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คํานํา 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ดําเนินการจัดทํา
หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน (ภาษาไทย) รายวิชาเลือก ประวัติวรรณคดี รหัส พท ๓๒๐๐๘ ขึ้น เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สําหรับ
คนไทยในต่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญาและ
ศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจในสาระเนื้อหานี้  รวมทั้งหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่ออื่น ๆ 
เพิ่มเติมได้ 

ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ได้สื่อที่สอดคล้องกับหลักสูตร และเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนที่อยู่นอกระบบอย่างแท้จริง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะเรียบเรียง ตลอดจนผู้จัดทําทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หวังว่าหนังสือเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน หากมีข้อเสนอแนะประการใดจะขอน้อมรับไว้ด้วย
ความขอบคุณยิ่ง 
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สารบัญ 
 
          หนา้ 

 

คํานาํ               
สารบัญ                 
คําแนะนําการใช้หนงัสือเรียน  
โครงสร้างรายวิชา   
แบบทดสอบกอ่นเรียน           ๑   
 

บทที่ ๑  การแบ่งยุคของวรรณคด ี         ๔ 
 

บทที่ ๒ ยุคทองของวรรณคด ี        ๑๓ 
 

บทที่ ๓ ประวติัความเป็นมาของวรรณคด ี      ๑๙ 
  - เรื่องที่ ๑ วรรณคดีสมัยสุโขทัย       ๑๙ 

 - เรื่องที่ ๒ วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา      ๒๘ 
 - เรื่องที่ ๓ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี      ๗๕ 
 - เรื่องที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์      ๘๒ 

 

แบบทดสอบหลังเรียน                ๑๑๙ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรยีน              ๑๒๒   
เฉลยแบบทดสอบ                ๑๒๔   
บรรณานุกรม                 ๑๒๕  
คณะผู้จัดทาํ                    ๑๒๖ 
 

 

 
 
 
 



 
คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน (ภาษาไทย)  รายวิชาเลือก ประวัติวรรณคดี รหัส พท ๓๒๐๐๘       
(๑  หน่วยกิต)   ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สําหรับ   
คนไทยในต่างประเทศ  ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี ้

ส่วนที่  ๑ คําช้ีแจงก่อนเรียนรู้รายวิชา 
ส่วนที่  ๒ เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท 
ส่วนที่  ๓ แนวตอบกิจกรรมท้ายบท และหรือแบบทดสอบย่อยท้ายบท 

ส่วนที่  ๑   คําชี้แจงก่อนเรียนรู้รายวิชา  
ผู้เรียนต้องศึกษารายละเอียดในคํานําและคําแนะนําการใช้หนังสือเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ

และเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาและการปฏิบัติกิจกรรมท้ายบท  
ควรปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. หารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อร่วมกันวางแผนการเรียน (ใช้เวลาเรียน ๔๐ ช่ัวโมง) 
 ๒. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หากมีข้อสงสัยเรื่องใดสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก
สื่อต่าง ๆ  หรือหารือครูประจํากลุ่ม / ครูผู้สอน เพื่อขอคําอธิบายเพิ่มเติม 
 ๓. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียนตามที่กําหนด 
 ๔. เข้าสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน 
 ๕. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลรายวิชา  ซึ่งมีคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
โดยแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็นระหว่างภาคเรียน ๖๐ คะแนน และปลายภาคเรียน ๔๐ คะแนน ดังนี้ 

๕.๑ คะแนนระหวา่งภาคเรียน  ๖๐  คะแนน    แบ่งส่วนคะแนนตามกิจกรรม ได้แก่                     
 ๑) ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน  ๒๐  คะแนน   โดยทํากิจกรรมท้ายบทใหค้รบถ้วน 

๒) ทําบันทึกการเรียนรู้        ๒๐  คะแนน  โดยสรุปย่อเนื้อหาหรือวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาหนังสือแบบเรียนรายวิชานี้  เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ ประโยชน์ และการนําความรู้ไปใช้ 
โดยทําตามที่ครูกําหนด  และจัดทําเป็นรูปแบบเอกสารความรู้ ดังนี้ 

- ปก (รายละเอียดเก่ียวกับตัวผู้เรียน: ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว ระดับ
การศึกษา ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ)  

- ส่วนบันทึกการเรียนรู้  (เนื้อหาประกอบด้วย  : หัวข้อ/เรื่องที่ศึกษา  และ
จุดประสงค์ที่ศึกษา  และขั้นตอนการศึกษาโดยระบุว่ามีวิธีรวบรวมข้อมูลอย่างไร นําข้อมูลมาใช้อย่างไร) 

- ส่วนสรุปเนื้อหา  (สรุปสาระความรู้สําคัญตามเนื้อหาที่ได้บันทึกการเรียนรู้) 
 
 



- ประโยชน์ที่เกิดกับตัวผู้เรียน (บอกความรู้ที่รับและนํามาพัฒนาตนเอง/การนําไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ  หรือในชีวิตประจําวัน) 

๓) ทํารายงานหรือโครงงาน  ๒๐ คะแนน  โดยจัดทําเนื้อหาเป็นรายงานหรือโครงงาน
ตามท่ีครูกําหนดรูปแบบเอกสารรายงาน หรือโครงงาน ดังนี้ 

๓.๑) การทํารายงานหรือโครงงานตามที่ครูมอบหมาย  ให้ดําเนินการตามรูปแบบ
กระบวนการทํารายงาน หรือโครงงาน  ตามรูปแบบเอกสาร ดังนี้ 

- ปก (เรื่องที่รายงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล       
รหัสประจําตัว  ระดับการศึกษา  ศกร.กศน. ของผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  

- คํานํา         

- สารบัญ 

- ส่วนเนื้อหา  (หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย)  

- ส่วนเอกสารอ้างอิง   
๓.๒) การทําโครงงาน  ตามท่ีครูมอบหมาย  และดําเนินการตามกระบวนการ       

ทํารายงาน  โดยจัดทําตามรูปแบบเอกสารดังนี้ 
                                  -  ปก  (ช่ือโครงงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน : ช่ือ-นามสกุล             
รหัสประจําตัว ระดับการศึกษา ศกร.กศน. ขอผู้เรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ)  
                                  -  หลักการและเหตุผล    
 -  วัตถุประสงค์  
 -  เป้าหมาย       
 -  ขอบเขตของการศึกษา 

 -  วิธีดําเนินงานและรายละเอียดของแผน  
 -  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 -  งบประมาณ     
 -  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๕.๒ คะแนนปลายภาคเรียน  ๔๐  คะแนน  ผู้เรียนต้องเข้าสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน
โดยใช้เครื่องมือ (ข้อสอบแบบปรนัย หรอื อัตนัย)  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  

 

 

 



ส่วนที่  ๒  เนื้อหาสาระและกิจกรรมท้ายบท  
ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของรายวิชา  และต้องศึกษาเนื้อหาสาระ

ตามที่กําหนดในรายวิชาให้ละเอียดครบถ้วน  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา  ซึ่งใน
รายวิชานี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ บท  ดังนี้  

บทที่  ๑   เรื่องการแบ่งยุคของวรรณคดี 
บทที่  ๒  เรื่องยุคทองของวรรณคดี 
บทที่  ๓   เรื่องประวัติความเป็นมาของวรรณคดี 
ส่วนกิจกรรมท้ายบทเรียน  เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาแต่ละบท/ตอนแล้ว  ต้องทํากิจกรรมท้าย

บทเรียนหรือแบบฝึกหัด ตามท่ีกําหนดให้ครบถ้วน  เพื่อสะสมเป็นคะแนนระหว่างภาคเรียน (๒๐ คะแนน)  

ส่วนที่  ๓   แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย (ถ้ามี) 
 แนวตอบกิจกรรมท้ายบทเรียนหรือแบบฝึกหัด และหรือเฉลยแบบทดสอบย่อย จัดทําแยกไว้เป็น

บทเรียงลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
โครงสร้างรายวิชาประวตัิวรรณคดี  รหัสวิชา  พท ๓๒๐๐๘ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
สาระสาํคญั 
 ศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยต่าง ๆ คือ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ โดยให้มีทักษะ
การวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าวรรณคดีในแต่ละเรื่อง ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ผู้แต่ง รูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหาโดยสังเขป เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้น เห็นคุณค่าของวรรณคดีในฐานะที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ 
 
ผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวงั 
 ๑. อธิบายความหมายของโครงการและโครงงาน 
 ๒. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงการและโครงงาน 
 ๓. อธิบายลักษณะความสําคัญของโครงการ 
 ๔. จําแนกโครงการประเภทต่าง ๆ 
 ๕. อธิบายส่วนประกอบของโครงการ 
 ๖. เขียนโครงการประเภทโครงการพัฒนา 
 ๗. เขียนโครงการประเภทโครงการเพื่อการแก้ปัญหา 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 บทที่ ๑ การแบ่งยุคของวรรณคดี 
 บทที่ ๒ ยุคทองของวรรณคดี 
 บทที่ ๓ ประวัติความเป็นมาของวรรณคดี 
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คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบทีถู่กต้องที่สุด 
 

๑. การแบ่งยุควรรณคดีสมัยสุโขทัย มีระยะเวลากี่ปี 
 ก. ๙๘ ปี 
 ข. ๑๐๕ ปี 
 ค. ๑๐๐ ปี 
 ง. ๑๒๐ ปี 
 

๒. ลิลิตพระลอ เป็นวรรณคดีในยุคใด 
 ก. สุโขทัย 
 ข. ธนบุรี 
 ค. กรุงศรีอยุธยา 
 ง. กรุงรัตนโกสินทร์ 
 

๓. กวีท่านใดเกิดขึ้นในยุคทองของวรรณคดี 
 ก. เจ้าฟ้ากุ้ง 
 ข. พระโหราธิบดี 
 ค. พระมหานุภาพ 
 ง. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 

๔. รัชกาลที่ ๑ แต่งวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. รามเกียรต์ิ 
 ข. ขุนช้างขุนแผน 
 ค. กาพย์ห่อโคลง 
 ง. ลิลิตเพชรมงกุฎ 
 

๕. ยุคทองแห่งวรรณคดีเกิดขึ้นในสมัยใด 
 ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ข. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 ค. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ง. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 
ประวัติวรรณคด ี
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๖. ยุคทองของวรรณคดี มีวรรณคดีเกิดขึ้นเรื่องใด 
 ก. อนิรุทธ์คําฉนัท์ 
 ข. สมทุรโฆษคาํฉันท ์
 ค. พระมาลัยคาํหลวง 
 ง. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ 
 

๗. วรรณคดีเรือ่ง “จินดามณี” มีความสําคญัอย่างไร 
 ก. กล่าวถึงตําราการปฏิบัติธรรม 
 ข. เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก 
 ค. เป็นหนังสือการปกครองเล่มแรก 
 ง. เป็นหนังสือวรรณคดีเล่มแรก 
 

๘. พระศรีมโหสถ แต่งวรรณคดี เรื่องใด   
 ก. โคลงนิราศนครสวรรค ์
 ข. โคลงราชสวัสด์ิ 
 ค. กาพย์ห่อโคลง 
 ง. เสือโคคําฉันท์ 
 

๙. ข้อใดเป็นหลักฐานการประดิษฐ์อักษรไทย 
 ก. สุภาษิตพระร่วง 
 ข. ศิลาจารึกหลักที่ ๒ 
 ค. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
 ง. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง 
 

๑๐. วรรณคดีเรื่องใดมีจุดประสงค์เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา 
 ก. อิเหนา 
 ข. นางนพมาศ 
 ค. ไตรภูมิพระร่วง 
 ง. สุภาษิตพระร่วง 
 

๑๑. วรรณคดีเรื่องใดสอนใหข้้าราชการมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 ก. อิเหนา 
 ข. ราชาธิราช 
 ค. สามก๊ก 
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 ง. ลิลิตโองการแช่งน้ํา 
๑๒. ลลิิตยวนพ่าย กล่าวถึงการรบระหว่างไทยกับข้อใด 
 ก. เชียงราย 
 ข. เชียงใหม ่
 ค. ฝาง 
 ง. แพร่ 
 

๑๓. คุณค่าของวรรณคดี เรื่อง โคลงทศรถสอนพระราม คืออะไร 
 ก. การเจริญสมัพันธ์ไมตรีกับต่างชาติ 
 ข. การปกครองบ้านเมือง 
 ค. การค้า 
 ง. การทหาร 
 

๑๔. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่งวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ราชาธิราช 
 ข. ขุนช้างขุนแผน 
 ค. รามเกียรต์ิ 
 ง. อิเหนา 
 

๑๕. ธรรมะย่อมชนะอธรรม คือ คุณค่าของวรรณคดี เรื่องใด 
 ก. สามก๊ก 
 ข. ราชาธิราช 
 ค. รามเกียรต์ิ 
 ง. อิเหนา 
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สาระสําคญั 
การแบ่งยุคของวรรณคดี มี ๔ ยุค คือ ยุคสโุขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี และยุค

รัตนโกสินทร ์
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่ายุคของวรรณคดีมีก่ียุค อะไรบ้าง 

 
ขอบขา่ยเนื้อหา 

การแบ่งยุคของวรรณคดี 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑ 
การแบ่งยุคของวรรณคดี 
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การแบ่งยุควรรณคดีออกเปน็สมัยต่าง ๆ  
 การแบ่งสมัยของวรรณคดีมีอยู่หลายแบบ แต่สรุปได้โดยถือเอาเมืองหลวงเป็นจุดศูนย์กลาง 
จึงแบ่งออกเป็น ๔ สมัย 
 ๑. สมัยสุโขทัย   พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐ 
 ๒. สมัยกรุงศรอียุธยา  พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐ 
 ๓. สมัยกรุงธนบุรี   พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ 
 ๔. สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์  พ.ศ. ๒๓๒๕- ๒๔๖๘ 
 

 มีรายละเอียดวรรณคดีแต่ละยุค ดังต่อไปนี้ 
 

วรรณคดสีมัยสุโขทัย 
 สมัยสุโขทัย ระหว่างรัชกาลพ่อขุนรามคําแหงมหาราช จนถึงรัชกาลพญาลิไท หรือพระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ (พ.ศ.๑๘๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๙๒๐) 
 กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวและชนชาวไทยได้ก่อต้ังขึ้น         
เมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐ และดํารงความเป็นเอกราชมาจนถึง พ.ศ.๑๙๒๐ ตลอดจนระยะเวลา ๑๒๐ ปี              
มีพระมหากษัตริย์ปกครอง ๖ พระองค์ องค์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด คือ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ซึ่งได้
ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ และยังได้โปรดฯ ให้จารึกหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ ขึ้น 
  

 วรรณคดีสมัยสุโขทัยที่มีอยูใ่นปัจจุบัน มี ๔ เรื่อง คือ 
 ๑. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ (ศลิาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง) 
 ๒. สุภาษิตพระร่วง (บัญญัติพระร่วง) ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
 ๓. เตรภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) ผู้แต่งคือพญาลิไท 
 ๔. นางนพมาศ (ตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์) ผูแ้ต่งคือนางนพมาศ 
 

วรรณคดยุีคกรุงศรีอยธุยา 
 นักประวัติวรรณคดีไทย ได้แบ่งยุคสมัยของวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาไว้เป็น ๓ ยุค ดังนี้ 
 

 ยุคที่ ๑ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น 
 ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ จนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรม ช่วงระหว่าง พ.ศ.๑๘๙๓ ถึง 
พ.ศ. ๒๑๗๑ รวมเวลา ๒๗๘ ปี มีวรรณคดี ๕ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.๑ ลลิิตโองการแช่งน้ํา 
  ๑.๒ มหาชาติคําหลวง 

การแบ่งยุคของวรรณคด ี
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  ๑.๓ ลลิิตพระลอ 
  ๑.๔ ลลิิตยวนพ่าย 
  ๑.๕ กาพย์มหาชาติ 
 

 ยุคที่ ๒ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง 
 ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถงึสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงระหว่าง 
พ.ศ. ๒๑๗๒ จนถึง พ.ศ.๒๒๓๑ รวมเวลา ๕๙ ปี มีวรรณคดี ๑๗ เรื่อง คอื 
  ๒.๑ โคลงนิราศหริภุญชัย 
  ๒.๒ สมุทรโฆษคําฉันท ์
  ๒.๓ โคลงภาษิต ๓ เรื่อง ได้แก่ พาลีสอนน้อง ทศรถสอนพระราม และราชสวัสดิ 
  ๒.๔ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา 
  ๒.๕ โคลงเฉลมิพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง 
  ๒.๖ เสือโคคําฉันท ์
  ๒.๗ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ 
  ๒.๘ จินดามณ ีของพระโหราธิบดี 
  ๒.๙ โคลงกําสรวลศรีปราชญ ์ของศรีปราชญ ์
  ๒.๑๐ อนิรุทธ์คําฉันท์ ของ ศรีปราชญ์ 
  ๒.๑๑ โคลงอักษรสามหมู ่ของ พระศรีมโหโอสถ 
  ๒.๑๒ โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของ พระศรีมหาโอสถ 
  ๒.๑๓ กาพย์หอ่โคลง ของ พระศรีมโหสถ 
  ๒.๑๔ โคลงของทวาทศมาส มีกวีร่วมกันแต่งสามคน คือ ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช
และขุนสารประเสริฐ 
  ๒.๑๕ คําฉันทดุ์ษฎีสังเวยกล่อมช้าง ของขุนเทพกวี (พราหมณ์) 
  ๒.๑๖ ราชาพิลาปคําฉันท์ (ไม่ทราบผู้แต่ง) 

๒.๑๗ นิราศนครสวรรค์ ของพระศรีมโหสถ 
 

ยุคที่ ๓ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ จนถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๒๗๕ ถึง 

พ.ศ. ๒๓๑๐ รวมเวลา ๓๕ ปี มีวรรณคดี ๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
๓.๑ โคลงชลอพระพุทธไสยาสน์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
๓.๒ จินดามณ ีฉบับพระเจ้าบรมโกศ 
๓.๓ บทละครเรื่องอิเหนาใหญ่หรือดาหลังพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าหญิงกุลฑล 
๓.๔ บทละครเรื่องอิเหนาเล็กหรืออิเหนาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ 
๓.๕ โคลงนิราศเจ้าอภัย พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าอภัย  
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๓.๖ นันโทปนนัทสูตรคําหลวง พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๗ พระมาลยัคําหลวง พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๘ บทเห่เรือ บทเห่เรื่องกากี บทเห่สังวาสและบทเห่ครวญพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้า

ธรรมธิเบศร 
๓.๙ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๐ กาพย์หอ่โคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๑ เพลงยาว พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๒ ปุณโณวาทคําฉันท์ ของพระมหานาค วัดท่าทราย 

 ๓.๑๓ โคลงนิราศพระพุทธบาท ของพระมหานาค วัดท่าทราย 
 ๓.๑๔ ศิริวิบุลกิตติ ของ หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) 

 
วรรณคดสีมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕) 
 วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี ที่สาํคัญมี ๖ เรื่อง คือ 
 ๑. รามเกียรต์ิ ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 ๒. ลิลิตเพชรมงกุฎ ผู้แต่ง หลวงสรวิชิต หรือเจ้าพระยาคลัง (หน) 
 ๓. โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้แต่งคือ นายสวน (มหาดเล็ก) 
 ๔. อิเหนาคําฉันท์ ผูแ้ต่ง หลวงสรวิชิตหรือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๕. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ ผู้แต่ง พระภิกษุอิน 
 ๖. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ผู้แต่ง พระมหานุภาพ 
 
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๖๘) 
 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งออกเป็น ๒ ยุค ด้วยกันคือ 
 ๑ .  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  (พ .ศ๒๓๒๕ -๒๓๙๔ )  ระหว่างรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๒. วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔-๖ (พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๖๘) ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  
 รายชื่อวรรณคดีที่สําคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. รามเกียรต์ิ ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ 
 ๒. กฎหมายตราสามดวง ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ 
 ๓. บทละครรํา เรื่อง อุณรุฑ ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ 
 ๔. บทละครรํา เรื่อง ดาหลัง (อิเหนา) ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ 
 ๕. บทละครรํา เรื่องอิเหนา ฉบับพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๑ 
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 ๖. กลอนนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง พระราชนิพนธ์  รัชกาลที่ ๑  
 ๗. สามก๊ก ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๘. ราชาธิราช เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๙. บทมโหรี เรื่อง กากี เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๑๐. สมบัติอมรินทร์คํากลอน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๑๑. ลิลิตพหุยาตราเพชรพวง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ๑๒. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ 
 ๑๓. บทพากย์รามเกียรต์ิ ๔ ตอน พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ 
 ๑๔. บทเสภา เรื่องขุนช้าง ขุนแผน พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ 
 ๑๕. บทละคร เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ 
 ๑๖. บทละครนอก ๕ เรื่อง (ไชยเชษฐ์, สังข์ทอง, ไกรทอง, มณีพิไชย และคาวี) พระราช
นิพนธ์ รัชกาลที่ ๒ 
 ๑๗. บทเห่เรือ บางบท บทเห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒  
 ๑๘. พระปฐมสมโพธิ สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๑๙. มหาชาติร่ายยาว ๑๑ กัณฑ์  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒๐. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒๑. ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพัง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒๒. ลิลิตตะเลงพ่าย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒๓. สมุทรโฆษคําฉันท์ (ตอนปลาย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒๔. นิทาน ๕ เรื่อง โคบุตร สิงหไตรภพ ลักษณวงศ์ พระอภัยมณี และพระไชยสุริยา ผู้แต่ง
สุนทรภู่ 
 ๒๕. สุภาษิตสอนสตรี ผู้แต่งสุนทรภู่ 
 ๒๖. นิราศภูเขาทอง ผู้แต่งสุนทรภู่ 
 ๒๗. เสภาขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงาม ผู้แต่งสุนทรภู่ 
 ๒๘. โคลงยอพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๓ 
 ๒๙. โลกนิติคําโคลง ผู้แต่งคือ สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร 
 ๓๐. บทละครระเด่นลันได ผู้แต่งคือ พระมหามนตรี (ทรัพย์) 
 ๓๑. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ๕ กัณฑ์ ผู้แต่งคือรัชกาลที่ ๔  
 ๓๒. ประกาศต่าง ๆ และพระบรมราชาธิบายต่าง ๆ ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๔ 
 ๓๓. อิศริญาณภาษิต  ผู้แต่งคือ พระองค์เจ้าอิศริญาณ 
 ๓๔. จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ (ร้อยแก้ว) ผู้แต่งคือหม่อมราโชทัย 
 ๓๕. นิราศลอนดอน ผู้แต่งคือหม่อมราโชทัย 
 ๓๖. พระราชพิธีสิบสองเดือน ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๕ 
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 ๓๗. ไกลบ้าน  ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๕ 
 ๓๘. ลิลิตนิทราชาคริต ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๕ 
 ๓๙. แบบเรียนภาษาไทย ผู้แต่ง คือพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) 
 ๔๐. หัวใจนักรบ ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๖ 
 ๔๑. พระร่วง ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๖ 
 ๔๒. ปลุกใจเสือป่า ผู้แต่งคือ รชักาลที่ ๖ 
 ๔๓. พระนลคําหลวง ผู้แต่งคือ รัชกาลที่ ๖ 
 ๔๔. นิราศนครวัด  ผู้แต่งคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 ๔๕. นิทานโบราณคดี  ผู้แต่งคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
 ๔๖. นิทานเวตาล ผู้แต่งคือ พระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
 ๔๗. แบบเรียนธรรมจริยา  ผู้แต่งคือ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
 ๔๘. โคลงกลอนของครูเทพ  ผู้แต่งคือ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
 ๔๙. สามัคคีเภทคําฉันท์  ผู้แต่งคือนายชิต  บุรทัต 
 ๕๐. กามนิต, หิโตปเทศ  ผู้แต่งคือ เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป 
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คําชี้แจง จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การแบ่งยุควรรณคดี มี ๔ ยุค คือ 
 

๑.๑............................................................พ.ศ. .................................ถึง............................... 

๑.๒............................................................พ.ศ. .................................ถึง............................... 

๑.๓............................................................พ.ศ. .................................ถึง............................... 

๑.๔............................................................พ.ศ. .................................ถึง............................... 

 
๒. วรรณคดีสมัยสุโขทัย มีอะไรบ้าง 

๒.๑......................................................................ผู้แต่งคือ.................................................... 

๒.๒......................................................................ผู้แต่งคือ.................................................... 

๒.๓......................................................................ผู้แต่งคือ.................................................... 

๒.๔......................................................................ผู้แต่งคือ.................................................... 

 

๓. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีสาระสําคัญอะไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที ่๑ 
การแบ่งยุคของวรรณคด ี



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๑๑ 
 
 

 
 
 

คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑. การแบ่งยุคของวรรณคดีของไทยมีก่ียุค 
 ก. ๓ ยุค 
 ข. ๔ ยุค 
 ค. ๕ ยุค 
 ง. ๖ ยุค 
 

๒. การแบ่งยุควรรณคดีสมัยสุโขทัย มีระยะเวลาเท่าใด 
 ก. ๑๒๐ ปี 
 ข. ๑๓๐ ปี 
 ค. ๑๔๐ ปี 
 ง. ๑๙๐ ปี 
 

๓. ข้อใดไม่ใชว่รรณคดีสมัยสุโขทัย 
 ก. ไตรภูมิพระร่วง 
 ข. เตภูมิกถา 
 ค. ลิลิตพระลอ 
 ง. นางนพมาศ 
 

๔. วรรณคดีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น คือเรื่องใด 
 ก. ไตรภูมิพระร่วง 
 ข. เตภูมิกตา 
 ค. นางนพมาศ 
 ง. ลิลิตพระลอ 
 

๕. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช แต่งวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
 ข. ไตรภูมิพระร่วง 
 ค. ศิลาจารึกหลักที่ ๘ 
 ง. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง 

แบบทดสอบบทที ่๑ การแบ่งยุคของวรรณคด ี
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๖. วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาแบ่งออกเป็นกี่ยุค 
 ก. ๑ ยุค 
 ข. ๒ ยุค 
 ค. ๓ ยุค 
 ง. ๔ ยุค 
 

๗. วรรณคดียุคกรุงศรีอยุธยา คือข้อใด 
 ก. ลิลิตโองการแช่งน้ํา 
 ข. มหาชาติคําหลวง 
 ค. เสือ โคคําฉนัท์ 
 ง. กาพย์มหาชาติ 
  

๘. พระมหากษัตริย์ยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่มีช่ือเสียงที่สุดคือข้อใด 
 ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 ข. สมเด็กพระเจ้าปราสาททอง 
 ค. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ง. สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ 
 

๙. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องใด 
 ก. รามเกียรต์ิ 
 ข. ลิลิตเพชรมงกุฎ 
 ค. อิเหนาคําฉันท์ 
 ง. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ 
 

๑๐. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องใด 
 ก. ลิลิตโองการแช่งน้ํา 
 ข. กฎหมายตราสามดวง 
 ค. พระอภัยมณี 
 ง. สามก๊ก 
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สาระสําคญั 
 ยุคทองของวรรณคดี อยู่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 
มีกวีเอกหลายคน คือ พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระโหราธิบดี ศรีปราชญ์      
พระศรีมโหสถและขุนเทพกวี มีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเรื่อง เช่น เสือโคคําฉันท์ สมุทรโฆษคําฉันท์ 
โคลงพาลีสอนน้อง จินดามณี อนุรุทธ์คําฉันท์ กาพย์ห่อโคลงและฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง เป็นต้น 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑. ผู้เรียนสามารถบอกยุคทองของวรรณคดีได้ 
 ๒. ผู้เรียนสามารถบอกกวีเอกในยุคทองของวรรณคดีได้ 
 ๓. ผู้เรียนสามารถบอกวรรณคดี ยุคทองในวรรณคดีได้ 
 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
 ยุคทองของวรรณคดี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
ยุคทองของวรรณคดี 
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 รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี เพราะมี
นักปราชญ์ราชกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลาเพียงรัชกาลเดียวนี้ นับแต่องค์พระมหากษัตริย์ 
คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงบุคคลช้ันผู้น้อย ทั้งชายหญิง เช่น นายประตูต่างพากันสนใจ
วรรณคดีและสามารถสร้างสรรค์วรรณคดีสําคัญหลายเรื่อง ราชสํานักของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เป็นที่ประชุมกวีนักปราชญ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ 
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสวยราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองค์
ทรงพระปรีชาสามารถ ในการปกครอง และทรงปราดเปรื่องในการกวี กรุงศรีอยุธยาจึงมีความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดอีกช่วงเวลาหนึ่งมีการทําสงคราม รบชนะเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๕ ต่อจากนั้น
บ้านเมืองก็สงบราบคาบตลอดรัชกาล ทรงเวลาปกครองบ้านเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้
เจริญรุ่งเรือง ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ได้มีชนชาติต่างศาสนาเข้ามาค้าขาย และเผยแพร่
ศาสนามากเป็นพิเศษ เช่นฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายมหาราชทรงส่งราชทูตไป
เจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ของฝรั่งเศส และทรงแต่งต้ังชาวกรีกผู้หนึ่งเป็นเจ้าพระยาวิ
ชาเยนทร์ มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ทรงสนพระทัยความเจริญอย่างยุโรป เช่น โปรดฯ 
ให้มี ประปาที่พระราชวังลพบุรี คณะสอนศาสนาคริสต์ ก็ได้รับพระราชทานเสรีภาพและพระบรม   
ราชานุเคราะห์ให้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยต้ังโรงพยาบาลรักษาคนไข้ และตั้ง
โรงเรียนสอนหนังสือแก่เด็กไทยควบคู่กับศาสนาคริสต์ การเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสดังกล่าว มีส่วนทําให้
คนไทยต่ืนตัวกระตือรือร้นหันมาสนใจหนังสือไทยและพระพุทธศาสนาของตนเองมากขึ้น หนังสือ
ภาษาไทยเล่มแรก คือ จินดามณี ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ 
 วรรณคดีไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รุ่งเรืองสูงสุดมีนักปราชญ์ราชกวี ทํางานกัน
อย่างเข้มแข็ง ประชาชนสนใจในกิจการงานอย่างครึกครื้น จนกล่าวได้ว่าสมัยนั้น หายใจเป็นกลอน
เกิดวรรณคดีประเภทใหม่ ๆ ขึ้นอีก หลายชนิด เช่น กาพย์ห่อโคลง นิราศและกาพย์ขับไม้ เป็นต้น 
เหตุแห่งความเจริญอาจมาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
 ๑. เหตุการณ์บ้านเมืองช่วยให้วรรณคดีเจริญ เวลานั้นมีบาทหลวงเข้ามาสอนศาสนาคริสต์
มาก สมเด็จพระนารายณ์ จึงทรงส่งเสริมให้นักปราชญ์ช่วยกันแต่งหนังสือเพื่อโน้มน้าวใจมิให้คนไทย
หันไปเข้ารีตศาสนาคริสต์ 
 ๒. สมัยนั้นไทยชนะเชียงใหม่ การได้ชัยชนะในสงครามย่อมดลใจให้กวีแสดงความชื่นชม
ออกมาเป็นกวีนิพนธ์ 
 ๓. สมัยนั้นกวีได้รับความโปรดปรานจากพระมหากษัตริย์ พระองค์เองทรงเป็นกวี ทรงจัดราช
สํานักเป็นที่ชุมชนกวีและทรงชุบเลี้ยงกวีเป็นอย่างดี พึงสังเกตได้จากประวัติของศรปีราชญ์ 
 

ยุคทองของวรรณคด ี
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 กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีหลายคนต่างทํางานอย่างจริงจัง พระมหาราชครู 
ปุโรหิต ของพระมหากษัตริย์แต่งเสือโคคําฉันท์ และสมุทรโฆษคําฉันท์ตอนต้น  

พระโหราธิบดีแต่งอนุรุทธ์คําฉันท์ และกําสรวลศรีปราชญ์ พระศรีมโหสถแต่งกาพย์ห่อโคลง
และโคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น 
 
 

รายชื่อกวีทีส่ําคัญในยุคทองของวรรณคด ี วรรณคด ี

๑. พระมหาราชคร ู - เสือโคคําฉันท์ 
- สมุทรโฆษคําฉันท ์
 
 

๒. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช - สมุทรโฆษคําฉันท์ (ต่อจากมหาราชครู) 
- โคลงพาลีสอนน้อง 
- โคลงทศรถสอนพระราม 
- โคลงราชสวัสด์ิ 
 
 

๓. พระโหราธิบดี - จินดามณ ี
- พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
(ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนติิ) 
 
 

๔. ศรีปราชญ ์ - อนิรุทธ์คําฉันท์ 
- โคลงเบ็ดเตล็ด 
- โคลงนิราศนครศรีธรรมราช (กําสรวลศรีปราชญ์) 
 
 

๕. พระศรีมโหสถ - กาพย์ห่อโคลง 
- โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
- โคลงอักษรสามหมู ่
- โคลงนิราศนครสวรรค ์
 
 

๖. ขุนเทพกวี 
 

- ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 
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คําชี้แจง จงเติมคําในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ยุคทองของวรรณคดี คือ……………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
๒. วรรณคดียุคทองของวรรณคดี มีเรื่องอะไรบ้าง ผู้แต่งคือใคร 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๓. ยุคทองของวรรณคดี เกิดขึ้นสมัยใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบฝึกหัดทบทวนบทที ่๒ 
ยุคทองของวรรณคด ี
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คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบทีถู่กต้องที่สุด 
 

๑. เพราะเหตุใดรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงได้ช่ือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดี 
 ก. เพราะได้รับอิทธิพลวรรณคดีจากสุโขทัย 
 ข. กวีส่วนใหญเ่ขียนวรรณคดีได้หลายเรื่อง 
 ค. เพราะวรรณกรรมในรัชกาลนี้มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
 ง. เพราะมีนักปราชญ์ กวี และวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย 
 

๒. กวีที่มีช่ือเสยีงในยุคทองของวรรณคดีมีก่ีคน 
 ก. ๓ คน 
 ข. ๔ คน 
 ค. ๕ คน 
 ง. ๖ คน 
 

๓. ในยุคทองของวรรณคดี มีวรรณคดีที่มีช่ือเสียงคือข้อใด 
 ก. สมุทรโฆษคาํฉันท ์
 ข. โคลงนิราศเจ้าอภัย 
 ค. พระมาลัยคาํหลวง 
 ง. นันโทปนันทสูตรคําหลวง 
 

๔. หนังสือภาษาไทยเล่มแรก ที่เกิดขึ้นในยุคทองของวรรคคดีคือเรื่องใด 
 ก. ดาหลัง 
 ข. จินดามณ ี
 ค. แบบเรียนเล่มใหม ่
 ง. ปฐมสมโพธกิถา 
 

๕. ในยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีเหตุการณ์สําคัญของชาติตะวันตกเกี่ยวกับการศึกษาอย่างไรบ้าง 
 ก. มีตรากฎหมายภาคบังคับ 
 ข. ให้ทุนนักเรยีนไปศึกษาต่อยุโรป 
 ค. ต้ังแบบเรียนเร็วใหม่แก่กุลบุตรกุลธิดา 
 ง. ต้ังโรงเรียนสอนหนังสือแก่คนไทย 
 

แบบทดสอบบทที ่๒ ยุคทองของวรรณคด ี
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๖. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องใด 
 ก. อิเหนา 
 ข. จินดามณ ี
 ค. โคลงพาลีสอนน้อง 
 ง. โคลงโลกนิติ 
 

๗. วรรณคดีเรือ่งใดแต่งโดยพระโหราธิบดี 
 ก. เสือโคคําฉนัท์ 
 ข. โคลงราชสวัสด์ิ 
 ค. สมทุรโฆษคาํฉันท ์
 ง. จินดามณี 
 

๘. โคลงนิราศนครศรีธรรมราช มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
 ก. สมุทรโฆษคาํฉันท ์
 ข. เสือโคคําฉนัท์ 
 ค. กําสรวลศรปีราชญ์ 
 ง. อนิรุทธ์คําฉันท์ 
 

๙. วรรณคดีเรือ่งใดเกี่ยวข้องกับพระศรีมโหสถ 
 ก. โคลงราชสวัสด์ิ 
 ข. อนิรุทธ์คําฉนัท์ 
 ค. โคลงเบ็ดเตล็ด 
 ง. โคลงนิราศนครสวรรค ์
 

๑๐. ในยุคทองของวรรณคดีผลงานของขุนเทพกวีคือข้อใด 
 ก. ฉันท์ดุษฎีสงัเวยกล่อมช้าง 
 ข. โคลงนิราศนครสวรรค ์
 ค. โคลงอักษรสามหมู ่
 ง. กาพย์ห่อโคลง 
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สาระสําคญั 
 วรรณคดีของไทยแบ่งออกเป็น ๔ ยุค สําคัญ คือยุคสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรี 
และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มีกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายล้วนแล้วแต่มีความสําคัญเป็นเอกลักษณ์
ของชนชาติไทยเป็นอย่างมาก วรรณคดีเป็นเอกราชของชาติที่คนไทยควรจะรักษาและดํารงไว้ด้วย
ความรักและหวงแหน 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 ๑. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าวรรณคดีเรื่องใด อยู่ในยุคใด 
 ๒. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าวรรณคดีเรื่องนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
 ๓. ผู้เรียนสามารถบอกได้ว่าวรรณคดีเรื่องนั้นใครเป็นผู้แต่ง มีลักษณะคําประพันธ์อย่างไร 
และมีคุณค่าทางด้านใด 
 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
 ๑. วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
 ๒. วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 ๓. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี 
 ๔. วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
ประวัติความเป็นมาของวรรณคดี 
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 วรรณคดีสมัยสุโขทัยทีส่ําคัญ มีจํานวน ๔ เรื่อง คือ 
 ๑. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลักที่ ๑) 
 ๒. สุภาษิตพระร่วง 
 ๓. ไตรภูมิพระร่วง 
 ๔. นางนพมาศ หรือตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

เรื่องที ่๑ วรรณคดีสมยัสโุขทัย 

ศิลาจารึก 
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ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 

 
 

ผู้แต่ง พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 
 ความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดํารงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎ 
ผนวชอยู่ที่วัดราชาธิวาส ได้เสด็จประพาสเมืองเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ เมื่อเสด็จใกล้ถึงเมืองสุโขทัย
ทรงพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง จึงทรงนําศิลาจารึกมาไว้ที่วัดราชาธิวาส ต่อมาเมื่อประทับอยู่
ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดฯ ให้ส่งจารึกมาไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพยายามอ่านด้วยพระองค์เอง 
 หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ โปรดฯ ให้ป้ายจารึกไปต้ังไว้ที่ศาลารายในวัด  
พระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดฯ     
ให้ย้ายจารึก ไปรวมกับจารึกหลักอ่ืน ๆ ที่หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร 
 รูปแบบการแต่ง เป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย เช่น ลักษณะการปกครอง
ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นทรงบันทึกพระราชประวัติและ
สรรเสริญพระเกียรติของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช จุดประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานในศิลาจารึกทั้ง ๔ ด้าน   
เพื่อชนรุ่นหลังจะได้ทราบข้อความว่าในรัชสมัยของพระองค์เป็นอย่างไร หลักศิลาจารึกเป็นเอกสาร
ภาษาไทยท่ีเก่าแก่ที่สุดด้วยถ้อยคําก็เกลี้ยงเกลามีความเด่นและมีสัมผัสให้เกิดรสเพราะพริ้ง เช่น  

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลักที่ ๑) 
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“ไพร่ฟ้าหน้าใส” และ “ในน้ํามีปลาในนามีข้าว” เป็นต้น หลักศิลาจารึก ทรงจารึกภายหลัง พ.ศ.
๑๘๒๖ 
 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. คุณค่าด้านภาษา เป็นหลักฐานการประดิษฐ์อักษรไทย ทําให้ทราบลักษณะการใช้คํา 
ประโยค ข้อความที่นํามาเรียงกันหลายตอนมีลักษณะคล้องจองกัน เช่น 
  “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว 
    เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า 
    ใครจักใคร่ค้า เรือนค้าทองค้า ...” 
 ๒. ด้านประวัติศาสตร์ ทําให้ทราบพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช ลักษณะกฎหมายต่าง ๆ การปกครอง การศาสนา สภาพบ้านเมืองและสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัย 
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ผู้แต่ง พญาลิไทย หรือเจ้าพญาเลไทย 
 ความเป็นมา พระองค์ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งและทรงรวบรวมหนังสือพระ
คัมภีร์ที่ออกชื่อ ๓๐ เรื่อง ทั้งยังทรงกล่าวถึงคัมภีร์ต่าง ๆ อีกกว่า ๒๐ ช่ือ นับว่าไตรภูมิพระร่วงเป็น
หนังสือเล่มแรกที่พระองค์ผู้ทรงเป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาได้ทรงค้นคว้าแล้วทรงเรียบเรียงใหม่ 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยเรื่องแรกของไทยก็ได้ 
 พระยาลิไทย (พระมหาธรรมราชาลิไทย) ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นขณะที่ได้รับการสถาปนา
เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยมาเป็นเวลา ๖ ปี ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๘๘๘ 
 รูปแบบการแต่ง ไตรภูมิพระร่วง เป็นหนังสือที่จารในใบลานในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า       
กรุงธนบุรี มีคําไทย ภาษาไทยสมัยใหม่ ๆ  ปนอยู่มาก เข้าใจว่าฉบับเดิมที่แต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยนั้น
อาจจะคัดลอกต่อ ๆ กันมา ถึงกระนั้นสํานวนของหนังสือเรื่องนี้ เห็นว่า เป็นหนังสือที่เก่ากว่าหนังสือ
ใด ๆ   ในประเทศไทย นอกจากหลักศิลาจารึกเท่านั้น 
 หนังสือเรื่องนี้มีข้อความแบ่งออกเป็น ๓ ภาคใหญ่ ๆ คือ ๓ ภูมิ ได้แก่ กามภูมิ ประกอบด้วย
แดนต่าง ๆ ๑๑ แดน รูปภูมิ ประกอบด้วยแดนต่าง ๆ ๑๖ แดน และ อรูปภูมิ อีก ๔ แดน จุดมุ่งหมาย
ในการแต่ง คือ เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา 
 คุณค่าของวรรณคดี กล่าวถึงสาระสําคัญตามหลักพระพุทธศาสนาตามกฎอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเทวดา มีการกล่าวถึง พระเจ้าจักรพรรดิราชและเครื่อง
ประกอบบารมีของพระองค์ การพรรณนาถึงลักษณะและความประพฤติของมนุษย์ในอุตตรอุรุทวีป  
ซึ่งนับว่าพลเมืองในทวีปนี้เป็นผู้มีศีลธรรมและความประพฤติดีงามสมเป็นพลเมืองดีในอุดมคติโดยแท้ 
 
ตัวอย่างวรรณคดีเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

มหาจักรพรรดิราช 
“สมเด็จพระเจ้าบัณฑูรเทศนาดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าก็ดีและพระปัจเจกโพธิเจ้าก็ดี และ

พระอัครสาวกเจ้าก็ดี แลพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าก็ดี แลพระยาจักรพรรดิราชเจ้าก็ดี อันว่าท่านผู้มี
บุญทั้งหลายดังกล่าวนี้ไส้ ท่านบ่ห่อนรู้ไปเกินในแผ่นดิน ๓ อันนั้นเลย ท่านย่อมมาเกิดในแผ่นดิน
ชมพูทวีปอันเราอยู่นี้แล 

ไตรภูมิพระร่วง 
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ผู้แต่ง พญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาลิไท) 
 ความเป็นมา พญาลิไท ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคําแหง พระองค์เป็นกษัตริย์ที่
ทรงรอบรู้ ในพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.๑๘๙๗-๑๙๑๙ สุภาษิต
พระร่วงซึ่งแต่งเป็นร่าย มีเนื้อหาคําสั่งสอนทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม คําสอนเหล่านี้อาจจําแนกเป็น
ข้อควรปฏิบัติและข้อควรยกเว้น ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นขณะที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราช
ครองเมืองศรีสัชนาลัยมาเป็นเวลา ๖ ปี ตรงกับ พ.ศ.๑๘๘๘ ดังข้อความว่า “แลพระเจ้าเลไทยได้เสวย
ราชสมบัติในเมืองสัชชนาลัยอยู่ได้ ๖ เข้าจึง” 
 รูปแบบการแต่ง สุภาษิตพระร่วง ถือได้ว่าเป็นตําราจริยศาสตร์เล่มแรกของไทยโดยแท้ 
สุภาษิตนี้มีทั้งคําสอนที่ตรงไปตรงมา เช่น “อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน” และมีทั้งคําประพันธ์แบบ
อุปมาอุปไมยที่ต้องทําความเข้าใจ เช่น “น้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง” อันมีความหมายว่า อย่าขัดขวาง
ในเวลาที่มีความรุนแรง เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังจะเสียผลอีก การแต่งว่าด้วยการใช้เหตุผล
ว่า “สบสิ่งสรรพโอวาท ผู้เป็นปราชญ์พึงสดับ ตรับตรองปฏิบัติโดยอรรถอันถ่องถ้วน แถลงเลศเหตุ
เลือกล้วน เลิศอ้างทางธรรมแลนาฯ” 
 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. ข้อควรปฏิบัติและขอ้ควรเว้น เช่น “เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ ไปเรือนท่าน
อย่านั่งนาน” 
 ๒. สุภาษิตพระร่วงมีลักษณะเป็นวรรณคดี มีถ้อยคําสัมผัสคล้องจองกันในลักษณะคล้าย ๆ 
ร่ายชนิดหนึ่ง วรรคต่อวรรคมีสัมผัสเชื่อมกันตลอด เช่น “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่    
อย่าไปเอาทรัพย์ท่าน อย่าริอ่านแก่ความ” 
 ๓. สุภาษิตกินใจคน คือนิยมกันมาต้ังแต่ครั้งสุโขทัยตราบจนกระทั้งทุกวันนี้ ที่ใช้อ้างอิงกันใน
วรรคคดีช้ันหลัง ๆ ก็มีมาก เช่น มหาเวสสันดรชาดก เราจะพบข้อความดังนี้ “อย่ารักเหามากกว่าผม 
อย่ารักลมมากกว่าน้ํา อย่ารักถ้ํากว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน (คําของเมียพรามหมณ์สอนอมิตาดา
กัณฑ์ชูชก)  
 
 
 
 
 
 
 
 

สุภาษิตพระร่วง 



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๒๕ 
 
 
 

ผู้แต่ง นางนพมาศ 
 ความเป็นมา ในสมัยสุโขทัย นางนพมาศ เกิดในตระกูลพราหมณ์ บิดาเป็นที่พระมโหสถ     
มีตําแหน่งราชการเป็นปุโรหิต ในสมัยพระร่วงเจ้า ต่อมาได้เลื่อนอิสริยยศเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็น
สนมเอกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท นางนพมาศแต่งหนังสือเรื่อง ตํารับนางนพมาศหรือตํารับท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์ จุดมุ่งหมายในการแต่ง เพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระร่วงเจ้า เพื่อแสดงคุณสมบัติที่ดี
ของนางสนม เพื่อบันทึกพระราชพิธีทั้ง ๑๒ เดือน ที่กระทํากันในสมัยกรุงสุโขทัย 
 รูปแบบการแต่ง การแต่งข้อความสําคัญ เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวถึงชาติและภาษาต่าง ๆ 
ยอพระเกียรติพระร่วงและเล่าชีวิตของชาวสุโขทัย ประวัตินางนพมาศเอง และพระราชพิธีต่างๆ  
ลักษณะคําประพันธ์ เป็นกลอนและร้อยแก้ว เช่น 
  “อย่าทํารี ๆ ขวาง ๆ ให้เขาว่า อย่าทําเซ่อ ๆ ซ่า ๆ ให้ท่านหัว อย่าทําโปก ๆ ปาก ๆ 
ให้ท่านว่ากริยาช่ัว...” อย่าประพฤติตัว ก้อ ๆ ขวย ๆ ให้คนล้อ อย่าทําลับ ๆ ล่อ ๆ ให้เขาถาก 
  “พระศรีมโหสถ  ยศกมเลศครรไลหงส์ 

มีธิดาประเสริฐเฉิดโฉมยง  ช่ืออนงค์นพมาศวิลาศลักษณ์ 
ละไมละม่อมพร้อมพริ้งยิ่งนารี จําเริญศรีสมบูรณ์ประยูรศักด์ิ” 
 

 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. คุณค่าในทางโบราณคดี หนังสือนี้มีประโยชน์มาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ก็ทรงสอบสวนจากตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
 ๒. คุณค่าทางวิชาการช่างสตรี กล่าวกันว่า การประดิษฐ์การลอยประทีปได้สวยงาม         
จัดดอกไม้ประดับขันหมากรับรองแขกเมืองได้อย่างประณีต แสดงให้เห็นว่าตํารับนางนพมาศเป็นบ่อ
เกิดแห่งวิชาการช่างสตรีโดยแท้ 
 ๓. ด้านพิธีกรรมต่าง  ๆ สําหรับพระนคร ซึ่งเป็นแบบอย่างมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ๔. คุณค่าด้านวรรณคดีและประวัติศาสตร์ นางนพมาศเป็นปราชญ์และกวีหญิงคนแรกใน
ประวัติวรรณคดีไทย 
 ๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การถวายตัวเข้ารับราชการเป็นนางสนม เป็นต้น 
 

ตัวอย่างวรรณคดีเรื่อง นางนพมาศ 
 

 
 
 
  

 สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระร่วงเจ้า 
 “แต่นี้จะพึงกล่าว สรรเสริญพระเกียรติยศสมเด็จพระร่วงเจ้า อันถวัลย์ราชไอศูรย์สมบัติ 
เป็นบรมกษัตริย์อันประเสริฐ ปราบดาภิเษกเสวยราชย์ ณ กรุงพระมหานครสุโขทัยราชธานีบุรีรมย์
สถาน เป็นป่ินอาณาประชาราษฎร์ชาวชนบทนิลมคามสยามประเทศทั้งมวล...” 

“...สร้างสมสวนผลไม้ไร่นา แลที่ทํากินต่าง ๆ เป็นผาสุกสบายท่ัวทุกหน้า ปราศจาก   
พาลภัยอันตรายมีโจรเป็นต้น….” 

ตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
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คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถูกต้อง 
 

๑. ใครเป็นผูแ้ต่งศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
 ก. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
 ข. พระมหาธรรมราชาลิไท 
 ค. พ่อขุนรามคาํแหง 
 ง. พญาลิไท 
 

๒. คุณค่าของศิลาจารึกหลักที่ ๑ คือข้อใด 
 ก. เป็นหลักฐานการประดิษฐ์อักษรไทย 
 ข. เป็นการบรรยายวรรณคดีในสมัยนั้น 
 ค. บันทึกประจําวันของประชาชนชาวสุโขทัย 
 ง. บันทึกการสงครามกับกรุงศรีอยุธยา 
 

๓. ไตรภูมิพระร่วงเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 ก. ความหลุดพ้นจากความทุกข์ 
 ข. นรก – สวรรค์ 
 ค. การปฏิบัติตามศีล ๕ 
 ง. การออกบวช 
 

๔.  จุดมุ่งหมายในการแต่งไตรภูมิพระร่วงคืออะไร 
 ก. ให้คนกลัวบาป 
 ข. เพื่อให้คนรุน่หลังได้อ่าน 
 ค. เพื่อเผยแพร่ศาสนา 
 ง. เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา 
 

๕. วรรณคดีเรือ่งสุภาษิตพระร่วงให้ข้อคิดเรื่องอะไร 
 ก. การปฏิบัติตามหลักศีล ๒๒๗ ข้อ 
 ข. ให้คนอ่านกลัวบาปไม่ทําช่ัว 
 ค. เผยแพร่พุทธศาสนามหายาน 
 ง. ข้อควรปฏิบัติและข้องดเว้น 

แบบทดสอบบทที ่๓  
ประวัติความเป็นมาของวรรณคด ี
เรื่องที่ ๑ วรรณคดสีมัยสุโขทัย 
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๖. “อย่ารักเหามากกว่าผม อย่ารักลมมากกว่าน้ํา อย่ารักถ้ํามากกว่าเรือน อย่ารักเดือนมากกว่า
ตะวัน” ข้อความจากสุภาษิตพระร่วง ใช้อ้างอิงในวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. อิเหนา 
 ข. พระอภัยมณี 
 ค. อนิรุทธ์คําฉนัท์ 
 ง. มหาเวสสันดรชาดก 
 

๗. วรรณคดีเรือ่งใดเชื่อว่าเป็นตําราจริยศาสตร์เล่มแรกของไทย 
 ก. ศิลาจารึกหลักที่ ๑  
 ข. ไตรภูมิพระร่วง 
 ค. สุภาษิตพระร่วง 
 ง. ตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ ์
 

๘. จุดมุ่งหมายในการแต่งตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 
 ก. เป็นการเผยแพร่ประเพณีให้ต่างชาติรับรู้ 
 ข. เพื่อสรรเสรญิพระเกียรติพระร่วงเจ้า 
 ค. บรรยายบันทึกสภาพความเป็นอยู่ 
 ง. เพื่อเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง 
 

๙. จากเรื่องตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์บอกคณุค่าการช่างสตรีคืออะไร 
 ก. การประดิษฐ์การลอยประทีป 
 ข. การประดิษฐ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 ค. การทําแหวนและกําไลข้อมือ 
 ง. การส่งเสริมการทําอาหารพื้นเมือง 
 

๑๐. จากข้อ ๙ คุณค่าของเรื่องนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. นางนพมาศเป็นมเหสีเอก 
 ข. ด้านพิธีกรรมเป็นแบบอย่างของเขมร-มอญ 
 ค. มีการริเริ่มประเพณีวันสารทไทยครั้งแรก 
 ง. นางนพมาศเป็นกวีหญิงคนแรกของไทย 
 
 
 
 
 



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๒๘ 
 
 

 
 

 แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง ๔๑๗ ปี แต่วรรณคดีที่หลงเหลืออยู่เป็นมรดก
ของไทยกลับมีไม่มากอาจเป็นเพราะการถูกรุกรานจากภายนอก การเสียกรุงถึง ๒ ครั้ง และความ
วุ่นวายในการแย่งชิงราชบัลลังก์ของกษัตริย์อยุธยารัชสมัยที่ค้นพบว่าการสร้างสรรค์วรรณคดีและสืบ
ทอดมาให้ศึกษาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
 ๑. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) (พ.ศ. ๑๘๙๑-๑๙๑๒) 
 ๒. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) 
 ๓. สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๕๑-๒๑๗๑) 
 ๔. สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) และ 
 ๕. สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๐๑) 
 

 วรรณคดีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา มี ๓ ช่วง คือ  
 ๑. สมัยอยุธยาตอนต้น คือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ อู่ทอง ถึง สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
พ.ศ.๑๘๙๑-๒๑๗๑  
 ๒. สมัยอยุธยาตอนกลาง คือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑  
 ๓. สมัยอยุธยาตอนปลาย คือสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนหมดแผ่นดิน พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๑๐   
  

วรรณคดสีมัยกรุงศรีอยธุยา 
 
 

ลําดับที ่ สมัยอยุธยาตอนต้น สมัยอยุธยาตอนกลาง สมัยอยุธยาตอนปลาย 

๑. ลิลิตโองการแช่งน้ํา ลิลิตพระลอ โคลงชลอพระพุทธไสยาสน์ 

๒. มหาชาติคําหลวง สมุทรโฆษคําฉนัท ์ กาพย์เห่เรือ 

๓. ลิลิตยวนพ่าย โคลงทศรถสอนพระราม พระมาลัยคําหลวง 

๔.  โคลงพาลีสอนน้อง  

๕.  จินดามณี  

๖.  เสือโคคําฉันท ์  

๗. 
 

พระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐอักษนิติ 

 

๘.  โคลงนิราศนครสวรรค ์  

๙.  กาพย์ห่อโคลงของพระศรีมโหสถ  

๑๐.  กําสรวลศรีปราชญ์  

๑๑.  อนิรุทธคําฉันท ์  

๑๒.  คําฉันท์ดุษฎีสงัเวยกล่อมช้าง  

เรื่องที ่๒ วรรณคดีสมยักรุงศรีอยุธยา 
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ผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
 ความเป็นมา แต่งขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) ต้นฉบับด้ังเดิมเขียน
เป็นอักษรขอม เป็นวรรณคดีที่อิงความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มีการแต่งเติมเสริมต่อกันเรื่อยมาต้ังแต่
สมัยอยุธยา แม้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก็มีการต่อเติมกัน เป็นวรรณคดีที่พราหมณ์ให้อ่านหรือสวดใน   
พระราชพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา เป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เนื่องจากเป็นการถือ
น้ําหรือด่ืมน้ําสาบาน เพื่อแสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นวรรณคดีที่ใช้ใน
พิธีกรรม เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์ให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจงรักภักดี จึงจําเป็นต้องมี
พิธีถือน้ํา และมีคําแช่งน้ํา เนื้อความเริ่มด้วยบทสดุดีเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 
 รูปแบบการแต่ง คําประพันธ์ของวรรณคดีเรื่องนี้ แต่งเป็นโคลงกับร่าย ต่อมาเรียกว่า ลิลิต 
บางท่านว่าเป็นโคลงห้าที่มีลักษณะคล้ายโคลงด้ันโบราณที่เคยนิยมแต่งในอาณาจักรลาวล้านช้าง    
ส่วนร่ายนั้นเป็นร่ายโบราณที่ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์มากนัก บทสวดในลิลิตโองการแช่งน้ํา จะสร้าง
บรรยากาศของความศักด์ิสิทธ์ิในพิธีโดยอันเชิญเทพเจ้าผีบ้านผีเมืองมาชุมนุมใช้การขู่และการสาปแช่ง
ว่าถ้าผู้ใดคิดทรยศไม่ซื่อตรงต่อสมเด็จพระรามาธิบดี จะได้รับผลร้ายต่าง ๆ และให้พรแก่ผู้จงรักภักดี
สัตย์ช่ือต่อพระองค์ พระมหากษัตริย์ให้มีความสุข ความเจริญสมบูรณ์ด้วยลาภยศศักด์ิ อัครฐาน 
 เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นด้วยการกล่าวเชิญเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้ง ๓ องค์ของศาสนาพราหมณ์ คือ 
พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ตามลําดับ ต่อไปกล่าวถึงการสิ้นกัลป์หนึ่ง ๆ จากการเกิดไฟ
เผ่าไหม้ไปทั่ว ต้ังแต่อบายภูมิ ทั้ง ๔ จนถึงฉกามาพจรสวรรค์ ต่อมามีฝนตกลงมาดับไฟจนน้ําท่วมโลก 
แล้วมีลมพายุพัดน้ําไปหมดสิ้น พระพรหมสร้างโลกใหม่ เหล่าเทวดาที่เหาะลงมากินง้วนดิน แล้วเหาะ
กลับไม่ได้ขอแสงสว่าง พระพรหมจึงให้มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวต่าง ๆ แบ่งเป็นฟ้า เป็นดิน 
กลางวัน กลางคืน แล้วเลือกผู้ที่ดีที่สุดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ถัดไปกล่าวถึงพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา โดย
การเชิญเทพเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้งเหล่าภูตผีมาบันดาลให้น้ํามนต์ศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ใดคิดคดทรยศต่อพระ
เจ้าแผ่นดินหากดื่มน้ําสาบานนี้ก็จะได้รับอันตรายถึงชีวิต ส่วนผู้ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีก็จะมีแต่ความสุข
ความเจริญ ตอนจบเป็นคํากล่าวขอพรให้พระเจ้าแผ่นดินมีพระเกียรติยศขจรขจายไปทั่ว 
 แนวคิด ขุนนางข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็น
สมมติเทวราชพระราชพิธีนี้จึงเป็นกุศโลบายที่ทําให้ขุนนางข้าราชการบังเกิดความเกรงกลัวไม่กล้า    
คิดคดทรยศ โดยใช้ความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์เป็นเครื่องมือ 
  
 
 
 

ลิลิตโองการแช่งน้ํา หรือประกาศแช่งน้ํา 
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ตัวอย่างวรรณคดี เรื่องลิลิตโองการแช่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอมสิทธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วมฤตยู 
เอางูเป็นแท่น แกว่นกลืนฟ้ากลืนดิน บินเอา 
ครุฑมาขี่ สี่มือถือสังข์จักรคธาธรณี ภีรอวตาร 
อสูรแสงลาญหัก ททัศนีจรนายฯ (แทงพระแสงศรปลัยวาต) 

   โอมบรเมศรวราย ผายพาหลวงอะคร้าว 
ท้าวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือกเกี้ยวช้าง 
อ้างทัดจันทร์เป็นป่ิน ทรงอินทรชฎา สามตา 
พระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า ฆ่าพิฆนจัญไร 
(แทงพระแสงศรอัคนิวาต) 

   โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บาน 
เศรียรเกล้า เจ้าคลี่บัวทอง ผยองเหนือขุนท่าน 
ท่างรังก่อดินก่อฟ้า หน้าจตุรทิศ ไทมิตรดา 
มหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรีศักดิท่าน 
พิญาณปรามธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธิพ่อ เสวย 
พรหมมาณฑ์ใช่น้อย ประถมบุญาภารดิเรกบูรภาพรู้ก่ีร้อย ก่อมาฯ  
(แทงพระแสงศรพรหมาศ) 

 
  นานาอเนกน้าวเดิมกัลป์    จักร่ําจักราพาฬเมื่อไหม้ 

กล่าวถึงตระวันเจ็ดอันพลุ่ง    น้ําแล้งไข้ขอดหาย ฯ 
  เจ็ดปลามันพุ่งหลาเป็นไฟ   วาบจตุราบายแผ่นขว้ํา 

ขักไตรตรึงเป็นเผ้า     แลบล้ําสีลอง ฯ 
  สามรรถญาณครเพราะ   เกล้าครองพรหม 
       ฝูงเทพนองบนปานเบียดแป้ง 

สรลมเต็มพระสุธาวาสแห่งหั้น   ฟ้าแจ้งจอดนิโรโธ ฯ 
  กล่าวถึงน้ําฟ้าฟาดฟองหาว   ดับเดโชฉ่ําหล้า 

ปลาดิน ดาวเดือนแอ่น    ลมกล้าป่วนไปมา ฯ 
  แลเป็นแผ่นเมืองอินทร์   เมืองธาดาแรกตั้ง 

ขุนแผนแรกเอาดินดูที่    ทุกย้ังฟ้าก่อคืนฯ 
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 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. เป็นการวางระเบียบการปกครองให้เป็นปึกแผ่น ให้ข้าราชการที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ มี
ความสมานสามัคคีกันสาเหตุนี้เอาโองการแช่งน้ํา จึงนํามาใช้อย่างได้ผล 
 ๒. ในทางอักษรศาสตร์ ถือเป็นลิลิตเรื่องแรกของวรรณคดีไทย ที่มีต่อสังคมไทยอย่างมากมาย 
 ๓. ในด้านวัฒนธรรม แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ที่มีผลต่อสังคมไทยอย่าง
มากมาย 
 ๔. ในด้านคุณค่าของความไพเราะ มีคําสัมผัสเพราะพริ้ง และมีรสกระเทือนอารมณ์ เช่น 
วรรณคดีอ่ืน ๆ  
 ๕. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   ๑) การซ้ําคําต้นวรรคแต่ละวรรค 
  “ใครชื่อเจ้าเตมนาง ใครชื่อรางควายทอง ใครชื่อฟ้าสองย้าวเร่งยิน ใครชื่อสิน
เภตรา...” ถอดความ ผู้ใดซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินจะได้รับพระราชทานทรัพย์สินต่าง ๆ 
รวมทั้งควายที่ประดับตกแต่งด้วยทอง และทรงพระราชทานนาง (สตรี) ให้ด้วย ผู้ที่มีความซื่อสัตย์นั้น
เทวดาจะรับทราบ 
  ๒) การซ้ําคํา กับคําที่ ๓ หรือคําที่ ๔ ภายในวรรคเดียวกัน 
  “ผีดงผีหมื่นถ้ํา ล้ําหมื่นผา มาหนน้ําหนบก ตกนอกซอกฟ้าแมน แดนฟ้าต้ังฟ้าต่อ...”  
ถอดความ ผีที่อยู่ในป่า ในถ้ํา ตามภูเขา ผีที่อยู่ในน้ําอยู่บนบก หรืออยู่นอกเขตฟ้า... 
  ๓) การใช้คําสร้อยท้ายวรรคที่เรียกว่าคําสร้อยสลับวรรค 
  “อย่ากินเข้าเพื่อไฟจนตาย อย่าอาศัยจนแก่น้ําจนตาย นอนเรือนคํารนคาจนตาย 
ลืมตาหงายสู้ฟ้าจนตาย ก้มหน้าลงแผ่นดินจนตาย...” 
 

ถอดความ เมื่อกินข้าว ข้าวก็กลายเป็นไฟลวกจนตาย เมื่อกินน้ํา น้ําก็เป็นพิษ ทําให้ตาย แม้นอนอยู่
บนบ้าน หลังคาก็พังทลายลงมาทับตาย นอนหงาย ฟ้าก็หล่นทับจนตาย แม้นอนก้มหน้าลงดินก็ต้องตาย 
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ผู้แต่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 ความเป็นมา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีรับสั่งให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต ในกรุงศรี
อยุธยาแปลและแต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๕ วรรณคดีเรื่องนี้ เป็นมหาชาติที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ไม่ได้แต่ง
สําหรับพระเทศน์ แต่แต่งสําหรับนักสวดเพ่ือสวดให้อุบาสก อุบาสิกาฟังเวลาไปอยู่บําเพ็ญกุศลที่วัด 
ประเพณีนี้ยังมีตราบเท่าทุกวันนี้ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกต้นฉบับหนังสือมหาชาติคําหลวงสูญหาย 
๖ กัณฑ์ รัชกาลที่ ๒ โปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตในกรุงรัตนโกสินทร์แต่งกัณฑ์ที่ขาดหายไป
ขึ้นมาใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘ คือ กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักรบรรพ ฉกษัตริย์ 
 รูปแบบการแต่ง ความมุ่งหมายในการแต่งเนื่องมาจากความเชื่อในการฟังเทศน์มหาชาติ 
เรื่องเวสสันดรชาดก ว่าถ้าฟังจบ ๑๓ กัณฑ์ รวดเดียวจะมีอานิสงส์แรงกล้า ตายแล้วได้ไปเกิดใน
สวรรค์ รูปแบบการแต่งแปลเป็นร้อยคาถาพัน คงให้ประชาชนสดับเรื่องศาสนาลักษณะคําประพันธ์มี
การออกคาถามคธขึ้นมาแล้วจึงแปลเป็นคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ คือมีทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ และร่าย 
เช่น 
 
 
 
 
 เนื้อเรื่องย่อ เนื้อเรื่องแบ่งเป็น ๑๓ กัณฑ์ แต่ละกัณฑ์มีใจความโดยย่อ ดังนี้ 
 ๑. ทศพร กล่าวถึงความเป็นมาของฝนโบกขรพรรษ ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไป
โปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติได้เกิดฝนโบกขรพรรษ สงฆ์สาวกทูลอาราธนาให้แสดงเรื่อง  
มหาเวสสันดรชาดก เริ่มจากพระนางผุสดีขอพร ๑๐ ประการ จากพระอินทร์ก่อนจะจุติในมนุษย์โลก 
 ๒. หิมพานต์ พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมือง        
ทําให้ชาวบ้านเมืองสีพีโกรธแค้น พระเจ้ากรุงสญชัยจึงเนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่ป่าหิมพานต์     
พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี ขอตามเสด็จไปด้วย 
 ๓. ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จไปอยู่ป่าหิมพานต์ พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญสัตตสดกมหาทาน    
คือทานเจ็ดสิ่ง สิ่งละเจ็ดร้อย ได้แก่ ช้าง ม้า รถ โค ทาสหญิง ทาสชาย นางสนม ระหว่างทางมี
พราหมณ์มาขอม้าและราชรถพระองค์ทรงบริจาค 
 ๔. วนปเวสน์ พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี เสด็จถึงเมืองเจตราษฎร์ 
บรรดาเจ้าเจตราษฎร์ถวายเมืองให้ครอบครอง แต่พระองค์มิทรงรับ และได้เสด็จไปยังเขาวงกตในป่า
หิมพานต์ซึ่งพระอินทร์ได้เนรมิตบรรณศาลาถวาย 
 

มหาชาติคําหลวง 

  ๏ สัตฺถา อันว่าพระสรรเพ็ชญ์พุทธอยู่เกล่า อุปนิสฺสาย เจ้ากูธเสด็จอาศรัย
กปิลวัตฺถํ แก่พิชัยกบิลพัศด ุ บุรีรัตนพิศาล วิหรนฺโต ธเสด็จสิงสําราญสาริทธ์ิ นิโครธาราเม   
ในพิจิตรนิยโครธาราม อารพฺถ… 
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 ๕. ชูชก ชูชกได้ภรรยาสาวชื่อนางอมิตตดา ต่อมานางถูกบรรดานางพราหมณ์ใช้วาจา      
เยาะเย้ยถากถาง เรื่องชูชก นางจึงบังคับให้ไปทูลขอสองกุมารมาเป็นข้าทาส ชูชกเดินทางไปจนพบ
พรานเจตบุตรซึ่งเป็นนายด่านรักษาประตูป่ามิให้ผู้ใดล่วงล้ําเข้าไปยังเขาวงกต ชูชกใช้กลอุบายหลอก
พรานเจตบุตรว่าจะทลูเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองเมือง 
 ๖. จุลพน พรานเจตบุตรหลงเชื่อคําลวงของชูชก จึงชี้ทางไปสู่เขาวงกต 
 ๗. มหาพน ชูชกเดินทางไปถึงอาศรมของอจุตฤาษี และลวงว่าจะเดินทางไปสนทนาธรรมกับ
พระเวสสันดร อจุตฤาษีบอกทางไปสู่เขาวงกต กัณฑ์นี้พรรณนาความงดงามของธรรมชาติในป่า 
โดยเฉพาะการพรรณนาความงามของสระมุจลินท์ 
 ๘. กุมาร ชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรหลังจากพระนางมัทรีเสด็จออกไปหาอาหารในป่าอื่น 
ใช้วาจาหว่านล้อมทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรพระราชทานให้ ด้วยเห็นว่าเป็นการบริจาคบุตรทาน 
เพื่อพระองค์จะได้สําเร็จสัมโพธิญาณ สามารถช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ชูชกทุบตีสอง
กุมารต่อพระพักตร์พระเวสสันดร 
 ๙. มัทรี พระนางมัทรีกลับจากป่า ไม่พบสองกุมาร ทรงคร่ําครวญจนสลบ เมื่อฟื้นขึ้นมา   
พระเวสสันดรตรัสเล่าว่าได้พระราชทานพระกัณหาชาลีให้ชูชกแล้ว โดยทรงขออรรถธรรมขึ้นมาเสดง 
กระทั่งนางมัทรีทรงอนุโมทนาการบริจาคบุตรทานด้วย 
 ๑๐. สักกบรรพ พระอินทร์เกรงว่าจะมีคนทูลมาขอพระนางมัทรี จึงแปลงกายมาขอพระนาง 
พระเวสสันดรพระราชทานให้ พระอินทร์แสดงตนและพระราชทานพร ๘ ประการแก่พระเวสสันดร 
 ๑๑. มหาราช ชูชกเดินหลงทางเข้าไปยังกรุงสีพี พระเจ้ากรุงสญชัยทรงไถ่สองกุมารจากชูชก 
และเลี้ยงอาหารชูชกซี่งมีความโลภมาก ชูชกกินอาหารจนท้องแตกตาย พระเจ้ากรุงสญชัยเสด็จไป
เชิญพระเวสสันดรกลับนครสีพี 
 ๑๒. ฉกษัตริย์ กษัตริย์ทั้งหกพระองค์ได้พบกันและถึงแก่วิสัญญีภาพ พระอินทร์บันดาลฝน
โบกขรพรรษตกลงมาประพรมให้ฟ้ืน 
 ๑๓. นครกัณฑ์ พระเวสสันดรเสด็จกลับคืนยังพระนครสีพี 
  

คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. ในด้านอักษรศาสตร์ เป็นหนังสือที่แต่งดีมาก เพราะผู้แต่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีฝีมือในการ
ประพันธ์ทั้งนั้น โดยนักประพันธ์หลายคน สํานวนโวหารจึงไพเราะเพราะพริ้งมีความกระชับรัดกุม น่าฟัง 
 ๒. ในด้านประเพณีวัฒนธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการฟังเทศน์ มหาชาติคําหลวง 
(มหาชาติเวสสันดรชาดก) มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากโดยเฉพาะการให้ทาน 
 ๓. ด้านการปกครอง แสดงให้เห็นถึงการปกครองแสดงให้เห็นถึงการปกครองในสมัยโบราณ
ว่า ประชาชนมีสิทธ์ิ มีเสียงในการปกครอง และชะตาชีวิตของตนเอง 

๔. ด้านพฤกษศาสตร์และสัตว์ศาสตร์ เรื่องมหาชาติคําหลวงทําให้เรามีความรู้ เกี่ยวกับ  
พรรณไม้และสัตว์ต่าง ๆ มากมายทําให้เกิดรักธรรมชาติมากขึ้น 
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ผู้แต่ง ไม่ทราบนามผู้แต่งและปีที่แต่ง มีผู้สนันิษฐานว่าแต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ.๑๙๙๑ –พ.ศ. ๒๑๒๖ 

 ความเป็นมา ลิลิตพระลอ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผู้แต่งและแต่งในสมัยใด เช่น 
สันนิษฐานว่าแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อให้พระมหากษัตริย์
ทรงอ่านเป็นที่สําราญพระทัย ดังคําประพันธ์ว่า 
 

  
 ผู้แต่งไม่ปรากฏนามชัดเจน มีผู้สันนิษฐานว่าพระมหาราช เป็นผู้แต่ง จากโคลงที่ ขึ้นต้นว่า 
 
 
 

 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นลิลิต ซึ่งประกอบด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพ อีกทั้งบางตอนเป็น
ร่ายด้ันและร่ายโบราณ ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องอย่างมากกว่าเป็นยอดของ
วรรณคดีบริสุทธ์ิ เนื้อหาเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมคือลงเอยด้วยความตาย เนื้อเรื่องกล่าวถึง ๒ เมือง คือ
เมืองแมนสรวงที่มีพระลอเป็นโอรสของท้าวแมนสรวงและพระนางบุญเหลือเมืองหนึ่งและอีกเมืองหนึ่ง
คือเมืองสรอง มีท้าวพิมพิสาคร เป็นเจ้าเมืองครองนครมีพระเพื่อนพระแพง เป็นธิดาของท้าวพิชัย
พิษณุกรและเจ้าหญิง ช่ือ นางดาราวดี เป็นเรื่องความรักของพระลอกับพระเพื่อนพระแพง 
 ตัวอย่างโคลงลิลิตพระลอ 
 
 
 
 
 
 

 เนื้อ เรื่องย่อ  ท้าวแมนสรวงได้ทําสงครามกับท้าวพิมพิสาครเจ้า เมืองสรอง  และ               
ฆ่าท้าวพิมพิสาครตาย ท้าวพิชัยพิษณุกรได้ครองเมืองสรองแทนพระบิดา พระองค์มีพระธิดาผู้มีรูปโฉม
งดงามเป็นที่เลื่องลือ คือ พระเพื่อน พระแพง ต่อมาท้าวแมนสรวงสิ้นพระชนม์ พระลอได้ครองเมือง
แทน นักขับเพลงได้ขับชมความงามของพระลอไปตามเมืองต่าง ๆ พระเพื่อนพระแพงได้ฟังคําเล่าลือ
รูปโฉมอันงดงามของพระลอก็หลงรัก พระลอปรารถนาจะได้เป็นคู่ครอง นางรื่นนางโรยสองพี่เลี้ยงขัน
อาสาช่วยโดยส่งคนไปขับซอชมโฉมพระเพื่อนพระแพง พระลอได้ฟังก็ปรารถนาจะได้นางรื่น        
นางโรยขอให้ปู่เจ้าสมิงพรายทําเสน่ห์ ครั้งแรกทางเมืองแมนสรวงแก้ไขได้ แต่ครั้งหลังแก้ไม่ได้ทําให้

ลิลิตพระลอ 

  “ถวายบําเรอท้าวไท ้  ธิราชผู้มีบญุ” 

“จบเสร็จมหาราชเจ้า  นิพนธ”์ 

“ ๏ เสียงฦาเสียงเล่าอ้าง  อันใด  พ่ีเอย 
  เสียงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า 
  สองเขือพี่หลับใหล  ลืมต่ืน  ฤาพี่ 
  สองพี่คิดคิดเองอ้า  อย่าได้ถามเผื่อ ฯ” 
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พระลอคลั่งไคล้จนต้องเสด็จไปเมืองสรอง นางรื่นนางโรยได้ลอบนําพระลอให้ไปพบพระเพื่อนพระ
แพงที่ตําหนักในสวนขวัญ และได้เสวยสุขร่วมกัน จนทราบถึงท้าวพิชัยพิษณุกร พระองค์ทรงกริ้ว
เพราะถือว่าศัตรูดูหมิ่น จึงเสด็จไปที่ตําหนักเพื่อฆ่าพระลอ เมื่อลอบเห็นพระลอมีรูปโฉมท่ีงดงามมากก็
หายโกรธ พระองค์ทรงรับพระลอเป็นราชบุตรเขย แต่เจ้าย่ายังผูกอาฆาตที่พระบิดาของพระลอฆ่า
พระสวามีของนางจึงออกอุบายให้ทหารเข้าล้อมจับพระลอในยามดึกสงัด พระลอ พระเพื่อน พระแพง 
นางรื่นนางโรย และนายแก้วนายขวัญได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ แต่ถูกอาวุธสิ้นชีวิตทั้งหมด ท้าวพิชัย
พิษณุกรจับเจ้าย่าประหาร แล้วส่งข่าวไปยังเมืองแมนสรวง ทั้งสองเมืองเลิกเป็นศัตรูกัน ช่วยกันถวาย
เพลิงแล้วสร้างสถูป ๓ องค์ บรรจุอัฐิสามกษัตริย์และพี่เลี้ยงทั้งสี่คน 
 แนวคิด แนวคิดสําคัญของเรื่องนี้อาจจะมองได้ว่า บุคคลใดอยู่ใต้อํานาจกิเลสฝ่ายตํ่า      
(กามราคะ) บุคคลนั้นย่อมประสบหายนะ 
 

 คุณค่าของวรรณคดี ลิลิตพระลอถือเป็นแบบอย่างในการแต่งร้อยกรองสมัยต่อ ๆ มา    
หลายประการ เป็น แบบอย่างในการแต่งโคลงสี่สุภาพ การพรรณนาในบทอัศจรรย์ การพรรณาในเชิง
นิราศบทชมละคร นอกจากนี้ยังสอดแทรกปรัชญาชีวิตสุภาษิต คติความเชื่อ ฯลฯ นับเป็นแบบอย่าง
และมีอิทธิพลต่อกวีรุ่นหลังๆ  อย่างมาก ลิลิตพระลอมีการเปรียบเทียบที่ดีมาก ดังตัวอย่าง เช่น 

๑. เปรียบการได้สิ่งที่ได้มายากเหมือนได้ตะวันและเดือนมาถึงมือ เช่น ตอนพระเพื่อนพระ
แพงได้ข่าวว่าพระลอเสด็จมาถึงเขตแดนของนางแล้ว กวีบรรยายว่า 
 
 
 
 
 

๒. เปรียบการได้บุคคลที่มีอํานาจเหมือนดังได้ฟ้าและดินไว้ในเงื้อมมือ ดังปรากฏตอนท้าว
พิชัยพิษณุกรรําพึงเมื่อเห็นพระลออยู่กับธิดาทั้งสอง 
 
 
 

๓. เปรียบพระลอที่มีไพร่พลห้อมล้อมว่าเหมือนดังเดือนล้อมรอบด้วยดาว ดังนี้ 
 
 
 
 
 

  “ตะวันเจียนจากฟ้า   มามือ 
 จักใคร่ถือเดือนถือ    ก็ได้ 
 เมรุทองละลองปือ    ปือรอด ไปนา 
 ขอท่านเชิญท้าวไท้    ธิราชเจ้าเสด็จมา” 

“ได้ภูธรดุจได้    ฟ้าแลดินมา 
 อยู่เงื้อมมือเรา” 

“พระองค์โอภาสเพี้ยง  ศศิธร 
 เสด็จดุจเดือนเขจร   แจ่มฟ้า 
 ดวงดาวดาษอัมพร   เรียงเรียบ 
 ดูดุจพลเจ้าหล้า    รอบล้อมเสด็จโดย” 
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 ๔. เปรียบข่าวดีดังถ้อยคําที่เจือด้วยน้ําอมฤต ดังปรากฏในโคลงตอนนางรื่นนางโรยขอให้นาย
แก้วและนายขวัญไปเชิญพระลอให้เสด็จมา ส่วนนางทั้งสองจะไปแจ้งข่าวพระลอแด่พระเพื่อนพระ
แพง ถ้อยคํานางทั้งสองจะไปแจ้งแด่พระเพื่อนพระแพงคือ “อมฤตรสพจนาตถ์” 
 ๕. เปรียบเทียบเครื่องเพศหญิงกับสระน้ํา คือ สระพระนุชเนื้อเกลี้ยง” 
 ๖. เปรียบหัวใจทั้งสามดวงของตัวละครเอกทั้งสามที่หล่อรวมเป็นอันเดียวกันกับเชือกสาม
เกลียวที่ผสานกันเป็นเส้นเดียว คือ “คือเชือกผสมสามเกลียว แฝดฝั้น” 
 ๗. เปรียบเทียบความลับเหมือนควันไฟที่ปิดอย่างไรก็ไม่มิด คือ ใช้ว่า “ควันความ” 
 นอกจากนั้นลิลิตพระลอมีคติเตือนใจมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น 
 ในลิลิตพระลอ มีกลอนสอนให้ปฏิบัติ ข้อ “อย่าโง่เขลาผิดเมียใคร” ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “ร้อยชู้ฤาเท่าเนื้อ   เมียตน 
 เมียแลพันฤาดล    แม่ได้ 
 ทรงครรภ์คลอดเป็นคน   ฤาง่าย แลนา 
 เลี้ยงยากนักท้าวไท้   ธิราชผู้มีคุณฯ” 
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ผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และปีที่แต่ง 
 ความเป็นมา มีผู้สันนิษฐานว่า คงแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ที่ครองราชย์ระหว่าง 
พ.ศ.๒๐๓๔-พ.ศ.๒๐๗๒ จุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงทํา
สงครามชนะพระเจ้าติโลกราชผู้ครองเมืองเชียงใหม่ที่มาชิงหัวเมืองฝ่ายเหนือสาระสําคัญ เนื้อหาเป็น
การไหว้ครู จากนั้นเป็นการพรรณนาพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ การกล่าวถึงว่า
พระองค์มีพระราชสมภพระหว่างที่พระราชมารดาไปส่งเสด็จพระราชบิดา คือ สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๒ ที่ยกทัพไปรบกับเขมร มีการประชุมทัพที่ทุ่งพระอุทัยแล้ว ก็ทรงประสูติที่นี่ การรบกับ
เขมรครั้งนั้นปรากฏว่าได้ชัยชนะ ต่อมาพระองค์ได้ครองราชย์สมบัติ 
 รูปแบบการแต่ง คําประพันธ์เป็นร่ายด้ันประกอบกับโคลงดั้นบาทกุญชร ร่ายด้ันใช้ตอน   
บทนําและร่ายสั้นๆ เขามาหนึ่งบท (แทรกหลังบทที่ ๑๑๖) ส่วนโคลงมี ๒๘๖ บท ดังตัวอย่างบท
พรรณนาพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นกษัตริย์ประเสริฐเหนือกษัตริย์และชนทั้งปวง        
ทรงบํารุงรักราษฎร เกื้อหนุนสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
 
 
 
 
 
 

 คําว่า “ยวน” หมายถึง โยนก หรือ เชียงใหม่ ยวนพ่าย จึงหมายถึง เมืองโยนก หรือเมืองเชียงใหม่ พ่าย
แพ้ในการทําสงครามกับไทย (อยุธยา) วรรณคดีเรื่องนี้นับเป็นวรรณคดียอพระเกียรติ 
 เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงการเสด็จมาอุบัติ (การกําเนิด) ในโลกของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต่อไปกล่าว
ยกย่องสรรเสริญพระปรีชาสามารถของพระองค์ทั้งทางโลกและทางธรรม ถัดไปกล่าวถึงพระยายุธิษฐิระเอาใจออก
ห่างไปเข้ากับเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงพระเจ้าติโลกราชแย่งราชสมบัติจากพระราชบิดา และจับหนานบุญเรือง
พระโอรสองค์ใหญ่ไปคุมขัง ต่อมาพระองค์ระแวงหมื่นด้งนครเจ้าเมืองเชียงชื่น จึงให้จับตัวไปประหาร ทําให้   
นางเมืองภริยาหรือหมื่นด้งนครแข็งเมือง นางส่งคนถือหนังสือมาขอขึ้นกับอยุธยา และขอสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถส่งกองทัพไปช่วยป้องกันเมือง 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดกองทัพยกไปช่วย ทางเมืองเชียงใหม่ให้กองทัพเมืองแพร่และน่าน
เข้าตีเมืองชื่น นางเมืองและชาวเมืองป้องกันเมืองเป็นสามารถ แต่นายทหารคนหนึ่งเป็นไส้ศึก เปิดประตูเมืองรับ
ข้าศึก ชาวเชียงชื่นพากันหนีไปสมทบกองทัพอยุธยา เมื่อกองทัพไทยยกถึงเมืองเชียงชี่นก็เข้าตีกองทัพของพวก
โยนกหรือยวนหรือเชียงใหม่จนแตกพ่าย ตอนจบเรื่องนี้เป็นการกล่าวสรรเสริญพระบารมีและพระเกียรติยศของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ 

ลิลิตยวนพ่าย 

   “๏ พระมายศโยคพ้น  พรรณนา 
  มาพ่างมาพาเป็น    ป่ินแก้ว 
  พระมาทยบทยมสมฯ   ธิปราชญ เพรงแฮ 
  มาทยบมาทบแผ้ว   แผ่นไตรฯ” 
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 แนวคิด พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นยิ่งใหญ่นัก สามารถปราบ
ศัตรูได้ทั้งหมด ทําให้แผ่นดินมีแต่สันติสุข 
  

 ตัวอย่างลิลิตยวนพ่าย มีโคลงสอนความซื่อสัตย์ไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. ลิลิตยวนพ่าย มีอิทธิพลต่อนักกวีรุ่นหลังอย่างแน่นอน จะเห็นได้จากลิลิตตะเลงพ่ายที่
ประพันธ์โดยสมเด็จพระกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
 ๒. ในด้านอักษรศาสตร์ เป็นวรรณคดียอพระเกียรติเล่มแรก ที่เป็นบกวี มีสํานวนโวหาร
ไพเราะอย่างยิ่ง 
 ๓. ในด้านวิถีชีวิต แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยอยุธยาท่ีจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๔. ในด้านประวัติศาสตร์ ได้รู้ถึงการทําสงครามระหว่างพระมหากษัตริย์ต่างเมืองกัน 
กล่าวคือ บันทึกเหตุการณ์สงครามที่เมืองเชียงชื่นระหว่าง (อยุธยา) กับเชียงใหม่ (ยวนหรือโยนก) 
 ๕. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
  

 วรรณคดีเรื่องนี้มีความไพเราะงดงามในด้านการประพันธ์ด้วยกลวิธีการแต่งแบบต่าง ๆ เช่น 
การใช้สัมผัสพยัญชนะอย่างแพรวพราว การซ้ําคํา การใช้โวหารภาพพจน์แบบต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิด
อารมณ์สะเทือนใจในพระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 

  “ใครคดใครซือ่ร้าย   ดีใด  ก็ดี 
ใครใคร่ครองตนบยฬ    ท่านม้วย 
ซื่อนึกแต่ในใจ     จงซ่อน  ก็ดี 
พระอาจล่วงรู้ด้วย    จุดหมาย 

  ข้าไท้ทิเบศผู ้    ใดใด ก็ดี 
ตายเพื่อภักดีโดย     ซื่อซร้อม  
คือคนอยู่เป็นใน     อิธโลกย 
บรโลกนางฟ้าฟ้าล้อม    เลอศอินทร ฯ 

  ทวยใดเจ้าเกื้อโรค   ภูลมี ม่งงนา 
ครั้นถวิลภักดี     แต่เจ้า 
ซื่อยืนอยู่แสนปี     เป็นคู่ ตายนา 
ตายก็ดีได้เข้า     ข่วงน้ํานรกานต์  
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 ๑). การเล่นสัมผัสพยัญชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “พวกพลกล้ากลาด  ไปหนา  หน่นแฮ 
  หาญห่มเกราะกรายกราย   ก่อนม้า 
  ประดับประดาดา    แหนแห่ พระนา 
  แลเครื่องแลหน้าหน้า   ใคร่ชม” 
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 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสและ
พระมหาราชครู 
 ความเป็นมา เป็นวรรณคดี อาศัยเค้าความเรื่องในชาดก ช่ือ ปัญญาสชาดก วรรณคดีเรื่องนี้
แต่งกันมายาวนาน คือสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะว่าสองตอนแรกที่แต่งสมัย
กรุงศรีอยุธยาน้ันยังไม่จบ มาแต่งจนจบในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผู้แต่งมี ๓ คน คือ สมเด็จพระมหาราชครู
ตอนต้น  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชนิพนธ์ตอนกลางและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า      
กรมพระปรมานุติชิตชิโนรส แต่งตอนปลาย จุดมุ่งหมายในการแต่ง เพื่อให้เล่นหนังใหญ่ในวาระที่มี
งานฉลองต่าง ๆ  
 รูปแบบการแต่ง  แต่งเป็นคําฉันท์ ๑๑ ฉันท์ ๑๒ ฉันท์ ๑๔ ฉันท์ ๑๕ ฉันท์ ๑๙ และฉันท์ 
๒๑ โดยไม่ได้บอกช่ือฉันท์และไม่มีการเคร่งครัดในครุลหุนับเป็นฉันท์เรื่องแรกที่นํามาบรรยายชาดก
ในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ปางหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นนิยายเล่าสืบต่อกันมา
ก่อนกวีนิพนธ์ทุกตอนมีความประณีตบรรจงมีอรรถรสไพเราะก่อนกวีนิพนธ์ทุกตอน มีความประณีต
บรรจง มีอรรถรสไพเราะด้วยฉันท์และกาพย์ จบลงด้วยโคลงสี่สุภาพ วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการยกย่อง
จากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทฉันท์ เริ่มต้นของเรื่องเป็นคํานมัสการไหว้ครู   
เนื้อเรื่องกล่าวถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระสมุทรโฆษ 
 

 ตัวอย่างสมุทรโฆษคําฉันท์ 
 คําสอนที่ให้ประชาชนปฏิบัติในชีวิตประจําวันนั้น วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา เน้นเรื่องศีลห้า  
มีปรากฏอยู่ทั่วไป ดังโคลงที่พรรณนาไว้ในสมุทรโฆษคําฉันท์ ว่า 
 
 
 
 

 เนื้อเรื่องย่อ พระสมุทรโฆษเสด็จไปคล้องช้างและได้พักพลใต้ต้นโพธ์ิ ตกกลางคืนพระโพธิ์ได้
อุ้มพระสมุทรโฆษไปอยู่กับนางพินทุมดี ครั้งรุ่งเช้าก็อุ้มกลับ ทั้งสององค์ต่างโหยหากัน พ่ีเลี้ยงชื่อรัตนธารี
ได้วาดรูปพระสมุทรโฆษนางก็จําได้ 
 ต่อมาพระบิดาของนางจัดพิธีสยุมพร โดยเชิญกษัตริย์ต่าง ๆ มาร่วมประลองความสามารถ 
พระสมุทรโฆษชนะการประลองได้อภิเษกกับนางพินทุมดี พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดีเสด็จไปใช้บน 
(แก้บน) ที่ศาลเทพารักษ์ พบพิทยาธรตนหนึ่งถูกทําร้ายตกลงมาในอุทยาน พิทยาธรได้มอบพระขรรค์ 
ซึ่งมีฤทธ์ิทําให้เหาะได้แก่พระสมุทรโฆษ ทั้งสององค์ชวนกันเหาะชมป่าหิมพานต์และได้นอนพักบน
แท่นหิน พิทยาธรอีกตนหนึ่งลักพระขรรค์ไป ทั้งสององค์เหาะกลับเมืองไม่ได้ ต้องเดินด้ันด้นไปกระทั่ง

สมุทรโฆษคําฉันท์ 

  “โอวาทนุสาสนบําเพ็ญ   ศีลเบญจพร้อมเพรียง 
 ไพร่ฟ้าสุขารมยเพียง    จักรพรรดิผ่านสุธา 
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พบแม่น้ําขวางหน้าจึงเกาะขอนไม้ว่ายข้ามฝั่ง แต่ก็เกิดพายุพัดทําให้ขอนขาดจากกัน นางเมขลาเทวดา
ช่วยอุ้มพระสมุทรโฆษขึ้นฝั่งและช่วยให้ได้พระขรรค์คืนมา ส่วนนางพินทุมดีว่ายขึ้นฝั่งได้ก็ปลอมตัวเอา
เครื่องประดับไปขาย แล้วนํามาสร้างศาลาที่พักคนเดินทาง พร้อมทั้งวาดรูปเรื่องราวของนางและพระ
สมุทรโฆษ จนถึงขอนขาดจากกันให้คนเฝ้าศาลาและสังเกตดูว่า ชายใดมาเห็นภาพเหล่านี้แล้วร้องไห้
ให้รีบไปบอกนาง ต่อมาพระสมุทรโฆษมาเห็นก็ร้องไห้ สององค์จึงได้พบกัน พระสมุทรโฆษพานาง
พินทุมดีเหาะกลับเมืองและครองเมืองอย่างมีความสุข 
 แนวคิด แนวคิดสําคัญของเรื่องนี้คือ บุคคลใดสร้างกรรมไว้อย่างไรก็ต้องรับผลกรรมนั้น (ดังที่
พระสมุทรโฆษเคยสร้างกรรมในชาติก่อนด้วยการแกล้งให้เรือของสามเณรล่ม จึงต้องได้รับผลของ
กรรมคือเกิดพายุพัดให้ขอนไม้ขาดพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีต้องพลัดพรากจากกัน) 
 

 คุณค่าของวรรณคดี  
 ๑. ในด้านอักษรศาสตร์ มีสํานวนโวหารไพเราะจับใจใช้ถ้อยคําได้เหมาะกับฉันท์ มีภาษาบาลี 
สันสกฤตและคําเขมร มีจินตนาการ ได้อารมณ์ 
 ๒. ในด้านวิถีชีวิต ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนชาวอยุธยาสมัยนี้ที่เชื่อในการบนบานศาล
กล่าว การต้ังโรงทาน ความเช่ือในกฎแห่งกรรม ตลอดจนการเล่น จระเข้กัดกัน การแข่งวัวเกวียน 
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง นก ปลา ป่าหิมพานต์ และพันธ์ุไม้ต่าง ๆ   
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 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ความเป็นมา เรื่องทศรถสอนพระราม เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
กล่าวถึงหลักปฏิบัติของกษัตริย์ผู้ครองเมืองที่พึงมีต่อ อาณาประชาราษฎร์ ในเนื้อเรื่องท้าวทศรถ    
ซึ่งเป็นพระบิดาของพระรามได้สั่งสอนหลักการปกครองไว้หลายประการ เช่น ให้รักและบํารุงเลี้ยง
ราษฎรในปกครองดังพ่อและแม่ มีเมตตา กรุณา รู้จักตนให้รางวัลละความโกรธมีความยุติธรรม      
ไม่เบียดเบียนราษฎร์ ฯลฯ พระเจ้าแผ่นดิน แท้จริงก็คือ การสอน เรื่อง “ทศพิธราชธรรม” หรือหลัก
ปฏิบัติตัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑๐ ประการ นั่นเอง 
 รูปแบบการแต่ง โคลงเรื่องนี้แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพและมีเพียง ๑๒ บทเท่านั้น ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
  

 บทความนี้ใจความว่า ท้าวทศรถตรัสเรียกพระรามราชโอรสมาประทานโอวาท 
 
 
 
 
 
  

 บทความนี้มีใจความว่า การที่เจ้า (พระราม) จะปกครองบ้านเมืองและราษฎรให้อยู่เย็นเป็น
สุขเสมือนกับเป็นเมืองของพระอินทร์ พระพรหมได้นั้น เจ้า (กษัตริย์) จะต้องมีความซื่อตรงต่อ
ประชาชน จึงตรงกับหลักทศพิธราชธรรมในข้อ อาชวํ ซึ่งว่าด้วยเรื่องความซื่อตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคลงทศรถสอนพระราม 

   ๑.๏ ทศรถยศยิ่งไท้  ทุกสถาน 
  ชมชิดสนิทเสน่ห์การ   เลิศแล้ว 
  ในพระชมมานสาร   รามเทพ 
  เรียกร้องสนองเสนอแก้ว   ลูบไล้ประโลมสอนฯ 

   ๒. ๏ เจ้าจักรราษฎร์เลี้ยง  บุรีรมย ์
  ให้สุขศรีปรีดิชม    ชอบใช้ 
  เสมอบุรินทร์อินทร์อุดม   พรหเมศ 
  อาสัจธรรมถลันให้   เทียบแท้ประมูลมวล 

   ๓. ๏ ประเสริฐเลิศโลกล้น  โลกา 
  จงจิตต์มิตรกรุณา    แน่ไว้ 
  เป็นต้นกลพฤกษา   เสมอเมฆ 
  อายุติธรรมนั้นให้    สัตว์ซร้องสุขเกษม 
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 บทนี้มีใจความว่า กษัตริย์ที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ได้ ควรจะมีใจ
เมตตากรุณาต่อประชาชนเหมือนเมฆฝนให้ความชุ่มช่ืนแก่ ต้นไม้  จึงตรงกับลักษณะของ
ทศพิธราชธรรมในข้อที่ว่า ปริจาคํ คือการบริจาคทรัพย์เป็นทานให้แก่ราษฎร 
 
 
 
 
 
 

 บทนี้มีใจความว่า กษัตริย์จะปกครองราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ ควรจะเป็นบุคคลผู้มีไมตรีต่อ
ผู้อ่ืนด้วย 
 

 คุณค่าของโคลงทศรถสอนพระราม 
 ๑. ในด้านอักษรศาสตร์ มีสํานวนใหม่กว่าหนังสือเรื่องอื่นในยุคเดียวกัน โวหารมีความไพเราะ 
 ๒. ในด้านการปกครอง ทําให้ทราบว่า สมัยนั้นกษัตริย์ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ใช้เป็น
หลักในการปกครองประเทศ 
 ๓. การใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา ในการปกครองบริหารบ้านเมืองมาแต่โบราณกาลมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๔. ๏ อาณาประชาราษฎรทั้ง กรุงไกร 
  จักสุขเกษมเปรมใจ   ช่ืนช้อย 
  ไมตรีที่ประชุมใน    นรนาถ 
  เป็นบุษบาปรากฏร้อย   กลิ่นกลุ้มขจรจาย 
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 ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ความเป็นมา โคลงพาลีสอนน้องเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สอน
เกี่ยวกับหลักการรับราชการ เนื้อความกล่าวถึงเรื่อง รามเกียรต์ิ โดยนําเรื่องของพาลีมาอ้างว่าก่อน
สิ้นชีวิต พาลีได้สั่งสอนสุครีพ น้องชายและองคตลูกชายถึงหลักในการปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
เช่น ให้จงรักภักดี อย่าโกรธเคืองพระมหากษัตริย์ให้เข้าเฝ้าโดยสม่ําเสมอ รู้จักประมาณตน มีความ
กล้าหาญ อาสาเจ้านายออกรบ เป็นต้น พาลีสอนให้น้องและองคตให้จงรักภักดีต่อเจ้านาย ทําตามสั่ง
แม้งานที่ทําจะส่งผลให้ตายก็ให้ทํา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในคลัง รู้จักพูด ไม่ทําตัวเสมอเจ้านาย เรื่อง
นี้ถือเป็นจริยศาสตร์สําคัญของไทย ที่ทรงสั่งสอนคนไทย 
 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ๓๒ บท ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑ . ในด้านอักษรศาสตร์ มีคติเตือนใจในการรับราชการ เช่น มีจริยธรรมไม่ ยุ่งเกี่ยว
ผลประโยชน์ มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สํานวนโวหารเรียบง่าย และมีอิทธิพลต่อกวีรุ่น
หลัง เช่น มหายศเลียนแบบเอาไปแต่งเป็นกลอนสุภาพ ช่ือว่า พาลีสอนน้องคํากลอน 
 ๒. ด้านวิถีชีวิต เห็นค่านิยมของสังคมสมัยนั้นว่าการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
เป็นสิ่งสําคัญมาก 
 
 
 
       
 

โคลงพาลีสอนน้อง 

   ๏ พาลีมีเดชล้ํา   เลยกระบิล 
  เป็นเหล่าธิบดินทร์อินทร์   แบ่งปั้น 
  ผ่านแคว้นแคนขิดขิน   บุรินทราช 
  ปรากฏยศยงชั้น    ฟากฟ้าสุธาสถานฯ 
   ๏ วานรวรราชเรื้อง  พาลี 
  เรียกอนุชอุดมศรี    แน่งน้อง 
  องคตยศยงมี    ใจเสน่ห์ 
  มากล่าวพจนาร้อง   ถี่ถ้วนขบวนความฯ 



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๔๕ 
 
 ๓. คุณค่าทางด้านจริยศาสตร์สําคัญของไทย ที่พระมหากษัตริย์ ทรงใช้สั่งสอนประชาชน 
ยกตัวอย่าง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เฝ้าแหนแสนเสน่ห์ด้วย  จงใจ 
ธิบดินทร์ป่ินรฆุวงศ์   ก่ายเกล้า 
อย่าคิดจะนิทรปลง   ยาวยืด 
ว่าสนุกสุขเกษมเช้า   ค่ําคุ้ยตะคุยนอน ฯ 

   หนึ่งคอยชะลอยเล่ห์ไท ้  เรืองราม 
สิงหนาทอาจไถ่ถาม   ถี่ถ้อย  
ทูลพิดกิจกลความ   ตามสัตย์ 
อย่าขานการเบาน้อย   เนื่องเนื้อคดีตรง ฯ 

   เฝ้าไทอย่าได้อ่า   โอองค์ 
อย่าแต่งแน่งน้อยผจง   นอบน้อม 
ที่ทางกลางโรงปลง   ผดุงอาตม์ 
ณ โรงคัลบันโดยด้อม   อย่าได้สามผลาม ฯ 

   นักสนมกรมชะแม่แม้น  สาวสวรรค์ 
นางในไพบูลย์พรรณ   แน่งน้อย 
เฝ้าไทภูทรงธรรม    ธิปราช 
อย่าใฝ่ในเสน่หค์ล้อย   เนตรเลี้ยวเรียมแสวง ฯ 

   ทูลพิดกิจแจ้งจดั   ประการใด 
คอยดูเมื่อภูวไนย    ย่องแย้ม 
แปรผันพัณฑูรไข    สิงหนาท 
จึงค่อยชะลอยเติมแต้ม   เมื่อท้าวสุขสานต์ ฯ 

   ชอบทูลมูลเหตหุั้น  จึ่งทูล 
มิชอบประกอบอาดูร   หยุดย้ัง 
เกรงนเรนทรสรู    เคืองค่อง 
หฤทยางค์หมางหม่นต้ัง   แต่ร้อนสกนธ์กรม ฯ 
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 ผู้แต่ง พระโหราธิบดี 
 ความเป็นมา ผู้แต่งพระโหราธิบดี รับราชการในหน้าที่โหรหลวง อยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ตํานาน
ศรีปราชญ์ที่พระปริยัติธรรมธาดาแต่งกล่าวว่า พระโหราธิบดี เป็นบิดาของศรีปราชญ์ สันนิษฐานว่า 
ท่านแต่งพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ 
 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พวกมิชชั่นนารีฝรั่งเศส เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์และ
วิชาการ จนมีการตั้งโรงเรียนสอนเด็กไทย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกรงว่า คนไทยจะหันไปนิยม
อย่างฝรั่งจึงรับสั่งให้ พระโหราธิบดี แต่งจินดามณี ขึ้นเพื่อสอนคนไทย มีแบบเรียนเป็นของตนเอง 
และรู้วิชาอย่างไทย ไม่หันเหไปฝักใฝ่ชาวฝรั่ง ความมุ่งหมายในการแต่ง เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้
เด็กไทยอ่าน จินดามณี เป็นตําราเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้เรียนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือ   
เล่มนี้ แต่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ องค์พระมหากษัตริย์อันเป็นธรรมเนียมการแต่งหนังสือแต่โบราณ 
 รูปแบบการแต่ง เนื้อความขึ้นต้นด้วยร่าย สรรเสริญ กล่าวถึงอักษรศัพท์ (ศัพท์ต่าง ๆ ที่มี
เสียงคล้ายกัน) ตัวอย่างคําที่ใช้ ส ศ ษ ไม้ม้วน  ไม้มลาย อักษรสามหมู่ การแจกลูก การผันอักษร ฯลฯ และ
ยกตัวอย่าง จากวรรณคดีเก่า อาทิ ลิลิตพระลอ เป็นต้น 
 การแต่งหนังสือเล่มนี้พระโหราธิบดีบอกไว้ว่าแปลงตรงตําราฉันท์มาจากคัมภีร์วุตโตทัย      
ดังโคลงลงท้ายบทว่า 
 
 
 
 
 
 

 คําประพันธ์ที่ใช้แต่งเป็นร้อยกรองปนร้อยแก้ว ดังตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จินดามณ ี

   ๏ จบเสร็จสําเร็จธิเรื่อง  บังคับ 
  จินดามุนีฉบับ    บอกแจ้ง 
  หนึ่งคืออักษรศับท์   สงเขป 
  ทังวุดโตไทน้ันแกล้ง   กล่าวไว้เปนครูฯ 

 จินดามุนีนี้ พระโหราธิบดี เดอมอยู่เมืองสุกโขทัยแต่งถวายแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์เปน
จ้าวลพบุรีย 
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 ตัวอย่างหนังสือจินดามณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณคา่ของวรรณคด ี
 ๑. จินดามณี เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก สํานวนภาษาที่เข้าใจได้ยาก มีคําอธิบายเพียง
สั้น ๆ แต่ก็นับว่ามีความสําคัญต่อการศึกษาภาษาไทย เป็นเวลาช้านาน ได้ใช้เป็นแบบเรียนมาจนถึง
ต้นรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาคท่ีว่าด้วยฉันทลักษณ์ ได้ตัวอย่างมาจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ  
 ๒. พระมหากษัตริย์ทรงมีทศพิธราชธรรม บํารุงพระศาสนา เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ๏ นโม ก ข จึ่ง   ก กา 
ตามอักษรอรรถา    แต่งไว้ 
กน กง กด กม มา   ตามต่อ 
กบ กก เกอย สุดไซ ้   สิบนี้คําไท ฯ 

   ๏ รังสฤษฏิพระแต่งต้อง  สอลอ 
รังรักษเกิดษอบอ    บอกแจ้ง 
ศังหารค่อเป้นศอ    สมมุติ 
ไตรเทพท้าวหากแกล้ง   ก่อเกื้อเปนองค์ ฯ 

   ๏ นักปราช 
 

กิน บ ครันคนตาม   เร่งไร้ 
เป็นเสมียนหมูถ่ามความ   กินง่าย 

       ย่ิงค้าเมืองจีน  ส แล               นี้ใช้ 
น 
ย 

ญ ย 
ณ น 

ส  ศ  ษ 

   “อารามเรื่องรองทั่ว  ทุกทิศ 
  เพราะบพิตรภูวญาณ    ป่ินเกล้า 
  พระองค์ทรงทศพิต    ธรรมราช 
  พระสาสนารุ่งเร้า    เรื่องด้วยเดชา ฯ” 
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 ผู้แต่ง พระมหาราชครูในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ความเป็นมา เป็นวรณคดีเล่มแรกที่เชื่อกันว่าเป็นฉันท์ที่จบบริบูรณ์โดยการนําเค้าจากเรื่อง
พหลคาวีชาดก ในปัญญาสชาดก ที่ภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งไว้ นามผู้แต่งเขียนไว้ในเรื่องว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คําประพันธ์ข้างต้นที่ว่า “กล่าวไว้เปนเฉลิม” ก็น่าจะพอสันนิษฐานว่า แต่งเพื่อเป็นศิริมงคล 
และอาจเป็นการทดลองดูว่าการนําคําประพันธ์ประเภทฉันท์มาแต่งเป็นเรื่องยาวนั้น มีความเหมาะสม
เพียงใด เพราะในสมัยต้นๆ ของกรุงศรีอยุธยานั้นแต่งฉันท์กันน้อย ลักษณะฉันท์ที่ใช้ก็เป็นฉันท์ง่าย 
และมีกาพย์ปะปนด้วย การแต่งไม่เคร่งครัดในคําครุ ลุหุ แต่ถือจํานวนพยางค์เป็นสําคัญ 
 เนื้อเรื่องย่อของเสือโคคําฉันท์ มีว่า 
 เนื้อความกล่าวสรรเสริญคุณเทพยดา พระรัตนตรัย กษัตริย์ แล้วจึง เริ่มเรื่องโดยเล่าถึงแม่
เสือ แม่โค อาศัยอยู่ในป่า วันหนึ่งแม่เสือออกไปหาอาหาร ลูกเสือหิวนม ลูกโคจึงสงสารจึงบอกแม่ให้
ให้นมแก่ลูกเสือ ลูกเสือและลูกโคจึงรักกันดุจพ่ีน้อง ลูกเสือขอให้แม่เสือสาบานว่าจะไม่ทําร้ายโคแม่ลูก 
เมื่อแม่ไม่รักษาสัตย์จับแม่โคกิน ลูกเสือและลูกโคจึงช่วยกันสังหารแม่เสือ แล้วออกไปหากินด้วยกัน 
จนพบพระฤาษี พระฤาษีเมตตาชุบให้เป็นคนเพื่อจะได้มีโอกาสล้างบาปที่ฆ่าแม่ ลูกเสือเป็นพี่ช่ือพหลวิไชย 
ลูกโคเป็นน้องชื่อคาวี พระฤาษีมอบพระขรรค์ให้ทั้งสอง คาวีได้ฆ่ายักษ์ที่ทําร้ายชาวเมืองจึงได้นางสุรสุดา 
ธิดาท้าวมคธ แต่ก็ถวายให้แก่พหลวิไชย แล้วพ่ีน้องก็แยกจากกันโดยเสี่ยงดอกบัวไว้คนละดอกเพื่อ
บอกเหตุทุกข์ คาวีเดินทางไปพบเมืองร้างมีกลองใหญ่แต่ตีไม่ดัง ผ่าออกดูพบนางจันทร์ผมหอม ธิดา
ของท้าวมัทราช และนางแก้วเกสรแห่งรมยนคร เหตุที่เมืองร้างเพราะนกยักษ์ (นกอินทรีย์) มากินบิดา
มารดาและราษฎร์ของนาง คาวีฆ่านกยักษ์ตายและได้นางจันทรเป็นชายา วันสงกรานต์นางจันทรสรง
น้ําและเอาผมใส่ผอบลอยน้ําไป ท้าวยศภูมิเมืองพัทธพิไสยเก็บได้จึงใช้นางทาสีไปนําตัวนางมาถวาย 
นางทาสีล้วงความลับจากนางจันทร จึงทราบว่าฤาษีฝังชีวิตพระคาวีไว้ในพระขรรค์ นางทาสี         

  ๏ จบ จนจอมนาถไท้   คาวี 
บ พิตรเสวยบุรี    ร่วมน้อง 
ริ พลหมู่มนตร ี    ชมชื่น จิตนา 
บูรณ์ บําเรอรักซ้อง    แซ่ไหว้ถวายพรฯ 

 
  ๏ เสือโคโปฏกไท้    ทั้งสอง 

สิทธิฤาษีสมพอง     เศกแสร้ง 
แลองค์แลกุรุงปอง    เปนปิ่น เมืองนา 
พระบรมครูแกล้ง     กล่าวไว้เปนเฉลิมฯ 

เสือโคคําฉันท ์
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นําพระขรรค์ไปเผาแล้วพานางมาให้ท้าวยศภูมิ ท้าวยศภูมิเข้าใกล้นางไม่ได้ เนื่องจากกายนางร้อนด้วย
อํานาจความจงรักภักดีต่อพระคาวี พหลวิไชยเห็นดอกบัวอธิษฐานเหี่ยว จึงออกเดินทางตามหาพระ
คาวี ช่วยชุบชีวิตให้ฟ้ืน แล้วออกตามหานางจันทร พหลวิไชยแปลงเป็นฤาษีอาสาชุบท้าวยศภูมิให้เป็น
หนุ่ม แต่ฆ่าเสีย ให้พระคาวีออกมาแทน พระคาวีและนางจันทรอภิเษกกันและครองเมืองพัทธพิไสย 
 

 ตัวอย่างคําประพันธ์ ตอนพระคาวีพบกลองในเมืองร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณค่าของเสีอโคคําฉันท์ 
 ๑. เป็นวรรณคดีไทยที่มีคุณค่าสูงเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้เค้าโครงเรื่องมาจากปัญญาสชาดก 
 ๒. มีบทไหว้ครูที่ใช้ภาษาชัดเจน ภาพพจน์สละสลวยรัดกุมมีความหมายที่ดี เช่น ก่อนแต่งบท
กวีไหว้ครูก่อนเสมอ 
 
 

  ๏ ราชาพิศเพี้ยนในคลอง   ในรัตนเรือนหลวง 
บมีสุรางคนิกร 

๏ สงบสงัดเสียงศัพท์อัปศร  แน่งนางอรชร 
บมีบมานพานตา 

  ๏ จึ่งเห็นกลองไชยราชา   ไว้น่าเหมา 
พิมลพิมานแมนผจง 

  ๏ คาวีวรราชจํานง   เอากรอันยง 
กระทบกระทุ่มเภรี  

  ๏ กลองไชยบมีเสียงส ี   หนาทโดยมี 
เสนาะสนั่นครืน้เครง 

  ๏ อับอายหายเสียงอลเวง   คาวีวรเกรง 
ก็คิดคํานึงเน่งนาน 

  ๏ ฉงนฉงายใจพระภูบาล   ใคร่รู้อาการ 
ก็ทรงพระขรรค์ธทาย 

  ๏ แหวะหน้ากลองไชยเห็นสาย  สมรพริ้งเพราพราย 
พระพักตร์แจ่มเพียงจันทร์ 

  ๏ คิ้วค้อมสมรคือเกาทัณฑ์  หม้ายม่ายเมียงมัน 
ชําลักมลักลักแล 

  ๏ นวลลอองผอ่งพักตร์คือแข  ผาดผายปรวนแปร 
ก็ออกมานบราชา  
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 ๓. คติเตือนใจ คือ อํานาจของความสุจริตในความรักที่นางจันทรมีต่อคาวี ทําให้พระเจ้ายศ
ภูมิ เข้าใกล้นางมิได้ เพราะทําให้รุ่มร้อนราวกับเข้าใกล้กองเพลิง สุดท้ายพระเจ้ายศภูมิก็ถูกพหลวิชัย
ฆ่าตาย 
 ๔. การใช้ภาษาชัดเจน เช่นการเห็นความงาม ตอนคาวีพบนางจันทรหนีนกอินทรีไปอยู่ใน
กลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ๏ ข้าขอประนมกรประณต  บงกชบทเรืองรอง 
ธาดาวราฤทธิจํานอง    สฤษดิโลกยสบสกล 

๏ ธัมโมวโรรักษคชัก   สัตวทั่วธราดล 
เทวาสุราสุรอนน     ตปรนตบูชา 

  ๏ ข้าต้ังกฤษฎากรบังคม   บรมอิศวเรนทรา 
เทเวนทร์สุเรนทราสุรา    ไลยถวายนมัสการ 

  “แหวะหน้ากลองชัยเห็นสาย  สมรพริ้งเพราพราย 
 พระพักตร์แจ่มเพียงจันทร์ 
  คิ้วค้อมสมรคือเกาทัณฑ์   หม้ายหม้ายเมยีงมัน 
 ชําลักมลักลักแล 
  นวลละอองผ่องพักตร์คือแข  ผาดผายปรวนแปร 
 ก็ออกมานบราชา” 
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 ผู้แต่ง พระโหราธิบดี 
 ความเป็นมา พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อครั้งเป็นหลวงประเสริฐอักษร
นิติ ได้ต้นฉบับพงศาวดารศรีอยุธยาเป็นสมุดไทยตัวเขียนเก่าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจากบ้านราษฎร
แห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ได้นําขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จึงทรงเรียกพงศาวดารนี้ว่า พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ      
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ไปพบ พงศาวดารฉบับนี้เรียบเรียง เมื่อ จ.ศ. ๑๐๔๒ (พ.ศ. ๒๒๒๓) ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ความมุ่งหมายในการแต่ง เรียบเรียงโดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เพื่อรวบรวมจดหมายเหตุในที่ต่าง ๆ และพระราชพงศาวดารเข้าด้วยกันตามลําดับศักราช 
 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ฉบับนี้มีช่ือว่า พระราชพงศาวดารฉบับกรุง
เก่า ขึ้นต้นว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ศุภมัสดุ ๑๐๔๒ ศกวอก นักษัตร ณ วัน ๔ ๑๒  ๕ ค่ํา (พ.ศ.๒๒๒๓) ทรงพระกรุณาตรัส
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าให้เอากฎหมายเหตุของพระโหราเขียนไว้แต่ก่อน แลกกฎหมาย
เหตุ ซึ่งหาได้แต่หอหนังสือ แลเหตุซึ่งมีในพระราชพงศาวดารนั้นให้คัดเข้าด้วยกันเป็นแห่งเดียว” 
๑๓ เหตุที่ได้ช่ือว่าพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มอบ
พงศาวดารนี้ให้หอพระสมุด 
 เนื้อความเริ่มต้ังแต่การก่อสร้างพะแนงเชิงใน จ.ศ. ๖๘๖ จนถึงสมเด็จพระนเรศวรเสด็จ
ยกทัพไปเมืองห้างหลวง เมื่อปีมะโรง จ .ศ . ๙๖๖ ลักษณะการเขียนเป็นบันทึกปูมโหร   
บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ สั้น ๆ บางครั้ง   บอกลางร้ายลางดีตามลักษณะการทํานายของโหร เช่น 
 “ศักราช ๘๕๐ วอกศก (พ.ศ.๒๐๓๑) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า เสด็จไปเอาเมือง
ทวาย และเมื่อจะเสียเมืองทวายนั้นเกิดอุบาทว์เป็นหลายประการโคตกลูกตัวหนึ่งเป็นแปดเท้า ไก่
ฟักไข่สามค่องออกลูกเป็นหกตัว อนึ่งข้าวสารงอกเป็นใบ อนึ่งในปีเดียวนั้น สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ เสด็จนฤพาน ณ เมืองพิษณุโลก 
 ศักราช ๙๐๐ จอศก (พ .ศ .๒๐๘๑ ) แรกให้พูนดิน ณ วัดชีเชียงในเดือนหกนั้น   
แรกสถาปนาพระพุทธเจ้าแลพระเจดีย์ เถิงเดือน ๑๑ เสด็จไปยังเชียงไกร เชียงกราน เถิงเดือน ๔ 
ขึ้น ๙ ค่ํา เพลาค่ําประมาณยามหนึ่งเกิดลมพายุพัดหนักหนาแลคอเรืออ้อมแก้วแสนเมืองมานั้นหัก แล
เรือไกรแก้วนั้นทลาย อนึ่งเมื่อเสด็จมาแต่เมืองกําแพงเพชรนั้นว่าพระยานารายณ์คิดเป็นขบถ แล
ให้กุมเอาพระยานารายณ์ นั้นฆ่าเสียในเมืองกําแพงเพชร 

พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต ิ

ฯ 
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 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นร้อยแก้ว ลําดับศักราชและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายบันทึกโหร 
 เรื่องย่อ เริ่มต้นเป็นบานแผนก บอกปีที่เรียบเรียงผู้รับสั่งให้เรียบเรียง ตลอดจนความมุ่ง
หมายแล้ว กล่าวถึงเหตุการณ์ ต้ังแต่ จ.ศ.๖๘๖ ชวดศก แรกสถาปนาพระพุทธเจ้าพะแนงเชิง ซึ่งเป็นปี
ที่สร้างพระพุทธรูปวัดพนัญเชิง วัดเสด็จพยุหยาตรา จากป่าโมก โดยทางชลมารค 
 คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. ทําใหท้ราบเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยกรุงศรอียุธยา ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. ความเชื่อตามลักษณะการทํานายของใคร 
 ๓. ความยึดมัน่ในศาสนาพุทธ เช่น การสร้างพระ พะแนงเชิง ใน จ.ศ.๖๘๖ เป็นต้น 
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ผู้แต่ง พระศรมีโหสถ 
 ความเป็นมา พระศรีมโหสถ แต่งเมื่ออายุ ๑๕ ปี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ความ
มุ่งหมายในการแต่ง เพื่อบันทึกเหตุการณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จไปรับช้างเผือกที่
นครสวรรค์ และได้บรรยายถึงการเดินทางตามเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถึงสถานที่ต่าง ๆ   
ที่ได้ผ่านไป 
 รูปแบบการแต่ง การแต่งเริ่มด้วยร่ายเกริ่น ๑ บท ต่อจากนั้นโคลงสี่สุภาพ มีทั้งหมด ๖๙ บท 
เนื้อความเป็นการไหว้ครู ชมปราสาทราชวังของกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ชมช้าง ชมม้า 
ทหาร ขบวนเรือพระที่นั่ง คร่ําครวญถึงหญิงคนรักตลอดระยะทางจากกรุงศรีอยุธยาถึงนครสวรรค์โดย
ทางเรือในโคลงบทที่ ๙ กล่าวไว้ว่า 
 
 
 

 
 

 ในบทสุดท้ายคอืบทที่ ๖๙ เนือ้ความยังไม่จบ แต่มีต้นฉบับเหลือเพียงเท่านี้ เขียนไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างโคลงนิราศนครสวรรค์ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   ๏ ขอเป็นปราโมทถ้วน  หญิงชาย 
เหลือแหล่เดินโดยสาย   น่านน้ํา 
จรตามพระนารายณ์   จอมโลกย ์
ทุกเทพจงชูค้ํา    ช่วยให้สถาพร ฯ 

   ๏ ล้ายคล้ายใกล้ถิ่นถี ้  สลาขาว 
เรือพวกพายไปฉาว   อยู่ไซ้ 
ชมสวนเรียบเรียงยาว   ทิวท่อง ไปนา 
พิศภิรมย์ไม้ไหล้    ร่มรื้นเลขา ฯ 

   ๏ รอนรอนสุรเยศได้  ยามศรี 
ยุรยาตรนาวาลี    ลาศเต้า 
คลายสถานพิมานตรี   มุขมาศ พระนา 
ถึงท่าคัลคัลเจา้    แผ่นเหล้า เสวยรมย์ 

โคลงนิราศนครสวรรค ์
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 ตัวอย่างคําประพันธ์ กวีพรรณนาการเดินทางน้ํา ผ่านบางคําทอง บ้างว่า บ้านหอม วัดง้ิว   
ไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณคา่ของวรรณคด ี
  ทําให้ทราบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในพงศาวดาร ก็ได้กล่าวถึงการเสด็จไป
รับช้างเผือกที่นครสวรรค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยทางชลมารค และในโคลงนิราศ
นครสวรรค์ ก็ได้กล่าวถึงการเดินทางไปโดยชลมารคเหมือนกัน ได้แก่คําว่า ยุรยาตรนาวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๏ ลุถึงบางน้ําซื่อ   คําทอง 
น้ําป่วนปึงเป็นฟอง   คว่างคว้าง 
แลลาญรําจวนสยอง   พึงพิศ 
เร่งรีบพายพลขว้าง   แม่น้ํานองสินธ์ุ ฯ 

   ๏ ดลแดนบางว่าไม้  มีพรรณ  มากแฮ 
ดูระทวยนวยวัน    โอบไม้  
กลกรเจียมแจ่มจัน   รัดรวบ เอ็วนา 
บางว่าวานว่าให้    อย่าช้าถึงเมือง 

   ๏ คล้ายคล้ายลีลาศน้ํา  ไหลหลาม  หลัง่นา 
ถึงบ้านหอมเรือนงาม   เงื่อนแต้ม 
เรือดรวดเรียงตาม   ริมหลิ่ง ไปแฮ 
หอมดุจหอมกลิ่มแก้ม   นิ่มเนื้อนวลศรี ฯ 

   ๏ เห็นวัดง้ิวเพี้ยงพ่าง  พรหมมาน  แต่งนา 
นองนาคนิในสถาน   ที่นั้น 
ง้ิวงามงอกใบบาน   โอภาษ  พรายแฮ 
ดุจฉัตรชัยกางกั้น    อาสน์เจ้าไอสูรย์ ฯ 
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ผู้แต่ง พระศรีมโหสถ 
 ความเป็นมา พระศรีมโหสถเป็นกวีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เชื่อกันว่า          
พระศรีมโหสถเป็นผู้แต่งกาพย์ห่อโคลง เรื่องยาวคนแรกที่เหลือหลักฐานไว้ให้ได้ศึกษากัน การแต่ง
กาพย์ห่อโคลงนั้นเป็นการแต่งให้ข้อความในกาพย์และโคลงคู่หนึ่ง ๆ นั้นล้อกัน หรือมีเนื้อความ
คล้ายคลึงกัน วรรณคดีเรื่องนี้ แต่งเป็นกาพย์ยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพ มีทั้งหมด ๓๖ บท สําหรับใช้ใน
งานสมโภชช้างเผือกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื้อความบรรยายถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การเกี้ยวพาราสีระหว่างชาย หญิง และความสนุกสานของชาวอยุธยา 
 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นกาพย์ยานี ห่อโคลงสี่สุภาพ เป็นการแต่งให้ข้อความในกาพย์และ
โคลงคู่หนึ่งๆ นั้นล้อกัน หรือมีเนื้อความคล้ายคลึงกัน 
 ตัวอย่าง กาพย์ห่อโคลงของพระศรีมโหสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณค่าของวรรณคดี  เรื่องกาพย์ห่อโคลงสะท้อนสภาพสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น       
การเกี้ยวพาราสี ระหว่างชาย หญิง และความสนุกสนาน ของชาวอยุธยา ดังตัวอย่าง 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

  “หญิงชายหลายส่ําซ้อง  มามี่ก้องถ้องแถวทาง 
ฝูงบ่าวสาวสําอาง    รางชางแกล้งแต่งดูงาม 

  หญิงชายหลายส่ําซ้อง  โนเน 
ฝูงบ่าวสาวสรวลเส   ย่ัวย้ิม 
ดูงานผ่านโลเก    ศวรราฃ 
แต่งแง่แพร่พรายพริ้ม   พรึบพร้อมพรมา” 

  ๏ ลางชายลายนุ่งเกี้ยว  ยกย่างเลี้ยวเอี้ยวโอนดู 
ดอกไม้ใส่ห้อยหู    พรั่งพรูบ่ายม่ายเมียงหญิง 

  ๏ ลางชายลายนุ่งเกี้ยว  เกไล 
ยกย่างพลางจงใจ    จ่อชู้ 
ทัดเพยียเขี่ยกันไร   เพราเพริด 
เมี่ยงม่ายกลายกลางสู้   เสียดส้องแลหา ฯ 

กาพย์ห่อโคลงของพระศรีมโหสถ 
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 กวีเล่าถึงพฤติกรรมของชายเจ้าชู้ที่เดินดูสาว เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กวีกล่าวว่าใจของพี่เหมือนบรรทัด มั่นในธรรม ซื่อตรงต่อนาง เหมือนพระสุธนที่พยายาม
ติดตามนางมโนราห์โดยไม่คิดถึงความทุกข์ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๏ เรียมฤาคือบรรทัด  ช่างชาญดัดขัดเกลาขยัน 
ทอดเขียนเรียนพระธรรม์   ใช่สั้นเคียวเบี้ยวบิดงอ 

  ๏ ใจเรียมเทียมดุจด้วย  บรรทัด 
คนช่างเกลาเหลาดัด   รอบรู้ 
ทอดเขียนระเมียนอรรถ   ธรรเมศ 
ใช่อันสั้นเคียวคู้    คดค้อมคมนา ฯ 

  ๏ เรียมคือพระสุธน  บ่คิดชนม์ก่นทางไป 
ข้ามเขาเซราชฤกไพร   นานไกลสบพบมะโนหะรา 

  ๏ เรียมคือนฤเบศไท้  สุธน 
บุกป่าฝ่าเซราชล    เชี่ยวช้า 
เดินเดียวเปลี่ยวใจจน   ทนเทวศ 
ตามนางทางเทียมฟ้า   เช่นเชื้อสาวสวรรค์ ฯ 
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ผู้แต่ง ศรีปราชญ์ 
 ความเป็นมา ศรีปราชญ์แต่งเรื่องนี้ เมื่อคราวถูกเนรเทศไปเมืองนครศรีธรรมราช ในแผ่นดิน
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งเป็นทํานองนิราศพรรณนาแสดงความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องจาก
นางอันเป็นที่รักไปไกล ศรีปราชญ์แต่งคําไหว้ครูชมกรุงนําเรื่องแล้วพรรณนาจากกรุงศรีอยุธยาไป
นครศรีธรรมราช ระคนกับความรู้สึกร้อนแรงโลดโผน มีความเปรียบที่น่าฟังอยู่หลายตอนและมี
กล่าวถึงศรีจุฬาลักษณ์อยู่ด้วย จึงคิดว่า คงจะเป็นพระสนม ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ศรีปราชญ์ถูกเนรเทศก็ได้ 
แต่คงไม่ใช่คนรักของศรีปราชญ์ ในชุมนุมพระราชนิพนธ์และพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช กล่าวว่า ....น่าเชื่อว่า ศรีปราชญ์เขียนโคลง “กําสรวลศรีปราชญ์” เล่มนี้ทํานองเสียดสีเย้ย
หยันสนมศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งเป็นคู่วิวาทและเป็นต้นเรื่องทําให้ตนถูกเนรเทศในครั้งนี้ก็อาจเป็นได้ 
 ตัวอย่าง คําไหว้ครูชมกรุงนําเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 

   
  
 

  ศรีสิทธิวทิธบวร   นครควรช ํ
ไกลพรหรงสรรค    สวรรคแต่งแต้ม 
แย้มพื้นแผ่นพสุธา    มหาดิลกภพ 
นพรัตนร์าชธาน ี    บุรีรมยเมืองมิง่ แล้วแฮ 
ราเมศไทท้้าวตอ้ง    แต่งเอง ฯ 

โคลงนิราศนครศรีธรรมราช (กําสรวลศรีปราชญ์) 
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 ตัวอย่างโคลงบทที่ ๑-๙ เป็นบทพรรณนาชมกรุงศรีอยุธยาและปูชนียสถานที่ผ่าน เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นข้อมูลอ้างอิงช่วยในการสันนิษฐานได้หลายเรื่อง เช่น ผู้แต่ง
น่าจะเป็นใครแน่ สภาพสังคมและความเป็นอยู่สมัยที่แต่ง เป็นต้น 
 ๒. คุณค่าทางภาษาและวรรณคดี เช่น ให้รู้และเห็นการเขียนภาษาแบบเก่า ซึ่งคัดจากสมุด
ไทย เส้นดินสอขาว ตัวหนา สังเกตว่าอักขรวิธีเก่ากว่าฉบับอ่ืน แต่บางคําก็เผลอใช้อักขรวิธีใหม่ด้วยก็มี 
สําหรับโคลงกําสรวลศรีปราชญ์ฉบับนี้ได้พิมพ์โดยพยายามรักษาอักขรวิธีไว้ตามต้นฉบับ มีคําประพันธ์
บางบทที่เป็นอย่างแก่กวีท่านอื่น ดังตัวอย่าง 
 
 
 

   ๏ อยุทธยายศย่ิงฟ้า  ลงดิน แลฤา 

อํานาจบุญเพรงพระ   ก่อเกื้อ 

เจดีย์ลออ  อินทร    ปราสาท 

ในทาบทองแลว้เนื้อ   นอกโสม ฯ 

   ๏ พรายพรายพระธาตุเจ้า  จยรจนนทร  แจ่มแฮ 

ไตรโลกยเลงคือโคม   ค่ําเช้า 

พิหารรเบียงบรร    รุจิเรข  เรืองแฮ 

ทุกแห่งห้องพระเจ้า   น่งงเนือง ฯ 
 

โคลงบทที่ ๑๓ และ ๒๘ กล่าวถึง “ศรีจุฬาลกัษณ์” 

   ๏ หน้าเจ้าชู้ช้อยฉาบ  แรมรักษ ์

สาวสื่อมาพลางลืม   แล่นให ้

บาศรีจุฬาลักษณ์    เสาวภาค  กูเอยย 

รยมรยกฝูงเข้าใกล ้   ส่งงเทา ฯ 

   ๏ เดชานุภาพเรื้อง  อารักษ์  ท่านฮา 

รักเทพ* จําสารโดย   บอกบ้าง 

บาศรีจุฬาลักษณ์    ยศย่ิง  พู้นแม ่

ไปย่อมโหย**ให้อ้าง   โอ่สาร ฯ 
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   ๏ โฉมแม่จากฝากฟ้า  เกรงอินทร  หยอกนา 
อินทรท่านทอกโฉมเอา   สู่ฟ้า  
โฉมแมจ่ักฝากดิน    ดินท่าน แล้วแฮ 
ดินฤขัดเจ้าหล้า    สูสํ  สองสํ ฯ 

   ๏ โฉมแม่ฝากน่านน้ํา  อรรณพ  แลฤา 
ยยวนาคเชยชํอก    พ่ีไหม้ 
โฉมแมใ่ครสงวนได้   เท่าเจ้าสงวนเอง ฯ 

 
ในโคลงบทที่ ๑๐๓ ได้นําวรรคดีเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบ 

   ๏ เพรงพลัดนรนารถสร้อย ษีดา 
ยงงขวบคืนสํสอง    เศกได้ 
สุทธนูประภาฟอง   พัดจาก จยรแฮ 
ยงงคอบคืนหว้ายได้   สู่สํสองสํ ฯ 
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 ผู้แต่ง ศรีปราชญ์ 
 ความเป็นมา เป็นวรรณคดีที่เชื่อกันว่า ศรีปราชญ์ บุตรพระมหาราชครูแต่งไว้ ในขณะที่  
รับราชการอยู่กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับมูลเหตุของวรรณคดี เรื่องนี้ไว้ 
แต่งเพื่อแข่งกับสมุทรโฆษคําฉันท์ เพื่อแสดงความสามารถในเชิงการแต่งฉันท์ให้ปรากฏบ้างในส่วน
ของกวีที่ได้เขียนจุดมุ่งหมายของเรื่องไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อนิรุทธคําฉันท์ มีเนื้อความใกล้เคียงกับสมุทรโฆษคําฉันท์มาก เป็นเรื่องเทพอุ้มสมเหมือนกัน 
แต่ได้เค้ามาจากคติพราหมณ์ ตอน พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะ ในเรื่องอ้างว่าพระอนิรุทธ
เป็นพระนัดดาของพระกฤษณะ เริ่มเรื่องจากพระอนิรุทธไปบรรทมใต้ต้นไทรขณะที่ไปพระพาสป่า
ก่อนบรรทมได้กราบไหว้พระไทรก่อน พระไทรจึงเข้าไปอุ้มพระอนิรุทธให้ไปสมกับนางอุษา ธิดายักษ์
พานะ นางพิจิตรเลขาพี่เลี้ยงได้สะกดพระอนิรุทธไปอยู่กับนางอุษาจึงเกิดสงครามระหว่างพระอนุรุทธ
กับพญาพานะโดยพญายักษ์จับพระอนุรุทธด้วยศร ฤาษีนารทผ่านมาเห็นจึงไปทูลพระกฤษณะจึงยก
กองทัพมาช่วยพระนัดดา ฝ่ายพญายักษ์ไปขอพระอิศวรช่วย ในที่สุดพานะก็ออกรบกับพระกฤษณะ
และผ่ายแพ้พระอนิรุทธกับนางอุษาจึงได้ครองกัน 
 รูปแบบการแต่ง คําประพันธ์ที่ใช้เป็นฉันท์และกาพย์บางตอนนําร่ายมาปนกับฉันท์ มีบทไหว้ครู
อยู่ตอนท้ายเรื่อง การดําเนินในเรื่องรวบรัด ลักษณะคําประพันธ์บางตอนคล้ายกลบท เช่น 
 ตอนที่พระอนิรุทธรําพึงถึงนางอุษา ขณะลงสรงในสระบัว 
 

  ๏ ด้วยเดชะบุญญา  ธิการาอันสมพงศ์ 
ผู้ฉันทสนององค์    คุณท่านอันสุนทร 

  ๏ จวงจัดอันมั่นหมาย  บขวางวายคํานึงกลอน 
บเห็นแก่หลับนอน   ดําริหตริบเว้นเวียน 

  ๏ ครั้นคําฉันทก็เสร้จ  แลสําเร็จก็เร่งเขียน 
จึงเสร็จสําเร็จเพียร   จํานงจิตตจินดา 
 

  นอกจากนี้ ในสมุดไทยดําชุบรงค์ ๑๙/ง มผีูเ้ขียนโคลงไว้ว่าศรีปราชญ์เป็นผู้แต่ง 
  ๏ จบอนิรุทเรือ่งเรื้อง  รณรงค 

ศรีปราชญ์ปัญายง   แต่งไว้ 
ใครจแต่งปรสง    เอาหย่าง นี้นา 
นักเฟื่องฟูเกียรติให้   เลี่องล้ําลาญผล 

อนิรุทธคําฉันท์ 
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  ๏ บัวตูมติดขั้วบังใบ   บังใบท้าวไท 
ว่าเต้าสุดาดวงมาลย์ 

  ๏ ดวงมาลย์บงกชเบิกบาน  เบิกบานเปรมปาน 
ประภาคยพักตรพิมล 

  ๏ พิมลเลงนิโลบล   นิโลตบลยล 
ว่าเนตรพิศพิสมัย 

  ๏ พิสมัยแลลาญหฤไทย   หฤไทยท้าวไท 
ว่าแก้วก็ใช่ดาลฉงน 

  ๏ ดาลฉงนจงกลนีจงกล   จลกลรสคน 
ธธารสุธาทิพรส 
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 คุณคา่ของวรรณคด ี
  เรื่องอนิรุทธคําฉันท์มีความไพเราะอยู่หลายตอน ยกตัวอย่าง เช่น ตอนยกพล
ประพาสป่า เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ๏ พลคชคชเมามัน   ผูกจรีขรร 
คโตมร 

  ๏ พลคชคชส่ายสมร   ภูษนาภรณ์ 
ประดับดาษ 

  ๏ พลคชคชนฤนาท   สรรพประดับมาศ 
ศแต่งตน 

  ๏ พลคชคชราญรณ   แล่นก็แล่นชน 
ก็ชนชนะ 

  ๏ พลคชคชสอดสนะ   รานดระรง 
คเชี่ยวชาญ 

  ๏ พลคชคชผลาญมาร   แย่งประแอกอาน 
ประดับไร 

  ๏ พลคชคชเศิกไกษย   ไกรกําเลาะไช 
ยชาญชเยศ 
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 ผู้แต่ง ขุนเทพเกวี (พราหมณ)์ 
 ความเป็นมา คําฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง มี ๒ สํานวน สํานวนแรก ขุนเทพกวีชาวเมือง
สุโขทัย แต่งสํานวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คําฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง นี้ใช้ในพิธีสมโภช
ช้างเผือก เป็นการกล่อมช้างให้ละพยศมาเป็นคู่บุญบารมีของกษัตริย์นั่นเอง 
 

 รูปแบบการแต่ง คําฉันท์ที่เชื่อกันว่าขุนเทพกวีแต่งนี้มีศัพท์เขมรและศัพท์โบราณมากนับว่า
เป็นฉบับที่เก่าที่สุด แต่งด้วยฉันท์และกาพย์แบ่งเป็น ๓ ลา (ตอน) ได้แก่ สดุดีอวยสังเวย สดุดีขอช้าง 
และสดุดีกษัตริย์ คําฉันท์นี้มี ๒ ส่วน ส่วนแรกน่าจะใช้ในพระราชพิธีสมโภชพระอินทร์ไอยราวรรณ
วิสุทธ์ิราชกริณี ที่ได้จากกาญจนบุรี ส่วนบทหลังน่าจะใช้กล่อมเจ้าพระยาบรมคเชนทร์ฉันทันต์ ช้างทั้ง ๒ เชือก
นี้ได้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทั้งสิ้น 
 

 ตัวอย่างคําประพันธ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างของเก่า ครั้งกรุงเก่า ตอนปลอบช้างว่าอย่าคิดถึงพ่อ แม่พ่ีน้องลูกเมีย 
ญาติมิตรและที่พํานักในป่า 
 
 
 
 
 
 
 

๏ เฌอไพรผองดูสรงม    เฌอฉมันเฌอธนม 
ดูรใดดูเรียงเรื่อง 

  ๏ เขดาไถงสดับศัพท์สําเนียง   พระแลผองเสยีง 
บิยมเสนาะกันเจรียว 

  ๏ อุกมุมปักษพีรรณเขียว    แสรกเสียงกรุยเกรียว 
เหิรถกาดะทรนม 

  ๏ พฤกษเถลิงสดับศัพทผองยม   กุกุรทรนม 
ดะพะหูรโอกโฮก 

  ๏ เขดาไถงสดับศัพทกุโงก    มฤคผองรัดดะโจรก 
บิเจรียวจรงสบนา 

๏ อ้าพ่ออย่าคิดแก่ชนน ี    แลชนกในกลางไพร 
อ้าพ่ออย่าคิดภคินีใน     พรสณฑสึงสถาน 

  ๏ อ้าพ่ออย่าคิดคณผู้บุตร    อันเสน่หนงพาล 
อ้าพ่ออย่าคิดคชผู้หลาน     เหลนเหลือคิดลดืแลพงษ์พันธ์

   ๏ อ้าพ่ออย่าคิดพนสรนุกนิ์  สุขแล่นพนาวนั 
อ้าพ่ออย่าคิดสุขในบรร     พตห้วยฉทึงธาร 

  ๏ อ้าพ่ออย่าคิดสุขในป่ง    ดในป่าพฤษาสาร 
อ้าพ่ออย่าคิดแก่บริพาร     อันเป็นเพื่อนในไพรพนม 

คําฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง 
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 คุณคา่ของวรรณคด ี
 ๑. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการกล่อมช้างเผือกให้ละผยศมาเป็นคู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ 
 ๒. การใช้ภาษาเห็นภาพพจน์ เช่น 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “๏ อ้าพ่ออย่าคิดแก่ชนน ี   แลชนกในกลางไพร 
อ้าพ่ออย่าคิดภคินีใน    พรสณฑสึงสถาน” 
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ผู้แต่ง  สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 ความเป็นมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
ทรงแต่งพระราชนิพนธ์ ในขณะที่ทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ท้ายสระ สาเหตุที่แต่งมีดังนี้ 
 “กล่าวถึงการชลอพระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าโมกข์ ซึ่งก่อนที่จะได้มีการพระราชนิพนธ์ เรื่องนี้ พระ
อธิการวัดป่าโมกข์ได้เข้ามาหาพระราชสงครามแจ้งความว่า น้ํากัดเซาะตลิ่งพัง เข้ามาจวนถึงพระวิหารของ
พุทธไสยาสน์ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชสงครามคิดทําการชลอพุทธ
ไสยาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระมหาอุปราชได้ทัดทานไว้ด้วยทรงคิดว่าจะ
ทําไม่สําเร็จ แต่พระราชสงครามก็สามารถทําได้สําเร็จ พระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไว้ เพื่อยก 
พระเกียรติเป็นพื้นนับว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ เลื่องลือในบุญญาธิการพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมาก” 
 เนื้อความกล่าวถึงเหตุการณ์ว่า น้ําได้กัดเซาะเขื่อนด้านตะวันออกเข้ามาจนเข้าพระวิหารพระพุทธ
ไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชน แม้ทางวัดจะจัดการแก้ไขไม่ได้ผล พระอธิการจึงร้องเรียนมายัง
พระมหากษัตริย์ จึงมีดํารัสส่ังให้พระราชสงครามจัดการชลอพระให้พ้นน้ํา รายละเอียดตามพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวไว้ 
 

 รูปแบบการแต่ง คําประพันธ์ในเรื่องเป็นโคลงสี่สุภาพ 
 คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. ด้านภาษา การใช้คําเด่นชัด โคลงเรื่องนี้นับว่ามีสํานวนโวหารเชิงกวีดี เรื่องหนึ่ง เช่น 
  
 
 
 
 
 
 ๒. ด้านอารมณ ์พระองคท์รงใชคํ้าพรรณนาใหม้องเห็นภาพพจน์ เช่น 
 
 
 
 
 
 
  
 

   ขอพรพระพุทธห้าม  สมุทรไทย 
ห้ามชลลัยไหล    ขาดค้าง 
ขอจงองค์ภูวไนย    ทุกทวีไป 
ห้ามหายมลายล้าง   นอกเนื้อในขันธ์ 

   เชือกใหญ่ใส่รอกร้อย  เรียงกระสัน 
กว้านช่อชลอผันขัน   ยึดย้ือ 
ลวดหนังรั้งพัลวัน    พวนเพิ่ม 
โห่โหมประโคมอึงอื้อ   จากเจ้าประโคมไป 

โคลงชลอพระพุทธไสยาสน์ 
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 ๓. ด้านศาสนา เกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนา เช่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขอพรพระพุทธรูปเรื้อง  จอมตริย์ 
ขอจงภุดาธาร    ทรงทวีป 
อันผจญพลมารดาล   พ่ายแพ้ 
เรืองฤทธิปลิดไปล่แปล ้   ปราบท้าวทุกสถาน 
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 ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร หรือเจ้าฟ้ากุง้ 
 ความเป็นมา กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เป็นวรรณคดีเรื่องเอกในประเภทกาพย์เห่เรือ 
เพราะอ่านง่าย ไพเราะ โดยเฉพาะตอนเห่ชมขบวนเรือ กาพย์เห่เรือทําให้เกิดความเพลิดเพลิน ไม่ค่อยเหนื่อย
ง่าย เพราะมันเพิ่มความสนุกสนาน กาพย์เห่เรือ มี ๒ อย่างคือ เห่เรือหลวง เป็นการเห่ในพระราชพิธี
โดยเฉพาะในการสงคราม เพื่อให้ได้ชัยชนะ และการเห่เรือเล่น เป็นการเห่เรือเล่น ๆของชาวบ้านทั่วไป 
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้ขับเห่ในขบวนเรือพระที่นั่ง เมื่อเสด็จทางชลมารค (ทางน้ํา)  
 
 เนื้อหาของกาพย์เห่เรือ 
 กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรแบ่งเป็น ๒ ตอน คือตอนที่ ๑ เป็นบทเห่ชมขบวนเรือพยุหยา
ตราและเห่ชมธรรมชาติ พรรณนาถึงเรือพระที่นั่งสมรรถไชย ไกรสรมุข สุวรรณหงส์ เรือชัย เรือหัวสัตว์ต่าง ๆ 
เช่น เรือครุฑ เรือคชสีห์ เรือม้า เรือนาค เรือมังกร เรือเลียงผา เรือนกอินทรี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ใน
เทพนิยายที่ทรงพละกําลังและสง่างาม เป็นสัญลักษณ์แทนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสมมุติ
เทพ ต่อจากนั้นก็ชมปลา ชมไม้ ชมนก พบเห็นสิ่งใดก็คร่ําครวญถึงความรัก ความอาลัยที่มีใจต่อนางเป็น
ทํานองนิราศ ซึ่งเป็นตอนที่นํามาให้เรียน 
 ตอนที่ ๒ เป็นบทเก่เรื่องกากี กล่าวถึงพญาครุฑลักพานางกากีไปวิมานฉิมพลี ต่อจากน้ันเป็นบทเห่
สังวาส ซึ่งเป็นบทส้ัน ๆ มีเนื้อหาแสดงความรักที่มีต่อนาง บทสุดท้ายเป็นบทเห่ครวญ ย้ําความอาลัยอาวรณ์
ที่จําต้องพรากจากนาง 
 

 รูปแบบการแต่ง ขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท แล้วแต่งกาพย์ยานีเป็นพรรณนา หรือขยายความ
ในโคลงสี่สุภาพโดยไม่จํากัดบท แล้วจบด้วยโคลงส่ีสุภาพ ๑ บท 
 

 ตัวอย่างกาพย์เห่เรือ 
 โคลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาพย์เห่เรือ 

   ปางเสด็จประเวศด้าว   ชลาลัย 
  ทรงรัตนพิมานชัย    ก่ิงแก้ว 
  พรั่งพร้อมพวกพลไกร    แหนแห่ 
  เรือกระบวนต้นแพร้ว    เพริศพริ้งพายทอง 
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 กาพย์ 
    
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณค่าของวรรณคดี 

๑. ในด้านการใช้ภาษา กาพย์เห่เรือนับเป็นวรรณคดียอดเยี่ยมเพราะแต่งได้ดีมาก สามารถ
พรรณนาความได้ละเอียดเหมาะกับเรื่องราว  สามารถพรรณนาธรรมชาติได้สมจริง และโยงเข้าสู่เรื่องของ
ความรักได้สอดคล้องต้องกัน ใช้ถ้อยคําที่มีความหมายดี กาพย์เหเ่รือมีอิทธิพล 

๒. ต่อนักกวีรุ่นหลัง เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และ
รัชกาลที่ ๖ เป็นต้น 
 

 ยกตัวอย่างการใช้ภาษาพรรณนาได้ละเอียดเหมาะกับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

  พระเสด็จโดยแดนชล   ทรงเรืองต้นงามเฉิดฉาย 
 ก่ิงแก้วแพร้วพรรณราย    พายอ่อนหยับจับงามงอน 
  นาวาแน่นเป็นขนัด   ล้วนรูปสัตว์แสนยากร 
 เรือริ้วทิวธงสลอน    สาครลั่นครั่นครื้นฟอง 
  เรือครุฑยุดนาคหิ้ว   ลิ้วลอยมาพาผันผยอง 
 พลพายกรายพายทอง    ร้องโห่เห่โอ้เห่มา 
  สรมุขมุขสี่ด้าน    เพียงพิมานผ่านเมฆา 
 ม่านกรองทองรจนา    หลังคาแดงแย่งมังกร 
  สมรรถชัยไกรกาบแก้ว   แสงแวววับจับสาคร 
 เรียบเรียงเคียงคู่จร    ด่ังร่อนฟ้ามาแดนดิน 
  สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย   งามชดช้อยลอยหลังสินธ์ุ 
 เพียงหงส์ทรงพรหมมินทร์    ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม 
  เรือชัยไวว่องวิ่ง    รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม 
 เสียงเส้าเร้าระดม     ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน 
  คชสีห์ทีผาดเผ่น    ดูดังเป็นเห็นขบขัน 
 ราชสีห์ที่ยืนยัน     คั่นสองคู่ดูย่ิงยง 

  เรือม้าหน้ามุ่งน้ํา    แล่นเฉื่อยฉ่ําลําระหง 
 เพียงม้าอาชาทรง     องค์พระพายผายผันผยอง 
  เรือสิงห์ว่ิงเผ่นโผน   โจนตามคลื่นฝื่นฝ่าฟอง 
 ดูย่ิงสิงห์ลําพอง     เป็นแถวท่องล่องตามกัน 
  นาคาหน้าดังเป็น    ดูเขม้นเห็นขบขัน 
 มังกรถอนพายพัน    ทันแข่งหน้าวาสุกรี 
  เลียงผาง่าเท้าโผน   เพียงโจนไปในวารี 
 นาวาหน้าอินทรี     มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม 
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 ๒. ด้านพระราชพิธี ประเพณีเห่เรือ อิทธิพลเรื่องกาพย์เห่เรือ คือมีพระราชพิธีเห่เรือในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ และรัชกาลที่ ๙ ทําให้มองเห็นความงามของขบวนพยุหยาตราทําให้ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาเกิดความรักและ
หวงแหนในประเพณีไทย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดนตรีมีอึงอล    ก้องกาหลพลแห่โหม 
 โห่ฮึกครึกครื้นโครม    โสมนัสช่ืนรื่นเริงพล 
  กรีธาหมู่นาเวศ    จากนคเรศโดยสาชล 
 เหิมหื่นชื่นกระมล    ยลมัจฉาสารพันมี 
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 ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
 ความเป็นมา ความมุ่งหมายของเรื่องนี้ก็คือ เพื่ออุทิศให้ศาสนาอันจะช่วยให้ผู้ทรงนิพนธ์พบกับพระ
ศรีอาริยเมตไตรย คนไทยแต่โบราณ เชื่อกันว่า พระมาลัยนําความมาบอกมนุษย์ให้สร้างกรรมดีจะได้ไปใน
ศาสนาของพระศรีอาริย์เมตไตรยที่มนุษย์ทุกคนจะมีความสุขถ้วนทั่วกัน 
 รูปแบบการแต่ง คําประพันธ์ในเรื่อง เขียนเป็นร่าย ท่วงทํานองคล้ายกาพย์มหาชาติ ตอนท้ายสรุป
ด้วยโคลงส่ีสุภาพ 
 

 ตัวอย่างคําประพันธ์ 
 ตอนเทพยาดาที่มาไหว้พระเจดีย์จุฬามณี เล่าถึงผลจากการทําบุญให้พระมาลัยฟัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ตอนเทพยดาที่มาไหว้พระเจดีย์จุฬามณี เล่าถึงผลจากการทําบุญใหพ้ระมาลยัฟัง 
 
 ๏ อปเร วีสติสหสฺเส ลําดับกันเทเวศร์ หนึ่งวิเศษจรจัล บังคมคัลสถูปรัตน์ รังษีชัชวาลช่ืน 
เทพสองหมื่นบรรพสัช  เทวราชชั้นกล่าวสาร ก่อนถึงกาลเทวบุตรเป็นมนุษย์ชนชาย เธอได้ถวาย
บิณฑบาต สังฆ์อายาจน์โทนเที่ยว ทัพพีเดียวด่ังนั้นได้เสวยสวรรค์เทวฐาน มีบริวารสองหมื่น แม้น
บุคคลอ่ืนอันอวย ทานสละสลวยแก่สงฆ์ให้ทานจงปูนกัน จะได้ผลนั้นเสมอสมาน บริวารมานเพียง
นั้น สองหมื่นมั่นพรรณรายเทวาฉายรัศมี ถึงเจดีย์ก็บูชา  สุคนธามาลย์มาศ  ถวายอภิวาทเวียนวาร 
นิสีทิสถานอุดรก็ประณมกรสถิต อยู่แล ฯ 
 
 ตอนพระศรีอาริยเมตไตรยฝากความพระมาลัยไปบอกต่อชาวโลก 
 ๏ โพธิสตฺโต ชมฺพูทีปมนุสฺสานํ พระเมตไตรยฟังสาร เธอเบิกบานหฤทัย โสมนัสสํใสศรัทธา 
ภิรมยาปราโมทย์ ด้วยมนุษย์โสดสร้างกุศล ท้าวธกล่าวกลสารสั่ง พระมายังมนุษา เมื่อเธอจะคลา   
นิวัตร ยังชมพูทีปัถคืนคง ขอพระองค์จงนําสาร ข้าบรรหารกล่าวแถลง เธอจงแจ้งแก่เวไนย แม้นผู้ใด
จะใคร่พบ จงเคารพตามโอวาท ให้ทํามหาชาติเนืองนันต์ เครื่องสิ่งละพันจงบูชา ให้จบในทิวาวันนั้น 
ต้ังประทีปพันบูชา ดอกปทุมาถ้วนพัน บัวเผื่อนผันอินทนิลา ดอกมณฑาโดยจง เทียนแลธงฉัตรา 
เครื่องบูชาทั้งนี้ จงถ้วนถี่สิ่งละพัน คนทลิทนั้นตามสม โดย นิยมจะบูชา พระคาถาถ้วนพัน ให้สดับ
ธรรม์เคารพ จนจวบอุทาหรณ์ พระเวสสันดรนฤบาล ปัจฉิมกาลสมโพธิสมภารโสดอันอุดม เป็นที่สุด
สมในชาตินั้น บูชาพระธรรม์จงครบ จึ่งจะได้ประสพองค์ข้า เมื่อจะลงมาอุบัติ จะได้ดํารัสโพธิญาณ 
อันโอฬารอลังการ์ อันฝูงมนุสสาเหล่านั้น เขาจึ่งจะทันศาสนา เฉพาะพักตราวิมลพรรณ ก็จะได้ถึง
พระอรหันต์ธรรมวิเศษ โดยประเภทกุศลา อันเขาส่ําสมมา นั้นแล ฯ 

พระมาลัยคําหลวง 
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 คุณค่าของพระมาลัยคําหลวง 
 ๑. สอนให้คนทาํความดี โดยการทําบุญในพระพุทธศาสนา 
 ๒. การใช้ภาษาชัดเจน รดักุมและสลวย เช่น  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “ ...ด้วยมนุษย์โสดสร้างกุศล ท้าวธกล่าวกลสารสั่ง พระมาลัยยังมนุษา...” 
  “...ให้สดับธรรม์เคารพ จนจวบจบอุทาหรณ์ พระเวสสันดรนฤบาล....” 
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คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถูกต้อง 
 

๑. คําประพันธข์องวรรณคดี เรื่องลิลิตโองการแช่งน้ําคือ ขอ้ใด 
 ก. ฉันท ์
 ข. โคลงกับร่าย 
 ค. กลอนกันฉันท ์
 ง. โคลงกับกลอน 
 

๒. วรรณคดีทีก่ล่าวถึง เรื่องมหาเวสสันดรชาดก คือข้อใด 
 ก. ลิลิตยวนพ่าย 
 ข. ลิลิตโองการแช่งน้ํา 
 ค. มหาชาติคําหลวง 
 ง. อนริุทธ์คําฉันท ์
 

๓.   “ ๏ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง  อันใด  พ่ีเอย 
เสียงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า 

 สองเขือพี่หลับใหล  ลืมต่ืน  ฤาพี่ 
 สองพี่คิดคิดเองอ้า  อย่าได้ถามเผื่อ ฯ” 
จากโคลงส่ีสุภาพนี้เป็นวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ลิลิตพระลอ  
 ข. ลิลิตยวนพ่าย 
 ค. กาพยห์่อโคลง 
 ง. โคลงโลกนิต ิ
 

๔. ลิลิตยวนพ่าย คําว่า “ยวน” หมายถงึอะไร 
 ก. เชยีงใหม ่
 ข. ลําปาง 
 ค. ลําพูน 
 ง. แพร ่
 
 
 

แบบทดสอบบทที่ ๓  
ประวัติความเป็นมาของวรรณคด ี

เรื่องที่ ๒ วรรณคดสีมัยกรุงศรีอยุธยา 
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๕. การสอนความซื่อสัตย์ จากคําโคลงที่ว่า 

 “ใครคดใครซือ่ร้าย  ดีใด  ก็ดี 
ใครใคร่ครองตนบยฬ   ท่านม้วย 
ซื่อนึกแต่ในใจ    จงซ่อน  ก็ดี 
พระอาจล่วงรู้ด้วย   จุดหมาย” 
 อยากทราบว่าเป็นวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. สมุทรโฆษ 

 ข. โองการแช่งน้ํา 
 ค. ลิลิตพระลอ 
 ค. ลิลิตยวนพ่าย 
 

๖. คติเตือนใจจากโคลงทศรถสอนพระราม คือข้อใด 
 ก. การปกครองบ้านเมืองและราษฎรให้เป็นสุข 
 ข. ความเพียรพยายามทํางานหนัก 
 ค. ความกรณุาปราณีแก่สรรพสัตว์ 
 ง. การเพาะปลูกพืชให้เจริญงอกงาม 
 

๗. วรรณคดีเรื่องใดสอนเกี่ยวกบัหลักรับราชการ 
 ก. เสือโคคําฉันท ์
 ข. สุภาษิตสอนสตร ี
 ค. โคลงพาลีสอนน้อง 
 ง. โคลงทศรถสอนพระราม 
 

๘. เสือโคคําฉันท์ให้คติแก่ผู้อ่านอะไรบ้าง 
 ก. ความอดทนของพระเจ้ายศภูมิ 
 ข. ความกล้าหาญของนางทาสี 
 ค. ความต้องการนางจันทรของพระเจ้ายศภูม ิ
 ง. ความซื่อสัตยสุ์จริตของนางจนัทรที่มีต่อคาว ี
 

๙. วรรณคดีเรื่องใดได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดวรรณคดปีระเภทฉันท ์
 ก. เสือโคคําฉันท ์
 ข. สมุทรโฆษคําฉันท์ 
 ค. อนิรทุธ์คําฉันท ์
 ง. สามัคคีเภทคําฉันท์ 
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๑๐. คุณค่าของโคลงนิราศนครสวรรค์ทําใหท้ราบจุดมุ่งหมายตามข้อใด 
 ก. การเดินทางไปนครสวรรค์เพือ่รับช้างเผือก 
 ข. การไปราชการสงครามที่จังหวัดนครสวรรค ์
 ค. การไปรับตําแหน่งเจ้าเมอืง 
 ง. การเสดจ็ประพาสล่าสัตว์ 
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วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐ – ๒๓๒๕) 
 ในระหว่างที่เสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ วรรณคดีของไทยทรุดโทรมลงเป็นอย่างยิ่ง   
เราต้องสูญเสียหนังสือวรรณคดีไปเป็นอันมาก ที่สูญหายไปเลยก็มี ที่ชํารุดเสียหายก็มี ประการหนึ่ง
วรรณคดีจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยความสงบสุขและความเจริญของบ้านเมืองคู่กันไปด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) ทรงกู้อิสรภาพได้ในปีที่เสียกรุงนั่นเอง 
วรรณคดีของไทยกลับต้ังตัวได้ใหม่ ประกอบกับความสนพระทัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการเริ่ม
แต่งหนังสือขึ้นใหม่ในระหว่างการฟื้นตัวและกู้เอกราชของไทย แม้ระยะเวลาของสมัยกรุงธนบุรีจะสั้น
แค่เพียง ๑๕ ปี และเป็นระยะเวลาวิกฤติทางบ้านเมืองก็จริง แต่ไทยเราก็ยังมีผู้แต่งวรรณคดี ดังนี้ 
 ๑. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงแต่งบทละครรําเรื่อง รามเกียรต์ิไว้ ๔ ตอน สําหรับให้ละคร
หลวงเล่น คือ ตอนพระมงกุฎ ตอนที่ ๒ เป็นตอนหนุมานเกี้ยวนางวารินทร์ ตอนที่ ๓ ตอนท้าวมาลีวราช
ว่าความ ตอนที่ ๔ ตอนทศกัณฐ์ต้ังพิธีทรายกรด 
 ๒. หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง หน) แต่งเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ และอิเหนาคําฉันท์ 
 ๓. นายสวน (มหาดเล็ก) แต่งโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 ๔. ภิกษุอิน แต่ง กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ (ปนกาพย์) 
 

 

เรื่องที ่๓ วรรณคดีสมยักรุงธนบุรี 
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ผู้แต่ง    นายสวน  มหาดเล็ก 
ความเป็นมา     ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นมีช่วงระยะเวลาเป็นราชธานีเพียง ๑๕ ปี ปรากฏ

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเรื่องเดียว คือ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื้อเรื่องกล่าวถึง 
พระราชกรณียกิจของพระเจ้ากรุงธนบุรีในด้านต่าง ๆ เช่น การรบ การปกครอง การศาสนาและการ
สมโภชพระนคร มีโคลงทั้งหมด ๘๕ บท จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรีและ
ถวายความจงรักภักดี ดังจะเห็นได้จากโคลงบทที่ ๘๒, ๘๓ และ ๘๔ ความว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบการแต่ง    ใช้โคลงสี่สุภาพ การใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้า
กรุงธนบุรี ก็นับว่าเข้าใจง่ายกว่าวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังเช่น ในโคลงบท
แรกได้บอกไว้เรียบร้อย ถึงผู้แต่งด้วยจุดมุ่งหมายอะไรและแต่งเมื่อใด เช่น 
 
 
 
 
 
 
 

โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี 

สิ้นสุนทรพจน์ข้า   ขจายแจง 
  ยังขาดกมลความแฝง   อยู่บ้าง 
  หากมีภักดีแสดง    โดยเลศ 
  ควรมิควรคําอ้าง    ผิดเพี้ยนขออภัย 
   คิดด้วยสุจริตด้วย   กตัญญู 
  คุณพระปกกระหม่อมชู   ช่ืนซร้อง 
  หาสิ่งสนองภู    ธรสุด  สนองนา 
  จึงแต่งความขบวนต้อง   เรื่องไว้เป็นเฉลิม 
   หวังในกุลบุตรเฟื่อง  อนาคต 
  ให้ปรากฏเกียรติยศ   ป่ินเกล้า 
  ไม่ยศแต่สดับพจน์   ราวเรื่อง  สนองนา 
  ก็จะลาธุการเช้า    คําช้ีชมผล 

   “นายสวนมหาดเล็กเจ้า  จอมกษัตริย์ 
  แถลงเรื่องราชศรีสวัสด์ิ   กราบเท้า 
  ถวายต่างบุษปรัตน์   มาลธมาศ 
  ภุมวารเดือนเก้า    สิบขึ้นเถาะตรี” 
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 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีนี้จัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่บันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดในสมัยนี้ 
 

 คุณค่าของวรรณคดี      
  ๑. สภาพบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรี เรื่องนี้เป็นคําพรรณนาสภาพบ้านเมืองในสมัย
กรุงธนบุรี บรรยายภาพปราสาทราชวัง โรงสรรพาวุธ โรงช้าง โรงม้า สนมกํานัล สดุดีและวิงวอนสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิให้คุ้มครองพระเจ้ากรุงธนบุรี 
  ๒. พระราชกรณียกิจของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินทราบข่าวว่า กรุงศรี
อยุธยาเสียให้แก่พม่าแล้ว พระองค์จึงยกกองทัพจากจันทบุรีมายังกรุงธนบุรี เพื่อกอบกู้อิสรภาพ ความ
ว่า “จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก พระเจ้าตากสิน ทราบว่า กรุงศรีอยุธยาพินาศ เสนาพฤฒามาตย์ 
ราษฎร ได้รับความทุกข์ยาก ลําบาก ศาสนาเศร้าหมอง พม่าต้ังพระนายกองรั้งเมืองและผู้ครองเมือง 
เอก โท ตรี จัตวา บรรดาเมืองขึ้นต้ังตัวเป็นใหญ่ พระองค์จึงทรงพระราชอุตสาหะยกพลทหารพร้อม
ด้วยศาสตราวุธเป็นจํานวนมากออกจากจันทบุรีโดยทางชลมารค” 
  ๓. ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์คือ แสดงให้เห็นถึงการปกครองราชธานี หรือ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีคงดําเนินตามแบบที่ใช้กันอยู่ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนกองทหารมีสมุหกลาโหม (เจ้าพระยามหาเสนา) เป็นหัวหน้าฝ่าย  
พลเรือน มีสมุหนายก (เจ้าพระยาจักรี) เป็นหัวหน้ากับมีตําแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์อีก ๔ ตําแหน่ง คือ 
  - กรมเมือง (นครบาล) ปกครองในเขตราชธานี 
  - กรมวัง (ธรรมาธิกรณ์) เกี่ยวกับพระราชสํานัก 
  - กรมพระคลัง (โกษาธิบดี) การรับจ่ายเงินของแผ่นดิน 
  - กรมนา (เกษตราธิการ) มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องสวนไร่นาและเสบียงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๗๘ 
 
 
 

ผู้แต่ง     พระยามหานุภาพ (อ้น) 
 ความเป็นมา   เพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะเดินทางไปเมืองจีน เมื่อพระเจ้าตากสินขึ้น
ครองราชย์ ได้โปรดให้แต่งทูตไปเมืองจีน เพื่อให้ราชสํานักจีนยอมรับการต้ังราชวงศ์ใหม่ของไทยใน
เฉียนหลงตงฮวาลู่ เล่มที่ ๖๘ บันทึกไว้ว่า “เจิ้งเจา”คือพระเจ้ากรุงธนบุรีสําเนียงปักก่ิง ได้ส่งเฉินเหมย
นําพระราชสาส์นไปเมืองจีน การแต่งทูตไปเมืองจีนตลอด ๑๐ ปี ทําให้รัฐบาลจีนยอมรับรัฐบาลไทย 
จัดกําหนดให้ไทยไปจิ้มก้องในปี ๒๓๒๔ เป็นปีแรก พระยามหานุภาพจึงได้เดินทางไปกับคณะทูตและ
ได้แต่งนิราศกวางตุ้งไว้ ความมุ่งหมายในการแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะเดินทางและยอพระเกียรติ
พระเจ้ากรุงธนบุรี 
 

 รูปแบบการแต่ง   ทํานองแต่งเป็นกลอนนิราศ ถ้อยคําสํานวนที่ใช้เหมาะสม ไม่มีศัพท์มาก
เกินไป อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ  
  ตอนที่ ๑ กล่าวถึงจุดหมายในการแต่ง ชมการจัดขบวนเรือคณะทูต การจัดเครื่อง
บรรณาการและพระราชสาส์น กล่าวแสดงความอาลัยบ้านเมืองที่จะต้องจากไปไกล 
  ตอนที่ ๒ กล่าวถึงการเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆการผจญภัยในท้องทะเลลึก เช่น 
ปลาวาฬ พายุใหญ่ เป็นต้น 
  ตอนที่ ๓ กล่าวชมบ้านเมืองของชาวจีน การเชิญพระราชสาส์นและนําเครื่องราช
บรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีน 
  ตอนที่ ๔ กล่าวถึงความยินดีที่จะได้กลับบ้านเมืองด้วยความปลอดภัย กล่าวขอบคุณ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ปักก่ิง และสุดท้ายกล่าวสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 

 คุณค่าของวรรณคดี 
  ๑. ความไพเราะของนิราศกวางตุ้งนับว่าพระยามหานุภาพ (อ้น) เป็นกวีฝีปากเอกที่
น่ายกย่อง คํากลอนที่ไพเราะ เช่น  
   “ครั้งเรือล่องคล้อยคลองตลาดเลี้ยว 
       ตลึงเหลียวแล้วชลนัยไหล 
       จะจากเรือจากเพื่อนอภิรมย์ไกล 
       ด่ังสายใจนี้จะขาดจากอาตมา” 
  ๒. บันทึกนิราศเป็นลายลักษณ์อักษร จะเห็นได้ว่าจดหมายเหตุหรือนิราศเรื่องนี้เป็น
วรรณกรรมที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยอย่างใหญ่หลวง นับว่า พระมหานุภาพเป็นผู้บุกเบิก
หนทางให้กวีรุ่นต่อ ๆ มาได้เอาอย่าง คือการบันทึกเหตุการณ์ เพราะว่าคนไทยไม่ชอบบันทึกหลักฐาน
ต่าง ๆ ส่วนมากจะได้จากจดหมายเหตุของจีนซึ่งบันทึกเรื่องราวไว้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
การจิ้มก้อง การขายเครื่องราชบรรณาการนอกจิ้มก้อง 

นิราศกวางตุ้ง 
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  ๓. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณกรรมเรื่องนี้ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เช่น  
      คํากลอนที่ ๑๖ – ๒๖ กล่าวถึงลักษณะการจัดคณะทูต การจัดเครื่องราช
บรรณาการ และการเชิญพระราชสาส์น 
      คํากลอนที่ ๕๒ – ๕๔ สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ชอบทาง
วิปัสสนากรรมฐาน 
      คํากลอนที่ ๓๓๐ – ๓๔๔ กล่าวถึงบุญบารมีและลักษณะวิสัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 

      ยกตัวอย่างนิราศกวางตุ้ง บางตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 ราชทูตรับพระราชสาส์นและควบคุมเรือซึ่งบรรทุกเครื่องราชบรรณาการ ดังคํากลอนที่ว่า 
 
 
 
 
 
 
 

 เรือของคณะทูตใช้ใบแล่นตัดมหาสมุทรผ่านหน้าเมืองพุทไธมาศ เมืองป่าสัก เมืองญวนถึงเกาะ
มาเก๊า นับเวลาตั้งแต่ออกเรือได้ ๓๓ วัน จีนจงเอี้ยซึ่งคุมคนรักษาอยู่มาถามเรื่องราวเมื่อรู้ว่าเป็นทูตจึงให้
ทหาร ๓๐ คนคอยป้องกันให้ความสะดวก เรือข้ามคลองไป ๒ คืนถึงเมืองกวางตุ้ง รออยู่จนถึงวันอาทิตย์
เดือน ๑๐ เจ้าหน้าที่จึงมารับไปพักที่ตําบลกงกวน จากนั้นจึงให้คนเร็วไปติดต่อกรุงปักก่ิงใช้ม้าไปกลับ 
๒๗ ราตรีถึงเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๐ ค่ํา เจ้าหน้าที่มารับทูตไปไหว้ป้ันสือในเมือง ถึงเดือน ๑๒ วันศุกร์ขึ้น ๓ 
ค่ํา จึงให้อัญเชิญพระราชสาส์นไปถวาย บอกว่าใช้เวลาถึง ๓ เดือน 
 เครื่องราชบรรณาการที่คุมไปนั้นนอกเหนือจากที่เคยส่งแต่โบราณ อนุญาตให้นําออกขายได้ดัง
คํากลอนที่ว่า 
 
 
 
 
 
 
 

“ครั้นถึงวันภุมเชษฐมาส ี   กาฬปักษ์ดิถีสิบสามค่ํา 
  เมื่อโมงสองบาทเช้าพอเงาง้ํา   สิบเอ็ดลําบังคมลาแล้วคลาไคล 

“จึงพระบาททรงราชนิพนธ์สาร  เป็นตะพานนพคุณควรสงวน 
 ให้เขียนสารลงลานทองทวน   จัดส่วนบรรณาการละลานตา 
 อนึ่งนอกจิ้มก้องเป็นของถวาย   ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา 
 ทั้งนายห้างขุนนางในนัครา    ให้มีตราบัวแก้วสําคัญกัน 
 แล้วจัดทูตทูลคําให้จําสาร    บรรณาการพร้อมสิ้นทุกสิ่งสรรพ์ 
 ทั้งของแถมแนวความนั้นงามครัน   เป็นกํานัลถวายนอกบรรณาการ” 

ให้ส่งทูตไปถวายอภิวาท   ตามราชพระตําราบุราณสาร 
 กับสิ่งของในคลองบรรณาการ   ที่นอกอย่างบุราณมีมา 
 นั้นไม่รับครั้นจะกลับให้คืนของ   ระวางคลองเหมือนไม่แสนเสน่หา 
 เสียดายราชไมตรีที่มีมา    ทางทะเลก็เป็นท่ากันดารนาน 
 ก็ควรขายจําหน่ายเอาคุณทรัพย์   ให้คืนกลับอยุธยามหาสถาน 
 แต่ช้างนอนั้นเป็นข้อประสงค์นาน   ให้บอกบรรณาการขึ้นส่งไป 
 อันจังกอบสินค้าบรรดาของ   นั้นปองโปรดปรานประทานให้ 
 ให้นายห้างปรึกษาข้าหลวงไทย   ตามใจจําหน่ายขายกัน 
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คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด 

๑. วรรณคดีที่สําคัญสมัยกรุงธนบุรี มีจํานวนกี่เรื่อง 
ก. ๓ เรื่อง 
ข. ๖ เรื่อง 
ค. ๘ เรื่อง 
ง. ๑๑ เรื่อง 

 

๒. ข้อใดไม่ใช่วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี 
ก. รามเกียรต์ิ 
ข. ลิลิตเพชรมงกุฎ 
ค. อิเหนาคําฉันท์ 
ง. ขุนช้างขุนแผน 

 

๓. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงแต่งวรรณคดีเรื่องใด 
ก. ราชาธิราช 
ข. สามก๊ก 
ค. รามเกียรต์ิ 
ง. อิเหนา 

 

๔. ผู้แต่งเรื่องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี คือใคร 
ก. หลวงสรวิชิต 
ข. นายสวน มหาดเล็ก 
ค. พระมหานุภาพ 
ง. ภิกษุอิน 

 

๕. พระมหานุภาพ เป็นกวีแต่งวรรณคดี เรื่องใด 
ก. นิราศกวางตุ้ง 
ข. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ 
ค. อิเหนาคําฉันท์ 
ง. ลิลิตเพชรมงกุฎ 

แบบทดสอบบทที่ ๓ 
ประวัติความเป็นมาของวรรณคด ี
เรื่องที่ ๓ วรรณคดสีมัยกรุงธนบรุ ี
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๖. สาเหตุของวรรณคดีหลังกรุงศรีอยุธยามีความทรุดโทรมมากเพราะเหตุใด 
ก. ขาดกวีเอก 
ข. ผู้นําไม่ส่งเสริม 
ค. ประชาชนไม่เห็นความสําคัญ 
ง. กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พ.ศ. ๒๓๑๐ 

 

๗. จุดมุ่งหมายของการแต่งโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี คืออะไร 
ก. เพื่อเผยแพร่ผลงานสําคัญ 
ข. เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนต่างชาติ 
ค. เพื่อสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ง. เพื่อให้ประชาชนทราบพระราชกรณียกิจ 

 

๘. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในพระราชกรณียกิจของพระเจ้ากรุงธนบุรี 
ก. การรบ 
ข. การปกครอง 
ค. การศาสนา 
ง. การศึกษาของประชาชน 

 

๙. ความมุ่งหมายในการแต่งนิราศกวางตุ้งคืออะไร 
ก. เพื่อบันทึการเดินทางไปจีน 
ข. เพื่อเผยแพร่การเดินทางให้คนจีนทราบ 
ค. เพื่อติดต่อการค้าขายกับเพื่อนบ้าน 
ง. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 

๑๐. พระมหานุภาพ ให้ประชาชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของวรรณคดีในด้านใด 
ก. การค้าขาย-การลงทุนกับจีน 
ข. การเดินทางไปต่างประเทศ 
ค. จดหมายเหตุ-บันทึกเหตุการณ์ 
ง. การพูดภาษาจีนกับชาวจีน 
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 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มต้ังแต่รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๖๘) มีวรรณคดีที่
สําคัญได้ ยกตัวอย่างมาให้เรียนรู้บางเรื่อง ดังนี้ 
 ๑. รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีวรรณคดีเรื่อง นิราศรบ
พม่าที่ท่าดินแดง รามเกียรต์ิ กฎหมายตราสามดวง ราชาธิราช สมบัติอมรินทร์คํากลอน สามก๊ก     
เป็นต้น 
 ๒. รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน 
อิเหนา สวัสดิรักษา สุภาษิตสอนสตรี เป็นต้น 
 ๓. รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวรรณคดี เรื่อง โคลงโลกนิติ เป็นต้น 
 ๔. รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวรรณคดี เรื่อง นิราศลอนดอนของ
หม่อมราโชทัย เป็นต้น 
 ๕. รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวรรณคดี เรื่อง พระราชพิธีสิบ
สองเดือน ไกลบ้าน ของรัชกาลที่ ๕  เป็นต้น 
 ๖. รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวรรณคดี เรื่อง โคลงกลอนของครู
เทพ หัวใจนักรบ เป็นต้น 
 

 
 

เรื่องที ่๔ วรรณคดีสมยักรุงรัตนโกสินทร ์
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 ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ความเป็นมา   ทรงพระราชนิพนธ์เสด็จกรีฑาทัพไปตีพม่าที่ท่าดินแดง ปลายน้ําไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นนิราศเรื่องแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงนิพนธ์ได้ไพเราะไม่เยิ่นเย้อ มีความ
เปรียบเทียบดี นับเป็นนิราศเรื่องแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย 
 

 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นกลอนเพลงยาวในลักษณะนิราศ วัตถุประสงค์ในการแต่ง คือ 
๑. เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์สําคัญไว้เป็นหลักฐาน 
๒. เพื่อแก้ความรําคาญและความเหนื่อยอ่อนในการเดินทางไกลไปรบกับพม่าโดยทางเรือ 
๓. เพื่อเป็นกําลังใจแก่กวีทั้งปวงจะได้มี กําลังใจในการแต่งกวีให้ดีให้มี ช่ือเสียง      

เพราะขนาดพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงหาเวลาพระราชนิพนธ์บทกวี  
 

สาระสําคัญ  เริ่มต้นเป็นการรําพึงรําพันถึงคนรัก อันได้แก่ พระมเหสีและพระสนม จากนั้นมี
การพรรณนาถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบเห็นในการเสด็จทางชลมารคหรือทางน้ํา ตามทาง
สถลมารคหรือทางบก เมื่อไปถึงกาญจนบุรี ทรงตั้งค่ายอยู่ที่ด่านท่าขนอน ทรงบรรยายถึงการรบกับ
พม่าจนได้รับชัยชนะ 

 

คุณค่าของวรรณคดี 
๑. ได้ทราบว่าทรงประกาศพระราชปณิธานไว้และทรงกระทําได้สําเร็จ คือ 

 
 
 
      ๒. ในทางอักษรศาสตร์ เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดงเป็นนิราศเรื่องแรกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ใช้ถ้อยคําสั้นกะทัดรัด ง่ายแก่การเข้าใจ 
      ๓. ในทางประวัติศาสตร์ เป็นการบันทึกการรบกับพม่าที่ใช้เวลาเพียง ๓ วันเท่านั้น ไทยก็
สามารถเอาชัยชนะได้ 
      ๔. ในทางศาสนา ช้ีให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จะมี
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป  
      ๕. ทําให้ผู้อ่านเห็นภาพสภาพการรบไทยกับพม่า เช่น 
 
  
 

 

นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง 

   “ต้ังใจจะอุปถัมภก   ยอยกพระพุทธศาสนา  
 จะป้องกันขอบขัณฑสีมา    รักษาประชาชนและมนตรี” 

     “ให้ทหารเข้าหักโหมโรมรัน  สามวันพวกพม่าก็พังพ่าย 
 แตกยับกระจัดพลัดพราย    ทิ้งค่ายคอยน้อยใหญ่ไม่ต่อตี 
 ให้ติดตามไปจนแม่กษัตรา    เหล่าพม่ารีบรัดลัดหนี 
 บ้างก็ตายก่ายกองในปัถพี    ด้วยเดชะบารมีที่ทํามา” 
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ผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ความเป็นมา   รามเกียรต์ิ เป็นนิทานโบราณจากเรื่องรามายณะของอินเดีย เป็นเรื่องที่เชื่อ

กันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วเล่าสืบต่อกันมา ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มีคติธรรมเล่ากันว่า ฤาษี
วาลมีกิ เป็นผู้แต่งเรื่องรามายณะในสมัยที่พระรามยังมีชีวิตอยู่ (เชื่อกันว่าพระรามมีอายุถึง ๑๐,๐๐๐ 
ปี) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและนักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายคนช่วยกันแต่ง 
ท่านผู้ใดแต่งตอนใดไม่ปรากฏหลักฐานบ่งบอกไว้ แต่งเสร็จแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๐ 

 

รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นกลอนบทละคร โดยมีตอนต้นเป็นร่ายคั่น ๑ บท 
 

วัตถุประสงค์ในการแต่ง   เพื่อให้เรื่องรามเกียรต์ิมีเนื้อหาสมบูรณ์ ใช้เป็นบทละครสําหรับ
เล่นละครใน เพื่อปลุกใจประชาชนให้มีความกล้าหาญรักประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อให้ความบันเทิง
เริงรื่นกับประชาชน และเป็นคติสอนใจให้เห็นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม 

 

สาระสําคัญ  เริ่มต้นเป็นเรื่องของหิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน พระนารายณ์เสด็จอวตารลงมา
ปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์ ต่อมากล่าวถึงกําเนิดมนุษย์ ฝ่ายพระรามกําเนิดอสูร ต้นสกุลทศกัณฐ์
กําเนิดวานรทหารพระราม ต่อไปเป็นเรื่องสงครามระหว่างพระรามกับยักษ์ พระรามไม่พอใจนางสีดา
ที่วาดภาพของทศกัณฐ์ ด้วยความหึงหวงมากจึงบันดาลโทสะสั่งให้พระลักษณ์นํานางสีดาไปประหาร 
แต่พระลักษณ์ปล่อยตัวไป ภายหลังพระนางสีดาได้ประสูติพระโอรส พระรามไปรับและคืนดีกับ   
พระนางสีดา สุดท้ายพระรามได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา 

 

ตัวอย่าง ตอนกําเนิดพระรามตามเทวบัญชาของพระอศิวร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณค่าของวรรณคดี 
      ๑. คุณค่าด้านคุณธรรม แก่นของเรื่องเป็นเรื่องที่แสดงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับ
ฝ่ายอธรรม ในที่สุดฝ่ายธรรมะต้องชนะเสมอ ตัวเอกในเรื่องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นคนในอุดมคติ 
      ๒. คุณค่าด้านการบันเทิง รามเกียรต์ิเป็นบทพากย์หนังใหญ่ บทภาคโขน บทละครใน   
อันถือว่าเป็นละครชั้นสูงในการให้ความบันเทิง 

รามเกียรติ์ 

เจ้าไปเถิดเกิดเป็นกษัตริย์   สุริยวงศ์จักรพรรดิมหาศาล 
 ทรงนามพระรามอวตาร    ในสถานกรุงศรีอยุธยา 
 จักรเป็นพระพรตยศยง    ถัดองค์พระนารายณ์เชษฐา 
 ฝ่ายสังข์บัลลังก์นาคา    เป็นพระลักษณ์อนุชาฤทธิรอน 
 อันซึ่งคฑาวราวุธ     เป็นพระสัตรุดชาญสมร 
 องค์พระลักษณ์มีบังอร    ไปเกิดในนครลงกา 
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      ๓. คุณค่าด้านจิตกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรต์ิมีเป็นอันมาก 
เช่น จิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ เทวรูป และการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ฯลฯ 

     ๔. คุณค่าด้านวรรณคดี เป็นแม่บทของวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ จํานวนมาก รวมทั้ง        
บทร้อยกรอง สุภาษิต สํานวน ช่ือต่าง ๆ 
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 ผู้แต่ง รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและอาลักษณ์ ลูกขุนราชบัณฑิต 
ความเป็นมา   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงให้ชําระสะสางเสียใหม่ 

เพราะกฎหมายบางฉบับดูขัดกัน จึงมีพระดํารัสให้ราชบัณฑิต อาลักษณ์ ตุลาการ ช่วยกันชําระสะสาง
เสียใหม่ เมื่อร่างเสร็จให้เขียนลงในสมุด ๓ เล่ม และโปรดให้ประทับตราไว้เป็นสําคัญ ๓ ดวง คือ    
ตราพระราชสีห์ (ตราประจําตําแหน่ง สมุหนายก อัครมหาเสนาบดี ฝ่ายพลเรือน ปัจจุบันเป็น
กระทรวงมหาดไทย) ตราคชสีห์ (ตราประจําตําแหน่งสมุหกลาโหม อัครมหาเสนาบดี ฝ่ายทหาร     
ในปัจจุบัน) ตราบัวแก้ว (ตราประจําตําแหน่งโกษาธิบดี เสนาบดีกระทรวงการคลัง) จึงเรียกกฎหมาย
ทั้ง ๓ เล่มรวมกันว่า “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งกฎหมายนี้เดิมชุดหนึ่งมึ ๔๑ เล่ม รวม ๓ ชุด เป็น 
๑๒๓ เล่ม ปัจจุบันนี้เหลือเพียง ๗๙ เล่ม อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมและหอสมุดแห่งชาติ 
 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นร้อยแก้ว วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อรวบรวมของเก่ามิให้สูญ
หายและเพื่อใช้เป็นกฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม บทบัญญัติที่นํามารวมไว้ในกฎหมายตราสามดวง มี
ทั้งหมด ๒๘ เรื่อง เริ่มจากหมวด พระธรรมศาสตร์หลักอินทรภาษ กฎหมายมณเทียรบาล พระ
ธรรมนูญไปจนถึงพระราชกําหนดเก่า พระราชกําหนดใหม่ พระอัยการพรหมศักด์ิ ฯลฯ 
 ตัวอย่าง ความบางตอนจากหมวดลักษณ์ อินทรภาษ 
 
 
 
 
 
 
       

 คุณค่าของวรรณคดี 
      ๑. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กฎหมายตราสามดวงทําให้เราทราบชีวิต
ความเป็นอยู่ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่า ยังเต็มไปด้วยความเชื่อถือในด้านไสยศาสตร์ จะเห็นได้
จากการมีกฎหมายฝังรูปฝังรอย กฎหมายดําน้ํา ลุยเพลิง ได้รู้ความเป็นมาของกฎหมายไทยว่า เรามี
วิวัฒนาการมาอย่างไร 
      ๒. การใช้สํานวนภาษา การแต่งประโยค เข้าประโยคของกฎหมายสมัยนั้น รู้จักศัพท์เก่า ๆ 
การถอดร้อยแก้วจากคาถาที่ปรากฏในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
      ๓. การปกครอง ได้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองมาได้ระยะหนึ่ง 
 
 

กฏหมายตราสามดวง 

“คัมภัร์ อันมีนามอันชื่อว่า อินทรภาษ ฯลฯ ตามถ้อยคําของอาจารย์ นําสืบมาอันจะทําให้
เป็นคุณแก่บุคคลผู้พิพากษา ... คัมภีร์ลักษณะหลักอินทรภาษนี้เนื้อความตามอธิบาย อันโบราณ
จารย์รจนาลิขิตไว้... บุคคลใดจะเป็นผู้พิพากษา ตัดสินคดีการแห่งมนุษย์นิกรทั้งหลายพึงกระทํา 
สันดานให้นิราศปราศจากอคติทั้ง ๔ คือ ฉันทาคติ โทษคติ ภยาคติ โมหคติ ทั้ง ๔ ประการนี้เป็น
ทุจริตธรรม” 
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ผู้แต่ง   เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ความเป็นมา   รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งจากพงศวดารมอญ 
เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ โดยแถลงความมุ่งหมายไว้ที่บานแผนก กล่าวถึงเหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับ
พม่า ซึ่งมอญเป็นฝ่ายชนะเสมอ อาจมีพระราชประสงค์แฝงอยู่ คือเป็นการปลุกใจและสอนใจทหาร
หาญของพระองค์ เพราะในสมัยนั้น พระเจ้าปะดุงกษัตริย์พม่ายกทัพตีไทยหลายครั้ง ครั้งที่สําคัญที่สุด
ได้แก่ ศึก ๙ ทัพ ในปี พ.ศ.๒๓๒๘ หลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพียง ๓ ปี เพื่อแสดงว่า พม่า
ไม่ใช่ชาติที่เก่งกาจอะไร เพราะในอดีตเคยแพ้ทัพมอญมาแล้ว 
 

 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นร้อยแก้ว แต่งได้ดีมีความไพเราะ ประโยคกะทัดรัด แต่ยาวกว่า
สามก๊ก มีศัพท์บาลีสันสกฤตปนอยู่มาก ท้องเรื่องมีกลอุบายทางยุทธวิธี ให้ความรู้ทางยุทธศาสตร์และ
กลศึก รวมทั้งการต่อสู้กันด้วยปัญญา สํานวนการเขียน ตัวอย่าง เช่น 
      “อันสตรีรูปงามไม่ดีเท่าสตรีที่น้ําใจงาม อันสตรีรูปงามอุปมาดังดอกสายหยุด ตรงคันธรส
ประทินอยู่แต่เวลาเช้า ครั้นสายแสงสุริย์ส่องกล้าแล้วก็สิ้นกลิ่นหอม” 
 

 สาระสําคัญ   กล่าวถึงเมืองเมาะตะมะ กล่าวถึงกษัตริย์มะกะโท ที่เป็นคนมอญ เข้ามา
ทํางานเป็นคนเลี้ยงช้างให้พระร่วง จนได้เป็นขุนวังแล้วได้ลักพาพระธิดาไปสร้างหลักปักฐานตั้งตัวเป็น
เจ้าเมืองที่เมาะตะมะ กาลเวลาผ่านไปพอสมควรเกิดความสํานึกผิด จึงแต่งทูตมาขอขมา พระร่วงไม่
ทรงถือโทษ แต่ได้พระราชทานอภัยให้ และพระราชทานพระนามให้ว่า พระเจ้าฟ้ารั่ว เป็นต้น  
 

 ตัวอย่าง “ราชาธิราช” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       คุณค่าของวรรณคดี 

ราชาธิราช 

              มะกะโทนําเบี้ยพระราชทานไปซื้อเมล็ดพันธ์ุผักกาด 
      มะกะโทคิดแล้วจึงเอาเบี้ยไปซื้อพันธ์ุผักกาด เจ้าของพันธ์ุผักกาดกล่าว เบ้ียของเจ้า
เบี้ยเดียวนี้เรามิรู้จะตวงผักกาดให้ มะกะโทจึงว่าเบี้ยของเราเบี้ยเดียวนี้เราเอาแต่พอติดนิ้วเดียว 
เจ้าของพันธ์ุผักกาดจึงว่าเอาเถอะ มะกะโทจึงเอานิ้วมือชุบเขฬะ แล้วจิ้มลงในกระทายพันธ์ุผักกาด
นั้น ฝ่ายเจ้าของพันธ์ุผักกาดจึงสรรเสริญแต่ในใจว่า บุตรรามัญผู้นี้มีปัญญาฉลาดนัก นานไปจะได้
เป็นผู้ดีมั่นคง ฝ่ายมะกะโทได้เมล็ดพันธ์ุผักกาดแล้ว จึงมาขุดดินกระทําที่ด้วยมูลช้าง จึงปลูกเมล็ด
พันธ์ุผักกาดไว้ อุตส่าห์บํารุงรดน้ําก็งอกงาม 
      อํามาตย์ทินมณีกรอดทูลอาสาพระเจ้าราชาธิราช 
      อันตัวข้าพเจ้าก็เป็นชายชาติทหาร ถึงกายแก่แต่ใจหนุ่ม ได้รับอาสาพระเจ้าอยู่หัวแล้ว 
ไม่เสียดายร่างกายแลชีวิต ได้ออกวาจาเป็นสองแล้ว ครั้นจะกลับคืนเอาเสียแต่หนึ่ง คนทั้งปวงจะ
หัวเราะได้ว่าแก่โกงมิใช่แก่เก่ง บางว่าแก่แดด มิใช่แก่กับตน ข้าพเจ้าสําแดงฝีมือให้ปรากฏไว้ มิให้
หนุ่ม ๆ ดูหมิ่นได้ แม้พลาดพลั้งประการใด ก็ขอฝากแต่ช่ือแก่ไว้ในแผ่นดิน หนุ่ม ๆ ภายหลังเกิดมา
จะได้เห็นว่าแก่เก่งแก่กับตนนี้เขาซื่อสัตย์อาสาเจ้าถึงขนาด 
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 คุณค่าของวรรณคดี 

๑. ในทางอักษรศาสตร์ มีถ้อยคาํสํานวนไพเราะ นิ่มนวล น่าฟัง 
๒. ในทางการทหาร แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีในการทําสงคราม ซึ่งจะต้องอาศัยไหวพริบ

ปฏิภาณ สติปัญญา หาใช่ใช้แต่กําลังเข้าห้ําหั่นกันเท่านั้น 
๓. คติเตือนใจในด้านต่าง ๆ เช่น ความประหยัดอย่างฉลาด กรณีมะกะโท นําเบ้ีย

พระราชทานไปซื้อพันธ์ุผักกาด เป็นต้น 
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ผู้แต่ง   เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ความเป็นมา   สมบัติอมรินทร์คํากลอน เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
เรียบเรียงขึ้นด้วยความประณีตงดงามตามแบบฉบับของวรรณคดีไทยและงานศิลปะไทย ซึ่งนิยมความ
งามตามแบบอุดมคติ เนื้อเรื่องได้พรรณนาความวิจิตรอลังการของสวรรค์ช้ันดาวดึงส์วิมานปราสาท
และทิพยสมบัติของพระอินทร์โดยละเอียดคล้ายคลึงกับในไตรภูมิพระร่วง เพราะได้เค้าโครงมาจาก
อรรถกถาธรรมบท เช่นเดียวกัน สํานวนโวหาร เข้าใจว่าแต่งก่อนหนังสือกากีกลอนสุภาพ จึงนับว่า
เป็นนิทานคํากลอนเรื่องแรกของประวัติศาสตร์วรรณคดีไทย 
 

 รูปแบบการแต่ง   ประพันธ์ด้วยคํากลอนเพลงยาว จํานวน ๓๗๐ คําหลอน บรรยายถึงความ
งดงามของปราสาทราชฐานของพระอินทร์อย่าละเอียดลออยิ่งกว่าวรรณคดีเรื่องใด พระอินทร์ที่
ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย มักจะทําหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์ เป็นผู้บําบัดทุกข์ วรรณคดีไทยเกือบ
ทุกเรื่องมักจะกล่าวถึงพระอินทร์ พระอินทร์ในพุทธศาสนา ไม่เป็นตําแหน่งประจําอยู่ตลอดไปเหมือน
พระอินทร์ตามลัทธิพราหมณ์ แต่ใครทําบุญบําเพ็ญบุญบารมีมักได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ 
 หนังสือสมบัติอมรินทร์คํากลอนนี้ เดิมอยู่ในสมุดข่อย เมื่อหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งทําหน้าที่
ชําระวรรณคดีเก่า ๆ พบสมุดเล่มนี้เข้า จึงได้นํามาตีพิมพ์มี ๓๗๐ คํากลอน อีก ๘๐ คํากลอน มีผู้อ่ืน
แต่งเติมขึ้นภายหลัง 
 เรื่องย่อ กล่าวถึง ความงามของสรวงสวรรค์ช้ันดาวดึงส์นั้น เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้เริ่ม
พรรณนาโดยวิธีให้เห็นลักษณะการตั้งอยู่ของสรวงสวรรค์ว่าลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้า ด้วยภาพ “เอาสูง
พื้นหมื่นแสนพระเมรุมาศ เป็นอาสน์ทองรองดาวดึงสา” อันหมายถึง สรวงสวรรค์นั้นวางอยู่บนยอด
เขาพระสุเมรุที่เรียงรายถึงแสนลูกด้วยกัน ส่วนปราสาทเวชยันต์ที่สถิตของพระอินทร์นั้น เป็นปราสาท 
๗ ช้ัน พรรณนาถึงท้องพระลานทอง การบรรยายพระเจดีย์จุฬามณี ปาริกชาติ แท่นทิพอาสน์สระ
โบกขรณี อุทยานนันทวัน ฯลฯ ความงามของสรวงสวรรค์ของพระอินทร์ ที่เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
นิพนธ์นี้ใจความคล้ายคลึงกับไตรภูมิพระร่วง เพราะเอาเค้าความมาจากอรรถกถาธรรมบทเหมือนกัน 
ต่างแต่ในไตรภูมิพระร่วงเป็นความเรียง นอกจากนั้นยังมีตอนเริ่มเรื่องของพระอินทร์ตามนางสุชาดา 
ความว่า นางสุชาดาเคยเป็นชายาเอกของพระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ได้มาครองดาวดึงส์ นางไม่ได้กลับ
ชาติมาเกิดเป็นชายาพระอินทร์อีก เพราะนางประกอบกรรม จึงไปเกิดเป็นราชธิดาของอสูร ช่ือเวปจิตตา 
ต่อมาพระบิดาได้ประกอบพิธีสยุมพรนางและเชิญอสูรหนุ่ม ๆ ให้มาเลือกคู่ พระอินทร์จึงแปลงมา   
ในงานนี้ นางก็เกิดความรักและตามพระอินทร์มา จึงได้กลับมาเป็นชายาเอกของพระอินทร์อย่างเดิม 
 
 
 

สมบัติอมรินทร์คํากลอน 
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ตัวอย่างการพรรณนาถึงพระเจดีย์จุฬามณี ตอนหนึ่งว่า 

 

 

 

พรรณนาถึงไม้ปาริกชาติ  ตอนหนึ่งว่า 
 
 
 

 

ส่วนแท่นทิพอาสน์นั้น ก็มีพรรณนาไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 คุณค่าของวรรณคดี   ให้ผู้ อ่านทําความดีตามข้อธรรมที่ทําให้มฆมานพ ไปเกิดเป็น       
พระอินทร์ เรียกว่า วัตตบท ๗ ได้แก่ 

๑. เลี้ยงดูบิดามารดา 
๒. อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุล 
๓. พูดอ่อนหวาน พูดผูกไมตรี 
๔. ไม่พูดย่ัวยุให้เขาแตกร้าวกัน 
๕. ไม่ตระหนี่ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
๖. ข่มความโกรธที่เกิดขึ้น 

 

การบรรยายกลอนทําให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์ ดังการพรรณนาถึงท้องพระลานทอง ตอนหนึ่งว่า 
 
 
 
 
 
 
 

“ประดับด้วยราชวัติฉัตรแก้ว  พรายแพร้วลายทรงบรรจงสวรรค ์
 ระบายห้อยพลอยนิลสุวรรณพรรณ   เจ็ดช้ันเรียวรัดสันทัดงาม 
 ด่ังฉัตรเศวตรพรหเมศครรไลหงส์   เมื่อกั้นทรงพุทธาภิเษกสนาม 
 ยิงดวงจันทร์พันแสงสมัยยาม   อร่ามทองแกมแก้วอลงกรณ ์

“มีพระยาไม้ปาริกชาติ   ประจําเชิงเมรุมาศมไหศวรรย์ 
 สูงร้อยโยชน์ย่ิงไม้หิมวันต์    ทรงสุคันธ์ทิพรสขจายจร 

  “บัณฑุกัมพลอาสน์ศิลาทิพ  กําหนดสิบห้าโยชน์โดยหนา 
 กว้างสองหมื่นโยชน์เจษฏา   เป็นมหาบัลลังก์แก้วอําไพ 
 ยาวหกหมื่นโยชน์แดงก่ํา    ด่ังน้ําปัทมราชอันสุกใส 
 เจริญสวัสด์ิโสมนัสแก่หสันัยน ์   ชุ่มฤทัยไปด้วยรสสุมาล ี

“ชานชลาหน้าหลังพระลานมาศ  ศิลาลาดแลคว้างเล่ห์ทางสินธ์ุ 
 อ่อนละไมใยทพิโกมิน    มลทินมิได้สุมอยู่รุมราย 
 มีลมหนึ่งหอมหวนประมวลพัด   ระบัดดวงปทุมมากรองถวาย 
 เป็นสิงหราชผาดเผ่นผยองกาย   คชาส่ายงารําสําเริงเริง” 
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     นอกจากนี้ยังมีพรรณนาถึงสระโบกขรณี ซึ่ง “กว้างยาวร้อยโยชน์จัตุรัส ให้โสมนัสในท่าสินธุสนาน 
แม้นจิตว่าจะลงไปสรงธาร ก็บันดาลพุ่งฟุ้งมายังองค์” และมีบรรยายความงามออกไปอีกมาก ส่วน
อุทยานนันทวันนั้น ก็มีไม้ดอกไม้ผลเหลือจะคณานับ รวมความว่าแต่ละตอนที่พรรณนา ทําให้เกิด
ภาพพจน์ที่งดงามสุดจะบรรยาย ทําให้เห็นว่าท่านผู้ประพันธ์นั้นนอกจากจะบรรยายไปตาม
รายละเอียดที่มีอยู่ในอรรถกถาธรรมบทของเดิมแล้ว ก็อาจจะได้ความประทับใจ จากความงดงามของ
สวนที่นิยมตกแต่งกันอยู่ในขณะนั้น เช่น เขตพระราชฐานหรือตามบ้านผู้มีบรรดาศักด์ิ เป็นต้น 
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ผู้แต่ง   เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ความเป็นมา   รัชกาลที่ ๑ โปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) อํานวยการแปล โรงพิมพ์หมอบรัดเล
พิมพ์ครั้งแรกในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๔๐๘ กิมเสี่ยถ่าย ได้เขียนคําลงท้ายไว้ในคําอธิบายว่า “เรื่อง    
สามก๊กเป็นเรื่องดีจริง นักปราชญ์ได้อ่านก็ชอบใจ ผู้แต่งมีความรู้มาก ทั้งฉลาดเรียงความ......” สามก๊ก
ฉบับภาษาไทยใช้คําสามัญง่าย ๆ ไม่มีศัพท์ยาก สามก๊กเป็นพงศวดารจีน ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมา
ในแง่ของวรรณกรรม แปลเป็นไทยเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕ 
 รูปแบบการแต่ง  แต่งเป็นร้อยแก้ว สามก๊กฉบับภาษาไทยใช้คําสามัญง่าย ๆ ไม่มีศัพท์ยาก 
ใช้ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัดได้ความชัดเจนแจ่มแจ้ง บทอุปมาอุปไมยลึกซึ้งคมคาย วรรณคดีสโมสรสมัย 
ร.๖ ยกย่องเป็นยอดความเรียงประเภทนิทาน การแปลจึงต้องมีพนักงานสองฝ่ายช่วยกันทํา คือ ผู้
ชํานาญภาษาจีนแปลความให้เสมือนจด แล้วผู้ชํานาญภาษาไทยเอาความนั้น เรียบเรียงแต่งเป็น
ภาษาไทยให้ไพเราะอีกช้ันหนึ่งในบรรดาหนังสือพงศวดารจีนที่แปลเป็นภาษาไทย นับถือกันว่าสามก๊ก
ดีกว่าเรื่องอื่น เพราะใช้ถ้อยคําและเรียบเรียงข้อความสม่ําเสมอ อ่านเข้าใจง่าย 
 

 สาระสําคัญ  ในสมัยของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ได้มีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินคนหนึ่งหลงอํานาจ จน
หาทางบีบบังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ด้วยประการต่าง ๆ ต้ังตนเป็นใหญ่ โจโฉยกกําลังมาปราบ ต่อมาเกิด
ก๊กต่าง ๆ ที่ต้ังตัวเป็นใหญ่มากมาย เพราะบ้านเมืองมีปัญหา อย่างน้อยที่สุดมีอยู่สามก๊กใหญ่ ๆ คือ 
นอกจากก๊กโจแล้วก็มีซุนกวน และก๊กเล่าป่ี เรียกว่า สามก๊ก ก๊กเหล่านี้ได้ต่อสู้กันอย่างยาวนาน โดย
อาศัยยุทธวิธีที่ต่างคิดค้นกันมา ชนิดที่เรียกว่า ต้องอาศัยภูมิปัญญาทางการทหารขั้นสูง จึงจะคิดได้ 
 ตัวอย่างการใช้ภาษาเรื่อง สามก๊ก ตอน โจโฉชวนกวนอูไปรับราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สามก๊ก 

โจโฉจึงออกจากพระราชวังกลับมาบ้าน แล้วปรึกษาเทียหยกว่าตังสินกับพวกห้าคนซึ่งคิดร้าย
เรานั้นก็ฆ่าเสียแล้ว ยังแต่เล่าป่ีกับม้าเท้ง เราจะคิดประการใดจึงจะได้ตัวมาฆ่าเสีย เทียหยกจึงว่าม้าเท้ง   
ไปอยู่เมืองเสเหลียงนั้นมีทหารเป็นอันมาก ถ้าท่านจะยกกองทัพไปตีเอาเอาบัดนี้เมืองเราก็เป็นกังวลอยู่ 
ขอให้ท่านเร่งแต่งผู้มีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมหาตัวม้าเท้งกลับเข้ามา อย่าให้ทันม้าเท้งรู้ว่าท่านจับตัว
ตังสินกับพวกเพ่ือนฆ่าเสีย ข้าพเจ้าเห็นว่าม้าเท้งไม่แจ้งเนื้อความทั้งนี้ก็จะเข้ามา จึงจับฆ่าเสียก็จะได้
โดยง่าย อันเล่าป่ีนั้นไปอยู่เมืองชีจิ๋ว ซ่องสุมทหารจะคอยรับกองทัพท่าน บัดนี้ ทหารอ้วนเสี้ยวกับ
ทหารเราก็ยังต้ังรอกันอยู่ ณ ตําบลกัวต่อ เห็นเล่าป่ีจะให้หนังสือไปคิดกับอ้วนเสี้ยวเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ถ้าท่านยกกองทัพไปรบเล่าป่ี ดีร้ายอ้วนเสี้ยวจะยกมาตีเมืองฮูโต๋เป็นมั่นคง ผู้ใดซึ่งจะ
ต้านทานอ้วนเสี้ยวได้นั้นขัดสน โจโฉจึงตอบว่า เล่าป่ีนั้นเป็นคนมีสติปัญญา ถ้าละไว้ช้าก็จะมีกําลังมาก
ขึ้น อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังขึ้นไม่พร้อม แม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังฉะนี้ ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะ
บินไปทางไกลได้ ซึ่งจะจับตัวนั้นเห็นจะได้ความขัดสน อ้วนเสี้ยวนั้นมีทหารมากก็จริง แต่สติปัญญาน้อย 
ถึงจะคิดประการใด เราก็ไม่กลัว 
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 คุณค่าของวรรณคดี 
      ๑. สํานวนในสามก๊กมีการบรรยายอย่างชัดเจน ทําให้ผู้อ่านเห็นภาพตัวละครได้อย่าง
ชัดเจน เช่น บรรยายลักษณะของเล่าป่ี “...... และเมืองตุ้นก้วน มีชายคนหนึ่งชื่อเล่าป่ี เมื่อน้อยชื่อ
เหี้ยนเต็ก ไม่สู้รักเรียนหนังสือ แต่น้ําใจนั้นดี ความโกรธ ความยินดีมิได้ปรากฏออกมาภายนอก ใจนั้น
อารีย์นัก มีเพื่อนฝูงมาก ใจคอกว้างขวาง หมายจะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง กอปรด้วยลักษณะรูปใหญ่
สมบูรณ์” 
      ๒. ในทางสังคม ได้ให้ค่านิยมในเรื่อง คุณธรรมต่าง ๆ ไว้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ   
อย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์สุจริต 
      ๓. ในทางทหาร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสงคราม 
      ๔. ในทางมีอิทธิพลต่อวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ ได้มีวรรณคดีรุ่นหลังเอาแบบอย่างสํานวน
โวหาร เช่น ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบ ได้มีนักประพันธ์หลายท่านนําเอาสามก๊กมาแต่งเป็นสามก๊ก     
ฉบับต่าง ๆ อยู่หลายเรื่อง เช่น สามก๊กฉบับวนิพกของยาขอบ ส่วนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
ก็มีโจโฉนายกตลอดกาลและเบ้งเฮก เป็นต้น 
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ผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 ความเป็นมา   เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  
มีปรากฏอยู่ในหนังสือคําให้การชาวกรุงเก่า (พม่าถามจากพวกไทยที่จับไปได้ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ จดไว้เป็นภาษาพม่า) หอพระสมุดได้สําเนามาแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรก  
พ.ศ.๒๔๕๗ ขุนแผนมีตัวตนอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๘ – ๒๐๗๒) คงนําเรื่อง
นี้มาขับเป็นเสภา หลังจากนั้นประมาณ ๑๐๐ ปี ตอนปลายกรุงศรีอยุธยา เสภาเป็นมหรสพอันเป็นที่
นิยมแพร่หลายเฉพาะงานมงคล เรื่องนี้คงจะเล่ากันเป็นนิยายอยู่ก่อน จึงเอาไปขับเป็นเสภา 
 

 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นบทเสภา แต่งโดยประณีตบรรจงทุกสํานวน ถ้อยคําสํานวนไม่
หยาบโลนเหมือนเสภาที่ขับกันในพื้นเมือง เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่
ดีเด่นเล่มหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 สาระสําคัญ   ขุนแผนเดิมช่ือพลายแก้ว ขุนช้างและนางพิมพิลาไลยเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก 
ทั้งขุนช้างและขุนแผนต่างหลงรักนางพิมพิลาไลย ขุนแผนสมหวังได้แต่งงานด้วย อยู่มาไม่นาน
บ้านเมืองเกิดสงคราม ขุนแผนต้องออกไปรบ ฝ่ายนางพิมพิลาไลยป่วยจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทอง 
เพื่อเอาเคล็ด ขุนช้างแกล้งปล่อยข่าวว่าขุนแผนหรือพลายแก้วตายในสนามรบ 
      พลายแก้วกลับจากสงคราม มาพร้อมด้วยยศศักด์ิที่ได้รับแต่งต้ังเป็นขุนแผนแสนสะท้าน 
ได้ภริยาคนใหม่ ช่ือนางลาวทอง เกิดหึงหวงกันขึ้น ขุนแผนจึงพานางลาวทองไปอยู่กาญจนบุรี ขุนช้าง
จึงได้นางวันทองเป็นภริยา 
      ขุนแผนถูกพระพันวสาลงโทษให้ไปเป็นนายด่านตระเวนชายแดนเพราะขุนช้างแกล้ง
กล่าวโทษว่าขุนแผนหนีเวร 
      ต่อมาขุนแผนได้ของวิเศษ ๓ อย่างมา คือ ดาบฟ้าฟ้ืน ม้าสีหมอก และกุมารทอง จึงบุก
ขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางวันทองมาพาไปอยู่สุพรรณบุรี 
      ขุนช้างจึงไปฟ้องพระพันวสาว่า ขุนแผนเป็นกบฏ ขุนแผนจึงต้องพานางวันทองหนีไป แต่
นางวันทองท้องแก่ ขุนแผนจึงเข้ามอบตัวสู้ความชนะ ขุนช้างฉุดเอานางวันทองมาได้ นางวันทอง
คลอดบุตร ช่ือพลายงามออกมาโตขึ้นได้เป็นทหาร ได้รับแต่งต้ังเป็นจมื่นไวยวรนาถ ขุนแผนได้เป็นเจ้า
เมืองกาญจนบุรี ในตําแหน่ง พระสุรินทรฟ้าไชย จมื่นไวยไปเรือนขุนช้างจะรับแม่วันทองมาอยู่ด้วย 
ขุนช้างไปฟ้องพระพันวสากล่าวโทษจมื่นไวย พระพันวสาถามนางวันทองจะอยู่กับใคร นางวันทอง
ลังเล จึงถูกประหารชีวิต จากนั้นก็เป็นเรื่องของจมื่นไวยวรนาถที่ได้ภริยา ๒ คน คือ นางสร้อยฟ้ากับ
นางศรมาลา ภายหลังนางสร้อยฟ้าทําความผิดจึงถูกเนรเทศกลับไปอยู่เชียงใหม่ 
 
 

ขุนช้างขุนแผน 
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ยกตัวอย่างเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฏีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณคา่ของวรรณคด ี
      ๑. ความเด่นของเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตของคนธรรมดาสามัญทั่วไป ในสมัยโบราณตามแบบ
ไทย ๆ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
      ๒. กวีใช้ถ้อยคําธรรมดาที่สุด นํามาเรียบเรียงช่วยให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพได้แจ่มชัดที่สุด 

     ๓. วรรณคดีสโมสร ยกย่องว่า เป็นยอดของกลอนเสภา มีสํานวนกลอนดี เช่น 
ตัวอย่าง 
บทกลอนบทนี้ เมื่ออ่านแล้วจะเห็นได้ว่าใช้สัมผัสในวรรค ทั้งสัมผัสพยัญชนะ และสัมผัสสระ

อย่างสม่ําเสมอ จึงมีลีลาจังหวะที่น่าอ่าน 
 
 
 
 
มีการใช้โวหารภาพพจน์ เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะกล่าวถึงโฉมเจ้าพลอยงาม   เมื่อเป็นความชนะขุนช้างนั่น 
 กลับมาอยู่บ้านสําราญครัน   เกษมสันต์สองสมภิรมย์ยวน 
 พร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดา   นึกนึกตรึกตราละห้อยหวน 
 โอ้ว่าแม่วันทองช่างหมองนวล   ไม่สมควรเคียงคู่กับขุนช้าง 
 เออนี่เนื้อเคราะห์กรรมนําผิด   น่าอายมิตรหมองใจไม่หายหมาง 
 ฝ่ายพ่อมีบุญเป็นขุนนาง    แต่แม่ไปแนบขา้งคนจัญไร 

“-------------    ผู้คนในบ้านก็ซานเซอะ 
ทั้งชายหญิงง่วงงมล้มหลับ    นอนพับควํ่าหงายก่ายกันเบอะ 

 จี่ปลาตาไฟมันไหลเลอะ    โงกเงอะงุมงมไม่สมประดี” 

 “ใต้เตียงเสียงหนูก็กุกกก   แมลงมุมทุ่มอกที่ริมฝา 
ย่ิงหวาดหวั่นพรั่นตัวกลัวมรณา   ถ้าวิญญามาจะพรากไปจากกาย” 
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ผู้แต่ง   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 ความเป็นมา   ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่หมดทั้งเรื่องเพื่อใช้เล่นละครหลวง ไม่ใช้บทของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพราะไม่เหมาะสําหรับเล่นละคร ละครรําสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงถือกันเป็นแบบอย่างมาจนทุกวันนี้ อิเหนาเป็นนิทาน
พงศาวดารชวา พวกชวานับถืออิเหนาว่า เป็นกษัตริย์ที่ทรงอานุภาพมาก นําเล่าสืบกันมาแล้ว นํามาใช้
เป็นบทพากย์หนังตะลุง เรื่องอิเหนาเข้ามาในเมืองไทย สมัยพระเจ้าบรมโกศ สันนิษฐานว่าหญิงเชลย   
แห่งปัตตานีซึ่งเป็นข้าหลวงรับใช้เล่าเรื่องถวายเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทั้ง ๒ พระองค์   
จึงทรงพระราชนิพนธ์เรื่องดาหลังและอิเหนา  ขึ้น และทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๒๙ เล่มสมุดไทย 
 

 รูปแบบการแต่ง   ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนบทละคร คือขึ้นต้นด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น     
มีบอกช่ือเพลงไว้ท้ายบทแต่ละบทด้วย ภาษาที่ใช้มีภาษาชวาปนมาก นอกจากนั้นมีภาษาบาลี
สันสกฤต ภาษามลายู และคําไทยโบราณด้วย 
 เรื่องย่อของบทละครเรื่องอิเหนา มีกษัตริย์วงศ์เทวัญ ๔ พระองค์ คือ ท้าวกุเรปัน ท้าวดาหา 
ท้าวกาหลังและท้าวสิงหัดส่าหรี ท้าวกุเรปัน มีโอรสองค์สําคัญ ซึ่งเก่งกล้าสามารถยิ่ง ช่ืออิเหนา และ
ท้าวดาหามีธิดาซึ่งงามยิ่งนัก ช่ือนางบุษบา กษัตริย์ทั้งสองนครให้โอรสและธิดาตุนาหงัน (หมั้น) กัน
ต้ังแต่วัยเยาว์ตามประเพณีของกษัตริย์วงศ์เทวัญ 
 เมื่ออิเหนาอายุได้ ๑๕ ปี อิเหนาต้องไปช่วยปลงศพพระอัยกีที่เมืองหมันยา ได้พบกับ       
นางจินตะหรา ธิดาท้าวหมันหยาก็หลงรักและไม่ยอมกลับเมืองกุเรปันเพื่อสมรสกับนางบุษบา ท้าว
กุเรปันจึงมีหนังสือไปเรียกตัวอิเหนากลับ แล้วนัดท้าวดาหาให้เตรียมการวิวาห์ อิเหนาเมื่อทราบเรื่องก็
ออกอุบายขอไปเที่ยวป่าพร้อมบริวาร แล้วปลอมตัวเป็นโจรป่าช่ือ มิสาระปันหยี ต้ังใจจะไปเมือง
หมันหยา ระหว่างทางได้สู้รบกับกษัตริย์หลายเมืองและมีชัยชนะ เมื่อไปถึงเมืองหมันหยา อิเหนาได้
นางจินตะหราเป็นชายา ท้าวดาหาทรงทราบก็กริ้ว ประกาศว่า ถ้าใครมาขอนางบุษบาก็จะยกให้ 
 กล่าวถึงระตูจรกา ซึ่งปรารถนามีคู่ จึงให้ช่างวาดไปวาดรูปธิดาเมืองต่าง ๆ ช่างวาดได้ลอบ
วาดรูปนางจินดาส่าหรี ธิดาของท้าวสิงหัดสาหรี แล้ววาดรูปนางบุษบา ธิดาท้าวดาหลา ๒ รูป 
ปะตาระกาหลา ซึ่งเป็นองค์เทวอัยกา ได้ลักรูปนางบุษบาไปจากช่างวาดรูปรูปหนึ่ง เหลือไว้รูปหนึ่ง 
เมื่อจรกาเห็นรูปนางบุษบาก็หลงรัก จึงอ้อนวอนพี่ชายให้มาสู่ขอนางไปอภิเษก ท้าวดาหายอมยก   
นางบุษบาให้แก่จรกา เมื่อทรงทราบว่า อิเหนาได้ตัดรอนการอภิเษกสมรส ฝ่ายองค์ปะตาระกาหลาได้
นํารูปนางบุษบาที่ลักจากช่างวาดรูปนั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไทร วิหยาสะกําตามกวางมาพบรูปนาง ก็คลั่ง
ไคล้ใหลหลง วอนท้าวกะหมังกุหนิง ซึ่งเป็นพระราชบิดา ให้ส่งทูตไปขอนางบุษบา........... ฯลฯ” 
 
 

อิเหนา 
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ตัวอย่าง เรื่องอิเหนาที่มีเนื้อความที่ไพเราะและควรจะทอ่งเปน็บทอาขยาน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณคา่ของวรรณคด ี
      ๑. กล่าวกันว่า พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนามีความดีเด่นครบทั้ง องค์ ๕ ของละคร คือ 
                - ตัวละครงาม 
                - รํางาม   
       - พิณพาทย์ไพเราะ 
       - กลอนไพเราะ 
      ๒. ให้ความรู้ด้านโบราณราชประเพณีไทย เช่น พิธีการพระเมรุ พิธีสมโภชลูกหลวง พิธีโสกัณต์ 
      ๓. วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ยกย่องให้เป็นหนังสือกลอนบทละครที่ดียอดเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 

๏    เมื่อนั้น    โฉมยงองค์ระเด่นจินตะหรา 
 ค้อนให้ไม่แลดูสารา    กัลยาคั่งแค้นแน่นใจ 
 แล้วว่าอนิจจาความรัก    พ่ึงประจักษ์ด่ังสายน้ําไหล 
 ต้ังแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไกล   ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
 สตรีใดในพิภพจบแดน    ไม่มีใครไดแ้ค้นเหมือนอกข้า 
 ด้วยใฝ่รักให้เกนิพักตรา    จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 
 โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก    เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ําจิต 
 จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ    เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร 
 เสียแรงหวังฝังฝากชีวี    พระจะมีเมตตาก็หาไม่ 
 หมายบําเหน็จจะรีบเสด็จไป   ก็รู้เท่าเข้าใจในทํานอง 
 ด้วยระเด่นบุษบาโฉมตรู    ควรคู่ภิรมย์สมสอง 
 ไม่ตํ่าศักด์ิรูปช่ัวเหมือนตัวน้อง   ทั้งพวกพ้องสุริย์วงศ์พงศ์พันธ์ุ 
 โอ้แต่นี้สืบไปภายหน้า    จะอายชาวดาหาเป็นแม่นมั่น 
 เขาจะค่อนนินทาทุกสิ่งอัน    นางรําพันว่าพลางทางโศกา ฯ 
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ผู้แต่ง   พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 ความเป็นมา   สุนทรภู่ได้เค้าเรื่องมาจากเรื่องสวัสดิรักษาของเก่า ซึ่งแต่งเป็นฉันท์ ส่วน
สาเหตุที่สุนทรภู่คิดแต่งเรื่องสวัสดิรักษาขึ้นใหม่เพราะมีความเห็นว่า เรื่องเล่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมกัน
แพร่หลาย เนื่องจากแต่งเป็นฉันท์ ทําให้อ่านใจยาก และผู้แต่งเองก็คงไม่เข้าใจเนื้อเรื่องดีพอ จึงกล่าว
เนื้อเรื่องไว้ไม่ชัดเจน เรื่องนี้แต่งตอนปลายรัชกาลที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๗ จุดมุ่งหมายใน
การแต่งเพื่อถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์ (โอรสในรัชกาลที่ ๒) เพื่อแสดงความสามารถในเชิงการประพันธ์ 
และเพื่อสอนหลักการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมให้แก่บุคคลทั่วไป 
 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นกลอนสุภาพ จํานวน ๓๖ คํากลอน เนื้อหาสอนเรื่องการ     
ปฏิบัติ  ตัวให้ถูกหลักอนามัยที่ดี โดยมีความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์และความ
เชื่อทางโหราศาสตร์เป็นแกนสําคัญ ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติตามมีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี สวัสดิ
รักษา จึงสอนเรื่องการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันของคนเรา เริ่มต้ังแต่การปฏิบัติตัวในเวลาตื่นนอน        
ตอนเช้าตรู่ไปจนถึงเรื่องการปฏิบัติตัวในเวลากลางคืนก่อนเข้านอน ตัวอย่างกลอนสวัสดิรักษา เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณคา่ของวรรณคด ี
      ๑ ใหคุ้ณคา่ในการปฏิบัติตัวในเวลาตื่นนอนตอนเช้า 
      ๒. สอนเรือ่งการปฏิบัติตัว ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น  
             - การสอนวันดี วันเสีย 
             - การแต่งกายในเวลาออกสงคราม 
             - การระวังภัยในสถานที่ต่าง ๆเช่น ห้วยธาร คลอง สะพาน ฯลฯ 
             - การสํารวมกิริยาวาจา 

สวัสดิรักษา 

       ตามคติโบราณท่านขานไข 
 ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย    ต่ืนนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา 
 ผินพระพักตร์สู่บูรพทิศแลทักษิณ   เสกวารินด้วยพระธรรมคาถา 
 ที่นับถือคือพระไตรสรณา    ถ้วนสามคราจงึชําระสระพระพักตร์ 
 แล้วเอื้อนอรรถตรัสความที่ดีก่อน   จะถาวรพูนเกิดประเสริฐศักด์ิ 
 ด้วยราศีที่ชะลอนรลักษณ ์   อยู่พระพักตร์แต่ทิวาเวลากาล 
 ยามกลางวันนั้นว่าพระราศี   สถิตที่วรองค์ให้สรงสนาน 
 พระอุระประสุคนธ์วิมลมาลย์   จะสําราญโรคาไมร่าคี 
 ครั้นพบค่ําคล้ําฟ้าสุธาวาส    ฝ่ายเบ้ืองบาทซ้ายขวาเป็นราศี 
 จงรดน้ําชําระซึ่งราคี    ห้ามสตรีอย่าให้พาดบาทยุคล 
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             - การปฏิบัติตัวต่อสตรีและสัตว์ 
             - ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตัวต่อเครื่องรางของขลัง วิชาอาคมต่าง ๆ ที่เล่าเรียนมา   
ถ้าอยากให้มีความขลังศักด์ิสิทธ์ิ ผู้เรียนจะต้องหมั่นท่องบ่นทุกค่ําคืนจนจําได้ขึ้นใจ 
      ๓. การปฏิบัติตัวในเวลานอน ก่อนนอนให้สวดมนต์ระลึกคุณพระรัตนตรัยและระลึกถึง
คุณบิดา-มารดา เพื่อทําให้จิตใจสงบจะได้นอนหลับสบาย เวลานอนก็ไม่ควรให้ผู้หญิงจับมือ และไม่
ควรนอนข้างซ้ายผู้หญิง เวลามีภัยมาถึงตัวจะได้หยิบจับอาวุธได้ถนัดมือ 
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ผู้แต่ง   พระสุนทรโวหาร (ภู่) 
 ความเป็นมา   สุนทรภู่คงจะแต่งเรื่องสุภาษิตสอนสตรี ในช่วงเวลาหลังจากสึกออกมาเป็น
คฤหัสถ์แล้ว และไม่มีผู้ใดให้ความอุปการะ ต้องหาเลี้ยงชีพตนเองด้วยการแต่งกลอนขาย ระยะเวลาที่
แต่ง ระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๐ - ๒๓๘๓ ซึ่งเป็นเวลาที่ตกยาก ต้องลอยเรือระเหเร่ร่อน จุดมุ่งหมายในการ
แต่งเพื่อสอนให้สตรีรู้หลักการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเพื่อขายเอาเงินมาเลี้ยงชีพ 
 

 รูปแบบการแต่ง   กลอนสุภาพ จํานวน ๓๐๒ คํากลอน เนื้อหา สุภาษิตสอนสตรี สอนผู้หญิง
ในเรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาทการแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานานุรูป การวางตัวให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ทั้งในขณะที่เป็นโสดและครองเรือน 
 ตัวอย่าง   สุภาษิตสอนสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สุภาษิตสอนสตร ี

๏  แม้นเขารักแล้วอย่าด้ือทําถือจิต   เร่งเกรงผิดกลัวภัยใหญ่มหันต์ 
    คํานับนอบสามีทุกว่ีวัน     อย่าดุดันด้ือดึงตะบึงตะบอน 
     ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหน    จุดไต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน 
     ระวังดูปูปัดสลัดที่นอน    ทั้งฟูกหมอนอย่าให้มีธุลีลง 
     ถ้าแม้นว่าภัสดาเข้าไสยาสน์    จงกราบบาททุกครั้งอย่าพลั้งหลง 
     เขาเหมื่อยเหน็บเจ็บปวดในทรวดทรง   ช่วยบรรจงนวดฟั้นให้บรรเทา 
     ประพฤติกายสายสมรจะนอนหลับ   อย่ากลิ้งกลับมือไม้ไปป่ายเขา 
     นอนให้ดีมีสติสิริเรา     อย่าซมเซาอยู่จนแจ้งแสงพยับ 
     จงรีบฟ้ืนต่ืนก่อนภัสดา    น้ําล้างหน้าหาไว้ให้เสร็จสรรพ 
     จึงหุงข้าวต้มแกงแต่งสํารับ    จัดประดับเทียบทําให้น้ํานวล 
     ทั้งกระโถนคนทีขัดสีไว้    ให้ผ่องใสสวยตาดูน่าบ้วน 
     อีกน้ําท่าอย่าให้ผงลงไปกวน    จงใคร่ครวญพิเคราะห์ให้เหมาะการ 
     แม้นรู้ว่าสามีจะไปไหน    แต่ยังไม่ต่ืนพรากจากสถาน 
     ประจงปลุกภัสดาอย่าช้านาน    ให้ลุกขึ้นรับประทานโภชนา 
     จงระวังนั่งดูอยู่ใกล้ใกล้    เผื่ออะไรมันขาดจะเรียกหา 
     อย่าให้ต้องร้องตะโกนโพนทะนา   จงอุตส่าห์ต้ังใจระไวระวัง 
    อยู่จนผัวรับประทานอาหารแล้ว   นางน้องแก้วเจ้าจงกินเมื่อภายหลัง 
     อย่ากินก่อนภัสดาดูน่าชัง    เขาจะรังเกียจใจดูไม่ดี ฯ 
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คุณค่าของวรรณคดี 
      ๑. ใหแ้บบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีแก่ผู้หญิงทัง้ที่เป็นโสดและสมรสแล้ว ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น 
           - สอนเรื่องการแต่งตัว 
           - กิริยามารยาทของผู้หญิง 
           - ความประพฤติของผู้หญิง 
           - ความประพฤติไม่ดีของผู้หญิง ๑๐ ประการ 
           - สอนเรื่องหน้าที่ผู้หญิง 
           - การเลือกคู่ครอง 
           - สอนผู้หญิงทีส่มรสแล้ว (ครองเรือน) 
      ๒. การใชภ้าษา ถ้อยคําโวหารที่ลึกซึ้งกนิใจ เช่น 
 
 
 
 
 
 

๔. ให้คติเตือนใจสตรี ควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๏   ถ้าผัวทําราชการพระผ่านเกล้า   เคยเข้าเฝ้าสู่วังนรังศร ี
    ทั้งล่วมปัดจัดแจงแต่งใหดี้    หมากบุหรี่หาใส่ให้ไปกิน 
    อุตส่าห์ทําบําเรอเสนอสนอง    ตามทํานองมิ่งมิตรเป็นนิจสิน 
    ปรนนิบัติภัสดาอย่าราคิน    จึงจะภิญโญยศปรากฏไป  ฯ 

           ๏   เกิดเป็นหญิงใหเ้ห็นว่าเป็นหญิง  อย่าทอดทิ้งกิริยาอัชฌาสัย 
     เป็นหญิงครึ่งชายครึ่งอย่าพึงใจ    ใครเขาไม่สรรเสริญเมินอารมณ์ 
     แม้นผัวเดือดเจ้าจงดับระงับไว้    อย่าพอใจขึ้นเสียงเถียงประสม 
     เขาเป็นไฟเราเป็นน้ําคอยพรําพรม   แม้นระดมขึ้นทั้งคู่จะวู่วาม 
     อันโทโสโมโหไม่อดได้     ความในใจก็จะดังออกกลางสนาม 
     ที่ชาวบ้านท่านไม่รู้จะรู้ความ    อย่าทําตามใจนักมักจะเคย 
     เอาใจผัวผวัจะรักเจ้าหนักหนา    หมั่นนําพาการเรือนอย่าเชือนเฉย 
     แม้นผัวทุกข์ขุกไข้ไม่เสบย    อย่าวายเวยลามลวนให้กวนใจ 
     จงแย้มสรวลชวนปลอบให้ชอบชื่น   เห็นเริงรื่นหัทยาจึงปราศรัย 
     ค่อยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลีย้งฤทัย   แม้นสิ่งไรเขาไม่ช่ืนอย่าขืนทํา 
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ผู้แต่ง   สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร 
 ความเป็นมา   รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน จึงโปรดเกล้าฯ         
ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรทรงรวบรวมโคลงโลกนิติของเก่ามีมาต้ังแต่สมัย  
กรุงศรีอยุธยามาชําระใหม่ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้จารึกลงบนแผ่นศิลา ณ บริเวณผนังวัดพระเชตุพน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาด้วย โคลงโลกนิติชําระใหม่ปรากฏมีถ้อยคําประณีตไพเราะและ        
มีเนื้อหาความลึกซึ้งกินใจกว่าของเดิม ทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร กวีเอก
ท่านหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ โคลงโลกนิติเป็นวรรณกรรมประเภทสุภาษิตคําสอน มีจํานวน ๔๓๐ บท 
 วัตถุประสงค์ในการแต่ง   เพื่อซ่อมแซมและชําระของเก่าให้ดีขึ้น และจารึกลงในแผ่นศิลา  
ณ วัดพระเชตุพนฯ เพื่อให้ความรู้เรื่องสุภาษิตต่าง ๆ แก่ประชาชน 
 

 รูปแบบการแต่ง   เป็นโคลงสี่สุภาพและโคลงกระทู้ในบางบท ผู้ประพันธ์ได้ยกคาถาภาษา
บาลีและสันสกฤตมาเป็นบทต้ัง แล้วจึงแปลแต่งคาถาเหล่านั้นเป็นโคลงสี่สุภาพไปตลอดทุกคาถา     
แต่ก็มีบางโคลงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของกวีเอง จึงไม่มีบทคาถาประกอบ สุภาษิตที่นําเสนอในโคลง
โลกนิตินี้นับเป็นคาถาที่คนไทยนิยมอ่านมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่ามีโคลงโลก
นิติสํานวนเก่าหลายสํานวน 
 

 สาระสําคัญ   เริ่มด้วยการยอพระเกียรติรัชกาลที่ ๓ จากนั้น เป็นคติในการครองตนทั้งทาง
โลกและทางธรรม เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคลงโลกนิติ 

กากา  กากสฺส  โทเสน   หํโส  ภวติ  สํสก 
      เอวํ  ทุชฺชนสงฺคญฺจ    กุลปุตฺโต  วินสฺสติ ฯ 
     ๏  คบกากาโหดให้   เสียพงศ์ 
      พาตระกูลเหมหงส์    แหลกด้วย 
      คบคนช่ัวจักปลง    ความชอบ  เสียนา 
      ตราบลูกหลานเหลนม้วย   ไม่ม้วยนินทา ฯ 
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คุณค่าของวรรณคดี 
      ๑. มีคติสอนใจที่มีคุณค่าย่ิง ซึ่งจะช่วยจรรโลงให้ผู้อ่านนําแง่คิด คติสอนใจไปประพฤติใน
ชีวิตประจําวันได้ ด้วยแต่ละโคลงมีเนื้อหาสาระที่กินใจ 
      ๒. การใช้ภาษาที่มีเนื้อหาสาระที่กินใจ ใช้ถ้อยคํากะทัดรัด คมคาย ชัดเจน ลึกซึ้งตรึงใจ 
และเพียบพร้อมด้วยอรรถรสของบทกวี เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

  วิส  อคฺครู  วิสฺสทาน ํ   วิสฺสทาตญฺจ  ทนฺตโย 
    วิสฺสํ  ทุชฺชนสรวางฺค    ภาสิตํ  ทิมุขํ  ขลุ ฯ 
    ๏  มดแดงแมลงป่องไว้   พิษหาง 

งูจะเข็บพิษวาง     แห่งเขี้ยว 
 ทรชนทั่วสรรพางค์    พิษอยู่ 
 เพราะประพฤติมันเกี้ยว    เกี่ยงร้ายแกมดี ฯ 
 วิสฺมาทิตฺยนาคินฺโท    ปทโก น มหิทฺธิโก 
 วิจฺจิโก วิสฺมา สตฺโต    ปทโก จ มหิทฺธิโก ฯ 
    ๏  นาคีมีพิษเพี้ยง   สุริโย 
 เลื้อยบ่ทําเดโช     แช่มช้า 
 พิษน้อยหยิ่งโยโส     แมลงป่อง 
 ชูแต่หางเองอ้า     อวดอ้างฤทธี ฯ 

ห้ามเพลิงไว้อย่าให้   มีควัน 
 ห้ามสุริยแสงจันทร์    ส่องไซร้ 
 ห้ามอายุให้หัน     คืนล่า 
 ห้ามดังนี้ไว้ได้     จึงห้ามนินทา ฯ 
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 ผู้แต่ง หม่อมราโชทัย 
 ความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่โปรดให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ เป็นราชทูตไทย
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษจุดมุ่งหมายนิราศลอนดอนนี้หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย) ได้แต่ง
ขึ้นในคราวได้ร่วมไปในคณะราชทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ ๔   
พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้แต่งพร้อมกับจดหมายราชทูตไทยไปอังกฤษ 
 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นกลอนนิราศมีความยาว ๒,๔๑๔ คํากลอน เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดใน
วรรณคดีประเภทนิราศ ตอนท้ายของเรื่องเป็นกลอนกลบท กบเต้นต่อยหอยหรือละลอกแก้วกระทบ
ฝั่งและจบลงด้วยโคลงสี่สุภาพ ๕ บท หม่อมราโชทัยได้บอกไว้ในตอนท้ายโคลงบทที่ ๒ ความว่า 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหา 
กล่าวถึงการเดินทางของคณะทูต โดยเรือกําป่ันไปสิงค์โปร์ โดยแบ่งเป็นตอน ๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ แต่งราชทูตออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมืองสิงค์โปร์ 

ตอนที่ ๒ ว่าด้วยราชทูตออกจากเมืองสิงค์โปร์ไปถึงเมืองไกโรแว่นแคว้นอายฆุบโต 
 ตอนที่ ๓ ว่าด้วยราชทูตออกจากไกโรถึงเกาะมอลตา และเมืองยิบรอเตอและเมืองไวโคและ
เมืองปอร์ดสมัทในอิงแลนด์ 
 ตอนที่ ๔ ว่าด้วยราชทูตไปจากเมืองปอร์ดสมัทถึงเมือง ลอนดอน ดูการเล่นต่างๆ 
 ตอนที่ ๕ ว่าด้วยราชทูตนําพระราชสาส์นขึ้นไปเฝ้าพระนางวิคตอเรีย 
 ตอนที่ ๖ ว่าด้วยพระนางเจ้าเชิญราชทูตไปเลี้ยงโต๊ะ 
 ตอนที่ ๗ ว่าด้วยที่ว่าราชการชื่อปาลิเมนต์และเมืองต่างๆ  
 ตอนที่ ๘ ว่าด้วยเฝ้าควีนที่วังบักกิงฮัม ดูรําเท้าและการซ้อมทหาร และการอาวาหะเจ้าลูกเธอ
หญิงใหญ่ 
 ตอนที่ ๙ ว่าด้วยกษัตริย์ (ควีน) ให้เจ้าหญิงและราชทูตไปดูคุกและคลังและแม่น้ําเทมส์ 
 ตอนที่ ๑๐ ว่าด้วยควีนต้ังขุนนางและราชทูตเข้าเฝ้าทูลลาไปดูที่ขังคนบ้า และพิพิธภัณท์ 
 ตอนที่ ๑๑ ว่าด้วยราชทูตออกจากเมืองลอนดอนไปถึงท่าโดเวอ และกลับว่าด้วยประเทศ 
เครดบริดติน 

นิราศลอนดอน 

  ตัวเราเกลากล่าวเกลี้ยง   กลอนไข 
 คือหม่อมราโชทัย     ที่ต้ัง 
 แสดงโดยแต่จริงใจ    จําจด มานา 
 ห่อนจักพลิกแพลงพลั้ง    พลาดถ้อยความแถลงฯ 
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 ตอนที่ ๑๒ ว่าด้วยผู้รับใช้ปรนนิบัติราชทูตที่โรงแรมและราชทูตออกจากเมืองลอนดอนจะ
กลับมาเมืองไทยและได้แวะที่เมืองฝรั่งเศส 
 ตอนที่ ๑๓ ว่าด้วยราชทูตอยู่เมืองสุเอส แขวงเมืองอายฆุบโต แล้วไปเมืองเมกกะและเมืองดา
ลีและเมืองสิงค์โปร์ 
 ตอนที่ ๑๔ ว่าด้วยรับแขกเมืองที่มาส่งราชทูตเข้าเฝ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 
คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
  นิราศเรื่องนี้เป็นนิราศเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทําให้รู้จัก วัน เวลา เดินทางของคณะ
ทูตโดยละเอียดโดยไม่ต้องไปค้นหาหลักฐานที่อ่ืนให้ลําบาก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. คุณค่าด้านประเพณี – วัฒนธรรม 
  สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีไทย ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี เช่น ประเพณีการ
เข้าเฝ้าของราชทูตไทย จนได้รับการยกย่องจากราชสํานัก อังกฤษว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม มีกริยา   
อ่อนน้อม เคารพ และชี้ให้เห็นถึงประเพณีในราชสํานักอังกฤษด้วย ดังเช่น 
 
 
 
 
 
 

  “.....มะเส็งศุกร์เดือนเก้าขึ้นสามค่ํา      แสนระกําด้วยจะไปไกลสมร” 
 “พอวันศุกร์เดือนเจ็ดขึ้นค่ํา             เห็นปากน้ําชวากวุ้งเข้ากรุงศรี 
 “ห้าโมงเช้ามีเศษเจ็ดนาที          ก็ถึงที่ทอดพลันนอกสันดอน” 
 อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการยิงสลุต          ดังความว่า 
  ที่บนป้อมพร้อมพรั่งออกคั่งคับ  แลสลับน่าดูหมูทหาร 
 ยิงปืนลั่นควันกลบตระหลบธาร   แผ่นดินดานเลื่อนลั่นสนั่นดัง 
 ครั้นสลุตทูตถ้วนสิบเก้านัด   ก็แออัดสับสนคนสพรั่ง..... 

แอดมิรลันนายทหารชาญสมทุร์   ฤทธิรุทฦาเลื่องกระเดื่องไหว 
สั่งให้ยิงสลุตธงพระทรงไชย   ผู้บํารุงกรุงไทยทั้งสององค์ 
ทหารรับจับเชือกกระชากปราด   พอนกฉาดปืนลั่นควันขมง 

 ย่ีสิบเอ็ดเสร็จถ้วนจํานวนตรง   คํานับธงแทนนาถบาทยุคล… 

  “ทั้งสี่นายนอบกายเข้ามอบเกศ  ต่างทูลเหตุเอกอนงค์องค์สมร 
เสาวนีตรัสเสร็จเสด็จจร    ดังจันทรเลื่อนลับกลับวิมาน 
พระสามีที่สนทิพิศวาส    งามสะอาดโอ่อ่าดูกล้าหาญ 
จึงแย้มเยื้อนเอื้อนโอษฐ์ด้วยโปรดปราน  แล้วประทานหตัถ์ให้จับรับทุกนาย” 

 
     นิราศลอนดอน  ตอนงานเลี้ยงในวังวินด์เซอ 
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ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ความเป็นมา หนังสือเรื่องพระราชพิธีสิงสองเดือนนี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง
เขียนคําอธิบายไว้เมื่อคราวพิมพ์ครั้งที่ ๒ เพื่อเล่าถึงความเป็นมาของหนังสือเรื่องนี้ไว้ว่า ในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้บัญชาการหอพระสมุดวชิรญาณนั้น ทรงขอแรง
ให้บรรดาสมาชิกและข้าราชบริพารช่วยกันแต่งเรื่องมาลงพิมพ์ในหนังสือ “วชิรญาณ” ครั้งนั้นสมาชิก
ซึ่งเป็นกรรมการหอพระสมุดฯ ปรึกษากันกราบบังคมทูลฯ อาราธนาขอให้ทรงพระนิพนธ์อธิบายเรื่อง
พระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งทําประจําพระนครอยู่เป็นนิจทั้ง ๑๒ เดือน ก็จะเป็นประโยชน์ให้ความรู้แก่
สมาชิก แก่ผู้มีหน้าที่ในการพระราชพิธีนั้น ๆ เช่น มหาดเล็ก เป็นต้น ตลอดจนคนทั้งหลายที่จะได้รับ
ความรู้ต่อไปภายหน้า กับทรงเห็นว่าคําโคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
ฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบําราบปรปักษ์ทรงแต่งไว้นั้นมีเนื้อหารวมเอาพระราชพิธีของหลวงไว้
ปะปนประเพณีของราษฎร ทั้งยังทรงไว้ไม่ครบทั้ง ๑๒ เดือน นอกจากนี้ถ้อยคําสํานวนที่ใช้ในโคลงยัง
อ่านเข้าใจยากเพราะลักษณะคําประพันธ์บังคับ มีพระราชดําริจะอธิบายเฉพาะประเพณีของราษฎรไว้
ด้วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับอาราธนาคณะกรรมการหอพระสมุดฯ 
 ปีที่แต่ง    ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์ เมื่อเดือน ๑๒ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๓๑ จนถึงเดือน ๑๑ ปีฉลู 
พ.ศ. ๒๔๓๒ (ขาดเดือน ๑๑ ไป ๑ เดือน) จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธี
ต่าง ๆ ในรอบปี และเป็นตําราเกี่ยวกับราชประเพณีสําหรับพระนคร 
 รูปแบบการแต่ง   แต่งเป็นความเรียงอธิบายมีการอธิบายพระราชพิธีต่าง ๆ ที่มีประจํา
สําหรับพระนครคือ  
 ๑. เดือนสิบสอง พระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม พระราชพิธีกะติเกยา พระราชกุศล
ฉลองไตรปี พระราชกุศลตลานุกาล พระราชพิธีฉัตรมงคล 
 ๒. เดือนอ้าย พิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยว พระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องแก่พระสงฆ์ราชาคณะ 
พระราชกุศลเทศนามหาชาติ 
 ๓. เดือนยี่ พระราชพิธีบุษยาภิเษก พระราชพิธีตรียัมพวายและตรีปวาย พระราชกุศลถวาย
ผ้าจํานําพรรษา 
 ๔. เดือนสาม พระราชกุศลมาฆบูชา ฯลฯ 
 ๕. เดือนสี่ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ (วันตรุษไทย) ฯลฯ 
 ๖. เดือนห้า การพระราชกุศลเดือนห้า พิธีสงกรานต์ ฯลฯ 
 ๗. เดือนหก พระราชพิธีวิสาขบูชา และพระราชพิธีพืชมงคล 
 ๘. เดือนเจ็ด พระราชกุศลสลากภัต ฯลฯ 
 ๙.  เดือนแปด พระราชพิธีเข้าพรรษา ฯลฯ 

พระราชพธีิสิบสองเดือน 
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 ๑๐. เดือนเก้า พระราชพิธีตุลาภาร,พระราชพิธีพรุณศาสตร์ 
 ๑๑. เดือนสิบ การถือน้ําพระพิพัฒน์สัจจา ฯลฯ 
 

คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ยกย่องเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนว่าเป็นยอดของความ
เรียงอธิบาย มีสํานวนโวหารแจ่มแจ้งจับใจมีความละเอียดถี่ถ้วนไม่มีผิด 
 ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีโบราณต่าง ๆ ทั้ง ๑๒ เดือน โดยอธิบายความเรียงอย่าง
ละเอียดละออ เป็นหลักฐานในการศึกษาสืบค้นได้อย่างดี 
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ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ความเป็นมา ไกลบ้านเป็นพระราชหัตเลขา (จดหมาย) ส่วนพระองค์ที่มีไปถึงสมเด็จเจ้าฟ้า
นิภานภดล ในคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ วัตถุประสงค์ในการแต่งเพื่อเป็น
การบันทึกพระราชดําริไว้ในคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒ เพื่อเล่าความทุกข์สุขส่วนพระองค์ 
บันทึกการเดินทาง เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ได้เสด็จ 
 มูลเหตุทีพ่ระองค์เสด็จประพาสยุโรป  
 ๑. ทรงพระประชวร แพทย์ประจําพระองค์บอกว่าโรคไม่ถูกอากาศกับประเทศไทยจะต้องไป
รักษาในประเทศยุโรป ดังข้อความ “ดอกเตอร์โบเมอร์ผู้เป็นแพทย์ประจําพระองค์ตรวจพระอาการลง
เนื้อเห็นสันนิษฐานว่า โกฐาสภายในพระกายไม่เป็นไปสม่ําเสมอ พระโรคเช่นนั้นไม่ถูกแก่อากาศชื้น
เช่นในฤดูฝนตกชุกหรือร้อนจัด เช่น ในฤดูคิมหันต์ในสยามประเทศนี้ จึงเรื้อรังรักษาพระโรคไม่หายได้ 
ควรจะเสด็จแปรสถานไปหาอากาศประกอบแก่การรักษาพระโรคจึงจะหายก็แลตําบลที่จะรักษาพระ
โรคได้เหมาะดีที่สุดก็มีแต่ในประเทศยุโรป” 
 ๒. เพื่อเยี่ยมเยือนยังราชสํานักนานาประเทศที่จะเสด็จไปถึง โดยมิได้เสด็จเป็นทางราชการ
จัดกระบวนเสด็จไปอย่างไปรเวต 
 ๓. เพื่อดูความเจริญรุ่งเรืองของยุโรป แล้วนํามาปรับปรุงเมืองไทย 
 สาระสําคัญ เนื้อหาเป็นจดหมายเหตุ ๔๓ ฉบับ เริ่มต้ังแต่วันเสด็จจากพระนคร คืนที่ ๑ 
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ถึงคืนที่ ๒๒๕ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ กล่าวถึงการ
เดินทาง และสิ่งที่พบเห็นระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ 
 รูปแบบการแต่ง เป็นพระราชหัตเลขา พระราชทานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภา
นราดล แต่งเป็นจดหมายร้อยแก้วและมีร้อยกรองประกอบด้วย 
 เนื้อเรื่องย่อ 
 การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๗)   
ซึ่งครั้งแรกพระองค์ทรงเสด็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่ไม่ได้ทรงพระราชหัตถเลขา ในการเสด็จครั้งนั้น 
พระองค์ได้ทรงเล่าความทุกข์สุขส่วนพระองค์ และพรรณนาภูมิประเทศตลอดจนขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของนานาประเทศ และมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไปด้วย 
 ประเทศสําคัญ ๆ ที่พระองค์ได้เสด็จประพาส 
 - มาเลเซีย  - เยอรมันนี - สิงค์โปร์  - ฝรั่งเศส 
 - ลังกา   - อังกฤษ  - อิตาลี   - เบลเยี่ยม 
 - สวิตเซอร์แลนด์ 
 
 

ไกลบ้าน 
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ตัวอย่างข้อความบางตอนใน “ไกลบ้าน” 
 ประวัติศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” ที่นับถือได้ว่าเป็นวรรณกรรม
 ๑. มีปลาประหลาดอยู่คู่หนึ่ง เข้าเรียกว่าหมาน้ํา มีหน้าที่ปากคล้ายหมา ตัวโต ป่องกลาง รูป
เป็นฟัก มือมีเล็บเหมือนตีนหมา ขันที่มันเกาเป็น ทําไมจึงได้รู้จักคันยกมือขึ้นเกาเหมือนหมา ทั้งเอควาเรียม
มีประหลาดอยู่คู่เดียวเท่านั้น” 
 ๒. “ถ้านั่งดูในที่แห่งใต้ข้างถนน จะเห็นคนเดินเหมือนกับจอกที่ไหลลอกมาตามกระแสน้ํา รถ
ที่เดินไปมาเหมือนกับแพสวะในเวลาน่าน้ํา” 
 ๓. “คืออากาศที่เข้าทางปากฤาจมูกรู้สึกเยือกเย็นเข้าไปภายใน เหมือนได้กินน้ําแข็งหายเหนื่อย 
ข้อที่จะเที่ยวหาน้ํากินเป็นไม่มี เพราะฉะนั้นในยุโรปฝรั่งจึงเดินได้ทนฤาเล่นการออกกําลังที่เรียกว่ากรีฑา
ได้มา มันเบาแรงดีกว่าที่จะทําในเมืองเรามากมายนัก เหมือนแนะนําให้ออกกลางแดด มันออกได้จริง ๆ 
สบายจริง ๆ โทษถึงไม่ออกไม่สบาย เอาไปแนะนําในเมืองเราขืนทํามูมมามก็อาจจะจับไข้” 
 ๔. “เมืองเอเดนนี้ ถ้าดูจากทะเลมันก็พอดูได้อยู่บ้าง ภูมิฐานก็ดี นับว่าเป็นเมือง แต่ถ้าขึ้นบก
แล้วถนนรนแคมดินทรายมันสกปรกเต็มที แต่ยังไม่เลวที่สุดเหมือนอย่างคนพลเมือง คนมันก็
เหมือนกับดิน ดินก็เหมือนกับคน” 

คุณค่าของวรรณคดี 
 ๑. ในด้านการใช้ภาษา ใช้ถ้อยคําดี เนื้อหามีความละเอียดลออ อ่านแล้วเห็นภาพเหมือนได้ไปเห็น
ด้วยตาตนเอง เช่น “เอาต้นกุหลาบป่าสามัญซึ่งมีแรงมาปลิดใบออกเสียหมดเหลือไว้แต่ต้น แล้วตัดก่ิง
กุหลาบฤากุหลาบอะไร ๆ ก็ได้ตามชอบใจมาทั้งกิ่ง จะเป็นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ เลี้ยมเสียบทั้งสองข้างให้แหลม
เป็นคมสิ่ว แล้วบากกุหลาบที่เป็นตัวแม่แรงนั้นให้เป็นง่าม เอากุหลาบที่ต้องการอันบากไว้แล้วเสียบลงใน
ง่ามเอาเชือกรัด เอากระดาษชุบน้ําห่ออย่าให้แห้งจะตั้งไว้ในเรือนกระจกฤาตั้งไว้ในเงาไม้ที่ไม่ถูกร้อนมากสัก 
๗ วันก็ติดกัน ก่ิงที่ต่อนั้นจะแตกแรงแลให้ดอกงาม” 
 ๒. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่าง ๆ 
 ค. “โรมันเอมไปร์นี้ได้ต้ังอยู่ใน
แหลมอิตาลี มีเมืองโรมเดี๋ยวนี้เป็นเมือง
หลวง ชาวโรมันเป็นคนที่มีสติปัญญาแล
กําลังกายชาวโรมันนั้นไม่ใช่ถือศาสนาพระ
เยซูแต่เริ่มแรกพวกนั้นนับถือพระอาทิตย์ 
พระพฤหัสบดี และเทวดา ๗ องค์ คือ 
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
เป็นต้น มีวิชารุ่งเรืองด้วยการกําหนดปี 
กําหนดนักขัตฤกษ์ฟ้าดิน กล้าหาญชํานิ
ชํานาญในการศึก” 
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 ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนิพนธ์เรื่องหัวใจนักรบ 
โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นบทละครพูด สําหรับปลุกใจให้รักชาติ  
 รูปแบบการแต่ง แต่งเป็นร้อยแก้ว สาระสําคัญ พระภิรมวรากรบุคคลนอกราชการ           
มีความเห็นขัดแย้งและคัดค้านการตั้งกองเสือป่าหลงเชื่อคํายุแหย่ของคนต่างชาติ พอเกิดสงคราม
ข้าศึกรุกมาถึงเมืองหัสดินบุรี เหล่าเสือป่าและลูกเสือได้ช่วยทหารต่อสู้ข้าศึก นายสวิงลูกชายคนโตของ
พระภิรมวรากร เป็นทหารได้ปฎิบัติหน้าที่จนสิ้นชีวิต นายสวัสด์ิลูกชายคนเล็กเป็นลูกเสือช่วยสืบข่าว
ให้แก่กองทหาร ภรรยาและลูกสาวช่วยกันพยาบาลคนป่วย ต่อมาข้าศึกบุกมาถึงห้องพระภิรมฯ ขู่
บังคับทุกคนในบ้านให้บอกกําลังเสือป่า พระภิรมวรากรไม่ยอมบอก แต่นายสวายลูกชายที่พระภิรมฯ 
รักที่สุดบอกความลับแก่ข้าศึก พอดีกองทหารไทยมาถึงตีทัพข้าศึกแตกไป พระภิรมฯ ซาบซึ้งใน
ความสําคัญของเสือป่าจึงสมัครเป็นสมาชิกเสือป่า และไม่ขัดขวางการแต่งงานของอุไรลูกสาวกับหลวง
มณีราฎร์บํารุงผู้บังคับหมวดเสือป่า 

คุณค่าของหัวใจนักรบ 
 วรรณคดีสโมสร ยกย่อง ให้บทละครหัวใจนักรบป็นยอดของบทละครพูด เพราะมีโครงเรื่อง
แนบเนียน การดําเนินเรื่องไม่สับสน ปลุกใจให้รักชาติ รักหน้าที่ บทสนทนาเหมาะสมกับบทบาท
คําพูดกะทัดรัด เข้าใจง่าย มีความหมายลึกซึ้ง 
 

 
 
 

หัวใจนักรบ 
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 ผู้แต่ง เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (ครูเทพ - นามแฝง) 
 ความเป็นมา โคลงกลอนของครูสุเทพเป็นวรรณกรรมไทยสมัยราชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๘ 
เป็นระยะที่วรรณกรรมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านรูปแบบ และเนื้อหาวัตถุประสงค์ในการแต่ง 
เพื่อแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อครูเทพเริ่มเสนอผลงานที่แหวกวรรณคดีเก่าๆ ออกมาสู่
ประชาชนวรรณกรรมไทย เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในสมัยนี้เองเพราะครูเทพเปลี่ยนตัวละคร
และรูปแบบที่ไม่ซ้ําแบบใครนั้นคือ ได้กล่าวถึง ชาวนาและกรรมกร แทนที่จะกล่าวถึงชนชั้นสูงอย่าง
วรรณคดีเล่มเก่า ๆ ดังนั้นครูเทพจึงเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกอันยิ่งใหญ่ ทางด้านวรรณกรรมสมัยใหม่ 
 เนื้อหา ได้เปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ โดยกล่าวถึงชีวิตของชาวไร่ชาวนาและกรรมกรที่ทุกข์ยาก 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเมืองเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วยังมีกลอนที่สะท้อนให้เหน็ความพ่ายแพ้ของชนชั้นชาวนาอีกด้วย คือ 
 
 
 
 
 

 นอกจากครูเทพจะกล่าวถึงชาวนาแล้ว คนงานกรรมกรผู้ให้แรงงานในโรงงานครูเทพก็ได้
กล่าวถึงดังกลอนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

โคลงกลอนของครูเทพ 

  “ชาวนาส่วนมากยากจน  เบ้ียต่อไส้ทน 
 ขวายขวนกู้จํานําเอา   เงินมาลงทุนหมุนเข้า หาจีนไทยเขา 
 ดอกเบี้ยเรียกเชือดเลือดเนื้อ” 
 

        (แต่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๑) 

“เจ้าแรงงานเรา 

  ไร่นาพอค้าเขา  มีทุนมาลงมากมาย เจ้าสู้ไม่ได้ 

  เจ้าก็โอนขาย  ตัวเจ้าจึงกลาย  เป็นลูกจ้างเอย” 

   “เจ้าแรงงานเอย 
เปลี่ยนจากงานบ้าน   กลายเป็นงานฉุกละหุก 

  บ่อทองบ่อถ่าน    บ่อน้ํามันเหมือนดีบุก 
  บ่อพลอยพลอยสนุก   หรือพลอยทุกข์ก็ตามที 
  เจ้าแรงงานไทย    จะถึงต้องไกลบ้าน 
  ไปเที่ยวหางาน    ฐานลูกจ้างเอย” 
 

        ฯลฯ แต่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ 
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 ลักษณะการแต่ง โคลงและกลอน (บางบทมีลักษณะแตกต่างเฉพาะออกไป) คําประพันธ์แต่
ละบทจะมีวัน เดือน ปี บอกไว้อย่างชัดเจนว่าแต่งในครั้งใด 
 

คุณคา่ของวรรณคด ี
๑. ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการกีฬา ดังเพลงกราวกีฬา อันอมตะ เช่น 

   
บทเพลงกราวกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ  เชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นย่อ 

     คราวชนะรุกใหญ่ไม่รีรอ  คราวแพ้ก็ไม่ทอ้กัดฟันทน 

     (สร้อย) อืม อืม อืม 

     กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ   ฮาไฮ้ ฮาไฮ้ 

     กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ   แก้กองกิเลสทาํคนให้เป็นคน 

     ผลของการฝึกตน   เล่นกีฬาสากล 

     ตะล้าล้า 

 

 ๒. ร่างกายกํายําล้ําเลิศ   กล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน 

     แข็งแรงทรหดอดทน   ว่องไวไม่ย่นระย่อใคร 

 

 ๓. ใจคอมั่นคงทรงศักด์ิ   รู้จักทีหนีทีไล ่

      รูแ้พ้รู้ชนะรู้อภัย   ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง 

 

 ๔. ไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแขง่ขัน  สู้กันซึ่งหน้าอย่าลับหลัง 

     มัวส่วนตัวเบื่อเหลือกําลัง  เกลียดชังการเล่นเห็นแก่ตัว 

 

 ๕. เล่นรวมกําลังกันทั้งพวก  เอาชัยสะดวกมิใช่ช่ัว 

     ไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่กลัว  ร่วมมือกันทั่ว ก็ไชโย 
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 ๒. สะท้อนสภาพของสังคมไทย สมัยรัชกาลที่ ๖ (ตอนปลาย) รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๘ 
 ๓. เป็นคติสอนใจ เพราะโคลงและกลอนบางบทแต่งเพื่อสอนกุลบุตรกุลธิดา ซึ่ง ณ ที่นี้ผู้เขียน
มุ่งส่วนที่สะท้อนภาพของสังคมเท่านั้น 
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 ผู้แต่ง ชิต บุรทัต 
 ความเป็นมา สามัคคีเภทคําฉันท์ เป็นงานที่แต่งโดยอาศัยเค้าเรื่องมาจากนิทานสุภาษิตอันว่า
ด้วยเรื่องการแตกสามัคคี อันมีที่มาจากคัมภีร์สุมังคลาวิลาสินี,อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค ซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า ม.ร.ว. ช่ืน นพวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ก่อนหน้าแล้วผู้แต่งฉลาดในการกวีอยู่แล้วจึง
นําเอามาแต่งเป็นฉันท์ได้อย่างดี วัตถุประสงค์ในการแต่งเพื่อแสดงผลร้ายของการแตกสามัคคี และ
ผลดีของความสามัคคี 
 สาระสําคัญ พระเจ้าอชาตศัตรูกษัตริย์แคว้นมคธต้องการจะขยายอาณาเขต จึงแผ่
แสนยานุภาพไปยังแคว้นวัชชีพ่ึงกษัตริย์ลิจฉวีผู้มีช่ือเสียงในการปกครองได้ครองอํานาจอยู่ โดย
วิธีการใช้วัสสการพราหมณ์ปุโรหิตที่ปรึกษาให้ทําการยุแยงตะแคงรั่วให้แตกสามัคคีกัน แล้วเอากําลัง
เข้าโจมตียึดอํานาจภายหลังจนสําเร็จ 
 ทํานองแต่ง แต่งเป็นฉันท์ และกาพย์ 

ตัวอย่างการแต่งสามัคคเีภทคําฉันท์ เช่น บทไหว้ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามัคคีเภทคําฉันท์ 

๏ พร้อมเบญจางคประดิษฐ์สฤษฎิสดุดี 
  กายจิตวจีไตร     ทวาร 
   ๏ ไหว้คุณองค์พระสุคตอนาวรณญาณ 
  ยอดศาสดาจารย์     มุนี 
   ๏ อีกคุณสุนทรธรรมคัมภิรวิธี 
  พุทธพจน์ประชุมตรี    ปิฎก 
   ๏ ทั้งคุณสงฆพิสุทธศาสนดิลก 
  สัมพุทธสาวก     นิกร 
   ๏ ขอน้อมคุณพระคเณศวิเศษศิลปธร 
  เวทางคบวร     กวี 
   ๏ เป็นเจ้าแห่งวิทยาวราภรณศรี 
  สุนทรสุวาที     วิธาน ฯลฯ 
   ๏ เพียรเพ็ญในมนเผือและเพื่อพิริยจอง 
  เจตน์คิดลิขิตปอง     ประพันธ์ 

๏ สามัคคีภิทโทษนิทานคติธรรม์ 
  ถ้อยพิสดารอัน     แถลง 
   ๏ เชิงบรรพ์ฉันทเลบงเชลงพจนแปลง 
  บรรจงประสงค์แจง    ประโยชน์ 
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คุณค่าของเรื่องสามัคคี 
 ๑. การใช้ภาษาสํานวนโวหารดีมาก มีความไพเราะยิ่ง การแต่งถูกต้องตามหลักทุกประการ 
สมบูรณ์ด้วยการสัมผัสทั้งสระ และอักษรถือเป็นกวีช้ันครูซึ่งได้ใช้เป็นแบบเรียนในชั้นมัธยมศึกษาด้วย
เช่น   
 
 
 

๒. ให้แนวคิดเรื่องสามัคคีไว้อย่างคมคายว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓. ด้านการเมืองการปกครอง ได้สอนหลักการบริหารปกครองประเทศไว้อย่างดีย่ิงว่าชาติ
บ้านเมืองจะอยู่รอดหรือไม่ขึ้นอยู่ความสามัคคีของชนในชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๏ บูชาศาสนพากย์สุภาษิตวิโรจน ์
  เริงปรีติปราโมทย์     ประมวล 
   ๏ ไหนบทบาทผิวคลาดเพราะผิดนิติขบวน 
  โกวิทกวีควร     อภัย 

 

“เอออุเหม่นะมึงชิช่างกระไร  ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉนก็มาเป็น” 

  แม้มากผิก่ิงไม้   ผิวใครจะใคร่ลอง 
 มัดกํากระนั้นปอง   พลหักก็เต็มทน 
  เหล่าไหนผิไมตรี   สละลี้ ณ หมู่ตน 
 กิจใดจะขวายขวน   บมิพร้อมมิเพียงกัน 
  อย่าปรารถนาหวัง  สุขทั้งเจริญอัน 
 มวลมาอุบัติบรร    ลุไฉน บ ได้มี 
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คําชี้แจง จงเติมคําลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ (ใช้กระดาษรายงานเขียนต่างหาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จงอธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณคดีสมยัต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.๑ สมัยสุโขทัย .................................................................................................................... 

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

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

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

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

๑.๒ สมัยกรุงศรีอยุธยา ......................................................................................................... 

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

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

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

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

๑.๓ สมัยกรุงธนบุรี ............................................................................................................... 

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

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

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

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

๑.๔ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ .................................................................................................... 

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

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

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

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

แบบฝึกหัดทบทวนบทที ่๓ 
ประวัติความเป็นมาของวรรณคด ี
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คําชี้แจง จงเลอืกคําตอบที่ถูกต้อง 
๑. วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ใด 
 ก. ๒๓๑๐ 
 ข. ๒๓๒๕  
 ค. ๒๓๕๐ 
 ง. ๒๔๐๐ 
 

๒. รัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ขุนช้างขุนแผน 
 ข. อิเหนา – ราชาธิราช 
 ค. สามก๊ก – อิเหนา 
 ง. นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง  
 

๓. รามเกียรต์ิให้คุณค่าในด้านใด 
 ก. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร 
 ข. ธรรมะย่อมชนะอธรรม  
 ค. การปกครองแบบราชาธิปไตย 
 ง. กองทัพเดินด้วยท้อง 
 

๔. กฎหมายตราสามดวงรูปแบบการแต่งคือข้อใด 
 ก. แต่งเป็นร้อยแก้ว  
 ข. แต่งเป็นร้อยกรอง 
 ค. แต่งเป็นโคลง 
 ง. แต่งเป็นกลอน 
 

๕. วรรณคดีไทยเรื่องใดกล่าวถึงสงครามระหว่างพม่ากับมอญ 
 ก. รามเกียรต์ิ 
 ข. ราชาธิราช   
 ค. สามก๊ก 
 ง. อิเหนา 

แบบทดสอบบทที ่๓ 
ประวัติความเป็นมาของวรรณคด ี

เรื่องที่ ๔ วรรณคดสีมัยกรุงรัตนโกสนิทร ์
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๖. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสมบัติอมรินทร์คํากลอน 
 ก. แต่งเป็นโคลง 
 ข. แต่งเป็นลิลติ 
 ค. แต่งเป็นกลอนเพลงยาว  
 ง. แต่งเป็นกาพย์ห่อโคลง 
 

๗. พงศาวดารจีนที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากที่สุด คือ 
 ก. ลิลิตยวนพ่าย 
 ข. ลิลิตตะเลงพ่าย 
 ค. สามก๊ก  
 ง. ราชาธิราช 
 

๘. วรรณคดีเสภาขุนช้างขุนแผนมีประโยชน์ด้านใด 
 ก. การรบกับพม่า 
 ข. สภาพชีวิตของคนไทย  
 ค. กลยุทธ์การบริหาร 
 ง. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 

๙. คุณค่าของวรรณคดี เรื่อง “อิเหนา” คืออะไร 
 ก. การค้าขาย 
 ข. ตําราพิชัยสงคราม 
 ค. จิตรกรรมฝาผนัง 
 ง. โบราณราชประเพณีไทย  
  

๑๐. วรรณคดีเรื่องใดสอนใหก้ารปฏิบัติตัวให้ถูกหลักอนามัยที่ดี 
 ก. สวัสดิรักษา  
 ข. รามเกียรต์ิ 
 ค. เพลงยาวถวายโอวาท 
 ง. หลพิชัย – คาวี 
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คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบทีถู่กต้องที่สุด 
 

๑. การแบ่งยุควรรณคดีสมัยสุโขทัย มีระยะเวลากี่ปี 
 ก. ๙๘ ปี 
 ข. ๑๐๐ ปี 
 ค. ๑๐๕ ปี 
 ง. ๑๒๐ ปี 
 

๒. ลิลิตพระลอ เป็นวรรณคดีในยุคใด 
 ก. สุโขทัย 
 ข. กรุงศรีอยุธยา 
 ค. กรุงธนบุรี 
 ง. กรุงรัตนโกสินทร์ 
 

๓. กวีท่านใดเกิดขึ้นในยุคทองของวรรณคดี 
 ก. พระโหราธิบดี 
 ข. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
 ค. พระมหานุภาพ 
 ง. เจ้าฟ้ากุ้ง 
 

๔. รัชกาลที่ ๑ แต่งวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ลิลิตเพชรมงกุฎ 
 ข. กาพย์ห่อโคลง 
 ค. รามเกียรต์ิ 
 ง. ขุนช้างขุนแผน 
 

๕. ยุคทองแห่งวรรณคดีเกิดขึ้นในสมัยใด 
 ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ข. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 ง. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ประวัติวรรณคด ี
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๖. ยุคทองของวรรณคดี มีวรรณคดีเกิดขึ้นเรื่องใด 
 ก. พระมาลัยคาํหลวง 
 ข. นิรุทธ์คําฉันท์ 
 ค. กฤษณาสอนน้องคําฉันท์ 
 ง. สมุทรโฆษคาํฉันท ์
 

๗. วรรณคดีเรือ่ง “จินดามณี” มีความสําคญัอย่างไร 
 ก. กล่าวถึงตําราการปฏิบัติธรรม 
 ข. เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรก 
 ค. เป็นหนังสือการปกครองเล่มแรก 
 ง. เป็นหนังสือวรรณคดีเล่มแรก 
 

๘. พระศรีมโหสถ แต่งวรรณคดี เรื่องใด   
 ก. โคลงนิราศนครสวรรค ์
 ข. โคลงราชสวัสด์ิ 
 ค. กาพย์ห่อโคลง 
 ง. เสือโคคําฉันท์ 
 

๙. ข้อใดเป็นหลักฐานการประดิษฐ์อักษรไทย 
 ก. สุภาษิตพระร่วง 
 ข. ศิลาจารึกหลักที่ ๒ 
 ค. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
 ง. ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง 
 

๑๐. วรรณคดีเรื่องใดมีจุดประสงค์เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา 
 ก. อิเหนา 
 ข. นางนพมาศ 
 ค. ไตรภูมิพระร่วง 
 ง. สุภาษิตพระร่วง 
 

๑๑. วรรณคดีเรื่องใดสอนใหข้้าราชการมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 ก. อิเหนา 
 ข. ราชาธิราช 
 ค. สามก๊ก 
 ง. ลิลิตโองการแช่งน้ํา 



ป ร ะ วั ติ ว ร ร ณ ค ดี  | ๑๒๑ 
 
๑๒. ลลิิตยวนพ่าย กล่าวถึงการรบระหว่างไทยกับข้อใด 
 ก. เชียงราย 
 ข. เชียงใหม ่
 ค. ฝาง 
 ง. แพร่ 
 

๑๓. คุณค่าของวรรณคดี เรื่อง โคลงทศรถสอนพระราม คืออะไร 
 ก. การเจริญสมัพันธ์ไมตรีกับต่างชาติ 
 ข. การปกครองบ้านเมือง 
 ค. การค้า 
 ง. การทหาร 
 

๑๔. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่งวรรณคดีเรื่องใด 
 ก. ราชาธิราช 
 ข. ขุนช้างขุนแผน 
 ค. รามเกียรต์ิ 
 ง. อิเหนา 
 

๑๕. ธรรมะย่อมชนะอธรรม คือ คุณค่าของวรรณคดี เรื่องใด 
 ก. สามก๊ก 
 ข. ราชาธิราช 
 ค. รามเกียรต์ิ 
 ง. อิเหนา 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 

 
แบบทดสอบกอ่นเรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ เฉลย ข้อที ่ เฉลย 

๑ ง ๑ ง 

๒ ข ๒ ข 

๓ ก ๓ ก 

๔ ค ๔ ค 

๕ ก ๕ ก 

๖ ง ๖ ง 

๗ ข ๗ ข 

๘ ก ๘ ก 

๙ ค ๙ ค 

๑๐ ค ๑๐ ค 

๑๑ ง ๑๑ ง 

๑๒ ข ๑๒ ข 

๑๓ ข ๑๓ ข 

๑๔ ค ๑๔ ค 

๑๕ ค ๑๕ ค 
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๑. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๑ ข้อ ๑ หน้า ๕ 
๒. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๑ ข้อ ๒ หน้า ๕ 
๓. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๑ ข้อ ๓ หน้า ๕ 

 
 
 
 

๑. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๒ ข้อ ๑ หน้า ๑๔-๑๕ 
๒. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๒ ข้อ ๒ หน้า ๑๔-๑๕ 
๓. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๒ ข้อ ๓ หน้า ๑๔-๑๕ 

 
 
 
 

๑. คําเฉลยรายละเอียด บทที่ ๓ ข้อ ๑ หน้า ๒๐-๑๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน 
บทที ่๑ การแบ่งยุคของ 

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน 
บทที ่๒ ยุคทองของวรรณคด ี

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน 
บทที ่๓ ประวติัความเป็นมาของวรรณคด ี
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เฉลยแบบทดสอบบทที่ ๑ – ๓ 
 

บทที่ ๑ บทที ่๒  บทที ่๓ เรื่อง ๑ 

ข้อที ่ เฉลย ข้อที ่ เฉลย ข้อที ่ เฉลย 

๑ ข ๑ ง ๑ ค 

๒ ก ๒ ง ๒ ก 

๓ ค ๓ ก ๓ ข 

๔ ง ๔ ข ๔ ง 

๕ ก ๕ ง ๕ ง 

๖ ค ๖ ค ๖ ง 

๗ ค ๗ ง ๗ ค 

๘ ง ๘ ค ๘ ข 

๙ ก ๙ ง ๙ ก 

๑๐ ข ๑๐ ก ๑๐ ง 

 
 

เฉลยแบบทดสอบบทที่ ๓ 
 

บทที ่๓ เรื่องที่ ๒ บทที่ ๓ เรื่องที่ ๓  บทที ่๓ เรื่อง ๔ 

ข้อที ่ เฉลย ข้อที ่ เฉลย ข้อที ่ เฉลย 

๑ ข ๑ ข ๑ ข 

๒ ค ๒ ง ๒ ง 

๓ ก ๓ ค ๓ ข 

๔ ก ๔ ข ๔ ก 

๕ ง ๕ ก ๕ ข 

๖ ก ๖ ง ๖ ค 

๗ ค ๗ ค ๗ ค 

๘ ง ๘ ง ๘ ข 

๙ ข ๙ ก ๙ ง 

๑๐ ก ๑๐ ค ๑๐ ก 
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บรรณานุกรม  
 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน วรรณคดีวิจักษ ์พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ :  
     โรงพิมพ์ครุุสภา   ลาดพร้าว, ๒๕๕๐ 

เจ้าพระยาคลัง (หน) สมบัติอมรินทรค์ํากลอน กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทศัน์, ๒๕๔๓ 

เจือ สตะเวทิน หนังสืออ้างองิวิชาภาษาไทย ประวัติวรรณคดีพิมพ์ครั้งที่ ๒๓ กรุงเทพฯ :  
     โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,๒๕๒๓. 

บุญยงค์ เกิดเทศ ประวัติศาสตร์วรรณกรรม กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,ม.ป.ป. 

ปรียา หิรัญประดิษฐ์, เรือเอกหญิง, การศึกษาวรรณคดสีมัยอยุธยา. นนทบุร ี: สํานักพิมพ์ 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙ 

พรพรรณ ธารานุมาศ วรรณคดีสมันรัตนโกสินทร ์กรุงเทพฯ : เรื่องศิลป์, ๒๕๒๔. 

เพ็ญศร ีจันทรด์วง ภาษาไทย กรุงเทพฯ แม็ค, ๒๕๕๑. 

วรเวทย์พิสิฐ,พระวรเวทย์พิสิฐ, พร. วรรณคดีไทย โครงการหนงัสือหายาก ศูนย์ภาษาและวรรณคดีไทย  
     คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๔ 

วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ อ่านอย่างไรให้ได้ รส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๔ 

ศิลปากร,กพ.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ วรรณกรรมสมัยธนบุรี เลม่ ๑ กรุงเทพฯ :  
     อมรินทร์ พริ้นต้ิง กรุ๊ป,๒๕๓๒. 
ศิลปากร, กม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ วรรณกรรมสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ  : กรมศิลปากร  
     จัดพิมพ์, ๒๕๒๘. 

ศิลปากร, กรม, กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น กรุงเทพฯ ๒๕๒๗.  

ศิลปากร,กรม.กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง กรงุเทพฯ : ๒๕๓๐  

สายทิพย ์นุกูลกิจ วรรณคดเีก่ียวกับขนบประเพณ ีกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน,  
     ๒๕๓๓. 

สําเริง บุญเรืองรัตน์ ปรัชญาในวรรณคดสีมัยธนบรุี.กรุงเทพฯ : ๙๕๙ พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙. 

“____________” ปรัชญาในวรรณคดสีมัยสุโขทัย กรงุเทพฯ : ๙๕๙ พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙. 

สําเริง บุญเรืองรัตน์ ปรัชญาในวรรณคดีสมยัอยุธยา กรุงเทพฯ : ๙๕๙ พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙ 

“____________” วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ – ๒ – ๓ กรงุเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์,๒๕๕๑ 

“____________” วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์รัชกาลที่ ๔ – ๕ – ๖ กรุงเทพฯ เรืองแสงการพิมพ์ ๒๕๕๗. 

“____________” วรรณคดีสมัยอยุธยา กรุงเทพฯ : เรืองแสง – การพิมพ์,๒๕๔๗ 
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คณะผู้จัดทํา 
 

๑. นางศิริกาญจน์  ธนวัฒน์เดชากุล 

๒. นางสาวสุภัสสร  โห้ยุขัน 

๓. นายบุญชนะ  ล้อมสิริอุดม 

๔. นางสาวฐิตาพร  จินตะเกษกรณ์ 

๕. นางสาวอัญชิษฐา  สขุกาย 

๖. นายสุพจน์  เชี่ยวชลวิชญ์ 
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