก้ าลงัใจผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา และขอกราบขอบพระคณุอาจารยว์ิรชั ศิริวฒันะนาวิน ท่ีกรุณาตรวจสอบ
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ใหมี้ความสมบรูณม์ากย่ิงขึน้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  ์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
คณาจารยภ์าควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท์กุท่าน ท่ีกรุณาบ่มเพาะความรูแ้ละปพืูน้ฐาน
ในการศกึษาภาษาและวรรณคดีไทย ตลอดจนถามไถ ่และใหก้ าลงัใจในการท าวทิยานิพนธแ์ก่ผูว้จิยัเสมอ 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณพ่ีธนพร ศิริพันธ์ พ่ีสาวท่ีแสนดีท่ีคอยใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา และใหก้ าลังใจ ตลอดจนให้
การช่วยเหลือและตดิตอ่ประสานงานเรื่องตา่ง ๆ อย่างเรียบรอ้ยงดงาม 

ผูว้ิจยัขอบคณุผูร้่วมทางในการเรียนปริญญาโท คณุศภุลกัษณ์ หอมช่ืน คณุกรกฏ ค าแหง คณุกนุตา มารารมัย ์
คณุปิตศิกัดิ ์บญุใส่ คณุสธุาพร คมข า คณุภทัรลดา ทองเถาว ์และคณุดวงกมล จนัทรศ์ริ ิท่ีเป็นเพ่ือนคูค่ดิรว่มหนทาง คอยให้
ก าลงัใจ และใหก้ารช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมาโดยตลอด และขอขอบคณุเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอ้ง ๆ ทกุคน ท่ีผูว้ิจยัไม่อาจเอ่ยนาม
ไดห้มด ท่ีคอยส่งก าลงัใจและมอบความปรารถนาดีแก่ผูว้จิยัเสมอ 

ทา้ยท่ีสดุนี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อคณุแม่ ผูเ้ป็นบุคคลส าคญัเบือ้งหลงัความส าเรจ็ ผูค้อยสนบัสนนุ
และส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนใหค้วามรกั ความห่วงใย และใหก้ าลังใจในทุก ๆ เรื่อง และขอขอบคุณนอ้งชาย                     
สดุท่ีรกั ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือพ่ีสาวคนนีม้าโดยตลอด 

  
  

นางสาว สิรมิาส  บ  ารุงสิน 
 

 

 



  
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ......................................................................... 1 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ....................................................................................... 5 

2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศกึษาวรรณกรรมบรมราชาภิเษก ................. 5 

2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการศกึษาต ารบั ............................................ 6 

2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการศกึษาโคลงและลิลิต ................................ 6 

2.3.1 การศกึษารูปแบบของโคลงและลิลิต ........................................................... 6 

2.3.2 การศกึษาสนุทรียภาพของโคลงและลิลิต .................................................... 8 

3. ความมุง่หมายและวตัถปุระสงคข์องการศกึษา ............................................................... 10 

4. สมมตฐิานของการศกึษา .............................................................................................. 10 

5. ขอบเขตของการศกึษา ................................................................................................. 10 

6. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ .......................................................................................................... 11 

7. ขัน้ตอนการศกึษา ........................................................................................................ 12 

8. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั ............................................................................................ 12 

บทท่ี 2 ความหมาย และรูปแบบของวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก .................... 13 

1. ความหมายของวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก .......................................... 13 

2. รูปแบบของวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ................................................ 17 

       



  ซ 

บทท่ี 3 ลกัษณะงานเขียนท่ีปรากฏ ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราช
มหาจกัรีวงศ ์........................................................................................................................ 33 

1. ความหมายของต ารบั ................................................................................................... 34 

2. ต ารบัเก่ียวกบัวรรณคดี ................................................................................................. 35 

2.1 ต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์...................................................................................... 35 

2.1.1 การสอนนางสนมใหมี้พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม .............................................. 37 

2.1.1.1 การสอนโดยตรง ...................................................................... 38 

2.1.1.2 การสอนโดยออ้ม ..................................................................... 39 

2.1.2 การบนัทึกพระราชพิธีท่ีนางสนมเขา้ไปมีสว่นรว่ม ...................................... 42 

2.1.2.1 การบนัทกึพระราชพิธีโดยสงัเขป ............................................... 43 

2.1.2.2 การบนัทกึพระราชพิธีเพ่ือแสดงความสามารถอนัโดดเดน่ของนาง
นพมาศ ................................................................................ 44 

2.1.2.3 การบนัทกึพระราชพิธีเพ่ือพรรณนาฉากแหง่ความสขุของนางสนม
 ........................................................................................... 45 

3. ลกัษณะของงานเขียนท่ีพบในพระนิพนธ ์....................................................................... 48 

3.1 ลกัษณะของต ารบั ............................................................................................... 48 

3.2 ลกัษณะของต ารา ................................................................................................ 50 

3.2.1 การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัแผนผงัพระราชพิธี ........................................ 51 

3.2.2 การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการล าดบัขัน้ตอนพระราชพิธี ................................... 53 

3.3 ลกัษณะอ่ืน ๆ ...................................................................................................... 57 

3.3.1 การบนัทึกพระราชพิธี .............................................................................. 57 

3.3.2 การยกย่องพระมหากษัตรยิ ์..................................................................... 61 

4. ลกัษณะงานเขียนของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ  ์......................... 66 



  ฌ 

บทท่ี 4 การน าเสนอเนือ้หา ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรี
วงศ ์..................................................................................................................................... 71 

1. สว่นน าเรื่อง ................................................................................................................. 72 

1.1 สว่นน าหนงัสือ .................................................................................................... 72 

1.2  สว่นประณามพจน ์............................................................................................. 77 

2. สว่นด าเนินเรื่อง ........................................................................................................... 84 

2.1 เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัลกัษณะของต ารา ................................................................... 85 

2.1.1 การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง ........................... 85 

2.1.1.1 การใหค้วามรูเ้ก่ียวการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบพระราช
พิธี ....................................................................................... 85 

2.1.1.2 การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบ
พระราชพิธี ........................................................................... 88 

2.1.2 การใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม ................................... 92 

2.1.2.1 การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ .................................. 92 

2.1.2.2 การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบภาคผนวก ................................ 94 

2.2 เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการบนัทกึพระราชพิธี ........................................................... 101 

2.2.1 การบนัทึกอารมณค์วามรูส้กึ .................................................................. 101 

2.2.2 การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ ..................................................... 102 

2.2.2.1 การบนัทกึเหตกุารณส์มจรงิ .................................................... 102 

2.2.2.2 การบนัทกึเหตกุารณเ์หนือจรงิ ................................................ 104 

2.2.3 การบนัทึกประสบการณต์รงของผูน้ิพนธ ์................................................. 108 

2.2.3.1 การบรรยายสิ่งของ ................................................................ 108 

2.2.3.2 การบรรยายสถานท่ี ............................................................... 110 

2.2.3.3 การบรรยายการแตง่กาย ........................................................ 112 



  ญ 

2.2.3.4 การบรรยายเหตกุารณ ์........................................................... 115 

2.3 เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการยกย่องพระมหากษัตรยิ ์................................................... 117 

2.3.1 การยกย่องพระมหากษัตรยิใ์นฐานะสมมตเิทพ ....................................... 118 

2.3.1.1 การกลา่วถึงเครื่องประกอบพระราชพิธีในหมวดเครื่องตน้เคร่ือง
ราชปูโภคและพระแสง ........................................................ 118 

2.3.1.2 การกลา่วถึงเครื่องประกอบอิสรยิยศในหมวดเครื่องสงู ............. 122 

2.3.1.3 การกลา่วถึงเรือพระท่ีนั่ง ........................................................ 125 

2.3.2 การยกย่องพระมหากษัตรยิใ์นฐานะธรรมราชา ....................................... 132 

2.3.3 การยกย่องพระมหากษัตรยิใ์นฐานะจกัรพรรดริาช ................................... 139 

3. สว่นปิดเรื่อง ............................................................................................................... 149 

3.1 สว่นลงทา้ย ....................................................................................................... 149 

3.2 สว่นทา้ยหนงัสือ ................................................................................................ 156 

บทท่ี 5 กลวิธีทางวรรณศลิป์  ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรี
วงศ ์................................................................................................................................... 163 

1. ลกัษณะของโคลงลิลิตสภุาพ ...................................................................................... 163 

1.1 รา่ย .................................................................................................................. 164 

1.1.1 รา่ยสภุาพ ............................................................................................. 164 

1.1.2 รา่ยยาว ................................................................................................ 167 

1.2 โคลง ................................................................................................................ 170 

1.2.1 โคลงสองสภุาพ ..................................................................................... 170 

1.2.2 โคลงสามสภุาพ .................................................................................... 173 

1.2.3 โคลงส่ีสภุาพ......................................................................................... 175 

2. ศลิปะการใชภ้าษา ..................................................................................................... 189 

2.1 การเลน่เสียง ..................................................................................................... 190 



  ฎ 

2.1.1 การเลน่เสียงวรรณยกุต ์......................................................................... 190 

2.1.1.1 การเลน่เสียงวรรณยกุตท์า้ยวรรคหรือทา้ยบาท ........................ 191 

2.1.1.2 การเลน่เสียงวรรณยกุตต์า่งระดบั ............................................ 192 

2.1.2 การเลน่เสียงสมัผสั ................................................................................ 193 

2.1.2.1 การเลน่เสียงสมัผสัสระ .......................................................... 193 

2.1.2.2 การเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะ .................................................. 194 

2.1.3 การเลน่เสียงพยางคห์นกัเบา ................................................................. 198 

2.2 การใชค้  าเรียกพระมหากษัตรยิ ์........................................................................... 200 

2.2.1 ค าเรียกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั .................................... 200 

2.2.1.1 ค าเรียกพระนามของพระมหากษัตริย ์...................................... 201 

2.2.1.2 ค าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธท์างสายพระโลหิต ......... 201 

2.2.1.3 ค าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นผูป้ระพฤตปิฏิบตัธิรรม............ 202 

2.2.2 ค าเรียกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ......................................... 203 

2.2.2.1 ค าเรียกพระนามพระมหากษัตรยิ ์............................................ 203 

2.2.2.2 ค าเรียกท่ีหมายถึงพระมหากษัตรยิร์ชักาลท่ี 7 .......................... 204 

2.2.2.3 ค าเรียกท่ีหมายถึงเจา้แผน่ดนิ ................................................. 205 

2.2.2.4 ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นใหญ่ .................................................. 206 

2.2.2.5 ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นท่ีพึ่ง ................................................... 209 

2.2.2.6 ค าเรียกท่ีหมายถึงเจา้ชีวิต ...................................................... 210 

2.2.2.7 ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นท่ีรกั ................................................... 210 

2.2.2.8 ค าเรียกท่ีหมายถึงผูป้ระพฤติปฏิบตัธิรรม ................................. 211 

2.2.2.9 ค าเรียกท่ีส่ือถึงความเป็นสมมตเิทพ ........................................ 212 

2.2.2.10 ค าเรียกท่ีหมายถึงพระเจา้จกัรพรรดิ ...................................... 213 



  ฏ 

2.2.2.11 ค าเรียกท่ีส่ือถึงสิ่งของคูพ่ระบารมี ......................................... 213 

2.3 การใชค้วามเปรียบ ............................................................................................ 215 

2.3.1 การเปรียบโดยตรง ................................................................................ 216 

2.3.1.1 การเปรียบกบัความเป็นเทพเจา้หรือเทวดา .............................. 216 

2.3.1.2 การเปรียบกบัของมีคา่หรือบคุคลทรงคณุคา่ ............................ 221 

2.3.1.3 การเปรียบกบัความงามของสถานท่ี ........................................ 223 

2.3.1.4 การเปรียบกบัสตัว ์................................................................. 223 

2.3.1.5 การเปรียบกบัเหตกุารณพ์ิเศษ ................................................ 224 

2.4 การเลา่เร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี ............................................................................... 226 

2.4.1 เรื่องเลา่การเสดจ็พระราชด าเนินไปถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ ............ 227 

2.4.2 เรื่องเลา่ฝนสีทอง .................................................................................. 230 

บทท่ี 6  บทสรุป อภิปรายผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะ ...................................................... 235 

1. สรุปผลการศกึษา ....................................................................................................... 235 

2. อภิปรายผลการศกึษา ................................................................................................ 238 

3. ขอ้เสนอแนะ .............................................................................................................. 241 

รายการอา้งอิง .................................................................................................................... 242 

ประวตัผิูเ้ขียน ..................................................................................................................... 252 

 



 
 

 

บทที ่1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีท่ีส  าคัญคู่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  

“ตามพระราชประเพณีท่ีถือกันในประเทศนีแ้ตโ่บราณมา เม่ือสมเด็จพระเจา้แผ่นดินไดเ้สด็จผ่าน

พิภพแล้ว ยังไม่ถือเป็นพระราชามหากษัตริยโ์ดยบริบูรณ์ จนกว่าจะไดท้  าพิธีบรมราชาภิเษก ” 

(สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ , 2459 : 8) การท าพิธีบรมราชาภิเษกถือ

เป็นการประกาศการยอมรบัผูท่ี้จะเป็นผูน้  าของชาติดว้ยความเห็นชอบของพสกนิกรไทยทัง้ปวง 

ผ่านการประกอบพระราชพิธีพราหมณจ์ากพราหมณพ์ระราชครูผูร้อบรูใ้นพระเวทและพิธีการเป็น  

ผูป้ระกอบพิธี ตามคติความเช่ือว่าพระมหากษัตริยท์รงเป็นสมมติเทพหรือทิพยวตาร ทรงอุบตัิขึน้

เพ่ือบ าบดัทกุขบ์  ารุงสขุของอาณาประชาราษฎร ์และครองราชอาณาจกัรใหเ้กิดความเจริญรุง่เรือง 

(ณัฏฐภัทร จันทวิช , 2530 :  ค าน า) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงเป็นพระราชพิธีท่ีส  าคญัและ 

จดัขึน้ทุกยุคสมยัท่ีมีการผลัดแผ่นดิน เพ่ือสรา้งความชอบธรรมในการขึน้ครองสิริราชสมบตัิและ

สง่เสรมิความเป็นพระมหากษัตรยิโ์ดยสมบรูณต์ามโบราณราชประเพณี  

เม่ือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีท่ีมีความส าคญัตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์

ไทยจึงมีการบนัทึกวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก1ไวท้กุยคุสมยั ตัง้แตส่มยั

สโุขทยัจนถึงปัจจบุนั 

                                                           
1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ งานเขียนทุกชนิดท่ีเป็นรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง (ราชบณัฑิตยสภา , 
2552 : 445) ท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการมีอยู่ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบนัทึกขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในแตล่ะยคุสมยั โดยไมจ่ าเป็นวา่งานเขียนเหลา่นัน้จะเป็นงานเขียนรว่มสมยัหรอืไม่ 
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สมัยสุโขทัย ปรากฏวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบ               

ศิลาจารกึ2 ปรากฏผ่านศิลาจารกึ 3 หลกั คือ ศิลาจารกึวดัศรีชมุ ศิลาจารกึนครชมุ และศิลาจารึก

วัดป่ามะม่วง ศิลาจารึกทั้ง 3 หลัก มีการกล่าวถึงพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก แต่ไม่ได้ให้

รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีแต่อย่างใด ปรากฏเพียงสิ่งของท่ีใช้ใน  

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 อยา่ง คือ มกฏุ ขนัศรีชยัศรี เศวตฉตัร เป็นตน้ 

สมยัอยธุยา ปรากฏวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผา่นเอกสารทาง

ประวตัิศาสตร ์คือ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ พันจันทนุมาศ (เจิม) และค าใหก้าร

ชาวกรุงเก่า เอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้ง 2 เล่ม  กล่าวถึ งการด ารงอยู่ของพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษกในสมัยอยุธยา โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีและ

สิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีละเอียดกวา่ศลิาจารกึในสมยัสโุขทยั 

สมัยธนบุรี ไม่ปรากฏวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เน่ืองจาก               

พระเจ้ากรุงธนบุรีครองราชสมบัติในระยะเวลาเพียง 9 ปี บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤตหลัง 

การเสียกรุง จึงไม่มีเอกสารใดกล่าวชัดเจนว่าพระองค์ได้ท าพิธีบรมราชาภิเษกหรือไม่ มีเพียง 

ค ากล่าวว่า พระเจา้กรุงธนบุรีกระท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่ครบถ้วนสมบูรณจ์ึงท าใหเ้กิด

เหตุวิปลาสขึน้ในปลายรัชกาล เลยโทษกันว่าเพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีท  าพิธีบรมราชาภิเษก  

ไม่ถกูตอ้งตามต ารา จนมีค ากล่าวว่าพระเจา้กรุงธนบรุีไม่ไดท้  าพิธีบรมราชาภิเษก (สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ , 2533 : 9-10) 

สมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก 

ท่ีหลากหลายมากขึน้ เพ่ือตอกย า้ให้เห็นถึงความส าคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีเป็น  

พระราชพิธีส  าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริยไ์ทยและแสดงใหเ้ห็นถึงการด ารงอยู่ของพระราชพิธี

ท่ีมีมาอย่างยาวนาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในยุคนี ้ปรากฏ  

4 กลุม่ คือ 

                                                           
2 เอกสารโบราณประเภทหนึ่งท่ีใชบ้นัทึกขอ้ความทัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง เพื่อท าใหค้นรุน่หลงัไดร้บัรูว้า่บรรพชนในอดีตแตล่ะ
ทอ้งถ่ิน สงัคม และยคุสมยัตา่งๆ มีประวติัความเป็นมา มีวิถีชีวิตและมีวฒันธรรมอย่างไร (ราชบณัฑิตยสภา , 2552 : 175) 
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กลุ่มท่ี 1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบ                   

พระราชพงศาวดาร3 วรรณกรรมกลุ่มนีเ้ป็นเอกสารทางประวตัิศาสตรท่ี์มีการกล่าวถึงพระราชพิธี                        

บรมราชาภิเษก และปรากฏรายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนพระราชพิธีท่ีส  าคญั โดยใหร้ายละเอียด

ขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีละเอียดกว่าพระราชพงศาวดารในสมัยอยุธยา วรรณกรรม  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบพระราชพงศาวดาร ปรากฏ 3 ฉบบั 

คือ พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี 1 - 4 ฉบบั เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า บนุนาค)              

พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทรใ์นรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ              

พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

กลุ่มท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบ

วรรณกรรมยอพระเกียรติ4 วรรณกรรมกลุ่มนีเ้ป็นวรรณกรรมท่ีมีแบบแผนการพรรณนาตามรูปแบบ

ของวรรณกรรมยอพระเกียรติ แต่เนือ้หาท่ีใช้ในการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย ์คือ เนือ้หา

เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ี

ปรากฏในรูปแบบวรรณกรรมยอพระเกียรติปรากฏจ านวน 2 เล่ม คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก :

ประวตัิศาสตรจ์ารีตประเพณีจากพระราชนิพนธ ์“ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้

นภาลัย รชักาลท่ี 2” และลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รชักาลท่ี 9 

กลุ่มท่ี 3 วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบ

จดหมายเหตุ5 วรรณกรรมกลุ่มนีเ้ป็นวรรณกรรมท่ีบันทึกขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                    

โดยอาลักษณ์ของราชส านักจะเข้าไปบันทึกขั้นตอนพระราชพิธีท่ีเกิดขึน้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ  

จดจารพระราชพิธีออกมาในรูปแบบของจดหมายเหตท่ีุมีความสมัพนัธก์ับวนั เดือน ปี เวลา และ

                                                           
3 เอกสารท่ีบนัทึกเรื่องราวทางประวติัศาสตรใ์นช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นเรือ่งราวเก่ียวกบัพระมหากษัตริย ์(ราชบณัฑิตยสภา ,  
2552 : 313) 
4 วรรณกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะยกย่องเชิดชูเกียรติคณุพระมหากษัตริย ์มกัมีเนือ้หาเก่ียวกบัการสดุดีพระมหากษัตริยแ์ละ                

ชมความงามของบา้นเมืองเพื่อใหอ้าณาจกัรอื่นเกรงกลวั (เสาวณิต วิงวอน , 2530 : 20) 
5 หนงัสือบอกข่าวคราวท่ีเป็นไป เรื่องราว เหตกุารณต์่างๆ ท่ีเกิดขึน้เพื่อเก็บไวเ้ป็นความทรงจ า ลกัษณะการเขียนจดหมายเหตุ            
มีวนัเดือนปีและบางทีมีเวลาก ากบัไว ้เพื่อท าใหผู้อ้า่นรบัรูว้า่เหตกุารณด์งักลา่วเกิดขึน้เมื่อใด (ราชบณัฑิตยสภา , 2552 : 166) 
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สถานท่ี และอธิบายรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแตล่ะรชักาลอย่างครบถว้นสมบรูณ์ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบจดหมายเหตุปรากฏ

จ านวน 4 เล่ม คือ เรื่องราชาภิเษกและจดหมายเหตรุาชาภิเษกรชักาลท่ี 5 จดหมายเหตพุระราชพิธี

บรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธุ พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั จดหมายเหตุ

บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468 และพระราชพิ ธี

ราชาภิ เษกสมรส พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก  และพระราชพิ ธี เฉลิมพระราชมณ เฑีย ร

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

กลุ่มท่ี 4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบต ารบั6 

วรรณกรรมกลุ่มนีคื้อวรรณกรรมท่ีก าหนดแบบแผนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไวอ้ย่างเป็น

ระบบ โดยบันทึกรายละเอียดเนือ้หาท่ีเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบต ารบั และ

น าเสนอต ารับในรูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทโคลงและลิลิตสุภาพผสมผสานกัน วรรณกรรม                          

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบต ารบั  ปรากฏเพียงเล่มเดียว คือ 

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

จากการกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามยคุสมยัขา้งตน้ 

แสดงให้เห็นว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกด ารงอยู่คู่สถาบันพระมหากษัตริยไ์ทยทุกยุคสมัย 

ความส าคญัของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดร้บัการบนัทึกผา่นวรรณกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั               

พระราชพิธีในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้ศิลาจารึก พระราชพงศาวดาร วรรณกรรมยอพระเกียรต ิ

จดหมายเหต ุและต ารบั วรรณกรรมส่วนใหญ่ปรากฏในรูปแบบรอ้ยแกว้7 แต่วรรณกรรมบางส่วน

ปรากฏในรูปแบบรอ้ยกรอง8 วรรณกรรมรอ้ยกรองท่ีมีลกัษณะโดดเดน่ คือ วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบต ารบั เน่ืองจากวรรณกรรมรูปแบบดังกล่าว             

                                                           
6 ต าราท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะเรื่อง (ราชบัณฑิตยสภา , 2554 : 498) โดยผูจ้ดบันทึกหรือแต่งต าราท่ีเป็นระเบียบแบบแผนไว ้              

(ปรชัญา ปานเกต ุ, 2558 : 318) 
7 งานเขียนท่ีไม่จ ากัดถอ้ยค าและประโยค จะเขียนใหส้ัน้หรือยาวเท่าใดก็ได ้เน่ืองจากไม่มีกฎเกณฑท์างฉันทลกัษณ์บงัคบั
เหมือนงานประเภทรอ้ยกรอง (ราชบณัฑิตยสภา , 2552 : 381)  
8 งานเขียนท่ีมีลกัษณะตามรูปแบบท่ีก าหนดไวแ้ละมีกฎเกณฑข์อ้บงัคับต่างๆ รอ้ยกรองใชเ้รียกงานท่ีมีรูปแบบฉนัทลกัษณ์
ประเภท โคลง รา่ย ฉนัท ์กาพย ์กลอน และลิลิต (ราชบณัฑิตยสภา , 2552 : 377-380) 
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ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต เป็นวรรณกรรมเล่มแรกและเล่มเดียวท่ีมีลักษณะผสมผสานทั้ง            

ความเป็นต ารับและการใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทโคลงและลิลิตสุภาพผสมผสานกัน                      

ลักษณะดังกล่าวจึงท าให้วรรณกรรมต ารับเล่มนี ้น่าสนใจ ถึงแม้วรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ                     

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบวรรณกรรมยอพระเกียรติจะปรากฏในลกัษณะของ                 

ฉันทลกัษณป์ระเภทรอ้ยกรอง แต่มิไดป้รากฏลกัษณะความเป็นต ารบั ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ี 

จะศึกษาลักษณะความเป็นต ารับ และศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณศิลป์โคลงลิลิตสุภาพ  

ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เพ่ือศึกษาว่า

วรรณกรรมเรื่องนีมี้ลกัษณะเฉพาะอยา่งไร 
 

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศกึษาวรรณกรรมบรมราชาภิเษก 

2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศกึษาต ารบั 

2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศกึษาโคลงและลิลิต 

 

 2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาวรรณกรรมบรมราชาภเิษก  

เสาวณิต วิงวอน (2530) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม                            

ยอพระเกียรติ” ให้ข้อมูลเบือ้งตน้เก่ียวกับ “โคลงปราบดาภิเษกยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย” “ลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช” และ “ลิลิตต ารบัพระบรมราชาภิเษกสปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ”์ โดยใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบั ผูแ้ตง่ จดุประสงคใ์นการแตง่ เนือ้หา และรูปแบบ

ค าประพนัธข์องวรรณกรรมแตล่ะเรื่อง 

ยุพร แสงทักษิณ (2537) เขียนหนังสือเรื่อง “วรรณคดียอพระเกียรติ” ใหข้อ้มูลเบือ้งตน้

เก่ียวกับ “โคลงยอพระเกียรติพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั” “ลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก 

และเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช” และ “โคลงลิลิต
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สภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ”์ โดยใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัท่ีมาของ

เรื่อง ผู้แต่ง เนือ้หา รูปแบบค าประพันธ์ และยกตวัอย่างค าประพันธ์ของวรรณกรรมแต่ละเรื่อง

ประกอบการอธิบายความ เพ่ือใหผู้อ้า่นเห็นภาพชดัเจนยิ่งขึน้ 

บาหยนั อ่ิมส าราญ (2559) เขียนหนังสือเรื่อง “วรรณคดีพระราชพิธี” ให้ขอ้มูลเบือ้งตน้

เก่ียวกบั “โคลงยอพระเกียรติพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั” ในดา้นภูมิหลงั เนือ้หาและการเรียบเรียง 

และการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านวรรณคดียอพระเกียรติ โดยมุ่งใหค้วามรูใ้นลกัษณะ

ของวรรณคดีพระราชพิ ธี ท่ีให้รายละเอียดของเหตุการณ์ก่อนและหลังการเกิดพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก รวมถึงใหข้อ้มูลเก่ียวกับขัน้ตอนการเตรียมพิธี  ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี  

และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านวรรณคดียอพระเกียรต ิโดยแสดง

ใหเ้ห็นถึงแบบแผนการพรรณนาท่ีคงไวซ้ึ่งขนบของวรรณคดียอพระเกียรติอยา่งชดัเจน 

 

 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาต ารับ  

จากการศึกษาวรรณกรรมต ารบัในทางวรรณคดีไทย พบวรรณกรรมท่ีนิยามตนเองว่า

วรรณกรรมต ารบัจ านวน 1 เล่ม คือ ต ารบัทา้วศรีจุฬาลักษณ์ หรือ เรื่องนางนพมาศ และพบว่า              

สุจิตต ์วงศ์เทศ (2530) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย ”  

เพ่ือศกึษาต ารบัเล่มนีใ้นเชิงสงัคมวิทยาในประเด็นเก่ียวกบัยคุสมยัท่ีแตง่เรื่องนางนพมาศ โลกของ 

นางนพมาศ นางนพมาศกับลักษณะงานเขียนแบบอิงนิยาย และฐานะและบทบาทท่ีแท้จริง                         

เรื่องนางนพมาศ 

 

 2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาโคลงและลิลิต 

 2.3.1 การศึกษารูปแบบของโคลงและลิลิต 

การศึกษารูปแบบของโคลงและลิลิต เป็นการศึกษาเก่ียวกับข้อบังคับทาง  

ฉันทลักษณ์ประเภทของโคลงและลิลิต รวมถึงความเปล่ียนแปลงทางฉันทลักษณ์ในแต่ละยุค 

สมยัดว้ย พบงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอ้งดงันี ้
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ราตรี โพธ์ิเต็ง (2533) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิวัฒนาการทางฉันทลักษณ์ของ

ร่ายและโคลงตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรตันโกสินทร ์(พ .ศ. 1835 – พ.ศ. 2468)” ผลการศึกษา

พบว่าค าประพันธ์ประเภทร่ายเริ่มปรากฏในสมัยอยุธยาตอนตน้ และมีการพัฒนาจนถึงสมัย

รตันโกสินทร ์ในสมยัสโุขทยัพบค าประพนัธป์ระเภทรอ้ยแกว้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรา่ย มีสมัผสัคลอ้ง

จองแต่ไม่สม ่าเสมอ จ านวนค าในแต่ละวรรคของร่ายคลา้ยร่ายยาว ในสมยัอยุธยา สมยัอยุธยา

ตอนตน้ ค าประพันธป์ระเภทร่ายมีจ านวนค าท่ีไม่ตายตวั แต่มีการส่งสมัผสัท่ีสม ่าเสมอในแต่ละ

วรรค ในสมยันีป้รากฏการแตง่รา่ยและโคลงปะปนกนั ท าใหมี้การลงทา้ยรา่ยดว้ยโคลงสองดัน้และ

โคลงสองสภุาพ สมยัอยธุยาตอนกลาง ค าประพนัธป์ระเภทรา่ยเริ่มมีการใชส้มัผสัใน ส่วนในสมยั

อยธุยาตอนปลาย ปรากฏเฉพาะรา่ยยาว และในสมยัรตันโกสินทรป์รากฏค าประพนัธป์ระเภทรา่ย

ยาว รา่ยดัน้และรา่ยสภุาพ มีแบบแผนการแตง่รา่ยท่ีชดัเจนทัง้จ  านวนค า การส่งสมัผสั และ การลง

จบรา่ยแต่ละประเภทดว้ยโคลงชนิดเดียวกัน ส่วนวิวฒันาการของโคลง ค าประพนัธป์ระเภทโคลง

เริ่มปรากฏในสมยัอยธุยา สมยัอยุธยาตอนตน้ปรากฏทัง้โคลงดัน้และโคลงส่ีสุภาพ ช่วงแรกโคลง

ดัน้เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก แตต่อ่มาพบว่ากวีนิยมแตง่โคลงส่ีสภุาพมากกว่า ในสมยัอยธุยาตอน

ปลาย โคลงส่ีสุภาพปรากฏแบบแผนการแต่งท่ีตายตัวในจินดามณี และนิยมการเล่นสัมผัสใน  

ในโคลงเป็นอย่างมาก ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร ์พระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                     

ทรงประยุกตใ์ชโ้คลงรูปแบบใหม่กับพระนิพนธ์ของท่านหลายชนิด โดยพระองคท์รงน าสัมผัส

ระหวา่งบทของโคลงส่ีสภุาพแบบใหมม่าใชร้ว่มกบัโคลงดัน้ 

วศวรรษ สบายวัน (2551) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลิลิต : ความเป็นมาและ 

ความเปล่ียนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี” ผลการศึกษาในดา้นรูปแบบฉันทลักษณ์ พบว่า                            

ค าประพันธ์ประเภทลิลิต คือ ค าประพันธ์ท่ีแต่งดว้ยฉันลักษณ์ประเภทร่ายและโคลงเรียงรอ้ย

สลับกัน ในสมัยรตันโกสินทรพ์บความเปล่ียนแปลงในการแต่งวรรณคดีลิลิต เน่ืองจากมีการ 

น าฉันทลกัษณป์ระเภทอ่ืน ๆ มาแทรกในลิลิตเพชรมงกฎุ โดยน าฉันทลกัษณป์ระเภทกาพย ์กลอน 

และกลอนเพลงพืน้บา้นมาแทรกในเนือ้หา 
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 2.3.2 การศึกษาสุนทรียภาพของโคลงและลิลิต 

การศกึษาสนุทรียภาพของโคลงและลิลิตในวรรณคดีไทย เป็นการศกึษาเรื่องเสียง 

การใชค้  า การใชส้มัผสั และกลวิธีทางวรรณศลิป์ท่ีก่อใหเ้กิดความงาม พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

สมปอง พิริยกิจ (2513) เขียนวิทยานิพนธเ์รื่อง “โคลงและรสไพเราะ” เพ่ือศึกษา

การแต่งโคลงแต่ละประเภทและลักษณะความไพเราะของโคลง ผลการศึกษาดา้นความไพเราะ

ของเสียงในโคลง พบว่า เสียงจตัวาเป็นเสียงท่ีกวีนิยมใชร้บัส่งสมัผสัระหว่างบาท ในค าท่ี 7 ของ

บาทท่ี 1 และค าท่ี 5 ของบาทท่ี 3 มากท่ีสุด ซึ่งจุดดงักล่าวท าให้เสียงของโคลงมีความไพเราะ 

มากท่ีสดุ 

ดวงมน ปริปุณณะ (2516) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความงามในทวาทศมาส”  

เพ่ือศึกษาสุนทรียภาพของวรรณคดีเรื่องทวาทศมาศโคลงดัน้ โดยใชห้ลกัการอ่านตามแนวทาง

วรรณคดีวิจารณ์ของ ไอ.เอ.ริชารด์ เพ่ือศึกษาความงามในเชิงวรรณศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า 

วรรณคดีเรื่องทวาทศมาศมีการใชถ้้อยค าท่ีก่อใหเ้กิดเสียงและความหมายแสดงภาพพจนแ์ละ

อารมณส์ะเทือนใจแก่ผูอ้่าน ทัง้ยงัมีการเลือกใชค้  าท่ีมีเสียงหนกั-เบา มีการใชค้  าซ า้ ค  าซอ้น ค ายืม 

และค าไทย อยา่งหลากหลาย 

ชลลดา ศิริวิทยเ์จริญ (2519) เขียนวิทยานิพนธเ์รื่อง “การศึกษาลิลิตตะเลงพ่าย

ในแนวสุนทรียศาสตร”์ เพ่ือศึกษาสุนทรียภาพของวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย โดยใชห้ลกัการ

อ่านตามแนวทางวรรณคดีวิจารณ์ของ ไอ.เอ.ริชารด์ และหลกัการอ่านละเอียดของพระราชวรวงศ์

เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ์เพ่ือศกึษาความงามในเชิงวรรณศิลป์ ผลการศกึษาพบว่า ผูน้ิพนธท์รง

เลือกใชเ้สียง ค า และความหมายท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องแต่ละตอน และแสดง 

พระปรีชาสามารถในการนิพนธ์กลบท ท่ีให้ความส าคัญกับการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต์ และการเล่นค า เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสในการอ่าน  และเข้าถึงความงาม  

ความไพเราะไดอ้ยา่งครบถว้น 

นิตยา ตันทโอภาส (2520) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะเด่นของกาพย ์

ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ” เพ่ือศึกษาลักษณะเด่นและ
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สนุทรียภาพในกาพยห์่อโคลงและกาพยเ์ห่เรือ ผลการศึกษาพบว่า พระนิพนธท์ัง้สอง เรื่องปรากฏ

ลกัษณะเด่น 3 ประการ ท่ีแสดงใหเ้ห็นสนุทรียภาพในดา้นการใชภ้าษา ผ่านการเลือกสรรถอ้ยค า 

ท่ีก่อใหเ้กิดความงาม ในดา้นเสียงและความหมายดงันี ้ประการท่ี 1 ลกัษณะเด่นดา้นเสียงสมัผสั 

ทัง้เสียงสมัผสัสระและเสียงสมัผสัพยญัชนะ ประการท่ี 2 ลกัษณะเดน่ดา้นการทรงเลือกใชค้  าไทย

ง่าย ๆ แต่มีความหมายแจ่มแจ้ง ประการท่ี 3 ลักษณะเด่นด้านการถ่ายทอดจินตนาการและ

อารมณส์ะเทือนใจท่ีไมซ่บัซอ้น เพ่ือท าใหผู้อ้า่นเขา้ถึงพระนิพนธไ์ดอ้ยา่งลกึซึง้ 

สุภาพรรณ จารุเทวินทร ์(2520) เขียนวิทยานิพนธเ์รื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์

ลิลิตพระลอทางภาษา” เพ่ือศึกษาภาษาท่ีกวีใชใ้นวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ ผลการศึกษาพบว่า 

วรรณคดีเรื่องนีมี้การใชภ้าษาท่ีงดงามประณีตและมีความไพเราะ มีการใชภ้าษาถ่ินและโวหาร

ภาพพจนท่ี์ท าใหผู้อ้า่นเกิดจินตภาพ และเกิดความไพเราะซาบซึง้ในการอา่นวรรณคดีเรื่องนี ้

วรางคณา ศรีก าเนิด (2543) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาสุนทรียภาพใน 

ค าประพันธ์กลบทในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส”           

เพ่ือศึกษาความงามในเชิงวรรณศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า พระนิพนธ์ท่ีแต่งด้วยโคลงจ านวน          

1 เรื่อง และพระนิพนธท่ี์แต่งดว้ยลิลิตจ านวน 2 เรื่อง มีการใชก้ลบทท่ีก่อใหเ้กิดความงามในดา้น

เสียง ทัง้การใชส้มัผสัคลอ้งจองและการใชจ้งัหวะ เพ่ือเสรมิความงามดา้นเสียงใหเ้กิดความไพเราะ

และเสรมิเนือ้หาใหเ้กิดความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

วราเมษ วฒันไชย (2548) เขียนวิทยานิพนธเ์รื่อง “ศิลปะการประพนัธใ์นวรรณคดี                   

รอ้ยกรองของเจา้พระยาพระคลงั (หน)” เพ่ือศึกษาลักษณะเด่นดา้นการประพันธ ์ผลการศึกษา

พบว่า วรรณกรรมรอ้ยกรองของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีลักษณะเด่นในดา้นการประพันธ์                  

ทัง้ในดา้นการใช้เสียงและค า มีการเล่นเสียง เล่นค า การใชก้ลบท และการพรรณนาความเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดความไพเราะและความหมายลกึซึง้กินใจ 

วีรวัฒน์ อินทรพร (2548) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “สุนทรียภาพของโคลงใน

วรรณคดีไทย : การสรา้งสรรคว์รรณศลิป์จากธรรมชาตขิองภาษา” เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ธรรมชาตใินการศกึษาวรรณศิลป์ กลวิธีการสรา้งความงามในเชิงวรรณศิลป์ ตลอดจนการสืบทอด
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และการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในการแต่งโคลง ผลการศึกษาพบว่า โคลงเป็ นค าประพันธ ์

ท่ีสรา้งสรรคข์ึน้จากธรรมชาติของภาษา โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องของเสียง ทัง้เสียงวรรณยุกต์ 

ท่ีเป็นขอ้บังคับทางฉันทลักษณ์ และการใช้ธรรมชาติของภาษาตกแต่งโคลงให้มีความไพเราะ  

คมคายดว้ยเสียง ค า และ น า้หนักของความหมายในเสียง เพ่ือส่งเสริมให้โคลงมีสุนทรียภาพ 

ในดา้นเสียงและความหมายท่ีสมบรูณ ์

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษา

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เพ่ือศึกษาลักษณะ

ความเป็นต ารบั และศกึษาลกัษณะเฉพาะของวรรณศิลป์โคลงลิลิตสภุาพ ท่ีปรากฏในวรรณกรรม

เรื่องนี ้เพ่ือเสนอองคค์วามรูท่ี้รวบรวมขึน้ใหมเ่ก่ียวกบัวรรณกรรมบรมราชาภิเษกตอ่ไป  

3. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา   

1. เพ่ือศึกษาลักษณะงานเขียนประเภทต ารับในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

2. เพ่ือศกึษาลกัษณะเฉพาะของวรรณศิลป์โคลงลิลิตสภุาพท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพ 

ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

4. สมมตฐิานของการศึกษา   

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ มีลักษณะท่ีเป็น               

แบบแผนของวรรณกรรมประเภทต ารบั และมีลักษณะเฉพาะของวรรณศิลป์ในฉันทลักษณ์

ประเภทโคลงลิลิตสุภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ      

กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศเ์รื่องนี ้

5. ขอบเขตของการศึกษา   

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยศึกษาตวับทวรรณกรรมบรมราชาภิเษก โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั 

พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์พระนิพนธ์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิป

ประพนัธพ์งศ ์เลม่ตน้และเลม่ปลาย จ านวน 2 เลม่  
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6. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. ช่ือหนงัสือ หัวเรื่อง หรือขอ้ความท่ียกมาจากตวับทผูว้ิจัยจะรกัษาการสะกดค าตาม

ตน้ฉบบัทกุประการ เชน่ 

       ๏ สมบรุณจ์านบฏัพรอ้ม พราหมณเ์ฉลีม  รดเอย 

   ศงัขทุกโหรถวายเจีม  บฏัเจา้ 

   มว้นนามนั่นพราหมณผ์ะเดีม โหรพระ  ชะตาทา่น 

   หอ่รตัตะโกไลยพ์ะเนา้  รดัเสน้เบญ็จะพรรณ ฯ 
               

(หนา้ 38) 

 

2. การคดัลอกขอ้ความมาจากตวับทโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์ผูว้ิจยัจะระบเุพียงเลขหนา้เทา่นัน้ เชน่ 

       ๏ วดัพลบัพลาถ่ินเสกน า้ จนัทระบรุี 

   แควน้นะครชยัศรี  นั่นตัง้ 

   พระปะฐมะเจดีย ์  ศกัดิส์ิทธ์ิ สยามเฮย 

   เฉลิมโลกชยัะโชคกัง้  พิบตัิด์ว้ยเดชา  ฯ 

 

(หนา้ 31) 

3. การคดัลอกขอ้ความมาจากภาคผนวกทา้ยหนังสือโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ผูว้ิจยัจะก าหนดว่ามีท่ีมาจากภาคผนวกหนงัสือ

เลม่ใด แลว้จงึระบเุลขหนา้ตาม เชน่   
 

บุณยเวท สรรเสรีญพระศิวะเป็นเจ้า เร่ิมมหามงคลราชสูยาภเิษก 

เล่มตน้ หน้า ๑๑๑ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัประทบัณพระท่ีนั่งภทัรบิฐเป็นปกติ พระราชครูวาม

เทพมนุี จึ่งรา่ยพระเวทสดดุีพระศวิะเจา้ เบิกพระมหรุดิมงคลพิธีราชสยูาภิเษกะกรรม เป็นภาสา

สนัสกฤต แบง่เป็น ๓ ลา พราหมณเ์ป่าศงัข ์เมื่อโอมจบทัง้ ๓ ลา 
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บุณยเวท บรรลือเสียง สรรเสรีญพระเกียรติคุณพระอิศวรเป็นเจ้า 

อรรถ ศิวสฺตุต ิ

     (๑) ๏ มกฺุตินิโพธ มโหทนฺต อมฤตมย ราชวฤตฺตางฺก ปวติฺรปตู ฯ 

     (๒) ๏ ทวิทฺร ฤคฺพิมฺพก อตฺุตร วรปรฺูณ คตาคต ทิงฺนาถ ปตูยม (ภาวยามิ) ฯ 

     (๓) ๏ หตยม นรวินย ฤตคุณ ทิงฺนาถ ปตูมย (ภาวยาม)ิ ฯ 

     (๔) ๏ มหายม นฏมทน อมฤตมย ราชวฤตตฺางฺก ปวติฺรปตู ฯ 

       ………………….. 

    (ภาคผนวก เลม่ตน้ หนา้ 60-62) 

7. ข้ันตอนการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) และน าเสนอ

ผลการวิจยัในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห ์(descriptive analysis) โดยมีขัน้ตอนการวิจยั 

ดงันี ้

1. ก าหนดโครงรา่งของงานวิจยั 

2. รวบรวมตวับท เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

3. วิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงค ์ 

4. สรุปและรายงานผลการศกึษา 

8. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ   

1. ท าให้เข้าใจลักษณะงานเขียนประเภทต ารับท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ   

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

2. ท าให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของวรรณศิลป์โคลงลิลิตสุภาพท่ีปรากฏในโคลงลิลิต

สภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

3. ท าให้ได้เผยแพร่โบราณราชประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเผยแพร่

วรรณกรรมบรมราชาภิเษกใหเ้ป็นท่ีรูจ้กักวา้งขวางขึน้ 



 
 
 

 

บทที ่2 

ความหมาย และรูปแบบของวรรณกรรมบันทกึพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

 
 

 วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นวรรณกรรมกลุ่มย่อยของวรรณกรรม                       

พระราชพิธี ซึ่งมีการใหค้  านิยามท่ีชัดเจนและแยกประเภทออกมาจากวรรณกรรมขนบประเพณี 

วรรณกรรมประเภทนีมี้หนา้ท่ีในการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตรยิใ์นสมยั

ตา่ง ๆ ดว้ยฉนัทลกัษณป์ระเภทรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ในสมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยา ยงัไมป่รากฏ

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ปรากฏเพียงหลักฐาน เก่ียวกับพระราชพิ ธี                      

บรมราชาภิเษกท่ีบนัทกึอยูใ่นวรรณกรรมประวตัศิาสตร ์มิไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัการพระราชพิธี 

บรมราชาภิ เษกท่ีชัดเจน ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เกิดวรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธี                               

บรมราชาภิเษกขึน้โดยเฉพาะ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่าง

ชดัเจน และมีรูปแบบในการบนัทกึพระราชพิธีอยา่งหลากหลาย  

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงความหมายของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ

รูปแบบของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ

ความหมาย รูปแบบ หรือลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งเป็น

วรรณกรรมประเภทใหมท่ี่ผูว้ิจยัก าหนดขึน้ในงานวิจยัเลม่นี ้และเป็นงานท่ียงัไมมี่ผูใ้ดศกึษา  
 

1. ความหมายของวรรณกรรมบันทกึพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 
 

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นค าท่ีผู้วิจัยก าหนดขึน้จากกรอบของ

วรรณกรรมพระราชพิธี ซึ่งเป็นวรรณกรรมกลุ่มใหม่ท่ียังไม่มีผู้ใดศึกษา  เพ่ือความเข้าใจใน

การศึกษาวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จึงจะอธิบายลักษณะของวรรณกรรม                

พระราชพิธี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับพระราชพิธี เช่ือมโยงไปสู ่            

การอธิบายความสัมพันธ์ของวรรณกรรมพระราชพิธีในรูปแบบวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี 

รวมถึงใหค้  านิยามวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอ่ไป          
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วรรณกรรมพระราชพิธี เป็นวรรณกรรมกลุ่มใหม่ท่ีบาหยัน อ่ิมส าราญ  (2559 : 3-4)        

แยกประเภทออกมาจากวรรณกรรมขนบประเพณี9 วรรณกรรมประเภทนีมี้หนา้ท่ีในการใหข้อ้มูล

เก่ียวกับพิธีกรรมของหลวง10 ท่ีเรียกว่า พระราชพิธี11 ทั้งพระราชพิธีท่ีเป็นพระราชพิธีประจ าปี12 

และพระราชพิ ธีจร13 ซึ่งเป็นพระราชพิ ธี ท่ี เก่ียวกับพระมหากษัตริย์และราชส านัก มิได้ให้

ความส าคัญในการให้ข้อมูลเก่ียวกับจารีตประเพณี  ธรรมเนียมประเพณี ขนบประเพณี และ

พิธีกรรมของราษฎร์14 เหมือนกับวรรณกรรมขนบประเพณี ดังนั้น วรรณกรรมพระราชพิธีจึงมี

สถานะเป็นวรรณกรรมกลุ่มย่อยของวรรณกรรมขนบประเพณี ท่ีจ  ากัดการศึกษาเฉพาะพิธีกรรม

หลวงหรือพระราชพิธีเพียงเทา่นัน้  

การจ าแนกประเภทของวรรณกรรมพระราชพิธีออกมาจากวรรณกรรมขนบประเพณี              

เพ่ือศึกษาพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับพระมหากษัตริยแ์ละราชส านกัโดยเฉพาะ โดยมุ่งมองความสมัพนัธ์

ระหว่าง “วรรณกรรม15” กับ “พระราชพิธี16” ท่ีมีพลวตัเปล่ียนแปลงไป 3 ลกัษณะ คือ วรรณกรรม

เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิ ธี พระราชพิ ธีเป็นส่วนหนึ่ งของวรรณกรรม และพระราชพิ ธีกับ
                                                           
9
 วรรณกรรมขนบประเพณี คือ  วรรณกรรมท่ีแต่งขึน้โดยมีเนือ้หาทางจารีตประเพณี  ขนบประเพณี  และธรรมเนียมประเพณี  

เป็นแก่นเรือ่ง (สายทิพย ์นกุลูกิจ , 2533 : 78) วรรณกรรมประเภทนีใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัประเพณีเป็นส าคญั 
10

 พิธีกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษัตรยิแ์ละราชส านกั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ พระราชพิธี และรฐัพิธี 
11

 พิธีการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามก าหนดท่ีเป็นแบบแผนราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ หรือ 

การพระราชพิธีท่ีมีพระราชประสงคใ์หจ้ดัท าขึน้ (กรมศิลปากร , 2525 : 164) 
12

 พระราชพิธีท่ีปกติท่ีพระมหากษัตรยิท์รงปฏิบติัในแต่ละเดือนของทุกปี เช่น พระราชพิธีสมัพจัฉรฉินท ์พระราชพิธีฉตัรมงคล 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีสารท พระราชพิธีสงัเวยพระปา้ย เป็นตน้ 
13

 พระราชพิธีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ประกอบขึน้ในมงคลสมัยพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากพระราชพิธีปกติ  เช่น                  

พระราชพิธีสมโภชเดือน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชพระนคร เป็นตน้ 
14

 พิธีกรรมท่ีกระท ากันในหมู่ชาวบา้น จดัตามความเช่ือและแบบอย่างประเพณีของแต่ละกลุ่มชน มีทั้งพิธีกรรมท่ีจัดขึน้ตาม

พระราชพิธี พิธีกรรมหวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต และพิธีกรรมตามโอกาส 
15

 วรรณกรรม หมายถึง งานหนงัสือ , งานประพนัธ ์, บทประพนัธท์ุกชนิดท่ีเป็นรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง หมายรวมถึงงานเขียน

ทั่วไปท่ีไมไ่ดพ้ิจารณาประเมินคณุคา่วา่เป็นหนงัสือดีและแตง่ดีหรอืไม ่ (ราชบณัฑิตยสถาน , 2552 : 445)   
16

 พิธีกรรมหลวง หรือ พระราชพิธี คือ พิธีการท่ีพระมหากษัตริยท์รงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามก าหนดท่ีเป็นแบบแผน                  

ราชประเพณีสืบมาแต่โบราณ หรอืการพระราชพิธีท่ีมีพระราชประสงคใ์หจ้ดัท าขึน้ (กรมศิลปากร , 2525 : 164) เพื่อความเป็น
สิริมงคลต่อองคพ์ระมหากษัตริย ์บา้นเมือง และอาณาประราษฎร ์มีทั้งพระราชพิธีท่ีจัดขึน้เป็นประจ าตามฤดูกาล ซึ่งเป็น              
พระราชพิธีท่ีสืบเน่ืองมาแตโ่บราณการ และพระราชพิธีท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษเป็นครัง้คราว 
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วรรณกรรมเป็นส่วนประกอบของกันและกัน ความสัมพันธท์ัง้ 3 ลักษณะ สามารถแบ่งประเภท

วรรณกรรมพระราชพิธีไดด้งันี ้

ความสัมพันธ์ประการแรก วรรณกรรมท าหน้าท่ีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของพระราชพิธี            

เพ่ือท าใหพ้ระราชพิธีด  าเนินไปอย่างราบรื่นและสมบรูณ์ วรรณกรรมประเภทนีจ้ะใชส้วด ขบั หรือ

กล่าวขึน้ในการประกอบพระราชพิธี มกัใชส่ื้อสารกบัเทพยดา ภูตผี อ านาจศกัดิส์ิทธ์ิและความเช่ือ

ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคม โดยผู้ท  าหน้าท่ีส่ือสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ คือ พราหมณ์ อาลักษณ์ หรือ

พระสงฆ์ เป็นตน้ (บาหยัน อ่ิมส าราญ , 2559 : 14) วรรณกรรมประเภทนีเ้รียกว่า วรรณกรรม

ประกอบพระราชพิธี 

ความสัมพันธ์ประการท่ีสอง พระราชพิ ธีเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม  วรรณกรรม            

ประเภทนี้ท  าหน้า ท่ีบันทึกพระราชพิ ธี ด้วยตัวอักษร จดจารการมีอยู่ ของพ ระราชพิ ธี                        

ผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมหรือการเข้าไปสังเกตของผู้แต่ง  เพ่ือท าให้วรรณกรรมย า้เตือน 

ความทรงจ าของคนร่วมยุคสมัยและคนในยุคต่อมา และท าให้พระราชพิธีด  ารงอยู่ (บาหยัน   

อ่ิมส าราญ , 2559 : 14) วรรณกรรมประเภทนีเ้รียกวา่ วรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธี 

ความสมัพนัธป์ระการท่ีสาม พระราชพิธีและวรรณกรรมเป็นส่วนประกอบของกันและกัน

กล่าวคือ วรรณกรรมท าหนา้ท่ีในการช าระสะสางและจดัระบบระเบียบพระราชพิธี เพ่ือสรา้งแบบ

แผนพิธีกรรมใหเ้ขา้รูปเขา้รอยและเป็นประโยชนใ์นการจดัพระราชพิธีในครัง้ต่อไป รวมถึงสรา้ง              

องคค์วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีใหค้นในสงัคมอยา่งสมเหตสุมผล (บาหยนั อ่ิมส าราญ , 2559 : 14) 

วรรณกรรมประเภทนีเ้รียกวา่ วรรณกรรมต าราพระราชพิธี 

จากความสัมพันธท์ัง้ 3 ลกัษณะขา้งตน้ สามารถแบ่งประเภทวรรณกรรมพระราชพิธีได ้ 

3 ประเภท คือ วรรณกรรมประกอบพระราชพิธี วรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธี และวรรณกรรมต ารา

พระราชพิธี วรรณกรรมท่ีผู้วิจัยสนใจและน ามาอา้งถึงในงานวิจัยเล่มนี ้คือ วรรณกรรมบันทึก  

พระราชพิธี ซึ่งเป็นวรรณกรรมกลุ่มย่อยของวรรณกรรมพระราชพิธี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์

ในเชิงหนา้ท่ีระหวา่ง “วรรณกรรม” กบั “พระราชพิธี” ไดอ้ยา่งชดัเจน” 
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เม่ือการอธิบายลกัษณะของวรรณกรรมพระราชพิธี แสดงใหเ้ห็นถึงท่ีมาและความหมาย

ของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีอย่างชัดเจนแล้ว ผู้วิจัยจึงน าความหมายดังกล่าวไปนิยาม

ความหมายของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทใหม่                  

ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขึน้จากลกัษณะความสมัพนัธข์องวรรณกรรมพระราชพิธี ผูว้ิจยัจะใหค้  าจ ากดัความ

ของวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดงันี ้

       1. ค าว่า “วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธี” หมายถึง วรรณกรรมท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกพระราชพิธี

ดว้ยตวัอกัษร จดจารการมีอยู่ของพระราชพิธี ผ่านประสบการณก์ารเขา้รว่มหรือการเขา้ไปสงัเกต

ของผู้แต่ง เพ่ือท าให้วรรณกรรมย า้เตือนความทรงจ าของคนร่วมยุคสมัยและคนในยุคต่อมา               

และท าใหพ้ระราชพิธีด  ารงอยู่ 

       2. ค  าวา่ “บรมราชาภิเษก” มาจากค าวา่ บรม + ราช + อภิเษก ซึ่งมีความหมายดงันี ้

บรม หมายถึง อย่างยิ่ง , ท่ีสุด (มักใชน้  าหนา้ค าท่ีเก่ียวกับพระพุทธเจา้ พระเจา้แผ่นดิน

และพระอคัรมเหสี เพ่ือแสดงพระเกียรตอินัยิ่งใหญ่) (ราชบณัฑิตยสถาน , 2554 : 650) 

ราช หรือ ราชา หมายถึง พระเจา้แผน่ดนิ (ราชบณัฑิตยสถาน , 2554 : 994) 

อภิเษก หมายถึง การแต่งตั้งโดยพิธีรดน ้า เพ่ือขึน้เสวยราชย์ของพระมหากษัตริย์17   

(ราชบณัฑิตยสถาน , 2554 : 1375) 

                                                           
17

 การอภิเษก หรอื การรดน า้เพื่อเปลี่ยนสถานะบคุคลธรรมดาขึน้เป็นพระมหากษัตรยิ ์  ในสงัคมไทยปรากฏ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

       1. การราชาภิเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อแตง่ตัง้เป็นพระเจา้แผน่ดิน โดยการไดร้บัราชสมบติัตอ่จากพระราชบิดา 

      2. การอินทราภิเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อเป็นพระอินทร ์ในบรบิทของการบรมราชาภิเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อแตง่ตัง้ 

         เป็นพระมหากษัตรยิผ์ูย่ิ้งใหญ่เสมือนพระอินทร ์
      3. การปราบดาภิเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อแตง่ตัง้เป็นพระมหากษัตรยิ ์ ในสงัคมไทยใชก้บัการสถาปนาพระมหากษัตรยิ ์
         ท่ีมีความกลา้หาญในการท าสงคราม สมควรแก่การครอบครองบา้นเมืองและราชสมบติั จึงไดร้บัการปราบดาภิเษก                   
สสส   ขึน้เป็นพระมหากษัตรยิ ์
     4. การโภคาภิเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อแตง่ตัง้ใหค้รองสิรริาชสมบติั โดยผูเ้ป็นบิดาท าพิธีให ้เมื่อบตุรมีอายคุวรแก่การ 
         ครองเรอืน ซึง่การโภคาภิเษกกระท าในหมูผู่ท่ี้มีเชือ้สายตระกลูพราหมณม์หาศาล  
     5. การอภิุเษก หมายถึง การรดน า้เพื่อท าพิธีอภิเษกสมรส โดยท่ีพระราชบิดาและพระราชมารดาหาผูห้ญิงท่ีมีตระกลูเสมอ 
         กนัมาท าพิธีอภิเษกสมรสกบัพระราชโอรส และใหป้กครองบา้นเมืองตอ่ไป (มรดกไทย , 2542 : 19 - 20) 
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ส่วนหนงัสืออกัขราภิธานศรบัท ์(2416 : 337) ใหค้วามหมายของค าว่า “บรมราชาภิเศก” 

ไวว้่า “เป็นสับท ์แปลว่า ราชาภิเศก , มงคลราชาพิธีอันประเสริฐ , มีตัง้บัลลังกแ์ปดเหล่ียม18  ,                   

แลบุษบก , แลเสวตรฉัตร , แลสงน า้มุระธาภิเศกนั้น , เป็นการส าหรับพระมหากษัตริย์จะขึน้               

เสวยราชสมบตัใิหม”่ 

จากความหมายข้างต้น สามารถรวมความหมายของค าว่า “บรมราชาภิเษก” ได้ว่า                   

พระราชพิธีอันประเสริฐท่ีใช้ส  าหรบัแต่งตัง้พระมหากษัตริยเ์พ่ือขึน้เสวยราชยส์มบัติ โดยผ่าน  

พิธีการรดน ้าหรือการสรงมูรธาภิเษก รวมถึงมีการตั้งพระท่ีนั่ งอัฐทิศ พระท่ีนั่ งภัทรบิฐ และ  

เศวตรฉัตร เพ่ือประกอบพระราชพิ ธีในการสถาปนาพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ ใหม่ให้เป็น 

พระราชาธิบดีโดยสมบรูณ ์ 

เม่ือน าค าว่า “วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี” และ “บรมราชาภิเษก” มารวมกัน ค าว่า 

“วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก” จึงหมายถึง วรรณกรรมท่ีท าหน้าท่ีบันทึก 

พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกด้วยตัวอักษร จดจารรายละเอียดเก่ียวกับการพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษกผ่านวรรณกรรม โดยผู้บันทึกพระราชพิธี ได้เข้าร่วมหรือเข้าไปสังเกตการณ์ใน 

การพระราชพิธี เพ่ือบนัทึกพระราชพิธีใหย้  า้เตือนความทรงจ าของคนร่วมยุคและคนในยุคต่อมา 

และท าใหพ้ระราชพิธีบรมราชาภิเษกด ารงอยูใ่นสงัคม  
 

2. รูปแบบของวรรณกรรมบันทกึพระราชพธีิบรมราชาภเิษก 

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ วรรณกรรมท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกด้วยตัวอักษร เพ่ือเก็บรายละเอียดท่ีส าคัญเก่ียวกับการประกอบพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริยไ์ทย เม่ือศึกษางานเขียนเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                   

ท่ีปรากฏในเอกสารตา่ง ๆ พบว่า หลกัฐานเก่ียวกบัการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มปรากฏตัง้แต่

สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร ์แต่การให้รายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิ ธี  

                                                           
18

 พระท่ีนั่งอฐัทิศอทุุมพรราชอาสน ์เป็นพระแท่นท าจากไมอ้ทุมุพร หรอื ไมม้ะเด่ือ ทรงแปดเหลี่ยมสลกัปิดทองประดบักระจก   

กางกั้นด้วยสัปตปฎลเศวตฉัตร เป็นพระท่ีนั่ งส  าหรบัพระมหากษัตริย์ประทับรบัน ้าเทพมนตร ์และน ้าอภิเษกทั้ง 8  ทิศ 
(กระทรวงวฒันธรรม , 2562 : 125) 
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บรมราชาภิ เษกในยุคแรก เริ่ม เป็นการบันทึ กพ ระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษกใน เอกสาร 

ทางประวตัิศาสตร์19 ประเภทศิลาจารึก20และพระราชพงศาวดาร21 ซึ่งบนัทึกเรื่องราวเหตุการณ์

ทั่วไปในสังคมและมีรายละเอียดเก่ียวการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบนัทึกร่วมดว้ย การบนัทึก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวรรณกรรมประวัติศาสตรใ์หร้ายละเอียดเก่ียวกับการพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกเพียงเล็กนอ้ย ไม่ไดบ้นัทึกแบบแผนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีชดัเจน ตอ่มา

ในสมัยรัตนโกสินทรเ์กิดวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึน้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็น

วรรณกรรมท่ีมีจดุประสงคใ์นการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างชดัเจน เนื ้อหาท่ีบนัทึกใน 

วรรณกรรมเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไม่มีเนือ้หาเรื่องอ่ืนปะปน วรรณกรรม

ประเภทนีบ้นัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผนการพระราชพิธีท่ีครบถว้นสมบรูณ์22 และ 

                                                           
19 หลกัฐานและขอ้มลูทางประวติัศาสตร ์คือ สรรพสิ่งท่ีเป็นรอ่งรอยของอดีตท่ีเหลือทิง้ไวใ้หเ้ราใชเ้ป็นเครือ่งมือไตส่วนเขา้ไปถึง

อดีตได ้เช่น บนัทึกหนึ่งแผ่น เจดียช์  ารุดหนึ่งองค ์เหรียญตรา วตัถุโบราณ ศิลาจารกึ กฎหมายโบราณ เอกสารทางราชการ 
บนัทึกส่วนตวั ค าบอกเลา่ บทเพลงกล่อมเดก็ นิยายพืน้บา้น หรอืแมแ้ตเ่อกสารท่ีเป็นหนงัสือ เช่น ต านาน พงศาวดาร เป็นตน้ 
(นาฏวิภา ชลิตานนท ์, 2524 : 12-13)  

20 ศิลาจารึกเป็นเอกสารหรือหลกัฐานทางประวติัศาสตร ์ซึ่งบนัทึกเรื่องราว เหตุการณ์ ความเช่ือ ค าสอน พฤติกรรม ของ

สมาชิกในสงัคม ลงไวบ้นแผ่นศิลาหรือวสัดุอื่นใดท่ีคงทน (นาฏวิภา ชลิตานนท ์, 2524 : 17) ศิลาจารกึจัดเป็นวรรณกรรม
ประวติัศาสตรป์ระเภทรอ้ยแกว้ 

21 พระราชพงศาวดารเป็นเอกสารท่ีบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์ท่ีเป็นเรื่องราวอันสืบเน่ืองของพระมหากษัตริย์                           
ท่ีครองราชย์สืบต่อกันมาแต่ละพระองค ์ เนือ้หาของพระพระราชพงศาวดารจะเน้นศูนย์กลางอยู่ท่ีองคพ์ระมหากษัตริย ์                  
พระราชกรณียกิจ พระราชวงศ ์พระราชส านกั และสงครามท่ีพระมหากษัตริยท์รงเป็นจอมทัพ โดยไม่สนใจเรื่องราวเก่ียวกับ
ประชาชนสามัญหรือเหตุการณ์บ้านเมืองทั่ วไป (นาฏวิภา ชลิตานนท์ , 2524 : 217 - 218) พระราชพงศาวดารจัดเป็น
วรรณกรรมประวติัศาสตรป์ระเภทรอ้ยแกว้ 

22
 แบบแผนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมยัรตันโกสินทร ์แบง่ออก 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรยีมพิธี ประกอบไปดว้ย 

การท าพิธีตักน ้า พิธีเสกน ้า พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ จารึกดวงพระราชสมภพ และการแกะพระราชลัญกรประจ ารชักาล                 
ขัน้ท่ี 2 พิธีเบือ้งตน้ ประกอบไปดว้ย การเจริญพระพุทธมนต ์การตัง้น า้วงดา้ย และการจุดเทียนชัย  และการเจริญพระพุทธ
มนต ์ขัน้ท่ี 3 พิธีบรมราชาภิเษก ประกอบไปดว้ย พิธีสรงมูรธาภิเษก พิธีรบัน า้อภิเษกท่ีพระท่ีนั่งอฐัทิศ และการรบัราชสมบติั                      
รบัเครื่องราชกกุธภัณฑท่ี์พระท่ีนั่งภัทรบิฐ ขัน้ท่ี 4 พิธีเบือ้งปลาย ประกอบไปดว้ย การเสด็จออกมหาสมาคม การสถาปนา
สมเด็จพระราชินี การประกาศพระองคเ์ป็นองคอ์ุปถัมภกพระพุทธศาสนา การถวายบังคมพระบรมศพ การถวายบังคม                 
พระบรมอัฐิของบูรพมหากษัตริย์ และการเฉลิมพระราชมณเฑียร ขั้นท่ี 5 คือ การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร  
ทัง้การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบพระนครทางสถลมารคและชลมารค (แสงสรูย ์ลดาวลัย ์, 2526 : 3) 
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มีรูปแบบในการบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีหลากหลาย 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พบวรรณกรรม  

ท่ีเขา้ขา่ยตามค านิยามของวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 8 เลม่  ดงันี ้

1. โคลงยอพระเกียรตพิระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

2. เรื่องราชาภิเษกและจดหมายเหตรุาชาภิเษกรชักาลท่ี 5  

3. จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  

4. โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ 

5. รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัแลเสดจเลียบพระนคร)  

6. จดหมายเหตบุรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั พทุธศกัราช 2468 

7. ลิลิตราชาภิเษกสมรสและเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร           

มหาภมูิพลอดลุยเดช  

8. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ พระราชพิธีเฉลิม                

พระราชมณเฑียร พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทัง้ 8 เล่ม สามารถแบง่ประเภทวรรณกรรม 

ตามลักษณะการแต่งได้ 2 ประเภท คือ วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีอยู่ใน

รูปแบบรอ้ยแกว้ และวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีอยูใ่นรูปแบบรอ้ยกรอง 

 วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีอยู่ในรูปแบบรอ้ยแก้ว คือ วรรณกรรมท่ี           

ท าหนา้ท่ีบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดว้ยตวัอกัษรท่ีไม่จ  ากัดถอ้ยค าและประโยค ไม่จ  ากัด

ความยาว และไม่มีหลักเกณฑ์หรือแบบแผนตายตัว (กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ , 2558 : 11)   

โดยผูบ้นัทึกจะตอ้งเขา้ร่วมในพระราชพิธี หรือเขา้ไปสงัเกตการณใ์นพระราชพิธีนัน้ ๆ เพ่ือบนัทึก

วรรณกรรมในขณะท่ีพระราชพิธียงัด าเนินอยู่ หรือบนัทึกวรรณกรรมหลงัจากเสร็จสิน้พระราชพิธี  

ไม่นานนกั ดว้ยการบนัทึกเหตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย
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และชัดเจน (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 2552 : 381)  วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี    

บรมราชาภิเษกท่ีอยู่ในรูปแบบรอ้ยแกว้ คือ วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึก

พระราชพิธีในรูปแบบจดหมายเหต ุ

 วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในรูปแบบจดหมายเหต ุ

คือ วรรณกรรมท่ีบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัน้ตอนพิธีกรรม โดยมีการใหข้อ้มลูเก่ียวกบั

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลตามลักษณะการบันทึกแบบ  

จดหมายเหต ุคือ บรรยายขัน้ตอนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริง โดย

ใหร้ายละเอียดของเหตกุารณส์มัพนัธก์ับวนัเดือนปี และบางทีก็มีเวลาก ากับไวด้ว้ย เพ่ือใหผู้อ้่าน

รบัรูไ้ดภ้ายหลังว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้เม่ือใด (พจนานุกรรมศพัทว์รรณกรรมไทย , 2552 : 

166) วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิธีในรูปแบบจดหมายเหต ุ

ปรากฏทัง้หมด 5 เล่ม คือ เรื่องราชาภิเษกและจดหมายเหตรุาชาภิเษก รชักาลท่ี 5 , จดหมายเหต ุ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธุ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว , 

จดหมายเหตุบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468 , 

รายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร  

มหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและเสด็จเลียบพระนคร)  และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูิพลอดลุยเดช ซึ่งจะกลา่วถึงวรรณกรรมแตล่ะเลม่ดงันี ้

1. เรื่องราชาภิเษกและจดหมายเหตรุาชาภิเษก รชักาลท่ี 5 

หนงัสือเล่มนีมี้จุดมุ่งหมายในการบนัทึกรายละเอียดขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ผูเ้ขียนไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้นัทึก แตใ่ห้

ขอ้มูลเก่ียวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

จ  านวน 2 ครัง้ โดยใหข้อ้มูลพระราชพิธีตามลักษณะการเขียนแบบจดหมายเหตุ มีการบรรยาย

เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จรงิในรูปแบบรอ้ยแกว้ท่ีมีความสมัพนัธก์บั วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ี  
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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้แรก เกิดขึน้ในปีพุทธศักราช 2411 ผู้เขียนอธิบาย

รายละเอียดขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีตัง้แต ่การค านวณพระฤกษ ์การจารกึพระสพุรรณบฏั 

การเจริญพระพุทธมนตใ์นพิธีบรมราชาภิเษก การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษก การถวายฉัตร 

การถวายสิ่งของเฉลิมพระยศในพิธีบรมราชาภิเษก การออกทอ้งพระโรงเพ่ือรบัถวายสิ่งของตา่ง ๆ 

จากเจา้พระยากรมตา่ง ๆ การเฉลิมพระราชมณเฑียร และการถวายบงัคมพระบรมศพ  

การพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี  2 กระท าเม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                          

มหาจฬุาลงกรณ ์พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระชนมายคุรบ 20 พรรษา มีการอธิบายรายละเอียด

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีตั้งแต่การค านวณพระฤกษ์  การจารึกพระสุพรรณบัฏ  

การเจริญพระพุทธมนตใ์นพิธีบรมราชาภิเษก การสรงมรูธาภิเษก การรบัถวายน า้อภิเษกทัง้ 8 ทิศ  

ท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศ การรบัถวายราชสมบตัิ การรบัถวายพระนพปฎลเศวตฉัตร การรบัถวายเครื่อง  

ราชกกุธภัณฑ ์เครื่องราชูปโภค พระแสงอัษฎาวุธ และการรบัถวายสรรพสิ่งต่าง  ๆ ท่ีเป็นเครื่อง

ประกอบพระราชอิสรยิยศ อาทิ การรบัถวายพระยาชา้งตน้ มา้ตน้ , พระมหาพิชยัราชรถ , ปราสาท

ราชมณเฑียร , เครื่องพัทธยากรราชสมบัติทั้ง 12 พระคลัง ฯลฯ รวมถึงมีการกล่าวถึงการ 

เฉลิมพระราชมณเฑียร การถวายบงัคมพระบรมรูปบรรพกษัตริย ์การเลียบพระนครทางสถลมารถ

และชลมารค งานเลีย้งรื่นเรงิ และงานมหรสพสมโภชพระราชวงั 3 วนั 3 คืน 

2. จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

หนงัสือเล่มนีมี้จุดมุ่งหมายในการบนัทึกรายละเอียดขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั โดยมิไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้นัทกึอย่างชดัเจน 

แต่กล่าวว่าพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ ได้ทรงรวบรวมไว้ตั้งแต่ด  ารงต าแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และจัดพิมพ์เม่ือปี 2466 โดยหนังสือเล่มนี ้ให้รายละเอียดการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามลกัษณะงานเขียนแบบจดหมายเหต ุท่ีแสดงเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริง

ในรูปแบบรอ้ยแก้วท่ีมีความสัมพันธ์กับ วัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ี  และบันทึกรายละเอียด 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั จ  านวน 2 ครัง้  
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ครัง้ท่ี 1 การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรตามโบราณราชประเพณี             

จดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 3 – 14 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2453 ผูเ้ขียนอธิบายรายละเอียดขัน้ตอน

การประกอบพระราชพิธีตั้งแต่การจารึกพระสุพรรณบัฏ การจารึกดวงพระราชสมภพ และ                   

การแกะพระราชลญัจกร การเจริญพระพทุธมนตใ์นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การสรงมรูธาภิเษก                        

การรบัน า้อภิเษกทั้ง 8 ทิศ ท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศ การรบัถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ ์เครื่องราชูปโภค                     

ท่ีพระท่ีนั่งภัทรบิฐ การออกทอ้งพระโรงเพ่ือใหข้า้ราชการกระทรวงต่าง ๆ และทูตานุทูตเฝ้าถวาย

พระพร เฝา้ถวายชยัมงคล การเฉลิมพระราชมณเฑียร การถวายบงัคมพระบรมอฐิั และการถวาย

บงัคมพระบรมศพ 

ครั้งท่ี  2 การพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกสมโภช  จัดขึน้ อีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันท่ี                                      

8 พฤศจิกายน  – 10 ธันวาคม พทุธศกัราช 2454 เพ่ือจดังานรื่นเริงอวดตา่งชาติและสรา้งพนัธมิตร

กับนานาประเทศ รายละเอียดของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้ท่ี 2 นี ้ให้ความส าคัญ 

ท่ีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง การเลี ้ยงสังสรรค์ งานเฉลิมฉลอง และการมหรสพสมโภช          

แตย่งัคงขัน้ตอนพระราชพิธีท่ีส  าคญัไวอ้ย่างครบถว้น ตัง้แต ่การเสกน า้อภิเษก การเจรญิพระพทุธ

มนตใ์นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การสรงมรูธาภิเษก การรบัถวายน า้อภิเษกทัง้ 8 ทิศ ท่ีพระท่ีนั่ง

อัฐทิศ การรบัถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคท่ีพระท่ีนั่งภัทรบิฐ การออกท้อง      

พระโรงเพ่ือใหเ้จา้กรมตา่ง ๆ ทลูถวายความสวามิภกัดิ ์การสมโภชพระราชมณเฑียร และการเสด็จ 

เลียบพระนครทางสถลมารคและชลมารค การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้ท่ี 2 นี ้คงแบบแผน

ขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทัง้ 5 ขัน้ตอนไวอ้ย่างครบถว้น และมีการเพิ่มเติมรายละเอียด

การสมโภชพระราชมณเฑียร งานเฉลิมฉลองท่ีกระทรวงต่าง ๆ งานเก่ียวกับการทหาร และ  

การเสดจ็เลียบพระนครเพ่ือใหพ้อ่คา้ประชาชนถวายพระพร 

การสมโภชพระราชมณเฑียร เป็นขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีจดัขึน้แยกออกจาก                 

การเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่งมีการจัดงานสมโภชพระมหามณีรตันปฏิมากร การสมโภชเครื่อง               

ราชกกกุธุภณัฑ ์และการสมโภชพระราชมณเฑียร  

งานเฉลิมฉลองท่ีกระทรวงต่าง ๆ เป็นงานรื่นเริงท่ีจดัขึน้เพิ่มเติมในรชัสมยันี ้เพ่ือจัดงาน

เฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่ให้ประจักษ์แก่สายตามิตรประเทศท่ีมาร่วมงาน งานต่า ง ๆ ท่ีจัดขึน้ อาทิ                 
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งานเตน้ร  าของกระทรวงนครบาล งานสโมสรกระทรวงกลาโหม งานเลีย้งท่ีกระทรวงต่างประเทศ 

งานราตรีสโมสรท่ีกระทรวงทหารเรือ และงานเลีย้งถวายพระเกียรตนิายกเสือป่า  

งานเก่ียวกบัการทหารท่ีจดัขึน้เพิ่มเตมิในรชัสมยันี ้เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความจงรกัรกัภกัดีของ

เหลา่ทหารท่ีมีตอ่พระมหากษัตริย ์และแสดงแสนยานภุาพทางกองทพั เพ่ือแสดงศกัยภาพกองทพั

ไทยใหม้ิตรประเทศไดร้บัรู ้จึงมีการเพิ่มเติมงานเก่ียวกับการทหาร เช่น พิธีตรงึธงไชยเฉลิมพล23     

พิธีพระราชทานธงไชยเฉลิมพล24 การเสด็จออกตรวจพลสวนสนามทหารบก และการเสด็จออก

ตรวจพลสวนสนามเสือป่า เป็นตน้ 

ส่วนการเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคเป็นการพิเศษ เพ่ือใหพ้่อคา้จีนและพ่อคา้แขก       

เฝ้าถวายไชยมงคล เป็นการเสด็จเลียบพระนครท่ีแยกออกมาจากการเสด็จเลียบพระนครทาง

สถลมารคเพ่ือไปนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และจัดขึน้ใน

รชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเพียงรชักาลเดียวเทา่นัน้  

3. จดหมายเหตบุรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั พทุธศกัราช 2468 

หนงัสือเล่มนีมี้จุดมุ่งหมายในการบนัทึกรายละเอียดขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของพ ระบาทสม เด็ จพ ระปก เกล้า เจ้าอยู่ หั ว  ผู้บันทึ ก  คื อ  พ ระยาป ระกาศอักษ รกิจ  

(เสง่ียม รามนันทน)์ รายละเอียดท่ีบนัทึกประกาศออกในราชกิจจานุเบกษาพิเศษ ฉบบัวันท่ี 28 

                                                           
23 ธงชัยเฉลิมพล ไดเ้ขา้ประกอบพิธีส  าคัญทางศาสนา ในพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล โดยองคพ์ระมหากษัตริย ์                      

ทรงประกอบพิธีนีใ้นพระอุโบสถวัดพระศรีรตันศาสดาราม ท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผูใ้หญ่ พระมหากษัตริย ์                   
ทรงตรงึธงแต่ละผืนติดกบัดา้มธง โดยทรงตอกฆอ้นเงินลงบนตะปูทองเหลืองอย่างแน่น ธงหนึ่ งมีรูตะปูประมาณ 32 - 35 ตวั                 
ท่ีส่วนบนของคันธงจะมีลักษณะเป็นปุ่ มโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวง ปุ่ มกลมนั้นท าเป็นฝาเกลียวปิด -เปิดได ้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั จะทรงบรรจเุสน้พระเจา้พรอ้มดว้ยพระพทุธรูปท่ีไดเ้ขา้พิธีพทุธาภิเษกแลว้ ช่ือ พระยอดธง ลงใน
ปุ่ มกลม แลว้ทรงปิดฝาเกลียวขนัแน่น ทรงเจิมแป้งกระแจะจันทนท่ี์ยอดธงทุกคนั พระสงฆส์วดชยัมงคลคาถา ตัง้แต่เริ่มพิธี               
จนจบพิธี (กรมทหารช่าง คา่ยภาณรุงัษี , 2563)  

24 ธงท่ีไดร้บัพระราชทานมิไดเ้ป็นเพียงแต่ธงประดบัเกียรติยศของหน่วยทหารเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องหมายแทนองค์
พระมหากษัตรยิ ์ผูท้รงเป็นจอมทพั เปรียบเสมือนองคพ์ระมหากษัตรยิเ์สดจ็พระราชด าเนินมาประทบัเป็นหลกัชยัอยู่ท่ามกลาง
เหล่าทหารทัง้ปวง ทัง้ยงัเป็นเครือ่งหมายของสามสถาบนัหลกั คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์อนัเป็นหลกัใจอนัส าคญั
ของบา้นเมือง ท่ีทหารจกัตอ้งรกัษาไวเ้พื่อประโยชนส์ขุแห่งประเทศชาติและประชาชน (กรมทหารช่าง คา่ยภาณรุงัษี , 2563) 
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กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2468 ลักษณะการบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บันทึกใน

รูปแบบจดหมายเหตุรอ้ยแก้วบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ท่ีมีความสัมพันธ์กับ วัน เดือน ปี 

เวลา และสถานท่ี ซึ่งเนือ้หาอธิบายถึงขัน้ตอนการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั โดยเริ่มอธิบายขัน้ตอนพระราชพิธีตัง้แต ่การค านวณพระฤกษ ์การจารกึพระสพุรรณบฏั 

การจารกึดวงพระราชสมภพ และการแกะพระราชลญัจกร การเสกน า้มรูธาภิเษก การถวายบงัคม 

พระบรมราชอัฐิ การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษกทั้ง 8 ทิศ ท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศ การรบัถวาย 

เครื่องราชกกธุภณัฑ ์เครื่องราชปูโภค ท่ีพระท่ีนั่งภทัรบิฐ การออกมหาสมาคมเพ่ือสถาปนาสมเด็จ 

พระราชินี การประกาศพระองคเ์ป็นพุทธศาสนูปถัมภก การเฉลิมพระราชมณเฑียร การออก 

ท้องพระโรงเพ่ือให้ทูตตานุทูต ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวายพระพรชัย และการเสด็จ 

เลียบพระนครทางสถลมารคและชลมารค  

ส่วนช่วงทา้ยเล่มมีการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับค าถวายพระพร / พระราชด ารัสตอบ               

ค  ากราบบังคมทูลของคณะทูต กลุ่มพ่อค้า รวมถึง การให้รายละเอียดการพระราชพิ ธี                                

บรมราชาภิเษกท่ีเป็นภาษาองักฤษ ซึ่งจดัท าขึน้เพ่ือแจกชาวตา่งประเทศท่ีมารว่มงานในขณะนัน้  

4. รายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร (พระบาทสมเด็จ               

พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและเสดจ็เลียบพระนคร) 

หนงัสือเล่มนีมี้จุดมุ่งหมายในการบนัทึกรายละเอียดขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าภาณุรังสี                  

สว่างวงศ ์กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช ทรงรวบรวมขึน้ในลกัษณะงานเขียนแบบจดหมายเหต ุ

มีการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในรูปแบบรอ้ยแก้ว ท่ีมีความสัมพันธ์กับ วัน เดือน ปี เวลา               

และสถานท่ี และอธิบายขัน้ตอนพระราชพิธีท่ีส  าคญัไวอ้ย่างสมบรูณค์รบถว้น ไม่ตา่งกบัจดหมาย

เหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พุทธศกัราช 2468 เพียงแต่

ไม่มีการให้รายละเอียดเก่ียวกับค าถวายพระพร / พระราชด ารัสตอบ ค ากราบบังคมทูลของ                

คณะทูตกลุ่มพ่อค้า รวมถึงรายละเอียดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  

เหมือนดงัเลม่จดหมายเหต ุ
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5. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิม  

พระราชมณเฑียร พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

หนงัสือเล่มนีมี้จุดมุ่งหมายในการบนัทึกรายละเอียดขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผูบ้นัทึก 

คือ พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร มีการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน

ลักษณะงานเขียนแบบจดหมายเหตุ  ท่ีบันทึกเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึน้จริงในรูปแบบร้อยแก้ว  

ท่ีมีความสมัพนัธก์บั วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ี โดยกล่าวถึงขัน้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก               

ไวอ้ย่างละเอียด ตัง้แตก่ารค านวณพระฤกษ ์การเสกน า้อภิเษก การจารกึพระสพุรรณบฏั การจารกึ

ดวงพระบรมราชสมภพ และการแกะพระราชลญัจกรประจ ารชักาล พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 

การประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี การเสด็จออกมหาสมาคมเน่ืองในพิธีราชาภิเษกสมรส                

การถวายสักการะพระบรมอัฐิ  การเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษก  

การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษกทัง้ 8 ทิศ ท่ีพระท่ีนั่งอฐัทิศ การรบัถวายเครื่องราชกกธุภณัฑ ์

เครื่องราชูปโภค ท่ีพระท่ีนั่ งภัทรบิฐ  การเสด็จออกมหาสมาคมและสถาปนาสมเด็จพระราชินี               

การประกาศพระองคเ์ป็นพทุธศาสนปูถมัภก การเฉลิมพระราชมณเฑียร และการออกทอ้งพระโรง

ให้ทูตานุทูต ข้าราชการ ถวายพระพรชัยมงคล การเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช                                 

การพระราชทานสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ และการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ ์               

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรชักาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร มีการเพิ่มเตมิพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส การประกาศสถาปนาพระราชินี 

และการเสด็จออกมหาสมาคมเน่ืองในพิ ธีราชาภิเษกสมรส  ก่อนให้รายละเอียดเก่ียวกับ                          

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในรูปแบบจดหมายเหต ุ  

ทัง้ 5 เล่ม แสดงใหเ้ห็นวา่วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบรอ้ยแกว้ เป็นงาน

เขียนท่ีเน้นการบันทึกขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จ                

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
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ท่ีมีความสัมพันธ์กับ วัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ี  ตามลักษณะงานเขียนแบบจดหมายเหตุ 

วรรณกรรมประเภทนี้มีผู้บันทึกท่ีชัดเจน คือ อาลักษณ์ประจ าราชส านัก และมีการบันทึก

รายละเอียดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีครบถ้วนตามแบบแผนพระราชพิธีทั้ง 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีส  าคัญและพบในทุกรัชกาล  คือ การเจริญพระพุทธมนต ์

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษกท่ีพระท่ีนั่งอฐัทิศ การรบั

ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคท่ีพระท่ีนั่ งภัทรบิฐ การออกท้องพระโรงหรือ  

การออกมหาสมาคม การเฉลิมพระราชมณเฑียร และการเลียบพระนคร รายละเอียดเก่ียวกับ 

การออกท้องพระโรง ปรากฏในจดหมายเหตุทุกรัชกาล แต่พบว่าในสมัยพระบาทสมเด็จ  

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั การออกทอ้งพระโรงใหค้วามส าคญัในการรบัถวายพระพรและรบัถวาย

สิ่งของจากพระบรมวงศานุวงศ ์อัครเสนาบดี และเจา้พระยากรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นขา้แผ่นดินของ

พระมหากษัตริย์ ส่วนการออกท้องพระโรงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใหค้วามส าคญักับการรบัถวายพระพรจากราชทูต 

ทูตานุทูต ผู้แทนรฐับาล และเจ้านานาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการรบัถวายพระพรจาก

บคุคลนอกประเทศ เพ่ือเป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรีกบัมิตรประเทศท่ีดีอีกทางหนึ่ง  

นอกจากวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิธีในรูปแบบ

จดหมายเหตุ จะให้รายละเอียดขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีเป็นไปตามแบบแผนขัน้ตอน  

พระราชพิธีแลว้ การใชภ้าษาแบบรอ้ยแก้วท่ีสัมพันธ์กับวัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ี ยังท าให้

ผู้อ่านวรรณกรรมสามารถเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี                              

บรมราชาภิเษกไดอ้ย่างเป็นระบบ ตามวนัเวลาท่ีสมัพนัธก์บัพระราชพิธีต่าง ๆ  ทัง้ยงัพบว่า มีการ

ใชค้  าง่าย สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา ในการบรรยายขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี เพ่ือท าให้

ผูอ้า่นสามารถตีความสิ่งท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือไดอ้ย่างชดัเจน ดงันัน้วรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธี                                 

บรมราชาภิเษกท่ีอยูใ่นรูปแบบรอ้ยแกว้จงึเขา้ใจไดง้่าย 

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีอยู่ในรูปแบบรอ้ยกรอง คือ วรรณกรรมท่ี 

ท าหน้าท่ีบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดว้ยตัวอักษรท่ีเป็นไปตามรูปแบบหรือด าเนินตาม
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ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑเ์ฉพาะตามลกัษณะฉันทลักษณ ์เช่น การก าหนดจ านวนค า การก าหนด

ต าแหน่งรบัสมัผสั การก าหนดค า การก าหนดวรรค การก าหนดวรรณยกุตเ์อก โท ตรี จตัวา สามญั                  

และการก าหนดเสียงหนกัเบาสัน้ยาว (กลุทรพัย ์เกษแม่นกิจ , 2558 : 11) โดยผูบ้นัทึกจะตอ้งเขา้

ร่วมในพระราชพิธี หรือเขา้ไปสังเกตการณ์ในพระราชพิธีนัน้ ๆ เพ่ือบันทึกวรรณกรรมในขณะท่ี           

พระราชพิธียงัด  าเนินอยู ่หรือบนัทกึวรรณกรรมหลงัจากเสรจ็สิน้พระราชพิธีไมน่านนกั  

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีอยู่ในรูปแบบรอ้ยกรอง สามารถแบ่งได ้ 

2 กลุ่ม คือ วรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลกัษณะวรรณกรรม 

ยอพระเกียรติ และวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลกัษณะ              

งานเขียนประเภทต ารบั 

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลักษณะวรรณกรรม         

ยอพระเกียรติ คือ วรรณกรรมท่ีท าหน้าท่ีบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านวรรณกรรม              

ยอพระเกียรติ โดยวรรณกรรมกลุ่มนีมี้แบบแผนการพรรณนาตามแบบฉบับของวรรณกรรม                             

ยอพระเกียรติ แต่เนือ้หาท่ีใชใ้นการยอพระเกียรติ คือ เนือ้หาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ดงันั้นวรรณกรรมกลุ่มนีจ้ึงมีความผสมผสานระหว่างวรรณกรรมยอพระเกียรติกับวรรณกรรม 

บนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ยพุร แสงทกัษิณ (2537 : ค  าชีแ้จง) กล่าวว่า “วรรณคดียอพระเกียรติ หมายถึง วรรณคดี

สรรเสริญพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์” วรรณคดีประเภทนีมี้

จุดมุ่ งหมายท่ีจะยกย่องเชิดชูเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ มักมี เนื ้อหาเก่ียวกับการสดุดี

พระมหากษัตริยแ์ละชมความงามของบา้นเมืองเพ่ือใหอ้าณาจกัรอ่ืนเกรงกลวั (เสาวณิต วิงวอน , 

2530 : 20) วรรณกรรมยอพระเกียรติมีแบบแผนการประพนัธท่ี์เริ่มดว้ยบทประณามพจน ์เนือ้หา 

และจบลงดว้ยการขอพรให้พระมหากษัตริยท่ี์ตนยอพระเกียรติ วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี                 

บรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในรูปแบบวรรณกรรมยอพระเกียรติ ถือเป็นวรรณกรรมกลุ่ม

ย่อยของวรรณกรรมยอพระเกียรติ เน่ืองจาก มีแบบแผนการประพนัธต์ามรูปแบบของวรรณกรรม           

ยอพระเกียรติ แตเ่นือ้หาท่ีใช้ในการยอพระเกียรติคือเนือ้หาท่ีกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป็นหลกั วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลกัษณะวรรณกรรม                            
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ยอพระเกียรติ ปรากฏ 2 เรื่อง คือ โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย 

รชักาลท่ี 2 และลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

1. โคลงยอพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รชักาลท่ี 225   

วรรณกรรมเรื่องนีมี้จุดมุ่งหมายในการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ผ่านโคลงยอพระเกียรติ จ  านวน 156 บท เนือ้หาท่ีใช้ในการยอพระเกียรติ คือ เนือ้หา

เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีจุดประสงคใ์นการแต่งท่ีชัดเจนในโคลงบทท่ี 155 ว่า                 

กรมหม่ืนเจษฎาบดินทรท์รงแต่งขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย       

เน่ืองในพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ลักษณะเนื ้อหาเริ่มกล่าวถึง บท 

ประณามพจนท่ี์มีเนือ้ความสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั และบท

พรรณนาความผาสุกของบ้านเมือง จากนั้นจึงกล่าวถึง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช การทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึน้

ครองราชย ์แลว้จงึเริ่มอธิบายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้

นภาลัย โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีตั้งแต่ การหาพระฤกษ ์ 

การจารึกพระสุพรรณบัฏ การเตรียมพิธีบรมราชาภิเษก การเจริญพระพุทธมนตใ์นพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษกทั้ง 8 ทิศ ท่ีพระท่ีนั่งอัฐทิศ การรบัถวาย 

สิริราชสมบัติ การรบัถวายพระสุพรรณบัฏ การรบัถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค  

ท่ีพระท่ีนั่ งภัทรบิฐ  การออกท้องพระโรงให้เจ้าพระยากรมต่าง ๆ เฝ้าถวายสิ่งของ การเฉลิม 

พระราชมณเฑียร และการเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค จากนั้นจึงปิดเรื่องตามขนบของ
                                                           
25

 พระราชนิพนธ ์”โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รชักาลท่ี 2 “เป็นพระราชนิพนธใ์นพระบาท                     

สมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เมื่อครั้งทรงด ารงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ์                       
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  (ค าชี ้แจง : 2546) ทรงเรียกพระราชนิพนธ์เรื่องนี ้ว่า  
“โคลงยอพระเกียรติ” และ “โคลงพระราชนิพนธ”์ และทรงนบัวา่พระราชนิพนธเ์รื่องนีเ้ป็นวรรณคดียอพระเกียรติ หรอื วรรณคดี
สรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งพระราชนิพนธ์เรื่องนี ้ไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ในด้านวรรณศิลป์ ท่ีแสดงถึง  
พระราชอจัฉริยภาพของผูท้รงพระราชนิพนธ์ แต่เนือ้หาของพระราชนิพนธเ์รื่องนีย้ังถือเป็นหลกัฐานดา้นประวติัศาสตร์และ
จารตีประเพณีท่ีส าคญัเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นหลกัฐานท่ีบนัทึกไวโ้ดยบคุคลรว่มสมยัท่ีเป็นผูเ้ขา้รว่ม
เหตกุารณ ์(สิรชิยัชาญ ฟักจ ารูญ , 2546 : ค าน า) 
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วรรณคดียอพระเกียรติดว้ยการขอพรเทพเจา้เพ่ืออ านวยพรแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

นภาลยัใหป้กครองบา้นเมืองดว้ยความผาสกุ 

2. ลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร  พระบาทสมเด็จ       

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช26   

วรรณ กรรม เรื่อ งนี ้มี จุดมุ่ งหมายในการแต่ง เพ่ื อยอพระเกียรติ พ ระบาทสม เด็ จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาสเถลิงถวัลย 

ราชสมบัติครบ 25 ปีบริบูรณ์ ผู้ประพันธ์ คือ จิรภา อ่อนเรือง ผู้แต่งให้รายละเอียดเนือ้หาดว้ย  

ฉันทลักษณ์ประเภทร่ายและโคลง และใช้เนื ้อหาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการ 

ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

โดยเริ่มบรรยายรายละเอียดตั้งแต่บทประณามพจน์สรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พรรณนาความงามของ

บา้นเมือง สรรเสรญิพระเกียรติบรรพกษัตรยิแ์ห่งราชวงศจ์กัรีทัง้ 8 พระองค ์จากนัน้จึงเริ่มบรรยาย

เนือ้หาเก่ียวกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การทูลเชิญ  

พระราชอนุชาองคเ์จา้ฟ้าภูมิพลขึน้เถลิงราชย ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  แล้วจึงให้รายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  

ซึ่งกระท าพรอ้มกนักบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผูแ้ต่งบรรยายรายละเอียดขัน้ตอนการประกอบ

พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่การเสกน ้าอภิ เษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ การจารึก 

ดวงพระบรมราชสมภพ และการแกะพระราชลัญจกรประจ ารัชกาล การเสร็จถวายบังคม 

พระบรมอฐิับรรพกษัตริย ์จากนัน้จึงใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการเจรญิพระพทุธมนตใ์นพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก การสรงมูรธาภิเษก การรับน ้าอภิเษกท่ีพระท่ีนั่ งอัฐทิศ การรับถวายเครื่อง 

ราชกกุธภัณฑแ์ละเครื่องราชูปโภคท่ีพระท่ีนั่งภัทรบิฐ การออกทอ้งพระโรงเพ่ือใหข้า้ราชบริพาร

ถวายพระพร การเสด็จออกมหาสมาคมเพ่ือสถาปนาสมเด็จพระราชินี การประกาศพระองคเ์ป็น

                                                           
26

 ลิลิตฉบับนี ้ทูลเกล้าฯ ถวายเน่ืองในพระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน 2414 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เสดจ็เถลิงถวลัยร์าชสมบติั ครบรอบ 25 ปีบรบิรูณ ์ 
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พุทธศาสนูปถัมภก การเฉลิมพระราชมณเฑียร และการออกท้องพระโรง เพ่ือให้ทูตานุทูต 

ข้าราชการ ถวายพระพร การเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช การพระราชทานสมณศักดิ ์

สมเด็จพระราชาคณะ และการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ ์จากนัน้จึงปิดเร่ืองตามขนบ 

วรรณกรรมยอพระเกียรติด้วยการอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ  

พระราชินี แลว้จงึกลา่วถึงวตัถปุระสงคใ์นการแตง่ลิลิตเรื่องนี ้

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลักษณะวรรณกรรม                            

ยอพระเกียรติทัง้ 2 เล่ม แสดงใหเ้ห็นว่า วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในลกัษณะนี ้

มีจุดมุ่งหมายในการแต่งขึน้เพ่ือยอพระเกียรติพระมหากษัตริย ์ โดยใชเ้นือ้หาเก่ียวกับพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกในการยอพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั และพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ลกัษณะของวรรณกรรมบนัทึก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทึกพระราชพิธีในลักษณะวรรณกรรมยอพระเกียรติ คือ การน า

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกมาพรรณนาร่วมกับแบบแผนวรรณกรรม  

ยอพระเกียรติ โดยเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ บทสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์  

บทพรรณนาความผาสุกของบา้นเมือง ตามลกัษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติ และตามดว้ย

การบรรยายเนือ้หาหลักเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นตอน ตัง้แต่ขั้น

เตรียมพิธี พิธีเบือ้งตน้ พิธีบรมราชาภิเษก พิธีเบือ้งปลาย และการเลียบพระนคร แลว้ลงจบดว้ย

การขอพรใหพ้ระมหากษัตรยิ ์ตามแบบแผนวรรณกรรมยอพระเกียรติ นอกจากนีก้วียงัใชเ้นือ้หาใน 

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยอพระเกียรติพระมหากษัตริย ์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่และความเป็นสมมติเทพโดยสมบูรณข์องพระมหากษัตริยผ์ูผ้่านการประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

ถึงแม้วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิธีในลักษณะ

วรรณกรรมยอพระเกียรติ จะให้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก แตรู่ปแบบงานเขียนประเภทรอ้ยกรอง ท่ีมีการใชฉ้นัทลกัษณป์ระเภทโคลงส่ีสภุาพ

และร่ายสุภาพประกอบการประพันธ์ ย่อมมีการใช้ภาษาท่ีวิจิตรบรรจง มีการเล่นค า เล่นเสียง  

มีการน ากลบท และความเปรียบต่าง ๆ มาใช ้เพ่ือพรรณนาความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ 
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ผูผ้่านพระราชพิธี โดยพรรณนาพระราชพิธีผ่านวรรณกรรมยอพระเกียรติ และใชพ้ระราชพิธีสดดีุ

พระเกียรติพระมหากษัตริย์ ดังนั้น วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ท่ีบันทึก 

พระราชพิธีในลักษณะวรรณกรรมยอพระเกียรติ จึงมีรูปแบบท่ีสลับซับซอ้น และเขา้ใจยากกว่า

วรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทกึพระราชพิธีในรูปแบบจดหมายเหต ุ  

สว่นวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีบนัทกึพระราชพิธีในลกัษณะงานเขียน

ประเภทต ารบั คือ วรรณกรรมท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือใหค้วามรูใ้นฐานะ

ต าราเก่ียวกับแบบแผนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วรรณกรรมท่ีปรากฏในลักษณะนีมี้เพียง 

เลม่เดียว คือ โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เป็นวรรณกรรม

บนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ผูน้ิพนธว์รรณกรรม

เรื่องนี ้คือ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธพ์งศ ์27 ลักษณะการบนัทึกวรรณกรรม 

เรื่องนี ้บนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านงานเขียนประเภทรอ้ยกรอง ในรูปแบบโคลงลิลิต

สุภาพท่ีประกอบไปดว้ยฉันทลักษณ์ประเภทร่ายสุภาพ และโคลงสุภาพผสมผสานกัน และมี 

การใหร้ายละเอียดเนือ้หาเก่ียวกบัการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีเป็นไปตามแบบแผนพระราชพิธี 

ทัง้ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต่การเตรียมพิธี พิธีเบือ้งตน้ พิธีบรมราชาภิเษก พิธีเบือ้งปลาย และการเสด็จ

เลียบพระนคร การบนัทึกเนือ้หาเก่ียวกบัแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เป็นไปตามหนงัสือจดหมายเหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

พทุธศกัราช 2468 ทกุประการ  

                                                           
27 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวักบัเจา้จอมมารดาเขียน มีสถานะเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ในสมัยรชักาลท่ี 5 จึงไดร้บัการสถาปนาพระยศเป็นพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมื่น

นราธิปประพนัธ์พงศ ์พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์เป็นผูบ้กุเบิกละครรอ้งของไทย โดยน าละครโอเปรา่

ของตะวนัตกมาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัรสนิยมของคนไทย ทัง้พระองคย์งัเป็นเจา้ของโรงละครปรีดาลยั ผลงานพระนิพนธ์

เก่ียวกับบทละครรอ้งมีมากกว่า 100 เรื่อง พระนิพนธ์ท่ีมีช่ือเสียง คือ สาวเครือฟ้า พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ ์เป็นกวีท่ีมีพระปรีชาสามารถ ทรงนิพนธ์งานรอ้ยกรอง งานรอ้ยแกว้ รวมถึงงานเขียนเก่ียวกับประวติัศาสตร ์

โบราณคดี และบนัเทิงคดี ทรงใชน้ามปากกาอย่างหลากหลาย อาทิ ประเสรฐิอกัษร พระศร ีพิเภก มิสเตอรโ์ม ้ฯลฯ 
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วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเล่มนี ้เป็นวรรณกรรมท่ีนิยามตนเองว่าเป็น

งานเขียนประเภทต ารบั กล่าวคือ เป็นงานเขียนท่ีแสดงแบบแผนในการประกอบพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก ผ่านการบนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบจดหมายเหตุรอ้ยกรองท่ีมุ่ง

บรรยายรายละเอียดขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีสัมพันธ์กับวัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ี ตามแบบจดหมายเหตุ 

พระราชพิธีรอ้ยแก้ว แต่ให้รายละเอียดผ่านฉันทลักษณ์ประเภทโคลงและลิลิตสุภาพ ลักษณะ

ดงักล่าวท าใหจ้ดหมายเหตรุอ้ยกรองเล่มนีมี้ความน่าสนใจ ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงจะกล่าวถึงลกัษณะ

ความเป็นต ารบั เนือ้หาท่ีปรากฏในต ารบั และวรรณศิลป์โคลงลิลิตสุภาพท่ีปรากฏในต ารบัอย่าง

ละเอียด ในบทท่ี 3 บทท่ี 4 และบทท่ี 5 ตอ่ไป  

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิ ธีในรูปแบบจดหมายเหตุ 

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิ ธีในลักษณะวรรณกรรม  

ยอพระเกียรติ และวรรณกรรมกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกท่ีบันทึกพระราชพิ ธี  

ในลักษณะงานเขียนประเภทต ารับ  ล้วนแสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมบันทึ กพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษกแต่ละรูปแบบมีหน้าท่ีในการบันทึกพระราชพิธีเช่นเดียวกัน แต่น าเสนอเนือ้หา  

ผ่านรูปแบบท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกรูปแบบล้วนมีจุดมุ่งหมายในการบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ  

พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก และธ ารงพระราชพิธีให้คงอยู่ในสังคมได้อย่างยาวนาน ดังนั้น 

วรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกจึงเป็นวรรณกรรมท่ีส าคัญและมีหมุดหมาย  

ในสงัคมอยา่งชดัเจน 



 
 

 

 บทที ่3 
ลักษณะงานเขียนทีป่รากฏ 

ใน โคลงลลิิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภเิษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์

 
 

 

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เป็นวรรณกรรม             

พระราชพิธี ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี 7) ซึ่งพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์ทรงนิยามว่าเป็นต ารับ

ท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ีแตง่ขึน้ในรูปแบบโคลงและลิลิตสภุาพผสมผสาน

กนัตามช่ือเรื่อง โดยวรรณกรรมเรื่องนีไ้ดร้บัการยกย่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

(2472 : ค าน า ข) ว่า “เป็นหนังสือท่ีดีมาก ดีทั้งทางวรรณคดี ทั้งทางต ารา และทางต านาน และ                      

มีเนือ้ความท่ีละเอียดยิ่งกวา่จดหมายเหตอ่ืุน ๆ ทัง้สิน้”  

การท่ีผู้นิพนธ์ทรงตัง้ช่ือเรื่องว่า “ต ารบั” และ การไดร้บัการยกย่องจากพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ว่าวรรณกรรมเรื่องนีมี้ลกัษณะดีเดน่ “…ทางต ารา…” จึงท าใหผู้ว้ิจยัใครรู่ว้่า

วรรณกรรมเรื่องนีจ้ะมีลกัษณะของความเป็นต ารบัอยา่งไร จะมีลกัษณะของการเป็นต ารารว่มดว้ย

ดังค าท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้อย่างไร หรือจะมีลักษณะอ่ืน ๆ 

ผสมผสานรว่มดว้ยในวรรณกรรมเรื่องนีห้รือไม ่ 

 ในบทนีจ้ึงจะกล่าวถึงลกัษณะงานเขียนประเภทต ารบั ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั 

พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของต ารับ 

ลักษณะของต ารา และลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก     

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์
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1. ความหมายของต ารับ  

พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน (2554 : 498)  ใหค้วามหมาย ค าวา่ “ต ารบั” ไวว้า่  

“ต าราท่ีก าหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ต ารบัหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่ งยา                          

(ใชเ้ฉพาะแพทยศ์าสตร)์” 

พจนานกุรมไทย ฉบบั เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(2562 : 1022) ใหค้วามหมาย ค าวา่ “ ต ารบั” ไวด้งันี ้

1. “ต าราเฉพาะแตเ่รื่อง เชน่ การแพทยต์ ำรับหอสมดุแหง่ชาต”ิ  

2. “ต าราของแพทย์เฉพาะแต่ละราย เช่น ยาหอมต ำรับ เจ้าคุณ  ยาธาต ุ                  

ต ำรับหลวง” 

จากความหมายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “ต ารับ” มีลักษณะของความเป็น “ต ารา”                    

รว่มดว้ย กลา่วคือ “ต ารบั” จดัเป็นต าราหรือหนงัสือท่ีใหค้วามรู ้โดยความรูท่ี้บนัทกึในต ารบัจะตอ้ง

มีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 

1. ความรู ้“เฉพาะเรื่อง” หมายถึง ความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเฉพาะเจาะจง                  

2. ความรู ้“เฉพาะราย” หมายถึง ความรูข้องบคุคลใดบคุคลหนึ่งท่ีเขียนหรือรวบรวมขึน้ 

จากลกัษณะส าคญัสองประการของต ารบั แสดงใหเ้ห็นว่า ต  ารบัมีจดุมุ่งหมายท่ีชดัเจนใน

การเป็นต าราใหค้วามรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรูเ้รื่องนัน้อาจเป็นความรูส้่วนตวัของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือเป็นความรูท่ี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรวบรวมขึน้เพ่ือใหค้วามรูเ้รื่องนัน้ ๆ เกิดความ

สมบูรณ ์เช่น ต ารบัสายเยาวพา เป็นต าราอาหารส่วนพระองคข์องพระองคเ์จา้เยาวภาพงศส์นิท            

ท่ีกลา่วถึงวิธีการท าอาหารและสตูรอาหารคาวหวานสว่นพระองค ์หรือ ต ารับวรรณคดี เป็นต าราให้

ความรู้เก่ียวกับพื ้นฐานการอ่านวรรณคดีไทย ท่ีศาสตราจารย์เจือ สตะเวทิน 28 ได้รวบรวม 

องคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการอ่านวรรณคดีท่ีส าคญัไวใ้นหนงัสือเล่มนี ้อาทิ ความรูเ้รื่องเทพเจา้ ความรู้

เรื่องภูมิศาสตรจ์ักรวาล นรก สวรรค ์และภพภูมิมนุษย ์ความรูเ้รื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี 

                                                           
28

 เขียนต ารบัเฉพาะเรื่องไวอ้ีกหลายเรือ่ง อาทิ ต ารบัรอ้ยกรอง ต ารบัรอ้ยแกว้ ต ารบัแตง่กลอน และต ารบัเรยีงความ 
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ค่านิยม และความรูเ้ก่ียวกับค าศัพท์วรรณคดี เพ่ือให้ผู้อ่านใช้เป็นคู่มือในการค้นคว้าความรู้

ทางดา้นวรรณคดีอยา่งครบถว้นและสมบรูณ ์

ความเฉพาะเจาะจงของต ารบั ท าให ้“ต ารบั” เป็นต าราเฉพาะเรื่อง ท่ีเกิดจากการเขียน 

หรือรวบรวมขึน้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหค้วามรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ เกิดการ

รวบรวมขึน้อยา่งลึกซึง้ กวา้งขวาง หรือแปลกใหม่ตามความตอ้งการของผูร้วบรวม ตา่งกบั “ต ารา” 

ท่ีมิไดมี้ความเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการใหค้วามรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่ง และไม่ไดเ้จาะจงว่าจะตอ้งมี

การรวบรวมความรูท่ี้ลึกซึง้ กวา้งขวาง หรือแปลกใหม่แตอ่ย่างใด เป็นเพียงหนงัสือท่ีเขียนเรื่องราว

ความรูว้ิชาตา่ง ๆ (แดนบชี แบรนเลย ์, 2514 : 233) โดยทั่วไป เชน่ ต  าราหมอ ต าราโหร เป็นตน้ 

 

2. ต ารับเกี่ยวกับวรรณคดี  

ต ารบัเก่ียวกับวรรณคดี  คือ ต าราท่ีให้ความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง โดย

ความรูเ้รื่องนั้น ๆ เกิดจากการเขียนหรือรวบรวมขึน้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรู ้

ท่ีลึกซึง้ กวา้งขวาง หรือแปลกใหม่ตามความตอ้งการของผูร้วบรวม โดยน าเสนอความรูผ้่านงาน

ประพันธ์ท่ีมีคุณค่าและมีวรรณศิลป์ มีการใช้ศิลปะการประพันธ์ชั้นสูง เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์

ความรูส้ึกและจินตนาการของผูป้ระพนัธล์งในงาน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2552 : 458) ดงันัน้ ต  ารบั

เก่ียวกับวรรณคดีจึงมิได้เป็นงานเขียนท่ีมีลักษณะเป็นต ารา ท่ีรวบรวมความรูต้่าง ๆ แต่เพียง 

อยา่งเดียวเทา่นัน้ แตเ่ป็นงานท่ีผสมผสานอารมณค์วามรูส้กึและจินตนาการของกวีรว่มดว้ย 

จากการศึกษาวรรณคดีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ พบวรรณคดีท่ีเรียก ช่ือเรื่องว่าต ารับ 

 จ  านวน 1 เรื่อง คือ ต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์ 

 2.1 ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ ์ 

ต ารบัทา้วศรีจุฬาลักษณ์ เป็นวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยท่ีมีช่ือเรียกอย่างหลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็น นางนพมาศ เรวดีนพมาศ หรือ ต ารบัทา้วศรีจุฬาลักษณ์ (สมเด็จกรมพระยาด ารง 

ราชานุภาพ อ้างถึงใน ศิลปวัฒนธรรม , 2539 : 10) วรรณคดีเรื่องนี ้มีข้อถกเถียงท่ีน่าสนใจ 

หลายประการ ทัง้ขอ้ถกเถียงในเชิงประวตั ิและ ขอ้ถกเถียงในเชิงบทบาทหนา้ท่ี  
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ขอ้ถกเถียงในเชิงประวตัิ สมเดจ็ ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (อา้งถึงใน ศลิปวฒันธรรม

, 2539 : 10-11) ทรงลงความเห็นว่า วรรณคดีเรื่องนีแ้ต่งขึน้ในสมัยรตันโกสินทร ์ในสมัยรชักาล                 

ท่ี 2-3 ไม่ไดแ้ต่งขึน้ในสมยัสโุขทยั เน่ืองจาก ส านวนภาษาท่ีใชแ้ตกตา่งกบัวรรณคดีในสมยัสโุขทยั

เป็นอย่างมาก ทัง้เนือ้ความบางตอนท่ีกล่าวถึงยงัไม่เกิดขึน้ในสมยัสโุขทยั อาทิ เรื่องปืนใหญ่ หรือ 

เรื่องชนชาติอเมริกนั ในขณะเดียวกนัวรรณคดีเรื่องนีย้งัถกูแทรกแซงปลอมแปลงเสียจนเลอะเทอะ 

จนถูกกล่าวหาว่า “เป็นผูร้า้ยทางหนังสือ” สมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  จึงทรงน าเรื่อง

กราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงไม่เช่ือว่าวรรณ คดีเรื่องต ารับ 

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์จะเป็นเรื่องจริง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ้างถึงใน 

ศลิปวฒันธรรม, 2539 : 11) ทรงมีพระราชวิจารณต์อ่วรรณคดีเรื่องนีว้า่  

…หนงัสือเรื่องนีไ้ดเ้คยทอดพระเนตรฉบบัหลวง แต่ถึงฉบบัหลวงก็เป็นหนงัสือแต่ง      

ใหม่ในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ …ท่านผู้ที่ศึกษาโบราณคดีแต่ก่อนมามีพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัแลกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเป็นตน้ ทรงนบัถือหนงัสือเรือ่งนี ้อยู่ชรอย

เรือ่งเดิมเขาจะมีอยูบ่า้ง แตฉ่บบัเดิมจะบกพรอ่งวิปลาสขาดหายไปอยา่งไร จึงมีผูใ้ดในชัน้สมยั

รตันโกสินทรน์ีแ้ต่งใหม ่โดยตัง้ใจจะปฏิสงัขรณใ์หเ้รยีบรอ้ย แตผู่แ้ต่งนัน้เผลอไป มิไดพ้ิเคราะห์

ความจรงิเท็จทางพงษาวดารอยา่งเรานิยมกนัจนทกุวนันี ้แตแ่ตง่จะใหไ้พเราะเพราะพริง้เรยีงลง

ไปตามความรูท้ี่มีอยูใ่นเวลาแตง่หนงัสอื เรือ่งหนงัสอืจึงวิปลาสไป  

 

จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเช่ือว่า

เรื่องต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์น่าจะมีต้นฉบับในสมัยสุโขทัยอยู่จริง  แต่มีการแต่งขึน้ ใหม ่

ในสมยัรตันโกสินทร ์จึงท าใหข้อ้ความในหนงัสือบางส่วนเกิดความเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม

หนงัสือเรื่องนีน้า่จะมีอยูจ่ริง เพราะลกัษณะพิธีพราหมณท่ี์กลา่วในต ารบัเรื่องนีเ้ป็นพิธีท่ีเกิดขึน้จริง 

ซึ่งเป็นพิธีเก่า อาจเป็นแบบแผนท่ีเคยใช้ประกอบพระราชพิธีก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ต าราพิธี

เหล่านี ้เป็นสิ่งท่ีปลอมแปลงไดย้าก จึงอาจสรุปไดว้่า วรรณคดีเรื่องต ารบัทา้วศรีจุฬาลกัษณ์เป็น

วรรณคดีท่ีแตง่ขึน้ใหม่ในสมยัรตันโกสินทร ์โดยมีเนือ้หาสว่นหนึ่งมาจากต าราพระราชพิธีพราหมณ์

ท่ีเก่าแก่กวา่สมยัอยธุยา จงึเป็นท่ีมาเก่ียวกบัขอ้ถกเถียงเรื่องยคุสมยัท่ีแตง่ 
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ส่วนข้อถก เถียงใน เชิ งบทบาทหน้า ท่ี  จากการตั้ง ช่ือวรรณ คดี เรื่ อง นี ้ว่า  ต  ารับ 

ทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์ท าใหเ้ช่ือกนัว่าวรรณคดีเรื่องนีเ้ป็นต าราพระราชพิธีท่ีมีมาแตค่รัง้กรุงสโุขทยั แต่ 

บาหยนั อ่ิมส าราญ (2559 : 184) แสดงความคิดเห็นว่า วรรณคดีเรื่องนีไ้ม่มีลกัษณะของการเป็น

ต าราพระราชพิธี29 เน่ืองจาก การพรรณนาพระราชพิธี ไม่ไดต้ัง้ใจบอกว่าใครท าอะไร เพียงกล่าวถึง 

พระราชพิธีแตล่ะพิธีอย่างกวา้ง ๆ เนือ้เรื่องสว่นท่ีกลา่วถึงพระราชพิธีเป็นเพียงสว่นหนึ่งของหนงัสือ

เท่านัน้ ทัง้การกล่าวถึงพระราชพิธีแต่ละพระราชพิธีก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์ดงันัน้วรรณคดีเรื่ องนี ้

จงึไมจ่ดัอยูใ่นฐานะของต าราพระราชพิธี  

จากความคิดเห็นข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยน าเนื ้อหาของเรื่องต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

มาพิจารณา พบว่า วรรณคดีเรื่องนีมี้เนื ้อหาส่วนใหญ่ท่ีน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับประวัติของ  

ทา้วศรีจฬุาลกัษณห์รือนางนพมาศ โดยกล่าวถึงประวตัท่ีิสมัพนัธก์บัช่วงชีวิตก่อนเป็นพระสนมและ 

หลังเป็นพระสนม โดยมิได้มุ่งหวังให้ความรูห้รือสรา้งแบบแผน เก่ียวกับพระราชพิธีในฐานะ 

ต าราพระราชพิธีแตอ่ยา่งใด แตมุ่ง่ท่ีจะใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการสั่งสอนนางสนมใหป้ระพฤตปิฏิบตัติน

เป็นนางสนมท่ีดี ผ่านการแสดงความรอบรู้ของนางนพมาศ ในการสั่งสอนนางสนมก านลั รวมถึง

บนัทึกพระราชพิธีท่ีนางนพมาศพบเห็นหรือเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสามารถของนางนพมาศท่ีโดดเด่นเหนือกว่านางสนมทั้งปวง ทั้งยังแสดงต้นแบบใน  

การปฏิบตังิานแก่นางสนมอีกดว้ย 

จากการพิจารณาเนือ้หาเรื่องต ารบัท้าวศรีจุฬาลักษณ์  จึงเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี ้

มีจุดประสงคใ์นการเรียบเรียงเนือ้หา 2 ประการ คือ การสอนนางสนมใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

และ การบนัทกึพระราชพิธีท่ีนางสนมเขา้ไปมีสว่นรว่ม 

 2.1.1 การสอนนางสนมให้มีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  

การสอนนางสนมให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เป็นหนึ่งในวิธีการอบรมศีลธรรม

จรรยา และเป็นการชีแ้นะขอ้ประพฤตปิฏิบตัอินัดีงามท่ีเป็นประโยชนใ์หแ้ก่นางสนม เพ่ือส่งเสริมให้

นางสนมเป็นผูมี้ความงดงามทางกาย วาจา กรยิา และความประพฤติ และส่งเสรมิใหน้างสนมเป็น

                                                           
29

 กลา่วถึงแลว้ในบทท่ี 2 หนา้ท่ี 15 



 38 
 
ท่ีโปรดปรานขององคพ์ระมหากษัตริยสื์บไป การสอนนางสนมผ่านวรรณคดีมกัปรากฏในวรรณคดี          

ค  าสอน30ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งรอ้ยแก้วและรอ้ยกรอง โดยการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับ                    

ค าสอนอาจรวมเล่มสมบรูณอ์ยู่ในวรรณคดีเรื่องเดียว หรืออาจแสดงค าสอนเป็นขอ้ความแทรกอยู่

เป็นตอน ๆ ในวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ้(ปัญญา บรสิทุธ์ิ , 2542 : 7)  

จากการศึกษาต ารบัทา้วศรีจุฬาลักษณ์พบว่าวรรณกรรมเรื่องนีมี้จุดประสงคใ์น

การแต่งท่ีชัดเจน เพ่ือใช้สอนสตรีในเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นนางสนมของ 

พระเจ้าแผ่นดิน โดยแสดงลักษณะการบันทึกค าสอน ท่ีแบ่งออกเป็นตอน ๆ แทรกในเนื ้อหา 

สว่นตา่ง ๆ ตัง้แตต่น้จนจบ ดว้ยวิธีการสอน 2 วิธี คือ การสอนโดยตรง และการสอนโดยออ้ม 

 2.1.1.1 การสอนโดยตรง 

การสอนโดยตรง คือ การสอนโดยยกหลักค าสอนมากล่าวอย่าง

ตรงไปตรงมาชดัเจน ไม่ใชก้ารอปุมา การสาธกหรือนิทานเปรียบเทียบ เพ่ือใหผู้อ้่านไม่ตอ้งตีความ 

สามารถเขา้ใจสิ่งท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะสอนไดโ้ดยตรง การสอนวิธีการนีมี้การออกค าสั่งท่ีชัดเจน  

โดยออกค าสั่งในสิ่งท่ีควรปฏิบตัวิา่ “จง” และออกค าสั่งในสิ่งท่ีไมค่วรปฏิบตัวิา่ “อยา่” เชน่ 

 

…เจา้จะไปอยู่ในพระราชนิเวศนแ์ต่ผูเ้ดียวไกลบิดามารดร เจา้จงอสุ่าตร์กัษาตวัทุก

เชา้ค ่าอย่าไดป้ระมาท ควรจะคารวะย าเกรงท่านผูใ้ดจงนบนอบ แม่จะท ากิจราชการเฝา้แหน

จงประพฤติจรติกิรยิาหมอบคลานใหเ้รยีบรอ้ยตอ้งที่ตอ้งทาง อยา่ท าร ีๆ ขวาง ๆ ใหเ้ขาวา่ อยา่

ท าเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ใหท้่านหวั อย่าประพฤติตวัเกอ้ ๆ ขวย ๆ ใหค้นลอ้ อย่าท าลบั ๆ ลอ่ ๆ ใหเ้ขา

ถาก อย่าท าโปก ๆ ปาก ๆ ใหท้่านว่ากิริยาชั่ว จงแต่งตวัใหง้ามตอ้งตาคน จงประพฤติตนให้

ตอ้งใจท่านทัง้หลาย จงฝากตวัมูลนายใหก้รุณา คอยระวงัเวลาราชการอย่าเมินประมาท ให้

พระเจา้แผน่ดินตอ้งเรยีกหา… 

(หอสมดุวชิรญาณ , 2539 : 72) 

    

                                                           
30

 วรรณคดีค าสอน คือ หนงัสือท่ีแตง่ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการสั่งสอนศีลธรรมจรรยาและขอ้ประพฤติปฏิบติัอนัดีงาม               

ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ชีวิต (ปัญญา บรสิทุธ์ิ , 2542 : 7) 
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จากตัวบทข้างต้น  กล่าวถึง เหตุการณ์ ตอน ท่ีนางเรวดีให้โอวาท 

นางนพมาศ เป็นการสอนแบบตรงไปตรงมา โดยแม่เป็นผู้สั่ งสอนลูก เพ่ือให้ข้อคิดในเรื่องการ

ปฏิบตัตินใหเ้รียบรอ้ยในดา้นความประพฤติ กริยามารยาท และการแตง่กาย และบอกขอ้ตอ้งหา้ม

ไม่ให้ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือจะได้ไม่ถูกติฉินนินทาว่าประพฤติไม่งาม 

ลกัษณะดงักล่าวเป็นการสอนเพ่ืออบรมจรยิาใหเ้กิดความงดงาม เพ่ือความเป็นกลุสตรีและการเป็น 

นางสนมท่ีดีของพระเจา้แผน่ดนิ เพ่ือจะไดเ้ป็นท่ีรกัใครข่องพระเจา้แผน่ดนิและบคุคลทั่วไป 

 2.1.1.2 การสอนโดยอ้อม  

การสอนโดยอ้อม  คือ การสอนโดยไม่ยกค าสอนมากล่าวอย่าง

ตรงไปตรงมา อาจใชว้ิธีการอปุมาเปรียบเปรย หรือใชน้ิทานเปรียบเทียบเพ่ือยกตวัอยา่งในการสอน 

เพ่ือใหผู้อ้่านตอ้งตีความในสิ่งท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือว่าจะสอนเรื่องใด การสอนโดยออ้ม ไดแ้ก่  

การสาธก 

1) การสาธก  

  การสาธก คือ การเล่าเรื่องผ่านนิทาน โดยใช้วิ ธีการยกตัวอย่างพฤติกรรมของ  

ตัวละครท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่นางสนมก านัล ไม่ให้

ประพฤติปฏิบตัิตามพฤติกรรมของตวัละคร การสอนประเภทนีน้อกจากจะใหค้วามเพลิดเพลิน  

แก่ผู้อ่านแล้ว ยังให้ข้อคิด และท าให้ผู้อ่านสามารถเรียนรูค้  าสอนได้อย่างแนบเนียนอีกด้วย  

การสาธกผา่นนิทาน ปรากฏผา่นนิทานจ านวน 3 เรื่อง ดงันี ้

1.1) นิทานเร่ืองนกกระต้อยตวีิดโลเล 

มีนกกระตอ้ยตีวิดตวัหนึ่งไดร้บัพรจากรุกขเทวดาประจ าตน้ไทรบริเวณหนองน า้ 

ท่ีตนอาศยั ใหมี้ขนงาม มีก าลงัมาก และมีอาหารบริโภคไม่ขาด เน่ืองจากนกกระตอ้ยตนนัน้แสดง

ความเคารพพระไทรด้วยการกราบไหว้ และน าน ้าจากหนองน ้าขึ ้นมารดพระไทรทุกวัน  

จึงท าใหพ้ระไทรใหพ้ร เม่ือนกกระตอ้ยตีวิดไดร้บัพรจากพระไทรจึงไม่ท าความเคารพและรดน า้  

พระไทรดงัเดิม พระไทรโกรธมากจึงแปลงกายมาสังวาสกับนางนก เพ่ือสอนสั่งนางนกเก่ียวกับ 

การกระท าท่ีไม่เสมอตน้เสมอปลาย แต่นางนกก็ไม่ปฏิบตัิตามค าสอนสั่งของพระไทร เท่ียวเล่นไป
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กับนางนกตนอ่ืน ๆ ไม่ท าความเคารพพระไทรและไม่รดน า้พระไทรดังเดิม พระไทรโกรธมาก  

จงึบนัดาลไฟเผาป่า ท าใหน้างนกไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั และนกตวัอ่ืน ๆ เกิดความเดือนรอ้น  

      (กรมศลิปากร , 2539 : 49 - 53) 

การสาธกนิทานเรื่องนางนกกระตอ้ยตีวิดโลเล เป็นการยกพฤติกรรมของนางนก

กระตอ้ยตีวิดท่ีไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีของตนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสอนนางสมก านัลไม่ให้ปฏิบัติตนไม่

เสมอตน้เสมอปลายเหมือนนางนกกระตอ้ยตีวิด  

1.2) นิทานเร่ืองนางช้างแสนงอน 

มีพญาชา้งตนหนึ่งช่ือ พระพญาชา้งสุประดิษฐ์ เป็นพญาชา้งท่ีประเสริฐและเป็น

ใหญ่กวา่ชา้งทัง้ปวง พญาชา้งตนนีเ้ป็นผูร้อบรูใ้นธรรมและปกครองบริวารชา้งดว้ยธรรม 4 ประการ 

บริวารชา้งจึงอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข ในทุกวนัตอ้งมีนางชา้งผลดักันมาบ าเรอความสขุและน า

อาหารมาใหพ้ญาชา้งสุประดิษฐ์ วนันีเ้ป็นเวรของนางพังทันตะกุมภะและนางพงัมารมุขี ตอ้งมา

ดแูลพญาชา้ง แตพ่อถึงเวลาปรนนิบตัิพบว่าไม่มีนางชา้งตนใดมาดแูลพญาชา้งเลย เพราะนางชา้ง

ทัง้สองต่างท าแง่งอนอิจฉาริษยากัน อยากให้พระยาชา้งมางอนงอ้ ว่ารกัใครมากกว่ากัน จนไม่

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน พญาชา้งโกรธมากท่ีนางชา้งไม่ปฏิบตัิตามหลกัค าสอน และไม่รูห้นา้ท่ีของตน  

จงึเนรเทศนางชา้งทัง้ 2 ออกจากฝงู      

(กรมศลิปากร , 2539 : 53 - 62) 

การสาธกนิทานเรื่องนางช้างแสนงอน เป็นการยกพฤติกรรมของนางพังทันตะ 

กมุภะ และนางพงัมารมขีุ ท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเองบกพรอ่ง เพราะขาดสตยิัง้คิด ไมส่ามารถยบัยัง้

อารมณ ์จากการทะเลาะวิวาท และการอิจฉารษิยาซึ่งกนัและกนั จึงท าใหห้ลงลืมหนา้ท่ีของตนเอง  

การสาธกนิทานเรื่องนี ้มุ่งสอนนางสนมก านัลให้ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ไม่บกพร่อง  

ในหนา้ท่ีของตน เหมือนนางพงัทนัตะกมุภะและนางพงัมารมขีุ 
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1.3) นิทานเร่ืองนางนกกระเรียนคบนางนกไส้ช่างยุ 

มีพระราชาองคห์นึ่งนามว่าพระเจ้าวัฒนราช ผู้ครองเมืองวัฒนานคร ซึ่งโปรด

ปรานการฟังเสียงรอ้งของนกกระเรียน จงึสรา้งอทุยานใหน้กกระเรียนอยู ่มีนกกระเรียนมากมายมา

ถวายเสียงใหพ้ระเจา้วฒันราชฟัง ตวัใดท่ีมีเสียงไพเราะเป็นท่ีโปรดปรานก็จะพระราชทานรางวลัให ้ 

นางระยา้ยอ้ย เป็นนกกระเรียนตนหนึ่งท่ีมีเสียงไพเราะ และขยนัมาส่งเสียงรอ้งใหพ้ระเจา้วฒันราช

ฟัง จึงเป็นท่ีโปรดปรานมาก วันหนึ่งนางระย้าย้อยไปเท่ียวเล่นนอกเมืองเจอนางนกไส้จึงชวน

กลับมาอยู่ดว้ยกันในอุทยาน นางระยา้ยอ้ยมีความสุขอยู่กับนางนกไสจ้นหลงลืมไปส่งเสียงรอ้ง

ถวายพระเจา้วัฒนราช ครัน้นึกขึน้ไดก็้ไปส่งเสียงรอ้งอย่างเรง่รีบ ไม่ไพเราะดงัเดิม อยู่มาวนัหนึ่ง

นางนกไสไ้ปใส่ความฝูงนางนกกระเรียนใหแ้ตกกัน อุทยานนกกระเรียนจึงเกิดการทะเลาะวิวาท

แตกความสามคัคี สง่ผลใหบ้า้นเมืองเกิดอาเพศ ปโุรหิตตรวจดวงเมืองพบวา่มีนกท่ีเป็นกาลกิณีเขา้

มาในเมือง นางนกไสจ้งึถกูจบัลอยแพ และนางระยา้ยอ้ยถกูไลอ่อกจากเมือง  

(กรมศลิปากร , 2539 : 62 - 72) 

การสาธกนิทานเรื่องนางนกกระเรียนคบนางนกไส้ช่างยุ เป็นการยกพฤติกรรม  

ของนางระยา้ยอ้ยท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนไม่เสมอตน้เสมอปลาย ในการส่งเสียงรอ้ยถวายพระเจา้  

วฒันราชา ทัง้ยังคบมิตรท่ีไม่ดี จึงน ามาซึ่งความหายนะและถูกเนรเทศออกจากเมือง การสาธก

นิทานเรื่องนีมุ้่งสอนนางสนมก านลัใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย และมุ่งสอนเรื่อง

การไมป่ระพฤตตินเป็นสตรีท่ีไมดี่ ดว้ยการใชว้าจากลา่วรา้ยผูอ่ื้น ดงัพฤตกิรรมของนางนกไสช้า่งยุ 

การสอนนางสนมใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า เรื่องนางนพมาศ หรือ

ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์มีหมุดหมายท่ีชัดเจนในการแสดงลักษณะของวรรณกรรมค าสอน  

เพ่ือมุ่งสอนกุลสตรีเก่ียวกับข้อปฏิบัติตนในการเป็นนางสนมท่ีดีของพระเจ้าแผ่นดิน โดยใช้วิธี  

การสอนทัง้ทางตรงและทางออ้ม และใหข้อ้คดิในการสอน 4 ประการ คือ              

1. การปฏิบตัตินใหผู้อ่ื้นรกั  

2. การปฏิบตัตินใหเ้สมอตน้เสมอปลายในกิจท่ีพงึกระท า  

3. การปฏิบตัตินดว้ยความรบัผิดชอบ ไมบ่กพรอ่งในหนา้ท่ีการงานของตน  
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4. การไมป่ฏิบตัตินเป็นสตรีท่ีไมดี่ ดว้ยการใชว้าจาวา่รา้ยผูอ่ื้น  

ค าสอนนางสนมทัง้ 4 ประการ เป็นขอ้ปฏิบตัิท่ีนางสนมพึงกระท า เพ่ือความสวสัดีในชีวิต 

เพ่ือการประกอบกิจการงานใหส้  าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เพ่ือความสุข ความส าเร็จ ช่ือเสียงเกียรติยศ 

และการเป็นท่ีโปรดปรานขององคพ์ระมหากษัตริยต์่อไป หากนางสนมมีช่ือเสียงเกียรติยศ และ

ประกอบกิจการงานได้อย่างไม่บกพร่องแล้ว การมีกายงาม วาจางาม กิริยางาม และความ

ประพฤติท่ีงามพรอ้มควบคู่กนั ย่อมส่งเสริมใหน้างสนมเป็นท่ีช่ืนชมรกัใครข่องผูท่ี้พบเห็นยิ่ง ๆ ขึน้

ไป ดังนั้น ค  าสอนของนางนพมาศจึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของนางสนมทั้งปวง เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดความเป็นสิรมิงคล และท าใหชี้วิตเกิดความเจรญิรุง่เรืองสืบไป 

 2.1.2 การบันทกึพระราชพิธีทีน่างสนมเข้าไปมีส่วนร่วม 

การบันทึกพระราชพิธีท่ีนางสนมเขา้ไปมีส่วนร่วม เป็นการบันทึกพระราชพิธีท่ี  

มุ่งบันทึกรายละเอียดปลีกย่อยของพระราชพิธีหรือเกร็ดพระราชพิธี ท่ีมิไดมุ้่ งเน้นในการแสดง 

แบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลักษณะของวรรณกรรม  

ต าราพระราชพระพิ ธี31 การบันทึกพระราชพิ ธีในลักษณะนี้ เป็นการบันทึกพระราชพิ ธีตาม

ความหมายกวา้ง เพ่ือบนัทึกสิ่งท่ีผูน้ิพนธพ์บเห็นไวเ้ป็นความทรงจ า หรือ บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 664) รวมถึงเก็บรายละเอียดเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี  

และเรื่องราวของนางสนมท่ีเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธี 

จากการศึกษาต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์พบว่าวรรณคดีเรื่องนีม้ิไดต้อ้งการบนัทึก

รายละเอียดเก่ียวกบัแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีเป็นหลกั แต่ตอ้งการใชพ้ระราชพิธี

เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายความรูค้วามสามารถของนางนพมาศ เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างแก่  

นางสนม และตอ้งการเก็บเก่ียวรายละเอียดเก่ียวกับนางสนมท่ีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี 

โดยใช้พระราชพิ ธีเป็นฉากหลังในการบันทึกเรื่องราวของนางสนมผ่านวรรณ กรรมบันทึก 

พระราชพิธี32 ซึ่งบนัทึกจากประสบการณต์รงของนางนพมาศ พระสนมเอกผูเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งใน

                                                           
31

 กลา่วถึงแลว้ในบทท่ี 2 หนา้ท่ี 15 
32 กลา่วถึงแลว้ในบทท่ี 2 หนา้ท่ี 15 
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พระราชพิ ธี การบันทึกพระราชพิ ธีท่ีนางสนมเข้าไปมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ  

การบนัทึกพระราชพิธีโดยสงัเขป การบนัทึกพระราชพิธีเพ่ือแสดงความสามารถอันโดดเด่นของ 

นางนพมาศ และการบนัทกึพระราชพิธีเพ่ือพรรณนาฉากแหง่ความสขุของนางสนม   

 2.1.2.1 การบันทกึพระราชพธีิโดยสังเขป  

การบันทึกพระราชพิธีโดยสังเขป เป็นการบันทึกพระราชพิธีโดยไม่ให้

รายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี อาจกลา่วถึงเพียงช่ือพระราชพิธี หรือขัน้ตอน

พระราชพิธีเพียงเล็กน้อย เพ่ือแสดงการด ารงอยู่ของพระราชพิ ธี แต่การบันทึกพระราชพิ ธี

โดยสังเขปเช่นนีม้ักให้ความส าคัญไปท่ีการบันทึกพระราชพิธีเพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ 

นางสนมผูเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ลกัษณะดงักล่าวปรากฏในพระราชพิธี เดือนย่ี และ  

พระราชพิธีเดือนอา้ย ดงันี ้

พระราชพธีิเดอืนยี ่

เดือนยี่ถึงพระราชพิธีบษุยาภิเศก เถลงิพระโคกินเลีย้งเป็นนกัขตัฤกษ์ หมูน่างในก็ไดดู้

ชดุชกัวา่วหง่าว ฟังส าเนียงเสยีงวา่วรอ้งเสนาะลั่นฟา้ไปทัง้ทิวาราตรี 

(กรมศิลปากร , 2539 : 82) 

พระราชพธีิเดอืนอ้าย 

ครัน้ล่วงมาถึงเดือนอา้ย กาลก าหนดพระราชพิธีตรียัมปวายแลตรีปวาย เป็นการ

นกัขตัฤกษ์ประชุมหมู่ประชาชนชายหญิงยงัหนา้พระเทวสถานหลวง บรรดาหมู่ชะแม่นางใน

ทัง้หลายก็ตกแต่งกรชักายไปตามเสด็จสมเด็จพระร่วงเจา้ ดูไกวนางกระดานสาดน า้ร  าเสนง 

และทัศนาชีพ่อพราหมณ์แห่พระอิศวรพระนารายณ์ในเพลาราตรี ณ พระที่นั่งไชยชุมพล  

เกษมศานตส์  าราญใจถว้นทกุหนา้ เป็นธรรมเนียมพระนคร 

(กรมศิลปากร , 2539 : 81) 

   จากตัวบทข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การบันทึกพระราชพิธีเดือนย่ี และ  

การบันทึกพระราชพิ ธีเดือนอ้าย เป็นการบันทึกพระราชพิ ธีท่ีไม่มุ่งให้รายละเอียดเก่ียวกับ  

พระราชพิธี ปรากฏเพียงช่ือพระราชพิธี และรายละเอียดเก่ียวกบันางสนมก านลัท่ีเขา้ไปเป็นส่วน
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หนึ่งในพระราชพิธีเพียงเท่านั้น ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การบันทึกพระราชพิธีมิได้ 

มีจุดมุ่งหมายในการอธิบายแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี ไม่มีลักษณะของการเป็น

ต าราพระราชพิธี แตใ่หค้วามส าคญัในการบนัทึกพระราชพิธีในฐานะวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธี 

เพ่ือมุ่งแสดงรายละเอียดเก่ียวกับเกร็ดพระราชพิธี โดยใชพ้ระราชพิธีเป็นฉากหลังในการบนัทึก

เรื่องราวของนางสนมผูเ้ขา้รว่มในพระราชพิธีอยา่งแนบเนียน 

 2.1.2.2 การบันทกึพระราชพธีิเพือ่แสดงความสามารถอันโดดเด่น

ของนางนพมาศ 
 

การบนัทกึพระราชพิธีเพ่ือแสดงความสามารถอนัโดดเดน่ของนางนพมาศ 

เป็นการบันทึกพระราชพิ ธีเพ่ือใช้เง่ือนไขเก่ียวกับการประกอบพระราชพิ ธี บรรยายความรู้

ความสามารถท่ีโดดเด่นของนางนพมาศ ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบ  

พระราชพิธี เพ่ือแสดงให้เห็นว่านางนพมาศไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี และมีบทบาท

ส าคญัในการสรา้งสรรคส์ิ่งของต่าง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นตน้แบบในการประกอบพระราชพิธีแก่นางสนม 

ทัง้ปวง การบนัทึกพระราชพิธีเพ่ือแสดงความสามารถอนัโดดเดน่ของนางนพมาศ ปรากฏใน 3 พิธี 

คือ พิธีจองเปรียง พิธีคเชนทรศัวสนาน และพิธีเขา้พรรษา จะยกตวัอย่างการแสดงความสามารถ

อนัโดดเดน่ของนางนพมาศ ในพิธีจองเปรียง ดงันี ้                   

…ฝ่ายนางสนมก านัลท าโคมลอยรอ้ยด้วยบุปผชาติเป็นรูปต่าง ๆ ประกวดกัน   

แลขา้นอ้ยก็กระท าโคมลอยคิดตกแต่งใหง้ามประหลาดกว่านางสนมก านลัทัง้ปวง…สมเด็จ 

พระเจา้อยู่หวัทรงทอดพระเนตรพลางทางตรสัชมว่าโคมลอยอย่างนีง้ามประหลาดยงัหาเคยมี

ไม่ เป็นโคมของผู้ใดคิดกระท า…ขา้น้อยก็บังคมทูลว่าขา้พระองค์ส  าคัญใจคิดเห็นว่าเป็น 

นักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือนสิบสองพระจันทรแ์จ่มแสงปราศจากเมฆมลทิน อันว่าดวงดอก  

ชาติโกสุมประทุมมาลย์มีแต่จะแบ่งบานกลีบรบัแสงพระอาทิตย ์ถ้าชาติอุบลเหล่าใดบาน  

ผกาเกสรรับแสงพระจันทรแ์ล้ว ก็ได้ช่ือว่าดอกกระมุท ข้าพระองค์จึ่งท าโคมลอยเป็นรูป 

ดอกกระมทุ…ครัน้สมเด็จพระรว่งเจา้ไดท้รงสดบั ก็ด ารสัวา่ขา้นอ้ยนีม้ีปัญญาฉลาดสมที่เกิดใน

ตระกูลนกัปราชญ์ กระท าถูกตอ้งควรจะถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได ้จึ่งมีพระราชบริหารบ าหยดั

สาปสรรว่า…ถึงกาลก าหนดนกัขตัฤกษ์วนัเพ็ญเดือนสิบสอง พระราชพิธีจองเปรียงแลว้ ก็ให้
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กระท าโคมลอยเป็นรูปดอกกระมุทอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่า 

กลปาวสาน… 

(กรมศิลปากร , 2539 : 76 - 77) 

   จากตัวบทข้างต้น เป็นการบันทึกพระราชพิธีเพ่ือแสดงความสามารถ 

อนัโดดเด่นของนางนพมาศ ผ่านการประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกกระมุท ในพิธีจองเปรียง เพ่ือใชใ้น

การประกอบพระราชพิธี การบรรยายความสามารถท่ีโดดเด่นของนางนพมาศเช่นนี ้เป็นเครื่อง

ยืนยนัใหเ้ห็นว่า วรรณคดีเรื่องนีมุ้่งบนัทึกพระราชพิธีเพ่ือเก็บรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี

ของนางสนม มากกว่าการบนัทึกแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี เพ่ือใหค้วามส าคญัใน 

การบันทึกเกร็ดพระราชพิธีหรือบันทึกรายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกับนางนพมาศ พระสนมเอก  

ผู้มีบทบาทส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี  ผู้เป็นตน้แบบในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  

ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี  

 2.1.2.3 การบันทกึพระราชพธีิเพือ่พรรณนาฉากแห่งความสุขของ

นางสนม 
 

การบันทึกพระราชพิ ธีเพ่ือพรรณนาฉากแห่งความสุขของนางสนม  

เป็นการบันทึกพระราชพิธีท่ีไม่มุ่งเน้นการบรรยายสาระเก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ  

พระราชพิธี แต่มุ่งพรรณนาเกร็ดพระราชพิธีเก่ียวกบัชีวิตของนางสนมก านลัฝ่ายใน ท่ีว่างเวน้จาก

การปฏิบตัิหนา้ท่ีทัง้ปวง ไดใ้ชชี้วิตอย่างรื่นรมย ์มีความสุข และสนุกสนาน  การบนัทึกพระราชพิธี

เช่นนี ้เป็นอีกมิติหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงช่วงเวลาอนัแสนพิเศษของเหล่านางสมก านลัและประชาชน 

ท่ีไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธี ปรากฏฉากแห่งความสุขของนางสนมก านัล 

ในพิธีตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 

การพรรณนาบรรยากาศแห่งความสุขในพธีิจองเปรียง  

…แลในราตรขีึน้สบิสีค่  ่าวนันัน้ สมเด็จพระรว่งเจา้ทรงลอยโคมแลว้ก็ลงเรอืพระที่นั่ง…

เสด็จด้วยนางบ าเรอ จึ่งมีพระราชบรรหารด ารสัเรียกให้ข้าน้อยลงเรือพระที่นั่งไปด้วย… 

ชาวพนกังานก็จุดดอกไมเ้พลิง พุ่มพะเนียงพลรุะทากระถาง แสงสว่างกระจ่างจบัผนงัหลงัคา
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พระพิหารการบเุรยีน อรา่มงามชวนน า้จิตใหม้ีประสาทศรทัธาเลื่อมใสโสมนัส…สองฝากฝ่ังนที 

แสงสวา่งดจุทิวาวนั เดียรดาษดว้ยนาวาประชาราษฎรตีฆอ้งกลองขบัรอ้งเพลงเกริน่เพลงกราย

โชยชายเห่ชา้ชมเดือน ทัง้ดนตรีดีดสีสงัคีต…ทา้วพระยาแต่งกรชักายนุ่งผา้รัดครีหุ่มสีแดงสกุ

แดงแสดแซมชอ้งผมดว้ยพวงผกาเกสรแสงพระจนัทรจ์บันวลหนา้ลออเอี่ยม บา้งก็ขบัเพลงพิณ

เพลงแพนเพลงดุริยางคโ์หยหวนส าเนียงเสียงเสนาะน่าพึงฟัง สมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงทอด

ทศันามหาชนเลน่นกัขตัฤกษ์ส  าราญราชหฤทยั…ฝ่ายนางสนมก านลัไดท้ราบวา่จะไดโ้ดยเสด็จ

ก็ยินดีปรีดาไม่ว่าเป็นเวรอยู่งานของผูใ้ด แต่เพลาเย็นก็จัดแจงแต่งกรชักรายนุ่งผา้ลิขิตพสัตร ์  

ผ้าสุวรรณพัสตรป์กปิดด้วยเครื่องอลงการาภรณ์เสียบแซมผกามาศผกาเกสรในซ้องผม  

ผดัผิวหนา้นวลงามดงันาง เขียนแตง่คิว้ใหค้อ้มดจุเสน้วาด…บรรดาพระบรมวงศาและนางสนม

ก านัล ต่างบันเทิงเริงรื่นด้วยได้เห็นได้ฟังหมู่มหาชนชาวพระนครเล่นการนักขัตฤกษ์ทั้งได้

ตกแตง่กรชักายประกวดกนั… 

(กรมศิลปากร , 2539 : 77 - 81) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการพรรณนาฉากแห่งความสุขในการเสด็จ 

พระราชด าเนินทางชลมารคในพิ ธีจองเปรียง เป็นฉากท่ีพรรณนาความงามของท้องฟ้า  

ปราสาทราชวงั และทอ้งน า้อย่างงดงาม ทัง้ยงัพรรณนาความสขุของผูค้น ผา่นสีหนา้ ท่าทาง กรยิา 

และการแต่งกาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความสุขของผู้คนทุกระดับ  ตั้งแต่

พระมหากษัตริย์ นางสนมก านัล และประชาชน การบันทึกพระราชพิธีด้วยฉากเช่นนี ้ เป็น 

การบรรยายอารมณค์วามรูส้กึรว่มของผูค้นท่ีเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่ง

ของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี ท่ีไม่มุ่งเน้นแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี แต่มุ่ง  

เก็บรายละเอียดปลีกยอ่ยของพระราชพิธีเก่ียวกบับคุคล สถานท่ี และเหตกุารณท่ี์นา่ประทบัใจ 

 

การพรรณนาบรรยากาศแห่งความสุขในพธีิสัมพัจฉรฉินทร ์

…อาราธนาพระมหาเถรเจา้ทัง้หลายขึน้สถิตยานราชรถแลรถประเทียบเรียบเรียง 

กระบวนแห่นัน้เป็น ๕ กระบวน ประพรมน า้พระพทุธมนตร์อบพระนคร…เลน่มหรสพเอิกเกริก

สมโภชบา้นเมืองเป็นการนกัขตัฤกษ์ บรรดานิกรประชาราษฎรชายหญิงก็แต่งตวันุ่งหม่ประดบั

กายอ่าโถง พากันมาเที่ยวดูแห่ดูงานนมสัการพระในวนัสิน้ปีแลขึน้ปีใหม่เป็นอนัมาก แลหมู ่
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พระสนมก านัลนางในทั้งหลาย ก็ประดับกายาด้วยเครื่องสรรพาภรณ์ตามเสด็จสมเด็จ 

พระรว่งเจา้… 

(กรมศิลปากร , 2539 : 85) 

   จากตวับทขา้งตน้ เป็นการพรรณนาฉากแห่งความสขุในการส่งทา้ยปีเก่า

ตอ้นรบัปีใหม่ ซึ่งเป็นการบรรยายบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลพิเศษ โดยให้ 

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุก และความคับคั่ งของผู้คนท่ีมาร่วมในพระราชพิ ธี  

การบันทึกพระราชพิธีเช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นถึงการเก็บเกร็ดพระราชพิธีท่ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกับ

บรรยากาศและอารมณ์ความรูส้ึกของผู้ร่วมพระราชพิธี มากกว่าการบันทึกแบบแผนขั้นตอน 

การประกอบพระราชพิธี  ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวรรณกรรมบันทึก 

พระราชพิธีอยา่งชดัเจน  

  การบันทึกพระราชพิ ธี ท่ีนางสนมเข้าไปมีส่วนร่วมข้างต้น แสดงให้เห็นว่า  

เรื่องนางนพมาศหรือต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์มิไดมี้จดุมุง่หมายในการบนัทกึพระราชพิธีท่ีเครง่ครดั 

เพราะ ไม่ไดมุ้่งเน้นการบันทึกแบบแผนหรือขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี ตามลักษณะของ

วรรณกรรมต าราพระราชพิธี แต่มุ่งบนัทึกเกร็ดความรูต้่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบหรือรายละเอียด

ปลีกย่อยของพระราชพิธี ตามลักษณะของวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธี เพ่ือบนัทึกเกร็ดความรู้

เก่ียวกับหนา้ท่ีของนางสนมก านัล บนัทึกเกร็ดพระราชพิธีเก่ียวกับบรรยากาศแห่งความสุขของ  

นางสนม รวมถึงบนัทกึอารมณค์วามรูส้กึรว่มของผูร้ว่มพิธีท่ีเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธี 

จากการศกึษาลกัษณะของต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณ ์แสดงใหเ้ห็นว่า วรรณคดีเรื่องนีม้ิไดมี้

ลักษณะของการเป็นต าราพระราชพิ ธี เพราะไม่ได้มุ่งแสดงแบบแผนขั้นตอนการประกอบ 

พระราชพิธีอย่างละเอียดลออ เพียงมุ่งบันทึกเกร็ดพระราชพิธีในฐานะของวรรณกรรมบันทึก  

พระราชพิธีแตเ่พียงเท่านัน้ โดยวรรณกรรมเรื่องนีไ้ดแ้สดงลกัษณะของต ารบัท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั

การประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นนางสนมท่ีดีของพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยการแสดงความรู้

ความสามารถของนางนพมาศผ่านวรรณกรรมค าสอน และวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี ซึ่ง 

ทา้วศรีจฬุาลกัษณห์รือนางนพมาศ เป็นผูเ้ขียนหรือรวบรวมความรูเ้ก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิตน

ของนางสนมขึน้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสั่งสอนสตรีให้เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้แผ่นดิน  
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ตามค ากล่าวในบานแพนกของหนงัสือเรื่องนพมาศว่า “ต ารบัโปราณจารย ์พระศรีจฬุาลกัษณท์่าน

กล่าวความสวสัดิเจริญของสตรีภาพผูป้ระพฤติตามโอวาทแห่งท่านไว ้แต่สมัยจุลศกัราชแรกตัง้  

ครัง้สมเด็จพระร่วงเจา้…” (สุจิตต ์วงศเ์ทศ , 2539 : 20) ดงันัน้ ต  ารบัทา้วศรีจุฬาลักษณ์ จึงมิได้

เป็นต ารบัพระราชพิธี แต่เป็นต ารบัค าสอนของทา้วศรีจุฬาลกัษณห์รือนางนพมาศ ท่ีรวบรวมขึน้

เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการประพฤติปฏิบตัิตน โดยกล่าวถึงการปฏิบตัิตนของนางสนมในลกัษณะ

ของวรรณกรรมค าสอน และกล่าวถึงการปฏิบตัิตนของนางสนมในวิชาช่างท่ีบนัทกึเป็นเกร็ดความรู ้ 

ในลกัษณะของวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธี เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นต ารบัใหค้วามรูใ้นรูปแบบ

ท่ีแปลกและแตกต่างออกไปจากเดิม ตามความประสงคข์องทา้วศรีจุฬาลกัษณห์รือนางนพมาศ  

ผูบ้นัทึก ลักษณะดงักล่าวท าใหต้  ารบัเรื่องนีเ้ป็นต ารบัท่ีมีลักษณะผสมผสานระหว่างวรรณกรรม 

ค าสอนและวรรณกรรมบนัทกึพระราชพิธีอยา่งลงตวั 
 

3. ลักษณะของงานเขียนที่พบในพระนิพนธ ์

 โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เป็นวรรณกรรม                  

ท่ีมีเนื ้อหาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                 

(รชักาลท่ี 7) ซึ่งพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ ์ทรงนิพนธ์ขึน้หลังเสร็จสิน้              

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่นานนัก  โดยผู้นิพนธ์ได้ทรงเข้าร่วมในพระราชพิธี                  

บรมราชาภิเษกดว้ย จึงไดท้รงบนัทึกพระราชพิธีอย่างละเอียดผ่านประสบการณต์รงของพระองค์

เอง รวมถึงไดช้  าระสะสางจดหมายเหตพุระราชพิธีท่ีอาลกัษณเ์ขียนขึน้รว่มดว้ย เพ่ือแสดงแบบแผน

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไวอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ ์ 

 ในประเด็นนี ้จึงจะศึกษาลักษณะงานเขียนท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี ้ดังท่ีกล่าวไว้               

ในเบือ้งตน้ คือ ลกัษณะของต ารบั ลกัษณะของต ารา และลกัษณะอ่ืน ๆ  

 3.1 ลักษณะของต ารับ  

ดงัท่ีกลา่วแลว้ว่าต ารบั คือ ต าราเฉพาะเรื่อง ท่ีเกิดจากการเขียนหรือรวบรวมขึน้จากบคุคล

ใดบุคคลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหค้วามรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ กวา้งขวาง หรือแปลก

ใหม่ตามความต้องการของผู้รวบรวม เพ่ือแสดงให้เห็นว่า “ต ารับ” ไม่ใช่ต  าราให้ความรูท้ั่ วไป        
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แตเ่ป็นต าราใหค้วามรูท่ี้มีความเฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นความรูเ้รื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีการรวบรวมขึน้ 

โดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 

จากลกัษณะส าคญัของการเป็นต ารบัขา้งตน้ จึงน าลกัษณะดงักลา่วมาพิจารณาความเป็น

ต ารบั ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ โดยพิจารณา

ลกัษณะการใหค้วามรูท่ี้ส  าคญัทัง้ 2 ประการ ดงันี ้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงลกัษณะความเป็นต ารบั 

 

ลกัษณะการใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่อง  

 

 

ลกัษณะการใหค้วามรูเ้ฉพาะราย 
 

- วรรณกรรมเรื่องนีมุ้่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราช

พิ ธีบ รมราชาภิ เษก  ของ พ ระบาทสม เด็ จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแสดงแบบแผน

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี ท่ีครบถ้วนทั้ง                 

5 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้น เตรียมพิ ธี  พิ ธี เบื ้องต้น                 

พิ ธีบ รมราชาภิ เษก  พิ ธี เบื ้องปลาย จนถึ ง                  

การเลียบพระนคร 

 

 

- วรรณกรรมเรื่องนีมุ้่งบนัทึกประสบการณ์ตรง

ของผู้นิพนธ์ในการเข้าไป เป็นส่วนหนึ่ งใน 

พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก  เพ่ื อ เก็บ เก่ียว

รายละเอียดเก่ียวกบัเกรด็พระราชพิธี และบนัทึก

อารมณ์ความรูส้ึกของผู้คนจากประสบการณ์

ตรงในการพบเห็น 

 

- การให้ความ รู้เก่ียวกับแบบแผนขั้นตอน               

การป ระกอบพ ระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษก             

เป็นความ รู้ท่ี ผู้นิ พนธ์ท รงรวบรวมขึ ้น จาก

จดหมายเหตุพระราชพิ ธี  หรือเอกสารอ่ืน ๆ                 

ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 

 

- การบนัทึกความรูท่ี้เกิดจากประสบการณ์ตรง

ของผูน้ิพนธ ์เป็นความรูท่ี้ผูน้ิพนธท์รงประสบพบ

เห็ น จ า ก ก า ร เข้ า ไ ป เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น 

พระราชพิ ธี  ซึ่ งเป็นความรู้ท่ีนอกเหนือจาก 

แบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี 

 

 

จากตารางแสดงลกัษณะการใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่อง และลกัษณะการใหค้วามรูเ้ฉพาะราย

ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏลักษณะในการใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่องเก่ียวกับ  

แบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หัว ท่ีครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งการให้ความรูเ้ฉพาะเรื่องเก่ียวกับแบบแผน
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ขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกนี้ ถือเป็นการให้ความรู้เฉพาะรายด้วย  

เพราะ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปพันธพ์งศ ์ทรงรวบรวมและเรียบเรียงความรูด้งักล่าว  

ขึน้จากจดหมายเหตพุระราชพิธี และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดว้ย 

เพ่ือใหร้ายละเอียดเก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์ การใหค้วามรูเ้ฉพาะรายมิไดป้รากฏเพียงความรูท่ี้ผูน้ิพนธ์ทรงรวบรวมขึน้จากเอกสาร  

ต่าง ๆ เพียงเท่านั้น แต่การบันทึกประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ์ท่ีทรงเข้าร่วมในพ ระราชพิธี  

เพ่ือบนัทึกเกร็ดพระราชพิธีก็ถือเป็นการใหค้วามรูเ้ฉพาะรายอีกดว้ย ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวรรณกรรมเรื่องนี ้  

จึงแสดงลักษณะการให้ความรูท่ี้ส  าคญัทัง้ 2 ประการ คือ การใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่อง และการให้

ความรูเ้ฉพาะราย ดว้ยเหตนีุโ้คลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

จงึปรากฏลกัษณะส าคญัของการเป็นต ารบัอยา่งครบถว้น  

 3.2 ลักษณะของต ารา 

 ตามท่ี แดนบีช แบรดเลย ์ใหค้วามหมายของต าราไว้33 ซึ่งตรงกับการนิยามความหมาย

ของค าว่า  “ต ารา ” ใน  A Dictionary of Siamese Language (2544 : 372) ท่ี ว่า  “ต ารา ” คื อ 

หนังสือท่ีเขียนบอกซึ่งวิชาต่าง ๆ โดย ค าว่า “วิชา” หมายถึง ความรูต้่าง ๆ (J. Caswell , 2544 : 

372) ส่วนใน พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 498) ใหค้วามหมายของ ค าว่า “ต ารา” ไวว้่า                   

แบบแผนท่ีวา่ดว้ยหลกัวิชาตา่ง ๆ ซึ่งหมายถึง แบบแผนเก่ียวกบัความรูใ้นเรื่องตา่ง ๆ นั่นเอง  

จากความหมายขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า “ต ารา” เป็นหนังสือท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับเรื่อง     

ตา่ง ๆ ทัง้ความรูท้ั่วไป และความรูท่ี้มีแบบแผนปฏิบตัิ ซึ่งความรูเ้หล่านีอ้าจเป็นความรูเ้ฉพาะทาง       

ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นคู่มือส าหรบัการปฏิบัติท่ีเป็นจริงได ้เช่น ต าราหมอและต าราโหร เป็นตน้                  

(บาหยัน อ่ิมส าราญ , 2559 : 284) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “ต ารา” เป็นหนังสือท่ีมีจุดมุ่งหมาย                      

ท่ีชดัเจนในการใหค้วามรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 

                                                           
33

 อา้งถึงแลว้ในหนา้ท่ี 35 
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จากการศกึษาโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์พบว่า 

วรรณกรรมเรื่องนี ้มีลักษณะการใหค้วามรู ้2 ประการ คือ การให้ความรูเ้ก่ียวกับการจัดแผนผัง   

พระราชพิธี และการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการล าดบัขัน้ตอนพระราชพิธี 

 3.2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนผังพระราชพิธี 

การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจัดแผนผังพระราชพิธี เป็นการบรรยายการจดัเตรียม

สถานท่ีและสิ่งของต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิ ธีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ภาษาใน 

การบรรยายสิ่งของต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธีอย่างชดัเจน เพ่ือใหผู้อ้่านเห็นภาพและ

ทราบว่าสิ่งของต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี วางอยู่จดุใด วางในลกัษณะใด จนสามารถ

น าภาพท่ีเห็นจากการบรรยายไปสรา้งแผนผงัพระราชพิธีเพ่ือใชเ้ป็นตน้แบบในการจดัพระราชพิธีใน

ครัง้ต่อไปได้อย่างลงตัว การให้ความรูเ้ก่ียวกับการจัดแผนผังพระราชพิธีปรากฏในส่วนการ

จดัเตรียมสถานท่ี และการจดัเตรียมเครื่องประกอบพระราชพิธี ผูว้ิจยัจะยกตวัอย่างการใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการจดัแผนผงัพระราชพิธี ในสว่นการจดัแตง่พระท่ีนั่งภทัรบฐิ ดงันี  ้

๏ ท่ีนั่งภทัระบฐิกัน้   เศวตะฉัตร ์บวรเอย 

สองโต๊ะทองสองปรศัว ์   เรียบตัง้ 

ภาคหอพระธาตอุสั   ดงคเ์ดน่ 

ลาดเศวตะวตัถาทัง้   บดแปง้ผงโรย  ฯ 

๏ โปรยกสุมุสมุหย่อมหญา้ กศุาขวญั อาสนเ์อย 

ปรายแก่นเขา้เบญจะพรรณ  พะหนา้ 

วางแผน่ราชะสีหส์วุรรณ   วาดชาด 

ปกยิภู่ปทูบัผา้    ลาดพืน้ผืนขาว  ฯ 

                  (หนา้ 45) 

การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัแตง่พระท่ีนั่งภทัรบิฐขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้ิพนธ์

ทรงใหค้วามส าคญัในการบรรยายพระท่ีนั่งภัทรบิฐอย่างเป็นระบบ โดยใชภ้าษาบรรยายสิ่งของ  

ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัแต่งพระท่ีนั่งอย่างชดัเจน เพ่ือท าใหผู้อ้่านเห็นภาพและน าภาพท่ีเห็นไปจัด  
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พระราชพิธีไดจ้ริง การบรรยายการจัดแต่งพระท่ีนั่งเริ่มบรรยายตัง้แต่การบอกต าแหน่งการตั้ง 

พระท่ีนั่งภัทรบิฐ โดยเริ่มใหร้ายละเอียดการตัง้พระท่ีนั่งภทัรบิฐไวก้ึ่งกลาง มีการตัง้โต๊ะทองขนาบ

ทั้ง 2 ข้างของพระท่ีนั่ งภัทรบิฐเพ่ือใช้วางสิ่งของ ด้านบนหรือด้านเหนือพระท่ีนั่ งกางกั้นด้วย 

พระมหาเศวตฉัตร ตวัพระท่ีนั่งภทัรบฐิปดูว้ยผา้ขาว โรยแปง้บด วางหญา้คาทบั จากนัน้จึงวางแผ่น

ทองเขียนรูปราชสีหสี์แดงสดทบั แลว้จงึปผูา้ขาวทบัดา้นบนอีกครัง้หนึ่ง  

การบรรยายการจัดแต่งพระท่ีนั่งภัทรบิฐท่ีชัดเจนและเป็นระบบเช่นนี ้นอกจาก 

จะท าใหผู้อ้่านเห็นภาพและเห็นต าแหน่งการจดัแตง่พระท่ีนั่งอย่างชดัเจนแลว้ ผูอ้่านยงัสามารถน า

ภาพท่ีเห็นดงักลา่วมาสรา้งเป็นแผนผงัพระท่ีนั่งไดด้งันี  ้

 

 

แผนผงัพระท่ีนั่งภทัรบฐิ 
 

การแสดงแผนผงัพระท่ีนั่งภทัรบฐิขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การบรรยาย                   

การจดัแต่งพระท่ีนั่งอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ท าใหผู้อ้่านเห็นภาพและสามารถน าภาพท่ีเห็น               
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มาสรา้งแผนผังพระท่ีนั่ งได้จริง ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นต ารา  

พระราชพิ ธี ท่ีมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับแบบแผนขั้นตอนการจัดแต่งพระท่ีนั่ งอย่างเป็นระบบ  

ท าใหผู้อ้่านไดท้ราบถึงต าแหน่งในการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถน าความรู้

ดงักลา่วไปเป็นตน้แบบในการจดัพระท่ีนั่งเพ่ือใชใ้นการประกอบพระราชพิธีในครัง้ตอ่ไปไดจ้รงิ 

 3.2.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการล าดับข้ันตอนพระราชพธีิ 

การให้ความรูเ้ก่ียวกับการล าดับขั้นตอนพระราชพิธี เป็นการแสดงแบบแผน

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นเตรียมพิ ธี 34 พิ ธี เบื ้องต้น 35 พิ ธี 

บรมราชาภิเษก36 พิธีเบือ้งปลาย37 จนถึงการเลียบพระนคร38 เพ่ือแสดงล าดบัขัน้ตอนการประกอบ

พระราชพิธีตัง้แต่แรกเริ่มการประกอบพระราชพิธีจนถึงสิน้สุดการประกอบพระราชพิธี  โดยมีการ

บอกล าดบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีก่อนหลงัอย่างเป็นระบบ ผูว้ิจยัจะยกตวัอย่างการแสดง

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีเสกน า้อทุกมนตราในขัน้เตรียมพิธี ท่ีแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการ

เสกน า้อทุกมนตราหรือการเสกน า้พระพทุธมนตท่ี์ใชใ้นการสรงมรูธาภิเษกไวอ้ย่างครบถว้น ดงันี ้

๏ นิคมสยามคามะเขตสิน้ สากล วิภาคแฮ 

สปัดะรสัะมณฑล   ทกุแควน้ 

เสกน า้พระพทุธะมนตร ์   ศกัดิส์ิทธ์ิ สนองทา่น 

                                                           
34

 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับการหาพระฤกษ์ การเตรียมน ้าสรงมูรธาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ การจารึก  

ดวงพระราชสมภพ และการแกะพระราชลญัจกรประจ ารชักาล รวมถึงบรรยายรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีใช้
ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามหมู่พระท่ีนั่งต่าง ๆ อาทิ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ  
พระท่ีนั่งจกัรพรรดิพิมาน มณฑปพระกระยาสนาน และโรงพระราชพิธีพราหมณ ์เป็นตน้ 
35

 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีย่อยก่อนวนับรมราชาภิเษก เช่น การแห่พระสพุรรณบฏั ดวงพระราชสมภพ และ                  

พระราชลญักรเขา้สู่มณฑลพิธี รวมถึงมีการบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีทางศาสนา เช่น                  
การตัง้น า้วงดา้ย การจดุเทียนชยั การเจรญิพระพทุธมนต ์และการประกาศเทวดา 
36

 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีในวนัพระบรมราชาภิเษก อาทิ การสรงมูรธาภิเษก การรบัน า้อภิเษกท่ีพระท่ีนั่ง               

อฐัทิศ และการเสดจ็ขึน้พระท่ีนั่งภทัรบิฐ เพื่อรบัถวายเครือ่งราชกกธุภณัฑ ์เครือ่งราชปูโภค และรบัถวายแผน่ดิน 
37

 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับการออกทอ้งพระโรง การสถาปนาพระราชินี การประกาศศาสนูปถัมภก การถวายบังคม                 

บรูพกษัตรยิ ์และการเฉลิมพระราชมณเฑียร 
38

 บรรยายรายละเอียดเก่ียวกบัการเลียบพระนคร ทัง้การเลียบพระนครทางสถลมารค และการเลียบพระนครทางชลมารค 
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เพ่ือมทุธาภิเษกแมน้   ไพรฟ่้าประดาถวาย   ฯ 

๏ ชะนมุนกิายอ ามาตยด์ว้ย ดงึสะสงฆ์    

จบ1ประกาศ เทยีนชยั2ผะจง  จุดเชา้         

บา่ยเจรีญ3พทุธะมนตร์มง  คละพิท ธีทา่น     

สามทวิสัะรตัยาเฝา้   สวดทอ้งภาณขลงั   ฯ 

   ๏ องัคาสสงัฆะ4โภชนเ์ชา้  เภรประเคน         

จวบจะตตุถะวางเถร   เสกซ ้า   

ดบัเทียน5ชยะพเิธนทร์   เถลีงโชค เฉลีมเอย  

สม6โภชนแ์ลว้สง่น า้   ภิเษก7เขา้มะหานะคร   ฯ  

๏ แหลง่สะโมสรเสกน า้  ภิเษกสนาน นีน้า 

เลือกท่ีเจดียสถาน   หลกัแควน้ 

หาน า้จากล าละหาล   แหง่สระ ก็ดี 

เลือกตกัศกัดิส์ิทธ์ิแมน้   เมือกฟ้าผะดาถวาย    ฯ 

๏ แตง่กายฝ่ายอมาตยท์ัง้  ขนุทะหาร ก็ดี 

เตม็ยศขาวตลอดงาน   บา่ยเชา้ 

เฉลีมพระเกียรติส์มฐาน   อทุกะเอก อวยท่าน 

ปานป่าวรอ้งผองเผา้   ไพรฟ่้าสาธุการ  ฯ 

 ๏ เริ่มงานวารพฤหสับดิถ์ว้น ทกุขณัฑ ์

ท่ีส่ีกมุภาพนัธ ์    พรรษนี ้

มิ่งมหตุมส์ดุส าคญั   ของชาติ ์เฉลีมเอย 

เดชประจกัษภ์กัดีจี ้   เจตนส์รา้นสยามะชน ฯ 

        (หนา้ 27-28) 

 

จากตวับทขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงกล่าวถึงขัน้ตอนการเสกน า้อุทกมนตรา เพ่ือใชใ้น

การสรงมรูธาภิเษก โดยแสดงแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีเสกน า้ ท่ีแสดงรายละเอียด

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีทางศาสนาไวอ้ยา่งครบถว้น ทัง้ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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1. การประกาศเทวดา 

2. การจดุเทียนชยั  

3. การเจรญิพระพทุธมนต ์สวดทอ้งภาณ 3 วนั 3 คืน  

4. การถวายภตัตาหารเชา้ ภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์ 

5. การดบัเทียนชยั  

6. การสมโภชน า้พระพทุธมนต ์

7. การสง่น า้พระพทุธมนตเ์ขา้กรุงเทพมหานคร 
 

นอกจากนีย้งัพบวา่ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีเสกน า้ทัง้ 7 ขัน้ตอน ท่ีปรากฏ

ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เป็นการแสดงขัน้ตอน  

การประกอบพระราชพิ ธี ท่ีสอดคล้องกับจดหมายเหตุพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก ของ 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โดยแสดงขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีเหมือนกนั ดงันี  ้
 

ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบขัน้ตอนการเสกน า้พระพทุธมนต ์ 
 

 

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 
สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ  ์

 

 

จดหมายเหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

1. การประกาศเทวดา 
2. การจดุเทียนชยั 
3. การเจริญพระพุทธมนต์ สวดท้องภาณ                                
ffff3 วนั 3 คืน 
4. การถวายภัตตาหารเช้า  ภัตตาหารเพล                        
ววแดพ่ระสงฆ ์
5. การดบัเทียนชยั 
 

    

    ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พุทธศกัราช 2468...มี
ก ารป ระชุม สั งฆ นายก ในมณ ฑล…แล ะ
ขา้ราชการทุกหมู่เหล่าแต่งกายดว้ยเครื่องเต็ม

ยศขาว พระสงัฆนายกประกาศ1เทวดาแลว้จุด

เทียน2ชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์3และ
สวดภาณวาร จนเสรจ็การพระราชพิธี  

    ครั้น รุ่งขึ ้น เลี ้ยงอาหารภัตต์4แก่พระสงฆ์               

พระสงัฆานุนายกดบั5เทียนชัย พระสงัฆนายก
ในมณฑลนัน้ ๆ เษกน า้พระพุทธมนตเ์จือลงใน
น า้ท่ีเข้าพระราชพิธีดว้ยอีกครัง้หนึ่ง แล้วมอบ   
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบขัน้ตอนการเสกน า้พระพทุธมนต ์(ตอ่) 
 

 

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 
สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ  ์

 

 

จดหมายเหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 

6. การสมโภชน า้พระพทุธมนต ์
7. การสง่น า้พระพทุธมนตเ์ขา้กรุงเทพมหานคร 
 

    

ให้ผู้เป็นประธานในมณฑลนั้นนจัดการเวียน                  
สม6โภชอีกตอนหนึ่ง เสร็จแลว้จดัใหข้า้ราชการ

เชิญน ้าพระพุทธมนต7เขา้มากรุงเทพพระมหา
นครรอคอยวนัพระราชพิธี 
          (พระยาประกาศอกัษรกิจ , 2468 : 4-5) 

 

 

การแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีเสกน า้ทั้ง 7 ขัน้ตอน ใน 

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า 

วรรณกรรมเรื่องนีท้  าหนา้ท่ีในการบนัทึกความรูเ้ก่ียวกบัแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ เพ่ือท าใหผู้อ้่านไดท้ราบถึงล าดบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี

ก่อนหลงัอยา่งชดัเจน ลกัษณะดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการเป็นต าราพระราชพิธี39 ท่ีมุ่ง

ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีอย่างเป็นระบบ เพ่ือท าใหผู้อ้่านได้

ทราบถึงขัน้ตอนในการประกอบพระราชพิธีอย่างชัดเจน และสามารถน าขัน้ตอนดงักล่าวไปเป็น

ตน้แบบในการประกอบพระราชพิธีในครัง้ตอ่ไปไดอ้ย่างสมบรูณ ์

การแสดงการให้ความรูเ้ก่ียวกับแผนผังพระราชพิธี และการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ  

การล าดบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่า โคลงลิลิตสุภาพ 

ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงลกัษณะของการเป็นต าราพระราชพิธี  

ท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมุ่งแสดงแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ 

พระราชพิธีอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัต าแหน่งท่ีตัง้ในการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีใชใ้น

การประกอบพระราชพิธี และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการล าดบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี การให้

ความรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีเป็นระบบเช่นนี ้ท าใหผู้อ้่านทราบถึง                     
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แบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีอย่างชัดเจน และสามารถน าไปเป็นต้นแบบใน                        

การประกอบพระราชพิธีในครัง้ต่อไปไดอ้ย่างลงตวั ลักษณะดงักล่าวสอดคล้องกับลักษณะของ

วรรณกรรมต าราพระราชพิธี ท่ีมุ่งบนัทึกแบบแผนของพระราชพิธีใหเ้ป็นรูปเป็นรอยเดียวกัน และ

เป็นประโยชนต์อ่การจดัพระราชพิธีในครัง้ตอ่ไป (บาหยนั อ่ิมส าราญ , 2559 : 14) 

การแสดงลกัษณะของการเป็นต าราพระราชพิธีเช่นนี ้เป็นเครื่องยืนยนัใหเ้ห็นวา่ โคลงลิลิต

สุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ไดแ้สดงลักษณะของการ เป็นต ารา 

ท่ีมุ่ งให้ความ รู้เก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกไว้อย่างสมบูรณ์  ตามค ากล่าวของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว เพ่ือมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นระบบ ท าใหผู้อ้า่นเห็นภาพ เขา้ใจ และสามารถน าวรรณกรรม

เรื่องนีไ้ปเป็นตน้แบบในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในฐานะคู่มือปฏิบตัิพระราชพิธี 

ไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณแ์ละลงตวั 

 3.3 ลักษณะอื่น ๆ 

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจักรีวงศ ์นอกจากจะมุ่งให้

ความรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ตามลกัษณะของต าราพระราชพิธีแลว้ ยงัพบวา่วรรณกรรมเรื่องนีมี้ลกัษณะ

การเขียนท่ีส าคญัอีก 2 ประการ คือ การบนัทกึพระราชพิธี และการยกยอ่งพระมหากษัตรยิ ์ 

 3.3.1 การบันทกึพระราชพิธี  

การบนัทึกพระราชพิธี เป็นการเก็บเก่ียวรายละเอียดของผูน้ิพนธจ์ากการเขา้ไป

เป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธี โดยมุ่งบนัทึกสิ่งตา่ง ๆ ท่ีผูน้ิพนธพ์บเห็น เพ่ือบนัทกึรายละเอียดไวเ้ป็น

ความทรงจ า หรือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ตามลักษณะของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธี40  

การบันทึกพระราชพิธีเช่นนี ้ มุ่งบันทึกประสบการณ์อันน่าจดจ าของผู้นิพนธ์ บันทึกอารมณ์

ความรูส้ึก บนัทกึเหตกุารณผ์สมจินตนาการของกวี รวมถึงบนัทึกรายละเอียดสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
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เกร็ดพระราชพิธี41 เพ่ือเก็บรายละเอียดเก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง  

ในพระราชพิธีของผูน้ิพนธไ์วอ้ยา่งสมบรูณ ์

  จากการศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรี

วงศ ์พบว่า วรรณกรรมเรื่องนีมุ้่งบนัทึกพระราชพิธี เพ่ือบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก บนัทึกเหตกุารณ์

ผสมจินตนาการ และบนัทกึประสบการณต์รงในการเขา้รว่มพระราชพิธีของผูน้ิพนธ ์ดงันี ้

  ผู้นิพนธ์ทรงบันทึกพระราชพิธีเพ่ือบรรยายเหตุการณ์ผสมจินตนาการ  โดย

บรรยายเหตุการณ์ ท่ีไม่ได้เกิดขึ ้นจริงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งในการประกอบพระราชพิ ธี               

บรมราชาภิเษก แต่ผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคเ์หตกุารณ์ขึน้ใหม่จากจินตนาการของพระองค ์โดยใช้

โวหารภาพพจนเ์ปรียบเทียบเหตกุารณ์ท่ีสรา้งขึน้ใหด้ยูิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เกิน

จรงิ ดว้ยการสอดแทรกอารมณค์วามรูส้กึและจินตนาการลงในวรรณกรรม ดงัตวัอย่างบทพรรณนา

เหตกุารณเ์รื่องฝนทอง ดงันี ้

  ……………………….   …………………………. 

จวบนาฬิกาทจาตรุสั   ลมบนพดัเมฆแรง 

บงัสรุยิะแสงพะยบัแดด   คะ่ระ่หึ่มแผดเสียงฟ้า 

ฝนตกสรา้คั่กคั่ก    หกัรอ้นหายกลายเย็น 

นา่เห็นมะหศัจรรยพ์ิลกึ   เสมือนเทพยะอะธึกบรรดาล 

จอมภดุาธารเถลีงบญุ   โปรยประชนุเฉกบบุผา 

ซรอ้งเสกศวิาเศียรวาท   อนัเตราชะนิเวศน ์

นารีเพสอบุาสิกา    สดุมสุาเสกเสรีม 

เฉลีมเกียรติเ์กีนเยีนยอ   เชีงสอพลอเอาหนา้ 

ปางฝนสรา้ซกเสือ้   สีเหลืองเพรื่อแพรเป้ือน 

เหมือนสีทองสยองเกลา้   จึ่งลองเอาผา้ขาว 

  ขงึกลางหาวเห็นถนดั   เมล็ดฝนหยดัเย่ียงขมิน้ 

ดวงดวงสิน้ทัง้ผืน   ตา่งแตกต่ืนบญุญา 
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วา่ฝนตกเป็นทอง   เลา่ลือกอ้งธานี 

นิยมบาระมีทรงธรรม ์   บญุญะวนัตถ์วลัยาภิเษก 

บา้งวา่เมฆมารษา   สอพลอหาความชอบ  

บา้งเช่ือระบอบบาลี   ต านาญมีมาก่อน  

ในพระนะครกะบลิะพสัดุ ์  โบกขะระวสัสะวะลาหก 

ตกเป็นทองรองเรือง   เบือ้งพทุธะเจา้ประเวศวก 

โปรดพทุธะชะนกมะหศัจรรย ์  คนเห็นขนัเหลือเช่ือ 

……………………….   …………………………. 

นกัปราชญว์ิจารณแ์จง้เขบจ็  วา่พรรณเห็ดโลกอ่ืน  

รว่งลงพืน้นะภาภมุ   เดชมระสมุพดัแรง 

แตย่ามแลง้รอ่นฟ้า   ครัน้โลกราหผู่าน 

แรงดดูดาลดดูฝน   รว่งลงบนโลกเรา 

ใชเ่ทพยะเจา้เฉลีมโลก   โปรยโบกขะระพสัผะเดีม 

ใชแ่กลง้เสรีมมสุาวาท   แทธ้รรมะชาตบรรดาล 

……………………….   …………………………. 

ฝนตกใหญ่ตกลง   สอ่พิศวงลือเล่ือง 

เป็นสีเหลืองเลห่ส์วุรรณ   จึ่งโจษกนัตา่งตา่ง 

แตถ่ึงอยา่งใดใด    นา่ช่ืนใจช่ืนสฺรีร ์

ช่ืนบาระมีจอมถวลัย ์   เห็นมะหศัจรรยเ์จรีญโชค 

ยามระอโุลกรอ้นอา้ว   ใชถ่ึงคราวถึงฤด ู

ฝนสรูส้รูส้ลายเรา่   เย็นเกลา้ทั่วมะหานะคร 

……………………….   …………………………. 

               (หนา้ 136-139) 

 นอกจากนีผู้น้ิพนธท์รงบนัทกึพระราชพิธีเพ่ือบรรยายเหตกุารณจ์ากประสบการณ์

ตรงของพระองค์ในการพบเห็น  เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ทั่ วไปท่ีเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิ ธี                         

บรมราชาภิเษก โดยเหตกุารณท่ี์บรรยายเป็นเหตกุารณท่ี์ไมป่รากฏในจดหมายเหตพุระราชพิธี และ

ไม่ใช่เหตกุารณท่ี์เก่ียวกับแบบแผนหรือขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี แต่เป็นเกร็ดพระราชพิธี              
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ท่ีผูน้ิพนธท์รงประสบพบเจอในการเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ดงัตวัอย่าง เกร็ดพระราชพิธี

เก่ียวกับการแต่งกายของพระบรมวงศานุวงศใ์นการเขา้ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์ในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก ดงันี ้

๏ ทวยขนุขตัติยะราชะพงศ ์ ทกุองคท์กุทา่นถว้น 

ทะหารและพอ่เรือนลว้น   แตง่ตอ้งตามนยั หมายแน   ฯ 

๏ เตม็ยศใหญ่สะพายตรา  มงกฎุสยามะเม่ือเฝา้ 

สรอ้ยพระจลุะจอมเกลา้   แกลเ่บือ้งองัสา สรวมเอย    ฯ 

๏ เครื่องอิสสรยิาภรณป์ระดบั เตม็ต ารบัระเบียบใช ้

เฉลีมพระเกิยรตยิศไท ้   เทีดหนา้เถลีงนาม ทั่วแล     ฯ 

๏ สมความชอบความดี  สมศกัดิศ์รีซึ่งได ้

เกียรติยศราชะทานไว ้   ทกุเจา้ขนุนาง แลนา            ฯ 

๏ ปางทตุิยะวารสายณัห ์  สายสะพายผนัแผกอา้ง 

เปล่ียนมะกฎุสยามเป็นชา้ง  เผือกเพีย้นสีสะพาย แดงรา      ฯ 

๏ ตามหมายเย็นตะตยิะวาร สายสะพายตระการเกียรติเ์จา้ 

มะหาจกัรีศรีเผา้    พิเศษพน้ผองตรา สยามเอย     ฯ 

๏ ทกุรตัยาปริตเจรญิ  เชีญขนุเชีญขตัตยิะเจา้ 

สรอ้ยพระจลุะจอมเกลา้   แกลเ่สือ้องัสา สรวมเทีญ          ฯ 

        (หนา้ 65) 

การบนัทึกพระราชพิธีขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์มีจุดมุ่งหมายในการบนัทึกพระราชพิธีท่ีชดัเจน เพ่ือมุ่งเก็บ

เก่ียวรายละเอียดเก่ียวกบัการบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ และ

การบนัทึกประสบการณ์ของผูน้ิพนธใ์นการเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ตามลักษณะของ

วรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธี เพ่ือบนัทึกเกร็ดพระราชพิธีท่ีเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามท่ีผู้นิพนธ์ทรงพบเห็น รวมถึงทรงใช้โวหารภาพพจน์และจินตนาการในการสร้างสรรค์

เหตกุารณต์า่ง ๆ ลงในวรรณกรรม เพ่ือท าใหว้รรณกรรมเลม่นีมี้สีสนัและเกิดความนา่สนใจ 
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 3.3.2 การยกย่องพระมหากษัตริย ์ 

การยกย่องพระมหากษัตริย์ คือ การสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์  

การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย ์และการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย ์ (ยุพร แสงทกัษิณ , 

2530 :  ค าน า) ค  าว่า “ยกย่อง” มีความหมายในทิศทางเดียวกับค าว่า “เชิดชู” “ยอ” “สรรเสริญ” 

“เฉลิม” และ “เทิด” พระเกียรติพระมหากษัตริย ์โดยการยกย่องพระมหากษัตริยเ์ป็นการแสดง  

คุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ ผ่านเนื ้อหาเก่ียวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

เหตุการณ์และสภาพบ้านเมือง และลักษณะการปกครองของพระมหากษัตริย์ เพ่ือสรรเสริญ  

พระเกียรติคณุพระมหากษัตริย ์(เสาวณิต วิงวอน , 2530 : 552) ลกัษณะดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของ

วรรณกรรมยอพระเกียรติ 43 ท่ี มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในการยกย่องสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตรยิ ์

จากการศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา  

จักรีวงศ ์พบว่า วรรณกรรมเรื่องมีลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติ ท่ีมุ่งยกย่องเชิดชูและ  

เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยอ์ย่างชดัเจน โดยมุ่งยกย่องพระเกียรติคณุของพระมหากษัตริย์

ผ่านการสรรเสริญพระคณุสมบตัิ การสรรเสริญราชธรรม และการสรรเสริญพระราชกรณียกิจของ

องคพ์ระมหากษัตริย ์เพ่ือมุ่งสรรเสริญพระเกียรติคณุบูรพกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี และสรรเสริญ

พระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ดงันี ้

ผู้นิพนธ์ทรงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ว่าทรงสรา้งกรุงรตันโกสินทร ์ทรงปราบขา้ศกึศตัรู ทรงบ ารุงรกัษากฎหมาย และทรงฟ้ืนฟู

พระพทุธศาสนาใหย้ั่งยืน ดงันี ้
 

   ๏ บญุถ่ินไทไดพ้ึ่ง  จกัรพิงศ ์

ท านกุทกุองคผ์ะจง   เจตนเ์กือ้ 

พระพทุธะยอดฟ้าทรง   นิมิตมิ่ง เมืองเอย 

                                                           
43

 วรรณกรรมยอพระเกียรติ วรรณกรรมสรรเสริญพระเกียรติ วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ และวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ คือ

วรรณกรรมประเภทเดียวกนั เน่ืองจากค าวา่ ยอ สรรเสรญิ เฉลิม และเทิด มีความหมายเดียวกนัวา่ ยกย่อง เชิดช ู 
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ปราบพมา่ลา่ฤทธิเรือ้   ราฐะฟ้ืนยืนสยาม  ฯ 

๏ ฃา้มเฃตมะลาว,แขกคุม้ โขงมะลา ยแูล 

ขยายย ่าอานมัมะหา   เทศะนอ้ม 

นิตศิาสตรพ์ทุธะศาสนา   ถนอมยก พะยงุเอย 

อเนกะเทศเกรงเดชทอ้ม   เดชไทไ้ทถวลัย ์  ฯ 

……………………………  ……………………………. 

        (หนา้ 3) 

ผูน้ิพนธท์รงสรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั วา่ทรง

ฟ้ืนฟศูลิปวิทยาทกุแขนงใหรุ้ง่เรืองเฟ่ืองฟ ูดงันี ้ 
 

 

๏ ทรงธรรมพ์ทุธะเลีศหลา้ ลือนาม 

เป็นป่ินกะวินทรส์ยาม   ยอดรู ้

ศลิปะกิจพิทยายาม   นัน้เฟ่ือง ฟแูฮ 

ศนัติโสตถ์ิเดชโปรดกู ้   เกียรติด์า้วกราวเกษม  ฯ 

        (หนา้ 3) 

ผู้นิพนธ์ทรงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       

วา่ทรงพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุง่เรืองในทกุ ๆ ดา้น ดงันี ้ 
   

๏ ปิยะมะหาราชเจา้  จลุะจอม เกลา้เอย 

เจรีญบาทชะนกะนาถถนอม  ชาติชื์น้ 

บา้นเมืองรุง่เรืองหอม   เกียรติศกัดิ ์สยามแฮ 

ยิ่งกษัตรท์กุรชัยฟ้ื์น   ฝากหลา้นสุามะรีย ์ ฯ 

(หนา้ 4) 

การสรรเสริญพระเกียรติบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยการกล่าวถึง 

พระราชกรณียกิจในดา้นการปกครองและการพฒันาประเทศของพระมหากษัตริยแ์ต่ละพระองค์



 63 
 
เช่นนี ้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติ  ท่ีมุ่ งสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตรยิผ์า่นพระราชกรณียกิจในดา้นการท านุบ  ารุงบา้นเมืองอย่างแนบเนียน 

นอกจากนีผู้น้ิพนธท์รงมุ่งยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั  ดว้ยการ

ใชข้นบของวรรณกรรมยอพระเกียรติ สรา้งความเป็นอุดมคติใหพ้ระมหากษัตริย์ในฐานะบุคคล 

ท่ีควรคา่แก่การยกยอ่ง เพ่ือยกยอ่งพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ดงันี ้   

ผูน้ิพนธท์รงยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั วา่ทรงมีพระคณุสมบตัิ

ท่ีสงูสง่เสมอดว้ยเทพตรีมรูติ หรือ ตรีเทพ ทัง้ 3 พระองค ์ดงันี ้

 

 ๏ มิ่งมะนษุยม์งกฏุฟ้า  จฑุาไท  เจา้เอย 

ทรงศักดิพ่์างศักดิไ์ศ   วะพรอ้ม 

ทรงฤทธิ์เล่หฤ์ทธิ์ไว   กูณฐพ์ินาศ  อะธรรมฤา 

ทรงสัตยท์ัศะธรรมย้อม    เยีย่งไท้คระไลหงส ์ ฯ 

        (หนา้ 50) 

ผูน้ิพนธ์ทรงยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ว่าทรงเป็นพระราชา 

ผูท้รงธรรม ทรงประพฤติปฏิบัติพระองคอ์ยู่ในธรรม ดว้ยการประกาศพระองคเ์ป็นองคอ์ุปถัมภ์

พระพทุธศาสนา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดงันี ้
 

๏ พทุธะศาสะนิกะราชเจา้ จอมไท พอ่อา 

เสดจ็ยาตรจ์ากอาสนอ์ไุร   รอ่ยัง้ 

ทา่มกลางชะนางคไ์สว   เศียรระยอบ ภิวนัทท์า่น 

พกัตรบ์ง่สงฆช์ะนมุตัง้   สตัยเอือ้นโอภาส ์ ฯ 

๏ เป็นภาสามะคธกอ้ง  ประกาศ 

ไตรรตัะนะสนันิยาตน ์   ยอบพรอ้ม 

รับเป็นพุทธะศาสนะนาถ  ปะถัมภก 

สงฆอ์ะสีตนิอ้ม    หตัถซ์รอ้งสาธุการ  ฯ 
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๏ แมม้านทิพยะเนตรแ์มน้ มะโนหรณ ์ แลว้รา 

เห็นฉะกามาวะจร   จบฟ้า 

ทวยเทพยะสะโมสร   สมประจกัษ ์ แทแ้ล 

ถวายนโุมทะนาสรา้   เสร่าสะทา้นวิมานสวรรค ์ฯ 

๏ โปรยสคุนัธะบบุผะชาตฟุ้ง บชูา 

สมเดจ็ปรมินทรม์หา   ปกเกลา้ 

โถมมะนสัราชะศรทัธา   นภุาพเพ่ีม  ผะดงุแฮ 

เฉลีมพระกศุะเลศพะเนา้      มะนษุยด์ว้ยกระสวยธรรม ์ฯ 

๏ บรรเทีงพทุธะศาสนเ์พีย้ง ผายฉตัร ์พิเชียรฤา 

รม่โลกโภคะสมบตัิ ์   เบีกเกือ้ 

ธรรมะไทยเ์กรีกไตรรตัน ์   เฉลีมภพ ผยองเอย 

ยิ่งสรรพะแสนทรพัยเ์นือ้   นิโรธทัง้วงัสวรรค ์ ฯ 

        (หนา้ 164) 

นอกจากนีผู้น้ิพนธ์ทรงยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว  ในฐานะ 

พระเจา้จกัรพรรดริาชผูย้ิ่งใหญ่ ท่ีมีพระราชินีงามดจุนางแกว้ ดงันี ้

  ………………………  …………………….. 

   อปัสะราภรณเ์พง่เพีย้ง  พิศวง  วิลาสแม ่

เย่ียระบบัสีฟ้าผะจง   จีบชอ้ย 

อไุรรตันร์ดัองคท์รง   ตระแบงสะพกั  สพุรรณเอย 

โอบอภุะยงัสาหอ้ย   ระยาบเฟ้ือยเปลือยชาย       ฯ 

๏ เพรีดพรายสายสะอิง้พชั ชิราเฉลีม  ศอแม่ 

วะลยัเพชรเ์กยรูเสรีม   พา่หุแ์พรว้ 

พระประวิชวิเชียระเรีม   สรุงัคลุิศ วิไลเอย 

ละม้ายสุรางคน์างแก้ว   กษัตรเ์จ้าจักระพรรดิ ์      ฯ 

        (หนา้ 130) 
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การยกย่องพระมหากษัตริย์ข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์มีจดุมุง่หมายท่ีชดัเจนอีกประการหนึ่ง คือ มุง่ยกยอ่ง

และสรรเสริญพระเกียรติคณุของพระมหากษัตริย์ ทัง้การยกย่องบรูพกษัตริยแ์หง่ราชวงศจ์กัรี และ             

การยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์ผู้ผ่านพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก การยกย่องพระมหากษัตริยเ์ช่นนีเ้ป็นเครื่องชีช้ัดใหเ้ห็นว่า  วรรณกรรมเรื่องนีมี้ 

การซอ่นและซอ้นลกัษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรตไิวด้ว้ย  

 จากการศึกษาลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก     

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องนี ้นอกจากจะมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับ 

แบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีแลว้ ยงัมีการบนัทึกพระราชพิธี และมีการยอพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ร่วมด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก  

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ไดท้  าหนา้ท่ีในการบนัทึกพระราชพิธี บนัทึกอารมณ์ความรูส้ึก บนัทึก

เหตุการณ์ผสมจินตนาการ และบันทึกประสบการณ์ตรงของผูน้ิพนธใ์นการเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่ง  

ในพระราชพิธี รวมถึงแสดงการยกย่องสรรเสริญพระเกียรติบูรพกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์ักรี  และ 

มุ่งสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  ผ่านการประกอบพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกอยา่งลงตวั 

จากการศกึษาลกัษณะงานเขียน ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นว่า วรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏลกัษณะของการเป็นต ารบัอย่างชดัเจน  

ดว้ยการแสดงลกัษณะส าคญัของการเป็นต ารบั คือ การใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่อง และการใหค้วามรู้

เฉพาะราย อย่างครบถว้น ทัง้ยงัปรากฏลกัษณะของการเป็นต าราในลกัษณะของต าราพระราชพิธี 

และมีลักษณะงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ปรากฏร่วมด้วย การผสมผสานลักษณะงานเขียน 

ต่างประเภท ทั้งความเป็นต าราพระราชพิธี กับวรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี และวรรณกรรม 

ยอพระเกียรติ ท าใหว้รรณกรรมเรื่องนีเ้ป็นวรรณกรรมท่ีมีลกัษณะผสมผสานอย่างน่าสนใจ ซึ่งถือ

เป็นลกัษณะเดน่ของพระนิพนธพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์ท่ีมีการน าเสนอ

งานเขียนในลกัษณะใหม ่เพ่ือท าใหพ้ระนิพนธมี์ลกัษณะท่ีแปลกและแตกตา่งกบัต ารบัเรื่องอ่ืน ๆ 
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4. ลักษณะงานเขียนของพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธพ์งศ ์ 

 พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธพ์งศ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวกับเจา้จอมมารดาเขียน ในสมัยเด็กพระองคท์รงไดร้บัการศึกษาอย่างดี              

ในดา้นอักษรศาสตร ์คณิตศาสตร ์ทัง้ทรงศึกษาภาษาไทย ภาษาบาลี และไวยากรณ์ไทยชัน้สูง 

และมีความรูด้า้นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ความเช่ียวชาญในศาสตรต์่าง ๆ ทั้งอักษรศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และความสนพระทยัในดา้นประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี ท าใหพ้ระองคท์รงรอบรูใ้น

ศาสตร์ทุกแขนง และได้รับการยกย่องให้ทรงเป็นสภานายกของหอสมุดวชิรญาณ ในปี                      

พ.ศ. 2434 (เพลินพิศ ก าราญ และเนียนศริิ ตาละลกัษมณ ์, 2522 : 1 - 8) นอกจากนีพ้ระองคย์งัมี

พระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร ์ทรงสรา้งสรรคพ์ระนิพนธ์ไว้อย่างหลากหลาย อาทิ  

พระนิพนธ์บทละครแบบใหม่44 พระนิพนธ์ประเภทรอ้ยกรองและรอ้ยแก้ว พระนิพนธ์แปล และ              

พระนิพนธ์แปลงจากภาษาอังกฤษ จนพระองคไ์ดร้บัการขนานพระนามในพระสุพรรณบัฏว่า               

มหากวีผูมี้บทนิพนธท่ี์งดงาม “พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์มกฎุวงศน์ฤบดี 

มหำกวีนิพันธวิจิตร..” (พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ ์, 2468 : 578 - 580)  

 ความเป็นมหากวีของพระองคม์ิไดเ้กิดจากการท่ีพระองคท์รงพระนิพนธ์งานเขียนเป็น

จ านวนมาก แต่การสรา้งสรรคพ์ระนิพนธ์ของพระองค์ลว้นมีความโดดเด่นเฉพาะตวั ทัง้มีความ

งดงามประณีตท่ีครบถว้น และมีความแปลกแตกตา่งกบังานเขียนของกวีคนอ่ืน ๆ จงึท าใหพ้ระองค์

ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้ท่ีมีพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์ และเป็นมหากวี  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระองคท์รงริเริ่มเปล่ียนแปลงละครร  าแบบ

ดัง้เดิม45ท่ีมีมาแตอ่ดีต มาเป็นละครปรบัปรุงใหม่46 ไม่ว่าจะเป็นละครพนัทาง47 และ ละครเสภา48 

พระองคท์รงมีบทบาทส าคญัในการสรา้งสรรคล์ะครร  าเหล่านีใ้หมี้แบบแผนเฉพาะตวั และเป็นท่ี

                                                           
44

 พระนิพนธบ์ทละครพนัทาง พระนิพนธบ์ทละครเสภา และพระนิพนธบ์ทละครรอ้ง  
45

 ละครชาตร ีละครนอก ละครใน 
46

 ละครร  า ละครรอ้ง และละครพดู ละครร  าท่ีปรบัปรุงใหม ่คือ ละครเสภา ละครดกึด าบรรพ ์และละครพนัทาง 
47

 ละครพงศาวดารชาติตา่ง ๆ ผูใ้หก้  าเนิดละครพนัทาง คือ เจา้พระยามหินทรศกัดิธ์ ารง (เพง็ เพญ็กลุ) 
48

 ละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยละครนอก และมีการขบัเสภาประกอบดว้ย 
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นิยมอย่างกว้างขวางในยุคสมัยนั้น ด้วยการสร้างสรรค์บทละครร  า  ทั้ง  2 ประเภท ให้มี

ลักษณะเฉพาะตามแบบแผนของพระองค ์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของบทละครร  าในพระองค์

อย่างชัดเจน รักษ์พงศ ์ธรรมผุสนา ( 2544 : 314 – 315 ) สรุป ลักษณะเฉพาะของพระนิพนธ ์

บทละครร  าของพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ ์ท่ีเกิดจากการปรบัปรุงและ

พฒันาขึน้โดยพระองค ์ดงันี ้

1. พระองค์ทรงน าแนวคิดและลักษณะการแต่งบทละครหลากหลายประเภท                              

มาผสมผสานกัน ทัง้บทละครนอก บทละครใน บทละครผสมสามัคคี และบทละคร              

ดกึด าบรรพ ์โดยพระองคท์รงน ามาปรบัแตง่ในส่วนการด าเนินเรื่อง แบบแผนการแต่ง 

และลกัษณะของค าประพนัธ ์

2. พระองค์ทรงน าแบบแผนของการแต่งบทละครนอก บทละครใน และบทละคร                     

ดึกด าบรรพ์ มาผสมผสานกัน จนเกิดแบบแผนการแต่งบทละครร  าในพระองค์

โดยเฉพาะ ได้แก่ การขึน้ต้นและการลงจบบทละคร การก าหนดบทเจรจา และ                   

การก าหนดค าอธิบายบท 

3. พระนิพนธข์องพระองคท์รงใหค้วามส าคญัแก่การออกภาษา49 โดยทรงเลือกเรื่องราว 

ท่ีมีตวัละครต่างชาติมาทรงนิพนธเ์ป็นบทละคร เพ่ือเนน้การแสดงลักษณะของชาติ

ภาษานัน้ ๆ ผ่านการบรรยายบทหรือค าอธิบาย50 การใชช่ื้อเฉพาะ การใชเ้พลง การ 

ใชภ้าษา และการใชอ้งคป์ระกอบของการแสดง 

4. พระนิพนธข์องพระองคใ์หค้วามส าคญัแก่การใหค้ติสอนใจแก่ผูช้ม โดยพระองคท์รง

เลือกเรื่องราวท่ีมีอุทาหรณแ์ละคติสอนใจ โดยสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกับค าสอนและ

คติสอนใจในการด าเนินเรื่อง เพ่ือให้การแสดงของพระองคเ์ป็นการแสดงท่ีให้ทั้ง  

ความบนัเทิงและเป็นส่ือกลอ่มเกลาจิตใจแก่ผูช้มดว้ยอยา่งแนบเนียน 

 

                                                           
49

 การแสดงลกัษณะของชนชาติ หรอื ลกัษณะของกลุม่ชนท่ีใชภ้าษาแตกต่างกนั 
50

 การใหข้อ้มลูเบือ้ตน้ของตวัละครภาษา วา่ตวัละครนัน้เป็นใคร เป็นคนชนชาติใด มีถ่ินฐานอยู่ท่ีใด มีลกัษณะอย่างไร 
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การกล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของพระนิพนธบ์ทละครร  า ของ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ

นราธิปพนัธพ์งศ ์ทัง้ 4 ประการ แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า พระองคมี์พระปรีชาสามารถในดา้น

การประพันธ์ ทั้งยังทรงมีความรอบรูใ้นเรื่องแบบแผนการแสดงอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรง

สร้างสรรค์บทละครให้มีความผสมผสานแนวคิดและลักษณะการประพันธ์ของบทละค ร

หลากหลายประเภทไดอ้ย่างลงตัว ทั้งพระองคย์ังสามารถประยุกตแ์บบแผนการแต่งบทละคร

ประเภทตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั จนเกิดแบบแผนการแตง่บทละครร  าในพระองคโ์ดยเฉพาะ และสามารถ

ผสมผสานการออกภาษา รวมถึงสอดแทรกคติสอนใจลงในบทละครได้อย่างแนบเนียน 

ความสามารถในการปรุงบทละครอย่างสรา้งสรรคข์องพระองค ์ส่งผลให้ละครหลวงนฤมิตร 51 

ในพระองคเ์ป็นท่ีนิยม เพราะ การแสดงละครในพระองค์มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเด่นกว่า  

การแสดงละครของคณะอ่ืน ๆ ในสมยัเดียวกนั พระองคจ์งึมีช่ือเสียงโดดเดน่ในสมยันัน้ 

นอกจากพระองคจ์ะมีช่ือเสียงในการนิพนธบ์ทละครร  าท่ีมีลกัษณะโดดเดน่เฉพาะพระองค์

แลว้ พระนิพนธ์ประเภทอ่ืน ๆ ของพระองคย์ังมีลักษณะท่ีแปลกและต่างกับขนบอย่างน่าสนใจ                    

อีกดว้ย อาทิ พระนิพนธน์ิราศ ทัง้ 2 เรื่อง คือ นิราศนราธิป เรียกดษุฎีจารกึไปปักษใ์ต้52 และนิราศ

นราธิป เรียกดษุฎีจารกึไปแหลมมลายู53 กล่าวคือ นิราศทัง้ 2 เรื่อง เป็นนิราศท่ีเนน้การเดินทางจริง

ตามขนบนิราศ แต่ไม่มีการพลัดพรากจากนาง และไม่มีการร  าพึงร  าพันถึงนางอันเป็นท่ีรักแต ่              

อย่างใด การบันทึกการเดินทางในนิราศเต็มเป่ียมไปด้วยอารมณ์ท่ีเป็นสุข และความรู้สึก

สนกุสนานตลอดการเดนิทางของผูน้ิพนธแ์ละผูร้ว่มทาง ทัง้การกล่าวถึงสถานท่ี เหตกุารณ ์และสิ่ง

ท่ีพบเห็นตลอดการเดนิทาง ก็มิไดอ้ธิบายถึงความโดดเด่ียวและความโศกเศรา้แตอ่ยา่งใด ในนิราศ

นราธิป ทัง้ 2 เรื่อง บนัทึกรายละเอียดในการเดินทาง บนัทึกเหตกุารณท่ี์ผูน้ิพนธแ์ละคณะเดินทาง                         

ทรงประสบพบเจอ รวมถึงบนัทึกกิจกรรมท่ีทรงปฏิบตัิในแตล่ะวนัในลกัษณะของบนัทึกเหตกุารณ์

                                                           
51

 ละครท่ีมีท่ีมาจากพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เพื่อใชแ้สดงท าขวญัตน้ลิน้จ่ี 
52

 นิพนธเ์มื่อครัง้เสดจ็ประพาสปักษใ์ต ้เดือนเมษายน พทุธศกัราช 2471 

53
 นิพนธเ์มื่อครัง้เสดจ็ประพาสแหลมมลาย ูประเทศมาเลเซีย เดือนธนัวาคม พทุธศกัราช 2471 
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ประจ าวนั ท่ีเรียกวา่ Diary หรือ อนทุิน54 ซึ่งใหร้ายละเอียดเก่ียวกบักิจวตัรในแตล่ะวนัของผูน้ิพนธ์

และคณะเดนิทางอยา่งชดัเจน 

การบันทึกนิราศในลักษณะของ Diary ท่ีมีความสุขเต็มเป่ียมเช่นนี ้เป็นการชีใ้ห้เห็นว่า  

ผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคน์ิราศใหมี้ลกัษณะผิดแปลกไปจากขนบของวรรณคดีนิราศ ท่ีเนน้การจาก

นาง และการคร  ่าครวญถึงนางอนัเป็นท่ีรกัในการเดินทางเป็นส าคญั โดยพระองคท์รงคงลกัษณะ

ของนิราศใหเ้หลือเพียงการเดินทางเพียงเท่านัน้ และทรงผสมผสานการบนัทึกการเดินทางแบบ 

Diary ซึ่งใหค้วามส าคญัท่ีการบนัทึกเหตกุารณ ์การบนัทึกกิจวตัรประวนั และการบนัทึกอารมณ์

ความรูส้ึกของพระองคแ์ละคณะเดินทางตลอดการเดินทาง มากกว่าการคร  ่าครวญถึงนางอันเป็น 

ท่ีรกัแบบนิราศดัง้เดมิ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานวิธีการบนัทึกงานเขียนแบบตะวนัตกลงใน

นิราศของพระองคอ์ย่างลงตวั การผสมผสานวิธีการบันทึกแบบ Diary ท าใหน้ิราศของพระองค ์

มีความแปลกแตกต่าง และโดดเด่นกว่านิราศทั่ วไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง 

พระปรีชาสามารถในดา้นการประพนัธ ์และพระอจัฉริยภาพในการประดิษฐ์คิดคน้และสรา้งสรรค์

ลกัษณะงานเขียนใหมี้ลกัษณะแปลกใหมแ่ละนา่สนใจ 

ในขณะเดียวกัน พระองคท์รงสรา้งสรรคโ์คลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก  

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ในลกัษณะของต ารบัรอ้ยกรอง ท่ีมิไดป้รากฏเพียงลกัษณะของการเป็น

ต ารบัพระราชพิธีท่ีบนัทึกแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี และบนัทึกประสบการณต์รง 

ในการเขา้รว่มพระราชพิธีของพระองคเ์พียงเทา่นัน้ พระนิพนธต์  ารบัของพระองคเ์รื่องนีมี้ลกัษณะท่ี

ผสมผสานลกัษณะของวรรณคดียอพระเกียรติร่วมดว้ย การผสมผสานลักษณะดงักล่าวไม่เพียง

แสดงให้เห็นถึงความแปลกและแตกต่างในการสรา้งสรรคต์  ารับ เช่นเดียวกับการสรา้งสรรค์ 

พระนิพนธ์บทละครร  า และการสรา้งสรรคพ์ระนิพนธ์นิราศ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถ  

ในด้านการประพันธ์ แต่การสรา้งสรรค์พระนิพนธ์ต  ารับเรื่องนี ้ เกิดขึน้ในยุค เปล่ียนผ่านการ

ผลดัเปล่ียนแผ่นดิน ซึ่งมีเหตุการณค์วามวุ่นวายทางการเมือง และมีความสั่นคลอนของสถาบนั

พระมหากษัตริยเ์กิดขึน้อย่างชัดเจน การสรา้งสรรคต์  ารบัท่ีมีการผสมผสานการยอพระเกียรติ

                                                           
54

 บนัทึกเรือ่งราวรายวนักบัเหตกุารณ ์บคุคล ความคิด และความรูส้กึ ซึง่เป็นบนัทึกท่ีมีลกัษณะสว่นตวัไมใ่ช่ทางการ 
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พระมหากษัตริยร์่วมดว้ย อาจมิใช่การสรา้งความแปลกใหม่ในพระนิพนธข์องพระองคแ์ต่เพี ยง

อย่างเดียวเท่านั้น แต่การแฝงการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์อาจมีจุดมุ่งหมาย  

บางประการในการส่งเสริมสถาบัน และสรา้งความชอบธรรมในการขึน้ครองสิริราชสมบัติแก่

พระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ ซึ่งจะกล่าวถึงการยอพระเกียรติในรูปแบบต ารบัอย่างละเอียด   

ในสว่นของเนือ้หาและวรรณศลิป์ ในบทท่ี 4 และ บทท่ี 5 ตอ่ไป 



 
 

 

บทที ่4 
การน าเสนอเนือ้หา 

ใน โคลงลลิิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภเิษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์
 

 

 โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เป็นวรรณกรรม                           

ท่ีท าหน้าท่ีบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี  

การใหร้ายละเอียดเนือ้หาเก่ียวกบัแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่าง  

เป็นระบบ มีการบันทึกอารมณ์ความรู้สึก บันทึกเหตุการณ์ผสมจินตนาการ และบันทึก

ประสบการณต์รงของผูน้ิพนธใ์นการเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีประกอบเขา้ในวรรณกรรม 

รวมถึงมีการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการประกอบพระราชพิ ธีร่วมด้วย  

ในบทนีจ้ึงเป็นการศึกษาเนือ้หาท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะ  

ราชมหาจกัรีวงศ ์โดยศกึษาเนือ้หาท่ีปรากฏตามโครงสรา้งสว่นตา่ง ๆ ของเรื่องเล่า เพ่ือท าใหเ้ขา้ใจ

เนือ้หาแตล่ะส่วนอย่างชดัเจน และแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องเนือ้หาแตล่ะส่วนกบัประเภท

ของงานท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี ้

 เม่ือพิจารณาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                      

เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง พบว่า วรรณกรรมเรื่องนีเ้ป็นวรรณกรรมพระราชพิธีท่ีมีรูปแบบการเล่าเรื่อง

คลา้ยกบัเรื่องเล่าบนัเทิงคดี โดยปรากฎองคป์ระกอบของเรื่องเล่าท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนน าเรื่อง                      

ส่วนด าเนินเรื่องหรือส่วนเนือ้เรื่อง และส่วนปิดเรื่อง (วลัยา วิวัฒนศ์ร , 2541 : 123 - 124) แมว้่า                    

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมราชมหาจกัรีวงศ  ์จะมีลกัษณะการเลา่เรื่องแบบ 



 72 
 
บันเทิงคดี แต่วรรณกรรมเรื่องนี ้ก็ยังคงสืบทอดจารีตนิยมทางวรรณกรรม 55ในส่วนของ 

ค าประณามพจน์และการลงท้ายวรรณกรรมตามลักษณะของวรรณกรรมรอ้ยกรอง รวมถึงมี  

การสอดแทรกส่วนประกอบของการเป็นต ารา56 ไวใ้นโครงสรา้งส่วนน าเรื่องและโครงสรา้งส่วน 

ปิดเรื่องอยา่งลงตวั ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงเนือ้หาท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก  

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ ผ่านองค์ประกอบส าคัญของวรรณกรรม ตามโครงสร้างเนื ้อหา 

ทัง้ 3 สว่น ดงันี ้

1. สว่นน าเรื่อง 

2. สว่นด าเนินเรื่อง  

3. สว่นปิดเรื่อง 
 

1. ส่วนน าเร่ือง  

 ส่วนน าเรื่องปรากฏอยู่ตอนตน้ของหนังสือโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์เป็นส่วนเกริ่นน าเพ่ือใหข้อ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับหนงัสือโคลงลิลิตเรื่องนี ้

และกล่าวถึงจารีตนิยมทางวรรณกรรมไทยในส่วนของบทประณามพจน ์ก่อนเขา้สู่การบรรยาย

เนือ้หาเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั สว่นน าเรื่อง

ประกอบไปดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นน าหนงัสือ และสว่นประณามพจน ์

 1.1 ส่วนน าหนังสือ 

ส่วนน าหนังสือ เป็นส่วนแรกเริ่มของหนงัสือท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้เพ่ือแสดงใหเ้ห็น

ลกัษณะของการเป็นต าราใหค้วามรู ้เป็นส่วนเสริมพิเศษท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ  

แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

                                                           
55 จารีตนิยมทางวรรณกรรม หมายถึง วิธีการแสดงออกท่ีเกิดขึน้ซ  า้ ๆ กัน ในการประพันธ์วรรณกรรม มี 7 ประการ คือ  

แบบแผนทางฉันทลักษณ์ ค าประณามพจน์และการลงท้าย  แบบฉบับของตัวเอก บทสระสรงทรงเครื่อง อากัปกิริยาส่อ
ความรูส้กึ ความเปรยีบในเชิงตา่ง ๆ และความเช่ือ เป็นตน้ (เอมอร ชิตตะโสภณ , 2539 : 24) 
56 สว่นประกอบของการเป็นต ารา ไดแ้ก่ ขนาดหนงัสือ ช่ือเรือ่ง การจดัเลม่ ค าน า สารบญั ภาคผนวก อภิธานศพัท ์และดรรชนี                   
เป็นตน้ (ปรชีา ชา้งขวญัยืน , 2550 : 150-153) 



 73 
 

ส่วนท่ี 1 ค าอธิบายเรื่องโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะ 

ราชมหาจกัรีวงศ ์

สว่นท่ี 2 ค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในการเขียน 

สว่นท่ี 3 การบอกรายการสาระส าคญัของหนงัสือ 

 

สว่นท่ี 1 ค าอธิบายเรื่องโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

ค าน าส าหรับ 

หนังสือโคลงลิลติบรมราชาภเิษก 

ลิลิตบรมราชาภิเศกนี ้กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศไ์ดป้ระทานตน้ฉบับเเก่ขา้พเจา้ 

ภายหลงังานบรมราชาภิเศกไม่สูน้านนกั ขา้พเจา้ไดอ้่านดรููส้กึว่าเป็นหนงัสือที่ดีมาก  ดีทัง้ทาง

วรรณคดี ทัง้ทางต ารา และทางต านาน กรมพระนราธิป ฯ ทรงนิพนธ์ลิลิตนีอ้ย่างรวดเร็วเป็น              

อันมาก ต้องนับว่าทรงนิพนธ์อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า “Inspired” และข้าพเจ้าเองรูส้ึกว่าเป็น                  

พระนิพนธ์ที่ดีที่สดุเรื่องหนึ่งที่ขา้พเจา้ไดเ้คยอ่าน ดว้ยเหตุเหลา่นี ้ขา้พเจา้เห็นควรพิมพไ์วใ้ห้

ถาวรสืบไปเเละใหไ้ดอ้่านกันแพรห่ลาย บดันีป้ระจวบเวลาขา้พเจา้จะท าบุญวนัเกิดครบสาม

รอบ จึงไดใ้หพ้ิมพข์ึน้เป็นของแจกแก่บรรดาพระบรมวงศานวุงศ ์และขา้ราชการท่ีไดม้าในงานนี  ้

หนงัสือนีก้รมพระนราธิป ไดท้รงตรวจแกห้ลายครัง้เพื่อใหใ้จความตรงกบัการณท์ี่ได้

เป็นไปจริงทุกอย่าง เเต่ควรจะกล่าวไวเ้พื่อกันความเข้าใจผิดว่า มีฉะเพาะตอนเดียวที่ได้                  

ทรงนิพนธ์ต่างไปจากการณ์ที่ เป็นไปจริง เพื่อให้เป็นสิ่งที่ ไพเราะจับใจอย่างที่ เรียกว่า                       

“Poetic license” คือตอนที่กล่าวถึงว่า ขา้พเจ้าไปนมสัการพระบรมรูปทรงมา้ในวนัก่อนพิธี   

บรมราชาภิเศกนัน้ ความจรงิขา้พเจา้หาไดท้ าเช่นนัน้ไม ่แต่ไดท้  าตามราชประเพณี คือไปถวาย

บังคมพระบรมอัฏฐิที่หอพระธาตุมณเฑียรและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท นอกจากตอนนีแ้ลว้ขอ้ความใน

หนงัสือนีต้รงตามการณ์ที่เป็นไปจริงทัง้สิน้ และมีเนือ้ความละเอียดยิ่งกว่าจดหมายเหตุอื่น ๆ 

ทัง้สิน้ นบัวา่เป็นต านานและต าราอยา่งดี พระราชพิธีบรมราชาภิเศกนี ้ยงัไม่มีต  าราหรอืต านาน

ที่ไดบ้รรยายไวอ้ย่างละเอียดเช่นนี ้เป็นเหตุใหค้น้หาแบบแผนยาก ต้องอาศัยความทรงจ า                 

ของผูใ้หญ่ ตอ่เมื่อครัง้งานบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้ จึงท าจดหมายเหตไุว้

เป็นต าราแต่มิ ได้มี ใครจดข้อความทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเหมือนพระนิพนธ์                         

กรมพระนราธิป ฯ นี ้
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กรมพระนราธิปฯ ไดท้รงเป็นธุระในการพิมพห์นังสือนีโ้ดยตลอด ขา้พเจ้าขอแสดง

น า้ใจขอบพระคณุพระองคท์า่นไวใ้นท่ีนีด้ว้ย 

ขา้พเจา้หวงัว่าท่านทัง้หลายที่ไดร้บัแจกหนงัสือนีจ้ะมีความพอใจทั่วกนัและขอจงมี

ความสขุความเจรญิทั่วกนั เทอญ 

( พระปรมาภิไธย) ประชาธิปก. ปร 

      (ค าน า หนา้ ก-ข) 

 

สว่นท่ี 2 ค าอธิบายเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในการเขียน 

 

ใบบอกแก้ไขค าผิดเล่มต้น 

(เมื่อแกไ้ขถกูหมดแลว้ โปรดฉีกใบแกน้ีท้ิง้เสยี) 

หนา้  ต าแหนง่    ที่พลาด           ทีถ่กู 

…….. 

๑  รา่ยบรรทดัที่ ๙   สมคั          สมคัร ์

      ชิวิตร ์           ชิวิต 

๔  โคลงบทท่ี ๕ บาทที่ ๔    

๖  โคลงบทท่ี ๑ บาทที่ ๔  จิตร ์            จิต 

๘  โคลงบทท่ี ๒ บาทที่ ๒ 

……..   

๑๑  โคลงบทท่ี ๓ บทที่ ๑  มาศ           มาษ 

……..  

(หนา้ 1) 
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สว่นท่ี 3 การบอกรายการสาระส าคญัของหนงัสือ 

 

สารบาญเร่ือง 

สาระบาญเรือ่ง ในเลม่ตน้ 

สาระบาญเรือ่งในเลม่ตน้     หนา้  ก 

สารบญัรูปภาพในเลม่ตน้     หนา้  ฉ 

มงคลราชสดดุี      หนา้  1 

…………….. 

หาพระฤกษ์ พระบรมราชาภิเษก    หนา้  25 

……………. 

เตรยีมการพระราชพิธี 

 ในพระท่ีนั่ง อมรนิทรวินิจฉยั    หนา้  39 

 ในพระท่ีนั่ง ไพศาลทกัษิณ    หนา้  41 

  พระที่นั่งอฐัทิศ    หนา้  44 

จดุเทียนชยั      หนา้  62 

……………. 

ไขค า แปลค าศพัทต์า่งๆ ท่ีใชใ้นโคลงลลิติ ฯ   หนา้  [1] 

ภาคผนวก ในเลม่ตน้       

…………… 

      (สารบญั หนา้ ก-จ)  
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จากตัวอย่างส่วนน าหนังสือประกอบไปด้วยส่วนส าคัญทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 

ค าอธิบายเรื่องโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ์ เป็นส่วนของ

พระราชนิพนธค์  าน าท่ีปรากฏอยู่ส่วนตน้ของหนงัสือโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงกล่าวชมหนงัสือเรื่องนีว้่า    

“ดีทัง้ทางวรรณคดี ทัง้ทางต ารา และทางต านาน” และกล่าวชมเชยวา่หนงัสือเล่มนีว้า่ละเอียดกว่า

จดหมายเหตุทัง้ปวง ทัง้ยังทรงยืนยันว่าเหตุการณ์ท่ีบันทึกในหนังสือเรื่องนีเ้ป็นจริงทุกประการ        

เวน้แต่เหตุการณ์การเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้จริง 

เพราะผู้นิพนธ์ทรงแต่งขึน้เพ่ือก่อให้เกิดอารมณ์ความรูส้ึกและเกิดความงามทางวรรณศิลป์  

ท่ีเรียกวา่ Poetic license57 ซึ่งจะกลา่วถึงตอ่ไป 

ส่วนท่ี 2 ค าอธิบายเก่ียวกับขอ้ผิดพลาดในการเขียน คือ ส่วนท่ีบอกใหท้ราบถึงค าเขียน 

ท่ีผิดพลาดในตวับทของผู้นิพนธ์ เป็นส่วนท่ีผู้นิพนธ์ทรงเขียนเสริมขึน้ เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงการเป็น

ต าราใหค้วามรูท่ี้ถกูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ ์

ส่วนท่ี 3 การบอกรายการสาระส าคญัของหนงัสือ เป็นส่วนของสารบญัเรื่องท่ีปรากฏใน

หนงัสือโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ซึ่งพบว่าเป็นการท า

สารบญัเรื่องท่ีละเอียด มีการระบหุวัขอ้เรื่องเนือ้หาอยา่งชดัเจนตัง้แตต่น้จนจบ ตัง้แตก่ารระบหุวัขอ้

เรื่องสารบญัส่วนแรกของเนือ้หาจนถึงการอภิธานศพัทแ์ละภาคผนวก การระบหุวัขอ้เรื่องทัง้หมด  

มีเลขหนา้ก ากบัทกุหวัขอ้ ส่วนการใหร้ายละเอียดของสารบญัในแตล่ะหวัขอ้ ใหร้ายละเอียดตัง้แต่

หัวขอ้ใหญ่ท่ีเป็นหัวเรื่อง และมีการระบุหัวขอ้ย่อยท่ีปรากฏแยกในแต่ละหัวขอ้ใหญ่แต่ละหัวขอ้

อย่างชัดเจน การใหร้ายละเอียดของสารบญัเรื่องท่ีละเอียดเช่นนี ้ ท  าใหค้น้ควา้ไดง้่าย และท าให้

ผูอ้า่นสามารถเลือกอา่นหวัขอ้ท่ีสนใจไดอ้ย่างรวดเร็ว  

จะเห็นไดว้่า ส่วนน าหนงัสือเป็นการแสดงส่วนประกอบส าคญัของการเป็นต าราใหค้วามรู้

ท่ีท  าใหผู้้อ่านไดท้ราบถึงความเป็นมาของหนังสือ ขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับค าเขียนในหนังสือ และ

                                                           
57 Poetic license คือ เอกสิทธ์ิกวี เป็นสิทธิพิเศษท่ียอมให้กวีไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับอย่างเคร่งครดัในด้าน            

การใชภ้าษา การใชส้มัผสั หรือการออกเสียง เพื่อใหบ้ทรอ้ยกรองสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของฉนัทลกัษณ ์รวมไปถึงการให้
ขอ้มลูท่ีผิดไปจากความเป็นจรงิของกวีดว้ย (ราชบณัฑิตยสภา , 2561 : 398) 
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สาระส าคัญของหนังสือ เพ่ือท าให้ผู้อ่านไดท้ราบถึงรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของหนังสืออย่าง

ชดัเจน และเขา้ถึงเรื่องราวท่ีจะกลา่วถึงในเนือ้หาตอ่ไปไดอ้ยา่งง่ายดายและถกูตอ้ง 

 1.2  ส่วนประณามพจน ์

 สว่นประณามพจน ์เป็นสว่นเริ่มตน้ของวรรณกรรมประเภทรอ้ยกรอง วรรณกรรมสว่นใหญ่

จะปรากฏค าประณามพจน์สองนัยยะ นัยยะแรก คือ บทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในศาสนา

พราหมณ ์และบทสรรเสริญพระรตันตรยั นยัท่ีสอง คือ บทสดดีุหรือยอพระเกียรตพิระมหากษัตริย ์

หรือบทสรรเสริญคุณแผ่นนี ้(เอมอร ชิตตะโสภณ , 2539 : 32) วรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏส่วน

ประณามพจนท่ี์มุ่งสรรเสริญพระเกียรติคณุพระมหากษัตริยแ์ละพรรณนาบา้นเมือง โดยสามารถ

แบง่เนือ้หาท่ีปรากฏในสว่นประณามพจนไ์ด ้3 สว่น คือ 

      สว่นท่ี 1 การสรรเสรญิพระบารมีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

      สว่นท่ี 2 การสรรเสรญิพระบารมีบรูพกษัตรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรี ทัง้ 6 พระองค ์

ส่วนท่ี 3 การพรรณนาความเจริญรุง่เรืองของบา้นเมือง อนัเกิดจากพระปรีชาสามารถ                     

อ           ของบรูพกษัตรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรี 
 

สว่นท่ี 1 การสรรเสรญิพระบารมีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

     มงคลสดุด ี

                  รา่ย 

   ๏ ศรีศรีจกัรีกษัตร ์  รงัสรรรตัะนะโกสินทร ์

อะมระนคัะรนิทรเ์ทวะถวลัย ์  ขวญัมิ่งขวญัเมืองไท 

เถิงรชัชะสมยัสบัดะมา   ฟ้าปกเกลา้ปกภพ 

สพศนัตส์พสวสัดี   สพสินทวีวฒุิชาติ ์

เดชนะวะราชะปะกาสิต   สรรพะราชะกิจจะเกาศล 

ยวนมะหาชนเช่ือถือ   บวงบรรลือประศงัสะคณุ 

เพรงบญุบรรดาลประดษิฐ์  ใหถ้กูจิตถกูเลห่ ์
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เป็นเสนห่ใ์นพระองค ์   พระขตัตยิะวงศพ์ิศวาส 

เสนามาตยส์วามิภกัดิ ์   ไพรฟ่้าสมคัรม์อบชิวิต 

สมะณะสนิธมิตระเภท   ทวยวเิทศทศถวายพระพร 

เฉกชนะนิกรสมมต   ขึน้เถลีงยศเถลีงฉตัร ์

เถลีงสยามะรชัยเ์ถลีงวงศ ์  สนององคเ์ทพะภราดา 

ทกุหตูาตา่งเบีก    ราชะกะรญัญะฤกษป์รองเหมาะ 

เพราะพระปรีชาสามตัถ ์   พิทยะนิทศันฐิ์ตมิะศกัดิ ์

สมพ านกัทรพัยช์ิวาตม ์   สมอาเศียรพาทพิศิษฏ ์

  สรวมสรุะบพิตรเ์สวยสขุ   นิรทกุข ์นิรามยั 

ยืนรชัชะสมยัะยิ่งยง   ธรรมะราชะประสงคส์ง่สม 

เอีกอดุมะเดโชชยั   เฉลีมศวิิไลสรุง่แควน้ 

ผะดงุชาติศาสนาแมน้   มะนษุยะนอ้มประนอมสมร มอบเทีญฯ 

         (หนา้ 1-2) 

 

สว่นท่ี 2 การสรรเสรญิพระบารมีบรูพกษัตรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรี ทัง้ 6 พระองค ์

  ……………………………..  …………………………….. 
๏ บญุถ่ินไทไดพ้ึ่ง  จกัรพิงศ ์

ท านกุทกุองคผ์ะจง   เจตนเ์กือ้ 

พระพทุธะยอดฟ้าทรง   นิมิตมิ่ง เมืองเอย 

ปราบพมา่ลา่ฤทธิเรือ้   ราฐะฟ้ืนยืนสยาม ฯ 

๏ ฃา้มเฃตมะลาว,แขกคุม้ โขงมะลา ยแูล 

ขยายย ่าอานมัมะหา   เทศะนอ้ม 

นิตศิาสตรพ์ทุธะศาสนา   ถนอมยก พะยงุเอย 

อเนกะเทศเกรงเดชทอ้ม   เดชไทไ้ทถวลัย ์ฯ 
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๏ ทรงธรรมพ์ทุธะเลีศหลา้ ลือนาม 

เป็นป่ินกะวินทรส์ยาม   ยอดรู ้

ศลิปะกิจพิทยายาม   นัน้เฟ่ือง ฟแูฮ 

ศนัติโสตถ์ิเดชโปรดกู ้   เกียรติด์า้วกราวเกษม ฯ 

๏ เหมไหรญกลน่ดว้ย  เดชะ 

ญวนพา่ยพิรยิะพระ   นั่งเกลา้ 

บณุยะนิธ์ิกิจสวรรคน์ะวะ กรรมเพ่ือม  กระพือเอย 

วงัวดัเจีดจรสัพะเนา้   มะนษุยะนอ้มถนอมสงฆ ์ฯ 

   ๏ ปรเมนทรม์งกฎุเจา้  จกัรชิ 

เชิดชาติร์าฐะเสรศิวร ์   เรีมแกลว้ 

เปีดคา้เช่ือมพาณิชย ์   อเนกะชาติ ์ฉลวยแฮ 

เธียระมะหาราชแกว้   กษัตรส์รา้งศกึษา ฯ 

๏ ปิยะมะหาราชเจา้  จลุะจอม เกลา้เอย 

เจรีญบาทชะนกะนาถถนอม  ชาติชื์น้ 

บา้นเมืองรุง่เรืองหอม   เกียรติศกัดิ ์สยามแฮ 

ยิ่งกษัตรท์กุรชัยฟ้ื์น   ฝากหลา้นสุามะรีย ์ฯ 

๏ ศรีวงศม์งกฏุเกลา้  เกรียงวิชา 

ใผฝึ่กพะละศกึษา   ใสด่า้ว 

ยอดมิ่งมะหากา    รุญญะราช สยามเอย 

เสรีมสิทธ์ิอิศวระนา้ว   พะเนิกขอ้ขวงสมยั ฯ 

             (หนา้ 3-4) 
 

ส่วนท่ี 3 การพรรณนาความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของ                      

บรูพกษัตรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัรี 

  ……………………………  ……….…………………. 

   ๏ ใดดีทวียิ่งขึน้   คงดี 
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ใดพรอ่งมองวิถีหนี   เก่าแก ้

ลทัธิเลห่ป์ระเพณี   พะณิชยะนิต ิ-ธรรมฤา 

ผละเดน่เห็นคณุแท ้   ถ่องแจง้แหนงไฉน ฯ 

๏ มะหาดไทยต์รสัใหส้มหุ ะเทศา  ภิบาลทา่น 

ปกทั่วมณฑลฐา    นะกวา้ง 

เมืองแขวงแบง่เคหา   ผูใ้หญ่ คมุแฮ 

ต ารวจตรวจเตรียมมลา้ง   พิบตัิเ์กือ้นิกรสมาน ฯ 

๏ กะลาโหมทะหารหดัใช ้  เชีงยธุ ใหมพ่อ่ 

เรือบกศสัตรศ์ะราวธุ   ใหมพ่รอ้ม 

โรงเรียนยธุะนยัอดุ   หนนุหดั นายแฮ 

สงวนสงบสยามะภพลอ้ม   ละแวกปอ้งผองภยั ฯ 

๏ ไมตรีตอ่วิเทศะตัง้  ทตูา นทุตูเอย 

เมืองทา่นเมืองเรามา   อยูเ่อือ้ 

อะธิกรณผ์อ่นเจระจา   ทนัทว่ง ทีแฮ 

สมานมิตรส์าระกิจเกือ้   เกียรติท์ัง้ระวงัสิน ฯ 

๏ นคัะรนิทรก์รุงเทพแมน้  นิรมาน 

อาวาสเจดียส์ถาน   เถือกหลา้ 

ตกึคฤหาสนร์าชะการตระการ  เกรีกเกียรติ ์ถะเกีงเอย 

ยามค ่าก ่าไฟฟ้า    สวา่งแพรว้แนวถนน ฯ 

๏ รถยนตรร์ถมา้ลาก  รถราง 

ขวกัใขวใ่ครเ่ดีรทาง   เรียบรอ้ย 

เรือยนตรจ์กัรก์ละกลาง   น า้แลน่ ระเบง็แฮ 

ยงัเพรื่อเรือแจวคลอ้ย   จิตผูพ้งึประสงค ์ฯ 

๏ มงคละนิเวศนไ์ท ้  ทิพยเ์สถียร 

ปราสาทราชะมนเทียร   เทิ่งฟ้า 

วงัสวนดสุิตระเมียร   เสมือนดสุิต สวรรคฤ์า 
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วงัพระวงศจ์วนขา้   บาทบา้นตระหง่านหน ฯ 

๏ กลน่ทางหา้งรา้นตลาด  แลวิไล 

โรงเล่ือยโรงสีไฟ    ฝ่ังน า้ 

อูย่นตร ์จกัรก์ละไก   การชา่ง เฉลียวเนอ 

หอประดษิฐ์พิพิธะพสัดุก์  า้  กะตัง้ถั่งสถล ฯ 

๏ สากละพิทเยศสรา้ง  อเนกะสถาน เรียนพอ่ 

มะหาวิทยาลยัละลาน   เนตรจ์อ้ง 

ยงัโรงพยาบาล    หลายแหลง่ 

ทะนกุมะนษุยด์จุะพ่ีนอ้ง   รว่มมว้ยอวยปะถมัภ ์ฯ 

๏ ล าน า้ก าป่ันคา้   มาไกล 

สมอทอดจอดไสวใน   แหนง่หา้ง 

เรือรบช ่ารบระไว    เวียงราช เราเอย 

ชะลาวธุเตรียมรุธะลา้ง   อรลิว้นยวนสยอง ฯ 

   ๏ พะลงัของประเทศเกือ้  เกษตรพ์ะณิชย ์

ผะดงุหตัถะกรรมะกิจ   ทดน า้ 

รกัษาป่าไมค้ิด    ขดุแร ่ถลงุรา 

แบงกผ์อ่นสะหะกรณค์ า้   คะตนิอ้มออมสิน ฯ 

๏ คลงัแผน่ดินตัง้งบ  ประมาณ 

จา่ยเก็บภาษีสถาน   ทุน่ทอ้ 

วินิจฉยัพิภาษศาล   สถิตยกุ ตธิรรมทา่น 

วางกฎหมายมลายขอ้   ขม่กัน้สรรพก์ะลี ฯ 

๏ ไปรษณียโ์ทระเลขใช ้  เช่ือมสะกล ะกิจเพื่อน 

เรือเหาะสงเคราะหด์ล   ดว่นเกือ้ 

ชละมรรคปักทวารสถล   ะมารค์รถ ไฟแฮ 

ทรูะเทศรถัเยศเมือ้   ง่ายกลา้มาไป ฯ 
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๏ ฝืนไทใหเ้ฝา้ร  ่า   เรียนพิท ยาพ่อ 

ปะฐมะศกึษาประสิทธ์ิ   ทกุแควน้ 

หอสมดุแผ่นดนิสถิต   นิทศันะยั่ว ญาณเพ่ือน 

พิมพข์า่วขา่วรอ้งแปรน้   ประโยชนก์ูห้ตูา ฯ 

๏ สาธาระณะสขุตัง้  กรมผะดงุ กายเพ่ือน 

เรีงนิรามยัปรุง    โปรดหลา้ 

พทุธะศาสนอ์าจอ ารุง   ใจโสตถ์ิ เกษมแฮ 

หวงัทะนกุทกุไพรฟ่้า   เฟ่ืองเชือ้เฉลีมเชาว ์ฯ 

  ……………………..   ……………………… 

        (หนา้ 5-7) 

จากตัวอย่างส่วนประณามพจน์ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1  

การสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นส่วนท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้

ตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม เพื่อมุ่งสรรเสริญพระเกียรตคิณุพระมหากษัตริยก์่อนน าเขา้เนือ้เรื่อง 

การสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวในท่ีนี ้มิไดเ้ป็นการสรรเสริญ 

พระบารมีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ แต่เป็น  

การสรรเสริญพระบารมีอนัเกิดจากการเป็นพระราชาผูท้รงธรรม จึงส่งผลใหพ้ระองคท์รงเป็นท่ีรกั

ใครข่องประชาชนและเป็นท่ีช่ืนชมของนานาอารยะประเทศ 

ส่วนท่ี 2 การสรรเสริญพระบารมีบูรพกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์ักรี ทัง้ 6 พระองค ์เป็นส่วนท่ี 

ผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้ตามจารีตนิยมทางวรรณกรรมเช่นเดียวกัน แต่การสรรเสริญพระบารมี

ของบูรพกษัตริยใ์นท่ีนี ้มิไดมุ้่งสรรเสริญพระราชสถานะอนัสูงส่งของบูรพกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี

แต่อย่างใด แต่ผู้นิพนธ์ทรงสรรเสริญพระบารมีของบูรพกษัตริยผ์่านพระราชกรณียกิจ ในดา้น 

การปกครองและการพฒันาประเทศ เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติคณุของบูรพกษัตริยแ์ต่ละพระองค์ 

ท่ีทรงพฒันาสยามประเทศใหเ้จรญิรุง่เรืองมาจนถึงทกุวนันี ้
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สว่นท่ี 3 การพรรณนาความเจริญรุง่เรืองของบา้นเมือง อนัเกิดจากพระปรีชาสามารถของ

บูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  เป็นการพรรณนาความเจริญรุ่งเรืองอันเกิดจากพระบารมีของ 

บูรพกษัตริย์ทุกพระองคท่ี์ทรงท านุบ  ารุงและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง การพรรณนา  

ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองเช่นนี ้ เป็นหนึ่งในจารีตนิยมทางวรรณกรรมท่ีมุ่งสรรเสริญ 

พระบารมีขององคพ์ระมหากษัตริยผ์่านการพรรณนาบา้นเมืองท่ีเจริญรุง่เรือง ถือเป็นการแฝงนยั

การยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์อย่างแนบเนียน  ในวรรณกรรมเรื่องนี ้มุ่งพรรณนาความ

เจริญรุ่งเรืองของบา้นเมืองในทุก ๆ ดา้น เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงพระบารมีและพระปรีชาสามารถของ 

บรูพกษัตรยิท์กุพระองคใ์นการท านบุ  ารุงและพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิรุง่เรือง 

จะเห็นไดว้่า ส่วนประณามพจนคื์อส่วนท่ีผู้นิพนธ์ทรงคงแบบแผนการแต่งวรรณกรรม  

ร้อยกรองให้เป็นไปตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม โดยคงบทสรรเสริญพระเกียรติคุณ

พระมหากษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี และบทพรรณนาความเจริญรุง่เรืองของบา้นเมืองใหค้งอยู่ตาม

จารีตนิยมทางวรรณกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดลักษณะเฉพาะของส่วนน าเรื่องใน

วรรณกรรมรอ้ยกรอง และแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของบรูพกษัตรยิไ์ทยท่ีทรงท านบุ  ารุงและพฒันา

บา้นเมืองมาอยา่งยาวนาน รวมถึงเกริ่นน าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ก่อน

น าเขา้สูเ่นือ้หาท่ีเก่ียวกบัพระราชพิธีท่ีส  าคญัในการสถาปนาพระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ตอ่ไป  

สรุปไดว้า่ ส่วนน าเรื่องในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรี

วงศ ์ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรกส่วนน าหนงัสือ คือ ส่วนท่ีอยู่ตอนตน้เรื่อง             

ท่ีแสดงลักษณะของการเป็นต าราให้ความรู ้ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1 

ค  าอธิบายเรื่องโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์  ส่วนท่ี 2 

ค  าอธิบายเก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดในการเขียน สว่นท่ี 3 การบอกรายการสาระส าคญัของหนงัสือ และ

ส่วนท่ี 2 ส่วนประณามพจน์ ว่าดว้ยเรื่องการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว การสรรเสริญพระเกียรติบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และการพรรณนาความ

เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตามจารีตนิยมของวรรณกรรมรอ้ยกรองท่ีมุ่งสดุดีพระเกียรติคุณ

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ก่อนน าเข้าเนื ้อหาเก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก  

ของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัตอ่ไป  
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2. ส่วนด าเนินเร่ือง  

 ส่วนด าเนินเรื่อง คือ ส่วนท่ีแสดงรายละเอียดเนือ้หาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งเป็นส่วนส าคญัท่ีกล่าวถึงเนือ้หาเก่ียวกับแบบแผน

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนด าเนินเรื่องสามารถแบง่เนือ้หาออกไดเ้ป็น 

3 ส่วน คือ เนื ้อหาก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื ้อหาเก่ียวกับพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก และเนือ้หาหลงัการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 ส่วนท่ี 1 เนือ้หาก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วยเนือ้หาเก่ียวกับ

เหตุการณ์ก่อนการผลัดเป ล่ียนแผ่นดิน  เป็นการกล่าวถึ งเหตุการณ์การสวรรคต ของ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั การถือน า้พระพิพฒันส์ตัยา และการแต่งตัง้องคมนตรี

และอภิรฐัมนตรี เพ่ือรบัใชพ้ระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ เนือ้หาในส่วนนีย้ังไม่เขา้สู่รายละเอียด

เก่ียวกบัการจดัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแตอ่ย่างใด 

 ส่วนท่ี 2 เนือ้หาเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วยเนือ้หาเก่ียวกับแบบแผน

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว                     

อย่างเป็นระบบ โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีทัง้ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต ่              

ขัน้เตรียมพิธี พิธีเบือ้งตน้ พิธีบรมราชาภิเษก พิธีเบือ้งปลาย และการเลียบพระนคร การแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีเป็นระบบเช่นนี ้มุ่งใหร้ายละเอียดเก่ียวกับ

ขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี  สิ่ งของเครื่องใช้ท่ี ใช้ในการประกอบพระราชพิ ธี  และ                                   

มีการยอพระเกียรตพิระมหากษัตรยิผ์ูผ้า่นการประกอบพระราชพิธีรว่มดว้ยอยา่งแนบเนียน 

 ส่วนท่ี 3 เนือ้หาหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วยเนื ้อหาเก่ียวกับ

ราชธรรมส าหรบัพระมหากษัตริยผ์ูผ้่านการประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ี              

ไม่เก่ียวขอ้งกบัแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแตอ่ย่างใด เนือ้หาในส่วน

นีว้่าด้วยหลักธรรมท่ีพระราชาพึงปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถ ุ

จกัรวรรดวิตัร และเบญจพลงั 
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 จากการศึกษาเนื ้อหาท่ีเก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าอยู่หัว ทั้ง 3 ส่วน พบว่า เนือ้หาเหล่านีล้้วนมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานเขียน                              

ทัง้ 3 ประเภท ท่ีกล่าวแล้วในบทท่ี 3 กล่าวคือ เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของต ารา เนือ้หาท่ี

สมัพนัธก์บัการบนัทกึพระราชพิธี และเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการยกยอ่งพระมหากษัตริย ์  

 

 2.1 เนือ้หาที่สัมพันธกั์บลักษณะของต ารา 

 การกล่าวถึงเนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของต าราท่ีเป็นหนังสือท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการกล่าวถึงเนื ้อหาท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

จากการศกึษาโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์พบวา่ เนือ้หา

ท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรากฏในเนือ้หาส่วนท่ี 2 คือ เนือ้หาท่ีว่าดว้ย             

แบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี ซึ่งปรากฏเนื ้อหาท่ีให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธี                          

บรมราชาภิเษก 2 ลักษณะ คือ การให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง และ               

การใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม 

 2.1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพธีิบรมราชาภเิษกโดยตรง 

การให้ความ รู้เก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกโดยตรง เป็นการให้ 

ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีมุ่งใหร้ายเอียดเก่ียวกับเนือ้หาสาระของพระราชพิธี

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบ โดยมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ 

พระราชพิธีเป็นส าคัญ การให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นนี ้แบ่งออกเป็น           

2 ลกัษณะ คือ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจัดเตรียมสถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี และ  

การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี ปรากฏดงันี ้

 2.1.1.1 การให้ความรู้เกี่ยวการจัดเตรียมสถานทีท่ี่ใช้ในการ

ประกอบพระราชพธีิ 
    

การให้ความรู้เก่ียวกับการจัดเตรียมสถานท่ี ท่ี ใช้ในการประกอบ 

พระราชพิธี เป็นเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ในส่วนขัน้เตรียมพระราชพิธี เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัแต่ง

พระท่ีนั่ งองค์ส  าคัญต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิ ธี ไม่ว่าจะเป็นพระท่ีนั่ งอมรินทร 
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วินิจฉัยมไหสูรยพิมาน58 พระท่ีนั่งไพศาลทกัษิณ59 พระท่ีนั่งจกัรพรรดิพิมาน60 มณฑปพระกระยา

สนาน61 โรงพระราชพิธีพราหมณ์62 และพระอโุบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม63 ในวรรณกรรมเรื่อง

นี ้ปรากฏรายละเอียดการจัดแต่งพระท่ีนั่ งท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิธีทุกแห่ง แต่ในท่ีนี ้ 

จะกล่าวถึงการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัเตรียมมณฑปพระกระยาสนาน ท่ีใชใ้นการสรงมรูธาภิเษก 

ดงันี ้

๏ ภายชาลารกัแร ้  อทุยัสถาน 

ท่ีนั่งจกัระพรรดิพ์ิมาน   แมกตัง้ 

มณฑปพระกระยาสยาน   อะภิเษก สรงเอย 

ฐานยกบษุบกยัง้    หยง่เบือ้งบนระหง ฯ 

๏ มงคลเศวตะวสัตรห์ุม้  เห็นสะกาว เนตรน์อ 

ชอ่นาคชอ่ตัง้พราว   ชอ่ชอ้ย 

เฟ่ืองอบุะตะทองวาว   สวุรรณะรศั มีเอย 

ฟ่าผา่นศกุละกาญจนห์อ้ย  มาษละมา้ยจ าปา ฯ 

๏ จทุทิศาวิสตูรพื์น้  ขาวปราย ทองเอย 

ใขวก่นกทรงบณิฑล์าย   แยง่กา้น 

ถาดทองตั่งตงัวาย   วิชิตสถิต ภิเษกท่าน 

รองบาทใบจนัทรม์า้น   อะมิตรแพ ้ผยองชยั ฯ 

๏ ฐานไวเ้ครื่องตน้ถาด  สรงพกั ตราท่าน 

พระครอบมรุธาศกัดิ ์   สิทธ์ิกลา้ 

                                                           
58

 ทอ้งพระโรงส าคญัท่ีใชใ้นการเสดจ็ออกมหาสมาคมเน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

59
 สถานท่ีตั้งพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เพื่อใช้ในการรบัน ้าอภิเษก และสถานท่ีตั้งพระท่ีนั่ งภัทรบิฐ เพื่อรบัถวาย                 

เครือ่งราชกกธุภณัฑ ์เครือ่งราชปูโภค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

60
 สถานท่ีในการประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร 

61
 พระมณฑปท่ีใชใ้นการสรงมรูธาภิเษก ตัง้อยู่ชานชาลาพระท่ีนั่งจกัรพรรดิพิมาน 

62
 สถานท่ีในการประกอบพระราชพิธีพราหมณ ์อาทิ พระราชพิธีศาสตรป์ณุยาชบุโหมเพลิง 

63
 สถานท่ีในการจารกึพระสพุรรณบฏั จารกึดวงพระชะตา และแกะพระราชลญักร 
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เถีงฤกษเ์กรีกเกียรตจิกั   -รีภิเษก สนานเอย 

สมศลีุรอ่นฟ้า    จากฟ้ามาสิง ฯ 

  ……………………   …..………………. 

๏ ราชะวฏิัทรงเครื่องพืน้  ขาวผะสาน สวุรรณเอย 

บงัพระมณฑปสถาน   ทกุคู ้

เครื่องสงูเจ็ดชัน้กาญ   จะนะแมก โหมดเพ่ือน 

สีนากเงินทองกู ้    เกียรติก์ัน้ขวญัปะฎล ฯ 

๏ ตน้กลว้ยตน้ออ้ยจั่น  หมากมะ พรา้วพอ่ 

ประดบัเชีงฉตัรร์ะดะ   เดน่ครึน้ 

ส่ีทิศส่ีอรรธะ    จนัทรส่ี์ ชอ่งแฮ 

เชีญอทุกทนูบาทขึน้   ซบเกลา้เทาถวาย ฯ 

๏ ภายบรูพภ์ายเบือ้งอสั  ดงคผ์ะจง เจีดรา 

บษุบกกนกนอ้ยองค ์   ละดา้น 

เพ่ือไวพ้ระชยัะมง   คละพิฆ เนศวรแ์น 

มมุส่ีส่ีศาลสลา้ง    หละตัง้หวงัสะการ ฯ 

……………………   …..………………. 

          (หนา้ 49-50) 

   จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายการตัง้มณฑปพระกระยาสนานอย่าง

เป็นระบบ โดยเริ่มบรรยายตั้งแต่ชานชาลาหน้าพระท่ีนั่ งจักรพรรดิพิมาน ท่ีเป็นท่ีตั้งมณฑป 

พระกระยาสนานเพ่ือใชใ้นพิธีสรงมูรธาภิเษก ลกัษณะมณฑปพระกระยาสนาน เป็นพระมณฑป 

ยกพืน้สงู ยอดพระมณฑปพืน้ขาวมีนาคช่อหอ้ยชอ่ตัง้กระจงัปิดทอง มีอบุะจ าปาทองหอ้ยรอบ และ

ผูกพระสูตรขาวทองแผ่ลวดลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์รอบเสาทั้ง 4 ทิศ มีการตัง้ตั่งสรงพระกระยา

สนาน และมีการบรรยายส่วนฐานล่างของมณฑปพระกระยาสนาน อันประกอบไปด้วย  

การประดับด้วยราชวัติพืน้ขาวลายทอง การประดับเครื่องสูง 7 ชั้น พืน้โหมดสีทอง นาก เงิน  

ทั้ง 4 มุม ท่ีราชวัติผูกด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย จั่นหมาก จั่นมะพรา้ว ทั้ง 4 ทิศ มีการจัดทางขึน้
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ส าหรบัผูถ้วายน า้ทัง้ 4 ทิศ และตัง้บุษบกนอ้ยทัง้ 4 องค ์เพ่ือประดิษฐานพระพิฆเนศวรไวอ้งคล์ะ

ทิศ จ านวน 4 องค ์4 ทิศ 

   การบรรยายการจัดเตรียมมณฑปพระกระยาสนานเพ่ือใช้ในการ 

สรงมูรธาภิเษกเช่นนี ้ไม่เพียงแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัแต่งมณฑปพระกระยาสนานอย่างสวยงาม

เพียงเท่านั้น แต่ผู้นิพนธ์ทรงบรรยายการตกแต่งมณฑปพระกระยาสนานในส่วนต่าง ๆ อย่าง

ชัดเจน ทั้งการบรรยายมณฑปพระกระยาสนานในส่วนยอดของพระมณฑป และการบรรยาย

มณฑปพระกระยาสนานในส่วนฐานของพระมณฑป ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้

ความรูเ้ก่ียวกับองคป์ระกอบปลีกย่อยในการจดัแตง่มณฑปพระกระยาสนานอย่างชัดเจน เพ่ือให้

รายละเอียดเก่ียวกบัขา้วของเครื่องใชท่ี้ใชใ้นการตกแตง่พระมณฑป และบรรยายสถาปัตยกรรมท่ี

ปรากฏอย่างงดงาม เพ่ือใหผู้อ้่านเห็นภาพประกอบอย่างชดัเจน และสามารถน าองคค์วามรูท่ี้เป็น

ประโยชน์ไปใช้ในการตกแต่งมณฑปพระกระยาสนาน  เพ่ือใช้ในการประกอบพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษกในครัง้ตอ่ไปได ้

   การแสด ง เนื ้ อห า ท่ี ให้ ค วาม รู้ เ ก่ี ย วกั บ ก ารจัด เต รี ย ม มณ ฑป 

พระกระยาสนาน เพ่ือใช้ในการสรงมูรธาภิเษกเช่นนี ้ เป็นการยืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

วรรณกรรมเรื่องนี ้ได้ให้ความส าคัญในการแสดงเนื ้อหาท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิ ธี  

บรมราชาภิเษก เพ่ือเป็นเครื่องตอกย า้ใหเ้ห็นถึงการเป็นต าราพระราชพิธีท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยา่งสมบรูณแ์ละชดัเจน 

 2.1.1.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางส่ิงของต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการ

ประกอบพระราชพธีิ 
 

การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจดัวางสิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี 

เป็นเนือ้หาท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนขัน้เตรียมพระราชพิธี เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ 

ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธี ในวรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏส่วนการจดัเตรียมสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีใชใ้น                      

การประกอบพระราชพิธีอยา่งหลากหลาย แตใ่นท่ีนีจ้ะกล่าวถึงการบรรยายการตัง้พระแทน่มณฑล 



 89 
 
ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานเครื่องมงคลต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิธี แสดงรายละเอียด  

การแตง่พระแทน่มณฑล ดงันี ้

………………………….   …………………………… 

   ๏ ตามขนบอะภิเษกมือ้  มงคล ะกรรมทา่น 

เพ่ือพิพฒันส์วสัดีดล   แดไ่ท ้

ตัง้พระแทน่มณฑล   อทุยัะแถบ อดุรเอย 

วางโต๊ะสวุรรณะมยัไว ้   พระเจา้สรวงเจรีญ ฯ 

๏ เชีญบษุยะรตันใ์หญ่นอ้ย เนาประธาน 

ชยัะวฒันห์กรชัชะกาล   ก่องตัง้ 

เนาวะโลหะนิมมาน   มะหามะกฏุ ะรชัยแ์ล 

พานพระเรือนแกว้ทัง้   พระแกว้เชียงแสน ฯ 

๏ ไตรปิฎกแผนพะจกเรือ้ง ธรรมะรตัน ์เถลีงเอย 

ราชะกะกธุะภณัฑก์ษัตร ์   ศกัดิแ์กลว้ 

ขตัติยปูะโภคขตั    ตยิะราช ปิลนัธนแ์ฮ 

พิชยัะมงกฎุแกว้    กบัลุง้มะหากะฐิน ฯ 

๏ สรอ้ยพราหมะณินทรส์รอ้ยนพ ะรตัะนา 

สรอ้ยพระนพพระมะหา   ประวิชไท ้

ประจ ารชัยร์าชะศสัตรา   ประจ าแผน่ ดนิเอย 

แสงอษัฎาวธุไว ้    คั่นแกว้เกรีนเสา ฯ 

๏ เศวตระฉตัรเ์นาขา้งพระ กนัภิรมย ์

กะบี่ธุชครุฑะพา่หบ์รม   ธวชัแกลว้ 

ไอราพตะธงสม    ออกศกึ สนามแฮ 

ขนัหยกเชีงแกว้แพรว้   เพรีดพรอ้มเทียนสิหิงค ์ฯ 

   ๏ ครอบพระกริ่งพระเตา้  มะหาศงัข ์

เหมปักแวน่เฉวียนวงั   เว่ียไว ้
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เทียนเงินและทองประนงั   เชีงมาษ มะเลืองเอย 

สองคูช่ศูกัดิไ์ท ้    เทีดเกือ้สะการถวาย ฯ 

๏ แทน่ลารายเครื่องลอ้ม  มณฑล 

เทียนมะหามงคล   คูต่ัง้ 

เทียนสวุรรณหิรญัปะดล   พานพุม่ ผะกาเอย 

เทพะเทีดลญัฉะกรทัง้   ดาพไทช้ะไมเชีญ ฯ 

๏ เกรีนทองรองพระเตา้  พทุธะมนตร ์

ลว้นกนกะรชัะดางคถ์ะกล  ก่องตัง้ 

สองภาคแทน่มณฑล   ถะเกีงเกียรติ ์ตระการเอย 

สง่สง่าสาระสิ่งสลัง้   ดลิกเพีย้งพิศวง ฯ 

………………………….   …………………………… 

      (หนา้ 42-43) 
 

จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการจดัวางสิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบ

พระราชพิธีบนพระแท่นมณฑลอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ การจัดวางพระพุทธรูปส าคัญท่ีเป็นองค์

ประธานในพระราชพิธี อาทิ พระบุษยรตัน์องคใ์หญ่ พระบุษยรตัน์องคน์้อย 64 พระชัยวัฒน์65  

ทัง้ 6 รชักาล พระชัยเนาวโลหะ  รชักาลท่ี 566 พระแก้วเชียงแสน67 และพระไตรปิฎก จากนั้นจึง 

ตั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค อันได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระชฎามหากฐิน  

พระสังวาลพราหมณ์ธุร  า พระสังวาลนพรตันราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ พระมหาประวิช  
                                                           
64 พระพทุธบษุยรตัน มีพระนามเต็มวา่ พระพทุธบษุยรตันจกัรพรรดิพิมลมณีมยั สนันิษฐานวา่คือ พระแกว้ขาว 
65 พระชัยวฒัน์ คือ พระพุทธรูปประจ าองคพ์ระมหากษัตริย์ เป็นพระพุทธรูปส าคญัท่ีพระมหากษัตริย์โปรดให้สรา้งเมื่อมี 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี พระพทุธรูปดงักลา่วมีขนาดย่อม นั่งขดัสมาธิเพชร (นั่งอย่างขดัสมาธิ 
แตใ่หฝ่้าเทา้ทัง้สองขึน้ขา้งบน) พระหตัถซ์า้ยถือพดัยศแทนการวางพระหตัถบ์นพระเพลา (ตกั) พระหตัถข์วาทอดบนพระเพลา
เกือบจรดพืน้ มีฉตัร 5 ชัน้ กั้นถวาย การสรา้งพระชัยวฒันเ์พื่อความเป็นสิริมงคลในการครองสิริราชสมบติั และเพื่อการชนะ
อปุสรรค ภยนัตราย และมีชยัเหนืออรริาชศตัรูทัง้ปวง (ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช , 2564) 
66

 พระชัยท่ีโปรดให้สรา้งขึน้ในสมัย รชักาลท่ี 5 เป็นทองทั้งองค ์องคม์ีขนาดเล็ก  ไม่มีฉัตร 5 ชั้น กางกั้นเหนือองคเ์หมือน                   

พระชยัวฒันป์ระจ ารชักาล (ส านกับรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช , 2564) 
67 พระพทุธรูปแกว้ผลกึใส เป็นพระแกว้ประจ ารชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
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ตัง้พระแสงต่าง ๆ อาทิ พระแสงประจ ารชักาล พระแสงประจ าแผ่นดิน และพระแสงอัษฎาวุธ 

องคต์่าง ๆ รวมถึงตัง้พระเศวตฉัตร และราชธวชัต่าง ๆ อาทิ ธงชยัราชกระบี่ธุช ธงพระครุฑพ่าห ์  

ตั้งเครื่องสรงมูรธาภิเษก อาทิ พระขันหยก พระครอบก่ิง พระเต้าพระพุทธมนต์ต่าง ๆ และ 

พระมหาสงัข ์รวมถึงตัง้เครื่องนมสัการ เหมปักแว่นเทียน เทียนเงิน เทียนทอง เทียนพระมหามงคล 

1 คู ่และพานพุม่ดอกไม ้ 

   การบรรยายการจดัพระแท่นมณฑลเช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นมณฑลพิธีในการ

ประดิษฐานเครื่องมงคลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธีอย่างหลากหลาย อาทิ พระพุทธ

ปฏิมา เครื่องราชกกธุภณัฑ ์เครื่องราชปูโภค เครื่องสรงมูรธาภิเษก ฯลฯ ลกัษณะดงักล่าวแสดงให้

เห็นถึงภาพรวมหรือองคป์ระกอบในการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีพระแท่นมณฑลพิธีอย่างเป็นระบบ 

ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ และสามารถน าไปจดัพระแท่นมณฑลไดจ้ริง ทั้งการบรรยายการจัด 

พระแท่นมณฑลเช่นนี ้ยังแสดงใหเ้ห็นความส าคญัในการบวงสรวงหรือบูชาสิ่งของต่าง ๆ ก่อน

น าไปใชป้ระกอบพระราชพิธี เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความศกัดิ์สิทธ์ิและสูงส่งของสิ่งของท่ีใชใ้นการ

ประกอบพระราชพิธี เพ่ือสง่เสรมิใหพ้ระราชพิธีเกิดความศกัดิส์ิทธ์ิ เครง่ขรมึ และย่ิงใหญ่อีกดว้ย 

   การแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัวางสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการ

ประกอบพระราชพิธี ในพระแท่นมณฑลเช่นนี ้เป็นการยืนยนัใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าวรรณกรรมเรื่อง

นี ้ได้ให้ความส าคัญในการแสดงเนื ้อหาท่ีมุ่งให้ความรูท่ี้เป็นแบบแผนเก่ียวกับการประกอบ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือเป็นเครื่องตอกย า้ใหเ้ห็นถึงการเป็นต าราพระราชพิธีท่ีมุ่งใหค้วามรู้

เก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 

  จะเห็นไดว้า่ การแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีใชใ้นการ

ประกอบพระราชพิธี และการแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกับการจดัเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ท่ีใชใ้น                         

การประกอบพระราชพิธี เป็นการแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ                 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นระบบ ซึ่งเนือ้หาดงักล่าวเป็นเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธโ์ดยตรง

กบัการเป็นต าราใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยา่งชดัเจน  
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 2.1.2 การให้ความรู้เพิม่เติมเพือ่อธิบายตัวบทวรรณกรรม 

  การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม เป็นการใหค้วามรูอี้กประเภท

หนึ่งท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นระบบและ

ชัดเจน แต่การให้ความรูใ้นลักษณะนีเ้ป็นการเสริมข้อมูลเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

ท่ีผูน้ิพนธไ์มส่ามารถอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนในตวับทวรรณกรรม จึงน ามาอธิบายเพิ่มเตมิในรูปแบบ

เชิงอรรถหรือภาคผนวกทา้ยเล่ม เพ่ือใหค้วามรูเ้พิ่มเติม การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตวับท

วรรณกรรมปรากฏ 2 ลักษณะ คือ การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ และการใหค้วามรู้

เพิ่มเตมิในรูปแบบภาคผนวก  

 2.1.2.1 การให้ความรู้เพิม่เตมิในรูปแบบเชิงอรรถ 

การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ หรือ การลงเชิงอรรถ คือ การให้

รายละเอียดเนือ้หาเพิ่มเติมหรือการอา้งอิง ซึ่งกระท าในรูปแบบขอ้ความท่ีแยกไวท้้ายหนา้ หรือ  

อาจรวมไว้ท้ายบท หรือท้ายเล่มก็ได้ (ปรีชา ช้างขวัญยืน , 2550 : 102)  เพ่ือเสริมความรูใ้น 

การอธิบายข้อความในตัวบทให้เกิดความกระจ่างชัดยิ่ งขึ ้น  ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจักรีวงศ์ แสดงรายละเอียดการลงเชิงอรรถเนือ้หาทา้ยหนา้ 

ดว้ยวิธีการอธิบายเนือ้หาเพิ่มเติม โดยแยกเนือ้หาออกมาอธิบายเพิ่มเติมทา้ยหนา้ และมีหมายเลข

ก ากับสิ่งท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏในการอธิบายขั้นตอนการจารึก  

พระสพุรรณบฏั การจารกึดวงพระชะตา  และการแกะพระราชลญัจกร ดงันี ้

………………………   ………………………. 

๏ พระยาอาลกัษณน์ัน้  มหานาม  ะราชเอย 

จารกึพระนามสยาม   อยูเ่กลา้๑ 

พระญาณวิจิตรย์าม   ะบณัฑิต 

จารกึพระชะตาเจา้   พิภพ๒  ดว้ยแดปะถมัภ ์ฯ 

๏ เสวกจ ารสัเชือ้   ศลิปะธร  รองรา 

แกะพระราชะลญัฉะกร   ผา่นเกลา้ 



 93 
 

ประจ ารชัยส์่อสวสัดพิร   ผะดงุชาติ ์ เฉลีมเอย 

สามทา่นสามโต๊ะเฝา้   ใฝ่แลว้ฉลองคณุ ฯ 

๏ สมบรุณจ์านบฏัพรอ้ม  พราหมณ๓์เฉลีม   รดเอย 

ศงัขทุกโหร๔ถวายเจีม   บฏัเจา้ 

มว้นนามนั่นพราหมณ๕์ผะเดีม  โหร๖พระ  ชะตาท่าน 

 หอ่รตัตะโกไสยพ์ะเนา้   รดัเสน้เบญ็จะพรรณ ฯ 

 ………………………   ………………………. 

 ………………………   ………………………. 
 

๑  แผน่ทองค าเนือ้ 8 กวา้ง 15.24 ซม. ยาว 40.64 ซม. น า้หนกั 46 กรมั 

๒  แผน่ทองค าเนือ้ 8 กวา้ง 15.24 ซม. ยาว 30.48 ซม. น า้หนกั 36.8 กรมั 

๓  พระราชครูวามเทพมนุี และพระสทิธิชยับดี 

๔  พระยาโหราธิบดี และพระญาณเวท 

๕  พระราชครูวามเทพมนุี 

๖  พระยาโหราธิบดี      

       (หนา้ 38) 
  

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการใหร้ายละเอียดการลงเชิงอรรถเนือ้หาทา้ยหนา้ 

ซึ่งเป็นการใหร้ายละเอียดเนือ้หาในตวับทเพิ่มเติมเก่ียวกับแผ่นทองจารกึพระนาม และแผ่นทอง

จารึกดวงพระชะตา รวมถึงให้รายละเอียดเพิ่ ม เติม เก่ียวกับการอ้างอิงรายนามบุคคล  

ผู้เฉลิมพระสุพรรณบัฏ ผู้บรรจุพระสุพรรณบัฏ และผู้บรรจุดวงพระชาตะลงในพระกรัณฑ ์

รายละเอียดดงักล่าวท่ีผูน้ิพนธ์ทรงอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่ส  าคัญ จะลง

รายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงอรรถหรือไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได ้แตก่ารลงรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอ้มูลในเชิงอรรถเช่นนี ้บ่งบอกใหเ้ห็นถึงการพยายามเก็บรายเอียดส่วนการจารกึพระสพุรรณบฏั 

การจารึกดวงพระชะตา และการแกะพระราชลญัจกร ใหค้รบถว้นมากท่ีสุด เพ่ือเก็บรายละเอียด 

ทุกส่วนเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ  

สรา้งต าราพระราชพิธีเลม่นีใ้หเ้กิดความสมบรูณ ์ 
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 2.1.2.2 การให้ความรู้เพิม่เตมิในรูปแบบภาคผนวก 

ภาคผนวก คือ ขอ้ความท่ีเป็นความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หา ท าหนา้ท่ีขยาย

ความรูใ้นเนือ้หาท่ีมีความยาวเกินกว่าจะน าไปลงในเชิงอรรถ68ได ้ จึงตอ้งแยกไวท้า้ยเลม่ของต ารา 

ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์แสดงการให้ความรู้

เพิ่มเติมในรูปแบบภาคผนวกเพ่ือเสริมความรูใ้นตวับทใหก้ระจ่างชัดขึน้ โดยแบ่งการให้ความรู้

เพิ่มเติมในรูปแบบภาคผนวกออกเป็น 3 ประเภท คือ การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบขยายความใน

เนือ้หาการอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเพิ่มเติมความในเนือ้หา และการอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเสริม 

ความเนือ้หาในรูปแบบโคลง  

1) การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบขยายความในเนือ้หา 

การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบขยายความในเนือ้หา คือ การขยายความเนือ้หาเพ่ือ เสริม

เนือ้หาท่ีมีอยู่แล้วในตัวบทให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ มักปรากฏในส่วนของการขยายความช่ือเต็ม         

ยศเตม็ของบคุคล ซึ่งไมส่ามารถอธิบายไดอ้ยา่งครบถว้นในตวับท ปรากฏดงันี ้

พระบรมวงศานวุงศฝ่์ายหนา้ 

รา่ย 

 

๏ พระบรมะวงศานวุงศ ์  ขตัติยะราชะพงศฝ่์ายหนา้ 

โดยบรมะราชานญุาต   รว่มราชะมะหาสะมาคม 

สมเดจ็บรมะวงศเ์อก   เฉกปิยะราชะฉายา 

เจา้ฟ้าภาณรุงัษี ฯ   จอมโยธีกรมพระยา (1) 

ภาณพุนัธุวงศว์รเดช   เจษฎะจกัรีศรีประยรู 

สมเดจ็ทลูกระหม่อมฟ้า   พ่ียาจอมพลสยาม 

นามกรมะหลวงนครสวรรค ์  วรพินิตมะหนัตะเดชะวา (2) 

ทลูกระหมอ่มฟ้าพิชาอดลุย ์  กรมะขนุสงขลานครนิทร ์ (3) 

เจา้ฟ้าป่ินกรมพระ   นรศิรานวุดัิวงศ ์  (4) 
                                                           
68 เชิงอรรถ คือ การอา้งอิงหรอืการอธิบายเพิ่มเติม ท่ีจะลงรายละเอียดไวท้า้ยหนา้ 
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องคเ์จา้ฟ้าอปุราช   ธรรมะราชสมารถ์กรมะขนุ 

สนุทระลพบรุีราเมศวร ์   พระเจา้เชฐะบรมะวงศ ์ (5) 

องคก์รมะหม่ืนราชศกัดิฯ์   กรมะหม่ืนนกัพินิตธรรม ์ (6) 

นามวิวิธวรรณปรีชา   ตา่งกรมมะหาอิสสรยิะ (7) 

ส่ีกรมะพระวงศม์ะหิป   นราธิปประพนัธพ์งศ ์ (8) 

………………………   ……………………… 
 

   (หนา้ 70) 

 

 

 จากตัวบทข้างต้น เป็นการบรรยายรายพระนามพระบรมวงศานุวงศานุวงศท่ี์เข้าร่วม 

เจริญพระพทุธมนตใ์นการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

ซึ่งปรากฏรายนามพระบรมวงศานุวงศ ์จ  านวน 8 พระองค ์คือ สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศา 

ภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรงัษีสว่างวงศ ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศว์รเดช   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ  

เจา้ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ ์กรมพระนครสวรรคว์รพินิต  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม                      

พระบรมราชชนก  สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์  สมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ายคุลทิฆมัพร กรมหลวงลพบรุีราเมศวร ์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนราชศกัดิ์

สโมสร  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา และพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์ การกล่าวถึงพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง 8 พระองค ์ในตัวบทข้างต้น  

เป็นการกล่าวถึงพระนามโดยสงัเขป ไม่ปรากฏพระนามเต็ม และไม่ปรากฏพระยศเต็ม เน่ืองจาก

ข้อจ ากัดของทางฉันลักษณ์  จึงท าให้ผู้นิพนธ์ไม่สามารถบรรยายรายพระนามเต็ม และ                          

แสดงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับพระยศไดอ้ย่างครบถ้วน รายละเอียดส่วนนี ้ผู้นิพนธ์ทรงน าไป

ขยายความเพิ่มเติมในภาคผนวก เพ่ือเสริมขอ้มลูในตวับทใหเ้กิดความชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งปรากฏใน

ภาคผนวกรายพระนามพระบรมวงศานวุงศฝ่์ายหนา้ ดงันี ้

ฝ่ายหนา้ 

                พระบรมราชวงศ ์

 

๑. สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้ ภาณรุงัษีสวา่งวงศ ์กรมพระยา ภาณพุนัธุ 

วงศว์รเดช 
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๒.   สมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟา้ บรพิตัรส์ขุมุพนัธุ ์กรมหลวงนครสวรรคว์รพินิต 

๓.   สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า มหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร ์  

       ปเรยีญ ชัน้ เอม, ดี, มหาวิทยาลยัโฮวารด์ 

๔.   สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้ กรมพระนรศิรานวุดัิวงศ  ์

๕.   สมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟ้า ยุคลทิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร ์(พระองค์

เจา้) ปเรยีญ ชัน้ เอม, เอ, มหาวิทยาลยัเคมบรชิ 

๖.   พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหมื่น ราชศกัดิสโมสร (พระองคเ์จา้ กมลาศนเลอสรรค)์ 

๗.   พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหมื่น วิวิธวรรณปรชีา 

        (ภาคผนวก เลม่ตน้ หนา้ 30) 
 

จากภาคผนวกรายพระนามพระบรมวงศานวุงศฝ่์ายหนา้ขา้งตน้ เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีขยาย

ความเนือ้หาท่ีปรากฏในตัวบทให้ชัดเจนยิ่งขึ ้น ซึ่งภาคผนวกเหล่านีไ้ม่ปรากฏในวรรณกรรม       

รอ้ยกรองทั่วไป แตป่รากฏในวรรณกรรมต าราพระราชพิธีเรื่องนี ้เพ่ือย า้เตือนใหเ้ห็นถึงลกัษณะของ

ความเป็นต าราพระราชพิธีอยา่งชดัเจน และแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบรูณใ์นการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยา่งลงตวั 

2) การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเพิม่เตมิความในเนือ้หา 

การอรรถาธิบายเนื ้อหาแบบเพิ่ มเติมความในเนื ้อหา คือ การขยายความเนื ้อหา                           

เพ่ือเพิ่มเติมสิ่งท่ียงัไม่ไดแ้สดงรายละเอียดในตวับท มกัปรากฏในส่วนของการขยายความคาถา              

บทสวด บทถวายสิ่งของ หรือค าถวายพระพร ซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้ในตัวบท 

ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

๏ อษัฎาจารยศ์ษิยไ์ท ้  สไุนละ กณัฐ์เอย 

มนตรอ์ะนษุฎภุะศวิะ   เสกซัน้ 

ราชมนีุอะนษุฎภุะ   วิษณ ุมนตรแ์ฮ 

เฉลีมเดชดงัศเิวศครัน้   จบครัง้ศงัขป์ระลือ ฯ 

            (หนา้ 116) 
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 จากตัวบทข้างต้น เป็นการกล่าวถึงการถวายมนตพ์ิเศษในการเปล่ียนสถานะบุคคล

ธรรมดาให้เป็นสมมติเทพ โดยการเสกอะนุษฏภะศิวะมนต ์และอะนุษฏภะวิษณุมนต ์ถวาย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เพ่ือเปล่ียนสถานะเป็นสมมติราชาอย่างสมบรูณ ์ในตวับท

ขา้งตน้กล่าวว่า มีการถวายศิวะมนตแ์ละวิษณุมนตโ์ดยพระราชครูพราหมณท์ัง้ 2 ท่าน แตไ่ม่ไดล้ง

รายละเอียดเนือ้หาของมนตท่ี์ตอ้งกล่าวในตวับท เน่ืองจากขอ้จ ากัดของทางฉันลกัษณจ์ึงท าใหไ้ม่

สามารถบรรยายค ากล่าวได้หมด รายละเอียดส่วนนี ้ผู้นิพนธ์ทรงน าไปบรรยายเพิ่มเติมใน

ภาคผนวก เพ่ือเสริมข้อมูลในตัวบท ท่ียังไม่ได้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึน้  ซึ่งปรากฏใน

ภาคผนวกบณุยเวท สรรเสรญิพระศวิะเป็นเจา้ ดงันี ้ 
 

บุณยเวท สรรเสรีญพระศิวะเป็นเจ้า เร่ิมมหามงคลราชสูยาภเิษก 

เล่มตน้ หน้า ๑๑๑ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัประทบัณพระท่ีนั่งภทัรบิฐเป็นปกติ พระราชครูวาม

เทพมนุี จึ่งรา่ยพระเวทสดดุีพระศวิะเจา้ เบิกพระมหรุดิมงคลพิธีราชสยูาภิเษกะกรรม เป็นภาสา

สนัสกฤต แบง่เป็น ๓ ลา พราหมณเ์ป่าศงัข ์เมื่อโอมจบทัง้ ๓ ลา 

บุณยเวท บรรลือเสียง สรรเสรีญพระเกียรติคุณพระอิศวรเป็นเจ้า 

อรรถ ศิวสฺตุต ิ

(๑) ๏ มกฺุตินิโพธ มโหทนฺต อมฤตมย ราชวฤตฺตางฺก ปวิตฺรปตู ฯ 

(๒) ๏ ทวิทฺร ฤคฺพิมฺพก อตฺุตร วรปรฺูณ คตาคต ทิงฺนาถ ปตูยม (ภาวยามิ) ฯ 

(๓) ๏ หตยม นรวินย ฤตคุณ ทิงฺนาถ ปตูมย (ภาวยามิ) ฯ 

(๔) ๏ มหายม นฏมทน อมฤตมย ราชวฤตฺตางฺก ปวิตฺรปตู ฯ 

          ………………….. 

(ภาคผนวก เลม่ตน้ หนา้ 60-62) 

 

จากภาคผนวกบุณยเวท สรรเสริญพระศิวะเป็นเจา้ขา้งตน้ เป็นเนือ้หาส่วนภาคผนวกท่ี 

ท าหน้าท่ีขยายความตัวบทเก่ียวกับมนตส์รรเสริญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น  
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สมมติเทพ ซึ่งการใหร้ายละเอียดในส่วนภาคผนวกนี ้เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการเสริมความรูใ้น  

ตวับทใหมี้ความกระจ่างชดัยิ่งขึน้ เพ่ือท าใหผู้อ้่านเขา้ใจเนือ้หาในตวับทไดอ้ย่างถ่องแท ้ทั้งยงัเป็น 

การเสริมความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และท าใหต้  าราพระราชพิธีเกิดความสมบรูณ์

มากยิ่งขึน้อีกดว้ย 

3) การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเสรมิความเนือ้หาในรูปแบบโคลง 

การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเสริมความเนือ้หาในรูปแบบโคลง คือ การให้รายละเอียด

เนือ้หาเป็นกรณีพิเศษ โดยผูน้ิพนธ์ทรงน าเนือ้หาท่ีตอ้งการให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาน าเสนอ  

ในรูปแบบโคลงทา้ยเรื่อง ท่ีช่ือว่า ถอ้ยแถมพระบรมราชาภิเษก แถมทา้ยพระบรมราชาภิเษก และ  

ถอ้ยทา้ย เพ่ือแสดงเนือ้หาส่วนเสริมพิเศษท่ีผูน้ิพนธ์ทรงตอ้งการเสริมความรูใ้หแ้ก่ผูอ้่าน เนือ้หา

ส่วนเสริมพิเศษนีไ้ม่ไดท้  าหน้าท่ีขยายรายละเอียดเนือ้หาในตัวบทแต่อย่างใด แต่เป็นเนือ้หาท่ี 

ผู้นิพนธ์ท รงต้องการอรรถาธิบายเพิ่ ม เติม เพ่ื อ เสริม เกร็ดความ รู้เก่ียวกับพ ระราชพิ ธี  

บรมราชาภิเษกแก่ผูอ้า่น ซึ่งปรากฏเกรด็ความรูใ้นแถมทา้ยพระบรมราชาภิเษก ดงันี  ้

 

แถมท้ายพระบรมราชาภเิษก ราชบัณฑติถวายน า้อภเิษกทีพ่ระแท่นอัฐทศิ 

(คัดจากหนังสืออังกฤษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รจิตขึน้ เพิม่ข้อราชประเพณีและ 

บอกนามเทพะดาอัฐะมหาทศิะวิทศิาภบิาลชัดเจน จึ่งไม่อยากให้ล่วงไปเสียเปล่า) 

 

 

๏ ภายบูรพบ์ณัฑิตนอ้ม  ภิเษกสะลิล  เฉลีมทา่น 

ผสมสทุกมณฑลประจิน   เจีดเผา้ 

พา่งท้าวธตะรฐะภิญ   ญวาภิสิต  สพุรเอย 

พรอ้มพะสกยกทนูเกลา้   กระหมอ่มตัง้หวงัถวาย ฯ 

๏ ภายอาคเนยน์ั่นน า้  จนัทระบรู  บวงเอย 

ภูตพินิตอะนทุิศะพนู   ภกัติน์อ้ม 

พทุธะมนตรท์ิพะชละทนู   อเุทศกษัตร ์ ภิเษกทา่น 

สะหะเทห่ช์าวชะเลพรอ้ม   จิตดว้ยอวยถวาย ฯ 
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๏ ภายทักษิณสทุกเบือ้ง  ศรีธรรม  ะราชเอย 

กบัปัตตานีน า    นอบไท ้

พา่งพรุิฬหะราชปะถมัภ ์   มะหาทิศ ถนองท่าน 

สะหะภกัดิช์าวปักษใ์ต ้   ตลอดดา้วเทาถวาย ฯ 

๏ ภายหระดนีัน้อทุก  ทิพยะมนต  -ราเอย 

ภเุก็ตกบัชมุพรคน   ตก,ใต ้

พา่งเสพนเ์ทพะดาหน   อะนทุิศ  ถนองทา่น 

รว่มสมคัรร์าษฎรร์กัไท ้   เทีดชอ้นชะเยนทรถ์วาย ฯ 

   ๏ ภายปัศจิมะทิศะน า้  นครชยั  ศรีเอย 

กบัท่ีราชบรุีไผท    เทีดเกลา้ 

พา่งพรูิปักษเ์ทพะไทย ์   ทวยพะสก  สมานฤา 

อวยสวสัดิโ์สมะนสัพะเนา้  นเรศะนอ้มพรถวาย ฯ 

๏ ภายพายัพะทิศะน า้  พายพั  ะรฐัแล 

มะหาราษฎร,์พิษณโุลกถบั  ถดัแควน้ 

นะครสวรรคม์ิ่งขวญัรบั   ขวญักษัตร ์ ภิเษกทา่น 

นาคะฤทธิ์อะนทุิศะแมน้     มะนษุยะนอ้มพรถวาย ฯ 

๏ ภายอุดรบณัฑิตน า้  มนตรอ์ดุร สรวงทา่น 

พา่งประกาศกุเวระราชะพร  พว่นนอ้ม 

สะมะนสันะระรฐันิกร   เกษตรอ์ยธุ  ยาฤา 

จงรกัภกัดีพรอ้ม    สะพรั่งกม้สะการถวาย ฯ 

๏ ภายอิศานปานยักษท้ั์ง มะลาวเขบ็จ  บวงฤๅ 

น า้อบุละรอ้ยเอ็จ    เอีบเคลา้ 

นะคระราชะสิมาเคล็ด   ขลงัเสก  ผสมแฮ 

บณัฑิตอญัชะลิตเกลา้   ภิสิตไทช้ยัะสรวง  สนองเอย ฯ                         

กกกกกก       (หนา้ 312-313) 
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 จากตวับทขา้งตน้เป็นการเสริมเกร็ดความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในโคลง

ทา้ยเรื่อง ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความรูเ้ก่ียวกับนามเทพยดาทั้ง 8 ทิศ ท่ีคุม้ครอง 

พระท่ีนั่งอัฐทิศ รายละเอียดส่วนเสริมพิเศษนี ้ผู้นิพนธท์รงคัดลอกมาจากหนังสือภาษาอังกฤษ  

ซึ่งใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิเก่ียวกบัเทพยดาผูด้แูลพระท่ีนั่งอฐัทิศในแตล่ะทิศ ดงันี ้

1. เทพยดาประจ าทิศตะวนัออก คือ ทา้วธตรฐ  

2. เทพยดาประจ าทิศตะวนัออกเฉียงใต ้คือ ภตูผีตา่งๆ  

3. เทพยดาประจ าทิศใต ้คือ ทา้ววิรุฬหก  

4. เทพยดาประจ าทิศตะวนัตกเฉียงใต ้คือ เสพน ์ 

5. เทพยดาประจ าทิศตะวนัตก คือ ทา้ววิรูปักษ ์ 

6. เทพยดาประจ าทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ คือ พญานาค  

7. เทพยดาประจ าทิศเหนือ คือ ทา้วกเุวร  

8. เทพยดาประจ าทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ยกัษ ์ 

การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับรายนามเทพยดาประจ าทิศต่าง ๆ เพ่ือเสริมเกร็ดความรู้

เก่ียวกับพระราชพิธีท่ีนอกเหนือจากรายละเอียดในตัวบทเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงการเป็นต ารา 

พระราชพิธีท่ีเก็บรายละเอียดทุกส่วนไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์เพ่ือท าใหผู้อ้่านเขา้ใจรายละเอียด

ปลีกย่อยเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดล้ึกซึง้มากยิ่งขึน้ และท าใหก้ารใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกิดความครบถว้นสมบรูณเ์พิ่มขึน้ 

การแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ และการแสดงเนือ้หาท่ีใหค้วามรู้

เพิ่มเติมในรูปแบบภาคผนวก ไม่ว่าจะเป็นการอรรถาธิบายเนือ้หาแบบขยายความในเนือ้หา                         

การอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเพิ่มเติมความในเนื ้อหา และการอรรถาธิบายเนือ้หาแบบเสริมความ

เนื ้อหาในรูปแบบโคลง เป็นการแสดงเนื ้อหาท่ีมุ่งให้ความรู้เพิ่ ม เติม เก่ียวกับพระราชพิ ธี                                    

บรมราชาภิเษก เพ่ืออธิบายตวับทใหเ้กิดความกระจ่างชดัยิ่งขึน้ การอธิบายเนือ้หาดงักล่าวเป็น  

การแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นต าราท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างชดัเจน  
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 2.2 เนือ้หาที่สัมพันธกั์บการบันทกึพระราชพธีิ  

จากการกล่าวถึงการบนัทึกพระราชพิธี ในบทท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นว่า การบนัทึกพระราชพิธี

เป็นการบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจ้าอยู่หัว โดยไม่มุ่งเน้นแบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธีแต่อย่างใด การบันทึก 

พระราชพิธีในท่ีนี ้เป็นการมุง่บนัทกึอารมณค์วามรูส้กึ บนัทกึเหตกุารณผ์สมจินตนาการ และบนัทึก

ประสบการณ์ตรงของผูน้ิพนธท่ี์ไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ดงันัน้ เนือ้หาท่ีสมัพันธ์กับ  

การบันทึกพระราชพิธี จึงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การบันทึกอารมณ์ความรูส้ึก การบนัทึก

เหตกุารณผ์สมจินตนาการ และการบนัทกึประสบการณต์รงของผูน้ิพนธ ์

 2.2.1 การบันทกึอารมณค์วามรู้สึก 

การบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก คือ การแสดงเนือ้หาท่ีไม่เก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอน  

การประกอบพระราชพิธี แตเ่ป็นการแสดงรายละเอียดเนือ้หาท่ีมุง่บนัทกึอารมณค์วามรูส้กึของผูค้น

ในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นอารมณส์ุข หรือ อารมณโ์ศก เพ่ือเก็บเก่ียวรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่ส  าคญั

ในพระราชพิธี เนือ้หาท่ีบนัทึกอารมณ์ความรูส้ึก ปรากฏในบทพรรณนาความโศกจากเหตกุารณ์

การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

   ๏ เสียดายกรุงรุง่เรือง  เสียดายเมืองครกึครืน้ 

พะเอีญเหตอุาเภทฟ้ืน   โศกใหไ้ทศลัย ์แสนแล  ฯ 

๏ โดยจอมธรรมม์ิกะนาถ  การุญญะราชมะกฏุเกลา้ 

ทรงประชวรรวนเรา้   นิราศฟ้าอาสนั สมยัฮือ  ฯ 

๏ พรรคแ์พทยฝ์รั่งทัง้ไท  สดุแกไ้ขพระฟ้ืน 

โอสถศลัะกรรมพืน้   พา่ยรา้ยเหลือโย อกเอย  ฯ 

   ๏ พระโลหิตพิษฟอน  ในพระอทุรทุม่ให ้

ระรกิเรง่หฤทยัไท ้   ถ่ีสะทอ้นจรสวรรค ์แลว้โฮ ฯ 

…………………………..  …………………………….. 

       (หนา้ 8) 
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  จากตวับทขา้งตน้ เป็นการแสดงอารมณ์และความรูส้ึกร่วมของคนในสังคมทั้ง

ประเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงความโศกเศรา้เสียใจในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว จากอาการประชวรพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร ซึ่งน าความโศกเศรา้เสียใจมาสู่

ประชาชนและประเทศชาตเิป็นอยา่งมาก “โศกใหไ้ทศลัย ์แสนแล”  

การแสดงเนือ้หาท่ีมุ่งบันทึกอารมณ์ความรูส้ึกเช่นนี ้ปรากฏในส่วนเหตุการณ์ 

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงเหตกุารณเ์บือ้งตน้ท่ี

จะน าไปสู่การผลัดเปล่ียนแผ่นดิน  และน าไปสู่การให้รายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิ ธี  

บรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัตอ่ไป 

 2.2.2 การบันทกึเหตุการณผ์สมจินตนาการ  

การบันทึกเหตุการณ์ผสมจินตนาการ คือ การแสดงเนื ้อหาท่ีมิได้ปรากฏใน

เหตุการณ์การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว 

เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นเนือ้หาท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้จากจินตนาการ และสอดแทรกเหตกุารณพ์ิเศษ

เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างแนบเนียน เ นือ้หาท่ีมุ่งบนัทึก

เหตกุารณ์ผสมจินตนาการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบนัทึกเหตุการณส์มจริง และการบนัทึก

เหตกุารณเ์หนือจรงิ 

 2.2.2.1 การบันทกึเหตุการณส์มจริง  

การบนัทึกเหตกุารณส์มจริง คือ การแสดงเนือ้หาท่ีพรรณนาเหตกุารณท่ี์

เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ได้เกิดขึน้จริง ผู้นิพนธ์ทรง

สรา้งสรรคเ์หตุการณ์สมจริงขึน้จากจินตนาการ เพ่ือสอดแทรกเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน

พระราชพิธีอย่างแนบเนียน ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรี

วงศ ์แสดงเนือ้หาท่ีบนัทึกเหตุการณส์มจริง จ  านวน 1 ตอน คือ บทพรรณนาเหตกุารณก์ารเสด็จ 

พระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรากฏ

รายละเอียดดงันี ้

 ……………………………  …………………………… 
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๏ เดือนชว่งดวงประทีปฟ้า ฟทูิศ ถะเกีงเอย 

สูพ่ระลานสวนดสุิต   ซึ่งตัง้ 

บรมะรูปปิยะราชสถิต   หลงัมะหศั วาแฮ 

เสดจ็จากรถยนตรย์ัง้   ระยอบหนา้นสุาวะรีย ์  ฯ 

๏ วางมาลีแลว้จดุ  เทียนอไุร ธูปแล 

ซบภิวาทชะนกะนาถชะไม  หตัถน์อ้ม 

“ลูกรักจักผ่านมะไห   ศวรรยภ์เิษก เสฺวเอย 

สรวมเดชปกเกศย้อม   โชคให้ชัยเฉนีม บาระนี  ฯ 

๏ เสรีมสวัสดิพู์นพพัิฒนพ้์น ผองภะยางค ์สยองฤา 

ใดเพ่งเร่งสมทาง   ทีเ่อือ้ม 

ผะดุงชาติศ์าสนาคะณางค ์  จักริช เกษมเทญี 

เกษตรก์ิจพาณิชยช์ะเงือ้ม  งอกสร้างสินทวี ว่องรา  ฯ 

๏ ไพรีปะลาตแผ้ว  พษิามัย หมองฤา 

ฝนฉ่านาผ่ืนไพ    ศรพณส์ร้าน 

ศึกษาพทิยาไท    เถลีงราก ฉลวยเทญี 

สมอุสสาหอ์ย่าม้าน   มะโนชเกือ้นิกรสยาม ขอเดชะ” ฯ 

๏ อรา่มแสงโสมส่องเวีง้  วิหะภา ผอ่งเอย 

ฉายพระพกัตรปิ์ยะมะหา   ราชยิม้ 

พ่างเผยพจะนาปรา   ศรัยเสนาะ สนองฤา 

“พ่อรักจักทะนุกป้ิม   อยู่ป้องผองพงศ ์พ่ออา”  ฯ 

   ๏ เสรจ็ทรงบชูิตคอ้ม  บงัคม ขอรา 

ลาสถปูพระรูปบรม   ะนาถเจา้ 

เถลีงรถัเสดจ็นิวตัอดุม   มะหานิเวศน ์ถวิลเอย 

สมพระทยัใฝ่เฝา้    ชะนกเทีย้รคะนงึถึง   ฯ 

………………………….   …………………………. 
 

      (หนา้ 92-93) 
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   จากตวับทขา้งตน้ เป็นการพรรณนาเหตกุารณส์มจริง ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าก่อนการ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งไม่ไดเ้ป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ดงัค ากล่าวของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (2472 : ค าน า ข) ท่ีกล่าวว่า “ตอนท่ีกล่าวถึงว่าข้าพเจ้าไปนมัสการ 

พระบรมรูปทรงมา้ในวนัก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนัน้ ความจริงขา้พเจา้หาไดท้  าเช่นนัน้ไม่  

เป็นเพียงการนิพนธ์ต่างการณ์ ท่ี เป็นจริง ท่ี เรียกว่า Poetic license” ท่ี เป็นการสอดแทรก

จินตนาการของผูน้ิพนธผ์่านบทบรรยายการสนทนาระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงเท่านั้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความงามใน  

เชิงวรรณศลิป์ และแสดงใหเ้ห็นความจงรกัภกัดีท่ีพระราชโอรสทรงมีตอ่พระราชบิดาอยา่งเป่ียมลน้ 

การแสดงเนือ้หาท่ีมุ่งบันทึกเหตุการณ์สมจริงเช่นนี ้ปรากฏในส่วนพิธี

เบือ้งตน้ ก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์การเสด็จ  

พระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สมจริง  

ท่ีสอดแทรกเข้ามาได้อย่างแนบเนียน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมีต่อพระราชบิดา ซึ่งมีนัยยะแฝงเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าพระมหากษัตริย์

พ ระองค์ใหม่ ท่ีจะเสด็จขึ ้นครองราชสมบัติทรงเป็นพระราชโอรสของพระปิยมหาราช 

พระมหากษัตริยผ์ูเ้ป็นท่ีรกัยิ่งของปวงชนชาวไทย เพ่ือใหป้ระชาชนจงรกัภักดีและเคารพเทิดทูน

พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ประหนึ่งเคารพเทิดทูนพระปิยมหาราชผู้เป็นพระราชบิดา  

การสอดแทรกเหตกุารณส์มจริงในจงัหวะท่ีเช่ือมต่อเช่นนี ้จึงมีหมุดหมายท่ีชดัเจนในการส่งเสริม

ความชอบธรรมในการขึน้ครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งจะกลา่วอยา่งละเอียดในสว่นเอกสิทธ์ิกวี ในบทท่ี 5 ตอ่ไป 

 2.2.2.2 การบันทกึเหตุการณเ์หนือจริง 

การบนัทึกเหตุการณ์เหนือจริง คือ การแสดงเนือ้หาท่ีท าหนา้ท่ีบรรยาย

เหตกุารณท์ั่วไปท่ีเป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเหตกุารณน์ัน้ไม่ไดเ้ป็นเหตกุารณ์

ท่ีเกิดขึน้จริง ผู้นิพนธ์ทรงสรา้งสรรคเ์หตุการณ์เหนือจริงเหล่านีจ้ากจินตนาการโดยใช้โวหาร

ภาพพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีสรา้งขึน้ให้ดูยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติเกินจริง และสอดแทรก
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เหตกุารณเ์หนือจริงเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ ปรากฏเนื ้อหาท่ีบันทึกเหตุการณ์ เหนือจริง จ  านวน 2 ตอน คือ              

บทบรรยายเหตุการณ์เรื่องฝนทอง และบทบรรยายเหตุการณ์การถวายพระพรของพระยาครุฑ 

ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

1)  บทบรรยายเหตกุารณเ์รื่องฝนทอง  

จวบนาฬิกาทจาตรุสั   ลมบนพดัเมฆแรง 

บงัสรุยิะแสงพะยบัแดด   คะ่ระ่หึ่มแผดเสียงฟ้า 

ฝนตกสรา้คั่กคั่ก    หกัรอ้นหายกลายเย็น 

นา่เห็นมะหศัจรรยพ์ิลกึ   เสมือนเทพยะอะธึกบรรดาล 

จอมภดุาธารเถลีงบญุ   โปรยประชนุเฉกบบุผา 

ซรอ้งเสกศวิาเศียรวาท   อนัเตราชะนิเวศน ์

นารีเพสอบุาสิกา    สดุมสุาเสกเสรีม 

เฉลีมเกียรติเ์กีนเยีนยอ   เชีงสอพลอเอาหนา้ 

ปางฝนสรา้ซกเสือ้   สีเหลืองเพรื่อแพรเป้ือน 

เหมือนสีทองสยองเกลา้   จึ่งลองเอาผา้ขาว 

  ขงึกลางหาวเห็นถนดั   เมล็ดฝนหยดัเย่ียงขมิน้ 

ดวงดวงสิน้ทัง้ผืน   ตา่งแตกต่ืนบญุญา 

วา่ฝนตกเป็นทอง   เลา่ลือกอ้งธานี 

นิยมบาระมีทรงธรรม ์   บญุญะวนัตถ์วลัยาภิเษก 

บา้งวา่เมฆมารษา   สอพลอหาความชอบ (1) 

บา้งเช่ือระบอบบาลี   ต านาญมีมาก่อน (2) 

ในพระนะครกะบลิะพสัดุ ์  โบกขะระวสัสะวะลาหก 

ตกเป็นทองรองเรือง   เบือ้งพทุธะเจา้ประเวศวก 

โปรดพทุธะชะนกมะหศัจรรย ์  คนเห็นขนัเหลือเช่ือ 

……………………….   …………………………. 
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นกัปราชญว์ิจารณแ์จง้เขบจ็  วา่พรรณเห็ดโลกอ่ืน (3) 

รว่งลงพืน้นะภาภมุ   เดชมระสมุพดัแรง 

แตย่ามแลง้รอ่นฟ้า   ครัน้โลกราหผู่าน 

แรงดดูดาลดดูฝน   รว่งลงบนโลกเรา 

ใชเ่ทพยะเจา้เฉลีมโลก   โปรยโบกขะระพสัผะเดีม 

ใชแ่กลง้เสรีมมสุาวาท   แทธ้รรมะชาตบรรดาล 

……………………….   …………………………. 

ฝนตกใหญ่ตกลง   สอ่พิศวงลือเล่ือง 

เป็นสีเหลืองเลห่ส์วุรรณ   จึ่งโจษกนัตา่งตา่ง 

แตถ่ึงอยา่งใดใด    นา่ช่ืนใจช่ืนสฺรีร ์

ช่ืนบาระมีจอมถวลัย ์   เห็นมะหศัจรรยเ์จรีญโชค 

ยามระอโุลกรอ้นอา้ว   ใชถ่ึงคราวถึงฤด ู

ฝนสรูส้รูส้ลายเรา่   เย็นเกลา้ทั่วมะหานะคร 

  ยวนราษฎรบงัคม   ถวายพรบรมะนาถเจา้ 

สมเดจ็พระปกเกลา้   กระนีดี้หนอ เพ่ือนเอย  ฯ 

             (หนา้ 136-139) 

   จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายเหตุการณ์มหัศจรรยเ์พิ่มเขา้มา คือ 

เหตุการณ์การตกของฝนสีทอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนในยุคร่วมสมัย 

ทั้งนีเ้พ่ือเฉลิมบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว ในวาระท่ีเสด็จเถลิงถวัลย 

ราชสมบัติและประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่เหตุการณ ์

ท่ีเกิดขึน้ปกติดงักล่าว สรา้งความแปลกใจใหแ้ก่ผูพ้บเห็นจนก่อใหเ้กิดทศันะต่าง ๆ ท่ีต่างกันของ

ผู้คนในสังคม ได้แก่ กลุ่มแรกมองว่า ฝนตกเป็นสีทอง เพราะเมฆหมอกเฉลิมบุญบารมี ของ

พระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ กลุ่มท่ีสองมองว่า ฝนตกเป็นสีทอง คือฝนโบกขรพรรษ ท่ีเคยตกใน

สมัยพุทธกาลซึ่งเป็นการตกเพ่ือเฉลิมฉลองเหตุการณ์พิเศษ ในวาระพิเศษ เช่นเดียวกับในสมัย

พทุธกาล ส่วนกลุ่มท่ีสามนกัปราชญ ์ซึ่งน่าจะหมายถึงผูมี้ความรูมี้การศกึษาแบบสมยัใหม ่แยง้ว่า 
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ฝนตกเป็นสีทอง มิ ได้เป็นเหตุการณ์พิ เศษ หรือ  เป็นการเฉลิมฉลองแต่อย่างใด แต่ เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูมรสุมเพียงเท่านัน้ การแสดงทศันะเก่ียวกับฝนสีทองเช่นนีเ้ป็น

วิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของคนในสงัคมท่ีหลากหลาย โดย

การเพิ่มเหตกุารณพ์ิเศษท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในสถานการณป์กตริว่มสมยั ยกเวน้ในเรื่องเลา่ทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีเจตนาส าคัญเพ่ือใช้ในการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ผ่าน       

พระราชพิธี ซึ่งจะกลา่วอยา่งละเอียดในสว่นเอกสิทธ์ิกวี ในบทท่ี 5 ตอ่ไป  

2)  บทบรรยายเหตกุารณก์ารถวายพระพรของพระยาครุฑ 

  …………………………..  …………………………. 

๏ ผยองกระพือโพยมเย่ียงกอ้ง เกียรติพ์ะญา ครุฑฤๅ 

เรือเหาะเหาะฟ้าถา   เถือกดา้ว 

แปรขะบวนสบัสวนอา   กาสะเกรีก ไกรแฮ 

ตัง้ญ่ีสิบยานหา้ว เหาะ   เลีย้วถวายล า   ฯ 

๏ โปรยค าเศียรวาทเขา้  ตอกผะกา แกมเอย 

ฉายรูปศเินมาผวา   วกเตีย้ 

ตุน้ใจไพรฟ่้าตา    ตลงึตื่น บญุฮือ 

ดนิผ่ืนพืน้นะภาเยีย้   พยหุะเทือ้นทวยหาญ  ฯ 

……………………..   …………………… 

                  (หนา้ 253) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายเหตกุารณ์มหัศจรรยเ์หนือธรรมชาต ิ

คือ เหตุการณ์พญาครุฑถวายพระพร ซึ่งเป็นการบรรยายโดยใช้ความเปรียบอธิพจน์แสดง

เหตุการณ์อันน่ามหัศจรรยท่ี์พญาครุฑมากกว่า 20 ตวั ต่างบินมาถวายพระพรพระมหากษัตริย ์

ด้วยการถวายอาเศียรวาท และโปรยดอกไม้ลงมาจากสรวงสวรรค์ เพ่ื อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในการเสดจ็เลียบพระนครทางสถลมารค ในวาระเฉลิมฉลอง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเหตกุารณด์งักลา่วเป็นเหตกุารณเ์หนือจรงิท่ีสรา้งขึน้จากจินตนาการ

ของผูน้ิพนธเ์พ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเพียงเทา่นัน้ 
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การแสดงเนือ้หาท่ีมุ่งบนัทึกเหตกุารณเ์หนือจริง ทัง้ 2 เหตกุารณ ์ปรากฏ

ในส่วนพิธีเบือ้งปลาย เหตกุารณท่ี์ 1 บทบรรยายเหตกุารณเ์รื่องฝนทอง เป็นเหตกุารณแ์ทรกหลงั

การเสด็จออกรับอาเศียรวาทและการสถาปนาสมเด็จพระราชินี เหตุการณ์ท่ี 2 บทบรรยาย

เหตกุารณก์ารถวายพระพรพระยาครุฑ เป็นเหตกุารณแ์ทรกในการเสดจ็พระราชด าเนินในกระบวน               

พยุหยาตราเลียบพระนครทางสถลมารค การแสดงเหตุการณ์เหนือจริง ทั้ง 2 เหตุการณ ์ 

เป็นการสอดแทรกเนือ้หาเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์โดยใชเ้หตุการณ์มหัศจรรย ์

เหนือจริงแสดงพระบารมีของพระมหากษัตริย์พระองคใ์หม่ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาประชาชน  

เพ่ือส่งเสริมพระบารมีท่ีมากลน้ของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั หลงัผ่านการประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 2.2.3 การบันทกึประสบการณต์รงของผู้นิพนธ ์

การบนัทึกประสบการณต์รงของผูน้ิพนธ ์คือ การแสดงเนือ้หาท่ีท าหนา้ท่ีบรรยาย

เหตุการณ์ทั่ วไปท่ี เป็นส่วนหนึ่ งในพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก ซึ่ งเป็นเหตุการณ์ ท่ีไม่ ได้ 

มีการกลา่วถึงในจดหมายเหตพุระราชพิธี และไม่ใช่เหตกุารณท่ี์เป็นแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ 

พระราชพิธี แต่เป็นเกร็ดพระราชพิธีท่ีผูน้ิพนธ์ทรงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจากการพบเห็น เพ่ือ

เสริมความรูใ้หแ้ก่ผูอ้่าน เนือ้หาท่ีมุ่งบนัทึกประสบการณต์รงของผูน้ิพนธ์ปรากฏอย่างหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยายการแต่งกาย และการบรรยาย

เหตกุารณ ์ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

 2.2.3.1 การบรรยายส่ิงของ 

   การบรรยายสิ่งของ คือ การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับสิ่งของท่ีปรากฏใน

พระราชพิธี แตไ่ม่ใช่สิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธีและไม่มีการบรรยายไวใ้นจดหมายเหตุ

พระราชพิธี สิ่งของในท่ีนีห้มายถึงสิ่งของท่ีผู้นิพนธ์ทรงพบเห็นจากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน 

พระราชพิธี อาจเป็นสิ่งของท่ีเป็นเกร็ดพระราชพิธี ท่ีผู้นิพนธ์ทรงบันทึกไวเ้พ่ือเก็บรายละเอียด

เพิ่ ม เติม  การบรรยายสิ่ งของปรากฏในส่วนของการบรรยายของท่ีระลึกในพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก ดงันี ้ 
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   ๏ สยามอะธิปะไตด ารสั  ใหอ้ะมจัมรุธาธร 

สรา้งเหรียญอะนสุรณส์มประดบั  ส าหรบัพระราชะทาน 

งานบรมะราชาภิเษก   แดอ่ะเนกนิกรมะราชะภฏั 

เริ่มพระขตัตยิะวงศา   ทตูานทุตูมีศกัดิ ์

ผูส้วามิภกัดิพ์งึอวย   หอ้ยแถบสวยบณัฑระวรรณ 

ริว้เขียวพรรณะรชัชะกาล   ดา้นหนึ่งบรมะรูปไท ้

พระปะระมาภิไธยว์งรอบ   ดา้นหนึ่งขอบอกัขระวะดี 

สรุะทินพิธีราชาภิเษก   เฉกจารกึเฉลีมเผา้ 

พระปกเกลา้ปกเศียร   ระเมียรมิ่งดษุฎาภรณ ์

มรุธาธรธิบดนิ    แจกตามระบนิบรรหาร 

ใหร้าชะทานทั่วองค ์   ขตัติยะวงศข์า้ทลูละออง 

เหรียญทองนัน้กอกษัตรยิ ์  เพียงราชะนดัดาเจา้ 

เหลา่ขนุเสนาบดี    นายพลพิรียะมะหาอมาตย ์

สว่นอะนชุาติก์ษัตริยางค ์  ขนุนางสญัญาบฏั 

ทกุขนดัราชะบ ารุง   ทัง้ในกรุงหวัเมือง 

เยือ้งเป็นเหรียญหิรญั   ฝ่ายในนัน้อะธิบดี 

ศรีนิเวศะรกัษบ์รมะวงศ ์   พระองคเ์จา้นภาพร 

ทรงอาทรสง่ประทาน   ขา้บทะมาลยส์ตรี 

มีบรรดาศกัดิต์ัง้    ทัง้เจา้ทัง้ภรรยา 

  มาตยะเสวะกาเสนี   อา่อินทรียเ์ม่ือเฝา้ 

เริ่มภิเษกพระปกเกลา้   กลดันอ้มนิรนัดรถ์วิล แลนา  ฯ 

        (หนา้ 56) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นบทบรรยายสิ่งของท่ีระลึกท่ีใชแ้จกในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก ซึ่งไม่ปรากฏในจดหมายเหตพุระราชพิธี รายละเอียดส่วนนีผู้น้ิพนธท์รงบรรยาย

เพิ่มเติมจากประสบการณ์การเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี และทรงอธิบายถึงลกัษณะของ
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เหรียญท่ีระลึกท่ีใชแ้จกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงทรงอธิบายประเภทของเหรียญท่ีใช้

แจกบุคคลแต่ละกลุ่มอีกดว้ย ลักษณะของเหรียญท่ีระลึกเป็นเหรียญท่ีมีสองดา้น ดา้นหนึ่งใส่  

พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัพรอ้มพระปรมาภิไธย อีกดา้นหนึ่งจารกึตวัอกัษร

ท่ีระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญท่ีระลึกมี 2 แบบ คือ เหรียญทองท่ีใช้มอบแด่ 

พระบรมวงศานุวงศ ์และเหรียญเงินท่ีใช้มอบแด่พระประยูรญาติ ขุนนาง และข้าราชการใน

พระองค ์

การบรรยายรายละเอียดของท่ีระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นนี ้

ปรากฏในส่วนพิ ธีเบื ้องต้นก่อนการประกอบพระราชพิ ธีทางศาสนา ซึ่งเป็นพิ ธีเบื ้องต้นใน  

การประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนือ้หาในส่วนนีเ้ป็นการบนัทึกจากประสบการณต์รงของ  

ผูน้ิพนธ์ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งของท่ีผูเ้ขา้ร่วมพระราชพิธีจะไดร้บั ก่อนการเขา้ร่วมพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก 

 2.2.3.2 การบรรยายสถานที ่

การบรรยายสถานท่ี คือ การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่ีปรากฏใน 

พระราชพิธี แต่ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีในลักษณะของการตกแต่ง หรือ การเตรียม

สถานท่ีในการประกอบพระราชพิธีเหมือนในจดหมายเหตพุระราชพิธี การบรรยายสถานท่ีในท่ีนี ้

หมายถึงการให้รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีท่ีผู้นิพนธ์ทรงพบเห็นจากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 

ในพระราชพิธี และทรงบนัทึกความงามของสถานท่ีนัน้ ๆ ไวเ้ป็นความทรงจ า การบรรยายสถานท่ี

ปรากฏ 2 ตอน คือ การบรรยายความงามของอทุยานและปราสาทราชวงั และ การบรรยายความ

งามของทอ้งพระโรง ปรากฏดงันี ้

1) การบรรยายความงามของอทุยานและปราสาทราชวงั 

  ……………………………  ………………………….. 

   ๏ กรุน่กลิ่นดอกไมร้  ่า  รชัะนี  เจา้เอย 

สวนศวิาลยัวะลีย ์   ลอ่มเลีย้ง 

ดอกเอย๋ดอกราตรี   กลอยจิต พ่ีอา 
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หา่งช่ืนขืนชิดเพีย้ง   สรา่เหลา้เมาหมาง  ฯ 

   ๏ ในปรางคป์ะระเมศกล า้  กลิ่นบหุงา  หอมเฮอ 

ไหนชอ่กสุมุามา    แมกไว ้

ในราชะอทุยานผะกา   กามะเทพ  ถวายฤา 

แขง่ประทินกลิ่นใกล ้   กระเถิดเขา้เนาปรางค ์ ฯ 

๏ พิมานสวา่งไฟฟ้าโชติ ์  เฉลีมบญุ 

สวนสวา่งสางโสมหนนุ   นา่ยิม้ 

ใจสวา่งพระคณุอะดลุ   ะเดชกษัตร ์ สยามเอย 

ช่ืนพระบาระมีอะลิม้   สรา่งลืน้เรีงสมร   ฯ 

…………………………   ………………………….. 

             (หนา้ 169-170) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายความงามของอุทยานและปราสาท 

ราชวังก่อนการเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่งผูน้ิพนธ์ทรงกล่าวถึงสวนดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอมจนชวน

คะนึงถึงน้องนางอันเป็นท่ีรัก และกล่าวถึงปราสาทราชวังท่ีประทับท่ีมีกลิ่นหอมของดอกไม ้          

ทัง้ในราชอุทยานยังมีดอกไม้งามประหนึ่งดอกไมใ้นสรวงสวรรค ์ส่วนในวิมานสว่างไสวไปดว้ย

ไฟฟ้า และสวนดอกไมส้วา่งไสวไปดว้ยแสงพระจนัทร ์

2) การบรรยายความงามของทอ้งพระโรง 

  ………………………   ………………………… 
๏ มะหิบาลเสดจ็ออกทอ้ง  พระโรง กลางทา่น 

ปราสาทจกัรีสะโอง   เออ่กวา้ง 

เฉลีมถวลัยพ์ระจรรโลง   ดลิกรฐั สยามเอย 

โคมผลกึพฤกษส์วุรรณสลา้ง  รชัดะลอ้มวิไลตา  ฯ 

๏ กางมะหาเศวตะฉตัรก์ัน้ บลัลงัก ์อไุรแฮ 

ภาพทตูผึ่งตรงึผนงั   นา่จอ้ง 

พืน้ศลิาพรา่พรมยงั   บงผงาด งามเอย 
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แหงนสง่าโคมระยา้ปลอ้ง   โปรง่แกว้ตระการแขวน  ฯ 

…………………………   ………………………… 

           (หนา้ 186) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายความงามของทอ้งพระโรงพระท่ีนั่ง

จกัรีมหาปราสาท ซึ่งใหญ่โตกวา้งขวาง เพ่ือเตรียมพรอ้มตอ้นรบัราชทูตในการเฝ้าถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึงความงามของพระท่ีนั่ งจักรี 

มหาปราสาทท่ีประดบัประดาดว้ยโคมไฟสว่างไสว มีตน้ไมเ้งิน ตน้ไมท้อง ตัง้อย่างงดงาม และ  

กางกัน้ดว้ยพระมหาเศวตรฉัตรท่ีบลัลงัก ์พืน้ศิลาปดูว้ยพรมอย่างงดงาม ส่วนดา้นบนหอ้ยโคมไฟ

ระยา้อยา่งสวยงาม 

การบรรยายความงามของสถานท่ีทัง้ 2 ตอน ทัง้การบรรยายความงาม

ของอทุยานและปราสาทราชวงั และการบรรยายความงามของทอ้งพระโรง เป็นเนือ้หาท่ีปรากฏใน

ส่วนพิธีเบือ้งปลาย การบรรยายความงามของอทุยานและปราสาทราชวงัเช่นนี ้เป็นการกล่าวชม

ความงามของปราสาทราชวงัและอทุยาน ก่อนการบรรยายเหตกุารณก์ารเฉลิมพระราชมณเฑียร 

ส่วนการบรรยายความงามของทอ้งพระโรง เป็นการบรรยายความงามของทอ้งพระโรงพระท่ีนั่ง

จักรีมหาปราสาท ก่อนการบรรยายเหตุการณ์การเสด็จออกรับอาเศียรวาทจากราชทูต               

การสอดแทรกเนือ้หาท่ีบรรยายสถานท่ีทัง้ 2 เหตุการณ์เช่นนี ้เป็นส่วนเกริ่นน าก่อนการบรรยาย

เหตกุารณก์ารประกอบพระราชพิธีท่ีส  าคญั เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงความสวยงามของสถานท่ีท่ีใช้

ในการประกอบพระราชพิ ธี ซึ่งเป็นการเช่ือม โยงเนื ้อหาทั้ง 2 ส่วน ทั้งเนื ้อหาท่ีผู้นิพนธ์ทรง

สรา้งสรรคข์ึน้จากประสบการณ์ตรงในการพบเห็น และเนือ้หาท่ีเป็นแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 2.2.3.3 การบรรยายการแต่งกาย 

การบรรยายการแต่งกาย คือ การใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเครื่องแต่งกาย

ของบุคคลท่ีประกอบพระราชพิธี หรือ บุคคลท่ีเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธี ในจดหมายเหตุ

พระราชพิธีไมป่รากฏรายละเอียดเก่ียวกบัการแตง่กายของผูค้น แตผู่น้ิพนธท์รงบนัทึกรายละเอียด
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ส่วนนี ้จากประสบการณ์ตรงในการพบเห็นอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของ

พระมหากษัตรยิ ์การแตง่กายของขา้ราชการ หรือการแตง่กายของทหารกองเกียรติยศ  

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

มีการบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งกายไว้อย่างหลากหลาย แต่ในท่ีนี ้จะกล่าวถึง  

การบรรยายการแต่งกายจ านวน 3 ตอน คือ การบรรยายการแต่งกายของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั การบรรยายการแตง่กายของพระต ารวจหลวง และการบรรยายการแตง่กาย

ของนายทหารเรือ ดงันี ้

1) การบรรยายการแตง่กายของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

   ๏ อยูห่วัทรงอย่างนอ้ย  นะภีสี กไุศยเ์อย 

ฉลองบาทฉลองชงฆนี์   โลษะเรือ้ง 

ภษิูตพระฉลองสฺรีร ์   ครามอ่อน อรา่มพ่อ 

คาดพระคตรส์ดสิหิงคเ์บือ้ง  เหนา่น า้เงินพราว  ฯ 

๏ วาวเฉวียงนพะรตันส์รอ้ย แสนงาม 

สรอ้ยพระนพ , ธุหร  ่าพราหมณ ์  เพรีดแพรว้ 

วิรงัคลุิศพระประวิชวาม   วชัิรุเรศ ะเหรียญเอย 

ตุม้ป่ีเพชรน์อ้ยแกว้   ก ่าน า้ส  าอาง   ฯ 

๏ ญิก่าหางการะเวกชอ้ย  เฉลีมชดุ ชเนศวรท์า่น 

ครัง้พระอยัะกามะกฎุ   ก่องพรอ้ย 

สมระหสัรชัชะมะหตุ   สะวินทรว์ิลาส  เถลีงเอย 

กมุพระขรรคอ์งคน์อ้ย   อะนคัฆะเยือ้งยรรยง  ฯ 

        (หนา้ 171) 

จากตัวบทข้างต้น  เป็ นการบ รรยายการแต่ งกาย เต็ ม ยศ  ขอ ง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวในการเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาและฉลองพระองค์สีน ้าเงิน ทรงคาดรัตประคดสีน ้าเงิน  

ทรงสวมสังวาลนพรัตน์ สังวาลพระนพ และสังวาลพราหมณ์สร้อยธุหร  ่า  ทรงพระประวิช  
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ทรงพระมาลาเพชรนอ้ย และทรงพระขรรคอ์งคน์อ้ยในรชักาลท่ี 5 รายละเอียดส่วนการบรรยาย 

การแตง่กายนี ้เป็นส่วนท่ีผูน้ิพนธท์รงพบเห็นและทรงเก็บรายละเอียดมาบรรยายไวอ้ย่างละเอียด  

ซึ่งจดหมายเหตพุระราชพิธีไมเ่นน้ใหร้ายละเอียดสว่นนี ้

2) การบรรยายการแตง่กายของพระต ารวจหลวง   

๏ เตม็ยศใหญ่สนอบน า้  เงินสวุรรณ รดัรา 
รตัะคตรค์าดสะเอวพนั   ภู่หอ้ย 

มว่งเชีงอไุรพรรณ   ครามแก่ 

สรวมหมวกทรงประภาสชอ้ย  ปรกเกลา้เพราตา  ฯ 
……………………..   ……………………… 

        (หนา้ 148) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายการแตง่กายของพระต ารวจหลวงท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งมีการแต่งกายเต็มยศใหญ่ ใส่เสือ้สีน า้เงินทอง 

คาดสายรดัเอวดว้ยเชือกสีครามแก่ สีทอง หอ้ยภู่สีมว่ง และสวมหมวกทรงประภาส ปิดผม ปิดหนา้                     

รายเอียดส่วนนีเ้ป็นส่วนท่ีผูน้ิพนธท์รงใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมจากการประสบพบเห็นในการเขา้ไป

เป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธี ซึ่งไมป่รากฏในจดหมายเหตพุระราชพิธีแตอ่ยา่งใด 

3) การบรรยายการแตง่กายของนายทหารเรือ  

…………………….  …………………… 

…………………….  …………………… 

   นายทะหารใชเ้สือ้ด  า  ดกู าย ายวนสยอง 

ตดิบา่ทองภู่พราว  พละทะหารสะกาวกายกอบ 

กางเกงสนอบขาวทะแมง  รดัสนบัแขง้เกือกหนงั 

หมวกสานกระบงัใบแผ่  แลมะหมึานา่ขาม 

ครบเครื่องสนามผกูสะพทัธ ์ คาดเข็มขดัขงึขงั 

สอดซองหนงัปัสตนั  เขม้แข็งขนัรา่เรีง 

แบกศรเพลีงแสนสง่า  พกัองัสาสมสมารถ์ 
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…………………….  …………………… 

        (หนา้ 247) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายการแต่งกายของนายทหารเรือท่ีเป็น

ส่วนหนึ่งในกระบวนพยหุยาตราทางสถลมารค ซึ่งมีการแตง่กายดว้ยเสือ้สีด  า กางเกงสีขาว ติดภู่  

สีทองท่ีบ่า สวมหมวกสาน คาดเข็มขดั สอดซองหนงั และแบกศรเพลิงอย่างสง่างาม รายละเอียด

ส่วนนี ้เป็นส่วนท่ีผู้นิพนธ์ทรงให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากการประสบพบเห็น ซึ่งไม่ปรากฏใน

จดหมายเหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษกแตอ่ยา่งใด 

การบรรยายการแต่งกาย ทั้ง 3 ตอน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายการ 

แต่งกายของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั การบรรยายการแตง่กายของพระต ารวจหลวง 

และการบรรยายการแต่งกายของนายทหารเรือ เป็นเนือ้หาท่ีผู้นิพนธ์ทรงบันทึกเพิ่มเติมจาก

ประสบการณ์ตรงในการพบเห็น ซึ่งปรากฏในส่วนพิธีเบือ้งปลาย การบรรยายการแต่งกายของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ปรากฏก่อนเหตกุารณก์ารเฉลิมพระราชมณเฑียร เพ่ือแสดง

ใหเ้ห็นถึงการบนัทึกการแต่งกายของพระมหากษัตริยก์่อนการประกอบพระราชพิธี ซึ่งสมัพนัธก์ับ

บทพรรณนาการแตง่กายก่อนการออกฉากในวรรณคดีการแสดง สว่นการบรรยายการแตง่กายของ

พระต ารวจหลวง และการบรรยายการแตง่กายของนายทหารเรือ เป็นเนือ้หาเพิ่มเติมท่ีปรากฏใน

ส่วนการบรรยายทหารกองเกียรติยศในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ซึ่งผูน้ิพนธ์ทรงเก็บ

รายละเอียดจากการพบเห็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยิ่ งใหญ่ของกระบวนพยุหยาตรา                            

การบรรยายการแต่งกายทัง้ 3 ตอน เช่นนี ้เป็นการบนัทึกรายละเอียดเพ่ือท าใหว้รรณกรรมมีสีสนั 

และเกิดความนา่สนใจมากขึน้ 

 2.2.3.4 การบรรยายเหตุการณ ์

การบรรยายเหตุการณ์ คือ การให้รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ี  

ผูน้ิพนธท์รงประสบพบเห็น และทรงน ามาบนัทึกไวเ้ป็นความทรงจ า โดยการบรรยายเหตกุารณใ์น

ลกัษณะนีเ้ป็นการบนัทึกเหตกุารณท่ี์ไมป่รากฏตามแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี และ

ไม่ปรากฏในจดหมายเหตุพระราชพิธี แต่เป็นเหตุการณ์ท่ีผู้นิพนธ์ทรงพบเห็นแล้วประทับใจ  
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จึงน ามาบนัทึกเป็นเกร็ดพระราชพิธี การบรรยายเหตกุารณใ์นลกัษณะนี ้ปรากฏในการบรรยาย

เหตุการณ์การเฝ้ารบัเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชด าเนิน  

เลียบพระนครทางสถลมารค ดงันี ้

   ……………………..  ……………………… 
   ตลอดรถัยาเยียดคน  หญิงชายปนกนัประนงั 

ทัง้ไพรท่ัง้ผูดี้   ทัง้เสนีอ ามาตย ์

ทัง้ตา่งชาติต์า่งเพส  พอสรุเิยศะบา่ยคลอ้ย 

ยิ่งรอ้ยรอ้ยระดมรุม  มาชะนมุในสถละมารค์ 

ทัง้สองฟากแออดั  ขายสาระพดัเครื่องดื่ม 

เครื่องเคีย้วลืมหิวโหย  โดยปลืม้โดยอ่ิมหน า 

ลว้นช่ืนฉ ่าใจชม   บรมะราชะสมภารกษัตร ์

ลว้นโสมะนสัะปรีดา  แสนมะนะสาถวายพระพร 

……………………..  ……………………… 

        (หนา้ 215) 

จากตัวบทข้างต้น  เป็ นการบันทึ กบ รรยากาศการเฝ้ ารับ เสด็ จ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ในการเสด็จพยหุยาตราเลียบพระนครทางสถลมารค ซึ่งเป็น

การบนัทึกภาพความทรงจ าเก่ียวกบัเกรด็พระราชพิธี จากประสบการณก์ารเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งใน

การรอเฝ้ารบัเสด็จของผูน้ิพนธ ์เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความแออดัของผูค้นท่ีมารอเฝ้าถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเน่ืองแน่น ทั้งชาย หญิง ผู้ดี  ไพร่ เสนาอ ามาตย ์

ขา้ราชการ คนตา่งชาต ิตา่งภาษา ลว้นมารอช่ืนชมพระบารมีพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หม่ทัง้สิน้ 

การบรรยายเหตุการณ์การเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครทางสถลมารคเช่นนี ้ เป็นการบรรยาย

รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนการเลียบพระนคร เพ่ือเก็บเก่ียวบรรยากาศของผู้คน ซึ่งเป็น

รายละเอียดท่ีผูน้ิพนธ์ทรงแทรกเสริมเขา้ไปอย่างแนบเนียน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความจงรกัภักดีท่ี
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ประชาชนแสดงออกต่อพระมหากษัตริย์พระองคใ์หม่ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการแฝงนัยใน  

การสรรเสรญิพระบารมีของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัอยา่งแนบเนียน 

การแสดงเนื ้อหาท่ีมุ่งบันทึกประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ์ ผ่านการ

บรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยายการแต่งกาย และการบรรยายพระราชพิธี ลว้น  

ชีช้ัดให้เห็นว่า ผู้นิพนธ์ทรงสรา้งสรรคเ์นือ้หาจากประสบการณ์ตรงในการพบเห็น เพ่ือแต่งเติม

เนือ้หาในส่วนพิธีเบือ้งต้น พิธีเบือ้งปลาย และการเลียบพระนครให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้  

โดยใชป้ระสบการณต์รงส่วนพระองคใ์นการบนัทึกเกร็ดพระราชพิธีไวเ้ป็นความทรงจ า ซึ่งไม่ท าให้

แบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธีท่ีเป็นเนือ้หาหลกัสญูเสียความแตอ่ย่างใด 

 

 2.3 เนือ้หาที่สัมพันธกั์บการยกย่องพระมหากษัตริย ์ 

จากการกล่าวถึงค านิยามของการยกย่องพระมหากษัตริย์ในบทท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า 

การยกย่องพระมหากษัตริย ์คือ การสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์การเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ (ยุพร แสงทักษิณ , 2530 :  ค  าน า) ซึ่งเป็นการมุ่ง “เชิดชู” “สรรเสริญ” และ 

“เฉลิม” พระเกียรตพิระมหากษัตรยิ ์ผา่นเนือ้หาท่ีใชใ้นการยอพระเกียรตพิระมหากษัตรยิ ์

เน่ืองจากโคลงลิลิตสุภาพ  ต ารับ  พระบรมราชาภิ เษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ 

เป็นวรรณกรรมพระราชพิธีท่ีมุ่งบนัทกึพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั การบนัทึกเนือ้หาส่วนใหญ่มุ่งเนน้ท่ีรายละเอียดเก่ียวกับแบบแผนขัน้ตอนการประกอบ

พระราชพิธี และราชธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ดังนั้น  

การยกย่องสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์จึงเป็นการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์           

ผ่านพระราชพิ ธี  โดยมุ่งใช้ขนบของวรรณกรรมยอพระเกียรติ  สร้างความเป็นอุดมคติให้

พระมหากษัตริยใ์นฐานะบุคคลท่ีควรค่าแก่การยกย่อง เพ่ือยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ 

เจ้าอยู่ ในฐานะสมมติราชา ธรรมราชา และจักรพรรดิราช ซึ่งปรากฏเนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับการ 

ยกยอ่งพระมหากษัตรยิ ์3 ลกัษณะ คือ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะสมมตเิทพ การยกย่อง

พระมหากษัตรยิใ์นฐานะธรรมราชา และยกยอ่งพระมหากษัตรยิใ์นฐานะจกัรพรรดริาช  
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 2.3.1 การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะสมมตเิทพ 

ในสมัยอยุธยามีความเช่ือเรื่องคติเทวราชา หรือ กษัตริยคื์อเทพเจ้าสูงสุดของ

ศาสนาพราหมณ์ เป็นผูเ้สด็จลงมาปกครองบา้นเมือง ในวรรณคดียอพระเกียรติจึงนิยมสรรเสริญ

พระเกียรติพระมหากษัตริยว์่ามีก าเนิดจากเทพเจา้หรือเป็นเทพเจา้ลงมาปกครองบา้นเมือง  เพ่ือ 

ยกย่องว่าพระมหากษัตริย์พระองคน์ั้นมีสถานะท่ีสูงส่ง  และมีบุญบารมีเหมาะสมท่ีจะครอง

บา้นเมือง เพราะ เป็นเทพเจา้ในรา่งมนษุย ์(จตพุร มีสกลุ , 2556 : 163) 

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์แสดง

เนือ้หาท่ียกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในฐานะสมมติเทพ ในเนือ้หาส่วนท่ี 2 คือ 

เนื ้อหาท่ีว่าด้วยแบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี  เพ่ือกล่าวถึงเครื่องประกอบ 

พระราชพิธี และสิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบพระราชพิธีท่ีส่ือถึงความเป็นสมมตเิทพ ดงันี ้ 
 

 2.3.1.1 การกล่าวถงึเคร่ืองประกอบพระราชพธีิในหมวดเคร่ืองต้น

เคร่ืองราชูปโภคและพระแสง 

 

เครื่องประกอบพระราชพิธีในหมวดเครื่องตน้69 เครื่องราชูปโภค70 และ

พระแสง71 คือ สิ่งของประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริยท่ี์ไดร้บัเม่ือผ่านการประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ ผ่านการเปล่ียนสถานะเป็นทิพยภาวะโดยสมบูรณห์ลงัการเสด็จ

ขึน้พระท่ีนั่ งภัทรบิฐ เพ่ือรับถวายสิ่ งของมงคลส าหรับพระราชา ซึ่งเป็นสิ่ งของท่ีแสดงถึง 

พระราชอิสรยิยศอนัสงูสง่ส าหรบัองคพ์ระมหากษัตรยิ ์

   ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

มีการกล่าวถึงการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ ์อนัประกอบไปดว้ย เครื่องตน้ เครื่องราชูปโภค และ

พระแสงองค์ต่าง ๆ แก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือถวายสิ่ งของประกอบ  

พระราชอิสรยิยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรากฏรายละเอียดดงันี ้ 

                                                           
69

 เครือ่งทรงส าหรบัองคพ์ระมหากษัตรยิ ์หมายถึง ฉลองพระองค ์และเครือ่งประดบั 
70

 ขา้วของเครือ่งใชส้  าหรบัพระมหากษัตรยิ ์จะกลา่วถึงเฉพาะเครือ่งประกอบพระยศในพระราชพิธีเท่านัน้ 
71

 เครือ่งประกอบพระราชพิธีในหมวดเครือ่งพิชยัสงคราม อนัประกอบไปดว้ยพระแสงอษัฎาวธุองคต์า่ง ๆ 
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   …………………….  ………………….. 

๏ ท่ีนั่งภทัระบฐิเบือ้ง  บรุพา ผนัแฮ 

ศงัขส์นั่นบรรลือซา   เซียบแลว้ 

จึ่งมะหาราชะครูวา   มเทพนอบ บาทท่าน 

อา่นเวทไศวะเภทแผว้   พกัตรโ์นม้โอมฉนัท ์ฯ 

๏ สรรเสรีญไกลาสสิน้  สามลา 

ศงัขป์ระลือทกุครา   สะเทือ้ม 

สงบศงัขพ์ระครูมะหา   วามเทพ มนีุแฮ 

กลา่วบทมะคธะพากยเ์อือ้ม  อตัถะถอ้ยทลูเสนอ ฯ 

๏ เชีญเลอสิรริาชยแ์มน้  มะหาไศ วะสงึฤา 

เฉลีมพระประมาภิไธย ์   เทีดเกลา้ 

ถวายราชกะกธุะภณัฑพ์ิชยั  ะรชัเยศ สยามเอย 

ประดบัอิสสริยางคเ์ฝา้   ฝากขา้สิมาถนอม ฯ 

……………………….   ……………………… 

๏ ใครเชีญเชีญเครื่องให ้  ขนุพราหมณ ์

ถวายตอ่หตัถก์ษัตรส์ยาม   เม่ือนี ้

มงคละอะภิเษกตาม   ต ารบั บรุาณแฮ 

ล าดบัสรรพะพสัดุชี์ ้   โฉลกไทเ้ถลีงถวลัย ์ฯ 

๏ พระสพุรรณะบฏันัน้  พระยามหา นามฯเอย 

รบัจากราชะหตัถา   เทีดไว ้

ทา้ยภทัระบฐิทิศา   อดุระภาค 

แถวนอกดงับอกให ้   ทราบเบือ้งบรรหาร ฯ 

   ๏ พระสงัวาลธุหร  ่านัน้  ทรงเฉียง 

เบือ้งพระองัสาเฉวียง   เว่ียไว ้

สงัวาลนพะรตันเ์รียง   นพะรตัน ์มะเลืองเอย 

เฉียงพระองัสาไท ้   ภาคดา้วสะด าตระการ ฯ 
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๏ สงัวาลพระนพแมน้  นพะรตัน ์

สะพกัพระองัสาถดั   เทีดแกลว้ 

พระมะหาพิชยัะขตั   ตยิะมะกฎุ เถลีงเอย 

อคัระศโิรดมแพรว้   เพชระพรอ้ยเพราสถาน ฯ 

๏ เชีญพานยืนทา้ยพระ  ภทัระบฐิ 

ดา้นอดุรแนวชิด    เช่ือมตน้ 

พระขรรคช์ยะศรีสถิต   โต๊ะทกั ษิณนา 

ทาณฑพ์ระกรเลีสะลน้   สฤษฏข์า้งทางขวา ฯ 

๏ วาละวิชะนีนัน้เบือ้ง  สะด าวาง 

แสรพ้ระจามะรีทาง   ภาคซา้ย 

พระแสรศ้กัดิส์ิทธ์ิหาง   คะเชนทรเผือก เฉวียงแฮ 

วิเชียระรตันาวธุหรา้ย   สอดนิว้หตัถา ฯ 

๏ เชีญพานมาสถิตทา้ย  บลัลงัก ์ราชเอย 

สองภาคแถวนอกดงั   กฎไว ้

ฉลองบาทราชะครูบงั   คมสอด ถวายแฮ 

พานนั่น, อยู่ดา้นไต ้   ตอ่ตน้แถวทะแยง ฯ 

   ๏ พระแสงทองเกลีย้งนั่น  รบัไป 

เชีญอยูเ่หนือแถวใน   เน่ืองชัน้ 

ทาณฑก์รรูปเทพะไท   รบัเชีด สะด าแฮ 

พระราชะอปุะโภคนัน้   ทอดไวถ้วายขนาน ฯ 

๏ พานพระขนัหมากทัง้  สพุรรณะศรี 

โต๊ะทกัษิณะภมีู    แมกไว ้

พระเตา้ทกัษิณาวะดี   มณฑป น า้ฤา 

ทอดโต๊ะภาคอดุรไท ้   เทียบพรอ้มถนอมประสงค ์ฯ 

๏ เสรจ็ทรงรบัศสัตระอา้ง  อษัฎา วธุเอย 

หอกเพชรด์าพชะเลยมะหา  เดชหา้ว 
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ตรีจกัรด์าพเขลรา   ชาวธุ ธนแูฮ 

กบัพระแสงของา้ว   พินาศสิน้แสนพล ฯ 

๏ ปืนตน้ขา้มแมน่ า้  สะโตงทพั ถลายเอย 

ทรงรบัพลัลภรบั    ตอ่แลว้ 

ยืนหลงัท่ีนั่งประดบั   บาระเมศ สลอนแล 

เรียงเรียบตามระเบียบแคลว้  เคล่ือนนอ้ยไฉนยล ฯ 

……………………….   ……………………… 

        (หนา้ 111-115) 

   จากตัวบทข้างต้น  ผู้นิพนธ์ทรงให้รายละเอียดเก่ียวกับการถวาย 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ อันประกอบไปด้วย เครื่องต้น เครื่องราชูปโภค และพระแสง เพ่ือเฉลิม 

พระราชอิสริยยศพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย

กลา่วถึงสิ่งของ จ านวน 27 สิ่ง ไดแ้ก่ เครื่องตน้ 14 สิ่ง เครื่องราชปูโภค 4 สิ่ง และพระแสง 9 องค ์ 

เครื่องตน้ท่ีถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไดแ้ก่ พระมหาพิชยัมงกฎุ 

พระแสงขรรคช์ยัศรี ธารพระกรชยัพฤกษ ์พดัวาลวิชนี ฉลองพระบาทเชิงงอน พระสงัวาลพราหมณ์

ธุร  า พระสังวาลนพรตันร์าชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ พระแส้จามรี พระแสรห้างช้างเผือก                                  

พระธ ามรงคม์หาวิเชียรจินดา พระธ ามรงคร์ตันวราวธุ และธารพระกรเทวรูป 

เครื่องราชูปโภคท่ีถวายในพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก ได้แก่  พาน 

พระขนัหมาก พานพระสพุรรณศรีบวัแฉก พระเตา้ทกัษิโณทก และพระมณฑปรตันกรณัฑ ์  

ส่วนพระแสงท่ีถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไดแ้ก่ พระแสงดาบ 

ฝักทองเกลีย้ง พระแสงหอกเพชรรตัน์ พระแสงดาบเชลย พระแสงตรี พระแสงจกัร พระแสงดาบ

เขน พระแสงธน ูพระแสงของา้วแสนพลพา่ย และพระแสงปืนขา้มแมน่ า้สะโตง  

การกล่าวถึงเครื่องต้น เครื่องราชูปโภค และพระแสง ท่ีถวายในการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นนี ้ไม่เพียงแสดงใหเ้ห็นถึงข้าวของเครื่องใช ้และเครื่องประกอบ 

พระราชพิธีอันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแห่งองคพ์ระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้น แต่  
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การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์เหล่านี ้ล้วนมีหมุดหมายส าคัญในการสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตริยผ์่านเครื่องประกอบพระราชพิธี อาทิ การถวายพระสงัวาล แสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งของ

ทรงของพระอิศวร การถวายพระธ ามรงคม์หาวิเชียรจินดาท่ีดา้นหนึ่งเป็นรูปตรีสูร ส่ือนัยยะถึง

สิ่งของทรงของพระอิศวรเช่นกัน ส่วนการถวายพระแสงตรี พระแสงจักร ก็ส่ือนัยยะถึงศตัราวุธ

ประจ าองคข์องพระนารายณ ์ดงันัน้ การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑเ์หล่านี ้จึงมิใช่เพียงสิ่งของท่ีใช้

ในการประกอบพระราชพิธีเพียงเท่านัน้ แตส่ิ่งของเหล่านีล้ว้นมีนยัยะแฝงเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะสมมติเทพผู้สูงส่ง ท่ีทรงมีเครื่องประกอบ  

พระอิสรยิยศประหนึ่งพระอิศวรและพระนารายณ ์ 

การแสดงรายละเอียดเนื ้อหาเก่ียวกับการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ ์ 

อันประกอบไปด้วย เครื่องต้น  เครื่องราชูปโภค และพระแสงองค์ต่าง ๆ ในพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษกเช่นนี ้จึงมิไดมี้หมุดหมายเพียงการใหข้อ้มูลเก่ียวกับเครื่องประกอบพระราชพิธี  

ในหมวดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิธีเพียงเท่านั้น แต่การให้รายละเอียดเก่ียวกับ  

เครื่องราชกกธุภัณฑเ์ช่นนี ้เป็นการแสดงเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์ับการยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะ

สมมติเทพ โดยมุ่งสรรเสริญพระราชสถานะและพระราชอ านาจอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัผา่นเครื่องประกอบพระราชพิธีอยา่งแนบเนียน          

 2.3.1.2 การกล่าวถงึเคร่ืองประกอบอิสริยยศในหมวดเคร่ืองสูง 

เครื่องสูง เป็นเครื่องประดับพระเกียรติยศในกระบวนพยุหยาตราทาง

สถลมารค เพ่ือแสดงถึงความเป็นเทวราชา  หรือ ความเป็นสมมติ เทพ ท่ีสูงส่งขององค์

พระมหากษัตริย์ ท่ี เสด็จพระราชด าเนินในกระบวนพยุหยาตรา  เครื่องสูงท่ี ใช้ประกอบ 

พระราชอิสริยยศในกระบวนพยุหยาตรามีมาแต่ครัง้กรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  ปรากฏใน 

พระราชพิ ธี ท่ีส  าคัญ  อาทิ  พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก  และพระราชพิ ธีบรมศพ  เป็นต้น  

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการกลา่วถึงเครื่องสงูประกอบพระอิสรยิยศในกระบวนพยหุยาตรา

เลียบพระนครทางสถลมารคและชลมารค โดยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเครื่องสงูหนา้และเครื่องสูง

หลัง ซึ่งแต่ละรชักาลจะปรากฏเครื่องสูงจ านวนมากน้อยต่างกัน ขึน้อยู่กับโอกาส สถานท่ี และ 

รูปกระบวนพยหุยาตราขนาดเล็กใหญ่ท่ีแตกตา่งกนั 
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   ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

มีการกล่าวถึงเครื่องประกอบพระยศ ในกระบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางสถลมารค  

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัอยา่งสมพระเกียรติ โดยมุ่ง

ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเครื่องสงูท่ีใชใ้นการประกอบพระอิสรยิยศในกระบวนพยหุยาตรา ดงันี ้

………………………..   ………………………… 

๏  ถั่นถึงเครื่องสงูหนา้  รายมรคาสามคู ่

หา้ชัน้ชเูกียรตแิหวก   บงัแซกแซกหว่างฉตัร ์

สองคูข่นดัเครื่องสงู   เจ็ดชัน้จงูเจีดชยั 

คูท่า้ยใกลร้าชะอาสน ์   หกมะหาดเล็กระดบัเดีร 

เชีญพระแสงหวา่งเครื่อง   เป็นแนวเน่ืองรถัโยดม 

พระกนัภิรมยส์ามองค ์   คนเชีญทรงทรงประพาส 

แพรสะกาวฉกาจก่องชดุ   เสนากฎุหกัทอง 

ผองเครื่องสงูนอกนัน้   ทรงประพาสชัน้รองเชีญ 

เสือ้ริว้เมีลมะเลืองอาตม ์   คาดผา้คาดสนบัเพลา 

เลีสะเฉลาแลมะหมึา   คือพระเสนาธิปัติ ์

พระฉตัรช์ยัเฉลีมพะลา   พระเกาวะพา่หห์า้ชัน้ 

ฉตัรข์าวยนัตรท์องลง   เป็นมะหามงคละรชัย ์

ส าหรบัขตัติยะยธุนา   เชีดเดชาเฉลีมทพั 

คมุก ากบัเครื่องตน้   พระพินิจนนทิศาสตรส์มรรถ 

พระสมบตัยาธิบาล   อวยสญัญาณพยหูป์ระกาศ 

นั่นพระยาราชมานู   ผูร้วักรบับญัชา 

พระยาเสถียรสรุประเพณี   พราหมณพ์ิทธีเป่าศงัข ์

หนา้บลัลงักร์าชะยาน   ปานพระศลีุลีลา 

เย่ียมโลกาถะเกีงคณุ   เผยแผบ่ณุยะบาระเมศ 

สิงภเูบศวรส์ยามะนาถ   ราชะองคะรกัษเ์ชีญธุช 

พระกะบี่ยธุครุฑะพา่ห ์   พระยาปรีชาชลยธุ 
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………………………..   ………………………… 

๏  พระท่ีนั่งพดุตานทอง  เลีสะล ายองยานทรง 

องคส์มเดจ็จอมคน   ทรงเครื่องตน้มะหากะฐิน 

เลียบนคัะรนิทรลื์อชา   ภษูามาลาภิบาล 

อยูง่านพระกลดสวุรรณ   บงัสรูยก์นัสรูิยแ์สง 

พดัโบกแกวง่ร  าเพย   พระพายเชยช่ืนชวย 

…………………………   ………………………… 

        (หนา้ 235 - 236) 

   จากตวับทขา้งตน้ เป็นการบรรยายเครื่องสูงประกอบพระราชอิสริยยศ 

ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในกระบวนพยุหยาตราเลียบพระนคร เพ่ือเสด็จ 

พระราชด าเนินไปนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม โดยผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึงเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศ จ านวน 8 เครื่อง คือ  

พระอภิรุม ประกอบไปดว้ย ฉัตร 5 ชัน้ จ  านวน 3 คู ่และ ฉัตร 7 ชัน้ จ  านวน 1 คู ่, บงัแทรก จ านวน 

2 คู่ , พระแสงหว่างเครื่อง  , พระกรรภิรมย ์ จ  านวน 3 องค ์, ธงไชยกระบี่ธุช ธงไชยพระครุฑพ่าห ์ 

จ  านวน 1 คู่ , พระกลด , บงัสรูย ์ และพดัโบก เครื่องสูงเหล่านี ้เป็นเครื่องประกอบพระยศท่ีแสดง 

ในกระบวนพยหุยาตราเลียบพระนคร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

เครื่องสูงท่ีกล่าวขา้งตน้ทัง้ 8 เครื่อง เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศส าหรบัองคพ์ระมหากษัตริย์

โดยเฉพาะ เน่ืองจากเครื่องสงูแต่ละเครื่องมีความหมายท่ีส่ือถึงองคพ์ระมหากษัตริยอ์ย่างมีนยัยะ 

เช่น ฉตัร คือ สญัลกัษณข์องความเป็นพระมหากษัตริย ์อนัส่ือถึงความสงบรม่เย็นของแผ่นดินและ

อาณาประชาราษฎร ์, พระกรรภิรมย ์คือ ฉัตร 5 ชัน้ อนัประกอบไปดว้ย พระเสมาธิปัตย ์พระฉัตร

ชัย และพระเกาวพ่าห์ ในอดีตเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนแม่ทัพวังหน้า วังหลัง และวังหลวง  

แต่ปัจจุบันไม่มีวังหน้าและวังหลัง พระกรรภิรมยเ์หล่านีจ้ึงเป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพวังหลวง  

นั่นคือ พระมหากษัตริยผ์ูเ้ป็นจอมทพัท่ียิ่งใหญ่นั่นเอง “เป็นมะหามงคละรชัย ์ส าหรบัขตัติยะยธุนา  

เชีดเดชาเฉลีมทพั” ส่วนธงไชยกระบี่ธุชและธงไชยพระครุฑพ่าห์ เป็นสญัลกัษณข์องพระนารายณ ์

กระบี่ หรือ วานร คือ บริวารของพระนารายณ์ ส่วนครุฑ คือ พาหนะของพระนารายณ์ การใชธ้ง 
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ไชยกระบี่ธุช และธงชัยพระครุฑพ่าห์น าขบวน จึงส่ือนัยยะถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยูห่วัท่ีด  ารงสถานะเป็นพระนารายณอ์วตารลงมารว่มขบวนพยหุยาตราทางสถลมารค  

การแสดงเครื่องประกอบพระอิสริยยศในกระบวนพยุหยาตราเช่นนี ้ มิใช่

การแสดงสิ่งของประกอบกระบวนพยุหยาตราเพ่ือก่อให้เกิดความสวยงามแต่เพียงเท่านั้น   

แต่เครื่องสูงเหล่านี ้ล้วนมีความหมายแฝงนัยในการสรรเสริญพ ระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในฐานะพระมหากษัตริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่ีทรงมีพระคณุสมบตัิท่ีเพียบพรอ้ม และ

ทรงมีพระราชสถานะท่ีสูงส่งเสมอเหมือนเทพอวตารหรือสมมติเทพ การสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตริยด์ว้ยเครื่องสูงเช่นนี ้จึงเป็นการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัผา่นกระบวนพยหุยาตราท่ียิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติ 

การแสดงรายละเอียดเนื ้อหาเก่ียวกับเครื่องสูงท่ีใช้ในการประกอบ 

พระอิสริยยศในกระบวนพยหุยาตรา จึงมิไดมี้หมดุหมายเพียงการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเครื่องประกอบ

พระราชพิธีแต่เพียงเท่านัน้ แต่การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับเครื่องสูงเช่นนี ้เป็นการแสดงเนือ้หาท่ี

สมัพนัธก์ับการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในฐานะสมมติเทพ โดยมุ่งสรรเสริญ

พระราชสถานะอนัสงูสง่ของพระมหากษัตรยิผ์า่นเครื่องสงูประกอบพระอิสริยยศอย่างแนบเนียน          

 2.3.1.3 การกล่าวถงึเรือพระที่น่ัง 

   ในการประกอบพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก  ของ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครทางชลมารค  เพ่ือแสดง

แสนยานภุาพทางกองทพั และแสดงพระบารมีท่ีมากลน้ขององคพ์ระมหากษัตริย์ โดยมีการแสดง

เนื ้อหาเก่ียวกับเรือพระท่ีนั่ งล าทรงท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิธี เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตริยผ์่านเรือพระท่ีนั่งล าทรงทั้ง 3 ล า คือ เรือสุพรรณหงส ์เรืออเนกชาติ์ภุชงค ์และ 

เรืออนนัตนาคราช  

 

1)  เรือสุพรรณหงส ์

เรือสุพรรณหงส ์เป็นเรือพระท่ีนั่งทรง โขนเรือแกะสลักเป็นรูปหงส ์ทอดพระท่ีนั่งบุษบก

กลางล าเรือเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย ์มีการปักฉัตร เครื่องสูงหักทองขวาง และ

เครื่องประกอบพระยศต่าง ๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เรือพระท่ีนั่ งสุพรรณหงส์ 
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ล าปัจจุบันนีส้รา้งขึน้ใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แต่แล้วเสร็จในสมัยรชักาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ ฯ ใหส้รา้งแทนเรือล าเดมิท่ีเคยมีมาแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา  

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะเรือพระท่ีนั่ งหลายล าเพ่ือใช้เฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ ในการเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงจัดพระราชพิธีเลียบพระนครทางชลมารคอย่างยิ่งใหญ่ เพ่ือแสดง  

พระบารมีใหป้ระจกัษแ์ก่สายตานานาชาติท่ีเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย

จัดริว้กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคอย่างสมพระเกียรติ และเสด็จประทับบนเรือพระท่ีนั่ ง

สุพรรณหงส ์เรือพระท่ีนั่ งทรงล าใหม่ท่ีสรา้งเสร็จในรชัสมยัของพระองค ์เพ่ือส่ือนยัยะในการเป็น

สมมตเิทพประหนึ่งพระพรหมทรงหงสเ์ป็นพระราชพาหนะ 

ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์มีการบรรยายเรือ

สพุรรณหงสใ์นฐานะเรือพระท่ีนั่งทรง ท่ีประทบัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ในการเสด็จ

พยุหยาตราเลียบพระนครทางชลมารค โดยบรรยายความงามของเรือพระท่ีนั่ ง และแสดง  

พระบารมีของพระมหากษัตรยิผ์ูท้รงประทบับนเรือพระท่ีนั่ง ดงันี ้

๏ ภวูะนยัเสดจ็สูห่อ้ง  พลบัพลา 

อเนกะชาตภิชุงคะนา   เวศเวิง้ 

เปลือ้งมะหาราชะมาลา   เฉลีมศโิรตม ์แลว้ท่าน 

ทรงพระ,ชะฎาเซิง้   ศกัดหิลา้มะหากะฐิน ฯ 

๏ คูแ่ผน่ดนิเดน่แกว้  พิเชียระกาญจน ์ก่องเอย 

พระญิก่าการะวิกะวาล   เสียบชอ้ย 

เสดจ็สถิตบษุบกพิมาน   สพุรรณะราช ะหงสเ์ฮย 

หวา่งพุม่กรสลอนรอ้ย   หตัถส์ลัง้บงัคม ฯ 

………………………..   ……………………….. 

   ๏ นาวาพระท่ีนั่งเจา้  จอมสยาม 

เคล่ือนท่าแสนสง่างาม   เง่ือนฟ้อน 

พายทองฟ่องหาวยาม   เผยีบรว่ง ลอองเอย 
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เสียงเกริ่นฟังเพลีนฉออ้น   โศรตรเพีย้งเผลอสบุนิ ฯ 

๏ เลห่ป่ิ์นไกลาสะขึน้  นนทิการ เหีรแฮ 

เสดจ็สูเ่กษียรสมทุรส์มาน  มิตรไ์ท ้

นารายณอ์ะวะตารผลาญ   สตัตะบาป เบียฬฤา 

เผยพระเกียรติยศไว ้   ฝากฟ้าดนินสุรณ ์ฯ 

………………………..   ………………………… 

 ๏ เรือเหาะวา่ยฟ้าเหาะ  เห็นโฉม หลายแล 

โปรยแผ่นถวายพรโพยม   ยั่วปลืม้ 

บา้งรา่ยถ่ายรูปโสม   ะนสัะวอ่ง เวียนเอย 

เฉ่ียวฉกเนตรนกยืม้   เย่ียงวิว้ทิวสถล ฯ 

๏ พละพายกรายหดัถฟ์้อน พายทอง เทีดแฮ 

ปานปีกพะญาหงสผ์ยอง   เมฆดัน้ 

ถึงฉนวนทา่ดว่นปรอง   ประทบัวดั อะรุณฯ เอย 

นาเวศทกุประเภทซัน้   สงบเมือ้เรือรา ฯ 

…………………………   ………………………….. 

        (หนา้ 270-273) 

จากตวับทขา้งตน้ กล่าวถึงเหตกุารณก์ารเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครทางชลมารค 

ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั โดยเสด็จประทบัเรือพระท่ีนั่งสพุรรณหงส ์บนพระท่ีนั่ง

บุษบกพิมานอันเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย ์ผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึงการเคล่ือนท่ีของเรือ 

พระท่ีนั่งอย่างงดงามประหนึ่งการรา่ยร  า “เคล่ือนท่าแสนสง่างาม เง่ือนฟ้อน” “พละพายกรายหดัถ์

ฟ้อน พายทอง เทีดแฮ” ทัง้ฝีพายยงัจว้งพายอย่างละเมียดละไม จนเกิดละอองฝอยจากการพาย 

“พายทองฟ่องหาวยาม เผยีบร่วง ลอองเอย” ประหนึ่งพญาหงสก์างปีกโบยบินอยู่บนท้องฟ้า  

“ปานปีกพะญาหงสผ์ยอง เมฆดัน้” นอกจากนีผู้้นิพนธ์ทรงกล่าวเปรียบเปรยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ท่ีทรงประทบับนเรือพระท่ีนั่งสพุรรณหงสว์่ามีลกัษณะเหมือนพระอิศวรทรง

โคนนทิ “เล่หป่ิ์นไกลาสะขึน้ นนทิการ เหีรแฮ” และเหมือนพระนารายณ์ลงมาปราบทุกขเ์ข็ญบน
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โลกมนุษย ์“นารายณ์อะวะตารผลาญ สตัตะบาป เบียฬฤา” การอุปลกัษณ์พระมหากษัตริยเ์ป็น

เทพอวตารเช่นนี ้เป็นการแฝงนยัอย่างหนึ่งเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัในฐานะสมมตเิทพท่ีเปรียบประหนึ่งพระอิศวรและนารายณผ์ูย้ิ่งใหญ่ ทัง้การเสดจ็ประทบั

บนเรือพระท่ีนั่ งสุพรรณหงส์ยังมีนัยยะแฝงท่ี ส่ือถึงความเป็นพระพรหมท่ีทรงหงส์เป็น  

พระราชพาหนะอีกดว้ย การมุ่งสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั  ผ่าน 

เรือพระท่ีนั่ งสุพรรณหงส์เช่นนี ้เป็นการส่ือให้เห็นถึงความเป็น “ตรีเทพ” หรือ “เทพตรีมูรติ”72  

ผูย้ิ่งใหญ่ ท่ีเสดจ็ลงมาปกครองโลกมนษุยด์ว้ยพระราชอ านาจท่ีมากลน้ 

2)  เรืออเนกชาตภิุชงค ์

 เรืออเนกชาติภุชงค ์เป็นเรือพระท่ีนั่ง ท่ีสรา้งขึน้ในสมัยรชักาลท่ี 5 โขนเรือจ าหลักลาย 

ปิดทองรูปพญานาคเล็ก ๆ จ านวนมาก ภายในเรือพระท่ีนั่งมีการทอดบลัลงักก์ญัญาและมีม่านกัน้

โดยรอบ เพ่ือใช้ในการเปลื ้องเครื่องส าหรับพระมหากษัตริย์ ในการเสด็จพระราชด าเนิน  

โดยกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค 

ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์มีการบรรยายเรือ

พระท่ีนั่งอเนกชาตภิุชงคใ์นฐานะเรือเปลือ้งเครื่อง เพ่ือใชเ้ป็นเรือพลบัพลาในการเปล่ียนเครื่องทรง

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จพระราชด าเนินเข้าสู่อุ โบสถวัดอรุณ 

ราชวรารามวรวิหาร ใหร้ายละเอียดดงันี ้

 ………………………………  …………………………….. 

   ๏ เรือพลบัพลาเขา้เทียบ  ฉนวนสธุา วาสเอย 

เรือสพุรรณะหงสถ์า   เทียบเยือ้ง 

เสดจ็จากบษุบกคลา   ไคลลบั วิสตูรท์่าน 

เรือภชุงคท์รงเปลือ้ง   มะกฎุแกว้มะหากะฐิน ฯ 

๏ ภมูินทรถ์วิลถ่วงนอ้ย  เพลา 

สะอางพกัตรพ์กัพะหณุหะอา  กาศอา้ว 

                                                           
72 การรวมตวักนัของเทพผูย่ิ้งใหญ่ในศาสนาพราหมณท์ัง้ 3 องค ์คือ พระอิศวร พระนารายณ ์และพระพรหม 
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พระทรงพระมาลา   วีระยาตร ์เกยเอย 

สถิตราชะยานถมอะครา้ว  เคล่ือนเบือ้งขะบวนจร ฯ 

…………………………..  …………………………… 

         (หนา้ 273) 

จากตวับทขา้งตน้ ผูน้ิพนธ์ทรงกล่าวถึงเรือพลบัพลาเปลือ้งเครื่องในกระบวนหยหุยาตรา

ทางชลมารค คือ เรืออเนกชาติภุชงค ์ซึ่งเขา้เทียบท่าก่อนเรือพระท่ีนั่งล าทรง เพ่ือใชใ้นการเปลือ้ง

พระชฎามหากฐิน73เป็นพระมาลา74 เพ่ือทรงรว่มกบัเครื่องบรมขตัติยราชภูษิตาภรณ์ การบรรยาย

เรือพลับพลาเช่นนี ้ ไม่เพียงต้องการแสดงให้เห็นถึงเรือพระท่ีนั่ งท่ีเป็นส่วนหนึ่งในกระบวน 

พยุหยาตรา และแสดงหน้าท่ีของเรือพลับพลาแต่เพี ยงเท่านั้น  แต่ผู้นิพนธ์ ทรงแฝงนัย 

ในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวในฐานะพระนารายณ์อวตาร  

ท่ีทรงประทบับนบลัลงักน์าค หรือ ทรงประทบับนเรือนาค “เรืออเนกชาติภุชงค”์ เพ่ือใชแ้นวเทียบ 

ในการส่ือนัยยะถึงความเป็นสมมติเทพผู้ยิ่ งใหญ่  ผ่านการบรรยายเรือพระท่ีนั่ ง ท่ี ใช้ใน 

การเปลือ้งเครื่องอยา่งแนบเนียน 

3)  เรืออนันตนาคราช 

 เรืออนนัตนาคราช เป็นเรือพระท่ีนั่งก่ิงท่ีสรา้งขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลท่ี 6  ซึ่งมีโขนเรือเป็น

รูปพญานาค 7 เศียร โดยปรกติแลว้ เรือพระท่ีนั่งอนนัตนาคราชจะใชเ้ป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป

ส าคญั หรือผา้พระกฐินในกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค แตส่มยัรชักาลท่ี 4 ทรงโปรดใหใ้ชเ้รือ

พระท่ีนั่ งอนันตนาคราชเป็นเรือพระท่ีนั่ งล าทรง ในการเสด็จพระราชด าเนินเ ลียบพระนคร 

ทางชลมารค ซึ่งมีการทอดบษุบก ตัง้เครื่องสงู และเครื่องประกอบพระยศอยา่งครบถว้น 

                                                           
73 เครือ่งราชอิสรยิาภรณส์ าหรบัพระมหากษัตรยิท่ี์ทรงแทนพระมหาพิชยัมงกฎุ เพื่อใชใ้นการเสดจ็พระราชด าเนินโดยกระบวน
พยหุยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค พระชฎามหากฐิน มีช่ือเรยีกอีกอย่างหนึ่งวา่ พระชฎาหา้ยอด 
74 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรบัพระมหากษัตริย์ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์โดยไม่ทรง 

พระมหามงกฎุหรอืพระมหาชฎา จึงทรงพระมาลาเสา้หรอืพระมาลาเสา้สงูแทน 
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ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์บรรยายเรือ  

พระท่ีนั่ งอนันตนาคราชในฐานะเรือพระท่ีนั่ งรองท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ทรงประทบัเพ่ือเสดจ็พระราชด าเนินกลบัสูพ่ระบรมมหาราชวงั โดยใหร้ายละเอียดดงันี ้

……………………..   ……………………… 

๏ ท่ีนั่งรองแมน้ท่ี   นั่งทรง 

อะนนัตะนาคะราชระหง   เหค่รึม้ 

อรุคระเมียรเจ็คเศียรมง   คละบษุ บกทา่น  

พายกนกยกสะพรั่งพรึม้   พรา่งฟ้าฝอยกระจาย ฯ 

…..…………………….   …………………………. 

 ๏ ล าพลบัพลานอ้ยท่ี  นั่งรอง 

ทวยเทพถวายกรผอง   เทพฟ้อน 

บลัลงักป์ลั่งอไุรอะมร   พิมานมาษ ะแมน้ฤา 

สีปรา่กญัญาซอ้น   กระจกกล า้ค  าแพรว ฯ 

…..…………………….   …………………………. 

   ๏ ทรงชะฎากะฐินนอ้ยสถิต บษุบก สวุรรณเอย 

อะนนัตะนาคะราชดลิก   แหลง่น า้ 

เบีกขะบวนยาตรายก   พยหูน์ิวรรต วงัทา่น 

พระยศะเรีงถะเกีงก า้   เกียรตฟิ้ามาเสมือน ฯ 

๏ เคล่ือนมะหานาเวศเมือ้  ชละมรร คาเอย 

ถึงทา่วระดิตถถ์วลัย   ะราชเรือ้ง 

เสดจ็จากบษุบกอะนนั   ตะนาคะราช 

ประทบัพลบัพลาเรือเปลือ้ง  มะกฏุปอ้งมาลา ฯ 

…………………………..  ………………………….. 

        (หนา้ 272-275) 
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จากตัวบทข้างต้น  เป็นการบรรยาย เหตุการณ์ การเสด็จพ ระราชด า เนิ นกลับ

พระบรมมหาราชวัง โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หวั ทรงเสด็จประทบัเรือพระท่ีนั่งรองอนนัตนาคราชกลบัสู่พระบรมมหาราชวงั ผูน้ิพนธ์ทรง

กล่าวเปรียบเทียบเรือพระท่ีนั่ งรองว่าเหมือนเรือพระท่ีนั่ งทรง “ท่ีนั่ งรองแม้นท่ี นั่ งทรง” ทั้งยัง

กล่าวถึงลกัษณะของเรือพระท่ีนั่งรองว่ามีโขนเรือเป็นรูปพญานาค “อุรคระเมียรเจ็คเศียรมง คละ

บุษ บกท่าน” มีบลัลงัท่ีประทับงดงาม “ปลั่งอุไร” หลงัคากัญญาวาววบัไปดว้ยทอง “กระจกกล า้ 

ค าแพรว” ซึ่งท าให้พระมหากษัตริย์ท่ีทรงประทับบนเรือพระท่ีนั่ งดูยิ่งใหญ่  สูงส่ง ประหนึ่ง  

เทพอวตาร “พระยศะเรีงถะเกีงก า้ เกียรติฟ้ามาเสมือน” การบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับเรือ 

พระท่ีนั่ งรองเช่นนีมุ้่งแสดงความสูงส่งของเรือพระท่ีนั่ งอนันตนาคราช เพ่ือเช่ื อมโยงบัลลังก ์

อนันตนาคราชอันเป็นท่ีประทับของพระนารายณ์ โดยมุ่งแฝงนัย ในการสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระนารายณ์อวตารท่ีเสด็จมาประทับบนเรือ 

อนนัตนาคราช เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในฐานะสมมติเทพ 

ทัง้การบรรยายความงามของเรือพระท่ีนั่งยงัช่วยส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของกระบวนพยุหยาตรา 

และสง่เสรมิพระบารมีท่ีมากลน้ของพระมหากษัตรยิผ์ูท้รงประทบับนเรือพระท่ีนั่งอีกดว้ย 

 การบรรยายเนื ้อหาเก่ียวกับเรือพระท่ีนั่ งทั้ง 3 ล า ท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไม่เพียงแสดงใหเ้ห็นถึงเรือพระราชพิธี

ท่ีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคัญในกระบวนพยุหยาตราแต่เพียงเท่านั้น แต่การแสดงเนื ้อหา

เก่ียวกบัเรือสพุรรณหงส ์เรืออเนกชาติภ์ุชงค ์และเรืออนนัตนาคราช ลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงการแสดง

เนือ้หาท่ีสัมพนัธก์ับการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวในฐานะสมมติเทพ โดยใช้ 

เรือพระราชพิธีสรรเสรญิพระราชสถานะท่ีสงูสง่ขององคพ์ระมหากษัตรยิ ์

จะเห็นได้ว่า การกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชพิธี และสิ่งของท่ีใช้ในการประกอบ 

พระราชพิธี ไม่วา่จะเป็นการกลา่วถึงเครื่องประกอบพระราชพิธีในหมวดเครื่องตน้ เครื่องราชปูโภค 

และพระแสง การกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในหมวดเครื่องสงู และการกล่าวถึงเรือ

พระราชพิธี ทัง้ 3 ล า ลว้นชีช้ดัใหเ้ห็นว่า การกล่าวถึงเครื่องประกอบพระราชพิธี และสิ่งของท่ีใชใ้น
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การประกอบพระราชเหล่านีล้ว้นมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนในการยกย่องพระราชสถานะท่ีสูงส่งของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้อยูห่วั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสมมตเิทพอยา่งสมบรูณ  ์

 2.3.2 การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะธรรมราชา 

ธรรมราชา คือ แนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีเขา้มามีบทบาทในดา้นการเมือง 

การปกครอง โดยวางแบบแผนความคิดเรื่อง “พระราชาผูท้รงธรรม” เพ่ือใหพ้ระมหากษัตริยท์รง

ปฏิบัติพระองคอ์ยู่ในธรรม จนส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในการปกครอง และท าให้บา้นเมืองเกิด

ความเป็นปกตสิขุ (ชยัรตัน ์พลมขุ , 2552 : 61) พระมหากษัตรยิผ์ูเ้ป็นธรรมราชาจะตอ้งด ารงอยูใ่น

ธรรมและประพฤติราชธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัด  เพ่ือใช้หลักธรรมในการ

ปกครองบา้นเมืองใหเ้กิดความผาสกุ 

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดง

เนือ้หาท่ียกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะธรรมราชา ในเนือ้หาส่วนท่ี 3  

ท่ีว่าด้วยเนื ้อหาเก่ียวกับราชธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการประกอบพระราชพิ ธี   

โดยกล่าวถึงเนือ้หาเก่ียวกับทศพิศราชธรรม 10 ประการ เพ่ือยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยู่หวั ในฐานะพระราชาผูท้รงธรรมท่ีทรงประพฤติปฏิบตัิตามหลกัทศพิธราชธรรมท่ีครบถว้น 

ทัง้ 10 ประการ ดงันี ้

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 1 คือ ทาน   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การใหท้าน ดงันี ้

๏ โปรดอวยทานทั่วขา้  ขณัฑะสี มางคเ์อย 

วงศะราชมาตยะเสนี   เน่ืองเลีย้ง 

สาธาระณะประโยชนท์วี   วฒุิแผ ่พะสกทา่น 

สะเรีงรบัราชะทรพัยเ์พีย้ง   โภคะปลืม้ประชาสนอง ฯ 

         (หนา้ 282) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ  คือ การท าทาน หรือ การอวยทาน  ผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึง  
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การสละพระราชทรพัยส์่วนพระองคใ์หเ้ป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนและประเทศชาติ การท าทาน  

อาจท าในรูปแบบการเลีย้งดูพระบรมวงศานุวงศ ์เสนาอ ามาตย ์ข้าราชการให้อยู่ดีมีสุข หรือ  

การสรา้ง “สาธารณประโยชน์” ให้เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน เช่น การสรา้งโรงพยาบาล หรือ  

การสรา้งโรงเรียน เป็นตน้ การท าทานนอกจากจะท าใหพ้ระมหากษัตริย์ทรงประพฤติธรรมแลว้  

ยงัเป็นนยัหนึ่งในการท านบุ  ารุงประชาชน เพ่ือท าใหบ้า้นเมืองเกิดความผาสกุอีกดว้ย 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี  2 คือ สีล   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การมีความประพฤตเิรียบรอ้ย ดงันี ้   

๏ ทรงประคองคณุะศกัดิรู์ ้    ส ารวม จรติทา่น 

กายจิตวะจีกรวม      กราดรา้ย 

บ าราบบาปเบียฬสรวม      กศุละชอบ เฉลีมเอย 

ไป่หมิ่นยดึศีลละมา้ย      ศสัตระปอ้งผองพาล ฯ 

        (หนา้ 282) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ี พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงปฏิบตัิ คือ ศีล หรือ การมีความประพฤติเรียบรอ้ย ผูน้ิพนธ์ทรงกล่าวถึง 

การทรงประพฤติ “กาย” “จิต” และ “วจี” ดว้ยความ ”ส ารวม” ไม่ทรง “มุ่งรา้ย” ต่อผูอ่ื้น การทรง

ประพฤติปฏิบัติพระองค์ตามกรอบศีลธรรมเช่นนี ้ จะเป็น “ศัสตระป้องกันผองพาล” แก่องค์

พระมหากษัตริย ์ในขณะเดียวกัน การท่ีพระมหากษัตริยท์รงมีพระราชจริยวตัรท่ีงดงาม ย่อมส่ง  

ผลใหพ้ระองคเ์ป็นท่ีรกัใคร ่เทิดทนู และเคารพบชูาแก่ประชาชนอยา่งไมเ่ส่ือมคลาย 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 3 คือ ปริจฺจาค   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การบรจิาคพระราชทรพัย ์หรือการบรจิาคสิ่งของเพ่ือ

สงเคราะหป์ระชาชน ดงันี ้    

๏ ราชะศฤงคารแมร้าช  ะชีวนั ก็ดี 

เมืองสขุปลกุเกษมศนัต ์   สขุดว้ย 

เมืองวิบตัิท์อดมะนสัะสรร  พะบรจิาค สนองเทีญ 
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ปราโมทยแ์ตป่ระโยชนช์ว้ย  ชาติเ์พีย้งพีระหงส ์ฯ 

        (หนา้ 282) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่ง ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจา้อยู่หัวทรงปฏิบัติ คือ ปริจาคะ หรือ การบริจาค ผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึง การทรง

บริจาคสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทองเพ่ือช่วยเหลือประชาชน และทรงบ ารุงบ้านเมืองในยาม

เดือดรอ้น การบรจิาคเช่นนีเ้ป็นการท าทานประเภทหนึ่งเพ่ือบ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุแก่ประชาชน และ

ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ซึ่งตรงกับหลักในการสงเคราะห์ประชาชนประการหนึ่งใน 

ราชสงัคหวตัถ ุคือ สมัมาปาสงั การมุ่งบ  าบดัทกุขบ์  ารุงสขุแก่ราษฎร ์การสงเคราะหป์ระชาชนดว้ย

การบริจาคเช่นนีเ้ป็นหนึ่งในการสละพระราชทรพัย์ส่วนพระองคเ์พ่ือประโยชนส์ุขแก่ประชาชน  

ซึ่งท าใหพ้ระมหากษัตรยิท์รงประพฤตธิรรมเชน่เดียวกบัการท าทาน 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 4 คือ อาชฺชว   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง ความซ่ือตรง ดงันี ้   

๏ ซ่ือตรงทรงสตัยไ์ร ้  มาฤษา สนองเลย 

ชงัเสนียดเกลียดมายา   แหยร่า้ย 

ราชบุายบา่ยทางสถา   วีระสจุ จรติพอ่ 

ประยรุะมิตรผกูจิตรช์ะมา้ย  แตข่อ้กรอเกษม ฯ 

        (หนา้ 282) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่ง ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิบตัิ คือ อาชวะ หรือ “การซ่ือตรง” ผูน้ิพนธท์รงกลา่วถึง การทรงกล่าว

วาจาดว้ยความสัตย ์หรือ “การทรงสัตย”์ โดยไม่มุ่งว่ารา้ยผูอ่ื้น ทรงประพฤติปฏิบตัิพระองคใ์น 

ทางท่ีถูกท่ีควร เพ่ือจะไดท่ี้เป็นท่ีรกัใคร่ของพระประยูรญาติและพระบรมวงศานุวงศ ์การปฏิบตัิ

พระองคใ์ห้มีพระราชจริยวัตรงดงามเช่นนี ้เป็นหนึ่งในอาภรณ์ประดบัพระองคใ์ห้เป็นท่ีรกัใคร ่

ของประชาชน 
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ทศพิธราชธรรมประการท่ี 5 คือ มทฺทว   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง ความออ่นโยน ดงันี ้  

   ๏ เปรมฤดีศรีสวสัดเิอือ้น  อธัยางค ์ยงเอย 

แสยงหยิ่งพริง้เพราสะอาง  ออ่นนอ้ม 

เสมือนไกสะระราชปาง   อ่ิมภกัษ ์ผยองแฮ 

เลีกขูข่านหว่านลอ้ม   ลกัษณะแกลว้แกลสรวล ฯ 

                (หนา้ 283) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ  คือ มัททวะ หรือ “ความอ่อนโยน” ผู้นิพนธ์ทรงกล่าวถึง  

การปฏิบตัิพระองคด์ว้ยการแสดงความอ่อนโยน อ่อนนอ้ม ตอ่ขา้ราชการและประชาชน เพ่ือท าให้

ประชาชนรกัใคร่ ตามธรรมดาพระมหากษัตริยย์่อมเป็นท่ีเกรงขาม เกรงบารมี เน่ืองจากพระองค์

ทรงมีพระราชอ านาจท่ีมากลน้ ผูน้ิพนธ์ทรงเปรียบพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเหมือน

ไกรสรราชสีหผ์ูย้ิ่งใหญ่ ท่ีมีความดรุา้ย น่าหวาดกลวั “เสมือนไกสะระราชปาง อ่ิมภักษ์ ผยองแฮ” 

แต่หากพระองคไ์ม่แสดงท่าทีท่ีน่าหวาดกลวั “เลีกขู่ขาน” และแสดงสีหนา้ “แกลสรวล” ย่อมเป็น

ราชสีห์ ท่ี มี ความกล้าหาญ  น่ าเกรงขาม  แต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยน  เปรียบ เสมือน

พระมหากษัตริยผ์ู้ทรงมากดว้ยอ านาจบารมี แต่มีความเมตตา อ่อนโยน อ่อนน้อม การปฏิบัติ

พระองคเ์ชน่นีย้อ่มเป็นท่ีรกัใครแ่ละเป็นท่ีเกรงขามของขา้ราชการและประชาชนทุกหมูเ่หลา่  

ทศพิธราชธรรมประการท่ี  6 คือ ตป  ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การระงบักิเลศดว้ยความเพียร ดงันี ้  

๏ รญัจวนประจาครา้ย  หมายดี 

ขม่มะนสัะก าดดัวิถี   ถ่อยเวน้ 

เกลศมารมิหาญคระวี   วระบาท ไฉนเลย 

อสุาหะมานะเขมน้   มุน่ขา้งเถลีงคณุ ฯ 

(หนา้ 283) 
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  จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หัวทรงปฏิบตัิ คือ ตบะ หรือ ความเพียร  ผูน้ิพนธ์ทรงกล่าวถึง การทรงปฏิบตัิ

พระองคด์ว้ยความเพียรในการประพฤติปฏิบตัิคณุความดี “อุสาหะมานะเขมน้ มุ่นขา้งเถลีงคณุ” 

ทรงข่มจิตใจไม่ให้ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีไม่เหมาะไม่ควร “ข่มมะนัสะก าดัดวิถี  ถ่อยเว้น”  

ทรงใช้ความเพียรและการประพฤติปฏิบัติ  ทรงตั้งมั่นในคุณความดี เพ่ือตัดกิเลศทั้งปวงมิให้ 

มาแผว้พาน การทรงใชค้วามเพียรระงบักิเลศทัง้ปวงเช่นนี ้  ถือเป็นการประพฤติธรรมดว้ยความ 

ตั้งมั่ น โดยการวางเฉยในสิ่งท่ีไม่เหมาะไม่ควร เพ่ือวางองค์ให้เป็นท่ีน่าเคารพนับถือ และ  

มีพระราชจรยิวตัรท่ีงดงาม 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 7 คือ อกฺโกธ   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การระงบัความโกรธ ดงันี ้  

๏ นา่ฉนุกรุน่กริว้พระ  ก าหราบ เสียรา 

โดยแผเ่ม็ตตาปราบ   โปรง่แคน้ 

เวรวิรตัิเ์ม่ือระหสัะกราบ   ทลูตกั เตือนฤา 

ขม่พิฆาตอาฆาตแมน้   เมือกมะลา้งโสมม ฯ 

(หนา้ 283) 

  จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงปฏิบตั ิคือ อกัโกธะ หรือ ความไมโ่กรธ ผูน้ิพนธท์รงกลา่วถึง การทรงรูจ้กั

ยบัยัง้ช่างใจ “ก าหราบ” อารมณค์วามรูส้ึกจากความโกรธทัง้ปวง โดยใชธ้รรมะและการแผ่เมตตา

เพ่ื อตัด ค วาม โก รธ  ด้ วย การ  “ข่ ม พิ ฆ าต ” “ข่ ม อาฆ าต ” จากการถู ก กล่ า วตัก เตื อน  

หากพระมหากษัตริย์ทรงระงับความโกรธทั้งปวงได้ และทรงใช้เมตตาธรรมในการครองตน  

ครองคน และครองเมือง บา้นเมืองจะพบแต่ความสงบสุข การระงับความโกรธดว้ยการวางองค์

แน่ นิ่ ง เป็ น สิ่ ง ท่ี พ ระมหากษั ต ริย์พึ งป ฏิ บัติ  เ พ่ื อท า ให้ผู้ ค น เค ารพ และ เก รงขาม ใน  

พระราชจรยิวตัรท่ีสขุมุลุม่ลกึนา่นบัถือ 
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ทศพิธราชธรรมประการท่ี 8 คือ อวิหึส   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การไมเ่บียดเบียน ดงันี ้

๏ ทรงอบรมระรื่นดว้ย  กะรุณา 

หา่งเคียดขึง้พิหงึสา   ใสไ่คล ้

เบียฬอบุาทวอ์าชญาหา   เหตพุินาศ ใครเลย 

สะเรีงราชะอ านาจใช ้   ชอบเกือ้ถะเกีงศนัติ ์ฯ 

(หนา้ 283) 

  จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ คือ อวิหิงสา หรือ การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ผู้นิพนธ์ทรงกล่าว 

ถึงการทรงใชอ้  านาจในทางท่ีถูกท่ีควร ไม่ใชอ้  านาจดว้ยความเครียดแคน้ เพ่ือเบียดเบียน ท ารา้ย 

หรือข่มเหงผูอ่ื้นดว้ยความไม่ชอบธรรม “ห่างเคียดขึง้พิหึงสา ใส่ไคล”้ และทรงใชพ้ระราชอ านาจ 

ในการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้คน เพ่ือท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข “ชอบเกือ้ถะเกีงศันติ์”  

การทรงใช้พระราชอ านาจในทางท่ีถูกท่ีควรเช่นนี ้ ย่อมท าให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นท่ีเคารพ 

ย าเกรงของขา้ราชบรพิาร ขา้ราชการ พระบรมวงศานวุงศ ์และประชาชนสืบไป 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 9 คือ ขนฺตึ ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การแสดงความอดทน ดงันี ้

   ๏ พระช ่าธรรมะชาตเอือ้ม  อดทน 

เหน่ือยหนา่ยพระกายกะมล  ไมท่อ้ 

ถกูยั่วถกูหยนัยล แสยงขยาด   ไฉนฤา 

ไป่ละกะระณียข์อ้   ขม่คะยัน้ขนัตยางค ์ฯ 

(หนา้ 284) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงปฏิบตัิ คือ ขนัติ หรือ ความอดทน ผูน้ิพนธ์ทรงกล่าวถึง การทรงปฏิบตัิ

พระองคอ์ดทนต่อความเหน่ือยกาย เหน่ือยใจ จากการ “ถูกยั่ว” “ถูกหยนั” โดยทรงระงับอารมณ์
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ความรูส้ึกดว้ยการ “ข่มคะยั้นขันตยางค ”์ จากสิ่งทั้งปวงดว้ยการอดทนอดกลัน้ การทรงอดทน 

อดกลัน้และทรงนิ่งเฉยต่อสิ่งยั่วยุทัง้ปวง โดยการวางอุเบกขาและวางองคแ์น่นิ่ง เป็นสิ่งท่ีท าให้

พระมหากษัตรยิน์า่เล่ือมใสศรทัธา และมีพระราชจรยิวตัรท่ีงดงาม 

ทศพิธราชธรรมประการท่ี 10 คือ  อวิโรธน   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การเป็นผูเ้ท่ียงธรรม ดงันี ้

๏ วางองคย์งยิ่งเพีย้ง  หลกัเพชร ์

ยอขูรู่ถ้ึงเขบจ็    บย่า้ย 

ถือมั่นยกุตธิรรมเ์ผดจ็   อะธรรมะเทีด ธรรมแฮ 

ไป่หมิ่นยินรา้ยละมา้ย   หมิ่นดว้ยยินดี ฯ 

……………………….   ……………………….. 

(หนา้ 284) 

จากตัวบทข้างต้น เป็นการแสดงหลักธรรมประการหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏิบตัิ คือ อวิโรธนงั หรือ ความเท่ียงธรรม ผูน้ิพนธท์รงกลา่วถึง การทรง

ปฏิบัติพระองคท่ี์แน่นิ่ง หนักแน่น ประหนึ่ง  “หลักเพชร”์ โดยทรงไม่ยินดียินรา้ยต่อค าเยินยอ  

ค าติฉินนินทา “ยอขู่รูถ้ึงเขบ็จ บ่ยา้ย” “ไป่หมิ่นยินรา้ยละม้าย หมิ่นดว้ยยินดี” และทรงวางองค ์

อยู่ในธรรมอย่างนิ่งเฉย การวางองคอ์ยู่ในธรรมอย่างนิ่งเฉยดว้ยความเท่ียงธรรมเช่นนี ้ถือเป็น  

การปลอ่ยวางดว้ยจิตท่ีสงบเพ่ือการตัง้มั่นในการเป็นธรรมราชาโดยสมบรูณ ์

การกล่าวถึงเนื ้อหาเก่ียวกับ ราชธรรม 10 ประการ หรือ ทศพิธราชธรรม 

ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ทรงประพฤติปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็น 

ธรรมราชา หรือ ราชาผูท้รงธรรม ทัง้ทรงด ารงอยู่ในธรรม และทรงประพฤติธรรมอย่างสม ่าเสมอ 

“การท าทาน” และ “การบริจาค” ล้วนเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงการประพฤติธรรมอย่างชัดเจน  

เพ่ือทรงบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร ์ส่วน “การทรงศีล” “การทรงสตัย”์ “การทรง

ออ่นโยน” “การทรงมีความเพียร” “การทรงไม่โกรธ” “การทรงไม่เบียดเบียน” “การทรงอดทน” และ 

“การทรงเท่ียงธรรม” ลว้นบ่งบอกถึงการด ารงอยู่ในธรรม เพ่ือใชก้รอบของศีลธรรมในการขดัเกลา

จิตใจ และด าเนินพระองคไ์ปตามหลกัศีลธรรมท่ีถูกท่ีควร เพ่ือการปกครองบา้นเมืองอย่างสงบสุข  
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การประพฤติปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมจึงเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงการเป็นพระราชา 

ผู้ทรงธรรม และเป็นการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะธรรมราชา 

อยา่งแนบเนียน  

 2.3.3 การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะจักรพรรดิราช 

  จักรพรรดิราช หรือ จักรพรรดิราชา คือ พระมหากษัตริยท่ี์เป็นใหญ่เหนือราชา 

ทัง้ปวง ในเรื่อง ไตรภูมิกถา กล่าวถึงบุคคลท่ีเกิดเป็นพระเจา้จกัรพรรดิว่า ไดท้  าบุญมาก่อน รูจ้ัก

คณุพระรตันตรยั เม่ือเกิดเป็นพระราชาจึงมียศบรวิารมาก และเป็นผูท้รงธรรมทกุประการ ลกัษณะ

ส าคญัของการเป็นจกัรพรรดิราช คือ การปฏิบตัิตามหลกัจกัรวรรดวิตัร การมีเครื่องแสดงจกัรพรรดิ

สมบตั ิและการมีพระราชอ านาจท่ีแผไ่พศาลโดยธรรม  

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดง

เนื ้อหาท่ียกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะ จักรพรรดิราช ในเนื ้อหา 

ส่วนท่ี 3 ท่ีว่าดว้ยเนือ้หาเก่ียวกับราชธรรมส าหรบัพระมหากษัตริยผ์ูผ้่านการประกอบพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก โดยกล่าวถึงเนือ้หาเก่ียวกับจกัรวรรดิวัตร 12 ประการ ไดแ้ก่ การอนุเคราะหค์น 

ในราชส านกั การผกูไมตรีกบัมิตรประเทศ การอนเุคราะหพ์ระราชวงศานวุงศ ์การเกือ้กลูพราหมณ ์

คหบดี และคฤหบดีชน การอนุเคราะหป์ระชาชนในชนบท การอนุเคราะหส์มณพราหมณ์ผูมี้ศีล 

การรูจ้กัรกัษาฝงูเนือ้ นก และสตัวท์ัง้หลายมิใหส้ญูพนัธ ์การหา้มชนทัง้หลายมิใหป้ระพฤตผิิดธรรม 

และชกัน าตวัอยา่งใหอ้ยู่ในกศุลสจุรติ การเลีย้งดคูนจน การเขา้ใกลส้มณพราหมณเ์พ่ือศกึษาธรรม 

การหา้มจิตมิใหไ้ปในท่ีท่ีพระมหากษัตริยไ์ม่ควรเสด็จ การระงับความโลภมิใหป้รารถนาในลาภ 

ท่ีพระมหากษัตริยพ์ึงจะได ้เพ่ือยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ว่าทรงใชว้ตัรปฏิบตัิ

ในการสงเคราะหป์ระชาชนใหเ้กิดความผาสกุ ดงันี ้

จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 1 คือ  อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ  ในโคลงลิลิตสุภาพ  

ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การอนเุคราะหค์นในราชส านกั ดงันี ้

๏ ราชะทานโอวาทให ้  เหีมกศุล 

อวยลาภ,อวยยศ,ประดล   เดชปอ้ง_ 

ภะยบูทัว,์แดข่นดัพะหล   ะเสวก ก็ดี 
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ไป่หว่งหาเลีย้งทอ้ง   ทั่วยัว้ครวัเรือน ฯ 

(หนา้ 287) 

  จากตัวบทข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงอนุเคราะหข์า้ราชการในพระองค ์ดว้ยการ “อวยทาน” “อวยยศ ” ใหแ้ก่ขา้ราชการ “แด่ขนัด 

พะหล  ะเสวก ก็ดี” เพ่ือใหข้า้ราชการอ่ิมทอ้งอิ่มใจ การปฏิบตัวิตัรปฏิบตัิเชน่นีเ้ป็นการส่งเสริมและ

ท านบุ  ารุงขา้ราชการใหมี้ขวญัและก าลงัใจในการท างาน ทัง้ยงัชว่ยใหก้ารปกครองเหลา่ขา้ราชการ

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยงดงาม ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถในดา้นการปกครองของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัอยา่งชดัเจน 

  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 2  คือ  ขตฺติเยสุ  ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การผกูไมตรีกบัมิตรประเทศ ดงันี ้

๏ ไป่เฝ่ือนใฝ่เกีย้วราฐ  ะไมตร ี

ตอ่ขตัติยาธิบดี    ตา่งดา้ว 

อวยมะหคัฆะภณัฑท์วี   วฒุิมิตร ์สมานทา่น 

เป็นราชะบรรณานา้ว   เสนห่น์  า้ใจสนอง ฯ 

(หนา้ 287) 

  จากตัวบทข้างตน้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

ผูกมิตรกับกษัตริย์ผู้เป็นมิตรประเทศ  ด้วยการ  “อวยมะหัคฆะภัณฑ์” หรือ ถวายเครื่อง 

ราชบรรณาการเป็นสินน า้ใจแก่องคพ์ระมหากษัตริยต์่างแดน เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีท่ีดีต่อกัน 

“เป็นราชะบรรณาน้าวเสน่หน์  า้ใจสนอง” การผูกมิตรกับกษัตริยต์่างแดนเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึง 

พระปรีชาสามารถและการใส่พระราชหฤทยัในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ อนัจะก่อใหเ้กิด

ความสมัพนัธอ์นัดีท่ียั่งยืน และก่อใหเ้กิดการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัในอนาคต 

  จกัรวรรดิวตัร ประการท่ี 3  คือ  อนุยนฺเตสุ  ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การอนเุคราะหพ์ระราชวงศานวุงศ ์ดงันี ้

๏ ผองขตัตยิะชาติช์ัน้  วงศา สนิธเอย 
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ถนอมมะโนชโปรดเม็ตตา   ตอบเอือ้ 

อวยอิศวะรยิะยศ,พา   หะนะ,โภค ผะดงุแล 

สมานมิตรสมชิดเชือ้   ช่ืนพรอ้มประนอมสงวน ฯ 

(หนา้ 287) 

  จากตัวบทข้างตน้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

อนเุคราะหพ์ระบรมวงศานวุงศ ์ดว้ยการใหย้ศ ใหพ้าหนะ ใหอ้าหาร และใหก้ารดแูลพระญาติวงศ์

เป็นอย่างดี “อวยอิศวะริยะยศ,พา หะนะ,โภค ผะดงุแล” เพ่ือสรา้งความสมคัรสมานสามคัคี และ

ความรกัใคร่กลมเกลียวกับพระบรมวงศานุวงศ ์“สมานมิตรสมชิดเชือ้ ช่ืนพรอ้มประนอมสงวน” 

การอนุเคราะหพ์ระบรมวงศานุวงศเ์ช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นความใส่พระราชหฤทยั ความรกัใคร่ และ

ความเมตตาท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมีต่อพระบรมวงศานุวงศ ์ซึ่งจะส่งผลให้

พระองคเ์ป็นท่ีรกัใครแ่ก่พระประยรูญาต ิและพระบรมวงศานวุงศย์ิ่ง ๆ ขึน้ไป  

  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 4  คือ พฺราหฺมณคหปติเกสุ ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั 

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กล่าวถึง การเกือ้กูลพราหมณ ์คหบดี และคฤหบดี

ชน ดงันี ้

๏ ควรนกุลูนายคฤหาสนท์ัง้ พราหมะณา 

เครื่องเกษตรเ์ครื่องพรตหา  ชว่ยบา้ง 

ยวนนิยมช่ืนชมสวา   มิภกัดิน์บั ถือเอย 

ญาติม์ิตรสานศุษิยส์ลา้ง   หละรูค้ณุปูะถมัภ ์ฯ 

(หนา้ 287) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรง

อนุเคราะหพ์ราหมณ์ ดว้ยการจุนเจือเครื่องประกอบอาชีพ “เครื่องเกษตร”์ และเครื่องประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา “เครื่องพรต” แก่สมณพราหมณ์ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการใส่พระราชหฤทยัใน

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชาติ และทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม การอนุเคราะหส์มณพราหมณจ์ะส่งผล

ใหพ้ระองคท์รงเป็นท่ี ”ช่ืนชม” “สวามิภกัษ”์ และเป็นท่ี “นา่นบัถือ” ของประชาชนทกุหมูเ่หลา่ ทัง้ยงั

ท าใหพ้ราหมณ ์และศาสนาพราหมณด์ ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างยั่งยืน ลกัษณะดงักล่าวถือเป็นการ  
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แฝงนยัในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ในฐานะองคอ์ุปถัมภก  

ทกุศาสนาท่ีด ารงอยูใ่นสงัคมไทย เพ่ือท าใหส้งัคมไทยกลายเป็นสงัคมพหศุาสนาอยา่งลงตวั 

  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 5  คือ เนคมชานปเทสุ ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การอนเุคราะหป์ระชาชนในชนบท ดงันี ้

๏ บ าเพ็ญอะนเุคราะหฟ้ื์น  ฝงูประชา นิกรเทีญ 

ชนะบทชดเครื่องหา   โภชนเ์ลีย้ง 

ใชเ่พรื่อเม่ือเพลา    เข็ญขดั แคลนฤา 

เสมือนฝึกส านึกเพีย้ง   พอ่แควน้แหนนิยม ฯ 

(หนา้ 288) 

  จากตัวบทข้างตน้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

อนุเคราะห์ประชาชนในชนบท ด้วยการหาอาหารมาจุนเจือชาวชนบท “ชนะบทชดเครื่องหา  

โภชนเ์ลีย้ง” ในทุกช่วงเวลา มิใช่แค่ในยามท่ีชาวชนบทขาดแคลนข้าวปลาอาหารเพียงเท่านั้น  

“ใช่เพรื่อเม่ือเพลา เข็ญขัด แคลนฤา” การกระท าเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจใน 

การเกือ้กลูประชาชนอย่างสม ่าเสมอดว้ยการท าทาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัทศพิศราชธรรมประการหนึ่ ง

ท่ีพระมหากษัตริย์พึงกระท า คือ การอวยทาน เพ่ือท านุบ  ารุงประชาชน และท าให้บ้านเมือง  

เกิดความผาสกุ  

  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 6  คือ สมณพฺราหฺมเณสุ ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การอนเุคราะหส์มณพราหมณผ์ูมี้ศีล ดงันี ้

๏ สมสกัการสมะณะทัง้  พราหมณพ์รต 

โดยหวา่นบรขิารชด   ชว่ยเกือ้ 

เจรีญธรรมะปะฏิบตับิถ   บรุานศุาสน ์สนองเอย 

เป็นราชะกศุละเนือ้   เน่ืองฟ้านาบญุ ฯ 

(หนา้ 288) 
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  จากตัวบทข้างตน้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

อนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีล ดว้ยการ “ถวายสักการะ” และ “ถวายเครื่องบริขาร” ส าหรบั

พราหมณ ์ทัง้ยงัทรงปฏิบตัิพระองคด์ว้ยการ “เจริญธรรม” และ ทรงปฏิบตัิธรรมตามหลกัค าสอน

ของศาสนาพราหมณ ์“ปะฏิบตัิบถ บรุานศุาสน ์สนองเอย” เพ่ือท านบุ  ารุงศาสนาพราหมณใ์หย้ั่งยืน  

การอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลเช่นนี ้ ถือเป็นการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในฐานะองคอ์ปุถมัภกศาสนาพราหมณอ์ยา่งแนบเนียน 

  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 7  คือ มิคปกฺขีสุ ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์กล่าวถึง การรูจ้ักรกัษาฝูงเนือ้ นก และสัตวท์ั้งหลายมิให้ 

สญูพนัธุ ์ดงันี ้

๏ อวยคณุแก่สตัวเ์อือ้น  อะภยัะทาน ถั่งเทีญ 

มฤค,วิหค,มจัฉะเดียระฉาน  ชว่ยบา้ง 

หา้มกระเหีย้นเบียดเบียฬผลาญ  ศนูยพื์ช พนัธุฤ์า 

สมราชะการุญอา้ง   โอบปอ้งผองชิวนั ฯ 

        (หนา้ 288) 

จากตัวบทขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

รกัษาฝูงเนือ้ นก และสัตวท์ั้งหลายมิให้สูญพันธุ์ ด้วยการ “อภัยทาน” เพ่ือไว้ชีวิตสัตวท์ั้งปวง  

ไม่ว่าจะเป็น “มฤค” “วิหค” “มัจฉะ” และสัตวเ์ดียรฉานอ่ืน ๆ ทั้งยังทรงออกกฎ “ห้ามกระเหีย้น

เบียดเบียนผลาญ ศนูยพื์ช พนัธุฤ์า” เพ่ือท าใหส้ตัวอ่ื์น ๆ สืบเผ่าพนัธุไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ ์การรกัษาฝงู

เนื ้อ นก และสัตว์ทั้งหลายมิให้สูญพันธุ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นน ้าพระราชหฤทัยขององค์

พระมหากษัตริยท่ี์เป่ียมลน้ไปดว้ยความเมตตา กรุณา ต่อสรรพสตัวท์ุกชีวิต “สมราชะการุญอา้ง 

โอบป้องผองชิวัน” ซึ่งถือเป็นการแฝงนัยในการสรรเสริญพระราชจริยวัตรอันงดงามของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
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  จักรวรรดิวัตร ประการท่ี 8 คือ อธมฺมการปฏิกฺเขโป ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กล่าวถึง การหา้มชนทัง้หลายมิใหป้ระพฤติผิดธรรม

และชกัน าดว้ยตวัอยา่งใหอ้ยูใ่นกศุลสจุริต ดงันี ้

๏ หา้มกนัอะธรรมิกเลีย้ง  ชีวิต 

เว่ียกศุละสจุริต    ร  ่าสรา้ง 

ย าบทกฎหมายคดิ   แตช่อบ ฉลวยแฮ 

เพ่ือบั่นคนพาลสลา้ง   แหลง่ลน้คนดี ฯ 

(หนา้ 288) 

  จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงหา้ม

ชนทัง้หลายมิใหป้ระพฤติผิดธรรม ดว้ยการใชต้วับทกฎหมายในการควบคมุฝงูชน “ย าบทกฎหมาย

คดิ แตช่อบ ฉลวยแฮ” ทัง้ยงัสรา้งตวัอย่างของผูป้ระพฤติดีประพฤตชิอบ “เว่ียกศุละสจุรติ ร  ่าสรา้ง” 

เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม และจัดการคนไม่ดีใหห้มดสิน้ไป “บั่นคนพาลสลา้ง แหล่งลน้ 

คนดี” การสง่เสริมธรรมใหค้นในสงัคมเช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชท่ีครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงประพฤติธรรม และทรงใช้ธรรมใน 

การควบคุมสังคม เพ่ือความเป็นปกติสุขของบา้นเมือง ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการสรรเสริญ  

พระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในฐานะราชาผูท้รงธรรมอย่างชดัเจน 

  จกัรวรรดิวตัร ประการท่ี 9 คือ อธนาน  ธนานุปฺปทาน   ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั 

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กลา่วถึง การเลีย้งดคูนจน ดงันี ้

๏ ใครท่ียากแคน้ขดั  สนทนุ 

เลีย้งชีพเชีงเบี่งบญุ   บากหนา้ 

สมสดุโปรดอดุหนนุ   อะนเุคราะห ์บา้งเทีญ 

เทียบชะนกปกไพรฟ่้า   ใฝ่ขา้งทางถนอม ฯ 

(หนา้ 289) 
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  จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเลีย้ง

ดคูนจน ดว้ยการ “อุดหนุน” และ “อนุเคราะห”์ ผูท่ี้ขัดสนในดา้นทุนทรพัย ์โดยพระองคท์รงดูแล

ประชาชนประหนึ่งพ่อดูแลลูก “เทียบชะนกปกไพรฟ่้า” ดว้ยการพระราชทานทรพัยส์่วนพระองค์

ใหแ้ก่ประชาชน การเลีย้งดูคนจนเช่นนี ้ถือเป็นการอวยทานอย่างหนึ่ง ซึ่งท าใหพ้ระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงประพฤติธรรมผ่านการท าทาน และสงเคราะหป์ระชาชนไปในคราว

เดียวกัน เพ่ือท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็น ภายใตพ้ระบารมีขององคพ์ระมหากษัตริย ์

ลกัษณะดงักล่าวเป็นการแฝงนยัในการสรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั

ในฐานะราชาผูท้รงธรรม 

จกัรวรรดิวตัร ประการท่ี 10 คือ สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญหปุจฺฉน   ใน

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์  กล่าวถึง การเข้าใกล ้

สมณพราหมณเ์พ่ือศกึษาธรรม ดงันี ้

๏ ยอ้มพระหะทะเยศสรา้น สพนธ์รรม เสถียรเทีญ 

สงัสรรคนกัพรตน า   แหนง่ฟ้า 

เสวะนะสมณะบ า   เทีงพบ พราหมณฤ์า 

วาทะ,ปะฏิวาทกลา้   กลา่วตอ้นเตือนถวาย ฯ 

        (หนา้ 289) 

  จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเขา้

ใกลส้มณพราหมณเ์พ่ือศกึษาธรรม ดว้ยการ “สพนธ์รรม” “สงัสรรคนกัพรต” และ “เสวะนสมณะบ า 

เทีงพบ พราหมณ์” โดยทรงเขา้สนทนาธรรมกับพราหมณ์อย่างถ่องแท้ การประพฤติธรรมดว้ย 

การเขา้สนทนาธรรมกับนกับวชเช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นถึงการด ารงอยู่ในธรรม เพ่ือการเป็นจกัรพรรดิ

ราชาผูท้รงประพฤติและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครดั ทั้งยังทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ค  าสอน  

ในศาสนาพราหมณแ์พรห่ลายในสงัคมอยา่งแยบคาย 
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จกัรวรรดิวตัร ประการท่ี 11 คือ อธมฺมราคสฺส ปหาน  ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั 

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์กล่าวถึง การหา้มจิตมิใหไ้ปในท่ีท่ีพระมหากษัตรยิไ์ม่

ควรเสดจ็ ดงันี ้

๏ ไป่วายไวรตัิห์า้ม  อะธรรมสมาน 

ในอคัะมะนิยะสถาน   ถ่อยดอ้ย 

ถึงก าหนดัประหยดัญาณ   ยัง้ราค ละเลีงเทีญ 

เสียใชเ่สียเล็กนอ้ย   เน่ืองเชือ้เหลือสมาน ฯ 

(หนา้ 289) 

  จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงหา้ม

จิตมิใหไ้ปในท่ีท่ีไม่ควรเสด็จ ดว้ยการประพฤติธรรม ไม่ขอ้งแวะกับอธรรมทัง้ปวง “หา้ม อะธรรม

สมาน”  ทัง้ยังทรงยับยัง้ช่างใจในเรื่องท่ีไม่ควรกระท า “ยัง้ราค” และไม่เสด็จไปในสถานท่ีอโคจร 

“ในอคัะมะนิยะสถาน ถ่อยดอ้ย” เพ่ือยบัยัง้พระองคไ์มใ่หพ้ลัง้พลาดไปในสถานท่ีท่ีไมเ่หมาะไมค่วร 

การทรงห้ามจิตมิให้ไปในท่ีท่ีไม่ควรเสด็จเช่นนี ้องคพ์ระมหากษัตริยจ์ะตอ้งทรงประพฤติธรรม 

ขัน้สูง ทรงมีพระสติแน่วแน่ ทรงศีล ทรงอดทน และทรงมีความเพียรพยายามในการยบัยัง้ช่างใจ

เป็นเลิศ การแสดงเหตกุารณเ์ช่นนีจ้ึงเป็นการแฝงนยัในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู ่วา่ทรงประพฤตธิรรมขัน้สงูสมเป็นพระเจา้จกัรพรรดิ 

จกัรวรรดิวตัร ประการท่ี 12 คือ โลภสฺส ปหาน  ในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ กล่าวถึง การระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภ                                  

ท่ีพระมหากษัตรยิม์ิควรจะได ้ดงันี ้

๏ ประหานวิสะมะโลภไร ้  เจตะนา นิตยเ์ทีญ 

หา้มขาดอยา่ปรารถ์นา   ลาภรา้ย 

หอ่นสมจะนิยมหา   เหตวิุบตัิ ์องคเ์ลย 

เสมือนพิษอะสะระพิษบา้ย  บอ่นผลา้แผลเอง ฯ 

        (หนา้ 289) 
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  จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงระงบั

ความโลภมิใหป้รารถนาในลาภท่ีมิควรจะได ้ดว้ยการยบัยัง้ความตอ้งการ “ประหานวิสะมะโลภ” 

และ “หา้มขาดอย่าปรารถ์นา ลาภรา้ย” โดยทรงครองพระองคอ์ย่างแน่นิ่งไม่ขอ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีไม่

เหมาะไม่ควร การทรงระงับความโลภมิใหป้รารถนาในลาภท่ีพระมหากษัตริยม์ิควรจะไดเ้ช่นนี ้  

องคพ์ระมหากษัตริยจ์ะตอ้งทรงประพฤติธรรมขัน้สงู ทรงมีความอดทนอดกลัน้ และทรงยบัยัง้ช่าง

พระราชหฤทยัไดเ้ป็นอย่างดี การท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัทรงประพฤติวตัรปฏิบตัิ

ขอ้นีไ้ด ้แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงประพฤติธรรมขัน้สงูไดดี้ยิ่ง ซึ่งเป็นการแฝงนยัในการสรรเสริญ

ความเป็นราชาผูท้รงธรรมไดอ้ยา่งแนบเนียน 

การกล่าวถึงราชธรรม 12 ประการ หรือ จักรวรรดิวัตร ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติ แสดงใหเ้ห็นว่าพระองคท์รงเป็นจักรพรรดิราช หรือ 

จกัรพรรดริาชา ท่ีทรงใชว้ตัรปฏิบตัิในการอนเุคราะหเ์กือ้กลูประชาชนในแผ่นดิน ทัง้การอนเุคราะห ์

“ขา้ราชการ” “พระบรมวงศานวุงศ”์ “พราหมณ”์ “ประชาชนในชนบท” “สมณพราหมณผ์ูมี้ศีล” และ 

“คนจน”  เพ่ือใหอ้งคพ์ระมหากษัตริยท์รงใชพ้ระราชอ านาจในทางท่ีถูกท่ีควรในการเอือ้ประโยชน์

แก่บุคคลในสังคมอย่างทั่วถึง นอกจากนีว้ัตรปฏิบัติยังส่งเสริมใหพ้ระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หวั ทรงประพฤติพระองคอ์ยู่ในธรรมอย่างแนบเนียน ทัง้การทรงเขา้ใกลส้มณพราหมณเ์พ่ือ

ศึกษาธรรม การทรงหา้มจิตมิใหไ้ปในท่ีท่ีไม่ควรเสด็จ และการทรงระงบัความโลภมิใหป้รารถนา 

ในลาภท่ีมิควรจะได้ การประพฤติวัตรปฏิบัติเช่นนี ้นอกจากจะแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจ  

ท่ีอนุเคราะหเ์กือ้กูลกลุ่มคนในสงัคมแลว้ ยงัส่งเสริมความเป็นธรรมราชาแก่องคพ์ระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดอ้ย่างลงตวัอีกดว้ย การประพฤติวตัรปฏิบตัิทัง้ 12 ประการ จึงเป็นเครื่อง

ยืนยนัความเป็นจกัรพรรดิราชาท่ีทรงประพฤตธิรรมอยา่งยิ่งยวด ซึ่งเป็นการยกยอ่งพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในฐานะจกัรพรรดริาชผูท้รงธรรมอยา่งแนบเนียน 

 

สรุปไดว้า่ สว่นด าเนินเรื่อง ในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหา

จกัรีวงศ ์ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ เนือ้หาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนือ้หา

เก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนือ้หาหลงัพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพบว่า เนือ้หา
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ทัง้ 3 ส่วนนี ้มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานเขียน ทัง้ 3 ประเภท กล่าวคือ เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับ

ลกัษณะของต ารา เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการบนัทึกพระราชพิธี และเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์ับการยกย่อง

พระมหากษัตรยิ ์ 

เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของต ารา คือ เนือ้หาท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธี                  

บรมราชาภิเษก แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง 

และการให้ความรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตัวบทวรรณกรรม การให้ความรู้เก่ียวกับพระราชพิธี                  

บรมราชาภิเษกโดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจดัเตรียมสถานท่ี 

และการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจดัวางสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการประกอบพระราชพิธี ส่วนการให้

ความรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะเช่นกัน คือ การใหค้วามรู้

เพิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ และการใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบภาคผนวก การใหค้วามรูเ้พิ่มเติม

ในรูปแบบภาคผนวกมี 3 ประเภท คือ การอรรถาธิบายเนื ้อหาแบบขยายความในเนื ้อหา                                 

การอรรถาธิบายเนื ้อหาแบบเพิ่มเติมความในเนื ้อหา และการอรรถาธิบายเนื ้อหาแบบเสริม 

ความเนือ้หาในรูปแบบโคลง 

เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับการบันทึกพระราชพิธี คือ เนือ้หาท่ีไม่มุ่งบันทึกแบบแผนขั้นตอน  

การประกอบพระราชพิธี แต่มุ่งบนัทึกอารมณ์ความรูส้ึก บนัทึกเหตุการณ์ผสมจินตนาการ และ

บันทึกประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ์ เพ่ือเก็บรายละเอียดเก่ียวกับเกร็ดพระราชพิธี เนื ้อหาท่ี

สัมพันธ์กับการบันทึกพระราชพิธี แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การบันทึกอารมณ์ความรูส้ึก  

การบันทึกเหตุการณ์ผสมจินตนาการ และการบันทึกประสบการณ์ตรงของผูน้ิพนธ์ การบันทึก

เหตกุารณ์ผสมจินตนาการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบนัทึกเหตุการณส์มจริง และการบนัทึก

เหตุการณ์เหนือจริง ส่วนการบันทึกประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยายการแตง่กาย และ การบรรยายเหตกุารณ ์

เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับการยกย่องพระมหากษัตริย ์คือ  เนือ้หาท่ีมุ่งยกย่องและสรรเสริญ                            

พระเกียรติพระมหากษัตริย ์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะ

สมมติเทพ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะธรรมราชา และการยกย่องพระมหากษัตริยใ์น

ฐานะจกัรพรรดิราช การยกยอ่งพระมหากษัตรยิใ์นฐานะสมมตเิทพเป็นการยกยอ่งพระมหากษัตริย์
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ผ่านเนื ้อหาเก่ียวกับเครื่องประกอบพระราชพิธี และสิ่งของท่ีใช้ในการประกอบพระราชพิ ธี  

ส่วนการยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะธรรมราชา และการยกย่องพระมหากษัตริย์ในฐานะ

จักรพรรดิราช เป็นการยกย่องพระมหากษัตริยผ์่านเนือ้หาเก่ียวกับราชธรรมท่ีพระมหากษัตริย์ 

พงึปฏิบตั ิอนัไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ และจกัรวรรดวิตัร 12 ประการ 
 

3. ส่วนปิดเร่ือง  

ส่วน ปิด เรื่ อง  คื อ  ส่ วนท้าย เรื่ อ งของเนื ้อหาในหนัง สือ โคลงลิ ลิ ตสุภ าพ  ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนลงท้าย และ 

สว่นทา้ยหนงัสือ 

 3.1 ส่วนลงท้าย 

 ส่วนลงท้าย เป็นส่วนท้ายเรื่องหรือลงจบเรื่องของวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง 

วรรณกรรมส่วนใหญ่จะปรากฏส่วนลงทา้ยตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม โดยมกัใหร้ายละเอียด

เก่ียวกับผูแ้ต่ง เวลาท่ีแต่ง ผูจ้าร การให้พร การขอพรหรือความประสงค ์( เอมอร ชิตตะโสภณ , 

2539 : 32)วรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏส่วนลงทา้ยไวอ้ย่างครบถว้น โดยสามารถแบง่เนือ้หาท่ีปรากฏ

ในส่วนลงท้าย ได้ 5 ส่วน คือ การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การให้

รายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการนิพนธ์ การบอกจุดประสงคใ์นการนิพนธ์ การขอพรให้

พระมหากษัตรยิแ์ละบา้นเมือง และบทอตัวิพากษข์องผูน้ิพนธ ์

สว่นท่ี 1 การถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นส่วนการถวายพระพร

แดพ่ระมหากษัตรยิผ์ูผ้่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือสง่เสริมพระบารมีในการปกครองแผน่ดิน

แก่องคพ์ระมหากษัตริย ์อีกนยันึงเป็นการลงจบเรื่องตามจารีตนิยมทางวรรณกรรมท่ีมุ่งสรรเสริญ

พระเกียรตคิณุพระมหากษัตรยิใ์นสว่นลงทา้ย ปรากฏรายละเอียดดงันี ้
 

ปรมาเศียรวาท 
 

๏ รตนตฺตยานภุาโว ปรมินฺทมหาปชาธิปก  มหาราช  อภิรกฺขต ุฯ  
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๏ สรวมพระไตรรตัะนะเรือ้ง วระคณุา นภุาพเอย 

เชีญภิรกัษบ์รมะกษัตรม์ะหา  ราชเจา้ 

ปรมินทรมหาประชา   ธิปกศกั ดเิดชนท์่าน 

สมเดจ็พระปกเกลา้   ปกเกลา้เราเกษม ฯ 

 

๏ รตนตฺตยานภุาว  นิสฺสาย ปรมินฺทมหาปชาธิปโก มหาราชา พทฺุธสาสนญฺจ สฺยามรฏฺฐญฺจ 

ปชญฺจ อภิปาเลนฺโต สขุ   ชีวต ุจิร   รชฺเช ปัตฏฺิฐาต ุนิจฺจ   ชยต ุฯ  

 

๏ เปรมใจใครเ่ส่ียงอา้ง  อาศรยั 

คณุานภุาพรตัะนะตรยั   เกริ่นเกลา้ 

ขอพระปรมินทรม์ะหยั   มะหาราช เราเอย 

สมเดจ็ประชาธิปกเจา้   เจีดแกลว้เฉลีมกรุง ฯ 

๏ บ ารุงพทุธะศาสนชื์น้  ชนมะสขุ 

สยามะชาติร์าฐะท านกุ   เน่ืองเลีย้ง 

ด ารงสิรริชัยป์ลกุ    เกษมยืด ยงเทีญ 

ผะดงุประชาชยัเพีย้ง   พิภพดัน้นิรนัดร ฯ  

 

๏ รตนตฺตยานภุาเวน ปรมินฺทมหาปชาธิปกสฺส มหาราชสฺส โสตฺถิ อิทฺธิ วฑฺุฒิ ภวต ุฯ  

 

๏ สงัหรณอ์านภุาพแกว้  สามประการ 

สรวมพระสวสัดีดาล   ดง่ฟ้ืน 

สรวมพระอิทธิโอฬาร   ดลิกะเดช อดลุเทีญ 

สรวมพระพฒุิภาพพืน้   เพิ่มเพีย้งพรประสงค ์บาระนี ฯ 

๏ จงมีแดพ่ระเจา้   แผน่ดนิ เอกเอย 

สมเดจ็พระปรมินทร ์   ปกเกลา้ 

มหาประชาธิปกภิญ   เญาวะภาพ ผยองเทีญ 

สมราชะปะณิธานเฝา้   ใฝ่เกือ้เกษมประชา สิทธมสัด ุฯ 

        (292-293) 



 151 
 
 จากตวับทขา้งตน้ เป็นการกล่าวถึงอ านาจของคณุพระศรีรตันตรยั เพ่ืออญัเชิญมาถวาย

พระพรและปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งการอ านวยพรให้ 

ครองแผ่นดินอย่างยืนยาว และอ านวยพรใหพ้ระมหากษัตริยท์รงมีอิทธิฤทธ์ิ มีอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิ 

และเป็นพระมหากษัตรยิผ์ูย้ิ่งใหญ่ 

ส่วนท่ี 2 การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการนิพนธ์ เป็นส่วนลงทา้ยตามจารีต

นิยมทางวรรณกรรมเพ่ือชีแ้จงใหผู้อ้่านไดท้ราบว่า วรรณกรรมเรื่องนีใ้ชร้ะยะเวลาในการนิพนธ์  

มากนอ้ยเพียงใด ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

อวสานพจนาท 

๏ เริ่มสารโคลงลิลิตนี ้  ชีวิน ทระวารเอย 

พทุธะศกสองพนักะษิณ   ส่ีรอ้ย 

เศษหกสิบแปดสทุิน   สิบแปด กมุภร์า 

ฉลสูปัตะศกชะมอ้ย   มุง่แลว้ทนัถวาย ฯ 

………………………   ……………………… 

๏ วารสรุียท่ี์สิบเบือ้ง  พทุธะ๒ศก 

เย่ียมเศษพฤษภหก   สิบเกา้ 

จวนเท่ียงเย่ียงทิพยทุก   เทพยะโปรด โปรยฤา 

ช่ืนชิวิตเพราะลิลิตเรา้   อรุะแลว้เลอถวิล ฯ 

๏ สิน้แปดสิบส่ีถว้น  ทิวสัะกาล ประมวลเพื่อน 

หากงดรจะนาวาร   ออกเวน้ 

ส่ีสิบแปดทินะประมาณ   วนัแตง่ เตม็เอย 

ไมน่า่แลว้แลว้เสน้   ชีพเพีย้งพราหมณข์ลงั ฯ 

…………………………   ………………………… 

              (หนา้ 295-299) 
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จากตวับทขา้งตน้ เป็นการกลา่วถึงรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาในการนิพนธ ์ซึ่งผูน้ิพนธ์

ทรงให้รายละเอียดชัดเจนว่าเริ่มนิพนธ์โคลงลิลิตเรื่องนีใ้นวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 และ

นิพนธแ์ลว้เสร็จในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 84 วนั การใหร้ายละเอียด

เก่ียวกับระยะเวลาในการนิพนธโ์คลงลิลิตเช่นนี ้นอกจากจะเป็นการรกัษาจารีตนิยมในการแต่ง

วรรณกรรมแลว้ ยงัท าใหท้ราบถึงชว่งเวลาในการสรา้งสรรคว์รรณกรรมไดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

ส่วนท่ี 3 การบอกจุดประสงคใ์นการแต่ง เป็นส่วนลงทา้ยตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม 

เพ่ือชีแ้จงใหผู้อ้่านทราบว่า วรรณกรรมเรื่องนีมี้ความส าคญัอย่างไร หรือ มีจดุประสงคใ์นการแต่ง

เพ่ืออะไร ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

๏ ขวนขวายสืบเรื่องรอ้ย  เรียงค า 

ทกุระหสัมุง่มะนสัะท า   ถ่องถว้น 

อ่านเล่นหรึเป็นต า   รับสืบ สนองรา 

สมยัเปล่ียนเพีย้นยคุลว้น   เปล่ียนเพีย้นเฉนียนนิคม ฯ 

………………………….   …………………………. 

ใครส่นองพระกะรุณา   สมพะลฑัฒ ์พะลีทา่น 

จึ่งประดษิฐ์โคลงลิลิตแมน้  มาษะแกว้กสุมุถวาย ฯ 

๏ ใชต่ะกายหมายเกยง่เอือ้ม อนัใด อ่ืนเลย 

นอกจากภักดใีน   บาทเจ้า 

หวังเฉลีมพระเกียรตไิพ  โรจพภิพ ผยองแฮ 

ทัง้ฝากฝีปากเถา้    อทุิศะถอ้ยถวายลา ฯ 

  ………………………….   …………………………. 

  มะนะสามั่นสวามิภกัดิ ์   ภวูะนาถ เนืองเอย 

ถือกะตญัญพูะเนา้   มะโนชนอ้มคณุางคส์นอง ฯ 

๏ เพือ่ฉลองบงกชเจ้า  ชีวิต สยามพี ่

จึ่งอุบัติโ์คลงลิลิตประดษิฐ ์  ด่วนแล้ว 

ราชาภเิษกสถติ   ถวัลยะราชย ์เฉลีมเอย 
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สมจิตพิพิธะภยัแผว้   พิศษิฎ์์เพีย้งพรผะสงค ์ฯ 

๏ จงใจไวป้ระดบัเบือ้ง  บาระมินทร ์

เฉลีมรตัะนะโกสินทร ์   สืบชา้ 

กะวีสะดบัดจุะขบัพิณ   ผะเดียงโสตร ์เสนาะเพื่อน 

ไหนโฉดโปรดอะภยัขา้   เดชดอ้ยเฉลียวเดียว ฯ 

        (หนา้ 296-305) 

 จากตวับทขา้งตน้ เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า ผูน้ิพนธท์รงกล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า วรรณกรรม

เรื่องนีแ้ตง่ขึน้โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในวาระ

ท่ีพระองคเ์สด็จเถลิงถวลัยราชสมบตัิ และประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งวรรณกรรม

เรื่องนี ้มีความสมบูรณ์พรอ้มท่ีจะเป็นต ารับให้ความรู ้และมีความบันเทิงเริงรมย์ท่ีเหมาะแก่ 

การอ่านเล่นด้วย การบอกจุดประสงคใ์นการแต่งเช่นนี ้ นอกจากจะปฏิบัติตามจารีตนิยมใน  

การแต่งวรรณกรรมรอ้ยกรองแลว้ ยังท าใหผู้อ้่านทราบถึงจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงในการสรา้งสรรค์

วรรณกรรมเรื่องนีอี้กดว้ย 

ส่วนท่ี 4 การขอพรให้พระมหากษัตริย์และบ้านเมือง เป็นส่วนลงท้ายตามจารีตนิยม 

ทางวรรณกรรม เพ่ืออ านวยพรใหแ้ก่พระมหากษัตรยิ ์ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

………………………….   ………………………….. 
๏ ขอมะไหศวะรเิยศยัง้  ยืนยง 

ขอกษัตรยิจ์กัรีคง   ปกหลา้ 

ขอขตัตยิะวงศท์รง   สมรรถะกิจ นกุลูเทีญ 

ขอผกูใจไพรฟ่้า    ฟบุเกลา้เทาถวาย ฯ 

๏ ขอนิกายสยามะชาติรู์ ้  เรียนเรีง วิชารา 

ขอพะณิชยกิ์จเกษตรถ์ะเกีง  เกียรติด์า้ว 

ขอศนัติสื์บบรรเทีง   ไทวิราศ อรีแล 

ขอสะมาคมนา้ว    ทั่วหนา้สามะคี ฯ 

๏ ขอพะจีน่ีประสิทธ์ิเพีย้ง  พรผะสงค ์สรรพเทีญ 
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ขอลิลิตยืนสฤษฎิคง   คูแ่ควน้ 

ขอกะวิชะวิทยาจง   เจรีญยืด สยายแฮ 

ขอระหสัจบัหตัถแ์มน้   หตัถข์า้ลาละหนอ เพ่ือนเอย ฯ 

………………………….   ………………………….. 

        (หนา้ 306) 

 จากตัวบทข้างต้น เป็นบทขอพรของผู้นิพนธ์ ซึ่งผู้นิพนธ์ทรงขอพรให้พระมหากษัตริย ์ 

ขอพรใหบ้า้นเมือง และขอพรใหล้ิลิตท่ีพระองคท์รงนิพนธอ์ยู่คูแ่ผน่ดนิ รวมถึงขอพรใหค้วามรูต้า่งๆ 

จงอยู่อย่างยั่งยืน การขอพรของผูน้ิพนธเ์ช่นนี ้นอกจากจะขอพรใหพ้ระมหากษัตริยแ์ละบา้นเมือง

ตามจารีตนิยมทางวรรณกรรมแลว้ ยงัมีการขอพรตามความประสงคข์องผูน้ิพนธเ์พิ่มเตมิดว้ย 

สว่นท่ี 5 บทอตัวิพากษข์องผูน้ิพนธ์ เป็นส่วนลงทา้ยตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม เพ่ือให ้                

ผูน้ิพนธท์รงวิพากษผ์ลงานตนเอง ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

  ………………………..   ……………………….. 

  ศรีอยธุยาถา้ไร ้    กะวิชกะนีดี้หรือ ฯ 

๏ พรื่อไผทใชผ้กูถอ้ย  แถลงโคลง ครา้นฤา 

สพโศลกต่ืนโชคชะโลง   เพรา่พรอ้ง 

ไป่เสาะพจนเ์สนาะสะโอง  อตัถะอวด รูร้า 

ฝึกจรติตดิตวัตอ้ง   เติ่งฉะนีมี้ถม ฯ 

๏ แมอ้บรมรกัเฟ้น  เป็นกะวี แทแ้ล 

แตง่มิเดน่เห็นดี    ฉีกทัง้ 

อสุาหต์รองสอดส่องวิถี   เธียระฉบบ เฉลยรา 

ประพนัธเ์หมาะค าเพราะพริง้  เลีสะไรใ้ครฉิน ฯ 

๏ ปรุงประทินพจะนาทกล า้ ค ากระหวดั 

เอีบอกัษระสมัผสั   พากยแ์พรว้ 

ไป่เลีสเทา่เทีดอรรถ   อา่นจบั ใจเลย 

เพลาเสนาะเหมาะความแลว้  กลบักะก า้ข  าขะบวน ฯ 



 155 
 

๏ ก าศวล, ยวนสวาท, พอ้  พิโรธระหสั สยองฤา 

แตง่ง่ายสรา่ยสมัผสั   เพราะได ้

เดชความบง่ง่ามฉวดั   เฉวียนสอ่ เสนอเพ่ือน 

เลา่เรื่องเปลืองสมองให ้   เสนาะเนือ้เหลือระอา ฯ 

   ๏ คะณาอกัษรผ่อนสัน้  ยาวไฉน เจา้เอย 

สดุแตอ่า่นสมานไพ   เราะหล์ิน้ 

วางเหมาะก็เสนาะนยั   ะพจะนาท สนองเพื่อน 

ไรห้ลกัยกัค าดิน้    เดน่เลีย้งเสียงสะอาง ฯ 
…………………………   ………………………… 

        (หนา้ 297-298) 

 จากตัวบทข้างตน้ แสดงให้เห็นว่า ผู้นิพนธ์ทรงวิพากษ์งานของพระองคเ์อง โดยน าไป

เปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีบันทึกอารมณ์ความรูส้ึกอย่างก าสรวลโคลงดั้น เพ่ือชีใ้ห้เห็นว่า

วรรณกรรมของพระองคท์รงนิพนธ์ยากกว่าก าสรวลโคลงดัน้ เพราะตอ้งเล่าเรื่องท่ีเป็นความรู้ 

ผ่านวรรณกรรมประเภทรอ้ยกรอง ซึ่งมีขอ้ก าหนดทางฉันทลักษณ์ท่ีเคร่งครดั จึงท าใหท้รงเลือก 

สรรถอ้ยค ามานิพนธว์รรณกรรมไดย้าก ไม่เหมือนก าสรวลโคลงดัน้ท่ีมุ่งบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก  

แต่เพียงอย่างเดียว ไม่เน้นการให้ความรู ้จึงแต่งง่ายกว่าพระนิพนธ์ของพระองค์ การแสดง  

บทอัตวิพากษ์เปรียบเปรยงานของพระองคก์ับวรรณกรรมเรื่ องอ่ืน ถือเป็นลีลาเฉพาะตัวของ 

ผูน้ิพนธ ์ซึ่งเป็นการสืบทอดจารีตนิยมในสว่นลงทา้ยวรรณกรรมอยา่งชดัเจน 

 จะเห็นไดว้่า ส่วนลงทา้ยคือส่วนท่ีผูน้ิพนธท์รงคงแบบแผนการแต่งวรรณกรรมรอ้ยกรอง 

ให้เป็นไปตามจารีตนิยมทางวรรณกรรม โดยคงรายละเอียดเนื ้อหาเก่ียวกับการถวาย 

พระพรพระมหากษัตรยิ ์การใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาในการนิพนธ ์การบอกจดุประสงคใ์น 

การนิพนธ ์การขอพรใหพ้ระมหากษัตริยแ์ละบา้นเมือง และการแสดงบทอตัวิพากษ ์ใหค้งอยู่ตาม

จารีตนิยมทางวรรณกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดลักษณะเฉพาะของส่วนลงท้าย 

ในวรรณกรรมรอ้ยกรองอยา่งชดัเจน 
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 3.2 ส่วนท้ายหนังสือ 

ส่วนทา้ยหนงัสือ เป็นส่วนทา้ยสดุของหนงัสือท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้เพ่ือแสดงใหเ้ห็น

ถึงลักษณะของการเป็นต าราให้ความรู้ เป็นส่วนเสริมพิเศษท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี ้

โดยเฉพาะ เนือ้หาท่ีปรากฏในสว่นทา้ยหนงัสือ แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  

สว่นท่ี 1 การอธิบายความรูเ้พิ่มเตมิในรูปแบบโคลง 

สว่นท่ี 2 ภาคผนวกค าศพัท ์

สว่นท่ี 3 ภาคผนวกเนือ้หา 

 

สว่นท่ี 1 การอธิบายความรูเ้พิ่มเตมิในรูปแบบโคลง 

ถ้อยแถมพระบรมราชาภเิษก 

 

โคลงส่ี 

๏ ภายหลงัเขียนลิลิตแลว้  ปรากฎ 

ขอ้ท่ี, ควรมีบท    บอกไว ้

เพ่ือถะเกีงเกียรตยิศชด   เฉลีมศกัดิ ์สงูแฮ 

แดท่า่นผูท่ี้ได ้    รบัน า้กะรุณา ฯ 

๏ เสมาผา่นฟ้าโปรด  เลียนขนาด ขนานฤา 

สมเดจ็ปิยะมะหาราช   เรี่มสรา้ง 

มีบรมะรูปพระบาท   สปัดะมะรชัย ์ผวนแฮ 

อกัขระพระนามขา้ง   หนึ่งแมน้แผนเดีม ฯ 

   ๏ เพิ่มอกัขรอีกขา้ง  หนึ่งแถลง 

บรมะราชะอภิเษกสะแดง   เดน่รู ้

ระลกึลกัษณเ์จ่ีงประจกัษแ์จง  ความชอบ ฉลวยแฮ 

เพ่ือพระราชะทานผู ้   ภกัดเิกือ้สนองการ ฯ 

๏ ทา่นชมบรมะรูปแลว้  ลืมระลกึ ไฉนเลย 



 157 
 

ถึงบาทปิยะราชระธึก   ทั่วหนา้ 

อปุะรมิเฉกพิมพผ์นกึ   สองกษัตร ์เสมือนเอย 

หากปิดเบือ้งหะนทุา้   สดุเอือ้นองคไ์หน ฯ 

๏ พระโฉมชะไมราชแมน้  กนัไฉน 

ขอพระราชะหฤทยัชะไม   ย่ีงแมน้ 

ปรีชาพิทยาไหว    ทนัเลห่ ์เฉลียวฤา 

ชชูิวาตมส์ยามะชาติแ์ปน้   เป่ียมน า้ใจหา ฯ 

๏ พระชนัมะษาชา้ช่ืน  เฉลีมสกนธ ์เกษมเอย 

เสมือนพระมขุะมงคล   ท่ีเพีย้น 

ผะดงุรฐัขตัตยิะถะกล   ะเกียรตสืิบ สยายแฮ 

ท่ีพึ่งไพรฟ่้าเทีย้ร    อเุทศฉออ้นพรถวาย นีเ้ทีญ ฯ  

   ไชยโ์ย  

        (หนา้ 310-311) 

 

สว่นท่ี 2 ภาคผนวกค าศพัท ์

 

ไขค า เล่มต้น 

(แปลศพัทต์า่ง ๆ ที่ใชใ้นโคลงลลิตินี)้ 

(เรยีงตามอกัษร) 

ก 

กมุภทุก    หมอ้น า้    14 

กระยาสนาน   เครือ่งอาบน า้   49 

กตญัชล ี    กระท าการกราบไหว ้  62 

         จ 

จตรุศีวร    เจา้ทัง้ 4 พระองค ์   54 
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เจา้ไทย ์    พระสงฆเ์จา้ ผูพ้งึใหท้กัษิณา  64 

จทุทิศา    สีท่ิศ    129 

         อ 

อาสนั    จวน ใกลถ้ึง   8 

เอกะพิสดิม ์   วนัท่ี 21    59 

โอษนาเศียร หรอื โอสราเศียร  ค าอวยพรรุง่เรอืง   101 

(ไขค า เลม่ตน้ หนา้ 1-17) 

 

สว่นท่ี 3 ภาคผนวกเนือ้หา 

 

พระบรมพจนาท ทรงประกาศพระองค ์เป็นเอกอัคระ 

ปรมะพุทธศาสนูปถมัภก พระบวรพุทธศาสนา 

ในท่ามกลางพระอสตีิมหาเถรสันนิบาต 

ณมงคลมหคัฆะสมาคม 

เล่มปลาย หน้า ๑๒๕ 

……………………….. 

๏ ยคฺเฆ ภนฺเต ส โฆ ชานาต ุฯ ยโตห  ภนฺเต สทฺโธ ปสนฺโน เตน เตน วิธินา ติสรณคโต  
อิทานิ รชฺเช อภิสติฺโต ฯ เตนาห  พทฺุธสสฺ ธมฺมสสฺ ส ฆสสฺ อตฺตานิ นิยฺยาเทมิ นิยฺยาเทมิ ฯ พทฺุธสา
สนสฺส ธมฺมิก  รกฺขาวรณคุตฺตึ ส  วิทหามิฯ ส วิทหามิฯ สาธุ ภนฺเต ส โฆ พุทฺธสาสนุปตฺถมฺ ภโกติ  
ม  ธาเรต ุฯ 

สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ซึง่ชมุนมุเฝา้อยูท่ัง้ ๘๐ รูปนัน้                                                    
เปลง่เสยีงสาธุการะขึน้พรอ้มๆ กนั ๓ ครัง้ 

 

       (ภาคผนวก เลม่ปลาย หนา้ 23) 
 

จากตัวอย่างส่วนท้ายหนังสือประกอบไปด้วยส่วนส าคัญทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1                   

การอธิบายความรูเ้พิ่มเตมิในรูปแบบโคลง เป็นสว่นของการอรรถาธิบายความรูพ้ิเศษท่ีผูน้ิพนธท์รง
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เสริมความรูใ้หแ้ก่ผูอ้า่น ซึ่งการเสรมิความรูใ้นท่ีนีป้รากฏในรูปแบบโคลงทา้ยหนงัสือท่ีมีช่ือเรียกว่า 

“ถอ้ยแถมพระบรมราชาภิเษก” “แถมทา้ยพระบรมราชาภิเษก” และ “ถอ้ยทา้ย” 

ส่วนท่ี 2 ภาคผนวกค าศพัท ์คือ ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีอธิบายความหมายของค าศพัทท่ี์ปรากฏ

ในเนือ้หา มกัเป็นค าศพัทส์  าคญั หรือ ค าศพัทเ์ฉพาะของวรรณกรรมเรื่องนี ้ซึ่งผูน้ิพนธท์รงรวบรวม

ไว้ท้ายเล่มของหนังสือโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ 

โดยเรียกสว่นอธิบายค าศพัทนี์ว้า่ “ไขค า” 

ส่วนท่ี 3 ภาคผนวกเนือ้หา เป็นส่วนท่ีใหค้วามรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับเนือ้หา โดยความรูท่ี้ให้

เพิ่มเติมเป็นความรูท่ี้ขยายจากสิ่งท่ีปรากฏในตวับท การใหค้วามรูเ้พิ่มเติมในภาคผนวกเนือ้หา

ปรากฏอยูท่า้ยหนงัสือโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์

จะเห็นได้ว่า ส่วนท้ายหนังสือเปรียบเสมือนการแสดงส่วนประกอบส าคัญของ 

การเป็นต าราใหค้วามรูท่ี้ท าใหผู้อ้่านไดร้บัความรูเ้พิ่มเติมจากการอธิบายความรูเ้สริมต่าง ๆ ใน

ส่วนภาคผนวกทา้ยเล่ม การให้ความรูเ้สริมเช่นนี ้ท าใหผู้้อ่านสามารถเขา้ใจตัวบทวรรณกรรม   

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ไดก้ระจา่งชดัมากยิ่งขึน้ และ

เห็นสว่นประกอบส าคญัของการเป็นต าราพระราชพิธีท่ีสมบรูณ ์

สรุปไดว้่า ส่วนปิดเรื่องในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา 

จกัรีวงศ ์ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนลงทา้ยและส่วนทา้ยหนงัสือ ส่วนลงทา้ย 

คือ การลงจบเรื่องตามจารีตนิยมของวรรณกรรมรอ้ยกรอง ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 5 ส่วน คือ              

การถวายพระพรพระมหากษัตริย  ์การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการนิพนธ์ การบอก

จุดประสงคใ์นการนิพนธ์ การขอพรให้พระมหากษัตริยแ์ละบา้นเมือง  และบทอัตวิพากษ์ และ

ส่วนท้ายหนังสือ คือ ส่วนท่ีอยู่ท้ายสุดของหนังสือ เป็นส่วนท่ีแสดงลักษณะของการเป็นต ารา            

ให้ความรู ้ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ การอธิบายความรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบโคลง 

ภาคผนวกค าศพัท ์และภาคผนวกเนือ้หา  
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โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์เป็นวรรณกรรม               

พระราชพิธีท่ีมีโครงสรา้งเนือ้หา 3 สว่น คือ สว่นน าเรื่อง สว่นด าเนินเรื่อง และสว่นสรุป 

ส่วนน าเรื่อง คือ ส่วนแรกเริ่มของหนังสือก่อนท่ีจะเข้าสู่การบรรยายเนื ้อหาเก่ียวกับ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนน าหนงัสือ คือ ส่วนท่ีอยู่ตอนตน้

เรื่องท่ีแสดงลักษณะของการเป็นต าราใหค้วามรู ้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  ค  าอธิบายเรื่องโคลงลิลิต

สุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์  ค าอธิบายเก่ียวกับขอ้ผิดพลาดใน 

การเขียน และการบอกรายการสาระส าคญัของหนงัสือ 2) ส่วนประณามพจน ์เป็นส่วนสรรเสริญ

พระเกียรตคิณุของพระมหากษัตรยิ ์และบทพรรณนาความเจรญิรุง่เรืองของบา้นเมือง  

ส่วนด าเนิน เรื่อง  คือ ส่วน ท่ีอธิบายแบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี                                 

บรมราชาภิเษก ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ เนือ้หาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนือ้หา

เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนือ้หาหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากการศึกษา

เนื ้อหาทั้ง 3 ส่วน พบว่า เนื ้อหาเหล่านี ้มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานเขียน ทั้ง 3 ประเภท 

กล่าวคือ เนือ้หาท่ีสัมพันธก์ับลักษณะของต ารา เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับการบนัทึกพระราชพิธี และ

เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการยกยอ่งพระมหากษัตรยิ ์  

เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของต ารา คือ เนือ้หาท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การให้ความรูเ้ก่ียวกับการจัดเตรียมสถานท่ี และการให้

ความรูเ้ก่ียวกับการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบพระราชพิธี 2) การให้ความรู้

เพิ่มเติมเพ่ืออธิบายตัวบทวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การให้ความรู้เพิ่มเติมใน

รูปแบบเชิงอรรถ และการใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิในรูปแบบภาคผนวก  

เนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัการบนัทึกพระราชพิธี คือ เนือ้หาท่ีมุ่งบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก บนัทึก

เหตกุารณผ์สมจินตนาการ และบนัทึกประสบการณต์รงของผูน้ิพนธ ์เพ่ือเก็บรายละเอียดเก่ียวกับ

เกร็ดพระราชพิ ธี เนื ้อหาท่ีสัมพันธ์กับการบันทึกพระราชพิ ธี แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1) การบนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก 2) การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ                     



 161 
 
การบนัทึกเหตกุารณส์มจริง และการบนัทึกเหตกุารณเ์หนือจริง  และ 3) การบนัทึกประสบการณ์

ตรงของผูน้ิพนธ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยาย 

การแตง่กาย และการบรรยายเหตกุารณ ์

เนือ้หาท่ีสัมพันธ์กับการยกย่องพระมหากษัตริย ์คือ เนือ้หาท่ีมุ่งยกย่องและสรรเสริญ                            

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การยกย่อง

พระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทพ การยกย่องพระมหากษัตริย์ในฐานะธรรมราชา และ  

การยกย่องพระมหากษัตรยิใ์นฐานะจกัรพรรดิราช การยกย่องพระมหากษัตรยิใ์นฐานะสมมติเทพ             

เป็นการยกย่องพระมหากษัตริยผ์่านเนือ้หาเก่ียวกับเครื่องประกอบพระราชพิธีและสิ่งของท่ีใช้              

ในการประกอบพระราชพิธี การยกย่องพระมหากษัตริย์ในฐานะธรรมราชาเป็นการยกย่อง

พระมหากษัตริยผ์่านเนือ้หาเก่ียวกับทศพิธราชธรรม 10 ประการ และการยกย่องพระมหากษัตริย์

ในฐานะจักรพรรดิราชเป็นการยกย่องพระมหากษัตริย์ผ่านเนื ้อหาเก่ียวกับจักรวรรดิวัตร                           

ทัง้ 12 ประการ 

ส่วนปิดเรื่อง คือ ส่วนท้ายเรื่องของเนือ้หาในหนังสือโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนลงทา้ย คือ การลงจบ

เรื่องตามจารีตนิยมของวรรณกรรมรอ้ยกรอง แบง่เป็น 5 ส่วน คือ การถวายพระพรพระมหากษัตริย ์

การใหร้ายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการนิพนธ์ การบอกจุดประสงคใ์นการนิพนธ์ การขอพร 

ใหพ้ระมหากษัตริยแ์ละบา้นเมือง และบทอัตวิพากษ์ 2) ส่วนทา้ยหนังสือ คือ ส่วนท่ีอยู่ทา้ยสุด 

ของหนังสือ เป็นส่วนท่ีแสดงลักษณะการเป็นต าราให้ความรู้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  

การอธิบายความรูเ้พิ่มเตมิในรูปแบบโคลง ภาคผนวกค าศพัท ์และภาคผนวกเนือ้หา 

จึงเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า เนือ้หาท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ล้วนเป็นเนือ้หาท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานเขียนทั้ง 3 ประเภท                  

กล่าวคือ เป็นเนือ้หาท่ีมุ่งให้ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก เป็นเนือ้หาท่ีมุ่งบันทึก              

พระราชพิธี และเป็นเนือ้หาท่ียกย่องพระมหากษัตริย ์เนือ้หาท่ีท าใหพ้ระนิพนธเ์รื่องนีมี้ลกัษณะ  

โดดเดน่ คือ  เนือ้หาท่ีมุ่งยกย่องสรรเสรญิพระเกียรตพิระมหากษัตรยิท่ี์ปรากฏในรูปแบบของต ารบั 

ซึ่งพบว่า ผูน้ิพนธท์รงใชเ้นือ้หาเก่ียวกบัเครื่องประกอบพระราชพิธี และสิ่งของท่ีใชใ้นการประกอบ 
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พระราชพิธี ในการยกย่องพระราชสถานะท่ีสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสมมติเทพอย่างสมบูรณ ์ทัง้ยงัใชเ้นือ้หาท่ีกล่าวถึงราชธรรมส าหรบั

พระมหากษัตริย ์ในการสรรเสริญพระคุณสมบตัิในการเป็นพระราชาผูท้รงธรรม หรือ ธรรมราชา 

และสรรเสริญพระคณุสมบตัิในการเป็นพระเจา้จกัรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่ การสรรเสริญพระราชสถานะ

และพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีสูงส่งเช่นนี ้เป็นการสรรเสริญ

อ านาจบุญบารมีของพระมหากษัตริยผ์ูผ้่านการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือส่งเสริม

ความชอบธรรมและสิท ธิธรรมในการครองสิ ริราชสมบัติ  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่



  
 

บทที ่5 
กลวิธีทางวรรณศิลป์  

ใน โคลงลลิิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภเิษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์
 

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เป็นวรรณกรรม             

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีผู้นิพนธ์ทรงก าหนด

ประเภทเนือ้หาว่าเป็นต ารบัใหค้วามรู ้ท่ีสรา้งสรรคอ์อกมาในรูปแบบโคลงลิลิตสุภาพตามช่ือเรื่อง                                

โดยวรรณกรรมเรื่องนีไ้ดร้บัการยกยอ่งจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (2472 : ค าน า ข)                 

วา่ “เป็นหนงัสือท่ีดีมาก ดีทัง้ทางวรรณคดี ทัง้ทางต ารา และทางต านาน” 

การท่ีผูน้ิพนธท์รงตัง้ช่ือเรื่องวรรณกรรมว่า “โคลงลิลิตสุภาพ” และ การไดร้บัการยกย่อง                   

จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า  วรรณกรรมเรื่องนี ้มีลักษณะดีเด่น  “…ทาง

วรรณคดี…” จึงท าใหผู้ว้ิจยัใครรู่ว้่าวรรณกรรมเรื่องนีจ้ะแสดงลกัษณะของโคลงลิลิตสุภาพเหมือน

หรือตา่งจากกบัลิลิตทั่วไปหรือไมอ่ย่างไร และแสดงความงามเชิงวรรณศลิป์เชน่ไร 

 ในบทนีจ้ะกล่าวถึงลักษณะของโคลงลิลิตสุภาพ และศิลปะการใช้ภาษา ท่ีปรากฏใน                             

โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

วรรณกรรมเรื่องนีมี้การใชฉ้ันทลกัษณใ์นการสรา้งสรรคโ์คลงลิลิตสุภาพอย่างไร และแสดงกลวิธี

ทางวรรณศลิป์ท่ีก่อใหเ้กิดความงามในดา้นเสียง ค า และความหมายอยา่งไร  

 

1. ลักษณะของโคลงลิลิตสุภาพ 

 โคลงลิลิตสุภาพ เป็นค าเรียกประเภทวรรณกรรมรอ้ยกรองเรื่องนี ้ท่ีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ                       

กรมพระนราธิปพนัธพ์งศท์รงคิดคน้ขึน้ และทรงเรียกวรรณกรรมท่ีพระองคท์รงสรา้งสรรคข์ึน้ว่ามี

ลกัษณะการแต่งเป็น “โคลง” และ “ลิลิตสุภาพ” ตามช่ือเรื่อง หากพิจารณาวรรณกรรมรอ้ยกรอง              

ท่ีมีมาแต่สมัยอยุธยา พบว่าวรรณกรรมรอ้ยกรองส่วนใหญ่สรา้งสรรคอ์อกมาในรูปแบบ กาพย์  
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กลอน โคลง ฉันท ์รา่ย และลิลิต (กุลทรพัย ์เกษแม่นกิจ , 2558 : 11-12) โดยวรรณกรรมประเภท

ลิลิต มีการผสมผสานรูปแบบค าประพันธ์ 2 ชนิด ร่วมกัน คือ โคลงและร่าย และวรรณกรรม

ประเภทค าฉันทมี์การผสมผสานฉันทแ์ละกาพยร์่วมกัน (วราภรณ์ บ ารุงกุล , 2529 : 17) ตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจบุนัไม่มีการเรียกช่ือวรรณกรรมวา่โคลงลิลิตสภุาพ มีเพียง “โคลง” หรือ “ลิลิต” เพียง

เทา่นัน้ จงึเป็นสิ่งท่ีนา่สนใจศกึษาวา่ “โคลงลิลิตสภุาพ” มีรูปแบบฉันทลกัษณอ์ย่างไร และมีการใช้

ฉนัทลกัษณข์องค าประพนัธแ์ตล่ะชนิดท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพลกัษณะใด 

 จากการศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                 

พบการใชฉ้นัทล์กัษณ ์2 ประเภท ไดแ้ก่ รา่ย และ โคลง ดงันี ้ 
 

 1.1 ร่าย 

 รา่ย คือ ค าประพนัธร์อ้ยกรองประเภทหนึ่ง ท่ีไม่ก าหนดจ านวนวรรค แต่มีสมัผสัระหว่าง

วรรคต่อเน่ืองกันไปจนจบบท ร่ายแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ ร่ายโบราณ ร่ายสุภาพ ร่ายดัน้ ร่าย

กาพย ์และรา่ยยาว ความนิยมในการแตง่รา่ย อาจแตง่เป็นค าประพนัธป์ระเภทรา่ยอย่างเดียว หรือ 

อาจแต่งผสมกับโคลงสอง โคลงสาม โคลงส่ี รวมเป็นค าประพนัธอี์กประเภทหนึ่งท่ีเรียกว่า ลิลิต                  

ก็ได ้(ราชบณัฑิตยสถาน , 2550 : 390) ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก  สัปดมะ 

ราชมหาจกัรีวงศ ์มีการใชร้า่ย 2 ประเภท คือ รา่ยสภุาพ และ รา่ยโบราณ 

 1.1.1 ร่ายสุภาพ 

ร่ายสุภาพ เป็นค าประพันธ์ชนิดย่อยของรอ้ยกรองประเภทร่าย  โดยร่ายสุภาพ 

หนึ่งบท ประกอบไปดว้ย 5 วรรคขึน้ไปไม่จ  ากดัจ านวน ในหนึ่งวรรคจะมี 5 ค า ค าสดุทา้ยของวรรค

หนา้จะส่งสมัผสัไปท่ี ค  าท่ี 1 ค าท่ี 2 ค าท่ี 3 ของวรรคต่อไปจนจบรา่ย แลว้จึงลงจบดว้ยโคลงสอง

สภุาพ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550 : 395-396) ดงัแผนภาพ 
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แผนผงัรา่ยสภุาพ 

 

ลกัษณะของร่ายสุภาพ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์ปรากฏดงันี ้

1. ร่ายสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                              

มีจ  านวนค าในแต่ละวรรคไม่สม ่าเสมอ บางวรรคมีจ านวนค าเกิน 5 ค า (ข้อความ

ตวัหนา) ดงันี ้

๏ ศรีศรีจกัรีกษัตร ์  รังสรรครั์ตะนะโกสินทร ์

อะมระนัคะรินทรเ์ทวะถวัลย ์  ขวญัมิ่งขวญัเมืองไท 

เถงิรัชชะสมัยสับดะมา   ฟ้าปกเกลา้ปกภพ 

สพศันตส์พสวัสดี   สพสินทวีวุฒชิาติ ์

เดชนะวะราชะปะกาสิต  สรรพะราชะกิจจะเกาศล 

ยวนมะหาชนเชื่อถอื   บวงบรรลือประศังสะคุณ 

เพรงบุญบรรดาลประดษิฐ ์  ใหถ้กูจิตถกูเลห่ ์

เป็นเสนห่ใ์นพระองค ์   พระขัตตยิะวงศพ์ศิวาส 

เสนามาตยส์วามิภักดิ ์   ไพร่ฟ้าสมัครม์อบชิวิต 

        (หนา้ 1) 
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2. ร่ายสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                             

มีสมัผสัสม ่าเสมอ แตส่มัผสัมีความยืดหยุ่นอย่างชดัเจน กล่าวคือ ค าสดุทา้ยของรา่ย              

วรรคหนา้จะส่งสมัผสักับค าท่ี 1 ค าท่ี 2 ค าท่ี 3 ค าท่ี 4 หรืออาจส่งสมัผสัไปถึงค าท่ี 6                

ค  าท่ี 7 ของรา่ยวรรคถดัไป ดงันี ้ 

 
3. ร่ายสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                             

มีการลงจบดว้ยโคลงสองสภุาพ (ขอ้ความตวัเอียง) โดยมีค ารบัสมัผสัทา้ยวรรคอย่าง

ครบถว้น (ขอ้ความตวัหนา) และมีค  าสรอ้ยตอ่ทา้ยทกุวรรค (ขอ้ความขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

……………………….   ……………………… 

อะดเิรกมะหรุดสิมยั   ทัง้คนไทคนวิเทศ 

แมส้ยองเดชสยองศกัดิ ์   พว่นสวามิภกัดิพ์ึ่งบญุ 

บาระมีคณุแผผ่ะดงุ   ทัง้ในกรุงหวัเมือง 

เน่ืองทั่วสะกละทิศา   ราชะอาณาจกัรสยาม 

เห็นประจกัษค์วามนอ้มนิยม  ชืน่ชมบรมะกษัตร์เจ้ำ 

พึ่งทะนกุสขุเกษมเกล้ำ   ตราบสิน้ชิวนิศนัติ ์สมแล ฯ 

        (หนา้ 182) 
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 1.1.2 ร่ายยาว 

ร่ายยาว เป็นค าประพันธ์ชนิดย่อยอีกประเภทหนึ่งของรอ้ยกรองประเภทร่าย   

โดยร่ายยาวไม่มีขอ้ก าหนดเรื่องจ านวนค าท่ีแน่นอน ในหนึ่งบทไม่ก าหนดจ านวนวรรค และไม่

ก าหนดจ านวนค าในแต่ละวรรค บางวรรคอาจมีค ามากค าน้อยแตกต่างกันไป  แต่ตอ้งมีการส่ง

สมัผสักนัทกุวรรค โดยมีต าแหนง่สมัผสัไม่คงท่ี กล่าวคือ ค าสดุทา้ยของวรรคหนา้ส่งสมัผสัไปยงัค า

ใดค าหนึ่งยกเวน้ค าสดุทา้ยในวรรคถดัไป โดยจะส่งสมัผสัไปจนกระทั่งจบบท (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2550 : 394 -395) ดงัแผนภาพ 

 

 

แผนผงัรา่ยยาว 
 

ลกัษณะของรา่ยยาว ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราช

มหาจกัรีวงศ ์ปรากฏดงันี ้

1. ร่ายยาวในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                             

มีจ  านวนค าในแต่ละวรรคไม่ตายตัว บางวรรคมีจ านวนค าเพียง 5 ค า (ข้อความ 

ตัวเอียง) ส่วนบางวรรคมีจ านวนค ามากถึง 15 ค า หรือเกิน 15 ค า (ข้อความท่ี 

ขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

๏ พระบาทสมเดจ็พระ  ปรมินทรมหาประชาธิปก 

มหนัตเดชนดลิกรามาธิบดี  เทพยปรียมหาราชรวิวงศ 

อสมัภินพงศพีรกษัตร   บรุุษรตันราชนิกโรดม 



 168 
 

จาตรุนัตบรมมหาจกัรพรรดริาชสงักาศ      อภุโตสชุาตสิ  าศทุธเคราหณี 

จกัรีบรมนาถ    จฬุาลงกรณราชวรางกรู 

……………………….   ……………………… 

นพปฎลเศวตฉัตราดฉิัตร  ศรีรตัโนปลกัษณมหาบรมราชาภิเษกาภิษิกต ์

สรรพทศทิควิชิตเดโชไชย   สกลมไหศวรยมหาสวามินทร 

มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชนัยาศรยั 

……………………….   ………………………... 

          (หนา้ 123) 

2. ร่ายยาวในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                             

มีสัมผัสสม ่าเสมอ โดยค าสุดท้ายของร่ายวรรคหน้าจะส่งสัมผัสกับค าท่ี 1 ค าท่ี 2                 

ค  าท่ี 3 หรืออาจส่งสมัผสัไปถึง ค  าท่ี 11 ของรา่ยวรรคถัดไป ซึ่งพบว่ามีการส่งสัมผัส                         

อยา่งสม ่าเสมอทกุวรรคอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้ 

 
3. ร่ายยาวในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์                             

ไม่แสดงลักษณะการลงจบดว้ยการส่งสัมผัสไปถึงวรรคสุดท้าย ตามลักษณะของ

รูปแบบการแต่งร่ายยาว โดยมีการส่งสัมผัสระหว่างวรรคถึงวรรครองสุดท้ายเพียง

เทา่นัน้ ดงันี ้
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จากการแสดงลักษณะของร่าย ทัง้ร่ายสุภาพ และร่ายยาว ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ 

ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นวา่ รา่ยทัง้ 2 ประเภท ท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเรื่องนีเ้ป็นรา่ยท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่นจากแบบแผนฉนัทลกัษณอ์ยา่งชดัเจน กล่าวคือ รา่ย

สุภาพมีลักษณะท่ียืดหยุ่นทั้งจ  านวนค าและการส่งสัมผัส เน่ืองจากจ านวนค าบางวรรคในร่าย

สภุาพมีจ านวนค าเกิน 5 ค า และมีการส่งสมัผสัระหว่างวรรคท่ียืดหยุ่นไปจนถึงค าท่ี 7 แตมี่การส่ง

สมัผสัอย่างต่อเน่ืองทุกวรรคจนจบร่าย ส่วนการลงจบของร่ายสุภาพมีการลงทา้ยร่ายสุภาพดว้ย

การใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงสองสภุาพปิดเรื่อง ตามลกัษณะของการแตง่รา่ยสภุาพ และมีการ

ส่งสัมผัสอย่างครบถ้วน ในส่วนร่ายยาว มีรูปแบบค าประพันธ์ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่นอย่างชัดเจน 

เน่ืองจากจ านวนค าและต าแหน่งค ารบัสมัผสัในรา่ยยาวไม่ไดมี้กฎเกณฑท่ี์ตายตวั แต่รา่ยยาวทุก

วรรคจะตอ้งส่งสมัผสักันอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งพบว่า รา่ยยาวในวรรณกรรมเรื่องนีส้่งสมัผสัถึงวรรค

รองสุดทา้ยเพียงเท่านัน้ การแสดงความยืดหยุ่นในการใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทร่ายสุภาพ  ทัง้เรื่อง

จ านวนค าและการสง่สมัผสัอาจเป็นการปรบัประยกุตล์กัษณะการแตง่ค าประพนัธข์องผูน้ิพนธ ์เพ่ือ

จะไดท้รงเลือกสรรถ้อยค าท่ีสามารถส่ือความหมายไดอ้ย่างสมบูรณ ์และท าใหผู้อ้่านเขา้ใจสิ่งท่ี  

ผูน้ิพนธต์อ้งการส่ือไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 1.2 โคลง 

 โคลง75 เป็นรูปแบบค าประพันธ์รอ้ยกรองชนิดหนึ่ง ท่ีมีการบังคับพยางค์สัมผัสและ                      

มีการบงัคบัรูปวรรณยุกตโ์ทเอก โคลงนิยมแต่งแยกเป็นฉันทลกัษณป์ระเภทโคลงโดยเฉพาะ และ

น ามาแต่งรวมกบัร่ายท่ีเรียกว่า ลิลิต ดว้ย ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์มีการน าโคลงมาแตง่ 3 ประเภท คือ โคลงสองสภุาพ โคลงสามสภุาพ และโคลงส่ี

สภุาพ ซึ่งจะกลา่วถึงโคลงแตล่ะประเภทดงันี ้ 

 1.2.1 โคลงสองสุภาพ 

  โคลงสองสุภาพ เป็นค าประพนัธช์นิดย่อยของรอ้ยกรองประเภทโคลงสอง 76 โดย

โคลงสองสุภาพหนึ่งบทมี 3 วรรค วรรคท่ี 1 มี 5 ค า วรรคท่ี 2 มี 5 ค า และวรรคท่ี 3 มี 4 ค า อาจมี                    

ค าสรอ้ยทา้ยบทอีก 2 ค า การสมัผสัในโคลงสองสุภาพก าหนดไวเ้พียงแห่งเดียว คือ ค าท่ี 5 ของ

วรรคท่ี 1 ส่งสมัผสัไปยงัค าท่ี 5 ของวรรคท่ี 2 สว่นค าบงัคบัเอกโท ก าหนดอย่างละ 3 แห่ง คือ ค าท่ี 

4 ของวรรคท่ี 1 ค าท่ี 2 ของวรรคท่ี 2 และค าท่ี 1 ของวรรคท่ี 3 เป็นค าเอก สว่นค าท่ี 5 ของวรรคท่ี 1                      

ค  าท่ี 5 ของวรรคท่ี 2 และค าท่ี 2 ของวรรคท่ี 3 เป็นค าโท ในส่วนการรอ้ยโคลง ใหน้  าค าท่ี 4 ของ

วรรคท่ี 3 ไปรอ้ยกับ ค าท่ี 1 ค  าท่ี 2 หรือ ค าท่ี 3 ของวรรคถัดไปในบทต่อไป (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2550 : 248) ดงัแผนภาพ 
 

                                                           
75 โคลงท่ีมีมาแตอ่ดีต แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) การจ าแนกตามลกัษณะทางรูป แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ โคลง

ดัน้ และโคลงสุภาพ 2) การจ าแนกตามลกัษณะพิเศษในการแต่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โคลงกระทู ้และโคลงกลบท 
(ราชบณัฑิตยสถาน , 2550 : 210) 
76 โคลงสอง แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ โคลงสองดัน้ และโคลงสองสภุาพ 
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แผนผงัโคลงสองสภุาพ  

 

ลักษณะของโคลงสองสุภาพ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก  

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ปรากฏดงันี ้

1. โคลงสองสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา                  

จกัรีวงศ ์มีจ  านวนค าในแต่ละวรรคท่ีไม่แน่นอน และมีการใชค้  าเกินในแต่ละวรรคอยู่

หลายแหง่ ดงัตวัอยา่งท่ียกมานีมี้จ  านวนค าในวรรค 6 ค า (ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

๏ พุม่มือประณมมากรอ้ย  รบัพจนร์บัแจกชะมอ้ย 

ทะม่ืนน า้ใจเกษม  แสนแล ฯ   

๏ เปรมกะมลพน้โทษพรอ้ม พอ่แมแ่กลเ่กล่ือนลอ้ม 

กริ่มหนา้ลาคระไล  แลนา ฯ   

 …………………………  …………………………  

๏ สาธุการมือท่วมเกลา้  ขอบพระคณุพระเจา้ 

ชิวิตเปลือ้งพนัธะนา  พน้แน ฯ  

        (หนา้ 209 - 210) 
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2. โคลงสองสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา                  

จกัรีวงศ ์ไม่เครง่ครดัเรื่องการใชค้  าเอก มีการใชค้  าตายแทนค าเอกหลายแห่ง ดงับทท่ี

ยกมา (ค าท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

…………………………  ………………………… 

๏ พานนะมสัะการเครื่องหา้ ทองใหญ่ไพโรจมา้ 

กนกตัง้ปลั่งกสุมุ    สวยอือ ฯ 

๏ พุม่เขา้ตอกดอกไม ้  บชูิตพทุธะรตันไ์ว ้

สพสิน้สามวาร    แลนา ฯ 

๏ อโุบสถสถานพระแกว้  มระกตปรากฎแพรว้ 

พรา่งฟ้าสง่าสยาม   ยิ่งแล ฯ 

๏ สมนามกรุงเทพไท ้  นคัะเรศอะมระรตันไ์ว ้

พระแกว้โกสินทร ์   โสตถ์ิเทีญ ฯ 

…………………………  ………………………… 

                  (หนา้ 53) 

3. โคลงสองสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา                 

จกัรีวงศ ์มีการใชส้มัผสัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้สมัผสัระหว่างวรรค (ตวัหนา) และสมัผัส

ระหวา่งบท (ตวัเอียง) ดงันี ้
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 1.2.2 โคลงสามสุภาพ 

  โคลงสามสภุาพ เป็นค าประพนัธช์นิดย่อยของรอ้ยกรองประเภทโคลงสาม 77 โดย

โคลงสามสภุาพหนึ่งบทมี 4 วรรค วรรคท่ี 1 มี 5 ค า วรรคท่ี 2 มี 5 ค า วรรคท่ี 3 มี 5 ค า และวรรคท่ี 

4 มี 4 ค า อาจมีค าสรอ้ยทา้ยบทอีก 2 ค า การสมัผสัในโคลงสามสภุาพมี 2 จดุ คือ 1) ค  าท่ี 5 ของ

วรรคท่ี 1 ส่งสมัผสัไปยงัค าท่ี 1 ค าท่ี 2 หรือ ค าท่ี 3 ของวรรคท่ี 2 และ 2) ค  าท่ี 5 ของวรรคท่ี 2 ส่ง

สมัผสัไปยงัค าท่ี 5 ของวรรคท่ี 3 ในส่วนการรอ้ยโคลง ใหน้  าค าท่ี 4 ของวรรคท่ี 4 ไปรอ้ยกบั ค าท่ี 1 

ค าท่ี  2 หรือ ค าท่ี  3 ของวรรคท่ีหนึ่ งในบทต่อไป (ราชบัณฑิตยสถาน , 2550 : 249 - 250)  

ดงัแผนภาพ 
 

 

แผนผงัโคลงสามสภุาพ  

 

ลักษณะของโคลงสามสุภาพ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก  

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ปรากฏดงันี ้

1. โคลงสามสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา               

จักรีวงศ ์มีจ  านวนค าในแต่ละวรรคท่ีไม่ตายตัว และมีการใช้ค  าเกินในแต่ละวรรค                  

อยูห่ลายแหง่ (ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

                                                           
77 โคลงสาม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ โคลงสามดัน้ และโคลงสามสภุาพ 
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   …………………………  ………………………… 

๏ โดยระบนิบฏับงการ  เจา้พะนกังานแตง่ตัง้ 

เครื่องราชะพิทธีสลัง้   เลห่เ์บือ้งบรูพไ์ฉน  ครบนา ฯ 

๏ ในอโุบสถศรีรตัน ์  จดัโต๊ะทองสถิตเบือ้ง 

เสลาสนพ์านมาษเตือ้ง   ตอ่ชัน้เฉลีมรอง  แลนา ฯ 

๏ แผน่ทองราชะสมญา  พระชะตาจารกึนัน้ 

คลมุพระคลมุสวุรรณะกัน้  ก่องหอ้งไพหาร  บาระนี ฯ 

๏ เครื่องนะมสัะการทองใหญ่ ท่ีวนัทะไนยพ์ระแกว้ 

สงัฆะอาสนล์าดพสัตรแ์ผว้  ภาคดา้นอดุรผนงั  ชิดรา ฯ 

…………………………  ………………………… 

        (หนา้ 36) 

2. โคลงสามสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา                    

จักรีวงศ์ ไม่เคร่งครัดเรื่องการใช้ค  าเอก มีการใช้ค  าตายแทนค าเอกหลายแห่ง 

(ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

๏ แลเศียรไสวเตม็ลาน  วระดติถส์ถานเถือกแควน้ 

ทัง้รถยนตรค์นแมน้   มดแสรส้วนกนั  กลาดนา ฯ 

๏ เป็นนานครนักองตระเวน แมจ้ดัเจนระเบียบปอ้ง 

คนมากรถมากตอ้ง   เติ่งมา้นนานหนอ  พ่ีอา ฯ 

…………………………  ………………………… 

๏ เห็นใจคะณางคน์คัะเรศ ทัง้ไทเทศทึ่งพอ้ง 

ชมพระบาระเมศปอ้ง   ปกเกลา้เนาเกษม  บาระนี ฯ 

๏ เปรมมะนะสาสวามิภกัดิ ์ พึ่งพ านกัผา่นฟ้า 

เช่ือพระปรีชาขา้    บาทพรอ้มประนอมสนอง  แนว่นา ฯ 

…………………………  ………………………… 

                   (หนา้ 276) 
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3. โคลงสามสุภาพในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหา                   

จกัรีวงศ ์ มีการใชส้มัผสัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้สมัผสัระหว่างวรรค (ตวัหนา) และสมัผสั

ระหวา่งบท (ตวัเอียง) เชน่เดียวกบัโคลงสองสภุาพ ดงันี ้ 

 

 

 1.2.3 โคลงส่ีสุภาพ 

  โคลงส่ีสภุาพ เป็นค าประพนัธช์นิดย่อยของรอ้ยกรองประเภทโคลงส่ี78 โดยโคลงส่ี

สุภาพหนึ่งบทมี 4 บาท บาทละ 2 วรรค บาทท่ี 1 วรรคหน้า มี 5 ค า วรรคหลังมี 2 ค า บาทท่ี 2 

วรรคหน้า มี 5 ค า วรรคหลังมี 2 ค า บาทท่ี 3 วรรคหน้ามี 5 ค า วรรคหลังมี 2 ค า และบาทท่ี 4 

วรรคหน้ามี 4 ค า วรรคหลังมี 4 ค า วรรคหลังบาทท่ี 1 บาทท่ี 3 อาจมีค าสรอ้ยท้ายบทอีก 2 ค า 

หรือไม่มีก็ได ้ส่วนสมัผสัของโคลงส่ีสภุาพมี 2 จดุ คือ 1) ค  าท่ี 2 วรรคหลงับาทท่ี 1 สมัผสักบัค าท่ี 5 

วรรคหนา้บาทท่ี 2 และค าท่ี 5 วรรคหนา้บาทท่ี 3  2) ค  าท่ี 2 วรรคหลังบาทท่ี 2 สัมผัสกับค าท่ี 5 

วรรคหนา้บาทท่ี 4 ในสว่นการรอ้ยโคลง ใหน้  าค าท่ี 4 ของวรรคหลงับาทท่ี 4 ไปรอ้ยกบั ค าท่ี 1 ค าท่ี 

2 หรือ ค าท่ี 3 ของวรรคหนา้ในบาทตอ่ไป (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550 : 249 - 250) ดงัแผนภาพ 

                                                           
78 โคลงสี่ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ โคลงสี่ดัน้ และโคลงสี่สภุาพ 
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แผนผงัโคลงส่ีสภุาพ 

 

ลกัษณะของโคลงส่ีสภุาพ ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์ปรากฏดงันี ้

1. โคลงส่ีสภุาพในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์                             

มีจ  านวนค าในแตล่ะวรรคท่ีไม่ตายตวั และมีการใชค้  าเกินในแตล่ะวรรคอยู่หลายแห่ง 

(ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

………………………  ………………………   

๏ ขนบบรมะกษัตรยิเจา้  จกัรชิ 

อะปะรหิานิยะธรรมสถิต   เทีดไว ้

องคไ์หนเม่ือไดอิ้ศ   -วรยิะยศ ผยองฤา 

เคารพเชษฐ์ประยรูให ้   โปรดเอือ้นอวยพร ฯ 

๏ นะพิสสรเฉลีมศกัดิฟ์้า  กรมะหลวง 

ยงัมิทนับวงสรวง    พฤทธิเจา้ 

พะเอีญบาทเชษฐะราชละลวง  มะราพาธ ผสมเอย 
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สวรรคตก าสรดเศรา้   สรา่งแลว้ลืมไฉน ฯ 

๏ ร  าไพนพะพิสดมิเ์ยือ้ง  สรุยิะสา ยณัหเ์อย 

สมเดจ็ธรรมะราชา   ช่ืนเผา้ 

รถัะยาตรจ์ากราชะมะหา   นิเวศนเ์พ่ือ พะลีแฮ 

เชษฐะบพิตรจ์กักรชิเจา้   เจีดเชือ้เฉลีมพร ฯ 

………………………  ……………………… 

               (หนา้ 23) 

2. โคลงส่ีสภุาพในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์                             

ไม่เครง่ครดัเรื่องการบงัคบัวรรณยกุต ์ค าเอก ค าโท มากนกั ในต าแหน่งค าเอกนิยมใช้

ค  าตายเป็นสว่นใหญ่ ทัง้ยงัมีการใชค้  าโทคูแ่บบโคลงดัน้อีกดว้ย ปรากฏดงันี ้

2.1 การใชค้  าตายในต าแหนง่ค าเอก (ค าท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

………………………  ……………………… 

๏ สรงพระบรมะศพสะเทือ้ม เทวะนา ลยัทา่น 

กลองชนะปืนใหญ่ประดา   ศพัทค์ลุม้ 

ทรงเครื่องขตัติยะมะรา   ภรณห์อ่ ขนนัแฮ 

ลงพระลองเงินหุม้   ตาดแลว้เชีญคลา ฯ 

๏ สถิตพระยานะมาษอุง้  องคโ์ต 

ประกอบพระโกศทองโศ   ภิตพรึม้ 

นพปะฎลเศวตระฉัตรโ์อ   ฬารปัก ปกทา่น 

เดีรพยหุะยาตราครึม้   ครั่นเศรา้เสียงประโคม ฯ 

๏ กะลาโหมทะหารจดัให ้  ยืนแถว 

สองฟากนิเวศะมารค์แนว   แนน่นอ้ม 

เสนามาตยาแวว    วิโยคเยียด ยืนแฮ 

ราชะทตูรฐัะทตูพรอ้ม   พรั่งกม้เศียรสะการ ฯ 

               (หนา้ 11) 



 178 
 

2.2 การใชค้  าโทคู ่(ค  าท่ีขีดเสน้ใต)้ ดงันี ้

………………………  ……………………… 

๏ ถดัทางพระเสดจ็หอ้ง  สรงชล 

ฉลวยแบบโบราณถะกล   เกียรติเ์จา้ 

เถลีงรชัยฉ์ตัรเ์ฉลีมมน   เทียรสถิต 

เดชดลิกปกเกลา้เผา้   ไพรฟ่้าประดาหวงั ฯ 

 ………………………  ……………………… 

                (หนา้ 48) 

3. โคลงส่ีสภุาพในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์                             

มีการใชส้มัผสัอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้สมัผสัระหวา่งวรรค (ตวัหนา) และสมัผสัระหวา่งบท 

(ตวัเอียง) เชน่เดียวกบัโคลงสองสภุาพ และโคลงสามสภุาพ ดงันี ้ 
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นอกจากนีพ้บว่าผูน้ิพนธท์รงประยุกตใ์ชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงลิลิตสภุาพกับ                

โคลงกระทู ้และคาถาบาลีน าโคลง โดยคงลกัษณะการแตง่โคลงส่ีสภุาพใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของ

โคลงส่ีสภุาพท่ีกล่าวไปขา้งตน้ทัง้ 3 ประการ ทัง้การยืดหยุ่นในเรื่องจ านวนค าในแตล่ะวรรค การไม่

เคร่งครดัในเรื่องการบงัคบัวรรณยุกตเ์อก และการใชส้ัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบท

อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะในการแตง่ค าประพนัธข์องผูน้ิพนธ์ 
 

  จากการแสดงลกัษณะของโคลงสุภาพ ทัง้โคลงสองสภุาพ โคลงสามสุภาพ และ

โคลงส่ีสภุาพ ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็น

วา่ โคลงสภุาพทัง้สามประเภทท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี ้มีลกัษณะท่ีไมเ่ครง่ครดัตามแบบแผน

ฉันทลักษณ์ ไม่เคร่งครดัเรื่องจ านวนค า และไม่เคร่งครดัเรื่องต าแหน่งค าเอกในโคลงแต่ละชนิด                

แต่ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการส่งสมัผสัระหว่างวรรคและการส่งสมัผสัระหว่างบทอย่างครบถว้น 

การแสดงความยืดหยุ่นของจ านวนค าและต าแหน่งค าเอกค าโท อาจเป็นลักษณะเฉพาะของ                     

ผู้นิพนธ์ท่ีท าให้ทรงเลือกสรรถ้อยค าในวรรณกรรมได้คล่องตัวมากขึน้ โดยให้ความส าคัญกับ 

การส่ือความหมายเป็นประการส าคญั 

 จากการแสดงลกัษณะของโคลงลิลิตสุภาพขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า วรรณกรรมท่ีก าหนด   

ช่ือว่า  “โคลงลิลิตสุภาพ ” ใช้ฉันทลักษณ์ ท่ีผสมผสานกัน  2 ประเภท คือ ร่ายและโคลง                             

อันประกอบไปด้วย ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงส่ีสุภาพ และร่ายยาว                         

การผสมผสานค าประพนัธท์ัง้ 2 ประเภท ท าใหว้รรณกรรมเรื่องนีมี้รูปแบบค าประพนัธท่ี์คลา้ยคลึง

กับลิลิตสุภาพ79 ท่ีใชร้่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงส่ีสุภาพ แต่งร่วมกัน 

(วศวรรษ สบายวนั , 2551 : 35) โดยสามารถจ าแนกการใชฉ้ันทลกัษณแ์ตล่ะประเภทท่ีปรากฏใน

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ไดด้งันี ้

                                                           
79 “…โคลงแลรา่ยท่ีใชแ้ต่งเขา้ลิลิตกนันัน้ คือ รา่ยสภุาพ รา่ยโบราณ โคลงสภุาพต่าง ๆ แต่งเขา้สมัผสักนัเป็นลิลิตได ้แต่ลว้น

สภุาพดว้ยกันทั้งนั้น ฝ่ายโคลงดัน้แลร่ายดัน้ถา้จะแต่งเขา้ลิลิตเปนลิลิตดัน้อีกพวกหนึ่งก็ย่อมเปนได้…” (กรมศึกษาธิการ , 
2444 : 33) 
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 จากตารางแสดงฉันทลกัษณป์ระเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความถ่ีของชนิดรอ้ยกรอง 

ในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์พบว่า ผูน้ิพนธท์รงใชโ้คลง

ทุกชนิดรวม 1,143 บท แบ่งเป็นโคลงส่ีสุภาพจ านวน 1,081 บท โคลงสามสุภาพ จ านวน 44 บท 

และโคลงสองสุภาพ จ านวน 12 บท และทรงใชร้่ายรวม 87 บท แบ่งเป็นร่ายยาว จ านวน 1 บท 

และรา่ยสภุาพ จ านวน 86 บท โดยผูน้ิพนธท์รงใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงสภุาพด าเนินเรื่องเป็น

หลกั และทรงใชร้า่ยสภุาพเสรมิเฉพาะเหตกุารณ ์โดยมีการเพิ่มเตมิการใชร้า่ยยาว โคลงกระทู ้และ

คาถาบาลีน าโคลงร่วมด้วย โดยพบว่า การใช้ฉันทลักษณ์ประเภท “โคลง” และ  “ร่าย”                   

มีความสมัพนัธ ์กบัเนือ้หาดงันี ้

โคลง เป็นฉันทลักษณ์ท่ีผู้นิพนธ์ทรงน ามาใช้ในวรรณกรรมเรื่องนี ้เป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะโคลงส่ีสุภาพท่ีมีการใช้จ  านวนมากท่ีสุด พบว่า ผู้นิพนธ์ทรงใช้โคลง 2 ลักษณะ คือ  

1) การใชโ้คลงอธิบายขัน้ตอนและความรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธี กลา่วคือ ผูน้ิพนธท์รงใชโ้คลงอธิบาย

ขัน้ตอนการประกอบพระราชพิธี และอธิบายความรูเ้ก่ียวกบัการจดัเตรียมสถานท่ีในการประกอบ

พระราชพิธี 2) การใชโ้คลงบนัทึกเหตกุารณ์ บนัทึกอารมณค์วามรูส้ึก และบนัทึกเหตกุารณ์ผสม

จินตนาการ เน่ืองดว้ยผูน้ิพนธท์รงมีสว่นรว่มในพระราชพิธี จึงน าประสบการณต์รงส่วนพระองคม์า

ถ่ายทอดประกอบการอธิบายขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี และทรงให้ความรู้เก่ียวกับ 

พระราชพิธีท่ีเป็นจุดประสงคห์ลกัของการนิพนธ์ แต่เพ่ือใหพ้ระนิพนธเ์รื่องนีมี้ความแตกต่างกับ

จดหมายเหตุพระราชพิธี จึงใช้โคลงเล่าเรื่องตามประสบการณ์ตรงท่ีเป็นมุมมองเพิ่มเติมจาก

ความรูท่ี้ปรากฏในลักษณะของต ารา เพ่ือท าใหพ้ระนิพนธเ์รื่องนีมี้ลักษณะของนาฏการเพิ่มเติม 

และท าให้ผูอ้่านได้รบัอรรถรสมากกว่าต าราท่ีเนน้การใหค้วามรูต้ามล าดบัขัน้ตอนการประกอบ 

พระราชพิธีแตเ่พียงอยา่งเดียว 

การใชโ้คลงบรรยายเนือ้หาทัง้การอธิบายเพ่ือใหค้วามรู ้การบนัทึกเหตกุารณ ์การบนัทึก

อารมณค์วามรูส้ึก และการบนัทึกเหตุการณ์ผสมจินตนาการ น่าจะเป็นเพราะ โคลงเป็นรูปแบบ 

ค าประพันธท่ี์เหมาะสมกับภาษาไทย สามารถแต่งใหไ้พเราะไดง้่าย (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยู่หัว 2559 : 86) และใชเ้ล่าเรื่องไดอ้ย่างหลากหลายตามจินตนาการท่ีถ่ายทอดผ่าน 

ถอ้ยค าภาษาไทย ทัง้โคลงยงัมีการใชค้  าเอกค าโท ท่ีเหมาะแก่การเลน่เสียง เล่นค า และส่ืออารมณ์
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ความรูส้ึกอีกดว้ย ดงันัน้ ผูน้ิพนธจ์ึงใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงในการด าเนินเนือ้หาในเรื่องเป็น

จ านวนมากท่ีสดุ โดยใชท้ัง้เนือ้หาส าคญัท่ีเป็นจดุประสงคห์ลกัของการนิพนธ ์และส่วนเสรมิท่ีท าให้

เนือ้หาหลกัชดัเจนมีสีสนันา่อา่นเพิ่มเตมิมากขึน้  

รา่ย เป็นฉันทลกัษณท่ี์ผูน้ิพนธท์รงน ามาใชใ้นวรรณกรรมเรื่องนี ้โดยพบว่าผูน้ิพนธท์รงใช ้             

รา่ยสุภาพในการบรรยายเนือ้หาท่ีสมัพันธก์ับเรื่องราวเก่ียวกับพิธีกรรมหรือเรื่องราวทางศาสนา 

โดยใชร้า่ยบรรยายชดุเหตกุารณท่ี์สมัพนัธก์บัเรื่องราวทางศาสนา จ านวน 4 ชดุ ดงันี ้ชดุท่ี 1 การใช้

รา่ยบรรยายเหตกุารณก์ารตัง้น า้วงดา้ย การจดุเทียนชยั ชดุท่ี 2 การใชร้า่ยบรรยายเหตกุารณก์าร 

เจริญพระพุทธมนต ์การใหร้ายนามบุคคลท่ีเขา้ร่วมเจริญพระพุทธมนต ์การใหร้ายละเอียดการ  

เจริญพระพทุธมนตต์ามการประกอบพระราชพิธีพทุธ และพระราชพิธีพราหมณ ์ชดุท่ี 3 การใชร้า่ย

บรรยายการประกอบพิธีพุทธพิธีพราหมณ์ก่อนการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ  

ชุดท่ี 4 การใช้ร่ายบรรยายการเตรียมการประกาศศาสนูปถัมภก และการเสด็จถวายบังคม  

พระบรมบรรพราช ซึ่งใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการประกอบพระราชพิธีทางศาสนาทัง้สิน้ การใชร้า่ย

บรรยายเรื่องราวเก่ียวกับพิธีกรรมหรือเรื่องราวทางศาสนาทัง้ 4 ชดุ เช่นนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธ์

ทรงใช้ร่ายในการบรรยายเร่ืองราวท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิและมีความสูงส่ง โดยทรงประยุกต์ใช ้

ฉันทลักษณ์ประเภทร่ายในเนื ้อหาท่ีสัมพันธ์กับพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลัก เน่ืองด้วยเป็น  

ค าประพนัธท่ี์นิยมใชป้ระพนัธว์รรณคดีทางศาสนา เช่น รา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดก และนิยมใช้

แตง่ค าประพนัธใ์นสว่นท่ีเป็นเนือ้หาศกัดิส์ิทธ์ิ อาทิ บทประณามพจน ์เป็นตน้ (เอมอร ชิตตะโสภณ 

, 2539 : 32) 

จากการศกึษาลกัษณะของโคลงลิลิตสภุาพ แสดงใหเ้ห็นวา่ วรรณกรรมท่ีนิยามตนเองดว้ย               

ช่ือเรื่องว่า “โคลงลิลิตสุภาพ” คือ วรรณกรรมท่ีมีลักษณะของ “โคลงสุภาพ” และ “ร่ายสุภาพ” 

ผสมผสานกัน ในลักษณะของ “ลิลิตสุภาพ” รวมถึงมีการใชร้่ายยาว โคลงกระทู ้และคาถาบาลี                    

น าโคลงรว่มดว้ย โดยพบวา่ ผูน้ิพนธท์รงใชฉ้นัทลกัษณป์ระเภท “โคลงสภุาพ” ด  าเนินเรื่องเป็นหลกั              

เพ่ือบนัทึกเนือ้หาท่ีใหค้วามรู ้บนัทึกเหตกุารณ ์บนัทึกอารมณค์วามรูส้กึ และบนัทึกเหตกุารณผ์สม

จินตนาการของผูน้ิพนธ์ และ ทรงใช ้“รา่ยสภุาพ” เฉพาะเหตกุารณเ์พ่ือบนัทึกเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์ับ

พิธีกรรมทางศาสนา จงึกลา่วไดว้่า ผูน้ิพนธท์รงใช ้“โคลง” บนัทึกเนือ้หาท่ีเป็นจดุประสงคห์ลกัและ



 189 
 
จดุประสงคเ์สริมของเรื่องเป็นจ านวนมาก และใชร้า่ยสอดสลบับางเหตกุารณ์ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึง 

การใช้ร่ายสลับโคลง ดังนั้น การตั้งช่ือเรื่องว่า “โคลงลิลิตสุภาพ” จึงเป็นการเน้นย า้ให้เห็นว่า  

ผูน้ิพนธท์รงใหค้วามส าคญัในการใชฉ้นัทลกัษณป์ระเภท “โคลง” ในการน าเสนอเนือ้หาในเรื่องเป็น

หลกั และทรงใชร้า่ยเพียงเล็กนอ้ยในการแตง่สลบัโคลงเพ่ือส่ือถึงความเป็นลิลิตเพียงเทา่นัน้  

 

2. ศิลปะการใช้ภาษา 

 ภาษาเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีส  าคญัในการสรา้งสรรคว์รรณศิลป์ วรรณคดีท่ีไดร้บัการ 

ยกย่องว่าแต่งดีและมีคุณค่านั้น ผู้นิพนธ์จะตอ้งมีความสามารถในการใช้ภาษาไดเ้ป็นอย่างดี  

มีการเลือกสรรถอ้ยค าท่ีเหมาะสมมาสรา้งสรรคง์านอย่างมีศิลปะ เพ่ือสรา้งอารมณส์ะเทือนใจแก่

ผูอ้่าน และส่งสารผ่านงานเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี สุจิตรา จงสถิตวัฒนา (2548 : 1-2) 

กลา่ววา่ 

 

“วรรณคดีจะตอ้งมีความงามทางภาษาเป็นขอ้ส าคญัยิ่ง นั่นคือ ภาษาที่ใชใ้นวรรณคดี

นัน้จะตอ้งเป็นภาษาที่สละสลวยงดงาม สามารถสรา้งภาพ สรา้งอารมณส์ะเทือนใจ  ก่อใหเ้กิด

ความรูส้ึกร่วมของผูอ้่านงานนัน้ ๆ ซึ่งหมายความว่าผูเ้ขียนจะต้องมีศิลปะในการใช้ภาษา 

สามารถใช้ภาษาสรา้งให้เกิดวรรณศิลป์ หรือความงามของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหว้รรณศิลป์เป็นเครือ่งมือสือ่ “สาร” อนัเป็นหวัใจส าคญัของงานไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ”์ 

 

 เม่ือพิจารณาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ 

ตามค ากล่าวของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว พบว่า วรรณกรรมเรื่องนีน้อกจากจะให้

ความรูเ้ก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามลักษณะของต าราพระราชพิธีท่ีสมบูรณ์ แล้ว  

ผู้นิพนธ์ยังทรงให้ความส าคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรมด้วยการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ  

ทัง้การใชเ้สียงเพ่ือก่อใหเ้กิดความไพเราะเสนาะหู การใชค้  าเรียกพระมหากษัตริยท่ี์หลากหลาย 

เพ่ือแสดงพระปรีชาสามารถในการประพนัธ ์การใชค้วามเปรียบเพ่ือก่อใหเ้กิดจินตภาพของความ  

ท่ีจะส่ืออย่างสมบูรณ์ และการเล่าเรื่องท่ีผิดแปลกไปจากความเป็นจริง เพ่ือสรา้งเรื่องสมจริง  

เรื่องเหนือจริง และสรา้งอารมณส์ะเทือนใจแก่ผูอ้่าน ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงศลิปะการใชภ้าษา ท่ีปรากฏ 
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ในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ ์จ  านวน 4 ลักษณะ คือ  

การเล่นเสียง การใชค้  าเรียกพระมหากษัตริย ์การใชค้วามเปรียบ และการเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี 

ปรากฏดงันี ้ 
 

 2.1 การเล่นเสียง 

 ในการสรา้งสรรคว์รรณคดี เสียงถือเป็นพืน้ฐานส าคญัในการสรา้งความงามทางภาษา 

เพราะ วรรณคดีเป็นวลีหรือมาลาของเสียง ท่ีผูน้ิพนธเ์รียงรอ้ยเขา้ดว้ยกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดความหมาย 

ในอดีตกวีไทยถือว่าเสียงมีความส าคัญมาก เพราะ วรรณคดีในสมัยก่อนใช้เพ่ืออ่านฟังเสียง  

ทัง้การใช้สัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ ค าเอก ค าโท จึงเป็นการเพิ่มความไพเราะทางดา้นเสียง 

(กุสุมา รกัษมณี , 2534 : 30)  ดงันั้น เสียงจึงมีความส าคญัในการสรา้งสรรคว์รรณคดี ในโคลง

ลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ผูน้ิพนธท์รงใชศ้ิลปะการประพนัธ์

ในดา้นการเล่นเสียงจ านวน 3 ลกัษณะ คือ การเล่นเสียงวรรณยุกต ์การเล่นเสียงสมัผสั และการ

เลน่เสียงพยางคห์นกัเบา ดงันี ้

 2.1.1 การเล่นเสียงวรรณยุกต ์

  เสียงวรรณยุกต์เป็นหน่วยเสียงท่ีส าคัญเสียงหนึ่งในภาษา  เน่ืองจากเสียง

วรรณยกุตก์่อใหเ้กิดเสียงท่ีสงูต  ่าคลา้ยเสียงดนตรี การน าเสียงวรรณยกุตม์าสรา้งสรรคว์รรณกรรม

จึงก่อให้เกิดความไพเราะดว้ยเสียงเสนาะสูงต ่าอย่างเสียงดนตรี ในการสรา้งสรรคว์รรณกรรม 

โคลงถือเป็นฉันทลกัษณท่ี์มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวรรณยุกตม์ากท่ีสุด ซึ่งเอื ้อใหผู้น้ิพนธส์ามารถสรา้ง

ความไพเราะจากเสียงวรรณยกุตม์ากท่ีสุดเช่นกนั ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก 

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์มีการใชฉ้ันทลักษณ์ประเภทโคลงมากถึง 1,143 บท ทั้งโคลงส่ีสุภาพ 

โคลงสามสภุาพ และโคลงสองสภุาพ วรรณกรรมเรื่องนีจ้ึงมีการเล่นเสียงวรรณยกุตท่ี์หลากหลาย 

โดยสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ การเล่นเสียงวรรณยุกตท์า้ยวรรคหรือทา้ยบาท และการเล่น

เสียงวรรณยกุตต์า่งระดบั ปรากฏดงันี ้
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 2.1.1.1 การเล่นเสียงวรรณยุกตท์้ายวรรคหรือท้ายบาท 

   ถึงแมฉ้ันทลกัษณป์ระเภทโคลงสภุาพทกุประเภทจะก าหนดขอ้บงัคบัใน

เรื่องค าบงัคบัเอกโทท่ีชดัเจน แต่ในแง่ของเสียงวรรณยุกต ์เสียงวรรณยุกตท์า้ยบทหรือทา้ยบาท

ของโคลงสภุาพ ถือเป็นขอ้บงัคบัว่าจะไม่ใชเ้สียงวรรณยกุตเ์สียงอ่ืนนอกจากเสียงสามญัและเสียง

จตัวา (วีรวฒัน ์อินทรพร , 2549 : 97) เพราะจะท าใหเ้สียงโคลงหว้นเหมือนไม่จบความ และท าให้

โคลงเสียงไม่ไพเราะ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์    

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธท์รงนิยมใชเ้สียงจตัวาลงทา้ยบทดว้ยความถ่ีท่ีสูงมาก ซึ่งทรงใชต้ิดตอ่กัน  

หลายบท ดงัตวัอยา่ง 

………………………….   …………………………... 

น า้มลู , น า้สิร ิ, น า้  ส าราญ ขขุนัแฮ 

ลว้นศกัดิส์ิทธ์ิสามสถาน   ถ่ินหอ้ม 

มณฑลอบุลสนาน   นะวกัะราช  ฉลองเฮย  

แถลงเหลา่มวลมะลาวพรอ้ม  จิตรก์ม้สการถวาย ฯ 

   ฝ่ายแควน้รอ้ยเอ็จใช ้  ชะลาภิเษก 

จากแปดศรีชละเฉก   เฉาะฟ้า 

อมัพวิศศกัดิส์ิทธ์ิเอก   อเุทศเทีด  มนตรเ์อย 

เป็นนิมิตชีวิตขา้    บาทพรอ้มประนอมสนอง         ฯ 

   สระทอง , สระแกว้ , บอ่  วิมานไกร  เกรีกเอย 

บงึพระลือ , พะลานชยั   เชีดแกลว้ 

บอ่ฤทธ์ิศกัดิส์ิทธ์ิใน   สาละ  คามแล 

บงึ , บอ่พระอินทรแ์ผว้   พิบตัสิิน้สมขลัง  ฯ 

   กระพงัทอง , ทัง้บอ่  ธาตพุะนม 

บอ่พระธาตสุามผสม   เสกซ า้ 

เสมือนนิกรอดุรอดุม          ส  ะภกัดริาช  ฉลองแฮ 

เดชะฤทธ์ิศกัดิส์ิทธ์ิน า้   นอบไทถ้วายสรง ฯ   
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………………………….   …………………………... 

             (หนา้ 31-32) 

   จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้  าลงทา้ยในโคลงส่ีสุภาพดว้ย

การใชเ้สียงจัตวาในบาทท่ี 4 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการใชต้ิดต่อกันจ านวนหลายบท ปรากฏการใช้

เสียงจตัวาดว้ยค าว่า “ถวาย” “สนอง” “ขลงั” “สรง” ลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธท์รง

เล่นเสียงจตัวาในต าแหน่งทา้ยบท ในทางสัทศาสตร ์เสียงจตัวาเป็นเสียงวรรณยุกตต์ก กล่าวคือ  

มีจุดเริ่มกลางค่อนข้างต ่ าแล้วเปล่ียนระดับเสียงไปสู่ระดับกลางค่อนข้างสูงหรือระดับสูง  

(พัธนี โชติกเสถียร , 2544 : 264) และหากจัดล าดับเสียงเรียงกันอย่างเสียงเครื่องดนตรีแล้ว  

เสียงจตัวาก็เป็นเสียงวรรณยกุตท่ี์มีระดบัสงูท่ีสดุ (พระยาอปุกิตศิลปสาร , 2535 : 13) การใชเ้สียง

วรรณยุกตจ์ตัวาในต าแหน่งนีน้อกจากจะเป็นไปตามฉันทลกัษณป์ระเภทโคลงส่ีสภุาพแลว้ ยงัท า

ให้เสียงของโคลงแต่ละบททอดยาว และเหมาะแก่การใช้ปิดท้ายบทโคลงได้อย่างเหมาะสม  

(วีรวฒัน ์อินทรพร , 2548 : 99) การใชเ้สียงจตัวาลงทา้ยโคลงส่ีสุภาพเป็นลกัษณะหนึ่งท่ีผูน้ิพนธ์

ทรงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือสรา้งความไพเราะแก่โคลง 

 2.1.1.2 การเล่นเสียงวรรณยุกตต์่างระดับ 

   การเล่นเสียงวรรณยุกต์ต่างระดับ คือ การน าค าท่ีประกอบไปด้วย

พยญัชนะ สระ และตวัสะกดเดียวกัน ต่างกันแค่การใชรู้ปวรรณยุกตท่ี์แตกต่างกันมาวางต่อกัน 

เพ่ือท าให้ค  าทั้งสองมีเสียงสูงต ่าเหมือนเสียงดนตรีท่ีต่อเน่ืองกัน ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธท์รงเล่นเสียงวรรณยกุตต์่าง

ระดบัตามขอ้บงัคบัทางฉนัลกัษณใ์นค าเอกและค าโท โดยปรากฏในต าแหนง่ทา้ยบาทท่ี 2 ดงันี ้

………………………….   …………………………... 

๏ มอ่สิลาจารกึถว้ย  สิลาจา รกึเอย 

ศงัขก์ลศคลมุตาดดา   ตั่งตั้ง 

ถว้ยเชีงพุม่เซีงผะกา   สีเทพ ปิลนัธนแ์ฮ 

เทียนธูปเงินทองทัง้   อฐัะถว้นทิศาวาง  ฯ 
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………………………….   …………………………... 

      (หนา้ 44) 

   จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธท์รงใหค้วามส าคญัในการเล่น

เสียงวรรณยุกต์ต่างระดับในวรรคหลังของบาทท่ี 2 ซึ่งเป็นการเล่นเสียงภายใต้ข้อบังคับทาง 

ฉันทลกัษณ ์ในบทนีเ้ป็นการเล่นเสียง ค าวา่ “ตั่งตัง้” โดยค าว่า “ตั่ง” หมายถึง ท่ีนั่ง หรือ ท่ีวางของ

ท่ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม และ  ค าว่า “ตัง้” หมายถึง การวาง หรือ การตัง้สิ่งของต่าง ๆ เม่ือน าค า 

ทัง้สองมารวมกันจึงหมายถึง ท่ีวางของ หรือ ท่ีตัง้สิ่งของต่าง ๆ ท่ี ใชใ้นการประกอบพระราชพิธี  

การท่ีผูน้ิพนธท์รงใชค้  าว่า “ตั่ง” และ “ตัง้” ในต าแหน่งค าเอกค าโทเพ่ือเล่นเสียงวรรณยุกตเ์ช่นนี ้ 

ไมเ่พียงแสดงใหเ้ห็นถึงความไพเราะในการแตง่โคลงเพียงเทา่นัน้ แตก่ารเลือกสรรค าทัง้สองมาวาง

คูก่ันยงัสอดคลอ้งกับการส่ือความหมายในโคลงอีกดว้ย ดงันัน้ การเล่นเสียงวรรณยุกตต์่างระดบั

เชน่นี ้จงึเป็นการสรา้งความไพเราะในดา้นเสียงควบคูไ่ปกบัการส่ือความหมายท่ีสมบรูณ ์

 2.1.2 การเล่นเสียงสัมผัส 

  การเล่นเสียงสมัผสั เป็นการแสดงความไพเราะของเสียงดว้ยการใชค้  าคลอ้งจอง 

ซึ่งมีทัง้ค  าคลอ้งจองท่ีเกิดจากการบงัคบัเสียงดว้ยรูปแบบค าประพนัธท่ี์เรียกวา่ สมัผสันอก เพ่ือเนน้

เสียงสัมผัสระหว่างวรรคและเสียงสัมผัสระหว่างบท หรือ อาจเป็นการเพิ่ มค าคลอ้งจองภายใน

วรรคเดียวกันท่ีเรียกว่า สัมผัสใน ซึ่งเป็นการเพิ่มเสียงสัมผัสสระหรือเสียงสัมผัสพยัญชนะภาย  

ในวรรค เพ่ือท าใหค้  าประพันธ์เกิดความไพเราะในดา้นเสียงเพิ่มขึน้ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั  

พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์แบ่งการเล่นเสียงสัมผัสออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

การเลน่เสียงสมัผสัสระ และการเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะ ปรากฏดงันี ้

 2.1.2.1 การเล่นเสียงสัมผัสสระ 

   การเล่นเสียงสัมผัสสระ คือ การน าเสียงสระท่ีมีเสียงเดียวกันและมี

มาตราตวัสะกดเดียวกัน มาวางในต าแหน่งรบัส่งสมัผสั ทัง้สมัผสันอกท่ีเป็นสมัผสัระหว่างวรรค 

และสัมผัสในท่ีเป็นสัมผัสสระในวรรคเดียวกัน ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก  

สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธ์ทรงใหค้วามส าคญัในการเล่นเสียงสมัผัสสระ

ภายในวรรคเดียวกนั เพ่ือเสรมิความไพเราะของเสียงใหเ้ดน่ชดัขึน้ ดงันี ้
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๏ เง่ียร้ายหมายเขมน่จอ้ง จากใคร ก็ดี 

สูส้กดปลดรา้ยไถล   หวา่นลอ้ม 

มือเดยีวเฉ่ียวตบใน   อากาส ะดงัฤา 

สมเฒ่าเผ่าพงศน์อ้ม   นอบฉะนีศ้รีชะรา  ฯ 

๏ คราเยาวเ์อาพจนผ์ู ้  คณุปูะถมัภ ์แถลงเจา้ 

ครารุ่นมุ่นเรียนส า   เหนียกคลอ้ย 

คราหนุ่มกรุ่มเสนห่ก์ า   ดดัพลา่น เพลีนเทีญ 

คราใหญ่ใฝ่กิจชะมอ้ย   มุง่เกือ้สะกลูเกษม  ฯ 

              (หนา้ 302) 

   จากตวับทขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธท์รงตัง้ใจเล่นเสียงสมัผสัสระ

ในโคลงวรรคหน้าของทุกบาท โดยเล่นเป็นชุดสัมผัสสระท่ีสัมผัสต าแหน่งเดียวกันทั้งสิน้ ซึ่งมี  

การเล่นเสียงสมัผสัคู ่คลา้ยคูเ่สียงสมัผสัของกลบทมธุรสวาที กล่าวคือ ผูน้ิพนธท์รงเล่นสมัผสัสระ

ในต าแหน่งของค าท่ีสองและค าท่ีสามในวรรคหนา้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งแสดงค ารบัส่งสมัผสัสระดงันี ้

1) ร้าย – หมาย  2) สกด – ปลด  3) เด่ียว - เฉ่ียว 4) เฒ่า – เผ่า 5) เยาว์ – เอา 6) รุ่น – มุ่น  

7) หนุ่ม – กรุ่ม และ 8) ใหญ่ – ใฝ่ การเล่นเสียงสัมผัสสระภายในวรรคเช่นนี ้แสดงให้เห็นว่า  

ผูน้ิพนธท์รงจงใจท าใหเ้สียงสระมีความคลอ้งจองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท าใหเ้สียงของโคลงมีความ

ไพเราะรื่นหู และมีความอ่อนหวานพริว้ไหว โดยใชลี้ลาการประพันธใ์นการสรา้งสรรคค์วามงาม 

ในดา้นเสียงอยา่งนา่สนใจ 

 2.1.2.2 การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ 

   การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ เป็นการใช้เสียงพยัญชนะต้นท่ีมีเสียง

เดียวกันมาวางไว้ใกล้ ๆ กัน เพ่ือเพิ่มเสียงสัมผัสพยัญชนะภายในวรรคและเพิ่มเสียงสัมผัส

พยญัชนะระหวา่งวรรคใหเ้กิดความไพเราะ ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์ผูน้ิพนธท์รงใหค้วามส าคญัในการเล่นเสียงพยญัชนะ ท่ีเรียกว่า สมัผสัคู ่โดยทรง

ใช้ค  าท่ี มี เสียงพยัญชนะต้นตัวเดียวกันหรือเสียงคู่กันมาเรียงต่อกัน 2 ค า การใช้สัมผัสคู่ 
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ในวรรณกรรมเรื่องนีป้รากฏเป็นจ านวนมาก ซึ่งแสดงลกัษณะท่ีน่าสนใจ 2 ประการ คือ การสมัผสั

คูใ่นวรรคเดียวกนั และการสมัผสัคูข่า้มวรรค ปรากฏรายละเอียดดงันี ้

1) การสัมผัสคู่ในวรรคเดยีวกัน 

การสมัผสัคูใ่นวรรคเดียวกนั เป็นการเล่นเสียงสมัผสัพยญัชนะโดยน าค าสมัผสัคู่ 

มาวางต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในวรรค อาจเล่นสัมผัสคู่ในวรรคหน้าหรือวรรคหลังก็ได ้  

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ผูน้ิพนธ์ทรงนิยมเล่น

สัมผัสคู่ในต าแหน่งทา้ยบาทท่ี 2 ซึ่งเป็นต าแหน่งบังคับค าเอกค าโท ปรากฏการเล่นสัมผัสคู่ใน

ต าแหนง่นีอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี ้  

   ๏ เฉพาะดวงไตรรตัะนะเจา้ เป็นพะยาน 

หอ่นสลดัสตัยส์งัหาร   ศักดิเ์ศร้า (1) 

ทกุใจรว่มใจภิบาล   บรมะนาถ นีน้อ 

ผะดงุชาติศ์าสนาพะเนา้   มะนษุยะเทีย้รไถงผงม  ฯ 

๏ บรมะกษัตรเ์สดจ็นิวตัขึน้ ปราสาท ดสุิตทา่น 

ถวายภิวนัทนบ์รรพะราช   พร่ังพร้อม       (2) 

ราชะสะกลุลกูขนุกลาด   เศียรประณต อะนนัตน์า 

เสดจ็กลบัลบัวิสตูรอ์อ้ม   ออกดา้นวิมานใน  ฯ 

                     (หนา้ 16) 

  จากตวับทขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงใหค้วามส าคญัในการเลน่เสียงสมัผสัอกัษร ซึ่งเป็น

การสัมผัสคู่เพ่ือเสริมความไพเราะให้แก่โคลง ในท่ีนี ้เป็นการเล่นสัมผัสในค าบังคับเอกโท  

ในบาทท่ี 2  บทแรก เป็นการซ า้เสียง /ศ/ ในค าว่า ศกัดิ์ – เศรา้ ส่วนบทท่ี 2 เป็นการซ า้เสียง /พ/  

ในค าว่า พรั่ง – พรอ้ม การเล่นสัมผัสเสียงพยัญชนะคู่เช่นนีช้่วยเสริมให้เสียงของโคลงมีความ

ไพเราะมากขึน้  
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2) การสัมผัสคู่ข้ามวรรค 

  การสมัผัสคู่ขา้มวรรค เป็นการเล่นเสียงสมัผัสพยัญชนะในค าสุดทา้ยของวรรค

แรก ส่งสมัผสัไปยงัค าแรกของวรรคสุดทา้ยในบาทเดียวกัน การเล่นเสียงสมัผสัคู่ขา้มวรรคเช่นนี ้

เป็นสิ่งท่ีผูน้ิพนธท์รงนิยมมาก ปรากฏทัง้ในโคลงส่ีสภุาพและโคลงสามสภุาพ ซึ่งปรากฏตอ่เน่ืองกนั

อยา่งสม ่าเสมอ ดงันี ้

  การสมัผสัคูข่า้มวรรคในโคลงส่ีสภุาพ 

   ๏ นาฬีกโ์สฬสะเจ้า  จอมปราณ ออกเอย 

ทรงเครื่องครึง่ยศทะหาร   มะหาดหา้ว (1) 

ประดบัดาวและเหรียญฉาน  วิเชียระโรจ เรืองแล 

ประทบัระธึกมะหระธึกกร้าว  เกรีกทัง้ศงัขแ์ตร   ฯ 

๏ แลกลาดขตัตยิะชาติท์ัง้  เสนี 

เสวะกามาตยศี์    โรตมน์อ้ม (2) 

ประโคมหยดุชดุมนตรี   เกรีกอ่าน 

ถวายสตัยศ์าบานพร้อม   เพรียกทอ้งโรงคลั  ฯ 

๏ ครัน้จบจอมภพะเอือ้น  โอฐตรสั 

แถลงพระราชะโสมะนสั   ยิ่งแลว้  (3) 

เห็นสวามิภกัดิก์ษัตร ์   สมเกียรติ ์สะกลูเอย 

ของเหลา่เจา้ขนุแกล้ว   เกล่ือนหนา้มาผะดงุ   ฯ 

๏ ทรงมุง่ปรุงกฤตยให ้  วฒัะนา ยิ่งแล 

สมราชะจะรยิามะหา   ราชเจา้  (4) 

โดยพะนงึพึ่งปรีชา   ทวยทา่น ถนองเอย 

ท านกุสขุเกษมเผ้า   พะสกพน้ผองภะยางค ์  ฯ 

๏ ปางอบุตัิร์ฐัะกิจขอ้  ส าคญั 

องคะมนตรีผัน    พักตรเ์กือ้ (5) 

โปรดเชีญประชมุฉนัท ์   ชว่ยปรกึ ษานา 
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สมสนิธชิดเชือ้เอือ้   เอ่ยขอ้ควรไฉน   ฯ 

   ๏ เตม็ใจเตม็สมารถ์ให ้  ความเห็น 

เอาแตง่ามตามประเดน็   ท่ีอา้ง  (6) 

เพ่ือหิตานหุิตเป็น   ปะโยชนช์าติ ์เฉลีมเอย 

สมราชะมนตรีสร้าง   ศักดขิา้สยามินทร ์   ฯ 

                 (หนา้ 18-19) 

  จากตวับทขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงเล่นเสียงสมัผสัคู่ขา้มวรรคในโคลงส่ีสภุาพ โดยไม่

ก าหนดบาทในการเล่นสมัผสัอย่างชดัเจน ในท่ีนีพ้บมีการเล่นเสียงสมัผสัในบาทตา่ง ๆ ตามความ  

พึงพอใจของผูน้ิพนธ ์เช่น ในบทท่ี 1 เล่นเสียงสมัผสัในบาทท่ี 1 และบาทท่ี 4  ในบทท่ี 2 เล่นเสียง

สมัผสัในบาทท่ี 4 ในบทท่ี 3 เลน่เสียงสมัผสัในบาทท่ี 1 และบาทท่ี 4  ในบทท่ี 4 เล่นเสียงสมัผสัใน

บาทท่ี 4  ในบทท่ี 5 เล่นเสียงสัมผัสในบาทท่ี 2 และบาทท่ี 4  และ ในบทท่ี 6 เล่นเสียงสัมผัสใน

บาทท่ี 3 และบาทท่ี 4 การเล่นเสียงสมัผสัในแต่ละบาทเช่นนี ้นอกจากจะเพิ่มความไพเราะใหแ้ก่

โคลงดว้ยการส่งสมัผสัเช่ือมเสียงพยญัชนะอย่างตอ่เน่ืองแลว้ ยังแสดงใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถ

ในการประพันธ์ของผูน้ิพนธท่ี์ทรงสรา้งสรรคเ์สียงของค าไดอ้ย่างไพเราะ และสามารถส่ือความ  

ไดอ้ยา่งสมบรูณอี์กดว้ย                

  การสมัผสัคูข่า้มวรรคในโคลงสามสภุาพ 

๏ อาสนัสทุินพฤหสับดี  ศรีศภุะฤกษเ์กรีกแกลว้ 

กมุภะมาสอากาศแผ้ว   ผ่องพืน้โพยมหน แลนา  ฯ 

๏ มงคลสรุะทินจสุะดยั  เหมนัตะสมยัเม่ือเชา้ 

จารกึสพุรรณะบฏัเจ้า   จักรห์ลา้สยามินทร ์เลีสะแล  ฯ 

๏ โดยระบนิบฏับงการ  เจา้พะนกังานแตง่ตัง้ 

เครื่องราชะพิทธีสล้ัง   เล่หเ์บือ้งบรูพไ์ฉน ครบนา  ฯ 

๏ ในอโุบสถศรีรตัน ์  จดัโต๊ะทองสถิตเบือ้ง 

เสลาสนพ์านมาษเตือ้ง   ต่อชัน้เฉลีมรอง แลนา  ฯ 

๏ แผน่ทองราชะสมญา  พระชะตาจารกึนัน้ 
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คลมุพระคลมุสวุรรณะก้ัน  ก่องหอ้งไพหาร บาระนี  ฯ 

………………………….   …………………………... 

                      (หนา้ 36) 

  จากตวับทขา้งตน้ เป็นการเล่นสมัผสัคูข่า้มวรรคในโคลงสามสภุาพ เพ่ือเล่นเสียง

สมัผสัพยญัชนะ ซึ่งพบว่าผูน้ิพนธท์รงนิยมเล่นสมัผสัคู่ขา้มวรรคในวรรคท่ี 3 และวรรคท่ี 4 อย่าง

ตอ่เน่ือง เช่น การเล่นเสียง /ผ/ ในค าวา่ ผ่อง – แผว้  การเล่นเสียง /จ/ ในค าวา่ เจา้ – จกัร ์ การเล่น

เสียง /ล/ ในค าว่า  สลั้ง – เล่ห์  การเล่นเสียง /ต/ ในค าว่า เตือ้ง – ต่อ และ การเล่นเสียง /ก/  

ในค าว่า กั้น – ก่อง การเล่นเสียงสัมผัสคู่ข้ามวรรคเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงความแพรวพราวใน  

การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ดว้ยการเช่ือมเสียงสัมผัสระหว่างวรรคใหมี้ความไพเราะเสนาะห ู 

ซึ่งเป็นการเพิ่มความไพเราะใหโ้คลงมากยิ่งขึน้ 

  การใชส้มัผสัคู่ เป็นลกัษณะเด่นประการหนึ่งท่ีผูน้ิพนธท์รงนิยมใชใ้นพระนิพนธ์

เรื่องนีเ้ป็นอย่างมาก ทัง้การเล่นสมัผสัคู่ในวรรคเดียวกัน และการเล่นสมัผสัคู่ขา้มวรรค ลว้นเป็น

การเล่นเสียงสมัผสัท่ีท าใหโ้คลงเกิดความไพเราะจากเสียงสมัผสัพยญัชนะท่ีซ า้กันอย่างต่อเน่ือง 

ลกัษณะดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นถึงสนุทรียภาพในดา้นเสียงอย่างชดัเจน  

 2.1.3 การเล่นเสียงพยางคห์นักเบา 

  การเล่นเสียงพยางคห์นกัเบา เป็นวิธีการหนึ่งในการเล่นเสียงในโคลง โดยน าค า 

ท่ีมี 2 พยางคม์าวางในต าแหน่งค า 1 ค า โดยพยางคแ์รกวางค าท่ีเป็นอกัษรน าหรือมีเสียงเบา และ

พยางคท่ี์สองวางค าท่ีมีเสียงหนัก เพ่ือท าใหเ้กิดเสียงกระทบกระทั่งหนกัเบาในค า 1 ค า การเล่น

เสียงพยางคห์นักเบาในลักษณะนี ้อาจมีการใชค้  าเกินในแต่บาท เพราะมีการใส่ประวิสรรชนีย์

ก ากับเพ่ือบงัคบัค าอ่านไวอ้ย่างชัดเจน ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะ  

ราชมหาจกัรีวงศ ์ผูน้ิพนธท์รงนิยมเล่นเสียงหนกัเบา โดยใส่ปะวิสรรชนียเ์พ่ือเนน้เสียงอย่างชดัเจน 

ในโคลงส่ีสภุาพทกุบท ดงันี ้

๏ รัชะนิกรก่องฟ้ากริ่ม  กะมลเสวย 

เครื่องใหญ่เย่ียงยามเคย   ค ่านัน้ 
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มะหษีิรว่มฤดีภิเปรย   เปรมเสนห่ ์สนองนา 

พรอ้มประยูระสนิธชัน้    ชว่งใชใ้นพิมาน  ฯ 

๏ มะหบิาลบรู่ล้บั   ลืมคะนงึ นอ้ยเลย 

คณุบาทบิตรุาชตรงึ   แนน่แฟ้น 

ถวิลพระฤกษเ์อีกองึ   อะภเิษก เสฺวเอย 

ยิ่งระลกึทรวงระธึกแมน้   ชะนกะเจา้ เนาปะถัมภ ์ ฯ 

๏ จึ่งด  ารสัใหจ้ดั   สกัการ 

เทียนธูปเสาวะคนธะมาลย ์  เม่ือนัน้ 

ชวนอะนงคย์อดสงสาร   คูพ่ิศ วาสทา่น 

เถลีงรถจักระบทดัน้   จากเวีง้วงัหลวง  ฯ 

              (หนา้ 91) 

  จากตวับทขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงเล่นเสียงพยางคห์นกัเบาในโคลงส่ีสภุาพ โดยทรง

ใช้ค  าสองพยางคใ์นต าแหน่งหนึ่งค  าของโคลงทุกบาท หากนับตามข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ 

จะพบว่ามีการใชค้  าเกินจ านวน จึงตอ้งอ่านแบบรวบค าเพ่ือท าใหจ้  านวนค าเป็นไปตามขอ้บงัคบั

ทางฉนัทลกัษณ ์ลกัษณะเชน่นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเล่นเสียงจงัหวะหนกัเบาอยา่งชดัเจน ซึ่งผูน้ิพนธ์

ทรงใช้วิสรรชนีย์เช่ือมค าอ่านทุกค า เช่น “รัชะนิกร” “กะมล” “มะหิษี ” “ประยูระ” “มะหิ ”  

“อะภิ ” “ชะนกะ ” “เนาปะถัมภ์ ” “เสาวะคนธะมาลย์” “อะนงค์” และ  “จัก ระ ” เป็ นต้น  

การใชว้ิสรรชนียบ์งัคบัการอ่านเสียงพยางคห์นกัเบาเช่นนี ้นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงการเลน่เสียง

จังหวะหนักเบา เพ่ือแสดงความไพเราะของโคลงแล้ว ยังท าให้โคลงมีจ านวนค าท่ีเพิ่มขึน้และ  

อ่านยากขึน้อีกดว้ย ลกัษณะดงักล่าวเป็นความนิยมส่วนพระองคข์องผูน้ิพนธ ์ซึ่งพบว่ามีการเล่น

เสียงพยางคห์นกัเบาในโคลงส่ีสุภาพทุกบทตลอดทัง้เล่ม โดยไม่ก าหนดต าแหน่งในการเล่นเสียง

พยางคห์นกัเบาท่ีตายตวั  

 จากการกล่าวถึงการเล่นเสียงทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้นิพนธ์ทรงให้

ความส าคญัในการเล่นเสียงวรรณยุกต ์เล่นเสียงสระ เล่นเสียงพยัญชนะ และเล่นเสียงพยางค์ 

หนกัเบา เพ่ือสรา้งความไพเราะและสรา้งเสียงเสนาะใหแ้ก่วรรณกรรมเรื่องนี ้โดยพบว่า การเล่น
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เสียงวรรณยกุต ์จะมุ่งเนน้ไปท่ีการเล่นเสียงวรรณยกุตจ์ตัวาทา้ยบาท และการเล่นเสียงวรรณยกุต์

ตา่งระดบัเอกโท การเลน่เสียงสระ เป็นการเลน่เสียงสมัผสัสระภายในวรรค การเลน่เสียงพยญัชนะ 

เป็นการเล่นเสียงพยัญชนะแบบสัมผัสคู่ ทั้งสัมผัสคู่ในวรรคเดียวกัน และสัมผัสคู่ต่างวร รค  

ส่วนการเล่นเสียงพยางค์หนักเบา เป็นการเพิ่มประวิสรรชนีย์ เพ่ือท าให้เกิดเสียงหนักเบา  

ท่ีกระทบกระทั่งกนัในโคลง ซึ่งก่อใหเ้กิดความไพเราะ  

 

 2.2 การใช้ค าเรียกพระมหากษัตริย ์ 

 การใชค้  าเรียกพระมหากษัตรยิ ์เป็นหนึ่งในวิธีการเลือกสรรถอ้ยค าอยา่งหลากหลายเพ่ือใช้

ในการเรียกพระนามพระมหากษัตริยใ์นวรรณคดี โดยผูน้ิพนธอ์าจทรงเลือกใชค้  าไวพจนใ์นการส่ือ

ความหมายถึงความเป็นพระมหากษัตริยห์รือพระเจา้แผ่นดิน หรืออาจทรงเลือกสรรถ้อยค าใน  

การเรียกพระมหากษัตริย์ท่ีแสดงให้เห็นถึงพระคุณสมบัติและพระบารมี ท่ีมากล้นของ  

องค์พระมหากษัตริย์เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผ่านค าเรียกอย่างแนบเนียน  

ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ปรากฏลักษณะการใช้ 

ค าเรียกพระมหากษัตริยท่ี์มีนยัยะอยา่งนา่สนใจ โดยผูน้ิพนธท์รงเลือกสรรถอ้ยค าในการกล่าวเรียก

พระมหากษัตริยท์ัง้ 2 พระองค ์คือ ค าเรียกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั และค าเรียก

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ซึ่งปรากฏแตกตา่งกนัดงันี ้ 

 2.2.1 ค าเรียกพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เป็น

วรรณกรรมท่ีบันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

การกล่าวถึงพระมหากษัตริยใ์นรชัสมยัก่อนหนา้ คือ การกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้

เจา้อยู่หวั จึงปรากฏเพียงเล็กนอ้ยก่อนการผลดัเปล่ียนแผ่นดินเพียงเท่านัน้ ดว้ยเหตนีุจ้ึงปรากฏ 

ค าเรียกพระบาทสมเด็จมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เพียง 3 กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ ค  าเรียกพระนามของ

พระมหากษัตรยิ ์ค  าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธท์างสายพระโลหิต และ ค าเรียกท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเป็นผูป้ระพฤตปิฏิบตัธิรรม ปรากฏดงันี ้



 201 
 

 2.2.1.1 ค าเรียกพระนามของพระมหากษัตริย ์

   ใน โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ 

มีการออกพระนามพระมหากษัตริยต์ามพระนามท่ีปรากฏจริง ซึ่งปรากฏการกล่าวเรียกพระนาม

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีปรากฏเฉพาะพระนามอยา่งเดียว ดงันี ้

 ๏ โดยจอมธรรมม์ิกะนาถ  การุญญะราชมะกุฏเกล้า (หนา้ 8) 

ขา่วจอมชายเชษฐะบรุุษ  มงกุฏเกล้าเจา้ถวลัย ์  (หนา้ 9) 

 พระมะกุฏเกล้าสวรรคต  เฉลีมยศรชัชะทายาท  (หนา้ 10) 

การใชค้  าเรียก “มะกฎุเกลา้ หรือ มงกฎุเกลา้” เป็นการออกพระนามอย่าง

ตรงไปตรงมา เพ่ือส่ือถึงพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว พระมหากษัตริย์ 

ผูค้รองราชสมบตักิ่อนมีการผลดัเปล่ียนแผน่ดิน 

 2.2.1.2 ค าเรียกที่แสดงให้เหน็ถึงความสัมพันธท์างสายพระโลหติ 

การใช้ค  าเรียกท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิต เป็น 

การใช้ค  าเรียกท่ีส่ือให้เห็นถึงความเป็นพ่ีน้องร่วมสายพระโลหิตเดียวกันของพระบาทสมเด็จ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้นิพนธ์ทรงใช้ค  าว่า  

“เชษฐะ หรือ เชษฐา” ท่ีหมายความว่า พ่ีชาย เพ่ือส่ือความหมายถึงการเป็น พ่ีชาย ของ

พระมหากษัตริยพ์ระองคต์อ่ไป ค าเรียกในกลุ่มนีป้รากฏทัง้การใชค้  าเรียกอย่างตรงไปตรงมา และ  

มีการน าค าว่า “เชษฐะ หรือ เชษฐา” ไปประกอบรว่มกับค าขยายอ่ืนเพ่ือเสริมความหมายอีกดว้ย 

ปรากฏดงันี ้

ขา่วจอมชายเชษฐะบุรุษ มงกุฎเกล้าเจ้าถวัลย ์  (หนา้ 9) 

เสวกเวียนเชีญบชุิต  อทุิศแทนเชษฐาธิราช  (หนา้ 9) 

อาลยัเชษฐะราชรู ้  คณุปูะถมัภ ์ทา่นรา  (หนา้ 13) 

เชษฐะบพติรจั์กกริชเจ้า เจีดเชือ้เฉลีมพร ฯ  (หนา้ 23) 
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การใช้ค  าเรียกท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตของ

พระมหากษัตริยท์ั้ง 2 พระองค ์ปรากฏผ่านค าว่า “จอมชายเชษฐะบุรุษ มงกุฎเกลา้เจ้าถวัลย์” 

“เชษฐาธิราช” “เชษฐะราช” และ “เชษฐะบพิตรจ์กักริชเจา้” โดยพบว่า ค าว่า “เชษฐาธิราช” และ 

“เชษฐะราช” เป็นค าท่ีมีความหมายโดยตรงท่ีส่ือถึง การเป็นพ่ีชายของพระเจา้แผ่น ในท่ีนีห้มายถึง 

การเป็นพ่ีชายของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั พระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ท่ีจะเสด็จ

ขึน้ครองราชสมบตัิ ส่วนค าว่า “จอมชายเชษฐะบุรุษ มงกุฎเกลา้เจา้ถวลัย”์ หมายถึง พ่ีชายผูเ้ป็น

ใหญ่ในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั และ ค าว่า “เชษฐะบพิตรจ์ักกริชเจา้” 

หมายถึง พ่ีชายผูเ้ป็นใหญ่ ผูเ้ป็นพระนารายณ์อวตาร การใชค้  าเรียกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตของพระมหากษัตริยท์ั้งสอง

พระองคเ์ชน่นี ้ไมเ่พียงแสดงใหเ้ห็นถึงการสืบราชสนัตตวิงศด์ว้ยความชอบธรรมตอ่จากพระเชษฐา

แตเ่พียงเท่านัน้ แต่การน าค าว่า “เชษฐา” ไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืน ยงัมีหมดุหมายท่ีแสดงใหเ้ห็น

ถึงการเป็นพระอนุชาของพระนารายณ์อวตารผูเ้ป็นใหญ่ ซึ่งเป็นนัยยะแฝงท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ของการเป็นพระมหากษัตริยใ์นราชวงศจ์กัรี เพ่ือเป็นการแสดงความชอบธรรมในการเสด็จ

ขึน้ครองราชสมบตัขิองพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในฐานะสมมตเิทพอยา่งแนบเนียน 

 2.2.1.3 ค าเรียกที่แสดงให้เหน็ถึงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตธิรรม               

การใช้ค  าเรียกท่ีส่ือให้เห็นถึงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นการ

เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงการเป็นพระราชาผูท้รงธรรม โดยผูน้ิพนธท์รงน าค าว่า “จอมธรรม” 

ไปประกอบรว่มกบัค าขยายค าอ่ืน ๆ ปรากฏดงันี ้

๏ โดยจอมธรรมม์ิกะนาถ การุญญะราชมะกฏุเกลา้  (หนา้ 8) 

การใชค้  าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นผูป้ระพฤติปฏิบตัิธรรม ปรากฏ

ผ่านค าว่า “จอมธรรม์มิกะนาถ” หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในธรรมผู้เป็นท่ีพึ่ง การแสดงค าเรียกใน

ลกัษณะนีเ้ป็นนยัยะหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นธรรมราชาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัอยา่งชดัเจน 
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การใชค้  าเรียกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ทัง้ 3 ลกัษณะ ทัง้ค  าเรียก 

พระนามของพระมหากษัตริย ์ค  าเรียกท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิต และ  

ค าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นผูป้ระพฤติปฏิบตัิธรรม ลว้นแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า ผูน้ิพนธ์

ทรงใช้ค  าเรียกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหลากหลาย เพ่ือส่ือความหมาย  

2 ประการ ประการท่ี 1 เป็นการแสดงพระนามขององคพ์ระมหากษัตริย ์ประการท่ี 2 เป็นการแสดง

ใหเ้ห็นถึงความผกูพนัทางสายพระโลหิตของพระมหากษัตริยท์ัง้ 2 พระองค ์รวมถึงแสดงใหเ้ห็นถึง

พระคณุสมบตัิในการเป็นพระราชาผูท้รงธรรม และการเป็นสมมติราชาผูย้ิ่งใหญ่ เพ่ือแสดงความ

สงูส่งในการเป็นพระมหากษัตริยข์องพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งเป็นการแฝงนยั

ในการแสดงสิทธิธรรม ในการครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ตอ่จากพระเชษฐา 

 

 2.2.2 ค าเรียกพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  โคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ เป็น

วรรณกรรมท่ีมุ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดงันัน้ วรรณกรรมเรื่องนีจ้ึงปรากฏค ากล่าวเรียก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มค าเรียกได้ 11  

กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ ค  าเรียกพระนามพระมหากษัตริย ์ค  าเรียกท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์

รชักาลท่ี 7 ค  าเรียกท่ีหมายถึงพระเจา้แผ่นดิน ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นใหญ่ ค าเรียกท่ีหมายถึง  

ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง ค  าเรียกท่ีหมายถึงเจา้ชีวิต ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นท่ีรกั ค  าเรียกท่ีหมายถึงผูป้ระพฤติ

ปฏิบตัธิรรม ค าเรียกท่ีส่ือถึงความเป็นสมมตเิทพ ค าเรียกท่ีหมายถึงพระเจา้จกัรพรรดิ และค าเรียก

ท่ีส่ือถึงสิ่งของคูพ่ระบารมี ปรากฏดงันี ้

 2.2.2.1 ค าเรียกพระนามพระมหากษัตริย ์

ค าเรียกในกลุ่มนี ้เป็นค าเรียกท่ีแสดงพระนามของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้นิพนธ์ทรงใช้ค  าเรียกพระนามพระมหากษัตริย์ทั้งพระนามก่อน  
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การสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย ์และพระนามหลังการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย ์ปรากฏ  

พระนามอยา่งหลากหลายดงันี ้

จึ่งทายาทนอ้งยา  เจ้าฟ้าประชาธิปก  (หนา้ 9) 

หา้มพลกุพลา่นละลาบละลว้ง ฟ้ากรมะหลวงสุโขทัย  (หนา้ 9)  

พระบาทสุโขทัย ฯ  เถลีงมะไหศวรรยาธิปัติ ์  (หนา้ 10) 

ปรมินทรมหาประชา  ธิปกศัก ดเิดชนท์า่น  (หนา้ 292) 

สมเดจ็พระปกเกล้า  กระนีดี้หนอ เพ่ือนเอย ฯ  (หนา้ 139) 

สมเดจ็ปรมินทรม์หา  ปกเกล้า   (หนา้ 164) 

๏ ตา่งปองพระปกเกล้า  เนานาน    (หนา้ 184) 

   จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงใชค้  าเรียกพระนามพระมหากษัตริยท์ัง้

ค  าเรียกพระนามก่อนการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย ์และค าเรียกพระนามหลงัการสถาปนาเป็น 

พระมหากษัตริย์ ค  าเรียกพระนามก่อนการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ ปรากฏผ่านค าว่า  

“เจ้าฟ้าประชาธิปก” “ฟ้ากรมะหลวงสุโขทัย” “พระบาทสุโขทัย ฯ” และ “ปรมินทรมหาประชา  

ธิปกศกั ดิเดชน”์ ส่วนค าเรียกพระนามหลงัการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย ์ปรากฏผ่านค าว่า 

“สมเด็จพระปกเกล้า” “สมเด็จปรมินทรม์หาปกเกล้า” หรือ “พระปกเกล้า” เป็นต้น การแสดง 

ค ากล่าวเรียกพระนามพระมหากษัตรยิอ์ย่างตรงไปตรงมาดว้ยพระนามของพระมหากษัตริยเ์ชน่นี ้

เป็นการเนน้ย า้ใหผู้อ้่านคุน้ชินกบัพระนามของพระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ ทัง้ยงัท าใหท้ราบถึง

พระนามก่อนหนา้การสถาปนาเป็นพระมหากษัตรยิอี์กดว้ย 

 2.2.2.2 ค าเรียกทีห่มายถงึพระมหากษัตริยรั์ชกาลที ่7 

ค าเรียกท่ีหมายถึงพระมหากษัตริย์รชักาลท่ี 7 เป็นค าเรียกท่ีผู้นิพนธ ์

ทรงเลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับล าดับท่ี 7 ได้แก่ สับดะ หรือ สัปดะ ซึ่งหมายถึง 7 

(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 1208) มาประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือส่ือความหมาย ปรากฏดงันี ้
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จอมจักรินทรสั์บดะมะรัชย ์ หวงัศรีสวสัดิป์กเกลา้  (หนา้ 91) 

ขอกษัตรสั์ปดะรัชยช์ะเงือ้ม เดชเลีย้งเวียงสยาม โสตถ์ิเทีญ ฯ (หนา้ 259) 

จงบรรดาลสิรสิวสัดิ ์  แดส่ยามะกษัตรสั์ปดะมะราช (หนา้ 294) 

   จากตัวอย่างข้างต้น  ผู้นิพนธ์ทรงน าค าว่า  “สับดะ  หรือ  สัปดะ ”  

มาประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงพระมหากษัตริยร์ชักาลท่ี 7 ปรากฏผ่านค าว่า 

“จอมจักรินทรส์ับดะมะรัชย์” หมายถึง พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี 7   

“กษัตรส์ปัดะรชัย”์ หมายถึง พระเจา้แผ่นดนิรชักาลท่ี 7 และ “สยามะกษัตรส์ปัดะมะราช” หมายถึง 

พระเจา้แผ่นดินแห่งประเทศไทย รชักาลท่ี 7 การใชค้  าเรียกพระมหากษัตริยท่ี์บ่งบอกถึงรชักาล 

ในการครองราชย์เช่นนี ้ เป็นการเน้นย ้าเพ่ือบ่งบอกถึงรัชสมัยในการครองแผ่นดินของ

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

 2.2.2.3 ค าเรียกทีห่มายถงึเจ้าแผ่นดนิ 

ค าเรียกในกลุ่มนีเ้ป็นค าเรียกท่ีผูน้ิพนธ์ทรงเลือกสรรค าท่ีมีความหมาย

เก่ียวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินและแผ่นดินมาประกอบร่วม ปรากฏค าท่ีมีความหมายเก่ียวกับ  

พระเจ้าแผ่นดินและแผ่นดินอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น “ราชา” หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน

(ราชบณัฑิตยสถาน , 2554 : 997) “ราช” หมายถึง พระเจา้แผ่นดิน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 

994) “กษัตริย์” หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 86) “ภพ” หมายถึง 

แผ่นดิน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 864) “พสธุา” หมายถึง แผ่นดิน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 

: 822) “ภู” หมายถึง แผ่นดิน  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 871) “ไผท” หมายถึง แผ่นดิน

(ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 792) “ธรณี” หมายถึง แผ่นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 596) 

“ปฐพี” หมายถึง แผ่นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 695) และ “หล้า” หมายถึง แผ่นดิน 

(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 1315) ผูน้ิพนธท์รงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัพระเจา้แผน่ดินและ

แผน่ดนิไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืน ดงัตวัอยา่ง 

นะวกะราชาเสดจ็ยัง้  พระท่ีนั่งบรมะพิมาน  (หนา้ 10) 

ต่ืนตาต่ืนใจนิยม   บรมะอะภินีหารจอมราช  (หนา้ 264) 
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๏ จอมกษัตริยต์รสัรบัดว้ย ภาษา มะคธเอย   (หนา้ 112) 

ไดโ้ทระเลขเรว็จร  ทลู“ถวายพระพรจอมภพ (หนา้ 181) 

สมเดจ็จอมพะสุธา  ตอบถอ้ย   (หนา้ 188) 

๏ จอมภูคืนสูห่อ้ง  พลบัพลา   (หนา้ 254) 

๏ จอมไผทโปรยสหุรา่ยนอ้ม สทุกประทิน ถลองเอย  (หนา้ 61) 

๏ คนนิยมจอมธระณี  หวงับาระมีปกเกลา้  (หนา้ 277) 

๏ จอมปัฐะพพีิศษิฎถ์ว้น  ทศะธรรม ฉนีน้า   (หนา้ 284) 

สนองพระคณุเจ้าหล้า  หละลว้นเฉลีมบญุ บาระนี (หนา้ 169) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับ  

พระเจ้าแผ่นดินและแผ่นดินมาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงเจ้าแผ่นดิน  

ปรากฏผ่านค าว่า “นะวกะราชา” หมายถึง พระเจา้แผ่นดินพระองคใ์หม่ “จอมราช” “จอมกษัตรยิ”์ 

หมายถึง พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่  “จอมภพ” “สมเด็จจอมพะสุธา” “จอมภู” “จอมไผท”  

“จอมธระณี” “จอมปัฐะพี” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดนิ และ “เจา้หลา้” หมายถึง เจา้แผน่ดนิ  

 2.2.2.4 ค าเรียกทีห่มายถงึผู้เป็นใหญ่ 

ค าเรียกท่ีหมายถึงผูเ้ป็นใหญ่ แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คือ ค าเรียกผูเ้ป็นใหญ่ 

แบบไม่เฉพาะเจาะจง ค าเรียกผูเ้ป็นใหญ่ในประเทศ ค าเรียกผูเ้ป็นใหญ่ในกองทัพ และค าเรียก 

ผูเ้ป็นใหญ่เหนือชนทัง้ปวง ดงันี ้

1. ค าเรียกผู้เป็นใหญ่แบบไม่เฉพาะเจาะจง  

ค าเรียกผูเ้ป็นใหญ่แบบไม่เฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มค าท่ีเรียกท่ีผูน้ิพนธท์รงเลือก  

สรรค าท่ีมีความหมายเก่ียวความเป็นใหญ่มาประกอบร่วม ปรากฏค าหลักค าว่า “อิศวร” หรือ 

“อิศร” หมายถึง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ (2556 : 1416) โดยผู้นิพนธ์ทรงน าค าหลักดังกล่าวไป

ประกอบรว่มกบัค าอ่ืน ๆ เพ่ือส่ือถึงความเป็นใหญ่ ดงันี ้
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สมเดจ็ปะระเมศร  เซีดเผา้    (หนา้ 135) 

โอกาสราชะอภิเษก  ขอองคเ์อกอิศวะระวงศ ์ (หนา้ 180) 

ถวายชยัะพรประสิทธ์ิ  แดส่ยามิศวะรานุชาติ ์  (หนา้ 182) 

 จงรกับดศิวรสงวน  ยคุละบาท สนองทา่น  (หนา้ 217) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงน าค าว่า “อิศวร หรือ เอศวร หรือ อิศร”  

มาประกอบร่วม กับค า อ่ืน เพ่ื อสร้างค า เรียก ท่ีหมายถึ งผู้ เป็ น ใหญ่  ปรากฏผ่านค าว่า  

“สมเด็จปะระเมศร” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ “องคเ์อกอิศวะระวงศ”์ หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ผูเ้ป็นหนึ่ง 

ในราชวงศ ์“สยามิศวะรานชุาติ”์ ผูเ้ป็นใหญ่ในสยาม และ “บดศิวร” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ 

2. ค าเรียกผู้เป็นใหญ่ในประเทศ 

ค าเรียกผู้เป็นใหญ่ในประเทศ เป็นกลุ่มค าเรียกท่ีผู้นิพนธ์ทรงเลือกสรรค าท่ีมี

ความหมายเก่ียวขอ้งกับประเทศมาประกอบร่วม ซึ่งปรากฏจ านวน 3 ค า ไดแ้ก่ สยาม ชาติ และ

ก รุง  ค าทั้ ง  3 ค า  ล้วน ส่ื อถึ งความ เป็นประ เทศ  อาทิ  “สยาม ” หมายถึ ง  ป ระ เทศไทย 

(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 1174) “ชาติ” หมายถึง ประเทศ (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 375) 

และ “กรุง” หมายถึง เมืองหลวง (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 70) โดยผูน้ิพนธท์รงน าค าเหล่านีไ้ป

ประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

ชมจอมสยามเลียบเวียง  ยงัปะร  าเรียงกนัหา้  (หนา้ 214) 

เห็นมะโหฬารยศะราช  เจ้าสยามะชาติเ์ฉลีมพล  (หนา้ 91) 

เพ่ือทศันีจอมชาติ ์  ถวายอภิวาทชมบญุ  (หนา้ 141) 

๏ จอมกรุงเสดจ็ออกหนา้ จกัรี มขุเอย   (หนา้ 203)  

“ทลูบรมะกษัตริยส์ยามินทร ์ ไดร้บัระบนิบอกประกาศ  (หนา้ 179) 

ตา่งโทระเลขถวายพระพร พระป่ินนิกรสยามะชาติ ์ (หนา้ 178) 

พระองคเ์อกสยามะขัณฑ ์ หมอ่มฉนัของทลูแถลง  (หนา้ 179) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับประเทศ  

มาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในประเทศ  ปรากฏผ่านค าว่า  

“จอมสยาม” หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ ในสยาม “เจ้าสยามะชาติ์” หมายถึง เจ้าแห่งชาติสยาม  

“จอมชาติ”์ หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในประเทศ “จอมกรุง” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในเมือง “บรมะกษัตริย ์

สยามินทร”์ หมายถึง  พระเจ้าแผ่นดินผูเ้ป็นใหญ่ในสยาม “พระป่ินนิกรสยามะชาติ์” หมายถึง  

ผูอ้ยูเ่หนือหมูค่นในสยาม  และ “พระองคเ์อกสยามะขณัฑ”์ หมายถึง ผูเ้ป็นหนึ่งในเขตสยาม 

3. ค าเรียกผู้เป็นใหญ่ในกองทัพ 

ค าเรียกผู้เป็นใหญ่ในกองทัพ เป็นกลุ่มค าเรียกท่ีผู้นิพนธ์ทรงเลือกสรรค าท่ีมี

ความหมายเก่ียวข้องกับกองทัพมาประกอบร่วม ซึ่งปรากฏจ านวน 2 ค า คือ ทัพ และ ทหาร  

โดยค าว่า “ทัพ” หมายถึง กองทหาร (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 562) และ ค าว่า “ทหาร” 

หมายถึง นักรบ (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 548) ผูน้ิพนธท์รงน าค าเหล่านีไ้ปประกอบร่วมกับ 

ค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

๏ จอมทัพทรงรบัดว้ย  ดษุฎี    (หนา้ 68) 

สมเดจ็พระจอมทะหาร  มะหิทธิศกัดิ ์สยามเอย  (หนา้ 121) 

น ากองแหส่นองคณุ  จอมทัพ ไทเฮย   (หนา้ 226) 

จากตัวอย่างข้างตน้ ผู้นิพนธ์ทรงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับกองทัพมา

ประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสร้างค าเรียกท่ีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในกองทัพ  ปรากฏผ่านค าว่า  

“จอมทัพ” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในกองทหาร “สมเด็จพระจอมทะหาร” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่แห่ง

นกัรบ และ “จอมทพัไท” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่แหง่กองทหารไทย  

4. ค าเรียกผู้เป็นใหญ่เหนือชนท้ังปวง 

ค าเรียกผูเ้ป็นใหญ่เหนือชนทัง้ปวง เป็นกลุ่มค าเรียกท่ีผูน้ิพนธท์รงเลือกสรรค าท่ีมี

ความหมายเก่ียวขอ้งกับคนประกอบร่วม ซึ่งปรากฏจ านวน 4 ค า คือ มนุษย ์ชาย คน และ นิกร 

โดยค าว่า “มนุษย”์ หมายถึง คน (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 879) ค าว่า “ชาย” หมายถึง ผูช้าย 
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(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 376) ค าวา่ “คน” หมายถึง มนษุย ์(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 226) 

และ ค าว่า “นิกร” หมายถึง หมู่ พวก (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 632) ผูน้ิพนธท์รงน าค าเหล่านี ้

ไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

จอมมะนุษยจ์ดุทีปไล ้  ค าขนาน   (หนา้ 75) 

๏ พระยอดชายช่ืนเกลา้  กรุงศรี สยามเอย   (หนา้ 170)  

องคส์มเดจ็จอมคน  ทรงเครื่องตน้มะหากะฐิน  (หนา้ 236) 

พระจอมนิกรสยามะชาติ ์ ซึ่งเสวยราชยส์บัดะมะรชัย ์ (หนา้ 215) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัคนมาประกอบ

ร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสร้างค าเรียกท่ีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ เหนือชนทั้งปวง  ปรากฏผ่านค าว่า  

“จอมมะนุษย”์ หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในคน “พระยอดชาย” หมายถึง ผูเ้ป็นชายเหนือชายทัง้ปวง 

“องคส์มเด็จจอมคน” หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่เหนือมนุษย ์และ “พระจอมนิกรสยามะชาติ”์ หมายถึง  

ผูเ้ป็นใหญ่เหนือหมูค่นในชาตสิยาม 

 2.2.2.5 ค าเรียกทีห่มายถงึผู้เป็นทีพ่ึง่ 

ค าเรียกในกลุ่มนีผู้้นิพนธ์ทรงเลือกสรรค าท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกับ  

การเป็นท่ีพึ่ง หรือ ผู้เป็นท่ีพึ่งมาประกอบร่วม ซึ่งปรากฏการใช้ค  าหลักจ านวน 1 ค า คือ ค าว่า 

“นาถ” หมายถึง ท่ีพึ่ง , ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 621) โดยผูน้ิพนธท์รงน าค าหลัก

ดงักลา่วไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมายของค า ดงัตวัอยา่ง 

ทกุใจรว่มในอภิบาล  บรมะนาถ นีน้อ   (หนา้ 16) 

เนาวะนาถราชะด าเนีร  จากเฟ้ียม   (หนา้ 99) 

ถวายภิวาทภูวะนาถครัน้  นญุาตเยือ้งองคแ์ปร  (หนา้ 131) 

พิทกัษบ์าทบรมะนาถเจ้า ประเจีดเอือ้มอาสา  (หนา้ 155) 

สิงภูเบศวรส์ยามะนาถ  ราชะองคะรกัษเ์ชิญธุช  (หนา้ 235) 
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จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับ  

การเป็นท่ีพึ่ง หรือ ผู้เป็นท่ีพึ่งมาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงผู้เป็นท่ีพึ่ง 

ปรากฏผ่านค าว่า “บรมะนาถ” หมายถึง ผูเ้ป็นท่ีพึ่งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด “เนาวะนาถ” หมายถึง ผูเ้ป็นท่ี

พึ่งพระองคใ์หม่ “ภูวะนาถ” หมายถึง ผูเ้ป็นท่ีพึ่งแห่งแผ่นดิน “บาทบรมะนาถเจา้” หมายถึง ผูเ้ป็น

ใหญ่ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง การกลา่วถึง “บาท” หรือ “เทา้” เป็นการยกย่องผูท่ี้กลา่วถึงอยา่งสงู โดยผูพ้ดูอยูใ่น

ฐานะต ่ากวา่คือผูอ้ยูใ่ตบ้าท และ “ภเูบศวรส์ยามะนาถ” หมายถึง พระเจา้แผ่นดนิแหง่ประเทศไทย 

ผูเ้ป็นท่ีพึ่ง 

 2.2.2.6 ค าเรียกทีห่มายถงึเจ้าชีวิต 

ค าเรียกท่ีหมายถึงเจา้ชีวิต เป็นกลุ่มค าเรียกท่ีผูน้ิพนธท์รงเลือกสรรค าท่ีมี

ความหมายเก่ียวข้องกับลมหายใจ หรือ ความเป็นความตาย มาประกอบร่วม ปรากฏการใช้

ค  าหลักจ านวน 2 ค  า คือ ค าว่า “ปราณ” หมายถึง ลมหายใจ (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 716) 

และ ค าว่า “ชีวิต” หมายถึง ความเป็น ตรงขา้มกับความตาย (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 383) 

โดยผูน้ิพนธท์รงน าค าหลกัทัง้ 2 ค าไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

๏ นาฬีกโ์สฬสะเจ้า  จอมปราณ ออกเอย  (หนา้ 18) 

สมเดจ็พระจอมช ี  วิตชาติ ์สยามเอย  (หนา้ 127) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงน าค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับ  

ลมหายใจ และ ความเป็นความตายมาประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงเจา้ชีวิต 

ปรากฏผ่านค าว่า “เจ้าจอมปราณ” หมายถึง เจ้าผู้เป็นใหญ่(เหนือผู้มี)ลมหายใจ และ ค าว่า 

“สมเดจ็พระจอมชีวิต” หมายถึง พระเจา้ผูเ้ป็นใหญ่เหนือ(ผูมี้)ชีวิต 

 2.2.2.7 ค าเรียกทีห่มายถงึผู้เป็นทีรั่ก 

ค าเรียกในกลุ่มนีผู้้นิพนธ์ทรงเลือกสรรค าท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกับ 

การเป็นท่ีรกั หรือ การเป็นท่ีช่ืนชมช่ืนชอบ ซึ่งปรากฏจ านวน 1 ค า คือ ค าว่า “ขวญั” หมายถึง คนท่ี

รกัมากท่ีสุด หรือ ผู้ท่ีเป็นมิ่งขวัญ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 175) โดยผู้นิพนธ์ทรงน าค าว่า 

“ขวญั” ไปประกอบรว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือเสรมิความหมายของค า ดงัตวัอยา่ง 
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สมเดจ็พระจอมขวัญ  สยามะยอด ยวุาเอย  (หนา้ 53) 

๏ ชมบาระมีมี่งแคว้น  ขวัญเวียง   (หนา้ 259) 

จากตัวอย่างข้างตน้ ผู้นิพนธ์ทรงน าค าว่า “ขวัญ” มาประกอบร่วมกับ 

ค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงผู้เป็นท่ีรกั  ปรากฏผ่านค าว่า “สมเด็จพระจอมขวัญสยามะ” 

หมายถึง ผูเ้ป็นท่ีรกัยิ่งในประเทศไทย และ ค าว่า “ม่ีงแควน้ขวญัเวียง” หมายถึง ผูเ้ป็นท่ีรกัของ

ประเทศผูเ้ป็นมิ่งขวญัของเมือง 

 2.2.2.8 ค าเรียกทีห่มายถงึผู้ประพฤตปิฏิบัตธิรรม 

ค าเรียกท่ีหมายถึงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นค าเรียกท่ีผู้นิพนธ์ทรง

เลือกสรรค าว่า “ธรรม” ท่ีหมายถึง คุณความดี หรือ หลักประพฤติปฏิบัติในทางศาสนา 

(ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 597) มาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือเสริมความหมายของค า หรือ

น ามาเรียกพระมหากษัตรยิอ์ยา่งตรงไปตรงมาว่า “ทรงธรรม” ดงัตวัอยา่ง 

สมเดจ็ธรรมะราชา  ช่ืนเผา้    (หนา้ 23) 

๏ ทรงธรรมต์รสัตอบดว้ย ดษุฎี แดรา   (หนา้ 184) 

ธรรมะราชคืนผงาดแควน้ อีกครัง้สมหวงั   (หนา้ 192) 

๏ คะนงึสมารถ์ธรรมะราชเจ้า สุโขทัย นอ้ยพอ่   (หนา้ 193) 

จากตัวอย่างข้างตน้ ผู้นิพนธ์ทรงน าค าว่า “ธรรม” มาประกอบร่วมกับ 

ค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงผูป้ระพฤติปฏิบตัิธรรม  ปรากฏผ่านค าว่า “สมเด็จธรรมะราชา” 

หมายถึง พระเจา้แผ่นดินผูท้รงประพฤติปฏิบตัิคณุความดี “ทรงธรรม”์ หมายถึง ผูป้ระพฤติปฏิบตัิ

ธรรม หรือ ผูป้ระพฤติปฏิบตัิคณุความดี “ธรรมะราช” หมายถึง พระเจา้แผ่นดินผูท้รงธรรม ผูท้รง

ประพฤติปฏิบตัคิณุความดี และ “ธรรมะราชเจา้สโุขทยั” หมายถึง สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้า

ประชาธิปกศกัดเิดชน ์กรมขนุสโุขทยัธรรมราชา พระเจา้แผน่ดนิผูท้รงประพฤตปิฏิบตัคิณุความดี 
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 2.2.2.9 ค าเรียกทีส่ื่อถงึความเป็นสมมตเิทพ  

ค าเรียกท่ีส่ือถึงความเป็นสมมติเทพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ค าเรียกท่ี

หมายถึงพระนารายณ ์และค าเรียกท่ีหมายถึงพระอินทร ์ดงันี ้

1. ค าเรียกทีห่มายถงึพระนารายณ ์

ค าเรียกท่ีหมายถึงพระนารายณ ์เป็นค าเรียกท่ีผูน้ิพนธ์ทรงเลือกสรรค าว่า “จกัร”  

ท่ีหมายถึง อาวุธในเทพนิยาย (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 308) ซึ่งเป็นอาวุธประจ าองคข์อง 

พระนารายณ์ (เกือ้พันธุ์ นาคบุปผา , 2540 : 34 - 35) มาอ้างถึงสิ่งท่ีเป็นตัวแทนพระนารายณ ์ 

เพ่ือส่ือถึงความเป็นพระนารายณ์ โดยผูน้ิพนธ์ทรงน าค าว่า “จักร” มาประกอบร่วมกับค าอ่ืน ๆ  

เพ่ือส่ือความหมาย ดงัตวัอยา่ง 

๏ ชมมะหาบาระเมศเจ้า  จักริศ    (หนา้ 136) 

จอมจักร ์จักรีศรี  สยามะราช เราเอย  (หนา้ 182) 

๏ จักรินทรจ์ากหอ้งจกัร  ะพรรดิพ์ิมาน   (หนา้ 204) 

สมเดจ็จอมจักรี  เกรีกแกลว้   (หนา้ 260) 

จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูน้ิพนธ์ทรงน าค าว่า “จักร” มาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือ

สรา้งค าเรียกท่ีหมายถึงพระนารายณ์ ปรากฏผ่านค าว่า “เจ้าจักริศ” หมายถึง เจ้าแห่งจักร คือ  

พระนารายณ์ “จอมจักร ”์ หมายถึง พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่ “จักรีศรีสยามะราช” หมายถึง  

พระนารายณ์พระมหากษัตริยผ์ูเ้ป็นความเจริญรุ่งเรืองของสยามประเทศ “จักรินทร”์ หมายถึง  

ผูมี้จกัร คือ พระนารายณ ์และ “สมเดจ็จอมจกัรี” หมายถึง พระนารายณผ์ูย้ิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกนั

ก็มีความหมายเช่ือมโยงถึงผูเ้ป็นเจา้แหง่ราชวงศจ์กัรีดว้ย 

2. ค าเรียกทีห่มายถงึพระอินทร ์

ค าเรียกท่ีหมายถึงพระอินทร ์เป็นค าเรียกท่ีผูน้ิพนธ์ทรงเลือกสรรค าไวพจนท่ี์มี

ความหมายว่าพระอินทร ์เช่น ค าว่า “มเหนทร”์ หมายความว่า พระอินทร ์(ราชบณัฑิตยสถาน , 

2556 : 887) และ ค าว่า “โกสินทร”์ หมายความว่า พระอินทร ์(ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 160) 
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โดยผูน้ิพนธท์รงน าค าทัง้สองไปกลา่วเรียกพระมหากษัตรยิอ์ยา่งตรงไปตรงมา ทัง้ยงัน าไปประกอบ

รว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือส่ือความหมายเพิ่มเตมิอีกดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 เรียงสะลั่งสรรพสะพรั่งแพรว้ สะพรบึหอ้มมะเหนทร  (หนา้ 144) 

 เคียงคูเ่ชีดชมูะหา  บาระเมศ มะเหนทรเ์อย  (หนา้ 172) 

จอมโกสินทรนั์คะเรศ  จกัเสดจ็ประเวศเฉวียนเวียง (หนา้ 213)  

  จากตวัอย่างขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงกล่าวเรียกพระมหากษัตริยอ์ย่างตรงไปตรงมา

ด้วยค าว่า “มะเหนทร” หรือ “มะเหนทร”์ ซึ่งหมายถึงพระอินทร ์และทรงน าค าว่า “โกสินทร”์  

มาประกอบร่วมกับค าอ่ืนเพ่ือสร้างค าเรียกท่ีหมายถึงพระอิ นทร์ด้วย ปรากฏผ่านค าว่า  

“จอมโกสินทรน์คัะเรศ” หมายถึง พระอินทรผ์ูเ้ป็นใหญ่ในเมือง 

 2.2.2.10 ค าเรียกทีห่มายถึงพระเจ้าจักรพรรดิ 

ค าเรียกท่ีหมายถึงพระเจา้จกัรพรรดิ เป็นค าเรียกท่ีเกิดจากการน าค าว่า 

“จักรพรรดิ” ท่ีหมายถึง พระราชาธิราช (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 308 - 309) ไปประกอบ

รว่มกบัค าอ่ืน ๆ เพ่ือกลา่วเรียกพระมหากษัตรยิ ์ปรากฏดงัตวัอยา่ง 

พา่งอะมจัจักระพรรดเิผา้ แผแ่กลว้เกรียงสมร บาระนี (หนา้ 217) 

๏ เพรงบญุบรมะนาถเจ้า จักระพรรด ิ-ราชเอย  (หนา้ 290) 

จากตัวอย่างข้างต้น ผู้นิพนธ์ทรงกล่าวเรียกพระมหากษัตริย์อย่าง

ตรงไปตรงมาดว้ยค าว่า “จักรพรรดิ” ซึ่งหมายถึง ราชาธิราช แปลว่า พระราชาผู้เป็นใหญ่กว่า

พระราชาอ่ืน ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2556 : 997) และทรงน าค าว่า “จักรพรรดิ” มาประกอบ

รว่มกบัค าอ่ืนเพ่ือสรา้งค าเรียกพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ปรากฏผา่นค าวา่ “บรมะนาถ

เจา้จกัระพรรดริาช” หมายถึง พระราชาผูเ้ป็นท่ีพึ่งผูเ้ป็นใหญ่กวา่พระราชาทัง้ปวง 

 2.2.2.11 ค าเรียกทีส่ื่อถึงส่ิงของคู่พระบารมี 

ค าเรียกในกลุ่มนี ้เป็นค าเรียกท่ีผู้นิพนธ์ทรงแสดงให้เห็นถึงสิ่งของคู่ 

พระบารมีของพระมหากษัตรยิ ์จงึน ามาใชเ้ป็นค าเรียกพระมหากษัตรยิ ์ดงันี ้
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ยลพระโฉมเจ้าช้าง  ช่ืนหอ้งมะโหฬาร  (หนา้ 125) 

   จากตัวบทขา้งตน้ ผูน้ิพนธท์รงใชค้  าเรียกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หวั ว่า “เจา้ชา้ง” หมายถึง ผูเ้ป็นเจา้ของชา้ง หรือ ผูค้รอบครองชา้ง ซึ่งตรงกบัคติในไตรภูมิ  

พระรว่งท่ีกล่าวถึงสิ่งของคูพ่ระบารมีของพระมหากษัตริยท์ัง้ 7 ประการ หนึ่งในเจ็ดประการนัน้คือ 

ชา้งแกว้ ซึ่งเป็นสิ่งของคูพ่ระบารมีของพระเจา้จกัรพรรดิ การทรงเรียกพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัวา่เจา้ชา้งเชน่นี ้จงึมีนยัยะแฝงในการแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นพระเจา้จกัรพรรดริว่มดว้ย 

จากการกล่าวถึงค าเรียกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้ง 11 กลุ่ม

ความหมาย แสดงให้เห็นว่า  ผู้นิพนธ์ทรงให้ความส าคัญในการสร้างสรรค์ค  ากล่าวเรียก

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัท่ีมีนยัยะแฝงในการสรรเสริญพระเกียรติพระองคท์่านอย่าง

ชัดเจน เพ่ือส่ือความหมายส าคัญ 3 ประการ ประการท่ี 1 ผู้นิพนธ์ทรงใช้ค  าเรียกเพ่ือแสดงถึง 

พระนามและรชักาลในการครองราชสมบตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เพ่ือเนน้ย า้

ใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงในการผลัดเปล่ียนแผ่นดิน และท าให้ผูอ้่านคุน้ชินกับพระนามของ

พระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ ประการท่ี 2  ผูน้ิพนธท์รงใชค้  าเรียกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน ท่ีเป็น  

ผูย้ิ่งใหญ่ในประเทศ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในกองทัพ และเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือชนทั้งปวง ความยิ่งใหญ่

ดงักล่าวส่งผลใหพ้ระองคเ์ป็นพระมหากษัตริยผ์ูเ้ป็นท่ีพึ่ง เป็นเจา้ชีวิต และเป็นท่ีรกัยิ่งของปวงชน

ชาวไทยอย่างมิเส่ือมคลาย ประการท่ี 3 ผูน้ิพนธท์รงใชค้  าเรียกเพ่ือยกย่องพระราชสถานะท่ีสูงส่ง

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยส่ือให้เห็นถึงความเป็นสมมติเทพ ความเป็น  

ธรรมราชา และความเป็นจักรพรรดิราชาผู้ยิ่งใหญ่ การสร้างสรรค์ค  าเรียกพระมหากษัตริย์ 

ในลักษณะเช่นนี ้จึงมีจุดมุ่งหมายส าคญัในการส่งเสริมความเป็นใหญ่ของพระมหากษัตริยผ์่าน

การสรรเสริญพระคุณสมบัติและพระราชสถานะท่ีสูงส่ง เพ่ือสรา้งภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์

พระองคใ์หม่ใหย้ิ่งใหญ่ สมบูรณแ์บบ และสมพระเกียรติอย่างลงตวั นอกจากนีย้งัพบว่า ผูน้ิพนธ์

ทรงใชค้  าไวพจนท่ี์มีความหมายว่า พระเจา้แผน่ดนิหรือพระราชา เพ่ือใชก้ล่าวเรียกพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจา้อยู่หัวอย่างหลากหลายอีกดว้ย เช่น ภูมี ภูบดี ภูธร ภูวไนย ภูบดินทร ์ภูมินทร ์ 

ภเูบศวร ์จฑุาธิป บดสิรู และ ภบูาล เป็นตน้ 
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 2.3 การใช้ความเปรียบ  

ความเปรียบเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีส าคัญในการสรา้งสรรคว์รรณคดี เพราะเป็นวิธีการ                   

ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณค์วามรูส้ึกผ่านภาษาไดอ้ย่างชดัเจน โดยกวีจะน าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน สิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบจะต้องมีลักษณะบางประการ  

ท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ืออธิบายใหผู้อ้่านเขา้ใจเรื่องราว เกิดอารมณค์วามรูส้กึ และเกิดจินตภาพในเรื่อง

ท่ีกวีตอ้งการจะส่ือ (ญาดา อรุณเวช , 2526 : 5) เช่น ผิวขาวเหมือนส าลี ลักษณะความขาวของ 

ผิวมนษุยแ์ละลกัษณะความขาวของส าลีย่อมมีความแตกตา่งกนั แตใ่นท่ีนีก้วีตอ้งการส่ือใหเ้ห็นว่า

ลกัษณะความขาวของผิวกบัลกัษณะความขาวของส าลีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ ขาวนุม่นวลเป็น

ยองใย เป็นตน้ 

ลักษณะของความเปรียบช่วยท าให้ผู้ร ับสารเกิดภาพในใจหรือภาพพจน์ ดังนั้น  

ความเปรียบจึงเก่ียวขอ้งกับภาษาภาพพจน์80 แต่การศึกษาในท่ีนีไ้ม่ไดศ้ึกษาภาษาภาพพจน์ท่ีมี

การใช้ภาพพจน์ต่าง ๆ เช่น อุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ บุคคลวัติ และอ่ืนๆ แต่มุ่งท่ีจะศึกษา

วิธีการใชค้วามเปรียบ โดยน าสิ่งของสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน และสิ่งท่ีน ามาเปรียบเทียบกันนัน้

จะมีลกัษณะบางอยา่งรว่มกนั 

จากการศกึษาความเปรียบในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหา               

จกัรีวงศ ์พบว่า มีการใชก้ารเปรียบโดยตรง เพ่ือเปรียบเทียบของสองสิ่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน  

อาจแสดงดว้ยค าท่ีส่ือถึงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือน เฉก ราว ประหนึ่ง เป็นตน้ หรือบางครัง้อาจ 

ไม่แสดงการใชค้  าเปรียบ เพราะผูน้ิพนธท์รงน าสิ่งท่ีตอ้งการเปรียบและสิ่งท่ีน ามาเปรียบมาวางไว้

ดว้ยกนั ปรากฏชดุการเปรียบโดยตรง ดงันี ้

                                                           
80 ภาษาภาพพจน ์(Figurative language) คือ ภาษาท่ีมีความหมายไม่ตรงตามตวัอกัษร ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นส านวนท่ีแปลกใหม่

และมีพลงัหรือมองเห็นภาพ หรือพรรณนาโดยการเปรียบเทียบ เพื่อใหเ้ห็นความคลา้ยคลึงในสิ่งท่ีไม่คลา้ยคลึงกัน ภาษา
ภาพพจนคื์อขอ้เขียนท่ีน าเอาภาพพจน์อย่างเดียวหรือหลายอย่างมาใช้ ภาพพจน์ท่ีรูจ้ักมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ภาวะแยง้ อุปมา   
อปุลกัษณ ์บคุลาธิษฐาน และการกลา่วซ า้ (ราชบณัฑิตยสภา , 2561 : 204) 
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 2.3.1 การเปรียบโดยตรง  

การเปรียบโดยตรง หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งในลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกนั โดยอาศยัค าเปรียบ เชน่ เหมือน อย่าง ดงั ดจุ และ ประดจุ เป็นตน้ เพ่ือส่ือว่าสิ่งหนึ่ง

เหมือนกบัอีกสิ่งหนึ่งอย่างชดัเจน ซึ่งปรากฏผ่านชดุการเปรียบจ านวน 13 ชดุ แบง่ได ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่  

การเปรียบกับความเป็นเทพเจ้าหรือเทวดา  การเปรียบกับของมีค่าหรือบุคคลทรงคุณค่า  

การเปรียบกับความงามของสถานท่ี การเปรียบกับสัตว์ และการเปรียบกับเหตุการณ์พิเศษ  

ปรากฏดงันี ้

 2.3.1.1 การเปรียบกับความเป็นเทพเจ้าหรือเทวดา  

การเปรียบกบัความเป็นเทพเจา้หรือเทวดา คือ การเปรียบเทียบบคุคลใน

เรื่องกบัเทพเจา้องคใ์ดองคห์นึ่งหรือเทวดา เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความสูงส่งหรือความพิเศษของบคุคล

นัน้ ๆ พบจ านวน 7 ชดุ ซึ่งเป็นการเปรียบเหมือนตรีเทพทัง้ 3 พระองค ์คือ พระอิศวร พระนารายณ ์

พระพรหม และเปรียบเหมือนเทวดา ดงันี ้ 

 

 

๏ มิ่งมนุษยม์งกฎุฟ้า  จฑุาไท 

  ทรงศกัดิพ์า่งศกัดิไ์ศ   วะพรอ้ม  (1) 

  ทรงฤทธเ์ลห่ฤ์ทธ์ิไว   กูณฐ ์พินาศ  อธรรมฤา (2) 

  ทรงสตัยท์ศัะธรรมยอ้ม   เย่ียงไทค้ระไลหงส ์ ฯ (3) 

        (น.50) 

  ชดุท่ี 1 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระศวิะ  

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (มิ่งมนษุย)์ 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ  พระศวิะ (ไศวะ) 

  ค าเปรียบ  พา่ง 

ลกัษณะรว่ม  การมีฐานะสงูสง่ (ทรงศกัดิ)์ 
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  ชดุท่ี 2 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระนารายณ ์ 

  สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (มิ่งมนษุย)์ 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ  พระนารายณ ์(ไวกณูฐ์) 

  ค าเปรียบ  เลห่ ์

ลกัษณะรว่ม  การมีอ านาจศกัดิส์ิทธ์ิ (ทรงฤทธ์ิ) 
 

  ชดุท่ี 3 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระพรหม  

  สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (มิ่งมนษุย)์ 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ  พระพรหม (คระไลหงส)์ 

  ค าเปรียบ  เย่ียง 

ลกัษณะรว่ม  การมีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย ์(ทรงสตัย)์ 

จากชุดการเปรียบกับความเป็นเทพเจา้ทัง้ 3 ชุดขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า  

ผูน้ิพนธท์รงเปรียบเทียบพระมหากษัตริยก์ับสมมติเทพทัง้ 3 พระองค ์กล่าวคือ ทรงเปรียบเทียบ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวักบัพระศิวะ เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ 

ผูท้รงมีพระราชสถานะท่ีสูงส่งประหนึ่งพระศิวะ ทรงเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หวักับพระนารายณ ์เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงการเป็นพระมหากษัตริยผ์ูท้รงมีพระราชอ านาจ

อนัศกัดิส์ิทธ์ิประหนึ่งพระนารายณ ์และทรงเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวักบั

พระพรหม เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์

ประหนึ่งพระพรหม การเปรียบเทียบพระมหากษัตริยก์บัเทพเจา้เช่นนี ้เป็นการส่ือใหเ้ห็นถึงการเป็น

พระมหากษัตริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่ีมีพระราชอ านาจและพระคุณสมบตัิท่ีสมบูรณ์เพียบพรอ้มประหนึ่ง  

เทพเจา้ เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงพระบารมีท่ีมากลน้ของพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หม ่  

 

ชดุ 4 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระนารายณอ์วตาร ความว่า 

……………………………..  …………………………….. 
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   ๏ โลกกลวัวีระเดชทัง้  นบัถือ คณุทา่น 

  ถะเกียงพระเกียรตศิกัดิร์ะบือ  เบีกแกลว้ 

  อาจโอ่พระองคค์ือ   องคพ์ระอะ วะตารเอย 

  มาปกผองพะสกแผว้   พิบตัเิกือ้เกษมกรุง  ฯ 

  ……………………………..  …………………………….. 

                               (หนา้ 125) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (พระองค)์ 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ  พระนารายณ ์(พระอวตาร) 

  ค าเปรียบ  คือ 

ลกัษณะรว่ม  ผูย้ิ่งใหญ่ ผูมี้ความสามารถในการปกปอ้งบา้นเมือง 

จากตัวอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวกับพระนารายณ์ เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นถึงการเป็นสมมติเทพหรือเทพอวตารผู้ยิ่งใหญ่  

ท่ีลงมาปกป้องปัดเป่าภัยต่าง ๆ ของบา้นเมืองใหเ้กิดความสงบสุข การเปรียบเทียบในลกัษณะนี้

เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงพระราชสถานะท่ีสูงส่งของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ในการ  

สืบเชือ้สายเทพเจา้หรือเป็นเทพอวตารอย่างชดัเจน เพ่ือส่งเสริมสิทธิธรรมในการปกครองบา้นเมือง

อยา่งแยบคาย 
 

ชดุท่ี 5 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระอิศวร ความวา่ 

๏ จอมสยามยุพะราชเจ้า เนาวะเสวย ถวลัยร์า 

ยิภู่สิหิงคอิ์งเขนย   ตาดหุม้ 

ทรงพิชยัะมะกฎุเผย   พิเชียระปรา่ แสงพอ่ 

สวุรรณะสง่ลงยาซุม้   ศเุลศกัง้ปลั่งสถล ฯ 
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๏ โศภนอาภรณะพริง้  พราวทอง 

ฉลองพระองคค์รุยกรอง   เตรจ็ฟ้า 

สอดสีรศัมีมอง    มะเลืองรตั ะนานา 

เฉกอิศวรสู่หล้า    โลกซรอ้งเสนอชยั ฯ 

                            (หนา้ 154) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

(จอมสยามยพุะราชเจา้) 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ พระอิศวร  

  ค าเปรียบ  เฉก 

ลกัษณะรว่ม  ความงาม 

จากตัวอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวกับพระอิศวร เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์พระองคใ์หม่ ทรงมีความงาม

ประหนึ่งพระอิศวร การเปรียบเทียบในลกัษณะนีเ้ป็นการอา้งถึงความงามของบคุคลพิเศษ เพ่ือส่ือ

ถึงพระคณุสมบตัท่ีิพิเศษของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในฐานะสมมตเิทพ 

 

ชดุท่ี 6 การเปรียบพระมหากษัตรยิก์บัพระอิศวร ความวา่ 

๏ เฉลีมบรร,พะจารีตเจ้า  จักรี กษัตรเ์อย 

นะพาภิเษก,เฉกศุลลีี   ลาสหลา้ 

พยหุะเหยียบ,เลียบกรุงศรี  เสนีมพะสก สะการทา่น 

ประเจีดเจตน,์สาทะเรศขา้  นคัระปลืม้ประเทีงขวญั บาระนี ฯ 

            (หนา้ 147) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

(เจา้จกัรีกษัตร)์ 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ ศลีุ (พระอิศวร) 
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  ค าเปรียบ  เฉก 

ลกัษณะรว่ม  การเสดจ็พระราชด าเนินเลียบพระนคร 

จากตัวอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หัวกับพระอิศวร เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่าพระมหากษัตริยท์รงมีลักษณะเหมือนพระอิศวร  

ท่ีเสด็จพระราชด าเนินลงมาเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเปรียบเทียบใน

ลกัษณะนีเ้ป็นการส่ือถึงความสงูสง่ของพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หมใ่นการเป็นสมมตเิทพ 

 

ชดุท่ี 7 การเปรียบเจา้พนกังานถวายน า้กบัเทวดา ความวา่ 

๏ เหลียวสลอนลว้นเหลา่เจ้า พะนักงาน สนมรา 

ถวายพระเตา้สิลาขนาน   เน่ืองนอ้ม 

หลายองคพ์ระสรงสนาน   ชะยมัพศุ ภิเษกทา่น 

พา่งพิศษิฏอ์ะมฤตลอ้ม   ดเิรกดว้ยเทวะดา ฯ 

          (หนา้ 102) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ เจา้พนกังาน 

   สิ่งท่ีน ามาเปรียบ เทวดา 

   ค าเปรียบ  พา่ง 

ลกัษณะรว่ม  ผูถ้วายน า้ 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบเจา้พนกังานถวายน า้กบัเทวดา  

เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเป็นใหญ่เหนือเทวดา จึงมีเทวดา

ถวายน า้อมฤตในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  การเปรียบเทียบในลักษณะนีเ้ป็นการส่งเสริม 

ความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริยผ์ูผ้่านพระราชพิธี โดยใชบุ้คคลผูเ้ป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ

พระราชพิ ธีสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เพ่ือส่งเสริมพระราชสถานะท่ีสูงส่งของ

พระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หมใ่นฐานะสมมตเิทพ  
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 2.3.1.2 การเปรียบกับของมีค่าหรือบุคคลทรงคุณค่า 

การเปรียบบุคคลกับของมีค่าหรือบุคคลทรงคณุค่า คือ การเปรียบเทียบ

บุคคลกับของมีค่าหรือบุคคลท่ีสูงส่งเลอค่า เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความพิเศษของบุคคลนั้น  

พบจ านวน 2 ชดุ คือ การเปรียบเหมือนเพชร และการเปรียบเหมือนนางแกว้ ดงันี ้

ชดุท่ี 1 การเปรียบพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วักบัเพชร ความวา่ 

๏ ลิลิต ขา้นราธิปเอือ้ม  อวยระบนิ 

รา มิมีทวีถวิล    วา่งนอ้ย 

ชา ครียก์ลั่นกะวีจิน   ดะนาเสนาะ สนองเอย 

ภิเษก พระปกเกลา้ชะมอ้ย  มุง่แลว้เรว็ถวาย ฯ 

๏ จบ ภิปรายพจะนาทไว ้  เฉลีมเวียง 

บ รมะนาถชูชาติเ์พียง   เพชรพ์ร้อย 

ร ิระจิตเพ่ือพิศิษฎเ์สียง   เสนอตา่ง องคอ์า 

บรูณ ์บทบบ่รูณถ์อ้ย   โทษขา้ขออะภยั ฯ 

…………………….   …………………… 

        (หนา้ 293) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (บรมนาถ) 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ เพชร 

  ค าเปรียบ  เพียง 

ลกัษณะรว่ม  สิ่งของท่ีมีคา่ 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวกับเพชร เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น

พระมหากษัตรยิท่ี์มีความงามและมีความสงูคา่ยิ่งประหนึ่งเพชรท่ีมีประกายแวววาว เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงพระคณุสมบตัท่ีิงามพรอ้มของการเป็นพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หม่  
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ชดุท่ี 2 การเปรียบสมเดจ็พระราชินีกบันางแกว้ ความวา่ 

๏ เยาวะมาลยม์ี่งด้าวมี่ง มะเหส ีเจา้เอย 

ทรงเครื่องสยามกษัตรี   ช่ืนเกลา้ 

ร  าไพพรณีฉวี    วิภาสแขง่ แขฤา 

สถิตอาสนอ์ะนรุาชเฝา้   ชิดขา้งฉวางอดุร  ฯ 

๏ อปัสะราภรณเ์พง่เพีย้ง  พิศวง วิลาสแม่ 

เย่ียระบบัสีฟ้าผะจง   จีบชอ้ย 

อไุรรตันร์ดัองคท์รง   ตระแบงสะพกั สพุรรณเอย 

โอบอภุะยงัสาหอ้ย   ระยาบเฟ้ือยเปลือยชาย ฯ 

๏ เพรีดพรายสายสะอิง้พชั ชิราเฉลีม ศอแม่ 

วะลยัเพชรเ์กยรูเสรีม   พา่หุแ์พรว้ 

พระประวิชวิเชียระเรีม   สรุงัคลุิศ วิไลเอย 

ละมา้ยสุรางคน์างแก้ว   กษัตรเ์จ้าจักระพรรดิ ์ฯ 

       (หนา้ 130) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ สมเดจ็พระนางเจา้ร  าไพพรรณี  

(เยาวะมาลยม่ี์งดา้วม่ีง มะเหสี) 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ นางแกว้  

  ค าเปรียบ  ละมา้ย 

ลกัษณะรว่ม  ความงาม 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบสมเด็จพระนางเจา้ร  าไพพรรณี 

กับนางแก้ว เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าพระราชินีทรงมีความงามประหนึ่งนางแกว้ การเปรียบเทียบ 

พระราชิ นีกับบุคคลพิ เศษเช่นนี ้  เป็นหนึ่ งในการส่งเสริมความเป็นจักรพรรดิ ราชาของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ครอบครองหนึ่งในรัตนะ 7 ประการของพระเจ้า

จกัรพรรด ิ
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 2.3.1.3 การเปรียบกับความงามของสถานที ่ 

การเปรียบกับความงามของสถานท่ี คือ การเปรียบเทียบความงาม 

ของสถานท่ีต่าง ๆ กับเทพวิมาน หรือ สวรรคช์ัน้ฟ้า ท่ีเป็นท่ีอาศยัอยู่ของเทพเทวดา ซึ่งผูค้นทั่วไป

รบัรูว้า่เป็นสถานท่ีท่ีงดงาม เพ่ือใหผู้อ้า่นทราบถึงความงามของสถานท่ีนัน้ ๆ พบจ านวน 1 ชดุ ดงันี ้

๏ มงคละนิเวศนไ์ท ้  ทิพยเ์สถียร 

ปราสาทราชะมนเทียร   เทิ่งฟ้า 

วังสวนดุสิตระเมียร   เสมือนดุสิต สวรรคฤ์า 

วงัพระวงศจ์วนขา้   บาทบา้นตระหง่านหน ฯ 

      (หนา้ 6) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ วงัสวนดสุิต 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ ดสุิตสวรรค ์(สวรรคช์ัน้ดสุิต)   

  ค าเปรียบ  เสมือน 

ลกัษณะรว่ม  ความงดงามของสถานท่ี 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบวงัสวนดสุิตกับสวรรคช์ัน้ดสุิต  

เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นว่าท่ีประทบัของพระมหากษัตริยมี์ความงดงามราวท่ีประทบัของพระโพธิสตัว์ 

บนสรวงสวรรค์ 

 2.3.1.4 การเปรียบกับสัตว ์

การเปรียบกับสัตว์ คือ การเปรียบเทียบบุคคลหรือสิ่งของท่ีปรากฏ 

ในเรื่องกับสัตว ์เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือบุคคลคนนั้นมีลักษณะเหมือนสัตวช์นิดใด  

พบจ านวน 1 ชดุ ดงันี ้

๏ แลเศียรไสวเตม็ลาน  วระดติถส์ถานเถือกแควน้ 

ทัง้รถยนตรค์นแมน้   มดแสรส้วนกนั กลาดนา ฯ 

      (หนา้ 276) 
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สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ  คน 

   สิ่งท่ีน ามาเปรียบ  มด 

   ค าเปรียบ   แมน้ 

ลกัษณะรว่ม        จ านวนมาก 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบคนกับมด เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็น

วา่คนท่ีมารอช่ืนชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัมีจ  านวนมากมายประหนึ่ง

มดตวัเล็ก ๆ ท่ีอยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนคนท่ีมหาศาลในการเฝา้รอรบั

เสดจ็ การเปรียบในลกัษณะนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงพระบารมีท่ีมากลน้ของพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หม่  

 2.3.1.5 การเปรียบกับเหตุการณพ์เิศษ 

การเปรียบกับเหตุการณ์พิเศษ คือ การเปรียบเทียบเหตุการณ์พิเศษกับ

เหตกุารณธ์รรมชาติหรือเหตกุารณเ์หนือธรรมชาตท่ีิผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคข์ึน้ในเรื่อง เพ่ือใหผู้อ้่าน

เขา้ใจถึงเหตกุารณพ์ิเศษนัน้ ๆ ว่ามีลกัษณะเช่นใด พบจ านวน 2 ชุด คือ การเปรียบสิ่งท่ีตกลงมา 

จากฟ้า และการเปรียบการเคล่ือนท่ีของเรือพระท่ีนั่ง ดงันี ้ 

 

ชดุท่ี 1 การเปรียบการตกของฝนกบัดอกไม  ้

 

……………………..   …………………….. 

จวบนาฬิกาทจาตรุสั   ลมบนพดัเมฆแรง 

บงัสรุยิะแสงพะยบัแดด   คะ่ระ่หึ่มแผดเสียงฟ้า 

ฝนตกสรา้คั่กคั่ก    หกัรอ้นหายกลายเย็น 

นา่เห็นมะหศัจรรยพ์ิลกึ   เสมือนเทพยะอะธึกบรรดาล 

จอมภดุาธารเถลีงบญุ   โปรยประชุนเฉกบุบผา 

ซรอ้งเสกศวิาเศียรวาท   อนัเตราชะนิเวศน ์

นารีเพสอบุาสิกา    สดุมสุาเสกเสรีม 

เฉลีมเกียรติเ์กีนเยีนยอ   เชีงสอพลอเอาหนา้ 
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……………………..   ……………………..  

              (หนา้ 137) 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ ประชนุ (ฝน)  

   สิ่งท่ีน ามาเปรียบ บปุผา (ดอกไม)้ 

   ค าเปรียบ  เฉก 

ลกัษณะรว่ม  สิ่งท่ีตกลงมาจากทอ้งฟ้า 

จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบฝนกบัดอกไม ้เพ่ือเช่ือมโยงให้

เห็นว่าเกิดเหตกุารณพ์ิเศษประหนึ่งว่าฝนท่ีตกลงมานัน้เป็นการบนัดาลของเทพ ฝนนัน้จึงราวกับ

ดอกไมท่ี้โปรยปรายลงมาจากสวรรค ์ซึ่งเป็นความพิเศษท่ีเกิดจากการใช้อธิพจนเ์พ่ือสรรเสริญ 

พระเกียรตพิระมหากษัตรยิ ์และสง่เสรมิพระบารมีของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  

 

   ชดุท่ี 2 การเปรียบการเคล่ือนท่ีของเรือกบัการฟ้อนร  า 

  ………………………….   ………………………… 
 

๏ นาวาพระท่ีนั่งเจา้  จอมสยาม 

เคล่ือนท่าแสนสง่างาม   เง่ือนฟ้อน 

พายทองฟ่องหาวยาม   เผยีบรว่ง  ลอองเอย 

เสียงเกริ่นฟังเพลีนฉออ้น   โศรตรเพีย้งเผลอสบุนิ  ฯ 

        (หนา้ 271) 
 

สิ่งท่ีตอ้งการเปรียบ เคล่ือนท่าแสนสง่างาม (การเคล่ือนท่ีของเรือท่ีงดงาม) 

  สิ่งท่ีน ามาเปรียบ ฟ้อน (การรา่ยร  า) 

  ค าเปรียบ  เง่ือน 

ลกัษณะรว่ม  ความออ่นชอ้ย ความงดงาม  
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จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของเรือพระท่ีนั่ง 

ท่ีงดงามประหนึ่งการร่ายร  า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนท่ีของเรือพระท่ีนั่ งในกระบวน  

พยหุยาตราท่ีอ่อนชอ้ยงดงาม การใชค้วามเปรียบอปุมาเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของเรือพระท่ีนั่ง

เช่นนี ้นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามของเรือพระท่ีนั่งแลว้ ยงัแฝงนยัว่าเป็นเรือพระท่ีนั่ง

ของพระมหากษัตรยิท่ี์ทรงเป่ียมพระบารมี เรือพระท่ีนั่งจงึเคล่ือนไปอยา่งสวยงาม 

จากการกลา่วถึงการเปรียบทัง้ 5 กลุม่ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้ิพนธท์รงใหค้วามส าคญั 

ในการใช้การเปรียบท่ีส่ือนัยยะแฝงถึงการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยู่หัวอย่างหลากหลาย กล่าวคือ ผูน้ิพนธ์ทรงใช้การเปรียบความเป็นเทพเจา้หรือเทวดาเพ่ือ 

ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัในฐานะสมมติเทพ โดยเปรียบ

เปรยพระราชสถานะ พระราชอ านาจ พระคณุสมบตัิ และความงามขององคพ์ระมหากษัตริยก์ับ  

ตรีเทพทัง้ 3 พระองค ์ทัง้การเปรียบกับของมีค่าหรือบุคคลทรงคุณค่า ก็มุ่งสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตริย ์เพ่ือส่งเสริมความสูงค่า ส่งเสริมความงาม และส่งเสริมความเป็นจกัรพรรดิราชา  

ผูย้ิ่งใหญ่แก่องคพ์ระมหากษัตริยด์ว้ย ส่วนการเปรียบเทียบเหตุการณ์พิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งใน  

การส่ือนัยยะให้เห็นถึ งบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่ ง เป็นการสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัอีกรูปแบบหนึ่ง ดงันัน้ การใชก้ารเปรียบในวรรณกรรมเรื่องนี ้

จึงมีวัตถุประสงคใ์นการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย ์ผ่านการกล่าวถึงพระคุณสมบัต ิ  

พระราชสถานะ พระราชอ านาจ และแสดงเหตุการณ์พิ เศษท่ี ส่ือให้เห็นถึงความยิ่ งใหญ่  

ของพระมหากษัตริยพ์ระองคใ์หม่ เพ่ือสรา้งภาพลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  

ใหย้ิ่งใหญ่สมบรูณ ์และสมพระเกียรติ 
 

 2.4 การเล่าเร่ืองตามเอกสิทธิ์กวี  

เอกสิ ท ธ์ิ ก วี  (Poetic license)  ต ามพ จน านุ ก รม ศัพ ท์ว รรณ ก รรม  (2561 : 398)                                                                  

ใหค้วามหมายวา่  

 

“สิทธิพิเศษที่ยอมใหก้วีไม่ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับอย่างเคร่งครดัในดา้น  

การใช้ภาษา การใช้สมัผัส หรือการออกเสียง เพื่อว่าบทรอ้ยกรองของเขาจะสอดคลอ้งกับ
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ขอ้ก าหนดของฉันทลกัษณ์ ขอ้คิดในเรื่องการยอมใหม้ีเอกสิทธ์ิกวีบา้งนีม้ีมาตัง้แต่สมัยของ 

ควินทิเลียน ในคริสตศ์ตวรรษที่ 1 และจอรจ์ แกสคอยน ์นักวิจารณ์สมัยเอลิซาเบท ก็เห็นว่า

น่าจะยอมใหม้ีการบิดเบือนและการเบี่ยงเบนไดบ้้าง ในคริสตศ์ตวรรษที่ 17 จอหน์ไดรเดน  

ไดก้ล่าวถึงเอกสิทธ์ิกวีว่าเป็นเสรีภาพที่กวีในทุกสมยัควรมีควรไดเ้พื่อใหง้านของตนเป็นอิสระ

จากกฎเกณฑท์างภาษาของรอ้ยแกว้ ในบางกรณีเอกสิทธ์ิกวีรวมไปถึงการใหข้อ้มูลผิดจาก

ความเป็นจรงิของกวีดว้ย” 

… 

 

จากความหมายขา้งตน้ท าใหพ้ิจารณาไดว้่า ในวรรณกรรมผูท้รงนิพนธส์ามารถแต่งเรื่อง  

ท่ีอาจไม่เกิดขึน้จรงิลงในเรื่องได ้เพ่ือวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการส่ือสารเรื่องราวบางประการ พบการใช้

เอกสิทธ์ิกวี ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์2 ตอน คือ 

เรื่องเลา่การเสดจ็พระราชด าเนินไปถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ และเรื่องเลา่ฝนสีทอง ดงันี ้

 2.4.1 เร่ืองเล่าการเสดจ็พระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า 

  เรื่องเล่าการเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ คือ เรื่องเล่าท่ี

ไม่ไดเ้กิดขึน้จริงและไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธี ผูน้ิพนธท์รงใชจ้ินตนาการสรา้ง

เรื่องเล่าดังกล่าวและสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธีอย่างกลมกลืน  

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณค์วามรูส้ึกท่ีพระบาทเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมีต่อพระราชบิดา 

ปรากฏดงันี ้

  …………………………….  ……………………………. 

๏ รชัะนิกรก่องฟ้ากริ่ม  กะมลเสวย 

เครื่องใหญ่เย่ียงยามเคย   ค ่านัน้ 

มะหิษีรว่มฤดีภิเปรย   เปรมเสนห่ ์สนองนา 

พรอ้มประยรูะสนิธชัน้   ชว่งใชใ้นพิมาน ฯ 

๏ มะหิบาลบรู่ล้บั  ลืมคะนงึ นอ้ยเลย 

คณุบาทบิตรุาชตรงึ   แนน่แฟ้น 
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ถวิลพระฤกษเ์อีกองึ   อะภิเษก เสฺวเอย 

ยิ่งระลกึทรวงระธึกแมน้   ชะนกะเจา้เนาปะถมัภ ์ฯ 

๏ จึ่งด  ารสัใหจ้ดั   สกัการ 

เทียนธูปเสาวะคนธะมาลย ์  เม่ือนัน้ 

ชวนอะนงคย์อดสงสาร   คูพ่ิศ วาสทา่น 

เถลีงรถจกัระบทดัน้   จากเวีง้วงัหลวง ฯ 

๏ เดือนชว่งดวงประทีปฟ้า ฟทูิศ ถะเกีงเอย 

สูพ่ระลานสวนดสุิต   ซึ่งตัง้ 

บรมะรูปปิยะราชสถิต   หลงัมะหศั วาแฮ 

เสดจ็จากรถยนตรย์ัง้   ระยอบหนา้นสุาวะรีย ์ ฯ 

๏ วางมาลีแลว้จดุ  เทียนอไุร ธูปแล 

ซบภิวาทชะนกะนาถชะไม  หตัถน์อ้ม 

“ลกูรกัจกัผา่นมะไห   ศวรรยภิ์เษก เสฺวเอย 

สรวมเดชปกเกศยอ้ม   โชคใหช้ยัเฉนีม บาระนี   ฯ 

๏ เสรีมสวสัดิพ์นูพิพฒันพ์น้ ผองภะยางค ์สยองฤา 

ใดเพง่เรง่สมทาง    ท่ีเอือ้ม 

ผะดงุชาติศ์าสนาคะณางค ์  จกัรชิ เกษมเทีญ 

เกษตรกิ์จพาณิชยช์ะเงือ้ม  งอกสรา้งสินทวี ว่องรา  ฯ 

๏ ไพรีปะลาตแผว้  พิษามยั หมองฤา 

ฝนฉ่านาผ่ืนไพ    ศรพณส์รา้น 

ศกึษาพิทยาไท    เถลีงราก ฉลวยเทีญ 

สมอสุสาหอ์ยา่มา้น   มะโนชเกือ้นิกรสยาม ขอเดชะ”  ฯ 

๏ อรา่มแสงโสมส่องเวีง้  วิหะภา ผอ่งเอย 

ฉายพระพกัตรปิ์ยะมะหา   ราชยิม้ 

พา่งเผยพจะนาปรา   ศรยัเสนาะ สนองฤา 

“พอ่รกัจกัทะนกุป้ิม   อยูป่อ้งผองพงศ ์พ่ออา”  ฯ 
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   ๏ เสรจ็ทรงบชูิตคอ้ม  บงัคม ขอรา 

ลาสถปูพระรูปบรม   ะนาถเจา้ 

เถลีงรถัเสดจ็นิวตัอดุม   มะหานิเวศน ์ถวิลเอย 

สมพระทยัใฝ่เฝา้    ชะนกเทีย้รคะนงึถึง  ฯ 

…………………………….  ……………………………. 

        (หนา้ 92-93) 

จากตัวบทข้างตน้ เป็นการกล่าวถึงเรื่องเล่าการเสด็จพระราชด าเนินไปถวาย

บงัคมพระบรมรูปทรงมา้ ซึ่งผูน้ิพนธท์รงใชจ้ินตนาการในการสรา้งเรื่องเล่าเพ่ือสอดแทรกเขา้ไป

เป็นสว่นหนึ่งในการประกอบพระราชพิธี โดยเริ่มพรรณนาถึงอารมณความรูส้ึกของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ท่ีทรงระลึกถึงพระราชบิดา “ถวิลพระฤกษเ์อีกอึง อะภิเษก เสฺวเอย  ยิ่งระลึก

ทรวงระธึกแม้น ชะนกะเจ้าเนาปะถัมภ์” จึงเสด็จพระราชด าเนินไปสักการะพระบรมรูปทรงม้า 

จากนัน้ ผูน้ิพนธท์รงเริ่มพรรณนาความงามของลานพระบรมรูปทรงมา้ ดว้ยการกลา่วถึงแสงจนัทร ์

และเล่นค าว่า ดวงจันทร ์ผ่านค าว่า “เดือน” และ “ประทีปฟ้า” เพ่ือกล่าวถึงความสว่างไสวของ 

ดวงจันทร ์ท่ีมีความสว่างไสวโชติช่วงชัชวาล ทั้งยังใชแ้สงจันทรพ์รรณนาความมีชีวิตชีวาของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดว้ยการเล่นเสียงสัมผัส /ส/ ในค าว่า “แสง” “โสม” 

“สอ่ง” เพ่ือแสดงใหเ้ห็นภาพแสงพระจนัทรส์อ่งกระทบใบหนา้ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั “อร่ามแสงโสมส่องเวีง้ วิหะภา ผ่องเอย  ฉายพระพักตรปิ์ยะมะหา ราชยิม้” เพ่ือท าให้

พระองคท์รงมีชีวิตชีวา การใชภ้าษาเล่นเสียงสมัผสัท่ีไพเราะและก่อใหเ้กิดจินตภาพเช่นนี ้ท าให้

ผูอ้่านเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลเกลา้เจา้อยู่หัวประหนึ่งบุคคลท่ีมีชีวิต ทรงสามารถแสดง

กริยาอาการ “ยิม้” และ ทรงโต้ตอบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสมือนจริง ทั้ง  

การบรรยายบทโต้ตอบระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังเป็นการสรา้งสรรค์

จินตนาการท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความรกัท่ีลูกทรงมีต่อพ่อ และแสดงความจงรกัภักดีท่ีผูน้ิพนธท์รงมีต่อ

พระมหากษัตรยิผ์ูเ้ป็นท่ีรกัย่ิงอยา่งชดัเจน 

การเล่าเรื่องเหตกุารณ์การเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบงัคมพระบรมรูปทรงมา้ 

ท่ีแทรกเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพระราชพิธีเช่นนี ้ มิไดเ้ป็นการสรา้งสรรคเ์รื่องราวท่ีเกิด
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จากจินตนาการของผูน้ิพนธเ์พ่ือท าใหเ้หตกุารณใ์นการประกอบพระราชพิธีผิดแปลกไปจากความ

เป็นจริงแต่เพียงเท่านัน้ แต่การเล่าเรื่องดว้ยเหตุการณ์นีย้ังแสดงอารมณ์ความรูส้ึกท่ีแทจ้ริงของ 

ผูน้ิพนธ ์ท่ีทรงมีความจงรกัภกัดีตอ่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หัว ในฐานะของพระราชโอรสท่ีทรงมีกตญัญูกตเวทิตาต่อพระบรมราชชนก และในฐานะ

ของผูจ้งรกัภักดีต่อพระมหากษัตริยผ์ูเ้ป่ียมดว้ยบุญบารมีและเป็นท่ีรกัยิ่งของปวงชน การแสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์เช่นนี ้เป็นการโนม้นา้วให้เห็นถึงความชอบธรรมและส่งเสริมสิทธิธรรมใน  

การขึน้ครองราชสมบตัิของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ในช่วงเวลาท่ีมีความสั่นคลอน

ทางการปกครองในระบบสมบรูณาญาสิทธิราชย ์ดงันัน้ การสอดแทรกเรื่องเลา่เช่นนี ้จึงไม่ไดส้รา้ง

อารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีนัยยะแฝงเพ่ือส่งเสริมความชอบธรรม  

แก่พระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หมร่ว่มดว้ย 

 2.4.2 เร่ืองเล่าฝนสีทอง  

เรื่องเล่าฝนสีทอง คือ เรื่องเล่าท่ีท าใหเ้ป็นเหตกุารณห์นึ่งท่ีเกิดขึน้ในพระราชพิธี                      

โดยผูน้ิพนธท์รงน าเหตกุารณท่ี์ปรากฏในเรื่องเล่าทางพระพทุธศาสนามาสอดแทรกผสมผสานกับ

เหตกุารณจ์ริง ซึ่งท าใหผู้ท่ี้ไดพ้บเห็นต่ืนเตน้และฉงนสนเท่ห ์เพราะไม่เคยพบเห็นเหตกุารณเ์ช่นนี ้

มาก่อน ทัง้นีเ้พ่ือใชเ้หตกุารณด์งักล่าวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

ปรากฏดงันี ้

  ……………………….   …………………………. 

……………………….   …………………………. 

จวบนาฬิกาทจาตรุสั   ลมบนพดัเมฆแรง 

บงัสรุยิะแสงพะยบัแดด   คะ่ระ่หึ่มแผดเสียงฟ้า 

ฝนตกสรา้คั่กคั่ก    หกัรอ้นหายกลายเย็น 

นา่เห็นมะหศัจรรยพ์ิลกึ   เสมือนเทพยะอะธึกบรรดาล 

จอมภดุาธารเถลีงบญุ   โปรยประชนุเฉกบบุผา 

ซรอ้งเสกศวิาเศียรวาท   อนัเตราชะนิเวศน ์
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นารีเพสอบุาสิกา    สดุมสุาเสกเสรีม 

เฉลีมเกียรติเ์กีนเยีนยอ   เชีงสอพลอเอาหนา้ 

ปางฝนสรา้ซกเสือ้   สีเหลืองเพรื่อแพรเป้ือน 

เหมือนสีทองสยองเกลา้   จึ่งลองเอาผา้ขาว 

  ขงึกลางหาวเห็นถนดั   เมล็ดฝนหยดัเย่ียงขมิน้ 

ดวงดวงสิน้ทัง้ผืน   ตา่งแตกต่ืนบญุญา 

วา่ฝนตกเป็นทอง   เลา่ลือกอ้งธานี 

นิยมบาระมีทรงธรรม ์   บญุญะวนัตถ์วลัยาภิเษก 

บา้งวา่เมฆมารษา   สอพลอหาความชอบ (1) 

บา้งเช่ือระบอบบาลี   ต านาญมีมาก่อน (2) 

ในพระนะครกะบลิะพสัดุ ์  โบกขะระวสัสะวะลาหก 

ตกเป็นทองรองเรือง   เบือ้งพทุธะเจา้ประเวศวก 

โปรดพทุธะชะนกมะหศัจรรย ์  คนเห็นขนัเหลือเช่ือ 

……………………….   …………………………. 

นกัปราชญว์ิจารณแ์จง้เขบจ็  วา่พรรณเห็ดโลกอ่ืน (3) 

รว่งลงพืน้นะภาภมุ   เดชมระสมุพดัแรง 

แตย่ามแลง้รอ่นฟ้า   ครัน้โลกราหผู่าน 

แรงดดูดาลดดูฝน   รว่งลงบนโลกเรา 

ใชเ่ทพยะเจา้เฉลีมโลก   โปรยโบกขะระพสัผะเดีม 

ใชแ่กลง้เสรีมมสุาวาท   แทธ้รรมะชาตบรรดาล 

……………………….   …………………………. 

ฝนตกใหญ่ตกลง   สอ่พิศวงลือเล่ือง 

เป็นสีเหลืองเลห่ส์วุรรณ   จึ่งโจษกนัตา่งตา่ง 

แตถ่ึงอยา่งใดใด    นา่ช่ืนใจช่ืนสฺรีร ์

ช่ืนบาระมีจอมถวลัย ์   เห็นมะหศัจรรยเ์จรีญโชค 

ยามระอโุลกรอ้นอา้ว   ใชถ่ึงคราวถึงฤด ู
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ฝนสรูส้รูส้ลายเรา่   เย็นเกลา้ทั่วมะหานะคร 

  ยวนราษฎรบงัคม   ถวายพรบรมะนาถเจา้ 

สมเดจ็พระปกเกลา้   กระนีดี้หนอ เพ่ือนเอย  ฯ 

……………………….   …………………………. 

……………………….   …………………………. 

                      (หนา้ 136-139) 

จากตวับทขา้งตน้ เป็นการกลา่วถึงเหตกุารณฝ์นสีทอง ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์ผูน้ิพนธ์

ทรงสรา้งสรรคข์ึน้โดยท าใหเ้หมือนเกิดขึน้จริง ผูน้ิพนธท์รงเริ่มบรรยายการตกของฝนสีทอง ผ่าน 

บทพรรณนาธรรมชาติ ด้วยการใช้สัทพจน์เลียนเสียงฟ้า เสียงฝน โดยใช้ค  าว่า “ค่ะร่ะหึ่ม”  

เลียนเสียงทอ้งฟ้าท่ีดงัสนั่นหวั่นไหว และใชค้  าว่า “สรา้คั่กคั่ก” และ “สรูส้รู”้ เลียนเสียงฝนตกอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือใหผู้อ้่านไดร้บัอรรถรสผ่านการเลียนเสียงและจินตนาการภาพฝนตกฟ้ารอ้งไดอ้ย่าง

ชัดเจน นอกจากนีผู้้นิพนธ์ทรงใช้เรื่อง “ฝนสีทอง” เพ่ือให้สมจริง ดว้ยการให้ประชาชน 3 กลุ่ม  

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัฝนสีทอง กลุ่มแรก แสดงทศันะวา่ ฝนสีทองเหมือนเมฆรว่มแสดงความ

ยินดีในโอกาสพิเศษนี ้“บ้างว่าเมฆมารษา สอพลอหาความชอบ” กลุ่มท่ีสอง แสดงทัศนะว่า 

เหตกุารณค์ลา้ยกบัเหตกุารณเ์ม่ือครัง้พระพทุธเจา้เสด็จไปโปรดพระบดิาท่ีเมืองกบิลพสัดุ ์และเกิด  

ฝนโบกขรพรรษ81ตกลงมา กลุ่มท่ี 3 แสดงทัศนะว่า “พรรณเห็ดโลกอ่ืน ร่วงลงพืน้นะภาภุม เดช 

มระสุมพัดแรง” ซึ่งเป็นทศันะท่ีค่อนไปทางวิทยาศาสตร ์ต่างกับ 2 ทศันะแรก การน าเสนอทศันะ

ดังกล่าวนี ้เป็นการวิวาทะทางความคิดท่ีสะท้อนให้เห็นลักษณะของผู้คนในยุคสมัยท่ี มี  

ความผสมผสานของกลุ่มคนท่ีมีชุดความเช่ือเรื่องเหนือธรรมชาติ กลุ่มคนท่ีมีความคิดอิงกับ

การศึกษาแบบดัง้เดิมท่ีไดร้บัอิทธิพลจากพุทธศาสนา และกลุ่มคนท่ีมีชุดความคิดแบบสมัยใหม่

ตามแบบตะวนัตก ซึ่งมีชดุความคดิท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน 

                                                           
81

 ฝนโบกขรพรรษ เป็นฝนท่ีตกในคราวท่ีมีเหตุการณ์พิเศษเท่านั้น ไม่ตกพร  ่าเพรื่อ ความพิเศษของฝนโบกขรพรรษ คือ 

สามารถท าใหผู้ใ้ดเปียก และสามารถท าใหผู้ใ้ดไมเ่ปียกได ้ในสมยัพทุธกาล ฝนโบกขรพรรษเคยตกเมื่อครัง้พระพทุธเจา้เสด็จ
ไปโปรดพระบิดา และพระประยูรญาติหลงัตรสัรูท่ี้กรุงกบิลพสัดุ ์จึงมีการแสดงปาฏิหาริยฝ์นโบกขรพรรษตกลงมา เพื่อปราบ
ทิฐิมานะของพระประยรูญาติท่ีไมย่อมเคารพกราบไวพ้ระองค ์(มหามงกฏุราชวิทยาลยั , 2530 : 599 - 601) 
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การเล่าเรื่องฝนสีทอง เป็นการสรา้งสรรคเ์รื่องเล่าท่ีมีการเลียนเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้

ในสมัยพุทธกาลแต่ท าให้สมจริง ดว้ยทรงเล่ียงว่าเป็น “ฝนทอง” แต่ทรงใช้ว่า “เหมือนสีทอง”  

“เย่ียงขมิน้” “เล่หส์ุวรรณ” ทัง้ยังมีการกล่าวถึง การใชผ้า้ขาวรองเม็ดฝนท่ีเห็นเป็นสีเหลืองอย่าง

ชดัเจน “จึ่งลองเอาผา้ขาว ขึงกลางหาวเห็นถนัด เมล็ดฝนหยัดเย่ียงขมิน้” การเล่าเรื่องประหนึ่ง

เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จรงิเช่นนี ้ท าใหเ้รื่องเล่าฝนสีทองสอดรบัไปกบัเหตกุารณพ์ิเศษท่ีไม่ใช่เหตกุารณ์

ประจ าวนั ซึ่งมีนยัยะแฝงนยัในการสรรเสรญิพระบารมีพระมหากษัตรยิพ์ระองคใ์หม่อยา่งชดัเจน 

จากการกล่าวถึงเร่ืองเล่าท่ีเกิดจากเอกสิทธ์ิกวีทัง้ 2 เรื่อง แสดงใหเ้ห็นว่า ผูน้ิพนธ ์                      

ทรงสรา้งสรรคเ์รื่องเล่าท่ีผิดแปลกไปจากความเป็นจริง ทั้งสรา้งสรรคเ์รื่องเล่าท่ีแสดงอารมณ์

ความรูส้ึกท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสรา้งสรรคเ์รื่องเล่าท่ีรบัรูจ้าก

เรื่องราวในพระพทุธศาสนาเสรมิแตง่กบัเหตกุารณจ์ริง เพื่อท าใหว้รรณกรรมเรื่องนีมี้การสอดแทรก

การพรรณนาอารมณ์ความรูส้ึกท่ีก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน และมีการสรรเสริญ  

พระเกียรตพิระมหากษัตรยิร์ว่มดว้ยอยา่งกลมกลืนเหมาะสม 

จากการศึกษาศิลปะการใช้ภาษา ทั้ง 4 ลักษณะ ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรม

ราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์จึงเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า ผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคว์รรณกรรม

เรื่องนีอ้อกมาในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับสารคดีท่ีเรียบเรียงดว้ยรอ้ยกรอง ท่ีมุ่งใหค้วามรูเ้ก่ียวกับ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีการใช้ศิลปะ 

การประพันธอ์ย่างหลากหลาย เพ่ือแสดงใหเ้ห็นพระปรีชาสามารถในดา้นการประพันธ์ ทัง้ การ 

เล่นเสียง การใชค้  าเรียกพระมหากษัตริย ์การใช้ความเปรียบ และการเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี  

โดยพบว่า ผูน้ิพนธท์รงนิยมเล่นเสียงวรรณยุกต ์เล่นเสียงสระ เล่นเสียงพยัญชนะ และเล่นเสียง

พยางคห์นกัเบา เพ่ือสรา้งความไพเราะและสรา้งเสียงเสนาะใหแ้ก่วรรณกรรม ทัง้ยงัทรงสรา้งสรรค์

ค  าเรียกพระมหากษัตริย์ สรา้งสรรคค์วามเปรียบ และทรงสอดแทรกเร่ืองเล่าตามเอกสิทธ์ิกวี  

เพ่ือแทรกการสรรเสรญิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ผ่านกลวิธีทางวรรณศิลป์

อยา่งแนบเนียนและลงตวั 
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จากการศึกษากลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเรื่องนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า โคลงลิลิตสุภาพ 

ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์มีการใชฉ้ันทลักษณ์ประเภท “โคลงสุภาพ” 

และ “รา่ยสภุาพ” ผสมผสานกนั ในลกัษณะของ “ลิลิตสภุาพ” รวมถึงมีการใชร้า่ยยาว โคลงกระทู ้

และคาถาบาลีน าโคลงร่วมดว้ย โดยพบว่า ผู้นิพนธ์ทรงใช้ฉันทลักษณ์ประเภท “โคลงสุภาพ” 

ด  าเนินเรื่องเป็นหลัก เพ่ือบันทึกเนือ้หาท่ีเป็นจุดประสงคห์ลักและจุดประสงคเ์สริมของเรื่องเป็น

จ านวนมาก และใชร้า่ยสอดสลบัในการบนัทึกเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือชีช้ดัให้

เห็นว่า ผูน้ิพนธท์รงให้ความส าคญัในการใชฉ้ันทลักษณ์ประเภทโคลงอย่างชัดเจน ทัง้ยังพบว่า

วรรณกรรมเรื่องนีมี้การใช้ศิลปะการใช้ภาษาอย่างน่าสนใจ ทั้งการเล่น เสียง การใช้ค  าเรียก

พระมหากษัตริย ์การใชค้วามเปรียบ และการเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี เพ่ือสรา้งสรรคค์วามงาม

ทางวรรณศลิป์ควบคูไ่ปกบัการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยา่งสมบรูณ  ์



  
 

บทที ่6  
บทสรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ประกอบไปดว้ย

เนือ้หาจ านวน 2 เล่ม คือ เล่มตน้ และเล่มปลาย ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาลักษณะงานเขียน การน าเสนอ

เนือ้หา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์ผลการศกึษาพบวา่ 

 การศึกษาลักษณะงานเขียน ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะ  

ราชมหาจกัรีวงศ ์แสดงใหเ้ห็นวา่ วรรณกรรมเรื่องนีมี้ลกัษณะของการเป็นต ารบัอยา่งชดัเจน เพราะ 

ผูน้ิพนธม์ุ่งใหค้วามรูเ้ฉพาะเรื่องและความรูเ้ฉพาะรายอย่างครบถว้นสมบรูณ ์โดยปรากฏลกัษณะ

ของการเป็นต าราพระราชพิธี ลกัษณะของวรรณกรรมบนัทึกพระราชพิธี และปรากฏลกัษณะของ

วรรณกรรมยอพระเกียรติร่วมด้วย ดังนั้น วรรณกรรมเรื่องนี ้จึงเป็นต ารับท่ีมีลักษณะเฉพาะ  

ดว้ยมีการผสมผสานลกัษณะงานเขียนทัง้ 3 ประเภทอยา่งนา่สนใจ 

 การน าเสนอเนือ้หา ใน โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรี

วงศ ์พบว่า ผูน้ิพนธท์รงน าเสนอเนือ้หาอย่างเป็นระบบ ตามโครงสรา้งของวรรณกรรมท่ีประกอบ  

ไปดว้ยโครงสรา้งเนือ้หาทัง้ 3 สว่น คือ สว่นน าเรื่อง สว่นด าเนินเรื่อง และสว่นปิดเรื่อง 

 ส่วนน าเรื่อง คือ ส่วนแรกเริ่มของหนังสือก่อนท่ีจะเข้าสู่การบรรยายเนื ้อหาเก่ียวกับ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนน าหนังสือ ท่ีแสดงลักษณะของ 

การเป็นต าราใหค้วามรู ้และ ส่วนประณามพจน ์ท่ีว่าดว้ยบทสรรเสรญิพระเกียรติพระมหากษัตริย์

และบทพรรณนาบา้นเมือง 

 ส่วนด าเนิน เรื่อง  คือ ส่วน ท่ีอธิบายแบบแผนขั้นตอนการประกอบพระราชพิ ธี 

บรมราชาภิเษก ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ เนือ้หาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนือ้หา

เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนือ้หาหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ซึ่งพบวา่เนือ้หาทัง้ 3 สว่น มีความสมัพนัธก์บัลกัษณะงานเขียน ทัง้ 3 ประเภท คือ เนือ้หาท่ีสมัพนัธ์

กับลักษณะของต ารา  เนื ้อหาท่ีสัมพันธ์กับการบันทึกพระราชพิธี และเนื ้อหา ท่ีสัมพันธ์กับ 

การยกยอ่งพระมหากษัตรยิ ์ดงันี ้

1. เนื ้อหาท่ีสัมพันธ์กับลักษณะของต ารา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การให้ความรู้

เก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง และ 2) การให้ความรูเ้พิ่มเติมเพ่ืออธิบายตัวบท

วรรณกรรม การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยตรง แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจัดเตรียมสถานท่ี และการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ 

เพ่ือใชใ้นการประกอบพระราชพิธี สว่นการใหค้วามรูเ้พิ่มเตมิเพ่ืออธิบายตวับทวรรณกรรม แบง่เป็น 

2 ลักษณะเช่นกัน คือ การให้ความรูเ้พิ่มเติมในรูปแบบเชิงอรรถ และการให้ความรูเ้พิ่มเติมใน

รูปแบบภาคผนวก 

2. เนือ้หาท่ีสมัพันธก์ับการบนัทึกพระราชพิธี แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การบนัทึก

อารมณ์ความรูส้ึก 2) การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ และ 3) การบนัทึกประสบการณ์ตรง

ของผูน้ิพนธ ์การบนัทึกเหตกุารณผ์สมจินตนาการ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การบนัทึกเหตกุารณ์

สมจริง และการบันทึกเหตุการณ์เหนือจริง ส่วนการบันทึกประสบการณ์ตรงของผู้นิพนธ ์ 

แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานท่ี การบรรยายการแต่งกาย 

และการบรรยายเหตกุารณ ์

3. เนื ้อหาท่ีสัมพันธ์กับการยกย่องพระมหากษัตริย์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะสมมติเทพ การยกย่องพระมหากษัตริยใ์นฐานะธรรมราชา 

และการยกยอ่งพระมหากษัตรยิใ์นฐานะจกัรพรรดริาช  

ส่วน ปิด เรื่ อง  คื อ  ส่ วนท้าย เรื่ อ งของเนื ้อหาในหนัง สือ โคลงลิ ลิ ตสุภ าพ  ต ารับ  

พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนลงทา้ย ท่ีว่าดว้ย

จารีตนิยมทางวรรณกรรมร้อยกรอง และส่วนท้ายหนังสือ ท่ีว่าด้วยการแสดงลักษณะของ 

การเป็นต าราใหค้วามรู ้ 
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สว่นกลวิธีทางวรรณศิลป์ ท่ีปรากฏในโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ

ราชมหาจกัรีวงศ ์พบว่า วรรณกรรมเรื่องนี ้มีการใชฉ้ันทลกัษณป์ระเภท “ลิลิตสุภาพ” โดยผูน้ิพนธ์

ทรงใช้ “โคลงสุภาพ” และ “ร่ายสุภาพ” ผสมผสานกัน กล่าวคือ ผู้นิพนธ์ทรงใช้ “โคลงสุภาพ” 

ด  าเนินเนือ้หาในเรื่องเป็นหลัก และใชร้่ายสุภาพบนัทึกเนือ้หาท่ีสัมพันธก์ับพิธีกรรมทางศาสนา

เพียงเท่านั้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการใช้โคลงในวรรณกรรมเรื่องนี ้ทัง้ยังพบว่า 

ผู้นิพนธ์ทรงใช้ศิลปะการใช้ภาษาในการสรา้งความงามทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเรื่องนี ้             

4 ลักษณะ คือ การเล่นเสียง การใช้ค  าเรียกพระมหากษัตริย์ การใช้ความเปรียบ และ 

การเลา่เร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี ดงันี ้

การเล่นเสียง มีการเล่นเสียงวรรณยุกต ์เล่นเสียงสระ เล่นเสียงพยญัชนะ และเล่นเสียง

พยางคห์นักเบา เพ่ือสรา้งความไพเราะและสรา้งเสียงเสนาะใหแ้ก่วรรณกรรม ซึ่งพบว่า ผูน้ิพนธ์

ทรงนิยมเลน่เสียงสมัผสัคูเ่พ่ือสรา้งความไพเราะ และนิยมใส่ปะวิสรรชนียเ์พ่ือเลน่เสียงหนกัเบา 

การใช้ค  าเรียกพระมหากษัตริย์ ปรากฏจ านวน 2 กลุ่ม คือ ค าเรียกพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว และค าเรียกพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ซึ่งพบว่า ค าเรียก  

ทัง้ 2 กลุม่ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรรเสรญิพระเกียรตพิระมหากษัตรยิ ์

การใช้ความเปรียบ มีการใช้การเปรียบโดยตรง พบจ านวน 5 กลุ่ม คือ การเปรียบกับ 

ความเป็นเทพเจา้หรือเทวดา การเปรียบกบัของมีคา่หรือบคุคลทรงคณุคา่ การเปรียบกบัความงาม

ของสถานท่ี การเปรียบกับสัตว์ และการเปรียบกับเหตุการณ์พิ เศษ การเปรียบส่วนใหญ่ 

มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนในการสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เพ่ือสง่เสรมิพระราชสถานะท่ีสงูสง่ในการเป็นพระเจา้แผน่ดนิพระองคใ์หม่ 

การเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี เป็นการเล่าเรื่องท่ีผิดแปลกไปจากความเป็นจริง ปรากฏ

จ านวน 2 ตอน คือ การเล่าเรื่องการเสด็จพระราชด าเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า  

เพ่ือแสดงอารมณค์วามรูส้ึก และการเล่าเรื่องฝนสีทอง เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
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โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์ เป็นวรรณกรรม

บนัทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ีมีการตัง้ช่ือเรื่องว่าเป็นต ารบัอย่างชดัเจน แตเ่ม่ือศึกษาอย่าง

ละเอียดแล้วพบว่า วรรณกรรมเรื่องนี ้มิ ได้เป็นต ารับตามช่ือเรื่องแต่เพียงอย่างเดียว แต่มี  

การผสมผสานลักษณะของต าราพระราชพิ ธี ลักษณะของวรรณกรรมบันทึกพระราชพิ ธี  

และปรากฏลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติร่วมกัน โดยพบว่าลักษณะของวรรณกรรม  

ยอพระเกียรติท่ีปรากฏในต ารับท าให้วรรณกรรมเรื่องมีลักษณะท่ีโดดเด่นเฉพาะตัว มีนัยยะ 

ท่ีสมัพนัธก์ับบริบททางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ ทัง้การสรา้งสรรคต์  ารบัยงัมี

การเรียงรอ้ยในรูปแบบของวรรณกรรมรอ้ยกรอง ท่ีมีการใชศ้ิลปะการประพนัธใ์นการสรา้งสรรค์

ความงามทางวรรณศิลป์ โดยใชก้ลวิธีทางภาษาในการสรรเสรญิพระเกียรติพระมหากษัตริยอ์ย่าง

กลมกลืน การสร้างสรรค์ต  ารับในลักษณะท่ีแปลกและแตกต่างเช่นนี ้  ท าให้ต  ารับเรื่องนี ้

มีลักษณะเฉพาะ ทั้งเป็นต ารับท่ีให้ความรูค้วบคู่ไปกับความบันเทิง และเป็นต ารับท่ีมีความ 

มุง่หมายส าคญัเพื่อสรรเสรญิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัอยา่งชดัเจน 
 

2. อภปิรายผลการศึกษา  

 จากการศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก สัปดมะราชมหาจักรีวงศ ์  

ในส่วนของลกัษณะงานเขียน การน าเสนอเนือ้หา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า 

วรรณกรรมต ารบัเรื่องนีมี้ลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการสรา้งสรรค์

ต  ารับขึน้ใหม่ 2 ประการ คือ การสร้างสรรค์ต  ารับด้วยฉันทลักษณ์ประเภทร้อยกรอง และ  

การยอพระเกียรตพิระมหากษัตรยิผ์า่นงานเขียนประเภทต ารบั  

 การสร้างสรรค์ต ารับด้วยฉันทลักษณ์ประเภทร้อยกรอง เม่ือพิจารณางานเขียนท่ี

นิยามตนเองว่าเป็นต ารบั ไม่ว่าจะเป็นต ารบัทา้วศรีจฬุาลกัษณท่ี์เกิดขึน้ก่อนพระนิพนธ ์หรือต ารบั

วรรณคดี ต ารับรอ้ยแก้ว ต ารบัรอ้ยกรอง ต ารับแต่งกลอน และต ารับเรียงความ ท่ีเกิดขึน้หลัง 

พระนิพนธ ์ลว้นสรา้งสรรคข์ึน้ในลักษณะของต ารบัรอ้ยแก้วทัง้สิน้  การท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรค์

โคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ออกมาในลกัษณะของต ารบั

รอ้ยกรอง ไม่เพียงท าใหพ้ระนิพนธต์  ารบัของพระองคเ์กิดความแปลกและแตกต่างกับต ารบัเรื่อง 
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อ่ืน ๆ เท่านัน้ แต่การสรา้งสรรคต์  ารบัในรูปแบบวรรณกรรมรอ้ยกรองเช่นนี ้ท าใหพ้ระองคไ์ดท้รง

แสดงพระปรีชาสามารถในด้านการประพันธ์ผ่านกลวิธีทางภาษา ทั้งทรงแสดงความรอบรู้ 

ในการเลือกสรรค าประพันธ์ท่ีเหมาะแก่ความ และทรงใช้ศิลปะการใช้ภาษาในการสรา้งสรรค ์

ความงามทางวรรณศิลป์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่น เสียง การใช้ค  า เรียก

พระมหากษัตริย์ การใช้ความเปรียบ และการเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี ล้วนแสดงให้เห็นถึง 

ความงามพรอ้มในดา้นเสียง ค า และความหมายอย่างครบถว้น การท่ีผูน้ิพนธท์รงสรา้งสรรคต์  ารบั

ในรูปแบบของวรรณกรรมร้อยกรองจึงเป็นเครื่องยืนยันในความเป็น “มหากวีนิพนธวิจิตร”  

ตามพระนามท่ีจารึกในพระสุพรรณบัฏด้วย เพราะพระองค์ทรงสร้างสรรค์พระนิพนธ์ให้มี  

ความงดงามประณีต และสรา้งสรรคพ์ระนิพนธ์ใหต้่างกับต ารบัเรื่องอ่ืน ๆ ดงันัน้ การเรียบเรียง

ต ารบัในรูปแบบรอ้ยกรองจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสรา้งสรรคท่ี์แตกต่างกับกรอบความคิดหรือ  

สญันิยมของวรรณกรรมท่ีสืบทอดกนัมา 

 การยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผ่านงานเขียนประเภทต ารับ วรรณกรรม 

ท่ี เรียกช่ือว่าต ารับปรากฏจ านวนไม่มากนัก โดยพบว่าไม่ มีต  ารับเรื่องใดปรากฏลักษณะ 

การยอพระเกียรติในรูปแบบของต ารบั มีเพียงโคลงลิลิตสภุาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ  

ราชมหาจักรีวงศ์ ท่ีผสมผสานลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติ ร่วมลงในต ารับ  

การยอพระเกียรติพระมหากษัตริยผ์่านงานเขียนประเภทต ารบั ปรากฏทัง้ในส่วนของเนือ้หาและ

วรรณศิลป์ ในส่วนของเนื ้อหา ผู้นิพนธ์ทรงใช้เนื ้อหาเก่ียวกับพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก  

เพ่ือส่งเสรมิพระราชสถานะ สง่เสรมิพระราชอ านาจ และส่งเสรมิสิทธิธรรมส าหรบัพระมหากษัตริย์

พระองคใ์หม่ ส่วนวรรณศิลป์ ผูน้ิพนธท์รงใชศ้ิลปะการใชภ้าษาทัง้การใชค้  าเรียกพระมหากษัตริย ์

การใช้ความเปรียบ และการเล่าเร่ืองตามเอกสิทธ์ิกวี สอดแทรกการสรรเสริญพระเกียรติ

พระมหากษัตริยล์งในต ารบั ทัง้ยังพบว่าผูน้ิพนธ์ทรงสรา้งสรรคว์รรณกรรมต ารบัให้เป็นไปตาม

โครงสรา้งของวรรณกรรมยอพระเกียรติ โดยมีการขึน้ตน้ดว้ยบทประณามพจนท่ี์มีการสรรเสริญ

พระเกียรตพิระมหากษัตรยิแ์ละแสดงบทพรรณนาความงามของบา้นเมืองทา่มกลางพระบารมีของ

พระมหากษัตรยิอ์ยา่งชดัเจน และลงทา้ยวรรณกรรมดว้ยการสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์

ผู้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติ การสรา้งสรรค์ 
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โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์ทีมีการผสมผสานลกัษณะ

ของวรรณกรรมยอพระเกียรติผ่านงานเขียนประเภทต ารบัเช่นนี ้ท าใหต้  ารบัเรื่องนีเ้ป็นต ารบัท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะและมีหมดุหมายในการสรรเสรญิพระเกียรตพิระมหากษัตริยอ์ยา่งชดัเจน 

 ในขณะเดียวกันการสรา้งสรรคต์  ารบัเกิดขึน้หลงัการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่นานนัก ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีความผันผวนทาง

การเมืองในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น  

การปกครองแบบประชาธิปไตย ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองท าใหพ้ระมหากษัตริยถ์กูลดทอน

บทบาทและพระราชอ านาจลงอย่างชัดเจน การยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผ่านต ารับ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเวลาเชน่นี ้จึงมีจดุมุง่หมายท่ีชดัเจนในการบรรยายความยิ่งใหญ่

ของพระราชพิธีผ่านแบบแผนขัน้ตอนการประกอบพระราชพิ ธี เพ่ือใชพ้ระราชพิธีในการส่งเสริม 

พระราชอ านาจ ส่งเสริมพระคณุสมบตัิ และส่งเสริมสิทธิธรรมความสูงส่งใหแ้ก่พระมหากษัตริย์

พระองคใ์หม่ ดว้ยการสอดแทรกการยอพระเกียรติพระมหากษัตริยผ์่านงานประเภทต ารบัอย่าง

กลมกลืน เพ่ือให้ผู้อ่านรับรู ้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชพิ ธี  และรับรู ้ถึงบุญบารมีของ

พระมหากษัตริย์ผู้ผ่านพระราชพิธี ท่ีมีการยอพระเกียรติผ่านเนื ้อหาและวรรณศิลป์ไว้อย่าง

หลากหลาย ทั้งนีเ้พ่ือผดุงรกัษาสถาบันพระมหากษัตริย ์และส่งเสริมราชบัลลังก์ท่ีมั่ งคงให้แก่

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

 จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสรา้งสรรคโ์คลงลิลิตสุภาพ ต ารับ พระบรมราชาภิเษก  

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์ พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ ์  

เป็นพระนิพนธท่ี์มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เพราะผูน้ิพนธ์ทรงสรา้งสรรคต์  ารบัดว้ยฉันทลักษณ์

ประเภทรอ้ยกรอง รวมถึงมีการผสมผสานการยอพระเกียรติพระมหากษัตริยผ์่านต ารบัร่วมดว้ย  

ความโดดเดน่เฉพาะตวัของต ารบัเรื่องนีท้  าใหพ้ระนิพนธมี์ความแปลกและต่างไปจากต ารบัทั่วไป 

ทัง้ยงัสะทอ้นความเป็น “มหากวี” ของผูน้ิพนธ ์ท่ีสรา้งสรรคต์  ารบัรอ้ยกรองไดอ้ย่างประณีตงดงาม 

รวมถึงผสมผสานการยอพระเกียรติ เพ่ือท าให้ต  ารบัเรื่ องนีมี้ลักษณะของต ารับลักษณะใหม ่ 

ท่ีไม่เพียงให้ความรูเ้ฉพาะเรื่องเก่ียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น แต่ยังท าหน้าท่ีของ

วรรณกรรมยอพระเกียรติท่ีมีแนวคิดและเนือ้หาส าคญัเพ่ือมุ่งสรรเสริญพระเกียรติคณุดา้นต่าง ๆ 
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ของพระมหากษัตรยิ ์วรรณกรรมเรื่องนีจ้ึงเป็นวรรณกรรมแห่งยคุสมยั เพราะมีความสอดคลอ้งกบั

บริบทของเหตกุารณส์ าคญัของประเทศ คือการเสด็จขึน้ครองราชยข์องพระมหากษัตริยร์ชักาลท่ี 7 

แห่งราชวงศจ์ักรี และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยท่ี์สืบทอดในราชวงศจ์ักรีต่อเน่ืองกันมา  

เป็นเวลากว่า 100 ปี อย่างสง่างาม ถึงแมจ้ะอยู่ในบริบทของความเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม  

และการเมืองก็ตาม 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

ผูศ้ึกษามีขอ้เสนอแนะในการศึกษาโคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะ  

ราชมหาจกัรีวงศ ์ดงันี ้

1. การศกึษาลกัษณะงานเขียนช่วยท าใหเ้ห็นวา่วรรณกรรมท่ีตัง้ช่ือเรื่องวา่เป็นต ารบั ไม่ได้

ปรากฏลักษณะของการเป็นต ารบัแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจมีลักษณะงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ

ผสมผสานดว้ย อาจน าขอ้สงัเกตดงักล่าวไปประยุกตใ์ชก้ับการศึกษาต ารบัเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา

ลกัษณะเฉพาะของต ารบัเลม่นัน้ ๆ 

2. โคลงลิลิตสุภาพ ต ารบั พระบรมราชาภิเษก สปัดมะราชมหาจกัรีวงศ ์เป็นวรรณกรรม 

ท่ีมีลักษณะของวรรณกรรมยอพระเกียรติร่วมดว้ย อาจศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของภาพลักษณ์

พระมหากษัตรยิร์ว่มกบัวรรณกรรมยอพระเกียรตเิรื่องอ่ืน ๆ 
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