
วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนกลาง



เสือโคค าฉันท์

เสือโคค าฉันท์ เป็นวรรณคดีประเภทฉนัทท่ี์มีความยาว เป็นเร่ืองแรก
ของไทย โดยอาศยัเคา้เร่ืองจากพหลคาวีชาดก ใน ปัญญาสชาดก

ผู้แต่ง พระมหาราชครู 
ท านองแต่ง แต่งเป็นฉนัทเ์กือบทั้งหมด มีเฉพาะบทสุดทา้ย 2 บท ท่ี

แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ
วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใชเ้ป็นสุภาษิตสอนใจ



เสือโคค าฉันท์

เน้ือหา : 
• เสือโคเป็นนิทานพ้ืนเมืองท่ีมีการเล่าต่อกนัมาชา้นาน อนัเป็น
เร่ืองราวระหวา่งลูกเสือกบัลูกโคซ่ึงต่างมีมิตรไมตรีอนัดีต่อกนั
• ภายหลงัฤาษีเสกใหเ้ป็นคนทั้ง 2 ตวั 

- เสือใหช่ื้อวา่ พหลวชัิย มีฐานะเป็นพี่ 
- โคใหเ้ป็นคนมีช่ือวา่ คาวี มีฐานะเป็นนอ้ง



เสือโคค าฉันท์

• ในเร่ืองเสือโคค าฉนัท ์เร่ิมต้นด้วยบทไหว้ครู อนัเป็นลกัษณะทัว่ไป
ของวรรณคดี 

• กล่าวถึงลูกเสือกบัลูกโคเดินคลอเคลียออกมาจากป่าดว้ยกนั พระฤๅษี
เห็นเขา้จึงเกิดความเมตตาสงสารไดชุ้บเล้ียงไว ้

• วนัหน่ึงพระฤๅษีถามลูกสตัวท์ั้งสองไดค้วามวา่ วนัหน่ึง แม่เสือ
ออกไปล่าเหยือ่ ลูกเสือถูกท้ิงไวน้านคงหิวนมมาก  ลูกโคจึงเกิด  
ความสงสารไดบ้อกโคแม่ของตวัใหน้มแก่ลูกเสือ 



๏วนัหน่ึงแม่ขา้นางพยคัฆ์ ไปแสวงหาภกัษ์
ในป่าอนัไกลทุระคม

๏ ขา้ใหโ้หยหิวหานม นอนแน่เลวลม
ล าบากกสุ็ดแรงโรย

๏ มีโคแม่ลูกชายโชย เดินดั้นดาลโดย
ล าเนาตูขา้อาไศรย

๏ ขา้เห็นคือแม่คลาไคล ถึงสวา่งอาไลย
กข็อกษิรามพภุุญช์



แม่โคไม่ยอมเพราะเห็นว่าลูกเสือเป็นสัตว์ดุร้าย
แต่ลูกโคสงสารจงึบอกแม่ให้นมแก่ลูกเสือ

๏ ถา้แม่บมีปรานีเนา ใหพ้ยคัฆอ์นัเยาว์
กินกษิรามพเุสบย

๏ บาปนั้นจะร ่ าไฉนเลย เชิญท่านผายเผย
อุทรจรสู่เสือ

๏ ใหกิ้นนมแลว้เราเมือ ไดบุ้ญแลเหลือ
จะนบักพ็น้คณนา



เสือโคค าฉันท์

• ดว้ยลูกเสือไดกิ้นนมแม่โคจึงเกิดความรักความไมตรีต่อลูกโค
และแม่โค 

• เม่ือแม่เสือกลบัมา ลูกเสือไดข้อร้องใหแ้ม่เสือเลิกท าร้ายแม่โคกบั
ลูกโค 

• แม่เสือรับค าแต่ท าไม่ได ้ภายหลงัไดกิ้นแม่โค 
• ลูกเสือและลูกโคไม่พอใจ จึงรวมพลงัสองตวัท าร้ายแม่เสือจน

ส้ินชีวติ 



แม่เสือจงึสาบานว่าจะไม่ท าอะไรแม่และลูกโค

๏ แม่เสือฟังสารยบุล แห่งลูกตวัตน
กส็นองดว้ยเพโทบาย

๏ วา่ท่านท าคุณเหลือหลาย ยิง่อรรณพสาย
สมุทลู่หลัง่ไหล

๏ บนัดาลลูกแกว้จะประไลย ชีพิตรตกัไษย
แลท่านมาโปรดเปนตวั



๏ คุณท่านควรไวเ้หนือหวั จงเจา้อยา่กลวั
วา่แม่จะท าโทษแทน

๏ คุณท่านกวา่หม่ืนกวา่แสน กวา่โกฏิดินแดน
จะนบักพ็น้คณนา

๏ ใหส้ตัยโ์ดยสองสญัญา เท่ียงแทธ้รรมา
ประเสริฐเปนสากษี

๏ ลูกเสือฟังแม่วาที ช่ืนชมยนิดี
ตระบดักไ็ปดว้ยพลนั ฯ



ลูกเสือและลูกโคร่วมกนัท าร้ายแม่เสือจนส้ินชีวติ 
๏ บดันั้นลูกพยคัฆ ์

ใส่กลท ารัก แม่ขา้ไปหา 
เคลา้คลึงเคลียชม ตระบดัโกรธา 
แหงนกดักรรฐา คอขาดบดัใจ 

๏ ลูกโคเขา้ขวิด 
ไส้พงุโลหิต เร่ียรายลามไหล 
ด้ินด่าวท่าวลม้ กล้ิงเกลือกเสือกใน 
วนาอาไศรย ส้ินหายวายปราณ 



• ต่อมาทั้งสองกราบลาพระฤาษีเพื่อไปยงัเมืองจันทบูรนคร 
• คาวไีดเ้จอกบัยกัษท์  าการต่อสูก้นั คาวฆ่ีายกัษไ์ด ้พระเจา้มคธผูค้รอง

เมืองนั้นจึงยกพระธิดาพระนามวา่ สุรสุดาเป็นพระชายา 
• แต่คาวมีีความกตญัญูต่อพ่ีพหลวชิยั จึงกราบทูลใหพ้ระราชทาน

ใหก้บัพหลวชิยั
• พหลวชิยัและคาวอีาล าจากกนัพร้อมกบัเส่ียงดอกบวั 



พหลวชัิยและคาวอีาล าจากกนัพร้อมกบัเส่ียงดอกบัว 

๏ ครูเราประสิทธ์ิ 
ประสาทชีวิตร ไวใ้นแวงวาย 
เจา้เร่งประหยดั พระขรรคธ์ทาย 
น่องรักอยา่คลาย อยา่คลาศจากองค ์

๏ พหลผูภู้ล 
เกิดในกองกณูฑ ์ ดาบศอนัยง 
จ่ึงเอาโกมล ทั้งคู่โดยจง 
มาแกลง้ประสงค์ กท าธิษฐาน 



๏ ถา้เราทั้งสอง 
ตั้งอยูใ่นคลอง ความสตัยป์ระทาน 
เราอยูใ่นธรรม โอฬาร์ธิการ 
เชิญโลกบาล ท่านทา้วจงฟัง 

๏ บวัดอกหน่ึงไซ ้
พี่จกัเอาไว ้ โดยดงัใจหวงั 
ถา้เจา้มีทุกข ์ ขกุขอ้งเคืองขงั 
เห่ียวแหง้หายรัง รศเร้าอบัอาย 

พหลวชัิยและคาวอีาล าจากกนัพร้อมกบัเส่ียงดอกบัว 



๏ ถา้เจา้เสวยสวสัด์ิ 
จงดอกปัวปัทม ์ สดอยูอ่ยา่คลาย 
กล่ินเกล้ียงเสาวคนธ์ นฤมลเปรมปราย 
ดอกหน่ึงเจา้หมาย รู้ข่าวพ่ียา 

๏ เสร็จสองอธิษฐาน 
คาวีกมุาร กระท าอ าลา 
เวียรไวสามรอบ แลว้จบบาทา 
พระผูเ้ชษฐา ใส่เกลา้บงัคม ฯ 

พหลวชัิยและคาวอีาล าจากกนัพร้อมกบัเส่ียงดอกบัว 



• คาวจีากพหลวชิยัเพ่ือเดินทางต่อไปจนถึงเมืองร้างเมืองหน่ึง มีนามวา่
รมยนคร ท่ีเมืองน้ีมีความอดยากถึงขนาดนกอนิทรีย์ตอ้งจบัผูค้นมา
กินเป็นอาหาร 

• คาวพีบกลองใบใหญ่ใบหน่ึง เม่ือลองผา่ดูกพ็บพระธิดาจันทร์สุดาผม
หอมผูเ้ป็นธิดาของท้าวมัทราชอยูใ่นนั้น

• คาวปีราบนกอินทรียใ์หญ่ตายแลว้ กไ็ดพ้ระธิดาจนัทร์เป็นชายาและ
ไดค้รองเมืองรมยนคร



• พระนางจันทร์สุดาสรงน ้าแลว้กน็ าเสน้ผมใส่ผอบปล่อยใหล้อยน ้า
ไป 

• กษัตริย์เมืองพทัธพไิสยนามวา่ท้าวยศภูม ิเกบ็ผอบไดแ้ลว้ทรงเปิด
ผอบออกมา กป็รากฏมีเสน้ผมท่ีมีกล่ินหอมอยูใ่นนั้นกเ็กิดหลงรัก

• ท้าวยศภูม ิทรงใชน้างทาสีไปท าอุบายหลอกถามความลบัเก่ียวกบั
พระขรรคจ์ากพระนางจนัทร์สุดา ทราบวา่ชีวติของพระคาวอียูใ่น
พระขรรค์



• นางทาสีจึงเอาไปเผาเสีย ท าใหค้าวส้ิีนพระชนมห์รือชีวติ 
• นางทาสีกพ็านางจนัทรสุดาไปถวายทา้วยศภูมิ 
• แต่ดว้ยอ านาจแห่งความซ่ือสตัย ์ความจงรักภกัดีของนางจนัทร์สุดา

ท่ีมีต่อคาว ี จึงท าใหพ้ระวรกายของพระนางจนัทร์สุดามีความร้อน
ดัง่ไฟ 



ท้าวยศภูมไิม่สามารถแตะกายของนางจนัทร์ผอมหอมได้

๏ สมใจสมเดจ็ทา้ว ยศภูมิช่ืนชม 

นัง่แนบจะหวงัสม เสน่หดว้ยพระอรอร 
๏ ดว้ยเดชะบุญนาง รัศมิเปล่งคือไฟฟอน 

ร้อนองคภูธร คือดัง่เพลงิมาเผาผลาญ 

๏ แต่นั้นจะเขา้ใกล ้ อรองคเยาวมาลย ์

บไดก้เ็ดือดดาล ฤไทยโศกเสนหา ฯ 



เสือโคค าฉันท์

• ฝ่ายพหลวิชยัเม่ือเห็นดอกบวัเห่ียวแหง้กไ็ดต้ามหาคาวจีนช่วยแกใ้ห้
ฟ้ืนคืนชีพได ้

• พหลวิชยัปลอมตวัเป็นฤๅษี รับอาสาชุบตวัทา้วยศภูมิใหเ้ป็นคนหนุ่ม
• ระหวา่งท าพิธีอยู ่เม่ือทา้วยศภูมิเผลอกผ็ลกัทา้วยศภูมิเขา้ไปในกองไฟ
• เม่ือฆ่าทา้วยศภูมิส าเร็จแลว้ กใ็หค้าวแีต่งตวัเป็นกษตัริยค์รองราชยอ์ยู่

เมืองพทัธพิไสยร่วมกบัพระนางจนัทร์สุดา



คาวเีผยม่านแกล้งว่าเป็นท้าวยศภูมหิลงัพธีิท าให้เป็นหนุ่ม 

๏ จ่ึงใหเ้ผยม่านมณฑล พิธีแยง่ยล 
บรมรูปภูบาล 

๏ โนเนหนุ่มเหนา้บวับาน สดใสเพญ็พาล 
คือเทพยแกลง้หล่อเหลา  (โนเน = อ้อนแอ้น, แบบบาง)

๏ ฟ้อเฟ้กลอ้งแกลง้กลเกลา กาเยนทรอนัเอา 
มโนภิรมยส์าวสนม (ฟ้อแฟ้ = เพริศพร้ิง , กระชุ่มกระชวย)

๏ ต่างต่างกราบแลว้บงัคม ถวายกรประนม 
สรรเสริญสมเด็จธิบดินทร์ 



• จากนั้นคาวไีดอ้ภิเษกสมรสกบันางจนัทร์ผมหอมและไดค้รอง
เมืองพทัธพิไสย

• ในตอนทา้ยของเร่ีองน้ีแต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพไวว้า่
เสือโคปฎกไท้ ทั้งสอง
สิทธิฤาษีสมพอง เศกแสร้ง
แลองคแ์ลกกรุงปอง         เป็นป่ิน เมืองนา
พระบรมครูแกลง้ กล่าวไวเ้ป็นเฉลิม



คุณค่าทางวรรณคดี
• การใช้ลลีาการประพนัธ์บรรยายถึงอารมณ์ของตัวละคร เช่น ความ

โศกเศร้าของพหลวิชยัเม่ือตอ้งสูญเสียนอ้งไป
๏อกพี่จะคราก

โออ้า้ล าบาก ดว้ยเจา้มาสูญ
ใจแก่พ่ีได้ ใหพ่ี้เร่งภูล
ทุกขามามูล เพียงส้ินสุดปราณ
ร้องไหร้้องหา ร้องเรียกราชา
เสนาะสนัน่ เดือดดั้นแดดาล
เทวาทุกสถาน ฤๅกลั้นกระแสง



• มกีารใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ เช่น ภาพพจน์อุปลกัษณ์ เปรียบเทียบความงามของ
นางจนัทร์สุดา

๏เกษยยบัแยง คือแสงนิลนิลา 
คิ้วคอ้มล าเนาจา ปักธารก่งไก

๏ พระเนตรคือศร สมรราชยิง่ไกร
ใครเห็นกพ็ิสมยั รัญจวนจิตรจินตจ์น

๏ ริมไรระเรียงเรียบ ระเบียบทิพยเกลากล 
นาสาล ายองยล คือขอกามนิศกลง 

๏ พระโอษฐเม่ือแยม้ยิม้ ใครเห็นป้ิมจะงวยงง
แสงทนัตยบัยง คือแสงไพรุแดงฉนั

คุณค่าทางวรรณคดี



• กวบีรรยายให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยของตัวละคร เช่น บรรยายพหลวิชยั
เป็นผูมี้คุณธรรมไม่เห็นแก่ตนเองแมรู้้วา่แม่ท าผดิกไ็ม่เขา้ขา้ง

๏ บดันั้นตรุณ
เสือผูใ้จบุญ กล่าวแก่โคอนั
เปนนอ้งวา่เจา้ อยา่ทุกขโ์ศกศลัย์
ส่วนแม่กคูร้ัน มาเห็นพิกล

คุณค่าทางวรรณคดี



๏ เราเร่งรุมฆ่า

ใหม้นักม้หนา้ ตายตามบดัดล
อยา่ไวชี้วติร มนัน้ีนิศผล
นอ้งช่วยกชูน ขวิดทอ้งใหต้าย



• กวบีรรยายให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยของตัวละคร เช่น  การบรรยายให้
เห็นถึงความกลา้หาญของตวัละครอยา่งคาวี

๏ คาวีถอดขรรคมุนี ชุบอวยอนัมี
นุภาพดว้ยสิทธิศกัด์ิ

๏ ฟอนฟันฟาดขาดคอยกัษ ์   ดว้ยเดชอนรรฆ
แห่งผูสิ้ทธิอวยพระพร

๏ ทา้วไททายทอดวรกร กุมยกัษามรณ์
กค็วา่งยงัหล่ิงสระศรี



• ด้านคุณธรรม ไดแ้ก่
- ความซ่ือสัตย์ เช่น ตอนแม่เสือไม่ซ่ือสตัยต่์อแม่โค / ลูกเสือ

ซ่ือสตัยต่์อแม่โคและลูกโค, นางจนัทร์สุดาซ่ือสตัยต่์อสามี
- ความกตญัญู เช่น ลูกเสือกตญัญูท่ีแม่โคเคยใหน้มกิน, คาวี

กตญัญูต่อพ่ีพหลวชิยัยกเมืองให้
- อย่าไว้ใจใครง่าย ๆ อย่าประมาท เช่น แม่โคไวใ้จแม่เสือ, คาวี

เช่ือใจยกพระขรรคใ์หน้างจนัทร์สุดา จนเป็นเหตุใหส้ิ้นชีวติไปช่วงหน่ึง 

คุณค่าทางวรรณคดี





สมุทรโฆษค ำฉันท์ เป็นวรรณคดทีีม่ำจำกเร่ือง สมุทโฆสชำดก  ใน
ปัญญำสชำดก
ประเภทของวรรณคดี
สมุทรโฆษค ำฉนัท ์เป็นยอดวรรณคดีประเภทค ำฉนัท์

จุดมุ่งหมำยในกำรแต่ง
เพ่ือใชแ้สดงหนงัใหญ่ในพระรำชพิธีฉลองพระชนมำยคุรบเบญจเพส 

ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช



ผู้แต่ง: ผูแ้ต่งสมุทรโฆษค ำฉนัท ์มี 3 คน คือ
1. พระมหำรำชครู แต่งตอนตน้
2. สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช พระรำชนิพนธ์ตอนกลำง
3. สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

(พระรำชนิพนธ์ในสมยัรัชกำลท่ี 3



ผู้แต่ง
กวีส ำคญัของไทยถึง ๓ ท่ำนร่วมแต่ง เร่ิมตน้ดว้ย

พระมหำรำชครูรับกระแสพระรำชด ำรัสจำกสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
ให้แต่งข้ึนในรัชกำลของพระองค์ ตั้ งแต่สมยักรุงศรีอยุธยำพระมหำรำชครู
ก ำหนดเร่ืองไวเ้ป็น ๔ ตอนและปรำกฏตำมพระรำชปรำรภว่ำมีพระประสงค์
ส ำหรับใช้เล่นหนัง ท่ำนได้แต่งไว ้๑,๒๕๒ บท นับตั้ งแต่ต้นจนถึงตอน     
“งำนสยุมพรพระสมุทรโฆษกบันำงพนิทุมด”ี



สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชไดท้รงพระรำชนิพนธ์ต่อ ทรงพระรำช
นิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ๒๐๕ บท แต่ไม่จบเร่ืองก็สวรรคตเสียก่อน       
ทรงแต่งตั้งแต่ตอน 

“พระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีไปใช้บน” (แก้บน) จนถึงตอนที่
พทิยำธรสองตนรบกัน (ตนหน่ึงตกลงไปในสวน) แต่ยังรบไม่จบทรงแต่ง
จนถึงสทัทุลวกิกีฬิตฉนัท ์๑๙ 



สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส จึง
ทรงพระนิพนธ์ต่อ    
จนครบ ๔ ตอนและจบเร่ืองเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๒” นบัได ้๘๖๑ บท



ลกัษณะเด่นในเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉันท์

•กำรเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยกำรไหวค้รู นมสักำรพระพทุธเจำ้ พระพรหม และพระ
นำรำยณ์เพ่ือใหเ้กิดควำมสวสัดิมงคล รวมถึงยอพระเกียรติกษตัริย์

๏ พระบำทกรุงไท้ธรณ ี รำมำธิบดี
ประเสริฐเดโชไชย 

๏ เดชะอำจผโอนท้ำวไท ทั่วทั้งภพไตร
ตระดกด้วยเดโชพล

** ผโอน=น้อมลง ตระดก= ต่ืนตระหนก เดโช= ก ำลงั อ ำนำจ



๏ พระบำทกมลนฤมล ท้ำวทั่วสำกล
มำถวำยบังคมเคำรพ 

๏ สบศิลป์นเรศวรพบ ธรรมำคมสบ
ปกำรรู้รสธรรม์

๏ พระปรีโชบำยอนันต์ บริกษำสรร-
พกำรสุดสงกำ 

**สบศิลป์ = รู้ศำสตร์ศิลป์ 



ลกัษณะเด่นในเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉันท์

• เร่ืองสมุทรโฆษค ำฉนัทมี์กำรแทรกเร่ืองเขำ้มำคือ การเล่นเบิกโรง อนั
แสดงใหเ้ห็นควำมนิยมของคนในสมยันั้นวำ่ ก่อนจะมีกำรแสดงเร่ือง
ใหญ่จะตอ้งมีกำรแสดงใหเ้ห็นเร่ืองสั้นๆก่อน 
•แต่ละเร่ืองท่ีปรำกฏลว้นมีลกัษณะเป็นกึง่กำรกฬีำกึง่กำรพนัน



ลกัษณะเด่นในเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉันท์

• เร่ิมดว้ย    - กำรเล่นหัวล้ำนชนกนั    
- เล่นลำวกบัไทยฟันดำบ  
- เล่นชวำแทงหอก 
- เล่นชนแรด
- เล่นแข่งววัเกวยีน   
- เล่นจระเข้กดักนั 
- จบลงด้วยกำรเล่นแข่งเรือพระที่น่ังเส่ียงทำยในเดือน 11



ตัวอย่ำงกำรเล่นหัวล้ำนชนกนั

๏ จะเล่นหวัลำ้น ทั้งสองหวับำ้น
คือหนำ้ผำกผำ จะจ ำชนกนั
คในสวภำ จะดูหวัขำ้
ทั้งสองใครแขง

** คือหน้ำผำกผำ = หน้ำผำกแข็งเหมือนกนั
คในสวภำ = ข้ำงในสภำหรือทีป่ระชุม



ตัวอย่ำงเล่นลำวกบัไทยฟันดำบ

๏ จะเล่นเถลิงลำว ทั้งสองสำมหำว
ชวนกนัฟันแทง ผูใ้ดดีจริง
จกัรู้จกัแรง ใครดีค ำแหง
จะเห็นฝีมือ

**สำมหำว=ก้ำวร้ำว



•สมมุติวำ่เป็นกำรแข่งเรือในเดือน 11 เป็นกำรแข่งเรือประลอง
ควำมเร็วระหวำ่งเรือพระท่ีนัง่ “สมรรถไชย” ซ่ึงเป็นเรือของพระเจำ้
แผน่ดินกบัเรือพระท่ีนัง่ไกรสรมุข” ซ่ึงเป็นเรือของพระมเหสี 
•แต่ละล ำมีฝีพำยจ ำนวนมำกและมีเคร่ืองดรี เช่น ฆอ้ง กลอง ป่ีพำทย์
•ผลกำรแข่งขนัปรำกฏวำ่ เร่ือ “สมรรถไชย” เป็นฝ่ำยชนะ ซ่ึงส่งผลให้
บำ้นเมืองมีควำมอุดมสมบูรณ์

ตัวอย่ำงเล่นแข่งเรือพระที่น่ังเส่ียงทำย



เพื่อทำ้วเธอจะมีไชยพรำย พระยศฦๅสำย
สมรรถไชยมีไชย

ใหโ้ลกทั้งภูวนตัไตร รู้วำ่ทำ้วไท
จะมำลำ้งนิพรศตัรู



ตวัละครสมุทรโฆษค ำฉนัท์

ทำ้วพินทุทตัและนำงเทพธิดำ

พระสมุทรโฆษ

นำงสุรสุดำ

ทำ้วสีหนรคุปตแ์ละนำงกนกวดี นำงพินทุมดี นำงธำรี (พ่ีเล้ียงนำงพินทุมดี)

รณำภิมุข(พิทยำธร) รณบุตร(พิทยำธร) พระอินทร์ นำงเมขลำ



• พระพทุธเจำ้เสวยพระชำติเป็นพระสมุทรโฆษ
• วนัหน่ึงพรำนป่ำมำกรำบบงัคมทูลวำ่พบฝงูชำ้งฝงูใหญ่
• พระสมุทรโฆษทรงกรำบลำพระบิดำ มำรดำ และลำภรรยำนำงสุรสุดำ

เพื่อไปคลอ้งชำ้ง
• ขณะพกัแรมในป่ำใตต้น้โพธ์ิพระองคไ์ดต้รัสสรรเสริญร ำพึงร ำพนัถึง

เทพำรักษท์รงขอพรและทรงเสร็จหลบัไป
• พระโพธ์ิเทพำรักษเ์กิดควำมเมตตำจึงใหอุ้ม้สมกบันำงพินทุมดีเกือบถึง

เชำ้และน ำกลบัไปไวท่ี้เดิม

เน้ือเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉันท์



• เม่ือพระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีต่ืนกค็ร ่ ำครวญถึงกนัละกนั
• นำงธำรีพ่ีเล้ียงไดว้ำดรูปของเทพและรำชำองคส์ ำคญัใหน้ำงพินทุมดีดู
• เม่ือถึงรูปของพระสมุทรโฆษนำงพินทุมดีจึงรู้วำ่เป็นพระสมุทรโฆษ
• ทำ้วศรีนรคุปตใ์หจ้ดัเตรียมกำรสยมุพรพระนำงพินทุมดีผูเ้ป็นธิดำ
• กษตัริยื 10 พระองคอ์ำสำยกโลหธนูแต่ไม่ส ำเร็จ
• พระสมุทรโฆษไดแ้สดงควำมสำมำรถทำงศิลปศำสตร์โดยกำรยกธนูชนะ 

10 กษตัริย์
• ต่อมำทั้งสองไดอ้ภิเษกสมรสกนั (พิธีสยมุพร) ท่ีรมยนคร



• พระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีไปแก้บนทีศ่ำลเทพำรักษ์กลำงเมือง
• พระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีทรงชมควำมงำมของศำลเทพำรักษแ์ละ

ธรรมชำติในบริเวณนั้นแลว้เสดจ็กลบันคร
• หลงัจำกประทบัท่ีรมยนครได ้1 ปี พระสมุทรโฆษและพระนำงพินทุมดี

เสด็จประพำสอุทยำน
• ทั้งคู่ไดพ้บพิทยำธรช่ือวำ่รณำภมุิขซ่ึงถูกพิทยำธรช่ือวำ่รณบุตรท ำร้ำย

บำดเจบ็เพรำะแยง่นำรีผลกนัและถูกชิงไป



• พระสมุทรโฆษไดช่้วยเหลือ รณำภมุิขจึงให้พระขรรค์ตอบแทนเป็น
ของวเิศษท ำให้ผู้ถือเหำะได้

• พระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีเหำะไดจึ้งเสด็จเท่ียวป่ำหิมพำนต์
ไปถึงเมืองกินนร  และชมสระอโนดำต รวมถึงชมชำ้ง 10 ตระกลู

• ต่อมำมีพิทยำธรพำลตนหน่ึงลกัพระขรรคไ์ป
• พระสมุทรโฆษและนำงพินทุมดีตอ้งเดินผำ่นป่ำเสดจ็กลบัเมือง
• ระหวำ่งทำงมีมหำสมุทรจะตอ้งขำ้มผำ่นไปไดด้ว้ยกำรเกำะขอนไม้ 

(ตน้ง้ิว) ขำ้มไป แต่ตน้ง้ิวถูกลมพำยพุดัขำด เกิดพลดัหลงกนั



• พระนำงพิมทุมดีคร ่ำครวญถึงพระสมุทรโฆษ นำงตดัสินใจเดินทำง
ต่อจนเสดจ็เขำ้เมืองมทัรำช

• พระนำงพินทุมดีทรงพ ำนกัอยูก่บัยำยคนหน่ึง และมอบแหวนกบัยำย
เพ่ือน ำไปสร้ำงศำลำและโรงทำน พร้อมกบัวำดรูปเก่ียวกบันำง   
พินทุมดีและสมุทรโฆษ ตั้งแต่พระโพธ์ิอุม้สมจนทั้ง 2 พระองคท์รง
พรำกจำกกยั

• แลว้สัง่ใหเ้ปล่ียนเวรยำมหำกใครมำพบรูปวำดแลว้เศร้ำโศกใหไ้ป
แจง้แก่นำง



• ยำจกต่ำงๆ เดินทำงมำรับทำนท่ีศำลำโรงทำนของพระนำงพินทุมดี
• ฝ่ำยพระสมุทรโฆษวำ่ยน ้ ำอยำ่งไม่ยอ่ทอ้ นำงมณีเมขลำช่วยอุม้พระสมุทร

โฆษข้ึนฝ่ัง
• พระอินทร์บงัคบัพิทยำธรใหคื้นพระขรรคแ์ด่สมุทรโฆษ
• พระสมุทรโฆษออกตำมหำนำงพินทุมดีทั้งสองพบกนัพำกนัเสดจ็กลบั

พระนครและไดค้รองรำชสมบติัต่อไป



๏ หมู่หมอโดยดั้นด่ำนพง พรำดคลอ้งมำตงค์
กส้ิ็นทงัแควง้คอกวงั
๏ คลอ้งติดคชคลอคชทงั ป่ำขบัจำกขงั
แลเขำ้จรลุงจรำกจอง
๏ บมิเลด็ล่วงไดส้กัคลอง คชไพรมูลมอง
แลชำ้งประจ ำชวกัมำ

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

คลอ้งชำ้ง

แปล 
หมอชำ้งเดินมำตำมพงหญำ้เเลว้ค่อยๆลอ้มเขำ้มำเพื่อไม่ใหมี้ชำ้งตวัไหนเลด็ลอด
ออกไปได ้แลว้จึงคลอ้งชำ้งออกมำ



๏ รำชำเสดจ็คชผำยผนั ควำญแทงบงัคลั
แลแล่นคคลำ้ยคือภมร 

๏ ทำ้วไทไล่ทนักญุชร หน่ึงงำมงำงอน
พนัฦกนิแรงรำว ี

๏ ทำ้วทำยบำศพรัดซดัที เดียวตอ้งหดัถี
แลตรูตระเนตรบมิคลำ 

๏ หมอปรวดปรวดบำศตรึงตรำ พลชวกัซำ้ยขวำ
แลสำรกระลบัผนัผำย 

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

คลอ้งชำ้งของ
พระสมุทรโฆษ



๏ เปรียบองคแ์ละพงศำพนัธ์ุ สองทำ้วเสมอกนั
และควรท่ีกรีฑำรมย์
๏ ตริแลว้เสร็จพระช่ืนชม เสด็จแทบพระบรรธม
ตระบดักบ็งันิทรำ
๏ ทำ้วหลบัทั้งพลโยธำ พรักพิริยเสนำ
บต่ืนบติงเน่งนอง
๏ โอบอุม้เอำพระภูธร เห็จข้ึนเขจร
เพร้ียวในหอ้งหำวผยอง
๏ ดุจศรีพรหมรักษตระกอง อนิรุทธเปรียบปอง
ไปสมอุษำเทพี

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

เทพำรักษพ์ำไปอุม้สม



แปล
เทพำรักษเ์ปรียบทั้งสองศีลเสมอกนัจึงรอพระสมุทร
โฆษหลบัทั้งกองทพั กพ็ำกนัหลบัสนิท ทนัใดนั้น
โพธ์ิเทพำรักษม์ำอุม้เอำพระสมุทรโฆษข้ึนไปบน
ทอ้งฟ้ำเสมือนอนิรุทท่ีจะไดไ้ปเจอกบันำงอุสำ

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

เทพำรักษพ์ำไปอุม้สม



๏ นำภีแนบนำภีมล ทรวงแนบชิดชน
บรรทบัและเบียดบวัศรี
๏ นำงนอ้งในใจเปรมปรีด์ิ กรกรรนฤบดี
และน ำบสูข้ดัขำม
๏ พระเชยชมแกม้เกลำกำม โลมนอ้งโฉมงำม
ตระกำรตระกองกรรฐำ
๏ เชยชิดรสโอษฐสุรำ มือพำนแนวนำ-
ภีทอ้งสรแทบทรวงสมร
๏ นมนอ้งตรำติดอกอร เอวองคพ์ระกร
กระหวดักระเหม่นกำมำ

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พระสมุทรโฆษอุม้สมกบั
นำงพิมทุมดี

** กรรฐำ = คอ

** กรร = จับ

** นำภี = สะดือ



๏ สองเสวยสุขสุดสงกำ ชมลำภมหำ
อนัเทพยแสร้งเอำสม
๏ สองเสวยรสกรีฑำรมย์ สุขในพระบรรทม
เลวงดว้ยสร้อยเสำวคนธ์
๏ สองสมสุขเล่นกลอยกล กำมำโดยดล
ตระกำรเทียรทุกลบอง
๏ แลว้เคล้ิมหลบัในแท่นทอง    ชวำลำรองรอง
แลแสงจ ำรัสส่องศรี

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

เป็นกำรพรรณนำใหเ้ห็นภำพเก่ียวกำรนอนร่วมกนั

พระสมุทรโฆษอุม้สมกบั
นำงพิมทุมดี

** เสำวคนธ์= หอม หลิน่หอม



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

สมุทรโฆษครวญถึงพินทุมดี

๏ ปำงนั้นทำ้วส่ำงนิทรำ ต่ืนตนตำหำ
และมือประหวำ่ควำ้หมอน
๏ จงโฉมนอ้งแกว้อรอร ปำงกรีฑำกร
อนงคในแท่นทอง
๏ พระร ำฤกปำงผสำนตนสอง แลล ้ำลวดทอง
และสองประกิตติดตรำ
๏ ไฟสมรร้อนทรวงรำชำ เจบ็จงสงกำ
วำ่ฝันหรือจริงใหลหลง

แปล
จำกนั้นพระสมุทรไดส้ติต่ืนมำกคิ็ดถึงนำงพินทุมดีเจบ็ใจวำ่เจบ็หรือเป็นควำมจริง



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีครวญถึง
พระสมุทรโฆษ

๏ คร้ันนอ้งต่ืนตนตำหำ บมิพบรำชำ
ประจำกกเ็ปล่ำเปลืองใจ
๏ โศกำคัง่แคน้ค่ำใคร เห็นแห่งทรวงใน
ท่ีนอ้งลนัลุงครวญครำง
๏ ธำรีโลมลำเพนำง นุชโอบเอวบำง
บ ำบวงสนัสรวงบทมำลย์
๏ ฤๅเจำ้เศร้ำโศกร ำคำญ อยำ่นอ้งนงพำล
พิลำปเลยใช่กล



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีครวญถึง
พระสมุทรโฆษ

แปล
พอนำงพินทุมดีต่ืนข้ึนมำกไ็ม่พบพระสมุทรโฆษกเ็ศร้ำโศกำ คร ่ ำครวญ
แลว้นำงธำรีท่ีเป็นพระพี่เล้ียงกป็ลอบนำงพินทุมดีวำ่ อยำ่เศร้ำโศกเสียใจ
ไปเลย เพรำะไม่มีผูใ้ดเขำ้ในหอ้งของพระนำงไดส่ิ้งท่ีพระนำงคิดอำจเป็น
เพียงแค่ควำมฝัน อยำ่ไดเ้ศร้ำโศกเสียใจไปเลย



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีใหพ้ี่เล้ียงวำดรูป

๏ ธำรีรัตนฟังธิดำ เห็นนอ้งโศกำ
และนำงพ่ีเล้ียงลำญใจ
๏ เอะหลำกนกัหนอคนใด อำจเขำ้มำใน
พิมำนทิพยบรรทม
๏ หลำยชั้นทวำรยนตชิ์ดชม สิบเลด็ลอดลม
บงัอำจรนงัตรังตรำ
๏ มำลอบโลมไทธิดำ บมิเกรงรำชำ-
ธิรำชผูส้งวนศรี
๏ ผทิำ้วรู้บร้ำงธำตรี รอดเลยฤๅดี
แลคิดคคลอ้ยยนิสรวล



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีใหพ้ี่เล้ียงวำดรูป(ต่อ)

๏ นำงนอ้งยนิเขียนขอขบวร ธำรีคิดควร
กค็วรรูปทำ้วทุกทิศ
๏ วำดโฉมพระผูท้รงฤทธ์ิ  สงัวำลพิพิธ
และพำสุกรีนำคำ
๏ เสดจ็ดว้ยพฤษภมหิมำ นำงเห็นโศกำ
บเลงบแลพิศวง
๏ วำดโฉมนำรำยณ์ฤทธิรงค์ เสดจ็ดว้ยครุฑทรง
และเหำะก ำลงัเวหำส
๏ นำงเห็นครวญคร ่ำพิศวำส ใช่โฉมนรนำถ
ผูม้ำลอบโลมศรี



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีใหพ้ี่เล้ียงวำดรูป(ต่อ)

๏ วำดโฉมพรหมำธิบดี เสดจ็หงส์รูจี
แลเรียงจ ำรัสไพรู
๏ ทั้งนั้นใช่โฉมพระภู- ธรนั้นโฉมตรู
ประเสริฐพน้คณนำ
๏ จึงวำดโฉมพระอนิทรำ ทรงชำ้งไอรำ
พิจิตรงำมยรรยง
๏ ถือเพชรำวธุธ ำรง บมิใช่พระองค์
แลว้ทำ้วนั้นใช่โฉมฉำย
๏ แลว้จึงวำดโฉมพระพำย เสดจ็สินธพผำย
แลเรืองจ ำรัสรัศมี



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีใหพ้ี่เล้ียงวำดรูป(ต่อ)
๏ นำงพินทุมดีเร่งมี ทุกขโ์ศกแสนทวี
แลคิดค ำนึงแดลำญ
๏ จึงวำดโฉมพระโลกบำล เสด็จบุษปพมิำน
แลเรืองจ ำรัสจรัสจรูญ
๏ นำงพินทุมดีอำดูร แดเดือดเพ่ิมพลู
หฤทยัเร่งพิศวง
๏ วำดโฉมพระเพลงิเสด็จคง ดว้ยสตัวต์วัยง
แลเรืองจ ำรัสสำยแสน



ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พินทุมดีใหพ่ี้เล้ียงวำดรูป(ต่อ)

๏ วำดโฉมขุนมำรมำทแมน นำงเยยียนิแคลน
บเลงบแลแปรศลัย์
๏ วำดโฉมกนินรนำคสุบรรณ   วรโฉมคนธรร-
พทำ้วเยยียนิโศกำ
๏ แลว้วำดโฉมพระรำชำ สมุทรโฆษำ-
ธิรำชเรืองภุชพล

แปล
ธำรีรัตนฟังนำงเห็นเศร้ำโศกจึงสงสยัวำ่ใครมำสมจึงวำดโฉมทั้งนำคำ พระ
ศิวะ พระนำรำยณ์ พระพรหม พระอินทร์ พระพำย พระโลกบำล พระเพลิง 
ขนุมำร กินนรนำคสุบรรณ กไ็ม่ใช่จนมำวำดพระสมุทรโฆษ



๏ เกำศึกยงิปืนเปนไฟ  พระกย็งิศรไป
เปนน ำ้แลนองเวหำ
๏ เกำศึกสำดศรวำงมำ  แปรเปนนำคำ
คควำ้งในกลำงอำกำศ
๏ ภูธรยงิปืนเปนรำช    พหิคยรุยำตร
แลฉกภุชงค์ลำญปำน
๏ เกำศึกสำดศรเปนสำร สำมรรถรุกรำน
รยนืรย ั้งนำคี

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

กำรประลองยกธนู



แปล
กลำงสนำมประลองต่ำงฝ่ำยต่ำงยินธนูสำดลูกศรใส่กนั

จนลูกศรลอยควำ้งอยูก่ลำงอำกำศ   ลูกศรเหล่ำนั้นกก็ลำยเป็น
ลูกไฟบำ้งน ้ ำบำ้งเป็นพญำครุฑและพญำนำคบำ้ง

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

กำรประลองยกธนู



๏ ทีน้ีมำลุแลว้ กส็ ำฤทธิใจดล
ไดท้ำ้วมำร่วมมน- ทิรทูลบทศรี
๏ เสวยรมยร่วมทำ้ว สุขสะทนัทึงที
น้ีรู้วำ่พระมี สิทธิศกัดิเดชะ
๏ ชอบเชิญสมเดจ็ทำ้ว ไปกล่ำวแกบ้  ำบวงพระ
จงแลว้อยำ่ลืมละ เยยีววำ่กำลจลำจล ฯ
๏ พระฟังนอ้งแกว้ทูลกล         บอกเดิมไดบ้ล
แกเ้ทพบุตรบุญขจร

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

แกบ้น

แปล
เม่ือสมควำมปรำถนำแลว้กไ็ดม้ำแกบ้นดัง่ท่ีไดบ้นบำนศำลกล่ำวเอำไว้



๏กินใจกคิ็ดแคน้คุณพระมน- ตประสิทธิพิทยำ
อยูศ่ลัยคิดฤทธิคุณำ                                 กลตนนบเปนกำร

๏แสนโศกสำหสก ำสรด              ดิเสนำะทั้งแลดำน
เดือดร้อนร ำพึงอนุชพำล                         ทุกเม่ือนิรันดร

๏โอโอ๋มำท ำทุกขท ำงล เพรำะวำ่พรำกพธูสมร
เสมอหำยหทยัทุกขทร- มนสักพ็ิลำป

๏อำ้แม่คือบงกชอนังำม               และภมรมำชมชรำบ
ชีพิตพีนิกม็ำทรำบ                                   นุชกำมแกลง้ผจง

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

รณำภิมุขถูกท ำร้ำย



แปล
ในใจกคิ็ดแคน้พิทยำธรอยู ่อ  ำนำจเเละอิทธิฤทธ์ิท่ีมีมำกกวำ่ 

จึงอดสูตนเองเเละไดร้ ำพึงร ำพนักบัตวัเองวำ่มีควำมทุกข์
โศกเศร้ำ เม่ือพรำกจำกนำงอนัเป็นท่ีรักเสมือนกบัถูกพรำก
ดวงใจอนัเป็นท่ีรักของตนไป เพรำะนำงงำมดงัดอกบวังำมท่ีมี
แต่แมลงท่ีจอ้งจะมำเชยชม

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

รณำภิมุขถูกท ำร้ำย



พิทยำธรทุกขล์  ำเคญ็                             ครวญคร ่ำร ่ ำเขญ็
บ่รู้ก่ีส ่ำแสนศลัย์

ตอ้งศตัรำวธุฟอนฟัน                       กำยำยบัยนั
แลเลือดกไ็หลเล่ห์ธำร

บำดแผลแหล่หลำยเหลือประมำณ   สบศำสตร์กำรวกิำร
วกิลยลพึงสยบ

เฉกโชลมชลคร่ังหลัง่ลบ                  ทัว่ศริรำพยพ
ประดกัประดำษอำดูร

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

รณำภิมุขคร ่ ำครวญ



๏ เจ็บอำยหลำยทุกขเ์พิ่มพนู           เจ็บอำตมใครปูน
แลเจ็บอุระประมำณ

๏ เจ็บจำกพรำกนุชนงครำญ          เจ็บพำ่ยภยัพำล
พินำศอนำถเน่งนอน

๏ ไป่พำนเพื่อนไร้ใครจร              เจ็บเจียนเมือมรณ์
จกัมอดแต่เอกำกำย

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

รณำภิมุขคร ่ ำครวญ(ต่อ)



แปล 
พิทยำธรแสนทุกขท์รมำน เหมือนโดนอำวธุนบัเเสนมำท่ิมแทง

ร่ำงกำย เลือดไหลนองเหมือนล ำธำร มีแผลเต็มร่ำงกำยหลำยเเห่ง 
ท ำให้เจ็บปวดทรมำนเจียนจะตำยน ้ ำตำไหลก็ไหลนองเต็มพ้ืน
แผน่ดินจนน่ำอดสู ทั้งเจบ็

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

รณำภิมุขคร ่ ำครวญ(ต่อ)



๏ ขอนง้ิวละล่ิวสลิลล่อง กษตัรสองลงสู่สินธ์ุ
เกำะขอนฉฉ่อนชลอนิล นภพดัแลฟัดฟอง
๏ เฟ่ืองฟำดกข็ำดทำรุพ ำนกั ประหำรหกัออกเปนสอง
ท่อนท่องในทอ้งอุทกนอง ก ำจดัไทอุ้ภยัทุรำ
๏ ต่ำงตนประจำกจรวโิยค แต่ต่ำงโศกกรรโหยหำ
สุดส้ินต ำนำนท่ีรจนำ นรรำชทฤษฎี ฯ

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พลดัพรำกคร้ังท่ี 2 ** นภ = อำกำศ

** อุภัย = ทั้งสอง



แปล
ขอนไมล้อยจำกท่ีสูงลงไปจำกท่ีต ่ำกษตัรทั้งสองลงสู่
แม่น ้ ำเกำะขอนไมล้มพดัแต่ขอนไมห้กัเป็นสองท่อน
และทั้งสองกพ็ลดัพรำกจำกกนั

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

พลดัพรำกคร้ังท่ี 2



๏ สองกรธสร้วมกอด เยำวยอดยพุำพลำง
รัญจวนฤจืดจำง จิตรไทพ้ิไรครวญ
๏ อำ้แม่เม่ือจำกจร ในสำครคระโหยหวล

ห่อนรู้ผอูลอวล นุชวอดฤรอดคืน
๏ อำ้พระเม่ือยำมพลดั ระลอกซดัสู้ฝ่ำฝืน

ถึงฝ่ังจึงย ัง่ยนืชีวำตมท่์ำนรำบำล
๏ อำ้แม่แต่เรียมวำ่ย ในสินธ์ุสำยก ำหนดนำน

นบัถว้นถึงสตัวำร เทเวศร์ช่วยไม่มว้ยชนม์

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

หลงัจำกกำรพลดัพรำกคร้ังท่ี 2

** ผอูน = น้องหญิง

** สัตวำร = 7 วนั



๏ อำ้พระแต่พน้พนำนต์ ยงัถ่ินฐำนนิคมคน
หลำยวนัสญัจรอรญ ร ำลึกรำชอนำถแด
๏ อำ้แม่เม่ือเมขลำ ช่วยอุม้พำข้ึนพน้กระแส
ชลเช่ียวจะเหลียวแล บสบนอ้งยิง่หมองทรวง
๏ อำ้พระเม่ือพะยำย ใหแ้หวนขำยเศรษฐีตวง
ทองซ้ือไดส้ร้ำงคลวง ส ำนกัน์ิร้ังแลโรงทำน
๏ อำ้แม่เม่ือฝ่ังสถิต ตระบดัพิทยำพำล
คืนขรรคฤ์ทนันำน จึงแปรเพศเปนพรำหมณ์จร

หลงัจำกกำรพลดัพรำกคร้ังท่ี 2

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์



๏ อำ้พระเม่ือทำนจ่ำย      แก่หญิงชำยประชำกร
หวงัสบนเรนทร จึงวำดเร่ืองแต่เบ้ืองบรรพ์
๏ อำ้แม่แต่สืบนุช     กส้ิ็นสุดทุกเขตขณัฑ์

หลำยเดือนจ ำเดิมจรัล บรู้ข่ำวพระทำ้วพธู
๏ อำ้พระคอยข่ำวไท้ ยงัชนใชผ้ลดัเปล่ียนดู

จึงพบสมเดจ็ภู- ธรเม่ือรเมียลเขียน

หลงัจำกกำรพลดัพรำกคร้ังท่ี 2

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์



แปล 
สองเเขนของพระสมุทรโฆษไดก้อดนำงพินทุมดีไว ้ ทั้งคิดถึงเเละร้องไหค้ร ่ ำครวญ  
เม่ือนึกถึงตอนพลดัพรำกกนัในแม่น ้ำ กย็ิง่ร้องไหค้ร ่ ำครวญ ไม่รู้วำ่เป็นตำยร้ำยดี
ยงัไง ฝ่ำยพระสมุทรโฆษมีเทพยดำมำช่วย มิเช่นนั้นคงส้ินชีพไปเสียเเลว้  พอนำง
เมขลำไดช่้วยพระสมุทรโฆษเเลว้น ำพระสมุทรโฆษนั้นไปไวท่ี้ดงป่ำ ผำ่นไปหลำย
วนั เป็นท่ีน่ำสงัเวช นึกถึงนำงเมขลำท่ีช่วยข้ึนมำจำกน ้ำ  แต่ไม่พบนำงพินทุมดี

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์

หลงัจำกกำรพลดัพรำกคร้ังท่ี 2



เสำวรจนี(ชมควำมงำม)
บทชมโฉม เม่ือกล่ำวถึงตวัละครเอก กวมีกัจะชมโฉม โดยชมทุกๆ
ส่วนของร่ำงกำย เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีถือวำ่เป็นควำมงำมตำมแบบ
ฉบบั เช่น

- ใบหนำ้งำมเหมือนพระจนัทร์
- หูเหมือนกลีบบวั
- จมูกเหมือนขอ
- ล ำขำเหมือนล ำกลว้ย
- ค้ิวก่งเหมือนคนัศร

คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์

รสวรรณคดี



ตวัอย่ำงชมโฉมนำงพนิทุมดี

๏ พกัตรำกฤดิอนับริสุท- ธิพบูและโสภำ
ดุจจันทรโสฬสกลำ และนะแน่งนะนวลอนงค์

๏ กรรณำคือกลบีกมลโก- มลกำมแกลง้ผจง
ทรงกำญจนกณุฑลยรรยง มณีพรำยพิรำรำม

๏ นำสำล ำยองคือขอค ำนวณ กลควรคือขอกำม
แกม้ปรำงประโลมรสย  ำยำม คนใดตอ้งกติ็ดใจ



ตวัอย่ำงชมโฉมนำงพนิทุมดี

๏ ล ำขำคือกำญจนกทล ี และล ำเพญ็ล ำพำลใส
สองนมชชิดวิจิตรใน อกอำสน์แกว้โฉมเฉลำ

๏ คิว้ค้อมคือกงกลกทุัณ- ฑอนัก่งและแกลง้เกลำ
พระเนตรพรำยพิมลเพรำ และพพร้ิงยิง่ตำยอง

๏ ริมโอษฐพรำยคือมณไีพ- ฑูรยรัตนเรืองรอง
ยิม้แยม้และค่ำใครและบปอง แก่อนงคสงคม
**กทลี = กล้วย  กทุัณฑ์ = เกำทัณฑ์, ธนู



นำรีปรำโมท(เกีย้วพำรำสี)

ยกตวัอยำ่งค ำประพนัธ์ พระสมุทรโฆษอุม้สมกบันำงพิมทุมดี
๏ นำภีแนบนำภีมล ทรวงแนบชิดชน

บรรทบัและเบียดบวัศรี
๏ นำงนอ้งในใจเปรมปรีด์ิ กรกรรนฤบดี

และน ำบสู้ขดัขำม
๏ พระเชยชมแก้มเกลำกำม โลมน้องโฉมงำม

ตระกำรตระกองกรรฐำ

คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์

รสวรรณคดี



สัลลำปังคพไิสย (บทโศก)  
พระสมุทรโฆษเห็นภำพที่ศำลำโรงทำนแล้วโศกเศร้ำ
๏ ลว้นเร่ืองนเรนทร กบัอรอคัรเทพี
พิศพลำงธโศกี ก ำสรดร ่ ำร ำจวนครวญ
๏ ใครหนอมำริวำด ต ำนำนอำตมทั้งมวญ
อำ้น่ิมอนงคน์วล นุชเนำต ำแหน่งใด
๏ ท ำไฉนจะพำนพอ้ง พระพกัตรนอ้งจ ำเนียรไกล
ฤๅองคอ่อนไท สถิตแค่ธแลหำ
๏ โศกสร่ำงกท็รงสรวล    ส ำรวลเรียกยพุำพงำ
ห่อนเห็นกลบัโศกำ พิลำปเล่ำก ำเดำแด

คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์

รสวรรณคดี



คุณค่ำทำงด้ำนอกัษรศำสตร์

•มีส ำนวนโวหำรท่ีไพเรำะ กวีเลือกใชค้  ำไดเ้หมำะสมกบัฉนัท์
•มีกำรใชค้วำมเปรียบธรรมชำติกบัอำรมณ์ควำมรู้สึกของตวัละคร
•มีกำรเล่นเสียง เล่นค ำ ใชค้  ำซ ้ ำ เพ่ือใหเ้กิดควำมไพเรำะและใหผู้อ่้ำน
เกิดจินตนำกำร 



ตอนพระสมุทรโฆษค ำนึงถงึนำงสุรสุดำ

๏ นำงนกและนกผู ้ สองหำกรู้เสนหำ
จรรจวนโดยภำษำ สตัวเล่นหลำกหลำยกล

๏ นกผูต่้ำงรวงรัง และประนงักนัแข่งขน
เหยือ่ป้อนปำกเมียตน และตระเหิรตระหวลกนั

๏ พระแลคณำนก และตระดกมนะมรรษ์
ใจจงพธูสวรร- คและทำ้ววงัเวงใจ



ตอนที่พระสมุทรโฆษคร ่ำครวญถึงนำงพนิทุมดี

๏ พระสงกำฝันใช่ฝัน เยยีใดจำบลั-
ยทำ้วกท่็ำวเททรวง 

๏ ถนัดล่มหล้ำฟ้ำป่ันปวง ถนัดภูผำหลวง
และท่ำวมำทับทรวงศรี 

๏ ทบทนโศกำกษตัรีย ์ จงทุกขเ์ทพี
และทำ้วกพ็ำษปธำรำ



ธรรมชำติร่วมรับรู้ควำมทุกข์ของพระสมุทรโฆษ

๏ พระเสดจ็รถทองกรีฑำ พลโยธำหำ
ทงัไพรคิรีสบสถำน 

๏ คน้ควำ้ป่ำดงพงพนำนต์ เทินเขำถ ้ำธำร
ช ำเรำะชรลองดองไพร

……………………………………..
๏ ไพรสงดัสตัวพ์นสณฑส์บ นกหคเหิรสงบ

บร้องส ำเนียงขำนขนั 



ธรรมชำตร่ิวมรับรู้ควำมทุกข์ของพระสมุทรโฆษ (ต่อ)

๏ ลมกบ็พดัพฤกษำพรรณ กบ็ติงสกัอนั
และสร้อยบไขรสขจร 

๏ คชสำรลืมบงซำ้งซอน กลำงดงไกรสร
เสนำะและลืมไหลส้ำร 

๏ เน้ือเบ้ือลืมกินเกลียงดำล กินทุกขทุ์กสถำน
ลนัลุงดว้ยพระรำชำ 

๏ ทุกทิศทำ้วหำเหลือหำ บมิพบพนิดำ
และพระพิลำปสมพอง ฯ 



ตัวอย่ำงกำรเลือกใช้ค ำ

•กวสีำมำรถเลือกใช้ค ำเรียกผู้หญงิได้หลำกหลำย เช่น
เทพี    พนิดำ    แกว้กลัยำ   เสำวภำค  สุดำรัตน์
นุชนงครำญ  อรอนุช   เยำวเรศ ยอดยพุิน อ่อนไท 

•กำรเลือกใช้ค ำเลยีนเสียงธรรมชำติ
ห่ึงห่ึงเสียงมธุรสกรอึง คู่เค้ียเคียงคลึง

บคลำกุสุมสำทร



ตัวอย่ำงกำรซ ้ำค ำ

•ดงัตวัอยำ่งในตอนท่ีพระสมุทรโฆษตอ้งลอยอยูใ่นน ้ำหลงัจำกท่ี
เกิดเหตุกำรณ์ ขำดขอนไมก้บันำงพินทุมดี ซ่ึงพระสมุทรโฆษ
หมดเร่ียวแรงและสุดท่ีจะคิดถึงฝ่ังแลว้



๏ ฟองฟัดซดัสู่สมุทรท ำรุดพิริยพล
พำ่งเพียงจะวำยชนม ์ ชิวำตม์

๏ เหลือทนเหลือทุกขเหลือจะถอนอสประสำส
เหลือถวิลเทวษอนำถ อนิจ

๏ สุดแรงสุดท่ีจะร ่ ำร ำจวนก ำสรวญสุดคิด
พ่ึงใครกสุ็ดจิตร ร ำพึง

๏ แสนโศกแสนทุกขแสนแสวงส ำนกัน์ิส ำนึง
แสนร้อนเร่งร้อนรึง อุรำ

๏ หำเพื่อนหำผูจ้ะพกัพ ำนกันิพน้จะหำ
หำฝ่ังกเ็ห็นฟ้ำ กบัฟอง



ตัวอย่ำงกำรเล่นค ำ

๏ ไก่ฟ้ำวำนหวำ้ยฟ้ำ เสำะสืบหำนรำบำล
ผึง้พอ้งพึง่พบพำน บพิตรดว้ยช่วยเอน็ดู

๏ เนืองนกบเอ้ือนเอำ ธุระเรำเร่งอดสู
สงัเวชแต่ตนตู อนัไร้เพื่อนในเถ่ือนพนม



คุณค่ำทำงด้ำนควำมรู้

• เร่ืองป่ำหิมพำนต์ สืบเน่ืองมำจำกไตรภูมิพระร่วง ซ่ึงในเร่ืองสมุทรโฆษ
ค ำฉนัทไ์ดก้ล่ำวถึงสระอโนดำต ตอนท่ีพระสมุทรโฆษกบันำงพนิทุมดีได้
พระขรรคจ์ำกพิทยำธรมำเท่ียว

๏ พลำงอุม้องคอนงคอ์นุชพนิดำ 
ลงสรงชลำสิน- ธุธำร

๏ ในอโนดำตนิรำสมุทินสลิลพิศำล 
เสมออมฤตยโสรจสนำน ภิรมย์



๏ เยน็เยอืกระงบัปริฬำหะกำยจิตรสม-
บูรณ์สุขช่ืนชม ส ำรำญ

๏ เกบ็โกมุทสุคนธ์อุบลปทมบำน 
ประดบัองคนงพำล พธู

๏ พลำงเมิลหมู่มตัสยำชลำจรพหู 
ผดุด ำคคล ่ำดู คคลำ้ย

๏ กุง้กั้งกมุภิลมกรกระฉ่อนชลกว็ำ่ย 
กดกำและกริมกรำย กระตรับ



• เร่ืองกำรจดัทพั แสดงใหเ้ห็นวิธีกำรจดัทพัในสมยัโบรำณวำ่ประกอบ
ไปดว้ยกองทพัพลอยำ่งไรบำ้ง 
•รวมถึงควำมพิถีพิถนัในกำรเลือกคนเขำ้ประจ ำแต่ละกองของพระ
สมุทรโฆษเพ่ือเตรียมรบกบักษตัริยท่ี์จะเขำ้มำสูร้บเพ่ือแยง่นำงพินทุมดี

คุณค่ำทำงด้ำนควำมรู้



ตวัอย่ำงพระสมุทรโฆษเตรียมพล

๏ หำผูรู้้ศิลป์บขำม แม่นแจง้เจียรยำม
ค ำนวณค ำนบัโหรำ 

๏ หำผูห้ำญยอดโยธำ ขอขนัอำสำ
คคอ้ยบคลำค ำไหน 

๏ หำทวยเมธำส่ำงใส รู้ร่ีร่วมใจ
อรินทรแสร้งใส่กล 

๏ หำผูห้ำ้วหบทบทน แกวน่แกลว้กลำงรณ
แลแรงสมรรถอำจทยำน



อนิรุทธค าฉันท์

ผู้แต่ง: กล่าวกนัมาวา่ ศรีปราชญ์บุตรพระมหาราชครู เป็นผูแ้ต่ง 
เร่ืองท่ีเล่ากนันั้นวา่พระมหาราชครูเป็นกวมีีช่ือเสียง เป็นคนส าคญั 
ในรัชกาลสมเดจ็พระนารายน์มหาราช แต่งหนงัสือเร่ืองสมุทรโฆษ 
ข้ึนเป็นค าฉนัท ์

ศรีปราชญเ์ป็นบุตรมีอุปนิสยัเป็นอนุชาตในทางกวอียู ่เห็นบิดาแต่ง
ฉนัทก์ล็องแต่งบา้ง 

เม่ือบิดาเห็นกล่าวบริภาษวา่ ยงัหนา้ศรีปราชญเ์ผยอจะแต่งฉนัทก์บั
เขาดว้ย 



ศรีปราชญข์ดัใจจึงพยายามแต่งฉนัทอ์นิรุทธเร่ืองน้ีจนส าเร็จ 
แต่ไม่แต่งค านมัสการตามประเพณีแต่งบทกลอนเป็นเร่ืองราว

ซ่ึงกวอ่ืีนๆ ประพฤติกนัเป็นแบบแผนมาแต่ก่อน เพราะ ไม่อยากจะ
กล่าวค าเคารพบิดา 

หนงัสือฉนัทอ์นิรุทธเร่ืองน้ีจึงมิไดมี้ค านมสัการขา้งตน้ เล่ากนั
มาดงัน้ี 
ท านองแต่ง: แต่งเป็นค าฉนัท ์กาพย ์และมีร่ายปนอยูด่ว้ย 
วตัถุประสงค์: เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ตนกส็ามารถแต่งเร่ืองยาวได้

เหมือนกนั 



อนิรุทธค าฉันท์

• กล่าวถึงพระนารายณ์ไดอ้วตาร (แบ่งภาคมาเกิด) เป็นพระกฤษณะ 
อยูใ่นโลกมนุษย ์เป็นเจา้เมืองอยูเ่มืองทราวดี

๏ ปางพระจักรีแปรเปน กฤษณราญรอนเข็ญ 
อรินทรเส้ียนสยบนา 

๏ เสด็จแสดงเนาในเมืองทวา รพดีสมญา 
คือวษิณุโลกบปาน 

• พระองคท์รงมีพระราชนดัดา (หลาน) ช่ือพระอนิรุทธ เป็นผูส้ามารถ
เช่ียวชาญในการรบ และมีพระสิริโฉมงดงาม 



๏ พระอยูเ่สวยสุข 
ในทวาบรยคุ เลิศลา้ลือสาย 
มีเจา้พระเจา้ อนัเลิศลือชาย 
ฟ้าหลา้เหมือนหมาย แกวน่แกลว้กามบุตร์ 

๏ แง่งามโถงเถง 
ทหารนกัเลง แกวน่กลา้การยทุธ 
ประกาศโดยนาม พระศรีอนิรุทธ 
เยาวราชอนัอุด ดมเลิศแดนไตร 

กามบุตร์ หมายความว่า อนิรุทธเป็นลูกพระกามเทพ คือ พระปรัทยุมน์ 



• วนัหน่ึง พระอนิรุทธเสด็จประพาสออกล่าสตัวใ์นป่า ประทบัพกัแรม
บรรทมใตต้น้ไทร

• ก่อนท่ีจะบรรทมหลบัไปพระองคไ์ดก้ล่าวสรรเสริญและขอพรจาก
เทพารักษใ์หช่้วยคุม้ครองป้องกนัอนัตรายใหด้ว้ย

• เทพารักษท่ี์รักษาตน้ไทรเกิดความเมตตาจึงอุ้มสม คือ อุ้มพระอนิรุทธ
พาไปยงัปราสาทของพระนางอุษา พระราชธิดาของพระเจา้กรุงพาน
แห่งโสณินคร เพื่อใหไ้ดเ้สียเป็นสามีภริยากนั



อนิรุทธค าฉันท์

• คร้ันทั้งสองพระองคท์รงต่ืนข้ึน ต่างกเ็ศร้าโศกถวลิหากนัและกนั
• นางพจิิตรเลขา พระพ่ีเล้ียงของพระนางอุษาไดว้าดภาพเทวดาและ

พระราชาทั้งหลายท่ีมีอยูใ่หน้างดู เม่ือถึงรูปพระอนิรุทธ นางอุษากจ็ าได้
วา่พระอนิรุทธ คือผูท่ี้มาอยูร่่วมกบันางในคืนนั้น

• นางพิจิตรเลขาพระพ่ีเล้ียงอาสาไปสะกดเอาพระอนิรุทธมายงัโสณินคร
• ท้าวกรุงพานรู้ความจริงจึงสัง่ทหารใหม้าลอ้มจบั พระอนิรุทธถูกจบัได ้

แลว้ใหจ้องจ าไวท่ี้หนา้พระลาน



อนิรุทธค าฉันท์

• ฝ่ายนารทฤษเีหาะผา่นมาพอดี เห็นพระอนิรุทธหลานของ
พระกฤษณะเสียท่าเขา จึงเหาะไปแจง้พระกฤษณะใหท้ราบ 

• พระกฤษณะโมโหจึงยกทพัไปปราบปราม ผลปรากฏวา่พระเจา้
กรุงพานพา่ยแพ ้แต่พระกฤษณะไม่ประหารยอมไวชี้วติ แต่ตอ้ง
ตดัแขนท้ิง และใหเ้ป็นนายทวารคือเป็นยามเฝ้าประตู

• ส่วนพระอนิรุทธและพระนางอุสาไดค้รองคู่กนัตลอดชีวติ



ตวัอย่างพระอนิรุทธลาพระกฤษณะประพาสป่า 

๏ บดันั้นสมเดจ็หลาน กฤษณเทพจกัรี 
ร าลึกพนาลี สุขรมยกรีฑา 

๏ เสดจ็ไปบงัคมพระ อยักาธิเบศร์ลา 
จกัไปพนาทวา พนพฤกษศีขร 

๏ เถ่ือนถา้พนาลี คชสีหองคอ์ร 
กวางทรายรมัง่มร สตัวสมสกอหลาย 



ตวัอย่างการร ่าลาระหว่างพระอนิรุทธกบันางสนม 

๏ อ้าอรอนงคทิพยลกั ษณส านกันิสาวสวรรค ์
สุดสวาทแลแม่ฤทยหรร ษแก่พ่ีอยา่สงไสย 

๏ อ้าพระเสด็จพนผูเ้ดียว บมีเพื่อนเปนเพื่อนไป 
เพื่อนพระพเนจรจะไกล บุรีรมยเมืองแมน 

๏ อ้าอรอุบลบวรภาค ยจงอยูอ่ยา่ไดแ้คลน 
ถึงเรียมจะไปพนในแดน ยลสตัวชมชาย 

๏ อ้าพระจะละสนมบ าเรอ บริรักษแหล่หลาย 
จกัอยูท่รเล่หชีวติถวาย ดงัฤพระจะทนัเห็น 



ตวัอย่างตอนทีพ่ระอนิรุทธล่าสัตว์ 
๏ อนิรุทธโนม้นา้วเกาทณัฑ์ ผาดแผลงศรศลัย ์

ดว้ยเดชอ านาจศรศิลป์ 
๏ ปลายศรส่องตายองยนิ ยวนตานฤบดินทร์ 

ทรดาลรลวยลืมหนี ....... 
๏ ตอ้งกวางทรายตายเหลือตรัง กึกกอ้งไพรกรัง 

สระทา้นสระเท้ือนดงดร 
๏ เหมน้หมีหมูเถ่ือนซอกซอน ตายคือลูกมรณ์ 

กต่ื็นทั้งหอ้งหิมพานต ์



ตัวอย่างก่อนที่พระอนิรุทธจะบรรทมหลบัได้ไหว้พระไทร 

๏ สนธยากรภุมบุษ ปบงัคมบ าบวงสรณ 
พระไทรบริมณ ฑลเทพยสิงศกัด์ิ 

๏ อา้พระจรรโลงโลก ยแลโลกยรังรักษ ์
เป็นท่ีพ านกัภกั ดิแก่เทพคนธรรพ ์

๏ จงรักษรักษา พลพิรียโจษจรร
นฤโศกนฤศลัย์ นฤภยันฤโทษ 

๏ อา้พระพเพร้ียมพราย พรรณรายรัศมิชวยโชต์ิ
พระหากจะปองโปรด ชคสตัวอาไศรย



ตวัอย่างพระไทรใคร่ครวญจะอุ้มสมพระอนิรุทธ

๏ ทา้วน้ีผูใ้ดหนอ มานอนเดียวสมบูรณ์เฉลา 
เอองคเน่งเนา ณในรถมลงัเมลือง 

๏ เสด็จดว้ยจตุรพยหู แลมาอยูจ่รลิวเมือง 
เอองคเดียวเรือง รัศมีจนัทรมณฑล

๏ ควรนางบ าเรอรัก ษพระบาทนฤมล
ลูบไลสุ้ธาคน ธลออลอบองค ์

๏ ควรนางตระกองเอว อรรแถง้แทบบรรทมทรง 
สมเสน่หบาทบง กชพกัตรพิมพท์อง 



๏ ตริใคร่จะแทนคุณ พระคุณรสายศกัด์ิ 
สายสวาทผูใ้ดจกั จะคู่องคอรกาม

๏ จะเอาประสบสม บุรณภาคยเพญ็งาม 
สาวสวรรคนงราม บรางเสมอศศิโฉม 

๏ ใคร่โทจะเท่าเทียม ท าเนียมพกัตรเลา้โลม 
เลา้ลูบตระโบมโสม รูปกฤตยฤ์ดีดาย 

๏ นางใดจะคู่ควร ส ารวลสุขเปรมปราย 
เปรมปรีดิชมชาย ช านลัแนบตรหวนหรรษ์

๏ บเห็นสุดาใด สุดาพานเพญ็จันทร์ 
สงวนศรีคในครร ภปรางทองบลอดลม 



เทพารักษ์น าพระอนิรุทธไปหานางอุษา 

๏ เทพารักษบ์งันิทรา อนิรุทธราชา 
บนัทมในราตรีกาล 

๏ เทพาอุม้เอาภูบาล จากรถแกว้กาญจน์
รัศมีพพรายพฬัเหา 

๏ ถ่อมถนอมนฤบดีเสดจ็เทา ขา้มเศขรเขา 
คือฝาแลตวัเตรียบกนั 



เทพารักษ์น าพระอนิรุทธไปหานางอุษา (ต่อ)

๏ พระภาคศศิพระจนัทร์ คือกลดกั้งพรรณ 
แลส่องประทะรัศมี 

๏ ผยองยอ่งเวลาเหิรลี ลายงัสุทธศรี 
ส านักนิพานสุดา 



ตอนพระอนิรุทธครวญหลงัจากพรากนางอุษา 

๏ โอเ้จบ็กเูร่งเจบ็ คือเหน็บเส้ียนเสียดแดกลาง 
ใจจากประจากปาง ประลองกามกามี 

๏ โอเ้สียงส าเนียงสตั วร้องในพนาลี 
โออ้กกรอุชี วติเพ้ียงพินาศนาศ 

๏ โอ้แสงพระสุริย์ฉาย รสายเมฆอากาศ 
โอ้เจ็บบ าราศราส บสว่างคือคมแด ๚ 



ตอนนางพจิติรเลขาถามความทุกข์โศกนางอุษา 

๏ ปางนั้นพระพ่ีเล้ียง คือพจิิตรเลขา 
ขอถามคดีอา ดุรแม่ก าศรวญศลัย์

๏ พระโฉมอนัเฉิดเฉลิม วรภาคคือบูรณ์จนัทร์ 
ราหูมาบงัพรร ณมาหม่นมาหมองแสง 

๏ พระนอ้งอยา่ไดอ้า ดุรเชิญมาเร่งแจง 
ความโศกศรีแสดง อนัเสียดแดก าเดาดอง 

๏ อุษาก าสรดกล่าว คดีโดยดัง่สมสอง 
ชายหน่ึงมาลอบลอง ในราตรีตระอรอร 



ตอนนางอุษาเห็นรูปพระอนิรุทธ

๏ จึงวาดนแน่งโฉม อนิรุทธราชา 
นางเอาขดานมา บนัทบัทรวงกไ็หโ้หย 

๏ อา้น้ีและรูปทา้ว อนัมาชมมาชายโชย 
จ านองกระอืดโอย ทุกขทรวงรลวงกาม 

๏ ผิวพี่เอนดูนอ้ง อญัเชิญช่วยมาดบัความ 
ร้อนเร่าคือเพลิงลาม ลนัลุงแดก าเดาดง 



ตอนท้าวกรุงพานโกรธพระอนิรุทธและเรียกพลยักษ์

๏ กรุงพานคร้ันไดฟั้ง ทั้งสองตากเ็ปล่งเปน
ไฟลุกประปลาบเอน รด่าวตึงกระเบงแขน 

๏ สามโลกยน้ีใคร และจะอาจมาดูแคลน 
ใคร่สรวลแก่ตกัแตน มาวิ่งไฟบกลวัเกรง 

๏ ตระบดักใ็หเ้ทง้ กระทุ่มเภรียครืนเครง 
กึกกอ้งบนัลือเลวง ทั้งเมืองพานสยบแสยง 

๏ เรียบพยหุเสนา จตุัรงคซรูแซรง 
แกลว้กลา้ก าแหงแรง รยนืยกัษยกัษา



ตอนนารทฤษเีหาะมาพบพระอนิรุทธถูกจองจ า 

๏ ปางนั้นนารทบนัดาล ดีดพิณเหาะทยาน
มาโดยทิฆมัพรพราย 

๏ บดัเหาะเหิรมาใกลก้ราย เมืองพานเฉิดฉาย 
คือโสนิบูรบุรี 

๏ เลงเห็นหลานพระจกัรี ตอ้งศรไกรสีห์ 
จ าน าจ านองจองจ า



ตอนพระกฤษณะไม่ประหารพระเจ้ากรุงพาน ยอมไว้ชีวติ 

๏ บดัพระจกัรีกก็ลบั แกวง่ไกวจกัรฉบั 
กต็อ้งฉฉาดฉาดฉนั 

๏ ขกุขาดมือมารทั้งพนั เหลือกรสองอนั 
กจ็กัพินาศในสมร 

๏ จักรีจักรอญให้มรณ พฤษภภูธร 
กข็อชีวติคงคืน 



• จินดามณี ประกอบดว้ยค าวา่ จินดา กบั มณี. 
- จินดา แปลวา่ ความคิด 
- มณี แปลวา่ ดวงแกว้ 

• จินดามณี จึงแปลวา่ ดวงแก้วที่เป็นแสงแห่งความคดิ 
• จินดามณี เป็นช่ือหนงัสือเรียนภาษาไทยท่ีพระโหราธิบดแีต่งถวาย

สมเด็จพระนารายณ์ในสมยัอยธุยา 
• จัดเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ปรากฏหลกัฐาน 
• รัชสมยัรัชกาลท่ี 5 จึงเปล่ียนไปใชแ้บบเรียนภาษาไทยชุดใหม่ 

จินดามณี



• ผู้แต่ง : พระโหราธิบดี นกักวชีาวพิจิตร เดิมอยูท่ี่สุโขทยั เป็นโหรท่ี
ท านายทายทกัไดแ้ม่นย  า รับราชการมาตั้งแต่สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง
จนถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

• ผู้แต่งให้ช่ือหนังสือแบบเรียนเล่มแรกว่า จินดามณี เพราะถือวา่ ผูท่ี้รู้
หนงัสือ อ่านหนงัสือออก เปรียบไดก้บัผูท่ี้มีดวงแกว้วเิศษมีค่าสูงยิง่    
อยูใ่นมือ เป็นดวงแกว้ท่ีใหแ้สงส่องปัญญาและความคิดแก่ผูค้รอบครอง  
ดงัโคลงท่ีแจง้ไวใ้นทา้ยหนงัสือวา่ 

จินดามณี



“ลิขิตวิจิตรร้อย ศุภอรรถ 
ดวงมณิจินดารัตน์ เลอศแลว้ 
อนัมีศิริสวสัด์ิ โสภาคย์
ใครรู้ถือไดแ้กว้ ค่าแทค้วรเมือง 

จบเสร็จอาจาริยแกลง้ เกลาสาร 
โคลงกาพยกลกลอนกานต์ เรียบร้อย 
มธุรศพจนบนัหาญ โอวาท 
ฟังเร่งเสนาะเพราะถอ้ย ถ่ีถว้นทุกค า” 



จินดามณี

• ท านองแต่ง แต่งเป็นร้อยแกว้ มีตวัอยา่งค าประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ 
เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ประกอบเน้ือหา

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง ดว้ยเกรงวา่พวกบาทหลวงนกับวชฝร่ังจะ
พาคนไทยไปเขา้รีตเป็นคริสตก์นัมาก จึงมีการแต่งหนงัสือ
ภาษาไทยข้ึน เพื่อสัง่สอนเดก็ไทยรักชาติของตวัเอง รักศาสนาของ
ตวัเอง ไม่เขา้รีต



• เน้ือหา 
• ข้ึนตน้เป็นบทสรรเสริญ แลว้กล่าวถึงค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีมีท่ีมาจาก

ภาษาสนัสกฤต และค าท่ีมีเสียงคลา้ยกนั 
• การใช ้ศ ษ ส  
• การใชไ้มม้ว้น ซ่ึงมีทั้งหมด 20 ค าและไมม้ลายอีก 80 ค า
• พดูถึงอกัษรสามหมู่  มาตราตวัสะกด  การใชเ้คร่ืองหมาย 
• จบดว้ยการแต่งกาพย ์โคลง ฉนัท ์และกลบทต่าง ๆ พร้อมดว้ย

ตวัอยา่งท่ียกเอามาจากวรรณคดีเร่ืองอ่ืนและท่ีแต่งเพิ่มเติมเขา้มาอีก



อกัษรศัพท์
...พรรค วา่หมู่ พรรณต่าง ๆ เผา่พนัธุพงษวงษา พรรฒ วา่       

จ าเรอญ พรรษ วา่ฝน  พรรษ วา่ปีวา่อายศุม  พรรผกักาด หวัพนัเก้ียวพนั 
กรรม วา่กท า  กลัปประไลย  กรรณ  วา่หู  กรรฐ   วา่คอ  กลัยา  วา่นาง ... 
มานุษ มนุษยทงัหลาย อนุช วา่นอ้ง เชษฐ วา่พ่ี บุตร วา่ลูก 



 ตัวอย่างค าที่ใช้ ส
๏ สมบูรรณสาครแลสิน ธุสมุทสมสมร

สารถีสมรรถแลสลอน แลตรัสสละสมาคม
๏ เสร็จเสดจแลสงัขพสั ดุสิตเสวตรเสวอยรมย

ปราสาทสาตรสตัวสม นกันิสาธุสงสาร
๏ แสนสนุกนิสาวสนม แลสดุดิโสดนมสัการ

สอลอทงัปวงกบ็ริหาร ปรเภทนานา



ตัวอย่างค าที่ใช้ ไม้ม้วน
๑๏ หน่ึงโสดคือไมม้ว้น ไมม้ลายอเนกา
ประกอบเป็นฉนัทา ผูพ้ิเศศอยา่หลงใหล
ใ๏ ใฝ่ใจแลใหท้าน ทงันอกในแลใหม่ใส
ใครใคร่แลยองใย อนัใดใชแ้ลใหลหลง
๏ ใส่กลสใพใ้บ้ ทงัใตเ้หนือแลใหญ่ยง
ใกลใ้บแลใช่จง ญ่ีสิบมว้นคือวาจา



ตัวอย่างมาตราตัวสะกด 
นนพกกอก่อเหงา้ อกัษร 

แจกจาอุธาหอร แห่งหั้น 
กด กบ กก มว้ยมรณ สามแม่ 
กน กง กม เกอย นั้น ชีพไดน้ามตรี 

ส จ ต ถ ท ใช ้ ต่างกด 
กน ญ ร ล ฬด แต่งตั้ง 
พ ป ภ ท่านสมมต ต่างกบ แลนา 
ข ค ต่างกกจั้ง แจกใหเ้หนแสดง 



ตวัอย่างสระ วรรณยุกต์ 







ตัวอย่าง ๒๘ สุราคณา ปทุมฉันท์กลอน ๔ฯ 

โออ้กกูเอย เม่ือก่อนกเูคย สมบติัคราวครัน 

ท าบุญบ่เบ่ือ เช่ือชอบทุกอนั    จ่ึงไดจ้อมขวญั     ลูกนอ้ยนงพาล 
ถึงบุญจะถอย ส่ิงสินยบัยอ่ย ยากพน้ประมาณ 

บาปใดมาให ้ พอ่เจา้บนัดาล ก าจดัสงสาร สิบสองเสียไกล 



โคลงพาลสีอนน้อง 

โคลงพาลสีอนน้อง มีท่ีมาจากรามเกียรต์ิ ตดัเอาตอนพาลีสอนสุครีพ
และลูกช่ือองคตเก่ียวกบัการท างานรับราชการ 
ผู้แต่ง: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
ท านองแต่ง: แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีโคลงทั้งหมด 32 บท 

วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพ่ือใชใ้นการอบรมสัง่สอนขา้ราชการ 



• พาลี ผูค้รองนครขีดขิน เป็นลูกของพระอินทร์กบันางกาลอจันา เดิมก าเนิด
เป็นคน แต่เพราะถูกฤาษีโคดม  สามีของแม่จบัไดว้า่เป็นลูกชูเ้ลยถูกสาปให้
เป็นลิง เช่นเดียวกบัสุครีพ ท่ีเป็นลูกของพระอาทิตย ์ ชูอี้กคนของแม่

• พาลีและสุครีพมีศกัด์ิเป็นนา้ของหนุมาน เพราะเป็นนอ้งชายของ นางสวาหะ 
แม่ของหนุมานท่ีเป็นพี่สาวร่วมแม่ แต่ต่างพอ่กนั โดยนางสวาหะเป็นลูกสาว
แท้ๆ ของฤาษีโคดมและเป็นลูกคนแรกของนางกาลอจันา 

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



• พาล ีเป็นลิงท่ีมีกายสีเขียว  ส่วนสุครีพ เป็นลิงท่ีมีกายสีแดง ทั้งสอง
เม่ือถูกฤาษีสาปกพ็เนจรอยูใ่นป่า 

• พระอินทร์พระอาทิตยผ์ูพ้อ่ เกิดความสงสารลูกตวัจึงไดส้ร้างเมืองท่ี
ช่ือว่าขีดขิน โดยใหพ้าลีเป็นเจา้เมือง ส่วนสุครีพด ารงต าแหน่งมหา
อุปราช

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



• พาลีเป็นลิงท่ีทั้งเจา้ชูแ้ละเจา้อารมณ์ไม่นอ้ย เพราะเม่ือทศกณัฐพ์านาง
มณโฑเหาะผา่นมา พาลีกไ็ปแยง่ชิงมาเป็นเมีย 

• ต่อมาสุครีพไดท้ าความดีความชอบโดยช่วยยกเขาพระสุเมรุท่ีทรุดเอียง
ใหต้ั้งตรงใหม่ได ้พระอิศวรกเ็ลยปูนบ าเหน็จฝากผอบแกว้ท่ีมีนางฟ้า
ดาราอยูข่า้งในใหพ้าลีเอาไปใหสุ้ครีพ 

• พาลีไดใ้หค้  าสตัยก์บัพระอิศวรและพระนารายณ์วา่จะไม่เปิดผอบ
ระหวา่งทาง หากผดิค าสตัยข์อใหต้อ้งศรของพระราม

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



• พาลเีปิดผอบ เห็นนางดารากเ็กิดอาการหลงรักแลว้ยดึนางเป็นเมียทนัที 
สุครีพกท็ าอะไรพ่ีไม่ได้

• คร้ันต่อมาทรพี ควายโหด  ฆ่าทรพาผูพ้อ่ได ้กเ็กิดอาการฮึกเหิมทา้รบ  
ไปทัว่ จนมาเจอกบัพาลี กไ็ปสูก้นัในถ ้า ปรากฏวา่พาลีชนะ 

• แต่บงัเอิญฝนตกท าใหเ้ลือดทรพีท่ีไหลออกมาเจือจางเป็นสีใส 
• สุครีพเขา้ใจผดิคิดวา่พ่ีตาย กท็  าตามค าสัง่คือใหปิ้ดถ ้า

• พอพาลีออกจากถ ้าไดก้โ็กรธ คิดวา่นอ้งทรยศ จึงขบัไล่ออกจากเมืองไป 

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



• ต่อมาเม่ือหนุมานไดไ้ปรับใชพ้ระราม กม็าชกัชวนสุครีพนา้ชายใหม้ารับ
ราชการกบัพระรามดว้ย 

• สุครีพกเ็ลยแนะวา่ หากตอ้งการก าลงัพลไปสูก้บัทศกณัฐต์อ้งไปฆ่าพาลี
เพื่อยดึเอาเมืองขีดขินมา 

• พระรามกต่็อวา่สุครีพวา่เป็นนอ้งชายคิดฆ่าพ่ีชายไดอ้ยา่งไร 
• สุครีพกเ็ลยทา้วความวา่ท่ีฆ่าไดเ้พราะพาลีผดิค าสตัยท่ี์น านางดารามาเป็น

เมีย แทนท่ีจะน ามาใหต้น

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



• ดงันั้น พาลีจึงตอ้งตายดว้ยศรของพระรามตามค าสตัยท่ี์ใหไ้วก้บัพระ
นารายณ์ตอนรับผอบมา 

• พาลีเม่ือตอ้งศรพระรามกรู้็ตวัวา่ตอ้งตายแน่ กรู้็สึกเสียใจท่ีไม่มีโอกาสอยู่
ช่วยพระรามปราบยกัษ์

• ก่อนตายพาลเีรียกสุครีพ และองคตลูกชายมาส่ังลา และส่ังสอนให้รู้จกั
ธรรมเนียมทีค่นผู้เป็นข้าราชการควรประพฤตปิฏบิัต ิในการทีจ่ะเป็นข้า
ของพระรามต่อไป 

ที่มาของเร่ือง “โคลงพาลสีอนน้อง” 



พาลเีรียกสุครีพและองคตมาส่ังสอน
วานรวรราชเร้ือง พาลี

เรียกนุชอุดมศรี แน่งนอ้ง
องคตยศยงมี ใจเสน่ห์
มากล่าวพจนาร้อง ถ่ีถว้นขบวนความ 

ตวัเจา้เผา่นอ้งเน่ือง ชนนี
ในจิตสนิทเสน่ห์มี ห่อนแลว้
พี่ชายจะวายชี พิตนาศ
ทั้งสองสนองเสนอแกว้ เนตรเน้ือหทัยางค์



ห้ามเป็นชู้กบันางใน 

นกัสนมกรมชะแม่แมน้ สาวสวรรค ์
นางในไพบูลยพ์รรณ แน่งนอ้ย 
เฝ้าไทภูทรงธรรม ธิปราช 

อยา่ใฝ่ใยเสน่ห์คลอ้ย เนตรเล้ียวเรียมแสวง 



ให้รู้จกัเวลาทีเ่หมาะสมในการเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลกษตัริย์ 
ทูลพิดกิจแจง้จดั ประการใด 

คอยดูเม่ือภูวไนย ยอ่งแยม้ 
แปรผนับณัฑูรไข ยสิงหนาท 
จ่ึงค่อยชะลอยเติมแตม้ เม่ือทา้วสุขสานต ์

ชอบทูลมูลเหตุห้ัน จ่ึงทูล 
มิชอบประกอบอาดูร หยุดยั้ง 
เกรงนเรนทรสูร เคืองค่อง 
หฤทยางคห์มางหม่นตั้ง แต่ร้อนสกนธ์กรม 



รู้จักส ารวมในการเข้าเฝ้ากษตัริย์ 

นยัหน่ึงพึ่งเฟ่าทา้ว นฤบดี 
อยา่ใกลน้กัศกัด์ิศรี ท่านไท ้
ทะนงจะจงมี ทวิโทษ 

อยา่ไกลนยันเ์นตรให ้ นเรนทร์พร้องถามถึง 



บริโภคอาหารแต่พอประมาณก่อนเข้าเฝ้ากษัตริย์ 

เม่ือเฝ้าเชา้ค  ่าคลอ้ย สกลกาล 
จงยอ่มออมกระยาหาร หยอ่นไว ้
อยา่กินส้ินเสร็จประมาณ ประมูลขนาด 

เกลือกกวนป่วนทอ้งได ้ ยากยา้ยในวงั 



ให้เข้าเฝ้ากษตัริย์อยู่ตลอด ไม่เกีย่งการงาน 

เฝ้าแหนแผน่ภพดว้ย จงจิต 
อย่าใฝ่ในกลกจิ เกีย่งเกีย้ว 

แสวงชอบประกอบนิจ ทุกเม่ือ 

เล้ียงใหไ้พบูลยเ์ล้ียว ล่วงร้อยแสนสนอง 



ยามมีศึกต้องกล้ารบ ไม่กลวัตาย 

สงครามยทุธ์แยง้อยา่ คิดขาม 

บุกบัน่ประจญับานตาม ต่อดว้ย 
เข่นฆ่าอยา่กลวัความ มรณาศ 

รุกร้นจนชีพมว้ย จ่ึงอา้งอาจองค ์



คุณค่าของโคลงพาลสีอนน้อง 

• ในด้านการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ

เห็นค่านิยมของสงัคมไทยสมยันั้นวา่การแสดงจงรักภกัดี
และประพฤติตนเป็นขา้ราชการท่ีดีต่อพระมหากษตัริยอ์งคพ์ระ
ประมุขเป็นส่ิงส าคญั 



โคลงทศรถสอนพระราม 

• ผู้แต่ง: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
• ท านองแต่ง: แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีความยาวเพียง 12 บท

เท่านั้น 
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพื่อแสดงถึงหลกัการปฏิบติัของ

กษตัริยผ์ูค้รองเมืองท่ีพึงมีต่อราษฎร 



เน้ือหาโคลงทศรถสอนพระราม 

• เน้ือหามีวา่ท้าวทศรถผูเ้ป็นพระราชบิดาของพระรามไดต้รัสเรียกพระราม
ใหม้ารับพระโอวาท ในการท่ีพระองคจ์ะทรงมอบหมายบา้นเมืองให้
พระรามปกครองบริหารจดัการ 

• ทา้วทศรถทรงสอนใหพ้ระราม 
-ใชเ้มตตากรุณา รักและสงสารประชาชน 
- ละอกุศลมูล 3 อยา่งคือ โลภะ โทสะ และโมหะ 
- ท านุบ ารุงประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง ดูแลราษฎรใหอ้ยู่

เยน็เป็นสุขกนัถว้นหนา้ 



มเีมตตากรุณา มคีวามยุตธิรรม และรู้จกัให้
ประเสริฐเลิศโลกลน้ โลกา 

จงจิตตมิ์ตรกรุณา แน่ไว ้
เป็นตน้กลพฤกษา เสนอเมฆ 
อายตุติธรรมนั้นให้ สตัวซ์อ้งสุขเกษม 

รางวลัสรรพส่ิงให ้ ไทยทาน 
เหมือนกลผลพฤกษาหวาน เล่ียนล ้า
เป็นท่ีภิรมชมสาร เกษมราษฎร์ 
เสนีพิริยพลน ้า จิตตซ์อ้งสรรเสริญ 



ละอกศุลมูล (โลภะ โทสะ โมหะ) 

ครองภพลบโลกล ้า ศุภผล 

ระงบัดบักงัวลกล โกรธเก้ียว 
โลภอวิชชาผจญ มนทโมหะ 

ก าจดัสลดัสละเล้ียว อยา่ไดป้ระมูลมา 



ไม่เบียดเบียนและมีความอดทน 

จกัเพียรเบียฬราษฎร์ร้อน อยา่ท า

จงสลดัตดัผจงค า วา่ไว ้
ขนัตีเป็นท่ีน า ประมูลสุข 

เป็นสวสัด์ิพิพฒัน์ให ้ เลิศลา้ใดเสมอ 



ปกครองอย่างพ่อแม่ลูกดูแลกนั 

บริรักษอ์าณาจกัรทั้ง แดนไตร 

ดว้ยจิตสนิทเสน่ห์ใน ผอ่งแผว้ 
ดัง่บิดามารดรใจ ใสสุทธ์ิ 

รักษาธิดาบุตรแลว้ เลิศลา้ใครเสมอ 



คุณค่าของโคลงทศรถสอนพระราม 

• ในด้านการปกครอง 

ท าใหเ้ห็นการปกครองในสมยันั้นวา่เป็นธรรม โดยกษตัริยไ์ด้
ใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใชเ้ป็นหลกัในการปกครอง
บา้นเมือง 



โคลงราชสวสัดิ์

ผู้แต่ง: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช
ท านองแต่ง: แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ มีโคลงทั้งหมด 63 บท
วตัถุประสงค์ในการแต่ง: เพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของขา้ราชการ

ผูใ้หญ่



เน้ือหาโคลงราชสวสัดิ์

• กล่าวถึงพระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทอนัเป็นหลกัธรรมท่ีขอ้
ราชการชั้นผูใ้หญ่พึงประพฤติปฏิบติั เช่น

- ความส ารวมกิริยามารยาท
- การแต่งกายใหเ้หมาะสมเขา้เฝ้า 
- ความกลา้หาญ การป้องกนับา้นเมือง 
- ความฉลาดรอบรู้ การไม่เป็นชูก้บันางใน



เน้ือหาโคลงราชสวสัดิ์

- การไม่เขา้ไปกล ้ากรายพระราชอาสน์ 
- การไม่เสพของมึนเมา 
- ไม่ยกัยอกส่ิงของของหลวง



ให้ป้องกนัอาณาประชาราษฎร์

รู้รอบประกอบเก้ือ        สบสรรพ์
ปกป้องประคองขอบขณัฑ์ เขตแควน้
ทั้งอาณาประชาพรรณ       สบสตัว์
ปรีญาณสารสิทธิแหมน้ อยา่ใหใ้ครเสมอ



หน่ึงสนมบรมราชทั้ง นางใน

พึงผายบ่ายเบือนไกล อยา่ใกล้
บมิควรสวนเสนอใจ มิตรภาพ

อยา่เฉลือเผือ่จิตไว้ มุ่งมว้ยเสียสกนธ์

การไม่เป็นชูก้บันางใน



พึงระงบัดบัเบ้ืองบ่าย อินทรีย์

เสง่ียมสงบสบสรรพมี ถ่ีถว้น
สุจริตประดิษฐป์ระดมตรี คุณเลิศ

ผจงด ารงอาตมล์ว้น เลิศไวใ้นผล

ความส ารวมกริิยามารยาท



ไม่ด่ืมเหล้าเมายา

อยา่ใฝ่ในสอ้งเสพ        สุราบาน

มิตรมนทอ์นธการพาล      เร่ืองร้าย
ติเตียนต าเนียรสถาน        ทุกประเทศ
พึงแสดงแห่งโอชบา้ย มุ่งแมน้มฤธุรุ้ง



ไม่ยกัยอกส่ิงของของหลวง อย่าโลภ

หน่ึงทรัพยน์บัเน่ืองไว้ ในคลงั

อยา่ประสงคจ์ านงหวงั หวัง่ได้
อยา่คิดจิตเบือนบงั แสวงโลภ
อยา่แบ่งแมลงลกัให้ ประโยชน์เบ้ืองอาตมางค์



น้อมรับของพระราชทานด้วยความสงบเสงีย่ม

เม่ือไทใหแ้ห่งราช พทัธยา

รางวลัสรรพเสนา เลิศล ้า
ผูช้อบประกอบแสวงหา คุณเลิศ
จงนบสงบเสง่ียมน ้า จิตเช้ือสุทธิสาร



จงเฉลียวฉลาดชาตินั้น ปัญญา

แจงจดัอรรถทูตา ไต่เตา้
สืบสารผา่นแสวงหา คดีโลก

ใบบทพจมานเทา้ เท่ียงแทท้างธรรม

ให้มีความเฉลยีวฉลาดทั้งคดโีลกและทางธรรม



คร้ันใจบมิไดส้มคัร สโมสร
ศีลใฝ่ในสงัวร ผอ่งแผว้
เป็นพาลพา่นแสวงรอน แรงโทษ
บพึงถึงสถานแลว้ เฝ่าไทบ้ดินทร

ผูใ้ดใจซ่ือซอ้ม ประนิทิน
ผดุงรักษาฝักฟูมถวิล ใฝ่เฝ้า
จงใจในนรินทร์ป่ิน นรนาถ
ด าริตริการเชา้ ค ่าคลุม้แสวงผล

ผู้ใดไม่อยู่ในศีลกจ็ะได้รับโทษ ผู้ใดมีความซ่ือสัตย์กจ็ะได้รับการเลีย้งดู



คุณค่าของโคลงราชสวสัดิ์

• ในด้านการประพฤติปฏิบัตตินของข้าราชการ

เห็นถึงการประพฤติตนเป็นขา้ราชการท่ีดีต่อพระมหากษตัริย์
• ในด้านปกครอง

มองเห็นการปกครองสมยันั้นวา่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะให้
บา้นเมืองใชธ้รรมเป็นอ านาจ ไม่ใช่ใชอ้  านาจเป็นธรรม  กษตัริยจึ์งใช้
ธรรมในการปกครองประเทศชาติบา้นเมือง


