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บทน ำ

พระอภยัมณี เป็นวรรณคดีชิน้เยี่ยมเลม่หนึง่ของไทย ผลงานสนุทรภู ่กวีเอก
แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ ประพนัธ์ขึน้เป็นนิทานค ากลอนที่มีความยาวมากถึง 
94 เลม่สมดุไทย เมื่อพิมพ์เป็นเลม่หนงัสือ จะมีความยาวกวา่หนึง่พนัสอง
ร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพนัธ์ไม่มีการระบไุว้อยา่งแน่ชดั แตค่าดว่า
สนุทรภูเ่ร่ิมประพนัธ์ราวปี พ.ศ. 2364-2366 และแตง่ๆ หยดุๆ ไปตลอดเป็น
ระยะ สิน้สดุการประพนัธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกวา่ 20 ปี

ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/พระอภยัมณี



เร่ืองรำวโดยสงัเขป
เนือ้เร่ืองของ พระอภยัมณี สว่นใหญ่คือเหตกุารณ์ในชีวิตของตวัละครพระอภยัมณี นบัแตอ่ายไุด้ 
15 ปีและออกเดินทางไปศกึษาวิชาความรู้เชน่เดียวกบัเจ้าชายในวรรณคดีไทยอื่นๆ แตว่ิชาท่ีพระ
อภยัมณีไปศกึษามา มิใช่วิทยาอาคมหรือความรู้เก่ียวกบัการปกครองบ้านเมือง กลบัเป็นวิชา
ดนตรีคือ การเป่าป่ี ท าให้พระบิดากริว้มากจนขบัไลอ่อกจากเมือง การผจญภยัของพระอภยัมณี
ก็เร่ิมขึน้นบัแตน่ัน้ เขากบัน้องชายคือ ศรีสวุรรณ ระเหเร่ร่อนไปจนเจอกบัสามพราหมณ์ ถกูนาง
ผีเสือ้สมทุรจบัตวัไป มีบตุรชายช่ือสนิสมทุร พอ่เงือกแมเ่งือกช่วยพาหนีไปยังเกาะแก้วพิสดาร 
เขามีบตุรกบัอมนษุย์อีกครัง้คือกบันางเงือก ได้บตุรชายช่ือสดุสาคร ตอ่มาพระอภยัมณีได้รับ
ความชว่ยเหลือจากเจ้ากรุงผลกึและรักกนักบัลกูสาวของเจ้ากรุง คือ นางสวุรรณมาลี แตน่างมี
คูห่มัน้แล้วกบัชาวตา่งชาติแหง่เกาะลงักา ความขดัแย้งนีท้ าให้เกิดสงครามใหญ่ระหวา่งกรุงผลกึ
กบักรุงลงักาเป็นเวลานานหลายปี แตใ่นท่ีสดุสงครามก็ยตุิลงได้เม่ือ นางละเวงวณัฬา ลกูสาว
เจ้ากรุงลงักาซึง่ตอ่มาได้เป็นเจ้าเมืองสาวสวย ตกหลมุรักกบัพระอภยัมณีเสียเอง หลงัสงคราม 
พระอภยัมณีปลงได้กบัความไม่แนน่อนของโลกมนษุย์และออกบวช โดยมีภรรยามนษุย์ทัง้สอง
คนคือนางสวุรรณมาลีกบันางละเวงออกบวชด้วย เร่ืองราวในชว่งหลงัของ พระอภยัมณี เป็นการ
ผจญภยัของรุ่นลกูๆ ของพระอภยัมณี โดยมีสดุสาครกบันางเสาวคนธ์เป็นตวัละครหลกั
ท่ีมา :  http://th.wikipedia.org/wiki/พระอภยัมณี
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กลา่วถึงพระอภยัมณีอยูก่บันางผีเสือ้จนมีบตุรชาย หน้าตาเหมือนพระบดิา 
แตด่วงตาแดงดงัสรีุย์ฉาย(พระอาทิตย์) มีก าลงัดงัพระยาคชาพลาย(ช้าง)  
มีเขีย้วคล้ายแมมี่ศกัดา(อ านาจ)  พระบดิามีความรักใคร่เลีย้งดมูาจนอายุ
ได้แปดปี จงึให้ช่ือวา่สนิสมทุร  สอนวิชาเป่าป่ีและเพลงอาวุธให้จนช านาญ   
วนัหนึง่นางผีเสือ้น า้ออกจากถ า้ไปหาอาหาร  ฝ่ายสนิสมทุรซึ่งรักพอ่
มากกวา่แม ่เห็นพระอภยัหลบัอยูก็่หนีไปวิ่งเลน่ในถ า้  เห็นแผน่หินปิดปาก
ถ า้ไว้   จงึเข้าลองผลกัเลน่ แตด้่วยมีก าลงัมาก  ก็พงัออก  มองออกไปเห็น
หาดทรายงาม ทะเลกว้างและป่าท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 
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ก็ตื่นตาตื่นใจ  ออกวิ่งเลน่และวา่ยน า้ด้วยความสนกุสนาน ไปพบเงือกเข้า
ก็แปลกใจ เห็นเป็นคร่ึงคนคร่ึงปลา จงึจบัไปให้พระบดิาด ูพระอภยัทราบวา่
สนิสมทุรมีก าลงัมากสามารถผลกัหินท่ีปิดปากถ า้ออกได้ ก็ตกใจบอกวา่ถ้า
แม่ของสนิสมทุรรู้ก็จะโกรธ ด้วยเกรงวา่จะพาพระบิดาหนี จะพากนัตาย
หมด  สนิสมทุรได้ฟังก็สงสยัจงึถามความจริงจากพระบดิา พระอภยัก็เลา่
ให้ฟังจนหมดสิน้ สนิสมทุรรู้เร่ืองแล้วก็เสียใจท่ีมีแม่เป็นยกัษ์   ฝ่ายเงือกน า้
ฟังภาษามนษุย์รู้เร่ือง ก็ขออาสาพระอภยัท่ีได้ไว้ชีวิตวา่ จะใช้ตนท าอะไรก็
จะรับใช้ทกุอยา่ง 
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พระอภยัเห็นวา่เงือกพดูได้และได้ฟังเร่ืองแล้วก็เกิดความสงสาร  แล้วบอก
วา่ตนต้องการหนีนางผีเสือ้ แตไ่ม่รู้วา่จะไปแห่งหนใดเพราะไม่รู้ทาง   ขอให้
เงือกผู้ เจนทางกลางทะเลช่วยแนะน าด้วย เงือกน า้จงึบอกวา่

ท่ีน่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องนางผีเสือ้ ช่ือวา่ อโนมาน  ทิศเหนือมหิงษะภเูขา   
ทิศใตเป็นเกาะแก้วมงักร ใช้เวลาเดนิทางเจ็ดเดือนจงึจะถึง แถวนีจ้ะไมมี่
บ้านเรือนคนเลย แตบ่างทีมีเรือส าเภาชาวเกาะเมืองลงักา เขาแลน่มาบ้าง  
บางครัง้ถ้าเรือแตกพวกเงือกจะมาเลือกเอาคนไปเป็นคู ่ เหมือนปู่ ยา่ของข้า
ท่ีเป็นมนษุย์ข้าจงึรู้ภาษามนษุย์ 
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อายขุ้าห้าร้อยแปดสิบเศษ จงึรู้จกัถ่ินแถวนีด้ีถ้าจะหนีนางผีเสือ้ผู้ มีก าลงั
มากคงจะยาก  แตมี่โยคีตนหนึง่มีเวทมนต์มาก   อายถุึงพนัเศษ อยูเ่กาะ
แก้วพิสดาร กินลกูไม้เผือกมนัเป็นอาหาร   เวลาพวกแขกฝร่ังและองักฤษ
เรือแตกก็จะมาพึง่พิงฤาษีตนนีเ้พราะมีมนต์ดลวิชา ปราบบรรดาภตูิพราย
ไม่กรายไป  ถ้าท่านจะคดิหนีต้องหนีไปท่ีเกาะแก้วพิสดารนีจ้ึงจะรอดเพราะ
นางยกัษ์จะท าอะไรไมไ่ด้ เผื่อวนัใดมีเรือส าเภาหลงเข้ามาจะได้อาศยัตดิ
เรือกลบัไปบ้านเมือง  แตร่ะยะทางจากน่ีไปไกลเหลือเกิน มีแตท่ะเลกบัป่า
และไม่มีความสะดวกสบายใดๆ จงึขอให้พระอภยัคดิให้ดีเสียก่อน
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แล้วเงือกก็บอกวา่ ด้วยก าลงัของเขาจะพาหนีก็ต้องใช้เวลาถึงเจ็ดคืน  แต่
นางผีเสือ้น า้มีก าลงั ถ้าตดิตามไปเพียงสามวนัก็จะตามทนั ถ้าจะแก้ไขให้
นางผีเสือ้น า้ไปอยูป่่าลว่งหน้าก่อนก็จะคอ่ยยงัชัว่บ้าง

พระอภยัได้ฟังความแล้วก็คอ่ยคลายทกุข์ แล้วให้เงือกกบัสินสมทุรช่วยกนั
ไปปิดปากถ า้ไว้อยา่งเดิม อยา่ให้เป็นท่ีสงสยัของนางผีเสือ้น า้ได้   จากนัน้
เงือกก็ลาไป   เมื่อนางผีเสือ้กลบัมายงัถ า้ก็แปลงร่างเป็นสาวสวย  เอาผลไม้
มาให้พระอภยั เม่ือค ่าลงก็พากนัหลบัไป  ฝ่ายนางผีเสือ้เม่ือจะพรากจาก
ลกูผวั ได้เกิดฝันวา่....
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เทวดาท่ีอยูเ่กาะนัน้มาท าลายถ า้ แล้วเอาพะเนิน(ค้อนใหญ่) ทบุนางจนแทบถึง
ชีวิต จากนัน้ได้ควกัเอาดวงตาไปด้วย เม่ือนางตื่นขึน้จงึเลา่ความฝันให้พระอภยั
ฟัง แล้วขอให้ท านายฝันให้ด้วย
พระอภยัได้ฟังแล้วก็เห็นวา่ท่ีตนคดิจะหนีนางผีเสือ้นัน้คงจะไปได้   แตน่างผีเสือ้
จะเป็นอนัตราย  จงึแกล้งท านายฝันวา่เป็นฝันร้ายนกั ตามต าราวา่เทวดานัน้คือ 
มจัจรุาชหมายเอาชีวติ แล้วแกล้งท าโศกเศร้าแนะน าให้นางผีเสือ้สะเดาะเคราะห์ 
นางผีเสือ้ก็ขอค าแนะน าวา่จะให้นางสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการอย่างใด พระ
อภยัจงึบอกให้นางไปอยูผู่้ เดียวท่ีตีนเขา แล้วอดข้าวอดปลาให้ครบสามวนั นาง
ผีเสือ้ก็เช่ือแล้วออกไปอยูท่ี่เขาใหญ่ สินสมทุรสงสารแม่ยิ่งนกั ร้องไห้อาลยัด้วย
ความเป็นห่วงแม่   พระบิดาจงึห้ามไม่ให้สินสมทุรตามแมไ่ป



ถอดค ำประพนัธ์เร่ือง พระอภยัมณี

เม่ือนางผีเสือ้ไปแล้ว พระอภยัก็ให้สินสมทุรผลกัแผ่นหินปิดปากถ า้ออกไปแล้ว
พากนัไปท่ีหาดทราย ฝ่ายเงือกน า้ก็พาลกูเมียไปรอแล้วก็พาพระอภยัขึน้บา่พาไป 
สว่นสนิสมทุรก็ข่ีหลงัเมียเงือก บรรดาสตัว์น า้ทัง้หลายไม่กล้าเข้าใกล้  ด้วยกลิน่
ตวัของสนิสมทุรคล้ายผีเสือ้ผู้ เป็นมารดา  สว่นลกูสาวเงือกก็วา่ยน า้ตามไปโดย
ไม่ยอมหยดุพกั ด้วยเกรงนางผีเสือ้จะตามมาทนั

ฝ่ายนางผีเสือ้สมทุร อดปลาอดนอนได้สามวนัก็อ่อนก าลงัจวนเจียนถึงชีวิต เม่ือ
ครบก าหนดแล้วก็หาผลไม้มากิน แล้วกลบัมายงัถ า้ เห็นประตถู า้เปิดอยู ่เข้าไปดู
ในถ า้ไม่พบใครก็ตกใจ แลดป่ีูท่ีเป่าก็หายไปด้วยก็รู้วา่พากนัหนีนางไปแล้ว   มี
ความเสียใจมากท่ีทัง้ลกูและผวัหนีจากไป  แล้วก็เกิดความโกรธ
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ออกตดิตามดรู่องรอยในมหาสมทุรก็ไม่พบ จงึเรียกสมนุของตนท่ีเป็นภตูิผี
ปีศาจ มาซกัถาม พวกผีท่ีอยูท่ิศใต้ บอกวา่ เห็นเงือกพามนษุย์ไปทางทิศใต้
เม่ือคืนวานซืน ตนจะตามไปก็เกรงขามเดก็ตวัเลก็แตไ่ม่กลวัผี

นางผีเสือ้รู้ความแล้วก็รีบติดตามไปอยา่งรีบร้อนและโกรธมาก ท าลายทกุ
สิง่ท่ีกีดขวางทางอย่างโมโหไปตลอดทาง 
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ฝ่ายพระอภยัมณี หนียกัษ์มาได้ห้าคืน เห็นทะม่ืนมาข้างหลงัดงัสะเทือนไป
หมด  จงึถามเงือกวา่  เกิดอะไรขึน้   ฝ่ายเงือกรู้วา่สิง่นัน้คือ ฤทธ์ิของยกัษ์
จงึตอบพระอภยัไปวา่ นางยกัษ์ก าลงัตามมา คงจะทนักนัในวนันี ้หนีไม่พ้น 
เห็นจะตายลงด้วยกนัแน่ๆ               พระอภยัจงึบอกเงือกวา่  ให้เงือกหนี
ไปเสีย สว่นสนิสมทุรก็ให้กลบัไปกบัแม่     ตวัเขาจะขอสู้จนตายแตผู่้ เดียว            
สนิสมทุรตอบวา่ จะไม่ทิง้พระบิดา ถ้าแม้แม่ตามมาจะห้ามไว้    แล้วให้
พระบดิารีบหนีไปก่อน
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ฝ่ายนางผีเสือ้สมทุรตามมาได้สามวนัก็ตามทนัผวักบัลกูน้อย ฝ่ายเงือก
น า้สิน้ก าลงัท่ีจะพาพระอภยัหนีตอ่ไป จงึเรียกลกูสาวให้ช่วยพาพระอภยัหนี
ตอ่สินสมทุรเห็นมารดาในร่างเดิม ไม่ใช่ร่างนิมิตท่ีตนเคยเห็น ก็สงสยัออก
ขวางกลางน า้ แล้วร้องถามวา่เป็นสตัว์บกหรือสตัว์น า้ท าไมด านกัหนา   ท่ี
ตามมานัน้ต้องประสงค์อะไร นางผีเสือ้น า้ได้ยินค าพดูของลกูก็ให้นกึอดส ู
จงึตอบไปว่าตนไมใ่ช่ชาติยกัษ์ เม่ืออยูใ่นถ า้ไมไ่ด้แปลงร่าง  แตอ่อก
เดินทางอยา่งนีต้้องแปลงกาย รูปจงึผิดไปกวา่เก่าจนเป็นท่ีสงสยั แล้วถาม
วา่พอ่ไปอยูท่ี่ไหน 
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สินสมทุรได้ฟังเสียงก็รู้วา่เป็นแม ่  แตด่รููปร่างแล้วน่าสมเพช ด้วยเหตนีุพ้ระ
บดิาจงึหนี จงึแกล้งบอกวา่เขาไมเ่ช่ือ ถ้าหากเป็นแมจ่ริงก็อยา่ตามมา 
เพราะแมเ่ป็นผีเสือ้ แตพ่ระบดิาเป็นมนษุย์จงึขอให้ปลอ่ยพระบดิาไป 
สว่นตวัเขานัน้จะขอลาไปเท่ียวสกัหนึง่ปี ถ้าได้พบ ปู่   ยา่ อา อยูเ่ป็นสขุแล้ว
ก็จะชวนพระบดิากลบัมาหามารดาตอ่ไป

นางผีเสือ้รู้ทนัสนิสมทุร   เม่ือเจรจาหวา่นล้อมไม่เป็นผลแล้วนางจงึเข้าโจน
จบัสินสมทุร 
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แตส่ินสมทุรก็หลบหลีกไปได้   แล้วหนีลอ่ให้มารดาตามไปอีกทาง   หมาย
ให้ห่างพระบิดา  นางผีเสือ้ก็ไลต่าม  จะจบัให้ได้ แตส่นิสมทุรด าน า้หนีไป   
นางผีเสือ้หาลกูและผวัไมพ่บ จึงอา่นมนต์   มองหาพระอภยั เม่ือเห็นแล้วก็
ติดตามไปพบเงือกยายตา ท่ีอ่อนก าลงัวา่ยน า้อยูจ่งึเข้าไปจบัแล้วซกัถาม 
สองเงือกก็หลอกนางผีเสือ้วา่   พระอภยัอยูบ่นเขาริมทางท่ีผ่านมา  ตนจะ
พาไปจบัตวั ถ้าไมเ่หมือนค าท่ีสญัญา   ก็ขอให้ฆา่ตนทัง้สองเสีย    นาง
ผีเสือ้ก็เช่ือ   เงือกพานางผีเสือ้มาได้คร่ึงวนัแล้วก็พดูล่อหลอกตอ่ไป   แต่
นางผีเสือ้รู้ทนัจงึวา่สองเงือกตอแหล จงึหกัขาฉีกสองแขน แล้วเคีย้วกิน
เงือกทัง้สองนัน้เสีย    จากนัน้ก็ออกตดิตามพระอภยัตอ่ไป
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ฝ่ายเงือกสาวพาพระอภยัและสินสมทุร   มาถึงเกาะแก้วพิสดาร   พระอภยั
ก็ดีใจว่าคงจะรอดตายแล้ว  ฝ่ายโยคีท่ีอยูบ่นภเูขา กบัพวกเรือแตกทัง้หลาย 
มีทัง้จีนแขกไทยชวาฝร่ังจ านวนมาก     พระโยคีได้ยินเสียงดงัโครมครามก็
จบัยามสามตาด ูแล้วบอกศิษย์ซึง่นัง่อยูท่ัง้หลายวา่  วนันีช้ายมีศกัดิจ์ะมา
หา   แตมี่ผีเสือ้น า้ท าฤทธ์ิตดิตามมาด้วย  เราจะต้องไปช่วยเสียหน่อย  เมื่อ 
พระอภยัหนีผีเสือ้สมทุรมาถึงฝ่ัง นางผีเสือ้ตามมาทนัเกือบจะจบัพระอภยั
ได้   แตพ่ระโยคีช่วยไว้ได้ทนั ตวาดเสียงดงันางผีเสือ้กลวัยืนตวัสัน่อยูไ่ม่
กล้าขึน้ฝ่ัง  พระอภยักบัสินสมทุรช่วยกนัลากนางเงือกสาวขึน้ฝ่ังได้แล้วก้ม
กราบโยคีขอให้ช่วย   โยคีก็มีเมตตาบอกวา่จะช่วยแตข่อให้เลา่ความจริงให้
ฟังก่อน  พระอภยัจงึเลา่ความจริงให้ฟัง 
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โยคีจึงบอกวา่ไมต้่องกลวัให้พกัอยูท่ี่น่ีเถอะ  เพราะยกัษ์หรือภตูผีขึน้มาบน
เกาะไมไ่ด้เน่ืองจากพระฤาษีเสกคาถาอาคมไว้ ถ้ามาถกูทรายก็จะขาดใจ
ตายทนัที  มนัแคอ่ยูห่่างๆไม่เป็นไร              ฝ่ายนางผีเสือ้วิงวอนพระอภยั
ขอตดิตามไปด้วยจนตลอดชีวิต ขอให้พระอภยัอยา่ได้ตดัรอนความรักของ
เธอเลย   พระอภยัได้ฟังก็สงสาร   และได้ชีแ้จงนางไปถึงความจ าเป็น และ
เหตผุลท่ีต้องหนีมา   โดยบอกวา่  เราเป็นคนละเผา่พนัธุ์อยูด้่วยกนัไมไ่ด้  
ขอให้หกัใจเสีย  ถ้าชาตหิน้ามีจริงขอให้ได้พบกนัใหมอ่ยา่ได้แคล้วคลาด
จากกนัเหมือนชาตนีิเ้ลย
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นางผีเสือ้ก็พยายามอ้อนวอนท าทีวา่ขอให้เห็นใจในความรักของเธอด้วย  
หากพระอภยัไมเ่ห็นใจนางๆก็จะขอลาตายแตข่อให้พระอภยัลงมากลางน า้
นีก้่อนเถิด  นางจะให้เวทมนต์วิเศษแก่พระอภยั  แล้วร้องเรียกสินสมทุรวา่ 
ให้มาด้วยกนักบัพอ่  จากนัน้แมจ่ะขอลาตาย                สนิสมทุรสุดแสน
สงสารแมแ่ล้วบอกวา่  ลกูรู้วา่แมรั่ก  ลกูไมล่ืมบญุคณุหรอก ถึงตวัไกลใจ
ลกูยงัผกูพนั   อยา่โกรธลกูเลย  แมก่ลบัไปอยูถ่ า้เสียเถิด
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ฝ่ายพระโยคีก็ช่วยพดูจาปลอบโยนและให้โอวาทนางผีเสือ้  แตน่างผีเสือ้ไม่
ฟัง และโกรธตอ่วา่ดา่ทอพระโยคีด้วยค าหยาบตา่ง ๆนานา   ดา่รวมไปถึง
เงือกสาว  วา่มายุง่เร่ืองผวัเมียคนอ่ืน   จนพระโยคีโกรธ เสกทรายขว้างไป  
ทรายนัน้เป็นดงัลกูปืนยงิยกัษ์เจ็บปวดไปหมด   นางผีเสือ้กลวัตวัสัน่งนังก
จงึหลบออกไป

(ส าหรับนกัเรียนชัน้ ม.๒ มีเนือ้หาให้เรียนเพียงเท่านีค้ะ่  ถ้า
อยากจะเรียนตอนอื่นๆ ให้หาดใูนกเูกิล มีอีกเยอะคะ่)




