
วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนต้น



• ยุควรรณคดอียุธยา สามารถแบ่งเป็น 3 ตอน
วรรณคดสีมัยอยธุยาตอนต้น เร่ิมตั้งแต่สมยัพระรามาธิบดีท่ี 1  (พระเจา้อู่ทอง) 

ไปจนถึงพระอาทิตยวงศ์ (พ.ศ. 1893-2172)  ยคุส าคญัของวรรณคดี คือ สมยัสมเดจ็
พระบรมไตรโลกนาถและสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม

วรรณคดสีมัยอยธุยาตอนกลาง ตั้งแต่สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง จนถึงสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช  (พ.ศ. 2172-2231)  ซ่ึงในช่วงน้ียคุทองของวรรณคดีคือ       
สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วรรณคดอียธุยาตอนปลาย ตั้งแต่สมยัสมเดจ็พระเพทราชา จนถึงสมเดจ็พระเจา้
เอกทศั (พ.ศ. 2231-2310) วรรณคดีรุ่งเรืองมากในสมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ



วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนต้น

• สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง

ช่วง พ.ศ. 1893-2172  มีปัจจยัท่ีมีผลต่อวรรณคดีคือ การแผข่ยายอาณาเขต 
การแยง่ชิงราชสมบติั และการตกเป็นประเทศราช ท าใหว้รรณคดีไทยท่ีสืบทอด
ต่อมามีไม่มากนกั
• ลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีนิยมแต่งในช่วงอยธุยาตอนตน้คือ “โคลง” และ “ร่าย”



วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนต้น

• เน้ือหา ประกอบไปดว้ยเร่ืองราว ดงัน้ี
เกีย่วกบัพธีิกรรม เช่น ลิลิตโองการแช่งน ้ า
เกีย่วกบัศาสนา เช่น มหาชาติค าหลวง  กาพยม์หาชาติ
เกีย่วกบันิทาน เช่น ลิลิตพระลอ
เกีย่วกบัอารมณ์และความรู้สึกของกว ีเช่น โคลงก าสรวล  โคลงทวาทศมาส
เกีย่วกบัสดุดพีระมหากษตัริย์ เล่าเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ เช่น          

ลิลิตยวนพา่ย



ลลิติโองการแช่งน า้

ผู้แต่ง: ตามหลกัฐานไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  แต่มีการสนันิษฐานกนัน่าจะ
เป็นพราหมณ์ผู้รอบรู้และเป็นผู้ประกอบพธีิถือน า้พระพพิฒัน์สัตยา

วรรณคดีเร่ืองน้ีเป็นวรรณคดีท่ีใชใ้นพิธีกรรม ผู้รู้ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า
แต่งในสมัยสมเดจ็พระรามาธิบดทีี่ 1 (อู่ทอง) 

เน่ืองจากพระเจา้แผน่ดินตอ้งการใหไ้พร่ฟ้าขา้แผน่ดินจงรักภกัดีจึง
จ าเป็นตอ้งมีพิธีถือน ้าและมีค าแช่งน ้า



ท านองแต่ง: แต่งเป็นลลิติ กล่าวคือ  มีร่ายโบราณ  ต่อดว้ยโคลงหา้
หรือโคลงมณฑกคติ

วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพ่ือใช้ในพธีิถือน า้พระพพิฒัน์สัตยา  
(สาบาน) ซ่ึงเป็นพิธีท่ีใหเ้หล่าเสนา  ขา้ราชการสาบานตนวา่จะจงรักภกัดี  
ต่อพระมหากษตัริย์

ลลิติโองการแช่งน า้





- เน้ือหาเร่ิมแรกเป็นการกล่าวสรรเสริญเทพเจา้พราหมณ์ คือ พระนารายณ์    
พระอศิวร  และพระพรหม อนัแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ท่ีปนเขา้มา
กบัความเช่ือทางพทุธและทางภูตผ ี

เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้



ตวัอย่างการสรรเสริญพระนารายณ์หรือพระวษิณุ

โอมสิทธิสรวงศรแกล้ว   แผ้วมฤตยู   เอางูเป็นแท่น  แกว่นกลืนฟ้ากลืนดนิ  

บินเอาครุฑมาขี ่  ส่ีมือถือสังข์จกัรคธาธรณ ี   ภรุีอวตาร     

อสูรแลงลาญทกั  ททคันิจรนายฯ (แทงพระแสงศรปลยัวาต)

เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้



• ถอดค าประพนัธ์

โอม  ขอความส าเร็จจงมีดว้ยอานุภาพของพระนารายณ์   ผูท้รงสิริและ
แกลว้กลา้  ซ่ึงสถิตในสรวงสวรรค ์  พระผูพ้น้จากความตาย  ประทบัเหนือ
อาสนะ  คือ  งู   ทรงมีอ านาจครอบง าทั้งฟ้าทั้งดิน  ทรงครุฑเป็นพาหนะ    
พระกรทั้งส่ีถืออาวุธส่ีอย่าง คือ สังข์  จักร  คทา  และธรณ ี(คือดอกบัว) ทรง
แบ่งภาคมาเกิดเป็นผูท่ี้น่ากลวัเพื่อปราบอสูร และทรงใชส้ายฟ้าท าใหอ้สูร
แหลกลาญ



- ต่อไปกล่าวถึงเม่ือโลกหมดอายส้ิุนกปักลัป์ กจ็ะมีไฟมาไหมเ้ผาโลกให้
หมดส้ินไป ตัวอย่าง

นานาอเนกน้าวเดมิกลัป์ จักร ่าจักราพาฬเม่ือไหม้

กล่าวถงึตระวนัเจ็ดอนัพลุ่ง น ้าแล้งไข้ขอดหาย

เจ็ดปลามันพุ่งหล้าเป็นไฟ วาบจตุราบายแผ่นขว า้

ชักไตรตรึงษ์เป็นเผ้า แลบล า้สีทอง

เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้



• ถอดค าประพนัธ์
เทา้ความยอ้นไปถึงยคุเดิมท่ีผา่นมามากมายหลายยคุ  จะกล่าวถึงเม่ือ

จกัรวาลถูกไฟไหม ้ กล่าวถึง  ดวงอาทิตย์เจ็ดดวง  ข้ึนมาในทอ้งฟ้า (หรือ 
ดวงอาทิตยเ์จด็ดวงท าใหน้ ้ าเดือด) น ้างวดแหง้หายไป

น า้มันของปลาเจด็ตวัพุ่งขึน้ ท าใหโ้ลกลุกเป็นไฟ  ไฟไหมอ้บายภูมิ   
ทั้งส่ีพินาศไป ท าใหส้วรรคช์ั้นดาวดึงส์ กลายเป็นเถา้ถ่าน 



- พระพรหมจะสร้างโลกขึน้ใหม่แทนโลกเก่า   ส่ิงมีชีวติอย่างมนุษย์เกดิ
ขึน้มา เกดิดวงจนัทร์  ดวงอาทิตย์  มีวนั  เดือน  ปีตามมา   มีพระราชา

- เน้ือหาในตอนนีม้ีที่มาจากอคัคญัญสูตร  ซ่ึงอธิบายก าเนิดของคนและ
ประมุขของปวงชนไวว้า่ มาจากพรหมทั้งหลายท่ีจุติบนพื้นดินแลว้บริโภคดิน   
จึงเกิดตณัหาเส่ือมจากญาณ  มีผวิพรรณหยาบบา้ง  ผวิดีบา้ง  เกิดการดูถูกกนั
จนดินท่ีบริโภคดบัสูญ

เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้



- เกดิเป็นข้าวสาลทีี่ไม่มีเปลือก  พรหมจึงต้องบริโภคข้าวสาลีแทน และเกิด
การขบัถ่าย เกิดเพศตามชาติก าเนิด 

- ต่อมาพรหมซ่ึงกลายเป็นมนุษย์แล้ว ไปเกบ็ขา้วสาลีมาสะสมไวม้าก ๆ  
ท าใหข้า้วสาลีเมด็ลีบเลก็ลง  มีเปลือกหุม้  

- มนุษย์เหล่าน้ันมีการแบ่งเขตแดนขึน้ มีการลกัขา้วของกนั
- ในทีสุ่ดกเ็ลือกคนทีม่ีปัญญา  แขง็แรง  รูปงามกว่าคนทั้งหลายขึน้เป็น

หัวหน้า หรือเป็นกษัตริย์

เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้



• ตัวอย่าง
จึ่งเจ้าตั้งผาเผือกผาเยอ ผาหอมหวานจึ่งขึน้

หอมอายดนิเลอก่อน สรด่ืนหมู่แมนมา
ตนเขาเรืองร่อนหล้าเลอหาว หาวนัคืนไปได้

จ้าวชิมดนิแสงหล่น เพยีงดบัไต้มืดมูล
ว่นว่นตาขอเรือง เป็นพระสูรย์ส่องหล้า

เป็นเดือนดาวเมืองฉ ่า เห็นฟ้าเห็นแผ่นดนิ
* เยอ = ใหญ่,  สรด่ืน = เกล่ือนกลาด, ดาษด่ืน



แลมีค า่มีวนั กนิสาลเีปลือกปล้อน
บมผู้ีต้อนแต่งบรรณา เลือกผู้ยิง่ยศเปนราชาอะคร้าว
เรียกนามสมมติราชเจ้า จึ่งตั้งท้าวเจ้าแผ่นดนิ



เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้

- อญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมาเป็นพยานและช่วยลงโทษผูท้รยศในพิธีถือน ้ า ดงัน้ี
- มีการอญัเชิญพระกรรมบดปู่ีเจ้าซ่ึงเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์มาเป็น  

ประธานในพิธี 
- อาราธนาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์มาร่วมในพิธี 
- เช้ือเชิญเทวดา  อสูร  ผ ี ไปจนถงึสัตว์มาร่วมพธีิ แลว้ใหร่้วมกนัเป็นพยาน

ในการลงโทษคนทรยศหกัหลงัท าการกบฏต่อพระมหากษตัริย ์



เน้ือหาลลิติโองการแช่งน า้

- การลงโทษเป็นการลงโทษทางใจ บางคร้ังกเ็ป็นเร่ืองเหนือจริง เช่น
ให้น า้ตดัคอ   ถูกพระยายมน าตวัไปลงนรก  

ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากสตัวร้์าย เช่น ให้แร้งกาเจาะพงุ  ให้หมี  เสือกดั
- ส่วนผูซ่ื้อสตัยจ์ะไดรั้บผลตอบแทนโดยส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนัดาลให ้เช่น    

มีอายุยืน   มีจติใจกล้าหาญ  ไม่มีอนัตรายมาแผ้วพาน 

- และยงัไดรั้บรางวลัจากกษตัริย ์เช่น ทรัพย์สมบัติ  ยศศักดิ์ ช่ือเสียง  ผู้หญิง 



ดีร้ายบอกคนจ า ผพีรายผชีรหม่ืนด าช่วยดู
ก ารูคล่ืนเป็นเปลว บซ่ือน ้าตดัคอ  (ก ารู = อาการท่ีไปพร้อมๆกนัอยา่งรวดเร็ว)

ตดัคอเร็วใหข้าด บซ่ือมลา้งออเอาใส่เลา้ (คอกส าหรับสัตว)์

บซ่ือน ้าหยาดทอ้งเป็นรุ้ง บซ่ือแร้งหาเตา้แตกตา
เจาะพงุใบแบ่ง บซ่ือหมาหมีเสือเข่นเข้ียว

เข้ียวชาชแวงยายี ยมราชเก้ียวตาตาวช่วยดู (ยาย ี= เบียดเบียน รบกวน)

ตัวอย่างค าสาปแช่งในลลิติโองการแช่งน า้



ตัวอย่างค าสาปแช่งในลลิติโองการแช่งน า้

• จงเทพยุดา ฝูงน้ีให้ตาย ในสามวนั อย่าให้ทนัในสามเดือน อย่าให้เคล่ือนใน  
สามปี  อยา่ใหมี้สุขสวสัดีเม่ือใด  อยา่กินเขา้เพ่ือไฟจนตาย 

จงไปเป็นเปลวปล่อง อยา่อาศยัแก่น ้าจนตาย

น ้าคลองกลอกเป็นพิษ นอนเรือนค ารนคาจนตาย

คาบิดเป็นตาวงุม้ ลืมตาหงายสู่ฟ้าจนตาย

แล่งแผน่ดินปลงเอาชีพไป สีลองกินไฟต่างงว้น

*ตาว = ดาบ มีดยาว



ตัวอย่างค าสาปแช่งในลลิติโองการแช่งน า้

จรเขริ้บเสือฟัด     หมีแรดถวดัแสนงขนาย    หอกปืนปลายปักครอบ 

ใครตอ้งจอบจงตาย    งูเง้ียวพิษทั้งหลายลุม้ฟ้า   ตายต ่าหนา้ยงัดิน 

**ถวดั=ตวดั   แสนง= เสนง หรือเขาสัตว์    ขนาย=งาช้างพงั



ตัวอย่างค าสรรเสริญในลลิติโองการแช่งน า้

ม่ิงเมืองบุญศกัดิแพร่ ใครซ่ือใครรางควายทอง

เพ่ิมชา้งมา้แผว่วัควาย ใครซ่ือฟ้าสองยา้วเร่งยนิ

เพรงรัตนพรายพรรณยืน่     ใครซ่ือสินเภตรา

เพ่ิมเขาหม่ืนมหาไชย ใครซ่ือใครรักเจา้จงยศ

กลืนชนมาใหย้นืยิง่ เทพายศล่มฟ้า

อยา่รู้วา่อนัตราย ไดใ้จกลา้ดงัเพชร



คุณค่าของลลิติโองการแช่งน า้

1. ในด้านอกัษรศาสตร์  ถือเป็นลิลิตเร่ืองแรกในวรรณคดีไทย  ผูแ้ต่ง
สามารถใชถ้อ้ยค าและสร้างเน้ือหาใหก้ระทบอารมณ์และความรู้สึกกลวัเกรง 
ไม่กลา้กระท าผดิสตัยส์าบานได้

2. ในด้านการปกครอง  ลิลิตโองการแช่งน ้าถือเป็นเคร่ืองมือในการ
ปกครอง   ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมพิธียอ่มแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์    
และแสดงถึงความสามคัคีของคนในชาติ





มหาชาติค าหลวง

• ค าวา่ “มหาชาติ” หมายถึง การเกิดคร้ังยิง่ใหญ่ของพระโพธ์ิสตัว ์

• หมายความวา่ ในพระชาตสุิดท้ายทีเ่สวยพระชาตเิป็นพระเวสสันดร ได้ทรง

บ าเพญ็บารมีครบถ้วนทุกประการ ก่อนจะได้เป็นพระพทุธเจ้า

• วรรณคดีท่ีเป็น “วรรณคดีค าหลวง” มีเพียง 4 เร่ือง 

- มหาชาติค าหลวง - นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง 

- พระมาลยัค าหลวง - พระนลค าหลวง



• จากวรรณคดีทั้ง 4 เร่ือง พอจะอนุมานไดว้า่ วรรณคดคี าหลวงมีลกัษณะ ดงัน้ี
1. เป็นวรรณคดทีี่พระมหากษัตริย์หรือเช้ือพระวงศ์จัดให้มีขึน้ จะโดย     

ทรงนิพนธ์เอง หรือทรงเป็นพระธุระใหผู้อ่ื้นนิพนธ์ข้ึนกไ็ด้
2. เน้ือเร่ืองต้องเป็นเร่ืองที่ศักดิ์สิทธ์ิ หรือเป็นเร่ืองส าคัญทางศาสนา หรือ

ศีลธรรม
3. ค าประพนัธ์ที่ใช้ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งโคลง ฉนัท ์กาพย์ กลอน และร่าย 
4. ค าหลวง อาจหมายความวา่ เป็นฉบับทีถู่กต้อง ควรยดึถือเป็นแบบฉบับได้



มหาชาติค าหลวง

• มหาชาติค าหลวง  เป็นหนงัสือมหาชาติภาษาไทยท่ีเป็นค าหลวงเร่ืองแรก      
ของไทย 

• ของเดิมไดห้ายไปบา้ง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั
รัชกาลท่ี 2 ทรงใหแ้ต่งซ่อมจนครบ 13 กณัฑ ์

• ท่ีแต่งเพ่ิมเขา้มา มี 6 กณัฑ ์คือ 
- กณัฑ์หิมพานต์ - กณัฑ์ทานกณัฑ์  - กณัฑ์จุลพล  

- กณัฑ์มัทรี  - กณัฑ์สักบรรพ - กณัฑ์ฉกษัตริย์



วรรณคดีที่ใช้ในการเทศน์มหาชาติ

• ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีมานานแลว้ ในปัจจุบนันิยมเทศน์กนัอยู ่ 
ทุกภาค มีส านวนแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ท่ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ดงัน้ี
• มหาชาติค าหลวง สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดโ้ปรดใหป้ระชุม
นกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งเป็นภาษาไทย  
โดยใชค้  าประพนัธ์ทั้ง โคลง  ฉันท์  กาพย์  
กลอน  ร่าย 



• กาพย์มหาชาติ สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมไดโ้ปรดใหป้ระชุมนกัปราชญ ์       
ราชบณัฑิตแต่งเป็นร่ายยาว ซ่ึงมีความยาวมากไม่สามารถเทศนไ์ดจ้บภายใน  
หน่ึงวนั
• มหาชาติกลอนเทศน์หรือร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ใชค้  าประพนัธ์ประเภท  
ร่ายยาว ซ่ึงรวมส านวนดีของกวหีลายท่านจากแหล่งต่าง ๆ จนครบ 13 กณัฑ ์
โดยมีจุดมุ่งหมายจะน าไปเทศน์ใหป้ระชาชนฟัง 

วรรณคดทีีใ่ช้ในการเทศน์มหาชาติ



ผู้แต่ง: นกัปราชญร์าชบณัฑิตหลายคนช่วยกนัแต่ง  ตามพระบรมราชโองการ
ของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เม่ือ พ.ศ.2025

ลกัษณะค าประพนัธ์: ยกคาถามคธข้ึนมาแลว้แปลเป็นค าประพนัธ์หลาย
ประเภทในการแต่ง ทั้งโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน และร่าย  

วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพื่อใชส้วดใหอุ้บาสกอุบาสิกาฟังเวลาไปอยูบ่  าเพญ็
กศุลท่ีในวดั

เน้ือหา: มหาชาติค าหลวง มีขอ้ความแบ่งเป็น 13 ตอน คือ

มหาชาติค าหลวง



1. กณัฑ์ทศพร

• กล่าวถึงพระพทุธเจา้ตรัสรู้ แลว้เสดจ็ไปเทศนาโปรดพระเจา้พิมพิสาร พระประยรู
ญาติและพทุธบิดา  เกิดฝนโบกขรพรรษ  พระสงฆส์าวกทูลอาราธนาใหแ้สดง
เร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก 

• เร่ิมตน้ดว้ยพระอนิทร์ทรงทราบวา่พระนางผุสดผีูเ้ป็นชายาตอ้งจุติจากดาวดึงส์
สวรรคไ์ปเกิดในโลกมนุษย ์ จึงอนุญาตใหพ้ระนางขอพรได ้10 ประการ ดงัน้ี

1. ขอใหไ้ดเ้ป็นอคัรมเหสีของของพระเจา้กรุงสญชยัผูค้รองสีวิรัฐ
2. ขอใหมี้พระเนตรด าประดุจตากวางท่ีมีอาย ุ1 ปี



กณัฑ์ทศพร (ต่อ)

3. ขอใหมี้ค้ิวด างาม
4. ขอใหมี้ช่ือเดิมคือ “ผสุดี”
5. ขอใหห้นา้ทอ้งแบนราบเม่ือทรงครรภ์
6. ขอใหมี้บุตรชายท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
7. ขอใหมี้นมตั้งไม่ยอ้ย
8. ขอใหมี้ผมดกด าอยูเ่สมอ (ไม่มีผมงอกสกัเสน้)
9. ขอใหมี้ผิวงาม
10. ขอใหมี้โอกาสช่วยคนจากโทษประหารชีวิต



ตัวอย่างเกดิฝนโบกขรพรรษ

โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ อนัวา่ห่าฝนสวรรคช่ื์อโบษขรพรรษธารา กต็กลงมาเม่ือนน้น ฯ 
ตามฺพวณฺณ  อุทก  เหฏฺฐา วิรวนฺต  คจฺฉติ น ้ าฝนน้นนมีแสงดุจทองแดงบมิเศร้า 
ทรับทราบเทา้ธรณีดลบอยู่เลยฯ เย เตมิตุกามา เต เตเมนฺติ อันว่าคนท้งงหลายผู้
ใคร่ให้ต้ององค์ ฝนก็ตกลงชุ่มทราบอาบท่ววสรีราพยพ สบสรรพางค์ คนผู้
ใคร่น้นน ฯ อเตมิตุกามสฺส สรีเร เอกพินฺทุมตฺตมฺปิ น ปตติ อันว่าคนท้งงหลาย
ผู้ใดแลบมีใจปรารถนา ฝนก็บมาเมลดหน่ึง ต้องตนซ่ึงผู้บจงใคร่น้นน ต  ทิสฺวา 
อจฺฉริยพฺภูตชาตา อเหสุ  จ่ึงภิกษุบริพาร เห็นอาการอศัจรรย ์ก็มีใจอาลยัดงงน้ี 
อโห อจฺฉริย   โอ อศัจรรยน์กัหนา 



ตวัอย่างพระนางผุสดขีอพร

อนนวา่ขา้ผูจ้ะแปรปรวนชีวิตรส้ินสุด อสฺส  เมาะ ภวิสฺสามิ กจ็ะ จยรตยติุลงเกอด 
ตตฺถ นิเวสเน ประเสรอฐในเรือนรัตนแสนส บดิัเมืองม่ิง อุตฺตเม อนังามม่ิงรจนา 
สิวิราชสฺส แห่งพระยาสีพิราช พระบาทไทเปนเฉลอมแผ่นน้นน นีลเนตฺตา 
นีลภมู จงมีเนตรเพราพรรณ คิ้วคืออัญชนน พรายเพรอดน้ัน นีลกฺขีว ยถา มิคี     
ตาดุจตามฤคด าปลอด  เม่ือน้อยคลอดปูนปีหน่ึงน้นน ผสฺุสตี นาม นาเมน จงทรง
นามสบรรษดี เม่ือดลปรถพีดลโพ้น ตตฺถ อสฺส  ปุรินฺทท บพิตรพระบุรินทท        
ข้าขอมียศในปราสาท แห่งพระบาทท้าวสญชยบพติรน้นน ฯ



2. กณัฑ์หิมพานต์

• พระนางเทพผุสดไีดจุ้ติลงมาเป็นราชธิดาของพระเจา้มทัทราช เม่ือเจริญชนม์
ได ้16 ชนัษา จึงไดอ้ภิเษกสมรสกบัพระเจ้ากรุงสญชัย   แห่งกรุงสีวรัิฐ  ต่อมาได้
ประสูติพระโอรสนามวา่ "เวสสันดร" 

• ในวนัท่ีพระเวสสนัดรประสูตินั้นไดมี้นางชา้งตกลูกเป็นชา้งเผอืกขาวบริสุทธ์ิจึง
น ามาไวใ้นโรงชา้งตน้คู่บารมีใหน้ามวา่ "ปัจจัยนาค" 

• เม่ือพระเวสสันดรเจริญชนม ์ ราชบิดากย็กราชสมบติัใหค้รอบครองและทรง
อภิเษกกบั “นางมัทรี”  มีพระโอรส 1 องคช่ื์อ  “ชาล”ี ราชธิดาช่ือ “กณัหา”  



กณัฑ์หิมพานต์ (ต่อ)

• พระองคไ์ดส้ร้างโรงทานบริจาคทานแก่ผูเ้ขญ็ใจ  ต่อมาพระเจา้แห่งนครกาลิงครัฐ
ไดส่้งพราหมณ์มาขอพระราชทานชา้ง “ปัจจัยนาค” เพื่อใหฝ้นตกในบา้นเมืองท่ี  
แหง้แลง้ 
• พระเวสสนัดรประทานชา้งท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองใหต้ามค าขอ ท าใหช้าวเมือง
โกรธแคน้พากนัไปทูลความแก่พระเจา้กรุงสญชยั

• พระเจา้กรุงสญชยัจึงเนรเทศพระเวสสนัดรออกจากเมืองไปอยูเ่ขาวงกต



ช้างปัจจัยนาค



ตัวอย่างเมืองกาลงิครัฐเกดิภัยแล้ง

ในกาลนั้น  อนัว่าเมืองกาลงึคราษฎ์ กบ็มิอาจให้ฝนตกเมืองตน  กบ็ังเกดิ

โกลาหล ทุกประการฯ  มนุสฺสา  ชีวิตุ  อสกฺโกนฺโต  โจรกมฺม กโรนฺติ อนัว่าฝูงคน

ทั้งหลาย กบ็มิอาจขวนขวายเลีย้งตน กจ็ลาจลโจร เม่ือน้ัน ฯ  มหาชนา ราชงฺคเณ 
สนฺนิปติตฺวา  อุปกฺโกสึสุ อนัวา่ฝงูคนชนชาวเมือง  กฟุ้็งเฟ่ืองพร้อมกนัร้อง  กอ้ง
ทอ้งพระต าหนกั พระยาพลนั ฯ อถ ราชา สาธุ ตาตา เทว   วสฺสาเปสฺสามีติ ในกาล
นั้น บน้นพระบาทสมเดจ็กาลึงคราษฎก์รั็บปฏิญาณ จ่ึงสมาทานอุโบสถ กบ็มิอาจ
ปรากฏฝนมิไดแ้ล ฯ



ตัวอย่างพราหมณ์มาขอช้างปัจจัยนาค

๏ รตน   เทว  ยาจาม  สิวนี  รฏฺวฑฺฒน  ททาหิ ปวร  นาค  อีสาทนฺต  อุรฺฺุหวนฺติ ฯ 
ขา้แต่พระองคผ์ูผ้า่นพิภพสีพี ตูข้าทั้งหลายมานี ้จะขอหัตถรัีตนปัตยนาท ขอพระองค์
จงประสาทประสิทธิ จงส าเร็จกจิแห่งพระโพธิญาณ เล่าเทอญ ฯ

๏ ต  สุตฺวา มหาสตฺโต อห  สีสมาทึ กตฺวา อนัว่าพระมหาสัตว ฟังซ่ึงอรรถวจัน 
แห่งพราหมณ์  จึงทรงพระด าริห์ตริโดยงาม  กจิ็นตนาการในใจ  ว่ากนีูจั้กกระท า 

อชัฌตัตกิทาน บัดนีห้มู่พราหมณ์ตามขอช้าง เปนทางพาหิรกทาน ควรจะให้ตามใจ

ขอ ดังนี ้ฯ



3. ทานกณัฑ์
• พระนางผสุดีขอพระราชทานอภยัโทษแก่พระเวสสนัดร แต่ไม่เป็นผล
• ก่อนออกจากเมือง พระเวสสนัดรทรงบ าเพญ็สัตตสดกมหาทาน

- สัตตะ แปลวา่ 
- สดก   แปลวา่ 
การท าทานคร้ังใหญ่ โดยให้ส่ิงของ 7 อย่าง อย่างละ  700 ได้แก่ ช้าง  ม้า  รถ  

สตรี  โคนม  ทาสชาย  และทาสหญิง
• แลว้ทรงราชรถออกจากเมืองพร้อมพระนางมทัรีและลูก ระหวา่งทางมีพราหมณ์
ขอพระราชทานมา้และรถทรงกท็รงบริจาคให้

เจ็ด

จ านวน 100, หมวด 100



ตัวอย่างการให้ทาน

ตุมฺเห มา เหฐยตฺิถ โสดสูธอยา่บยฺใหล้ าบาก กิญฺจิ วนิพฺพเก แก่พณิรพก    
ผูย้าก สกัตนดยว อิธาคเต อนนทยวมาท่ีน้ีเพ่ือแก่ทาน ตปฺเปถ อนฺนปาเนน จุ่งให้
อ่ิมอก ดว้ยอรรนบานบริบวรณ์ ปฏิปูชิตา อนนกใูหท้งงมวลมากมี...
หตฺถีน  อสฺสาน  รถาน ช้างแต่งม้าแต่งเร้ือง รถระดับ แต่งแฮ

ขตฺติยกญฺญาทีน  อิตฺถีน นางแลนางกระษัตรสัพ      แต่งไว้

เธนูน  ทาสีน  ทาสาน วววถนนทาษสาวกบั ทาษบ่าว เล่านา

สตฺตสตกมหาทาน  อทาสิ  เจ็ดเจ็ดร้อยธให้ ช่ือให้สับดสดก  อนนเลอศแล



พราหมณ์ขอพระราชทานม้าและรถทรง



4. กณัฑ์วนประเวศน์
(วน แปลว่า ป่า  ประเวศน์ แปลว่า การเข้าสู่)

• พระเวสสนัดรพาครอบครัวมาถึงเมืองเจตราช
• กษัตริย์เจตราชทูลอนัเชิญใหพ้ระเวสสนัดร
ครองเมืองของพวกตน แต่พระเวสสนัดรปฏิเสธ 

• กษตัริยเ์จตราชจึงส่งพระเวสสนัดรไปยงัเขาวงกต
โดยใหพ้รานเจตบุตรเป็นนายด่านรักษาประตูป่า
คอยระวงัตน้ทางไม่ใหใ้ครรบกวนได้

• พระอนิทร์สัง่ใหพ้ระวษิณุกรรมลงมาเนรมิตรท่ีประทบัใหทุ้กคนไดอ้าศยั



5. กณัฑ์ชูชก

• พราหมณ์ชูชกน าเงินท่ีไดจ้ากการขอทานไปฝากเพื่อนไว้
• เพ่ือนเห็นวา่ชูชกหายไปนาน เลยน าเงินออกมาใชจ่้ายหมด
• เม่ือไม่มีเงินคืน เลยยกลูกสาวช่ืออมิตตดาใหเ้ป็นภรรยาของชูชก
• นางอมิตตดาปรนนิบติัชูชกเป็นอยา่งดี  ท าใหพ้ราหมณ์ในหมู่บา้นมองวา่
ภรรยาของตนไม่ดี  กล่าวต าหนิและท าร้ายภรรยา  เพราะชูชกมีลกัษณะ     
บุรุษโทษ  18 ประการ ไม่น่าจะมีภรรยาดี



ตวัอย่างชูชกมาขอเงนิคืน

ภายหลงัมาจึงพราหมณ์ชูชก พกมาทวงทอง ตนทงงผองร้อยกรสาปน แก่  
พราหมณนน้น กหาปเณ ทาตุ   อสกฺโกนฺโต พราหมณ์สับปลบัสับปลี ้บมิอาจที่จะ
ใช้หนีท้อง พราหมณ์ทงงผองร้อยกรสาปนน้นนได้ โสดเลอย อมิตฺตตาปน นาม 
ธีตร  ตสฺส อทาสิ จ่ึงจะให้ลูกสาวศรีมีนามอมิดดา แก่พราหมณ์ชราน้นนเปนเมีย 
เพราะว่าจ่ายสินเขาเสีย หาจะจ าน าจะใช้ให้บมิได้น้นน โสดเลอย

* กรสาปน = กระษาปณ์, เงินตราที่ท าด้วยโลหะ



ตวัอย่างนางอมติตดาดูแลชูชกอย่างดี

โส ต  อาทาย กลิงฺครฏฺเฐ ทุนฺนวฏฺิฐ  นาม พฺราหฺมณคาม  คนฺตฺวา วสิ ชูชกก็
พาอมิดดาน้ันไป อยู่ในบ้านหมู่พราหมณ์ อนัช่ือทุนวิษฐติดตรมวล หมู่มหาชน
ชาวกาลิงคราษฎร์นั้น อมิตฺตตาปนา สมฺมา พฺราหฺมณ  ปฏิชคฺคติ อนัว่าอมิดดากอ็ยู่
บ าเรอเชอภักดิ์ งานพราหมณ์หนักมันกเ็อา งานพราหมณ์เบามันกสู้็ บมิอาจเยยีชู้ 

ท าคดคู้แก่พราหมณ์ ผดุงโดยตามทุกเม่ือเลอย



ลกัษณะบุรุษโทษ 18 ประการของชูชกคือ

1. เทา้ทั้งสองขา้งใหญ่และคด
2. เลบ็ทั้งหมดกดุ
3. ปลีน่องทู่ยูย่าน
4. ริมฝีปากบนยอ้ยทบัริมฝีปากล่าง
5. น ้าลายไหลออกเป็นยางยดืทั้งสองแกม้
6. เข้ียวงอกออกพน้ปากเหมือนเข้ียวหมู



ลกัษณะบุรุษโทษ 18 ประการของชูชกคือ

7. จมูกหกัฟุบดูน่าชงั
8. ทอ้งป่องเป็นกระเปาะดัง่หมอ้ใหญ่
9. สนัหลงัไหล่หกัค่อม คด โกง
10. ตาขา้งหน่ึงใหญ่ ขา้งหน่ึงเลก็ ไม่เสมอกนั
11. หนวดเครามีพรรณดงัลวดทองแดง (เส้นแขง็)
12. ผมโหรง เหลืองดงัสีลาน (สีเหลืองนวล)



ลกัษณะบุรุษโทษ 18 ประการของชูชก (ต่อ)

13. ตามร่างกายมีเสน้เอน็ข้ึนทัว่ไปเห็นไดช้ดัเจน
14. มีต่อมแมลงวนั และตกกระดงัโรยงา
15. ลูกตาเหลือง เหลือก เหล่
16. ร่างกายคดคอ้มในท่ีทั้งสามคือ คอ หลงั สะเอว
17. เทา้ทั้งสองหนั เห  ห่างเกะกะ (เทา้โก่ง ไม่เท่ากนั)
18. ขนตามตวัหยาบดงัแปลงท่ีท าดว้ยขนหลงัหมูป่า



กณัฑ์ชูชก (ต่อ)

• พวกพราหมณีแคน้ใจไปด่านางอมิตตดา
• นางอมิตตดาเสียใจ ขอใหชู้ชกเดินทางไปขอชาลีและกณัหาจากพระเวสสนัดร
• ชูชกเดินทางไปถึงเขตแดนท่ีพรานเจตบุตรเฝ้าอยู่
• ชูชกอา้งวา่ตนเป็นทูตของพระเจา้กรุงสญชยั
เพื่อทูลเชิญใหพ้ระเวสสนัดรกลบัพระนคร 
พราหมณ์เจตบุตรหลงเช่ือ



6. กณัฑ์จุลพน

• พรานเจตบุตรจดัเตรียมเสบียง จดัหาเน้ือยา่งและน ้าผึ้งอยา่งดีมาใหชู้ชก 
• และพรรณนาพรรณไมใ้นป่าหิมพานตใ์หชู้ชกฟังพร้อมทั้งบอกเสน้ทางแก่   
ชูชก

• ชูชกออกเดินทางไปยงัเขาวงกตระหวา่งทางไดพ้บอจัจุตฤาษี



ตวัอย่างพรานเจตบุตรเตรียมเสบียงให้ชูชก

๏ เอว   เจตปุตฺโต พฺราหฺมณ  โภเชตฺวา ฯ ภิกฺขเว ดูกรสงฆท์วยทรงศีลวสุิทธ์ิ 

เจตปุตฺโต  อนัว่าเจตบุตรลุทธพนจรก  ยงัชูชกชีชรา  ให้กนิโภชนาหาร  ดว้ย 
ประการดัง่น้ีแลแลว้ ฯ  ปาเถยฺยตฺถาย  ตสฺส มธุโน ตุมฺพญฺเจว ปกฺกมิคสตฺถิญฺจ 
ทตฺวา เจตบุตรกด็ าแลงแปลงปล้องไม้   ให้น ้าผึง้เป็นผอก  ตวงเตม็บอกภอพ่าง 
เน้ือยองย่างภอพยง ประโยชน์เป็นสบยงภอแพ่ง ตกแต่งให้แก่พราหมณ์น้ัน



7. กณัฑ์มหาพน

• ชูชกลวงพระอจัจุตฤๅษีวา่เป็นทูตของพระเจา้กรุงสญชยัเช่นเดียวกบัท่ีลวง
พรานเจตบุตร

• พระฤๅษีบอกทางไปเขาวงกตแก่ชูชก 
และพรรณนาหมู่สตัวแ์ละพรรณนาไม้
ตามเส้นทางใหชู้ชกฟัง



8. กณัฑ์กมุาร

• ชูชกเดินทางมาถึงสระน ้าใกลอ้าศรมของพระเวสสนัดรในตอนพลบค ่า
• แต่รอจนรุ่งเชา้เพ่ือใหน้างมทัรีเขา้ป่าไปหาผลไมก่้อน
• แลว้ชูชกจึงเขา้ไปทูลขอสองกุมาร  พระเวสสนัดรจึง
ไปตรัสเรียกสองกมุารท่ีหนีไปซ่อนอยูใ่นสระโบกขรณี 
ภายหลงัสองกมุารจึงยอมข้ึนมา 
• พระเวสสนัดรประทานใหพ้ร้อมทั้งก าหนดค่าตวั
ไวใ้หชู้ชกรับรู้



ตัวอย่างกณัหาขอร้องพระเวสสันดรไม่อยากจากไป

ดูกรภิกษุ  อนัว่าเจ้ากณัหา  กทู็ลแด่พระราชบิดา ดงงน้ี อย   ม  ตาต พฺราหฺมโณ 
บพติรพราหมณ์นีก้าจกศัมล  ร้ายพ้นคนในโลกย์นี ้ลฏฺฐิยา ปฏิโกเฏติ มนนตีข้าด้วย
เชือก  ลากกล า้เกลือกกลางดนิ  แลพอ่ฮา ฆเร ชาต ว ทาสิย  ดุจข้าหญงิช่วงใช้ อนนเก
อดใกลก้ลางเรือนมนน โสดแล ฯ น จาย   พฺราหฺมโณ ตาต บพติรมนนนีไ้ซ้นรลกัษณ์ 
รอยรูปยกัษตววนีน้้นน โสดไส้ ฯ ธมฺมิกา โหนฺติ พฺราหฺมณา ฝูงพราหมณ์พฤทธิชาติ 
ย่อมใจสาธ์ุ แสวงธรรม โสดไส้ ยกฺโข พฺราหฺมณวณฺเณน เถ้านีร้อยผเีส้ือ เยยีอเค้ือคูคน
ดีไส ้พอ่ฮา ขาทิตุ   ตาต เนติ โน ภาตูไปเปนภักษ มนนจะหักฅอกนิเลือดแล นียมานา 
ปิสาเจน เถา้มราญควานผีป่ง ท้าวธอย่าส่งตูไปรา พ่อฮา



9. กณัฑ์มัทรี

• พระนางมทัรีเดินเขา้ไปหาผลไมใ้นป่าลึกจนคลอ้ยเยน็
จึงเดินทางกลบัอาศรม แต่มีเทวดาแปลงกายเป็นราชสีห์ 
เสือโคร่ง เสือเหลือง นอนขวางทางจนค ่า

• เม่ือกลบัถึงอาศรมกไ็ม่พบชาลีและกณัหา                  
พระเวสสนัดรไดก้ล่าววา่นางนอกใจ

• นางมทัรีจึงออกเท่ียวหาลูกและกลบัมาส้ินสติต่อ
เบ้ืองพระพกัตร์  พระองคท์รงตกพระทยั ลืมตนวา่      
เป็นดาบสจึงทรงเขา้อุม้พระนางมทัรีและทรงกนัแสง 



กณัฑ์มัทรี (ต่อ)

• เม่ือพระนางมทัรีฟ้ืนจึงถวายบงัคมประทานโทษ  พระเวสสนัดรจึงบอก     
ความจริงวา่ไดป้ระทานชาลีและกณัหาแก่ชูชกแลว้ หากชีวิตไม่ส้ินคงจะ      
ไดพ้บ 

• พระนางมทัรีจึงร่วมอนุโมทนาในปิยบุตรทานนั้น
• แสดงใหเ้ห็นวา่กณัฑม์ทัรี  เป็นกณัฑท่ี์พระนางมทัรี
ทรงไดต้ดัความห่วงหาอาลยัในสายเลือด  และ
อนุโมทนาทานลูกทั้งสอง



ตวัอย่างพระนางมทัรีไม่พบลูกแล้วเสียใจ

เคอยเชอยชม  สองน้อยนารถเหล้นประพาศทีใ่ด  สอดเนตรไปทุกแห่ง    

ตามต าแหน่งเคอยเหล้น  คร้นนบมิเห็นยิง่ระทด  ก าลูนสลดชีวา สวดคาถาด่งงน้ี  
อิมมฺหิ น  ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปจฺจุคฺคตา ม  ติฏฺฐนฺติ ฯ ปุตฺตกา พระราชเอารสทั้งสอง  
ป สุกณฺุฐิตา กณัหาชาลย่ีอมเล่นฝุ่นทราย ติฏฺฐนฺติ แต่บูรพาเจ้าแม่ย่อมมา ในฐานที่นี ้
ปจฺจุคฺคตา เจ้าเคอยชแง้แลหา คอยท่าพระชนนี ปเทสมฺหิ ในประเทศที่นี ้แม่ไม่เห็น
ยิง่รทด สยวสลดทอดหฤไทย วลิาปให้เหหน ป้ิมส้ินชนม์สูญชีวา กส็วดคาถาด่งงนี้



ตัวอย่างพระเวสสันดรแสร้งว่ากล่าวพระนางมัทรี

นางกไ็ปแต่เช้า เข้ายงงป่า กไ็ปล่าเหล้นเต็มใจ แลนอ กิมิท  สายมาคจฺฉสิ 
เจ้าอาไศรยแก่อนนใด แลไปแต่เช้าจรหล า่ ต่อค า่คืนจึ่งมา แลมาแส้งใส่กลหาลูกนี ้

ทหรกมุาเร โอหาย อรญฺญคติตฺถิโยว นาม ช่ือว่าหญิงท้งงหลายแล เดอนดงแหล่ง
ไหล้ ลลูกไว้ภายหลงงด่งงนี ้สสามิกิตฺถิโย วา อสามิกิตฺถิโย วา เอวรูปา น โหนฺติ 
แลนางหญิงท้งงหลาย  อนนมผีวฺวกด็ี  อนนบมีผววกด็ี  แล้วร้ายกลกยจกายดุจ

นางมัทรีนี ้ กห็าบมีโสดเลย 



10. กณัฑ์สักรบรรพ
(สกักะ แปลวา่ พระอินทร์, บรรพ แปลวา่ กณัฑ,์ ตอน)

• พระอินทร์เกรงวา่พระเวสสนัดรจะพระราชทานพระนางมทัรีแก่ผูท่ี้มาขออีก
• พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระราชทานพระนางมทัรีจาก   
พระเวสสนัดร

• แลว้คืนใหท้ าหนา้ท่ีปรนนิบติัพระเวสสนัดรต่อ



11. กณัฑ์มหาราช

• ชูชกพาสองกมุารเดินหลงทางไปท่ีแควน้สีวิรัฐ 
• พระเจา้กรุงสญชยัทอดพระเนตรเห็นชูชกพาสองกมุาร กรั็บสัง่ใหน้ าตวัเขา้เฝ้า
• ทรงพระราชทานค่าไถ่คืน  และจดัเล้ียงอาหารให ้ ต่อมาชูชกกต็ายดว้ยเพราะ
เดโชธาตุไม่ยอ่ย

• ชาลีจึงไดทู้ลขอพระเจา้สญชยัพร้อมน าทางใหไ้ปรับพระบิดาพระมารดานิวติั
พระนคร ในขณะเดียวกนัเจา้นครลิงคะไดโ้ปรดคืนชา้งปัจจยันาคแก่นครสีพี





12. กณัฑ์ฉกษัตริย์
ฉ [ฉอ, ฉ้อ, ฉะ] ว. หก, ส าหรับประกอบหน้าศัพท์อ่ืน. 

• เจา้กรุงสญชยัเดินทางถึงเขาวงกต มีเสียงโห่ร้องของทหาร  
• พระเวสสนัดรทรงคิดวา่เป็นขา้ศึกมารบ  พระนางมทัรีทรง                                    
มองเห็นกองทพัพระราชบิดาจึงไดต้รัสทูลพระเวสสันดร

• เม่ือหกกษตัริยท์รงพบกนัเกิดความเศร้าโศกจนหมดสติ
• พระอินทร์บนัดาลใหฝ้นโบกขรพรรษตกลงมา ท าใหก้ษตัริย ์                              
ทั้ง 6 พระองคฟ้ื์น



13.นครกณัฑ์

• พระเจา้กรุงสญชยัอภิเษกสองกษตัริยใ์หค้รอง
พระนคร แลว้เสดจ็กลบัราชธานี



คุณค่าของมหาชาตคิ าหลวง

1. ในด้านประเพณีวัฒนธรรม ไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรม
การฟังเทศน์ ซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครฟังมหาชาติตั้งแต่ต้นจนจบ   จะมีอานิสงส์มากถึง
ได้ไปสวรรค์



คุณค่าของมหาชาตคิ าหลวง

2. ด้านศาสนา  ส่ิงท่ีส าคญักคื็อ มหาชาติเวสสนัดรมีอิทธิพลต่อ
สงัคมไทยมากโดยเฉพาะเร่ืองการใหท้าน



วรรณคดี 3 เล่มทีย่งัมีข้อถกเถยีง

• มีวรรณคดีอกี 3 เล่ม ที่ยงัมีข้อถกเถยีงอย่างมากวา่แต่งในสมยัใดกนัแน่ 
• เน่ืองจากขอ้ความในวรรณคดีชวนใหตี้ความไดห้ลายประการ 
• ประกอบกบัขอ้มูลในสมยัอยธุยาสูญหายไปจากการเสียกรุงทั้ง 2 คร้ัง 
• วรรณคดี 3 เร่ืองนั้นคือ 

- โคลงก าสรวล

- โคลงทวาทศมาส

- โคลงนิราศหริภุญชัย



โคลงก าสรวล

ผู้แต่งและสมัยทีแ่ต่ง:

ยงัคงเป็นท่ีสงสยักนัอยูแ่ละมีผูส้นันิษฐานกนัวา่ เน้ือความในเร่ืองมีการเอ่ย
ช่ือ “ศรี” อยูห่ลายคร้ัง 

จึงมีผูก้ล่าววา่คือ ศรีปราชญ์



• นกัสนันิษฐานบางคนเห็นวา่ภาษาในโคลงก าสรวลน้ีเทียบไดก้บัลลิิตยวนพ่าย  

ลิลิตพระลอ และยงัมีการยกมาอา้งในหนงัสือจินดามณี ซ่ึงพระโหราธิบดีแต่ง
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ 

ดงันั้น โคลงก าสรวล ไม่น่าจะแต่งสมัยสมเดจ็พระนารายณ์  (สมัยอยุธยา
ตอนกลาง)  จะต้องมีมาก่อน

โคลงก าสรวล



ท านองแต่ง: แต่งเป็นโคลงดั้นบาทกญุชร บทแรกเป็นร่ายดั้น 
วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพ่ือแสดงความอาลยัรักต่อหญิงท่ีตนรัก เพราะผูแ้ต่ง

จะตอ้งจากนาง 
เน้ือหา: เร่ิมตน้ดว้ยการสดุดีกรุงศรีอยธุยาวา่เป็นเมืองท่ีน่าชม เป็นเมืองหลวง

ท่ีมีแต่ความร่ืนรมย ์และสวยงามดุจประดบัดว้ยแกว้เกา้ประการ
- พระเจา้แผน่ดินผูเ้ป็นใหญ่ ทรงสร้างพระนครศรีอยธุยาดว้ยพระองคเ์อง  

โคลงก าสรวล



เน้ือหา: (ต่อ)
- เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งพระบวรพทุธศาสนา  คบัคัง่ไปดว้ยประชาชนท่ี

มีสุขลน้กนัทัว่ไป 
- ต่อจากนั้นไดก้ล่าวถึงการพลดัพรากจากนางท่ีรัก  เกิดความห่วงใยเป็น

หนกัหนาไม่รู้วา่จะฝากนางไวก้บัใครดี 
- เม่ือเดินมาถึงต าบลต่างๆ กเ็อาช่ือต าบลนั้นๆ มาร าพนัเปรียบเทียบความ

อาลยัรักของตนท่ีมีต่อนางผูเ้ป็นท่ีรัก

โคลงก าสรวล



ข้อสันนิษฐานหน่ึงที่ยงัสงสัย 
- การพร ่ าพรรณนาความโศกเศร้า  ความคิดถึงท่ีมีต่อนางในท่ีน้ีคือ     

“ศรีจุฬาลกัษณ์”  ซ่ึงเป็นต าแหน่งพระสนมเอกท่ีมีมาตั้งแต่สมยัสมเดจ็    
พระบรมไตรโลกนาถ

- การท่ีกวกีล่าวถึง “ศรีจฺุาลกัษณ์” ในเร่ืองอยา่งเปิดเผยน้ี ผูแ้ต่งจึงไม่
น่าจะใช่เพียง “ศรีปราชญ”์ ผูเ้ป็นกวสีามญัชนเป็นแน่  อาจเป็นกษตัริยห์รือ
เจา้นายชั้นสูง

โคลงก าสรวล



• เร่ิมต้นเร่ือง กล่าวชมบ้านเมืองด้วย  “ร่าย”

ศรีสิทธิววิทิธบวร นครควรช (บวร=ประเสริฐ, ล า้เลศิ)

ไกรพ รหรงงสรรค สวรรคแต่งแต้ม

แย้มพืน้แผ่นพสุธา มหาดลิกภพ  (ดิลก = เลศิ, ยอด)

นพรัตนราชธานี บูรียรมยเมืองมิ่ง  แล้วแฮ

ราเมศไท้ท้าวต้งง แต่งเอง ฯ

ตัวอย่างโคลงก าสรวล



อยุธยายศยิง่ฟ้า ลงดิน แลฤา

อ านาจบุญเพรงพระ ก่อเกื้อ

เจดีย์ลอออนิทร ปราสาท

ในทาบทองแล้วเน้ือ นอกโสรม

• ถอดค าประพนัธ์ 

เกียรติยศแห่งอยธุยานั้นยิง่กวา่สวรรคล์อยลงมาสถิตอยูบ่นดิน ดว้ยอ านาจแห่ง
บูรพกษตัริยทุ์กพระองคส์ร้างสมไว ้  พระเจดียทุ์กองคง์ดงามดุจปราสาทของ       
พระอินทร์  ภายในองคพ์ระเจดียท์าบดว้ยแผน่ทอง และภายนอกปิดทองแลดูอร่าม



• การพรรณนาถึงนางอนัเป็นที่รัก

รฤกชู้แก้วเก่ือน ใจตาย  และแม่

รยมร่างเปนต้นเลอย น่าน้อง

เลือดตายิง่ฝนราย ราย่าน

อกพีพ้่นฟ้าร้อง รยกศรี ฯ

ตัวอย่างโคลงก าสรวล



• ถอดค าประพนัธ์

- การพรรณนาความรักความคิดถึงนางอนัเป็นท่ีรักของกวี  ซ่ึงกวีมี   
ความทุกขม์ากจนไม่รู้สึกตวัตนวา่เป็นอยา่งไร  

- เฝ้าแต่ร้องไหจ้นน ้าตาตกเป็นเลือดท่ีหลัง่มาดงัเมด็ฝน 
- และเสียงร้องคร ่ าครวญถึงนางในอกกด็งักวา่ฟ้าร้องเสียอีก



• การใช้กลวธีิที่น าช่ือสถานที่ที่ผ่านมาช่วยในการพรรณนาความรัก

พระใดบ าราศแก้ว กมูา

มาย่านขวางขวางกาย ด่งงนี้

จากมาเลือดตาตก เตมย่าน

เตมย่านบรู้กี้ ถ่งงแถม ฯ

ตัวอย่างโคลงก าสรวล

กี ้= เวลาทีล่่วงไปหยก ๆ ถั่ง = ไหลลงพลัก่ ๆ



• เม่ือเปรียบเทียบโคลงก าสรวล  กบันิราศรุ่นหลงัจะเห็นภาพของการน า     
โคลงก าสรวลมาเป็นครูของกวีรุ่นเดียวกนัหรือกวีรุ่นหลงั
(โคลงก าสรวล)

ฤๅรยมให้ชู้พราก กนนเพรง  ก่อนฤๅ

กรรมแบ่งเอาอกมา ด่งงนี้

เวรานุเวรของ พระบอก  บารา

ผดิชอบใช้นีห้น้า สู่ส สองส 



(โคลงทวาทศมาส)

เพรงเราเคยพรากเน้ือ         นกไกล  คู่ฤๅ

ริบราชเอาของขัง                     คัง่ไว้

มาทันปลดิสายใจ                     เจียรจาก  เรียมนา

มานิรารสให้             ห่างไกล ฯ



(นิราศนรินทร์) ซ่ึงเป็นวรรณคดใีนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

รอยบุญเราร่วมพ้อง พบกนั

บาปแบ่งสองท าทัน เท่าสร้าง

เพรงพรากสัตว์จ าผนั พลดัคู่ เขาฤๅ

บุญร่วมบาปจ าร้าง นุชร้างเรียมไกล ฯ



• โคลงต่อจากน้ีกวรุ่ีนหลงักน็ าแนวคิดของ โคลงก าสรวลมา
โฉมแม่จักฝากฟ้า      เกรงอนิทร์ หยอกนา

อนิทร์ท่านเทอกโฉมเอา          สู่ฟ้า
โฉมแม่จักฝากดิน     ดินท่าน แล้วแฮ
ดินฤๅขัดเจ้าหล้า      สู่ส สองส 

โฉมแม่ฝากน่านน ้า      อรรณพ แลฤา
เยยีวนาคเชยช อก     พีไ่หม้
โฉมแม่ร าพงึจบ     จอมสวาท กเูอย
โฉมแม่ใครสงวนได้     เท่าเจ้าสงวนเอง



• ในนิราศนรินทร์เขียนวา่
โอ้ศรีเสาวลกัษณ์ล า้ แลโลม  โลกเอย 

แม้ว่ามีกิง่โพยม ย่ืนหล้า 

แขวนขวญันุชชูโฉม แมกเมฆ  ไว้แม่ 

กดีบ่มีกิง่ฟ้า ฝากน้องนางเดียว 

• ถอดค าประพนัธ์

นายนรินทร์ ไม่อยากใหน้างท่ีรักอยูบ่นพ้ืนดินเลย (ในขณะท่ีตวัจากไป) 
เพราะนางนั้นงามเป็นขวญัตาของโลก จึงคิดจะเอานางไปแขวนไวเ้สียในทอ้งฟ้า 
แต่ฟ้ากไ็ม่มีก่ิงโพยม  หรือก่ิงฟ้าท่ีเหมาะสม  จึงคิดไปไม่ส าเร็จ



โฉมควรจักฝากฟ้า ฤาดิน ดีฤา 

เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล า้ 

ฝากลมเล่ือนโฉมบิน บนเล่า นะแม่ 

ลมจะชายชักช ้า ชอกเน้ือเรียมสงวน

ฝากอุมาสมรแม่แล้ ลกัษมี เล่านา

ทราบสยมภูวจักรี เกลือกใกล้

เรียมคดิจบจนตรี โลกล่วง แล้วแม่

โฉมฝากใจแม่ได้ ยิง่ด้วยใครครอง ฯ

**อุมา = ชายาของพระอศิวร   
ลกัษม ี= ชายาของพระนารายณ์
สยมภู = พระอศิวร                 
จักรี = ผู้มจีักร คือพระนารายณ์



• ในตอนจบของโคลงก าสรวล จะเป็นโคลงสัง่นาง อนัเป็นแบบอยา่งของโคลง
สมยัหลงัเช่นกนั

สารนีนุ้ชแนบไว้                ในหมอน

อย่าแม่อย่าควรเอา        อ่านเหล้น

ยามนอนนาฏเอานอน      เป็นเพ่ือน

คืนค า่อย่าได้เว้น            ว่างใด

ตัวอย่างโคลงก าสรวล



• ในนิราศตามเสดจ็ล าน า้น้อย  ของพระยาตรัง (สมยัรัชกาลท่ี 1) กมี็   
แนวเดียวกนัคือ

สารนีส้ายสวาสดิ์เจ้า จงสงวน ไว้แม่

แทนพีแ่ทนถนอมองค์ แอบพร้อง

ไป่ควรแม่อย่าควร ค าพี ่แพร่งเลย

เช้าค า่เพ่ือนห้องน้อง ณ ศรี ฯ



คุณค่าของโคลงก าสรวล

• ในด้านอกัษรศาสตร์ 

มีการใชถ้อ้ยค าส านวนคมคาย  ส านวนท่ีใชส้ร้างอารมณ์สะเทือนใจไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง   เป็นตน้แบบใหก้บันิราศรุ่นหลงั
• ในด้านพระพทุธศาสนา 

ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพทุธศาสนาอยา่งยิง่ใหญ่  
ส่ิงก่อสร้างในทางพระพทุธศาสนางดงาม  สง่าตระการตา



โคลงทวาทศมาส

• โคลงทวาทศมาส แปลวา่ โคลง 12 เดือน เพราะวา่โคลงน้ีเป็นการเอาเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนทั้ง 12 เดือน มาประพนัธ์

• ผู้แต่ง: ผูแ้ต่งโคลงน้ี 
บา้งกว็า่มีผูแ้ต่ง 3 คน เพื่อถวายสมเด็จพระยพุราช

- ขนุพรหมมนตรี
- ขนุศรีกวีราช
- ขนุสารประเสริฐ



บา้งกว็า่พระเยาวราชเป็นผูท้รงนิพนธ์ โดยมี
- ขนุพรหมมนตรี
- ขนุศรีกวีราช
- ขนุสารประเสริฐ

เป็นผูช่้วยแกเ้กลาส านวน 
• ส่วนสมัยที่แต่งอาจจะเป็น

- สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช



โคลงทวาทศมาส

ท านองแต่ง: แต่งเป็นโคลงดั้นววิธิมาลี 259 บท  ส่วนบทสุดทา้ยท่ี 260 เป็น

ร่ายสุภาพสั้นๆ 
วตัถุประสงค์ในการแต่ง: แต่งเพราะความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ

1) เพื่อแสดงความสามารถในเชิงกวีของตน
2) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยต์ามธรรมเนียมการเขียน



เน้ือหา:
- เร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวสดุดีพระพรหม  พระนารายณ์  พระศิวะ และเทพยาดา 

- กล่าวถึงพระพทุธ  พระธรรม  พระสงฆ ์ อนัเป็นการแสดงความเทิดทูน
พระพทุธศาสนา ต่อไปเป็นการสรรเสริญพระมหากษตัริย ์

- ชมความงามของหญิงคนรัก เปรียบความรักของตนกบับุคคลในวรรณคดี
อยา่งพระราม   พระอนิรุทธ และพระสมุทรโฆษ เป็นตน้ แลว้แสดงความนอ้ยใจท่ี
พระเอกนางเอกในวรรณคดีเหล่านั้นไดไ้ปอยูร่่วมกนั ส่วนตวัเองรู้สึกอาลยัอาวรณ์
ท่ีตอ้งจากนาง 



• ตัวอย่าง
ปางบุตรนคเรศไท้ ทศรถ

จากสีดาเดียวลี ลาศแล้ว
ยงัคืนสู่เสาวคต ยุพราช
ฤๅอนุชน้องแคล้ว คลาศไกล ฯ

ศรีอนิรุทธราศร้าง แรมสมร
ศรีอุษาเจียรไคล คลาศแคล้ว
เทวานราจร จ าจาก
ยงัพร ่าน้าวน้องแก้ว คอบคืน



• ตัวอย่าง
สมุทรโฆษเริศร้าง แรมพนิ

ทุมดดีาลฝืน ใฝ่เต้า
ปางเจ็บช างือถวลิ ลวิโลด
ยงัพร ่าน้าวน้องเหน้า ร่วมเรียง ฯ

พระศรีเสาวเลขสร้อย สุธน
จากมโนห์ราเคยีง คดิน้อง
ยงัเสดจ็สู่ไพรสณฑ์ สังวาส
สังเวชนงค์นุชคล้อง เคล่ือนองค์ ช างือ = คดิเป็นทุกข์, วติก



เน้ือหา:
- ร าพนัถึงเหตุการณ์ ลมฟ้าอากาศในรอบเดือนหน่ึงๆ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนหา้

จนถึงเดือนส่ีวา่ไปจนครบ 12 เดือน พรรณนาผสานกบัความรัก 
- มีการพดูถึงงานเทศกาลงานพิธีต่าง ๆ ท่ีมีในแต่ละเดือน 
- ตอนสุดท้ายเป็นการถามข่าวคราวของนางจากปี เดือน วนั ยาม แลว้ขอพรจาก

เทพยาดาขอใหไ้ดพ้บนางอนัเป็นท่ีรัก 
- จบลงดว้ยการสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษตัริยอ์นัเป็นท่ีรักยิง่เหนือส่ิง

อ่ืนใด แลว้กบ็อกช่ือคนแต่ง 



ตัวอย่างโคลงทวาทศมาส

• เดือนห้า

ฤดูเดือนเจตรร้อน ทรวงธร

ทุกย า่ยามโดรดวง ด่วนน้อง

จ าระจ าเราอร อรนิต หายแม่

อนิทรแลพรหมยมป้อง ไป่คืน ฯ

** โดร = หอม, มีกลิน่หอมทีฟุ้่งไป



• เดือนหก

เดือนหกเรียมไห้ร ่า ฤๅวาย

ยามย่อมชนบทถือ ท่องหล้า

ธงธวชัโบกโบยปลาย งอนง่า

คดิว่ากรกวกัข้า แล่นตาม

ตัวอย่างโคลงทวาทศมาส



• เดือนอ้าย
ลมพดัเผยอข่าวดว้ย ลมเฮย

ลมแล่นรับขวญับิน บ่าไส้
เรียมรักร ่ายงัเลย ลาญสวาดิ
สารสัง่วา่ววานให ้ แม่มา ฯ

วา่วรับข่าวแลว้วา่ว บินบน
ลมส่งสายทรุงพา วา่วหวา้ย
เรียมฟังข่าวนุชฉงน ไฉนอยู่
วา่วบ่บอกสารหนา้ย แสบทรวง ฯ



• ยอพระเกยีรติพระมหากษัตริย์
บุญญาดเิรกเจ้า จอมกษัตริย์

ครองครอบภูดาธาร ทั่วไท้
จงเป็นป่ินจักรพรรดิ จอมโลก ธรพ่อ
ร้อยราชถวายกรไหว้ หว่านมาลย์ ฯ

ตราบส้ินสุริเยศฟ้า ดินหาย กด็ี
ยงัพระยศยงัสถาน อย่าแคล้ว
ตราบเมรุครีีทลาย ทบท่าว ลงแฮ
คงคอบบุญท้าวแผ้ว แผ่นฟ้าภพไตร



คุณค่าของโคลงทวาทศมาส

• ในด้านอกัษรศาสตร์ 

มีการใชถ้อ้ยค าส านวนพรรณนาถึงความรักอยา่งซาบซ้ึง โดยใชเ้หตุการณ์
และฤดูกาลท่ีเกิดข้ึนในเดือนต่างๆมาเปรียบเทียบ
• ในด้านวฒันธรรมประเพณี 

ท าใหรู้้วา่ชาวไทยนั้นมีวฒันธรรมประเพณีหลากหลาย



ลลิติพระลอ

• ลิลิตพระลอ เป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิต 
• เขา้ใจกนัวา่เป็นเร่ืองจริงเล่ากนัเร่ือยมาจนกลายเป็นนิยาย
ช่ือดงัของทอ้งถ่ินไทยภาคเหนือ 

• สนันิษฐานวา่เมืองสรองอยูแ่ถว ๆ จงัหวดัแพร่ อ าเภอ
ร้องกวาง 

• ส่วนเมืองสรวง น่าจะอยูจ่งัหวดัล าปาง ในอ าเภอแจห่้ม 



ลลิติพระลอ

ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่นอนวา่ใครเป็นผูแ้ต่งและแต่งในสมยัใด 
น่าจะแต่งในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ หรือสมเดจ็พระนารายณ์กไ็ม่
ทราบแน่ชดั

ท านองแต่ง: แต่งเป็นลิลิตสุภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยร่ายสุภาพ และโคลงส่ีสุภาพ 
อีกทั้งมีบางตอนกเ็ป็นร่ายโบราณ

วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพ่ือใหพ้ระกษตัริยท์รงอ่านเป็นท่ีส าราญพระทยั



เน้ือเร่ืองลลิติพระลอ

• เมืองสรวง มีทา้วแมนสรวงเป็นกษตัริย ์พระองคมี์พระนางบุญเหลือเป็น         
พระมเหสี และมีพระราชโอรส คือ พระลอ

• เมืองสรอง  มีทา้วพิมพิสาครเป็นกษตัริย ์พระองคมี์พระราชโอรสคือทา้ว             
พิไชยพิษณุกร  ทา้วพิไชยพิษณุกรทรงอภิเษกสมรสกบันางดาราวดี และมี
พระธิดา 2  พระองค ์คือ พระเพ่ือน และพระแพง



• ต่อมาทา้วแมนสรวง (เมืองสรวง) ยกทพัไปรบกบัทา้วพิมพิสาคร (เมืองสรอง)
• ทา้วพิมพิสาครถูกฟันขาดคอชา้งส้ินพระชนม ์ ทา้วพิไชยพิษณุกรจึงเสดจ็ข้ึน
ครองราชสมบติัต่อจากพระบิดา 

• ส่วนท่ีเมืองสรวงเม่ือทา้วแมนสรวงเสดจ็สวรรคตพระลอกเ็สวยราชสมบติัต่อมา 
• พระลอทรงอภิเษกสมรสกบันางลกัษณวดี  แมไ้ม่ระบุพระชนมไ์วช้ดัเจน แต่
อนุมานไดว้า่พระลอคงจะมีพระชนมายมุากกวา่พระเพ่ือน และพระแพงไม่นอ้ย 



ปฐมเหตุของความรักระหว่าง 2 เมือง

• ความหล่อ หรือความงดงามของพระลอนั้น เป็นท่ีกล่าวขวญัช่ืนชมทัว่ในโลก 
และในสวรรคช์ั้นฟ้า งดงามกวา่กษตัริยพ์ระองคใ์ด ๆ ในโลก

• ความงามเพียงน้ีน่าจะมิใช่เป็นเพียงความหล่อเหลาของมนุษยธ์รรมดา ชะรอย
จะเป็นพระอินทร์ท่ีเสด็จลงมาจากฟากฟ้าเพื่ออวด                                                   
ใหช้าวโลกไดช่ื้นชม



ตัวอย่างชมโฉมพระลอ

รอยรูปอินทรหยาดฟ้า มาอ่าองคใ์นหลา้ 
แหล่งใหค้นชม แลฤๅ ฯ 

พระองคก์ลมกลอ้งแกลง้ เอวอ่อนอรอรรแถง้
ถว้นแห่งเจา้กงูาม บารนี ฯ 

โฉมผจญสามแผน่แพ ้ งามเลิศงามลว้นแล ้
รูปตอ้งติดใจ บารนี ฯ 

ฦๅขจรในแหล่งหลา้ ทุกทัว่คนเท่ียวคา้ 
เล่าลว้นยอโฉม ท่านแล ฯ 



• พระเพ่ือน และพระแพง ไดย้นิกิตติศพัทค์วามงามของพระลอ เพราะพอ่คา้ท่ี
เคยไปคา้ขายยงัเมืองสรวงต่างน าเร่ืองของพระลอไปยอโฉมกนัทุกเมือง 

• ทั้งสองพระองคจึ์งทรงต าหนิพ่ีเล้ียง (นางร่ืน และนางโรย) วา่ไปหลบัใหลอยูท่ี่
ไหนจึงไม่ไดข่้าวเล่าลือดงักล่าว และน่ีคือตน้เหตุอนัเป็นท่ีมาของ “วรรคทอง” 
ท่ีนกัเรียนไทยต่างกไ็ดอ่้านมาตั้งแต่เดก็ ๆ

ปฐมเหตุของความรักระหว่าง 2 เมือง



วรรคทอง

“เสียงฤาเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร ท่ัวหล้า
สองเขือพี่หลบัใหล ลืมต่ืน ฤาพี่
สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือฯ”



ความต้องการของพระเพ่ือน และพระแพง

• พระเพื่อน พระแพงตอ้งการพบปะชายหนุ่มรูปงามอยา่งพระลอ แต่ความ
ตอ้งการน้ีอาจจะขดักบัจารีตประเพณี  ดงัความวา่

ความคิดผดิรีตได ้ ความอาย พี่เอย

หญิงส่ือชกัชวนชาย สู่หยา้ว

เจบ็เผอืวา่แหนงตาย ดีกวา่ ไสน้า

เผอืหากรักทา้วทา้ว ไป่รู้จกัเผอืฯ



• พระเพื่อน พระแพง ตระหนกัดีวา่เป็นเร่ือง “ผดิจารีต” ท่ีผูห้ญิงจะเป็นฝ่าย
ส่ือสารชกัชวนชายใหม้าหา ทั้งสองพระองคจึ์งมีความทุกขเ์ปรียบดงัวา่
ตายเสียดีกวา่

• พี่เล้ียงทั้งสองจึงรับอาสาท่ีจะหาหมอท าเสน่ห์ใหพ้ระลอหลงมาหาพระธิดา
ใหไ้ด้

• พระธิดาชอบใจ แต่ภายนอกท าเป็นหา้มปราม 
• ส่วนนางพี่เล้ียงทั้งสองกรู้็ใจพระธิดาวา่ใจชอบแต่ปากวา่ไม่ชอบ และวา่ถา้มี
ความผดิใด ๆ เกิดข้ึนกจ็ะรับวา่เป็นของนางพี่เล้ียงเอง



วธีิชักน าพระลอ

• ขั้นตอนแรกในการท่ีจะชกัน าใหพ้ระลอไปหาพระธิดาทั้งสอง คือนางพ่ีเล้ียง
ใชใ้หค้นสนิทของตนปลอมตวัเป็นพอ่คา้ไปคา้ขายยงัเมืองสรวง และขบัซอ
สรรเสริญความงามของพระธิดา ตอนหน่ึงของค าเยนิยอกล่าววา่

หม่ืนขนุถว้นหนา้ส ่า หวัเมือง กดี็
อยา่ใคร่อยา่คิดเคือง สวาทไหม้
สมภารสัง่สองเรือง สองรุ่ง มานา
สองราชควรทา้วไท ้ ธิราชผูมี้บุญฯ



• บรรดาเจา้เมืองทั้งหม่ืนอยา่ไดคิ้ดหมายปองพระธิดาใหใ้จหมองไหมไ้ปเปล่า ๆ
เพราะบุญบารมีท่ีพระธิดาไดส้ัง่สมมานั้น ท าใหพ้ระธิดาทั้งสองงามเลิศเช่นน้ี 
และพระองคก์คู่็ควรแก่เฉพาะพระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ และมีบุญญาธิการเท่านั้น

• เม่ือข่าวดงักล่าวไดย้นิไปถึงพระลอ พระองคจึ์งทรงเล้ียงดูคนขบัซอ 

• คนขบัซอกน็ าเอาความพึงพอใจของพระลอต่อพระธิดากลบัไปแจง้ใหน้างร่ืน 
และนางโรย



• นางร่ืน นางโรย น าพระธิดาไปประกอบพิธีเรียกขวญัและรับขวญัในเขาปู่เจา้
สมิงพราย 

• นางพ่ีเล้ียงเชิญปู่เจา้สมิงพรายพร้อมรับปากจะถวายเงินทองมากมายเม่ืองานเสร็จ 
“เชิญช่วยการลุแล้วเงนิแลทอง กองแก้ว อเนกข้าขอถวายฯ”



• ปู่เจา้สมิงพราย รับปากจะช่วยเหลือพระธิดา  เพราะเห็นดว้ยญาณวา่ 
“ผลกรรมทีบุ่คคลทั้งสามได้ประกอบไว้ในอดตีแบบขาด ๆ เกนิ ๆ จะท าให้

ต้องตายโดยเร็วตามผลของกรรมที่ประกอบไว้ ไม่ว่าปู่เจ้าสมิงพรายจะช่วยหรือ   
ไม่ช่วยกต็าม”

• และไม่ใหเ้อาเร่ืองของสินจา้งรางวลัมาเป็นเคร่ืองล่อ ขอใหพ้ระธิดามีแต่ 
“ความภักด”ี ต่อปู่เจา้ฯ กเ็พียงพอ



• ปู่เจา้สมิงพรายชกัน าพระลอคร้ังแรกดว้ยการใช้ลูกลม (สานข้ึนจากไมไ้ผ)่  
เขียนรูปพระลอขนาบขา้งดว้ยรูปพระเพื่อนพระแพง และเขียนยนัตต์ามขอบ
ลูกลม 

• ใชเ้วทมนตร์ดีดน้ิวใหต้น้ยางท่ีมีขนาด 7 คนโอบใหน้อ้มยอดลงมาจรดดิน 
• ปู่เจา้ฯ เอาลูกลมผกูปลายยอดยาง จากนั้นปู่เจา้ฯ สัง่ใหต้น้ยางยนืยอดดีดลูกลม
ไปหาพระลอ ส่งผลใหใ้จของพระลอป่ันป่วนดงัโดนลมพดัใหห้มุนควา้ง

วธีิชักน าพระลอ



• ปู่เจา้ฯ เอาธงสามชายที่ลงยนัต์ และเขียนรูปทั้ง 3 พระองคติ์ดยอดตน้ตะเคียน
ขนาด 9 คนโอบ ดีดไปหาพระลอเป็นคร้ังท่ี 2  พระลอคลุม้คลัง่หนกักวา่    
คราวก่อน 

• หมอแกเ้สน่ห์ชุดเดิมแกไ้ขมิได ้ในท่ีสุดเมืองสรวงตอ้ง                                         
ไปเชิญ “หมอสิทธิไชย” ซ่ึงเป็นหมอท่ีเก่งท่ีสุดของ                                                  
เมืองสรวง ใหช่้วยแกเ้สน่ห์ใหแ้ก่พระลอ

• การแกไ้ขของปู่หมอสิทธิไชยประสบความส าเร็จ 

วธีิชักน าพระลอ



• ปู่เจา้สมิงพรายตอ้งใชว้ิธีท่ีรุนแรงข้ึนโดย ระดมกองทพัเทวดา (อารักษ)์ และผีของ
ท่านทั้งหมดเพ่ือเขา้ท าลายกองทพัอารักษ ์และผขีองเมืองสรวงท่ีปู่หมอสิทธิไชย
ระดมมาใหพ้า่ยแพอ้ยา่งส้ินเชิง 

• จากนั้นปู่เจา้สมิงพรายใช ้ “สลาเหิน” (หมากบิน) ไปจดัการเชิญพระลอไป         
เมืองสรองใหจ้งได้

• เม่ือพระลอตอ้งเสน่ห์ของสลาเหินกร็บเร้าท่ีจะไปเมืองสรอง 
• ปู่หมอสิทธิไชย  กราบทูลพระนางบุญเหลือวา่จนปัญญาต่อใหเ้ทพยดามาหา้ม
พระลอกค็งไม่ส าเร็จ



• พระลอยนืยนัวา่หากไปเมืองสรองแลว้ตอ้งตกนรกถึงหม่ืนกลัป์กจ็ะไป และ
หากอยูเ่มืองสรวงแลว้ไดข้ึ้นสวรรคก์ไ็ม่ขออยู ่ ดงัความวา่

ผิไปถึงแลว้และ ถึงกรรม ์กดี็
ตกนรกแสนศลัย์ หม่ืนไหม้
เสวยสุขโสดเสวยสวรรค์ เพราะอยู ่กดี็
บอยูเ่ลยลาไท้ ธิราชแลว้จกัไป ฯ



• ในท่ีสุดพระนางบุญเหลือตอ้งยอมปล่อยใหพ้ระลอไปทั้ง ๆ ท่ีพระนางกรู้็เท่าทนั
ถึงสาเหตุท่ีบีบใหพ้ระลอไป และอีกสาเหตุหน่ึงคือ “รอยกรรม” (กรรมท่ีสืบมา
แต่ก่อน) ของพระลอเอง 

• พระนางบุญเหลือกสุ็ดท่ีจะทดัทานได ้ แมแ้ต่พระนางลกัษณวดีผูเ้ป็นมเหสีกไ็ม่
อาจทดัทานได ้ดงัความท่ีพระลอใหเ้หตุผล                                                         
ท่ีเป็น “วรรคทอง” วา่



“ส่ิงใดในโลกล้วน อนิจจัง
คงแต่บาปบญุยงั เท่ียงแท้
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น อยู่นา
ตามแต่บาปบญุแล้ ก่อเกือ้รักษาฯ”

วรรคทอง



ชะตากรรมของพระลอ

• เม่ือพระลอเดินทางถึงแม่น ้ ากาหลง ซ่ึงกั้นชายแดนเมืองสรวงกบัเมืองสรอง 
พระลอกเ็ส่ียงน ้าโดยอธิษฐานวา่ 

• ถา้ไปแลว้ไม่รอดกลบัมาขอใหน้ ้ าไหลเวยีนวนอยูต่รงหนา้ แต่ถา้รอดขอใหน้ ้ าใน
แม่น ้ าไหลไปตามปกติ 

• ปรากฏวา่ส้ินค าอธิษฐาน น า้เวยีนวนอยู่ตรงหน้า และมีสีดุจย้อมด้วยเลือด
• แมจ้ะเส่ียงน ้ าและไดค้  าตอบท่ีเป็นอปัมงคล แต่พระลอกย็งัตดัสินใจดั้นดน้ต่อไป



ตัวอย่างตอนพระลอเส่ียงน า้ 

มากจูะเส่ียงน ้ า นองไป ปร่ีนา
น ้าช่ือกาหลงใหล เช่ียวแท้
ผิวกจูะคลาไคล บรอด คืนนา
น ้าจุ่งเวยีนวนแม ้ รอดไส้จงไหล ฯ

คร้ันวางพระโอษฐน ้า เวยีนวน อยูน่า
เห็นแก่ตาแดงกล เลือดยอ้ม
หฤไทยรทดทน ทุกขใ์หญ่ หลวงนา
ถนดัดัง่ไมร้้อยออ้ม เท่าทา้วทบัทรวง



• เม่ือไดรั้บการคะยั้นคะยอจากฝ่ายพระเพ่ือนพระแพงซ ้ าอีก  
ปู่เจา้สมิงพรายตอบวา่  พระลอเดินทางมาถึงฝ่ังน ้ ากาหลง
ในเขตแดนเมืองสรองแลว้ แต่พระลอยงัทรงคร ่าครวญอยู ่

• ปู่เจา้สมิงพรายจึงใชไ้ก่ป่าไปล่อใหพ้ระลอเดินทางตาม   
ไก่ป่า



ลกัษณะไก่ทีปู่่เจ้าสมงิพรายใส่มนต์เสน่ห์ไว 

ปู่กระสลัถึงไก่ไพรพฤกษ ์ปู่ลาฦกไก่ไก่กม็า บรู้ก่ีคณาก่ีหมู่ ปู่เลือกไก่ตวังาม ทรง
ทรามไวยทรามแรง สร้อยแสงแดงพพราย ขนเขียวลายยยบั ปีกสลบัเบญจรงค ์เล่ือมลาย
หงส์สิบบาท ขอบตาชาดพพร้ิง สิงคล้ิงหงอนพรายพรรณ ขนัขานเสียงเอาใจ เดือยงอน
ใสสีระรอง 

สองทา้วเทียมนพมาศ เพียงฉลุชาดทารง ปู่กใ็ชผ้ลีงแก่ไก่ ไก่แกว้ไซร้บมิกลวั ขกุ
ผกหวัองอาจ  ผาดผนัตีปีกป้อง ร้องเร่ือยเฉ่ือยฉาดฉาน เสียงขนัขานแจว้แจว้ ปู่กส็ัง่แลว้
ทุกประการ  มินานผาดโผนผยอง ลงโดยคลองบหึง คร้ันถบัถึงพระเลืองลอ ยกคอขนั
ขานร้อง ตีปีกป้องผายผนั ขนัเอ้ือยเจ้ือยไจไ้จ้ แลว้ไซปี้กไซห้าง โฉมส าอางส าอาจ 



• พระลอเม่ือเห็นไก่งามกต็ามไป ไก่กห็นีห่างเป็นระยะ ๆ และในท่ีสุดไก่กน็ า
พระลอออกจากเขตป่าเขา้สู่เขตหมู่บา้น และไก่กบิ็นหายไป

• จากนั้นพระลอ พระพ่ีเล้ียง (นายแกว้ และนายขวญั) กเ็ดินทางเขา้สู่เมืองสรอง 
• โดยพระลอปลอมตวัเป็นพราหมณ์ช่ือเจ้าศรีเกศ 
ส่วนพ่ีเล้ียงทั้งสองช่ือราม และรัตน์เป็นพอ่คา้ 
ทั้งสามดั้นดน้เดินทางจนเขา้ไปแฝงตวัอยูใ่น                                                        
อุทยานหลวงของเมืองสรองได้



• พี่เล้ียงของพระลอ (นายแก้ว และนายขวญั) กบัพี่เล้ียงของพระเพื่อน และ
พระแพง (นางร่ืน และนางโรย) ไดพ้บปะกนัก่อนท่ีอุทยาน ทั้งสองคู่ได้
เสพกามกนัทั้งในสระบวั และบนบก

สรงสนุกน ้าแลว้กลบั สนุกบก เล่านา
สองร่วมใจกนัยก ยา่งข้ึน
ข้ึนพลางกอดกบัอก พลางจูบ
สนุกดินฟ้าฟ้ืน เฟ่ืองฟุ้งฟองกามฯ



สองนางน าแขกข้ึน เรือนสงวน
ปัดฟูกปูอาสน์ชวน ช่ืนชู้
สองสมพาสสองสรวล สองเสพย์
สองฤดีรสรู้ เล่ห์พร้อมเพรียงกนัฯ

เสร็จสองสมพาสแลว้ กลกาม
สองอ่อนสองโอนถาม ช่ือชู้
สองมาแต่ใดนาม ใดบอก ราพอ่
ใหแ้ก่สองเผอืรู้ ช่ือรู้เมืองสองฯ”

สมพาส =การอยู่ร่วม, การร่วมประเวณี



• หลงัจากพระพ่ีเล้ียงทั้งสองคู่ไดพ้บกนัแลว้ พ่ีเล้ียงกด็ าเนินการใหน้ายของตนได้
พบกนัท่ีอุทยาน ทั้งสามกษตัริยไ์ดเ้ล่นกามกรีฑากนัหลากหลายรูปแบบ      

- ไม่รู้เหน่ือยและไม่มีหยดุ “ละบองบรรพหลากเหล้น บเหน่ือยบได้เว้นเหิมชู้
สมสมรฯ” 

- เปรียบประดุจมา้คะนอง “ดุจอสัดรห่ืนห้า แรงเร่งฤทธ์ิกล้า เร่งเร้งฤาเยาว์ฯ” 

- เปรียบดงัชา้งตกมนั “ดุจสารเมามันบ้า  งาไล่แทงงวงคว้า  อยู่เคล้าคลุกเอาฯ”

• กามกรีฑาดงักล่าวก่อใหเ้กิดแม่บทของ “บทอศัจรรย์” ในวรรณคดีไทย



ตัวอย่างบท “อศัจรรย์”
บมลายสมรเร่งเร้ง ฤทธิรงค์

สองอ่อนระทวยองค์ ละหอ้ย
ความรักดุจทิพยสรง โสรจช่ืน
บดัช่ืนบดัเศร้าสร้อย สร่างสร้อยสรดใส ฯ

สะเทือนฟ้าฟ้ืนลัน่ สรวงสวรรค์
พื้นแผน่ดินแดยรร หยอ่นไส้
สาครคล่ืนอึงอรร ณพเฟ่ือง ฟองนา
แลทัว่ทิศไมไ้หล้ โยคเยื้องอศัจรรย ์ฯ



• พระลอ หลบอยูใ่นวงักบัพระเพ่ือนพระแพงถึงประมาณคร่ึงเดือน 
• ในทีสุ่ดความกล่็วงรู้ไปถงึท้าวพไิชยพษิณุกรผู้เป็นพระราชบิดา  แต่พระองคก์็
หายโกรธเม่ือเห็นความงามของพระลอ และเห็นชอบท่ีจะแต่งงานใหก้บัเจา้ทั้ง
สามพระองคต่์อไป

• เจ้าย่า ซ่ึงมิใช่พระมารดาของทา้วพิไชยพิษณุกร แต่ทา้วพิมพิสาครพระสวามีถูก
สงัหาร โดยทา้วแมนทรวงกษตัริยเ์มืองสรวง 

• เจา้ยา่อา้งราชโองการสัง่ทหารไปสงัหารพระลอ ทั้งพระเพ่ือนพระแพงและพ่ีเล้ียง
ทั้ง 4 (นายแกว้ นายขวญั นางร่ืน นางโรย) ลว้นยอมตายเคียงขา้งพระลอและผูเ้ป็น
นายทั้งหมด จึงท าให้ทั้ง 7 คนเสียชีวติลง



อุทยานลลิติพระลอ อ าเภอสอง จังหวดัแพร่ พระเพ่ือนพระแพงยอมตายเคยีงข้างพระลอ



• ทา้วพิไชยพิษณุกรทรงทราบเร่ืองภายหลงัจึงทรงสัง่ใหป้ระหารชีวิตทหาร
ทั้งหมดท่ีท าใหบุ้คคลทั้ง 7 ตอ้งเสียชีวิต 

• ส่วนเจา้ยา่ผูบ้งการนั้นใหแ้ล่เน้ือ และฆ่าใหต้ายดว้ยความทุกขท์รมาน
• หลงัเสร็จส้ินการพระเมรุของ 3 กษตัริย ์ อฐิัธาตุกถู็กแบ่งออกเป็นสองส่วน
• ส่วนหน่ึงบรรจุไวใ้นหอพระญาติท่ีเมืองสรอง อีกส่วนหน่ึงส่งไปยงัเมือง
สรวงของพระนางบุญเหลือ 

• จากนั้นทั้งสองเมืองกส่็งสารติดต่อกนัไปมาดว้ยความรักอยูไ่ม่ขาด



คุณค่าของลลิติพระลอ

1. ในด้านอกัษรศาสตร์ นบัเป็นวรรณคดีท่ีใชถ้อ้ยค าไดอ้ยา่งไพเราะ ปลุก
อารมณ์ร่วมไดทุ้กอารมณ์ เป็นวรรณคดีท่ีมีอิทธิพลดา้นการแต่งโคลงส่ีสุภาพมาก 
เช่น บทเสียงลือเล่าท่ีวา่

“เสียงลือเสียงเล่าอา้ง      อนัใด พ่ีเอย
เสียงยอ่มยอยศใคร ทัว่หลา้
สองเขือพี่หลบัใหล ลืมต่ืน ฤาพี่
สองพี่คิดเองอา้ อยา่ไดถ้ามเผอื”



1. ในด้านอกัษรศาสตร์ มีการเล่นค าเพ่ือความไพเราะ เช่น
ลางลิงลิงลอดไม้ ลางลิง

แลลูกลิงลงชิง ลูกไม้
ลิงลมไล่ลมติง ลิงโลด หนีนา

แลลูกลิงลางไหล้ ลอดเล้ียวลางลิง 

คุณค่าของลลิติพระลอ



1. ในด้านอกัษรศาสตร์ บางโคลงมีการซ ้ าค  าเพ่ือเนน้ย  ้าความรู้สึกสะเทือนใจ
ของตวัละคร เช่น ตอนพระลอจะจากเมืองแลว้นึกถึงความรู้สึกของมารดา

เจ็บรักเจ็บจากช ้า เจ็บเยยีว ยากนา
เจ็บใคร่คืนหลงัเหลียว สู่หยา้ว
เจ็บเพราะลูกมาเดียว แดนท่าน

เจ็บเร่งเจ็บองคท์า้ว ธิราชร้อนใจถึง ลูกฤๅ ฯ

คุณค่าของลลิติพระลอ



1. ในด้านอกัษรศาสตร์ โวหารเปรียบเทียบลึกซ้ึง เช่น ตอนท่ีพระลอจะจาก
เมืองท าใหค้นเมืองสรวงต่างร้องไหค้ร ่าครวญ

เสียงโหยเสียงไหม่ี้ เรือนหลวง
ขนุหม่ืนมนตรีปวง ป่วยช ้า
เรือนราษฎร์ร ่าตีทรวง ทุกขท์ัว่ กนันา

เมืองจะเยน็เปนน ้า ยอ่มน ้าตาครวญ ฯ

คุณค่าของลลิติพระลอ



คุณค่าของลลิติพระลอ

2. ในด้านพระศาสนา ไดใ้หแ้ง่คิดทางศาสนา อยา่งเช่น ความไม่เท่ียงแท้
แน่นอนของชีวิต ดงับทท่ีวา่

ส่ิงใดในโลกลว้น อนิจจงั
คนแต่บาปบุญยงั เท่ียงแท้
คือเงาติดตวัตรัง            ตรึงแน่นอยูน่า
ตามแต่บุญบาปแล ้ ก่อเก้ือรักษา



• หรือบทที่ว่ากฎแห่งกรรม

ถึงกรรมจกัอยูไ่ด ้ ฉนัใด พระเอย
กรรมบ่มีมีใคร               ฆ่าเขา้
กศุลส่งสนองไป             ถึงท่ี สุขนา
บาปส่งจ าตกชา้               ช่วยไดฉ้นัใด

คุณค่าของลลิติพระลอ


