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ความเป็นมา

สุภาษติ คือ ถอ้ยค ำท่ีกล่ำวดีแลว้ ใชเ้ป็นคติสอนใจ 
มีทั้งเป็นขอ้แนะน ำ และขอ้หำ้ม   

พระร่วง เป็นค ำท่ีใชเ้รียกสมญำนำมแทนช่ือกษตัริย์
สุโขทยัทุกพระองค์



ค าศัพท์ ความหมาย

ค าศัพท์

ของเขญ็ ส่ิงของท่ีน ำควำมเดือดร้อนมำให ้ของไม่สุจริต
คนข า คนเจำ้เล่ห์ คนท่ีมีลบัลมคมใน
เคยีด โกรธ
ที่ชอบ ส่ิงท่ีถูกตอ้งตำมท ำนองคลองธรรม
ที่ทบั ท่ีอยูอ่ำศยั บำ้นเรือน
ธราดล พ้ืนแผน่ดิน

ไฟฟุน ปัจจุบนัใช ้ฟืนไฟ ในท่ีน้ีหมำยถึง โมโหเกร้ียวกรำดเป็นฟืนเป็นไฟ
เม่ือยาก เม่ือ (ท่ำน) ล ำบำก

ระบือระบิล ข่ำวลือ
หน้าศึก ช่วงท่ีมีสงครำมหรือเม่ืออยูต่่อหนำ้ขำ้ศึก 



ตวัอย่าง คตสิอนใจจากสุภาษติพระร่วง

หมายถึง ท ำหนำ้ท่ีของตนใหเ้หมำะสมกบัวยั ตอนเดก็ใหต้ั้งใจเรียน 
ตอนโตใหต้ั้งใจท ำงำน ชีวติจะมีควำมเจริญรุ่งเรือง

เม่ือน้อยให้เรียนวชิา ให้หาสินเม่ือใหญ่



หมายถงึ ไม่ดูถูกหรือท ำร้ำยใครไม่วำ่จะผำ่นกำรพูดหรือกำรกระท ำ 
ควรผกูมิตรกบัผูอ่ื้นไว้

ทีรั่กอย่าดูถูก ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง



หมายถึง ระมดัระวงัตนเองอยูเ่สมอ ใหอ้ยูใ่นสถำนท่ีและอยูใ่กลก้บับุคคลท่ี
ปลอดภยั เพรำะอนัตรำยอำจมำแบบไม่คำดคิด 

ที่ทับจงมีไฟ ทีไ่ปจงมีเพ่ือน 



หมายถึง อยำ่เห็นของมีประโยชนน์อ้ยดีกวำ่ของมีประโยชนม์ำก

อย่ารักถ า้กว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวนั



ลักษณะค ำประพันธ์อย่ายลเยีย่งถ้วยแตกมติดิ จงยลเยีย่งสัมฤทธ์ิแตกมเิสีย
หมายถงึ ใหท้ ำตนเหมือนเคร่ืองสมัฤทธ์ิ ซ่ึงเม่ือแตกหกัแลว้กน็ ำมำหลอมใหดี้ไดด้งัเดิม นัน่คือ
กำรใหเ้ป็นคนเขม้แขง็ รู้จกัเรียนรู้ขอ้ผดิพลำดของตวัเอง ปรับปรุงตวั และใชชี้วติต่อไปใหดี้ 

อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยตา

หมายถงึ อยำ่พดูจำไม่ดีใหค้นอ่ืนเสียหำย  และอยำ่มองผูอ่ื้นดว้ยสำยตำดูถูก

ทุกคนสามารถน าสุภาษติพระร่วงไปใช้ในชีวติได้อย่างไรบ้าง 



คุณค่าด้านเน้ือหา 
ค ำสอนในสุภำษิตพระร่วง เป็นกำรสอนอยำ่งกวำ้ง ๆ ครอบคลุมทั้งคติทำงโลกและทำงธรรม 
สำมำรถน ำไปปฏิบติัไดจ้ริงในชีวิต จึงท ำใหสุ้ภำษิตพระร่วงมีคุณค่ำในดำ้นเน้ือหำ ซ่ึงแบ่งได ้
ดงัน้ี 

ข้อคดิและคตทิางโลก ข้อคดิและคตทิางธรรม



สุภำษิตพระร่วงมีเน้ือหำมุ่งสอนใหรู้้วธีิด ำเนินชีวติและกำรปฏิบติัทั้งต่อตนเองและ
ผูอ่ื้นอยำ่งเหมำะสม เพ่ือควำมสงบสุขในสงัคม เช่น 

ตัวอย่าง ข้อคดิและคติทางโลก

สอนเร่ืองกำรใชเ้งิน ใหรู้้จกัประหยดั 

ผลของการไม่ปฏิบัตติามข้อคดิทั้งสองข้อนีคื้ออะไร 

สอนเก่ียวกบักำรพดู ใหคิ้ดก่อนพดูเสมอ 
คดิแล้วจึงเจรจา ของแพงอย่ามกักนิ



สุภำษิตพระร่วงมีค ำสอนท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัศำสนำ จริยธรรม และคุณธรรมหลำยดำ้น เช่น

ตัวอย่าง ข้อคดิและคติทางธรรม

สอนใหต้ั้งตนอยูใ่นควำมไม่ประมำท 
เดินทำงไปท่ีใดตอ้งระมดัระวงัตนเองอยูเ่สมอ 

สอนใหมี้ควำมซ่ือสตัย ์
ไม่น ำของของผูอ่ื้นมำเป็นของตน

เข้าเถ่ือนอย่าลืมพร้า อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน



คุณค่าด้านวรรณศิลป์

สุภำษิตพระร่วงแต่งดว้ยร่ำยสุภำพท่ีมีสัมผสัคลอ้งจอง จดจ ำง่ำย มีควำมไพเรำะและยงัให้
ควำมรู้เร่ืองค ำศัพท์และส ำนวนเก่ำ ท ำให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงของภำษำท่ีเป็นไปตำม
กำลเวลำ 

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของสุภาษิตพระร่วงแบ่งได้ ดงันี้

การสรรค า๓

การใช้ค าศัพท์ค าเดยีว๒

การใช้ค าน้อยแต่กนิความมาก๑



สุภำษิตพระร่วงแต่งดว้ยร่ำยสุภำพ ซ่ึงจ ำกดัจ ำนวนค ำ ท ำใหใ้นแต่ละวรรคจ ำเป็นตอ้งใชค้  ำนอ้ย
แต่ใหไ้ดใ้จควำมมำก ผูอ่้ำนตอ้งตีควำมใหถู้กตอ้งจึงจะเขำ้ใจควำมหมำยท่ีแทจ้ริง เช่น

การใช้ค าน้อยแต่กนิความมาก

มีควำมหมำยวำ่ ไม่ควรร้ือฟ้ืนเร่ืองท่ียติุลงไปแลว้ข้ึนมำใหม่ 
ในขณะท่ีกำรงำนก ำลงัด ำเนินไปไดด้ว้ยดีหรือในระหวำ่งท่ีอยู่
ในภำวะคบัขนั

เป็นกำรน ำค ำสอนมำเปรียบกบัควำมเช่ือคนในอดีตท่ี
เช่ือกนัวำ่ เม่ือน ำวญิญำณไปถ่วงน ้ำ (คลอง) แลว้ ไม่ควรปลุก
หรือเรียกวญิญำณนั้นใหฟ้ื้นข้ึนมำอีก อนัเป็นกำรกระท ำท่ีไม่มี
เหตุผลและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์แต่อยำ่งใด

อย่าปลุกผกีลางคลอง



เป็นกำรน ำค ำศพัทม์ำใชเ้พียงค ำเดียวโดด ๆ และแตกต่ำงจำกค ำท่ีใชใ้นปัจจุบนัมำก 
ผูอ่้ำนตอ้งพิจำรณำ จึงจะเขำ้ใจควำมหมำยของค ำและเน้ือควำม เช่น 

การใช้ค าศัพท์ค าเดยีว

จงเร่งระมดัฟืนไฟ นอบตนต่อผูเ้ฒ่ำ พรรคพวกพึงท ำนุก มีสินอยำ่อวดมัง่

ปัจจุบันใช้
ระมดัระวงั 

ปัจจุบันใช้
นบนอบ หรือ นอบนอ้ม

ปัจจุบันใช้
ท ำนุบ ำรุง หรือ ทะนุบ ำรุง 

ปัจจุบันใช้
มัง่มี



เป็นกำรเล่นเสียงสมัผสั ทั้งสมัผสัสระและสมัผสัอกัษรในวรรคเดียวกนั เช่น

การสรรค า : การเล่นเสียง

สัมผสัอกัษร

อยำ่เคล่ือนคลำดคลำถอย

เล่นเสียงสัมผสัอักษร คือ เคล่ือน-คลำด-คลำ 

สัมผสัสระ

อยำ่ตีปลำหนำ้ไซ
เล่นเสียงสัมผสัสระ คือ ปลำ-หนำ้

อยำ่กร้ิวโกรธเนืองนิตย์
เล่นเสียงสมัผสัอกัษร คือ กร้ิว-โกรธ, เนือง-นิตย์

อยำ่กอปรจิตริษยำ

เล่นเสียงสัมผสัสระ คือ จิต-ริษ



เป็นกำรเล่นค ำโดยเฉพำะกำรซ ้ ำค  ำท่ีตน้วรรค ภำยในวรรค และระหวำ่งวรรค 
ช่วยเนน้ย  ้ำควำมหมำยและยงัไดค้วำมไพเรำะจำกเสียงสมัผสัท่ีคลอ้งจองกนั เช่น

การสรรค า : การเล่นค า

รู้ท่ีขลำดท่ีหำญ
คนพำลอยำ่พำลผดิ 

อยำ่ถำกคนดว้ยตำ    อยำ่พำผดิดว้ยหู

อยำ่ยลเยีย่งถว้ยแตกมิติด    จงยลเยีย่งสมัฤทธ์ิแตกมิเสีย

เขำ้เถ่ือนอยำ่ลืมพร้ำ    หนำ้ศึกอยำ่นอนใจ    ไปเรือนท่ำนอยำ่นัง่นำน 



สรุปบทเรียน 

• สมเดจ็พระร่วงสอนประชำชน
ใหป้ระพฤติดีดว้ยสุภำษิต

ข้อคดิ ความรู้

• หมัน่ท ำควำมดี

• ตรวจสอบควำมคิดและ 
พฤติกรรมของตนเองให้
อยูใ่นทำงท่ีถูกตอ้งเสมอ 

• ควำมเป็นมำของสุภำษิตพระร่วง

• ค ำประพนัธ์ร่ำยสุภำพ

• เทคนิคกำรแต่งบทร้อยกรอง

ใจความส าคญั ส่ิงทีไ่ด้




