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 งานวิจ ัยครั7 งนี7 มีวตัถุประสงค์ คือ 1.เพื,อปริวรรตและแปลคีตโควินทกาวยะเป็น
ภาษาไทย 2.เพื,อศึกษาวเิคราะห์เนื7อหาของคีตโควนิทกาวยะ และ 3.เพื,อศึกษาวเิคราะห์วรรณศิลป์
ของคีตโควนิทกาวยะ ตน้ฉบบัที,ใช้ในการศึกษาครั7งนี7 คือตน้ฉบบัภาษาสันสกฤต ตวัอกัษรเทวนาครี
จากหนงัสือ คีตโควนิทะของชยเทพ ตีพิมพ์โดย สัตสันฆะ เสวะ สะมิถิ ไม่ระบุปีที,พิมพ์ การวิจยั
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เนื7อหาใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การร้อยเรียงเรื,อง องค์ประกอบของเรื,อง 
และแนวคิดของเรื, อง และการวิเคราะห์วรรณศิลป์โดยใช้ทฤษฎีอลงัการศาสตร์ 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีอลังการ และทฤษฎีรส โดยมีขั7นตอนการศึกษา คือ ค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที,
เกี,ยวขอ้ง ปริวรรตคีตโควนิทกาวยะจากอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทย และแปลจากภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาไทย จากนั7นจึงศึกษาวเิคราะห์ในดา้นเนื7อหาและดา้นวรรณศิลป์ แลว้อภิปรายและสรุปผล
การศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่าคีตโควินทกาวยะเป็นผลงานของกวีชยเทพ ประพันธ์ขึ7นในพุทธ
ศตวรรษที, 17 มีรูปแบบเป็นขณัฑกาวยะ เนื7อเรื,องกล่าวถึงความรักของพระกฤษณะและราธา แบ่ง
บทเป็น 12 สรรคะ และแบ่งเป็นบทยอ่ยอีก 24 ประพนัธะหรืออษัฏปที การร้อยเรียงเรื, องมีลกัษณะ
เหมือนการต่อจิกซอว์ คือสามารถดึงเอาส่วนต่างๆ ของเรื,องไปแสดงแยกจากกันได ้และเมื,อต่อ
รวมกนัเขา้ก็จะไดภ้าพใหญ่ที,สมบูรณ์ องค์ประกอบของเรื,อง ไดแ้ก่ แก่นเรื, อง โครงเรื,อง ตวัละคร 
ฉากและบรรยากาศมีความสัมพนัธ์กันและกลมกลืนเป็นเอกภาพ มีแนวคิดหลกัของขณัฑกาวยะ
ครบถว้น อีกทั7งยงัมีแนวคิดสําคญัอื,นๆ ร่วมดว้ย มีอลงัการครบทั7งศพัทาลงัการและอรรถาลงัการ
และปรากฏอยู่เกือบทุกโศลกและหลากหลายชนิด โดยปรากฏอลงัการชนิดอนุปราส อุปมา รูปกะ 
และอุตเปรกษามากที,สุด รองลงมาคือชนิดสังกระ มีรสทางวรรณคดีหลกัคือ ศฤงคารรส และรส
รองคือ วีรรส กรุณารส และศานตรส คีตโควนิทกาวยะได้รวมความรักที,แทร้ะหวา่งเทพเจา้และ
มนุษย ์ความงามของมนุษย์และธรรมชาติ และการร่วมรักอนัลึกซึ7 งและศกัดิH สิทธิH เขา้ไวด้ว้ยกนั 
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 The aims of the research are as follows:A1. to transliterate and translate the 

Gītagovindakāvya into Thai,A2. to analyze the Gītagovindakāvya’s content, and 3. to 

analyze its art of literature.AThe text used in the study is Gita Govinda of Jayadeva in 

Sanskrit published by Satsangha Seva Samithi,An.d. The research has 2 main 

parts.AThe first part is a content analysis in 3 sections, a story binding, story elements, 

and story concepts.AThe second main part is an analysis of the art of literature using 2 

theories of Alaṃkāraśāstra: alaṃkāra and rasa theories.AThe research procedures 

started from searching data releated to the Gītagovindakāvya,Atransliteration of the 

text from Devanagari script into Thai,Atranslation of the content from Sanskrit into 

Thai, analysis of the content and the art of literature, discussion and conclusion.A  

 The results reveal that the GītagovindakāvyaAwas composed by Jayadeva 

in the 17
th

 Buddhist Century. Its style is called khaṇḍakāvya.AThe story tells about 

love of Kṛṣṇa and Rādhā.AIts content is divided into 12 sargas and further divided 

into 24 prabandhas or aṣṭapadīs.AA story binding looks like a jig-saw picture, i.e., 

any parts of the story can expressed separately,Aand comes to a complete picture after 

combinding all the parts together.AThe story elements are a theme, a plot, characters, 

scenes, and environment, which are related and harmonious.AIt has a full concept of 

khaṇḍakāvya, with other important concepts.AAlaṃkāra is found here and there in 

almost slokas, both śabdālaṃkāra and arthālaṃkāra of various kinds.AThe most 

frequent alaṃkāras are anuprāsa, upamā, rūpaka and utprekṣa,Afollowed by 

saṃkara.AThe main feeling of sentiment (rasa) is śṛṅgārarasa, followed by vīrarasa, 

karuṇārasa, and śāntarasa.AThe Gītagovindakāvya contains the true love of god and 

human, beauty of human and nature,Aand a profound and holy intercourse as a whole. 
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 การศึกษาวิเคราะห์คีตโควินทกาวยะได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และทุนคีตาอาศรมของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย  
 วิทยานิพนธ์เล่มนี) สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีดว้ยความเมตตากรุณาของคณาจารย์ และการ
ส่งเสริมสนบัสนุนของผูเ้กี.ยวขอ้งหลายฝ่าย 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สําเนียง เลื.อมใส และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.จิรพฒัน์ ประพนัธ์วทิยา อาจารยที์.ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ที.เมตตารับเป็นที.ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
กรุณาดูแลเอาใจใส่ตรวจแก้วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดและสมํ. าเสมอ ขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที.กรุณาตรวจแก้วิทยานิพนธ์และให้
คาํแนะนําอนัเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ชยัณรงค์ กลิ.นนอ้ย ประธานกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ที.สละเวลาแนะแนวทางในการศึกษาเพิ.มเติมแก่ผูศึ้กษา 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ. น พรหมสุทธิรักษ์ อาจารย์ผู้สอนภาษา
สันสกฤตคนแรกและเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัในการเรียนสันสกฤตมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สําเนียงงาม และอาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ)มประเสริฐ อาจารย์ภาษาไทย
ของผูศึ้กษา ที.ปรึกษา และกําลงัใจสําคญัในการเรียนและการใชชี้วติ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และคณาจารยภ์าควชิาอื.นๆ ทุกท่านที.ให้ความรู้
และการอบรมสั.งสอนที.ดีอนัเป็นรากฐานสําคญัในการเรียนภาษาสันสกฤตและการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยธ์วชัชยั ดุลยสุจริต และอาจารยสุ์ดาพร เขียวงาม ผู้เป็นทั)งพี.และ
เพื.อนในการเรียนภาษาสันสกฤต และเป็นกาํลงัสําคญัที.คอยช่วยเหลือให้การทาํวทิยานิพนธ์ครั) งนี)
สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอขอบพระคุณอาจารยฮ์นัเตอร์ เอียน วตัสัน คุณอรทยั แป่มสูงเนิน คุณ
กนกวรรณ ชัยทัต และเพื.อนนักศึกษาปริญญาโททุกท่านในภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ที.เป็นทั)งเพื.อนเรียนร่วมรุ่นและเพื.อนผูใ้หก้าํลงัใจในทุกๆ ดา้น 
 ขอขอบพระคุณกลัยาณมิตรทุกท่านที.คอยทุ่มเทช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจอยา่งใกลช้ิดใน
ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ เหนือสิ. งอื.นใดขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และคุณพ่อผู ้ที.คอย
สนบัสนุนลูกในทุกๆ ดา้นอยา่งเข้าใจ และขอบคุณนอ้งสาวที.รักและคอยอยู่เคียงขา้งเสมอมา  
 คุณประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มนี)  ผูศึ้กษาขอมอบแด่กวีสันสกฤตและกวี
ทุกชาติทุกภาษาผู ้รังสรรค์ผลงานประดับไวใ้นโลกหล้าให้อนุชนรุ่นหลงัได้ชื.นชมและปลอบ
ประโลมจิตวญิญาณของตน  
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