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ประณามบทในวรรณคดีไทย : ความหมาย ทีม่า และความสําคญั 
Invocation in Thai Literature : Meaning,  Source, and Importance 

วรรณธิรา วริะวรรณ (Wanthira Wirawan)* ดร. วรีวฒัน์ อินทรพร (Dr.Weerawat Intaraporn)** 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประณามบทวรรณคดีไทยในดา้นความหมาย ท่ีมา และความสําคญั ผล
การศึกษาพบว่า ความหมายของคาํว่า “ประณามหรือปณาม” ท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัต่างๆ มีสองความหมายคือ 
ความหมายท่ีดีและความหมายท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ การไหว ้(ความหมายท่ีดี) และการกล่าววา่ร้ายหรือขบัไล่ (ความหมายท่ีไม่
ดี)ส่วนความหมายท่ีพบในตวับทประณามบทมีเพียงความหมายเดียวคือหมายถึง การไหวห้รือการบูชา ดา้นท่ีมาของการ
แต่งประณามบทในวรรณคดีไทยพบวา่ น่าจะมีท่ีมาจากวรรณคดีพุทธศาสนา และพบวา่ประณามบทมีความสําคญัใน
ฐานะท่ีเป็นขนบหน่ึงในการแต่งวรรณคดีท่ีกวีจะละเลยไปไม่ได ้นอกจากจะแสดงออกถึงการยกยอ่งกาพยก์ลอนและ
ความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณแลว้ กวีโบราณยงัมีความเช่ือในเร่ืองของพลงัล้ีลบัว่าสามารถดลบนัดาลความสําเร็จหรือ
ลม้เหลวได ้ประณามบทจึงช่วยให้กวีเกิดแรงใจจนแต่งวรรณคดีไดส้ําเร็จ ในวรรณคดีไทยจึงพบประณามบทแทรกอยู่
แทบทุกเร่ือง  

ABSTRACT 

  The objective of this article is to study about the meaning, history and importance of Thai literature’s 
Invocation in Thai literature. We find out that “Pranam” or “Panam” has two meanings based on several dictionaries, 
first salutation –how Thai people pay respect to each other, second takes negative meanings which are expel and 
defame. However, the definition which is found in Thai literature’s Invocation is an action of paying respect in Thai 
culture or to salute. The composition of Thai literature’s Invocation is influenced by Buddhism literature. It is not 
only essential to Thai poem pattern but also reflecting how Thais grateful to their parents and also someone who is 
indebtedness to them.  Ancient poems also show the belief in superstitious thing which can cause a success or failure. 
Therefore, Thai literature’s Invocation helps the author to be inspired and finish writing the literature. As a result, we 
can see Thai literature’s Invocation in almost every Thai literature. 
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บทนํา 
  การกล่าวบูชาครูและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นขนบ
การนาํเร่ืองในวรรณคดีไทยท่ีแสดงออกถึงความอ่อน
นอ้มถ่อมตนและความคิดความเช่ือของคนไทย ดว้ยกวี
อาจเห็นว่า “การเอาคาํมาผูกกนัจนเกิดเป็นร้อยกรอง
ข้ึนนั้นถูกมองวา่เป็นพลงัล้ีลบัอนัหน่ึง ซ่ึงอาจจะใหคุ้ณ
หรือโทษแก่ผูป้ระพนัธ์ได”้ (นิธิ, ๒๕๕๕) กวีเกรงว่า
จะมีอุปสรรคมาขดัขวางในระหวา่งท่ีกาํลงัแต่งหนงัสือ 
เช่น กวีอาจไดรั้บอนัตรายจนทุพพลภาพหรืออาจถึงแก่
ชีวิต กวีจึงตอ้งไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนเคารพนบัถือก่อน 
เพ่ื อ ให้ ช่ วย คุ้ม ครองป้ องกัน ภยัน ตรายทั้ งป วง 
นอกจากน้ีการแต่งหนังสือยงัเป็นงานหนักท่ีกวีตอ้ง
ทุ่มเททั้ งพลงักายพลงัใจจนสุดความสามารถ ดังนั้ น
การไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนเคารพนบัถือจึงช่วยใหก้วเีกิด
ขวัญกําลังใจในการสร้างสรรค์งานวรรณคดีอัน
ทรงคุณค่า (ชาญชยั, ๒๕๕๔) ในทางวรรณคดีเรียกบท
ไหวน้ี้ว่าบทประณามพจน์ หรือท่ีพจนานุกรมศัพท์
วรรณกรรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ใชว้า่ “ประณามบท”หรือ “ปณามบท” อนัหมายถึงบท
ท่ีอยู่ตน้เร่ืองท่ีแต่ง มีเน้ือความแสดงความเคารพบูชา
ต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ บุคคลท่ีควรแก่การเคารพบูชา เช่น 
พระมหากษตัริย ์พระภิกษุสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์
ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวทิยาการ บางทีกมี็ความกล่าวเกร่ิน
ถึงเร่ืองท่ีแต่งบทดงักล่าวน้ี เรียกกนัทัว่ไปว่า บทไหว ้
(พ จ น า นุ ก ร ม ศั พ ท์ ว ร ร ณ ก ร ร ม ไ ท ย ฉ บั บ
ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๒) 
  จากการสํ ารวจบทความและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาประณามบทในวรรณคดีไทย 
ผูว้ิจยัพบวา่มีนกัวิชาการจาํนวนมากท่ีสนใจศึกษาเร่ือง
น้ี เช่น เอมอร (๒๕๓๙) ศึกษา “คาํประณามพจน์และ
การลงทา้ย” ในหนังสือการศึกษาวิเคราะห์จารีตนิยม
ทางวรรณกรรมไทย นิธิ (๒๕๔๘) เขียนบทความเร่ือง 
“ประณามพจน์หนังสือ” พระมหาสายญั (๒๕๕๐) ทาํ
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ประณามบทและนิคมนกถาใน
วรรณคดีบาลี : แนวคิด รูปแบบและภาษา” ชาญชัย 
(๒๕๕๔) เขียนบทความ “ขนบการประณามพจน์ใน

วรรณคดีเขมร” นิธิ (๒๕๕๕) กล่าวถึงการคล่ีคลาย
ขนบการแต่งประณามบทไวใ้นหนังสือปากไก่และใบ
เรือ และนิตยา (๒๕๕๗) เขียนหนงัสือบทพรรณนาใน
กวีนิพนธ์ไทย : ลีลา ความคิด และการสืบสรรค์ ศึกษา
บทบาทและความสําคญัของประณามบทในฐานะท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของบทพรรณนาในกวนิีพนธ์ไทย  
  อย่างไรก็ต าม  แม้ว่ าจะมีบทความและ
งานวิจยัจากผูส้นใจศึกษาประณามบทเป็นจาํนวนมาก 
แต่ผูว้ิจยัพบว่า ยงัไม่มีนักวิชาการวรรณคดีท่านใดเคย
ศึกษาประณามบทวรรณคดีไทยในด้านความหมาย 
ท่ีมา และความสําคญัมาก่อน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษา “ประณามบท” ในดา้นดงักล่าว ซ่ึงน่าจะทาํให้
เห็นเขา้ใจความสําคญัและพฒันาการของประณามบท
ไดช้ดัเจนมากข้ึน  
วตัถุประสงค์การวจิัย 
  ศึกษาประณามบทในดา้นความหมายของคาํ 
ท่ีมา และความสาํคญัในวรรณคดีไทย  
วธีิการวจิัย 
  ผูว้ิจยัรวบรวมประณามบทในวรรณคดีไทย
มาเป็นกรณีศึกษาตั้งแต่สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ เพ่ือศึกษาในดา้นความหมาย ท่ีมา และ
ความสาํคญั ดงัน้ี 
  สมยัสุโขทยั ไดแ้ก่เร่ืองไตรภูมิกถา  
  สมยัอยธุยา ไดแ้ก่ นันโทปนันทสูตรคาํหลวง 
และสมทุรโฆษคาํฉันท์ 
  สมยัธนบุรี ไดแ้ก่เร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุ 
  สมัยรัตนโกสินทร์ ไดแ้ก่ เสภาเร่ืองขุนช้าง
ขุนแผน ลิลิตศรีวิชัยชาดก ปฐมสมโพธิกถา จักรทีปนี 
สังคีติยวงศ์  พระสุธนคาํฉันท์ อุเทนคาํฉันท์ พระนลคาํ
ฉันท์ อิลราชคาํฉันท์ สามัคคีเภทคาํฉันท์ ทวาทศราศี 
อลินจิตต์คาํฉันท์ ชินกาลมาลีปกรณ์ และไตรภูมิโลก
วินิจฉยกถา 
ผลการวจิัย 
  ผู ้วิจัยศึกษาขอบเขตของประณามบทใน
วรรณคดีไทย  ทั้ งในด้านความหมาย  ท่ี ม า  และ
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ความสําคญัในวรรณคดีไทย แบ่งตามหัวขอ้การศึกษา
ไดด้งัน้ี 
 ๑. ความหมายของประณามบทในวรรณคดี
ไทย 
 “ประณามบท” หรือ “ปณามบท” เป็นศพัท์
ทางวรรณคดีท่ีพจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมไทยฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ
ไวว้า่หมายถึง บทท่ีอยูต่น้เร่ืองท่ีแต่ง มีเน้ือความแสดง
ความเคารพบูชาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ บุคคลท่ีควรแก่การ
เคารพบูชา เช่น พระมหากษตัริย ์พระภิกษุสงฆ์ บิดา
มารดา ครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวทิยาการ บางทีก็
มีความกล่าวเกร่ินถึงเร่ืองท่ีแต่งบทดงักล่าวน้ี เรียกกนั
ทัว่ไปว่า บทไหว ้(พจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมไทย
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๒) เม่ือสืบคน้จากรูป
ศพัท์พบว่า มีรูปเขียนต่างไปจากน้ีแต่ความหมายท่ีใช้
ยงัคงเดิม  นั่นคือ  คําว่า “ปณามคาถา” มาจากคําว่า 
ปณาม  + คาถา คําว่า “ปณาม” ในภาษาบาลี  ภาษา
สันสกฤตใชว้่า ปฺรณาม ในภาษาบาลี “ปณาม” มาจาก 
ป- + ธาตุ นมฺ + อ ความหมายธาตุ นมฺ คือ น้อม, คอ้ม
ลง, กม้, โคง้, โนม้, งอ ส่วนคาํวา่ “คาถา” แปลวา่ “บท
ร้อยกรอง, คําประพันธ์ , บาทหรือบรรทัดของคํา
ประพันธ์” (Davids and stede, 2001 อ้างถึงใน  พระ
มหาสายญั , ๒๕๕๐) ภาษาบาลีใช้ว่า “ปท” แปลว่า 
“เทา้, รอยเทา้, ทาง, บาทหรือบรรทดัของบทร้อยกรอง, 
บทร้อยกรอง, คาํประพนัธ์”  
  ปณามคาถาและประณามบทมีความหมาย
เหมือนกนั คือ หมายถึง “บทร้อยกรองท่ีใชแ้สดงความ
เคารพนบนอบ, บทร้อยกรองท่ีใชแ้สดงการน้อมไหว,้ 
ถ้อยคาํแสดงความนอบน้อมหรือนมัสการ, ถ้อยคาํ
สรรเสริญ” (พระมหาสายญั, ๒๕๕๐) อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือความชดัเจน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของคาํวา่ 
ประณามหรือปณามจากพจนานุกรมฉบับต่างๆ เพ่ือ
ศึกษาความหมายและบริบทการใช้ว่าเหมือนหรือ
ต่างกนัอยา่งไร ผลการสํารวจพบวา่ ในภาษาไทยใชค้าํ
ว่าประณามหรือปณามในหลายความหมาย แบ่งได้
ดงัน้ี  

  พจนานุกรมฉบับที่ให้ความหมายประณาม
หรือปณามเพยีงประการเดยีว มีดงัน้ี 
  ๑. พจนานุกรมบาลี – ไทย (เอ้ือน, ๒๕๒๗) 
ให้ความหมายว่า ปณาม หมายถึง การนอบน้อม, การ
บูชา 
  ๒ . พจนานุกรมบาลี – ไทยฉบับนักศึกษา 
(พระอุดรคณาธิการ, พระมหาจําลอง, ๒๕๓๐) ให้
ความหมายวา่ ปณาม หมายถึง การนอบนอ้ม, การไหว,้ 
การกราบไหว,้ การทาํความเคารพ 
  ๓ . หนังสือ  “สํสกฤต  – ไท  – อังกฤษ  – 
อภิธาน ” (หลวงบวรบรรณ รักษ์ , ๒๕๕๒ ) ให้
ความหมายว่า ปฺรณาม หมายถึง ประณาม, การคาํนับ
หรือแสดงความเคารพ 
  ๔. หนังสือ “ประมวลคาํไทย” (๒๕๐๔) ให้
ความหมายวา่ ประณาม หมายถึง การขบัไล่ 
 พจนานุกรมฉบับที่ ให้ ความหมายของ
ประณามหรือปณามหลายประการ มีดงัน้ี 
  ๑. อกัขรานุกรมกิริยาอาขยาต (พระมหาสาํลี, 
๒๕๑๓) ใหค้วามหมายวา่  
  ประณาม ๑ (ฉบบัน้ีใชว้่า ปณาเมสิ 
๑) หมายถึง ใหน้อ้มไปแลว้ 
   ประณาม ๒ (ฉบบัน้ีใชว้า่ ปณาเมสิ 
๒) หมายถึง ขบัไล่แลว้ 
 ๒. พจนานุกรมบาลี – ไทย (แปลก, ๒๕๐๖) 
ใหค้วามหมายวา่ 
  ประณาม ๑ หมายถึง การนอบนอ้ม
, การกราบไหว ้
   ประณาม ๒ หมายถึง การขบัไล่ 
 ๓. พจนานุกรมบาลี – ไทย (ป.หลงสมบุญ, 
๒๕๑๙) ใหค้วามหมายวา่ 
  ประณาม ๑ (ฉบบัน้ีใชว้า่ ปนาม ๑) 
หมายถึง อนันอบนอ้ม, ความนอบนอ้ม, การนอบนอ้ม, 
การก้มลง, การคํานับ , การคาํนับลง, การน้อมไหว ้
  ประณาม ๒  (ฉบับน้ีใช้ว่า ปณาม 
๒) หมายถึง การขับ, การขับไล่, การผลัก, การผลัก
ออก, การผลกัไส  
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   จะแปลว่า นอบน้อมหรือผลักไส
นั้น เน้ือความในประโยคนั้ นๆ จะบ่งเอง ป. บทหน้า 
นม ธาธุ ณ  ปัจ แปลง น เป็น ณ  เป็น ปนาม โดยไม่
แปลง น เป็น ณ กไ็ด ้ 
 ๔. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ (๒๕๔๔) ใหค้วามหมายวา่  
  ประณาม ๑ หมายถึง นอ้มไหว ้เช่น 
ขอประณามบาทบงส์ุพระทรงศรี  
   ประณาม ๒ หมายถึง กล่าวร้ายให้
เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามวา่เป็นคนโกง 
   ประณาม ๓ หมายถึง ขบัไล่ 
 ๕ . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศพัท ์(พระธรรมปิฎก, ๒๕๕๓) ใหค้วามหมายวา่  
  ประณาม ๑ หมายถึง การนอ้มไหว ้ 
   ประณาม ๒ หมายถึง พูดว่ากดให้
เสียหาย 
   ประณาม ๓ ขบัไล่ 
  คาํจาํกดัความท่ีพจนานุกรมฉบบัต่างๆ ไดใ้ห้
ไวใ้นขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ความหมายและบริบท
การใชค้าํวา่ “ประณามหรือปณาม” จะกินความถึงสอง
ความหมาย คือ ความหมายท่ีดีและความหมายท่ีไม่ดี 
ดงัน้ี 
   ประณาม ๑ หมายถึง นอ้มไหว ้ 
   ประณาม ๒ หมายถึง กล่าวร้ายให้
ผูอ่ื้นเสียหาย  
   ประณาม ๓ ขบัไล่ 
 ความหมายท่ีหน่ึงท่ีหมายถึงการนอ้มไหวน้ั้น
เป็นความหมายในเชิงบวก ส่วนความหมายท่ีสองและ
ความหมายท่ีสามใชใ้นเชิงลบ บริบทการใชจึ้งข้ึนอยู่
กับลักษณะประโยคและความหมายของประโยค
ข้างเคียงว่ากินความไปในด้านไหน  ผู ้ใช้ต้องรู้จัก
สังเกตและใชค้าํใหถู้กตอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ 
 เม่ือสังเกตการปรากฏของคาํว่า “ประณาม
หรือปณาม” หรือคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัในตวั
บทวรรณคดีแลว้พบว่า ส่วนใหญ่จะใชใ้นความหมาย
เดียว คือความหมายในเชิงบวกว่า หมายถึง การไหว ้

ในทางวรรณคดีใช้ในความหมายว่า บทไหว้หรือ
ประณามพจน์ ศพัท์ทางวรรณคดีเรียกว่า “ประณาม
บท” ดังท่ีพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ ใชว้า่ “ประณามบท”
หรือ “ปณามบท” และไดใ้ห้คาํจาํกดัความดงัท่ีกล่าว
แลว้ในขา้งตน้ คาํวา่ “ประณามหรือปณาม” ปรากฏใน
ตวับทวรรณคดีสมยัต่างๆ ดงัน้ี 
   สมยัอยุธยา 
   นันโทปนันทสูตรคาํหลวง 
   ...คร้ันแลขา้ถวายนมสัการ ซ่ึงพระรตนตั
ไตรยสถานเสร็จประณามนบ วกฺขามิ กปรารพภเ์พื่อจกักล่าว  
   วตฺถุ ในเร่ืองราวนิทานธรรม นนฺโท
ปนนฺทนามก ํอนัช่ือนนัโทปนนท.์..ดว้ยอาํนาจพระบารมี  
   ตสฺส รตนตฺตยปณามสฺส แห่งพระศรีรตนตั
ไตรยประณาม อสฺมิ จงมีตามปรารถนาแห่งขา้เทอญ 
(วรรณกรรมสมยัอยธุยาเล่มสาม, ๒๕๓๑) 

   สมยัรัตนโกสินทร์ 
   สังคีติยวงศ์ 
   ขออนัตรายชั่วร้ายทั้งหลายของข้าพเจา้
ใหพ้ินาศไปดว้ยอานุภาพอนังามท่ีประณามพระรัตนตรัย… 
(วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่มสาม, ๒๕๓๖)  

 ส่ วน คํ า ท่ี มี ค ว าม ห ม ายค ล้ าย ค ลึ งกับ 
“ประณามหรือปณาม” ปรากฏในตวับทประณามบท
อยู่หลายคาํ เช่น ถวาย, อภิวาท, อภิวนัท์, นบ, นอบ, 
น้อม, นบน้อม, นอบน้อม, น้อมไหว ,้ ไหว ,้ วนัทา, 
กราบ, กราบไหว ,้ กราบนมัสการ, นมัสการ, กราน, 
สรวม , เคารพ ,บูชา , ประณต  (ประนต ),ประณม 
(ประนม), บงัคม, อญัชลี, ชุลี, ทูลธุลี ดงัตวัอยา่ง 
  สมยัสุโขทยั 
   ไตรภูมิกถา 
  ...ขอกราบนมัสการพระพุทธเจา้ พร้อม

พระสหสัธรรม และพระสงฆ.์.. 
   ...ขออภิวาทพระพุทธเจา้ ผูท้รงประสงค์
จาํแนก (พระสทัธรรม) ใหม้ัน่คง... 
   ...ขอนมัสการดวงประทีปคือพระธรรมท่ี
พระมุนีเจา้ผูป้ระเสริฐทรงตรัสแสดงไวแ้ลว้... 
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   ...ขอนอบน้อมพระสงฆ์เจา้ผูท้รงศีลอัน

ประเสริฐผูเ้ตม็เป่ียมดว้ยปัญญาดุจแสงสวา่ง... 
 (ไตรภูมิกถาฉบบัถอดความของโครงการวรรณกรรมอาเซียน, 
๒๕๕๕) 

   สมยัอยุธยา 
  สมทุรโฆษคาํฉันท์ 
   …ขา้นบน้อมดว้ยใจสา-     ทรทูลบาทา 
  รพินทุพระมุนีวร 
   ไหว้ไทธาดาสงักร         พ ร ะ พิ ษ ณุ
อนัศร 
  ศกัดิไชยเดชะ 
(วรรณกรรมสมยัอยธุยาเล่มสอง, ๒๕๓๐) 

   สมยัธนบุรี 
  ลิลิตเพชรมงกฎุ  
    ศรีสวสัด์ิปรีดารมย ์ประนมน้ิวประณต  
ทศนขัประชุม ต่างโกสุมภสุ์นทเรศ โอนวรเกศอภิวาท  

สยมภูวนาถโมลิศ… 
(วรรณกรรมสมยักรุงธนบุรีเล่มหน่ึง, ๒๕๓๒) 

  สมยัรัตนโกสินทร์ 
  ลิลิตศรีวิชัยชาดก 
   นบพระศรีรัตนถว้น ตรีทวาร... 
(เจา้พระยาพระคลงั (หน), ๒๕๑๕) 
 ตั ว อ ย่ า งป ร ะณ าม บ ท ท่ี ป ร าก ฏ คํ าว่ า 
“ประณามหรือปณาม” มีอยูเ่พียงไม่ก่ีเร่ือง ท่ีพบไดแ้ก่ 
นันโทปนันทสูตรคาํหลวง สังคีติยวงศ์ ปฐมสมโพธิ
กถา จักรทีปนี พระสุธนคาํฉันท์ อุเทนคาํฉันท์ พระนล
คาํฉันท์ อิลราชคาํฉันท์ สามคัคีเภทคาํฉันท์ ทวาทศราศี 
อลินจิตต์คาํฉันท์ ชินกาลมาลีปกรณ์ และไตรภูมิโลก
วินิจฉยกถา นอกนั้นลว้นใชค้าํอ่ืนท่ีส่ือความหมายว่า 
“น้อมไหวบู้ชา” ทั้ งส้ิน  ได้แก่ค ําว่า ถวาย, อภิวาท , 
อภิวนัท์, นบ, นอบ, น้อม, นบน้อม, นอบน้อม, น้อม
ไหว,้ ไหว,้ วนัทา, กราบ, กราบไหว,้ กราบนมสัการ, 
นมัสการ , กราน , สรวม , เค ารพ ,บู ชา , ประณต 
(ประนต),ประณม (ประนม), บงัคม, อญัชลี, ชุลี, ทูล
ธุลี  
  นอกจากความหมายแลว้ ผูว้ิจัยยงัพบว่าใน
พจนานุกรมบางฉบบัเขียนคาํวา่ “ประณามหรือปณาม” 

ไว้ถึงสองรูป  คือ  “ปณาม” และ  “ปนาม” มีสอง
ความหมายเหมือนกนัทั้งสองคาํ คือ น้อมไหวแ้ละขบั
ไล่ ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมบาลี – ไทยของป. หลง
สมบุญ (๒๕๑๙) ดงัน้ี 
  ประณาม ๑ (ฉบับน้ีใช้ว่า ปณาม 
๒) หมายถึง อนันอบนอ้ม, ความนอบนอ้ม, การกม้ลง, 
การคาํนับลง, การน้อมไหว,้ การขบั, การขบัไล่, การ
ผลกั, การผลกัออก, การผลกัไส  
   ประณาม ๒  (ฉบับน้ีใช้ว่า ปนาม 
๑) หมายถึง อนันอบน้อม, ความนอบน้อม, การนอบ
น้อม, การก้มลง, การคาํนับ, การคาํนับลง, การน้อม
ไหว,้ การขบั, การขบัไล่, การผลกั, การผลกัไส 
  ทั้ งยงักล่าวอธิบายถึงลักษณะการใช้คาํทั้ ง
สองน้ีว่า  “จะแปลว่า  นอบน้อมห รือผลักไสนั้ น 
เน้ือความในประโยคนั้ นๆ จะบ่งเอง ป. บทหน้า นม 
ธาธุ ณ ปัจ แปลง น เป็น ณ เป็น ปนาม โดยไม่แปลง น 
เป็น ณ กไ็ด”้  
(ป.หลงสมบุญ, ๒๕๑๙) อยา่งไรก็ตาม จากการสํารวจ
ความหมายของคําว่า “ประณามหรือปณาม” จาก
พจนานุกรมฉบบัต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่จะใชรู้ปเขียน
เดียวกัน คือ  “ประณาม” กับ  “ปณาม” แม้แ ต่ใน
พจนานุกรมบาลี  – ไทยฉบับ อ่ืนๆ  ก็ เขียนคําน้ีว่า 
“ประณาม” กับ  “ปณาม” เช่นเดียวกัน  ดังนั้ น  คาํว่า 
“ปนาม” ท่ีปรากฏในพจนานุกรมบาลี – ไทยของป. 
หลงสมบุญ  (๒๕๑๙ ) จึ งน่ าจะ เป็นความ เข้าใจ
คลาดเค ล่ือนไปมากกว่า ดังท่ีดนัย  (๒๕๔๙ ) ได้
กล่าวถึงรูปเขียนของคาํน้ีไวใ้นหนงัสือ “๒๘๐ คาํไทย 
ท่ีมักเขียนและใช้กันผิด” ว่า “คาํว่า “ประนาม” ไม่มี
บนัทึกไวใ้นพจนานุกรม จึงมีแต่เพียงคาํวา่ “ประณาม” 
เท่านั้น” 
  ๒. ทีม่าของประณามบทในวรรณคดไีทย 
 หากพิจารณาจากรูปศพัท์ว่า “ปณาม” คือคาํ
ในภาษาบาลี ตรงกบัภาษาสันสกฤตวา่ ปฺรณาม มาจาก 
ป- + ธาตุ นมฺ + อ ความหมายธาตุ นมฺ คือ น้อม, คอ้ม
ลง, กม้, โคง้, โนม้, งอ แลว้ สมมติฐานแรกท่ีผูว้ิจยัคาด
ว่าน่าจะเป็นท่ีมาของประณามบทในวรรณคดีไทยคือ 
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การรับวฒันธรรมของอินเดียผา่นทางการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา มีข้อยืนยนัจากนักวิชาการผูใ้ห้ความสนใจ
ศึกษาประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลีวา่  
   ในสมยัอินเดียโบราณชาวอารยนัเป็นผูท่ี้มี
ความเคารพศรัทธาต่อเทพเจา้และมีการแต่งบทสวดสรรเสริญพระ
รัตนตรัยและขอพรตน้คมัภีร์ซ่ึงมีทั้งถอ้ยคาํสรรเสริญ ขอพรและ
แสดงความเคารพในบท เดียวกนั เฉพาะถอ้ยคาํแสดงความเคารพมี
ความหมายเชิงอ่อนน้อมคล้ายการก้มศีรษะลงเพื่อแสดงความ
เคารพแก่ส่ิงท่ีสูงส่ง ภาษาบาลีและสันสกฤตใชธ้าตุ นมฺ แสดง
ความหมายของกิริยาดังกล่าว กระบวนการใชถ้อ้ยคาํเช่นน้ี
คลา้ยคลึงกบับทสวดสรรเสริญเทพเจา้ในคมัภีร์พระเวทซ่ึง
เป็นบทท่ีมีทั้งถ้อยคาํสรรเสริญนอบน้อมและขอพรท่ีพราหมณ์
แต่งข้ึนเพื่อใช้ในยชัญพิธีและเรียกช่ือว่า อาศิส  (พระมหาสายญั, 
๒๕๕๐) 

 ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ชาวอินเดียมี
ความเคารพศรัทธาในเทพเจา้มาตั้งแต่สมยัพระเวท จึง
แต่งบทสวดสรรเสริญและขอพรจากเทพเจา้เพ่ือแสดง
ความเคารพ  ต่อมาเม่ือพุทธศาสนาถือกําเนิด ข้ึน 
วฒันธรรมศกัด์ิสิทธ์ิน้ีก็ยงัคงอยูใ่นวรรณคดีบาลี ซ่ึงมี
เน้ือหาเก่ียวกบัพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ คมัภีร์
ชั้นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา นอกจากน้ีพระ
มหาสายญั (๒๕๕๐) ยงัพบวา่ในวรรณคดีบาลีเหล่าน้ีมี
คาํท่ีใชเ้รียกบทไหวแ้ตกต่างกนัถึง ๓ คาํ ไดแ้ก่ อารัมภ
กถา คนัถารัมภกถา และปณามคาถา มีความหมายดงัน้ี 
  อารัมภกถา มาจากคาํว่า อารมฺภ + กถา ซ่ึง
พจนานุกรมหลายฉบับให้ความหมายเหมือนกันว่า 
หมายถึง การเร่ิมตน้คาํนาํ ความเร่ิมตน้ อารมฺภ ปรากฏ
ใชต้ั้งแต่สมยัพระเวท มีความหมายว่า “การเร่ิมตน้ใน
การทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง” (Gonda, ๑๙๘๙ อา้งถึงในพระ
มหาสายญั, ๒๕๕๐) ดังนั้ น “คาํว่า อารมฺภกถา ควร
แปลวา่ “ถอ้ยคาํท่ีใชก้ล่าวในการเร่ิมตน้” คือ ใชใ้นการ
เร่ิมตน้ของคมัภีร์ทางพุทธศาสนาชั้นอรรถกถา และ
ฎีกา หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการเร่ิมตน้งานประพนัธ์ 
คาํกล่าวในการเร่ิมตน้ ถอ้ยคาํเกร่ินนาํ บทเกร่ินนาํ และ
บทนําเร่ืองของงานท่ีจะรจนา” (พระมหาสาย ัญ , 
๒๕๕๐) 

  คันถารัมภกถา มาจากคาํวา่ คนฺถ + อารมฺภ + 
กถา “คาํวา่ คนฺถ ใน คนฺถารมฺภกถา แปลว่า “หนงัสือ” 
คร้ังหน่ึงเคยหมายถึงหนงัสือท่ีเป็นผกูอยา่งใบลานหรือ
สมุดข่อย ปัจจุบนัหมายถึงหนงัสือทัว่ๆ ไป คนฺถารมฺภ
กถา จึงมีความหมายว่า “อารัมภบทท่ีอยู่ตอนตน้ของ
คันถะ” นั่นก็คือบทท่ีอยู่ต้นเร่ือง” (พระมหาสายญั , 
๒๕๕๐) 
  ส่ ว น ป ณ าม ค าถ า มี ท่ี ม าข อ งคํ า แ ล ะ
ความหมายดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีพระมหา
สายญั (๒๕๕๐) ยงัไดส้รุปเพ่ิมเติมไวว้า่ 
   ป ณ าม ค าถ า แ ล ะ ป ร ะ ณ าม บ ท มี
ความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึง “บทร้อยกรองท่ีใช้แสดง
ความเคารพนบนอบ, บทร้อยกรองท่ีใชแ้สดงการนอ้มไหว,้ ถอ้ยคาํ
แสดงความนอบน้อมหรือนมสัการ, ถอ้ยคาํสรรเสริญ” ตามรูป
ศพัทค์าํว่า อารัมภกถาและคนัถารัมภกถา จึงควรหมายถึง บทท่ี
อยู่ตอนเร่ิมต้นบทประพนัธ์ ส่วนปณามคาถา ประณามพจน์ 
และประณามบท ควรหมายถึง บทสรรเสริญ ยกยอ่ง และขอพรท่ี
อยูต่อนตน้ของบทประพนัธ์ แมบ้ทเหล่าน้ีจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนั 
แต่ก็หมายถึงส่ิงเดียวกนั คือ หมายถึงบทร้อยกรองที่มีเน้ือหา
สรรเสริญซ่ึงปรากฏอยู่ตน้คมัภีร์พุทธศาสนาชั้นอรรถกถาเป็น
ตน้มา 

 ในตวับทประณามบทวรรณคดีไทยปรากฏ
การใชค้าํเรียกประณามบทดงัท่ีใชใ้นวรรณคดีบาลีชั้น
อรรถกถาและฎีกาอยู่สองคาํ คือ คาํว่า “อารัมภกถา” 
และ “ปณามคาถา” ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีศาสนาและ
อยูใ่นรูปของร้อยแกว้ ดงัตวัอยา่ง 
  สังคีติยวงศ์ 

อารัมภกถา 
  ทุอนฺตรายา รตนตฺตยมฺเม  
ขออนัตรายชัว่ร้ายทั้งหลายของขา้พเจา้ใหพ้ินาศ 
  สุอานุภาเวน ปณามนสฺส 
ไปดว้ยอานุภาพอนังามท่ีประณามพระรัตนตรัย ขอใหก้ศุล 
  วนิา สิย ํต ํกสุลมฺมหนฺต ํ   
 อนัยิง่ใหญ่บงัเกิดแก่ขา้พเจา้เพื่อทาํประโยชน์เก้ือหนุนแก่โลก 
(วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่มสาม, ๒๕๓๖) 

  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาปรากฏความวา่  
  คาํอธิบายในปณามคาถาว่า โย นาโถ อนัว่าสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้องคใ์ด... 
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(วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่มสอง, ๒๕๓๕) 
 ตัวอย่างท่ียกมาข้างต้นช่วยสนับสนุนข้อ
สมม ติฐาน ท่ี ตั้ งไว้ใน เบ้ื องต้น ได้อ ย่าง ดี  ทั้ งย ัง
สอดคลอ้งกบัความเห็นของพระมหาสายญั ศรีอ่อนท่ี
กล่าวถึงบทสรรเสริญในคมัภีร์พุทธศาสนาชั้นอรรถ
กถาว่า เป็นเหมือนตน้กาํเนิดประณามบทในวรรณคดี
ไทย ดงัความวา่ 
   ในตอนตน้ของวรรณคดีบาลีชั้นหลงั
พระไตรปิฎก ไดแ้ก่ อรรถกถาและฎีกา เป็นตน้ มกัปรากฏบท
ร้อยกรองซ่ึงมีเน้ือหานอบนอ้มสรรเสริญพระรัตนตรัย และขอ
อานิสงส์ให ้กวีรอดพน้จากอนัตราย  พร้อมทั้งแสดงความ
ปรารถนาต่างๆ ในบทเดียวกนัดว้ย บทร้อยกรองดงักล่าวมี
ความสั้นบา้งยาวบา้งแตกต่างกนั ใชภ้าษาที่สละสลวยและมี
ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในวรรณคดีท่ีกวีแต่ง ในวรรณคดีบาลี
มักเรียกบทร้อยกรองดังกล่าวว่า คันถารัมภะ อารัมภกถา หรือ
ปณามกถาทั้งสามคาํน้ีลว้นมีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษ
ว่า “invocation” ซ่ึงเป็นศพัท์วรรณคดีที่ราชบณัฑิตยสถาน
บญัญติัเป็นภาษาไทยไวว้า่ “ปณามบท” (พระมหาสายญั, ๒๕๕๐)  

ขอ้สมมติฐานท่ีวา่ ประณามบทในวรรณคดีไทยมีท่ีมา
จากวรรณคดีบาลีจึงสมเหตุสมผลมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ีผลจากการสํารวจพจนานุกรม
ฉบบัต่างๆ พบวา่ คาํวา่ “ประณามหรือปณาม” ปรากฏ
อยูใ่นพจนานุกรมทางพทุธศาสนาและพจนานุกรมบาลี 
– ไทยหลายฉบับ เช่น พจนานุกรมพุทธศาสนาฉบับ
ป ระม วล ศัพ ท์ , อัก ข ร า นุ ก รม กิ ริ ย าอ าข ย าต , 
พจน านุ กรมบ าลี  - ไท ยของแปลก  สน ธิ รักษ์ , 
พ จน านุ ก รม บ าลี  – ไท ยข อ งป . ห ล งส ม บุ ญ , 
พจนานุกรมบาลี  – ไทยของเอ้ือน  เล่งเจริญ  และ
พจนานุกรมบาลี – ไทยฉบับนักศึกษา ผลสํารวจน้ี
น่าจะช่วยยืนยนัว่า ประณามบทในวรรณคดีไทยมีตน้
กาํเนิดจากพุทธศาสนาผ่านวรรณคดีบาลีซ่ึงเป็นคมัภีร์
ทางศาสนาให้หนักแน่นยิ่งข้ึน อน่ึง เม่ือพิจารณางาน
วรรณคดีของไทยในยุคแรกเร่ิมปรากฏวา่วรรณคดีท่ีมี
ประณามบทแทรกอยู่เป็นเร่ืองแรกคืองานทางพุทธ
ศาสนาอีกเช่นกนั นัน่คือ วรรณคดีเร่ืองไตรภูมิกถา ซ่ึง
กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยและสดุดีพระมหากษตัริย์
ดว้ยภาษาบาลี สืบต่อมาถึงนันโทปนันทสูตรคาํหลวง

และพระมาลัยคาํหลวงจนถึงวรรณคดีพุทธศาสนาสมยั
รัตนโกสินทร์  เพี ยงแต่งานในยุคหลังกวีจะแต่ง
ประณามบทบูชาพระรัตนตรัยดว้ยภาษาบาลีพร้อมทั้ง
คาํแปลร้อยแกว้ เช่น สังคีติยวงศ์ ปฐมสมโพธิกถา ชิน
กาลมาลปีกรณ์ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา เป็นตน้ 
 ๓. ความสําคัญของประณามบทในวรรณคดี
ไทย 
 วรรณ ค ดี ท่ี มี ป ระณ ามบทปรากฏ เป็ น
หลักฐานลายลักษณ์เร่ืองแรกคือ ไตรภูมิกถา อันบ่ง
ช้ีให้เห็นว่า กวีโบราณให้ความสําคญัต่อการแต่งบทน้ี
มาตั้งแต่สมยัสุโขทยั ความนิยมแต่งประณามบทไดรั้บ
การสานต่ออย่างต่อเน่ืองในสมัยอยุธยาจวบจนสมัย
รัตนโกสินทร์ ทั้ งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง 
วรรณ ค ดี มู ลน ายแล ะไพ ร่ ท่ี ต่ างส ร้ าง ข้ึ น เพ่ื อ
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั แต่ไม่วา่กวีจะประพนัธ์ข้ึน
ดว้ยรูปแบบใด มีจุดมุ่งหมายใดในการแต่ง ส่ิงหน่ึงท่ี
สังเกตไดก้็คือ กวีไม่ละเลยท่ีจะแต่งประณามบทไวใ้น
งานประพัน ธ์นั้ นๆ  อย่างให้ความสําคัญอย่างยิ่ง 
นอกจากวรรณคดีลายลกัษณ์แลว้ ในวรรณคดีมุขปาฐะ
อย่างเร่ืองเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ซ่ึงภายหลงัไดรั้บ
การชาํระให้เป็นวรรณคดีราชสํานักนั้ นก็ยงัพบว่ามี
ประณามบทอยูด่ว้ย ดงัความวา่ 
   ทีน้ีจะไหวต้าครูสน 
  เป็นนายประตูครูคนทุกแหล่งหลา้ 
   ไหวค้รูมีช่างประทดัถดัลงมา 
  ครูเพง็เก่งวา่ขา้งสุพรรณ 
   จะไหวต้าครูเหล่ชอบเฮฮา  
  พนัรักษาราตรีดีขยนั 
   ตาทองอยูค่รูละครกลอนสาํคญั 
  ตาหลวงสุวรรณรองศรีท่ีบรรไลย 
   ... 
   ทีน้ีจะไหวค้รูป่ีพาทย ์ 
  ฆอ้งระนาดฦๅดีป่ีไฉน 
   ทั้งครูแกว้ครูพกัเป็นหลกัไชย 
  ครูทองอินนัน่แลใครไม่เทียมทนั 
   ... 
(สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ๒๕๔๔) 
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  ตวับทขา้งตน้น้ีเป็นพระนิพนธ์เร่ือง “ตาํนาน
เสภา” (๒๕๔๔) ท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพได้มาจากคําบอกเล่าของ
ชาวบา้น โดยทรงกล่าวช้ีแจงถึงท่ีมาของเน้ือความส่วน
ท่ีบูชาครูเสภาน้ีไวว้า่ “ขา้พเจา้ไดพ้บหนงัสือ ซ่ึงนบัวา่
เป็นจดหมายเหตุในเร่ืองเสภามีอยู ่๒ ฉะบบั คือกลอน
สุนทรภู่แต่งไวใ้นบทเสภาตอนโกนจุกพลายงามแห่ง ๑ 
กลอนท้ายไหว้ครูเสภาใครแต่งหาทราบไม่ นายอยู่
เสภาชาวอ่างทองวา่ให้ขา้พเจา้ฟังไดใ้ห้จดไวอี้กฉะบบั 
๑” (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุ
ภาพ, ๒๕๔๔) ซ่ึงภายหลงัการชาํระเป็นวรรณคดีลาย
ลกัษณ์แลว้ เน้ือความส่วนประณามบทครูเสภาน้ีไม่ได้
รับการบนัทึกไว ้เสภาเร่ืองขนุช้างขนุแผนฉบบัชาํระจึง
ข้ึนตน้ดว้ย “คร้ันว่าไหวค้รูแลว้จบับท” (เสภาเร่ืองขุน
ชา้งขนุแผนเล่มหน่ึง, ๒๕๔๔) ดงัปรากฏในปัจจุบนั 
  ตวับทประณามบทในแต่ละยคุเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัชั้นเยีย่มวา่ กวีทุกสมยัให้ความสาํคญัต่อการแต่ง
ประณามบทเป็นอยา่งมาก ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากความ
เช่ือของ “...ไทยเราแต่โบราณมาถือว่าวรรณคดีเป็น
ของสูง เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนเร่ิมเร่ืองก็มีการไหวค้รู 
คือ  เคารพพระรัตนตรัย ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ พ่อแม่ ครูบา
อาจารยแ์ละพระมหากษตัริยเ์สียก่อน” (วิทย,์ ๒๕๑๔) 
“การเร่ิมตน้ดว้ยบทประณามพจน์หรือบทไหวค้รูจึง
เป็นการแสดงออกถึงการยกยอ่งกาพยก์ลอน” (นิตยา, 
๒๕๕๗) อน่ึง “คติความเช่ือของไทยว่าการไหวค้รู
เพ่ือให้เทพเจา้ผูเ้ป็นใหญ่ในศิลปะนั้นๆ ไดด้ลบนัดาล
ใจประสาทความสําเร็จแก่ส่ิงท่ีจะสร้างข้ึน” (เสฐียร
โกเศศ, ๒๕๓๓) กวีจึงตอ้งสร้างประณามบทข้ึนเพื่อ
แสดงความเคารพ ให้การสร้างสรรค์วรรณคดีสําเร็จ 
ลุ ล่วง ปราศจากภัยอันตราย  มีแต่ความสุขสวัสดี 
นอกจากน้ี ประณามบทยงั “แสดงออกซ่ึงความกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ การแสดงความเคารพนบนอบ 
ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณของพระมหาบุรุษและ
วีรบุรุษผูป้กป้องคุ้มครองปวงชนและประเทศชาติ” 
(นิตยา, ๒๕๕๗) อีกดว้ย 

  นักวรรณคดีผูส้นใจขนบการแต่งประณาม
บทจึงลงความเห็นความสําคญัของประณามบทในแง่
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวา่ 
       การเร่ิมงานดว้ยบทประณามพจน์เป็น
การเสริมสร้างพลงัแรงใจท่ีสาํคญั เพราะการประพนัธ์วรรณคดี
เป็นงานที่ยิ ่งใหญ่ ตอ้งใชค้วามสามารถสูงกอปรกบัคนใน
สังคมโบราณมีความเช่ือในเร่ืองอาํนาจของส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่า
อาจดลบนัดาลให้การสร้างงานของตนเกิดความสําเร็จหรือ
ลม้เหลวได  ้จึงมิอาจเพิกเฉยต่อประเพณีน้ี หากละเลยหรือขา้ม
ขั้นตอนไปอาจส่งผลร้ายใหป้ระสบเคราะห์กรรมหรือตอ้งเผชิญ
กบัอุปสรรค  ตลอดจนความอัปมงคลท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผู ้แต่ง 
(นิตยา, ๒๕๕๗) 

 ประณามบท เป็นขนบห น่ึ งในการแต่ ง
วรรณคดีท่ีกวีจะละเลยไปไม่ได ้ดว้ยแสดงออกถึงการ
ยกย่องกาพย์กลอนและความกตัญญูต่อผูมี้พระคุณ 
ประกอบกบัคนโบราณมีความเช่ือในเร่ืองอาํนาจของ
ส่ิงเหนือธรรมชาติว่าสามารถดลบันดาลความสําเร็จ
หรือลม้เหลวได ้การแต่งประณามบทจึงมีความสําคญั
ในแง่จิตวิทยาการสร้างงาน ช่วยใหก้วีเกิดขวญักาํลงัใจ
ท่ีจะพากเพียรบากบัน่ให้การแต่งวรรณคดีสําเร็จลุล่วง 
วรรณคดีไทยส่วนใหญ่จึงมกัปรากฏประณามบทแทรก
อยูแ่ทบทุกเร่ือง 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
  พจนานุกรมหลายฉบับต่างให้ความหมาย
ของคาํว่า “ประณามหรือปณาม” ไวส้องความหมาย 
คือ ความหมายท่ีดีและความหมายท่ีไม่ดี ความหมายท่ี
ดีใชใ้นความหมายถึง การนอ้มไหว ้ส่วนความหมายท่ี
ไม่ดีใชใ้นความหมายวา่ กล่าวร้ายใหผู้อ่ื้นเสียหาย หรือ
ขบัไล่ ผลการศึกษาการปรากฏของคาํว่า “ประณาม
หรือปณาม” หรือคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัในตวั
บทวรรณคดีพบว่า มีใช้ในความหมายเดียว คือ การ
ไหว ้ในทางวรรณคดีใชใ้นความหมายวา่ บทไหวห้รือ
ประณามพจน์ ศพัท์ทางวรรณคดีเรียกว่า “ประณาม
บท ” ห รือ  “ปณามบท ”  และมีความหมายดัง ท่ี
พ จ น า นุ ก ร ม ศั พ ท์ ว ร ร ณ ก ร ร ม ไ ท ย ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ให้ไวใ้นขา้งต้น 
ส่วนการศึกษาท่ีมาของประณามบทในวรรณคดีไทย
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ไดข้อ้สรุปว่า ประณามบทในวรรณคดีไทยมีท่ีมาจาก
วรรณคดีบาลีซ่ึงเป็นคมัภีร์ทางพุทธศาสนา พิจารณา
จากการใชค้าํเรียกบทไหวใ้นวรรณคดีบาลี ซ่ึงมีถึง ๓ 
คําด้วยกัน  ได้แก่  อารัมภกถา คันถารัมภกถา และ
ปณามคาถา และปรากฏว่าประณามบทในวรรณคดี
ไทยมีการใช้ค ําเรียกบทไหว้เช่น เดียวกับ ท่ีใช้ใน
วรรณคดีบาลีชั้นอรรถกถาและฎีกาอยูส่องคาํ คือ คาํวา่ 
“อารัมภกถา” และ “ปณามคาถา”  นอกจากน้ีผลจาก
การสํารวจพจนานุกรมฉบับต่างๆ  ยงัพบว่า คําว่า 
“ประณามหรือปณาม” มักปรากฏอยู่ในพจนานุกรม
ทางพุทธศาสนาและพจนานุกรมบาลี – ไทยเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งน้ีวรรณคดีเร่ืองแรกท่ีมีประณามบทแทรกอยู่
คือ ไตรภูมิกถา ก็ยงัเป็นงานทางพุทธศาสนาอีกเช่นกนั 
ทาํให้ขอ้สมมติฐานท่ีว่า ประณามบทในวรรณคดีไทย
มีท่ีมาจากวรรณคดีพุทธศาสนามีความสมเหตุสมผล
มากยิ่งข้ึน กวีรับเอาขนบการแต่งประณามบทมาสืบ
ทอดต่ออย่างให้ความสําคญัตั้งแต่สมยัสุโขทัยจนถึง
สมยัรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่า ประณามบทเป็น
ขนบหน่ึงในการแต่งวรรณคดีท่ีกวีจะละเลยไปไม่ได ้
นอกจากจะแสดงออกถึงการยกย่องกาพยก์ลอนและ
ความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณแลว้ กวีโบราณยงัมีความ
เช่ือใน เร่ืองของพลัง ล้ีลับว่าสามารถดลบันดาล
ความสําเร็จหรือลม้เหลวได ้ประณามบทจึงช่วยให้กวี
เกิดแรงใจจนแต่งวรรณคดีไดส้ําเร็จ ในวรรณคดีไทย
จึงพบประณามบทแทรกอยูแ่ทบทุกเร่ือง 
 

บรรณานุกรม 
ชิต บุรทตั.  สามัคคเีภทคาํฉันท์ ฉบับถอดความและ 

อธิบายศัพท์.  กรุงเทพฯ: ไพลินบุ๊คเน็ต, 
๒๕๔๔. 

ชาญชยั คงเพียรธรรม.  “ขนบการประณามพจน์ใน 
  วรรณคดีเขมร.”  วารสารมนุษยศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ๑๘, ๒ 
(กรกฎาคม -ธนัวาคม ๒๕๕๔): ๓๗ - ๕๒.  

ดนยั เมธิตานนท.์  ๒๘๐ คาํไทยทีม่กัเขียนและใช้กนั 

ผดิ.  กรุงเทพฯ : มิติใหม่, ๒๕๔๙. 
ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ, กรมพระยา. 
  “ตาํนานเสภา” ใน เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน.  
  พิมพค์ร้ังท่ี ๑๘.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณคาร 
  ๒๕๔๔. 
ไตรภูมิกถาฉบับถอดความของโครงการวรรณกรรม 
  อาเซียน.  พิมพค์ร้ังท่ี ๒.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๕๕. 
ธรรมปิฎก, พระ.  พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับ 

ประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ : จนัทร์เพญ็, 
๒๕๕๓. 

นิตยา แกว้คลัณา. บทพรรณนาในกวนิีพนธ์ไทย : ลลีา  
  ความคดิ การสืบสรรค์.  
  พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗. 
นิธิ เอียวศรีวงศ.์  “ประณามพจน์หนงัสือ.”   
  วารสารมตชินสุดสัปดาห์ ๒๕, ๑๓๐๘  

(๙ – ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘): ๓๓.  
นิธิ เอียวศรีวงศ.์  ปากไก่และใบเรือ.  พิมพค์ร้ังท่ี ๔.   
  นนทบุรี: ฟ้าเดียวกนั, ๒๕๕๕. 
บวรบรรณรักษ,์ หลวง.  สํสกฤต-ไท-องักฤษ อภิธาน.   
  กรุงเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๕๒. 
ประมวลคาํไทย.  พระนคร : กองวชิาการเขษมบรรณกิจ,  
  ๒๕๐๔. 
แปลก สนธิรักษ.์  พจนานุกรมบาล-ีไทย.  พระนคร :  
  ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๐๖.  
ป. หลงสมบุญ.  พจนานุกรมบาล-ีไทย.  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ๒๕๑๙. 
พระคลงั (หน), เจา้พระยา.  วรรณคดเีจ้าพระยา 

พระคลงั (หน).  พิมพค์ร้ังท่ี ๓.  พระนคร:  
  โรงพิมพรุ่์งวฒันา, ๒๕๑๕. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.   

พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน
, ๒๕๔๔. 
 

1627



 
 HMO24-10 

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทยฉบับ 
  ราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ :  
  ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๕๒. 
วทิย ์ศิวะศริยานนท.์  วรรณคดแีละวรรณคดวีจิารณ์.   
  พิมพค์ร้ังท่ี ๔.  กรุงเทพฯ : สมาคมภาษา 
  และหนงัสือแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔. 
วรรณกรรมสมยัอยุธยาเล่มหน่ึง.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๒๙. 
วรรณกรรมสมยัอยุธยาเล่มสอง.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. 
วรรณกรรมสมยัอยุธยาเล่มสาม.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๓๑. 
วรรณกรรมสมยัธนบุรีเล่มหน่ึง.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. 
วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่มสอง.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๓๕. 
วรรณกรรมสมยัรัตนโกสินทร์เล่มสาม.  กรุงเทพฯ:  
  กรมศิลปากร, ๒๕๓๖. 
สายญั ศรีอ่อน, พระมหา.  ประณามบทและนิคมนกถา 
  ในวรรณคดบีาล ี: แนวคดิ รูปแบบและภาษา.  
  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา 
  ภาษาบาลีสันสกฤต ภาควชิาภาษาตะวนัออก  

 คณะอกัษรศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๐. 

เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน เล่ม ๑.  พิมพค์ร้ังท่ี ๑๘.   
  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณคาร, ๒๕๔๔. 
เสฐียรโกเศศ.  การศึกษาวรรณคดแีง่วรรณศิลป์.   
  พิมพค์ร้ังท่ี ๔.  กรุงเทพฯ ราชบณัฑิตยสถาน,  
  ๒๕๓๓. 
สาํลี วสุิทโธ, พระมหา.  อกัขรานุกรมกริิยาอาขยาต.   

กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ล่ียงเชียงจงเจริญ, 
๒๕๑๓. 

อุดรคณาธิการ, พระ.  พจนานุกรมบาล-ีไทย  
  ฉบับนักศึกษา.  กรุงเทพฯ : เรืองปัญญา,  
  ๒๕๓๐. 

เอมอร ชิตตะโสภณ.  การศึกษาวิเคราะห์จารีตนิยม 
ทางวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ: ตน้ออ้
แกรมม่ี,  ๒๕๓๙. 

เอ้ือน เล่งเจริญ.  พจนานุกรมบาล-ีไทย.  นครปฐม :  
  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร,  
  ๒๕๒๗. 
 

1628




