
                            วรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้น 
           

               ๑.ลิลิตโองการแข่งน ้า 
       ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ   
ทรงสันนิษฐานว่าอาจแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑ (อู่ทอง) ผู้แต่งคงจะเป็นผู้รู้พิธีพราหมณ์ และรู้วิธี
ประพันธ์ของไทยเป็นอย่างดี  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาสมเด็จฯกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานส่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑เป็นเชื้อสายของพระเจ้าสิริชัยเชียงแสน
แห่งแคว้นสิริธรรมราช จึงเป็นต้นวงศ์เชียงราย เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าอู่ทอง เมื่อ พ.ศ.๑๘๘๗ ได้เป็นเจ้า
เมืองอู่ทอง ซึ่งขณะนั้นขึ้นต่อเมืองสุโขทัย ต่อมาเกิดโรคระบาด จึงทรงย้ายราชธานีมาตั้งต าบลหนองโสน 
แขวงเมืองอโยธยา เมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ ขนานนามใหม่ว่า กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา และพระองค์ได้รับพระนาม
ใหม่ว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงต้ังพระองค์เป็นใหญ่ไม่ขึ้นต่อกรุงสุโขทัยนับแต่สถาปนาราชธานี ใน
รัชกาลนี้ได้รับวัฒนธรรมขอมและพราหมณ์เป็นอันมาก ภาษาไทยจึงเร่ิมมีค าเขมรเข้ามาปะปนมากขึ้นมีการ
ประกอบพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา หรือพิธีศรีสัจปานกาล ตามแบบเขมร ซึ่งถ่ายทอดมาจากพราหมณ์อีกต่อ
หนึ่ง 
         ประวัติ ต้นฉบับที่เหลืออยู่เขียนด้วยอักษรขอม ข้อความที่เพิ่มขึ้นในรัชกาลที่๔ ตามหลักฐานซึ่งรัชกาล  
ที่ ๕ทรงยืนยันไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือน คือ "แทงพระแสงศรประลัยวาต" "แทงพระแสงศรอัคนิวาต" 
และ "แทงพระแสงศรพรหมมาสตร์"ค าประพันธ์ที่ใช้คือโคลงห้าและร่ายโบราณ    หนังสือเร่ืองนี้นับว่าเป็น
วรรณคดีเร่ืองแรกของคนไทย ที่แต่งเป็นร้อยกรองอย่างสมบูรณ์แบบ ชื่อเรียกแต่เดิมว่าโองการแช่งน้ าบ้าง 
ประกาศแช่งน้ าโคลงห้าบ้าง ต้นฉบับที่ถอดเป็นอักษรไทยจัดเป็นวรรคตอนค าประพันธ์ไว้ค่อนข้างสับสน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเจ้าอยู่หัว ทรงสอบทานและพระราชวินิจฉัยเรียบเรียงวรรคตอนใหม่  
ท านองแต่ง มีลักษณะเป็นลิลิต คือ มีร่ายกับโคลงสลับกัน ร่ายเป็นร่ายโบราณ ส่วนโคลงเป็นโคลงแบบโคลง
ห้าหรือมณฑกคติ ถ้อยค า ถ้อยค าที่ใช้ส่วนมากเป็นค าไทยโบราณ นอกจากนั้นมีค าเขมร และบาลี สันสกฤต 
ปนอยู่ด้วย ค าสันสกฤตมีมากกว่าค าบาลี 
ความมุ่งหมาย ใช้อ่านในพิธีถือพระพิพัฒน์สัตยาหรือพิธีศรีสัจปานกาล ซึ่งกระท าตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่
ทองสืบต่อกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.
๒๔๗๕ 
    เร่ืองย่อ เร่ิมต้นด้วยร่ายดั้นโบราณ ๓ บท สรรเสริญพระนารายณ์ พระอิศวร   พระพรหมตามล าดับ 
ต่อจากนั้นบรรยายด้วยโคลงห้า และร่ายดั้นโบราณสลับกัน กล่าวถึงไฟไหม้โลกเมื่อสิ้นกัลป์แล้วพระพรหม
สร้างโลกใหม่ เกิดมนุษย์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การก าหนดวัน เดือน ปี และการเร่ิมพระราชาธิบดีในหมู่คน 
แล้วอัญเชิญพระกรรมบดีปู่เจ้ามาร่วมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ตอนต่อไปเป็นการอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรือง
อ านาจมี พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ เทพยาดา อสูร ภูตปีศาจ ตลอดจนสัตว์มีขี้เล็บเป็นพยาน ลงโทษผู้คิดคด
กบฏต่อพระเจ้าแผ่นดิน ส่วนผู้ซื่อตรงภักดี ขอให้มีความสุขและลาภยศ ตอนจบเป็นร่ายยอพระเกียรติพระเจ้า
แผ่นดิน 
      
 
  



   
 ตังอย่างข้อความบางตอน 
สรรเสริญพระนารายณ์    โอมสิทธิสธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วฤตยู เอางูปนแท่น แกว่นกลืนฟ้ากลืนดิน บินเอาครุธ
มาขี่ส สี่ถือสังขืจักรคธารณีภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัก ททัคนียจรนายฯ แทงพระแสงศรปลัยวาดฯ  
กล่าวถึงไฟประลัยกัลป ์
 นานเอนกน้าวเดิมกัลป์   จักร่ าจักราพาฬเมื่อไหม้ 
กล่าวถึงตรวันเจดอันพลุ่ง   น้ าแล้วไข้อดหาย 
 เจ็ดปลามันพุ่งหล้าเป็นไฟวาบ  จัตุราบบายแผ่นขว้ า 
ชักไตรตรึงษ์เป็นผ้า    แลบล้ าสีลอง 
   อัญเชิญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระพรหม เทพยาดา และภูตผีปีศาจ เป็นพยาน 
ผู้ใดเภทจงคด ถือขันสรดใบพูตานเสียด มารเฟียดไททศพล ช่วยดู ธรรมารคประเตยก ช่วยดูอเนกกถ่อง
พระสงฆ์ช่วยดู ขุนหงส์ทองเกล้าสี่ ช่วยดู ฟ้าฟัดพรีใจยังดู ช่วยดู สี่ปวงผรีหาวแห่ง ช่วยดูฟ้าชรแร่งหกคลอง 
ช่วยดู ผองผีกลางหาวแอ่น ช่วยดู ฟ้ากระแฉ่นเรืองผยอง ช่วยดู เจ้าผาด าสามเส้า ช่วยดู แสนผีพึงยอมเท้า เจ้าผา
ด าผาเผือก    ช่วยดูฯ 
ค าสาปแช่งผู้คิดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดิน   จงเทพยดา ฝูงนี้ให้ตายในสามวัน อย่าให้ทันในสามเดือน อย่าให้
เคลื่อนในสามปี อย่าให้มีสุขสวัสดิ์ เมื่อใดฯ 
     ลิลิตโองการแช่งน้ า ใช้ถ้อยค าส านวนที่เข้าใจยาก และเป็นค าห้วนหนักแน่น เพื่อให้เกิดความน่าเคารพย า
เกรง ความพรรณนาบางตอนละเอียดลออ เช่น ตอนกล่าวกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอ านาจก็สรรหามากล่าวไว้
มากมาย   นอกจากนี้ยังใช้ถ้อยค าประเภทโคลงห้าและร่ายดั้น ซึ่งมีจังหวะลีลาไม่ราบรื่น สะดุดเป็นตอน ๆ ยิ่ง
เพิ่มความขลังขึ้นอีกเป็นอันมาก จึงนับได้ว่าลิลิตโองการแช่งน้ าเร่ืองนี้แต่งได้เหมาะสมกับความมุ่งหมาย
ส าหรับใช้อ่านหรือสวดในพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา ซึ่งมีความส าคัญแก่การเพิ่มพูนพระบรมเดชานุ
ภาพของพระมหากษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
          วรรณคดีเร่ืองนี้มีก าเนิดจากพระราชพิธีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แสดงถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม
เขมร และพราหมณ์อย่างชัดเจน สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ
พระราชพิธีศรีสัจปานจากเขมรมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่ต้องการสร้างอ านาจ
ปกครองของพระเจ้าแผ่นดินและความมั่นคงของบ้านเมืองในระยะที่เพิ่งก่อสร้างราชอาณาจักร ในสมัยสุโขทัย
ไม่ปรากฏว่ามีพระราชพิธีศรีสัจปานกาล เน่ืองจากกษัตริย์สุโขทัยทรงปกครองบ้านเมือบแบบพ่อปกครองลูก 
ถึงแม้หลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๔๕  มีเนื้อความเกี่ยวกับการสบถสาบานระหว่างกษัตริย์สุโขทัยผู้เป็น
หลานกับเจ้าเมืองน่านผู้ปู่ และถ้อยค าบางตอนคล้ายกับลิลิตโองการแช่งน้ า แต่ก็เป็นการสาบานระหว่างบุคคล
เฉพาะกรณี ไม่ใช่พิธีทางราชการทั่วไปกระท าต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นการทั่วไปอย่างที่กรึงศรีอยุธยา อน่ึง
ข้อความนี้จารึกไว้ใน พ.ศ.๑๙๓๕ ซึ่งอาจเป็นสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒หรือพระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสย
ลือไท)ตรงกับรัชการสมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงรีอยุธยา เป็นช่วงที่กรุงสุโขทัยเสียอิสระภาแก่กรุงศรีอยุธยา
ตั้งแต่ พ.ศ.๑๙๒๑ ถ้าพระราชพิธีสัจปานกาลเคยกระท าที่สุโขทัยก็จะต้องเป็นเวลาภายหลังที่กรุงสุโขทัยตกอยู่
ในอ านาจปกครองและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ กรุงศรีอยุธยาแล้ว 
             



                 
            ๒.มหาชาติค้าหลวง 
      ผู้แต่ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันแต่ง เมื่อจุลศักราช ๘๔๔ 
พุทธศักราช๒๐๒๕  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมรามาธิบดีที่ ๒ หรือ
สามพระยา ก่อนเสวยราชย์ พระราชบิดาอภิเษกให้เป็นพระมหาอุปราช และโปรดให้เสด็จไปครองเมือง
พิษณุโลก มีอ านาจสิทธิ์ขาดในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้รับราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดา ระหว่าง พ.ศ.๑๙๙๑ - 
๒๐๓๑   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ทรงแก้ไขการ
ปกครอง โดยแยกทหารและพลเรือนออกจากกัน ฝ่ายทหารมีหัวหน้าเป็นสมุหกลาโหม ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนา
ยก ทรงต้ังยศข้าราชการลดลั่นกันตามชั้น เช่น ขุน หลวง พระยา พระ ทรงท าสงครามกับเชียงใหม่ ได้เมือง
เชียงใหม่ พ.ศ.๒๐๑๗ เป็นเหตุให้เกิดลิลิตยวนพ่าย พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา เสด็จออก
ผนวชชั่วระยะหนึ่ง ที่วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก การท านุบ ารุงพระศาสนาในรัชกาลนี้ท าให้เกิดมหาชาติค า
หลวง 
   ประวัติ มหาชาติค าหลวงเป็นหนังสือมหาชาติฉบับภาษาไทย และเป็นประเภทค าหลวงเร่ืองแรก เร่ือง
เกี่ยวกับผู้แต่งและปีที่ แต่งมหาชาติค าหลวง ปรากฏหลักฐานในเร่ืองพงศาวดารฉบับค าหลวงกล่าวยืนยันปีที่
แต่งไว้ตรงกับมหาชาติค าหลวงเดิมหายไป ๖ กัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้พระราชาคณะและนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมให้ครอบ ๑๓ กัณฑ์เมื่อจุคศักราช ๑๑๗๖ 
พุทธศักราช ๒๓๔๗ ได้แก่ กัณฑ์ หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์ 
   ท านองแต่ง แต่งด้วยค าประพันธ์หลายอย่าง คือ โคลง ร่าง กาพย์ และฉันท์ มีภาษาบาลี แทรกตลอดเร่ือง     
มหาชาติค าหลวงเร่ืองนี้เป็นหนังสือประเภทค าหลวง 
 ความมุ่งหมาย เพื่อใช้อ่านหรือสวดในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา และอาจเรียกรอยตามพระพุทธ
ธรรมราชาลิไท ซึ่งพระราชนิพนธ์เร่ืองไตรภูมิพระเร่ือง  
 เร่ืองย่อ แบ่งออกเป็น ๑๓ ตอน ซึ่งเรียกว่ากัณฑ์ดังนี้ 
    กัณฑ์ทศพร เร่ิมตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ต่อจากนั้นเสด็จไป
โปรดพุทธบิดา และพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เกิดฝนโบกขพรรษ พระสงฆ์สาวกกราบทูลอาราธนาให้
ทรงแสดงเร่ืองพระเวสสันชาดก เร่ิมตั้งแต่เมื่อกัปที่ ๙๘ นับเป็นแต่ปัจจุบัน พระนางผุสดีซึ่งจะทรงเป็นพระ
มารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญ จบลงตอนพระนางได้รับพระ ๑๐ ประการ
จากพระอินทร์กัณฑ์หิมพานต์   พระเวสสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญญชัยกับพระนาวผุสดี 
แห่งแคว้นสีวีราษฎร์ประสูติตรอกพ่อค้า เมื่อพระเวสสันดรได้เวนราชสมบัติจากพระมารดา   ได้พระราชทาน
ช้างปัจจัยนาคแก่กษัตริย์แห่งแคว้นกลิงรางราษฎร์ ประชาชนไม่พอใจ พระเวสสันดรจึงถูกเนรเทศไปอยู่ป่าหิม
พานต์กัณฑ์ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จไปอยู่ป่า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตดกทาน คือ ช้าง ม้า รถ ทาสชาย 
ทาสหญิง โคนม และนางสนม อย่าง ๗๐๐  กัณฑ์วนประเวสน์ พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรีพระชายา 
พระชาลีและพระกันหาพระโอรสพระธิดา เสด็จจากเมืองผ่านแคว้นเจตราษฏร์จนเสด็จถึงเขาวงกตในป่าหิม
พานต์กัณฑ์ชูชก ชูชกพราหมณ์ขอทานได้นางอมิตดาเป็นภรรยา นางใช้ให้ไปขอสองกุมาร ชูชกเดินทางไปสืบ  
 
 



ข่าวในแคว้นสีวีราษฏร์ สามารถหลบหลีกการท าร้ายของชาวเมือง พบเจตบุตร ลวงเจตบุตร ให้บอกทางไปยัง
เขาวงกตกัณฑ์จุลพน ชูชกเดินทางผ่านป่าตามเส้นทางตามที่เจตบุตรแนะจนถึงทีอยู่ของอัจจุตฤษีกัณฑ์มหาพน  
ชูชกลวงอัจจุจฤษี ให้บอกทางผ่านป่าใหญ่ไปยังที่ประทับของพระเวสสันดรกัณฑ์กุมาร ชูชกทูลขอสองกุมาร 
ทุบตีสองกุมารเฉพาะพรพักตร์พระเวสสันดร แล้วพาออกเดินทางกัณฑ์มัทรี พระนางมัทรีเสด็จกลับมาจากหา
ผลไม้ที่ป่า ออกติดตามสองกุมารตลอกคืน จนถึงทางวิสัญญีเฉพาะพระพักตร์พระเวสสันดร เมื่อทรงพื้นแล้ว 
พระเวสสันดรเล่าความจริงเกี่ยวกับสองกุมาร พระนางทรงอนุโมทนาด้วยกัณฑ์สักกบรรพ พระอินทร์ทรง
เกรงว่าจะผู้ที่มาพระนางมัทรีไปเสีย ทรงเปลงเป็นพราหมณ์ชรามาทูลของพระนางมัทรีแล้วฝากไว้ที่พระ
เวสสันดร กัณฑ์มหาราช ชูชกเดินทางเข้าแคว้นสีวีราษฎร์ พระเจ้าสญชัยทรงไถ่สองกุมาร ชูชกได้รับ
พระราชทานเลี้ยง และถึงแก่กรรมด้วยการบริโภคอาหารมากเกินควร  กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระเจ้าสัญญชัย พระ
นางผุสดี พระชาลี และพระกันหา เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับ เมื่อกษัตริย์หก
พระองค์ทรงพบกัน ก็ทรงวิสัญญี  ต่อฝนโบกขพรรษตก จึงทรงฟื้นขึ้น  กัณฑ์นครกัณฑ์ กษัตริย์ทั้งหก
พระองค์เสด็จกลับพระนคร พระเวสสันดรได้ครองราชย์ดังเดิม บ้านเมืองสมบูรณ์พูนสุข  
 ตัวอย่างบางตอน 
นางมัทรีโศกถึงชาลีกัณหา 
 ห สาว 
ดุจหงษโปฏก กระเหว่าเล่านนก พลัดแม่สูญหาย 
 อุปริปลฺลเล 
ตกต่ าติดตม อดนมปางตาย ดุจแก้วแม่หาย ไม่คอยมารดา  
 เต มิคา วิย อุกกณฺณา 
หนึ่งบุตรเน้ือทราย มิโรทกบวย ทรามรักษาเสนหา 
 สมนฺตามฺมภิธาวิโน 
ยกหูชูคอ คอยถ้ามารดา เห็นแม่กลับมา วิ่งเข้า เชอยชม 
 อานนฺทิโน ปมุทิตา 
วิ่งซ้ายวิ่งเข้ามา  ชมรอบมารดา แล้วเข้ากินนม 
 วคฺคมานาว กมฺปเร 
ลองเชองเรองไป ให้แม่ชื่นชม ให้ลืมอารมณ์ ดุจสองพงงงา 
 ตฺยชฺช ปตฺเต น ปสฺสามิ  
พระแก้วแม่เอย บุรโพ้นย่อมคอย คอนรับมารดา 
 ชาลิง กณฺหาชิน  จุโภ 
วนน้ีไปไหน ไม่รู้เห็นหา โอ้สองพงงงา กัณหาชาลี 
     มหาชาติค าหลวง เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง เป็นหนังสือมหาชาติฉบับภาษาไทยเล่มแรก ที่
ปรากฏหลักฐานเหลืออยู่ มีใจความใกล้เคียงกับข้อความที่แต่งเป็นภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการ
แปลและเรียบเรียงข้อความ การแทรกบาลีลงไว้มากมายเช่นน้ี ท าให้ฟังยากจนต้องมีการแต่งกาพย์มหาชาติขึ้น
ใหม่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มหาชาติค าหลวงทั้งของเดิมและที่แต่งซ่อมใหม่ในรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุง 
 



รัตโกสินทร์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่เป็นกวีหลายท่านช่วยกันแต่ง จึงมีส านวนโวหารและถ้อยค าไพเราะเพราะ
พริ้งอยู่มาก แทรกไว้ด้วยรสวรรณคดีหลายประการ เช่น ความโศก ความอาลัยรัก ความน้อยใจ และความงาม
ของธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางด้านภาษา ท าให้ทราบค าโบราณ ค าแผลง และ
ภาษาต่างประเทศ เช่น สันสกฤต และเขมรเป็นต้น   มหาชาติค าหลวงแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา 
และความเชื่อในบุญกุสลที่เกิดจากฟังเทศน์เร่ืองมหาชาติของคนไทยสืบต่อมาจากสุโขทัย     นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง การโปรดเกล้าฯให้
ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติค าหลวง ก็เทียบได้พญาลิไททรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง  

 
                   ๓.ลิลิตยวนพ่าย 
 ผู้แต่ง ไม่ปรากฏ 
    ประวัติ สันนิษฐานแต่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราว พ.ศ.๒๐๑๗ ซึ่งเป็นปีเสด็จศึกเชียงชื่น 
แต่ความเห็นอีกประการหนึ่งว่า แต่งในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔ - ๒๐๗๒) เหตุที่ว่าลิลิต
ยวนพ่าย อาจแต่งในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ก็เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เป็นพระราชโอรส
ในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และทรงพระปรีชาสามารถทุนะบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองรอยพระราช
บิดาก็เป็นได้ ค าว่า "ยวน"ในลิลิตเร่ืองนี้หมายถึง "ชาวลานนา"ค า "ยวนพ่าย"หมายถึง "ชาวล้านาแพ้"เน้ือเร่ือง
ของลิลิตยวนพ่ายกล่าวชาวลานนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ซึ่งพ่ายแพ้แก่กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ 
     ท านองแต่ง แต่งเป็นลิลิตด้ัน ประกอบด้วยร่ายดั้นโคลงดั้นบาทกุญชร ร่ายดั้น ๒ บท และโคลงดั้นบท
กุญชร ๓๖๕ บท 
    ความมุ่งหมาย เพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสดุดีชัยชนะที่มีต่อเชียงใหม่ใน
รัชกาลนั้น 
    เร่ืองย่อ ตอนต้นกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าและน าหัวข้อธรรมมาแจกแจงท านองยกย่องสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถว่า ทรงคุณธรรมข้อนั้น ๆ กล่าวถึงพระราชประวัติ ต้ังแต่ประสูติจนได้ราชสมบัติ ต่อมาเจ้าเมือง
เชียงชื่น(เชลียง)เอาใจออกหาง น าทัพเชียงใหม่มาตีเมืองชัยนาท แต่ถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตก
กลับไป และยึดเมืองสุโขทัยคืนมาได้ แล้วประทับอยู่เมืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชั่วระยะหนึ่ง ต่อจากนั้น
กล่าวถึงการท าสงครามกับเชียงใหม่อย่างละเอียดคร้ังหนึ่ง แล้วบรรยายเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ ว่าพระเจ้าติ
โลกราชเสียพระจริต ประหารชีวิตหนานบุญเรืองราชบุตร และหมื่นดังนครเจ้าเมืองเชียงชื่น ภรรยาหมื่นดัง
นครไม่พอใจ ลอยมีสารมาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารของสมเด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทัพไป
ช่วย พระเจ้าติโลกราชทรงยอทัพมาป้องกันเมืองเชียง 
ชื่น เสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงกรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตี
เชียงใหม่พ่ายไปได้เมือวเชียวชื่ม ตอนสุดท้ายสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง  
  
 
 
               



          ตัวอย่างข้อความบางตอน 
กล่าวถึงการแต่งยวนพ่าย 
 สารสยามภาคพร้อง   กลกานท นี้ฤา 
คือคู่มาลาสวรรค   ช่อช้อย 
เบญญาพิศาลแสดง   เดอมกยรติพระฤา 
คือคุ่ไหมแส้งร้อย   กึ่งกลาง 
ยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
  
กษัตริย์สุราชเร้ือง   รศธรรม์ 
บรรหารยศยอยวน   พ่ายฟ้า 
สมภารปราบปลยกัลป์  ทุกทวีป 
ร้อยพิภพเหลื้องหล้า   อยู่เย็น 
 ร้อยเท้าวรมมรีบเข้า   มาทูล ท่านนา 
ถวายประทุมทองเปน   ปิ่นเกล้า 
ส ภารพ่อพยวสูรย   โสภิต 
มอญแลยวนพ่ายเข้า   ข่ายบร 
    ลิลิตยวนพ่าย มีลักษณะเป็นวรรณคดีหรือเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์ แต่งขึ้นเน่ืองจากความปลาบปลื้มยินดีใน
พระบารมีของพระมหากษัตริย์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาต้อนต้นอย่างยิ่ง เพราะบรรยาย
เร่ืองราวต่างๆไว้อย่างละเอียด และแต่งในระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์นั้น จึงเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ   ลิลิตยวนพ่าย มีลักษณะมาจนวันนี้ ยังสมบูรณ์หรือถูกแต่งเหมือน
วรรณคดีบางเร่ือง ถ้อยค าที่ใช้ในโบราณและค าสันสกฤตส่วนมาก ถึงแม้จะใช้ถ้อยค าเหล่านี้ยังไม่ถูกดัดแปลง
แก้ไขจากคนชั้นหลัง จึงเป็นประโยชน์แก่การศึกษาด้านภาษาอย่างมาก  ถึงแม้จะใช้ถ้อยค าส านวนที่เข้าใจยาก 
และเร่ืองส่วนใหญ่เกี่ยวกับการรบทัพจับศึก แต่ลิลิตเร่ืองนี้ก็ยังมีลักษณะวรรณคดีดีเด่นเพราะใช้ถ้อยค าไพเราะ 
โวหารพรรณนาที่ก่อให้เกิดจิตนาภาพ ให้อารมณ์ชื่นชมยินดีในบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดิน และความ
รุ่งเรืองของบ้านเมือง อันเป็นลักษณะส าคัญของวรรณคดีประเภทสดุดีความดีเด่นของลิลิตยวนพ่าย ท าให้กวี
ภายหลัวถือเป็นแบบอย่าง เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ลิลิตตะเลง
พ่าย เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 
              
             
 
 
 
 
 



 
       ๔.ลิลิตพระลอ 
 ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง เพื่อพิจารณาจากร่ายบทน าเร่ีอง ซึ่งกล่าวสดุดีพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ที่
ทรงมีชัยแก่ชาวลานนาที่ว่า "ฝ่ายช้างยวนแพ้พ่าย ฝ่ายช้างลาวประลัย ฝ่ายช้างไทยชัเยศคืนยังประเทศพิศาล"พอ
สันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาที่แต่งลิลิตพระลอ จะต้องอยู่ภายหลังการชนะศึกเชียงใหม่ครั้งใดคร้ังหนึ่ง อาจเป็น
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.๒๐๑๗)หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.๒๒๐๕)  เมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะค าประพันธ์ ลิลิตพระลอแต่งด้วนลิลิต ซึ่งเป็นลักษณะค าประพันธ์ที่นิยมใช้ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า ลิลิตยวนพ่าย ส่วนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมักแต่ง
โคลงฉันท์เป็นส่วนมาก เช่น โคลงเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมุทรโฆษค าฉันท์ และอนิ
รุทธ์ค าฉันท์ ลิลิตพระลอยังใช้ภาษาเก่ากว่าภาษาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น ค า "ชิ่นแล"และค า 
"แว่น"ซึ่งเป็นค าทีมีใช้ในมหาชาติค าหลวงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้หนังสือจินดามณี ของ
พระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ยกโทคลงในลิลิตพระลอเป็นตัวอย่างโคลงสี่สุภาพที่ว่า  
   เสียงฦาเสียงเล่าอ้าง  อันใด พี่เอย 
เสียงย่อมยอยศใคร   ทั่วหล้า 
สองขือพี่หลับใหล   ลืมตื่น ฦาพี่ 
สองพี่คิดเองอ้า   อย่าได้ถามเผือ 
    จากเหตุผลดังกล่าวพอสรูปได้ว่า ลิลิตพระลอ จะต้องแต่งก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงบอกผู้แต่ง สองบทท้ายเร่ืองที่ขึ้นต้นว่า "จบ
เสร็จมหาราชเจ้า นิพนธ์"และ "จบเสร็จเยาวราชบรรจง"ทรงสันนิษฐานว่าลิลิตพระลออาจแต่งถวายพระเจ้า
แผ่นดิน ในขณะที่ผู้แต่งยังเป็นพระมหาอุปราช ต่อมาพระมหาอุปราชพระองค์นั้นได้รับรัชทายาทเป็นพระเจ้า
แผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อาจเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิปดีที่ ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ หรือ 
สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรก็ได้ 
      ส่วนเหตุผลที่ว่า ลิลิตพระลอแต่งในสมัยพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากสันนิษฐานค า "มหาราชเจ้า
นิพนธ์"และ"สมเด็จเยาวเจ้าบรรจง"ในโคลงสองบทดังกล่าวว่า หมายถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระ
ราชนิพนธ์ และเจ้าฟ้าอภัยทศพระราชอนุชาทรงเขียน 
ท านองแต่ง เป็นค าประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพเป็นส่วนใหญ่ บาง
โคลงมีลักษณะคล้ายโคลงดั้นและโคลงโบราณ และร่ายบางบทเป็นร่ายโบราณและร่ายดั้น  
ความมุ่งหมาย แต่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อให้เป็นที่ส าราญหฤทัย  
เร่ืองย่อ เมืองสรวงและเมืองสรองเป็นศัตรูกัน พระลอกษัตริย์เมืองสรวงทรงพระสิริโฉมยิ่งนัก จนเป็นทีต้อง
พระทัยพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของท้าวพิชัยพิษณุกรกษัตริย์แห่งเมืองสรอง นางรื่นนางโรยพระพี่เลี้ยงได้
ขอให้ปูเจ้าสมิงพรายช่วยท าเสน่ห์ให้พระลอเสด็จมาเมืองสรวง เมื่อพระลอต้องเสน่ห์ได้ตรัสลาพระนางบุญ
เหลือพระราชมารดา และนางลักษณวดีมเหสี เสด็จไปเมืองสรองพร้อมกับนายแก้งนางขวัญพระพี่เลี้ยง    
พระลอทรงเสี่ยวน้ าที่แม่น้ ากาหลง ถึงแม้จะปรากฏรางร้ายก็ทรงผืนพระทัยเสด็จต่อไป ไก่ผีของปูเจ้าสมิงพราย
ล่อพระลอกับนายขวัญและนายแก้วไปจนถึงสวนหลวง นางรื่นนางโรยออกอุบายลอบน าพระลอกับนายแก้ว
และนายขวัญไปไว้ในต าหนักของพระเพื่อนพระแพง   ท้าวพิชัยพิษณุกรทรงทราบเร่ืองก็ทรงพระเมตตารับสั่ง 



 
จะจัดการอภิเษกพระลอกับพระเพื่อนและพระแพงให้ แต่พระเจ้าย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังทรง
พยาบาลพระลอ อ้างรับสั่งท้าวพิชัยพิษณุกรตรัสสั่งใช้ให้ทหารไปรุมจับพระลอ พระเพื่อนพระอพงและพระพี่
เลี้ยงทั้งสี่ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมดท้าวพิชัยพิษณุกรทรงพระพิโรธพระเจ้าย่าและทหาร รับสั่งให้
ประหารชีวิตทุกคน พระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่วมงานพระศพกษัตริย์สาม ในที่สุดเมืองสรวงและเมือง
สรองกัลเป็นไมตรีต่อกัน 
   ตัวอย่างข้อความบางตอน 
บทโศก 
๑.พระนางบุญเหลือทรงร าพันเมื่อพระลอทูลลาเไปมืองสรอง  
 คงชีพหวังได้พึ่ง   ภูมี พ่อแล 
ม้วยชีพหวังฝากผี   พ่อได้ 
ดังฤาพ่อจักลี-   ลาจาก อกนา 
ผีแม่ตายจักได้   ฝากให้ใครเผา 
๒.ข้าราชการและประชาชนราษฎร์คร่ าครวญตอนพระลอลาจากเมือง  
 เสียงโหยเสียงไห้มี  เรือนหลวง 
ขุนหมื่นมนตรีปวง   ป่วยช้ า 
เรือนราษฎณ์ร่ าตีทรวง  ทุกข์ทั่ว กันนา 
เมืองจะเย็นเป็นน้ า   ย่อมน้ าตาครวญ 
   บทพรรณนาความรัก 
๑.ระหว่างชู้คู่ครอง คู่ครองกับแม่ พระลอคร่ าครวญที่แม่น้ ากาหลง  
 ร้อยชู้ฤาเท่าเน้ือ  เมียตน 
เมียแล่พันฤาดล   แม่ได้ 
ทรงครรภ์คลอดเป็นคน  ฤาง่า เลยนา 
เลียงยากนักท้าวไท้   ธิราชผู้มีคุณ 
๒.ชู้รัก พระลอตรัสต่อพระเพื่อนพระแพง 
 เมืองกว้างช้างม้าซู่  ละเสีย อ่อนเอย 
เสียแม่เสียเมียมา   สู้น้อง 
เสียสนมดุจดวงพเยีย   งามแง่ งามนา 
มาแต่ตัวเข้าข้าง   ข่ายท้าวทั้งสอง 
 พี่พบน้องเพี้ยงแต่  ยามเดียว 
คือเชือกผสมสามเกลียง  แฝดฝั้น 
ดั่งฤาจะพลันเหลียว   คืนจาก เรียมนา 
เจ้าจากเรียมจักกลั้น   สวามกลั้นใจตาย 
คติธรรม 
 



 
๑.พระลอตรัสต่อพระนางบุญเหลือตอนที่เสด็จออกจากเมือง  
   ใดใดในโลกล้วน  อนิจจัง 
คงแต่บาปบุญยัง   เที่ยงแท้ 
คือเงาติดตัวตรัง   ตรึงแน่น อยู่นา 
ตามแต่บุญบาปแล้   ก่อเกื้อรักษา 
๓. นายแก้วนายขวัญนางรื่นนางโรยกล่าวเตือนสติต่อกัน เพื่ออดใจไม่แสดงความรักต่อกันในต าหนับของพระ
เพื่อนพระแพง เป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อเจ้านายและสถานทที่ส าคัญในต าหนักพระเพื่อน
พระแพง เป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อเจ้านายและสถานที่ส าคัญ 
  
             เรานี้เราเผ่าผู้    ภักดี 
ผิดเท่าธุลีกลัว  เกลียดใกล ้
ผิผิดกึ่งเกศี   แหน่งว่า ตายนา 
ดีกว่าเป็นคนให้  ท่านชี้หลังตน 
   วรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ตัดสินให้ลิลิตพระลอเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทลิลิตวรรณคดี
เร่ืองนี้มีลักษณะเด่นหลายประการ โคลงเร่ืองประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น สะเทือนใจตลอด มีตอนรัก 
ตอนสยดสยองการใช้ถ้อยค าและโวหารนับว่าคมคายยิ่งนัก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา 
     ลิลิตพระลอได้เค้าเร่ืองมาจากนิทานพื้นเมือง แสดงถึงสภาพความเป็นไปของสังคมในเวลานั้นอย่างเด่น
หลายประการในด้านการปกครองแสดงให้เห็นการปกครองแบบนครัฐ คือ เมือง เล็ก ๆ ตั้งเป็นอิสระแก่กัน 
อันเป็นลักษณะที่ปรากฏทั่วไปก่อนสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยดินแดนทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้เร่ืองพระลอยังเป็นตัวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  
ซึ่งอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศตกอยู่แก่ประมูขผู้เดียวเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อของสังคมก็ปรากฏ
เด่นชัดในด้านภูตผีปีศาจ เสน่ห์ยาแฝดโชคลาง ความฝัน และความชื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินพระพี่
เลี้ยงทั้ง ๔ ดังปรากฏในสุภาษิตพระร่วง ที่ว่า "อาสาเจ้าจนตัวตาย"สภาพสังคมทั่วไปที่เห็นได้จากวรรณคดี
เร่ืองนี้ได้แก่ การใช้ช้างท าสงครามและเป็นพาหนะ ความนิยมและขับร้อง และการบรรจุพระศพกษัตริย์ลงโลง
ทองแทนพระโกศอย่างในสมัยหลังลิลิตพระลอเป็นที่นิยมยกย่องมาช้านาน เช่น พระโหราธิบดีสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชได้ยก 
 
โคลงที่แต่งถูกแผนบังคับและมีความไพเราะจับใจอันเป็นค าของพระเพื่อนพระแพงตรัสแก่พระพี่เลี้ยงไปไว้
เป็นแบบอย่างโคลงสี่สุภาพในหนังสือจินดามณี โคลงดังกล่าวคือ 
 เสียงฦาเสียงเล่าอ้าง  อันใด พี่เอย 
เสียงย่อมยอยศใคร   ทั่วหล้า 
สองขือพี่หลับใหล   ลืมตื่น ฦาพี่ 
สองพี่คิดเองอ้า   อย่าได้ถามเผือ 



           ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีแบบฉบับ คือ เป็นแบบครูที่วรรณคดีในสมัยหลังนิยมเลียน  
อย่างในการพรรณนาและบรรยายขยายความ เช่น ลิลิตเพชรมุฏ และลิลิตตะเลงพ่าย  
 
 
          ๕. โคลงทวาทศมาส 
ผู้แต่ง พระเยาวราช ขุนพรมมนตรี ขุนกวีราช ขุนสารประเสริฐ  
ประวัติ หนังสือนี้มีการสันนิษฐานผู้แต่งต่างกันไป เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ทรงสันนิษฐานว่าผู้แต่ง คือ ขุนศรีกวีราช ขุนพรหมมนตรี และขุนสารประเสริฐ บางท่านว่า พระเยาวราช 
ทรงนิพนธ์ ที่เหลือช่วยแก้ไข ส่วนพระยาตรังคภูมิบาล และนายนรินทรธิเบศร กล่าวแต่เพียงสามคนร่วมกัน
แต่ง 
ท านองแต่ง โคลงดั้นวิริธมาลี 
ความมุ่งหมาย มีผู้สันนิษฐานว่าคงแต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน มิได้จากนางจริงโดยสมมติ
เหตุการณ์ขึ้น 
เร่ืองย่อ โคลงเร่ืองนี้ได้ชื่อว่าทวาทศมาส เพราะพรรณนาถึงความรักความอาลัยรัก และพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบ
สิบเดือน ทวาทศมาสแปลว่าสิบสองเดือน ตอนต้นสรรเสริญเทพเจ้า และพระเจ้าแผ่นดิน ชมความงามของนาง
ที่ต้องจากมา กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ์ พระสมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แล้วแสดง
ความน้อยใจที่ตนไม่อาจไปอยู่ร่วมกับนางอีกอย่างบุคคลเหล่านั้น ตอนต่อไปน าเหตุการณ์ต่าง ๆ และลมฟ้า
อากาศในรอบปีหนึ่งๆ ตั้งแต่เดือน ๕ ถึง เดือน ๔ มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็น ามากล่าวไว้ละเอียดละออ 
เช่น เดือนสิบเอ็ดมีพิธีอาศวยุช เดือนสิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนยี่ประกอบพิธีตรียัมปวาย 
และเดือนสี่กระท าพิธีตรุษ เป็นต้น ต่อจากนั้นถามข่าวคราวของนางจาก ปี เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจ้า
ให้ได้พบนาง ตอนสุดท้ายกล่าวสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน  
     วรรณคดีเร่ืองนี้ นอกจากประกอบด้วยรสกวีนิพนธ์ดังกล่าวมาแล้ว ยังให้ความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณี และ
สภาพความเป็นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง โดยบรรยายสภาพดินฟ้าอากาศและกิจพิธีต่าง ๆ 
ในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวรรณคดีเร่ืองอื่น ๆ เช่น รามเกียรติ์ อนิรุทธ์ สมุทรโฆษ สุธน สูธนู  
เป็นต้น 
    

 

             

 

 

 

 

 

 



 

 

            ๖.กาพย์มหาชาติ 
ผู้แต่ง  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 

           สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  ทรงพระนามเดิมว่า  พระศรีศิลป์ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาท
สรส  ก่อนได้ราชสมบัติผนวชอยู่วัดระฆัง  ๗  พรรษา  ได้สมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม  ต่อมาได้
ปราบดาภิเษก เป็นกษัตริย์ต่อจากเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ พระเชษฐาต่างมารดาเมื่อพ.ศ. ๓๑๖๓ อยู่ในราชสมบัติ ๘ 
ปีพระองค์ทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา  รับสั่งให้ค้นพบรอยพระพุทธบาทจนพบที่ไหล่เขา  เขตเมืองสระบุรี
และโปรดเกล้าฯให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทไว้  นอกจากนี้ยังพระราชนิพนธ์กาพย์มหาชาติ 

          ประวัติ  พระราชพงศาวดารยืนยันว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชนิพนธ์ กาพย์มหาชาติค าหลวง  
เมื่อ จ.ศ. ๙๘๙ พ.ศ. ๒๑๗๐  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง 

ราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า หมายถึง กาพย์มหาชาติ  แต่ต้นฉบับที่เหลือตกทอดมาไม่ครบทุกกัณฑ์  พระราช
นิพนธ์ที่เหลืออยู่  ได้แก่  กัณฑ์กุมารบรรพ  มีต้นฉบับตัวเขียน  ณ  วันแรม 

 ๑๐ ค่ า  เดือน ๗  พ.ศ. ๒๓๒๕   ก่อนพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประกอบพิ
ปราบดาภิเษก   นอกจากนี้ยังมีสักรบรรพ์อีกกัณฑ์หนึ่งซึ่งอาจเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่เหลืออยู่ของสมเด็จพระ
เจ้าทรงธรรม ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นร่ายยาว มีคาถาบาลีแทรกเป็นตอนๆ  

ใช้เทศน์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟังเช่นเดียวกับ มหาชาติค าหลวง 

 


