
ความรูเก่ียวกับวรรณกรรมเรื่องลลิิตโองการแชงน้าํ 

 

วรุณญา อัจฉริยบดี* 

 

 ลิลิตโองการแชงนํ้า หรือ ประกาศแชงนํ้าโคลงหา เปนวรรณกรรมสําคัญเรื่องหน่ึงที่ผูแตงตองการให

เกิดความศักด์ิสิทธ์ิและความขลัง เน้ือหาของวรรณกรรมที่ทําใหเกิดความนาหวาดกลัว นอกจากน้ีสํานวน

โวหารที่ใชเปนคําศัพทที่เขาใจยาก เพราะใชทั้งศัพทเขมร บาลี สันสกฤต และศัพทไทยโบราณ ซึ่งทําใหคนรุน

ปจจุบันอานเขาใจยาก  

 ผูแตง 

ลิลิตโองการแชงนํ้า หรือที่มีผูเรียกวาประกาศแชงนํ้า ประกาศแชงนํ้าโคลงหา โคลงหา หรือโคลงแชง

นํ้า เปนวรรณคดีที่ใชในพิธีกรรม คือพราหมณในราชสํานักใชอานในพระราชพิธีถือนํ้าพระพัทธประติชญา ซึ่งมี

ความหมายวา ผูกมัดดวยคําสาบาน ช่ือพระราชพิธีดังกลาวคนในสมัยหลังเรียกวา พระราชพิธีถือ

นํ้าพระพิพัฒนสัตยา วรรณคดีเรื่องน้ีไมปรากฏนามผูแตง แตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง) 

กลาวคือมีพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง) ปรากฏอยูในรายบทที่ ๔ คือ “สมเด็จพระรามาธิบดี

ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศรราชาธิราช” และในรายบทที่ ๙ คือ “สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหา

จักรพรรดิศรราช” พระนามในรายทั้ง ๒ บทขางตนใกลเคียงกับพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง) 

ที่มีพอพราหมณถวายแดพระองคในตอนตนรัชกาลวา “สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมบพิตรพระพุทธเจา

อยูหัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย” และยังคลายคลึงกับพระนามของ

สมเด็จพระรามาธิบดี (อูทอง) ที่ปรากฏในกฎหมาย “พีสูทดํานํ้าพีสูทลุยเพลิง” ในกฎหมายตราสามดวงที่ใชวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจารามาธิบดีศรีสินทรบรมจักรพรรดิศรบวรธรรมิกมหาราชาธิราชเจา”  

รูปแบบคําประพันธ 

 รูปแบบคําประพันธของวรรณคดีเรื่องน้ีเปนที่ถกเถียงกันมาชานาน ปจจุบันนักวิชาการสวนใหญ

ยอมรับวาเปนลิลิตด้ัน ประกอบดวยรายโบราณ ๙ บท และโคลงสี่ด้ันบาทกุญชร ๒๙ บท คําประพันธสวนใหญ

มีการรอยสัมผัสระหวางรายกับโคลงหรือระหวางโคลงกับราย อยางที่เรียกวา “เขาลิลิต” มีการรับสงสัมผัส

ระหวางโคลงกับโคลงอยางที่เรียกวา “รอยโคลง” และมีการรับสงสัมผัสระหวางรายกับรายอยางชัดเจน แมวา

ตําแหนงของคํารับสัมผัสยังคอนขางยืดหยุน ไมบังคับแนนอนตายตัวก็ตาม 

 สวน ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๑, น. ๑๓) อธิบายฉันทลักษณที่ใชในลิลิตโองการแชงนํ้า ดังน้ี 

ฉันทลักษณของวรรณคดีเรื่องโองการแชงนํ้าเปนคําประพันธผสมที่มีช่ือเรียกวา ลิลิต 

คือ เปนคําประพันธประเภทรายสลับกับโคลงสี่ ลิลิตในเรื่องน้ีเปนลิลิตด้ัน คือเปนรายโบราณ

และโคลงสี่ด้ันบาทกุญชร ประกอบดวยรายโบราณ ๙ บท และโคลงสี่ด้ันบาทกุญชร ๒๙ บท 

ดังมีรายละเอียดดังน้ีคือ เปนรายโบราณตอนตนเรื่อง ๓ บท ตามดวยโคลงสี่ด้ันบาทกุญชร 

๒๙ บท และเปนรายโบราณตอนทายเรื่องอีก ๖ บท ระหวางรายกับโคลง และระหวางโคลง

กับรายมีการรอยสัมผัสเขาดวยกันที่เรียกกันวา เขาลิลิต  

 ดังตัวอยาง 

* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  รายบทที่ ๓  

  ... เสวยพรหมาณฑใชนอย ประถมบุญภารดิเรก บูรภพบรูกี่รอย กอมาฯ 

  โคลงบทที่ ๑ 

   ๏ นานาอเนกนาวเดิมกัลป จักรํ่าจักราพาฬเมื่อไหม 

กลาวถึงตระวันเจ็ดอันพลุง  น้ําแลงไขขอดหาย ฯ 

 รายโบราณในวรรณกรรมเรื่องน้ีมีการรับสัมผัสตรงคําสุดทายของวรรค บางวรรคก็ขาดสัมผัสระหวาง

วรรค บางวรรคมีจํานวนคํามากกวา ๑๐ คํา แตสวนใหญมีวรรคละ ๕-๖ คํา ประเภทที่เปนวรรคละ ๓-๔ คํา 

มักแตงแทรกเปนเพียงบางตอนเทาน้ัน ดังตัวอยาง 

ผีดงผีหมื่นถํ้า ลํ้าหมื่นผา มาหนน้ําหนบก ตกนอกขอกฟาแมน แดนฟาต้ังฟาตอ 

หลอหลวงเตา ทั้งเหงาภูติพนัสบดี ศรีพรหมรักษ ยักษกุมาร หลายบานหลายทา ลวนผีหาผี

เหว เร็วย่ิงลมบา หนาเทาแผง แรงไกยเอาขวัญ ครั้นมาถึงถับเสียงเยียชระแรงชระแรง แฝง

ขาวยินเยียรชรรางชรราง 

 รายโบราณในเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้ามี ๓ บท คือ รายบทที่ ๓ บทที่ ๖ และบทที่ ๙ ที่มีการเปลี่ยน

ตําแหนงของคํารับสัมผัสมาไวตรงคําทายวรรคกอนจบรายแตละบท ดังน้ี 

 รายบทที่ ๓  

โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บานเศียรเกลา เจาคลี่บัวทอง ผยองเหนือขุนหาน 

ทานรังกอดินกอฟา หนาจตุรทิศ ไทมิตรดา มหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรีศักดิทาน    

พิญาณปรมาธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธิพอ เสวยพรหมาณฑใชนอย ประถมบุญภารดิเรก บูรภพ    

บรูกี่รอย กอมาฯ 

 รายบทที่ ๖ 

จรเขริบเสือฟด หมีแรดถวัดแสนงขนาย หอกปนปลายปกครอบ ใครตองจอบจงตาย 

งูเง้ียวพิษทั้งหลายลุมฟา ตายต่ําหนายังดิน นรินทรหยาบหลายหลา ใครกวินซื่อแทผานฟา 

ปาวอวยพร ฯ 

 รายบทที่ ๙ 

๏ ขจายขจรอเนกบุญ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหา จักรพรรดิศรราชเรื่อย

หลา สุขผานฟา เบิกสมบูรณพอสมบูรณ ฯ 

 ลักษณะเชนน้ีจะทําใหมีพัฒนาการจากรายโบราณไปสูรายด้ันและรายสุภาพตอไป รวมทั้งจะพัฒนาไป

จนทําใหเกิดโคลงสอง และโคลงสามตอไปดวย (ชลดา เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๑, น. ๑๕) 

 สวนที่เปนโคลงสี่ด้ันบาทกุญชรในลิลิตโองการแชงนํ้าไมเครงครัดเรื่องคําเอกคําโท แตมีขอสังเกตวา

เนนสัมผัสระหวางบาทและระหวางบทอยูมาก ตัวอยางเชน 

   ๏ แผนหงายฟาฟดพรีใจยัง ชวยดู   

ใจตายตน   บใกล 

บใกลสี่ปวงผี   หาวแหง  ชวยดู    

ชวยดูพ้ืนใตช่ือ   กามภูมิ ฯ 

๏ กามภูมิฟาชรแรง  หกคลอง  ชวยดู  
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ชวยดูครูมคลองแผน  ชางเผือก 

ชางเผือกผีกลางหาว  หารแอนชวยดู    

หารแอนเสียงเงือกงูวาง  ขึ้นลง ฯ 

๏ ขึ้นลงฟากระแฉน  เรือนผยอง ชวยดู  

เรือนผยองเอาธงเปน  หมอกหวาย 

.................................  ............................ 

.................................  ............................ 

 นอกจากน้ี ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๑, น. ๑๘) กลาววาโคลงสี่ด้ันบาทกุญชรในลิลิตโองการแชงนํ้า

น้ีไมใชโคลงสี่ด้ันบาทกุญชรธรรมดา แตเปนโคลงสี่ด้ันบาทกุญชรชนิดกลบท มีปรากฏลักษณะกลบทอยู ๒ ชนิด 

ไดแก กลบทเก็บบาท และกลบทอมเขมือบหาง  

 กลบทเก็บบาทมีลักษณะสําคัญคือ ซ้ําคําหรือกลุมคําทายบาทกับคําในตนบาทถัดไปในโคลงบท

เดียวกัน ซึ่งมีวิธีการซ้ําคําหรือการเก็บบาทที่คอนขางหลากหลาย ตัวอยางเชนกลบทเก็บบาทเพียงคําเดียว 

   ๏ เจ็ดปลามันพุงหลา  เปนไฟ  

ไฟวาบจตุราบาย   แผนขวํ้า 

แผนขวํ้าชักไตรตรึงษ  เปนเผา  

เปนเผาแลบลํ้า   สีลอง ฯ 

 สวนกลบทอมเขมือบหางคลายกลบทเก็บบาท กลาวคือ กลบทเก็บบาทเก็บคําหรือกลุมคําระหวาง

บาทในโคลงบทเดียวกัน แตกลบทอมเขมือบหางเปนการเก็บทายบทกับตนบทของโคลงตางบท มีลักษณะ

สําคัญคือเก็บกลุมคําซ้ําทายบทไปไวตนบทของโคลงสี่ที่อยูถัดไป กลวิธีการเก็บกลุมคําทายบท อาจเก็บกลุมคํา

ที่อยูในวรรคหลังของบาทสุดทาย หรือเก็บคําสรอยในบาทสุดทายก็ได 

๏ กลาวถึงน้ําฟาฟาด  ฟองหาว  

ฟองหาวดับเดโช   ฉํ่าหลา 

ฉํ่าหลาปลาดินดาว  เดือนแอน  

เดือนแอนลมกลาปวน  ไปมา ฯ 

๏ ไปมาแลเปนแผน  เมืองอินทร  

เมืองอินทรเมืองธาดา  แรกต้ัง 

ขุนแผนแรกเอาดิน  ดูที่  

ดูที่ทุกย้ังฟา   กอคืน ฯ 

๏ กอคืนแลเปนสี่   ปวงดิน  

ปวงดินเปนเขายืน  ทรง้ําหลา 

ทรง้ําหลาเปนเรือนอินทร  ถาเถือก  

ถาเถือกเปนสรอยฟา  จึ่งบาน ฯ 

 อยางไรก็ตามในตนฉบับเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้าที่มีอยูในเวลาน้ีโดยเฉพาะอยางย่ิงที่เปนโคลงไม

ปรากฏรูปแบบฉันทลักษณอยางชัดเจน เมื่ออานจึงตองรูวากําลังอานคําประพันธประเภทใด ชนิดใด และมี

กลวิธีอานอยางไร  
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เนื้อหา 

วรรณกรรมเรื่องลิลิตโองการแชงนํ้าใชประกอบพระราชพิธีถือนํ้าพระพัฒนสัตยาเปนพระราชพิธีที่จัด

ขึ้นเพ่ือใหขาราชการมาด่ืมนํ้าสาบานตัววาจะซื่อตรงตอพระมหากษัตริย 

โอกาสของการถือนํ้าแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

๑. การถือนํ้าเมื่อพระเจาแผนดินไดรับราชสมบัติ 

๒. การถือนํ้าของขาราชการประจํา ที่ทําปละ ๒ ครั้ง คือ ในเดือนหา  ขึ้น ๓ ค่ํา และในเดือนสิบ แรม 

๑๓ ค่ํา 

๓. การถือนํ้าของศัตรูที่เขามาขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 

๔. การถือนํ้าทุกเดือนของทหารที่ถืออาวุธ 

๕. การถือนํ้าเมื่อแรกเขารับตําแหนงของที่ปรึกษาราชการ 

การถือนํ้าประเภทที่ ๑ ๓ และ ๕ ไมมีการกําหนดเวลาถือนํ้าอยางแนชัด ผูถือนํ้าจะตองอานคําสาบาน

ทุกคน จะฝาฝนไมได 

สวนการถือนํ้าประเภทที่ ๒ พระบรมวงศานุวงศที่ไดรับการไววางพระราชหฤทัยไมตองอานคําสาบาน 

พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัตยาเปนทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ ในสมัยโบราณมีปละ ๒ ครั้ง 

ลิลิตโองการแชงนํ้าน้ันเปนบทสวดที่ใชในพระราชพิธีน้ีเพ่ือใหดูศักด์ิสิทธ์ิขึ้น เน้ือหาในลิลิตโองการแชง

นํ้าแบงไดเปน ๕ สวน ดังน้ี 

 ๑. เน้ือหาเร่ิมดวยคํานมัสการเทพเจาสูงสุด ๓ พระองคในศาสนาฮินดู ไดแก พระนารายณ พระอิศวร 

และพระพรหม 

 ตัวอยางเชนบทนมัสการพระนารายณ 

๏ โอมสิทธิสรวงศรีแกลว แผวมฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บินเอา

ครุฑมาขี่ สี่มือถือสังขจักรคธาธรณี ภีรุอวตาร๑ อสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนายฯ (แทงพระ

แสงศรปลัยวาต)  

๒.  การกําเนิดจักรวาล กําเนิดพระสมมุติราชา และสิทธิธรรมของพระราชา  

ตัวอยางเชนบทการกําเนิดจักรวาล 

  ๏ นานาอเนกนาวเดิมกัลป จักรํ่าจักราพาฬเมื่อไหม 

กลาวถึงตระวันเจ็ดอันพลุง น้ําแลงไขขอดหาย ฯ 

๏ เจ็ดปลามันพุงหลาเปนไฟ วาบจตุราบายแผนขวํ้า 

ชักไตรตรึงษเปนเผา  แลบลํ้าสีลอง ฯ 

๓.  คํากลาวเชิญภูตผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายมารวมเปนพยานในพระราชพิธีถือนํ้า 

ตัวอยางเชนการเชิญเจาปาเจาเขามาเปนพยาน 

  ๏ เจาผาดําผาเผือกชวยดู  หันเหยาปูสมิงพราย 

เจาผาหลวงผากลายชวยดู ฯ 

๔.  คําสาปแชงและโทษที่ผูคิดคดทรยศตอองคพระมหากษัตริยจะไดรับ “แชง” คือการกลาวใหไดรับ

อันตรายจากการใชชีวิตประจําวัน เชน ถูกสัตวที่มีเขี้ยวเล็บงาทํารายถึงตาย ใชของมีคมในการทํางานแลวถูก

คมของเครื่องใชน้ันบาดเอาจนถึงแกความตาย ถูกหลังคาถลมทับ และถูกใบหญาคาบาดจนตายในขณะกําลัง
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นอน กินนํ้าแลวตายเหมือนกินยาพิษ และกินขาวแลวตายเหมือนถูกไฟเผา ทําใหสรุปไดวาเรื่องลิลิตโองการ

แชงนํ้าน้ีนาจะคัดลอกวิธีการแชงนํ้ามาจากโองการแชงนํ้าที่ใชมากอนหนาน้ี กอนหนาที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 

๑ (อูทอง) จะทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้น 

ตัวอยางคําสาปแชง 

จงเทพยุดา ฝูงน้ีใหตายในสามวัน อยาใหทันในสามเดือน อยาใหเคลื่อนในสามป 

อยาใหมีสุขสวัสดีเมื่อใด อยากินเขาเพ่ือไฟจนตาย ฯ 

๕.  คําพรและยศถาบรรดาศักด์ิที่ผูซื่อสัตยตอพระมหากษัตริยจะไดรับ และคําถวายพระพร

พระมหากษัตริย 

ตัวอยางคําอวยพร 

   ๏ อํานาจแปลเมือแมนอํามรสิทธิ มีศรีบุญพอกอเศกเหงา 

ยศทาวตริไตรจักร  ใครซื่อเจาเติมนาง ฯ 

๏ มิ่งเมืองบุญศักด์ิแพร  ใครซื่อรางควายทอง 

เพ่ิมชางมาแผวัวควาย  ใครซื่อฟาสองยาวเรงยิน ฯ 

 เรื่องลิลิตโองการแชงนํ้าเปนเรื่องที่ใหความรูแกผูอานเรื่องความคิดความเช่ือในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ    

ตาง ๆ ของคนไทยในสมัยที่แตงน้ัน ความเช่ือเรื่องสมมุติราช และใหความรูสึกขลัง ศักด์ิสิทธ์ิ และนาสยดสยอง

จากการใชคําจินตภาพและความเปรียบตาง ๆ  
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