วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา
กรุ งศรี อยุธยามีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ช่วงเวลาที่บา้ นเมืองรุ่ งเรื องในด้านต่าง ๆ พอที่จะเป็ นปั จจัยให้เกิด
วรรณคดีอยูเ่ ฉพาะในสมัยกรุ งศรี อยุธยาต้อนต้นบ้านเมืองเจริ ญก้าวหน้าทั้งในด้านการปกครอง การทหาร ศาสนา
และศิลปกรรมในรัชกาลสมด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทางวรรณคดีปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนว่า แต่งมหาชาติคาหลวง เมื่อ พ.ศ.๒๐๒๕ตรงกับรัชกาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่วนลิลิตยวนพ่าย
ก็แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ ีจึงอาจแต่งในรัชกาลของพระองค์ หรื อภายหลังเพียงเล็กน้อย
คือ รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
นอกจากนี้วรรณคดีสาคัญเรื่ องอื่น ๆ เช่น ลิลิตพระลอ โคลงกาสรวล โคลงทวาทศ-มาศและโคลงหริ ภุญชัย
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะคาประพันธ์ และถ้อยคาที่ใช้ก็น่าเกิดสมัยร่ วมหรื อระยะเวลาใกลเคียงกับมหาชาติคาหลวง
และลิลิตยวนพ่ายหลังจากรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ บ้านเมืองไม่สงบสุขเนื่องจากการทาสงครามกับข้าศึก
ภายนอกและแตกสามัคคีภายในเป็ นเหตุให้วรรณคดีวา่ งเว้นไปเป็ นเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษ วรรณคดีเรื่ องแรกที่
ปรากฏหลักฐานหลังรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ คือ กาพย์มหาชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระราชนิพนธ์
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๑๗๐ ต่อจากนั้นประมาณ ๓๐ ปี บ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องสามารถเป็ นรากฐานให้เกิดวรรณคดีได้อีก
ระยะเวลาหนึ่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ลักษณะวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้ น
วรรณคดีสาคัญในสมัยอยุธยาตอนต้นส่วนใหญ่มีเรื่ องเกี่ยวกับศาสนาพิธีกรรมและพระมหากษัตริ ย ์ จึงมีเนื้อ
เรื่ องคล้ายวรรณคดีสุโขทัยส่วนลักษณะการแต่งต่างกับวรรณคดีสุโขทัยเป็ นอย่างมากวรรณคดีในสมัยนี้แต่งด้วยร้อยกรอง
ทั้งสิ้นคาประพันธ์ที่ใช้เกือบทุกชนิด คือ โคลง ร่ าย กาพย์ และฉันท์ ขาดแต่กลอนส่วนใหญ่แต่งเป็ นลิลิต คาบาลี่
สันสกฤตและเขมรเข้ามาปะปนในคาไทยมากขึ้น
วรรณคดีสาคัญได้แก่
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑
๑.ลิลิตโองการแข่งน้ า
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๒.ลิลิตยวนพ่าย
๓.มหาชาติคาหลวง
วรรณคดีที่สนั ฐานว่าแต่งในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้แก่
๔.ลิลิตพระลอ
๕.โคลงกาสรวล
๖.โคลงทวาทศมาศ

๑.ลิลิตโองการแข่งน้ า
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานว่าอาจแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีท๑ี่ (อู่ทอง) ผูแ้ ต่งคงจะเป็ นผูร้ ู ้พิธีพราหมณ์ และรู ้วธิ ีประพันธ์
ของไทยเป็ นอย่างดี
สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)เป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งอยุธยา
สมเด็จฯกรมพระยาดารวราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานส่าสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑เป็ นเชื้อสายของพระเจ้าสิ ริชยั เชียง
แสนแห่งแคว้นสิ ริธรรมราช จึงเป็ นต้นวงศ์เชียงราย เป็ นราชบุตรเขยของพระเจ้าอู่ทอง เมื่อ พ.ศ.๑๘๘๗ ได้เป็ น
เจ้าเมืองอู่ทอง ซึ่งขณะนั้นขึ้นต่อเมืองสุโขทัย ต่อมาเกิดโรคระบาด จึงทรงย้ายราชธานีมาตั้งตาบลหนองโสน แขวง
เมืองอโยธยา เมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ ขนานนามใหม่วา่ กรุ งเทพทวาราวดีศรี อยุธยา และพระองค์ได้รับพระนามใหม่วา่ สมเด็จพระ
รามาธิปดีที่ ๑ ทรงตั้งพระองค์เป็ นใหญ๋ ไม่ข้ ึนต่อกรุ งสุโขทัยนับแต่สถาปนาราชธานี
ในรัชกาลนี้ได้รับวัฒนธรรมขอมและพราหมณ์เป็ นอันมาก ภาษาไทยจึงเริ่ มมีคาเขมรเข้ามาปะปนมากขึ้นมีการ
ประกอบพิธีถือน้ าพระพิพฒั น์สตั ยา หรื อพิธีศรี สจั ปานกาล ตามแบบเขมร ซึ่งถ่ายทอดมาจากพราหมณ์อีกต่อหนึ่ง
ประวัติ ต้นฉบับเดิมที่เหลืออยูเ่ ขียนด้วยอักษรขอม ข้อความที่เพิม่ ขึ้นในรัชกาลที๔่ ตามหลักฐานซึ่งรัชกาลที่ ๕
ทรงยืนยันไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน คือ "แทงพระแสงศรประลัยวาต" "แทงพระแสงศรอัคนิวาต" และ
"แทงพระแสงศรพรหมมาสตร์"คาประพันธ์ที่ใช้คือโคลงห้าและร่ ายโบราณ
หนังสื อเรื่ องนี้นบั ว่าเป็ นวรรณคดีเรื่ องแรกของคนไทย ที่แต่งเป็ นร้อยกรองอย่างสมบูรณ์แบบ ชื่อเรี ยกแต่เดิมว่า
โองการแช่งน้ าบ้าง ประกาศแช่งน้ าโคลงห้าบ้าง ต้นฉบับที่ถอดเป็ นอักษรไทยจัดเป็ นวรรคตอนคาประพันธ์ไว้ค่อนข้าง
สับสน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเจ้าอยูห่ วั ทรงสอบทานและพระราชวินิจฉัยเรี ยบเรี ยงวรรคตอนใหม่
ทานองแต่ง มีลกั ษณะเป็ นลิลิต คือ มีร่ายกับโคลงสลับกัน ร่ ายเป็ นร่ ายโบราณ ส่วนโคลงเป็ นโคลงแบบโคลงห้า
หรื อมณฑกคติ ถ้อยคา ถ้อยคาที่ใช้ส่วนมากเป็ นคาไทยโบราณ นอกจากนั้นมีคาเขมร และบาลี สันสกฤต ปนอยู่
ด้วย คาสันสกฤตมีมากกว่าคาบาลี
ความมุ่งหมาย ใช้อ่านในพิธีถือพระพิพฒั น์สตั ยาหรื อพิธีศรี สจั ปานกาล ซึ่งกระทาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่
ทองสื บต่อกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕
เรื่ องย่อ เริ่ มต้นด้วยร่ ายดั้นโบราณ ๓ บท สรรเสริ ญพระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหมตามลาดับ ต่อจากนั้น
บรรยายด้วยโคลงห้า และร่ ายดั้นโบราณสลับกัน กล่าวถึงไฟไหม้โลกเมื่อสิ้นกัลป์ แล้วพระพรหมสร้างโลกใหม่ เกิด
มนุษย์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การกาหนดวัน เดือน ปี และการเริ่ มีพระราชาธิบดีในหมู่คน แล้วอัญเชิญพระกรรม
บดีปู่เจ้ามาร่ วมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ตอนต่อไปเป็ นการอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื องอานาจมี พระพุทธ พระธรรม

พระสงฆ์ เทพยาดา อสูร ภูตปี ศาจ ตลอดจนสัตว์มีเขี้เล็บเป็ นพยาน ลงโทษผูค้ ิดคดกบฏต่อพระเจา้ แผ่นดิน ส่วน
ผูซ้ ื่อตรงภักดี ขอให้มีความสุขและลาภยศ ตอนจบเป็ นร่ ายยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
ตังอย่างข้อความบางตอน
สรรเสริ ญพระนารายณ์
โอมสิ ทธิสธิสรวงศรี แกล้ว แผ้วฤตยู เอางูปนแท่น แกว่นกลืนฟ้ ากลืนดิน บินเอาครุ ธมาขี่ส สี่ ถือสังขืจกั รคธารณี
ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัก ททัคนียจรนายฯ แทงพระแสงศรปลัยวาดฯ
กล่างถึงไฟประลัยกัลป์
นานเอนกน้าวเดิมกัลป์
กล่าวถึงตรวันเจดอันพลุ่ง
เจ็ดปลามันพุง่ หล้าเป็ นไฟวาบ
ชักไตรตรึ งษ์เปนผ้า

จักร่ าจักราพาฬเมื่อไหม้
น้ าแล้วไข้อดหาย
จัตุราบบายแผ่นขว้า
แลบล้ าสี ลอง

อัญเชิญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพรหม เทพยาดา และภูตผีปีศาจ เป็ นพยาน
ผูใ้ ดเภทจงคด ถือขันสรดใบพูตานเสี ยด มารเฟี ยดไททศพล ช่วยดู ธรรมารคประเตยก ช่วยดูอเนกกถ่องพระสงฆ์
ช่วดู ขุนหงษทองเกล้าสี่ ช่วยดู ฟ้ าฟัดพรี ใจยังดู ช่วยดู สี่ ปวงผรี หาวแห่ง ช่วยดูฟ้าชรแร่ งหกคลอง ช่วยดู ผองผี
กลางหาวแอ่น ช่วยดู ฟ้ ากระแฉ่นเรื องผยอง ช่วยดู เจ้าผาดาสามเส้า ช่วยดู แสนผีพึงยอมเท้า เจ้าผาดาผาเผือก
ช่วยดูฯ
คาสาปแช่งผูค้ ิดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดิน
จงเทพยดา ฝูงนี้ให้ตายในสามวัน อย่าให้ทนั ในสามเดือน อย่าให้เคลื่อนในสามปี อย่าให้มีศุขสวัสดิ์ เมื่อใดฯ
ลิลิตโองการแช่งน้ า ใช้ถอ้ ยคาสานวนที่เข้าใจยาก และเป็ นคาห้วนหนักแน่น เพื่อให้เกิดความน่าเคารพยาเกรง
ความพรรณนาบางตอนละเอียดละออ เช่น ตอนกล่าวกถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์และมีอานาจก็สรรหามากล่าวไว้มากมาย
นอกจากนี้ยงั ใช้ถอ้ ยคาประเภทโคลงห้าและร่ ายดั้น ซึ่งมีจงั หวะลีลาไม่ราบรื่ น สะดุดเป็ นตอน ๆ ยิง่ เพิ่มความขลัง
ขึ้นอีกเป็ นอันมาก จึงนับได้วา่ ลิลิตโองการแช่งน้ าเรื่ องนี้แต่งได้เหมาะสมกับความมุ่งหมายสาหรับใช้อ่านหรื อสวดใน
พระราชพิธีถือน้ าพระพิพฒั น์สตั ยา ซึ่งมีความสาคัญแก่การเพิม่ พูนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริ ยใ์ นระบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
วรรณคดีเรื่ องนี้มีกาเนิดจากพระราชพิธีในระบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร
และพราหมณ์อย่างชัดเจน สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ และพระราชพิธีศรี สจั
ปานจากเขมรมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบ้านเมืองที่ตอ้ งการสร้างอานาจปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน
และความมัน่ คงของบ้านเมืองในระยะที่เพิ่งก่อสร้างราชอาณาจักร

ในสมัยสุโขทัยไม่ปรากฏว่ามีพระราชพิธีศรี สจั ปานกาล เนื่องจากกษัตริ ยส์ ุโขทัยทรงปกครองบ้านเมือบแบบ
พ่อปกครองลูก ถึงแม้หลักศิลาจารึ กสุโขทัยหลักที่ ๔๕ มีเนื้อความเกี่ยวกับการสบถสาบานระหว่างกษัตริ ยส์ ุโขทัย
ผูเ้ ป็ นหลานกับเจ้าเมืองน่านผูป้ ู่ และถ้อยคาบางตอนคล้ายกับลิลิตโองการแช่งน้ า แต่ก็เป็ นการสาบานระหว่างบุคคล
เฉพาะกรณี ไม่ใช่พิธีทางราชการทัว่ ไปกระทาต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็ นการทัว่ ไปอย่างที่กรึ งศรีอยุธยา อนึ่งข้อความนี้
จารึ กไว้ใน พ.ศ.๑๙๓๕ ซึ่งอาจเป็ นสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒หรื อพระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไท)ตรง
กับรัชการสมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุ งรี อยุธยา เป็ นช่วงที่กรุ งสุโขทัยเสี ยอิสระภาแก่กรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่ พ.ศ.
๑๙๒๑ ถ้าพระราชพิธีสจั ปานกาลเคยกระทาที่สุโขทัยก็จะต้องเป็ นเวลาภายหลังที่กรุ งสุโขทัยตกอยูใ่ นอานาจ
ปกครองและอิทธพลทางวัฒนธรรมของ กรุ งศริ อยุธยาแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------๒.มหาชาติคาหลวง
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ ให้นกั ปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันแต่ง เมื่อจุลศักราช ๘๔๔
พุทธศักราช ๒๐๒๕ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็ นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิปดีที่ ๒ หรื อสามพระยา
ก่อนเสวยราชย์ พระราชบิดาภิเษกให้เป็ นพระมหาอุปราช และโปรดให้เสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก มีอานาจสิ ทธิ์ขาด
ในหัวเมืองฝ่ ายเหนือ ได้รับราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดา ระหว่าง พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๓๑
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่กรุ งศรี อยุธยาเป็ นอันมาก ทรงแก้ไขการปกครอง
โดยแยกทหารและพลเรื อนออกจากกัน ฝ่ ายทหารมีหวั หน้าเป็ นสมุหกลาโหม ฝ่ ายพลเรื อนมีสมุหนายก ทรงตัง้ ยศ
ข้าราชการลดลัน่ กันตามชั้น เช่น ขุน หลวง พระยา พระ ทรงทาสงครามกับเชียงใหม่ ได้เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๐๑๗ เป็ นเหตุให้เกิดลิลิตยวนพ่าย พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา เสด็จออกผนวชชัว่ ระยะหนึ่ง ที่
วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก การทานุบารุ งพระศาสนาในรัชกาลนี้ทาให้เกิดมหาชาติคาหลวง
ประวัติ มหาชาติคาหลวงเป็ นหนังสื อมหาชาติฉบับภาษาไทย และเป็ นประเภทคาหลวงเรื่ องแรก เรื่ องเกี่ยวกับผู ้
แต่งและปี ที่ แต่งมหาชาติคาหลวง ปรากฏหลักฐานในเรื่ องพงศาวดารฉบับคาหลวงกล่าวยืนยันปี ที่แต่งไว้ตรงกับมหาชาติ
คาหลวงเดิมหายไป ๖ กัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระราชาคณะ
และนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมให้ครอบ ๑๓ กัณฑ์ เมื่อจุลศักราช ๑๑๗๖ พุทธศักราช ๒๓๔๗ ได้แก่ กัณฑ์ หิ มพานต์
ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริ ย ์
ทานองแต่ง แต่งด้วยคาประพันธ์หลายอย่าง คือ โคลง ร่ าง กาพย์ และฉันท์ มีภาษาบาลี แทรกตลอดเรื่ อง
มหาชาติคาหลวงเรื่ องนี้เป็ นหนังสื อประเภทคาหลวง
หนังสื อคาหลวงมีลกั ษณะดังนี้
๑.เป็ นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าแผ่นดิน หรื อเจ้านายชั้นสูง
๒.เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระศาสนาและศีลธรรม

๓.ใช้คาประพันธ์หลายประเภท คือโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่ าย
๔.ใช้สวดเข้าทานองหลวง ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดประดิษฐ์ข้ ึนได้
ความมุ่งหมาย เพื่อใช้อ่านหรื อสวดในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา และอาจเรี ยกรอยตามพระพุทธ
ธรรมราชาลิไท ซึ่งพระราชนิพนธ์เรื่ องไตรภูมิพระเรื่ อง
เรื่ องย่อ แบ่งออกเป็ น ๑๓ ตอน ซึ่งเรี ยกว่ากัณฑ์ดงั นี้
กัณฑ์ทศพร เริ่ มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรด
พุทธบิดา และพระประยูรญาติที่กรุ งกบิลพัสดุ์ เกิดฝนโบกขพรรษ พระสงฆ์สาวกกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่ อง
พระเวสสันชาดก เริ่ มตั้งแต่เมื่อกัปที่ ๙๘ นับเป็ นแต่ปัจจุบนั พระนางผุสดีซ่ ึงจะทรงเป็ นพระมารดาของพระเวสสันดร
ทรงอธิฐานขอเป็ นมารดาของผูม้ ีใจบุญ จบลงตอนพระนางได้รับพระ ๑๐ ประการจากพระอินทร์
กัณฑ์หิมพานต์ พระเวสสันดรทรงเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญญชัยกับพระนาวผุสดี แห่งแคว้นสี วี
ราษฎร์ประสูติตรอกพ่อค้า เมื่อพระเวสสันดรได้เวนราชสมบัติจากพระมารดา ได้พระราชทานช้างปั จจัยนาคแก่กษัตริ ยแ์ ห่ง
แคว้นกลิงรางราษฎร์ ประชาชนไม่พอใจ พระเวสสันดรจึงถูกเนรเทศไปอยูป่ ่ าหิ มพานต์
กัณฑ์ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จไปอยูป่ ่ า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตดกทาน คือ ช้าง ม้า รถ ทาสชาย ทาส
หญิง โคนม และนางสนม อย่าง ๗๐๐
กัณฑ์วนประเวสน์ พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรี พระชายา พระชาลีและพระกันหาพระโอรสพระธิดา
เสด็จจากเมืองผ่านแคว้นเจตราษฏร์จนเสด็จถึงเขาวงกตในป่ าหิ มพานต์
กัณฑ์ชูชก ชูชกพราหมณ์ขอทานได้นางอมิตดาเป็ นภรรยา นางใช้ให้ไปขอสองกุมาร ชูชกเดินทางไปสื บข่าวใน
แคว้นสี วรี าษฏร์ สามารถหลบหลีกการทาร้ายของชาวเมือง พบเจตบุตร ลวงเจตบุตร ให้บอกทางไปยังเขาวงกต
กัณฑ์จุลพน ชูชกเดินทางผ่านป่ าตามเส้นทางตามที่เจตบุตรแนะจนถึงทีอยูข่ องอัจจุตฤษี
กัณฑ์มหาพน ชูชกลวงอัจจุจฤษี ให้บอกทางผ่านป่ าใหญ่ไปยังที่ประทับของพระเวสสันดร
กัณฑ์กมุ าร ชูชกทูลขอสองกุมาร ทุบตีสองกุมารเฉพาะพรพักตร์พระเวสสันดร แล้วพาออกเดินทาง
กัณฑ์มทั รี พระนางมัทรี เสด็จกลับมาจากหาผลไม้ที่ป่า ออกติดตามสองกุมารตลอกคืน จนถึงทางวิสญ
ั ญีเฉพาะ
พระพักตร์พระเวสสันดร เมื่อทรงพื้นแล้ว พระเวสสันดรเล่าความจริ งเกี่ยวกับสองกุมาร พระนางทรงอนุโมทนาด้วย
กัณฑ์สกั กบรรพ พระอินทร์ทรงเกรงว่าจะผูท้ ี่มาพระนางมัทรี ไปเสี ย ทรงเปลงเป็ นพราหมณ์ชรามาทูลของพระ
นางมัทรี แล้วฝากไว้ที่พระเวสสันดร
กัณฑ์มหาราช ชูชกเดินทางเข้าแคว้นสี วรี าษฎร์ พระเจ้าสญชัยทรงไถ่สองกุมาร ชูชกได้รับพระราชทานเลี้ยง
และถึงแก่กรรมด้วยการบริ โภคอาหารมากเกินควร
กัณฑ์ฉกษัตริ ย ์ พระเจ้าสัญญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกันหา เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดรและพระ
นางมัทรี กลับ เมื่อกษัตริ ยห์ กพระองค์ทรงพบกัน ก็ทรงวิสญ
ั ญี ต่อฝนโบกขพรรษตก จึงทรงฟื้ นขึ้น
กัณฑ์นครกัณฑ์ กษัตริ ยท์ ้ งั หกพระองค์เสด็จกลับพระนคร พระเวสสันดรได้ครองราชย์ดงั เดิม บ้านเมือง
สมบูรณ์พนู สุข

ตัวอย่างบางตอน
ั หา
นางมัทรี โศกถึงชาลีกณ
หสาว
ดุจหงษโปฏก กระเหว่าเล่านนก พลัดแม่สูญหาย
อุปริ ปลฺ ลเล
ตกต่าติดตม อดนมปางตาย ดุจแก้วแม่หาย ไม่คอยมารดา
เต มิคา วิย อุกกณฺ ณา
หนึ่งบุตรเนื้อทราย มิโรทกบวย ทรามรักษาเสนหา
สมนฺ ตามฺ มภิธาวิโน
ยกหูชูคอ คอยถ้ามารดา เห็นแม่กลับมา วิง่ เข้า เชอยชม
อานนฺ ทิโน ปมุทิตา
วิง่ ซ้ายวิง่ เข้ามา ชมรอบมารดา แล้วเข้ากินนม
วคฺ คมานาว กมฺ ปเร
ลองเชองเรองไป ให้แม่ชื่นชม ให้ลืมอารมณ์ ดุจสองพงงงา
ตฺ ยชฺ ช ปตฺ เต น ปสฺ สามิ
พระแก้วแม่เอย บุรโพ้นย่อมคอย คอนรับมารดา
ชาลิง กณฺ หาชิน จุโภ
วนนี้ไปไหน ไม่รู้เห็นหา โอ้สองพงงงา กัณหาชาลี
มหาชาติคาหลวง เป็ นวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง เป็ นหนังสื อมหาชาติฉบับภาษาไทยเล่มแรก ที่ปรากฏ
หลักฐานเหลืออยู่ มีใจความใกล้เคียงกับข้อความที่แต่งเป็ นภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการแปลและเรี ยบเรี ยง
ข้อความ การแทรกบาลีลงไว้มากมายเช่นนี้ ทาให้ฟังยากจนต้องมีการแต่งกาพย์มหาชาติข้ ึนใหม่ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรม มหาชาติคาหลวงทั้งของเดิมและที่แต่งซ่อมใหม่ในรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุ งรัตโกสิ นทร์ นักปราชญ์
ราชบัณฑิตที่เป็ นกวีหลายท่านช่วยกันแต่ง จึงมีสานวนโวหารและถ้อนคาไพเราะเพราะพริ้ งอยูม่ าก แทรกไว้ดว้ ยรส
วรรณคดีหลายประการ เช่น ความโศก ความอาลัยรัก ความน้อยใจ และความงามของธรรมชาติ เป็ นต้น นอกจาก
นี้ยงั ให้ความรู ้ทางด้านภาษา ทาให้ทราบคาโบราณ คาแผลง และภาษาต่างประเทศ เช่น สันสกฤต และเขมร
เป็ นต้น
มหาชาติคาหลวงแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และความเชื่อในบุญกุสลที่เกิดจากฟังเทศน์เรื่ อง
มหาชาติของคนไทยสื บต่อมาจากสุโขทัย นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างยิง่ การโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคาหลวง ก็เทียบได้พญาลิไท
ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่ วง
---------------------------------------------------------------------------------------------

๓.ลิลิตยวนพ่าย
ผูแ้ ต่ง ไม่ปรากฏ
ประวัติ สันนิษฐานแต่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราว พ.ศ.๒๐๑๗ ซึ่งเป็ นปี เสด็จศึกเชียงชื่น แต่
ความเห็นอีกประการหนึ่งว่า แต่งในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔ - ๒๐๗๒)
เหตุที่วา่ ลิลิตยวนพ่าย อาจแต่งในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ ก็เนื่องด้วยพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ ีเป็ น
พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงพระปรี ชาสามารถทุนะบารุ งบ้านเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื องรอย
พระราชบิดาก็เป็ นได้
คาว่า "ยวน"ในลิลิตเรื่ องนี้หมายถึง "ชาวลานนา"คา "ยวนพ่าย"หมายถึง "ชาวล้านาแพ้"เนื้อเรื่ องของลิลิตยวน
พ่ายกล่าวชาวลานนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ซึ่งพ่ายแพ้แก่กรุ งศรี อยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทานองแต่ง แต่งเป็ นลิลิตดั้น ประกอบด้วยร่ ายดั้นโคลงดั้นบาทกุญชร ร่ ายดั้น ๒ บท และโคลงดั้นบทกุญชร
๓๖๕ บท
ความมุ่งหมาย เพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสดุดีชยั ชนะที่มีต่อเชียงใหม่ในรัชกาล
นั้น
เรื่ องย่อ ตอนต้นกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าและนาหัวข้อธรรมมาแจกแจงทานองยกย่องสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถว่า ทรงคุณธรรมข้อนั้น ๆ กล่าวถึงพระราชประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนได้ราชสมบัติ ต่อมาเจ้าเมืองเชียงชื่น(เชลียง)
เอาใจออกหาง นาทัพเชียงใหม่มาตีเมืองชัยนาท แต่ถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตกกลับไป และยึดเมือง
สุโขทัยคืนมาได้ แล้วประทับอยูเ่ มืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชัว่ ระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นกล่าวถึงการทาสงครามกับ
เชียงใหม่อย่างละเอียดครั้งหนึ่ง แล้วบรรยายเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ ว่าพระเจ้าติโลกราชเสี ยพระจริ ต ประหารชีวติ
หนานบุญเรื องราชบุตร และหมื่นดังนครเจ้าเมืองเชียงชื่น ภรรยาหมื่นดังนครไม่พอใจ ลอยมีสารมาพึ่งพระบรมโพธ
ิิสมภารของสมเด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทัพไปช่วย พระเจ้าติโลกราชทรงยอทัพมาป้ องกันเมืองเชียง
ชื่น เสร็ จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกรี ธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม่
พ่ายไปได้เมือวเชียวชื่ม ตอนสุดท้ายสรรเสริ ญพระบารมีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างข้อความบางตอน
กล่าวถึงการแต่งยวนพ่าย
สารสยามภาคพร้อง
คือคู่มาลาสวรรค
เบญญาพิศาลแสดง
คือคุ่ไหมแส้งร้อย

กลกานท นี้ฤา
ช่อช้อย
เดอมกยรติพระฤา
กึ่งกลาง

ยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
กษัตริ ยส์ ุราชเรื้ อง
บรรหารยศยอยวน
สมภารปราบปลยกัลป์
ร้อยพิภพเหลื้องหล้า
ร้อยเท้าวรมมรี บเข้า
ถวายประทุมทองเปน
สภารพ่อพยวสูรย
มอญแลยวนพ่ายเข้า

รศธรรม์
พ่ายฟ้ า
ทุกทวีป
อยูเ่ ย็น
มาทูล ท่านนา
ปิ่ นเกล้า
โสภิต
ข่ายบร

ลิลิตยวนพ่าย มีลกั ษณะเป็ นวรรณคดีหรื อเฉลิมพระเกียรติกษัตริ ย ์ แต่งขึ้นเนื่องจากความปลาบปลื้มยินดีในพระ
บารมีของพระมหากษัตริ ย ์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมัยกรุ งศรี อยุธยาต้อนต้นอย่างยิง่ เพราะบรรยายเรื่ องราวต่างๆไว้
อย่างละเอียด และแต่งในระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรื อใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ นั จึงเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ
ลิลิตยวนพ่าย มีลกั ษณะมาจนทุกวันนี้ ยังสมบูรณ์หรื อถูกแต่งเหมือนวรรณคดีบางเรื่ อง ถ้อยคาที่ใช้ในโบราณ
และคาสันสกฤตส่วนมาก ถึงแม้จะใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ยงั ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากคนชั้นหลัง จึงเป็ นประโยชน์แก่การศึกษา
ด้านภาษาอย่างมาก ถึงแม้จะใช้ถอ้ ยคาสานวนที่เข้าใจยาก และเรื่ องส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรบทัพจับศึก แต่ลิลิต
เรื่ องนี้ก็ยงั มีลกั ษณะวรรณคดีดีเด่นเพราะใช้ถอ้ ยคาไพเราะ โวหารพรรณนาที่ก่อให้เกิดจิตนาภาพ ให้อารมณ์ชื่นชม
ยินดีในบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดิน และความรุ่ งเรื องของบ้านเมือง อันเป็ นลักษณะสาคัญของวรรณคดีประเภท
สดุดีความดีเด่นของลิลิตยวนพ่าย ทาให้กวีภายหลัวถือเป็ นแบบอย่าง เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ลิลิตตะเลงพ่าย เพื่อสดุดีวรี กรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------๔.ลิลิตพระลอ
ผูแ้ ต่งและสมัยที่แต่ง เพื่อพิจารณาจากร่ ายบทนาเรี่ อง ซึ่งกล่าวสดุดีพระเจ้าแผ่นดินกรุ งศรี อยุธยา ที่ทรงมีชยั แก่
ชาวลานนาที่วา่ "ฝ่ ายช้างยวนแพ้พา่ ย ฝ่ ายช้างลาวประลัย ฝ่ ายช้างไทยชัเยศคืนยังประเทศพิศาล"พอสันนิษฐาน
ได้วา่ ช่วงเวลาที่แต่งลิลิตพระลอ จะต้องอยูภ่ ายหลังการชนะศึกเชียงใหม่ครั้งใดครั้งหนึ่ง อาจเป็ นรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.๒๐๑๗)หรื อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.๒๒๐๕)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะคาประพันธ์ ลิลิตพระลอแต่งด้วนลิลิต ซึ่งเป็ นลักษณะคาประพันธ์ที่นิยมใช้ในสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาตอนต้น เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่าย ส่วนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมักแต่งโคลง
ฉันท์เป็ นส่วนมาก เช่น โคลงเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมุทรโฆษคาฉันท์ และอนิรุทธ์คาฉันท์
ลิลิตพระลอยังใช้ภาษาเก่ากว่าภาษาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น คา "ชิ่นแล"และคา "แว่น"ซึ่งเป็ น

คาทีมีใช้ในมหาชาติคาหลวงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้หนังสื อจินดามณี ของพระโหราธิบดี สมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ยกโทคลงในลิลิตพระลอเป็ นตัวอย่างโคลงสี่ สุภาพที่วา่
เสี ยงฦาเสี ยงเล่าอ้าง
อันใด พี่เอย
เสี ยงย่อมยอยศใคร
ทัว่ หล้า
สองขือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฦาพี่
สองพี่คิดเองอ้า
อย่าได้ถามเผือ
จากเหตุผลดังกล่าวพอสรู ปได้วา่ ลิลิตพระลอ จะต้องแต่งก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงบอกผูแ้ ต่ง สองบทท้ายเรื่ องที่ข้ ึนต้นว่า "จบเสร็ จมหาราช
เจ้า นิพนธ์"และ "จบเสร็ จเยาวราชบรรจง"ทรงสันนิษฐานว่าลิลิตพระลออาจแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน ในขณะที่
ผูแ้ ต่งยังเป็ นพระมหาอุปราช ต่อมาพระมหาอุปราชพระองค์น้ นั ได้รับรัชทายาทเป็ นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ตอนต้น อาจเป็ นสมเด็จพระบรมราชาธิปดีที่ ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ หรื อ สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
ก็ได้
ส่วนเหตุผลที่วา่ ลิลิตพระลอแต่งในสมัยพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากสันนิษฐานคา "มหาราชเจ้านิพนธ์"และ
"สมเด็จเยาวเจ้าบรรจง"ในโคลงสองบทดังกล่าวว่า หมายถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ และ
เจ้าฟ้ าอภัยทศพระราชอนุชาทรงเขียน
ทานองแต่ง เป็ นคาประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบด้วยร่ ายสุภาพและโคลงสุภาพเป็ นส่วน
ใหญ่ บางโคลงมีลกั ษณะคล้ายโคลงดั้นและโคลงโบราณ และร่ ายบางบทเป็ นร่ ายโบราณและร่ ายดั้น
ความมุ่งหมาย แต่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อให้เป็ นที่สาราญหฤทัย
เรื่ องย่อ เมืองสรวงและเมืองสรองเป็ นศัตรู กนั พระลอกษัตริ ยเ์ มืองสรวงทรงพระสิ ริโฉมยิง่ นัก จนเป็ นที่ตอ้ ง
พระทัยพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของท้าวพิชยั พิษณุกรกษัตริ ยแ์ ห่งเมืองสรอง นางรื่ นนางโรยพระพี่เลี้ยงได้ขอให้ปูเจ้าสมิง
พรายช่วยทาเสน่ห์ให้พระลอเสด็จมาเมืองสรวง เมื่อพระลอต้องเสน่ห์ได้ตรัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และ
นางลักษณวดีมเหสี เสด็จไปเมืองสรองพร้อมกับนายแก้งนางขวัญพระพี่เลี้ยง
พระลอทรงเสี่ ยวน้ าที่แม่น้ ากาหลง ถึงแม้จะปรากฏรางร้ายก็ทรงผืนพระทัยเสด็จต่อไป ไก่ผีของปูเจ้าสมิงพราย
ล่อพระลอกับนายขวัญและนายแก้วไปจนถึงสวนหลวง นางรื่ นนางโรยออกอุบายลอบนาพระลอกับนายแก้วและนายขวัญ
ไปไว้ในตาหนักของพระเพื่อนพระแพง
ท้าวพิชยั พิษณุกรทรงทราบเรื่ องก็ทรงพระเมตตารับสัง่ จะจัดการอภิเษกพระลอกับพระเพื่อนและพระแพงให้
แต่พระเจ้าย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังทรงพยาบาลพระลอ อ้างรับสัง่ ท้าวพิชยั พิษณุกรตรัสสัง่ ใช้ให้ทหารไปรุ มจับ
พระลอ พระเพื่อนพระอพงและพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ ช่วยกันต่อสูจ้ นสิ้นชีวติ ทั้งหมดท้าวพิชยั พิษณุกรทรงพระพิโรธพระเจ้า
ย่าและทหาร รับสัง่ ให้ประหารชีวติ ทุกคน พระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่ วมงานพระศพกษัตริ ยส์ าม ในที่สุดเมือง
สรวงและเมืองสรองกัลเป็ นไมตรี ต่อกัน

ตัวอย่างข้อความบางตอน
บทโศก
๑.พระนางบุญเหลือทรงราพันเมื่อพระลอทูลลาเไปมืองสรอง
คงชีพหวังได้พ่ งึ
ภูมี พ่อแล
ม้วยชีพหวังฝากผี
พ่อได้
ดังฤาพ่อจักลีลาจาก อกนา
ผีแม่ตายจักได้
ฝากให้ใครเผา
๒.ข้าราชการและประชาชนราษฎร์คร่ าครวญตอนพระลอลาจากเมือง
เสี ยงโหยเสี ยงไห้มี
เรื อนหลวง
ขุนหมื่นมนตรี ปวง
ป่ วยช้ า
เรื อนราษฎณ์ร่ าตีทรวง
ทุกข์ทวั่ กันนา
เมืองจะเย็นเป็ นน้ า
ย่อมน้ าตาครวญ
บทพรรณนาความรัก
๑.ระหว่างชูค้ ู่ครอง คู่ครองกับแม่ พระลอคร่ าครวญที่แม่น้ ากาหลง
ร้อยชูฤ้ าเท่าเนื้อ
เมียตน
เมียแล่พนั ฤาดล
แม่ได้
ทรงครรภ์คลอดเป็ นคน
ฤาง่า เลยนา
เลียงยากนักท้าวไท้
ธิราชผูม้ ีคุณ
๒.ชูร้ ัก พระลอตรัสต่อพระเพื่อนพระแพง
เมืองกว้างช้างม้าซู่
เสี ยแม่เสี ยเมียมา
เสี ยสนมดุจดวงพเยีย
มาแต่ตวั เข้าข้าง
พี่พบน้องเพี้ยงแต่
คือเชือกผสมสามเกลียง
ดัง่ ฤาจะพลันเหลียว
เจ้าจากเรี ยมจักกลั้น

ละเสี ย อ่อนเอย
สูน้ อ้ ง
งามแง่ งามนา
ข่ายท้าวทั้งสอง
ยามเดียว
แฝดฝั้น
คืนจาก เรี ยมนา
สวามกลั้นใจตาย

คติธรรม
๑.พระลอตรัสต่อพระนางบุญเหลือตอนที่เสด็จออกจากเมือง
ใดใดในโลกล้วน
อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง
เที่ยงแท้

คือเงาติดตัวตรัง
ตามแต่บุญบาปแล้

ตรึ งแน่น อยูน่ า
ก่อเกื้อรักษา

๒.นายแก้วนายขวัญกราบทูลเตือนพระสติแก่พระลอ ตอนเสด็จมาถึงชนบททอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศอันทุรกันดาร
พระเอยอาบน้ าขุ่น
เอาเย็น
ปลารผอกหมกเหม็นยาม
ยากเคี้ยว
รุ กรุ ยราคจาเป็ น
ปางเมื่อ แคลนา
อดอยูเ่ ยีย่ วดิ้วเดี่ยว
อยูไ่ ด้ฉนั ใด
ยามไร้เด็ดดอกหญ้า
แซมผม พระเอย
หอมบ่หอมทัดดม
ดัง่ บ้า
สุกรมลาดวนชม
เชยกลิ่น พระเอย
หอมกลิ่นเรี ยมโอ้อา้
กลิ่นแก้วติดใจ
๓. นายแก้วนายขวัญนางรื่ นนางโรยกล่าวเตือนสติต่อกัน เพื่ออดใจไม่แสดงความรักต่อกันในตาหนับของพระเพื่อน
พระแพง เป็ นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อเจ้านายและสถานทที่สาคัญในตาหนักพระเพื่อนพระแพง
เป็ นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อเจ้านายและสถานที่สาคัญ
เรานี้เราเผ่าผู ้
ภักดี
ผิดเท่าธุลีกลัว
เกลียดใกล้
ผิผิดกึ่งเกศี
แหน่งว่า ตายนา
ดีกว่าเป็ นคนให้
ท่านชี้หลังตน
วรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ตดั สิ นให้ลิลิตพระลอเป็ นยอดแห่งวรรณคดีประเภทลิลิตวรรณคดีเรื่ องนี้
มีลกั ษณะเด่นหลายประการ โคลงเรื่ องประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น สะเทือนใจตลอด มีตอนรัก ตอนสยดสยอง
การใช้ถอ้ ยคาและโวหารนับว่าคมคายยิง่ นัก จึงเป็ นทีน่ ิยมตลอดมา
ลิลิตพระลอได้เค้าเรื่ องมาจากนิทานพื้นเมือง แสดงถึงสภาพความเป็ นไปของสังคมในเวลานั้นอย่างเด่นหลาย
ประการในด้านการปกครองแสดงให้เห็นการปกครองแบบนครัฐ คือ เมือง เล็ก ๆ ตั้งเป็ นอิสระแก่กนั อันเป็ นลักษณะที่
ปรากฏทัว่ ไปก่อนสมัยสุโขทัย และกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น โดยดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้
เรื่ องพระลอยังเป็ นตัวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ซึ่งอานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศตกอยูแ่ ก่ประมูขผูเ้ ดียวเกี่ยวกับลัทธความเชื่อของสังคมก็ปรากฏเด่นชัดในด้านภูตผีปีศาจ เสน่ห์ยาแฝดโชค
ลาง ความฝัน และความชื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินพระพี่เลี้ยงทั้ง ๔ ดังปรากฏในสุภาษิตพระร่ วง ที่วา่
"อาสาเจ้าจนตัวตาย"สภาพสังคมทัว่ ไปที่เห็นได้จากวรรณคดีเรื่ องนี้ได้แก่ การใช้ชา้ งทาสงครามและเป็ นพาหนะ
ความนิยมและขับร้อง และการบรรจุพระศพกษัตริ ยล์ งโลงทองแทนพระโกศอย่างในสมัยหลัง

ลิลิตพระลอเป็ นที่นิยมยกย่องมาช้านาน เช่น พระโหราธิบดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ยก
โคลงที่แต่งถูกแผนบังคับและมีความไพเราะจับใจอันเป็ นคาของพระเพื่อนพระแพงตรัสแก่พระพี่เลี้ยงไปไว้เป็ นแบบ
อย่างโคลงสี่ สุภาพในหนังสื อจินดามณี โคลงดังกล่าวคือ
เสี ยงฦาเสี ยงเล่าอ้าง
อันใด พี่เอย
เสี ยงย่อมยอยศใคร
ทัว่ หล้า
สองขือพี่หลับใหล
ลืมตื่น ฦาพี่
สองพี่คิดเองอ้า
อย่าได้ถามเผือ
ลิลิตพระลอเป็ นวรรณคดีแบบฉบับ คือ เป็ นแบบครู ที่วรรณคดีในสมัยหลังนิยมเลียน
อย่างในการพรรณนาและบรรยายขยายความ เช่น ลิลิตเพชรมุฏ และลิลิตตะเลงพ่าย
------------------------------------------------------------------------------------------๕.โคลงกาสรวล
ผูแ้ ต่ง เคยเชื่อกันมาแต่เดิมว่าศีปราชญ์ผแู ้ ต่งโคลงกาสรวลถูกเนรเทศไปนครศรี ธรรมราช ในรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช และหญิงที่ศรี ปราชญ์คร่ าครวญอาลัย คือ พระสนมศรี จุฬาลักษณ์ แต่มีผอู ้ อกความเห็นค้าน
ความเชื่อดังกล่าวว่าเรื่ องโคลงกาสรวล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองนครศรี ธรรมราช กล่าวถึงเส้นทางการเดินทางจาก
กรุ งศรี อยุธยาไปสุดแค่จงั หวัดประจวบคิรีขนั ธ์ ทั้งไม่ได้กล่าวถึงความทุกข์ร้อนและมูลที่ตอ้ งเนรเทศ เมื่อพิจารณา
ถึงลักษณะคาประพันธ์และถ้อยคาสานวนภาษาที่ใช้โคลงกาสรวลน่าจะแต่งในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น
ทานองแต่ง แต่งด้วยโคลงตั้งบาทกุญชร บทแรกเป็ นร่ ายดั้น มีร่าย ๑ บท โคลงดั้น ๑๒๙ บท
ความมุ่งหมาย เพื่อแสดงความอาลัยคนรัก ซึ่งผูแ้ ต่งต้องจากไป
เรื่ องย่อ เริ่ มด้วยร่ ายสดุดีกรุ งศรี อยุธยาว่ารุ่ งเรื องงดงาม เป็ นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา ราษฎร์สมบูรณ์พนู สุข
ต่อจากนั้นกล่าวถึงการที่ตอ้ งจากนาง แสดงความห่วงใย ไม่แน่ใจว่าควรจะฝากนางไว้กบั ผูใ้ ดเดินทางผ่านตาบลหนึ่ง ๆ ก็
ราพันเปรี ยบเทียบชื่อตาบลเข้ากับความอาลัยที่มีต่อนาง ตาลบที่ผา่ น เช่น บางกะจะ เกาะเรี ยน ด่านขนอน บางทรนาง บาง
ขดาน ย่านขวาง ราชคราม ทุ่งพญาเมือง ละเท เชิงราก นอกจากนี้ได้นาบุคคลในวรรณคดีมาเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ใน
ชีวติ ของตน เกิดความทุกข์ระทมที่ยงั ไม่พบได้นางอีกอย่างบุคคลในวรรณคดีเหล่านั้น โดยกล่าวถึง พระรามกับนางสี ดา
พระสูตรธนู(สุธนู)กับนางจิราประภา และพระสมุทรโฆษกกับนางพิษทุมดีวา่ ต่างได้อยูร่ ่ วมกันอีก ภายหลังที่ตอ้ งจากกันชัว่
เวลาหนึ่ง การพรรณนาสถานที่สิ้นสุดลงโดยที่ไม่ถึงนครศรี ธรรมราช

ตัวอย่างข้อความบางตอน
ชมเมือง
อยุธยายศยิง่ ฟ้ า
อานาจบุญเพรงพระ
เจดียลอออินทร
ในทาบทองแล้วเนื้อ
พรายพรายพระธาตุเจ้า
ไตรโลกยเลงคือโคม
พิหารรบยงบรรพ
ทุกแห่งห้องพระเจ้า

ลงดิน แลฤา
ก่อเกื้อ
ปราสาท
นอกโสม
จยนจันทร์ แจ่มแฮ
ค่าเช้า
รุ จิเรข เรื องเฮ
น่งงเนือง

ฝากนาง
โฉมแม่จกฝากน่านน้ า
อินทรท่านทอดโฉมเอา
โฉมแม่จกฝากดิน
ดินฤาขดดเจ้าเหล้า
โฮมแม่ฝากน่านน้ า
ยยวนาคเชอยชอก
โฉมแม่ราพึงจบ
โฉมแม่ใครสงวนได้

อรรณพ แลฤา
สู่ฟ้า
ดินท่าน แล้วแฮ
สู่สสองส
อรรณพ แลฤา
พี่ไหม้
ไตรโลก
เท่าเจ้าสงวนเอง

โคลงกาสรวลเป็ นงานนิพนธ์เรื่ องเอกของศรี ปราชญ์ มีคุนค่าทางวรรณคดีอย่างยอดเยียมถ้อยคาสานวนโวหาร
ที่คมคายจับใจ แสดงความเป็ นต้นคิดหลายตอน ทาให้กวีรุ่นหลังพากันเลียมแบบอย่าง เช่น ตอนชนเมือง และ
ตอนฝากนาง นอกจากนี้ยงั ให้ความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ บางเรื่ อง เช่น รามเกียรติ์ สมุทรโฆษ ในด้าน
ภาษา โคลงกาสรวลใช้คาที่เป็ นภาษาโบราณ ภาษาถิ่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรอยูม่ าก
โคลงกาสรวลแสดงให้เห็นความวิจิตตระการของปราสาทราชวัง และวัดวาอารามของกรุ งศรี อยุธยา ความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนในด้านการแต่งกาย อาหารการกิน การเล่นรื่ นเริ ง และสภาพภูมิศาสตร์เส้นทางการเดินทางของกวี
--------------------------------------------------------------------------------------------๖.โคลงทวาทศมาส
ผูแ้ ต่ง พระเยาวราช ขุนพรมมนตรี ขุนกวีราช ขุนสารประเสริ ฐ

ประวัติ หนังสื อนี้มีการสันนิษฐานผูแ้ ต่งต่างกันไป เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงสันนิษฐานว่าผูแ้ ต่ง คือ ขุนศรี กวีราช ขุนพรหมมนตรี และขุนสารประเสริ ฐ บางท่านว่า พระเยาวราช
ทรงนิพนธ์ ที่เหลือช่วยแก้ไข ส่วนพระยาตรังคภูมิบาล และนายนริ นทรธิเบศร กล่าวแต่เพียงสามคนร่ วมกันแต่ง
ทานองแต่ง โคลงดั้นวิริธมาลี
ความมุ่งหมาย มีผสู ้ นั นิษฐานว่าคงแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน มิได้จากนางจริ งโดยสมมติ
เหตุการณ์ข้ ึน
เรื่ องย่อ โคลงเรื่ องนี้ได้ชื่อว่าทวาทศมาส เพราะพรรณนาถึงความรักความอาลัยรัก และพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบ
สิ บเดือน ทวาทศมาสแปลว่าสิ บสองเดือน ตอนต้นสรรเสริ ญเทพเจ้า และพระเจ้าแผ่นดิน ชมความงามของนางที่ตอ้ ง
จากมา กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ์ พระสมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แล้วแสดงความน้อยใจ
ที่ตนไม่อาจไปอยูร่ ่ วมกับนางอีกอย่างบุคคลเหล่านั้น ตอนต่อไปนาเหตุการณ์ต่าง ๆ และลมฟ้ าอากาศในรอบปี หนึ่งๆ
ตั้งแต่เดือน ๕ ถึง เดือน ๔ มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็นามากล่าวไว้ละเอียดละออ เช่น เดือนสิ บเอ็ดมีพิธี
อาศวยุช เดือนสิ บสองมีพิธีจองเปรี ยงลอยพระประทีป เดือนยีป่ ระกอบพิธีตรี ยมั ปวาย และเดือนสี่ กระทาพิธีตรุ ษ
เป็ นต้น ต่อจากนั้นถามข่าวคราวของนางจาก ปี เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจ้าให้ได้พบนาง ตอนสุดท้ายกล่าว
สรรเสริ ญพระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน
วรรณคดีเรื่ องนี้ นอกจากประกอบด้วยรสกวีนิพนธ์ดงั กล่าวมาแล้ว ยังให้ความรู ้เกี่ยวกับขนบประเพณี และ
สภาพความเป็ นอยูใ่ นสมัยกรุ งศรี อยุธยาอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง โดยบรรยายสภาพดินฟ้ าอากาศและกิจพิธีต่าง ๆ ในแต่ละ
เดือน นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงวรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ เช่น รามเกียรติ์ อนิรุทธ์ สมุทรโฆษ สุธน สูธนู เป็ นต้น
--------------------------------------------------------------------------------------------๗.โคลงหริ ภุญชัย
ผูแ้ ต่งสันนิษฐานทีผแู ้ ต่งคนหนึ่ง อาจชื่อทิพแต่งไว้เป็ นภาษาไทยเหนือ ต่อมามีผถู ้ อดออกมาเป็ นภาษาไทยกลาง
อีกตอนหนึ่ง
ประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้วา่ อาจเป็ นประมาน พ.ศ.
๒๑๘๐ หรื อก่อนหน้านั้นขึ้นไป ซึ่งเป็ นระยะทีพ่ ระพุทธสิ หิงค์ยงั ประดิษฐานอยูท่ ี่เชียงใหม่ราวศักราชสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง และกวีทางใต้คงนามาดัดแปลงราวศักราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาสตราจารย์ ประเสริ ฐ ณ นคร
ได้ศึกษาโคลงเรื่ องนี้โดยเทียบกับต้นฉบับภาษาไทยเหนือที่เชียงใหม่และลงความว่าจะแต่งขึ้นในสมัย พ.ศ.๒๐๖๐
ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ ซึ่งเป็ นเวลาที่พระแก้วมรกตยังอยูท่ ี่เจดียเ์ ชียงใหม่ เนื่องจากนิราศเรื่ องนี้
กล่าวถึงพระแก้วมรกตไว้ดว้ ย

ทานองแต่ง เดิมแต่งไว้เป็ นโคลงไทยเหนือ ต่อมามีผถู ้ อดเป็ นโคลงสุภาพ
ความมุ่งหมาย ผูแ้ ต่งมีความมุ่งหมายเพื่อบรรยายความรู ้สึกที่ตอ้ งจากหญิงรักไปนมัสการพระธาตุหริ ภญชัย ที่
เมืองหริ ภุญชัย(ลาพูน)ก่อนออกเดินทางไปนมัสการลาพระพุทธสิ หิงค์ขอพระพระมังราชหรื อ พระมังรายซึ่งสถิต ณ ศาลา
เทพารักษ์ นมัสการลาพระแก้วมรกต เมื่อเดินทางพบสิ่ งใดหรื อตาบลใดก็พรรณาคร่ าครวญราพันรักไปตลอด จนถึง
เมืองหริ ภุญชัยได้นมัสการพระธาตุ สมความตั้งใจ บรรยายพระธาตุ งานสมโภชพระธาตุ ตอนสุดท้ายลาพระธาตุกลับ
เชียงใหม่
นอกจากนี้วรรณคดีเรื่ องนี้ยงั เป็ นหลักฐานยืนยันถึงที่ต้ งั ปูชนียสถาน และโบราณวัตถุที่เชียงใหม่และลาพูน
กล่าวถึงการเล่นมหรสพต่างๆ ในสมัยโบราณ และวรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ เช่น สุธนู สมุทรโฆษ พระรถเมรี เป็ นต้น
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับความสาคัญขอ งโคลงหริ ภุญชัย ไว้
ในฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๖๗ ว่า "อาจเป็ นต้นแบบอย่างของนิราศที่แต่งเป็ นโคลงและกลอนกันในกรุ งศรี อยุธยาตลอดมา
จนกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ถ้ามิได้เป็ นแบบอย่างก็เป็ นนิราศชั้นเก่าที่สุด"
************************************************************
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ก่อนยุคทองแห่งวรรณคดี
เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้ว สมเด็จพระรามาธิปดีที่๒เสวยราชย์ต่อมาเป็ นเวลาถึง ๔๐ ปี
(พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๗๒)บ้านเมืองสงบสุขและศิลปกรรมเจริ ญมากสันนิษฐานว่าวรรณคดีสาคัญบางเรื่ องเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานี้หลังจากวรรณคดีได้วา่ งเว้นไปเป็ นเวลานานเกือบร้อยปี เนื่องจากบ้านเมืองไปปกติ ต้องทาสงครามกับพม่า
เริ่ มแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนเสี ยกรุ งแก่พม่าในรัชกาลสมเด็จพระมหิ นทราธิราชถึงสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงกูเ้ อกราชได้ก็ตอ้ งทาสงครามขับเคี่ยวกับพม่าและเขมรตลอดรัชกาล นอกจากนี้เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จ
พระเอกาทศรถก็เกิดความไม่สงบสุขภายใน พระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ คือ พระศรี ศิลป์ ทรงชิง
ราชสมบัติปลงพระชนม์เจ้าฟ้ าศรี เสาวภาคคย์แล้วขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริ ย ์
พระองค์น้ ีผนวชมาก่อน ได้สมณศักดิ์เป็ นที่พระพิมลธรรม จึงเอาพระใส่ในพระพุทธศาสนา และทรงพระราชนิพนธ์
กาพย์มหาชาติ นับเป็ นวรรณคดีเรื่ องแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้ว
บ้านเมืองก็เกิดความวุน่ วายภายในอีก สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงชิงราชสมบัติจากพระราชโอรสของพระเจ้า
ทรงธรรม แล้วทรงปรายดาภิเภกเป็ นกษัตริ ยต์ ่อในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีส่วนทาลาย
วรรณคดีของชาติ กล่าวคือพระเจ้าลูกเธอฝ่ ายในพระองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ เชื่อกันว่าต้องคุณ จึงเกิดเผาตารา
ไสยศาสตร์ เพราะเกรงจะเกิดโทษ เป็ นเหตุให้วรรณคดีสาคัญต่าง ๆพลอยถูกทาลายไปด้วย

ยุคทองแห่ งวรรณคดี
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับยกย่องว่าเป็ นยุคทองแห่งวรรณคดี เพราะมีนกั ปราชญ์ราชกวีและ
วรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลาเพียวรัชกาลเดียวนี้ นับแต่องค์ประมุข คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงบุคคลชั้น
ผูน้ อ้ ยทั้งชายหญิง เช่น นาประตู ต่างพากันสนใจวรรณคดีและสามารถสร้างสรรค์วรรณคดีสาคัญหลายเรื่ อง ราชสานักของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็ นที่ประชุมกวีนกั ปราชญ์ โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นองค์อุปถัมภ์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสวยราชย์ระหว่าง พ.ศ.๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองค์ทรงพระปรี ชาสมารถใน
การปกครอง และทรงปราดเปรื่ องในการกวี กรุ งศรี อยุธยาจึงมีความเจริ ญรุ่ งเรื องสูงสุดอีกช่วงเวลาหนึ่ง มีการทา
สงคราม รบชนะเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๕ ต่อจากนั้นบ้านเมืองก็สงบราบคาบตลอดรัชกาล ทรงเวลาทะนุบารุ ง
บ้านเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เจริ ญรุ่ งเรื องด้านความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศได้มีชนชาติต่างศาสนาเข้า
มาค้าขายและเผยแพร่ ศาสนามากเป็ นพิเศษ เช่น ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรง
ส่งราชทูตไปเจริ ญสัมพันธ์ไมตรี กบั พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ของฝรั่งเศส และทรงแต่งตั้งชาวกรี กผูห้ นึ่งเป็ นเจ้าพระยา
วิชาเยนทร์ มีตาแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาราชการแผ่นดิน ทรงสนพระทัยความเจริ ญอย่างยุโรป เช่น โปรดฯให้มีประปา
ที่พระราชวังลพบุรี คณะสอนศาสนาคริ สต์ ก็ได้รับพระราชทานเสรี ภาพละพระบรมราชานุเคราะห์ ให้เผยแพร่ ศาสนา
คริ สต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยตั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข้ และตั้งโรงเรี ยนสอนหนังสื อแก่เด็กไทยควบคู่กบั ศาสนา
คริ สต์ การเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสดังกล่าวมีส่วนทาให้คนไทยตื่นตัวกระตือรื อร้นหันมาสนใจหนังสื อไทยพุทธศาสนา
ของตนเองมากขึ้น หนังสื อเรี ยนภาษาไทยเล่มแรก คือ จินดามณี ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
๑.ความเจริ ญของบ้านเมือง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถและทรงชุบ
เลี้ยงข้าราชกาลที่มีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น นักรบ นักการทูต และสถาปนิก ทั้งที่เป็ นคนไทยและชาว
ต่างประเทศ เมื่อบ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้า สมบูรณ์พนู สุขประกอบกับความสนพระทัยในทางวรรณคดีเป็ นพิเศษ
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วรรณคดีอย่างยิง่ ขึ้นไปด้วย
๒.ความตื่นตัวของคนไทย ในรัชกาลนี้ยโุ รปเข้ามาเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นอันมากคนไทยจึงต้องมาตื่นตัวหัน
มาสนใจศึกษาภาษาและศาสนาของตนเอง
กวีและวรรณคดีทสี่ าคัญ ก่ อนยุคแห่ งวรรณคดี
๑. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
- กาพย์มหาชาติ
กวีและวรรณคดีทสี่ าคัญ ยุคทองแห่ งวรรณคดี
๑. พระมหาราชครู
- เสื อโคคาฉันท์
- สมุทรโฆษคาฉันท์(ต้อนต้น)
๒. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- สมุทรโฆษคาฉันท์(ต่อจากของพระมหาราชครู)

- โคลงพาลีสอนน้อง
- โคลงทศรถสอนพระราม
- โคลงราชสวัสดิ์
๓. พระโหราธิบดี
- จินดามณี
- พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา(ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต)ิ
๔. ศรี ปราชญ์
- อนิรุทธ์คาฉันท์
- โคลงเบ็ดเตล็ด
๕. พระศรี มโหสถ
- กาพย์ห่อโคลง
- โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- โคลงอักษรสาม
- โคลงนิราศนครสวรรค์
๖. ขุนเทพกวี
- ฉันท์ดุษฏีสงั เวยกล่อมช้าง
---------------------------------------------------------------------------------------------๑.กาพย์มหาชาติ
ผูแ้ ต่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงพระนามเดิมว่า พระศรี ศิลป์ เป็ นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ
ก่อนได้ราชสมบัติผนวชอยูว่ ดั ระฆัง ๘ พรรษา ได้สมณศักดิ์เป็ นพระพิมลธรรม มีสมัครพรรคพวกมาก แย่งราชสมบัตแิ ล้ว
ปลงพระชนมเจ้าฟ้ าศรี เสาวภาคย์ ซึ่งเป็ นพระอนุชาต่างพระมารดาได้ปราบดาภิเษกเป็ นกษัตริยเมื่อ พ.ศ.๒๑๖๓ อยูใ่ นราช
สมบัติ ๘ ปี
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงใฝ่ พระทัยในพระพุทธศาสนา รับสัง่ ให้คน้ หาพระพุทธบาทจนพบที่ไหล่เขาเขต
เมืองสระบุรีและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทนั้นไว้ นอกจากนี้ยงั ได้พระราชนิพนธ์กาพย์มหาชาติ
ประวัติ พระพงศาวดารยืนยันว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชนิพนธ์ "พระมหาชาติคาหลวง"เมื่อ จ.ศ.
๙๘๙ พ.ศ.๒๑๗๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาราชนุภาพทรงสันนิษฐานว่า หมายถึงกาพย์มหาชาติ แต่ตน้
ฉบับที่เหลือตกทอดมาไม่ครบทุกกัณฑ์
ทานองแต่ง แต่งด้วยร่ ายยาว มีคาถาบาลีแทรกเป็ นตอน ๆ เพื่อให้ฟังเรื่ องติดต่อกันได้สะดวก
ความมุ่งหมาย ใช้เทศน์ให้อุบาสกอุบาสิ กาฟัง

เรื่ องย่อ เช่นเดียวกับมหาชาติคาหลวง
กาพย์มหาชาติมีทานองแตกต่างกับมหาชาติคาหลวง คือ ใช้ คาประพันธ์ประเภทร่ ายยาวอย่างเดียว และวิธี
แปลภาษาบาลีแตกต่างกันคือ มหาชาติยกคาถาบาลีมาวรรคหนึ่งแล้วแปลเป็ นภาษาไทยวรรคหนึ่ง สลับกันไป
แต่กาพย์มหาชาติยกคาถาไว้ตอนหนึ่ง แล้วจึงแปลภาษาไทยให้เนื้อความติดต่อกันยาว ๆ เพื่อฟังเข้าใจได้สะดวก
ถ้อยคาสานวนที่ใช้เรี ยบเรี ยงมหาชาติเป็ นภาษาง่าย ๆ ไม่สูม้ ีศพั ท์โบราณ แต่อย่างไรก็ดี กาพย์มหาชาติยงั ม
ิเี นื้อความยืดยาวเกินไป ไม่อาจเทศน์ในวันเดียวกัน จึงเป็ นการขัดกับความเชื่อของผูฟ้ ัง ซึ่งเชื่อว่าจะต้องฟังให้จบ
ในวันเดียว จึงจะได้อานิสงส์แรง เกิดทัศนศาสนาพระศรี อริ ย ์ เป็ นเหตุให้กาพยมหาชาติเสื่ อมความนิยมไป ต่อจาก
นั้นจึงมีการแต่งมหาชาตสาหรับเทศน์ให้จบใน ๑ วัน ขึ้นใหม่อีกหลายสานวน ตามเรี ยกกันว่า"มหาชาติกลอนเทศน์"
ตัวอย่างข้อความบางตอน
ตอนชูชกต่อว่าพระเวสสันดรเมื่อไม่พบสองกุมาร
โภ เวส์สนั ์ดร ดูกรมหาเวสสันดรดาบสผูท้ รงพรตพฤธี นามชื่อว่าฤาษียอ่ มทรงสัตว์ ให้มว้ ยมุดเป็ นบรมรรถไม่
ั หา ก็ให้โดย
มุสานี้มาเสี ยซึ่งสัจจาไม่จริ ง เดิมดูน้ ีเห็นเป็ นยวดยิง่ จะขกยอดพระบารมี มาตรออกปากขอพระชาลีกณ
ปรี ดาโดยด่วน แล้วเชิญชวนให้ขา้ ท่าท้วงนาง ครั้นขัดขวาง ก็ยอยกยุให้ไปยังยังพระเจ้าปู่ งดงามงงเป็ นพะวงพะวัก
แล้วลอบลักดูหน้า ให้คิ้วตาเตือนพระลูกน้อย เธอทาเชิงเฉยเมยเป็ นไม่รู้เห็น ตกจะล่วงกันเล่น พบให้เลือ่ ยฦาฉนี้
ฦาประการใดในโลกนี้ที่จะกล่าวมุสาวาทีเทียมเท่า ถึงพระเวสสันดรเจ้าองค์น้ ีก็เป็ นว่ามิได้แล้วแล
---------------------------------------------------------------------------------------------๒.เสื อโคคาฉันท์
ผูแ้ ต่ง พระมหาราชครู สันนิษฐานว่ามีเชื้อสายพราหมณ์เป็ นพระอาจารย์ถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช อาจดารงตาแหน่งพระมหาราชครู ฝ่ายลูกขุน ณ.ศาลาหลวงหรื อพระมหาราช
ประวัติ สันนิษฐานว่าแต่งก่อนสมุทรโฆษคาฉันท์ โดยนาเค้าเรื่ องมาจากปั ญญาชาดก
ทานองแต่ง แต่งด้วยฉันท์และกาพย์ แต่มีจานวนฉันท์และกาพย์นอ้ ยชนิดกว่าสมุทรโฆษคาฉันท์
ความมุ่งหมาย เพื่อสอนคติธรรม
เรื่ องย่อ เริ่ มต้นกล่าวสรรเสริ ญคุณเทวดา กษัตริ ย ์ และพระรัตนตรัย แล้งดาเนินเรื่ องว่าเสื อแม่ลูกอ่อนและโคนม
แม่ลูกอ่อนอยูใ่ นป่ าแห่งหนึ่ง วันหนึ่งแม่เสื อออกไปหาอาหาร ลูกโคสงสารจึงบอกแม่ให้นมแก่ลูกเสื อ ลูกเสื อและลูก
โคจึงเริ่ มรักกันอย่างพี่นอ้ ง แม่เสื อสาบานว่าจะไม่ทาลูกโค แต่แม่เสื อไม่รักษาคาสัตย์กินแม่โคเสี ย ลูกเสื อและลูกโค
จึงช่วยกันประหารแม่เสื อ แล้วชวนกันไปหากินจนพบพระฤาษีพระฤาษีเมตตาชุบให้เป็ นคน ลูกเสื อเป็ นพี่ได้ชื่อว่า
พหลวิไชย ลูกโคเป็ นน้องชื่อว่าคาวี พระฤาษีอวยพรและมอบพระขรรค์วเิ ศษให้ ทั้งสองจึงลาฤาษีไปเมืองมคธ

พระคาวีได้ฆ่ายักษ์ที่คอยทาร้ายชาวเมืองนั้นตาย ได้นางสุรสุดา ราชธิดาท้าวมคธ แต่พระคาวีถวายแด่พระพี่ชาย
แล้วออกเดินทางต่อ ไป ต่างฝ่ ายต่างเสี่ ยงบัวคนละดอก เมื่อไปถึงดมืองร้างเมืองหนึ่งพบกลองใหญ่ตีไม่ดงั ผ่าดูพบ
นางจันทราผูผ้ มหอมธิดาท้าวมัทธราชและนางแก้วเกษร แห่งรมนคร ได้ทราบความจากนางว่านกอินทรี ยใ์ หญ่คู่หนึ่งบิน
มากินชาวเมืองตลอดจนพ่อแม่ นางรอกชีวติ ได้ก็เพราะกลองใบนั้น พระคาวีปราบนกอินทรี ดว้ ยพระขรรค์วเิ ศษและ
ได้นางจันทรเป็ นชายา
วันหนึ่งนางจันทรลงสรงในแม่น้ า ใส่ผมหอมในอบแล้วลอยน้ าไป ท้าวยศภูมิ ผูค้ รองเมืองพันธวิไสยเก็บได้
หลงใหลผมหอมนั้น นางทาสี อาสานานางมาถวาย โดยออกอุบายลวงถามความลับเกี่ยวกับพระขรรค์จากนางจันทร
ครั้นทราบว่าพระคาวีถอดพระชนม์ไว้ในพระขรรค์ จึงนาพระขรรค์ไปเผาไฟ พระคาวีสลบไป แล้วนางทาสี พา
นางจันทรไปถวายท้าวยศภูมิ แต่ไม่อาจเข้าใกล้นางได้เพราะร้อนเป็ นไฟ ด้วยอานาจความภักดีที่มีตอพระคาวี
เมื่อพระพหลวิไชยเห็นบัวอธิฐานเหี่ ยวลงเป็ นลางร้ายจึงตามหาร่ างพระคาวี และพบพระขรรค์ในกองไฟ มา
ชาระล้างวางบนองค์พระคาวี พระคาวีพ้นื ขึ้นแล้ว พากันออกตามหานาวจันทรถึงเมืองท้าวยศภูมิ พระพหลวิไชยแปลงเป็ น
พระฤาษีอาสาชุบท้าวยศภูมิให้เป็ นหนุ่มแล้วฆ่าเสี ยเอาพระคาวีออกมาแทนอ้างว่าชุบตัวเป็ นหนุ่มได้สาเร็ จ พระคาวีได้
อภิเษกสมรสกับนางจันทรและได้ครองเมืองพันธไสยสื บมา
เสื อโคคาฉันท์เป็ นหนังสื อประเภทฉันท์เรื่ องแรกที่จบสมบูรณ์ ชนิดของฉันท์ที่ใช้แต่งไม่มีมากและโคลงไม่
เคร่ งครัดตามแผนบังคับ นอกจากนี้มีกาพย์ชนิดต่าง ๆ แต่งอยูด่ ว้ ย ถ้อยคาสานวนเข้าใจง่ายกว่าสมุทรโฆษคาฉันท์ เรื่ องนี้
ได้ตน้ เค้ามาจากปั ญญาสชาดก แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงการกลับมาของบุคคลในเรื่ องอย่างชาดก ต่อมาในรัตนโกสิ นทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ องคาวีเรื่ งเสื อโคคาฉันท์น้ ี
-----------------------------------------------------------------------------------------------๓.สมุทรโฆษคาฉันท์
ผูแ้ ต่ง พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ประวัติ สมุทรโฆษคาฉันท์เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรับสัง่ ให้พระมหา
ราชครู แต่งขึ้นเพื่อใช้เล่นหนังใหญ่ ในคราวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบเบญจเพส เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๙ พระมหาราชครู
แต่งไม่ทนั จบก็ถึงแก่อนิจกรรมเสี ยก่อน แต่งไกได้เพียง "พระเสด็จด้วยน้อง ลิลาศ ลุอาศรมอาส นเทพบุตรอัน
บล"เป็ นตอนพระสมุทรโฆษ และนางพินทุมดีเสด็จไปแก้บนพระนานายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ต่อมาก็ไม่จบอีก
ทรงเริ่ มต้นตั้งแต่ "พิศพระกุฏีอา ศรมสถานตระการกล"และยุติลงเพียง "ตนกูตายก็จะตายผูเ้ ดี่ยวใครจะดูแล
โอ้แก้วกับตนกู ฤเห็น "ซึ่งเป็ นคาคร่ าครวญของพิทยธรชื่อรณาภิมุข ที่บาดเจ็บเพราะถูกอาวุธของพิทธยาชื่อรณบุตร
เรื่ องนี้จึงค้างอยูอ่ ีกครั้งหนึ้ง ส่วนในตอนจบเป็ นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯทรงนิพนธ์เสร็ จเมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๓ ตามคาอาราธนาของกรมหลวสงไกสรวิชิต และกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเริ่ มตั้งแต่ "พิทยาธรทุกข์ลาเค็ญ
ครวญคร่ าร่ าเข็ญ บรู ้กี่ส่ าแสนศัลย์
ทานองแต่ง แต่งด้วยกาพย์และฉันท์ ตอนจบเป็ นโคลงสี่ สุภาพ ๔ บท

ความมุ่งหมาย พระราชประสงค์เดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่รับสัง่ ให้แต่งเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์
เพื่อใช้เล่นหนัง เมื่อครั้งฉลองพระชนมายุครบเบญจเพสการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ก็เพราะทรง
เสี ยดายที่หนังสื อซึ่งเริ่ มต้นแต่งไว้ดีแล้วต้องค้างอยู่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงแต่งไว้ให้จบก็เพราะเหตุผลที่วา่
" โดยมุมานะหฤทัย อดสูดูไขษย กวีฤาแล้งแหล่งสยาม"
เรื่ องย่อ พระพุทธเจ้าเสวยพระราชเป็ นพระสมุทรโฆษ โอรสท้าวพินทุทตั กับนางเทพธิดาแห่งเมืองพรหมบุรี มี
พระชายาทรงพระนามว่า นางสุรสุดา พระสมุทรโฆษตรัสลาพระบิดาพรพระมารดาและพระชายาเสด็จประพาสป่ าเพื่อ
คล้องช้าง ขณะพระสมุทรโฆษประทับที่ตน้ โพธิ์ ได้ตรัสสดุดีและขอพรเทพารักษ์ แล้วบรรทมหลับไป เทพรารักษ์
ทรงพระเมตตาพาไปอุม้ สมนางพินทุมดี พระราชธิดาท้าวสี หนรคุปต์กบั นางกนกพดี แห่งรมยบุรี จวนสว่างจึงทรงนา
กลับมาไว้ที่เดิม พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดีทรงครวฯถึงกัน พอดีทา้ วสี หนครุ ปต์ ทรงประกาศพิธีสยุมพรนาง
พิมทุมดี พระสมุทรโฆษจึงเสด็จเข้าเมืองรมยบุรี พระสมุทรโฆษทรงประลองศรมีชยั ในพิธีสยุพร ได้อภิเษกสมรส
กับนางพิมทุมดี
วันหนึ่งพระสมุทรโฆษเสด็จประพาสสวน ทรงเมตตาพยาบาลรณาภิมุขซึ่งถูกรณบุตรพิทยาธรอีกตนหนึ่งทา
ร้ายบาดเจ็บเพราะแย่งนางนารี ผลกัน และถูกชิงนางไป รณาภิมูขถวายพระขรรค์วเิ ศษเป็ นการตอบแทน พระสมุทรโฆษทรง
ใช้พระขรรค์น้ นั พานางทิมทุมดีเหาะเสด็จประพาสป่ าหิ มพานต์ ต่อมาพิทยาธรอีกตนหนึ่งลักพระขรรค์ไป พระสมุทร
โฆษทรงพานางเสโจประพาสโดยพระบาทกลับเมือง ทรงข้ามแม่น้ าใหญ่โดยเกาะขอนไม้และเกิดพังกลางแม่น้ า
นางพิมทุมดีทรงขึ้นฝั่งได้ นางมณี เมฆขลาและพระอินทร์ช่วยให้พระสมุทรโฆษขึ้นฝั่งและให้พิทยาธรนาพระขรรค์วเิ ศษ
มาคืน พระสมุทรโฆษทรงตามหานางพิมทุมดีจนพบ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จกลับเมือง และได้รับเวนราชสมยัติ
สมุทรโฆษคาฉันท์ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ว่า เป็ นยอดแห่งคาประพันธ์ประเภท
ฉันท์ ทั้งนี้นอกจากความไพเราะเพราะพริ้ งของฉันท์แต่ละบทแล้ว ยังประกอบด้วยรสวรรณคดีครบถ้วน เช่น บทโคลงลา
นาง บทราพันสวาท บาสังวาส บทรบ บทโศก บทชมบ้านเมือง บทชมธรรมชาติ บทชมกระบวนทัพ และแทรก
คติธรรมไว้ดว้ ย เช่น ความรักอันมัง่ คง ความเมตตากรุ ณา และความเพียร เป็ นต้น สมุทรโฆษคาฉันท์มีประวัติ
ความเป็ นมาน่าอัศจรรย์นกั ที่ตอ้ งใช้กวีแต่งต่อเนื่องกัน ๓ ท่าน และใช้เวลาถึง ๓ แผ่นดิน คือ ตั้งแต่
กรุ งศรี อยุธยา มาเสร็ จลงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ กวีท้ งั สามไม่ได้ร่วมแต่งพร้อมกัน แต่งต่อช่วงกัน แต่สามารถรักษา
ระดับรสกวีนิพนธ์ไว้เท่าเทียนและกลมกลืนกันไว้สนิท
สมุทรโฆษคาฉันท์ดาเนินเรื่ องตามสมุทรโฆษชาดก ซึ่งเป็ นชาดกทางพุทธศาสนาเรื่ องหนึ่ง ในปั ญญาสชาดก
(ชาดก ๕๐ เรื่ อง )ตอนที่พระมหาราชครู และสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งมีเรื่ องแทรกผิดแผกไปจากชาดกบ้าง
เช่น กาหนดให้พระสมุทรโฆษมีชายา คือ นางสุรสุดาอยูก่ ่อนจึงไปหานางพิมทุมดี บทอุม้ สม และสงครามชิงนาง
พิมทุมดี เหตุการณ์กล่าวไม่ปรากฏในชาดก ส่วนที่สมเด็จพระมาสมณเจ้าฯทรงนิพนธ์เป็ นไปตามชาดกอย่างใกล้ชิด
ในด้านภาษาเป็ นที่เป็ นของพระมหาสมณเจ้าฯ ใช้คาบาลีมากว่าคาสันสกฤต
วรรณคดีเรื่ องนีแสดงให้เห็นว่าเล่นหนังใหญ่ในสมัยกรุ งศรี อยธยา ไม่จากัดต้องเล่นเฉพาะเรื่ องรามเกียรติ์อย่าง
สมัยต่อมา นอกจากนี้ก่อนเริ่ มเรื่ องหนัง ยังมีการเล่นเบิงโรงต่าง ๆ เช่น หัวล้านชนกัน

๔.โคลงพาลีสอนน้อง
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทานองแต่ง ใช้โคลงสี่ สุภาพ มีโคลงทั้งหมด ๓๒ บท
ความมุ่งหมาย เพื่อใช้เรื่ องรามเกียรติ์เปรี ยบเทียบในการอบรมสัง่ สอนข้าราชการ
เรื่ องย่อ เริ่ มเรื่ องว่า พาลีเจ้าเมืองขีดเขิน เมื่อใกล้จะถึงความตายด้วยศรของพระราม เกิดสานึกผิดในความ
ประพฤติที่แล้วมาของตน ได้เรี ยกสุครี พน้องร่ วมมารดาและองคตลูกชายมาสัง่ สอนข้อปฏิบตั ิในการที่จะรับราชการอยูก่ บั
พระราม
โคลงพาลีสอนน้อง แสดงค่านิยมของสังคมไทยในเวลานั้น และแสดงอิทธิพลของเรื่ องรามยณธหรื อรามเกียรติ์
ที่มีต่อสังคมไทยอีกด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------๕.โคลงทศรถสอนพระราม
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทานองแต่ง โคลงสื่ สุภาพ
เรื่ องย่อ เริ่ มต้นกล่าวถึง ท้าวทศรถตรัสเรี ยกพระรามมาพระราชทานโอวาท เมื่อจะทรงมอบบ้านเมืองให้ครอง
มีสาระสาคัญเกี่ยวเมตตา กรุ ณา อกุศลมูล ได้แก่ โทสะ โมหะ โลภะ อวิหิงสา และขันติ เป็ นต้น
โคลงทศรถสอนพระรามใช้คาศัพท์และโวหารใหม่กว่าวรรณคดี ซึ่งแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เช่นเดียวกับโคลงพาลีสอนน้อง โคลงเรื่ องนี้แสดงให้เห็นความนิยมเรื่ องรามเกียรติ์เหมือนโคลงพาลีสอนน้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------๖.โคลงราชสวัสดิ์
ผูแ้ ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทานองแต่ง เป็ นโคลงสี่ สุภาพ มีท้ งั หมด ๖๓ บท
ความมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิตนของข้าราชการผูใ้ หญ่
เรื่ องย่อ มีใจความสอนข้อปฏิบตั ิแก่ขา้ ราชการ
โคลงราชสวัสดิ์มีเนื้อความคล้ายกับโคลงพาลีสอนน้อง แต่ละเอียดพิสดาร มีส่วนดีในด้านคติธรรม สอนความ
ประพฤติ

๗.จินดามณี
ผูแ้ ต่ง พระโหราธบดี รับราชการในหน้าที่โหรหลวงอยูท่ ี่กรุ งศรี อยุธยา ตานานศรี ปราชญ์ที่พระนาปริ ยตั ิธรรม
ธาดา แต่งกล่าวพระโหราธิบดีเป็ นบิดาของศรี ปราชญ์ สันนิษฐานว่าอาจถึงกรรมก่อน พ.ศ.๒๒๒๓ ซึ่งเป็ นปี ที่สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชรับสัง่ ให้รวบรวมชาระกฎหมายเหตุ ซึ่งท่านแต่งไว้เข้ากับฉบับอื่น ๆ เรี ยกชื่อต่อมาว่า "พระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต"ิ
ประวัติ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพวกมิชชัน่ นารี ฝรั่งกาลังเข้าเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์และวิชาการอย่าง
ฝั่งจนถึงการตั้งโรงเรี ยนสอนเด็กไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกรงว่าคนไทยจะหันไปนิยมอย่างฝรั่ง จึงรับสัง่ ให้
พระโหราธิบดีแต่งจินดามณี ข้ ึนเพื่อจะสอนคนไทยมีแบบเรี ยนเป็ นของตนเอง และรู ้วชิ าอย่างไทย ๆ ไม่หนั แหไป
ฝักใฝ่ ข้างฝรั่ง
ทานองแต่ง แต่งเป็ นร้อยแก้ว บางตอนเป็ นคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
ความมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็ นแบบเรี ยนอ่านให้มีความรู ้ทางหลักภาษาแลการแต่งคาประพันธ์
เรื่ องย่อ ต้อนต้นกล่าวถึงคาและข้อความสาหรับอ่าน เป็ นความรู ้ทางหลักภาษา ตอนท้ายเป็ นกฎเกณฑ์การแต่ง
คาประพันธ์ และตัวอย่างคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ
ตัวอย่างข้อความบางตอน
การแต่งฉันท์
หมู่ใดในคณะ
เปนคู่อย่าละ
กาพย์โคลงโวหาร
บทฉันทใดฉงน
สื บถามอย่านาน
จู่ลู่ใช่การ ลิกขิตเกี้ยวพันธ์
บทหนึ่งวสันตดิลก
คู่ฉนั ทโตฎก
กาพย์มงั กรพันธ์
บทอินทรวิเชียร
คู่อาริ ยฉันท ผูกไว้ทุกสรรพ์
ทุกพรรรณเกี้ยวการณ์
การแต่งโคลง
อนึ่งเมื่อจทาโคลงสิ่ งใดที่ให้เอาคติโคลงนั้น มาเทียบด้วยฉันท์ ให้รู้จกั พากยทังหลาย คือ ตลุมพุธพากย
กาภุพากย์ สยามพากย สิ งหลพากย ภุกามพากย หริ ภุญไชยพากย ตเลงพากย มคธพากย ได้เอาศัพท
ทังหลายนี้ประกอบประโหยกหน้า หลัง จึงต้งงให้อยูภ่ าวรเป็ นประถมบท ทวิบทตฤติยบท ในบทนั้นโสดต้งงใน
อยูส่ ถารอักษรนั้น
จินดามณี เป็ นแบบเรี ยนภาษาไทยเล่มแรก สานวนภาษาที่เข้าใจได้ยาก มีคาอธิบายเพียงสั้น ๆ แต่ก็นบั ว่ามี
ความสาคัญต่อการศึกษาภาษาไทยเป็ นเวลาช้านาน ได้ใช้เป็ นหนังสื อเรี ยนมาจนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ แห่ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ถึงแม้ต่อมาจะมีแบบเรี ยนเรื่ อง ๆ เกิดขึ้น เช่น จินดามร๊ สมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
จินดามณี ของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ในรัชการที่ ๓ และมูลบทบรรพกิจในรัชการที่ ๕ ล้วนได้แนวคิดใน

การแต่งไปจากจินดามณี ของพระโหราธิปดีท้ งั สิ้น ภาคที่วา่ ด้วยฉันท์ลกั ษณ์ ได้ยกตัวอย่างมาจากวรรณคดีเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งเป็ น
ที่รู้จกั กันมาก่อน ทาให้ทราบอายุของวรรณคดีเรื่ องนั้น ๆ ว่าแต่งก่อนจินดามณี เช่น ยกกาพย์ยานีมาจากมหาชาติคาหลวง แต่
ใช้แตกต่างกันไปบ้าง ดังนี้
จินดามณี
ครั้นเช้าก็หิ้วเช้า
ชายป่ าเต้าไปตามชาย
ลูกไม้จ่ ึงครันงาย
จางายราชอดยืน
เปนใดจึงมาค่า
อยูจ่ รหล่าต่อกลางคืน
เห็นกูน้ ีโหดหื น
มาดูแคลนนี้เพื่อใด
มหาชาติคาหลวง
คร้นนเช้ากหื วกนนเช้า ชายป่ าเต้าไปหาชาย
ลูกไม้บทนนงาย
จางายราชอดยืน เเม่ฮา
คิดใดคืนมาค่า
อยูจ่ รหล่าต่อกลางคืน
เพราะเห็นกูดหดหื น
เเลดูเเคลนกูกลใด ด่งงนี้
เเละยกโคลงจากลิลิตพระลอมาประกอบคาอธิบายการเเต่งโคลงสี่ สุภาพคือ
เสี ยงฦาเสี ยงเล่าอ้าง
อันใดพี่เอย
เสี องย่อมยอยศใคร
ทัว่ หล้า
สองเขือพี่หลับใหล
ลืมตืนฦาพี่
สองพี่คิดเองอ้า
อย่าได้ถามเผือ
-------------------------------------------------------------------------------------------๘.พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา(ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต)ิ
ผูเ้ เต่งพระโหราธิบดี
ประวัติ พระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา(แพ ตาละลักษณ์)เมื่อครั้งเป็ นหลวงประเสริ ฐอักษรนิติได้ตน้
ฉบับพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา เป็ นสมุดไทยตัวเขียนเก่ากึงสมัยกรุ งศรี อยุธยา มาจากบ้านราษฏรแห่งหนึ่งที่จงั หวัด
เพรชบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้นาขึ้นถงายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดารงราชนุภาพ จึงทรงเรี ยก
พงศาวดารนี้วา่ "พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต"ิ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ผทู ้ ี่ไปพบ พงศาวดารฉบับนี้
เรี ยบเรี ยง เมื่อ จ.ศ.๑๐๔๒ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทานองแต่ง แต่งเป็ นร้อยแก้ว ลาดับศักราชและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลายบันทึกโหร
ความมุ่งหมาย เรี ยบเรี ยงโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรวบรวมจดหมายเหตุในที่ต่าง ๆ
และพระราชพงศาวดารเข้าด้วยกันตามลาดับศักราช
เรื่ องย่อ เริ่ มต้นเป็ นบานแผนก บอกปี ที่เรี ยบเรี ยง ผูร้ ับสัง่ ให้เรี ยบเรี ยง ตลอดจนความมุ่งหมายแล้วกล่าวถึง
เหตุการณ์

ตั้งแต่ "จ.ศ. ๖๘๖ ชวดศก แรกสถาปนาพระพุทธเจ้าพแนงเชิง" ซึ่งเป็ นปี ที่สร้างพระพุทธรู ปวัดพนัญเชิง จนถึง
จ.ศ.๙๖๕๖ มะโรงศกวันเสด็จพยุหยาตรา จากป่ าโมก โดยทางชลมารค และฟันไม่ข่มนามตาบลเอกราช ตั้งทัพ
ไชยตาลบพระหล่อ วันนั้นเป็ นวันอนุและเป็ นวันสงกรานต์ พระเสาร์ไปราศีธนูอนองษาหนึ่ง ครั้งนั้นเสด็จพระราช
ดาเนินถึงเมืองหลวงตาลบทุ่งแก้ว ซึ่งเป็ นปี ที่สมเด็จพระนเรศรวมหาราชทรงยกทัพไปตีพม่าและสวรรคตทีเมืองห้าง
พลาง
************************************************************
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๒๗๕-พ.ศ. ๒๓๑๐)
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
๑. พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ งานที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือ
- โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
๒. เจ้าฟ้ าอภัย งานที่ทรงนิพนธ์ คือ
- โคลงนิราศ
๓. เจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร งานที่ทรงนิพนธ์ คือ
- นันโทปนันทสูตรคาหลวง
- พระมาลัยคาหลวง
- กาพย์เห่เรื อ
- กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
- กาพย์ห่อโคลงนิราศ
- บทเห่เรื่ องกากี เห่สงั วาส เห่ครวญ และเพลงยาว
๔. เจ้าฟ้ ากุณฑล งานที่ทรงนิพนธ์ คือ
- ดาหลัง (อิเหนาใหญ่)
๕. เจ้าฟ้ ามงกุฎ งานที่ทรงนิพนธ์ คือ
- อิเหนา (อิเหนาเล็ก)
๖. พระมหานาควัดท่าทราย งานที่แต่ง คือ
- ปุณโณวาทคาฉันท์
- โคลงนิราศพระบาท

๗. หลวงศรี ปรี ชา (เซ่ง) งานที่แต่ง คือ
- กลบทสิ ริวบิ ุลกิติ

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุ งศรี อยุธยาเริ่ มระส่ าระสาย เนื่องจากการชิง
ราชสมบัติ เกิดกบฏและเกิดสงครามกับนครศรี ธรรมราชและกัมพูชาจึงทาให้วรรณคดีชะงักงันเป็ นเวลาเกือบครึ่ ง
ศตวรรษต่อมาได้มีโอกาสรุ่ งเรื องขึ้นระยะหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศได้ครองครองราชสมบัติท้ งั นี้เพราะ
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ ีเอาพระทัยใส่ในการศึกษาเล่าเรี ยนของกุลบุตรเป็ นพิเศษผูถ้ วายตัวเข้ารับราชกาลจะต้อง
มีวชิ าความรู ้ช้ นั สามัญและบวชเรี ยนในพระพุทธศาสนามาก่อนทรงสนับสนุนงานวรรณคดีอย่างจริ งจัง รัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ ซึ่งมีเวลา ๒๖ ปี มีความเจริ ญทางวรรณคดีเท่าเทียมกันกับยุคทองของวรรณคดี กวีมีท้ งั
บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจ้านายและสามัญชน

