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บทคดัย่อ 
สภุาษติพระรว่ง เป็นวรรณคดเีรื�องสําคญัเรื�องหนึ�งซึ�งเป็นที�รูจ้กัและสนใจศกึษากนั

มานานในฐานะวรรณคดีสุโขทัย  แต่ปจัจุบนันักวิชาการบางคนมีความเห็นว่าควรจัด
วรรณคดเีรื�องนี.เป็นวรรณคดสีมยัรตันโกสนิทร์ เพราะตวับทที�รูจ้กักนัอย่างแพร่หลายเป็น
ผลงานในสมยัรตันโกสนิทร ์ บทความนี.ประสงคจ์ะชี.ใหเ้ห็นว่า ในการศกึษาวรรณคดเีรื�องนี.
เชงิประวตัิ ควรพิจารณาประเดน็ที�มาและยุคสมยัที�แต่งโดยแยกจากตัวบทเพื�อมิให้เกิด
ความสับสน   เพราะจากการศึกษาทรรศนะของนักวรรณคดีสําคัญต่างๆ ของไทย  
ตลอดจนหลกัฐานดา้นเนื.อหา ทําใหไ้ดข้อ้สรปุวา่วรรณคดเีรื�องนี.น่าจะมปีระวตัิความเป็นมา
ตั .งแต่สมยัสโุขทยั แต่ตวับทไดร้บัการพฒันาเรื�อยมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์เมื�อมกีารนําไป
จารึก หากพิจารณาด้วยแนวทางดงักล่าว วรรณคดีเรื�องนี.ย ังคงนับได้ว่าเป็นวรรณคดี
สุโขทัยโดยไม่ต้องเปลี�ยนแปลงข้อมูลทางประวตัิวรรณคดีไทยเกี�ยวกบัยุคสมยัที�แต่ง 
สว่นตวับทซึ�งเอื.อต่อการตคีวามและอาจนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดทุ้กยุคทุกสมยัเป็นปจัจยั
สาํคญัที�ทําใหว้รรณคดเีรื�องนี.ดาํรงคณุคา่เป็นที�ประจกัษ์ตลอดมาอย่างไมเ่ปลี�ยนแปลง 

 

 คาํสาํคญั:   สภุาษติพระรว่ง การศกึษาแงป่ระวตัิ 
 

Abstract 
Suphasit Phraruang has been widely studied and is well-known as an 

important form of Sukhothai didactic literature. However, some literature experts 
argue that this literary work belongs to the Rattana Kosin era, as the well-known 
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text is improved in the early Rattana Kosin era. This article aims to propose that 
there are two significant aspects that should be considered separately in 
discussing the work: the text and its background. It is the thesis here that 
Suphasit Phraruang should be categorized as part of the Sukhothai literature—to 
emphasize only the recent textual aspects causes confusion and disputation. 
The study of its background reveals that Suphasit Phraruang stems from the 
Sukhothai era and that the text has devolved to its current state during the 
Rattana Khosin era.  

 

Key words: Suphasit Phraruang, historical study  
 

สภุาษติพระรว่ง เป็นวรรณคดคีาํสอนที�ทรงคุณค่าจึงเป็นที�รูจ้กัและไดร้บัความนิยม
มานาน ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมามกีารศกึษา สุภาษิตพระร่วง อย่างละเอียดและกวา้งขวาง 
ทั .งดา้นประวตัิความเป็นมา ผูแ้ต่ง ยุคสมยั เนื.อหา และคุณค่าดา้นต่างๆ แสดงให้เห็นถึง
ความสาํคญัของวรรณคดเีรื�องนี.  ขณะเดยีวกนักไ็ดช้่วยเพิ�มพูนความรูแ้ละความประจกัษ์
คณุคา่ของวรรณคดเีรื�องนี.ใหม้ากยิ�งขึ.น    

ดา้นประวตัคิวามเป็นมา ผูแ้ต่ง และยุคสมยัที�แต่งวรรณคดเีรื�องนี.มปีระเดน็ถกเถียง
ที�น่าสนใจ  เนื�องจากสภุาษติพระรว่ง เป็นวรรณคดอีีกเรื�องหนึ�งที�นี.มปีญัหาความไม่ชดัเจน
ดา้นผูแ้ต่งและยุคสมยัที�แต่ง ทําให้นักวรรณคดทีั .งอดตีและปจัจุบนัพยายามที�จะศกึษาหา
คาํตอบ  หนงัสอืประวตัวิรรณคดไีทยกาํหนดให้ สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณคดสีมยัสุโขทยั 
ดว้ยเหตุที�มีคําเรยีกกษตัริย์สุโขทยักํากบัอยู่  เช่นเดียวกบัเรื�อง นางนพมาศ ที�มีเนื.อหา
เกี�ยวข้องกบัพระร่วง แต่เมื�อภายหลงัมีการศึกษาจนได้ขอ้สรุปใหม่ว่าเรื�อง นางนพมาศ 
น่าจะแต่งในสมยัรตันโกสินทร์ ทําให้ สุภาษิตพระร่วง ถูกหันมาเพ่งเล็งและตั .งคําถาม
เกี�ยวกับยุคสมัยที�แต่งด้วย  นักวิชาการปจัจุบนัส่วนหนึ�งพิจารณาเห็นว่าแท้จริงแล้ว
วรรณคดเีรื�องนี.ควรจดัเป็นวรรณคดสีมยัรตันโกสนิทร์ ซึ�งหมายความว่าต้องเปลี�ยนแปลง
ขอ้มลูทางประวตัวิรรณคดใีหม ่ 

แต่ประเดน็สาํคญัอยู่ที�วา่ สภุาษติพระรว่ง เป็นวรรณคดสีมยัรตันโกสนิทรจ์รงิหรอื 
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สภุาษติพระรว่ง มชีื�อเรยีกอีกอย่างหนึ�งว่า สุภาษิตบณัฑติพระร่วง บางฉบบัเพี.ยน
เป็น ประดษิฐ์พระรว่ง อนัเป็นชื�อที�พอ้งกบั โคลงประดษิฐ์พระร่วง วรรณคดอีีกเรื�องหนึ�งใน
สมยัอยุธยาตอนปลาย  

คําว่า พระร่วง ที�กํากบัชื�อเรื�องอยู่ทําให้เชื�อกนัว่าสุภาษิตนี.เป็นถ้อยคําสอนของ
กษตัรยิ์สโุขทยัพระองคห์นึ�ง ดงัถอ้ยคาํขึ.นตน้ตวับทหลายฉบบัวา่  

ปางสมเดจ็พระรว่งเจา้      เผา้แผน่ภพสโุขทยั 
มลกัเหน็ในอนาคต          จงึผายพจนประภาษ 
เป็นอนุสาสนกถา           สอนคณานรชน 

     (รา่ยสภุาษติพระรว่งฉบบัจารกึ) 
พ่อขนุนามรว่งเจา้       จอมไอ  สวรรย์แฮ 

ครอบเฃตสโุขทยั                   อครา้ว 
พระหวงัประโยชน์ใน             นรชาต ิ สยามแล 
ประดษิฐ์ภาษติน้าว               นอบน้อมมโนมาลย์ 

 (โคลงสภุาษติพระรว่ง พระราชนิพนธ์รชักาลที� 6)  
อย่างไรกด็ี ยังไม่อาจทราบได้แน่ว่า พระร่วงที�กล่าวถึงในสุภาษิต เป็นกษัตริย์

สุโขทยัองค์ใด เนื�องจากคนทั .งหลายเรียกกษัตริย์ในราชวงศ์นี.ว่า พระร่วง ทุกพระองค ์        
ตามนามวงศ์อนัสบืมาแต่พระร่วง ผูซ้ึ�งปรากฏในตํานาน พงศาวดารเหนือ ว่าเป็นหวัหน้า
นําไทยใหเ้ป็นอสิระพน้จากอํานาจขอม และเป็นผูป้ระดษิฐานราชวงศค์รองกรงุสโุขทยั 

พจิารณาจากถอ้ยคาํงา่ยๆ ที�แมค้นในสมยัปจัจุบนักอ็่านเขา้ใจไดต้ลอด ทั .งยงัอยู่ใน
รปูแบบรอ้ยกรองที�เรยีบรอ้ยเขา้แบบแผนเป็นอนัด ีทําให้เกดิขอ้สงสยัเกี�ยวกบัเรื�องผูแ้ต่ง
และสมยัที�แต่งว่าวรรณคดีเรื�องนี.เป็นที�สนใจว่าเป็นผลงานสมยัสุโขทัยหรอืไม่ และเป็น
ผลงานของผูใ้ด  ซึ�งนกัวรรณคดมีคีวามเหน็ต่างกนัดงันี.  

1. สภุาษติพระรว่งเป็นพระราชนิพนธ์ของกษตัรยิ์สโุขทยัพระองคห์นึ�ง คอื พ่อขนุ
รามคาํแหงมหาราช  หรอื พระมหาธรรมราชาลไิทย  

พระวรเวทย์พสิฐิ (2496) มคีวามเหน็เกี�ยวกบัผูแ้ต่งและสมยัที�แต่ง สุภาษิตพระร่วง 
ว่า เมื�อพิจารณาตามเหตุผลและหลักฐานต่างๆ ตลอดจนการเปรยีบเทียบด้านภาษากบั 
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ศลิาจารกึหลกัที� 1 เชื�อว่า พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ สุภาษิตพระร่วง 
เนื�องจากพ่อขนุพระองคน์ี.มพีระราชประสงคใ์หพ้ลเมอืงเป็นคนด ีประทบัแท่น มนังคศลิาสั �ง
สอนประชาชน  ในแงล่ลีาภาษาสภุาษติพระรว่งกใ็ชถ้อ้ยคาํง่ายๆ สั .นๆ กนิความมาก เทียบ
ได้กบัภาษาในศลิาจารึกหลกัที� 1 สุภาษิตซึ�งมาแต่การสั �งสอนของพระองค์คงไดร้บัการ
จดจําต่อมา และมกีวรีุน่หลงัแต่งเป็นขอ้สอนใชถ้อ้ยคาํไทยๆ ไมเ่จอืปนภาษาบาลสีนัสกฤต 

ธนิต อยู่โพธิ l (2505)ได้สบืทอดแนวความคดินี.และอธิบายขยายความไวใ้นคํานํา
หนังสอืสุภาษิตพระร่วง ฉบบัพิมพ์เป็นที�ระลึกในวนัสถาปนากรมศิลปากร พ.ศ.2505 ว่า 
สุภาษิตพระร่วงเป็นภาษิตไทยแท้ๆ สงัเกตไดจ้ากข้อความและถ้อยคําพื.นๆ ไม่มภีาษิต
ต่างประเทศปะปน และดเูหมอืนจะยงัไมม่อีทิธพิลภาษติแบบอนิเดยี เชน่ จากคมัภรี์โลกนิต ิ
และธรรมบท เป็นภาษติไทยเกา่แกต่ดิปากคนไทย ต่อมาไดก้ลายรูปไปตามลกัษณะของกวี
นิพนธ์แบบต่างๆ แทรกอยู่ในวรรณคดีไทย เมื�อพิจารณาตามรูปวลีที�คล้ายคลึงและ
ใกลเ้คยีงกบัในจารกึหลกัที� 1แล้วอาจเป็นไปไดว้่า สุภาษิตพระร่วง เป็นพระบรมราโชวาท
ซึ�งพ่อขุนรามคําแหงทรงแสดงสั �งสอนคนไทย ตามหลกัฐานขอ้ความในจารกึที�ว่า พ่อขุน
รามคาํแหงทรงวางพระองคเ์ป็นครบูาอาจารย์ส ั �งสอนประชาชนให้  รูบุ้ญรูธ้รรม ในวนัที�มใิช่
วนัธรรมสวนะ พระองคจ์ะประทบับนพระแท่น “ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุนถือบา้นถือเมอืงกนั”
และคงจะพระราชทานพระบรมราโชวาทดว้ย พระบรมราโชวาทนั .นน่าจะไดร้บัการแต่งเติม
แต่น้อยเพื�อใหเ้ขา้กบัแบบกวนีิพนธ์ แลว้กลายมาเป็นสภุาษติพระรว่ง หรอื บญัญตัิพระร่วง 
ถา้เป็นดงันี. สภุาษติพระรว่ง หรอื บญัญตัพิระรว่ง กน่็าจะหายไปมาก เหลือมาแต่ส่วนน้อย 
เพราะรชักาลของพ่อขนุรามคาํแหงยาวนาน น่าจะมสีภุาษติหรอืบญัญตัมิากกวา่นี. 

สว่นฉนัทชิย์ กระแสสนิธุ์ (2503) สนันิษฐานไวใ้นหนังสอื กวโีวหาร โบราณคด ีว่า 
สภุาษติพระรว่ง น่าจะแต่งสมยัพระมหาธรรมราชาลไิทย เนื�องจากเป็นรชัสมยัที�กรุงสุโขทยั
สงบรุ่งเรอืง พระมหากษัตรยิ์ทรงพระปรชีาด้านศาสนา ดงัจะเห็นไดจ้ากที�ทรงพระราช
นิพนธ์ เตภมูกิถา จงึเป็นไปไดว้า่จะทรงพระราชนิพนธ์ สภุาษติพระรว่ง ไวด้ว้ย 

2.สุภาษิตพระร่วง เป็นหนังสือที�แต่งขึ.นใหม่แต่อ้างว่าเป็นถ้อยคําของพระร่วง
เพื�อให้น่าเชื�อถือ ดังที� พระวรเวทย์พิสิฐ (2496) กล่าวว่า “นักวรรณคดีบางท่าน
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สนันิษฐานวา่สภุาษติพระรว่งเป็นวรรณคดทีี�แต่งขึ.นใหมเ่พื�อจะใหเ้ป็นคําศกัดิ lสทิธิ l มผีูค้น
นบัถอื จงึอา้งวา่เป็นของพระรว่งแต่ง” 

เขา้ใจว่าขอ้สนันิษฐานนี.มทีี�มาจากการที�พระร่วงเป็นบุคคลซึ�งในตํานานกล่าวว่า
เป็นผู้มวีาจาสทิธิ l มบีุญ และมปีญัญา จึงไดร้บัการนํามากล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของถ้อยคํา
สอนใหผู้ค้นศรทัธาเชื�อถอืนําไปปฏบิตั ิ ในวฒันธรรมลา้นนามวีรรณคดคีําสอนที�อ้างว่าเป็น
ถอ้ยคาํของผูเ้ป็นปราชญ์ที�รูจ้กักนัดเีพื�อใหค้นยอมรบั และเชื�อถอืถอ้ยคาํ เช่น โคลงเจ้าวทิูร
สอนโลก เจา้วทิูรที�อา้งคอื วทิูรบณัฑติโพธสิตัว ์ 

3. สภุาษติพระรว่ง เป็นภาษติคร ั .งพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช แต่มใิช่ผลงานของผูใ้ด
ผูห้นึ�ง  มกีารแต่งเพิ�มเตมิกนัหลายยุคหลายสมยั 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชนิพนธ์เกี�ยวกบัผูแ้ต่งและสมยั
ที�แต่ง สภุาษติพระรว่ง วา่  

ข้าพเจ้าอยากจะเดาต่อไปว่าสุภาสิตพระร่วงนั .นได้เริ�มเก็บ
รวบรวมขึ.นในสมยัพระเจ้ารามคําแหงนี.เหมอืนกนั แต่คงจะไม่ใช่
เป็นของคนๆ เดยีวแต่ง คงจะไดแ้ต่งกนัหลายคน และไม่ใช่แล้ว
เสรจ็ในคราวเดยีว แต่งเพิ�มเตมิต่อกนัหลายยุค จึงมขีอ้ความซํ.ากนั
อยู่บา้ง หากสาํนวนผดิกนัเท่านั .น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพประทานความเห็น
ทํานองเดยีวกนัวา่ สภุาษติพระร่วง เป็นสุภาษิตไทย อาจมมีาแต่สมยัพระร่วง แต่ไม่ใช่
พระราชนิพนธ์ของพระรว่ง ดงัที�วา่ 

พิจารณาดูคําสุภาษิตต่างๆ ที�เอามารวมไว้ในหนังสอืสุภาษิต
พระร่วงนั .น เห็นว่าที�จรงิเป็นคําสุภาษิตของไทยที�ชอบพูดกนัใน
เมอืงไทยแพร่หลายมาแต่โบราณ ที�เรยีกว่า “สุภาษิตพระร่วง” ถ้า
หมายความวา่ “สภุาษติคร ั .งพระรว่ง” กพ็อจะเขา้เคา้ แต่ทว่าเป็นคํา
ของพระรว่งนั .นเขา้ใจผดิ 

นอกจากนี.ยงัทรงกล่าวว่า สุภาษิตพระร่วง ที�ในหอพระสมุดฯ มฉีบบัเขยีนหลาย
สํานวน ทรงพิจารณาดูถ้อยคําสํานวนเห็นว่าเป็นหนังสอืแต่งใหม่ แทบว่าจะแต่งในสมยั
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รตันโกสนิทรท์ั .งนั .น มกีารเกบ็สภุาษติเกา่ที�คนชอบพูดกนัมาเรยีบเรยีงเป็นตวัเรื�อง  ต่างกนั
แต่ลําดบัคาํสภุาษติ และมกัแกค้าํเดมิเป็นคาํอื�นที�คลา้ยกนัเพื�อสมัผสั ทําใหค้าํเดมิหายไป 

พระมตดิงักล่าวหากพจิารณาอย่างผวิเผนิอาจทําให้เขา้ใจว่า สุภาษิตพระร่วง แต่ง
สมยัรตันโกสินทร์ แต่ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าพระมติของพระองค์มี 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นตัวบท กบัประเด็นความเป็นมา พระมติที�ว่า สุภาษิตพระร่วง แต่งขึ.นในสมัย
รตันโกสนิทรน์ั .นทรงหมายถงึตวับทที�ปรากฏ แต่ในเรื�องความเป็นมา ไม่ถึงกบัทรงปฏเิสธ
ความเห็นที�ว่าอาจมมีาแต่คร ั .งพระร่วง ดงัที�ทรงกล่าวว่า “ถ้าหมายความว่า ‘สุภาษิตคร ั .ง
พระรว่ง’ กพ็อจะเขา้เคา้” ดงันั .น หากจะกล่าวถงึ สภุาษติพระรว่ง แลว้ต้องทําความเขา้ใจให้
แน่ชดัวา่เป็นฉบบัใด และกล่าวถงึในประเดน็ใด เพื�อมใิหส้บัสน  

ดา้นตัวบท ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าวถึงสุภาษิตเรื�องนี.ไว้ในบท
นําเสนอหนังสือเรื�อง ประชุมสุภาษิตพระร่วง ว่า ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบับจารึกวัด           
พระเชตุพนฯ หรือ บณัฑิตพระร่วง มิไดเ้ป็นพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคําแหงตามที�
นกัศกึษาวรรณคดจีํานวนไมน่้อยเขา้ใจกนัมา แต่เป็นผลงานสมยัรตันโกสนิทร์ โดยอ้างพระ
มติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพดงักล่าวข้างต้น  และ
เพิ�มเติมข้อสังเกตเรื�องฉันทลักษณ์ว่า มีนักวรรณคดีศึกษาส่วนใหญ่ตั .งข้อสงัเกตว่า 
วรรณคดีสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมยัอยุธยาที�แต่งเป็นร่ายมีจํานวนคําในวรรคไม่จํากัด
เครง่ครดั แต่ ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบบัจารกึวดัพระเชตุพนฯ มจีํานวนคําวรรคละ 5-6 คํา 
สมัผสัเป็นไปอย่างสมํ�าเสมอ ตามเกณฑ์สมยัรตันโกสนิทร์  จึงมคีวามเห็นว่าสมเดจ็พระ
มหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรสทรงชําระ ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบบัจารกึวดัพระเช
ตุพนฯ เพราะใชร้ะเบยีบของร่ายอย่างเคร่งครดั  ถ้าหากของเดมิมจีรงิและเป็นร่ายกค็งไม่
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอย่างนี. พระองค์คงจะทรงชําระเรื�องนี.จากต้นฉบบัหลายๆ ฉบบัซึ�งมี
อยู่ก่อนแล้ว  อย่างน้อยที�สุดกน่็าจะมีวรรณคดเีรื�องนี.ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ดงัเราได้
ทราบแล้วว่าในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศมี โคลงประดษิฐ์พระร่วง ซึ�งอาจขยายมาจาก 
สภุาษติพระรว่งฉบบัดั >งเดมิ   

ส่วนด้านความเป็นมา วรรณคดเีรื�องนี.มใิช่พระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช  คาํวา่ พระร่วง ใน สุภาษิตพระร่วง หรอื ประดษิฐ์พระร่วง นั .น แสดงว่าแต่งหลงั
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รชัสมยัของพระองคห์ลายรอ้ยปี ในสมยัที�พระร่วงเป็นเทพนิยาย เป็นสิ�งศกัดิ lสทิธิ l ไปแล้ว  
เพราะสมยักอ่น ทั .งสโุขทยัและประเทศเพื�อนบา้นออกพระนามพระองค์ ว่า “รามราช” มใิช ่
“พระรว่ง”ดงัมหีลกัฐานในจารกึต่างๆ และ ใน ลิลิตยวนพ่าย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ ณ 
นคร มีความเห็นว่า สุภาษิตพระร่วง แต่งหลงัสมยัพ่อขุนรามคําแหงหลายร้อยปี ตัวบท
น่าจะมปีรากฏสมยัอยุธยา อย่างน้อยที�สดุกใ็นสมยัอยุธยาตอนปลาย  

กล่าวได้ว่า เรื�องสมยัที�แต่ง สุภาษิตพระร่วง  นักวรรณคดทีี�สําคญัหลายคนมี
ความเห็นทํานองเดียวกนัว่า วรรณคดเีรื�องนี.เป็นของเก่า อาจจะถึงสมยัสุโขทัย และ
ได้รบัการรวบรวมต่อเติมเสริมแต่งสืบกนัมาหลายยุคหลายสมยั  ส่วนความเห็นว่า 
สภุาษติพระรว่ง เป็นวรรณคดสีมยัรตันโกสนิทร์นั .นเกดิจากการหลงประเดน็ดา้นตวับท
และความเป็นมา  ทั .งยงัเกดิความสบัสนระหว่าง สุภาษิตพระร่วง กบั ร่ายสุภาษิตพระ
รว่งฉบบัจารกึวดัพระเชตุพนฯ  

ต้นฉบบั สุภาษิตพระร่วง เฉพาะที�มกีารรวบรวมพิมพ์เผยแพร่ไวม้ีหลายฉบบั  
ส่วนใหญ่แม้จะมีข้อผดิแผกกนัแง่ถ้อยคํา การลําดบั การเพิ�มลดประเดน็คําสอน แต่
พจิารณาเหน็ไดว้า่มทีี�มาจากต้นฉบบัสํานวนเดยีวกนั และบางฉบบัเป็นการเขยีนขยาย
ความดว้ยรูปแบบคําประพนัธ์ที�ต่างออกไป ฉบบัที�กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ
รวบรวมไว้ในหนังสือ ประชุมสุภาษิตพระร่วง ได้แก่ ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบบัจารึก    
ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบับวัดเกาะ  ร่ายสุภาษิตตังฉบับวัดลาด จังหวัดเพชรบุร ี          
โคลงประดษิฐ์พระรว่ง  และสุภาษิตพระร่วงคําโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั (ไมน่บักาพย์สภุาษติพระรว่งซึ�งมเีนื.อความต่างออกไป) ฉบบัที�
ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ไดศ้กึษาและคดัลอกจากสมุดไทยนํามาเผยแพร่
เป็นตัวแทนของกลุ่มต้นฉบบัตวัเขียนแต่ละสํานวนที�เกบ็ไวใ้นหอสมุดแห่งชาติ ไดแ้ก ่
สํานวนจากสมุดไทยเลขที� 73 เลขที� 82 (ตรวจสอบแล้วตรงกบัฉบบัจารกึ) และ โคลง
ประดิษฐ์พระร่วง  นอกจากนี.ย ังม ีร่ายสุภาษิตพระร่วง ฉบบัที�สํานักวรรณกรรมและ
ประวตัศิาสตรพ์บอกีสาํนวนหนึ�ง(จะเรยีกวา่ฉบบัสาํนกัวรรณกรรมฯ)  

จากการศกึษาวิเคราะห์ต้นฉบบัเหล่านี.พบว่าน่าจะม ีร่ายสุภาษิตพระร่วง ฉบบั
เกา่ฉบบัหนึ�งเป็นสาํนวนหลกั และเมื�อมกีารคดัลอก ตวับทไดพ้ฒันาเป็น 3 สาย ไดแ้ก ่
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สายแรก สํานวนหลกัน่าจะเป็น ร่ายสุภาษิตพระร่วง ฉบบัวดัเกาะ (หรือฉบบัวดั
เกาะคดัลอกจากฉบบัอยุธยา ที�กล่าวเช่นนี.เพราะเมื�อศกึษาเปรยีบเทียบโดยละเอียดพบว่า
ฉบบัวดัเกาะตรงกบั โคลงประดษิฐ์พระร่วง ซึ�งแต่งสมยัอยุธยาตอนปลาย) โดยมคีํา ความ 
และลําดบัความตรงกนัทุกประการในลกัษณะที�วา่ โคลงประดษิฐ์พระร่วง เป็นการแต่งขยาย
ความ รา่ยสภุาษติพระร่วง  สํานวนในสายนี.นอกจาก โคลงประดษิฐ์พระร่วง แล้วยงัไดแ้ก ่
รา่ยสภุาษทิตงัฉบบัวดัลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยมคีาํ และความตรงกนั บางวรรคมขีอ้ความ
ซึ�งไม่มีในฉบบัอื�นเหมือนกนั เช่น รกัตนสงวนตน  แต่ตอนท้าย ร่ายสุภาษิทตงั แทรก
เนื.อหาคําสอนบางประการที�บ่งบอกเอกลักษณ์ท้องถิ�น เช่น ขึ>นโตนดให้ดูไคล เนื�องจาก
เพชรบรุมีตีน้ตาลมาก น่าสงัเกตวา่สาํนวนสายนี. ตวับทขึ.นต้นล้วนกล่าวว่าเป็นคําสอนของ 
“พระผูเ้ผา่สรรเพชญ์”  “พระผูฝ้่ายสรรเพชญ์” “พระผูห้วงัสรรเพชญ์”  ไม่ไดก้ล่าวว่าเป็นคําสอน
ของพระรว่ง (ยกเวน้ โคลงประดษิฐ์พระรว่ง เพิ�มระบใุนตอนทา้ยวา่เป็นคาํสอนของพระรว่ง) 

สายที�สอง สาํนวนหลกัของสายนี. ไดแ้ก ่ร่ายสุภาษิตพระร่วงฉบบัสํานักวรรณกรรม
ฯ  เป็นฉบบัเก่าซึ�งน่าจะพฒันาจากฉบบัวดัเกาะ เพราะมคีวามคล้ายคลึงกนั  แต่มเีนื.อหา
บางสว่นเพิ�มเตมิเขา้มา พจิารณาแลว้เป็นสาํนวนเดยีวกบัที� พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หวัใชท้รงพระราชนิพนธ์  สภุาษติพระรว่งคาํโคลง  สาํนวนนี.กล่าวว่าเป็นคําสอนของ 
“พระรว่งผูฝ้่ายสรรเพชญ์” 

สายที�สามไดแ้ก ่ฉบบัตวัเขยีนเลขที� 73 ที�เรยีกวา่ บณัฑติพระร่วง น่าจะพฒันาจาก
สาํนวนหลกัฉบบัวดัเกาะ ขึ.นตน้วา่เป็นคาํสอนของพระศรสีรรเพชญ์เหมอืนกนั แมย้งัคงเคา้
คาํ คงความ และลําดบัความตามกนั แต่ไดแ้ทรกบางวรรคลงไปดว้ย  มกีารปรบัปรุงคําให้
สื�อความหมาย เชน่ ฉบบัวดัเกาะวา่ “ภายในจงคดิสํารอก” ฉบบัเลขที� 73 ว่า “ภายในคดิลํ.า
หลอก”  ฉบบัวดัเกาะว่า “ข้าศึกมาอย่านอนใจ” ฉบบัเลขที� 73 ปรบัปรุงคําให้กระชบัว่า 
“หน้าศกึอย่านอนใจ” ฉบบัตวัเขยีนเลขที� 73 นี.ใกลเ้คยีงกบั “รา่ยสภุาษิตพระร่วงฉบบัจารกึ”  
จะเหน็ไดว้า่ขอ้ความวรรคใดที�ฉบบัเลขที� 73 ไม่มตีามฉบบัวดัเกาะ กจ็ะไม่มใีนฉบบัจารกึ
ดว้ย  เชน่ ฉบบัวดัเกาะวา่ “อย่าใหไ้พรช่งัตน” ซึ�งตรงกบั โคลงประดษิฐ์พระร่วง ว่า “อย่าให้
ไพร่พลแชรงชงัตอบ” แต่คําสอนดงักล่าวไม่ปรากฏทั .งในฉบบัเลขที� 73 และฉบบัจารึก 
ขณะเดยีวกนัขอ้ความในตอนทา้ยที�ไม่มใีนฉบบัวดัเกาะกม็แีต่เฉพาะในฉบบัเลขที� 73 และ
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ฉบบัจารกึเท่านั .น เช่น “อย่ารกัห่างกว่าชดิ”  “คดิขา้งหน้าอย่าเบา”  “เมื�อเขา้ศกึระวงัตน/
กาย”  “อย่ามกังา่ยมดิ”ี  อย่างไรกต็ามหลายวรรคที�ฉบบัเลขที� 73 มตีามฉบบัวดัเกาะกไ็ม่มี
ในฉบบัจารกึ เชน่ “หวงัเยน็อย่ายนิสนุก”  “นํ.าปว่นมกัเป็นตม” “ลมพดัไหวแพไ้ม”้   

ร่ายสุภาษิตพระร่วง น่าจะมีในสมยัอยุธยา อย่างน้อยที�สุดก็สมยัอยุธยาตอน
ปลาย เมื�อศกึษาเปรยีบเทียบ ร่ายสุภาษิตพระร่วง และ โคลงประดษิฐ์พระร่วง ซึ�งแต่ง
สมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศกพ็บว่ามคีวามความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนัอย่างยิ�ง ในแง่ที�ว่า
วรรณคดทีั .งสองเป็นวรรณคดคีูข่นาน มเีนื.อความอย่างเดยีวกนั แต่ใชค้ําประพนัธ์ต่างกนั 
คอื รา่ยกบัโคลง  แต่งเลยีนกนัวรรคต่อบาทไปตามลําดบัเนื.อความขอ้คาํสอน ในลกัษณะ
ที�โคลงแต่งขยายความรา่ย (ใชฉ้บบัวดัเกาะในการเปรยีบเทียบ เพราะตรงกนัมากที�สุด 
และลําดบัตรงกนัอย่างต่อเนื�อง) ดงัตวัอย่างต่อไปนี. 

ร่ายสุภาษิตพระร่วง  โคลงประดิษฐ์พระร่วง 

เมื�อน้อยใหเ้รยีนวชิา  เมื�อเยาวเ์สาวภาคสอ้ง  แสวงคณุ 
ใหห้าสนิเมื�อใหญ่  คร ั .นวยัไพบลูย์ทุน  เทยีบไว ้
อย่าใหล้กัทรพัย์ท่าน     อย่าใฝ่ในทรพัย์สนุ        ทรท่าน 
อย่าครา้นแกค่วาม      อย่าราญการกจิให ้   ราษฎรร์อ้นระสํ�าระสาย 
วา่ไรตามระบอบ    ถอ้ยถามความถี�ถว้น  ระบอบระบลิ 
                                       ประกอบการถวลิ     หวงัไว ้
เอาแต่ชอบเสยีผดิ             เสยีผดินิศผลพนิ       ทุกเมื�อ 
อย่าคบมติรคบพาล        อย่าคบประสบพาลให ้ โทษรา้ยรงัแสลง 
                                          ฯลฯ 

สุภาษิตเรื�องนี.น่าจะเป็นที�รูจ้ ักกนัดกี่อนสมยัรตันโกสนิทร์จึงไดร้บัการอ้างถึงใน
วรรณคดีรตันโกสินทร์ตอนต้น เช่น รามเกยีรติD ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดกกณัฑ์ชูชก 
เสภาเรื Eองขนุชา้งขนุแผน 

ในแง่ภาษา หนังสอืที�ใชถ้้อยคําภาษาอ่านไม่ยากมมีาตั .งแต่อยุธยาตอนกลางแล้ว 
ดงัปรากฏในวรรณคดเีรื�องต่างๆ  มผีลงานของพระศรมีโหสถ เป็นต้น ร่ายสุภาษิตพระร่วง 
นี.คงจะไดร้บัการปรบัปรงุตวับทผา่นกระบวนการคดัลอกมาหลายยุคหลายสมยั ที�ล่าสุดคอื
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สมยัรตันโกสนิทร ์ แต่ยงัคงรกัษาลีลาภาษาเรยีบง่ายอย่างภาษิตไทยพื.นๆ ไวเ้ช่นเดมิ ทํา
ให้ดูไม่ต่างจากภาษารตันโกสนิทร์มากนัก ทั .งที�อาจมอีายุเกนิกว่านั .น โดยจะเห็นไดจ้าก
บางคาํที�ใช ้เชน่ ประหยดั ใน “ที�ซุม้เสอืจงประหยดั”  เป็นคําเขมร แปลว่า ระวงั คํานี.น่าจะ
มใีชใ้นสมยัที�ไดร้บัอิทธิพลเขมรซึ�งอาจเป็นสมยัอยุธยาตอนต้น และคําว่า แพ้ ซึ�งแปลว่า 
ชนะ  ใน “ลมพดัไหวแพ้ไม”้ “ลมพดัแรงแพ้ไม”้ “ลมพดันักหกัแพ้ไม”้ นั .นเป็นความหมาย
โบราณ   พบในจารกึหลกัที� 1 ที�วา่ “ตนกูพุ่งชา้งขุนสามชนตวัชื�อมาสเมอืงแพ้” และยงัพบ
ใชใ้นภาษาถิ�น เชน่ ในบทผะหยาว่า “แดดออกแพ้พูผา” สิ�งนี.น่าจะเป็นร่องรอยบ่งบอกการ
สบืทอดผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน  ภาษาเรยีบง่ายเป็นเรื�องของลีลาการเขยีน มไิดบ้่งบอก
ยุคสมยัเพยีงอย่างเดยีว ดงัจะเหน็ไดว้่าแมใ้นสมยัสุโขทยั ลีลาภาษาในจารกึหลกัที� 1 และ
จารกึวดัศรชีมุกแ็ตกต่างกนั 

ส่วนประเดน็ดา้นฉันทลกัษณ์ที�ว่า สุภาษิตพระร่วง มจีํานวนคําในวรรคลงตวั 5-6 
คํา ตามกฎเกณฑ์สมยัรตันโกสนิทร์นั .นยังมขีอ้แย้งอยู่ เนื�องจากพบว่าจํานวนคําในวรรค
รา่ยลงตวัมาแต่สมยัอยุธยาแล้ว ดงัที�ปรากฏใน ลิลิตพระลอ  (เช่น ร่ายบทชมโฉมพระลอ 
บทโอวาทพระนางบญุเหลอื) ใชร้า่ยวรรคละ 5-6 คาํ ลกัษณะนี.พบไดเ้กอืบตลอดเรื�อง มบีาง
แห่งเท่านั .นที�มคีาํเกนิ ใน อนิรทุธ์คาํฉนัท์ ใชร้า่ยโบราณที�มวีรรคละ 5-6 คํา เช่นกนั  แต่ใน
เรื�องนี.มกีารใช้ศพัท์สนัสกฤต  เขมร ซึ�งเป็นเรื�องของ รตีิ หรอื ลีลาภาษา อาจทําให้บาง
วรรคของร่ายมพียางค์เกนิเล็กน้อย ไม่เห็นลงตวัชดัเจนไดต้ลอดเหมอืนการใชแ้ต่คําไทย
อย่าง สภุาษติพระร่วง ร่ายที�มจีํานวนคําเกนิวรรคละ 5-6 คําพบไดใ้น ลิลิตตะเลงพ่าย ซึ�ง
เป็นวรรณคดีรตันโกสินทร์ ดงันี.จึงไม่อาจกล่าวไดว้่า ร่ายวรรคละ 5-6 คําลงตัวในสมยั
รตันโกสนิทร ์และใชเ้ป็นประเดน็กาํหนดยุคสมยัของวรรณคด ี

กล่าวโดยสรปุ ในดา้นผูแ้ต่งและระยะเวลาที�แต่ง สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณคดทีี�มี
มานาน อาจเกดิขึ.นในสมยัสุโขทยั ตวับทไดร้บัการพฒันามาหลายยุคหลายสมยั  การอ้าง
วา่เป็นคาํสอนของ พระร่วง น่าจะอ้างภายหลงัเมื�อคํานี.หมายถึงกษตัรยิ์สุโขทยัในตํานาน 
แต่อย่างน้อยที�สดุสภุาษติเรื�องนี.น่าจะเป็นที�รูจ้กักนัตั .งแต่สมยัอยุธยา ดงัที�มตี้นฉบบัในสมยั
อยุธยาตอนปลายในลกัษณะคาํประพนัธ์คูข่นานกบั โคลงประดษิฐ์พระร่วง แต่ สุภาษิตพระ
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ร่วง ฉบบัที�รู ้จ ักกนัอย่างแพร่หลายในปจัจุบนัคือฉบบัที�สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชติชโินรสทรงชาํระ และจารกึไวท้ี�วดัพระเชตุพนฯ สมยัตน้รตันโกสนิทร ์

สภุาษติพระรว่ง แต่งดว้ยรา่ยโบราณ ยนืยนัความเป็นมาที�เก่าแก่  แต่ละวรรคบรรจุ
ขอ้คําสอนสั .นๆ  กะทดัรดัแต่กนิความมาก  มกัจบความในวรรค หรอือย่างมากไม่เกนิ 2 
วรรค ฉบับที�เป็นร่ายสุภาพน่าจะได้ร ับการปรับปรุงในคราวที�นํามาจารึกสมัยต้น
รตันโกสนิทร ์ โดยมโีคลงกระทูเ้ดี�ยว “บณัฑติพระรว่ง” ปิดทา้ย 1 บท 

เนื.อหาสภุาษติพระรว่ง กล่าวถึงพระร่วงผูรู้แ้จ้งทรงบญัญตัิคําสอนแก่ประชาชนให้
นําไปประพฤตปิฏบิตัเิป็น ประโยชน์ในการดาํเนินชวีติ  แบง่ออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ไดด้งันี. 
       1. การปฏบิตัตินต่อบคุคลระดบัต่างๆ   

1.1 บคุคลที�อยู่ในฐานะตํ�ากวา่ ไดแ้ก ่ขา้ทาสบรวิาร คนในปกครอง  
1.2 บคุคลที�อยู่ในฐานะเสมอกนั ไดแ้ก ่ลูกเมยี ญาต ิมติร ศตัร ูบุคคลทั �วไป 
1.3 บคุคลที�อยู่ในฐานะสงูกวา่ ไดแ้ก ่ผูส้งูอายุ คร ูขนุนาง พระมหากษตัรยิ์ 

2. การรกัษาตวัรอด  การระมดัระวงัตวั  มคีวามรอบคอบ ไมป่ระมาท 
3. การประกอบกจิการงาน 
4. การรกัษาทรพัย์และใชจ้่ายทรพัย์ 
5. การฝึกนิสยั อบรมจติใจตนเอง    

เนื.อหาคาํสอนมทีี�มาจากหลายแหล่ง สว่นหนึ�งอาจมาจากสุภาษิตไทยทั �วไปดงัที�นัก
วรรณคดบีางท่านไดล้งความเหน็ไวแ้ต่สว่นหนึ�งกม็าจากคาํสอนในพระพุทธศาสนา เชน่  

 

สภุาษติพระรว่ง                                                 พุทธภาษติ 
รกัตนกว่ารกัทรพัย์/รกัตนสงวนตน ถา้รูว้า่ตนเป็นที�รกั กค็วรรกัษาตนนั .นให้ด ี

(อตฺตานzฺเจ  ปิยํ  ชzฺญา  รกฺเขยฺย  นํ  สรุกฺขติํ  ) 
อย่ากริ.วโกรธเนืองนิจ         คนมกัโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์ 

(ทุกฺข ํ สยต ิ โกธโน)  
อย่ากอปรจติรษิยา                       ความรษิยาเป็นเหตุใหโ้ลกฉิบหาย 
                                        (อรต ิ โลกนาสกิา)    
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อย่าเบยีดเสยีดแกม่ติร           ไมค่วรอาศยัผูอ้ื�นเป็นอยู่ 
(นาzฺญํ  นิสฺสาย  ชเีวยฺย) 

สรา้งกศุลอย่ารูโ้รย           ความสั �งสมขึ.นซึ�งบญุ นําสขุมาให้ 
(สโุข  ปzฺุญสฺส  อจฺจโย) 

คนพาลอย่าพาลผดิ อย่าผกูมติรไมตร ี      ไมค่บคนชั �วเป็นมติร 
(อเสวนา  จ  พาลานํ) 

อย่าขอของรกัมติร                   ไมค่วรขอสิ�งที�รูว้า่เป็นที�รกัของเขา 
(น  ตํ  ยาเจ  ยสฺส  ปิยํ  ชคิเึส) 

ไดส้ว่นอย่ามกัมาก            ความสนัโดษดว้ยปจัจยัตามมตีามได ้นําสขุมาให้ 
(ตุฏฺฐ ี สขุา  ยา  อติรตีเรน) 
 

ขอ้แตกต่างระหวา่ง สุภาษิตพระร่วง กบัคําสอนต่างๆ ในพุทธศาสนาอนัก่อให้เกดิ
เอกลกัษณ์ดา้นคาํสอนของวรรณคดเีรื�องนี. คอื สุภาษิตพระร่วง ไม่ไดส้อนบุคคลทั �วไปทุก
ระดบัชาติช ั .นวรรณะ หากสอนเฉพาะคนระดบักลางในสงัคม  และแบ่งคนตามฐานะสงัคม  
นอกจากนี.  คําสอนใน สุภาษิตพระร่วง ยงัมใิช่หลักธรรมที�กล่าวครอบคลุม หากแต่สอน
เจาะจงกรณีนําไปปฏบิตัไิดท้นัท ี1  และสอนการปฏบิตัตินเพื�อประโยชน์ปจัจุบนัเท่านั .น 

แม ้สภุาษติพระรว่ง จะใชถ้อ้ยคาํไทยงา่ยๆ แต่กม็ไิดห้มายความว่าขอ้คดิคําสอน
จะต้องเป็นของไทยเท่านั .น ดังจะเห็นได้ว่ามีคําสอนจากพุทธศาสนาปะปนอยู่ด้วย  
ยิ�งกวา่นั .นหากเปรยีบเทยีบ สภุาษติพระรว่ง กบั โคลงโลกนิติ จะพบประเดน็น่าสนใจว่า 
คําสอนในสุภาษิตพระร่วงส่วนมากตรงกบั โคลงโลกนิติ  ซึ�งเป็นวรรณคดีที�มีมานาน 
ดงัที� สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดศิรทรงพระนิพนธ์ไวว้า่ 

 

                                                             
1 เข้าใจว่าผู้วิจัยเรื�อง วิเคราะห์สุภาษิตพระร่วงแง่วัฒนธรรม (2520) หมายถึงกรณีเช่น คําสอนใน

พระพุทธศาสนาว่า พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาล (กาลานุรูปํว  ธุรํ  นิยุzฺเช) เป็นคําสอนกว้างๆ ขณะที�
สภุาษติพระร่วง กล่าวเจาะจงว่า เมื�อน้อยใหเ้รยีนวชิา ใหห้าสนิเมื�อใหญ่  ไปเรอืนท่านอย่านั �งนาน การเรือนตน
เร่งคดิ หรอื คาํสอนในพระพุทธศาสนาว่า พงึป้องกนัภยัที�ยงัมาไม่ถงึ (รกฺเขยฺยา  นาคตํ  ภยํ) สุภาษิตพระร่วง 
กล่าวเจาะจงว่า ที�ขวากหนามอย่าเสยีเกอืก ทํารั .วเรอืกไวก้นัตน   
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ครรโลงโลกนิตนิี.    นมนาน 
มแีต่โบราณกาล            เกา่พรอ้ง 

ประชมุโคลงโลกนิต ิกล่าวไวใ้นบทนําเสนอวา่ ผูแ้ต่งคมัภรี์โลกนิติเป็นผูน้ับถือพุทธ
ศาสนา มีความรอบรู้ในคมัภีร์ต่างๆ เช่นพระไตรปิฎก พระธรรมบท ชาดก ธรรมนีต ิ       
หิโตปเทศ และจาณักยศตกะ  สุภาษิตจากโลกนิติน่าจะแพร่หลายเขา้มาในประเทศไทย
ตั .งแต่สมยัสโุขทยั  และคงจะไดร้บัความนิยมมากตั .งแต่สมยันั .น ดว้ยมสีาระบางประการใน
ศลิาจารกึสมยัสโุขทยัตรงกบัคาํสอนที�ปรากฏในโลกนิติ เช่น “บ่เขา้ผูล้กัมกัผูซ้่อน” ตรงกบั
สุภาษิตโลกนิติว่า “พึงลงทณัฑ์แก่ผูค้วรรบัทณัฑ์” “เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พิน เห็นสนิท่านบ่
ใครเ่ดอืด” ตรงกบัที�โคลงโลกนิตวิา่ “ทรพัย์ท่านคอือฐิผา กระเบื.อง”  

จากการศกึษาคาถาคมัภรีโ์ลกนิต ิ ซึ�งไดร้วบรวมไวใ้น ประชมุโคลงโลกนิต ิ พบว่า  
มคีาถาคาํสอนเป็นอนัมากตรงกบั สุภาษติพระร่วง เชน่ 

สภุาษติพระรว่ง   เมื�อน้อยใหเ้รยีนวชิา  ใหห้าสนิเมื�อใหญ่ 
โลกนิต ิ             พาลานามฺ สตฺิยตวทฺิยา  สมตฺถา  ธนสงฺครฺเห (บทที� 114 ก) 
โคลงโลกนิต ิสาํนวนเกา่แปลความไวว้่า      

เมื�อน้อยเรยีนรํ�ารู ้        วทิยา 
เมื�อใหญ่หาสนิมา             สูเ่หยา้  

   

1. สภุาษติพระรว่ง เหน็งามตาอย่าปอง 
2. โลกนิต ิ            อปตฺเถยฺยํ  น ปตฺเถยฺย     อจนฺิเตยฺย น จนฺิตเย 

                      สภาวเมว  จนฺิเตยฺย    การ ํโมฆ ํอนิจฺฉเย (บทที� 427ก) 
3. โคลงโลกนิต ิ สาํนวนเกา่แปลความไวว้่า    

    อย่าปองสิ�งแกว้ไป ่  ควรปอง 
เขาบต่รกึอย่าตรอง            ตรบิา้ 
เรง่คดิคดิแต่ของ                ควรคดิ  นะพ่อ 
การที�สญูเปล่าอ้า               อย่าไดค้วรปอง  

สภุาษติพระรว่ง  โทษตนผดิราํพงึ     อย่าคะนึงถงึโทษท่าน 
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โลกนิต ิ     ตลิมตฺตํ  ปเรส ํ ว           อปปฺโทสzฺจ ปสฺสติ 
                            นาฬเิกรมฺปิ สโทส ํ       ขลชาโต น ปสฺสต ิ(บทที�172ข) 

โคลงโลกนิต ิสาํนวนเกา่แปลความไวว้่า      
โทษท่านผูอ้ื�นเพี.ยง            เมด็งา 

ปองตฉิินนินทา                  จะไจ ้
โทษตนใหญ่หลวงสา             หสัยิ�ง นกันา 
ปนูดั �งผลพรา้วไส ้                  อาจโออ้บัเสยี  

สภุาษติพระรว่ง  เดนิทางอย่าเดนิเปลี�ยว 
โลกนิต ิ         วนิา สตฺถํ คจฺเฉยฺย        สโูร สงฺคามภมูยิํ 

                      ปณฺฑตฺิวทฺธค ู วาณิโช      วเิทสคมโน ตถา (บทที� 269ก) 
   โคลงโลกนิตแิปลความวา่ เดนิหนเพื�อนบต่าม       อย่าไต่  ทางแฮ    
นอกจากตัวอย่างที�ยกมาขา้งต้นแล้วจะเห็นไดว้่ามีคําสอนอีกหลายข้อที�ตรงกบั

คาถาคมัภรี์โลกนิติ เช่น ที�มภียัพึงหลีก รูท้ี�ขลาดที�หาญ เมื�อพาทีพึงตอบ อย่าคบมติรผู้
พาล (เฉพาะฉบบัจารกึวา่ อย่าประกอบกจิเป็นพาล) อย่าอวดหาญแก่เพื�อน ปลูกไมตรอีย่า
รูร้า้ง สรา้งกศุลอย่ารูโ้รย เหน็งามตาอย่าปอง จงนบนอบผูใ้หญ่ สุวานขบอย่าขบตอบ อย่า
ปองเรยีนอาถรรพณ์  ลูกเมยีอย่าวางใจ ของแพงอย่ามกักนิ คนโหดให้เอ็นดู ยอครูยอต่อ
หน้า ยอขา้เมื�อแลว้กจิ ยอมติรเมื�อลบัหลงั นอบตนต่อผูเ้ฒา่ อย่ากริ.วโกรธเนืองนิตย์ คนขํา
อย่าร่วมรกั อย่าใชค้นบงับด ภกัดจีงอย่าเกยีจ เจ้าเคยีดอย่าเคยีดตอบ คนทรยศอย่าเชื�อ 
อย่าตื�นยกยอตน คนจนอย่าดูถูก ตระกูลตนจงคํานับ เผ่ากษตัรยิ์เพลิงงู อย่าดูถูกว่าน้อย 
เป็นคนเรยีนความรู ้ใจอย่าเบาจงหนกั อย่ารกัถํ.ากวา่เรอืน 

เมื�อพจิารณาเนื.อหาคาํสอนโดยเพ่งเล็งที�คาถาซึ�งตรงกบัสุภาษิตโลกนิติอยู่เป็นอนั
มากนั .น ทําให้เชื�อไดว้่า สุภาษิตพระร่วง กบั สุภาษิตโลกนิติอาจจะมคีวามสมัพนัธ์กนัมา
กอ่นสมยัอยุธยา และถา้สภุาษติโลกนิตเิป็นที�รูจ้กัในสมยัสุโขทยั กน่็าจะเป็นไดว้่า สุภาษิต
พระรว่ง เกดิขึ.นในสมยัสโุขทยั เพื�อใชอ้บรมสั �งสอนบคุคลให้มจีรยิธรรมอนัด ีโดยนําเนื.อหา
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คําสอนมาจากคมัภรี์โลกนิติ ปญัจตนัตระ หิโตปเทศ2 ตลอดจนคมัภรี์ในพระพุทธศาสนา  
ในชั .นแรกอาจมกีารแปลคาถาคมัภรี์โลกนิติเป็นถ้อยคําภาษาไทยอย่างง่ายๆ สําหรบัสอน
ให้คนทั �วไปเขา้ใจ  คําสอนดงักล่าวไดร้บัการถ่ายทอดจดจําสบืต่อกนัมา  ภายหลงัมกีาร
รวบรวม จดัถ้อยคําให้ส ั .นกระชบัในแบบสุภาษิต และรอ้ยกรองเพื�อให้คล้องจองจดจําง่าย
โดยใชร้า่ยซึ�งเป็นคาํประพนัธ์เรยีบง่าย  เพราะธรรมดา “คําสุภาษิตทั .งนั .นย่อมเป็นคําส ั .นๆ 
จําไดง้่าย ทั .งไพเราะและมคีวามกวา้ง ผูผู้กขึ.นเลือกความกล่าวให้เป็นที�จบัใจ” เมื�อมกีาร
รวบรวมขึ.นแล้ว ตัวบท สุภาษิตพระร่วง ก็ได้ร ับการพัฒนาต่อมาหลายยุคหลายสมัย
จนกระทั �งถงึรตันโกสนิทร ์

สภุาษติพระรว่ง มคีณุคา่ดา้นเนื.อหาที�ให้แนวคดิแก่บุคคลทั �วไปเกี�ยวกบัการปฏบิตัิ
ตนให้เหมาะสม เพื�อเป็นประโยชน์ในการดําเนินชวีติให้ราบรื�น  มคีวามสุขความเจรญิใน
สงัคม ปลอดพ้นอุปสรรคภยัพาล เป็นคําสอนที�ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในบรบิท
สงัคมวฒันธรรมไทย  ในกรอบคดิของพุทธศาสนา 

วรรณคดเีรื�องนี.มีหลายสํานวน และสํานวนที�ประณีตงดงามที�สุดอาจเป็นสํานวน
ฉบบัจารกึ  แต่เมื�อพิจารณาลักษณะร่วมของสํานวนต่างๆ ก็จะพบว่า วรรณคดเีรื�องนี.มี
สนุทรยีภาพดา้นเสยีง จงัหวะ และความหมาย อนัเกดิจากการรอ้ยกรองให้มเีสยีงคล้องจอง
ไพเราะ  และจดจําง่าย โดยใช้คําประพันธ์ประเภทร่ายซึ�งมีฉันทลักษณ์ไม่ซับซ้อน ใช้
ถ้อยคําไทยเรียบง่าย เกลี.ยงเกลา สละสลวย  กระชบัคํา กระชบัความ เช่น นํ.าเชี�ยวอย่า
ขวางเรอื  ที�ขวากหนามอย่าเสยีเกอืก บางแห่งใชค้วามเปรยีบให้เขา้ใจชดั เช่น หว่านพืช
จกัเอาผล เลี.ยงคนจกักนิแรง อย่ายลเยี�ยงถว้ยแตกมติดิ จงยลเยี�ยงสมัฤทธิ lแตกมเิสยี หลาย
แห่งใชโ้ครงสรา้งประโยคคูข่นาน มกีารซํ.าคาํ และมจีงัหวะสมดุล เช่น ที�ทบัจงมไีฟ ที�ไปจง
มเีพื�อน  พายในอย่านําออก พายนอกอย่านําเขา้ อาษาเจ้าจนตนตาย อาษานายจงภอแรง  
อย่าขดุคนดว้ยปาก อย่าถากคนดว้ยตา อย่าพาผดิดว้ยหู อย่ารกัเหากว่าผม อย่ารกัลมกว่า

                                                             
2 เช่น ขอ้คาํสอนในสภุาษติพระร่วงว่า “อย่ายลเยี�ยงถว้ยแตกมติดิ จงยลเยี�ยงสําริดแตกมิเสยี” ตรงกับ

ใน หโิตปเทศ ว่า “ คนชั �วเหมอืนกบัหมอ้ดนิ แตกสลายง่าย ทั .งแตกแลว้จะซ่อมใหด้เีหมอืนเก่ายาก, คนดเีปรียบ
เหมอืนหมอ้ทอง ยากที�จะแตก ทั .งแตกกอ็าจจะประสานใหค้นืดงี่าย.” เสฐยีรโกเศศ, หโิตปเทศ, พระนคร: บรรณา
คาร, 2507. หน้า52. 
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นํ.า อย่ารกัถํ.ากวา่เรอืน ผจิะจบัจบัจงมั �น ผจิะคั .นคั .นจงตาย ผจิะหมายหมายจงแท้  ผจิะแก้
แกจ้งกระจ่าง ฯลฯ  

สุภาษิตพระร่วง ได้ร ับการนําไปอ้างถึงในวรรณคดีเรื�องต่างๆ หลายเรื�อง 
โดยเฉพาะในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ เชน่  

ชาวเมืองมนักล่าวโทษพลอยโกรธตอบ เสียกําแล้วจะซํ.าเสีย
กอบกระมงันะพระทูลเกลา้... 

(รา่ยยาวมหาเวสสนัดร ทานกณัฑ)์ 
...จะมารกัเหากว่าผม จะมารกัลมกว่านํ.า จะมารกัถํ.ากว่าเรอืน

จะมารกัเดอืนยิ�งกวา่ตะวนั   แมจ่ะมารกัออเฒา่นั .นยิ�งกวา่ตวัเล่า... 
                (รา่ยยาวมหาเวสสนัดร กณัฑ์ชชูก) 

...เสมอืนหนึ�งพรานเบด็มาตปีลาที�หน้าไซ  บรรดาปลาจะเขา้ไป
ใหแ้ตกฉาน ... 

 (รา่ยยาวมหาเวสสนัดร กณัฑ์กมุาร) 
อาสาเจา้จนตวัตาย  จงึนบัวา่เป็นชายชาญสนาม 

 (บทละครเรื EองรามเกยีรติD รชักาลที E 1) 
ถา้ผวัมเีมตตามาปกป้อง              วนัทองหรอืใครจะทําได ้
เจา้ลอยชอ้นเอาปลาที�หน้าไซ         เพราะใจของเจา้ไมเ่มตตา  

(เสภาเรื Eองขนุชา้งขนุแผนพระราชนิพนธ์รชักาลที E 2 ตอนขนุแผนขึ.นเรอืนขนุชา้ง) 
แลว้ใหรู้ส้ภุาษติบณัฑติพระรว่ง  ตามกระทรวงผดิชอบคดิสอบสวน 
ราชาศพัท์รบัส ั �งใหบ้งัควร          รูจ้งถว้นถี�ไวจ้งึไดก้าร 

 (เสภาเรื Eองขนุชา้งขนุแผนพระราชนิพนธ์รชักาลที E 2 ตอนกาํเนิดพลายงาม)                       
อย่างไรกด็ ี ถอ้ยคาํที�ส ั .นกระชบั จดจํางา่ยซึ�งเป็นขอ้ดขีอง สุภาษิตพระร่วง กท็ําให้

คําสอนหลายข้อไม่อาจเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ซํ.าบางคร ั .งการคดัลอกที�ผดิพลาดกท็ําให้ไม่สื�อ
ความหมาย แต่เพราะความตระหนักเห็นคุณค่าความสําคญัของวรรณคดเีรื�องนี. ในหลาย
ยุคหลายสมยัจึงพบการพยายามอธิบายด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้นว่า แต่งโคลงขยาย หรือ
อธิบายคําสอนแต่ละขอ้ซึ�งอาจต่างกนัไป ลกัษณะการใช้ถ้อยคําส ั .นกระชบัทําให้ตัวบท 
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สภุาษติพระรว่ง เปิดกวา้งแกก่ารตคีวาม (แต่หลายขอ้คําสอนมทีี�มา ถ้าคน้ควา้สบืสาวกจ็ะ
ทราบความหมายที�ถูกต้อง)  คุณสมบตัิขอ้นี.เป็นปจัจยัให้เกดิการคดิพินิจนึกถ้อยคําสอน
ลกึซึ.งยิ�งขึ.น และเกดิความงอกงามทางปญัญามากขึ.น 
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