


ทีม่าของเร่ือง
- เตภูมิกถา - - ไตรภูมิกถา -

- ไตรภูมิโลกวินิจฉัย - - เตภูมิโลกวินิจฉัย -

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง
เปลี่ยนชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นไตรภูมิพระร่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
ร่วงจ้าแห่งกรุงสุโขทัยให้คู่กับหนังสือสุภาษิตพระร่วง

วรรณคดีเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ คติความเชื่อของชาวไทย 
เป็นจ านวนมาก เช่น นรก สวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด ทวีปทั้งสี่ 
(เช่น ชมพูทวีป ฯลฯ) ระยะเวลากัปป์กัลป์ กลยุค การล้างโลก พระศรี
อาริย์ มหาจักรพรรดิราช แก้วเจ็ดประการ ฯลฯ



ทีม่าของเร่ือง

หอพระสมุดวชิรญาณได้ต้นฉบับไตรภูมิพระร่วงมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี เป็นใบลาน ๑๐ ผูก จารด้วยอักษรขอมในสมัยสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหาช่วย วัดปากน ้า  (วัดกลาง จังหวัด
สมุทรปราการ ในปัจจุบัน) เป็นผู้จาร หอพระสมุดวชิรญาณ ได้ถอด
ความออกเป็นอกัษรไทย โดยมิได้แก้ไขถ้อยค าไปจากต้นฉบับเดิม

ไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัย
สุโขทัยประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๘  โดยพระราชด าริในพระยาลิไท 
รวบรวมจากคมัภีร์ในพระพุทธศาสนา 



ผู้แต่ง

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)  เป็นกษัตริย์องค์  
ที่ ๖ แห่งกรุงสุโขทัย ขึ้นครองราชย์ต่อจากพญางัวน าถม จาก
หลักฐานในศิลาจารึกวัดมหาธาตุ พ.ศ. ๑๙๓๕ หลักที่ ๘ ข. 
ค้นพบเ ม่ือ พ.ศ.  ๒๔๙๙    เ ม่ือพญาเลอไทสวรรคต ใน            
พ.ศ. ๑๘๘๔ 

พญางัวน าถมได้ขึน้ครองราชย์ ต่อมาพญาลิไทยกทัพ
มาแย่งชิงราชสมบัติ และขึน้ครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๘๙๐ ทรงพระ
นามว่า พระเจ้าศรีสุริยพงสรามมหาธรรมราชาธิราช ในศิลา
จารึกมักเ รียกพระนามเดิมว่า  พญาลิไท หรือเ รียกย่อว่ า
พระมหาธรรมราชาที ่๑ เสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๑๑



ผู้แต่ง

พญาลไิท ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ทรงอาราธนาพระเถระชาวลังกา
เข้ามาเป็นสังฆราชในกรุงสุโขทัย ได้สละราชสมบัติออกทรงผนวชที่วัดป่ามะม่วง 
นอกเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันตก พญาลิไททรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก 
ทรงสนพระทัยท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก และทรงพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริญหลายประการ เช่น สร้างถนนพระร่วง ตั้งแต่เมืองศรีสัชนาลยัผ่านกรุงสุโขทัยไป
ถึงเมืองนครชุม (ก าแพงเพชร) บูรณะเมืองนครชุม สร้างเมืองสองแคว (พิษณุโลก) 
เ ป็ น เ มื อ ง ลู ก ห ล ว ง  แ ล ะ ส ร้ า ง พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น ร า ช  พ ร ะ พุ ท ธ ชิ น สี ห์
ทีฝี่มือการช่างงดงามเป็นเยีย่ม 



ผู้แต่ง

พระพุทธชินสีห์

พระพุทธชินราช



ผู้แต่ง

งานพระราชนิพนธ์ของพญาลไิท   ได้แก่   ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาศิลา
จารึกวัดป่ามะม่วงและศิลาจากรึกวัดศรีชุม   เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวถึง
เหตุการณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ           
การผนวชที่วัดป่ามะม่วง เป็นต้น



จุดมุ่งหมายในการแต่ง

๑.   เพ่ือเทศนาโปรดพระมารดา เป็นการเจริญธรรมกตญัญู
๒.  เพ่ือใช้ส่ังสอนประชาชนให้มคุีณธรรม   เข้าใจพุทธศาสนาและ

ช่วยกนัธ ารงพระพุทธศาสนา



ลกัษณะค าประพนัธ์ 

ไตรภูมพระร่วง แต่งเป็นร้อยแก้ว ประเภทความเรียงส านวนพรรณนา  เช่น
“ เปรตลางจ าพวก ตัวเขาใหญ่ ปากเขาน้อยเท่ารูเข็มน้ันก็มี เปรตลาง

จ าพวกผอมหนักหนา เพ่ืออาหารจะกนิบมิได้ แม้ว่าจะขอดเอาเน้ือน้อย ๑ กด็ี เลือด
หยด ๑ ก็ดี บมิได้เลย เท่าว่ามีแต่กระดูกและหนังพอกกระดูกภายนอกอยู่ไส้ หนัง
ท้องน้ันเห่ียวติดกระดูกสันหลังแล ตาน้ันลึกและกลวงดังแสร้งควักเสีย ผมเขาน้ัน
ยุ่งรุ่ยร่ายลงมาปกปากเขา มาตรว่าผ้าร้ายน้อยหน่ึงก็ดี และจะมีปกกายเขาน้ันก็หา
มิได้เลย เทียรย่อมเปลือยอยู่ ช่ัวตนเขาน้ันเหม็นสาบพึงเกลียดนักหนาแลเขาน้ัน
เที ย ร ย่ อม เ ดื อด เ น้ื อ ร้ อน ใจ เ ข าแล  เ ข า ร้ อ ง ไ ห้ ร้ อ งคร า งอ ยู่ ทุ ก เ ม่ื อ แล                                  
เพราะว่าเขาอยากอาหารนักหนาแล ”



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง มี เ น้ือเ ร่ืองเ ร่ิมต้นด้วยคาถานมัสการเป็นภาษาบาล ี             
มีบานแพนกบอกช่ือผู้แต่ง วันเดือนปีที่แต่ง ช่ือคัมภีร์ต่าง ๆ บอกจุดมุ่งหมายในการ
แต่ง แล้วจึงกล่าวถึงภูมิทั้ง ๓ ค าว่า เตภูมิ หรือ ไตรภูมิ แปลว่า สามแดน คือ   กามภูม ิ
รูปภูม ิ อรูปภูม ิทั้ง ๓ ภูม ิแบ่งออกเป็น ๘ กณัฑ์ (กณัฑ์ = เร่ือง,หมวด,ตอน) 

แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิง ความไม่แน่นอนทั้งมนุษย์    
และสัตว์รวมทั้ งส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ภูเขา แม่น ้า แผ่นดิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์        
ความเปลีย่นแปลงนีก้วไีทยเรียกว่า “ อนิจจลกัษณะ ”



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑. กามภูม ิคือ โลกของผู้ทีย่งัตดิอยู่ในกามกเิลส แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่  
สุคตภูิม ิและอบายภูมิ

๑.๑ สุคตภูิม ิได้แก่
๑.๑.๑ มนุสสภูม ิ(โลกมนุษย์ )



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑.๑.๒ สวรรคภูม ิ(ฉกามาพจรภูม)ิ
๑ จาตุมหาราชิกา
๒ ดาวดงึส์
๓ ยามา
๔ ดุสิต
๕ นิมมานรดี
๖ ปรนิมมติวสวตัดี



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑.๒ อบายภูม ิได้แก่
๑.๒.๑ นรกภูม ิ(มี ๘ ขุม )



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

ขุมที ่๑  สัญชีพนรก เป็นโจรปล้นท าลายทรัพย์สิน  ผู้มอี านาจข่มเหงผู้
ต ่าต้อยกว่า

ขุมที ่๒  กาฬสุตตะนรก   ฆ่านักบวช  ภิกษุ สามเณร  ผู้ทุศีล อลชัชี
ขุมที ่๓  สังฆาฏนรก    เป็นพรานนก  พรานเน้ือ  หรือพวกที่ชอบทรมาน

เบียดเบียนสัตว์ทีต่นใช้ประโยชน์ เช่น วัว ควาย 
โดยขาดความเมตตาสงสาร

ขุมที ่๔  โรรุวะนรก พวกเมาสุราอาละวาด ท าร้ายร่างกาย  พวกเผาไม้
ท าลายป่า  พวกกกัขังสัตว์ไว้ฆ่า  ชาวประมง



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

ขุมที ่๕  มหาโรรุวะนรก พวกลกัเคร่ืองสักการบูชา  ขโมยทรัพย์สมบัติ
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือภิกษุสามเณร นักบวชต่าง ๆ

ขุมที ่๖   ตาปะนรก พวกเผาบ้านเผาเมือง   เผาโบสถ์วหิาร ศาลาการเปรียญ
ขุมที ่๗  มหาตาปะนรก พวกมจิฉาทฏิฐิบุคคล  เห็นผดิเป็นชอบ  ไม่รู้จักส่ิงดีมี

ประโยชน์  ปฏิเสธเร่ืองบุญ เร่ืองบาป ท าแต่ทุจริตกรรม
ขุมที ่๘  อเวจีมหานร พวกท าบาปหนักทีเ่ป็นอนันตริยกรรม ได้แก่ ฆ่าบดิา

มารดา ฆ่าพระอรหันต์ ท าให้พระพุทะเจ้าห้อพระโลหิต 
ท าสังฆเภท คือ ยุยงให้สงฆ์แตกกนั  
พวกท าลายพระพุทธรูป



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑.๒.๒ ดรัิจฉานภูมิ



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑.๒.๓ เปรตภูมิ



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๑.๒.๔ อสูรกายภูมิ



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๒. รูปภูม ิ เป็นดนิแดนของพรหมทีม่รูีป มี ๑๖ ช้ัน (โสฬสพรหม )

๒.๑ พรหมปาริสัชชาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นต้น
๒.๒ พรหมปุโรหิตาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นกลาง
๒.๓ มหาพรหมาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จปฐมฌาณขั้นสูง
๒.๔ ปริตตาภาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จทุตยิฌาณขั้นต้น
๒.๕ อปัปมาณาภาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จทุตยิฌาณขั้นกลาง
๒.๖ อาภัสสราภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จทุตยิฌาณขั้นสูง
๒.๗ ปริตตสุภาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จตตยิฌาณขั้นต้น
๒.๘ อปัปมาณสุภาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จตตยิฌาณขั้นกลาง



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๒.๙ สุภกณิหาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จตตยิฌาณขั้นสูง
๒.๑๐ เวหัปปผลาภูม ิ ดนิแดนของผู้ส าเร็จจตุตฌาน มผีลไพบูลย์

พ้นจากการท าลายของน า้ ลม ไฟ
๒.๑๑ อสัญญีสัตตาภูม ิ ดนิแดนของพรหมไร้นาม มีร่างกายสง่างาม
๒.๑๒ อวหิาภูม ิ ดนิแดนของพระอรหันต์ขั้นอนาคามี          

เคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
๒.๑๓ อตปัปาภูม ิ ดนิแดนของพรหมผู้ไม่เดือดร้อนทั้งกาย 

วาจา ใจ เพราะสามารถระงับนิวรณ์ได้
๒.๑๔ สุทสัสาภูม ิ แดนของผู้เห็นสภาวธรรมแจ้งชัด
๒.๑๕ สุทสัสีภูม ิ แดนของพรหมผู้เห็นธรรมแจ่มแจ้ง
๒.๑๖ อกนิฎฐาภูม ิ แดนของพรหมทีม่คุีณสมบัตมิากพอจะ

นิพพานได้



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

๓. อรูปภูม ิ  เป็นดนิแดนของพรหมทีไ่ม่มรูีป มแีต่จิตหรือวญิญาณ
เป็นพรหมทีอุ่บัตขิึน้เพราะเหตุแห่งการบ าเพญ็อรูปฌานกศุล โดยใช้ส่ิง

ทีเ่ป็นอรูป คือไม่มรูีปเป็นเคร่ืองเพ่งอารมณ์ แล้วฌานทีบ่ังเกดิขึน้เรียกว่าอรูปฌาน 
เม่ือตายลงในขณะฌานไม่เส่ือมย่อมบังเกดิในอรูปพรหมภูมิ

๓.๑ อากาสานัญจายตนภูม ิ
๓.๒ วญิญาณัญจายตนภูมิ
๓.๓ อากญิจัญญายตนภูมิ
๓.๔ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า 
มนุสสภูมิประกอบด้วย ๔ ทวีป ดังนี้

ชมพูทวีป

บุรพวิเทหทวีป 

อมรโคยานทวีป 

อุตตรกุรุทวีป

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ มีสัณฐาน
เป็นรูปไข่ดุจดังดุมเกวียน คนมีรูปหน้ากลมดุจดังดุม

เกวียน อายุของคนในชมพูทวีปนั้น หากเป็นผู้ที่เป็นคนดี
มีศีลธรรมอายุกจ็ะยืน หากมีลักษณะตรงกันข้ามกจ็ะ

อายุสั้น เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
(ซึ่งก็คือโลกที่เราๆ ท่านๆ อาศัยอยู่)

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ 
เป็นแผ่นดินกว้างได้ ๗,๐๐๐ โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูป
แว่นที่กลม มีเกาะล้อมรอบเป็นบริวาร ๔๐๐ เกาะ

มีแม่น้้าเล็กใหญ่ มีเมืองใหญ่เมืองน้อย คนในทวีปนี้หน้า
กลมดังเดือนเพ็ญ มีรูปกะโหลกสั้น ทุกคนไม่เบียดเบียน
กัน ไม่ท้าชั่ว เมื่อตายแล้วจึงขึ้นสวรรค์แน่นอน ท้าให้คน

ในทวีปนี้ไม่กลัวตาย และผู้ที่อาศัยในทวีปนี้ 
มีอายุ ๗๐๐ ปีเท่ากันทุกคน

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ 
เป็นแผ่นดินกว้างได้ ๙,๐๐๐ โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูป
พระจันทร์ครึ่งดวง มีเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นบริวารอยู่
โดยรอบ คนในทวีปนี้มีรูปหน้าดังพระจนัทร์ครึง่ดวง
ทุกคนไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท้าชั่ว เมื่อตายแล้วจึงขึน้
สวรรค์แน่นอน ท้าให้คนในทวีปนี้ไม่กลัวตาย และผู้ที่

อาศัยในทวีปนี้ มีอายุ ๕๐๐ ปีเท่ากันทุกคน

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ
เป็นแผ่นดินกว้างได้ ๘,๐๐๐ โยชน์ มีสัณฐานเป็นรูป
สี่เหลี่ยม มีภูเขาทองล้อมรอบ มีเกาะล้อมรอบเป็น

บริวาร ๕๐๐ เกาะ คนในทวีปนี้หน้าเป็นรูปสี่เหล่ียมมี
รูปร่างสมประกอบไม่สูงไม่ต่้าดูงดงาม กล่าวกันว่าคนที่
อยู่ทวีปนี้เป็นคนรักษาศีล จึงท้าให้แผ่นดินราบเรียบ 

ต้นไม้ต่างก็ออกดอดงดงามส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่ว 
และเป็นแผ่นดินที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

ในแผ่นดินอุตตรกุรุทวีปนี้มีต้นกลัปพฤกษ์ต้นหนึ่ง
สูง ๑๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๐๐ โยชน์ ผู้ใดปรารถนาจะได้
แก้วแหวนเงินทองหรอืสิ่งใดๆ ก็ให้ไปยืนนึกอยู่ใต้ต้น

กัลปพฤกษ์นี้ ผู้หญิงชาวอุตตรกุรทุวปีนั้นมีความงดงาม
มาก ส่วนผู้ชายก็เช่นกันมีความงามดังเช่นหนุ่มอายุ ๒๐ 
ปีกันทุกคน ทุกคนไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท้าชั่ว เมื่อตาย
แล้วจึงขึ้นสวรรคแ์น่นอน ท้าให้คนในทวีปนี้ไม่กลัวตาย 
และผู้ที่อาศัยในทวีปนี้ มีอายุ ๑,๐๐๐ ปีเท่ากันทุกคน



ลูกทีเ่กดิมา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

- อภชิาตบุตร - - อนุชาตบุตร -

- อวชาตบุตร -



ผรูิปอนัจะเกิดเป็นชายกดี็ หญิงกดี็ เกิดมีเป็น อาิิ 
เกิดเป็น กลละ นั้น



โดยใหญ่แต่ละวนั

แลน้อย คร้ัน ๗ วนั 
เรียกว่า อมัพทุะ

คร้ัน ๗ วนั วนัขึน้
ดัง่ตะกัว่เช่ือมอยู่ในหม้อ 

เรียกว่า เปสิ



ฆนะ น้ันค่อยใหญ่ไปทุกวนัคร้ัน ๗ วนั เป็นตุ่มออกห้าแห่ง
ดงัหูดเรียกว่า เบญจสาขาหูด



เบญจสาขาหูด

เป็นมือ ๒ อนั เป็นตีน ๒ อนั เป็นหัวน้ันอนัหน่ึง



แลแต่น้ันค่อยไป
เบ้ืองหน้า

ทุกวนัคร้ัน ๗
วนั 

เป็นฝ่ามือ
เป็นนิว้มือ นิว้ตีน



ค ารบ ๔๒ จึงเป็นขน 
เป็นเลบ็ตีน เลบ็มือ 
เป็นเคร่ืองส าหรับมนุษย์
ถ้วนทุกอนัแล



แลกมุารน้ันน่ังกลาง
ท้องแม่

แลเอาหลงัมาต่อหลงั
ท้องแม่



เม่ือกมุารอยูใ่น
ิอ้งแม่นั้น 

ล าบากนกัหนา กช้ื็น
และเหมน็กล่ินตืด

แลเอือน ๘๐ ครอก



อนัว่าสายดือแห่งกมุารน้ัน กลวงดงัสายก้านบัว อนัมีช่ือว่าอุบล 
จงอยไส้ดือน้ัน กลวงขึน้ไปติดหลงัท้องแม่



ข้าวน า้อาหารใดอนัแม่กนิไสร้ แลโอชารสน้ันกเ็ป็นน า้ชุ่ม 
เข้าไปในไส้ดือน้ันแลเข้าไปในท้องกมุารน้ันแล  
สะหน่อยๆ แลผู้น้อยน้ันกไ็ด้กนิทุกค า่เช้าทุกวนั



เบ้ืองหลงักมุารน้ันต่อหลงัท้องแม่ แลน่ังยอง
อยู่ในท้องแม่ แลก ามือทั้งสอง...



กมุารน้ันอยู่ในท้องแม่บ่ห่อน
ได้หายใจเข้าออกเสียเลย 
บ่ห่อนได้เหยยีดตีน 

เหยยีดมือออก ดั่งเราท่าน
ทั้งหลายนีสั้กคาบเลย



คนผู้ใดอยู่ในทอ้งแม่ ๖ เดอืน 

แลคลอดบ่หอ่นจะได้สักคาบ



เม่ือจะออกจากท้องแม่
วนัน้ันไสร้

จึงลมกรรมชวาต
พดัให้หัวผู้น้อยน้ันลง

มาสู่ทีจ่ะออก
แลคบัแคบ 

แอ่นยนันักหนา



คร้ันออกจากท้องแม่แต่น้ันไป เม่ือหน้ากมุารน้ัน 
จึงรู้หายใจเข้าออกแล



ผแิลคนผู้มาแต่สวรรค์... คร้ันว่าออกมาไสร้ 
กย่็อมหัวเราะก่อนแล



ผคินอนัมาแต่นรกกด็ ี แลมาแต่เปรตกด็มีันค านึงถงึ
ความอนัล าบากน้ัน  คร้ันว่าออกมากร้็องไห้แล



น่าสังเกตไหมว่าเหตุใดผู้แต่งจงึเข้าใจ
เร่ืองก าเนิดมนุษย์อย่างความคดิ
วทิยาศาสตร์  จนแทบไม่น่าเช่ือว่าน่ีคือ

ผลงานกวโีบราณ



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

ล าดบัการก าเนิดของมนุษย์ ในไตรภูมพิระร่วง  เร่ิมจาก 
ปฏิสนธิ     = กลัละ (ขนาด เศษ ๑ ส่วน  ๒๕๖ ของเส้นผม)
๗ วนั      = อมัพุทะ (น า้ล้างเน้ือ)
๑๔ วนั     = เปสิ (ช้ินเน้ือ)
๒๑ วนั     = ฆนะ (ก้อนเน้ือ, แท่งเน้ือ ขนาดเท่าไข่ไก่)
๒๘ วนั     = เบญจสาขาหูด (มีหัว แขน ๒ ขา ๒) ครบ ๑ เดือน
๓๕ วนั      = มีฝ่ามือ นิว้มือ ลายนิว้มือ
๔๒ วนั       = มีขน เลบ็มือ เลบ็เท้า (เป็นมนุษย์ครบสมบูรณ์)
๕๐ วนั       = ท่อนล่างสมบูรณ์
๘๔ วนั       =  ท่อนบนสมบูรณ์
๑๘๔ วนั      = เป็นเดก็สมบูรณ์ น่ังกลางท้องแม่ (๖ เดือน)



เน้ือหาไตรภูมพิระร่วง

การคลอด 
ท้อง ๖ เดือนคลอด ทารกน้ันไม่รอด (บ่ห่อนได้สักคาบ)   
ท้อง ๗ เดือนคลอด ทารกน้ันไม่แข็งแรง  (บ่มิได้กล้าแข็ง)



ลกัษณะเด่น 

หนังสือไตรภูมิพระร่วง ถึงแม้ว่าเป็นวรรณคดีโบราณที่ใช้ภาษาไทยแบบเก่า 
และมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาปะปนอยู่มาก ท าให้ยากแก่การอ่านส าหรับผู้ที่ไม่มี
พื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อนก็ตาม  แต่ส านวนพรรณนาแจ่มแจ้ง ไพเราะ ช่วยให้
เกิดจินตภาพและท าให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามไปด้วย เช่น ตอนพรรณนาถึงความ  
น่ากลัวในนรกภูมิ    และความสุขสบายในสวรรค์ เป็นต้น   ทุก ๆ ตอนที่กล่าวถึงเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้ทรงอธิบายตอนน้ันอย่างละเอยีด 



คุณค่าของเร่ือง

๑. ด้านภาษาและส านวนโวหาร 
เป็นวรรณคดีเล่มแรกที่เรียบเรียงในลักษณะการค้นคว้าจากคัมภีร์ต่าง ๆ ถึง ๓๐ 

คัมภีร์ จึงมีศัพท์ทางศาสนาและภาษาไทยโบราณอยู่มาก  สามารถน ามาศึกษาการใช้
ภาษาในสมยักรุงสุโขทัย  ตลอดจนส านวนโวหารต่าง ๆ ไตรภูมิพระร่วงมีส านวนหนัก
ไปในทางศาสนาโวหารและพรรณนาโวหาร ใช้การผูกประโยคยาว   และใช้ถ้อยค า
พรรณนาดเีด่น  สละสลวยไพเราะ ก่อให้เกดิความรู้สึกด้านอารมณ์สะเทือนใจ และให้
จินตภาพหรือภาพในใจอย่างเด่นชัด เช่น 

" บ้างเต้นบ้างร าบ้างฟ้อน  ระบ าบันลือเพลงดุริยดนตรี  บ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่า  บ้าง
ขับศัพท์ส าเนียง  หมู่นักคุณจุณกันไปเดียรดาษพื้น  ฆ้องกลองแตรสังข์ระฆังกังสดาลมโหระทึก
กกึก้องท านุกด ีทีม่ดีอกไม้อนัตระการต่าง ๆ ส่ิง มจีวงจันทน์ กฤษณาคันธาท านอง  ลบองดังเทพยดา
ในเมืองฟ้า   สนุกนีทุ้กเม่ือบ าเรอกนับมวิาย "



คุณค่าของเร่ือง

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ ด้านวรรณคดี ท า ให้คนช้ันหลังได้รับความรู้ทางวรรณคดี อันเป็น

ความคิดของคนโบราณ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานของวรรณคดีไทย  เช่น พระอินทร์   แ ท่น
บัณฑุกัมพล  ช้างเอราวัณ  เขาพระสุเมรุ ป่าหิมพานต์  ต้นปาริชาติ  ต้นนารีผล นรก 
สวรรค์

๒.๒ ด้านภูมศิาสตร์ เป็นความรู้ทางภูมศิาสตร์ของคนโบราณ  โดยเช่ือว่าโลก
มอียู่ ๔ ทวปี ได้แก่ ชมพูทวปี บุรพวเิทหทวปี   อุตตรกุรุทวีป และอมรโคยานทวีป โดย
มเีขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง



คุณค่าของเร่ือง

๓. ด้านสังคมและวฒันธรรม
๓.๑ ค าสอนทางศาสนา ไตรภูมิ พระร่วงสอนให้คนท าบุญละบาป เช่น การ

ท า บุญรักษาศีล เจ ริญสมาธิภาวนาจะไ ด้ขึ้นสวรรค์การท าบาปจะตกนรก    
แนวความคิดนี้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนไทยมาช้านาน เป็นเสมือนแนวการสอน
ศีลธรรมของสังคม สอนปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ช้ีให้เห็นแก่นแท้ของชีวิต อนัน า
มนุษยชาติให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร  ให้คนปฏิบัติชอบซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการอยู่
ร่วมกนัในสังคม 



คุณค่าของเร่ือง

๓.๒  ค่านิยมเชิงสังคม อิทธิพล ของหนังสือเล่มนีใ้ห้ค่านิยมเชิงสังคมต่อ
คนไทย    ให้ตั้งมั่นและยึดมั่นในการเป็นคนใจบุญ มีเมตตากรุณา รักษาศีล บ าเพ็ญ
ทาน รู้จักเสียสละ เช่ือมั่นในผล แห่งกรรม  ไตรภูมิพระร่วงก าหนดกรอบแห่งความ
ประพฤติ เ พ่ือให้สังคมมีความสงบสุขผู้ปกครองแผ่นดินต้องมีคุณธรรม            
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ความเช่ือที่ยงัสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณี
งานศพ ภาพนรกและสวรรค์ก่อให้เกิดผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปัตยกรรม



คุณค่าของเร่ือง

๓.๓  ศิลปกรรม จิตรกร นิยมน าเร่ืองราวและความคิดในไตรภูมิพระร่วง
ไปเขียนภาพสีไว้ในโบสถ์วิหาร โดยจะเขียนภาพนรกไว้ที่ผนังด้านล่าง  หรือหลัง
องค์พระประธาน    และเขียนภาพสวรรค์ไว้ที่ผนังเบ้ืองบนรอบโบสถ์วิหา ร
ก่อให้เกดิผลงานด้านจิตรกรรม ประตมิากรรม และสถาปัตยกรรม


