
วรรณคดีไทยสมยักรุงศรีอยธุยา มี ๓ ช่วง คือ 
 ๑. สมยัอยธุยาตอนตน้ คือ สมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ อู่ทอง ถึง สมยัสมเดจ็
พระเจา้ทรงธรรมพ.ศ.๑๘๙๑-๒๑๗๑ 
 ๒. สมยัอยธุยาตอนกลาง คือสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พ.ศ.๒๑๙๙-
๒๒๓๑ 
 ๓. สมยัอยธุยาตอนปลาย คือสมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ จนหมดแผน่ดิน 
พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๑๐ 
 

ลลิติโองการแช่งน า้ หรือประกาศแช่งน า้ 
 ผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง 
 ความเป็นมา แต่งข้ึนในรัชสมยัสมเดจ็พระเจา้รามาธิบดีท่ี ๑ (อู่ทอง) ตน้ฉบบั
ดั้งเดิมเขียนเป็นอกัษรขอม เป็นวรรณคดีท่ีอิงความเช่ือทางไสยศาสตร์ท่ีมีการแต่งเติม
เสริมต่อกนัเร่ือยมาตั้งแต่สมยัอยธุยา แมใ้นสมยัรัชกาลท่ี ๔ กมี็การต่อเติมกนั เป็น
วรรณคดีท่ีพราหมณ์ใหอ่้านหรือสวดในพระราชพิธีถือน ้ าพิพฒัน์สตัยา เป็นพิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เน่ืองจากเป็นการถือน ้าหรือด่ืมน ้าสาบาน 
เพ่ือแสดงความซ่ือตรงจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยเ์ป็นวรรณคดีท่ีใชใ้นพิธีกรรม 
เน่ืองจากพระเจา้แผน่ดินมีพระราชประสงคใ์หไ้พร่ฟ้าขา้แผน่ดินจงรักภกัดี จึง
จ าเป็นตอ้งมีพิธีถือน ้ า และมีค าแช่งน ้า เน้ือความเร่ิมดว้ยบทสดุดีเทพเจา้ในศาสนาฮินดู 
 รูปแบบการแต่ง ค าประพนัธ์ของวรรณคดีเร่ืองน้ี แต่งเป็นโคลงกบัร่าย ต่อมา
เรียกวา่ ลิลิต บางท่านวา่เป็นโคลงหา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยโคลงดั้นโบราณท่ีเคยนิยมแต่ง
ในอาณาจกัรลาวลา้นชา้งส่วนร่ายนั้นเป็นร่ายโบราณท่ีไม่เคร่งครัดฉนัทลกัษณ์มากนกั 
บทสวดในลิลิตโองการแช่งน ้า จะสร้างบรรยากาศของความศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีโดยอนั
เชิญเทพเจา้ผบีา้นผเีมืองมาชุมนุมใชก้ารขู่และการสาปแช่งวา่ถา้ผูใ้ดคิดทรยศไม่
ซ่ือตรงต่อสมเดจ็พระรามาธิบดี จะไดรั้บผลร้ายต่าง ๆ และใหพ้รแก่ผูจ้งรักภกัดี 



สตัยช่ื์อต่อพระองค ์พระมหากษตัริยใ์หมี้ความสุข ความเจริญสมบรูณ์ดว้ยลาภยศศกัด์ิ 
อคัรฐาน 
             เน้ือเร่ืองของลิลิตโองการแช่งน ้าแบ่งเป็น ๕ ส่วนดว้ยกนั กล่าวคือ 
             ๑. ค าสดุดีเทพเจา้ทั้ง ๓ องค ์ในศาสนาพราหมณ์หรือตรีมูรติ ประกอบดว้ยร่าย 
๓ บท สรรเสริญพระนารายณ์ พระอิศรและพระพรหม ต่อมาเป็นเร่ืองไฟลา้งโลก การ 
สร้างโลก และการอภิเษกพระเจา้แผน่ดิน 
             ๒. การอญัเชิญพระรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย มาเป็นพยานในพิธีซ่ึงมี
คติความเช่ือเร่ืองผบีา้นผเีรือน เทวดาชั้นต่าง ๆ และเทวดาอารักษ ์ท่ีท าหนา้ท่ีปกปักษ์
รักษาจึงตอ้งเชิญมาเพื่อใหเ้ป็นพยานและเป็นหูเป็นตามิ ใหผู้คิ้ดคดทรยศ ความเช่ือ
เร่ืองเทวดา หรือเทพเจา้ต่าง ๆ น้ี เป็นคติพราหมณ์แต่มีคติทางพุทธมาเจือปนจากการ
อญัเชิญพระรัตนตรัยมาเป็นพยาน 
             ๓. ค าสาปแช่งผูท่ี้ทรยศต่อพระเจา้แผน่ดินใหป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ ทั้งเม่ือยงั
มีชีวิตอยู ่กใ็ห ้ประสบภยัพิบติัต่าง ๆ ทั้งจากสตัวร้์ายจากคมหอกคมดาบ 
  ตวัอยา่ง 
 “อยา่กินเขา้เพ่ือไฟจนตาย อยา่อาศยัจนแก่น ้าจนตาย นอนเรือนค ารนคาจนตาย 
ลืมตาหงายสูฟ้้าจนตาย กม้หนา้ลงแผน่ดินจนตาย...” 
 ถอดความ เม่ือกินขา้ว ขา้วกก็ลายเป็นไฟลวกจนตาย เม่ือกินน ้า น ้ากเ็ป็นพิษ ท า
ใหต้าย แมน้อนอยูบ่นบา้น หลงัคากพ็งัทลายลงมาทบัตาย นอนหงาย ฟ้ากห็ล่นทบัจน
ตาย แมน้อนกม้หนา้ลงดินกต็อ้งตาย 
 
             ๔.ค าอวยพรผูท่ี้มีความจงรัก ภกัดี คือเม่ือยงัมีชีวิตอยูใ่หไ้ดรั้บความดี
ความชอบปูนบ าเหน็จจากพระเจา้แผน่ดิน ใหเ้จริญดว้ยพร ๔ ประการ เม่ือตายไปให้
เทวดาน าข้ึนไปสู่สวรรคเ์ป็นตน้  
 “ใครช่ือเจา้เตมนาง ใครช่ือรางควายทอง ใครช่ือฟ้าสองยา้วเร่งยนิ ใครช่ือสิน 
เภตรา...”  



 ถอดความ ผูใ้ดซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อพระเจา้แผน่ดินจะไดรั้บพระราชทาน
ทรัพยสิ์นต่าง ๆรวมทั้งควายท่ีประดบัตกแต่งดว้ยทอง และทรงพระราชทานนาง 
(สตรี) ใหด้ว้ย ผูท่ี้มีความซ่ือสตัยน์ั้นเทวดาจะรับทราบ 
 
             ๕. ค าถวายพระพรต่อพระเจา้แผน่ดิน 
 
 แนวคดิ ขนุนางขา้ราชการจะตอ้งมีความซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อพระเจา้แผน่ดินผู ้
ทรงเป็นสมมติเทวราชพระราชพิธีน้ีจึงเป็นกศุโลบายท่ีท าใหข้นุนางขา้ราชการบงัเกิด
ความเกรงกลวัไม่กลา้คิดคดทรยศ โดยใชค้วามเช่ือตามศาสนาพราหมณ์เป็นเคร่ืองมือ
 คุณค่าของวรรณคด ี
 ๑. เป็นการวางระเบียบการปกครองใหเ้ป็นปึกแผน่ ใหข้า้ราชการท่ีมาจาก
สถานท่ีต่าง ๆ มีความสมานสามคัคีกนัสาเหตุน้ีเอาโองการแช่งน ้ า จึงน ามาใชอ้ยา่ง
ไดผ้ล 
 ๒. ในทางอกัษรศาสตร์ ถือเป็นลิลิตเร่ืองแรกของวรรณคดีไทย ท่ีมีต่อ
สงัคมไทยอยา่งมากมาย 
 ๓. ในดา้นวฒันธรรม แสดงถึงอิทธิพลของวฒันธรรมอินเดีย ท่ีมีผลต่อ
สงัคมไทยอยา่งมากมาย 
 ๔. ในดา้นคุณค่าของความไพเราะ มีค าสมัผสัเพราะพร้ิง และมีรสกระเทือน
อารมณ์ เช่นวรรณคดีอ่ืน ๆ 
 

มหาชาตคิ าหลวง 
 มหาชาติ หมายถึงการเกิดคร้ังยิง่ใหญ่ของพระโพธิสตัว ์หมายความวา่ในพระ
ชาติสุดทา้ยท่ีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดรไดบ้ าเพญ็บารมีครบถว้นทุก
ประการ ก่อนจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้  
 ผู้แต่ง สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 



 ความเป็นมา สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ มีรับสัง่ใหป้ระชุมนกัปราชญร์าช
บณัฑิต ในกรุงศรีอยธุยาแปลและแต่งเม่ือ พ.ศ. ๒๑๒๕ วรรณคดีเร่ืองน้ี เป็นมหาชาติท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของไทย ไม่ไดแ้ต่งส าหรับพระเทศน์ แต่แต่งส าหรับนกัสวดเพ่ือสวดให้
อุบาสก อุบาสิกาฟังเวลาไปอยูบ่  าเพญ็กศุลท่ีวดัประเพณีน้ียงัมีตราบเท่าทุกวนัน้ี 
หลงัจากกรุงศรีอยธุยาแตกตน้ฉบบัหนงัสือมหาชาติค าหลวงสูญหาย ๖ กณัฑ ์รัชกาลท่ี 
๒ โปรดใหป้ระชุมนกัปราชญร์าชบณัฑิตในกรุงรัตนโกสินทร์แต่งกณัฑท่ี์ขาดหายไป 
ข้ึนมาใหม่ เม่ือ พ.ศ.๒๓๕๘ คือ กณัฑหิ์มพานต ์ทานกณัฑ ์จุลพน มทัรี สกัรบรรพ 
ฉกษตัริย ์
 ท านองแต่ง - แต่งดว้ยค าประพนัธ์หลายอยา่ง คือ โคลง ร่าย กาพย ์และฉนัท ์มี
คาถาบาลีแทรกตลอดเร่ือง มหาชาติเร่ืองน้ีเป็นหนงัสือประเภทค าหลวง 
            หนงัสือค าหลวงมีลกัษณะดงัน้ี 
        ๑. พระเจา้แผน่ดินหรือเจา้นายชั้นสูง ทรงนิพนธ์หรือทรงสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นแต่ง
ข้ึน 
        ๒. เป็นเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยา 
        ๓. ใชค้  าประพนัธห์ลายประเภท คือ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน  และร่าย 
        ๔. แต่งไดดี้ถึงขนาด เป็นแบบอยา่งได ้
 
 เน้ือเร่ืองแบ่งเป็น ๑๓ กณัฑ ์แต่ละกณัฑมี์ใจความโดยยอ่ ดงัน้ี 
 ๑. ทศพร กล่าวถึงความเป็นมาของฝนโบกขรพรรษ ในคร้ังพุทธกาลเม่ือ
พระพุทธเจา้เสดจ็ไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยรูญาติไดเ้กิดฝนโบกขรพรรษ 
สงฆส์าวกทูลอาราธนาใหแ้สดงเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก เร่ิมจากพระนางผสุดีขอพร 
๑๐ ประการ จากพระอินทร์ก่อนจะจุติในมนุษยโ์ลก 
 ๒. หิมพานต ์พระเวสสนัดรพระราชทานชา้งปัจจยันาเคนทร์ซ่ึงเป็นชา้ง
คู่บา้นคู่เมืองท าใหช้าวบา้นเมืองสีพีโกรธแคน้ พระเจา้กรุงสญชยัจึงเนรเทศพระ
เวสสนัดรไปอยูป่่าหิมพานตพ์ระนางมทัรี พระกณัหา พระชาลี ขอตามเสดจ็ไปดว้ย 



 ๓. ทานกณัฑ ์ก่อนเสดจ็ไปอยูป่่าหิมพานต ์พระเวสสนัดรทรงบ าเพญ็สตัตสด
กมหาทานคือทานเจด็ส่ิง ส่ิงละเจด็ร้อย ไดแ้ก่ ชา้ง มา้ รถ โค ทาสหญิง ทาสชาย นาง
สนม ระหวา่งทางมีพราหมณ์มาขอมา้และราชรถพระองคท์รงบริจาค 
 ๔. วนปเวสน์ พระเวสสนัดร พระนางมทัรี พระกณัหา พระชาลี เสดจ็ถึงเมือง
เจตราษฎร์บรรดาเจา้เจตราษฎร์ถวายเมืองใหค้รอบครอง แต่พระองคมิ์ทรงรับ และได้
เสดจ็ไปยงัเขาวงกตในป่าหิมพานตซ่ึ์งพระอินทร์ไดเ้นรมิตบรรณศาลาถวาย 
 ๕. ชูชก ชูชกไดภ้รรยาสาวช่ือนางอมิตตดา ต่อมานางถูกบรรดานางพราหมณ์ใช้
วาจาเยาะเยย้ถากถาง เร่ืองชูชก นางจึงบงัคบัใหไ้ปทูลขอสองกมุารมาเป็นขา้ทาส ชูชก
เดินทางไปจนพบพรานเจตบุตรซ่ึงเป็นนายด่านรักษาประตูป่ามิใหผู้ใ้ดล่วงล ้าเขา้ไปยงั
เขาวงกต ชูชกใชก้ลอุบายหลอกพรานเจตบุตรวา่จะทูลเชิญพระเวสสนัดรกลบัไปครอง
เมือง 
 ๖. จุลพน พรานเจตบุตรหลงเช่ือค าลวงของชูชก จึงช้ีทางไปสู่เขาวงกต 
 ๗. มหาพน ชูชกเดินทางไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี และลวงวา่จะเดินทางไป
สนทนาธรรมกบัพระเวสสนัดร อจุตฤาษีบอกทางไปสู่เขาวงกต กณัฑน้ี์พรรณนาความ
งดงามของธรรมชาติในป่าโดยเฉพาะการพรรณนาความงามของสระมุจลินท ์
 ๘. กมุาร ชูชกเขา้ไปเฝ้าพระเวสสนัดรหลงัจากพระนางมทัรีเสดจ็ออกไปหา
อาหารในป่าอ่ืนใชว้าจาหวา่นลอ้มทูลขอสองกมุาร พระเวสสนัดรพระราชทานให ้ดว้ย
เห็นวา่เป็นการบริจาคบุตรทานเพื่อพระองคจ์ะไดส้ าเร็จสมัโพธิญาณ สามารถช่วย
สรรพสตัวใ์หห้ลุดพน้จากวฏัสงสาร ชูชกทุบตีสองกมุารต่อพระพกัตร์พระเวสสนัดร 
 ๙. มทัรี พระนางมทัรีกลบัจากป่า ไม่พบสองกมุาร ทรงคร ่าครวญจนสลบ เม่ือ
ฟ้ืนข้ึนมาพระเวสสนัดรตรัสเล่าวา่ไดพ้ระราชทานพระกณัหาชาลีใหชู้ชกแลว้ โดยทรง
ขออรรถธรรมข้ึนมาเสดงกระทัง่นางมทัรีทรงอนุโมทนาการบริจาคบุตรทานดว้ย 
 ๑๐. สกักบรรพ พระอินทร์เกรงวา่จะมีคนทูลมาขอพระนางมทัรี จึงแปลงกายมา
ขอพระนางมทัรีพระเวสสนัดรพระราชทานให้ พระอินทร์แสดงตนและพระราชทาน
พร ๘ ประการแก่พระเวสสนัดร 



 ๑๑. มหาราช ชูชกเดินหลงทางเขา้ไปยงักรุงสีพี พระเจา้กรุงสญชยัทรงไถ่สอง
กมุารจากชูชกและเล้ียงอาหารชูชกซ่ีงมีความโลภมาก ชูชกกินอาหารจนทอ้งแตกตาย 
พระเจา้กรุงสญชยัเสดจ็ไปเชิญพระเวสสนัดรกลบันครสีพี 
 ๑๒. ฉกษตัริย ์กษตัริยท์ั้งหกพระองคไ์ดพ้บกนัและถึงแก่วิสญัญีภาพ พระอินทร์
บนัดาลฝนโบกขรพรรษตกลงมาประพรมใหฟ้ื้น 
 ๑๓. นครกณัฑ ์พระเวสสนัดรเสดจ็กลบัคืนยงัพระนครสีพี 
คุณค่าของวรรณคด ี
 ๑. ในดา้นอกัษรศาสตร์ เป็นหนงัสือท่ีแต่งดีมาก เพราะผูแ้ต่งลว้นแลว้แต่เป็นผูมี้
ฝีมือในการประพนัธ์ทั้งนั้น โดยนกัประพนัธห์ลายคน ส านวนโวหารจึงไพเราะเพราะ
พร้ิงมีความกระชบัรัดกมุ น่าฟัง 
 ๒. ในดา้นประเพณีวฒันธรรม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมการฟัง
เทศน ์มหาชาติค าหลวง(มหาชาติเวสสนัดรชาดก) มีอิทธิพลต่อสงัคมไทยมาก
โดยเฉพาะการใหท้าน 
 ๓. ดา้นการปกครอง แสดงใหเ้ห็นถึงการปกครองแสดงใหเ้ห็นถึงการปกครอง
ในสมยัโบราณวา่ ประชาชนมีสิทธ์ิ มีเสียงในการปกครอง และชะตาชีวิตของตนเอง 
 ๔. ดา้นพฤกษศาสตร์และสตัวศ์าสตร์ เร่ืองมหาชาติค าหลวงท าใหเ้รามีความรู้ 
เก่ียวกบัพรรณไมแ้ละสตัวต่์าง ๆ มากมายท าใหเ้กิดรักธรรมชาติมากข้ึน 
 


