
วรรณคดสีมยักรุงธนบุรี 



เหตุการณ์ทางด้านประวตัศิาสตร์

• กรุงธนบุรีมีพระมหากษตัริยป์กครองพระองคเ์ดียว คือ พระเจ้า
ตากสินมหาราช ครองราชยต์ั้งแต่ พ.ศ. 2310 ถึง พ.ศ. 2325

• เหตุการณ์เม่ือกรุงศรีอยธุยาแตก เม่ือ พ.ศ. 2310 นั้น พม่าได้
ท าลายกรุงอยา่งส้ินเชิง บา้นเรือน วงั วดั ถูกเผา

• ผูค้นระส ่าระสาย ขนุนางท่ีพอมีก าลงักแ็ตกเป็นก๊ก เป็นเหล่า
• แม้แต่พระเจ้าตากสินกต็้องหลบหนีออกจากกรุงศรีอยธุยาก่อน

เสียกรุง  มาซ่องสุมอย่ทูางดา้นตะวนัออกและคิดกอบกูเ้อกราช



• คร้ันกรุงแตก พระเจา้ตากสินไดท้ าการปราบปรามก๊กต่างๆ และ
ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทน

• ทรงเริ่มรวบรวมผู้คนพลเมืองท่ีกระจดักระจายอยู่ในขณะเดียวกนั 

กท็ าสงครามกบัพม่าด้วย
• ทรงใชเ้วลาถึง 15 ปี ทั้งการสงคราม การบูรณะประเทศทุกดา้น

และทรงพยายามฟ้ืนฟดูา้นวรรณกรรมท่ีสืบทอดจากสมยัอยธุยา

เหตุการณ์ทางด้านประวตัศิาสตร์



ลกัษณะวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี 

• เน่ืองจากสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระราชภาระในด้าน 

รวบรวมผู้คน  ด้านบูรณะ  และป้องกนัประเทศจากการรุกราน 

ของพม่าตลอดเวลา
• อย่างไรกต็ามพระองคก์ท็รงสนพระทยัด้านวรรณกรรมและทรง 

ฟ้ืนฟู  แต่ลกัษณะวรรณกรรมสมยันี�จะเป็นเร่ืองสั�นๆ หรือเป็น 

ตอนๆ
• งานวรรณกรรมมีจ านวนไม่มากนกัในสมยัน้ี



ผู้แต่งและวรรณกรรมในสมัยกรุงธนบุรี 

• สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองรามเกียรต์ิ มี 4
ตอน คือ

- ตอนพระมงกุฎ 
- ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน 
- ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความ   
- ตอนทศกณัฐตั้์งพิธีทรายกรด 

• นายสวน  มหาดเลก็
- แต่งโคลงยอพระเกียรติสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี



 

• พระภกิษุอนิและพระยาราชสุภาวดี
- กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์

• พระยามหานุภาพ

- นิราศกวางตุง้ หรือนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

ผู้แต่งและวรรณกรรมในสมัยกรุงธนบุรี 



รามเกยีรติ์ 

• ผูแ้ต่งรามเกียรต์ิฉบบัเดิมเป็นภาษาสนัสกฤต เป็นวรรณกรรม
อินเดีย เรียกกนัวา่ “คมัภร์ี รามายณะ” ฤาษีวาลมิกิเป็นผูแ้ต่ง

• เช่ือกนัในพวกชาวฮินดูวา่ เร่ืองรามเกียรต์ิเป็นเร่ืองจริง ผูใ้ดได้
อ่านคมัภีร์น้ีเท่ากบัวา่ไดล้า้งบาปไปแลว้หมดส้ิน และจะเจริญ
ดว้ยพร 4 ประการ คือ อาย ุวรรณะ สุขะ พละ ตายแลว้จะไดข้ึ้น
สวรรค ์



รามเกยีรติ์ 

• รามเกยีรติ์บทละครของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเดจ็พระ
เจ้าตากสินมหาราช  มี 4 ตอนคือ

1) ตอนพระมงกุฎ
2) ตอนหนุมานเก้ียวนางวานริน
3) ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความ
4) ตอนทศกณัฐต์ั้งพิธีทรายกรด

• ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนบทละคร



รามเกยีรติ์ 

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง

1. เพ่ือรักษาเร่ืองรามเกียรต์ิไวมิ้ใหสู้ญหาย
2. เพื่อใชเ้ป็นบทละคร
3. เพ่ืออบรมจิตใจประชาชนใหรั้กเกียรติ รักบา้นเมือง



1) ตอนพระมงกฎุ

• กล่าวถึง นางสีดาอยูก่บัฤาษีวาลมิกิอยูก่นัไปอยูก่นัมา กเ็กิดโอรส
องคห์น่ึงพระนามวา่ พระมงกฎุ

• พระฤาษีชุบพระลบใหเ้ป็นเพ่ือนกบัพระมงกฎุ
• ฤาษีสอนวิชาพระเวท และชุบศรใหเ้ป็นอาวธุของพระมงกุฎ
• พระมงกุฏและพระลบไดเ้ล่นประลองศรยงิตน้รัง ตน้รังใหญ่ลม้

ลงเสียงดงักึกกอ้ง
• พระรามได้ยนิเสียง จึงท าพิธีอศัวเมธปล่อยม้าอุปการ พระมงกฎุ
และพระลบจบัม้าไว้ได้



1) ตอนพระมงกฎุ (ต่อ)

• หนุมานรบกบัพระมงกฎุ หนุมานพา่ยแพเ้สียทีพระมงกฎุ
• พระภรตและพระสตัรุดเข้าช่วยหนุมานและจบัพระมงกฎุได้น ามา

ถวายพระรามเพื�อจะลงโทษแต่พระลบออกมาช่วยพระมงกฎุและ 

พาหนีไปได้

• พระรามยกทพัออกติดตามจนไดร้บกนั

• สุดทา้ยไดท้ราบวา่มิใช่ใครท่ีไหนเลยท่ีแทก้พ็อ่ลูกกนั แลว้จะรบ
กนัไปท าไม



ตวัอย่างตอนทีพ่ระมงกฎุประลองศร 

จึงประสิทธ์ิประสาทธนูศิลป์ เจา้จินดารมณ์หมายมัน่ 

เม่ือลัน่ซั้นซ ้ามนตร์พลนั สรรพโลกไม่ทนฤทธา 
ฝ่ายสองกมุารเรียนเสร็จ ไดท้ั้งกลัละเมด็คาถา 

รับเอาธนูศิลป์มา ลาล่าหาผลพนาลี 
คร้ันถึงกาลวาตพนาลยั ปราศรัยนอ้งลบเรืองศรี

ฝ่ายพี่จะแผลงฤทธี  ยงิรังตน้น้ีใหข้าดไป 



เจา้ลบวา่ใหญ่ถึงแสนวา ขา้เจา้เห็นหาไม่ 

พระมงกฎุกว็างศรชยั  สนัน่ไปถึงชั้นพรหมา 
ถกูรังตน้ใหญ่สินขาด ยบัเยนิวนิาศดงัฟ้าผา่ 

แลว้กลบัต่อวา่อนุชา  นอ้งยาจะวา่ประการใด 
พระลบสรรเสริญบุญญา อานุภาพเป็นหาท่ีสุดไม่ 

พระชนนีจะมิตกใจ  กช็วนเกบ็ผลไมก้ลบัมา 

ตวัอย่างตอนทีพ่ระมงกฎุประลองศร (ต่อ) 



นางสีดาต่อว่าพระมงกฎุทีป่ระลองศร 

พระมุนีสีดาวา่ดูเอา ใหเ้ราตกใจถึงสองศรี

สุ้มเสียงอะไรเม่ือก้ี  คิดวา่อสุรีพะพาน 
ฝ่ายพระมงกุฎทูลไข หาไม่ดอกยงิไมพ้ฤกษาสาร 
เจา้ลบวา่แสนออ้มประมาณ พฤกษาสารสูงเทียมเมฆา 

หกัยบัสะบั้นสินขาด วินาศดุจดัง่ฟ้าผา่ 
ท่ีกาลวาตพนาวา หาภยัมิไดพ้ระมุนี 

สีดาวา่ยงิท าไม ใหจ้ าใจทั้งพระฤษี 
น่ีลูกอะไรน่าตี  กพ็าทีขู่รู่กมุาร 



พระมงกฎุทูลถามถงึพ่อของตนกบันางสีดา 

ฝ่ายพระมงกฎุทูลถาม โปรดบอกความเกลา้เกศี 

แม่วา่พอ่ขา้ฤทธี มาอยูพ่นาลีดว้ยอนัใด 
อนัฝ่ายพระบงัเกิดเกลา้  เผา่พงศก์ษตัริยห์รือไม่ 
เธอผา่นถ่ินฐานบา้นเมืองใด บอกใหห้น่อยเถิดพระมารดา 

สีดากรรแสงแถลงไข พิไรบอกลกูเสน่หา 
เดิมแม่อยูเ่มืองมิถิลา  พระอยัการเจา้เส่ียงศิลป์ชยั 
เทพามนุษยเ์ขา้ยกศิลป์  เสร็จส้ินมิไดห้วาดไว 
พอ่เจา้ยกไดว้อ่งไว  จึงเศกแม่ใหก้บับิดา 



    อนับิตุเรศของเจา้  
    เรืองรุดสุดอรรคอิศรา 
    จ่ึงพาแม่มาเวยีงชยั  
    ใหพ้อ่เจา้ไปพนาลี  
    กบัทั้งพระลกัษณ์อนุชา 
    วนัหน่ึงจึงยกัษท์ศกณัฐ ์
    แม่ไม่รู้เลยเป็นรักใคร่ 
    แลว้ไดย้นิเสียงเหมือนบิดา 

เผ่าพงศบ์รมนาถา 
ปรากฏยศยิง่โมลี 

อยักาใหส้จัมเหสี 
แม่นี้ติดตามจรจรรย์ 
ออกไปอยู่ป่ าพนาสณัฑ์ 
มนัใชม้ารีศเป็ นกวางมา 
ใหพ้่อเจา้ตามไปในป่ า 
คิดว่ายกัษามนัยาย ี



จึงใหอ้นุชาไปดู มิรู้ยกัษล์กัพาแม่หนี 
บิดาเจา้ตามไปต่อตี ฆ่าอสุรีตายทั้งลงกา 
แลว้พามาผา่นคยั คร้ังนั้นแลแม่ไดพ้รรษา 
จึงมีปีศาจลวงมารดา วานขา้เขียนรูปอสุรี 
พาซ่ือมือแม่ไม่สุข ประดุกเขียนรูปยกัษี 
พอพอ่เจา้มาเห็นทนัที นารีผูว้านนั้นหายไป 
ฝ่ายแม่จึงรู้วา่ปิศาจ พระบิตุราชโกรธชกัพระขรรคไ์ล่ 
ใหพ้ระอนุชาพาแม่ไป พิฆาตเสียในพนาวา 



เดชะความสตัยข์องแม่  เท่ียงแทต่้อพอ่เจา้หนกัหนา 
พระขรรคก์ลบักลายเป็นมาลา อนุชาจึงขบัเสียพลนั 
เดชะบุญญาของเจา้  ขวญัเขา้แม่ไม่อาสญั 
พอพบมุนีในพนาวนั  จึงคมคลัอาศยัคลอดลูกยา 
พระบิดาเจา้ช่ือราเมศ  หน่อนเรศทศรถนาถา 
ครอบครองกรุงศรีอยธุยา วา่แลว้กท็รงโศกี 



2) ตอนหนุมานเกีย้วนางวานริน

• กล่าวถึง หนุมานตามไปฆ่าวิรุณจ าบังไดพ้บนางฟ้ าช่ือนางวานริน 

ซ ึ�งถูกพระอิศวรสาปใหล้งมาอยู่ในป่า เพื่อบอกทางใหท้หารพระราม

ตามไปฆ่าวรุิณจ าบงั

• เม่ือนางเช่ือวา่หนุมานเป็นทหารของพระรามจริง นางจึงบอกวา่
วรุิณจ าบงัหนีไปซ่อนตวัอยูใ่นฟองสมุทร

*** วรุิณจ าบัง คอื น้องชายร่วมบิดามารดาของทศกณัฐ์



• หนุมานเก้ียวนางวานริน และไดเ้ป็นสามีภริยา
• จากนั้นหนุมานกต็ามไปฆ่าวรุิณจ าบงัเสร็จแลว้กก็ลบัมาหานาง

วานรินท่ีอยูใ่นถ ้า
• เม่ือหนุมานส่งนางวานรินขึ้นสวรรค ์ณ เขาไกรลาสแลว้ กน็ าศีรษะ 

ของวรุิณจ าบงัไปถวายพระราม
• พิเภกจึงบอกพระรามใหแ้ผลงศรท าลายศีรษะวิรุณจ าบงัเสีย

2) ตอนหนุมานเกีย้วนางวานริน



ตอนทีห่นุมานพูดหว่านล้อมนางวานริน 

เจา้เอยเจา้พี่ มารศรีเสาวภาคยอ์ยา่กงัขา 
พี่คือทหารพระรามา  พนิดาอยา่แหนงแคลงใจ 

ทรงนามช่ือหนุมาน  เป็นทหารหา้วแหงผูใ้หญ่ 
ฝ่ายอสุรยกออกไป  ชิงชยัต่อดว้ยพระราชา 
พระองคท์รงยงิศรผลาญ สงัหารมารหมู่ยกัษา 
ถูกวรุิณจ าบังอสุรา  ยกัษาหลบหลีกหนีไป 
จ่ึงใหพ้ี่มาติดตาม นางงามเจา้ชูบ้า้งรู้หรือไม่ 
มนัไปแห่งหนต าบลใด  บอกใหห้น่อยเถิดนารี 



นางวานรินไม่เช่ือว่าเป็นหนุมานจริง 

เม่ือนั้น วานรินนารีศรีฟ้า 
ไดฟั้งถอ้ยค าเจรจา นางฟ้าประชดประชนัไป 
ชิตาทหารพระราเมศ ทรงเดโชชยัเป็นใหญ่ 
ออ้นแอน้เอวกลมวิไล ช่างจะไปตามมารอสุรา 
แมน้ยกัษจ์ะเดด็ทีเดียว คาเข้ียวกไ็ม่ไดอ้ยา่มุสา 
น่ีเจา้ไดย้นิใครเจรจา จึงวา่เป็นองคห์นุมาน 



ตอนหนุมานกลบัร่างกลายเป็นลงิให้นางวานรินเช่ือ 

เจา้น้ียศยิง่ยอดกญัญา สาวสวรรคช์ั้นฟ้าไม่มีสอง 
อยา่แคลงพ่ีจะใหแ้จง้นอ้ง ขอตอ้งนิดหน่ึงนารี
น่ีแน่เม่ือพบอสุรา ยงักรุณาบา้งหรือสาวศรี
หรือวา่เจา้กลวัมนัราว ี จูบทีพี่จะแผลงฤทธา 
กผ็าดเผน่โผนกลายกลบั โตคบัคิรีถ ้าพระคูหา 
เผอืกผอ่งพึงพิศเจษฎา อา้โอษฐมี์เดือนดาวตะวนั 
ทรงกณุฑลขนเพชรมาลยั เข้ียวแกว้อ าไพเฉิดฉนั 
ดุจดัง่ไขสีรววีรรณ  กจ็รจรัลโลมถามเทว ี



นางวานรินขอโทษหนุมานทีไ่ม่เช่ือและเล่าความเป็นมาของตนเอง 

วานรินตรีดตราดพาที 
ไม่รู้วา่องคศ์กัดา 
ขา้เป็ นขา้บาทเจา้โลกา  
ช่ือวานรินนารี  
รักษาองักาศคิรี  
เม่ือขา้อย่กูบัเจา้โลกา  
วนัหนึ่งจึ่งเธอออกนัง่  
สนทนาไญยธรรมอนัมี  

โปรดเกศีเถิดอยา่ท าขา้ 
ขอษมาโทษเถิดภมีู 
อิศราศวรราชรังสี 
พระศุลีสาปขา้ลงมา 
ท่ีสุวรรณถ้  าคูหา 
รักษาประทีปอคัคี 
ยงับลัลงักรั์ศรังสี 
กบันารอทฤษีมีญาณ 



ขา้พดูกบัเทวบุตรเล่น  เธอไม่เห็นอยูร่าชฐาน 
ประทีปกด็บัไปชา้นาน  ระแวงราชการตอ้งสาปมา 
วา่ต่อท่านไดม้าพบ  สบสมรักร่วมเสน่หา 
จึงใหคื้นคุงมุลิกา  ยงัมหาไกรลาศคิรี 
หน่ึงใหค้อยบอกกิจการ วรุิญจ าบงัมารยกัษี 
แก่ท่านผูมี้ฤทธี ขา้น้ีกจ็ะพน้สาปไป 



นางวานรินบอกหนุมานว่าวรุิณจ าบังหนีไปซ่อนตัว  
อยู่ในฟองสมุทร  

บัดนีว้รุิญจ าบังมาร  ต้องศรอวตารเป็นใหญ่ 

มันหนีอยู่ริมสมุทรไท  ทศใต้ในฟองคงคา 

ไปเถิดใหไ้ดด้งัประสงค ์ จงส าเร็จจ านงปรารถนา 
กเ็ป็นไรจ่ึงไม่ไคลคลา มารวบรัดขา้วา่ไร 
ไหอะไรมาเซา้ซ้ี หารู้ท่ียนิดีดว้ยไม่ 
อยา่มาจูจ้ี้น ้ าใจ  อายฤทยัอยูไ่ม่ไยดี 



ตอนทีห่นุมานได้นางวานริน 

กลบันัง่แนบนอ้งเจรจา  กรุณาบา้งเถิดอยา่ผินหนี 
จะอยูก่ไ็ม่ไยดี  จะไปกมิ็ใหไ้คลคลา 
วา่พลางทางโอบอุม้นอ้ง คืนเขา้ถ ้าทองคูหา 

แสนสนิทพิศวาสตรึงตรา เสน่หาอดัอั้นพนัทว ี
กรั็ดรึงตระบึงร่วมรส  ภุมรีจ้องจรดเกสรศรี 

กลั้วเกลอืกกลบีเกศสุมาล ี ปรีดาผาสุกสนุกใจ 



3) ตอนท้าวมาลวีราชว่าความ

• ทศกณัฑ์ทราบวา่สัทธาสูรและวิรุณจ าบังเสียชีวติแลว้กเ็สียใจมาก

• เม่ือนึกข้ึนไดว้า่มีพระอยักาช่ือท้าวมาลวีราชผู้มีวาจาสิทธ์ิ จึงสัง่
ใหน้นยวกิ วายเุวก ไปเขา้เฝ้าทา้วมาลีวราชแลว้ทูลใหท่้านเสดจ็
ลงมายงักรุงลงกา

• ทา้วมาลีวราชทราบวา่พระรามและพระลกัษณ์เป็นหลานของ
ท้าวอชับาลผูเ้ป็นสหายรักของพระองค ์จึงรีบเสดจ็มายงัสนาม
รบเพ่ือไกล่เกล่ีย



3) ตอนท้าวมาลวีราชว่าความ (ต่อ)

• ทศกณัฐรี์บเขา้เฝ้ากล่าวโทษพระรามในทนัที  
• ทา้วมาลีวราชสัง่ใหไ้ปตามพระรามและนางสีดามาเขา้เฝ้า เพ่ือไต่ถาม

ความจริง 
• ทา้วมาลีวราชใหท้หารทั้งสองฝ่ายไปหาหลกัฐานและไปดูกระหมวด

หญา้ท่ีทศกณัฐอ์า้งวา่ไดท้  าเคร่ืองหมายสถานท่ีท่ีพบนางสีดา
• สุดทา้ยทา้วมาลีวราชตดัสินใหท้ศกณัฐคื์นนางสีดาแก่พระราม แลว้

อวยพรใหพ้ระรามเจริญรุ่งเรือง จากนั้นทา้วมาลีวราชกเ็สดจ็กลบัไป



ตอนทีท้่าวมาลวีราชแลเห็นนางสีดา ก่อนทีน่างจะให้การ 

โออ้นิจจาทศกรรฐ ์ ผูเ้สียพงศพ์นัธ์ุฉิบหาย 
มา้รถคชพลวอดวาย  ฉิบหายเพราะนางษีดา 
ตวักผููห้ลีกลดัตดัใจ  ยงัใหหุ้นเห้ียนเสน่หา 
ท่ีไหนมนัจะไดส้ติมา  แต่วิญญาณ์กแูดยนั 
ขวยเขินสะเทินวิญญาณ์ กวา่นั้นไม่เหลือบแลแปรผนั 
ไม่ดูษีดาดวงจนัทร์  พระทรงธรรมเ์ธอคิดละอายใจ 
บิดเบือนพกัตร์ผนิไม่น าพา ขืนข่มอารมณ์ปราไส 



ท้าวมาลวีราชส่ังให้สืบความก่อนจะตัดสิน 

ฝ่ายค าทศกรรฐอ์สุรี มีพยานแต่ท่ีกระหมวดหญา้ 

แม่นมัน่มนัลกัเมียเขามา คร้ันวา่กจูะตดัสินไป 

ขอ้ความยงัมิไดสื้บก่อน เสนาพลากรจะสงสยั 
ทรรศกรรฐผ์ูผ้ดิจะติดใจ จ าจะใหสื้บใส่ดว้ยส านวน 
แลว้จึงจะคิดบญัชา  พิพากษาตามขอ้ไต่สวน 
ทั้งฟ้องถอ้ยค าส านวน  ประมวญกนัพิพากษาไป 



ตอนที่ทหารของทศกณัฐ์ไปเกบ็หญ้ามาเป็นหลกัฐาน 

มาเอยมาถึง ยงัท่ีทุ่งกวา้งกลางป่า 
ฝ่ายมโหธรอสุรา ยกัษากคิ็ดในใจ 
เม่ือมิไดมี้ส าคญั  จะรู้ท่ีหมายมัน่แห่งไหน 
ใชม้าแลว้จ าจะพาไป ใหซ่ึ้งหญา้เป็นส าคญั 
พอเห็นหญา้ตกเรียงราย ยกัษร้์ายจ่ึงวา่ท่ีหมายมัน่ 
เจา้นายขา้ท าเป็นส าคญั เทวญัจงเอาจรลี 

ฝ่ายวิษณุกรรมเกบ็เอาหญา้ พามาตามค ายกัษี 
คร้ันถึงทูลถวายทนัที น่ีแหละส าคญัอสุรา 



ท้าวมาลวีราชให้ทศกณัฐ์ส่งนางสีดาคนืแก่พระราม 

เม่ือนั้น  พระทรงจตุศีลยกัษา 
คร้ันเห็นซ่ึงหญา้ส าคญัมา กบ็ญัชาไกล่เกล่ียเน้ือความไป 
ดูกรเจา้สองหลาน  พยานขา้งรามฟังได ้
ฝ่ายทศกรรฐส์ าคญัไซร้  สืบไดแ้ต่หญา้กระหมวดมา 
เม่ือพิจาณาดูขอ้ความ  ถอ้ยถามยดืยาวหนกัหนา 
มีพยานมัน่คงวา่รามา  เป็นผวัษีดาเทว ี
ถึงมาทเกบ็ไดน้าง  ขา้งผวัยงัตามมารศรี 



ดูกรพญาอสุรี เพ่ือนน้ีหลานสหายร่วมใจ 
ขา้งเจา้กเ็ป็นนดัดา หาอ่ืนหาไกลกนัไม่ 
จงฝากชีวติกนัไป ส่งนางใหร้ามคืนภารา 
น่ีแน่เจา้รามทศกรรฐ ์ เป็นพนัธุมิตรดีกวา่ 
อยา่ใหร้้อนราษฎร์ประชา สองราฟังปู่ วาที 

ท้าวมาลวีราชให้ทศกณัฐ์ส่งนางสีดาคนืแก่พระราม 



4) ตอนทศกณัฐ์ตั้งพธีิทรายกรด

• กล่าวถึงทศกณัฐท์ าพิธีปลุกเสกหอกกบิลพทัท่ีเชิงเขาพระสุเมรุ และ
เผารูปเทวดาท่ีหาดทรายกลด เพราะเคืองแคน้เทวดาท่ีตดัสินใหเ้ป็น
ประโยชนแ์ก่ฝ่ายพระราม

• พระอิศวรใหเ้ทวดามาท าลายพิธีนั้นเสีย 
• ทศกณัฐไ์ม่พอใจท่ีพิเภกบอกความลบัแก่พระรามใหแ้ก่กลได ้จึงยกทพั 

ออกมารบหมายฆ่าพิเภก 
• พระรามและพระลกัษณ์ยกทพัมาสู ้พระลกัษณ์ถูกหอกกบิลพทัถึงกบั 

สลบไป



4) ตอนทศกณัฐ์ตั้งพธีิทรายกรด (ต่อ)

• พิเภกทูลพระรามใหห้นุมานไปเอายาสงักรนีตรีชวาผสมกบัมูลโค
ของพระอิศวรแลว้ไปเอาแม่หินบดยาท่ีเมืองนาค และไปเอาลูกหินท่ี
เมืองลงกา

• หนุมานเขา้เมืองลงกาไดก้ด็ว้ยสะกดเขา้ไปจนสามารถเอาลูกหินท่ี
เป็นหมอนของทศกณัฐไ์ด้

•  ก่อนกลบัยงัไดแ้กลง้เอาผมของทศกณัฐก์บัผมของนางมณโฑผกู
ติดกนัไว ้ และสาปแช่งไวว้่า  ถา้ตอ้งการใหห้ลุดพน้จากกนัทศกณัฐ ์

ตอ้งยอมใหน้างมณโฑชกศีรษะสามที  แต่ในท่ีสุดพระฤษีโคบุตร 

ไดม้าช่วยแกม้ดัผมให ้



พเิภกทูลพระรามให้หนุมานไปเอายามาแก้พระลกัษณ์ 

ฝ่ายพญาพิเภกกราบทูล พระอนุชายงัหาดบัสูญไม่ 
เม่ือบิดาขา้ใหห้อกชยั  แก่ไทไอท้า้วทศกณัฐ ์
เธอตรัสวา่สาตราน้ี  ของพระศุลีรังสรรค ์
ใหไ้วป้ราบคนอาธรรม ์ สรวงสวรรคไ์ม่ตา้นต่อดี 
เม่ือไรนารายณ์อวตาร  นอ้งภูบาลตอ้งหอกยกัษี 
จ่ึงใหเ้อาสงักรณี กบัตรีชวาตน้ตู่หวั 
ประสมกนัเขา้กบัข้ีววั  ตวัพาหนะพระศุลี 



มีอยูท่ี่ถ  ้าอินทกาล  กบัสถานสญชีพพนาศรี 
ขา้มทวปีมะรอกโคก่ึงยานี มีฤทธีไปจ่ึงไดม้า 
ต าราวา่หาวเป็นดาวเดือน เหมือนอโณทยัไปไดด้ัง่วา่ 
แต่เห็นกร้็องเจรจา  ขอใหพ้ญาหนุมานไป 
แลว้จ่ึงลงเอาศิลา ส าหรับบดทาแกไ้ข 
แม่หินอยูเ่มืองนาคาไสร้ ลกูหินอยูใ่นลงกา 
ณ ท่ีปราสาททศกณัฐ ์  มนัท าเขนยรองเกศา 
อยา่ใหข้า้มแสงสุริยา  ถา้บดทาแลว้จะเป็นพลนั 

พเิภกทูลพระรามให้หนุมานไปเอายามาแก้พระลกัษณ์ 



หนุมานผูกผมทศกณัฐ์กบันางมณโฑ 

หนุมานซ่ึงแอบเขา้สะกด  หลบัหมดแลว้ถมคาถา 

กร้ิวโกรธกล่าวค าอหงัการ์ เง้ือง่าใคร่ฆ่าทศกณัฐ ์
เอะแลว้จะผดิกระมงั  ไม่มีรับสัง่ใหห้ ้ าหัน่ 
อยา่เลยกจูะผกูผมมนั  ประกบกนัใหอ้ายเทวา 
จ่ึงชกัผมเมียผกูผวั เหม่อา้ยคนชัว่ริษยา 
จารึกแลว้เสกดว้ยมนตรา  ต่อภรรยาชกจ่ึงหลุดพลนั 
สาบพลางทางชกัเอาลูกหิน ปล้ินจากนิเวศเขตขนัฑ ์
พาเอาแม่หินจรจรัล  พลนัมาถวายมิชา้ 



พระรามได้ยามาจึงส่ังให้พเิภกบดยา 

ฝ่ายขา้งพระรามเห็นช้ี มาแลว้พิเภกยกัษา 

หนุมานถึงจ่ึงถวายยา  ไดม้าครบแลว้ภูมี 

พระรามจ่ึงใหบ้ดทา ตามต าราพิเภกยกัษี 

พิเภกกบ็ดทนัที  พอกทาพระศรีอนุชา 

ซ่ึงอาวธุนั้นกห็ลุดเล่ือน เหมือนหน่ึงถอ้ยค าพิเภกวา่ 

ช่วยกนัชโลมโซรมทา สาตราหลุดแลว้เป็นพลนั 



คุณค่า 

• ตวัละครในเร่ืองแสดงถึงคุณธรรม ท่ีเป็นแบบอยา่งในการด าเนิน
ชีวติ   เช่น 

- เร่ืองความยติุธรรมของทา้วมาลีวราช ท่ีไม่เขา้ขา้งฝ่าย
ทศกณัฐซ่ึ์งเป็นหลานของตน แต่ฟังความจากทุกฝ่าย เพื่อใหเ้กิดความ
ยติุธรรมแก่ทุกคน 

- ความกลา้หาญในการรบของหนุมาน 
- ความซ่ือสตัยข์องนางสีดาท่ีมีต่อพระราม 



• การเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์ตวัละครแต่ละตวั  เป็นตวัแทน
ของมนุษยท์ัว่ไป  ท่ีมีความ รัก โลภ โกรธ หลง

• วฒันธรรมและประเพณี ไดแ้ก่ การท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
ประเพณีการจดัทพัและการตั้งค่าย การท าพิธีตามความเช่ือ

คุณค่า 



โคลงยอพระเกยีรตพิระเจ้ากรุงธนบุรี 

• โคลงยอพระเกยีรติพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นวรรณคดีประเภท
สรรเสริญหรือเฉลิมพระเกียรติพระเจา้แผน่ดินเพียงเร่ืองเดียว       
แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2314

• ผู้แต่ง นายสวน มหาดเลก็ (เป็นมหาดเลก็มิใช่นามสกลุ) ประวติัไม่
ทราบชดั ทราบแต่วา่ท่านรับราชการเป็นมหาดเลก็อยูใ่นสมยัพระ
เจา้กรุงธนบุรีหรือพระเจา้ตากสินมหาราช

• ท านองแต่ง แต่งเป็นโคลงส่ีสุภาพ



โคลงยอพระเกยีรตพิระเจ้ากรุงธนบุรี 

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเชิดชูเกียรติสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี
• เนือ้หา

• เร่ิมดว้ยบอกช่ือผูแ้ต่งเป็นปฐมบท บอกเวลาท่ีแต่ง บอก
จุดมุ่งหมายในการแต่ง 

• จากนั้นกพ็รรณนาถึงบา้นเมือง ชมปราสาทราชวงั  ชมโรงชา้ง     
โรงมา้  ทอ้งพระคลงั  นางสนมก านลั   ความสุขของประชาชน

• จบลงตรงขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยคุม้ครองป้องกนัรักษาพระเจา้
กรุงธนบุรีไวใ้หดี้ดว้ย



บอกช่ือผู้แต่งและจุดมุ่งหมายในการแต่ง 

นายสวนมหาดเลก็เจา้      จอมกษตัริย ์
แถลงเร่ืองราชศรีสวสัด์ิ       ทราบเกลา้ 
ถวายต่างบุษปรัตน ์          มาลยม์าศ 
ภุมวารเดือนเกา้              สิบข้ึนเถาะตรี 

บงัคมบทรัชไท ้    ทรงทศ  ธรรมนา 
พระป่ินอยธุยายศ     ยอดฟ้า 
ขอแถลงนิพนธ์พจน์     เฉลิมบาท  พระเอย 
ไวพ้ระเกียรติท่วมหลา้    โลกเหล้ืองฦๅบุญ 



ชมเมือง (กรุงธนบุรี) 

ป้อมค่ายคูเข่ือน  ปราการ 
ในนอกวงัเวียงสถาน  ท่านไท ้
หอรบวิชยัชาญ  เรียงรอบ 
สบสรรพาวธุไว ้ ผดบัเบ้ืองบทศรี 

ดูดุจเทพแท ้       นฤมิต 
ฤาวิษณุกรรมปลิด    จากฟ้า 
ถ่วมถวายมอบสิทธิ    ทรงเดช 
เลอวิไลงามหลา้         เลิศล ้าบุญสนอง 



พรรณนาพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้ากรุงธนบุรี 

พระมามอบชีพชอ้น ชีพิต 
อวยโภชนทานอุทิศ ทัว่ได ้
อเนกบริจาคนิตย ์ สนองศาส  นานา 
ธรณิศหวาดไหวไหว ้ เชิดช้ีชมผล 

พระคุณอเนกเถา้ สยมภ ู
ยกหมู่นรชนชู  ชีพไว ้
ทรงธรรมิกราชตรู  ตราโลก 
เป็นมกฎุแก่นไท ้ ทัว่ทา้วฤๅเสมอ 



เฉลมิพระเกยีรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 

พระเดียวบุญลาภเล้ียง        ประชากร 
เป็นปิตุรมารดร                    ทัว่หลา้ 
เป็นเจา้และครูสอน               สัง่โลก 
เป็นสุขทุกถว้นหนา้     นิกรทั้งชายหญิง 

เป็นท่ีพ  านกัถว้น                นรชน 
เป็นท่ีกรุณาคน                          ยากไร้ 
เป็นท่ีส่งสตัวด์ล                             เมืองโมกข ์
เป็นทรัพยปั์จจุบนัให ้                    ทัว่หนา้เนืองเขษม 



ขอพรพระพทุธเจ้า 

  ขอพรพระพทุธเร้ือง        สพญัญู 
 จงแผพ่ระเดชชู              ป่ินเกลา้ 
 ตราบเสร็จโพธิญาณตรู            ตราโลก 
 ดดัเดจ็ปัญจขนัธ์เขา้               สู่หว้งนฤพาน 
   



  ขอพรพทุธบุตรผู ้   พทุธพงศ ์
 เธอท่ีสุทธศีลทรง    ถ่องถว้น 
             ใหพ้ระบริบาลคง    ธรณิศ  ยนืนา 
 ไหลหลัง่โภคแหล่ลว้น     สู่ไทนิ้จกาล 
 

** ธรณศิ = ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดนิ โภค = สมบัต,ิ กนิ 

ขอพรพระพทุธเจ้า 



  ขอพรกมลาส์นทา้ว ทรงหงส์ 
 ใหพ้ระศรีกายจง  อยา่เศร้า 
 พระชนมย์ดืยาวคง  พนัขวบ 
 ใหอ้ปัสรสนมเฝ้า  นบัร้อยพนัทวี 

ขอพรพระพทุธเจ้า 



คุณค่า 

• ด้านปกครอง ไดท้ราบพระเกียรติของพระเจา้กรุงธรบุรีที�มีเมตตา 

กรุณา ปกครองบา้นเมืองอยา่งสงบสุข

• ด้านสังคมท่ีความสมบูรณ์พนูสุข บอกใหท้ราบวา่ สมยันั้นใน
พระราชวงัมีการแสดงระบ าร าฟ้อน การบรรเลงวงมโหรี

มีนรนาริศเร้ือง ระบ าข า 
วรรูปสุนทรร า   เร่ือยร้อง 
ชูเฉลิมราชฐานบ า-  เรอราช 
เป็นท่ีสุขเขษมซร้อง  พร่ังพร้ิมเพราไสว 



• ด้านประวตัิศาสตร์ ใหค้วามรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์การสถาปนากรุง
ธนบุรีเป็นเมืองหลวง  

ตวัอยา่งการยกทพัจากจนัทบุรีมาสร้างเมืองใหม่คือกรุงธนบุรี 
  จ่ึงยกพยหุยาตรขา้ม  กนัดาร ชเลนา 
  จรจากจนัทบูรสถาน   ท่านไท ้
 สถิตธนนครินราน   อริราช 
 หวงัศาสนส์มบูรณ์   เทพร้องสดุดี 

คุณค่า 



 
นิราศกวางตุ้ง 

 
• นิราศกวางตุ้ง แต่งเม่ือปี พ.ศ. 2324 เม่ือคราวไปเจริญสมัพนัธไมตรี

กบัประเทศจีน ในตอนปลายรัชสมยัของพระเจา้กรุงธนบุรี 
• ผู้แต่ง พระยามหานุภาพ (อน้) 
• เม่ือ พ.ศ. 2324 ไดเ้ดินทางไปกบัคณะทูต เพื่อเจริญพระราชไมตรี  

กบัประเทศจีน ท่ีกรุงปักก่ิง พระเจา้กรุงจีนในสมยันั้น คือ พระเจา้
เฉียนหลง 



 
นิราศกวางตุ้ง 

 
• ท านองแต่ง แต่งนิราศดว้ยกลอนท่ีมีลกัษณะเป็นกลอนเพลงยาว คือ 

ขึน้ต้นด้วยวรรครับแลว้แต่งเป็นกลอนสุภาพ ตลอดจนกระทัง่จบลง
ท้ายด้วยค าว่า “เอย”  

• ลีลาของกลอนคลา้ยคลึงกบักลอนในสมยัอยธุยาคือนิยมสัมผสัอกัษร
ภายในวรรคเป็นส าคญัยิง่กวา่สมัผสัสระภายในวรรค 

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบนัทึกการเดินทางไปเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบัประเทศจีน 
 



สาระส าคญัของนิราศกวางตุ้ง 
 

• กวีเร่ิมตน้เร่ืองโดยขอพระบารมีแห่งสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรีคุม้กนัภยั
ในการเดินทาง

• เทา้ความถึงพระราชด าริในทางพระราชไมตรีของสมเดจ็พระเจา้กรุง
ธนบุรีกบัพระเจา้กรุงจีน

• เล่าถึงการเตรียมพระราชสาสนแ์ละเคร่ืองบรรณาการท่ีจะน าไปถวาย
• ต่อมากล่าวถึงการออกเดินทางโดยขบวนเรือจ านวน 11 ล า
• บางช่วงของการเดินทางตอ้งพบกบัคล่ืนมรสุมและฝน แต่ดว้ยแรง

อธิษฐานถึงพระบุญญาบารมีและอานิสงส์แห่งการทรงศีลของสมเดจ็
 พระเจา้กรุงธนบุรี กท็  าใหส้ามารถผ่านพน้อุปสรรคไปไดด้ว้ยดี



• นอกจากน้ีในระหวา่งการเดินทางกมี็การเซ่นสรวงบูชา  ไหว้
ภูตผปีีศาจ และเทวาอารักษ ์รวมทั้งสะเดาะเคราะห์เผารูปและ
ไหวเ้จา้

• เม่ือผา่นสถานท่ีใดกวกีจ็ะบนัทึกไว ้บางแห่งกเ็ล่าตามต านาน
และนิทานท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีนั้นๆ ประกอบ 

• คร้ันเดินทางมาได ้33 วนักถึ็งประตูเสือ เขา้เขตเมืองจีน

• ขนุนางจีนซ่ึงเป็นใหญ่อยู ่ณ ท่ีนั้น กส็อบถามเร่ืองราวและใหเ้จา้
พนกังานพาคณะทูตเดินทางต่อไปจนถึงท่าเรือเมืองกวางตุง้ ท่ีน่ี
กวีไดบ้รรยายถึงสถานท่ีและผูค้นท่ีพบเห็น



• ฝ่ายผูส้ าเร็จราชการมณฑลกม็าค านบัพระราชสาสน์และพาคณะ
ทูตเดินทางต่อไปทางบก ซ่ึงกวไีดบ้รรยายสภาพบา้นเมืองชีวติ
ความเป็นอยูข่องชาวจีนไว้

• คร้ันไปถึงสถานทูต ณ ต าบลกงกวนเก่า คณะทูตกพ็กัคอยอยูท่ี่นัน่
• ฝ่ายขนุนางจีนกใ็หค้นถือสารไปแจง้เร่ืองราวแก่ทางเมืองหลวง
• ทางเมืองหลวงกต็อบกลบัมาพร้อมกบัก าหนดนดัวนัท่ีจะเขา้ถวาย

ราชสาสน์และเคร่ืองบรรณาการแด่พระเจา้กรุงจีน ณ กรุงปักก่ิง
ซ่ึงคณะทูตจะตอ้งใชเ้วลาเดินทางต่อไปอีก 3 เดือนจึงจะถึง



• ในตอนทา้ยกวไีดส้รรเสริญพระเกียรติสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี
ในดา้นท่ีทรงฝักใฝ่ทางธรรมเป็นอยา่งยิง่ และไดอ้าราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและทวยเทพยดลบนัดาลใหท้รงพระเจริญถึง
พร้อมดว้ย  พระเกียรติพระบุญญาบารมี และพรชนมายยุนืนาน



ขอพระบารมแีห่งสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีก่อนเดนิทาง 

ดว้ยภกัดีชุลีลาบาท  อภิวาทขอเบ้ืองพระบารมี 
เปนร่มโพธิสุวรรณกั้นเกษ  ไปประเทศกวางตุง้กรุงศรี
เปนจดหมายมาถวายดว้ยภกัดี ตามท่ีไดส้ดบัเดิมความ 



เล่าถึงการเตรียมพระราชสาสน์และเคร่ืองบรรณาการ 

แลว้จดัทูตทูลค าใหจ้ าสาร        บรรณาการพร้อมส้ินทุกส่ิงสรรพ ์
ทั้งของแถมแนมความนั้นงามครัน    เปนก านนัถวายนอกบรรณาการ 
แลว้ทรงสัง่ส่ิงของเปนสองเหล่า      อยา่ควบเขา้แบ่งพร้องเปนสองฐาน 
ฝ่ายทูตนั้นใหว้า่บรรณาการ      โดยฉบบับุราณรวดมา 
อน่ึงนอกจ้ิมกอ้งเปนของถวาย       รับสัง่ยกใหห้กนายขา้หลวงวา่ 
บรรทุกเสร็จทั้งสิบเอด็เภตรา       มาทอดท่าคอยฤกษเ์รียงล า 



การเดินทางที่ต้องพบกบัคลืน่มรสุมและฝน 

คร้ันเขาชกัใบฉุดข้ึนสุดเสา  กป็ลาบเปล่าทรวงโทรมนศัา 
คล่ืนทุ่มกลุม้ท้ิงเทมา   เภตรากล้ิงกลอกกระฉอกกาย 
กระทบปัดฟัดป่ันท่ีฟันคล่ืน แลฟฟ้ืูนฟมูฟ่องนองสาย 
แสนเทวศแต่ซบเซาเมามาย  ระก ากายมิไดกิ้นโภชนา 
แต่กา้วเสียดค่อยละเลียดดว้ยลมขดั  พระพายพดัสลาตนัตรานน่า 



ด้วยแรงอธิษฐานถงึพระบุญญาบารมขีองสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี
กท็ าให้สามารถผ่านพ้นคลื่นลมไปได้ 

แต่แล่นกา้วกลบัใบไปมา   แลว้กล็อยคอยท่าลมดี 
สุดคิดจึงอุทิศถึงพระบาท  แลว้ยอกรอภิวาทเหนือเกษี 
ขอเดชะตะบะบุญพระบารมี  จะแทนท่ีวรพทุธโพธิญาณ 
กบัอน่ึงซ่ึงพระองคไ์ดท้รงศิล  อนัผอ่งภิญโญยอดพระกรรมฐาน 
มาช่วยป้องลมขดัอยา่พดัตราน  ขอบนัดาลลมส่งใหต้รงไป 
อน่ึงเขาในชลามจัฉาชาติ   ทั้งปิศาจพวกพรากอยา่กรายใกล ้
ใหป้ลอดเหตุสารพดัก าจดัไภย  จ าเริญไชยชมช่ืนจนคืนมา 
คร้ันส้ินค าบรรยายพระพายพดั  พอค าสจัส่งทา้ยกย็า้ยหา 
ไดเ้ห็นเหตุในพระเดชเดชา  กแ็ล่นไปไดท้วาทศวนั 



ตอนคณะทูตเจอพายคุล่ืนลม 

แต่หาวเหียนป่วนเป่ียนสกนธ์กวน ดว้ยเมาซวนรากร้ือระทมทน 

แลว้บงัเกิดพยใุหญ่จนใบกลบั ทั้งคล่ืนทบัเทฟองทั้งนองฝน 
เปนพยพุยบัทัว่มวัมน  ก าลงัฝนแลบพรายกระจายไป 
เสียงคล่ืนประหน่ึงพ้ืนสุธาวาศ จะวินาศไปดว้ยชลไม่ทนได ้
ตลึงน่ิงเห็นเขาว่ิงวุน่วายไป บา้งร้องไหรั้กตนอยูล่นลาน 
บา้งกย็ดึมดัไมใ้บเก่า  บา้งกเ็ฝ้าถงัน ้าแลส าป้าน 
เห็นการผิดแลว้กคิ็ดนมสัการ สละพาลภาวนารักษาตน 



จะแลฝ่ังท่ีหยดุก็สดุเนตร  จะสงัเกตพึง่พนศัก็ขดัสน 

แตน่ัง่แลดตูากนัห้าคน   เห็นจะจนเสียในท้องทเลลาน 

สดุคิดจงึอทุิศถงึพระเดช  มาปกเกษช่วยชีพสงัขาร 

เดชะตะบะบญุพระคณุฌาน  ลมพาลก็คอ่ยเปลาบนัเทาพลนั 

เภตราจงึคอ่ยฟืน้ขึน้คลื่นได้  จงึชกัใบขึน้รอไว้พอผนั 

ครัน้ลมหายคอ่ยสบายอารมณ์ครัน    ถึงกระนัน้ยงัไมศ่ขุสกัราตรี 

ตอนคณะทูตเจอพายคุล่ืนลม 



ฝ่ายจีนตรวจดูพระราชสาสน์

ฝ่ายจีนจงเอ้ียซ่ึงเปนใหญ่ ได ้ คุมไพร่สิบหม่ืนรักษาสถาน 
กล็งเรือรีบพลนัมิทนันาน มาถามการข่าวขอ้คดีดี 
ฝ่ายทูตตอบวา่พระราชสาร พระผูผ้า่นอยทุธยาวดีศรี 
มาจ้ิมกอ้งโดยคลองประเพณี จ าเริญราชไมตรีตามโบราณ 
ฝ่ายจีนจดหมายเอารายช่ือ แลว้กร้ื็อดูทรงส่งสณัฐาน 
แต่จ ากดจดไปจนไฝปาน  แลว้เกณฑเ์จา้พนกังานลงคุมไป 
กบัทหารสามสิบใส่เรือรบ เคร่ืองครบอาวธุสรรพไสว 

พนกังานป้องกนัใหค้รรไล กแ็ล่นไปตามเร่ืองรัถยา 



บรรยากาศการทกัทายของคนจีนกบัคนไทย 

ฝ่ายฝงูประชาชนชาติ  กเ็กล่ือนกราดกลุม้มาไม่นบัได ้
สพร่ังพร้อมลอ้มพรูมาดูไทย ทั้งชายหญิงว่ิงไขวก่นัไปมา 
บา้งลงเรือนอ้ยนอ้ยมาพลอยทกั ยิม้พยกัดว้ยไม่รู้ภาษา 
บา้งลอยลอ้มตอมรอบทั้งเภตรา เอาผกัปลามาจ าหน่ายขายไทย 
อนันารีเรือลากส าหรับจา้ง นั้นรูปร่างหมดจดสดใส 
นวลน่ิมจ้ิมล้ิมลไมใจ  เม่ือดูไกลเอกเอ่ียมลออตา 
คร้ันเขา้ใกลก้เ็ห็นเลือดชายจะเผือดผาด ดว้ยการสวาดิไม่หลีกเลือกภาษา 



ชมร้านคา้ระหวา่งทาง 

ศิลาลาดดาดปูท่ีดูไป  นั้นอ าไพเรียบริมรัถยา 
อนัร้านรายขายของทั้งสองฟาก  ปลาดหลากลว้นท าดว้ยฉ าฉา 
ประจงเจียนเขียนวาดแลว้ชาดทา  ท่ีตั้งน่าตรงร้านกระดานทอง 
เปนวิไสยลูกคา้บรรดาขาย จาฤกรายไวใ้หดู้รู้ของ 
ท่ีกระถางธูปเทียนนั้นเขียนทอง  ทั้งเตียงรองหลัน่ลดนั้นรจนา 
อนัเคร่ืองร้านท่ีส าหรับประดบัของ ลว้นแกว้แหวนเงินทองนั้นนกัหนา 

แพรพรรณสรรพส่ิงละลานตา  ทั้งเส้ือผา้มุง้ม่านตระการใจ 
ทั้งถว้ยโถโอจานแลจนัอบั จะคณนานามนบัไปเปนไหนไหน 



ชมคนจีนระหวา่งทาง 

ทั้งสาวหนุ่มกลุม้กลดัมาอดัแอ ซอ้แซเ้พง่พิศพินิจไทย 
อนัหมู่สาวสุดามชัฌิมาหมา้ย นั้นแต่งกายแซมมวยดว้ยไมไ้หว 

ท่ีเยีย่มยลอยูบ่นตึกใน  นั้นอ าไพพิศพร้ิงพรายตา 
ดูยนืแต่ละอยา่งกบันางเขียน ทั้งจีบเจียนยัว่ยวนเสนหา 
ผดัภกัตร์ผวิพรรณดงัจนัทรา ไนยนากวดัแกวง่ดงัแสงนิล 
นาสิกเส้ืองทรงดงัวงขอ  งามฅองามค้ิวควรถวลิ 

งามเกษด าเพศภุมริน  ปักป่ินมวยหอ้ยสร้อยสุวรรณ 
ปากแดงนั้นดว้ยแสงล้ินจ่ีแตม้ เม่ือยิม้แยม้น่าชมภิรมยข์วญั 



• ลกัษณะเนือ้หา นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน มีเน้ือหาท่ีแปลก
ไปจากวรรณคดีประเภทนิราศในอดีตหลายประการคือ
1) นิราศในอดีต กวีจะเดินทางจากถ่ินท่ีอยูไ่ปแดนไกล แต่จุดหมาย

ปลายทางยงัคงอยูใ่นประเทศ  แต่ในนิราศพระยามหานุภาพน้ัน กวี
เดินทางไปกรุงปักก่ิงกบัคณะทูตไทย ดงันั้นเน้ือความท่ีกวีบรรยายหรือ
จะบนัทึกไวจึ้งเป็นฉากนอกประเทศไทย เช่น  

- บรรยายเส้นทางเดิน 
- การพรรณนาถึงสตรีชาวเมืองกวางตุง้ 

ลกัษณะเนือ้หา 



• การพรรณนาถงึสตรีชาวเมืองกวางตุ้ง
อนัชมสาวท่ีชาวสถลมาศ      ไม่อุจาดเหมือนจีนประจ าท่า 

      อนัรูปทรงสรรเสริญจ าเริญตา     คร้ันพิศเบ้ืองบาทากเ็สียดาย 
      เอาผา้คาดขึงเหน่ียวจนเรียวรัด    พาวิบติัอินทรียใ์หมี้สลาย 
      จะด าเนินมิใคร่ตรงพอทรงกาย    ยอ่มใชช้ายขายคา้มาใหกิ้น 
      มีแต่จะพ่ึงผวัเปนครัวใช ้        ตวัไดแ้ต่จะร่วมภิรมยถ์วิล 



ลกัษณะเนือ้หา 

2) โดยทัว่ไปขนบท่ีนิยมกนัในการแต่งนิราศของไทยจนเรียกไดว้า่
เป็นแก่นเร่ืองของนิราศ คอื การคร ่าครวญพรรณนาถึงหญงิอนัเป็นที่รัก
ของกว ี เพราะในความเป็นจริงถา้กวีตอ้งจากนางไปต่างแดน ระยะเวลา
ท่ีตอ้งห่างไกลกนักย็อ่มอดท่ีจะคิดถึงกนัมิได ้
          คร้ันในสมยัธนบุรี เมือ่พระยามหานุภาพแต่งนิราศกไ็ม่ได้ให้
ความส าคญัแก่การคร ่าครวญถึงนาง มีแต่เพียงตอนตน้เร่ืองท่ีเร่ิมเดินทาง 
กวีไดก้ล่าวถึงความอาลยัคนขา้งหลงัแต่กมิ็ไดบ่้งบอกวา่เป็นนางอนัเป็น
ท่ีรักเท่านั้น  แต่หมายรวมไปถึงครอบครัว 



• กล่าวถึงความอาลยัคนข้างหลงั แต่มไิด้เน้นการคร ่าครวญถึงหญงิคนรัก

       จะจากเรือนจากเพื่อนภิรมยไ์กล ดงัสายใจน้ีจะขาดจากอาตมา 
      โอค้วามปรีด์ิเปรมเกษมสนัต ์ ตั้งแต่จะนบัวนัคอยหา 
       จะนบัเดือนเคล่ือนสงัวจัฉรา จะกม้หนา้นัง่ช ้าระก าไป  
       ชะรอยพรากเน้ือนกวิหกขงั   บ าราศรังริบลูกเขาเปนไฉน 
       มาจามทนับัน่ร้างไวก้ลางใจ  ใหจ้ าไกลจากราชธานี 



ลกัษณะเนือ้หา 

• เหตุท่ีไม่ไดเ้นน้การคร ่ าครวญถึงนาง เพราะกวีแต่งข้ึนเพ่ือทูลถวาย
รายงานเป็นบนัทึกเหตุการณ์นบัตั้งแต่ออกจากบา้นเมืองเป็นตน้มา 
เป็นจดหมายมาถวายดว้ยภกัดี

          สรวมชีพบงัคมบรมนารถ         ดว้ยภกัดีชุลีลาบาท  
          อภิวาทขอเบ้ืองพระบารมี         เปนร่มโพธิสุวรรณกั้นเกษ 
          ไปประเทศกวางตุง้กรุงศรี         เปนจดหมายมาถวายดว้ยภกัดี 



ลกัษณะเนือ้หา 

3) เนือ้หาบางส่วนในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนกค็อืการ

กล่าวถึงสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี จะเห็นไดว้า่แทนท่ีกวจีะคิดถึงนาง  
อนัเป็นท่ีรักเม่ือยามตอ้งพบกบัอุปสรรคหรือภยนัตรายในการเดินทาง  
      กวกีลบันอ้มระลึกถึงพระมหากษตัริยข์องตนอยูเ่สมอ แสดงให ้
เห็นถึงความผกูพนัและจงรักภกัดีอยา่งลึกซ้ึง เช่น 



• ตอนที่กวเีดนิทางออกจากปากน า้ เกดิลมพายุและคลืน่แรง

       สุดคิดจึงอุทิศถึงพระบาท         แลว้ยกกรอภิวาทเหนือเกษี 
       ขอเดชะตะบะบุญพระบารมี        จะแทนท่ีวรพทุธโพธิญาณ 
       กบัอน่ึงซ่ึงพระองคไ์ดท้รงศีล      อนัผอ่งภิญโญยอดพระกรรมฐาน 
       มาช่วยป้องลมขดัอยา่พดัตราย      ขอบนัดาลลมส่งใหต้รงไป  



 คุณค่าของนิราศกวางตุ้ง 

1) ในด้านวรรณคดี ส านวนเรียบง่าย กวใีชค้  าสามญัเป็นส่วนใหญ่        
ไม่ใคร่เนน้ท่ีความงามของถอ้ยค าภาษาเท่ากบัมุ่งส่ือสารดา้นเน้ือหา 
       ซ่ึงผดิกบัสมยัอยธุยาท่ีเลือกสรรค าอลงัการเพื่อมุ่งพรรณนาอารมณ์
หรือความรู้สึกสะเทือนใจของกวี  

2) ในด้านประวตัิศาสตร์ ไดบ้นัทึกประวติัทางการทูตกบัประเทศจีนไว้
3) ในด้านวถิีชีวติ จะเห็นวิถีชีวิตคนจีน อยา่งการห่อเทา้ของผูห้ญิงจีน

เพื่อใหเ้ทา้เลก็ ซ่ึงจะท าใหผู้ช้ายรักใคร่ 



กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 

• กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ แต่งข้ึนโดยอาศยัเคา้โครงจากเร่ืองมหาภารตะ
ของประเทศอินเดีย แต่งข้ึนระหวา่ง พ.ศ. 2312-2314 

• ผู้แต่ง พระภิกษุอินและพระยาราชสุภาวดี
          - พระภิกษุอินเป็นชาวนครศรีธรรมราช มีชีวิตอยูใ่นสมยัพระเจา้กรุง
ธนบุรี 
          - พระยาราชสุภาวดี เป็นผูช่้วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชโดยไป
อยูช่่วยราชการพระเจา้หลานเธอเจา้นราสุริยวงศ ์  พระเจา้หลานเธอในพระ
เจา้กรุงธนบุรี 



• ท านองแต่ง แต่งเป็นค าฉนัทแ์ละกาพย์
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเป็นสุภาษิตสอนเก่ียวกบัการครองเรือน
• เนือ้หา

• กล่าวถึง พระเจ้าพรหมทัต มีพระมเหสีนามวา่นางบุษบา มีพระราช
ธิดา 2 พระองคช่ื์อวา่ นางกฤษณา และนางจิรประภา

• ทา้วพรหมทตัจดัใหมี้พิธีสยมุพร นางกฤษณา ผูเ้ป็นพี่เลือกพระ
ภสัดาได ้5 พระองค์

กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 



• นางจิรประภาเลือกไดพ้ระองคเ์ดียว
• แต่นางกฤษณาสามารถปรนนิบติัพระสวามีไดเ้ป็นอยา่งดี และไม่

ขาดตกบกพร่องในหนา้ท่ีของภรรยาท่ีดี จึงเป็นท่ีรักใคร่ของพระ
สวามีทั้งยงัไม่เคยเกิดการทะเลาะววิาทกนัในระหวา่งพระสวามีทั้ง
5 พระองค์

• ส่วนนางจิรประภามีพระสวามีเพียงพระองคเ์ดียวกลบัไม่มี
ความสุข มีแต่ความทุกขโ์ศกชอกช ้าใจ ผวิพรรณหม่นหมองและ
พระสวามีมกัข้ึงโกรธอยูเ่สมอ

กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 



• นางจิรประภาจึงไปปรึกษานางกฤษณา และถามถึงสาเหตุท่ีนาง
กฤษณาเป็นท่ีรักใคร่สนิทเสน่หาและเป็นท่ีเกรงพระทยัของพระ
สวามี และเขา้ใจวา่พระพี่นางกฤษณามีเวทมนตร์ผกูใจพระภสัดา
ทั้ง 5 จึงจะมาขอเรียนวชิาเวทมนตร์นั้นบา้ง 

• นางกฤษณาจึงไดอ้ธิบาย ช้ีแจงความจริงใหท้ราบวา่ นางหาไดมี้
เวทมนตร์อนัใดผกูใจพระภสัดาไม่ แต่ท่ีพระภสัดาทุก ๆ พระองค์
รักใคร่ในนางนั้น เพราะนางรู้จกัหนา้ท่ีของภรรยาและอยูใ่น
โอวาทของพระภสัดาตลอดมา

กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 



• นางกฤษณาจึงไดส้อนนางจิรประภาถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ ของการ
ปฏิบติัตนเป็นภรรยาท่ีดีวา่ 

- ควรมีกิริยามารยาท การประพฤติปฏิบติัตนท่ีดี  
- พดูจาอ่อนหวาน  
- สอนใหรู้้จกัอธัยาศยัและรู้ใจพระสวามี  
- มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

- ควรปรนนิบติัพระสวามีในหนา้ท่ีการงานต่าง ๆ เช่น 

กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ 



- ควรต่ืนก่อนนอนทีหลงั  - ดูแลเร่ืองอาหารการกิน 
- การแต่งกาย    - น ้าสรงน ้าเสวย  
- พดัวีเม่ือยามร้อน   - คอยปัดปูท่ีนอน  
- การรักนวลสงวนตวั  

• นางกฤษณายงัไดส้ัง่สอนในเร่ืองของศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาท
ในอิริยาบถทั้ง ๔ ไดแ้ก่ การนัง่ นอน ยนื เดิน การรับประทานอาหาร
การมีมนุษยสมัพนัธ์ และการผกูมิตรไมตรี

• พระนางจิรประภาน าไปทดลองดู ปรากฏวา่ไดผ้ลดี ภสัดามีความสุข
ส าราญและรักตนเองมากข้ึน ท าใหชี้วติการครองเรือนมีความสุข
ตลอดมา



ตัวอย่างเร่ิมเร่ือง 

๏ สมุด นามช่ือช้ี ขตัติยวงศ ์
กฤษณา ปัญญายงั หญิงไซร้ 
สอน จริตรักษาองค ์ นุชนาถ 
นอ้ง รับค าจ าไว ้ ใส่เกลา้เป็นเฉลิม 



กล่าวถงึลูกสาวสององค์ของพระเจ้าพรหมทตั 

 ๏ สมเด็จพรหมทตัมหิบาล เสวยแสนศฤงคาร 
ทิปัตติเทียมเทวา 
 ๏ มีหน่อสองราชธิดา  ทรงเบญจกลัยา 
เยาวรูปยอดยิง่กษตัรี   
 ๏ ทา้วสงวนดุจดวงชีวี  เนาวรัตน์ปรางศรี 
แวดลอ้มดว้ยแสนจตุัรงค ์  
 ๏ หมู่นางนัง่เฝ้ากรรกง  ถนอมวรองค ์
ทุกวนั บ เวน้เวลา   



พระเจ้าพรหมทตัเห็นควรว่าลูกสาวควรแต่งงาน 

 ๏ สองนาถพนิดาอุดม  มีชนัษาสม 
ควรคู่จะพึงพิสมยั 
 ๏ สมเดจ็บิตุราชฤทธิไกร สัง่เสนาใน 
รุจรังโรงราชพิธี 
 ๏ ศุภวารชยัฤกษม์หุดี  ชุมมุขมนตรี 
ววิาหการม่ิงมงคล 
 ๏ อภิเษกธิดาสององค ์  กบัราชนุวงศ ์
เวนวรรณสมบติัคัง่คาม 



กล่าวถงึนางกฤษณาทีส่ามารถดูแลสวามีทั้ง 5 องค์ได้ 

  ๏ ปัญญาเปรมปราชญ ์   
 มีทั้งมารยาท   ชั้นเชิงพาที 
 รู้รอบชอบผิด   ในกิจกษตัรี 
 ปรนนิบติัสวามี  หา้องคร์าชา 
  ๏ บ าเรอเชอภกัด์ิ   
 อยูร่่วมรสรัก   รมเยศปรีดา 
 ห่อนใหเ้คียดข้ึง  เท่าก่ึงเกศา 
 ผลดัเวรเวลา   ประโลมสมสอง 



กล่าวถงึนางจิรประภาทีไ่ม่มคีวามสุขในชีวติคู่ 

๏ พระขนิษฐน์ารี
พระนามเทว ี  ช่ือจรับประภา 
ดุจสาวโสฬส  แบ่งองคล์งมา 
ทรงพระเยาวภา น่ิมเน้ือนฤมล 

๏ มีภสัดาเดียว 
บ ไดก้ลมเกลียว ราคร้างกามกล 
เนาในปรางคม์าศ เอกากงัวล 
หฤทยัทุกขท์น  เทวศเศร้าเดือดดาล 



นางจิรประภาทูลความโศกเศร้าแก่นางกฤษณา 

๏ พระขนิษฐน์ารี 
รับราชเสาวนีย ์  ทูลถอ้ยแถลงถวาย 
พี่เอยตวันอ้ง  บ มีส่ิงสบาย 
มีแต่ความอาย  ติดขอ้งอุรา 

๏ ความโศกแสนเขญ็ 
ตายดีกวา่เป็น  อยูไ่ยอกอา 
มีผวัผูเ้ดียว  ดุจแกว้ดวงตา 
ควรฤาแลมา  ตดัม่ิงไมตรี 



๏ บุญนอ้งนอ้ยนกั 
ผวัไม่ร่วมรัก  ผลกัหนา้หน่ายหนี 
ท้ิงขวา้งร้างไว ้  ใหอ้ายอปัรีย ์
คิดแคน้บดัสี  สุดท่ีเจรจา 

๏ ไม่ชอบอชัฌาสยั 
อยูใ่กลเ้หมือนไกล  สุดมุ่งพสุธา 
ไม่ทอดทฤษฎี  โดยทางเสน่หา 
ไม่ทราบกรุณา  สะสร่างจาบลัย ์

นางจิรประภาทูลความโศกเศร้าแก่นางกฤษณา 



นางจิรประภาถามนางกฤษณาถึงเร่ืองเวทมนตร์

๏ พระพี่เนียรทุกข ์
เสวยแสนเกษมสุข  ปรากฏยศยง 
สมบูรณ์บุญญา  ทั้งหา้พระองค ์
เนวแนบทรวงทรง  รักร่วมหฤทยั 

๏ พี่ไดคุ้ณเวท 
กฤตยาวเิศษ  ศาสตราคมใคร 
ประสิทธ์ิประสาท ประสงคจ์งใจ 
ใหช้ายพิสมยั  รักใคร่เมามวั 



๏ นางแกว้กฤษณา 
ฟังนอ้งพจนา  คะค่อยคิกหวั 
ตรัสหา้มวา่อยา่  ส่ิงน้ีพี่กลวั 
มนตด์ลเมามวั  มิใช่คุณเรา 

๏ เราเป็นกษตัรี 
ชอบแต่ภกัดี  โดยเลศล าเนา 
กิริยาอชัฌาสยั  กิจการแห่งเรา 
ปรนนิบติับรรเทา ทุกขโ์ศกสวามี 

นางกฤษณาตอบนางจิรประภาว่าไม่มีเร่ืองเวทมนตร์



นางกฤษณาสอนน้องเร่ืองปรนนิบัติสาม ี

๏ อยา่เยีย่งหญิงชัว่   
ไม่รู้คุณผวั  ไม่สงวนน ้าใจ 
ล้ิมลมข่มเหง  ลอ้เลียนไยไพ 
ต่อหนา้ปราศรัย ลบัหลงันินทา 

๏ คอยขอ้ผวัผดิ   
เกบ็ไวจ้  าจิต  พดูเล่นเจรจา 
ประมาทไม่กลวั หวัร่อระรา 
ไม่เป็นน าพา  การกินการนอน 



๏ พอ่ผวัแม่ผวั 

บ ไดเ้กรงกลวั  ถอ้ยค าย  า่ย ี
พี่นอ้งเพื่อนบา้น พาลด่าดาลตี 
ไม่มีไมตรี  ร่วมรักสกัคน 

๏ แหวนทองเงินตรา 
แพรพรรณผนืผา้ ซ่อนแต่ตน 
ไม่ใหผ้วัเห็น  ท าเป็นเล่ห์กล 
หญิงอยา่งน้ีคน  ชาติชัว่หินา 

นางกฤษณาสอนน้องเร่ืองปรนนิบัติสาม ี



๏ ทูลถอ้ยอ่อนหวานขานไข จงชอบอชัฌาสยั 
สมเด็จบพิตรนเรนทรสูร   

๏ ความจริงจึงแสดงโดยมูล อยา่น าเทจ็ทูล 
จะเสียพระยศสุริยวงศ ์   

๏ หน่ึงรักชีวิตไฉนจง  เสมอเท่ารักองค ์
บรมราชสวามี   

๏ เม่ือทา้วเสวยสุขสวสัดี  ร่วมสุขสมศรี 
อยา่ทุกขอ์ยา่โศกส่ิงใด   

๏ เม่ือมีทุรทุกขพ์ระทยั  ร่วมทุกขภู์วไนย 
อยา่อยูสุ่ขเกษมเกลากลาย 

นางกฤษณาสอนน้องเร่ืองปรนนิบัติสาม ี



๏ แมน้นอนอยา่ไดน้อนนาน คิดถึงการงาน 
การมือการปากจงดี   

๏ กินนอ้ยซูบเน้ือเสียศรี กินมากมกัพี 
แต่พอประมาณดูงาม   

๏ จะเดินนอนนัง่ทั้งสาม อุตส่าห์พยายาม 
อิริยาจงพร้อมเสมอสมาน  

นางกฤษณาสอนน้องเร่ืองปรนนิบัติสาม ี



คุณค่าของกฤษณาค าฉันท์ 

1. ในด้านวรรณคด ีมีอิทธิพลต่อการแต่งกฤษณาสอนนอ้งคาํฉนัท์

ฉบบัใหม่ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

2. ในด้านคติธรรมค าสอน ไดใ้หค้  าสัง่สอนท่ีดีของหญิงท่ีควร
ปฏิบติัต่อสามี ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตป์ฏิบติัใชไ้ดอ้ยา่งไม่ยากเลย 

3. ในด้านวฒันธรรม ไทยเราถือมาก เก่ียวกบัปฏิบติัต่อกนัระหวา่ง
สามีภริยา ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กกบัเร่ืองจึงจะเกิดประโยชนสุ์ขในการ
ครองเรือนอยา่งแทจ้ริง 




