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เน้ือหาในส่วนคาํนมสัการ (บทไหว้คร)ู
นบัเป็นขนบของการประพนัธ์

นมัสการพระอิศวร พระพรหม พระวษิณุ

นมัสการพระพุทธเจา้ 

นมัสการพระรามาธบิดี (สันนิษฐานวา่เปน็
สมเด็จพระรามาธบิดีท่ี 2)
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ตวัอย่างคาํนมสัการ
๏ พระศรีศรีสรศาสดา มีพระมหิมา

นุภาพพน้ตยาคี

๏ เนืองนาคอสุรกษัตรีย์ โอนมณีโมลี

บาํบวงในบาทกมล

๏ โปรดโลกทั้งภูวมณฑล ท่าวพรหมบดล

ก็ถึงแกส่รณบคลา

๏ ขา้นบนอ้มดว้ยใจสา- ทรทูลบาทา

รพินทุพระมุนีวร

๏ ไหวไ้ทธาดาสงักร พระพิษณุอนัศร

ศกัดิไชยเดชะ
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เน้ือหาในส่วนพระราชปรารภ

รํ า ลึ ก ถึ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ใ น ค รั้ ง
เสวยพระชาติเป็น พระสมุทรโฆษ ประลองศร
ไดน้างพินทุมดี 

เหตุท่ีใหแ้ต่งเร่ือง เพ่ือใชเ้ล่นหนังใหญ่ 
(ฉลกัแสบกภาพ)
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ตวัอย่างเน้ือหาในพระราชปรารภ
๏ พระราํฦกยศพระศาสดา ปางเปนราชา

สมุทรโฆษอาดูล

๏ เสด็จเสวยสุรโลกพิบลูย์ เสร็จเสด็จมาพลู

ในมรรคทรงธรณี

๏ แสดงศิลป์ธนูศรศรี ผจญคณกษัตรีย์

อนัโรมในรณควรถวลิ

๏ พระใหก้ล่าวกาพยนิพนธ์ จาํนองโดยกล

ตระการเพลงยศพระ

๏ ใหฉ้ลกัแสบกภาพอนัชระ เปนบรรพบุรณะ

นเรนทรราชบรรหาร
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เน้ือหาในส่วนสังเขปเรื่องสมุทรโฆษ

เล่าเร่ืองย่อเกี่ยวกับเร่ืองราวของ
พระสมทุรโฆษ ส่วนนี้จะเป็นการปูพ้ืน
เร่ืองและจะทาํใหเ้ห็นว่าตลอดทั้งเร่ืองมี
เร่ืองราวอะไรบา้ง

ดใูนตวับทดว้ยกนัคะ่ 
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เน้ือหาในส่วนไหวค้รูเล่นหนัง

ไหวค้รขูอพรก่อนทีจ่ะเล่นหนงัใหญ่ 
และขอใหเ้รือ่งราวน้ีแพรห่ลายออกไป
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๏ อน้ีจะช้ีนิต- ติดาํเนียรดาํนานสาร

โดยบรรพเบาราณ ครุครูอนัสัง่สอน

๏ ไหวเ้ทพดาอา- รกัษทัว่ทิศาดร

ขอสวสัดิขอพร ลุแกใ่จดัง่ใจหวงั

๏ ทนายผูค้อยความ เร่งตามไตส่้องเบ้ืองหลงั

จงเรืองจาํรสัทงั ทิศาภาคทุกพาย

๏ จงแจง้จาํหลกัภาพ อนัยงยิง่ดว้ยลวดลาย

ใหเ้ห็นแกท่ั้งหลาย ทวยจะดูจงดูดี

เน้ือหาในส่วนไหวค้รูเล่นหนัง
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เน้ือหาในส่วนพรรณนาสถานท่ีสําคัญในเรื่อง
พรรณนาเมืองรมยบุรี (เมืองฝ่ายนางพินทุมดี) พรรณนาให้

เหน็ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง

พรรณนาเมืองพรหมบุรี (เมืองฝ่ายพระสมุทรโฆษ) พรรณนา
ความยิ่งใหญ่ ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง

ทาํไมตอ้งพรรณนาเมอืง????
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๏ โดยทิศอุดรมี พระนครอนัควรชม

สมญาช่ือเมืองพรหม -บุรีบุราณกาล

๏ อาจผจญบุรีอิน- ทรอนัเทพนฤมาน

มหามเหาฬาร -จรรโลงธเรษตรี

๏ ปราการกาํแพงรตั- นอนัรอบบุรีศรี

ทดัพายุพิถี คือกาํแพง ณ จกัรพาฬ

๏ พระพินทุทตัทา้ว ยศเล่ืองทั้งเมืองแมน

ทุกทา้วทุกดินแดน จกัรพาฬบงัคมคลั

๏ มีราชเทพี ผูห้น่ึงหนา้สมบรูณจ์นัทร์

โฉมผจญพธูสวรร- คคือเทพยธิดา ฯ

๏ พระราชเอารสประเสริฐ ธดว้ยรูปพิทยา

ศึกษาธนูคุณคุณา- ธิกศกัดิสมบรูณ์

๏ พระพินทุทตัธรณี- ศวรเสวยมไหศูรย์

รอ้ยทา้วบงัคมประนตทูล บทเรณุราชา

๏ เทพีประเสริฐคุณทรง สุรสุดาคือสมญา

เลือกลว้นนเรนทรบุตรมา ประดบัสรรพสาํอางองค์

ตวัอย่างเน้ือหาการพรรณนา
สถานทีส่าํคญั

นักศึกษาคิดว่าพรรณนาถึงเมืองใด
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การเบิกโรงเล่นหนังมี ๗ เร่ือง

๑. การเล่นหวัลา้นชนกนั

๒. การเล่นลาวไทยฟันดาบ

๓. การเล่นชวาแทงหอก 

๔. การเล่นชนแรด

๕. การแขง่ววัเกวยีน

๖. การเล่นจระเขก้ดักนั

๗. การเล่นแขง่เรือพระท่ีนัง่เส่ียงทาย
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เน้ือหาในส่วนสังเขปเรื่อง
สมุทรโฆษ ๔ ตอน                 

(จะยกเฉพาะตอนสําคัญ ๆ 
มาเล่าย่อ)

ตอน ๑ พระสมุทรโฆษเขา้ป่าไปวงัชา้ง แลว้
หลบัไป พระโพธิก็นําไปสมกบันางพินทุมดี

ตอน ๒ พระสมุทรโฆษประลองศรกับ ๑๐ 
กษัตริยแ์ลว้ไดน้างพินทุมดี

ตอน ๓ พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดี
เดินทางไปเท่ียวป่าหิมพานต์ และตอ้งพลดัพรากกนั

ตอน ๔ พระสมุทรโฆษไดพ้บกบันางพินทุมดี 
เดินทางกลบัคืนนคร
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เน้ือหาในส่วนเบิกโรงเล่นหนัง 
(จะอธบิายอย่างละเอียด)

ในส่วนน้ีจะอธบิายอย่างละเอยีดว่า การเล่น
ต่าง ๆ เล่นอย่างไร และจบลงด้วยว่าฝ่ายใดแพ้
ฝ่ายใดชนะ
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ตัวอย่างการเบกิโรงเล่นหนัง
(การเล่นชนแรด)

๏ แรดรา้ยแรดอา้ยรางเริง เพียงแรดพระเพลิง

ก็ดีก็ดาลอบัอาย

๏ อาจไล่ชา้งสารจรลัจราย เสือสีหห์มีควาย

กระลายกระลอกซอกซอน

๏ แรดน้ีแรดรา้ยตูตอน แต่นอ้ยนองอน

แลคมรริบกรดไกร

๏ เขาดึงพรา้วไดแ้ต่ไพร มาถวายทา้วไท

ธไวใ้หเ้ล้ียงรกัษา

ท่ีมาภาพ : 

https://www.thairath.co.th/news/society/1092797
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ตัวอย่างการเบกิโรงเล่นหนัง
(การเล่นชนแรด)

๏ ควาญเล้ียงสิบคนใหห้า หกัไมห้นามหนา

มาเล้ียงมาปรนปันงาร

๏ แมว้า่แรดสูหา้วหาญ ขบัมาอยา่นาน

บดัน้ีจะไดต่้อกนั

๏ บดัใจสองแรดแผดผนั ข้ึงเขา้ขบกนั

กเกริกทั้งทอ้งธาษตรี

๏ รุกรานพานพะนอรี จกัจานคือจรี

จริบคนัพานพะนอ

๏ ผดัแผดแวดเวยีงทบทอ รร้ืนบดัคอ

ตระบดัก็แตกแบกเพลิง

๏ ขาดตวัขาดหวัหกัเชิง แรดอา้ยรางเริง

ก็ลม้สพาบกลางแปลง

ท่ีมาภาพ : Facebook ประวติัศาสตรฮ์าเฮ วนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ ์2017 
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เน้ือหาในส่วนเรื่องราวของพระสมุทรโฆษ
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เน้ือหาในประชุมชาดก

ในสว่นน้ีแสดงใหเ้หน็วา่เรือ่งสมทุรโฆษ
คําฉันท์มทีี่มาจากชาดก อธิบายให้เห็นว่า
ใครในเรื่องสมุทรโฆษเกิดเป็นใครในพระ
ชาตปัิจจบุนัของพระพทุธเจา้
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๏ สฤษฎิ์สารบรรหาอรรถ อริยสจัจตุัรา

ดาํรสัประมวญชา- ดกโดยลาํดบัดล

๏ ดูราคณาสงฆ์ ชินพงศสบสกล

พิทยาธราชน ผูฉ้กขรรคอ์นัธพาล

๏ คือเทพทตัจติร จาํนงคิดจาํนองผลาญ

สืบขนัธส์นัดานนาน คาํนึงเวรฤวายไขษย

๏ สมเดจ็บดนิทรพิ์น- ททุตัป่ินไผทไท

คือองคภูวไนย ชินชนกชเนนทร

๏ เอกอคัรอรนุช คือองคพ์ทุธมารดร

มิตรมาตยากร คือราหลุดรณุสงฆ์

๏ ปโุรหิตบตุรา คือนุชาอนนทอ์งค์

อุปฐากสากยวงศ์ ประฎิบติัอตัรา

๏ กรงุรมยบ์รุส่ีี- หนระคปุตราชา

คือพระทกัษิณสา- วกยิง่ปัญญายง

๏ มหิษีคือองคม์า- ตจุฉาแรกผนวชทรง

ฝ่ายภิกษุณีสง- ฆสาวกิอธิกญาณ

๏ ภูธรกินรนาถ ทมุราชนราบาล

คือโมคคลานชาญ อิทธิเอกอภิญญา

๏ จอมเมรแุมนมกฎุ คืออนุรทุธเถรา

ทรงทิพนัยนา- นุภาพพน้บตนสมาน

๏ หน่ึงนางมณีเม- ขลาเทวนงพาล

คือองคผ์อูลอาร- ยอบุลวรรณา

๏ เยาวยอดยพิุนทรพิ์น- ทมุดสีดุาพงา

คืออคัรชายา ยพุเยศยโศธร

๏ พระผูบ้าํเพ็ญโพธ์ิ สมทุรโฆษธิเบศร

คือพทุธชินวร วสุิทธิเทพเจษฎา

๏ โผอนเอาดาํนานเน่ิน ดาํเนิรธรรมเทศนา

บญัญติัปัญญาสชา- ดกเสร็จสมเด็จแสดง ฯ
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เน้ือหาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมปรมานุชิตชิโนรส ทรงแถลงเรื่อง

ในสว่นน้ีเป็นขนบเกีย่วกบัการแต่งเรือ่ง บอกผูแ้ต่ง 
อธบิายเหตุที่แต่ง การแต่งจนจบเป็นการเฉลมิเกยีรติ
ของพระมหากษตัรยิ ์และใหเ้รือ่งน้ีอยูคู่แ่ผน่ดนิสบืไป

อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



๏ แรกเร่ืองมหาราชภิปราย ไป่จบจนนารายณ์

นเรนทรสืบสรรสาร

๏ สองโอษฐฦ์ๅสุรตาํนาน เปนสามโวหาร

ทั้งขอ้ยก็ตอ้ยติดเติม

๏ พอเสร็จส้ินเร่ืองเรืองเฉลิม ภพภูมิเผดิม

ผดุงพระเกียรติกษัตรีย์

๏ สนองบาทบดิศวรสวามี มงกุฎกรุงศรี

อโยธยาถาวร

๏ จงคงคู่โลกอนัดร ธารธเรศอมัพร

รวศิศิแสงไขษย

๏ สฤษฎิสรรคฉ์นัทพฤติอนัไพ- เราะเลิศสืบไผท

พอถว้นประมวญบริบรูณ ์ฯ

ตัวอย่างเน้ือหาสมเด็จ
พ ร ะ ม ห า ส ม ณ เ จ้ า 
กรมปรมานุชิตชิโนรส 
ทรงแถลงเรื่อง

อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



เน้ือหาในโคลงท้ายเรื่อง

บอกวนั เดือน ปีท่ีแต่งสมุทรโฆษคาํฉนัทจ์บ 

และบอกถึงท่ีมาของเร่ือง จบดว้ยโคลงกระทู้

แสดงวา่เร่ืองแต่งจบบริบรูณ์

อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดูในสไลดต์อ่ไป



๏ จวบจุลศกัราชได้ พรรษา สหสัแฮ

สองสตพรรษเอกา ทศอา้ง

กุกกุฏสงัวจัฉรา กติกมาส หมายเฮย

อาทิตยด์ฤถีขา้ง ปักษ์ข้ึนปัญจมี ฯ

๏ รงัสรรคฉ์นัทเ์สร็จส้ิน สุดสาร

สมุทรโฆษต่อตาํนาน เน่ินคา้ง

รจิตเร่ืองบพิสดาร อดีตเหตุ แสดงเฮย

โดยพุทธพจนรสอา้ง อรรถแจง้แถลงธรรม ฯ

๏ จงเปนปัจเยศเบ้ือง อนาคต ภพเอย

ลุอคัรสาวกยศ เลิศลน้

ทกัษิณเสร็จมโนรถ ดุจปราถ-นานา

ทุกชาต์ิปราชญเ์ปร่ืองพน้ เพ่ือนผูห้มูก่ว ีฯ

๏ จบ เสร็จมหาสตัวส์รา้ง สมภาร

อดตี ภพพุทธบรรหาร เหตุก้ี

ดาํ เนิรนิทานกาล กอ่นโพธ์ิ โพน้แฮ

นาน นับฦกลบัล้ี ล่วงแลว้หลายกลัป์ ฯ

อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เน้ือหาในโคลงท้ายเรื่อง

โคลงบทแรก = วนัอาทิตยข้ึ์น ๕ คํา่ เดือน ๑๒ ปีระกา 

จุลศกัราช ๑๒๑๑ ตรงกบัวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๒
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