
วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนปลาย 



โคลงชะลอพระพทุธไสยาสน์ 

• เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ในการชะลอพระพทุธไสยาสน์องคใ์หญ่
ไม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจากการลากไปประดิษฐานในท่ีแห่งใหม่ อนั
เน่ืองมาจากน ้ากดัเซาะตล่ิงพงัจนใกลจ้ะถึงวหิารพระพทุธไสยาสน์        
ในสมยัของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ
• ผู้แต่ง: สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศ เป็น
พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล 



ท านองแต่ง : แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 
วตัถุประสงค์ในการแต่ง: 

- เพ่ือบนัทึกเหตุการณ์ท่ีน่าเป็นอศัจรรยท่ี์สามารถชะลอพระพทุธรูป
พระพทุธไสยาสน์องคใ์หญ่โตมากมายมาไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรายอะไรเลย 

- เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระดว้ย 

โคลงชะลอพระพทุธไสยาสน์ 



• เน้ือหา 
• เร่ิมตน้กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหต้อ้งลากชะลอพระพทุธไสยาสน์คือ เกิด
น ้าเซาะตล่ิงจนเข่ือนท่ีใกลพ้ระวหิารพงัลงมา 
• ท่านพระอธิการวดัป่าโมกข์ จงัหวดัอ่างทองจึงน าความข้ึนกราบทูล
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ 
• จึงมีพระบรมราชโองการใหพ้ระยาราชสงครามเขา้จดัการชะลอ
พระพทุธรูปใหพ้น้น ้ า



• พระยาราชสงครามไดเ้จาะฐานพระพทุธรูปเอาตะเฆ่รองชกัลาก       
องคพ์ระ ปราบดินใหร้าบเรียบ แลว้กราบทูลพระเจา้แผน่ดิน
• ป่าวร้องไปยงัราษฎรทั้งหลาย ขา้ราชการทั้งมวลใหช่้วยกนัชะลอ
พระพทุธไสยาสน์มายงัท่ีจะท าพระวหิารใหม่
• จากนั้นไดส้ร้างพระวหิารการเปรียญพระอุโบสถ  เจดีย ์ และกฏิุท่ี
อาศยัของภิกษุสามเณรครบถว้น
• สุดทา้ยไดอ้ญัเชิญพระพทุธรูปปางต่าง ๆ มาประดิษฐานไว้ แลว้
ขอใหช่้วยอภิบาลพระเจา้แผน่ดินใหป้ลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง



สาเหตุของการชะลอพระพทุธไสยาสน์ 
ตะวนัลงตรงทิศทถุง้ แทงสาย 

เซราะฝ่ังระหุยระหาย รอดน ้า
ขดเข่ือนเลือนทลมทลาย ริมราก 
ผนงัแยกแตกแทนซ ้ า รูปร้าวปฏิมา 

อธิการดาลเดือดด้ิน ระเหหน 
มาสู่ภูธรสากล หม่นไหม ้
แถลงถวายสายชลผจญ พทุธรูป 
เชิญป้องปรคองภยัให้ ผอ่งพน้ปฏิมาน 



วธีิการชะลอพระพทุธไสยาสน์

เจาะฐานการจะเขข้ดุ ปคองคาน 
ไมเ้รียบเปรียบปรุงกดาน ทาบไว ้
รององคบนัจงสถาน เทียบแท่น 
ตโลงตลอดรอดรับให้ เปล่าพ้ืนดินเดิม 

เชือกใหญ่ใส่รอกร้อย เรียงกระสนั 
กวา้นช่อชะลอผนัขนั ยดึยื้อ 
ลวดหนงัร้ังพลัวนั พวนเพ่ิม 
โห่โหมประโคมอึงอ้ือ จากเจา้ประโคมไป 



ขอพรพระพทุธรูปปางพระอุปคุต 

ขอพรอุปคุตคฤ้น มารขาม 
วสัวดีอสุริตาม กราบเกลา้ 
ขอจงพระองคป์ราม หริราช 
ทุกนครอ่อนฤทธ์ิเร้า นอบนอ้มสยบแสยง 



นันโทปนันทสูตรค าหลวง 

นันโทปนันทสูตรค าหลวง เร่ืองน้ีมีท่ีมาจากพระสูตรในทีฆนิกาย 
เป็นเร่ืองราวของการทรมานพญานาคใหเ้ปล่ียนทิฐิท่ีผิด ๆ เสีย แลว้หนั
มานบัถือพระพทุธศาสนาซ่ึงมีความเช่ือท่ีถูกตอ้ง 



ผู้แต่ง: เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
• เรียกกนัตามพระนามเดิมจนติดปากวา่ เจ้าฟ้ากุ้ง 
• พระองคมี์นามเตม็ ๆ วา่ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงค์ 
• ทรงเป็นพระราชโอรสองคโ์ตในสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ และ
สมเดจ็พระพนัวสัสาใหญ่ กรมหลวงอภยันุชิต 

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



• เม่ือพระชนมายไุด ้19 พรรษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจ้าฟ้ากรมขุน
เสนาพทิักษ์ 
•แต่เน่ืองจากทรงมีพระราชอาชญาเพราะทรงใช้ดาบฟันเจ้าฟ้า        
พระกรมขุนสุเรนทรพทิกัษ์ พระราชนดัดาของพระเจา้อยูห่วับรมโกศ
ซ่ึงผนวชอยูจ่นจีวรขาดวิน่ 
• จึงตอ้งออกผนวชอยูถึ่ง 2 ปี เม่ือไดรั้บพระราชทานอภยัโทษ กล็า
ผนวชออกมาภายหลงัไดด้ ารงต าแหน่งพระมหาอุปราช 



• ต่อมาพระราชวงัท่ีประทบัเกิดเพลิงไหม ้จึงเสดจ็ไปประทบัอยูใ่น  
วงัหลวงชัว่คราว ซ่ึงท าใหพ้ระองคท์ าผดิอยา่งใหญ่หลวง 
• กล่าวคือไดท้รงมีโอกาสลกัลอบท าชูก้บัเจา้ฟ้าสงัวาลยพ์ระสนมของ
พระราชบิดา
• พระราชบิดาใหล้งโทษโบย 230 ที โดยตีทีละยก ยกละ 30 ที ใหน้าบ
หนา้ใหเ้สียโฉมแลว้เป็นไพร่ 
• แต่เจา้ฟ้าธรรมธิเบศรทรงถูกโบยไดแ้ค่ 180 ที กส้ิ็นพระชนม์
เสียก่อน เพราะทรงทนไม่ไหว 



•ท านองแต่ง  แต่งเป็นร่ายยาว แทรกดว้ยคาถาบาลี  ตอนทา้ยมี          
โคลงส่ีสุภาพ 2 บท 
•วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

1) เพ่ือแข่งกบัมหาชาติค าหลวง 
2) เพื่อแสดงถึงความส านึกผิดท่ีทรงใชด้าบฟันพระภิกษุ เจา้ฟ้า 

พระกรมขนุสุเรนทรพิทกัษ ์

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



เน้ือหา 
• เร่ิมตน้จากนมสัการพระรัตนตรัย บอกนามผูแ้ต่งแลว้ด าเนินความตาม
เร่ืองราววา่ 
• เม่ือสมยัท่ีพระพทุธเจ้าประทบัอยูท่ี่ พระวหิารเชตวนั วนัหน่ึง 
อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดม้าเขา้เฝ้าทูลอาราธนาพระองคแ์ละพระสงฆ์
จ านวน 500 รูป ไปรับบิณฑบาตท่ีบา้นของเศรษฐี 

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



•ใกลรุ่้งของวนัรุ่งข้ึน พระพทุธเจา้ไดท้รงใชพ้ระญาณตรวจดูสตัวโ์ลก
วา่ใครพอจะแนะน าใหเ้ขา้ถึงธรรมไดบ้า้ง
• พระพทุธเจา้กไ็ดท้อดพระเนตรเห็นดว้ยพระญาณวา่พระยานันโทปนันทะ
นาคราช ยงัมีความเห็นผิดคือมีมิจฉาทิฐิ  ถา้ท าใหล้ดพยศเสียหน่อย กจ็ะ
สามารถรู้ธรรมได้
• พระพทุธเจา้จึงพทุธฎีกาแก่พระอานนท์วา่จะเสดจ็ไปยงัเทวโลก พระ
อานนทแ์ละสาวกจึงเตรียมตามเสด็จดว้ย

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



• พระพทุธองคแ์ละสาวกเหาะข้ึนไปเหนือวมิานของพระยา                  
นนัโทปนนัทะนาคราช
• พระยานาคแลเห็นกโ็กรธ น าบริวารนาคเหาะข้ึนไปท าอิทธิฤทธ์ิ
ขวางทางไว้
• พระสาวกหลายองคข์อรับอาสาจะไปปราบพระยานาค

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



• พระพทุธเจา้จึงใหพ้ทุธานุญาตแก่พระมหาโมคคลัลานะ (พระอคัรสาวก
เบ้ืองซ้าย) ไปปราบดว้ยฤทธ์ิ จนพระยานนัโทปนนัทะนาคราชส้ินพยศ
• พระมหาโมคคลัลานะพามาเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ 
• พระพทุธเจา้ทรงประทานศีล 5 ขอ้ ใหน้ าไปประพฤติปฏิบติั 
• จากนั้นพระพทุธองคก์ท็รงน าพระสงฆส์าวก 500 รูป ไปยงับา้นของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเพื่อรับภตัตาหาร

นันโทปนันทสูตรค าหลวง 



บอกนามผู้แต่ง 

อห  อนัวา่ขา้ สิริปาโล นามผูช่ื้อ มหาสิริบาล ในเม่ือกาลบรรพธั 
คร้ังนิวติันิเวศน์เป็นกษตัริย ์เพศวรา ธมฺม ธิเปสสฺ ชยเชฎฐ สริย ว ส 
นามก ็ช่ือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ไชยเชฎฐ สุริยวงษ์ เสวยรัชชงศฤงคาร 
วงับวรสถานมงคล ค ากลเป็นฝ่ายหนา้ ผจญปัจจามิตรแพพ้า่ย 



พระพทุธเจ้าทรงใช้พระญาณดูพระยานันโทปนันทะ

...แลแกลว้กลา้สามารถ อนัฉลาดในอุบายมากนกั จ่ึงจกัทรมานพระญานาค
ได ้  กจะไดท้รมานบดันั้น  ซ่ึงนนัโทปนนท อนัตนไดเ้ปนใหญ่กวา่ใน     
นาคาบรรสชัช  น ้ าใจถทัทกกกัขฬะ  มีมานะยกข้ึนไว ้ประดูลธงไชยปลิว
ยาบ  ใจหยาบชา้ลน้พน้ อนับุทลจะทรมานยาก ซ่ึงพระญานาคอนัร้าย ให้
หายพาลหายพยศ...สมเด็จอรรคสรณาภวะโลกย กเหนพระมหาโมคคลัลา



ผูเ้ปนทุติยสราพกประเสอรรดิ ริทธิล ้าเลอศกมเลนทรา  จกักะท า  
ปราฏิหารย  ควรจทวรมานนาคราช  ใหอ้ภิวาทนบนอบแลกอปรดว้ย
คุณอนัสร้างแลว้ กจขดัใหผ้อ่งแผว้ราคา  แห่งผรรณินทราธิราช แล
ฉลาดในทรรมุบาย กจทรมานไดด้ว้ยง่าย แล



ตอนพระพทุธองค์และสาวกเหาะลอยไปในอากาศ 
เหนือวมิานแห่งนันโทปนันทนาคราช 

แมใ้นกาลวนันั้น อนัวา่นนโทปนนทนาคราช กกล่าวค าวิปลาศนานา 
กอปรดว้ยนฤจฉาทฤษฎี เปนวจีลามกยิง่นกั กมีลกัษณดัง่น้ี อนัวา่พวกชีสร มณ 
อนัโกนสีสะเหล่าน้ีใส ้ยอ่มเขา้ไปสู่เทวา อนัอยูด่าวดึงษาสถาน กมาเหนือ
พิมานแห่งเรา แมน้ จกลบัเทาเมืองชน กขา้มไปเบ้ืองบนปราสาท แห่งอาดมน้ี
หลายวาร ตั้งแต่กาลวนัน้ีไป อาดมบมิใหส้ร มณา สูเ้ทวาโลกทงัหลาย อนั
เร่ียรายรชทูลี อนัมีในฝ่าบาทา แห่งสร มณาอนัอาเกียรณแลไปเหนือ เสียร   
แห่งอาดมภาพน้ีแล (อาเกยีรณ์=เกล่ือนกลาด)



พระยานาคพาบริวารแสดงอทิธิฤทธ์ิ 

อนัวา่พระญาอุรคินทรรภุชงัค ออกจากบลัลงักบมิชา้ และมีนาคามาตย
ทงัหลาย นาคนิกายหอ้มลอ้ม สร่ังพร้อมน าไปสู่ซ่ึงเชองไศลศิขเรนทร อนัช่ือ
สุเมรุราชา แลนนโทปนนัทาเสียรพิศ กนฤรรมิตรกายา ใหญ่ยาวสามารถนกั 
ดว้ยยศศกัดิบุนยา แห่งนาคานุภาพโดยใจหยาบแห่งเขา กเก้ียวเขา้ซ่ึงราช
บรรณพต ดว้ยขนดตวัอนัใหญ่ คณนาไดเ้จด็รอบ กปกครอบพั้งพาน มิด
ปราสาทสถานนครินทรา อนัช่ือมหาสุทศันไพศาล  สูงประมาณสิบสอง
โยชน แลกอปรดว้ยทิพยวโนททยาน อนัตั้งบนอรรคสถานพระสุเมรุ 



ตอนพระมหาโมคคลัลานะปราบพระยานาค 

ในกาลนั้น อนัวา่กายแห่งโภคินทรราชา พระมหาโมคคลัลา 
หนีบเขา้ไว ้ แลกายอนัใหญ่มหิมา  กนอ้ยเขา้นกัหนามานท าเนียบ 
เปรียบกระเชา้อนัเขาท าดว้ยหวาย แห่งนายช่างเตลา  บีบน ้ามนังา        
กยวกิย และกายกิแห่งโภเคนทรราชา  มีเสทารินร่ีไหมสรกปรีบมิ
ขาด หยาดเสทางคเปนธาน กมีในกาลนั้นแล 
***เสทา=เหง่ือ 



พระโมคคลัลานะพูดกบัพระยานันโทปนันทว่า
ต้องการจะช่วยให้ละมิจฉาทิฏฐ

อนัวา่พระมหาทคคลัลาน กเปล่งพระอุทานทวนท่าว กล่าวแก่พา
สุเกรนทรราชา อนัวา่ อาตมาภาพน้ี บมีกท าซ่ึงกมัมนั้น ดว้ยฉนัทาคดี
แลบมีทยา แลใจหยาบชา้อนัคุมนุมโรธ ท าเพื่อจโปรด เปนประธาน 
จเปลื้องท่านจากมรรคา อนัเปนมิจฉาทิฏฐินิตย  แลท่านยอ่มเหนผิด   
เปนชอบ อนักอปรดว้ยกรรมลามก กจยกท่านไวใ้นมรรคา อนัชอบ
ธรรมบวราอธิก แล (ทยา=เอน็ดู กรุณา)



พระยานันโทปนันทขอให้พระโมคคลัลานะไม่ทรมานตน

อนัวา่พระญานนโทปนนท กกล่าวอนุสนธิพากยา แก่พระมหาเถร
ดัง่น้ี เม่ือท่านบมีก าแก่ขา้ดว้ยเจตนาอนัโกรธน้ี ผี้แลมีแก่ท่านจรึง แลท่าน
ท าซ่ึงกรรมแก่ขา้ เหนหยาบชา้ยิง่นกั ถา้จะใหล้กัษณคุณอนัจ าเรอญ เชอญ
พระผูเ้ปนเจา้กลายอาตมา จากนาคราชดว้ยไมตรี จงเปนปรกดีภาวะ แห่ง
รูปพระสรณ มณอยูเ่ทอญ



พระมาลยัค าหลวง 
•พระมาลยัค าหลวงน้ีมีท่ีมาจากคมัภร์ีมาลยัสูตร ซ่ึงพระภิกษุชาวลงักา
แต่งไว ้
•ต่อมาพระช่ือ พทุธวลิาส พระชาวเชียงใหม่ ไดน้ ามาเรียบเรียงใหม่ 
ในช่ือวา่ ฎกีามาลยั 
•สุดทา้ย เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงนิพนธ์ข้ึนใหม่ ใหช่ื้อวา่ พระมาลยั    
ค าหลวง
• ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้



• ลกัษณะค าประพนัธ์ แต่งเป็นร่ายสุภาพ บางตอนมีลกัษณะคลา้ย
กาพยย์านี แต่ตอนตน้และลงทา้ยอีก 5 บท เป็นโคลงส่ีสุภาพ
•วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใหไ้ดรั้บบุญกศุลและขอใหบุ้ญหนุนส่ง
พบพระศรีอาริยเมตไตรย

พระมาลยัค าหลวง 



เน้ือหาพระมาลยัค าหลวง 

• เบ้ืองตน้เป็นการนอบนอ้มพระรัตนตรัย 
• ต่อมากก็ล่าวถึงพระมาลยัเถรเจา้ ผูเ้มตตากรุณาคิดหวงัจะใหส้รรพสตัว์
พน้ทุกข์
• ท่านเป็นพระมีฤทธ์ิจึงเหาะไปโปรดสตัวย์งันรก และเหาะข้ึนไป
นมสัการพระธาตุจุฬามณี และพบพระศรีอารย์



•ตอนพระมาลยัไปโปรดสตัวน์รก  มีการกล่าวถึง สตัวน์รกขอให้
พระมาลยัไปบอกญาติพ่ีนอ้งใหท้ าทานแผส่่วนบุญส่งไปให้
• เพ่ือสตัวน์รกเหล่านั้นจะไดทุ้เลาความทุกขท์รมานในนรกไดบ้า้ง
• พระมาลยัน าเร่ืองราวของนรกและสวรรคม์าบอกแก่มนุษย ์เพ่ือให้
หลีกพน้จากนรกและท าตนใหดี้ดว้ยการท าทานเพือ่ไปสวรรค์

เน้ือหาพระมาลยัค าหลวง 



• วนัหน่ึง พระมาลยัเดินบิณฑบาต ได้พบชายคนหน่ึงมีความกตญัญู
ต่อมารดา และเขาได้ถวายดอกบัว 8 ดอก แก่พระมาลยัดว้ย
• ส าหรับดอกบวั พระมาลยัไดน้ าไปบูชาพระเจดียจุ์ฬามณี ท่ีสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์
• ภายหลงัชายคนท่ีถวายดอกบวัตายไปไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา มีความสุข
สบายอยูบ่นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์
• พระมาลยัมีโอกาสไดพ้บและไดถ้ามพระอนิทร์ถึงบุญกศุลท่ีบรรดา
เทวดาทั้งหลายกระท าแลว้หนุนส่งใหม้าเกิดบนสวรรค์



• พระมาลยัฟังแลว้กจ็ดจ าไวเ้พ่ือมาบอกแก่พวกมนุษย์
• เม่ือพระมาลยัมานมสัการพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรค ์กไ็ดพ้บกบั
พระศรีอาริยเมตไตรย
•พระศรีอาริยเมตไตรยตรัสถามถึงความเป็นไปของผูค้นบนโลกมนุษย์
แลว้ไดบ้อกวา่ เม่ือส้ินพทุธกาลแลว้ พระองคจ์ะเสดจ็มาเกิดยงัโลก
มนุษยใ์นยคุนั้นจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ผูค้นเป็นสุขกนัทัว่หนา้

เน้ือหาพระมาลยัค าหลวง 



ตอนที่สัตว์นรกขอให้พระมาลยัไปบอกญาติเร่ืองการแผ่ส่วนกศุล 

สรรพสัตว์นิริยา ดบัทุกขาเกษมสานต์ วนัทนาการกราบเกลา้ พระเจา้มา
แต่ใด จ่ึงมาใหสุ้ขแก่ขา้ พระเถราพจนาท เรามาแต่ชาติมนุสสา ฝงูนรกาฟังข่าว 
อนัธกล่าวเปรมปรีด์ิ  จ่ึงทูลคดีพระเป็นเจา้  จงโปรดเกลา้สตัตา  บอกฐานาท่ีอยู ่ 
ขอพระผูเ้ป็นเจา้  จงบอกเล่าแก่ญาติ  แห่งขา้บาทอนัมี ในบุรีช่ือนั้น ในบา้นอนั 
ช่ือน้ี  ชนบทมีช่ือไกล  บอกนามในบิตุเรศ อยูป่ระเทศท่ีนั้น นามพงศพ์นัธ์ุนานา   
บุตรธิดาสามี มาตุภคินีพ่ีชาย ใหท้ั้งหลายเร่งท า กศุลกรรมส่งมา ใหบู้ชาพระ
พทุธ  ธรรเมศอุดมเลิศ  สงฆป์ระเสริฐศีลาจารย์ แลว้ใหท้านยาจก ทกัษิโณทก
ส่งมา แก่ฝงูขา้ทุกทน จ่ึงจะพน้จากทุกขา



พระมาลยัเหาะกลบัมายงัโลกแล้วน าความจากสัตว์นรก 
มาบอกญาติ

พระเถราฟังสาร รับพจมานทุกอนั ธเหาะหรรษด์ว้ยฤทธิรุด
เถโร อาคนฺตวา ธคืนยงัมนุษยส์ถาน น าอาการพิบติั มีแก่สตัวน์รกานต ์
โดยวิตถารธแถลง กล่าวส าแดงแก่ชน ทัว่สากลมาฟัง เธอบอกตามสัง่   
ฝงูญาติ ใหช้นชาติเร่งท า กศุลกรรมบหึง อุทิศถึงพงศพ์นัธ์ุ จงฉบัพลนั
อยา่ชา้ เขาจะพน้ทุกขาดูรดล



เม่ือญาตสัิตว์นรกได้ฟังจงึเร่งท าทานและอทุศิส่วนกศุลให้

คร้ันฝงูชนไดย้นิพระศาสน์ วา่ฝงูญาติทุกขพิ์บติั กโ็ทมนสัร ่ าไร 
ไดฟั้งภยัในนรก   กต่ื็นตระหนกประพร่ัน  อภิวนัทพ์ระไตรสรณา
ท าทานาทิกศุล  บ าเพญ็ผลบุญญา แลว้พงศาจ่ึงอุทิศ กศุลอิฏฐส่์งให้
ขอจงไดแ้ก่พงศพ์นัธ์ุ  พน้จากสรรพทุกขา  ดว้ยเดชาเราแผผ่ล กศุล
ทกัษฺโณทก  คร้ันตกเมธนีธาร ฝ่ายนรกานตป์รีดา  อนุโมทนาส่วน
กศุล บดัส้ินสกนธ์ชนมชาติ ดว้ยเดชอาตมอ์นุโมทน์ กศุลโสดอุบติั
** เมธนี เมทนี = แผ่นดิน



ตอนที่ชายคนหน่ึงน าดอกบัวถวายแก่พระมาลยั

ในตระบดัเบ้ืองนั้น ในบา้นนั้นมีบุรุษ หน่ึงประดาษสุดแสนสา เล้ียง
มารดานิจวาร  อยูใ่นกาลนั้นเล่า  ชายไต่เตา้ตามสถล  ไปสู่ชลช าระ ลงใน
สระชโลธาร เห็นอุบลบานไพจิตร เดด็ดวงพิศชมพ ูแปดดอกดูเดินพลาง 
โดยหนทางทอดตา เห็นพระมาลยัลาศ หตัถธ์รบาตรวิจิตร วิวิธกมลอินทรีย ์
สงัวรีศีลร างบั รักษาสรรพอิริยาตร บทวิลาศธรา วรรณรูปากฤดิษี ชาย
ทฤษฎีโสมนสั ปิติกรัชปราโมทย ์กโ็อนศิโรตมแ์ทบบท ประณตทศนชับวร 
สโมธานกรกราบไหว ้กระมลฤทยัประดิพทัธ์ ต่อพระอรหตัศรัทธา เป็น
อดุลยายิง่ลน้ จ่ึงเอาอุบลทูลเกลา้ ถวายเธอเขา้ถึงพระหตัถ์



ตอนทีพ่ระมาลยับอกความเป็นไปของผู้คนบนโลก
ให้แก่อาริยเมตไตรยทราบ

พระเมตไตรยพจนา ขา้แต่พระมหาเถรเจา้ ชมพทูวปีเหล่ามนุษา
ประพฤติการาเป็นไฉน พระมาลยัตอบสาร ในมนุษยฐานแหล่งไหล้ มี
วสิยัต่างพรรค ์วานิชกรรมเ์ล้ียงชีวติ บา้งเป็นทลิทสบสรรพ์ ลางบา้ง    
มหนัตโภคา บา้งมีสุขาเพ่ิมพนู บา้งอาดูรดว้ยทุกข ์บา้งมีรูปมุขลาวรรณ 
บา้งมีพนัธ์ุหินชาติ บา้งอายอุาตมย์นืนาน บา้งถึงกาลปฐมวยั ท่ีมีโภไคย
นั้นนอ้ย ชนทรัพยถ่์อยมีหลาย ท่ีสุขสบายบางเบา มีทุกขเ์ล่ามากมาย
** ทลทิ = ยากจน, เข็ญใจ   โภไคย = ทรัพย์สมบัติ



กล่าวถงึความส้ินสุดแห่งพทุธศาสนาในสมัยของพระพทุธเจ้า             
พระนามว่า พระสมณโคดม

เม่ือใดศาสนพระบรม สมเด็จโคดมจอมภพ ถึงถว้นครบหา้พนั
กอ็นัตรธานพินาศ อนัวา่โลกธาตุทั้งหลาย จกัระส ่าระสายอาเกียรณ์  อกศุล
จะเบ้ียนทวยชน อนัวา่กศุลจะพินาศ  ถอยชนชาติล าดบักนั อนัมนุษยส์รรพ
ทั้งหลาย  ความอายสุดสาบสูญ กเ็กิดอาดูรสงัวาส ดว้ยประยรูญาติพงศา 
กบัมารดาบุตรี นอ้งสาวศรีเหลนหลาน ดุจสิงคารสุกรา ดุจสุนขัาและแพะ
พนัธ์ุ ดว้ยส าคญัวิปลาส บมิวายอาจอุดบาปดุจเดียรฉานหยาบกระสนั ดว้ย
กามฉนัทเ์ดือดร้อน อกศุลตอ้นเตือนแต่ง



อายแุห่งสตัวน์อ้ย  เดิมขบัร้อยถอยถด ล าดบัลดหล่นลง ร้อยขวบคงสิบปี 
หา้ขวบมีฆราวาส ใจร้ายกาจโลกี กลัปนั้นมีนามกร ช่ือวา่สตัถนัดร พึงมี
มิคสญัญีนามกลัป์ ชนอญัญมญัสงัวาศ บรู้จกัญาติพงศพ์นัธ์ุ เบียดเบียนกนั
เก่ียงโทษ  กรูกร้ิวโกรธเกรียงไกร บา้งถือไมไ้ล่ยทุธ์  ถืออาวธุวางวิง่ ฟัน
ฟาดกล้ิงเกล่ือนกลาด ตายเดียรดาษดาลเดือด ลุยลาญเลือดลายไหล ดุจน ้ า
ในนองสมุทร

กล่าวถงึความส้ินสุดแห่งพทุธศาสนาในสมัยของพระพทุธเจ้า
พระนามว่า พระสมณโคดม



กล่าวถงึความอุดมสมบูรณ์ในยุคสมยัพระศรีอาริย์

ถึงเดือนคร้ังหน่ึงตก เซ่งซู่ซกเท่ียงคืน เยน็ต่างพ้ืนปถพี แผน่ธรณีมี
รส  ปรากฏทวปีชมพ ูบริบูรณ์หมู่พฤกษชาติ วลัยล์ดาดาษดวงดอก พนั
ลางอก ยอกแทง ช่อซริดแซรงซุมซรุก ลูกห่ามสุกเหลืองหล่น ก่ิงกา้น
กลคอ้มคด ใบคือมรกตเขียวแข่ง ผลกลแกลง้ติดแตม้ ดอกแยบแยม้
เกสร เรณูภมรชมทราบ อึงอรอาบเอารส



กล่าวถงึความรักเดยีวใจเดยีวในยุคสมยัพระศรีอาริย์

ส่วนวา่พรรคส์ตรี บเสพสามีเป็นสอง ฝ่ายบุรุษครองหญิงเดียว 
ห่อนโทนเท่ียวแสวงหา เพ่ิมภรรยาสองคน ห่อนล่วงกลกามอ่ืน ลอบชม
ช่ืนเมียชาย เมียเดียวดายจนนาศ รักพิศวาสเสน่หงั อญัมญัญงัทั้งสอง 
ครอบครองกนั ทุกเม่ือแล

อญัมัญญัง = ซ่ึงกนัและกนั, ของกนัและกนั



กล่าวถงึความสุขของมนุษย์ในยุคสมยัพระศรีอาริย์

ฝ่ายฝงูมนุษยห์รรษา ภิรมยานิจกาล ชวนกนัผสานดุริยางค ์ โพนเพลง
พลางพิณพาทย ์ฆอ้งกลองฆาฏคร้ืนเครง คีตบรรเลง เพลงไฉนป่ีแกว้ไว
เสียงแวว่  ดีดถึงแลว้ดนตรี ทุกราตรีทิวนั ระเบงบรรพร์ าร่อน โคลงกาพย์
กลอนท านุก เล่นเป็นสุขนิรันดร์ ดุจชาวสวรรคเ์สวยสวสัด์ิ



กล่าวถงึความอุดมของธัญญาหารสมยัพระศรีอาริย์

อีกธญัโภชนสาลี  ตกปัถพีเมลด็เด่ียว งอกข้ึนเขียวชอ่า แตกพนัล า
หลายหน่อ  เน่ืองเป็นกลถึงพนั ตน้หน่ึงนั้นพนัรวง ไดเ้มลด็ตวงธญัญนั
สองทะนานพนัพนูเพญ็  เมลด็เดียวเป็นมากมาย  นบัเกวียนหลาย
ครามครัน



คุณค่าของพระมาลยัค าหลวง

1. อทิธิพลในเร่ืองความเช่ือในโลกยุคพระศรีอาริย์ ช่วยส่งเสริม
ในเร่ืองการฟังเทศน์มหาชาติ เพราะพระองคก์ล่าวไวว้า่

“หากผู้ใดปรารถนาจะไปเกดิในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย 
จะต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบในวนัเดียว”

ดงัขอ้ความวา่



“เธอจงแจง้แก่เวไนย์ แมน้ผูใ้ดจะใคร่พบ จงเคารพตามโอวาทให้
ท ามหาชาติเนืองนนัต์ เคร่ืองส่ิงละพนับูชา ใหจ้บในทิวาวนันั้น ตั้ง
ประทีปพนับูชา ดอกปทุมาถว้นพนั บวัเผื่อนผนัอินทนิลา ดอกมณฑา
โดยจง  เทียนแลธงฉตัราเคร่ืองบูชาทั้งน้ี จงถว้นถ่ีส่ิงละพนั”



2. วรรณคดเีร่ืองนี ้สนับสนุนความเช่ือเร่ืองโลกนีโ้ลกหน้า 
การเร่งสะสมบุญบารมีเพ่ือจะไดไ้ปเกิดและเสวยสุขในยคุ  

พระศรีอาริย์ ซ่ึงเป็นโลกในอุดมคติปราศจากความทุกขท์ั้งปวง มนุษย ์
จึงท าบุญกศุล ละความชัว่ และท าดีเพ่ือจะไดไ้ปสวรรค ์

คุณค่าของพระมาลยัค าหลวง



กาพย์เห่เรือ 

•การเห่เรือในเมืองไทยมีมานานแลว้ เพราะบา้นเราเป็นเมืองน ้า 
•การเห่เรือ ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ไม่รู้สึกเหน่ือย และท าใหเ้กิด
จงัหวะในการพายพร้อมๆกนั
•การเห่เรือมี 2 อยา่ง คือ

1) เห่เรือหลวง เป็นการเห่ในพระราชพิธีโดยเฉพาะในการสงคราม
เพื่อใหไ้ดช้ยัชนะ

2) การเห่เรือเล่น เป็นการเห่เรือเล่น ๆ ของชาวบา้นทัว่ไป



• ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้ 
• ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ 1 บท แลว้ใชก้าพยย์านี 11 ขยาย
ความไปจนจบเม่ือข้ึนตน้ใหม่กแ็ต่งน าดว้ยโคลงส่ีสุภาพอีก
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพ่ือใชเ้ห่เรือในขบวนเรือพระท่ีนัง่เวลา
เสดจ็ประภาสทางชลมารคจากกรุงศรีอยธุยาถึงท่าเจา้สนุกเพ่ือไป
นมสัการพระพทุธบาทจงัหวดัสระบุรี
• เน้ือหา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

กาพย์เห่เรือ 



•ตอนที่หน่ึง กล่าวชมขบวนเรือพยหุยาตราทางชลมารค 
- กล่าวพรรณนาถึงช่ือเรือพระท่ีนัง่สมรรถไชย ไกรสรมุข สุวรรณหงส์ 

เรือชยั และเรือท่ีมีศีรษะเป็นหวัสตัวต่์าง ๆ เรือหวัครุฑ เรือหวัคชสีห์ เรือหวั
สิงห์ เรือหวันาค เป็นตน้ 

- ต่อไปเป็นการชมธรรมชาติ อนัมี ปลา ไม้ นก โดยแทรกบทคร ่าครวญ
ถึงความรักเอาไวด้ว้ยตลอด 
• ตอนที่สอง เป็นกาพยเ์ห่เร่ืองกากี

เป็นเร่ืองของพญาครุฑเล่นชู้กบันางกาก ีพญาครุฑไดอุ้ม้นางกากีไปยงั
วมิานฉิมพลี จากนั้นเป็นบทเห่สงัวาสและเห่ครวญ 



พรรณนาถึงช่ือเรือ 

๏ สุวรรณหงส์ทรงภู่หอ้ย งามชดชอ้ยลอยหลงัสินธ์ุ
เพียงหงษท์รงพรหมินทร์ ลินลาศเล่ือนเตือนตาชม 

๏ เรือไชยไววอ่งวิง่ รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม 
เสียงเส้าเร้าระดม ห่มทา้ยเยิน่เดินคู่กนั 



พรรณนาเรือทีม่ีศีรษะเป็นหัวสัตว์

๏ เรือมา้หนา้มุ่งน ้า แล่นเฉ่ือยฉ ่าล าระหง
เพียงมา้อาชาทรง องคพ์ระพายผายผนัผยอง

๏ เรือสิงห์วิง่เผน่โผน จนตามคล่ืนฝืนฝ่าฟอง
ดูยิง่สิงห์ล าพอง เปนแถวท่องล่องตามกนั



ชมปลาพร้อมกบัครวญถงึนาง

๏ ปลาสร้อยลอยล่องชล วา่ยเวยีนวนปนกนัไป 
เหมือนสร้อยทรงทรามไวย ไม่เห็นเจา้เศร้าบวาย 

๏ เน้ืออ่อนอ่อนแต่ช่ือ เน้ือนอ้งฤๅอ่อนทั้งกาย 
ใครตอ้งขอ้งจิตรชาย ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง 

๏ ปลาเสือเหลือท่ีตา เล่ือมแหลมกวา่ปลาทั้งปวง 
เหมือนตาสุดาดวง ดูแหลมล ้าข  าเพราคม 



ชมไม้พร้อมกบัครวญถงึนาง 

๏ ชมดวงพวงนางแยม้ บานแสลม้แยม้เกสร 
คิดความยามบงัอร แยม้โอษฐยิม้พร้ิมพรายงาม 

๏ จ าปาหนาแน่นเน่ือง คล่ีกลีบเหลืองเรืองอร่าม 
คิดคนึงถึงนงราม ผวิเหลืองกวา่จ าปาทอง 

๏ ประยงคท์รงพวงหอ้ย ระยา้ยอ้ยหอ้ยพวงกรอง 
เหมือนอุบะนวลละออง เจา้แขวนไวใ้หเ้รียมชม 



ชมนกพร้อมกบัครวญถงึนาง 

๏ สาลิกามาตามคู่ ชมกนัอยูสู่่สมสมร
แต่พ่ีน้ีอาวรณ์ ห่อนเห็นเจา้เศร้าใจครวญ

๏ นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลภกัตร์เหมือนทรามสงวน
แกว้พ่ีน้ีสุดนวล ดัง่นางฟ้าหนา้ใยยอง

๏ นกแกว้แจว้แจ่มเสียง     จบัไมเ้รียงเคียงคู่สอง
เหมือนพ่ีน้ีประคอง รับขวญันอ้งตอ้งมือเรา



กาพย์เห่เร่ืองกากี

๏ กางกรอุม้โอบแกว้ เจา้งามแพร้วสบสรรพางค์
ปีกปกอกเอวนาง พลางคลึงเคลา้เตา้จรจรัล

๏ ฉวบฉาบคาบนาคา เปนภกัษาพาผกผนั
หางกระหวดัรึงรัดพนั ดั้นเมฆามาสิมพลี

๏ ดลสถานพิมานมาศ เกลียวกลมสวาดินาฎกากี
เหิมหวนยวลกามี ปรีดาแนบแอบอิงองค์

๏ เริงร่ืนช่ืนเชยปราง พลางคลึงเคลา้เตา้บุษบง
กอดเก้ือเน้ือนวลหง ปลงสวาดิชมสมเสพยส์มร



บทเห่สังวาส 

๏ โหยหวนครวญใคร่นาง อกเพียงพา่งลา้งชีวี
นัง่นอนห่อนฤๅมี ส่ิงซ่ึงศุขทุกเวลา

๏ คิดเคยเชยชมนอ้ง ไม่ห่างหอ้งสองเสนหา
เปนศุขทุกเวลา มาจากไดใ้หอ้าวรณ์

๏ อกเอ๋ยเคยสงัวาศ กรรมบ าราศคลาศคลาสมร
นบัเดือนเล่ือนปีจร ห่อนเห็นแลว้แกว้ตาเรียม



คุณค่าของกาพย์เห่เรือ 

1. ด้านอกัษรศาสตร์ กาพยเ์ห่เรือเป็นวรรณคดีท่ีพรรณนาธรรมชาติได้
ละเอียดสมจริงและโยงเขา้สู่เร่ืองของความรักไดดี้ 

และกาพยเ์ห่เรือน้ียงัมีอิทธิพลต่อการแต่งกาพยเ์ห่เรือรุ่นหลงั เช่น 
- กาพยเ์ห่เรือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2
- กาพยเ์ห่เรือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 5



คุณค่าของกาพย์เห่เรือ 

2. ด้านวฒันธรรม กาพยเ์ห่เรือมีความเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมใน
เร่ืองพระราชประเพณีเห่เรือ ท าใหม้องเห็นความงามทางเสียงไพเราะ
เวลาเห่เรือ และท าใหรู้้สึกหวงแหนประเพณีของชาติไทย 



กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นกาพยท่ี์พรรณนาการ
เสด็จทางสถลมารค (ทางบก) จากท่าเจา้สนุกไปจนถึงธารทองแดง

ธารทองแดงเป็นช่ือล าน ้ า ท่ีเขาพระพทุธบาทเป็นสถานเริงรมย์
ดว้ยธรรมชาติ  มีต าหนกัธารเกษมของกษตัริยก์รุงศรีอยธุยา ใชเ้ป็น
ท่ีประทบัในคราวเสด็จไปนมสัการพระพทุธบาท
• ผู้แต่ง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้



• ค าประพนัธ์ แต่งเป็นกาพยห่์อโคลง กล่าวคือเป็นกาพยย์านี และ
โคลงส่ีสุภาพสลบักนั 
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

เพ่ือพรรณนาส่ิงท่ีไดท้อดพระเนตรเห็นในการตามเสดจ็
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศไปทรงนมสัการรอยพระพทุธบาท          
จ. สระบุรี ทางสถลมารค (ทางบก)

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 



• กล่าวชมขบวนเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารควา่ประกอบดว้ยชา้งทรง 
จาตุรงคเสนา เหล่านางสนมก านลัท่ีเดินทางไป พระพทุธบาท
• คร้ันแลว้พรรณนาสตัวท์ั้งหลาย ทั้งส่ีเทา้ สองเทา้ สตัวเ์ล้ือยคลาน และ
สตัวน์ ้ า
• ตลอดจนกล่าวชมมวลดอกไมแ้ละไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ชมล าธาร ปลา
• ตอนทา้ยกล่าวพรรณนาความร่ืนรมยท่ี์มีอยูใ่นบริเวณนั้น

เน้ือหาของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง



กล่าวถงึนางสนม 

๏ นกัสนมกรมชแม่ม่ี ข่ีชา้งกูบรูปโลมใจ 
พกัตราอ่าผอ่งใส นุ่งห่มโอ่โสภาจริง ฯ 

๏ นกัสนมกรมชแม่เจา้ ทงัหลาย 
ข่ีชา้งกูบดาวราย แจ่มหนา้ 
พกัตราผอ่งใสสาย สุดสวาท 
นุ่งห่มโอ่โถงผา้ อร่ามร้ิวทองพราย ฯ 

** กบู = ประทุนหลงัช้าง 



พรรณนาสัตว์ส่ีเท้า

๏ กวางทรายร่ายกินหญา้ สุกรป่าพาพวกจร 
สุนขัในไล่เห่าหอน ตามเปนหมู่พรูเพรียกเสียง ฯ 

๏ กวางทรายร่ายเสพยห์ญา้  ดงดอน 
หมูป่าพาเพื่อนจร ลูกลอ้ม 
สุนขัจ้ิงจอกหอน หลายเหล่า 
เปนหมู่พรูเพรียกหอ้ม เห่าอ้ืออึงเสียง ฯ 



๏ หมูเม่นเห็นพรอมแพรม   ขนตวัแหลมแซมนกัหนา 
ใครปะจะจบัมา พองขนสบดัสลดัถูกแทง ฯ 

๏ หมูเม่นขนเส้ียมทัว่ กายา 
ขนแหลมแซมหนัน่หนา แน่นซร้อง 
ใครปะจะจบัมา ดูเล่น กดี็ 
พองขนสบดัสลดัตอ้ง ติดหนา้ถูกแทง ฯ 

พรรณนาสัตว์ส่ีเท้า



พรรณนาสัตว์เลือ้ยคลาน 

๏ งูเหลือมเอ้ือมพนัไม ้ หางกระหวดัไวใ้ฝ่อาหาร
เน้ือกวางยา่งเดิรพาน หยอ่นตวักระหวดัรัดกลมกิน ฯ

๏ งูเหลือมเก่ียวไมใ้ฝ่ อาหาร
หางกระหวดัโยนยาน แยง่ไว้
เน้ือกวางสุกรฟาน เดิรด่วน
หยอ่นตวักระหวดัรัดไว ้ ปากอา้อมกิน ฯ



พรรณนาการต่อสู้ระหว่างหนูกบังู 

๏ ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู 
หนูงูสู้ดูอยู ่ รูปงูทู่หนูมูทู ฯ 

๏ ดูงูขู่ฝดุฝู้ พรูพรู 
หนูสู่รูงูงู สุดสู้ 
งูสู้หนูหนูสู้ งูอยู ่
หนูรู้งูงูรู้ รูปทูมู้ทู ฯ 

ถอดค าประพนัธ์: งูขู่หนูฟู่ ๆ เพราะหนูจะเขา้ไปในรูงู  งูจึงสู้กบัหนู หนูกสู็้กบังู 
สตัวท์ั้งสองต่างกรู้็เชิงซ่ึงกนัและกนัโดยท าเสียงขู่ใส่กนั 



พรรณนานก 

๏ ไก่ป่าจา้เสียงเต้ีย พาลูกเมียเข่ียหากิน 
เห็นคนก่นวิง่บิน เขา้เร้นรอกซอกซอนหาย ฯ 

๏ ไก่ป่าขนัเฉ่ือยแจว้ กลางดิน 
ลูกเมียเข่ียหากิน กกเหลน้ 
เห็นคนก่นวิง่บิน ถาบต่ืน 
ซอกซอนซ่อนตวัเร้น พุม่ไมสู้ญหาย ฯ 



พรรณนาพนัธ์ุไม้

๏ เลบ็นางงามแสลม้ ตน้นางแยม้แกมดองดึง 
สุพรรณิกากากระทึง ดอกราชพฤกษซึ์กไทรไตร ฯ 

๏ เลบ็นางนวยแน่งนอ้ย พอพึง 
นางแยม้แกมดองดึง อีกออ้ย 
สุพรรณิกากากระทึง บานแบ่ง 
ราชพฤกษซี์กดวงยอ้ย พูเ่พ้ียงไทรไตร ฯ 



พรรณนาล าธารและปลา 

๏ ธารไหลใสสอาด มจัฉาชาติดาษนานา
หวัน่หวา้ยกินไคลคลา ตามกนัมาใหเ้ห็นตวั ฯ

๏ ธารไหลใสสอาดน ้า รินมา
มจัฉาชาตินานา หวัน่หวา้ย
จอกสร่ายกินไคลคลา เชยหมู่
ตามคู่มาคลา้ยคลา้ย ผดุใหเ้ห็นตวั ฯ



พรรณนาความร่ืนรมย์ทีธ่ารทองแดง 

๏ ลางนางอาบน ้าท่า ทาขม้ินเหลืองพึงชม 
ทาแป้งแกลง้หวีผม ผดัหนา้นวนยวลใจชาย ฯ 

๏ ลางนางตกัน ้าท่า อาบองค ์
ขดัขม้ินเหลืองบรรจง ลูบน ้า
หวีเกลา้เอาเทริดทรง ผมปีก 
ผดัหนา้นวนงามลา้ ย ัว่เยา้ใจชาย ฯ 



บอกนามผู้แต่งไว้ท้ายเร่ือง 

๏ เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์ ไชยเชษฐสุริยว์งศเ์พียร
แต่งไวใ้หส้ถิตเสถียร จ าเนียรกาลนานสืบไป ฯ

๏ เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร์เจา้ ทรงเขียน
ไชยเชษฐสุริยว์งศเ์พียร เลิศหลา้
แต่งไวใ้หส้ถิตเสถียร ในโลกย์
จ าเนียรกาลนานชา้ อ่านอา้งสรรเสริญ ฯ



ฝากผู้อ่านให้อ่านให้ถูกต้อง 

๏ อกัษรเรียบเรียงถอ้ย ค าเพราะ 
ผูรู้้อ่านสารเสนาะ เร่ือยหร้ี 
บรู้อ่านไม่เหมาะ ตรงเท่ิง ไปนา 
ท าใหโ้คลงทั้งน้ี ชัว่ชา้เสียไป ฯ 

๏ อกัษรสรรคส์ร้างช่าง ชุบจาน 
โคลงกเ็พราะเสนาะสาร แต่งไว ้
ผูรู้้อ่านกลอนการ พาช่ืน ใจนา 
ผูบ่้รู้อ่านให ้ ขดัขอ้งเสียโคลง 



คุณค่าของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

1. ในด้านพฤษศาสตร์และสัตวศาสตร์ ท าใหผู้อ่้านมีความรู้
เก่ียวกบัพืชพนัธ์ุไมต่้างๆ ท่ีพบเห็น และไดค้วามรู้เร่ืองสตัวน์านาชนิด
ทั้งลกัษณะ รูปร่าง พฤติกรรม การด าเนินชีวติ

2. ในด้านวถิีชีวติ มองเห็นสภาพความเป็นอยูข่องผูค้นใน
สมยันั้น เช่น การอาบน ้าท่ีท่าน ้ า ทาขม้ินท่ีเป็นเคร่ืองประทินผิวหรือ
เคร่ืองส าอางในสมยันั้น



กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 

• กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ของเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร
ทรงพระนิพนธ์คราวเดียวกบั กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
เม่ือคร้ังตามเสดจ็สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศไปทรงนมสัการและ
สมโภชรอยพระพทุธบาท สระบุรี 
• เดิมเรียกกาพย์ห่อโคลงน้ีวา่ นิราศพระบาท ต่อมาจึงเปล่ียนเป็น  
กาพยห่์อโคลงนิราศธารโศก
• เป็นบทคร ่าครวญทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกบัพระพทุธบาทเลย



• ผู้แต่ง : เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจา้ฟ้ากุง้ 
• รูปแบบค าประพนัธ์ เป็นกาพยห่์อโคลงจ านวน 152 บท โดยใช้
กาพยย์านีและโคลงส่ีสุภาพสลบักนั 
•วตัถุประสงค์ในการแต่ง 

เพ่ือบนัทึกการเดินทางเม่ือคร้ังตามเสดจ็สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
บรมโกศไปพระพทุธบาทสระบุรี และเพื่อร าพึงร าพนัถึงคนรัก 

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 



เน้ือหากาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 

• ข้ึนตน้ดว้ยโคลงส่ีสุภาพ 2 บท กล่าวถึงนามกวผีูท้รงพระนิพนธ์
๏ เจา้ฟ้า ธรรมท่านแท ้ พยายาม

ธิเบศร์ กุมารนาม บอกแจง้
ไชยเชษฐ ปัฐาคาม ภิรภาพ
สุริยวงศ ์ทรงกาพยแ์กลง้ กล่าวเกล้ียงโคลงการ ฯ

๏ กาพยโ์คลงชมเถ่ือนถา้ ไพรพง
เจา้ฟ้าธิเบศร์ทรง แต่งไว้
อกัษรบวรผจง พจนาดถ์
ใครอ่านวานวา่ให้ เร่ือยตอ้งกลโคลง ฯ



• เน้ือหาเร่ิมตน้ดว้ยการพรรณนาความงามแต่ละส่วนของนาง ไดแ้ก่ 
ผม  ไรผม  ผวิ  หนา้ผาก  ค้ิว  ดวงตา  จมูก   ริมฝีปาก ฟัน  หู  คอ  บ่า 
ทรวงอก  แขน  น้ิว  เอว  ทอ้ง  ขา  ปลีน่อง  เทา้
• จากนั้นกวพีรรณนาถึงความรักท่ีมีต่อนาง ความคิดถึงท่ีตอ้งพลดัพราก
จากกนั โดยพรรณนาไปตามล าดบัเวลา 
• ตั้งแต่เชา้ไปจนค ่า คร ่ าครวญตามล าดบัวนั เดือน ฤดูกาล และ ปี

เน้ือหากาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 



• ร าพนัตั้งแต่เวลาเชา้ย  า่ฆอ้งจบถึงตีสิบเอด็ จากวนัอาทิตยถึ์งวนัเสาร์
เดือนหา้ถึงเดือนส่ี  ฤดูคิมหนัตถึ์งเหมนัต ์ และปีชวดถึงปีกนุ
• ลกัษณะการคร ่าครวญผา่นเวลาเช่นน้ีคลา้ยคลึงกบัการคร ่าครวญ ใน
โคลงทวาทศมาส
• ต่อจากนั้น กวกีล่าวถึงขบวนเสดจ็พยหุยาตราทางสถลมารคไป
นมสัการรอยพระพุทธบาท
•บรรยายรายละเอียดในขบวน ประกอบดว้ยเคร่ืองสูง เหล่าสาวสนม

เน้ือหากาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 



• บรรยายความงดงามของธรรมชาติระหวา่งทาง  พืชพรรณไม ้สตัว์
ชนิดต่าง ๆ
• กวรีะบุไว้ว่าการแต่งคร้ังนีม้ิได้พลดัพรากจากนางจริง แต่เป็นการแต่ง
ตามขนบวรรณคดีเท่าน้ัน 
• กาพยห่์อโคลงนิราศธารโศกจบดว้ยโคลงกระทู ้3 บท ระบุช่ือกวีผู ้       
ทรงนิพนธ์และระบุวา่วรรณคดีเร่ืองจบบริบูรณ์

เน้ือหากาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 



พรรณนาความงามของผม 

๏ ชมเผา้เจา้ด าขลบั แสงยบัยบักล่ินหอมรวย 
ประบ่าอ่าสละสลวย คือมณีสีแสงนิล 

๏ ชมเกศด าขลบัเจา้ สาวสลวย 
แสงระยบัหอมรวย กล่ินแกว้ 
ละเอียดเสียดเส้นสวย ประบ่า 
คือมณีเน้ือแลว้ คลบัคล ้าแสงนิล ฯ 



พรรณนาความงามของตา 

๏ ชมนอ้งสองไนยนา แลมาชายละลายอารมณ์ 
เพราพร้ิมยิม้ตาคม เป็นมนัเคลือบเหลือบแลงาม 

๏ พิศนอ้งสองเนตรพร้ิม เพราคม 
ขนเนตรงามสวยสม สัง่ดว้ย 
เมียงม่ายชายเชยชม แสนลาภ 
เป็นโทษหรือเกรงมว้ย เษกซร้องมองดู ฯ 



พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามเวลา 

๏ เจา้พี่ส่ีโมงเชา้ ดูกบัเขา้แลของหวาน 
เสร็จเจา้เอามากราน หมอบพดัวีพี่เกษมสนัต ์

๏ ส่ีโมงเชา้เจา้พี่หยอ้ม ดูการ 
เคร่ืองเขา้เล่าของหวาน แต่งไว ้
เสร็จเจา้เขา้มากราน กรายแซ่ 
โบกปัดพดัวีให ้ พ่ีน้ีส าราญ ฯ 



๏ ย  า่ฆอ้งค ่าแลว้เจา้ เพลาเล่าเขา้สนธยา 
จุดเทียนเวยีนส่องหา เจา้แห่งใดไม่เห็นเลย 

๏ ราตรีรวเีล่ือนเล้ียว ลบัตา 
มวัมืดมนสนธยา ค ่าแลว้ 
ถือเทียนเวยีนส่องหา นางทัว่ 
อยูแ่ห่งใดนอ้งแกว้ ห่อนไดเ้ห็นเลย ฯ 

พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามเวลา 



๏ เพลาหา้ห่ึงทุ่ม คือเพลิงรุมสุมกลางใจ 
ร้อนเรียมเทียมร้อนไฟ อีกหนามรุมกลุม้เสียบทรวง 

๏ เพลาหา้ทุ่มพ่ี คนึงใน 
เพลิงผา่วเผาดวงใจ คลัง่คลุม้ 
ร้อนเรียมเทียมร้อนไฟ ลนล่าว 
อีกหนามหนามากลุม้ เสียบไส้ในทรวง ฯ 

พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามเวลา 



พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามวนั 

๏ วนัพะหสัก าหนดันาง บห่างคร่ึงก่ึงน้ิวมือ 
พระหตัถย์ืน่มือถือ ขอ้มืออรชอ้นชมไฉน 

๏ วนัพระหสัก าหนดันอ้ง คราวครือ 
บ่ห่างหวา่งน้ิวมือ ก่ิงกอ้ย 
พระหตัถย์ืน่มือถือ เมียม่ิง 
ชมช่ืนอ่ืนอรสร้อย น่ิมเน้ือไปไฉน ฯ 



พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามเดือน 

๏ เดือนหกสรกฝนสวรรค ์ จรดนงัคลัตามพิธี
แรกนาเขา้ธรณี พ่ีดูเจา้เปล่าใจหาย

๏ เดือนหกตกคร่ันคร้ืน ฝนสวรรค์
พิธีจรดนงัคลั ก่อเกลา้
แรกนาจอมไอศวรรย ์ กรุงเทพ
พี่แลบเห็นเจา้ เปล่าแลว้ใจหาย ฯ



พรรณนาคร ่าครวญถงึนางตามฤดูกาล

๏ ฤดูรูคิมหนัต์ สาวโฉมสวรรคพ์ี่สูญหาย
ร้อนรนสกนธ์กาย ชายนัง่นอนห่อนฤๅเยน็

๏ ฤดูสุริยเดชร้อน โลกา
โฉมสวรรคพ์รรณโสภา พี่แคลว้
เรียมร้อนอรกายา ชลแช่
นอนนัง่คลัง่คลึงแกว้ ก่ายร้ือฤๅเยน็ ฯ



พรรณนาพนัธ์ุไม้พร้อมกบัครวญถงึนาง

๏ ไมเ้กดคิดเกศนาง เม่ือสะสางเกลา้ผมมวย
กล่ินร่ืนช่ืนหอมรวย วา่กล่ินเจา้เปล่าใจหาย

๏ ไมเ้กดคนึงเกศเจา้ สดสลวย
ถือเสนียดสางผมมวย เกศแก้
กล่ินร่ืนช่ืนหอมรวย ดีหลาก
วา่กล่ินเจา้เปล่าแท ้ รุ่มร้อนใจหาย ฯ



พรรณนาดอกไม้พร้อมกบัครวญถงึนาง

๏ พทุธชาตดวงนอ้ยนอ้ย คิดเจา้ร้อยพวงมาไลย
จ าปาสายสุดใจ แซมเกศเกลา้เจา้ถอดถวาย

๏ พทุธชาตดวงนอ้ยกล่ิน เปรมใจ
เจา้ช่างกรองมาไลย เลิศแลว้
จ าปาเสียบแซมใน มวยมุ่น
หอมพ่ีชมนอ้งแกว้ ถอดหยื้นทูลถวาย ฯ



พรรณนาปลาพร้อมกบัครวญถงึนาง

๏ ปลาทุกทุกขล์ะหอ้ย เห็นปลาสร้อยสร้อยอาไลย 
แกม้ช ้าเรียมช ้าใจ ดว้ยไม่พบสบสมศรี 

๏ ปลาทุกทุกขโ์ศกดว้ย อรไทย 
ปลาสร้อยสร้อยอาไลย ขุ่นขอ้ง 
แกม้ช ้าพ่ีช ้าใจ ใจฝ่อ 
ดว้ยไม่พบพานนอ้ง คลาศแคลว้สมศรี ฯ 



กวรีะบุไว้ว่าการแต่งคร้ังนีม้ไิด้พลดัพรากจากนางจริง 
แต่เป็นการแต่งตามขนบวรรณคดเีท่าน้ัน

๏ จบเสร็จคร ่ าครวญกาพย์ บทพิลาปถึงสาวศรี 
แต่งตามประเวณี ใช่เมียรักจกัจากจริง 

๏ โคลงครวญกลอนกล่าวอา้ง นารี 
โศกสร้อยถึงสาวศรี เษกหวา้ 
แต่งตามประเพณี ธิรภาคย ์
เมียม่ิงพร่ังพร้อมหนา้ ห่อนไดจ้ากกนั ฯ 



ระบุว่าวรรณคดเีร่ืองจบบริบูรณ์และระบุช่ือกวผู้ีทรงนิพนธ์ 

๏ จบ จนจอมโลกยเจา้ คืนวงั 
บ พิตรสถิตบลัลงัก ์ เลิศหลา้ 
ริ ร่างกาพยโ์คลงหวงั ชนโลก อ่านนา 
บูรณ์ พระโคลงเจา้ฟ้า ธิเบศร์เจา้จงสงวน ฯ 

๏ เจา้ฟ้า หนุ่มนอ้ยราช กมุาร 
ธรรม พงศท์รงกลอนการ อยูแ่ยม้ 
ธิเบศร์ วราสถาน ไชยเชฐ 
สุริยว์งศ ์ทรงโคลงแตม้ แต่งไวอ่้านสงวน ฯ 



คุณค่าของกาพย์ห่อโคลงนิราศ 

1. ด้านวถิีชีวติ ไดรู้้ถึงชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นสมยันั้น
โดยเฉพาะเร่ืองการแต่งตวั การดูแลปรนนิบติัสามี รวมถึงประเพณี
ท่ีแทรกอยูต่ามการพรรณนาเดือนต่างๆ

2. ด้านพฤษศาสตร์และสัตวศาสตร์ กวีไดพ้รรณนาถึงช่ือ
พนัธ์ุไมแ้ละสตัวต่์างๆ แทรกไวใ้นการคร ่าครวญถึงนาง



สรุปวรรณคดสุีโขทยั 

• ผู้แต่งวรรณคดเีป็นกษตัริย์และนักปราชญ์ทางศาสนา
• ลกัษณะวรรณคดีสมยัสุโขทยัมีจุดมุ่งหมายและเน้ือหาสอดคลอ้งกนั
• กษตัริยท์รงมุ่งความเป็นปึกแผน่มัน่คงใหแ้ก่ชาติ จึงทรงตอ้งการ
บนัทึกและประกาศเกียรติคุณเพ่ือใหเ้จา้เมืองอ่ืนเห็นความส าคญัของ
อาณาจกัรสุโขทยั



• วรรณกรรมสุโขทยัจึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการรบ การสร้างศาสนสถาน 
ซ่ึงมีการสดุดีความเก่งกลา้สามารถของกษตัริย ์นบัเป็นบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์และศาสานา เช่นใน “ศิลาจารึกหลกัที่ 1”
• นอกจากน้ีสงัคมไทยในสมยัสุโขทยัตอ้งการจดัระเบียบความเป็นอยู ่
ดงันั้นจึงมีวรรณคดีท่ีน าสงัคม ไดแ้ก่

สรุปวรรณคดสุีโขทยั 



“สุภาษติพระร่วง” เน้ือหาเป็นค าสอนใหค้ติชีวติและแนวทาง
ประพฤติปฏิบติัตนเพื่อความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

“ไตรภูมิพระร่วง” เป็นวรรณคดีใชเ้ทศน์โปรดพระมารดาและ
สัง่สอนประชาชนใหรู้้จกับุญบาปและส่ิงท่ีดีงามในการด ารงชีวิต

“นางนพมาศ” เป็นวรรณคดีท่ีสอนเร่ืองการประพฤติปฏิบติัตน
ของนางสนม การวางตนต่อกษตัริย ์รวมถึงกล่าวถึงราชประเพณี อนั
แสดงใหเ้ห็นความรุ่งเรืองของเมืองสุโขทยั



สรุปวรรณคดอียุธยาตอนต้น

•วรรณคดีท่ีรู้จกักนัสมยัอยธุยาตอนตน้ ไดแ้ก่ 
•“ลลิติโองการแช่งน ้า” 

ท่ีใชเ้ป็นบทสวดในพิธีด่ืมน ้าสาบาน 
• “มหาชาติค าหลวง” 

เป็นเร่ืองของการบ าเพญ็บารมีของพระพทุธองค ์
•“ลลิติยวนพ่าย” 

สรรเสริญพระเกียรติสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ



•“ลลิติพระลอ” 
เป็นเร่ืองบนัเทิงท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดวรรณคดีลิลิต 

•“โคลงก าสรวล” “ทวาทศมาส” 
เป็นวรรณคดีนิราศท่ีกล่าวถึงการคร ่าครวญอาลยัรักเม่ือยามพลดั

พรากจากนาง

สรุปวรรณคดอียุธยาตอนต้น



• ลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีนิยมแต่งคือโคลงและร่าย 
• เน้ือหาประกอบไปดว้ยเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา สดุดีพระมหากษตัริย ์
เล่าเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  นิทาน  เร่ืองแสดงความรู้สึกของกวี
และเน้ือหาท่ีใชใ้นพิธีกรรม 

สรุปวรรณคดอียุธยาตอนต้น



สรุปวรรณคดอียุธยาตอนกลาง 

•กวีในสมยัอยธุยาตอนกลางคือ สมเดจ็พระนารายณ์ พระมหาราชครู     
พระโหราธิบด ีศรีปราญ์
•วรรณคดีส าคญัในระยะเวลาน้ีคือ สมุทรโฆษค าฉันท์ อนิรุทธค าฉันท์ 
เสือโคค าฉันท์   โคลงทศรสสอนพระราม  โคลงพาลสีอนน้อง  โคลง  
ราชสวสัดิ์ 
• รูปแบบค าประพนัธ์ ท่ีนิยมคือ โคลงและฉันท์ 
• เน้ือหา มีวรรณคดีบนัเทิงและบทคร ่ าครวญท่ีน าเน้ือเร่ืองมาจากชาดก    
มีเร่ืองการสัง่สอน



สรุปวรรณคดอียุธยาตอนปลาย 

•กวใีนช่วงอยธุยาตอนปลาย ไดแ้ก่ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
•วรรณคดีท่ีควรรู้จกั ไดแ้ก่ โคลงชะลอพระพทุธไสยาสน์ พระมาลยั       
ค าหลวง  นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง กาพยเ์ห่เรือ กาพยห่์อโคลงนิราศ
ธารทองแดง กาพยห่์อโคลงนิราศธารโศก 
• รูปแบบของวรรณคดีอยธุยาตอนปลายมีครบทั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
• เน้ือหา ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองใหค้วามบนัเทิงกบัเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา



ข้อสังเกตเกีย่วกบัวรรณคดสีมยัสุโขทยั

• วรรณคดีสมยัสุโขทยัสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นปึกแผน่มัน่คงของ
อาณาจกัรสุโขทยั 
• วรรณคดีสุโขทยัเปิดเผยใหท้ราบถึงลกัษณะการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก และมีกฎหมายส าคญัและจ าเป็นส าหรับการจดัระเบียบสงัคม 
• ศาสนาพทุธรุ่งเรืองมากในสมยัสุโขทยัเป็นหลกัยดึมัน่ในการด ารงชีวิต
ของคนไทยทุกระดบัในสงัคม



• วรรณคดีอยธุยาหลายเร่ืองต้องอาศัยการสันนิษฐานเกีย่วกับช่ือกวี
และสมัยที่แต่ง เพราะมิไดบ้อกไวช้ดัเจน 
• วรรณคดีเป็นเคร่ืองมือในการปกครองและค า้จุนอ านาจกษตัริย์ 
• วรรณคดีอยธุยาเป็นต้นแบบให้กวสีมัยหลงัด าเนินรอยตาม 
• วรรณคดีสะท้อนการผสมผสานระหว่างพทุธและพราหมณ์และ 
ความเช่ือดั้งเดิม

ข้อสังเกตเกีย่วกบัวรรณคดสีมยัอยุธยา



ความเหมือนความแตกต่างของวรรณคดสุีโขทยักบัอยุธยา

• ผูแ้ต่งเหมือนกนัท่ีเป็นชนชั้นสูง
• เน้ือหาทีเ่หมือนกนัทางดา้นศาสนาและการสัง่สอนใหป้ระพฤติปฏิบติัตวัให้
ดีงามเพื่อความเป็นระเบียบของสงัคม
• เน้ือหาทีต่่างกนัคือสมยัอยธุยามีเร่ืองราวในลกัษณะนิทานนิยายเขา้มา แต่ง
เป็นเร่ืองยาว และมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทีล่กึซ้ึงมากข้ึน
อยา่งวรรณคดีนิราศ
•ลกัษณะค าประพนัธ์ต่างกนัมาก สมยัสุโขทยัเป็นร้อยแกว้ส่วนใหญ่ และ
สมยัอยธุยามีลกัษณะเป็นร้อยกรองมากข้ึน


