
วรรณคดีสมยักรุงศรีอยุธยา 

 กรุงศรีอยธุยามีอายยุาวนานถึง ๔๑๗ ปี   ช่วงเวลาท่ีบา้นเมืองรุ่งเรืองในดา้นต่าง ๆ พอท่ีจะเป็นปัจจยัใหเ้กิด 
วรรณคดีอยูเ่ฉพาะในสมยักรุงศรีอยธุยาตอ้นตน้บา้นเมืองเจริญกา้วหนา้ทั้งในดา้นการปกครอง การทหาร ศาสนา 
 และศิลปกรรมในรัชกาลสมด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒  ทางวรรณคดีปรากฏหลกัฐาน 
ชดัเจนวา่ แต่งมหาชาติค าหลวง เม่ือ พ.ศ.๒๐๒๕ตรงกบัรัชกาลสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่วนลิลิตยวนพา่ย 
ก็แต่งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษตัริยพ์ระองคน้ี์จึงอาจแต่งในรัชกาลของพระองค ์หรือภายหลงัเพียงเลก็นอ้ย 
 คือ รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ 
  
    นอกจากน้ีวรรณคดีส าคญัเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น ลิลิตพระลอ โคลงก าสรวล โคลงทวาทศ-มาศและโคลงหริภุญชยั  
เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะค าประพนัธ์ และถอ้ยค าท่ีใชก็้น่าเกิดสมยัร่วมหรือระยะเวลาใกลเคียงกบัมหาชาติค าหลวง 
และลิลิตยวนพา่ยหลงัจากรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ บา้นเมืองไม่สงบสุขเน่ืองจากการท าสงครามกบัขา้ศึก 
ภายนอกและแตกสามคัคีภายในเป็นเหตุใหว้รรณคดีวา่งเวน้ไปเป็นเวลาประมาณหน่ึงศตวรรษ วรรณคดีเร่ืองแรกท่ี 
ปรากฏหลกัฐานหลงัรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ คือ กาพยม์หาชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมพระราชนิพนธ์ 
ข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๑๗๐ ต่อจากนั้นประมาณ ๓๐ ปี บา้นเมืองเจริญรุ่งเรืองสามารถเป็นรากฐานใหเ้กิดวรรณคดีไดอี้ก 
ระยะเวลาหน่ึงในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
 
ลกัษณะวรรณคดใีนสมยัอยุธยาตอนต้น 
 
 วรรณคดีส าคญัในสมยัอยธุยาตอนตน้ส่วนใหญ่มีเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาพิธีกรรมและพระมหากษตัริย ์จึงมีเน้ือ
เร่ืองคลา้ยวรรณคดีสุโขทยัส่วนลกัษณะการแต่งต่างกบัวรรณคดีสุโขทยัเป็นอยา่งมากวรรณคดีในสมยัน้ีแต่งดว้ยร้อยกรอง 
ทั้งส้ินค าประพนัธ์ท่ีใชเ้กือบทุกชนิด คือ โคลง ร่าย กาพย ์และฉนัท ์ขาดแต่กลอนส่วนใหญ่แต่งเป็นลิลิต ค าบาล่ี 
สนัสกฤตและเขมรเขา้มาปะปนในค าไทยมากข้ึน 
 
วรรณคดีส าคญัไดแ้ก่ 
 
 รัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๑  
           ๑.ลิลิตโองการแข่งน ้ า 
 
 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
           ๒.ลิลิตยวนพา่ย 
           ๓.มหาชาติค าหลวง 
 
 วรรณคดีท่ีสนัฐานวา่แต่งในสมยัอยธุยาตอนตน้ ไดแ้ก่ 
           ๔.ลิลิตพระลอ 
           ๕.โคลงก าสรวล 
           ๖.โคลงทวาทศมาศ 



๑.ลิลิตโองการแข่งน ้ า 
 
 ผูแ้ต่ง สมเด็จพระเจา้บรมวงคเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
ทรงสนันิษฐานวา่อาจแต่งในสมยัสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี๑ (อู่ทอง) ผูแ้ต่งคงจะเป็นผูรู้้พิธีพราหมณ์ และรู้วธีิประพนัธ์ 
ของไทยเป็นอยา่งดี 
 
 สมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่ทอง)เป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงอยธุยา  
สมเด็จฯกรมพระยาด ารวราชานุภาพ ทรงสนันิษฐานส่าสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๑เป็นเช้ือสายของพระเจา้สิริชยัเชียง 
แสนแห่งแควน้สิริธรรมราช จึงเป็นตน้วงศเ์ชียงราย เป็นราชบุตรเขยของพระเจา้อู่ทอง เม่ือ พ.ศ.๑๘๘๗ ไดเ้ป็น 
เจา้เมืองอู่ทอง ซ่ึงขณะนั้นข้ึนต่อเมืองสุโขทยั ต่อมาเกิดโรคระบาด จึงทรงยา้ยราชธานีมาตั้งต าบลหนองโสน แขวง 
เมืองอโยธยา เม่ือ พ.ศ.๑๘๙๓ ขนานนามใหม่วา่ กรุงเทพทวาราวดีศรีอยธุยา และพระองคไ์ดรั้บพระนามใหม่วา่ สมเด็จพระ 
รามาธิปดีท่ี ๑ ทรงตั้งพระองคเ์ป็นใหญ๋ไม่ข้ึนต่อกรุงสุโขทยันบัแต่สถาปนาราชธานี 
 
 ในรัชกาลน้ีไดรั้บวฒันธรรมขอมและพราหมณ์เป็นอนัมาก ภาษาไทยจึงเร่ิมมีค าเขมรเขา้มาปะปนมากข้ึนมีการ 
ประกอบพิธีถือน ้ าพระพิพฒัน์สตัยา หรือพิธีศรีสจัปานกาล ตามแบบเขมร ซ่ึงถ่ายทอดมาจากพราหมณ์อีกต่อหน่ึง 
 
 ประวติั ตน้ฉบบัเดิมท่ีเหลืออยูเ่ขียนดว้ยอกัษรขอม ขอ้ความท่ีเพ่ิมข้ึนในรัชกาลท่ี๔ ตามหลกัฐานซ่ึงรัชกาลท่ี ๕ 
ทรงยนืยนัไวใ้นพระราชพิธีสิบสองเดือน คือ "แทงพระแสงศรประลยัวาต" "แทงพระแสงศรอคันิวาต" และ  
"แทงพระแสงศรพรหมมาสตร์"ค าประพนัธ์ท่ีใชคื้อโคลงหา้และร่ายโบราณ 
 
 หนงัสือเร่ืองน้ีนบัวา่เป็นวรรณคดีเร่ืองแรกของคนไทย ท่ีแต่งเป็นร้อยกรองอยา่งสมบูรณ์แบบ ช่ือเรียกแต่เดิมวา่  
โองการแช่งน ้ าบา้ง ประกาศแช่งน ้ าโคลงหา้บา้ง ตน้ฉบบัท่ีถอดเป็นอกัษรไทยจดัเป็นวรรคตอนค าประพนัธ์ไวค้่อนขา้ง 
สบัสน พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเจา้อยูห่วั ทรงสอบทานและพระราชวนิิจฉยัเรียบเรียงวรรคตอนใหม่ 
 
 ท านองแต่ง มีลกัษณะเป็นลิลิต คือ มีร่ายกบัโคลงสลบักนั ร่ายเป็นร่ายโบราณ ส่วนโคลงเป็นโคลงแบบโคลงหา้ 
หรือมณฑกคติ ถอ้ยค า ถอ้ยค าท่ีใชส่้วนมากเป็นค าไทยโบราณ นอกจากนั้นมีค าเขมร และบาลี สนัสกฤต ปนอยู ่
ดว้ย ค าสนัสกฤตมีมากกวา่ค าบาลี 
 
 ความมุ่งหมาย ใชอ่้านในพิธีถือพระพิพฒัน์สตัยาหรือพิธีศรีสจัปานกาล ซ่ึงกระท าตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจา้อู่
ทองสืบต่อกนัมาจนเลิกไปเม่ือประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕ 
 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมตน้ดว้ยร่ายดั้นโบราณ ๓ บท สรรเสริญพระนารายณ์ พระอิศวร  พระพรหมตามล าดบั ต่อจากนั้น 
บรรยายดว้ยโคลงหา้ และร่ายดั้นโบราณสลบักนั กล่าวถึงไฟไหมโ้ลกเม่ือส้ินกลัป์แลว้พระพรหมสร้างโลกใหม่ เกิด 
มนุษย ์ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ การก าหนดวนั เดือน ปี และการเร่ิมีพระราชาธิบดีในหมู่คน แลว้อญัเชิญพระกรรม 
บดีปู่เจา้มาร่วมเพ่ือความศกัด์ิสิทธ์ิ ตอนต่อไปเป็นการออ้นวอนใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเรืองอ านาจมี พระพทุธ พระธรรม 



 พระสงฆ ์เทพยาดา อสูร ภูตปีศาจ ตลอดจนสตัวมี์เข้ีเลบ็เป็นพยาน ลงโทษผูคิ้ดคดกบฏต่อพระเจา้แผน่ดิน ส่วน 
ผูซ่ื้อตรงภกัดี ขอใหมี้ความสุขและลาภยศ ตอนจบเป็นร่ายยอพระเกียรติพระเจา้แผน่ดิน 
 
 ตงัอยา่งขอ้ความบางตอน 
สรรเสริญพระนารายณ์ 
 โอมสิทธิสธิสรวงศรีแกลว้ แผว้ฤตย ูเอางูปนแท่น แกวน่กลืนฟ้ากลืนดิน บินเอาครุธมาข่ีส ส่ีถือสงัขืจกัรคธารณี 
 ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทกั ททคันียจรนายฯ แทงพระแสงศรปลยัวาดฯ 
 
กล่างถึงไฟประลยักลัป์ 
 นานเอนกนา้วเดิมกลัป์   จกัร ่ าจกัราพาฬเม่ือไหม ้
กล่าวถึงตรวนัเจดอนัพลุ่ง   น ้าแลว้ไขอ้ดหาย 
 เจ็ดปลามนัพุง่หลา้เป็นไฟวาบ  จตัุราบบายแผน่ขว  ้า 
ชกัไตรตรึงษเ์ปนผา้    แลบล ้าสีลอง 
 
 อญัเชิญพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พระพรหม เทพยาดา และภูตผีปีศาจ เป็นพยาน 
ผูใ้ดเภทจงคด ถือขนัสรดใบพตูานเสียด มารเฟียดไททศพล ช่วยดู ธรรมารคประเตยก ช่วยดูอเนกกถ่องพระสงฆ ์
ช่วดู ขนุหงษทองเกลา้ส่ี ช่วยดู ฟ้าฟัดพรีใจยงัดู ช่วยดู ส่ีปวงผรีหาวแห่ง ช่วยดูฟ้าชรแร่งหกคลอง ช่วยดู ผองผ ี
กลางหาวแอ่น ช่วยดู ฟ้ากระแฉ่นเรืองผยอง ช่วยดู เจา้ผาด าสามเสา้ ช่วยดู แสนผีพึงยอมเทา้ เจา้ผาด าผาเผือก 
 ช่วยดูฯ 
 
ค าสาปแช่งผูคิ้ดกบฏต่อพระเจา้แผน่ดิน 
 จงเทพยดา ฝงูน้ีใหต้ายในสามวนั อยา่ใหท้นัในสามเดือน อยา่ใหเ้คล่ือนในสามปี อยา่ใหมี้ศุขสวสัด์ิ เม่ือใดฯ 
 
 ลิลิตโองการแช่งน ้ า ใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเขา้ใจยาก และเป็นค าหว้นหนกัแน่น เพ่ือใหเ้กิดความน่าเคารพย  าเกรง  
ความพรรณนาบางตอนละเอียดละออ เช่น ตอนกล่าวกถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและมีอ านาจก็สรรหามากล่าวไวม้ากมาย 
 นอกจากน้ียงัใชถ้อ้ยค าประเภทโคลงหา้และร่ายดั้น ซ่ึงมีจงัหวะลีลาไม่ราบร่ืน สะดุดเป็นตอน ๆ ยิง่เพ่ิมความขลงั 
ข้ึนอีกเป็นอนัมาก จึงนบัไดว้า่ลิลิตโองการแช่งน ้ าเร่ืองน้ีแต่งไดเ้หมาะสมกบัความมุ่งหมายส าหรับใชอ่้านหรือสวดใน 
พระราชพิธีถือน ้ าพระพิพฒัน์สตัยา ซ่ึงมีความส าคญัแก่การเพ่ิมพนูพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษตัริยใ์นระบบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
 
 วรรณคดีเร่ืองน้ีมีก าเนิดจากพระราชพิธีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์แสดงถึงอิทธิพลของวฒันธรรมเขมร 
และพราหมณ์อยา่งชดัเจน สมเด็จพระเจา้อู่ทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์และพระราชพิธีศรีสจั 
ปานจากเขมรมาใช ้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ของบา้นเมืองท่ีตอ้งการสร้างอ านาจปกครองของพระเจา้แผน่ดิน 
 และความมัน่คงของบา้นเมืองในระยะท่ีเพ่ิงก่อสร้างราชอาณาจกัร 
 



 ในสมยัสุโขทยัไม่ปรากฏวา่มีพระราชพิธีศรีสจัปานกาล เน่ืองจากกษตัริยสุ์โขทยัทรงปกครองบา้นเมือบแบบ
พอ่ปกครองลูก ถึงแมห้ลกัศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี ๔๕  มีเน้ือความเก่ียวกบัการสบถสาบานระหวา่งกษตัริยสุ์โขทยั 
ผูเ้ป็นหลานกบัเจา้เมืองน่านผูปู่้ และถอ้ยค าบางตอนคลา้ยกบัลิลิตโองการแช่งน ้ า แต่ก็เป็นการสาบานระหวา่งบุคคล 
เฉพาะกรณี ไม่ใช่พิธีทางราชการทัว่ไปกระท าต่อพระเจา้แผน่ดินเป็นการทัว่ไปอยา่งท่ีกรึงศรีอยธุยา อน่ึงขอ้ความน้ี 
จารึกไวใ้น พ.ศ.๑๙๓๕ ซ่ึงอาจเป็นสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี ๒หรือพระมหาธรรมราชาท่ี ๓ (ไสยลือไท)ตรง 
กบัรัชการสมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงรีอยธุยา เป็นช่วงท่ีกรุงสุโขทยัเสียอิสระภาแก่กรุงศรีอยธุยาตั้งแต่ พ.ศ. 
 ๑๙๒๑ ถา้พระราชพิธีสจัปานกาลเคยกระท าท่ีสุโขทยัก็จะตอ้งเป็นเวลาภายหลงัท่ีกรุงสุโขทยัตกอยูใ่นอ านาจ 
ปกครองและอิทธพลทางวฒันธรรมของ กรุงศริอยธุยาแลว้ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
๒.มหาชาติค าหลวง 
 
 ผูแ้ต่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ ใหน้กัปราชญร์าชบณัฑิตช่วยกนัแต่ง เม่ือจุลศกัราช ๘๔๔ 
พทุธศกัราช ๒๐๒๕  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิปดีท่ี ๒ หรือสามพระยา 
ก่อนเสวยราชย ์พระราชบิดาภิเษกใหเ้ป็นพระมหาอุปราช และโปรดใหเ้สด็จไปครองเมืองพิษณุโลก มีอ านาจสิทธ์ิขาด 
ในหวัเมืองฝ่ายเหนือ ไดรั้บราชสมบติัสืบต่อพระราชบิดา ระหวา่ง พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๓๑  
 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่กรุงศรีอยธุยาเป็นอนัมาก ทรงแกไ้ขการปกครอง 
โดยแยกทหารและพลเรือนออกจากกนั ฝ่ายทหารมีหวัหนา้เป็นสมุหกลาโหม ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายก ทรงตัง้ยศ 
ขา้ราชการลดลัน่กนัตามชั้น เช่น ขนุ หลวง พระยา พระ ทรงท าสงครามกบัเชียงใหม่ ไดเ้มืองเชียงใหม่ พ.ศ. 
๒๐๑๗ เป็นเหตุใหเ้กิดลิลิตยวนพา่ย พระองคมี์พระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนา เสด็จออกผนวชชัว่ระยะหน่ึง ท่ี 
วดัจุฬามณี จงัหวดัพิษณุโลก การท านุบ ารุงพระศาสนาในรัชกาลน้ีท าใหเ้กิดมหาชาติค าหลวง 
 
 ประวติั มหาชาติค าหลวงเป็นหนงัสือมหาชาติฉบบัภาษาไทย และเป็นประเภทค าหลวงเร่ืองแรก เร่ืองเก่ียวกบัผู ้
แต่งและปีท่ี แต่งมหาชาติค าหลวง ปรากฏหลกัฐานในเร่ืองพงศาวดารฉบบัค าหลวงกล่าวยนืยนัปีท่ีแต่งไวต้รงกบัมหาชาติ 
ค าหลวงเดิมหายไป ๖ กณัฑ ์พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ทรงมีพระบรมราชโองการใหพ้ระราชาคณะ 
และนกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งซ่อมใหค้รอบ ๑๓ กณัฑ ์เม่ือจุลศกัราช ๑๑๗๖ พทุธศกัราช ๒๓๔๗ ไดแ้ก่ กณัฑ ์หิมพานต ์
ทานกณัฑ ์จุลพน มทัรี สกักบรรพ และฉกษตัริย ์
 
 ท านองแต่ง แต่งดว้ยค าประพนัธ์หลายอยา่ง คือ โคลง ร่าง กาพย ์และฉนัท ์มีภาษาบาลี แทรกตลอดเร่ือง 
 มหาชาติค าหลวงเร่ืองน้ีเป็นหนงัสือประเภทค าหลวง 
 
 หนงัสือค าหลวงมีลกัษณะดงัน้ี 
 ๑.เป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจา้แผน่ดิน หรือเจา้นายชั้นสูง 
 ๒.เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระศาสนาและศีลธรรม 



 ๓.ใชค้  าประพนัธ์หลายประเภท คือโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน  และร่าย 
 ๔.ใชส้วดเขา้ท านองหลวง ซ่ึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดประดิษฐข้ึ์นได ้ 
 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือใชอ่้านหรือสวดในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา และอาจเรียกรอยตามพระพทุธ
ธรรมราชาลิไท ซ่ึงพระราชนิพนธ์เร่ืองไตรภูมิพระเร่ือง 
 
 เร่ืองยอ่ แบ่งออกเป็น ๑๓ ตอน ซ่ึงเรียกวา่กณัฑด์งัน้ี 
 กณัฑท์ศพร เร่ิมตั้งแต่พระพทุธเจา้ตรัสรู้ แลว้เสด็จไปเทศนาโปรดพระเจา้พิมพิสาร ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรด
พทุธบิดา และพระประยรูญาติท่ีกรุงกบิลพสัดุ ์เกิดฝนโบกขพรรษ พระสงฆส์าวกกราบทูลอาราธนาใหท้รงแสดงเร่ือง 
พระเวสสนัชาดก เร่ิมตั้งแต่เม่ือกปัท่ี ๙๘ นบัเป็นแต่ปัจจุบนั พระนางผสุดีซ่ึงจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสนัดร 
 ทรงอธิฐานขอเป็นมารดาของผูมี้ใจบุญ จบลงตอนพระนางไดรั้บพระ ๑๐ ประการจากพระอินทร์ 
 กณัฑหิ์มพานต ์พระเวสสนัดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้สญัญชยักบัพระนาวผสุดี แห่งแควน้สีวี
ราษฎร์ประสูติตรอกพอ่คา้ เม่ือพระเวสสนัดรไดเ้วนราชสมบติัจากพระมารดา  ไดพ้ระราชทานชา้งปัจจยันาคแก่กษตัริยแ์ห่ง 
แควน้กลิงรางราษฎร์ ประชาชนไม่พอใจ พระเวสสนัดรจึงถูกเนรเทศไปอยูป่่าหิมพานต ์
 กณัฑท์านกณัฑ ์ก่อนเสด็จไปอยูป่่า พระเวสสนัดรไดพ้ระราชทานสตัตดกทาน คือ ชา้ง มา้ รถ ทาสชาย ทาส 
หญิง โคนม และนางสนม อยา่ง ๗๐๐ 
 กณัฑว์นประเวสน์ พระเวสสนัดรทรงพาพระนางมทัรีพระชายา พระชาลีและพระกนัหาพระโอรสพระธิดา 
เสด็จจากเมืองผา่นแควน้เจตราษฏร์จนเสด็จถึงเขาวงกตในป่าหิมพานต ์
 กณัฑชู์ชก ชูชกพราหมณ์ขอทานไดน้างอมิตดาเป็นภรรยา นางใชใ้หไ้ปขอสองกมุาร ชูชกเดินทางไปสืบข่าวใน 
แควน้สีวรีาษฏร์ สามารถหลบหลีกการท าร้ายของชาวเมือง พบเจตบุตร ลวงเจตบุตร ใหบ้อกทางไปยงัเขาวงกต 
 กณัฑจุ์ลพน ชูชกเดินทางผา่นป่าตามเสน้ทางตามท่ีเจตบุตรแนะจนถึงทีอยูข่องอจัจุตฤษี 
 กณัฑม์หาพน ชูชกลวงอจัจุจฤษี ใหบ้อกทางผา่นป่าใหญ่ไปยงัท่ีประทบัของพระเวสสนัดร 
 กณัฑก์มุาร ชูชกทูลขอสองกมุาร ทุบตีสองกมุารเฉพาะพรพกัตร์พระเวสสนัดร แลว้พาออกเดินทาง 
 กณัฑม์ทัรี พระนางมทัรีเสด็จกลบัมาจากหาผลไมท่ี้ป่า ออกติดตามสองกมุารตลอกคืน จนถึงทางวสิญัญีเฉพาะ 
พระพกัตร์พระเวสสนัดร เม่ือทรงพ้ืนแลว้ พระเวสสนัดรเล่าความจริงเก่ียวกบัสองกมุาร พระนางทรงอนุโมทนาดว้ย 
 กณัฑส์กักบรรพ พระอินทร์ทรงเกรงวา่จะผูท่ี้มาพระนางมทัรีไปเสีย ทรงเปลงเป็นพราหมณ์ชรามาทูลของพระ
นางมทัรีแลว้ฝากไวท่ี้พระเวสสนัดร 
 กณัฑม์หาราช ชูชกเดินทางเขา้แควน้สีวรีาษฎร์ พระเจา้สญชยัทรงไถ่สองกมุาร ชูชกไดรั้บพระราชทานเล้ียง 
และถึงแก่กรรมดว้ยการบริโภคอาหารมากเกินควร 
 กณัฑฉ์กษตัริย ์พระเจา้สญัญชยั พระนางผสุดี พระชาลี และพระกนัหา เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสนัดรและพระ
นางมทัรีกลบั เม่ือกษตัริยห์กพระองคท์รงพบกนั ก็ทรงวสิญัญี  ต่อฝนโบกขพรรษตก จึงทรงฟ้ืนข้ึน 
 กณัฑน์ครกณัฑ ์กษตัริยท์ั้งหกพระองคเ์สด็จกลบัพระนคร พระเวสสนัดรไดค้รองราชยด์งัเดิม บา้นเมือง
สมบูรณ์พนูสุข 
 
 
 



 ตวัอยา่งบางตอน 
 
นางมทัรีโศกถึงชาลีกณัหา 
 ห สาว 
ดุจหงษโปฏก กระเหวา่เล่านนก พลดัแม่สูญหาย 
 อุปริปลฺลเล 
ตกต ่าติดตม อดนมปางตาย ดุจแกว้แม่หาย ไม่คอยมารดา 
 เต มิคา วยิ อุกกณฺณา 
หน่ึงบุตรเน้ือทราย มิโรทกบวย ทรามรักษาเสนหา 
 สมนฺตามฺมภิธาวโิน 
ยกหูชูคอ คอยถา้มารดา เห็นแม่กลบัมา วิง่เขา้ เชอยชม 
 อานนฺทิโน ปมุทิตา 
วิง่ซา้ยวิง่เขา้มา  ชมรอบมารดา แลว้เขา้กินนม 
 วคฺคมานาว กมฺปเร 
ลองเชองเรองไป ใหแ้ม่ช่ืนชม ใหลื้มอารมณ์ ดุจสองพงงงา 
 ตฺยชฺช ปตฺเต น ปสฺสามิ  
พระแกว้แม่เอย บุรโพน้ยอ่มคอย คอนรับมารดา 
 ชาลิง กณฺหาชิน  จุโภ 
วนน้ีไปไหน ไม่รู้เห็นหา โอส้องพงงงา กณัหาชาลี 
 
 มหาชาติค าหลวง เป็นวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนาโดยตรง เป็นหนงัสือมหาชาติฉบบัภาษาไทยเล่มแรก ท่ีปรากฏ
หลกัฐานเหลืออยู ่มีใจความใกลเ้คียงกบัขอ้ความท่ีแต่งเป็นภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการแปลและเรียบเรียง 
ขอ้ความ การแทรกบาลีลงไวม้ากมายเช่นน้ี ท าใหฟั้งยากจนตอ้งมีการแต่งกาพยม์หาชาติข้ึนใหม่ในสมยัสมเด็จ 
พระเจา้ทรงธรรม มหาชาติค าหลวงทั้งของเดิมและท่ีแต่งซ่อมใหม่ในรัชกาลท่ี ๒ แห่งกรุงรัตโกสินทร์ นกัปราชญ ์
ราชบณัฑิตท่ีเป็นกวหีลายท่านช่วยกนัแต่ง จึงมีส านวนโวหารและถอ้นค าไพเราะเพราะพร้ิงอยูม่าก แทรกไวด้ว้ยรส 
วรรณคดีหลายประการ เช่น ความโศก ความอาลยัรัก ความนอ้ยใจ และความงามของธรรมชาติ เป็นตน้ นอกจาก 
น้ียงัใหค้วามรู้ทางดา้นภาษา ท าใหท้ราบค าโบราณ ค าแผลง และภาษาต่างประเทศ เช่น สนัสกฤต และเขมร 
เป็นตน้ 
 
 มหาชาติค าหลวงแสดงถึงความเล่ือมใสในพทุธศาสนา และความเช่ือในบุญกสุลท่ีเกิดจากฟังเทศน์เร่ือง
มหาชาติของคนไทยสืบต่อมาจากสุโขทยั    นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาใน 
พระพทุธศาสนาอยา่งยิง่ การโปรดเกลา้ฯใหป้ระชุมนกัปราชญร์าชบณัฑิตแต่งมหาชาติค าหลวง ก็เทียบไดพ้ญาลิไท 
ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



๓.ลิลิตยวนพา่ย 
 
 ผูแ้ต่ง ไม่ปรากฏ 
 
 ประวติั สนันิษฐานแต่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราว พ.ศ.๒๐๑๗ ซ่ึงเป็นปีเสด็จศึกเชียงช่ืน แต ่
ความเห็นอีกประการหน่ึงวา่ แต่งในรัชสมยัสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔ - ๒๐๗๒) 
 
 เหตุท่ีวา่ลิลิตยวนพา่ย อาจแต่งในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ ก็เน่ืองดว้ยพระมหากษตัริยพ์ระองคน้ี์เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงพระปรีชาสามารถทุนะบ ารุงบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองรอย 
พระราชบิดาก็เป็นได ้
 ค าวา่ "ยวน"ในลิลิตเร่ืองน้ีหมายถึง "ชาวลานนา"ค า "ยวนพา่ย"หมายถึง "ชาวลา้นาแพ"้เน้ือเร่ืองของลิลิตยวน 
พา่ยกล่าวชาวลานนาในสมยัพระเจา้ติโลกราช ซ่ึงพา่ยแพแ้ก่กรุงศรีอยธุยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 
 ท านองแต่ง แต่งเป็นลิลิตดั้น ประกอบดว้ยร่ายดั้นโคลงดั้นบาทกญุชร ร่ายดั้น ๒ บท และโคลงดั้นบทกญุชร  
๓๖๕ บท 
 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสดุดีชยัชนะท่ีมีต่อเชียงใหม่ในรัชกาล
นั้น 
 
 เร่ืองยอ่ ตอนตน้กล่าวนมสัการพระพทุธเจา้และน าหวัขอ้ธรรมมาแจกแจงท านองยกยอ่งสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวา่ ทรงคุณธรรมขอ้นั้น ๆ กล่าวถึงพระราชประวติั ตั้งแต่ประสูติจนไดร้าชสมบติั ต่อมาเจา้เมืองเชียงช่ืน(เชลียง) 
เอาใจออกหาง น าทพัเชียงใหม่มาตีเมืองชยันาท แต่ถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตกกลบัไป และยดึเมือง 
สุโขทยัคืนมาได ้แลว้ประทบัอยูเ่มืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชัว่ระยะหน่ึง ต่อจากนั้นกล่าวถึงการท าสงครามกบั 
เชียงใหม่อยา่งละเอียดคร้ังหน่ึง แลว้บรรยายเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ วา่พระเจา้ติโลกราชเสียพระจริต ประหารชีวติ 
หนานบุญเรืองราชบุตร และหม่ืนดงันครเจา้เมืองเชียงช่ืน ภรรยาหม่ืนดงันครไม่พอใจ ลอยมีสารมาพ่ึงพระบรมโพธ 
ิิสมภารของสมเด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทพัไปช่วย พระเจา้ติโลกราชทรงยอทพัมาป้องกนัเมืองเชียง 
ช่ืน เสร็จแลว้เสด็จกลบัไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกรีธาทพัหลวงข้ึนไปรบตีเชียงใหม่ 
พา่ยไปไดเ้มือวเชียวช่ืม ตอนสุดทา้ยสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกคร้ังหน่ึง 
 ตวัอยา่งขอ้ความบางตอน 
 
กล่าวถึงการแต่งยวนพา่ย 
 สารสยามภาคพร้อง   กลกานท น้ีฤา 
คือคู่มาลาสวรรค   ช่อชอ้ย 
เบญญาพิศาลแสดง   เดอมกยรติพระฤา 
คือคุ่ไหมแสง้ร้อย   ก่ึงกลาง 
 



ยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 กษตัริยสุ์ราชเร้ือง  รศธรรม ์
บรรหารยศยอยวน   พา่ยฟ้า 
สมภารปราบปลยกลัป์   ทุกทวปี 
ร้อยพิภพเหล้ืองหลา้   อยูเ่ยน็ 
 ร้อยเทา้วรมมรีบเขา้   มาทูล ท่านนา 
ถวายประทุมทองเปน   ป่ินเกลา้ 
ส ภารพอ่พยวสูรย   โสภิต 
มอญแลยวนพา่ยเขา้   ข่ายบร 
 
 ลิลิตยวนพา่ย มีลกัษณะเป็นวรรณคดีหรือเฉลิมพระเกียรติกษตัริย ์แต่งข้ึนเน่ืองจากความปลาบปล้ืมยนิดีในพระ
บารมีของพระมหากษตัริย ์มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาตอ้นตน้อยา่งยิง่ เพราะบรรยายเร่ืองราวต่างๆไว ้
อยา่งละเอียด และแต่งในระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์หรือใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์นั้น จึงเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
ท่ีน่าเช่ือถือ 
 
 ลิลิตยวนพา่ย มีลกัษณะมาจนทุกวนัน้ี ยงัสมบูรณ์หรือถูกแต่งเหมือนวรรณคดีบางเร่ือง ถอ้ยค าท่ีใชใ้นโบราณ
และค าสนัสกฤตส่วนมาก ถึงแมจ้ะใชถ้อ้ยค าเหล่าน้ียงัไม่ถูกดดัแปลงแกไ้ขจากคนชั้นหลงั จึงเป็นประโยชน์แก่การศึกษา 
ดา้นภาษาอยา่งมาก  ถึงแมจ้ะใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเขา้ใจยาก และเร่ืองส่วนใหญ่เก่ียวกบัการรบทพัจบัศึก แต่ลิลิต 
เร่ืองน้ีก็ยงัมีลกัษณะวรรณคดีดีเด่นเพราะใชถ้อ้ยค าไพเราะ โวหารพรรณนาท่ีก่อใหเ้กิดจิตนาภาพ ใหอ้ารมณ์ช่ืนชม 
ยนิดีในบุญญาธิการของพระเจา้แผน่ดิน และความรุ่งเรืองของบา้นเมือง อนัเป็นลกัษณะส าคญัของวรรณคดีประเภท 
สดุดีความดีเด่นของลิลิตยวนพา่ย ท าใหก้วภีายหลวัถือเป็นแบบอยา่ง เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา 
ปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ลิลิตตะเลงพา่ย เพ่ือสดุดีวรีกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
๔.ลิลิตพระลอ 
 
 ผูแ้ต่งและสมยัท่ีแต่ง เพ่ือพิจารณาจากร่ายบทน าเร่ีอง ซ่ึงกล่าวสดุดีพระเจา้แผน่ดินกรุงศรีอยธุยา ท่ีทรงมีชยัแก่ 
ชาวลานนาท่ีวา่ "ฝ่ายชา้งยวนแพพ้า่ย ฝ่ายชา้งลาวประลยั ฝ่ายชา้งไทยชเัยศคืนยงัประเทศพิศาล"พอสนันิษฐาน 
ไดว้า่ช่วงเวลาท่ีแต่งลิลิตพระลอ จะตอ้งอยูภ่ายหลงัการชนะศึกเชียงใหม่คร้ังใดคร้ังหน่ึง อาจเป็นรัชกาลสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.๒๐๑๗)หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.๒๒๐๕) 
 
 เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะค าประพนัธ์ ลิลิตพระลอแต่งดว้นลิลิต ซ่ึงเป็นลกัษณะค าประพนัธ์ท่ีนิยมใชใ้นสมยักรุง
ศรีอยธุยาตอนตน้ เช่น ลิลิตโองการแช่งน ้ า ลิลิตยวนพา่ย ส่วนในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมกัแต่งโคลง 
ฉนัทเ์ป็นส่วนมาก เช่น โคลงเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมุทรโฆษค าฉนัท ์และอนิรุทธ์ค าฉนัท ์
 ลิลิตพระลอยงัใชภ้าษาเก่ากวา่ภาษาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น ค า "ช่ินแล"และค า "แวน่"ซ่ึงเป็น 



ค าทีมีใชใ้นมหาชาติค าหลวงสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากน้ีหนงัสือจินดามณี ของพระโหราธิบดี สมยั 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดย้กโทคลงในลิลิตพระลอเป็นตวัอยา่งโคลงส่ีสุภาพท่ีวา่ 
 เสียงฦาเสียงเล่าอา้ง  อนัใด พ่ีเอย 
เสียงยอ่มยอยศใคร   ทัว่หลา้ 
สองขือพ่ีหลบัใหล   ลืมต่ืน ฦาพี ่
สองพี่คิดเองอา้   อยา่ไดถ้ามเผือ 
 
 จากเหตุผลดงักล่าวพอสรูปไดว้า่ ลิลิตพระลอ จะตอ้งแต่งก่อนสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงบอกผูแ้ต่ง สองบททา้ยเร่ืองท่ีข้ึนตน้วา่ "จบเสร็จมหาราช 
เจา้ นิพนธ์"และ "จบเสร็จเยาวราชบรรจง"ทรงสนันิษฐานวา่ลิลิตพระลออาจแต่งถวายพระเจา้แผน่ดิน ในขณะท่ี 
ผูแ้ต่งยงัเป็นพระมหาอุปราช ต่อมาพระมหาอุปราชพระองคน์ั้นไดรั้บรัชทายาทเป็นพระเจา้แผน่ดินในสมยักรุงศรีอยธุยา 
ตอนตน้ อาจเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิปดีท่ี ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ หรือ สมเด็จพระบรมราชาหน่อพทุธางกรู 
ก็ได ้
 
 ส่วนเหตุผลท่ีวา่ ลิลิตพระลอแต่งในสมยัพระนารายณ์มหาราช เน่ืองจากสนันิษฐานค า "มหาราชเจา้นิพนธ์"และ 
"สมเด็จเยาวเจา้บรรจง"ในโคลงสองบทดงักล่าววา่ หมายถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ และ 
เจา้ฟ้าอภยัทศพระราชอนุชาทรงเขียน 
  
              ท านองแต่ง เป็นค าประพนัธ์ประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบดว้ยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพเป็นส่วน 
ใหญ่ บางโคลงมีลกัษณะคลา้ยโคลงดั้นและโคลงโบราณ และร่ายบางบทเป็นร่ายโบราณและร่ายดั้น 
 
 ความมุ่งหมาย แต่งถวายพระเจา้แผน่ดิน เพ่ือใหเ้ป็นท่ีส าราญหฤทยั 
 
 เร่ืองยอ่ เมืองสรวงและเมืองสรองเป็นศตัรูกนั พระลอกษตัริยเ์มืองสรวงทรงพระสิริโฉมยิง่นกั จนเป็นท่ีตอ้ง
พระทยัพระเพ่ือนพระแพงราชธิดาของทา้วพิชยัพิษณุกรกษตัริยแ์ห่งเมืองสรอง นางร่ืนนางโรยพระพ่ีเล้ียงไดข้อใหปู้เจา้สมิง 
พรายช่วยท าเสน่ห์ใหพ้ระลอเสด็จมาเมืองสรวง เม่ือพระลอตอ้งเสน่ห์ไดต้รัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และ 
นางลกัษณวดีมเหสี เสด็จไปเมืองสรองพร้อมกบันายแกง้นางขวญัพระพ่ีเล้ียง 
 พระลอทรงเส่ียวน ้ าท่ีแม่น ้ ากาหลง ถึงแมจ้ะปรากฏรางร้ายก็ทรงผืนพระทยัเสด็จต่อไป ไก่ผีของปูเจา้สมิงพราย
ล่อพระลอกบันายขวญัและนายแกว้ไปจนถึงสวนหลวง นางร่ืนนางโรยออกอุบายลอบน าพระลอกบันายแกว้และนายขวญั 
ไปไวใ้นต าหนกัของพระเพื่อนพระแพง 
 ทา้วพิชยัพิษณุกรทรงทราบเร่ืองก็ทรงพระเมตตารับสัง่จะจดัการอภิเษกพระลอกบัพระเพ่ือนและพระแพงให ้
แต่พระเจา้ยา่เล้ียงของพระเพ่ือนพระแพงยงัทรงพยาบาลพระลอ อา้งรับสัง่ทา้วพิชยัพิษณุกรตรัสสัง่ใชใ้หท้หารไปรุมจบั 
พระลอ พระเพ่ือนพระอพงและพระพ่ีเล้ียงทั้งส่ีช่วยกนัต่อสูจ้นส้ินชีวติทั้งหมดทา้วพิชยัพิษณุกรทรงพระพิโรธพระเจา้ 
ยา่และทหาร รับสัง่ใหป้ระหารชีวติทุกคน พระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่วมงานพระศพกษตัริยส์าม ในท่ีสุดเมือง 
สรวงและเมืองสรองกลัเป็นไมตรีต่อกนั 
 



 ตวัอยา่งขอ้ความบางตอน 
 
บทโศก 
๑.พระนางบุญเหลือทรงร าพนัเม่ือพระลอทูลลาเไปมืองสรอง 
 คงชีพหวงัไดพ้ึ่ง   ภูมี พอ่แล 
มว้ยชีพหวงัฝากผี   พอ่ได ้
ดงัฤาพอ่จกัลี-   ลาจาก อกนา 
ผีแม่ตายจกัได ้   ฝากใหใ้ครเผา 
 
๒.ขา้ราชการและประชาชนราษฎร์คร ่ าครวญตอนพระลอลาจากเมือง 
 เสียงโหยเสียงไหมี้  เรือนหลวง 
ขนุหม่ืนมนตรีปวง   ป่วยช ้า 
เรือนราษฎณ์ร ่ าตีทรวง   ทุกขท์ัว่ กนันา 
เมืองจะเยน็เป็นน ้ า   ยอ่มน ้ าตาครวญ 
 
บทพรรณนาความรัก 
๑.ระหวา่งชูคู้่ครอง คู่ครองกบัแม่ พระลอคร ่ าครวญท่ีแม่น ้ ากาหลง 
 ร้อยชูฤ้าเท่าเน้ือ  เมียตน 
เมียแล่พนัฤาดล   แม่ได ้
ทรงครรภค์ลอดเป็นคน   ฤาง่า เลยนา 
เลียงยากนกัทา้วไท ้   ธิราชผูมี้คุณ 
 
๒.ชูรั้ก พระลอตรัสต่อพระเพ่ือนพระแพง 
 เมืองกวา้งชา้งมา้ซู่  ละเสีย อ่อนเอย 
เสียแม่เสียเมียมา   สูน้อ้ง 
เสียสนมดุจดวงพเยยี   งามแง่ งามนา 
มาแต่ตวัเขา้ขา้ง   ข่ายทา้วทั้งสอง 
 พ่ีพบนอ้งเพ้ียงแต ่  ยามเดียว 
คือเชือกผสมสามเกลียง   แฝดฝ้ัน 
ดัง่ฤาจะพลนัเหลียว   คืนจาก เรียมนา 
เจา้จากเรียมจกักลั้น   สวามกลั้นใจตาย 
 
คติธรรม 
๑.พระลอตรัสต่อพระนางบุญเหลือตอนท่ีเสด็จออกจากเมือง 
 ใดใดในโลกลว้น  อนิจจงั 
คงแต่บาปบุญยงั   เท่ียงแท ้



คือเงาติดตวัตรัง   ตรึงแน่น อยูน่า 
ตามแต่บุญบาปแล ้   ก่อเก้ือรักษา 
 
๒.นายแกว้นายขวญักราบทูลเตือนพระสติแก่พระลอ ตอนเสด็จมาถึงชนบททอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศอนัทุรกนัดาร 
 พระเอยอาบน ้ าขุ่น  เอาเยน็ 
ปลารผอกหมกเหมน็ยาม                  ยากเค้ียว 
รุกรุยราคจ าเป็น   ปางเม่ือ แคลนา 
อดอยูเ่ยีย่วด้ิวเด่ียว   อยูไ่ดฉ้นัใด 
 ยามไร้เด็ดดอกหญา้  แซมผม พระเอย 
หอมบ่หอมทดัดม   ดัง่บา้ 
สุกรมล าดวนชม   เชยกล่ิน พระเอย 
หอมกล่ินเรียมโออ้า้   กล่ินแกว้ติดใจ 
 
๓. นายแกว้นายขวญันางร่ืนนางโรยกล่าวเตือนสติต่อกนั เพ่ืออดใจไม่แสดงความรักต่อกนัในต าหนบัของพระเพ่ือน 
พระแพง เป็นการแสดงความเคารพและจงรักภกัดีต่อเจา้นายและสถานทท่ีส าคญัในต าหนกัพระเพ่ือนพระแพง  
เป็นการแสดงความเคารพและจงรักภกัดีต่อเจา้นายและสถานท่ีส าคญั 
 เราน้ีเราเผา่ผู ้  ภกัดี 
ผิดเท่าธุลีกลวั   เกลียดใกล ้
ผิผิดก่ึงเกศี                   แหน่งวา่ ตายนา 
ดีกวา่เป็นคนให ้   ท่านช้ีหลงัตน 
 
 วรรณคดีสโมสรในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ไดต้ดัสินใหลิ้ลิตพระลอเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทลิลิตวรรณคดีเร่ืองน้ี
มีลกัษณะเด่นหลายประการ โคลงเร่ืองประกอบดว้ยเหตุการณ์ท่ีต่ืนเตน้ สะเทือนใจตลอด มีตอนรัก ตอนสยดสยอง 
การใชถ้อ้ยค าและโวหารนบัวา่คมคายยิง่นกั จึงเป็นท่ีนิยมตลอดมา 
 
 ลิลิตพระลอไดเ้คา้เร่ืองมาจากนิทานพ้ืนเมือง แสดงถึงสภาพความเป็นไปของสงัคมในเวลานั้นอยา่งเด่นหลาย
ประการในดา้นการปกครองแสดงใหเ้ห็นการปกครองแบบนครัฐ คือ เมือง เลก็ ๆ ตั้งเป็นอิสระแก่กนั อนัเป็นลกัษณะท่ี 
ปรากฏทัว่ไปก่อนสมยัสุโขทยั และกรุงศรีอยธุยาตอนตน้ โดยดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ี 
เร่ืองพระลอยงัเป็นตวัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ซ่ึงอ านาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศตกอยูแ่ก่ประมูขผูเ้ดียวเก่ียวกบัลทัธความเช่ือของสงัคมก็ปรากฏเด่นชดัในดา้นภูตผีปีศาจ เสน่ห์ยาแฝดโชค 
ลาง ความฝัน และความช่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อพระเจา้แผน่ดินพระพ่ีเล้ียงทั้ง ๔ ดงัปรากฏในสุภาษิตพระร่วง ท่ีวา่  
"อาสาเจา้จนตวัตาย"สภาพสงัคมทัว่ไปท่ีเห็นไดจ้ากวรรณคดีเร่ืองน้ีไดแ้ก่ การใชช้า้งท าสงครามและเป็นพาหนะ  
ความนิยมและขบัร้อง และการบรรจุพระศพกษตัริยล์งโลงทองแทนพระโกศอยา่งในสมยัหลงั 
  



               ลิลิตพระลอเป็นท่ีนิยมยกยอ่งมาชา้นาน เช่น พระโหราธิบดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไดย้ก 
โคลงท่ีแต่งถูกแผนบงัคบัและมีความไพเราะจบัใจอนัเป็นค าของพระเพ่ือนพระแพงตรัสแก่พระพ่ีเล้ียงไปไวเ้ป็นแบบ 
อยา่งโคลงส่ีสุภาพในหนงัสือจินดามณี โคลงดงักล่าวคือ 
 เสียงฦาเสียงเล่าอา้ง  อนัใด พ่ีเอย 
เสียงยอ่มยอยศใคร   ทัว่หลา้ 
สองขือพ่ีหลบัใหล   ลืมต่ืน ฦาพี ่
สองพี่คิดเองอา้   อยา่ไดถ้ามเผือ 
  
                  ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีแบบฉบบั คือ เป็นแบบครูท่ีวรรณคดีในสมยัหลงันิยมเลียน 
อยา่งในการพรรณนาและบรรยายขยายความ เช่น ลิลิตเพชรมุฏ และลิลิตตะเลงพา่ย 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๕.โคลงก าสรวล 
 
 ผูแ้ต่ง เคยเช่ือกนัมาแต่เดิมวา่ศีปราชญผ์ูแ้ต่งโคลงก าสรวลถูกเนรเทศไปนครศรีธรรมราช ในรัชกาลสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราช และหญิงท่ีศรีปราชญค์ร ่ าครวญอาลยั คือ พระสนมศรีจุฬาลกัษณ์ แต่มีผูอ้อกความเห็นคา้น 
ความเช่ือดงักล่าววา่เร่ืองโคลงก าสรวล ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวถึงเสน้ทางการเดินทางจาก 
กรุงศรีอยธุยาไปสุดแค่จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ ทั้งไม่ไดก้ล่าวถึงความทุกขร้์อนและมูลท่ีตอ้งเนรเทศ เม่ือพิจารณา 
ถึงลกัษณะค าประพนัธ์และถอ้ยค าส านวนภาษาท่ีใชโ้คลงก าสรวลน่าจะแต่งในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้  
 
 ท านองแต่ง แต่งดว้ยโคลงตั้งบาทกญุชร บทแรกเป็นร่ายดั้น มีร่าย ๑ บท โคลงดั้น ๑๒๙ บท 
 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือแสดงความอาลยัคนรัก ซ่ึงผูแ้ต่งตอ้งจากไป 
 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมดว้ยร่ายสดุดีกรุงศรีอยธุยาวา่รุ่งเรืองงดงาม เป็นศูนยก์ลางแห่งพทุธศาสนา ราษฎร์สมบูรณ์พนูสุข  
ต่อจากนั้นกล่าวถึงการท่ีตอ้งจากนาง แสดงความห่วงใย ไม่แน่ใจวา่ควรจะฝากนางไวก้บัผูใ้ดเดินทางผา่นต าบลหน่ึง ๆ ก็
ร าพนัเปรียบเทียบช่ือต าบลเขา้กบัความอาลยัท่ีมีต่อนาง ต าลบท่ีผา่น เช่น บางกะจะ เกาะเรียน ด่านขนอน บางทรนาง บาง
ขดาน ยา่นขวาง ราชคราม ทุ่งพญาเมือง ละเท เชิงราก  นอกจากน้ีไดน้ าบุคคลในวรรณคดีมาเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ใน
ชีวติของตน เกิดความทุกขร์ะทมท่ียงัไม่พบไดน้างอีกอยา่งบุคคลในวรรณคดีเหล่านั้น โดยกล่าวถึง พระรามกบันางสีดา 
พระสูตรธนู(สุธนู)กบันางจิราประภา และพระสมุทรโฆษกกบันางพิษทุมดีวา่ต่างไดอ้ยูร่่วมกนัอีก ภายหลงัท่ีตอ้งจากกนัชัว่
เวลาหน่ึง การพรรณนาสถานท่ีส้ินสุดลงโดยท่ีไม่ถึงนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 



 ตวัอยา่งขอ้ความบางตอน 
ชมเมือง 
 อยธุยายศยิง่ฟ้า  ลงดิน แลฤา 
อ านาจบุญเพรงพระ   ก่อเก้ือ 
เจดียลอออินทร   ปราสาท 
ในทาบทองแลว้เน้ือ   นอกโสม 
 พรายพรายพระธาตุเจา้  จยนจนัทร์ แจ่มแฮ 
ไตรโลกยเลงคือโคม   ค ่าเชา้ 
พิหารรบยงบรรพ   รุจิเรข เรืองเฮ 
ทุกแห่งหอ้งพระเจา้   น่งงเนือง 
 
ฝากนาง 
 โฉมแม่จกฝากน่านน ้ า  อรรณพ แลฤา 
อินทรท่านทอดโฉมเอา   สู่ฟ้า 
โฉมแม่จกฝากดิน   ดินท่าน แลว้แฮ 
ดินฤาขดดเจา้เหลา้   สู่ส สองส  
 โฮมแม่ฝากน่านน ้ า  อรรณพ แลฤา 
ยยวนาคเชอยช อก   พี่ไหม ้
โฉมแม่ร าพึงจบ   ไตรโลก 
โฉมแม่ใครสงวนได ้   เท่าเจา้สงวนเอง 
 
 โคลงก าสรวลเป็นงานนิพนธ์เร่ืองเอกของศรีปราชญ ์มีคุนค่าทางวรรณคดีอยา่งยอดเยยีมถอ้ยค าส านวนโวหาร 
ท่ีคมคายจบัใจ แสดงความเป็นตน้คิดหลายตอน ท าใหก้วรุ่ีนหลงัพากนัเลียมแบบอยา่ง เช่น ตอนชนเมือง และ 
ตอนฝากนาง นอกจากน้ียงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ บางเร่ือง เช่น รามเกียรต์ิ สมุทรโฆษ ในดา้น 
ภาษา โคลงก าสรวลใชค้  าท่ีเป็นภาษาโบราณ ภาษาถ่ิน ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤตและภาษาเขมรอยูม่าก 
 
 โคลงก าสรวลแสดงใหเ้ห็นความวจิิตตระการของปราสาทราชวงั และวดัวาอารามของกรุงศรีอยธุยา ความ
เป็นอยูข่องประชาชนในดา้นการแต่งกาย อาหารการกิน การเล่นร่ืนเริง และสภาพภูมิศาสตร์เสน้ทางการเดินทางของกว ี
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๖.โคลงทวาทศมาส 
 
 ผูแ้ต่ง พระเยาวราช ขนุพรมมนตรี ขนุกวรีาช ขนุสารประเสริฐ 
 



 ประวติั หนงัสือน้ีมีการสนันิษฐานผูแ้ต่งต่างกนัไป เช่น สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
ทรงสนันิษฐานวา่ผูแ้ต่ง คือ ขนุศรีกวรีาช ขนุพรหมมนตรี และขนุสารประเสริฐ บางท่านวา่ พระเยาวราช  
ทรงนิพนธ์ ท่ีเหลือช่วยแกไ้ข ส่วนพระยาตรังคภูมิบาล และนายนรินทรธิเบศร กล่าวแต่เพียงสามคนร่วมกนัแต่ง 
 
 ท านองแต่ง โคลงดั้นวริิธมาลี 
 
 ความมุ่งหมาย มีผูส้นันิษฐานวา่คงแต่งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจา้แผน่ดิน มิไดจ้ากนางจริงโดยสมมติ
เหตุการณ์ข้ึน 
 
 เร่ืองยอ่ โคลงเร่ืองน้ีไดช่ื้อวา่ทวาทศมาส เพราะพรรณนาถึงความรักความอาลยัรัก และพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบ 
สิบเดือน ทวาทศมาสแปลวา่สิบสองเดือน ตอนตน้สรรเสริญเทพเจา้ และพระเจา้แผน่ดิน ชมความงามของนางท่ีตอ้ง 
จากมา กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ์ พระสมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แลว้แสดงความนอ้ยใจ 
ท่ีตนไม่อาจไปอยูร่่วมกบันางอีกอยา่งบุคคลเหล่านั้น ตอนต่อไปน าเหตุการณ์ต่าง ๆ และลมฟ้าอากาศในรอบปีหน่ึงๆ  
ตั้งแต่เดือน ๕ ถึง เดือน ๔ มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็น ามากล่าวไวล้ะเอียดละออ เช่น เดือนสิบเอด็มีพิธี 
อาศวยชุ เดือนสิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนยีป่ระกอบพิธีตรียมัปวาย และเดือนส่ีกระท าพิธีตรุษ  
เป็นตน้ ต่อจากนั้นถามข่าวคราวของนางจาก ปี เดือน วนั และยาม ขอพระเทพเจา้ใหไ้ดพ้บนาง ตอนสุดทา้ยกล่าว 
สรรเสริญพระบารมีพระเจา้แผน่ดิน 
 
  วรรณคดีเร่ืองน้ี นอกจากประกอบดว้ยรสกวนิีพนธ์ดงักล่าวมาแลว้ ยงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัขนบประเพณี และ
สภาพความเป็นอยูใ่นสมยักรุงศรีอยธุยาอยา่งละเอียดแจ่มแจง้ โดยบรรยายสภาพดินฟ้าอากาศและกิจพิธีต่าง ๆ ในแต่ละ 
เดือน นอกจากน้ียงักล่าวถึงวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น รามเกียรต์ิ อนิรุทธ์ สมุทรโฆษ สุธน สูธนู เป็นตน้ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๗.โคลงหริภุญชยั 
 
 ผูแ้ต่งสนันิษฐานทีผูแ้ต่งคนหน่ึง อาจช่ือทิพแต่งไวเ้ป็นภาษาไทยเหนือ ต่อมามีผูถ้อดออกมาเป็นภาษาไทยกลาง 
อีกตอนหน่ึง 
 
 ประวติั สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสนันิษฐานไวว้า่อาจเป็นประมาน พ.ศ.
๒๑๘๐ หรือก่อนหนา้นั้นข้ึนไป ซ่ึงเป็นระยะท่ีพระพทุธสิหิงคย์งัประดิษฐานอยูท่ี่เชียงใหม่ราวศกัราชสมเด็จพระเจา้
ปราสาททอง และกวทีางใตค้งน ามาดดัแปลงราวศกัราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ศาสตราจารย ์ประเสริฐ ณ นคร  
ไดศึ้กษาโคลงเร่ืองน้ีโดยเทียบกบัตน้ฉบบัภาษาไทยเหนือท่ีเชียงใหม่และลงความวา่จะแต่งข้ึนในสมยั พ.ศ.๒๐๖๐  
ตรงกบัรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ ซ่ึงเป็นเวลาท่ีพระแกว้มรกตยงัอยูท่ี่เจดียเ์ชียงใหม่ เน่ืองจากนิราศเร่ืองน้ี 
กล่าวถึงพระแกว้มรกตไวด้ว้ย 
 



 ท านองแต่ง เดิมแต่งไวเ้ป็นโคลงไทยเหนือ ต่อมามีผูถ้อดเป็นโคลงสุภาพ 
 
  ความมุ่งหมาย ผูแ้ต่งมีความมุ่งหมายเพ่ือบรรยายความรู้สึกท่ีตอ้งจากหญิงรักไปนมสัการพระธาตุหริภญชยั ท่ี
เมืองหริภุญชยั(ล าพนู)ก่อนออกเดินทางไปนมสัการลาพระพทุธสิหิงคข์อพระพระมงัราชหรือ พระมงัรายซ่ึงสถิต ณ ศาลา 
เทพารักษ ์นมสัการลาพระแกว้มรกต เม่ือเดินทางพบส่ิงใดหรือต าบลใดก็พรรณาคร ่ าครวญร าพนัรักไปตลอด จนถึง 
เมืองหริภุญชยัไดน้มสัการพระธาตุ สมความตั้งใจ บรรยายพระธาตุ งานสมโภชพระธาตุ ตอนสุดทา้ยลาพระธาตุกลบั 
เชียงใหม่ 
 
 นอกจากน้ีวรรณคดีเร่ืองน้ียงัเป็นหลกัฐานยนืยนัถึงท่ีตั้งปูชนียสถาน และโบราณวตัถุท่ีเชียงใหม่และล าพนู 
กล่าวถึงการเล่นมหรสพต่างๆ ในสมยัโบราณ และวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น สุธนู สมุทรโฆษ  พระรถเมรี เป็นตน้ 
 สมเด็จพระบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดท้รงอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัขอ งโคลงหริภุญชยั ไว้
ในฉบบัพิมพ ์พ.ศ.๒๔๖๗ วา่ "อาจเป็นตน้แบบอยา่งของนิราศท่ีแต่งเป็นโคลงและกลอนกนัในกรุงศรีอยธุยาตลอดมา 
จนกรุงรัตนโกสินทร์ ถา้มิไดเ้ป็นแบบอยา่งก็เป็นนิราศชั้นเก่าท่ีสุด" 
 
************************************************************ 
 
   วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนปลาย 
               
          วรรณคดีสมยัอยธุยาตอนปลาย ก่อนยคุทองแห่งวรรณคดี 
 
 เม่ือส้ินรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว้ สมเด็จพระรามาธิปดีท่ี๒เสวยราชยต์่อมาเป็นเวลาถึง ๔๐ ปี  
(พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๗๒)บา้นเมืองสงบสุขและศิลปกรรมเจริญมากสนันิษฐานวา่วรรณคดีส าคญับางเร่ืองเกิดข้ึนใน 
ช่วงเวลาน้ีหลงัจากวรรณคดีไดว้า่งเวน้ไปเป็นเวลานานเกือบร้อยปีเน่ืองจากบา้นเมืองไปปกติ ตอ้งท าสงครามกบัพม่า  
เร่ิมแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนเสียกรุงแก่พม่าในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงสมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชทรงกูเ้อกราชไดก็้ตอ้งท าสงครามขบัเค่ียวกบัพม่าและเขมรตลอดรัชกาล นอกจากน้ีเม่ือส้ินรัชกาลสมเด็จ 
พระเอกาทศรถก็เกิดความไม่สงบสุขภายใน พระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ คือ พระศรีศิลป์ ทรงชิง 
ราชสมบติัปลงพระชนมเ์จา้ฟ้าศรีเสาวภาคคยแ์ลว้ข้ึนครองราชย ์ทรงพระนามวา่ สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม กษตัริย ์
พระองคน้ี์ผนวชมาก่อน ไดส้มณศกัด์ิเป็นท่ีพระพิมลธรรม จึงเอาพระใส่ในพระพทุธศาสนา และทรงพระราชนิพนธ์ 
กาพยม์หาชาติ นบัเป็นวรรณคดีเร่ืองแรกในสมยัอยธุยาตอนปลาย เม่ือส้ินรัชกาลสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมแลว้ 
บา้นเมืองก็เกิดความวุน่วายภายในอีก สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ทรงชิงราชสมบติัจากพระราชโอรสของพระเจา้ 
ทรงธรรม แลว้ทรงปรายดาภิเภกเป็นกษตัริยต์่อในรัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีมีส่วนท าลาย 
วรรณคดีของชาติ  กล่าวคือพระเจา้ลูกเธอฝ่ายในพระองคห์น่ึงส้ินพระชนม ์เช่ือกนัวา่ตอ้งคุณ จึงเกิดเผาต ารา 
ไสยศาสตร์ เพราะเกรงจะเกิดโทษ เป็นเหตุใหว้รรณคดีส าคญัต่าง ๆพลอยถูกท าลายไปดว้ย 
 
 
 



 ยุคทองแห่งวรรณคด ี
 
 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นยคุทองแห่งวรรณคดี เพราะมีนกัปราชญร์าชกวแีละ
วรรณคดีเกิดข้ึนมากมายในเวลาเพียวรัชกาลเดียวน้ี นบัแต่องคป์ระมุข คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงบุคคลชั้น
ผูน้อ้ยทั้งชายหญิง เช่น นาประตู ต่างพากนัสนใจวรรณคดีและสามารถสร้างสรรคว์รรณคดีส าคญัหลายเร่ือง ราชส านกัของ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นท่ีประชุมกวนีกัปราชญ ์โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคอ์ุปถมัภ ์
 
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสวยราชยร์ะหวา่ง พ.ศ.๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองคท์รงพระปรีชาสมารถใน 
การปกครอง และทรงปราดเปร่ืองในการกว ีกรุงศรีอยธุยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอีกช่วงเวลาหน่ึง มีการท า 
สงคราม รบชนะเชียงใหม่ เม่ือ พ.ศ.๒๒๐๕ ต่อจากนั้นบา้นเมืองก็สงบราบคาบตลอดรัชกาล ทรงเวลาทะนุบ ารุง 
บา้นเมือง ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมใหเ้จริญรุ่งเรืองดา้นความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศไดมี้ชนชาติต่างศาสนาเขา้ 
มาคา้ขายและเผยแพร่ศาสนามากเป็นพิเศษ เช่น ฮอลนัดา องักฤษ และฝร่ังเศส สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรง 
ส่งราชทูตไปเจริญสมัพนัธ์ไมตรีกบัพระเจา้หลุยส์ท่ี ๑๔ ของฝร่ังเศส และทรงแต่งตั้งชาวกรีกผูห้น่ึงเป็นเจา้พระยา 
วชิาเยนทร์ มีต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน ทรงสนพระทยัความเจริญอยา่งยโุรป เช่น โปรดฯใหมี้ประปา 
ท่ีพระราชวงัลพบุรี คณะสอนศาสนาคริสต ์ก็ไดรั้บพระราชทานเสรีภาพละพระบรมราชานุเคราะห์ ใหเ้ผยแพร่ศาสนา 
คริสตไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยตั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข ้และตั้งโรงเรียนสอนหนงัสือแก่เด็กไทยควบคู่กบัศาสนา 
คริสต ์การเก่ียวขอ้งกบัฝร่ังเศสดงักล่าวมีส่วนท าใหค้นไทยต่ืนตวักระตือรือร้นหนัมาสนใจหนงัสือไทยพทุธศาสนา 
ของตนเองมากข้ึน หนงัสือเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ จินดามณี ก็เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี 
 
 ๑.ความเจริญของบา้นเมือง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นกษตัริยท่ี์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงชุบ
เล้ียงขา้ราชกาลท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น นกัรบ นกัการทูต และสถาปนิก ทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาว 
ต่างประเทศ เม่ือบา้นเมืองเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ สมบูรณ์พนูสุขประกอบกบัความสนพระทยัในทางวรรณคดีเป็นพิเศษ 
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  วรรณคดีอยา่งยิง่ข้ึนไปดว้ย 
 ๒.ความต่ืนตวัของคนไทย ในรัชกาลน้ียโุรปเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นอนัมากคนไทยจึงตอ้งมาต่ืนตวัหนั
มาสนใจศึกษาภาษาและศาสนาของตนเอง 
 
 กวแีละวรรณคดทีีส่ าคญั ก่อนยุคแห่งวรรณคด ี
 
                       ๑. สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม 
                                -  กาพยม์หาชาติ 
 กวแีละวรรณคดทีีส่ าคญั ยุคทองแห่งวรรณคด ี
                       ๑.  พระมหาราชครู 
                                -  เสือโคค าฉนัท ์
                                -  สมุทรโฆษค าฉนัท(์ตอ้นตน้) 
                       ๒.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
                               -   สมุทรโฆษค าฉนัท(์ต่อจากของพระมหาราชครู) 



                               -  โคลงพาลีสอนนอ้ง 
                               -  โคลงทศรถสอนพระราม 
                               -  โคลงราชสวสัด์ิ 
                        ๓. พระโหราธิบดี 
                               -  จินดามณี 
                               -  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา(ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ) 
                         ๔. ศรีปราชญ ์
                               -  อนิรุทธ์ค  าฉนัท ์
                               -  โคลงเบ็ดเตลด็ 
                         ๕. พระศรีมโหสถ 
                               -  กาพยห่์อโคลง 
                               -  โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
                               -  โคลงอกัษรสาม 
                               -  โคลงนิราศนครสวรรค ์
                          ๖. ขนุเทพกว ี
                               -  ฉนัทดุ์ษฏีสงัเวยกล่อมชา้ง 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑.กาพยม์หาชาติ 
 
 ผูแ้ต่งสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม ทรงพระนามเดิมวา่ พระศรีศิลป์ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ก่อนไดร้าชสมบติัผนวชอยูว่ดัระฆงั ๘ พรรษา ไดส้มณศกัด์ิเป็นพระพิมลธรรม มีสมคัรพรรคพวกมาก แยง่ราชสมบติัแลว้
ปลงพระชนมเจา้ฟ้าศรีเสาวภาคย ์ซ่ึงเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาไดป้ราบดาภิเษกเป็นกษตัริยเม่ือ พ.ศ.๒๑๖๓ อยูใ่นราช
สมบติั ๘ ปี 
 
 สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมทรงใฝ่พระทยัในพระพทุธศาสนา รับสัง่ใหค้น้หาพระพทุธบาทจนพบท่ีไหล่เขาเขต
เมืองสระบุรีและโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างมณฑปสวมรอยพระพทุธบาทนั้นไว ้นอกจากน้ียงัไดพ้ระราชนิพนธ์กาพยม์หาชาติ 
 
 ประวติั พระพงศาวดารยนืยนัวา่สมเด็จพระเจา้ทรงธรรมทรงพระราชนิพนธ์ "พระมหาชาติค าหลวง"เม่ือ จ.ศ.
๙๘๙ พ.ศ.๒๑๗๐ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาราชนุภาพทรงสนันิษฐานวา่ หมายถึงกาพยม์หาชาติ แต่ตน้ 
ฉบบัท่ีเหลือตกทอดมาไม่ครบทุกกณัฑ ์
 
 ท านองแต่ง แต่งดว้ยร่ายยาว มีคาถาบาลีแทรกเป็นตอน ๆ เพ่ือใหฟั้งเร่ืองติดต่อกนัไดส้ะดวก 
 
 ความมุ่งหมาย ใชเ้ทศน์ใหอุ้บาสกอุบาสิกาฟัง 



 
 เร่ืองยอ่ เช่นเดียวกบัมหาชาติค าหลวง 
 กาพยม์หาชาติมีท านองแตกต่างกบัมหาชาติค าหลวง คือ ใช ้ค  าประพนัธ์ประเภทร่ายยาวอยา่งเดียว และวธีิ 
แปลภาษาบาลีแตกต่างกนัคือ มหาชาติยกคาถาบาลีมาวรรคหน่ึงแลว้แปลเป็นภาษาไทยวรรคหน่ึง สลบักนัไป  
แต่กาพยม์หาชาติยกคาถาไวต้อนหน่ึง แลว้จึงแปลภาษาไทยใหเ้น้ือความติดต่อกนัยาว ๆ เพ่ือฟังเขา้ใจไดส้ะดวก 
 ถอ้ยค าส านวนท่ีใชเ้รียบเรียงมหาชาติเป็นภาษาง่าย ๆ ไม่สูมี้ศพัทโ์บราณ แต่อยา่งไรก็ดี กาพยม์หาชาติยงัม 
ิเีน้ือความยดืยาวเกินไป ไม่อาจเทศน์ในวนัเดียวกนั จึงเป็นการขดักบัความเช่ือของผูฟั้ง ซ่ึงเช่ือวา่จะตอ้งฟังใหจ้บ 
ในวนัเดียว จึงจะไดอ้านิสงส์แรง เกิดทศันศาสนาพระศรีอริย ์เป็นเหตุใหก้าพยมหาชาติเส่ือมความนิยมไป ต่อจาก 
นั้นจึงมีการแต่งมหาชาตส าหรับเทศน์ใหจ้บใน ๑ วนั ข้ึนใหม่อีกหลายส านวน ตามเรียกกนัวา่"มหาชาติกลอนเทศน"์ 
 
ตวัอยา่งขอ้ความบางตอน 
ตอนชูชกต่อวา่พระเวสสนัดรเม่ือไม่พบสองกมุาร 
 โภ เวส์สนั์ดร ดูกรมหาเวสสนัดรดาบสผูท้รงพรตพฤธี นามช่ือวา่ฤาษียอ่มทรงสตัว ์ใหม้ว้ยมุดเป็นบรมรรถไม่
มุสาน้ีมาเสียซ่ึงสจัจาไม่จริง เดิมดูน้ีเห็นเป็นยวดยิง่ จะขกยอดพระบารมี มาตรออกปากขอพระชาลีกณัหา ก็ใหโ้ดย 
ปรีดาโดยด่วน แลว้เชิญชวนใหข้า้ท่าทว้งนาง คร้ันขดัขวาง ก็ยอยกยใุหไ้ปยงัยงัพระเจา้ปู่งดงามงงเป็นพะวงพะวกั 
แลว้ลอบลกัดูหนา้ ใหคิ้้วตาเตือนพระลูกนอ้ย เธอท าเชิงเฉยเมยเป็นไม่รู้เห็น ตกจะล่วงกนัเล่น พบใหเ้ล่ือยฦาฉน้ี 
ฦาประการใดในโลกน้ีท่ีจะกล่าวมุสาวาทีเทียมเท่า ถึงพระเวสสนัดรเจา้องคน้ี์ก็เป็นวา่มิไดแ้ลว้แล 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๒.เสือโคค าฉนัท ์
 
 ผูแ้ต่ง พระมหาราชครู สนันิษฐานวา่มีเช้ือสายพราหมณ์เป็นพระอาจารยถ์วายพระอกัษรแด่สมเด็จพระนารายณ์ 
มหาราช อาจด ารงต าแหน่งพระมหาราชครูฝ่ายลูกขนุ ณ.ศาลาหลวงหรือพระมหาราช 
 
 ประวติั สนันิษฐานวา่แต่งก่อนสมุทรโฆษค าฉนัท ์โดยน าเคา้เร่ืองมาจากปัญญาชาดก 
 
 ท านองแต่ง แต่งดว้ยฉนัทแ์ละกาพย ์แต่มีจ านวนฉนัทแ์ละกาพยน์อ้ยชนิดกวา่สมุทรโฆษค าฉนัท ์
 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือสอนคติธรรม 
 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมตน้กล่าวสรรเสริญคุณเทวดา กษตัริย ์และพระรัตนตรัย แลง้ด าเนินเร่ืองวา่เสือแม่ลูกอ่อนและโคนม 
แม่ลูกอ่อนอยูใ่นป่าแห่งหน่ึง วนัหน่ึงแม่เสือออกไปหาอาหาร ลูกโคสงสารจึงบอกแม่ใหน้มแก่ลูกเสือ ลูกเสือและลูก 
โคจึงเร่ิมรักกนัอยา่งพ่ีนอ้ง แม่เสือสาบานวา่จะไม่ท าลูกโค แต่แม่เสือไม่รักษาค าสตัยกิ์นแม่โคเสีย ลูกเสือและลูกโค 
จึงช่วยกนัประหารแม่เสือ แลว้ชวนกนัไปหากินจนพบพระฤาษีพระฤาษีเมตตาชุบใหเ้ป็นคน ลูกเสือเป็นพ่ีไดช่ื้อวา่  
พหลวไิชย ลูกโคเป็นนอ้งช่ือวา่คาว ีพระฤาษีอวยพรและมอบพระขรรคว์เิศษให ้ทั้งสองจึงลาฤาษีไปเมืองมคธ  



พระคาวไีดฆ่้ายกัษท่ี์คอยท าร้ายชาวเมืองนั้นตาย ไดน้างสุรสุดา ราชธิดาทา้วมคธ แต่พระคาวถีวายแด่พระพ่ีชาย 
แลว้ออกเดินทางต่อ ไป ต่างฝ่ายต่างเส่ียงบวัคนละดอก เม่ือไปถึงดมืองร้างเมืองหน่ึงพบกลองใหญ่ตีไม่ดงั ผา่ดูพบ 
นางจนัทราผูผ้มหอมธิดาทา้วมทัธราชและนางแกว้เกษร แห่งรมนคร ไดท้ราบความจากนางวา่นกอินทรียใ์หญ่คู่หน่ึงบิน 
มากินชาวเมืองตลอดจนพอ่แม่ นางรอกชีวติไดก็้เพราะกลองใบนั้น พระคาวปีราบนกอินทรีดว้ยพระขรรคว์เิศษและ 
ไดน้างจนัทรเป็นชายา 
 วนัหน่ึงนางจนัทรลงสรงในแม่น ้ า ใส่ผมหอมในอบแลว้ลอยน ้ าไป ทา้วยศภูมิ ผูค้รองเมืองพนัธวไิสยเก็บได ้ 
หลงใหลผมหอมนั้น นางทาสีอาสาน านางมาถวาย โดยออกอุบายลวงถามความลบัเก่ียวกบัพระขรรคจ์ากนางจนัทร 
 คร้ันทราบวา่พระคาวถีอดพระชนมไ์วใ้นพระขรรค ์จึงน าพระขรรคไ์ปเผาไฟ พระคาวสีลบไป แลว้นางทาสีพา 
นางจนัทรไปถวายทา้วยศภูมิ  แต่ไม่อาจเขา้ใกลน้างไดเ้พราะร้อนเป็นไฟ ดว้ยอ านาจความภกัดีท่ีมีตอพระคาว ี
 เม่ือพระพหลวไิชยเห็นบวัอธิฐานเห่ียวลงเป็นลางร้ายจึงตามหาร่างพระคาว ีและพบพระขรรคใ์นกองไฟ มา
ช าระลา้งวางบนองคพ์ระคาว ีพระคาวพ้ืีนข้ึนแลว้ พากนัออกตามหานาวจนัทรถึงเมืองทา้วยศภูมิ พระพหลวไิชยแปลงเป็น 
พระฤาษีอาสาชุบทา้วยศภูมิใหเ้ป็นหนุ่มแลว้ฆ่าเสียเอาพระคาวอีอกมาแทนอา้งวา่ชุบตวัเป็นหนุ่มไดส้ าเร็จ พระคาวไีด ้
อภิเษกสมรสกบันางจนัทรและไดค้รองเมืองพนัธไสยสืบมา 
 เสือโคค าฉนัทเ์ป็นหนงัสือประเภทฉนัทเ์ร่ืองแรกท่ีจบสมบูรณ์ ชนิดของฉนัทท่ี์ใชแ้ต่งไม่มีมากและโคลงไม่
เคร่งครัดตามแผนบงัคบั นอกจากน้ีมีกาพยช์นิดต่าง  ๆ แต่งอยูด่ว้ย ถอ้ยค าส านวนเขา้ใจง่ายกวา่สมุทรโฆษค าฉนัท ์เร่ืองน้ี 
ไดต้น้เคา้มาจากปัญญาสชาดก แต่ก็ไม่ไดก้ล่าวถึงการกลบัมาของบุคคลในเร่ืองอยา่งชาดก ต่อมาในรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัทรงพระราชนิพนธ์บทละครเร่ืองคาวเีร่ืงเสือโคค าฉนัทน้ี์ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
๓.สมุทรโฆษค าฉนัท ์
 
 ผูแ้ต่ง พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 
 ประวติั สมุทรโฆษค าฉนัทเ์กิดข้ึนโดยพระราชประสงคข์องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรับสัง่ใหพ้ระมหา
ราชครูแต่งข้ึนเพ่ือใชเ้ล่นหนงัใหญ่ ในคราวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบเบญจเพส เม่ือ พ.ศ.๒๐๙๙ พระมหาราชครู 
แต่งไม่ทนัจบก็ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน แต่งไกไดเ้พียง "พระเสด็จดว้ยนอ้ง ลิลาศ ลุอาศรมอาส นเทพบุตรอนั 
บล"เป็นตอนพระสมุทรโฆษ และนางพินทุมดีเสด็จไปแกบ้นพระนานายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ต่อมาก็ไม่จบอีก 
 ทรงเร่ิมตน้ตั้งแต่ "พิศพระกฏีุอา ศรมสถานตระการกล"และยติุลงเพียง "ตนกตูายก็จะตายผูเ้ด่ียวใครจะดูแล  
โอแ้กว้กบัตนก ูฤเห็น "ซ่ึงเป็นค าคร ่ าครวญของพิทยธรช่ือรณาภิมุข ท่ีบาดเจ็บเพราะถูกอาวธุของพิทธยาช่ือรณบุตร  
เร่ืองน้ีจึงคา้งอยูอี่กคร้ังหน้ึง ส่วนในตอนจบเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯทรงนิพนธ์เสร็จเม่ือ พ.ศ. 
๒๓๘๓ ตามค าอาราธนาของกรมหลวสงไกสรวชิิต และกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเร่ิมตั้งแต่ "พิทยาธรทุกขล์ าเคญ็ 
 ครวญคร ่ าร ่ าเขญ็ บรู้ก่ีส ่าแสนศลัย ์
 
 ท านองแต่ง แต่งดว้ยกาพยแ์ละฉนัท ์ตอนจบเป็นโคลงส่ีสุภาพ ๔ บท 
 



 ความมุ่งหมาย พระราชประสงคเ์ดิมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีรับสัง่ใหแ้ต่งเร่ืองสมุทรโฆษค าฉนัท์
เพ่ือใชเ้ล่นหนงั เม่ือคร้ังฉลองพระชนมายคุรบเบญจเพสการท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชนิพนธ์ก็เพราะทรง 
เสียดายท่ีหนงัสือซ่ึงเร่ิมตน้แต่งไวดี้แลว้ตอ้งคา้งอยู ่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯ  ทรงแต่งไวใ้หจ้บก็เพราะเหตุผลท่ีวา่ 
 " โดยมุมานะหฤทยั อดสูดูไขษย กวฤีาแลง้แหล่งสยาม" 
 
 เร่ืองยอ่ พระพทุธเจา้เสวยพระราชเป็นพระสมุทรโฆษ โอรสทา้วพินทุทตั กบันางเทพธิดาแห่งเมืองพรหมบุรี มี 
พระชายาทรงพระนามวา่ นางสุรสุดา พระสมุทรโฆษตรัสลาพระบิดาพรพระมารดาและพระชายาเสด็จประพาสป่าเพ่ือ 
คลอ้งชา้ง ขณะพระสมุทรโฆษประทบัท่ีตน้โพธ์ิ ไดต้รัสสดุดีและขอพรเทพารักษ ์แลว้บรรทมหลบัไป เทพรารักษ ์
ทรงพระเมตตาพาไปอุม้สมนางพินทุมดี  พระราชธิดาทา้วสีหนรคุปตก์บันางกนกพดี แห่งรมยบุรี จวนสวา่งจึงทรงน า 
กลบัมาไวท่ี้เดิม พระสมุทรโฆษกบันางพินทุมดีทรงครวฯถึงกนั พอดีทา้วสีหนครุปต ์ทรงประกาศพิธีสยมุพรนาง 
พิมทุมดี  พระสมุทรโฆษจึงเสด็จเขา้เมืองรมยบุรี พระสมุทรโฆษทรงประลองศรมีชยัในพิธีสยพุร ไดอ้ภิเษกสมรส 
กบันางพิมทุมดี 
 วนัหน่ึงพระสมุทรโฆษเสด็จประพาสสวน ทรงเมตตาพยาบาลรณาภิมุขซ่ึงถูกรณบุตรพิทยาธรอีกตนหน่ึงท า
ร้ายบาดเจ็บเพราะแยง่นางนารีผลกนั และถูกชิงนางไป รณาภิมูขถวายพระขรรคว์เิศษเป็นการตอบแทน พระสมุทรโฆษทรง 
ใชพ้ระขรรคน์ั้นพานางทิมทุมดีเหาะเสด็จประพาสป่าหิมพานต ์ต่อมาพิทยาธรอีกตนหน่ึงลกัพระขรรคไ์ป พระสมุทร 
โฆษทรงพานางเสโจประพาสโดยพระบาทกลบัเมือง ทรงขา้มแม่น ้ าใหญ่โดยเกาะขอนไมแ้ละเกิดพงักลางแม่น ้ า  
นางพิมทุมดีทรงข้ึนฝ่ังได ้นางมณีเมฆขลาและพระอินทร์ช่วยใหพ้ระสมุทรโฆษข้ึนฝ่ังและใหพิ้ทยาธรน าพระขรรคว์เิศษ 
มาคืน พระสมุทรโฆษทรงตามหานางพิมทุมดีจนพบ ทั้งสองพระองคไ์ดเ้สด็จกลบัเมือง และไดรั้บเวนราชสมยติั  
 สมุทรโฆษค าฉนัทไ์ดรั้บการยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลท่ี ๖ วา่ เป็นยอดแห่งค าประพนัธ์ประเภท
ฉนัท ์ทั้งน้ีนอกจากความไพเราะเพราะพร้ิงของฉนัทแ์ต่ละบทแลว้ ยงัประกอบดว้ยรสวรรณคดีครบถว้น เช่น บทโคลงลา 
นาง บทร าพนัสวาท บาสงัวาส บทรบ บทโศก บทชมบา้นเมือง บทชมธรรมชาติ บทชมกระบวนทพั และแทรก 
คติธรรมไวด้ว้ย เช่น ความรักอนัมัง่คง ความเมตตากรุณา และความเพียร เป็นตน้ สมุทรโฆษค าฉนัทมี์ประวติั 
ความเป็นมาน่าอศัจรรยน์กั ท่ีตอ้งใชก้วแีต่งต่อเน่ืองกนั ๓ ท่าน และใชเ้วลาถึง ๓ แผน่ดิน คือ ตั้งแต ่ 
กรุงศรีอยธุยา มาเสร็จลงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ กวทีั้งสามไม่ไดร่้วมแต่งพร้อมกนั แต่งต่อช่วงกนั แต่สามารถรักษา 
ระดบัรสกวนิีพนธ์ไวเ้ท่าเทียนและกลมกลืนกนัไวส้นิท 
 สมุทรโฆษค าฉนัทด์ าเนินเร่ืองตามสมุทรโฆษชาดก ซ่ึงเป็นชาดกทางพทุธศาสนาเร่ืองหน่ึง ในปัญญาสชาดก
(ชาดก ๕๐ เร่ือง )ตอนท่ีพระมหาราชครู และสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งมีเร่ืองแทรกผิดแผกไปจากชาดกบา้ง  
เช่น ก าหนดใหพ้ระสมุทรโฆษมีชายา คือ นางสุรสุดาอยูก่่อนจึงไปหานางพิมทุมดี บทอุม้สม และสงครามชิงนาง 
พิมทุมดี เหตุการณ์กล่าวไม่ปรากฏในชาดก ส่วนท่ีสมเด็จพระมาสมณเจา้ฯทรงนิพนธ์เป็นไปตามชาดกอยา่งใกลชิ้ด 
 ในดา้นภาษาเป็นท่ีเป็นของพระมหาสมณเจา้ฯ ใชค้  าบาลีมากวา่ค าสนัสกฤต 
 
 วรรณคดีเร่ืองนีแสดงใหเ้ห็นวา่เล่นหนงัใหญ่ในสมยักรุงศรีอยธยา ไม่จ ากดัตอ้งเล่นเฉพาะเร่ืองรามเกียรต์ิอยา่ง
สมยัต่อมา นอกจากน้ีก่อนเร่ิมเร่ืองหนงั ยงัมีการเล่นเบิงโรงต่าง ๆ เช่น หวัลา้นชนกนั  
 
 
 



๔.โคลงพาลีสอนนอ้ง 
 
 ผูแ้ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ท านองแต่ง ใชโ้คลงส่ีสุภาพ มีโคลงทั้งหมด ๓๒ บท 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือใชเ้ร่ืองรามเกียรต์ิเปรียบเทียบในการอบรมสัง่สอนขา้ราชการ 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมเร่ืองวา่ พาลีเจา้เมืองขีดเขิน เม่ือใกลจ้ะถึงความตายดว้ยศรของพระราม เกิดส านึกผิดในความ
ประพฤติท่ีแลว้มาของตน ไดเ้รียกสุครีพนอ้งร่วมมารดาและองคตลูกชายมาสัง่สอนขอ้ปฏิบติัในการท่ีจะรับราชการอยูก่บั
พระราม 
 โคลงพาลีสอนนอ้ง แสดงค่านิยมของสงัคมไทยในเวลานั้น และแสดงอิทธิพลของเร่ืองรามยณธหรือรามเกียรต์ิ
ท่ีมีต่อสงัคมไทยอีกดว้ย 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
๕.โคลงทศรถสอนพระราม 
 ผูแ้ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ท านองแต่ง โคลงส่ืสุภาพ 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมตน้กล่าวถึง ทา้วทศรถตรัสเรียกพระรามมาพระราชทานโอวาท เม่ือจะทรงมอบบา้นเมืองใหค้รอง 
มีสาระส าคญัเก่ียวเมตตา กรุณา อกศุลมูล ไดแ้ก่ โทสะ โมหะ โลภะ อวหิิงสา และขนัติ เป็นตน้ 
 โคลงทศรถสอนพระรามใชค้  าศพัทแ์ละโวหารใหม่กวา่วรรณคดี ซ่ึงแต่งในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เช่นเดียวกบัโคลงพาลีสอนนอ้ง โคลงเร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นความนิยมเร่ืองรามเกียรต์ิเหมือนโคลงพาลีสอนนอ้ง 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
๖.โคลงราชสวสัด์ิ 
 
 ผูแ้ต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ท านองแต่ง  เป็นโคลงส่ีสุภาพ มีทั้งหมด ๖๓ บท 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัตนของขา้ราชการผูใ้หญ่ 
 เร่ืองยอ่ มีใจความสอนขอ้ปฏิบติัแก่ขา้ราชการ 
 โคลงราชสวสัด์ิมีเน้ือความคลา้ยกบัโคลงพาลีสอนนอ้ง แต่ละเอียดพิสดาร มีส่วนดีในดา้นคติธรรม สอนความ 
ประพฤติ 
 
 
 
 
 



๗.จินดามณี 
 
 ผูแ้ต่ง พระโหราธบดี รับราชการในหนา้ท่ีโหรหลวงอยูท่ี่กรุงศรีอยธุยา ต านานศรีปราชญท่ี์พระนาปริยติัธรรม
ธาดา แต่งกล่าวพระโหราธิบดีเป็นบิดาของศรีปราชญ ์สนันิษฐานวา่อาจถึงกรรมก่อน พ.ศ.๒๒๒๓ ซ่ึงเป็นปีท่ีสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราชรับสัง่ใหร้วบรวมช าระกฎหมายเหตุ ซ่ึงท่านแต่งไวเ้ขา้กบัฉบบัอ่ืน ๆ เรียกช่ือต่อมาวา่ "พระราช 
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ" 
 
 ประวติั ในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพวกมิชชัน่นารีฝร่ังก าลงัเขา้เผยแพร่ศาสนาคริสตแ์ละวชิาการอยา่ง
ฝ่ังจนถึงการตั้งโรงเรียนสอนเด็กไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกรงวา่คนไทยจะหนัไปนิยมอยา่งฝร่ัง จึงรับสัง่ให ้
พระโหราธิบดีแต่งจินดามณีข้ึนเพ่ือจะสอนคนไทยมีแบบเรียนเป็นของตนเอง และรู้วชิาอยา่งไทย ๆ ไม่หนัแหไป 
ฝักใฝ่ขา้งฝร่ัง 
 
 ท านองแต่ง แต่งเป็นร้อยแกว้ บางตอนเป็นค าประพนัธ์ประเภทต่าง  ๆ 
 
 ความมุ่งหมาย เพ่ือใชเ้ป็นแบบเรียนอ่านใหมี้ความรู้ทางหลกัภาษาแลการแต่งค าประพนัธ์ 
 
 เร่ืองยอ่ ตอ้นตน้กล่าวถึงค าและขอ้ความส าหรับอ่าน เป็นความรู้ทางหลกัภาษา ตอนทา้ยเป็นกฎเกณฑก์ารแต่ง 
ค าประพนัธ์ และตวัอยา่งค าประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ  
 
 ตวัอยา่งขอ้ความบางตอน 
การแต่งฉนัท ์
 หมู่ใดในคณะ   เปนคู่อยา่ละ   กาพยโ์คลงโวหาร 
บทฉนัทใดฉงน  สืบถามอยา่นาน จู่ลู่ใช่การ ลิกขิตเก้ียวพนัธ์ 
 บทหน่ึงวสนัตดิลก  คู่ฉนัทโตฎก   กาพยม์งักรพนัธ์ 
บทอินทรวเิชียร  คู่อาริยฉนัท ผกูไวทุ้กสรรพ ์  ทุกพรรรณเก้ียวการณ์ 
 
การแต่งโคลง 
 อน่ึงเม่ือจท าโคลงส่ิงใดท่ีใหเ้อาคติโคลงนั้น มาเทียบดว้ยฉนัท ์ใหรู้้จกัพากยทงัหลาย คือ ตลุมพธุพากย  
ก าภุพากย ์สยามพากย สิงหลพากย ภุกามพากย หริภุญไชยพากย ตเลงพากย มคธพากย ไดเ้อาศัพท 
ทงัหลายน้ีประกอบประโหยกหนา้ หลงั จึงตง้งใหอ้ยูภ่าวรเป็นประถมบท ทวบิทตฤติยบท ในบทนั้นโสดตง้งใน 
อยูส่ถารอกัษรนั้น  
 
 จินดามณีเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก ส านวนภาษาท่ีเขา้ใจไดย้าก มีค าอธิบายเพียงสั้น ๆ แต่ก็นบัวา่มี 
ความส าคญัต่อการศึกษาภาษาไทยเป็นเวลาชา้นาน ไดใ้ชเ้ป็นหนงัสือเรียนมาจนถึงตน้รัชกาลท่ี ๕ แห่ง 
กรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแมต้่อมาจะมีแบบเรียนเร่ือง ๆ เกิดข้ึน เช่น จินดามร๊สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  
จินดามณีของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ในรัชการท่ี ๓ และมูลบทบรรพกิจในรัชการท่ี ๕ ลว้นไดแ้นวคิดใน 



การแต่งไปจากจินดามณีของพระโหราธิปดีทั้งส้ิน ภาคท่ีวา่ดว้ยฉนัทล์กัษณ์ ไดย้กตวัอยา่งมาจากวรรณคดีเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกักนัมาก่อน ท าใหท้ราบอายขุองวรรณคดีเร่ืองนั้น ๆ วา่แต่งก่อนจินดามณี เช่น ยกกาพยย์านีมาจากมหาชาติค าหลวง แต่
ใชแ้ตกต่างกนัไปบา้ง ดงัน้ี 
 จินดามณี 
 คร้ันเชา้ก็ห้ิวเชา้  ชายป่าเตา้ไปตามชาย 
ลูกไมจ่ึ้งครันงาย   จ างายราชอดยนื 
 เปนใดจึงมาค ่า  อยูจ่รหล ่าต่อกลางคืน 
เห็นกน้ีูโหดหืน   มาดูแคลนน้ีเพ่ือใด 
 มหาชาติค าหลวง 
คร้นนเชา้กหืวกนนเชา้  ชายป่าเตา้ไปหาชาย 
ลูกไมบ้ทนนงาย   จ างายราชอดยนื  เเม่ฮา 
 คิดใดคืนมาค ่า  อยูจ่รหล ่าต่อกลางคืน 
เพราะเห็นกดูหดหืน   เเลดูเเคลนกกูลใด  ด่งงน้ี 
เเละยกโคลงจากลิลิตพระลอมาประกอบค าอธิบายการเเต่งโคลงส่ีสุภาพคือ 
 เสียงฦาเสียงเล่าอา้ง  อนัใดพี่เอย 
เสีองยอ่มยอยศใคร   ทัว่หลา้ 
 สองเขือพ่ีหลบัใหล  ลืมตืนฦาพ่ี 
สองพี่คิดเองอา้   อยา่ไดถ้ามเผือ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๘.พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา(ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ) 
 
           ผูเ้เต่ง พระโหราธิบดี 
            
           ประวติั    พระยาปริยติัธรรมธาดา(แพ ตาละลกัษณ์)เม่ือคร้ังเป็นหลวงประเสริฐอกัษรนิติไดต้น้ 
ฉบบัพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา เป็นสมุดไทยตวัเขียนเก่ากึงสมยักรุงศรีอยธุยา มาจากบา้นราษฏรแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดั 
เพรชบุรี เม่ือ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดน้ าข้ึนถงายสมเด็จพระเจา้บรมวงศเธอ กรมพระยาด ารงราชนุภาพ จึงทรงเรียก 
พงศาวดารน้ีวา่ "พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ"เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผูท่ี้ไปพบ พงศาวดารฉบบัน้ี 
เรียบเรียง เม่ือ จ.ศ.๑๐๔๒ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
            
            ท านองแต่ง แต่งเป็นร้อยแกว้ ล าดบัศกัราชและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคลายบนัทึกโหร 
ความมุ่งหมาย เรียบเรียงโดยพระราชประสงคข์องสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพ่ือรวบรวมจดหมายเหตุในท่ีต่าง  ๆ
 และพระราชพงศาวดารเขา้ดว้ยกนัตามล าดบัศกัราช 
 เร่ืองยอ่ เร่ิมตน้เป็นบานแผนก บอกปีท่ีเรียบเรียง ผูรั้บสัง่ใหเ้รียบเรียง ตลอดจนความมุ่งหมายแลว้กล่าวถึง
เหตุการณ์ 



ตั้งแต ่ "จ.ศ. ๖๘๖ ชวดศก แรกสถาปนาพระพทุธเจา้พแนงเชิง" ซ่ึงเป็นปีท่ีสร้างพระพทุธรูปวดัพนญัเชิง จนถึง 
จ.ศ.๙๖๕๖ มะโรงศกวนัเสด็จพยหุยาตรา จากป่าโมก โดยทางชลมารค และฟันไม่ข่มนามต าบลเอกราช ตั้งทพั 
ไชยต าลบพระหล่อ วนันั้นเป็นวนัอนุและเป็นวนัสงกรานต ์พระเสาร์ไปราศีธนูอนองษาหน่ึง คร้ังนั้นเสด็จพระราช 
ด าเนินถึงเมืองหลวงต าลบทุ่งแกว้  ซ่ึงเป็นปีท่ีสมเด็จพระนเรศรวมหาราชทรงยกทพัไปตีพม่าและสวรรคตทีเมืองหา้ง 
พลาง 
 
************************************************************ 
 
 วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนปลาย  (พ.ศ. ๒๒๗๕-พ.ศ. ๒๓๑๐) 
 
             กวแีละวรรณคดีส าคญัสมยัอยธุยาตอนปลาย 
 
                   ๑. พระเจา้อยูห่วับรมโกศ งานท่ีทรงพระราชนิพนธ์ คือ 
                      -  โคลงชะลอพระพทุธไสยาสน์ 
 
                   ๒. เจา้ฟ้าอภยั งานท่ีทรงนิพนธ์ คือ 
                     -   โคลงนิราศ 
 
                   ๓. เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร งานท่ีทรงนิพนธ์ คือ 
                   -    นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง 
                   -    พระมาลยัค าหลวง 
                   -    กาพยเ์ห่เรือ 
                   -    กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง 
                   -    กาพยห่์อโคลงนิราศ 
                   -    บทเห่เร่ืองกากี เห่สงัวาส เห่ครวญ และเพลงยาว 
 
                 ๔. เจา้ฟ้ากณุฑล งานท่ีทรงนิพนธ์ คือ 
                  -    ดาหลงั (อิเหนาใหญ่) 
 
                 ๕. เจา้ฟ้ามงกฎุ งานท่ีทรงนิพนธ์ คือ 
                  -   อิเหนา (อิเหนาเลก็) 
 
                 ๖. พระมหานาควดัท่าทราย งานท่ีแต่ง คือ 
                  -    ปุณโณวาทค าฉนัท ์
                  -    โคลงนิราศพระบาท 
 



                  ๗. หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) งานท่ีแต่ง คือ 
                  -    กลบทสิริวบุิลกิติ 
 
 
              เม่ือส้ินรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยธุยาเร่ิมระส ่าระสาย เน่ืองจากการชิง 
ราชสมบติั เกิดกบฏและเกิดสงครามกบันครศรีธรรมราชและกมัพชูาจึงท าใหว้รรณคดีชะงกังนัเป็นเวลาเกือบคร่ึง 
ศตวรรษต่อมาไดมี้โอกาสรุ่งเรืองข้ึนระยะหน่ึงเม่ือสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศไดค้รองครองราชสมบติัทั้งน้ีเพราะ 
พระมหากษตัริยพ์ระองคน้ี์เอาพระทยัใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของกลุบุตรเป็นพิเศษผูถ้วายตวัเขา้รับราชกาลจะตอ้ง 
มีวชิาความรู้ชั้นสามญัและบวชเรียนในพระพทุธศาสนามาก่อนทรงสนบัสนุนงานวรรณคดีอยา่งจริงจงั รัชกาลสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วับรมโกศ ซ่ึงมีเวลา ๒๖ ปี มีความเจริญทางวรรณคดีเท่าเทียมกนักบัยคุทองของวรรณคดี กวมีีทั้ง 
บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจา้นายและสามญัชน 

  นาย วงศว์ริศ บริบูรณ์สุขศรี ม.๔/๓ เลขท่ี ๑ 
 


