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นันโทปนันทสูตรค ำหลวง 
 

แบบกรอกข้อควำม 

เพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนเอกสำรมรดกควำมทรงจ ำแห่งโลกของประเทศไทย 

 

 

กำรใช้แบบกรอกข้อควำม : 

ท่านสามารถกรอกแบบกรอกข้อความถึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก 

ผ่านเว็บไซต์ www.mow.thai.net หรือถ่ายส าเนาแบบกรอกข้อความ   หากช่องว่างที่ให้ไว้ยังไม่เพียงพอ  

ท่านอาจจัดท าเอกสารขึ้นใหม่โดยใช้หัวข้อตามท่ีก าหนด  ทั้งนี้   คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงาน 

ความทรงจ าแห่งโลก  ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  

 

ส่วนที่  1  -  ข้อมูลส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสำรมรดกที่น ำเสนอ 

 

1.  ควำมส ำคัญโดยสรุป 

     (สรุปลักษณะทั่วไป  ความโดดเด่นเป็นหนึ่ง  และไม่อาจทดแทนได้) 

            หนังสือสมุดไทย เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2279  

โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษหรือเจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

บรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) พระองค์ทรงเป็นอัจฉริยกวีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมทั้ง

ทางโลกและทางธรรมจ านวนหลายเรื่องด้วยรูปแบบค าประพันธ์ที่หลากหลาย เฉพาะเรื่องนันโทปนันทสูตรค า

หลวง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ทรงแปลมาจากเรื่องนันโทปนันทปกรณัมในคัมภีร์ 

ฑีฆนิกายสีลขันธ์นอกสังคายนา ซึ่งพระมหาพุทธสิริเถระ ภิกษุชาวลังการจนาไว้เป็นภาษาบาลี เจ้าฟ้า 

ธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษ ทรงพระนิพนธ์เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง ขณะที่ทรงผนวชอยู่ ณ วัดโคก

แสง มีพระนามฉายาว่า “สิรปิาโล” โดยทรงเลียนแบบมหาชาติค าหลวง ซึ่งมีอายุเก่ากว่านันโทปนันทสูตรค า

หลวงถึง 254 ปี คือ ทรงตั้งค าบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไป เป็นร่ายโบราณ ในรูปแบบ 

ค าหลวง 
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  เนื้อเรื่อง กล่าวถึงพระพุทธเจ้า ทรงส่งพระมหาโมคคัลลานเถระ ไปปราบพญานาคราช นามว่า 

นันโทปนันท เพื่อให้คลายจากมิจฉาทิฐิ ให้หันมาตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ แล้วน าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อพญา 

นันโทปนันทนาคราชได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงตลอดชีวิต 

   เนื้อหาของเรื่องนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีความเลื่อมใส

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นวรรณกรรมไทยที่แปลมาจากภาษาบาลี แล้วแต่ง

เป็นค าประพันธ์ที่ใช้ความเปรียบเทียบได้สละสลวยงดงาม ใช้ศัพท์ภาษาบาลี สันสกฤตและเขมรควบคู่ไปกับ

ภาษาไทยอย่างสลับซับซ้อน ท าให้บังเกิดความไพเราะยากที่จะหาวรรณกรรมใดเสมอเหมือน อีกทั้งยังบันทึกไว้

ด้วยรูปอักษรไทยโบราณที่เรียกว่า อักษรไทยย่อ ร่วมกับอักขรวิธีโบราณซึ่งปัจจุบันเลิกใช้แล้ว  

นับได้ว่าหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวงเป็นเอกสารส าคัญที่มีคุณค่าในสมัยอยุธยาที่มีเนื้อความ

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงเล่มเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

  

2.  รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอเอกสำร 

      2.1   ชื่อ  (บุคคลหรือองค์กร) 

                      ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

      2.2   ควำมเกี่ยวข้องกับเอกสำร 

                         เป็นหน่วยงานที่ดูแล จัดเก็บ รักษาเอกสารและท าส าเนา ตลอดจนจัดพิมพ์เผยแพร่ 

      2.3   บุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติม  (หนึ่งคนหรือหลายคน) 

                         1.   นางสาวจตุพร   ศิริสัมพันธ์ 

                         2.   นางสาวก่องแก้ว   วีระประจักษ์ 

                         3.   นางสาวพิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ 

                         4.   นางสาวเอมอร   เชาวน์สวน                               

      2.4   รำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลในข้อ  2.3  (รวมทั้งที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  อีเมลล์) 

                 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจำรึก ส ำนักหอสมุดแห่งชำติ  

                 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

                 โทรศัพท์  0 2282 8549 

                 โทรสาร   0 2281 3631 
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3.  รำยละเอียดแสดงเอกลักษณ์ และค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร 

      3.1      ชื่อและรำยละเอียดของเอกสำร 

                           –  ชื่อ  นันโทปนันทสูตรค ำหลวง 

                          – รำยละเอียดของเอกสำร   หนังสือสมุดไทยขาว จ านวน 92 หน้า ขนาดกว้าง  

13 เซนติเมตร ยาว 39.9   เซนติเมตร  หนา 6.5 เซนติเมตร ปกลงรักปิดทอง เขียนลายกนกเครือเถา ชุบ 

(เขียน) ด้วยอักษรขอมย่อ ภาษาบาลี และอักษรไทยย่อ ภาษาไทย ชุบเส้นอักษรด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือเส้นทอง 

เส้นชาด และเส้นหมึก เมื่อลงเส้นอักษรเสร็จแล้ว โบกฝุ่นขาวและลงน้ ายากันซึมทั้งก่อนและหลังเขียนอักษร 

ซึ่งเป็นวิธีการสงวนรักษาเส้นอักษรไม่ให้ลบเลือนตามสูตรของหลวงโชฎึกนอกราชการ 

   – ผู้มีหน้ำที่ดูแลรักษำเอกสำร กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรม

ศิลปากร 

      3.2      ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร 

                 (แนบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร  :  ดูรายละเอียดในค าอธิบายทั่วไป) 

                           –   ประวัติ  ขุนวิทูรดรุณกร เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันท

สูตรค าหลวงให้เป็นสมบัติของหอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2451 

   ขุนวิทูรดรุณกร (วันดี) บ้านเกิดอยู่ต าบลบางกะปิ อ าเภออินท์ แขวงเมืองสิงห์บุรี เกิดเมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2423 (จ.ศ.1242  ร.ศ. 99) หลังจากสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรครูเมื่อ พ.ศ. 2442           

(ร.ศ.118 ) จากนั้นได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมศึกษาธิการตามล าดับดังนี้   

พ.ศ. 2443 (ร.ศ.119) รับราชการเป็นครูในโรงเรียนกล่อมพิทยากร  

พ.ศ. 2444 ( ร.ศ.120) เป็นครูใหญ่โรงเรียนมหรรณพ์  

พ.ศ. 2445  (ร.ศ.121) เป็นครูใหญ่โรงเรียนมัธยมราชบุรณ  

พ.ศ. 2446 (ร.ศ.122)  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นขุนวิทูรดรุณกร  

พ.ศ. 2447 - 2450 (ร.ศ.123 – 126)  เป็นปฏิคมของสามัคยาจารย์สมาคม  

พ.ศ. 2449 (ร.ศ.125)  ได้เลื่อนขึ้นเป็นพนักงานตรวจแขวงตะวันออกเหนือ 

                     พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)  เป็นพนักงานสอบไล่วิชา  

พ.ศ. 2453 (ร.ศ.129) ป่วยเป็นโรคอาเจียนเป็นโลหิต และถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10  

พฤศจิกายน พ.ศ.2453  (ร.ศ.129)  
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    –  สภำพของเอกสำร   หนังสอืสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวงซึ่งแต่ง 

ขึ้นในสมัยอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2279 นั้น เป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่า มีอายุถึง 274 ปี สภาพทั่วไปของเอกสารช ารุด

มาก รูปอักษรลบเลือนบางหน้า เฉพาะหน้าต้นที่ 4 - 9  สว่นที่เป็นเส้นชาด เส้นอักษรลบเลือนบางส่วน ปกมีรอย

กะเทาะหลุดล่อนลบเลือนเล็กน้อย ปัจจุบันกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรได้

ด าเนินการอนุรักษ์ให้เอกสารอยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ขณะเดียวกันได้บันทึกภาพ และ

จัด ท าส าเนาส าหรับให้บริการแทนเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้เพ่ือที่จะอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสืบไป 

  –  ชื่อหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่  เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวงเคยพิมพ์เผยแพร่แล้วดังนี้ 

1. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรฯ. นนัโทปนันทสูตรค ำหลวง. พระนคร:  

โรงพิมพ์ไทย, ร.ศ.126. (พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก จ านวน 500 ฉบับ เพื่อแจกในงานศพ

เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิและท่านผู้หญิงอู่) 

2. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร. เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศร พระประวัติและพระนิพนธ์บทร้อยกรอง. 

กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2513. 

3. ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. วรรณกรรมสมัยอยุธยำ เล่ม ๓. 

กรุงเทพฯ, 2531. 

– ผู้ที่สำมำรถอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร 

1.   นางสาวจตุพร   ศิริสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 

2.   นางสาวพิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ นักภาษาโบราณ ระดับเชี่ยวชาญ 

3.   นางสาวก่องแก้ว   วีระประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ 

–  ที่อยู่ (ทั้ง 3 คน)  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 

    ส านักหอสมุดแห่งชาติ 

   ถนนสามเสน เขตดุสิต  

     กทม. 10300     

 

4.   เหตุผลและข้อชี้แจงส ำคัญ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

     (ดูตอนที่  4.2  ของค าอธิบายทั่วไป หากเนื้อที่ไม่เพียงพอ  ให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมได้และ 

      ต้องตอบค าถามทุกข้อ) 
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4.1 ได้ผ่ำนกำรพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่ำเป็นของแท ้ (โปรดอธิบายโดยละเอียด ดูข้อ  4.2.3)                                  

  นันโทปนันทสูตรค าหลวง  นับเป็นวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบับที่แท้จริง  สืบทอดมาตั้งแต่สมัย

อยุธยา ด้วยมีการบันทึกจดหมายเหตุหลายเรื่องที่เก่ียวกับต้นฉบับเล่มนี้  ไว้ในเอกสารซึ่งสะท้อนความมี

วัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายด้าน บ่งบอกถึงอัจฉริยภาพของผู้นิพนธ์ และภูมิปัญญาของบรรพชนไทยทั้งด้าน

อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และวิทยาการที่ว่าด้วยการจดบันทึกและรักษาวัสดุรองรับการบันทึกข้อมูล เป็น

ต้นฉบับหลวงสมัยอยุธยาเพียงเล่มเดียวที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อ ซึ่งยังหลงเหลือเป็นหลักฐานส าคัญให้อนุชน

สามารถศึกษาเรียนรู้วิทยาการได้หลายสาขา 

       4.2      ได้ผ่ำนกำรประเมินแล้วว่ำมีควำมส ำคัญระดับชำติ  มีควำมโดดเด่นเป็นหนึ่ง 

                 ไม่สำมำรถหำมำทดแทนใหม่ได้  (โปรดอธิบายโดยละเอียด ดูข้อ  4.2.4) 

                  หนังสือสมุดไทยเล่มนี้ มีข้อความบันทึกไว้ในตอนท้ายเล่มว่า เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรฯ ทรงพระ

นิพนธ์ เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง เมื่อจ.ศ. 1098 ตรงกับพ.ศ. 2279   

  ส านักหอสมุดแห่งชาติได้รับมอบจากขุนวิทูรดรุณกร เมื่อพ.ศ. 2451 จนถึงปัจจุบันนานถึง 

102 ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาส านักหอสมุดแห่งชาติได้รับเอกสารโบราณเพ่ิมพูนขึ้นเป็นล าดับมาจนถึง

ปัจจุบันยังไม่เคยมีเอกสารโบราณอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติและคุณค่าเสมอเหมือนหนังสือสมุดไทยเรื่อง 

นันโทปนันทสูตรค าหลวงเล่มนี้ โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของหนังสือสมุดไทยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ

ของเล่มสมุด เนื้อกระดาษท่ีใช้ท าสมุด วิธีการจัดเตรียมสมุดก่อนเขียนตัวอักษร รวมทั้งลักษณะรูปลายเส้น

อักษรและอักขรวิธี ล้วนเป็นสิง่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตรงกับหลักฐานข้อความที่บันทึกไว้ในตอนท้ายของ

เอกสารว่า 

 “หนังสือสมุดขาวอย่างนี้โบกด้วยฝุ่นสามครั้ง จึงลงน้ ากันเชื่อมครั้งหนึ่ง จึงเขียนพระอักษร 

แล้วจึงลงน้ ากันเชื่อมอีกสามครั้ง แม้นว่าต้องน้ ามิได้ลบเลือนเลอย อย่างโบกด้วยฝุ่นแลน้ ากันเชื่อมของหลวง

โชฎึกนอกราชการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” 

   จะเห็นได้ว่า วิธีการเตรียมสมุดก่อนการบันทึกลายลักษณ์อักษรดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นวิธีการ

อนุรักษ์หนังสืออย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏในเอกสารโบราณอ่ืนๆ จึงนับได้ว่า เป็นหนังสือสมุดไทยเพียงเล่ม

เดียวเท่านั้นที่ส านักหอสมุดแห่งชาติมีอยู่ในปัจจุบัน 
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       4.3     มีคุณสมบัติตรงตำมหนึ่งหรือหลำยหลักเกณฑ์   

               ( ก ) เวลำ เป็นเอกสารสมัยอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 

               ( ข ) สถำนที่ นันโทปนันทสูตรค าหลวงเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาตรงกับรัชกาลสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขดี ท าให้มีการฟ้ืนฟูงานทางด้านศิลปวิทยาการต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เช่น มีการส่งคณะสมณทูตซึ่งประกอบด้วย

พระราชาคณะจ านวน ๒ รูป คือ พระอุบาลี และพระอริยมุนี พร้อมคณะสงฆ์อีก 12 รูป ไปช่วยฟื้นฟู

พระพุทธศาสนาในลังกา ตลอดจนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รวมทั้งสร้างสรรค์

ผลงานด้านวรรณกรรมที่มีคุณค่าหลายเรื่อง โดยวรรณกรรมประเภทกาพย์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และมี

ความไพเราะมากที่สุด เช่น กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรฯ ที่น ามาใช้เป็นบทเห่เรือ 

ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค 

               ( ค ) บุคคล  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษหรือเจ้าฟ้ากุ้ง (พ.ศ.2275-2301) พระราช

โอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 31 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2275-

2301) กับสมเด็จพระพันวัสสาใหญ่ กรมหลวงอภัยนุชิต ทรงมีพระอนุชาต่างพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระ

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเอกทัศ (พระเจ้าเอกทัศน์) และพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าดอกเดื่อ (พระเจ้าอุทุมพร หรือขุนหลวง

หาวัด)  

พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เมื่อพ.ศ. 

2284 เฉลิมพระนามว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ กรมขุนเสนาพิทักษ์ และอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงอินท 

สุดาวดี ทรงเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์วัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดอ่ืนๆ มากมาย ทรงเป็นกวีที่มีชื่อเสียงในสมัย

อยุธยาตอนปลาย พระนิพนธ์มีทั้งวรรณกรรมทางโลกและทางธรรม ด้วยรูปแบบค าประพันธ์ที่หลากหลาย 

จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ กาพย์เห่เรือ บทเห่เรื่องกากี 3 ตอน บทเห่สังวาสและเห่ครวญอย่างละบท กาพย์ห่อ

โคลงนิราศธารโศก (นิราศกาพย์เรื่องแรกในวรรณคดีไทย) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง  นันโทปนันทสูตร

ค าหลวง พระมาลัยค าหลวง และเพลงยาวบางบท  

เฉพาะเรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทรงแปลมา 

จากนันโทปนันทปกรณัมที่มีมาในคัมภีร์ฑีฆนิกายสีลขันธ์นอกสังคายนา ซึ่งพระมหาพุทธสิริเถระรจนาไว้เป็น

ภาษาบาลี มาทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาไทยในรูปแบบค าหลวง หรือร่ายโบราณ (หนังสือค าหลวงในวรรณคดี

ไทยมีอยู่เพียง 4 เรื่อง นับว่าเป็นประเภทหนังสือที่มีไม่มาก) 

                

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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       ( ง ) เนื้อหำสำระและแก่นเรื่อง กล่าวถึงพระโมคคัลลานะเถรทรมานพระยานันโทปนันท 

นาคราชให้คลายทิฐิมานะ แล้วน าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อพระยานันโทปนันทนาคราชได้สดับพระธรรมเทศนา

จากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงตลอดชีวิต 

               ( จ ) รูปแบบและวิธีเขียน เป็นวรรณกรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เขียนด้วยอักษร 

ไทยย่อ มีท านองการแต่งเป็น ร่ายโบราณแทรกด้วยอักษรขอมภาษาบาลี ตอนท้ายมีโคลงสี่สุภาพ 2 บท  

   ลักษณะค าประพันธ์เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง นอกจากจะเป็นเรื่องที่แปลจากภาษาบาลี

มาเป็นภาษาไทยแล้ว ยังเป็นบทประพันธ์ที่มีกลวิธีการใช้วรรณศิลป์ที่ท าให้บังเกิดความไพเราะได้แก่ 

  1. วรรณศิลป์ด้านการใช้ค า ประกอบด้วย การใช้ค าที่มีเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะ สัมผัส

สระ และการเลือกสรรค าที่มีความหมายไพเราะกินใจ และเป็นค าศัพท์สูงๆ เช่น ความว่า “...ในเมื่อเจตรกาล

มาส อันอุณหาสโลกา ดูจพระภาณุเทวบุตร ผุดผาดรถคันไล อรุโณหไทยขึ้นมา...” 

   “...อันว่าพระญานันโทปนันท อันเปนนาคราชา เปนสุขุมดุจฉาทฤษฎี กบังเกอดมีในพุทธชาล

ญาณ อันสุขุมาลพระปัญญา...” 

  2. วรรณศิลป์ด้านการเล่นค า ประกอบด้วย การซ้อนค า หมายถึงค าที่มีความหมายอย่าง

เดียวกัน แต่มีมากตัวศัพท์ และเล่นค าเป็นชุด เช่น ค าท่ีมีเสียงเดียวกันมีมากๆ ค า ได้แก่ 

  “...ประดูจนางครวนคร่ า ร้องไห้ร าพิลาป สะอ้ืนภาพรันจวน อันควรเอ็นดูกรุณา อุประมาต่อ

เสียงนก ต่างโผผกร่อนร้อง ส าเนียงก้องพงไพร ในยามไสมยปัจจาศม์ จวนประภาศกรจรปรเมอล...” 

3. วรรณศิลป์ด้านการใช้ภาพพจน์ ให้เกิดจินตการเห็นเป็นจริง ได้แก่ 

“...อันว่าพระมหาโมคคัลา ธ กล่าววาจาแก่พระญานาค ด้วยพจนพากยดั่งนี้เสร็จ ธ จึ่งเสดจ

เข้าไป ในช่องกรรณเบื้องขวา แห่งผรรณิดศวราธิราชนั้น ธกออกไปโดยช่องกรรณเบื้องซ้ายแล...” 

“...ธกเอาพ้ังพานใหญ่ได้แสนโกฏิ ตั้งไว้บนสิโรดด มนาคา ธกทับพระญานาคลงไว้ กับ 

พระญาไศละสิเนรุ แล...” 

4. วรรณศิลป์ด้านการใช้ศัพท์ภาษาสันสกฤต บาลี เขมร ควบคู่ไปกับภาษาไทย เช่น 

“...แลนายสุพรรณโลหสิลปี เมื่อมีจ านงปรารถนา จ ให้รจนายิ่งขึ้นไปในหลักการนานา กเอา

สุพรรณโลหาทั้งมวล อันยังบมิควรแก่การนั้น วางก านุงขันธอัคยา เมื่ออุณหอาภาด้วยพลัน...” 

 “...อันว่าพระมหาเถรา จูลเทาโดยรลุงนาสาฝ่ายอุดดร แห่งนาคบดีสรนาคา กเจญโดย 

รลุงนาสาฝ่ายสด าแล...” 
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“...ธกมิได้โกรธปรกดี เฉกเมมีกูนอันยังน้อย แลฟังถ้อยค าบุตรทังปวง อันเกอดแต่ทรวงควร

กรุณา...” 

ส่วนรูปอักษรไทยย่อนั้น เป็นรูปอักษรไทยแบบหนึ่งปรากฏใช้ในสมัยอยุธยา ระหว่าง 

พุทธศตวรรษที่ 23 เป็นรูปอักษรที่ประดิษฐ์ให้งดงาม เส้นอักษรเอียงไปทางขวาประมาณ 45- 60 องศา ปลาย

เส้นอักษรม้วนเข้าและเส้นอักษรแต่ละตัวก็เขียนชิดกันจนเกือบเป็นเส้นที่ลากติดต่อกันไป ท าให้รูปอักษรมี

ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากรูปอักษรที่เขียนอย่างลายมือธรรมดาหรือลายมือหวัด 

นอกจากนั้นอักขรวิธีที่ใช้เป็นอักขรวิธีสมัยอยุธยาที่เขียนแตกต่างจากปัจจุบัน เช่น 

ค าต่อไปนี้ 

  ประเสอรรดิ  ปัจจุบันใช้ ประเสริฐ 

  ไพรอะสนอะ   ปัจจุบันใช้ ไพเราะเสนาะ 

 ยอะเย้อย  ปัจจุบันใช้ เยาะเย้ย 

 ทวรมาน  ปัจจุบันใช้ ทรมาน 

 มูวเมา  ปัจจุบันใช้ มัวเมา 

 พิฦกษ  ปัจจุบันใช้ พิลึก 

 เพลอง  ปัจจุบันใช้ เพลิง   

   นอกจากนั้นยังมีวรรณกรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่อง นันโทปนันทสูตร ฉบับอ่ืน 

ได้แก่ นนฺโทปนันฺทสุตตฺ ฉบับใบลาน อักษรขอมไทย ภาษาบาลี (เลขที่ บล 13113/1 ต.1-2, ช-1) 

                  ( ดูข้อ 4.2.5 ) ( โปรดอธิบายประกอบหลักเกณฑ์ที่เลือก แนบเอกสารเพิ่มเติมได้หากเนื้อที่ไม่       

                  เพียงพอ ) 

4.4 ประเด็นเกี่ยวกับควำมหำยำก  ควำมครบถ้วน ควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำร   

          (โปรดอธิบายโดยละเอียด ดูข้อ 4.2.6   แนบเอกสารเพิ่มเติมได้หากเนื้อที่ไม่เพียงพอ) 

   มีเอกสารเพียงเล่มเดียว ไม่อาจหาทดแทนได้ เนื้อหามีข้อความครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบความ 

และมีการบริหารจัดการโดยส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นผู้ดูแล 

 

5.   ข้อมูลด้ำนกฎหมำย 

       5.1      เจ้ำของเอกสำร  (ชื่อและรายละเอียดสถานที่ติดต่อ) 

                         ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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  5.2    ผู้ดูแลรักษำเอกสำร  (ชื่อและรายละเอียดสถานที่ติดต่อหากแตกต่างจากข้อ 5.1) 

                         กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 

                     ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 

                         ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต 

                         กรุงเทพฯ 

       5.3       สถำนภำพตำมกฎหมำย 

                   (ก)   ประเภทของเจ้าของตามกฎหมาย (เอกสารส่วนบุคคล   องค์กรภาครัฐหรือเอกชน) 

                                    องค์กรภาครัฐ 

                   

(ข)   ความสะดวกของคนทั่วไปในการใช้เอกสาร 

                         สามารถเข้าถึงได้ตามระเบียบหอสมุดแห่งชาติว่าด้วยการใช้บริการ 

เอกสารโบราณ พ.ศ. 2539                             

                   (ค)    มีการสงวนลิขสิทธิ์หรือไม่ (ระบุชื่อผู้ถือลิขสิทธิ์) 

                                       - ไม่มี  - 

                    (ง)     ผู้รับผดิชอบและรายละเอียดในการดูแลรักษา 

                                    กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดเก็บอยู่ในเอกสารหมวดต าราภาพ เลขท่ี 120        

                                    โดยห่อผ้าแยกเล่มอยู่ในห้องที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับสภาพ    

                                    ของเอกสาร 

                    (จ)     ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 

 

6.    แผนงำนบริหำรจัดกำร 

       6.1      มีแผนงานบริหารจัดการเอกสารนี้หรือไม่ 

                    (หากมีให้แนบแผนบริหารจัดการโดยย่อ  หากไม่มีโปรดให้เหตุผลและอธิบายวิธีการจัดเก็บ            

                    และดูแลรักษาเอกสารนี้ในปัจจุบัน ) 

                             กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดท าแผนงาน

การบริหารจัดการเอกสารต้นฉบับ เรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวงเพ่ือการอนุรักษ์และบริการตามล าดับ คือ
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จัดท าทะเบียนประจ าเอกสาร บันทึกภาพ  จัดท าไมโครฟิล์มและส าเนาเอกสารเพ่ือให้บริการผู้ค้นคว้ารวมทั้ง

จัดพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง 

 

7.    กำรปรึกษำหำรือร่วมกัน 

       7.1       โปรดให้รำยละเอียดกำรปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับเอกสำรที่เสนอกับ   

                   เจ้าของเอกสารและผู้ดูแล คือ ส านักหอสมุดแห่งชาติ ได้หารือเรื่องการน าเสนอ 

นันโทปนันทสูตรค าหลวงขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลกของประเทศไทย กับผู้แทน

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก คือ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์  

ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ และนางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย แล้ว 

                                – 

 

ส่วนที่  2 - ข้อมูลเพิ่มเติม 

ข้อมูลต่อไปนี้จะไม่น ามาพิจารณาประกอบการตัดสินการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งโลกของ

ประเทศไทย แต่จะบันทึกเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ในฐานข้อมูล  ข้อมูลบางส่วนอาจน ามาจากแผนงานบริหาร

จัดการ  (ข้อ  6  ข้างต้น) 

 

8.    กำรประเมินควำมเสี่ยง 

        8.1   ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับภำวะอันตรำยหรือควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดกับเอกสำรนี้   

                  เอกสารเล่มนี้  มีอายุเกือบ 300 ปี นอกจากจะมีความเสื่อมสภาพตามปกติของเอกสารแล้ว 

ต้นฉบับและส าเนาเอกสารยังจัดเก็บรักษาอยู่ในอาคารเดียวกัน หากเกิดอุบัติภัยขึ้นจะเป็นอันตราย 

สูญหายหมด ไม่เหลือตัวอย่างเอกสารต้นฉบับสมัยอยุธยา ที่ใช้เส้นตัวอักษรหลายสีให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

9.    กำรประเมินด้ำนกำรอนุรักษ์ 

       9.1       ให้รำยละเอียดของกำรอนุรักษ์และสงวนรักษำเอกสำรนี้   

                  (ก)         สภาพของเอกสารในปัจจุบัน 

                                    ช ารุด  สันทบสมุดเปื่อยยุ่ย  ปกกะเทาะล่อนลอกบางส่วน 
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  (ข)        ประวัติการอนุรักษ์ 

                                     อนุรักษ์เม่ือเดือน พฤษภาคม  – กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

            (ค)         นโยบาย (วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรช านาญการ) 

            (ง)         หนว่ยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่ดูแล 

                                      กลุ่มงานทะเบียนและบริการ  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 

                               ส านักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร 

  

 ส่วนที่  3 -    ข้อมูลของกำรน ำเสนอเพื่อข้ึนทะเบียนเอกสำรมรดกควำมทรงจ ำแห่งโลกของ  

                   ประเทศไทย 

                     เอกสารมรดกนี้เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลก  โดย :                                                    

ชื่อ (ตัวบรรจง)       นางวิลาวัณย์      ทรัพย์พันแสน 

 

ลายมือชื่อ         วันที ่

 

กรุณาส่งแบบกรอกข้อความกลับคืนที่ 

นางสาวกรพินธุ์  ทวีตา 

อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดท าทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งชาติ 

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

โทร.        0 2281 5208    โทรสาร    0 2281 5341 

 

 

 
 


