
วรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณศิลป์ 

ความหมายของวรรณคดี 

ค าว่า วรรณคดี มีความหมายตามรูปศพัท์บาลีและสันสกฤตว่า “แนวทางของหนังสือ” ทั้ งน้ีเพราะ

วรรณคดีเป็นค าสมาส ประกอบดว้ยค า “วรรณ” แปลว่า “หนงัสือ” และค าว่า “คดี” แปลว่า “เร่ือง” เม่ือน า

ค าศพัทส์องค าน้ีมารวมประกอบเขา้กนัเป็น วรรณคดี จึงมีความหมายดงัท่ีกล่าว 

ค าว่า วรรณคดี เป็นศพัท์บญัญติั ปรากฏคร้ังแรกในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร ลงวนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2457 ในรัชสมยัสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจตนาในการบญัญติัค าว่า วรรณคดีข้ึนใช้ก็

เพื่อใหต้รงกบัค าวา่ Literature ในภาษาองักฤษ 

ค าวา่ วรรณคดีน้ี มีผูใ้หค้  านิยามไวห้ลากหลาย ดงัจะประมวลมาพอสังเขป ดงัน้ี 

เสฐียรโกเศศ (2518 : 7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “วรรณคดีคือการแสดงความคิดออกมาโดยเขียนข้ึนไว้

เป็นหนงัสือ ขอ้เขียนหรือบทท่ีแต่ง หรือบทประพนัธ์ข้ึนทั้งหมด ซ่ึงเป็นของประเทศชาติใด ๆ หรืออยุคสมยั

ใด ๆ ไม่ว่าในภาษาใด หรือว่าดว้ยเร่ืองใด ๆ (ยกเวน้เร่ืองวิทยาศาสตร์) บทโวหาร วรรณนา (belieslettres) 

หรือขอ้เขียนซ่ึงมีส านวนโวหารเพราะพร้ิง มีลกัษณะเด่นในเชิงประพนัธ์ 

ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2518 : 3-6) ใหท้รรศนะวา่ “วรรณคดี คือหนงัสือท่ีไดรั้บความยกยอ่งจากผู ้

ศึกษา และจากผูส้นใจในศิลปทางวรรณกรรมว่าเป็นหนังสือชั้นดี สมควรท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นอ่านให้

แพร่หลาย สมควรท่ีจะพิมพ์ซ ้ าออกจ าหน่าย ไม่ให้คนรุ่นหลงัลืมกนัเสีย สมควรท่ีจะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป 

รักษาไวเ้ป็นมรดกวฒันธรรม สมควรพิจารณาดว้ยความเพ่งเล็ง สมควรให้เกิดความวิจกัษณ์ (ความเขา้ใจ

แจ่มแจง้ และเห็นขอ้เ ขอ้บกพร่อง และความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมดา้นอ่ืน ฯลฯ) และควรมีการวิจารณ์คือ 

การบอกกล่าวว่ามีศิลปดีในด้านใดบ้าง ดีเพียงใด บกพร่องไปทางใด ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่ความส าเริง

อารมณ์ เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจวฒันธรรม และเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสังคมมนุษย์และชีวิต

โดยทัว่ไป นอกจากน้ีหนงัสือท่ีไดรั้บความยกย่องนั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัหลายประการ กล่าวคือ มีเน้ือหา

และรูปแบบเหมาะสมกนั มีความคิดนึกท่ีแสดงถึงความเฉียบแหลมของผูแ้ต่ง แสดงถึงพฒันาการทาง

อารมณ์ของผูแ้ต่งสูง มีคุณค่าในทางประวติัของวรรณกรรมหรือประวติัวรรณคดี และมีคุณค่าในทางประวติั

วรรณกรรมของภาษาหน่ึงภาษาใด ท่ีมีความส าคญัแก่วรรณคดีของโลก 



วิทย ์ศิวะศริยานนท์ (2531 : 1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “วรรณคดีเป็นค าท่ีเราบญัญติัข้ึนใช้ เทียบค า 

Literature ในภาษาอังกฤษ หมายถึงบทประพันธ์ท่ีรัดตรึงใจผูอ่้าน ปลุกมโนคติ (Imagination) ท าให้

เพลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละมา้ยคล้ายคลึงกบัอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ วรรณคดีอาจสอนใจเราได้

ทางอ้อม แต่ไม่ใช่หนังสือเทศน์ และอาจเปิดหูเปิดตาเราโดยให้เราได้เห็นชีวิตและแง่ของชีวิตแปลก ๆ            

ต่าง ๆ แต่วรรณคดีไม่ใช่ต ารา หนงัสือศาสนาอาจเป็นวรรณคดีได ้ถา้บงัเอิญมีลกัษณะของวรรณคดีเขา้ 

สิทธา พินิจภูวดล (2520 : 6) กล่าวถึงวรรณคดีวา่ “หมายถึงบทประพนัธ์ทุกชนิดท่ีผูแ้ต่งมีวิธีเขียนอยา่งดี 

มีศิลปะก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูอ่้าน สร้างความสนุกเพลิดเพลินให้แก่ผูอ่้านท าให้ผูอ่้านมีมโนภาพไป

ตามจินตนาการของผูแ้ต่ง เร้าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจไปตามความรู้สึกของผูแ้ต่ง บางคร้ังผูแ้ต่งจะ

สอดแทรกความรู้และทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ ลงในงานของเขา แต่ก็มิไดห้มายความว่า ผูแ้ต่งมุ่งให้ความรู้

หรือมุ่งสอนปรัชญา ศีลธรรม หรือเร่ืองของชีวติ ทั้งน้ีเพราะวรรณคดีไม่ใช่ต ารา ถา้ต าราเล่มใดมีลกัษณะเป็น

วรรณคดีก็ไดรั้บยกยอ่ง เช่น คมัภีร์ไบเบิล ปฐมสมโพธิกถา เป็นตน้”  

สุดทา้ยจะเห็นว่า ค  าว่า วรรณคดี ท่ีมีผูนิ้ยามไวน้ั้น มีทั้งความหมายกวา้งและความหมายแคบ หากจะ

พิจารณาจากพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งวรรณคดีสโมสรเม่ือปี พ.ศ. 2457 ในมาตรา 7 ระบุว่า หนงัสือโบราณ

หรือหนงัสือปัจจุบนั 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. กวนิีพนธ์ คือ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 

2. ละครไทย คือ แต่งเป็นกลอนแปด มีก าหนดหนา้พาทย ์ฯลฯ 

3. นิทาน  คือ เร่ืองราวอนัผกูข้ึนและแต่งเป็นร้อยแกว้ 

4. ละครพดู 

5. ค าอธิบาย (Essay,Pamphley) คือ แสดงด้วยศิลปะวิทยา หรือกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง (แต่ไม่ใช่

ต าราหรือแบบเรียน หรือความเรียงเร่ืองโบราณคดี มีพงศาวดาร เป็นตน้) 

หนงัสือ 5 ประเภทเหล่าน้ี หากมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรา 8 ในราชกฤษฎีกาน้ี ก็จดัวา่เป็นหนงัสือดี 

และถือวา่เป็นวรรณคดีดว้ย 

มาตรา 8 ในราชกฤษฎีกา ก าหนดไวด้งัน้ี 

1. เป็นหนงัสือดี กล่าวคือ เป็นเร่ืองท่ีสมควรซ่ึงสาธารณะชนจะอ่านไดโ้ดยไม่เสียประโยชน์ คือ ไม่

เป็นเร่ืองทุภาษิต หรือเป็นเร่ืองท่ีชกัจูงความคิดผูอ่้านไปในทางอนัไม่เป็นแก่นสาร หรือซ่ึงจะชวน

ใหคิ้ดวุน่วายไปในทางการเมือง อนัจะเป็นเคร่ืองร าคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 



2. เป็นหนงัสือแต่งดี ใชว้ิธีเรียบเรียงอยา่งใด ๆ ก็ตาม แต่ตอ้งให้เป็นภาษาไทยอนัดี ถูกตอ้งตามเยี่ยงท่ี

ใช้ในโบราณกาลหรือในปัจจุบนัก็ได ้ไม่ใช่ภาษาซ่ึงเลียนภาษาต่างประเทศหรือใช้วิธีผูกประโยค

ประธานตามภาษาต่างประเทศ (เสฐียรโกเศศ, 2518 : 3-6)  

 

ยอดของวรรณคดี 

1. ลิลิตพระลอ: ยอดของกลอนลิลิต 

2. สมุทรโฆษค าฉนัท:์ ยอดของกลอนฉนัท ์

3. มหาชาติกลอนเทศน์: ยอดของกลอนกาพย ์

4. เสภาขนุชา้งขนุแผน: ยอดของกลอนสุภาพ 

5. บทละครเร่ืองอิเหนา: ยอดของกลอนบทละครร า 

6. บทละครเร่ืองหวัใจนกัรบ: ยอดของกลอนบทละครพดู (ร.6) 

7. สามก๊ก: ยอดของความเรียงเร่ืองนิทาน 

8. พระราชพิธีสิบสองเดือน: ยอดของความเรียงอธิบาย (ร.5) 

 

ความหมายของวรรณกรรม 

ค าว่า วรรณกรรม มีปรากฏเป็นหลกัฐานคร้ังแรกในพระราชบญัญติัคุม้ครองศิลปะและวรรณกรรม   

พ.ศ. 2475 ค  าน้ีใกลเ้คียงกบัค าวา่ วรรณคดี เพราะแปลมาจากค า Literature เช่นเดียวกนั แต่ค าวา่วรรณกรรม

นั้นหมายถึง ส่ิงซ่ึงเขียนข้ึนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด หรือเพื่อความมุ่งหมายอย่างใด เช่น ค าอธิบาย

วิธีใช้กล้องถ่ายรูป การใช้เตารีดไฟฟ้า เส้ือเช้ิต รวมทั้งใบปลิว หนังสือพิมพ์ นวนิยาย ก็ล้วนแต่เรียกว่า 

Literature ทั้งส้ิน วรรณกรรมท่ีแต่งดีได้รับความยกย่องจากคนทัว่ไปจึงจะเรียกว่า วรรณคดี คุณสมบติัท่ี     

ท าให้วรรณกรรมและวรรณคดีต่างกนัก็คือ วรรณศิลป์ หรือ ศิลปะแห่งการเรียบเรียง (กุหลาบ มลัลิกะมาส, 

2518 : 5)  

      วรรณกรรมทีไ่ด้รับยกย่องว่าเป็นวรรณคดีมักมีคุณสมบัติ ต่อไปนี ้

1. เน้ือหาและรูปแบบเหมาะสมกนั 

2. การใชส้ านวนภาษาเป็นไปดว้ยความบรรจงดว้ยความเพง่เล็ง 

3. มีความคิดนึกท่ีแสดงถึงความเฉียบแหลมของผูแ้ต่ง 

 



4. แสดงถึงพฒันาการทางอารมณ์ของผูแ้ต่งสูง  

5. มีคุณค่าในทางประวติัของวรรณกรรม หรือประวติัวรรณคดี 

 

ความหมายของวรรณศิลป์ 

ค าวา่ วรรณศิลป์ ปรากฏในภาษาไทยคร้ังแรกในพระราชบญัญติัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2465 ตรงกบั

ภาษาองักฤษวา่ The Art of Literature หมายถึง หนงัสือท่ีมีศิลปะ หรือศิลปะของหนงัสือ 

หนงัสือท่ีเขียนอยา่งมีศิลปะนั้นจะตอ้งท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ (Emotion) และจินตนาการ (Imagination) 

คลอ้ยตามได ้การเขียนอย่างมีศิลปะน้ีอาศยัองค์ประกอบรวมในแง่ความงดงามของภาษา เน้ือหา รูปแบบ 

และวธีิแต่งท่ีผสานกลมกลืนกนั ดงันั้นหนงัสือท่ีมีวรรณศิลป์จึงเป็นหนงัสือท่ีมุ่งเสนอความงดงามของภาษา 

ความงดงามของเน้ือเร่ืองและรูปแบบเป็นส าคัญ วรรณศิลป์จึงเป็นคุณสมบัติประการส าคัญท่ีท าให้

วรรณกรรมเป็นวรรณคดี 

องค์ประกอบของวรรณศิลป์ 

1. อารมณ์สะเทือนใจ  (Emotion) 

2. ความนึกคิด และจินตนาการ (Conception or Imagination) 

3. การแสดงออก   (Expression) 

4. ท่วงท่าท่ีแสดงหรือสไตล ์ (Style) 

5. เทคนิค    (Technique) 

6. องคป์ระกอบ   (Composition) 

 

1. อารมณ์สะเทือนใจ เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากระทบจิตใจ ไม่วา่จะเป็นรูป 

รส กล่ิน เสียง สัมผสั แล้วเกิดความรู้สึกตอบสนอง อาจเป็นความรู้สึกรัก โกรธ เกลียด ดีใจ 

เสียใจ ชอบ ไม่ชอบ สุข ทุกข ์ฯลฯ ความรู้สึกตอบสนองท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นผลท าให้เกิดศิลปะข้ึน

ได ้เราเรียกความรู้สึกตอบสนองน้ีว่า อารมณ์สะเทือนใจ งานศิลปะส่วนใหญ่เกิดจากอารมณ์

สะเทือนใจของศิลปิน แลว้แสดงออกมาให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ วรรณคดีก็เช่นเดียวกนั หลายเร่ืองเกิด

จากอารมณ์สะเทือนใจของผูแ้ต่ง แลว้ถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจออกมาให้ผูอ่้านหรือผูฟั้งเกิด

อารมณ์คลอ้ยตาม แต่จะมากหรือนอ้ยเพียงใด 

 



2. ความนึกคิดและจินตนาการ เป็นภาพท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนในจิตใจ อาจเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจ 

ความคิดฝันและประสบการณ์แลว้ท าให้กลายเป็นภาพข้ึน จิตนาการในวรรณคดีนั้นควรจะเพ่ง

ไปในดา้นความงาม ความดี เพื่อบ ารุงจิตใจใหเ้กิดความบนัเทิงเป็นส าคญั 

3. การแสดงออก ผู ้แต่งจะใช้การแสดงออกเป็นพาหะน าเอาความรู้ อารมณ์สะเทือนใจ                

ความนึกคิด จินตนาการของตนไปให้ผูอ่ื้นรับรู้ และประจกัษ์ในความงาม อย่างไรก็ตาม การ

แสดงออกน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งกล่าวถึงแต่ส่ิงท่ีงามเสมอไป แต่จะตอ้งแสดงออกให้มีศิลปะ คือ 

ท าให้ผู ้อ่านผู ้ฟังเห็นลักษณะท่ีส าคัญ ๆ เช่น แสดงภาพ และความรู้สึกได้อย่างชัดเจน 

แนบเนียน แสดงใหเ้ห็นความเคล่ือนไหวของตวัละครในเร่ือง และแสดงให้เห็นนิสัยใจคอ และ

บุคลิกภาพของตวัละครในเร่ือง เป็นตน้ 

4. ท่วงท่าท่ีแสดงหรือสไตล์ ผูแ้ต่งแต่ละคนย่อมมีส านวนโวหารในการน าเสนอเร่ืองท่ีเป็น

ลกัษณะของตน ท่วงท่าท่ีแสดงน้ีจะพิจารณาไดจ้ากวิธีจดัเรียงถอ้ยค า การใช้ภาษา วรรคตอน

และการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตวั รวมไปถึงวธีิการถ่ายทอดอารมณ์ของผูแ้ต่ง 

5. เทคนิคหรือกลวิธีในการแต่ง คือความรู้และฝีมือในการแต่ง การถ่ายทอดอารมณ์สะเทือนใจ

ของผูแ้ต่งออกมาเป็นเร่ืองราวนั้น หากขาดกลวิธี หรืออุบายท่ีจะน าเสนอแลว้ เร่ืองท่ีแต่งนั้นก็

อาจไม่ดีเด่นดังคาด เทคนิคท่ีผูแ้ต่งใช้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อารมณ์สะเทือนใจของตน

ออกมานั้นมีอยูห่ลายประการ เช่น ในการเล่าเร่ือง ผูแ้ต่งก็อาจใชก้ลวิธีต่าง ๆ กนั วรรณคดีบาง

เร่ืองให้ตวัละครตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเองทั้งหมด โดยใช้สรรพนามว่า ขา้พเจา้ ผม ดิฉัน 

บางเร่ืองใหต้วัละครแต่ละตวัเล่าเร่ืองของตน บางเร่ืองใชว้ิธีเล่าในรูปของจดหมายโตต้อบ หรือ

ใชส้ัตวเ์ป็นผูล่้า ฯลฯ 

6. องค์ประกอบ เป็นเร่ืองแต่งท่ีดีจะต้องมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม คือ มีตวัเน้ือหาหลักและ        

พลความ หรือส่วนขยาย ถา้หากเร่ืองใดมีแต่เน้ือหาอยา่งเดียว ไม่มีพลความมาช่วยเสริมอย่าง

เหมาะสมก็จะท าให้เร่ืองนั้นไม่น่าอ่านน่าฟัง เปรียบเสมือน แกงจืดขาดผกัชีพริกไทยนัน่เอง 

(ปรียา หิรัญประดิษฐ,์ 2537 : 320-322)  

 

 

 

 

 



ประเภทของวรรณคดี 

วรรณคดีแบ่งไดห้ลายประเภท ข้ึนอยูก่บัวา่จะยดึอะไรเป็นหลกั  

- แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเขียน 

 1. สารคดี เขียนเพื่อใหค้วามรู้เป็นหลกั (Non-fiction) เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน  

 2. บันเทิงคดี เขียนเพื่อให้ความเพลิดเพลินเป็นหลัก(Fiction) เช่น ขุนช้างขุนแผน อิเหนา             

พระอภยัมณี 

-  แบ่งตามประโยชน์ทีไ่ด้จากเนือ้หา 

 1. วรรณคดีบริสุทธ์ิ เป็นวรรณคดีท่ีเขียนข้ึน โดยมีเจตนาเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อสนองอารมณ์

โดยเฉพาะ ไม่มุ่งประโยชน์อย่างอ่ืนโดยตรง เช่น เพื่อให้ความรู้ เพื่อสอนใจ เพื่อให้ขอ้คิดทางปรัชญา ฯลฯ 

วรรณคดีบริสุทธ์ิจึงมุ่งการปรุงแต่งถอ้ยค าเป็นพิเศษ เพื่อใหก้ระทบใจคนอ่าน  

 2. วรรณคดีประยกุต ์เป็นวรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพื่อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เพื่อสั่งสอนอบรม 

เพื่อปลูกฝังให้เกิดศรัทธาในศาสนาและแสดงสัจธรรม เพื่อสุดุดีวีรกรรม เพื่อแสดงหลกัการปฏิบติัด้าน

ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อบนัทึกเร่ืองราวหรือแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ฯลฯ (อุดม หนูทอง, 

2523 :48-49)  

ตวัอยา่งวรรณคดีประยกุต ์เช่นค าสอนในโคลงโลกนิติ บทท่ี 37 วา่ 

  หา้มเพลิงไวอ้ยา่ให ้ มีควนั 

 หา้มสุริยะแสงจนัทร์  ส่องไซร้ 

 หา้มอายใุหห้นั   คืนเล่า 

 หา้มดัง่น้ีไวไ้ด ้   จ่ึงหา้มนินทา 

 

- แบ่งตามหลกัฐานทีป่รากฏ คือ วรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลกัษณ์ 

 1. วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมท่ีจดจ าและเล่าสืบต่อกนัมาปากต่อปาก ไม่มีหลกัฐาน

ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2. วรรณกรรมลายลกัษณ์ เป็นวรรณกรรมท่ีปรากฏในลายลกัษณ์อกัษร อาจจะจารึกลงแผ่นศิลา     

สมุดข่อย ใบลาน หรือ กระดาษพิมพอ์ยา่งปัจจุบนัน้ี  

 



- แบ่งตามเนือ้หา 

1. วรรณคดีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ หรือวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เช่น ลิลิตตะเลงพา่ย ลิลิตยวนพา่ย 

2. วรรณคดีเก่ียวกบัพิธีกรรมและขนบประเพณี เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน นางนพมาศ  

3. วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนาหรือศีลธรรม เช่น มหาชาติ ไตรภูมิพระร่วง 

4. วรรณคดีนิราศ  

5. วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี เช่น รามเกียรต์ิ เงาะป่า ศกุนตลา อิเหนา 

 

- แบ่งตามรูปแบบค าประพนัธ์ 

1. ร้อยแกว้ 

2. ร้อยกรอง ไดแ้ก่ 

 โคลง: โคลงสุภาพ โคลงดั้น โคลงโบราณ 

 ร่าย: ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น ร่ายโบราณ ร่ายยาว 

 กลอน: กลอนสุภาพ กลอนตลาด 

 กาพย:์ กาพยย์านี กาพยฉ์บงั กาพยสุ์รางคนางค์ 

 ฉันท์: อินทรวิเชียรฉันท์ (11) โตฎกฉันท์ (12) วสันตดิลกฉันท์ (14) มาลินีฉันท์ (15)        

สัททุลวกิกีฬิตฉนัท ์(19) สัทธราฉนัท ์(21)  

 ลิลิต: ร่าย+โคลง 

 กาพยห่์อโคลง: กาพย ์๑ โคลง ๑ 

 กาพยเ์ห่เรือ: โคลง+กาพย ์

  ค าฉนัท:์ กาพย+์ฉนัท ์

- แบ่งตามสมัย 

1. สมยัสุโขทยั 

2. สมยักรุงศรีอยธุยา 

 2.1 ตอนตน้ 

 2.2 ตอนกลาง 

 2.3 ตอนปลาย 

3. สมยักรุงธนบุรี 

4. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 



 4.1 ตอนตน้ ร.1-ร.3 

 4.2 ช่วงกลาง ร.4 –พ.ศ. 2475 

 4.3 พ.ศ. 2475– ปัจจุบนั 

 

ลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีไทย 

1. ผูแ้ต่งเป็นบุคคลชั้นสูง เช่น กษตัริย ์ขนุนาง แต่งเพื่อความพอใจมากกวา่เล้ียงชีพ 

2. เน้ือเร่ืองเนน้บุญญาธิการ ตวัละครจึงมกัเป็นบุคคลชั้นสูง  

3. เนน้อรรถรสทางภาษา นิยมร้อยกรองมากกวา่ 

4. ท่วงท านองการแต่งตรงไปตรงมา ไม่แสดงปรัชญาท่ีลึกล ้า 

5. แสดงออกถึงความเป็นคนไทย รักสนุก เจา้บทเจา้กลอน มีชีวติท่ีเรียบง่าย อยูก่บัธรรมชาติ มี 

ศรัทธาอยูใ่นศาสนา ยกยอ่งสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการสร้างวรรณคดีไทย 

1. สังคมและวฒันธรรม เพราะ กวอียูใ่นสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ 

2. วรรณกรรมพื้นบา้น เพราะ เป็นท่ีถูกอกถูกใจของกว ีจึงน ามาดดัแปลง 

3. วรรณกรรมตะวนัออก  

 - อินเดีย ไดแ้ก่ ฝ่ายพุทธ และ ฝ่ายฮินดู เช่น รามายณะ รามเกียรต์ิ โคลงพาลีสอนนอ้ง โคลง

ทศรถสอนพระราม มหาภารตะ ซ่ึงมกัจะมีเร่ืองแทรกมาแต่ง เช่น อนิรุทธค าฉนัท ์กฤษณาสอนนอ้ง

ค าฉนัท ์ศกุนตลา 

 - เปอร์เซีย เช่น นิทาน 12 เหล่ียม อาหรับราตรี พนัหน่ึงทิวา 

 - จีน เช่น สามก๊ก เลียดก๊ก ไซ่ฮัน่  

 - ชวา เช่น อิเหนา 

 - มอญ เช่น ราชาธิราช  

4. วรรณกรรมตะวนัตก เร่ิมมีในสมัยรัชกาลท่ี 3 ส่งอิทธิพลมากในเร่ืองรูปแบบและแนวคิด            

นวนิยายแปลเร่ืองแรกของไทย เร่ือง ความพยาบาท (แม่วนั) และนิยายไทยแท้ เร่ือง ความไม่

พยาบาท (ครูเหล่ียม) 

5. ผูส้ร้างวรรณคดี (ความชอบของตวักว)ี 

 



บทบาทของวรรณคดีไทย 

1. เป็นเคร่ืองบนัเทิงใจ 

2. ประกอบการแสดง 

3. สั่งสอน เช่น สุภาษิตพระร่วง, โคลงโลกนิติ 

4. ส่งสาร มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวรรณคดีประยุกต์ แฝงสาระให้คิด หรือ กล่าวถึงความเป็นไปของ

บา้นเมือง เช่น พงศาวดาร บทละครของ ร.6 

5. เป็นส่วนหน่ึงของพิธีการ เช่น ดุษฎีสังเวยกล่อมชา้ง, ลิลิตโองการแช่งน ้า 

 

คุณค่าของวรรณคดีไทย 

1. สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นไปของบา้นเมืองในขณะนั้น  

2. คุณค่าทางจิตใจ ทางพระพุทธศาสนา 

3. ศิลปะการประพนัธ์ 

4. การสะทอ้นศิลปะแขนงอ่ืน 

5. ขนบประเพณี 

 

องค์ประกอบของวรรณกรรม 

1 รูปแบบ (Form) รูปแบบของงานประพนัธ์มีมาก บางคร้ังมีลกัษณะคาบก่ายหรือปนกนั หากจะจดั

หมวดหมู่กวา้ง ๆ อาจจะแยกเป็น ร้อยแกว้ (Prose) และร้อยกรอง (Verse) งานประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ 

เช่น นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย จดหมาย บนัทึก บทวิจารณ์ ฯลฯ ส่วนงานประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง ไดแ้ก่ 

โคลง ฉนัท์ กาพย ์กลอน ร่าย ลิลิต เป็นตน้ รูปแบบงานประพนัธ์ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นรูปแบบท่ีนกัประพนัธ์เคย

ใชม้าแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

2 เน้ือหา (Content) เน้ือหาของวรรณคดีไทยมีหลายประเภท เช่น เน้ือหาเก่ียวกับศาสนา,               

ศีลธรรม, การสั่งสอนหรือสุภาษิต การสดุดีหรือเฉลิมพระเกียรติ, ขนบประเพณี, พิธีกรรม, ความเช่ือ, 

ประวติัศาสตร์, พงศาวดาร วรรณคดีบางเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก และธรรมชาติท่ีผูป้ระพนัธ์กล่าว

พาดพิงถึง อย่างไรก็ตาม เน้ือหาของวรรณคดีเร่ืองหน่ึงอาจมีเน้ือหาหลายอย่างประสมกันก็ได้ เช่น            



ลิลิตตะเลงพา่ย แมเ้น้ือหาจะมุ่งเทิดพระเกียรติวรีกษตัริยไ์ทย แต่ความบางตอนแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกใน

เชิงนิราศอยา่งเห็นไดช้ดั 

นอกจากน้ีการรับเอาเร่ืองต่างประเทศเขา้มาโดยรับมาเพียงบางส่วนแลว้แต่งเติมเสริมต่อให้มีเน้ือหา

แบบไทย ๆ เช่น รามเกียรต์ิ อิเหนา ฯลฯ หรือรับมาทั้งหมด แลว้ใชว้ิธีการแปลความดงัเช่น บทละครท่ี ร.6 

ทรงแปล อาทิ โรมิโอจูเลียต เป็นตน้ เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี ผูแ้ต่งไดแ้นวคิดและขอ้มูลจากแห่งต่าง ๆ 

กล่าวคือ เน้ือหาบางเร่ืองผูแ้ต่งอาจไดข้อ้มูลจากสภาพสังคม วฒันธรรม ความเช่ือ ซ่ึงถือเป็นประสบการณ์

ตรงของผูเ้ขียน ขอ้มูลบางเร่ืองไดจ้ากศาสนา บางเร่ืองไดจ้ากจินตนาการ ธรรมชาติแวดลอ้ม บางเร่ืองไดม้า

จากนิทานชาวบา้น ชีวประวติั บางเร่ืองไดม้าจากการรับเอาวรรณคดีต่างชาติ แต่มีเพียงไม่ก่ีเร่ืองท่ีผูแ้ต่งได้

ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของเน้ือหาน้ีอาจรวมความถึงตวัละครท่ีมีบทบาทในเร่ือง 

และฉาก อนัเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

2.1 ตวัละคร 

 ตวัละคร (Character) ในวรรณคดีจะมีบุคคลหรือส่ิงอ่ืน ๆ เป็นผูแ้สดงบทบาท        

ต่าง ๆ เรียกว่า ตวัละคร ตวัละครในวรรณคดีอาจเป็นบุคคลท่ีมีอยู่จริง เช่น สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ในเร่ืองตะเลงพา่ย หรือบุคคลสมมุติ เช่น คุณเปรม หรือ แม่พลอย ในเร่ือง

ส่ีแผ่นดิน อาจเป็นสัตว ์เช่น จ้ิงหรีด นกกระสา ในนิทานอีสป หรือเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่น 

ตูไ้ปรษณียใ์นเร่ืองของ รงค ์วงษส์วรรค ์เป็นตน้ (นภาลยั สุวรรณธาดา, 2526 : 20) 

ในวรรณคดีไทยโบราณ พบว่ามีตวัละครท่ีถูกสร้างข้ึนมา อาจเป็นอสูร ยกัษ์ มาร 

ฯลฯ ตวัละครเหล่าน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มอมนุษย ์ดงัท่ี เก้ือพนัธ์ นาคบุปผา (2540 : 223) กล่าวไว้

วา่ “วรรณคดีไทยมกักล่าวถึงอสูร ยกัษ ์มาร กุมภณัฑ์ รากษส และผีเส้ืออยูเ่กือบจะทุกเร่ือง 

และคนไทยก็รู้จกักนัดี แมจ้ะไม่เคยเห็นตวัจริงก็นึกภาพออกว่า ตอ้งมีรูปกายก าย  าใหญ่โต 

หนา้ตาน่าเกลียดน่ากลวั ผมหยกิ เข้ียวงอกมานอกปาก ชอบกินคน ดุร้ายใจด าอ ามหิต...เป็น

ศตัรูร้ายของเทวดาและมนุษย ์และในทุกเร่ืองมกัจะเป็นตวัโกงเสมอ” 

ตวัละครจะมีจ านวนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัขนาดและความยาวของเร่ืองรวมทั้ง

โครงเร่ืองดว้ยว่ามีความซับซ้อนเพียงใด เช่น เม่ือเปรียบเทียบเร่ืองพระอภยัมณี กบั ลิลิต

พระลอ จะพบวา่ เร่ืองพระอภยัมณีมีตวัละครมากกวา่ เพราะมีโครงเร่ืองซบัซ้อนกวา่ท าให้

เร่ืองด าเนินไปอยา่งยืดยาว หรือ หากจะเปรียบเทียบระหวา่งเร่ืองสั้นกบันวนิยาย ก็จะเห็น



ความแตกต่างดา้นจ านวนของตวัละคร ในเร่ืองสั้นนั้นตวัละครมีนอ้ย เพราะเน้ือหามุ่งเน้น

เหตุการณ์ตอนใดตอนหน่ึงเท่านั้น แต่ในนวนิยาย ผูป้ระพนัธ์จะสร้างตวัละครมากกวา่ใน

เร่ืองสั้น เพราะนวนิยายมีโครงเร่ืองซับซ้อนกว่า มีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวโยงกบัตวัละคร          

ต่าง ๆ มากกว่า ตวัละครในนวนิยายจึงไม่ถูกจ ากดัดว้ยระยะเวลา หรือเหตุการณ์หน่ึงใน

เร่ือง 

2.2 ฉาก (setting) 

องคป์ระกอบส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของเน้ือหาก็คือ ฉาก หรือสภาพแวดลอ้มของตวั

ละคร เป็นสถานท่ีและบรรยากาศท่ีให้ตวัละครโลดแล่นไปตามเร่ืองราว ฉากอาจเป็น

สถานท่ีจริง ๆ ท่ีมีอยู่ หรือไปดูไปสัมผสัได้ เช่น ฉากกรุงเทพมหานคร ฉากริมฝ่ังแม่น ้ า

เจา้พระยา ฉากป่าก าแพงเพชร เป็นตน้ หรือ ฉากท่ีเกิดจากจินตานาการของกวีผูส้ร้างเร่ือง 

เช่น ฉากป่าหิมพานต ์ฉากวมิานฉิมพลี ฉากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ เป็นตน้ 

3. ภาษา (Language) 

การใช้ถ้อยค าส านวนในหนังสือวรรณคดี จ าเป็นต้องได้รับการเลือกเฟ้นขดัเกลาอย่าง

ประณีต เพื่อให้เกิดความไพเราะร่ืนหู ถอ้ยค าตอ้งมีความหมาย มีพลงัอ านาจ มีความประทบัใจ 

นอกจากน้ี ก็ควรมีถอ้ยค าส านวนท่ีแปลกใหม่ แสดงลกัษณะเฉพาะและความสามารถเด่น ๆ ของ

ผูป้ระพนัธ์ดว้ย เพื่อเพิ่มคุณค่าทางวรรณกรรม (สิทธิ พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนะวรรณ, 2520 

: 45) การศึกษาภาษาในวรรณคดีจึงจ าตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ของเสียง ค า และความหมาย 

กล่าวคือ ทั้งเสียงและค าต่างมีความสัมพนัธ์กบัความหมาย ดงัท่ี ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2536 :17-

19) กล่าวไวว้า่ 

“เสียงกบัความหมายเป็นส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั นัน่คือเพื่อท่ีจะส่ือความหมายในลกัษณะ

หน่ึงเป็นตน้ว่า เสียงพยญัชนะตน้ประเภทเสียงนาสิก มกับ่งความรู้สึกนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไป 

เช่น เสียง /น//ม/ ในค า นุ่ม แน่ง น้อย นาด เน่ือง นาบ แนบ เนิบ ละไม ละมา้ย แมน้ มาด มาลย ์

มว้น แต่เสียงระเบิดมกัให้ความรู้สึกแข็งกระดา้ง เช่น เสียง /บ/ /ป/ /พ/ เช่น สะบดั บิด ปัด ปาด 

ปุบปับ โป๊ก พึ่บพับ่ เผยีะ โผงผาง ผงึ 

นอกจากน้ีเสียงสระสั้นหรือยาว ก็อาจมีผลต่อการสร้างความรู้สึกเร่งเร้า ฉบัไว หรือยืดยาด

เนิบนาบ อาจใหค้วามนึกเห็นถึงการเคล่ือนไหวเล่ือนลอยในช่วงสั้นถ่ี หรือหนกัหน่วงแช่มชา้ก็ได ้



นอกจากน้ีเสียงสระสั้น-ยาว และเสียงหนกัเบาแลว้ เสียงสูงต ่า (เสียงวรรณยุกต)์ เสียงสัมผสั

สระ สัมผสัอกัษร และการเลียนเสียงธรรมชาติ ก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก

คลอ้ยตามอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ไดเ้ช่นกนั 

ตวัอยา่ง บทประพนัธ์ท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ 

   เสียงชะนีท่ีเหล่าเขายีส่าน  วเิวกหวานหววัผวัผวัโหวย 

  หววิหววิไหวไดย้นิยิง่ด้ินโดย  ชะนีโหยหาคู่ไม่รู้วาย 

         (นิราศเมืองเพชร) 

ผูป้ระพนัธ์บางคนถือว่าการเล่นค าเป็นศิลปะท่ีส าคญัและเป็นเทคนิค การเล่นค าในกาพย์

กลอนอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เล่นค าตามบญัญติับงัคบั 

2. เล่นค าท่ีไม่มีบญัญติับงัคบั 

 

1. เล่นค าตามบญัญัติบังคบั หมายถึง การเล่นค าให้ถ้อยค าท่ีเก่ียวข้องกันตามแบบท่ี

โบราณวางเกณฑ์เอาไว  ้ นอกเหนือไปจากบงัคบัทางฉนัทลกัษณ์ การเล่นค าแบบน้ีตั้ง

ช่ือตามบทประพนัธ์นั้น ๆ  

ตวัอยา่ง โคลงอกัษรลว้น 

   โมงโมกมะม่วงไม ้ มูกมนั 

  จากจิกแจงจวนจนัทน์  จ่ิงจอ้ 

  โหมหินห่ิงหายหนั  เหียงหาด 

  คุยเค่ียมค าคูนคอ้   คดัคา้วแคคาง 

 

2. เล่นค าท่ีไม่มีบญัญติับงัคับ การเล่นค าประเภทน้ีหมายถึงว่า ผูแ้ต่งสมัครใจจะเล่น

ถ้อยค าเอง ไม่มีบัญญติับงัคบัไว ้โดยมุ่งหมายจะให้ค  าประพนัธ์ตอนใดตอนหน่ึง

เด่นชดัข้ึน และมีความไพเราะจบัใจยิง่ข้ึน 

ตวัอยา่งในลิลิตตะเลงพา่ยบทหน่ึงวา่ 

   ไมโ้รกเหมือนโรคเร้า รุมกาม 

ไฟวา่ไฟราคลาม   ลวกร้อน 



นางแยม้หน่ึงแยม้ยาม   เยาวย์ ัว่ แยม้ฤา 

ตูมดัง่ตูมตีขอ้น   อกอั้นกนัแสง 

  โคลงบทน้ีในบาทแรกเล่นค าว่า โรกกับโรค บาทท่ีสองเล่นค าว่า (มะ) ไฟกับไฟราคะ     

 บาทท่ีสามเล่นค าวา่ นางแยม้กบัแยม้ และบาทท่ีส่ีเล่นค าวา่ (มะ) ตูมกบัตีดัง่ตูม 



วรรณคดีสมยัสุโขทยั 

 

ศิลาจารึกหลกัที ่1 พ่อขุนรามค าแหง 

ประวตัิศิลาจารึกหลกัที ่1 พ่อขุนรามค าแหง 

เม่ือ พ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเม่ือคร้ังทรงผนวชไดเ้สด็จธุดงค์ไปจนถึงเมือง

สุโขทยั ไดท้อดพระเนตรเห็นศิลาจารึกสองหลกัคือ หลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 4 กองรวมๆ อยูก่บัพระแท่นมนงัคศิลา

ในบริเวณเนินปราสาทพระราชวงัสุโขทยัเก่า ราษฎรในบริเวณนั้นนบัถือวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทรงสืบถามเก่ียวกบั

ศิลาจารึกและพระแท่นจากราษฎรก็ไม่ได้ความกระจ่าง จึงทรงนาํลงมาไว ้ณ วดัราชาธิวาส ท่ีประทบัของ

พระองคใ์นขณะนั้น แลว้ทรงพยายามอ่านศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ดว้ยพระองคเ์องโดยใชเ้วลานานหลายปี แต่ก็ยงัไม่

ทรงสามารถตีความไดอ้ยา่งถูกตอ้งทั้งหมด ดงันั้นจึงมีนกัปราชญอ่ื์นๆ พยายามอ่านและตีความต่างๆกนัอีกหลาย

คน แมก้ระทัง่ในปัจจุบนัก็ยงัมีคาํท่ียงัโตเ้ถียงกนัไม่เป็นท่ียติุ 

ลกัษณะและขนาด 

ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมดา้นเท่า สูง 1.11 เมตร มีคาํจารึกครบทั้งส่ีดา้น ดา้นท่ี 1 และ 2 มี

ความยาวดา้นละ 35 บรรทดั ดา้นท่ี 3 และ 4 มีความยาวดา้นละ 27 บรรทดั รวมเป็น 124 บรรทดั 

ภาษาและอกัษร 

ภาษาท่ีจารึกในหลกัศิลาจารึกหลกัท่ี 1 เป็นภาษาไทย ซ่ึงมีคาํต่างชาติปะปนบา้ง  

 ค ำต่ำงชำติ เช่น 

 - คาํขอม (เช่น โอยทาน บาํเรอ เบกพล พนม ทาํเนปร จกอบ ขดาร ฯลฯ)  

 - คาํบาลีสันสกฤต (เช่น ศีล พรรษา ศรัทธา ญตัพาทย ์พิณ อฏัฐารส ฯลฯ)  

 ค ำไทยทีใ่ช้ส่วนมำก เช่น  

 - คาํโดด (หมาก รอบ หลาย)  

 - คาํคู่ (หมอนนัง่หมอนนอน บา้นใหญ่บา้นเล็ก ป่าหมากป่าพลู กลางบา้นกลางเมือง มีถอ้ยมี

ความ ไดเ้งินไดท้อง)  

 - นิยมใช้เสียงสัมผสัเป็นจงัหวะ (เช่น ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว ไหวดี้พลีถูก มีเมืองกวา้งช้าง

หลาย)  



 - ประโยคส่วนมากเป็นเอกตัถประโยคสั้นกะทดัรัด เช่น เมืองสุโขทยัน้ีมีกุฏิพิหารปู่ ครูอยู ่จารึก

อนัหน่ึงมีถํ้า ฯลฯ  

 - ส่วนอเนกตัถประโยคมีจาํนวนนอ้ย เช่น พ่อขุนพระรามคาํแหง ลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์เป็น

ขนุในเมืองศรีสัชนาลยัสุโขทยั ทั้งมากาวลาวและไทย เป็นตน้ 

ตวัอกัษรท่ีใช้จารึกเป็นแบบท่ีพ่อขุนรามคาํแหงทรงประดิษฐ์ข้ึนใชเ้ม่ือ พ.ศ.1826 ทั้งน้ีเพื่อให้มีความ

แตกต่างจากตวัอกัษรขอมท่ีใชใ้นเมืองสุโขทยัก่อนท่ีไทยไดอ้าํนาจปกครอง 

ผู้แต่ง 

นกัปราชญ์ทางโบราณคดียงัมีความเห็นแตกต่างกนัมากในเร่ืองผูแ้ต่งศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ม.ร.ว. เสนีย ์

ปราโมช เช่ือว่าพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชโปรดให้จารึกขอ้ความทั้งหมดจนเสร็จส้ินในรัชสมยัของพระองค ์

ส่วนนกัปราชญอ่ื์นสันนิษฐานวา่มีผูแ้ต่งอยา่งนอ้ย 3 คน ตามความเห็นดั้งเดิมเช่ือวา่ผูแ้ต่งขอ้ความตอนแรกตั้งแต่

บรรทดัท่ี 1 ถึงบรรทดัท่ี 18 คือ พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

จากศิลาจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 – 18 ได้ทรงเล่าเร่ืองราวตอนหน่ึงของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช     

เม่ือทรงพระชนมายุได้ 19 พรรษา เป็นปีท่ีทรงรับพระราชทานนาม “รามคาํแหง” จากพระราชบิดา พ่อขุน       

ศรีอินทราทิตย ์ทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงแสดงความสามารถทางการทหาร ชนชา้งชนะขุนสามชน ต่อจากน้ียงั

ทรงเล่าวา่ทรงบาํเพญ็กตญัญูกตเวทิตาธรรมถวายพระราชบิดาและพระเชษฐา 

ขอ้ความตั้งแต่บรรทดัท่ี 19 จนจบถึงด้านท่ี 4 กล่าวถึง พระราชกรณียกิจท่ีสําคญัเป็นขอ้ความท่ีผูอ่ื้น

บนัทึกไวคื้อ การตรากฎหมายการคา้และภาษีอากร กฎหมายมรดก กฎหมายการปกครอง ประเทศราชและการ

ปฏิบติัต่อเมืองข้ึนและเชลยศึก กฎหมายการจบัจองทรัพยสิ์น นอกจากน้ียงัทรงทาํนุบาํรุงบา้นเมืองทุกดา้น ทั้ง

ดา้นการศึกษา การศาสนา การเกษตร การชลประทาน การสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเห็นว่านํ้ าเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงทรงสร้างทาํนบเก็บนํ้ าและมีท่อทดนํ้ าเขา้ไปใชใ้น

เมืองและใชใ้นการเพราะปลูก 

ราชอาณาจกัรสุโขทยักวา้ใหญ่ไพศาลมากในรัชกาลพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ทรงไดห้ลายเมืองในเขต

ประเทศลาวในปัจจุบนั หลายเมืองในประเทศพม่าในปัจจุบนั ทรงมีสัมพนัธไมตรีกบัเจา้เมืองคนไทยอยา่งสนิท

สนมคือพระยามงัรายกบัพระยางาํเมือง ทรงมีไมตรีกบัเจา้เมืองกรุงจีนเคยเสด็จไปเยือนราชสํานกัพระเจา้กรุงจีน

และไดช่้างจีนมาป้ันเคร่ืองถว้ยชามสังคะโลกซ่ึงเป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัยิง่ในรัชสมยัของพระองค ์



เม่ือพอ่ขนุรามคาํแหงหมาราชสวรรคตแลว้ พระราชโอรสไดข้ึ้นครองราชสมบติัต่อไป ทรงพระนามวา่

พระเจา้เลอไทยหรือเลือไทยหรือฤทยั บางแห่งเรียกวา่พระเจา้ฤทยัชยัเชษฐ ์

เนือ้หาสาระส าคัญ 

เน้ือหาในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 นบัตั้งแต่ดา้นท่ี 1 บรรทดั 1 – 18 เป็นอตัชีวประวติัของผูแ้ต่งซ่ึงใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 แทนผู้

แต่งวา่ “ก”ู ดงัในประโยคแรกวา่ “พอ่กช่ืูอศรีอินทราทิตย”์ และบอกช่ือผูแ้ต่งไวบ้รรทดัท่ี 9 – 10 วา่ “พ่อกูจึงข้ึน

ช่ือกู ช่ือพระรามคาํแหง เม่ือกูพุ่งชา้งขุนสามชน” เน้ือความในตอนท่ี 1 น้ี พ่อขุนรามคาํแหงทรงระบุพระนาม

พระราชบิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขุนสามชนเจา้เมืองฉอดขณะท่ีพระ

ราชบิดาอยูใ่นราชสมบติั คร้ังพระราชบิดาสวรรคตแลว้ก็ทรงประพฤติปฏิบติัดว้ยความจงรักภกัดีต่อพระเชษฐา 

คร้ันเม่ือพระเชษฐาคือพระยาบานเมืองสวรรคตแลว้พระองคก์็เสด็จข้ึนครองราชยสื์บสันติวงศ ์

ตอนที ่2 นบัตั้งแต่ดา้นท่ี 1 บรรทดัท่ี 18 ถึงดา้นท่ี 3 บรรทดัท่ี 10 เน้ือความตอนน้ีและตอนท่ีสันนิฐานวา่

ผูแ้ต่งไม่ใช่บุคคลเดียวกนักบัผูแ้ต่งขอ้ความในตอนท่ี 1 (หลายคนเช่ือว่าอาจจะแต่งข้ึนในสมยัพระยาลิไท บาง

คนเช่ือวา่อาจจะแต่งในสมยัรัตนโกสินทร์ ความเห็นเหล่าน้ียงัไม่ยุติ) พรรณนาถึงเหตุการณ์บา้นเมืองและความ

เจริญรุ่งเรืองเชิงสดุดีในรัชสมยัพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช กล่าวถึงการคา้เสรี กฎหมายมรดก ระเบียบการ

ฟ้องร้องคดีศาล การปฏิบติักิจเจา้เมือง การร้องทุกข์โดยตรงต่อพระเจา้แผ่นดิน การสร้างสวนผลไม ้การจดั

สาธารณูปโภค ลกัษณะของตวัเมืองสุโขทยัท่ีมีกาํแพงเมืองแขง็แรงลอ้มรอบ ส่วนรอบนอกทั้งส่ีทิศเป็นท่ีอยูข่อง

ประชาชนท่ีรวมตวักนัเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่และเล็กรายรอบราชธานีทุกทิศมีวดัวาอารามท่ีอยู่ของพระเถระ

เรือกสวนไร่นา ต่อจากนั้นไดบ้รรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมยันั้นท่ียึดการทาํบุญถือศีลดว้ยศรัทธาในพุทธ

ศาสนา มีประเพณีทอดกฐินเม่ืออกพรรษา นับเป็นงานฉลองท่ียิ่งใหญ่รอบปี ประชาชนจาํนวนล้นหลามเขา้

ร่วมงานฉลองกฐินซ่ึงนาํไปทอดท่ีวดัทั้งส่ีทิศ พอ่ขนุรามคาํแหงร่วมงานน้ีดว้ย ทรงถวายทานแก่พระสังฆราช ส่ิง

พิเศษทางทิศใตมี้เข่ือนหรือทาํทาํนบชลประทานเพื่อการเกษตรและการประปานาํเขา้มาใชใ้นตวัเมือง ส่ิงพิเศษ

อีกอยา่งหน่ึงคือ พระขะพุงปีสถิตในเขาเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอารักขาเมือง 

ตอนที่ 3 นบัตั้งแต่ดา้นท่ี 3 บรรทดัท่ี 10 ถึงดา้นท่ี 4 บรรทดัสุดทา้ยท่ี 27 เน้ือความตอนน้ีกล่าวถึงพระ

ราชกรณียกิจท่ีสําคญัยิ่งของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชวา่ เม่ือ พ.ศ.1835 พ่อขุนรามคาํแหงไดโ้ปรดให้ช่างสกดั

หินเป็นพระแท่นช่ือมนงัคศิลาบาตรเพื่อประดิษฐานกลางดงตาลท่ีทรงปลูกไวน้านถึง 14 ปี วนัพระธรรมสวนะ

พระสงฆข้ึ์นนัง่พระแท่นเพื่อแสดงธรรมแก่ประชาชน วนัธรรมดาพ่อขุนรามคาํแหงประทบัต่างบลัลงัก์ราชการ 



นอกจากน้ี ทุกวนัพระเสด็จทรงช้างไปสักการะพระ ณ วดัอรัญญิก ขอ้ความต่อจากตอนน้ีกล่าวถึงศิลาจารึกท่ี

ทรงสร้างข้ึน 3 หลกั โปรดใหน้าํไปไวใ้นท่ีต่างๆคือท่ีเมืองเชลียง ณ วดัพระศรีรัตนธาตุ คือ ในถํ้าพระรามและใน

ถํ้ารัตนธาตุ ทรงสร้างศาลาสองหลงัช่ือศาลาพระมาสและพุทธศาสนา เม่ือ พ.ศ.1828 มีชาวไทยต่างเมืองและลาว 

และผูท่ี้อยูแ่ถบแม่นํ้าจูแม่นํ้าโขงมาข้ึนอยูภ่ายใตพ้ระบรมโพธิสมภารเป็นเมืองข้ึน  จึงโปรดให้ขุดพระบรมสาริก

ธาตุเพื่อใหป้ระชาชนสักการบูชาแลว้นาํลงฝังไวก้ลางเมืองสัชนาลยัทรงสร้างเจดียค์รอบ (คือเจดียว์ดัชา้งลอ้มใน

ปัจจุบนั) ใชเ้วลาสร้างนานถึง 6 ปี ก่อกาํแพงหินลอ้มใชเ้วลา 3 ปี ขอ้ความต่อจากน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์สําคญัยิ่ง

ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมไทย นั่นคือ พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคาํแหงไดท้รงประดิษฐ์ตวัอกัษรไทยตามท่ีใช้

จารึกบนหลกัศิลาน้ี ทรงเป็นผูส้อนธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายในเมืองไทย พ่อขุนรามคาํแหงทรงมีความรู้ 

เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขม้แข็งอดทนจนหาใครเปรียบไดย้าก ทรงสามารถปราบปรามข้าศึกและขยายอาณาเขต

ไดก้วา้ขวาง มีอุดมสมบูรณ์ เขตแดนทางทิศตะวนัออกทรงปราบไดเ้มืองจนฝ่ังโขงไปยงัเวียงจนัทน์ เวียงคาํ ทาง

ทิศใตไ้ดเ้มืองคณฑี ตลอดจนถึงสุพรรณภูมิ นครศรีธรรมราชจดยงัทะเลอ่าวไทย ทิศตะวนัตกไดจ้นถึงเมืองหง

สาวดีจดอ่าวเบงกอล เขตแดนทางทิศเหนือปราบไดเ้มืองแพร่ น่าน จนขา้มฝ่ังโขงไปยงัหลวงพระบาง พ่อขุน

รามคาํแหงทรงปกครองประชาชนโดยธรรม 

คุณค่า 

ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 พ่อขุนรามคาํแหงน้ีนอกจากจะมีคุณค่าทางประวติัวรรณคดีโดยเป็นวรรณคดีช้ิน

แรกๆ ในภาษาไทยแลว้ยงัมีคุณค่าอ่ืนๆดงัน้ี 

1. ภาษา ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ทาํให้คนไทยรู้ว่าภาษาไทยในแต่ละยุคสมยัมีลกัษณะแตกต่างกนั และมี

ววิฒันาการไม่หยดุย ั้งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ลกัษณะเฉพาะของภาษาสมยัสุโขทยัเป็นอยา่งเดียวกบัภาษาไทย

ถ่ินต่างๆ ทั้งเหนือ อีสาน และใต ้จนถึงสมยัรัตรโกสินทร์ นัน่คือ การเล่นเสียง เล่นคาํ เล่นสัมผสั คนไทยทุกภาค

นิยมเล่นกบัภาษาตั้งแต่โบรานจนถึงปัจจุบนั เช่น 

ในนํ้า มีปลา ในนา มีขา้ว (เล่นจงัหวะ เล่นพยญัชนะ เล่นสระ) 

คนใดข่ีชา้งมาหา พาเมืองมาสู่ ช่วยเหลือเฟ้ือกู ้(เล่นสัมผสั) 

ใครจกัมกัเล่นเล่น ใครจกัมกัหัวหัว ใครจกัมกัเล่ือนเล่ือน (เล่นลอ้คาํ) 

ป่าพร้าวก็หลายในเมืองน้ี ป่าลางก็หลายในเมืองน้ี (เล่นลอ้คาํ) 

หมากม่วงก็หลายในเมืองน้ี หมากขามก็หลายในเมืองน้ี (เล่นลอ้คาํ) 



 2. กฎหมาย เป็นส่ิงแน่นอนท่ีว่ากฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศ บา้นเมืองจะสงบ

เรียบร้อยก็เพราะกฎหมายไม่เคร่งครัดบีบคั้นจนเกินไป พ่อขุนรามคาํแหงทรงผ่อนคลายความเคร่งครัดทาง

กฎหมาย ให้เสรีภาพทางการค้า ให้สิทธิท่ีเท่าเทียมทางกฎหมาย ให้สิทธิครอบครองทรัพย์สินท่ีหามาได้

ตลอดจนการจบัจองท่ีดินทาํกิน ใครหกัร้างถางพงเป็นสวนเป็นไร่ไว ้ณ ท่ีใด ท่ีนั้นตกเป็นกรรมสิทธ์ิของคนนั้น

 3. ดา้นการปกครอง ทาํให้เราไดท้ราบวา่กษตัริยสุ์โขทยัลดการใชอ้าํนาจสิทธ์ิขาดแต่กลบัใชว้ิธีเมตตา

กรุณาโดยยดึหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนา 

 4. ดา้นวฒันธรรมอ่ืนๆ ศิลาจารึกท่ี 1 เปิดเผยให้เห็นวฒันธรรมในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีสูงส่งของคนไทยทั้ง

ดา้นอุปนิสัยใจคอ ประเพณี รสนิยมในดนตรี และศิลปะต่างๆ อุปนิสัยใจคอคนไทยสุโขทยันบัตั้งแต่บุคคลใน

สังคมชั้นสูงคือกษตัริย ์พระบรมวงศานุวงศ์ ขา้ราชการ ตลอดจนถึงประชาชนทัว่ไป ลว้นมีอุปนิสัยเหมือนกนั

ประการหน่ึงคือ “มกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” (ดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี 9) และ “ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน” มี

จิตใจประณีต อ่อนโยน จะเห็นไดจ้ากการสร้างถาวรวตัถุและศาสนาจาํนวนมาก พระพุทธรูปสุโขทยัแสดงให้

เห็นฝีมือศิลปะอนัอ่อนชอ้ยหมดจดงดงาม แสดงออกถึงรสนิยม และอุปนิสัยของผูค้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ประเพณีศิลาจารึกหลกัท่ี 1 กล่าวถึงเป็นประเพณีทางศาสนาท่ีสาํคญัหลายอยา่ง เช่น ประเพณีการทาํบุญ

ไหวพ้ระ การรักษาศีลระหวา่งพรรษา การทอดกฐินเม่ือออกพรรษา งานฉลองกฐินเป็นงานร่ืนเริงประจาํปีของ

ประชาชน 

 อีกประเพณีหน่ึงท่ีหลกัศิลาจารึกหลกัท่ี 1 กล่าวถึงเป็นพิธีประจาํเมืองหรือประเพณีหลวงคือ การบูชา

พระขะพุงผ ีซ่ึงคุม้ครองปกปักรักษาบา้นเมืองใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข 

 คนสุโขทยัมีรสนิยมทางด้านดนตรี เม่ือมีอิสระแล้วก็ไดรั้บสิทธิจากรัฐให้สามารถเล่นดนตรี ขบัร้อง

ฟ้อนรํา ไดต้ามใจชอบ (กฎหมายขอมและมอญหา้มไม่ใหท้าสเล่นดนตรี) 

 

สุภาษติพระร่วง 

 ประวตัิ 

 สุภาษิตพระร่วงเป็นการรวบรวมคาํสอนของกษตัริยสุ์โขทยั “พระร่วง” ท่ีทรงสั่งสอนประชาชนให้ทาํ

ความดี มีความประพฤติถูกตอ้งเหมาะสม 



 ในวิชาวรรณคดีทัว่ไป สุภาษิตจดัอยู่ในประเภทวรรณกรรมคาํสอน (didactic literature) วรรณกรรม

ประเภทสุภาษิตเกิดจากการสะสมรวบรวมถอ้ยคาํสั่งสอนท่ีมีคุณค่า ผูร้วบรวมมกัจะไม่จดัหมวดหมู่แยกประเภท

วา่สอนเก่ียวกบัอะไร แต่จะนาํเรียงร้อยเขา้ดว้ยกนั โดยยดึสัมผสัสอดคลอ้งกนัเป็นหลกั 

 สุภาษิตพระร่วงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “บญัญติัพระร่วง” พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวโปรดฯ ให้

นาํขอ้ความมาจารึกบนแผ่นศิลาแล้วฝังไวท่ี้ผนังวิหารด้านในทางทิศเหนือหน้ามหาเจดีย์ในวดัพระเชตุพน

วมิลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) กรุงเทพฯ ส่วนการตีพิมพสุ์ภาษิตพระร่วง เร่ิมตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2379 ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

 ผู้แต่ง 

 พระวรเวทยพ์ิสิฐ สันนิษฐานวา่ พระร่วงเจา้ของสุภาษิตน่าจะเป็นพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทั้งน้ีโดย

พิจารณาจากบุคลิกลกัษณะของพระองค์ซ่ึงทรงเป็นปราชญ ์รู้ธรรม และสั่งสอนประชาชนตามท่ีบรรยายไวใ้น

ศิลาจารึกหลกัท่ี 1 นอกพิจารณาจากสํานวนโวหารคลา้ยกบัสํานวนในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 พ่อขุนรามคาํแหง

กล่าวคือ เป็นกลอนสั้น แต่กินความกวา้งลึก ใชค้าํไทยพื้นๆ ไม่วา่เล่นศพัทบ์าลีสันสกฤต ซ่ึงเป็นลีลาการใชภ้าษา

ของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ดงันั้นสุภาษิตพระร่วงจึงน่าจะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคาํแหง

มหาราช 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสันนิษฐานวา่ สุภาษิตพระร่วงไดเ้ร่ิมถูกเก็บรวบรวมข้ึนใน

สมยัพอ่ขนุรามคาํแหง คงมีผูแ้ต่งหลายคนและไม่แลว้เสร็จในคราวเดียวกนั มีการแต่งเพิ่มเติมหลายยุค ดงันั้นจึง

มีขอ้ความซํ้ ากนับา้ง และสาํนวนก็แตกต่างกนั 

 นายฉันทิชย ์กระแสสินธ์ุ สันนิษฐานไวใ้นหนงัสือ “กวีโบราณคดี” ว่า สุภาษิตพระร่วงน่าจะแต่งใน

สมยัพระยาลิไท เพราะเป็นระยะเวลาท่ีบา้นเมืองเจริญรุ่งเรือง ไม่มีศึกศตัรู ทั้งพระยาลิไทก็ทรงเช่ียวชาญในทาง

พระพุทธศาสนา และทรงนิพนธ์ ไตรภูมิพระร่วง ดงันั้นจึงน่าจะทรงนิพนธ์สุภาษิตพระร่วงดว้ย 

 จากขอ้สันนิษฐานดงักล่าวสรุปไดว้า่ ความเห็นเร่ืองผูแ้ต่งสุภาษิตพระร่วงนั้นแตกต่างกนั ยงัไม่สามารถ

ยุติได ้อย่างไรก็ตาม เน้ือหาในสุภาษิตพระร่วงนั้น นอกจากจะเป็นประทีปนาํทางชีวิตของคนไทยในสมยันั้น

แลว้ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสอดคลอ้งกบัศิลาจารึกสมยัสุโขทยัและสอดคลอ้ง

กบัไตรภูมิพระร่วงดว้ย จึงน่าจะลงความเห็นไวช้ั้นตน้วา่ สุภาษิตพระร่วง เป็นสุภาษิตท่ีกษตัริยสุ์โขทยัทรงสั่ง

สอนประชาชนใหย้ดึเป็นหลกัในการดาํรงชีวติ 

 



 ลกัษณะค าประพนัธ์ 

 รูปแบบคาํประพนัธ์ท่ีใชใ้นการแต่งสุภาษิตพระร่วงนั้นจดัไดว้่าเป็นร่ายสุภาพตลอดทั้งเร่ือง จบลงดว้ย

โคลงสองสุภาพ และโคลงกระทู ้ดงัน้ี 

 เร่ิมตน้  ปางสมเด็จพระร่วงเจา้  เฝ้าแผน่ภพสุโขทยั 

 (ร่าย)  มลกัเห็นในอนาคต  จงัยายจนประภาส 

   เป็นอนุสาสนกถา  สอนคณานรชน 

ตอนจบ  โดยอรรถอนัถ่องถว้น  แถลงเลศเหตุเลือกลว้น  

(โคลงสอง) เลิศร้างทางธรรม    แลนา 

(โคลงกระทู)้ บณั เจิดจาํแนกแจง้  พิสดาร ความเอย 

  ฑิต ยบุลบรรหาร  เหตุได ้

  พระ ป่ินนคราสถาน  อุดรสุข ไทยนา 

  ร่วง ราชนามน้ีได ้  กล่าวถอ้ยคาํสอน 

ภาษา 

ลีลาภาษาในวรรณกรรมน้ีมีลกัษณะหลากหลาย บางคร้ังเป็นลีลาแบบเก่าสมยัสุโขทยั บางคร้ังก็ดูใหม่

มากราวกบัเป็นภาษาสมยัรัตนโกสินทร์ ดงันั้นจึงน่าเช่ือวา่คงมีผูแ้ต่งต่อเติมจากตน้ฉบบัเดิมบา้ง ถอ้ยคาํท่ีใชเ้ป็น

คาํโดดส่วนมาก มีศพัทบ์าลี สันสกฤต เขมรปนเพียงเล็กนอ้ย การแสดงความคิดไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มกัแสดงออก

อยา่งตรงไปตรงมา ดงันั้นจึงส่ือความเขา้ใจไดช้ดัเจน รวดเร็ว ประทบัใจ จาํง่าย นาํไปใชเ้ตือนสติไดง่้าย 

ตวัอยา่ง 

  ใหห้าสินเม่ือใหญ่  อยา่ใฝ่เอาทรัพยท์่าน 

  อยา่ริอ่านก่อความ  ประพฤติตามบุรพรบอบ 

  เอาแต่ชอบเสียผดิ  อยา่ประกอบกิจเป็นพาล... 

คุณค่า 

สุภาษิตพระร่วง สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาการอยูร่่วมกนัในสังคม ซ่ึงตอ้งมีการจดัระเบียบ มีหลกัการและมี

แนวทางสําหรับควบคุมความคิดความประพฤติกรรมของคนใน สังคม สุภาษิตพระร่วงให้หลักคาํสอนท่ี

กวา้งขวางครอบคลุมหลกัการประพฤติปฏิบติัในดา้นต่างๆ เพื่อให้คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข เช่น การ



ผกูไมตรีการคบคน การรู้จกัจิตใจของผูอ่ื้น การวางตวัในสังคม เป็นตน้ ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือสอนให้รู้จกัคุณค่าของ

วชิาความรู้ตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้ของคาํสอนวา่ “เม่ือนอ้ยใหเ้รียนวชิา ใหห้าสินเม่ือใหญ่” 

ตัวอย่างค าสอนเร่ืองการผูกไมตรี 

สุภาษิตพระร่วงสอนให้รู้จกัคุณค่ามิตรภาพ ดงันั้นจึงควรรู้จกัผกูไมตรี การเลือกคบมิตร การปฏิบติัตน

ต่อมิตร ดงัน้ี 

“ตนเป็นไทย อยา่คบทาส” “คนพาลอยา่พาลผดิ อยา่ผกูมิตรไมตรี” “คนขาํอยา่ร่วมรัก” “อยา่ผกู มิตรคน

จร” ขอ้ความดงักล่าวสอนเร่ืองการเลือกคบคน ห้ามคบคน 4 คือ ทาส คนพาล คนขาํ (คนท่ีมีลบัลมคมในหรือ

คนหลกัลอยปล่อยชีวติไปตามยถากรรม) และคนจร (คนแปลกหนา้ คนท่ีไม่มีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง) 

 ตัวอย่างการสอนเร่ืองการวางตัวในสังคม 

 การวางตัวกับญาติ สุภาษิตพระร่วงสอนว่า “พึงยงัเพื่อต่อญาติ” หมายความว่าให้รักโอบอ้อมอารี

ช่วยเหลือเก้ือกลูญาติ 

 การปฏิบติัตวัต่อผูท่ี้ต ํ่ากวา่ สอนวา่ “ขา้คนไพร่ อยา่ไปปน” หมายความวา่อยา่แสดงอารมณ์โกรธข้ึงคน

รับใช้  “ขา้เก่าร้ายอดเอา” ให้อดทนกบัความไม่ดีของคนรับใชท่ี้อยู่ดว้ยกนัมานาน “ยอขา้เม่ือแลว้กิจ” “คนจน

อยา่ดูถูก” 

 กาปฏิบติัตนต่อผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ สอนวา่ “อยา่นัง่ชิดผูใ้หญ่” “จงนบอบผูใ้หญ่” “อย่าขดัแยง้ผูใ้หญ่” 

“นอบตนต่อผูเ้ฒ่า” ผูเ้ฒ่าสั่งจงจาํความ “ท่านสอนอยา่สอนตอบ” สรุปว่าให้มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ เคารพเช่ือ

ฟังคาํสั่งสอน ไม่ด้ือดึง ไม่อาจเอ้ือม นบัเป็นระบบเคารพนบัถือกนัตามอาวโุส ยงัเป็นท่ียึดถือกนัอยูใ่นสังคมไทย

แมจ้นปัจจุบนั 

 ตัวอย่างค าสอนให้รู้จักรักษาตัวให้พ้นภัยอนัตรายดังนี ้

 สุภาษิตพระร่วง สอนใหรู้้จกัป้องกนัตนเองใหพ้น้ภยัอนัตรายดงัน้ี 

 “ท่ีมีภยัพึงเล่ียงหลีก ปลีกตนไปโดยด่วน” หมายความวา่ท่ีใดมีภยัอนัตรายไม่ปลอดภยัก็ให้หลีกหนีไป 

“อยา่ริอ่านก่อความ” หมายความวา่ อยา่เป็นผูก่้อคดีความข้ึน 

 ตัวอย่างค าสอนให้ช่วยเหลอืเกือ้กูลผู้อืน่ 

 “โอบออ้มเอาใจคน” “คนโหดให้เอ็นดู” “พรรคพวกพึงทาํนุก” “ปลุกเอาแรงทัว่ตน” คนสอนเหล่านน้ี

สอนใหเ้ป็นคนโอบออ้มอารี ใหช่้วยเหลือผูอ่ื้น มีใจเมตตากรุณา 

 



 ตัวอย่างค าสอนให้รอบคอบ 

 “คิดแลว้จึงเจรจา” สอนให้รอบคอบระมดัระวงัคาํพูด “ทาํร้ัวเรือกไวก้บัตน” สร้างส่ิงป้องกนัตนให้พน้

อนัตราย “เร่งระวงัฟืนไฟ” ให้รอบคอบระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้“ระวงัระไวท่ีไปมา” จะเดินทางไปท่ีใดให้

ระวงัตวัตลอดเวลา 

 ตัวอย่างค าสอนเร่ืองอืน่ๆ 

 “มีสินอยา่อวดมัง่” สอนไม่ใหโ้ออ้วด 

 “อยา่ใฝ่ตนใหเ้กิน” สอนไม่ใหม้กัใหญ่ใฝ่สูง 

 “ของแพงอยา่มกักิน” สอนใหใ้ชชี้วติพอสมควรไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อ 

 “ไดส่้วนอยา่มกัมาก” สอนใหไ้ม่โลภ 

 “อยา่ยนิคาํคนโลภ” เพื่อป้องกนัการโลภอยา่ฟังคาํของคนโลภมาก 

 “โทษตนผิดรําพึง อยา่คะนึงถึงโทษท่าน” สอนให้โทษตนเองก่อนจะโทษคนอ่ืน ให้พิจารณาความผิด

ของตนก่อนจะมองความผดิของคนอ่ืน   

  

 

ไตรภูมพิระร่วง 

 ผู้แต่ง 

 พระยาลิไททรงพระราชนิพนธ์เร่ืองไตรภูมิกถาเม่ือ พ.ศ.1888 เม่ือคร้ันดาํรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช

ครองเมืองศรีสัชนาลยั 

 พระยาลิไทยเป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทย เป็นพระราชนดัดาของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช  

เป็นกษตัริยสุ์โขทยัองคท่ี์ 5 แห่งราชวงศพ์ระร่วง 

 ระหว่างครองราชสมบติัทรงมุ่งเน้นการทาํนุบาํรุงกรุงสุโขทยั และพระพุทธศาสนา โปรดให้สร้าง

ปราสาทราชมณเฑียรก่ออิฐถือปูนอยา่งมัน่คงและงดงาม ทรงสร้างถนนพระร่วงมีความยาวมากเช่ือมกรุงสุโขทยั

กบัศรีสัชนาลยั ผ่านเมืองใหญ่น้อย ก่อให้เกิดความคล่องตวัทางเศรษฐกิจการคา้ และการติดต่อ ทรงปกครอง

บา้นเมืองโดยอาศยัธรรมานุภาพเพื่อความร่มเยน็เป็นสุข 



 พระยาลิไททรงเล่ือมใสศรัทธายิง่ในพระพุทธศาสนา ทรงเช่ือตามพุทธทาํนายวา่พุทธศาสนากาํลงัเส่ือม

ลงจนใกลจ้ะถึงกาลอวสาน ทรงดาํริวา่พระไตรปิฎกท่ีแทจ้ริงก็กาํลงัจะเส่ือมลงเพราะท่ีมีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นมีความ

คลาดเคล่ือนไปจากเดิม ดงันั้นพระองค์จึงทรงชกัชวนให้บุคคลทั้งหลายเร่งรีบบาํเพ็ญกุศลในขณะท่ีพระพุทธ

ศสานายงัดาํรงอยู ่พระองคเ์องไดศึ้กษาพระคมัภีร์ต่างๆ ทางพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีศึกษาดว้ยพระองค์

เองและทรงศึกษาโดยตรงจากพระเถระผูท้รงคุณความรู้เป็นเลิศในขณะนั้น อีกทั้งไดท้รงศึกษา “ทางไกล” ดว้ย

ใช้หนังสือติดต่อ จากการศึกษาพระคมัภีร์ศาสนาอย่างกวา้ขวางพระองค์จึงทรงนิพนธ์เร่ือง ไตรภูมิข้ึน ทรง

เรียกช่ือวา่ “เตภูมิกถา” 

 จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

 ใน “บานแพนก” หรือคาํนําของหนังสือไตรภูมิกถาน้ี พระยาลิไททรงพระราชนิพนธ์ว่า ทรงมี

วตัถุประสงค ์2 ประการคือ ประการแรกเพื่อเทศนาถวายพระมารดา 

 ประการสองทรงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็นธรรมแก่บุคคลทัว่ไป ถา้ใครไดฟั้งไตรภูมิต่างตั้งใจชาติหนา้

จะไดไ้ปเกิดในสมยัพระศรีอารีย ์ดงัน้ี 

 “...ผูใ้ดจกัปรารถนาสวรรคนิ์พพานจงสดบัน้ีฟังไตรภูมิกถาดว้ยทาํนุบาํรุง อย่าไดป้ระมาทสักอนัดงัน้ี 

จึงจะไดพ้บพระศรีอาริยไมตรีเจา้ เม่ือจะลงมาตรัสแก่สัพพญัญุตญาณในโลกน้ีแล” 

 ภาษาและการแต่ง 

 ภาษาท่ีใชใ้นไตรภูมิพระร่วงมีลกัษณะเรียบง่ายคงจะเป็นท่ีเขา้ใจไดดี้สาํหรับคนในสมยัสุโขทยัเพราะใช้

สาํหรับอ่านใหฟั้งเทศน์ให้ฟัง ส่วนท่ีเขา้ใจยากคงเป็นเร่ืองการสอนปรัชญา ในการบรรยายความพิสดารของภูมิ

ต่างๆ ทรงเขียนดว้ยสาํนวนท่ีมีสีสันเจิดจา้น่าต่ืนใจสามารถโนม้นา้วใจได ้ดงัการพรรณนาถึงนรกบ่าว ดงัน้ี 

 “คนฝูงใดอนัเจรจาซ้ือส่ิงสินท่าน แลไปพรางว่าจะให้เบ้ียให่เง่ือนท่าน แลตนใส่กลเอาสินทานด้วย 

ตาชัง่ก็ดี ดว้ยทนานก็ดี ก็ใส่กลใหเ้ขาพลั้งเขาพลาด และประยดัส่ิงสินเขา แลบ่มิไดใ้ห้เง่ือนแก่เขา คร้ันวา่มนัตาย

ไดไ้ปเกิดในนรกนั้น ฝงูยมมะบาลเอาคีมคาบล้ินเขาชกัออกมา แลว้เอาเบ็ดเหล็กเก่ียวล้ินเขา ลาํเบ็ดนั้นใหญ่เท่า

ลาํตาล เทียรย่อมเหล็กแดงลุกบ่มิเหือดสักเม่ือ ฝงูยมพะบาลลากไปผลกัไปให้ลม้หงายเหนือแผน่เหล็กแดง ลุก

เป็นเปลวพุง่ไหมต้นเขาตลอด ฝงูยมพะบาลจึงเถือเอาหนงัเขาออกแลว้ขึงดงัขึงหนา้ผวั” 

 ขอ้ความตอนน้ีมุ่งสอนให้คนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต หากผูใ้ดคดโกงก็ได้รับโทษในนรก เป็นโทษท่ี

รุนแรงทรมาน น่าสะพรึงกลวั ภาพจากการบรรยายทาํให้ติดตาผูอ่้าน ผูฟั้ง (จากการเทศน์) เกิดความรู้สึกกลวั



บาปความกลวัโทษกลวัมีบาปส่วนสร้างความสงบสุขในสังคม ขดัเกลาจิตใจมนุษย ์ทาํให้เกิดระเบียบวินยัใน

ขอบเขตจริยธรรม เป็นการยกระดบัการดาํเนินชีวติของมนุษยซ่ึ์งอยูร่่วมกนัในสังคม 

 ในดา้นการแต่ง ไตรภูมิพระร่วงเป็นหนงัสือท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นระบบ เร่ิมดว้ยโครงสร้าง

ใหญ่ไปสู่โครงสร้างย่อยอย่างมีระเบียบ ทาํให้การกาํหนดช่ือกัณฑ์หรือบทในภายหลังไม่เกิดความสับสน       

ไตรภูมิพระร่วงเป็นผลของการศึกษาคน้ควา้จากคมัภีร์บาลีจาํนวนมาก ดงันั้นจึงมีศพัทบ์าลีปนอยูต่ลอดทั้งเร่ือง 

ยงัเป็นการเพิ่มความขลงัใหแ้ก่เร่ืองเป็นอนัมาก 

 เนือ้เร่ือง 

 เร่ืองราวของไตรภูมิพระร่วง แบ่งออกเป็น 11 กณัฑห์รือบท เร่ิมดว้ยคาถานมสัการ-บานแพนก ซ่ึงเขียน

เป็นภาษาบาลีตามความนิยมในสมยันั้นต่อดว้ยขอ้ความบานแพนก เขียนเป็นภาษาไทยใชอ้กัษรไทย กล่าวถึง

จุดมุ่งหมายของการแต่ง กณัฑ์แรกหรือปฐมกณัฑ์กล่าวถึงนรกภูมิ กณัฑ์ท่ี 2 ดิรัจฉานภูมิ กณัฑ์ท่ี 3 เปรตภูมิ 

กณัฑท่ี์ 4 อสุรกายภูมิ กณัฑท่ี์ 5 มนุสสภูมิ กณัฑท่ี์ 6 ฉกามาพจรภูมิ กณัฑท่ี์ 7 รูปาวจรภูมิ กณัฑท่ี์ 8 อรูปาวจรภูมิ 

กณัฑ์ท่ี 9 อวินิโภครูป กณัฑ์ท่ี 10 โอกาสมหากลัป์ปสุญญคากลัปวินาศและอุบติั และกณัฑ์ท่ี 11 นิพานกถา ช่ือ

กณัฑ์เหล่าน้ีนกัปราชญ์ทางพุทธศาสนาในปัจจุบนัไดเ้ขียนเติมข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีองค์ผูนิ้พนธ์

ทางบรรยายไว ้

 ความยอ่ของเร่ืองไตรภูมิ ก็คือลกัษณะของภูมิทั้งสาม อนัเป็นแหล่งท่ีสัตวโ์ลกทั้งหลายเวียนวา่ยตายเกิด

สลบักนัตามผลกรรมท่ีไดท้าํไว ้ภูมิทั้งสามคือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ หากผูใ้ดตอ้งการหยุดเวียนวา่ยตายเกิด 

ก็จะตอ้งบาํเพ็ญกุศลจนบรรลุนิพพาน อย่างไรก็ตามมีผูเ้ช่ือว่าการไดฟั้งเร่ืองไตรภูมิหากมิได้บรรลุนิพพาน ก็

อาจจะไดไ้ปเกิดในสมยัพระศรีอาริยล์งมาโปรด เป็นสมยัท่ีสัตวโ์ลกผูบ้าํเพ็ญความดีจะไดรั้บความสุขสมบูรณ์

ตลอดชีวติ 

 ราบละเอียดของแต่ละภูมิน่าสนใจมาก เช่น กามภูมิหรือภูมิแรกแยกย่อยออกเป็น 11 แดน ซ่ึงรวมทั้ง 

นรก สวรรค ์และแดนมนุษย ์ภูมิท่ีสองรูปภูมิแยกยอ่ยออกเป็น 16 แดน เป็นท่ีอยูข่องพรหม 4 ชั้น ชั้น 1,4 และ 3 

มีชั้นละ 3 แดน และชั้น 4 มี 7 แดน ส่วนภูมิสุดทา้ยหรือภูมิท่ี 3 คือ อรูปภูมิมี 4 แดน รวมทั้งส้ินเป็น 32 แดน ซ่ึง

ประกอบกนัเป็นจกัรวาล  

 กามภูมิ เป็นภูมิท่ีน่าสนใจท่ีสุดเพราะมีลกัษณะใกลชิ้ดกบัผูร่้วมฟังทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นคนไทยหรือคน

ต่างประเทศ ทุกยุคทุกสมัย รายละเอียดท่ีน่าสนมากในเชิงวิทยาศาสตร์  กล่าวถึงกาํเนิดจักรวาลและโลก 

โดยเฉพาะกาํเนิดของมนุษยน์ั้นเป็นไปตามหลกัวชิาชีววทิยาสมยัใหม่ นกัวทิยาศาสตร์ไดอ้ธิบายวา่ส่ิงมีชีวิตมีตน้



กาํเนิดมาจากเซลล์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไตรภูมิพระร่วงท่ีว่าดว้ยการกาํเนิดมนุษย ์ตอน “มนุสสภูมิ” เรียกเซลล์ว่า 

“กลัลละ” ซ่ึงเป็นส่ิงเล็กจ๋ิว ไดบ้รรยายความเล็กจ๋ิวของกลัลละดว้ยการเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 “ผูห้ญิงอนัมีคพัภะดว้ยชลามพุชโยนิ เม่ือแรกก่อเป็นนั้นนอ้ยนกัหนา ช่ือวา่ กลละ หวัปีมีเท่าน้ีเอาผมคน

ในแผน่ดินเราอยูน้ี่มาผา่ออกเป็น 8 คาบ เอาแต่คาบเดียวมาเปรียบเท่าผมคนในแผน่ดินอนัซ่ึงอุตตรกุรุนั้น แลเอา

เส้นผมของชาวอุตตรกุรุนั้นแค่เส้นหน่ึง ชุมนํ้ ามนังาอนัใสงามนั้นมาสลดัเสียได ้7 คาบ แลว้จึงถืออยูน่ํ้ ามนัยอ้ย

ลงมาปลายผมนั้น ท่านวา่ยงัใหญ่กวา่กลละนั้นเลย” 

 การนาํส่วนของเส้นผมเศษ 1 ส่วน 16 มาจุ่มลงในนํ้ามนังานั้น จะไดเ้พียงละอองนํ้ามนั ซ่ึงมีขนาดเล็กจ๋ิว 

นบัเป็นโวหารเปรียบเทียบท่ีใหภ้าพพจน์ท่ีคมชดัยิง่ 

 นอกจากการโนม้นา้วจิตใจเจา้ประเทศราชแลว้องคผ์ูนิ้พนธ์ยงัไดเ้ปรียบเทียบรัฐท่ีดีและไม่ดีไวเ้ป็นแบบ 

อยา่งแก่ผูป้กครองประเทศดว้ย ทรงกล่าวไวใ้นประเภทมนุษย ์– ส่ีแผน่ดิน ซ่ึงแผน่ดินท่ี 4 (อุตตรกุรุทวีปหรือ

อุดรกุรุ) เป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีสุดเพราะการปกครองดี มีกษตัริย ์ประชาชนอยูเ่ป็นสุข ไม่เบียดเบียนแก่งแยง่แข่งดี

กนั ไม่ผกูผนัจนเกินไปกบัครอบครัวซ่ึงเป็นพื้นฐานแห่งความยุ่งยากในสังคม สามีภรรยารักกนัซ่ือสัตยต่์อกนั 

ครองชีวิตด้วยคุณธรรมยึดมัน่ในเบญจศีล โดยเฉพาะการไม่มากในกาม ไม่ประพฤติผิดในกามและมีความ

สาํรวมในกาม ส่วนภูมิประเทศของอุตตกุรุทวีปนั้นก็เหมาะแก่การดาํรงชีวิตท่ีเป็นสุข เป็นท่ีราบมีภูเขาลอ้มรอบ

ทั้ งส่ีทิศ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ท่ีงาม มีดอกผล นอกจากน้ีก็มีแหล่งนํ้ า ทั้ งบึง หนอง และบ่อ (ตระพงั) 

ประชาชนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจดงัขอ้ความท่ีว่า “คนฝูงนั้นเร่ียวแรงอยู่ชู่คน แต่หนุ่มเถิงเถา้ บ่มิรู้ถอย

กาํลงัเลย แลคนชาวอุดรกุรุหาความกงัวลบ่มิได ้ดว้ยจะทาํไร่ไถนาคา้ขายล่ายล่องทาํมาหากินดงันั้นเลยสักคาบ” 

 ประชาชนนอกจากสุขภาพแข็งแรงแลว้บา้นเมืองยงัมีอากาศดีมีการสาธารณสุขท่ีดี สะอาด ขา้วซ่ึงเป็น

อาหารหลกัของชาวอุดรทวีปก็ปลุกขายเป็นขา้วหอม นาํมาซ่ึงสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรง สะดวกแก่

การบริโภค ทั้งเป็นยารักษาโรคไดด้ว้ยดงัขอ้ความท่ีวา่ 

 คุณค่า 

 ไม่เพียงแต่คนไทยสมยัสุโขทยัเท่านั้นท่ีมีโอกาสได้รับคุณประโยชน์จากไตรภูมิพระร่วง คนไทยใน

อาณาจกัรไทยอ่ืนๆ สมยัเดียวกนัต่อลงมาถึงไทยสมยัอยธุยา สมยัธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์ก็ยงัไดรั้บอิทธิพล

จากไตรภูมิพระร่วงในการดาํรงชีวติ แมช้าวยโุรปก็เห็นคุณค่าทั้งดา้นวรรณกรรมและปรัชญาของหนงัสือน้ี ไดมี้

นกัปราชญ์ยุโรปและอเมริกาศึกษาไตรภูมิพระร่วง อย่างสนใจยิ่ง และยงัแปลถ่ายทอดเป็นภาษาฝร่ังเศษและ

ภาษาองักฤษซํ้ าและซํ้ าอีกหลายสาํนวน 



 อิทธิพลของไตรภูมิพระร่วงในสังคมไทย ก็คือการนิยมยกย่องคนมีบุญท่ีมีจิตใจเมตตากรุณา

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ตั้งอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม แบบอยา่งของประเพณีการบวชของชาวไทยเร่ิมจากองคผ์ูนิ้พนธ์ไตร

ภูมิพระร่วงรวมทั้งการเทศน์เร่ืองไตรภูมิ การเช่ือพุธททาํนายวา่ต่อจากพุทธศาสนาพระศรีอาริยม์าแทนท่ี ดงันั้น

ถา้ทุกคนเร่งทาํความดีละทิ้งความชัว่ บาํเพญ็บุญกุศลก็พน้จากการเวียนวา่ยตายเกิดไปสู่นิพพาน หรือไดใ้นสมยั

พระศรีอาริย ์

  

นางนพมาศ ต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์ เรวดีนพมาศ 

ลกัษณะค าประพนัธ์ 

 - ร้อยแกว้ 

 - โคลงส่ีสุภาพ 

  นพมาศนามแม่น้ี   เดิมมา 

  โปรดเปล่ียนศรีจุฬา  ลกัษณ์ลํ้า 

  อุดมเลิศปรีชา   ชาญยิง่ นแม ่

 หญิงภพใดจกักํ้า   กวา่น้ีฤๅมี 

 - กลอน 

ผู้แต่ง นางนพมาศ   

 - เกิดในตระกลูพราหมณ์ 

 - บิดาช่ือโชติรัตน์ รับราชการในตาํแหน่งพระศรีมโหสถ มารดาช่ือนางเรวดี 

 - เจริญดว้ย รูปสมบติั ปัญญาสมบติั ทรัพยส์มบติั 

 - เป็นสนมเอกของพระร่วงในตาํแหน่งทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ 

เนือ้เร่ือง 

ตอนตน้เร่ืองเป็นการกล่าวถึงชาติและภาษาต่างๆ ต่อมาสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระร่วงเจา้ เล่าถึง

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาราษฎรชาวสุโขทัย กล่าวถึงประวติันางนพมาศ ขนบธรรมเนียมนางสนมใน

พระราชสํานกั มีนิทานแทรกเร่ืองนางนกกระตอ้ยตีวิดโลเล นางชา้งแสนงอน นางนกกระเรียนคบนางนกไส้ยุ  

และกล่าวถึงพระราชพิธีต่างๆในสมยัสุโขทยั เช่น พิธีแรกนาขวญั พิธีวสิาขบูชา 



นิทานเร่ืองนางนกกระต้อยตีวดิโลเล 

- เร่ิมดว้ยการกล่าวถึงริมแม่นํ้ามีตน้ไทรใหญ่ท่ีใหร่้มเงาและใหท่ี้อยูอ่าศยัแก่นกกระตอ้ยตีวิด 

- มีรุกขเทวดาองคห์น่ึงสถิตอยูบ่นตน้ไทร  

- เม่ือนกกระตอ้ยตีวดิแสบทอ้งเพราะหิวก็จะลงไปหาปลากินตามริมฝ่ังนํ้าใตต้น้ไทรนั้น 

- นกกระต้อยตีวิดมีความคิดเห็นว่าต้นพระไทรใหญ่ต้นน้ีมีพระคุณกับตนอย่างยิ่ง ท่ีให้อาศัย จึง

ประสานปีกทั้งสองยกข้ึนกระทาํอญัชลี และส่งเสียงไพเราะร้องสรรเสริญคุณ วนัละ 3 เวลา  

- เม่ือนางนกกลบัข้ึนมาจากกินปลาแลว้ ก็จะอมนํ้ามารดลงท่ีใตต้น้ไทรใหญ่ทุกคร้ัง 

- ดว้ยความดีของนางนกพระไทรก็ดลบนัดาลใหน้างนกงดงาม ใหมี้กาํลงักาย แมแ้ต่ปลาก็ลอยมาตายต่อ

หนา้ใหน้างไดกิ้นเป็นอนัมาก 

- เม่ือนางนกไม่ตอ้งลาํบากก็เร่ิมมีนํ้ าใจโลเล แชเชือน ไม่อญัชลีและไม่ไดร้ดนํ้ าให้พระไทรเหมือนเดิม 

เพราะนางมวัไปหลงตามนกตวัอ่ืนๆท่ีคอยหยอกเล่นกนัดี 

- รุขเทวดาในตน้ไทรจึงแปลงเพศมาเป็นนกกระตอ้ยตีวิดตวัผู ้เพื่อจะช้ีแจงสั่งสอนนางตอ้ยตีวิด แล้ว

ร่วมรสฤดีกนั ก่อนอนัตรธานหายไป เทววหิคก็ใหน้างนกคอยฟักฟองมิใหเ้ป็นอนัตราย 

- นางนกทาํตามได ้4-5วนัก็มีจิตใจโลเลไปกระทาํตามหมู่นกอนัพาลเหมือนเดิม แมจ้ะตกไข่มาให้ฟัก

ฟองอยูไ่ด ้7-8 วนั สุดทา้ยก็ดูแลไข่ไม่ไดเ้พราะมวัลืมสติคิดแต่จะไปดูพญาหงส์สีเหลืองทองตามนกตวัอ่ืน  

- หลงัจากไข่ท่ีฟักแตก ทาํใหเ้ทวดาในพระไทร เห็นความชัว่ของนางนกก็บนัดาลให้ตน้พระไทรเกิดไฟ 

และใหน้ํ้าพดัแหง้เหือดไป ทาํใหน้กตอ้ยตีวดิทั้งฝงูเดือดร้อนหาอาหารกินไม่ได ้นกทั้งหลายต่างติเตียนนางนกวา่

มีสันดานโลเลเร่ร่อน ทาํใหพ้ลอยอนาถาหาท่ีอยูท่ี่กินมิได ้

เร่ืองนางนกกระตอ้ยตีวดิน้ีผูแ้ต่งไดก้ล่าวไวว้า่ “แลนิทานนกกระตอ้ยตีวิดซ่ึงขา้นอ้ยบริยายน้ี  ไม่ควรจะ

ถือเช่นเอาเป็นอยา่ง ถา้มนุษยชาติหญิงชายจาํพวกใดประพฤตินํ้าจิตเป็นพาลสันดาลโลเลแล่นไปแล่นมาเช่นนาง

นกกระตอ้ยตีวดิตวันั้นแลว้ ช่ือชัว่ก็จะปรากฏเป็นนิยายอยูส้ิ่นกลัปาวสาน” 

คุณค่า 

1. ด้านชีวติความเป็นอยู่ 

คนสมยัสุโขทยันิยมชมชอบการบุญกุศล พร้อมกบัความสุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจ 



“ถึงวนัวิสาขะนกัขตัฤกษ์คร้ังใด ก็สวา่งไปดว้ยแสงประทีป เทียน ดอกไมเ้พลิงแลสลา้งสลอนดว้ยธง

ปฎาก ไสวไปดว้ยพู่พวงดอกไมก้รองร้อยห้อยแขวน  หอมตลบไปดว้ยกล่ินสุคนัธรสรวยร่ืน เสนาะสําเนียงพิณ

พากยฆ์อ้งกลองทั้งทิวาราตรี มหาชนชายหญิงพากนักระทาํกองการกุศล” 

2. ขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะธรรมเนียมนางสนมในราชส านัก 

“อนัธรรมดาพระมหากษตัริยย์่อมมีพระราชอาชญาเหมือนดว้ยกองเพลิงมีพระเดชเดชานุภาพเหมือน

ดว้ยอรสรพิษ  มิไดส้นิทสนมคุน้เคยดว้ยตระกูลทั้งหลายเลย  ถา้ผูใ้ดมีความประมาทแลหาปัญญามิได ้ประดุจ

ตัก๊แตนแมลงเม่าบินเขา้ไปในกองเพลิง เพลิงก็สังหารใหถึ้งซ่ึงมรณาส้ิน บางทีเพลิงนั้นลุกลามไหมเ้ผาบา้นเรือน

ทรัพยส่ิ์งสินใหพ้ินาศฉิบหายส้ินทั้งเจด็ตระกูล อน่ึงบุคคลอนัอยูใ่กลเ้คียงดว้ยอสรพิษนั้นเล่า ถา้ลืมความกลวัทาํ

บงัอาจหม่ินแคลนเม่ือใด อสรพิษก็จะพิโรธขบเอาใหถึ้งกาลมรณะเป็นแท”้ 

“ยอ่มสอดส่องปัญญาหยัง่ดูใหรู้้พระราชอชัฌาสัย แลว้จงประพฤติตามนํ้ าพระทยัให้ทุกส่ิง อยา่เอาแต่ใจ

ตวัเป็นประมาณ พึงมีอุตสาหะทุกเชา้คํ่าทาํราชการจงสมํ่าเสมอ อยา่ทาํบา้งไม่ทาํบา้งเป็นหมู่ๆวบัๆแวมๆเหมือน

แมลงห่ิงห้อย  อย่ารักผูอ่ื้นมากกว่ารักตวั  อย่ากลวัคนมีบุญมากกว่าเกรงเจา้ อย่าเขา้ดว้ยผูก้ระทาํผิด จะพิดทูล

ความส่ิงใดอยา่ไดก้ล่าวเท็จแกมจริง อย่านาํพระราชดาํริอนัเป็นความลบัฝ่ายในออกไปไขฝ่ายนอก อยา่พึงทาํ

นํ้าใจโลเลริแชเชือนเช่นตัก๊แตนแล่นไปแล่นมา” 

 



ยุควรรณคดีอยุธยา  

 ยคุวรรณคดีอยธุยา สามารถแบ่งเป็น 3 ตอน 

 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น เร่ิมตั้งแต่สมยัพระรามาธิบดีท่ี 1  (พระเจา้อู่ทอง) ไปจนถึงพระ         

อาทิตยวงศ ์(พ.ศ. 1893-2172) ช่วงน้ีมีระยะเวลานานมาก แต่มีวรรณคดีท่ีมีหลกัฐานวา่เป็นวรรณคดี  ในช่วง

เวลาน้ีตกมทอดมาถึงปัจจุบนัจ านวนไม่มากนกั ยุคส าคญัของวรรณคดี คือสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

และสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 

 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง ตั้ งแต่สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึงสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช (พ.ศ. 2172-2231) ซ่ึงในช่วงน้ียคุทองของวรรณคดีคือสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 วรรณคดีอยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเพทราชา จนถึงสมเด็จพระเจา้เอกทศั (พ.ศ. 2231-

2310) วรรณคดีรุ่งเรืองมากในสมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 

วรรณคดีสมยัอยุธยาตอนต้น 

 สภาพเหตุการณ์บ้านเมืองช่วง พ.ศ. 1893-2172 มีปัจจยัท่ีมีผลต่อวรรณคดีคือ การแผข่ยายอาณาเขต 

การแยง่ชิงราชสมบติั และการตกเป็นประเทศราช ท าใหว้รรณคดีไทยท่ีสืบทอดต่อมามีไม่มากนกั 

 ลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีนิยมแต่งในช่วงอยธุยาตอนตน้คือ โคลงและร่าย 

 เนือ้หาประกอบไปดว้ยเร่ืองราว ดงัน้ี 

  เก่ียวกบัศาสนา เช่น มหาชาติค าหลวง กาพยม์หาชาติ 

  เก่ียวกบัสดุดีพระมหากษตัริย ์เล่าเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ เช่น ลิลิตยวนพา่ย 

  เก่ียวกบันิทาน เช่น ลิลิตพระลอ 

  เก่ียวกบัพิธีกรรม เช่น ลิลิตโองการแช่งน ้า 

  เก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึกของกว ีเช่น โคลงก าสรวล โคลงทวาทศมาส 

 

ลลิติโองการแช่งน า้ 

  ลิลิตโองการแช่งน ้า   แต่งข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้อู่ทอง  ตน้ฉบบัเดิมเขียนเป็นอกัษรขอม เป็น

วรรณคดีท่ีอิงความเช่ือทางไสยศาสตร์มีการแต่งเติมเสริมต่อกนัมาเร่ือยตั้งแต่สมยัอยุธยา  แมใ้นสมยักรุง

รัตนโกสินทร์ก็มีการต่อเติมกนัในรัชกาลท่ี 4 



 ผู้แต่ง   ตามหลกัฐานไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง  แต่ตามท่ีมีการสันนิษฐานกนัน่าจะเป็นพราหมณ์ผูร้อบรู้

และเป็นผูป้ระกอบพิธีถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยา 

 ท านองแต่ง  แต่งเป็นลิลิต กล่าวคือมีร่ายโบราณ ต่อดว้ยโคลงหา้หรือโคลงมณฑกคติ 

 วัตถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อใชใ้นพิธีถือน ้ าพระพิพฒัน์สัตยา (สาบาน) ซ่ึงเป็นพิธีท่ีให้เหล่าเสนา 

ขา้ราชการแสดง และสาบานตนวา่ จะจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์

 เนื้อหา  เน้ือหาเร่ิมแรกเป็นการกล่าวถึงพระนารายณ์ พระอิศวรและพระพรหมซ่ึงเป็นเทพเจา้ของ

อินเดียอยา่งยกยอ่ง ต่อไปกล่าวถึงเม่ือโลกหมดอายุส้ินกปักลัป์ ก็จะมีไฟมาไหมเ้ผาโลกให้หมดส้ินไป พระ

พรหมจะสร้างโลกข้ึนใหม่แทนโลกเก่า ส่ิงมีชีวติอยา่งมนุษยเ์กิดข้ึนมา เกิดดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์มีวนั เดือน 

ปีตามมา มีพระราชา ซ่ึงแปลว่าผูย้งัความชอบใจพอใจให้เกิดข้ึน มีการอญัเชิญปู่ เจา้ ช่ือวา่พระกรรมบดีให้

มาร่วมพิธี อาราธนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆม์าร่วมในพิธี เช้ือเชิญเทวดา อสูร ผี ไปจนถึงสัตวม์าร่วม

พิธีแลว้ให้ร่วมกนัเป็นพยานในการลงโทษคนทรยศหักหลงัท าการกบฏต่อพระมหากษตัริย ์และให้พรแก่ผู ้

จงรักภกัดีสัตยซ่ื์อต่อพระมหากษตัริยใ์หมี้ความสุขความเจริญสมบูรณ์ดว้ยลาภยศศกัด์ิอคัรฐาน 

 คุณค่าของลลิติโองการแช่งน า้ 

 1. ในด้านอกัษรศาสตร์ ถือเป็นลิลิตเร่ืองแรกในวรรณคดีไทย 

 2. ในด้านวฒันธรรม   แสดงถึงอิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียท่ีมีต่อสังคมไทยอยา่งมากมาย 

 3. ในด้านการปกครอง  การท่ีตอ้งให้ค  าสัตยส์าบานจะตอ้งซ่ือตรงจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์    

ท  าใหเ้กิดความสามคัคีกนัในชาติ 

 

ลลิติยวนพ่าย 

 ลิลิตยวนพ่าย ค าว่า ยวน ก็คือ ไทยลา้นนา หรือเชียงใหม่ พ่ายก็คือแพ ้วรรณคดีเร่ืองน้ีเป็นวรรคดี

สดุดีวรีกรรม  เป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีท าศึกไดช้ยัชนะต่อพระเจา้ติโลกราชเจา้

เมืองเชียงใหม ่

 ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏนาม สันนิษฐานว่าเป็นกวีคนส าคัญในราชส านักท่ี เ ช่ียวชาญด้านภาษา 

ขนบธรรมเนียม พงศาวดารอยา่งลึกซ้ึง จึงแต่งไดดี้มาก 

 ท านองแต่ง  แต่ลิลิตดั้น  กล่าวคือเป็นร่ายดั้นและโคลงดั้นบาทกุญชร 

 วตัถุประสงค์  เพื่อยอพระเกียรติพระมหากษตัริย ์



 เนื้อหา  เน้ือหาเบ้ืองตน้เป็นการไหวค้รู จากนั้นก็เป็นการพรรณนาพระเกียรติคุณของสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ การกล่าวถึงวา่พระองคมี์พระราชสมภพระหวา่งท่ีพระราชมารดาไปส่งเสด็จพระราชบิดา 

คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ท่ียกทพัไปรบเขมร มีการประชุมทพัท่ีทุ่งพระอุทยัแลว้สมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถก็ประสูติท่ีน่ี การรบกบัเขมรคร้ังนั้นปรากฏวา่ไดช้ยัชนะ เร่ืองราวด าเนินมาเร่ือยจนเม่ือสมเด็จ

พระบรมราชาธิราชท่ี 2  เสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ไดค้รองราชสมบติั วนัหน่ึง  พระยายุ

ทธิษฐิระเจา้เมืองเชลียงหรือพิษณุโลกคิดทรยศไปเขา้กบัพระเจา้ติโลกราชเจา้เมืองเชียงใหม่ พระองคจึ์งยก

ทพัไปปราบปรามจนราบคาบ แลว้เสด็จไปประทบัอยูท่ี่เมืองพิษณุโลก ระหวา่งนั้น พระองคไ์ดท้รงหาเวลา

เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ไดส่้งพระราชโอรสไปนิมนต์พระลงักามา แลว้พระองคไ์ด้

ออกผนวชเป็นพระภิกษุดว้ยคร้ังหน่ึง 

 ต่อมาพระเจา้ติโลกราชเจา้เมืองเชียงใหม่ทรงพระวิกลจริตหวาดระแวงว่าหนานบุญเรืองพระราช

โอรสจะคิดกบฏ จึงรับสั่งให้จบัไปฆ่าเสีย ยงัรับสั่งให้หม่ืนด้งนครท่ีพระองค์ให้ไปครองเมืองเชียงช่ืน 

กลบัมาเชียงใหม่แลว้ให้จบัประหารชีวิตเสียดว้ย นางเมืองภริยาของหม่ืนดง้นครมาขอความช่วยเหลือจาก

กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทพัไปช่วย แต่พนัโนราชแห่งเชียงช่ืนรีบไปบอกทาง

เชียงใหม่รู้ตวัเสียก่อน เชียงใหม่จึงยกทพัมายึดเมืองเชียงช่ืนไวไ้ด ้เม่ือกองทพักรุงศรีอยุธยาไปถึงจึงต่อสู้กนั 

แต่ทา้ยสุดชยัชนะตกเป็นของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดรั้บชยัชนะ เร่ืองราวตอนทา้ย 

เป็นการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 คุณค่าของลลิติยวนพ่าย 

 1. ในด้านอิทธิพลต่อวรรณคดีรุ่นหลัง ลิลิตยวนพ่ายมีอิทธิพลต่อนกักวีรุ่นหลงั จะเห็นไดจ้าก ลิลิต

ตะเลงพา่ย ท่ีประพนัธ์โดยสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 2. ในด้านอกัษรศาตร์ ลิลิตยวนพา่ยนบัเป็นวรรณคดียอพระเกียรติเล่มแรก ท่ีเป็นกวีมีส านวนโวหาร

ไพเราะอยา่งยิง่ แต่ก็ยากท่ีจะเขา้ใจเหมือนกนั เพราะเตม็ไปดว้ยศพัทค์  ายากท่ีตอ้งแปล  

 3. ในด้านวิถี ชีวิต   ได้แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้คนในสมัยอยุธยาว่า นิยมยกย่อง

พระมหากษตัริยข์องตนและจงรักภกัดียิง่นกั ถือวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมของธรรมชาติ 

 4. ในด้านประวัติศาสตร์ ท าให้ไดม้องเห็น ไดรู้้เร่ืองราวเหตุการณ์ความเป็นไปในสมยันั้น ไดรู้้ถึง

การท าสงครามระหวา่งพระมหากษตัริยต่์างเมืองกนั การรบซ่ึงใชช้า้งและมา้เป็นพาหนะ และอาวุธดว้ย ได้

แลเห็นวา่ชาติกวา่จะเป็นชาติมาได ้ตอ้งมีบาดแผลไม่นอ้ยเลย  ชีวติของชีวติ  ชีวติของคนก็เช่นกนั 

 



มหาชาติค าหลวง 

 มหาชาติค าหลวง  ค  าวา่ มหาชาติ หมายถึง การเกิดคร้ังยิ่งใหญ่ของพระโพธ์ิสัตว ์หมายความวา่ใน

พระชาติสุดทา้ยท่ีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรไดท้รงบ าเพญ็บารมีครบถว้นทุกประการ ก่อนจะไดเ้ป็น

พระพุทธเจา้ เป็นศาสดาเอกของโลก  

 ค าว่า “ค าหลวง” หมายถึง หนงัสือท่ีพระเจา้แผ่นดิน หรือเจา้นายชั้นสูงทรงนิพนธ์หรือหนงัสือท่ี

พระเจา้แผ่นดินหรือเจา้นายชั้นสูงทรงสนบัสนุนให้คนอ่ืนแต่ง เน้ือหาจะเก่ียวขอ้งกบัศีลธรรม ศาสนา ค า

ประพนัธ์ท่ีใชค้่อนขา้งหลากหลายมีทั้งโคลง   ฉนัท ์  กาพย ์  กลอน และร่าย  ใชส้วดเขา้ท านองหลวง 

 มหาชาติค าหลวง    เป็นหนังสือมหาชาติภาษาไทยท่ีเป็นค าหลวงเร่ืองแรกของไทย ซ่ึงเดิมได้

หายไปบา้ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัรัชกาลท่ี 2 ทรงให้แต่งซ่อมจนครบ 13 

กณัฑ์ ท่ีแต่งเพิ่มเขา้มา คือ กณัฑ์หิมพานต์  กณัฑ์ทานกณัฑ์  กณัฑ์จุลพล  กณัฑ์มทัรี  กณัฑ์สักบรรพและ

กณัฑฉ์กกษตัริย ์

 ผู้แต่ง  นกัปราชญร์าชบณัฑิตหลายคนช่วยกนัแต่ง  ตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ เม่ือ พ.ศ.2025 

 ลักษณะค าประพันธ์  ยกคาถามคธข้ึนมาแล้วแปลเป็นค าประพนัธ์หลายประเภทในการแต่ง ทั้ ง

โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน และร่าย   

 วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้สวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังเวลาไปอยู่บ  าเพ็ญกุศลท่ีในวัด

 เนือ้หา  มหาชาติค าหลวง มีขอ้ความแบ่งเป็น 13 ตอน คือ 

 กณัฑท์ศพร กล่าวถึงพระพุทธเจา้ตรัสรู้ แลว้เสด็จไปเทศนาโปรดพระเจา้พิมพิสาร พระประยรูญาติ

และพุทธบิดา  เกิดฝนโบกขรพรรษ สงฆ์สาวกทูลอาราธนาให้แสดงเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก  ซ่ึงเร่ิมจาก

พระนางผสุดีขอพรจากพระสวามีคือพระอินทร์ 10 ประการ โดยขอเป็นมารดาของผูใ้จบุญดว้ย 

 กัณฑ์หิมพานต์ พระนางผุสดีจุติไปบงัเกิดในตระกูลกษตัริย์มทัราชเป็นอคัรมเหสีของพระเจ้า

กรุงสญชยัผูค้รองสีวิรัฐ ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่าพระเวสสันดร พระเวสสันดรเสด็จออกบ าเพ็ญ

ทานประจ าทุกวนั พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราษฐท์ูลขอชา้งปัจจยันาคอนัเป็นชา้งมงคลก็ทรงบริจาคให ้

 ทานกณัฑ์ ชาวเมืองสีวิรัฐพากนัข้ึงโกรธ กล่าวโทษต่อพระเจา้กรุงสญชยัให้ขบัพระเวสสันดรออก

จากพระนคร พระนางผุสดีได้ไปทูลขอให้ทรงยกโทษให้ แต่ไม่ได้ผล พระเวสสันดรเสด็จออกบ าเพ็ญ      

“สัตตสดกมหาทาน” แลว้จึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมพระนางมทัรี และพระกญัหาชาลี  ระหวา่งทางมี

พราหมณ์มาขอมา้และราชรถก็ทรงบริจาค 



 กณัฑ์วนประเวศน์ พระเวสสันดรพาพระนางมทัรี พระกณัหาชาลี เสด็จถึงเมืองเจตราช พากเจา้    

เจตราชถวายพระนครให้ครอบครองแต่พระองค์มิไดท้รงรับจึงพาส่งเสด็จถึงเขาวงกฏ แลว้ให้นายเจตบุตร

พรานไพรเป็นนายด่านรักษาประตูป่า พระเวสสันดรทรงบ าเพญ็พรตในอาศรมเขาวงกฎ 

 กณัฑชู์ชก ชูกชกไดน้างอมิตตดาเป็นภรรยา นางให้ไปขอกณัหาชาลีมาให้ใช ้ชูชกจึงเดินทางไปหา

ข่าวแลว้เดินทางไปพบเจตบุตร 

 กณัฑจุ์ลพน เจตบุตรเช่ือค าลวงของชูชกจึงช้ีทางไปสู่เขาวงกฎ 

 กณัฑม์หาพน ชูชกไปถึงอาศรมของอจุตฤษี อจุตฤษีบอกทางใหไ้ปสู่เขาวงกฎ ชูชกจึงเดินทางไป 

 กณัฑ์กุมาร ชูชกเขา้ไปทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรจึงไปตรัสเรียกท่ีสระโบกขรณีท่ีสองกุมาร

หนีไปซ่อนอยู ่สองกุมารจึงยอมข้ึนมา ชูชกพาสองกุมารท่ีไดรั้บพระราชทานจากไป 

 กณัฑม์ทัรี พระนางมทัรีเสด็จกลบัจากป่า พบวา่สองกุมารหายก็ก าสรดจนถึงวิสัญญี พระเวสสันดร

ก็ทรงพระกนัแสงดว้ย เม่ือพระนางมทัรีทราบเร่ืองภายหลงัก็อนุโมทนา 

 กณัฑ์สักรบรรพ ทา้วสักกเทวราช (พระอินทร์) แปลงเป็นพราหมณ์ มาทูลขอพระนางมทัรี พระ

เวสสันดรทรงบ าเพญ็ทานบริจาค  ทา้วสักกเทวราชจึงถวายคืนแลว้พระราชอฐัวราพร 

 กณัฑ์มหาราช ชูชกพาสองกุมารเดินหลงทางไปท่ีแควน้สีวิรัฐ พระเจา้กรุงสญชยัทรงไถ่พระเจา้

หลานดว้ยพระราชทรัพย ์และเล้ียงอาหารจนชูชกถึงแก่กรรมเพราะละโมบอาหาร แลว้จึงยกแสนยากรโดย

ใหพ้ระชาลีพาไปรับพระเวสสันดรท่ีเขาวงกฏ 

 กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระเวสสันดรทรงได้ยินเสียงแสนยากร ทรงตกพระทัยว่าปัจจามิตรจะมาจับ

พระองค ์พระนางมทัรีกราบทูลวา่พระเจา้กรุงสญชยัเสด็จมารับ เม่ือหกกษตัริยพ์บกนั ก็โศกสลดถึงวิสัญญี

ภาพ พระอินทร์บนัดาลใหฝ้นโบกขรพรรษตกลงมาท าให้หกกษตัริยท์รงฟ้ืนข้ึน สหชาติโบธาเชิญเสด็จกลบั

พระนคร 

 นครกณัฑ ์พระเจา้กรุงสญชยัอภิเษกสองกษตัริยใ์หค้รองพระนคร แลว้เสด็จกลบัราชธานี 

 คุณค่าของมหาชาติค าหลวง 

 1. ในด้านอักษรศาสตร์ นบัเป็นหนังสือท่ีแต่งดีมาก เพราะผูแ้ต่งล้วนแลว้แต่เป็นผูมี้ฝีมือในการ

ประพนัธ์ทั้งนั้น เน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีแต่งโดยนกัประพนัธ์หลายคน ส านวนโวหารจึงไพเราะเพราะพร้ิง มี

ความกระชบัรัดกุม น่าฟัง 

 2. ในด้านประเพณีวัฒนธรรม ไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมการฟังเทศน์ ซ่ึงเช่ือกนัว่า

ใครฟังมหาชาติตั้งแต่ตน้จนจบ จะมีอานิสงส์มากถึงได้ไปสวรรค์ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ มหาชาติเวสสันดรมี

อิทธิพลต่อสังคมไทยมกโดยเฉพาะเร่ืองการใหท้าน 



กาพย์มหาชาติ 

 กาพย์มหาชาติ ค  าวา่กาพยท่ี์น้ีหมายถึงค านิพนธ์ของกว ีไม่ไดห้มายถึงค าประพนัธ์ชนิดกาพย ์ค า

ประพนัธ์ท่ีใชก้บักาพยม์หาชาติเร่ืองน้ีเป็นร่ายยาว เพราะค าวา่กาพย ์ในสมยัก่อนนั้นหมายถึงค าร้อยกรอง

โดยทัว่ ๆไป 

 ผู้แต่ง สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นร่ายยาว มีภาษาบาลีแทรกอยูต่อนๆ แปลเป็นไทยแลว้อธิบายความใหเ้ขา้ใจ

ชดัเจนยิง่กวา่มหาชาติค าหลวง 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชเ้ทศน์ใหอุ้บาสกอุบาสิกาฟัง ในงานเทศน์มหาชาติ ซ่ึงมีประจ าทุกปี 

โดยปกติจะมีช่วงเดือนสิบถึงเดือนสิบสอง 

 เนือ้หา เน้ือหาทั้งหมดเหมือนกนักบัมหาชาติค าหลวง 

 

ลลิติพระลอ 

 ลิลิตพระลอ เป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิต เขา้ใจกนัว่าเป็นเร่ืองจริงเล่ากนัเร่ือยมาจนกลายเป็น

นิยายช่ือดงั ของทอ้งถ่ินไทยภาคเหนือ แถวๆจงัหวดัแพร่และล าปาง คือเมืองสรองคงจะอยูท่ี่อ  าเภอร้องกวาง 

จงัหวดัแพร่ เมืองสรวง น่าจะอยูใ่นอ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง นิยายเร่ืองจริงเร่ืองน้ีน่าจะเกิดข้ึนในช่วง พ.ศ. 

1616 -1693  

 ผู้แต่ง ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่นอนวา่ใครเป็นผูแ้ต่งและแต่งในสมยัใด น่าจะแต่งในสมยัสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ทราบแน่ชดั 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นลิลิตสุภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยร่ายสุภาพ และโคลงส่ีสุภาพ อีกทั้งมีบางตอนก็เป็น

ร่ายโบราณ และไม่สู้เคร่งครัดในฉนัทลกัษณ์มากนกั 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใหพ้ระกษตัริยท์รงอ่านเป็นท่ีส าราญพระทยั 

 เนือ้หา เน่ืองจากเมืองเหนือสองเมืองเป็นศตัรูคู่อริไม่ถูกกนักษตัริยเ์มืองสรวงพระองคห์น่ึงทรงพระ

นามวา่ พระลอ พระองค์ทรงเป็นกษตัริยท่ี์มีพระสิริพระวรกายงดงามหล่อเหลายิ่ง จนเป็นท่ีปรารถนาของ  

หญิงทั้งหลาย และยงัมีเมืองอีกเมืองหน่ึงช่ือวา่ เมืองสรวง เมืองน้ีปกครองโดยกษตัริยพ์ิชยัพิษณุกร 

 กษตัริยพ์ิชยัพิษณุกรมีพระราชธิดาอยู่ 2 พระองค์ พระองค์พี่ พระนามว่า พระเพื่อน พระองค์น้อง 

พระนามวา่ พระแพง พระราชธิดาทั้งสองพระองคท์รงตอ้งพระทยัในพระลอยิง่นกั ทั้งๆ ทียงัไม่เคยเห็น นาง

ร่ืนกบันางโรย สองพระพี่เล้ียงรู้ความจริง ดว้ยความสงสารจึงทูลอาสาเขา้ช่วยเหลือให้สมพระประสงค ์ส่ง



คนไปสีซอให้พระลอฟัง เป็นการพรรณนาความงามของพระเพื่อนกบัพระแพง ไปหาหญิงแม่มดให้ช่วยท า

เสน่ห์ แต่แม่มดปฏิเสธเพราะมนตเ์สน่ห์ของตนหมดฤทธ์ิขลงัเสียแลว้ แม่มดจึงพาไปหาปู่ เจา้สมิงพราย ปู่ เจา้

สมิงพรายใหค้วามช่วยเหลือ จนพระลอตอ้งเสด็จมาเมืองสรอง 

 พระลอตอ้งมนตเ์สน่ห์เขา้ก็ทรงเกิดความอยากทอดพระเนตรดูพระเพื่อนและพระแพงข้ึนมาทนัที 

จึงอ าลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และพระนางลกัษณวดีพระมเหสี เสด็จโดยด่วนไปยงัเมืองสรอง

พร้อมดว้ยนางแกว้นายขวญัสองพระพี่เล้ียง 

 เม่ือเสด็จถึงแม่น ้ากาหลง พระลอก็ทรงเส่ียงน ้า ปรากฏเป็นลางร้ายไม่ตอ้งพระทยัเลย แต่ก็ตอ้งเสด็จ

ต่อไป เพราะตอ้งมนต์เสน่ห์ของเจา้ปู่ สมิงพรายเขา้แลว้ ปรากฏมีไก่ผีของเจา้ปู่ สมิงพรายคอยวิ่งล่อพระลอ

กบัพระพี่เล้ียงให้ตอ้งไปถึงเมืองสรองจนได ้เม่ือไปถึงสวนหลวง นางร่ืนและนางโรยออกมาท่ีสวนหลวงก็

ทราบข่าวว่าพระลอเสด็จมาถึงแลว้ จึงออกอุบายท่ีส าคญัคือ ให้พระเพื่อนและพระแพงเสด็จออกไปพบ

พระลอ จากนั้นก็พาพระลอเขา้ไปอยูใ่นต าหนกัของพระเพื่อนพระแพง ส่วนนายแกว้ให้อยู่กบันางร่ืน นาย

ขวญัใหอ้ยูก่บันางโรย ทุกอยา่งลงตวัหมด 

 เวลาล่วงเลยไปถึงคร่ึงเดือน กษตัริยพ์ิชยัพิษณุกรจึงทรงทราบเม่ือเสด็จมาพระต าหนกัพระราชธิดา 

ทรงเห็นพระลอแลว้ก็ทรงสงสาร ทรงเมตตารับสั่งให้จดัพิธีอภิเษกสมรสให้ แต่พระเจา้ยา่ขอพระเพื่อนพระ

แพงไม่ทรงชอบพระลอจึงทรงขดัขวางทุกวิถีทาง ทรงอ้างรับสั่งของกษตัริย์พิชัยพิษณุกรว่าให้ทรงจบั

พระลอ ทหารจึงพากนัจบัพระลอไว ้ฝ่ายพระเพื่อนพระแพง และพระพี่เล้ียงของทงัสองฝ่ายรวมส่ีคนก็ได้

ช่วยต่อสู้ขดัขวางจนถึงท่ีสุด จนส้ินพระชนม์และส้ินชีวิตกนัทั้งหมด กษตัริยพ์ิชยัพิษณุกร เม่ือทรงทราบ

เร่ืองราวก็ทรงมีรับสั่งให้จบัพระเจา้ย่าและพรรคพวกประหารชีวิตเสียให้ตายตกไปตามกนั เพราะทรงพระ

พิโรธยิง่นกั 

 จากนั้นกษตัริยพ์ิชยัพิษณุกรไดโ้ปรดใหจ้ดัพิธีพระศพอยา่งยิง่ใหญ่ พระนางบุญเหลือพระราชมารดา

ของพระลอทรงส่งทูตมาร่วมงานพระศพกษตัริยท์ั้งสาม (คือพระลอ, พระเพื่อน และพระแพง) แลว้ทรงขอ

แบ่งพระอฐิัธาตุไปส่วนหน่ึง 

 ตั้งแต่นั้นมา เมืองสรองและเมืองสรวงก็มีสัมพนัธไมตรี 

 คุณค่าของลลิติพระลอ 

 1. ในด้านอกัษรศาสตร์ นบัเป็นวรรณคดีท่ีใชถ้อ้ยค าไดอ้ยา่งไพเราะ ปลุกอารมณ์ร่วมไดทุ้กอารมณ์ 

เป็นวรรณคดีท่ีมีอิทธิพลต่อวรรณคดีอ่ืน ๆ มากอยา่งบทเสียงลือเล่าท่ีวา่ 

 



          “เสียงลือเสียงเล่าอา้ง  อนัใด พี่เอย 

   เสียงยอ่มยอยศใคร   ทัว่หลา้ 

   สองเขือพี่หลบัใหล   ลืมต่ืน ฤาพี่ 

   สองพี่คิดเองอา้    อยา่ไดถ้ามเผอื” 

 

 2. ในด้านพระศาสนา ไดใ้ห้แง่คิดทางศาสนา อยา่งเช่น ความไม่เท่ียงแทแ้น่นอนของชีวิต ซ่ึงเป็น

ของแน่ยิง่กวา่แน่เสียอีก อยา่งบทท่ีวา่ 

 

ส่ิงใดในโลกลว้น  อนิจจงั 

คนแต่บาปบุญยงั   เท่ียงแท ้

    คือเงาติดตวัตรัง                    ตรึงแน่นอยูน่า 

     ตามแต่บุญบาปแล ้            ก่อเก้ือรักษา 

   หรือบททีว่่ากฎแห่งกรรม 

                 ถึงกรรมจกัอยูไ่ด ้     ฉนัใด พระเอย 

     กรรมบ่มีมีใคร                         ฆ่าเขา้ 

     กุศลส่งสนองไป                          ถึงท่ี สุขนา 

     บาปส่งจ าตกชา้                       ช่วยไดฉ้นัใด 

 

โคลงหริภุญไชย 

 โคลงหริภุญไชย เป็นโคลงนิราศท่ีเก่าแก่เร่ืองหน่ึง ไม่แน่ชดัวา่แต่งในสมยัไหน บางท่านวา่แต่งใน

สมยัพระเจา้ปราสาททองในราว พ.ศ. 2181 บางท่านวา่แต่งในสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 ในราว 

พ.ศ. 2060 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงความอาลยัรักต่อคนรักของตนท่ีตนตอ้งจากไปนมสัการพระธาตุ

หริภุญไชย (สมยัก่อน การคมนาคมไม่สะดวกจะไปไหนมาไหนแต่ละที ตอ้งใชเ้วลาหลายวนัหรือเป็นแรม

เดือนกวา่จะถึงกวา่จะกลบั ฉะนั้น การไปคา้งอา้งแรมท่ีไหน ก็เหมือนจากกนัไปแสนนาน ท าให้อดคิดถึงอด

อาลยัรักกนัไม่ได ้ผูท่ี้มีอารมณ์กวจึีงแต่งกวไีวเ้ป็นท่ีระลึกถึง) 



 เนื้อหา เร่ิมตน้ดว้ยบทนมสัการพระรัตนตรัย อนัไดแ้ก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไดบ้อกวนั

เดือนปีท่ีเดินทางไปนมสัการพระธาตุหริภุญไชย (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัล าพูน) โดยท่ีก่อนจะออกเดินทางไป

ก็ไดไ้ปกราบลาพระพุทธสิหิงค ์ขอพรจากพระเจา้มงัราย พระมหากษตัริยท่ี์ชาวเชียงใหม่ถือเป็นผูท่ี้ศกัด์ิควร

เคารพบูชา ระหว่างทางพบเห็นอะไร ก็เอามาเป็นอารมณ์ส าหรับคร ่ าครวญหวนคะนึงถึงนางคนท่ีตนรักได้

ตลอดเวลา เม่ือถึงเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) ก็ไดท้  าการนมสัการพระธาตุอนัเป็นท่ีเคารพสักการะสมความ

ปรารถนา กวีไดบ้รรยายถึงความงดงามของพระธาตุและการมีงานสมโภชพระธาตุ กราบนมสัการพระธาตุ

หริภุญไชยแลว้ก็เดินทางกลบัเมืองเชียงใหม่ 

 

โคลงทวาทศมาส 

 โคลงทวาทศมาส แปลวา่ โคลง 12 เดือน เพราะวา่โคลงน้ีเป็นการเอาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ

เดือนทั้ง 12 เดือน มาประพนัธ์ 

 ผู้แต่ง ผูแ้ต่งโคลงน้ี  

  บา้งก็วา่มีผูแ้ต่ง 3 คน เพื่อถวายสมเด็จพระยพุราช 

1. ขนุพรหมมนตรี 

2. ขนุศรีกวีราช 

3. ขนุสารประเสริฐ 

บา้งก็วา่พระเยาวราชเป็นผูท้รงนิพนธ์ โดยมี 

1. ขนุพรหมมนตรี 

2. ขนุศรีกวีราช 

3. ขนุสารประเสริฐ 

เป็นผูช่้วยแกเ้กลาส านวน  

 ส่วนสมยัท่ีแต่งอาจจะเป็นสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงดั้นววิธิมาลี 259 บท  ส่วนบทสุดทา้ยท่ี 260 เป็นร่ายสุภาพสั้นๆ  

วตัถุประสงค์ในการแต่ง แต่งเพราะความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 

1. เพื่อแสดงความสามารถในเชิงกวขีองตน 

2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยต์ามธรรมเนียมการเขียน 



 เนือ้หา เร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวสดุดีพระพรหม พระนารายณ์ พระศิวะและเทพยาดา กล่าวถึงพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นการแสดงความเทิดทูนพระพุทธศาสนา ต่อไปเป็นการสรรเสริญ

พระมหากษตัริย ์ชมความงามของหญิงคนรัก เปรียบความรักของตนกบับุคคลในวรรณคดีอยา่งพระอนิรุธ 

พระสุธน พระสูตรธนู และพระสมุทรโฆษ เป็นตน้ แลว้แสดงความน้อยใจท่ีพระเอกนางเอกในวรรณคดี

เหล่านั้นได้ไปอยู่ร่วมกนั ส่วนตวัเองมีแต่ตอ้งรอคอยต่อไป รู้สึกให้อาลยัอาวรณ์ท่ีตอ้งจากนาง จากนั้นก็

ร าพนัถึงเหตุการณ์ ลมฟ้าอากาศในรอบเดือนหน่ึงๆ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนห้าจนถึงเดือนส่ีว่าไปจนครบ 12 

เดือนพรรณนาปนเปกนัไปกบัความรักมีการพูดถึงงานเทศการงานพิธีต่างๆท่ีมีในแต่ละเดือน ตอนสุดทา้ย

เป็นการถามข่าวคราวของนางจากปี เดือน วนั ยาม แลว้ขอพรจากเทพยาดาขอให้ไดพ้บนางอนัเป็นท่ีรัก จบ

ลงดว้ยการสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษตัริยอ์นัเป็นท่ีรักยิง่เหนือส่ิงอ่ืนใด แลว้ก็บอกช่ือคนแต่ง  

 

โคลงก าสรวล 

ผู้แต่งและสมัยทีแ่ต่ง  ยงัคงเป็นท่ีสงสัยกนัอยูแ่ละมีผูส้ันนิษฐานกนัวา่ เน้ือความในเร่ืองมีการเอ่ยช่ือ

ศรีอยูห่ลายคร้ัง จึงมีผูก้ล่าววา่คือศรีปราชญ ์ซ่ึงเป็นกวคีนหน่ึงในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ 

นกัสันนิษฐานบางคนเห็นวา่ภาษาในโคลงก าสรวลน้ีเทียบไดก้บัลิลิตยานพ่าย ลิลิตพระลอ และยงัมี

การยกมาอา้งในหนงัสือจินดามณี ซ่ึงพระโหราธิบดีแต่งในสมยัสมเด็จพระนารายณ์ ดงันั้น โคลงก าสรวล 

ไม่น่าจะแต่งสมยัสมเด็จพระนารายณ์ จะตอ้งมีมาก่อน 

ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงดั้นบาทกุญชร บทแรกเป็นร่ายดั้น  

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงความอาลยัรักต่อหญิงท่ีตนรักเพราะผูแ้ต่งจะตอ้งจากนาง  

เนื้อหา เร่ิมตน้ดว้ยการสดุดีกรุงศรีอยุธยาวา่เป็นเมืองท่ีน่าชม งามเสียยิ่งกว่าพระพรหมสร้าง หรือ

สวรรคช่์วยแต่งใหง้าม เป็นท่ีช่ืนบานในแผน่ดิน เป็นเมืองหลวงอนัมีแต่ความร่ืนรมย ์และสวยงามดุจประดบั

ดว้ยแกว้เกา้ประการ เป็นเมืองท่ีมีความเจริญความส าเร็จอยา่งประเสริฐทุกๆประการ พระเจา้แผน่ดินผูเ้ป็น

ใหญ่ ทรงสร้างพระนครศรีอยุธยาดว้ยพระองคเ์อง เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งพระบวรพุทธศาสนาคบัคัง่ไป

ดว้ยประชาชนท่ีมีสุขลน้กนัทัว่ไป ต่อจากนั้นไดก้ล่าวถึงการพลดัพรากจากนางท่ีรัก เกิดความห่วงใยเป็น

นักหนาไม่รู้ว่าจะฝากนางไวก้ับใครดี เม่ือเดินมาถึงต าบลต่างๆ ก็เอาช่ือต าบลนั้นๆ มาร าพนัเป็นกวี

เปรียบเทียบความอาลยัรักของตนท่ีมีต่อนางผูเ้ป็นท่ีรัก 

 

 



วรรณคดีสมยัอยุธยาตอนกลาง 

เสือโคค าฉันท์ 

 เสือโคค าฉันท์ เป็นวรรณคดีประเภทฉนัทท่ี์มีความยาว เป็นเร่ืองแรกของไทย โดยอาศยัเคา้เร่ืองจาก

พหลคาวชีาดก ใน ปัญญาสชาดก 

 ผู้แต่ง พระมหาราชครู ในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฃ 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นฉนัทเ์กือบทั้งหมด มีเฉพาะบทสุดทา้ย 2 บท ท่ีแต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชเ้ป็นสุภาษิตสอนใจ 

 เนื้อหา เสือโคเป็นนิทานพื้นเมืองท่ีมีการเล่าต่อกนัมาชา้นาน อนัเป็นเร่ืองราวระหว่างลูกเสือกบัลูก

โคซ่ึงต่างมีมิตรไมตรีอนัดีต่อกนั ภายหลงัฤๅษีเสกให้เป็นคนทั้ง 2 ตวั เสือให้เป็นคนช่ือวา่ พหลวิชยั อายุ

มากกวา่มีฐานะเป็นพี ่ส่วนโคใหเ้ป็นคนมีช่ือวา่ คาว ีมีอายนุอ้ยกวา่มีฐานะเป็นนอ้ง 

 ในเร่ืองเสือโคค าฉนัท ์เร่ิมตน้ดว้ยบทไหวค้รู อนัเป็นลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดี จากนั้นก็มีลูกเสือ

กบัลูกโคเดินคลอเคลียออกมาจากป่าดว้ยกนั พระฤๅษีเห็นเขา้จึงเกิดความเมตตาสงสารไดชุ้บเล้ียงไว ้วนั

หน่ึงพระฤๅษีถามลูกสัตวท์ั้งสองไดค้วามวา่ วนัหน่ึง แม่เสือออกไปล่าเหยื่อ ลูกเสือถูกทิ้งไวน้านคงหิวนม

มาก ลูกโคจึงเกิดความสงสารได้บอกโคแม่ของตวัให้ให้นมแก่ลูกเสือ ดว้ยลูกเสือได้กินนมแม่โคจึงเกิด

ความรักความไมตรีต่อลูกโคและแม่โค เม่ือแม่เสือกลบัมา ลูกเสือไดข้อร้องให้แม่เสือเลิกท าร้ายแม่โคกบัลูก

โค แม่เสือรับค าแต่ท าไม่ได ้ภายหลงัไดกิ้นแม่โค ลูกเสือและลูกโคไม่พอใจยิ่งนกั จึงรวมพลงัสองตวัท าร้าย

แม่เสือจนส้ินชีวติ จากนั้นก็ชวนกนัออกจากป่าเดินมาเร่ือย ๆ จนพบพระฤๅษี ไดรั้บการชุบเล้ียงใหเ้ป็นคน 

 ต่อมาทั้งสองกราบลาพระฤาษีเพื่อไปยงัเมืองจนัทบูรนคร คาวีไดเ้จอกบัยกัษท์  าการต่อสู้กนั คาวีฆ่า

ยกัษไ์ด ้พระเจา้มคธผูค้รองเมืองนั้นจึงยกพระธิดาพระนามวา่ สุรสุดาเป็นพระชายา แต่คาวีมีความกตญัญูต่อ

พี่พหลวชิยั จึงกราบทูลใหพ้ระราชทานใหก้บัพหลวชิยั 

 คาวีจากพหลวิชัยเพื่อเดินทางต่อไปจนถึงเมืองร้างเมืองหน่ึง มีนามว่ารมยนคร ท่ีเมืองน้ีมีความ     

อดยากถึงขนาดนกอินทรีย์ตอ้งจบัผูค้นมากินเป็นอาหาร คาวีพบกลองใบใหญ่ใบหน่ึง เม่ือลองผ่าดูก็พบ

พระธิดาจนัทร์ผมหอมผูเ้ป็นธิดาของทา้วมทัราชอยู่ในนั้น คาวีท  าการปราบนกอินทรีใหญ่ตายแล้ว ก็ได้

พระธิดาจนัทร์เป็นชายาและไดค้รองเมืองรมยนคร 



 ต่อมา พระนางจนัทร์สุดาสรงน ้ าแลว้ก็น าเส้นผมใส่ผอบปล่อยให้ลอยน ้ าไป กษตัริยเ์มืองพทัธพิลยั

นามว่าทา้วยศภูมิ เก็บผอบไดแ้ลว้ทรงเปิดผอบออกมา ก็ปรากฏมีเส้นผมอยู่ในนั้น เส้นผมนั้นมิใช่เส้นผม

ธรรมดา แต่เป็นเส้นผมหอมมีกล่ินหอมอบอวลพาใหห้ลงใหล 

 กษตัริยเ์มืองพทัธภูมิทรงใชน้างทาสีไปท าอุบายหลอกถามความลบัเก่ียวกบัพระขรรคจ์ากพระนาง

จนัทร์สุดา ทราบว่าชีวิตของพระคาวีอยู่ในพระขรรคจึ์งเอาไปเผาเสีย ท าให้คาวีส้ินพระชนมห์รือชีวิต แลว้

นางทาสีก็พานางจนัทรสุดาไปถวายทา้วยศภูมิ แต่ด้วยอ านาจแห่งความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีของนาง

จนัทร์สุดาท่ีมีต่อคาว ีจึงท าใหพ้ระวรกายของพระนางจนัทร์สุดามีความร้อนดัง่ไฟ ทา้วยศภูมิไม่อาจเขา้ใกล้

ไดเ้ลย ท าใหร้อดพน้จากการล่วงเกินใด ๆ  

 ฝ่ายพหลวิชัยไดต้ามหาคาวีจนช่วยแก้ให้ฟ้ืนคืนชีพได้ แล้วพาเขา้เมืองพทัธพิสัยเพื่อตามหานาง

จนัทร์สุดา พหลวิชยัปลอมตวัเป็นฤๅษี รับอาสาชุบตวัทา้วยศภูมิให้เป็นคนหนุ่มแน่นหล่อเหลา ระหวา่งท า

พิธีอยู ่เม่ือทา้วยศภูมิเผลอก็ผลกัทา้วยศภูมิเขา้ไปในกองไฟ เม่ือฆ่าทา้วยศภูมิส าเร็จแลว้ ก็ให้คาวีแต่งตวัเป็น

กษตัริยค์รองราชสมบติัอยูเ่มืองพทัธพิสัยร่วมกบัพระนางจนัทร์สุดา 

สมุทรโฆษค าฉันท์ 

สมุทรโฆษค าฉนัท ์เป็นวรรณคดีท่ีดีเร่ืองหน่ึงท่ีมาจากเร่ือง สมุทโฆสชาดก ใน ปัญญาสชาดก 

 ผู้แต่ง ผูแ้ต่งสมุทรโฆษค าฉนัท ์มี 3 คน คือ 

 1. พระมหาราชครู แต่งตอนตน้ 

 2. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชนิพนธ์ตอนกลาง 

 3. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  (พระราชนิพนธ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยการ

กราบทูลอาราธนาของกรมหม่ืนไกรสรวชิิต และพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท) 

ท านองแต่ง แต่งเป็นค าฉนัท ์มีฉนัท ์11 ฉนัท ์12 ฉนัท ์14 ฉนัท ์15 ฉนัท ์16 ฉนัท ์และ 21 ฉนัท ์โดย

ไม่ไดบ้อกช่ือฉนัท ์และไม่มีการเคร่งครัดในเร่ืองครุลหุ และยงัมีกาพยฉ์บงั กาพย ์สุรางคนางค ์

เนือ้หา เน้ือเร่ืองมีวา่ เม่ือคร้ังท่ีพระพุทธเจา้เสวยพระชาติเป็นพระสมุทรโฆษ พระโอรสของกษตัริย์

พินทุทตั วนัหน่ึงทรงกราบลาพระบิดาเพื่อเสด็จไปคลอ้งชา้งในป่า ตอนขากลบั พระองคไ์ดเ้สด็จหลบัอยูใ่ต้

ตน้โพธ์ิขณะท่ียงัไม่ทนัไดห้ลบั พรองคไ์ดต้รัสสรรเสริญทรงร าพึงร าพนัถึงเทพารักษแ์ละก็ทรงขอพรแลว้ก็

ทรงหลบัผล็อยไป เทวดาเทพารักษ์เกิดความเมตตาสงสารจึงไดอุ้ม้สมนางพินทุมดี พระธิดาของทา้วสีหนร

คุปตก์บันางกนกพดี แห่งเมืองรมยบุรีเกือบจะถึงรุ่งอรุณจึงทรงน ากลบัไปไวท่ี้เดิม เม่ือพระสมุทรโฆษและ



พระนางพินทุมดีทรงต่ืนจากบรรทม ก็ทรงคร ่ าครวญโศกถึงกนัละกนั ต่อมานางธารีพี่เล้ียงไดว้าดรูปของ

เทพและราชาองค์ส าคญัๆ ให้นางพินทุมดีทีละรูปๆ เม่ือถึงรูปของพระสมุทรโฆษ นางพินทุมดีจึงรู้ว่าเป็น

พระสมุทร ต่อมาทั้งสองก็ไดอ้ภิเษกสมรสกนั 

วนัหน่ึง พระสมุทรและนางพินทุมดีเสด็จประพาสสวนเพื่อไปแก้บนท่ีศาลเทพารักษ์ ได้พบ

พิทยาธร (เทพบุตรพวกหน่ึงท่ีมีฐานะต ่ากวา่เทวดา มีหนา้ท่ีเล่นดนตรีบนสวรรค)์ ตนหน่ึงช่ือวา่รณาภิมุข ซ่ึง

ถูกพิทยาธรตหน่ึงช่ือวา่รณบุตรท าร้ายเอาบาดเจ็บเพราะแยง่นางนารีผลกนั และถูกชิงไป พระสมุทรโฆษได้

ท าการช่วยเหลือ รณภิมุขจึงให้พระขรรคเ์ป็นการตอบแทนบุญคุณ พระขรรคน้ี์เป็นของวิเศษเพราะจะท าให้

ผูถื้อเหาะได ้เม่ือพระสมุทรและนางพินทุมดีถือพระขรรคไ์ป ก็ท  าให้เหาะได ้พระสมุทรทรงพานางพินทุมดี

เสด็จไปยงัป่าหิมพานต ์เท่ียวป่าแลว้ก็บรรทมไปนาน ถูกพิทยาธรตนหน่ึงลกัพระขรรค์ไป เป็นเหตุให้พระ

สมุทรโฆษและนางพินทุมดีตอ้งเสด็จกลบัเมืองโดยพระบาท ระหวา่งทางมีการขา้มแม่น ้ าใหญ่สายหน่ึงดว้ย 

แต่จะขา้มพน้ไดโ้ดยการเกาะขอนไมว้่ายขา้มไป แต่เกิดการพลดัหลงกนั นางพินทุมดีข้ึนฝ่ังได้ ส่วนพระ

สมุทรโฆษทรงไดรั้บการช่วยเหลือจากนางเมขลาและพระอินทร์ จากนั้นพระสมุทรโฆษไดพ้ระขรรค์คืน

จากพิทยาธรดว้ยอ านาจของนางเมขลาและพระอินทร์ พระสมุทรโฆษตามหานางพินทุมดี พบกนัแลว้ก็พา

กนัเสด็จกลบัพระนคร ไดค้รองราชสมบติัต่อไป 

อนิรุทธค าฉันท์ 

 ผู้แต่ง ศรีปราชญ ์

 ท านองแต่ง แต่งเป็นค าฉนัท ์กาพย ์และมีร่ายปนอยูด่ว้ย 

 วตัถุประสงค์ เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ตนก็สามารถแต่งเร่ืองยาวไดเ้หมือนกนั 

 เนือ้หา ขอ้ความกล่าวถึงพระนารายณ์ (เทพเจา้) ไดอ้วตาร (แบ่งภาคมาเกิด) เป็นพระกฤษณะ อยูใ่น

โลกมนุษย ์เป็นเจา้เมืองอยูเ่มืองทราวดีพระองคท์รงมีพระราชนดัดา (หลาน) ช่ือพระอนิรุทธ เป็นผูส้ามารถ

เช่ียวชาญในการรบ และมีพระสิริโฉมงดงาม เป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจของบรรดาหญิงสาวทั้งหลาย 

 วนัหน่ึง พระอนิรุทธเสด็จประพาสออกล่าสัตว์ในป่า ชั่วเวลาหน่ึงพระองค์ได้ประทบัพกัแรม

บรรทมใตต้น้ไทรโดยท่ีก่อนจะบรรทมหลบัไปพระองค์ไดก้ล่าวสรรเสริญและขอพรจากเทพารักษใ์ห้ช่วย

คุม้ครองป้องกนัอนัตรายใหด้ว้ย 

 เทพารักษท่ี์อยูรั่กษาตน้ไทรเกิดความเมตตาจึงอุม้สม กล่าวคือ อุม้พระอนิรุทธพาไปยงัปราสาทของ

พระนางอุษา พระราชธิดาของพระเจา้กรุงพานแห่งโสณินคร เพื่อใหไ้ดเ้สียเป็นสามีภริยากนั 



 คร้ันทั้งสองพระองค์ทรงต่ืนข้ึน ต่างก็เศร้าโศกถวิลหากนัและกนัยิ่งนกั จนนางพิจิตรเลขา พระพี่

เล้ียงของพระนางอุษาไดว้าดภาพเทวดาและพระราชาทั้งหลายท่ีมีอยูใ่หน้างดู เม่ือถึงรูปพระอนิรุทธ นางอุษา

ก็จ  าไดว้า่พระอนิรุทธ คือผูท่ี้มาอยูร่่วมกบันางในคืนนั้น 

 นางพิจิตรเลขาพระพี่เล้ียงอาสาไปสะกดเอาพระอนิรุทธมายงัโสณินครทา้วกรุงพานรู้ความจริงจึง

สั่งทหารใหม้าลอ้มจบั พระอนิรุทธถูกจบัได ้แลว้ใหจ้องจ าไวท่ี้หนา้พระลาน 

 ฝ่ายพระฤๅษีนารทะเหาะผา่นมาพอดี เห็นพระอนิรุทธหลานของพระกฤษณะเสียท่าเขา จึงเหาะไป

แจง้พระกฤษณะให้ทราบ พระกฤษณะโมโหจึงยกทพัไปปราบปราม ผลปรากฏวา่พระเจา้กรุงพานพ่ายแพ ้

แต่พระกฤษณะไม่ประหารยอมไวชี้วิต แต่ตอ้งตดัแขนทิ้ง และให้เป็นนายทวารคือเป็นยามเฝ้าประตูส่วน

พระอนิรุทธและพระนางอุสาไดค้รองคู่กนัตลอดชีวติ 

โคลงพาลสีอนน้อง 

 โคลงพาลสีอนน้อง มีท่ีมาจากรามเกียรต์ิ ตดัเอาตอนพาลีสอนสุครีพเก่ียวกบัการท างานรับราชการ 

 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีโคลงทั้งหมด 32 บท 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชใ้นการอบรมสั่งสอนขา้ราชการ 

 เนื้อหา เม่ือพาลี เจา้เมืองขีดขิน รู้ตวัว่าจะตอ้งตายแน่แลว้เพราะโดนลูกศรของพระรามยิงเขา้ เกิด

ความรู้สึกส านึกผิดคิดได้ จึงเรียกองคตผูเ้ป็นลูก และสุครีพผูเ้ป็นน้อง มาเขา้รับการสั่งสอนให้รู้จกัธรรม

เนียมท่ีคนผูเ้ป็นขา้ราชการควรประพฤติปฏิบติั ในการท่ีจะเป็นขา้ของพระรามต่อไป เป็นตน้วา่ ให้รู้จกัเวลา

ท่ีเหมาะสมในการเขา้เฝ้ากราบบงัคมทูลละอองธุลีพระบาท ให้พูดแต่ค าสัตยค์  าจริง ไม่เป็นชู้กบันางใน 

บริโภคอาหารแต่พอประมาณก่อนเขา้เฝ้าพระเจา้แผ่นดิน ในเวลามีสงครามต้องกล้ารบ ไม่กลัวตายไม่

เสียดายชีวติ 

โคลงทศรถสอนพระราม 

 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีความยาวเพียง 12 บทเท่านั้น 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงถึงหลกัการปฏิบติัของกษตัริยผ์ูค้รองเมืองท่ีพึงมีต่อราษฎร 

 เนื้อหา เน้ือหามีว่าทา้วทศรถผูเ้ป็นพระราชบิดาของพระรามได้ตรัสเรียกพระรามให้มารับพระ

โอวาท ในการท่ีพระองคจ์ะทรงมอบหมายบา้นเมืองให้พระรามปกครองบริหารจดัการ ทา้วทศรถทรงสอน



ให้พระรามใช้เมตตากรุณา รักและสงสารประชาชน ละอกุศลมูล 3 อย่างคือ โลภะ โทสะ และโมหะ คือ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท านุบ ารุงประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ดูแลราษฎรให้อยูเ่ยน็เป็นสุข

กนัถว้นหนา้ 

โคลงราชสวสัดิ์ 

 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีโคลงทั้งหมด 63 บท 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของขา้ราชการผูใ้หญ่ 

 เนื้อหา กล่าวถึงพระพุทธเจา้ทรงแสดงโอวาทอนัเป็นหลกัธรรมท่ีขอ้ราชการชั้นผูใ้หญ่พึงประพฤติ

ปฏิบติั เป็นตน้ว่า ความส ารวมกิริยามารยาทความกลา้หาญ การป้องกนับา้นเมือง ความฉลาดรอบรู้ การไม่

เป็นชูก้บันางในการไม่เขา้ไปกล ้ากรายพระราชอาสน์ การแต่งกายให้เหมาะสมเขา้เฝ้า การไม่เสพของมึนเมา 

การไม่เอาแต่นอน ไม่ยกัยอกส่ิงของของหลวง 

 

จินดามณ ี

 จินดามณี แปลว่า แก้วสารพดันึก คือเป็นแก้ววิเศษท่ีใครนึกอะไรก็จะได้อันนั้น เป็นหนังสือ

แบบเรียนไทยเล่มแรกท่ีใชก้นัมานมนาน ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมยัรัชกาลท่ี 5 จึง

เปล่ียนไปใช้แบบเรียนภาษาไทยชุดใหม่ ช่ือมูลบทบรรพกิจ วานิต์ินิกร อกัษรประโยค สังโยคพิธาน พิศาล

การันต ์

 ผู้แต่ง พระโหราธิบดี นักกวีชาวพิจิตร เดิมอยู่ท่ีสุโขทยั ผูเ้ป็นบิดาของศรีปราชญ์ทั้ งเป็นโหรท่ี

ท านายทายทกัได้แม่นย  า รับราชการมาตั้งแต่สมเด็จพระเจา้ปราสาททองจนถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นร้อยแก้ว มีตวัอย่างค าประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

ประกอบเน้ือหา 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง ดว้ยเกรงวา่พวกบาทหลวงนกับวชฝร่ังจะพาคนไทยไปเขา้รีตเป็นคริสตก์นั

มาก จึงโปรดฯ ใหมี้การแต่งหนงัสือภาษาไทยข้ึน เพื่อสั่งสอนเด็กไทยรักชาติของตวัเองรักศาสนาของตวัเอง 

ไม่เขา้รีต โดยจะสอดแมรกไวใ้นหนงัสือจินดามณีท่ีวา่น้ีแหละ 

 เนือ้หา ข้ึนตน้เป็นบทสรรเสริญ แลว้กล่าวถึงค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีมีท่ีมาจากภาสันสกฤต และค าท่ีมีเสียง

คลา้ยกนั การใช ้ศ ษ ส การใชไ้มม้ว้น ซ่ึงมีทั้งหมด 20 ค าและไมม้ลายอีก 80 ค า พูดถึงอกัษรสามหมู่ มาตรา



ตวัสะกด การใชเ้คร่ืองหมาย จบดว้ยการแต่งกาพย ์โคลง ฉนัท ์และกลบทต่าง ๆ พร้อมดว้ยตวัอยา่งท่ียกเอา

มาจาวรรณคดีเร่ืองอ่ืนและท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาอีก 

 

วรรณคดีสมยัอยุธยาตอนปลาย 

โคลงชะลอพระพทุธไสยาสน์ 

 โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ในการชะลอพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่

ไม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากการลากไปประดิษฐานในท่ีแห่งใหม่ อนัเน่ืองมาจากน ้ากดัเซาะตล่ิงพงัจนใกลจ้ะถึง

วหิารพระพุทธไสยาสน์อนัเป็นสมยัของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ 

 ผู้แต่ง สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศ เป็นพระเจา้นอ้งยาเธอ กรม

พระราชวงับวรสถานมงคล 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ท่ีน่าเป็นอศัจรรยใ์นการสามารถลากชะลอ

พระพุทธรูปพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่โตมากมายมาไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรายอะไรเลย และเพื่อเป็นการเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระดว้ย 

 เนือ้หา เร่ิมตน้กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหต้อ้งลากชะลอพระพุทธไสยาสน์คือ เกิดน ้ าเซาะตล่ิงจนเข่ือนท่ี

ใกลพ้ระวิหารพงัลงมา เห็นท่าจะไม่ดีแน่ ท่านพระอธิการวดัป่าโมกข์ จงัหวดัอ่างทองจึงน าความข้ึนกราบ

ทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ จึงมีพระบรมราชโองการพระยาราชสงครามเข้าจดัการท าการชะลอ

พระพุทธรูปใหพ้น้น ้า พระยาราชสงครามท าการเจาะฐานพระพุทธรูปเอาตะเฆ่รองชกัลากองคพ์ระปราบดิน

ให้ราบเรียบ แลว้กราบทูลพระเจา้แผ่นดินและป่าวร้องไปยงัราษฎรทั้งหลาย ขา้ราชการทั้งมวลให้ช่วยกนั

ชะลอพระพุทธไสยาสน์มายงัท่ีซ่ึงจะท าพระวิหารใหม่จากนั้นได้ท าการสร้างพระวิหารการเปรียญพระ

อุโบสถ เจดีย์ และกุฏิท่ีอาศยัของภิกษุสามเณรครบถ้วน สุดท้ายได้อญัเชิญพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  มา

ประดิษฐานไว ้แลว้ขอใหช่้วยอภิบาลพระเจา้แผน่ดินใหป้ลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง 

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 

 นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง เร่ืองน้ีมีท่ีมาจากพระสูตรในท่ีทีฆนิกาย เป็นเร่ืองราวของการทรมาน

พญานาคใหเ้ปล่ียนทิฐิท่ีผดิ ๆ เสีย แลว้หนัมานบัถือพระพุทธศาสนาซ่ึงมีความเช่ือท่ีถูกตอ้ง 

 ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร เรียกกนัตามพระนามเดิมจนติดปากวา่ เจา้ฟ้ากุง้ พระองคมี์นามเต็ม ๆ ว่า 

เจา้ฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุ์ริยวงค ์มีพระนามเดิมวา่ เจา้ฟ้ากุง้ ทรงเป็นพระราชโอรสองคโ์ตในสมเด็จพระ



เจา้อยูห่วับรมโกศ และสมเด็จพระพนัวสัสาใหญ่ กรมหลวงอภยันุชิต ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2258 เม่ือพระชนมายุ

ได ้19 พรรษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้ฟ้ากรมขุนเสนาพิทกัษ์ เน่ืองจากทรงมีพระราชอาชญาเพราะทรงใช้

ดาบฟันเจา้ฟ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทกัษ์พระราชนดัดาของพระเจา้อยู่หวับรมโกศซ่ึงผนวชอยูจ่นจีวรขาด

วิน่จึงตอ้งออกผนวชอยูถึ่ง 2 ปี เม่ือไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ ก็ลาผนวชออกมาภายหลงัไดด้ ารงต าแหน่ง

พระมหาอุปราชต่อมาพระราชวงัท่ีประทบัเกิดเพลิงไหม ้จึงเสด็จไปประทบัอยู่ในวงัหลวงชัว่คราว ตอนน้ี

แหละท าให้พระองคท์  าผิดอยา่งใหญ่หลวง กล่าวคือไดท้รงมีโอกาสลกัลอบท าชู้กบัเจา้ฟ้าสองพระองค์ซ่ึง

เป็นพระสนมของพระราชบิดา พระราชบิดาให้ลงโทษโบย 230 ที โดยตีทีละยก ยกละ 30 ที ให้นาบหนา้ให้

เสียโฉมแลว้เป็นไพร่ แต่เจา้ฟ้าธรรมธิเบศรทรงถูกโบยไดแ้ค่ 180 ที ก็ส้ินพระชนมเ์สียก่อน เพราะทรงทนไม่

ไหว 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นร่ายยาว แทรกดว้ยคาถาบาลี ตอนทา้ยมีโคลงส่ีสุภาพ 2 บท 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

1. เพื่อแข่งกบัมหาชาติค าหลวง 

2. เพื่อแสดงถึงความส านึกผดิท่ีทรงใชด้าบฟันพระภิกษุเจา้ฟ้านเรนทรพิทกัษ์ 

เนือ้หา เร่ิมตน้จากนมสัการพระรัตนตรัย บอกนามผูแ้ต่งแลว้ด าเนินความตามเร่ืองราววา่ เม่ือสมยัท่ี

พระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่ พระวิหารเชตวนั วนัหน่ึง อนาถบิณเศรษฐีไดม้าเขา้เฝ้าทูลอาราธนาพระองค์และ

พระสงฆ ์จ านวน 500 รูป ไปรับบิณฑบาตท่ีบา้นของเศรษฐี ใกลรุ่้งของวนัรุ่งข้ึน พระพุทธเจา้ไดท้รงใชพ้ระ

ญาณตรวจดูสัตวโ์ลกวา่ใครพอจะแนะน าให้เขา้ถึงธรรมไดบ้า้งก็ไดท้อดพระเนตรเห็นดว้ยพระญาณวา่พระ

ยานนัโทปนนัทะนาคราช (น่าจะเป็นช่ือของชนเผา่หน่ึงมากกวา่ท่ีจะเป็นงูพญานาค) ยงัมีความเห็นผิดคือมี

มิจฉาทิฐิ ถา้ท าใหล้ดพยศเสียหน่อย ก็จะสามารถรู้ธรรมได ้จึงทรงใหพ้ระมหาโมคคลัลานะท าการปราบดว้ย

ฤทธ์ิ จนพระยานนัโทปนนัทะนาคราชส้ินพยศพระมหาโมคคลัลานะพามาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้

ทรงประทานศีล 5 ขอ้ ใหน้ าไปประพฤติปฏิบติั จากนั้นพระพุทธองคก์็ทรงน าพระสงฆส์าวก 500 รูป ไปยงั

บา้นของอนาถบิณฑิตเศรษฐีเพื่อรับภตัตาหาร  

พระมาลยัค าหลวง 

พระมาลยัค าหลวงน้ีมีท่ีมาจากคมัภีร์มาลยัสูตร ซ่ึงพระลงักาแต่งไว ้ต่อมาพระพุทธวลิาส พระชาว

เชียงใหม่ ไดน้ ามาเรียบเรียงใหม่ ในช่ือวา่ ฎีกามาลยัสูตร สุดทา้ย เจา้ฟ้าธรรมธิเบศรทรงนิพนธ์ข้ึนใหม่ ให้

ช่ือวา่ พระมาลยัค าหลวง 

ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้ 



ท านองแต่ง แต่งเป็นร่ายสุภาพ บางตอนมีลกัษณะคลา้ยกาพยย์านี แต่ตอนตน้และลงทา้ยอีก 5 บท 

เป็นโคลงส่ีสุภาพ 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใหไ้ดรั้บบุญกุศลและขอใหบุ้ญหนุนส่งพบพระศรีอาริยเมตไตรย 

เนือ้หา เบ้ืองตน้เป็นการนอบนอ้มพระรัตนตรัย ต่อมาก็กล่าวถึงพระมาลยัเถรเจา้ ผูเ้มตตากรุณาคิด

หวงัจะใหส้รรพสัตวพ์น้ทุกข ์ท่านเป็นพระมีฤทธ์ิท านองเดียวกบัพระมหาโมคคลัลานะ 

พระมาลยัเคยเหาะไปโปรดสัตวด์ว้ยฤทธ์ิยงัโลกสัตวน์รกและโลกสวรรค ์ท่านน าเร่ืองราวของนรก

และสวรรคม์าบอกแก่มนุษย ์เพื่อใหห้ลีกพน้จากนรกและท าตนใหดี้เพื่อไปสวรรค ์

วนัหน่ึง พระมาลยัเดินบิณฑบาต ไดพ้บชายคนหน่ึงมีความกตญัญูเล้ียงดูให้อ่ิมกายสุขใจจนตลอด

ชีวติ เขาไดถ้วายดอกบวัแก่พระมาลยัดว้ย ภายหลงัเขาตายไปไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา มีความสุขสบายอยูบ่น

สวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

ส าหรับดอกบวั พระมาลยัไดน้ าไปบูชาพระเจดียจุ์ฬามณี ท่ีสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ เม่ือพระมาลยัก็ได้

ถามพระอินทร์ถึงบุญกุศลท่ีบรรดาเทวดาทั้งหลายกระท าแลว้หนุนส่งใหม้าเกิดบนสวรรค ์พระมาลยัฟังแลว้

ก็จดจ าไวเ้พื่อมาบอกแก่พวกมนุษย ์

ท่ีบนสวรรค ์เม่ือพระมาลยัมานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณี ก็ไดพ้บกบัพระศรีอาริยเมตไตรย พระศรี

อาริยต์รัสถามถึงความเป็นไปของผูค้นบนโลกมนุษยแ์ลว้ไดบ้อกวา่ เม่ือส้ินพุทธกาลแลว้ พระองคจ์ะเสด็จ

มาเกิดยงัโลกมนุษยใ์นยคุนั้นจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผูค้นเป็นสุขกนัทัว่หนา้  

 

กาพย์เห่เรือ 

กาพย์เห่เรือ นบัเป็นยอดของกาพยท์ั้งหมดท่ีมีอยู ่เพราะมีความไพเราะและอ่านไดง่้าย ไม่ค่อยมี

ปัญหาเร่ืองค าศพัทย์าก 

การเห่เรือในเมืองไทยเราน่าจะมีมานานนมแลว้ เพราะบา้นเราเป็นเมืองน ้า มีแม่น ้ามากมายหลาย

สายท่ีเป็นสายใยใหแ้ก่ไทยทั้งชาติ 

การเห่เรือท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ไม่ค่อยเหน่ือยง่าย เพราะมนัเพิ่มความสนุกสนานเขา้มา ความ

เหน่ือยก็หายไป 

การเห่เรือมี 2 อยา่ง คือ เห่เรือหลวง เป็นการเห่ในพระราชพิธีโดยเฉพาะในการสงคราม เพื่อใหไ้ด้

ชยัชนะ และการเห่เรือเล่น เป็นการเห่เรือเล่น ๆ ของชาวบา้นทัว่ไป  

ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้  



ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพในบทน า แต่งเป็นกาพยย์านีในการพรรณนา 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชข้บัเห่ในขบวนเรือพระท่ีนัง่ เม่ือเสด็จทางชลมารค (ทางน ้า)   

เนือ้หา  เน้ือหาของกาพยเ์ห่เรือ แบ่งออกเป็นสองตอน คือ   

- ตอนที่หน่ึง กล่าวชมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค กล่าวพรรณนาถึงช่ือเรือพระท่ีนัง่สมรรถ

ไชย ไกรสรมุข สุวรรณหงส์ เรือชยั และเรือท่ีมีศีรษะเป็นหวัสัตวต่์าง ๆ เรือหวัครุฑ เรือหวันาค เรือหวัมงักร 

เรือหวัคชสีห์ เป็นตน้ ต่อไปเป็นการชมธรรมชาติ อนัมีไม ้ปลา นก โดยแทรกบทคร ่ าครวญถึงความรักเอาไว้

ดว้ยตลอด  

- ตอนทีส่อง เป็นกาพยเ์ห่เร่ืองกากี เป็นเร่ืองของพญาครุฑเล่นชูก้บันางกากี พญาครุฑไดอุ้ม้นางกากี

ไปยงัวมิานฉิมพลี จากนั้นเป็นบทเห่สังวาสและเห่ครวญ 

 

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

 กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นกาพยท่ี์พรรณนาการเสด็จทางสถลมารค (ทางบก) จากท่า

เจา้สนุกไปจนถึงธารทองแดง ธารทองแดงเป็นธารน ้าเล็ก ๆ เป็นต าบลหน่ึง มีต าหนกัธารเกษมของกษตัริย์

กรุงศรีอยธุยา ใชเ้ป็นท่ีประทบัในคราวเสด็จไปนมสัการพระพุทธบาท 

 ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้ 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกาพยห่์อโคลง กล่าวคือเป็นกาพยย์านี และโคลงส่ีสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อพรรณนาส่ิงท่ีไดท้อดพระเนตรเห็นในการเสด็จทางสถลมารค                

(ทางบก) 

 เนื้อหา กล่าวชมขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคว่าประกอบดว้ยช้างทรง จาตุรงคเสนา เหล่า

นกัสนมกรมชะแม่ นางห้าม แลว้ชมสัตวท์ั้งหลาย ทั้งส่ีเทา้ สองเทา้ สัตวเ์ล้ือยคลาน และสัตวน์ ้ า ตลอดจน

กล่าวชมมวลดอกไมแ้ละไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ชมล าธาร ปลา และความร่ืนรมยท่ี์ไดรั้บ 

 

กาพย์ห่อโคลงนิราศ 

 กาพยห่์อโคลงนิราศ เป็นกาพยห่์อโคลงท่ีทรงแต่งข้ึนท่ีพระพุทธบาท เม่ือคร้ังท่ีเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร

ตามเสด็จสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศประพาสพระพุทธบาทท่ีสระบุรี เป็นบทคร ่ าครวญท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง

กบัพระพุทธบาทเลย บางคนเรียกกาพยห่์อโคลงน้ีวา่ นิราศธารโศก บางคนเรียกวา่ กาพยห่์อโคลงนิราศพระ

บาท 



 ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้ 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกาพยห่์อโคลง โดยใชก้าพยย์านีและโคลงส่ีสุภาพสลบักนั 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อ 

1.บนัทึกการเดินทางเม่ือคร้ังตามเสด็จสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศไปพระพุทธบาทสระบุรี และ

เพื่อร าพึงร าพนัถึงคนรัก 

2. เพื่อแข่งขนักบัโคลงทวาทศมาส 

เนื้อหา กล่าวถึงความงามของนาง หญิงผูเ้ป็นท่ีรัก ท่ีพลดัพรากจากกนั แลว้ร าพึงร าพนัถึงนางเป็น

โมง ยาม วนั เดือน ฤดู และปี คล้าย ๆ กบัโคลงทวาทศมาส และมีการคร ่ าครวญถึงความรักเม่ือกล่าวชม

ธรรมชาติ มีการพรรณนาขบวนแห่ ชมพระสนม ชมไม ้ชมนก ชมปลา กล่าวพาดพิงถึงบุคคลในวรรณคดีอ่ืน 

เช่น พระราม กบั นางสีดา เป็นตน้ ท่ีพลดัพรากจากกนัแลว้ก็ได้พบกนัอีก แต่ตนเองสิจากกนัตอนน้ีแล้ว

เม่ือไรจะไดพ้บกนัอีก 

ดาหลงั(อเิหนาใหญ่) 

 ดาหลงั หรืออิเหนาใหญ่ เป็นบทละครท่ีมีการแต่งข้ึน เพื่อประโยชน์ในการเป็นละครใน (หมายถึง

ละครหลวง ท่ีใชผู้ห้ญิงเป็นตวัละครทั้งหมด และเล่นกนัเฉพาะเร่ืองอิเหนา รามเกียรต์ิ และอุณรุท เท่านั้น) 

 ผู้แต่ง เจา้ฟ้าหญิงกุณฑลพระราชธิดาในสมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศกบัเจา้ฟ้าสังวาลย ์ทรงแต่ง

เร่ืองน้ีข้ึน เพราะทรงไดเ้คา้เร่ืองอิเหนาจากพงศาวดารชวาท่ีนางขา้หลวงคนหน่ึงซ่ึงเป็นหญิงมลายนู ามาเล่า

ถวายเจา้ฟ้าหญิงกุณฑลชอบพระทยั ประกอบกบัช่วงนั้นการเล่นละครเป็นท่ีนิยมกนัดว้ย จึงทรงแต่งเร่ือง       

ดาหลังหรืออิเหนาใหญ่ข้ึน อย่างไรก็ตาม ดาหลัง ฉบบัเจ้าฟ้าหญิงกุณฑล เล่ากันว่ามีการสูญหาย แล้ว

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชนิพนธ์ข้ึนมาซ่อมแซมใหม่ บางท่านจึงเช่ือวา่ฉบบั

ปัจจุบนัน่าจะเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 1 ทั้งหมด 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอน 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง แต่งเพื่อใชเ้ล่นเป็นละครใน 

 เนือ้หา ระเด่นมนตรีผูเ้ป็นโอรสของทา้วกุเรปัน ทั้ง ๆ ท่ีมีคูห้มั้นช่ือนางบุษบากาโหละธิดาของทา้ว

ดาหาอยูแ่ลว้ ก็ยงัไปแอบรักบุษบาส่าหรีธิดาของนางบิบิไร้หนีดว้ยความหลงงมงายเป็นอยา่งยิ่ง ในท่ีสุดได้

นางเป็นชายาทา้วกุเรปันโกรธเคืองมาก จึงใหต้ ามะหงงไปลอบฆ่านาง ระเด่นมนตรีเสียใจมากถึงกบัไม่ยอม

กลบัเมือง น าศพไปเผาท่ีเกาะแห่งหน่ึงแลว้ปลอมตวัเป็นโจรป่าช่ือปันหยี ไดเ้ท่ียวปราบเมืองต่าง ๆ ไดห้ญิง

มาเป็นเมียมากมาย จากนั้นปลอมตวัเป็นดาหลงัมีอาชีพเชิดหนังอยู่ท่ีเมืองดาหา วนัหน่ึงได้พบกบับุษบา



กาโหละ ซ่ึงองค์ปะตาระกาหลาผูเ้ป็นเทวดาเสกให้เป็นชายช่ือ มิสาประหมงักุหนิง แต่เม่ือพบกบัอิเหนาก็

กลบักลายเป็นหญิงได ้ทั้งสองยงัรักกนั ทั้งสองเดินทางรอนแรมผา่นเหตุการณ์ท่ีน่ากลวัหลายอยา่ง ต่อมามิ

สาประหมงักุหนิงแอบหนีไปบวชเป็นแอหนงั (ชี) ระเด่นมนตรีไปเกล้ียกล่อมใหสึ้ก ในท่ีสุดนางก็สึกออกมา

ระเด่นมนตรีหรือดาหลงัก็ไดน้างมาเป็นชายา  
 

อเิหนา(อเิหนาเลก็) 

 อิเหนา หรืออิเหนาเล็ก เป็นบทละครท่ีแต่งข้ึน เพื่อเล่นเป็นละครในเหมือนอยา่งดาหลงั 

 ผู้แต่ง เจา้ฟ้ามงกุฎ พระราชธิดาในสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวบรมฌกศกบัเจา้ฟ้าสังวาลย ์เหตุท่ีทรงแต่ง

เร่ืองอิเหนา หรืออิเหนาเล็กข้ึน ก็มีท่ีมาเหมือนอยา่งเร่ืองดาหลงันัน่แหละ และอิเหนาหรืออิเหนาเล็ก ก็เป็น

วรรณคดีท่ีสูญหายไปแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาอีกเช่นกนั แลว้มีการแต่งซ่อมแซมโดยรัชกาลท่ี 1 อีกเช่นกนั 

 ท านองผู้แต่ง แต่งเป็นกลอนบทละคร 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชเ้ล่นเป็นละครใน 

 เนือ้หา เทวดาปะตาระกาหลาเอากริชท่ีจารึกช่ือของอิเหนา มามอบให้ทา้วกุเรปัน ทา้วกุเรปันไดข้อ

นางบุษบาต่อทา้วดาหามาให้เป็นคู่ชีวิตของอิเหนา แต่อิเหนามากรักเกิดไปหลงรักธิดาของทา้วหมนัหยาช่ือ

จินตหรา จึงไม่ยอมแต่งกบันางบุษบา ต่อมามีระตูจรกามาขอนางบุษบาต่อทา้วดาหา ทา้วดาหาโมโหอิเหนา

จึงใหไ้ป ไม่ทนัท่ีระตูจรกาไดบุ้ษบาไป ก็ถูกกระหมงักุหนิงมาช่วงชิงบุษบาไปใหแ้ก่ลูกของตนท่ีช่ือวิหยาสะ

ก า อิเหนารู้เร่ืองเขา้จึงรีบยกทพัมาช่วยไวไ้ด ้จากนั้นไดท้  าการเผาเมืองดาหา ปลอมตวัเป็นจรกาลกัพาบุษบา

ไปไวท่ี้ถ ้าแห่งหน่ึงไม่ใหใ้ครเห็น ฝ่ายเทวดาปะตาระกาปลาโกรธอิเหนาจึงใชอิ้ทธิฤทธ์ิให้บงัเกิดลมข้ึน แลว้

ใหล้มพดัพาบุษบาไปในป่า โดยปลอมตวัเป็นชายช่ือมิสาอุณากรรณ ออกตามหาอิเหนาเหมือนคร้ังก่อน ได้

พบกนัท่ีเมืองดาหลงั ทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัและอยูค่รองเมืองกุเรปันอยา่งมีความสุข 

 

 



วรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์รัชกาลที ่1-3 

วรรณคดีสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325 -2352) 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เดิมมีพระนามว่า  ทองดว้ง  พระบิดาช่ือ หลวง

พินิจอกัษร (ทองดี) ซ่ึงเป็นขา้ราชการสมยัพระเจา้อยู่หวัพระบรมโกศ เคยผนวชเป็นสามเณรพร้อมกบัสามเณร

สิน (ต่อมาคือพระเจา้ตากสินมหาราช) โดยจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัสามพิหาร ภายหลงัได้ลาผนวช และได้เขา้รับ

ราชการเป็นมหาดเล็กหลวงในสมเด็จพระเจา้อุทุมพร  

สึกออกมารับราชการไม่นาน ก็ไดรั้บแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรี  

ต่อมากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า และเปล่ียนเป็นยุคกรุงธนบุรี หลวงยกกระบตัรไดเ้ขา้รับราชการอยู่

กบัพระเจา้ตากสินมหาราช ท าความดีความชอบจนได้เล่ือนขั้นตามล าดบั และต าแหน่งสุดท้ายก็คือ สมเด็จ     

พระยามหากษตัริยศึ์ก 

เม่ือกรุงธนบุรีเกิดการจลาจลในตอนปลายสมยักรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษตัริย์ศึกได้ทรง

ปราบปรามส าเร็จ แลว้ไดป้ราบดาภิเษกตนเองข้ึนเป็นกษตัริยใ์นพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก 

 

เพลงยาวรบพม่าทีท่่าดินแดง 

เพลงยาวรบพม่าท่ีดินแดง บางท่ีเรียกว่า นิราศรบพม่าท่ีท่าดินแดง นับเป็นนิราศเร่ืองแรกแห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ท่ีมีการแต่งข้ึนเม่ือคราวรัชกาลท่ีหน่ึงไดเ้สด็จไปรบกบัพม่าท่ีท่าดินแดง จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือปี 

พ.ศ.2329 ซ่ึงในการรบคร้ังน้ี ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายมีชยัชนะ 

 ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนเพลงยาวในลกัษณะนิราศ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

 1. เพื่อเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 2. เพื่อแกค้วามร าคาญและความเหน่ือยอ่อนในการเดินทางไกลไปรบพม่าโดยทางเรือ 



 3. เพื่อเป็นก าลงัใจแก่นกักวทีั้งปวง จะไดมี้ความหวงัและก าลงัใจในการแต่งกวีให้ดีให้มีช่ือเสียง เพราะ

ขนาดพระมหากษตัริยก์็ยงัทรงหาเวลาพระราชนิพนธ์ 

 เนื้อหา   เร่ิมตน้เป็นการร าพึงร าพนัถึงคนรัก อนัไดแ้ก่พระมเหสีและพระสนม  จากนั้นมีการพรรณนา

ถึงสถานท่ีต่างๆท่ีผา่นมาพบเห็นในการเสด็จทางชลมารค หรือทางเรือ ต่อไปเป็นการพรรณนาถึงการเสด็จไป

ตามทางสถลมารคหรือทางบก เม่ือไปถึงเมืองกาญจนบุรี ทรงตั้งค่ายอยูท่ี่ด่านขนอนแลว้ทรงบรรยายถึงการรบ

พม่า  จนกระทั้งถึงการไดช้ยัชนะ สุดทา้ยก็ทรงกล่าวถึงการเลิกรบกนั แลว้เสด็จกลบัเมือง 

 

ตัวอย่าง 

 ชมธรรมชาติ 

  เป็นช่องชั้นเชิงผาศิลาลาด รุกขชาติร่ืนรวยสวยสม 

 ไพจิตรพิศพรรณอยูน่่าชม   ลมพดัพากกล่ินสุมาลยม์า 

 มีท่อธารน ้าพุดุดั้น   ตลอดลัน่ไหลลงแต่ยอดผา 

 เป็นโปลงปล่องช่องชั้นบรรพตา  เซ็นซ่าดงัสายสุหร่ายริน 

 บา้งเป็นท่อแถวทางหวา่งบรรพต  เล้ียวลดไหลมาไม่รู้ส้ิน 

 น ้าใสไหลซอกศิขรินทร์   แสนถวลิถึงสวาทไม่คลาดคลา 

 

ครวญถึงนางสนมก านันทุกคน 

  เห็นดาวดึกนึกหวนรัญจวนหา ในอุราเพียงทบัดว้ยเขาหลวง 

 อนัหาบหามท่ีเขาตามมาทั้งปวง  ไม่หนกัทรวงเหมือนพี่หนกัอาลยัไกล 

เขาหนกัหาบถึงท่ีก็ไดพ้กั   พี่หนกัรักน้ีไม่ปลงเอาลงได ้

 มีแต่คอนรอนทุกขทุ์กวนัไป  จะเห็นใจฤๅท่ีการุญกนั 

  ถึงนางนองเหมือนพี่นองชลนา ยิง่อาทวาอาวรณสะทอ้นใจ 

 ถึงบ าหรุเหมือนพี่บ  าราศรัก  ใหอ้กัอ่วนครวญใคร่อาลยัหา 

  ดว้ยไดทุ้กขฉุ์กใจมาหลายวนั จนบรรลุเจด็เสมียนต าบลมา 

 ล าล าจะใคร่เรียกเสมียนหมาย  มารายทุกขท่ี์ทุกขค์ะนึงหา 



 

 สภาพการรบ 

  ใหท้หารเขา้หกัโหมโรมรัน สามวนัพวกพม่าก็พงัพา่ย 

 แตกยบักระจดัพลดัพราย   ทิ้งค่ายนอ้ยใหญ่ไม่ต่อดี 

 ใหติ้ดตามไปจนแม่กษตัรา  เหล่าพม่ารีบรัดลดัหนี 

 บา้งก็ตายก่ายกองในปัถพี   ดว้ยเดชะบารมีท่ีน ามา 

 พระราชปณธิานในการปกครองบ้านเมือง 

  ตั้งใจจะอุปะถมัภก ยอยกพระพุทธศาสนา 

 จะป้องกนัขอบขณัฑสีมา  รักษาประชาชนและมนตรี 

 บทเปรียบเทยีบสงครามปราบข้าศึกภายนอกกบัสงครามความรัก 

  อนับ าราบราชไพริน ถึงจะไร้ศรศิลป์ท่ีชิงไชย 

 ก็พอจะพยายามตามท่ี  ใหช้นะไพรีจงได ้

 จะสู้สงครามรักน้ีหนกัใจ  ดว้ยไร้ศรรสสวาด์ิจะราว ี

 อนัแสนศึกทั้งหลายก็พา่ยแพ ้ ยากแต่จะรบรักใหห้น่ายหนี 

 

 คุณค่าของเพลงยาวรบพม่าทีท่่าดินแดง 

 1. ในทางอกัษรศาสตร์ เพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดงเป็นนิราศเร่ืองแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใชถ้อ้ยค า

สั้นกะทดัรัด ง่ายต่อการเขา้ใจ 

 2. ในทางประวัติศาสตร์ ไดบ้นัทึกการรบกบัพม่าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 วนัเท่านั้น ไทยก็สามารถเอาชยัชนะ

ได ้

 3. ในทางศาสนา ช้ีใหเ้ห็นวา่พระมหากษตัริยมี์ความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกบัตั้งพระทยั

ไวว้า่ ตั้งใจจะอุปถมัภก ยอยกพระพุทธศาสนา  

 

 

 



บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 

บทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ  แต่งเสร็จเม่ือ พ.ศ.2340 

ท านองแต่ง  ท านองการแต่ง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ และ       

ขา้ราชบริพาร ท่ีมีความสามารถในทางอกัษรศาสตร์ช่วยกนันิพนธ์ ส่วนพระองคน์ั้นไดท้รงเอาเป็นพระธุระใน

การตรวจแก ้บางตอนก็ทรงนิพนธ์โดยพระองคเ์อง แต่ใครจะไดเ้ป็นผูแ้ต่งตอนใดบา้งนั้น ไม่มีหลกัฐานปรากฏ 

ท านองกลอนโดยทัว่ไปควรนบัไดว้่าเป็นกลอนบทละครท่ีดีท่ีสุดไดเ้ร่ืองหน่ึง ถอ้ยค าท่ีน ามาใช้ลว้นมีน ้ าหนกั

และไดค้วามดี กระบวนกลอนราบร่ืน ไม่ตะกุกตะกกั ดงักลอนบทละครสมยักรุงศรีอยธุยา 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

1. เพื่อใหเ้ร่ืองรามเกียรต์ิมีเน้ือหาสมบรูณ์ 

2. เพื่อใชเ้ป็นบทละครส าหรับเล่นละครใน 

3. เพื่อปลุกใจประชาชนใหมี้ความกลา้หาญรักประเทศชาติบา้นเมือง 

4. เพื่อใหค้วามบนัเทิงเริงร่ืนกบัประชาชน 

5. เพื่อเป็นคติสอนใจใหเ้ห็นกนัวา่ธรรมะยอ่มชนะอธรรม 

 

เนือ้เร่ือง 

 รามเกียรต์ิพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 1 เป็นฉบบัท่ีมีเน้ือความละเอียดพิสดารยาวถึง 117 เล่มสมุดไทย  

รวมค ากลอนไม่ต ่ากวา่ 60,000 ค ากลอน โดยท่ีมีเร่ืองยดืยาวดงัน้ีจึงมีค าเล่ามาวา่ ถา้ใครอ่านเร่ืองรามเกียรต์ิจบใน 

7 วนั 7 คืน ฝนห่าใหญ่จะตก 3 วนั 3 คืน แบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็นตอนใหญ่ ๆ ได ้สามตอน คือ ตอนตระเตรียม 

ตอนสงครามใหญ่ และตอนเหตุการณ์เบ้ืองปลาย 

 1) ตอนตระเตรียม 

 มีใจความส าคญักล่าวถึงพวกอสูร  หิรันตยักษ์ ไดพ้รจากพระอิศวร จึงก าเริบมว้นแผน่ดิน พาหนีบรักแร้

ไปยงัเมืองบาดาล พระอิศวรจึงบญัชาให้พระนารายณ์ลงมาปราบ โดยอวตารลงมาเป็นพระยาสุกร ขวิดหิรันต

ยกัษต์าย  ต่อมากล่าวถึงก าเนิดมนุษยฝ่์ายพระราม และก าเนิดอสูรตน้สกุลทศกณัฐ์ ความสนุกสนานของตอนน้ี

อยูท่ี่การเล่าท่ีมาหรือการก าเนิดของตวัละครท่ีแปลกพิสดาร ดงัตวัอยา่ง 

 



 การกล่าวถึงนนทก )นนทุก(  

 นนทก เป็นยกัษมี์หนา้ท่ีลา้งเทา้เทวดาท่ีข้ึนไปเฝ้าพระอินทร์อยูโ่กฏิปีไดถู้กเทวดาลูกหวัจนผมเล่ียนหวั 

เกิดขดัใจข้ึนมาก็เขา้ไปขอพรพระอิศวร พระอิศวรก็ประทานพรใหน้นทกน้ีมีน้ิวเป็นเพชรตามท่ีนนทกปรารถนา 

นนทกไดข้องวเิศษ ก็เท่ียวช้ีเทวดาตายไปตามๆกนั พระนารายณ์ตอ้งแปลงเป็นสตรีมาร าล่อ  จนนนทกเผลอเอา

น้ิวเพชรช้ีตนเอง ก่อนจะส้ินชีวติไดก้ล่าวเป็นท านองดูหม่ินวา่ พระนารายณ์กลวัตนหรือจึงแปลงเป็นหญิงมาล่อ 

ไม่มารบกนัซ่ึงหนา้ และวา่ตนเองก็มีเพียงสองมือเท่านั้น ถา้มีส่ีกรอย่างพระนารายณ์ พระนารายณ์ก็คงจะสู้ตน

ไม่ได ้พระนารายณ์จึงตอบวา่ 

 

    เม่ือนั้น    พระนารายณ์ทรงสวสัด์ิรัศมี 

   ไดฟั้งจึงตอบวาที  กน้ีูแปลงเป็นสตรีมา 

   เพราะมึงจะถึงแก่ความตาย ฉิบหายลงดว้ยเสน่หา 

   ใช่วา่จะกลวัฤทธา  ศกัดาน้ิวเพชรนั้นเม่ือไร 

   ชาติน้ีมึงมีแต่สองหตัถ ์  จงไปอุบติัเอาชาติใหม่ 

   ใหสิ้บเศียรสิบพกัตร์เกรียงไกร เหาะเหินเดินไดใ้นอมัพร 

   มีมือยีสิ่บซา้ยขวา   ถือคธาอาวธุธนูศร  

   กจูะเป็นมนุษยแ์ต่สองกร  ตามไปราญรอนชีว ี

   ใหส้ิ้นวงศพ์งศมึ์งอนัศกัดา ประจกัษแ์ก่เทวาทุกราศี 

   วา่แลว้กวดัแกวง่พระแสงตรี ภูมีตดัเศียรกระเดน้ไป 

 นนทกลงมาเกิดในทอ้ง นางรัชฏา มเหสีท้าวลสัเตียน บิดาให้ช่ือวา่ ทศกัณฐ์ ต่อมาทศกณัฐ์ก็ได ้  นอ้ง ๆ 

อีก คือ กุมภกรรณ  พเิภก  ทูต ขร ตรีเศียร และนางส ามนักขา 

 กล่าวถึงก าเนิดนางสวาหะ กากาศ )พาลี  (และสุครีพ  

 กล่าวถึงพระโคดมเดิมครองเมืองสาเกด แล้วออกบวชเป็นฤๅษี บ าเพ็ญตบะอยู่จนหนวดยาวจน

นกกระจอกผวัเมียคู่หน่ึงเขา้ไปท ารัง วนัหน่ึงพอ่นกวา่ฤๅษีมีบาปท่ีไม่มีลูก ฤาษีโคดมจึงกองกณูฑพ์ิธี  ชุบนารีข้ึน

นางหน่ึงใหน้ามวา่ นางกาลอจันา พระฤๅษีร่วมรสกบันางจนไดบุ้ตรีคนหน่ึงช่ือ นางสวาหะ 



 ฝ่ายพระอินทร์ด าริจะหาทหารให้พระนารายณ์ ซ่ึงจะตอ้งอวตารลงมาปราบนนทก ก็เหาะลงมาท าชูก้บั

นางกาลอจันา  นางกาลอจันาไดบุ้ตรกบัพระอินทร์คนหน่ึง ต่อมานางกาลอจันาท าชูก้บัพระอาทิตย ์ไดลู้กชายคน

หน่ึง วนัหน่ึงพระฤๅษีอุม้ลูกชายสองคนไปอาบน ้า ส่วนนางสวาหะลูกหญิงนั้นจูงให้เดิน นางแคน้ใจก็กล่าวประ

ชก จนฤๅษีบิดาทราบเร่ืองหมด แต่ยงัไม่แน่ใจในความจริง จึงเส่ียงลูก โดยโยนลูกทั้ งสามคนไปกลางน ้ า 

อธิษฐานว่า เด็กคนใดเป็นลูกแทใ้ห้ว่ายคืนมาได ้คนใดเป็นลูกชู้ ให้กลายเป็นลิง  ลูกชายทั้งสองก็กลายเป็นลิง  

ส่วนนางสวาหะว่ายคืนมาได้ พระโคดมเห็นความจริงแน่ ก็สาปนางกาลอจันาให้เป็นหิน  นางกาลอจันาก็สา

ปลูกหญิงให้ไปอา้ปากยืนตีนเดียวเหน่ียวกินลมอยู่ท่ีเขาจกัรวาล  ต่อเม่ือมีลูกเป็นลิงจึงให้พน้สาป  ฝ่ายพระ

อินทร์ พระอาทิตย ์รู้วา่ลูกชายของตนถูกสาปเป็นลิงไปก็พากนัลงมาเนรมิต  เมืองขีดขิน ให้ลูกครอบครอง และ

ตั้งนามลุกของพระอินทร์ว่า กากาศ (ต่อมาพระอิศวรตั้งช่ือวา่พาลี) เป็นเจา้เมืองลูกพระอาทิตยใ์ห้ช่ือว่า สุครีพ 

เป็นมหาอุปราชของพญากากาศ 

  

 กล่าวถึงก าเนิดหนุมาน 

 กล่าวถึงพระอิศวรเห็นแจง้วา่นางอจันาโกรธนางสวาหะบุตรีแลว้สาปให้ไปยืนตีนเดียวเหน่ียวกินลมก็

หมายจะใหน้างสวาหะเกิดบุตรเป็นลิงถอนค าสาป และจะไดไ้ปเป็นทหารให้กบัพระราม จึงให้พระพาย “จงเอา

เทพอาวธุอนัศกัดา  ทั้งก าลงักายาของเราน้ี ไปซดัเขา้ปากสวาหะ จะเกิดบุตรเป็นกระบ่ีศรี” พระพายรับค าสั่งแลว้

มากระท าตาม 

 เม่ือนางสวาหะรับเอาอาวุธและฤทธิมา “ก็ทรงครรภ์เกินทศมาส ถว้นสามสิบเดือนโดยตรา”  พอถึง    

ศุภฤกษน์างสวาหะก็ใหก้ าเนิดหนุมานออกมาทางปาก หนุมานมีกายสีขาวเผือก เหาะเหินอากาศได ้หาวเป็นดาว

เป็นเดือนได ้ มีฤทธ์ิก าลงัมาก ดงัความวา่ 

 

             บดันั้น   วายบุุตรวุฒิไกรดงัไกรสร   

   คร้ันออกจากครรภม์ารดร  ก็เหาะข้ึนอมัพรดว้ยฤทธา  

   ลอยอยูต่รงพกัตร์ชนนี  รัศมีโชติช่วงในเวหา 

   มีกุณฑลขนเพช็รอลงการ์  เข้ียวแกว้แววฟ้ามาลยั   

   หาวเป็นดาวเดือนรววิร  แปดกรส่ีหนา้สูงใหญ่   

   ส าแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร แลว้ลงมาไหวพ้ระมารดา 



   ทั้งองคพ์ระพายเรืองเดช  ส าคญัวา่บิตุเรศนาถา   

   ก็เขา้อิงแอบแนบกายา  วานรช่ืนชมยินดี 

 

 กล่าวถึงพาลเีสียสัตย์แย่งนางดาราจากสุครีพ 

 อยูม่าถึงกาลวสันต ์นางฟ้าเทวามาจบัระบ ากนั ในระหวา่งจบัระบ ากนันั้น รามสูรไดเ้ขา้มาแยง่แกว้นาง

เมขลา  พระอรชุนจึงขดัขวา้งไว ้รามสูรโกรธจบัพระอรชุนฟาดกบัเขาพระสุเมรุจนเขาเอียงไป สุครีพไดม้าช่วย

ทรงเขาพระสุเมรุใหต้ั้งตรงตามเดิน 

 ต่อมาพญากากาศข้ึนเฝ้าพระอิศวร พระอิศวรประทานนามให้พญากากาศใหม่ว่า พระยาพาลี และฝาก

ผอบใส่นางดาราไปประทานสุครีพผูเ้ป็นน้อง เป็นบ าเหน็จในคราวทรงเขาพระสุเมรุ  พระนารายณ์ทว้งพระ

อิศวรไวว้า่ จะฝากนางดาราไปกบัพระยาพาลีนั้นดูไม่สมควร พระยาพาลีจึงให้ค  าสัตยก์บัพระนารายณ์วา่หากไม่

มอบนางดาราใหแ้ก่นอ้งก็ขอใหพ้ระนารายณ์ผลาญชีวติได ้ดงัความวา่ 

   เม่ือนั้น    พระยาพาลีใจกลา้    

  ฟังพระนารายณ์กล่าววาจา  กม้เกลา้วนัทาทูลไป 

  ซ่ึงพระองคผ์ูท้รงฤทธา   มีความกงัขาสงสัย 

  จะขอถวายสัตยส์าบานไว ้  ในใตเ้บ้ืองบาทเจา้โลก   

  แมน้ขา้มิใหแ้ก่นอ้ง   เอาไวร่้วมหอ้งสเน่หา 

  ขอใหศ้รศกัด์ิพระจกัรา   ผลาญชีวติขา้วานร 

 

 กล่าวก าเนิดนางมณโฑ 

 ก าเนิดนางมณโฑวา่ มีฤๅษี 4 องคช่ื์อ ฤๅษี อตนัตา ฤๅษี อธิรา ฤๅษี วสูิตร ฤๅษี มหาโรมสิงห์ บวชไดส้าม

หม่ืนปี อยู ่ณ เขาหิมพานต ์ฤๅษีมีโคนมอยู ่500  โคเหล่าน้ีให้นมแก่ฤๅษีทุกวนั ส่วนฤๅษีนั้นเม่ือฉนันมแลว้ ก็ให้

ทานนมแก่นางกบ 

 กล่าวถึงนาคตวัหน่ึง ก าหนดักลา้ข้ึนมาเสพเมถุนกบังูตวัผู ้เผอิญฤๅษีส่ีองคม์าพบเขา้  นางนาคก็มีความ

อายก็กลบัลงไปนาคพิภพ แลว้คิดแคน้ฤๅษีข้ึนมา จึงมาคายพิษไวใ้นอ่างนม นางกบรู้ความก็โจนลงไปตายในอ่าง



นม  เพื่อป้องกนัไม่ให้ฤๅษีกินพิษนาคเขา้ไป ฤๅษีรู้ความกตญัญูของนางกบ ก็ชุบให้เป็นมนุษย ์ให้ช่ือวา่ มณโฑ 

แลว้น าไปถวายพระอิศวร  

 กล่าวถึงก าเนิดองคต 

 หลังจากท่ีทศกัณฐ์ทูลขอนางมณโฑจากพระอิศวร ก็พานางเหาะผ่านมาเหนือวงัพาลี พาลีเห็นนาง

มณโฑก็เกิดรัก เลยหาเหตุว่าทศกัณฐ์มาดูหม่ินเหาะข้ามปราสาทมาได้ แล้วแย่งนางมณโฑได้โดยพลการ 

ทศกณัฐเ์ม่ือมาถึงวงัก็คลัง่ดว้ยความเสียดาย  

 พระฤๅษีองัคตตอ้งไปขอนางมณโฑคืนจากพาลี แต่นางมณโฑไดท้รงครรภ ์พาลีไม่อาจขดัฤๅษีองัคตซ่ึง

เป็นอาจารยไ์ด ้ก็จ  าใจคืน  แต่ไม่อยากให้ลูกในทอ้งมีศกัด์ิเป็นยกัษ์ จึงให้ฤๅษีองัคตแกไ้ข พระฤๅษีจึงแหวะเอา

ทารกใส่ไวใ้นหอ้งแพะ ต่อมากุมารก็ไดก้  าเนิด และไดช่ื้อวา่ องคต พาลีให้ท าพิธีสรงสนาน สมโภชลูก ทศกณัฐ์

ทราบความจึงแปลงตวัเป็นปูมาดกัท าร้าย เป็นทางแกแ้คน้ แต่กลบัถูกพาลีจบัทรมานเสียซูบผอม แลว้จึงปล่อยไป 

  

 กล่าวถึงเร่ืองทรพากบัทรพ ี

  กล่าวถึงยกัษ์นนทกาล ข้ึนไปเก้ียว นางมาลี คนของพระอิศวร จึงถูกพระอิศวรสาปให้ลงไปเกิดเป็น

ควายช่ือ ทรพา แลว้ให้มีลูกช่ือ ทรพี แลว้ให้ทรพีฆ่าพ่อ นนทกาลลงมาเกิดเป็นควายตามสาป มีนางควายเป็น

บริวารหา้พนั นางควายตวัไหนมีลูกทรพาก็ท าลายเสีย แต่นางควายตวัหน่ึงเอาลูกไปซ่อนเสียในถ ้า ลูกนางควาย

เม่ือโตข้ึน มีนามวา่ ทรพ ีมีก าลงัมาก และฆ่าพ่อตายตามค าสาปพระอิศวร ทรพีไดไ้ปทา้รบกบัพาลี และนดัต่อสู้

กนัในถ ้า 

 เม่ือพาลีจะไปรบนั้นไดใ้หส้ัญญาไวก้บัสุครีพ ถา้เห็นเลือดเหลวไหลออกมาจากในถ ้า ก็ให้สุครีพเอาหิน

ปิดปากถ ้าเสีย คร้ังพาลีฆ่าทรพีตาย เทวดามีความยินดี บนัดาลให้ฝนตกลงมาปนกบัเลือดทรพี  สุครีพเห็นเลือด

เหลวส าคญัวา่พี่ตาย ก็เอาหินปิดปากถ ้า พาลีเขา้ใจวา่นอ้งแกลง้จะใหต้าย เลยขบัสุครีพออกจากเมือง 

 

 กล่าวถึงท้าวทศรถท าพธีิกวนข้าวทพิย์ขอลูก 

 ฝ่ายทา้วทศรถ เม่ือพระบิดาส้ินพระชนม์แลว้ก็ข้ึนครองราชย ์ ทา้วทศรถหาลูกไม่ไดจึ้งท าพิธีกวนขา้ว

ทิพยข์อลูก  



 เม่ือทา้วทศรถกวนขา้วทิพยน์ั้น  กล่ินขา้วซ่านไปถึงเมืองลงกา นางมณโฑไดก้ล่ินก็ปรารถนา จะชิมรส

ขา้วทิพยน์ั้นบา้ง ทศกณัฐจ์ะให ้กากะนาสูร ไปขโมยขา้วทิพยไ์ดไ้ปหน่ึงกอ้นเหลือสามกอ้นคร่ึง  ทา้วทศรถแบ่ง

ใหน้างเกาสุริยา นางไกยเกษี นางสมุทเทว ีอยูม่ามเหสีทั้งสามก็ไดโ้อรส  

 นางเกาสุริยา ใหก้ าเนิด พระราม  

 นางไกยเกษี ใหก้ าเนิด พระพรต 

 นางสมุท ใหก้ าเนิด พระลกัษณ์ และ พระสัตรุต 

 

 2) ตอนสงครามใหญ่ 

 กล่าวถึงสาเหตุสงครามใหญ่ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์  คือ 

 นางส ามนกัขานอ้งทศกณัฑ์ เกิดความกลุม้ใจ เพราะผวัท่ีช่ือชิวหานั้น ถูกทศกณัฐ์เขา้ใจผิดเอาจกัขวา้ง

ล้ินขาดตาย จึงเดินทางไปเท่ียวตามชนบทต่าง ๆ ไปพบพระรามก็นึกรักแล ะคิดจะฆ่านางสีดาเสีย  แต่นางถูกพระ

ลกัษณ์ตดัตีนสินมือ เชือดหู เชือดจมูก นางได้ไปฟ้องพญาขร พญาทูต และตรีเศียร พญายกัษ์ทั้ งสามมารบ

พระราม ก็ถูกพระรามฆ่าตายหมด นางจึงไปบอกทศกณัฐ์ ยุให้ทศกณัฐ์ซ่ึงบา้กามอยูแ่ลว้ไปลกันางสีดา ดงัความ

วา่ 

   จึงทูลวา่นางสีดาน้ี  มีศรีเสาวภาคยจ์  าเริญตา 

  จะเปรียบพระลกัษมีศรีสวสัด์ิ  พระสุรัสวดีเสน่หา 

  ทั้งโฉมสมเด็จพระอุมา   นอ้งเห็นดีกวา่ทั้งสามองค ์

  จะจดังามสามนางประมวลเขา้  ไม่เทียบเท่าสีดานวลหงส์ 

  แมน้ใครไดเ้ห็นโฉมยง   จะงวยงงหลงลืมสมประดี 

  มีตาสองตาน้ีสุดรู้   ท่ีจะดูส้ินงามมารศรี 

 ทศกณัฐไ์ดฟั้งก็ “ร้อนราคหฤทยัใหลหลง”  ในท่ีสุดก็ไปลกันางสีดามาไวใ้นลงกา  จากนั้นการสงคราม

อนัดุร้ายก็เร่ิมเกิดข้ึน เร่ืองราวการรบนั้นมีอเนกประการ ตอนท่ีส าคญัและท่ีได้จดัเป็นตอนส าหรับเล่นโขน 

เรียกวา่ “ชุด” ต่างๆ  เช่น ชุดเผาลงกา  ชุดพิเภกถูกขบั  ชุดจองถนน  ชุดนาคบาศ  ชุดนางลอย  ชุดโมกขศกัด์ิ 

 



3) ในตอนเหตุการณ์เบือ้งปลายน้ัน  

     ตอนปลายน้ียงัมีสงครามต่อเร่ืองอีกเล็กนอ้ย เพราะพวกบริวารทศกณัฐ์ท่ียงัมีชีวิตอยู่อีกมาก ต่างพา

ชีวิตมาทิ้งในการสงครามคร้ังหลงั จนนบัไดว้่า “ส้ินโคตรวงศ์เจา้ลงกา” เน้ือหาส าคญัของตอนน้ี คือ พระราม

ระแวงความบริสุทธ์ิของนางสีดา เป็นเหตุให้นางสีดาตอ้งจากเมืองอีกคร้ังหน่ึง นางไดไ้ปอยูก่บัพระฤๅษีและให้

ก าเนิดแก่โอรสองคห์น่ึง อีกสิบสองเดือนต่อมา พระรามจึงไดรู้้สึกวา่พระองคเ์ป็นผูผ้ิด และไดต้ามไปรับนางคืน

เขา้เมืองและไดต้ั้งพิธีราชาภิเษกเสวยราชยใ์นกรุงศรีอยธุยา 

 

กฎหมายตราสามดวง 

 กฎหมายตราสามดวง  เป็นกฎหมายเก่าท่ีมีแต่สมยักรุงศรีอยุธยา แต่ไดข้าดหายและคลาดเคล่ือนจนขาด

ความยุติธรรมไปบา้ง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงให้อาลกัษณ์ ลูกขุน และราช

บณัฑิตช่วยกนับ ารุงและรวบรวมรวมทั้งพระองคก์็ไดช่้วยช าระรวบรวมดว้ย 

 ผู้แต่ง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ตลอดจนอาลกัษณ์ลูกขุน และราชบณัฑิต 17 

คนช่วยกนัสอบสวน  ช าระ และรวบรวมกนัข้ึน 

 ท านองแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

 1. เพื่อรวบรวมของเก่ามิใหสู้ญหาย 

 2. เพื่อใชเ้ป็นกฎหมายท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม 

 เนื้อเร่ือง  กฎหมายตราสามดวงมีทั้งหมด 28 เร่ือง เร่ิมแรกกล่าวถึงต านานพระธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

อ ามาตยม์โนสารตดัสินคดีอย่างไม่ยุติธรรมภายหลงัไปศึกษาวิชากฎหมายหรือคมัภีร์พระธรรมศาสตร์จาก

อาจารย ์จนเขา้ใจถึงความยุติธรรมดี ตั้งแต่นั้นก็ตดัสินความอยา่งเป็นธรรม เน้ือหา นอกกจากจะมีกฎหมายสมยั

อยธุยาแลว้  ยงัมีกฎหมายท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดใหท้รงบญัญติัข้ึนใหม่อีกดว้ย 

 ตัวอย่าง 

 ก าเนิดพระธรรมศาสตร์ 

 คร้ันอยู่มาบุรุษสองคนกระท าไร่แตงไกลก้นั เม่ือปลูกแตงนั้นเอาดินภูลเปนถนนกลางแตงก็เล่ือย พาศ

พา่นขา้มถนนเขา้ติดเน่ืองเป็นอนัเดียวกนั เม่ือเปนผลนั้นบุรุษทั้งสองต่างคนต่างเกบแตงจึงบงัคบัวา่ไร่แตงมีถนน



กลาง แลแตงอยูใ่นไร่ของผูใ้ดก็เป็นของผูน้ั้น มะโนสาระอ ามาตยบงัคบัคดีไม่เป็นธรรม ์บุรุษผูห้น่ึงมิเตมใจจ่ึง

เอาคดีไปกราบทูลแก่พญาสมมุติราชๆจ่ึงใช้อ ามาตยผูห้น่ึงไปพิจารณาตน้แตงอนัขา้มถนนนั้น จ่ึงอ ามาตยผูน้ั้น

เลิกตน้แตงข้ึนดูไปตามปลายยอด จึงกลบัเอายอดไวต้ามตน้ บุรุษทงัสองก็สรรเสริญสมเด็จพระเจา้มหาสมมุติ

ราชว่าพระองค์บงัคบับญัชาเปนธรรมแล แลมนุษทั้งหลายติฉันนินทามะโนสาระอ ามาตยว่า  ถึงแก่อะคติ   4 

ประการบงัคบัคดีมิเปนธรรม   เทวดาจ่ึงไม่สการบูชาดัง่แต่ก่อนนั้นดว้ยมะโนสาระอ ามาตยกอปรดว้ยอกุศลจิตร

มะโนสาระอ ามาตยจ่ึงด าหริว่าเราน้ีมีสันดารกอปรด้วยโมหาคติ    คร้ันร าพึงดั่งนั้ นสังเวศสหลดจิตรคิด              

อบัประหยดอดสูแก่หมู่มนุษทั้งหลายแลว้หนีออกไปบวดเป็นฤๅษีจ าเรีญภาวนาก็ไดอ้ภิญญา 5 อรรฐสาบติั 8 รู้

วารจิตรแห่งมนุษยทั้งปวง เหตุดัง่นั้นมนุษยทั้งปวงก็ยินดีด้วยมะโนสาระฤๅษีๆ มีความวิตกท่ีจะให้พระมหา

กษตัรเจา้กอปรดว้ยทศพิธราชธรรม 10 ประการ  จ่ึงเหาะไปยงัก าแพงจกัรวาฬเหนบาฬีค าภีร์พระธรรมสาตร อนั

ค าภีรภาพเปนลายลกัษณ์อกัษรปรากฏอยู่ในก าแพงจกัรวาฬมีปะริมณฑลท่ีเท่ากายคชสาร มะโนสาระฤๅษีจ่ึง

ก าหนดบาฬีนั้นแม่นย  าจ าไดแ้ลว้กลบัมาแต่งเปนค าภีรพระธรรมสาตร 

 คุณค่าของกฎหมายตราสามดวง 

 1. ในทางนิติศาสตร์ ไดใ้ห้ความรู้แก่นักนิติศาสตร์เก่ียวกบัหลกักฎหมายต่างๆ และวิธีพิจารณาความ

สมยัก่อน ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย 

 2. ในทางปกครอง ไดเ้ป็นหลกัในการปกครองบา้นเมืองมาไดใ้นระยะหน่ึง 

 

นิทานอหิร่านราชธรรม 

 นิทานอิหร่านราชธรรม  เป็นวรรคดีท่ีอาศยัเคา้โครงจากนิทานแขกเปอร์เชีย  ท่ีมีมาในสมยัสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช กษตัริยส์ าคญัแห่งกรุงศรีอยธุยา  แลว้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ

ใหอ้าลกัษณ์แต่งข้ึน 

 ผู้แต่ง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 ท านองแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

 1. เพื่อรักษาของเก่ามิใหสู้ญหาย 

 2. เพื่อแสดงหลกัธรรมท่ีพระมหากษตัริยค์วรประพฤติปฏิบติั 



 

 เนือ้เร่ือง 

 เน้ือเร่ืองเป็นนิทานสุภาษิตว่าดว้ยราชธรรม คือ ธรรมส าหรับพระราชา ด าเนินเร่ืองว่า พระเจา้มามูน    

(มาหมุด) แห่งแบกแดดเสด็จไปคน้หาหอสูง 12 เหล่ียมถึงเมืองมะดาวิน ซ่ึงพระเจา้เนาวสว่านวาดินกษตัริย์

โบราณไดส้ร้างไวเ้ป็นท่ีประทบั คร้ันพระเจา้มามูนพบแลว้ไดท้อดพระเนตรเห็นขอ้ความจารึกตามเหล่ียม 12  

ของหอสูงนั้นมีขอ้ความเป็นสุภาษิตส าหรับพระราชา จึงทรงจดจ าเป็นราชธรรมถือปฏิบติัสืบมา 

 ราชธรรมเหล่านั้นเป็นนิทานสั้นๆมีทั้งหมด 12 เร่ือง แต่ละเร่ืองมีกษตัริยเ์ป็นตวัเอกทรงประพฤติวิปริต

ผิดธรรมเนียมนิยมดว้ยประการต่างๆ ท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมข้ึนตอนทา้ยเร่ือง พระราชาจะร าลึกถึง

คุณธรรม และแกไ้ขเหตุการณ์ดว้ยธรรมะของพระราชาส าเร็จทุกคร้ังไป ทุกเร่ืองจะลงทา้ยดว้ยค าท านองเดียวกนั

วา่ “ราษฎรจะอยูเ่ยน็เป็นสุขดว้ยพระธรรม นั้นแล” 

 นิทานทั้งสิบสองเร่ือง คือ  

 1. เจา้ฟ้าริดุ่นหาโลหิตเด็กเป็นกระสายยา 

 2. พระเจา้หุมายนุคิดเก็บภาษีผลทบัทิม 

 3. พระเจา้หยนัยงิเด็กโดยส าคญัวา่เน้ือ 

 4. พระเจา้บหรามตั้งคนคดเป็นเสนาบดี 

 5. สัตวเ์ดรัจฉานร้องทุกขต่์อพระเจา้เนาวสวา่น 

 6. พระเจา้เนาวสวา่นพิพากษาทรัพยแ์ผน่ดิน 

 7. พระเจา้สูรพระกรรณตึง 

 8. พระเจา้ยนินูเล้ียงลูกโจร 

 9. พระเจา้มหาตินยอมใหพ้ระเศียรเป็นทาน 

 10. พระเจา้วะดินซาพิพากษาโทษราชบุตร 

 11. พระราชกุมารสองพี่นอ้งเวนราชสมบติักนั 

 12. แปลงรสผลมะม่วง 

 ตัวอย่าง 

 พระเจ้าฟ้าริดุ่นหาโลหิตเด็กเป็นกระสายยา 



 เด็กนั้นจึงกราบทูลแก่พระเจา้ฟ้าริดุ่นว่า ขา้พเจา้มาคิดเห็นหลากธรรมเนียม บิดา มารดา กบับุตรย่อม

เล้ียงรักษามิให้ยอกเส้ียนบาดหนามได ้ถา้วา่บุตรนั้นป่วยเจ็บประการใดๆ บิดา มารดา ปริมาณเอาชีวิตแลกตาย

แทนบุตรนั้นได้ บดัน้ีบิดา มารดา ขา้พเจา้เห็นแก่ทองเท่าผลฟักรักยิ่งกว่าตวัขา้พเจา้จ่ึงส่งตวัขา้พเจา้มาและ

พระองค์ก็โปรดขา้พเจา้ จึงสั่งให้เสนาบดีและกาฏีปรึกษา (คร้ัน) ปรึกษาว่าให้ฆ่าขา้พเจา้เอาโลหิตประกอบ

พระโอรสส าหรับโรคของพระองคเ์จา้ ขา้พเจา้ก็ยงัถือใจอยูว่า่ถึงเสนาบดีกาฏีปรึกษาแลว้ก็ดี พระองคท์รงธรรม

อยู่เสมออยู่ม ัน่คงเห็นจะโปรด (ประทานชีวิต) ขา้พเจา้อยูแ่ลว้พระองคก์็มิไดโ้ปรดขา้พเจา้ พระองค์ก็มารักแต่

ชีวติของพระองค ์และขา้พเจา้ท่ีจะเห็นมิไดแ้ลว้ เหตุฉะน้ีขา้พเจา้จึงยิม้หวั ร าลึกถึงพระผูใ้ห้บงัเกิดตวัขา้พเจา้  มา

วา่  ทรงพระปัญญาสร้างฟ้าและดินให้มนุษยแ์ละสิงห์สัตวเ์กิดในโรคนั้นทั้งหลายแลว้และให้บงัเกิดโรคส่ิงใดๆ 

ก็ยอ่มใหบ้งัเกิดยาส าหรับรักษาโรคนั้นไวทุ้กประการ และเหตุใดโรคของพระองคแ์ต่เท่าน้ีมิไดบ้งัเกิดยาส าหรับ 

(รักษา) พระโรคดว้ย และใหบ้งัเกิดขา้พเจา้ มาน้ีจ  าเพาะจะใหป้ระกอบพระโอสถรักษาโรคของพระองคเ์จา้จึงจะ

คลายหรือ ขา้พเจา้คิดฉะน้ี ขา้พเจา้จึงอดยิ้มมิได ้และพระเจา้ฟ้าริดุ่นคร้ันไดย้ินเด็กกราบทูลนั้นร าพึงในพระทยั 

แลว้จึงตรัสแก่เสนาทั้งปวงว่า พระมหากษตัริยเ์จา้ผูท้รงธรรม จะเอาโลหิตเด็กน้ีมาประกอบพระโอสถมาเสวย

นั้นถึงวา่โรคเราจะคลายก็ดี อนัวา่ความตายนั้นก็มิไดพ้น้ และการซ่ึงจะท าทั้งน้ีก็จะเล่ืองลืออยูช่ัว่พระจนัทร์ พระ

อาทิตย ์และเราทรงธรรมมาแต่ก่อนนั้น จะพลอยเสียไปถึงวา่โรคเราจะมิคลาย จะถึงแก่สวรรคตตามบุญเราเถิด 

 คร้ันตรัสดงันั้นแลว้ จึงโปรดพระราชทานเส้ือผา้ทองเงินแก่เด็กนั้นแลว้ปล่อยเด็กนั้นเสีย ในทนัใดนั้น

พระโรคของพระองคซ่ึ์งเป็นในพระทรวงนั้นก็หายไป ดว้ยพระเจา้ทรงธรรมโปรดเด็กนั้นแลฯ 

 ลกัษณะทัว่ไป 

 1. เขียนเป็นร้อยแกว้ประโยคค่อนขา้งสั้น ส านวนเรียบๆตรงไปตรงมา 

 2. เป็นตวัอยา่งคดีและเห็นการตดัสินพระทยัของกษตัริยอ์ยา่งมีคุณธรรม เป็นความคิดท่ีทนัสมยัและอาจ

ปรับกบัหลกัพุทธศาสนาได ้

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงถือวา่หนงัสืออิหร่านราชธรรมเป็นของส าคญัมาก 

โปรดฯ ใหท้  าเป็นฉบบัหลวงเก็บไวใ้กลพ้ระองค ์เพื่อทรงสอบสวนราชธรรมไดโ้ดยสะดวก 

 

 

 



กากคี ากลอน 

กากีค ากลอนแต่งข้ึนโดยอาศยัเคา้เร่ืองจากการกาติชาดกและกุณาลชาดก  กากีค ากลอนเป็นวรรคดีท่ีมี

ช่ือเสียงพอสมควรเพราะอยา่งนอ้ยก็ถึงกบัมีการขบัร้องประกอบวงมโหรี 

ผู้แต่ง  เจา้พระยาพระคลงั (หน) 

ท านองแต่ง  แต่งเป็นกลอนสุภาพ 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อใชเ้ป็นบทร้องในวงมโหรี 

เนือ้เร่ือง 

 กล่าวถึงพระเจา้พรหมทตักษตัริยเ์มืองพาราณสี  พระองคมี์พระมเหสีพระนามวา่ กากี  วนัหน่ึงพระยา

ครุฑตนหน่ึงช่ือ พระยาเวนไตย แปลงกายเป็นหนุ่มมาเล่นสกากบัพระเจา้พรหมทตั กากีเห็นเขา้ก็หลงรัก พระยา

ครุฑแผลงฤทธ์ิใหอ้ากาศมืดมวั ฟ้าคะนอง แลว้ลกัลอบพานางกากีไปสู่วมิานฉินพลี  

กล่าวถึงคนธรรพช่ื์อ นาฏกุเวร พี่เล้ียงของทา้วพรหมทตัและมีหนา้ท่ีขบัพิณเวลาทา้วพรหมทตัเล่นสกา

ไดแ้ปลงกายเป็นไรซ่อนตวัไปในขนพระยาครุฑ พอไปถึงวมิานฉิมพลีจึงไดโ้อกาสร่วมรักกบันางกากีในยามเชา้

ทุกคร้ังท่ีพระยาครุฑไปเท่ียวป่าหิมพานต์ตามวิสัยของตน ดงัความว่า “กากีสมปองเป็นสองช่ืน กลางคืนครุฑ

แอบเขา้แนบขา้ง ทิวาวนัคนธรรพเ์ขา้แนบนาง ต่างรสสดช่ืนใหโ้อชา”  

ต่อมาถึงก าหนดเล่นสกา ครุฑลานางกากีไปเฝ้าทา้วพรหมทตัตามเคย คนธรรพน์าฏกุเวรก็ลอบติดขน

พระยาครุฑกลบัไปเมืองพาราณสี แลว้ออกอุบายขบัพิณเปรียบเปรยไปถึงนางกากี ท าให้พระยาครุฑทราบความ

จริงวา่นางกากีมีชู ้พระยาครุฑจึงน านางมาส่งคืนใหท้า้วพรหมทตั แต่ทา้วพรหมทตัสั่งให้น าตวันางกากีไปปล่อย

ใหล้อยไปตามแพเสีย เพราะทนพฤติกรรมเลวร้ายไม่ไหว 

ตัวอย่าง 

 พระยาครุฑต่อว่านางกาก ี

  จิตตน์างเปรียบอยา่งชลาลยั ไม่เลือกไหลหว้ยหนองคลองละหาน 

 เสียดายทรงแสนวไิลยแต่ใจพาล  ประมาณเหมือนกบัผลอุทุมพร 

 สุกแดงดงัแสงปัทมราช   ขา้งในลว้นกิมิชาติเบียนบ่อน 

 เรารู้ใจมิใหอ้นาทร   จะพาคืนนครในราตรี 

 



สามก๊ก 

 สามก๊ก  เป็นพงศาวดารจีน ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากในแง่ของวรรณกรรม แปลเป็นไทยเม่ือ พ.ศ.

2345 

 ผู้แต่ง  เจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นผูอ้  านวยการแปล ท่านเป็นกวีเอกท่ีมีช่ือเสียงในสมยักรุงธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ตอนตน้  นามเดิมวา่  “หน” เป็นบุตรของท่านเจา้พระยาบดินทร์สุรินทร์ฦๅชยั กบัท่านผูห้ญิงเจริญ

เขา้รับราชการในสมยักรุงธนบุรี จนไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็น หลวงสรชิต เป็นนายด่านประจ าเมืองอุทยัธานี  คร้ัน

เปล่ียนราชวงศใ์หม่จากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช หลวงสรชิต (หน) ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีของตนอยา่งดีเยี่ยม จนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พระยา    พระ

คลงั (หน) ท าหนา้ท่ีเป็นเสนาบดีจตุสดมภก์รมท่า พ.ศ. 2348 

 ท านองการแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นยทุธศาสตร์ การทูตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ต่างๆ 

 เนื้อเร่ือง  ในสมยัของพระเจา้เห้ียนเต ้ไดมี้ผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน  คนหน่ึงหลงอ านาจ  จนหาทางบีบ

บงัคบัพระเจา้เห้ียนเตด้ว้ยประการต่างๆ ตั้งตนเป็นใหญ่โจโฉยกก าลงัทหารมาปราบ ต่อมาเกิดก๊กต่างๆ ท่ีตั้งตวั

เป็นใหญ่มากมาย เพราะบา้นเมืองมีปัญหา อยา่งนอ้ยท่ีสุดมีอยูส่ามก๊กใหญ่ๆ  คือ นอกจากก๊กโจโฉ (วุยก๊ก) และ

ก๊กเล่าป่ี (จ๊กก๊ก ) แล้วก็มีก๊กซุนกวน (ง่อก๊ก) เรียกว่า สามก๊ก ก๊กเหล่าน้ีได้ต่อสู้กนัอย่างยาวนาน โดยอาศยั

ยทุธวธีิท่ีต่างคิดคน้กนัมา ชนิดท่ีเรียกวา่ ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาทางทหารชั้นสูง จึงคิดได ้

 คุณค่าของสามก๊ก 

 1. ในทางอกัษรศาสตร์  ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดของหนงัส่ือร้อยแกว้ประเภทนิทาน 

 2. ในทางสังคม   ไดใ้ห้ค่านิยมในเร่ืองคุณธรรมต่างๆไวอ้ยา่งยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความซ่ือสัตย์

สุจริต 

 3. ในทางทหาร   ไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการท าสงคราม 

 4. ในทางมีอิทธิพลต่อวรรณคดีอื่นๆ   ได้มีวรรณคดีรุ่นหลงัเอาแบบอย่างส านวนโวหาร  เช่น ผูช้นะ    

สิบทิศของยาขอบ  ได้นักประพนัธ์หลายท่านน าเอาสามก๊กมาแต่งเป็นสามก๊กฉบบัต่างๆ อยู่หลายเร่ือง เช่น       

สามก๊กฉบบัวณิพกของยากอบ ส่วนของท่านคึกฤทธ์ิก็มี โจโฉนายกตลอดกาล และเบง้เฮก เป็นตน้ 



ราชาธิราช 

 ราชาธิราช เป็นพงศาวดารมอญ ท่ีพระเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ีหน่ึงโปรดเกลา้ให้เจา้พระยาพระคลงั (หน) 

แปลข้ึน โดยร่วมกบัพระยาอินทรอคัคราชพระภิรมรัศมี และพระศรีภูมิปรีชา 

 ผู้แต่ง เจา้พระยาพระคลงั (หน) 

 ท านองการแต่ง แปลเป็นร้อยแกว้ 

 วัตถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ขา้ทูลละอองธุลีพระบาทผูน้้อย

ผูใ้หญ่ ฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน จะไดส้ดบัจ าไวเ้ป็นคติบ ารุงสติปัญญาไปภายหนา้ ดงัความวา่ “พระราชหฤทัย

ประสงค์จะให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์ แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้อทูลละอองธุลีพระบาทผู้น้อยผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร

พลเรือน จะได้สดับจ าไว้เป็นคติบ ารุงสติปัญญาไปภายหน้า” 

 

 เนือ้หา  

 กล่าวถึงความเป็นมาของกษตัริยม์อญ สงครามระหวา่งมอญกบัพม่า ยอพระเกียรติกษตัริยม์อญ กล่าวถึง

การสร้างเมืองเมาะตะมะ กล่าวถึงมะกะโทซ่ึงเป็นลูกพ่อคา้ชาวบา้นเกาะวาน เมืองเมาะตะมะ ไดเ้ขา้มาเป็นคน

เล้ียงชา้งของพระร่วง และไดแ้สดงความสามารถและความเพียรจนพระร่วงแต่งตั้งให้เป็นขุนวงั ต่อมาไดล้กัธิดา

พระร่วงหนี  และไดม้าตั้งตวัเป็นใหญ่ในเมาะตะมะ แลว้แต่งทูตไปกราบทูลขอขมาและขอพระราชทานนามจาก

พระร่วง  พระร่วงไม่ทรงถือโทษจึงประทานนามใหว้า่ พระเจา้ฟ้าร่ัว  

 เน้ือเร่ืองยงัมีการกล่าวถึงพฤติกรรมของเหล่าอ ามาตยน์กัรบ กล่าวถึงพระเจา้ราชาธิราชผูมี้น ้ าพระทยั 

เด็ดเด่ียว อนัเป็นลกัษณะของผูแ้สวงหาอ านาจโดยแท ้ และกล่าวถึงหลกัธรรม แสดงการใชก้ าลงัสติปัญญาเป็น

เคร่ืองมือด ารงอ านาจแทนการใชอ้าวธุ 

 ตัวอย่าง 

 มะกะโทคิดแลว้จึงเอาเบ้ียไปซ้ือพนัธ์ุผกักาด เจา้ของพนัธ์ุผกักาดกล่าวเบ้ียของเจา้เบ้ียเดียวน้ี เรามิรู้ท่ีจะ

ตวงผกักาดให้ มะกะโทจึงว่าเบ้ียของเราเบ้ียเดียวน้ี เราเอาแต่พอติดน้ิวเดียว เจา้ของพนัธ์ุผกักาดจึงเอาเถอะ       

มะกะโทจึงเอาน้ิวมือชุบเขฬะ แล้วจ้ิมลงในกระทายพนัธ์ุผกักาดนั้น ฝ่ายเจา้ของพนัธ์ุผกักาดจึงสรรเสริญแต่    

ในใจวา่ บุตรรามญัผูน้ี้มีปัญญาฉลาดนกั นานไปจะไดเ้ป็นผูดี้มัน่คง ฝ่ายมะกะโทไดเ้มล็ดพนัธ์ุผกักาดแลว้ จึงมา

ขดุดินกระท าท่ีดว้ยมูลชา้ง จึงปลูกเมล็ดพนัธ์ุผกักาดไว ้อุตส่าห์บ ารุงรดน ้าก็งอกงาม 



วรรณคดีสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั (พ.ศ. 2352-2367) 

 (ยคุทองของวรรณคดี) 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  รัชกาลท่ี 2 พระองค์มีนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ประสูติเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2310 ขณะพระราชบิดามี

บรรดาศกัด์ิเป็นหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรี 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  ทรงศึกษาเล่าเรียนในส านกัของพระวนัรัต (ทองอยู)่ แห่งวดั

ระฆงัโฆสิตาราม หรือวดับางหวา้ใหญ่ (ช่ือในอดีต) และส านกัพระปัญญาวสิารเถร (นาค) ผลการศึกษา พระองค์

มีความสามารถในทางอกัษรศาสตร์อยา่งดีเยีย่ม 

 พระองค์ทรงเรียนรู้กิจการงานต่าง ๆ ของบา้นเมือง  จากพระราชบิดาภายหลงัไดข้ึ้นครองราชยสื์บต่อ

ราชสมบติัก็ทรงท างานท่ีไดอ้ย่างดีเยี่ยมเน่ืองจากเป็นสมยัท่ีค่อนขา้งสงบจากสงคราม  จึงท าให้ทรงมีเวลาว่าง

พอสมควร  จึงใฝ่พระทยัในการส่งเสริมสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรม การช่างฝีมือ การละครและการกวี พระองคมี์

ความเช่ียวชาญถึงขนาดไดรั้บการยกยอ่งวา่  ทรงเป็นนกักวฝีีปากเอกในทางกลอนละคร 

 ยคุสมยัน้ีไดช่ื้อวา่เป็นยคุทองของวรรณคดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์งานการกวีรุ่งเรืองท่ีสุด  เพราะรัชกาล

ท่ี 2 ไม่เพียงสนพระทยัเป็นการส่วนพระองค์  หากยงัทรงสนับสนุนให้มีการแต่งกวีกนัอย่างแพร่หลายทัว่ไป  

และทรงชุบเล้ียงนกักวสี าคญั ๆ ไวใ้นราชส านกั ในดา้นการละคร มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งละครนอกและละครใน  

เกิดวรรณคดีหลายประเภทข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี ละครบนัเทิง สรรเสริญพระเกียรติ

พระเจา้แผ่นดิน วรรณคดีเร่ืองใดช ารุดสูญหายไป ก็มีการแต่งเติมเสริมต่อให้มีข้ึนสมบูรณ์ข้ึน  บทกวีท่ีไพเราะ

ท่ีสุดก็อยูใ่นสมยัน้ี 

  

บทเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน เช่ือกนัวา่เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยาแลว้เล่าสืบต่อกนัมาจน

กลายเป็นเร่ืองท่ีนิยมกนัแพร่หลาย  ภายหลงัเอามาแต่งเป็นกลอนเสภาแลว้ใช้ในการขบัเสภาเร่ืองน้ีจึงโด่งดงั

ยิง่ข้ึนจนปัจจุบนั 

 ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนสุภาพ 



 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชข้บัเสภา  

 เนือ้หา ขนุแผนเดิมช่ือ พลายแกว้ ขนุชา้ง และนางพิมพิลาไลยเคยเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่เด็ก ทั้งขุนแผน

และขุนช้างต่างหลงรักนางพิมพิลาไลยขุนแผนสมหวงัได้แต่งงานด้วย อยู่มาไม่นานบ้านเมืองเกิดสงคราม 

ขนุแผนตอ้งไปออกรบ ฝ่ายนางพิมพิลาไลยป่วยจึงเปล่ียนช่ือเป็นนางวนัทอง เพื่อเอาเคล็ดขนุชา้งแกลง้ปล่อยข่าว

วา่ขนุแผนหรือพลายแกว้นั้นตายในสงคราม 

 พลายแกว้กลบัจากสงครามมาพร้อมกบัยศศกัด์ิท่ีไดแ้ต่งตั้งเป็นขุนแผนแสนสะทา้น ไดภ้ริยาคนใหม่ช่ือ

นางลาวทอง  เกิดหึงหวงกนัข้ึน ขนุแผนจึงพานางลาวทองไปอยูก่าญจนบุรี ขนุชา้งไดน้างวนัทองเป็นภริยา 

 ขุนแผนถูกพระพนัวสาลงโทษให้ไปเป็นนายด่านตระเวนชายแดน  เพราะขุนช้างแกลง้กล่าวโทษว่า 

ขนุแผนหนีเวร 

 ต่อมาขุนแผนไดข้องวิเศษ 3 อยา่ง มาคือ  ดาบฟ้าฟ้ืน  มา้สีหมอก และกุมารทอง จึงบุกข้ึนเรือนขุนชา้ง  

ไดน้างวนัทองมาพาไปสุพรรณบุรี  

 ขนุชา้งไปฟ้องพระพนัวสาวา่ขุนแผนเป็นกบฏ  ขุนแผนจึงพานางวนัทองหนีไป แต่นางวนัทองทอ้งแก่ 

ขนุแผนจึงเขา้มอบตวั สู้ความชนะ  

 ขุนชา้งฉุดนางวนัทองมาได ้ นางวนัทองคลอดพลายงามออกมา โตข้ึนไดเ้ป็นทหาร ไดรั้บแต่งตั้งเป็น  

จม่ืนไวยวรนาถ 

 ขนุแผนไดเ้ป็นเจา้เมืองกาญจนบุรี ในต าแหน่งสุรินทรฟ้าไชย 

 จม่ืนไวยไปเรือนขุนช้าง จะรับแม่วนัทองไปอยู่ด้วย  ขุนช้างไปฟ้องพระพนัวสากล่าวโทษจม่ืนไวย  

พระพนัวสาถามนางวนัทองจะอยู่กบัใคร  นางวนัทองลงัเล  จึงถูกประหารชีวิต  จากนั้นก็เป็นเร่ืองของจม่ืน

ไวยวรนาถ  ท่ีไดภ้ริยาถึง 2 คน คือนางสร้อยฟ้า และนางศรีมาลา ภายหลงันางสร้อยฟ้าท าความผิดจึงถูกเนรเทศ

กลบัไปอยูเ่ชียงใหม ่

 ตัวอย่าง  

 - สายทองกล่าวกบัพลายแกว้   เม่ือขอใหน้างเป็นส่ือ 

  ถา้อินทราพากระต่ายใหห้ายโศก  ทุกแหล่งโลกก็จะฉินวา่อินทร์ชัว่ 

   ดวงจนัทร์ผนัผยองจะหมองมวั   ขา้กลวัเสียแลว้เณรอยา่งเจรจา 

 เน้ือมิไดกิ้นมัง่หนงัมิไดปู้    กระดูกจะแขวนคออยูเ่หมือนตวัขา้ 

 เจา้ไดพ้ิมก็ยิม้อยูอ่ตัรา    ตอ้งถูกด่าก็จะอายแต่สายทอง 



 - ขนุแผนพอ้วนัทอง 

  เม่ือแรกเช่ือวา่เน้ือทบัทิมแท ้  มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได ้

 กาลวงวา่หงส์ใหป้ลงใจ    ดว้ยมิไดดู้หงอนแต่ก่อนมา 

 - พิมร าพนัเม่ือพลายแกว้ไปทพั 

  โอพ้อ่พลายสายสวาทของนอ้งเอ๋ย  ไม่เคยเลยจะห่างเหเสน่หา 

 นอนหออยูด่ว้ยนอ้งสองเวลา   พอ่เคยพาพิมพดูพิไรวอน 

 นัน่น่ีซ้ีซิกสัพยอก    เยา้หยอกดงัจะกลืนไม่ไกลหมอน 

 แขนซา้ยพอ่เคยหนุดใหเ้มียนอน   ยามร้อนพอ่ก็พดักระพือลม 

 

 คุณค่าของเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

 1. ในทางอกัษรศาสตร์  ไดย้กยอ่งวา่เป็นยอดวรรณคดีประเภทกลอนสุภาพถือกนัวา่เป็นวรรณคดีช้ินเอก

ของไทย 

 2. ในทางวิถีชีวิต  ไดบ้อกให้รู้ถึงชีวิตความเป็นไปของคนไทยสมยันั้นท่ีมีความเช่ือของขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เช่ือโชคลาง แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

บทละครนอก 

 บทละครนอกท่ีรัชกาลท่ี 2 พระราชนิพนธ์น้ีทรงไดเ้คา้มาจากชาดกต่าง ๆ บา้ง  นิทานพื้นบา้นบา้ง  ซ่ึงมี

มาแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาแลว้ 

 ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนบทละคร 

 วตัถุประสงค์ในแต่ง เพื่อใหมี้บทละครนอก ประชาชนจะไดดู้เพราะละครในประชาชนมีโอกาสดูยาก 

 เนือ้หา บทละครนอกของรัชกาลท่ี 2  มีอยู ่5 เร่ือง 

 - ไชยเชษฐ์  ไชยเชษฐ์เจา้เมืองเหมนัต ์มีมเหสีช่ือนางสุวิญชา  มีสนมอีก 7 คน ต่อมาสนมแกลง้หาถว่า

นางสุวญิชาคลอดบุตรออกมาเป็นท่อนไม ้ไชยเชษฐ์จึงขบัออกจากเมือง  พอทราบความจริง  ไชยเชษฐ์จึงขอคืน

ดีดว้ย แม่แมวซ่ึงเป็นแมวท่ีสุวญิชาเล้ียงไวจึ้งแสดงอาการเยาะเยย้ไชยเชษฐ ์ แต่ผลสุดทา้ยทั้งสองก็ไดคื้นดีกนั 



 - สังข์ทอง  ทา้วยศวิมล เจา้เมืองสามล มีนางจนัเทวีเป็นมเหสีเอกจนัทามเหสีรองหาทางให้ไล่ออกไป

จากเมือง โดยยกเหตุผลวา่นางจนัเทวีมีลูกเป็นหอยสังข ์ทา้วยศวิมลจึงขบันางออกจากเมือง ตอ้งเร่ร่อนไปอยูก่บั

ตายายและนางยกัษช่ื์อ พนัธุรัตน์  เม่ือพระสังขโ์ตเป็นหนุ่มก็ไปชุบตวัใหม่ในบ่อทองสวมรูปเงาะวิเศษหนี ต่อมา

ไดน้างรจนาลูกสาวทา้วยศวมิลเป็นชายาอยูค่รองเมืองสามล 

 -ไกรทอง  ไกรทองรับอาสาท่านเศรษฐีเมืองพิจิตรจะลงไปปราบจระเขช้าละวนัในถ ้ าทองซ่ึงอยูใ่นน ้ า  

เพราะคาบตะเภาทองลูกสาวของเศรษฐีไปในถ ้าไกรทองปราบส าเร็จไดลู้กสาวทั้งสองคนตะเภาทองและตะเภา

แกว้เป็นภริยา อยู่ๆ มาไกรทองเกิดคิดถึงวิมาลาจึงลงไปในถ ้ าแลว้พามาไวใ้นบา้น ภริยาทั้งสองคนหึงหวงไม่

ชอบหนา้ วมิาลาจึงกลบัไปยงัถ ้า ไกรทองตามไปอยูด่ว้ย 

 - คาวี   คาวีพบกลองใบใหญ่ท่ีเมืองร้างแห่งหน่ึง  ผ่าดูขา้งใน   พบนางผมหอมช่ือ  จนัทรธิดาของ

ทา้วมทัรราช และไดพ้บนางแกว้เกสรแห่งเมืองรมยนคร  คาวีปราบนกอินทรีดว้ยพระขรรค ์ไดน้างจนัทรเป็น

ชายานางจนัทรอาบน ้าแลว้ใส่ผมหอมในผอบลอยน ้ าไป เจา้สันนุราชเก็บได ้เกิดรัก ใชใ้ห้นางทศัประสาทไปฆ่า

คาวีเพื่อชิงนางจนัทร  แต่หลวิไชยช่วยคาวีไวไ้ดแ้ลว้ไปฆ่าเจา้สันนุราชแต่งตั้งคาวีเป็นกษตัริยค์รองเมืองอย่าง

เป็นสุขอยูก่บันางจนัทร 

 - มณีพิชัย  นางยอพระกล่ิน  เป็นธิดาของพระอินทร์กบันางเกษณี พระอินทร์น านางไปไวใ้นกระบอก

ไมไ้ผ ่ มณีพิชยัไปเท่ียวป่า ไดน้างเป็นชายาแต่นางจนัทร์มารดาไม่ชอบและไดห้าทางก าจดัเสีย  นางยอพระกล่ิน

ไม่เป็นอนัตราย ภายหลงันางจนัทร์ถูกงูกดั  นางยอพระกล่ินปลอมเป็นพราหมณ์ท าการรักษา หาทางให้นาง

จนัทรยอมเปิดเผยความเลวของตวั แลว้ขอมณีพิชยัไปเป็นทาส ไดท้  าการทดลองใจมณีพิชยัอยูห่ลายอย่าง  เม่ือ

เห็นวา่มณีพิชยัรักจริงมีความซ่ือสัตยจึ์งยอมคืนดีดว้ย 

สวสัดิรักษา 

 สวสัดิรักษา  สุนทรภู่แต่งเร่ืองน้ีประมาณ พ.ศ.2364-2367 โดยน าเอาพระราชจริยาวตัรอนัดีงามใน

สวสัดิรักษาท่ีมีแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยามาแต่งใหม่ และก็สามารถท าไดดี้กวา่เก่า 

 ผู้แต่ง สุนทรภู่ 

 ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อถวายเจา้ฟ้าอาภรณ์ ผูเ้ป็นศิษย ์



 เนือ้หา กล่าวถึงกิจวตัรท่ีบุคคลผูเ้ป็นเจา้ฟ้ามหากษตัริยจ์ะตอ้งประพฤติปฏิบติัเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 ตัวอย่าง 

 - การแต่งกายตามสีประจ าวนั 

   อน่ึงภูษาผา้ทรงณรงคร์บ  ใหมี้ครบเคร่ืองเสร็จทั้งเจด็สี 

  วนัอาทิตยสิ์ทธิโชคโฉลกดี  เอาเคร่ืองสีแดงทรงเป็นมงคล 

  เคร่ืองวนัจนัทร์นั้นควรสีนวลขาว  จะยนืยาวชนัษาสถาผล 

  วนัองัคารม่วงช่วงงามสีครามปน  เป็นมงคลขตัติยาเขา้ราวี 

  เคร่ืองวนัพุธสุดดีดว้ยสีแสด  กบัเหลือบแปดปนประดบัสลบัสี 

  วนัพฤหสัจดัเคร่ืองเขียวเหลืองดี  วนัศุกร์สีเฆมหมอกออกสงคราม 

  วนัเสาร์ทรงด าจึงล ้าเลิศ   แสนประเสริฐเส้ียนศึกจะนึกขาม 

  อน่ึงพาชีข่ีประดบังาม   ใหต้อ้งตามสีสันจึงกนัภยั 

 - กิจวตัรท่ีควรปฏิบติั 

         อน่ึงเล่าเขา้ท่ีศรีไสยาสน์  อยา่ประมาทหมัน่ค านบัลงกบัหมอน 

  เป็นนิรันดร์สรรเสริญเจริญพร  คุณบิดามารดาคุณอาจารย ์

 - ขอ้ท่ีควรกระท าและควรงดเวน้ 

       อน่ึงสุนขัมกัเห่าเฝ้าแต่หอน  อยา่ขู่ค่อนด่าวา่อชัฌาสัย 

  เสียสง่าราศีมกัมีภยั   คนมิไดย้  าเกรงวาจา 

  หน่ึงเขฬะอยา่ถ่มเม่ือลงพดั  ไปถูกสัตวเ์ส่ือมนตด์ลคาถา 

  อน่ึงพบประพระสงฆท์รง ศีลา  ไม่วนัทาถอยถดทั้งยศทรัพย ์

  อน่ึงอยา่วา่แดดแลลมฝน   อยา่กงัวลเร่งวนัใหพ้ลนัดบั 

  เม่ือเชา้ตรู่สุริยะจะลงลบั   จงค านบัสุริยนัพระจนัทร 

 

เพลงยาวถวายโอวาท 

 เพลงยาวถวายโอวาท เร่ืองน้ีสุนทรภู่แต่งประมาณ พ.ศ.2372 ตอนเป็นพระจ าพรรษาอยูท่ี่วดัราชบูรณะ 

 ผู้แต่ง    สุนทรภู่ 



 ท านองแต่ง    แต่งเป็นกลอนเพลงยาว 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง    เพื่อถวายสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยาบ าราบปรรักษ ์(เจา้ฟ้ากลาง) และเจา้ฟ้าป๋ิว 

ผูเ้ป็นศิษย ์

 เนื้อหา  เป็นค าสั่งสอนของครูสุนทรภู่ท่ีมอบไวใ้ห้แก่ศิษย ์และแทรกดว้ยค าอ าลาอาลยัในการท่ีจะตอ้ง

จากกนัแลว้ 

 ตัวอย่าง 

 - ใหศึ้กษากฎหมายและสุภาษิตพระร่วง 

          ดว้ยการพระองคท์รงสยมบรมนาถ บงัคบัราชการส้ินทุกถ่ินฐาน 

  กรมศกัด์ิหลกัชยัพระอยัการ  มณเฑียรบาลพระบญัญติัตดัส านวน 

  อน่ึงใหรู้้สุภาษิตบณัฑิตพระร่วง  โคลงเพชรพวงผดิชอบทรงสอบสวน 

  ราชาศพัทรั์บสั่งใหบ้งัควร  ทราบใหถ้ว้นถ่ีไวจ้ะไดทู้ล 

 - คติธรรมค าสอน 

        อนัออ้ยตาลหวานล้ินแลว้ล้ินซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 

  แมน้เจบ็อ่ืนหม่ืนแสนจะแคลนคลาย เจบ็จนตายนั้นเพราะเหน็บใหใ้จเจบ็ 

      ฯลฯ 

      อนัความคิดวทิยาเหมือนอาวธุ  ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก 

  สงวนคมสมนึกใครฮึกฮกั   จึงค่อยชกัเชือดฟันใหบ้รรลยั 

      ฯลฯ 

   อนัขา้ไทไดพ้ึ่งเขาจึงรัก  แมน้ถอ้ยศกัด์ิส้ินอ านาจวาสนา 

  เขาหน่ายหนีมิไดอ้ยูคู่่ชีวา   แต่วชิาช่วยกายจนวายปราณ 

 

สุภาษติสอนหญิง 



  สุภาษิตสอนหญิง สุนทรภู่แต่งเร่ืองน้ีในยามตกยาก ตอนนั้นตอ้งลงเรือระเหระหนไปในท่ีต่างๆ 

ซ่ึงเป็นช่วงปี พ.ศ.2380 – 2383 

 ผู้แต่ง    สุนทรภู่ 

 ท านองแต่ง    แต่งเป็นกลอนสุภาพ 

 วตัถุประสงค์ในการแต่ง    เพื่อสอนสตรีใหรู้้จกัประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัความเป็นหญิง 

 เนือ้หา  กล่าวเตือนสตรีวา่ควรจะท าตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 

 

 ตัวอย่าง 

 - ค่านิยมของผูห้ญิง 

   เป็นสตรีสุดดีแต่เพียงผวั  จะดีชัว่ก็แต่ยงัก าลงัสาว 

  ลงจนสองสามจืดไม่ยดืยาว  จะกลบัหลงัอยา่งสาวสิเตม็ตรวง 

   เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด ก็หมายมาดเหมือนมณีอนัมีค่า 

  แมน้แตกร้าวรานร่อยถอยราคา  จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง 

 - ความส าคญัของค าพดู 

   เป็นมนุษยสุ์ดนิยมเพียงลมปาก จะไดย้ากโหยหิวเพราะชิวหา 

  แมน้พดูดีมีคนเขาเมตรา   จะพดูจาจงพิเคราะห์ใหเ้หมาะสม 

 - ความมธัยสัถแ์ละความกตญัญูกตเวที 

   มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท  อยา่ใหข้าดส่ิงของตอ้งประสงค ์

  จงใชน้อ้ยกินนอ้ยค่อยบรรจง   อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน 

  ไม่ควรซ้ือก็อยา่ไปพิไรซ้ือ   ใหเ้ป็นม้ือเป็นคราวทั้งคาวหวาน 

  เม่ือพอ่แม่แก่เฒ่าชรากาล    จงเล้ียงท่านอยา่ใหอ้ดระทดใจ 

  ดว้ยชนกชนนีนั้นมีคุณ    ไดก้ารุณเล้ียงรักษามาจนใหญ่ 

  อุม้อุทรป้อนขา้วเป็นเท่าไร   หมายจะไดพ้ึ่งพาธิดาดวง 

 



วรรณคดีสมยัพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ลลิติตะเลงพ่าย 

 พระประสงคใ์นการทรงนิพนธ์นั้นก็เพื่อสรรเสริญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีทรงมีชยัชนะพระมหา

อุปราชาในสงครามยทุธหตัถี ดงัทรงนิพนธ์ไวใ้นตอนจบเร่ืองวา่ 

         เสด็จแสดงพระยศเจา้  จอมอยธุยาเอย 

   องคอ์ดิสรสมมุติ   เทพไท ้

   นเรศวรรัตนมกุฎ   เกศกษตัริย ์สยามฤๅ 

   หวงัอยูคู่่ธเรศไท ้  ฝากฟ้าดินเฉลิม 

 กวทีรงนิพนธ์เร่ืองลิลิตตะเลงพา่ยโดยทรงน าเคา้เร่ืองมาจากพงศาวดาร แลว้ทรงเพิ่มเน้ือหาบางตอนเขา้

ไปเพื่อใหเ้ป็นวรรณคดีท่ีสมบูรณ์ 

 ลกัษณะเนือ้หา 

 การท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเลือกตอนสงครามยุทธหตัถีมาเป็นเน้ือ

เร่ืองในการสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น น่าจะได้ทรงรับอิทธิพลมาจากวรรณคดี

สรรเสริญพระเกียรติในอดีต คือ “ลิลิตยวนพ่าย” ซ่ึงกวีแต่งข้ึนสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีไดท้รง

รบชนะพวกโยนก ดงัจะเห็นไดว้า่ยงัทรงตั้งช่ือเร่ืองคลา้ยกนัดว้ยวา่ “ลิลิตตะเลงพ่าย” ซ่ึงหมายถึงชนะมอญหรือ

มอญแพน้ัน่เอง แต่เม่ือทรงน ามานิพนธ์ก็ไดท้รงพฒันาเร่ืองให้มีลกัษณะต่างไปจากวรรณคดีประเภทเดียวกนัใน

อดีตเพื่อใหเ้ร่ืองน่าอ่านมากยิง่ข้ึน เน้ือหาของลิลิตตะเลงพา่ยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ 

 1. ลิลิตตะเลงพ่าย มีเน้ือหาอยูท่ี่สงครามยุทธหตัถีระหว่างสมเด็จพระมเรศวรมหาราชและพระมหาอุป

ราชาโดยทรงน าเน้ือความมาจากพระราชพงศาวดาร ในเวลานั้นประเทศพม่าซ่ึงเป็นคู่สงครามกบัไทยมาโดย

ตลอดเป็นประเทศท่ีมีแสนยานุภาพมาก แต่ไทยก็มิไดเ้กรงขาม ในสงครามยุทธหตัถีการท่ีสมเด็จพระนเรศวรฯ

ไดท้รงรับชยัชนะเหนือพม่าไดแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ าท่ีทรงคุณสมบติัครบถว้นคือ ทรงพระสติปัญญา

และไหวพริบอนัเฉียบแหลมฉบัไว จึงทรงสามารถแกส้ถานการณ์ มีพระทยัอนัเขม้แข็ง และพระปรีชาสามารถ

ในการรบ อีกทั้งทรงไวซ่ึ้งบุญญาธิการอนัยิง่ใหญ่ เพราะการรบในคร้ังนั้นเป็นการรบกนัตวัต่อตวักลางสนามรบ



ท่ีแวดลอ้มดว้ยเหล่าศตัรู กวจึีงไดส้รรเสริญเปรียบเทียบสมเด็จพระนเรศวรฯ ท่ีชนะพม่าวา่เหมือนพระพุทธเจา้ท่ี

ทรงชนะมาร ดงัโคลงท่ีวา่ 

    พระตรีโลกนาถแผว้ เผด็จมาร 

   เฉกพระราชสมภาร  พี่นอ้ง 

   เสด็จไร้พิริยะราญ  อรินาศ ลงนา 

   เสนอพระยศยนิกอ้ง  เกียรติทา้วทุกภาย 

 สงครามยทุธหตัถีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีส าคญัคือ สมเด็จพระนเรศวรฯพระราชทานอภยัโทษแก่

บรรดาแม่ทพันายกองท่ีท าผดิตามค าทูลของสมเด็จพระวนัรัต เหตุการณ์ตอนน้ีแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

เมตตาธรรมอนัสูงส่ง เท่ากบัเป็นเป็นการสรรเสริญวา่ทรงเป็นธรรมราชา ซ่ึงไปสอดคลอ้งกบัตอนทา้ยเร่ืองท่ีกวี

กล่าวถึงทศพธิราชธรรม ราชสดุดี และจกัรพรรดิวตัรซ่ึงเป็นเน้ือหาส าคญัอีกส่วนหน่ึงของ ลิลิตตะเลงพา่ย 

 2. ในอดีตไม่เคยปรากฏวา่มีวรรณคดีสรรเสริญพระเกียรติเร่ืองใดท่ีมีบทนิราศอยูด่ว้ย แต่ในลิลิตตะเลง

พ่าย กวีไดท้รงแทรกบทนิราศไวใ้นสัดส่วนท่ีมากพอสมควร นางสนมและบทนิราศนั้นไดท้รงจินตนาการข้ึน

เอง ไม่มีอยูใ่นพงศาวดาร 

 แมบ้ทนิราศจะมิใช่เน้ือหาหลกัในลิลิตตะเลงพ่าย แต่ก็เป็นจุดเด่นขอเร่ืองดา้นหน่ึง และเป็นส่วนส าคญั

ท่ีช่วยให้กวีบรรลุจุดหมายในการสรรเสริญพระเกียรติโดยทางออ้ม เพราะบทนิราศท่ีกวีก าหนดให้พระมหาอุป

ราชาครวญถึงนางนั้น ท าให้ดูเสมือนวา่ความเขม้แข็งอนัเป็นคุณลกัษณะหน่ึงแห่งความเป็นผูน้ าในอุดมคติของ

พระมหาอุปราชาลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามในทศันะของผูอ่้านโดยทัว่ไป เน้ือหาท่ีเป็นส่วนนิราศกลับมี

ความหมายต่อวรรณคดีเร่ืองน้ีเป็นอยา่งยิ่ง เพราะสามารถท าให้เร่ืองพงศาวดารท่ีมีบรรยากาศค่อนขา้งแห้งแลง้

นั้นมีชีวติชีวาข้ึนอยา่งน่าพิศวง แมแ้ต่พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ก็ยงัทรงนิพนธ์ไวต้อนหน่ึงวา่ 

 

  “ถา้ไม่มีสาวสนมแลนิราศไซร้ หากตะเลงพ่ายจะเป็นกวีวจันะอยา่งเอกอยู ่ขนาดแห่งหนงัสือก็

 จะลดลง ท่านแลขา้พเจา้ก็จะจ าตะเลงพา่ยไดข้ึ้นใจนอ้ยกวา่ท่ีจ  าได”้ 

 3. การจดัเตรียมทพั การเคล่ือนกระบวนทพั การตั้งทพัตามต าราพิไชยสงคราม การประกอบพิธีส าคญั 

เช่น พิธีเบิกโขลนทวาร พิธีตดัไมข้่มนาม ฯลฯ เน้ือหาเหล่าน้ีนอกจากกวีจะน าเสนอเพื่อแสดงถึงจารีตประเพณี



ในการสงครามแล้ว ยงัแสดงถึงแสนยานุภาพและพระบุญบารมีแห่งองค์พระประมุขแห่งกองทพัอีกดว้ย จึง

นบัวา่เป็นการสรรเสริญพระเกียรติดว้ยอีกส่วนหน่ึง 

 ยงัมีเน้ือหาท่ีเป็นส่วนปลีกย่อยอีกมากมายท่ีกวีใส่เขา้มาไวใ้นเร่ือง ล้วนแล้วแต่เพื่อจุดหมายในการ

สรรเสริญพระเกียรติเป็นส าคญั และเพื่อให้วรรณคดีเร่ืองน้ีมีหลายรสหลายหลากอารมณ์ไม่ใช่เร่ืองแห้งแล้ง    

น่าเบ่ือ 

 ลกัษณะรูปแบบ 

 1. ลิลิตตะเลงพา่ยเป็นลิลิตสุภาพ แต่งดว้ยค าประพนัธ์ชนิดร่ายสุภาพและโคลงสุภาพซ่ึงไดแ้ก่ โคลงสอง

สุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงส่ีสุภาพ การเลือกรูปแบบลิลิตสุภาพเพื่อแต่งยอพระเกียรตินั้นนบัวา่เหมาะแก่

เน้ือหาของเร่ือง ซ่ึงตอ้งการบรรยากาศท่ีขลงั ศกัด์ิสิทธ์ิและงามสง่า 

 อน่ึงในลิลิตตะเลงพ่ายมีบทนิราศซ่ึงสามารถแต่งดว้ยค าประพนัธ์ประเภทโคลงสุภาพไดไ้พเราะ ผูอ่้าน

จะเขา้ถึงรสวรรณคดีไดเ้ต็มท่ี กวีคงจะไดท้รงประจกัษ์มาแลว้จากเร่ืองลิลิตพระลอซ้ึงกล่าวได้ว่าทรงยึดเป็น

ตน้แบบของการแต่งบทนิราศ 

 2. ขั้นตอนการน าเสนอเร่ืองลิลิตตะเลงพ่ายนั้น กวีทรงยึดตามขนบโบราณ คือ ข้ึนตน้ดว้ยบทสดุดี ตาม

ดว้ยการด าเนินเร่ือง และจบลงดว้ยการสรรเสริญพระเกียรติกบัแจง้จุดหมายในการแต่งของกวี ส่วนในช่วงการ

ด าเนินเร่ืองนั้นจะทรงด าเนินเร่ืองไปตามระยะเวลาในปฏิทิน การล าดบัเน้ือหาก็ทรงท าไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ถูก

จงัหวะ เหมาะแก่เวลา ท าใหผู้อ่้านไม่รู้สึกขดัหรือสะดุด เช่น ทรงก าหนดบทสั่งลาของพระมหาอุปราชาท่ีลานาง

สนมในทนัทีท่ีเสด็จกลบัจากการเฝ้าพระราชบิดาและถูกบริภาษกลบัมา เท่ากบัเป็นการตอกย  ้าความรู้สึกสงสาร

เห็นใจท่ีผูอ่้านมีต่อพระมหาอุปราชามากยิ่งข้ึน หรือทรงแทรกบทท่ีพระมหาอุปราชาครวญถึงพระราชบิดาและ

บา้นเมืองหลงัจากท่ีเกิดลมพายพุดัฉตัรหกัซ่ึงเป็นลางร้ายวา่ การไปสงครามคร้ังน้ีจะมิไดเ้สด็จคืนพระนคร ทั้งๆ

ท่ีก่อนหน้าน้ีไดแ้ต่ทรงครวญถึงนางเท่านั้น และหลงัจากเกิดลางร้ายน้ีแลว้กลบัไม่เคยครวญถึงนางอีกเลย ใน

กรณีน้ีชวนใหคิ้ดวา่ เม่ือถึงเวลาคบัขนัพระมหาอุปราชาก็มิไดท้รงคิดถึงองคเ์อง หากทรงคิดถึงพระราชบิดาและ

บา้นเมืองเป็นส าคญัวา่จะมิไดมี้โอกาสแทนคุณแน่ๆ ถา้กวทีรงก าหนดบทครวญถึงพระราชบิดาและบา้นเมืองมา

แต่แรก ความรู้สึกของผูอ่้านก็จะไม่รู้สึกสะเทือนใจเท่า 

 3. ตวัละครในลิลิตตะเลงพา่ยแสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยะในการสร้างตวัละครของกวีเป็นอยา่งยิ่ง ทรง

น าตวัละครในพงศาวดารมาน าเสนอในลกัษณะเทียมละคร ท าให้ตวัละครมีชีวิตชีวามีเลือดมีเน้ือ ทรงสร้าง



บุคลิกของตวัละครข้ึนตามจินตนาการท่ีทรงเห็นวา่ควรจะเป็น แต่ทั้งน้ีก็ยอ่มสนองจุดหมายประการส าคญัท่ีทรง

ตั้งไวคื้อการยอพระเกียรติกษตัริยไ์ทย แมผู้อ่้านจะช่ืนชมศรัทธาพระปรีชาสามารถแห่งสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชท่ีทรงรบชนะพม่า แต่ก็ไม่น่ามีผูอ่้านคนใดเกลียดชงัหรือดูหม่ินเหยียดหยามพระมหาอุปราชา เพราะกวี

ทรงสร้างตวัละครตวัน้ีให้ผูอ่้านเขา้ใจได้ถึงแก่นแทแ้ห่งอารมณ์ ความรู้สึกและพลงัผลักดันท่ีให้ทรงแสดง

พฤติกรรมต่างๆ พระมหาอุปราชาในเร่ืองน้ีจึงทรงเป็นขตัติยศตัรูท่ีคู่ควรแก่การท าสงครามยุทธหัตถีกบัสมเด็จ

พระนเรศวรเป็นอยา่งยิง่ 

 ส่วนสมเด็จพระนเรศวรนั้นทรงควรแก่การไดรั้บการสรรเสริญพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งเช่นกนั ทรงเป็น

กษตัริยน์กัรบผูอ้งอาจหาญกลา้ ทรงพระสติปัญญาไหวพริบเฉียบแหลม แต่ก็ทรงอ่อนโยนและอ่อนหวาน และ

ทรงไวซ่ึ้งพระกรุณาและเตตาคุณเป็นอยา่งยิ่ง เพียงโคลงบทท่ีเอ่ยพระโอษฐ์เชิญชวนเชิงทา้พระมหาอุปราชาให้

ร่วมกระท าคชยทุธ์เพียงบทเดียวก็สามารถท าใหผู้อ่้านเห็นพระบุคลิกภาพบางดา้นไดอ้ยา่งชดัเจนดงัโคลงท่ีวา่ 

    พระพี่พระผูผ้า่น  ภพอุต ดมเอย 

   ไปชอบเชษฐย์นืหยดุ  ร่มไม ้

   เชิญราชร่วมคชยทุธ์  ผยอเกียรติ ไวแ้ฮ 

   สืบกวา่สองเราไซร้  สุดส้ินฤๅมี 

 

 **ในลิลิตตะเลงพ่ายความพระณีตพิถีพิถนัในการทรงนิพนธ์จะแลเห็นไดโ้ดยตลอด ค าประพนัธ์แทบ

ทุกบทไม่วา่จะร่ายหรือโคลงจะเสนอภาพ แสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งดีเยี่ยม เช่น ตอนพระราชบิดากร้ิวท่ีพระมหาอุป

ราชาทรงอา้งถึงพระเคราะห์เพื่อจะไม่ยกทพัไปกรุงศรีอยธุยา จึงตรัสประชดตอนหน่ึงวา่ 

  “....แมน้เจา้คร้ามเคราะห็กาต ตงอย่ายาตรยุทธนา เอาพสัตราสตรี สวมอินทรียส์ร่างเคราะห์ 

ธตรัสเยอะเยี่ยงขลาด องคอุ์ปราชยินสาร แสนอปัระมาณมาตยม์วล นวลพระพกัร์ผอ่งเผือด เลือดสลดหมดคล ้ า 

ช ้ากลมหมองมวั กลวัพระอาชญายอบ นอบประณตบทมูล ทูลลาไทลี้ลาศ....” 

 โวหารเปรียบเทียบในลิลิตตะเลงพา่ยมีมากมาย แต่บทเปรียบเทียบท่ีงามท่ีสุดบทหน่ึงคือ 

 

    งามสองสุริยราชล ้า เลอพิศ นาพอ่ 

   พา่งพชัรินทรไพจิตร  ศึกสร้าง 



   ฤๅรามเร่ิมรณฤทธ์ิ  รบราพณ์ แลฤๅ 

   ทุกเทศทุกทิศอา้ง  อึนไทไ้ป่เทียม 

 กวีเปรียบความงามของสมเด็จพระนเรศวร และพระมหาอุปราชาขณะทรงกระท ายุทธหตัถีเหมือนกบั

พระอินทร์รบกบัไพจิตราสูร หรือพระรามรบกบัทศกณัฑ์ ซ่ึงเป็นความเปรียบท่ีส่ือภาพและความรู้สึกไดดี้แก่

ผูอ่้าน เพราะผูอ่้านจะเกิดมโนภาพทนัทีเน่ืองจากคุน้เคยกบับุคลิกภาพของบุคคลท่ีกวนี ามาเปรียบ อน่ึง ลีลาโคลง

บทน้ีงามสง่าและมีเสียงไพเราะเพราะเกิดจากการเลือกใชค้  าท่ีมีเสียงสัมผสัอกัษร และกวีรู้จกัซ ้ าค  าในท่ีเหมาะ 

ท าใหค้วามหมายหนกัแน่นมากยิง่ข้ึน กล่าวไดว้า่เป็นโคลงท่ีงามทั้งรสค าและรสความ 



วรรณคดีและลกัษณะวรรณคดีสมยักรุงธนบุรี 

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี มีดงัต่อไปน้ี 

1. บทละคร เร่ือง รามเกียรติ์ ซ่ึงมี 4 ตอน คือ 

- ตอนพระมงกุฎประลองศร 

- ตอนหนุมานเก้ียวนางวาริน 

- ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความ 

- ตอนทศกณัฐต์ั้งพิธีทรายกลด 

แต่งโดย สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

2. ลลิติเพชรมงกุฎ  

แต่งโดย หลวงสรวชิิต (หน) หรือ เจา้พระยาคลงั (หน) ในสมยัต่อมา 

3. อเิหนาค าหลวง 

แต่งโดย หลวงสรวชิิต (หน) หรือ เจา้พระยาคลงั (หน) ในสมยัต่อมา 

4. โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 

แต่งโดย นายสวน มหาดเล็ก 

5. กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 

แต่งโดย พระภิกษุอินและพระยาราชสุภาวดี 

6. นิราศกวางตุ้ง 

แต่งโดย พระยามหานุภาพ 

7. เพลงยาว 

แต่งโดย พระยามหานุภาพ 

8. นิทานปาจิตตกุมารกลอนอ่าน 

แต่งโดย พระราชโมฬี (แจ่ม บุรณนนท)์ วดัราชบูรณะ 

 

รามเกยีรติ์ 
รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดีท่ีมีช่ือเสียงอยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย ใครไม่รู้จกัเร่ืองรามเกียรต์ิ คงจะ

ไม่มี เพราะทุกคนตอ้งไดเ้รียนเร่ืองรามเกียรต์ิเหมือนกนั 



ผูแ้ต่งรามเกียรต์ิฉบบัเดิมเป็นภาษาสันสกฤต เป็นวรรณกรรมอินเดีย เรียกกนัวา่ “คัมภีร์ รามายณะ” 

ฤาษีวาลมิกิเป็นผูแ้ต่ง เช่ือกนัในพวกชาวฮินดูวา่ เร่ืองรามเกียรต์ิเป็นเร่ืองจริง ผูใ้ดไดอ่้านคมัภีร์น้ีเท่ากบัวา่ได้

ลา้งบาปไปแลว้หมดส้ิน และจะเจริญดว้ยพร 4 ประการ คือ อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ตายแลว้จะไดข้ึ้นสวรรค ์

ส่วนรามเกยีรติ์ฉบับภาษาไทย มีทั้งหมด 7 ฉบบัดว้ยกนัคือ 

1. รามเกียรต์ิบทพากย์คร้ังกรุงเก่า (เช่ือกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระ

เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงน าเอาตอนนางลอยของกรุงเก่ามาพระราช

นิพนธ์ใหม่) 

2. รามเกียรต์ิบทละครความคร้ังกรุงเก่า (ตั้งแต่ตอนพระราม พระเอกในเร่ืองไดป้ระชุมก าลงัพล

จนถึงเร่ืององคตส่ือสาร) 

3. รามเกีรยต์ิบทละครของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (มีทั้งหมด 4 ตอน)  

4. รามเกียรต์ิบทละครของพระยาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (มีตั้งแต่ตน้จนจบ

เร่ือง) 

5. รามเกียรต์ิบทละครของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (ไม่ตลอดเร่ือง) 

6. รามเกียรต์ิบทละครของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ตอนพระรามเดินดง) 

7. รามเกียรต์ิบทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (มีบางตอน) 

รามเกยีรติ์บทละครของสมเด็จของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มี 4 ตอนคือ 

1. ตอนพระมงกุฎประลองศร 

2. ตอนหนุกมานเก้ียวนางวาริน 

3. ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความ 

4. ตอนทศกณัฐต์ั้งพิธีทรายกรด 

ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนบทละคร 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

1. เพื่อรักษาเร่ืองรามเกียรต์ิไวมิ้ใหสู้ญหาย 

2. เพื่อใชเ้ป็นบทละคร 

3. เพื่ออบรมจิตใจประชาชนใหรั้กเกียรติ รักบา้นเมือง 

 

 



สาระส าคัญ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

1. ตอนพระมงกุฎประลองศร กล่าวถึง นางสีดาอยู่กบัฤาษีวาลมิกิอยู่กนัไปอยูก่นัมา ก็เกิดโอรส

องค์หน่ึงพระนามว่า พระมงกุฎ พระฤาษีชุบพระลบให้เป็นเพื่อนกบัพระมงกุฎ ฤาษีสอนวิชา

พระเวท และชุบศรให้เป็นอาวุธของพระมงกุฎ พระมงกุฏและพระลบไดเ้ล่นประลองศรยิงตน้

รัง ตน้รังใหญ่ลม้ลงเสียงดงักึกกอ้ง พระรามไดย้ินเสียง จึงกระท าพิธีอศัวเมธปล่อยมา้อุปการ            

พระมงกุฎและพระลบจบัมา้ไวไ้ด ้หนุมานรบกบัพระมงกุฎ หนุมานพ่ายแพเ้สียทีพระมงกุฎ 

พระภรตเขา้ช่วยหนุมานและสามรถจบัพระมงกุฎได้น ามาถวายพระราม เพื่อจะลงโทษ แต่

พระลบออกมาช่วยพระมงกุฎและพาหนีไปได ้พระรามยกทพัออกติดตามจนไดร้บกนั สุดทา้ย

ไดท้ราบวา่มิใช่ใครท่ีไหนเลยท่ีแทก้็พอ่ลูกกนั แลว้จะรบกนัไปท าไม 

2. ตอนหนุมานเกีย้วนางวาริน กล่าวถึง หนุมานตามไปฆ่าวิรุณจ าบงัไดพ้บนางฟ้าช่ือนางวานริน 

ซ่ึงถูกพระอิศวรสาปให้ลงมาอยูใ่นป่า เพื่อบอกทางให้ทหารพระรามตามไปฆ่าวิรุณจ าบงั เม่ือ

นางเช่ือวา่หนุมานเป็นทหารของพระรามจริง นางจึงบอกวา่วิรุณจ าบงัหนีไปซ่อนตวัอยูใ่นฟอง

สมุทร หนุมานเก้ียวนางวานริน และไดเ้ป็นสามีภริยาจากนั้นหนุมานก็ตามไปฆ่าวรุิณจ าบงัเสร็จ

แลว้ก็กลบัมาหานางวานรินท่ีอยูใ่นถ ้า เม่ือหนุมานส่งนางวานรินข้ึนสวรรค ์ณ เขาไกรลาสแลว้ 

ก็น าศีรษะของวิรุณจ าบงัไปถวายพระราม พิเภกจึงบอกพระรามให้แผลงศรท าลายศีรษะวิรุณ

จ าบงัเสีย 

3. ตอนท้าวมาลวีราชว่าความ ทศกณัฑท์ราบวา่สัทธาสูรและวรุิณจ าบงัเสียชีวิตแลว้ก็เสียอกเสียใจ

เป็นยิ่งนกั เม่ือนึกข้ึนไดว้่ามีพระอยักาช่ือทา้วมาลีวราชผูมี้วาจาสิทธ์ิ จึงสั่งให้นนยวิก วายุเวก 

ไปเขา้เฝ้าทา้วมาลีวราชแลว้ทูลให้ท่านเสด็จลงมายงักรุงลงกา ทา้วมาลีวราชทราบว่าพระราม

และพระลกัษณ์เป็นหลานของทา้วอชับาลผูเ้ป็นสหายรักของพระองค ์จึงรีบเสด็จมายงัสนามรบ

เพื่อไกล่เกล่ีย ทศกณัฐรี์บเขา้เฝ้ากล่าวโทษพระรามในทนัที ทา้วมาลีวราชสั่งให้ไปตามพระราม

และนางสีดามาเขา้เฝ้า เพื่อไต่ถามความจริง จึงตดัสินให้ทศกณัฐ์คืนนางสีดาแก่พระราม แลว้

อวยพรใหพ้ระรามเจริญรุ่งเรือง จากนั้นทา้วมาลีวราชก็เสด็จกลบัไป 

4. ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกลด กล่าวถึงทศกณัฐ์ท าพิธีปลุกเสกหอกกบิลพทัท่ีเชิงเขาพระสุเมรุ 

และเผารูปเทวดาท่ีหาดทรายกลด เพราะเคืองแค้นเทวดาท่ีตดัสินให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่าย

พระราม พระอิศวรให้เทวดามาท าลายพิธีนั้นเสีย ทศกณัฐ์ไม่พอใจท่ีพิเภกบอกความลบัแก่

พระราม จึงยกทพัออกมารบหมายฆ่าพิเภก พระรามและพระลกัษณ์ยกทพัมาสู้ พระลกัษณ์ถูก

หอกกบิลพทัถึงกบัสลบไป พิเภกทูลพระรามให้หนุมานไปเอายาสังกรนีตรีชวาผสมกบัมูลโค

ของพระอิศวรแลว้ไปเอาแม่หินบดยาท่ีเมืองนาค และไปเอาลูกหินท่ีเมืองลงกา หนุมานเขา้เมือง



ลงกาไดก้็ดว้ยสะกดเขา้ไปจนสามารถเอาลูกหินท่ีเป็นหมอนของทศกณัฐ์ได ้ก่อนกลบัยงัไดแ้ก

ล่งเอาผมของทศกณัฐ์กบัผมของนางมณโฑผกูติดกนัไว ้และสาปแช่งไวว้่า ถา้ตอ้งการให้หลุด

พน้จากกนัทศกณัฐ์ตอ้งยอมให้นางมณโฑชกศีรษะสามที ผมของทั้งสองฝ่ายจึงจะหลุดจากกนั 

แต่ในท่ีสุดพระฤษีโคบุตรไดม้าช่วยแกม้ดัผมให ้

 

โคลงยอพระเกยีรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นวรรณคดีประเภทสรรเสริญหรือเฉลิมพระเกียรติพระเจา้

แผน่ดินเพียงเร่ืองเดียว แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2314 

ผู้แต่ง นายสวน มหาดเล็ก (เป็นมหาดเล็กมิใช่นามสกุล) ประวติันกักวีไม่ทราบชดั ทราบแต่วา่ท่าน

รับราชการเป็นมหาดเล็กอยูใ่นสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีหรือพระเจา้ตากสินมหาราช 

ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี 

เนื้อหา เร่ิมด้วยบอกช่ือผูแ้ต่งเป็นปฐมบท บอกเวลาท่ีแต่ง บอกจุดมุ่งหมายในการแต่ง จากนั้นก็

พรรณนาถึงบา้นเมือง ชมปราสาทราชวงั ชมโรงชา้ง โรงมา้ ทอ้งพระคลงั นางสนมก านลัใน ความสุขของ

ประชาชน จบลงตรงขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยคุม้ครองป้องกนัรักษาพระเจา้กรุงธนบุรีไวใ้หดี้ดว้ย 

 

กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 
กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ แต่งข้ึนโดยอาศยัเคา้โครงจากเร่ืองมหาภารตะของประเทศอินเดีย แต่งข้ึน

ระหวา่ง พ.ศ. 2312-2314  

ผู้แต่ง พระภิกษุอินและพระยาราชสุภาวดี 

พระภิกษุอินเป็นชาวนครศรีธรรมราช มีชีวติอยูใ่นสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี ประวติัของท่านมีแค่น้ี 

พระยาราชสุภาวดี เป็นผูช่้วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชโดยไปอยูช่่วยราชการพระเจา้หลานเธอ

เจา้นราสุริยวงศ ์พระเจา้หลานเธอในพระเจา้กรุงธนบุรี 

ท านองแต่ง แต่งเป็นค าฉนัทแ์ละกาพย ์

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเป็นสุภาษิตสอนเก่ียวกบัการครองเรือน 



เนือ้หา  เร่ิมตน้เป็นการนอบนอ้มพระรัตนตรัยจากนั้นก็กล่าวถึงพระเจา้พรหมทตัแห่งกรึงพาราณสี 

พระองคมี์พระราชธิดาอยู ่2 พระองค ์คือพระนางกฤษณาและพระนางจิรประภา 

พระนางกฤษณามีพระภสัดา 5 องค ์พระนางทรงสามารถในการปรนนิบติัพระภสัดาไดอ้ยา่งไม่มี

ต าหนิติเตียน ส่วนพระนางจิรประภามีพระภสัดาเพียง 1 องค ์แต่ไม่สามารถปรนนิบติัรับใชใ้หอ้ยูเ่ป็นสุข

ส าราญได ้พระนางจิรประภาจึงมาถามพระนางกฤษณาถึงวธีิการพระนางกฤษณาก็ไดส้อนวธีิปฏิบติัต่อสามี

ใหฟั้งจนหมดเปลือก พระนางจิรประภาน าไปทดลองดู ปรากฏวา่ไดผ้ลดี ภสัดามีความสุขส าราญและรัก

ตนเองมากข้ึน ท าใหชี้วิตการครองเรือนมีความสุขตลอดมา 

คุณค่าของกฤษณาค าฉันท์ 

1. ในด้านวรรณคดี มีส านวนโวหารพอใช้ได้ ไพเราะพอควรแต่ไม่ค่อยแพร่หลาย เพราะถูก

อิทธิพลของกฤษณาสอนน้องค าฉันท์ฉบบัใหม่ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมา-      

นุชิตชิโนรสท่ีมีส านวนไพเราะกวา่กลบไป 

2. ในด้านคติธรรมค าสอน กฤษณาค าฉันท์ไดใ้ห้ค  าสั่งสอนท่ีดีของหญิงท่ีควรปฏิบติัต่อสามี ซ่ึง

สามารถน ามาประยกุตป์ฏิบติัใชไ้ดอ้ยา่งไม่ยากเลย 

3. ในด้านวัฒนธรรม ไทยเราถือมาก ถืออย่างส าคญัเก่ียวกบัปฏิบติัต่อกนัระหว่างสามีภริยา ซ่ึง

จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กกบัเร่ืองจึงจะเกิดประโยชน์สุขในการครองเรือนอยา่งแทจ้ริง 

 

นิราศกวางตุ้ง 
นิราศกวางตุ้ง แต่งเม่ือปี พ.ศ. 2324 เม่ือคราวไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัประเทศจีน ในตอนปลายรัช

สมยัของพระเจา้กรุงธนบุรี 

ผู้แต่ง พระยามหานุภาพ (อน้) เม่ือ พ.ศ. 2324 ไดเ้ดินทางไปกบัคณะทูต เพื่อเจริญพระราชไมตรีกบั

ประเทศจีน ท่ีกรุงปักก่ิง พระเจา้กรุงจีนในสมยันั้น คือ พระเจา้เฉียนหลง  

ท านองแต่ง แต่งนิราศดว้ยกลอนท่ีมีลกัษณะเป็นกลอนเพลงยาว คือ ข้ึนตน้ดว้ยวรรครับแล้วแต่ง

เป็นกลอนสุภาพ ตลอดจนกระทัง่จบจึงลงทา้ยดว้ยค าว่า “เอย” ลีลาของกลอนคลา้ยคลึงกบักลอนในสมยั

อยธุยาคือนิยมสัมผสัอกัษรภายในวรรคเป็นส าคญัยิง่กวา่สัมผสัสระภายในวรรค 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบนัทึกการเดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัประเทศจีน 

สาระส าคัญ 

กวเีร่ิมตน้เร่ืองโดยขอพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีคุม้กนัภยัในการเดินทาง แลว้เทา้ความ

ถึงพระราชด าริในทางพระราชไมตรีของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีกบัพระเจา้กรุงจีน เล่าถึงการเตรียมพระ



ราชสาสน์และเคร่ืองบรรณาการท่ีจะน าไปถวาย ต่อมากล่าวถึงการออกเดินทางโดยขบวนเรือจ านวน 11 ล า 

บางช่วงของการเดินทางตอ้งพบกบัคล่ืนมรสุมและฝน แต่ดว้ยแรงอธิฐานถึงพระบุญญาบารมีและอานิสงส์

แห่งการทรงศีลแห่งสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ก็ท  าให้สามารถผ่านพน้อุปสรรคไปไดด้ว้ยดี  นอกจากน้ีใน

ระหวา่งการเดินทางก็มีการเซ่นสรวงบูชา  ไหวภู้ตผปีีศาจ และเทวาอารักษร์วมทั้งสะเดาะเคราะห์เผารูปและ

ไหวเ้จา้ เม่ือผ่านสถานท่ีใดกวีก็จะบนัทึกไว ้บางแห่งก็เล่าตามต านานและนิทานท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีนั้นๆ 

ประกอบ 

คร้ันเดินทางมาไดส้ามสิบสามวนัก็ถึงประตูเสือเขา้เขตเมืองจีน ขนุนางจีนซ่ึงเป็นใหญ่อยู ่ณ ท่ีนั้น ก็

สอบถามเร่ืองราวและใหเ้จา้พนกังานพาคณะทูตเดินทางต่อไปจนถึงท่าเรือเมืองกวางตุง้ ท่ีน่ีกวีไดบ้รรยายถึง

สถานท่ีและผูค้นท่ีพบเห็น ฝ่ายผูส้ าเร็จราชการมณฑลก็มาค านบัพระราชสาสน์และพาคณะทูตเดินทางต่อไป

ทางบก ซ่ึงกวีก็ไดบ้รรยายสภาพบา้นเมืองชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนไว ้คร้ันไปถึงสถานทูต ณ ต าบลกง

กวนเก่า คณะทูตก็พกัคอยอยูท่ี่นัน่ ฝ่ายขุนนางจีนก็ให้คนถือสารไปแจง้เร่ืองราวแก่ทางเมืองหลวง ทางเมือง

หลวงก็ตอบกลบัมาพร้อมกบัก าหนดนดัวนัท่ีจะเขา้ถวายราชสาสน์และเคร่ืองบรรณาการแด่พระเจา้กรุงจีน 

ณ กรุงปักก่ิง ซ่ึงคณะทูตจะตอ้งใชเ้วลาเดินทางต่อไปอีก 3 เดือนจึงจะถึง 

ในตอนทา้ยกวีไดส้รรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีในดา้นท่ีทรงฝักใฝ่ทางธรรมเป็น

อย่างยิ่ง และได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและทวยเทพยดลบนัดาลให้ทรงพระเจริญถึงพร้อมดว้ยพระ

เกียรติพระบุญญาบารมี และพรชนมายยุนืนาน 

ลักษณะเนื้อหา นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน มีเน้ือหาท่ีแปลกไปจากวรรณคดีประเภทนิราศ

ในอดีตหลายประการคือ 

1) นิราศในอดีต กวีจะเดินทางจากถ่ินท่ีอยู่ไปแดนไกล แต่จุดหมายปลายทางยงัคงอยู่ในประเทศ 

ดงันั้นเน้ือความท่ีกวีบรรยายถึงสถานท่ี สภาพชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไดพ้บเห็น

ระหวา่งการเดินทางจึงเป็นฉากภายในประเทศ แต่ในนิราศพระยามหานุภาพน้ัน กวีเดินทางไปกรุงปักก่ิงกบั

คณะทูตไทย ดังนั้นเน้ือความท่ีกวีบรรยายหรือจะบนัทึกไวจึ้งเป็นฉากนอกประเทศไทย เช่น บรรยาย

เส้นทางเดิน และ การพรรณนาถึงสตรีชาวเมืองกวางตุง้ วา่ 

 อนัชมสาวท่ีชาวสถลมาศ   ไม่อุจาดเหมือนจีนประจ าท่า 

 อนัรูปทรงสรรเสริญจ าเริญตา  คร้ันพิศเบ้ืองบาทาก็เสียดาย  

 เอาผา้คาดขึงเหน่ียวจนเรียวรัด   พาวบิติัอินทรียใ์หมี้สลาย 

 จะด าเนินมิใคร่ตรงพอทรงกาย  ยอ่มใชช้ายขายคา้มาใหกิ้น 

 มีแต่จะพึ่งผวัเปนครัวใช ้   ตวัไดแ้ต่จะร่วมภิรมยถ์วลิ 



 

2) โดยทัว่ไปขนบท่ีนิยมกนัในการแต่งนิราศของไทยจนเรียกไดว้า่เป็นแก่นเร่ืองของนิราศ คือ การ

คร ่าครวญพรรณนาถึงหญงิอนัเป็นทีรั่กของกวซ่ึีงจะเนน้มากเป็นพิเศษ เพราะในความเป็นจริงถา้กวีตอ้งจาก

นางไปต่างแดน ระยะเวลาท่ีตอ้งห่างไกลกนัก็ยอ่มอดท่ีจะคิดถึงกนัมิได ้เน้ือหาส่วนหน่ึงของวรรณคดีนิราศ

จึงอยูท่ี่บทครวญดงักล่าว ถา้จะกล่าวถึงสถานท่ี เหตุการณ์ ก็เป็นเพียงส่วนประกอบท่ีจะตอ้งใชค้รวญถึงนาง

เป็นส าคญั  

คร้ันในสมัยธนบุรี เมื่อพระยามหานุภาพแต่งนิราศก็มิได้ให้ความส าคัญแก่การคร ่าครวญถึงนาง 

ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงกวกี็ไดจ้ากนางอนัเป็นท่ีรักของตนไปแดนไกลแสนนาน มีแต่เพียงตอนตน้เร่ืองท่ีเร่ิม

เดินทาง กวไีดก้ล่าวถึงความอาลยัคนขา้งหลงัแต่ก็มิไดบ้่งบอกวา่เป็นนางอนัเป็นท่ีรักเท่านั้นแต่หมายรวมไป

ถึงครอบครัว คือ 

 

 จะจากเรือนจากเพื่อนภิรมยไ์กล  ดงัสายใจน้ีจะขาดจากอาตมา 

 โอค้วามปรีด์ิเปรมเกษมสันต ์  ตั้งแต่จะนบัวนัคอยหา  

 จะนบัเดือนเคล่ือนสังวจัฉรา  จะกม้หนา้นัง่ช ้าระก าไป  

 ชะรอยพรากเน้ือนกวหิกขงั   บ าราศรังริบลูกเขาเปนไฉน  

 มาจามทนับัน่ร้างไวก้ลางใจ  ใหจ้ าไกลจากราชธานี 

 

เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะกวีแต่งข้ึนเพื่อทูลถวายรายงานเป็นบันทึกเหตุการณ์นับตั้ งแต่ออกจาก

บา้นเมืองเป็นตน้มา เป็นจดหมายมาถวายดว้ยภกัดี 

 

 สรวมชีพบงัคมบรมนารถ   ดว้ยภกัดีชุลีลาบาท  

 อภิวาทขอเบ้ืองพระบารมี   เปนร่มโพธิสุวรรณกั้นเกษ 

 ไปประทศกวางตุง้กรุงศรี   เปนจดหมายมาถวายดว้ยภกัดี 

 

3) ท่ีน่าสังเกตเป็นพิเศษเก่ียวกับเน้ือหาบางส่วนในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนก็คือการ

กล่าวถึงสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี จะเห็นไดว้า่แทนท่ีกวจีะคิดถึงนางอนัเป็นท่ีรักเม่ือยามตอ้งพบกบัอุปสรรค

หรือภยนัตรายในการเดินทาง กวีกลบัน้อมระลึกถึงพระมหากษตัริยข์องตนอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความ

ผกูพนัและจงรักภกัดีอยา่งลึกซ้ึง เช่น 

- ตอนท่ีกวเีดินทางออกจากปากน ้า เกิดลมพายแุละคล่ืนแรง  



 สุดคิดจึงอุทิศถึงพระบาท   แลว้ยกกรอภิวาทเหนือเกษี 

 ขอเดชะตะบะบุญพระบารมี  จะแทนท่ีวรพุทธโพธิญาณ 

 กบัอน่ึงซ่ึงพระองคไ์ดท้รงศีล  อนัผอ่งภิญโญยอดพระกรรมฐาน 

 มาช่วยป้องลมขดัอยา่พดัตราย  ขอบนัดาลลมส่งใหต้รงไป  

  

 คุณค่าของนิราศกวางตุ้ง 

1. ในด้านวรรณคดี ส านวนเรียบง่าย กวีใช้ค  าสามญัเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใคร่เน้นท่ีความงามของ

ถอ้ยค าภาษาเท่ากบัมุ่งส่ือสารด้านเน้ือหา ซ่ึงผิดกบัสมยัอยุธยาท่ีเลือกสรรค าอลงัการเพื่อมุ่ง

พรรณนาอารมณ์หรือความรู้สึกสะเทือนใจของกว ี  

2.  ในด้านประวตัิศาสตร์ ไดบ้นัทึกประวติัทางการทูตกบัประเทศจีนไว ้

3. ในด้านวิถีชีวิต จะเห็นวิถีชีวิตคนจีน อย่างการห่อเทา้ของผูห้ญิงจีนเพื่อให้เทา้เล็ก ซ่ึงจะท าให้

ผูช้ายรักใคร่ 
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