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รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาไทย เรื่อง กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา   โดยไดรับ
คําแนะนําจากครูบุบผา ช่ืนปติกุล

รายงานฉบับนี้ประกอบดวย ประวัติความเปนมา   ลักษณะคํา
ประพันธ  บทกลอนพรอมถอดความทางผูจัดทําหวังวารายงาน
ฉบับนี้จะใหประโยชนแกผูอานไดเปนอยางดี

หากมีขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้
ดวย

จัดทําโดย
ด.ญ.วิยะนันท กล่ําศรีทอง
ด.ญ.สุรัสวดี ศิริพันธ
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เร่ืองเร่ือง หนาหนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
ประวัติกลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา ๑
ลักษณะคําประพันธ ๒

ข

ลักษณะคําประพันธ ๒
กถามุข ๓
กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา/ถอดความ ๔ - ๒๔
คําศัพท ๒๕
เอกสารอางอิง ๒๖



ประวัติที่มาของเร่ืองประวัติที่มาของเร่ือง
กลอนดอกสรอยรําพึงในปาชามาจากบทกวีนิพนธเร่ือง Elegy Writen in a

Country Churchyard ของทอมมัส เกรย (Thormas Gray)กวีอังกฤษผูมีชีวิตอยู
ในชวง(กลางคริสตศตวรรษที่ ๑๘ Elegy หมายถึงโคลงที่กลาวไวอาลัยหรือ
ครํ่าครวญถึงผูที่จากไป โดยพระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ได
ประพันธจากตนฉบับแปลของเสฐียรโกเศศ เปนกลอนดอกสรอย
จํานวน ๓๓ บท(ในที่นี้คัดมาเพียง ๒๑ บท)

คุณคาคุณคา
มุงแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิต โดยเสนอแนวคิดหลักวา มนุษยทุกผูทํานามไม

วาจะเปนบุคคลสําคัญหรือสามัญชนไมมีผูใดหลีกหนีความตายไปได

๑

ประวัติที่มาของเร่ืองประวัติที่มาของเร่ือง
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ลักษณะคําประพันธลักษณะคําประพันธ
กลอนดอกสรอย ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกลอนสุภาพ
เพียงแตขึ้นตนดวยเอย ลงทายดวยเอย ๑ บทมี ๘
วรรค

๒ลักษณะคําประพันธลักษณะคําประพันธ
กลอนดอกสรอย ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกลอนสุภาพ
เพียงแตขึ้นตนดวยเอย ลงทายดวยเอย ๑ บทมี ๘
วรรค



ดังไดยินมา สมัยหนึ่ง ผูมีช่ือตองการความวิเวก, เขาไปนั่ง
อยู ณ ที่สงัดในวัดชนบท เวลาตะวันรอนๆ, จนเสียงระฆังย่ํา
บอกสิ้นเวลาวัน ฝูงโคกระบือ และพวกชาวนา พากันกลับที่อยู
เปนหมูๆ. เมื่อสิ้นแสงตะวันแลว ไดยินเสียงจังหรีดเรไรกับเสียง
เกราะในคอกสัตว. นกแสกจับอยูบนหอระฆังก็รองสง
สําเนียง.ณ ที่นั้นมีตนไทรตนโพธิ์สูงใหญ ใตตนลวนมีเนินหญา
กลาวคือที่ฝงศพตางๆ อันแลเห็นดวยเดือนฉาย. ศพในที่เชนนั้น
ก็เปนศพพวกชาวไรชาวนานั่นเอง. ผูนั้นมีความรูสึกซึ่งเยือกเย็น
ใจอยางไร แลวรําพึงอยางไรในหมูศพ, ไดเขียนความในใจนั้น
ออกมาสูกันดังตอไปนี้

๓

ดังไดยินมา สมัยหนึ่ง ผูมีช่ือตองการความวิเวก, เขาไปนั่ง
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ออกมาสูกันดังตอไปนี้



๑. วังเอยวังเวง หงางเหงง! ย่ําค่ําระฆังขาน
ฝูงวัวควายผายลาทิวากาล คอยคอยผานทองทุงมุงถิ่นตน
ชาวนาเหนื่อยออนตางจรกลับ ตะวันลับอับแสงทุกแหงหน
ทิ้งทุงใหมืดมัวทั่วมณฑล และทิ้งตนตูเปลี่ยวอยูเดียว เอย.

๔

The Curfeu tolls the Knell of parting Day,
The lowing Herd winds slowly o'er the Lea,

The Plow-man homeward plods his weary Way,
And leaves the World to Darkness and to me.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
เสียงระฆังย่ําดังหงางแหงง มาทําใหเกิดความวังเวงใจยิ่งนัก ในขณะที่ฝูงวัวควายก็

เคลื่อนจากทองทุงลาเวลากลางวันเพื่อมุงกลับถิ่นที่อยูของมัน ฝานพวกชาวนาทั้งหลายรูสึก
เหนื่อยออนจากการทํางานตางพากันกลับถิ่นพํานักของตนเมื่อตะวันลับขอบฟาก็ไมมีแสง
สวาง ทําใหทองทุงมืดไปทั่วบริเวณและทิ้งใหขาพเจาเปลาเปลี่ยวอยูเพียงผูเดียว

The Curfeu tolls the Knell of parting Day,
The lowing Herd winds slowly o'er the Lea,

The Plow-man homeward plods his weary Way,
And leaves the World to Darkness and to me.



๒. ยามเอยยามนี้ ปถพีมืดมัวทั่วสถาน
อากาศเย็นเยือกหนาวคราววิกาล สงัดปานปาใหญไรสําเนียง
มีก็แตเสียงจังหรีดกระกรีดกริ่ง! เรไรหริ่ง! รองขรมระงมเสียง
คอกควายวัวรัวเกราะเปาะแปะ ! เพียง รูวาเสียงเกราะแววแผวแผว เอย.

๕

Now fades the glimmering Landscape on the Sight,
and all the Air a solemn Stillness holds,

Save where the Beetle wheels his droning Flight,
and drowsy Tinklings lull the distant Folds;

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ในเวลานี้ทั่วแผนดินมืดมิด อากาศหนาวเย็น เพราะเปนเวลา

กลางคืน ปาใหญแหงนี้เงียบสงัด มีแตเสียงจิ้งหรีดเรไรรองระงม และก็ได
ยินเสียงเกราะรัวจากคอกวัวควายดังแววมาแตไกล

Now fades the glimmering Landscape on the Sight,
and all the Air a solemn Stillness holds,

Save where the Beetle wheels his droning Flight,
and drowsy Tinklings lull the distant Folds;



๓. นกเอยนกแสก จับจองรองแจกเพียงแถกขวัญ
อยูบนยอดหอระฆังบังแสงจันทร มีเถาวัลยรุงรังถึงหลังคา
เหมือนมันฟองดวงจันทรใหผันดู คนมาสูซองพักมันรักษา
ถือเปนที่รโหฐานนมนานมา ใหเสื่อมผาสุกสันตของมัน เอย.

๖

Save that from yonder ivy-mantled Tow'r
The moping Owl does to the Moon complain
Of such as, wand'ring near her secret Bow'r,

Molest her ancient solitary Reign.
ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ

เสียงนกแสกรองขึ้นมาทําใหขาพเจาเสียขวัญ นกแสกมันจับอยูบนหอระฆังที่บัง
แสงจันทรและมีเถาวัลยรุงรังพันถึงหลังคา เหมือนกับมันจะฟองใหดวงจันทรหันมาดู
ผูคนที่มาอยูในที่ที่มันรักษาไว(ปาชา) ซึ่งถือเปนที่เฉพาะสวนตัวของมันมานาน ทําให
มันไมมีความสุข

Save that from yonder ivy-mantled Tow'r
The moping Owl does to the Moon complain
Of such as, wand'ring near her secret Bow'r,

Molest her ancient solitary Reign.



๔. ตนเอยตนไทร สูงใหญรากยอยหอยระยา
และตนโพธิ์พุมแจแผฉายา มีเนินหญาใตตนเกลื่อนกลนไป
ลวนรางคนในเขตประเทศนี้ ดุษณีนอนราย ณ ภายใต
แหงหลุมลึกลานสลดระทดใจ เรายิ่งใกลหลุมนั้นทุกวัน เอย.

๗

Beneath those rugged Elms, that Yew-Tree's Shade,
Where heaves the Turf in many a mold'ring Heap,

Each in his narrow Cell for ever laid,
the rude Forefathers of the Hamlet sleep.ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ

มีตนไทรสูงใหญรากยอยหอยระยาและตนโพธิ์ที่เปนพุมแผรมเงา
ออกไปโดยรอบ ที่ใตตนไมมีเนินหญาซึ่งเปนที่ฝงศพของคนในเขตนั้น ศพที่
นอนนิ่งอยูในหลุมลึกดูแลวรูสึกสลดใจ และตัวขาพเจาเองก็ใกลจะไดนอนอยู
ในหลุมนั้นเชนกัน

Beneath those rugged Elms, that Yew-Tree's Shade,
Where heaves the Turf in many a mold'ring Heap,

Each in his narrow Cell for ever laid,
the rude Forefathers of the Hamlet sleep.



๕. หมดเอยหมดหวง หมดดวงวิญญาณลาญสลาย
ถึงลมเชาชวยช่ืนรื่นสบาย เตือนนกแอนลมผายแผดสําเนียง
อยูตามโรงมุงฟางขางขางนั้น ทั้งไกขันแขงดุเหวาระเราเสียง
โอเหมือนปลุกรางกายนอนรายเรียง พนสําเนียงที่จะปลุกใหลุก เอย.

๘

The breezy Call of incense-breathing Morn,
the Swallow twitt'ring from the Straw-built Shed,
The Cock's shrill Clarion, or the echoing Horn,
No more shall rouse them from their lowly Bed.

ถอดคําประพันธ
หมดหวง เนื่องจากดวงวิญญาณไดแตกสลายไปแลว ถึงแมวาลมยาม

เชาจะพัดใหสดช่ืน เตือนนกนางแอนใหเคลื่อนออกจากรังและสงเสียงรองไป
ตามโรงนา ไกก็ขันแขงกับนกดุเหวา เหมือนจะชวยปลุกรางของผูที่นอนเรียง
รายในหลุมฝงศพใหต่ืนขึ้นแตพวกเขาเหลานั้นก็ไมไดยิน

The breezy Call of incense-breathing Morn,
the Swallow twitt'ring from the Straw-built Shed,
The Cock's shrill Clarion, or the echoing Horn,
No more shall rouse them from their lowly Bed.



๖. ทอดเอยทอดทิ้ง ยามหนาวผิงไฟลอมอยูพรอมหนา
ทิ้งเพื่อนยากแมเหยาหาขาวปลา ทุกเวลาเชาเย็นเปนนิรันดร
ทิ้งทั้งหนูนอยนอยรอยรอยรับ เห็นพอกลับปลื้มเปรมเกษมสันต
เขากอดคอฉอเลาะเสนาะกรรณ สารพันทอดทิ้งทุกสิ่ง เอย.

๙

For them no more the blazing Hearth shall burn,
Or busy Housewife ply her Evening Care'

No Children run to lisp their Sire's Return,
Or climb his Knees the envied Kiss to share

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ยามหนาวเคยนั่งผิงไฟอยูพรอมหนา แตตองมาทิ้งเพื่อนทิ้งแมเรือนที่

คอยหุงหาอาหารใหรับประทานเชาเย็น ทิ้งลูกนอยที่เมื่อเห็นหนาพอกลับมาก็ดี
ใจกอดคอฉอเลาะดวยเสียงที่นาฟง แตแลวก็ตองทอดทิ้งสิ่งเหลานี้ไป

For them no more the blazing Hearth shall burn,
Or busy Housewife ply her Evening Care'

No Children run to lisp their Sire's Return,
Or climb his Knees the envied Kiss to share



๗. กองเอยกองขาว กองสูงราวโรงนายิ่งนาใคร
เกิดเพราะการเก็บเก่ียวดวยเคียวใคร ใครเลาไถคราดพื้นฟนแผนดิน
เชาก็ขับโคกระบือถือคันไถ สําราญใจตามเขตประเทศถิ่น
ยึดหางยามยักไปตามใจจินต หางยามผินตามใจเพราะใคร เอย.

๑๐

Oft did the Harvest to their sickle yield,
Their Furrow oft the stubborn Glebe has broke;

How jocund did they drive their Team afield!
How bow'd the Woods beneath their sturdy Stroke!

ถอดคําประพันธ
เห็นกองขาวสูงราวโรงนาชางนายินดี กองขาวนี้เกิดจากการเก็บเก่ียวจากเคียว

ของใคร หรือใครเปนคนไถคราดพลิกฟนแผนดินนี้ เชาก็ตอนวัวควายและถือคันไถ
ออกไปยังทองนาอยางสําราญใจ จับหางไถไถไปในทิศทางตาง ๆ ตามใจตน

Oft did the Harvest to their sickle yield,
Their Furrow oft the stubborn Glebe has broke;

How jocund did they drive their Team afield!
How bow'd the Woods beneath their sturdy Stroke!



๘. ตัวเอยตัวทะยาน อยาบันดาลดลใจใหใฝฝน
ดูถูกกิจชาวนาสารพัน และความครอบครองกันอันช่ืนบาน
เขาเปนสุขเรียบเรียบเงียบสงัด มีปวัฒนเปนไปไมวิตถาร
ขออยาไดเยยเยาะพูดเราะราน ดูหมิ่นการเปนอยูเพื่อนตู เอย.

๑๑

Let not Ambition mock their useful Toil,
Their homely Joys, and Destiny obscure;

Nor Grandeur hear with a disdainful Smile,
The short and simple Annals of the Poor.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ความทะเยอทะยาน ขออยาบันดาลใจใหดูถูกชาวนาและครอบครัว

อันช่ืนบานของเขา เพราะชาวนาตางเปนอยูอยางเรียบงาย มีความเปนไปอยาง
ปกติ ขออยางไดพูดจาเยาะเยยดูหมิ่นการเปนอยูของเขา

Let not Ambition mock their useful Toil,
Their homely Joys, and Destiny obscure;

Nor Grandeur hear with a disdainful Smile,
The short and simple Annals of the Poor.



๙. สกุลเอยสกุลสูง ชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรี
อํานาจนําความสงาอาอินทรีย ความงามนําใหมีไมตรีกัน
ความร่ํารวยอวยสุขใหทุกอยาง เหลานี้ตางรอตายทําลายขันธ
วิถีแหงเกียรติยศทั้งหมดนั้น แตลวนผันมาประจบหลุมศพ เอย.

๑๒

The boast of Heraldry, the Pomp of Pow'r,
And all that Beauty, all that Wealth e'er gave,

Awaits alike th'inevitable hour.
The Paths of glory lead but to the Grave.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
คนมีชาติตระกูลสูง ทําใหจิตใจพองโตขึ้นคิดวาตนมีศักดิ์ศรีเหนือผูอื่น คนมี

อํานาจนําความสงางามมาใหชีวิต คนมีหนาตางดงามทําใหคนอื่นรักใคร คนมี
ฐานะร่ํารวยยอมหาความสุขไดทุกอยาง แตทุกคนตางก็รอความตายเชนเดียวกัน วิถี
แหงเกียรติยศทั้งหมดลวนมารวมกันที่หลุมฝงศพ

The boast of Heraldry, the Pomp of Pow'r,
And all that Beauty, all that Wealth e'er gave,

Awaits alike th'inevitable hour.
The Paths of glory lead but to the Grave.



๑๐. ตัวเอยตัวหยิ่ง เจาอยาชิงติซากวายากไร
เห็นจมดินนาสลดระทดใจ ที่ระลึกสิ่งไรก็ไมมี
ไมเหมือนอยางบางศพญาติตบแตง เครื่องแสดงเกียรติยศเลิศประเสริฐศรี
สรางสานการบุญหนุนพลี เปนอนุสาวรียสงา เอย.

๑๓

Nor you, ye Proud, impute to these the Fault,
If Mem'ry o'er their Tomb no Trophies raise,

Where thro' the long-drawn aisle and fretted Vault
The pealing Anthem swells the Note of Praise.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ผูท่ีเยอหยิ่งท้ังหลาย อยาไดตําหนิซากศพผูยากไร แมศพเหลานี้จะนอนจมดินนาสลด

ใจและท่ีไมสามารถระลึกถึงสิ่งใดไดเลยก็ตาม ไมเหมือนอยางบางศพท่ีญาติตบแตงดวย
เครื่องแสดงเกียรติยศอยางดี โดยการสรางอนุสาวรียอันสงา

Nor you, ye Proud, impute to these the Fault,
If Mem'ry o'er their Tomb no Trophies raise,

Where thro' the long-drawn aisle and fretted Vault
The pealing Anthem swells the Note of Praise.



๑๑. ที่เอยที่ระลึก ถึงอธึกงามลบในภพพื้น
ก็ไมชวนชีพที่ดับใหกลับคืน เสียงชมช่ืนเชิดชูคุณผูตาย
เสียงประกาศเกียรติเอิกเกริกลั่น จะกระเทือนถึงกรรณนั้นอยาหมาย
ลวนเปนคุณแกผูยังไมวางวาย ชูเกียรติญาติไปภายภาคหนา เอย.

๑๔

Can storied Urn or animated Bust
Back to its Mansion call the fleeting Breath?
Can Honor's Voice provoke the silent Dust,

Or Flatt'ry soothe the dull cold ear of Death?
ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ

ที่ระลึกที่สรางขึ้นถึงแมจะงามเพียงใดก็ไมสามารถทําใหผูตายฟนขึ้นมา
ได เสียงช่ืนชมเชิดชูในคุณงามความดีของผูตาย ผูตายก็ไมสามารถรับรูได ทุก
อยางลวนเปนคุณแกญาติที่ยังมีชีวิตอยู

Can storied Urn or animated Bust
Back to its Mansion call the fleeting Breath?
Can Honor's Voice provoke the silent Dust,

Or Flatt'ry soothe the dull cold ear of Death?



๑๒. รางเอยรางกาย ยามตายจมพื้นดาษดื่นหลาม
อยาดูถูกถิ่นนี้วาที่ทราม อาจขึ้นช่ือลือนามในกอนไกล
อาจจะเปนเจดียมีพระศพ แหงจอมภพจักรพรรดิกษัตริยใหญ
ประเสริฐดวยสัตตรัตนจรัสชัย ณ สมัยกอนกาลบุราณ เอย.

๑๕

Perhaps in this neglected Spot is laid
Some Heart once pregnant with celestial Fire;

Hands that the Rod of Empire might have sway'd,
Or wak'd to Extacy the living Lyre.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
รางกายของคนตายจมอยูใตพื้นดินมากมาย ขออยาไดดูถูกถิ่นที่นี้วาไม

ดี เพราะอาจจะเปนสถานที่มีช่ือเสียงมากอน อาจเปนเจดีย หรือที่ฝงศพของ
พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญอันประกอบดวยแกว ๗ ประการในสมัยโบราณก็ได

Perhaps in this neglected Spot is laid
Some Heart once pregnant with celestial Fire;

Hands that the Rod of Empire might have sway'd,
Or wak'd to Extacy the living Lyre.



๑๓. ความเอยความรู เปนเครื่องชูช้ีทางสวางไสว
หมดโอกาสที่จะช้ีตอนี้ไป ละหวงใยอยากรูลงสูดิน
อันความยากหากใหไรศึกษา ยนปญญาความรูอยูแคถิ่น
หมดทุกขขลุกแตกิจคิดหากิน กระแสวิญญาณงันเพียงนั้น เอย.

๑๖

But Knowledge to their Eyes her ample Page
Rich with the Spoils of Time did ne'er unroll;

Chill Penury repress'd their noble Rage,
And froze the genial Current of the Soul.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ความรูเปนเครื่องช้ีทางไปสูความกาวหนา แตตอนนี้หมดโอกาส

แลว จําตองละความหวงใยทั้งหมดไปสูความตาย ความยากจนทําใหไมไดรับ
การศึกษา ไดรับความรูอยูเฉพาะในทองถิ่นของตน และขณะนี้ก็หมดทุกข
เก่ียวกับการทํามาหากินเพราะวิญญาณ

But Knowledge to their Eyes her ample Page
Rich with the Spoils of Time did ne'er unroll;

Chill Penury repress'd their noble Rage,
And froze the genial Current of the Soul.



๑๔. ดวงเอยดวงมณี มักจะลี้ลับอยูในภูผา
หรือใตทองหองสมุทรสุดสายตา ก็เสื่อมซาสิ้นชมนิยมชน
บุปผชาติชูสีและมีกลิ่น อยูในถิ่นที่ไกลเชนไพรสณฑ
ไมมีใครไดเชยเลยสักคน ยอมบานหลนเปลาดายมากมาย เอย.

๑๗

Full many a Gem of purest Ray serene,
The dark unfathom'd Caves of Ocean bear:
Full many a Flower is born to blush unseen,
And waste its Sweetness on the desert Air.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
แกวมณีสิ่งที่มีคามักอยูในที่ลี้ลับ เชน ภูเขาทองทะเลลึก

สุดตายตาไมมีใครสามารถมองเห็น ทําใหกลายเปนสิ่งไรคาไมมีผูใดไดชื่นชม เปรียบเสมือนกับ
ดอกไมที่มีสีสวยกลิ่นหอมแตอยูหางไกล เชน ในปา ไมมีใครไดเห็นหรือเชยชมสักคน ยอมบาน
แลวหลนไปเปลา ๆ อยางนาเสียดาย

Full many a Gem of purest Ray serene,
The dark unfathom'd Caves of Ocean bear:
Full many a Flower is born to blush unseen,
And waste its Sweetness on the desert Air.



๑๕. ซากเอยซากศพ อาจเปนซากนักรบผูกลาหาญ
เชนชาวบานบางระจันขันรําบาญ กับหมูมานมาประทุษอยุธยา
ไมเชนนั้นทานกวีเชนศรีปราชญ นอนอนาถเลหใบไรภาษา
หรือผูกูบานเมืองเรืองปญญา อาจจะมานอนจมถมดิน เอย.

๑๘

Some village-Hampden, that with dauntless Breast
The little Tyrant of his Fields withstood;

Some mute inglorious Milton here may rest,
Some Cromwell, guiltless of his Country's Blood.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ซากศพทั้งหลายเหลานี้ อาจเปนซากศพของนักรบผูกลา

หาญ เชน ชาวบานบางระจันที่สูรบกับกองทัพพมาที่มาโจมตีกรุงศรีอยุธยา หรือ
ศพกวีศรีปราชญที่นอนนิ่งไมพูดจา หรือศพผูที่กูบานเมืองหรือผูมีปญญาอ่ืน
ๆ ซึ่งอาจนอนถมจม

Some village-Hampden, that with dauntless Breast
The little Tyrant of his Fields withstood;

Some mute inglorious Milton here may rest,
Some Cromwell, guiltless of his Country's Blood.



๑๘. มักเอยมักใหญ กนแตใฝฝนฟุงตามมุงหมาย
อําพรางความจริงใจไมแพรงพราย ไมควรอายก็ตองอายหมายปดบัง
มุงแตโปรยเครื่องปรุงจรุงกลิ่น คือความฟูมฟายสินลิ้นโอหัง
ลงในเพลิงเกียรติศักดิ์ประจักษดัง เปลวเพลิงปลั่งหอมกลบตลบ เอย.

๑๙

Th' Applause of list'ning Senates to command,
The Threats of Pain and Ruin to despise,

To scatter Plenty o'er a smiling Land,
And read their Hist'ry in a Nation's Eyes.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
พวกมักใหญใฝสูงจะทําในสิ่งที่ตนมุงหมายไวและปดบังความจริงบางอยาง

ไวไมเปดเผย สิ่งที่ไมควรอายก็อาย แสดงใหเห็นวาภายนอกดูดี ใชจายฟุมเฟอย
เกินฐานะ พูดจาอวดดีเพื่อแสดงความมีเกียรติของตนใหผูอ่ืนเห็น อันเปนการ
ปกปดความจริงที่ไมดีงามของตนไว

Th' Applause of list'ning Senates to command,
The Threats of Pain and Ruin to despise,

To scatter Plenty o'er a smiling Land,
And read their Hist'ry in a Nation's Eyes.



๑๙. หางเอยหางไกล หางจากพวกมักใหญฝกใฝหา
แตสิ่งซึ่งเหลวไหลใสอาตมา ความมักนอยชาวนาไมนอมไป
เพื่อนรักษาความสราญฐานวิเวก รมเช้ือเฉกหุบเขาลําเนาไศล
สันโดษดับฟุงซานทะยานใจ ตามวิสัยชาวนาเย็นกวา เอย.

๒๐

Their lot forbad: nor circumscrib'd alone
Their growing Virtues, but their Crimes confin'd;
Forbade to wade through Slaughter to a Throne,

And shut the Gates of Mercy on Mankind.
ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ

ขอใหอยูหางพวกมักใหญใฝสูง ซึ่งทําแตสิ่งเหลวไหลใสตัวเอง โดยไมดูความมัก
นอยของชาวนาเปนตัวอยาง ดังนั้นเพื่อรักษาความสบายใจและความวิเวกรมเย็น
เหมือนอยูในปาเขา ควรถือสันโดษไมฟุงซานทะเยอทะยาน ตามแบบของชาวนาจะ
ใจเย็นกวา

Their lot forbad: nor circumscrib'd alone
Their growing Virtues, but their Crimes confin'd;
Forbade to wade through Slaughter to a Throne,

And shut the Gates of Mercy on Mankind.



๒๐. ศพเอยศพไพร ไมมีใครขึ้นช่ือระบือขาน
ไมเกรงใครนินทาวาประจาน ไมมีการจารึกบันทึกคุณ
ถึงบางทีมีบางเปนอยางเลิศ ก็ไมฉูดฉาดเชิดประเสริฐสุนทร
พอเตือนใจไดบางในทางบุญ เปนเครื่องหนุนนําเหตุสังเวช เอย.

๒๑

The struggling Pangs of conscious Truth to hide,
To quench the Blushes of ingenuous Shame,

Or heap the Shrine of Luxury and Pride
With Incense kindled at the Muse's Flame.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ศพของบุคคลธรรมดาที่ไมมีใครรูจักไมใครยกยอง ไมตองกลัววา

ใครจะนินทาเพราะไมไดจารึกสิ่งใดไว แมบางคร้ังจะมีการยกยองในคุณงาม
ความดีบาง แตก็ไมเต็มที่ ทําพอเปนเคร่ืองเตือนใจในการทําความดีหรือเพื่อ
เปนเคร่ืองหนุนเพื่อใหเกิดความรูสึกเศราสลดหดหูตอผูที่ตายไปเทานั้น

The struggling Pangs of conscious Truth to hide,
To quench the Blushes of ingenuous Shame,

Or heap the Shrine of Luxury and Pride
With Incense kindled at the Muse's Flame.



๒๑. ศพเอยศพสูง เปนเครื่องจูงจิตใหเลื่อมใสศานต
จารึกคําสํานวนชวนสักการ ผิดกับฐานชาวนาคนสามัญ
ซึ่งอยางดีก็มีกวีเถื่อน จากรึกช่ือปเดือนวันดับขันธ
อุทิศสิ่งซึ่งสรางตามทางธรรม ของผูนั้นผูนี้แกผี เอย.

๒๒

Their Name, their Years, spelt by th'unletter'd Muse,
The place of Fame and Elegy supply:

And many a holy Text around she strews,
That teach the rustic Moralist to dye.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ศพบางศพมีคําจารึกที่จูงใจใหเล่ือมใสและสักการะตางจากชาวนา

หรือคนธรรมดาซึ่งจารึกเพียงชื่อวันเดือนปที่ตายไป เพื่อจะไดมีชื่อเรียก
ในการอุทิศสวนกุศลใหคนตายที่ชื่อนั้นชื่อนี้

Their Name, their Years, spelt by th'unletter'd Muse,
The place of Fame and Elegy supply:

And many a holy Text around she strews,
That teach the rustic Moralist to dye.



๒๒. หวงเอยหวงอะไร ไมยิ่งใหญเทาหวงดวงชีวิต
แมคนลืมสิ่งใดไดสนิท ก็ยังคิดขึ้นไดเมื่อใกลตาย
ใครจะยอมละทิ้งซึ่งสิ่งสุข เคยเปนทุกขหวงใยเสียไดงาย
ใครจะยอมละแดนแสนสบาย โดยไมชายตาใฝอาลัย เอย.

๒๓

For who to dumb Forgetfulness a Prey,
This pleasing anxious Being e'er resigned,

Left the warm Precincts of the cheerful Day,
Nor cast one longing ling'ring Look behind?

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
หวงอะไรก็ไมเทาหวงชีวิตของตนเอง แมจะลืมที่ใดไปหมด

แตเมื่อใกลตายก็ยังคิดถึงชีวิตของตนเอง ใครจะยอมละทิ้งความสุข
ความสบายไปโดยไมอาลัยไยดี

For who to dumb Forgetfulness a Prey,
This pleasing anxious Being e'er resigned,

Left the warm Precincts of the cheerful Day,
Nor cast one longing ling'ring Look behind?



๒๓. ดวงเอยดวงจิต ลืมสนิทกิจการงานทั้งหลาย
ยอมละชีพเคยสุขสนุกสบาย เคยเสียดายเคยวิตกเคยปกครอง
ละทิ้งถิ่นที่สําราญเบิกบานจิต ซึ่งเคยคิดใฝเฝาเปนเจาของ
หมดวิตกหมดเสียดายหมดหมายปอง ไมผินหลังเหลียวมองดวยซ้ํา เอย.

๒๔

On some fond Breast the parting Soul relies,
Some pious Drops the closing Eye requires;

Ev'n from the Tomb the Voice of Nature cries,
Ev'n in our Ashes live their wonted Fires.

ถอดคําประพันธถอดคําประพันธ
ขอใหดวงจิตจงลืมกิจการงานทั้งหลาย ที่เคยสุขสนุกสบาย เคยเสียดาย เคยวิตก

และเคยปกครอง ละทิ้งถิ่นที่เคยใหความสุขซึ่งเคยคิดเปนเจาของ ขอใหหมด
วิตก หมดเสียดาย หมดความปรารถนา โดยไมหันหลังเหลียวมองมันอีก

On some fond Breast the parting Soul relies,
Some pious Drops the closing Eye requires;

Ev'n from the Tomb the Voice of Nature cries,
Ev'n in our Ashes live their wonted Fires.



๒๕

เกราะ เครื่องสัญญาณทําดวยไม   ใชตีหรือสั่นใหดัง

ขันธ รางกาย

ช้ือ เย็น   รม  ช้ืน
ซอง ที่อยู

แถก เสือกไป  ตรงไป  ในความวา   แถกขวัญ  หมายความวา ทํา  ให
ตกใจ  ทําใหเสียขวัญ

แถก เสือกไป  ตรงไป  ในความวา   แถกขวัญ  หมายความวา ทํา  ให
ตกใจ  ทําใหเสียขวัญ

ปวัตน ความเปนไป
ผาย  หรือ  ผาย เคลื่อนจากที่

มาน ชนชาติพมา



รําบาญ รบ

ลาญ แตก  หัก  ทําลาย

สัตตรัตน แกว ๗ ประการ ไดแก  สุวรรณ (ทอง) หิรัญ (เงิน) มุกดาหาร
(มุกดา) มณี (ทับทิม) ไพฑูรย  วิเชียร(เพชร) และ ประพาศ
(โกเมน) แตในที่นี้  หมายถึง  แกว ๗ ประการของพระ
จักรพรรดิ
ไดแก  ชางแกว  นางแกว  ขุนพลแกว  ขุนคลังแกว  มาแกว
แกวมณี  และจักรแกว

แกว ๗ ประการ ไดแก  สุวรรณ (ทอง) หิรัญ (เงิน) มุกดาหาร
(มุกดา) มณี (ทับทิม) ไพฑูรย  วิเชียร(เพชร) และ ประพาศ
(โกเมน) แตในที่นี้  หมายถึง  แกว ๗ ประการของพระ
จักรพรรดิ
ไดแก  ชางแกว  นางแกว  ขุนพลแกว  ขุนคลังแกว  มาแกว
แกวมณี  และจักรแกว

หางยาม หางไถตอนที่มือถือ

อธึก ยิ่ง   เกิน  มาก



ท่ีมา:http://www.dmc.tv/forum/lofiversion/index.php?t2378.html
ท่ีมา:http://genius1.igetweb.com/index.php?mo=3&art=252550
ท่ีมา:http://tueanjai.212cafe.com/archive/
ท่ีมา : http://palika.igetweb.com
หนังสือเรียนวรรณคดี ม.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

๒๖

ท่ีมา:http://www.dmc.tv/forum/lofiversion/index.php?t2378.html
ท่ีมา:http://genius1.igetweb.com/index.php?mo=3&art=252550
ท่ีมา:http://tueanjai.212cafe.com/archive/
ท่ีมา : http://palika.igetweb.com
หนังสือเรียนวรรณคดี ม.๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย


