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ตอน มนุสสภูม ิ ๑๕๔ - ๑๖๗

 

บทอาขยาน ๑๖๘ - ๑๗๑

 ๑๗๒



วล
ะค
ร

ร

ร
ระ
รี

ล
ว

รีม
ล

ร

ล
ม

ม
ว

กร วค
ลี

ล
ม
ล

กว
กร

รี
ระ

รีว

ล
แก
ว

แ
ม
ล
ล

ว ล

ล
ร



	 คำา ัพท์

ช ก วน อ

ค�าศพัท์ ความหมาย

น  แตรงอน ว  เอะอะอืออง เชน แตกตื่นกันกาห อ หมาน

ชื่อเรือพระที่นั่งสมัยอยุ ยา สันนิ านวาเรือไกรแกวจักรรัตน 

เรือพระที่นั่ง นรัชกา ที่ ๑ จะเ ียนแบบชื่อเรือไกรกาบแกว

กี าประเภทหน่ง มีประเภท ูแ ะ าน การเ นสนุก การเ นสมพาส 

การประ องยุท 

เค ื่อน ยก เดินทางเปนหมู เปนกระบวน

ชื่อเรือพระที่นั่ง

เรือที่มีโขนเรือเปนรูปคชสีห ่งเปนสัตว นนิยายมีรูปเหมือนราชสีห 

แตมีงวงเหมือนชาง

นํา หวงนํา

แดน ประเท

งู นที่นีหมายถง เรือที่มีโขนเรือเปนรูปนาคเกี่ยวพันกันมากมาย

เรือ

การเขามา การเขาถง การเขาสู

วิมาน ที่อยูที่ประทับของเทวดา

ทอง า อากา

สัตว นนิยายจีน ค ายงู มีขา มีปก บินได นที่นีหมายถง เรือที่มี

โขนเรือเปนรูปมังกร

พ าสิงโต นที่นีหมายถง เรือที่มีโขนเรือเปนรูปราชสีห

เรือที่มีโขนเรือเปนรูปครุ

เปนเรอืสาํหรบัขาราชการรกั าพระองค กั ณะเรือไม ห มาก เบา เรว

เรือห วง

เรือที่มีโขนเรือเปนรูปมา มาเปนพาหนะของพระพาย



ค�าศพัท์ ความหมาย

เรือที่มีโขนเรือเปนรูปสิงห ราชสีห

เรือที่มีโขนเรือเปนรูปนกอินทรี

สัตวจําพวกเนือชนิดหน่ง นที่นีหมายถง เรือที่มีโขนเรือเปนรูปเ ียงผา

พ านาค นที่นีหมายถง เรือที่มีโขนเรือเปนรูปพ านาค

เรือ รีสมรรถชัย เปนเรือพระที่นั่ง

เรือตนหรือเรือกิ่งที่มีการประดับประดาอยางสวยงาม

ทองนํา แมนํา ทะเ

ชือ่เรอืพระทีน่ัง่ มโีขนเรอืเปนรปูหงส หงสเปนพาหนะทรงของพระพรหม

ความสุข จ ความป าบป ืม ความเบิกบาน

ช า

ค�าศพัท์ ความหมาย

ป าตะเพียนจําพวกหน่ง

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง ัก ณะคอนขางแบนมาก ครีบหางติดกับ

ครีบทองค ายกับป าส าด มีเก ดเ ก  ปากบนยาวเกินนัยนตา มีจุด

ดํา  เรียงแถวไปตามครีบทังสองดาน บางทีเรียกวา ตองกราย หรือ

หางแพน

ชือ่ป านาํจดืชนดิหนง่ รูปรางค ายป าตะเพยีน แต าํตวัเรียวกวา หัวสนั 

แกมทังสองขางเปนสีแดงชํา พืนครีบหางสีแดง ริมดํา

ชื่อป านําจืดไมมีเก ดชนิดหน่ง ค ายป าคาวแตเ กกวา ปากเชิดขน 

จะงอยปากสัน ครีบห ังเ ก ครีบอก ห  บางทีเรียกวา ป าเบียว หรือ

ขบ หรืออายเบียว

ชื่อป านําจืด

ชื่อป านําจืด



ค�าศพัท์ ความหมาย

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง หนวดสัน เก ดสีขาวเงิน ขอบเรียบ ําตัว

สันปอม แบนขาง เชน ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ตะเพียนหางแดง 

หรือกระแห บางชนิด ําตัวเรียว เชน ตะเพียนทราย แตชื่อตะเพียนทอง 

มีความหมายอีกอยางหน่ง คือหมายถงป าฉ ามขนาด ห  บางทีเรียก

ฉ ามเสือ หรือพิมพา เปนป าที่ดุรายมาก

ผาทอดวยไหมควบเงินแ งหรือทองแ งจํานวนเทากัน

คิด คิดถง

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง ไมมีเก ด หัวแห ม หนวดยาว ปากกวาง 

นแห มคม แบนขาง ตัวเรียวยาวไปทางหาง ตัวแ ะครีบสีดําค ํา 

บางทีเรียกวา ป าคาวดํา คูน อี ุก อีทุก หรืออีทุบ

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง ําตัวเรียวยาว แบนขาง ตาเ ก ปากอยูตํ่า

ที่ป ายหัว ไมมีหนวด เก ดเ ก ตัวดานห ังสีนําตา เทา ทองสีขาว 

ป ายครีบห ังแ ะครีบทองสีชมพู อา ัยตาม ํานําทั่วไป

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง บางทีเรียก ป าแดง หรือป าเนือออน

ป านําจืด ไมมีเก ด มี นเ กแห มคม ําตัวแบนขาง ทองเปนสีเงิน 

อาจมีหรือไมมีครีบห ังกได เรียกชื่อตาง  กันห ายชื่อ เชน ป าแดง 

ป าเกด ปกไก นาง ชะโอน โอน นําเงิน หนาสัน สยุมพร หรือเ ือม

ป านําจืด ําตัวแบนขาง สันทองคม ไมมีหนวด มีห ายชนิด เชน 

ป าแปบขาว ป าแปบทองพ ุ

ก  เพงดู ดูโดยเจาะจง ว  ยี่สิบ

รัก คร เสนหา

หรือมัจฉา หมายถง ป า

ชื่อป านําจืดชนิดหน่ง ําตัวสีขาวเงิน มีจุดค ําหรือจุดดําบนเก ด

จนเหนเปนเสนสายห ายแถบพาดตามยาวอยูขางตัว

ชื่อป าทะเ หรือป านํากรอย รูปรางสัน แบนขางแ ะกวาง หัวทู 

ปากเ ก เก ดเ ก พืน ําตัวมีสีตาง  กัน เชน เขียว เทา  นําตา  ําตัว

ครง่บนสเีขม มแีถบดาํพาดขวาง ดาน างมจีดุทัว่ตวั ครบีสีเห อืงออนปน

เทา อา ัยทัง นนําจืดแ ะ นทะเ  บางทีเรียกวา ป าตะกรับ หรือกระทะ



 * เรอืพระทีน่ัง่นารายณทรงสบุรรณ รชักา ที ่๙ จดัสรางขนเพือ่เฉ มิฉ อง นวโรกาสพระราชพิ กีา จนาภเิ ก แหงพระบาท
สมเดจพระมหาภูมิพ อดุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นวันที่ ๙ มิถุนายน พ  ๒๕๓๙

ะ
àÃ×Í¾ÃÐ·Õè¹Ñè§ã¹¡ÃÐºÇ¹àÊ´ç¨¾ÂØËÂÒµÃÒ·Ò§ªÅÁÒÃ¤

 “สุวรรณหงสทรงพูหอย งามชดชอยลอยหลังสินธุ 

เพียงหงสทรงพรหมินทร ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม” 

 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงสลําปจจุบัน เปนเรือพระที่นั่ง

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัโปรดเกลาฯ ให

ตอขึน้ใหม สรางเสรจ็ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา-

เจาอยูหัว และเปลี่ยนชื่อเปนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส 

 เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙* เปน

เรือพระที่นั่งกิ่งประเภทเรือรูปสัตว หนึ่งในเรือพระราชพิธี

ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค นําตนแบบมาจากโขน

เรือพระที่นั่ง “มงคลสุบรรณ” หัวเรือเปนรูปพระครุฑพาห

ทีส่รางขึน้ในสมยัรชักาลที ่๓ และ รชักาลที ่๔ มพีระราชดําริ

ใหเสริมรูปพระนารายณยืน ประทับบนหลังพญาสุบรรณ

เพื่อความเปนสงางามของลําเรือ

 เรอืพระทีน่ัง่อนนัตนาคราช เปนเรอืพระทีน่ัง่บลัลงัก

ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สรางขึ้นตั้งแตสมัย

รัชกาลที่ ๕ ลําปจจุบันมีการสรางใหม ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

โขนเรอืเปน “พญาอนนัตนาคราช” หรอืนาค ๗ เศยีร ใชเปน

เรือพระที่นั่งรอง หรือเรือเชิญผาพระกฐิน หรือประดิษฐาน

บุษบกสําหรับพระพุทธรูปสําคัญ

เรอ ระที่นั่งส รรณหงส

เรอ ระที่นั่งอนันตนาคราช

 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค สรางขึ้นใหมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว จัดเปนเรือ

พระที่นั่งศรี ในลําดับชั้นรอง ใช ในการเสด็จพระราชดําเนิน

ลําลอง เรียกวา เรือพระที่นั่งรอง นับเปนเรือพระที่นั่ง

ลาํเดยีวทีส่รางขึน้ในสมยัรชักาลที ่๕ โขนเรอืจาํหลกัปดทอง

เปนรูปพญานาคเล็กๆ จํานวนมาก 

เรอ ระที่นั่งนารายณทรงส รรณ

เรอ ระที่นั่งอเนกชาติ ชงค
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ภูมิทัง ๓ มีดังนี

 ๑  กามภูมิ หมายถง ภูมิแหงผูที่เกี่ยวของดวยกาม แบงยอยเปน ๑๑ ภูมิ

 ๒  รูปภูมิ หมายถง ที่อยูของพรหม บางทีเรียกวาพรหมโ ก ๑๖ ชัน  ผูที่เกิด นภูมินีเปน

พรหมมีรูป แตไมมีเรื่องกามารมณเขาไปปน เรียกวา รูปพรหม หรือรูปภพ

 ๓  อรูปภูมิ หมายถงพรหมชันสูงสุด  ผูที่เกิด นอรูปภูมินี เรียกวา อรูปพรหม คือ พรหม

ไมมีรูปมีแตจิต

นรกภูมิ พรหมปาริสัชชาภูมิ อากาสานั จายตนภูมิ

ติรัจฉานภูมิ พรหมปุโรหิตาภูมิ วิ าณั จายตนภูมิ

เปรตวิสัยภูมิ มหาพรหมาภูมิ อากิ จั ายตนภูมิ

อสุรกายภูมิ ปริตตาภาภูมิ เนวสั านาสั ายตนภูมิ

มนุสสภูมิ อัปปมาณาภาภูมิ

จาตุมหาราชิกาภูมิ อาภัสสราภูมิ

ตาวติง าภูมิ ปริตตสุภาภูมิ

ยามาภูมิ อัปปมาณสุภาภูมิ

ตุสิตาภูมิ สุภกิณหาภูมิ

นิมมานรตีภูมิ เวหัปผ าภูมิ

ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ อสั ีสัตตาภูมิ

อวิหาภูมิ

อตตัปปาภูมิ

สุทัสสาภูมิ

สุทัสสีภูมิ

อกนิ าภูมิ
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	 ทวิ ครา ห์

คณค ด
	 ๑)	รปูแบบ รูปแบบการแตงเปนรอยแกวที่มีสัมผัสค องจอง กวีแตงประโยคเขา จงาย

ผูกความไม ับ อน

	 ๒)	องค์ประกอบของเร่ือง	มีดังนี

เรื่องไตรภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมิ คือ แสดงการเกิดของมนุ ยทังชาย

ห ิง ตังแตแรกเกิดจนถงค อดนันเปนไปดวยความเจบปวดทรมาน

มกีาร าํดบัความเปนไปตามขนัตอน โดยเนอืความตอนกําเนดิมนุ ยนี 

เริ่มตังแตเมื่อแรกเกิดเปน กลละ หรือเ ที่มีขนาดเ กมาก คอยเติบโตขนเปน เบ จสาขาหูด 

หรอืหดูหากิง่แ ะเจริ ขนจนเปนตวัคนนัง่คดุคูจบัเจาอยู นทองแมจนกระทัง่ถงเว าค อดกถกู ม

ดัน หออกมา

เปนการเ าเรื่องตาม ําดับโดย ชบรรยายโวหารเปนห ัก แ ะ ช

พรรณนาโวหาร นตอนที่ตองการ หราย ะเอียด

คณค ด วรรณ ล
ไตรภูมิพระรวงไดรับยกยองเปนวรรณคดีพระพุท าสนาเ มแรกของไทย มีสํานวนโวหาร

ไพเราะงดงาม พระราชนิพน  นพระมหา รรมราชา ิไทย พระองคทรงพระปรีชาสามารถรอบรู

เกี่ยวกับการ ชภา าไทยเปนอยางดี ทรงสันทัด นภา าบา ี สันสก ต แ ะภา าไทย ทรงมี

ความสามารถ นการเ ือก ชถอยคําเหมาะสม ทังการออกเสียง จังหวะ พยางค การสงแ ะรับ

สัมผัสอยางค องจอง สําเนียงคําไพเราะ หความหมายชัดเจน ไตรภูมิพระรวงจงนับเปนตําราการ

ชภา าไทยโบราณที่นักภา า าสตร นปจจุบันนาจะได ก าคนควาเพื่อจะไดทราบวิวั นาการ

ของภา าไทยไดเปนอยางดียิ่ง

ไตรภมูพิระรวง ตอน มนสุสภมิู ชภา าไดไพเราะดวยการเ นสัมผสัคาํค องจอง การ าํคาํ

เพือ่เนนความหมาย การยําคําเพื่อความเขา จชัดเจน การเ นอัก รแ ะเ นสัมผัสสระ หมีจังหวะ

กระทบไพเราะ ดังตัวอยางที่ยกมา ดังนี

	 ๑)	การสรรค�า	เปนการเ ือก ชคํา ัก ณะตาง  เพื่อความคิดแ ะความรูสก ไดแก

โดยเ ือก ชคําเพื่อยํา

ความ หหนักขนเปนจังหวะทํา หไพเราะนา ง เชน



อาหารอันแม่กินเข้าไปใหม่นั้นอยู่เหนือกุมารนั้น	 เมื่อกุมารอยู่ในท้องแม่นั้นล�าบากนักหนา	

พึงเกลียดพึงหน่ายพ้นประมาณนัก	 ก็ชื้นแลเหม็นกลิ่นตืดและเอือนอันได้	 	 ครอก	 ซึ่งอยู่ในท้องแม่

อันเป็นที่เหม็นแลที่ออกลูกออกเต้า	ที่เถ้า	ที่ตายที่เร่ว	ฝูงตืดแลเอือนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่	ตืด

แลเอือนฝูงนั้นเริมตัวกุมารนั้นไสร้	ดุจดั่งหนอนอันอยู่ในปลาเน่า	แลหนอนอันอยู่ในลามกอาจมนั้นแล

เชน

คนผู้ใดอยู่ในท้องแม่	 	 เดือนแลคลอดนั้น	 บ่ห่อนจะได้สักคาบ	 คนผู้ใดอยู่ในท้องแม ่

	เดือนแลคลอดนั้น	แม้เลี้ยงเป็นคนก็ดี	บ่มิได้กล้าแข็ง บ่มิทนแดดทน นได้แล

คําวา ท้องแม่ แ ะ คลอด เปนคําที่เหมาะแกเนือเรื่อง เพราะก าวถงการตังทอง

ของแม สวน บ่มิได้กล้าแข็ง บ่มิทนแดดทนฝน เปนคําที่เหมาะแก านะของบุคค  เพราะ นเรื่อง

ก าวถง ูกที่ค อด นเว า ๗ เดือนหรือค อดกอนกําหนดจะไมคอยแขงแรง

เชน

ผิรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดี	 เกิดมีอาทิแต่เกิดเปนกลละนั้นโดยใหญ่แต่ละวัน

แลน้อย	ครั้งถึง	 	วัน	เปนดั่งน�้าล้างเนื้อนั้นเรียกว่าอัมพุทะ	อัมพุทะนั้นโดยใหญ่ไปทุกวารไสร้ ”

กวีเ อืกสรรคําทีเ่หมาะแก กั ณะคําประพนั ไตรภมูพิระรวง ง่การ ชภา าจะแตกตาง

จากคําประพัน ทั่วไป เนื่องจากเปน ัก ณะของรอยแกวที่มีการเท นาโวหาร จง ช ก็ดี เปน 

การเชื่อมประโยค

ดังนี

 (๑) การเล่นสัมผัสคล้องจอง เชน

แลนั่งยองอยู่ในท้องแม่	 แลก�ามือทั้งสองคู ้คอต่อหัวเข่าทั้งสอง	 เอาหัวไว้เหนือหัวเข่า	

เมื่อนั่งอยู่นั้น

(๒) การใช้ค�าซ้อนเพือ่เน้นความ เชน เจบเนอืเจบตน แคนเนอืแคน จ เดอืดเนอื 

เดือด จ ทนแดดทน น ออก ูกออกเตา พงเก ียดพงหนาย กระหนกระหาย เชน



	 แลกุมารนั้นเจ็บเนื้อเจ็บตนด่ังคนอันท่านขังไว้ในไหอันคับแคบนักหนา	 แค้นเนื้อแค้นใจ 

แลเดือดเนื้อเดือดใจนักหนา

 (๓) การย�า้ค�าทีมี่ความหมายเหมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกนั เพือ่ความเขา จชดัเจน 

เชน

	 แลภูเขาอันชื่อคังไคยบรรพตหีบแลเหงแลบดบี้นั้นแล

	 แลผู้น้อยนั้นก็ได้กินทุกค�่าเช้าทุกวัน

 (๔) การเล่นอักษร เสียงสัมผัสสระ และสัมผัสพยั ชนะ หมีจังหวะไพเราะ เชน

	 ผิรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดี

	 ออกลูกออกเต้า	ที่เถ้า	ที่ตายที่เร่ว

	 ด้วยบุญกุมารนั้นจะเป็นคนแลจึงให้บมิไหม้บมิตาย 	

 

	 ๒)	การใช้โวหาร	ดังนี

เปนการ ชถอยคําเ าเรื่องราวตาง  ตาม ําดับเหตุการณจนเหน

ภาพชัดเจน ดังตัวอยาง

 สิ่งอาหารอันแม่กินเข้าไปในท้องนั้นไหม้และย่อยลง	 ด้วยอ�านาจแห่งไฟธาตุอันร้อนนั้น	 

ส่วนตัวกุมารน้ันบ่มิไหม้	 เพราะว่าเป็นธรรมดาด้วยบุญกุมารนั้นจะเป็นคนแลจึงให้บมิไหม้บมิตายเพื่อ 

ดั่งนั้นแลแต่กุมารนั้นอยู่ในท้องแม่	บ่ห่อนได้หายใจเข้าออกเสียเลย	บ่ห่อนได้เหยียดตีนมือออกดั่งเราท่าน

ทั้งหลายนี้สักคาบหนึ่งเลย

เปนการ หราย ะเอียด นเรื่องโดยแทรกอารมณความรูสก 

งไป เพื่อสรางมโนภาพ หผูอานเกิดภาพขน น จ มองเหนภาพบรรยากา ตามที่กวีตองการ เชน 

การพรรณนา ัก ณะของทารกที่อยู นทองแม ทํา หผูอานเขา จอยาง ก ง สามารถมองภาพ 

ทานั่งของทารก นทองแมไดอยางชัดเจน ดังตัวอยาง




