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  วรรณคดสีมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325 -2352) 

 



วรรณคดสีมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
(พ.ศ.2325 -2352) 

 
• พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เดิมมีพระนาม

วา่  ทองด้วง
• พระบิดาช่ือ หลวงพินิจอกัษร (ทองดี) ซ่ึงเป็ นขา้ราชการสมยั 

พระเจา้อย่หูวัพระบรมโกศ
• เคยผนวชเป็นสามเณรพร้อมกบัสามเณรสิน (ต่อมาคือพระเจา้ตากสิน

มหาราช) โดยจาํพรรษาอยูท่ี่วดัสามพิหาร
• ภายหลงัไดล้าผนวช และไดเ้ขา้รับราชการเป็นมหาดเลก็หลวงใน

สมเดจ็พระเจา้อุทุมพร



• สึกออกมารับราชการไม่นาน กไ็ดรั้บแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบตัร
เมืองราชบุรี

• ต่อมากรุงศรีอยธุยาเสียกรุงแก่พม่า และเปล่ียนเป็นยคุกรุงธนบุรี
• หลวงยกกระบตัรไดเ้ขา้รับราชการอยูก่บัพระเจา้ตากสินมหาราช

ทาํความดีความชอบจนไดเ้ล่ือนขั้นตามลาํดบั และตาํแหน่งสุดทา้ยก็
คือ สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก

• เม่ือกรุงธนบุรีเกิดการจลาจลในตอนปลายสมยักรุงธนบุรี สมเดจ็
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดท้รงปราบปรามสาํเร็จ

• แลว้ไดป้ราบดาภิเษกตนเองข้ึนเป็นกษตัริยใ์นพระนามวา่
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก



เพลงยาวรบพม่าทีท่่าดนิแดง 

      เพลงยาวรบพม่าท่ีดินแดง บางท่ีเรียกวา่ นิราศรบพม่าที่ท่าดนิแดง 

นบัเป็นนิราศเร่ืองแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีมีการแต่งข้ึนเม่ือคราว 
รัชกาลท่ี 1 ไดเ้สดจ็ไปรบกบัพม่าท่ีท่าดินแดง จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือปี
พ.ศ.2329 ซ่ึงในการรบคร้ังน้ี ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายมีชยัชนะ 
• ผู้แต่ง พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
• ท านองแต่ง แต่งเป็นกลอนเพลงยาวในลกัษณะนิราศ



เพลงยาวรบพม่าทีท่่าดนิแดง 

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง

1. เพื่อเป็นการบนัทึกเหตุการณ์สาํคญัไวเ้ป็นหลกัฐาน
2. เพื่อแกค้วามรําคาญและความเหน่ือยอ่อนในการเดินทางไกลไป

รบพม่าโดยทางเรือ 
3. เพื่อเป็นกาํลงัใจแก่นกักวทีั้งปวง จะไดมี้ความหวงัและกาํลงัใจ

ในการแต่งกวใีหดี้ใหมี้ช่ือเสียง เพราะพระมหากษตัริยก์ย็งัทรงหา 
เวลาพระราชนิพนธ์ 



เพลงยาวรบพม่าทีท่่าดนิแดง 

• เนือ้หา

• เร่ิมตน้เป็นการรําพึงรําพนัถึงคนรัก อนัไดแ้ก่พระมเหสีและพระสนม
จากนั้นมีการพรรณนาถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีผา่นมาพบเห็นในการเสดจ็
ทางชลมารค หรือทางเรือ

• ต่อไปเป็นการพรรณนาถึงการเสดจ็ไปตามทางสถลมารคหรือทางบก
• เม่ือไปถึงเมืองกาญจนบุรี ทรงตั้งค่ายอยูท่ี่ด่านขนอนแลว้ทรงบรรยาย

ถึงการรบพม่า  จนกระทั้งถึงการไดช้ยัชนะ
• สุดทา้ยกท็รงกล่าวถึงการเลิกรบกนั แลว้เสดจ็กลบัเมือง



กล่าวถึงความจ าใจจากนางเพราะต้องไปรบ 

เกษมศุขภิรมยส์มสมาน เคยสาํราญมิไดแ้รมนิราศา 
ไม่นิราศขาดชมสกัเวลา บาํเรอลอ้มพร้อมหนา้ไม่ราวนั 
นิจาเอ๋ยโอก้รรมจึงจาํไกล มาซํ้ าใหทุ้เรศร้างมไหสวรรย ์
กเ็พราะมีอริราชไภยนั  เขา้หกัหัน่ด่านแดนบุรีรมย ์
จึงตอ้งกรูกรีธาพลากร  มาจาํจรจากศุขเกษมสม 



ตัวอย่างครวญถงึนางสนมก านัน 

ถึงนางนองเหมือนพี่นองชลนา       ยิง่อาทวาอาวรณ์สะทอ้นใจ 
คร้ันถึงโขลนทวารยิง่ลานแล       ใหห้วาดแหวอารมณ์ดงัจะลม้ไข ้
จนลุล่องคลองชลามหาไชย       ยา่นไกลสุดสายในตาแล 
เหมือนอกเราท่ีนิรามาทุเรศ       เหลือสงัเกตมุ่งหามาห่างแห 
รกาํเดียวเปล่ียวด้ินฤดีแด       จนล่วงกระแสสาครบุรีไป 
ลุสถานบา้นบ่อนาขวาง              ใหอ้างขนางร้อนรนกระมลไหม ้





ตัวอย่างครวญถึงนางสนมก านัน 

     เห็นดาวดึกนึกหวนรัญจวนหา   ในอุราเพียงทบัดว้ยเขาหลวง 
อนัหาบหามท่ีเขาตามมาทั้งปวง      ไม่หนกัทรวงเหมือนพี่หนกัอาลยัไกล 

เขาหนกัหาบถึงท่ีกไ็ดพ้กั                พี่หนกัรักน้ีไม่ปลงเอาลงได ้

มีแต่คอนขอ้นทุกขทุ์กวนัไป           จะเห็นใจฤๅท่ีการุญกนั 
แต่นอนน่ิงกล้ิงกลบัไม่หลบัสนิท    ยิง่คิดคิดกย็ิง่โทมนศัสนัต ์

จนอรุณเรืองศรีระววีรรณ                จึงใหย้กพลขนัธ์ยาตรา 



ตัวอย่างการชมธรรมชาต ิ

  เป็นช่องชั้นเชิงผาศิลาลาด         รุกขชาติร่ืนรวยสวยสม 
 ไพจิตรพิศพรรณอยูน่่าชม         ลมพดัพากล่ินสุมาลยม์า 
  มีท่อธารนํ้าพดุุดั้น         ตลอดลัน่ไหลลงแต่ยอดผา 
  เป็นโปลงปล่องช่องชั้นบรรพตา    เซ็นซ่าดงัสายสุหร่ายริน 
  บา้งเป็นท่อแถวทางหวา่งบรรพต   เล้ียวลดไหลมาไม่รู้ส้ิน 
  นํ้ าใสไหลซอกศิขรินทร์          แสนถวลิถึงสวาทไม่คลาดคลา 



ตัวอย่างสภาพการรบ 

      ใหท้หารเขา้หกัโหมโรมรัน สามวนัพวกพม่ากพ็งัพา่ย 
แตกยบักระจดัพลดัพราย  ทั้งค่ายคอยนอ้ยใหญ่ไม่ต่อตี 
ใหติ้ดตามไปจนแม่กษตัร  เหล่าพม่ารีบรัดลดัหนี 
บา้งกต็ายก่ายกองในปัถพี  ดว้ยเดชะบารมีท่ีทาํมา 



ตัวอย่างพระราชปณิธานในการปกครองบ้านเมือง 

ตั้งใจจะอุประถมัภก  ยอยกพระพทุธสาสนา 

จะป้องกนัขอบขณัฑสิมา  รักษาประชาชนแลมนตรี 

จะบ ารุงทั้งฝูงสุรางค์รัก ให้อคัเรศเป็นศุขจ าเริญศรี 

คร้ันเสร็จการผลาญราชไพรี  กใ็ห้กรีธาทัพกลบัมา 

ทั้งทิวาราตรีไม่หยดุหยอ่น  ดว้ยอาวรณ์ทนเทวศถวลิหา 
แสนคนึงถึงสวาทไม่คลาศคลา แต่พร่ําปรารภนั้นเปนอาจิณ 



บทเปรียบเทยีบสงครามปราบข้าศึกภายนอกกบัสงครามความรัก 

อนับ าราบรบราชไพริน ถงึจะไร้ศรศิลป์ทีชิ่งไชย 

กพ็อจะพยายามตามตี  ให้ชนะไพรีจงได้ 

จะสู้สงครามรักนีห้นักใจ  ด้วยไร้ศรรศสวาดิ์จะราว ี

อนัแสนศึกทั้งหลายกพ่็ายแพ้  ยากแต่จะรบรักให้หน่ายหนี 

ท่ีลาํบากแต่หลงัในคร้ังน้ี  สุดท่ีจะปรับทุกขก์บัผูใ้ด 
อนัฝงูสุรางคน์างทั้งหลาย  ยงัค่อยอยูศุ่ขสบายฤๅไฉน 
ฤๅในจิตรคิดอ่านประการใด  อยา่อาํไวจ้งแจง้แต่จริง เอย ฯ 



คุณค่าของเพลงยาวรบพม่าทีท่่าดนิแดง 

1. ในทางอกัษรศาสตร์ เพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดงเป็นนิราศเร่ือง
แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใชถ้อ้ยคาํสั้นกะทดัรัด ง่ายต่อการเขา้ใจ 

2. ในทางประวตัิศาสตร์ ไดบ้นัทึกการรบกบัพม่าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 วนั
เท่านั้น ไทยกส็ามารถเอาชยัชนะได ้

3. ในทางศาสนา ช้ีใหเ้ห็นวา่พระมหากษตัริยมี์ความเล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนามาก จนถึงกบัตั้งพระทยัไวว้า่ ตั้งใจจะอุปถมัภก 
ยอยกพระพทุธศาสนา  



• รามเกียรต์ิเป็นวรรณกรรมสาํคญัของไทยท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากคมัภีร์
รามายณะของอินเดีย

• มีเนือ้หาวา่ดว้ยพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามลงมาปราบยกัษ ์ซ่ึง
เป็นผูไ้ม่อยูใ่นศีลธรรม

• เร่ืองน้ีนบัเป็นหนงัสือสาํคญัในลทัธิฮินดู  และเป็นท่ีนิยมของชาว
อินเดียโดยทัว่ไป

• เม่ืออารยธรรมอินเดียเผยแผเ่ขา้มายงัภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เร่ืองท่ีเน่ืองมาจากรามายณะจึงแพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆ คือ
อินโดนีเซีย มาลาเซีย เขมร ลาว เวยีดนาม พม่า และไทย

บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 



• ประเทศเหล่าน้ีต่างมีวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีแต่งข้ึนใน
ภาษาของตนทั้งส้ิน

• รามเกียรต์ิของชาติต่างๆนั้น  แมจ้ะมีท่ีมาเดียวกนั แต่กมี็ความ
แตกต่างกนัในรายละเอียด  แต่ละชาติจะสอดแทรกเอกลกัษณ์
คตินิยม  วิถีชีวิต  และวฒันธรรมของตนลงไป

• หนงัสือรามเกียรต์ิฉบบัภาษาไทยนั้น มีอยูห่ลายสาํนวนดว้ยกนั
และแต่งเป็นคาํประพนัธ์หลายรูปแบบทั้ง  คาํโคลง  คาํฉนัท์
คาํกาพย ์และคาํกลอน

บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 



• บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นบัไดว้า่เป็นรามเกียรต์ิฉบบัท่ีมี
เน้ือความบริบูรณ์กวา่ฉบบัอ่ืน

• มีเน้ือหาตั้งแต่หิรันตยกัษม์ว้นแผน่ดิน แรกสร้างกรุงศรีอยธุยา แลว้
ดาํเนินความต่อไปจนเกิดสงครามระหวา่งมนุษยก์บัยกัษ ์กระทัง่ถึง
พระรามและนางสีดาครองกรุงศรีอยธุยา

บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 



• พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชวจิารณ์บท
ละครเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1 ไวใ้นหนงัสือ
บ่อเกิดแห่งรามเกียรต์ิวา่

“สังเกตได้ว่าพระราชประสงค์คอืจะรวบรวมเร่ืองรามเกยีรติ์ 

ไว้ให้ได้หมดมากกว่าที่จะใช้ส าหรับเล่นละคร” 

บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 



บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 

• บทละครเร่ือง รามเกียรต์ิ  แต่งเสร็จเม่ือ พ.ศ.2340
• ผู้แต่ง: สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์

 และข้าราชบริพาร ท่ีมีความสามารถในทางอกัษรศาสตร์ช่วยกนันิพนธ์

• ส่วนพระองคน์ั้นไดท้รงเอาเป็นพระธุระในการตรวจแก ้บางตอนก็
ทรงนิพนธ์โดยพระองคเ์อง

• ทํานองการแต่งเป็นกลอนบทละคร ถ้อยคาํท่ีนาํมาใช้มีนํ�าหนกัและได ้

ความดี



บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 

• วตัถุประสงค์ในการแต่ง

1. เพ่ือใหเ้ร่ืองรามเกียรต์ิมีเน้ือหาสมบรูณ์
2. เพ่ือใชเ้ป็นบทละครสาํหรับเล่นละครใน
3. เพื่อปลุกใจประชาชนใหมี้ความกลา้หาญรักประเทศชาติบา้นเมือง
4. เพ่ือใหค้วามบนัเทิงเริงร่ืนกบัประชาชน
5. เพ่ือเป็นคติสอนใจใหเ้ห็นกนัวา่ธรรมะยอ่มชนะอธรรม



บทละครเร่ืองรามเกยีรติ์ 

• เนือ้เร่ือง

• รามเกียรต์ิพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 1 เป็นฉบบัท่ีมีเน้ือความละเอียด
พิสดารยาวถึง 117 เล่มสมุดไทย รวมไม่ตํ่ากวา่ 60,000 คาํกลอน

• เล่ากนัวา่ ถา้ใครอ่านเร่ืองรามเกียรต์ิจบใน 7 วนั 7 คืน ฝนห่าใหญ่จะตก
3 วนั 3 คืน แบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็นตอนใหญ่ ๆ ได ้ 3 ตอน คือ

1) ตอนตระเตรียม

2) ตอนสงครามใหญ่

3) ตอนเหตุการณ์เบือ้งปลาย



1) ตอนตระเตรียม

• มีใจความสาํคญักล่าวถึงพวกอสูร หิรันตยกัษ์ ไดพ้รจากพระอิศวร
จึงกาํเริบมว้นแผน่ดิน พาหนีบรักแร้ไปยงัเมืองบาดาล

• พระอิศวรจึงบญัชาใหพ้ระนารายณ์ลงมาปราบ โดยอวตารลงมาเป็น
พระยาสุกรขวิดหิรันตยกัษต์าย

• ต่อมากล่าวถึงกาํเนิดมนุษยฝ่์ายพระราม และกาํเนิดอสูรตน้สกลุ
ทศกณัฐ์

• ความสนุกสนานของตอนน้ีอยูท่ี่การเล่าท่ีมาหรือการกาํเนิดของ
ตวัละครท่ีแปลกพิสดาร ดงัตวัอยา่ง



หิรันตยกัษ์ม้วนแผ่นดิน 

๏ มาจะกล่าวบทไป  ถึงหิรันตยกัษเ์เกลว้กลา้ 

หา้วหาญชาญณรงคฤ์ทธา ปรากฏเล่ืองช่ือลือขจร 
อยูย่งัยอดเขาจกัรวาล   ในพิมานทิพรัตน์ประภสัสร 
ฤๅษีเทวาวิชาธร  เกรงฤทธิรอนทั้งโลกา 
ดว้ยเพ่ือนตั้งกิจพิธี   วินนัตกคีรีภูผา 
พระเป็นเจา้ใหพ้รอสุรา   รุ่งเรืองฤทธากลา้นกั 
อหงัการ์อ่ิมเอิบกาํเริบใจ  จะผลาญใหบ้รรลยัทั้งไตรจกัร 
สาํเเดงเเผลงฤทธ์ิฮึกฮกั   ขนุยกัษไ์ล่มว้นแผน่ดิน ฯ 



๏ ชมพอูุดรกาโร อมรโคยานีกไ็ดส้ิ้น 

หนีบใส่รักเเร้อสุรินทร์   พาเเผน่ดินไปบาดาล ฯ 
๏ เม่ือนั้น  ฝงูเทพเทวาทุกสถาน 

ตระหนกตกใจลนลาน พากนัเหาะทะยานรีบมา ฯ 
๏ คร้ันถึงคีรีไกรลาส  บงัคมบาทพระศุลีนาถา 

ทูลวา่หิรันตอ์สุรา  องอาจหยาบชา้กาํเริบใจ 
ย ํา่ยเีทวาทานพ   จบสวรรคช์ั้นฟ้าตํ่าใต ้
มิหนาํซํ้ ามว้นสุธาไป จะแกลง้ใหบ้รรลยัทั้งแผน่ดิน 

หิรันตยกัษ์ม้วนแผ่นดิน 



พระอศิวรจึงบัญชาให้พระนารายณ์ลงมาปราบ 

๏ เม่ือนั้น       พระจอมไกรลาสสิงขร 
ไดฟั้งฝงูเทพนิกร       ภูธรถวลิจินดา 
ดูดู๋หิรันตข์นุมาร       หยาบชา้สาธารณ์เป็นหนกัหนา 
มนัเสียสตัยท่ี์สญัญา      กไูม่ไวชี้วาอสุรี ฯ 

๏ คิดเเลว้จึงมีประกาศิต    สัง่พระจกัรกฤษณ์เรืองศรี
เชิญเจา้ผูมี้ฤทธี        ไปลา้งอสุรีใหบ้รรลยั ฯ 



พระนารายณ์แปลงกายเป็นพระยาสุกร 

๏ เม่ือนั้น  พระนารายณ์ผูมี้อชัฌาสัย 
รับสัง่พระจอมภพไตร บงัคมไหวแ้ลว้รีบไปบาดาล ฯ 

๏ คร้ันถึงจึงเห็นหิรันตย์กัษ ์ ทาํฤทธ์ิสิทธิศกัด์ิสาํเเดงหาญ 
หนีบสามแผน่ดินสุธาธาร   ผา่นฟ้ากแ็ปลงอินทรีย ์ฯ 

๏ กลบักลายเป็นพญาสุกร  เข้ียวเพชรงามงอนจาํรัสศรี
กายนั้นเผอืกผอ่งดัง่สาํลี   เขา้ไล่ราวอีสุรา ฯ 



พระยาสุกรขวดิหิรันตยกัษ์ตาย 



พระยาสุกรขวดิหิรันตยกัษ์ตาย 

๏ เม่ือนั้น  หิรันตสิ์ทธิศกัด์ิยกัษา 

เห็นสุกรอาจองตรงมา  พญามารกร้ิวโกรธพิโรธนกั 
ตาเเดงดัง่แสงไฟกลัป์  กระทืบบาทสนัน่ทั้งไตรจกัร 
ไม่รู้วา่องคพ์ระหริรักษ ์ ขนุยกัษเ์ขา้ไล่บุกบนั ฯ 

๏ เม่ือนั้น  องคพ์ระวราห์รังสรรค ์
เข่นเข้ียวตาแดงแปรงชนั ว่ิงหมุนหุนหนัเขา้ชิงชยั ฯ 

๏ ขวิดกดัทัว่ตวัขนุมาร  ลม้ลงไม่ทานกาํลงัได ้
เศียรขาดตวัขาดขาดใจ ดว้ยฤทธิไกรพระจกัรี ฯ 



การกล่าวถึงนนทก (นนทุก) 

• นนทก เป็นยกัษมี์หนา้ท่ีลา้งเทา้เทวดาท่ีข้ึนไปเฝ้าพระอินทร์อยูโ่กฏิ
ปีไดถู้กเทวดาลูบหวัจนผมเล่ียนหวั

• เกิดขดัใจข้ึนมากเ็ขา้ไปขอพรพระอิศวร พระอิศวรกป็ระทานพรให้
นนทกน้ีมีน้ิวเป็นเพชร

• นนทกไดข้องวเิศษ กเ็ท่ียวช้ีเทวดาตายไปตามๆกนั
• พระนารายณ์ตอ้งแปลงสตรีมารําล่อ  จนนนทกเผลอเอาน้ิวเพชรช้ี

ตนเอง



นนทกโดนเทวดาลูบหัวจนโกร๋น 

๏ มาจะกล่าวบทไป   ถึงนนทกนํ้าใจกลา้หาญ 
ตั้งแต่พระสยมภูวญาณ   ประทานใหล้า้งเทา้เทวา 
อยูบ่นัไดไกรลาสเป็นนิจ  สุราฤทธ์ิตบหวัแลว้ลูบหนา้ 
บา้งใหต้กันํ้าลา้งบาทา   บา้งถอนเส้นเกศาวุน่ไป 
จนผมโกร๋นโลน้เกล้ียงถึงเพียงหู ดูเงาในนํ้าแลว้ร้องไห ้
ฮึดฮดัขดัแคน้แน่นใจ   ตาแดงดัง่แสงไฟฟ้า 
เป็นชายดูดู๋มาหม่ินชาย   มิตายจะไดม้าเห็นหนา้ 
คิดแลว้กรี็บเดินมา   เฝ้าพระอิศราธิบดี ฯ 



พระอศิวรประทานพรให้นนทกมีนิว้เพชร 

๏ บดันั้น   นนทกผูมี้อชัฌาสัย 
นอ้มเศียรบงัคมแลว้ทูลไป  จะขอพรเจา้ไตรโลกา 
ใหน้ิ้วขา้เป็นเพชรฤทธี จะช้ีใครจงมว้ยสังขาร์ 
จะไดร้องเบ้ืองบาทา  ไปกวา่จะส้ินชีว ีฯ 

๏ เม่ือนั้น  พระสยมภูวญาณเรืองศรี
ไดฟั้งนนทกพาที  ภูมีน่ิงนึกตรึกไป 
ไอน่ี้มีชอบมาชา้นาน จาํจะประทานพรให ้
คิดแลว้กป็ระสิทธ์ิพรชยั  จงไดส้าํเร็จมโนรถ ฯ 





นนทกโกรธเหล่าเทวดาจึงใช้นิว้เพชรช้ีจนตาย 

๏ บดันั้น   นนทกนํ้าใจแกลว้กลา้ 
กร้ิวโกรธร้องประกาศตวาดมา อนิจจาข่มเหงเล่นทุกวนั 
จนหวัไม่มีผมติด   สุดคิดท่ีเราจะอดกลั้น 
วนัน้ีจะไดเ้ห็นกนั   ขบฟันแลว้ช้ีน้ิวไป ฯ 

๏ ตอ้งสุบรรณเทวานาคี ดัง่พิษอสุนีไม่ทนได ้
ลม้ฟาดกลาดเกล่ือนลงทนัใด   บรรลยัไม่ทนัพริบตา ฯ 



พระนารายณ์ลวงให้นนทกช้ีตนเองตาย 

๏ เม่ือนั้น   พระนารายณ์ทรงสวสัด์ิรัศมี 
เห็นนนทกหลงกลกย็นิดี ทาํทีเยื้องกรายใหย้วนยนิ ฯ 

๏ เทพนมปฐมพรหมส่ีหนา้  สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน 
ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน  กินรินเลียบถํ้าอาํไพ 
อีกชา้นางนอนภมรเคลา้ ทั้งแขกเตา้ผาลาเพียงไหล่ 
เมขลาโยนแกว้แววไว   มยเุรศฟ้อนในอมัพร 



ลมพดัยอดตองพรหมนิมิต ทั้งพิสมยัเรียงหมอน 
ยา้ยท่ามจัฉาชมสาคร   พระส่ีกรขวา้งจกัรฤทธิรงค ์
ฝ่ายวา่นนทกกรํ็าตาม   ดว้ยความพิสมยัใหลหลง 
ถึงท่านาคามว้นหางวง  ช้ีตรงถูกเพลาทนัใด ฯ 

๏ ดว้ยเดชน้ิวเพชรสิทธิศกัด์ิ  ขาหกัลม้ลงไม่ทนได ้
นางกลายเป็นองคน์ารายณ์ไป เหยยีบไวจ้ะสังหารราญรอน ฯ 

พระนารายณ์ลวงให้นนทกช้ีตนเองตาย (ต่อ) 





การกล่าวถึงนนทก (นนทุก) 

• ก่อนนนทกจะส้ินชีวติไดก้ล่าวเป็นทาํนองดูหม่ินวา่ พระนารายณ์
กลวัตนหรือจึงแปลงเป็นหญิงมาล่อ ไม่มารบกนัซ่ึงหนา้ และวา่
ตนเองกมี็เพียงสองมือ

• ถา้มีส่ีกรอยา่งพระนารายณ์ พระนารายณ์กค็งจะสูต้นไม่ได้
พระนารายณ์จึงตอบวา่

เม่ือนั้น    พระนารายณ์ทรงสวสัด์ิรัศมี 
ไดฟั้งจึงตอบวาที   กน้ีูแปลงเป็นสตรีมา 
เพราะมึงจะถึงแก่ความตาย       ฉิบหายลงดว้ยเสน่หา 
ใช่วา่จะกลวัฤทธา   ศกัดาน้ิวเพชรนั้นเม่ือไร 



   ชาติน้ีมึงมีแต่สองหตัถ ์         จงไปอุบติัเอาชาติใหม่ 
     ใหสิ้บเศียรสิบพกัตร์เกรียงไกร    เหาะเหินเดินไดใ้นอมัพร 

     มีมือยีสิ่บซา้ยขวา          ถือคธาอาวธุธนูศร 
     กจูะเป็นมนุษยแ์ต่สองกร         ตามไปราญรอนชีวี 
     ใหส้ิ้นวงศพ์งศมึ์งอนัศกัดา        ประจกัษแ์ก่เทวาทุกราศี 
     วา่แลว้กวดัแกวง่พระแสงตรี        ภมีูตดัเศียรกระเดน็ไป 
     นนทกลงมาเกิดในทอ้ง นางรัชฏา มเหสีท้าวลสัเตียน บิดาใหช่ื้อ 
วา่ ทศกณัฐ์ ต่อมาทศกณัฐก์ไ็ดน้อ้ง ๆ อีก คือ กมุภกรรณ  พเิภก 
ทูตขร  ตรีเศียร และนางส ามนักขา 



ก าเนิดทศกณัฐ์

๏ เม่ือนั้น  
องคท์า้วลสัเตียนธิบดี  
คือวา่นนทกมากาํเนิด  
ช่ือทศกณัฐ์กมุารา  

อนันอ้งซ่ึงถดัมานั้น  
องคพ์ระบิตุเรศมารดร 

ฝ่ ายนางรัชดามเหสี 
เทวมีีราชบุตรา 
เกิดเป็ นพระโอรสา 
สิบเศียรสิบหน้ายีสิ่บกร 

ช่ือกมุภกรรณชาญสมร 
มิใหอ้นาทรสักนาที ฯ 



• กล่าวถึงพระโคดม  เดิมครองเมืองสาเกด แลว้ออกบวชเป็นฤๅษี
บาํเพญ็ตบะอยูจ่นหนวดยาว จนนกกระจอกผวัเมียคู่หน่ึงเขา้ไป
ทาํรัง

• วนัหน่ึงพอ่นกไปหากินถูกดอกบวัหุบปิดไว ้จนรุ่งเชา้ดอกบวับาน
จึงกลบัมารังได้

• นางเมียกต่็อวา่ วา่พอ่นกนอกใจ  พอ่นกสาบานวา่ถา้นางนกนอกใจ
จริง กข็อใหบ้าปของฤๅษีหนวดยาวน้ีตกเป็นของตนทั้งหมด

• พระโคมดมไดฟั้งกส็งสยัวา่เธอยงัมีบาปอะไรอยูอี่ก

กล่าวถึงก าเนิดนางกาลอจันา  นางสวาหะ 



• พอ่นกกต็อบวา่ ฤๅษีไม่มีลูก จึงยงัมีบาป
• โคดมดาบสจึงกองกณูฑพิ์ธี ชุบนารีข้ึนมานางหน่ึง ใหน้ามวา่
นางกาลอจันา

• พระฤๅษีร่วมรสกบันางจนไดบุ้ตรีคนหน่ึงช่ือ  นางสวาหะ

กล่าวถึงก าเนิดนางกาลอจันา  นางสวาหะ 



ฤๅษีโคดมถามพ่อนกว่าตนมีบาปอนัใด 

๏ เม่ือนั้น  พระโคดมอาจารยฌ์านขยนั 
ฟังนกเจรจาสาบานกนั ใหคิ้ดอศัจรรยจึ์งถามมา 
ดูกรนกนอ้ยตวัผู ้ มาทาํรังอยูแ่ลว้มิสา 
เป็นเหตุไฉนสกุณา  สบถใหภ้รรยาเช่ือใจ 
กสูร้างพรตกาํหนดปีสองพนั  บาปนั้นจะมีขอ้ไหน 
ซ่ึงเอง็จะรับเอาบาปไป  กทูาํอยา่งไรสกณีุ ฯ 



พ่อนกตอบฤๅษว่ีามีบาปตรงทีไ่ม่มีบุตรธิดา 

 ๏ บดันั้น   นกกระจาบตอบคาํพระฤๅษี 
พระองคเ์ป็นกษตัริยธิ์บดี  ยงัไม่มีโอรสแลธิดา 
ละสมบติัออกมาทรงพรต  บวชเป็นดาบสอยูใ่นป่า 
ใหข้าดวงศก์ษตัริยข์ตัติยา  ซ่ึงจะครองพาราสืบไป 
อนับาปกรรมของพระมุนี  ขอ้น้ีจะเป็นโทษใหญ่ 
ขา้สาบานตวัดว้ยกลวัภยั  จงตรึกไตรดูเถิดพระนกัพรต ฯ 



ฤๅษีโคดมกองกณูฑ์พธีิชุบนางกาลอจันา 

๏ จ่ึงตั้งกองกณูฑบ์ูชาไฟ  โดยไสยเวทเรืองศรี 
หลบัเนตรสาํรวมอินทรีย ์  พระมุนีกบ็ริกรรมไป ฯ 

๏ คร้ันถว้นคาํรบครบพนั  พสุธาเล่ือนลัน่สนัน่ไหว 
บงัเกิดเป็นนางข้ึนกลางไฟ แน่งนอ้ยวไิลทั้งกายา ฯ 

๏ งามลํ้านางเทพอปัสร อรชรออ้นแอน้ดัง่เลขา 
โฉมเฉลาเยาวลกัษณ์จาํเริญตา  คลา้ยพระอุมาเทวี 
จ่ึงใหน้ามนาฏนุชนงคราญ   ช่ือกาลอจันามารศรี 



พระดาบสออกจากพิธี   ดว้ยความยนิดีพน้คิด 
ร่วมรักสมคัรสโมสร   สถาวรเบิกบานสาํราญจิต 
คลึงเคลา้เยา้ยวนชวนชิด  แสนสนิทพิศวาสไม่คลาดคลาย ฯ 
  เม่ือนั้น   นางกาลอจันาโฉมฉาย 
สมสู่อยูสุ่ขสนุกสบาย   ชา้นานไดห้ลายเดือนมา 
พิศวงปลงรักพระนกัธรรม ์ จนครรภถ์ว้นทศมาสา 
คร้ันไดฤ้กษย์ามเวลา   กลัยากค็ลอดบุตรี 
ใหช่ื้อสวาหะนงคราญ   งามปานนางฟ้าในราศี 
องคพ์ระชนกชนนี   ประโลมเล้ียงเทวทุีกเวลา ฯ 



• ฝ่ายพระอนิทร์ด าริจะหาทหารให้พระนารายณ์ ซ่ึงจะตอ้งอวตาร
ลงมาปราบนนทก กเ็หาะลงมาทาํชูก้บันางกาลอจันา 

• นางกาลอจันาไดบุ้ตรกบัพระอินทร์คนหน่ึง 
• ต่อมานางกาลอจันาไดท้าํชูก้บัพระอาทิตย ์กไ็ดลู้กชายคนหน่ึง 
• วนัหน่ึงพระฤๅษีอุม้ลูกชายสองคนไปอาบนํ้า  ส่วนนางสวาหะ

ลูกหญิงนั้นจูงใหเ้ดิน  นางแคน้ใจกก็ล่าวประชด  จนฤๅษีบิดา
ทราบเร่ืองหมด แต่ยงัไม่แน่ใจในความจริง 

กล่าวถึงก าเนิดกากาศ (พาล)ี  และสุครีพ 



• ฤๅษจีงึท าการเส่ียงลูก โดยโยนลูกทั้งสามคนไปกลางนํ้า
อธิษฐานวา่ เดก็คนใดเป็นลูกแทว้า่ยคืนมาได ้คนใดเป็นลูกชูใ้ห้
กลายเป็นลิง

• ลูกชายทั้งสองกก็ลายเป็นลงิ ส่วนนางสวาหะว่ายคนืมาได้

• พระโคดมเห็นความจริงแน่กส็าปนางกาลอจันาให้เป็นหิน
• นางกาลอจันากส็าปลูกผู้หญงิให้ไปอ้าปากยนืตนีเดยีวเหน่ียวกนิ
ลมอยู่ทีเ่ขาจกัรวาล

กล่าวถึงก าเนิดกากาศ (พาล)ี  และสุครีพ 



• ฝ่ายพระอินทร์ พระอาทิตย ์รู้วา่ลูกชายของตนถูกสาปเป็นลิงไป 

กพ็ากนัมาเนรมิต  เมืองขีดขิน ใหลู้กครอบครอง
• ตั้งนามลกูของพระอินทร์วา่  กากาศ (พาล)ี เป็นเจ้าเมือง
• ตั้งนามลูกพระอาทิตยว์า่ สุครีพ เป็นมหาอุปราช

กล่าวถึงก าเนิดกากาศ (พาล)ี  และสุครีพ 



ฤๅษเีส่ียงลูกทั้งสาม 

 ๏ เม่ือนั้น   องคพ์ระอาจารยฌ์านกลา้ 
ไดฟั้งมืดกลุม้ในวิญญาณ์  ดัง่เอาไฟฟ้ามาจ่อใจ 
ทั้งรักทั้งแคน้แน่นจิต   พระนกัสิทธ์ป้ิมเลือดตาไหล 
มนัคบชูดู้ดู๋ไม่กลวัภยั   เสียแรงรักใคร่แต่เดิมมา 
อนัวา่กมุารทั้งคู่   ถึงกจูะเล้ียงรักษา 
ถา้ลกูชูก้ดู็เวทนา   โลกาจะพลอยอปัระมาณ 
คิดแลว้ยอกรข้ึนประณต  พระดาบสตั้งสตัยอ์ธิษฐาน 
เดชะขา้ไดบ้าํเพญ็ฌาน   ขอใหบ้นัดาลประจกัษต์า 



แมน้วา่สามเจา้น้ีเป็นเน้ือ      เช้ือสายโลหิตแห่งขา้ 
จะท้ิงออกไปกลางคงคา      จงวา่ยกลบัมาทนัใด 
แมน้วา่เป็นลูกชายอ่ืน       อยา่ไดว้า่ยคืนเขา้มาได ้
จงเป็นสวาวานรไพร       เส่ียงแลว้ขวา้งไปทนัที ฯ 
 ๏ แต่นางสวาหะผูธิ้ดา      กลบัวา่ยมาหาพระฤๅษี 
สองกมุารนั้นขา้มวารี       เป็นกระบ่ีเขา้ยงัพนาลยั 
พระโคดมคร้ันเห็นประจกัษต์า       กส้ิ็นความกงัขาไม่สงสยั 
อุม้องคพ์ระธิดายาใจ       กลบัไปยงับรรณศาลา ฯ 

ฤๅษเีส่ียงลูกทั้งสาม (ต่อ) 



ฤๅษสีาปนางกาลอจันาทีค่บชู้ 

๏ คร้ันมาถึงคนัธกฎีุ  พระมุนีกร้ิวโกรธแลว้ร้องวา่ 
เหวยเหวยดูก่อนอีอจันา เหตุใดมาเป็นดัง่น้ี 
คบชูสู่้สมภิรมยรั์ก  ทาํการทรลกัษณ์บดัสี 
ดัง่หญิงชัว่ชา้กาลี  ใหอิ้นทรียข์องมึงเป็นศิลา 
แมน้วา่นารายณ์อวตาร  มาสงัหารเผา่พาลยกัษา 
ในทวีปพิชยัลงกา  เอาแผน่ผาน้ีจองถนนไป 
ใหมึ้งจมอยูใ่นสมุทร  อยา่ไดรู้้ผดุข้ึนมาได ้
ตามคาํของกท่ีูสาปไว ้ ใหส้าแก่ใจอีกาลี ฯ 



นางกาลอจันาสาปนางสวาหะพร้อมทั้ง 
บอกถึงเวลาทีจ่ะพ้นค าสาป 

เสียแรงอุม้ทอ้งครองครรภ ์ ทุกวนับาํรุงรักษา 
ไม่รู้จกัคุณกเูล้ียงมา   ผลาญชีวาแม่ใหบ้รรลยั 
มึงเป็นลกูเกิดในอุทร   ควรหรือเป็นหนอนบ่อนไส ้
ตวักน้ีูตอ้งสาปไป   ฝ่ายมึงใหไ้ดท้รมาน 
จงไปอา้ปากยนืตีนเดียว  เหน่ียวกินลมอยูใ่นไพรสาณฑ ์
ยงัเชิงขอบเขาจกัรวาล   ตามคาํสาบานของกน้ีู 
ต่อมึงมีลกูเป็นวานร   ฤทธิรอนเลิศลํ้ากระบ่ีศรี 
จ่ึงพน้สาปส้ินบาปอปัรีย ์ วา่แลว้ไปเป็นศีลา ฯ 



กล่าวถึงก าเนิดนางสวาหะ  กากาศ (พาล)ี  และสุครีพ 

พระโคดม (ฤๅษ)ี นางกาลอจันา 

นางสวาหะ 

พระอนิทร์

พระอาทิตย์ 

กากาศ (พาล)ี 

สุครีพ 



  
กล่าวถึงก าเนิดหนุมาน 

 

พระอศิวร พระพาย  

 “จงเอาเทพอาวุธอนัศักดา   ทั้งก าลงักายาของเรานี ้ 
  ไปซัดเข้าปากสวาหะ          จะเกดิบุตรเป็นกระบี่ศรี”  

นางสวาหะ 

หนุมาน 



 ๏ มาจะกล่าวบทไป   ถึงพระอิศวรนาถา 
แจง้วา่นวลนางอจันา    โกรธาสาปราชบุตรีไป 
ใหย้นืตีนเดียวเหน่ียวกินลม   ยอดพนมจกัรวาลเนินไศล 
กจูะใหมี้บุตรวฒิุไกร    จะไดเ้ป็นทหารพระจกัรา ฯ 
 ๏ คดิแล้วจึงแบ่งก าลงั   ส่ังองค์พระพายแกล้วกล้า 
เอาเทพอาวุธอนัศักดา    ทั้งก าลงักายาของเรานี ้
ไปซดัเขา้ปากสวาหะ    จะเกิดบุตรเป็นกระบ่ีศรี 
อนัคทาเพชรเรืองฤทธี    มีอานุภาพเกรียงไกร 

  
กล่าวถึงก าเนิดหนุมาน 

 



ก าเนิดหนุมาน 

         บดันั้น                        วายบุุตรวฒิุไกรดงัไกรสร      
    คร้ันออกจากครรภม์ารดร    กเ็หาะขึ้นอมัพรดว้ยฤทธา      

    ลอยอย่ตูรงพกัตร์ชนนี        รัศมีโชติช่วงในเวหา        
    มีกณุฑลขนเพช็รอลงการ์    เข้ียวแกว้แววฟ้ ามาลยั         

    หาวเป็นดาวเดือนรววิร         แปดกรส่ีหนา้สูงใหญ่          
   สาํแดงแผลงฤทธ์ิเกรียงไกร  แลว้ลงมาไหวพ้ระมารดา         
   ท้ังองคพ์ระพายเรืองเดช      สาํคญัวา่บิตุเรศนาถา         

   กเ็ขา้อิงแอบแนบกายา          วานรช่ืนชมยนิดี 



กล่าวถึงพาลเีสียสัตย์แย่งนางดาราจากสุครีพ 

• กล่าวถึงพาลีเสียสตัยแ์ยง่นางดาราจากสุครีพ
• อยูม่าถึงกาลวสนัต ์นางฟ้าเทวามาจบัระบาํกนั ในระหวา่งจบั

ระบาํกนันั้น รามสูรไดเ้ขา้มาแยง่แกว้นางเมขลา  พระอรชุนจึง
ขดัขวา้งไว้

• รามสูรโกรธจบัพระอรชุนฟาดกบัเขาพระสุเมรุจนเขาเอียงไป
สุครีพไดม้าช่วยทรงเขาพระสุเมรุใหต้ั้งตรงตามเดิน



สุครีพได้มาช่วยทรงเขาพระสุเมรุให้ตั้งตรงตามเดิม 

๏ บดันั�น                    สุครีพฤทธิแรงแขง็กล้า 
เห็นพระสุเมรุไม่คืนตรงมา    ก้มเกล้าวนัทาแล้วทูลไป 

อนัพระสุเมรุซ่ึงเอนทรุด ขา้จะอาสาฉุดข้ึนใหไ้ด ้
พระองคผ์ูท้รงภพไตร   อยา่ร้อนใตเ้บ้ืองบาทา 
ทูลแลว้ลูกพระทินกร   ผูมี้ฤทธิรอนแกลว้กลา้ 
เร่งใหเ้ทพบุตรครุฑา   ฉุดพวนนาคากระชากไป 
จ่ึงเอาน้ิวช้ีนั้นจ้ีลง   ตรงสะดือนาคาพวนใหญ่ 
สะดุง้พดขนดเขา้ทนัใด  พระเมรุกไ็หวเขยื้อนมา ฯ 



กล่าวถึงพาลเีสียสัตย์แย่งนางดาราจากสุครีพ 

• ต่อมาพญากากาศข้ึนเฝ้าพระอิศวร พระอิศวรประทานนามให ้
    พญากากาศใหม่วา่ พระยาพาล ี
• พระอศิวรฝากผอบใส่นางดาราไปประทานสุครีพผู้เป็นน้อง เป็น 
     บาํเหน็จในคราวทรงเขาพระสุเมรุ   
• พระนารายณ์ทว้งพระอิศวรไวว้า่ จะฝากนางดาราไปกบัพระยา 
     พาลีนั้นดูไม่สมควร  
• พระยาพาลีจึงใหค้าํสตัยก์บัพระนารายณ์วา่หากไม่มอบนางดารา 
     ใหแ้ก่นอ้งกข็อใหพ้ระนารายณ์ผลาญชีวติได ้



พระนารายณ์ท้วงพระอศิวร 

 ๏ เม่ือนั้น   องคพ์ระนารายณ์นาถา 
ยอกรสนองพระบญัชา   ผา่นฟ้าจะฝากนางไป 
ใหแ้ก่สุครีพกระบ่ีศรี   ขา้น้ีหาเห็นดว้ยไม่ 
ดัง่หน่ึงภุมรากบัมาลยั   ยอ่มเป็นวสิยัแต่ไรมา 
อนัธรรมชาติแมลงภู่   อยูใ่กลเ้รณูบุปผา 
หรือจะไม่คลึงรสบุษบา  จะฝากไข่แก่กากผ็ดิไป 
แลว้พญาสุครีพอนุชา   จะไม่ไดด้าราพิสมยั 
พระองคม์งกฎุสุราลยั   ภวูไนยจงถวิลจินดา ฯ 



พระยาพาลใีห้ค าสัตย์กบัพระนารายณ์ 

 ๏ เม่ือนั้น    พญาพาลีใจกลา้ 
ฟังพระนารายณ์กล่าววาจา   กม้เกลา้วนัทาแลว้ทูลไป 
ซ่ึงพระองคผ์ูท้รงฤทธา   มีความกงัขาสงสยั 
จะขอถวายสัตยส์าบานไว ้  ในใตเ้บ้ืองบาทเจา้โลกา 
แมน้ขา้มิใหแ้ก่นอ้ง    เอาไวร่้วมหอ้งเสน่หา 
ขอใหศ้รศกัด์ิพระจกัรา   ผลาญชีวิตขา้วานร ฯ 

 



 
กล่าวถึงก าเนิดนางมณโฑ 

 
• กาํเนิดนางมณโฑวา่ มีฤๅษี 4 องค ์บวชไดส้ามหม่ืนปี อยู ่ณ เขา      

หิมพานต ์ ฤๅษีมีโคนมอยู ่500 โคเหล่าน้ีใหน้มแก่ฤๅษีทุกวนั  
• ส่วนฤๅษน้ัีนเมื่อฉันนมแล้ว กใ็ห้ทานนมแก่นางกบ 

• กล่าวถึงนาคตัวหน่ึง กาํหนดักลา้ข้ึนมาเสพเมถุนกบังูตวัผู ้เผอิญ
ฤๅษีส่ีองคม์าพบเขา้   

• นางนาคกมี็ความอายกก็ลบัลงไปนาคพิภพ แลว้คิดแคน้ฤๅษี
ข้ึนมา จึงมาคายพิษไวใ้นอ่างนม 



นางนาคอบัอายฤๅษีจึงมาคายพษิ 

 ๏ เม่ือนั้น   นางอนงคน์าคาโฉมศรี 
คร้ันถึงพิภพนาคี   เทวคิีดแคน้พระสิทธา 
ฤๅษีทั้งส่ีน้ีเจา้กรรม   ทาํใหไ้ดอ้ายหนกัหนา 
แมน้แจง้ถึงองคพ์ระบิดา  จะมว้ยดว้ยอาญาภวูไนย 
ถา้วา่ดาบสน้ีมิตาย   กจูะพน้ความอายกห็าไม่ 
จาํจะฆ่าเสียใหบ้รรลยั   คิดแลว้ข้ึนไปยงักฎีุ ฯ 
 ๏ คร้ันถึงศาลาอาศรม  เห็นอ่างน า้นมพระฤาษี 

คายพษิลงไว้ทันที   เสร็จแล้วเทวกีลบัไป ฯ 



กล่าวถึงก าเนิดนางมณโฑ (ต่อ) 

• นางกบรู้ความกโ็จนลงไปตายในอ่างนม  เพ่ือป้องกนัไม่ใหฤ้ๅษี
กินพิษนาคเขา้ไป

• ฤๅษีรู้ความกตญัํูของนางกบ กชุ็บใหเ้ป็นมนุษย ์ใหช่ื้อวา่
มณโฑ แลว้นาํไปถวายพระอิศวร



นางกบนึกถงึพระคุณฤๅษจึีงโจนลงไปตายในอ่างนม 

ตวักไูดพ้ึ่งพระนกัสิทธ์  เล้ียงชีวติเป็นสุขเกษมศานต ์
พระคุณใหญ่ลน้พน้ประมาณ  แจง้การแลว้จะน่ิงกไ็ม่ดี 
ดัง่หน่ึงไม่มีกตญัํู   รู้คุณพระมหาฤาษี 
อยา่เลยจะเอาชีว ี  ตายแทนผูมี้พระคุณไป 
เดชะความสตัยอ์นัลํ้าเลิศ  ใหเ้กิดเป็นมนุษยใ์นชาติใหม่ 
คิดแลว้โจนลงดว้ยวอ่งไว  กข็าดใจดว้ยพิษนาคา ฯ 



ฤๅษชุีบนางกบเป็นนางมณโฑ 

นางกบสู้เสียชีวนั   หาไม่เรานั้นจะบรรลยั 
อยา่เลยจะชุบข้ึนเป็นหญิง  จะจดัส่ิงท่ีงามประสมใส่ 
ใหส้ิ้นโฉมนางฟ้าสุราลยั  เลิศลํ้ากวา่ไตรโลกา 
วา่แลว้ตั้งกณูฑพิ์ธี   อาหุดีเพลิงแรงแสงกลา้ 
ศรเหลืองเรืองโรจน์โชติฟ้า  พระดาบสเขา้นัง่ทั้งส่ีทิศ 
โอมอ่านคาถามหาเวท   อนัวิเศษสาํหรับกระลากิจ 
เอากบใส่กองเพลิงชวลิต  แลว้ชุบดว้ยฤทธ์ิพระนกัธรรม ์ฯ 



ความงดงามของนางมณโฑ 

๏ งามพกัตร์ยิง่ชั้นมหาราช  งามวลิาสลํ้านางในดึงสา 
งามเนตรยิง่เนตรในยามา  งามนาสิกลํ้าในดุษฏี 
งามโอษฐง์ามกรรณงามปราง  ยิง่นางในนิมาราศี 
งามเกศยิง่เกศกลัยาณี   อนัมีในชั้นนิรมิต 
ทั้งหกหอ้งฟ้าไม่หาได ้  ดว้ยทรงลกัษณ์วิไลไพจิตร 
ใครเห็นเป็นท่ีเพง่พิศ   ทั้งไตรภพจบทิศไม่เทียมทนั ฯ 
 



กล่าวถึงก าเนิดองคต 

• หลงัจากทีท่ศกณัฐ์ทูลขอนางมณโฑจากพระอศิวร กพ็านางเหาะ
ผา่นมาเหนือวงัพาลี

• พาลเีห็นนางมณโฑกเ็กดิรัก เลยหาเหตุวา่ทศกณัฐม์าดูหม่ินเหาะ
ขา้มปราสาทมาได ้แลว้แย่งนางมณโฑได้โดยพลการ

• ทศกณัฐเ์ม่ือมาถึงวงักค็ลัง่ดว้ยความเสียดาย ไปขอความ
ช่วยเหลือจากพระโคบุตรผูเ้ป็นอาจารย์

• พระโคบุตรแนะนาํใหท้ศกณัฐไ์ปขอความช่วยเหลือจากฤๅษี 

องัคต ผูเ้ป็ นอาจารยข์องพาลี



กล่าวถึงก าเนิดองคต (ต่อ) 

• พระฤๅษีองัคตตอ้งไปขอนางมณโฑคืนจากพาลี แต่นางมณโฑได้
ทรงครรภ ์พาลีไม่อาจขดัฤๅษีองัคตซ่ึงเป็นอาจารยไ์ด ้กจ็าํใจคืน

• แต่ไม่อยากใหล้กูในทอ้งมีศกัด์ิเป็นยกัษ ์จึงใหฤ้ๅษีองัคตแกไ้ข
• พระฤๅษีจึงแหวะเอาทารกใส่ไวใ้นทอ้งแพะ ต่อมากมุารกไ็ดก้าํเนิด

และไดช่ื้อวา่ องคต
• พาลีใหท้าํพิธีสรงสนาน สมโภชลูก
• ทศกณัฐท์ราบความจึงแปลงตวัเป็นปูมาดกัทาํร้าย เป็นทางแกแ้คน้

แต่กลบัถกูพาลีจบัทรมานเสียซูบผอม แลว้จึงปล่อยไป



พาลโีกรธทีท่ศกณัฐ์อ้มุนางมณโฑข้ามปราสาทของตน 

 ๏ ใหพ้ิโรธโกรธกร้ิวกระทืบบาท  ทาํอาํนาจเพียงพื้นแผน่ดินไหว 
เหม่ไอท้ศกณัฐจ์งัไร   หม่ินกไูม่กลวัวายปราณ 
วา่แลว้ฉวยชกัพระขรรค ์ ขบฟันกวดัแกวง่สาํแดงหาญ 
หมายมาดพิฆาตขนุมาร  เหาะทะยานข้ึนยงัอมัพร ฯ 

 ๏ แลเห็นโฉมนางวิไลลกัษณ์  ผวิพกัตร์เพียงเทพอปัสร 
เกิดความเสน่หาอาวรณ์ ร้องวา่ดูก่อนอสุรา 
อนัตวัของเรากเ็ป็นชาย  เอง็ทาํหยาบคายไม่เกรงหนา้ 
อุม้นางขา้มเมืองกมูา   จกัฆ่าใหม้ว้ยชีว ี



พาลแีย่งนางมณโฑมาได้ 

 ๏ เม่ือนั้น   ทศเศียรสุริยว์งศย์กัษี 
สปัระยทุธ์ชิงชยัดว้ยพาลี  สุดท่ีจะทานฤทธา 
สุดคิดสุดฤทธ์ิสุดกาํลงั  เพียงส้ินชีวงัสังขาร์ 
สุดท่ีจะชิงเอาเมียมา   สุดปัญญากห็นีวานร ฯ 
 ๏ เม่ือนั้น   พญาพาลีชาญสมร 
มีชยัชิงไดบ้งัอร   กเ็ขจรคืนเขา้ธานี ฯ 



พาลแีจ้งฤๅษีองัคตว่านางมณโฑมีครรภ์กบัตน 

คิดแลว้จ่ึงตอบพระนกัธรรม ์  ทศกณัฐอ์าจใจใหเ้กินหนา้ 
ควรฤๅจ่ึงขอพระอุมา    แลว้เหาะขา้มพาราไม่เกรงใจ 
ขา้ทาํทั้งน้ีดว้ยความโกรธ   เม่ือวา่เป็นโทษจะส่งให ้
แต่นางมณโฑทรามวยั   มีครรภไ์ดถึ้งก่ึงปี 
จะผอ่นปรนกข็ดัสนนกั   ดว้ยลูกรักในทอ้งมารศรี 
ขา้มิใหป้นศกัด์ิอสุรี    พระมุนีจงไดเ้มตตา ฯ 



พระฤๅษอีงัคตบอกว่าจะน าลูกในครรภ์นางมณโฑ 
มาใส่ใส่ไว้ในท้องแพะ 

 ๏ เม่ือนั้น   พระองัคตอาจารยฌ์านกลา้ 
ไดฟั้งจ่ึงตอบวาจา   ขอ้นั้นอยา่ปรารมภใ์จ 
อนับุตรในครรภน์างโฉมยง  จะใหแ้ก่พระองคจ์งได ้
จะแหวะออกใส่ทอ้งแพะไว ้ มิใหอ้นัตรายชีวนั ฯ 
 ๏ เม่ือนั้น   ลูกทา้วมฆัวานรังสรรค ์
ไดฟั้งวาจาพระนกัธรรม ์ อดัอั้นพระทยัพนัทว ี
สุดรักสุดเสียดายเพียงชีวิต  สุดคิดท่ีจะขดัพระฤๅษี 
แต่ทอดถอนฤๅทยัหลายที  ขนุกระบ่ีขดัสนจนใจ 



 
กล่าวถึงเร่ืองทรพากบัทรพ ี

 
• กล่าวถึงยกัษ์นนทกาล ข้ึนไปเก้ียว นางมาล ีคนของพระอิศวร  
• จึงถูกพระอิศวรสาปใหล้งไปเกิดเป็นควายช่ือ ทรพา แลว้ใหมี้ลูก

ช่ือ ทรพ ีแลว้ใหท้รพีฆ่าพอ่  
• นนทกาลลงมาเกดิเป็นควายตามสาป มีนางควายเป็นบริวารหา้

พนั นางควายตวัไหนมีลูก ทรพากท็าํลายเสีย  
• แต่นางควายตวัหน่ึงเอาลูกไปซ่อนเสียในถํ้า ลูกนางควายเม่ือโต

ข้ึน มีนามวา่ ทรพ ีมีกาํลงัมาก และฆ่าพอ่ตายตามคาํสาปพระ
อิศวร 
 



 
กล่าวถึงเร่ืองทรพากบัทรพ ี

 
• ทรพีไดไ้ปทา้รบกบัพาลี และนดัต่อสู้กนัในถํ้า 
• เม่ือพาลีจะไปรบนั้นไดใ้หส้ญัญาไวก้บัสุครีพ ถา้เห็นเลือด

เหลวไหลออกมาจากในถํ้า กใ็หสุ้ครีพเอาหินปิดปากถํ้าเสีย  
• คร้ังพาลีฆ่าทรพีตาย เทวดามีความยนิดี บนัดาลใหฝ้นตกลงมา

ปนกบัเลือดทรพี   
• สุครีพเห็นเลือดเหลวสาํคญัวา่พ่ีตาย กเ็อาหินปิดปากถํ้า  
• พาลีเขา้ใจวา่นอ้งแกลง้จะใหต้าย เลยขบัสุครีพออกจากเมือง 



ทรพาส่ังให้ฆ่าลูกของตนเสียให้หมด 

 ๏ คร้ันถึงหิมวนัตพ์นาเวศ  กก็ลบัเพศไปเป็นมหิงสา 
ช่ือวา่พญาทรพา    มีกาํลงัฤทธาเช่ียวชาญ 
ใหญ่สูงพว่งพีองอาจ    หยาบคายร้ายกาจกลา้หาญ 
กายาเผอืกสีสาํลาน    ใจพาลอิจฉาอาธรรม ์
บริวารลว้นนางกาสร    หา้พนัสญัจรอยูไ่พรสณัฑ ์
แมน้วา่ตวัใดมีครรภ ์   ทรพานั้นหมัน่ระวงัดู 
ถ้าเห็นว่านางมหิงสา    คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ 

ไม่อาลยัหมายใจว่าศัตรู   เส่ียวเสียจากหมู่ให้วายชนม์ 



ทรพฆ่ีาทรพา 
 
 ๏ บดันั้น   พญาทรพาแกลว้กลา้ 
ไดฟั้งกร้ิวโกรธโกรธา   สองตานั้นแดงดัง่แสงไฟ 
โก่งหางวางวิง่ส่ายเขา   ถาโถมโจมเขา้ขวดิไขว ่
ชอ้นตกักลบักลอกวอ่งไว  หมายใจจะลา้งชีวนั ฯ 
 ๏ บดันั้น   คาํแหงทรพีแขง็ขนั 
โก่งคอยอ่ทา้ยยนืประจญั  เส่ียวขวดิติดพนักระชั้นมา 
อนัเขาต่อเขาเขา้ประหาร  เสียงสะทา้นเปร้ียงเปร้ียงดัง่ฟ้าผา่ 
ไดที้ขวิดถูกทรพา   กม็ว้ยชีวาดว้ยฤทธี ฯ 



 
กล่าวถึงท้าวทศรถท าพธีิกวนข้าวทพิย์ขอลูก 

 
• ฝ่ายทา้วทศรถ เม่ือพระบิดาส้ินพระชนมแ์ลว้กข้ึ็นครองราชย ์ 

ทา้วทศรถหาลูกไม่ไดจึ้งทาํพิธีกวนขา้วทิพยข์อลูก  
• เม่ือทา้วทศรถกวนขา้วทิพยน์ั้น กล่ินขา้วซ่านไปถึงเมืองลงกา  
• นางมณโฑไดก้ล่ินกป็รารถนาจะชิมรสขา้วทิพยน์ั้นบา้ง  
• ทศกณัฐจ์ะให ้กากะนาสูร ไปขโมยขา้วทิพยไ์ดไ้ปหน่ึงกอ้น

เหลือสามกอ้นคร่ึง   
• ทา้วทศรถแบ่งใหน้างเกาสุริยา นางไกยเกษี นางสมุทเทว ี



ท้าวทศรถแบ่งข้าวทิพย์ให้เมียทั้งสาม 

 ๏ เม่ือนั้น   พระกไลโกฏดาบส 
คร้ันเห็นองคท์า้วทศรถ  จ่ึงมีพจนารถวาจา 
อนัซ่ึงการกิจพิธี   บดัน้ีเสร็จดัง่ปรารถนา 
บงัเกิดขา้วทิพยอ์นัโอชา  ดว้ยอานุภาพตบะกรรม ์
แต่มีกากนาสาธารณ์   บินทะยานโฉบไปคร่ึงป้ัน 
ตอ้งคาํพระอิศวรทรงธรรม ์ สามกอ้นก่ึงนั้นไม่ราคิน 



วา่แลว้หยบิเอาสุธาโภชน์  ป้ันหน่ึงเอมโอชดว้ยรสกล่ิน 
ใหเ้กาสุริยายพุาพิน   กินเถิดจาํเริญสวสัดี 
แลว้หยบิป้ันหน่ึงส่งให ้ แก่โฉมนางไกยเกษ ี

อนันางสมุทรเทว ี  ใหป้ั้นหน่ึงกบัท่ีเหลือกา ฯ 
 ๏ เม่ือนั้น   สามพระมเหสีเสน่หา 
รับเอาขา้วทิพยน์ั้นมา   กลัยาเสวยสาํราญใจ 
อนักล่ินรสากระยาหาร  หอมหวานไม่มีท่ีเปรียบได ้
ซบัซาบอาบอ่ิมทัว่ไป   ทั้งในสกนธ์อินทรีย ์ฯ 



 
ท้าวทศรถท าพธีิกวนข้าวทพิย์แล้วได้ลูก 

 
• อยูม่ามเหสีทั้งสามของทา้วทศรถกไ็ดโ้อรส  

 นางเกาสุริยา ใหก้าํเนิด พระราม 

 นางไกยเกษี ใหก้าํเนิด พระพรต 

 นางสมุทร ใหก้าํเนิด พระลกัษณ์ และ พระสัตรุต 

 



พระดาบสให้พระนามลูกของท้าวทศรถ 

 ๏ เม่ือนั้น    องคพ์ระดาบสทั้งส่ี 

จ่ึงใหน้ามตามศาสตร์พระศุลี   โดยศรีชนัษาพยากรณ์ 
พระเชษฐาคือนารายณ์เทเวศร์   ช่ือพระราเมศทรงศร 
ที่สองคือจกัรฤทธิรอน    นามกรพระพรตกมุารา 
ที่สามคือบลัลงักก์บัสงัขท์รง   ช่ือพระลกัษมณ์สุริยว์งศก์นิษฐา 
คทาวธุท่ีสุดอนัดบัมา    ช่ือวา่พระสัตรุดกมุาร 
แลว้จ่ึงอาํนวยอวยพรให ้  จงเรืองฤทธิไกรกลา้หาญ 
อนัศตัรูหมู่พวกภยัพาล    ทัว่ทั้งจกัรวาลอยา่ทานกร ฯ 



2) ตอนสงครามใหญ่

• กล่าวถึงสาเหตุสงครามใหญ่ระหวา่งพระรามกบัทศกณัฐ ์ คือ

• นางส ามนักขาน้องทศกณัฐ ์เกิดความกลุ้มใจ เพราะผวัท่ีช่ือชิวหาน้นั 

ถูกทศกณัฐเ์ขา้ใจผดิเอาจกัขวา้งล้ินขาดตาย

• จึงเดินทางไปเท่ียวตามชนบทต่าง ๆ ไปพบพระรามกนึ็กรักและคิดจะ
ฆ่านางสีดาเสีย  แต่นางถกูพระลกัษณ์ตดัตีนส้ินมือ เชือดหู เชือดจมูก

• นางไดไ้ปฟ้องพญาขร  พญาทูต และตรีเศียร พญายกัษท์ั้งสามมารบ
พระราม กถ็กูพระรามฆ่าตายหมด

• นางจึงไปบอกทศกณัฐ ์ยใุหท้ศกณัฐซ่ึ์งบา้กามอยูแ่ลว้ไปลกันางสีดา



นางส ามนักขาเห็นพระรามกเ็กดิรัก 

 ๏ เม่ือนั้น   ฝ่ายนวลนางสาํมนกัขา 
แลไปเห็นพระจกัรา   รูปทรงโสภาอาํไพ 
พินิจพิศทัว่ทั้งองค ์  มีความพิศวงสงสัย 
...................................  ................................... 
คร้ันจะวา่องคพ์ระจนัทร  กผ็ดิท่ีจะจรจากเวหา 
ชะรอยจกัรพรรดิกษตัรา  มละสมบติัมาเป็นโยคี 
ยิง่พิศยิง่พิศวาสกลุม้   รสรักรึงรุมดัง่เพลิงจ่ี 
อกใจไม่เป็นสมประดี   อสุรีคลัง่เคล้ิมวญิญาณ ฯ 



นางส ามนักขาคดิจะฆ่านางสีดา 

 ๏ คร้ันถึงศาลาพนาเวศ   สอดส่ายนยันเ์นตรชะแงห้า 

จ่ึงเห็นองคอ์คัรชายา    ทรงโฉมโสภาวิไลลกัษณ์ 
อรชรออ้นแอน้ทั้งอินทรีย ์  งามลํ้านารีในไตรจกัร 
มีสิริวิลาสประหลาดนกั   ผวิพกัตร์ผอ่งเพียงจนัทร 
สตรีเหมือนกนัยงัพิศวง   ตะลึงหลงดว้ยความสโมสร 
น่ีหรือพระยอดฟ้ามิอาวรณ์   ตดัรอนกเูสียไม่อาลยั 
จาํเป็นจะมลา้งชีวนั    ชิงเอาผวัมนัใหจ้งได ้
คิดแลว้สาํแดงฤทธิไกร    กลบัไปเป็นรูปอสุรี ฯ 



พระลกัษณ์ตดัตนีส้ินมือ เชือดหู เชือดจมูก 

แลว้โจนข้ึนเหยยีบอกไว ้  แกวง่พระขรรคช์ยัฉายฉาน 
จ่ึงมีสีหนาทบญัชาการ    วา่เหวยอีมารอปัรีย ์
มึงน้ีสาธารณ์ทรลกัษณ์   ชัว่ชา้อปัลกัษณ์บดัสี 
เหตุใดมาทาํเช่นน้ี    ไม่กลวัชีวีจะมรณา ฯ 
 ๏ คร้ันวา่จะฆ่าใหมึ้งตาย  โลกจะยนิร้ายไปภายหนา้ 
กน้ีูจะไวชี้วา     แต่จะทาํใหส้านํ้าใจ 
ว่าพลางตัดกรรอนบาท   ทั้งจมูกหูขาดเลอืดไหล 

แล้วไล่ตีซ ้ากระหน ่าไป    จนไกลอรัญกฎุ ีฯ 



นางส ามนักขายทุศกณัฐ์ 

      ๏ เม่ือนั้น    นางสาํมนกัขายกัษี 
จ่ึงทูลวา่นางสีดาน้ี    มีสิริเสาวภาคยจ์าํเริญตา 
จะเปรียบพระลกัษมีศรีสวสัด์ิ   พระสุรัสวดีเสน่หา 
ทั้งโฉมสมเดจ็พระอุมา   นอ้งเห็นดีกวา่ทั้งสามองค ์
จะจดังามสามนางประมวลเขา้  ไม่เทียมเท่าสีดานวลหง 
แมน้ใครไดเ้ห็นนางโฉมยง   จะงวยงงหลงลืมสมประดี 
มีตาสองตาน้ีสุดรู้    ท่ีจะดูส้ินงามมารศรี 



• ทศกณัฐไ์ดฟั้งก ็“ยิง่แสนพศิวาสจะขาดใจ ราคร้อนฤทัยใหลหลง” 

• ในท่ีสุดกไ็ปลกันางสีดามาไวใ้นลงกา   
• จากนั้นการสงครามอนัดุร้ายกเ็ร่ิมเกิดข้ึน เร่ืองราวการรบนั้นมี

อเนกประการ 
• ตอนท่ีสาํคญัและท่ีไดจ้ดัเป็นตอนสาํหรับเล่นโขน เรียกวา่ “ชุด” 

ต่างๆ  เช่น ชุดเผาลงกา  ชุดพิเภกถูกขบั  ชุดจองถนน  ชุดนาคบาศ  
ชุดนางลอย  ชุดโมกขศกัด์ิ 
 

2) ตอนสงครามใหญ่ 



3) ตอนเหตุการณ์เบือ้งปลาย

• ตอนปลายน้ยีงัมีสงครามต่อเนื่องอีกเลก็น้อย เพราะพวกบริวาร 

ทศกณัฐท์ี�ยงัมีชีวติอย่อีูกมาก ต่างพาชีวติมาท้ิงในการสงคราม        

ครั�งหลงั จนนบัได้วา่ “สิ้นโคตรวงศ์เจ้าลงกา”
• เน้ือหาสาํคญัของตอนน้ี คือ พระรามระแวงความบริสุทธ์ิของนาง

สีดา เป็นเหตุใหน้างสีดาตอ้งจากเมืองอีกคร้ังหน่ึง
• นางไดไ้ปอยูก่บัพระฤๅษีและใหก้าํเนิดแก่โอรสองคห์น่ึง อีก 12

เดือนต่อมา
• พระรามจึงไดรู้้สึกวา่พระองคเ์ป็นผูผ้ิด และไดต้ามไปรับนางคืนเขา้

เมืองและไดต้ั้งพิธีราชาภิเษกเสวยราชยใ์นกรุงศรีอยธุยา



ตอนสีดาลุยไฟ 

 แต่พระไดสี้ดากลบัมาน้ี  ยงัอดัอั้นตนัฤดีดว้ยเกรงกร่ิง 

นอ้งกห็วัน่จิตคิดประวงิ  พระจะวา่สุงสิงกบักมุภณัฑ ์
จาํกจูะแสดงความบริสุทธ์ิ ใหแ้จง้ส้ินยมมนุษยแ์ลสวรรค ์
จึงมีพระเสาวนียไ์ปโดยพลนั ใหสุ้มไฟไมจ้นัทน์ข้ึนทนัที  
ผา้ขาวผกูเป็นโรงบูชากณูฑ ์ ปรากฏเกียรติใหไ้พบูลยไ์อศรูยศ์รี 
แมสี้ดาสัตยจ์ริงในวจี  อยา่ไดร้้อนอคัคีระคายเคือง 
แมผ้ดิคาํเคยไดถ้วายสัตย ์ ใหว้ิบติับรรลยัไปเป็นเน่ือง 
เห็นเพลิงช่วงโชติโรจน์เรือง กย็า่งเยื้องฝ่าควนัไปทนัใด 



นางสีดามีความซ่ือสัตย์ต่อสามี ไฟจึงไม่ไหม้

 เดชะความสตัยอ์ธิฐาน     จะร้อนเบ้ืองบาทมาลยก์ห็าไม่ 
มีสุวรรณโกมุทอาํไพ      เกิดข้ึนท่ีในกองกณูฑ ์
ทุกกา้วพระลกัษมีท่ีเยื้องยา่ง      เพลิงดบัเป็นทางอยา่งส้ินสูญ 
พระนารายณ์เปรมฤทยัไพบูลย ์    ส้ินกินแหนงคาํทูลนางสีดา 



พระรามง้อนางสีดา 

 ๏ สุดเอยสุดสวาท    นุชนาฏผูย้อดสงสาร 
เจา้ดวงนยันายพุาพาล     อยา่ประหารดว้ยถอ้ยวาที 
ถา้เจา้ส้ินเมตตาอาลยัแลว้    จงเอาพระขรรคแ์กว้น้ีฆ่าพี่ 
ใหห้ายแคน้หายโกรธของเทวี     กจ็ะลามารศรีบรรลยัไป 
ซ่ึงจะหานางอ่ืนใหเ้หมือนเจา้    ถึงตายแลว้เกิดเล่าไม่หาได ้
เจา้ดวงดอกฟ้ายาใจ     จงคิดถึงยากไร้ดว้ยกนัมา 
พี่ผดิกรั็บตามผดิมี     ส่ิงดีพี่กท็าํมาหนกัหนา 
เอน็ดูบา้งเถิดนางกลัยา     อยา่ใหชี้วาวายปราณ ฯ 



คุณค่า 

• ด้านวรรณศิลป์ 

• การสรรค า การใชค้าํท่ีหลากหลายในการส่ือความหมายถึง         
ตวัละครแต่ละตวั ซ่ึงจะทาํใหผู้อ่้านไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 

ค าที่มีความหมายว่า “ทศกณัฐ์” 

      เม่ือนั้น   ทศเศียรสุริยว์งศใ์จหาญ 
เสดจ็จากแท่นรัตนช์ชัวาล  เขา้ปราสาทสุรกานตรู์จี 
      เม่ือนั้น   ท้าวยีสิ่บกรยกัษา 
เสียสองลกูรักคือดวงตา  อสุรารําพึงคะนึงคิดฯ 



ค าที่มีความหมายว่า พระราม, พระนารายณ์ 

      เม่ือนั้น   พระลกัษมณ์ทรงสวสัด์ิรัศมี 
นอ้มเศียรกราบบาทพระจกัรี  ชุลีกรสนองพระบญัชา 
เม่ือก้ีไดย้นิสาํเนียง   สุรเสียงสมเดจ็พระเชษฐา 

…………………   ………………… 
พระพี่นางไดย้นิเสียงมนั  สาํคญัวา่เสียงพระส่ีกร 

ขบันอ้งใหต้ามเบ้ืองบาท  พระตรีภูวนาททรงศร 
ทูลวา่ใช่เสียงพระภูธร   อสุรีหลอกหลอนเป็นมายา 



• ด้านวรรณศิลป์ 

• การหลากค า หรือคาํไวพจน ์การเลือกใชค้าํท่ีเขียนต่างกนัแต่
ความหมายเหมือนกนั เช่น 

       คาํท่ีมีความหมายวา่ ม้า ไดแ้ก่  พาชี  มโนมยั  สินธพ  อาชาไนย 
อสัดร  นฤเคนทร์   สีห์ 
       คาํท่ีมีความหมายวา่ ศัตรู ไดแ้ก่  ไพรี  ปัจจามิตร  ปรปักษ ์
อรินทร์  ไพริน  อริ  อสัดร  เวรี 
        คาํท่ีมีความหมายวา่ ภูเขา ไดแ้ก่  บรรพต  สิงขร  พนม  คีรี 
 

คุณค่า 



• ด้านเนือ้หา 

• เน้ือหานอกจากจะใหค้วามเพลิดเพลินแลว้ ตวัละครในเร่ืองยงัได้
แสดงถึงคุณธรรมท่ีเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวติ เช่น 

• คติธรรมเร่ืองธรรมะยอ่มชนะอธรรม 
• ความซ่ือสตัยสุ์จริตของนางสีดาท่ีมีต่อสามี 
• พระรามเป็นบุตรท่ีมีความกตญัํูต่อบิดามารดา โดยยนิยอมออก

เดินป่าเป็นเวลาถึง 14 ปีเพื่อรักษาความสตัยข์องบิดา 

คุณค่า 



  เม่ือนั้น    พระรามสุริยวงศา 
รับเอาซ่ึงเคร่ืองจรรยา    แลว้มีบญัชาตรัสไป 
เอง็จงกราบทูลเสดจ็แม่   วา่เราบงัคมประนมไหว ้
อนัสตัยพ์ระปิตุรงคท์รงชยั   กน้ีูมิใหเ้สียธรรม ์
อยา่วา่แต่ไปสิบส่ีปี    จะถวายชีวีจนอาสญั 
ใหเ้ป็นท่ีสรรเสริญแก่เทวญั   วา่กตญัํูต่อบิดา 
ซ่ึงนอ้งเราจะผา่นพระนคร   ใหถ้าวรบรมสุขา 
วนัน้ีจะถวายบงัคมลา    อยา่ใหพ้ระแม่ร้อนใจฯ 



• จติรกรรม ความประทบัใจในเร่ืองรามเกียรต์ิก่อใหเ้กิดจิตรกรรม 
เพ่ือแสดงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในรามเกียรต์ิ เช่น จติรกรรมฝาผนัง
ที่ระเบียงรอบโบสถ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว) นั้น
ไดเ้ล่าเร่ืองราวรามเกียรต์ิตั้งแต่ตน้จนจบ 

• ศิลปกรรม มีการนาํเร่ืองรามเกียรต์ิมาเป็นศิลปกรรมประดบั
อาคารต่างๆ เช่น ในวดัพระเชตุพนฯ ลวดลายแถวไม้ปิดทองที่
หน้าบรรณของวหิารทศิ และบานประตูลายมุกของพระอุโบสถ 
ลว้นประดิษฐต์ามเร่ืองรามเกียรต์ิทั้งส้ิน 

คุณค่า 



• ส านวนไทยที่สอดแทรก

• กล่องดวงใจ : ในเร่ือง มียกัษส์องตนคือ ทศกณัฐ์และไมยราพท่ี
อยูย่งคงกระพนัแมโ้ดนฟาดฟันดว้ยอาวธุต่างๆ กไ็ม่ตาย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก ทั้งสองไดถ้อดดวงใจออกจากตวัแลว้นาํใส่กล่องไป
เกบ็ไวท่ี้อ่ืน โดยท่ีทศกณัฐ์นาํดวงใจไปเกบ็ไวท่ี้ภูเขานิลครีี ส่วน
ไมยราพนั้นนาํไปเกบ็ไวใ้นถํ้าบนยอดเขาตรีกฏู

• กล่องดวงใจ จึงหมายถึงส่ิงทีผู้่ครอบครองเห็นว่ามีค่าสูงดงัชีวติ
ตนและพยายามเกบ็รักษาไว้ด้วยความหวงแหน

คุณค่า 



• ลูกทรพ/ีวดัรอยเท้า : ทรพีเป็ นลูกของทรพา เดิมทรพาน้นัช่ือนนทกาล 

ทาํหนา้ท่ีเฝ้ าทวาร ณ เขาไกรลาส ถูกสาปใหล้งมาเกิดเป็ นควายและ 

เม่ือใดท่ีถูกลูกฆ่าตายจึงจะพน้โทษ เม่ือกาํเนิดเป็ นควายทรพาจาํคาํสาป 

ไดจึ้งเท่ียวฆ่าลูกใหต้ายเสมอ จนนางนิลากาสรแอบไปคลอดในถ้ ํา พอ 

ทรพีโตขึ้นกมี็ความอาฆาตแคน้พอ่ คอยวดัรอยเทา้ทรพาอย่เูป็ นประจาํ 

จนเห็นวา่ขนาดรอยเท่ากนัแปลวา่ไม่เสียเปรียบกนัแลว้ จึงไปทา้สูแ้ละ 

ไดฆ่้าพ่อของตนตาย
• วดัรอยเท้า ใช้เปรียบในกรณทีี่ผู้เยาว์หรือผู้น้อยแอบฝึกตัวเพือ่หาทาง

เอาชนะผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่

คุณค่า 



 
กฎหมายตราสามดวง 

 
• กฎหมายตราสามดวง  เป็นกฎหมายเก่าท่ีมีแต่สมยักรุงศรีอยธุยา     

แต่ไดข้าดหายและคลาดเคล่ือนจนขาดความยติุธรรมไปบา้ง   
• พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงให้

ชาํระรวบรวม 
• ผู้แต่ง  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

ตลอดจนอาลกัษณ์ลูกขนุ และราชบณัฑิตช่วยกนัสอบสวน  
ชาํระ และรวบรวมกนัข้ึน 

 



• พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้
เรียกวา่ “กฎหมายตราสามดวง” ใหอ้าลกัษณ์ชุบเส้นหมึกสาม
ชุด แต่ละชุดประทบัตรา 3 ดวง คือ  

 - ตราพระราชสีห์ (สาํหรับตาํแหน่งสมุหนายก) 
 - ตราพระคชสีห์ (สาํหรับตาํแหน่งสมุหพระกลาโหม)  
 - ตราบวัแกว้ (สาํหรับตาํแหน่งโกษาธิบดี หมายถึงพระคลงั 
ซ่ึงดูแลรวมทั้งกิจการดา้นต่างประเทศ) ไวทุ้กเล่ม 
 เกบ็ไว ้ณ หอ้งเคร่ืองชุดหน่ึง หอหลวงชุดหน่ึง และศาล
หลวงอีกชุดหน่ึง 

 
กฎหมายตราสามดวง 

 



 
กฎหมายตราสามดวง 

 
• ท านองแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้ 
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง 
 1. เพ่ือรวบรวมของเก่ามิใหสู้ญหาย 
 2. เพื่อใชเ้ป็นกฎหมายท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม 

 



• ประกาศพระราชปรารภ 

 คือ การประกาศถึงเหตุผลและความจาํเป็นในการรวบรวมชาํระ 
สะสางตวับทกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น นาํมารวมเขา้ไว ้
เป็นกฎหมายตราสามดวง เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการอาํนวยความยติุธรรม 
ใหแ้ก่ราษฎร และเนน้ถึงความสาํคญัของดวงตราประทบัวา่ ตวับท 
กฎหมายท่ีชาํระเสร็จ สามารถใชบ้งัคบัและอา้งอิงได ้ ตอ้งมีตราพระ 
ราชสีห์  ตราพระคชสีห์ และตราบวัแกว้ประทบัไวท่ี้กฎหมายเท่านั้น   
หากไม่มีตราสามดวงน้ี หา้มมิใหเ้ช่ือฟังเป็นอนัขาด 

 
เนือ้หาหรือสาระส าคญัของกฎหมายตราสามดวง 

 



• พระธรรมศาสตร์ 
• เร่ิมดว้ยการกล่าวถึงตาํนานการตั้งแผน่ดิน การกาํเนิดมนุษย ์ การ

กาํเนิดรัฐ และเจา้ผูค้รองรัฐ 
• เร่ิมกล่าวถึงอาํมาตยม์โนสารตดัสินคดีอยา่งไม่ยติุธรรม 
• ภายหลงัเหาะไปท่ีกาํแพงจกัรวาล ไดพ้บรอยจารึกเป็นภาษาบาลีตวั 
    โตเท่ากายชา้งสาร แลว้จดจาํมา บนัทึกเป็นคมัภีร์พระธรรมศาสตร์ 
    มอบใหพ้ระเจา้แผน่ดินใชเ้ป็นหลกัในการดาํรงความยติุธรรมใน 
    แผน่ดิน ส่วนน้ีเป็นไปตามคติความเช่ือของอินเดีย ซ่ึงมอญและไทย 
   ไดรั้บอิทธิพลมาตามลาํดบั 

 
 

 
เนือ้หาหรือสาระส าคญัของกฎหมายตราสามดวง 

 



• ตั้งแต่นั้นกต็ดัสินความอยา่งเป็นธรรม  
• เน้ือหานอกจากจะมีกฎหมายสมยัอยธุยาแลว้  ยงัมีกฎหมายท่ี

รัชกาลท่ี 1 โปรดใหท้รงบญัญติัข้ึนใหม่อีกดว้ย เช่น 
 -  อนิทภาษ เน้ือหากล่าวถึงคุณธรรมและหลกัปฏิบติัของ 
ตุลาการท่ีสืบเน่ืองมาจากพระอินทร์  
            - ววิาทตีด่า เน้ือหากล่าวถึงบทบญัญติัถึงการทะเลาะวิวาท 
การกาํหนดโทษและค่าปรับ ตลอดจนการววิาทในครอบครัว 

 

 
กฎหมายตราสามดวง 

 



 - พระไอยการลกัษณรับฟ้อง เน้ือหากล่าวถึงหลกัเกณฑใ์น 
การฟ้องร้องคดี, การตดัสินความเม่ือรับเร่ืองฟ้องร้อง, ลกัษณะคดีท่ี 
หา้มนาํมาฟ้องร้อง   
 - พระไอยการลกัษณกู้หนี ้เน้ือหากล่าวถึงการกูห้น้ีลกัษณะ 
ต่างๆ ตลอดจนการกูย้มืระหวา่งบุคคลในครอบครัว 
 - พระไอยการมรดก เน้ือหากล่าวถึงการจดัการแบ่งทรัพย ์
มรดกของบุคคลต่างๆ ไดแ้ก่ ขนุนาง พอ่คา้ และสามญัชน การสืบ 
ทอดมรดกในวงศต์ระกลู 



 - พระไอยการลกัษผวัเมีย เน้ือหากล่าวถึงสิทธิและหนา้ท่ีของ 
คู่รัก,  การแต่งงาน,  สามีภรรยา  ตลอดจนบิดามารดาและญาติ  การ 
พิจารณาทรัพยสิ์น,  ชู,้  รวมไปถึงการข่มขืนกระทาํชาํเราและการ 
แต่งงาน 
 - พระไอยการกระบดศึก เน้ือหากล่าวถึงการละเมิดพระราช 
อาํนาจของพระมหากษตัริย,์ การทาํลายพระบรมมหาราชวงั  
บทลงโทษและการปูนบาํเหน็จผูท้าํความชอบ 
 - กฎพระสงฆ์ เน้ือหากล่าวถึงขอ้ปฏิบติัของพระสงฆ ์ 
บทลงโทษพระสงฆท่ี์ประพฤตินอกรีต 



 - พสูิจน์ด าน า้ลุยเพลงิ เน้ือหากล่าวถึง การพิสูจน์ความจริง 
โดยการดาํนํ้ าและลุยเพลิง วธีิการพิสูจน์ดาํนํ้ า ลุยเพลิง ตอนทา้ย 
เป็นโองการท่ีใชอ่้านเวลาทาํพิธี 
  - พระไอยการอาชญาหลวง เน้ือหากล่าวถึงโทษผูท่ี้ละเมิด 
พระราชอาชญาพระเจา้แผน่ดิน โทษของการเบียดบงัทรัพยข์อง 
หลวงไปเป็นของตน 



ตัวอย่างเร่ืองราวของมโนสารอ ามาตย์ตัดสินคดแีก่ชาย
เจ้าของไร่แตง 

 คร้ันอยูม่า บุรุษสองคนกระทาํไร่แตงใกลก้นั เม่ือปลูกแตง 
นั้นเอาดินพนูข้ึนถนนกลาง แตงกเ็ล้ือยพาดผา่นขา้มถนนเขา้ติด 
เน่ืองเป็นอนัเดียวดว้ยกนั  เม่ือเป็นผลนั้นบุรุษทั้งสองต่างคนต่างเกบ็ 
แตงจ่ึงเกิดววิาทวาทา  ภากนัมายงัมโนสารอาํมาตยไ์ดบ้งัคบัคดีนั้น  
มโสสารอาํมาตยจึ์งบงัคบัวา่ ไร่แตงมีถนนกลาง แตงอยูใ่นไร่ของ 
ผูใ้ดกเ็ป็นของผูน้ั้น   มโนสารอาํมาตยบ์งัคบัคดีไม่เป็นธรรม บุรุษผู ้
หน่ึงมิเตม็ใจจึงเอาคดีไปกราบทูลแด่พระมหาสมมุติราชๆ จึงใช ้
อาํมาตยผ์ูห้น่ึงไปพิจารณาตน้แตงอนัทบัถนนนั้น 



จ่ึงอาํมาตยผ์ูน้ั้นเลิกตน้แตงข้ึนไปดูปลายยอด จ่ึงกลบัเอายอดมาไว ้
ตามตน้  บุรุษทั้งสองกส็รรเสริญสมเดจ็พระเจา้มหาสมมุติราชวา่  
พระองคบ์งัคบับญัชา เป็นธรรมแล แลมนุษทั้งหลายติฉนันินทา   
มะโนสาระอาํมาตยวา่  ถึงแก่อะคติ  4 ประการบงัคบัคดีมิเปนธรรม    
เทวดาจ่ึงไม่สการบูชาดัง่แต่ก่อนนั้นดว้ยมะโนสาระอาํมาตยกอปร 
ดว้ยอกศุลจิตรมะโนสาระอาํมาตยจ่ึงดาํหริวา่เราน้ีมีสนัดารกอปร 
ดว้ยโมหาคติ    คร้ันรําพึงดัง่นั้นสงัเวศสหลดจิตรคิด   อบัประหยด 
อดสูแก่หมู่มนุษทั้งหลายแลว้หนีออกไปบวดเป็นฤๅษีจาํเรีญภาวนา 
กไ็ดอ้ภิญญา 5 อรรฐสาบติั 8 รู้วารจิตรแห่งมนุษยทั้งปวง 
 



เหตุดัง่นั้นมนุษยทั้งปวงกย็นิดีดว้ยมะโนสาระฤๅษีๆ มีความวติกท่ี 
จะใหพ้ระมหากษตัรเจา้กอปรดว้ยทศพิธราชธรรม 10 ประการ  จ่ึง 
เหาะไปยงักาํแพงจกัรวาลเหนบาฬีคมัภีร์พระธรรมสาตร อนัคาํภีรภาพ 
เปนลายลกัษณ์อกัษรปรากฏอยูใ่นกาํแพงจกัรวาลมีปะริมณฑลท่ีเท่า 
กายคชสาร มะโนสาระฤๅษีจ่ึงกาํหนดบาฬีนั้นแม่นยาํจาํไดแ้ลว้กลบัมา 
แต่งเปนคาํภีรพระธรรมสาตร 



ความบางตอนจากหมวดลกัษณ์ อนิทรภาษ 

 คมัภีร์ อนัมีนามอนัช่ือวา่ อินทรภาษ ฯลฯ ตามถอ้ยคาํของ 
อาจารย ์ นาํสืบมาอนัจะทาํใหเ้ป็นคุณแก่บุคคลผูพิ้พากษา ... คมัภีร์ 
ลกัษณะหลกัอินทรภาษน้ีเน้ือความตามอธิบาย อนัโบราณจารย ์
รจนาลิขิตไว.้.. บุคคลใดจะเป็นผูพิ้พากษา ตดัสินคดีการแห่งมนุษย ์
นิกรทั้งหลายพึงกระทาํสนัดานใหนิ้ราศปราศจากอคติทั้ง 4 คือ  
ฉันทาคต ิโทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ ทั้ง 4 ประการน้ีเป็นทุจริตธรรม 



• ฉนัทาคติ แปลวา่ ความลาํเอียงเพราะความรักใคร่ชอบใจ 
• โทสาคติ  แปลวา่ ความลาํเอียงเพราะความโกรธ  
• ภยาคติ แปลวา่ ความลาํเอียงเพราะความกลวั 
• โมหาคติ แปลวา่  ความลาํเอียงเพราะความเขลา 



ตวัอย่างกฎหมายของผู้มเีหตุทะเลาะววิาทกนั 

    “ ...ทวยราษฎรผูใ้ดผิดแผกแซกอา้งเปนกรนีษาเหดุแก่กนัพน้ ๗ 
เดือนเอาเปนสาเหดุนั้นมิได ้ ถา้ใน ๗ เดือนผูร้้ายลอบฟันแทงทุบตี 

มีบาศเจบล้มตายฉกลกัปลน้สดมเผาเรือนแลฟันแทงชา้งมา้โค 
กระบือ และลกัส่ิงของใน ทาํร้ายประการใด ๆ พิจารณาเปนสจั ให้ 

ลงโทษแลปรับไหมโดยขนาด” 



ตัวอย่างพระไอยการลกัษณผวัเมีย 

“ ...หญิงใดทาํชูน้อกใจผวั มนัเอาชายชูน้้นัมาร่วมประเวณี 

ในวนัเดียว ๒ คนขึ้นไป  ท่านว่าเปนหญิงแพศยา มิใหป้รับไหมชาย 
ชูนั้้นเลย ใหเ้อาปูนเขียนหนา้หญิงร้ายนั้นเปนตะราง ร้อยดอกฉะบา 

เปนมาไลยใส่ศีศะใส่คอแลว้เอาขึ้นขาหยา่งผจาน โดยพระราช 
กฤษฎีกา ส่วนชายน้นัใหจ้าํคา ใหน้ัง่ไตข้าหยา่งผจาน ๓ วนัแลว้ให้ 

ทวนชายทวนหญิงโดยสกนัมิสกนั” 



มาตรา ๙ มาตราหน่ึง หญิงใดทาํชูเ้หนือผวั ผวัจบัชูไ้ดมิ้ทนั 
พิจารณาบนัดาลโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชูน้ั้นตายไชพ้ิจารณา ถา้ 
เปนสจัวา่ชายทาํชูด้ว้ยเมียมนัจริง มิใหเ้อาโทษแก่ชายเจา้เมียนั้นเลย 
ถา้ชายผูผ้วับทนัฆ่าตีหญิง หญิงหนีรอด ใหเ้อาหญิงนั้นเปนคน 
หลวง ท่านจะใหล้งโทษประการใด ตามพระราชอาญาท่านนั้นแล 

*** ชู้เหนือผวั หมายถึง ชายท่ีลอบไดเ้สียกบัเมียท่านเม่ือผวัยงัอยู ่

ตัวอย่างพระไอยการลกัษณผวัเมีย 



ตัวอย่างพระไอยการลกัษณทาส 

         มาตราหน่ึง  ทาสแลทาสดุจกนั ใช่พ่ีใช่นอ้งพอ้งพนัธุกนั เอา 
กนัไปซ่อนเร้นไว ้ มีผูม้าบอกนายเงิน  นายเงินรู้ เท่ียวหาทาษท่าน  
ตนพรางมิไดบ้อกตามจริง อยูม่าเจา้ทาสพบทาสของท่าน พิจารณา 
เปนสจัวา่ มนัเร้นซ่อนกินอยูด่ว้ยมนัจริง ใหท้วนมนัผูภ้าเร้นซ่อน  
แลผูห้นีดว้ยลวดหนงัโดยสกรรมิสกรรม 



 
คุณค่าของกฎหมายตราสามดวง 

 
         1. ในทางนิติศาสตร์ ไดใ้หค้วามรู้แก่นกันิติศาสตร์เก่ียวกบั 
หลกักฎหมายต่างๆ และวธีิพิจารณาความสมยัก่อน ซ่ึงจะมี 
ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย 
          2. ในทางปกครอง ไดเ้ป็นหลกัในการปกครองบา้นเมืองมา 
ไดใ้นระยะหน่ึง 

 



 
นิทานอหิร่านราชธรรม 

 
• นิทานอิหร่านราชธรรม  เป็นวรรคดีท่ีอาศยัเคา้โครงจากนิทาน

แขกเปอร์เชีย  ท่ีมีมาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช กษตัริย์
สาํคญัแห่งกรุงศรีอยธุยา  แลว้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชโปรดฯใหอ้าลกัษณ์แต่งข้ึน 

• นิทานอิหร่านราชธรรม เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ นิทานสิบสองเหล่ียม 
• ผู้แต่ง  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 



นิทานอหิร่านราชธรรม 

• ท านองแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้ 
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง 
 1. เพ่ือรักษาของเก่ามิใหสู้ญหาย 
 2. เพื่อแสดงหลกัธรรมท่ีพระมหากษตัริยค์วรประพฤติ
ปฏิบติั 

 



• ลกัษณะทั่วไป

1. เขียนเป็นร้อยแกว้ประโยคค่อนขา้งสั้น สาํนวนเรียบๆ
ตรงไปตรงมา 

2. เป็นตวัอยา่งคดีและเห็นการตดัสินพระทยัของกษตัริยอ์ยา่งมี
คุณธรรม เป็นความคิดท่ีทนัสมยัและอาจปรับกบัหลกัพทุธศาสนาได ้
• พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงถือวา่หนงัสือ

อิหร่านราชธรรมเป็นของสาํคญัมาก โปรดฯ ใหท้าํเป็นฉบบัหลวง
เกบ็ไวใ้กลพ้ระองค ์ เพื่อทรงสอบสวนราชธรรมไดโ้ดยสะดวก

นิทานอหิร่านราชธรรม 



เนือ้หาของนิทานอหิร่านราชธรรม 

• เร่ิมตน้ดว้ยนิทานนาํเร่ืองซ่ึงเล่าวา่ พระเจ้ามามูนเสดจ็ออกวา่
ราชการ ทรงทราบจากอาํมาตยผ์ูร้อบรู้เร่ืองโบราณวา่ พระเจ้า 
หรมุก พระราชโอรสของพระเจา้เนาวสวา่น ทรงสัง่ใหส้ร้าง
มณฑป 12 เหล่ียมข้ึนท่ีเมืองมะดาวิน เพื่อบรรจุพระศพของพระ
ราชบิดา และใหจ้ารึกนิทานและคติธรรมไวร้อบมณฑปดว้ย   

• พระเจา้มามูนจึงเสดจ็ไปยงัมณฑปนั้น แต่กห็าทางเขา้ไปยงั
มณฑปไม่ได ้ เพราะพระเจา้หรมุกไดท้รงสั่งใหก้ลบทางเสียมิให้
ผูใ้ดเขา้ถึงมณฑปได ้



• ชาวไร่ผูห้น่ึงอาย ุ320 ปี (ตามความเป็นไปไดใ้นนิทาน) เขา้เฝ้าพระ
เจา้มามูนและกราบทูลวา่ตนเกิดเม่ือปีท่ีพระเจา้เนาวสวา่นข้ึน
ครองราชย ์ ไดรู้้เร่ืองราวต่าง ๆ  และจาํทางท่ีจะเขา้ไปยงัมณฑปได ้
จึงทูลอาสาท่ีจะนาํเสดจ็  

• เม่ือไปถึงมณฑป พระเจา้มามูนทรงพบวา่มีอกัษรจารึกเป็นขอ้ความ
ท่ีแสดงคติธรรม และมีนิทานอีก 12 เร่ือง จึงสัง่ใหอ้าลกัษณ์คดัลอก
ไวท้ั้งหมด  แลว้ปิดทางเขา้มณฑปไวด้งัเดิม ตั้งแต่นั้นมา พระเจา้   
มามูนกท็รงยดึหลกัคาํสอนในจารึกเป็นแนวทางในการปกครองจน
ไดช่ื้อวา่เป็นพระราชาผูท้รงธรรม 

เนือ้หาของนิทานอหิร่านราชธรรม 



เหลีย่มที ่1: เจ้าฟ้าริดุ่นหาโลหิตเดก็เป็นกระสายยา 

 เล่าวา่ พระเจา้ฟ้าริดุ่นทรงประชวรพิษไข ้ หมอหลวงทูลวา่ 
ใหใ้ชโ้ลหิตเดก็อาย ุ12 ปี เป็นกระสายประกอบพระโอสถ  หญิงผู ้
หน่ึงถวายบุตรชายให ้ ตุลาการทูลวา่จาํเป็นตอ้งฆ่าเดก็เพ่ือรักษา 
ชีวิตพระราชา  ขณะท่ีถูกนาํตวัไปฆ่า เดก็ชายผูน้ั้นหวัเราะเยาะและ 
ทูลใหพ้ระเจา้ฟ้าริดุ่นไดพ้ระสติวา่ พระโรคเพียงเท่าน้ีจะหมดทาง 
รักษาจนตอ้งใชเ้ลือดเน้ือของไพร่ฟ้าท่ีเป็นเดก็เชียวหรือ  พระองค ์
จึงงดประหารเดก็ชายเสีย ต่อมาพระโรคกห็ายเป็นปกติดว้ยอาํนาจ 
ของความกรุณา 



 
ตัวอย่างพระเจ้าฟ้าริดุ่นหาโลหิตเด็กเป็นกระสายยา 

 
 เดก็นั้นจึงกราบทูลแก่พระเจา้ฟ้าริดุ่นวา่ ข้าพเจ้ามาคดิเห็นหลาก  
ธรรมเนียมบิดามารดารักบุตรย่อมเลีย้งรักษามใิห้ยอกเส้ียนบาดหนาม 
ได้ ถ้าว่าบุตรน้ันป่วยเจ็บเปนประการใด ๆ บิดามารดาปริมณเอาชีวติร 
เข้าแลกตายแทนบุตรน้ันได้  บัดนีบ้ิดามารดาข้าพเจ้าเห็นแก่ทองเท่าผล 
ฟักรักยิง่กว่าตัวข้าพเจ้า จึงส่งตวัข้าพเจ้าให้มา แลพระองคเ์จา้กโ็ปรด 
ขา้พเจา้จึงสัง่ใหเ้สนาบดีแลกาฏีปฤกษา (คร้ัน) ปฤกษาวา่ใหฆ่้าขา้พเจา้ 
เอาโลหิตประกอบพระโอสถสาํหรับพระโรคของพระองคเ์จา้ ขา้พเจา้ก ็
ยงัถือใจอยูว่า่ถึงเสนาบดีกาฎีปฤกษาแลว้กดี็ พระองคท์รงธรรมอยู ่
มัน่คงเห็นจะโปรด (ประทานชีวิตร) ขา้พเจา้อยูแ่ลว้ 



 
ตัวอย่างพระเจ้าฟ้าริดุ่นหาโลหิตเดก็เป็นกระสายยา (ต่อ) 

 
         พระองคเ์จา้กมิ็ไดโ้ปรดขา้พเจา้ พระองคก์ม็ารักแต่ชีวิตรของ 
พระองค ์แลขา้พเจา้หาท่ีจะเห็นมิไดแ้ลว้ เหตุฉะน้ีขา้พเจา้จึงยิม้หวั   
รําฦกถึงพระผูใ้หบ้งัเกิดตวัขา้พเจา้มาวา่ ทรงพระปัญญาสร้างฟ้าแล 
ดินใหม้นุษยแ์ลสิงสตัวเ์กิดในโลกทั้งหลายแลว้ แลใหบ้งัเกิดโรคส่ิง 
ใด ๆ กย็อ่มใหบ้งัเกิดยาสาํหรับรักษาโรคนั้นไวทุ้กประการ แลเหตุใด 
โรคของพระองคแ์ต่เท่าน้ีมิไดบ้งัเกิดยาสาํหรับ (รักษา) พระโรคดว้ย  
แลใหบ้งัเกิดขา้พเจา้มาน้ีจาํเภาะจะใหป้ระกอบพระโอสถรักษาโรค 
ของพระองคเ์จา้จึงจะคลายฤๅ ขา้พเจา้คิดฉน้ีขา้พเจา้จึงอดยิม้มิได ้ 



ตัวอย่างพระเจ้าฟ้าริดุ่นหาโลหิตเด็กเป็นกระสายยา 

แลพระเจา้ฟ้าริดุ่นคร้ันไดย้นิเดก็กราบทูลนั้นกร็ําพึงในพระไทย 
แลว้จึงตรัสแก่เสนาทั้งปวงวา่ พระมหากระษตัริยเ์จา้ผูท้รงธรรมจะเอา 
โลหิตเดก็น้ีประกอบพระโอสถมาเสวยนั้น ถึงว่าโรคเราจะคลายกด็ี อนั 
ว่าความตายน้ันกม็ไิด้พ้น แลการซ่ึงจะท าทั้งนีก้จ็ะเลือ่งฦๅอยู่ช่ัว 
พระจันทร์พระอาทิตย์ แลเราทรงธรรมมาแต่ก่อนนั้นจะพลอยเสียไป  
ถึงวา่โรคเราจะมิคลายจะถึงแก่สวรรคตกต็ามบุญเราเถิด 

คร้ันตรัสดงันั้นแลว้ จึงโปรดพระราชทานเส้ือผา้ทองเงินแก่เดก็ 
นั้น แลว้กป็ล่อยเดก็นั้นเสีย ในทนัใดนั้นพระโรคของพระองคซ่ึ์งเปน 
ในพระทรวงนั้นกห็ายไป ดว้ยพระเจา้ทรงธรรมโปรดเดก็นั้นแล ฯ 



เหลีย่มที่ 2: พระเจ้าหุมายุนคดิเกบ็ภาษีผลทับทิม 

 เล่าวา่ พระเจ้าหุมายุนหลงทางในป่า ชาวป่าผูห้น่ึงคั้นนํ้ า 
ทบัทิมถวาย   เม่ือเห็นชาวป่าปลูกทบัทิมไดผ้ลมากมาย  พระเจา้     
หุมายนุกท็รงคิดจะเร่ิมเกบ็ภาษีทบัทิม  คร้ันขอใหช้ายผูน้ั้นคั้นนํ้ า 
ทบัทิมใหอี้กผลหน่ึง ปรากฏวา่ไม่มีนํ้ าสกัหยดเดียว พระองคจึ์ง  
ทรงเลิกความคิดท่ีจะเกบ็ภาษีทบัทิม  คร้ังน้ีนํ้ าทบัทิมกลบัมีใหเ้สวย 
ดงัเดิม 



เหลีย่มที่ 3 :พระเจ้าสันหยนัยงิเด็กโดยส าคญัว่าเนือ้ 

 เล่าวา่ ขณะประพาสป่า พระเจ้าสันหยนัทรงยงิบุตรคนหา 

ฟืนตาย เพราะคิดวา่เป็นกวางป่า  บิดาของเดก็ไม่ยอมรับทองท่ีพระ 
เจา้สนัหยนัประทานใหเ้ป็นค่าทาํขวญั  พระองคจึ์งส่งธนูใหเ้ขาฆ่า 
พระองคเ์สีย  แต่ชายผูน้ั้นทูลปฏิเสธ พระองคจึ์งประทานทรัพย ์
สมบติัให ้
 



เหลีย่มที่ 4 : พระเจ้าบหรามตั้งคนคดเป็นเสนาบดี 

 เล่าวา่ พระเจ้าบหรามทรงมีเสนาบดีเป็นคนอธรรม ชอบ 
เบียดเบียนราษฎร  ยกัยอกราชทรัพย ์ และลอบส่งข่าวใหข้า้ศึกยก 
มารุกราน  เทวดาจึงนิมิตกายเป็นเดก็เล้ียงแกะมาเตือนสติให ้
พระองคเ์ร่งไต่สวนและลงโทษเสนาบดีผูน้ั้น 



เหลีย่มที ่5: สัตว์เดรัจฉานร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเนาวสว่าน 

 เล่าวา่ พระเจ้าเนาวสว่านใหแ้ขวนระฆงัไวใ้หป้ระชาชนมา 
สัน่เพื่อยืน่ฎีกา  ล่อตวัหน่ึงมาทูลร้องเรียนวา่นายใชง้านหนกั  
พระราชาจึงเรียกเจา้ของล่อมาตกัเตือน  ต่อมาหญงิผู้หน่ึงมาทูลวา่ 
มนตรีผูห้น่ึงปลูกเรือนในเขตท่ีดินของนาง  พระราชาทรงไต่สวน 
แลว้ลงโทษมนตรีผูน้ั้น 



เหลีย่มที ่6 : พระเจ้าเนาวสว่านพพิากษาทรัพย์แผ่นดนิ 

เล่าวา่ เศรษฐีผูห้น่ึงขายท่ีดินใหเ้ศรษฐีอีกผูห้น่ึง  ต่อมาเม่ือ 
พบวา่ในท่ีดินนั้นมีสมบติัฝังอยู ่ เศรษฐีผูซ้ื้อจึงไปบอกใหผู้ข้ายมา 
ขนสมบติัไป  แต่ผูข้ายปฏิเสธวา่ตนไม่มีสิทธ์ิแลว้ พระเจา้เนาวสวา่น 
จึงทรงตดัสินใหเ้ศรษฐีทั้งสองยกลูกชายหญิงใหแ้ต่งงานกนัแลว้ให ้
ครอบครองสมบติันั้น 



เหลีย่มที่ 7 : พระเจ้ามันสูรพระกรรณตงึ 

 เล่าวา่ พระเจ้ามันสูรประชวร ทาํใหพ้ระกรรณตึง ไม่ทรงได ้
ยนิเสียงร้องทุกขข์องประชาชนเช่นเคย  จึงทรงใหช้าวเมืองท่ีมีเร่ือง 
เดือดร้อนสวมเส้ือดาํเขา้เฝ้าเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแทนคาํร้องทุกข ์  
ดว้ยผลบุญแห่งความกรุณา พระกรรณของพระเจา้มนัสูรจึงหายเป็น 
ปกติ 



เหลีย่มที่ 8 : พระเจ้ายนินูเลีย้งลูกโจร 

 เล่าวา่ พระเจ้ายนินูทรงนาํลูกโจรมาเล้ียง แลว้ตั้งใหเ้ป็น 
มนตรีช่ือบะดดั  บะดดัข่มเหงและเบียดเบียนราษฎร  เม่ือถูกไต่สวน 
กห็นีเขา้ป่าไปตั้งกองโจรดกัปลน้ชาวบา้น  พระเจา้ยนินูจึงทรงสัง่ 
ใหจ้บัมาประหารชีวิต  และใหร้าชครูนาํบุตรของบะดดัมาเล้ียงไว ้  
เม่ือโตข้ึนบุตรบะดดัสมคบกบัพวกของบิดาปลน้และฆ่าราชครูแลว้ 
หนีเขา้ป่า  พระเจา้ยนินูจึงใหจ้บัตวัมาลงโทษ 



เหลีย่มที่ 9: พระเจ้าหติมยอมให้พระเศียรเป็นทาน 

 เล่าวา่ พระเจ้าหติมทรงใหท้านแก่ชาวเมืองเดือนละเจด็คร้ัง 
เป็นประจาํจนเป็นท่ีเล่ืองลือวา่ไม่วา่ผูใ้ดจะทูลขอส่ิงใดกจ็ะประทาน 
ให ้ พระเจ้ายามันส่งทูตมาทูลขอพระเศียร  พระเจา้หติมกป็ระทาน 
ดาบใหทู้ตตดัพระเศียรของพระองค ์แต่ทูตทูลปฏิเสธ  พระเจา้ยามนั 
และผูค้รองแควน้ทั้งหลายจึงพากนัสรรเสริญพระองค ์



เหลีย่มที่ 10: พระเจ้าวดินซาพพิากษาโทษราชบุตร 

เล่าวา่ พระเจ้าวดนิซาทรงไวชี้วติช่างทองผูท้าํพลอยพระ 
ธาํมรงคแ์ตกเป็ น 2 เส่ียง  แต่ทรงสัง่ประหารชีวติราชโอรสซึ่งฆ่า 
เดก็ชายผูห้นึ่งเพราะตอ้งการนกสาลิกาของเดก็ผูน้้นั แต่มนตรีทูล 

คดัคา้นไวไ้ด้ 



เหลีย่มที ่11 : พระราชกมุารสองพีน้่องเวนราชสมบัตกินั 

 เล่าวา่ พระราชาองคห์น่ึงมีโอรส 4 องคจ์ากมเหสีและชายา  
4 องค ์ ชายาองคสุ์ดทา้ยไดพ้รจากพระองคจึ์งทูลขอใหโ้อรสของ 
ตนเป็นกษตัริยอ์งคต่์อไป  เม่ือพระราชาส้ินพระชนมแ์ลว้  โอรส 
องคเ์ลก็จาํเป็นตอ้งข้ึนครองราชย ์ต่อมาไดแ้บ่งอาณาจกัรเป็น 4  
ส่วน ใหเ้ชษฐาทั้งสามองคป์กครองดว้ย 



เหลีย่มที่ 12 : แปลงรสผลมะม่วง 

เล่าวา่ พระเจ้าวทิาทะทรงปลูกมะม่วงพนัธ์ุดีไว ้ และเพ่ือมิ 
ใหผู้ใ้ดนาํพนัธ์ุไปปลูกได ้ จึงทรงสัง่ใหเ้จาะเมลด็เสียทุกผล ชายผู ้
หน่ึงอาสาเจา้แผน่ดินต่างแควน้เขา้ไปลกัพนัธ์ุมะม่วงแลว้ปลูกเถาไม ้
ขมท่ีโคนตน้มะม่วงและรดดว้ยนํ้าขมเป็นประจาํจนมะม่วงกลาย 
รส  เสนาของพระเจา้วทิาทะจึงแกไ้ขดว้ยการผสมนํ้าผึ้งนํ้ าตาลลง 
ในดิน แลว้รดดว้ยนํ้าผสมนมเนย มะม่วงจึงกลบัมีรสดีดงัเดิม 



คุณค่า 

• ในทางปกครอง ไดแ้สดงหลกัธรรมของพระมหากษตัริยห์รือ
ผูป้กครองวา่จะตอ้งทรงธรรม 



 
สามก๊ก 

 
• สามก๊ก  เป็นพงศาวดารจีน ท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทยมากในแง่

ของวรรณกรรม แปลเป็นไทยเม่ือ พ.ศ.2345 
• ผู้แต่ง  เจา้พระยาพระคลงั  (หน) เป็นผูอ้าํนวยการแปล ท่านเป็น

กวเีอกท่ีมีช่ือเสียงในสมยักรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
นามเดิมวา่  “หน”  

• เขา้รับราชการในสมยักรุงธนบุรี จนไดรั้บบรรดาศกัด์ิเป็น หลวง
สรชิต เป็นนายด่านประจาํเมืองอุทยัธานี   
 



สามก๊ก 

• คร้ันเปล่ียนราชวงศใ์หม่จากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
หลวงสรชิต (หน) ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งดี จนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ทาํหนา้ท่ีเป็นเสนาบดี
จตุสดมภก์รมท่า พ.ศ. 2348

• ท านองการแต่ง  แต่งเป็นร้อยแกว้
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นยทุธศาสตร์ การ

ทูตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ



 
สามก๊ก 

 
• เนือ้เร่ือง  ในสมยัของพระเจา้เห้ียนเต ้ไดมี้ผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน    

คนหน่ึงหลงอาํนาจ  จนหาทางบีบบงัคบัพระเจา้เห้ียนเตด้ว้ยประการ
ต่างๆ ตั้งตนเป็นใหญ่ 

• โจโฉยกกาํลงัทหารมาปราบ ต่อมาเกิดก๊กต่างๆ ท่ีตั้งตวัเป็นใหญ่
มากมาย เพราะบา้นเมืองมีปัญหา 

• อยา่งนอ้ยท่ีสุดมีอยูส่ามก๊กใหญ่ ๆ  คือ นอกจากก๊กโจโฉ  (วุยก๊ก)     
และก๊กเล่าป่ี (จ๊กก๊ก )  แลว้กมี็ก๊กซุนกวน (ง่อก๊ก) เรียกวา่ สามก๊ก     
ก๊กเหล่าน้ีไดต่้อสูก้นัอยา่งยาวนาน โดยอาศยัยทุธวธีิท่ีต่างคิดคน้  
กนัมา  



คุณค่าด้านสังคม 

• สะท้อนแนวคดิเกีย่วกบัการท าสงครามของคนจนี 

        - การทาํสงครามนั้นมิใช่ใชก้าํลงัทหารเพียงอยา่งเดียว การทาํ 
สงคราม  นอกจากการใชก้าํลงัทหารยงัตอ้งอาศยัสติปัญญาและเล่ห์ 
เหล่ียมกลอุบายเป็นสาํคญั จึงจะสามารถเอาชนะขา้ศึกศตัรูได ้
        - พลงัของความสามคัคีช่วยใหบ้า้นเมืองอยูร่อดปลอดภยัจาก 
ขา้ศึกศตัรู ในการทาํสงครามถา้มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัยอ่มเกิด 
พลงัในการต่อสู้ขา้ศึก แต่การขาดความสามคัคีแลว้ยอ่มเสียท่ีใหก้บั 
ขา้ศึกไดง่้าย 



• สะท้อนแนวคดิเกีย่วกบัการท าสงครามของคนจนี 
    - ความสาํคญัของนกัการทูต นกัการทูตมีความสาํคญัในการ 
ช่วยราชการบา้นเมืองแมก้ระทั้งในยามศึกสงคราม ผูท่ี้จะทาํหนา้ท่ี 
ทางการทูตตอ้งเป็นผูท่ี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีโวหารเป็นเลิศ 
 เช่น เตียวเลีย้วทีส่ามารถพูดโน้มน้าวใจให้กวนอูยอมรับ 

ราชการกบัโจโฉได้เป็นผลส าเร็จ 

คุณค่าด้านสังคม 



• สะท้อนแนวคดิเกีย่วกบัการท าสงครามของคนจีน

บุคลิกภาพของผูน้าํ ผูน้าํท่ีจะยิง่ใหญ่และประสบความสาํเร็จ 
นอกจากการจะตอ้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เช่ียวชาญในการรบแลว้ 
ควรมีความพยายามและความอดทนในการทาํการท่ีมุ่งหวงั ดงัเช่น 

ตอนที่โจโฉใช้ความเพยีรพยายามอดทนและใช้จิตวทิยาเป็ น 
อย่างมากในการผูกมัดใจกวนอูให้เกดิความจงรักภักดต่ีอตนเอง ซ่ึงโจโฉ 
กท็ าได้ส าเร็จขั้นหน่ึง  แม้กวนอูจะยงัคงซ่ือสัตย์จงรักภักดต่ีอเล่าป่ี ไม่มี 

คลาย  แต่กรู้็สึกส านึกในบุญคุณของโจโฉและพร้อมที่จะตอบแทนคุณ 

ในภายภาคหน้า 

คุณค่าด้านสังคม 



• สะท้อนค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม
- ค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย์ จากเร่ืองสามก๊ก ตอน กวนอไูป 

รับราชการกบัโจโฉสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมความซ่ือสตัยไ์ดเ้ด่นชดั 
ท่ีสุด  กวนอถืูอเป็นตวัละครสาํคญัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมเร่ือง 
ความซ่ือสัตย ์ 

บทบาทและพฤติกรรมของกวนอ ูไม่วา่จะแสดงออกต่อ 
ภรรยาของเล่าป่ีหรือต่อโจโฉกล็ว้นแต่สนบัสนุนค่านิยมเร่ืองความ 
ซ่ือสตัยท์ั้งส้ิน เช่น 

คุณค่าด้านสังคม 



 - ตอนท่ีกวนอกิูนเล้ียงร่วมกบัโจโฉ โจโฉเห็นเส้ือกวนอเูก่า 
และขาดจึงใหค้นนาํเส้ือตวัใหม่ท่ีประณีต  งดงามมาให ้กวนอูรับไว ้
แต่ถอดเส้ือตวัเก่าออก ส่วนเส้ือตวัใหม่ไวด้า้นในและสวมเส้ือตวั 
เก่าท่ีเล่าป่ีใหท้บัไว ้
 -โจโฉเห็นมา้ของกวนอูผอมโซ จึงยกมา้เซ็กเทา ซ่ึงเคยเป็น 
มา้ฝีเทา้ดีของลิโป้ให ้กวนอปูลาบปล้ืมใจยิง่นกั ถึงกบัหลุดปาก 
ออกมาวา่ ดจีริงวนัใดเมื่อเรารู้ข่าวว่าท่านพีเ่ล่าป่ีอยู่ทีใ่ด   เราจะได้ 

ไปหาเล่าป่ีได้เร็วขึน้  

  



           - โจโฉกจ็ดัใหก้วนอกูบั ฮูหยนิของเล่าป่ี พกัอยูร่่วมกระโจม 
เดียวกนั หมายวา่หากชายหญิงอยูใ่กลชิ้ดกนั ยอ่มเสมือนนํ้ามนัใกล ้
เปลวไฟ ซ่ึงพร้อมท่ีปะทุลุกโชนดว้ยเร่ืองความรักความใคร่  

โจโฉจึงเปิ ดช่องใหก้วนอคิูดล่วงเกินฮูหยนิเล่าป่ี ซึ่งนาํไปสู่ 
การแตกหกักบัเล่าปี ่ แต่การณ์ผดิคาด ทุกค่ําคืน กวนอู จะออกมาอยู่ 
หนา้กระโจมพกัเพียงลาํพงั กมุงา้วมงักรเขียวไว้อย่างมัน่คง นัง่จุด 
ตะเกียงอ่านหนงัสือเฝ้ ารักษาการณ์ภายนอกอยา่งสงบน่ิงไม่    

ขยบัเขยื้อนตลอดคืน เป็นเช่นนี้ทุกค่ําคืน



• สะท้อนค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม

- ค่านิยมความจงรักภกัดต่ีอพระมหากษตัริย์ เช่น 
การท่ีโจโฉส่งทหารไปล่อใหก้วนอไูล่ตามออกมานอกเมือง 

และลอ้มจบักวนอไูว ้เตียวเล้ียวทหารฝ่ายโจโฉซ่ึงกวนอูเคยช่วยชีวติ 
ไวเ้ป็นผูเ้ขา้ไปเกล้ียกล่อมกวนอใูหไ้ปอยูก่บัโจโฉ กวนอูยอมจาํนน 
แต่ขอเงือ่นไขเป็นสัญญาคอื  ขอให้ได้เป็นข้าของพระเจ้าเหีย้นเต้ 

คุณค่าด้านสังคม 



• ด้านอกัษรศาสตร์ โวหารและคาํกล่าวอุปมาในสามก๊ก เป็นคาํ 

กล่าวท่ีผู้อ่านจะนึกเห็นไดง่้าย  ดงัตวัอยา่ง
- ตอนนางเตียวเส้ียนขบัเพลงใหต้ัง๋โตะ๊ฟัง ตอนคิดอุบายทาํลาย

ตัง๋โตะ๊ 
        “พริกไทยน้ันเม็ดเลก็กจ็ริง  ถ้าลิม้เข้าไปถึงลิน้แล้วกจ็ะมีพษิ
เผด็ร้อน” 

คุณค่าของสามก๊ก 



  - ตอนเตียวหุยหนีลิโป้มาหาเล่าป่ี ท้ิงครอบครัวเล่าป่ีไวใ้นมือลิโป้
“ค าโบราณกล่าวไว้ว่า ธรรมดาภรรยาอุปมาเหมือนอย่าง

เส้ือผ้า ขาดแลหายแล้วกจ็ะหาได้  พีน้่องเหมือนแขนซ้ายขวา ขาด
แล้วยากที่จะต่อได้” 

    - ตอนจิวยีคุ่ยกบัขงเบง้ แสดงความวติกเกรงวา่อุบายเผาทพัเรือ 
โจโฉจะไม่สาํเร็จ 

“ธรรมดาเกดิมาเป็นมนุษย์  อนัโรคและความตายน้ันจะ 

ก าหนดวนัมิได้” 



    - ตอนโจโฉขบัเพลงใหท้หารฟัง เพ่ือเตรียมทพัเรือจะรบกบั 
ซุนกวน 

“อนัธรรมดาภูเขากม็ักสูง  ธรรมดาน า้ในมหาสมุทรกล็กึ 

ฝ่ายน า้ใจคนทั้งปวงเล่า กรั็กทีจ่ะหาความรู้” 

   - ตอนเล่าป่ีปรึกษาสุมาเตก็โชจะสืบหาผูมี้ปัญญา 
“โบราณท่านกล่าวไว้แต่ก่อนว่า  สิบคนจะหาผู้กล้าหาญได้ 

คนหน่ึง  ร้อยคนจะหาผู้มีสตปัิญญาได้คนหน่ึง” 



คุณค่าของสามก๊ก 

• ในทางมีอทิธิพลต่อวรรณคดอีืน่ๆ   ไดมี้วรรณคดีรุ่นหลงัเอา
แบบอยา่งสาํนวนโวหาร  เช่น ผู้ชนะสิบทศิของยาขอบ
ไดน้กัประพนัธ์หลายท่านนาํเอาสามก๊กมาแต่งเป็นสามก๊กฉบบั

ต่างๆ อยูห่ลายเร่ือง เช่น 
       - สามก๊กฉบับวณพิกของยาขอบ  
       -  ส่วนของท่านคกึฤทธ์ิกม็ี โจโฉนายกตลอดกาล และเบ้งเฮก 



กากคี ากลอน 

• กากีคาํกลอนแต่งข้ึนโดยอาศยัเคา้เร่ืองจากการกาติชาดกและ
กณุาลชาดก  กากีคาํกลอนเป็นวรรคดีท่ีมีช่ือเสียงถึงกบัมีการขบั
ร้องประกอบวงมโหรี

• ผู้แต่ง  เจา้พระยาพระคลงั (หน)
• ท านองแต่ง  แต่งเป็นกลอนสุภาพ
• วตัถุประสงค์ในการแต่ง  เพื่อใชเ้ป็นบทร้องในวงมโหรี



• เนือ้เร่ือง

• กล่าวถึงพระเจ้าพรหมทตักษตัริยเ์มืองพาราณสี  พระองคมี์พระ
มเหสีพระนามวา่ กาก ี 

• วนัหน่ึงพระยาครุฑตนหน่ึงช่ือ “พระยาเวนไตย” แปลงกายเป็น
หนุ่มมาเล่นสกากบัพระเจา้พรหมทตั กากีเห็นเขา้กห็ลงรัก

• พระยาครุฑแผลงฤทธ์ิใหอ้ากาศมืดมวั ฟ้าคะนอง แลว้ลกัลอบพา
นางกากีไปสู่วมิานฉิมพลี

กากคี ากลอน 



• กล่าวถึงคนธรรพ์ช่ือ นาฏกเุวร พ่ีเล้ียงของทา้วพรหมทตัและมี
   หนา้ท่ีขบัพิณเวลาทา้วพรหมทตัเล่นสกาไดแ้ปลงกายเป็นไรซ่อน 
    ตวัไปในขนพระยาครุฑ 
• พอไปถึงวมิานฉิมพลีจึงไดโ้อกาสร่วมรักกบันางกากีในยามเชา้ทุก

คร้ังท่ีพระยาครุฑไปเท่ียวป่าหิมพานตต์ามวิสัยของตน ดงัความวา่
        “กากสีมปองเป็นสองช่ืน         กลางคนืครุฑแอบเข้าแนบข้าง 

       ทิวาวนัคนธรรพ์เข้าแนบนาง    ต่างรสสดช่ืนให้โอชา”  

กากคี ากลอน 



• ต่อมาถึงกาํหนดเล่นสกา ครุฑลานางกากีไปเฝ้าทา้วพรหมทตั
ตามเคย

• คนธรรพน์าฏกเุวรกล็อบติดขนพระยาครุฑกลบัไปเมืองพาราณสี
แลว้ออกอุบายขบัพิณเปรียบเปรยไปถึงนางกากี ทาํใหพ้ระยาครุฑ
ทราบความจริงวา่นางกากีมีชู้

• พระยาครุฑจึงนาํนางมาส่งคืนใหท้า้วพรหมทตั
• แต่ทา้วพรหมทตัสัง่ใหน้าํตวันางกากีไปปล่อยลอยไปตามแพเสีย

เพราะทนพฤติกรรมเลวร้ายไม่ไหว

กากคี ากลอน 



ตวัอย่างพระยาครุฑเกีย้วนางกาก ี

แต่ความรักหนกัยิง่เมรุมาศ   ทั้งดินฟ้าอากาศสกัแสนส่วน 
จ่ึงปลงจิตมิตรภาพไม่แปรปราน ประมวลมอบเสน่ห์ไวท่ี้ในนอ้ง 
ถึงนางฟ้าหกชั้นท่ีสรรคท์รง   จะเปรียบองคส์มรไม่มีสอง 
วา่พลางกางกรเขา้ประคอง   ตระกองโอบอุม้แกว้กากี 
ถีบทยานผา่นชั้นโพยมหน   ดว้ยฤทธิรณแรงราชปักษี 
เฉียวฉิบพริบตาในนาที  กข้็ามสีทันดรสะดวกดาย 

ถึงสิมพลวีนัวมิานทอง   เข้าสู่ห้องวเิชียรรัตน์เรืองฉาย 

วางอนงคล์งบนแท่นพรรณราย  กก็ลายเพศจากครุฑเป็นเทวญั 



ประดบัเคร่ืองเรืองอร่ามงามทรง  ดัง่องคว์ษิณุรักษรั์งสรรค ์
จากเกษียรสาครจรจรัล   มาถวลัยแ์ท่นรัตนวิเชียรพราย 
นัง่แนบแอบองคย์พุเรศ   ชอ้นเกศอุม้ประโลมโฉมฉาย 
จุมพิตปรางนอ้งตระกองกาย   กรก่ายแนบสนิทชิดชวน 
เล้ียวลอดสอดกระหวดัสมัผสัตอ้ง  เตา้มณฑาทองของสงวน 
เชยช่ืนร่ืนรสรัญจวนชวน   ป่วนกาเมศไหมอ้ยูไ่ปมา ฯ 



ตวัอย่างตอนคนธรรพ์ขบัร้องยัว่พระยาครุฑ 

  ๏ คนธรรพค์ร้ันฟังกแ็ยม้สรวล  แสร้งสาํรวลเยาะเยย้เฉลยสาร 
อนัเวทมนตฤ์ทธิไกรไม่เช่ียวชาญ  แต่จิตหาญแทรกขนสุบรรณจร 
พระยาครุฑครองชูเ้ป็นชายเฉา   มาพาเราผูชู้ไ้ปสู่สมร 
ราตรีปักษีเขา้แนบนอน   ทิวากรเราแนบประจาํนาง 
ต่างชูต่้างช่ืนทุกคืนวนั    แต่สุบรรณงมจิตไม่คิดหมาง 
เป็นสจัจงัดัง่พร้องไม่อาํพราง   ขา้ระคางกลวัเกลือกจะมีครรภ ์
วา่พลางขบัครวญกระบวนพิณ   โอก้ล่ินกากีพี่หมายมัน่ 
เสียดายพกัตร์รับพกัตร์พี่เมียงมนั  เสียดายกรรณรับรสพจนา 



เสียดายขนงก่งพกัตร์เม่ือยกัยวน  เสียดายเนตรนาํชวนเสน่หา 
เสียดายปรางช่างเบือนกระบวนมา  ใหน้าสาสูบรสรัญจวนใจ 
เสียดายโอษฐอ่์อนคาํใหก้าํหนดั  เสียดายกรกอดรัดกระหวดัไหว 
เสียดายเตา้เคลา้ช่ืนอุราใน   เสียดายใจนํ้าใจทุกส่ิงอนั 
นิจจาเอ๋ยชวดเชยเพราะสองชู ้  ถา้คงคู่กไ็ม่ร้างภิรมยข์วญั 
เวทนาดว้ยพระยาสุบรรณครัน   ขบัแลว้อภิวนัทก์ษตัรา ฯ 



ตวัอย่างพระยาครุฑเสียใจเมื่อทราบความจริง 

      ๏ พระยาครุฑไดส้ดบัมนัขบัอา้ง  จ่ึงกระจ่างแจง้ขอ้ไม่กงัขา 
สลดจิตเสียคิดเสียสุดา    ดัง่ตอ้งจกัราบรรลยัลาญ 
สะทอ้นถอนหฤทยัอยูใ่นอก   แสนวิตกตดัรอนสมรสมาน 
ประดุจดัง่จอมจกัรมฆัวาน   เม่ือกรุงพาณลอบโลมสุจิตรา 
พระเสียเดชเพราะทนงดว้ยองอาจ  พระเสียสวาทเพราะห่างเสน่หา 
พระเสียมนตเ์พราะกลอสุรา   สุจิตราจึงพรากไปจากกนั 



 
 

ตัวอย่างตอนพระยาครุฑต่อว่านางกาก ี
 
 เพราะมีชูไ้ม่รู้ใหร้อบเชิง  หลงระเริงวา่เจา้รักสมคัรสมาน 

คิดวา่หงส์จะจงแต่ชลธาร  กลบับนัดาลกลั้วเกลือกดว้ยเปือกตม 
ตวันางเป็นไทแต่ใจทาส  ไม่รักชาติรสหวานมาพานขม 
ดัง่สุกรฟอนฝ่าแต่อาจม  ห่อนนิยมรักรสสุคนธาร 
นํ้าใจนางเปรียบอยา่งชลาลยั  ไม่เลือกไหลหว้ยหนองคลองละหาน 
เสียดายทรงวไิลแต่ใจพาล  ประมาณเหมือนหน่ึงผลอุทุมพร 
สุกแดงดัง่แสงปัทมราช  ขา้งในลว้นกิมิชาติเบียนบ่อน 
เรารู้ใจแลว้มิใหอ้นาทร  จะพาคืนนครในราตรี ฯ 



ตัวอย่างท้าวพรหมทัตส่ังให้น าตัวนางกากีไปลอยแพ 

กเูป็นป่ินไกรกรุงผดุงเดช   ใช่จะไร้อคัเรศสโมสร 
อยา่พกักล่าวกลวา่ใหอ้าวรณ์   จะเล้ียงไวใ้นนครกห็นกัดิน 
ทุกนิเวศน์เขตขณัฑบุ์รีเรือง   ถา้รู้เร่ืองจะตาํหนิติฉิน 
ชอบแต่ใส่แพลอยในวาริน   จ่ึงจะหมดมลทินท่ีนินทา 
พระตรัสพลางสัง่เสวกามาตย ์  กรั็บราชโองการนาถา 
นาํนาฏกากีลีลามา    ถึงท่าใส่แพแลว้ลอย เอย ฯ 



• ในด้านวถิีชีวติ  

 ไดบ้อกถึงชีวติคนไทยท่ีเป็นผูห้ญิงวา่ ตอ้งรักนวลสงวนตวั  
ตอ้งรักเดียวใจเดียว อยา่เป็นคนหลายใจ 

คุณค่า 



คุณค่า 

• คุณค่าด้านอทิธิพลต่อวรรณกรรมสมัยหลงั

• กากี เป็นบทประพนัธ์ท่ีรู้จกัแพร่หลายในสงัคมไทยตั้งแต่สมยั
อยธุยา กวีไทยนาํเร่ืองน้ีมาประพนัธ์เป็นร้อยกรองหลายรูปแบบ เช่น

-  กากลีลิติ ซ่ึงมีผูแ้ต่งข้ึนเม่ือ พทุธศกัราช ๒๓๖๘ ในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  

-  กาก ีค าฉันท์ ซ่ึงนายบุญเตือน ศรีวรพจน ์
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